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50 Panl·d~a (I_luill.s)"vnn 3 tot 6 ,jaren oud, w~ro~der . .'. YERK£9P1NG:,
~, RJ.aan,!sCbll,!~els, meest ~aUen gecireS,see,,td o,der Aanteelbetsteu.,,; Jooge ,Oss~.
. ,de. eli .111 TUIe , • '; I\!, , eli Paarden, !

45 Ultmuutell~e Ezels, va,lI 3 tot 6 Jallen oud, gedlless~erd TE. W 0 lit CES T E J,l.. i
,eo ongedresseerd I' " t

, 35.Merries, vnu, 2 tot 5 jat·elloll4 ' do.. 4d. ~ ;_1 DE ONDtRGET~E!{E~DK ZAL OP!

,Ii ','.'. ,', ,!;, DC?n,derdag, '. I I Dec. 1879,
,Op Dmgsdagt den 9 December aanst; puhji~k ,IO~~JI,~:::::\hlfU~~=eU~:~alvaD de

Zl\D de Olldcq,fetl'ekend.e ubliek doell verk oopen te KLAPMUTS ST A;rIE ~vell- hetr~n :S.u~Y lt Nl(u1i. "
gemeld Ketal Paardeu, .: 'zeIs .en Merries, door heQI,zelvell. uituesceht, eli di~ met ;60 Freaije iAANT.EELBEESTEN en joog.

zorg .opgebragt worden. Zij zijn in goede conditie elI geschikt, voor oi'll1idlleJijk OSSgN, in ,'00 le eoedine '
gebruik. " ti, . I 6 JOlige B,CniSfl'n, e .r } • ,i C' "

" J., B. TREURNICH~ 4 Do. ~lERlUES,. Uit , ODJUrOr.
''''''' Paarl, 22 Nosember 1879. F. D. CONRADIE.

_~ ~~,_F~A_U__R_E__&_,_: ~C~O_'J_-_A_,~_~_a_g_e_r_s._~_.1~~~! ~~
<::::: 'L ori

'V]~ R K O-o-P I.N G 1'..af4·· ~'_"'.
VANEEN ~ ~

PRAPHTIQ ·HEEREN.HUIS PUBLIEKE VERKOOPING
TE RONDEBOSOH.

z!"w- EN OOST\FRIK~ANSCllf:

KONn; KLIJKE MAILDIBNST.
I .
I

le::: ,vlUboot maatsehappij "UNION"
rGIlLI1ftTU&D).

0" ~tc~m).OOkn deler Maat!c'wppij vertnk.1
hn \' U K:laista,1 naar "

ENGELAND,
'~1)Iad ir-, 'III dr n and-ren DilLS 'Iljl, te St.
H,'rll~ r n A'et"'flOIi ~anl"!~fnde op tepaalde
tu .. rhc'littl\j,n.
f'RET~)R[:\. Kap!. LA.HMBfl,.!) D ..e-mber.
TEl TO\. K ['to Jl!:lliH. 23 December.
1TB '~. ',', id. WAIIL"IGH. 6·J." ua'IY 1880.
:--Ti;I.-\\. Kapt. BAINBRIDGE,20 Jan. 1880.

BB Ut; Kr~TII!'ENS RN N,~Ti'L
Yr·r·k',n ,iJ om de Vfertien'tla~en,' na

!ll:,k :l,·t van iedere Stoomboot 'an E!lgelan·',
!D ·ee.> ill· Z,g dagen ret de Stoomboot naar
NnI u.lr~reis voort na..r . ,

ZANZIBAR,
_/ , -,

te Dc:'- ~:oablai, Iuh-mbana, Quillimnne en
~jo ..ambiqu- aanleegende.

R"ark,ar'j('s worden ui.genikt I'gon. Hr-
Ill;!, I· r[:~ Prijzen. ~
r or \' acht of Passr-e rloe men aan-oek hij'

de ]\,t 'o~en Jer .\Ia.r~dJappij, in de A"d~lley.

PUBLIÊKE; '"VERK
, ,.I~.t'·, Tg':'>

VREDENBURG,

TROS. i. FULLER,
I ir,'Kleur Geue rral voor Zuid Af,i~a.

Um'KIJK, :iLA_l)MUT5.

DE On,dergeteekende zal zijn JaarliJ [

DONDERPAQt 18~D
1 vo

'I Paar fraaije Koetspaarden, 3 j~~n
. oud (Vossen), If
1 Panr fr8~ije iKoetspanrden, 5 játen

oud (Blaauwschimmels) L i

~ Paar sterke Ruins, 4 en Q jllb'lD !
~. ou~ (Schimmels). li I

1 faar Jonge Paarden, 2 Jaren o~d, i

(Schimmels) : t I
2 Uitmuntende Rijpaarden 'jil I
4 Sterke geleerde Ezels il! I

20 (Twee Spannen) fraaije 'Trekos~n
7 Vette Slegtoseen . li'
8 Eerste klasse Melkkoeij'en . ill

Naar EngelaDd, 'ria Madeira. 160 Slagtschapen en Bokken (vet) I'

;;::;a_" DE :Kon. M&iIs toomboot 8 Paar &truisvogels, sommige sau
~ ,'-'.'- c~ , PRETORIA" G' h tb" "j', ~'- • EO. e roeIJen '.:

Q'z£(;.;...., L.ARMER.GeUlgvoorcier. zal alB I'

boreo;;emeld vcrtr-ekken op DINGSDAG. den 1,,1

1
,

~deuUecellJber. ten 4. un ·s'ns"lJiJdagS. Pas. Moddergat,3 December 1879. '
. sagi,'rs worden verzocht mn boord te gaan aan VE'RVERS RIN.' A" ... ; .

de Ot,st KfUlI. Alfred Dok, r.iet later dán 3 unr 'p". BOSCMAGENN,' ~,', E,>,D
A
'"FRUIS' M...............-"!\I"'~'snamiJdags Geen ladin~.Zl\1 ontvnngen WOI'- .

den P:\ I:! uur" 's ruiddats op deu dag van'l
ren nk ~oor Vracht cl iR~ago Joe men ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
aanzc-k bl_i de K(lll!.oren ·>ln.lc Stoomboot- 0 i b '
IIl3át~chappf.Je"iull. No. t5:l .Adderleystraat.'"" ' S orne s
-Naar Eng~Ia;Dd:-vA Madeira.
, ~<1-.. ',' DE Ko,. MailstoomhOOI'Itt~- ..:\Y~NZA," H., HAL

~...,... LAIlD, Gen ... .o rd-r, z,I al s
b >, 'i£: III I. vort rek ken "I' DO. t> 1';RIl AU. Il
JiECE\IBEH.. 0111 ~ ll.mJ 'I'"s,,:i,:r~ yl r n n
,",leeu' a.in Boor.l t e _111111 u•• de O"st Kaai,
Alfr,d r)c'l, "id iut-r .1,.11 3 n.m lie"u Lndin ,
Jil·un.v.liig-~, wo~ lell na l~ 'IUlOp ,!.~ ,)~~v.m
'er'r,'.. Vi'or \·.acht «f - PI\..~a"e doe Il e
,a,,·\>,k hii il" K;;":ot'en VB' r'~" Srr.ouboot
llaa',cLapp'j U:.i"n. xe. G:? A :rlrl'Y!'!lra:l'.

~aar Mosselbaai~ Algo~iI.~i\-~iowie en
Oost Londen.

,4tsi, ' ,"~, DI-: Kuniuk lijke .Uailstoomhoot
....._ ... l!t!!I·kll!'!!l!5-'_ . "NL"BIA:'\," W.· BUN-

BRiq~,. GeZ"gnJenler. ort,trelll ;4 otcemb.r
,~. L, ~e,,,[](1 verwacht. zal als ')Ovenl(l'ml'ld
ve-rll,·kk.: ,.WO 'p,)t i.! mog' lijk na.onteéhl'pl"g
':D hale K.'up.che ludilIg. Vot Vracht of
I'i\!,a~e[i"" IllIl" "allzoel< hij ,lp Klln'r'n ven de
S'oon:ru I r;,:ra sch"Pl'ij Unio,!. :\". ;2, ..l.rlder-
I,y; r ,dl. N.B.-RijtuÏgen aa,lt·Muldersvlei Junction. '

~.- - _._-

Het Vee zal niet' te VOreD: uit de hand
. te .koop zijn.

J. ~. III ,aiS l Co., lfal-«er8.

2i .jsren oud
do.

van omtrent I

r 1 door

VAN
• >,

.ot'bel'l Il.ela, .autlea, Aaa-
teel'beeatea. .chapea, Bokk ...
~ uke'u, ea•., .,)'

T.B l'L.uT~K

DE heeren H JONKS & Co. hebben instructie ontvangen om 'publit:ke verkooping te
houden 0

E. SCHOLTZ. 'Woe~s ag,' den 17den' December .187'9,
UN I

.Eto" zeer ELEGANT HEEREN:HUIS t, Rondeboscb, bekend als" EKELEN 'PE volgende .vt'rk;,opi'l~ VHn den Onder-) " " , ~ I get ekrnde zal plu's hebbeu opr,ERG t'1I In,·l)dlOllrt:lldtl aan dell EdW. E. B. P,nNeE. . .

. D.i.! fri.aijtl WO(lIl~'nblijf v,\11 twee verdiepingen stft&t-o'~ deselfde verhe ve ahei.l hiM en Vrijdag 19 December.
I dlg,t bil lid overheerlijke Landgoed" Belmonr," van deu E.J. heer A. EBDEN, heeft, le\','II' ,
IlIls dal, ltd v-rrukk. lijk tafereel voor zich van de welbdf!ajjseu glooiJing ende t rotsch- !rOIS- WANlniB .ULI.EN WORDEN VKRK:OCBT:

geUllrLell van dell Tufriberg. Het ligt sleeht» dr ie of vier miu ut en walld~le.1I IIII~ hel 75 Fraa.je Pórbe.u Eteis,'v.n 2 to~ 4 jut,
SPOt rwejrstut ion Rondebosch, en daar het tevens digt ~ij den Kampgrond gcleg-,'p is,. w«urollde~ 2 Sp i .. Tr""RporL (.~ 1 paar
gl'lIietlld III dt' weldaden van den Ze.ebries, die in deler} tijd desjaars ill deze IlJk~liteit uirmuntende K_r-Etelll, &lIen iu goed.
zoo verk o.. lend eli 7.00 versterkend is. '~ . conditie

Hel Huis heeft veel ~'anbouwen gekost, en bij dell aalllt'g daarvau is lIelm'a!lclf:'~ dail ~4 Paar g-edrtSs6trde !\Hrp~rden (R':li'III),'
werk vUil de echte klasse toegelaten. Het is voorzien 'Inti alle gemakken, heeft 'eeu en 5 jaar

B 4 G,·drt's ..eerde Uijpaard~lI!-,n 1edr:i Sohiet
welaall,gelel('den loeui- en Moestuin, e,u een.aallmer~keli,jke itgéstrektheiJ lauds, b~p. ',,\lH eli Jnfvrouw Pa ,rol ' :
u.et Deuuebcomen, ' '. i: 30 AatltetJb, eaten. '''0 1(0' d ru, ".-ronder
. Het lat.d beslaat eene oppervlakte vali 1 mo gén, 3~6 vierkante roeden e~ 100 'Ver&cb·irlenr Kc-ij-u i" M!!lk eli Slm-
vierkante voe u u, eli een g~cleelte d8111\'an' zou ht'el wel van het Hui_ IIf~e'!ol)derJ kU~ltlen nli~e op hulten I!"'"
wordeo I'll '.erdedd in ' 10 Vet~ ..Gemeste Slllgiósaen en ,8 Slagt.

", ke.ijen ,"
"I sp"" m~oiJe T,d;")~8eD (Baet.lards) _

300 \'~lL :\iori"o Ihuilels en 130 Kaapeche
Seil. i' Il

100 O"ibtrkkc.1
60 Velte Vark ....! .

\. 2 Spall nieuwe :Eieltuigen eo 2 paar Kar:
tuigeu. : .• .

C. F, BEIJÉRS, l\t~D.
Uilkijk, 1 Dec. 1879.

D~Z.~'+1·~JSlHacbilieS
l'geulen,

de"' eenlge

Verkooping Jn
I,

. tfN

EEN PRACHTIG HEE
,1

, ,

, 'I'eveus &al in de onmiddelijke nabijheid vllll'het bovenstaande wordeu verkocht ,l'e II
STUK GROND, metende 37 vierkante roeden eli 77 vierkante voelen, met !'!elle
COTTAGE. ~ .,. ,

HUISRAAD:
._'. '" ;

Gelijktijdig zal worden verko~ht eeli mooije kollektie goed degelijJ.c Huisrdad, rall
",elke,.ht't niet Iloodig is te ze~gen, dái zij belltal1t uit de gewO-litl YtrllcheidenheiJ die ~llell

~~dV~~~~;~~,~u~:INNEN MET ~T HUIS'l~AAJ>OM HALF ~~.
, - H. JONES & Co., Af:liagers., I

i ,. • ; f

LANDGOED EN HUI$RA
Op Woens'dag, 1QDe.cé~~

Naar Port Natal. Delagoabaá. Quilli-
mane. Moza,nlbique en Zaaibar, te
Mosselbaai. Algoab..J.ai,Oot Londen
en Inhambane 'aanleggene om al-
leen Mails en Passagiers \ landen
en aan Boord t'J nemen.

Koetahuis, Pluim-
De Visitekamer,
Franliéhe Glazen
VeriJ.ekkeu ziju,

Iwelr",e~ohe Marm.eren
I>e &amel'B zij n t"ee
. de vieNn-dertig
.het géheele perceel

i:
PUBLIEI{E VERKOOPING li

VAN.. ' . Ii g1 '~'.~
WIJnplaa tse~!.IBélangrijk~,yerk~oping

!' "jl Levende Have, ênz.,
TE

DB ONJERGETEEKENDE ZAL DOEN VERKOOPEN KI..iaKoggueia, Afel.lf.ruster. I

W'OEN DAG 17 °DPECEMBER 187;.,;~:DE Onder~eteek,~dl'. wensch::n.Je lijoe SIOO~. ' : , VEB te "8rDllnder811, lal t I

, . ", . i:, I °l) \\'oensdaO' 24 Dec as
De Prachtige P18lI1Sen, Ilel.oorende DRil den overledene, genaamd "V'l'eeschballk'r len 'I' "'" -' • • .,

i. Hl'rlpOIl," geJe~~1I i!.. de Afdeelingen van Malmesbury en de Paarl, 12 1nijlell! ~an ' ,'S MORGENS. TEN 10 URE,
~.elli.I.{gton ~" grel'izellde aao elkR'lder a~n de Be.rgri vier. . ' ~ j I publiek dOfn v.rloopen, Ol' de pI1l&18I'ORTOIlf,
" Drze Etgelldo~m,," kunnen al,s ZIIa:I- en WIjnplaatsen IIlet overtrofft!1I wonlell. I I ,gtl'gen uls hoven:-. '

, ])e,. Spoorw~gs.iatie Hermon slaat op de "eelle Pla~ts, eli er is een \'(!ortrdLlij k~ ~Il 1;00 M, rjllO Jh.~els
wjnstg~,ende Pont III volle werken4e orde op dt' illllLere Pbats. ,! : 1.00 Do. OOIJen

lf is een Prachtige WEIDE vioor yEReli eell goede. voorraad WATER liet l1elle~le 1100 -))0. L'mmere1t
. . d" ' . . 0 : I' 400 Aan'e.Jbokktlll
Jaar Gpr. . . . ' • ;...'. i.1 12 OeJrt'@88rdeR ill

. Hd WooilhuI8 en de BUltel1gebouweli zijn III uitmuiltellde orde eli ,eel verbeter!], 12 D'! MU I pa:een
Tegelijkeltijd zullelI worden\verkocht 'al de LOSSE~GOEDE6EN, ht'sluude u:H- ') S a TO. 1.i ~I ele~ o'H' . . K'k' dh" ii "'Jlllre~O'8en. u,llraad van Iedere lIoor,t j!1I' eU 1(lIgeree sc ap.'. ' I i 1 Hok-a" n '( h 'I' ). K ~ P "T' K'" ., I [ ~ et' , ~e f)e OttO_ \.
Als,mede Wag~1l8, arren, Knrden, lIlgeIl, ot!IJen, Schape'l, PloegelI, StU'b'*+", 2 Kupk.rrelJ (cioar KL~G)

L"gger8, Br8Ilde.w~jllketel, Bla~8baJg ell Smidsge.reedschal', e~1I Pout ~I. Boot comrHet, I 1 BU~i!Y
en eene boe\eelheld andere artikelen voor het drJJvtn vali f'elle BoerdenJ. ! i 2 Spa.n Trekgoed, en wat meer zaJ,wordh.

A. H. SINCLAIR, Executéur Datit'f. i I aang.bol\·fI,

Jl S. MARA.~ &"CO., Afslagers. . vtrnrs~lUlgti zaUeD".rele. ,ent ...aft.
. " . DIRK DE VOS, P. zoo•.

I Wore std, 28 Nov. 1879.

ZW AVEL t ZW~~VEL I! I ~~OS & DOON, Afalagen.
1 \; :

I)E~ndergeteekenden.hebb~1I \'oorhande I BRANDRAMS ~LOEM VAN ZWA ~~L,
, In vilten eu tonnetjes. " . I i

, , • I '

.'

Zaai...en
In dell Boedel valJ wij len dell heer FR;EpÉRlcK RIC~RD LEE, R: A.

. ZUID-AFRI!\AANSCBE

KONINKLIJKE .MAILDIENIl'. t,
zODder BOht te ~laan

~p,IUU:Der09'8r de £200
Ebbenhout, ,bezet
zich eeu prachtig

zeer, rijk Marquetrie
Marmeren Klok,
De Meubelen in

TÏDdt er een MHBstve
Pleetwerk: en aDdër&,

l:e K.1. K.I. Mail ti.if. dat onlangs door den .!oormaligon .Eigen8&r,ria ingevoerd,. "as ui
_ op de kosten, ala beWIJ8 waarvan dient, dat ail Meubelen van •

. ,. . . ' gekoet hebben EeD 'g"deelte vaD dat Ameubiement is van1)I·, ~' (omhoo'ell d, fn LI I" nrtrt·kken \n met las voor Kleederka8t en Toilettafel. In de, V' ·u"......,,,.-,
bi .' ,,~"apslad 1,il[H, <Loudell om ,den linden Note!bo;omhollten Stel Me'Obe~en, bekleed m~tiKarm?zijn~e Zij

,_5 ..t~. Vla Marlena l'" Plymouth, te Sj Kabinet Notenboomhollten Plano, "armODln~. ChltronDlere,
~ .. ,.., .n . Ascensioll nan'e~.geu"e op ~ p.lI~ en eene fraaije Collectie Schilderijen in Olieverf', Chromos en
,u'>C!J":.tlj' eli. HO'Ot rka ..r'Jts .. orden ultllere~ de Eetkamer zijn van Mabouiehollt, bekleed met' Paarde haal'. en
':'- e Le verlllllhl, rl II\! 'Uil 10 percent tU!schl~ Aa ttafel met patAnte Sohroef· alamene Ba.Jfet in denzelfdeD I
E',~eldl,d tn "r Kanpkolonie f·n Nalnl. V DEe , van Smaak.' •.
Dec \'. ~AYMOUTH CASTLP... Kapt. ROBI oorwerpen IN DE BOEKERIJ

s ,s . > .. -

Drr, 1G, WARWICK'O.-\ STLE, Kapt. WBBSTli~ la een groote Eikenhouteu .Boekenkast, die omtrent.400 Deele~ beya',
Dec. :,0. BALMORAL C.A.tiTLE. Kapt. W1I'I. worden.. . . ,I:'. . , j

crnSTES. ) • • Het boven8taande IS ilecht8 eent' scbets Vlllti het HUIS en T
J'Il, 31), J~~~:COl\WAY CASTLE, Kapt. , '--~---'- -- - _;_TL'., ,

ANDERSON &; MURISON, Agenten. De ltrkHping ... liet Bais""" lal heKi•• e...., ' .

. IF.JllFVR. P. H. WETH~I!R, net ,.sigeeel ".r.t .p~e,eilel •• I

opgeyeild .~. '. JI!!l.
31. hUe Kaapse"'eSe....,.· u.a ....

ter Bekke., .

ZULLEN' "ordt>D nrkoehl ·te Woroeater
np

Zaturdag, ' den 13 .,dezer,
S' MORGENs TEN to VRE.
DE VOS & THERON, Afalagen,

Worceitl'r, December 1879 .

SUIKE'R I SUIKER II
aar.

i
t t

~ 'i ;
Thans worden ootsch~t:pt uit de' ,II Concordia," van Mauritius, 1748 pakken Suik~r

alle icbakerïngen, van Donkerbruin tot BeSt 'Vil Gekri!otalliseerd. .! i '

DAT l1:erief~liik huis V,II' wijlen!
meJ·ufvr. B8E8U& op den hoek .. ,

van de K, rk- eli Lan;.:c.lr ten ge-
hebt " bb~nJe, Maakt hi·.rmfde B""' b"rtl :buiten·
trlecJtll bekend, ,lut zij tban. in staat is hen op
de b~te en goedkoopste wijze te lo~eueD.

MIELIES I ,MIELIES IIEr zal ruim 'Bonus worden..
.>',

11- JON Eeu gro,o~e f~prra~dvan all":$o~rtell.J \ .
"I' "! J. G. STEIJTLER & Co. i~,, ,

~t. GeorgÉ'8traat, No. 28.Kaapstad, 1 December 187(}. .. .

.It
I"

..

\ '_ ....

, .
1 '



i'

~.

50 Extra ,étte Kapaterllokken

ZIJN uit de H1I'lfl r Koop bij .Iell o..d. r-
:lc'euke «le. a-u tijue plaIils •• Eila ..,lia:;

ilJ rle nJt!nlilJg Wore"slt>r.
S.\,K. Z. I,VUN.

".-aUGXOKST VAN

HASl~:)_JNIAYER.
. T\IBATRI ROYAL. ' ', '

i. .
LA A'l)ST& :UITVOEH I~C E.N.

lIe,le,! (ZArrtJRDAO), 6 Dcc-mb r .. ,
MAAN IJAp, 8 Ucee' ber,

PUBLIEKE VERKQOPING·
VAli

Kostbaar .Vastgoed,
,TE DURBAN.' -, ZAL op MAANUAG.

do-n yerkoopeD,

19 Prachtige

p~r. BASBLMAYElt,
li}lo ver1Paar(! ... ('n .er.ldbt>r:él!l')e TQ'r~n

, [.: fin G oeb.Iku tit.

--_._--~ ----!--~._----
-"

BOU'fSTOll:lN,
ex· cc RÓ8lin' 'Castle" 'en "Thirza,"

QUITABLE,
Brandassurantie Maatschappij·,
ADDERLEYSTRAAT, KAAPSTAD .

._-----,--------~--- -,

:Op Maandag, teden Dec.,
TB 10,gO v.K.,

3 SPA N. T REK 0 8 BEN, , Zehre Vijf SluH" 1."..,1, gfle~e~ te DDrbp'"
, GkSCIJIKl' \,OC)R' TOGTGAXGEas, . (yr r- grr . Tijg"rherg), met. de Gebouwen dat\r~p, ,

k h t' WORCESTER' bevattende WoolJhuÏi! nht vi, r Ka'IJHB, :::Olal ,
ZULLEN worden vor oe te: ear. .

op , Dil Eigendo n ii! .gooi vocrsieu nn wa' er uit

Woe'nsdaO' den 17 dezer bronnen, en is beplant met eeue vfr,eheiel~nb,l!id
, :::, . " , Vruchtboom ou. '

~yoge~ en Kuizen,
de' Uiltl>e,ing "'allf A" 'bij !,<lele 'h :'rgalt

, betf.:

Hij ,Ill niruwe A~ uitvrern op tilo .wo,'rl'aol
Irutrumeol, Je

STY LOl' A RF E,
Een Muzikale "itvilldi"j!, door ·Oln'n gc ]{ieulfl,

. " 1,1~'deubeu,. Id d.·

MHtDUmIPlII.ImtRA.Dlomu,

I
', Madame WilhelmiDe Baselmay,er
, zat vt'l'IIooijlltn iD ket {,[lbt~:ip'lij~e ~ebtil!l

DEJAARLIJKSCHE ALGE' VEB_I nn het

DERS ~t~::~~b~e~~eD ' U., ,IRIST lL~~_~~Bln r.
Billik, ' £100 BF..LOO~I~G ,MD ie I~r ie d,eWOD,'Op MaaiuIa!!, 12 ~J 'aaust dr~b.re Ku~ty,rni>(llnlC:~lan Madame B,sIl:

C' . • Jl' lu.nu:, Ont"orateliDg nsdcet..
DES VOORMIDDAGS TE ,11UilE . i .....__,_ ,

O "I' k ~I' ~'6nt ,aD 1,. Nieuw PlO ramma "an Illusie". O,p'redin., in VRn de Dir leur, 1\ e;!,' Al" - _ •
de A.all .."de,enbtd"",d~r Ha,,~, t tot.31 'vali HUNYAUI LASZLO UR, d " Houl1M' .

seheu Dan.~r. .!li c.mber 1879, le o'"tva"l; n.. D" k ki De VoolSt,1linien !U l--n bes'uitr n 111"\ ~Iada, •.•Om tWt'e }re t. uren te I" W "
. ' HAItELKU'I£B'1I V~D UNI:'\G ""'(Jr 1,1.(le h er-n JOIII'I PHILIP en H.

AudilOriU'" iu 15 S"co"d~rl,Hi beurlwi!seliug aftreden, ., I Vrl ..n \erinl1 van PruH'lf,m,' ('I, 11 Ai-ond.haar' zijn, eli één in p aots -eo
Ross, di» bedankt be,ft, I n om Peuren op~n 'om b .lf '; V. o"~., Hi·S le
te behandelen. b..gillnen 1001 8 uur. '

De namen der te~ 8hnvullinl{ ,Ii' '" .akRluren al. ~JUJZErf DER P.I,AAT:o'E ~: "f,·~,icir~d
D' kt eo voor te stellen Knc;rlmall'D moeten eo LOgPA Ss.; PI't, :.!s. 6J.; (.'.~"'I': I •. 61.
Irs <ur, r::l', ()·'·t 1 ' L'22' t 1£·3 KRnn tle Direkteuren door twet> Stem'grn'gtlgdp.1 rrVa e .... ~ ,aD ~ •. 0 a os, .u rr,a

EiKtlOare!l in gescbrifte word. II ~e~en,1 t!ema;l~t i H,.lf Grid., " " .
Tóór of ~ MAANDAG, den U~II deser, des I B sp'ol:en pl.atlcu til 1umlhe'aa,,~c~ voo- ,elk

'ddP t" '11 : ' der bov""jlet>oelllde 'VO:Hslelh,,~," 'IJ le b~,o.
,oorml "ga en ur-. I'" ,A I I. '. m n biJ TOO.PII, ". r -r .ysta». Het plil!

'Op lad ya., :'en Ol ektlt~. 'I iii i·' zie. ~,ij TRORPt: , ,
. ALEX. BROWN, Kanier. Zorg~. 0111. gij Pla1tsen krijgt {Jm h- ~ gedrarg

Kaapstad, 4 Dec. 1879. , I te yermIJdt!n.

Speciale Tra.m 'faq Zeep',nt, de Rhd te r<llrM U' ZIE l(! I ~cn na u~eofl drr ~oo,"dli g. . _

HET b..... n. goedkoopste M.,.,;jn om I"Zuid Afri~~n" Almanak
PianOB:i~OniumB en an~~re .uziek· EEN BWALMANAI

iustrumenten . ~ AL
Z tegenaan te ,el afren is dat t,nn I' ' met .de

BYRNE " qO. luitgegev~
p ..r . ,!e Durban hebben wij lIitgekn'gen een I Advertentie;" da.a.rvoorbestemd, m~

uotlll uItstekt'lIde ' ~ voor den 15Gn December worden mge.
Eqelsche en Duitsehe Pianos en )BarmoDi1QDS,I zonden.! '
die 'elten de InojCste prij", II "erkoc*. zIjno' ! S1lUT8 &; HOF1fEYR. :

Gedurelldtl 'dil IOtlp8ode m8~rld J;ull n wij --
uitpakken:. ! I .. I DE "ZOD !FRIKA.tN" I~'
. Omlrent 30 k.l.s:ell In"lru.menh.n~ Ier b~lIl!tl-, 'T T " • "

&ln6 waarvan _IJ leJrreen ull~,oodl.gen. "," LKS\ IlIE~ D.
A'lcierlt>,.8!ir~at, N.G. 21.

" '

n, op dit bla I is in Je ~!•.j
.'J de BuiLtlillislrikkl) n ,"',

t:OG,rull:t~e'f.(UJU1J~'m',: Aan. el, ('11 '11'[ eke" sr
, olie bla,!en pH .•rek 1(t,·~t"oodt·n,

voor het Bl&d wenschen tt
drie m&&oden vooruit

van hun voornemen.

voor de "Zuid·Afrika.a.n
en Volksvriend."

Geo. :'\llIl1'lIy.

- W. A, Joubert.
P. T....ue.

~ J. C. de WI1&I.
- D. H. ViljJt>n.

- J. L. Kn6bel.
- C. J. v. d.Mórwe,JJull.
- R. C. de Villiel'l.

L. H. Gold!cilmidt:
W. J. Terry.
J . .(. J .•TRil Rensburg.
J. Il. JIior~arb.
P. F. LindeDherg'.
B. Keet. I

J. J. le "R<wx, P. du l'.l,
Geo. HodglM).

. J. Kretzen.
P. A. Lockhoff,
D. P. MlIl'Ili" A,z~.
A. L. Yhinppini.
M. O. Louw. ,'v
De Villiel'l &: Ceoui,1'6!.

• A. F. 6tiglingb,
H. J. Mor~el.
19n. I.. Ferri>ira,

.......'ll.P"~U(Ri~eradale) A. G. H. van Velden.

.....'~Pr<>I (Aliwal N.) C, G. Cloete. _~
} B. Wethmar ..
l C. de Greeff, D.En.'

~ - Ju. Ik>nnie. . ,I.

- J.J.J.MariU.:
E. Meyer, N.zII.

Porland Cement, :;roote en il:leine 'Valen
teil CJ' V IIlItj"jj ,
l Mauner Cement
·Jp.juen, Billdi Is en Buxt""

loer tegels, 12 duim vierkant
eeueu, VUUl'klei. O.t'llllimpen

t GIHs, 18x 12 lot 50 X 80 «luim
GIRs "oor V.lIich'e":

Ot"gah'allistlerd IJzer, 6 lot 10 vod
t eu ell M"t'rt"" Leispijkers
en B~adzi!,k.

EX c, T4YJt10UTH CASTLE" i r

's MOIWENS riN TIEJ(, CRE. F. J. BROERS,
DE VOS ,&; \THERON,

Afslagers.
~cr,lari,.

Koapttad,. 4 Dec. 1879. i
G. H .• OWa, Afslager. ~,.

.
,!

WvrCl.'stel·,1, Dcc. iszo.
I ;.
1 "

I 2UBLIEKE' VERKOOR.NG
i . VAN , .,',

Levende Have,
B.erdtrij~erttdH.ap, Graal'l~u:,

TEil PL'A.TS. ~i;'

Struisvogels! Struisvogels! Z W !D~:LaAI!M~,
J "\I,: O,.r·"r::f :rwke!lr:o, {J' I OOI hi k ,a~'!ue ge- I"
J I"s:. za, (." l'uullc~~ v' i i -~ v.,.koop.n, DE On<1e.geLt·k,," 'e, zich pO' "I'! at~,kekochl
Op Dingsdag, den 23sten dezer, . hebbeu.le en op L~I pm.t R'nR. ""Ihet Di~-

sklof, tr!ct te ferL,t n, al publi-k ':0 n v rkocp ..u, '
'e' p aats- .1 Roo.l,wlOl," Vour. Cog-tlU t
Ltt \·"I~',,;]r. l:aUltlijk: " " . Ol~ nOlldenlag,.18 Hee.; êl.S ••
5 Paren fra.a.ije Broeivogels 2 Spa" ~edreS8 erd, Fzrl~, 4 . 11 ~ jaar, 6

.70 Struisvogels, van 21/2 tot 4 jaren oud Paard-«, 250 Auuteel SC'H.lJ'U" en Il, ,kke , 8
A.antt'r lbeo-: t'II, "alro~lIer ee ige I", iJ .. : met

15 do. van 14 maanden do. Kalveren, I Wagt'n, 1 Ni-uw- K p' ur "d V,He' ..

22 do. van 11 do. do. 1 do. Open Kar op \'~e"PJl, 6 U!lI,ll~1eli 3- [)EZ
10' do. van 1 tot 3 do; do. Enkel "oor !'Ioeg n. 1 Eg. 1 Kocrubarp, 3' Sp 'Il ' '

• Tui;; II, I lv: Vd Zukke " t I"t :-<tr. ep ~ZRkko", I, , ,II'
l ie '\"U_,''''8 ziJ";' ill P:"I' ra \"onJil,ic eu do m- r- ste en"ilnz. . I· IL' , ,

d"lhei.l in volle Ve i..relld,a~t. n~J J' ~e Vo~.(s .GR Agen
,ij" bijzon,ler f "Ri eu "or,ien g ..wuarloro;d van ' . .. AAN.·
Wil,l~ V(lgc!s x' teeld to zij., 300 ~{u I Z"adu"' e-, 100 IDU" Kore, 3u

IJi,~ n- II l.i,> Le\!etri~ iii" 7.iCiJ vun e-n mud Os st, 20 m.id Ilog, I ht Ha'tl stroo 0
I'0·dell vuo!~"arl V()(~ls t e H;z·k(r,'n, b Locren Kaf, Huisraa t, 'I'Z, '''Zo
dele ge!etclll::eillllio:t te' Lt,. n v t.u: bij ; a .

d Ronde en Blind Zalg M.achine, met Boor MaelÏjlle en Boron
d zao~ TOt'lótel om aan Houtee Banken te veatig:ell

, , ~

ORGE·FINPLAY & CO.,
IJze~p&khuizen, Gravestraa,t.

aatschappij, .besloten zijnde de Zaken van hare Brandassurantie
breiden, is voornemens Agenten vin de Buirendistricten aan te
aanzoeken inwachten van al degenen, die g~egen zijn zoodanig

op zich te nemen. .•
J. P. HERMA~, Secretaris.

, '15 Julij 1879.

St~rSUI.hens 'Iufallt Scllool!
G. 1', VA7'i ZIJL,

Af,luger.

,GEVRAAGl) :
EEN vlu!.!ge en :aerlijh JONPELING OlD

-dienst le dOlH Ml. verkO;Ollkl, rk io' OOH
laken' I :,

• . S:\tUTS, Lothv' It Co.
I I

Mdlmeabury" 23 No,~mber 187~.1

SIJBIUNI) Jj'. v , iIIIEK~:R:C

"I\"rl,3 D. c. lfii9,
J, S MARAIS & Co, Afslagers.\·O'1,ln.KeIJtool·, )fonta~u,

cl II, c-,u' .. r I':Ji'J. ----- - --~- ,-_----- --'-_.__ ..

I\OLONfAI.E

Wees~m j~ en Trustmaatschappij.,-',·'V()R~CESr:rER·.
:prnLIEl\E VERKOl ,PING

VA)!

Kostba,arVastg(~ 1

UITVERKOOPING.
PlJBLILKE VERKOOPING

VAN

Roerende GoedereDI" deu Botdol ':1" "ijl r, de', Ill' r P. J. Ih)iS,

EliDE Ol1der~. t~tk"nde als. Executrice,
Tcst811'l'0'1.;r" in bovt'nge'loem.

. d~n Bu' J, I ill I pil' li~k dce, ,'. rkoop n

Op Zaturdag, 13 Dec. aanst.t
~ '~ YOOP.YIDD.\GS' Tt)! lO FI'E,

MET RUIM,BONUS,
z',ke,e 1'''t'e Eig', dOJillllil' II ~.-i, M' "_i, ll"rban.

att1l<lI, 1ih~cr.
No.1. liet Woonelf ' ..11 d,'n o,e,',·de e met

\\,U(,):ltui; 'II twee Buil~ " bvuwcn an "X, frohl
makc!l":" , ;,ar d~, ::il.rn~t; rl< Tuin is hella"t mei
Dl! r'ci V,uehtlloomell.

?\o, 2. Ef_tOUOlII 11",118 l'dhuur,1 nan den He~r
DANIELS, e" g'ebi~ik' al!1 L""i",hui. ë., WillkeI.

f:u e./staan'de bi., ," ,'" ij bijzo d~re ~..Ief;:ell-
h"id art" "oor d"~e""iI Jie z:eh wiilro ,ocr/ic'n
vni) VI'8t~oed illhiel', • a··r gem.·lde ~:igfn'lommtn
gek!!, n zijn i.. h, l b, -to ~ (;e<)'o '·n d ...Sta I,

. en geschikt voor h"t uri)v, Il \'IIJi Hand 1, rill.
Voorts, eenige Losse Goederen.

W, d.I'. J. RENS,
EXQl:u' ric· Test

F. L. Lindenberg& CO., Vendu-Adm.s.
\Yo('e5ler, No,. 18ï!.I.

. , ,

SNOEK P(~KEn,AAa,
Te Koop in de f&khuH. van

LO~G,' CORBIT~ & Co.,
80,~Uangestrllat .

I .
i 'Julij 23. •

Wrfskamtr
KOLO:\l \ LE
en Trustataatsehappij.

Publieke Verkooping

Vaste
TE

Goederen
KALKBAAI. J . . ~

DE ~ewo' e Mann Jelijllsclll! Com,j,i.si~ Ver·

kooping ",'" ,'.en O:tder&:t"yrnd z ,I
g(>boudon wordeo op <'

STEL~ENBOSCH. '. "

In dcn In!Olvrntnl IIp,·,'el vali CO~'NAl.IB

Woensdag,
c 10 dezer,M~;\ANDAG,

Den 15den dezer,
Zal ter plant se zelve worden verkocht:'"

"

OP Ale wanoeer fU lell wor·I,·1I ,rrkocht N"goli~
Ilooderen iu 8oot~en, ~m.er .. al"e',. alu-Kuffie,
SlIik· r, Rijst, Zdl'l'. Kna'sen, Kaas, Ham, Ol'e,
Boler, Vc', ell'., '"' .. Vonr'. 0IU8-, Aar,Je- ell
Iller"f'rk, al~mf'd" 2' Paarde, 1 Kupk.r op
V ..r ..n, eli wnl er m"er lOll verkoop zilr worden
a,ungeboJeu. ,

P.). BOSMAN, P,'n.,
. ~, Af~lll~tr.

St, llclJbr:~cb, 5 D,ceUJuef 1879.

en anderen, wien, Uilvlullt Malm"8\'lIry,
30 Nov., ,1879.moge aanp,an. ~iI ~iiiiir~i"'.til!l_.·....!.'l:l, .... _ ... _

b. 'a.mt. ea Vriéade.
hIe. Ben PE HCE ~L G RON DS. gele~pn

nabij do \ïscl"rij lt' KulklJ.II.i, wa 'rop
lI:t,bou1. I 'ban • n \\'oor.llUis ell Iwee
Lan!!e Vj'schermar:-; !lutten, de e~"e
omlrent IiO vod, d,· ..odere omtrent 40 I

, voet i" 1~1!1l1", I
'!Jdt. Orio PJ<;H~EN OIlO~I)S, "na "p

g}'i>ouw,j s'aan: dri" Cot'n'..!!'. 01l11eréÓIl
Oak. Dit l':i",ndol1l_ is ~dégen in de I
nabijtlt·j I Vil i l't;rc .., I Nu, I, I

r.Q.~n.!c ''',·.'nde' Ei.c,. ~omml''' ,,,l'en ",orJeil I . YAN WIJLI':N DRN r

op!{~.ell,j ill één of nl;' r P,·re ••·I""" looals 0,1 I~EnW. ~It W. ROlE. IlT, ',,~'~' ,', Sr.,
ko('pors hPSI lUI ~..ri v"". '
.Er zal Li®ra.al Bonus 'wo~den' ZAL BIN:U~ WKINIGK DAGEN HET LICHT zti:N •.

. gegeven. ' J ) E prij__' z ,I lij" 23. 61., ,oowei Buit",,, ~lsi I
D

"

•. . lb' Il I ,de St.el. " .e 'er.eOplag za t;{IDBtl 8. ~ aar. i Do t ol. ijk, ~end~n v dl' d,!" Ee Dr.
G. W. ::;TEIJTLI<:R'" : ROBER1':!oll' K·lie\·~n, le't" einde vrrt

Ee:,ig Cura;r'r. ! 'oorkOlD, n, hunn"- bestellingelI ,1a,lel
I zenlt'·II.

I

gescLilldt kenni8~e,·in~, dlat
m,ijne Vrouw, WILBILKIHA
!:(r.h. ORIF.FBlf. mij kwaati.
, ik mij nieL , ..ra-nh,oorale.

,ig-rlti scblitd, tloor haar 0"
W0rtI?T "eke,in !-\oma~kt, IIut OI;S bartelij~

I'eh~fd Zoontje, WILLEK JACOBD8 DV
PL!:SSI!, bed,'u namiddag is overleden, in d.n
ou errlom -alt 3 maa"den en 26 dagen. Zijl!
ht.ellgaao wordt door grliefJe GrooL OUliers. zoo

Raogegaan., ", .wel nis door 0: ft di.p gevoeld; nocb'aDs tro08-
D. F. HOMMEL. I ten wij ous ruet d- 'woor,den fRO ,I.n (iroott>n

Kin,ler,Hie,nd. dit! gezegd Il~e~t : "-Laat de Kin-
.' 'drrk,'l"s lot mij komen en verhi"dert ze niet,"·'ERWIJZGll . lell7..; loo,"Uen .. ij ,wijgen en IiBltbi,ld&, want

te VLA.GGEBI';IJG, Di!llrik~ I het i~ on8 al. lijn wij mel.een :!,'uden ,dtand a~
Daar d!" Ond'rw'ijrer, de: den Hemel gel.l?ude," en ...s on. als hoo~n WIJ
~. n b ro"p :uaat,elcieu aI8~.:·he!Uoo~ met !UJn Engl.natem to·roepen :

erwij ref Mogenbf,llen heef" ZOO II. lo Trturt, 'ouders, treurt «:iet meer,
voor oen I). rde-kla_ School, Bet ia lOO z·Je!. roo zalig,
15 Ja·.ulry 1880, legen !len'! 1Iid boven ,bij mijn H.e',"
. jaar, met cene geridlijke IPIETER DANIEL HE ,\YET, Jr.,
I~~ I' or Roar~~r,. A.aflloek,l SiJ~ANNA JOHA,N:NA ELlZA.U. IlH Wgr,
biJ den VOort)t~tr, d:Ii b~er I Gtb. Huoo.
'of hij deen Ont.l!rg.t~kende.1 Onder Bran,1 Vállol, Worcelter, .
DA VJLLlER,S, e.eretaris. I '27 NOT.mb~r, 1879.

I N. J. D. GORD!q~,.
TAN~HEELKUNDIGE.

P""U""'.'Jo: E N P!tA C H TIG

LITOGRAPHlSCH PORTRET

Ueho"w der ~amer,
l~,r:"pl,i", ~Q. 3;

Ka:'p:;tacl,'" Ilecember 18i!). ' VOORSPOE DIG BEV A
we~e8Cb8~De dochhr, de t'Cfllll',~ooote

J. D. Il
WellingtOtl, 24 Nov. 1879.

J. )I. BELINI'ANTE,
BO~~HASD"L,\AU,

Gro,":eplei , K ,apltud. --Behr, Weléh &; Co., Afalagen.

"

'.

N~llwjaarsda.g in ver1l&Dd
" Jllid Afrikaan" wordeD

..

W. A. JOlibert.
A.. 1'80 Veld~n.
J. S. HAumaD.
,Po J. Na~M.
H. Villi d'er Spui_i,
A. Spengler.

fT. Roos, T.ID. "
D. J. A. van der SpUI,!.
C. M. DoulbWllilt·1
- Faure.
A. J. Mlbu",rb·1
K. de Lmt. .

- W. F. Zepp.
J. S. RallbeDbeimer.
J. L. Conradie. '
L. II. ~eet.

- F. Rll8!!Ouw.
Joban TbeunisseD,'
J. Mader.

~ , P, D. Rossouw.
G. Reinecke.
J. O. StepbaD ..
- f$lerreo hel'jt
H. W. v.d. ~erwe
,H. Holmen·

H. FlIl!'aD. :.;
Otto. Barker,

- G. de Kort.".
- H. L. Neethling,

F. Lion CfIehp(.
H. J. Wcrn.ich.

• G. de' Kock.
• C. Dredtill.
(
E.G. Ma1berbe.l
J. F. PelIItl & Co.
G. de Wet .•
A. W lJill,

...
·BI

~bU
1

D'E Ou'
, al) Jl

'"I wiJ1en
wijle" JOB'
diJlrikt Bic
TefkOOptfl,

Opdef1
" CJ
liet' Hui!
meldt'fI Bo
kal,I, Kntel,
,. roler 7al 1

!s
.MJ

Dec. 6, Laatal
Dec. IS, Niel
Dec. 20, Een
Dec. 28, vsu

'.1' I'

n
Dec.9.-:

v~ J. B TI
Déi":9.-

ken, VIlJl J.

Dl'C 11.-
P. D. "(ura
, Dec.l3-
van D. P. v.

Dec.24.-
GoedereD, V:

nee, 13-
d. TO,it.

Dec. !9 .•
pen, enz., VI

J.
--Kil

Goederen, VI

Dec.10.-
du Toit,

Dec. 13.-
Rens.

Dcc. 13-
taD B. J. 0,

Dec. III -
Abrahnms.

Dec. }D.-
.reD, van-

J.

Dee.23.-
en Losse Gc

'L ±

AIlrdnppeleD,
A brikor.eD, JM, oter. per lb.
Beet, per boil

• J<:,'Dden, per I

Ei j"rp.n, pe~
Erwten, groe
Oaalen, per e
H~Dder8, pel
Kalkoenen pe
Komkommen
Kool, ~r Btu
Limoenen, PE
Lammen,
Peren, per lb,
Patatw, per
PnUmell, pel
Pmm per IQ(
Varkene, 'PP'
WitteWortE
'" oJ1;e18, per

I
;I:~b8. Aard
16 lb. Bot

Eel
Ei)

21 bs. Ga
Ga:
Ho

li bil. Ha
II Hav~

18 bil. Ui;

WGeliadag,
Donderd81!' ,
VrijdIJC,

&Bl

Dec.2--S
Sandwicb B
2-At~)l1I

Plymo!Jth :
AW!tnma.-
2-tapl.:

Mallritiua.-
3-Adela

NS)V Ill}!
AndeJ:8Otl &
3--Them

BeDeUMII &:
3-E~,i

Montev~dt>~
ageDt.I.

Dec 2-LOl
2-Ny
2-\\'.
2-DiI

(Je
3--P6i

:: 3--Nil
3-h
3--TII
3-,At



R..

!l,

lieuws.

er

~ Wou-
BUIL_

lf ada" .•
Ir

ond.
lli. g

e.tcirkd
I.. 6.1.

moeten
I inge-"

~YR.

ikaan

.R.Jn.

Tg.

iYreB..

D.

Jij.

HET "0B.ANJBYBlJ8TAAT8CH FA)(ll.I~" ÏI
een. tijdechrift dat nie belangwekkende, leenaDie en
amU8&nte. stukken beyat. AlUlgnien laet eeU bij-
"oegeel ~t JJ. BZPrUI il, 100 wordt het" yoor·niet"
nitgegeven, en sa1 binnen kort door ~heel Zuid-
Afrik. van noord I\UI' luid, en ftJI oost naar weat
worde~ fleluen. up het oogenblik ÏI het FamilW.Jk.d
_ r belanpe!dlend, aangesien daarin de Holland-
eche venillinfl nn het ·bekwame werk nn del! heer
ALFRED .YLWAaD: "De Hedendaagtehe·'fran&.
nal, n "oorkomt Dil E.rpr- wordt wtgegeVNl door
eene maatechappij van ~je VrijltaatllCbe Burgen
eli bent, beWn het Dieu"" van den Vrijstaat, ook
alle bel~jke lierlgten uh Natal, de Tranenii,
.Kupko!orue, DiamaDt"eldeu en Europa. .' b,~e-
nin!l'8pnjll 'foor lJ. E.rpr_ £1 7.. 6d. In t)Uf.

, Applikltilll te worden ~maakt ten kantore "fan De
EzprIIM, BIcIemtontein O. V. SlMt.-[ADv.]

BRITSTOWN.
publieke \1rrl{oopiq.
}
\.I illl ,r~·t e~e~':'~" lj'." .bOft.I,,,igheoid
} a', 1 x ell' IIr In" Ihlr In ,I. n ll~del
",le'1 Me'. (;""A \'!~ER, wednqoe -•.

ur, • \. M"
"" " J,'H~:<'tS I-~, -Ó, ,.,,, lJlIflll.ei,',
dil! rik! RldlUlOhd, t.: I'd l ubliek e Vei~ll!( dOd,
f"koClpl"', l e Bril' town, ;

Opden tsdenDecember e.k.,
om 10 uur 's Morgens,

l'e! Ilu ·r"ad, bl, Q·t","I:' 1011'· 'I ovq'j.t-
ne'J.lI hlrdel, besr-ande uit Stoel" L·d.-

dl." 'in' '. K t, I·, Ked e i o- . ,,1st· " e , 1., ""'., ,.,. wat
T r. er .al \Y"rd~n v()(lrt~.l,ral!t '-'r '·PrkoHpi1ll=.

J ..T. V'Ig~F.R,
Ex CII eur Tt, t.lm. ntair.

Br ;','\\'11. 24 No"~n,btr 1879.
D. H. Viljoen, Afslager.

WEEKDAGEN.~--~~tl~ _
~ ál ~'IQ Q l's:! d
"cl 0) "2: .. ~~ ~~ I to) I . il
~ I !1,1~ll Il

-v-ert-r-e-k-v.....IUI-'---'--j-1 !
KaaP!'tad _ a. m. ". m. 1 p. Dl.
i'..outrivier- -.. 8 ~ 1 151 3 sa

2 8 1:1 1 281 3 48
Durbanweg 121 8 471 2 7 4 31
Kmaifon~n . lOl I) 12 2 37 -5 4
Muldersvlei - 261 9 861 6 31
Kll\pmuts - 29' I) 471 6 48
PIW'I - ~ 10 ~ 6 20
Ladygr"..vhrug 10 ~19i 6 31

V, Wellington 10 48 6 150
Hermon - 60j 11 .

:\1A:\XSVERANDERINGEN. Piketbergweg 1- 711 t2m,~
"-. ,l, LMt&te Kwsrtier, 8u. 67m. lWIlid.l-- Tulbaghweg 761 12 8' 6 38 ••
LJ<'. ""II'" f' ~ne.gn'e-r - 0".1 1 11 7 2 ..Dec. ;:!. ~iellWI'MRlm, Ou. ISm. IlAlDiddlljle. ........ 0'* I
rife. eo. Eer.lt~ KWill tier, Ou. OOm•• lI&Dliddart, I - ~:i1 38 8 ~
Dec. :.'~, \ "llr ~[AI\n,5n. :lOm. II&Dllddags. I Goudiniweg - 1~ 2 61 8

""" .,.."""""""""""""",.....,..,, ...... ,1 V.~=::_ : l241 g ~ 1~ 26 .
, ~ ., '. \ I, iN. Jtexriyier Ooit - :ID 4. 261 11 0

I Komt te
I J".m.

'\ 'O~' f' "OI'I.lKH f'. . V. Al r.eo. 1601,11_70 1 4
J Vertrek van I

' I

M
,: a.m ... I

<lntlllluweg .. ~ li 6 o 2 4fJ1
A. Ooustabel - • i 7 21 .. - I
v. Matjel!fnnteill - 1061 8 lo';: 9 11
• Oroot1ontein - 2381 ~~ U:.Ó! ...

Prins Albeltweg -1'2661 1 ój 10 58
Komt til . I ,
Fr.ll;!~rburgwe:r -11 2 46\ 12 4

STATIONS.

- _2S2Z!!! _2__

Jl! \'II:I.IERS nUBE EN Co.
Dec ,'-KlnpUluts Statie, Paarden en Ezels

van I Il Treu ril ich .,
Dt,C ., - Klapmuts Statie. Schapen.en Bok- !

ken \':1I, J (' J. v. a. Mpl'we. \ !
DE v08 itN THERON. '

Dec Jl -'IV orcestee, Paarden en Ossen van :
P.l> ({'"ranie. " ' I
Drc 't:l-Worcester, Srlbapen en Bokken r

vall Jl P v· ,1. Merwe. "
Dec :24.- I, lein Rogge'feld, Vee en :r..osa'e

GOOtkrcn,van Il. de Vos. I
WEEKUAGEN.TE~UO.

.f----------~._ ,-------------
il )2 ~= I • • G ~ &

... f 2 ~ ~ 1:2 ~~ •

__v_.n...S_:_:_T_:._:_N_S_,__ h~j~J~~j
Beaufort Weat I
Frnaerbtirgwt>g - 49 :: il'30 3'.60
Print Albertweg - 74 11 0 6 36

~. m26! 7 4Q
4 Qól 10 35'

I 5461 .

1~1'\l!lio
1"·m.1
! 6 101 2 0

854 455
9 151 5 16

10 35! 6 35'
11 3 7 7
11 30! 7 89

: Il 5~ 8 13
I f·m. I
: 236849
-, 12 551 9 8

130io 48
I I' p.m.

6,20: 2291045
6 41>1 2 61! 11 0
6 58: 3 2' 11 21
7 26! 3 2~ 11 47

~~bl~4~12'20
8 44, 4 281 12 5~
o 24 6 3, 1 30

o 33 5 lO! 1 40
I

J. H F. KLEUN.

l'l'c 13 . -Calodon.
dl T0it

Struisvogels, van L. M.

r S. )IAR.US BN CO.

Dtc !:I -Klnpmnts. "Ezels Koeijen, ~Cba'
pen, [nz. rau C F. Beijers.

J w. MOORRBES J.ZN. EY co
-- Kalabaskraal Statie. Vee en

G()('dercll.VRn P P. v. d. :Merwe.

1011145

- "[
- 179i,,

Losse

Grootfontein
:\Itlljesfontein

A. ConsUlbei -
Komt to'

IV. :Monl.lllllJWe8-
van H .. ~. Vertrek van

JnntnllnwPj!"
leni~ier Oost
I£'xrivi~ -

van [ ~'urce&ter
, V. Ol)udilliwl'~
I Breederivier

Cereswe~ -

- 2<~)1
- 2ui
- :!29,
- 237[
- 2461

- 254
1

- 26.3i
- ~l8i
- 278i

- 25131
- ,3001
,I I
:'~'I'-~l~
- :826.
'- 3.3(1'
I

- 339
1-

YASTE GOEDEREN

G· 1'. V. ZIJL.
Dec 1" -Montagu, V:astgoed,

en TUIt.
f' L. LlYPENB~R.G EY. co

D.c 1~.-Wor~.ester, VlIstgOCJ,
Rens

C J. N. llHIP!·R;;.

D,e 1:1-C'11i"don, Vaste en Losse Goederen
van HJ. IIPlllpt'rl-l. '

cl H. MOLLER
Du' 1.:'-Dnrban Weg VastO'ocd van S. J.

Abntb', o's· ..., ,

.1 J. HODIElR EN ZOON.
Drr l:'.-Constautia, Vaste on Losse Goode-

t'ulbftghweg
Piketbergweg
flermclO

V. Wellington-
Ladygrey brug
P8IU'1-
Klapmuts -
Muldersv lei
Kraaifontein
Durbanw~g
Zontri vier -

IKomt te
Kaapstad -

J. W. ~IOTÉES JZN. BN CO,
rkc Y~.-l\liprug Vi!!t. Malmesbury,

pn Lt SSl' Goederen, van A. Heij<lenfJ'ch.
Vaste

NJlllwiE MARKT.

0-0 15 3
0';_01l 9
8-0101
11- 0 0 21 I I

023-046 I~ g~ §~
o 11 3 - 0 11 6 , . I'~ . ol • ~

g I! ~= g J~ ~ \ ~TA.TIONS. :! I r (1 '11
g ~ g = g l~ 1~ \ _....._.. I ~ : ~ I Po.

0
mPo.

O

o 0 ] _ 0 0 Ji HKKN I la. m.! at' m. p. m.
o 0 li- oOI>! Vertr ..k van. Kaapstad -, .. i .. 10 3 22
o 4 6 _ 0 8 9 "Zoutrivier - - I 2: .. 7 23 3 38
o 8 6 _ 0 R 6 " • DurbAnweg - -112 'I .. I 7 58 4 3
.(} 0 4t- 0 0 4t "Kui1srivier - - 15 " 8 111 4 15o ' 6 0 7 6 ,,}<)lreteri vier - - I 21 I" 8 361 4 35of. 0 = 0.1 7 ' "Stellenbosch - I 30 ? 15 9 111 5 7

", 0 2 0 _ 0 2 0 AlrÏkomst te Muldernlei -138 i7 Mj I) 811 6.28
.• 040-060o 0 2 _ 0 0 21 TKBUO. lp·m'l a. m. p. m.

o 0 1 _ 0 0 }1. Vertre·}(.van Muldersvlei - .. 1538 74ë S,43
J,,, '. 'Stellenbosch - - 7 [5 50

1

8 E '4. 6
" F.ersterivier - - 16 I .. 8 38 4 38
" Kuil8rivier - - 22 .. s 0 4 li9
" Durbanweg - - 25 I "'1 9 13 6 12

. " Zoutrivier - - 35, •• 9 ~ I) 42
Aankomst te Kaapstad - 38 I •• i 9 4" ;f! 60

STELLBBB08SOHB TAKLUN.o 12
... 0 10

o 1
o 0

~ •.r'!"rp'_'len, p"r:1 ba.
AbrikeleIl. per' lOO
I. {t·r. p"r lb. ..
.Beét. p~r bos
1- ndt'f, pt'r !tuk . '~~.
I 'i.',·" jl"r I (lO
Erwten: t:r"enl', pe';'3 bso
Ganzen, per ~tuk ...
H.",r:derQ• pt'r stuk ..
KRJk,"'nen ppr stuk
KomJ;, ,mOlel1l per etuk
K,m:' ppr stuk ..
Limoenen,per 100 .
Lammers, •••
Peren, per lb.
PatattA,..per 3 bso
Prwimen, )JPr 101)
Peren ptT 100

, Varl;.,p•. S"JWeu
Witte \\' or,,>ls,
Wortels, per !J..'i

MARKTPRIJZEN.

ril" S tot i5 Dllcembw 1879.
£ 8. d. £ a. d.

~I": [)o\ó Aardappelen, pr. 3 ba. 0 6 0 - 0 16 6
IS lb. Boter, per lb. '" 0 1 7 - 0 2 0

Eenden, per stuk 0 2 4 - 0 3 0
EI ieren, per 100 0 11 0 - 0 12 6

21 b,. Garet, per 3 hs. OIO 0 - 0 10 0
Gllnzen, per stuk 0 4 6 - 0 4 8
Hoenders, per stuk 0 1 0 - 0 2 8

1- l.s. Haver, per 8 bil. . 0 f) 10 - 0 9 10
Il lIafergerveD, per 100 lb. 0 4 1 - 0 7 0

I\alkoenen, per stuk 0 6 0 - 0]2 6
11<bs. [ijen, per 3 bs. 0 18 0 - 1 0 0

MALMESBURY TAKLUN.
------- - .::3 '" ""ol cl

I: ei f ~
- 0) f cl ..

ei 'Il
._ cl

HEEN. ei ol Ilol J:::.
)1 : po. po.-a.m. p.m.

Vertrek van Kraaifontein- .. .. e 13 li "
Klicu'fei • 10 61 9'51 li 48

" Kala Kraal- 20 16 10.291 --6-19
" . 29 '.ll 11 2' 6 liOAankowst te Malme8bury-

\\' oen~dag,
nnnderdll;l
Vnyia~, '

i WageDs
!'I do.
o do.

13 Karren.'
12 do.
18 do.

G
I . -1'2

TERU • I]"
li J

7 ----1'-- ---·'-a.-m-. '"-p-.-m-.

"ertrek van Mlllme8bury - ... " 6.6 2 Iii
_ ~iUabu Kie.al I I) 12 6 41 2 liO
:: Klipheuvel. - lf 66 I 7 10 8 20

Aankomst t l{rMifonte1n- I w '.ll i 8 10 "12
A.~~e treinen b;;den. alleen stil, 't"aDneer er
~rs li n die op of af WIllen stappeo.
V. c VeneJ'8CDingplaatlMln. •.

:1 n~c.
4 dll.
5 do.

SHIPFIN, INTELLIGBNOZ.

T iVHLE BA Y.-ARRIVBD.

lier :!-Spa Bird, sch, 110 tons, T Boyes, from
:-ardwich !llIrbour 18th Nov.-J ~pence, ageDt.
2-:\tl\ll\ota, SSt, I,i43 tons, P Colemlla from

I'lymr'utb 30th Oet, lUId St VinceDt 9th Noy, to
Au,tNllia.- Wm ADdl'J'80n & Co, agents.
2-I..IIplRnd, CR:M~I. 822 tons, J Yolta, from

~IRun{lu8...,-Ander80n & Murisun, 8l!'enta.
. :.l-Adela SSt, 468 tone, T SlIndl'J'IlOn,from SydDey,

1\::- W Jh h Oet, to GibralwT, in bllllut.- Wm
J\cll..rson & Co, ftllI'Dt!.
• :~ ThenJÏ,', scb, i6 tons, fIom »rers Ialand.-
ilen,uMn &: Co. ajlt'nts. -
;;-Fpe,ier, Fr bk, 628 tonI, ManJ{in, from

~ont~~id~o witb mulel.-TholldOn, WIltIOn &: Co,
~)lenli

bevond in de kille
"." .....o;t;"" en vooral van den

vó()r~'11'81'a.nllw(\O"oiAlilk tijd, was de heer
besliste van onze

on~,latllu~lljkhejcISD[J,Illlw~n._· Bij was soo-'
Dilke van Onze Wet-
Boo rtaijverig str~d,

der Kelonie=-hee
~egen die gruwelda&d
uisterie, het geW8g~n

eerst de Kolonie
te hebben I En

gg is het, die nn te
'eer in te stelleR de

dan eerste Mi-
Helaas I soo

Het gestreel en
. waren te
Cato. De

is verkeerd-in een
.trJ,1!:8II~DSIClIlEmBeaconsfield. 1

VAlM'AJU.A het ons vooral, te
trachtte de qnestie
te zwijgen. 'I'oen

878 werd' ontbonden,
JUl,,;QEIr8.om bij de algemeene

geluid te geven o~-
Toen hij verleden jaar
de Kolonie, vloeide Hij

lla:n~60()at;Jll diners over van
Toen de au-

West in de jongste
besproken, verklaar-

de H met go' bitsheid, dát, wat ~e
~eg~ustanders ook mogtan willen doep,
Con~ederatie een de werkelijkheden drr
onn~idde.l~jke t~eko t zonde zijn. En toch,
nn ~l dIe beslis en al dIe geestdrift,

rellen in ee!1 JispU!!_t, en III ~ie g zweeg hij (met n,~:
...",,..,....I"h,"..n ,kwam met zon~~ru~g van, eenmaal, toen bIJ

hebben wan- het lUlet kon on over dat onderwerp
naam zi'ch meotte mo~ .een~ m~st het oog loopende gede-

'lI'l4"O'llOR.am de barbaren: ( terQllDeerdhCld. hebben wij daartP.-t af
weg vo ,r het zon-I t~ l,iden f het, dat de heer Sprigg,

dien hij zelf in de dIe!· een paar geleden Co~~edera~;e
zoo herhaaldelijk en haa~t~ m~t slagen haat, zIJn ot:.den
. ten nntte haa~ III ZICh h voelen herleven'7 Dat

te-tio-ibi'il:!ltsltel'ie. t.W. dat het hoofd ka~ ni?t; want betaamde het tO,eh e~n
echts van eeu de- man, dIe zoo naam heeft wegens
afgeven met "pa- roullborsti .te:zeggen! Ne~n,

gaan "gesels" met er !s slec van het ver-
hoofdman daar sqhljnsel. Onze zag met cepe

familiariteit maar Ilc'herpzinni~heid zijn doorzigt eer !¥LD-
g op den hals haalt d?et, dat Co~feder~tie. tegenw:?ordig ~n
olldergel:lchikte amb- Ulet al te gewIld artlkells, en hiJ achtte het

Het "~esels" boont- daarom raadzamer, zijn gehoor te kittel~n
als te Ximberley: de met algemee~heden over ontwapening, dan

hanne wapens af ~tI oupopnlllJ,r onderwerp op den voorgrond
vooral daarop te stellen. . '

l~emler-'1V1l8 dat hij den ,~Dat al1es mage nu uitstekend wel zijn
, , vertelde, dat zij, hE1rekcnd .. om onzen Kol~ni~lell Secretaps
, : zonde zijn hersteld, een voorbIJ~~ande pOp~l~rltelt te beZ9rge~ ;

moeten nitleveren. mllar zulk eep populariteit duurt slechts een
genomen; en bezorgd oqg~~bli~. i Wannef;lr de jovial.i.teit eo
heer Sprigg het wagen vnohJkheld iVan het fees~maal ZIJO ver-

.....lb'Ml:i ... te Eijn? Zal hij nu tot da.mpt; wanneer het gel'lokel der glazen
.MIrl>I",,"LAnr Zoo niet welk en he~ geklbtter van messeIl en vorken

invloed zal' deze de oorvlieztn niet meer, doen trillen;
n den zak maken," vao wl!.Jlne~r mm een weipigje is a£ge~oe~d

rven, niet hebben op en d.e 'kahpe re~o baar scepter op mejlw
Indien wel en de Ba- zwaalt,--dan beglDnen mannen _van ,oor-
, zooals v~ler hunner d~l en vel'iltan~ de ministeriele . ~i~ing

dat zij zullen deen, h!er' t~ . v1rgehJk~n. met ..de ÏllIDiste-
1UIo:~lle vraag door onze jeog- T1,ele UltlD8) .daar--<lle van het tegenwo~r-

cij:ferk~~'<li~itl kunnen worden uitge- dlg~ met idle van bet vool'ledene; en
het een paar honderd dan vindt bt~n wel eens _iuco?sequentiën

Mooirosi met zijn zonder tal--shmme berekenmgen, waar men
ten onder te bren- voorheen meende enkel gloeijend heet

hoeveel zon patriotisme te zien, en heel wat eigenbe-
met zijn twin- lang aohter een hoop van zelfopofferende

en dozijn bergen, ieder voorwend~els.
dali die van Mooirosi lou Diet het een of ander vaD. deze

dwingen? ' tekortkomi"gen aan het licht treden, wan-
doel der reis was neer de geschiedrollen van 's heeren Spl''ÏggB
en BliButo1and af. zegetogt worden Bageslageu ? . .

}let fl palaver" - met,
if~lj1iJde het doel 'misfe, -uit-·-

_-.,... .."'"....Premiers ei~nlijke tri-
toefnliiIJá.r'Bt. Immers I vD:D Aliwal BLUKKNS het elders verschijnend, rapport

~W;'S""'!AAtAI' viel~eD onafgebro- vertelde de heer Sprigg op bet diner: te
en felicitatiën hem Rober\son, dat" boeren, met wie hij .~l~tst

Spriggs nitingen bij had gesproken over bet onderwerp,~ hoe zeer
n er vooral drie zaKen zij ook waren geweest tegen d~-accijns-
troffen. belasting bij do invoering, nu met zijne
bijna overal te doen inzigten daaromtrent instemden.~' Hoe
van populairiteit te jammer, dat de heer Sprigg niet vertelde,

verzoeken, welké \bij hoe talrij~·die boeren waren, wie zij waren,
of in te willigen ot~r WlJ.llr hij ze b.ad ont~oet, wat h:ij hun had

deed hij te A.liwnl wijs gemaakt, vóórdat jij hunne in&temming
.ntltlO'.t'AI'I'IOo,rn. te Graaff-Reinet uitten, en boe die uitihg in haar werk toe·

'fe Oudtshoom ging. Zou het niet de l~orcestersche
een spoorweg, die onge- geschiedenis- overgespeeld _zijn? iAls
pond !lOU kosten en het opheldering, hoe Premiers hunne informatie

ulll~I1t"",~delvaneen zijner belang- bijeenzameien, zal bet ~en kw~ zijn,
...1.".,.,1I1,1! berooven, even lncht- die gescbiedenis ~ns mteen te zetten.

over het verzoek Toen de i heer Sprigg te Worcestel'! als
. magistraat, Riversdale ovelwin~de held aankwam, werden' er
zake .de ~rng en Willow-' 'dadelijk J&nige, ingezetenen bij~enges~har-

tZlgt op het berooven ~1d door' den magistraat en diens konsta-
sommige zijner belang- bels om hem te ontmoeten: Na de bij
Nu is het natnurlij~ dergelijke gelegenheden gel)liaikelijke be-

alleman te bevredl- leefdhedep, en nadat de heer Sprigg het een
het een en ander gedaan ell ander iho.d verteld,'zeide de-heer, die als

. ~een ander doel, dan woo~v0+aer '.'gee~e, dat de ~w~igen
mIDl~t~r zek!fr tt: makon, nu. 10 dE! gelt'genheld zooden zI1n,. hun,ne

geschiedt ten. opiniën,a~PoU den Kolonialen aecretans mede
de vra,ag,' te deelent-zij konden, bijv., hunne klágten

gepaa~d aan ,over de accijnabelaating uiten. ~n waren

DE ACCIJNS.

. tegenQv.er ~ grOOt
den KolOQialet~ Séc.t:et4ris w
Bijgevoig blf>vetl. zij stil, prcck'S
Koebcrgsche graan boeren deden,
heer Laing bUD I""Ul<it"""'U 1I1_.lWj~~

striid aUes wat
verteIa omtrent de .velascoat.aaltaCtJ.e: r,,'''T~II''L
l>aarnit Bliw de 'W~.n",iV(\Al'jiÁp

ding, Qi~ toevallig
het .iistn"kt .waa,.om IMrob:entl
dat da&l' die zwijKt conse~teert,
Sprigg .uit het wegbliiven van
wel zon' mogen afleiden, dat men
schik was met den accijns t No zal
volstrekt niet beneemden, om op een
dag in het Parlement en iu de KA''''A1'4'j·n

organen te sien verzekereiJ, dat
cesterscbe wijn~n, bij geflegl~nb,eltl
pnblieke vergadering, den
~rill baddén verzekerd, ~at zij bem
looze dankbaarheid verscooldigd
de accijQ88Cte. M_r wat wil het
Een paar d~n na 's heeren
vangst k}'Vamen. vele boeren
om bnnne n~fj~rlijk8Che accll]nllotl2&'f.en
doen. Toen werd hun wat
voorgevallen. En toen had de heer
hnn taal' 'moeten hOoren over de
den -accijns-inspekteur! Er
wensehen geuit in verband met
inspekteur en accijns te samen, die i
krachtig dan vereerend . ,
dio onsen Bremier allen twijfel
hebben benojoen omtrent het. on·0011)11.I.ai"e
d~r belagti~ii, i~ de' afdeeling
minste. ?rlnar< daarvan zal natu
geen woord' .worden gerept i~
of krant. En mogt een of andel' lid. ijl -de
volgend~ sesaie al vertellen, hot> de zft.l\~ zich
eigenlijk heeft toegedragen, dan zal h~' ,~ar-
rend door den heer Sprigg baant ~)Ord
worden met de opmerking, dat de sp eker
niets weet van de ge~eele ~. Zoo ,ordt'
de publieke opinie v~rwrollgei1. Wa~neer
zullen onze boeren' tooh leeren om, [selfs
wanneer zij een I' groot-en meneer" voor zich
hebben, . manmoedig' 'foor hunne lware
opinies uit .te kGmen? !'

. LllNDGOD ,
u_rd ie wepDl! de.aelfs BoIrdetuaswiiil, Uf-_~P;
au eene Pvij8cbe bailIE
France, dit il £210,oQO. Het pD41loeert
umtrellt 200.090 .. bottel," wijD. it -_ ...,
Dit. b&.rigtkomt uit 4~ eeo &ge1leb ~
beiden i.op.. llend: .lIf ~t de wija.prodo.ktie
landjroed .reChte bijuak .....M dat d1l ~ 4ier
produkti, in geene°'ferbou~t tot den~.
pri j~ van het, Ir.nagoed. • . ~
Zuro Al'l1IJL\.UIaCHI!I STU ovo llPt.UtL r.VOO" ~.

l.mABL, No. 17, ie jui't y"rtcue_ JIet N , -!'_at
eeue korte nrldanug van Haeea iii: 46, iete 0_. '
Iaidore Loewentba.J. feil!! bltldsiJde uit Il"
MarteltW1lboek un &raai, JerUaJem eD="

lnteekeuinggttlden op dl! 'f SnK JO H .
erkend tot Mn beClNtr tan £00 16e.; dat ja VaD. m, .
~teekeDarea. Het blaadje wordt d., niet ~
pIelen mlll men betealt er ook nor. Bea'~
dIent alle onderab!nning. t

PURDEN BN MClUZW!. - Wij ""iJea;"
att~ntie ,..n rep4igden ?Jl een groote 'fel'koopjllC '
YIUl rij- en trekdiereJt, die door de afIla,gere,' de
heeren de ViJliers~ Faure &: Co. van de Paarll ~~,
a&n~kondigd tegen' aanttlllilden ~ .blj. __
.tatlon Klapmlft8. De naam van den heer Tri"riDioIa,
die III uittre-ooht heeft, is een !'f'0140e'Dd.e -boJi,
dat ze juÏlt die 100ft van die,ren lijn, die in dit ge-

der kolonie het meHt aan d. behoet&eo .... -
antwoorden'. ,Een lf8legenheid lilt dese p~
sich niet diJ..'lWijla.-Zie .dvertentie, .

KAPT. Rof.BtTCJt'S DnAJUTl!lCB (]ulWlCllAP.-.
Aan boord van de- Balmoral Ottllh, die heden ...,-
wacht ~rdl., b\lvinden zieh Iiapl. en Me~.ROeb!Iek .
met ~n dram&li8;lhIflIselschllP;'be.tunde wtJ8ledeJ1, '-.
het Ilrootlte ooi~hier ftIl Europa aangekomeII, ~.
8 actriees en 8 aeteure, een dlluiekdiNctear en ~
maehinist. Het ,R'e&l!l.acbapi. door de, Kapitei* in
EDI!'..land zeU georganÏle<'rd ~edurende lijne vertoef
aidMr. en nan het hoofd WMrvao de bégaafde ..
4da Ward, Alhier zeêr I!'unstig bekend, It.aat. 0Ader'
de andere leden komen verscheideDe oamft 'fOOfdie '.
hoog a&ngeechreven.atnan in Engela'6d, De aa~~
van Kapt. Roebuck wordt doo, ll.,c toone;liu.-a
publiek met groote belanl!'&telling'te !(emoet psi~-
wij k08lLereilileen den' miDlteu twijfel dat hij en aja
fltlvolg har~lijk zulle'll verwelkomd worden. : I

.: DB K.u.P8TAIlICHE DRI1Jrl'1tB8al be~ vo1gelld.e' .
jllr =eeae groo~ 'fill'abderi~ ondergaan. EereQu.
zal er een gebeel 'Ilieuw Engeleeh afondblad f'er-
schijnen Mn het katttoor VJn déD beer Delah.mt;
tweed~ns lal de 1Ut;fbod~ veranderd 'worden in een
weekbllld onder den DlljftmvaD De CMUtM; en der-
dens zal een del' Kaapsliadache Elljl'e}8che bladen, dat
1lutn. 'drieIDlUIl per ,-Wilekverschijnt, alle dagen uit- '
komen, wellill't met el'll wekelijkeche editie op den
koop toe. Het gerucht wilde dat d. uitgave 'fan
een der nndere En,relllehe bladen .let,'?8nhet eina.
408 jnars zuu wordE'n ",~staakt, mlll n.r wij 'rer-
nemen,' ZIII bet blad worden voortgeaet.. Het Kaap-
8tad!'Chc couran1lievend publiek sal dus aanstaande
jaar ~enoeg te lezeD kUDDenkrijgeD.

ZJ(I:Y~OOBD.":_f)eQ. T. Fr~e Pr_ verneemt, dat
lek J:!l Boro"" eeD d,'r Enapeche Rijd-ende Scherp:-
schuttep" en 'die eeDUreDtijd If\'leden in bet hospitaal
was opgenomeD, nlJMr overleden ie Mn de jf8vol.
g"n ooner geweerwond, die hij zich in de -w~k te
\'oren met eige,(hand h"d t.oegebrágt. Zoover onz8
inliehtinllen gaap was bi i .de ZOOD'fIIU een kol~nel
bij het Brit.sch. leger, pi" ale vrijwilliger bij de voor-
mllli:re GrelMlpoli!.i.,hier I!'"komen wu. Hij ÏI hier
lC~trl.lu",d, en: IlWlteen!, vlpuw en twee kioderea nl,
die IUlJ' de Komgha wonl'D. Rij had eeDige wll1ier-
waardiihedel\.,~a.d ..11 moet, toen hij, door de koorte
oan~tl\.t. in h t lro~pit.aA)gebl'llgt werd, lijn re'fol-
ver bij <:.ichgel:i h~bb.-n; a1thaDJ terwijl hij in de
ziekenzaal te bed ag, brBICthij zich daarmede een
doodeliike wq.nd¥>e. Ofsch<lon hij eene week lang
slepeIlde bleef, lI"n men tooh heel weinig omtrell'
zijnt! f'lmilie;uwgele!f6nhedeo te wetell komen.

LADYSYrTB, 2di!nj)EéRYllRR 1879.-Den 2311ten
~llllt. 1.nlht>lneut.tien, Dlllllnd'enlijn dat de gemeente
zonde'r predl".lUt i... Eindelijk ÏI het hur gelut, te
.Ia!!en in bar"l ·jllll'6D 'Jm ienen Leeraar t~ krijgen.
lis. J. W. Lou " VIUlWepener, O. V. Staat, beeft
bet op hem uitbrajCte berol'p lII'nj:'enomen. Algemeen
is men verbeugd. ZEe~w. 1111in Februarij a1~..
hlUlld wordEm.-De p"blieke gebouweD, beetemd 'foor
kantoor, trJnk, ellZ. zullen spoedig kllAr ~jn en wij
willell hope? dat de sinjeu'ts,die I'JOgemakk.elijk Uit 'de
te~enw()ordi4l'en trol,k (lDI8nllp~D, in hettegenover-
)!"At~lde het modjl'lilhr zlUlen krijgen.-Ver-
~ch,·l(ltlne tendqrs Vool'het leveren "an ijzerell pijpen
met p"mp ..n cbe. V<l(l~het dorp zijn-reeds ingelonden.
Molte de dal!' spoedijz:dallr lijn, dat deselve flelegd ell
op,zcri~t ,ijn. en m~ dan \'eilig e!!a ,lal water u1
kuun ..il drij1ken.-OqzE> M6flist~t, de beer W. D,
Raillier, schijlllzeer t.eHeden te zijn in lijn nieDwen
werkkrin~, eu bet ..ubli~k ÏI zeer met hem ia zijn
pcbik. :MOjl'ede niekl'U<'ebezem IIltijd.echoon 'fegen,
ook wanneer het nreDwe er nf ml Iljn.-Bet wordt
bitter drnOIl eli wij z~llnmet verlangeIl uit uliarregen.
-Over het algemeen "rut de oogst bijlonder goed
uit. Tot ziens.-Col.,.BfJ>OlIdMlt. .

BEW8KRD&VumlK\'KBu.-Zekere &rebd Lotte-
rin)!', een ionlZ'email, is_onlan~s V(lOIide'n Magistraat
tlln Fort n..,a~fQTt "",nllekfllllj!'d,dat hij drie koeijea"
en eeu (11 Ilestble,n had, die IUIn.zijn oom' OorneU.
Gerbardus Lottéring 1oebehoorden. V0!a'ens berir
in de F. B. Ádvo<jat~ WIUI du oude Uttering III
Jl\uuarij 1.1. naar Grahamstad geweelt en gedurende
zijnt! afwezil!'beid Will!het bovengenoemde vee weg-
I!'ern",kt, zonder dat hi j er taru of Leekea vin boorda.
Beret een paar wekpn fleleden in Fort Bdaufon
komende, mg bij den 08 voor eeD wljl'en llcllpannen.
Onderr.uek d96nde, 'Vernam hij 'fin den heer Pl\~,
dat due den os en: lIplijktijdig drie koeijcn vaa den
be8chuldijlde Ilekocllt cn hem daanoor £18 betaald
had. pe koei jen w~rden opgezocht enl:herkend ala
het eIgendom' VIUllien oudIIn Lotteriug. De aange-
kilUljld6bad niets ter 'I'erdediging in te brengen, maar .
erkende de waarheid "an wat de ge~llen .,erklaar4
haddeu. De zaait il nog Mllhangig.-Voor dat de
kriminele lIu'kI8gt. "oorgebl'lljZ'twerd bidden de heer
Pllyne en zijn :V8n.t1O<'ltbij civiele aktie uita]Jra.U
t~lZ'~nden béacbuldljgde genegen voor de terugbe ...
hnll~ der £18 met no\(. £2 .eb.adenrgoeding; ~
,,,,,"ng~De bet>h'-nam"hl¥ de middelen om IUtb te
betalen.

,

DE SPOORWEG NAÁR BEAUFORT-
WEST.

.Beaufort-West hag, Dingsdag wel llCdcn,
zijn. winkels .en kantoren te elui~en ilIj ge-
legenheid van de aankomst van' de !!lerste
locomotief aldaar. Het fee$tbedrijf: was
echter sfechts van' inf<,>rmoelen en voor~o_opi-
gen aard .. Het groote 00 eigenlijke,fecst
zal gegeven w'orden in Jllnuill'ij, waJweer
ue spoorweg formeel naar de Ka.rroostnd zal
worden geopend.

\

PR~XBEUBTEN OP YOBOKN.-Groote Kedl: D~.
Stegmann; Engelsch, Ds. Step:IDanD; 'e a'óoni1e, Da.
Roux. Nieuwe J{erk: :'8 morgens, Ds. Lupkboff;
's &\'on.d8,Kand. Hofmeyr. PapeDdorp: Eerw.. Prop.
&dlolf. Z~epunt, Ds. Roux. De speclnle jll6CLe,
ten behoeve vlln de arme scholen, gncbiedt j,al de
diensten Aan de deuren. De gewone Maande ~jkeehe
Bid.tond zal op MOllndag avpnd, ten half ze1en ure,
in de Groote Kerk gehouden worden. , j

DE DtKNfiTKNin de Hollandsch Ge~efo~rde
ker]! te DrieankerbiuU zullen op morgen jvorden
wlllugenomen, 'e morgens in het HllJlandsch.di;or 1.19.
Scholtz en 'I avunds in het Engelech d~or lJs.
Radloff. . ,;

IN D&Dt7,ITSCHE. L~ KKRK zl\l morge,' voor~
middag ten 10 ure, en des avond8 ten kwart voor
7 ure, godsdienst g",houden worden in de ~Hoog-
dui tsche taal. 1
. Z.n.ED. PRESIDENT~BAm> nrjllll1t heden~'

DE HY.I'.UJ .. R051\ INNEB ia IlAngestel.dt~lWRRT-

nemend administrateur vaD West Grikwalan1·
BKT PABLP;MKNTis bij proklamatie ill d~:Gflutf~

'flin gisteren geproNgeerd tot Vrijd8!!" 131''Ilbruarij
11I1DSt. . I

DE LUBl'-'fRn onafgeh'aalde bri~veD, di~liCh op
20 November l.I. ten p08tkantore te Port 'izabeth
bevonden_, verschijnt in de Ga:.ette van gister .

DOND~nDAGW8.11 het \&tlV8ntigjaar sedelt 8lU'd-
beYiDg die in 1809 100' groote eenlll-tie le aap81lld
DlI\l\kte.·' '

VOOR BIlT 'l'aRXBOKBKNFONDSia ontvaoken Vnll
den heer F. Joubert, achter Kliphoogte, jrtSOIl'-
de eom vall £1898. (min onkosten), die iDzi Jebuurt
is gecullecteerd. '

DB VOLOENDBGENKIISBEBRENzijll tot de rllktij~-
ill de .kolonie toejl,'ellltenl: De heeren O. Gu D, J. S.
Gibbon en HermaD Hneter als genees- 8~eelkUD-
digen, de llUIts~eDoemde ook-all verleskuD ige. De
eereLe~n de laatste zijn gepromoveerde doe n.

MALKNNAABMAMR&EN DABLlNO.-O der dit
opschrift wordt door deDpostmeester-geDe bekend
iemaakt, dat faD!lf 1 Jlllluarij aan8t. twee ,ten in
de week dienst lulleD doen tueechen Mlllm~bury en
DarliDIl. De routelijst is toegevoegd aan ,*,t berigt
in de Gouvememeo~courant. 1

NOGTWEX-EN-TWIl'o'TIGMANworden door het Gou-
vernement in de wapenen geroepen, om n~Yetl8 de
ligting van twee honderd man, die in Oct.o}>erl.I. in
het dÏltrikt Herschel opgeroepen lijn. dienB~te doen
Nor het onderdrukken van de rebellie illj Britsch
Ba.autoland. AI•. reden vrord~ in de prqklAmatie
opgtlIfCV611,alleen dM de Gouverneur die v~meerd&-
nng vaD1DIf!~ noodia' oordeelt. Er';8$:hijnt I dus nog
~en' staart aan den oorlog te zijn.

EEN TwiumB HOl.LANDSCHBCOURANT
een correspondent vin de G. ,T. Journal,
Pretoria worden. uitjrep:tlven. Het blad
worden verspreid onder de boeren. DIUU' VAN BRT KRRIrI!Lll-1'E BLAD, dIIt beetemd il om
tier eV81l lZ'.ed ale livdere menseheD d 'K klHHldrinken, :&1\1dit laatste wel beteektlnen, eer' II te ve:rvnngen, ie eeD proefnommer 'fer-I be sc~enen IUInhet kl\ntoor der heeren vin de Sandt ~
ring wat geld iD de IIUIkZll Iep:!!eu, Villlere & Co.,.dat le~en. als proe~ dient. Het
deel om de ru te patriotachgezinde blad zal den nnam dT'l4!en\'lIn .. D8'Chtisten: w~:-
voet u,.)igten. blad toor kerk en llllI.&t.scbappii," eD de redakti.

EBENP.IBB-GEMBI':NTF.-Dezegemeente V<IOI'6~J'1!tbelltaande uit Ua. A. MDlTIly, A. D. Luck!
jlarftlest op l.l. DinjC8dagavoDd ,onder V()(}rDU..,,,,,,,lh,mboil' eiJ Prof8l!8Or Marail, z~t in blUll' korte voor-
vaD De. Buchner, bii wtlke.gelellenheid WlUlrd,met den nlUl.lDvan .. 1.fe(lhriel.en" Le wiUe:Jl
voor het afgeloopen jaar, dat ,rij gUD8tig 'te kennen I!'even, dat h&l\r groote doel ÏI den O~
voorgelneo en een nieuw harm'onium 'flin tenlezer te bel pen om zline pIlAU en roeping in d6
illgewijd. .ÁADlprakenwerden gedaan wereld te Verataah. . ,zij wil. het g_telij~ leYeD
Teske, van Bellufprt West, Da. J. voeden en lurken, biJbellien.nl8 en kerkelijk lena·
terwijl het danqebed 'WerdIfedaan bevorderen, de vOQ!l"tretfelijkheid.,an het geloof der \
Bo8. De 0J'kom8t .11'118, in Mllm<ukillli'nelpellQe Ge~ormeerde,- kerk meer oP'tttelijk leeren WMl'-
Iterkeu.. Zwd-OOlten wiod, leer goed, dtl1'6D; melding maltI'll un waf er op het gebied det
bedroejl £1 6s. Eenige liederen zCllding, gedM.n wordt en plaata pveD oan de be- -
R&aapraken vee1atemmig gezongen door langen tvan het ondel'1l'ije. Meer -uitvoerig wordt
en jong!llieden der gemeente. het plan ontwikae1d iu eenige atllkken ter aanbe'fe- .

AAN"lI.LLlNGEN.-De heer J. O.H••nn'irii> tot veld. lin.!!'.der nieuwe ui~ve en, het betóog 'fall hue
kornet 'fan de wijk. Boven de afdee- ! ~rloll'ende noodlllkelijkheid, door bt'eNn 'predikantea
ling AI~rt in plaau "an den beer Joubert, I IDhet P."oefn~mmer geplaatlt. Wij hopea dat a. óa-
die bed.tlkt heeft; de heer Genit tot uit-\ dernemmg .met 1'1eebt8 I!en~e maar al~m _
reiker 'fin 'ver.ofbiljetten dm bll8lrroid ,0.nder8teunJng mogtl (lut"llngen; want met eene~.
teu om . ,:uul'1l'apenen en Immunitie tie al. de bo"eurMflmde cn met medewerk~ra,'"
KI\A~he afd..eling; de beer Ihaar OJl!l1'twijlet . Zt1lllin ter zijde staan,I de
tot l;lIbontv8n~ \'IID inkomende 'fin I lezers ~~h verze~rd b~den dat bet nieuwe ea
ondersoek, magalijnmeeeter te in -:erkeliike &aDwmetullijn Ht eIken kring aar W
plute van den beer C. G. . de J. &te i IllCbtoellll.ng Te~a~. lIet D:Ï~rlijk voorko de
tot poelmeelter aan bet stltion ten,.h~ge; \ druk fIltOlti"l1!l zIJn 1I'eJl!nli)ke aaabe,eliOgen.'
de .heer H. Milner tot dito aan '\'"elling-' ' lo
ton "de heer J. vin W I1116DlUlrtet te "_L, -.: ' ' ..
rnaDadorJI,afdeeliJig Oudtshoorn. """,oe- , é lt zIE 'BIJ J'OEGSEL.
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Publiekê v ~:rkooping
VAN

Vaste en Losse Goederen.

D r.; o:,rl e' r.~. teek!' u .!. D, da'lI'lo" b, huor:ijk
j!elast door den heer A. D. IhIJDBNBICIf,

lulleD op

DilJgsdag,2~ DeteOlbel" a.S.~
i , "op DE ~r.AAT~ ZELVE,

publi-]; ver~ooppp"ij" .. r- hckel! re Wool'f'laa'8
.. h li!" U)!," ;'1 tit, .. "Cd -eli ;! gd ge,', aa .!!'II
Bo"f W, I{ 1111Ir I Jn! l fi-h], . root i, \litgeatre~-
b~j.J 500 n', r;(, D,' . n ~l .'1 rO"I'/,ifll valI Sta. II-
houdend WC"T,

'LEVENDE H'AVE,
] 2 Sfu~t, fil Tr~kr-B'.e,
'80 AHnt", ihf't'st .. "
·WO A,; ~e' :~ct~'aren en 'l:lokk~fI

:3 Hnus : (jO,
I:! \';lIkn~

LOSSE GOEDEREN,
2 Enkel .. Voor Howords Pio-ven
I ~[}bbel' . "0. .,
1 PdU Jukhn courple-t
:2 lel V(~len ZnHe", Nty,,' D'" 'en wat

Vrld, r ten dAg" de r "'l'rkoopi ~ Jl.1 worden
aall~etoJI,!t,

A, I>. HEIJr>ENkIClI.

J. W. MOORREE'S, Jr. & Co., Afslagers ..

In den Intestato Boedel van JONAS
, ANDRIES 1THOMAS, van Mosterdshoek,

VisschermalL

De heeren BEHR, WELCH & Co.,

Aan het Strand, SOIllt'l'net \V est,
J 'om- rekl"lll'lI!! NI71bu"f"ng",nelden B~eJ,

Ol'

Donderdag;-: J I

. A. A.NZOE~~ " om _ ·d. - bet'ekkiD.( van
~:<. Bulporl\}er,uJlert'~, YergeEeld "'I M•
tlfilwlt-eb '-n bekwaamhfld, 801" kUlinen i'llg.'.

HA'RMONIU~ s'!ëi£e~::::;~~f;~~'
I Hon. Sietan,

, ' , Mal"'fl!bury, )ó Nó". 1879. .,
, . , ' Dalnu, die oDu,é",ijs kunnen gevtn in ~u,i,k

en T~t':"euen, zullen ,le voorkeur b.Lben, Lcs.t'D
daari« Ulon erlijl< te .orde" betaald.

POE\"OLGE .Árti~eJ.u 2.0, 2~ ~o.a van Je
Akte van O\"ereellkomst, I!elchi"d hierlJi~

kenni'lle\'ioll .~"t de JAARLlJF,SCHE ALGE.
KEENE VEIWAD~HING vAN A!NlJEEL-
HOUDERS Z'rtlg~houJen worjeu ill het 1180k.
gebou", I?P

r.1aandag, tzden Jan )188D,
DES VOO~MltJDAGS 10 URE,

Ten einde den ,Aa"d elh- u It're e 'If AI.emeeDen
8taat vaD de 8an:{t.J..~e""~ell tier Ihu. eli hQt
&pport d.'r Dir klt'Uf~1I ~".. r t- I~,Il~ell, .lt
OOK hel bedrall '-0.10 een' tii.i "IIri t- hepaitll, enT'.OT OP -MAANDAG, den 15dell :dag van DECEMBER aanst., liPS midds Tw~e Direkteur ..... le f"'~le', Il '" 1,I,8~~a', de

. zullen TENDERS worden ingewacht' "oor bet leveren VRIJ 3,700 TEL heer W. NEL EN JOIIS. J. I HERON,"';I "'I'beu:t.'
PALEN van de volgeuoc: afmetingp" :;-Acht voet in lell'~te, vijf duim in 't fie 81lU wi8,clilli: efrrcden, maar bevcead ,iju roar h"r.
het eeue eiude, iu dikte, afnemende tot vier-eli-een-halv.'n duim' in 't vierkan .aa~ het kie/inK,' en ~rt1 IWpe Audi:eure'l t\, kie~,en in
andere einde, als zij unmclijk uit werkhom gekapt zijn ; en zijn ZC! "','Ill url ijken 'plall 8 ", •..:e heer-u ~r. GL..~~t:R tu J, G,

'. Fal!i)!LlcH, die med- herk'(8baar llJD ;groei, dali acht duim in diamet--r 1I!111 het oudereiude, el' in dikte afuemeude vier-en- De naiaen van,KaudHatell, dil' als 'Direk!!euren
een-hal ven duim 3al; den t op, } .'. . \ .

• Ol" eD A~Diteuren. sullen ~oT,'.n v"org stcl.l, woetonDeze Palei] moet- u zijll vun ,Nie.hout. Olijf- (gewoolilijk genoemd Waa IJ'en- .aR dim Riad v~n Dlrekt'ulon wordeD belfnd
hout) of Cederbo'ut, aan ib!'ir1e eindIlIl kant gezll,'gd, re~t, gaaf en vri; van schors:" .gemnHkt vóór of op Z'A,TURD,\G, 13 D~o~mber

In den Ter.dr r moet begrepen zijn 'het leveren der Palen bij de p ..llnen, die ide plaats aanst.
aanwijzen w~a'r zij besr-md zijn le :staan Hall de Ge'authoriseerde Teleg"ïl~~inie;"an . JI",B. TUBIIChen den 121ell D eember •• usten
Milimesbury, door· Pik e tb~·rl( eli C'ullwillialll uaar Cillvi'nil1. De ae Linie ~al ruim 12·1",,' J8I<Ualij 1880, ,al geen 1I1I"PPOrt va.u
gt'I~()nll'lI den grooten weg \',dg:el', <lie df'ze pluatsen 111111 el kantlcr "el bindt, eu g~nUddeld Aandeden p a;~' hebb-e.
zal e,," aantal V;1I1 el'lI-ell-twL'li:,; Pdlell 'per mijl ~aarol' gebczigd worden. :' Op h~t un ,fe Dire'n i-,

' 'I'evens z ulleu tut denzelfdeu duturn als boven Tenders worden ingewacht "'lor bet ill • H. BERNI,lADI, Ka';'ier,
Kaapstad levi-ren vali 3,700 PALEN \.an de vou eude afmetiugt'lI :-Elf voet i~ lengt!',

1< vier-en-een-h-Ivan duim in 't vierkant asu het eeue eindt', CII ii' dikte sfuemendë lot drie
duim ill '-I: vierkant aa n h,d 8lldt"le einde. Oi'ze Palen moeten ~ij'l vali gezaagd IJzer-
hout of Harde Peer van Uld Kees. Zij moe t en nij·· zijn van .wane k aute n en aari dell top
afgepunt. ! . .

. De A,ilnllP'lnprs 1:u11"" g(1 dgekru!de sekuriteit mo. tril st -Il cu , cJ,ll hunne kl)lItr"ktell
binnen {hie IIlIlU,,!Jell Illt ht'! 1t81111emen der Tend-rsz ulteu uilgevolrd worden. ,

De Tel,dl',',s n>Oftell \\t>'I'd, li geadrt'bSl cru 11;.:11 t , ·The Chi;f Accour.taut , 'J!"legraJlh
Deper tnu-ut , C!lp~Towll." De lIllIgste. of eCI, 8;lldere 1',.nder I,id Iloodwendig te worden

, ~, .

"

ALE, X,·__"."......N,fl)·"Ê
-EENIGE GENTEN roo ZUID· AFRIKA.

DEBAJN'S,
.- -. • I.

VOORTAEFLIJK: MAAKTE PIA~JOS., , \':' .

Not~nhoLit en'Gepolitoerd Eikenhout,
.. ~

het -10ein voor Prijzé~-als in

L.
• 1 r , .

i
,~

~i
!

het
,. I

mZullen verkocht
.'

"P .....··"I['?'",,-'TECJHIETHEVi\,"
, . Ir ,. . ,

L AN GEM A R K'TS TRA A84 86"

!(all.toor van d- n Dir ..k teur rau Telq,.;raft'I1·,
Klla~t8o, 19 Novembt-~ lB79.

J. SIVERIGHT,
Djrekteur-gene~aal.

De Waal en
ST." GÉORG]~STJ

NAAST DE UNIO'

KAAP~CHE' TELEGRAFEKock,
TENDERS VOOR, TELEGRAAFPALEN.

ONTSCHEPEN THAN

SPEELGOED~ ,

:BANK,

PEELGOED,December, SPEELGOED,

ALS~IEDE EEN GRQOT .a....,'.....V'~

ALGEl\iE£NE' IJZE
V1JEDEJUILIS-GUANO. IJ . .. '!Oo.r G t,

Rep-tstreeks van de. Montagu Grotten.' zerDlagaZIJD. ro)o,
DE WAAL ~EN J)

. ,

OM ELF UUH,

MET BO.US,
Twee Baksteenen Huizen,

OP ,GOC'VERNE~lENTS GROND,
Epll met 3 KamefS l'Tl Keuken, lid andere

. mrt 1 Kamci- en Keukcr.,

Alsmede verscheidene stukken Huisraad.
w. BIWrrAIN, Sr"

Executeur Datief,

De Toewijding van het Orgel·

IN OE NEUt'IW, GFI:EF'!I:~IEEIlDE
KEur.,: \~~fl ';"', \\'I.JNHEl~(i lal pluaf's

hebLi-"',

Op 'ZONDAG: den 7den December 1879.
Dl' Ji n);' ,:'es .oc,r;"i,.'t1.,,~~, tc " gillnt'n len 10

1Ht, tT: d-- ...·1,"!·,l[lid·la:.. ..·, t .., 3, I

/

HIU{~'EI>E wordt k"lli" ~o~"'eri &an
Onderwijzers 'U Onderwijzeressen,

dat cr CcI;O i.!I'O'»l· I>cl,oefte b"""ut ill het distrikt
Alh~rt, aan Onderwijzers eliOnderwijzel'êssen.

Wij, Il~ Ollder~l'I,·~k,'ndfll, vra_'ell hierbij
nil)nd~lijk om aáuw k \'1\ Il<orWI1E'I', di- goed D. I S A', A C 8'1.·..
ouderwijd KUlltleli .e\'e ill ,e IlullulJuache en

'Eo:.:elseh,' talen til ook ill de llluz;.f'Ic, , 'H EBBE~ aan h~t Publiek vali de Raapsl'ad 1:11 de Bui
Men dl,0 ¥er~Cleld "an "etu"'schflf't'n ra" '.. . .,

bl. h 'd '. I 'I '" ".1 I k I dal Z'j hUl1ne Gebuuw~n oHolllerkel.'jk vt'rgroot hee .. ",.urn el en 'UIHrli"l van '''''''ue, &dllZoe I '. ... I .. . .
bij al de Ond. rget,ekt Dd"II, I hUil 1l1lgebrt',Jen vourr~ .. I, .r-eh.1'1 z'J gel us·t ~ul,"eli aanbev

. \\' A S'II'1' \" k I' goed <1100;': hout gt'lllaakt ZIJ", gesclllkt \,I)t,i d'l klltnlJat.
, ..1 , ID " fontt'IU,. d t diJ 'b L d k k cl'A S SHIT '\\' .. ' ezen JHII (' gel re\'t'O ill' uen e, ell 'ulIl:tlite OOpelS op lt•• JJ , litel~UI. . k

B y S'fl' o'lE'" K'l' r L' III staat om t .. vcr 'nopen :- ' ..
AN UI. ", ,p'o ......ID. GOEIJE MEUBELS tegel! ,:nerkwllardig LAGE PR

------------ -- zij oók \'OOTnemens .VOOR KONTANT (JELD "te vbrtou
HET VRAAGSTUK OPGELOST, stelt aall hUllIle klllnten h~t volle voord~1 'an !deiIll' wills!ell

pA.CKHA.lI.t C"s. A"d"rl~!lilfra(lt, ui liet best., g{'ge"ell wordt toor K W ~D.E SCIlU LL>:EN, ,
eli goe,zJ.:tJ0l"lt' I1w'" UN)' Dallles- ''11 Ki"d,:1' .. Een groot ussortiOlt:nt\ VUil in de kolonie gem~lIkt" lIeu

Laa'rsj~g !'il SChU"/iI!/1 iu III de nieuw,.It! ltal.sOPnl?l1 altijd voorlt'anden. '.
Bll J[,zuksels, waarHuJt'l' t'Illl CI.l$'mir, J,ru;tillg, Hel Puldiek wordt uitgeuoocligd ,tot het kOlDen Zlt'll
Handsclwt'n' en Gl,~c': Kabr!'!, . Lev,mtsclle Zij. 'erllemen vali de prijzen. '
reJ.;k;m, wt.-i reiers nl l1o"'JIj,'k"u''lJ!; <'t'1' bllite". LET OP HET ADRES:
ge'll:c>r~partij Ooedk')"pe :3choullaarzi!/t, Buis- ,
8choenell <'11 Pll1!ioj'cl;J t'lI11 ((1/t.! s'.'orlen, Damea, De ZUl·d Afrik' a" . h Mi
~ Heere-rUldwl?IWII VI)flT llt'Olitldmgl; 'Pald I ~nsc·.>~ y
Lêdel'l!'Il mt'l Veter~ ,:Il Rd,'k,'ri<; iet" bijzOtlders , I , ,

i,l Mp,sjes Lasting SchUf'IWTl. yeJmwpl, goer/I! S~, 90, 't'U 92, La,uge,ma~.·Ihsf I'ailt,~
kwalltel:t t'11 ".:,,/ lag.:?il l,rijs,-5!,.' Ki.s~i worden
tm ifllfJfakt if! PA.CKH:tJl'S Standal'd Magazij/l;
Ka4p,tad. y .' " •

H. R UP'ER~
KUUP31.\-N,

~nlln p~~ t.' fOlDlIs~ll; .u~t,\T,
:-;'1. 5G, ST. GW·i:GESTP...AAT,

Teg-enover de Zuid-Afrikaansche Bank
.~---

]-)EZ:': Z.Lï\,El:E ()~;n:l::'IjF\l;DE GU.
. ANd i. ,il jl! i· ", 'e "I 'ai"!' e L"eV;('t lheid
vall één Z"k "II IJ,', r \'l'rk"jó{I'""r te _Mo, 19;.!U,'
SI'\'·1:.·, ti >!1I, l:"bel"'"'' \\'" ,. S "f tn," aapsladnr :,,\I.vrna ,.i j, (I Ond, I; ,le, he"dell
I eze lil'A~0 k,,· 0l' 1',)11.1 \'·n ontle ii"g Op

" Oouver",rnell's Jó'st ('Il "a I p[.il~ti.,clJc ·proef.
Jl' rulH~ Wtt 'itrt~OIJWe .!t'p. (.:t! aUI b·_.yol,:n "oor
nl:e '\' lok, D B" Lil" - .ell Tili"bou"" tn is
bij 'on If gt;!chikt vue Wij""J1,r It'll,

• J{\}{l{Y st ~E\'E~,

IiENNISGEVING.
Afdeelingsraa.ii,-Stellen bosch.

VOOl' 1879.

HIEIDIf. nE ,wordt, Ikkend g, m.ak:, dat
d .. \Vtg!Jelllbtug ,oor Itlï9 Viln een

Peony iu h t Pu' ti s:~, alrl'coe v np,It'1! is, eli
dat Liezel re leu etrs" 'I' mOtt bttaald word eli
uu' den Secretari •.

p, Il. mJRURGH, Sr,
. l'eert taiis..

KOliloor ""tl den Afdeelin~sr.aJ,
4 ]>('c~mb~r ]Si9,

------- --------------

KENNISG~VING.

J .'

,

;.\l~fEN:
einhandel,, ,

OCK.

PO Pl>E N,
Eell Prachtig Assortirnent . I

;

rSO'l)PE.N,(
." t'rkdoosju, Stbrijtesselaars, I'ortrwonua

Pormanteaux, Gladstone Tass~hén,.

Photo Albums, Dames Naaidoosjes.I

eelde btikelu,
Damestassehen.

VOOR KERSMrS-' EN NIEU\VJAA
AL~(JOK,'

.Kur- ell ":êl~'ellassen vnn all
Dommekrachten, Natalscha Remmers, Bouten

ESCHENKEN,

.IN~rten, Schroeven.
t \ ~ J

ti 10 voet. .
Kromstukken.

aaugt'lIomeu.Galvaniseerd IJzlr, '61 7, 8,
Goten, Pijpen, Vorst~I:,· Vergaarbakken,r . , .

Heiningdraad, 4 en' 5 Draaas~.n
Ledekanten en,',Kin

~ j

BRANDHAM'S ZWAVEL,
'f·E KOOP in d~ ,Pakhuizen' van ~e Ondergeteekenden, te~en, de

. ,LAAGSrE MARKTPRIJZEN.

J. K. McLAGLE
PII{ETBEnG\VEG.

& .CO., Langestráat en Strandstht1;t.
:j:

GEEN BORDPAPIER: MEER.: l.
~'-------' -._----~._.-~---_._--den' en het geëerd [

te Piketberg Statie

tegen zeer:. ~illijke

, Wijn, Brandewijl1,
r kontant gekocht.
ing, en alle orders Te

f)E Ondergeteekenden hebben J,e eer aa,u lH~
I publiek te peri~htCll, dat h'unlle Hundelsh,p'71XY!T.;>l1I.t
geopend is. .

Een ruim assortiment van alle
prijzen 'VoorkmJen ..

Alle soorten van Prl)durten, als Wol, Vellen;
PluilllVee, Eieren, Roter, Tabak, worJen lngehand

lie firma verzekert eene eerlijke en prl)mpte I

en cOlllmissiën zullen de beste aandacht erlangen ..
J:

LAARZEN, GEMAAKT VAN,. LEDER,.is" .

'~elooiti (~uor ,de ie lTfstrlijlte J,ooijeriJmaatsehappij" .te' \ltIliDgto~;
• . " ;!

EN VEltVAAHUIGD IN H..\Il.E i

I

LJ\ARZEJI\ FABI{IEK. . . . ,
Koop in het G~oot en Klein, in de langemar)ltstraat,,?No; 95, Heek vali de St

. Georg~straat, Kaaprlad, tegen redeliJke Prij~ . -:> i!
. .Bewerking~ en' Duurzaamheid, word·t gewaarborgd •. ,:

+ ;:
' H. BROADW."A Y, Bt'stuordér.

N.R-Kar en Paarden !Zullenbij iedere aank ,
zijn voor Pa8sagiers naar Piketberg en"ook ,IpaI' P~

VAN

BR'ANDRAMS

BLOEM' VAN ZWAVBL.'l -~---~__-.J_ .-! __ , ' -- 11

R. M. ROSS & 00. jt

DE GROOTSTE VO i
i!

M E U B'E EN
en

IN ZUID
92, .L~N G........~................~, 90

·Bieden thans bovengenoemd: Artikel aan, tegen Lage. Prijzen. 1,1

STRANDSTRAAT.
j,;trik l~1l té uerigten
h~tt:re pilllit"ing V811

Mar alll"Artik~len \'1111
11Il!lr~, \~Ie. jilren J8n~
he ~LI li t zijllcje, zijn L.:H. TWENTYMAN &"·c

1., '

ONTSCHEPEN, THANS. "
i .•

DIlarenboven iiJt,
ell'elk hen ~II 8t~at
I, daar er niets loe-

HB.-Op uaUHaa~ lijn Gei'llustreer-Je Ca1a1ogtlsst'1I te v,rk .:
geld aal ",orde .. taugbeta;,j,t ..an den nooper yar. eell of ooJtr A., tikel ':

EBRSTlt JrLAS.SI

Kerkelijke School,
llAL\tFssl_ RY .
.," . .1· .

BULPOBDDWUZBRE88EN.

•

Berigt aan A4ndeelhoudérs .

---------"--~_._-,---
WOROISTBBSCHE

~ANDELSBANX

\\' oreer-er, '~5 :'\ov· 1879. '

". f oi
MAL~IESBURYSCHE.

Landbouw- en Handelsbank
Berigt aan Aa~deelhoader~ .

--__.__

HIEBBIJ fl,achit'dt ~\·""i'govi '!, ~k op
. Woensdae; d-n lOde" IJ"e mb r aanst,
des vormiddagsle" Il ure, ieu K,utor,· rand"
ld'&Imesbury.che El~,cuteur~~8mt"r le !llah~s)fuly, '
eeue Huiténllelfo"" Algl'mtene V"'l!ad~,i~'g ran
Deelhebbars in ae lJot't'ngemelde RIOK lal.'ord D
gebonden: . ..f;-
.Ee!-8U1I8 ~o~,h ..t iplr,kkell dt'\- R'wlutir, lil-

t~om:~1 t r Ah.!3n.'~.p V t'Tg"'f'IÏIl,g ',"IJ_ .\a.,I".:~
li, a I r.~,0f' d"t05,;en da: ~""JO'IJ 18i~. '~~1r~
ant,o ·~~Ide is •.~';!' Vrll !Ol he' ~ ':' all"" 'I~e:t)
Sto'tl"!! <!I." 'I')' "." d p"r A"I,de I ; "I~,,,;'(lOU-
ved "\Il de R~'s()lutie, ~,nom'," 'erBoi I)~'A'J e
Verg II,ri"11 vaD A ,n'!,e:LouJ ..r<. ':'n 14;eud"
'all ~fha't 1879, als op gezogde,Stnrrin.! ll.trrk.
kinr; b"",( • .:

TweederUI Dill &ufgris.tie te . \""li ",fl I!e
Aandeelhoucl, rs op te 1000pfD' 0 br( ,i"<lI'I,l'tll.r
slorting Uti, Vj, r Pond!'!. Sterling .d r Aan·!tel,
\li k' acbte ')n l:ep linc' n dt r ..\1 t an Of!" tn-
komst cl.. r :,:eze;::tlil Baflk, I'D Olll f 'e-J:ss II op
\lelke Wijle <lie RlortillK wl \Vo~" II, [Jeta".lllllr
gesIel d. ; I" '

Gedale rd te M,,Jmesbury, heJé" ,'ell IOde1
4a,~van N~)fembeT 1879, .

B. \\'ETH~IAR, } I"'d '
TH IS. LOU ,\',' ...1"1 a !Jr~',

BRANDEWIJN KETELS:
BRANDEWIJNKETELS voorhaMen
. van a.llerlei grootte, WERK GEWAAI

BORGD, en KOPER van de DIKSTE en
ALLERBESTE SOORT. Orders moeten
100 vroeg m_ogelijk worden ingezonden.
, REPARAT~S worden gedaan met,den ~
meesten spoed."c. ,

KOPEREN KONFIJTKETELS :~
TAARTPANNEN van &ne.soorten, ~gei
billijke prijzelk . :
, . T. H. &; B. T. LAWTON.

No. 33 B'urgstraat, Kaapstad.
Twee deuren van de Nieuwe Weyleyaan-
, ache Kerk op,h~t Groenteplein.
---_.------------r-
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EBN KOODLOTRQa IUlfaanall1'.-lfel YOlgentle

I..~t, meD in d. 0Ut~ C...... :-Maaadag 1.1.
w~r.1 te George .. 0 16~ hup. &ruud VAD
na",n, door llell alaaJ gebeten. Hij .tied deo .. Ifden
"'ond. De bee, WIOIbem ~ terwijlltij aatl
'I knikkeren ..... en· bij ....1' nam op da, l>Ogenblik
h~el weiDiIf of in 't ~Mtl geen notiu nD de'elanll'
'(','t'I: echter dAArop lijn beeD ~D leV te doeD en
hij duiaeliz werd, hoingbij ~r hUIL De cIoctor werd
onmiddelijk ingeroepen, maar ongelakkill' te laat ,om
Let leven VIIn den Armen Irnup te redden. Goede
sterk" 8piritas \""0 IImmonia, die men bij elkeo apothe-
ker koopen knn, wordt aanbevolen ala een tegenJrif
voor s!all~tlnbelen . .M..u moet het middel goed iD de
wond inwrijrun, na die !'el'8t md eterke winwien
at!leslotl'D en de huid da,'\r ter plaatae opeDllekorveD
le hebben . .M.tmJleb~ui,,11.ook. den ~pifltue "tet WII-
ter I-'t"mlln~dinwendig. Dit middel is aoo eeD~oud4l
en af.doendtl en tevens 100 Iloedkoop, dat ieder in dit
laDd l~n 81l1ng~nbet altijd bij -de band mOeit bebb.>.n.

Hh'loll STOBW TR POTéHJtPST1l001ll.-Donder-
, dag namiddag brak een herige storm oYer deae stad
1011. 1).,wind Will Yl!recbrikkelijk en donkere stof-
wolJl~u ,Tlogen langs, de atraten. ZwlU'e hoomen
weorden uit den Ilrond gesli.ngerd· en een melligte
jonge. vruchten van de bo-lmen geechud. Vsr-
echillendtl woonbuileQ ."rden min ot meer be..
echldigd, terwUl bet ij:a,,~n dak Yan het woonhuie
,1'&nden heer Booth, naa.t de KRApselleHllndtllabank,
aan eene sijde loagescheurd . werd. Niet minder
leden de tuinen eo bel ge_ide door de bevige ha-
gelbui, die tegelijkertijd neerviel; ook 'werden door
de groots hagIlIsteenen bij verseheidene huisen ruiten
ingt'slaglln. lIet onweder. WRa ontsettend en bet
d&k VRn d.. Vrijlmtselnarsl'lge werd door den blik-
1801 in brand gl'81~tln, doch spoedig Ilebluschr, eer
dat !!roote eehade veI:oorzeakt WIl8. I le storm duurde
omtrent een uur en eindigde in een ltillken rejlen,
wanrna de lucht opklAArde en een aangennam frissche
nam idtlllg V<llllde.- Trtmsooo! ,Argm.
MKr.n TRA:-ISVAALscHKPLA61'..l'I.-Er heersebt

Uil ns een on.:tlksllde plRag in den nog kt velde staanden
ODg!!t, F....n insekt, de ~vliev lI'eno6Dld, lijnde
gedtleltelijk Z\VlUt en ietl! kleiner dan de gewone
Tli,,!!, vertoont lieb in de JODg6 kOl'llllaren en vreet
het rueel er uit. De kOl'f'nl'elden lijn 100 Tol er van,
dat m..n bet voor wilde baver 1011AAnzieD.terwijl
de jl'rond bestw.)i,l'ls met het mo"l tht lij uit (ie
aren lit ten' '·R!len.. UUI het vernielingswerk Dog
jfrOOter te maken; word eu deze insekten Ileholpt'n
deor kleine groene rUp&!1Ivlln dezelfde gea&rdbeid
als die welke mpn 80mtijds in II'r04ilnllerwten !lAn-
nett. Vele ;vatten d,m' korIIDaar "an onderen AAn
III vreten I'r een g'Rt door tot b-neD toe. De
graanoogst is op vel .. plaatsen dllS zeer ODllslukkig.
BoereD die vroeg geluid bebben, bebben schade ge-
led~ll door den laten nacbtvolllt, andere d09r bagel-
.tormen en nu deze VOlTDielendeillllekteo. Nog ziet
men e~e andere plaag te gemoet, die 'Van de kleine
Iwarte rupseD, w~He voor twee jluen geleden hier
geheerscbt beeft. De wittll vlindll~, waarvlln deze
rlljl&ln Ilfkomstill zijn, worden op' ,vele plaatsen in
d~zeo omtrek Ilezien,- TranlO{lnJ.

AANRANDING.-.\lllRn'd~ w\lTd voor dl!n l\I1Ijli ..
trMt VIUl 'Voret.'l8ter dil ul;.:tiBdll :aaak beh&ndeld.
J, Klerck, noell'er wonende aan de Paarl. tbans te
Worcpster. atond lIang~IdRR?d van oannlDding. dllar-
in bc~tllande, dat bii op 24 II. een lesjati.: mei8je
aan een boom 'I'ast::ebondell en t~n met een zw~op
ge51~jleo ~8d, ,bm Hull 'N ditl DaMt aan bet buis
V!ln tl~n l-...AC1,ultli:rd"ml't wllsscb,>n onledig 'lV1I8

l1'ewet'st, und l"ezil'll dllt bet mei8i~ RIln et'o boom g.,.
h<)IJd._.n"""8. t'n (L,t hl"rek baar u'lar met nllet krllcht
op het bio01Cli lf ~Iopg, lOod., h':lt blopd uit tie woo'
dt'n 'iep, lIT, UIAe~"r vNkl>ulTde, v"lllene gehouuen
'i~il!'lti,>.. IRt htl~ kind vOlrsch~ide"e 81rdpen en eell
op..n,' b[.'eJtlotl" wond had, dllt hare onderkl;,ede-
Ft'll md bloed bcsm~erd, dat de eene band I!ekneusd
en op;!elwollel\, Pil dllt ba.1r gaDjl bemoeijelijkt was.
Hij !l£halle den leeftijd \-Rn h~t kind I~S il zeVen i"ar.
lId ruei.'j" z"I!, norie hek geheeten, zeide datpare
me,>ste..,s, mej, ~linnlUlr, van dl' 1."lIIrl, scboonmoe-
der <fIll d~n L~scbóldigdp, baar Maandag bad l68t ge-
ger~n om op de jong-e eenden te paBl!en: dat bur
m' esl~r~s bllar inmiddels van dRRr riep, d~t in den
tu~hentijd eenige e~ndel1 wegliepen en dllt zij dsnr-
~oor d) bedoelde 8trRf ~ekre:len. h&d.-Ue bescbul-
di"du verdedi"d,,'zieb met te z"ggell, dRt bij bij kon-
t~kt bet rcgt bad lot d.. gepleegde stl'l\foetening.
Ue IOl\l:istrnat gAf bem een l'TDstige bP.riBpinl{en
8trAfte bem met £3 boete of veertien dlljren, terwijl
het dienstkontl'llkt met jufvrollw ~.Minn¥r vernietigd
werd.

UEAUFORT WEST.-~ 26 Novt!m~r bield ~.8
nieuwe atdeelingsraad ZJJne eerste ZlttlDg. De GI'
vit"le Commill!lllris GRrcia opende dia met eene AAn-
spraak en smeekte den zegen dea Allerboogsten af op
de raad8IA~ng-en, Door den beer P"t. J. ,Janse VBn
Vuuren, lid voor No.3, Goupb, gesecond~erd door
den beer Andries C. Fourie, vlln No. 4, Gouph, werd
voorlle.teld, dllt, dMr al de leden valI dIm Raad Hol-
Illndsch v"rstonden en drie VRn .bun getal geeD En-
!!ebcb, da beTRadslagingen alleen in e~8tjrenoemde,
lanl zullen g"bouden worden. De PresIdent, -ond~,:"
ateund door de beeren H. J. de "JIIgBren v. d. SpUIj,
verzetttl zich in ZOOTerretegen bet voorstel, dat alle
ge~i!ltil!e punten, zoo "an wet al~ andenins, eerst
in het Enllelscb elelen, en, daarnR 10 het HoUaDdech
zonden o'er;.rezet _orde n,-IOO als tot heden het
gebruik ",as 'Dit nd bijval en het voorstel d.,.r-
,over werd toen teru ken~-UenzelfdeJi avond
bad eene vergadering van buieboudel'8 p~aats,. ter
overw'_'gi.ng,~n een d~r den .poorwel!'lDgeOleur
Pauling ingedieDl!_.ver.zoek, om door mIddel. van
pijpen zoo"eel. water Uit den' GamkadRm te 101den,
als het deparlemtlnt 1&1 _ noodig bebben voor
te;.retlwoordige spoorwegduinst 'en voo.r lal?re
uitbreiding. Ve vergRdering v~~eDlgde Zich
met eene resolutie, waartoe bet mUDlclpale be8tu~r
reeds Ilekumen .WM, dat bet bedoelde wal~r. be~ e~-
ge'1dom is van de erfhoudersr' dat ~e mUnIcIpahtelt
over geen droppel daarvan, te be8cblkken bad, mA&l'
,da,t de apoorwelldjenllt'\ergund JOUworden, om voor
eiÏ!'en koeten pijpen RAnte legjl'en naar den ~autort-
schen dam en tegen billijke betaling daarwt ~Rter
at te leiden. _

DK H.OOWSCHI!·Z.NDRLIl'iaKN, lJie niet lang gele-
den" nnar bet binnenland va"Afrika vertrokken lijn,
bebben tot, nog, tóe niet veel kunneu vorderen. In
een brief, bier te Kaapstad ontvangen, &egt de
scbrijver, dRterende zijn brief Gubulawayo, 6 Octo-
ber, dat zij aid nOIl8tee48 un 2 Sept. w",:btende
'Waren op oord van Lo~ngula, d~~ KOOlDgder
, e. ElVSt WII8 diena buwell)k een excuDII

"bet niet :liJndeD van- een a~twoord, en ~na
baP de Koning het te dRlk' met :de toe-bereidael&!1_tot

, het uitmoorden .an leven kralen. De, achn)ver
'-Z ..d1irWst, dat Lobenllula een klllltijdiDg beh~ 100 als

, -' ".' "":"ce4 ,t.6~y'o er een gekregeo b~~~t, en ~aalt ,~rbeelden
~,' ,. . ,,' Uir 'I'al'ld. vele gruwelen, die In dat land TOOl'Tallen.
, , \\..., ,- ZOO'pad o. a. onlangs een leeuw twee 8~!uill1'ogela

. ---... Tan den Koning verslonden. De herder, IIJne vrouw
of vrouWeD en al zijne kindIlren werden le'f~nd un
boomen gehangen om Jaar' te. sterven, en D1?mand
durfde ze' bevrijden. H~t )ammergeecbre1 dllr
ki'ndc~n WRB baruerecbeu~nd. Een IInder ~U
bad eenig vee van den Koning verloren. .1)., Komnlf
lelf nam een brandend I~uk h.ou~,op e!, sloeg bem
de oogen uit. Als des KODlng"llmple8 uitgaan o~ te
rooven, vermoorden zij alle manoen en groote }on-
l1e08 in de vijandelijke -krelen, ~n de vrouwen op
wagede brengen le naar hunne eigllne >knlIe~ en
steken 'lIdilAr met ueegaaijlll dood. Al. d~~eo
IlIldere afschuwelijke ¥rijTen lijn den echn)vllr
medl'lI'edeeld en hij boudt ze Toor volkomeD waar,

. Hij v~rzekert ecbter, dat hij If>be~ voor een nn
nd.ture goedhartip: mlln hou<!t, die alleen door het ellen,
dige stellIeI,.dat hem zul~ een.:on~pAftlde ~t geeft,
dil wreedaard geworden IS, dié bl) ondan~ lI~elven
schijnt te lijD. HIj schijnt lelfs bereid te lI}n ~~n
resident bij lich te ontvangen, en dAt Zou natuurb)k,
de eerste stap zijn om onder lijn volk een anderen .eD
,beteren geest te doen ontstaan. 1)., li~en ~an Umllio
'echijnen, lelft de ecbrijver, ventandJg\lr meDlChen.te
lijn eo de kom8t YAneeoige der Roomeche Zendel!n,
gen met vreu!lde ta· gem9llt !~:aien, Hun land ligt
3UO luijlell yerder, en dal\i' lijn geen llroteetaDten.!
Geen wonJllr dus dIL!de berigtgenr 18!6, Ik lOU IDI}
opr6lft en .innig nxbljjden, 'als ik daarheen pIOnden
werd, dat wel aogeliik iL
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(Van MI' Crm-81pondent.)
Heden,morgen) den 3den December, kwam de Hinge-

commieáie alhier bijeen, ten einde AAnde Opdrllllt de.
,Rings te voldoen om eene gemeente te sticbten: Hooi-
kmal is z-oowat drie uren van Mnlmesbory, dne uren
vlln Hopefield, drie uren van, Riebebt>ek West, en
drie en eeD halt uur vlln Piketberg, iD het ,hart' van
het RoOde Zwartland gelegen. ,J)e plAAts zelve wae
door den kerkeraad vao Malmesbury aan~ekocbt t~t
eene kerkplaats, en zij is niet heel ongeschikt tot dit
doel. Men ziet er een net kerkje OIet een ecboolge-
bouw>' annex een zeer. geschikt~_ woning voor den
onderwij&8r, 'ingerigt voor k~atléerliDgen, en nog
eeni,re andere gebouwen van pr~vate personen. Daat
de plaata leer cen~ eli te OIldden van eene g~de
bevolking gelejl'en 111, oefent de, ec~')()I, aan w~er
hoofd de heer Joubert staat, eenen gezegenden ID-
vlged 'uit, en kaD zij, nu dllt er eene llieuwé gemeente
is gesticht eeDe belaDgrijke plaats worden. VI' el
kan het gebeuren dnt, daar er 8pl'llke, is van' eene f8r-
lenril)g van den spoorweg van Malmesbury naar
Piketberg bier een uitJCehreide baddel kan geo-
pend wdT\ieD eo dat Hooikraal Hopefield nog aal
overvleugele~. Maar dit zullen wij vooreerst dMr
~ateD. , '
. De predikanten, van Piketberg, " orceeter-"en
Tulballb leden def' RiDgscommiesie, alamede di" van
Riebeek'Welt en 'Hopefield, waren ter vergadering
opgekom~. u's. Robertson hie.ld, alvorens men met dl
nrrÏgtingeB begon' eene ernstige rede. van den ~~
over de woorden "'Wat baat bet een menscb, :aoohll
de geheeie wereld gewon en lijner siel schalie leed. '
De rredikant van W orceetflr sprak dMrDa over h~
doe der bijeenkomlt eD wilde weten, of er ook eenlg
belwaar b~8tond, om reden waarvan de gemeente.
niet opge!1gt lOU, worden. . ,

_,. ..... n.·actie ,oor £168. TOor drie paarden die ,De Scribirl meende, d"t d~r 10 het document, waar-
aan verweerder verkocht wIlren. Op eene ID door dim, kerkeraad vlln .Malmesbury toeItem-
TAn,RijklpaaideD Dad de heer Walker miug werd~ge1'8n tot bet oprig~n der .gemeente,

T.oorden heer oblssoo gekocht en ,IQV. gelegd wljjdt, dat de kerkeraad toestoemmlDg geeft,
weer Tl1koopen In ala lielooning ~voor mitll dat men vaD de !taJm",huryache lijde ni&IJIADd
.ek~ !!Om. o"tftnren. Be heer lifcGre- afscheidt, die niet onder Hooikraal wenscht tel:!e-
kocht dill tirill paarden, "U den heer Walker, b~, hij niet Toor de.a.png.·t~ng kan .temmen. De
de.. uóg in goede oll1lltaDdigbeden 8,nheql te- pt(dikant v'an Piketbera' .111 Tan ge,gelen, ~t. ~ dé
£120 echuldijr, WIl. De Terweerder pleitta de opdragt reede door den RlDg ~ ~e ~mmlllllie ,IS re-

ontkenning. , .. echied om de gemeente te luchteR, en volgens Art .
werden opgeroepen: 46 alle redeneD van weigerill8', door eenen ke~ke-

1I,,,,OUj~,,ualker, die TerklAardll dat hij gp het raad aangevoerd, doer de ComOlissie kunneo beoor-'
.tranaaeLie met den h88r Ohlaeon in .deeld worden, er toch geen belW&&l'bestond om met

,mlllgl~i'lllClu,pwu. " de zaak TOOrtte glAD. . \ 'd 'da
Terklaude dat hij met Walker 1)., predikut Tan Riebeek Wea\ :ael e, ter nog

oT'ateenllcnnet bad getroINn om hem een .. kere valt op te. lI!erken, en 'w~I, dat het stuk niet 0!ti-
~ te etaan alt dlllf eenige der Rijkapaar- en dat men niet maar ~ los GTer dele dln-
heil} kocht, die op ,de Parade te koop wer- te etappen. Het wu' niet iD eene,

wellte commilsie', hiJ: ,betuld geteeksnd. De PredikaDt
McGregor- c1e/ ~en T~ Tan Piketberg dacbt, hij die aaDmerkingeD in de

, bad ge~men '(oor . ,~kere ~ald. RingllTergaderÏnlf moest gemaakt hebben. ,
due een rekemng "" gêIODdeo 1t"8lgerde Ds. Murray wilde dat men er 9P .IOUbtten, dat.de

betalen. ' Iterk.eraad ~an Málmeebury ,niet weige,rt toefiemá)lDg
Proeareur-Generaal e100t daarOp lijne saak. ' te geven om ~ af te echeiden, mur wel leden,
heer JOD" YlO8ff OlD aheolutie van,de ï.n.tantie en dat hij ook dacbt, dat er geen belW&&l'kon weleo

dat de heer McGregor Diet beter wist, rf dil met de saak voort te gaan. '.•-- .' , ' .'
WireD, door" Walker Toor Iich .. If gekocbt. Na werd de greDlII!Cb~idin~ter eprake ~~, da

McGregor zeide niet gewden te hebbea noj!'al' tot een levendlg~ dllCWlllle aanleiding /.~af.
Walker de, paarden Toor een ~,aer bad gekocht Er werd eene memone voorgeleseo van "Dige
da, hij deo D&&IIl nn OblllllÓDmeL had hooren leden die Diet yan vau Piketberg wilden afscheiden,

Hij dacht 'ook dat Walker hem altijd had ~ lij het, er goed hebben en niet d,oor .dlll
betalen, ala bij hem om het geld jf8naagd ~ pTedikllllt TerwaarlOQld worden. De afp,~
heoa tchal-dig ..... _. " '''LI Hopefield Wllook.ytmlCbriklteU)d·k giekrig.
eie heer George MGGregor nOjrge. ~d het ach.. n dat het' ook niet, aD era on, 'waDt
de paardea genome!! had uh den etel nD ging. meD het nrlO8k der Hooikrele~ toeetaa:n
-, betalÏDIf eener tchuld in de meeDinlf da' en' werd Vredenbul'g later afgeecb81dell, dan

_rAD' ...... lijD eiged'do~ .areo ill ,nadat de AdYG- behield Hopefield niauwelijka een pear hondml
war:eD, y,erdugde het Hof tot den vol- leden j en om de oude gemee~teD lit· te breken

morpn. - om lieDwe te gaan et]Ohten, dat pat uiet.

AtrlT.ALlBCBW
\"an frijllboawerl en
wijn'-"ndl'1, ODlADRa te
bt't oo,r f'Jl eene IfeW.DlChte 1I11,..,1Idl1Jlg
port.Ue -'ltll.wijaen nllar Europe, .. ne dil!rpata'ie
noemd UIR het GoaTerliemenl T&Il
Wa~lj. te nraoeken, bij de Bri&tche Rltlreriltg
danlP, ye~ in te aeadeD, ala
~qDnen to\ een lIiaatntrel, PIl'IOod op .
bag der ComlDÏllie Tan bet EDgelaéhe J.Aj!fef.D.1I1i~m. aanb,Teling luidde; dat de IWldaard .
gl'ft.rulToor de toelating, nn wijpen n"'It ...··f.. lr.
'u UD sbillink beboórde Terhoogd te
Auetl'l\liache nrgade.ring 0'8.I"WOClIde
etandaard naar haar ge'oelea behoorde UIIlfellOmell'tl
W woJden, en iij kwam tot de ~ucluie
d.~neeoe Toor alle \'!lrtijen IWlnemelijke
liJn. Op de.elfde bijeenkolDlt 'kwam men
beeluit OlD de Landbouw"ereenÏging te
'een II Wljnbouwerartnootschap" op te rigten.

SKcocouteuJlG.-ZExc. de Gouyernellr
gisteren 'flin Sir Garnet W•• I'1 een tIlI_.. .. 1II
kregen over bet MmeD Tk den
berg. Er ,taat nie. nieu .. ia be' .
blijkt ~ du di eterkte aangeYalleo ie
ttDtIGlJ ~ DWI, dat is tieD
twee dui_od EllJ'O)I88Chetroepen bene"1!J
Taaltch. artillerie, }i'urei"" ruiWij eli de lh_Irqi,.!
terij. Dat is das nO!l' uDlienb"jk, mtler
luetetcoinant de C.. Ti_ be_eerde, tn
Tan de Repqbliek tegen Secoooenie te IljD """_'r"""U
ot.choon die opga" n"'lf Teel OyeJ'dreTen
orperbe"elbebber berigt, dat de positie nil
ultDe,á)end .•terk ea 'l::oTendieqDog met goed 4 •• __ '.'-"

in staat Tail yerwerinll 'geetel'd W&l. OIl h.' .
blik toen Sir Garnet lijn tel6lf1'&mafloDd, .28 n.,
het nOf!'niet mogelijk het Yerli811nn den vijand
sekerheid op te geTelI, maar hij dachdlat het
ste gedeelte Tan Beeoeoenia t'oli g8llneá1eJd>
dat de reet lich in de spelonkeD had verbofl(en.
wae een groote menigte v4111buit If8lDaaltt en
generaal' hOOJ?tein eeD dag of WIlt het gebeeie
jl'ebelllte gelwTerd te htlbben. Zijn eigeD -
officieren en m&lllOhllppenkOg hij eok nog niet
ven, maar het Wil niet Iwaar.
SCRDI!LUJ()I RAAD.-Twaalt leden, ODder

~tterecbllp van den Mayor, den beer~. J. WO",v';:D,'O, 3 DECE.MBE. R.
bIelden Woelilldsg de gewone "Irgadenng. =,~"-
Álde tijd der litting WIl !lf)wijd 811n de kweatieH rJltT8T'.&8D'JUl8TB~BI'IBOIBC~'", HJn~o.~"
der oY8rechrijding op stedelijken grond in
den-einde der Pleinstraat, uur aanleiding de saak 'lr88r voorkwam, diendide Proku-
Tool'8tel TaD den heer Ingl8llby, om de dM rol VlD het Hot in deM aktia in,
waarbij ~ng verleend Wil om dien de fi~len der Toorloopige .. keD m.t be,-
de beeren Ori!lbton, MollllOp en Teil nut tot de prom81118n. , . ' "
pen, in beniening te nemen. De heer J. de Waal, getuige. "erklaarde d~p, dafl·cte
me,.r secondeerde de motie, Hiero,er weril Va;D 9 Maart 1876 besloten nad, de
langdurige disc_ie geToerd, waaruit bleek, te echikken.
in den RAad twee partijen waren; de dO'lr d.n heer, Leonard leidIl hij
weerde, dat de overechrijding r6lft nD .....' ....p'n... £150 meer beloofd had. '
gekregen, en dat de buitten van Leonard Tenocht absolutie van 'de i"sta.n-
deD stedelijken gro.d oyerschrijding bew~erdp,' dat er int ~e, !lee" eind-
den, &allI{lraak konden maken op "elrllOeGllnll ftn het bedrag had pláati gehad, ea weee
bet weIlruImiIn 1'&Dwat lij op di~n op de £1.50, die dé: ~e.,.rlde Waal beloofd
aangebouwd.' De andere, partij WAl 1!a,n
dat geen Ioodanig regt VIInnrjAriDg' ~tond en heer de Waal t<>rullgo~pen en door den
dil RAad niet nrpligt wu, schadllooutelling ondervraagd lijnd~ j1eide,dat de £150,
geven. De uitslag wae,~dat eeo IImendement 98n j meê I'JU betalen, een "rif willige bijdrage ,an
heer YcKenzie, om de kWNtie voor Teemeo WIIII. -
te laten unbouden. ten einde inmiddele ml",t1M"Alpni heer OoeD1lt (door den Hoofdregter oDder,
te beramen 1'~ ~et bijeeBbrenp:en der leide, dRt die £150 'fRn den bel'r de Walll
beeren Crighton~, MotlllOpen Tennllnt een vrije gift 111'118 bescbouwd Mn bet
din~ te geven ,oor de aanbouwiDgen de undeelboudeu voor de finale
wilde wegruimen, in het watet; Tiel en ~e UU... UI:vU'...... betanld., Htlt dDllle tekort WM £0,620.
lijke motie aaD~enomen werd, met de Rellter Dwyer ó'Dderv1'Mgd: Ve IDt88kenin-
8tem dt's MRyol'8, die lievor'e08 lijn 188d vrije giften.
kennen giJ, dat bij den vorigen keer un Leonerd beweerde 1'el'lier, dat de hller
zijde had gestemd. Tot' de berzieninjt on onder de omstandigheden nillt IlAD'
sloten lijnde, '11'l1li de vol!leDde stap, dat WIIII' voor den eileh &Anbet Hof g~dun.
van den heer J. C. 1!0fOleyr dil bo'reDlbet1oeldtjj He1',,)d bad nooit'"btand gedaan Tan lijn
r8lOIutie vlln den 18ten October werd ne:rro"poou en ,olgen8 de gewone Wet en bet geIoDd
dat verder werd voorgesteld, onmiddelijk bij alleen aan1prakelijk. WIInneer al de
len te nemen 1I00r het verwijdereJta der ui tjreput. Hij beweerde nrder,
overscbrijdingen,. 1).,ze motie, die mede di"AkltAlll'8nToigens SM van de Akte 'I\D
beer Hofmeyr kwam, werd ~ef1'olgens &aI[1j[~tDO,mElIl en de gemeene Wetjf.er8ji'tigd waren,
met eene wijziginl!' vaD dep br.lngl .. by, aandeelboudel'8 dil contnhuu.. terlllf te
commilllie onderzoeken zou, op welke ...",,,p,,r.A .. ,,,n. en verwe .. daartoe DIl&l Lindley, vol. I, p.
nn de nojlten 'fan verjarinIl, dill de boTeoge.; 4e 4de ed.
noemde drie beeren mosten. bebben, kan worden af, beweerde dat er een finale
stand gedaan. Als leden van die commÏlllie werdeq 1\Iilllill'idJltieTU den boedel had plaat.· gehad j'hij 00,:
~ekl>zendl'!beeren.lnglesby, Stij!'&Ilt en J. O. Hofi bet renoek om absolutie Tan iDataDtie, en eia,
meyr.-Uit de opgave \"&uden T.h_urier bleek, dal 'rede met te zeggeD dat dil zaak Tim den
de l!'ewone rekening een betig It8ldo had Tan £IU~ IInbillijk eD onregtfaardigd.w&l len dat
lOs. 2d. en de leeriingrekening een dito van .£li6 h~ zijden' bekeken, een pogilig w¥d fle-
M.-Ten slotte werd, nog ToorgeleIen een ."!'PfOt1 aan, de ,erpligting te .nttrekken d~e op de
van rJ.en8tadsingenieur o"er het door de mlllw.re!Ï wijle aangtljlllllD91'l1li." .'
vetwijderen van ,lekere .tsenon op deo boek, de~ OoIe en LeoDlUdspraken nog oYer b..t
IJllrlinistraat en Buitenkant, die door deo RAad al" de Hoof-dregter zeide dat dit getui,
daar geplaatst WAl'-!ln. Het doel van de "militaire~ verweerder eerst moesten gehoord worden.
W88 waarscbijnlijk om ".1wr een opetnp te make~ Alb. Mijburgb "ide de noot f.J.n £3(Yl10a.
I}mop bet Caledo08plein te komen,

objecteerde tegen dit fl~'
daar bet doel er van wRaeen vroeger: vonnis

te werpen.
beer Leoilllld Iprek dnar tegen en baalde Voet

aan. Met de getui!{enis werd voortgegAAn.
leide dat de handteekeninlf op de noeit niet

91'118.
den Procureur-Generaal: Hij vertelde deD

Herold dat de banliteekening niet de iijne wu
de bebaIideliIlg der voorleopige z~k.
beer Leonllrd leide dat bij na dit getuigenis

eiecb in. recon98ntie met betrekking tot de noot
£307 lOa. ter~trok en gewillig wlIII,de absolutie
instantie ten ~pzigte dér n80t \"an £H18 aan te

Hiermede &lootbij ,~jn mak.. .. ..
rrt)culrellr~lte;Der'&lll. lelde dat iu) alleen zIJn

'kenD~Dgeven, dat dl beer He'
"nt7A.n""wm WM om een ,erklaring van de

ItlUl<1~l!'bt'<1elnte, geYen.
LeoDard \eide dst de heer Berold in alle

voor een tiende getl.eelte Tan.bet
.anspFlueli jk WIl8. ' •

nam tijd om na te denkeD.
Stockinstrom, die. niet Ilebleven wu om

.RtAlh,nbOAllehe &aak aan te hooren, daar hij er ',roe-
in betrokken wu geweest, nam lijn letél weet iu

OHLI8ONVI. UCaR.OOR.
. Proo-Generaal~ met AdTokaat Bucbanan voor

en AdTOkatêO Jonee ~n Oragor.weki voor

de
'te doen" . oe . . .
cJ-r, 8a.lOIIder .......... jode de lt",..

Il om ,eeD miuimllGl p&c;bt te bepalOll.
,besloten tot >betY1'IIg8o -..0 tepderll

dei leye,.nt.iê·'f&D groen yoeder. -, '-
h_ Stigant diende DU sijn aangek(ll)digd

-.in, namelijk, dat d. Raad ui~ sijn
, . YU'" oom miMi. IOn kiesen om deo

in yool'k:omeod. pra}len
,te 1It..ail; De beer lngl ...b,y 18000-
motie. De heer Hago bestreed haar

tegelijkertijd oyer de, weoaohelijkheid
commiuie vao finantieo· ... 0 te atellen.

laatste VOOl'J~~ Ook 'bij den Voorsitter
vond. '
heer Parker. den we~.k op~olgende, .tel~e
. -heeren VRn der BIJl, SUgan~ en LewlB

,00,mIDlIIl81evan 6aantien 'e kiezen, me~ welk
~Jl(lemt~nt de Raad sich vereenigde, tevens

bealuit, dat die oommiaaie alle weken
~ltOQ:aen lal eD dat,twee hUDner' een wettige
imc:lerllDauitmaken zullen.
roo'~5IeiI80 een schrij'v&D, wMrb~ de Ciyiele

Y&D Simoll.tad de anbeyeling
door den Raad een, weIC .. 1 worden
nn die plaats . naar- Kalppllnt, de

yoordeelen ,w'aarnn hij' DI.teenlette.
eerate stap to~ den 'aanleg stelde hij voor,

door eeu beyoogd persoon te ,laten
~ktel'l~1l

IIChrii~en met

HOOG GEBEGTSHOr., '

(y;,/ Mn Hoo{l-a,-"e""" -er-:-'-en RtJgter Du:y'...)

Ka.a.psche Afdeelingsra.a.d.
De gewone maandelijksch'e ~ergad~ring van

dat ligchaam had Dingsdag li. pl~, onder
voÓrzitterschap van :den heer C. Prel'8, C. O.
Tegenwoordig waren de heeren Ingleeby. !Iugo;
BOWPrD, van der Bijl, Stigant, Parker, LlDde-nr
berg, McKenzie en Kotzé. .. > 1

De InspekteTir van wogén las zIJn rappoli
VOOI'. Het hield in, dat áë W1lgeo.over
geheel in goeden staat ~aren. dat is te:zelll~~tU
de geproklameerde hooCd-. en a.fdle,elill.~rB'I'I'egeD%
Aan vele d!' ' bij wegen llel taOi{. wat
verbeteren,' I' voor ~~ikultere ~eni
kon zulks m Ijelijk ged~n worden, en
wegen zelven waren niet Tan voldoend
om den Raad met het onder.hond te UIOJ...... "'L<;·

De voornaamste· van laatatbEldoelde wegen
Qte van Driefontein via Baas A'rieafontein
den K8npstadschen weg nabij het
Kooberg, . 't..' .

Op~ de vorige verga.derUlg .
voorgelezen van den heer 'F. van Niekerk,
£10 'eischte als IICha.deTerg~ding
hém geleden Ichane. doordat ,de
8teengt'oeve, op sijn land bad laten
t4!m~e,olge w .. rvan' een ge~'8CI'te.
zaailanden WaB a!gabrokkeld ~n, daanD:
UiL het rapport bleek, dat die ,sc,hade
betrekkelij~ zeer geriDg wal! en ~e' j(108ve
gednren~e de ~~te 20 Jaren bewerkt
wader. dat er OOit Tan. wege den leltell~ii
daarteg ..n bezwaar w,as ciQgeb~.
bet verslag WaBde gevraagtle aom T~l ~.
en ried' de Inspekteur .om den
£5 te botalen voor bet uitgraven ran Wle?
gedurende twintig jaren. Qok m,Jdde hiJ,
eens te weten of de ma.n "wel regt. had'
schadeyergtoodiDg, daar de groeve h!m
toekwam .en sijns yadera boedel nog Diet
rl8 wae. - '

Met het oog op de klagt van den heer,
te Dil-rbau, dat zijn IILnd oyeI1itrOOmd .W&IJ
een boven deil gt'ond ~legen af, ..aterilllll!ricXlll.
beval het rapport aan, om een
laten maken over deD gt'OOteu ,weg te'itellloyjll
het eig.,Ddom van deo heer Lindenbe!lt,
verder tiaar de plek, die het ove.rtollige
van den dam ontvangt. daar een fiool. on~.er
grond te duur zou uitkomen en dlk~JIa
8topt lOU ZijD met zand. " .'

Met het oog op de boomen te CODst-anti&'
waarop jle Raad, volgeQs de lante~
geen regt bacl, ,wllrd aaDéde hand IleIIreYC~D
de aak 'in orde te brengeu en eene COIIllIE~~4
af te vaardigen om dáárover met den
een onderboud te hebbel1. . ',).'

Het rapport voorgelezen ~ilndei· &.loot
Baad teil opaigW der "fordtnAB ,nil dep

.. )~.

,(t
~

Rep StoclrenatrOm' mde, aa' in d~ .. Ic .q,t-' -1
epraa~ mÓtllt ~ ,,:,!r4e!l ~ \"oor4~lll tJIMeu
nnreeid.r, ""rflll" de 8lIC~er bliJkbaar,; geraaid lbad ,
ia het 1Iewije, Ikl hij ~e~ yeMreeJ'der.e.u koDt~ "
bad aan~n .uar hel. aan~D T&IlHk.r" ...... "
den.- ZijDe JArdtchap ~e er bij, ~ bij ee"':1
genvsren wa ,ew.., de g,'r&&ffde .*lw. YU d~
in.ntie te ge-':eIl, maar d. jl'etuigeDiI van 4ea, heer
McGregor rehcfc!rd AebbeDde, wa hij T4Ilkamea'
ovena4ld, dat ,de lIAk tegen deli eiicher mOeR
worden betlist. '; v j

Re,ter DwfM' -'1iwu np' een tege~o'f,",~ld
ge,oeilln eD dacht, dat de ,aitapraak ten ,001d .. 1e
nD eischer moeR lijn. .', •

De aoofdregter w.. bet eena'met &,egter Stocken-
Itróm. Er .... geeD get.~ bi.~ragt tot b:ewijl
dat G. McGregor geweten had'~ I Walker de
Pl!'Men Terkocht namene "Il niet o.md princi-
paal. De eilCher bad met lijne e lUI getll4lenis
laten. uitkom.e.n, ut de Terkoo.·pin eigeulj,jk PO.
ICbie!l was .._oorkontant geld;in CO~ tiy!n sekére
prom... n. "De eiecher had~ in.iedere :r.;~igen 1iIl,
en Woeling, b.t geld tfuor midd~1 'fAD lija ~t
.ntnDg8D. ';. . .

. RBUÁan,JTATIaN'. '

op Tóordragt, reePCIktivelij~ "fan adn. In~ ea :
TenDIUIt, wwen J., B. Jl)ubert eD J. J. de Vdliera,
O. F.ID., gerehabiliteerd.

PJtOVI8IOIrIlLB ZADN. "
De yolgende wen' werden afgedaan: Hool. VI. '

GreefF, en Spaarbank: H. Slater. -
, INIIOLVBNTII'~DIL ;VANKOilB.IaoK.

-Adv. TenDlDt deed, kiaohtenl . artillel 52 der
Ordonnantie op In80hlentien, aAnloe.kom he~ 9ii!Jlalr
der curatoren in delen boedel, op grond dat 1I)lllt de
Kolonie afwesig ,lijn, IIn verder om een or4er' UD
den Muter voor bet bijellnroepen eener 'f8rgaderlng
om andere curatorén te T6rkie~n. ' I "

Het lI&DIOekwerd toegestaan.
KBKI!: VKBJ[IU..II'IG8B:WBBTR.-VANBYI'IIIVELD Ill'

, ICH.uBLB BN ANDKBEN.
AdT: Ji&cobe Tereeheen voor, applikaDt, met, eeue

applikfttie tot het nietig eD Onlleldill' verklaren der
nrkielinll Tan den respondent Scbeub~ als lid van
tiep Raad der A.fdeeling Alexandrie voor dietrikt
No. ~, " ..

De Terkielin!t werd' T..,ueUg'd. Respondent
Scheuble d. koeten te betalen.

BCHBKPBlUI v•. DE JAGKa IN ANDBRRN.
AdT.' Leonard -voor r"pQndentJ 'De andere zijde

bad &&II8Chrij,inr g4ilkregen:.m,Rr wu iPet versche-
Den. Het sanzoek tot 'op'heffing van bet. op 1
Al1lfU8tUl 11. verleende interdikt werd toeg88tann.

aEOBOK v•. "RB~I!KAN.
Dit wu een aanloek om in fort1llJ ptIuperi8,te mo-

gen procedClJ'8n. De applikatie w.erd iD handen TU.
adyokoat InD81 geeteld ter, fiDe tan repport. '

, ADAllS v.. XI!.HO&:
\ .

Ad Tokat6n Ooie en .fQn811voor eilehers; lidvv. Leo,
nllrd en Innes voor Terlweerdel'8.
• Dit _:eene aktie orkl .£75, den koopprijs van een
anker en ketting. De verwering) luidde, dAt bij den
"erkoop door den eiecber de lengte ~~8 k~~tings op~~'
inlln WRa,als 220 vademen', terwIjl ZIJ werkelijk
niet meer dan 160 1'I\demen bedrbeg, welhalve ver-
weerder £60 hid aaDgeboden. Het Hof WBI vnn
opiDie dat de beweerde opgaaf der lengte slecbts ee~e
nak 'fAilbeecbrijviug W1l8. ,

Uitspraak ten Toorde~le van eischer, voor het ,olie
bédrag me~de koeten.

~ 8JlUT'~' VI. LOUW. i

Dit. ""ei' een appêl- van' een .Magiestraatlvonnis, dat
echter bekrachtigd werd met kosten tegen den appel-
J,ant. '

BOYE8 VI. VURZIOlIIANN.
Ad,. lnn~s Toor IIppellantj &dv. Jonee voor respon-

dent. • •
Appel van eene Ditspraak vnn den Haapetadscb'D

Malll.traat.. . . '
• De bijzoDderheden !leboord lIJnde, werd de Uit-
spraak a8ngeboudeo tot nad et order.
Het Hof verdaagde tot Dingedag.

HOOIKAAAL.
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Vooret'l'8t g..noe~. ~ IOU ~og vel'der kuaeen I!'u~,
mllaf wil dil kol ome nl~' b6drlegen •.

. .' Ik ben, 8Jl1.

J. D. J. Uu&; Jr.

Ann den heer·----
Se~retaris (ler Boer€nvereeniging

t~ ,
J\fijuhper,-H~t. spiJt mii, dat uw brief, vrag-enda

om informatie betrekkelijk <le Z. A. B,~r"nbescher-.
mingsvereeni>ring', door omstlwdigbedeu·tot dusverre
onbeantwoord is gebleven.

Per Boékpost zend ik u eenige exemplnren van
een pamphlet, inh.()u?~nde o~~ .iaarlijllsch. rllpport, een ~,...,... :I"nD'
verslag der verngtlllgen biJ gelegenhoHi vnll onze
jOUj.rsle jaarlijk~che ver;znderinJl, unze beUallOgen en
relitulaticD ~n de' nnmen dr.r leden l'Rn 011$ Hoofdbe-
stuur en v~n onz~ difftlrenl.e Plaat8~lijke CnmiLés. ]Jit
boekske zul u,," Clllllitu een tamelijk duidelijk ·jenk-
beeld geven v.an de dll"ltJinden onier Vtlreenif,,''Ï.ng en
de wijze wllnrop zij te werk gaat., ''.> .
Oe doeleinden zult !rij uiteengezet vinden in Rrtikelen

[WJJ STRLLEN ONS"'NIF.T VlmANTWOOnDELIJK voon II en III der' ·re;ruI.Rtiën (pagina Hl). In 660 woord
DR 'G~;'·0Y.LRN8 Ul'l'Z~R connfRPO:-lDI';NTF.N ...-IIY.D.l is bescherming der bI~la"1gen nm ~e boeren QIl~ .doel.

Wij trnchten dnt doehVit te bereik"lI, 1.00ala giJ om~
~lag'tig uil gelegd zult vindl'n in ons rapport. door een
stelsel van Plaatselijke Vereeniginllen iu d" Bniten-
distrikt.en met een Hoofdbestuilr te KAApstad; nis het
VOornlU\mRte wet::evende en uitv0ert>nde ligchAAm,.-
op dezelfde mnnier als men in eeoe Confederatie fleu
getal 'fan Provinciale P"rlementen zou heb~n met
een a}jremeen en opperste Parlement over die allen.
. De P;J\I\tselijke Comitf8 vergaderen VRn tijd tot

tijd in hunno difftlronte distril.ten, om discussiën te
vo~r"n over het een eu ander, en nno: het Hoofdbestuur
nRIlbevelingen te doen omtrent st.appen, die ,dienen te
worden genowen in het alg-emeene belajlg; en vlln
den nnderen kRnt weder worden zi i wRk~r ~elllluden
door en ontmngl'n \Verk 'l'nn het Hoofdbestuur. Bij-
voorbeeld, laatst bevond h,!t &ellenbossche Comit.ó
dllt een pMr hnudelanTs te' Stellenbosch bezi~ waren
met brnndewijn td stnhn mn molasse en suilif!r, en
d'ien te verkoopen,nlsof dezelve lJe :onll wijnbrandewijn
ware, waardQor de bvlangen der wijnboeren natuurlijk
niet wllin f..[ leden. Het Plaatselijke C,lmité deelde
dat mede aan het Hoofdb~stuur, dat nu bezig is met
te overwegen of er 'iets, lOO; ",~l wat, tegen kan gedann
worden. .. . .

Aan den anderen L : Vl'rnRm het HOlJfdbestnur
.Aan den R(!d(/kt~u,·.' vóór den Mnv'~lg der ju vote PRrlements-sc98ie, dnt

:'-l'ijnheer,- Vergun' wij eeu plaatsje ~n uw veel de Regering bezig WIUl·., .;t raadillme te bespreken
geieZl'n bind. van de belasting op inguvoerd koren eu meel af te

Ik gevllel mij verplig-t, eellille aanmerkingen schaffen, en (zoo wilde het gerucht) des noods andere
te maken omtrent de uitsprRRk vao-de beoordllelaar8 belastingen dRIlnoor in de plaats te s~llen. liet
onT de Maaimachines. - HoofdQe8tuur bepanlde daarop dndelijkae aRndacht

De beoOIdeelaars zeggen in hun mpport, dat zij, der onderscheidene Plantselijke Comitt>s bij de zJ\I\k
vol,l('ens het beste fn netBttl werk, d~1I prijs zouden en liet een groot MntRI petitit.>a in de Westelijke bui-
toeg!,wE'zen .hebberr nan WRI""r A. WOllds machint>, "tendi.trikten tegen de voorgestelde herroeping onder-
DJllar alleen o,mdat die beswt uit een mlU\M 1'an ge- teekenen. '
Ilot"n i jzer, deden zij dRt ni"t. Daarom hebben zij Het volgende jaar zal eene regis·trntie van stem-
den 'prijs m'UH g-egoven aan 08bornes machine, di~~cli- geregtigden in het I!ansche Innd moeten plnllte vinden,
t,r "'tie,· !leYottm 8tukk"" mm zich heift dml 1V0008 Rla wanneer het Iloofdbe-atuur de di lf..ren te Plaatselijke
If"'chine. Comités znl inlichtIIn omtrent de 8tappen, we1ke Jij

De eigtlnMr vlln de Osborn8 m061t dat zelf erken- hebben 'tt; nemen om te bewerken, dnt ooze boeren
nen, toeu ··hij 'lijn prijs ontving, en zei:!e: Mijns ma- zoowel als hunne znflen en bijwoners gerei(istreerd
chine heeft d~n eeisten prijs niet verdiend. Ik ben ,!orden, updat zij bij eene vlligende electie in staat
voor geen fRbrikant of ngent' mllar voor de machine, zullen zijn, om hunne eigene kandidaten gekozen te
RI bestaat zij lIit een ml\88& vau 1l~l:utl'n ijzer, en krijgen.
wel alleen, omdRt zij haar werk netjes en goed Rfle- Vindt er eene Rig-emeene electie plaats, dan :ver-
vert. , ~. wnchten wij, dat de Plaatselijke Comitás zulleD

Mijn vader en ik hebhdn ons de moeite Iliet bijeenkomen, beraad~la!len ov~r de mRnnell die zullen
gespaard, om nEIRuwkeurig de machines, die worden kandidlUlt gesteld, en hunne-gedachten mede-
hier ''l'eTtoond werden, te', onder~oeken en nR te deelen aan hilt Hnofdbestuur, om Of die wijze eens-
!lJI&U of de Rndere machines .peter zijll dano gezindheid te bekomen, en te verhinderen dat caen
Wood's. Tot nog toe echt!!T hebben wij nid. één ieder op zijn eigen 90utje wllrkt en wij ten ge\'olge
gevonden. Maar, ZRImen vragen, WAArom dan Dlot? daarvan eene rederll\l\jlli jden. ,
Is. W"lter A. Woods nlncbiD~ dJ\n zoo onverbeterlijk ~ . Wat nu de Bueren~eretlitiging in n.w distrikt betreft,
Dill hMr kent zal mooten zdggen: Ja. tot nog toe. die zou eell van belden kunnen klezen: lsten8, een
Ik zou gRarne vérder over hate deugd, willen uitwij- onzer PllU\tseli.ike VereeiligiM'"n worden, of 2dens
den,. mRar ~.n ~r~e~d dnt Ik ~e kolonie UIl b~<lrie- eene afz??derlijke "ereenigingblijveil, maar in vriend~
Il~n met miJne. opinie. Nog l<'ts. Ik zou gaarue schRppehJk overleg met on8 Werken, In Ranmerking
~ll~.n v~rzoeken R~n ~~n' hper L,. P. van d~r nIlmende; dat uw dis'rikt wo ver Vfin Kaa.pstad is,
SpUIJ, JiJ,iphen.vel, dl.eu Ik besch?~w als etln wak- dat het de_n boeren aldaar 0',lmogelijk zal zi.ju, ver-
kere e!:intelh~~lJte boer, dat hiJ ons zar zeggen, tegenwbordll!ers af te vaardlgen naar bet Houfd-
w~lk vD?rdeel hl] heeft g~.hRd ~an .de Woo~ rr~ OOstllllr .. te Kaapstad, zou de tweede keus welligt de
chID.~, die zoo vol gegoten IJZ~."Ilt. De ~er, van der b~8te zIJn: Stemt gij en de leden van uw Gomité
Sf-UIJ he~ft er. ~och tw@e op ZIJn laud, e~n vler- en een hIermede ID, dau raad il. u aan, zoóvele vlln onze
nJf-hark. HIJ ui ons kunnen zeggeI!, hoe veel hij regulBti~8 ovt!r te nemen, nla voor uwe plaataelijke
heeft te kosten gelegd aa.n ~~ukken dIe gebroken ol omstandig beden geschikt zijn, ilwe gelde,o in uwe

- Het Wft. prach~g om te
quoikrlUllache . vrlund<ln "uor
voor vnder Mool'l'o!4!sfbAddell. Hier
Yeel. Men ging mal\ndlllijló! op
Il..r hpt kwam ook hiet r6jl't. . D«;h
beek WIlIIC un dil beurt .en de dommá
lUlde ,ich 1Det geenen' geririgen
.oor lifne kudde .. Dat et!nig
had, "ilde men hem ook ontnemen::
men tot eene 8Cbikkinjl-aan de IIJde
WIlSel'gelln 1'erechil-J,MrgriVier was
echeiding. .

Tot de'vl!rkieling vaD ke:rkElrallaS[eale~
weiden tot ouderlingen
n!lRTen·M. Kitshof" en tut
J. C. Smith, G. W. Rust,
de Villiers gekozen. De

. werd op verloek· VBn den Jl.~lBtlt{')jIJIrI!n
consulent aángesteid. Na
Ds. M tirray 81,10t Os. Rabie DJet ge

NlI.dl.lt de nienden zich te j!'oed
aan een eoed maal, door Mej.. Joube
lijl'- ber ..id, scheidden zii : ran .. u'v" ......~,
burg I) met de beete wensehen voor
meente.

",,,r de ·~antlljik,ont..
.egg~. !411, cw de ~pti. die .~ij alle ege in

de ,",note II 'bad, wel een beWIJl! vour e Iym-
patbie ID ond8llteuning WM "'0 da bou ng der
tegeD~rdJjleregering, Wat opimbRre werke ~f,
bij It\l(' eD lijD ambtiteooot, bet hoofd van dt!baJ-
tement, badden daaromtrent bepaalde. ~.~ ~a~n.
Vooral WAt 8poorWelfilo'u,nginll', waren Jil]" op1~le,
dat ook ,al dekten die in deD &aoVA.ngIdil' korten 'met,
de dllaruit "l'Ortvloeijllnde 'lt'ge.ulnK)8D ten .la.tate
Ditloopeo moeiten op een ,00rde~bJril ~n VAnmkom-
stea voor de kploule. De .poorlllue~ 10 bet ad". ge-
meld, waa alre,ede een onderwerp yan oy~rweglDJJ: in
het Parleme.nt geWeeet, en de wenwoordige regenog
lOU volgaarne de ondernemin~t'beguoeti8'tUl, z~ra
lij die' uitvoerbaar beyond. Ook AIUI de daarstelhng
'rAn telegrapbillcbe verbindin!!" wllArvoor.alre!de eene
.om door de- Wef4:e,ing was toege8~ao; sou de Rege-
ring vroegtijdig hare IUUldacbt wl1de~. ~ u dat de
oorlog eigenlijk over, de berg van MouOII geno~eo,
dnt cude opperhoofd d~dll'e8Choten en ..~e vrede
hersteld WILl lOU het Gouvernement meer tijd hebbeo
om de open'bare werken en A~~ere a&nge!egenheden,
met den ,qorilitjlaDg der kolonie In betl!~kiog lt8An~e,
te' behartigen. Hij ..badl met pel'8OODlijlule ~erech,l-l
lende distriktén der kolonie te besoeken, Ileel vee
belangrijke 'kennis opgedaan, en .welke londen men
de tt'lI'llnwoordige RegelÏPi ook/mbgt ten latte legge!'f
men kon' hur niet belChulclige-n van onwetendheid
op dnt punt. . .

Des aronde werd in ~ I\egtuaa.l t;en d~ner g~gev~u
ter eere van den Pre~ier. De Olvlele Cumml~ru,
de heer Smyth, wa. vOQrziUer, en de betlr Gel!nngh
vice-voorzitter. J •

De Voouitter stelde aehtereenvolgens een toast III
op de Koningi,! enop dea Goul'erneu~, wel~e~ iAAta~·
hij de beste Gouverneur noemde, dle,odlt ID ZUid
Afrika VlJot Ran wal Ileiet lIad. De Eerw. An~?r-
son Iledacht het Midisterie met afzonderlijke
vermelding mn den Premier, wien hij .,:,etlnde.' dat
men welfeD8 de bekwame en opregte ~Jze, ~lIlLrOp,
hij de pligten van sijne hooge ~treklu~g ,!e;Vlllde,
had dlnk te weten voor de I!elukkll!'e beéindigiug der
vele moeijelijkheden, die in betrekking tot het tegen-
woordige Gouvernement waren entstaan. ."

De koloniale Secretaris, bedankende, ontwikkelde
de leer dat de ontwapenipg8Óiutregel van het tegen·
woordige kAbinet de sekerste waar~rg was voor ,het
vllIIti;:cen VRn een duurzamen vrede, '<lIe.men nu na het.
dempen van den opstand der Bnphutl~. en .het ver-
meesteren hunner sterkte mogt t8jl'emoet Zlen,lIl .l.ellell-
stelling VRDden opjrelnpten vrede die na.de vrpe~el'!l oor
logen milt de,inlande~s, ~an de:r.en. de middelen ln.hAn-
den liel om de ~oloDle 111 lle8tadl~e on.r.yst te houde'i
Van de aceijD8wet sprekende, zelde hiJ, dllt het Go -
vernemeut"bij de invoering van diell mastre!!,!'1 ster~
oppositie·ondervon<l"n had, maar dat doot .de ull-
komst zijne verwachtinIl' bewerin w'l" namehjk,---dat
de )$8t VIUl deze helJin~ niet op den produce~t maal
op déq consument vallen .. u. ..zelfs boeren, die vroe-
g,e:r tiij· de inv~riDg, tt sterk tellen waren gew~est,
halelj, toen hij onlanlls gesprekken wet hen ~Ield,
beiUig'l, dAt zij zi.ine iienswI.ize d~~lden. HIJ ge-
lootd~ stellig' dat dElle tVet grootelljks had g6Strel<t
om ondel' onze latrdbouwers, u denkende menll'lhcn"
tt; doetl·ontatRRn., mj kon ook met blij~se.~Rp verzeke-
ren dllt de fina~iën der kolonie in bloei Jenden swt
verkeerd8JI, en dat de h~ho!'fte Mn verdere belastin-
g~n niet tot de wlUlrschijn!ijkheden behoorde. T :

De Eerw. Edwnrdsstelde een tOlLlt in op den ,,\ oor-
spoed van h~t Onderwij8 in de koloni,' en wer~.be~
Rntwoord door den beer Hili, den hoofdonderWIJzer
ddr IlIRII~lijkil Gouve.nemell~sChool. terwijl ook de
heer Rowan, de InspektEllU' van scholen, de gelegen-
heid te baat nam om te. wijzen op de verb:uende v_or-
deringen ,die het oider\Vijs in de Kolonie g~~RRkt liad.

lie heor J. S. Lewis dronk op het welZijn vn~ de!l.
Innd~ en wees tegelijk op het nadeel.dat d~~ biJ
uitstek landbouwende Iledeelte der kolome te lijden
hlld door odellzelfs verwiid,ering van,geschikte mark.
ten.-De heer Andries dU Toit bellntwoordde den tonst
kort'maar kerna.cbtill' in het Hollandseh.

De heer G. W. Borcherd, "Onzt! koloDinle Strijd-
mRgt" hou orerende, schreef hoofdlakeIijk ann dez.~
dell gUD8tip:en nfloop der jongste oorillIl'en toe .. HIJ
Jl'ftf &ijn algeheeie jnstemmill~ ~u de OutwltpeolDgs-
politielc.-De heer John Geenngh Rntwoordde als
kapitein VRn de H.obertsonsche Burp:ers, verzekerend.e,
.dRt <Iele teil Rllen tiid'e gereed zouden ziJn, onn ?e
rOEIpstem !rehoor te 'geven, Ills het Gouvernement III
uren des gevalIfS )lunne dienskn mo"t beboeven.

De u DRmes" eindelijk vonden een gnlRnt in den
heer ·Thorne, die b..antwoord werd door den heer
Nixon.,

nen ~~"lg'lDden dag vertrok de Prenrier naar \Vor-
ccster ..

u DE OHRisTEN," "DE GETUIGE" -t:NZ.

.Aan Bm 1Utlnkt#tw •.
l'd.ijnbeer,-Het Yolksblad van , December bevat

het 1'olg8JIde: l' . .
"Er moeten nOjl vijfbonderd m~l' Chr.-.t_ /le-

'mNkt worden" aaide giatereo eeD onzer employé',
jdie met een ~xempla6r van het nieuwe. weekbl~
ODten "foreman" ging cpsceken. Men liet dat dIt
un on. kantoor gauwer gRAt dan in de Itre~?n :aar
onaa hedendaaglJChe sendellngen werltl&&m ZlJO.
I Uitatekend. '
. \Vurom mQet dat nieuwe .Blad, door eoevele leer-
'aren der Ueretormeerde Kerk ondersteund, dan ook-
jailt met het lO Yolklblad" op ~n pers gedrukt
worden?

"DE GBTUlGE."
In het re'eda genoemde blad vaxr 2' Dec. U.• taat een

correepondentie, ~eteekend "Opmerker," omtrent een
ander' 'blad, dat men wil uitgeven,. genaamd Il De
Getuige." . ,
. CotreepoBdent meent dat un DB. du Toit, Da " zoo
IADg uit de hoogte geprofeteerd te hebben, van Hoo-
ger'hllnd het .",iÏlcen IS opgelegd" en ,erder dat ZEw.
moet 0fpueen of "lW, gebruik :ijnm- hantkn kon bem
ook we oDtno~en worden."

Dit flant te ver..' ..
Ook aao Dé. Andrew Murray is, na het houden ZIJ-

ner speeiale ,die~ten, het gebruik zijner stem in .zoo
verre on!nomen, 'tt hij ~let p~eken. kan, ZRI hem,
1(l0 hij voortg8At met die speciale diensten, ook het
gebruik zijnor banden ontnomen worden 1 Ieder
rechtgeaard Christen sympathiseert zoowel m~t Ds:
au Toit als met Ds. Murmy.

lIKT "ZCID-AFBIKAANSCH TlJDSCHRIFT."

Onder "Godgeleerdheid en Wijsbegeerte". wordt
gesproken over den strijd tU88CI\en d~ .ve':8ChI1Iende
kerk ..lijke partijen in Holland. Departi] wier woord-
voerder Dr. Kuyper is, worde genoemd de" sooge-
nnamde gereforf1l~erth p!lJtij." Het wo~rd "zooj!'6-
nanmde" is toch misplaa.~t. " ...

V pilig knn men haar ." de Gereformeerd« paru] In
de· Ned. Herv. Kerk noemen. \VRt verder ,t.aa.t:
"Deze lIanklagt is bitter, zeer bitter; w~.i roor ons
kunnen Dr. Kuypers standpunt tegenotar ZIjne mede-
broeders niet rechhaa.rdigen." enz. ..

De schrijver zou z'oo niet spreken, al. hiJ met nr.
Knyper Bum Bui. geheel dgorzien k.m, hoeveel 8C:."1~9
de ZAAk der Kerk in HoliRnd lijdt door de halfUf>ld
van overigens zulke uitetekt.>nde:maDnBn .ala O~)@ter-
Zetl, Beets en Crnmer. Kuyper is een man mt één

TELEG RAFISO~E

, p, d'.ria, 4
]l., volgend,) zlju vpr,!,· r" bijz'

,n 1111 al nP·ISccócCk"ni"s...tll~ n~ d~n .
U'e in den .molitin reed l'er,u'&: s rUI
8tQ,I binll"i1. '[l" rij.,,,,l I, ,Q't' 0 ilell
w "dde Z~8 S lld ..t~n. II,•• "IIt\t~n en
tr,,!,kell g~iii<ti.i,!i.l np., .Iq );·'II.'n tijd
·genomen. III_~ ,·",~·",id"";.'8 "lil l!
G(Jru~t d~ 1.,".1."" Jn~ V,," lid "
Ireschipdd,· "I' d.q'p'·'l" ",j lId d "':
Jler~ ('11 SWltzit'~; J~ Eur0.lwnnt!ll'
1"Il;"'11 \\ eJ·dd) pwt dnl'\ml~t uit,
i:'\ectJCoenie is in pt'n "n~!'n~Akbnr~
~tllkt bew.lnl,~. lid VPtli"s VRll
z"·aar. TwpeIJ"nd"rd lijk~11 zijn
gevon,l"". ell ""Ii d~ ~p,·I,)n.keu
Uns n.,.li,·s wa .... vi Iftipfl Enr''PeRnon
tt",ti,r Il'l'w,,"d. "d v ...tlies n.nn 'I!
nipt 1.I,pnd, mRRr b"dl'.'lall't wl1l1tschi
mall ""n ""ott." I n b, ·nddfll j{,'kwct8trl).
de vO:j!ej, tt', ,lie nos;:evllllen zal word,JolI.

De b"ljnw tlll zi in lld8i~tent ..n zijn .
voor tit) I"'"ed~ ml\al naar St(lrnlSberD~DhUi
om eene ci.iple executie te
weder te<,.:en8tand en dreigde op hem
morll'ell ~i in '![lIjlonde'8 derwlUlrts
ze!!,gcu dat zij wederslAnd zullen

JAN VAN BKlUlKLEN.

noERENBESCHERMINGS~VEREENIGINGEN.
Aan den Redakteur ..

~ijnheer,-OnIRnIl'8 zond de 'Secretaris ~an een
BoerenvereenÏj:óng in het Oosten mij eeu br!ef, mel-
dende dat zijne vereen,illÏng bereid W88,. te wor~e.n
~enomen 'in de Z. A. Boerenbe8chermlnl!'svereenl-
ging of dllArmede zamen te werken, m DIet rellt op
de hoogte WHSvan de wijze Vlln werk~~ der lloeren-
beschermingsvereenilCinj1', wnarom hl.) oromtrent
eellige inlichtingen vroeg. I ' .....r ik zulk e 1. verz,)ek
ook- v~n 'woge andere Or>st~lijke \' ereenigl en heb
hoorlln niterl, melln ik nan sommige onzer IJ e~ijke
vriimden geen ondienst te doen, met elln plaat8je te
vragen VOllr het volgende autwoord op den aan mij
gerigten brief .

Ik ben,
LID DER BOKRENBF.SCllKRlIlINGS-

VERKENISII\O.
TULBAGH.

Kaap~tad, 3 Dec. 1879.

... Hpt beriL;t vnn het ovcr'ijJ"n van
diglJli Dr. W. RobertsolVfverd alhier m,~i7r,rlUj·.A

deelneming vernomen.
Hoewel lang vool'uit te zien, k

tijding van ZEerws. dood onv,,', I"W'''''LT.!

uigeell betrenrt het verlies, nit:t all
llij de vader was VRn TulbagIt's
mIlIIr ook als een persoonlijk vrie
gever. _

Tot bowijs hiervan -diene, dat
eellige ledcn del' gl'mceute de tri
raaclsban keil 011 gaande,rij, met
omhuld.

L.1. Zonda~ sprok Dil. W.
leerl'ede uittel' nagerlachtenis van zijn
vader, nanr aanleiding' v-an F'illippc
"Wad bot level! is wij Chri:itns, eli
mij gewin." Met m_ooi\o worn
uitgesproken, daal" hét gevat.:! vali. 11~!!l!io;"",.,,,,,

menigmElal overmeester,j werd, bij d"",~ij""jUI,"
&an den geliffden vade!', 9n mCllii;e NU"...."'u.Hnn

der hoordeN! vloeide illt'én'n:et do zij
Groot is liet v.t!rlies voor faUlilieb~tr

vriendeu erl gemeenteleden; m'l.al' Il

VOOI' do Kerk vali Znid-Afrika, en'
di· cell terugblik slnat op ue afge.~""".,..."","
baall, CII wal L:.Eeny. VOOI' die
heeft, worelt 'goedrollgen om Lij
VHn dell grijzen dittllstk,rll'cht <it'S

rlwppr\ met ElizlL \'/111 ou,ls: "Mil
.MIJ" "adt'r! wagen lsra£>ls, 011 zij::c

Up SIaan·lag 1 lJecelllbel' kwam!'1 '
van liet ('omlté «,t. tl'gellloctkoming
lijdende trekbocren in do ..Hoftaal
onder 'foorzitterschllp Vllu (len I 'oeI' .
bannl, om versillg to ontvangen
Hecrderi". IJet blcek dnt. i'l' ('{'II

£ 14 ~8 voor dat ,10!·1 gecoliecto~l'J
beJm" besluten werd wet deri óerS[.vQltlaiJlllCn

'post 1~llr het Kilupsche Comité to
Het ollucrzot'k in do 1aak Villi

vouden kleur"lIg, b~l'ft nids !lA
gebracht. De uitspraak vau de
ill dllt hij in h"t water ve
verkLu;ll!'en der gut.uigel! zij echter
n~ar dell PI O~ul·tlUr-Gencraal.

[Wij zulllcn de lI&aml~jst volgaarne
ren.-RED.]

, d

co IUtESP() ~ DE NTrE.

ZUW-AFRIKAANSDII TIJDSOHRIFT.
AII'1I d8TI Redakt(mr.

. :\Iijnheer,-De Redacteur vnR h1!t " Wet.enschAp-
peHik" géde£>lte brellgt longs dezen weg ter l.enUl:~
VRn bel~ng'heqpenden, dnt de Ral1Vr~lIg'om allronmm-
,ehe teleAkopiil grooter WilSdAn het ~l'tRI in8trumell-
ten voorhflll,Rln, zoodnt eenige vrienden voor het
oogtinblik teleur~e8teld m'lesten wor<lén, Een nieuwe
order is echter naRr EllTopa gezonden. Did nu VRn
d~zo teleaknppn I!\6diend. wil zijn, I!slieve dit zoo
spoedig mugelijk te melde.n met toezen<linJ.l' van £4 aan
ons adres: I{nnto.,r "Z.·Afrikaan· tn Volksvrit>nd,"
No. 11, K n~teeJstrl\n t, Ksu'pstnd. H ~t is eenigzins
1IJ0ei.jelijli ODJ gedurig' kleine ordors uitgevoerd te
krijgpn, terw;ijl di, VlOoréén !!:rl)ote met minder kos-
tN' en !Doei te gnpnnrJ ~!l-1t. f De IIftnvragen worden
dus zoo spoedi~ mogelijk iIIJl~WRCLt.

DR REDACTEUR "Wetenschllppelijk"
Z.-AfrikAAn@t;h Tijdschrift.

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

DE J\L\AIWEOi::iTHlJD TE KUEBEIW.

De Premier te Ro~erts
Al\n ee\le zllstercOllrn'1t wordt ver.lag

de receptil', die de heer ,jprig~ bij den LerUk'1K.........'''.n
zijn rdsie door de ~ololJie te Ro
h~eft. Hij kWElm daar in den IjtlWIIJUH'O{

dAg :!O l.i. Vfin Swellendam Ran,
ingezetenen, die hem te !!Cmoet
nam zijn intrek .bii den (Jiviclen ()O.IilIDjS8&lia)!:~,or
DR zi ine aankomst maRkte eene
heer Geering-h, den voorzitter d!'r U1llniciJl&li~el~!1an
het hoofd, hem hare opwachting met
geztl!?den voorzitter, de leeraren der
kerken en de l'OOrDllllmste ing~zetenen 0·nl:1er't.et1~nd.
Het had uncler RDderen t~n ioholld,
kennisllJnkin~ met do vrDchtbare e·IJlens(:hR.DDfmliIB.
hulpbronnen v~n ·dat distrikt, die Let
inknmsten VRn we~r belang maken dan
tere en meer bevonrregte distrik.tcn,
lOU te weeg brengen nn het dringend nOiJ(UIll~(Iig!IKe
en het wtlnschelijke eener meer .jneUe geme:eniiëilllin
met de hoofdslRn en Rodere !{edeellen
die nfdeeling thans bezit. En de 0

bopen, dRt de tijd 'niet verre meer af
ministerie voor den aanleg eener

./
:l....~.

vereelliJriD~ ~eel'l'll om ~I~;>enp Z'Mt..>,-
hl'.8Cho!lwd te wllrden do:)~, de Z. A:

<LlDzau nnI H '"fd-
gR&rne ala z.oodllnil! op "nze
niet IArld,n. O~ t.elktlnmRlo

OlJll.tlmOltgl!)l!(Ilenzulka eisehen, met .uw
.....,n18 wij IJ'u d,)f'n met

Comité8. Nalourlijk ~ uw
bilt het feilt hebben om alle

door ons Hoofdbestuur wil besproken
. AI\lldacht te brenjlen. Ik I!tI!oof

Ht)ofid~j8t1~ur lêlf81Z'''~1I objectill z 'u .hllbb;,u
leden &>tn8 til 1;(a:1}l!'tad t'e;:,pn~

tot onse "erlladetinll'''" toe k Int..>n
zien, hoe wij I,e werk ,""n, en on~

voelens onser O-!8~lijke vrienden ill!icb-
zouden wi:j, terwijl wij malk"Rr

'frijlaten. met onweêrsU\anbllre kracht
. le-ge~ kun!l:n we~~~n bij Parl~,..<J

mantatra IrJlrJuezlllgell, registration, petmen eDZ. ~
u de IllAk duidelijk p-enoeg heb -

V erblijve i~, enz.

RU880PH(lDIX. ,
Spectator verbaast· zich over de
op het oOjlenblik weder Europa
u er dan toch (v~aJrt het blad), dllt

....,CtJU""t. zoo benAuwd mnalrt vll(lr Rusland ~
binnen de jungst.e'rh'pen tien

g"wtlnnlen of uits ericbt, dat m-n het Z·"? vreest 1
als Duitechlsud, een Keizerrijk in puin
een nieuw wlI,pen uitgevonden, pen.; '~lili-
twikkeld buiten alle berekenin.r i'-:-;ieUi
Intezendeel : h(~t hee(~ g~tof)lld URt het
had om te z8ll'evierdll O1'~r oen buu:l:\r-

Staat AI~Turkije : om tm~pen te
der J[eOlofend en niet talri iker waten'

; en om zich een wel[ te banen ,
WRllr het twee dordeo VAn de bPvol-

hand had. Er.is bij den Rll8lJlsch-'I'urk_
voorgevallen, waaruit blijken kon

K~ll!tlsclle armee EOO bijsonder te duchten is.
dien oorlo!!, dil uitslaj!' Ilt.!wee~t l-R:l&-

'vel~lirieez een stuk VBII Armonië, dat tot dune:
noch inkomsten "ple1'lIrt-en een in-

. sehiereiland die nu reeds Mn

orer!!,élo!·aan. T' n~ede TRn tot Konstan-
gevorderd, ill iltlt er ver4er IIf geraRkt :
li benoorde'l den I»lkan zj j(~sterk 1:6-

ta weerstAan: De waarheid is;' dR( R~
l)~enblik in Europa minsten8 driemaal

dail in 1869: _nt aedert. ia Ollltecbland
. en dat het in Alië niets veroverd heeft
door bitter vijRndige stamm,p bewoonde.

nQ'i.::....·t.·., ... ijl het Kuld.iR, dat.mar' waard WILl.
won. er Ran China moest prijsget'eD.
is Husland'8 Itlger d}lurder lt.worden;

Mail Gautt~ dagejijk. verkondigt)
bankroet' gel'llllkt. De geeit der

veld j!'&wunnen, dRt II'I"('n
zich meer :vl!ilis? "<Jelt; het Nl bi-

dil wet 'foor ARn nuasische g ..ner~18;
('ZH is verzonken in epne IhlJ>f'looze
.!Iiog l'e ns : wnt i~ er in dit Rile", 'Ol~

h ..d·en in EuropR VOlH Uns:lI,ld.
booze plRnnen te doen sidderen i' '

nn;I.A "II E:OYCRNTRA"I. AZI!!.
I!'ernl;ht~n <¥l1trent H.us!alld8 plannen mot
tot CelltrRR1\Azie w""den ,"an ver,chilltll1-

<le E,,~el@~ bladen :;remold. Aan de
t haar correspondent te Berlijn, dat de

het bezetten VRn l\Ierw door een
eli het oprukken van een aDder

Petersbu'1l blij ven. omloopen, on-
i dat reeds un het. bericht van de
f!'e~evell ill. T)I:'Ztl~JUchtt'n vonden

de kusten der CMpi H Ztle naar St.
De correep<mdell.t van d Dail.'! Xelcile

(llIurente;!l'n uit g-oelije bron, <lat Hp.s-
mfl,nU"'O"'(en neemt om In de l_t'Rnstannde lentil

Afg-hnnistan te zenden; het eeneJzal~'
man slerk zijn, ouder generaal 1\8u'-

n_·........"".~~, ;rl'plRl\t~t worden I'll nit g-eht'el
..",·cv."",,," rll!{t wor.len te Uri'nbury, tP1'wiJI

den Knnkasll8 211.1 oprui.klln.
Z'tli.!thet b.:rigt, op de medtl-

b'êrZ!lttal'Dm"n.
V8jrneIDEiJ1,,(leDaily Telt'fIrfph co TI'HIU,
e expeditie in TurkeJ'1&n, in plut! van

behaald·tehl.lbb~ll, tot een oyerhlLl\&-
naRr de Kanpische Zee gad wllngen .

!in qit ~"vRl dil ~vt'J' verm!'ldtl gTilotscbe
Rugtalld nog trij'fw~1 in .'le ~ncht hnn-;:en ..
0,;1< d~zo blad!!n Vlln die planuen v.oor

et--'vol.!lendljruli' wdding. ;De corrt.>8p'J1JdQllt te W,>e-
Daily Teltyj'aIJh, dllt ",een tijd ,ver-
OlD de expéiitie til, reorg.nise~Ten

WllRmn %ij olloer bév!.'l "'\11 c't'!wrAAI
zal w.Jrden. De corr ~p.)ndent l'RIJ
uit St P"t~burg, dat de "('rstlln-
aan de w~ toed,rneht deT bot.l!ing-

nen b' j)"llll'il-1lepe np fJ Sep-
twi.ifdeu II ""ertlliii'd ZijD, dllt de
",liIleliigo -nl'derlaag led 'n. Drie

"'II"an'll d"ze llt'derlAAj,!; ze)!'t hij, en wel
WJ\chLI' t'1I !!'''\pllkl",lijk vtlr')1'crin~

de ElIg-elscl.en; 21.1'';1:8cle hcJlp,.die
~Ii KOjwt J)il .. h ~oll!ejj~ !..'~rucllten

n !'6l11!'TolOt "I!tlr "ad'!r N'I'>I' Verdi. Jell
il\hllll van :\I ..rw; en ,qd~us de drei:.:-en-
"'I:"'-'C1ll'14Husland ~b Perzic,'wt'lhp zich 't

L-Ilitv,)ering- oerC,)IJtl'flct~1l m~t
le"ering \'11.11 le~e"smiddelen
'tie l11ar Mtlrw ap ha.. "

. Of Ellll",leche'in-
pet de c'lYrI'.8polld"nt
dllt nSl'~landA sttom

ind~r ;;etrdor
trllehten

het bovenstAAnde de inhoud vaD
.....'.. n ..."". uit de tweede hand aan ,I~ En-

TtlllllCrnmmen over RusJar.ds politiek in
wdrden er uit St. Pt!tersbu;!' niet ver-

ëalrrtl:sJ)(lndent van de Timu aldllar heeft
~ de geW<);)lJte .Mggen\lmen,

ai.in colleg" te Bt!rlijn .per briel
dan nMP Lond"n overseint. Hat eT
te'St. PeLersbarg YOllr niemand een
',. nOl!:echreef' een COTre8p,'ndent
Utung, dlit het publiek omtrent de
de Turkomannen niets w.ist. malll

dat de . regeerinil \Vel bericllten
Il'eheilri houdt. zOlldnt de al~elDeelle
expeditie mislukte. Hit stelsell. VAn

~ker de Russische reJl,'crin.:!
!lndere ha.ndhaven, mMt toch zlIl

derdaad 1'oor het vol;l'lll~ vo )rjllar
ktJe8tert, er wel niet iIJ kunnen

stilte luik een tro~p"'nmagt 41<1.nde
nzen bijeen te brenj{'lII, dRt zii de

\M"·ft.h.".~I.te Herat of KlI,.boel .IOU IlUO-

&flet~riane1l hielden.Iaatst te
jnarlijksche vel>!8deriop . J IRR~n
slt'cht.. zeer J[t'riflge mN'rd.rbeld,
, om vo"rtalln. tot hd ;renollt.ocbap

'te, laten, di" wdbet vleescli van
Z;VIJ'ltllt:.n,u.,",uVOlI'e!8,mAaT niet dltt van vÏ8ch 'l!n

. geheel ontzei{g,lln willt'l1. Drl
vervrolijkt met een leest~li.ik JlJIIR.I,

u luiddll als voljlt: ,GPltnofd" prol-
_' .... n .... ll.. pippelingelI, g\'stoolde perziken,

, koek, thee, koffie en mell.. Ve
is l!en{Jeg om ieman~ oaRr een

: doen grijpen. -(
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