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LOSGOE
.,' '4 .

I .PUBLIEKI~ VERKOOPlNG !

•en Losse
i.... ,

Goek~~l2nD- EN OOSTAFRIKAANSCflE
KONINKLIJKE MAILDIENST. VaSte

i
i

~
"'I EEN TROE P vanj '!fon:kn y<!r
! m~d .. 'iQ,'};'" datuO!
'I' ..o"'êi' en r.O-o_voot:L ·~IJLI~,. .. ~w..rnall1t,~~~",lg.IL!1:!lP"t.A.p.J!4.JmlQ~AI,
i' in goede konditie •

I
-f

ra
.KLBIR DB4KBl'ftBIlf.

AFDEEL ING VAN DE PAARL
De Soombobtmaatschappij "l]NIOB"

. (GKLJM!TEnD).

DeStoomOOoten lu\!l'n vertr<kken als lOl}!t:-
NAAR ENGELAND,

OM DEN ANDEREN DINGSDAO.
!HAB. Kapt. C41Ji18, 28 Oclo~. '
GERMAN:Kapt. COXWELL', 11 November.
•Un:HICAN. 'Kapt. W'lT, 25 No,embfr.
PRETORL\, l\apt. LUMER, 9 December.
• THOS. l". FUL,LI"R,

r i-~kteur <lener",,! voor Z\Jil Af.,kL

•
ID den Boedel VAn • ijlen deD Heer: D.utiD! .

SriPRS •. B&axurul HeDBlIU tD Dlg~

w~u"e.. . ,

QJ)Yoensdl&,QJtoy ~.~~,.
ZAL de Q-der[[ete.keltde, ia betreUiogaJ4.:

EsecutriOll Teatame.lllin vua OPlelD~'
Boedel, publiek doen verkeopen : •
l.:De vruch~bt.r" Wijnpluta, ~legea te KleiG

D",ke".tri,,', ~pla.,t me: ei rel ~.OOO Wijnl:ok·
krO, lI\felStsl jonlC, en allerlei Vruehtboomcn. De,
Gt!f.uwrn, be~lllatlde in '.8D Del ea gerieft~t
W nbuis, .K~Jder, Sial en and~re bauoodicde
Be. ien 'eli Vertrekken &ijn in goeden l'Ul va•.
reparatie. De plaats is te"eD8 ..olup ,oemen .... '

lo~nd \ l1"'r.I. LOSSE GOr;DERE~: Stuhateo, KPipeD,;
Tr p- eu Onder BeJiea, Leggers, PijpeD, Vlootj.,;
1.. chtere, Krane", Emmen, MaDden, GraTID"
&: otM., Bijlen, 1 e~a BraodewijDketel coal-'

ple,t.
, VOORTS:'
2 Extra K~rpl&r.den, 3 VarkeDs, 2 Kapbl- •.

ren op Veereh (1 nieDw), lOpen Kar op Vee.;'
ree, eus. . j

. EINDE~IJK, I
Het lewone uaortiment Huisraad en wa.: I'.

rcrd-r zal aaDgebodeu worden.
D~ wed. D. S. H. )iENDRIKS.

Paarl, 23 Oct. 1879.

Bonaslal ~e~e,e. l'.r.e •.
J. S. MARAIS " Co., Afslagen.

PUBLIEKE VERKO ING
II . i
j , ~VA.N '

KOSTBAAR

!faar Engeland via St. Helena en Madeira.
:.' nE Kon. :U.ll.toomb 0: ARA. lt, DE~ i.! s. R, P. CAINE8, R.N.It,
. . . Oe'8(t'l'0"rder, zal als bo,~ngem~I,1

vertr~kk n 0;> DINOSVAr;, dell
28sk" October, te 4 uur namiddaas .. Pa.salliers
...onl~n verzocht I.all boort! te ~aa" aan de Oos'
Kaai, Alfred Dok, ni"1 later dan 3 uur 's namid.
dags. Geen lading zal ontvange" worden na 12
uur. 's middags op den dag fan 'I'rtrek. Voor
TT8Qht of passaj!e doe men unuzoek ten Kautore
Tin de btc.ombootmaatschRppif .. Uniou," No.
62, Ad ierlq,traat.

ETEEI{EN{)EN; DA \RTOB

·:MONTEV!......
eli in uitmuDtellJ~ conditie albi~r :ge . :: ..

----ll- ---:,.---44--,j-.:...-.------'
.-Td gtiijkertijd lal worden .,'

de aandacht van ~Dkkorll wna,pig. .'

!<; J. J, U'jr\1:I1_iw~lF'IlI

N 00 I T GE DA 0 H:T.,
\ ; , - : "

Geleg eu aan ide PAARL, ill de onmiddelijke nabijheid van Lady q;rey Brug;
hij kn ns 9 MOI"~tll. De Plaals is beplant> miet :uitgezochte Wijllg~arastokkl'" (m
ouder de. 8 jllr"~l oud,: opbrell~enJe circa60 Lp.g~e~iI Wijn, doch meer lbclovellde weg
desaelfs Jonghfld), met Nartjes, Koffie fu 300 differente VruchtUQojnell,' alsmede dr
Wil,sl:!e\'t'lIde ; PI~all~!,osschen. D(! Plaats heeft het geheele jaar ~ioor, regt op cl
ater k st e u Stl'06m I~optnd Water iu dit DQrp. Verd~e aanbeveling o~erbodig. dewijl
Plaats overbe kre nrl IS. : JA II ~ SON & CO'il i

HERBKN ONTPAKT i

~ieuwe aanvoeren tot uitbreiding T&D J
hun voorraad, J

ZOMER-GOEDEREN ,il
. EX ST. "DUART CASTLE," il

Linten, lr.allcy "our Hoeden, GegrofFeerd,jl
eu Satijt, ()p:nilasel, een groot en rijkl'

. assnrtiment 'I
Darnes Stroohoedeu.Iage prijzen, de nieuwate:1

. fatsoenen . II
DIlmes Stroohoeden, opge~aakt, en andéreii

Hoeden ;,
D h 'd ilampsrokken naar ele Mode. ,ene el eDel:

,

VAST-i' EN
! . ~

D~ ONDERGET~KBNDE ZAL OP

Woen~dag, _2.Noy.,1879:
MET . Rl)'IM BONlJS,

NW' Algoabaai, Oost Londen en Natal,
/~'C~::-_;" DE. Koninklijke Mail Stoolllbootmr~ A:'\GI.IAN, E.- MANNING

Ge/Aj(\oerd, r, omtrent 27 (let.Jb·r van E· g"lull,1
'nw.tchr, heeft all o . I'a,s .;.:iers voor d-ve
Har-u.' en zal als b .vengemeld vertokkou
oDmidrltlij( na le I(oland tt! h-bb n. Voor
P,!eage 'doe m-:n adlioek t en Kantore d'f
Stoemoootmaatschappij I. Union," No. 62,
AJded, ys '030'.

Pu bliek cl:>en verkoepen zijne vruchtbere en alombekende Plaats, 'gena.md
. . .

en sterk,
I

nog ooit in deze

OCTO.BER, Aan Handelaars in en buiten
.~de Stad.,.ONDEn,DAG,

, ~1 : ."

rden verkochd.op d~ plaats
. heuvel," alwaar karrert zulle

li:

,~~.tLa,"", te vervoeren. . '.
I '

kele Ezel zal vooruit uit Je
. t

Nw Mosselbaai, Algoabaai, Kowie en
') Oost Londen.,~~,.~,D~jKon, ~raHIs,oorphoot

. ~ Pl:~:T\)RIA. "(lEO

~ LAn~HR •. !.!l·y"g\'(,~rd,·r, van
E ~Iilnd v. r "'acht omtr.'llt 30 Ud -ber , ,,,I als
bor-r c-m II v-r t re c k en zoo spo.di~ IIII)t;:elijk nt
ontlas int "all bare Kaap'ehe l.l(.l!ll~. Voor
Vr.eht 'H I'as.age do;: men a" "o~1t bij de
KaQtore~ van . de Stooa.booun .. rsch-ppij
LI,j1.IJ, :'\0, 62 Add-rleys THat

LOSGOED.
VAATWERK,-t5 Vaten vaiJ 5 tot 9 Legw~rs elk; 10 Poort ~U4ers Vali 14 tot

He lfamen, 50 Wijn- rn Brandewijn OksHoofden, 5 Kuipen, ~ Trapbdlie~; 4 Rijba
8 Emmers, .3 Tr-ch {ers, Vlootjes, Krenen, 1 Nieu we, 6 Halfllll~ln?s Brandewij Ilke
cornpleet , en z., ( . ; , . I "

.' .VERDER,-20 iT,,!n fraai Wagent1Jakershout van de Knysna;, ~ lof Bouw hout,
• Jo. Bl'lllldltou tJ alle sporten G« reedschap .en een menigte andere GJeci~rell, le veel om

• 1 melden. ! " ';
I w. A. NALHERBE.

.Paad, et Octoh~.t 1879. ' i ' J

t : •

tsfontein, 24 dctober 187~.':1 ' ,.

._---_----- - _ .._-

Faere & .Co.,
'-

Ar~lagers.
! •

Naar Port Natal, aanliggende te :Mossel-
.baai, Algoabaai en Oost Londen, alleen jl

om :!talen en Passagiers te landen en
in te schepen,:~ . D' E Kon. ~laa1stooll,boÓI..'1~ :\:\TAL. J. C. .Grr..

~ ~ BEKT, R N.l:., ~e'.I;\oerder,
zal a; bOHn~pml,j \otlr.kkel1 zoo spoedil(
1I0~f' ijk 1\ n"ni",m~t va.. de KOli. Maalhoot.
PKETURIA fan Eng' I lid, Voor .'Rcht or
paf,ga,'C 1:0' men '.a·tw ..... te I\uutllre .·er
IStoombootma"I~ch"pp j "union," "'lo. 62,
AddHlfJ·tr ..,.t.

wo
LIEKE! .•

li.h
De l illi~rs,

en

ZUID-.A}<'HII\A.A\SCH E
KONINKLIJKE MAILDIENST.

nf Kol. KeD. Bail Li.ie.

~

E Z ELS.

~.
I,

! i,
i



,Kerrie Koeijen~
OP DE VU-VENDUTIE

VAN

HEDEN,.!ORGEN H'
Twee KoeijeB

IVan het bovengemelde ras worden ver-
i kocht door den afslager G. H.lIoIler.
I,

EXECUTEURSXA.MER
PCBLIEKE VERKOOPING

VAN

, ,
Kos.bal"e V:lste Goe«Jerell,

TE lYURBAN,

IN DE KAAPSCHE AFDEELING.

DE Direldeur n zullen a', agenll'll 'ran
SuLOMO!'l J. ABRAHAMS lu ten verkoo-

pelI, op

Maandag; 3 November e.k.,
Ten half Elf ure &.m ..

Zekere Drie stukken Lancia, j:ell'gen te
D'Urb.D, met ren Hui. daarop, bentte, de .,itr
Kamers,. SIal, ' nz.

En pnmiJ.ltlijk da1rna, nis Ext'cutl'url'n Da'ie(
in d- .. Hoe+el 'a', \vi.iI~1lADRIAAN GALL~NT;

Zeker Perceel Gronds m.t l'onrJ"k er op, I
gelt'gt!n n!s l:lt!'rOrr,,~; 1(t'mrrkt N()~. 19· lot 54.
een gerlt·,·!tc uitrn"k.,.d" V"II, het t" uwig,lureDd B
erfpachtlunu annex Johann'~n'ein.

Bonus zal worden gegever..
F. J. JlROER", Sec.

G. H. MOLLER, Afslager.

----- Zijde",PUBLIEKE VERKOOPING Muslio',
en 50
,k.,n,

Heerenhuis In de Tuinen I ,waren
~IET GROND ANNEX, I 1

ALSMEDE • . I D.ma·t
MEUBELEN E~' HUISRAAD.' StOtp ti

VAN EEN

o..lvillia, 7 October 1879.

OYEHLEDEN, op den lS,Jen Julii l.I., mijne
!(l'lidde Ecbtg«noote ALITTA. SOPHlA 'FAN

HKBRDIIN, in !:en ouderdom van' 37 jare ..,
IllWlnd C" ,13 dagtn, mij n.l.ltn"e md lts

kindrren.-Ik berust' ill het vut .,.rt,ou"en dat
&ij in don Heen is out5lapen.

.ANDlUES PETRUS HOUGH, J.B.lU.
Drao6efonteiu, di,1. Crad'lCk,

Julij 181-9.

DEGENE
bij J.

Rlaapshd, of
S. J. UN
beloond en

, ~orden.

we:iDgerigle Woni~, 'FOOr-
.ken, ,onder Rit!tlj'n Jj)ak"
Aeb1erplants. Moe,ataii. en

Boomll."r,', Il etn grool Bait, ~lI:ebouw
met wdincengte . voor Boárderr!~ S~ ~
WagehhuiJ, ene., nr., gele:teri op d~l,.n~oek van
de Dorp- -n de eve~d8tralell. Dit ~IJendoiD
is IJ'tgelll deel liglli~g in de lIab1~,id 'vali
Kfrk en Scbolen~ bijlollder jttl'obikt ~j)or eeD
K06Iillligti;'jf. Btit behoeft g"elle , ..r,lere &~D-
beveling. Genoeg zij hel gez, gd dat! het de
alora 'bek,'Ude Ins: hor .tas 'ran wijlen ~ell b8l!r
D. vu RaYNITlLl'. C.C, 1

\'erk .. ,iIK te; .egitle. ..: I~ >' ,~._

BOES ZAL~GEGEVENW0RB:D. :
t. J. BOSMAN, P.~D, -
j , AI "ger. .

SteUeoboaeh, 22!Octobtr 1879. '--_..........._-- --t--+ -- -r-~---,--+;----io
. j HET ;

TWEEHONDERDJW8l
• ~EEST '.J .

TE STE' t LENB08<pH.

Het C..ite ~l.te. h".H.";'ée.
beperkt ~: tal IUAI'TJ~s i.Ut te

rtikt. TBQINli SBIM,INGS BL.i:, .. r >

'et TiSI, te :w.rtlea _t«eJe.;~ •.•
N.n•• er ... .u ; i > ,

Z.Uf. "lletjkeD ".er "ezel,~~•• t-
'.llt. w.ne. il tI"r "e. Oltl~",êtee-
keltle, lUIT. L.TII .... 31 tlel~r;

, . . ~. A. "IBSTR.N,: " '.

I
Seeretarili. . ,

Sttlle.... e., 13 Od. 1871. _ LJ
\Ouderwijz,eres Gevraag~· . ': G~tfontei!l

VOOR. de Monta~u'ehe PobHek~.School, alai A ~atJ:'~ïte~o
Ttuede .d1818tehle in dr. senior afJeeling, om Ko~:Ste

o"uerwij. t'!. gUl'en .111 de Holland8C~~ ~n M:nJl.e'-~ V. Montagoweg
scbe talen, m aehrlIT e", rekerieë, unlC~n, Ihnd-: Vertrek van
wer", en vfloral 00 i I de muzi~. SalariS; £60 ~ontajruweg ,
per jan, buiten het i inkotaeu' van muziek'l.heD, -Hezrivier Oost
dat van £ 15. tol 25 per jaar kan gerekend Hexrivier _
woden. =met goede gctuig,ehii.ften Wo~ter
in t1 eenden lot 25 orember aanat, 'I)Dn, V. GOUdiOl:W~

" Breedenner, . lW. A. JOUBERT" Certiaweg _
. IC' sitr do, Sehoolcomminle. .

MontaiU, 22 Octoter 187,9. . . Tulbaghweg
Piketliergweg
Hermon -

DR Tentoonstelling vim bloemen, IZ'r~nten
en vruchten, Donderdag door het T{a.p de
Goede Hoop Landbouw-Genootschap In de
Botanische Tuinen gehood!"n had, nIl1l~81l('r
geroep, een 8chitterend SUCCf's. Rn:dat 11'118
ook het gaval, gemeten met den gewonen
maatstaf van Zuid-Afrikaansche ~ntooD-i stellingen. Er waren vele en wel m:ooije

I bloemen; tamelijk vele en .nog al goede

f
groenten, en wel weinig maar, heel fr,aaije
vruchten. Dan zag men er bczoekéss bij

I menigte, hoewel minder van bui~n dap nit
de stad; en alles werd 0Jl~lotsterd: milt
prachtig. weder en geestverheffende mil~aire
muziek. Wat bad men 110 ooit mf'pr bij

, eene Kaapsche tentoonstelling?
Ja, naar den ouden geijkten maatstaf had

de ct show" van Donderdag groot succesj
máar ~k enkel naar dien maatstaf. ZP hratrt
wel een drom van llI'cnsahen bijeen, gaf hon.
derden een excuus om holiday te vieren, fn
om een gezellige wandeling te nemen en I't'D

praa.tje te maken op de lommerrijke wandel.
paden der Botanische Toinen en het fonds vsa
het genoo&!;chap op die manier te-sterken.
Maar een Landbouwtentoonstell~ng b~
toch wat meer dan dat. En wanneer men
vraagt, of ook dat meerdere door de venig. '
tingen van Donderdag grootelijka w.erd
bevorderd, dan, vreesen wij, mo-thet ant-
woord minder bevredigend zijn. Wij willen
ni8t ontkennen, dat bet zien van schoone
bloemen aan stekend 'werkt op bet schoon.
heidsgevoel, en niet ti.lleen op bet-schoon-
heidsgevoel, maar ook op den geest van
wedijver, die den' bloemist wel evenzeer
aangeboren zal zijn als hem, die zich door-
gaans met de ruwere scheppingen der pa-
tonr inlaat. Het is daarom wel te yerwapbó
ten dat de bloote aanschonwillg van ido
tentoong£'Stelde pracbtstukken in de grQ!lte
tenl den he!'ren Mogford et] Ayr!'s IIIprh!e J.!

order ·zal bezorgen van amateurs ill ~d
v!1k, die het oog met de aanschouwing' hqn. '
ner .eigcne bloempel'ken willen streelpn, I'ot

43 van amatrices die een klein \'oordreJ jea: Iwensehen te behalen op eene schooIle 7.~S

I 69 . ter. Wij; willen daarom voor bcwezên ":to
12 nemen dat de tentooi'lstelling "an lft
42 b!oemendepartemcnt heeft gedaan, ~ 4ij
00 daarvoor behoorde te doen. .

~-"""'''''''''''''''''''~'''''''''~''''''''''''''''-'''''''';''''''''''''''';''''''''- Maar kan hetzelfde getuigd wórdeD o~'
trent de groente!;l! Dat departement, hOf'
wel minder bekoorlijk, 'is toch ruim ZOO
belangrijk voor een landbouwende ,kokm.
We'l is "aar, de menscb zal van ....·'nt>r"1111
~lIeen niet .I~ven, maar nog mindel' 7.al
hever kan hiJ zulks van rozen en gernniu
van cinerarias 'eQ lobelias. 'En wat hl"
de groenteboerderij nn Donderdag germ;
teElrd, Wat b,v;' winnen onze landbou
ér bij" te weten dat de heer Saul &Iomoll
prijs val1 tien ~hillingil beeft getrok
voor de pesUl tien mangelwortels? Ni•.,!

/
.--:----1-- hunner zal daardoor aangespoord Wl)rdell

ook wat aan de mangelwOJ'telcuJtIlUI' t

,,'~:-__~"IJ~/; ./1, i':, doen.;' Maar vetonderstel, 'tlat zti ver:,lI:W·.
dat ae heer Saul Solomon tien akkcl~
Tan zulke wortels; dat hij met behulp d;t;!

---+ 11-1--..'----. van eene melkerij op groote schSliI
, L m~ I p.,1 gehee.l jaar lang ..had aan, den gling
i ... · " 6 Ol 2 G ho d
i 9 12 6 411 .2 tIO ou en; dat ZIJDe koebeesten met
: 9/ 66: 7 lol 3 20 wort.els goédkooper waren gevoed,

AI~.!I~~I~~_~~~o~~j II 29 . 2J '. 8_10;. ' 112 d h dd
-:- ._, I·... ·_·~ --_ -. ~ waren gewor en en meer melk a en

stil, wanneer.r ~ge~en ~an de melkkoeijen zijner bureD,
ltáppeu." 'dIe Zich of Van bloote veldweide óf van

andere voedingsmiddelen hadden bediend.
Dan "aarlijk ware er kaDf! op, dat het'voor-
~ld van den heer Solomon navolging zoa.
Tlnden-dan .ZOti de landbouwer en melk-
boer informatie verkregen hebben, welke
hem DOg nimmer is verscbaft en hem nooIt
zal verschaft worden, al worden er ook
hODderd8n znlke schitterende t-eDtoonstel·
ling,n nIs die van IJ. Donderi.lag ~houd('n. .
Zal het dán altoos zoo blijven? Zal ~et.
telkeoa heeten: "welke zware mangel. ,
!fortels f" ~ogeJijk de eenige \\ tlke di
mzender OOit bezat en speciaal voor d~
tentoonstelling en voor geen ander praktisch
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Bieden thanJ bovenzenoemu

TRANDSTRt\,AT.

~D~ Uil Nel(~ti-o 6" "lT'.,..lrwn

B~ _.hrde""IL t'n'l;Iui8ra!ld, al'- ~
Suikt-r, Hijal~ C~~ar8ell, .zetp~
I, HAm, B, con, Olie.

VOORT,+

Linnen, ttuis' Lim.ea,
leedilllZs1ukkell. :, \'o"lachitz.

t, Tijk. Lak-h,' fweod in _tu
Y31l drie Y'If"., FIllnnel, Kouse»,
18. Li""<lII, OI~I-llJ/l'r- ell POISe.
e, n partij Fancy (ilueder, n.

il
V EkIJKRi .J

StinLhouten StoeIen, 1 S, t Gro
Kamerme1obl'll1, bijna nieuw;

. k, 3 Allkers, Ir '·llJrseu-machine"

~~
\;

laatstl. va~tilhet Statio~
een JON STRUIS-

I, pas gt>plukt. !i .'ii._ ,

DE "ZUID I FRIK,t4.N"; EN
"VOLK: "KIEND." I

li.
DE IIl~cpkeninll ~p dit blarl is in d~ ~tad

£1 118. en iu ~IeHuitelldiltrikten ~2: ~r
jaar, vooruit betlwlb~. Aan eiken intee~eh8ar
tV.>rdllll t1l'£8 rolle blajJen pa week lO.:lge&olld:eo.

!if' Zij dle 'OO~ het Blad wenschW' h
eedanken moeten 1drie maanden 'f®tuit
k:ennis geven van ~un voornemen. ;

A.gen\ten ·voor ke IC Zuid-Afrikaan
én VoJiksvriend." \

Alice ; - ~iGeo. Murray. \
Aliwal Noord ; - .j
Avontuur - i ~I W. A. Joubert.
Beaufort West, :'I! P. Teeke.
Beth ulie o· ,J. C. de Waal.
Bril.8To'llQl - -:i D.Il. Viljoen.
Burgersdorp- -il
Colesberg - -'I J. L. Knobel;
Ceretl' - -!, O. J. v. d. Merwe, J.R.z.h.
tJllledon _~:IR. C. de Villiers. i
Ca~vinia ' L. H. Gold~chmidt. ;

VV.J. Teny. ;
Cradock - ~ J. J. J. vau Reosburg. ,
Clanwilliam -if J. H. Norgarb. ' .
DurhRn , P. F. Lindenherg. . :
Diamantvelden - '. B. Keet. . I
Frao8éhboek , - iJ. J. le &ex, P. du p~•.
Fruerburg ... -l 080. Hodgaon. I •

George 0 - i J. Kret&en. ,
Graaff-Reinet - i' P. A. Luckboff. .j
Heidelberg - • ;:D. P. ManUs, A.ln.
Humans~ : A. L. Chiappini.
Hope To.,n - - f M. 0. Lou~. .
Hanover - iDe Villiers & Centlinell.
Hopefield - . - .. i A. F. Stiglingh. :
Kroonetad 0 • - .. ~ H. J. Morkel.· ,
Krakeel~,ier. 'i . -IIgo. L. Ferreira.: _
Lailylmlth (Rlv~rMllle) lA. G. H. van Velden. ;
Lady Grey (AIini N.) :0. C. Cloéte. ,
Mal bij ,;B.VVethmar.

mes ury- .• 1 :C. de GreeIF, D.zn.
Middelburg - I.... '" ,Ju. Bennie.
Murraysburg r .- J. J. J. Maritz.
MQ88elbaai - r ,E. Meyer, N.ln.
Maclean ;.. ...' __ ....
MI:mtagu ~ .w. A .•Toobe,rt. 0

I Natal - ;. :A. van Velden.
Namaqoaland ~ IJ. S. Hauman.
Naaareth I r.J' Naud~. i .
Oudtshoorn - r !lo van der SllUij.
PhiJadelpbia ~ :t\. Spengler. , ~!} f f· ROoe, T.lu. :

i,' • 1>. J. A. van der Spuij. f~ - p. M. Douthwaite., ~
ï FRure. i
;A. J. Mlburgh.~f ,K. de LlDt.

- }V. F. Zepp.
S. S. Raubenheimer.

- S. L. Conradie.
L. H. Keet.

-' f. Rusouw.
Johan Theuniaeen.·
J. Mader.

o! - <;. Reinecke. :
~. 0. Stephan, •
-i- Sterren beÁf.'IJ. W. v. d. 'erwe
: .H. Hofmeyr .a. Fagao. ;

Qeo. Barker.:
q. de Korte.

- Jf. L. Neethliug.
l'1. Lion Cachet.a. J. Wernich.
Q. de Kock.

- ! - Q. Brede!J. .
EI, G. Ma1herbe.
Jj F. Pelliz &; Co.
~ de VVet.
Ai- W. Dill.;

Potcbefstroom
PretoriA .
Pearston
Piquetberg -
Porterville -
Riversdale or

Richmond -'
Robert~D -
ruebeek West
Someeet Wetlt
Sttlllenboseh

nplotlt.eln. Swellendam
I SalóaDhAba.Scbietfontem
Sutherland -
.Somerset Ocet
Tulbagh

n do Tarkaetad - i
h bbe Uitenlulge - -I
. t' n (Transv,,-)

ORDENINU Tall den
A. MOORRIES lot Hul

Noorper FII8rl
op WOI~NSDAG; den

oI{,II•• llgan,,,I~ h,liehti, g 'g•• ll, 'I mor"en~, i,j h· t Naarder .........I."hlo
MARQUARD & qi?, Wal<Sltaat;' Leera,fell, l.ot .desen Ri, beli~'re~III~,

ie ti .." Vagel I('~~ttlr ..ngt bij bt'hll):: .te1i.eoJell w:.or
8ruJJ, A,'derlt'1~ Koeberg. Z8~ '''f;jOI'UVL'':';~, deze plejtil(beiri bij

rl'deltjke koste', ;Iullen betaald J. G. J.
'I
" , '

t.

I
I,

l

181i. !.Westelijke S,..rw~.-I~,elde
IDE Ollde~.leeJu>D~hoorlij.,
I aUlborl"O~'o!, 'nll.n

._--+--:--+--~----,-., !0P<Zaturdag, 25 d~er,
" YOOIUUDDAG8 Il Uva, {

op de Parade, ,verkóoping hOu4.en
. ,

TA.

. Ben Span .van 10 MUil+ela.
Allen in uitmu,.t.·nrle kon,Jitll' 'D. 1l000"-j "i~rer.
om te wC"l'n. Zes Van d..,.,· M II z,18 i-a', i-
Enk~1 Tu4:. 1

, Bt'h~lvf' b~t hOt'eIl',taaude r.uIU ..n 'WOl'll1" 'er
k.ocM ~. STI',LLEN rUIG "oor ~ a "111 'n
tien MUlle ,,,la, kompleet, en 1 MUI "zd iee..a
aau I':n~el Tui~.

.J. J. 1I0FM'EYR. & ZOON, Af.13~~rl

Vertrek van
. Kaap!tad-

Zoutrivier-
Durbanwelf
KraaifoDtem
:Muldernlei
Klapmuts -
PUrl -

, Ladygreybrug
V. WeiliDgton

Hermon -
SN('EK r.EKELA~R,

Te Koop in de Pakhui 'en vaD
LO~Gt COHBlli'& Co.,

. 30, Laroge!traat
Piket'bergweg
Tulbagh.eg
Cereeweg -
Hreederivier
Ooudinjweg:

V. Woreeater
He:ui Viier-
Hexrivier Ocet

Komt te
V. Montajruweg
Vertrek van .

Julij 23.

,i. BOTTLE STOREi'
·1 Moaterdbaai ;:meraet West,I
IDE Ol' '~t''':tt~ekrnd:- ma·«t «an ,ij"p ~d'n.·
'! dr:1 eli b-t Publi-k h~k"",rJ,} nat b en

, llottl .. IStor_. op 10\'6 f(emel,lr 11~.". "tape, d
heel,; ..aar nltljd d~ h, 8'e .oorle" Vali D.jallkeo <

,uUe" te til komtn I!ij, . . :
P. J. VON B.\Cr,::;TRfllM.

Stellenboseb, 23 Oct. 1879. J. ,------

}[on~uweg
A. CoD8tsbel ~
v,Matjeefonteiu

GrootfoDteiD

, .PriDe A ""'CL W.",

Komt te
Fraaerburgweg ! •

~l,id·~ ftika~UL
----.._

TERUG.

jf.

DE TENTOONSTELLING.

Z:Z:Z:C.• >

STATIONS. ZATURDAG, ss OCTOBER 18i9.

V. WelliD~n 0 •

Ladygreybrug
Paarl- -
Kla_pmul.8 -
Mufderavlei
Kraaifontein
Durb&nweg
Zoutri vier -

Komt te
Kaap!tad -

- STAl'IONS.

HREN.
Vertrek van Kaap!tad .:

" zoutri vier - I
" Durbanweg _ i'
j, Kuilsri ,ier _
" Eerstenvier -
" Stellenboech

Aankomst te ru ~lldfmn'l!i

Vertrek van
:" Stellen bOeeh - '
" .Eelllteri"ier - '
" Kuilsrlvier-
" Dorban~eg_

ZoutriTier -
J?t&llIJtOlIl8t~ KÁap!tad '
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doel ba I gekweekt en zal beli daarmede Olt
Z]o? " J hopen van met WIJ hopen dat de
dag DOg leDlllaal komen zal w rarop de Land
pouw,Cret'D g1Dg een pa of inderhalf Janr
fOOru tel panr prIjzen n bolar gUItlooft £1> 5.t
foor Je man cl e zal 11 jk I de g ootste P,l'rIl'
oppcnl kte onder n U1!{cl vortels gebragt I v~Htl
lie bebben en een du d I jke rekel I'; kan atte
\1olJ)rle!!O'oD van de daal mede vel kregen tw~e
VI)Ordeelen In melkboerderij en veeteelt
Zulke pr ]zen zouden ID den regton Zin des
I'WOrdS reproductIef Zl)n nl moesten de
fi~1V IJ" Ju riddersporen ~11 de m dvus er

ti ) Uir f'en welDIg bl) lijden
'bJ h t te veel gevergd zIJn van het

be t ur cl r I andbouwvereen gII g, te ver
wa h D dat het eens do aandacht bij doze
be oh :v ng 'ian de zaak zal bepalen? Het
Ion und Il In ndei hal VD on hede k oonen
il t voor de beste drie komkommers en de

zf! wortels maar stelle 10 dij plants
naaI> f' ti uken pr J~ onder bepallngen
d e b rekend Il Jll den landbouw met 111

llaaw u iar werkeI jk te bevoordeelen

hare Gl'erttligiag mt) dat due k,~te:.~:t,
aandach~ der kerk wardi&' Ja. 0
~D door ancIel'8 kerlijmaoollChaPPeD
E111'Opaen Amerib ala lOODa' Wiel I!'i

_DaCht JJJ aan te bel'.eJen, dat er cloor :==;~
Synode eene Matilrhelct.-com_ worde
le op alle mogelijke WlJ.. n baar lD'floed

geldeD op de I'8lpe.ktievl! lrarkeradeu en door
de ~meenteledeo on"r kerk opd&i d.
matlgheld aan den éénen of der aJgeheele at.cbI~tg
aan den anderen kant, laDgI dueD weg meer
der onder de undacht ODRr gelDeeDteledeD
gebragt" Een amende~m' woJ'dt door dm
kant ftn Oodteboom vOQl'g.teld " Dat de
de HOQgEerw Synode voontelle om aan
dat er ID Iedere gemeeDte onzer kerk eeD Mtitig'beil~
genootecbap worde opgerijl m~
als ID de Eogellche kerk Het
aaDjlegomen De predikant van
Naar aaDleulin@: van den

bet venlag van den lltaat der f:O(ladiellJlIt
meente KOlsna, eD VIUl den :r.egen Uit Oo,nfl!re,a"ie
te Calitzdorp genoteD vermeld 10 bet
gemeente -Deveelt deze vergadenng den
jrers der vel8Chdlende gemeenten tot deaen Ring
hooreode ten eterkste aan om waar het mogehjk
eene Conferentie te houden over gOdIdi~
kerkehJke onder ....erpen" Dil; wordt eenpalIg
jreoomen Ouderling SU!gmana atelt v.or
bet oog op de veralaj{eD van deo .taat der plad:iezil.
In de gemeenten van deaen Ring
gaden ng ten sterkste hl) de opzleDenJ der geln~ln~,n
er op aan te drlngeD be~ oog te houden
waaraebuwen tegen sulke ScholeD alwaar
ren van de Nederd Geref I.wk door iD,rlOiIlllD
leden Vlj.n andere
worden van onlle kerk
voor Dat een brief Ultgl van
VOOI'JJtter Daar de Il'emeenten tot desen
rende om haar op hot bart ~ Urukken de
lijkbeid van bet getl'Ouw 1Jj)'II"Onen der
godsdienst en tot warmere belllngwtelling
voeding hu Der kinderen .. Ook dese vOiontelljlD
worden &An!!'enomen De van der Riet
Dat er weder In Iedere gemeelite over de

eehap gepredikt wordt en wel op den .. reten
van Februari] Instede van December Dit draagt
!!,uedkeu IDg der Terg-men g weg

Nu ko rut ter sprake verzoekachrift VlUl

leden der gemeente George wlJeoachtl5' 10
Kaumas e om te behooren tot de gemeente
dale Da van der Riet stelt veor De Ring
lichting ontvangen hebbende ~ de predikanten
George en Uniondale besluit v~lof te
bewoners van Leeuwkliprivier en Urool:folat.eDi
DIet aan die van de BufFeladrift onder U
sorteren .. Aangenomen

De hescbr\)VlngpuDten door den predikant van
Oudtshoorn IDgezondeo worden a&Djreoomen u De
R ng doe 8&n de Hoog Eerw Svnode de volgen~
voorstellen a Het Reglement voor kerkelijk o~
en tucht worde zoo gewl11~d dat het meer 10 ?".tlt
eenstemenng DJ met het Formoher van bllY_tlgl~
voor ouderl ngen en diakeuen zoodat aaken "aD 0lt

kie ne brug De Dlstrlkt8~d zou wel dOODmtlt er eene tucht vooral alleen door een collegie van predikqt.
te geven :\lo"t de weg lan~s den Por8ele1Dbe~ en ouderlingen worden behandeld b A.rt1kel sb
waarover onlangs In ow blad geldllllgd werd nu I der Kerkel jke Reglementen worde &00 vennderif,
ook mear In herinner ng komen I~ \'\ IJ hebben een I dat de Actuanus eo ArehlVllTloa geen cA~
geregeld postverkeer naaf lIerwon Statie van pr vlllts le raar %. J maer aan he hoofd sta nn een kerkeliUl
ondernam Dg dat zeer gped ben twoordt -De r~st kantoor wnann dil nood ge brlefwll!lleling en ad-
maakt groote verwoe8tlQgE1n onder het graan IJ 0 ZéD teekenineen over Synodale zaken getlCh~eden moei
omtrek maar w J zWingel! en met een oOK ons I en WMl' tevens de Arch even worden be ....aard ( t
schr jren -Conll4pund81lt werd zoo aanzenomen dat de RlDg het begiDeel er

Vrcs A.DMIllALITKITSUQF - MlI4ndag hield de vervat Il'oedkeurt) De Svnode bevele aan dat
Hoofd egter eeue z tt ng III zake de 8llh'nge van bet edere I!emeente een fonds worde 0Ner~t (d
schip Charlotte Glad,toTle hetwelk ...flebJk men weet legnten en jaarlijksehe collecten) de renten waarv.;pa
door den kapitein op zee 'verlaten en door een ander zullen wordpn aangewend om de begraa.fplaateen ..
kap te n b noengebragt w~s De eisch was .tW O"fO botere orde te bewllren
bergloon Toen die de eerste maal voo!,!!,ebf'llllt we~d Het concept besebrijvin spunt door Ds Luekbaft'
waren de eigenaren n et ~ertegenwt)o dizd en d",-r I voor de AAndacht der RI gen gebrqt betreffende de
d t nu weder het geval ;JM deed advokMt Oole vopr verkiezIDi v,Anpredikanten en kerkerudaleden beep~
e scher aanzoek om h.ll~ p ofijt der tweede n ~t ken wordende diende Ds Joubert het voljrende voo ....
verAChllBlpg én om onmiddel ike vOQrt!!,anll der aktie stel D De vergadering verklaart neh ten 8tellis-te
De prokureur F&M'bndll6 die optrad toor de. fir~a I tegen hilt vn e kiesrezt of ook tegen de WIjle VIUI
Aoderson en MUl'l8On als agente Vlll de e genafelD pred I n ten en kerkeraadslede te kiesea dill aanbj!-
der groote massa van d~ed D maar zonder als zob I velen wordt door den tweeden predikant ~an Kaa~
dan g bepAAld gevolmagt ~d te ~)n was proctor stad H erover werd een levendige dl8C0881i1 ~
voor de e genIUIrs vnn lp en 1I111Inll'en verzocht voerd Iple tende de p edikaoten Tan Knyana 1n
om il tste] verm ta er zoo amge kwestien zouden or- Geeree Toor lets In de rlfI't u van bet vnje k esregt,
geworpen worden Ills wel~ het In Engeland Ondjr terw Jl de pr edikant van r aiondale en ouderlingen
vra eu van den kap' tem e de beman ng vnn h t Truter St"ll1UR n KlaaMen er tej!'en spreken.' Di.
schip onvermi delljk zon~en doen Z jn MIU\r e van der lt et ste voor De Riog beschllu"t
Hoofdregter maakte de P~ nerk nc dat de kap te n het n et oodiz ee celen rut te spreken over hI"
eerst zIJn sch p en toep de kolome verlaten h~ j concept, an Beech g;rpunt door den tweeden p.,.-
en dat groot onrezt llIÓl de elsehere zou ged n dikan L VR de KlIlI.pst.ad II&n de Synode voorg88telil
worden als de appl 11ahe om lang u tstel tOI'.... danr er reeds In de )Onllste vergadering deees ll.inIa
stalin werd Het Hof ~1u tstel voor eeue wee» pen voorstel VIIn den pred kant van George OTer de
Op verzoek van IldvoklUlU Cole Ilaf het HJf tevepB verk ez ng van pr d kanten en ouderbngeo 18 a~
last nan den marshall vnn het schIp (kap tein nomen Tot atemm ng gebragt werd bet vooratel
Hoet8 d evergunnIng h'ld ge!!,eveD om heL scblP ~e va L 8 Joubert fiI\Illlt'oomen -Hierna worden de
nspekteren) om als oflic,ier 'ran h"t Hof allee T",n H nlls en antlere ~ m n SI! en allDgeeteld.-Ds Moll!!r
het Hof z lOC orden te Qntvll gen en met vaD de br n!:tt den da I de erl!adenng tOil a&IJ den lee~,
part en Oul kreeg IId'l'Clka.at yole vellot om zek1e I kprkerA I en de eemp.pnt.e \an UDiondale 'I'oqr de
Peter Scott op te roepen we "US beweerde bellCha harlt' I d ,..'1.tvn)beld a1!ller genoten HJ.J
lP g :vltn en bemoe Jlng m~t het !!Culp sp eek '" r I e ~enoegel dRt het de venrade-

ring det!d I of 'Iarn s In baar midden te heb-
ben I r f :.uafll" gewllllgt ook van de broederhJl!e
en vnende Jkc DtV&ngllt die h) lO de gemeen~n
'l"lIn den I g had !!,ebad en vooral va de ZBgeD
r ilic .." Hees volle 1 "en door hem te Oudtahoom

I en Knvsna. doorg bm"t Be Terr gtlngeD werd8ll
t"ru'" te ever) av r daze j.:rovil onbekhRl\fde ru\V! J{J el (JIg 811 III t) geslote met gtlbet1 door Ds Joubert 8 Morge~
hedell li aililn wIen lope terstond vlln onl\!! H erna komt de zaaR van \\ ehme Jer 8 iln Itn ure kwam de vergaderlog weer bl)een om de
voormannen aolwourd rtd en lrotect ete ontva,ngeq kerkerMd va Kny8na v<fur 1: en In il: I!"crekte Il I nutole te ond"r eekenen De 1rll!ses 'prak eEII1

8 I del)k Terzet wordt oor hen vertrapt en I reap ndent e ~6ze ZMk wordt vourgelezen e hartel k" oord 1.0 de leden HIJ gewaagde van het
n emn d ter wureld knp zulks lanO'er dulde WIJ d SCUBS ede heel wat 'tijd op~m werd fZllRlo~n ~eduld" AArtnede ZIJ de zaken ten eInde toe v01ledlg
z bP.vre si d t le ter ~k Olst va dat volk grover door heL an emen vlln eén voorste~ van Ds Joabe I Jk badden af ehBndeld 1r wtlrden goene teekenl$t
v Ztl zllI la I un U tgaaD 0 k verklaren Z J dnt D lt nj[ beLreur het op jnthoud dat In deze z k van ov"rhM~t ng hel'peurd zooala mur dikWijls het

aal vr dere ter te 1'1 nfdeel ng \ c de burlre d ol !\Iln dt'j oren Jde 'I'Rn le '\RSe!l!la~ heeft pJl\I\ta n'ehRd ducb '.daar d00r den appellllnt Rlj.n ~e'l"al was Zulk ene Zl\menkomlt wlI&r de za.keb
West d" heer W tot vrederep't r 'I" r V ~ hu v J Jen Z J Ik C I Venua. ~ Artt 25;3 en ':') 4 n t vol~IIRn 8 \v Jst de R ng lie der gemeenten meL WRrme belangstel ng werden bé
d h Il d il .lI 1 d e sc 0 r I\l n Il J j[tldane scbade .tlo0 8 er Dg" eQ f zaak Vl\l! de hand aproken il:Rf n eu wen moed ARn Illleo In het werk

verae en e Ill!. ~ "k R I il w scU ru PM d ter " met t eo I. d II H d H .1,_
n \V Drellnan en J A Ke tot neder})!' f n Op D r!Jg8dag morgen leverden de RatIOnar ra~ I "un pge rRl(en VRn ooger Iln I vermaan_
VOQrdA d str kten Graaff Re Port !,..;Izabeth sh Il nll~ per dElll vnn af

k
d"n Wden dag vnn !\.ugustlHl port D Er wo dt op een ge onreO'elmat ghed n de leeraTen e Opl ener@totlleloovllenlJverenvol

"" J~ 18) ,\ J onder"et e á deu verzoeke om zo ks 0 "h dIt •• n h t lbek d WIJuhage Alexandrre Blld! rd Somell8et () s" gewezen en Mumer ngen g-ernl\l\kt over het unv I ar. ng e voor~ z nlle e," e en e
ock "U Alban e de heer PJ\. van Breda t t du Jo olksste te publ c fen \\ J bl Jveo oOAAnspre. led g-e van da vormen ~ O'r 0 op e L dronte w Il n eder go ( ode leve deed het s1otgebe4.. I hl Jk voor t'en "6 daad Il e voo vIllle l:ln te enove? d ddt" t h t L k"n:.,ICI"~,I~U'" VRIJall WIJk Zoetendalstllill JD de IIfdee ~ r B ~ I reg- sters d e door den '\lcb var us der::i node w r eu eID Il e e 'Verr g 10 en me e u Ulpre en V&ll

d e schilde aanger t dqor de r tsche kol0mmeq. d dl" d d ~ I dtlreai~BOlorD. In waR ta nu d n hee~ M chRel Hit h t I I t en toegezon en n ver"an met e vefSlllgen r eo zegen
vlln Breda d e bedllnkt heeft de h;er Dlln el er Boen w J en open Die anger u vBll!lse s e godsd e st leest de HlD~ll8pektQr '!'an scholen z n
k tot vel~ornet van de w Jk \\ ageobj>omn v er lil Jven van zulk volk ell noemen on8 UEd s getrouwe rapport 11 erover wordt lllDi{ g~hllDdeld Pr~f - Op hoe onverantwoordel jke w Ize n Amenl(a

de afdeel ng WorC1l8ter ru pla.ta VRn den heer denaren Ma.ra 8 neemt ook het woord eO ijr ngt 0 a BlIn ~p I v!\llk da spoorw8!l'en j:!"eadmlDlstreerd worden 18 oD
J Heroldt de bedankt heeft -Alln ~e heeren ~TEDEL JKF. RAAD -1' oensdaCJ' bestond de ,er""lIi" vol ed ge statist eke opg~veo - Hierna 8pJ'fekt r.s l"nj!'8 wederom zo neklaar In het licht getreden bh

I ~trnng en flooort Gord~n ij v~r~l1nn ng der ng t den :\Iayor An twnalf andere ledell \.r :\Iuller over wnt er ID )lft '!'er.lag VIID MOSS61j de onderzoekingen vaD eeD commlll8 e v,IUJenquete I.D
d tot de ~enetll! en heelkund ge laatatge- ge nS op)!"ave waren de isnldos als volllt loopendll I g~zeild wordt o,er dro)lkenschnp Prof Mil 8 de staat New '\ or~ Met eeD ~Rlve bnhescbaam1_

t~ k t t le verlosku deprakt Ik n de r ke g £IU41 lh tI~ le n g I .tj,...te vd -+ w jl!t op wat n SchoWlilld door de Tempera e he d verklnardiln de oor baar Ile oorde getwgeo lie

Be heer !Il Iler Illlf ke n 8 mn !lene mot e ID d, ::ioclety IS u terijlt In dat geQootschnp word D ~eule voor de vrachten der i\ew York tmtr li. mid
e ~enRl\rs van cabs [lol ver gten de nchlerz d ha nat d aIleeIe ntsehafl8'l's ~owel als de 11In fle d H d.on Jl tT en dar 'elC ) ork l~ Ene and J.Vll4
CI\be vIIn een n0wmllrJ te vu.orz en 0 I nils wals kers"oJ :zenomen \V~J 11I()e8ten In eiken H Ir h e -n mlll\tscbl\pPIl dat I I n et de mlMte keon18 YB"
~ma.nd h jnll d ot zo n f.; r u I.! ov rrIJd ..n d~t ben eentl comm 8s e n htfl. belau VBn da znak der hun vak b"dden \ oor d onrejrelmat gbeden ea 48
z ch toe dIldeI kut de voet~n IDBlIkte I' d s n <tt mat he d Er kon meet nvl ed op de L cew!lpg herhaalde w JZIgtll<Yen ID de \&neven 'IIII'lIItenZIJ gMn
te herkennen WIlS -Op ':porstel an den heer :::iUil:aD;t Boards Uitgeoefend 'WQ1!den Veraeheldene sp~e I enkele reden op te Ilenn Op de vngeo ....lI&rom dlJ
werd besloten tenders !uln te Trflj(en or het ove~ kers nemen h erover het ,,"0 rd De zaak wordt uit eeDe 800rt van goederen In de eeDe d.e andere In ~
dekken vnn de v sel mllrlát -Op aanbeve Dg der Com j!'e8teld teu ende te zltll! of II de pauze er g~D I"ndere klui'6 werd geb~t bleven z bet allt ....oo¥
m 8s e va \\ aterwerkeD h..8100t de [{Md ee klerk n v{lorstel zal lIgedHmd "arden Er wordt verder e scuuldlg ZlJ w18ten n et hoeveel de werkei Ike k~
d e st te emen vo r 5s ~r;;;;r dRil" lotdllt een teekena. .prol en over Wilt er n tie TeT8Ch lIende versla n ten ,-lIn vervoer wnren nocb hoeveel hat IB BD aflá
IRI Z Jn a"\Dgcsteld -IJ ere schte Ter~nDn og '!'a~ M ~R4nd bet scboolweztll gezegd wordt IJs Ba ry I den aan de mbons koette
dán Comm 8SIlriS van KrO'OnlRnder Jen ontmnllep mellnt dllt wRllr de mensch en n de ~ele!!,enhe d z~n Van de ODr8jre mat I!"heden worden de volgende
z Jnde deed de F oant tile Comn ss e de "nbevel ~ een !'Cl (lI te bekamen de leerareo b) de l\llUnem Il staalt es opgegeven "ollr t vervoex tUllllCIen aom--
om b~t land dar de fIatencolDm ss e nood Il had tdt ook strenger kunnen I Jil ten elOde de Iede te m!!,e ~tabons be.stond ~een gedrukt tarief VBn de ge-
n tbre d ng van het DroOJldok VGor £ 3()()(j af te stan~ I dw l'en de knderen te laten leeren DB pred ~nt drukte tarieven WRren de voor de eeDe plaaUl twee
Dienovereenkomstig werd b8'lJoten -De I nl\ntle\e mn hny8011 " Jst er op. dat er voor de boe<jh jl\llr de 'Voor de aDdere twee weken oud voor eIken
o mm lIS e rapporteerde dat het plRn VIInhet ~houw we I eIS hulp van bu ten moet kOJDen Z J zl.jn ~e I handelaar b JDa werd eerl abo der! Jk tarIef gebru kit
dat de Cbef der StandlU'd Bank w I laten opngten w li CT genoeg maar te !lrJD om on de w JSvoor huline waaromtrent men z ch t.ot Ilehe mhoodlDg verpllChttfl
de AddecleystrAAt up den h ek der I rade aan kndere te v~haffen Verder bhJkt dat de En De getul{!e verklurde de vrachtprijzen naar goed".
vere scute voldeed dMr het volgens rapport van gelsche kerk daar door mtdd I vnn de school de I den te w IZ~eo naar den vermoedel JkeD pnJs d.r
Stads ngeo eur van beter st II WIlS dan het Gereformeer le kerk mpelte geeU Te ( adtahoQ n waren Noelt werden veraodennfl'en vooral ~
stAUon Na een ge d SCUB8lewerd het rapport I gaat de kerkerllRd een Iltlbonw zetten en dat af8taan kond gd \\IIS t regelmatljl:e lAne! over de 4 ~.
Dómen -De rekeu ng v.n Bowley vo r het I voor eene pul hake school Ds &rry spreekt op van New York!Daar SyracUJle 37 29 2ó en 18 cetlt
hlDd ng der brand lok ur den toren der \V eene vJ'IlIIg van den Voof~~ter over den toestand "ian per honderd pond voor gUDltilliDiten werden alle goe-
Kerk met he~ ::itadhu s !l"oorgelegd I nd de gekleurde gemeente te Cal tzdol']> Van vel'lChel deren voor 10 cent nrvoerd Van New lork naar
%. I de be!(root ug van den ngeDleur 1)(.) n denEl kerkgenootechappell Z Jn er leden onder h~n I SeheDeatady welk traject 130 m Jlen kort.er lil,
Etln ee leden verll\n~d!ln ophelder r. mallr Z] ZIJn beDg aan een gebouw eD het zou goed Z Jn WIlS daarentegen de mlDlte VTIlChtpnjl! la ceot 1)8
RAAd besloot het Ile'l"ord~rde bedl1lg te b.:tl\len als er naderhand eeD zfltidehng over hen kon uoge-\ bewoner.! van Milwaukee stonde L hOOjr ID de gunst;
klagt au den beer B Q!ldell olLtrent het .~evnar steld werden Ds Botha epreekt over bet nllt TIID men kon vandaar naar 'Iroy 1 JUl mijlen ~ob-
er voor & Jn e !lend m ontstbnd u t het !je ge Conferenties eo d~ bezoe)reD van andere pred kanten V,r verzeoden dan VAD 'l:roy nur S:vracuae 1 mt)l.
par&fiDe In het JlIIkhu s vnD den heer Louw In de I De kerkerlUl.d heeft jl"evrwd om !peCtale Evangelie- oor wet meest Têrzood werd naar verbollding t
L, W Ist Mt w"rd aa, het Cum té voor pred k n IIldRllr Dr Jfany spreekt van den lell'6n mID8t gerekend mil&!' d t gag maar op de gu, Ia~l
Werken verwezen -Me~ bet oog op het I dieD I et zoek TIIDde 'II edlkanteD van tStelletJboach len der verzoDdeJI qaanUwlten luui men DIet
feest dat op 6 Novemht!r te Stellenhoech Zf\l en \\ ter te CAln,dorp met Z eh bMljl't be De DlI&m vaD deu verdleDstehJkeD am~nur d!ie
wordeD was door den lv Orl tt.er der feestCom I Jou WI~ op de wenllchehjkheJd dat de leenrjAnI de.&~et.uIlI'enlllllfn atllllrde dient II&n de veTJretelbeJd
aldur ee brulf !ler ~t~n den RMd l\ h er om meer rekt met de Jilélen omgaan De nueb).en ontrukt te wo~n Het 18 mr Samuel Goodma.
personen af te vali d D m dat feest b ] te Til k een getrouwen en ernsng-en omgang hllJten EeD andeT Diet m uderverdielIIItallJk man mr J...
De Raad besluot de , .. k es Ilg an die dr ein e Uit H Rotter w 811 vragen V&Il dezelfde .trekking w"_
de v Igende rergademjg te doen plRl\t hebben Na de pauze stelt de t vaD Umon4ale den voorgeleg!i, antwoordu dat hij JJeh nooit Iqet
bnef 'l"&Dden H venk"plw n over den slechten I voor De droefheid verioO-I ddnil aken bemoeId",
IIlaDd der riolen la Dok werd TerweleD DIUU' meO dat de gemeenten"an -===~_:=-~=~~~~~~~~~~~~~
Coll1lDl8Ble voor Open Werken dell Rwg erg aan het li, en IpI'8eItt he~ als

J



•Buseks en Estensen's Deenscha Boter
Cacao en Choclade
Suikergoed in groote verscheidenheid , ' '/D
Huntley & Palmer's Beschui,tjes, alle ( ........ ",11.

soorten,
BLOElI- en GROENT~EN van

liiS A & CO. 1

i- ,I :~ f
llE~ aan het Publiek 'all! de en de Buiteb' Distrik I
' zij hunne Gebouwen allhrnerk: . vergroot ,,'ebbell tol b~
. breiden voorraad, welkenlzij ger" unnen aaubevelbn, daar a
• hout gemaakt zi}h, ges11ikt ,; ','" it klimaat., Deo '~i~ellaafs, I"ele
, del gedreven hebb~llde, eli kUil ' 'koopers op dit En:gelsche rkt

te verkoopell :-:- ' I ,," I
DE MEUBELS te~elt ~lH'rkw LAGE PHI.J7.EN.

GETUIGSCHRIFTEN, zij ook lt'lI>rn""'t'11:1 VOOR' KOJ\lANT D te" verkóopell, het\\
, , ' IItelt aan unne klanten ht"t vplle vll,ordeel kleiile winsten te ,geveil,

I' De Pla1105. bIJ de beer.n CnALLK:-i & 80:01ge. , ' , d LO; \V DE cm ' ,
fabrioeerd, ziju Zwr "OLIO."dp In~trameDlen. gegevEen or t voor no 'A S ';"ULD '

ANTON RUBIN8TEIN. en t assortiment van in dIl k '
altijd dell. !

Het ubliek wordt uitgt>noodigd tot
van de prij zen. 'i i

' .LET10P,

I
LEVENSVERZEKERING

VAN

VA~ DE l\AAP DE GOEDE HOOP
(IIUTOAL.)

,/

DE EERS'lVOLGE1{I}E DRIEJAARLIJK-/
SCBE VEKDEELING VAN WINSTEN

sal plaats hebben op de JA,ARLIJKSCBE VER-
GADERING' VAN LfWt-:N, te worden gehouden
ftOe.r in Augustu8 1880.

Alle voor der: hten Nonmber aan.t, and"
uittert'ikttl Polissen zuilen (In' sp'on hebben op
Een Jaar rall den alsdan toe te kllllo.n BoDUS.

Men gelie.e d-rhalve de "oorltellen tot
1 ,j;!Buranti e ouoenoijld in t-- ze, lien tr-n Hoofd-

ka ..tore t~ Kaapsrad, of door midd- I vaD de
Agent.n der !t.atschuppij.

J. CJ olE, Seeretaris.
, Kaapslad, 4 -S~plemb~r 1879.

! DE Ontterg~teekende hebben PM per Dmwbe
oDt"an;:ell, en 'tbucbten .,erdere bezen-

, ii dingen prr Durban VllIl(o> ,

. Ham I
Spek 5 Uitstekend in kwaliteit en i

goedkoop. I
ZQetemelksche Kaas. ,
,)Iet Suikerbereide, Gekoo~ Ham, in

blikken van 2·lb.
Halfgezouten Rundvleesc:h in blikken

van 21b.

Carter & Co., Zaadleveranciers van
de Koningin. _
E. S. SMITH & Co.

Tegenover het Spoorwegstation. 1

I-- - ~_._--
Aankondigi_ngen ~an de Reeren Berke-

l~y en Fitzgerald. '

PLAATS GEVRAAGD,-Te Huur of te
Koop; moet ge~chikt, zijn '"oor ~truis\'o~tl-

en Veeteelt. Li-Ist hn',!'n 50 mijlen 1'&0 Kaap-
lI.d:-Z~n(1 bijz onderheuen en prij. ~an BBRKg-
LET 8,; F'ITZGKHAI,V, Bunnester's Chamben, 59,
Adderltystraat, K aapstad.

STRUISVOGEL!') TE KOOP,-36 VOil'ls,
9 tot 11 maan.lrn oud £20 Ir .. t s.uk; 100

Vogels, drie. maandeu oud, £14 het suk : een I
mooi paar Broeivo re ls. t" ..,,~ ;.11" 'I leg ,t", :' ij.
£200; alsook ,,,,tl~re PHI." van £1:W i" ,I), I
-TI! htvrag'I1 Lij JhRK~Ln lt FITZtiU;I ... J,
'Burmest-r's Chambers, .';9, Ad"('rlPJs raat;Kaap.
ltad.

! t,
y .~

.Struisvogel Broeimachines. '1"
FUllNISS' PATENT.

DE beste Bru~i~achi!Jes rli~ er grmaakt wor.
dell, gl'lIlllkkdijk ic b<banrll'ltl1, en geen

lamp nro,Ji;;. I'riJ~ £15, Pl-otoarafische ar-
b<,.lnlllgtn', annwij- i. gCII roor ~1!<b!lIik e- g.tuig-
8cbrifieu 7.,j'l te b?-Iomen up aaln;raa~ hij B.Ba-
Jt.Ll!Y ac F1TZGEHA LO, nurlTle~tl·r'.· Cbambers,
59, Adderleyst,aat. I\;.apstad,

Ontschepen ex

:. ,...

Johneon's Portland Cement
Gegul unisetrd Ihn, 6 tot 10 voet
H eillill~drnad, Eff, n, Gegafv.I' j .. erd
Graamaaijers
IJzerfn Troz!!cn voor Var ker s
V.rfolie, in Vaten eli Unrl II I\anrlen
Olijfolie. "
,Reu I.tdol ip, "

, Cuba.olie.",,, "
Machi, eolie, in Ijzeren Kaun. Il

Stoci holm Tre r, M"chin, sn.ee r
Sicekholm Pi'" Harpuis ,
Aangemaakte V, rf, i, WikkfD, voor dadelijk

gebruik
Potaseh, Sa'ammoniac, Borux

, Aluin, Pit Zwanl
Stopverf, Lijm, K lin kr-ra,

Ceorge Findlay & Co.,
. -'-: IJzermagaaijn, Gravestraat
,~.. '
,) Parijsche Tentoonstelling, 1878.

I,

...,
PAS ontpakt .en pracntig assort irnent BE.

KROO;';llE !'I:\NOS un CHALL~'!{ & SON,
in fijn Ita liaanscb NptenhoDt, Dubbele eli Enkele
Aktie, gehpel in, ~lt't.al ~l·'at. gepen-elde m-t
Ocmd iflgelt'llde F'onten, bel7.clf.t" Morl~l ala dil'
•• lke op de parij'C,ne T.DtooDstelling "an 1878 d,'e H
.. Med.ilie r1'Hunlleur" b.haald hebben, , .

D~c\RTER & SONS 1 hun ui
, , I goed

H~NHa~ "GiNTF.~, dezen
Adderley- en Kerkstraa.t.

, ,

f,'
;

.. Ik IIcok, dat de heHpn CBALLKIi ,\; SOl'! er
realaag4,zijn, legl'n lUatige kosten P&il1ol te leve.
ren vart uitmuntmde bcwerkn.g en ="l.eretl toon.
HUlJne Pi8Deilee tooral vtrdienen opmerkinII, .le
.etkirnardi~ .oowel waL goe.rkooptl' 818 Uil!tekt'D
de bo(!dalli"hedeD betreft, De in Parijs door de
boereu CaALLE.'f & SO:-i geë.xpoaeerde Instrumenten
cledieonieL all~eD bOD, maar de geheele Ellgelacbe
afdeeling groote eer, laD., 1".A.,~loc.Doe .•HoD.R,A,M.
'WHN STA,L~ER, F,O,C.,., Eogel80b Juror. op
, : de PanJaclI. Tentooo8lelbog,

' 18iS.

Vtlelstrllls
., DE 0 IIler~ei,~elc,,"de . b·tuslt de i~

I, ,waarde ,voor StfUI~,edrl't!n. la !lt Vla.

I
dril c>p Kantoor VlUieS ure ".m. IOl_5 b~," II."
No. 20, Burptraat." j

, E. G. ASPELING.-_--
;.1' AA-UAPPiLEN-;-
IOut,ángeu ..,pel~ "L ••plaád,/'·

SEen VenCbe BaencUn, .

AAI{J?s1!~~LE~,
BARRY, .AB.NOLD • Qo•• ,~' . '

KOLONIALE PRODUK1EN.,

OORTR
en Gepolitoerd Eikenh

voor
,

lie
it

•

,

le

'g

,
r-- I,
-
e J

t I
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n
r-

e

I

t

"j

d

, ,
, 1

in h~tZullen als" Heidelbergsche Roltabak ~
Hei,delberpche BlaCltabak:Boschjes- 'thee. . ,

Te Koop tegen de ~te M"rkt... r:~
pn)zen. ,:

st:RJ.US tAN DEI' BUL 4 te.,
Stnd~t.

I•,

PAN
E

tETBEtJ
NGEX,AR

.... ,r .

,I

"il
!.I
ii

",
T S Tili'A:A T.·SO. ,

MA.ANSVERANDERINGEN.
Oct. so, Volle MuD, 2u. 23m .• oor~idd8jl1.
No". 7, ~le Kwartier, 7a. 9m, foormiddap.
No". 14, Nieu., Maan, Iu. 52m. VOO'('Dli ddajn., .
No". 20, FA~ K.artier, 8u. 9m. nllmMd&gl.!
No" ....28, Volle Maan, 100. lJm. namili't!. :

.,. ,- '''',T'''~'

" I' h l\ f-'l)l' 1\:; I ,. '

Leera!~rs,
en Leden!

Yl. !.e
~t$lq E' EN der beroemde A

.. a.I'IO•• el lei~il~ , Machipes, van acht
ell~.de werktuig door de G """"l,LUIO'lil

de M.ap- . ;.~i... " 12, St.
DB VILLIBRS FAURE BN CO

Oct. 27.-~aarl, Negotie-r Smcerw~ oas,
't'an-

Oet. SO.-Paarl, Oesen, van J, mStigJiQab.
J. J. HOFMEYR BH ZOO!!.

Oct.28.-Klapmnta Statie, Ezels, v~~-

WILS SNOEK
., , j I

, I

PAS ONTVANGEN'

DE LIND IN RETIRf'.

Oct. 28.-PorterviUe, Ezels, van-

KOSTlliK BN LAUUNCI

Oct. 29.-Jakhals Kloof, 24 Rivier,
Koeijen, enz., van A. D. Rossouw,

Il... AGU.

Oct. 2~1.-Theuniskraal. Tulbagb,
Losse Goedcren, no H. L. PepIer.

F, L. LI:'>ó!)["BEBO EN CO.

No.,. 1,-Woreester , Vaste en Losse &0

ren, van J. J. Jacobs, .P.zn. J.
J. S. )URA~S BN co,

Nov. 4.-Paardenberg, afdeeliug mfl"
bury, Vee en Losse, Goederen, VIul J. IN'. le
Roux. i

ENBESTEKB i'N
CEZOND) OOP.BIJ

BARRf, ti RXOIJD & ~o.
izij voor

In de EiQUI AB:LE,
Zee- en' Brandase antie Maatschappij

ADDERLE T, ' KAAPSTAD. '
'-::'--~+--~-_---'----.l ...:_,

DEZE Maatschappij, besloten
uit te bfeiden, .is j ,

stellen, en zal aanzoeken inwachten
Agentschap opl zich te nemen.

i '

.

RANDH
tegen de

ndel de Zaken van hare, Brandassura,nt
,A~enten in de :Buitendistricten ~ te

41 degenen, die genegen zijn zoodani
f

I
I

Pml Z!! tÓt !JJ Octoh«r, 1879. I
, £ 8, d, £ 1, d.

~'95De, Aardappelen, pr. 3be. 0 6 9 - 0 Ió 0
4s lh. Roter, per lb. ... '. 0 1 i _' U ti li

Eenden, per stuk .• 0 :! !) _ U i:: 0
Eijeren, per 100 .• a B IJ - U il 0
Gansen, per stuk .. 0 4 ï - () i4
Hoenders, per atok 0 I II - U ~, 6

1:1 vr. Havergv., pr. ],00 lb. 0 :? (i - 0 ~,'i 9
3:? sk, Kaf, per 16 &likken 2 10 (I - :! ~O U

. l\alkoenen, per atok <) 6 lJ _ 0 ~ 6
36 be. i<:oreu, per 3 bush 1 I ,Il _ 1 :!

23ó ,be. Dijen, per 3 be. . •• a 7 ra - 0 ij H
S:nvarkem, .. a 4 o - 0 jtJ lj

W ~~ 22 Oct. 10 WAgens Il 'AI'Ï'fD.
Do~, 23 do. 7 do. Il
Vrijd~, , :i4 do. !) do. I I

___ J '"";.. , ., _

MARKTPRIJZEN

J. P: HERMAN, Secretaris.

lt' CO. NIEUWE MARKT. ~'

"wappelen , per ;3 be. 0 Ioa - 0, I
Deet, per bus .., ... 0 a lt- U J
loter. per lb. , . . • 0 I Il - () I' 8l
i tter Limoenen, per 100 ,.. U :2 0 - 0 ~ 1

Citroenen, per stuk. , . . 0 0 :!i- () ~ 21
'A>adeD, per stuk 0 :: 6 - U ~ 9
':ijeren, per 100... .• 0 IJ I) - U lj 0
Erwten, groene, per ~ be, . a IJ 0 - 0' 3
Gedroogde Abrik{)zen per lb. 0 0 4!- 0 ~l
Groenvoer, per 100 lb. . . 0 1 4· _ 0 8
Uu"vu, per 100 .. , 0 :! 0..1- 0 :
Groene Uijen per boe a 0 01- U Ó 11
Hoenders, per stuk ' U 2 (l - 0 3 1
Kool, per stuk 0 () I - 0 q ~i
Kalkoenen per stuk a 6 .1 - 0 ~ 9
Loq!l&rt.en .. 0 I I - () I 2
.imoen!!n, per 100 . 0 4 () - 0 1 3

~~':;::bo':rstok '. ~ ~ ~='J~I~ ~

DiJen, per mud ,. ...·0 JH 0 - ~ l~ ti
Wortela, per bo.... .. 0 U 1 - a ~ ltZu~~::;'l~#~G:N~;r

TABLE BA Y.-ARRIVE£1. I
Det 2".!-Duart a..tle. (;RM8t, 1,186 to i, J

Dowdy, from D&rtmouLh 27th uJt.-AndeI1'J }i
M1lrieon, agente. '

22-...ottar, Norw 3-matd acb, 277 tOD4r.l II ,fI~"
from Mo.te,ideo 19th Sept, to tbis port, witb mr .es.
-W~,ageot.

22-MArie. There.e,. Fr bk, 43G to~, C Er in,
from Mootevldeo 24th Sept, with mule! and Well 11'1.
-TholUOD, Wataoa & 00, ,,",nts. i

22-H D Bl'OOkml\n, Am bk, 687 tone, from je"
York l:ttb July, tothiaport.-Van derDyl .\~~,'t
IgeIIti. :

eo!f-MagelllUJ, bk~ 61i toos, f~m Cardiff varo,
:!33-Filadelfia, Aus hk, 830 toDs, frIlID (41~ijf,

(Argo, coal. f
!!:J-8t. JacQUI!8, Fr bk, 390 tolll!, from MoDW
deo. 9vgo, mnles. ' 9
28-l>eter, Norw bg, 207 tou, from Gotben* ..

Cargo, deals aad ale. , i
2:J-:..Smaragd, Norw bg, from Chriltiaoa. o.:r
_la.

- - _.-_------_._---' -

•
, Veren, IJzer- ;en'

VÁN

rwaren altijd 'vQO
,EENIQE VAN"

ns Stem' rMachi i

DÉZE MAéaINES hebben in de tste rijf j\mn bij mededingelI met al de iYop
nUmBte ~lIgelsche en Ameri ',' he Machines, 101' EEa..§l'E PRIJZEN be

baald,-GOUDEtJ en ZILVEREN ' AILLES. ' ,
, Zij zijn eenvoudig van umell en heel stf'rk"hêhbeude WIELEN van GE

nschoppen, I~LAG~N IJZ~R en KAM.RAD van MEED IJZER. 'ZiJ zijn in het trekken d
,.i8sle~lIcJl ligtate die er bestaan en stalin," volk venwig"t. :~I de ',hdb,oo~en v,'o,'or het ligle~' • !Ie
' ie, Verw' builen werldng, b~engen "u' het regelen harken zIJn aan de buitenzIJde '8n hel drij

Pannen: wiel, en' binnen het berei k van den =oerman. " 'I

Door een eein,ourlige inrigting de Machine, a~bteruit&aandej de Messen Ilate
stilstaan; gevóJge~ijk zijn deze Meuen zoo zeer blootgesteld aatr breken door het fdaa
tusschen komen Il steenen. 'I

Deze Mac kunnen met ve
Ingevoerde de geschikte roor dJlie

1,&IL·
I 'NOSTRA

.
Gedrukt bij .8:IfUTS &:BOFIfUR, 1\0 ~

.• LateeJstraat, KM,.d.

aanbevolen, als zijude van ial d

, i

Reynold's Timmer
• '. t

SS ,&: CO.,
T , , K A ~ r STA 0 •

DE GROOTQ:tIJ1IiI
'1 !

E CJ
IN

APIER ! MEER! I

VAN 'LEDER,
"~IIi·Ile·,

L , RZEN,
Gel.eid .d.~r de "Wf8telijli~

i , EN VERY
90 .en

D. Te Koop in het qroot en KIein,
, '" tGeorgestraat, JUI&Pl~!l,

.~ewerlfiDg·IeDI DUuc,li~,Q~ae;lQberigt~n
tsing van
eIen van

lang
nde, ,.ijll ; DE

cf Johnstod Harvester':'
" MAAIMACHINE. '

I ' ,

j ;

Dl!:Onder~eteekf~rleD ,hebben no~ eenige ~n
de II Bar.,fster"! MAAIMACHINES voor-,'

handen, ·"".noor men, 'froegl,ijdig aaunaag ie-
i.ve te doeb. I .' ,
De" Maaijers beb1*n dpn trenigen prijs op ~é

Kaapeche IAllqbouw p:'entoon8telling 'Tan Ish
'bebaaid, eD den eeDi' ..n grOotrD prijs op jl~
Parij~cbe T,otoollllttjllint tegt'fl 35 andetel
Machinu. ! '-, ' j ,

J lireete besL..llingeD ~uilen dadelijk wordeD ul~.
ge'oerd, ! ' .1

Wll. A~DERSON & Co., i,
Eellige ~ent.en in de Kolooie.!

MiddeDboofd. 1 i

De
ADRES':

che 'Meubel

TABLE BAY -SAILED
, ' f

Det 2I-N~ UlUlSt, to Zanlib&r. t
21-AfncaD, URMSt, to ~Iud.
2I-Ediobnl'lrlt OutJe, ORMSt, to r;agla04,~
23-John Watt, 4,m Ih, to NeW'Or_DS.

. 2-3-Golden Fleece, bk, to Hamburgb.
!!3-Mauitoba, bk, to PeDllCOla. ~'
23-Iota, bk, to Ball'. Ri"er. ..
23-Sebmayl, Am hk, to Cuba. •
2.'3-Cambula, hk, to cooaa.
28-Prioee Arthur, bk, to Gal,.ton. i '
23--san J~, bk, to Port Noll.th, 1
23-AicedD,ach, to AJgoa Bal. •
23-Lilla, ech, to Sailchrich Hubeur. ,

I!en te .,erkrijl(en' Prijs
of.aoder Artikel. ..
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Rondgaande Regtszi

VRIJDAG, ]7 0
AJvokaat Tnnes voordo K;'oon~

KRUUNELE ROL.
Jacob W.ind1logcl. teregtstaande

stal met Inbraak, pleit.te schuldig.
verzwarende omstandighpden van
vonnis werd hij veroordeeld tot
dwang'llrb.~iG. .

H,'cloT Jantjes. van een. de'I"I7I~liilrifl
Rangeklaagd. pleitte niet soh
du Plessis ha.d hem in hechtenis llelioUlen
een kroes, waarin brandewijn was Iil'8W~_'t.
de ~aud. Daar de goed gesloten
getniges vader opengebroken en
~a~n brandewijn. gel apt was,
Jane den man schuldig. en
twec vonnissen achter den
Re~ter hem twee jaren dWl\nl."IIl.I'[MlICU

Moos Hartz6'lwerg, mede van
in~raak: ~~nl{eklaagd, pleitte niet. ,,,.;,.. ,'UJIC.
BUJet schijnt een va~ebond te zijn
,lall8e. Toen de Magistraat hem
aanklagt committeerde, was hij, de
een ontvlugte bandiet. die nog
tijd op zijn boek had. Nu t......aat ....t.AÁn'f ..

door getuigen bewezea, dat
Beukos aan buis door middel
diefstal was gepleegd, dat de """unrH"~"'''
WllB met twee zakken bij eioh, d
deren inhielden. en dat onder die llo,eHl~ren
de bij den heer Benkes gestolene

Verdict scbnldig. VonIIis : .
arbeid. in te gaan na afloop van
vulden straftermijn , zoodat de
Voor geruimen tijd geen 'last van d
niet zal hebben, aLs bij namelijk n
hielen li~t.

Ja« Slinger, Jan Plaljrs en Jan
ul~t schuldig op de alluklagt van
gilten. .

De getuigenis van Mathijs van
pertinent tegen hen. Deze had.
Jnlij eenige geiten van zijns
Gekertskraal vcrmiss waren. drie
rocdea, die hem leidden eerst tot DJt,_:eo
geiten geelagt waren en y.""v(J,,v,>.n>,-,

da.gen zoekens. tot de geu.,,, ..>n~,n
versch geslagt vleesch bij
hunne voet printen met de
ov\ reenkwamen. '

Verdict, schuldig. Ook ",." ........,. veroordeeld
zijnde, kregen zij elk twee junr Uw'alllll!ll,rOelcl.

Ja» Boon: en Chri"t:aa" VIlli der
aangekinagd. dat zij ann Johannes
een boer wonende op Springfontein,
badden outstelou. Pleit niet schn
Jones verdedigdo hen.

Deze zaak del door de mat.
getnige was .~en herder. dill be
de gcstoler'· j..!'eiEe.naan Je gevan
gegevell ill ruil voor een aantal levens .....;
en andere arb"kelen, en dat hij b
dat Je dier.en,' aan zijn meester toebehoord
:Maur bij het koutra-verhoor erken
het tijdeus die transaktie donker
en niet mogelij k Je gei ten te
terwijl h ij oo k crkonde, zolf een aan
in eigendom te bezitten. Iu dieu
zaken t rok J,"heer Innes de aide van
In.

CIVIELE ROL.
EXECrrEI:R'l~ van nOIAN VR

r-,

In dezo 7:11dokgeschiedde ui
sent. Ad vokaat Giddy trad op als
en ad \", Teunant cousenteerde. .

TRA~SU. TEI:R.
Op voordragt van adv Innes

een order om den heer Schoitz te
als beêedizd translateur. De heer V. ,
werd als ~xamin~t('ur aangesteld.

LOUI,El'S re. vA.lI ZIJ L.

In deze aktie om £200 schadev
wegens niet uitvoering van eeu kou
schenen advokaten Leonard en
eischer; en ndvokateu Buchauan en
verweerder I

Eiseher had aangenomen om voor vetweerder
een huis to bonwen voor £':;1':; .De over®nkomst
was. dat verweerder hem naar de oostei),de plek
zou laten vervoeren om, op zekeren d~um. met
bet werk te beginnen. Dat gCSChieddt echter
niet, eli drie weken later kreeg hij van ver-
weerder kennisgeving, .dat de plaats erkocht
was eli Jut deze gaarne het kont~kt zou
vernietigd zien. Maar eiseher beweerde dat de

,. bouw 'hem £:200 winst zou hebben bez4rgd. en
daarom stelde hij deze aktio in. Verweerder
had hem £:;1) voorgeschoten, eu ml1Pude dat
dis som genoe'" wus om allo vermcendj:l schade

o I
te dekken. ,

De Regter, van, oordcel ~i.i-?de~~cher de
bijzonJerheden ZIJner vordering I wt' !bewezen
bad. gafln.b801lltio van do instantie met kosten.

u: ORASG& ~., ANDERE:>1 rs. LE GRA+Q&.

Advokaten Leonard en Solomon t~don op
voor eiscber en advokaat Jones voor ve*eerder

l1it was eene actio om de wijziiingf van zo'
kere acten V/IU o-verdragt. In 181~ werden
zek.cre. gedeelten van Alewijnskraal. di;ict La-
dysmitb, onder eie eisehers en verwee er door
8cbeidBl'egters verdeeld Eeue volma t werd
daarna geteeken~ om daardoor de ge?¥1~ton op
do gew&he manier over te dragen.. !Elschers
zeiden, dat do nete van overdragt U1e~was op-
gemaakt volgens do uitspraak der scheidareg=
ters. . Vcrweerder zeide. dat van weejskauton
in do verandering <hor uitspraak berusq ~u.s.
_ Na de getuigenÏ8 geboord te hebben, 'leed Zijn
Lordschap uitspraak voor eisehers met dp kosten.

K-KSlEIN liS· IiKSTIEN. i
Advokaat Leonard voor eischer ; veiweerder

niet opgekomen.. .. 1
!lit was eeno aktie om echtscbeldlpg, door

deo ecbtgonoot tegen zijne huisvrou w 1,iDgestciJ
wegons oV6l'spel. ' j,

Na de getuigenis gehoord te hebben, stond
het Hof het aanzoek toe, I

Daarmede was de zitting afgeloopen·l

I
_ Sinds eenizen tijd dreigt een conflict i tussehen

Egypte en A byMinii>. De Koning TBn l&ats~enoemd
land Bcbt zich sterk g,moeg ow ''J''n aan!fraken op
het hem ontnomen gebied wede~ te 0&0 !feIT.en. J:lij
JOU inderdaAd volllen~ de Dmly Tet'9raph In,awt ZIJ"
OO,UOOmao tamelijk zoed gewapend" eolda~n in het
veld te brengen,. die doer de n~al8tategno belang-
tijk vcnttcrktJmnne!l worden, ierwij-l 41 slechts
20,000 man daAl'l.ej:enover sou kunnen ste [en. !<o-
Ding Johan 'fordert Il\1 de !ll1nl5Che,voor twee JIIIIl'
af!le8talle, kustatreek terug. Oprdon-PIIC.ba. die
naweDS den Khedive met hem onderbandelt, ~ledt hem
drie hATeD8 1I&Il, op voor~aarde. dat hi.i een ~~1;1rzaam
verdraz met den Khedin alw'- Weiprt jhl], dan
1&1 de Oorlog eeD IaDT&Dg moeteJl DUItll. ~

\

aan, dat, zoo er
scbijuaelen op 't
~e bespeuren zijn,
18 te wachten.
maatregelen zijn'
volg daarvan is,

Colulcn 0l71b hoeft "ederom '
ItÓ',fl"i.""n om te waarschuwen tegen

het protectionisme terng te
van zoogenaamde reciproei
Het draagt tot titel: Free
C01nmercc, en is gescbreven i ._

IOOIA.n,~rllksijn hierin QO opgaven om- Eene
d van den Engelsehen handel.'

IH..leenersi ds dat doo lang zoo aleebt
beweren, anderzi jds, dat zoo

it is gegaan, dit all~en waar is
met de ongekend hoogo vlucbt,

1872--1874 onder geheel
digheden ;Qad genomen.
van den "Enllelschen han

iconen £ in 1867, 501,dnarna
lan,l.\'zll.am tot 547 in 1870. om vervol-

te gaan tot 615, 66!), G28 in
Vervolgens kwam er daling
Doch blijkt hieruit, dat zoo-

van de gecombineerde
verminderd is. de boe veelheid

vrij wel onveranderd
men toch de boofdartikelen

ziet men, wat do hoeveelheden
il tusscheu de jaren 1878

.de prijzen van de artikelen ge-
dan 30 pct. gedaald zijn. En
kelen van iIlvoer botreft' als

king maakt tnsscherï dez~lfde
men, dat de boeveelboden zij n
wijl de geldswaarde deselfde -is
enzeer een daling ván prijzen

nn,CO''''An volgt overigona.. dat de in.
lijd meer (tan ooit de uit-

Docb ~~t is .geell ,ongunstig
l aehten. ZIJ, die beweren, dat

Id uit hot laud vloeit. worden
gelogenstraft. Immers in bet
. .1861 en 1878 is er in Enge-

millioen meer aan goederen in-
voord en tegelijkertijd bedroog

munt en muntmetaal £ fl2
de uitvoer , Ten overvloed~
k een geringe rol het gold in
11 handel speelt. Als de in-
overtrek. dan toont dit ver-
tsingeo, I van ka.~itaal als un.
huid iU'goederew wordt afbe-,_

ZIJn.
meer
zIJn.
zich nog
statuut
elamatie8
Tyrauuioi
den deun,
ook dat
bedoelen'
Het kan

hot bedenkelijk kunnen
althans in hoeveel beid.

men hieruit zou kunnen
land op vreemde markten voor
ft moeten wijkon. Doch bij
ifers ontdekt men, dat zulks

Diet is. Vergelijl..t mon do
ii, dan blijkt, d~t de vermiu-

heeft plaats gebad ten op-
en daarvoor liggen de rede-
De uitvoer -is uamelij k ver-
and. ten gevolge van de ge-
verhouding; naar Duitseli-

plotselinge uitbreiding van de
itschland na deu oorlog, clie
bragt, geen stand kon bouden ;

arnelijk omdat de doorvoer
d afnam; naarde Vereenigde

1",,,v,,II,,,. van het verhoogde tarief al.
en Zuid-Amerika, omdat de
volken in den .lnatsten tijd
eend hebben dan vroeger.
n is' de uitvoer verminderd
77 millioen. Nergens is

ededingel'S van de markt ver-
'II~nnn';",n. de gedrukte toestand van

eid deed zi~h over de ge,ele
I .

1 tot ~8i4 overtroffen de luit-
uuvoeeeu. _DIt _moet worden tobge-

manie, die de Engeleehen in
om o~er de beele wereld geld
leenroge;n, waartoe men zich

. grootendeels overgemaakt in
locomotieven, atoombooten

en, eilz. Een kolossal~
itbreiding der' productie

UIlIn..'Ulrr1.Maar 111\ Iëi·i, hield
n op, en toen had het buiten-
dividenden jaarlijks meer nit

I'.on"olllnr1schuldig was: vandaar
tQenamen. Dit had

vo.lge een daling der prijzen in
UItvoer em achteruitgang van

van banken euz.
van. bet volk waren

.n' Zij die een vast
n,,~tif:AA,.rl ••n van de daling der

loonarbeid leven, zagen
derd, maar alleen in ver-
opgedreven loonen van de

etr niet in verhouding t-ot
houd, daar juist do arti-

die voor .con groot dee-
nog st;erker ~n prijs Waren

.... Jrlll<Jl.I.,..I'm, ,de artIkelen van uit]
WIjst op de volgende _gunI
'van de lnat.ste jaren, :erge-

z(l(I~enaJ!l.mdo voorspoedige, die
ellende aanduiden: het

af, ,~e .ctiligralie vermindert .:
'u crlmlDeelo verminderen, de

Urt'Il~'''lI1 steeds meer op. bet volk ver-
aan thee, suiker. tabak cn

in de s{>3arbanken vel'tpeer-
moet ev~nwel aaugeteekend

van v
bem
land: bet
volk toont
door de
Hoelang
vrijheid i
,magt van
Graaf van ,.
baar ~
hem gel
vestigen ..... !II\-.,II;! ......

van het
te dooden -.
maakte
persoou
dan dat. n~!ilIrlna
den
magt ten
ha.d willen

Ilo En

eerste begi
te breng"
mige din
militaire h.,)inlhnl,hn~a
bodem
oorden der
bij I~a niets
.zwarten. 1
schietefl,
militaire

moeten bijvoegen,
emcut aanspra-
des regts. Het ...

IJlt:DIICnenen de omstaa-' C·

ze zeker behoorde
hebben, dat .ood

die gevangenen te'
. mogelijk was, zoo
D.om deze', 'dat een
distrikt of hunne

een werkzaam aaa-
"UO~UlCU hadden. '!roeh werd'

. West te doen
op onweJel'legbaa~,

."'" ''''''-''~ll''praak uit, IUfi'
'""rn<¥lr zou.,.voerkomen· I

den Proknreu; ,,'
er eeu sterker
Hij geloofd~: '

. f

"

, I
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!f&DII'enli jD lIi.t frilch m.. r,
Mija bar ftrlHet lijlt kracht,

Wo:r wel "DI oDd. mjer
Genoemd door, 't jo. gte)acht.

kupen, maarl ri; neemt mij
lietlte toCh niet af; ,
liDda 'fel. jaren

GetihniW tot iD,ut It'll.
Bu!>ek,iD haar paelec:ha'p,
, DI "IJ'OliJbte pUt.ij i
aelfi aL! ik ga alr.peD,
, Lert lij ach ilnebl mij.

, zijD getrouw verbonden,
Vereend ala 'fJ'DUW .D DiaD;
_8'UD ik and'", h..... D,
Er ~n ,,",je ?aD.

da ,(epipbytal), eeb elk Yan 'fier
,HArman. i;

.....,"";.. e..umplAren sierplanten, liJ, J.
, ,

.e!Ulp,laar,· lie., J. Mog:(ord. '
1~~DOJing uit.land8Che 'faren, 12

MOjirrO~I-'
......... """ .....' en be8,t ~id4 twee .Kaap-__'6.'__.• 0,.

eD "beet gegr~de
Mogford.. '

ad.m, ro.. nreurïg,
mij in elk nrdriet ......

ik eD due I1IUifdoot,
teheicleD lalJ« DOf ni.t.

O'f~, 1011 ik de O'fertuiging ala
1".~l!&t'bIecbo1l1t'lD. Zij IOta mij m.t ni.u we

• toelrom.t ODler kerk 'beziel.D. Ea
ik de lUk tan alle kanten lI&tl Ala ik
ik 'folkomen ,weten, hoe en ·waarom.

1Ir<~ .. in de bedieniDg, die mij in dil' ODder-
~1~laMm willeD lijn, nl1eu mijD daDk daar-

Uw dienatwil~,
EDX1nm Da Ban.

T, Roos, Sr.

VLAGGEBERG.
4mt tktI,~.
Mij~,-VelJ'lID mij eeD plaat.je ip U"" 'feeJjre-

leaen blad. Hoewel ik geen 'friend: van .kourant-
achrijven b,n, n~ ,.voel ik mij ,ed~n, dit
n. te doen. Het ie eeue gewooDte bij_cleboetelI, OlD,

,.-aDneer MIl dier It.ierft, het te laten begra 'fen, al
ligt bet ook heel ver 'fan haDDe wOniDg. Maar. mij
dlUlkt het iliemande PLIGT, ala lijn ~ binDen 16
yanle van lien publieken weg bUWljkt, .betzeh'e te
IateD begn!nn of teil ndnate eeBi~e hpaderd yarda
te laten w.gaIepen. Dit ie niet alleeD ..njD gévoelen
maar ook dAt vaD andereD, eo Dogt~ heeft er al
eenige dagen HD dood \~ &aD den reg VAnStel-
lenboech ~ Eereten'fl8r en V~ebel'J!' gelegen.
Het ie vootwaar niet aangeaum voor degenen die
di.n weg ~teD gau, iedennaal soo'a onaangeliamen
relik op te ~uiven. Wie de eigenaar vu het dier
w.. beDoeV~ wij niet te weten; doch het ia .chaD-
delijk lfenO!lg, en men behoorde I~een weinig meer
I1mp&t.bie~et de ,eyoeleu van zijn. medllDWl8Cbte
hebben. Dunklt Il ook niet.aoo li
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en be-
eebe be-

~~H-
. TJl.DIYul
'Viroagersou
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Mr. E. VI SineJ&ir of wbom pla;ygoet8 will have
a' fa'forable! recoUeet..ion in connectión witb hie
-engagement with Capt. Roebuck'e original South
African Oomp&Dy, announces to-night AI t.be
drat of a a~ort series of dramatic performances in
the A.the_um Hall where, in t.be preeent deanh ol
tli.mcal e~teriainmenta, he mAy reIy on Afair ebare
of IJUpport.: Mr. Sinelair hu IDCC8I8Iully held the
l~p ot tbe neat", RoYAl, Kimberley, aDd the
Tra(aJpf T~eatre, Dorbau, ~IIL..: fur A very long
period, ADd:ie now ft "out" for ~d. Hie corp'
tlramatilpu coneiet~ of a. number of pntlemen aad
I.diel all new to .us, ·but. of wbom we eball hne
oecuion to form ADtopinion on cloeer aequAintanebip.
We need hardly,add that Mi. Maude CliJford (Mra.
Sinclair) fcir1D8 pert of the compll'ny. Mr&. SiD-
clalr Alao eriginally beloDlfed. to CaptaiD Roe-
buék'e: SOIlt.b .~tjican company, lUId through
her veru.tililyand accompliabqleDt.I hu become quite
A fa'forite h~re., No doubt a cordial reception .will
be accorded ber as her performancee in conjunction
with Mr. Sibclair, and' hie compen y &re bein~ looked
forward to "rith much iDte!'ej!t, Cllpt. Harry Miller,
late of Southey's ~nlfere, who, in hÏjl connection
with the Ubited Service Dra~ company, ihu
already estal»liahed his 'ame iD Mpe TOWD,and of
wlloee clnet performancea OBt.be Cap.. Town atAge
we frequeDt~y had occaaion ~ reter to in tavorable
terme, hu, .since Mr. Sinclair'e Amnl here, joined
the compan! for A short engagement, And is lI.n-
nounoed to Itppear to-night in hie lnoritt' cbaracter
of Capt. l/inrJkIUy In .. StiJl WaUr' run IMp,"
when he IDIIY make sure of being accorded a bearty
welcome to ~e lltage again.

I -~-~,~~=-~~~~~
- -DJ: TJ:~OONe,TÊLLING TE SIDNEYie Op 17 Sep-
tember dOOl Lord, Loftlll, den GOIlnrnelU ~IUI

Nienw-Zllid !Wall., geopend. De ceremoDieDTingen
aa.n met eeoe .e nn de. openb&re liRcbamen, ge-
volgd door en Gou'fernenr met zijne "kollega VAIl

Victoria, Z d AlIItralie en ~umanie met hun re-
'fola'" 'de cÏ8tere der kolodie lein', In de hoop
.mliteDaren. I Het hoofdgebouw der tentGoD.telling,
dragende de~ DaAm vaD Tilinpal.i.i, wordt alpm8en
bewonderd. ! De tentooflgeatelde voorwerpen "verte-
genwoo~~ de kulllt- en nijyerbtida-produk-
ten 'van E~laod. 'fan m_t aUe .utelandsta-
ten en vau;' de Australiacbe en aDdere Kola-
nien. Het epartement 'fAD laDdbouww'erkllligen,
det op den peniopdag geheel gereed waa, ..wordt
nuaachtir ~noemCf, terwijl dat van de maebinerie in
werkmg m~ lier uit(ebreid, maar Dog niet. geheel .

orde geac in wu .. Ook van glu- en Aardewerk
wa de illl8 ding aanlienlijk. Er lijn 800 Briteche
iDaendingeD~p het gebied 'fan nijverheid, en sis op-
dat 'fan ach ne hUIten. DDitlchland is de .olgeDcle
iD a&lital: nommera, wurolrder 168 'fan kuoet.

. Frankrijk h tt 350 induatnéle .n 168 kunsttoor-
werpen' ge&o den, Be~e 2,,'1(1 met óo acbilderijen,
terwijl er ut Ooetennjk 170 nommera lijn en nit '
Amerika 1 coHect.ion 'f&D Dij,erheid. Ook het
Britache Gó~'fernemellt beeft eeD. groote yeriAme-
liDg ~IODde~, beboorende tot de departementen ad.
miraliteit, kuiial- en wetenechap eo oDdenrl.. ja. <?nder
de .childerij. bebOO",D~ welke door de KODtngia
eD den PriD. 'fan Wallit i. leeD lijD aflr8li&&D. Er
lijD 175 Br!~he. achilden.JeD iD olieverf eD 711 iJl.

waterverf, _'-ede 97 architecturiacbe teekeDillgeD.

BPECULE; DIENSTEN..;~ .
;. , lt

. SimoDutad, 20 October, 187D.
Aan tlen, R«llf'tnt.r. ..' ' . ,

Mijnheer,__"'De verrigtiDgen nn den Ji:&A~tad-
acben Ring lijD in uw blad 100 getrou",,': en 'folledig
gerap{'Orteerdt det ik ,niet IOnder grtIdte poodl&Ak
p"Wilaen op ~en enlel plint, waar de:reppotteur mij
verkeerd begtepeD h6!"'t. Ik doe h.t~j oajdat het
punt van 100 groot gewicht ia, dat ,.ee4 EtaDgelie-
dienaar daaro,er IOlfWiDen mÏl'feretaan iiijn;
. 't Ia!n de ~edede'eliJig 'f~ de ~~e pver ape-
~e diensten, ~t d~.• ppono~ wt 1!l1lp.6.¥nIl~
dit,mededeelt.r--" Hll," ~ predikant 'l!aQJ3.~.OOIn8eW,
Kkon met iDl~n dat llJiecia1e dienlteD ~..'la Ioodanig
tot ~ bIk~Dg 'eidenl' , 'l\'

Nu bn ik ~br, dat ik 10() ietl ala h,t jlier m~-
deredeelde n~t gesegd heb, ID Diet kanrkn~d heb-
'ban. Ik. kon lIeo niet, omdat mijne lIChtij,g '!OOrdrt! ..
~rt 'fan Arbeid' te hoog ie. Nie' dat ij: lJQOrahfJ'og
miJ daar geh~1 en al 'foor verklaar. .(lth~nll diet
wat .~n oD'bePa!Udevorm er van ~~ft, itw., de
~bi.J68~oaiafeD .. Onr het hooge n* vlm ape.
ciaal ptedlken~ ~8 dagen achtel'Mn, en;!i&tlbe~
over bek~nlt: eb .dadelijke ove~~e; :,:~t, ~ijna er-
acbtena, DI.' ta twiatell. ,Q. uak, bi] miJ '(jog~et 1.01-
doende nitgeDlkkt, ie~deze; of het werki der ... 6ij-
e~nkomlten ee~ ~&Ond ,!~rk ~~; of lulke ~Q~n,
die de ~Cht ~aneene ~jdeliJke gemoectfop,ek.kinp;
kunnen ZI~II.J s~ zulle~ ho~den. ': .

~ ben ID d." zaak mltadien geen veroorfteelaar
maar aleeht. ~n. ~wijfelu.r. of liever pagj ik be.~
~n oDderzoeket, ;dle lanraadl haut. .PiWqm w,aa
ak h.t, de IIIPJI9rteur w.eet ~" die d• .d~.!Wiropen-
de ea d~. En. de dllCDlIIle heeft ~If g~ ge-
daan. Di. A. J[IllTIY en Stegmanu zeJIIJn ~JlIh"tln
""eIen op teite~ die mij tot de deur dér~. k !brach-'
ten .. Ik ben h~ .jaar dankbaar 'foor. 'i

Wie .wil iDdlWn tijd van doodachheid iD ~ gocta-
~e~ van ,:erwfa'PPing in k~rkbijwoninr :en iAnd~
hlIRllJV~, !llet ?J:Iet hODgeng oog lIlW' eene! weri-
lUlDbeid lien, a.ie voorgeeft Mn middel ie tijD oin
het rw~,:,~ P~tambt nieuwe Jmchtbij lté zet.

J. te. , Mil II be1f.I~ta te d~. om .!~we~,-!.o( dat
voo1:en waar~eid Ill, en. met schiJn, of ile !';rucb.
ten 16r lrerkza4mb~4d de proef dee tijds ~ep door-

, , ,
I

PO RI.T·B R.V I L.!--E.
AANVR. ...GEN wofdeu iogewacbt, lol en met

den sIaTenNo"ember aanstaande; "oor de
~\'ekk.il'g l'ao Ollderwijr:er der Tweede Klasae
Gouverneme Is.choOl te Porterviile. Do kenois
.an beide tlil~, Eogeltch en Hollo,.,dEcb. is een
rereischte. 'al.ri. £150, ;Utt vrije woui"j(.

Aallvragen, iD te eeuden bij den 8ecreta. is,
. I

i GEO. LAUHENCE,
. HOD Srcrttarill.

Portervillej 11 October 1879.

HBT "0JuiN/KV1UJ8TAATlCH FANJLlEDLAD~ is
een tijdlc:hrift dat vele beIaoll"'ek~nde, leerzame ~~
Amuante 8tukken bnat. Aangellen het, eeD bi)-
voegael tot ~ E.l'~ ill, zoo wordt bet" voor Diet"
uitgegeven, eD MJ binnen kQrt door geheel Znid-
Afrika, 'f&D MOrd naar zuid, en van OCI!It Daar w.t
wordengell!leD. op h.t oogeoblik.is het ~a",iJi6..bI4Ó
leer be~ekk8nd, ,aangezien daarin de Holland-
Scbe 'fertaling taD het bekwame werk van deD beer
ALFRED AYLWAllD: .. De Hedendaagacb. Tran&-
vaal," voorkom~ De ~ wo~t uitgege ...eDdoor
eeue maatac~al1J'Ïj 'fan Oranje Vn.J8taa~e Burg.,
en be'fat, beb&ir" het nieuwe van deo' nJ*U,' ook
alle belangrijJut herigten nit Natal, de TraDlvW,
Kaapko.l~nie," Jli,amantvelden ~ !;'=ufopa., l~~ke-
oiDgapnJl 'fOOrlDe Expr_ .£1 18. lid. Jn t J&II',
Applibtiea re'-t0rden gemaAkt teD kantore .'fan D,
E~, Bloe"ï0nteln O. V. StaaL.-f ÁlIf·l
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