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DE Firma ',tAMES :RUSSELL '
den ondellgeteebpden ;t¥ hnar Venn_,ts~bl\p be~oo~eride, .hA<lt .... ntll ..

2 Paa.r Gtme$seerde lar, enRi.ih'pa&I~en
,1 SplmUitgejochte Ezels, ........._", ..ri.....
3 'Vogelstruiien (1Manne1ije ;ur"JO"~_...

lOOIDRIK VISSER, 'l1jglerll()Ot
(la'PXa.r; 1 ~otsche Kar
2 Paa.r Kar- eD 1 Span .Dlotl.LlI~I"'I1l1,

. I
PUB~n:K oon VIllIIIJC(1~OPlrwtt-

.25 S1ágtoasen, in goede CO,JlIUUI8L

oud
55, TrekOs8en, do.
20 AanteelbeeBten, do.
3 Jbnge Huogtltpaal'den,
-6, ¥erries,' 3 en ~r

}net veuleus _
2 Nieuwe LeenvageuÏf
1 Ba.kka.r~en allerlei 800ft, vap: Boerderij-

~er~d80bap.- V;rder i- L
I Gft,UN. J '

300 Mudden &op' }'
80 tt Baardlcoorn~;. ' ..
100 " Haveo>. t:'j' U~

B, :~V~Jn£A-R, ,
1 ,; ~ecre~is.

Malmesbury, 15 Déo., l87p.' .
I :',"

[ooi I de nertitin "-am, na
Stl)omboot '.11' EugeJao,I,

, ~n eens 'III,! , i let de Stoomboot -naRr
, N~t81 b~l!~ reis , o..l,

: r ZANIJIH», ~
i ;, i: ~ UoLD."""

te f' Dela~on~ni, Inhumbsuo, Q..illitnane en
,: ~totlmb~u' .i1alJle~gende.

_ ~tol1~l8Ilb~. w~r.!ei, ui.serd~~ I, gen \'er.
áiDdmle:Prijzeo. : : '

V!'or vt,a~ht of ~ass~_et!?," '; un aan-o ~ bij
de Kantor.en: der M~.I841haf'PIJ, ID de A 'd ·leJ·
Itrut. i 'i; ( raos. E. PULLf.R,

Pir!k,lt'ur <!le..Jrnol loor ~u!d Hj]; a.---
N~ ~gelan~ via .á4eira;

'iW' , ; DE' Kon:. Kol. Maals~~t
I . i ' ARAB, S. R. P. C~BS,

, l.N.R., Gezjlgvoerder, za\alsrooveo.
.' iemeld :vertrekken op tJrngsdag,

(l~ 3d~.q. F~btuarij~ toi 4 nur 's namiddaga.
, PasaagJe~ ~orden Vier70.;x:htaan boord te gaan I..p ,~e 09s~paj, Alfre~ Dok,. niet ]~ter dan 3 ; , ,'. ~ t
'u~r s nafxlldd.gs. Geen lading ~llngenomen ' . .',
.orden ~ 1~ uur Cs middsge) ol' dén dag VRn LIDDen, Voerchi~~ Flurweel.
Y~k. ',N'99rVraclJt eh Passago Yervocge men I' , Graven, Pikken, omimolene,
sieb ten ~~re va~ deiStoombootuia'\tschappij' ; •
lO pnion.~r ~~. ~68,Adderleystrnat; ,

.~ ~~i .en, port'Na.tal. te·-Oott Een eroote \'ool·.·u,ul
LoDliei ,anl€lg~nde alleen om Mails ~ ,

I en ,ufagien tellanden en aan boord Liq·"J"'I".-n
i te Dé1lÏen. '~ rDE iKo~ink1ijke Mailstoomboot 'Rljjmi Credie

'~ , ASItATIC, H. OWEN, Gezag-
yOerder.'i elk oogembtik van Engeland ver.
wacht, ~f~ï slleee ~P~saagi~1'8 ioor Kaapstad

'. en. ml á1s ljoveDgezrel~ vertrekken zoo spoedig
~Iijklna.~n gelaodl te hebben. '

Voor ~ dOeim~Daanzoek bij de Kanto
, ren der S~mbootniaal!echapRij UDion, No. 62'
. AQderle~sfri.at. I

•'(.-
!
! .

80H~BN Eli L"ttEN.
DE ~~D~RG~EE~~~JjE ~~ TE KOOP

.' 50. Meri..oO.~jel": .
. 3041 La.Hl~re.r' ;'

HENRt v~nSVELD.
Preekstoel, : (l, J .. "880 "

" ,J, anue.rtJ ..., . f'-+~---, , ,t

Zuid ,.\fl'iknaIl8e~ Gollege.
R'ET KOLLEGE zal ~ERQPENf!Ïd~rQ ....

-den op ',,,, .
. I I·'

Maa.nd&g &.an~t.,)26 ~eler. .
De "enaat zal op den mo,gen ~T'\ dien dag

om half 10 bijeenkomen _vOÓrhet;lMatriculereu
van Studeuten. "

J~ES ~II~L,
Secretarisl van ~en Senaat.

Kaapstad, Jannarij,' 18~ .

DE heer J: SLABBER,
anderende. &al ter

vau den, heel' J. ~'1EI~, ,~p

Vendu.kant~or, Piqaetberg,
Jan. 17, 18BO.

----
• I : t . . el -

I' ,-aar lIoUe1baai, !lgoab&&i, Kowie en
I , :: Ooit Londálr:'" ~.' r :r'
:~,; ~t Kon. Msilstoonlboot
! ' LI, AMERICAN, A. Mc-
;~ 1 LIIMl Vlm Q~-

~~er, va\) Engeland! vis St. lIelen~ verw..obt
omtrent 25 J!NUARl1J, zal ala bovengemeld
vertrekk;en ~OÓ spOOdjg-mogelijk-náontscheping
hllar KaaMtad8cb~ lading: Voor Vl'Bobt of
paasage vervooge men zich ten Kantore van de
Stoombc:iotmaátschappij Uuion, No. 62, A.d- •DE HEER D. J. LOU~, van Porterville)
derleystFaal : ' aan de hernaalde ,aanzoeken om zijn PR:A)CHTIG

---i-~---~t------------ - - - ,th8iJ1Sbewoond door Mevrouw de Weduwe DU! PB.é, heeft
Naar ro~ !fa.ta,. IWLnleggende.te .ouel~ .onn hetzelve ' I

baai. ën.OostiLOnden, 'alleen om Malen ' " .

, :clte~~en'te landen en in te :,Op,V~dag, den 20~~~ r I

•
DE Kon. Maast8toomboot NA· . , , 1" , I

.' 'rAL, J.·C. GILBBRTR.N.R.' publiek onder den Hamer te brengen. ,. , .;
Gezagvoerder, zal als bovenge: Het Erf ve~i.8Clit natuurlijk! geene aaDb~v:eling, doch met bet-
meld vertrekken .soo spoedig mo- •zelve onbekend ~zijn, dient, dat pqt Erf gelegen is in 't .....'i..Alt ... van het'

gelijk DI\84nliomst van de Kon. Maallltoomboot :blooijende PORTERVIIJLE, rijkelijk voorzien van WA eene groote
AME RICAN, van. Eilg~lnnd. Voor vracht: of I' verscheiden beid :Vrnobtboomen, waaronder e~ Prachtig ",.aLl.' 'cr,I;'U'3\J:O,'. en bijzonder
passage men Zich!.ot de .Kantoreo "an "geschikt voor eene bezigheid. .. j, 7: :; 1

de - S Union, No. 62,. ",' I I .'; d· k; .j ,, - ,De t:1~e.ur II I.e, ~, Ota nr ,o.pea.:
___...:.-_;..........--t-_._-~--~--- 60 Hagt· en Trekossen, in extra kohaitie '

3 Paten Eerste-klasse Broei-Stnásvogele, voor
:gegeven worden . : !' .

2 Paten Opregtgeteelde Karpaardeq (geleerd) 'l I' I

4 Paten IJ JJ. . (onged1"flsseerd~ ~
100 V~te Kaapsohe Hamels' ~ li li i. j ,.
1 St~l Tuigen, ens., ens. enz., ; i '~I ; i ij ~ rr DINGSDA\G, 27, euWbENSDAQ, 28 dezer, zuneni naar

I
,' il I K· ft 'I L' , 0 00 ., J.. . Jj I' to " l kaartjes v~ de lste en 2de Klasse~egen en..ke~ prij*en
t ,,0 .• JO.' I. I••e. Verversc~mgen en eené h~erlijke p~ha,~d~~g voor gangbaar v~or terugkomst bij iederen Trein tot den 2Qste~ d~er, .

DE~";,':'ï'i,:~~·~i·.':'''~:~~:d.~:KoopBrs en Bezoekers' a.ls' na-.~ ge~QOnte. ;~?:;,;;",H~nn~ en }MetdenT,.,in vonWo"; ester t.,t",ki<on.d.
~Z:!"~..'~.~1:.:':,~~;:.:"":;'~~..~i~ •. ~ H: VAN :N,!~~N1, 'lJslager., t~~che?liggênd~ S~ti}ons ,; op 27 dezr' ,'~ 1: Terug~eerende
IU8IIebeIJtijrleu. ~el, nr kaartjes IIor,lenuit(tereikl: Vendu-Ka\'ltoor, Plqnetberg, ,. ' " 1 i ] . i ' , ,Te Kaapstad '.' Met dán. Trein v~n' Kaapstad ver~Jgewo,en .
trgeu epne vermi~d"till~ <all 10 percent tUfscbtDI '0 . , ZO t . . "t kkende om om '7 lO-eu 920 v m I boi h Vf>'rtl"ékj~11de
Eogclar.d en u" KaaJ,kolonie en Natal. 1 Januarij 188 . . , ' : ;l ':', ' '. ,,; n nV1er , ... re : . ... en OIJC ._ 11 . \ . l~ ; I' ," . '_- . j (speciale) op 28 dqzer. '4.Q en ee~ sne!Cl&len

J.n 30. io~~:C,!,NWA Y CUTLE, Kapt, DeVer~éplng ~~ies ~n10... teihegUtBea. T. Durben .. eg • • • . , 5.10 ,.m. . .

.::~~i~Efl:;~~~:;~;;o?;~.G,H', BR. OliE: OE.'R' 'l'i
'
" m, I.;: H-,:lhIP ~:!::~~~~'i '}~~:::d;;:n7.~onv!,:r~de::·'}¥.i~F7~·n,

,.'; ~ U "Lady Grey }Met den Trein van Wellington ver~~Terugkeerende
, I ,. : ,l. I i ' ' ' .', II. Paarl ;... trekkende om 6.20 v_.m.op -28 Bezer. "I gewonen Trein",, ' 0NTP AKi ~N thlDI PLOE'j'EN "oor hel ranS4arlde Plo;g~iloeD" Damt:..;... " KlaplDuts . .. ~ I lenbosch ve:rtl"1ekl~~lde

WEL1~INGTON..' "PenJlO~enB1, Heu-relzijd~ I! I ! "'I MetdeuT'l'6inva~Malmesburyv,r., 5.~n.m.
lI' A n,.19

j
20, 21,~2, ~ \Te: Malm~bury; .. , I trekkendeom6.5v.m. od den28sten·

r
Terugkeerenda

" 26 ~n 160 Chartet Oak : : ,,' KalabaskraaJ .. ,1Een speciale Train zal passagiél'l! sPflCi~en T .
met Rond~~Ko~eu !voor Plow Pipt8, ; , II: Kliphenvel ~ .. , opnemen van Maldersvlei Junctoi:oD,i le~1xi8ch vel-trE~~éncle

: .1'1' lEBN ' naar Stellenbosch, vertrekkende-om: 3 n.lD.
i 9.40 v.m.' U:

F.il-t' ts' De Trein ~ie v~n. ~t.,;;pstad vertrekt om 7.10 e~ d+ Speci~le Trein
zuhen aal'llde OrerkrulslDg 10 de Dorpsttaat te St;ellenb,osqh hliolt;hQuden
tejlaten nitstappen, alsmede de terugkeerende gewone ~re~n v.n lt!ItlilUEfnbos(iJJ!l

de Koresdia· kende om 4.6 ni.m., en de terugkeerepde :Speciale om Pá8saigieri . te
I I " .J AMES rlELL~ 'Di~t eur van UlI~U~i~.

Kantoor vln deu Directenr van Dienst, " •
Kaapsta~, 17 Janu~j 1880. . ..;

!

Til Durbanwég
'~ Kráairont.ein
" Mulrlern't'i
" K!a'pn1uI4

IPro

i ' '

AAN Ne,beatari'nde~en Vrie~don wordt be-
. kend gcmaaft.,. dat-bet dail Heer behaagd

beeft op den 12 [J&1lnarij tpt 'zi~h te nemen
onzen geliefden ~eeden· Zoon' WILLU! SrB-
F.ours, !:l den buderdpm tan 22 jaren 8 mAall-
den en 14 dagen. :

Hoe Iw~r en ~nverWQcbthet hrliee,
Toch zwijgen ~ij deo Heer oot,moedig sul,
Hij zal OIlS naar njn rud geleijlen,
't la gOed en h~lig wat'Hij wil, '
BetrollW het un njs,wiijltheid,rij,
Bij weel wat ~lk hier 't nuttipt rijn.

: H, L- NEETHLING,
A, D. NEETllLING.

',irJ,ug te keeren per.
lrJkkende van Pilar
: i " i

!1.'P' .

, I

I : ,

DELL,: Difl-k:teur ~all Di. ,
B·EVALLEN te C~n!7taliltial,~»den l4den

Januari], van een zoon, Mllj;' de Weduwe
.J. M. DE KOCK, geb. B.4s80-\\,. r

, __ ~ __ ~f __ ~ _

BEVALLEN op Zondag. U,iJatfuarij, van
ontijdig ge'boren T\V~ling-~indereD, de

Echtgeuoote.vall D. VA!I '(ELDE*~ Beide kin-
deren eijn sedert gestorven.; ,

Dordrecht. 13 Jan .• 18Sq.

>
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.... 1 _~\
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; I
, I

I
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KaapséhI: ,
zal Pleizierkaakjes naarde

i
:

b. Bleednr"aatuf ~. 'rrie•• e.

WO,RDT bekend gemaakt, dlLthet den Heer-
bebaagll beeft, gisuten avoIjd van ona

weg l.enemen ODSgeliefd Dochtertje YaGA.RBTlL\
ALB~RTA. ns oen ziekbed \jan 10 dagen, in qen,
ouderdom van 4 maa.nd~ en 7 dagen, diep
betreurd. ~., "

Jj --L. F.RRREIRA,
.Ai.' A. FERREIRA..

Kleinheuvel, Jan. 4, 1880. ; :

~UID-A ILUNSCI:IE
KONINKLIJIQ: MAILDIENST.

• ,'J '
., BEIU, 'DM~,KING,

AAN Naa8tbes~ndcnl en' Vriebdell WJrdt
be-kend~emlUllkt,d:!t.~et deo Heer behaagd

b~ ol>den 15 Japuarij t~t ~ich:te iJe~cn mijn
geliefden ecbtgenOCjltJÓRAj!o:siis ~bdH~EL AllR~-
AAN Louw, . Ill!. een: smartelijk IlJoen :van drie
maaJ;ldeu, 'ID deD ouderdom vao "uim ' 57 ja.ten.

De:Wed .. 1.. M. A:. LOUW,
i ,~Geb. LocHNER

Twoeknilen, Z~artland~
15 JaDnarij,~88Ó. ;,;.

BEKE~l)lItIN~.I
?

261 A~iltttl :B~kke.•..i. lIit ••• tea.e
, (~"'Ibt.
~ !i-'-

Op W.oein'dag, 28 dezer~
. ,,'s lfo~en$ ten 10 ure,

ZULL:&ti: bov+8taan~e Bokken publiek
"wota"'li\ verldocbt Uit de Marktkraal ~

\ i ',
I" i ·P. P. JACOBS.

ellin_g~n, 12 ~anllarij 188()
J. FBED. PI!:NTZ &> Co., Afalagws.

1
ji,
I'~ Il.~t "1{ L;\,_;.. ,I.

om

·Buifalo,.
'hD 10 Paarden-1kracb', ~eateld
.rikten, waar "ir v;r.i.ch~ ~oge

10 en i~,



• j
~ 1 "

, G_Ali, ':'
94 'Voor den beaten ~k~ !naard Ko~n I

(de eigenaar 10' ~ukld,en in:, lijn
'lj.>zitte hebben) _ il _, _

95 Voor. den besten :z#k du 'toi&'a
!toren, do. - j - ,_, I 10 0

96 Voor den besten ZAl( HiddiDgh'a
Koren, do. - I ' _ .: _,

97 Voor den besten zak 'haver, do. '
08 'Voor den resten znk ~arst, dQ. ' •

25; Voor do beste 3 Angora Ooijen 1 0 0 00 Voer den besten .ak g, do.. I

100 Voor denbesten zak ielies, 40.~ERINOS EN KAAPSCHE BOKKEN. 'fM '.'-
, BLOEI EN.!',2{1' Voo~ de beste 2 Merino Rammen, -I

_j 1 0 0 0 ". L. t· ~,2 tanden " I 1 vioor de ""!'te collegtir A'ge8n~4ep
27: Voor de beste :J Merino Uoijen, , Bloemen, zonder op ~e rangaqhlfi-

2 tanden 1 OOking te letten -, I ~ L
28, Voor de beste 5 Hamels 1 0 0 102 Voor den besten Rui.er :
29 Voor de beste 5 Kaapsche Dokken 1 0 0 103 Vjoorden tweeden ~ten do. ' , _
30 V~~ d~ beste cl Kalip5CbeSchapen 1 0 0 104 Voor den derden beétejn do. I r

VARKENS 105 Voor den besten fupdruiker ' ..
, , . 106 Voor den tweeden l1ee~n do. ' ' _

31 Voor den besten Kolonialen Beer 1 0 0 107 Voer de beste Planté~li,n Potten: ~
32 'Voor de beste Koloniale Zog 1 0 0 108 Voor den besten {l{lliker ~,Id~
33 Voor het beste II store " Varke'n 2 0 0 bloemen _'! _ j'_
34 'Voor bet tweede beste do. do. 1 0 0 109 VOor de beste 8tandériVerbenlié '.

PLUIMVEE. 110 Vl!lorde beste collectielRoz8n ; . ~
, 111 Voor de beste collectiel FuchaiM _

35 :Voorde beste Hoender9, Hann en 112 v'Gorde beste collectie, Petuni.. _
H 0 iJ 0 ~
ennen 113 V..or de beste colleclitl:,Viooltj~36 Voor bet beate paar J\alkoencn, :

aaRn en Hennen 0 10 0 DIVl!:'RSE, !
37 V()f)r h!lt beste paar Ganzen 0 5 0, , ,~ ,

Onde~ge(e.akenden aI's Executeuren znl- 38 Vc.or het !,esle pMr Eenden 0 ij 0 114 Voor de beste collectieJ8trui8'VeOe-
len op: ~engemelden dag per publieke 89 Voor het beste pAArl\Iakouwen 0 5 0 r~p, gekweekt door dei. vertooqer,',

" ......_... -.- d 'lt • 40 Voor het beite )l¥r, Dlli~ell 0 2 0 niat minder dRn 1 lb. I _
~..".,..,~oe"..n" \'el'~pen;- K EN GROND" 'lJ5 V!lor de tWbede be8t~ do,

'T",E,E !'TU 1\ ~, BOTER, H4M, enz, 116 Vorr de heatt' collectiefAtjar . _
"~rlzende aan ,de plaats" Steenberg," en vau 41 Voor de beste 5 lb, Versche Boter 0 10 Q 117 V(lpr de beste Boerên~eep, tlfee~ege hunne vrn4btbaarheid tot alll' einden ge- 42 \'oor de tweede he8te do. 0 5 0 8teEmen _ _ I _ :_
, ilclllb.' 43 Voor den besten I{oloni~len Ham 0 10 0 118 Voor de beste I)olldetie Vruc~ten

: j , , ; VERDER: 44 Voor het beste Doerenbrood 0 ij 0 Of' BrRndewi jn ~ I - : _,
; HUISRAAD, izooals Tafels, Stoelen, Ledo- [45 Voor de beste Ko,loniale 1{&ruI 0

0
1100OO! 119 ~o°htrJ.~ebe_stecoll~ctie I, V~ucht" n:

I "I 46 Voor de beste 24l\1ostbollen
, ! }tasten. lleddegioed, K eederkasten, Spiegels, 120 Voor de b38te collectie: TahRk,:ib'
- ,~! :Hollandscb+ 8 dagen loopende Klok, WIJN, Blad of Rol i . _ ;

, BarOmeter, Zilver- en ~PI.etwaren, Glas en 47 Voor de beste 5 Lej!'gel'8 Witten Op Illst van ~"et -Gomi',t~"'
'~ewerk, Ke~(Jngereed8chap, enz., COl., enz' Wijn, Groendruif, van 1879 {) 0 0
;~. :tu lI.t8.4'- eel everdekte en en 48 Voor (le tW'eedebeste do. 4 0 0 J, G. PRiE", 18LIGB':1' Voorzitter.
,IlO I ~ 40 Voor den beaten' enkelen do, 3 0 0',I : ' '~p'ell ,ha~. ' , liO Voor de bP.t<l5 Leggers do" Steen- : ,

druif 5 0 0 , "'.'~ Vrrkoop-iWj fel beginnen ten half elf ut'e. 51 Voor de tweede beste d~. * 0 0 1. AI~e vertoondo Artikelen Inbeten gepro-
l ' , 'J. !10UW~ 'J I 62 Voor den oosten enkelso Lel!'ger S 0 0 dt;weer<;lizijn' door den iVertoo7i~j.: en in hetI 'p, ;LOUW, Executeuren 5.3 Do. zouder Spiritus, van 1879 2 0 0 distákt. Prijzen zullen gegeven: worden voor
'I D. lM:ALIIERB.b, Testamcntair 54 Voor den bestel! Ll'j!'ger P,mtac, do. 3 0 0 Groenten, Vrnohten en' aindore Artikelen, der
I H ;AURET ,ó5 Voor den besten Legg~r Witten Exhibitie wl\Rrdig, hoolVdl niet ~hoemd iu da
ii I " " Wijn,'van eIken ouderdom - 3 0 0 Prijslij$t. I:;
1 l'e HeereniJ. J. Hofineyr & Zn., 56 'Voor den besten Legger Zoettln ,2. IJJ proefjes WiJ'n I moeteii, ' in~zooden
1 ' Afsl!l. .....rs Wijn' - , - ; - - 2 0 0 ,.._
I ,; • -~' 57 Voor het besle Half-SRWK8lIp8Chen r worden, bij het kantoor va~ den S~cretaris, vóór

'-II, -'K' "-E-- 'N-- '';;lI,','' s- G- 'E---V---I-N- .-G---.----- -- BrAndewijn - "- ~ 0 0
0
,4MuaareD.J~g,den 26sten J,aO,1uarij, ~~,Il88chen 9 en

J.'~ 58 Do, Gefnbriceerden Brandewijn 2 0
59 Voor d3n besten Legger Azijn q 10 0 3, Gapu l" ijs zal toeg~kend ;torden, tentij

I , <. • , ,d~ vertoOnde artikelen er ,*,n w,,*d"zijD.':~~ TEND ERS. : Alle proll'Jes te bestaan Uit 3 Bottela. . \, d4,· V~de,dt~kvtr~ger '<lIl én!1 prija trp~~eup;veerdvan
, ' I D I Id 'li" ,--,d t L.. .. an ere, IS rl en, In en; even "aus aa eD

'I f &oor'l'O verme e 'IJD ~ en w"""ep pnJ8 bo d . I h' t Ii'bi .. '1 . , I erlang~n, illjl'Hnl de eerste en' de tweede i prijs .~el1- VCll e zes Jaar, s eo ts ,oor eX~l tIe worden
ij Afreelin~A.d :g,teUonbosch. zelfd~n persoon worden toegewezen. De prlJlen ~egela~n. .' .1 ¥'
~,,.a ~"'1"'.""" , , , '" I voor ó It'j,"g'ers eli 1 1t'llger zhllen niet UD tien en 5. Toegangkaartjes v()~ Wol:W&I!8enen, b.

lENDERS 'z~fJeu word~1l ingewacut Joor denlelt~en per800n worden teeg.eweaen. 6d.; Ki~deren, 9d. K,artjes zij~ bU de Deur
den Ondergeteekenide tot den 10 FE- . ' verkrjjgl>aar.: ' 1

U'ARIJ aána~ande. voor het ill stand: : . . GROElfTEN. 6. Het Terrein der Exhipitie ZJU ten. Il ure
hbu1Jen van de~ ,~tu~fb~D het Tol HuÏB en 60 Vqar de 'bette cOJlleetieGroenten, open lijn, voor .het Publiekl 1.
~06ter!t Baai, v~ een hJdIrrk van 12 Maan- qualiteit en qUAntiteit ver~eJligd 2 >0 0 . 7. Alle Arttkelen moet~n t6óq 9 ure a.m.
c}tll. '~egadigdetI;moetenr t,ee borg'én hebben 61 VC¥>rde tweede best.e " _ 1.lo 0 lng~ondQn wordenll ,I 1.
Y~r ht;'t, beb~rlij~ ~ervfHfn van bun pJigt. 62 V<*lrde derde bailte ;.. - 0 lp 0 8. Nie~and zal tot .de; ~eDtoon.telliDg wor.
De,',~, 'd verb,o(fti.: %Jch Plét den laags ten 'of, 63 Voor het beste Mild ARI'dappelen 0 Il 0 den.. toe~,late.. I1, terWIjl ',d~, R..nnWleelaars de

.. cl te 64 Voor het beste Mud 1'1I1attee 0 5 0 --~-r-,
~lJe~ wn er:aa,; nemeD·Op last I 65 VoOr het beste Mud Dijen 0 6 0 prijzoo ~wljzen. ' ! ~"

'~1 , p, D. A-'lJBURGH, 66 Voor de beste 2 Koppen Koof 00 Il 6 op last van ~et Co~,ité,
~ ,~ (Jl Vo?r de beate Pvmpoon.en: 2 6 •
1: • 1 ~tarÏB, A. Il. 68 Voor de beste 6 Komkomlllers 0 jf 6 J 'd FREIS' LICg

, ~ ,', 69 Voor de beete ,,collectie Wortele, . , . ,
X'jiIDtoor van oo'p Ajfdoolings !Raad, g~hikt voor het voederen van Vee 0 6 ' i

~Wl:l~bosch'i ISfan., ISsp.

J ' '; ~ , ~
I i li,

.~ 'i _ j ~ ,"' I i I
'-. ""~H'j.... ';'1', -.... "'jl'<hli$.r.!W. "'~·I-I:q .' ; r ! '

,1 • il,! I i

;: .: i lj

::~:i! i: I i!
i r , i ~, 1, i
", -•i. ',I f I I

.1 t 1 ,I i
j , I II'
l) I' " \, .. I,

J' "f:.l ,~ 1. t.;~:; ..Jr;: Ill,

De i Jhëtl'lijksche
ri,

WAHNERRliE

Volgende Prijzen zullen t-vor~en
I ,

~I I

1 ",
"~'i

'b,

, ,

, ,', I
'-hlE Ondergeteekeirde, eeue veran-
U deri*g weoschcnde le maken

[,l........ 'heeft.besloten 'publiek le doen ver-
I : f f, I • ~

DoHder~ag, 29, dezer,
lijn welbekobd ERF, gelegen in de Znide-
Paarl, front m~kende' naar de Mainstraat, met
~t danrop$ta~de sntJisant-e, ",,,,Iingerigte Dnb-

t belverdit>pingi WOONHUI-S, onder Leijen Dak,
, 'bev.attende: 7; ;Kamel's, ~etka~el", Dispe s en
'Kombnis; nl#k ~1lI~enhillis, Stal en Hnkkerij,
londer Leijen OliK; beplant met, soorten Vrucht.
: beomen. en h~bbelldlll uitgestrekten Tuingrond.
'la' geschikt hJOr het d,rijvt Il vnn eenigen
h~del, zijnd~:C1' voor jaren een winstgevende
B4kkerij 'en Wi.nkel gedreven, en is slechts 19
minuten' gale~n van Let Pnarlscbe Station,

! VOORTS:
BuismeubetEiti- Stoelen, Tafels, Ledekanten. :

Kasten, ~8ten, dnz. ,
Jlegon~ eliltS:meel'Waren Tvan alle soorten,

.. :!EINDELIJK: .
'So Mudd~n ~oorn, ,~Odo. Rog, 100 do, Haver,

eneen: m~)li~e andere Goederen, te veel
om te me.a'lII,

. J. D. KRIGE.

. PAARDEN (vn de kolonie 'Je/okt).
J. Voor hot beate paar Koetspaarden,
3 tot 6 jRar oud

2 Voor het, tweede beste
Il Voor het beste Rijpsard
4 VGorhet tweede beste ,
é Voor het. beste 2-jnril!e Henstveulen,
: in het distrikt Il"fvkt i~go Voor het twp do ksle' - ,
7' Voor het beijt,.;2-jllrigel\lerrieveulen,

in 'bet distrikt "efvJ.t 2 0 0
8 V~r her, tweede Leste - 0 0
$) Voor bet bes;e PH": zware Trek-

paarden, 4 tot 7 jaar oud 2 0 0

BOREN VE;E ('J! d .. kolonie 'Jpfokt).

£4 0 0
2 ,0 0
:.! 0 0
1 0 0

JO Vnor' den keten Kolonialen Bul,
Hollandseli ras

Il Voor den tweeden besten do. do,
Alderney of Ayshir» - -

]2 Voor den besten Kolonialen Bul,
, Kerry

, 13 Voor de -beste Mell'ge\'ende Koe,
, Hollandsch rRS '-
Il Voor.de beste Mel1{ge~ende Koe,
; Alderney of Ayrshire -

13 Voor de beste MelkgE'vende Koe,
Kerry, - -- - ~

16 Voor de tweede beste do., Hol-
laotisch me

~ Voor do tweede beste do., Alderney
, of Ayrsbi're -:-

, \' oor de tweede beste -do., Kerry
]LJ Voor de besteKoe, droog
2d Voor de tweede beste
21' Voor de beste 2 Vaaraen, niet meer
, dan 4 tanden -

2'; Voor de t.eede beate
23: Voor den besten !!,emc8tenOS
2~, Voor den tweedeu besten

1 10 0

1 10 (9

1 10 0

110 0

] 10 .0

1 ID 0

0, 0

I i
~,

~.

o 0
1 0 0
1 10 0
1 0 0

stroop

ANGORAS.,

2 0 0
1 0 0
S 0 0
1 10 0& fe., !Magers.

,----'----,----
I

~ Bt1EK~VERKOOPIKG
_~ " • OP DE Pl.U,TS

; ; STlENBER~,1 DISTRIKT WIJNBERG,
VAN

BUrSMEuBEL~N,

,Zilver-IenPleetwarea,
, ;E~" ENZ., ENZ.,

StUJtKEN GRONDS.
Boedel1ván wijlen den Wel-Edelen

Heer J. A. Louw, Sr.

Maa~dag. 2 Februarij.

!, I
I I ',.

, I
, I

, ,

3 3 ()

2 0 0
1 10 0
I 0 0
o 10 ·0
110 0
915 0
o 10 0
o 7 6
o 5 0
o 2 6

6
(,

o

0, 2
o 10
o /)

o 5 0
o 5 0
o 5 0
o 2 6
o 2 6
o 2 6
o 2 6
o 2 6
P 2 6

o 2 6,

1 10 0

1 10 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0

1 0 0
1 0 0
o 10 0
o 6 0
o 10 0
o 1;, 0
1 0 0

o 10 0
o 6 0
o 5 0
o 2 6
o 2 If
o 2 6

3 0 0
1 10 0
1 0 0

o 10 0

1 0 0

o 10 0

o 10 0

ij
--~I

£673112 8 ~I

A:ND

.uo&u..... 1EENZ '--"'E~'-""';

..rl ;UBLI;~UV~1óOPING
l vu UIB XP~lh;;

V4ste en tosse Go~dereD,
M·EJ. JAN HAUPTfLErOH, zich vall

, bare bEoslommerin'gcr weosCheuJe te ont- }
doep. beelt den Onderg~kende g~last publieV"' \.
te ierkoopen op: i

A i :.
,U-,gsdag eo ,1 W4Jtmsd,lg,~

I 3 EN , FEBRUAIUJ AANST.,
J; Ha~ gerieftijke en i wetingllrWhto wo-

NING en luchtigen WrNiKErJ (voorzien van
allo, gemakken'), ip het mei.>st eeutrale
gedeelte ~an het 'den bpe)t van Kerk

I en. iBird8traten, als iktete
: 1)1;1 -r ...l~~d~rinnil{S:~~;;~

~ta8~ ~r
o COTTAGE.;. goed v~rh ' ; lIet Eigendom'

~l eerst in 3 pcroeelen worden opgcveild en
paarna geza~t'Dlijk t.ot: gOl'iuf Mn Keopees, '
; II. LOSSE GOED~REN.' bestaaode in een
kroaten' stock Negot" Goedeeen, als Linnen;

,I Tweeds, Chitzcn, Broelt~oed iu soorten. 1\ laar--
o gemaakte Mana Kleed~rtlO. He'mden, Boordjes,
(l Konsen; &Ikken, Mails en ,Vrouwen Stevels,
2 Zakdoeken, Lint, Puutjes, Hilnd!,choooen, enzénz i r ,

~ iu. Meubele~, bestaande in Tafels, Stoelen.
JCaaten, Ledekanten. Conches, Glas, Aarde-
werk en Kenkellgerecdeohap, 'OIlZ. enz., en wat

lf s ,r verder meer te koop' zal worden aan zebo.Ien
:""'!!H------_ ! : P. J. BOSMAN, .Afslager.

s • ' SteHenbosch,j) Jan~r~, 1880.
, ... I l~' ,

1.

LO $ S~
fH} fIPT~. . ,'I ' ; PAY "E~T8,

£9~ '9 li' I!}' S Ihr>·, Ba,l1k Licence, Ar.
'... 9,'1'·; 6 a[" I,.t(r~8~'p.lil ... 1 ... ' ...

933 12 7 ti J)P. dl e ._ I .. ..
33 0 0 I'~l\ Cd sV!nRble____ " I

£'1,"33 18 1
, M! p rz, J. F. S 0, Aq~l!i\luln'.

We, lbc U:ld·reigdecl, her, b.r C rilly tlis.t the abd,Te Accnllnt i~Irb9 CQ' ,,,et.
. ~ ~ . " A. JOUBit:nT.:'

r, l:iLLI F,

To "RIacol) of f, r going:) ear '..
ol Dleeounr ... "

Internt nCcivrd " •
" ReDt of ltl.l,k Iiu hlt,igs
I' DE Heer JAC. HENDK. VAM 9gg MERWIl

df1('1' ziekeliJk~ omstallldigheden g~
Doodzaakt zicD van zijl1c i'ocl'a~rij to ontdoen,
heeft den Onderg~teek~nden gelast om op

Woensdag, 4i Feb. aanst.,
gubliek te verkoo~, ~r Plaatse "KLIPFON.
TEIN," afdeeliqZ van Malmesbnry, de .ondoe,
Volgende Levende Havé er: ~ Goederen ala
! -I).

LEVENDE, HAVE:
6 Ezels. 4, j~ren oud .'
3 Paarden, VUil fj tot 6 jaren oud
3 Koeien met Kal veren
2 V,.al·zen

I 250 Schapou 611 "okken, waarunder
70 Extra 7Ilehllu Ooien
2 llamincn VAngoe', I'H8.

,.

JAARLIJKSCH
PUBLIEKE, ' VERR

LOSSE GOEDEREN:

Tj
, i

'REMBOO~TE,: DISTRI.KT, JrIQIJE
,Op Woensdag, 18 Feb!1wij a.~
, 1\ ZIE VORIGE ADVERTE;N'tiE.I .

, , ,

1 Open \\"agcn t:

1 .. Ka,' op Veeleo
I Paar Open Leer en ~ t

1 Dnbbele-Voor Hqwnrds'8 Ploeg.
I Eukcle . ;.,
1 Span Tni~en, co",plret

20 Nieuwe hfil-Zak';,en
2 Trek C.m pleet.] .

,HVISR~A I) ;,
il Stoelen
2 Aa.nzett.afels
2 Kleederk~ten
2 Karnen '

Glas en Aarde\~el k.

.'"

- , I '
óudergeteekeuden
1 1 1 -

, i
DE BEER JOa:. NICS. ~MMAN he!'lft den

'publiek voer zijne rekening' te verkoopen,
. SitO Mnddei (raaije Zaa4haver,
a08 d.. clo. Gar't.• ,too d., .... HO~J

ISterke, saaisaate Paardeawagen,
I Greote 'Urikullsehe Bal,
$ J'II:,ce Dito, .
$ Fraaije S'ruisv.~ellJ, filII 2 jaar: oad, .

. 4-9 tette \arkeRs, klei .. ti groet, .
i ~ ,i liet ee. daanaD .et .isverDlderi p~ot.
I DE VE~KOOPING ZAL PRECIES OM 9 UUEl, BEGINNEN.

, ,. ~ Q' .

Ook ~~I ten dieu dage worden verkocht :_
, I

Extra ,Pa~rdenmolen en .een partij extra Koren.
Ruim' prediet en y'ervé~chinge~ :.

-::: '1 .. :

DE: IjlN'r & IRI~TIEF, ::'
• I ~

.(slagelis~
, '

I a. 0 Jo: Ol1del'go¥elkclldeD~ daartQ_e: gelast, zul-
, -:', len op' ,

~~~~~~~~-U~it-d-e-',~U~~-D~d~~~K4·~~~p.;ZdU~~& 7 ~b~, :aan~.,\
, ' ., . l .. ~ I : slIlorgens ten 10 urei

Een 1t~ ID de 'll'uirie.n. ::: publiek verkoopelI :- ,

MEJ. REEr.EIl; beiloteo~!tiDde I.,VABTGOED.-:Zeker EHF,'met gebou,
'Daar Zeepttn~ ~~ verbu' wen d8jU'.op. groot;: 1 Mprgeu" 200 Roeden,

heeft. .de pndergetJkenden eliu!~tnJ 8'Illogc~ Ill. do stad, Worces~er, 'tegenover do
om' haar kostbaar Eigendom i, de Tni

g en _.,g PakhUIzen van ue hoereq 11REIStles en BEh"
de hand te zetten. r H'et telt: Zeven _n~~a: HARD,Yr~ger h~t woonerf van den heer J p.I~amers, Kcgk(Jo, Ij)ÏBpens, ~ergplaa~en', ,:n'!,_ J?RDAAN, !-iI'" el~ ~keDd alsle ...n der, voornaamste
dleodenkamer8, ,Grpote PI~, Koetsniiia, en. Eigendommen l~ i~eze ~tad, .'...
Stal en een goed stpk TnioJrtond' be lai,i~ t ' Het W oonuUl8 18 rUim, zeer geneUhJ k In;.re-
uita~zochte Vrudhthh,-.~en' 'D I'· p, ';Z ~bee ligt, fan alle gemakken voPrzien c;n ollJangs in

0;1 "'I"V '. e 117glDg~& - d beste lt ..
koorlijk, t.e lVetau oJ!>den hoek van de 6~tI'e: en ,D s l_Ul V.an reparaitle gesteld.
en ~e BIlJl(' ""straat~ De prijs is zee~ tba."ti De ~nltellgebouwen bevatten:, Kelder, Wa-
en. bet eigcudOJD ka~ ~ allen tijde 0110 del!J,.oo~ ge?h1l1S, Stallen en andere :ver~rekkel). '

W, H. MILLS. mlddags 11 Uijr .bez,gtJgd worden op v~ IL LOSGOE~, best.aaqde Jn :_
P08tk~ntoor Simoodi~m, van' een order van , :'~ 1, Komplew ~t Voorkamer Meubelen

JONES en COSNEtr. ,1 'do.. do; Eetkamer . do.
: High. :oo.herifs Oliee, Crewel! Gebou\ten, ] 6 Janriarij, 1880 .. c 12 IJzeren KaglB met eedden. kompleet.

! ",] Do, Led kant do. do.''CaPe Town, ~tb Januari~, 1880. t 'DE -INWIJDIN(;j , 4 Kleederkas n, Wasclltafell!JINRXE'cution of,the Judgment oftbe Easiern :_j" *, G1ll8werk. Aar~e~~rk, ;Me88en, Vorken en
Districts Court,. the following Sale will ~DER " ,f Lepela, Keokengereedschap. een KOe en ({alf,

take place: ; ; 1~I·e·owe lW~"',I. G f. K~r' k' en wat verder Zal lorden aangeboderi,Division of'.Oradock. 11 11"'1 el'e ,~ De H.,ismenbel D zijn vun de boste kwaliteit
THOMAS WILLIAM SMITH vs. WILLEM . , '5' en bijkans geheel ienw. '

JOHANNES EDWARD EAR~LE. TE 'rAjRKAS,]AD. '-' W te 15 J 1880
' BROEDERS LEJj:RAREN 'van .de Ri~gen orcee r, n. " '

On Satnrday, ihe ~21~t January, 1880, at van Hurgeudorp en G~aff'-HelDet en;;van ~ ~~_~~~_.& HEROli, ~rs.
Cradock,p.tl~c1QCk a..m),-16youngOstriches, a.ndere Hingen, altl!xjk andere belangsteUeiiáen . _
about a year old; 1 ~go(id Spring Cart (new), warden vriendeliji( u'tgeuoodjgd tot de ba"o- ,- B' J •• ~' V Ik' .
2 sets Hamesa, 4. Horses,! 1 Saddleaod Briddle, oing van boveDg~~oemde )legtigheidj:'ldie e angrlJ e ~,r oQpmg
etcetera. (D.V.) [plaats bebbenl.zal· ...~ VAN

JAMES M. CROSBY, High Sheriff. • , ; I'

K,"~, '~,'j:"~~~ij,·i880. DJ>~~ 2D:=~A~~D!G,·~~~~~,~~"d. !ap~!!,:~~~~
INExechtie ván Ge'l\'ij8~en van het Oostelijke s' Morgens ten 10 ure. ,V koopen, te orcester. t

.0i8trikts Hof, z!ll..de yolgende Verkooping Op de ,vol~nd6 dagen, i VHIJDA' :ftPDiligsdag,10:,'eb.1880,
plaats hebben, na~ehJk:i ,ZATURDAG, luUen iSpeciale Dien8ten _ -1

AfdeeliDg Oradock. den worden. <, . : '13M"RGEfS T~N T~I!N l'RI,
.- , : ~, WIL De Broeders Leeraren óo~r kérk, 40 Stukva,ten, ti n 7 Legger, nat
THOMAS WILLI~M S+,,-ITH vs. LEM, boveogem plegtig~ci4 wenschen deel te !22 1>0. 4 do.

JOHANNES, EOW~R() EARLE. . : gelieven i tijds kennis te 8'Ilye;n aan den '24 Leggers ~ ,
op Zattirdag, de~, 3le~ Januarij 188~, dell: getéeke e van bnon~ komst. :opdat de . 25 Pijpen en en aantal

yoormiddags 10 !lur, te :Cradock,-16 jonge: schi~li;' Igen wat logilis als aodenins T'rechters n
StruÏ.8Toge~l!, omtr~nt ee~ jaar oud, 1 ~de ~moge worden gemaalkt. ,
:Kar op Veren (n!-Ou~),! 2 Stellen TUIg, 4, 'J. ,G. S. DE Y'ILLIERS Worcester" IS JB~UUij '188,0.
Paarden, 1 Zadel en Toom; epzoovoort. I VUUI:'Zl'-WlPi-

. JAMES;' Mf '~OBBY: Baljuw, !) Jaa., 1880· DF. lOS l T £I'l~,· 'I: ••• v'a.,_
, I::

I· '

En wat vnr~",! teu <'ago der Ver! ooping zal
wqr(til~' .

JAG. l~ENDIC YAN Dlll MERWE.

J. W: M:OORREES. Jr., & Co., Afslagers.
• I i ~

WORCI~sr,rj£R. ........... ".

Verkooping
VAN ZEER X6STBAR$

ell Goederen.Vendukantoor, Pi~uetberg,
5 Jan. 11380. '.

StruisvqgQI~ Benoodigd.
;~ ,

DE Ondergeted,,~n® wenscht een getal
Strnjsvog~J8 te koopeu van viar tot zes

jaren oud. . i '
Meu rigte Zich'met opgave van prij. en getal

aan .: ,,

\ '.~".

,
I.



~ --- --- j

;CB.' ~
, I

t

KAN~
,

IOPIN~:
I

oedel·~, .-A:
'fI, ~iob 6' . '

bende te dnt~
.;elast pub!ie -.::..

i
t

oren, als
l soorten, laar.'
',;mden, -Boprdjea, ,
. rouwen S,te'f'ela,
lDdsohoenéh, ens.

1 '
Tafels, Stoelen.

s'. Glas, ~arde:
"z. ens., en wa~
, Ierr al\n~bo.JeD
AN, ~fslaker.
:3\). t '

,ier
Qondiniweg

V. Worceiter
Beniner-
Hexri 1ier OOoJt ,-

Komt' te i
V .. \1 '';'''''Po;
Vertrek raD ~

Mont",u~eg
A. Oonstsbel -
V. Matjes~ontein

Grooqontein

, • I
itOOpl~g.

Prins ~lbel tweg ~,
Komt te" .. 'I
F~aserpurgweg ~,

"

, 'I
-, ,124

WEEKUA:GE.~.

-~--\-",--
a>. ~ •

ci t f I ~ ~
4 i 'Ij \lj
;;:! ~ p., p.,___.,--__~--i-------

, ' a.m. I p.m.
'Vertrek van Kru.ifattein- 1'0' \ 15'1' I) 13' ti' 4.

II .Klipheu.nl - 9 151 1543
" halabas ~rnal- 20 15 10 29 6 19

A&I1kowstte Malm~bury- 29 i 'rl 11 2 6 50 , . '

~---: T-~:-'-i-: AAN STADS- ErrllUITENB~fiDELAARS.
;~i!1\ : EATON BUSK '&..,__....;;:_I\_j I\.m.

t
\ p~~. : : " ! ,'"

.~ I ~ I, ~ 16\'~,~ .Ontvangen t~ans i

_a.'nn'o;ft. 2_9 _.2I...:_8 101 4 1~ T. W'N.LIbUWiI!. '

\lI DRR Jto4RWI, ./
aD~!ghede~ ge-
lcrij to ontdoen
'u1a~t om. o~ "

b. aanst.,
~SO "KLIPFON-
"bury, de o~der-
,-;ae Goederae al.
\.VE: i

.
STATIONS.

a.m. a.m., p.m.Vertrek van
Beaufort Wel!t ~ .
Fra8erhurgweg ~ 49'
'Prin, Albertweg ~ 74,

J ion
1 1451
i !
"', •• I

i ;
,1-, 1791

I !
+ ..
" 2()I)i
I 214'li')')!}
11237:1240i
1 2541

I, 26.11t 2M'
i' 278'
t '
I 29:1;f .1001

.303,
I :310'
~ 13
~ 1310
~ 1326
~ 1336

~\~J9 I) 33

~U oud

I) 30, 3 50
11 0 535

l'm!?.>. 7 40
4 25 10 35
5 4.').a ronder

Grootfontein
M1\tjesfontein

A. Oonstabel -
Komt te .

V. MO!ItRjruweg
4.Vertrek 'va~

Mon~uwpg
Hexrivier Oost
Hexrivier -
Worcester

V.~Goudil1iweg
Breederivier
Ce1'ei!weg-

! filmi6 8 49
, 1:3 55 I) 8

1 30 9 48

REN':

I
1 6.45
,I~

I 0 JO'
8 fi4
9 15
10 :35
11 3
11 30
lt.5f1

a. tn,

1 10

Ploeg.

Tlllbn_ghweg
Piketbergweg
Hermon

6 201
645
658
7 26
7 41
8 10
844
924

2 29; 10 4ó
2 51: II· I)

.1 2 11 21
3 251 11 47
340 ...
4 21 12 2(l
4 :.lal 12 62
5 3: 1 30

} : V. Wellington.
Ladygreybrug
Paarl- . -
Klapmuts -
MuldeJ'8.vlei
Kraaifontein:
Durbanweg
Zoutri vier

Komt te
KAAp8tad -

Ver ()opin~ zal
5 lO!

U: ~IERW.Ij:.

Co., Afslagers.
-~~~ _L_

, f' lf'/'R
L 1:J •

_L2i!!! r ~- -

ST!:LLDBOSSOHE TAltLIJN.

•;lng
I I~· I . I .:'

: "~ 1 ~ f I ~~:
, s:i I ee I r lP I ",lP'I ., , '" i '" s'"I :;:. I Il I 8 ol 8:
l:ii I ~ I p..O t ~O

I 1 • ,

-a-R-gN-'-_";"--1 ill. m.-;-;:I~
Vertrek van Kaapstad -". r '. 7 101 3 22

" Zoutrivier .. . I 2 I.. 7 2.3 3 33
" Dartianwep:": .: 12[ " 7 58, 4 3

Kuilerivier - I 15 .. 8 111 4 15
:: Eersterivier~' - I 21 '.1 8.36, 4 35

Stellen boI!ch e _ , 30 ~ 1[)j !) 11, 5 ,7
Aankomst ta Malde~:vlei - i 38 f 35j I) 311 5 28
--~TRRUO:--; Ip.m.la.m. I p. m.
Vertrek van lIIuiderfv1ei - .. 15 38; 7 451 3 43

"Stellenboech~ 7 15 591 8 8 4 lO
Ee~teri'vier ,- 16.. I 8 381 4 38

.. : KuUsrivier,~ 22 , I!) ~ 4 60
" Durbanweg + - 25 ~i ,9 l' 5 12
" Zoutrivier ~- 35 t I) 43 Ó 42

¥omst te KMp8~d - 38' .. ! I} 4 5 ~

i
!

STATIONS. r

,
'oe gelast. inl-

aanst.,

, F, met "'cooa-
~OIJ H~eJen,
teg>'llover pe

,LiCI! en .B!!l~
den heer J p.
'r "oornaam~Le MALMESBURY TAKLIJN.-.-----~ -+-
. nefelij k in~e-
en onlangs 'in
,tcId, :

Kelder, W~.
·kkcn.

-
HEEN.

:t

'IIcubeleu
do. '

kompleet
do. ~

;no Vorken én
Koe eD KI\~.

JdCIl. '

lJC5tc k "alitei~

.fslagel'l.-~-+.JOpmg ,

t\verk~'
lick doen v~-

'b. 1880,

'llmers.

:IDMEER, i

2 0
455
5 io
6 3.')

7 7
7 30
8 13

1 .w

I • i : I ~
. f' ,

AIA,foidl~wtM-li:' en ~cn partijPij~nl '. ,

.: ,1'1 f\E 11l':6~'."1I111111 dit blaj is iu" Je Stad
1.1 ~11 HI~i't"di8ItÏkt.!n £2 pu

Dingadag, j~r,1 rwruit ~1:aaJ~I~I1·. Aan eikeu illt"ekeD~ar
/I',~·d~.. I, .. e leu prr .... ek to.·~ezoode;l.
, I

~~'" Zij het 'Blad' wenschen . t ~
Je~Ja.nken drie maanden'. vooriift , minstens
.r:~unia hun voornemen. ; al hunne. Utl:tlW1UUIWJ,UJ(:eu,

o£ .a£zo

, Eene
biJvoegipl{ ""'"',',,",U,,,,,,,,, H:aat)stadsohen

2~0 Zakken 1Jest Kaapsch
21$0 II bJ,at Fijn Meel 1

250 Kistett Para&ne Olie; I'"
1QO Kistjes 1(aapach gemaak~ Zeep
100 Zakien K.offie 'i:
] QO do., \ Zemels ,
100 Nieuwe Obhóofden '
1ÓO Gebruiktel' do.
100 Nieuwe Pijpen ~
~ Gelooide 9ssenvellen)
2,0 do. : Bokvtfllen I
2'4 Zakken Gánna Asch ;'
i En allerlei1 andere artikelen te veel'olll:
I' -; :

I De Verkooping $n ~e ",l5toKel'l
.~ Januarij :188~, ten 110 Fe.

ING

DE HEER, NICOLAAS
Publieke Veiling te

, ""'I,

Op 1880,
45 Struievogels, 7 en 8 maanueu
4 Jonge Paarden, 2 .
1 Rij-M.el'rie, I Jonge

20 Slagt- en Trekossen,
1 Afrikaansche Bol, ,

20 Vlukens, groot en kleiá,
3 Zweedsche Ploegen eu Stelleo, ,'. ! . •

.1 2 Span Jukken, Touwen en .Strop~en, :ko~pleet~ . i .'" .
, , Ledekanten, en eene groote vsrschéidenheid nuttige ATtlkel~n. die !ru d,age der verkoo-,

ping~ voorgebragt zullen worden. .:... I ;, , ••

Ververschingen.- Termen van D.ta.b~g blJzr~de~~g~makkehJk.

E. H. van NOORDEN, Affl:~g,r,. '

Groote

PA.TI'Oó~
/' i

Zijne Fxcellentie The' Right Honble Sir BARTLE FRERE; BA'RTj G.C.B., G.C:S.I.
, ,

Vice Patroon Kolonel HASBARD, C.B.iR.!E, ; ,
• 'I i·i.

SCHIKKINGEN ziju g;:-akt om eene Tentoonstelling!to h~~?en op'

DOlulrrdagJ2 ,ebr~ari1880,
- TE K.A.AJ=?ST4D~: .

, I '
Op den Grond behoorende asn de Goo~e Hoop Logel e'l)~ de Pa.~dock .7an de

Gouvernement8 TuineI], met goedgunstig 'verlof va~. rz.IJpe Ex~lleDtle deo
Gouverncllr. 'i ' i, '

,

, Bekers, Beurzen, Mod.aljes en Certifiqaten zullen .~eg;ev~n worden ,"oor de
beó!te TentoongesteJde Artikelen, onder de volgende Klil~~~ : . I •

Paa.rden, Hool'IJvee, Schapent Ang.oras, Varken .., K9nl~ne~,: Hpnden, StruII-
vogels. ~)Iuimvee, Dui.ven! Wol, .. Mohair, Angora. Haar, 1 J:l{,t~r,: ~aas, . Hammen,
.'Verkttilgen en Mach11lene, WIJn, Sterke Dranken en \LlkeqreD" StrU1!3Veaeren.
Graan, Tabak, Zeep, A~ijn, Honig, BijenwaB, Mandew~rk, ",rochten, GrOenten,
Planten, Bloemen,· eD'!., enz.

NEEMT
, ,

KENNIS
Vormen, gespecificeerde Prijelijsten en volledige bijzonderheden kunnen ,,~r·

nomen wordeu aan de Kantoren TSU het> Genootschap, t~ No. ~4 Strandltraat, te

Kaapshd.
Toegang: van Il v.m tot 2 n.m. 21. : en van 2 tot ~ n"m: le.

Op last van htt ()omite" ' '
, F. J.: B. LANGER.MA!N"Sécretaris.

e·o.

TEL

Iijke
Lion
expeditie
bittel niet op diens
de 'I'rskboeren in het
geestige schrijvers zpuden
ben gehand,e!d met, alvorens
een verdienstelijk man in ..",.A,,~i~
brengen, oll~erzoek' te doen
waarover' zij ihun nachtkaars I
Zij zoudeu bevonden hebben, UQV','dV"·

Cachet, hoe~&l verre van een
mensch te iijn en hij zelfs Wen
uit Ka8ps~1 in dat notendopje
zoo zeer lijdende was, dat SUlmUlllII:~'
vrienden' hetin de reis afraadden. nTll7TC"nl1

bereid ~as,~weest zich alle ver. ,,,' _''''''~D<'~
en ontberingen, gelijk op met
te getroost~nj om de
boeren te bereiken, en dat ,
aan boord \,an de Ohristina; W."'.I''V,\''''

Harer Maje~teits schip Swallow,
geven van d~ bereidwilligheid w' •.... ,lml.n
al de ongecieven van een zeer
reis gedrag~n heeft. Zij zoud
hebben bevonden, dat het een "Q<'''''.4,,1
was van heU1eisplan voor den h
na onderling beraad van di
heeren JoubOrt on Palgrave
gevormd, ~It't de ~ecr
den togt zo~, ondernemen,
zeer eenvouclige reden, dat I,ltllIUt!II~"I'U,

de eerste' v~reischten
dat de toen :n'og Ónbe!!cba.dll?dEl~)áardE)u
beschouwd werden als niet
meer dan 6éu man overweg te hrl~U';An

dat elke uitbreiding van het l'eISI?'~E!lS(~ha~p
daarom den, togt zou belemmeren.
Jan Lion Cachet van Philipstori :1pp 'eeu
kuijertje n~~ Kaapstiad kWI\t:J?,hadJiij geen
de minste- gedachte dat er zoo dad~lijk ,een
expeditie ,'naar de Tl'ekboereu zou,::worden
uitgezondell', en had hij daarom g~ne toe-
bel'eidselen gemaakt 'voor eeDe hing, reis en
gee u de mi~ste 8chikki~u voor eebe 1s,11ge
afwezigheid, "an huts. Ons dunkt dat niaal'
wejn~en, ~tzlj predikanten of .1.eG"~en,zoo
van stondé aan klaar zonden ZIJn' geweest
voor eene zoo twijfelachtigeondel'n.ediing, als
die waartoe1de WelEerw. heer zich ~adelijk
betoonde ~vér Fort Rock. In pl~ts van
verdachtmaking verdient hij den meesten
lof,,;\"ooral daar hij ook nu nog niet!Jtet plan
heeft laten,varen, tot de Trekboeren door te
dringen. ~j achten het ODBten pliktt.. deze

WIJNI-tAARDZIEKTEN, opheldering: te geven in het belang~~VIlon,een
..., man, met wieil wij eerst onlangs in ~rakipg

DE ontvang8Via~nrdag ten kolonialen k~n- kwamen, ,Wlaar wieIls s~illen J?iet gerucht-
tore door de deputatie, die zekere makenden: ijver wij leerden op prijs swllen.

tegeu het oyerb)'en- ' . • 'ti

naarZoid Afrika wilde . 'BRAt:FORTW T.-De,CouM legt dat' al~emeen;
, ACH~ÊR HET NET GEVJSCllT, wordtgekIRRgd d r de iBgezetenen ~n bet boven-

c.u"uv_, WaBallezins bemoedigend., ZQowelals VIln he benedendorp dat. de operatien a,an
min~ltoers schenen bereid, ZOQveel TOEN }let, berigt te ,Kaapstad kwarp, 'dat de den noorder uitl del! resenoirs het -dorp in. eVeD

del' deputatie te heet Bok~ de Secretaris van het TÉ'aDsvaal7 groot gevaar ala lt luUen stellen. ,Men legt, dat
de verbod8bepsli*gen sche Vol*scomité, was gearresteerd wegens Oamka niet ruim enoeg 'was Gill zijn eigen water

van artikelen welk .. het hoogverr¥<ll en zijne papier,en waren in at te voeren Toor t de noordelijke Uitloop werd g&-
rnT\I"'il'A!;'r" "( r k I maakt, 'en: dat I IlDneer beide ri 'ieren te gelijk

n overbrengen, : zoo beslag gepomen, w~ven e~te IJ e Ollzer ,w,e·. v!oeijen bet dorp bloot atallt &l\D hj!t 'gevaar vau
zij bi"ijkerw~jze kunnen. I w~~schenpljl .~nge189hen. zl?h de ha~deu van ernstig be8Chadi te worGen. ,

vragen bl] het Parle- bh]dsabap, PI] het voorUltzlgt, dat e.~ nu ra;? ERN GOKDRw T,-Het weteontw.erp betreffe~
wijngaarden uit te dingen zp~den. voor den dag komau~ Nu qeo bande! tn ge . e genees- ea gezondheidamidda.

oommissl'o to~ het zon men IUe brieven van den redaktenr ran lf,n ie in den St.) denrnaji van Zwiteelalld met 19
~ B lt t..gen 15 8temm~ I\Ilng~nomen. In dat sLukwordt

naar in onze wijnga&r- Ge Zuid-.fjfrikaan ~n d.~n heer 0' te lezen de aankondilring en ver oop vaDal ~Ulke middelen
gaan zij al'aanstonds krijgen. ~J!I bet. ~Oll bliJken,. ~elké gey8l8r- ooder t<.oezichtde kanton ale Besturen gesteld. Ver-
maatregel is welligt lijke plalllien hiJ het CO~lte had ,l\M1 de boden lijn alle a ertent~n, !lAllpltlkbiljeLten,broobn-

als al de andere te hand.gelrslven, en hoe hIJ de b~te~ tot res, enz', waarin dergel1jke mlddel\!n. hetzij al of
... dB' hR' h d geen geheime, w rden aIlogeKondigd of tulngeboden#

is maar o£ wij in de ko)onie opstand ~Ejgen e', rlt~c e. ego~og a en,WMrvlUlblijk (lat lij,vergiftige of sterkwerkende
hebben om hét hun toe- opgehitsli'n het zou :wclhgt mét la~g:duren, bestanddeeien be tItten, in zoodanigeboeveelbeid. tW

naar elsch te' verrigten. of hij wegens hoogverra.ail yvorden sij voor dellleioli neid 8Q'badelijkkubnen zijn. &leooI:
lO I h ' werkeliJ'k kregen wil' b, it een alle !lAnk(J~disriritn, waarin eene ecbending der open-

blJ ons op, voórs na et- . '- d I"kb' l' i. d' bt te reidist.rikten het beri'*, :dát hiJ' ....re ze e IJ 'li 19t, o~ le men trae versp-
Van week tot week moesten l' 1..1 P··. fen, onder v~ endeeq dat ~i ~temd zijn tegen
, de ziekteverschijnSelen de tra,les zat. n \.le J~n~tont- aanstekende lie ten .. Natuurlijk 19- evenzeer de ver-

:...iiinlriJlrd te Groot Corulta.ntia. Dr. .ufort Oourier nog lezen wij·~~'Het loop van al Z lUliie IHiddeleo verbOOrn. op dlln
hoewel, Daar 'het SchiJ'nt, van den hoot .6Oi1czou ,erk:>op VIlD g rloofde middelenwoillen door de

kunnen leideó, ~n'som- jlaart0<5 aan te ,.: jsen bintonnale autoriteiten 00puI-
geleerden-sohreef .die ~ jle voon!Chriften gt>gevell. Een Commissie ":Rn: de..
aan de pl,ylloxerai Dr. kolonie compr~~tteren. .nndigeJI, tI! be oemen d!)Orde Bond8regeenog', be-
oorzaak op de phytppW6 blijkt,: dan was de "baj:lt Bok ~lt, van welke iddelen de Mokan!li!!ing en "erkOOiP
en Riddin~~, Tan; wier ~limme zameuzweer~rl': Tot :moet worden v bodem Overtreding van dtl&e,tB

1 li'ed onzer vrienden ëh; telen'r- f1'erdere bepa1in n .~ordt fle8traft met boeten, vall 20
vers ag gesc I t, gewa- ." 'd L I·' i 1..1_. .~tot 200 franca. Bl) ell!e boete wordt het ferbodeD

IIULln~~1l duizendpootac~gen zer Vl]~ on .. unnen '!Jl me !.WD, 1'middel iDbeelag genomen.' ,
van de oitw~et4 die deze ~lweder waar li i,<lat de ,: : l

!Wl'orrl •• " op ~e WijDswkken v~er !der gedachte.:Js!" Wij ( •.I8I'!"'_.__ .--.j.'--~,-~-----~
k di to' .. volm~t veilig op oilf·botoor. lEi? rfr: llI.Jl'OBGSED.ouzer . UIl ga riJD"; , ..,: ' ,1 I

I. I.,

Alice
. Aliwal
A
Be!lrtfort
Beth uli..e
Boishof -
Brh. Town-;
B~radorp-;
Coleaherg - i :
Cerca - "
tJaledon _:

I de cl Zuïd-Afrikaan
c)lksvriend," .

Geo. 'Murray.

W. A. Joubert.
P. Taeke.
J. C. de WMl.
D. Kriel.
D. H. Viljoen.

J. L. Knobel.
O. J. v. d. Merwe,J.R.sri.
R. O. de Villiers;
A. van Reenen.
W. J. Terry. :

Crndock 1: J. J. van RenSburg. .:
Clanwilliam J. H. Norgarb.
DUrban, P. F. Lindenberg.
Di"man~T8!den B. Keet.
F,alllChboek J. J. le Roet, P. du P. __
F~rburg -: -,':~: Geo, Hodgeon.
GEiorg6" 'J. Kretsen.
Grftaft~Reine' - I' - P. A. Luckhoff.
Heidelberg .: D. P. Mllraie, A.sn.
Hrimanadofp A. L. OhÏAppini.
Hope Town... M. O. Louw.
Hanover ... De Villiers & CentIinei.
Hopefleld ~ A. F. Stiglingb. ~
Kiooneta'd" -, - H. J. Morkel.
Krakeelriviet 19ri. L. Ferreira,
Lndysmitb (Ri' . A. G. H. ,an Velden.
Lady Grer ~Aliwal O. O.·Oloete.

, . { D. Wethmar.j\)jllwel!bury;,. . O. de Greeff, D.:r.D.
M\ddelburg ~ Joe. Beunie.
MilTl1Lysbllrg J. J. J. Maritz .. '
Mo_lbRa' ~ E. Meyer, N.zn.
~c1ean
M~ntagu
N,tal - ~
N..maqualan~
Nuareth
Oudtshoorn -
Philadelphia
fTurl -

C~lvinill

W. A. Joubert.
A. van Velden.
J. S. Hauman,

• , P. J. Naudé.
H. van der Spnij. < .;

- il - A. Spengler.
~ T. R008, T.ln.

I "D. J. A. va:nder Spuij;:
Potchefstroom' C. M. Douthwaite.]
Pretoria ii - Faure. '
Pel\r8~n - i' - A. J. Myburgb.
Piqttetberg ~ .. ;:.. K. de Lint.
Porterville. ji W. F. Zepp.
Ri,eradale ," " J. S. Raubenheimer.
Rlcbmond:" -::. J. L. Oonrsdie.
Roberteon '- 'L H Keet
Riebeek w'~t !' - F: R~u";.
Bomeset WéSt - i, - Joban Theunissen.
Stellen bosch, -;:. J. Maller. "
Steynsburg .. ..':.. P. D. Rossouw.
Swellendam' G. Reinecke.
Saldanbl\ba . J. O. Stepban.
Béhietfontein - Sterrenberg.'
Sutherland: II. W. v. d. Merwe
&meJ'!l8t Ooet Jl. Hofmer'
TulbRgh. H. FRj.!an. •
Tllrkaatad • Geo. Barker.
UitenhRll'll' ;. -', - G. de Korte.:
Utrecbt (Tranev!lAl) A. L..Neethling.
Villieradorpr F. Lion Cachet.
Victorii Weet H. J. Wemich.
Wijnberg - G. de Kock.
Winburg O. Bredei!.

E. G. Malherbe.
J. F. Pentz &: 00.
G. de Wet.
A. \"Il Dill.

WellingtoiI •
Worcester, -
Willowmor~

WO~NSD~~, 21 JANUARIJ 1880. '

el
, taal,

Basutolan .soowel alasan
, zijn tot' vervelens

ViP. r·",...I,...rtn dat de Rege-
t.W'la.an "11 door-

niet,
QU eenmaal

nn"r'ITPr'n "vv,~."" o·AAl'\hilct. om de aan·
a.f' trekken, en'

i zulk ;éen onderwerp
Wij wiJ,t.en dat, werd

",u.,r"'l'" ~ngerigtr,: men enkel
iu de gel,egenheid zou

USLU'!me te doen, wat bij van den
voornemens was te doen, t.w., de

I ontwapeneuj eri zich voor
brengen van al zijn i

in 'het Parlement scha-
, , doo~ de oppositie in ver-

- als bes~nde uit man-
, en' der ~gering op een :

uit blodte partij~ocht
men. pat· wij juist·

dat wordt bewezen door
'Word a.angekondigd, na-

v ...,uw," niet zouden worden
niet' lj.lv:breus zij eene
hebben gehad, zich

den tot de \Kroon en het
t.' Nu 'zijn wij toch

... ,_L~__ een half jaár veilig, al
gg! door zijn, onbesuisd
ook' heel wat gedaan óm

"",""FAn oorlog te storten .

..

[, '.~r ~
,,!ol

i ~~I

I
~:J

~

!
"Jl.i1

I "",cor'

- -v i

I ·,,',.,......
- ,...
··...'J ,.'".

,,~
<!'-"1
J

~ buitenlt:U7'll
v~ckn van on.

eeritm trein. ontze
ploudinQ d~fect. 'Van daa,. Mt
aan ,,~ amettmtie der heerlik

om beo'p'dwillig met een hulUl~
IlU"lllnlWU heblMn lolj !let te danken. cIat flJij

J.,'1'~tm.

'schrijft' men: Door de ,
uitgave uo h~'bben sommige inteekens-
ren VRnhet Z. Á.' TijckcJ.,·jft alhier bedankt. Het ,""
!reta I is hier met le~en verrrimder4 ULlk de iotee- ' .;,
kenaren van ElpU ~ijn dientengevolge Vá,:]l~d~d. _. ....L '.~

TARKASTAO.-D' Nieuwe Ned. <il~ref.~~rk nITuer - I W' ';l
wordt Donderdag] den 12 i Feb.! ingewijd. Op de .·l
daarop volll.md6'd~~n worlleQ apeéi_ale,.dilmsten ge- I J
houden. Leeraren] die aan -de plejltigheld weaschen I' '~
,deel te nemeli ?J?etn, in tijds kennis geveo !IAnDe, ,'~
J. G. S. de Yrlhe . ',I <'"

~YMPATH1!tMI< DE TRANSVAAL.-Uit het onder- I 1"
veld schrijft' m~l-ll'l lBt\nscben ill dit distrikt 'i
8vmp(\lbise~n lee~ sterk meI de Tl1I.asvaaL Mogt ,.~
e"reen oorlog uitblke~, o~,re~llie, zoo a.l~ ~en.d8 .;:~
Zlt.8k zou noemen, u Ik llltt verwonderd liJD? lndIen . '
Jic~ vrijwilligers n bier iJ,lltl.bod1e880D,• \V" h bbe A'
OTRIJNBl'RG, D N 12 .Vi. .-:- IJ en ...

heerlijke regtlll8 gtad. en: de wolken beloven nog ~, .
meer. Gisteren W er N.lcbtmaal eQ de opkomat
groot. Ooze le~raa gaat zijD vacanue nemen en zijn
outie gemeente ( oiondale) bezoekeQ.-Corrupoot-
dmt, ' I

h DR Z.AAK VAN nEl" HEER Louw Pa .. ,
TORIU8, van \VQlICbbnnk,die Iaalst het ongeluk
had, terwijl hij ~np eel' hond mikte, -een Kat-
fer dood te scb ete'll met een geweer dat ver-
ondel'8t~ld werd m t l;,akrtjid eo W&t pluklel geladen
te zijn, it bij de IlijkscbQuwing eeo"lJitspl1Lak.aii
toevalligen doods uitgebragt.

CnlcKST.-EIf 'itenba~sche schoolgMnde jon~
lingen hadden za rdl\j!' "<;loracht dagen 0<51! partij;
met elf do. vau 1'0 t Elisabetb. Uiteilh~é"bebMlde
een j?laosrijke over 'nning in éêDinoings,~91 rune be-'
koroende tejlen si LI! 56 door Port EiiAbeth in
beide inning'8. D hoogste score was diA vaD den,
hlter E. Lange, v bet ~tel1eoboellCbe gymnMiu'1l,
di.e 22 verkIeeg ..

r •
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'DEN AapdeeJhon4erá, 'die aan de oproeping

tot bovengeaoemde Storting nog niet tol-
daan hebben, wordt' iIl herin;n$ring gebragt, 4at
.hi deselse uiet betaald worjlti voor den 31S,t.en
dezer, lW[l(~r n:derol k.clJ niilge ving r.·gb&.'flWtt-
regolen: zul.len worde~ l,:g('.~~ld Voor het ~r-

rlaar\'RiJl. ' , " . .
Pp last.:

WILLIAM BA LL.

"

"

ERF rr~
,I" ::

D~()nde~~tceken~e, .van plan
" anderiug ' van womu te

te ko4P aan zijn lwelbc~end . '
gen i~ bet midden vanlWelhngtl)lI,
aan dl! kerk <10 da Mlllp'erbestrnat 6!1
deszelfs ,nitg1strektheid kan het In
Erveui \"ërdeê~d #ordeu én hoeft ~.og
'Voorregt; dat I el'~ ook twee fraaije

't gema~k~ knnlle,; worden. De Tu' ..
seer fjitgestrl1kti, en beplant met' " WW"
g8ard cri Vrncbt!iloomeri,vnn alle . H?t
Huis iii .een der, beste en sterkst geh<:>nwdeIn
het' dorp .en ~vat 8 Kamers, Dispens en
Kenk~n, en is zoo. iugerigt, dat het :z01de,r v.eel
moeite of kosten In eene Dubbele' VerdIeplug
Hois kon viJrAn~erd worden. Er zijn bene~~ns
ruime Buitengebouwen, Stal, onz. D~ Buiten-
,gebon~eu slniterl: ir, eene Huurkllmen~'. nie een
groote: huur opbrengende, Het Ed IS vofop
'Voorzien' van standhoudénd Water he gebl!ele
jaar dool'; . , , . I '

Deze is eone beste ~elegenheld voor Specula
tears in den Handel. z~lll<le er voo~ meer dan
28 jaren een goede Haudel gedreven; ~

Aanzoeken voor bet koepen van o~geDleld
Erf eullen ontvangen 'Norden door del' Onder-
goteelrende, in de Kerkstraat, Wellington. .

E. C, L~ ROEX'.

80, 84

VOffiRTREFLIJK
. li' I : r

I , '

. ! ' . ,In Rii
. " I.i

Zullen verkocht,
, , '

NOS
Orewes Gtibouwcn,:
10 Jannarij 1880,.'. I

,

oerd ~ikenhóut,.

. Prijzeni als.l
I
I' het F.:·LUi?Z·~ co., ...

• IJ 1 ..,.

lagllijl ".. P~Q.8 eif: Bar.e.iaas,
STRANJ;)8TRAAT. \Nó. 45, KAAPSTAD, I

HEBBEN T per Iktste 'gelegenheden out-
v&ng~n :- , " '# "

Doitsche Piauos, mtit geh~1 IJzeren PI~,
7 Oct,aars,' Krui~narig eti Dubbele Aktie.

Alsook een Or~tc Viprkante Piano, 'lau Schied-
. mayor.' PI'IJs .£80, ' :i ' ,

Pianos, 7 Octaafs, Dr~csnarilt. 'yt-rtikale ~lIur6IJ
Harmoniums VRnSc'!lielhua,:'qr. S),ntt garL.
,Violen, Guitars, ",ccqrdecl'8,':Cuncet,till;'6.
.I!t1[lZl,ekCloo'z6n,MaRt~jjzers, enz.

" EfJD HECti,"
M ARK T S 'TiR .A ALAN. ,-82. ,

r Commereiel
j " , :;: :; ,. ~

29ste JAARLIJKSCDI~i\IERSLAG,
,'. : - ;, ;

HET strekt den Direkteuren tot gt·lIoegen,. in staat to zljJl Dealhebbers heden te kun-
nen voorleggen den ondervolgenden U1~slag van dil Wlr~zall.mhedeu der Bank

gedurende he] afgeloopE'n jM!'. '. i;' '.
De Staatsrekening zal u aantoonen datide bezigbeden tilt'l' ank, en de daaruit voort.

spruitende voordeelen aan~leJ'keli,tk to~genomeli zijn. I I ,; . . ..
. Het Bruto-inkomen UIt onderscheidene bronnen beloop] v?qr het Jaar,. eindigende

31 December 1879, de som van £8,530 3s. (3<1,:terwijl de kostet; ~van bestuur on andore
uitgaven de som van £5,098 14s. 2d. pedr.qgel1~ .ccn ~ald? lateJ~4e van ~3,.1319s. 4d.
V~ dit saldo meeten worden a~etrokkcn: verliezen In 40t d~oo~n JM~ ontstasa +' __ ~_~* + ~ ~~~_~~ ~~_~
ten gevolge van Insolveuties, zijn de £~JO Ss. G~., latende ;cpn nl}de~. selde ~au £8,121
5s. 10d.' Dit laatste saldo, gevoegd -qIJ de ~Oll~VII.II £414 9~. IO~.)" eijnde \Vinst en Ver-
lies vali het vorige jaar, zal dus ter uwer beschik k ing BteHt;t1 de ISQtl1van £3,fi35 ] 5s, Bd.,
welke DIrekteuren nu voorstellen te verdeelen als \'ulgt:_ I :.

Aan Deelhebbers eeu Dividend van lOs (T'icn ShiLlil1gs) iper.
Aandeel ' I ;~. .t 1103

Toelaag aan Direkteuren t~:
Do. do. Auditenren

Bonus do. Kassier I

Bij het Reserve Fonds te vqrgeu il".
Hetwelk als dan £6,500 zal beloopen, en op rekl,riing yan

Winst en Verlies laten. : j":
. I

, £3,.':35 15 . 8
De Direkteorcn, die heden aftreden, zijn de WelEdele: Hee en Jons, J. THERON en

WM. NEL, en de Auditeuren de WelEdele Heeren L.W. GI!AEaE~én J. G. F. FREI8L1CH.
Tel' aanvullieg van deze \ akaturen zijn gemelde Heer~1l terjlél'kiezing genomineerd

en daar g:eeu andere Kandidaten voorgesteld zijn, zal r de f'féwone\ ballotage .sleohts
formeel ZIJg. ; I ,:

Get. J. P. ~0RDAAN, Sen.,
ii Voorzitter.
I:
I:

, I:'~-,------~.-.-------t .
Staat van de Lasten en Baten van! de W oreester ëommerciele Bank,VAATWERK vnn alle soorten t" verkrijgen . I

bij den Ondergeteekende tegcr\ dil laagste Op 31 December 1879.: ,1
prijzen. H. ZUnH1EEIi- LASTEN, : 1eTEN.
.Paarl, 27 nI'':. 1879. ·Aan Aandeelbouders mor opbetaald ' Per Muntepeeie ,in de ,noJrers der

. _.'... __:_._..r- ' Kapitaal . - - - . £6,025 10 0 Bank : _ ! - -
" Reserve Fonds, 'op!reloopen 5,000 0 0 " T.raites op :de ,Kol~~iale Schat-VlJ'Of S,billings Belooning. I'" Circulatie, namelijk:' Noten kist - li - -

, beden uitstaande 7,340 0 q " Noten van-ilfiidereDllnken voor-

VERLORJ!;N '~nssehcn de plaats Vleesch, ,,&nk Post Wissels 10,000 0 0 handen I.:: _ 4- r ,

bank, Hermon, of up den Hoofdweg naar ", HepoAita,VMW - 49,409' 2 11 , Traites en 'bbequea! op andere
bet Station Pik~tbergw()g, een BOS SLEU- " Deposiea, Vlottende 15,312 11 11 Banken voorhanden; - -

'0 . did b t d bel Saldo! versehuldizd aan andere " Saldos in andere Bn~kenTELS.' ,e VlD er UI 0 ovens aan e 00-,,, Banken" _ _ _ "Bank~ebollvien 1l-
.ning ontvapgen n~s hij dezelve ter~!St brengt bij' " Renten verscheldigd: _ 1,564 11) 6 J" Wissels en Noten onaer discoutu
den StAtiohehef op Hermon, of biJ den onder- " Dividentfn onbetAllld _ 200 14 0 , nog niet vervnllen 'i: _, _: 88;681 5 2
geteekende nan ~ikct~rgweg. '" Saldo Winst en Verlies, verleden " '''ïssels, en Noten Vernllen eu

'.. C. A. COATON & Co. jaar 414 I) 10 onbetaald: _ ,~, _ -
"Do. do. do. dit jaar 3,121 5 JO Do. do. '!speciRa\i verzllkerd

" Scbepenken~iMen :;, -, -
," :AandeeIen " - :1. -' -
" Overjletrokl«!n Rekepl1lgen.

BrRDdkf\8t,b~eubele~) enz.!;; Zegels '
I
1

Z. A.Bank, oerenbes
F. LUTZ & Co. zbn Opii~ters der Orvels

ill de Luthersoho ell fn de W:t'sleyaanscbe Kerk
te Jtaapsfad,: ill de ~eder,ru,il;sch Gereformeerde
Kerk te Calvinia eu te Robertson, welke Orgels
vuu de beroemde firo!" S,' E W ALItER, in
Lodwjgsbnrg. IIfkom~tig zijn titI zeer nan r- genoe-
gen VRn de boveugcnocmde Gt'Il1I:'(!'it<'IJ. •

Zij zijn thans in staat Orgels te leveren VBn
.alle 8OOrt~' .' rt 'Iienjarigoo Wtlllrborg vun duur, "
same coustructie en iterktr. ~ereenigd mo.
saobthcid van toon. : I

F. LUTZ & po, verwachten een VLEUGEfr
PIANO, die ter bezigtiging zal zijn gedureuda
eenige dagen, alvorens naar buiten g<'Z01l-len

worden.' ,

r..
.LU"~',.l.IJU' VING gfischiedt bij deze, dat de.;:Jaalrlijksche VAI"l'II.dIArJ

Tak del' Z. A. Boert:nbésGhermillgsrver.~eniging op
,ten 10 ure v.m.jza] /voraen gehouden in ~e 6ebouwen der

i. wanneer rapport zal worden gedaa~:van do verrigtingen des snrel'oollen
: "ke Cocilité voor het volgende jaa~ z~llgekozeri en andere

KENNISGEVING .
Kaapsch en .Aust

: i Do. . ¥ do.
Be~t Kaapsch Grof Me~L

Te Koop] tegen den La.a.gsten Prijs te No. 13, Kasteelstraat ..
'. i ~ . '. R. A. ZEEDERBERG ..

Kaapsta~'lJanuarij 1880. . ~ ~

sch Koren
, Meel170

JO

o 0
o 0
o 0
o 0
o 0

Hn:RMEDB wOrJ.t' k t.~i, ,'C:"OII lUI!!

- Onderwijzers ('11 OnderwijzeresseD!;
dat er eeue I,(roo'e be!,(J"f'" "P~·I'""i.I" het rli,t,iKI
Ai bertann Onder" ijz~rs eli Onderwij .eressen,

Wij. de o,.dcLet:rekêl,Jt,l'I', na c hiel bij
vricudclij .. om, nan7.01l, \;Il ,p... 'o',,". ,ii go d
on-ierwjs I.UllliCII • ~re, ill "'e lfnJ1alldeche .~
EII;.:('lsdl tal. II , " co~ iu dt' rr:llz I k , '

Mell -Ioe, \ tr~"t·q "au gel uiZ'clll if. u \ II"
bet. IV.". ,,,he:d e : ,IIi t!l,"<j vru wlI"de', 1\ .i.zoek
hj "I J" OIl'I"r_t!I't'k ~ I~'II.

, w. A S~"IIT, \'Ï-n\ lf nL i
A. i'. S \ IT. \ïa\I" va i.

... _.~ ~\'A~ ': ~l:~~l_~~,_ I\_I?,CIJ t :11.

BRANDEWIJNKETELS.
BRANDEWIJN~TELS voorhanden

van allerlei grood,t;.....WOK GEWAAR
BORGD, en ~OPE~ van de DIKSTE en,
ALLERBEST.E S R'.f. OrderS moeten
100' vroeg mQgelij I wbrden ingezonden,'
REP ARATIES worden gedaan met den:

meesten. spoed. •
KOPEREN KONFIJ';rKETELS en,

TAARTPANlfEN ran a.llé soorten, tegeIl;
billijke prijze~. ; :

'I!, H. & Jl. T"LAWTON.
No. 3~ Burgjstraa,t, Kaapstad. I

Twee deuren vlan d'~Nieuwe Weyleyaan-;
sche ~erk: op liet Groentplein. . i

"CA" DE VILdERS & VAN:OE-WALl,
JP • PROKUREURS,

IH~I",r(",frl" Hotplates· I 40 ~Q 60 80 Q 11 t· NOTARlSSRX EN TlltANSPORTBEZORGERS~, ,i)" a onll, me CID I .',
kijzprs . "ruiten . K.tJ.N'i'OOB:

x 3, 9 x U, 12 x; lG Buikpotten '~. 8 , .. I t' t "
T 110. , ," 'II fS, ra:!, l' :lIpstad.~ , oebehool'en, voor Fórouis

assortiment, llitge.' Ovenrooaters 'I

vierkanttJ, langwerpige /,\"'ll()().",,t,pÁhddmpers en Ramen'I . _.
!En een groot assortiment

KOOKKAGCHELS

45
1500

702 15 8
Wellington, ti Januar.ij 1880.

_.__ ._------....,.------;:~ -,.-

Vogels~ruisvederen. Osborne's Maaimachines.1
AP1?LICA~~j EN voor bovengemelde uitm\.lll~nde Prijsmachines ~eliéV'ln

. hunne 01 ers te zenden aan • I
• r \ '. 1 . SMUTS, LOUW & Co.,

: i " . Eenige' Agenten;
Malmesbu~t.y, 28 Nov. 1879. '.

DE Ondergeteekende koopt iedere hoeveel-
beid Vederen. Bij is op het Kantoor

,
van 8 ure v.m. t~~ /) ure 11·01·

E. ,G, ASPELI
-J No. 20', Burgstraat.
___ ,-- _ _;___------- -_..J---i--

Stukvaten ! Stukvaten :!!
Worcester,

12 Januarij 1880.
:Jr,

24816
1,321 III
2,(373 12 . KI\AaN~, 8,

TE KOq~:
-IJ- N"P 0 II p EN

lY

25 0 NIEUWEN EN OUDEN!SfIJL.'
1 "

OTEN lJZE
GELAND UtT DE IIZ.. -l. ~lIege School.

i---
(Niet Ket'kelljke,!Ee-l'ste Klasse, teKaopslad.)

1---

DE SCHOOLi zal Leropend wonden op
DONUERDlt\U, 22 DEZER, als wanneer

Dr. SH" w ~cbQI~eren voor de Hoo~ere en
Lagere Derartem~~ten zal inscbrijven, ..

De Heer J. W.ii-FF.RGIISON,M.A., Onderw!J
zer in de Oude T~en. z~l zijn werk beginnen
met de opening d~Sessre.

Schoolgeld voorihet Hoogere Departement £3
lOs. per Kwartaul~ I

Schoolgeld voorlhet La~~re Departement £2
per Kwartaal. i '

i H. M. FOOT,i Sec. Z. A. Collegeraad.
___ -"--- +-c- ~--- _-_._-- ,--

Normal Cobege l'tf-odelSchool;
1

ROEL~ND STREET ..

THIS 'School :will be RF:-OPENED on
THURSllA 'Yl, lbe 22nd inst. '

. ~. R. WHITTON, Rector.

£00,378 14 0

T"!
....

,

i

E N,
VAN ,No. 55, ST. GEO&GESTR.UT

, i. ' , ,

Te~enover de Zuid~Afrika&nJche B&nlrJU B E . ,------------- -,---........-_----
(Get.)

K~APSTAD. Suikerge.bak,

....'
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DR E!Bn! Dit.
~tat loog bet
ah eijren vin,l8l'l
ning van den heer
,s.,ZtAd .Afrfkllmt den na':A'!Ylln

Tnlllvllalechen teJ~ via Kin~belrley
riá Standerton. ZOO ... f\tU' lS
~en." •

I
EEN GELuxnlB ~BILPItll.-De heel' MMaett

!!Brt in een ache'" lijner reis door O\adtabool1l :-Een
yoorbeeld .VaD~o ~, fl)r~uin in ti~ of ~ jaar
jr8mllakt In dit álgelegtJl' dorp .• ;Een 1 W11n'boer
• • • • • •• ~tmeadee~ bT.'~ hi"r ... ~hllder, .~n
heeft door &ljn bekwaambeId In IJIêea)ati. eo liJD
goed gelUk eea fortum van .£100,000 c)1IIf8IfIIIU'd.
mj bezit duisend st.tdi""oge", wier yeren alltl.!D bem
£5000 per jaar inbren~n. .'

Lh!: »IKNIT in ~ Nieuw~ Ned. Geref. Kerk werd
Zondag avond opgelai8tetd met koOnangen, welke
...~rden uitgevoerd d~r ~t koor, dat de Eerw.
beer AdrillAD'lf'ofmjtyr QnJangi heeft opgerigt. De hu
wal! "el wat s"ak, te wl)teD aan het bel...,lijke om
jongelingen n.n den ~ten .uderdom te Kaapiltad te
bekomen; maar het bleek tQcbf,nmislrenbuz, dat de
beer Hofmeyr het door hem onder blUldeD genomen
materiaal goed heeft weten te bewe:-ken. ,

PETITIII AAN BIlT RrttsPAJlLBJIBNT.-Het V~
lJlad heeft rijn plan Yin' volbvergadmngen te hour
den orer de Tralll,ulaebe annentie laten varen e~
beveelt nu aan het Briteehe Parlement te petition&-
l'en. Goed en "el. MI\&l', ipdien de brave siel 100
vast overtaigd ie vaD het bei1,dat er lAl voortvloeijen
uit bet leveren van eene contributie lan _tie kolO8ll&le
snbeUJ'}lIIpierml\nd van bet Huis der Gemeeneen,
waarom de Mak dan niet mlUlnelijk aan d-n gang
gezet In plsate van te lmorren en te brommen over
bet Diet handelen op den regten tijd en dclt te k"el;
len met het gebruIk dl\t de eene 1)f 'nndere laagbllr-
tige 8talltkundige schijnt te WIllen maken van de
ton den In bet TrallsvMIscbe beguan door Gouverneur
en MIlIIstene I

GRAAfl'·REINI!T - VOOl" de eerste WMl, na drie
maandeu wachteus, hebben WIJ dezen morgen een
WelDljl re~cn gebild te lucht IS 1I01l bewolki; maar
ik twijfel of er meer zal kOlnen Het weder is_r
warm, de watertoevoer zeer Iwilk Ome bidweek
is voorbij. de opkom8t W&Bniet groot, einar bet weder
te wnrm WRS. Lf. Zatlll'\Jag WIlS er vendutie bij den
beer P Bremner, die heden morpen n8.l\r Eump" is
vertrokken 'l.ht ill een verJieg' voor onse stad. Heden
war~n weder eenige heden voor den Mftg;stnull, die
hunne dieren hebben mishandeld. Hebben WIj vele
leden om dit tegen te gaan, wij bopen no!!, meer te
krijgen voor dit genootschap ~nze leeraar W811gis-
teren op A berdeen om liet nachtmaal te helpen uit-
deelen - Correspondent,

NrF.uwF. rxaor.vexrrss.c-Wijlen J"h:tn Wilhelm
Woadberg, ell nagelRten echtgenoote Fhz"betb Fran-
eina Woudberg, te PHlIrI, schuldeu £138 l&, tekort
£00 48 Frederick Wtllillm GeO!!hpiPln en J'lhsnues
Corne08 Ecknrd, hf\nrlpI~nde onder eien nilI'm of de
firma G~ogheg'ln eli Eckard. te 1\l\>Ipatad, 8chulden
£1113 88 8J, tekort £135 4~ 2.1. Pblhp Rudolph
dil Tolt, V.JI}\VorCl.'ilter. knlT~wel)el', schulden £184
53, tekort £ij 178 Dirk "foute. Potrus Unniel" VIIn
Franscllbqek, ~otl\Von~pnlleqllestr"tld voorloopig toe·
Jre8tAnn, schulden pn baten ollbekend- William
WRlker,vnn I\nnpstnd,lll prJmten boedel,:.:edwong~n
seque'ltrntle, finllal tOl'gestAlln ; lasten en baten voor het
tegenwoorellg'e onOO~end.-L&dewiJk Theron E. Bal·
leUN, te \V IJnandskrRAI, thnDS te S"merset W'eat,
echlliden, £400 Ja :?d.; teIlOrt, £2315 & :?d

SCRIPBnlWK VAN BE fj PAROL08 "-Zondag mor-
gen om 8 uur ....erd ~I\a het 86lnstl\tton bekend ge-
mAAkt, dat twee booten, walU'!'ChlJnhJk hemand met
acblpbreukelinjlen, op de banl Ilanblelden TeratoDd
....erd de haven boot IlJltgeraet e.,lflpro'l'iandeerd. ZII
stak in zee, "oud tien ml]len buitengftRts de belde
booten, nnm ze op sleepteuw, eD kwnm I'r omstreeks
den mIddag biJ het middenhoofd mee IIlln De be-
manulng bestond uit Knplte~n Jo~eph Pascoe en het
ICheBp8volk vnn de Franscbe bnrk P die
eene lndlllg gunno VRn de klist vlln Borneo KOltDe:na".-
met bestolDIDIng nlUlr LOnden, bij KaapplInt op de
~llowrota jlestrand en htlJ'l kort nndAt de beman·
mng bell jlezocht blld In de ~ten, geJonken was
De oorznak dezer scheepernmp zal natuurhjk ter
bevo6f!'der plMtse onderzocht worden Inmiddels
schijnt het, dat de kRplteID door mistig weder in ZIJn
koers misleid IS l(ewe('st Gelukkig is Dlemnnd bij
dat ongeluk umgekomen

Aankomst van de Ma.alboot.
ZundAg !DOl'~en is ne Dnbl.n Calilt hier van Ênge.

land geRTTlveerd billnen den 238t6n dB,lr Vl'n hare
reIS lIIet bAAr liJn lU\Dg6komen 29 pI\88f\RÏer8 be-
stemd naar KMp!ltad, 68 .oaqr Port ElIzabetb, 18
nAAr Natnl en 2 nRllr Ml\nritlus De KMp~lAdsche
11J8LI8znmeng~steld als volgt l de heer en meJufvr
C'lok, GL)od~1l en 'Volff, m&Jufvr. HRyward, Jonge-
)lIfvr B~rnet, do heeren A Cotton, H Wolff, Brascb,
Le~I', II ~n I"!DID) McN~IlRn, J Gille~pie, H
Foord, Gllu/h~ln, W. C McCaltum, Lipman, lsaacs,
S!Dall, L:J,."1e,Culten, GutbenRlI, I HarTJs, JIl hallc,
W lsaac, Ruy, lIempltl, CJben, l\1ILchell, T. :DATton,
J I)nrtol\ eo J MIller Onder de JlILI!8IIjliersnaar
Purt ElJzl1betb zIJn verscheidene mlD of meer talrijke
falDlhen

Het meuws, voor zoo verre het niellw8 heeten mag,
loopt tot VrIJdaIl, den 2Gsten Decembel. Veel be-
laulm 1118 IS er niet:

Op Engelsch stalltkundlg t.errein IS bet voornaalPste
de grooto ver)ladermg VRn Konservativen, te Leeds
~ebouden op ZRlurdAIl, den 20sten December. De
hRnseher der Schatkist hield twee speecl~llI. IIiJ
redeneerde, dRt de heer Gladstone mllgfig veel kruid
verschoten, mRaT bitter weinig kwand uitgerigt bad,
dat vele ZIjner wtdrukklngen lelfs bij de libetalen
iu Schotland ergernie hadden vBrweki, in Stede van
opgetogenheId De finanttele politiek van het Gou·
vernement verdedt.gende, gtd spreker de vellekBring
dat de JRRrlllksche toenRme der ~tgaven niet, ll001l1s
de heer Gtadstone verteld bad, 81 maar eleobta 71
mllhoen pond!!n sterling bedrollg! En om de nood-
zalleh jkheld van die vermeerderde uitgaven te be-
WIJzen, trnd bIJ In Uitvoerige bijzonderbeden. 'Hij
Illg met vertroawen de Unst&ande verkiezingen te
gemoet, "el overtuijrd, dRt de uitspraAk dill volks
voor b~t Uoavernement gUD8Ug ZOII zijn. In zIjn
tweede 8peech nRm SIJ' SlAfford Nortbcot.e de bulten-
IElDdscbe en Rlgemeene staatknnde des Kabinete onder
hRllden De ouvermiJdelIjke noodlAkelijkbeid van
sterke IndIsche grenze.n, be$ on.erminderd verlAngen
en streven der RegerIng om AfghAnistan te hand-
hllTen 10 de positie van eea independenteI1 8taat,
~8IIl8ttJlIende een slagboom tUSllCben het Indiscbe Rijk
en Iedere andere mogtJndheii, ml\llkten de hoofdon·
denverpen ZIjner rede Ult. Hij ~f daRrbij de "II\:-
zekering, dat de Jongste gebeurieI1l88en volstrekt geene
velil\ndp.nng brengen louden in bet tr1IoktMt VAn
GllOdamak, d1\! er in de tegenwoordige posi-
tJe der troepen in Afgbanistan uiete Will, het-
welk bezorgdheId behoefde te ooren, en dat ae ge-
heole affRlre binnen een hort tijdsverloop geregeld
zou ZIJn, waartoe althans beiden door Rljk8 en In-
dIsche RE"gerIng al het mogelijke gewn werd. De
Ondel1!ecretaris voor Bwtenllmdsche Zaken ell dIe
voM IDdle Toerden bij dezelCde gelegenheid mede
het woord

De heer Pf\r"ell, het veelgeruchtmakende Iarscbe
Pntlementahd, Uilt <Inri' vóór zijne inscheping te
Qlleensto ....l) n8.l\r Amenka eeÓe deputatie bij licb
van tie Corkscbe Boerenclub. IDj verzekerde haar
steDIg TADToornemen te liJD om de Z8Ilk van Ierland

&, ,

dan ook
heelt, de
.en is.

Van A
wat
gaan
&0& nl'l~~,illlJ
Kaboal.
door de ru"U.~

r!I' aaDYOfJrd~"'~:1{~~~~u~t:;
· ... R~iI

en de genoemde
bet ove~ de Mo.hml~.~.e,
Shinwam beecbreven
van de bfiide legel'lllAj!ten,
dag uit Engeland ber'Jlll'lUU'ta
daarop I{8TOlgde neUl6rJ'''''I{
vallende legerm"lft,
Ald8llr bekend te lijn ."" ......... 1:

deel en er nieu van ,l'1llDlcldeJj
vencbilIende ",,'r""'n<'m
981'11Chillende g~deel(.el'1 Q~"-,Ulnall.
steeds als voordeelig voor
O'pII'egeven. In Káboul zelt
breken 'fIUl desen nieawen
op gedl1dbte ...ijse sijn
gen van allen die werkelijk
gesind waren ten op~gte van
1I18nt "erden lleplDDderd of
liep zelf~"d!tt de, Iron van
uitgtlroepell. Uit alles
Britsche magt tedoen had
die het niet ~emakkelij)( I>a
te bevredigen. Men legt d,,*
tbens in IrI!VAngenecbap velikeereind'en
Il\cs ropijeDi haeft .. ;f....n·A~ ....

slAmmen in
_uItlIAt ....esen
kri Jjl8kanl! der Britache
bescbouwd. Men YlI6eet nog oneindige in-
spaDning lal kosten, de des landt met den
DIeuwen slAat van zaken te verzoenen.

De aftreding van het Franscbe ministerie, !joewel
niet gebeel onV8rw11cht, is Wl:h wat heel sael UI werk
!T6gaan. De beer de Freycinet, die door den IPre8i-
dent der Republiek uitgenoodigd ... 811om een lnieu~
kabinet zamen te stellen, had bedankt voor de 84!r,
en de heer Waddington, de I\fgetreden prt,mi~,
schtte bet noodig eene dergelijke uitnoodigJn~ voor
vie~u-twllltill uren iD 'befftlld te Inemen j maar aelf
deed hij de aRnbeveliog om den heer Lëon Saf met
de tRRk te belasten . Het &Cbijnt dat de "al nn het
ontsl",en ministerie vooral te wijten is loan dwells
onbesliste bouding in binnenlandacbe lAken, en die
onbesliste houding weder daaraan dAt bet ricn ver-
Jl\ten moest, en in Mnmerkelijke mate ook, oli PM-
tlleu wllllrmede bet zich slecbte ten bl\}ve ve~nig~n
kon In dil bUltenJandsche wlitiek WRShet minia-
terie er In l!'e8illllgd, de poeitie Vlln FrankrIjk t~n
opzÏlrte der nlgemeene sl.lUltkunde vnD Eur~ in
AAnmerkelijke mate tot de vroegero hoogte vl'n in-
vloed terug te lelden.

In Span je IS de mioiateriele! krisis geJlllll.ld Il~gaan
van 1(I'00te berOering. In Ml\drid had eene d.moi!-
atntie plAl\tII tep gunste van Prankr'Jk, die ill ..en
Illidruchtlge uitin~ tégen het kabinet eindigde eli nr-
8cbeidene arreetatien ten gevolge had. Ook bijl eeqe
wgrafenis die door een groot N\ntal pel'$)nen Jrevolgd
werd hadden oproerige bew:!! plaata. Er
den vérschejdene !!Choten t en de politie ~n
,0lkslD6Digte gewiaêeld en zeventien pe1'll0nen in
bpchteDis genomen. Man beeehonwt die bew~ng
als de aanvang van een storm tegen bet mODn~le
Ilezall en ten voordeeie van republikeinsche iDIltel.
hnjlen '

Men pl1'bliceert den volgenden brief, die geleIlId
wordt in de 811fllpkRmer de8 Keize1'll van Rusland op
een tafel te lIJn gevonden:-

"

licb herinneren dAt de Zwitee1'llCbe
eenigen tijd geleden een aanzienlijk
'riel in een deel d~r nalAtenllCbap

van BnlDlwijk, bllar bij testament
is bedrogen uif€e&omen Het liet
gever een pracbtig standbeeld
lich een niet minder prachtig Ul'orH,'U"¥',

weken fZ'eleden geopend is, en
!lOmmen Mn andere verbeteri

"lies met het vuornemen mrt
uit BIInlienlijk legaAt gued te maken

wetiijre erfgenamen van den overleden Hertog
zioh in regten tegen de wilaOOschiklriug en

dekreet weid het teelAmeni ong"ldig
on'!1'rllnll dat de teslAteur bil het mnken

"lIS. Nu moet Geneve voor des
eigen lIak bOeten, en de m

nur de fllmllie, Brune
len hoe de Gensefscbe bellasting'sch

de llIIgedacbtenls van hun weldoaner
zullen bouden.

AAN ALIIXANDRB U, xlhzn ALLII1t llUS8BN.

"Sire,-voor de vijfde maal heeft het lot u ~hoed
tegen deu 8la1l van het wrekende regt. Door de ....et
der men&ChehJkheid, een wet die gij langer
kent, WRren vijf dekreten uitgescbreven. Gij
onl8 magt eu onze vastberadenbeid. \~acht u voor
bet zesde dekreet,. Is bet uw wenscb, eQn t mo-
nRrch le JiJn 1 Wenscht gij dat lI'ebeel het .u.~~:!~.
volk u toelledaan lij en u als vadel er,k.ent 1 '
gij dat .ij die beden u be~en, morgen aPotlt4!1~'1!J
werden 1D8tede 'I'IIn&Cberpregte1'll t Wenacbt
boud dan op een til'Ru te lijp en ....ozdt een
en geef u wen onderdaneu ....~ den iDIensnh
bet regt der natuur toekomt-te weten vrijheid.
IS niet uw persoon dien wij aáuvalle!V mll8r uwe be-
gmeelen. Zoo lang als gij blijftlllooals gij lijt, zal ons
oordeel altijd betzelfde zijn. , Hed§n gered, lIu1t gij
morget) omkomen. Noch doqd, nocb vervolging zal
onze WApenen tejjenbou~en. Gij bezit ruwe kracbt,
wij bezItten zedelijke mlWt. 1 *Ij lijn besloten te
overwinnen en moeten in bei end de lege w6lflra-
gen. De eerllte IIpll8telen deli Cristenbeid stierven
op den bl'Rnd8tapel; bun m~rt,IQl'fCbap bereidde
Rome den ondergang Neem u~in ~bt en denk na I

(Get.) I< HIlT ~BdEnE~D COll[rr~."

Ook de RuesJhe amhaaadilu1'll hij de buitenIlalld-
&cbe boven moet~n een cirouillire ontYlIDgen hebben,
die Yan het Retiolutionaire Vomité is' uitgegl\lln,
en waarin geweien wordt op d. vele be ....ijlen dil! de
keizer reeds gebad heeft, dat b+t belch~de cleel dés
RUSSischen volk. niet IRnger ~neigd is den nilk
buigen onder bet juk van een Wu68t d8l!IlP,tisme
het de nIltie rijp gelCbouwt om deel
de r~ring de8 landt, maar dat de
VRn ~e voldoen &811' den eisch om de
konstitutionele instelling en slecbttu",,,,,cU'JW'."
pen van bet achnkbewind der politie doe~ toeIDe,*le,.
.. Znlk een staat 9811 SIlken," legt de circulAire
" kan niet blijven voortduren. Er mget en zal
verwijl een ejnde IIAIll!'emwt ... orden. Wij
gen van u, dat I!'ij den keizer doet weteII,
'folk de onmiddelijke iuvoering van het,llron41 ....,.ttirll
regime verwacbt, en dRt bij \l:oortd
het Revolutionaire Comité den Keizer
nl stooten."

:OORLOG IN ZUID AMERIKA.
in een blad :_ 1

gevIlI is in oorlogen, nibt
de officieeie waarheid MV-

!"erwtanllCb.-L;,hilleen.scllen krijg een ~ebeJll
To~ nog toe meen~e

vu.u"'"eo zegayieraeD. Vplgena den
te Parijs, die zich gel'Oer:n voel-

VIID de Tempi nader in te ltchten, is
. De Perlllmen h!lbben nRmelilk

twee kolOIMle ovehvÏfPningen w-
heeft dil Pl'rnaaneche jleheraal BueBdla

de Chilenen verslngen. W~l vond bi) bilt
te trekken, omdat dl' Cbilenen vll1'llterking
dit neemt niet w~, dat de l''I'erwinnillg

11C111ttiW!Dd"M, en dat Buendia zijn beodgde vereet9-
Dal& tot ,tand br&Jrt. Daarna bebben IJj
leger der Chilenen bij Tanpac8 totll~1

I
blijkt hierllit, nl. dat ar twee veldslag~n

lll!1eVe'w. te < Dolores of te Agua Santa en t-e
fl'l~I!lftC" uit de Yl'oegell ontvangen dépêch~s

bleek. O,erigellB kan men de medl!-
der Peroaansche legatie alecbts onder voor
unuemed. De beden 811Dgekomeu Buen~

&adard vermeldt reeds den slag bij AglÏa
op 18 November al, een groote overwinniqg

Chilenen, eo apreekt al8 hur l)vertuigillJ!' uit, dat
oorlog niet Jang meer kan duieII, daar nIets teg'l!n
Bnel voortrukkende Ohilenen bestand i•. Dit betejl-

daar men II&nde Platarivier álles behal te
gelind is ten oplichte der wt'8terburep,

in hetaeltde blad verwondert zich v&l-
over Ohili's succes, daar de bevolking v~n

hoofdsakelijk boon en eet, en die 'ran Peril
""'''''uuur de eerste veel gespierder moet lijn
bataw. ,

MARKTBERIGTEN.

Bebalve de bovenstMnde 8taatkundi~~ bijJollller-
heden vinden WIJ nog nog de volgende nreu"sbérilf-
ten in de lIlulblllden

Er zijn nadere bijzonder beden .ntvan,en.omtreDt
het verglll\n der Kanadaache stoomboot &oruui4 die
op reis vlln Liverpool nRRr Amerilm gezonken is. Ha~e
bemanning telde 55 koppen en ei' waren SB Engelecbe
en 64 SJlII&D8Che passagiers IIlIn b,)ord, te IAD18Dll84
Iielen A Uee ging wel tot 1 Decem ber, toen: bet
schip lell sprong en den volg~nden dag ~tend er lil I

voet water iu het rnim, soodat de vuren der mllebine
uitjl'ebluscht w&ren voor dat mMtrell'elen ~ot red~ng
:.onden genomen worden. Het bleek al 8poedi~idllt-
er geen ontkom·m mogelIjk was bebalve dllor-mladel
van de le'l'eD booten. Het ....eder ecbler ....811ilIOO 8torm-
ach tig, dat het afillten, provianderen en !net !!Cbip"
breukehngen vullen, de grooute moelJeliJijbeid óple.
verde. Eene boot die met twee bofm~tel'l
was ....eggedreven, maar door den derden officier op
sleeptouW' werd genomen, sloeg om ~n 1 de lieid~
ongelukkigen ver ironken. ZOOTel de berij!'ten 1f8&Ij,
SCbIJnt bet-mallr leker is men er niet van~
ze8tien mensch en bebouden zijn. Maar bet I~ Vin
de 168. a~deren ie onbekend. Onder de IlFred~ il!
de kapltelnrde eerte en de derde officier, d~ mAtro!-
len en vi)fepan)aardeD. De kApitein ha, m~drie

I

Il
"

nieuwe telel!1'1\D1I1C!
FrIU1ecbe
tele,"aaf tUSIIChen

Adv Benjamin
motie tot outalAg
nie, wien! eel'lte
onlangs 'I'eutreken

De ltAli8RDllCbe I{,.mer VRn
eerie resolutie genomen tot
hnqdell.tral.tllllt met Duitschland en LlL'X","""LI,
ClIÏroli be.loufde pogingen te sulleu .an.eo(len
VIIn Engeland ~tige ecaeeseien
oplisrte VRn de ltali&aneche wijnen.

Onder de MOzelmallScbe uitgeweJrenen
Rumelle beel'llCbt glOOt gebrek. V
hong"l)r om, en er zijn geen middelen -l'VUCl' .. uuen
de noodlijdenden te helpen. ,

De Sultan heeft het verzoek van ilen
om in- Konstantinopel te mogen wODen, ,..n
gewezen "

Wagens den toestand VIID ",ken ill
lijn orders gegeven, dllt de IIf t· loti8en
Indie vooreerst aldMl lullen blijven, terwiilret 2de
~taillon, 4de regt., waarschijnlijk \'lIn N nat.':
Indie aal gezonden worden.

De ml\lltscbappi]eIt " UIlion " en "'Donald Currie
& 00." hebben van de Engelecbë Adnitiraliteit
IICbriftelijke dtDkbetuigilllTen~ ontvllggen vÓor hare
goede dienaten bewezen bij het uitvoereá der ope;
ratien gedUJ'ende den Zulu-oorloz. De beerl Fuller,
klIpt. Baj aton en de Ed. heer Muri80n wordr' n iu die
bneve'n in 't bijzonder met nan.e gen~md.

Er 'zijn nog vijf ner sebipbreukelingen I 'I'Rn de
Boruma op 188 gevollden. "I I

I

Vervolging tegen den He~r M~
W.Pretorius, ;

I '

werd het ver boor
'a mOI'g8D1 ten ] ()

ure.
Advokaa; rnn &~rigtte !Icl! toen scbriftehjk tot

den heer Ford, vetloéken'e om deo heer Pretorius
!led arende het voorloopig verboor onder borgtogt
vrij te ~teu, en ochving daarop het volgende Mt-
woord :...:..

"Potêhefsttoom,O Januerij, 1880.
Wei-Ed. Heer J. V~N EOK,

Procureur, Potehefstroom.
Ontnogst erkennende van u ....en brief dato beden"

IIIij versóekende den' heer Pretorius onder. b0'itog~
rl) tt' lat.en gedllrend~ bet ,oorloopig onderzoek'; heb
Ik de eer u mede te deelen;' dat ik van morgen in bet
Hof gewillig W811den beer Pretorius onder borgtojrt 16
ontslMn, doch na 4l"t. 163 der Ordounanrie, regelende
de Regtaplerting ill de, Zuid: Afrikaanscbe ~QblIek,
naauwkeurig te lIel:ben dóorgelesen, werd net mij
duidelijk dat bo~fI1; nU!(!ka1l worden I\&ngenomen.
alvorens het voorlqopÏf:r onderzoek 18 afgeloopeD : &00

door mij sulk eene bOrgtogt "erd aangenomen, zou die
handelwijse geheel ouwottig lIIJn en geen VODDIS op dot
aanklachte kunnen 'll'otden verkregen.

Ook ill de beer Pretorius nn een hoofdmiedaad ~
scbuldigd en daarom ~ bIj uiet under borglogt wor-
den onulB,lren. '
Ter u wer informatie \liellt, dnt ik ZEJ(c. den Gouver-

neur jl18tereo ochtend hIerover heb geschreven, e~
dAAr de expreaee IS ge'l\ngen genomen geweest, is dle
brief niet weg)rekome~ voor ;!18:eren Rvond l!\Rt, zoo-
dat Ik geen RlltW\)ord daArop, 1nl kunnen ontVl\ll~el1
vóór Donderdag ochtend RJ\nswnde

U behoeft echw. nlolt bevreesd le zIjn omtrent de
behllndeling van den beer PretorIus, nHe! wat hij
verlRllgen mogt, Wit Il Jn tot gemnk of zIJn" gdzond-l
beId 1I:Jo{l&dlenen, zal onder zIJn bereIk gesteld wllr-;
den. Ook is genoemde beer in de hmer VRnden CipIer
III bewulDg'- gesteiIi

Ik lieb de eer te zijn,
UEda dienst,... dieol\lU",

L P FORn,
Sp Proeecutor

"'Ij magEIn hIer onzEl \ler ....ondenDl!' Dltdrukken, dllt-
de hel'r Bok te Pfe~ona, wegens deze~fde- ml.daad be-i
schuldlgd, onmlddehJk en 10lSr het voOrlOOPI!! ~erhoorj
onder borgtogt werd dntslflgen, doch alwederom
w.lrd de heer Pretotlufs even "specuuu' ~la de ge-,
beele prosecutie IS, oqk ID litt opugt "8p • Ill" be-:
bandeld."

WOENSDAG, 7 JANUARIJ
Het verhoor werd l'llortgezet en 0 1\ werden Oplre-;

roepen' W. A S'llith en J •. Booth, dltl in BnbetnntiEl
hetzelfde verklRllrcleu nIs 900r II WllhRf!l80U den
vorigen dRg verklállrd~, 41J ,,;erden evehwel 001.,'
geboord omtrent He bllndleekenIn~ VRn den heer
Pretorius onder h<,venbed~lden brIef, die IlJ meen":
cfen veel gehjkheicl te hebben met de l(ewone hnnd]
teekenlnll'. Ook voegde II .ij er nog bIJ, dat hannllj-
behandehng op de bijeenkomst bIjzonder mende-,
h)k ....118. ,

De heer J. C Steyn verkllUude, dat hiJ op del
bIjeenkomst WRS op 10 Dec PretorIqs kwam op deu
lIden, hIJ WR8 ziek I~IJ bad gehoord, dat er een'
Hoofdcomité WIlS Hij hRd Kruger, Joubertll Voraterl
en Nicolaas Slllit lIen ~prekell, mRal bRd lien door:
het gewoel niet verstlulD Hl) sprak met H! Malan,:
Cronje en de 11\ Ib!y HIJ hoords J Schee~re spre-'
ken, mll4r kon hem 1l1et verstllAD Dij roorstellen kon
hiJ ook niet hoordl, mMr hll stemd~D1et HIJ zag
hoeden en handen oPf'ltel<ell Bllua lie menschen:
hadden wlipenen ~IJ had een vlnl! g lIeD, de ZUId-I
Afrlkaanache l'IRg~ ouze vlag Hlj.Eag klompen
menschen te pAArd m,t Wllpen61l, m~r of z.t I alleu I
wapenen hllddén, kon biJ niet zegllenl Men verteld",
hem, dat Pretorius óntevredan was, oujdat ZIJ de vlag'
dMr hadden Pretórillf' W~ Ziek ged.urende al den,
tIJd dat hij dMr Wat Hij kon D1~t z8f!gen of def
hllDdteekening ondl!!' den brillf die vRn Pretonua "&B.
HIJ hoorde van proolllmlltuis en kennllll\evingeu 010-'
trent de biJ8~nkomat, tullllr 8~rak er Illét veel over,

JohanDus Phihppu8 l'Bom!ue werd ltoen gehoord J
Hij verklaarde dAt bIJ drnkker Cll liitge1'er VR.n Ik
TranIlaal W88 Hl] hoorde ...an ee1e bIjeenkomst
op 10 DeC'3mber té "Woaderfullt81D' De notulen'
VIUlde bijeenkomst Ipl;ramen grolltendeel8 lD zIJn blad ;
voor, mll8r hl] wist blpt of dat 't geheel WIlS. HIJ had ,
de rappOlten vnn zijD eigen correspond~nt ontvangerr, I
wie erenwel die cotresl??njent W8ll, weigerde hij te
verklaren, omdat 't ethJdlg was met de pnvJlelpen
der drllkpé1'8. De z/iRk was tegen den heer PretoTIus,
en de vraag had daar bleU mede te mlll{en-D~ heer'
Ford zeide, dat hil voor bet tegenwoordIge niet ver-
der dRllrop lOU Mudnn!!ell

Advokaat GerhRrilu8 Hendrigus Bnyskes werd ver-
volgen8 gep()mpt. HIJ WOSden 15den December, met,
den heer Watermeyer; hd "an bet Kaapeche Parl~ I
menl, Dllllr de blJeenko!Il8t !!,ereden, '"" dMr goed
ont"angen en hlId nnder de TranevaRIsche viR,\: goed

pfj:lcJ~~mILtleln'lgesIR"pen, het-g~en hIj volstrekt met etnJdig be-
scbouwde lJIet ZijD eed van getrouwbeid HIJ bleef
tot WoensdRjl morgen en !ling W~ jUtM. toen de,
bIJeenkom8t opbrak. Hij berekende ~Rt er omstreeks
Ó50 wagens en kirren "'I\ren, mllllr toen hIj nur de
meeting opging, k1l'IImen er reeds meDacben terug.
Op Dingaansdag rslieRde men over de 3<YJOman te'
pa.nrd en meer dan lliOO JD het klImp. Hij zag enkelen
met geweren Er"'88 supt order gerelll8n om met
te schieten Hij hbortle eene reeolutle pMeeren om

geen EngeJechmaIl of Bnt8chgeZlnde koet ta
'I'erkoopen, daar "'ar,n 6 'stetumeu voor en geen
er tegen HIj wiSt 'llJet bl) Wle1l8 wlljlen de'
vlAg W88. Hij 1i8g' en ~prak met P. 1\ ruger.
Deze WRS niet bij het passeren der resolutie
Joubert w1l8 dllAr ejJ nam veel moeite OlD het beslUJt
nit te leg~n. Zijne lmpr6Mie wu, dat, .are het
niet Toor den Invloed Tan d'e heeren I'reto1:1u, en P .•
Krager, er misschien ongelÏJkken zouden gebeard
ZlJD op DinglUlnsditg !boorde bIj den heer Pretonus
zeggen, dJl.t het Volk rustl.g jnoest lIJn, geen gebruik
maken VAn wapenen, 1I:Jl\llrop God vertrouwen De
heeren Joubert eu lOnger spraken ID denzelfden
~est Er werden ook P!!3ImeD.~ongen. Uede geheo

lIet PotchefstrOCIDsche blad
geeft het onderstaande verslag
loopl!f verboor m d~zê zaak :-

Een onderwerp van
wondering en ve:roilltw'aardilri
cu tie tegen den beer W.
het Volkscomité, wegens verraad.
in den nacht van dell leten op den
'I'ersnelden piS de stad verliet.en,
meeDil:Ig van 8Ommil!'!n a18 zou het
troepen over lAnd naar de Kaap
bebben, en die troe~n eÏgltnlijk voor_!'()~be,r8ti~oom
bestemd zijn, geheel ::6ngegl'Ond WIlS.
werden wij Uit de onzekerbeid geholpen ..
voljrenden Rvond (Vrijdng) IIrriveetde
expl'e8le van Pretoria Inet orde1'll Mn dlin !i0lnlmtanI1&-
renden officier van het 80ste regemllnt,
Klerksdorp in lijnen ma1'llCh 'gestuit wiU'd.
kwam Advokant Ford VRn Pretoria biet
ciRle bezigheid voor het douvel·neme,nt._we,lkil
heid ~as nog een gehe1lll',-en in
van Maandllg werd bet huis van den
toriu8 omsingeld, en<deze getRngen I',,',OVOYQU
den trOD le vervoerd door !lenige
....ier namen wij niet allen zijn te
maar wier bereidwilligheid in die zaak d60r
een groot gedeelte VADhet publiek milt vel'llntwllAr-
diging werd \'ernomen. Zoo dlUl werd de ~ebeime
speciale aending van den beer Ford opgelost, evjm ale
de te11fl!'neping der troepen, die thans om eó Ibij den
tronk gekRIOpeerd zIjn. .

Op den leeden nam het voorloopig t!rhoor VAnden
heer Pretorius een aanvang. Wi IIIuIlen onzep leiers
den kort;en inhoud ge'l'en van de verkJaringoo VRn
ieder «ier voorgekomene getui!!,en, en wij t~Jfelen
niet, of ieder mensch van gezond vel'&t8nd ZIII met
ons de aanden iDeen~laan over dit speciale ~erhoor
van een IIpeciaal vBrvOlger,-dien. men letto Iwel op,
niet door den Procllreur Generaal, mllltJ' ~001 de
Regerinë' scbijnt alIng6l!teld te ziJD. ~Iet welk regt is
on8 een tAAdsel I

Voorst, evenwel, 1I!Rg het niet onopgemerkt vour-
bijg~, nean, bet moet met groote letters pok Rlln
het nagel!ll\Cht bekend :gesteld worden, dRt de lastbrief
tot inbeehtenisneming verleend i8 op de bebedi;7de
informatie van N. J. R. Swart, Tbesaurier-Geueraal
onder be~ tegenwoordif bestuur,-voorbeell Ger Pre-
dikant, \lervolgens Gouvte. Secretaria ondllr dentelf-
den Pretorius, die nu door hem aangéklatgd: ....ordt,
dan weder StaRtMecretaris en W RIIrnl!me~d Stf,at8-
procureur onder Preeident Burge1'll, in een woord,
aoor iemand wiens conscIentie zoo rek ~r tschiJnt,
dAt men den eenen dag hem onder dei'" dpn andr.r onder
gene bestuu1'llvlilg liet; zeilen, en tballl, poewel hij
in zijn I\m»t niets met de zaak te cyoen 'be~ft, zijn
vroegeren weldoan'er 'mn verrll8d bes<!puldig1._:'VIJ
latea de beoordeelin~ 4R8rvan I\I\n het pubHe.w ovu.

Op dieu lastbrief nu kWRm de heer Pretorius in
voorloopig verhoor. l>e heer van Eck, Rdvokl\llt
albier, slnag namen8 bescbuldigde dl! ve~tingen
.gade. .De getuigon 'ferden o~geroepen" en~ bet IIi
tU8IICh4f1twae baakjes Ilelegd, memand wRIi meer 'I'er-
atomd dlln de geuugen zeI ven <,?mdat aiJ mbt
kun den begrijpen, wnt zij met de beschulihging VAn
ver1'ftad te maken hadden. t

De eerste getuige .IIS de heer F 'iV. H, Kleyn,
die vetkllll\rde, dat, hIj bij geone biJe~okom8~ tegen-
woordig was dan hiJ-eene ~ de van heel'
TerblAns, nu bIjna tWlle Jaren
hij VRn de andere bIJ!Mmkomst.en
nit couranten bekend wos, even ale
comité waren. Men vertoonde he
en kennisgeving VRn !Sir Garnet
antwoord der Koningin omtrent de der
annexAtie er; bet afrauen om biJeeDkombten
wonen, I\ls die van 10 December, en hij lA& die voor,
en z'-'Ide dllt zij riem bekend wuen, eD e1l1d~hjk dat
de handteekenIDg op den brief hem vertoond (welke
wij bieronder IlIten volgen), veelllehJlienis !lad met
die van PretorIUS, mRllr dRt ,f(et niet: ,zijne !rewone
baqdteel!:eninll WRII • I1~rKon 'Diet z"eren, w.f Preto-
rius Voorzlttpr WIlS op de l8!ttste biJeellkom.t, want
hij W&Ber DIet geweest. • •

De bedoelde bnef lUidt Rls v()!gt :-

Aan Zijn EXc. Sm GAUNRT WOLSKLRY,
H. M Hoogen Commlesaris in ZUld.Af!r1k8,
enz., enl , en li.

ElIiqKLLIINTfS,- W IJ hebben -de- BM U ~e Excel-
lentie kennis te geven ,~u de voljrende besllllwn, door
de Bu IS del Z A. Repubhek op den l5d~n Dec.
jonglltleden genomen (sub letter A) I

Wij voldoen hi~rmeile Mn de 'het
Volk OilS gegeTen in dav> 17 Dec.

Voor eeuig antwoord bevelea
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DONPER.~G, 8 JANUARIJ.
.-AIP,.,."". timmerman te Potchef-

:-" Ik wne op d~ bijeen-
1",',rI,"1'm't.~ln." Ik kwam da.r op den

lOt sondergang li er werd
Op den volgenden dRg

. II, woet, dat: eon brief
VO<Jl'lIi"'"'''''' W88 i door wien weet ik

hooren spreken, mRar ke.~
beb ik gelien, maar of bl)
genomen heeft weet ik

waren er een klomp men-
Ieden van het Oomité ken

en Jonbert waren daar, sooale
Ie;gen. De beer M. Prtl.t_oriU8
nadat bij inkwlllJl reed .hll weg
op Dlngaansdag' ng Ik bem
omat i toen stelde bij ~6n heer

bliek voor. Bok laa iets voor,
ik niet· ik WIIA t- \ er af. Ik

:naar wie het waren ie
ken ik niet. Joubert heb ik

apreken. Zij spraken allen over
van den dag j publieke resoluti~n

I!'e~oord. Op 17 December. WftS Ik
pnbliek bedankt WBII, door WIt) weet

I Joubert was gew?olllljk d; !!,rootsle
nglUlnsdag scbat Ik, dllt er 3000 man
enkele geweren heb ik toen jl'tJzien,

hadden geene geweren. Ik heb
j in bet kamp WI\8 een vlall

en !!,roen ; het. lenn do Traus-
zijn Wie de v~o. 111,111 Vllll de
nscheu is weet ik niet. [Op
Pretorius i] DMr wnrea weer

vlnggen bij of dllnr een Enjl'elscbe
'!'Iag wns kan Diet nneren te b~bben o~~elct,

Abel Jacobus Pienanr.-Ik woon ID de WIJk Vaal.
rivier, distrikt Potchefstroom, en ben ~lIn beroep .I.nnd-
bouwer. Op lP December 1.1. WRS Ik op de bijeen-
komst te Wouderfcntein. Iii Il'ing d,Rar alleen n~ar
toe en kwam ldaaromtrent 12 ure Mil. De Potebet-
.u-~omscbo melmchen waren toen ingek'omcn. Op
Zatnrdag den 13den ben ik '8~id~nf..'8.ten 1 ure weg-
gegll&ll. Mr. *retoriUS heb Ik zien Ipbrengt'n, daar
waren omtrent 300 man, anderen zeggen danr waTen
omtrent 700. egeen die bet mees~e j!!espro~en bee.tt
11'118 de heer Jo hert de-heer Pretorius '''1\8 Ziek en Ik
beb hem nooi in bet ~ubliek gezi~n (Jr b()o~en spre-

. ken. Daar Will! ~D OonllU','de leden l,en Ik niet allen,
die ik ken uit.de nieuwsbladen zt jn MRrth Prinsloo,
Piet Venter, *ruger, Joubert, Hendrik SChO'lllRD,
P. J. Vermallf, ik geloot niet dat hij epn v~n ue
e rmitémanne n li~, maar ik heb verstaan d~bl] ren
voorman w"a.IW. A. Scboeman,J.J.Scbeepersen
P. de la Rey raren voormannen. Op dell 1Id n heb
ik de werkzaap;lbeden vnn het Comltu hocreu voor-
Iesen bet besluit 'fan d-e voormannen aan het Comité,
geru~kt in de '1'ran.vaaJ Arqu«, heb ik op den 12d~n
hOOTPI1-vuorleztn, de laatste der mens<1he~ war;Jl met
den inhoud V$D den briel te' reden en leder IS Il'oed
duidelijk gem~kt wat het beteekende. Geen der
Comi tá--rnannp'r1 was daar tegenwoordig. Tlo 8pr~ktlr8
waren Plet C'jOnjé, Scheepers e~ Gert Ooarhuizen.
Piet Joubert was niet daar, Ik heb hem met
gezien. Dnar is verder Diets, ge?eQrd. Het, w~rd
owerbaDdi/!,d Rall het Hoofd-Comité .~ut toen gIDg
sitten het Im~~ oord WM toen. dat ZIJ het eens wa-
ren ~r [Qct'l de voormannen wilden sitten om té
ber~adalagen Verder weet III niets meer, w~~t ik
reed we!!'. D'1 m-r=eben Wflr?n, voor zoover miJ be-
kend, voor het r . <le zedeeite gewapend. Ik ~eb
daar een vlag tin I. wit, blaauw en groen geZIeD,
maar de TransvlUil ,. lag, mOlt het wapen daarop, n.l.
den warren, leebw, euz., heb ik niet gezien. De En-
gelsehe ~18jl beb ik daar niet gezien, ik b;b daar KeeD
notitie van ge~omen, daar WBII een menigte van wa'
pens. De Trnrl8v~e ,Ing WIUl bij een wagen VBn
Gert van Deventer, .ver ven de Oomités tent, heele-
maal buiten. ~k ben daar heen gej!ann om te zien
WRt de IDPenin!f .,an mijne Inndgenooten IS .
• [Op vragen vlln den heer Pretorius ij-> Ik heb bui-
teu at drie ne"otiewagtms gezien met een roede ving,
me. zei mij d~t was een Engelscbe vlag, maar il, heb
verder geen notitie genemen Het is herhaalde mn-
len bekend gelllankt; dat ieder Hij zou zijn om zijne
opinie uittesprE'Wen len geprotecteerd zou worden, zoo
wel door het En,!,pltehe Gouvernement als door ~~t
Comité) 1118 hij.bevreesd Wl\.!!om weg te gRan ot zIJn
opinie te uiten. I

AnruM8 Cr~jé opgeroepen, niet tegenwoordig en
wordt gezegd ZIlek te lijn

Frederik Gerbardlls Christ-rffel Wolmarnns, IIInd-
bouwer, WIjk Gat8raDd, pistrll.:t Potchefatroom, ver-
kIlIart in den n"middag vltn Il December, tussehen a
en 4 ure, op de Ibileenkomst gekomen te zijn, en reed
weg toen bet yolk bedankt WRB. Ik wu niet bij al
de bijeenroepingen fila bet volk, Up den eersten
dag (den llden~, werden wij bij elkander g~roepen en
deed bet Comité 'feraJ,ag van hetgeen het gedaan had
Op den Izden werd niets g~aau. Op den 13den
werd gespeeld, ~races gejaagd, enz. Vun een brief
VRD do voormannen nnmens bet volk weet Ik nWIS.
Ik heb Bok nie~ hooren voorlezen. Op Dlngaanedag
reed ik zamen, met de menseheu uit. ] k denle, danr
waren tusscben 3,000 en 4,000 psardenruiters; SOID-
mlgeu hndden geweren Ik dunk, dat de meeste
meoscben 111 bét kamp geweren bAdden, manr heb
niet onden('eb~ of zij krUid .en lood háddtlll. Ik
hod ammunitie bIJ mij. WllnDeer Ik Ult,(B neem Ik
bet mede. De heer \Vllterweyer heb Ik dien dog
ontmoet en hem zieR \ oorstellen door den beer
Pretorius. Ik' heb Bok toen niets buoren vuorlezen
Toen de besluiten van het .olk 10 stemullug Il'ebragt
werden, WIlS ilk!lllet daar hiJ , ik heb hen wel bool en
spreken, mlUlr wllet niet dat er een beslUit gepnsseerd
W08. Th heb J.l'I!boord, dat zij hun Ilued en bloed
louden opofferen ~oor hnDne' on/llhallkeliJkh'eld en
opdrot>g den Vulkaráad bijeen te I'Ot'pen Dat het
oude Gouvernement hersteld moest worden, wect ik
lliet. Ieder die IIIUll' wns, stemde voor de eerste twee
besluiten Na lifloop '\'lID die besluiten :1\ eet tic niet,
ot Jij aan bet Comlltl wBrden Ingezonden. Ik hoorde
van de menschen-niet van bet Comité-dat mell op
(3 A prIl weder ~ou bijeenkomen Degenen, die op de
bijeenkomst het meeste spraken WIlren Plet Joubert,
Pllul Krlljl'er en Rnderen, die Ik niet ken. H Malan
ken ik DIet. VaD de voormannen ken ik alleen
Andrena Pretorius, Uit mijn., wijk, maar die i~ later
ver~angen door een ander, omdllt bi] ziek 11"1\8 en
wilde wegrijden. Den dllg toen het publiek Mdnnkt
werd, boorde Ik den heer .\1. '\\' Pretonu8 een pnar
woorden spreken. hij 1"1\8 Ziek Op DlI1!!,aansdag
boorde ik bern ook spreken, illlUll' dat WI\8 mMr
kort. want hij was tuen zoo ziek, dat bij niet kon
voortgMn. Den hee~ Pletonua heb ik nOOIt anders
booren sprekeq, Iwant hl] WKBziek en Il'ing met zijn
spider uit nflsr deD overklUlt, naar het woonbuis van
.ron PrinSlOO. N~.r ik gehoord heb, beslflat bet Hootd-
comité rut de L~ere.n.l\I W Pretonu~, Piet Jonbert
en Paul Kru!!'er. H. S Wclvanrd, Fred Wolma-
ralll!, Sr.. en ~ebe meolgte anderen waren op de bij-
kom!t.

De heer Ford znl geene verdere getuijl'en op~eJX'n
en sluit het voorl. onderzoek provlSioncd on-del goed-
keUrIng van d~n ProlmreUi-Guneraal, dio de zaak
voIgeM de wet weder kau openen

Art. 52 der Criminele Procedure wordt den lwechul.
digde vool')l'elezen

De heer Pret</riu8 beE'rt-niets te lenen, dan dllt hij
sich lij ne verdledilling zol'voorbehonden :':'t den dag
waarop zijne IIlM voorkomt.

De Landdroet lIlLtit hiermede het voorloopig onder-
loek.

De borgtoch~ geeiacht 18 £3000, van mannen van
onbesproken ge4rag, die geen netie! deel in de biJeen-
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vÉE j1l"fu 1LOSSE GOEDERENr"f:' ,

, ! [ , ,
-, . I. 1'. HorMUR I!:N ZOOM.

. Jan.1I2.":"$teh-e:J;)ergsvlei, nabij Durban
Statie ' Pka~~, . Koeijeu, OSStlU,; Gmnn,
Meu~lén, fnz, t.aJ)f.. B. Brink .•, .

Jan. i7. +-~ima!l8kloof, Klllpmlit., Station,
Graau aC!Huja~d. Boedel W oxenbam.

Feb. p.-Attopa, uabij Pbil&delp~a •..Veo en
Lóese ~er+IlJ v~n, J. D. Vlln der SPD IJ'
waren, enz.! vau~ ---

S. E. PBNTZ BN CO.

Jan. 2~'+1e!liugt.oU. Ossen, van H.- F.
Malan. , >

Jan. 27.- ellington, Losse Goederen;' van,
A. C. T..yIQr 00. t '

Jan.28.-WelLington-, Bokken, "I\U P. P.
IJacobs.: •

Jan. 29. +WellingtOn, Smeer.

J. 11". vLO~.,
JI\D.:2~.+Sl1therland, Vee en

"an Pe~r li; 00:
I D~ LIHT IN RHIIF.

lan. 28...,..~o~l.trlUi.dri.ft., Di.at.
Voe en ~I'GtJedereD, van- I

Ftlb. d8.=tB+mhoogte .l>iat. IUluetberg.!
Vee en Los. GoedereD, vaD J. N. (lamman.'

; i I• . I : H. A. FAGAN.

Jan. ~i)-KI~inbergrivier, Tulb$glJ, plaats
NQOitgedlloht, 4avende Have. Graan, ~nz, van
G. J, JOl1oort. ,Sr. ,

1.~. ~OORREKS J z~. EN co.
Feb. 4,-':'KlipfontehJ. llilmesbDry, Etei.,

Paarden, ens .. v~n J. H. van der Menv('.
]tb,art 3.i-tJit,lugt,~c Malmesbury, Ezels,

Paarden, enz., van F. C. Vlllek.Hampeon en Fergueon ont
enkel pond buekrui~ on
gRlijn is opengebroken, De Ii1Ili~471nrent
woordelijk V09r het t:rweerde !>mtrent de

,

~- o. M. FRYER.

Feb. ID.+- Clanwilliam, Aauteelbecsten, Scha-
pen, eni" Boedel A. J. Smrt.

)

. DOO~ --......,...-

Feb, l~.';"_'Fbeefontein, Milimesbury, Ossen,
Aanteelbj,~D, enz-, VRn J. Slabbert.

, .' II. H. VAN NOORDKO. ,

Feb. 19. -Zoovoorbij. Porterville, 'Vee en
L088e Go!,d",réln, van N. Lambrechts.

, KOSTER EN LAWRENCR.

Maart l&-Zoovoorbij, Porterville, L088e
,Goederen, faB .D. L. Ebiers.

·Ka~pkoionie.
I, Oa..mAYSTAD, 1\I.'A",1AO'

Gisteren ávond h¥ in de lokatie
plaats. Eén in1and~~ ~ed.(i>d. i .

DE P~LLOXgRA
I • , •

DEPUTATIE kAAR ~E R~O
Zaturdail maakte eene deputatie, OOIIL111'DJl.t!

Ed. heer LAurens v,n der Bijl, de hesren
man P.W Z., P. A, Mijburg~, L.W.V
mey~, L.W.V. F. Gordliffe, eb RW .
0pwllchtinll ten kol0l'ialen kantore, om
de Stellenboeache petilien -orer
mnatregelen ter. ,,!eljing var? ~e nn1.lIc'x"m
bieden en dill petltlen mondeling- te

B6halv. den beer Sprigg WRti ook de
tell'enwoordig. I

De beer Goodliffe weidde in bet bteede
verwoestingeD der p'bylloxern in
over het gemakkeli)k~, ,.,A .... n"~'..
bet eene land IUIn hllt find ml kan W"'''''UI''''IP''j
noodsakelijke om die mededeeli
wijngaarden te verb?edeu door dil
van wijnstokken, maar ook van .....01"" ..'-'"
stekken, bollen, en ook "IID 1U'~IRDnele!l.
Vervolgens drong l!ij 'aan op de
eommissie, om in onse wijDganrden on(lel'z01~~
naar den Mrd der dMnn best&ll'nde

10 den loop der diseussie, waaraan
nomen door al de leden der deputatie, werd 118'i1Ill,erll.

dat de Stelllpl bosecbe Vergadering oqk het lvelrlalU!'e,n
blld geuit, dat de Regering bij ,bet PR.~liII,miA,nt
wetsontwerp' zou inleveren, om
welke hier door dil ~iskte mog-ten
te haDdeltlIl even Rils ill Australie
Prokureur-Generaal I&I1twoordde, dllt
dRn lI\l1D r~eds bad gedacht.

Overigens werd er nog nl wat 8fO'An'".1Wt
naa!!" of ook rozijnén ed',aardappelen
komende, zouden wordtlIl geweerd.
betrof ....ed er op wezen

VA.STE GOEDFJRIi:N

O. J. N. DEHPIRS.

Jan. 27.-r-0a1odon. Vas~, en Losse Goede-
ren, vnn A. B. OhiapW.ni.

. J. J. HOFM&Yon EN ZOON.
Feb. 2.-Steeuberg. Diet. Wijnberg, hvee

Stukken Grond en Loese' Goederen. v:au J. A.
Louw Sr-. '

P. J. BOSMAN.

Feb. 3 en 4.~Stell!lnbo.cb, Vaste e!l Losse
Goederen;l'Ian mej. J. Hanptfleiscb.

Di VOS EN TH'ERGN.

Feb. 7.-Wol-cester, Vaste en Losse Goede-

J. R. F KLEIJN.

Feb. 13•...;.Plaateen, Schapeu, Paarden, enz.,
van H. R. A,. Wesecls.

E. Ii. V. NOOIWEN.

Feb .. 20 -Pprterville, Erf, Ossen, &chapen,
euz., vau D..J. Louw.

,DE N'ILLIERS, FAURE EN co.

Jan. 27,-Bebouwde en onbebouwde Erven,
van P. J. Nierqp

dl., met loog, lI'etllt'-PIlrr:HtrXiéra
Doch QalUelO~llen
vll.n Malnga eo ~,n
stok gedroogd werden. diacUllie
anrdappelen wendde *icb voornllmelijk om
of er geene uil zondering zou worden
gunste van Nieuw Zeelnnd!!Cbe. Per slot
overeen, de oplo.ing dezer twee '!'ragen flan
nnll' over te Inten.

Tot de aanstelling eener Oommil!8ie
Mioiaters van ataande fIRn !lIlreed. }fen
meenen, dat dezelve uit dne of vier
moeten bestIIIIn. Onder de Meren die
den aanbe'Jolen, wa~D Dr. He.hn, Dr.
beereD Trimen, MeGlbbon, Seb. 'Vlln

De deputatie ging :been, nog al in baar
bare ontvangst. '

Wij gfllooven dat de PlUlr1iche petitien VAtn~,~AII'

e.k. zullen worden IIIIngeboden.
DO. HlDDINGH !IN Da. HkHN OVRR DE Z

WIJNGAAKD VAN DEN n~En. eLO

De lezer herinne~ zich den briet
Cloete, waarin hij v~zekerde dat de pbyl
sedert jaren bestond Iin deD wiing~d
Heudrik Cloete te Groot Constant} •.
ren die Wilt wisten VIIDde pbylloxera VelrzeJ{trllen
de beer Cloete oDlZ'elijk bad en eene
ziakte voor de phylloxera hadf aangezIe?
nanbalin!!" Zaturdllg I door ons ge~n Uit
Journal, blijkt, dllt Dr Becker, die door
Cloete WBII geDoemd als zijn ~evoelfln
wede aan den kant der ontkenners stond.
blIjkt het dat 001: Dr .. Hi!l_dingb,
zijn bezoeken aan' Frankrijk veel
het onderwerp verl~ende en een zeer
coop bezit, evenleer als Dr. Daniel Hahn,
oY!lrtuigd lijn dat ~r geen phylloxera te
s;.antia is, mur we} een insect, dat,
dingb 008 versekerde, indien JIliet in
ru~m 100 verwoeat~nd als de nh· ..U"x.prA
Op ettelijke stokken welke ' b;.id~.
Woen8dag ondenocbten, vonden Il] ]Ul8t

GEDOOPT.

In da,Nietme Ned. Ger. Kerk. op Woensdag,
14 Janual'ij; door den WêlEerw. beer A. D.
Luckhoff. eCI1 zoon van den heer Edward
ROgers Norlo!" met' llame Staniel Niles.-In
de Ned. Geref. Kerk, op Zondag, 18 JanIlarij
door den WeiElerw. heer A.. D. Luckbd1f, een~
dochter ;vap den beer Joban JohanQesa0n, met
tyLme MargareU'Ill JohaDn&. '- ,

GETROUWD.

:oe:nS(:mI~, 14 Januarij, door en tep buile
. heer A. D. Lnckhad', ~e beer

met jongej. Maria IJfiristina
; Ned. Geref. Kerk, op Maandag,

den WelEerw. Dr: J. J. ,.
de heer Johannes He~manna

'Drn Wilhelmina Ftancina

heer Joban Pie~er Vogt.
38 ja.ren eD 5 maanden. '

. dathannl\ Helena Haylett,
mllllonden.
. Francina Margaretha,

den beer Marthinus TherQtl, oud
'mlUlnden.

.::- Wt\lEd. heer Nicolaas Joflannea
~3 jakr en 3 maandeo.

- J
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