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ZUIm K~ OOSTAFRIKAANSOHE

KONINKLIJKE MAILDIENS1..
, _ .....;.,--

De S:oomboolmnatschappi.} "UNION"
'( G!LUfJT.E!:RD).

Vee,

Vaste en Losse Goederen.. '
~ ; \

Ond~r- \ D" :':', O:,d~:';r' t.eok eud. u, danrro- \Q<,h(Jor~ijk:
~ol"8t door ;j, n heer lI. D. I-J,UJDENlilCB,

zullen ("I' •

IH~l~s(la~,2;),Oecember il.S.,
._ Dadelijk na afloop der Verkooping van bovengemelde Ezels, zal do

publiek opveil en : ' . " ,

25\Jonge Ezels, geleerd en ongeleerd
:5 Prachtige Rij- en .Karpaarden
I Span lste Klasse Trekossen.

EMILE H. VAN NOORDEN, Afslager.
11 December 1879. •• "

OP nr: PI,A~TS ZELY~:,

pubb<'~ ,p'<,oop"n rij,,' ",'Ibekende WOOllpl~tl
., I\~ll'.\lg,:' d·,,,, Af,!"pli·:.: gel·geil, a:J.tI.d~II,
Hoefiw-g n:':lr ! :"pefidd, :,root ill uitgestrekt-
h-id 500 mUI'" ~U ~ued vooreien van Stand-
houd-r.d \V&'er. "

LEVENOE HAVE.
1'1 e" T ,;. ,_ .•~lagt- fIl !'elt\OB~~ll

30 A;iIlt"'I,:h.·, ..,t~1I
·lUi) .v : te i.C!'"F~' eu Bukke"

~ I [.,,;~ do., '_.-r.,

12. \,;lrk~LS.

Na.at Algoabaa4' en Port Natal, aanl g,,'
gende te Oost Londen; alleen om ~ en
Hl passagiers te landen en IJ te
schpeq, _

r).E Koninklifke ManIstoombootl' "AFRicAN," W., C.
C~[j1<.!HLEY, KN.R., Gezagvoerder,
van Engelal>d verwacht omtrent

den ~:2sten dezer; heeft alleen p!1ssa~iers ,"oor
deze Laven, en zal.ala bovéngemeld vertrek.knn
zoo spoedig mogelijk na hen gel~.Dd te bebben

_ Voor passage doe .men !Il\nzoek' bl]. de Kanto~D
der StDombootII1áat~chappij UnIOn, No .• 62,
Adderleystraat.

k~ Spoorwegen.-· Departement' van
I .

:.~

mERS·TMISFEESTDAGEN.

LOSSE GPEDtREN.
3 Enkele Voor' Ho.".;rds Plo,','l'O
1 Duhlxl,'" "0. -

1 Sp III Jl) kkun compleet '

\
'2 Stel v. ;i~·1. Za:':'ell, enz., cnr., en wat'

ver.Icr ien dug.; del" YerkolJpi·.g z.l word-u
i aange'lOdt'l!. ' ..c »::

I A.. Tl. HEIJDE~ItICIJ.

J. W. MOO1~REES, )~. & Co., Afslagers.
__ r -::~L"~_~

TENDERS'--~~~-

w

--------, -----+
"SIMONDIUM.'

: , .., ' !
WéHiugto., 9 Deer.ber 1879. i

, .

PRIJZEN.VEltMINDERDE
'".De Waal en De Kock, b

'~ST.GEOBGESTR.AAT~ .
NAAST :bE fUIflO". BANK,f: ÓNTSClt'ZPBN, THANS: .

SPEELGOED, . SP~ELGOED,. SfEELGOED,
, Een Pr~chtig Assortiment. " • , . '

POPPEN, POPP,EN;. pp P·P.EN.
, ',W erluJ•• sjtS, Seltrijtessea,.rs, P8r:te.oa.aie~,Wee~dt Artikele~~

Pormanteaux: ; Gladstone tTasschen, Lederen;. Damest~hen.
P~oto Album~1Da~e8 Naaidoosjes" Juweelkistje~.,'

'; I alles reciaal . uitgezocht! . -. , ;

VOOR KERSMIS-' EN; NIEUWJAARSGESCHENKEN,
t ALSOOK,t ~.

Kar- en ,VageD~s8en"vao alle grbotteo:,
1.-, '

Dommekrachten, Na'talsche ~mm~rE!, Bouten en Neuten, SG~roeven.

.Galvariiseerd IJ~er, 6, 7, 8, 9 en \10 voet.
Goten, Pijpen, Vorste~ t Verg~rbakken en:"lFromstukken.

Heiningdraad, t 'en 5. Draada en\ Effen.
Ledékanten ien'Khlde.rib~en.

, ALSMEDE EtN GROOT ASSPRTIMEN!T . :

ALG:EMEE~E lJZE~W1AR~N.
~ -I"

IJlerDlBPzljOv"r Groot· eo llQeWtudel,
I " DE WAAL EN DE' KOCK.

"i' :.
1
i

R
UR!(AARTJJ<:S van de l~te, ~de en 3de Klasat>, teg-en omt reut eeli-iHI

maal {le Vn.cht, clie op den 2hten, 25sten "en 26~tell dt_'z"er \.Iitgereikt
alle rations der Westelijke Spporwcgen (de 'VlJllberg-sche LIIlI,! ult~.·'.l):ldero),

oe leru~teis ~angbaar iijll op ie d ereu Gewonen '{r"ill' lol eli me t de
'j ,aa[}stáallllt'~ .

.'11ENDER" znllcn doord -n Onderget,!ekellde\
l wor-den ontvx :!rn aal! het Kuntoor van de!

pa., rlsch« Municipaiitci , tot, MA.AN pAG, 22['
DEZER, vo-r het I. ;zgen van 526' IJzeren-
Pijpeu van 6 duim, e 234 van'» duim, per pij P'j'
Het openen ~". op~I,lell van de loopgraaf moe~i door de Municipali.eit worden c.tdaan. maar be~

I Lood ou Knbe'uar en moeten door .le Teuderaars
worden gelenrd. ,- 1

Op 'last van Commi~l!ariS!Ie,"' /1,

r. H. FAUHE. Sler.tari.
Municipaal Kantoor, • ,

Paarl, 10 D€c. Uï9.

Na.:r M;osselba~," Algoaba.ai, KowiTe~
! Obst Londen-4yt~'D',E,' KDninl:lij~e Ma.ilstoómhoo

t

. ' :.Ilit -!;." ,; '.' NUBIAN." W. itAJN'

BHWG B, Gezagvoerder, zal als hoyeil~ meld
vert re k ken op Zo' dag Morzvn, 21 D ece ber,
te '10 uur. pWrMgi.n ,worden vertOCbt aan
boor.l te gaan ~an,de, Oost K8lai, Alfred' , op
den vorige» n\'qnd. Voor \'rncht of ;
doe-men panzoekl.ii,de Kanlorell van de
OOolll'oalschappij;Uoion, No. 62, Add

WIJNB~RGSCHE TAK.
, IDe Olldergemt'lde "zulle» de eenige Trei~ell zijn, die op rlez e Linie

doe,( op Kerstuag, :~melijk: '
I Vertrek Villi WIJI~erg naar Kaápsttld om 0'35, 7,'10 ell 9,15 Iv.m., 12 's

~~5,7 ell 9-1I~1ll. )
I Vertrek van 'K.aapstad naar Wijnberg, om (j'27, S'30 CIl 10 v.m., 1'15,

10 'D~nvolgendé~ dag (Vrijdag) deu 26sten zal de' ge\Von~ diensttabel weder ~n;
:

------,------'_"---'-!-

EEN BAZ~AR zal (D.V)T in het Schoo.
qebouu: , \

Ot- ~ingsdag, '23steo dezei!,
gehouden \vordllO ter onders!,ennillg van hove! _ •
gemelde I.nrigtillg.' n de Kapel "Ebenbae~erf.,

De g~rlngste glftcn zullen in dank ontvab-
gen worden. . - - I

Op last van de Direktie, I '
W:'1. A,. UAUPT t I

Hon. Seer..!- ,

ko eli. JAMES DELL,
Direkteur Van Di ,

Kantoor, Dir~kteur van: Dieust,
IIDeêember 1879.

ZlJlD-AFRIKAANSCflE ,

~ONl'NKLlJKE' ~ILDIE
! , i

I, Il ') K • . Li.if. /' '
lt D~., on. !lJ '~

Dr. ::;,(om'b~ten deser I ie ~'erlrek en V311

Kaapstad 1188r om den oderen
Di,,~s,ln~, "in ,1>Ia.deiru ell Plymouth, ~e Sint

;{ Hele1/u ID ..1sc,kll!icm aan: e op ~ poal.de
, III~chel,tij2en. tHe' o( I ka.H "ordell uitll.erelH

tegel' e~nt: np~ll,(t, rlll~ "u"l l U percent ~u,schen
$ogelftlld en qeiKáapkololile Natal. !
Dec. so. B ..\I:'~ORAL CP. E, 'Kflpi WIM

J,i\D. CASTLE, Kspt.
,

Landbouwgenoó u..,,,......
,

i~JA.ARLIJKSCHE TENTOONSTELLING
pl(.UIts;hebben op

OENSDAG,

zal

28 JANUARIJ
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liell'i8~~,ill~ a~,"
Hf'biteuren.

de Paarl, . :ALLE Personen die iets
. "aan of te vordel'o~ he

~tllanden Boedel, gelievcn huu
fvoldoen of hunne ' rekeningen
pinnen drie, 'maacden Da dato
~rgt oll'p'erge!eekende. .
~~ J. A. BRINK,

~Geassumeerd lli.!!,eC'tlWUI".

Wed. 'J. J.

Drommelvallei. Piqnetberg,
18 DeC. 1879. '

EX 'CUTEURSKAMER.
f 1 _ ..DK,b~eI' J. SLABBER, van woonplaats v~r.

I anderen de, zal ter plaat ti Theefontem,
'~au den I~er J. STED, op '-'l Don<!trdag, 12 Februarij I 1880,

. iPUBLIEK doen Hr:K(JOl'E~ :-1,
:1 25 S!:~tossell, in ggede conditie, 1en8 jaar:

5.) 'I'r~ossen, ,do 3 eo jaar oud.I 30 AaÓJteelbeeHten, do. . .
3 Jonge Hengstpanrden, 1 jaar oud
6 Merries, 3 en i jaar ouri, waarvan twee

melt Veulens

Tenders, voor Aandeeien.

~ Nieuwe Leer-wageus
1 Bnkikar, en allerlei' soort

gtJ~eedsehap.- V order':,
- GRAAN,

Mudden Rog, .
Huard kocru
Haver.

"

J'. ,

Afdeeling$ra~d' van' Worcester.
h' !\ \)SI; 1\1:, \

BIJ deu Secretru-is v.i.. dCII Af',"
~ .."1 ·tl lln~Sja..'l,l

van Wo: e-ster zulle» ,it·t I"t '
D' d d 6 I ,.' ~ 'r lIal:

lOg'S ag: en .ieu Jauuari] 18&,'. Tt'ode
,worden IllgewlIcht voor h-t n,r r j ..'t'''l Il'!;

Schatting van alle Olll'oen'lIdc Ei",.~ J' ua
. di "')' ~ •Vlnme'l
JO le asuee mg. vallende in Jen Ital I, .
W 1.."1' , " rt)! voo'eKutl Dalingen. - .

De gega.digdl>O mogen tenderen Vuur het
Scha~~o . d~r ~eheelo afJeeling of ran de
MUD1~,pahte~t. Worcester nllt;en, of voor de
afdeeling buiten gezegde Mumclpaliteit.

ID eiken Tender moet worden opgegee d
iid bi I " ven et
S
!)h ttl,nnen welken,. de Inzender bereid 18, 'de

J C Il mg te .vo tooijen en de Schaltingrol bi;
den Socrctaris vau den Raad in te I,:, "

Jl d di .. I ~ren ,zu" ell e le lijf wordert here' kett'I" Ya 1 af d
i datum, waarop van de a"rlllcmilll1 der T~ d en

d I
. ., " _D en;

~ aan en nzender 18 kenais gpge\'éll.

c . 1i:lke Tender moet de namen i"hc.DJen van
twce Iroldocdnde 1-Borgen. voor de behoorlijke
"verv~. mg er p IgtO' binnou deu VOoll'gescbre-
veu tIJd.;

HTSTANDEN
, . Waar~. Scereta;,s.

Worccstcl', 17 December ~87rl.

, '. N. J. D. GOI~VO\ '
'It'' ,

,T,\N L? HEEL K U~DIGE,
P\AI:L.

. MAL~lESBUHY5CH[,:

Laudhonw eo Haudelsballk.
Berigt aan Aandeelhouders.

A.~NGEZIEN op e·'Iot·BÓ;'t II~"~(}t~ !'J..
alte e Vcrgdderillg \-a·, ,p -Ih ,.~:r' iude

boveng- noell1l1'e" BaDI(-; gehOU"!!1I le ~!.d:ne!buly
op ll",l~". l() Drcembrr 18i9. 11",1,,'., 15, UH

ir,.ehte 11.1' "", .. lJll~6" 'an A,ti,el 6 der Ake
vali O vr- ree okcms- VHn gnegd.e B lDK,' 01,1 'all
de Aaud-e lhouders ):I"oe Stortl' g zal wur le" U~·

l?evrB.~gd VB.!'Viel' Pouden St ·din!! r,cr !"ndeol
betualbear in êéue Som ..p de« 7den -Ja.nuanj u.:

Geschie,lt dieD'fOlgeD8 hie, bij k!', nis;.(. vio", dat
.het beo ra:! "an geze?;de s!orlinNn éene !om
moe-t betaal$ ...orden aan dr o,.d.rg~ekoDd'D,
trA' k!\,~t(),e \'AD -Ie Ma m -bu y~eh" t-:x~h~eurs.
k.mpr III ~1...lm'8lJ\l'Y, vóór-of, op cl. Il i.ie·,'~&~
V~1l JANUARI! 18~O, JHI wrik. u datum ma~'
r • .:.<ctJ i'l re: ,(I Zlrj ell. \~.".it'D j"grsHrl trgen
"Il- A'I"nee1h"udrrs, 1- IJ\ ~,br.',,, moze ,iin
!; bl. VPI;, om 't.;C~lf r.aur de' e ken' i"gcY:Il~ [,
~edrn.en.' \

Grdat.er I le. Ma'mosbury, he.IJ" ,'eD 101"
Decein \" r 1il j9.

, :i n, WETH \1\ R,
r-.o- LOuW.

Lik >JdMlordl der B '!l',

_:S±±E ~_ ---~
NIEUWE MARKT,

o 'i
O· 0
o I
2 0
o 1

.. 0 3
o 2
o ] 2
U is
() .,
o ,)
o 0
U 6

G - O~;;
8 - (J' 1
G - () I111j
G -:! (I 0
4 - 0 1 6j
9 - 0 6 ()
1 - (J :3
0- (. l~
(\ - U Jó li

G - (J 4
] - 0 2
0i- 0 0 Lil
(i - (}]2

A srdappelen, per 3 bs,
Abrikozen, per lb
I'oter, per lb.
Iloonen, per :1 hs. ...
Biltong per stuk
Il,·nanas, per lOO
l'A'nden', per sluk
Eij ..r=n, per 100 •..
hrw!('!I, gr"en", rer;~ Ls...
Gnnzt'll. pf'r ~tnl,... ..
11Ienrlerli, per sluk

Komkommers, per stuk
Kalkoenen, per stuk
Kool, p..rstuk
Limoenen, per 100
Pijnappelen. ...
Perziken, ,
Pruimen, per 1'00
Peren, per 100 .
Patauas, per ~ ~~,
Pompoenen, per '{'tuk
\\ï11e \\'''rlels. ".
\-ïj>?,eo (rijp), per lOO
Varkens, sp~f'n ..

o () :j- () (l 51
030-lIi4
o () ~ - (J ~l. 4
U :2 :? - (J ~ :l
()OG-()~l'

., () () G - () 11]('

(J 7 0 - IJ II
() 0 :!l- () ti ~i
o .U l~- (I () Il
(J 4 :! - li 4
040-050

MARKTPRIJZEN,

;.; 8, d. 1.:~. d.

421) I)' .vnrdnppelea, pr. :3bs. 0 (I 0 - (I l~ n
2l) lb. HOleI', per Ih.... . 0 I ó - 0 2 0

Eenden, per stuk 'O:? 4 - (I :; li

Eijeren, per lOO o la !I - IJ):3 :1

28 bso Garst, per :3 ba. O!) (i - (I 10 -
Gonzen, 1'('T stuk ():I 4 - (I 4 fJ
1l.It.nders, ppr stuk () .l () - (I :!. 5

. :3fl8 hs. Hnv-r, l,er 3 h.. ,,0 .... 4 - II !I I'

G7 lIar"tgtlrren. per 100 lb. 0 4 ii -10 ii n
Kalkoenen, pH RIUk (J G () ~ ti l:l ('

iO hs, I(OfPll, ppr';\ bush l:l <I - J iJ Jil
';'Ó b's. n()~, pt'r;1 bs. .. () J:, :~ --:C) 1c: :i
l!! hst ~lielit'B, Jl~r')bs, ,U H ,U - 0 1[, ::

~!5 h@:(lijen, per 3 bs. ... () ï :,0·- 0 I) ,\'

W oensdac,
Donderdaz,
VlijdIlil, ...

17 ~ec,
18 . do.
io do.

4i WAj!ens
251 do.
34 dIJ, ,:

~)(I l\Ar:-e'.
IJ nn,
1& do.

SHIPPIN'~ INTELLIGENCE,

TABLE BAY.-ARRI\'ED.

Dec .IG-Furcá.de Ja Roquett e, Feh h];, :iGi :',r,'.
E David, from AI!{OR Bay Vt!C II, to tb!~ IX,rt..
Oarzo auorar,

16-FI',reDce, bil, 278 tons .H llryn,-n, I: m
Swansea Sept 29, to this' port.'Oarilo c(:als.

I (}-Mathilde, bgte, 130 tona,.1 StubiDJ.'VlI_, h·llJ
Port Alfred l iec 4, to this pat. In bn:!as:.

lG-Florence, sch, U7 tons .\\' ("a7Fl,··~. i: m
Pert Alfred Dec 4, to "this port.' In ball.lSt. \\ Huo;:
phris, &,Zent. 0

lï-Nubia!:, RMSt, I,W,H tons W Bair.h:i;~,
:,:om So~thamptou Nov :..>0, Plym'nutL lI. \I:.t'1·'.'l
2, , to this port, Cargo general. Union ~te8u:slJip l·J,
agunts.

17-Ponllola, SSt, 8.15 tons, J Brown, froro :iaw,
Dec 12, bound to ~ndon. Cargo p-eoernl ., '

17-Phrenix, Swd bk, 300 tons, C A J1R:!,:rallIi
from Sundswall Sep~ 13.to this port. Carzo d,·lts

It -HimAlaya, ~~lSt, 2,400 tons, Il \\' Bren:,
Rc"', tram Portsmouth Nov Ió bound t,) i'irnoJD!'
Bay asd NatAl. Win's' and (amliïes of soldiers, !1I't.:
3,rd, RDd 61th Regimente, . . ,

17-'Hettie, scb, 9!) tons, \v Jearv, from KnysnJ,
1Jec_,13, to tbi,8 port, Cargo wood.' t "

I I-Lee, sb, 442 tOD~, A Brand, from C/.tradi
Oct :''6, t·, this port. CllrgO eoels.

li-Barso, scb, 00 wm, F ~feJboeffer, from A!~·;6plIJ: Dec G. to this port. Car",o IIIolftSS"R, •

. li-Cnrl XV, 8wd bk, oiD3 'l.OD~. J \\'e;;tcriUJG,
from Hernosand Aug 27, to tbis pOlt, {,J(,1'de:!"
Cllr!!,o do>a1».

I ~Eur(.pe, bk, 344 tODS, fron18llmlerlacd.
·/'j-Narnllqur., SS, fro~ Port Nollotb,

TABLE BAY,-SAILED
Dec 16-SmsMllld, NRrw ~. tn St Th "nJ8S.

16-Warwick GaatJe, CR~I.~t, tu Londun,
J ï -Betal, Augt bgte, to lnb&mbaue.



REJ:UBILl'l' ATlRN
van deu heer \\ Turok Wi1kln~on
Iiteerd Fch:t MeIler ;loest over 12

mjl;ilUCLllll t4'rng komen
DE UnI LZ A: \l{

II UplDgion v. de Ar§lu

Dc

gelloegza&m mt
DI€tt,tei!ie'nst.aalld'A de zoo nadruk

stem I D den laatsten
heel onscnnhh~ een

Spanje In de beu s ver
El daarom te hopen dat
de omliggende distrik
aan de Paarl zal laten

n dtf
s d~
I bl'
ren~
deá
ders

EIt')<) *'
Dc. _BalfmoDsl o~ !) stnkt P qut! berg

E ca B Louw
zJan 1 -" lf' u LehefQoteiD

'" ee en Lns$O Goederep vau J
G P r ZIJl

_Roooew"] distr kt Montagu
,ao-

F L LINP!tNBE1Hl l'S co
(J3_Over Hexrrv er Vee Ctru svoge!s

H 1 la TOlt
J ~ :\I\R \iS EN co,

Dfr _Klnpmuts StatLe Ossen

RaU! b eb
,00 1!~ rrn RON

R(""ge\ el i Vee
de "\ U~ P z

PRJlKDKURTItN OP MgRGKl'l -Groote Kerk1morl!I'08 Voorstelling Vl\l Le~ml\t.lll Ila Stez-
~rRnn Engelseh Eerw Prop dlolfl a !\fonds
I~II P Roux -Pl\pendorp Ds n Roux
Til: P APFrND{UPwnr lt mor en ~ ()(\rstellll!' van Le-

~ rnaten pohoude <in rIll P R [ux In de NIeuwe
U~ 1 d r I 8 L iel hoff en In db S Staphe skerk
r nvonds door Ds RIch Ier

HOLL (,PREF KRRX TE I nrs A.,NK1UlB\AI-De
li ensten Zeulen op morgen worde wl\lugenomen In

~en ID rll'en In het Holtandacb loor prop Radlofftn ID den avond ID het Enzelsch door den WelEerw
neer Ilflrvoly F eld

DR Ew" I eer Kxoaar pree! ~ morgen te- Phi-
1 delpuis

LOND~N$eHp. WOl vrIll:-;O -!let pMt ontvangeo
r eU\V8 daa omtrent 8 ~un8t ,,- Zie "",nkomst

ZEI FllOpRD -Een polun t ,1\ bet 91ltte retzement
schoot z eh ",lnandag in de ltaz erue dood-is

uti.
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SP.CIALR DIKNSTRNAAN DF.DIAJolANTVRLDF.N-
Eel correspondent van hU:Dberley schTlJft op '>
dezer _Iherrnedl.' wil k u !llll\rneibet ee en Rnder
medl'deelen wat 11er plaats gevIInden heeft met de
speclllie densten geh iden door Dr S Hofmeyr
ZEerw ij t D ltolUpl\n begonnen op laatst D ng·

Ro~sOI\ 1

-

1\ arren
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do--
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VERG ADlWL'\ G AAfN DE PAARL
'\\ 10 bepalen lo fill! dacl ~ onzer wl]bouwen
de 1 7. (<;-vooral van leden der bbelenbe
~cbelm nos (-'1 dCI W ]11~ou"ersveItell1glDg
-lJ J de aal kond g ng der H'rgrldermg
Dltlg:;oncr aans:t ten 10 ure s ,oortl1ddag~
Rau de l' al) de lit;>fzaal te wQrden ge
lo der om tE bel !\ads1a_gen ovei Je nemen
Tt antrct:>cltHI tCl wem g van de PJlyl~()xera
Vv ) he bben van t]J liot tl)d reeds genoeg
omuvr t 1et ~llsuct 11edegedet'IJ om den
boer te owcrtu g n Jilt het ee v Jand IS

'vn IbJ bet OIdIUm met IS te \ JrgehJken
En Jat het nóo<l!g tOI, bllzondeIenlnandrang

,
r
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GRA-

J. K.
PIK
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D~elhebbers;
, ' ~ 1,

" , : I '

MITS dere word\t l<e4lii. grge-ren, dat joge-
qi:ge ' het ~\lerandel'~l~ Arl iJ, el vaD .11"

ACltl \'lIu fOveret>llJi;onsb vau , ~u'..engemelde
llnat8diáppij. Je ~aarliJk~ch AIg;I'ulet'De' Vtr.-

, ~adc, iug! vah De llkb~11Ii !(t'houdIlD :uJ ,..0 '!len
tén Ka"I~rtl,Jer Hapki, op , ,

'Maud,thlg, 12 JaUnaltij a.s,
i' Dia MO.GUB HlS' UI!! u' 1£,' •

Teil piode Vno' Di~e~euren te om 'angen eenen
Algëmre.;tll St81l1 :van\,tle ~angele '.mbed'n der
Bank, om drie ,Dirl~!';llrê'iJ'te ki~1.tnlin plaats hn
de·Wel~d. :neer~n JA.Cs. I" LH Hllux, Sen., P.

! '
J. M.p.IqRBlI, G.LO:O" ell A.'_J. l'r~A.RA.ll1,J.ln.,
die !Jij btpttw'iss, ling llftrerlen; één ~an wie weder'
'Yerkieau!lor is en ivoorts ,tot algeiDe~ue bed&-
'beid.:' '
• "Op 1a.8I,\'~ de~ RHidivan Direkteure»,

'. J. :.1. F. LJ; ROUX,'K~si8r,
Pnart, p D,c.'1879. '

D'E Ondergeteekenden he9
publiek te' berichten, <1ft

geopend is.' , , : i
: Een ruim assontiment van' alle handelsartikelen

prijzen voorh~nden. : ":!.
Alle soorten" van Producten, als Wol, Vellen, '

Pluimvee, Eieren; Boter, Ta~, worden ingehandeld of . kontant gekocht,
, De firma verzekere eerie eerlijke en prompte behandelmg, en alle orders

en'commissiën zullende bestf\aan<;lachf erlangen. , • I, , '
I • ,t I 1 ,J. K. YcLAGLEN: & Co. ,

I I " '1' I

N.B.-Kar en Paalden zUl1eJolj iedere aankomst der T*einen te bekomen
zijn voor Passagiers naar Piketberg en ook naar Porterville. ! : '

, ' .I!" ~ '. i I !'

~eer 'billijke

DE ·GROOrSTE VOORR~D
j '; " , !, " ,I, j VAN ~ ':

M-El" U i:e ELIE 'N
,t ! i: I

' IN: Z,UID ,AF'RU<A" I

88, 90 en 92, LAl%GE:aL\RKTSTR!AT, KA~PST1D.
" . , I '

, D. I',S it :A C S & CO. l'

H,EBBEN aan het' Publiek ,ani, de Kaapstad eil de B!Jilen '['islrililell ~i berigten
dat zij hunne Ge'bouwen aaumerkel ijk vergroot hebben, tot berere pi ilt~jllg,'van

LUll: uilgebreiden voorraad, welkeu i:zij .gerust k unueu- aanbevelen, dlla~ allt'Arti~e1t"1l van
eo ..d droog hO,ut gemaakt ;:ijll, gescthik't 'voor dit klimaat. De t'l~ellaar!!, vele] jaren IlIng
dezen handel gedreven hebbende, e~ kontante koopers op dil Engtllsch~ M~rkt,ziUDde, ijj~
ill staat om le verkoopen ~- :' ", ' i i , '

, GOEDE MEUBELS lege,1 ~nJrkw~ardig LAGE PRIJZEN. :D~a'renb~vell zijn ZW'AV-RL! ZW ,A. VEL~I"!
1.ij ook voornemens VQOR KONtANT GELD te ve rk oopeu, hetl"e.lk he'l in 8taat .iL:.J. ..':1.
stelt aan hunne klanten' het volle vobrdeel Villi kleine winsten te geveil", daar er uiets t oe-. . -"., ,
gegeven wordt, voor '~W:ADE :SC,ULf)~N. . - - I!! ,'tE,<?J1dergeteekenden, hebbell VUOllil\LCJCil BHANDRAMS :DLOE.'.1 V;AN ~WAVE~,
. 'Een groot.aseorttment ~llll In d~ kolonie gemaakte ~eubels ,I'll Stinkhouten Stoelen. 4' III va-Ien fil loqllel;es. ":, ~

Rltij'd voorhanden, _ : ,', ' ~
'Het Publiek wordt uirgenóodigd tot hd komen z ien Van, I\UIIIII'Il \ooHI)11C1I'll het SUIKER! SUIKER! I t

vernemen viln de prij ~en.' I :, , , L
LETi.OP HET ADRES: • ", f ;Thans ~Qrden outscheept uit de "Collcordia," van Mairririus,11'74& pakken.Suikd~,Afrik~ansche MeUibelbasaar, .11, schaker iuqen, ,~,,,,j)o,,k,,b,";,, tot B,,, w.. G,k,;."'ll;"',rl, ~. , .

, i' " MIELIES I MIELIES! 18S, 90, tu' 92, Lfll;gem~ll')Us.l·a~t,K1aal'stad~
NB.-Op lIan.r8&:: l.ijD :Geïllustreerde ~aloglllSen te vt:r~rjj!4en,,Prijs1Drie Shilling', weJk.

geld zal worden I~rul:bttaald HaD JI!I~K~p~r "all eell of lIudtr,A!~i,kel:

",
, , ..

'.

KOLEN!!
TEGEN LAGE IPRIJZEN,

,
. l .
I

,
, i

'DORSCHMAC~IINES UITGEZOCHT,
BIJ ~ I

Zuid

GEEN
! ' BORDPAPIER :ME$!

I , ' " I ~

8. J.~G. STEIJTL,ER & Co. ';'"

I"

i ,BRAND'RAMS ;

:BLOEM VAN ZIWAVEl:~'I i _~ _ , ,

,IR. M. BOSS ",' ,CO. ,. }
Bieden thans bovengenoemd Artikel' aan teg~~ Lage Prijzen.

STRA¥DSTRAAT.
i

1 :

i
!

LAARZEN, GEMAAKT VAN, LEDER, li
I «iel.uid deor de ol Wutflij~e J'41eijtrljl!laatstbappij" tt' 'elfi~g"D, ï

EN VI1RVAARDIGD IN HARE
I

LAAIR~El' F'ABRIrEK I,'
, i' "I' II

Te Koop in het .Groot en Klein,lin de langemarktstraat, :t(o.90, Roek nm de St
. ! Geor~traa.t, K~pstad, t8ge)n' redelijke Prijien. ~,

\Bewerking en Duqrzaanlheid ,wordt ge~aar~orgcJ. ;
: ~: ,1 R. BR0JA,t?WAY, Bt'8tu~~der.

;' I I en

Weltingto. Ba~k.
, ! '

. !

,Notice to '~harehdlders.
THE ANNUAL GE~ERAL MEJTING OF

SH.AIR1CHOL~ERS will he ¥ld in the
.' Bank Build~lI~at W~lin~toll, OD I 'f '
,: ' Thursday, lptlt Jl\U~'11880,

tor the PQr~os~ of rf~hfn~~m ~he ireerors a
Gen,eral ~llltf:'Ólent o~ tbjl atf.lr8 or- J he Billik,
Md, to ,.l~qr. Two Dint~lors in Ih" room of
F&AN~OIS' ~.t.U~U8 M~ll*s, ,G.~o". a~'d ,W. t-
JOOJ!'l':RT,Esql~ll'eI" wbo, retire ~Y ro ~I?n,and
ooe of "llom J.8, :on ,thIs occaalOll, liglble (Ot

~~ ~ ~ I taken pJisely at
'9.O'Clock. I

1'i>t ice is', al~o ' '.' that no
Bank will be from Ihe
'bert 1879,

K
Sectie .'LUl~4
'V..........:t8MO';

~rielen UOI;nml84B,!'jUl,
:., ' bn8ch, op

10 ore v.UI, ter
iD de pJaats van '
AJmAB.Ul ,~o&Sm,
&fgeloo~ih' i

HIERMlpOE" ~ Jc.I,nis ~C!"'eu
Ond~J'W1Jlel'B .$1 OnderWijze lt!

.dat er ediO, ,I!!roole behoefte bEo.ta"t III het ~
Alhe~,~aan ~der"ij",en Onderwijf.ére:

' WIJ, . ile 'Onderl(eteeléelldell, ns" e.. hi""""
vriendelijk vom aánW'k!:va'l pet'oll~n di:-'''l
oD,ilerwija kuulle·. ~evfll\' in "e 1J~I!a(:d!Chgll!d
,ElIl;leIBch.: taleu .11 oo~ ~I~ de mllz:~k ;. t"

;Me" d, e, "eT!I~z{'hl ,+,an g.etuig;chtif'~n 'I
b~,k""u!llI,f.I,4 ell -ui •• rheid van w&"~el, a.DIoItt
hIJ ui d" Ond{'rhkek.nd~ll.

, ,W. A. SMI~, \ïnkelfonteia.
, ' A. S. SM~~ WRterval.

_..---.. __ B_ VAN S~'UAIEN, Klipfon~in.

, O;\t~I~;~",JJ~
BENOOI5IGIl, le YUAGGEBEAG, IJHtrÏil. l Ste!lellbosch, IDail.r de Olldtrwijter. de
,ht-er JUJ'FZBNBB.UCBJ.~, u: b rOtp naar elilell al,

, Zeudrhng en 0.,' 'erW;~t aalil(CUorueo btef!, r.JO
worden 8pplzcatl~~ reor <i,eili.'_ n:e, kla&se Scbool
in'gewacht tot den 15 JIIi, u .r,.r' 1880, le.ell!et
~!aris ~.nn",.t75 p;r Ja.t, met oene ~t,itftijkt
Yr1Je 'l\'Onlllg, ~rscblkt ;\', or Boarder~. Aa.,ioek

: ,-. te worde" ~'~ '~,an bij !dep Voopitt~r, d'n'~
DAIUEL ne WJJ.L, of 'blj'dell Ontlergetetkendt.

J. -J., DK VJ1LLIERS, 8rcretaru.

BRANDEWIJNKETELS,
BRA.NDEW'IJNKEll'ELS, voorhanda-
' van~leigrÓotte,mRK GEWAAi

BORGD, en KOPER :van de DIKSTEea
ALLERBEST~ SooaT. Ord~rs moetG
~ vroeg mogelijk .orden in~nden.

REP ARAT~ES worden gedaan !metden-
m~n6pood. :

KOPEREN KONFIJTKETELS ea
TAARTPANNEN van alle soorten, ~
billijke prijzen. '

T. n. & B. T. LAWTON.
No. 33 Burgstraat, ~pstad.

,'fwee .denren van de Nieuwe Weyleyw.
sche Kerk op bet Groenteplein.

-'-------_._--------
VLEDERM 0 IS-GU Al\U,

Rep-tstreek8 van de ,Montagu Grotten.

DEU; ZUIVEHE ONVEI(~~;NljDE GC,
ANO is I u illl ietJer!! Yf;'rlall,!lle hoev- h"li

van één "..ak _'~n meer verkrijgbaar te Mo, tr,,:u,
SwelleIlQ.m, Ilobertsou, Wo'c, sier ell h&ipstad
op 3i,'vrna! hij d- Ondero eteekendsn.
~ 'Dese OUANO kali op I<1"OUOv,n ol,lle'iingop
Gouvememenïs last PU \'&0 prak tisehe proef.
o·'IDi.n~ met rertrouwe« worden aanbe rolen 'OOI

olie v.kken van Lau.l- en Tuisboue, en il
bijzonder geeohikt VOor Wijlljla,r.lefl,

! BAltRY & NE\'EN,

DB Onrlerwt," .. '" "de hebbeu pa, per Dallvbl
Ollr'all~~D, en ter,w ..cbkll Vldere lJrZ·J·

dingen per n,,,rban ,aD '

Ham 1 Uitstekend' in kwaliteit en
Spek J goedkoop.
Zoetemelksche Kaas:.
Met Suikerbereide, Gekookte Ham, in

blikken van 2 Ib.
Halfgezouten Rundvleesch in blikken

'van 21b.
Buseks en Estensen's Deensche Boter
Cacao en Choclade
Suikergoed in groote v6TScheiaenh~id
Huntley &': Palnier's Be8chuiti~s,alle
, socrten, ' \'f
BLOEM. en GROENTEZADEN Uil

Carter & Co., Zaadleveranciers Va.l1
de Koningin. 'e> 0-

E. 8. SMITH & Co.
Tegenover het Spoorwegstation.

B. R UPE,RTI,
KOOPMAN,

8CIIRt:PS. I~N CÓJlMISSU !GnT,
No. 55, ST. GEORGESTR.AAT,

Tee-enDver de Zuid-Afrikaansche Bank

. D., H. VILJOEN,
.4., :nd "e','r,: en ~,)l!.", Gel'egÏstreerd Land·, Wet· en Commissiea.gel!t,, ,AFSLAGER EN GEZWOREN VERTALER

.s
nrJ HET: .

---'-------.'-------..:_ " i HOOOE GEREGTSHOF,

BRITS TOWN.
AAN' co KOBERSLAGEDS.

, ',I, J :; &' : lVl~AI!{AC.HINF;S VObR 1880. '
G-EORGE F~*DLA Y Co; . J. P; I~KSTEE\', Jzs"

' ' -L'" ONTV NG N J -Harvester .aa' l·machin I PRIVAAT LOGLMENT,;', HEBB'''':.l'A .NU ,,' A E '" 'i I, - ...... .., ; 'IJ e SO" '
' .q" . - '; -- ?, ;~ m.ERSET WEST STRAND.Koperen PlateIl, vo!?r Braudewijl1ket~ 'SI;}1 I.Geel~opertln Platen, :~ellHpl1teerde, ~ewich. ---~--~,.:_ _:__:_-,- ! _

asaorteerde gewichten: ': ; tell., ,i, ! ,; ~ ! ALLE " ..n..on··"h' ~ie Mzeke:. "eoachtlo, te bzijkn, ,.an '''I~r bet v~l;!e"de j~3f de ~O't',"ge. SNOEK, P,~1KELj jR,'
Koperen Hoofden en Bodems 'voor Drulldt'- Kc;>pel'en Sold!ler Stukhn: ;, ft noen:ide c l1bi.!,~d' aOcl:Ilduete zo. elld e 'omell, ge leYeD 100 :Spoedig mogelijk h.ulllle[ .f1J ; ~

wijoKelels, :'; i, Loodgierters Patente SOj.det!~Lampen! Illlmen in te ell, IJ e" il,ergelt'el\en en. - , , ; ,j Te Roop in de Pa.kh'llilen VaD
Poperen Nagéls, geaua,rleerde groott~1l B!ker's Toebereidael; 'oo~ Vertinneu tlll i I 'A'Ile aall ,illgen vOOr ,er~erillgen zullen yoIgaarn\Ontvilfll-!en ell 8A~ de Fabti. LONG, CORBITT & Co.,
Koperen Soldeerael en: Fijn StiJk T'ilil , ' Svldeeren UaI1ten toegez en word,eni . • I , ! SO, LaugeSIrlat.
PIjpeI) van Blok Tin ~oor,' Ketel' Slangen Borax en Sal, Amllion,.~. , 'l I , Wit. AN PERSON & !CO. Jialij 23.

M ( t I i" I , ' t' 'I ' , Ag~IJten le Kaa;pstad. ~~~=:',~~~, ~~~~=~~~~, IJ~&kh~~· eD, Gr&veatraal• ; r Gednkt bij SKUTS & BontEu, ,No: 11, .
, teelatraat, Kaap8tad.

"
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,Boeren

, ' ,j
, " I MARTHS.JL. SMITH,
WelliDgtó'o áank, 8th Jj'ee., 1879.

j N.B.":"'Pot I.iiSI ~f~S~areh"lJera
;, Di'tClon~,~ ~tch ItIlVTÏ8tmeut. _,
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ILaatste Telegrammen van Elropa.
I [VIA lIADRmA.]

LO~DRN, 24 Novembet.

Druk bezochte vergaderingen ziln er te Dublin en
op andere pllla.tsen in Ierland en Engeland gebouden
om tegen de. lAAtste gevangennemingen "la willeul1-
~Ig en tegen de groudwet strijdende te protellte,ten.
Die vergaderingen ZIjn rll!!bg afgeloopen. De lUler
Parnell en anderen T:\a.ldtlll tot lCemagtigbeid aan
De verst.llnd):lOudlDg tU88Ch1n Egijpte en Abyssinie
is, ten gevolg-e der vijandelijke lioudlllg van Konillg
Jan, bngcbehJk De Gravin van MC)ntijno ia d()~.

,
de Regering de aan-
bij de Ijroelamatie

Invoer vnn I'lVingl\rdmoeiaela
Dleael~ae, il)&Il.r ve-bOd is reede echreeuwend

in het I!eval VAn eon V8",tJe druiven uit
in d" Koopmnnsbeurs ja vertbond. Bet

r nrt .. ¥,~ .. '.,, kinde:mcbug I en kleingeestlg lijn te
",,,""U'I<I1, dat drU1ven geen wingetdanqei.8ell zijn.

zIJn ge$l)otlid of gesneden ~ de win-
~el'dstokli~D en kwljJen even l~ a18 loten of takken

een be~~la8li verleenen. OO~Zijn andere
geMI!tm ter onzeri'kelllsse ~ellomen va den invoer
Vlln planten aamen ~et wlI1gerdloten. ze !Muten
zijn vernield, mAAt' de eersten We'i'denigepaeseerd.
Nu is het gebleken dnt het insect ook andere !l'e-
wassen behalve A11l Wl)DSt.ok 1UlJlt118 • en zelfa
al wnre dat Diet 1j;o, dan spreekt het og van zelf,
dat nndere planten rdoor met win!;etdót ken in Ban-
raklbi{ te komen, iPH~de het insect' zouflen kunnen
O'l'erllemen I I
.W.IJ ge.voelen ,dll.t dit onderwk~ zpo o.lleige-

Wlgtlgst 18, df\tP. de rllsfstrengite wanDI!' van
alle dingen wtll~e met eeDlIlB' mogehJkbeid of
waarschljnlllkbelu!de b~8mettllll!: kunnen overbrengen
gebHldend noodzal¥.ll]k 18 Wij vtrz'oehn dAArom,
dat het verbod op den Invoer in! ~tgeetrekt worden
tot. "I\Jl~ plnnteu, ~tel,ken, loten, 'tortels of bollen,"
en dat die alleu zullen worden n" ,,~~11(luden en onmid-
delIjk en 12'"h('el 'I'~rllleid En I!n!lfbl) geven wi)lIAn
dil hand, dnt vnn de IUlopOTte' l' an allerlei !lae- ~
deren, die moel lelijk door en d» f kunnen worden
geVisiteerd, declnfotlell zullen geel,cht worden anaer
de in de proklnma/tie omschreven ~trRtren, dat geene
artikelen nls bovêt}lleuo~lIld 'Vsnr ziJlI iu de door
hen ICE klaarde ~1tetteD

Wij weten df\t deze omscbrljf,"!!, ook den !lArd-
appellusluIt. Hoe", el dl' l'hy114xera nu niet den
Mrdapilel zalven beeft MllfletAst-talthans met in zoo
Hrre Rls ons bekélld-Is er toch Igroot Il'evaar dat,
dnar de anrdllppehm ol> vele plMt~n tusschen de wm-
I!crdstokbn In lwprden )!'eplant,1 de iusecren zich
daareau zouden lit~bten, en In d4 geval, al'Waren er
slech ts een plIllT, Z<>Uons hIt beslist !l Jil "
. tiet IS O?S belretl~ dut er bsweerd 18, dat de veUe
ZIch reeds 10 011~ Inldden bevlOd~ maar die bewering
wordt met olldt)r8()hre~en door .1{o6ll die bekend ZIJD
met bet voorl,omen ..an Iil~t in!ect, hoewel bet DIet
kan olltkend worden, dllt er ziq'kten zijn die sedelt
gerUlmen tijd onse wiJllgMrdeq hebben ftangeda.an.
\\'IJ verzoehn <\ltnrnm, dat !Ill ~ene comrmssre zult
benoem!'ll, om d~r.e Ziekten poddlp: te JJnderzoeken
in de wljnboumnde distrIkten' en beW r\!sult.allt tt

voor te legeen t~T overzesdIng' nAr Engeland om
verdere dedllctJ.en. en informatie te bekomen' van
Eur0P:"escbe eXl?:el'ten

WI) vernem!lll dat een :lns~' wingetd8tokken, die
word~D Qeweerd Mnged8an te !1Jn, reeds in gereed-
heid IS ter over.~endllig \JAAr ~e KroonegpnteR, en
WIJ hopen dat ~J bIJ die heereni lult at\ndringen, Gm
deze monsters iorgvuldlg te laten ondersoekeu door
de Uit8téJ,endBif deskundl!{8n Jin Europa, om den
lUIsten aard te weLen te kotIJen van de ziekte en
indien mogelijk een geneesmiddel voor ,to schrij-
ven I(

WIl beb~n defer enz.
• j

De Voorsitter seide verder jdat hij den winll'llrd
van den heer Gloete had bezoêbt, doeh dM, oordee-
lende naar hetge~n,hll vall de Hhylloxera in Frankrijk
had Il'ezien, dezelve n~et aan al\t insect leed. aet
zou hem dlll\~dm spIjteIl, m4um onze wi]nboel'Ón
1r'ngen <'.9n1leo dat de Pllylloxtjra hier reeda WM. 'I

lJll heel lIot'mep- zeldja, da~lb~J Slln PAAr Wlftgetid.
stokken vlln den lieer Olóete Jbád bekomen IDfla.r'in
zoo verre al~ hil dopT middel van een mic~op b~d
kunnen na~lUIn wp.s er diet.a or dRt op het inseet ae-
leek, lIe i!n~fen die bij lomt:-ent dAt zaak ~I\d

ken. zeulen [hem, d~t de 'ziekte mets anders ... o.s
de zoo ll'(lnaa~de ,t jtl\nd~Jn " r

De heer; Fuentea zeid.!, dat een paar botlr8n tlm
bunne vrefs hadden te felJnen 'l'el!even dat wij ~leT
wsrkeli)lc,lmetde Pbyl!oxl!ra le doen ha.dden pij
bad de Ilfkte echter 111 Frankrijk ~ezlen, maar; ze
nergens h1pr ontll)oet. 1 1

lIe heM S. van Reuen gelQOfde mede Olet da~ de
Phyl1oxerl'l hi!r ,,&s. Bij. zlMf had er ,een' tee!ken
vlln kunnen MndeD. Ue l1eláe weike hier wel "lie

hIj reed. \'1\11 kindsbeen o~tmoot. zijwert! in z~ln~
buurt paralY!lÏll genoelnd: ~n werd nl~ Rlleen in
oude, zwakke, valleiaclJtige en te eterk belU(l8te Iil&&l'
zelfs In longe en m~ v~rdeélig gclejr6!l' wijn-
ganrden g~"ti.den. mj w~ voor het nemen VIIJl de
streng!lte Vo~orgmMtregel+n tegen de Pbrllbpl1a'
wlln~ daagde.:dia hier op, ~ zou het '~'{~ii~
met oo.ze wlwg8Ardtnl In IIOmmige van Ffankriib
ZUldeh)ke _d~nrtemeJ:jten het de wijD~rJe~'
totAal germnéerd, ~la bi me~ ci)flll'll IlADtoonde,
Bier lOude ll~tlfJIëC~ ni~der vetderlliJk ziln:
WellS wIlar," In ~me1'1~1l, ~~'..het zijn OOl'lproDg
bad, deed ~et lIlet .IPO veil! kwaM, m&al' da~ wu
omdnt .b'.!t lQlleet er I.n~~m~ 'IFU en zijne mK.uIlr-
li)ke vl.JI!.nden had al~~t til oudt"f hielden

EeDe disc;~~e ont.aFn4. O'I!e; de. vraag, of bet wel
~en !aQ Zl}n, dil ver~.bepal:itllrell ook oJl den
lIlVoor van aru:dappel~~ toe:te ptII!Ien. Van den emelt

I j
l
'"I
'l_
I
!

i· .
ftI ,

r: ,( De " Conway Castle."
De mllalboot Conwag C(I.t~ arriveerde gist' reil

voormiddllg 111\ eene tamelijk snelle leis van i~ts
over de 20 dagen. Onder hare pnssagiera llAAr K~p-
stnd bevinden sich Kolonel Sir W. RfUbll1ly Fairford,
de heolren S C. Freer, M. J. Jamieson en gelID,
H. de Manllne. Kolonel Thurburn, Cornwell en
gezin, Dr. '1'1111 der Poel, Dickson, ens

De voorna.nmste berigten concentreren zich om
onderwerpen, eerstens, de menigte vaD l!ede-

voeringen door tallen van slnatkundi!l:en het gR118che
Engeland en Schotland door geleverd, eli de J'e~che
Dloel]elllkbeden. Onder de redevnering~n bekll¥eden
die vnn Gladstone, Engelands ex·PrerÏn6T, gele!Vetd in
ZIJDelectie vtlldtogt In Mld Lothian, de ielete p.jaat.a,
DIet alleen 'por le zei S in het alll'emeen ml\l\r ook
voor Koftpeche lezers III het biJzonder, en wel omdat
hl}, te Edinburgh sprekende, vdlgebderwljze ge-
wOflgde vnn de TransvnalBche Anneptle :-" Zij (de
Bntsche Rt'gAring) heeft, in AfTIK", de Tran8vaAl
geann,exeerd, een !tebIed bewoond door ellne vrije
Europescbe, GbrisLehJke en Ro!pubhhelDsche be-
volklnp:, die ZII nmar zoo binnen de J2'Tenzeft eeue
monarchie wilde brengen, boewl'\ mt 8000 pel'llonen
in die Repnbhek die bevoegd zIjnlom omtrellt bet
underwel'p til stemmen, OI1S wordt veltbld-en ik heb
die bewerlll!l1nog nomt officieel xien tegocusprel!en-
6600 cr teg.ell hebben ll'~prote8teefd. Delle zijn
dl' omstandIgheden wliRronder wij opdernemen repu-
bhkelDen in onderdanen eener monarchIe te veran-
deren, enz en z,

Ten Il'evolfe van deze rede, die do on den m~tigen
TedenllJ\r op een Wil ren zl'getogt werd geleverd I UIten
zelf8 Engelscbe bladen de meen ing dat Initien de
boeren mMf AAnhouden, ZI} eenml\~ nog hunne on-
afbnnkelijkheid zullell'terug kqjgen, vooral indice
de hbela:la }y\ltij weer SRn het- roer komt

Ue Ml'il.l\t11'in Ierland !jil over Ierland duurt voort.
De h~eren Dllly, IJnTltt ën Killer zijn ter terejZt8tel-
hog verwezen. De !troote volksverglldering te Halla
IS wél vre~d:laam Rfgeloopell; doch dat '1'1'1\8 enkel
omdat de "eVIctie" wnotlloor de \'er~l!rillg was
in bet leven !teraepen, met is doorgei~t wegens
ongesteldbeid il) L bet gezlD van ~I ~eell buur
betS/lenden Iboer Dl\&rentegen d;!J:.'!u de gew.eldenn-
FIles voort. Het vee van een 'boer werd vr6e~ehjk
vt'rnnnkt, jJmdo.t MJ huur had bet.anld legen den
rnad der voll!8dTlI~ers aan. Tallen mil hulzen ZIJD
open"ebro~en en wgezetenen met den dood beureigd
Nu doet de Regennp: Wilt hi) JUITIter leniging van
bet gebrek, dat nu blijkt niet zco groot te zijn
als bet was vool')l'esteld En JUIst dat hulpbetoon
vuurt de beroering Uil, omdat bet volk het tooechrllft

eftn vrees. I

t
iUit Af~.hani8tan 18 er geen nitlnwi van bels.u!!',
bet moest dAArit1 bestIlIIn, dat 8Om~ge J!Tanten
elden da~ de Britsébe troepen er dorpen verbrnoden

én uitmoorden Diet Ieen koelbloedlgbeld, Turk!IChen
Pnchas W1l8Tdlg, en die, indIen dezelve betoond
!Wllte door RUSBen, lZaD8ch Engeland lOU hebben
doen weerklinken van een uoodgeecbrei over '" de arme
IAfri~i8" Men wil dat de Engelechen en Persen til
zamen Herat III de lente zullen occuperen, hetgeen
voorkeker I\Rnleldlng zal Il'evell tot eene kontra-be-
weging van RUMltI8cbe lilde 11e 'speciale eorrespon-
deni VIIO de Dmly Tel~r(lph beschrIjft bet !!edrng
van Een deel der Bntscbe twepen is het TraD8vl\&l-
BCbe Ills gehjk aaIP dllt "\'1\n een hoop onbeheerde

sch~rken ! IIII dell Zhid Amerll,Ranscben oorlog hebben de
Chllianen nOl< den meeeten vohTspoed. ZI) bhJken
te ltsaqua 12,000 man gt!IRnd te bebben, «he IH\ een
scherp gllveclit die ~t.ftdnnmen, toen nau.Aqulquemor-
cbeerden dRllr eene besliste overwinning behMlden
over een PeruviAAnIlOh sn Bnhviallnsch Il'gel VAn 9000
man en toen ooIt de sfnd nnmen. tevens hebben
zij de corvette PilcommJO genomen.

Met staat bet gunstig. In KBI\p!Che
verbetering. De opgewon:lenbeid

8 nOl{ nomt overtroffen, en duurt dat nog
voort, dan zullen de priJzen ....fldrn weder

oPO'Qe,ZIl~lUehOl.ll1te .ale 'ln 1876 li)n. Urie duilend
ll'iD'géh in 35 minuten van de hand.

gTOOt.~ _____

----

Laa.tste Telegra.mmen._'
[V'lA PLYKOU'TB)

Londen, I December.

Ue Scbout-biJ-Nocht Sullivan is bevorderd tot
'Rid~r KommanQllur, ell verscbeldene 'andere noofd-
officiertIn tot Broeders nni de Badorde,

lJe ~eer GIndstone heeft in eenlt reeks I!peeebes,
in Schotland gehouden, de finl\Dtiela politiek faD

het Gouvernement .terk i'egiept. #
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aan
~Ieven,

, 3/ 'da$scholier.en,.,een
ns niet ,~ên!IChelijk werd

I'\ .. ,A"", ........ ilriA" Aan de'~cervllkkcu
toelfo\loegd len er was

fbei~t~~d aan de: Scheiknnd v,
eXl\miDat'()~DI Dr. rC.am~on,

heeren Lnckhoff, Bofmeir
J. R. Wiltoo, MeDona a,
en tleh .heer Ireringuey,'

wr:rlc dat er
het' vemgt was· In deo loop

zich zcveu leerlio~eri aangebo-
ukelijk scholiersexamen. vijf
er Zijll doorgekomen, terwijl

andere, het Ilán,vlulkelijko onderwij.
Ilfg~egd _hebbf'n. 1111011, het, certifi-

PCIWUlcn ebben. :'Ifet leed wezen werd
dat dh hoofdondeewijeeresao •. Mej.
ged III,eIldo het laatste kwarfan I
is gC~'eest, en VI\Il, het verlies da!.. de

g oulane g-eledeu -had door den -dood
Eerw. r. Robertson werd in gevoelige
ingen g~ag gemaakt.' t-

korte es~rl\ak ua de pri.isuitdc~!ing
na L:1.1y Frero'wcllens het bijwo-

zalfJ verrigting te Wijn~rg hem
~unnen vergczelleu. Hij wet's do jonge
op, het behartigiugawaardige woord,
:door den Vice-Kanselier ge8proke~l,
het onderwijs niet met het verlaten der
moest ophouden. Met blijdschnp bad
"t8 uit het rapport vernomen, ant er

, p\ndacbt. gewijd werd aan Bijbelstudi.
Il:! vooral . van overwegend belang
tijd als .tdoz.en, nu -doo!'. sbmmigen zoo

Ul(""'~i'" geloofd -,v0rpt, dat men een behoorlijke
kan f:rlangen zonder den Bijbel.

de zelfs- invloed op de'grootheid
e I op ons welzijn bier en hier

meend hij dat er aan het onderrigt
Bijbel ~oP de se I:r.llen nooit genoeg
kon w den besteed Hij. wauechte
aan al .n een gelnkkig nieu\yjaar toe

PRIJSLIJST. .
Medailr~,-Mi88 S. de, Waal.·

Rwte~e~ werd aan de Nor.
. Geref. Kerk te Kaapstad
examen ge»ouden. voor bet

mi.idie olass éertificate." Er
didaften. De uitslag ~l n~

pa~~ weken beleend zijD.
Het ex~ r: !1E"ltelsobo. taal en letter
~ULldf; Latijll- lrgilnillo Caesar; Nedetduit&cbe
TMI en Let tork ~r"le; '\InthllSic Buclides ~t
einde -van bet Ivier'de ~5; AI~ebra, tot einde
van Qnadraats ~~natienl; C,jferknnde met logs.
en~ mebsnratie; ,muzi4: prak1i1;oh en ~heor,"
tisels. I~et exao(aell werd zoow~~ mo~~ellug
sohriftehJk nfge~OtneD. , Te gell)kerhJ!}
kwartall.ls cxanle.l voor de overig_eD, zeven in, I r I
getal. , l' ,
, OOIl(!.tr9ag ,,:\l'en twee der curutoren=- Ds.
Stegmann en ~ckbolf - togenwoordig~ om af-
,ehei,l to nemen run tweo der onderwijzers, den
heer ]!:Ift'ers, di. paal',S~elleubosch gaat, en den
heer Kiihn, di~lde 8choot gaat verlstoe, Tevens
rio+ten zij een] hlLrte!il}t woord tot de dertien
,:rtrekkellde 'r4.identet!t. : De Rector,' de heer
iNbitton, volgd", ~n deDtelt,len geest.: .

Tevens wer~e*\ acht, pr:ijzen (boo\:eD) 1)~el'"
bandigd door ~8 Steg~lllrlill Mn vier leden '!,UI
het sor1~or en Jvlel' van hét junior depal·tem]ent
t. w.'., . l' . "I I
, Sen1C!rB: J. ~'IGenck,e, 1'. J. Gruse, W. SlJll.
Boncbo en G. f! Piem.ár. I [ -,

Jtmtdrs: A· ;W~lker,' van Boude, H. Sohn-
tnan en M. Th~pissen. ' _ i
. De modelse~qol wo~d Dpnderdag -l geSIO~D
me~ eene ~D'sPr¥k door P~f. MOrr&,L ,
, Als een 'qewiij~ van dl'Q g'óedim gee~t. dia er
bestaat, tussc1ib~ ond4!r~ij~ers} on 8tndenten,
diene dat de b~!:, ¥~~e. :de onderwijlIer in ,ge
scbiedenis ' en-] ~árdnjks1cDode, en de ljeer
McDonald. oodjlrwijze.r in Mathesis, in 'deu
roop der week! door de, '8t~denten vereérd weI"-
den, do ~rste q* een ~Ivereu"'pcnhouq"r co; de
tweede met een riDktk~er en toebehodren. iDe
heeren 'Wbittor~ Kiihn:on EUrers-badden reeds
voor een paar: ~aanden dergelij ke·lllijken van
áehting ontvAng"'D. ,
'De laatste lontving tevens h~t vdlgende

adre!!:- f [
Geachte Onaerwijzer en Vriend r

Voor inj de 'hoop mo~en koeateren,'dat
gij te mi ontbering ruIt hebben en

willen wij- ons met u
1l'''lqll1U''.~''f1Qot, wanneer wij

'<lezeinrjg~ing
opzigte nu

llet~If",IIfIlLe i1I7Ilh·MI·t., en aan het verliea
vooral in 'dit opligt, 1111
met. inDig léedweaen den

.....'"ni- ..p gij van uit baar midden
inrigting toch afa dele

dát tot hllU in 't

Il
I ~ ,~ ~

1 ~ Bhuutw~lip, 13 De~~..,.J:1 1879. I

Aan. den h~r P. VA"N BREDA, PI., M~l.meebwt. ,
, :Mijnbeet;-In uwen briel 'VAll dén\ ~ Deee1mber"
1879, aegt gij dat h~ bij menigeen l,etwOn~eri'1g
hlleft verw ..kto· Dit tal oDgetwijfe14 h~t ge,.al welen
met hen die met Walter A. Wood'al~bine bfkend
lijn en ~~~ed~ ge~eTkt.hel?ben.,,:, I,: i. .
. :M,jn yerJile;eldl~g en bélcWaa~~~ld ~trekklln &leb

nIet '00 IOQ ver UIt, dat i](m!lt mlDach~nK op andere
naderliet iimaar alleen mijn \~ jaren, (",deni • g
en n!l4po~" geeft mij Iicbt tlif ecbrijven." <

Ik! mll':\~}leene aanmerkingen op 'dB) beQ.<> awn.;
maar zeg .Ueen wa~ mijne oDdéi'vindipg Dil' geleerd
heef~ omtr~llt hetgeen Watter A. Wood' machine
"er~~t beeft en "'at aJ¥lere die duel ve.g ruikt h~~.

. ' ben daanM oordeelen. 4 /
en Wr,t het rapport betreft,loo als ~j !!Chr!ifthebt'

gij ,i.iD brief met aandacht gelezelJ<' ;Goed,_.-&Udje.
t...or"nn."~a,AIIIlBlda.1 Het ,echijnt mij wel of ;rij \IWe ~er'eDen op een

der }!Ial\l. gelaten hebt. !,.
D~kwij41 ia het he~ geval, dnt~' kraai tIlet de vc-

dert!p' ",n den pRauw pronkt. /j , ,
'"\-v,at den' fRbrikaDt flf lIgl!ntl1+tteft, i,li; ben dool'

de pj'T8onttlluitgenoodigd om 1heo te' onde.rrigtan en
de nlllchinee-te reguleren (e wel ~lIe lil/orten.) WaDt
toen een vermaarde schilde een fl'llaije ~eld~enÏltver~
vervll8rdigd en voJbrRgt lid, kwam er' ~en· schoen-
ma;ker voorbij en zag ea. tout .nR;U dein echoen, die
d~dien vermaarden -'child ..r dlldelij~ ~erd verbe-
tera: Den vo~eDder/ dl\~ kwam' de :~hoenml\ker,
wedeT en "OU e!jn MJlmnrklll~- nJl)ken bvel' een ander
~dCl8lte, taar Iiij b~egenMmd gJeo kkbuia 1an bad.
Toen riep de konate,tlanr llit:-. I Ir:, "

"Sehoenmakery' oud je bij j.Jó. lees'

J
!

Wann,eer men i een kAnto~J komt 'en de p.'\()ie-
ren .yentrooid zij, boe Il\n~~{oet me niet ,1~keD,
voorldat men ¥tlt rf'[!'te ,krij;:t j maar I waDne,r het
I\~le!:in volkomen "roll is, is '·et 'g,ml\kkelijk te
VInden. I '_ 1 .

Gij spreekt vlln-mijn vader. Hebt gij 'Dt)()itgelesen
van dien grooten konin." WieD! !ïk toen bij

aan sljn ZOrJlI ov"l'l!iliJ:!', die de raad TaD .~e
en 'faD de ouden verwie: I ; loOdat 'I]D

verdeeld werd 00 bij VRnde ,twaalf deelen
tweeovArbl\d'l, I' ,
de bekwaamheid vnn don heer S,mute aan-

gaat, dalloTtwijfel ik geensains RIiD. I""
W;I\t déandeeen en fRbl'ilrnnten ~h.!trilft, leg .ik er

nieta van; maar ik kan toch sien e,r ,i!! een apreek-
wooJid "ieger koe lekt zijn eigen kalf.~ , .

Mijn oudje, wat gij echrijft omtrentll.et uitweiden,
dsar vind il( geen de minste moeite j ,~r~ altijd 1i00
nis oom Cloete zegt: Ja, ja, wat .lal el' Villi worden.
Mea moet altijd niet stil blijve'n. Hoe~ eer uitbAng-
bordlho~ moer ·tot'ecbouwers. Hoe eer IlChrijveD
bOé lineeT'oDde~vinding en verlletério ~Qlaat wan-
neel'~ij maar liltiid etil blijvem danl ~o~ een iedermaar: konDen doen wat hij wiL I ~ ":

NB regen komt zonneschijn; Imaar~~ ie, gij weet
al8 men licb niet dadelijk drobg gaa ,mAken men
Iiobt' eeD koude IrrijgclJ kan die lkwll.~ Yoor altijd
veroonaakt. ' 'Ii: ~
O~d'l heer, gij kont ·mAAr voor.ti iMn met

lJW, ~gent8Chap. Een Hollandecbe dichter liegt p-
u het, ia beter met een krA.I\Ï gllz~ten idan met een
arend gevlogen."-Ik ben, e)ll." t. jl •

J:\ n.}. UIlS.,
IT .'

Reddktim Trol-k-'~-bl-nd-I'1-I-P;-Ol""kI-vn<m~'-'-d-:-':\ . "

. H~reD ~~iteuren !-'-It\ ers ,zoo 'goed I~nift~ene ver-.
dediging van mij in uwe eolomm9n op 'nemen. Ik
zal den weg wel vioden en dRn zal jk'~oor u""recoo.
ranten bekend maken-A« ho. en A« tCiJRrPm. \

, _ IJl J , " de eer te zijn, lenl., \
If. IV. VAN Dtn MlUlwlt, V.D.X.
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prijs, Miss C, Vreede;
vao "',k.' ,.Tweede
Miss M. White; 2de

.' ,
priie, Mi8.'JS. de Waal; 2de
: Tweede KlIl88e-late p'tjje,
pri.is, Mi. E. van :to.ïekerk.

Mi. M. Faure. .

" E Ê N P lt A C '11l' lG; '.. . : ' ~ "
L~~OGR~~H:!L~~R~.~,r.RET.

EBkW'1 DB. W. R';Ritt!s~N)~;.;
, ZALBlr!!'.:.; WEINIGE DAGEN lJI&T LIOn ZJn. '
. ,I < I '

, .,1 " .

1;\H p~ij. z 1 ~ij" 28. 6 "1 lo~,,~l ~uit~n ~18 i"
./ ,t del St/lrl. ' " ,',' ;
De t.ltljk~ Vrtendt'll v.d de" BeTlr. Dr.

R:o.ÊJ!.T8R~·' gtlievrn, l"rI eind~·,.~ru;agin~
,oorkolJl,t;j;~l' hrlljOlI belltelliD~~u' tJ:.9.kl,eUJk in
tendep. I '~ ,~

1. _. BELINI'.~T~,
{' . DO,KU""I>RL.\-,¥.
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