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De Stoo~nhcioten 4e'er M. ~t'chl\ppii

ken v-n. K"r~ta 'na.r '! I
,. : ,I '.

: ENGELAND
via Madeirf' ,qw d ...., &Ilf.k..reb ~m.,a,
Helena en IAt!lliOQ a>iHJp'It~D'Ie op
tutseheutijdFD. ~.
ANGLIA:!', ~ OwEN,.12 October.
DURBAN, K.pt. WAttLllk<mJ26

) ARAB, t, ICAIlfE$. I} N"ovembeol'.
GERMAN) K~pt. WAlT, 23}!iovemher. !
Nun Dr. lIUS1'J UENS·.~N il

V ertrek ~!en ! lij om dé "fertien d,
8Rllkom.t '1"'-0 [edere ,StOf'olb~t .a ..
en eens ill ir.dPTe28 dllj!en ~wor;'lt de ói.
str,kt va'. lfatct1 naar: '

, " ZANZIB nl,
te D"la~oabaai, Inhumh;IIlJ, Quil

Mo~.mbiqur l\"IlIt';:g!;nd~,
&tonrkaar'jit-8 wor.le« ni.ger";kt

minderde Ptijz~. .',
Voor Vraeb, of Paasare '!Q8 men aan'

de Kaliton$ filer Ma"lsc.bappi}, in de A
straat. I i '

, . THo.S. K FULLER,
Oire~le'lr Oe.."ralll v\)or Zuid

il

~...,
•

.,
, .

·Ai-.-~'/~"r.. t.;~" .....~
:'~',...'. -.."....~- ~

spoedig mbgeJijk
van Eogeland~

Voor Vracht of Vo,.a'"u

ten Kantore van de
" Union," No..62, Al1dp',·Im;ratr'Bat

! "

Gebouweu ei... Kamet. i
No. S. Kerkplein. i .

Kaapstad, 6 oot; J8i0~
J.' 'J. GEEm4H,~:Afalager.

])
'fJ Kon.

TEUTON, E. JJIl&.~.!U~IU.

Gezagvper:der, zal
vertrekken zoo

g lijk na aankornat van d~ Arab van
Voor V I'IlC~t of Passagé vervoege

ten Kantore van de Stoombootmaat
" Union," No: 62, Addcrlejfstraat.

Naar Mosselbaai, Al2'oab&al,
Londen én Port· N
. I)Etx!:chyfterde .

150 Al, 2,433
-c.. Paar,!I)n kracht, t

zer van En~land verwacht,' zal al
meld verbckken na ontlasting harer .Dii .... ""',..,u.
lading. "

Voor',Vracht of Passazé doe meo
de Kantoren van de "UIliolI" StoomOO<)tm.aal
8cbappij, No, 62, AdderleystJ'aat.

Naar- MGsselbaai; Algoabaai,
Oost Londen.

~ DEA:;~~S, R '
"DI$?t~ Geeagveerder. van
verwacht tegen 14 dezer, zal sis bo HvAP't ..... Ic.

ken 7.00 spoedig mogelijk na. 00

Kaapsche 1& ling.
, Voor Vruht of ~a88a~ doe men
4 de Knntoren van de " Urlion" Stoomtjp(l,tml!l.&t-

scboppij, No, 62, Adderleystraat.

! SP~N,,",c~.JIIi!!I.&."
i [. , ---"',
I I' : HET:, dekken VIW

_
vQor dit aaisoen

kere van (raaije Rij. eo
'paardeq.nel :beroemde ingevoerde SPRING'[]""',-..T't'!I.3''''

''. ,cc DB ~HAH"
bij d~'" Whif", bij 41l:" Flying i).oteh
zal .tegen ;i!li een be~r~t. I\a~tal
ken. Oe fooi.voor den Ste,lkoooht is li I'In,II'.",,_
. Doe .aauzoek bij dan Heer TaolUs,.

te Kaapstad. i
1f.fl, Tw~e of meet }lerries, het,

eig;n4om van ncnzelfden eigenaar,
dekt 'wordeli voor drie ,guineas en een

, voor ~lk IJII&I:d

·:' T~; ~obp. j

mA·TWIpE NIEUWE ~E . EN
· 1 Gjj;I(AKKELtJK ÏNGERIGTF4

., HttZEN, io. de 'Orphaastraat,
beêh~ "d ~t Steeuea, Pront. beyMt;eode

· OS ':K amera; KOmibQÏ8, Provisiekamer en een
plaats, heerlijk! gelegeo. .

Te betJ!ekltelHW den lat_enOctober. i
Prij.-a7® elk· ~
Doe &alltoe~ bij

JONE~ & COSNE'rr.
Orewea G~bOu.en,

_: 7 Octo~i '1880.

WBOOELOOPE:N1. t , . , '

EEN..BERt ..DA~~A, '~et zeiJ,eo~uta ~
, :IIJn boqfd; In lmkerpc;>reen mt, eo lil

.~roor een p.pikkeld. k"'i&ltje. .. Zij bij "i,.
hiJ mage Uook,men, gehev~ ken~8 te gevelj
aan de~ oodergel.eekende, P.-O. Klapma .... tatie,
door "leo k08tt'n zullen bet¥ld woraeo. .

i A. J; LOUW,
~------~------~~--
STE~LENBosca

I ::i" .'

20001 ~hapetl, waa~nder ~tstek

! ~It~~~kk~n, met lWol, .......,..ltn'ltA_
'1Jee8~~ : . i '
~It, m.al[ ofu te tre~eD.f,iD
p:aar Egale Karpaarden
~ijpaardel{ '; e

hnteelpaarden ;
11 ~kwagen, kpmpleetj
11 Qpen Kar op Veren
! ~pan Tuigen, 1 '__ Al"'''
~l~ge~, 1 Egge,
'i 1 •

i ~

zijn, beJnraa~ $i te
. "i :;.

erscuetnene Kapater Bokken zijp ; ,
,1 ~
j
!

i. I

. NAB¥, ST.ElLl,JEN.BOSCH IS

,GBN II~INDO~II TE KOOP,
BESTAANDE,' 'uit .een nieuw Woonhuia,

. onderscheidene Buitengebouwen. om-
trent tien (lQ) akkers gecultiveerden grond..
met (}vervl~, Tan Water en beplant mGt
.V:ruehtboomen.,enz.. enz.
, Het Eigetl~om is ui~kend geschlkt· 'f'0Ql'
~vogeJs.l Men doe ~k bij !' e ,

; P. J. BOSKAN. P.W.m ..
Stellenbos~h. 2 October.: Afslager. '., .

,- I
NOORDER EAARL

Opvoe~i.gs ~utl.ll_.
, :' I

B~R I BAZAAR':
1, . , ..

OP VRIJplAO, den Ifiden dezer; ZR.l •
~ gehouden w:orden in bet ~hoOl-

lokaal, ter oD:d&rateuning van' het Fonds "all
gemeld IDaW~111~-t.e ~~nen 'a morgell8 ten
9 ure. De ppbheke vedmg vall Levende Ha.n
00& •.11&1ten S ~~ in deo namiddag beginneo.,
'Giften zuflen met dank oDhlWgeu word.,n

door de h~",o P. J. S. DU TOIT, J. J. AIJimU1f
.eD J. H. EBSJiIll, Boven- Paarl.

t ~ lJ.. J. A. Y. d. SPUIJ,
1 . Seuet.an..

Paarl, 6 ~ber 1880.
, '

29 September 18JW.
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f A.' De ~elbekende ~bo~w- en ~lpb!l&ts

~ •. . ":pJ
, ,Di. ten gerieve van K~pluêtiJlen in

! PUCIIL l.---,De eigC1llij~e Plaat. .u..,"U',n .......
'fehouwd! Woonhui.tf Stallen, ty ~~efit..'§I;"., lJU1_'le/}£lUfD,,,.
J.Taal, SChuren., Pa~hui:;:C1I, "

PDcan IL...J..CALlFOfUUA, met Huw eT ~, b~ KraUn, eu.,
Dei 'Grond ia goecl geschikt w, soowel al.' voor fl'uinmaken.·
aJpmee~, levet;en~e de Vlei nabijheid 'van de Wooli.t.od. j"II')~j~
eeUiige Sonderden~~ M~dden Een grqot. aantal:JonSe VrnolltllOOJ!n4!O
en omtr+nt. 200 Ei~en at.an !! .

De bovenstaande. lwact bnnaer8 (ao~) ~t_ &ijn
':~oorzien van water voor Vee- UK'GREND~L $ot. nog toe '
'PIaaY werd! bel!qhonwd, lrÁn ligging on ge.chiktheid, &eer geui&kk,-
!lijk in twee Irllheel afzonderlijke veranderd~ i' i

B. WINDH~UVEL, ',een gelChiktheden en gt-enSende aan BoY~D_
i.taande, groot o~tnmt 900 bunders ' , ;gëbrnikelijke W oonh~ia,; Stalling, Buite,:,-
;gebou.en, Kraleti, eus., en ~n Raimeu Stalldhundend Water.' !
! DeSe Eigendommen, g~légen ala in het t~te en Vrucht.~~ gedeelte YIln RIlII-
lJJBEKSKASTElïJL, zijn ~' hnune ,eie goede hoedan~g~~en, dae Dadere
~rijring <'overbodig is.: Genoeg echter ~ melden. dat- weinige' Plaat.en hl destlD
iuitboek der Kolo*ie wedijv.,en kunnen o8taanden, wat ~qat de vele vereiaobtea cij..,h-~Winatge~end ;Eigendom, uitmaken . dat ~u het onla~ga bêproe~n~ seisoen den ~
jheëft d.oo~taa~. , ,l, i • .$ ; i' ..
i lo yeri!and met bet yaatgoed be~001 nog vernield te worden, dat er een meuwe Groqd

'* t~kt ia .en Landerijen/gereed gem~kt ,ijn voo~ h"t. yolgen? seisoen voor omtrent 39 M~d

ix-... ,D~ ST~~~ OOGST, ,
Zijnde de oljlhreogst ran 4.-5 Ma:dI Kootn, 90 ¥Ild Bave~ en 2 Mudl Garat, schijut veel-

belonud. \' ; '! I ~, ' •
- LANDBOUW~ EN BdERUERI~GEREEOSCHAP"ENl.
Onder ait. hoofd zal een versebeiden en goed gea4sort~rde ~erzameliDg v~n KOIJtbare Arti~

blen woroen aangeboden, bkataÁnde uit ~-! i : r ' •
1 Clayton &: Shuttleworth's 8 P~tdenkraqbt atoom Do~hmacbiDe, in goede werkende

9Dnd,itle ea ~t'80h~kt. voor d~1elijk Igebr<.aikl. •. . . ,.: •
2 Johnston a' Ma~\lmacbme8, ook Iq goe4e werkepde conditie. (De heer Goua verzekert, Uit

peraoonlijke ondenindiog, ~at 4ele Maaimachines.ongetwijfeld de beste zijn YOQr
Koloniaal gebruik). I I : ' . :

1 Ame'ikaanscbe Schaap-dresseer ~hi&!e j "
1 Kafsuijder' ; t ;
S Howa;rd's Drie- Voor Ploegen, niepw f
] ~. . Twee- Voor do. i

4 'Enkel&- Voor Ploegen
8 RanBÓme's Enkele-Voor Ploegen; .

Eggen, Gnven, Pikken, Gereedsehap, ~ "7..
2 Nieu..,.e Bo"wagen8, met IJzerenlAs~ (
1 Do. met Kap en Toel., t" , "un
2 Tentonen, op '" eerell (4 plaatae[O ~
2 Open )Urren, do. do. '
1 Wate~kar;!l Scbotache Kar ,
5 Span Wagen tuigen, ~mpleet. en pieuwj
4 Do. Ploegtuigen, met Zwingels,l enz. :

, 2 Stel 'Fnigen voor een paar Paarden, ni~uw. 1 .

Ejn eene verscheidenheid an~re n*tt.ige AttikeleD, te veel om op S. noemen.

· LEVENDE HAVE. '.
! . ~ 1 ~ ! :

4 Span Goedgedreseeeede en UitulUnte;de Tre~-EzeI8, np 4 tot 6 jaren oud, in goed~
conditie en gewoon aan het ~waanJte werk I ' . i

1 Span Jonge Ezels (18 maande.n) i ; .. i. ,.' ~.
2 Goedgeteelde Ezelhengsten, In ,oede 1conditie, uitgeeoch] Dit de ,.elbekende Stóe~

VAndeu heer J. VAN RUNEN! : 1 , '. i
1 Pilar Lichtbrnine Koetspaarden dRuin~), 5 jarén oud en Il> handen hoog i
1 Paar Doukerbruine Koetspaarddn (b~lfgeteelde Snf!blks)1 Hengsten, 15 handen hoog, ~

jaren oud, en een veelbelovend paar nitma~ende ' !
2 Rijpsarden (Ruins), 5,jaffin oud, gezond en gel~erd ' I
6 Ruins, 3 tot 6 jaren, voor Boerderijgebruik ;, !

200 Merino Ooijen, met zware Vliezeh en n;iet La»eT8 I,
200 Da. do. do. . 18 miulDdêll oud I
100 Do. Hamels, met zwa~e Vli~on; i: '
400 Hamels (4 jarcn oud) geschikt vapr deI! Slachter!
40 Opregtgeteelde FranllCbe Merin~ &Ijlmen, 1:8 imaanden oud, nit
, ingevoerd door wijlen deu hder CI4'RLIS U4R~T
10 Hanslammers '~I l
12 Melkkoeijen, in volle Melk :; ,
20 Do. bezet. van den welbek:Pndeti Bul" NOBLE"
20 Half~eteelde Kerry Vaarzen . !:
12 Jonge 08leo, 2 jare u ond ::' -"{

• 2 Waterkar d88en, pra~htige Diere, •• '.
De OFREGTGETEJlLDE BUQ " NpBLE,', wiens naam te goed bekl!nd l'j om!

~~ondere om~ijving te b;h~ve~ !.' .'. . I
8'1'RUlSV~GBL8.-2 paar Asin~lvpgels, ~n waarvan, Ab'raham en Sarah, dit J&IU!

~ds driem~ acbtercenvol~eps ~eeft gebroeid en tban. bezig ;s met zijn Yierd1
broeisel; 10 Jonge V ogela '&Ii l~ ~ndetl ~ud :.

50 Varkens in ae beste oonditie i,; i .' ,
'! .,

10 Zoggen met Jl>ugeu. : I

, HUl$RAlAD :
'. i I • t '

.. Voorkamdr-stel, Piano~, Eet-, KI~d~ eri, anderl:, Tafels, Blilffet, Beddt1~, Beddéngoed,
SfioêIen, V I'11dbtta~ls, G las, Aar~ewer~J ¥~n we~k. i&eQke~geretd~bap, Vahm, enz. enz ,
Mlle' veracbeid~nbeio andere 'nnttlge art.l~elFn. ~aarond;erverdlenenlbIJzonder v~rmeld te worden

Twee Kostbare _cltterl~d Ja~tgew~reD.
I'e Heer Gous staat. bekebd als iem~ndl (lie:tijJ, m~itc nocb .~eld heen· gtispaard, om zijne

Plaatsen en Vee tot de tel{enwoordige njtmon~n~e co~ditie op te '~erkeo, eo zijne onYerm~ide !

pogingen hebben h~m nu in staat gest.eld~ PI!'&t8eu ~ ~oop, te blrdcn van ee4 soort., welke in
dese tijden mRllr zelden aan dé Markt kOJnt" tel':'VlJI van: lIJn Le'enli, Haye eo&., 'men gel'1llt kan
-srn, dat. dle door geen ander ill bet d~trj.kt is overtrioffcn.! :,.

ne~ Vastgoed, de Lano.bouw- eli ;BqerdêriigereMscbal?' eo d~ Jonge Ba~men, lUllen op
eien eeraten dag wOl1den opgeveild, en de !Lertlll~e Ha"e, jH nisraad iellz , op den:' volgenden dag.

Voorwa.a:den Gema.f.lfe~~jkI ! Lib~taaJ ;,BODiIa I I
, Verversc~~g,n Volop it 1·1 .

! ~ . ,I '

'" .e- Karru , .. r liet GR:'TI~ trtr't8t.r YI!t iK.. pl.sti~ta 1.lIe. '-il 4e
, M.l.t81t.,y~.e S.,atie ';treflll ..... ". i .

, ' , I '

De Verkooping te begi~n~n te 9.3,0 v.m. op eiken dag. ' ,
Voor nadere iolicbtlog, vooral wat ~et 'V~tgoed ¥reft, ~e"v~ge mer: zich~bij deD Onder-

.. kende. : . ; .,.. .
. , ! Al G. WATE,RMEIJER, :Secretaria.

Malmesbury, 13 Septe~ber 1880'1 f ; .' I •

J. W. MOORRE~S,~r'J & CO." .IAfslae:ers.
. 1· ' I'

bare B~nd8.ssurarltie
.tendistricten 3..:1.1l te

gen~gen: zijn zoooanig

Secretaris.

-"--I' H. R
K

~DIP:'PS- t:'
, No. Só,

Tmrenoter deWOEST
TE .n.. ...J~l"_

, E. G.. ASPELI~G,

- J. iEl:' BROTON,
P.HOTOGR~tnscH T~EKENAAR.

'ASSE .
K~OOi

DE C?~derg6teekende, ~~ten. ~ebbenoe, q_m
IIlJn groote' Boerderij: klell~er te maken,

biedt. uit de ba.nd te koop han (H£NOE \1 OE
PLAATSEN. Het is bijn~ nie~ noodig, door
de welbekelldheid van de PJaa~81i, om er veel
van. te r.eggsn: Doch Yoor)on' -ekenden wil ik
kortelijk ' r.eggen, dat ~,
'De Plaats beplant is met ,bijna 'twee duizend

(2000) YrDcb~boomen, die kemiddeld jaa'l-lijks
honderd (100) mudden drooge vrachten ople-
veren, die van de Plaats (uit het. Hnis) verkoch't
worden voor Een Pond .Tien ishiUillga (£1 lOs.)
pet' mud, en geschilde N~n pence (9d,) pef
pond, . :,

Ook is er een PopnlierenbOach, bmtrent 1000
yards lang en 10 breed. met een rijken voorraad
hont, dat verkocht wordt. v~r £1 'per balk.

Een (I) Bietbosch. hetwelk gemiddeld ople-
yert van 50,000 tot 60,OO~ Rieten, en welke
goed gewild zijn voor zevep shilling (7s,) de
honderd. :,

Omtrent zeveil, duizend ~7000J Wijngaard-
stokken, welig en gezond i; er ~an nog "eel
meer geplant. worden. ~ .

Vijf en twintig (26) Broei~ampen met Lncern
bezaaid en beeft ruimte vodr meej- dan veertig
(40) Broeivogels. Vijf (5) 'ande.:en - ook met
Lucern-die voor omtrent. hqndQr~ (100) kleine
vogelll plaats geven zullen. i ' '

Een stuk Tuingrond, 200 1t-rdal~ng en breed.
Een atuk Land groot C$Dtreut voor t.wee E'·R ls geen middel, waarmede eeu Beer zoo

mud Zaad (kore.n). . ; gemakkelijk' eli zeker geld kan sparen.
Luoorn-landen, groot omtrent 460 yards, hij dan 'door zijn Tuig~u met wat €loede Tuigenolie

350 breed. ! zoo ,!tcbt en hnf,gzaam mog(!JiJk te houdeu.
Eeni~e Kweeperlanen, za$en 1Vfinde lengte Deze olie V"erhin'lié,rlo,dat het leer bros wordt ell

van duisend (1000) yards.:; Itr,aakt.. Dikwijls] worden er .onzuivere olie Il
Het bovengenoemde is slechts eene schets gebruikt,' die zO'~~rs Aan de oppervlakte nit-

van de plantage, waarvan ;de hj!zoek:er zich sijpelen, betwelk ~&eor onaangenaam is, Het
overtnigen kan. AI de grOnd kan met stand- vacnnm oli('poh'e~pl zweet niet .'81,[\ den bui,
houdend' vast lW8.ter het geheele jaar door he- tenkaot uit eo plákt ook niet, De ohe blijft
vochtigq, worden.; laugen tijd in bll~ Ieder en is i)(!11 volkomen

Ook' heen de Plaats nog ~ndere Zaailanden, goed voorbehoedro<~{!,tel tegeu het barsten van
die door de Hantamsrivier bevoebkigd worden, bet leer. nM" e~$'eWlcbap, gevoeg~ bi) het
omtrent. VOOr JO mudden Z~d (koren), die hij feit, dat du olie hé~ led, r ondoordringpaar voor
eenigzina goede jaren van 40 tot 100 mndden water maakt, i. dé oorzaak: dat de b-schrevcn
geven van een mud zaad. ;: Tuigenolie ,op .Ic: ~Iarkt deu' grooteten afze
. Dri~ (3) groote Buitenkampen imet goede vindt. ,alle kooplui, die deze olie verkoepen.
dren.klDgs en,o,ervloe~ van ",elde. :. kunnen elke kan,' llie zij van de hand zette»,

Vier (4) littirke BUltenwa~ers, gescblkt voor waarboegen. Zij ~eeft altijd de grootste /\'01_

ree- en landbouw. _j ,:,' J doening en velen R!ijzen haar hemelboog. Nl't:m
EEN WOONH vIS met! vier: vertrekken," zelf de proef. J,

gezolderd. :' H'-.:.T BER{\1i'U'D1.:· VACUUM
, Elf (11) Bnitenvertrekken, w~rvan acbt.CI ~~ J!I

gezolderd. . I ~. OLIEPOLIERSEL.
Een Water~olen ·met. ~w¥ vertrekken, ook ~ Is uitMtekendigcschikt voor Tuige!i,

gezolderd i deze m~lt mlDal!er;s .h~nderd (1~) I St~ Be:tet bet ba.,t,eu van Let Ieder"
mudden graan per Jaar, voor ,,-srz.gera tegen os. I ~ Houdt het leer iu stand,
per mud, . ". I'a:r Belet bet doordringen va n bet water.

Een .~elder, gezolderd. :: e:l"" Verg"ooL de Qunrzaarnlwd vsn hJet 1l'<1('r,
~P Stal voor 16 _Paarde~ met ,een Wagen- Ue Olie' is ook ;bDitengewoon gbed: gt'sclr:kt

,hWB er aan voor -Vler '~ro<>;t.e ~agens, ook voor bet inslJleeren van Laal1Zen, ~-'pbOC',"Il,
ge~ol~erd. Een Stal (~Iet :onder dak) voor Buggykappen"enz.; pattr zij het harJs~ led ZOO

tWlDtJg Paarden. . ' \ zacht maakt afsof liet nieuw was :
T~ee g_r~te Dór8Ch.(o4l'~p). vlf)eren, . lOok te koop Wag~nas- en Machineolip,
BIJ eemg_zm. goede JarQn ii: bier al gewonuelJ l ' ,', • -,

tot omtrent zea honderd (600) mqdden graan,! ;: SCHAIY!<: & (Jo
elle binnen eenige maanden ~verkócht werden Groenl.eplein, '
tegen £1 lOs, per mud. ; . ' Kaapst.a.J.
Pe aanvraag naar vrucht~n en ,graan ill zoo - - - -----';,'---

groot, dát er niet genoeg gljwoDDen kan wor- 11\')-1V. ,IIiI')\.: .1\. " '.",.i
deo om aan de beboeften fe voldoeJl. Het " '11. ~~:' IIi'.~' "~~'.t.
verklaart. zich ook~ want d~ plaa:ts ligt op de "p.tlaek'-f8, t'f~'lka.thKr.n & f'fo ..glslrn
Grenzon van de groote uitge'jitrek~ K ..oonlan- WOROESTER, '
derijen, waar geen vruchten: en graan kunnen WENSCHEI'f b~ deseJ.aan de inwullers mn
verbouwd worden. .: Worceeter eQ de-o,mhggendl' plllAtaen b.~elld

, te maken, dat de va~ oode gevestigde firma, die'j:e'Komt ~Il ole ..tnigt u:,:zelven, durende zoovale j~ gedreven iJ! door wijlen d"n
beer S. A. lmmelm'ao, voortaan gedrEiYenzal worden
oni:l~r den naam nl} lmmelman &: 00., ouder de
bek"tuna leidlng van ~en heer Martin Kthn~ gelic"n-
tieerden ScbeiktIndigi en Ilroogiat.

Het 1111 bet" stre ven' der firma zjjn, om den ::..ed,'u
naam vlln de &aAk te ~&Ddh8VeDell :Lij vertrou ..'t, dat
door, DlUluwkeuri!l en, 'eerlijk licht te 81aao op hore
klan~tD, zji niet 811~n de voortdurende ondersteu-
ning vlln de vele vdtmden vaD 8en heer ImQl"lmllD /
zal hebben, maar, dnticij ook een groot aauLOI nieuwe
kl,")ten zal v,erkrijgen;' wier IJeb"eften haRr studie Z111
uitmaken. .~n.~ grapte hOeveelheid Holle.l'ldscbe en
PattDt,e MedicIJnen,: zoomede Toiletartikielen. en
BorJtt!ls en Klimmen,' yeracbeideoé 8Oort-en~lIn Zt'ep.
Sponsen, Reokwerkep, Schrijfbehoeften eniz. ent, 15
alti jd in voqrraad. ' .' :

lmmelman en Co. !Vi1l611 ook de aandnchtl vesti,:ell
op hilt feit, dat de sulurste en beste kruideb en che-
micalieD in voorraad: geh'ouden w.)rden, ph bet zal '
dl\arOlB een grout voordeel zijn voor potijJDLen(Jill
blin:ne recepten IllIar eim pillate t~ zeJlden, wMr tij er
op lUW kunnen, daL dhe naaowkeurilC, netje~, met de
heste materialen en ~en hillijken prijs worden kl8llr-
gemaakt. Ook worde bier bet bt>sitl Svdllwllter~ L1-
wonade en LimOtln81~}, gefabriceerd. : .
Eedge Agenten Iyoor• Pococlc's be~oemde

. Stl'UÏlvogelolie.
IMMEUIA~!& c~

Worcester, I Septetber ')880,1

Boerdetftj- Bestuurder,
ERN JO~G)~ENSCH, goed, bekend met
J MaculUcl'le,' Be Veeteelt, Tuie- en Grllilu,

boerderij, .wil ziqll. gaarne belasten rod UP!
be-baren en lJew,er'~en van een Oranje Vrijstaat-
sch" of Transvaal sor.e Vee-, Tnin- en Zaaiplaats.
Scbiinelijke aanz~~ken, de pleats beseh-ij vende
en voo~aardeu I'oqmeldeude, In te souden vóór
of op den 15don Nqvember. Adres: \, Alpha,"
Kaut~~~8n_!it ~lf-d.

SPA.A~ 'U\V GELD,
D4.01" uw tui~'en te SpareII.

, r

1\

,_.~_.-----L.- __

G. J. VAN WIJK.
28 Augulltus 1880. ,

--I'
I'.S. Do Onderg.eteek~nde; stelt" zicb voor

wanneer hem een voldoende prijs l'fordt aange~
boden, om een aanzieulijk a8n~al1oise waal'den
als Loegitt. er bij te doelt, ~,v, broeivogels en
dito andere, Gan'zen en ZWéep{!tokken.
Let op, omt.rent hOl)derd (lOO) Ganzen

geven alleen met de vederen~hier omtrent. een
. nkpmst in bet jaar va* ht1int.ill tot vijf-en-
wintig ponden sterling (£20 tot '£25): .

Nieuw: York; hunhe

STALLEN 1 S~ALLEN 1

.,

DE O~derg~teekellde we~8chti aan zijne
BUltenv~le~~cn en be~ ~'~lili6k bekend

te maken, dat hiJ' wederom eeni Stal heeft.
in de Leeuweristraa~, nabij den hoek

van de Keeromstraat, vroegêr ete .wel:bekenrle
:Stallen van den heer. STEO~ANN, :~lwaa.r bij
,.bnn betere behaudehng eli scCommodatie
~geven kan, '
, Pi VAli BREDA

van '2 Septem

L & o
, '

.
,.".,



A. vau Reenen. ,
W, J. T~rry. t

( .. loek J. J. J. van RensbuflI'.
( ,'"vI'11,iam J. H. Nor~a:rb. .
JI"r!lRn P. F. Lindenberg.
Jl ,mallt\'elden - II. Kee!.
[Fr" seh llllek .J. J. le ·Roex. P. du F.z.
;F'ra-erburi1 . (leo. HodgSfJD.
(; e"r~e. J. K reUen.:
;("",J'l~[:eillet 1'. A. I.uckholf, I
H~,i!elberg - Il. P. Morais, A.zn. ,
,II LIman,dorp A. L: Obi:\ppini.
1I.",e Tn",n- M. C. Louw. ,
'11.';lOver De Villiers ,"r. Centli.,re~.
H"pefield - n. .M. Slabber.
l\lvonstad . i- H. J. Morkel. ,
h 'nkeelri,ier - - I~n"L. Ferreira. i
L,,'\ysmitb (Riversdfll ..) A. G. H. van Velde~.
l,'oiy Grey (Ah'IVal N) -'c. C. ClOete. i

lR. 'i\' elhmllr.
~I,.]m"-l'bury- C. de GreetJ', D.zn.
~ltJdell-ur!l' - laB. Beunie. . I
.'IltlTTRyAbul¥ - J. J. J. Mll.lit1..' i
~loB8elbaai E. Moyer, N.7.n.
~IRclelln
]\',,~tHi!\l
1'i'lItRl -

AliceA:,,,:u :\',)()rd
Av.rntuur -
Ht'lILlfort WeEt
1\.-11:0""
Jl, .""r
j', u s T"wn-
H" nrersd orp·
('"Iesb;'rl[ -
C\ te8 -
C~ledon

( ,.1 ViUlIl

r\ limR(J lIflland
_:';ftZI\T~th
O"dtshoorn -
l'hIiaddplllll

I'aar! -
j'"tchefstruoDl
1'1 "toria
T'eRT8tOll

~PI'! uetberg

I'orterville

l:i<cI'l'Jale
l:lJ,:hu:ond
H"bertson
H!~beek West
S,,'fJl_t 'Veilt
Stellen b;)scb

i Steynsburg -
, Swellendam
, flalrianhaba
St'hietlonti'io
Sutherland -
Somerset Oost
Tulooc-h
TArk8~!I)(1 --
lïtenl.l\ve -
l'!Tet· ht (Transfll8l)
Villimdorp- ' -
\ïctnria V. est -
\\ iinLeI')! -
\\'inburg

\\\·lhll!1ton -

\ \ IJrcl..!ler ..
\ ilh'wm, re

- J. L. Knobel. ,
(J. J. v. d. ~erwtJ, C.zlL
lt. c. d. \ïlliers.

,/

\Y. A. Jou]:)('rt. .
A. van Velden.

- J. S. BRuman.
P. J. Naudé.
H. van der Spuij.
.-\. Spen~leT. '
T. I{ooe, T .$n: ,
D. J. A. van der 8~'t-
C. M. lJoutbwaite .•
- FAUré. I I,

A. J. Myburgh.
K. de Lint.: i

fW. F. Zipp. ,
I Kostllr &: LRurence.:
- J. S. Raubenheimel'!

J. L. Conradie.
~ L. H. Reet.
- F. RlI&'<ollw.
• > Johan Theuni88en. i

J Mader.
P. )). Rossouw.

- G . .Reinecke.
- J. C. Stephan.1
- - Sterren berg. ,

Jl. W. v. d. Me~el
J. H. Hofmeyr. i
H. Fftjl'an. :

- Geo. &1ke:r:
- G. de Korte.:

JL L. NedhliDIl.
Jo'. Lión C&chet.

- H. J. \\'ernieb.
G. de Kock.
C. Bredei!'
.E. G. l'tJalherbe.
J. F. Penh &: Co.
O. de Wet.
A. W Dil!.

-.

.-

SHIPPING INTELLIGENCEl
TABLE BAY.-ARRIViw: \

OeI. n-CourlaDd, sa, from London. ! ,
JO-Coto]>ftxi,!!!I, from England. l_:
IO-HoPfield Packet,'sch, frqm .Berg ~'eT4
Il-(-loeen, lI,Ch,from SRldanhll &y.! i
ll-ADglian, sa, frQm NátAl. .' i !
ll-Teuton,;sa, from AlgolI'&Y' 1 '

TA DLB BA Y.-DtPABTU1lB8. I
lYe!. n-Florence,88, to East London. ji'

\J-Amit.R, bqe, to PeJlllllcolJ.
9- Annie ~,I, bge, to Port NaIlatb . :
9-Li~illjflltone, IICb, to East LoDdon:i
Ill-Dunkeld, !!!I,to Natal.
ll-Cbtriatina, .ch, to MauritilII.

bd.w., '
lO10 6 - 1.l [0:1 St- 0
,0 tO 9 - 0

•• ; ,lU ,!O 11- 0
'0';0 2 - 0

"r b ~l 6 - 0
;0,i8 6 - 0

,. iO 1',<4 9 - 0
o .11 9 - 0
p.12 0 - 0
,0:0 1-0

.,' 0 l2 ,- 0
o 0 lt- 0

"'1 0 -0 Oj- 0,
o .,0 1'- ° 0
070-012
o 1 0-0 1
IJ '111-06
P 8 8-0 8
o 18 2 - 0 IS
o 1 S,- 0 li.
o 0 0'- 0 0
o 0 41- 0 0
099-099

o 11- 0 ,011
'0 61- oost
2 6 - 1 3 S'
o lt- 0 0 li
o 1'- 0 0 2

ila..~.1IillOIJ po
~0tIl

boontJi. Bda...
á. op"oeding 'lID

-.ordt buordud. door rei.au
Na _ ~n mijd, steaad ..

rei .. ». Verio~ weN
,,~~,.tlhen

Mne 'frien4ie6jke bedanking
AlhoeW'lil dIf .,.teeaigiug

- o~ ia, mllen
",",,,,lIIt.oion er nil r,illen. Wij weD-

.. reeni«i~n in de baiten,
n. B •• aoot. Jl:08TF.N v~n d.D a.ia&o-oÓrlog be- sieR.-~.

dragen ~,ooo per mUoDd, clat ~ £121,000 'fOOr eeD Dmv&M.-De ~ fhftt4
~~-; nn, h,aalf .....,un;' V60r dat bedr&Jl ftII de ,o~nde ontmoe1ing.
k~n CIC! '010 nie 70 mijlen ~ ~ebben.-M_ ~_nt Purcell~ d'e afdNlin~litie'f&n Wt>- "

na..r'·'_"1 C"'Y. i. ~ lj, ~ de!loue, berigl ~ell hebbe~ ~t ergens bij
RlIGn~;_L'.Zafurdagnamid~ ~ beHn Bed- Jame.toWll MU paat! ~ra w&l'en!gesien msHw ..

ford te~rep1leD' en dit hield' den :ge~ejlen nAcbt UoD. purden, waaraehijnt1jl( te go.ct ~ ae eigend?m
Het: ~ ,een laChte, doo~riDgende ~refleD, welke te jll'eaen, !ring ond.ÓI~k. doen. .Hii "ood de beide
booga 'welkom _ yoor nld enjtuin.i Vele buiun- heereD in het~. liggende !~ de ~IlW 'f~
lieden '~ne!1 reedt .. er onr lroOgte te klatren.- MQe rota lIIet de P".,.~o, Ma. &adel. ~n MD toom ~I
Bedford ~~. i) ucb. Geen·.oldoe~twOOf'd.p 11)lIe ~n kri]-

NI~W BLOED.-De heer .jA.lberl Zi~ogel te Ora- g.Qde, lrebood bij, ~1Ul de ~eu &&u.lbncl.r k
doelt beelt ~r de .~xt.rII maalboot it'larmf1g9 acht biuilen en met hem i*'" gaan. Een der dinen tcb-
FranlCh. mentl~ramaten o'ltt,ngenj die door den ~r .Pronll plotse~ lOP den aergeanl to.Jen gre_ep
heer Leeb, 'fan Parije, uitge~ht eli in den beeten dieD. ""olYer ~ beet, dat het oómOllehjk
we!ewd te Port Elisabeth o_b'-pt lijn. Men w_, loe te branden, ói'met- yiel-de andere Kaffer
beechrijft .. ala prachtige dieren. ; hem in den rug UOD: :Er ,olgde een hevige worate-

, , Img, ,maar ae1'lle&nt: Parcell rukte de pittoollOl en
.Da SnroD. wordt heden ge<jpena. .De publitke 10Dd den twcléden K4lfer een echot in deo rug, waar-

opening P,lChiedt ten 12 lire in ile Groote Kerk met op beidee aan den~) gingen en bij hen DA. Deu
eelle rede door den ~r, Dr. flliilip Faure, ten be- ge~onde ~nde, triICh~ bij den anderen lOlt.lm
hoeve VIUI denL Moderator, Da. ,A. MJl.rray, die nog te ,~teibalen,. ~ ... vergeer., eo. ein~eli.jk ~:
ateeda aan een,!, lteelkwllAllijdeitde ill .Ten 10 ure keerende kon bl) ook{ lien gewODde DIet vinden. Hi)
nrpderen de leden in de coDliltqriebiner om bunne weJldde ~ich dUI Daar:l!>o~ht ~u bragt d~.J)II&rd~n,
geloofibrie-ren 'OOT tele~en. i .:. bellll,êna' delena en.' ihoeden, diadoer-de yt~1I1'

Da HUR JolU! McEwJ.N 'fan de plaat. Vaalluaole ~n· aelatergelaten 'r~ren, "la 'aegj!teekenen julet

nabij Tarkuted Iieeft oulanga eeq lijDi!lr KJllfl!ra in lli~';AJlAL"ND.-Dipo' p·.....n begin~_"en ~ooi te lan-
bechteDit doeu nemen, die alleen '018' wraak op lijD r=
m_ter te~ nemen, een koeib&art kal~ get!ood bad. lM!n;~maraland, Waaf onse Refleriog, onder deu I
DrielInder. ,agabonden, die jnil' bel~ waren een beer mgrate, er eeól800rt 'fan onbeer.md gelAll' op

Dtt>BI1W"" ecbten angl)nlbok van den beer fÏeraebpan den . kop na jbO\ldt.. Uit eeu pn."aten brief wor~h ,erno~e~! '
af te eijdeD, lijn nog bij 'ti ida ~pt l en mede aan dat' ee:r' Damaraa,{ Idle met eene ku.dde vee nab!)

K "'w.-~JlI~:I het geregt onrgelnercL " . een; geta Hottentott.6n gelegerd Wa.rtlll, eeae· koe"
, , veriniMende, de Hot~lJf.otteo beecbuldigdeq~. e

KOLON&L W -"'BLL, .taft'ofticier "I\n de koloniale .tol'n te' hebben. {)e, Hottentotten be&nt' dde
.trijdm1lgt, lal 'Yolgen. de K.a.l!arltiit Wntc4man, .de ~aCb1Jld,iging met;at' de Dama~ omtreu~ n
dnmidclelijk na ujn aankomat. tit ,Engeland, naar met; nouweD en kincLireu, te dooden. H.. t -
King WiIIi"m. Town "ertrykkep, WQ' einde dienet hoofd Kamaberero liet toen alle bereikbare Hotlt8~-
te doen op de cnmmllnicatie-l:inie ~u~nde de Yer- totten te Obhandja hij_bt-engen, 16 iD' rtal, 11'*.

in Buutoland. I};, ~Mr N.. bitt neemt onder een broeder np lan Jonker, ,en 00 ~n and.
de afweligheid nn Kj>lonel W""ell dien. NtlmaqllAhoofd, liet III allen omprengen ellj!l!Ond een

wur. Kapitein Goldwo~b-yrhteft bet bevel te;!'en 'de Hottentotten te Windhpek,
he' gtlrnUoen te KiDg Willil!ma T~wn. met: welken uit:a~ itJlag niet bekend. D8 ~

ROYALr-De ,00ra~JJinl op Vrijdag hebben ook eer.ige o.amjiQ8 gedood -. Het.al .een
wu ter benifice van Mite ..l.aa War-d. De 8uijd. van maanden of'ltllls jaren afge"en. De .eer

wu bij die gelegenheid ei'QI'en de:Unweligen Pa!pve wa Tijf weken geleden naar EiobaliaJi.
ten hoo~tll ,oldaan met de op,~g;die in alle op- gejl&&n en nog niet &i&rlljl'jt~keerd. Men eide, dat

nntwlllino:,.;J1 ligten ltler'UÏtmunteDd wae, Zs~urda; trad zij voor bij ~r siek I." ~ de berigtgever "reeat, d~ hij
bet lutat op 'oor een niet klein gehoor. Gi.teren &foDd dAAr wordt opgeboo4;ep door de HottentotteD, dIe
werd "Pirwf~" weer op het toÓneel gebrRgt. H ..t nimmer sijn g~ ~~kendeD. Tevena hebben de
1111 heden a,ond ook getpeeld wi,ordeq tin &&1100 ala Da~3l'&1o bet den~~rd in het boofd gekregeo, dat
'foor heen zeker 'druk beaocht w<!!'den. "W40 kiil«J bij derwurta it geg~ om de Hottentotte~ tegeD ben
COCJC Robin" 1111 de operetta 'foo'lfguD. op (IJ tnijen. Zijn&pbeWe ia niet prettig.
D. .MUNICIPALa A.aB1UDB&8!te Gl'Ilhametad heb- .Hq STANDBKRLD; lP.ATaB8oN.;;-Het 'WILl pnach

ben 001 ,ermioderiug nn _rk1ireR g&v1'1l&jrd. Een geeD, eerlitemmÏ8e ~aderjDg te Pon EliIaWth,
plaatselijk blad aegt: ze moee~n oek te gelijk OOI wll8il'0P 'IfeIoteo wer~i: a-t bet Ife.denkteek.en ter eere
nrboogiDg 'faO loon ge.,raa,rd·beba.n, dan W&l de fIIn.W1jlen den beer p,t:ereon den. vorm 'fan een .tand-
klucht kompleel gewtl8lt. Da~ dllg(oonera. die op beeld 1011 aannem8lli' f Het aantal &&ll'WUigen,,,,
het êilAnd 'hunner geboorte vau titin tot 'achttielI penCIl 100 :<pring, dat zelt(',d~ nrschillende ,.pi'Rera
krijgeo. en daanoor vao 101I8O~ tot Iooaondergang werji ,oorgeeteid, aicili slechte tot aanbeveliD&'t)l te
werkeD moeten, zich beklageo en '.mllroulI'eren, nu 16 be~len en de eindbEj.!.iMing un een talrijker bj~n-
hier vaD ,.ier tot leemaal lOo,eer ,erdieneo eo aUeen komst onr ta !eteu, maar het gevoeleD hield de o",er-
dell lomera nn 'a morgeII' II!II tot ea 1If000dl lee te wer. b"Da~ dat meD niet liJt een j7fOOter-MIltal bej!&ngatel-
ken bebben (met 'rije tuaacheQllren 'D"tuQrlijk), it lendet. te Illmen lou~rijgen. Hilt scheeo Will of men

d .' maftl' boe eer hoe Iie,er van de m.k af wild~,weltln ;
een beetje erger liD eeo grap. i w"nt \'I\n het aaobod ."1Ul den beer Sav&jie, .ie leide
Wu VE8p:GaN de aandacbt on.r leaera op de ver- dllt hij yoorwpoedig il) pqn Eli&llbeth gew~t lijnde,

kooping tan de plaats u Dil Gr,;Ddel,~ te Malmesbury, g&IIP,Mo-iet8.~>l1.helped !tot .tand brengen, dat anderen
welke deD ISden en Uden !limIt. aal geln.den -!I" -bTm ien goede JO" komeD, en dat hi] daarom
worden en Wa&n&D de. bijlonderp&ded in de aelver- .£lopo wilde jrevell -Joor een .tlldeotenfon~ al. de
tentle ~olommeD te 'findeo lijn. lEr dillen !!Cbapen, .tIId! nog £~ bijee~bl'llgt 'fOOr loodanig d981, werd
I'IIDllD8n, luuiavogela en éen magt van, aodere laken weinig notitié l!'eDO~en, ,;n de heer Leslie terseker--
te KOOpworden &&njreboden. OQi:lenllRnende boeren de, 'dat er ')Ji~t de ~ring!'te lau~a wu om ir) de .tIId
lullen nu een prachtige gelegl!Db~d hebben, licb een £4000 bijeeD t·· b~~II. Dele nederige b.lkeDtenia
beroeJllde Ol&yton en Shllttehforth maaimacbine werd, zoonr I, rtLpPort g~t, door !leen der II&D""
aan te achlllfen, _Ike op den dIIg'van ,erkoop in volle ~ige, hllndela"oIaten -!eefllproke~. Met 16, tegen 9
werking .. Isijn. . . etemOlen werd d4t1ta;l.dbeeldmotle IUl11jl6no.qeD. De

DBmAN1[KBBAAI.-Da. de Be$r.deëd ZoDd&j!' ujn T~plt legt, dat ~d~ koeten' op £1200 berekend
intrede Rlbier, 'e morgenl in het nolIaqdech, 'a u~nde wom@. ,. .
iD bet Engelacb, b!L beide ge!eg6n,eden VOOTeen PnLrtIBHO~.-Zat.rdag werden o.a. d. ,olgende::ike opkomat. 'a Morgena werd, - ,oor de eerate saken behandeld ;._lLmtlrik Gera.u, beei:buldigd

in dele kerk, de Heilige doop t!edi.nd, eD wel vlln'allnnndiDg, en'die gedagtaard lijnde, !tiet voor
lUID een ,. Ioon van den beer Dllni~l Scholtz, met het gerejrt nrachenim WIUI, Wt!lrd veroor4eeld tot
Dlime Edmund JohD. Het doopbekken-eell prach- 10 d"lren dW&Djrllrbeill of £lOboete.-llatlC~,
tig .tuk-a door den diaken ,&li Rijn, die thana iD be!éihuldigd 40 lbe. ~elen. en voer, ter w~e VaD
EuropLia, "an dtlar lP de kerlr tjlO lr_enke jrelOn- tle., .. u den beer "",. Breda geetolen te b"b.tn,
den: 'e Avonda I lOng een k4ot, d4t door De. de plei~ niet achuld~ Klager Itlide, dat phij een
Beer bedaokt '!Verd. Vrijd;"'OIil~ aal er voorbe- ,oerpllkhuia bad in,cie WlI18l!traat. De ge,angene
J'tJid.inll' en Zondag nachtmaal un:,' - w~ ui lijn dienst .ia .taljongeo. Vrijdag &Yond
. Nla'C"ll'B INeOLVKNTII!8.- faulei CrOM JNrit wetd er een jonjr6n ;paar-lli jo buil gebrtlgt, die Mn

K tad k I ha IIIk'ltlmele liD wat opgeenededen "oer iD iijn bezit
Voel te upe ,ma e Mr;,: ten £102 lOa.; blld, hetwelk &lIee ,gestolen wu. Oomel!ia Moe-
.cbalen £340 4&., tc>kort £287 14 j William Flink, tert reide, dat hij Vrijdag avond io den stal i fAn kl ...
te Cluemon\, togtganger; ba~n ~ 121. ad.; ger.geweeet wae. D~ ,gevaogeDe bad aao 68D jongen
echulden £112 48. lOd.; tekort £SI 121. (d.; Fene geliat om den IIIk IQ() ,ol mogelijk met HOleleD te
Ohri.thn RoMberg Anthony, te, Kaapetad, tiDtmer- ,uUell. OetllÏjre bad eidhterdoeht en waa op ~jo boede
mail, kutenmaker en tahah~rkooMr; baLen £225 ge ..._t.,pe 'fODjI'eD.ru met d~D uk naar dj! Lange-
911.; ICbulden £258 28. Bd. j' tSf~rt £82 lSe. Bd.; etrut gepan, waar ~tnige hem bad aaogehouden.
Barend Oomelit Hemillg 'w, 'te Zolltri"ier, De uk W&8 YOI ,oer 'e'n: Itlmeleu, en de jOD~n leide,
KMpec:htl ..Mdeeling, gedwong Il ~qi1eetl'lltie, prt>- dil' gevlUl,ene dit ben. gegev<,n bad om beli D&&l' Hn
'fÏIióneel toegeetaan, bAten en .clld~~ niet bekend.- Ma1eijer'te bNlnger. --"Saloen, eee Maleijer, '1artooode
Morgen wor.dt ten ofenta&n tj.n dlÏn Mutér "er;.. ~:.t. d 'b" d . .:l
gadering gehollden iD de 'f{llgen if)llqhent.e boedel.: Uaarop d~n .... , i~· 1] en Yongen avon'l tan ge-
-William Fank eerate; Here CI'oeI Jar';l Voe v&~ene ont!&Dgeu jla. He~u1;. :el..l=
do. " Fene Ohriatian Roeeb8ra i\.utbémy do.; Ger- dal dele b.m "oer ,~eYen. 0 _ ..e

• J lINeW een lD&&od a~garbeid.-Maria Hop, een
hudaa Weeber, tweede; Hen l'it~.derde j H. G. ....ucb'1J'Ouw, beecblildigd 'an 10lbupêk ,e Henry
P. Rack, ee~te. I; < Haapt ill de Sir Lb~rntraat geatolen te bebben,

BBKBPONDBKTI•• -Alwed '. oDtiinllen wij Mil ontkende dit teit. \~lafrer aeide, d"t die gll'fa'"
bn mtrent de StelIeDboeIc : troe~ling, en wel gene in deu morgeli ibet apek gestoleó, en dat bij
ec reflecte~nde op IOmm te UtdeD, die in de het on~er baar kle!CIeren tel'lijtJfQ"oDden h&d-.. ~j
1&& trokken sijn. Wetende, hoe m0ed8 be~ "Ige- lrréeg veertien d&j!eni 14"angarbeid, tweemaal ill de

:1 al~::'8:=~::n ::eP=!!7:j,~:'rat~te=e:\ti~~ru~='~:; w'fl:! !
dan alleen die, welJttl af1ro . J:dOgteu 'ujn 'fail ~ Haal in de ~t bad.stuk g~ kreeg >. t
iem"nd, die iD Mn yurig echrij n.erd &&lIgHalleu, eeD _nd dw&oglllbl$d. : '
en daD 09k nog a1ecbbl, iDdi. lii~ iete ter e~ UlTBMJV.GR.-Het Jl. A,nDd,maal IIIbi4lf generd I
'ff'rdNiiging heleft UOD te 'foe • ~ de'door 0llI op Zondag' den 8 4tlMT. De ,oorberei~e_
bedoelde brief Ili-' &&n de .. t~OOr"a&rdeD beaat- werd 100 ala ~woooJij'k op Zaturdag &'fond gebo!lden, !

wijo hem niet. u Piet Begtu.i1." tan en Dankleggin, oR iZqndag na~dde« ; dM &'fonde t'
.lJt. Rabi.. roep. aal geplaabli :werd er een bedee~Dd gehouden. Vri~ den

worden, hij er in ~~n~ dat. wij z:ïin 1."n déser ujn 62;?!~nen tot lidmaten ,~geno-
'!Ql!8n Daam plaatlen onde, IlJi brie(, wa&nn eenJg6 .u'omen, ~D tot be~ ... llgtDlf lIfll de ge:l 'fqorge-
Iibell.ul8 uitdiukkingen 'foork Il180,; die one moeije- IItI!ld op ~turdag amnd. Eeo &eer groot etel 'heeft
lijkbedetl op d~n laala IOwlen ~nen ~halen. 0g ~u~ gecommianioeerd. Zondag ddag njD

RAJTaN.-De rattenp~ ~'t op dit aa,en- I. t~'dn ,~_?! ~~ w.. et._eelle fb
blik ~II Grabamat.d, ngtde~ .. ,Alle pakhuilen COlD '. • er'"'!"' " 's-nog, bitl l"e e

wink le . d H' ~ .... t nde111...l.hlU'llátreet HII'efIi~nht!lddeYO~_ilebee~"oordcJn~ndea
e~ : e 111 e ~d t' ~ teI1nlJn. .. kol8n IliJl, nameb)~: !I'ot otjngen de
IljD ,er. mee aao~. ' en .. e "I'1l~ang nn ilO&- h 'oW. H . .,anrder Bie,- 'Tho. I .l~_ 0
d,ereo ln alle 600rten Ja ergerlij 'Voor meel, geb&- l!8f" p V _.l:t.. JO' ~T ~ •
d'enboeken, tabU, lUiker, keÏtk_oe, banr, pia_ S6ayman, . er~ en . • \ ariD. ot. ~ ,

'el' bote kleeclereu AIoek' barse neil: B. Bene, O. 0.1I.en, J. du reu, . FiOune,
D?'k' ml lee, k~'k -t..I '.' .r, "':_~U- G. ,an lier WeU UI[~. Verma&k.: ï al e dienatee
lIe, .p eli er 0'11_ .,., Il,- ....~~ere d k k . ~ . . mi..': ~<

"oorliefde aan den dag. Dé ,..rmt4ignlcl.ilplIIl' 'faD -. e' er 81'fO j w~~.lOm_... ~D.Den me'
det ongedierte it''ferfui~~keD4- Kurt geleden . 'ferlWlderd 0111 tOt 4* .~Ulllige feeat~ g op te ~~meDt
hielden _ige duiJendfln lij !afld.ren dag paTa4e op dfII 1OCl~1J"~~\plaatl genoeg .W. 11JDom
het dak nn het pakhw. nli de 'hiMNn W right 811 .. ~D té 1nmnen ~t~ten. De !kerk I!'fl~.. l en al j ..
~iddletpn in de C.mpWla~L ken bad le daar te klein ,oor de KlIDeente to, d~ e~JI! belwo- jl

bij honderdeu ,konnen aCbiellln~ .... na Mn~ echer- ~~" ~ :::.t 1ii!!1!~~V.DI 0 boe setT groo'1:a
·mutlelen. "erdw8Jlen lij. 'Het:ra~jagen it lO Lon- I ppe .tag :- !IS, rT", e.~ tb ~.~tli~~-$ Y... -
den een beroep en ala, ... bejmm yan dat uk 1 ~J;Qge ~lDI ~en IlJ~! eD et lco.", J. groen
tlf!tl belOek ~ de koloni, IngteIl,llOuden sij apoe- i 'f!UI dell ataUpo ~ 9'81'&1 pn)k~ ~ "al~ ~a ~
dig he 10rtwD kUDll81l m4Ben. lo G,.h...,"..a. OJ'eJ'IChoone .... D:~é«-r.~dtitt~ "..,.
lOU men gaarne £600 betaltD <im ua die ratHBplug t;." t I
..rljd te warden. A'" Z,lE BJJVOEGBKI.

9 47
10 0
10 19
1048
Il 35
12 8
1232
p.m.
1 1] 7 2ij
I 38 8 1
2 (lI 830
230 V 0
3 oj 930
~ 56j 10 26"25111 0

~ 0 \~
,;:;;:Tj 2 4ó
882
9 4ó
9 60
1~
1240

I ~~
El 4ó

J.,

gelieven
andering
om met h
te komen.

_ 1771
_ 1961

I

:~~I
-

265
1• 200

838

,.

Vertrek .Beaufort - \
I FrR8erbu~gwpg - 1
\ Prinit Al~tWeg-\
I Grootfonteln . -
f I Aaok. M~tjesfoute~J1 I
. Vertrek, d·1.

Cl>n~t.Rbel
Aank.;M()n~uweg
Vertm, do.

Hexrivier Oost
Hexrivier -

Aank:Woree8ter

Vert~~lIdj~~~'eg _ r..::.1~
, . nreederivier - ..
; I ceresweg - - a. ol.I .Ve.rtrék Tulbagh~eg - 11 40

I Pikétbergweg. liamI I-lermon -' - 12 55

We1liDgWD 8 0
Uadygrey:brug
Paarl - -
l\lapmllta -
hluldersvlei
H ro,aif on tem
Durhanweg
7,Olltri ~ier

" AaDkoml.t te
KII~tad

I&. Ol. I p. ol.
6 4á1 1 0
9 35 4 10
11 0 6 40
I I) 7 60
4 0 1040
4 I) 10 46

al) 8ó 12 12
m630 1 10

2 0
4 M
5 16
6 6
6 SG
7 7

Il 30
11 69
12 86

12 55
1 30

2 29 104ó
2 61 11 9
8 2 11 21
8 26 Il 47

4 2 12 26
i28h.52
ti 8 1 80

a.m.;p.m,
7 0 8 10
7 10 8 20
746 866

8 0 !a:
, 6 6
-no

1!J26638
iU36 549

1 406 10

BKElI',,
_Vertrek van KiApata~

" Zoutrivier -
,. Durbanweg -

'I> KUl¥!i~r -
," EeretenVler-

ARhkoD'st te Siellenboecb i
Vertrek van do. I

I ,; M oldel'll'flei • ,
A~komllt te Klapmuta - I

I '

'TERUG. I
Vertr~k vaD K{apmutl .-

,; . Muldera'flel- 1

AlUlkomat te SCeUenboec.h - I
Vertrek ,an " do:

f~ Eereterivier - - 1
" K uilarivier - -
,; Durbanweg -

I Zoutri'fier -
A~~mat te ~~patad

7

,161
;22
26
36

'38
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i
Dell awreD J. P. PQC()(S • Cc., --r--n-

. W~I Huu!!,,-It !leb de eer
d.... w-er~t~.om'die V~ te lIeo_ •.
em,"áiteJeliend lf!oee1l1l!JddtleD .. lIl1ur .
.... ,'..I........_.".",."Milt; dient eell
alJea .iD dl aieer .. o die kw .. l _niti .

FIN I)LA
,; " O~tv&Dgenthan. ex " Oice~~"

G~kJ~ en Oogekooltte ~lie, in VateD ~D Ousaen '
CQlzatOlie in Vaten eo Bussen i I' .

~u~lo!~ in Va~n en Ba~n ;
T-erMDtilngeest, 10 IJzeren. Bussen ~"
S~"o ,mache Teer, ~bfDes~eer ,; ,

:Eh[e Zeep, iD,1Ponnet~,~ ~likken .
bqnois' Loodwit- eo ,ZlDkwltverf ,1,
p,er( Aluio; ZwaY'el_. , ' I,' .

~hil~eri kIenren, droog eo ID Olie gem~en
J<$ho8on'sPortlandsahe ~emeDt, I"

'i'ou~-tan Europa, Ilanillá en Nieuw ~laDd
, Bladlood eb Locden Pijpen

ComposItie Gaspijpeo
Doorboord Ziok eo ~ladzjllk
Bladkop4tr en Bloktinnen Pijpen -
Mih:ler's Vaarvaste Brandk.aste~ .
Ge~.vaDi@eerd Schapen ~~twet~
IJ~D Ledekaoten en Kinderknbben
Honiploog-macbines met ~rf?estel ',~
H.oe~jze1'8voor Paarden en Yailezels.

, lJzerm~D .. Graves~t.

p;ubliek u.tl d~
bouwen Illlnult>rlt

.. ...... i•• ", welk.t',l a,jj :!t'r
zij .. , gl!scli-i_k l v I

hebbend!", en 1.011

ELS leg~1I merk w

.",,, •.•,,.nu' 'IS, ,OPR KO~l:ANT i
hU1l11 .1I1{>1I het volle .oordct'1

rdd\,I)Qt ~\VAOE SCHULD
JlrO;,l;asspn,Ul';nl Villi iu tde kol

. - 'I ' ,
hllHcll'~1
Put.Fek ~, uirgencodigd

....rn"'"n.m .'Uf! ae p.rij' eli.
-i

.. AGE PRIJZEN Daólrenbo,~n ii,n
le verkoopen, 11.. wel k !teil j~ IIfaat

w insr en t.e' :leve' daar er nj~t .. foe-
I : ~ ~"

en liltkhvUIt-D:Sw~leD
, 'I .'

:&1t'1t . van hu Illell''foorrall~1 eD~het, I .:
: f
... I .:;:

I 1
. I' ~basaar " .

!
I

:0..Heen. J. P. Poooes; ;. Co............... s-
. W.u:.JD&Hunlt.-Ue haebt

,pDetRlid4et no. VOi8lltraileo. die ---, ".__•..,--....,
tiJd.: Na ~o·naaD.lreUrii,e proefDe111ing
IfrekkeD •• Ilare werkiog betreft.

Ben heer {d& .i~o.., ,vau 60 0'01."_0 Smlï.vCHlella)
werd MD qlijof'P traaiate ",osel. rirlt, eD '.111'1:.,,1'111111

IBOFpn .dn4 li b.. dood,; ID d.u toop
.. ob....o~~ bad un proef •• nemt'n met
dia .. ondjeea "lie dou.. Deo .....III"U".... U ..
den loop .'0 _Dig.. .,eD ••• bij .jm~_,·D
dat ik o. fq doeia .it ,enn un elk 8t.aill·.oQ'elll.

O.. rt~, I" J.lij 1880.
, I -+--------~---+--~~--~~--~

. W~nD. lb'D&ll,-Ik heb~~ u•• "....... n

__ij'~soo4en Ii.bt. een .ijller _OjIel.
iD _ter gtiaoodbeid en yeé{ liinif'r~~~--+-~~~~--~~~~n. ,Olie hn of ",an
J[ort. •• iltstraal, Kaapal.ad. verknllen
H. Il D. aoU, c"n.; MULDm & Snl!l, A.ml.DJltlbOQlllj:
cu.iuia ; i H. HDOCll, Lailiamitb; L. 0
X_G. O.dleboo,o; O. WIl;ION, Prill.
Ooe~Londeo;# EKftBIB &00.,
Bun .1Ntvu, Rivrl'1ldale; J.
GD&I. n.:IOLft. Morr&Y8bur ••

. . . In 6lke JIui'teDllt;.d

j
Drie Sbim"", ~elk':

'i! ,> -

I ~~~UIIiJ",,~.ti.
- 1 ..

,. ,
dere olie ook af&elnerd in capsules,

Clplulea. ..lrT&D ~n pil gnoeg

_'ePII'.' .00.of een Half Kelkje 'I •• ~nd •• '.hij
; yoor,KoikeOI i. de belft llieoO<'g, :1

10.. per bottel,!u alleen toebereidl,door
!

s EE

. .~

I, A,ID ,

.& CO·,·

.~ Dr~ m
T, KAAPS'.U.D. ,
bed, .. D label er .anl!f!hfe~t, m~t OOleo
mt' feo .trook me' den Dui. er op nO

i
!

Mt' (jf'oi,t •
;i HARRISON & MCO: R_BGOR'S

. " r <

BKROE:MDE

ALBION '.AAIM4CHrN~S.
,_- -, I

• ~I \ !

'T'H!.~S voorhanden. "eeue bezendin~ _'van' de :bov6ngen~emde :Machines
jl. bijzonder geschilrt voor de_ze kolonie. . l ,ti
; Dese MAAIJERS hebben in de laatste zeven Jaren I

Ee.. Honderd'- Vier-eu-Zestig Prijzen oohaal~1.
. Wat eenvoudigheid, sterkte en ligtheid in 't, trekken aangaët, worden
deze Machines door geene andere in de wereld geëvenaard, '

Te verkrijgen ~et 4 of met 5 Hárken,

1,0,'" L'- ,E'·~i.I".' , I'~.
OLEN I I -' I

·mT.DB :lDOLT," I,
I
i

.Steenkoleil.
. I

lt..M. ROSS " Co. J 11{a,ap~ad;
1 ' Eenige Agenten voor de Albi~n Maai jers.Tan1ield

en De Kock.
~

lt Waali
25 '.POD BrabriJ Zon-merk Gegal •IJzer in alle lengten
20 Bundels Ba~d- of Hoepe~jzér, lt 1i duim.

• , • 1

500 Vaten :S~ndram8 Zwavell iD Vate Il : 100 lb. en 200 rs., I

:mN HEBBE~ I~>.VOORRAADI
, i • EBB Q~P~,T'A.pRTQWfT ". " .

.ALQ.'B .E,E,·~,E~. 131Z I RW:.Alt-------
. '\; _, : .

i'

.'24 BURGS1'RAAT
" ,,'
.' LUDO 1ft)' : . t '!I'

SIKKELS.l ZENSEN, SCHAjAPSCIJA$W.
Tuinhoo.weelen, . !ruinha.ken, _Boschpikken, Gieters, WaschStellen~ Emmers,

Baden, Ovale en Rond~, Kpmmen en Bekers. Blikkeu Kof~rs. 1 .: '

~R: EN: WAGEN~!SSE~~N VEE~I.~~,r
• ): .1; , I

, Rij~glampen, dla.~n!ln yerlakt~ 'Ha.ódvatselsl' Ka.rtrappen. Winkelhaken
St1l~D_en Mooren, K~men en Omslagen, Belegsels, 8ctlaroieren, Schroeven.

GRAVÉN" SCHOFFELS, TUINVORKEN ,
: 8T!1V.ORKEN.HOOIVORKE1V:·PIln~. '

BollaJltlsehe ell .".ne,"ikaallsehe .Hou'ell KOOI·II~hol.IH'II.
tschap~ij:.· . ~~na Ge~hap"Kuipen ~haP.

" i' MESSENWERK EN 'PL$TWAREN.'
.; ~" ".'lT_ en allerlei soorten vêr! en!Olie.

~ • LEDEKANTEN ! IN SOORTEN!
c. - ~ . ' ~ I

., " ' ALSMEDE EEN GROOT ASSORTI~ENT
",aodeD~ i < " il'"' ' _

MAAND~eJeD~ ÁLGEMEENl~. IJZERWAREN .
I ~ ,', . i '_ \ : ~ ,

ja 6' 'DL~; • ;.,. . " ' •

~t.riO-~Jd~leggiD~g,t DE WiA,AL ' Elf> :QI KOOK,
~~~~:.!: ' 24, BURGSTkAATJ.

H. ·E.RUTHERWOO1]D &.BROEDE
... ST.'"tiORQ~lTBUTt NO. 20.. '

EMI~R:ATJE~ i
. . " l . ., '! .:

o ,. I'l'EN einde te voorzien in dei~teeds vermeerderende aanvrage 'naar H~be-
diende!l e~ anderen uit den:we1kende? stand, ti,ebbende de Onder~e~~en;'

den een schlkking getró~eD metllhunne A~enten t~,Hamburg. ten elD~e, .jZOO.
8poedig ,mogelijk, indien er vold~ende a.ánf1i\gen· ZlJD, een-sental dezer B'ed1en;£
den.naar de Kaap te zenden. 1))rzijD met ~et ~o~vememeil~ 8~hik.kingenlge--
maakt voor de passages .onder ~e. Hulp-emigratiewet, en de .?Itga"en zupen
door de Emigranten .aelven gedragen worden dqor een maaodelijksche som tan
.kun Iconen afte laten trekken. Péesenen dieleertige der bovengenoemde ptU'l3o*en
engageren willen, gelieven Zulks dadelijk san de Ondetgeteek~n~e.
mede te ~deelen en op te geven, ~~t- getal eb ?e soortl der personen die zij ,enL
achen tel engageren. . I ."'. . . i

: . '" JPNES & qOSNETT, Emigratie-Agénte~.
Crew~ Gebouwen, 8 Sept. 1880. •. ":1

. Ook $11en er applicatiën ~~~en inge~cht voor Ambachtalieden. W ~k-
tuigk~en, Leerlingen, Boel't#a.i-btfulers;en anderen.' !

_ ~ I!' ] ._ I' "..;! .; ; ,
! ~

Gedrukt bij ~)((!1'8 dl RouiY&, :\u. 1', Ka.&teel" d Ku.,.u.d.
I

...
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GnA~YF RBINET.-Bti bet Nachtmllal
houden W1\l'en v~le tafel8, deJi:er)i Wil! eir
OgtlDgen aticb~lijlt. ~r wij ia JM "A,e..n<" ... ,"

beetje regen hadl1en, wllre~ .d,e straten' wel een
Dilf Dat, doch Wt1Dde kerktijd aanbrak, was
!1:el1l\am Den "'fond te voren wll8 ~ I!'emeen·l~etei~
Ir!Idenn!1: en onse leernllr, die nrbllZiin vee
beeft ~ebnd in 't kellskteren, ~f versillg
op de lijsten £11 ,462 en vele hl\lofteo. Het
meestPrilplao lag! ter bezlgti>(ing op tafel en
!1:P!><'Uw zou opl"erijrt word~n,' lOU bet
£17000 kcsten Men besloot 1\18 volg' :-1.
Dleu'weo kerk g~bouwd wordea. 2. De
dezelfde plek stalin (spreKers ten g'Jnllte
Den seer nahl)}. 3. M"D moet beginnen 1\);; ~r
In de Rank 18. 4 DIe WIl Juan nu reeds siju
batalen Men nrwRcht van de dames,
velen tegenwoOil'dlg WIlren, £100 tot £500 UI
ZAreo ens Het ~bouw uI 0I6t seer prachtig
den ED mogt er te kort schieten, dan
sommizeu, die noe meer Willen geven,
ooze wi1ngAArden vernield sun. Zeker lullen
hunne beloften houdeo Het weder blijft
drooc Het beeft in de laatste week veel beloofd,
wst mist en een Weil1l)l regen ef bl). WI\8 lilies
kWAllI Het donderweer dreizt , maar kan
losbreken Men I 18 Zfer beducht voor d .. tOf'kOIIll'l:."':-
Glet~ren IIvond beeft een ZP kere mr
kerk VRn ne L~lbhrandt eene voorleainz
over Paulus. Petrue en J udas Iskariot. VRn
8't_n seide hi I. da~ leder zrjner tOt'huordera
ID zrjn bUIS bahoorde te b ..bben~ want hij
eerlijk man. In plaat! 1'1," het geld, dat bij ver-
rader ontvangeb had, le Ilebruiken, br8~ hij bet
weder terug, en eene memg te zulke I"ft'e praat jee.
HIJ 18 vertrokken, b.>looft echter, (0 V) tarllg te
keeren. Ps Lelbbrandt heeft IlJn erf nog de~ ver-
kocht, en W1) weten nOl? niet WRt Vlln zljnelln'rk
wurden ZAl De Onde> zoeker <Tfeilt dot" poe ':E'-
meente met de kosten maken zal, een I..e·,·~r nil
Holland te laten komen, Wil wenReh'n lwln li-t
beste HQt ve~lrek van onze Yenn Pil \\'11" I Id IUJA-

terrijk : ~een aallsprllllk, ll~..n muziek. nnch eePl!!e
• Andere demone1irnti~ werd pr llemBRkt, .k lVemc~ hun
echttr voor8poedl.- CUlI e. ondent

'WJl:KKLl1liSCiH N'lln:ws \ \:'i ~ATAI,-AHn LtL
wekE'hJI,sch IHer,'''''' 'nn KRtal ,,,"'r "'~bstet V8T-
8trekt ontl,enell \\'lJ b~! vo]jlende "-0" I\"ft'eq Hob,
dIe (\~ Goeden '\ 1Ild.w "en l.Aff"r 111 Je St G!tloq.::c~ , ,
stmnt le J1l1rh~n Hrn1l ,,<1 i pi-ft, IS Ihn '8 'n!!ml,rge 1

III de ~f" nn¥enl~ 'lp.rhnn¥t'l'. Hl] kkendo ~~bold,
mRflT zeld .. dllt " ..n bl,,"k-, \Vlens nRnm hIJ g-e,!(wm.!
],~ert, III de zA"k betrokken Wil'. Ilnlltl, rdnil' b!' ..ft
p.n RIdere klltfdr, Tom nillls ~t,lefl' g-t', II,llIr,II dl~'¥ 1["-

p"'le¥<l "p Pt'n Enropocb,' \TOUW, UIJ wIe u~l ill
~ d,enst "II~ lie zRal; jQ ll")!' lo band"ll ~Rn de" lIln-
fJlstrnnt te Durb.1n KornmRndl\nt Baker, die in
plAat. ~HIl dell re~ld,'nl-lDlIlll$trIlRt in bet dlgtrll,l
.\lexRndrn tljd .. lql, "Is Z00dH0111WI\8 f)Pl!'etre~ell, IS
nu verVAl l'en d ,or.d"n hp~r II.\wth 'Yn DRker ,nr""'l
~Inpp~n OUI PPD k, 11lll1~"lIt Villi 200 mall "p d!e been
, ' brenjl'en, ten ~Inde d'~1 st 111 B1l81llo1nnrl tq dO~II
I en Europel'lln, JI~ een I\lIrplAkkpr bp,·ft kllnl(p-

~Rllen, t~rwlJl deze lJez il was ~elJ poh~lo;k pl~kklUlt
t",'en den muur to be~t'$tl~e'l, IS verll(\rdeeld tot £!
b ~ete "f lien dnIen d"nlli!lIrb"i I -G~durel~(Ie de
IARlite dftl!'PII ~II'J .r lwar" rPf:~I,bulJell j!,'<n~len-
ren van Cetewayu'R tnal,kt"rs, <he met hem i,~h!·t
kastt'~l \Vas geweesL is w":.rens w.ll1j!eJI(\.!! DIlRrNa(,,1
h'ruV!!ezondE'n "n ZIIl' plllnte znl do,.r eem lln~,'r
w<;rden "'jrenpnwo _!_T lt ~Jl\l1tJbur)l valq IlltIt
'eel t~ m~ld~l1 Twe, 8,hlnten ZIJn ter tert'l(t-
stelllDi! verweze' , d., epn WPgtlD! <\jrf8tlll fRIl het
pRard vso dell! ll,lIIyerneur, dil aDdér we"e~s ~nnn\D-
dwg op ,len he ..r n tF Vetch - Twee billo-
ken, "'P le IIafll8tnith drIe pnArd.en i!tatoleu hp-b·
ben, Zlln 10 !u'cbtI'fOI8 gellom~n op een da~ 'll11rdln~
lilt den VrJlStJtHt -Er vertoonen llCb g-tO<'I"I~tal. n
"lIngel1, en In prIVllte w(\ntn,!&11 heeft men pt,fl\dders
, evoodeD -Uir Z!\IlS'!'Ar k(\mt ht beTlgt ~an den
d,)od 'l'lIll kajJltelD R1VI\Is, officier \lsn Let Illllifltll. ,nil
~er, en onderb(>'l'elbebb~r op La Cloc"eteM~, dl~ In

!len In.dischen Ocennl' llestJttlOneerd IS.- Uit I~tere 1)<'-
ngten blijkt dat de hel'ren Carter en Rndueftr, led~11
der I\.-lpsche expedItie te A lenn, 200 mlllen' ~an het
meer TRn~RnylkR, VeTlDonrd Zijll.- Aan een, ~x£raht
lilt de Nat{ll ""'Itne~ ontleentln wIj nog bet ~ol~ende
Ireun!!'" onjleluk De llltte WfIS Znlur.JR:? :morp:,,-Jl
:! Oct"ber~zeH drukk.·nd lleweest, ten kort '11\ éénen
kwam ,r een JOll('~rb 1 (Ipz~lt ..n, dIP voorl,al}leh]~
te PlptRl mAnl zburll' meJ. grnQlê oAvl!lheld ;woedde
ne bhksem !'Ch,,, t f ..1 en er vielen hagelateellen, zon
llroot Ills dUI~~npl1el~n die de nnHurS '(>T1l1kldrlll en
al de te teld e!JUl;nde p:eWa.BSell&tnk 81~gén V,·r·
scheldene purden en OllSenwerden er d".,d~e81~:n,
en twee gebouweD j!'etroflell doch glll'nschade~n~en.!l~
IJe beer Flett, val' Rlcbmond, lilt de stnd ~I\lll ZlILl

hllis rijdende, ", ..rtl op d" plek doodgeslfllleu Drie
kRffere dIe ln.de kom bUIe nlO Dr Allen zatlell, wer-
den ~ede 116troff~n en allen wIlren een tijd l"njl
bewllllteloo!. Bl] Polly Sbortl'tl kruising 18 epn
hotlentotvrouw d00dj!'e8Iag~n. De bUl woeilde !liet
lAn!!" maar de r~llell hIeld een paar dAj!'sn Aan

HlIT LKGGKN TAN DflN HOEKM'KKN DER NIRUWK
NKDKRDUlTSOHK (J, lI~FORMKItRDK KI':.RK TJii OAR-
NARVON-Eeltl corr~@p"ndent schnJft . lUl de I, V. W.
Nteuto#xxU op 29 S"'pt. 1880 :-Het doemaanaeltJkscb
NlIChtmlUlI bad hl"f verlerleDe we~k plaats, eo zoo
alslleWUonli)k, lf __ m~l1 de boeren vlln IIll.e deelen
Tan bet dIstrikt bet dorp III lll'ookn jretnll! b~nneD, en
dat zoov"pl til meer dlUlr de hoeksteeo der Neder-
rluit~ch Gereformeer"e Kerk bij die gelpgen~pid Z"U

word"n J.!elpgd. lie karren 1<1) wIlgens, die V"Jdllj!' en
Zaturaag Rllnkwflrnen, ver()OJn~akten ZOOVRtI!ltO!dill
men lIJD OOjren hOE'jl't'nRawd DIet mefr kon gfbrutkeo
Repd8 d~s Vnlldl\!( &vonde li~p meo ID IIlle !~tjnjlel1
rund om epnE1pchullplllsa.voGr den nAcht tq 1I0~kpn,
welk~ door ~mmlge~f met llroote moeIte ~erd ver-
kret't'1I ne :Wlnl,ellPls blldden zrch bijtIjdIl 'Voorbe-
reId vuor dezl''' baJlddsooll8t, en Ik twijfel er DIet
flan of zij he1i>o..n'I'lClfde zaken ¥sdllAlI. Op ZIIturusjl',
den ~Óqte", tmgev~er I.." I) ure def! morgenl, lItroom-
den jOIlj!' E'n oud DRIlT de pillats Wllar bet Ipgj!'en VIIn
den hot kateell toU plants bebben. Oms~reeJ+l len 10
lire maRkte de Wel-Et'rw. bl!er de Vllhel'll ,IJoe nr-
.cblJninll', v.,rll~.~ld dOt r dfr, h~er PIl1L, onzen
il'Rchten M~fJ,stlnllt, ::\16\ roUW PUllh en 'Menoll'" de
\'tlhers Er "ns e.t-Il Il.ru~t In omloop dllt .de 'Wel-
r erw bper 'lAn NIekerk, van Brilstown, tegepwO(Jrdl!l
lOU zI\U.-I8. zelfe Ollt hll d~n ,orijZen. I\~ond I'IIa8
&n~ek( mNI mAftr ti" leleurltelhng W08 Illf?t' toen
.le \\ ~l_} er;' bper de Vllljf>TS ,,1lE'en vPr!!IClieen eD
r IPl hi:!(P8tll"n ,... Id ,'o<:>ree~lj!' ltd der Nedkr,dtritecb
(,erer, I IDN"lde ll.e~t~liJkht'ld vtln de oQilJjlgende
,'oq,(>n-,>-- Vl,l)!ens wat wil verllemen :W~1l et Hr-
-chrld, roe Ullll'env\ldll'd (,m bl] de I'lejZtJ!!,heid b>p:en-
WO(,rdljl tt' ~ljJ1, Ulllftl geen een hee~t er 'uw .,Idllln-
z£lr~ OIl t .still' Dit voelt men bler dIep, ~l,ovl'd te
mter omdat OLlJe Leerul bnig lijdende is teil gevolge

1~1
;.;r fI04

I I ~ ~ ~ ~

~ I""l.by - I - 31
LII'L. lIel.echlu - I 23~
Luit. Dal"_ • 38 ,

"'''3'L._>I Kaooanier &arla- , - SB'
KucnlDier Grut - , - ,~~,., .

I ,-
Groo& tO_I 11>2 \ Uil 122
DtraBAlf~ I "DUlC,I&IlfQ.

A.. Wahl - - ]6 : 16
J. W. nn der Spuij' 12 16
P. Louw - - 18 18
J. ·,ftO Niekerk • r 'Il"
P. Uije - - 23 ' )8

Groot .htaal 96 82 88

1
~ lt: SoIODaoD • 'II - 1 -
74 ,D. J.II<i1tert
86 A.:. 1'~SP,eIIIMr, -
82 J. twtiet -;.-
99 C. W- YUI Behoor·

O. A. CU VillieJ'l
VerctD1

USJ.Brier<l,- -':
R. o. a.aPt.... I.

4,7 W. Aucleraon
" J.N.Md.tm
'-'l H. O. Koeten
00 a. vercIaU -
68 Ju Ke~,.. -

Johll KiDDed,. -
261 SLIp,h. de Villien - :•

De pri~en wmlenig,etrokbn dodi' ~''ri~eD elie
1Io'feo un de lijlt..... De eerata :hIloDeJ'. Ide Jaeer

80 Oroe&t"r, Y Mn vil d~ KrJl1Ielhurncae nl'llIlÏfÏD«.r; Ten ~ 12 lire 4Mrde -le Koloniale SéC::tetariI
61 op het terreiD op, Y~ .. ld ... o si~oe d~. Mej.
82 Mcno~d, de heereDlR.; Southel' Ó. Il. G~,

L.W'V'J en W~Ila.l Naww]k ~erd ~ prijllli~"-;
390 deel~ deD Edel8(!' Mer O~O, dW ftrielCIe

hoe gropt belang hij fielde iit\e& ~ïmblecloiD. lDMl
bet eleehta beeehouwde 'eli eeD yoo\,bereideoa. maat-

48 rOQ'el ~t Kolooiale: ulherdedigiag. Hij'_ 1nl
61 willen weten, of' de' manneD ~ie lOO,. enn 100

68 mooi hadden gfIICboÓ!P»peeuchijf,e.eo]uiIi soda
69 konnu JCbieteo o.p a..uw., elie terug echo&eo. Hij
00 jlfIf boog C?P un de_ij., wearnplde K&a~~

VrijwillilleJ'l \tur ~et Ironl wantn~. Zij
306 waren reeds O'fer de ~~I"&lIj!~'fier en h!i nrw1lchu.e

binnen een PM!' ~n ~ljcling te «n)gu ~ ea
MAleteii_g. lJem-aelnn .... het ter1lMa_r

Jw!'# ..relakt aU ~lall;d terIII fe ko~eD, 100 -
laud io beroering. )tij roIamde he~.gedrag

•.fInde beeren Barkl1 en ISllfmo». De yw..tigiDg Y&D

MobrJiahoe)l atood PUik met het ~jbtie wapen-
"n de gfllC'liededil .del Enge_hen J~ en de

wal daar te: meer tro" op, omdat Bur,mon
wu. £lel wu DiM d6echuld'1ler Rege-

dal SllnIIon niet 'w,. ontlet. : Surmon: .. lf had
er te mOj!e!J bli jnD, tet ~Dde de plek te

fj'Jl'oe'llglJl; met .ilQ kteine ma,gt, leif 0 eldliattige
bAd bij .dat 1fed,Aan. De KiommenuDt 0._
Kolonel 01Ark~ had den $~lI81!idekt hij

1.l~IIliIICn!m2000 en awo man II)Q oeveo 0«* dell op-
ondordruk.p. De kol. er D~drie dui-

lend, ~o dé .prek6rlhad bem nrt+W. clei lUj Il !lOO-
404 nlen Ineer koo krijkeD ala hij Y~ lIrIDt bij,

de beer Sprigg, wi4t dat de kolo~ie ID" !Ma ....
W wen de barprl ppgeroepen,'~ 'ferwaclttt .. ij:"
die van de- paJI a4$o I{oed &ODden wa,reD. I n..r Rj
de 8tl!'8te waren Qweeet op het Wimhl~OIl, ",-
wacbtte bij dat lij ~k ~e eeraten ~odden u,o om au
de oproeping te 'folaCMIn, wweo lij op het lIIagt:eld
'fereiAiCbt. ,
.. DMrop werd bet.'k~p gel'lliml. Ter- 'rijf lire
werd /\}en eeD diD«' geg8Yen in, 'e ~D Ret.ief'1
botel te Wellinjr\oSl, door de belllOlliji..- Y&D de

86 beeren Ooeton, Lopw, Ta,.lor, DJ. dia Toi.t.'eIl aD-
SÓ deren, We&I'II&Dw~ deel jr6oo_n iloor"""rea
82 ~_pngg, Southe,. e'q ;Tele ledl'n ven het Wi.. bledoa.
79 .J{let 110 drank W¥8D er ,olop eo pllik. De heer
82 A.. W. Louw "U tooruUer.

. De "ÓOraitter, driokende op de geSODdheid 'fAll het
felicitt~r.dl' den ~eer Sprigg met

on~omeo Dit,Baeotoland.
De beer Sprigg' bedaolcte en betreurde bet, dat

Z.Exc. de AdmioÏlVllteur niet hier v.... Dele w,.
nie, ~n tIjd om \«.~réden in een geechiecherbeal YaD
de moei)elijkheden)n Bullt.oland,liocb het denkJ-ld.
4at.nj te wijten ~ren lUUl·de Ontwapeniog*.te"..
selfbedrog. Het ali.noegeo beetand lang yoorclU er
bil de act~ Wl'rd ~d"cht. Heif{een nu plaata yond
in BMbtowno 00"''''', det de &ete nood'sakelijk .....
Bet WY YO". rie ;natiuellen I4elyen Iloed, dat aj.
ontwapend vi .Ideo. Aangek(\men bij Buuto1ancl,
vood bij bijna elktn toerOg~. EuropeaneIl ;
werden nrhiDderdi Bdotolbd te 'feriaten en de eene
krkl ne de ande"; van loyale natarelle~ weN Ditge-
p1andw door de rebellen.. Z~.'n eente prllt ala
PreUlier WIIII, hj( '110 hue nn HlU'e~Majflltei.
loyale onderdanen:te helCbermen~ De lo Buo_
emeekten bem om!tr6epen. Hij 10. tek lijD PO.
ach~o in lijn p1i~J h.a 'hij de trOeru nieil near BMa-
101and go!&Onden. . 4mllle", KolOM CvriDgton werd
I\&n~evailen en de~q.,»&rlrll ~ bi]De sonder be-
aeherminll'. 0. tl'Oi8p8o hadden de re"'UeD niet -
gevrJleD, .& hij b4d woord reh~deo _, de Buu&oL
l.)e ·reb.tUeo were!! u.ngeUloedÏl\ld door .. lrere lied_
In ae kolo.nie, en ~ rtibellie wu nie& de 'fraeht Y&D
een~ daad der Regering, rue deo ne&orellen bad regt
gedaan. Het .... 1aiet ""'ft8Da ae aete. maar omdat
.. bre opperhoof4en de belchuwg wildeD Yenrerp8ll
,en Iiun nlloreu Illct' terugkrijgen. ~et opperhoofd-
eebap wu de eigenliJke oorlllak Yan eien oorloc ia
Buuwland en Iobleng all dat beet.ond, &ouden er
ootlogen met de ;p\GreUen lijn. De Repriog lOU
deae rebellie onderdrukken, en !Waren 8,000 hlaDlreD
daartoe niet ge~. dan &011 KoloAeI OJarke meer
krijgen. Het ot'Pe.rhoofdlehell m'" "wwijDea.
Eent dan aoudelf;rij Buatolail~ itlderducl ~na.
Rij wilde eeDe ~neliteit opbouwen ua de~Kaap,
maar daartoe m~ de Kaap aelherdedigelKl lijn.
De .Regering 1011 alet pan 'f"'l8n, ~ de hulp Y&D

Rï,jllatroepeD m..t wu bereid !.Jel". de rebeme te
oo!ierdrukkea. WMllit Iaod nietiwaard ow in te Yech-
teD, den _ bet· ook niet w*d om "oor te leYeD,
en lUj geloofde Dle" dat de PMrlache eli WeUiJaiton-
eche blUgetI ten ~jd,e soflclen Q!ekken m.t beaaaawct.
huteo, want de: lIwlDlin ',die~t dur Yoor hem l&teD
~ ia getn 'Of~'li!Iioder diaD endere koloniateD,

de .. n oorlog _~teé' wij ":$en teil eiDde 'IIreIapa.
Zijl gij bereid ~ r~ te helpen om de 0.-
.,.n~ leD ~,roer UI en P (~na
Ja! ja I") Hij ?u 100 goed beh"!l.deW op elit .sijD
aerate be_k UJl Wellingtun,llet hl) wel_ WlU_
~l'1Igkomen (~, hoor !In toeiFhing);

Daarop, legt,.~,. 1\'~ waanao wij h. rap-
pprt van het diner ontleeaen,iW't\Nen er .... prakeD
phGuden door.' heeren Lou", SoatJw,., Stigan&,
lpglaeby, ,. d-i1lenre, M~ en ~D; eo he&
IJ*selaehap Jring; ~pgeruimd ..&een, DA pdroDW te
irebben op hel IWláIbledOD eo op de J!~lache eD
Wellingtonaehe ~SeherplChIlU;lJ'ln~: Dt
Premier ,emolri ~&eD kwart o~er 7 111'8 per tniD •
de Itad en kw~ daar ~ 10 PO" un MD.
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PAA" .. ooNëo.I>I4."
Il. J. du PI_. - 28' ao
J. dol VillieJ'l 82' 00
A. O. de VillieJ'l - 00. 'Il
J. de VillieJ'l 26; 17
J. de Bol - ~ - SIS. 80

!fol" TB BURfltal8DORllt:Voor h~t
Hof te Burgersdorp, dienden voor re~-

OUlUuaru d~ volgende zaken l-Wiilmn, bMeb~r
}lleitte acbuldig en kreeg vijt~ja(OIin

Flit JacoInu, d~e diefsal g..plet#J
niel.ecbalclig. A:. KidweIl, een elaIr

Burirl!:rad()rD. seide, dat hij op Zondag de~ BOen
geopend bad gUGnden eD dAt beln

wareD. Bij een yo1gende gelejrenbejd
veoeter weer O~Q gevonden en had hij
emiet. Eindelijk WIUI bij met eenige

om een oogje in liet zeil
dief iep 'in den val. Hij wae \'i~r

maanëen in dienst bij den getuige gew\!eat
e IICbelm te li jn, 1)., rpgt er

tot drie jaren d_nll"'rbeid.-&p-
beschuldigd nn etrafbaren dood-
t eehuldis. Hendrik Pelser, een

~eide, dat de l!'e~IInl!'ene In
dienst . zijn sehoonsoon gewee8t WAIl. Op deo
Sen AIIgUl!lu8 WAIl getuige uitgegaan en had hij dell
overledene bewllllteloos op zijn TUil IU de but g~~' .n-
den. tHi,;, bad het boofd van h, t allljrtoff"r 0fgeh~t
en e wpnde !\Rn den ftchtprkant ge,ollden. J(\kter
KRon meJ~er had d ë w"nd onderxoeh t, '!FOllrDa ti ..
vers'fen6 nl\8r I:etuiges buis vl!rvoerd WI\8; terwijl
de 'lf1.trAllt later bet lijk naar bet dorJ.lliet OV~T-
bren ''\' ,De vermoorde WII8 6 maanden ID getaiges
dien, !/IH.jcest en had ricb steeds j!'unslt! ondersch~i-
d,n ! S.\pt.ember, "ell lOI1_,ell vroel?rlr in dienst van
J~~\ I r~IJ')e" TIU werkende bij Pelzer, I!'etuig~e,

, .JI I ~e I ll'eU"gcn~ kende niJ WIIa op &iln
\ln., dll/1lnnnr hm toegt')!nnu , II hnd hem jlevraagll,
"r b, 11Iet~eenige zi }lier verll>l'en scbRpeD !leliën bJ,o.
Ge\. l!e11e hlld ltlerop ontkennend gellntwwrd, mRar
hem erzf*bt bern te belpen om de schRpen bij ellinln-
der e (lpj>en. Septembt'r had toell de oplDerking
:.rem kt,~' Idat ook hll scbapeD misle, waarop bij met
;et u',, 11\l\r de U ut Vllll den vermoorde llellAlln WilS

,m II!JC jllllen In te wiuv6n. Januárij, die in d~1I
hut !m~~ l'er$lnllllne IVI\8, zelde, dllt hij ellni,:e 8cn,,-
peD <lp dtn boo-!!geZien bad Vnor de hut is een wal
.11 ~e"I\P!!ene trnd nU blOno!1 dezen wRI,{'n keek in
de uti)' Ou I errnnorde hRd toen IUIn den ge'angene
gen.lt,!d of hIJ nog bIer Wrl8. l::i~ptember vroejr,
WM m hij helll die Ymag deed, wMrop de verBI"-
;.reliC Spil ~ over den bakk~le,islal!'. diel! bij dien mpr-
!l'en ,me den !!,evangene pl'bad had. De f!~vang~De
Rnt~mlt.le, dat die zaak gebed ve'jleten wja8,
waa P~1 ander antwoordd,', dflt bij September l;e-
~er I Jr~ lar ug. Belden waren dllarop ~""r hui,en
!lew lid il, gewRpend m~t stokken. De ver!lagtlDe
hila d,I rop deu ,ersten slag gegeven, die door ~en
;!eVR 'ge ~ geplIreerd wn~. Gevnn!l'ene bRd d1\a op
wllltjn tll8t11ppen, maRr de verBlagene WAB weer op
bem I til gl'treden en er WI\8 :weér een Dleuw ~ve*ht
geV!!(d. GetuI)!!! bfld alle mogelijke mooite 1\I\n$"e-
wen (> de strijdenden le schei<len, doch alle tlla-
sebe ko ~t '111788vrucbtelOO8. Juist t~n ~i,i hi~r-
mpd JH! WI\8, lruf de 1l8vAngene liJn vlJllnd'op
het b.) ru, looda! deze nederviel. Daatop was ~et
sift)! all door Jllnuan] en den jl'eluige in de but ~e-
brll~, f:iPen getul~e bij de but j!'ekome,.. was, !llId
jlev DllE'r' bew vezegd, dllt hij met den vermoorde
!!ev' btfQ had, in WE'ljc!!~.eeltt de es",te een Irar
nhb n g"broken bad, terwijl de vermoorde hem ~en
"all ubi k! 18ter een onr afbeet. Toen delYeralall~ne
ver on jn de hut ;!t'brllgt WI\8, bad ge,angene diena
hun d t. wllt~r lledept. I)e andere Il'Iltui",en lbe_
vest gd I~ d.,ze geschledeni8 en dl;! doktoren Kllllne-
rn.H er • Paul &eecbre,en lo,)wel de verwondlPl(en,
dIt! Ld ,dood vall het al"lltoffet veroorzaakt badden,
als t:1i~ "'aD den gevflogene, waa.rdoor delle een gerui-
mori tij 'in groot Ilovaflf vsrktlerd btld. .v"kler ~aul
zel+, et de overledene een bui~nl!'ew(lt)n ddn~en
sch1del .bad eu dat ééu sing met een stok voldoende
ZlIU! ge eest Zllll om het gebeHle hoofd van den rer-
rnoqrdel te Y"rbrtJzel~n. De gevangene bleek o~eri-
g~n. ~n leolr bedAllrd perl!Oon te wezen. lIe ~er
ver 0 elde bern tot £5 boe~ of IPa weken ge.tnn-
j!'en Mt ft! lODd..r dWIlO~8rbeld.-Andriu SchU~"
be bul ij!'d vlln diefetal, fleitte m"t~huldjg. Uit
de et ~eDi8 bletok, dat bIj ZIch h"t geld, hem door
Ge t Derteen toevertrouwd, toegeetgend had. De
rel>{ar I 'Óeroorde6lde bem tot drie jaren dwanga.r&id.
E! ct&f ,die twee brieven vlln het postkantoor te Bur-
I{..r d

f
q bad jl'estolen. krtlPIl drie JIlren dwangarbeid,

terf.1ljl ~n Willem, die vaD dezelfde misdaad beacbol-
dillf tónd, een 8traf nn vier jaren dwangarbeid
we d ~elegd.

!

De Oorlog in Basutola.na.
I II! I I

i~'v8rscbi1leDde bron Den patten wij de yolg!lllde
bij on "rh eden in betrekking tot den boven'leDIOeI:n-~
de rlog.

)nrj:ltecht is bet voornaamste punt van
ko atl fewet'8t, van wur de Btnjd In""},' ...n
atr k, op het ~neel 'RU d~n atrijd gelmarc~~ee:rd
lij , ~&tuudijk; via Aliwal 'Noord.
g~ ft ~en loffelijk getuigeniS van de geaindh

replUIterij. De menlObappen (vaD hel
ment), segt lij, bebllen de ord.,. om

111met Ill'Oote bereidwilligbeid
D &gt, dat de troep mt Wbiul_a

ID n óven be( vereilCbte getal lI'eleY..id
da d~ p'Y8rige manacbappen, oflChoon g&llI.t

t~ ihjven, *aigelden IUlb te doen en
b n~ kameradtn nllAr het toóneel del
118 elleil Drie troepen VAb het lete le,reuient,
1 oaicieren, en onder-officieren en
III nlollder benl vlln KlIpitein ISDrilZ'Il--liju
d d~ ocbtend te Dordrecbt 'Iln QUleell8tc:tWn
k mlm, eo kampeerden ged\Ueode bet
d ~t,"n den dag in de; nabijheid
k n~e;op den-.1fden nlUlliddag Dur
E 'f~er krlJgebltftige g8t>8~ werd door
lr e ten toon l!'upreid; 811 wij ..el,n ..m.,,,·:,dBt~iin
Il v ook, ftlll mRnechaJ)pen boven
Il t I op den dill!' VIIn vertrek i~p.nO',.Ir'(lRi,.n
d t de serjltlant-majoor e1t>cbte met de
o itll nrscheldene hunner kon t.o.. 'n",},rol.rl"n

b tiplal\lsen bunner pearden en siebzel ~en
8 pr!rein-loo vurig waren lij om nllM het
d t~Or101!8 in &autolaud te gaan. Wie wil nu DOll
z eD dat de .8oerenruiterij een mi8llag ie ge~_t ?

t 'n eorrespondent 'Iln Aliwal Noord deelt "'n de
.1 P. H.,.alJ, het ,olgeade mede omtrent iet ga.-
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22'
28

'"1829
Groot fotiul 139 i 1M

JUL)(&IlIVBt.
16 .
2'''>' I
26
2' ~
29 :

117

H. V,nteoil-
W. J. Ol'Ofll6r
Ju. KeDned,. -
Jno. KennedJ
Hen. Oumbnnk

19 13
23 16
22 ' 21
.20 12
19 21........

SS"lOS,

16 7
2' 11
20 13
18 6
80 Ó

J. N. MOlten
O. N, Y. Schoor -
W. A. Y. Schoor-
J: A. lt. d. Bv-y-
A.. t. SpeDgler - i

Groot 'totaal 921 108 42
WJtLLlMGJ'ON80BB vaa•• NIGING.

P. ". d. Merwe <J:l: 2'. 25
A. W. Loow 31' 21 U
H. O. Tberoo <J:l. so 23 )
A, Vercellil SI. 31 26(
T. Theron 29 ss 23 I

Groot to&aal 1.s 139 120

PAAaLlCHIi "."!Dn0INQ.

O. T. de Villierl· 28
O. T. T. Niekerk - 2Q
O. A. de Villien· 14
I. de Villiers 'rt
J. H. dil Villien - 8L__..

To&aal 129
KAo\J' DJ: GOBD. HOOP.

J. Art- 32 31 23
Regter Smith 3~ 27 zl
O. Roberteon 83 22 27
J. O. BOeeoberg • 31 ~ U
J. W, GIYJlD s4 28 20

--i
Groot to&aal 161 132 121 414

inBa~.
M_ru, 9 Oc:tóber(
hier in 't r..md gesi.n.
van GflQl')re MOIIbeih,

_ mijlen iAn
yourd,~ op;de

De heer J. H. de Villiera; P,., "an de Purleche
Vereen~ing, die io hel acbieten QP den eeJ'lteu
lIfatan4. h.t hoopte p:etal pWlteD aalt lijn bnt hed
lI'emaait, werd plotleling liek, en daar het Oumit6
viet wilde toelAten, dat een a ..der \io lijOCJla&te
ecbool, wae de Pu.rlache Ve_~ng verprig.;, sicb
aan den .trijd le onitrekken. ,

Volj!'eDa boYeUItean~ o",",e i. ile 'folgorde der
dift'erente vereenigingen aldas~-l. ~ KupetadlChe
Vrijwillige A rtillerie, die bet II'hild w;oonen voor del~
tijd nn een JUr, ~ i 11.Kup de GoMe Hoop, 4,1' ;
3. Wellinj!'ton (eeD TaO yela echutte", het ongeluk
bad op 600 treden oD'ferhoed .. twe ' ailhuten te Yuren
met li],ll_'filier op 600 treden ~tel:ii. eD .1100 tweemw
miucboot),'4O'i .. Oonoorda, 300: ~ MrJmelhur,.,
3Oó; 6. Durban, 261; 6. Phi1tJjJelpbia,'~. De lCb.ut-
ters der sente 'fier yereeDigJn,.n ecbolen ellen met
ldeLfordt, die der I.... te ,ier tDeeit elleo _t gewone
riflel ......HM echieteD wea oyer bet glheel aeer p:oed.
De 00 !lit eeD Ul8iXimlUDYell l06 nn Grant, lid der
K.apetad.ecbe Anillene, .... ~D hAast on'ftlrbeterlijk

ZATURDAG, 9 OC1'roBER.
De 'eerate .trijd aie hedfo aan de orde wu, wu

een der YooJ1llUlmlte, iodien tiet de rJIe"oornaam.te
Yen het g&DlChe Wimbledon lw.: die ,"oor den Gou-
'feme~jI 'f~n £26 en !le gouden medaille del
Vereeniging. De Zuid oo.ttr weaide nog temelijk
friech,' hetgeen laAig wu,1'fOOI'al, dur de afstanden
800, 000 eu 1000 treden ~n, M,en eehoten op
e~en afatend. De ~~ w~ all yolgt-:-

)~, ~
;~ ~
:~ ~

A.. VercDiI ~29 12
W. MclAchlao 29 16
C. H. Boeenbel'Jl' .29'- zl
J. Searl, 'rT 82
J. Grant ,81 21
J. H. Oommin , 19 7
J. Woudberg . <Jl !l4
H, SKort . t7 3
Sergt; Oameron : 18 6
SeJ1lt, MOON 7 li
T. Theroo l 28 00
C. N. Thomu •
I. J. de Villiere ~.80 28
T. C. Morom '16 11
Luit. Bt_ Clair 28 2s
P. Robe11l 60 20 B
T. J. O. Ingl~'b,. 1 28 18 21
H. O. Therou ~ 29 22 B
P. Yen der Merwe 22 ~ 21
E. IL J. Knox 11... 22
O. T. Y. Nieketk 'rt 16 16 69
E. RObertI 16 16 18 4D
Rettier Smith 28 28 22 76
,Wo Fruer 87 'rT 18 -82
B_ Daft' I 81 19 2s 18 .
T. J. J. In_g!elby 2s 20 10 00 Later lfieuws van BJlI81and.
VaD jler Spuy '22 26 • 1
c. J. Robene, Br. lj;20 12, 44 AANKOMSt ~AN DE 'AUSTRALIscHE
D. J. da PlfIIIÏI 29 19 2' 72 "'lU.ALBOCYl'
J. Art 26 26 20 72 ' .
A. W. Louw - ,81 22 11 64 > Zoo'dag ~ QIIl 6 av 4eecl de PrIIC.~ Coto-
A.. JJ Rawbo1l8 (e1.eD\) ... 4er WOut.eelM YU de linie" Drient," op

(ebaeDt) A~ TdeRui ... ,~ ... leie YaD 21
• de Vmie,., Jr. 1 7 17 • - met iDbefri\i, Y&D 36 _-OIIODf.hoad MIl St.

J. H. de Villien, P,. 28 20 0 lA 0111 ~ MIl bOOrd t. , Zij had ua
L. McLeen (abet!nt) '. ~J'I .... eH eI!..~~ kJUIe
O.T.deVilliera,Sr. 29 '22 8 ~edek,~ ~rcleeént-
J0e4 de VilliaJ'l 2( 14 17 ~ l'nl_1Ulden be\oPrden Sir ~_l[en~1, Goa'fef'o

Dese competitie WM t.erei.D MIl .. afploopeD. Htl 'faD Q~d!. dM. O'I\.•• rW ., EIIi~
blad dat d. prijt ~ t.Djdeel ge;.n.a au L J. t:e ".. ge,..., .... ~ Lamue; met dJie.a.
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