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5 I'ED ER. ,- .

IN GEIJ,JF..J>
£1,000 00 40,000 '~AAND v

eil eenige a.ndere Personen

Eerste Uitreik,ing van 20,000 Aandeelen, 'YOO11lemen8 de Kolonie te houden. en voor 4600, il
hebben bij den Zuid Afrikaauachen

gedaan door

MEN STELT VOOR D PITAAL· £12 lOs. PER AAND~EL ZIJN~ :.. Od. per Aa.deel• • •

• - 0 "- 0 "
Od,

Inlage op' Aanzoek
Bij Toekeo.ing -
Op 1November 187'

val;! vijandigen woo8trijd. tegen ,
gevoerd door Jegenen die bekend

dat' er ruim plaats is voor het:·
. vooruitzigt op succes."
: de bovenvermelde overeenkomt, welke
i1879, en gl"ll!lllkt tasseben de Oriental '
, ~frilql, Bt'l'''l·kt, ter andere zijde.

l\1a.a~s,em~D zullen stnkt beperkt worden tot de ':
Inllllv!lnO', en uitgaven Van haal' kapitaal.
L.la ...... 'unst on van het Memorandum en de '

r degenen die willen inteekenen, aan do
ur'",u ....' B~nk Corporation te Kaapstad, Port EliM-

n ...."""cH"D vorm, ver.gezeld van eene Inlage van £2 :
, door de Orlental Bank Corporation, Port
i

vun z,ijn te bekomen aan de Kantoren van de :
Eli~ábeth ,en ide Reeren BOLUs:BIOTHKRS,'Makelaat:'8, :

A.I~WRIDOE&(~) , 14akela.ars, POI·t Elizabeth. Mogt er gJene .
zal de: In teil volle worden teruggegeven, ':

Z~ ontva.ng~n worden na den .'

• • --. - • ...
••

• • • • • •

• • • I

• •
.«

"

~l
Dla.GIJI.VBB ••

,Voonitter-D. P. BLAlNE,·EBQ., 2 SUY:ron LAN.I, E.C.,
YID de Hrn. B~AllfI, MACDONA.LD& Co. Londen, en de Hrn. BLAIln: & Co.

A. BARSDORF, ESQ., WOOL ExCHAKOI, CoLElU.N STRUT
t(vroeger van de Reeren L. LIPPIRT & Co., Port ,I:.l1l7ialJt!IIIIl.1

EDMUND ESCOMBE, ESQ., 5 WEST STRIKT, Fm8BURYC
(vroeger van de Heeren ESCOllBi & Co., Natal.)
RICHARD PORTER, Esq., 47 WOOD STREET,
(Directenr von FOSTER,PORTER& Co., Limited.)

Dla.G'I'mUBm••
W. S. STEEL, ESQ'., 6 EAST IxDiA: AVENUE,
(van.de Heeren GEBR. STIEL& Co., Londen.)

D, LOTHIHJRY,E.C.
I.. BANK CORPOR~TION

(WITHIN).

RN YOUNG, ESQ.; ,9·~CROlfWELLROj.D, S.W., " I
4RBUTHlWT & es, Madrtls, Onder-Voorzitter van da ORt~NT~L:

BUK CORPORATION.)

WILLIAM YOUNG, E!I~.~ !
(Tan de Heeren ff~Kl'lll'&L,L.YOUNGH& Co., 18 Finch Lane, E.C., lid van het Comité v..n

LLOYD's.)
,
•,

"

~ ROSP'EeT'US.
. ,DI ~tschappij is opgerigt om de bezigheid van Bankier in U"U""~l!I~ ,Afrika wordt de Agente ~I\n de Oriental Bank, ten einde in drin Bank wordt niet

De Di""..,."", geloo", d•• er •• u ruim en wi•• tg •• end •• ld be..... bezigbeid de Ba..... a. di. Bank i. Zuid-Afdk. le ",.H,.",., ~. lil' ~88t1Ul.na.eBanken in ,uu-,a. ..

,..h. Bank en om Ba.'_B.,igh,id te doe. i. de Kolon] •• de K .. p de ' af te sluiten. D.. , geen beleli.g ••• r de goodJwill aan a, OMell- de. handel
Natal, en eeu der oogmerkeu van deze Maatsehllppij is om voort fe gaan '~t1.I",n, neemt de Bank ván Afl1ka aan de taak van Agente zonder· ~nl~el~scn.e\
de Bank Accomodatie te verleenen welke tot hiertóe daaraan "erleelild ia ; maar moet alle be~li~gen en uitgaven ,.terug ~di krijged •.
Bank CO'Po.. tion, die gewillig is hare Bankbezigheid aldaar op te na 'w.. j.... bepaald' wonie. doo' iedere Bank, n.ke •• iogovidg !QellaitteeKlma
aion.. e Bank word, opgerig! om hare pi.... i. te .emen. D. ot ereen kom.' bevat .oonie.i.ge. d.' de Bank van Afrika".
Bank in Zuid-Afrika bestaat alleen nit hare begeerte om den wordei. vnnl·7.u.n en da_armede onderhouden door de Oriental Bank, 'ten ein-de
.elke doo' ha". V ooni'te, von'gost.ld i. op de halfj .. rli jksche ... ban> klan"'n e... deren i. Zuid-Afrika te voldoen. . i .rOft",,,,,,ft
~en kring bareT werkzaamheden te bepel'ke

n
. Eene oV~I-eenkomst ....~.... ,'<AO!'. er een kleiner getal dan 16,000 aandeel en in de :Baak ván ...,_.~_._I

d... 'w.. Bsnken, .... -door de Oriental Bank hare besigheid in . sang •• rsagd en toegekeod, vóór den lote. October 1!119, h"" '
Ion !aven re van de B•• k van Afdko, wan.ee, de 'magt de o...... nkom •• le v.mielige.; maar, zoodr.. de 0",""" '..1(átlto'ren
bezigheid begint, en van deze overeenkomst zijn de ller·roElpb.!Pfwordt, is de Oriental Bank onder verpligting hare bezigheid in ,

1. De Bank van Afrika koopt van de Oriental Bank al haar te geven, ell te trnchten door haren invloed zoo veel van hare ;
uit Bezigbeidsgebouwen, Nagelvaste Artikelen, Brandkasten en , hA,..t\mtA'·l de Bank van Afrika; als deze genegen moge zijn te aanvaarden.
Ilhare onder kontrakt gehuurde eigendommen in Zuid-Afrika over i lt heeh het regt een behoorlijk gekwalificeerden perecon te .
iestien étAblÏtleementen, die zoo overgenomen zullen worden, insluitjende UIIII;;\'Ii'lln de Directie Tan de Bank van Zuid-Afrik:l gedurende ee~ tijdperk'
fort Elizabeth, Grahamsstad, King William's Town, Graaft-Reinet en het agentsohaf "oor de Oriental Bank zoo lang zal duren. : '(l)r\At1,tal
prijll te worden betaald voo~ de vrije eigendo~men is £2S,6t>O:,' de . U8 het voordee hebben van, bij den aanvll,ng harer loopbl\!\n, eeue
Brandkasten, Nagélvaste .Artlkelen en 'Meubelen IS £7,300; geen BeziR·... Ijl~ll)onneotie. aan te kooopen, ~l niots betalen voor een" good-wiJl/, 'lIOtl .. enmn
toor de gehaarde eigendommen, waaTfoor hU1l1"wordt betaald, eene ar1ej~h,re verpligtingen verkeeren, terwijl de onderneming daarenbov~n
uitmakende Tan £1,014 per jaar, voor.verscheidene reek8en van jaren. KJl&l)lCb,e· rUimsohoots ondersteund wordt. .;

2. De OritjIltal Bank verbindt zich hare 'bezigheid aan de vl.ersl~hd~defb~"takken in ImilCt.á1U:ell dezer Bank is verwittigd door de Oriental Bank dat d~ loope~-"·III"""'.IJl'
Znid ..Afrik& vodrt te zetten tot dat de Bank Gebouwen aan do Bank' worden dei en inle2Irek_IDQ~1l van die Bank ·in,Zuid-Afrika in ronde getallen beva.t~n 2,~(\0 '
OTerhandif!d. . kla·ten en ""'oeh •• £900,000 en £1,000,000 beleopen. , , ! 12 s..~~r. J
, ,De 'rl~tal B•• k t.,....ti..... ft i.'.rIp.. 'Hr ••&'.'«" •• n ••••• hl••!frik....... ' ,.&w.lki. w.rk

tu Afrika, Beperkt.

.ej wtlgtslaagde, opri~fil~ fiB tie Balk
I i

W. il. 'ANDERSON, thief la .. ger.

'rie.tal aa.k r.rp.ra ti•• , to.ju CALVINIA .
.GEM EEN T E)j

1.0NINKLlJKE '..---
EE~ BAZAAR [al •.lhi ..r geIlOudeu worJe~
, . up .

I~rij.ag, 3 O.et., IS19,
, : (I). v.) tot !tij,ill~ ,van het Prediksutsfond •.
: Behal.e Handwerk, Gebak enz. lullen ook

i : nrkorht "·(lr·Ie r, :
\' ,. I ; Omtrent 300 Schapen

Struisvederen
"_Biltong
Zeep, ene., enz.

G. A. SCHOLTZ, V.D.M.

De SlOombootmaatscbappij "UNION"
( GnUnT UllD ).

In den Boedel van
'4N. Bnsru, van" z.ei~kÓegtJ~t•
.Brcdasdorp.

De aandacbt no C()nnoiu~ltN wel,waardig.
LONG, CORBITT:.1; es, ~

30 :Lang,estráa~
H'EDEN werd ODS ren Dochtertje g.bort'D.

W. v.o. ALPHKlf .
": C. VAlI ALPU~N '
; Bethu'ie (O.V.S.), ("eb. Da L4 Ii>T) .
. 5 Sl'pt. 1879. ., - . .Hl SIptember. :

GOudS8che ·KaU. ,.aar Ittouel"u,s, Alpabaai, Kowie
• OOIt Londen.

• • DE Kon. llailstoomboot. GER-
. ' MAN, C. D. COXWSLL.

GlI$&l{yoerder, omt.rent.. den Sden
. Oc&ober .,an Engela.nd vla St. Bel ..

'Da ,e",@ht, ';"1 ala bovengemeJa. vertrekken
EOO spoedig mogelijk na ontscbepll)g van bare
~piCbe Lading. V oor Vracht. of PU!&ge .w Extra Vette Zware S1a~_i6Il
doe uien UoDzoek' bij de KantoreD Tl.O d. 30 d d
Stoombootmaatacbappij .. Union," No. 62, O. O.
Adderl~t.raat;., 95 paarden ell ID .. lrr ......

oud, meeat allen Geélrel_lrd

ltu.r EngelaD.d,ma St. ~elena, Asce~on onder egale pann
.. . .en Kadeua. 2 Extra Xanzela,

aI ,\E Koninklijke Mailboo' --:;
1:1 ;>URBAN, H. S. WAil· lOp Vrijda.g,
iUOB, K.14.1t., (;ezag,oerder,
UJ ""trek keu al. bov.ttjfeDlrld '(tw pl4tJU tHIn op lelt
opDINGSD: G, SO~epte.~r

ten: • Dre ".ID. ZAL il.
pua. gin. ,.ordt Ttrzoehl .all boor,J le komen "oopen, le l.pmah.

np ,de Ooaikadtl' Alrrell Dok, niet latfT dan S .fl Ilelal O_n tn Paarden; die
,lu,' namidi\ag.. O-ene ladi,·~ sal wor,len ont- lij.., en dif' p.aorborld
"flgell oa,12 ure d~ midd.ge op dea date nu. H.
'crink. Voo~ "ach' of ~CI yel'foege meu Paarl, 10 SepL 1819.. "
Iioh UIQ KaDtCIIre van do Maallchappij tt UnioD," De VilJiD, la","
Bo. 62, A4dl'rl~t.·

BEY,ALLEN,-Te Wijnbl'rg, op de~ HMen
, September, de Jl.cbtgeooote 'an den Wel~

Merw. h:er G. A,. l\!ÁIHlUt, tall ern wtlgesch .
I~oeh!rt . a.peo

P.
J. FRKD. PENTZ &

DE Ondergeteekenden landen nu: ex ..
. eene uitmuntende Bezendin~ G
SCHE . KAAS. Te Koop aan huoue
buizen. : - . I

LONG, CORBITT .1;Co"
I

0,1IiTSLAPEN, ill den He-r, op Maandag, deft
, 22sten S,'ptt:mbe(, 1879, de Wel-Ed. beer'

J!O.HAN!US AnlllAAM Louw Sr op Z' Ed\W ,., II.'
" o',nplaal.l," ZWIla.n.,djk," aa', de St<."bergeD,, ~tden ouderdooI fLIl 90 jarrn, 8 IDauden cu IJ :

i _g~n. '
, D~ BeJ:rafe,.ie '-al phal. h.bhl'D op BEDElf j

(}Voen8:1a~):'\!~H~DAU, ten II ur(', aan betI
JO~IGr;.LlItDDr.-+'~tl'Tfhul~ I

. Uit.:0 ·nm ".lil de geldmculijke Ki IIderen, '
N. M. LOUW.

Uqllidllt.DreD. 19 Sept.llmber.

22 September 1879.

.Geoooskuodig
HUIS op

t.:~'tlY",ro,.m-I,kgro'ld, en de
eeD 1\ leiobandelur

s«>nder RaeT1J6 word..~ GETI'Ouwp,-Aan (le·Paarl, op d~n
B. M. KalfIJIDT, op SepltmlJl'r, .toor ,II'll W,IEerw.ht'er 0

S'fllrmber, I. Toor- »S WALL, tie heer P. DI ,~. Mo1.L, met
Duo,BA, tcl ige D.chter,.a.ó dtn Wel-Ed.
IT. Roos, ~"iOr."'_Geelle Kaartjre.

O·VERLEUEN,-T .. "N~rdhoek," Di.tri'"
, SIa;on~:l\si. he~t'n' ochtt'pd, dell 19dee
~,pIPmb'r 18/9, mil" gelirlde Eebtlle"oot
ABRAHAM PAUl. nl: VILLIU!, O'S.WoII, ia d';
~1erJom 'fan 83 JMreu rD 5 maanden. ' 1,
i 0: Wed. Á. P. DB VILLIKRS. I'

geb. RoUx. I,
t
!
\

,.I

':

1..
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VETTE SLAGT S EN.'50
01 MTRENT 168 VETTE SLAGTOSSEN zullen 'bij Klapmuts ZO

te Koop word-en aangeboden op , '

MUNDAG, DEN 29STE
Dit Vee is in. uitmuntende konditie en p'as uit

gekomen.

...i....."ft ....-'4__ EN. ,VANa TOT 5' JA.EN
'. r DO. · DO.

l' :'

i: DONDERDAG,
Olluer~eteekellden publiek doen verkoop-u, ..te. Klapmu ~'S~atio~",
de gt'tal PAARDEN, die alleu Voor koutaut 11.111 lIIg'ek~~IIt.; 'MI'e.t al

gedresseerd onder Zadel en Tuig. ~n'!~r de. Paardeu ZIJII er,;lO egale
Bruinen, Vossen en Zwarten. Z' I zIJn uitgezocht uit, vetlc:he,idl'ne

.., ....·.,.· .. t:"·"e·dt' konditie, eli j!f'schikt voor dadelijk g( bruik.

W. H. CU~iLEWIS & H. D. ST
i,

Villiers, Faure & Co., Afslagers. ':, ,

De HeerelI J. S. MAItAIS t~ Cq.,

JI!£
PLJB'LIEI(E..

.,
VERKOO
VAN

LEVENDE , I

VAN

"e en ,Losse Goede, :

. TE

BERGRIVDE
i. ,DE ONDERGETEEKENDE ZAL AAN ZIJNE ~O

OP WOENS'Q>\
GROOT AAN ·DE PAARL....: -_ "-_._~----~.---- -

v a: WO'lillg, veranderd zijnde, zal publi::~ doen rverkoo-
, .\

!

1 Octo
DOEN VERKOOPEN

er; ,(I OCTOBER, 1879)','~

HAt
~

Bruille Merrie" Nallcy Lee,".3 ja;lr oud , hij Ro!J;IJ,' mofr
mOIlg-er, !")!f"cl~reven "(Ior.IL "Clpe Derb~" vali lS80, . j,

1 BIUIIIt' ;\I~rrlé', ~ J"ar ou d, IJlt (JIlinri Ducht·ss, )llgevoe~,I, b
Icllrevell VOI}rd" "-;"uth African Stakes" '·.,n 1880. s ~,

I n,,,'kt-'rllruil'" Ile",-,sl, 2 ,1~Hroud, bi, R"bi',. moa J,'~['phili.t, 'ill
de .. South Africa" S.lilk,·," 'Villi IBSO. I'll" (."1". Verby" \a'l ]1:;81. t '

j Brlli"c 11"1i::,t, 2 jaar nlld, bij Ne\\sm(l"c','r, moer ])jailll, iJlI"{'sc
ti Boutb AfriCllfl Stak·s" 'il" 18iU. ;

1 Bruil,e lIell;.;q. ::! Jil"!, ou.i. I' '\:ew~lOoiig('l', Illoer Alice, b:'1j
,~" voor de ., C~pe l)erl,y" "II; 18., \

20 Jongt' TTellptl.'l', :! jaar (Jud, llij l~ouill Cl' :'IlewsnJol1g ~, vers,~!lt.i
DOllkerhrl!li,,,. ell ~chi'lllJlt:". i

10 E~n.iHric:c Hell:_;st"I, t.:t de RlJadstn " Sill'Inhorll," \VaarulJd-~r t
Sehimm-!s. I.

LEVENDE Zijn W..1i ,: 'I;dr ERF'; gcl,,~ell in de Nooruer P,larl, anllex. het ~igellJom \'a~l ~inHel'r
A. D. J: ,,: t~LERK, mr-t het da~r~p~tunde groot en \VdJllgeCJ?t W~CilnhuIs, itau alle

I,gemak~en i,' rZlrn, li(roott! PltkhlJlZt'Il, allen onder IJzc-ren Dil ken dle:leJert ipnlll-ffga
bij News- allen u reu ~maakt z ijtr. Het Eigendom is gelegen in een aangellltum ged~ltt! valt

' het Dorp,' teer geschikt vaor het drijven Vlllt eeuigeu Halldel, hebbende de lj:~genaar
In;:-l'-, daar sedert ' .een winstgevende Looijerij gedreven. j ,

,i,'LOSSE GOEDEREN' li1'~,; . I'

G Me.~e á Lfggers Stubatea, 12 .... liajateahollten KRi~eu,· 2 ~•. elo.
Trap- en ~",~rbalies _et B,kkeJl, I "ra~de"ijn8ketel, I Dogkar fO~r H e~ 2
Paarden, I:.f'{pq,u do., 2 Ilaar EIkeie TRlgeu, 1,00f) Uavergeffeu, ea i ,ulKe
anlltre Art~:~'~,I(\II,te neh .. te melde.. E. P. ANDRE~~.

Paarl, :t~Sf1pt. f879. I"

..t': ~e fillÏllfs,. Faure &: Co., Afslagel's. i.
egale paren

ven Voor de

, ingeschre-

e~ale paren,

G EpI'jarige H t:1I;':SIC", ~it Ue Arabit,l' "Selim/'
Schimmek '

4 n.uill~, 3 ell 1, j'lilr oud.
60 Slagtosse,', ;.:ruut t'1i z'waa r,

50 Trek ossen.
30 Koeijell ill volle melk.

800 .:\Ieri"Q HillIl"[~, 2 eli 3 j aa r oud.
8 JIlIl!ge Bullt'I', uit il'gl'\of'rrl Ihs.
10 StruiS\·c/"-l·'S. !I rn,iulllJell ou.I,

200 K~a~schl' Hame!., ill uirs« keilde conditie'
50 Do. 13uk~t'lI du.
15 Balen v.«; \Vol

De ::;to('I"ri_j van den Ollrleq_;eteekcllde
rerdrre bij7olldt'l'hetlt'1l te treden. )0,

Hult S BEL AST I NI'G
" I: i ~
,)j( . VAN HET JAAR 1879--80. .lt

· ,,~JlI,· - -----.- I • • ii
'K~NNI~~~V, ••ING geschiedt bij de ze ~all de Eige\~,aars en OCCllpeerder,s van. Ilbiten
, , " en Ge~'~UfJ'en In de K8apsch~ Afde~ltng. ~e KII.apatlld en te Groell('p~.nl, d.~t d~1~ela.-
.-tllll-{en_ \Vel.ke:~p den 2~.itetl deur 111"'.t.beta~fd 7.IJn, IIlvorJerbaar zullen zIJn bIJ WIJ!z:e van
summrero In~!*lagllémlng met eeue bijvoegIng van 20 percent. ,'I' ,

, ',' :~r:" CHARLES ,PIERS,' Civiele Commi8Sar~~
No. 1, ~nneyr Gebouwen, i:

,HEBBENTHANSGEOPEND I;
éi:.· '". f:

I.E GROOTEBEZE.NDINGH
'~t)i:' . " ' !

"L ! ~ariD MER G0 EDE R EN. I:
It,y , If

,
IS ZOO welbck en J, da' It"t: '

J. W. MOORREES, J.zn., & Co., A

ZELDZAlllE EN BtlTENGEWON
'VOOR HET PUBLIEK.

ï
;."

PUBLIEKE VERKOOP -NG
'. "~ t

) ,VAN

n .Aan. '"ande1aars in de Stad en B1rit'~.
. ENrON, -BUSK & GO! I' li,:
' HEBBEN TRANS ONTVANGEN HUNNE t '

; , ! 1

t E'ÊRSTE INVOEREN VAN,! .I~
~..."""S ., Nieuw.'! Lente en.· Zomer Goedereh.

• 1 i ! :
1 ~
i

H
! ~ .

- Opregtgeteelde
EN ,VAARZEli.

Kotf
i,
1

------- '-- - ----'n.E Ollrl~rg"tl'f:'k{,lId{' 7.,,1 zij"t' eerste Venduti,) buuclen op de
, DA.xS," Di8trikt )'Ldmesbury, op

Woensdag, 8 "Oct.
AIlS l1T\NEt:1t U;LLHN VERKOCHT WORDEN I ,

)

!?O MF.LKKOEIJEN, wanf1'an sommigen in \'ollc ],IeIk zijn; e~ de'
hanst OP" kal '''11 ~ail"; l.;et rok ken u i t de beste H ullallusche Ingevuer4e' lil
Holland, Apullo .. ell Weinand. r .

30 V:\.-\RZF.N V"n 3 jaren oud, gedet'lte getrokken, na de vorige igelJ ,
Il'n,' uit dt'll I..;':'\'''t'ruell IIull..ndschen DuI Sultan t'11 dell rng'eroerd~n '
Thom.

30 VA ARZEN till. 2 jaren oud, l:'eteeld uit dell gemeldelI Holland'
rn dell lli!!"\'oiorpt'1l A)fsl,ir.· DuI T!u:m,.

:JO VAA RZE:-: Pili I jaar ourl. getrokkel1 uit g~llo!'mde Bullen Wt.".n,u1I!a;;'('1l Thom.
~~ SLAGT· Cf! TREKm;_~EI)f.

'B<lv{'lig~lJIl'id AII,t.'ehct> is afkom~ti.! van ril' Opregt::eteelde Du
die st'dert de la"t~tt 17 jaren uoor den Jo:d. Het'r J. H. HOFMKYR .zi-ju
Jedr~he v.n de:3 ell 2Jarige Vaarzen zijn bezel uit de laatste IfI~e
BuIltIl van gelllcirleil E I. Heer HUF'MEYH.

De Verkoopin:: zal beginllen na rif' aallkomat vnn den Eersten Trein
wanneer ZIII ~ewrKJ \Vorden voor Yen-on van 'K:>oper8 van Klipben
geml!fdt: PIJllt~.

Ververschingen zull:fl worden vers
.t. .B. Yl. N.

EN' HEBBEN MIpDE TE KOOP

Rio
Wit'

e·
en Gele Suiker

's Zwavel
Zeep
•

I PUBLIEKE VERKOQPING
! , VAN

e. ! KOSTBAAR HUISRAAD
I" I TE ~ORCESTER.

I

24! In den Boedel van wijlen den heer Joaun.
o CBRlSTUAlI RADU: en nagelaten echt. 'J. genoote.

4

8 .. £1"., ,Op 'Jf'ltorclilg, Il Oef. 1879,
's )lOnGUS TEN TIEN URE:_

1 Ronde Tafel
2 Sofas

12 Paardenhaar Stoelen
4 Kle~ne Tafels
lj Aanzet do.
4 Wasch do.
2 Kleed do.
1 Sideboard

12 Limoenhouten Stoelen
1 Huisklok
2 Houten Ledekanten
2 IJzeren do.
1 K!eederk88t
1 IJzeren Brandkast
2 Rustben ken .

, i 's VO()R)lIDDA~8

o ~J!
De p.,rden

Tuig, en' llijna
De Esels

en in dubbel
Tuig. en een
: Zij lijn allen in

J. J.

d~bbell
; I

,,~rkeD I
~nkel i. I

Glas- en Aardewerk, Keukengereedschap,
ens., enz. '

Voorts: 1 Koe en Kalf.

S. J. RA.BIE,~ q.q.
Worcester, Sept,' 1879.

D~ VOS, Til ERON, "fld.-.t~.i.

Belangrijke VerkC;jping
V.A.N

LEVENDE HAVE,
B.ertlerij~trutl8ell.p, eaL,.

Te Slanghoek,afdeeling Worcester,
or

Woensdag, 8 October ;1879,
's Morgens ten 10 ure, ,

L)'E Oudergeteekonds zijoe PI~ts uit
de ha nd ver kocht hebbende. 'zal op

bofengemcldeu datum publ~k laten ,er-
koepen,

\ 'I.-LEVENDE HAVE.
4ó Aanteelbeesten
2 Span Trckossen-geschikt oor Togt.

gangers
-400 Merino Schapen en

7'--Val'kens

WILL he pr-p.n-ed, at the commeneement
of the ensuing School Term, in tbe li,st

·eek of October, to rt'c~ive • limited number ol
B04RDERS. '

Ten:n.-Exclusive óf Feea-40 'GuiDeu
'per annum.

The Reaidence of tb!' Pri mp..1 is mosl eli~lbl,
situal.d ill t he immediate Y'iciuiCy of the ~eh~
It i. lltoCOS8llI-y ont,- to :td,I, tha.t eYrry patos ~
,!Mt taken to pl'ODlote the cornlo,& and "t1f~re, ,111
.11 re~pecte. d tht' y<luth. enlln8'f'cI to bIS care._
, E~r~yappl icatiOIt is 1'1'1'pt'clfully solicited 40,
,the Principal, or to Ibe Rnd. A. J. SnTTLIL

. ,i t.', Uitenhalle, 3rd S~pt. 1879. ,I)E OrdenIDg 'vao deo ;iBroeder~l'iendchJilg I, ,
- D. S. BOTHA, aan d, Paarl; $al D.V.I'Onderlinge llaatachappij van Leve»

plaats hobben op WOENSpAG, d$ 18~D . k" d 17__ d Goede
October. Do B.B. Leerare~!in de nabijheid en vene enng van e AAAP e
andere Belanghebbenden ,,~rden daa~toe ui~- Hoop, Mutual
genoodigd. 'il l' _

J. H. ~~ETHLntG. ' DE 1'oorgestelde Amendementen in d. Alrtt
Secretaris der Bin~enlandilcbp I van Overef'nkoOllt zijn thaD.8 gedruiS

Zepdingcomqaiaaie. en .xemplaren daar,an verkrijgbaar op l1li"
': ! 'rage.BKVALLEN, M".iuf~. J. :,l P. TU ~EllfF.lf, J. C. GIE, Jr.,

gehoren eROU8, vali eeUjZoon. ~ : I SecretarU. :u,d, Grt'y. Robert.on, ~l 'i Kantoor ijutual,
10 Sept. 1879., .![ 22 September 1879.

1 .

100 muddeu Koorn,
20 Ito, Haver, 300 z.k
Med, 50 do. fijn
Beaehuit, 50 znkk en
Kolfij, 50 kisr-n (B.}!.)
60 do. Par.ffine ou-,
"oet), 3 Dogk.'rrrn. Il

Open do., do., 6 nieu
Eng-lsche Tuig~n.

Bruin -n \Vit
do. Lvkenlinueu,
8 yd8. Voerchit e,
\Vollell Kombaa-«.»,

PanrI, ia Sept. 1819. :: :

De Villiers, Faure:~ 00., ~fal&gera.,

PIK E T )J.E R (I.i . '
• ,i ~ I

DE On,lergl'ttf:k"nll~, i~aártoe tleboorlij,~ ~e.
last door nen Herr: A.I'. lf. nlf !ZJ~L,

1.1 voer diens rek~ning ,p~~liek ver~popeD ~p ,

Dingsdag, 7 pct ;aanst.,
TER PL6;'TSE \

K UI liS &;1 v'IlE R,
DlST. PIKEtBERG,;

J!
DI! VOLG'IIIDI! :

~oSSB GOEDQREN,; NAH..':
. p.,

13 Shlg.t: eu Trekessen, ii3 Va.~rzdl'i "
" KoelJJen en Kalvere,,~!.( HIJ- t~ TrekPaar-

,'en I ~1

50 Schap-n en Bokken li '
10 Extra Velle KHpalerjlBo~kell
1 Wagen compleet, 1 ~r,ke!-,oor l'ioeg, ,om-

pleet ij 1
1 Kruiwd~ell, 1 Span J;~k"e" .
1 Sran'Tuigen, '10 Vel'takken :
1 Gemest, Groot, DUt, Vet V-arken
1 Lot Zwe'pstokkell. 1jjZir..lrI k".,p~e~t:·
1 Ge "cier, 1 Hui!klllk,;~ Wate,kj'ih, 1 fa'.

, enz., eli e, jl'
ALSVKDt,

• 'j <

De te Veld Sta~nde G)og$t~
BtSTliND'X rIT: '

2
2'1 Mudden Zaadkor Il III
2' Do. Rog ~,
2 Dó, Haver. ii
Krediet' en Ver~~ltchidgen.

,KMILE II. vu !~OORD~.
,j ,,'raj~ge~,

VE'D(lu-kaat'lor, I'ilcetbl'r~~ ,
8 ~epl. 1879. , \1

.P,S.-~~ Verbop "an lIo\'enstaanile z ti pu-
bhek .orden 0p8eveild I .lot Extra Vette
Slagtossen, eli "lo8rachijnliJk eeu ollllful .Jon~e
Stni8vogelen. :1 .

t!

BEK,ENDM~KING.

II.-Boerderijgereedschap.
8 Frllaije Stnkvaten

I 8 Kuipbali~ ,
10 Leggers, 2 HlIolBeggers
1 Trap- en Onderbalie
3 BrandewijnsketeIs, Vleeschbalies,

Emmers, Trecliters, Kra.nen, enz.
2 BokwlIogens, bijkans nieuw, met IJze.

rPD, Assen
1 Bak kar, lOpen do, op Veren, I

Ploeg en Stel,. Jokken, Riemen en
Stroppen, Rozijnen, Ketels en Pot-
ten, Graven, Pikken, enz.

VOORTS:

HUISRAA.D van alle soorten, en wat~ver.
der op den dag der verkooping zal "ord~
aangeboden. t
Ververschingen zulleniworden verschaft;

J. C. ROASOUW.
Worcester, Sept. 1879.

De Vos eh Theron, Vendu-Adms.:

UITENHAGE
COLLEGIATE SCHOOL,
In Connection with the D. R. Church.

THE REVD. O. Y. .JEFF~S,
PRINClP AL OF TIlE ABOVE INSTlTtmON,

Paarl,. I St"ptelllber, 18i9.

enz.De Villiers, Faure & Co., Afslagers.

SNO_ ;PEKELAAR.
,'/ !
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Higb Sberlft'. o.c•.
High Sh;,ifJ's oma., C'&pe To"., .

.' 12nd Sept. 18'1••

I~I'l~cution,o( thr Judgment oIlhe S....
, COUrl, the followiug Sal•• ill tah plae.:~

Division ot OuduhoOrn. .
E:xec:ntorsTestamentary of the lde FREDE-

RICK WILLIAM BARRY. versQ8 PE.
TRUS JOHANNES .MEIRING, Jr.

Oil Thursday, the 2nd October, 1879, at
10 olclock a.m., at "Doorn Kloof," -~ Cow~,
1 Scotch Cart, Trekgoed for 10 Oxen etce-
tora-

WIllLIAl[ DEAS aad JAMES ROBERT
DEAS, trnding under the Style or Firm
of DEAS BROTHERS. Vel'SU8 PETRUS
.ANDRIES STRYDOM, alias PIETER-
MAN STRYDOM.

00 Saturday, the ,j,tb October, lEn9, ELt 10
o'eloc!k: a.m., at .l Zeekoe River,"-l Olt
WIiGID, with Te~t, 12 Oxen, 1 pair Breeding
OstMfhrs and their brood of 12 yoong Birds,
Itce~ra.

JAMES M. CllOSBY, lIi.h Sheriff

, High ~hetitf's Office, Cape Town,
I 22nd September, 1879.

IN ~:xrcution of tbe Judgment of tho &tatern
1qistricts COort, the following Sales will
take place :.

, Division ot Bathurst.
WILLIAM HENBY DOlUGE. versIJ,! COR

NELlL'S COCK, and ORIENTAL BANK
COltPORATION, rcrsus CORNELIUS
co.x.

On Wednesday, the 15th October, 1879. at
10 o'clock a.m .. at,· Gl"lb!lm's Town,-House
hold Furniture, 15 Cows and Calves, 1 New
Spring Cart. 1 Scotch Cart, etcetera,

Division~; King William's '.i'ov..a.
JAMES FAUNCE LONSDALE, GEORGE

'Bl':LLANY CHRIS rUN, and GEORGE
PERKS, 8$ the 'I'rustees of the Kalf,..,.
r iau Colonial Bank of King William's
110.,..n, versus DAVID GEORGE
llARNES. ~

On [hnrsday, 'the !Jth October, 18i9, after
the Mornlllg Market, at King William's Towo
-I Stearu Engine, SawII, Benches, Gas Ma-
chine.' Crushing Machine and Gear, 1 Water
rauk, i 10 Kegs Ocbrr, etcetera.

JAMES M. CROSBY, High Sherifl'

K anroor vun d~n Balju""
22 Sep. 1879.

I~tx cote vnu Gewijsden lan h·t lIoClg ne-
re_t-Itof, i. d- Itl.ro"u ..r~,rueIJe 7u-e,·, lul-

Ifn de ,ulgeDje v:r,O-Jp ng~n -plu's h .. t,ben:-

Afdeeling· Oudtahoorn.
EXECUTEU KEN T E:5T A~lEN rA I ft rn n

willen Ff{E:J~HIK "Vn.I.I.Hf BARRT, 'Vff'1U8

PETRUS JOtlA:'iNE:::l MEIlUNG, JR.

Op Donderdag, den 2Je[1 October, 1879, Toor-
middags lIJ uur, op I\00I'Dkloof,-5 Koeijen.
1 Scborsche Kar, Trekgoed voor 10 Ossen,
IDZOOvuort {

WIlLLU[ DEAS en JAMES ROBERT
]JI:;AS, tezamen handel drijvende onder
den. nnam of firma van (,J I:;BROEDERS
DEAS, VPTims PETRUS ANDRIES
STRIJDOM alws PIETEHMAN STRY-
DOM .•

: Op Zaturda~, deo 4den October, 1879, des
i voormidda~1I 10 nor, op Zeekoerivier,-I Os·
'II!nwagen met Tent. 12 Ossen, 1 pur Broei-
8trulllvogels en hon broedsel vau 12 jouge
Vogels, en zoo voort.

JAMES'1t( CROSBY, Baljuw.

Kantoor van den Baljuw,
:.!2 ~l"ptember, 1879.

INExecntie van GcwiJsden van het OOlltclijke
lJlstrikts Hof. zullen de volgende verkoo-

pingcn plaats Lebben, nalOehjlt :-

Afdeeling Bl'thurst
WILLIAM HE~RY I)OIDGE. "''T81'8 COR-

NELIUS COCK; ORIENTAL BANK
COI{l'ORATLON VI.'TS1l8 CORNELIUS
COCK.

Op W oCDIIJag. den 1.5dcn October. 1879, 'II
,oormtddalCs 10 uur, te Grahamsstad,-Hnis-
raad, 1;:; Koeijen, CII Kal vcren, 1 Nieuwe Veer-
kar, ten Schotsche Kar, enzoo,oort.

Aidef'ling King William's Town.
JAMES ,; ONCE LONSDALE, GEORGE

BEL1~NY CHRISTIAN en GEORGE
PRESCOTT PERKS als Curatoren van
de Kaffer)andscbe Koloniale BRnk. te
King Wjlliam's Town, L'er8'U& DAVID
GEORGE SAliNE".

Op Donderdag, den 9Jen October 1879,
na de Morgenmarkt te King William's Town,
1 StoommachIDe, Zagen, &uken, Gallmachioe,
Pletmachtne met toe~booreu, en 'Vaterhonder,
10 vatelI Oker, enzoovoort.

JAMES M. ·CROSBY. Baljuw.

BIJ J. C. JUTA,
Boekhandelaar te Kaapstad,

n:RsCIIIJl'T TH"~S

len bela.ngriJ~ Werk voor Wijn- en Spiri
tushandelaars en Stokers.

Dr. Hahn's Vergelijkende Tafels van
Syke's en OaTtier's Hydrometer.

I)1I Werk he, fL tw dot' I om de' genre, die
CARTlER'S IIyJrorutler l(tbruikell, ailn le ICOlItO
welke d~ jUllIe st, r~le van d.n Spiritus .of den
BrandewiJll, dl~n 1-ljkoopén en \', rkoope.n,.ls, l~l.
j:ens '!e me, r I a ..uwkl'urige be6CbrIJnn~ III

8YJrE'S TI1(~ls.
Zij dIe hu,., Spilitu. eh Bland, ,..ij". '01".,,8

CU.TI[R·S IJJtlromct~r verkocht hebbei', hebben
dlUr(,~J in a.nmer~elij'kr. nlale v",J1t1 j:tle.!81l,
"elké ler'ieten !lien k.'1 voorkom-n tloor h"t
Boêk 'hD Dr. llAHI'f te ra.dplegen.

Prijs, 78. 6d., per Hoekpost Ss.

A.. Fa.me ea lrie •• ea

WOR IH be~e"d gemaakt, dat op heden
on. door .1t'1l dood i. ontnom.u 0 ..1 l'e-

lidd Zoontje GnBuDus NICOLUS loJICIlAU,
in den oudl:rl.lom yaD 3 maaDden. .

J. J. G. HIf DU BIJL,
C. :'1. \'All DU BIJL,

. !Ieboren lh:cBAu.
Etellenoo.cb, 17 Sept. \879.

WO.8NI:;DAG 24 s~rrEMi1:Il:R;,
I ~-~--;:-+-

Z.EXC. :PE GOOVUll~:I-'''':JV
ONZEN

HET was eeue goede
den Gouverneur, zich
medailles welke ouzo .n.1I~~)"CIl

Parijsche tentoonstelli
dienen om sommige on
boeren en anderen, die
langstelIon, bijeen te
omtrent den ander wat
devoering van ZExc.
do meest ontwikkelde,
geduldigst er toe zet om
wijnbouw en omtrent
zei ven beoefenen, te
kiln dwalen.

Zoo' vertelde ZExc. z
vertrouwen als of
minste twijfel bestaat,
van Fransehen (\(\IMn,,.,..,,
aan de Hugenoten v
bestaat dit denkbeeld ",vU'\~'.K"LU""
ZExc. werkelijk niet
ook hij het oáderschrijft
zoek. Eu toch is het een
dat Jan van Riebeek cl
voerde, dat min hier
maakte die als delicaat
men reeds vóór I ê70 w
Oost en elders had uit '
de Hugenoten hier in
kwa.men, zij onzen wij
vonden. Dit alles I
legd in het Zuid DR TF.I.IwnuF i~ voltooid tot Pretoria. eo ver-
van Jt'eb. 1878; maar YUJo;!"IIU'...... II,deo Donderdag is nldaar de dienet geopend. . ~ .-

Ds, ItAlllK, van Piketbeur , hoeft bedankt Toor h~t
hoogere bewindslieden beroep Daar Lijd ..nburg in de TrAD8fa&1. i
landsch, dat zelfs DE KI:"KUOKBlsleept in Beaufort West vele ki~.
tot vervelens toe zijn dieren ten gra"t'. q I
diepe geheimenissen bl - DK MAL1H:snt·qvllcnp.EXKCUTY.URSKUIRR houat.

En ook Vel telde ZE op Woensdag liJ October b1lT~al~emeeDe jaarLij~.
rijk gedisputeerd en IICh~ ver::ndering -X,e Advertentie.
over zulke vragen ui IJl! ..MeTDAt:' adverteert, dat de \'oorgd,tel~1I
wijngaarden, het snoeij wijzi::ingen ill de kuntrakt-akte di-r IDnal8Cbappij
het laten van drie knoppe I ~",drultt, en ten haren kautore til bekomen zijn. :.
enz. En wij zagen el' I IIEI "Ct:~TRAI. IIorm ..··-IIe heer !lladero8llheelrt

.. den i i d I (lit welbekende hutel III dil Korteruarktstraat milt
grIJs gewol' en III e huisraad, voorrand ent. ann;rHkocLt YOJf£1:1,000. '
den blik werpen op d •
\.." ti rxi.r.nxnoscr: -llt·t Parlementaire diner iR uit-
ooer, alsof ZIJ zeggl'll i1esCeldtot Vrt)dll;:r ·n~\llld. daar de Edele heer I~
gij Kaapsche wijrib ,dril \\'''''''S,IH;:r nvoud ni -t kan t~;:-enwoordi~ aijn ......
zij. toonden, daardoor hun on,kund,' ."1(Ui~gfflUt". . :
Was het hun werkelij 'kt door te drin I IlRR". "LOGI.Mr'\l -E,ll correspcndent schrijft
gen in het maatschap leven Jer wijn- I Oil", dat nldnar hee rlijjke rf'l!'ene zt rn g~vallen, dat
boeren, ziJ' zouden weteu, . t het ree ZË. het el' bcvercus h··~IIJ.,edroefde~ donker Ult:r..1!l',.maar

g 'klJ k ~ dllt sedert lilies verjon.rd, verfrischt en levendig b~
afschilderde als een Fran rill -,,00' IU wordeu is.
de Kolonie geenszins v is. Kon ~Ex. 1'11 IIULI.A'\ft wordt wnrnn;:: gednlln naar Pieter
op vertrouwelijken voet lucmen ~all de de Haun, een ~~,terla[ld,·r.- \II~ informatie omtrent
gezelschapskransjes aan t Dtrand; of bij heru ZIIIrue t dali I. cut vn: c"" w.mleu door den Cous.!l-
hunnefeestelijke gelegen en, hij zori talion Genersul der !II~derllll1d~ll,den Leer G. ~lijbu.rgh,
van vragen hocren bespr dooi onie wij n- tit Gcur)."es.trnnt. Kaapstad. \
bouwers met eene schc uigheid] welkt' Ln.xt. -~Icu zezt , dat ti" heer Robinson, resident
voor die van geene laud '\Vors ter !wel'cld iU;..'énlt'ur bl] het IIc",rde:lIl,e CllldsUltlO1I"an d~n
behoeft on Jer te doen. .. I I .,lell'll'llo',l'\\ ,.~, t'"nd nl,tle' Iw;:rlJlluen is t..-:reI1 ~e ~

, zlJn er J. v. (lure,,', j''''Crt Ne}'lc,,'"frrl/I'C W"geDs Hlrmeenfe •
vragen _als deze: of Ju • estIng oellOort ka·rah.'rscbeuUI8.
te geschieden in gaten, gl'eppel~ of bij ,Hp: HEEII (; Ir. \IuLI.I'.lt werd II. 1IlfUlnMj!'m~t
wijze van inspitten; om, cen, tiroe of 14(j) 8t.'wmell lie ,'I .ltt! lid '-nu d..n Neddhjk+q
drie jaren; of kraal mes . Dlest Of "('''c- 14ad "'I)! ri'![1 :'iv. 1. IJe kandidnten wIlren
ta.rische mest het best '. dO. deIH'erclI ('fine.'. L, .V.O, Hu.kw!!" :'Il"ller ell JAllseb.

vOl)l {ze Vc Iwer !losk" ~ l<ree" ,li eli de be"r JaDsen 13

l
of gene soort, vool'jonge oude wljnstok- stelllwen. . "
ken, voor heuvel- of voo' leigrond. En ' .\A:".n.:LLlNG~N.- Iló Ede·leh....r.\ndrira Stocke~.
wat het snoeijen betreft, hij een'eilllle- strum. aJ,ul,nat. [c't lid <an het ,ll"og Gere;rt~hof ter
looze verscheidenheid ervindiugeu 1\<1nvllllilJ;..'der I aCI,tull, ""l.,l'l"" doer de llJ'trediql\'
en beschouwingen vern O\'CI' ~e be- v~n He"ter Fl!zl'''lnci •• J" h~r lIelldrtk Atbertas
tlekkeliJ'ko voordeeIen twee O'f drie L(Jurena tut HIJ.huJilcl \'1111 de ,~i)k Eilln indenfdelr

ll!!g Bredasdorp. , I
STELLENBOSSOHE TAKLIJN. loten, van vier, vijf of aes U[·,,,,,,,,,,,, van, vroeg :Il U lO Il !lA 1\ AS _( 'I' Ill.t k4,I'lI1ialehntoor war-

en laat snijden, enz. enz. is han.~t geen den mf,'rmatJen i!e.·!a,,;:d olJllr.Jllt Hector Rat "all, ..
I I I i I wiJ'nbouwer of hiJ' zal u' nnnen vl'rtellen W,"IIS \'TUUW, ",'nende te :-'.Illik !Jent" op het eJiaUd "I . ...:,:1 ~. g ~ d',.; : 1; -"'e'I - ~ I ":i 2:' dat hij deze eh niet gene I ktijk volgt, en ReunlOD, laAt weieII, dill bij uUltrcuttlen Jaaqrel~d"u~ ~_ r"" wel aD! Jeze en gene r.6{JeIleu, medstal III \~n dl\ar n"ar de l\aap];ul"llle vertrukken Ï.!! on tredett~ ~ ~ i ~ J1~el8 ,all ZIch bet ft latell huorel'. ;

:;; ':99.: ,.. ,... ,.:I.",' verband staandc met de ndore Ofllstnn- Il hr'"" ~ - .... '-' ~'-' cl d . I( F.UI 1I.n: li I ~~IW" t'~ t, nRar mon n'rzekeJit,
l ' ,ighe en van zijn plaats. hebben;zl·ldl'tl 1'1 '0 1. III--!--'- I Ik . d h d .J.. Ii) ~ëU"O"::~ "p de Ili"u!lftnt<elden gemAAk:t.

HREN. I: a. ni. zu' ceno "nen se ap iscussje aan- Het is n·'': al ~e('1voor ~elltl fllmilte, dlO 'I'ulg-6D9he-
Vert~k Tlln KRllpstnd - I .. ' .. 7 ~ ,gehoord, zonder worJf'l) III Je wpren 'nn "M ,1,,1' I\Mpscbe LI.,den, enkel "oor

" Zoutrivier - • i 2: 25 7 ~ j overtuigIDg, dnt Je K boel' vee) meer plt'lzier en ~~z')Il,lhellt r~'~l, 811 sleehlS ullvuerinj!'Jn',:~~~i}::I::::I l~;it I ~ 11 19 begrijpt omtrent zijn dan WaJlTVoor !)l!~~LulUd~' kO.l" I te ll(·lp~" d~ik:,e:l. :
I 1 hO' t 1 d' ti" . L' d .:'\n.l',,"Jo: 1\'111.1 tr.:"ra." -Gerbllnillll h.'lllltiusObet'·. ", EersterifÏer - - I 21 I IJ 8 36, ~ IJ mees a crc le ,rl] ztJn ct10r "('-

I
I 1 d ,bol"tur, 11\'1 lInt,towu, IIfdtlelin;r Hlchmudd, dam·"Stellenboech - 30, 71) I} 6 16 aars, en zon er ecn i.tket· br ...rtl) te
, - t> milker. ~chuld~D i:!:J1 Ills. lek ont .tJ:?G IUs. Fl'lwg0la

AaDkomet te Mllldel'8vlei - 38 I 5 I ~ erlangen, waaraln het he 00 dikwijls gc- 1I'llIel Cban;ruioll, <an \1.•IIY1"slmrv, "nderwilzet,
----- - I" I'"' m. '~ll1kt fortuin te maken laatsell,;:wclke tweede U'l'"r,!Il"~, scbuld"ll .i:l.J!Ji ·:JI. !ld, te'kott

Tlmuo. n • 1 d .t j:!J I :Js. :JJ. .
Vertrek lllD MuldernJei - .. I .. 7 voor vroegere utl an a.ars slechts • I

" Stellenb08ch· - i 7, u 8 halfweghuizcn Iluur den warep. iPnO[)l'lirR:""'AIlKr n l'nRT 1:I.lZAnItTII.-~llUlo,
" Eel'8teriviH - -116100 i, Er zijn echter natuurlook zwakke da~ wl'rden I.jl b,Jen 1\CI11.'~h,d"n :-;~eeuwwitte
" Kuilsrivier - -122 31 I punten in hunne keullis, . d' LIIill:<le\'an ls :J,d. tut I~. ó~., "8cour"d", ls.24.
" Duroonweg - -125 , 79 er 111 Elwijze .tot lso :ltl ; retw,,J; /jd tot (j2d.l: Jlrove en gekleurd.,
"Zoutrivier - 31) 160 I' waarop die kennis wordt ~u het ;1~1' Er IVnf n 10 bnlen ll",u,.,~baln Mn de IDfirkt ern

Aankom8t te Kaapstad - 38 5. voorpaamste vun dien derz.·,lJ&I\ld~n\lIn ~jd. t"t Is :l~ per lb. '
zpker in de gebrekkige I)¥.KI(:" \\'Il,I.JA)J~ h~"q aaJschnjving ontvlUlge!p
kennis van den grouJ, in Ol~ Zich vóór dell 7d,·u (ICl"htr! Il' j!edrn)!'l>nnaar de
gehal t.e Van den door heu ul!spraali "an !Iet Bls,ch Ip;>eIJke Hut 10 zak., 4e
Het is vooral bij dit pun III\nktllgt,te II'C Il ZLerw., I ernlltslnndel'll \'I'rdere IDMt-

d re~~len t~lI'~n bem lulle', lUil,,~teld worden vt)lge~l'
pelijke, eskundlgo ken de clausule der ('.(\Il0n8, bdtl~ld'~lIg bebbende cjp
En die kennis kan moe nu:ttJtsoutzettlllg eli ex-coIDUlUllib\tl~. '
gepnst zonder medewerk' :\'AHGOED.-Ilet kostbnrt eikendnm "&110 Vu~:"
in het groot. Wij IUIU Zeepunt werd MlUllidag dti)orde beeren JUlle.! j!.;'
Wijnbouwers-vereeniging, I C'•. vcr);.ucht yovr £4,]4-1; lI~t vootnaawste woo~-
voorzien-dat zij man hl1Ï!, te !AmCn lDet Z'~ pereeqlenr werd toegealagtln

d· dIl' "cliir £:!,.:! I, de koopt'lr \VM d,e beer Campion, q. ~.,
le 0 ste lUg voorop "UIOtdpn bet.!rGurney, VIID Nat.>ll. lIe nndere koope...

men onmogelijk fijnen "'3len du beeren .... j)"lliJl'Sen, Campi"n en BItry. \
van allerhunde soort gran :DK OORLOGUI' .1>1\ X~IOnJIKJl"n~N;.ItN.-Maan~
de behandeling ook ol w,rd aan b~t KoloDlnle K8nt()O~bertgt ontvangeD dit
wijn boel' zouden leeren Mllcle!l.nr,0P 14 dezer te Kenl.arot waa aangeko'w~n

d I .. I mft KI sLuco. en John Ad,lms, welke !&aute bt-
ge ee te zIJner P ",ats Bebouw werd als de belhamel hIJ de ljl,atste onhut.em.
stoker en dien van het LuCRSWill! gepal.t III de woestIjn door' een vaD llb-
nitvoer te bestemmen. """"'V."I<'U~ clllan's patrouillee
me'n niet langer den ,,'\\'ULY.N ~tn TIlUMAS11A' LtAn ...JBij dópi.cIle lllO
dat lwt hem ni~t beloont ::Ilr ~Ilchal'l U.nch b"tull't llart'r -'IKJea.eita HouYet-
Geschiedt dat niet, dan s "~lUellt den61(s Ieedwuen (I~er h~t l'erliea dat die
heel hooge verwachtin Klapkiulvoie ~IJ het i!'~I.t.e1eri~ I{I'Iejdl'nbeeft in hét

af+terven "ILO bovengenoemden gro ..ten 8lelTtlkundiF~,
mogelijk openstellen en;d"szelfs b11ldsc!tapover de arteliJke wijze waarop
voor Kaapsche wijne'h zijlle diensten hier te lande erk od zIJn. I

belasting. En het spijt :r)R KAAP OK GOWK Hoop n~X.K zal -'J84DdafJ<
gen, dat ~ij tot nog toe 2(~ O.d;:ber e~oe buiten;..'ewJne \'er~derillg houde~.
hebben verkregen, dat dei tep "10. e te ol'e~\V~gen uf, eo, Z'lO .la.... elke stapf"!in
bouwers-vereeniging in di %~nenjl'el1om~~" ..rden ow deze I.ostelling te breng6D

orlder \\ et !'i" II <ttn 11');1:1,getiteld: .. Wet om
gaat. Integendeel schijn BankmaAl8CluppiJ.n ill AAodeelen te dOf"Dd.eelen in
gang te hebben ~~ 'be~lingen der W,,~ op Beperkte Veraftt ...oord~
Fnentes, hoe uitstekend hi!kheld VIIn .Maat."chllppIJ~nIn Aallde6lftl, lM!." .

, (manipulator) van .. i ERN Klim GJ:ST(JU;S F:S VF.nlfOoRD:- NIl~j
den eigenlijken wijn Af,lelaide werd "p 13 September eell I!'eklpurd kinp
deze reden hadden w ui~ bet midden zijoer broertjes en zu,jes bij afwezlj!
ZExc., toen hij heid d-erouden, 1,10tsehlli!'dOf,r een !!,ekleurd man .n

Il' d VJ10UWw~l"l!'erOf,fJ :\'a 1:'0;..' EOelt~nvond de bedroef ••
openste mg van e \'Ilder ,den ;ol;tende~dl\j.!' d"n ~Daap op dil plaa.t. v-.n
Kaapschen wijn; tevens I t d~n heu Cl'01!l!r.ablj een hel; op den Wejr liGGeP,
koopers een woordjo had ~r gebeel en nl dO'Jd. Vr. Lee, die bet lijkje ond':

Wij willen echter in I zocht. verklllRrde dat de bals omgedraaid en bet ki~d
Sir Bartie heeft de nahn,"U'" klilllrbliJkelijk yetmoord wa!!. I,
van landbouw op nieuw nnru .....,.rrn
weet of. wanneer zulk

HEEN.

ss &ptflmb"., 1819.
£ II. d. s: s. d.

0-1 8 0
0-610 0
8 - 0 , 1
4-096,
0-0 li 8.
8 - 0 7 O'
0-010 0
0-310 0
9 - 0 16 1
0-1' 0'

TERUG.

STA'1;IOXS.

van
Kaapstad -
Zoutrh;er-
Durbanweg
Kraaifontein
Muldersvlei I

Klapmuts -
Paarl· -
Ladygreybrug

V.'Wellington
Henoon -

1Aturdag,
Maandag,
DingadaK,

1 WAgen
o do.
Il do.

13 KArreD.
o do.
U do.

Lijst VU AfODaeeJ,llI[)Ua.as
Aarde, Jac J TU
AckermanIl, 0 W
AckermllDn, jr., D J
Ack.rOlIlDlI,Eli. 0 W
Ackermann. P B
Ackermann, er., 0 J
Albertiin, JJ
Baard, WP
&m, jr.,J A
BUlon, A J
HaMan, ~(M
Basson, M J
Baseon, CA
&."n, Nic J
Beetbier. P J
Biceard, M.D., F L 0
Biudezasn, Wed. LF
Brand, J G
Clem.nt, H J
Cosnett, J Il
Dekenah, 1>
Duckitt, W F
Eawu, ThOl J
Jo:atoll,m.j. H A
Gow,1" L B B
Gous, J S F
Oóus. PC F
Greeff, H 0
Gre.IT. If RB
GreeIT, J M
Hamman, J N
Hodges, Jamel
Hoeven, A VIlDder
Hofmeyr, ReY. Nie J
Hofrnej r, JJ
Jordaan, P J
Kock, J A de
Laubscher, J N
Laubscher. Jacob
Lochoer. TC

Piketbergweg
Tulbaghweg
Oefeeweg -
Ureederivier
Goudiniweg

V. W oreester
. Heni ,ier -
Hexri ,ier Ocet -

Komt te
V. MODt~UW('g
, Vertrek VQn

o 18 0 - 1 , Oi
o Il 6 - U Il 61

•• -e 0 1 7 - 0 1 10
o 0 'i- 0 0 DIo 8 1 - 0,13 6
o 3 0 -- 0 3 Il
086-09'
o 7 6 - 0 12 6
cl 2 0 - 0 2 3l
o 2 ,- 0 210i
o 0 Oi- 0 0·2
001-001
026-036
o 0 Il - 0 1 1
010-027
o 10 6 - 0 10 7
'0 14 0 - 0 l' 3

Montaltuw('g
A. Comtabel -
V. M"tjestoDtein

Grootfontein

Prins Albertweg·
Komt te
Fr.,erburgweg

R8, nURE EK CO.

Statio, Paarden, TaU

en Lolse gcedr- . STATIONS.

EN CO.

el.IU)~:tol~,Oseen vaD P, le Roux.
t'lI It R.

v.--.lJ'~'I!!"""", Vaatwerk, Tan A. J. J.
~ .

uts Statie, .P .arden," eo
LI"'cL""'U,,,rP.zn.

Paarden en E7.ols Tan

Bekken,

DI·~ LAd II d~" r '"cr", ni~i
~('mnak" dat de eers te

-euk ornst '"n~ Orf .."ing.p'""
d~ Stokerij aiLier, op ZATU Il
PEZEH.

H t Schieten le'l 10

EN to.
Statie, Ossec, van

~al,LDha Baai, Vee en
. W. Stigling.
stEPHAN.
Tel, Di.t. Piquetberg,

Tulbaghweg
PiketbeTflWeg
Hennon

,emen.

~luJrj( rgat, 22 S..pt 1879. V. Wellington.
La.dygreybrug
Paarl -
Klapmuts -
Muldersvlei
Kl'Mifontein
Duroonwl'g
Zoutrivier

Komt te
Kaapstad -

Oct. vel,l Diat. S"ellendam,
V.ste en Losse 1l000idereu, vau Ti E. Streicher.

Oct. i.- Wol di8trikt M~lmesbnry,
Koeijen CI\ Vaa A. B. \"aO N. Piek.rd.

I. lf. I·ZN. Ii:lf co ..
Oct. 1.- ri"r, Lena,de HaYe,

Tao M .
Oct. ~.--.D1almll..,1flry, Valte ell LosIle gQed ..

'ren, Tan E. S.

~H~ "ZUID A(1)1C1
" \'OLKS\,UI

EN

I)~:r .. 'C' keninj( op dit bh
.£ 1 lis. ('Il i~ lie Buit."

Ir.;r. I (IOTlIlt betaalbaar. Aan
"I',)rd~l, li..e yolle billIIelI p.r

~ Zij die voor het
•.wla.nkcn moeten drie
kennis geven van hUIl

- ~-- .

de "

NOORDEN.

"'''''''''IC''.llist. P:qnetberg, Vft en
A. P. H. v. Zijl.

STATIONS.

Alice
Altwnl Noord
A~'Jntullr -
Bea llf,'rt Weet
Belli Illic
Brit! Town-
I~url!el1!dorp-
Colesberg
C..rp8 -
SIIJedoll

In de Nieuwe
den, 2latcn
heer A. D. Luc

Eene dochter
Coetzee, met

Ecn zoon van
Brun t, Illct lJ

den heer Carel Adam
riette Johanna Aletta.
Isaac Jacob de Villiers

de V'illiurs.

CRIVlDil\

• J. L. K
C. :J.v'.
R. C.
L. H.
W.J.

- J. J. J
J. II. I..... ,''' ...tn~
P. F.
Il Reet

• J. J. le
- Geo. llLl!!-'!;'''VIl.

J. K
P.A.
D. P.
A. L. VlJI"PP''''f
M.C.

- De V
A. F. O'I!~'Ul!W~
B.J.
19D.
A.G.
O.C.
B. W
O. de
JIIII.
J. J.

- E.

10 51
20 15
29 27

Crndock
CIRnwilliam
Durban
J Jlaml\nt veldeo
FI1l1l8chhuek
Fr68llrburg .
George
Urnati~Reinet
Heidelberg -
ITumansdorp
Hope Town-
Hanover
Hopefield -
Krooostad
Kraktlelri vier
L.'\dy8mith ,(Riveradale)
Lady Grey (Aliwal N.)

M/llmesbury- - {
Middelburg -
Murr&.1l1burg
MO!llleiblUli-
MAcleao
Montagu
NRtal -
NIlmaqualaDd
NRzAreth
Oudtahooro -
Philadelphia

Rrink, ood

lIliliN.
bg, 237 tons, H S He_l-

to thill port, for ordll1l.
Wation tt all, np:elib.
bk, 3~ toni, J Waltel'8,
porl. Oargo ecals. Wm

H Kelmer, from Sald.nha
grain. Stephaa Bros,

S R P Oaillel,

ach, from St. Heleaa Bay.
439 tODS,MeMillaD, frem

por'. . o..rgo .. Ddri..

Vertrek van KI'lIRifoDteiD-
" Klipheuvel -
" KaJaba8 KI'MI-

Aankowst te !llalmeebury-

TERUG.

Panrl -
Potchefstroom
PretoriA
Pellrswn
Piquetberg -
'Porterville -
Ri versdale -
Richmond -
Robertson -
Riebeek Weet
Someset Weat
StelleDbollCh
Swellendam
SalÓ"DhaM
Schiet.fonteÏll
Sutherland -
Somer8et Doet
Tul'bal!'h
Tarkastad -
Uiten bajre - -
Utrecht (Transvaal)
Villiersdorp-
Victoria Weet
Wijnqerg -
WinbjJrg
WellingtoD; •

Worceeter: "
Willowmore

{

HST II OaAN/IVJlU8TAATSCB FAMll.IKDLA
een tijdschrift dat vele belAnj<Wekkeade,

I amtUaOte stokken bevat. Á.ADgezien het

I
'IOegsel tot IN Erprwt is, zoo wordt- het ..
uiliflllZ'eYen,eli 1111hinnen korl door geheel

'.. Ull"'''i1iao;", to Port Beallfort, Afrik", vau neord naar luid, en van oaet
to Aljfoa Bay. wordeD geIH&eD.Op bet eogenblik is het l'tllftUll6-OlIIIJ,

6--'1I8(YIllIOU·tlI'~IlIaIUe,CRMS&, to Loodall. seer belr.ogwekkead, aaDgeziea daarin de
So,uthampton. lebe nrtlliillJl" na het bekwame werk van

J'''I1''''''U, '-!I!~"'" ClOUt ports. ALJ'RED AYLWAlID! II De
ports. I naI," voorkomt. De E.rpre#

U;~IIIDIUUIm,A.m leb, to New York. eene maatecbappij VaDOranje Vrijltllatlcbe
to Algoa Bay. III bevM, bebalv. bet nieuws TU

JUL. .., alle belllllJl'rÏjke berirteD Git Natal, de
MaontlUl_HolK. &1. Kaapkolonie, Diama.otvelden eQ Europa.
Guam. DiD;i&~t voor JJ. .&rpr_ £1 7•• 6d. iD
Guam. Ap 'ea te worden ,emaakt tén kantore
to COlA, porta. JlZiIr-, BloemfnUiD, O. V. 8taat.-f UT.l

A B Bolt, from LoD-
general.
2,950 tolll, J Wia-
to thia porl. Oar,.

AIIdelrllOlO.IfiM[uriiaol,.ailnla.
bk. toOl, J J Piper, from
Cargo coaIa.
,sro tODI,A Olark, from eout

Cargo ren.ral. UDioll

'\ ertr~k VaDMAlme.!bur.1- li ... ..

" K"labfts KI'lIIlI I} 12,
" Klipheuvel - I I} j' 56

~~k~'!l8t~ l<_ra_~if_!l_n~ia-: 20 '.tl
A. Dele treinen bouden aUeen

~iers zija die op of af willen .tappen.
V. Venel'8C I iD~plRatlea.,

'.

1't.ij dan niet echt wett-eDl!obllppel,JjJ1t
rll"f!ivn..mrlA wijnbouwers en wijnltoclpelrB

bekomen, in plaats van, aan
mannen slechte met praktische

OOE!ml)rost.en, aan Jen anderen kantl
storemen f"

,~ Dt; TREKBOEREN.
:DE stoomboot SwaUow arriveerde
Idag in Tafelbaai en zal heden of
!Daar Walvischbllai en port Rock op
gaan, met het gezelschap van den heer
grave en eeu kleine hoeveelheid rcl'~''''''.
Do stoqmboot zal te Walvisohbaal
1Jerg. Damara s of Topuaars aan boord
f!n daar de C"ri.~tilla afwachten, die
het ei nde der week met goederen ter '\V~'A"<IA

van digt bij de .£ I iOO zamen met bet
soneel der eigenlijke hulpexpeditie
~eil gaat. \' OOI' deze expeditie heeft
Kaapstadsobe Commissie nu
.éok de diensten verkregen van
Joubert, vnn Franschhoek, een heer die
tertton\vcn ten volle \vaardig is. Ook
Jan Cachot gaat mot do Christina, tenzij ij
door nroeijclijkhedcn in verband met
}ir.cruerlijk wel k wordt verhinderd. Zoov¥
Ills wij van de gansche uitrusting hebbéu
~unnen to weten komen, overtuigt ODS ~Ii
Jc zl1al.: in g'opde handen is. Maar ~+n
ding' is duidolijk t.w, dat de onderneming, ~ k'veel meer geld zal kosten dan men aauvan ~-
I,jk verwachtte, ('II datelkopellningdieworat-
ihgf'schréveu zal vereischt worden, voo~l'
it.dien . een aanmerkelijk gotal der uitgewe-
kenen Dloót besluireu terug te keeren. .

~ ZiE BLI VfEGSEL.
, I

I

!
i\

.1

,
<



'J.

..

VAN DE KAAP DE GOEDE HOOP
(MUTUAL.) 0

•m

N'DE~ I&,
, .

AGENTEN' VOOR ZUID..
,

DE.BAINJS :. .

VOOR EFLIJK EMAAK TE PIANOS ' HARM NIWMS

Bte11ellboe4.---
..'"'........u~.~I.E rERKlEZING.

-lI! C 'ET ~.;f~~~I!a.'r. mij" b.ri~t, &:ed.teer,{ 11
.AU:~Il"Ua '1:$'79, .aarbij de IOded',r

wor., t)e~td ~III .~o IMat.te ~.g '00' b6 ~t.
... nl'n ....n oa-loatl, ..,-:-lrIaak Ik bi..rbij hektIId,
dat de 'olgeode no.~D&tieo sijn ingt'kolllen I-

Voor Dimikt Bo. 1.
lau Pieree Guatul de Villitr.
Philipp1ll Alberta. )(jjbur:lh, R.zn., 1.W.Y
Johann., Oi.iabPrtu~ Faure Ro!m .
Will. m A 'olph Kti~e, J.D.z!l -.
Joh.n God!ieb lrI~~er
Gror;:e Lade.ijk Ml'iring.

Voor Distrikt Bo. 2.
Marlhinu, Llurert.iua N,ctblill~1 J.ll.l~.

L.W.R. .. ,
GideoD JohaDnea ~rl)(~.

Voor Distrikt Bo. 3.
P.'ll D."id Miiburgh
Jacob.8 George JtiSCller.

Voor Distrikt No •.
Areod lie Waal •

Voor Diatrikt Bo. G·
Piettr ,Qer~.r4 llorket

Voor Distrikt No. 6·

LEVENSVEïiZEIERING L. j~,
I

I

,
i •

:DE EERS1VOLOENDE DnIEJAARLIJ.K.
, SCHEVEKDEELINOVANW .!-'1' N
' .. lplsats hebben op de JAA HUJ K.SCHE VÊR.
GA~";RINO VAN LEDEN, te \Vorden g-bouden
'YrOeIl io Auo;uStU8 1880,
I Alle "oor dec Istr-u November aan.t"and~
:uitl(ereikle Polissen zullen nn' 8p;aak hebbeo op
lEen Jaar vali d-n al-dan toe te kenn t- n Bonu •.i Mell gelieve d. rhslve de ,Voorsteilen tot
iAasur.nti~ onoerunjld in te ze, den I~II u oofd-
[k.oolore le Kaapsrnd, of door midd-I \"an de
IAgenten der M ..atschnppij. -
i J. C. GIF., Secretaris.

Kaapstad, 4 S'ple~ her 1879.

I

l''1I.z ...... hout, Notenhout en Cepolitoerd· E·
in het lOein voor Prij17.:l"ll'lAPOLOGIE·

,
;1)e Wrl-E~rw. Herr S. P. NAVD' V8. J. C
: COBTZ.lK.

iTI\ de Ond-rgeteekende, JOHA!(N~ COBNP.LIS
lJ. COElu.E, T.an Dooruhoek, Dlat. Qlleen-
.to"n, erken hiermede dat ik niet alleen .heb
Jr.:8Cb,eveD en heb doeo drukken in bet Hollaod- 8 0
"ebe Niéu .. sbla,j van Cradock .. De Af,ikaner" .
~ d en 6den November - n lId.n Ilrcember ,
~~78, ..Iw·e ~namloo,c urievl,·nh!!eteekehDd ~'IP':~t ---------i~*.;._---...._-----~----.....:.........---.--~--------------++------------tr---.,_-"'1

i
,-.!-i

~ile!lpi~ge', be v.u teu.le vu se e 'Jl >C anne II"" JAA 'K' . ·00·.P..ING.~otij~ill;.:en tel.:"" hct karakter 'Hn dell Wel.
Eerw. Heer S. P. NAUDE, P,eolika"t van de
Hollnndsche. Ger. formeerde" "forlc te QuerD&-
.Io .. u, maar <]a ". ii< o,,~ priv",,' I, -os-ardigo en

.rroOl·clld· . lA.' pi""" te' I III rerspre i.l '0 t
heb, I'i, leu;(tnacll i;.: Zijl" OS .e
: Ik heb ee , h.,t,.,ijkelJ spijt dat ik die ver. .
'uizende brieveu ge!cbr"\'e:J, en ock Jat i'c die
b.te,io,.;eo verspreid heb, en bij dele bied ik
Jen Wel-Et'rw. Hr.., S. P. NAUDé de ment
4Dvoorwllardtlijk~ Apologie aan, omdat ik eulks
~aaD heb.
i Eo nademaal i< den Wel-Eer". Heer S. P.
l!i.A.uDé reeds voorheen io zIjne eer aangerand
~D bem ue laat- rd htb. \,.I\&UOOr ik hem een
*hriflelijke Apolol.:ie !-:~geHn h- b op den 25sten
~allu8rij 1875, 'lJilli~ ik verder ill om, indien de
"ak die r.n tegen mij hangende i. wordt terug-
letlokktll. le bel,l'D oe .om m" £200 St::
Id. schade ver/(o·diu .....ook tr b-tnl. II ale enkoeren
tOt op deull datum, zoowel als alle kOSl~11 tuasch."
~cureur eo Cliër», 6" .!;eu. Apolol,,~i" le .'Oer.
I~rukktll op mijne kr ste n in lQ',daui"e Nieuws"
Waden als de W.I·Eerw. lIeer N.A.UDéaa] goed.
"iode", h.t gélal 'an zes ni,·t te hoven gaande.

J. C. COETZEE.
Geluigen f A.I>. \rEBB,

) F. W. G. :'-IOORE.

• 1

~TECHIET
LANGEMA

",I
K'TSTR

"
84 DllIr er ,oor distrikt n 4. 5 ~" 6- If8eMIPdere

kandidaten zijn, lal ..oor die distrikteo' 'JI'P.IIt
atemOpJlf"1lliDIl ,ebou!len worden, en nrk_r it
hierbij de h'"en A.!'~Ddde W ~nl, Pieter G<;fhanl
ltlorl,,~1eu Dani ..l de Wui bt!h.orliJt "eko';o tet
Leden Ta..' deu AfJeeiiD~.raad ; 0111 ae&rcdt
diatlikteu rl'lprcti'elijk le vt'rltgen"ooll.lipn. -

Verder "Ofrlt kellhi. ge~e.eJl,· dat YOOr kt
'.rkie~ell "&0 r,.,r1ell ,,~r de fl:li(etide d.lrikle.
Sll'mnpllrmi"g ui 90rdeD ~~17d~n op .

Weenadag, den 8sten ""htober 1819,
tauchen d .. morgens 8 ..Jl des namiddap S 1l1Ir,

op de \'eIp,Kti"e pl'ltecD en door de Jeapktin
perlOnen aDdergemeld, n•• elijk:-

Distrikt No. 1.
la de Regta&a&1 deor den Civielen Commiauit

foor hrt "erkierea TU drie Ledén.
Distrikt No. i.

'. • .l. TeD hr ise 'aD den Veldkornet 1. C. F.are, Sr~
EfFen Qr.ad, i0y:•• 1 S"l(enbosch. .

I • Distrikt !fo. 3.

-86 ,

TeD hui~e 'laD den Veldkornrt Dirk·~Ie
Morkel, llellevat, Bottelerij, ru me-re ten l"ru.
,..n den V ddkofllet Dirk Cloete, Klapmuh.

J. G. FREJSLICB,
W Ilarn. Ci«. Coonmil!l&ria..

G.dalttrd 'e Stellenbosch,
heden, de.. Hden Seprembrr 18it.

Driad, Gegal vanilleerd
Stalen Draad, Zwart Zacht

IJ zeren Optrekpalen en Stan .. ,
Opwinders, Schroefbouten m i Moeren en Krammen voor
OpWilldol8chiliei en Gereed. om Draad mede in le
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KOLONI!LG PRODUKTEN,
Beidelbergsche Roltaba)c
Heidelbergsche Bladtaba.k·
Boschjes· Thee.

,. .~e Koop tegen de Laagste l\brki·
,priJzen. '
'., . ~t:ll\',US U~ nt:R BIJI~ 6; Ct.,

Str.Rd8truf.

H. RUPERTI,
KOOPMAN,

8CHEt;PS. t;~ fOUJlISSIE AGENT,

terkar
Maai Machine
Botervaten }
12 Melk Balies V

2 en 1 Halfaams. u <I.'.... n
I lot

ME U ELbeste KaJatephout.
No. 5,), ST. GEOI!OESTRliT,

Tege~over de Zuid·Afrikaansche Bank.

,APPLlc1TIEN,

88, 90 ~en

<7 D. I S & TE KOOP:
DE SOHOOLGEBOUWEN der I~

. sche Kerk te MalmesbuIl.
Te beHa;crn Lij den hee.! J. M.u:WfLL, in de

Standard B&Dt. ".. .

50 HEBDEN aan het Publiek 'van
dat zij hunne Gehouwen an

hunuirgebreiden voorraad, welken ..
goed drOOl{ hout gemaakt zijII,
dezen hundel gedreven hebben
jn staat om teverkoojïen :-

GOEDE MEUBELS tegen
zij ook voornemens VOOR KO
stelt 8811 hUil ne klaillen het volle,
gegevell wordt voor KWADE SC '.

Een groot assortiment vali ill d
altijd vQorh,nd"!n.

Hl't Publiek wordt uitgenoodi
vememen vali de prij zen.

Van

I • '. ,_: i.'
e Kaapstad en de Buiten ,trJkten '\" beruglf'n

ke lijk vergroot hebben t 'bett're pl.ataÏllg '."
~eru~t kuuuen aanbevelen, alleAr~'ikelel~ . 'fn
t'vonr dit klimaat. De ei~ , vele jareni Ja.,g

te koopers op dil Eu,"""o!i!"i<'" .Markt zijnde~ zijn
I '

". i
, . Daarenboven! zijn
welk h~11 in i.taat
daar Qt nit't~ toe.

illkhoutt-D St~elen

,oo~aad el, het
., ! i

VEHGEZELD ran Gelni:ncbrif[en, lullen
door den Onderg"C"ken,ie worden Ohl'a,.

teil voor de l'elre"klll~ 'all HoofdonderVt.ij.
eres aan de 2de KI""se :-liel.Sectari!chc. School
""or),feisje8, in de NOOltL>EH PAAHL, tot op
den 6Jen Oe: ob.r aar-at,
. !pplicanten gelie<!!r; h""is te ueven, 01 ~ij
beb,a ..m eu !;rwil:i;.: li.;"." .k l\JuticklesstllI le
geren. Safuri~ llOO I' I j:r:lr.

\
D.I:'. HOTUA, Voonitler.

Verder .sulle
worden verkocht;
worden.

Parijsche Tentoon8tel~J1g, 181&
'",

let JlNailie Beb ... de ,iotl.
PAS oot[lakt ~n praebtig .. sortiment B~

KROONllE PIANOS un CIULLElf & SoJ,
in fijD Italillllnaeu Nottllhout, Dubbel. eli Eni.1e
Aktie, geheel in M...ta III ~".t, gPJIanetlde •• ,

, Good ingeleide Fronlen, hetzelfde Mo,t~1 .1. dil
wdlt. op de P.rijaelre Tt'utooo&t1.lIing •• u 1878.
lO Medaille d'Honneor" beh.ald bebbetr.

Scha.pen, ens.; en Z.,
lullen aangebragt

..J. W. STI(J.LING .

.., Afslagers.. ,

AARDAPPELEN.
Ontvangen ~pe." . " Laplaud,"

Een Venche Bezend.ïn,

AAI1DAPPELEN,
TE KOOP BLl

BARRY, ARNOLD I; Co.• Burptrpt.

DADELIJK G.t'U.t.!GD,
EEN ol TWEE "lugge LetiHrellerl, leF'"

hrJog loon. AnD7.oek te doen hij D.I.
DE TOIT lt Co., Puarl.rhe Drukkerij. '

NOOller.Pa rI, 17::'.,,·. 18i9.
---- .__ - ---------

WEGGELOOPEN,
I OP MAANDAG, DEN .·Ssten DEZER, DE
UIT e~n T'Ofp I'nnr.itl', op 'Hg lijn 'e ndar

:Malmeal>uIY,- ,

TWEE RUIN PAARDEN,
VOOR~ANDEN De Zuid P HET; ADRES:

-_ .....sche Meu
. ,

VOORRAAD
i, NB.-Oy 8annaa;.: tijn Ot' ..u....."'" .. ,,

gtld r.al "orden te.r:ugbelw.IJ aaD <.leD

.1
TB WETEN: l'!

BeD Lirhtbraiae Old uktle plr~kt8 op
dea ~op, ,

Be_DD•• brbrni,llr
(Beiden met gesneden Staart). Osborne·.

VAN

yan Zwavel, in -
Hel i. beke",] d·, t ':'1<' Tuarden wtggeloopeo

lijn in tie ril(ting Tall Koe',erg.
Ann den.gene, die i",ichti,,1't J!ttCt I~ideod .. tot

bit 'eru~bfko:nen dtr Puarden, zal fene BelooniDg
toegeke"d WOrdeD.

MrT! veno~ge zien !Jij eien htl'r

H. HAYilTTEL,I
Hoodthoseh, AAN IJNB REN. WIJ. Ontschepen thans

bovengenoemde

BEKROONof bij
.0\. OHL..·~SSON,

3,~St. Geur~er!tna', Kaop!lla.1. 00.ROSS il!'

~.~e verleden jaar bij den W
G'ESCHIKTE VOOR DE BE
vereenigende zij in zich,
" Men gelieve zonder "verwijl,

~ezending hu
VOOR

r Patente
NGllRDEN.

DEZE HARKEN
Ham t Uitstekend in kwaliteit en erkend. door
lipek 5 goedkoop.
il'

Zoetemelksche Kaas.
Met Suikerbereide, Gekookte Ham, in

;

gebruikt door Woi· ,van' Constantia., en
. de beste Wijngaard ·t1,(l',CY'Ál1 in gebruik. .

~ROSS&
. blikken van 2 lb.

1:Ia.lfgezouten Rundvleesch in blikken
" van 21b. DE

Buseks en.Estensen's DeeIlBCheBoter
C~ en Chocla.de.
Suikergoed in groote venoheidenheid
Huntley & Palmer's .Beschuitjes, a.lle

soorten,
BLOEI-. en GROENTEZADEN van

Carter & Co.. Zaadlevera.nciers van
de Koningin..
E. s. S~1ITH & CO~

TegeJl~Vel bet SpoorwegstatiGu,

SNOEK PEKELAAR,
Te Iroop in de Pa.khuizen van

LOXO, CORBm • Co ..
so, Langatr .. t.

.Jaarlijksehen Sloe'

~n, Vaatjes van 100
OE

Wijneaard
~N

EGOTEN STALEN

.Beste Gegoten
I

, ,N. J. D. GORDON,
TANDHEELKUNDIGE.

PAARL.
DI!~I!NT STllEN EN f

t· .
e{~ /.

Be.narder.
Oedrukt bij SIIlJTS .. HOnlns, No. 11,

Kuteelatraa~ KaaPIt&d. .

- I
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RIOHMOND

pleittelI JUet eeholdllr en WerdeQ
1'I!IMediJ>11door ad,oka pn Solomon en Iona

1'erkJaaJ'd. .-le dieIlIt yall deD heer-
In he d.. tnlit V,ctona Wen te liJD""
omtren d le Jare geleden t{)80 ill naar
lrl0g Z l hennr..r..io &lcb bet ~evêCht dat

had IUIn Stol'kra&.l Mn dese sijde der Oranje-<
De inlande,.. wll,..n ID het boecb tOlD U
op ben be,ronoen te sclueteo ZIJ wanD op

oen,.. der nv er ..n een II'fOOt Il&Dtal der In.
gedood Dele I hadden geen tijd om '-~
Ztlkere Jil nep den BUl'jlera toe det &lj

opbonden met eebu_.u.u en na 0011 JIOOeje
b.t, JIl te hebhen gezegd dat allen die _!'fA

Owl..... ·.. hll"ven, lIIIAr bu ten moesten komeo Geto ••
een aantol andere aaar bnuen en il) werden
reven door een f'lIkortt> waaronder .... nmcl.

Gelil ge Ill" dat SolItaar Ap~ MB
JogelI doodechoot di•• en elndweegiachteJl-
\\"81 lIezelfde scboot ['tAchel eeue gewond.
dood d e wa8 1C~'1ll1etl e. acbteayelaten

werd D09T1Je d ti bhnd w.s eo mout achteJl-
op del ..1fde manier dondgeacbotell en het-

p'el!Cbledde met jl'etu {le I moeder HanDab
met Kantje Dit .He'S ~d gedIIan doo:

_'-'I ._,._,-Delantste vr IlW werd doodgescboten t.
De ~e,an~enen flogeo nrdor nl lager
Il I \verdt!'l1 tatl! nur '\ ieto ft. gubraat.

be"eslliUti" 11 de hooldzaak de ,.erldarlD~1Il
lleLu!l'e Z J had J IICOb "Ier der gevan-
doodseh eten HarMD had op oltlm&lld

en Smith bad I J DIet jlelll'O
re Hal1l Bu!tande Devl'8t1gdtt die retlllll'ellJS,
Ibam Ruthen oen ander 1'a,I be~ ..skorte.

dat toen we te L uedlaai II.IInlrwam
" .."u ....n werdeD vermIIt "at er ftn 1I1Iar ge!

Will! Wilt h J met. Hij 1'e1!kl8M'de 10 ant
op kontra,,1'11 e dBt er eM a der man eveu
al8 JlICOb So tau ID bet eskolrte wae en wel
Necht ienaamd

de vPrdedl~ ng werd opgeroepen Piet YIUl
verklA Lrde tot het eskorta te hebbe I be
dat Will! and r bet bevel VM den gevl!Jll8ne
II~kende den g8V1\ gene Jacob Soutaar
b J de boklen liet wae o~~el Jl. da~
JO gen A P <I ko hebben doodgeschoten
voor bem u t WM toen de kooap werd

Er werd heelwat op mld l!'evullJ'd mDFI
Ge~ul8e Wilt met W $ de I eden had dood

~eOho,teb.
do advokaten het Jl f badden toegeaprokeo

de R~ter op en de June spmk Smltb en
TT doch VOid Soutaar eehuldlC' un uOMln
bet vooraelDlin om ernstig h.jl'cbAmeh)kJeod

..,.,r'JJ<I~enlen. De Illatet.e kreeg dus 6 l8rtlO dwang

Ing 1'an den n...gter werd eelle regts
t de j!'dd gue d dor aanklagt gereJ8T

het ge.oelen VIIn het Hooge .Geregtabof
WIUIde lIttlug algeloopen daM' er !feene

lAken waren

( J IIn C~l ("on ujHmclenl )
KINDlmJtN IN HET DISTRIKT IIAN01'F.a

EKN ICLKUJlLING DOODGK8CIIOTEl'l

17 September
Een re I ger Ie hier !pateren nu Hanover

kwam ",rbaalt een droef go gebeurtenis die I
dlltrlkt Hanover heeft ~RU I!'eyondeo Op tlo
ran z~keren y d 11ner moet eeo kl.urhnll eeo
ren Je 19d !Zen ItI~url ng en een blankeR knaap
geschotfj hebbeu De blanke knIllIp a de loon
o sen Inwoner den heer 0 Brian IICbr Jnwerker
h er die met zlJoe moedor z eb eed'nt eenige
op de/.lnnt.e bevond De Jon,e 0 Bnen Will
donr Il beenen gescboteo ,n de geneeel eer IUI'."",n..1I1
I JIJde acl tte I et nood g bet gekwetl!te been
gekweti! 0 beeneu nf te setten Gedurende de
wend njl' nn chlor form b=zweek de nr ne kaMp
I~nk en teeder "Bn !les el wns an de J:'evolren
bekomen wonde Ik heb de regte aanle d ng
"et vernom,n li e de kleurhng tot bilt plegen
leze dubbele m sdaad heeft nRngezet !DMr
beeft m J nri an Id dAt de dBRd Dit wraaKzucbt
sebied die dl kleurl n, tege een loon VIIn
beer mede op die plaau wao.acl tig he.ft
Op een life and zlJ1Ddo 1AJ!' hij doo Jeurdlgen 0
'foor het offer li jner wrallkzucl t aan.n
door de beenen en den kleurhng In de Z jde
slechte bij ngelll. WRI dllt h J den kleu ling
sehoten heeft of ook met boos oplet heb Ik Dog
kuonen uitvinden

De misdad "er 18 11011' "oorhllgt J UlB&rWIJ
l.len er niet nllR of d. distriktepel c " 161 bem "n(led' ....,~
I. handen hebben eD ABn bet ,.I't'gt oyerlnereD
WIJ ,..e"oel.n diep med.1 jden met de ouden vno den
jongeling die ID Jeugdige .. leeft Jd h J WRI 1 i JIlren
oud op sulk eene W J:&eom het leven moest komen

DonderdAg eo VnJdllfl' hebben WIJ h!lerbJke regens
gehad u st op den tijd dm alles te doen oDtllJtlmeu
en Ilroe1Jen De-regen moet eieh yer hebben u t~elltrjlkt
en dIl posten wnre deze week Iter on~erelleld De
nn' WIst welkil Zaturdllg middags om 1 UDr bier
moet l1.li komen IIrr reerde eerst I uachts om l'> uur
Eo d e "nn M trrllysburlf welke Zoudags IIcbts om
1 uur sankomt "'Mkte "l'8t Woenll~ morgen om
li uur I JO yerschlJD njj' Meo ngt dat een 'poor ...eg
brue over een der r laren IS ... "ggespoeld waardc.or
de trelil geduren le een geru men t Jd gelltopt werd
en de malen lUI met "enoerd konden worden

Eeu ge belren I udenten 1'8n de Stellenbossche
K weekschool waren VIIO morgln hier op rel8 nur
den VnJst.uat

De beer Br nk die o rer .. n )len t Jd ons gallt
verlIlten heeft I JD f1'lUI1 en gerlef,hJk woonha s roor
£21)0() nrkocht III\n Dr Pembsrtou 1'8n Po tEllIta
beth d e no 1'oornemon II z eb hier te Teat EieD

Mundn;z morjlen "lUI llier weder eeo nBre aftnk
roor dea Magistraat eo WIl .lIn eIn tw st op de
opeDbare straat tuescben een I{d heeren (gentlemen ~)
,an dit dorp All ZIJ d e meeoen 10 opvoeding
Ilodflren ,erbeveo to Z Jn z eh IIldua ten toon It@l1eIQ,'l
w.t kan meo dan vn de i'ekltlurdeo nrwacbten
Ouo wonder dot dele IIJO .Iecht Z Jn

NoodhJdende Trekboeren

oegeu ure met
al he' II&n~name

b"oorregt en ge~od,

- De \\ eener Poot Corr beeft van haren corres-
pondent te Itomo berigten 0 t"nogell omtrent
t"i'enwoord ~en stand der onderbandel nge
Derl JO en den II Stoel Deze mededeel ngen komen
10 hoofdll8Ak b181'\p neder dat de meuws pads,1 jke
ounuus Roneetti hel ut 11'1\1 milt mstrueuen om te be
pro'Yen of en 10 uoe'l"er BUlmBrClc de ooderbandel n
gen die b J ten I'or geD Jam met den nuntlua Ml\8ella
heeft gebad thana wet IIenl opvolger zou w lien
"oortzetwn lo goed onderngte kringen 'an het
Vl\tlCll\n geloofde men IlfIlDwel DIet dat B 8marck
ID de loofdpunten Yan gllllCbll d tmaal toegevender
lOU liJn Men meende ook dat h J den tIJd Toor eenl
grond ge behandehng der venoe 1Dg&-q RestIe 1 og
niet gekomen acbtte NIl&f bet scbeen hnd hiJ ecbter
IDmlddel. door t 18l!cbenkolllst ,an bet BSlerllCbe ge-
ItInucbap bl) den Il Stoel lateu doorschemertlD dAt
er VIJf ""n de tWMll punten YIn geseh I onaangeroerd
moesten bhJ"en DAmel Jk de wetter op de go~
diensure corporatien op de WAArborgen omtrent de
opleldlDg nn g_tehJkeo p de mededeel ng 'an
kelkehJke benoemlngeo d or d. bl.88Cboppen aan de
Regeenog op bet kerkel Jk gerecbtsbof eli op
"erphcht ogen der b1lllChopjllln teo BR lIe~ nn
boeten opgelegd aan ~eOlltelijk&n Tegen eeue
eenstemOllng .&nngaAnde de le yen avenge
pohueke welten zouden dan Ileen
belwaren bestaan Docb te Iwme held men
o,erlwgd dllt BUlOlnrck tegenover c DC88S1en
pUnten eene wederkeenge cancelli e lOU elechen
bestAand. dat de Paus en de Du trebe lint
f1Jf eeratgenoemde wettel! formeel zouden A.Alm",m ••nll
ea er Ilcb lIao onderwerpen -eu hernan
Vatu:a&o DIet kannen voldoen lOod at men wel
.-erat op geen overeenk mat lOU kunnen rekenen
dittO er werkehJk een onderhandel ng mog. pI
hebben lOU het edDlge W&llscb JDI Jke resultaat
nin liJD dat er voor de o"erledeo
op,olgeTl werdeo benoemd eO wl'lhgt de afge Ze

blllChoppen Dder dmaghJke voorwl\allieo kolnde
worden bersteld

De Gennmrlll vt'rkl:lart dllt de hberale blad
I DS teregt d t slechts onder reservll o~ernemen
noemt bet een dow nrmetel gellChnlf en gelooft
de onboudbaArheld duer mededeeho!lllll wel 100

debJk In t oog moet 1'&.llen dat elke nMere
ten due onrtollir bn worden ieacbt

BEWEERDE :MOORDE~
jl, mtl JoIJlmnel si th Jacob

BOl mr ) pn Lucn. Peirul J(J('ubu,
be!'Ohul<l "'d r:lll mOjlrd Er wa eD
l1li kla t I het el' ste werden
beaCbold gd een k nd enaawd
mOQrd en L ral\[) ~an ruedepl
do andere T Jf punten werden S
geklaagd wegens het vermourden
genaamd Mietje (Bliaa Doort)e)



Z1JD medelijden lo kennen geunde zeld. hIJ,
dal die mensehen w,,1 19 waar yerkee' d geban
d.Jd en In hun oordeel gedwaald badden mll8r
Iedereen moest loch hun lijden 1letrenrcn Het
yerledeue had geleerd dat wallr werkelijke hulp
...ereischt we"J Port Elizabeth bij geene enkele
plaata In de kulor le achterston I CD nu 001.:
souden de Hollandsche :HlIk:aan 1018 eren uat
d. Engelsc -en g r"ud I' I geWIllig zIJn hen to
helpeo (toeju cllO$)

He heer .M~c; I st~1 he do mot III secondeerde
hl.ld Z cia 0\ ert m .. d dat aan het beroep op
Yl'JJgeYlgo wIJze. wo le I Ilt I ior gege!'en"I' heer Jobn ."Ie son roede het voorstel
onderstcuuer lo zefde dat ofschoon de volle
mate HUI het lijden 1l0~ (liet bekend was,
toch door de publi ko h aJon feiten warell aan
he~ hcht ge ragl gOllOe.,;-,aam III aanta] eo In
aard om bIJ alle maoot. eo vrouwen het warmllte
medelijdeu up to \HkkCII ten boboovo vali de IU
nood verkoelen 1"11 die met moeijelijkheden ge-
brek ziek te en JOD I te worstelen badden Geen
andel on Ierwerp \\II.S op dit oopaublik meer
berekend DUI ~t roeler 8 van edelen aard III het
gemoed lo!'endlg te maken dan bet Yerhaal van
"at die ongelukkigeu hebben doorgeetaan Zij
trachtte te <.Jltkomen Ban wat ZIJ rueenden eene
heteroJoxe be "egwg In bUI ne kerk te zIJn cn
!lccbte I toevlogt "aar ZJ het roor hen beloofde
land dachten te VInden III dat geloof-hoe
verkeerd ook ongot" IJfe I 1 maar loch hun ge
lool-hadden ZIJ l n vert rouwen CIl v8IItocra
denheld geopenb;\ irrl ver .,erhe!'en boven die
Tan velen die anders dachten en geloofden Dat
.. ne doel yoor ooze I loujende "aren ZIJ een
lijden doorg'!!~ la het verhaal "aar an DIemand
zonder droefhel I lezeu kun Echrgenooten
TBders broe CIS waren orngekomc 1 en wednwen
en "eeten In ellen le I\chterge.Llevell M!!n
moest III ",eJachte hon lor ht lit! mCI schen VBn
ODt elgoen vle~scu !lil bloed ZI)[I en dat geen
beroep op D[ S te oroot en ,.,eell el<cl te drange Id
kan zIJn om hun lIood te 1'erl ;;tt J IIchlug)
De som vali £ ..1))0 was ten eenenmal~
ontoereIkend war t er ,.,aren 700 IrJJer s-een
groot gede"lte waarvan klU ieren HovendJeIl
dat "as (en bcrorp yan Hollandsche menscheu
opEngelsebe eli de Hollan Il r~ badden .,erreweg
het meeste hard<J I'\CI In ZUIJ Afnlca ge laan
ZIJ h~dJ .. n t alloozc moe Jcb) k haden en ge\ aren
getrotseerJ en 001 deznlJ,;e I te hel~en zou hIJ
&eggen geeft mlIJel J le Laat zCIJe hiJ de
.tad In str kt u Vvl Jeeld en Il zamelaars
aange8teld "or cu op Ia.t "I) door onze Wild
dadlghelJ een voorbeelJ ~tcllell aall anderen
Het "8S lIlet I DodI [mer te zeggen mRar met
mtnder kOQ IllJ ook nIet vDlstaan tbJ had I.
Kaapstad veel over le zaak "ehooI d en ge ezell
en geloof le dat pr III het gepn !Jbcel'rde DIet de
Dun8te overdl Jl ,; ,\ S '1 en beboe"e !'an
"edu"en en '''cezen vel "achtte hj dat de
In8chrlJVlngen der plaats on Jl'r bc\olJ,;lng waar
dIg zou len 7.) I (toeJulcll ~)

De EJ~lé I eer Gear I stel c de v 1.{E'nJe bee
ren als c<.JmlU SS C 'our om aa. le v rrge re80
Iuben nlt\DN I go te geve met uIagtIging t('vpns
om ook al dl en ,a I ( Htelle I !lUlt! J Il

MRyor eli de I cClen CllrIstl!ln lear!'" 1

Klngsm II K tie Pate su Lamb" rlruot
C Beugu L nLser :Macnl ster p" SDU Kaemp
fer, GearJ en ~e leer ILeIl "an al le
.chappen ...

De re:sD utte aanger Dme Z J le
'"erkzaamueden besloten met lene
glOg am f.en VOOIZ tier

lIedeJedl'lI cl., N G kerlr WNt dal ~'1Jmet K
\lI'I'1t til dOllD hebt, w",r.e lt )nl";I'IJk giJ m~t ~
'u\l~n ~ AIIeIerl ~It'in zullen Jl U :relqrd "ot-
'fderrd.D di..de' .ecl~Rl!Unl! indien ~J hiet h«
lR-nd1Jllr_rk bell'r OQiittl$l unt met UW ..eld da!
!&aeIt _r t.iik"IJla op pbul~1l van npen~ 'tl'

I.... Mn delt u>am"lO" ,e.Jlf~rd wordt " ..... da.
~J'f'n", de_cb' del d"l<11I korur waann Illettaad
lw.rkAn kllD III de hr;rhtkhlld@n d~r aal'de l!Iaa
YMrbIJ, mear die den '1111van 0 d d et zal lUldn
man," 1'''11 Jelu. Ielf b .nre. "el gij geUw ••
dienáknecb.t, lf" 10 onder de IIIbgen

JA, beD, ertz , ~

o TilDEN 0 ZIDIlI

P.s Parlementsleden, doet ""t gil kunt 0111 de
Qodadlen8t III onze pcboll'n te 'Aten voorgaan. J_
&egt zonder rolJ kunt IPl Diet. rueD

I
CETOHWA10

RedaktMJr

MiJDbeer,-Mt!t verontwAArdll;png lUIk In air blad
,rt~nd~~lv~:i;d~.188n .,oOl.tel VAlf iemand Uit w elhngttln om den g"1II.
~ g'en Zulu konmg jn ein kOOIte plMtaeD en 'OOT PW

w laten kijken De !'ooreteller IICbooDhij H"llaadiek
eebrijft, II ... ker geen Afnl;iller Zulk een vOO!ltel
.. onbijbelach, • nedel, vem~l'n net m0ltl 'oor de
raat ....n ZUid Afnka een s:eclell van dAr klle~'I;ID,1IJ1
CIM OelcbwAl0 II'lI'fanjl'6D IfhomewlJ hIJ mage 't!.
aonden op SlJD gl)"... n bebbeo te~eDo'er God d~
tejrenoftr de Engelacli ..n heeft hij gl'CD a del'll liP.
dud begaAn dsn dat bl) bunne Ife"eren gekocht
beeft, en In vonIle dljt,n te veel ,ralo"f ~es'-
bMft un hunne Ynen~hnp, ~tUI.n IJ..n Oete~
wnyo II meer te beklAjlen dan te be-spotteD ft beef!,
ID elk geval, recht 0ll eeDe l'e"oll. ge'fILogelllCbap

Q N

berigten TaD reedll bekend ... -
Kolonie loowlil all Uit OetAlwayo'l
mAar geeD of ,,"nljr eig'DbJk
1J(:b beve.llgd dllt JOhD DuDn
too te laten in bet geWeR, waar-

ullge.teld ZIJU afkeer
!'an óua~da'UrD. eD eli.

O''''''''''UO'',,"OU lidlliet OYtf.IIJne
heel onguDltlg beoordeeld "ordt
die me al leer lJIet zeDdelingen

1t&1,01l~enliJD •
de Mel'Ctuy YID wien 100 dlk-
nn den bilInb, dle met ge ...

werd p'tlhOllden, II nu te Dllrban
"lugt dee KOlllngl bem "ervunde
hi] ID dlenl kraal Men legt dat

de Zulus J\'I!8n Strooptogten
IDtbder AaO Oetewa!{) dan
<Ntew.ayo "Ilde IDNatal
yolk er Diet too brenjfeD
gl'boorte en her" oratreni

handelgedreven en "el bet
dAarom goed met bet land

U WilS hl) met ~eweld dallT
dat hiJ o.,tew"yo eeD ~
YIID Ulondl niet gellen
dr-n allig gmg Oetewllyo

D" btl<lr Vlfn "lIrd tn het lfe-
enlllDlllUU mRM' 10 oyenloed ""an bIB"

HIJ had nleta .... n den genn-
m•• .,torl.lde hem dat due

._ ..__ .._. die met Grandier _!!U
heer VIJn, mede ll8looden

te Wt1ZlIDen geAn mlabaud ..
oog Het "R8 VI JD die Lord

den weg nnar de kraal te lrlJlen
eer 111, den Britechea g.meraal een
le .hébben be"ezen

besloten om op het plein tegen-
(I Kerk een monument ter nagll
lenen In den 0 Irl Il{ op t<I rljlteu

£2000 .osko Een t ...eede
'JlI~a[laIII\Wllnn een d"rll'IIljk ged.uktee

"I'llItJMlill,;:111t ,t nader ord!!r al,",ebonden
Oetew~yo gelUIlAkt beef' op diego-
Zululand g!'zlen bebben na zijne

f(e'~arlgenn,emi~&r: WIUI over het geh!),,1 zeer gunltlg
K"'....I'<.II.:J: te zipn lt >e de trOtl,{tlr Dfer hem

vemndet'd 18 Eeu corrtlSpondeo t
Argu., bljv, dIe bl t den optogt
tIen de gevangen KODlng In het

n81~""nl .crebmrit sebrlJ( 0 Il -
t door tw eli drasrander offiClereD

11.8 eell ed~le I\ollln" DVllr wJldeo
C.ltewayo ZI~t M mo alle Katfllrs
bet beste Ult. groot eD mAJestueua

een echt ),;'ODlnkhlkon bhk, ~e
ml\.Utel (een rood tAf'Hkleed) Ik
dat C<lwwllyo een bel'st enz wae

heden roet bem ~"mp[\thI8eerde eo
-_ ....•."."" met hllln had \\ IJ erkennen "lien

kerel la m~t eeD Ileerle bouding
boyen de ~e!wone KafF~rs"

-lJlclm,mbeld lateq de bengtgnnsAlln
Een Dnder nndere verhMlt,
reeds In het kllmp zIJnde, .. n
met don b lllr S~8tolle dat
SA I ZIJII oy.rkr pt gemoed

en de "erzekerlng deed, dat biJ
tn vrede le le,e.o. wlUlr door
tut den Dorlol{ genoodaaakt

De heer T Mood,e,
bellt eeu b.rg.}Jallu, cell
pUlats m de ftfdllt'hng
enkel met de 'fIlt'OOerdenJ
gedMn alln aD landbou",
die om usdeelen met
dat bet met "108tgev~
ploegen en ta ZlIAIJen, en
land ID aAIIdll<!len te .,elrllillrell~a)ul lle ....oeen,
"erk: goedkoop'
deren Ouk enkele
dl-'ukt "orden D
III bet
lk IOU

Waarde Broeder,-U" OpeD
ftaogenam. nrr1leslng, biJ de tejf'~18P.I'U.!I:I~
voorel.el teu gllinllte YOD go,dec:lieI1lltig
de IIJde der pdbheke dru
de .llieD,olltmll8t beeft " •• int:Wl1IC~~
wl\cbten, dftt een pr Jteet teilen
dienst op de acboolAaOl1.edll8D, eo
het I{oed re;st "An VIIJ8 Ohn.teliJke
I","d. Ra.,dual n'et gODetIg It>U "ordeD
De \Vetg8!'lni, ill overeen.temmln;4 DIet
des tiJde, wee' 'fan geen Ohneteodom liJf IPdllllijel~(lt.
De mat"n"hs.reebe eeuw "'unn WIJ
DIet -Wat IS regt en bllhJk, maar
elgeDbelang het m_t bevorderen , Voorw.",J'.
bet versoek, miJ door
leden det Eerw lFerktlraads TaD
w.",.rereu, londer miJ JIl gevllAr te
liJkl roeping YADde band te lrl,len, Ik
nllAr bet Parlement ~ ..""",n Ik Dl"ll
hl:l.geeu DlllICbleo met bo,kend 18, dat Ik
"IUeu nrseboond blijeen ten gunste vaD
broeder, die met meer bekw8IImheld e. ei"A!'!mb,eid
de roede uak: kon behnrLl;en, en dat "'""<...ua,,,"
een tweede en nOIl dringender ultnCtOI1Ijt'lnlt
Ik daarin bewJlh,:d heb Onder
hedea IS bet mIJ dubbel Mn~nllAW u
te !'ernemen yao een sup, die, Ik erken
"oon 18, el} !U"e adhaesi» te krijgen
die Ik voor~

Dat h.t tfl'.n ....oordl~ Itel .. 1 VIIn
meDlg DPllftt voortrefl.h Ik I~, erken
mlJB gr >ote beZWAAr ~ hot ongDl:1sClleln,tlRi "a,m .. "".
der onkerkelijke IlChoul Jlat gIIY
yoll. met u, w"nnMr giJ bet Ion dUld,,1
u De 0r:nb.ue Oouyernemeo.t.uebool
Soh.du e jleen go£hiiJeDltlg Imrakter
Stut II ~dadleJlatIOO8, het ParlemeDt
1008, de RegeuDg ala loodADIlf 111 " .. 'UCl'UV.
dleDlltlOO8 ED de IIChool, die d
ateunt, kan eD mftg dnl ook geen KV'''''''''U'''''ljJ'lI
ter dragen •

Dit III eerst &edert de wet op
1866 dUldehJk wtl!'esproken eD vlI.!ltu£!8t1!IG..
noegere Gonvern.m'Ol.88Cholen, dill
schett van SI1' Jobo HertlCbellnilerl;rt
er door de ... eL een uur aan godsdumsttg
op de Schrift j!'egrond b..paald Mallr
"oordll!' atéla.11I de Bijbel met
wlJa bOIten de jrllWOlle aehoolnreo
wellllCh dit lilt de orlglnel •• tllkk"u
genU. "aD die broouers, die VAli onll
Iteeds bhJ"en beweren II De wet IRat
oDderwljs toe, en wanneer !!'lJ dat ontke[
II! leu AlIn aet onkerkehjke stelsel op,
Mil beboort " Welnu, III de sehete vlln
Her8cbel noemt hIJ ouder II do ODmtlbRre
van elk plan Vlln Dpvoedln:!,," 'leien, .h,~ii....n
rk ~~rclllllg rkr &hl'ift nl, de bron
onder1C'1J' (Readmg wntIIIIl', afltb
perusalof SCriptlIre ns lbe fountalll of
strucLlOn Ilnd thll f rmatlOn of orderly
1!llhlt8-lnllst form csseuhal f~ntuffs III
of education) I eo welm;.!' nrder
Ik Wil, dMroro, slechts In bet 1I1:r~meen 8AlnDer~teO

ZOD lan~ CLlTJllteltjke be~nselen In bet
le:!,d word.ft tot Ilrondsillg van alle .....,'>'I'rtil,"'.1fl
(I "0111<1 tberdfore, only remllrk In
110 Ionri' ns Clm,llAn pnDelpll"8l\re broR II
tbe b:181Sof all prOCtledlDgs ) enz Hl
bet vroegere stelael IDg erlgt, waann
u 6 O,dsdlonstlg' 0 derWIJS Dit
dagchJkscb. beoef!!olnjl der Hellrge
uur Yoor dAt doel af"ezonderd (U
structlon Tbls wdl consist III tbe
tbe [loly Scripture., Ilt "n hour .. t
pnrpose ") Uaarbl) kWllm nog de
learhDgeJ1l<!d"re gr.legenll6ld zullen

Cateehetlaeb onder"lJs 'fIln buone
te wonen' Dit "'RB de toestAnd van
OommllSlI VAn 1803 "erd Rangesteld
!VIJSte banormen d~ &lri(t fDertl dfl!,7N17"'l
en ~fend In "'" %LIkeruur daart~
BIN)lR~ DR GEWONF: SCHOqLtRR:o.
SlIpennteudent generllRl onder bet
zelt hd der ComIDIlSIe ~oormeld op
lt " dil levtnlOoortl ge wet g~1'Gnd II
dl! gemelde COIDIDlssie VTIIIlg <J8
tsnmenllChen "":1 alle lCezlUdlen IS de
meene bron vlln god,dlenstlge
LMt dl t de eemge grond II Jil VAn
leidIng ID onle scholen wat Rllni!'lIat J!'ezl
leerst.elhngen en vormeD, Inat led<!re kerk mulrT'IJ'Jr

Z rgen" (U T" Curlstilln men Df Illl denomljnat~iO!~!
tb, Bible II the common source of reh!pDua
faltb Let tbat be t be IIOls foundAtion of IlPIIKI"!IIII

trnlDl 19 In our scbools ll5 to denomlnatl
tTloes and forID!, let eRcb church take
Mallr dit "ond geen bijval bIJ de UOm[DlIIIII.';1
t08n de naag .,nn
kWAm, eu d. beJll'hDJsn
'&I)nnl, ~t, besproken werden Itelde
" Dal de belllUseien n~ergelejld In Sir
brief d d 17 Febrnanj lSJa, en MDge
het Ontwerp der Re:zermg .,00 den 238ten
dit ZIJn, "elke den grondelIlg bebooren Uit
"Iln e.u Itelael 'fRn openbl\fll opvoedmg
koloDie en dat de mldd.l.n en WIjle !'aU gO)Jl!dliell-.1
stig onderWIJS tot hIertoe aangenomen ID

llgde aeholen, en "ool'lfeechre,en met
IICholan dIe toelagen gemeteo, In we
( TbAt the pnoclplee hud down 111 SIr

Igl g uleld S"·tereD 8cbel.letter,dated 7tb FebrWl.ry, 1838 and en'lÏ.c:ial~
In tbe Go!'ernm'Dt ~hnute of the 23rd
are tbose "blcb ought to form the b:lals of a:IIVSI;em
of pubhc eduCIltlon for thl8 coloAY, and
IIIeRns 1I0d mode of relljOoua InstrnctioD
observed la tb. scboola of the
en JOined In respect of tbose ree8l VlIIjI'
be contlOued) Wel, dit amendement
slechts twee Itemmen en werd 'ferworpeo
Dr IDnN, dil! Web "el de beteekeDls TlD
pnllngen, toeD gellllUlkt In nAderbaud "et " ..·.nrd ••b.
kende, eell pr.test lOllv.rde, 0.8 om
redenen •• Omdat voor kIDderen ~Iln
VRn VIJf tot .,eertlen, de zedehjke
allpen Ile~rond kan wDrden op de
BIJbels, nUlt behoorL gescheiden te
verstandelijke opleIding Een stelsel
formeel dm BI}bn l'Itllu.t, IS In ZIJD
klg en nIt mijne or:dervmdlng "Iln
JIlren ZII dltt met wllllrllCblJnh]k de ~'lrE!nt'lltIIllbf!id
tot IIcb trek ken YBn het meer
kend gedeelte der i&menleVlng, 1'8n
werklDg de deg'l'1r jkheld eli bet welelageo
sel hoofdznkelrJk zullen alhanp'.n" (' ~ .... ,_,
children of Ilie VArying from fi"e to
moral tralolDg, wblcb CAllnlolle be
cep!.l! of tbe Bible, ou~bt not to be
tbe Intelln:tulIl A 8ylltem ....
sbllta DUt tbc .cl bie II _ntlaUy u"',,,,,,, ...... anu,rr.m
my experIence f(,r the last forly years,
to onhat tbe sympnthlea of tb. more
refi~ctlng of tbe eomalllnlty on "
I!.l!fOfficleney and auccesa "Ill mainly

Het la dlln ook ID volle ov,ere'81U1'te~nmlDl1.'
vODrr.u'nde, dat het lezen "an een
Sclmft (Oen 11 bl)\'oDrbeeld) verbodeD III
dunkt, brl)l!ders die Altijd zegll'en 'giJ
de welKe vera J!'nl\n om de II1terpretlltie
• lullen het tocb DU moeten toestemmen
ultapl'llalr der oOlllpronkelaJke ""genrs de
de gewone IICbooluren d I UIt tU .dwol,
Ten o ..ervloede ver"IJII Ik naar de &&IUSplrftllli

de bev<.Jlk nil dl"r stad I. ge- Prol ureur ~"nerRAI ladlen letll dMrln
zleien Jll.IIrllJIuJ plagt toe t.e Uitkomt, dlln IS het dit, \fftt de onkerkelij

~ met (lOO) llelen vermlDd~rd D1e!.l!met do ~odadlenet te mak'D beeft
bt.lrep de acbterllltgRDg VRD kureur ll'enel'1lal la loch ook een
2'2:000 Zielen ,\ el .. n be-I nu .,raag ik, !;an eenrg Ohruten met een

"'''"llr~'',1-IJU'''' er ZIch dedeD ge'foelen nede bebben, w&&rouder bij a&D kiDd81eD de

Tlla PL.U.TISI

ELAoN DSV ALLEl, KOF-BERG
(NabIJ het Klipheuvel St&ti('n)

DE Plaate lf Elandevallei," Utt de hand~
kocbt zIjode, zal de Ondergeteekende ID

capaCiteit vlLn Execntrlco TestamentaIre In !OP'
gem Boedel pnbhek doen verkoopen als bovtrJ

2 Span 1<~hnke Paarden, waArooder eeDlgt
goedgcteclde Merrlell met 'Veolen8

1 Do St rke goedgedrcslleercle Ezels
20 FrsalJo ultgezocbte Aanteelbeeste[ will"

oDder Kot'tjen In volle melk en die op KalfP
gaan
150 :Mcrmo ÁanteclschapclI

2 Sterke Bol. wagens, met voor en
Leeren

1 (}pen Kar op 'Voeren, f) Ploegen ,..n 1
2 en 3 Voor

2 Braak Ploegen, 2 Howardll en een zaar
Bnd~& ~gp l
LaDge HOl&laddeMl Zadelrnakel"l Ban

Zadel CII Toom, 4 WIjnvaten 3 Span TllIgtI!.
compleet

3 Spl\n Z"I'1geI8 met KettlDgs Wol fil
,lind 7.llkken ZeJlkrloben, Gra"en en PIkken.
Vloergerccdscbap Bnsh.,lmaten Zweepeo cos.
Beeetenvellen
Een quantltC'lt Koorn en Rog be-

VeNer het gewDne Bssortlment HUIsIDelI I
len, enz en waaronder een u:tra WeerglaB eD

Dubbelloop Geweer

D~Wed J M DE KOCK
ExecDtrlcc Test.

J. J. HOFDYR' ZOONt.AfIla,P'&

EEN HOOGST mm \TnIOr:!'iSWAARDIG
WOORD VAN PROF HOF MEUR..

.ti ml den Rf'finlteur

MljDb.er,--Sprelrende onlr ...."t er geheg ... ~
ala het Gouvernement Iretkelijlr~ IICholen, dit ..
I"gere 'fAkkeD onder"l)zpn zou ondent.-uneo"1III all
de opeDbAre schulen, zegt de prof_ r

• Ik zlll b ..t u sp~ell -Onze predikanten lI'enoopt
cot den "edlltnJd m.t andere k1!rksrenoot~bappell.-a... tU 6I1itMgrm«ftUII op tot tU 1l,'cIttlng ooft 0-
A:.l.j~ lCAoleII Dt/U utltoolkm d. OIJfTl{l' del,.,
"" ~ tOeldrll di! et!!IUfI8 1CIuJt!11 Mn b&NkniI Il
d. m .. te dorpen en bUlteo"'IJke'll dl'l6r ko101l1l"

Blerl.efren !'alt Dleu te II'g(1!D
Doch dit lOO lIJode, il het dan DI.t onYll'Ut.

"Woordl'hilc om de neulTIlle, openbare scboot III bt-
eebermlog te nemen tejreno"er (Diet de kerkelijk.
maar) de C"nllft'}~ ecbOo,1~ En wordt het de
J1.. t g.wetlnsplicht YOOrledrreo ouder die IIJI kind
ebnateliJlr'"enlCht te .lln op;... voed om Da de Villiell
te .I~unen ID liJn pnJrlJlll'en biJ b ..t parlement OlD OD

de .... unrnll nit de staatlka, yoor de cbn.tel1.!ke eehool'
En WAaI dit Diet plukt, r.al lIl!ft dmt mu '7IooJig :1)11
om door cm:e ki,lllflrtfll .,1Ift tU """trille lCAOOl t.f !IIIr-

tl1f1dweft, haar deft rtat_rll}ktm Jood te laUII .... f
Illn'op kml manT eht mrt,Cloord ':I}"

- De correctlon ..le regtbAllk te PariJl b.ft!, •
MD debat n.n nrllCbeldene dngen, lIIt1p""l.k ,tdalL
In de ZAAk van clon OArlns t!'llen de R~pKbltqlUl jrtlflo
rnaM! en den GauJo,. &'Id.. blAde)! bAdden na_
lijk Uit h..t SpnanllCbe bind El D,lll.U1o e~n ."hul
o""''lfenomen omtrent de schandrladen UIt bet bi)"
londer en openblUlr lenn VAndon CArlot datd Iortfllt'
TIlAIBoët, den «ewezeD adjudant un de. SpulllCbea
k:roonpret.el dent un bed ."Id hlad "'M J!'pltloden
rll~dll' deze ZI)n Yr.oegeren yertrouwehng bal l*cIru~
dll('d hem te MllMn het m"t ed..I~".to>enten belli-
te colher van bet Guld ..n Vhea ontatolell 1.8 Idbbe&
Ond ..r Anneren werd JU dat verbul be ..... llrd dat dOl

ClIrlos relt de dlt·f wu, dat hl) ,je dlamanUD bd
nrkocbt met mlUftcbtlhll' vnor d" D"!I'l!dllcbt.eml nl
liJn oom, den hertog 'fIIO l\Iodella, die bet bem 'ti"
mAakt bAd maar dat bl), om llch voor lIJn. flllrilil
te "'II'tvllardlll'8n W":leM bet urd"IJnen Vlul bet eo).
her eene bf.aehuldlll'lnj[ bad J!'eladen op Boët. !.lol
Oarlos Dn die bI'l SJlIU'DlICbe blad met hAd f'"ot,d.
klallllde de hl'lde Fl'IllllCbe bladen un, om zIch lCbOOt
te wueehen ID FTIlnknjk Maar de J'tO~h!lnk btfft
hem In liJD elsch m.t.-ont'l'&nkell)k .,erklaard en ht6r
nroordeeld 1Ud. koeten In bet bned 1l~1D>ureerde
YOnDI. d"r regtbank ,"ordt ouder meer dIt jreard
ItaatknDdlll'e pel'8Onen bobben onget"IJfeld ~ op
eerbiedIglnIl TIID buo pn !'lIat ley!'n, mur ala d.w
klaRer een kroonprelendent il, die een troon beeft
lveien te veronren, met door de regel mn tIge ...erklng
.,AD de lr.atelhngen Illnl landl, mMr door een Itt-
pendeD oplltllnd en den borJl'eroorlo, dAn heeft hiJ
te 'ferwaebten dllt lIJD pel'8Oori IIJDe dadeD, .u.
beoordeeld '\Torden mot ~n bartst.ogt lfee.,eDredilli
UIl de gewelddadIge manIer Iljner bandeliDlP:ea

Rlernll volgt d. o,er"'lIlog, dat boe regtm.tiJ dJ'.
IIItbal'1ltlDg "Rn tnom IODII liJn kan over dil .. dfll
YO loodAmg opeobaar pe1'1lOO0, bIJ niettemin DII&lleI
NJ!'t 'ferh .. t om II)n pn "aat lenn te ndedlj!'ea ~
aaotiJgtnjren te 1t"lId., trou" mMr de Irwade !roa.
kan ten opzIchte vaD de beId. PAnJICbe bl.dell lJIei
aanreDomen worden

_n di" du lllellWe 0p'~er-
Zulu I\~d op du groote

beloofd hebben I18n te nd-
men, wordt ID !'"knrten

'_ltA""n,ur,u t mode;<o!deeld Vooraf
-'der overw lining door de
h~n bebRIlId en "an bet wettig

vlln En,,~lana om met Zululand
bl\n<lelon I?e "oorwaarden zei
I.,(e reed, V1'~ger per tell!gmaf
blerop neder Elk opperhoofd

Villi "ejle bet Gouvemement UD te
erkennen eD te e Jrblerlillen (l!)

t.IIlIr1I!I!iWli~~1van deZulu8,nocb eemg ander
Illod we te lat>!n leder dIe lullta

tateU·lfu'uwen met Wie hiJ verlaDgt en het
ken vpor v"dmme d .elclDden

enz Rall led.r Vflj te lateo
(3) Den invoer ""0 !'Uur ...a

de overtreders m!'t IWllre boe-
remAnd tel.ten ter dood brengen

en billiJIl vIrboor ten o'er
rRIILII,',an hoofdheden , tooYenj te "ereD

te dulden (5) Door de BrltlCbe
OPI:I!'6IJ1)l~te villgtehngen UIt te levereD hon
UU'L'''''..... 'u of "er In zljlide ben lrevMgen te

tOl\ oeren met I\ndere bMtdeD
de llrl!.l!cbe Reg.nog (i) I)e

oftiril!rhb,()fd te laten pluta gnjpen vol
benoemIlIg der op ..olgere
nng over te 1t'II'g'en (8)

le vervreemden (0) Allen
wonen er te Illteo "la II) bet
en "'le wef( Wil gR.n durloe
alle geachlUOln w~ano Brat
ZIJD Mn de nllepmak ""n

nt zicb te hourll'n, .D In IIl1der.
toe te pWtln ler."J de Resident le
(11) ID IIlIe .. ken blerln DIet

w~Ulrj)"j~rellt eemge tWijfel beetut, nAar de .JUBLIEKE VER!\OOPI~G

EZELS,

,
Van een corre. 0 1 ~ t ve nemen "Ij nog bet

Tolgende -lJunJtrJ lti na de ..erglld"rJl'; kwam
de comml~Sle U Jeen eli lw!! oot dadel J~
IIJllten Dp te mfl.keu (Dl flag le zelf I"n eag met
het wel k d~r rnzamehng te bpgll nen Onze cor
reapondent \"el W1ICht e~ I beel goede kollelete ID
"eerw I \flC de ml lp-r gnnstlge oorl",ten nIt bet
TI1IiD8vaaiseho lJ J Z~~ t dat VOOtu I de heer
T C JUl cs (vfln {luneil 1< bJe & Co ) '" ooten
lof verdient \vI'"el S Z e 11'01 ge bt-mot'lJ lt geil
...oor Let tot IItan 1 Lreuge der Pllblieke verga
dermg

BEAUF01U W bT
Uit de bl'spottehJk "erl ",esommen gpplaatst

op (le IUteekenllJstell teu Lehuc"o van Jo Dnge
Jukl!:lge Boeren del I ueO beklagelswruu J g
.ten toesta IH keere le hj lende flail klorts en
aan gebrek Bal b L fI le I o ...J Vl'ollJlgheden des
leveIls seblj nt .to U J keI dat DH I het gewlgt
der omstan lt,;heJc I let bC'gTIJpt Het IS
moe~el Jk tu geloov~n dat sommige onzer wolge
seten. boeren het.. van Zich k ur nelr verkrIjgen
aleebts eenIge sh" 1II",~ en Irl 8oml1llge or-alien
,Iecl.it8 enkde peuee af to nnderen om I,unne
llgeqe lanJgpnooten te h Ir. WIJ meeneD
daarom to moeten vrAgen of het DIet dienstig
SOU liJn eene publIeke velgadenn te beleggen,
ten elUJe de zaak n hare elJelllrJko bcteekeml
te oyer\'Vegen opdat DDk nIt dit distrikt wez!!n
liJke en degel J ko ouderstaud aau le noodlrJ
deo den moge tocoezo Ic n "orden - Ctnln,r

VAN

PAARDEN,
BOEROERIJGEI EEDSCHAP, E\Z

dell Bo('d, I hn "Ijl n d~n Heer JOBUIIU
MARTH8 DE KOCK

WEr LINGION

ECD co respondent schrijft Ol S -AlhIer IS
£ 133 ~s 4d c n het I aljvsapbat £15 gecol
l.kteerd

Donderdag, 2 OeI. e.k.,

WOR€~::;TER

Te Worei'lIter 18 ZatnrJaó eene verga.derlDg
Oyer deze aangelegenhelJ gebonden

STELLENBO::;CH - i\menka IS looals I
!'olKolDen "flJbeld en gehJ
held \ oorAI ChI ezen en
volkomln ove[tll gd TIlAns
een (elt voorlledaan dat .,.el:u~""~r.nw"~llIIeTlllaa!DI!C:De
vulk ten vvlle waardIg' Men
gebrUIk te maken vlln een der
JfmthnlllUl Hol~l en "lIn de
ZIJ ZIJII OMr bet beot a
h.,den voor UIe wclopge ..oed
)' aokeel!

- Met bel huweh1k VRn dell
L< t welks tDt Btalld komen
"erhRllIll IS gew('f)st echlJnt
Domen te II Jil rég'eo alle
WIl de III\nstRilnde kOOIDII'In
b ar eigen llel'olll met zlcb
bIJ ZIch bouden \ oorts

met de lmJ n t I ~Ip e\ ~DIDID 1 Inud Jk moest er I en dllt kunln!l' Alfon,u!lRan
l'8yuu.rd wurJe u el I et ~e" I" als gew ouhJk dM "III rol af,qaan groot lleDoef('
o1l8Cbuld el het gei"" b..llIJllden Jo"n arme ) nj.!'eo I kundige ,ourvallen te kunnen
werd doodges holen el In" andere kIjkers werden en dat dlo SOlD i!'edepolll1el'ti
Ir'!kwetst liet volk ~t f four bet oogenbhk wel teDlaodaebe bank Men
UlteeO, doch Zalurdlljf-ll"ond hrak het oproer "pOleu" voof"lIlIrden te MAdrid alles
Uit, en lHrd er herbanlJel Jk II t bet graau\'t' op de I wDrden "ooral bl) de
p.iliU6 gevuurd .t.f!lllndal{ beJllllllde lDen z eh tut Rrtr!.l!bertOlrlll Mafia Ch
saDl>!nscli IID~ell ell tul het HrbrandeD van J"'pll"l~ \ bhndehn~"S den rMd de,
Redmona IU ethZle vPrloVlnjllS b..lloDntlD m~t een 8

De !.lae J IiI eD dó J5de :\u"uatu' ZIJD voor soort hit omvAll.n van s k mnlr8 nJtll
rhJKe lpoueden II b~t n orden mu lerll\l dal! vn.t loopt Z hl nug wet den arm
pteld V" Mnielll! ~ IS aJtO>8 deze fde In JIll Ikumst te ArCllcbun ow zljue na
eeD pre~t[\.t8Che III ! ugustlll1 e~n katboheke f moeten heeft aldaar etn f;l"Oot
tocht heeogelokt

In Let cl rp :-;1eticI Ix seh IS iekoll~ kteerd
£2.... te B lt"lut J Cl EerstclIvler £..,1) I ...s
te Moddergat £3; en te ::;omelset omtrcd £27 rapport op te a

mllll.~n voor e~
tAkvereemjll ngen
f~rbRnd Il'\et de

Ue President
port "Rn bet
En,zelaod "'AS

op WIJII aldMr
hofen welk"n
Ion lullen mue
laten, en
doen om
waken
·Werd

:wo:

Subebm tó te benoemeu om
onU"'F,.,erl' met de \YIJnbouwIll'1lvereem

dl! n od ~e Atllppen te nemen
lezen van P"Lru8Vllie ID het

om zelrere Inhcbtlngen
.•~II;"'il·1I1C\"An eene TllkTereeDlglng
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