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K~~':K~;~~AF:;~~~~~S'l. ,; 1 ;:. . iM~LMESBURY.. , I

IIXEClrTBURSKAIt,R,11
W LLINGTON. ~. . B" , I Inden BoedelC;~I~~eF~Ldgus~eer F~~yERJlr I 'Struisvogels Benoodigd.

Let. el !',.At w' e,) ! ! '.",".',:'j'.""O . ono n:E ' . r , . '. ":Id . I Drl 0 d te \-~d 'I ht '" .~\:.IA:i '. Executrice 'I'sstamcntairo III ópg'e~~ en I I'J "erge ('""n C I' wense oe" ge_.,, DE """'ED Th J LOUW P t6r'n . I k.unnen.de bieden • , .' Boedel, z.al. pa~.liek rlOt'II., verkoo.pe.'n.-pp I Struisvog- Is t.e kO~l'ch vun vier tot zes.

J)E Terk&' in van den 263 AANT1!!EIr" 0i.rJ ~ J{" ,van or,... vI.:;.~.met anger I . P . 'Il n':" d'" F b ! t maanden oud. 'BOX.tk1 is UITGESTELD VAD- df1l' . aa~i de ~er~~lde aanzoeken om ZlJ~ P¥CHrrH!_ E ge egen ~e orter,vl e en UfJa,':gs ag 24. e r.· aans . ' Men rigt<3 zich met upgl\VC van prij. en geta.l
,I ,I 'tbans bewoon4 door Mevrouw de Weduwe' Du Psé, 'Qeeft Ondergeteekende gel88f>j ,I~I ,', '. • ': 'I aan . '

281tin dezer tot den 2den Febru&rij &&DIt.. QDl 1ietze~Te \ i ie~~p}Aatsc Jlloemfontein" alias VaaLklodf, i~ I.. ! W, B, :MILLS,
Eersten Trein, uit de: . ' . ~ • i . • •• . de ". Ardee~ln.g Malmesbury, all-e- LQSSE I Postkantoor S'imorulinrr\'

P. P. JACOBS. \~Op,VnJdag, den 20sten~FebruanJ e.k., ?~~~eE/~~N tot d"ll L"I('..d bchoorcnde, be-I

·1 publiek ~de; ;deh Hamer te brenge~: _ .' " il
-----·----+'f-------------·-"-----:---- Het jErf ,,'en\!ischt natuurlijk geene aanbeveling, Joch viOor liefhebbers, die met het- ,

ze)v~. onbfkend sijn, dient" d~~ h",t: Erf ge~egon is iJl '~ geutl'a.aJste gedeelte van het
blooijendé PORTERVILLE, rijkelijk vooraren val~ WA niH, b, 'plant met eeue groot€
vsrscbeidéobeid Yruchtboomen, waaronder een Pra:cht'ig PI~ANGBOSCH, en bijzonder

t geschikt ~oor eene bezigheid. I ;j

[
,

I Dt t:i~ellaar Jal almrdc d01'1I vr.. Ii~"pen I

~O Slagt- en Trekosseo. in extra. konditie \ , "
: 3 Pareu Eerste-klasse Broei-Struisvoge~~, '\-oorl! wolke eeue guarantio zal

. gegeven worden . \ il

\2 Paren O}>regtgeteelde Karpanrden (geleerd)
'4 Paren'" ,,(ougeJresseqrJ)

100 V ett~ Kaapsche Hamels
:1 Stel Tuigen, enz., enz , enz.

4 Paarder. (RuiIJs)
5 ]>f,'rrics !lll'l Venlens

, 11 EZl'ls,·
400 Sohnpeu,
14 Aa ntee lbccsl u», ill ;;óede con dit ic '
40 rarkeus,
2 Wagens,
1 Knr,'
1 Z,'Vlel en Toom,
1 rie-ivoor Plocg
.2 Dubbelc-voor Ploegen,
3 Enkolc-voor . do,
1 Losse n"k voor Os~cowngens,
8 Span' Wageu Tuigen,
2 Jo, \ Ploeg du,
2 00.' Zwengels,
(i Zt'iSSCD,
o WiJn~aten,

en het "vcrlge Gereedschap lot de Boer-derij EMILE H. VAN; 'NOORDEN,
behoorcudc, 'ZOd als Pik s on , Graven, ear.,
enz. '1 l)AA,RTOE behoorlijk ~elast door den h.eer

ALS1!EDE, ' !-I{WRIK BRANlJ, znl jvoor diens rekening
" ' publick vcr koopcu 'ter plaatse "Kuilsrivior,"

Het gc 7>'O:,C Assortiment ..,HUIS R ~ AD; . en distrikt Pi~Loorg.
ei,iiiclijk :r'

Ui) ~iïliUldilg, lG Feb. a.s.,

K· A PSTAD. WOEN

I<ltra ,'ett~
s

S':la~tossell
~ofi.itn
Trek~S8e1.

GO() Mudden Haver,
200 do. Kooru,
101) do. R,)g.
3() do, Garst

H. WEnn! AR, Seel'ctar.is.

J, W MOIlREES Jr. & Co, Afslager I
Malmesbury, Jan uarij , 1880, 'I
-.-----"-1-----------.......;.-

De iS oomboc-muatscbappij "UNION"
, (G ILtl(lTBII,RD). ~

De Hoomboott'rt de er Maat~ebáppij v~rtr<k-
ken \"',0 Kaare!a I naar

ENGELAND,
via Madeir-, om den and-ren Dins s I~,le St.
Helen .. pn A~ce,,~i~n a8nlp~~,'udt! (lP bepaalde
tU'scbelltijden.
ARAI~, K"pt. (',Id~E9, 3 F..h. 1880.
GERMAN, Kapt. COXlI'ELL, 17 Feb. 1880.
A~IEHH'AN, Kapt.. W,IIT, 2 Mallrt IR8Q,
PRETORIA,.Kopt- LARMER, 16 MJuu-t.

~H': PI,: KUST;:Hf(NS t;N NlTUJ
V, ,1"1'.1, 'II ii om' cie v'erfi.n, 11.~eTl, !la

nn' kOlli ..t v nu it·dl"s ~to.)mh(lot 1'8" E,"J,!f-'JSI'·',
rIl' en' i, ,,, 28 df\j!cn 'et de Stcomt.o I na»r .
Nat"1 h.r,' reis v"on I,u~r

ZAI(ZIBAR,
te Delaó:onboni, IrrblimBsne, Quillim8ne en 20

- :\lo/8mbiqu" iI<lnlej!gende. IU
R.'onrbar'jes wor,le/i ui.g ereik t I, gen ,'pr- Itt

mjndtrde Prijzen. j ,.
~Voor V,ucht of Passave do,' men aao,o'k bij '~

d: Ks".toren .fcr Maatschappij, in de AJld~rley· [Op Don,p.erd ag, 5 Feb. a.s.,
,trnal, TROS, [, FU LLlm, . ZAL de O~dergdpekeu~e pn,blic.k doen ver- "

lJireklt'Uf (;et" ra;,l voor Zuid .\ f I il, I' J koopep, te KlaPIIl~._rs Station, boven."
____________ -r--r- , \ gellltJld getal\pSSell eo Koeijen .

Naar Engeland via Madeira. :! H, J, JOUBERT, .
. !-)E Koo, Kol. Maalstoomboot Paarl, 26 ~~norij 188(),

ARAB, S R. P. CAINES. DE VIL"LImtS. FAURE & Co" Afslagers.t ItN.R., Gez:l:,:voerder, zal als boven- ---- - -- ---~
:,...,. -'{emcld vertrekkeu op Din~8dag, ~~. :

oen 3den Februarij, te 4 uur 's narniddage i ~iIl" .
Passagiers worden 'verzocht aan boord le gaan tl \ ' ,'.
aan de Ooatkaai: AlflG'ed Dok,. niet later dan 3 ; l.:' , '. .~_
nnr 's namiddags- een lsding zal ingenomen • -
worden na 12 uur ('8 "tJiliddags) op den dag VRO

l'ertrek, Voor Vracht en Passago vervoege men
..ieh ten Kantore vao de Stoombootmaatschappij
It Union," No. 63, Adderleystraat.

"
"

:,. ,

VerversQhingen en eene heerlijke behandeling voor
KoopeÏ's en Bezoekera als naar gewoonte.

, . ,,
EMILE 'H. VAN :NOORDEN, Afsla.ger.(.

Vend~- Kapt6or, Piquetberg,
1 Ja.n U&'rij 1880.

200 I\xtril \' eue " ~riuo lIamt·ls . i . ~. : ' ,
50 ". ~, Hapatu nok!{eD. !De\~erk·D.,pi8gprecies ten 10 u~e te beginnen.

Op Ma~~dag, 9 Feb. aanst., , , ; . ,. . '
rr ULLlSN bf'~l'nstllIlHUl) S..."cilllpe~ en Bokken J~ AA'D~l';'IJKSCHE V, .Ei'R','KOOPI'N·,.G.Lj pnblJe~ i~'I'Ord(,ll ;orkocht mt de Kraal , ~
van dell heen GeilT !JU 111lT, Stcllenbosch.

~r. J. UO~MAN, P. w.o.;
i , Afslager.

, Stellcllbo:;ch,\:!IG Janunrij 1880.

Naar Mosselba.ai. Algoabaai, Kowie en
Oost Londen.~~ DE Kon, Mailstoomhoot

~ ,'t:!~R~~~,AG,~'~=
'voerder, zal als bovengem~ld vert'rekken ~p
VRIJDAG. 30 JANUARLJ. 'smidrlslZs 12 ore
Pa_glers worden versecht aan Boord te jllUt.n
un de I)ost Kaai, nil:t later dail Il v Ol, Voor
vTacht of pasBuge ven'oege men zich teu Kantore
nn do S~ombootmaat6Chappij Uuio[], No. 62.,
Adderleystraat. ' «

. ; 1fALMESBURY

EXECUTEURSKAMER.
I '
\ i :; ,

rlE BEER lJ SLABBER, van woonplaats
U verandercnde, zal ter pl:iatso Theefontein,
va~ den beer ~.!:iMITH, op

Donderdag,: 12 Fehruarij 1880,
PU:ILI~K llOKN VERKOOPEN :-

25 Slagto8~e[;' in goede condite, 7 en 8 jaar
ond' '

55 Trckossenj do"
20 Aariteelbe~t()n, do,
3 Jonge a:e~g8tpaal'dea, 1 jaar oud
6 Merries; ~ en 7 jaar o.od, waarvan twee

met V~nlilns
2 Nienwe:LE\erwagens

Bakkar; en allerlci Boort van Boerderij-
geroodscl:(ap.- Verder :-

: : .WAAN.
i :

300iMpdden Rog,
80 I :.. BaarJkoorn

100 \ 1"... Haver.
B. WETRMAR,

Seereta.ris:

AFDEELING, ' ,DEZEIN pnbli~ke \~erkoopiDg.
OP

Did d~ 11 m" t DI'; HEER .Tm£. PI':TH,ÓS LOC\y, '~anon er ",g aar a -s WOIlIl\g.vel'a1l<lcl'ell<lc, hceft Jell Ondcri:;c.
, • ., teekellllé gelast, publte!.: te verkoopen ter

, . plaatse "LL'~n,,"cnknd," JD de afdeelt::" ~f.l-
A.LS' WANNEER TE~ VERKOOP ZAL \VORDf~~ AA:iGEBODE~ méabulY, op , . ,l

i D' VOCOCNDE Wgens?a~; ,~,:,,:.ebr. l~o,
LEVENDE HAVE, \ LOSSE GOEDEREN:

lG Ezels, 4- jaar ood, groot en sterk
18 Paarpen, Ru'ius cu .\Icrric8
\4 Slagt- cn Tl'okossell ,
Kl Aall(eelbccsLen
U~;VUlkcllR
~lTCIJt\vagqn, [ljcuw

, il Dok wagco, do,
I do, do
1 Ope~ Kar op V ('l'en

1 B"k~ar op, Y eren
1 Waterkar
:2 Dubbele-voor Ploegen
2 Eli kele, do, do,
I paal-'extra KartuigeIl
2 span, Wagentoigeu, kompleet
2 spau, Ploeg do. do.

Z",er;rgels, Kettillgs CIl Tonwe,lI
300 Mndf-leu Zalldhaver
'101) Jo, Zaadkoren
JO do. Rog'
4u ,h Gll!'st
3 stel Le,lcrzakkcn, bijaa nieuw
3 do~ Zeilzakkcli '
:2 Zcilkribbcn
5 Zeis$oIJ, iIl goeclc orde

800" ~Iud:l~n lIMy,'r, goprj \'onr Zaa'!
100 " Kort'n
200 " Ro~
200 Garst" gpscbikt \'00:' Brou\\'L'rs,

ZUID·A FHIKAAl'\SCHE
KONINKLIJKE MA'ILDIEN8T.

lit Kol. KOIl. Mail Linit.

,l)E S'rombooten dr!:.r Lj, t" verlrt'kkeD van
Knaps' ad n"a r Londen om d~n 1l,llderrn-

Dj"l'!~cla~, via Madeira ell Plymouth. le Sint,
Helf!'1la 'n A8C.81Uiiull aan!e~genrle op b p,aldtl
tU8llCbelltijnell, Relonrkailrtjes ~ order) uit~l'rpikl
IegelI e~De vermind,·riol! .all 10 percenl,tu!sch,n
Engelar,d en de K&llpkolonie en Natal.
J"n. 30, 1880, COI'tWAY CASTLE, !\Rpt .

JONES,

Jan. 27, 188(J EIHNGBUHGH C.\STLE, Kapt
DUI'CAN,

Feb, 3, 1880, DUART\CASTLR, Kapt. DOWDY.

,JNm:RSON &; MURISON, Aglutt'lI.

3 en {)jaar and I
Paa~' !sIe R:tasse Rij. l'!1 TrekpaardelI
Extira SchidpHard
Jo"ke,Paarde" viln 2 tol J jaren nurl
CJ t'd rel>sct'rile 1\1 errit'll .
EztlJls V'''I :2 lot 4 juell ouo, Illee,l :0\1.-" ~,·tlro.'i,e('!"d
SI81t., Trek- ell JOlige Osseil
Ge;;o,'rrle OsselI
VarftlJ~.

I

£!
1
8
$

311>
80
8

30

LOSSE GOEDEREN,
DE Ondergetookende zal een ieder iD regten

vervolgen, die mnder zijne toestemmiag
op zijne plaats .. KLEIGAT JJ. uitspant of I

zich aldaar andel'o vrijheden veroorlooft,
p, J. M. PHILIP..

'l?~ketberg, ~_ Jan: 18~~.:.._ _ _ _ _'
ETROUWD, met Speciale Licentie, door
en ten hnizo van deo WelEerw, hee!' A, D,
R()fF, op deo 27st.on dezer, GIDEON DANIEL i

Roos, met jongejufvr. MAGDALENA CATB,,~RI~A
PAULI:á Roux, docht.or van den heer JAN ;!{0U'l,
Tan Maddergat. '

14almesbnry, 15 Doc.

De heeren J. W.\Moorrees Jr, & Co,. Afslagers., ..
GRANEN,

I
I

EfECUrEURSKAMER
Pnbliek~ Verkooping.

. . i

DiE HEEil li. J. SCHREUDER, door
\ ziekelijke ~omstandigheden verpligt uit

zijn~ bezighei1 t+ gaan, heeft. deu Ondergetee-
kende last gegev~n om, op

I ' ,

V~jdag,: 27 Februarij
I ':.
, Publiek: te doen verkoopen,

Zijn\~andool )0 ;Je plaats" Rondekuil," gele-
gen i lD het Zwart,land, in de af1eelrng Mal·
mcs~ury,. t

, l VERDER

, i .

1880, ,Chinescbe

N.B. - De Verkooping zal precies ten' 9 ure beginnen.
J, v. S. :SCHREUDER. Gr,,~en, Pikken, Vorken, IlIlZ,

B WETHMAR,
Secretaris.

Aan BloednrwaDten en Vriende.

WORDT hiermede beKénd ~.ma8ltt dat het den
He.r bllh.'g,t h.~ft lot &icn te nom.n op den

9dell d.Ztr, 0118 Dnehtertje ELlZABl!nI LOUISA, in
deo ou,terliom van 2 jafen en 5 maa.nden, eli op den
21!ten ,j,zer ,0"8 Zuolilje FRANCOIS PETRUS, ill ,ltD
oudadoai YUU 1 Jaar eli 'J m.Anclen,

\', S, BorHA,
!", M. BOTHA, j;teb, LE RoEX.

Worcester, :Jl Januarij, 1880,

Malme~bu,y, 2Z Jalluarij 1880.

Ml\lmeHbur~, 2it Jan. lS81),

J. W. M09ITeeS, Jr & CO, Afslagers:& 'CO., Afslagers.Jr •J. -~----'--

en Oostersche Produkten.
Aan Rloedferwanteu til "rieade.

WORDT bekend gemaakt, dat het den. Heer
behaagd be!)ft, glsteren a\'ond van OU8

weg te nemen ons geliefd Dochtertje MUGARt1'HA
ALB'ERIÁ, na eCll z;iekbed van 10 dagen, in den
onderdotn vao -1 maanden en 7 dagen, diep
betrenrd.

_----- ~ - ---- ---_._.--_ .... - '-- --_p-DE Onde+eteekc~den ontschepen tbans ,- SOHAPEN EU LAMMEREN,.,
. Ex "Taiwan" van Foochow,' DE ();\,DLIlGETEEK [);nE HEEFT TE KOOr

2100 KOLLIES THEE, BESTUNDE IN:- ;;110 Jlrrino Ooijen ...
!Congo in Halvckistjes en Kistjes :106 LamUltrl'n. .
.,Souchong in Kistjes, vier kwaliteiten HE~RY VERSV~~[),"
Gilml1-ns Mengsel in 10 catty en ZO catty Kistjes Preekstoel. 1~I Jalluanj lP~O. '
,~Wel~'ekilQde Caper, Welriekende Orange Peko en,Gonpowder Thee. ,......__ ._. -'<-

. \ i Ex ." Herman" van Hongkong. , . ' . llE, STELLE~BOSSCHE
250 Kistfa Geolberkonfijt en Chow Cb().\v in KistelI van ;'C8 G Ibs, Potten cu t;caal'- 3 Ibs. i P b'I' B- ' '1,1 . u . • '

Potten, t'ol ')erigt. I " . .,' ! U le",e ·~C100 VtiOI' JICls.les.
" ,EN VERlI' ACUTE:- ALLE DAGE!', I; .

i Ex "Peggy Dog" van de PerzisChe GoH i 'OF; .harl~ksche Algemc,'Cnc Vcrg-n,deriug
3200 KOLLIES DADELS, in Matten. Zakjes en Kisten. I I g"tvaUd A.andc~J'lhoudVe~r \'an dit Illstituut

'; za ~ lOU en, Wilr en, ,Y" lh de H.aa.dzaal
" .' EN HEBBIiN VOORHANDEN" alhicl\ "i' '

Seetu, 'rafel, Ruis, Rangoon en' Bruine Rijst, ~Ii'ook Mauritius .~.iker. Vr'IJ~dag'~den 30ste' n' ,Jeze
Een groo~ voorraad van alle kwaliteiten ill "roote eu kleilie Zakken, , : . u. r,
Alles ver~rijgbaal' tegen de laagste Marktpl~jzeD, \ ' T~:-; ELF lPoL .~ 1I0RGf::\~ " .

!. J, G. STEYTLFR & Co. J. G. ~'1ADER.'
St,. Georg,eetra.a.t,·No. 28. H .. ta .OU· ·,cere ru.

znll~n verkocht wordeD. do Losse GoeEleren,
beat4ande in:' i .~ ,

i 6 Koeijen !met Kal veren
;200 Sebl1pe~ _ .
25 Bam~ls!e1l "h a pa tc I'!!

4: Trekp~den
1 Rijpaarq
4: Ezels' ,
1 ScLoillche Bakkar
I'Wagen:
1 Zadel:en Toom
1 Spau 'Tuigeo, kompleet.

Hmsraad,; Graven, Pikken,. enl;
, . B. WETHMA~

• Secret~ris,
M1tJmesbllry, ~ JIIoD. 1880.
J.i W· Moorrtles. Jr. & Co.•Afslagen.

J, L. FERREIRA,
A, A. FERREIRA.

K!oi[]he~vcJ, Jan, 14, 1b80.

bn BJ't4rrrwaulrn e. Yrie.tlell :i·

'l'lTOROT hiermede bekend gemaakt: dat!
Y l' het den Heer behaagd heeft tot ,doh te •

,Demen in den jengdigen ooderdom ~an 6 j8re~, I
4: maanden e[j, 3 dagen miJn geheld zoontje 1
PIETER, aan de wit zoorekeel, na een smartelijk: \.
lijden van 22 dagen, ,

Ik zwijg in den Heer, want wat hij ,loet il!
welgedaan,

p, W. LOTZ.
Ras ziju Puts, Gl'lU!veld.

24 December 1879.

a

,
~" '71' ,

{ \ !. , [
~~~ ..~-'-'t

I

S nUil~'~OG.~LSl TR
: VIEH:EN,T-YEEH.T~~ PH.ACHTIGE

I ST.l:.WlSIlOGELS( meestal HANEN,
, de beste in het district ~ij locpen thacs op
I de plaats "SimnnBvIIJlci,": waar men deselve
: oozigligL'1I , kan. -I)w LiJz~hJerbed('n vervooge
I meu zich bij de Westelij ko (Proviucie Bank.

I

., Spauucn Ossen I

'" Koeijen en KRI·..,'~cn
:j" Schapeli ell l3ukken
J Paardvn
; Var kuns. ,~root cri' k 1.·\ n, en een

l-ft rl\ dik, vet. Zwijn ,
:--t,,1Ju k keu, i{iC''Vc:r en Stroppen
l)aal'l!cll\\'ugt.'11 compleet

J Ploezcu comph-et \
~pl\n Toi~el', d Hnlfameu
:'chroef. I lot grbl'('idc Bokkouvellen
Bossen I )c:kstoo ;,
Pik kvu, Grnvcu, ~clloppeD, cuz,

,GRANE~,
30 ~lndd(o lWF, II.': d". Koren, lno d~,

Haver. eO wul \,<'rdl'l' [Cll dage der vcrkooping
zal aUIIReut'Rgt \\ ordelI, '

Crediet en Ververschingen.
,

VClldukalltoo •. l'i'111dberg,
~I~ Ja:;uari,i ~~1J.

E\ MEEL.
BELANG H 1.1Kf;. AFSLAG.

UIT11CNTE~1I Kll:lplich Koren '
Urof en Fi:1I ~1(',,1vau de eeJ't.te kWllhteit
Ho:.; L'll Za,aih'Ht:I',

Koopers biollCII ell boiten de stad !l,'elievell
eerst ":\:11 Ju PflJZUIl tc onderzoeken, alvorens"
hnlllle urders t.c plaai,'icu,

.1. C. ,~ILBERBAUER.
StoommolelI';, tllleLj(jllspJcill,

~:) Jannanj I ""..t' I.

STELLENBOSCH.
EEN ZELDZAME KANS.

\1
\
I·
PCBLILKE rEIU\OOPI~G

\A~

laste CII Losse Goede.'eu,
l\lEJ .1A~ llAUPTFLEJséH, zich va~
,1.l' hare licsloIOUIl'rillg<:ll \\'cllsclJOoJe te oot·
cloen hceft .JPII Ollllcrg<.:toL'k,'n.Je gelast publiek-
te _Vl'l'k()<,)pe~ ol> '

:f'F~ 4 FJ-:I\!{\ .\I~IJAA!':-;T"

I, Hare ~eridlijr(! en welin!l.'cricbte WO.
! N1NG ell InclJligcli \\ï~KElj ("oot'zlen van
alk geruakkt:ll;, ~l:lej!en in het mee;;t centrale
gCUtt:llll "au hut ul)rp PP ,jc Il hoelt van Kerk
en 'BirJstmtt.'n, eo b"ke' cl ,als ue .gescbiktste
p!a.'1.ts VOul' Jell Handel. bene rens 2 FRA.:\.UE
COTTAGI·_:';, gl,,',l vt:r!JaurJ, lIet ,b;lgelJdom,
zal ,'er"t ln:l I'l'ft:i'('ll'fI worden opgt.'\'eild en
da~l'lJll gi'Z"lll~llli,lk tOI g-"l"lf'f van I\ooper",

II U)~:-;E GOEllI';~U~~, bestaanJc ill een .
g-rooten stock ~t'g't)tit: Goedereii, als LinDen,
Twct.',ls, (hitzcn. Brul'kg'ocd ill soorteu, l\laar.
~emaaktl' :\lUllb KI"e'''''cen, ,1Iem(!t:nii,Boordjes,
KOlisen, :--iokkell, 11a"8 en Vroawcn :--it.cveis, '
Zakdoeken, ~int, Puutjcs, i i lIudschocnen. enz.
enz. t

111 ~{eubelcn, lx:Mt.a.ando iu Tafels, SLDelea ,
hasten, L.:Jekantl:n, Coaches, l] la':, Aard~'
werk éa Keokcngerl'c:d..chllp. enz. ('nz~, ell wat
('I' verder fU':cr to h[UP z;d worJen a.all<'cboden

, I' J. HOSMA~, Afslager.
:'wllcoboscb, :J Jaliual'IJ, 1,,~'),

-~ .._~-'~------~--~".,------

VERLOREN, "
EE~ Zilveren Zakholologie (La3y', Watch)

met Ketting, le W'eJli"RtOll of tusschen
\\' c,lli"gloTl "I: hf t J)a} IJ"g"li," dic het tcrag
bezorgt aan .1(:fJ O:"l{'rgt_'lL"(.<<\pn,~t' (Jf aan den
beer ,\ LPf.I,li; [JK \'1;!.I~I.·, ti! \\'c.llrCl;;-~OD,UIl

::").r BGBGI::H.·
Ualjosphat,

I ,
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. }
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PU Ev~~"Y.':~~,. B~langrijk~,yerkoopi · . ;,.:,.!'p!"I~:D~~tJZE.1 E PUbliek_e l'er~oopiug.
" .. a~,e en Losse·.·.·fioe

i

dere.' - Keil.,.: tLa'ar ITaat'., ivoor do Meisjc86cbool d«u-Eef!Stal ;0 O' -.,P' l. N: G' 1')- g 0,Jergl:~(lkt (lde",: Jaal.toe behr) 'r;ii~
....di 'Ill .. U I' ft na Alb,". '. . , .., . g.Ias ' dour 'den ,,-, ""ANCOl'; C.

i, ,~ ! 'DE!P.d,'"",,,k •."d.DI publiek en door be ••• - .ij, om .n: VINCK, van "Uit"'g'" i.. de M'"h ... ''''
~.~.lleG.N.r•., ~ru., .'J., i ·k~,...,"W''''''''' . iF all. 'N".•n ".;' EP"':."'''. . 'n ...! ".Im~b urs- di •• 00>........ is ,ij..V'~'"""

AAN DE PAARi Ol' ~'iugsda;.:,10 Feb, 1 OO~:~~~;:~':"::"';;'~IBr£~~OOGTE; DISl1RI : PIQ:UET8EJlG'.W~m~n~~d~Zg1ille;oM:aart aa'n'st.,
1 : 's MuROENS TEN TIEN UR!!, Generaal, van Opvoeding. 0 W . da 0 ; • e . ~ . 1 , "'!ml DE Ondergeteekende, eeue veran- 40 Stnl(vateo, 6 en 7 Le~ger. nat :. : £150 per jaar, met vrije ~oning, I .Op. oens g '1. 8" ebruan' J a':s op b vengenwld., plants publiek vcrkooppn.lIJ:.:. d.,i,. wen.... nde te maken, 22! D.. 4 do. '000"'" rauK~tgao..,. M' te nem". . ., ..., . , .' ! ;::'~"""" . rm'Llig. Levende Hi" en

beeft besloten publiek te doen V~I~ 24: Leggers AsaÏBbente zal verschaft worden, indien, ZIE 'VORIGE ADVERTENTIE." oedereu, Ills
~peD, . ',I 25 Pijpen en een aantal Emmers, il ' der i~rlillgeD lal!.:s eischt. . LEV END E HAV E ~

. Trecbters en Vlootjes, ..i. .li i!.:ation;imet getnigscbriften ,,"orden ont. 1:
Op Donderd,ag, 29 dezer, '! .: H. ZUIDMEER, i tot dep lOden Febrnarij ]880 door DE HE~R JOH. ~ICS. H~MMAN ;heeft den ondergeteek~nden ge~t, alsdan :-;pan lste KIII88e good gedresseerde:Kaap,

Wor~ster, 15 Jannarij 1880. [' ME'R ' publ,lek voor zIjne rekeDlng te v",·.rkQOpeD, sche Ezels. vaD ~ tot 4 Jaren ~ ,sijn welbekcnd ERF, gelegen in de Zuid~ ., " '. . DB.' A NS,! 1 Opre"gte Ezelhengst, G " .1 \"
Paarl, front rnakeude naarde "",.""",t. ml>t B~ ;~OS.l TII~RIN. ,f 1... ; ; •H 8",","'"'. Pri" . SO, lI.d••• fraij. Z r. 2 J oug. H "m, gOO re ssee ,d i. "ig, 2
het daatpstnande saffisante. weJiogerigte Dub- , I, 3UO de. do. Gar.t, jaren oud

~~~~I:;;~t~~?Ift;r.€t7.ip.I'(IBLIEKE ,:i:", VEAl,:K'.'O·OPIN! G ll:£:;r~:':~!:i·~··, :Ê~:~:;::::n::::::::i:,:,re:
boom..... hebbende .ilg.m. .... T.i.""",~ ~ ij. S I••~.Dito, ';, 24 Trekossen, goed '00' S':gtere ... Tmns-
" g, se~ik' '00' het drij.. n m.... ig" '. • I. ii PrWj. s i ,.I., ... 2~ur •••, po"rijd.re'

:.ï:t';ri}ij,:d';.~:~,,:,,,~:;:.':':. :':'~h~n*.: .AA.N .oE i ~A~RL,: 4. foil. lar ., klei, •• K!M~ r~~;::"'::::k~:,...h,.~M"i~. Hamels
minuten gelegen van het Paarlsclie Station. " 'I, aiet eel 4un.a .e~. ,.in•.·r.del ,oet. LOS SE Q0 E N'!' ':i,v~ :i': . PERE :
H~~:~,b~li~!;'~~~';""'Lod ekan,,~, 30 Z...:,.eer Kostbare;l" ~O,inbel1olt.;,wde ErveJL OOk&~,~'~i~'~:~~,~~:::IES~~ 9 UUR BIDINNEN. . 1~~r.~~~':~:;,~;.~...
NegotI,'e- en Smeerwaren-vao'alle soorte.J. EPI 1 S ' ,n-r

LO ~ '; ". tra d ,. .' tii t 'K' pan Dleuwe-y.ageut'ui~en'
i EINDELIJK: . ~. 'i I. . .... ~ - x ra aar enmo en en .een par IJ ex ra ; oren, I ,,: .~ Zwingels. kompleet

30 Mn'ld~n Kourn, 50 do. Rog,'100 do. Have", I)E ~ndergeteek~~de, niet langer we~1'8.tabd knnihe~p~ ~ie'den n de herhaalde aan- R'.t.1.•.im Credi.e-.et e'n V·. eirverschin'. glen.. LH"lf 'L;'ekgOtJBd, k;ompleet •. - !i•.oeken Voor zrjne Erven, heeft nUi.besl"ten Publiek te doen rkoopen, 5 agger, slit'Sell een n,cnigte audere Goederen, te veel v 1 Twee Half- Aams Vat •.'

. n~o~i;:i:~:I,d':.Qr. l J D KRIGE. : Op '(IIoensdag, den 4deh' Jfébrilarij a.s. DE Li~'r dl RI\TIEF, "', I~ i~!'"'
Co., !f,I-Ken. .: .... , . 10 Pikk..

Paarl, 15 Jannarij 1880., : ME-'T I~U[.,M. 11>:. O~!I US, Afslagers.
." .l)i) lj~ Vendu kantoor, Piquetberg,CROO'TE VERKOO·.-PING· Bovel)~eld getal Erven, zijnde allen g~eeh;en vani,de OU1E PAST.RIE, front makende 5 Jan .. 1880.

gaar di~ron~ S~s~n, en gelegeo in beti bI~~en~4e en v~cbtbMn~ gedeelts vsn het ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~f.' ~~_

Dorp,.?e;kend onder den naam van "BREfASXrLL~," all~ beplant met Vruchtboomen I WELLIN G'rO N. ! p.' BBLlEKE VERKO' O·':p" IiNGen WIJngaard., Alsook, , Stil i, /

.: IJEEN BEBO 1i!Wl) ~RF, PUBLIEKE VE H.KOOPING IáTEElÓIERG:~;~;~';.wciDERIleJlz., gelegen ,Is boven, onder Llzereu Dak, betstté,nde Vier HUllrkamers, goed verhnurd. VAN VAN ' ,

'.. ' !, l· G. J. MALH1<:RBE. 'i.HU.·ISRAA.D,~ : ,e ,HUISMEUB,ELEN, ..•..'Paarl, 19 ,TanUSTI] 1880. ..: . r ' Z I PI
""U.,,, , · i' I i SLAGT EN TREKOSSEN, I ver. en eetw~ren,"Altona.": nabij Philadelphia, Xoeberg. mE VILLIERS, FAURF &! CO,) Afslagers.. ENZ ENZ ENZ

'. • -. 1 Str~isvo.~.eJ..s.._,_enz. " 2. ·STUK·K' 'EN" G'gO'N'.~.s,'DE Ond~rgetcekende, zijne opgemelde plaats UITGE' I,D'n I.J-'I\ ')1"; _ . M

aan 1
2i

jnen zoon verhuurd hebbende, , lvll\~ i ~ 0 '.V iid . d 30 d rn. den Bowel van wijlen .den W.l.'.-Edelen
heeft den Plldergeteckelldeu gelast, dieotenge- p iibl. k : I . l· p, riJ ag, en ezer, .... .Reer J. A. Louw, Sr. :.. iv,~lge op dag eli plaats voormeld t.- verkoopen, ' illf1' '.)" •
SlJne Levende Have eu lloerderijge~eedScbap, . 'U' IC' e i:'i' 1'..;•., er [:..:.·O.iOp.IOg, . '.' 'SMORGENS TEN lO URE, . Op Maandag 2 Feb~ija ••
"-welbeken~ als van de beste soort en' qoaliteït. . , / kV. de' Ond'ergeteekencie, die ra.~ Woon- ',~.,. riJ.

3 Spauj oitgezocbte Ezels, van 4 tot 6' LJ plaats s "nt. tf' veranderen, publiek laten - -.---_-. _ 'ii'

jaren oud 'i '. . . verk~pen op ue pia.als van den Beer QUINOT, D.. E Ondergeteekenden als Execat4~ten .~u1-
4 RiJpak.rden TE POR'l 'P, ~DV,,'IT ;:'..LE,' ' te Daljosapbat, ,. leo op bovengemelden dag per;~.i>llbhelte
3 Ruin I do, 1.. ~ lJ LJ. A 20 SI t l' koss velling doen verkoope.n ;_ C i

2 Karp.ardeo, groot en sterk, 6 jaren oud qP l . i . ag eli l'e OSSei!, ZEKERE TWEE ~TUKI\EN GRONDS,

li~!;~ieu~:~JteeJ Merric." met, ]-jarig V' AliJDAG 'EN! iZAl" lUADAG "laaroodereene.apanegaleRoode bij elkander ~;e~:doeo~~~o!ete~;~~~e:t:r~i:~éenn;;

~!:~i~~ri;;::;?~~:~"t~:~,r~1~, " . j . 1, .. Ii' 1 " gOOfoIih?£~l:::~:~:~::" ~~~ISRAAO. ,::,:D~:;""s~,;.,~d~
II> Varkens, ~ Zog met Kleinen. . , . AL~MEIJE ka~lten. Beddegoed 1\leedetkasten, Spiegels,

] Wsterk~r, 3 l:lokwagcIIB. :l LecreU;en Hnik DEN 6DEN EN 7PENI!FEBRUARIJ, , " • een HollanJ;l,'Icbe 8 dagen. loopendë Klok,
met Tent, Bqkkar 'lP Vecr'!'II, :J span ~win I.. '; "TE BEGINNEN 9' '.,1 A.M. n.,.RECIES. De Gfwone verSthfldeRht.ld Ilulsrud, Ba.r~meter~ Zdver- en PI'etwarerl, Ol-Ii en
enz ; Krniw~gens, I "ier-voor, 2 Do bh, ' I r. N, H. FA.ASEN. ,Aardewerk, Kenk, ngereedschap, ei!z.,etJJ.:, enz'
En!.:ele Ploegen, I Land en I Brilakiands L. r' , ( "D teD laat t 'd 1,._ . .
f;ni}macbiDe.l~ spao Wagen- en :i span Ploeg- , . I i ; J, FRED. PENTZ, & CO., Af$gers. . st.tra Ofer eaK! .. ' efl
tni~n (kolDp~eer), "ateu, Kiste~, Zj\'ef'peo en DE Firma JAMES RUSSELL, & Cp., besloten hebbende zich te ontbinden; heeft' Welliington. 20 Jallnarij 1880. opcn h.r.
Stokken. h:~mer8, KBjatenhooten 1I'rechters, dli!D)ondergeteekenden gelast alsd~n ppb.~iek te doen verkoopen, alle GOEDEREN. "fa:rk!ll!tad. 9 .Jau., 1880,
KlIf- en Mnddeozakkell, euz· tot haar V~ntJootS'Chap behoorende, bestaande in:- . 'd ALSMEDE . ,

.'COR D. \" DER SPUlJ. ,2 Paat Gedresseerde Kar· en Rijpaardin i. WO RC EST ER, HET VAATiNE ilK LAN DG0 E D
J. J. Hofmeyr en Zoon, Afslagers. 1 Sp~~ Uitgezochte Ezels. waaronder iP~aJ FraaiJ'e Sch1n1mels bestaánd~. in Stnkvaten, Gistknipen, ~rs

' '3 V 'i " Vi k · Bra.ndcwIJnketel, enz. .· ' ~ -, - ~ I · oge"truize\OMannelje.n 2 WVfies~. Broeivoge]e; le bezien bij den heer .. er oop1ng BENEVENS '.'

Publie~e ferkoopiug. 1 Ka~~!D~~~hoi!~~RKa~~~:~!~O~ieuw> i' '" "" ''"'''"' Een Groote Veldtent kompU.t.
; .2 Paaf .Kar· en 1 Span Ezelluigen. nieu vr'! ! Vasf e ell, Lossr Goef!eren. V.. koo1';"g t, "'g;,,.mt .. ho IJ ,lf;,.:DE Heer i JAC. HEXDK. VAN DRR MEll.wlt. ' ; ~. ' , IJ rouw . "

door Iziekelijke omstaodigheden g~ , [1 HUN Gl,~i,09,.,T,E . . ~.'.' . DEIOenodo~prgetcekenden, daartoe gelast, zol- 1'1;, LOUW, ~ Excc~n~nl ')E HEER PIETER KOTZEbee.ft,
noodzaakt zicn van zijne doerderij to onWoen, G t d H d I iD. M~LljERBb, TeBta

l1le
....·.ot

tlir
! . wegens afnemende gezondheJd,

b~ft d" O,q".. ,,,,,""," g,'''''w.p eassor eer e '.~'n e sv~orraad, r.laturdag, 7 Febr. aanst., be ¥I. AURET,. <~; besloten t.t dell verkoop van zijnWoens~ag 4 Feb aanst ' , HESr AANDE IN ALT,!' ts00R'fEN VÁN ,. nee"n J. J. Hofmeyr & Zn.,' pead,t'g Landgoed

~';,hi~~,~f~::t.:7;;:'~;"~~:.f::'Jd~'(;;~£! lIabafa ctareD, IJzer· e~.i,;,..·.1rnidemerswareD, P'bli'koo,::,;::9:d~''0 "", .. . PUBLIEK E A~N •LEEUWENHO F '
Tolgende Levl~lJdo Have ~r. LoSie Goederen als , ' I. VASTGOED.-7.oker ERF, mef gebou- I'

' , ALS·-i .;, weil daal'op; groot I _Mori-(ell, ~OO ~dell, ""lT
j

:.E I~.I·\T. _0 OF." INJ Q,.,....'..... I gcll'gen i~ de Tuinen, en zoo welL" V ; . h't PI '1 C d G j . i: Kl . . gelegen ill de SbHl Worccstel'. tegeQover dc l' : \) - i be. kewl, dat.. het lJaa U wel ij'ks bh"'. mnen: oeI)C I Z. uwee. or uroy.. emaa.ttl e;.. eederen, Ho~den, SteveIs, Ploegen, Pakhui1.f'n van de hcereD .fHEJSLICJJen BER- esc rij-G Pkk K ffi 1 K ffi S ~ Th . "Tt'n l'L_AAT"'E' . ,. I VillI.! beh"eJ.t.'I rav.en. 1 en. 0 Jmoens, 0 J. UI ..e.r...,; ee, Rijst, Zeep.,.Olie, enz., enz. liARD, Vroa!{er hdt. \v.'OIlCrr van den heer J. p, I ... u I "

. . JOR S 1.;1 I I d t K' t' e' • ,. T~TI eilJc,le aal.l ·llet. \'erl·~n!.!,j.l) V:ln'• I EINDELI"'J-K'- ." '~I,' DAAN, • r., en uC{eli' a s een er voorO!J.ams e .• P k tL,n, . 'c ~ _

'.P', , Eigendommen in peze slad. . a. r',Tler, . I e ~rg, 'I' ~.()Openl t. g?lnbet te komen, is de

I<:ell~I'(}~hl '1I01'I'óUld fall ",iji~~~"Bl'allihlwijII, Jellerel', 'i'::':.:"a~;::;:~f:;:;";,,::;,~'::f~~::.;'i~NABY EENDEKUIL. .• :;;7~~~J'"teh:':~'~:'0ph~~ o~:~~en~!ersinhe+éet'ne .I' .' deo bester. stjlat Vim reparatlC gesteld. p' i '. . ~ U L

Jlquelll'C'It, III $()Ortell, .. , De Bnitellgebo~wetJ bevatten; Kelder, Wa-/O .'! WO ENS D A 'G'< ! splitsen ill drie Pf;:!rceelen, namelijk :~R' . ':: ' g;enhnis, Stallcn eh alldere v,ertrekkou, , . : '.' Het groote Heerellhuis, de ~n-niJn .Crediet en V,.. ;, '. ervers,..·chingen. i II. LOSGOED, bcstaaude in:- ! ' 3 MAART 1880. ". geho\J\\'ell, Stalleu en BedieuJenver-
: 1 Komplete zet Voorkamer .Meobelen~ I 'trekken, Inct eell groot dee1c:x' den" . ., . 1 do. J do. Eetkamer do, G cl

DRi ~INT & RETIEF, Afslagers. 12 IJzereo 'Katels met I cdden, kompleet ,DE II:b~f! 1'-. BOONZAAIER Van WuonplAAts ' r~rn li ~n. de ~-~~tin t wee Pel' 1 eu.
:; • . i ] Do. Ledekant, do. do.'. . stM'rnd, te rtLln leien heert de~ Onde' ei~ .° ~. Ige UJ.Jzo~lderheclen, alsrnecle
! i 4 Kleederka.~telI, WaschWlféls kend,ri. d,elasf !llsd.anpubliek te ve.rkonpen,' ~ :.-.' <l.~ vo?rwa.arden <lIe ~eer aa.l1nem. el.ij',k:i: , I • ,Glaswerk.' Aarrlewerk, MeRse~, Vorken en t.~~~~~~~~~~~~~~~~~~H!~r~~~~~' ~~~-'~~~~~] ~pe~, Kenk~gereedwhap, een Koo en K~f lO Fn~AIE MERRI~, mct e" wnd.r ~ul~i z~n, zUn e vernelnen op ~nT~ bVPU:mLIEKE 'Vff:'RKOOI PI:NG eo watverdcrzal worden aangeboden. , 12 AA! TEELBEESTEN. Vaugoed ,as,;' , .JONES & COSNETT

, '. ".' -I: ":", " " iDe H"ismcobclen zijn vau de beste kwaliteit 1 .:C;X~·J:H GOElJGETEELIlE BUL, Crewes' Gebuuwen ." Sto I i enl biJ'kans gebecl nieu*.· . 200 SC"'AP'''''' ,
v 0 en i ""1. 'r l'.H eli ,BOKKEN, "' .. ronder E:X.•._ 21 Januar:ij' IS80.2 Annzettaf~ls IWbrcester,.l5 Jan. 1880. ,\R.:,A VETTE K/"P \TERS, Vae 3 en 4 )'o\.'.r. ' _2 Kleedcrkastcn , . _

2 Karlleu i TE ZO ! ' i I DE VOS & THERGN, Afslagen. I P'~RDENW.W.N COMPLE>", T"i ... , ~ef!. Geref. Kerk, Cal'llal'fOIi.Glas on t\frclewerk. . 0 VOO RBIJ,; I -~-~._. __ ._ Pli.gen, 28 GelooidIl Velr;akk.o. Zwing.ie,

E~ wat verdet lell '!age der Verkooping zal 24 RIV IEREN DICl.'!·"1R·II ~T PI'K .~A~TOOR. l' fi~ItPLAAT,\ Il'G. en p.• ~eWODe verachtidenbeid Von lJotrdeH; TEN DERL' .
WDodo' .c,~'O,,,f' . ;. . L , k~ .. ' ... ~ • ETH ERG,! ., . G,? "",Lop,"o. • . ~ . o.

JAC. ~ENDK. YA~ DER MERWE. Omtrent 10 Minuten van hbt lDorp Porterville. ThE 0 d Ru; 1 C d' t Il' hl
D

E Bo . ;

. \ , , . U n ergeteekcodc hel:ft zijn Kantoor I~ re lf eD JI~rferse iagel.· r nwcommisaie der .Ned. GereformeerdeJ. w. MOORREE.. S, Jr., & Co., AfBlag~rs. . , , 1 I verplaatst.uit cle Laogcinarktstraat, No 1 1)-.;' LI'" I' Kerk ~ Carnarvon za"'.,,-Tenders ont-van------- -I' -- - -----. DE HEI~R ; NICOLAAS L~!\iBRECBTS bC!1ft den Onde.rgetcekende gelaat, per 93'1 naar de A,dderleystraat, No. 76, in bet i f" 31' & RETIEF, Af~lllgere. gen tot op ZATOHDAG, den 27Rteu M ..artKEN N1i,I'SG' EVIN.·.·G. Pubhek~ Velling te verkoopen, ." I, :Ge~nw der Algemeere Uoedel cn Weeskamer, Venlu Kantoor, Pij,.tberg I eerstk., ""oor het bonwen f!Cner kerk aldaar
" , ! ROj;ERT C. NELS"""T lallu.a~ij 22, lb80.' I volgens Plao en Bestek, te weten: een K .'-_ lOp Donderdag 19 Ji:: eb·r:UarIJe.. :1880 "Prokoreu:'J", .. ,_; .. •. ! het :-;chip, ii! I 36 voet, de Vlengels 76 :U~dIn

i . , :,.. . : ,.K.~'.i\~'IS.GI.;~"il",'-G ._.I
B
voet, BinDen werk, met Toren, Orgelgalen'J' en

den Bocdel v.ail Wijlen den WelEd. Heer ; . i .•. '. 'i , 1'.1. ,1 1'. i' ., k
J(JHA~IiES MlcllJEL AlJHJAANLou,~ VBO ... . ! "'. HET STELLENBOSSCHE. " . . . • ".l ano;cn, omplcet.
. Twee-Kuil~n," Dist. Malmesb~ry - -i5 $trniF~gels, 7 ~n S m¥6den oud (~ietBeI1 ~..•!lchine uitgebroeid), VAN c;e" dookervale EZELM:ERRIE loo,;i De AauoclDer moet al het ,Materiaallevereo,

! -, ,1 Jlon.gQ Pa.arden, :: Jaar 0, ud (I paar ~chllom.e.ls, I paa,r Vosse. n), Li1 '1 -I_, .. r .' S I U _, PrIlPe op I(amaas Grasveld, en omti-tmt. behah'e rUIm 300,000 BaksteeDeo eo lWl
P u I J U I lf. -Ill :1. lf. na[\l' sc~a~!tng 14.. of 15 jaar ond, met eeD t vrachten Klrppen. die voorhanden ziJ'o.AL degeneu die lets te vordere'n' hcb'--I ~JJ-~\4CltrlC, ouge EZAI, i '... ' I... •• Mot. vd B d'- bo ID'

utl I 20 ~l T, , he 169 ,ran mer,;: op de li!]ker ut .Iodien ' e ,-.aonemer moet t,wee Borgeo tot noe-van, of versc~lUldlgti ZIJn aan opgemeld~rl ! ":'Il~t~ elI rekossen, i D~Jaarlijk-sche ,vergadering va.n de !lIet gelO$t: blllnen zes. ,,.eli:en vno deze ke"nis-; 1 gen van de CommisHie stellen, en zicb verraden
8oedel, worden vef'0eht bInnen zes "'eléeu van) . 1 Afrlkaallsche Bul, . i . : Aandeelhouders ill dIt Opvoedings In- gevlng gerr~~od,. 1:aJ Ik, dezelve iri mijn bezit i onder kontrakt om het wer!.: naar behooren te
beden aan den tw~eden ondergeteek;eude daar- 20 ,varkens, groot en klein, i [ tit~ t 1 CD V) oelDen aiB.mIJn.,cLge.ndolD Om miJ' schadeloos te I•. doen, ..clI de Kerk klaar af l •• Jev~ren bl'nneo

f f be
'aiJ t d I 3 " ed h PI St Il ' , s U za '. met open deuren gehou-, t Il ~ ..., c ~

"!UI opgaa 0 • Ing e oen. ! 't
we

:;c: eoegen en . e,en, j,: Sbe eli voor miJn ;paarden, welke' deze Ezel' eeD l'Jd van 18 maanderf, van deo datnm vao
p..W"". J. M. A. LOCW, I 2 Sr'" ".kken, TD'W," 'n "'"PP'", kDmpl,et, .; den jworden op VRIJDAG MORGEh. in 't .,ft dood",""to" .od~ 'urow d, E,g,ou,! het '''tm''.. .
I .. b.L",-~.... I Led,k.n '~". '. ",oe g"oot, ",,,h,id .. h,id "" ,ti~" 0'<tikolen,di, \en d.ge de, "'kon Magjstraatshof. ten lO ure, a.m. 'a. '''.g 'tk.w .. , m,~ W'J "'good .. d, ''"' D, Cowm,." ",b" dt ,i,b <oio>om ' .. ig..
IV J . DEKoe K . P".ll:,,,,, ••bmgt "II" ."d",. , .! • . " !11.n, die begee"n huunne naam te vOe. "bod. en o. k~to,. , T"deo ~k .ni" d.. ,' .. ,... u," le ,;mM

i i Execoteuren Tl'stamentAir. verv~,rsch". ingen.---Termen van qetaliil·ng.•.'.'. ~ijzon. der. l:geniak'k,.., elijk. gen tjot het tal Deelhebbers. gelieve zich .T. A. LOUW. J.z
ó
, i Plao en HCfltek, al8mede nadere bijzpnder

Tw_Kuilen, Di!i't, Malmesbary. E tersttnd daartoe te vervoegen bij' w, J. TElUtEY. Lheden bJJ ..-

~, .20 JanulLrr 1880. i . . H. van NP9..RDEN, •"fsla&er. : J. H. BEETHLING. Hon. Secr. ~~,;:"1~;';'''d, voo>,:,;"Pd.:''B.:'.'!';;':!'::'
Caroarvon, 2(1 Jan. 1880,

VAN

12 FEBRUAHIJ EERSTK.,
s Morgens ten 10 ure,

GRANEN:
500 Madden Zaad Haver
. 50 Garst
25 Rog.

N.B.-pe Verkooplfl'] zal precies lp 9 Uur
. . beg-ilt7wn.

FRANCOIS' 0, \'JXCK.
J. w. MOORREEf? & Co., Afslagers.

,._-'+---_,_~-----

DE INWIJlDING

L~VENDli~ HAVE,
Boel'derijgereedscltal},

OP

DINGSDAG, 3 FEBRUARIJ e.k.,

DKR

Nieuwe Ger'ef, ' K erk
TE TARKA STAD.

BROEDERS LEE~AREN IV1l0 cle Hingen
Va.n Hnrgersdolrp en Grslj.ff-I'einet eu van

andere Hingen, als ook aodcre bela ogBtellcllden
worden vriendelijk uitgenooJigd tut de bijwo,
ni ng van bovengetlocUlde pleg tigLl'id, die
(U, Vo) plaats hebben 7..1\1 ~

OP DONDERDAG,

,
DEN

. Op de voldendo rlagpu, !VHIJDAG en
ZATlJRDr.G, iollt·" Sp"c;ale j it:u.;lell ;;~hOli-
dell worden.

De 'Broeders Lecr'aren onzer kerk, di" aan
bo\'cllgem plel!ti;;hl'ld wensehen decl te ru-men. '
g,'li<'\'ell i" ~ijds k,C,,"is le Ke';en aan d!'1101l.11'!1-
get.eL'k(,l1de "1\" "'Ulllle kuulst. 0lldll.t de uuu.lige
"c1l1kl\lllgelJ wat loglPH als Il.llderzins bt.tl'cft
mogelJ "'()r·ae~ gt>mAakt . ,

J. G, S. DE VILLIEI{:"
. V oorzilter.

I
I •
j•!!
I

'I,
IN DE '!TI~ EN,

UIT DE HAND TEKOOP~

iI,
LEVENDE HAVE :

G Ezels, 4ijareo ond
3 PaarJe{ van .5' tot 6 jareu ond
3 Kocien met Kalveren
2 VRarzen!

250 Scbape~ en Hokken, waaronder
70 Extra r-1erillo Ooieu
2 RamDle~ VIIO goed ras. 1

']t.

I'
i

i

. LOS~~ GO~DEREN:
I Open W~geo
I H K~ropVeeren
1 Paar Opl'n Leeren
1 Dnbbele-Yoor Howards's Ploe.,..
1 Hekelt) i" " " 0

I Span Tni~eu, complcet .
20 Nienwe qeil-Zakken
~ Trok Ceo:lplpct.j

, H~JISRAA iJ :

;

Vf'ndu-k~ntoor, Piq uetbcl'g,
. Ján. 11, 1880.

l·

"
j

..



Iv J,,"rtoo baho<lr1lllcl
I deer !<'!{,UWOI8 C.
~t III de Af:léehng vaq* cme ~ IS ZIJl] Ve« stapt'll
Jl

3 Maart aanst.,
publiek rerkoopen de

"e Levende Have en

)E HAVE;
.;ood gedresseerde ltaap.
lit 4 Jaren ~ \ I
4t l> ,it' I
gedresseerd ID ta~g, 2

Hood Schimmela 5 Jaren
~

Rood bruiue RaIDs, "

oor Slagtet'll en' Trans-

che en Menno Hamels

OEDEREN
eeren
zoo goed als menw
) Voor Ploegen

t urzen
_cis komp eet
npleet

\ at

"JEN .

£lI precIes te guur
IL

" cors 0 'INCK
, & Co, Afs~.

IJDING
I

Geref, (cl'k
\.ST AD
EN v'n le RIogen
Gl'llalf J elr et eu van
Icrc hein ngst.ellenden
oiulo.1 tot ue OlJWO-
cic pIl g tlguud dID

ERDAG,
I IJ EERSfK,

::J. 10 ure
[J \HIJ[lAG en

t lJ:j t Il ~I.Juu-

UE \ ILl IElt~
VOorllttt:r

JOED
[\ E~'.

K(JfZËheeft,
lt: ~t.;Z()nJheld,
" np \ an zIJn

til ZOO wel
I JL bt.;~chnJ-

\, li ln,.; lJ van
k lllle!) 13 de
Lld lil 'éen
1l1llu3 het te
Jl Llrlelljk -
de ~n-

j'e lit lldenver-
Ic el \-\~,nden
Ii, Ice<1en
Iell, dsmede
I Ltlflcmell)k
lall na.ag biJ

c (_ OSNETT.

ill'UilnOli.

)~
U:).

(JPrpfol meerde
r lerR ontvau-
-7QteJl ~hart
r ker~ aldaar

cen Kma,
ugds 76 x :l6
)rgrlgaJerlj eo

er aal levereQ,
eoen en 140
zIJn

en tot genoe-
nch vorbhrden
r bchoorcn te
Veren bIDDen

cU datam vaD

"t om ceDlgen
ITI te nemen.
re bIjzondere

LIER":,
COmml8&le

I de hdfe de>l volks gl-t'n do Inloste. kans had-
rl( 1 van gekozon t.(c' worde

Olklligeu LIJ En dIt; envel wordt al g en grooter
d(l~dc4:k."de, \QOr de l-aagete RIl de eerste introductie Vil ze constituue

, liet het zlCll, met UI misschien
~C:") J ROUX van te Kaapstad en op paar 7,ellihng-

Rostenburg pJo J 111....llJ I staties, met al te erg ell Do IlIUUUen
V,IO d, straat, do en de karos be-
gl "pen nog met at er ts te veldlenen
viel bl J electiëu en heten zIe h met rf>g'1s
treren, oE kwamen met steurmen Mallr
electieagenten en stem wervers hebben heel
Wilt gedBlln aan hunne politieke educatie
Het rCg'1ster van stemgtlregtlgden werd
allengs In omvang mtgebreld, werd al lager
en la~er gebragt onder het graauw, en
memge ~ideelmg die zIJtpe kiezers voor
wplnlge laren slechts bIJ ~onderden telde,
telt die DU bIJ duizenden En naarmate die
soort van educatie wordt UItg' Rt Iakt tot de
kRfferstammen aan onze greJilzclI, zal de aan-
was van onze kieserslijsten en van bet om-
koopbare elemcnt daarin te sneller worden

fTr i's bijns geen staatlkundlge of hl]
erkent dati deze toestand ván zaken geens-
zms bemoedigend lt! Maar wat kan

I ~edaan worden om dien te yt'1 helpen? Het
eerste antwoord dat moo verneemt op deze
vraag IS a)toos "Verhoog het stemregt "
Die verhoogIng beschouwf men als het

I gloote, nfdoende, onfeilbare ~eneesmlddel
dPI kwual Ook WIJ hechten daaraan etlDlge
wa.n de, doch lang DIet zooveel als de tnoeste
onzer lundgenooten In de eerste plaats zou
een verhoogd stemrcgt \VetDlg" of niets baten,
tenzij tegeh)k wel d~zorg gedragen, dat
slechts ZIJ. die de verhoogde qualificatie
bezitten geregIstreerd worden Maar dat
geschIedt thans ID goenen deele Er ZIJO Jongehngscha.p
honderden van namen op ons register, die zeel; naai hotgeell vi-reischt wordt om \ eel-
er zelfs met onze tegenwoordl!(e zeer lage zlJdJO' zevortude leden der maatschappij tij
qualificat io met op belicoren Met de rnamei I worti~t1~ maar wel voornamelijk naat dell
IV li op men tegen woorJI~ bIJ het I(>glstreren cI"ch van het el'smen, dat haar LIs 'vul
te werk gaQ,t IS het de gemakkeil] kste zaak leeru' moet stE mpelen, en dat dl pOOI t

I Ir wer: IJ kr-rels tu l!lgl"trclen nIC geen I del toelatlUg I" tot eene eerlijke> Lood
slJlIllJlJ beZItten of vE'ldlenen, Ja kmderen WIPBlDlJ' liet InIddelklas"e examen IS die
I In tlell of twaalf jaal of zulfs bloot 10 de I pomt ~oor 8e kweekellligen onze'l Nor-
\ r hl' I 1l1.., lw"t lfl1J(le pel'llOnen op het I e- I maalschool Is het dan wonder, dat IDdlen
'I el t krI]gl n Eu d lt gemakkelijke zal het Engelscn hun door dllt examell wordt
bh],( n h(sto ill, onverschdhg of dr g't'steldo I !Je/loden en B\oltm,hch hUll enkel WOlJt
lJualIfic lt ( v lf eli tWIntig' of VIjftIg ponn lil? I j;croOllooJd, z~J het laatste aan het eel ste
\\ at zou hrt gevolg Je~ verhoogmg ZI]ll 0 of£elen -dat de a:ollandsche onderWI]ZPI
!Vil Uille eerlIjke al me zou ZIch daarllool llten z~h \ el pilgt acht tel verklaren -"V nn W( ek
trlugholluel\ \1\1\ do llItoefenmg van het tot eek en bl] lec}be pogJOg tot bezlehng
st mrp.::t Boelen, aw thrHIS zprgen \001 het voort\lze taail, heb Ik hE't "ohllkkehJk ont
le ,_!;1"tJ el pn Van hun Irbelders en WIel arbeI I ddt tI ti' H I DIY-bTAl ~Ze eJf' JO&PJin Ross 19 dOOl den He.-I
Jels mO(llehlk z Jn to bPlelkeh door ornkoo mloe

d
,ghen Imfwaar, moet enilloolen, 0 del t \Ia 13\rHllt ,lhl pevpn ,d tt twenlIla len

an sc IS op 'Olta'" \Vn zu en WI} el \log dWRJl arbtld wp~ens het ,telen '"Il tImmerman&-
pel zondI n ZIch daal I all I~teI!J ~(\J nghoudpn moeIte voor ~oeO'?" De man Jle deze I ;rere d8Chnp hd tl:tend ru "iJl "-btl I IllIlac,
dU)1 Je 't I il )~11 lj n lhfic .tlC Ma \r gewe- belI]qt;!D1s de~d1 eeue beh )delllS dIe van ZIJII I J LH'I" J I ()~~ - \ lW \IIRnda_ af tot lO I tlbruanj
tenl(oz tnllters"zollllenovendluk als thans eln,t etuI"t, heeft het IUS\ltUUt verlab n tne wlt"n d d alen Il III dij CJnsst nelanler der
het 7r I til der stede Il dorpen, zendwg- 'r g t" I t Gr le I\LfI, 'raceleJl voor do Ollt\R est Vil huur tier

,.., , ot nog oe 15 zIJn oyvo ger DIe aange znplaatsen
st lt IlIIlItlIl lalt"" kellrn en llzoo zou J~lst steld ~{ogdljk komt er een na verloop ll~ C()\I\1r"SIl

ti II I<'rho s.;IJl,! \ In hl t stem"'.;t lOt van tiJd h déze een onvuschdllO'e brood Zltl't;r h Idt Olll Id rzu,k t
kw fld I ',! golootel knnm Il IHI dell dan h"t dl(!llflill lem wd dIe zIJn zout Illet ~vaal r:l I~ drien ~reJS rlt" "~IS W I \ ,q W Rar IêC leder heeft regt dill kl t 'meuwe At\tlZ el(e I tlJOch cl"

t LJ "tI 1 "ISt! ItlO v III an tu en WIJ we .;eene fig fil m( ("
l ril I J ct I '-'II U ,..,en c e,., haal eli omtletht de vel neJeI pnde pOSltlP,
I J( t h I o( (,dvn M HII WIO heeft lust een h t T+ Il .l h 1 No ~a 1 cIa I t'"' ~ tlO >mu"c op u£ I I" I sla o~ 7(
lipt rlln ef'nlO'e dUJzPlluf> nalllen na to zwn, I ~1 Il le 1 v '"" d d 1 d d \\ e4el1 11 aal IS IJ "Ill an even
t~r tt. ondPIZ(pken of Il fl vr](jll er en tA tIJ l "'Iff 1 II

B tr bd I J I groo ]n erns ase IrOI D et s, ( 111 Z I II}
\llll nOlq'J \V Itboo sf'\ la S Oil doemats d~zelfHe ontmoedIgende b~ll) [ellis al" de;,e
ell1lC1'1 pa llen meer () mInt er waal s - " dT D 1- moetcln doen, tenZl} e Ilectle \Illusse lPn
lbr f I III rl ObjectlvII ID tI levereJl, verval- I b t...! h kl' \ t t t ff

leer", sc 1 IilDgen 7.\ wven e I( en
gPl 9 lJ'rtul 7en lJ l('en te scharre Oil om ZIjne E 1. h t G t

,.. T"> k ISCu~ e ouvernjjmen s examen geen
obJect" n te staven, en da ren en lVe en In H II cl h dk b b t d K L

d
,.. d lk 0 af! sc , an e oor e erl< een eIgen

Hf ha tl rloor tp bl eng'( n, tot at e 8 '1 t j h cl t 'I H II _] h
I d? \V lk examQ!l UI "e sc riJven, a Wc 0 annsc

OUJI etle Z tI hebben gel len e 0 staat- elscht! I'S ZI] daartoe lIlet JD staat dan zal
k\llldlge partIJ IS beltJld 7.1ch, soms kort de NormaalsclJool tllmmer rle aan haar

~Vu r eene electw, doOI zulk eene handoltng b t t'1 dOk hb d kl ge rag e oilers waar zIJn 0 IVI) JUIC
In verdenklll-j te brengen I) en '-'IDen ten de stlChtwg yall het ][]StltUUt to('
maIl op het rrelalr ,If nog al vIn slpchts ten W ? 0 rid t ddtI'" I ? aarom r \ WIJ mpell en, lal UI
del e ID het ilUllt'rtng'sproces te sagen kn'll.ppe ondenwl)zerEf tegefl gerlDgo kosten

Tweeden~, vernamen WI) van mannen, dIe tf)' zuHen erlangen? Neen, 10 geenen deele,
nog nl ,\ at lwbbell te doen geh \d met elec wa,nt 1'1'1] tWI]f~\en ~r llIet fl.an of men zou
tI( n dat het omkoopbare f>lement onder de UIt A\nertka ep Em'opt\ ev( 11 knf\pp~ en
bez"rs ZIch veel hoogel Illtstrekt daD de even goedkooJile ondon"IJzers kUllnen bcko
typIsche Hottlntotsche, MozambJeksche of men als de NOI'maalschool OOit 71 li kunnen
Malelsehe "VIIlO en on IfhankelIJke" De opleveren Do reden waarom Wil de ~tlch
k Inker (lI r olOkooPOllJ heeft allengs den weg two t:oe]ulchten was deze WIJ hoopten
ge.ondrn tot !redun dHl niet ]lllst zoo kaal nu ~nderw1]zers te zd\len bekomen lDet e~lI
als ket kJ ottf'n zlln Daar heeft men voor- echte~ A fllk!lj?nschell geest b('z\tlld man
P« ISt Jl klaqse d~r kflnttenhouders Het nen dIe hun leerlIngen IlltlOnaal z~lflesppct
Inpelend('('1 vnn deze Iq altans te koop Ja, zouden IDboezemen, en die ook door II1lddel
Cl gaan 7.( Jf::; gerucllten \an gloote k8plta- van oat zelfle~pect aan hunno veredeltllg'
ltsten, welke flOlllS t dl, U d! zer kantlenbou- zoudeu arbeulen glit ondel WIJS In de taal
dprs ond81 hllll Invloed hebben, en het nIet der v4deren oeschoqwden Wl) als een deel
LtoPlen Zich 'Chtlll dlell Invloed aan den va.n dlen albCIt(l !1och wOldt dat onder
melstll1edelld, U,ll tf' maken Dan ZI)n el WIJS oene mindere pI L1ts aallgewezEn dfln
ambachtsluI kl( IOC wlnkelrors kieme land- IS hetlons een be"IJ~ dat er al heel welDlg
bouwers dlO Inen UlIDstenS hun houderd van dIJn dooe oes ~'f"angden geest IS te

I poud per jaal verdlCnen m I lf tallen waar- wachten van de Roelandstl latsche stleh
\l\n doorg<lans beleId zIJn hun stern te ver tlllg, en dan zagen 'WI) de VOrllllllg Oll7er
I knopelJ JIlIst nlCt Han hen dIe hyu een bottel Jeugd nog hever opge~lragen aan op hunne
b,,'r of een paal shdllngs bieden-want dat natIonalIteIt tlotsche: Engeischen, Schotten lluRn~~'C'IlR Rlfl f \ I RFR"IGIVl -Il J den 01\

zou een bLleedlc('lllg ZIJIl-maar wel !Ian den of AmerIkanen dan aau de kleurlooze on ]Rn~>'S~r11 Idell j"fj,J lt ti .cue wed.tnyl ~1lJ de pnJZen
kfln(lldaat d,e h( n ondE'r Lh n naam van "can derwI]zers, welke onze normaalschool alRdan the door "~Iloen Je \ ercPntl!lll" Btrd afd WRren

" f 'I I j' de CURllen,!e Cup "<,"on en lori r U Il
VI\R8frS" touters ° agenten \'1 emp ay der wereld zou IOzeodon, ondeIWI]Zers, wIen lksenbel.! Valn d 1\1\1\1'de (,oede][o pscheSclerp
eeren vam een ponu of voor hen shdlmgs alle nllitlOna.htelten nIet even hef maar even ~huttel1!Vereel1l~ml,r

EEN der bllna afgezaagJI maul toch altoos I zE'lfq, hoewel er doorgnans eene stIlZWIjgen onvels?hdltg ZIJt;! lJ!'; (lI R'\I"G \ PI DEN SrOORWF( ~AAR R~AC
nieUwe onderwerpen onzer staatkund\tre df v, rstandhQudlng be~taat dat deze bl] YORI \\ EOI le JU r r ~oed bepadd p den )d n
dlscu~Slen IS hetl IRae \Jill ons klesre;t hondpnlen 'gehuunle" heeren .oor hun I 1 t Url nr I Het planl' 1 II C IJJlté I edl IfI'd. J./'
Het wordt tnregt kschollwd als een scbande 'huur" nIets anderH te doen hebben dan te HET ADRES \ !\.NI DEN HEER GOLD tRtl Il uII,relonden" r de Cllenln"~pl~~tl~held. tel
,r~ k V d I cl t htSCUM! Df ~O ure" m een III cl e.nn teil I ure p n p den 5den

dat praktIsch elke lltlDkende Mozambleker of omen "temmen eron erste nu !I e en een bRI p den a.v r d 'I\n len Gden FebruRr J
kale Boschjosmao, of lIlet roade kleI be- klCslcgt veruubbeld werd cu een middel DE heElt L H Goldschmidt heeft het voor Dit III Rn NI( :-"HRT de rt eSliurm ;.renerR<l1
"meerde Kaffer tliJ ParlEmentaIre elecLlen w€rd gevonden om de reglstratl~)JJst zUiver beeld van ZI]n ambtgtlJloot gevolg-d en mede rRn de Trnns"aQI-che R lubhek 8 orcter 0 _ Il d zulke Jl. Ir"t ' I"
gelrJk Op ::nag stemmen met, en precies even te houden, d[\n zoude dele klaoose van !te e('n adres gel1gt AAn Zijne kl~ZClS, om leken hekenrl 1111 "'R8 I er I, f' bIt n 'ch I ees!"1 n ne
veel te z(ggen ~eeft als, de man vaD de den er relatIef sterkeI op ZI]n dan aalt to 8ch lp te geven van zIJn Patlementlllr lent de w'Ik CA nl~b f) cl lo: I' I 1 " hu"d mei d, I ,n·t
allerscbaafdste orlvoedlDg of de eIgenaar voreo-bun ollder:steumng zou r eer waald meesterschap <l'oourenoe de f 1 docutervRIl III 0 ZerS ee l"beT~'che hiel", tw van ~etr [0> a ge oopen den hpn lal b 1\Hud<l b I~AIlRfillldJakob \ éldk ,rnet
\ an dUIzenden mm gen grond" of dUIzenden zIJn dail 0011. t;e voren-en groote ntet l te seS"le J Je heel Gold!'\chmldt houdt zlch ID -rT' noff Reinet COl rrwpondt>"t
ponden In de bank Bil bl)na Iedere elec- fijne kapItalIsten zonden op hunue Hlmele de clIcflalre voolnamellJk beZIg met ZIJDe PAAnl -Up peIle Hr.!,deTll~ del I le JAr.U~TlJ
tlO doet ZIch hl't verschl]nsel ,opr van medekalldldatoll een grootel VOOIdeel heb ven 19 ngen IJl b~treb1kl[]g tot de plaatsell]- I door l!erelllstreerde ~tem erellLlildel ~ II u en wer
OIgeudom, opvoeQlDg eD patrIOtIsme, over ben dun OOIt vD!cn' kc bel8!ngen van Clanw""am en CalvlDJa eo den de b"'\1'''1 J lJ ~Ie'lr n D J \ nn cl r
stund door kaalheId, domheId en onver- Dtze bezwaren zIJn nIet bloot theOletlsch wel meer blJZomlel Dilet dell tcl('graaf ~arlr SpUI) \11 I tRllclltFureu ;rek zun '"Jl dilll l''''trl~cben
schdhgheld Krrels dIe DIets begrtJpen van ZIJ zl]n gegrond op de ondervlncllIlg van laatstgLnoemde plaat~ Hetgeen de sel J- AfdeelIJIll'srfl8d laRl~t;r,"noemde w<,rd (oJ duor den

~ ITl I" ad lan "t~ld Rls Schalter rIln \ RSLJ.!ued ID dat
en ~en haar gcv® om de pohtlPk, dlO 0I1ll Engeland De omkoop"rlJ was daar nooIt zoo ver ze~t, en met ver"l]zlI1gen staaft, om- I illstr ct geit "en
mer zoudt:I1 gaallj stemmfn ware daarbIj zeer JU zwang, nOOIt werdtn daar zoo trent I~tstgenoemd óuJerwerp IS afdoende BRnl'. GKnFGTilDIF~HR' -nno
get'n halve kroon of een paal bottels bIer ~ ellorme sommen aan dectH n besteed als Zo lid el te kort te dDen Aan do verdiensten ~rRllff RerneltlsChe dlJ!tnktApohtJe zIJn d r den '11
verdIenen, maken het m('('rer.deel UIt on~er toen he t klesr egt er uiterst hoog was H et van IUlnand alild1l8 mogen WIJ staande hou- !l"lstrllflt well'~JllAlI'il OlldejalirUVund I
geregIstleerden Zonder het consent van klCsrf>gt wffTll ur \etlaagd en de omkOOperl] denl d~t hlo't hO(lfdzakelI)k RaU den volhar- I een wllIren van den heer BRil,.
de!':e (( meesters U!f;r Wetg-evlllg" kan haast weid Wf>l met gEheel uItgeroeId, maar werd donden! Ijver en den; persoonhJken 1ll.10ed hacidwIllehn l~end~1l

b kIk t d h G Id h I en aar et 011 ers egeen Padementshid worden geiazen Het toch v\n \Vel:JIg et eUlB, verge e en me I van ~ eer <li sc mldt te danken 18 dat
wordt bl)' lectlen Itllellgs Je gewoonte hiJ wat dezelve voorheen was Waarom? Om- Ca.lvlnla eu Clan",t1ll1lm een telearnaf erlan-
de be~preklDg \lIjn de qualIficatlen ('n kan- dat de \erl!lgJDg ve'!5ezeld gmg of weldm geu WI] zouden P~tlementsleden kuonen
'CD eens kaDdldll.atjS mlnd~1 tl letten op ZIJDe g'evolg-J werd van veIlIgheIdsmaatregelen opuoemvn dIe enkel IJlt respect voor hem
politieke ~uahtieatlen dan op ZI]lle peculllele .teil strt>ngere wet op omkooperlJ en andere L: d~IlllaS IlnOpl,\ak op den teleglaaf steun-
-mlllder: te vragen Is hl] ten mPD van verde'rfll]ke praktIjken bij electleu wud lil dell yoor het algemeene publIek IS de
ZUI'i'ne begm.den?' dan wd "boeveel IS gevoerd I'n het velhoor ,ao zaken oDder dIe telegrl1!lf rluaestle eeuo van ondergeschikt
hIJ bereId ann zlJnf> clectJe te bt-steJen'" wet werd vao het zoo toegeeflijke Parlement belangl En de eenIge redeo waarom WIl ei

MeeT dan eeDS hebben DlanDen vall onkreuk- overgEbragt naar geregelde regters Men van gewagen IS, dat Ilommlge onzel Enoll
bHarheld en onafb8nkelt]kheld, dte tlen sIe- \olge hIer het zelfde 'Toorbeeld Men strev~ sche tl]dgeno{,\ten, het DIet kenuende ~el
Tll<ld zouden uJn gewCi't bt VOOI de Wetge IJlet slecht:s naar een verhoogd stemregt, dragen dat d~ heer GoldschmIdt zoo
.lT g ZIch 'ian den strijd laten afschnkken maar ook naar ~trenge bepahngeu op omkoo- standva.stlg de A.frtwllde" partij steunde
door de vrees, dat ZI] zGnder omkooplDg V&D pen) De helvo;nng In belde ngtlngen dIent gedurende de afgeloopcn seSSIe, (!eeuc

twerk,

, L "jJ IU H\ w ; • \. \ \" J j«;

',' OLI\.S' IUI~'U."
II'\)I 'II ( ker.lJnrr (p ritt bla J l'S IU de Stad

l L1 lls"rt I~ I. \I Iist rik t..n £2 pa
J I ~tl!Ifr~bel41rtlb li Aa'" pIkpIl lnt'ek~l ar
"J(do..;;f..t~c ,o~lt:' Il V r c-e e, £u\._t'l.on ltl

~'r ~lJ die] voor het Bla.d wenschen t-
.,te anken moeten drie maanden vooruit
k:e'1ll1~geven van hun voornemen

~
Agenten voor de II ZUld-Afrlaa.a.n

en I Volksvriend."
Alice
AlIwal Noord

- J L Knobel
- ~ J r cl '!~rwe,JRln

h C d~' illiers

- 080 .MurrAy

W A Joubert
l' Te,1 t

- JOde \\ aal
- Il Knel
u Il Viljoen

Avontuur
fleautort \\ est
Heth ulie
Bosh )f
Bnt.s Town
Burpersdorp
eole l.r)!
Ce., ~
~lIlpd Jl

\. <RDP.e..nen
\\ J 1erry

Crad IC { T J J 'AO Rensbure
( il nw illiam J H ]'\!l1')!Rrb
J ïurba 1 P F I indenberg
J I 'mil L\ elden il Reet
F ranschh el, 1 J le 'tl.oex, P du P z
F raserburg ~ Geo Hod;.rson
George J J Kretsen
G rsatl Reinet - P ,\ Luckhoff
Heldelberg Il P lIIRmlB,A sn
Humansd rp ,\ L Chiappini
Hope Town \[ C L lUW
Hanover - J le \ illiers X C. ntlivros
Hopefield \ I "tl Itn_11
Kroonstad - II J 'I rkel
Kmketln'ler - 19n L rerr"Ha
Ladysmllb (P.I.e~"le) A tl II raJl' eldeD
Lady Grey ("-lIwaii ]'\) C C (I te

lil \\, h H

Malmesbury C 'c G elt IJ ZI
MlddelblT)l' JaA He I e
Murra,.bur,r - J J J \1111\l
Mosselbaa - 1
:M.clean
Montagu
Natal
!'iamAqulIlllntl
NaZllT~1 h
Oudtsho{)Tn
PUlladelpLII~

Calvi \

Pnarl

Potchefstroom
Pretonll
PeJll'!lton
Plquetbel',l
PorterVIlle
Blver.dal~ -
RlchmoJld
Robertson
Rleb ..ek W,Pt
Som« ,.,t \\ pot
SteUellb ~cb
SteyD,bur~
Swellen Jam
81\JOIII h"b ..
Scblel( ntf>11l

Sutberland -
Somerset Oest
Tulb.1¥h
Tarknstad
U,tenh,,"e
Utrecht (1ransral\l)
Vdhersdorp-
V lctana. West
V. IJnbeT)l
\\ Inburg

nl r

\\ ell ngt 0 -

Leest Hier!
DE lllteekenaan op de ZUID AFRIKAAN

EN VOLKSVWIEND geheven kenms te
nemen dat de unteekenmg op dat blad
voorUlt betaalbaat IS en dat ZIJ ons heel wat
moeIte en onkosten zouden besparen met
liet door hen verschuldIgde te voldoen
zonder daaraan leder afzonderlIjk hennnerd
te worden
HeBren mteckellaars dIe nog met voldaan

hebben voor het Jaar 1879 wordt verzocht
zulks ten eerste te doen

SMUTS & HOFMEYR

en te worden door de Regeri El I
plet al aarzelende en huiverende, zooels z I ~1ll7.en, en enl
luatst (en ookhet M\DI"terle vóór haar) df~d hg-t hr ~ denkbot I I h t hoofd zoud. (1 kiln-

et do Bill op het vel hoor van elr ct\('-P4l1 ueu kr-i J:g'f ndl t I u I vel tegenwoordig I 1Il
, maar vast besloten om de zaak door te het Parlemeut Diet op zIJn plaats IS I) lt

Jven En buiten kIJf zal hei 'haar ZIJ zich daaromtrent gerust stellen '\ I
gelukken mand 18 trouwer m het behertigen Z
\ Wat een op\'oedlllgstoets betreft, geloov~n Parle!l\entalre phgt~n en uiemand ~
!WI} niet da~ het gemakkeh)k ZI]n zal er een hooger aangeschreven ID de achting ZI)llll
Je vinden, i(trong genoeg om het rotte deel medeleden dan LuJwtg Gold!1chmfdt Cal-
Van ons kteiihgchadm, zonder d \!1rmede oqk VIPla en Clanwiiliam zullen 7.IC 1 mogen
~eer gezoDde deelen UIt te snijden Doch verheugen, indien ZI] nooit pen minder
qns artikel 18 reeds te lauJ om nil ook ~n degehJken vertf'geuwDordlger kn];;;en dan
41e questie 00 tI eden hl] IS

!lF :--\ ODIt vnn Grahamstown I~
Donderdae Sf. IlJ (ID ') uur cesloten Dank l'i)
'\n"tsdIakt'1l \\ hJl~-ze¥t ~~ I t I~glBm var, Zatur-
j,,,.-fll,dt <I "vn d -cd w, rl yern.t \\ at 08t
\\ \lrl is hli ikt eclu-r IJ maar half Onder de wrg
ee ne r ;:" n dale Cornm: "le l 1 ~'n ker.~iJJn f] A~nZlln
wol'd\lll U1L~elle .."n U" b~'8CL 1 pelijke c rounss e
van onder wi 8 16 ~ ereor auiseerd de g t« nzen van
parochi '\8tl.:l'Stpll, de f ,lgpnde b.-lulJllnjk.
r-soluti- ~ men - I lett Syuode ~erkla.~lt hierbij,
dat ID de w, tten r o rschrifteu eli rezulauen mrt!
\ irkomt bestemd m dp ~telltng der Kerk I dIt
bisdom en de verbou hllll' har"l leden tot de kerk
ran I ollpland te 'rtnwdel't'u en de ktrk <an dil
bisd q;p bhjfL al- IJt dusverre In l,'eE'Btelilke zak .. n
een dzel d ..r kerk vsn Eu)!ela),d

, J "lj" \\ n HIRL beeft zijne uaebtelijke besoeken tu
de womngen "Rn respektabelë en rusuge mgezetensn
varr Kimberlev hvrvat £<In hUIS ° lt had

- nacht de eer "an
HOLLANDSCR OP DE .1\011-

:MA~LSCHOOL

DE ZW ARE HITTJI. 10 Natal is vervangen door
milde 18!?enS

UIT OOSTLONDEN wordt sterk lI'eklaagd ever het
toenemen van veedie ven JeD

Dr. :EERlVi ADnIAAN HOFME1 a heeft bedankt voor
het beroep l)IIRr Willowmore

DE liBita SRWO vertrekt naar Oost Londen, Hr
ge1eld van ll~n Secretaris

KOlONIKL ZACHAR'I: BAYIY IS, blijkens een
Europeesch telegram, benoemd tot broeder der orde
van St. MIchIel ell St GftoJge

IIrr \\ fSTF.1IJK RONnoAA"D HOF boudt den
5den Mal\rt ZlttlDg Le C iled rn en den 88ten .lIlaart
te Swellendam

ml~sen
PlfIl All I I mA -De rn'ldlel.t tus-ehen 1\l\j\p.tnd

en PI Iillclfh'R \11 hllpuellel '" I rbH ren I
nidus bepnnlu \ ertreJ <a I ha; p8tlld Dil 8 irtj! IlO!
derdn el ZaturJR;r 'm r lOS I' uur "ertrek \
PbtladelpulAi op dezelfde dl\;'e SlaTIJ JJ I~S 4

de



"

"1

Ui~h ~herif$ Oliee,;
Higb Sltrrilf'8 (lft1Cll. CArf! TuWIl.

!2~Il:; , au 0111')" 1880.

IN I,xc-tuliOIl of til" i.JUi1'.(lIlCllt c,f the
! Supreme Court, tho following Sale will

ta~e place:-

o , , Division 0(; Riversdale,
'WILU:~[ JACOBUS V;AN ZIJL versos
' ANDRIES LOpREN$.

On Sntn.rday, tho 31st' .January,' IS80, at
Riversdale, Ilt 10 o'clock a.ni », -Hoosehold
Furnituro, 'lOxen, 1 COIV find Calf, 1 Wug-gon,
G ~pades, etcetera.

JA.'.IE" .:1.1, C!W~jLY, Uigh Sheriff,
• ,". I

L. O.! ; M,",r~~:,'",,·,",~.',·,,";'l:,:,y, '. J' IJ,) E . "',~~ ~L!"~E~OOF" "
',' PHEEKSl'OEL,' gd.·t;:en nrd,Jij 1.1:.:,

mesbury, -.lJ~J~lijk te OOvv.agen Lij deu .t:t.
genaar.

R &.
OOR ZUID'~AF

f

HENRY VERSFELD,
"Preekstoel. 19 Jan. 1880.

I Vogels~r,uisvederen.
! ,: .; " DE O~dergeteokende ~.~t iedere; hoev~l.

VOOHTHEF 'J~GEMAAK IE PIANOS = HARiMOMUMS ~:.:d:::~~~H~m:~~:~:G"·
" . In ~ozenhout, Not~nhj)ut en Gepolitoerd E,ikenhoutj I. ."" SNt~~oo~in!i;!!~!R,

Zullen verk~~t w~den in hdt voor Prijzen, alS in het Groot. J.I;j 23. LO~", COK~~J,:~; ..1 !

Kantoor ~all den Baljuw,
~22Jannarij 188'0. I

IN Executic van Gewijsde van het Hoog',
, GI'I'ugtsbdf, in de hierondergemoldo Zaak, '

zal de vulg-t1uJu V crkoopiug plaats hebbon : _ I
Afdeeling Rjv~rsd81e.

WILLEM J ,\COBU:'i ,VAN ZIJL vergos :
ANDRIEs LOURENS. 'I

Op Zatnrtlag, den 31st;on Janunrij 1880,:
's v<!lormiddags. 10 uur, te ;niversdale,-l::luis- i
mad, 4, Osscn, 1 Koe eu .Kalf, l' 'Wagen, (j ;
Graven, enzooVOOl't. r I

" ----- ---

Stukv&~n:r Stukvaten I fAI~TE
I J\fETBEC ~~,H'

GEM A 'R K:T ,ST ,R Á A T.

JAMES M, CROmy, Baljuw,

VAATWERK Vail alle soorteD til verkrijgen
• bij den OndeJ'geteekende tegen de laagste
prijzen,WELLINGTO'N.

Kc)OP.
8 0, 8 2, 86 , H. ZillDMEER.

Paarl, 27 Dec, l879.

ERF ',;;"L""~ LJ Vijf Shilli.ngsANDELA Belooning.J)E Oud. r~d(,t,b'n ;1', ,\'art plan zijuJ(, ve,r- __ ,_, -1"'---'-'-,-' _~,'__

alllkn!i!.:' \-.t~J \\'UllllIJ.C te lllilkt'll. bll'rlt I, U K & (Jl; ,
te kt)pp aan z ijn ,\'t,liI..kend kostbaar Erf, gele, -rilA TON' 'B i' lO!
gen i", het mid,kr; ratl \Y"lliu)(tou, Het g"ellsl .I!I ',I '" ' i;: • ' Iraasp, eh
Rall du krrk .'.' t'L' ;'[ajl,"r-!x'straat, t'lI Villi woge : , , , , ' A
deszelfs uitgt'strektl" id k a u Ilt't ra k leinere ; " ,i ' ' •
En'pn ,'erllet·ld w o rdun I'll rwdt tJ"~ vcrdur dit' Ontvangen thans groote] Bezendingen
vourrcgt. Jat lT nok twee f~'all"Je Huekerveo , I i' . I
~:e~~~ltgl~~~::k\tll";lor~:~'lant!)~JO;u~;~ro~~~j~~INIEUW.]t; I G;,.O,~'DER1i!N
gnarJ.clI \ rncbt boonnr, vnu a l l» soortnn H~t i " , ,~ -,="
.HUIS IS eeu der b-sro el, sted'st gebouwde iu : : . i", ~!

bret derp CD br-vut .s hamers, llispclis en: i I~GEVOr:HV VOOR DIT SAIZOE\f.Keuken, en IS zoo 1l',!.(t't'Igt, dat Let zonder veel I 1 ' ;

moeite of kosteIl ill eeue I1dibelc Verdicpi',g: ALSMED ,," ,1
Huis kon ,veranderJ I\'Ort~ell, :Er zijn belle,vens I ': "', irunno BUltf'Ilgd)(ju\\'ell,:--tal;' euz,De Buiten-. B t Bl .wb I 'T"!. ·i K :ffi
gebull\\'!'ll sluit"" i:: ('CitO Huill-karner die een I ,es e aa UW, QO.:n1.1JJO 0 e
groute hu m- ()pbrC'll!.:ende, Het Erf is volop; . I 'I

~oorzicn van sta"J"~nJe[Jd Watet' het gebeele I Gele Suiker Gr aanza kken
Jaar door, , , • '1'

[Jeze IS ccno best" )!('le~Cll heid voor Specula- G: I · 'd -rJ ID' d
teurs in dell Hand,'1. zijwie l'l' vuor meer dan ega varuseere -'~zar en raa"
28 jare II een goe,le Hall Jel zcdreven .. : 'I e

Aanzookeu '\'oor bet koopen van opgemeld enz enz I I
Erf znllon onh"tlgell wor d..u do,»- den Onder. , '. , ~' !
gctl'ekclldo, ill de KcrksLrnat, "Tellington, 'K", aarsen" Zeel), Oliew a,.reIl.

E. C Ly. I:WEX. " -r

VKRLORb:N tp.88t:hen de plaatB Vleeseb,
bank, Hermon, of op den Hoof,lwf'1I" llMr

het Station Piketbetgweg, f'en BOS SLBU.
TELS, De viudor- zal de bovellstaande bellJo-
Diug ont,vangen 1118 bij dezelve kregt brellgt bij
den StatIOnchef op Hermou, uf bij' den o::der.
geteekende aan Pilcet~rgweg, .

O. A, OOATON &; Co,

H'IERMEDE wordt k"'I,is l.!Otd'Cll lUll

Onderwijze.rs PIl Onderwijzeressen,
",,_ dat or eone gr~O'e bel,oeft~ I'~&l... t i.. het distrikt

Albert aan Onderwijzers~fl Onderwij; eresssn.
\Vti. <l~ 'Ofld,'r~ ..1tlekfnd"", vra e» hierpij

vrit'Il,J,:iij' om :::lIIY,f)" \'a pa,'ut""" di go-d
on.icrw.js ~u.\rl!1 .vve • ill t! lill:alHiscl!e t'1I

I F'r.!.!C'lscb talrll I II (10:( ir,"de OJIIZ:t-'h.. '

M.." tloe; " ..r~nt:ld nin lle1uig'ch,if,pn 'a ..
bp ""J1l11h~ld ell TU'O, rheid v"n wH"rlel, aallzoek
IJ'j a' d .., Dnd,.r<pt.~t:k, n Jen.

W, .A, S,\HT, \'inhlfont.in.
A, S, S\IIT, \V.1Pfvai,
B VAN STltAlEN, I\lipfon~in.

-'-c"'---. __ ~ _

,Ol,ellill~ v~QIhet Stati.,11Be;lufort West. Z. A. "'ijllbouWet'sl'el'eelli~ill~ ! j
,BIJ deze geschiedt kenn,isgeving dat de ~ectie van de linie tussohen de Stations Fra-

sel'burgweg, en Beaufort West officieel geopend zal. worden op den Sden en
Voor het Publiek Verkeer ,op den Oden Februarij.

." JAMES DELL, Directeur van Dienst.

Storting va.n '£2 per Aa.ndeel,
VERwt";.dJ<.;NEN 15 OCTOBER 1879,

DEN Aa.ndeelhouders, die aan de oprqppiJlg
tot bovongenoomde Stortiug nog Diet vol-

daan hebben, wordt in herinneriD~ gebl'agt, dat ".~
als dezelve niet betaald wordt vÓor den 3lsten "
dezer, zonder nadere kennisgeving regtemaat- ,";
regelen zullen worden jngesteld Voor het icvor, -;
deren daarvan.

Kantoor van den Directeur van Dienst,
Kaapstad, :.:1 Januarij, 1880.

Osborne's Maaimachines., -Op last,
WILLIAM BALL,

Welliugton; 6~J[lnnarij 1881', i

; ;
APPLICANTE~ voor bovengemelde

hUIltJL ufLlci',; te zenden aan . uitmuntende Prijsmachii1es gelieven I Secretaris.
Orewes Gebouwen,

10 Januarij 188.0,

SMUTS, LOUW & Cai,
Eenige Agen ten.

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

KENNISGEVING.DE GROOrSTE VO~RRAAD
j

KENNISGE lING.
I

i
i

M E U B,EL E N
I, :

IN ZUID AFRIf(A- i
8B, SO en 92, LANGEMARKTSTRAAT, KAAPSTAD. i

Jr.
~!<~~
, i

-'--

Malmesbury, :28 Nov. 1879.,rel'k()opill~ L,~' f~I·~):!&.lélUd
l.~ JH:

Kaapsche Afdeeling. :KOREN, MEEL (GROF EN FIJN),I . , ,J ~ .;; -- - ---.----, ~-
Best Kaapach en Australisch Koren

Do. do, Meer
Best Kaapsch Grof' Meer.

Te Koup tegen oen Lmgsteu Prijs te No~

Kaapstao, J:1l1uarij 1880.

13, Kal:itcelstraat.
R. A. ZEEDERBERG. BRANDEWIJN KETELS.:;t •

~\

AGENTU'UR:
BRAN.D.EVlIJNKETELS voorha.hden

van allerlei grootte, WERK GEWAAR
BOMD, en K..QPEB. van dé DIKSTE én
ALLERBESTE SOORT. 'orders moeten
100 vroeg ~.ogelijk worden ingezopden.
REPARATIES worden gedaan met.den

meesten spoed. .
KOPEREN KONFIJTKETELS en

~AARTP.ANNEN van alle soorten, tegen
billijke prijzen.,

T. H. & B. T. LAWTON.

VOOR DEN

L,llldgoederen.

--'~-----~-

H. R UPEJ,TI,
KOOPlfAN,

Sf,IIRliPS. ,,:/~ (O}IMISSIE AGt'H,
Np, 55, ST, GEOROESTR.UT,

T~enove~ de Zuid-.Aftikaansche Ba.nk,;

I

Sujkefgebak. t I'

", I;.- .~
,Ii

:~I.Gedrukt bij l:lll;S .\ H, FliETK, })o IJ,
, '. AaaLeelstraat, !Kaapstad.



'nend

betwijfen I da heeft de gemeel te van Ladi
smith slechte keus gedaan

Ouse kllJgt 0:; gedur ~ u t uoodigin,
andere gemeeutcn speciale diensten

te komeo Louden ZEer" bed't echter aan al
d ve k niet kun '''0 voldoen Aao die
naar Burgerad rp Ste) ilunr,. Colesberg Edm
bn~ We.J1tloer en Bethlehem heeft ZEerw nog-
taus kun~é I veldoen De Week des Gebeda
bobben wijl bier voor hj'lt eerst van dit laar
gevierd ('IJ zoo WIJ reden hebben te geloovon
overal In deu Vnjetaat De opkomst was be-
moedigend

leggen
De T~.J'I ID de laatste litting verIm-

II mogelijk van' nog grooter belang dau de b er
bo't'en farmsIde wtlj!' en bet zal Il wel 11ltereeeeren
ta vernemen boe WIJ dit groot genef ,erkregen
bebben •

Zoo nolOg In de littlOg Ills op deo (de Jil J gaf
Ik I enms van eene VI'&R aan bet Go 1gero ment
of het van plan was eeoe T,,'egraaf!IJn naar OALl"rNIA
en Fro_burg te maken (z e Votes and Proceed
mgs "p 64) Toen Ik ml Joe vraag voordr-oej!' zeids
Ik dat de lijn nMr CalnlllA over ~u6tberg
Porterville en ClanwiUUlm looreD moest en die naar
Fraaerburg van Frasllrburg Statie of Beaufllrt Weet

Ik bek ....am ten aDtwoord dat het Gouverne-
ment van plan WIlS eene hJD nSIIT Kenhardt te
maken over Frll8erbul'l<' en dat het lMtatgenoemde
een laoghJdend dlttnkt was ~voor lets jledaan
moeat worden maar Mn CalvlDla kon meta beloofd
worden wegens liJ ne l4!'gIllg (lie ZUJd :Afnkann
fan den Ode Jul J en A,'fIU' VR deo IOdeo J uh J
1879)

Hiermede DIet tevreden lijnde "'af Ik op=den
15deo AUgu8luA ken lA dat Ik op den 21sfilQ voor
BtetJel loud" IJa t bet H UISIn comité gHueraal lal
gaan m de wenACh, ijkheid In OVtlrwPll"lnj!'til nemen
vnn ee Lelelrranf naar Cal n III over p,,]tUtberg en
ClanWlti'fI1 I (hetzelfde dst m nnjne vraag van
den 8ete Julij bezrepeu WIlS) Ik ."rzool t miJn
col eO'II daar hij ala 11\ dmeter daartoe ",eer be-
voe~d was dan Ik Voor Il ) een kaart te rnaken de
distant e tueselren de dlfferenle plaatsen MOt 0

nende ten einde I d en mo el Ik te bell' Jlen dat
ée e I In over CalVInia naar Ke hardt beter liJD
soude dan eene "ver Fraserba-z Een paar dll/(en
later overba dig le hij JU e" net plan dnt door ten
vne d '1'\'88 't'ervaardlgd IJ t plan kwam ml] zeer
van pas toe Ik miJn vours el d-ed en het bleef In
mijn besit tot op d-n dil" waarop w J len telegraaf
bekwame toen Ik h t n let Hu s hggen 1 et

~I In \ OOTStI werd door m Jn cJllega en vele
and-re lede a erk ondersteund maar het Gouver

t bes r d het n et dat evolz dat bet ver
worp" we i ~Z ~ \- otee II d Proceedings" Jl
414) \( [n coll~jla en I badden toen maar welnlg
of jl eu b iop om een Tel IZ'TllallJn nog 10 die _le
door te kr jzen

() den -ldt n Sep ember echter kWllm de Gou~er
nements tele~rRllf Rill In Com t -generaal

Onder le In den Il ~OOl'jre8 de I n en was er een
nllllr Kenbllrdt ver FrR8erburg en Carnarvon VJor
d"t de Iffien d ~ dn z n~ a nen onllltond n tw!
sch nons n d~ I bby en jlesp ek oVllr de 'fllag of
bet w~1 wenscbcl Jl Wil" pen lt, e n.~r Kenbardt te
n nke Het jlevoelen der leden cl e k polste WAS er
ecup"rlg tejlen en k uam d arom de "elege held VRRr
om I u ~e bel ng n van onze d atr kt"n voor le dm
gen en I u 1 te yerzoeken miJ b te SUlan wanneer k
voorstelde dllt bet word Cat "naa n plMts van het
... rd Ren!. m dt In d~ nil zou gelllsch t wordel
D t ~ond alg m en b JVII en Ik wos zoo lZ'0ed Ills
verzekerd van elke 8te111 n het HUlS bUiten die der
Mm sters

Toer de nil voorkwllm ob ecteerde de heer Mn
rima I tegeu Rn I.a dt e bet '1 Dlster e MRfdadel Jk
aan die ohJectie ~eboor qoor voor te stellen dnt
bet woord Re hardt j!'esebupt en de voor de tple
graaf! Jtlen bestemde sommIl Vlln £06000 tot £14 000
~erm nderd z u worden Taen leverde keen ame
dem~ t 'In dRt hie op ne8rkIVam dllt de I In van
I rASerbUrll IIl1r CIlia 7. u IIn n plnats van
nHar Rnlhar lt en dAt de !Ii m n .£ tJ 000 onveran
de i z bl] n (II t zal nood Il: z u b er te
zegil~ dat he bu te m Ine bevoe~ dh d "liS om
m p vu rstel ~nn den °lsLeD AUlZ'uEtus te vern eu
we mdnt gee pr VAIIt I d zoo e s n eene Gou
\ernements-h li voo ste len mo~t) Ik \wrd tot m Jn
bl dscl AP VAN ALL~ Z JDRl'< vlln het Hu s sterk
1)nd~r8teu d allee I et ~It BtA e VArzette z eh ten
sterhte tegen m V r~tel Zowel da beer
SPRIUG als d I eer LAl"'? spraken to~en m J e
IDa le MMr toen Z J de houdmjl vlln bet HUIS
~lIge g~ve ZIJ toe en de VTAal!'kWllm toen 1I11eAn
~leroF neer of ee ein nVer Cllln1V Iham (m Jn
00 spronkeltJk foontel) n et beter z u z Jn

Op raad van den heer SOLO~I N belo fdH de Ie~r
LAl NG den vohrend dag te zuil n bekeod maken
welke lt le het Geuver eme t voorst"lIen zoude Ile
overwi n g Will! tl'en bebllltld 0 geluJduq wal t II)

coll'1Jn brJ de~ :.Jt/. I{/ afwe ~q of h'J 1. a I :ekl!1" ook
ekM bekomen ann ek gelukwenld lOgen die 'IU) van OQ

ek Itden tB beurt mele
Den voljlenden dag beslo()t het Gou ~Pfnetnent

na raadpleging met ~eTecheldeoe leden en anderen
waaronder ook m collega en de Postmeester
geDeraal de linie d or mJ I1lpden ~Iste AUl!'u~tus
voorgesteld p te nemen n z JOCB" met II Jvmg
van Purten Ir

D t werd np den (lden September door he Gou
ver eme t p edaan en de zlIAk jl nu door zonder
een~ enkele aam trklTlr; an .e (Jf I anders Z A

Votes Md Proceed n s p 514 en Jl 553 I nIe
dlDj!'l!-ftrt keI vRn Standa"d at I Mnri van (lden Sep
Lember zoowel als andere cuum teu vn den dag)

Het eeolj!'e dllt ontb ak om m In tevredenheid vol
komen te maken WM dat m Jn call j!'a do r nfwez il
held D et In de I!'elegenhe d was jleweest m ) ter J Jde
te st.llan op den .de toen Ik werkehJk de I n ver
kreeg WMrnan bet ook Iledaeltel Jk te w Jte IS d..t
liJD naam ~olBtrekt DIet ~oorkomt In verband met
den tele~rBaf hetzl In de Votes IInd Proceedll)j!.!!
of n de meuwsbladen ofsebo n b J m J lilt Jd
bijstond !ouver bet In Z Jn verITh Il'en WM

zijne lJe lworekrgrnlS omlag Ik heb de elle d ge w Jze
WIU\TOpdele oorlolr g'e~oerd IB door het Gou verne
ment totdat de heer Jackson en de Prokureur
Generllltl Mn de Orao Je r vier kwamen onder de

volgende I18ndllcht nn h.et IRrH>meDt p'ebn,n alsook Il'llwe
zen op de verhezen welke ooze boeren en anderen
dflftrdoor geleden bebbel En I vleI m j dat Ik het
mijne er toe gedMD beb om de Commll!8 e VaD
onderzoek te békomBI waardoor de IJdenden
echlJl I Jk Bc adeverywed ng bekomen zullen

De A CC'lf"llOet Ik heb de aanstelI ng van een
Oom ttee bm de werklOg V80 deze 'Wet te ond~rzoe
ken eo om te z e of de mkomst door de!eh e
bekomen DIet beter kon verkrejlen worden door eene
verander nj!' der L ceotlewet sterk ondersteund Ik
werd later tot hd van bet Commlttde benoemd
1IIaar onze verr ~[lnp'en waren nol!' Diet {leemdljld
toen het ParlelllBnt werd ileprorogoord Ik koester
de hoop dat In de vol"ende z tt ng leta goeds u t
}Jet Committee voortspru teD zal

De Plakke stoet 10 wel als de n euwe Ltmdbake.ns
nete hetben miJn collega en Ik ondersteund \\ J
bebben geene voorstellen er In doorgedreven daar
"WIJ tevredeo waren m~t de Wllze op welke bet Gou
ver ement deze wetten voordroeg \VIl meendeo
dat belde wetUln tot Dut van -onze d'lStr 1t~n Jouden
(liJn betwelk ook reeds jlebleken IS

Het eerste waaromtrent Ik en m Jn collej!'a ver
schIlden gedurende de z tt Ol!' was de In n'9ratUl
wet H J ondersteunde bet GouvernemeDtBvooT8tel
dat enkel voor den n~oer vlln Bntscbe ImmIgrabten
en dan no~ &1 om bier hunne eIgene boerder Jen til
beginnen bestemd WRS, LerwlJI Ik bet ftmendeme~t
1I'8n den boor DE \\ KT undeTl!teunde dat 0 a p
het oog had arbeiders te bekomen voor onze boeren
WIer werl, door gebrek aan handen soms zooveel te
I Jden beeft

TeD tweede hlld m Jn colle"':! een ~oorstel om
de magi van Afck./I1'I9sraden te verm nderen door
hen te beletten voorname wegen tq Dl' en zonder
dat dezel~e eers~ door net Gouverne tzuuden

edj!'ekeurd Z Jn II J ZAl! echter later In dat dez.;
~eraOdefing I et raadzaam Z Jn zoude en trok bet
voorstel da&rom In

Het zal denk Ik onDood g ZIJD ODl

welden over de llesproe JlDjlswet Spoorwa en
Mseater en Dienatboden-llcte !laar :I geen van deze
letB bi)zunders gedaan IS

Hopende, dat wat k en m JO lle):."R
hebbeD 10 bet &Igemeen uwe gooodltellr nb wegdra

truisvederen.
nde koopt iedere ~oe,_

HIJ IS op het Kantoor
uee n m ~1

E Januan J 1880
Qp ZIIturdag avond den IOdelt deaer hielden WIJ

weder eeue veTj!'adenng ID de sc.boolkame[ 0111 eens M!llJ'lstraa.tshof te Beaufort West.Boeren~hermJng8-vereenlglng ~ vormen -e
l1e heer 0 F 1IIarl\l8 bekleedde den vooreitterstoel

Veel werd over en weder j.!esprokeo S mmlgen Wllden
dat de ~erenvereeOlglng dit tn""t d ..n an teren
wIlden hebben dnt de Boeren Slechta de belangen
'l'&nhun eIgen distrikt moeten bebl\rt gen

Dil \ oorertter seide dat de werh'lRmbe4en viln de
YereemglOll voornamelijk moesten w-zeu Ills er leden
voorden Afdeehnjtllrlllld of voor betl'ulemel t gekozen
moelen worden moet men bijeenkomsten houden 10 dd
baol1 en MD het pubhek de regte man en voorstellen
voor Wie ZIJ moeten stemmen:: en OOk metaories op-
stellen en un het Parlement f.enden eo d us ODte
g~brekelJ IIAD bet Gouvemement bekend maken

Na weer veel p aten dwong de 1en F Marnll den
heer Gert Bekker tot apreke!! en ze I~ verzekerd te
zIJn dllt de heer Bekker seer VB II~ chting l an """'1'1'0
omtrent de WlJze waarop zo daJlge ~ereeDlglllg te
werk moer gsan

Dil heer Bdkker zeide dat h J wern .fweet Vlln de
laak, en dllC'bt het lOU beter weze t dat J,j~nde v r
eeOlg'lD)!' Vorme en da een C las ruit k pz~ m
de re",els op Le stellen en dat COm d r !lelJ dan
aRn de V 81'1l"1IIgr.nj!' voor le I~ en da k z J laar
Uit kiese en n en ZAl dan ol langzl\m rhand lt t
regte doel VRnd vere )!' il:' rstAAn

Nil werd er wper vt;~1 jl,sproken n vele vr3gen
gedMn Jopdat a len begonne )!'el jk te spreken Ve
Voor*1 tter I' P tot de rde

De heer A drews Z~ de dat L~t hew speet
leU! j!'e8proken Wl\!!dat zIJn a vod liezeerd hila narne
lijk alt een spreker 1 eeft gesproken ran de fIol
Iaudsehe bevoikmj!' I J (de beer ;\.ndrew8) wilde
weteQ of deze Vereen ging dan alleeu voor de Il,,1
landseh« Boeren 0wengt wordt Velen hielde hem
voor een Enge achman maar hij was er n et een .zIJn
ouderil wareu En elsehen maar dat kon hij met bel
pen hij (&e beer Andrews) WIIBIn Afr kl\cgebc)reo
en opgegroeid en dW! eD wllrt! !\.trlhner Een per
sooo Wel WIJ zullen dnn leglren Afrlkll8nache
bevolli: Dg lle beer Aodrews \\ el JA Qoem banr
dan zoo Ik ben zeker dllt er vele En"'elAChe Boeren
verbhJd zouden WHen om Zicb bij deze ~ere~n !pOll
te voelleD

De heer P de "\\ et ze de ont Iel n et de meen ng
van deze VHreen glO!! Wfts om z eh af te zouderen ell.
alleen Hollandsel e boeren te nemen voo~ leden
Neen I dtl ollJ\m Boerenvereen !! n~ beteekent dat Z J
vr J IS voo~ edere boe he Z I EngelACbe Dultscbe
Franscbe $cbotBcbe of IJ.. enache ooere),! om Zich bJ
de Vereeniging te voegen zoolang h J maar ~ell IIIID
zlenl Jke boer IS

De VOOT!ller lelde dat hel bealu tb] de laatste
verjladennjl: was dRt meR dezen IIV nd de vereenJg!1\j!'
zou de; vorllleD en de ledeD kiezen bet zou beter 11 ti

un dat men nu met de speech elf ophou4t! en met
de werkzaam beden bejllnne

Maar nu was er nog' eene kwestie De beer An
drews wJlde dllt dA 'ereen.., n~ Elcb nl t toet poh
heke eaken moest bemoei JeD Do heer n Idier zei de
dill In dat 1!8vRI zuu eene Doeren feree iiI lf nleta
bete~kenen WA t d t IS JUist de groote tekortkoming
van vel" bóeron ZI] geVen nuolt acl t op Nhtleke
zaken

Het vOOl~t..1 I"An den beer Bekk~r werd ~n!!,eno
men Nu Verzocht de Voorz tter allen d e.bep-eliT ~
\Varen om de 'eree g ng te vormeD bun.-lia DeD
'lp te ~even en zoo w:>.teen 35 B eren v~reemj!'~en
zicb tot dat doel }')lI1IrnRj!' n tne over tot UC~ kielen
van ledeo cr 0 bet \\ erkende C m 6 zullen UitmAken
voor een JMr en jlenoemd Iet Boo 'en jje~mfl"
cotmté De" oorz tter e Secretar II zulleh j!'eko~eD
worden b J ide ellr8te zJttJnjl van bet Oom tá die ~I
plautB hebber op ZatUrolIll den 24~len dezer \Vunn~eT
k u bl)Z0 lerbeden weder zal zen len k de r"jlels
Het Wilder bi Jft zeer dreljl'end e jllSLere I heoft Qat
een WBllIg g-eregend Het veld ...eI Jkt nIJ. feelop
een grocD liap Jt -AfnkfUl~r

)\ ClJHHI1T & Co,
SO lJan{(ettraal

1>E KON r~Gl~ t8 PlEUR DANIEL ROSE EN CHABLIS

JUEST -

M n \\ e,t da! bet ber !lt. 8 herwaarts geleo-
m n \ an ~t ne alleree Stlgllte aa randlug die
dour den htjer Rose wo end .. op Klaverfoutein
ID e afdatl ng Beaufort West zoo gepleegd
ZJ J P een~ vrouwelijke dienstbode met wel ko
gedureu le 1de \v eedaard ge behau :Iel ng eene
belano wek! k de gebeurtenis !:OU ZIJ I voorgt\":
rall D De Beaufort G01 rcer beeft een rapport
VIII het v rlooplg verhoor dezer zaak maar
Doch h t a davit val de klaagster noch de
~erklannge, van de getnlgen gJl\ eden iudruk
dat het voorgevallene .el& m le verte zoo erg
s als het altijd tot OVPNrljV ug gerezen
erncht bet been doen '1'001 ~l)men

'" De zaak diende voor dl' 'l!rste maal op U
dpzer te I ov~ -ataau \'IlO der Hes dent Magistraat
van B<!anfort West De heer Stapleten trad
op voor de prosecune de pre~l!nr de Smidt
voor de I:e ~\ genen "

~ va Qu qk de k l\a~tCl had' op ;; dezer een
stEela t beded g I waar ZJ] baar verhaal van
d Laak g r on haar rnau Jeg Je voor bet Hof
e ne H I r ng van bet .,eOOnrde af welke ..
h I le i'Il Ire I ebt ier autweoede np kont 'li

\ ragen CD d1 \erklarmge vat Il de e getuigen
- vel to \ erstaan vour le P oaecut e -de taak
o geveer voorstelleo als vol~t _

Eva er baar ma lames QUIck belden 10

d eust 'far pe I beer Gu :;1, op Klaverfontein
slo clen 10 Augustos (o;lgens anderen In
Apnl) Il op het punt. naar BlII\afort
"est te gaa" om biJ de I Ma"lstraat eene
klagt le dienen ,wegens hilt ontoereIkende
{"In de kost de bnn gegeven werd De
I pr uest 'IV Ide heu mot laten gaan eu de
beer Rose g,af aan James Qu ck die eell open
k pmes ID dil band bad tot tweemaal too een
slag oy de ~and zoodat het mes op den grond
I" el H I I lW \Veg maAr werd lUgebaaid door
(Ut'S! die hew btJ ue J nek pakte e nal\r het
\\ agenhu18 brngt Daar bOll,d me I bem vaat
aan CCD I\'agenwlel aJ bleef daar drie unr
lal g totdat le kiellle Tom PrIDce den riem wat
losser 111 akte waarop Bj getorge z chzelvtlD
doo mlldet van de tanden b"H1Jddo en de
g \ a ge lJ hem ook le Ul\n leu 108 maakte
o der bedre", il wet eene herbahng van
1(' Ifle beha del ng teaken :len hIJ en zIjne
vron IV een PHP er lat hen 'Vols-ens vOOrl ez [g
ver){) u om og Vijf tIe lage n die st te
blJVen
f vn had het mes wlUlr~de ze pas eenti

voor h lar k <l ges eden I aJ I\an
Jaw s gegever .oodra het Qllgenoegen over bet
vel t ek n lar Beaufort ont.sta 11 was aar ZIJ
ook a derz 8 tusschen be Je k vaw gaf de heer
Rose I la eeu klap n bet alngllz gt waardoor
1 I op de "rouu \ cl 1ZIJ \'JlJen haar toe I
meL een r em vastbind r m lur Z I suolde Da.a.r
1: UIS \10 haalde I aar eel t~ e wierp baar
op de g ond Guest zet! Je voet f du kOle
op 1111 cu aJat zo met een r m gebouden
was w~r I Z J Qaar lcn stal gesleel t en aldaar
I"ast ~b 0 le flAn een vocrkr~hbe vlak VOor en
met" fel zelf Je r "nl als eeu daai't!taand bengst
paarl All sneekIOgou p.m logelaten te ""

II wor leu e uur a g vergeefsch maar
na dlC nen haar los ZIJ was toon
a"enot'g-zoo l'. Je Z )-aau bet 6111de der

lichtste waand van hare z" a ~erschap en toon
laar lj I ve vuld ~a.s IJ a~t ze een kmd ter
vercId I Lt vlekKen aal bet hg-chaam bad
TI lar 0\ r ge 8 gezond was !:let klDd stierf na
i e maa d De I SL ktJs.ogeq,eesbeer die
L t ti, aalf iaf,:en a den lood gev s teerd had
~eloof Je eL dat bet overl Jden lets te doen
gehad bad me~ geweld d r moeder aangedaan

Voor ue verpe.hg g wer I opgeroepen Jacob
J aoobs d c \ erk IlLlLrde iat tiet! dagen yoor de
beval g \ an Eva deze ce t WIst had ge!lad met
k1l'T1tcn Jac6b Eva had een mes In de band
cn kiojacob eet mestvork" Z J vocbteu te
zame en EV!l werd Il d n str Jd e n rok vaa
bet I jf gctr,ok:kcn terw Jl Ja\:ob ecn blaauw
oog had ofschoou getu oe n f]t eggen kon dat
Eva hem dat gegeve bad Eva was volgeus
getu ge een twIstziek wren gewoonhJk heel
mpert e t tegenover Rose ell dIens vrouw
Na afloop van bet geta geDverhoor zelde de

Magl!;traa. dat hJ bet proces ~erbaal naar den
Prokurenr ge emal zon opze oeu Iu"tIllddela
nam hl) £1000 borgstelling aan

Er beerscht-zegt le Coul'U?IT-natuurIJ]lcer-
VIJW heel wat ve ontwaar hf(lOg ten opzigte
I"al Rose en "Gnest maar het IS nIet meer dan
"at bet gewoné regt vordert alle oordeel op te
scborte toW lt cle zaak voor Hegter en June
komt Do bover staande getUlgonlB doet IOder-
daad de aaugeklaaguen voel minder 8Chuldi~
voorkomen dan bet gerucht bel). eerst ~emaakt
bad e er 18 uog lete dat lt! godachten moet
gehoudel wordeD uI dat de moud der be-
schuld ode gealottm IS

in alle soorten tt! verkrIJSWI
geteekende tegen de Jaag..

H ZUIDMEER.

ngs
scben de plaats Vleesch
f op den Hoo~lwell UUt

r~'IIeg een BOS SLEU
cd de bovenstaande beloo-

uezehe kre~t breI gt biJ
lerrnon of bIJ den 0 der-
~rgweg

C A COATON & CO

AN
Il GREVILLE

~TRH;--;::Y.,t:1U RF
lIt

U eroolq)
Tven Stefao mpt z Jne strafoefeDl!ljf bad af~edaan

i! nil' bIJ lAngzaam den welZ'op nRaTde WOlJu'" VaD.icn
"-archona 0\1 de dorpellD~en vol~den hem Zil bad
den verschnkt [nna s 8CbreeulVen j(eboord Tbana
lt.: oden z 1 ~ernemen wat Stefan z"!l'Jl'en zou

Z Jne stem klonk l'1II\UWen BCh r
'tI Jn" vrouw Is terujllrekomen t
Ik weet bet antwoordde de ImJIIMrd

De oude lIlILD schudde treur Il uet hoofd en tau d,
Daar den I!'rond zonder te 'preken

Ik w I d.t z J weer boon!l'aat herhaalde Stefan
op gebieden toon

\fer's vereeni ,rin ..~ ~

£2 per Aandeel,
OCTOBER 1879

rs dIe aan de oproepIllg
do ~tortlUg nog met vol
hennoenng gebragt dat
J wordt v6ór den 3hten
kenn18gevwg regtsmaat
ngesteld 11001 bet ICVOr-

plast

WILLIAM BALL,
Secretaris.

))e g steren ont VRnl1'en VolkutMn bevat het voor
loop Il erboor voor den landdrost VR!1Preto:"la VI
nol, en lInderen :flet nden.oek op den eerateu

dRil beetond I t het overlej!'gen van een InVenlafil
der PIIP ereo ","elke jlll'l' nde ware In he k stJe VRn
den heer Bok en n het ver fillren van etleh ,ke dlLllr0p
voorkome de naamteeliem "en als 0 a die van de
I ~~ren n k li! W I.I'etor IS Pllul K rUjl'pr P et
J tb rt C J Bode ~le 0 If J Scho~mnn 'lOs
borne en ne~ter Ko~.é i e beer Dok maaKte I et
werk !lemnl kehJk door te verklaren ~lIt biJ zIJn
hllndteeken DjC er"en~e en z lks dpe<l omdnt t Jd
bern werk,,1 Ik geld WAArd WAS HIJ objecteerde
echter tejlen het openen vaD Z JD IlstJe In 7. Jne af
W!f2 .,.held en vroeg ont etn kopie der declaratIen I t
kracht WRanlln h J WM jrearre81eerd ,\An dat ver-
zO<1kvoldaan z nd~ I)Jeek s booreD Swar~ dec)llrslJe
te~en d~ beer PretOl'JU8 te bestaan II' de verklarl jl
dn~ de ondertBekenIng op den bn"f Sir Gllrn~t
W ISf>ley ber j!'t doende vlln de besluiten der V Ik8-
verll'aderwg de OndtlfteeKenwll VIIn den heer Pre
tnr:IUS WAl en dIe ttill'en den hier Dok dat deze
Seeretarte s van het 1Volkacom té nIs zoodIlOIj!' de
d cumenten van dat OpmJté onder ZIjne !orjl heeft
en dat d e document~o veroDdersteld wHrden van
opr1oeretlchoonden aard te ~IJn -De brief VIIORegter
Ko!tzó bleek enkel eeljl pn yaat antwoord te Jl Jn up een
venzoek VRn den. heer :}30k om eene betrekking

Het verhoor op deQ tweeden <lag bestoDd In de
ondervral!' njl' vlln del1i heer A C Dunnjl die de
boerenver~lIdennj!' gerl!Pp"rteerd had voor Volkl
ste'TI Volk,blnd ZUId Afrtkaan eo andere bladen
eo verllMrde dat z Jn 'tapport COTrHctwas De heer
J <!J I nmwck verklsRtde betlelfde Tlln bet Tl\pport
In de Trllnsvlll<lscbe r Q/klllrttmd

Geen enkele der Veldko net.. die op euw !lJn
op~eroepen om trouw ~e Iweren Mn de Ken ngln
beeft aan de oproepltJl!' vnldaan De beer P C
1IIIonRaTbeeflRIID den laDddroat geantwoord dat hlJ
b'J het lIo,nvRarclen vall ZIJn 8mbt trouw blld jlez ....o
Tsn I Mn het voll deB lftnds en die eed nog DIet door
de be'fOellde WetgeVinfr des lands was opj!'eheven

\\ at betreft voegt bil er biJ bet ongelukkig
afaweren van de wettIm de", lands en bet edele
zweren ~1In trouw Mn IIlIrA MRJeste t de KODlnglO
dAt IMt Ik met IIlleo eerbied aan u over

Na oeI e la guur ge droogte zJn w j loc:b eli
del Jk wcen bezoel t geworden met eel m lien
regen Dogsdag avor d deu ()jen brak 'fl! ce 1

geweldlge dooclerbnl bova 0 II boofJ 101! d e
den ro el I stroome cleed edervallen T vee
e cc halrnnr hield dIU bu III n E d\)ze bUI
was sl~cht8 de voorbocle vr. eel og over
vloed ger regeD G dllTOnde deu [aoht van
Za!urdag op Zondag toch vlCl er een regOll de
mot geel goud te betalen IS Z J was e!jr
aanhondeDde zachte doordr ngc de regen
En als om de maat van z gc \01 te maken
vlelel cr l('n volgenden Man. dug wederom
zachte doordr nnel Je bu Jen

Het gela~t des aardr Jks 18 nu geheel veral)
de d Bet "eld da.t dor en droog was beg ot
reeds een !lefel jk groen te vertoouen Ook de
mensch ka~ ,u wederom vr J adem Ialen om
n ct eens ~ spreken van de arnle dleftln Iu
een woord alles berleeft

e graal) oogst s van d t lallr goed 0 tge
vallen Dat er veel weer haver da koor ge
wonnen IB komt daar mn <laan dat depoeren
meer haver dan kOOI u gezaa d hebhen \ oor
koorn tocb kunnen Z J geen markt kr Jgen doch
aar hQver IS steeds een groote aanvraa.g op

de Dlamaohellen 11)1 a dke boer ID dit
distrikt r Jdt zIJn haver naar de DIamantveI
den en kee~t gewoonl J k met een beurs 'fol gold
hu swaarts

De Olamantvelden op Jagersfonk n leverel
fral!. le steel!lE'n op volgeDs de verllar ng" vaD
deskundlgeQ betere sleeneD dal d e aan de Vaal
r vier De vondsten aldaar worden ID den reg I
gehelm gehouden slechts een compaDy dlC
vau Kerr Brotbers maakt hare vonusteu open
baar Hoewél al de cIa ms ZJ J nltgenome 1

I ggeo el nOi{ velen onbewerkt Dat de
plaats "ooruIt gaat IS ongetwl]fel I w~ot dv bo-
l"olklDg neemt steeds toe Reeds 18 meo bego
I eD eeo tow nsh p aan te leggeD al waar Meds
eeo dozlJD nette gebouwen meest van haat of
Ijzer gel-wo worden JagersfLlnte n IS wel eeo
k JkJe waard Bacchus heeft danr vele a8nbuidcf"l\.
HJ heeft daar n et mIDder dan zeveD lempe S
staan el dat onder ceDe bevolking van om
trent 600

I e gemee!nlc ,"an Ds Venter scb J t dan DU
voor "'oed !besloten om 1et pracedere~ op te
geven oDe £41 13u was dan ook geeu kie }kbeld
h t moet L~r nog al wat moe te gekost hebben
ODl d e !lom bJ clKaar te krJH~en Eeu kweek
scbool IV I en al ZJ echter hebbtn Maat
\Vaa nu eeD profesaor gek:regeo? Daar Zit de
woe Jel Ikeld Men zal pl'Pheren ow u tHolland
of anders nit ScbotlaDd er een te kt' Igen

»s Lou w van ''tV epener zal ID FebrnarlJ zoo
I hooreo van Z jnc gemeente afscbeld neme

ZEer \ mac 7:eer popnlalr ZIJD u Z Jne gemeeDle
en ook algemeen geacht van zIJIle ambtsbroe..
dors Ali alles waar li wat W J \ crnoman heb-

lGEVlNG.

[r \ nk Ifonkln
r \\-"tp va
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RT Orders moeteu
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De aanheer

Dl' beer Goldscbl~lldt heeft het
ad~es gcrlgt aan zIJue kIezers _

Aan de E,e-..er. van de AJckelongm Clamctllonm en
Cal mlnE J,TI,

\\
'JlliSIfi: AGINf,

LH & Uo.
:ltlon

lIrIJ~R HKERKN-

op Mndrlln),r vaD vel'8cbeldene vflendent tilans Op
ml] u !geoefend, lIeb ~ belOlaten U vera1qg te doen
van hetgeen Ik 10 de jon)!'ste Zitting VRn bet Parle
ment gedaan beb

Kort nil m lne terugkomat Vlln het Parlement hIeld
Ik op verzOt!k der lDvloedrlJkste mllnneo In het
dlsthkt een groote vemadenng alhier waarop Ik
bel\end mnakte wat e~ In de &f!1'eloopen lItttinI<
gedaao was en welk aeel m JO colleg en Ik zelf
Mn de verr gtlOgen baddf:\ll I<enomfn Ik had toen
het genoej!'en vereerd ~ worden met vlBlJende be-
slu ten van dankbetuiging voor hetgeen Ik geda&n
bad Het sp Jt m J ecllter dat er geen ultvoeng
verslag van deze vergadefiDg verschenen IS want dan
zou deze rnededeehng itu met noodill' ZIJn OI:ge-
lukklg WilSm Jn colleglli ddstl]ds Diet hier om deel te
nemen M de vergRdermg o:n het speet miJ van
bnrte dat zijne ernstIge pojlInl<en om Illter albler eene
vergadenDg bijeen te knJgen gehetl en al mislukt
ZIJD

Gedurende de z ttlOg: VIID1878 toeD de hoor "
E :MOORF.mlJo COllega wae deden WIJ onB ulterate
best om de Rej!'enng te b~wt>gen on8 toelagen te geven
voor onze publ eke wegdn ZIJ beloofde ook zulks
te doeD eli I18n die b..I€lfte heeft f.1Jeerlijk voldun
door op de beg;rOOtJDj!'en vlln 187fl een lOm van
omtTent £7500 te pla&ts~n voor wegen ID onze
be de d stTlkten

Ik [w Jfel er Diet IUIn ot WIJ zullen om de Bo-
terkloof zoowel (\Is aDder~ wegeD te voltool)en nog
eene verdere bIjlage lIJ de aaostaande zitting te
bekomen

De Bok~ eliilberfJ1C~ heeft bet Gouvernement
n antwoord op eene Vfjlllg door miJn collega ge-
dnan beloofd te zulleo faten IDspekteren en WIJ
belden koesteren de Iloqp dat het Dna ID de Ran
staADde z tting gelukkenLzal dezen weg gemaak-t te
kr )~en

Omtrent d;; OlIfant,.. !!Il Doorn"~vrbruggen wer
den door ml Jn collega vjll'lCllezdene petitlen IDge-
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"Dan b.n met, Mabnef', antwoor~de
hoofd met ~Ichtbnar !pe(\ woten
"H Jt I ~ftt kan ~ et '-:H 1111ft" I ( hIli'

IDII houden 'v! I 1"
" Indian' ZIJ blijven "II, da mor' lt' bnar bl) li

laten", hernam d~ ander zacht ~. dri "'Iif .. ZIJ IS
een der onsen ZIJ IS U" e vrouw Niemand ian dat
.,ngedMn inakeu GIJ tlJt verphcht haar Ueonder-
houden"

.. Daar ~ft ~e haar marskramer voor I" flep Stefan,
lDet de r.:uldeD op elknar ~esluten

"De marskamer IS d -od, en het gerech I. In 'le stad
heeft uwe ! vrouw hierh-en ~ezonden flkr moet liJ
wonen Ol] kunt haar 11I~t l'ó (,~8LurQn>" ,.

"VRa ~AIIk zelf DlII\rde stad gAan en Illar due II
o~lultt n"J brulde Stefan, dol van w'"de ~Jet I!flf
hij een vuist ...I~g aan een h uten bek dit ollClel IIJne
forsebe b~nd b"zweek

De ItllTdJmla had luttel trooet voor hem " Het znl
u met, eel baten", sprak hij "ZII heeft mets w~ge-
Domen wRt u toebehr orde OIl slllt geen vonfJlll !\iel!
haar verk~l)gen"

Stefan ~ad aich verwijderd zonder te antwoord"n
Op gerI07~1l ftfatand hield hIJ stil, In somber gepel DS
Daarna w~lIddtl hIJ ZIch tot de oudsten, dIll UIt l'e-
Woonlt' bl I elkaoder stonden, en strekte de handen
naar heil ujt;

"\VRt ~b Ik misdaan", rIep bil op sme!lkenden
toon, 'dRtldle vrouw tot mIJ teral<' moest kom~n '-Ik
heh no It 1I~11J uid onrecht f!ed8lln, DIet waar ~~Ik ben
altoos braaf Il weest Zeg-t I IS het lolet zoo •

(G, en ~" sch bepft iets tell"'D II, M~ka'1err mom
pelden I" '111Inl' n III t treurll( neer 7e~I!g'"n blt1\

" \\ eh u ,'; I epn eerhJk mRn ben-wlIArom maj?
dan Jp 'nu" m'ln hUIS k)m~n bt!smetten'-Ik wIl
banr, t I wIl I nllr filet I-D Pt WRt ge wIlt'
lDaAr m III d In' ze WP!!')l'8RtI ZJedaar
"Het ISI,r.mogcltJk MakRrle(, 9pn\.k IH'~d 'rps_

hoold dil ,,~t !!,ebledt dRt ZIJ blPr bhJH
u Nu, gqed ~M I schreeuwde St~fHn raddelo08

II ZIJ zal bllJve~ StArChll18 laaI mIl VIIOnRcbt
onder Uw d~ slapeD I Ik wtllllet terug- IlAArmIJn hUIS
Morl!en a-n ~k n8lU' de stad, en WIJ zullau ZIen IVld er
gelijk beent!. >

De menI"_~stroolde zIch EeD<!v~ge ontzeUIO"
acheen haa~ bevar."en te hebben 1 eo leder Z cht
Iljne womnt op, mOflpden i ' dnt het Illd !lord lOU
aflOOpeD

\Vat "tellln betrelt, hll l1"lng Dallr AÓlcIa, dle lilJ
gezaten voni! op de 1 ,r ond, met de handen om de
knieen !!,evo lj\\ért, t reun.dH t UIvenlnf bfso en weder
acbommelend en scluelend uls(lr het hllrl I"'Rr brt'ken
sou I

((Het IS njeU!, AnICln zelde UIJ tot haar II ZIJ IS
mlJDe vrouw met me<>r "D ik heb een afschuw 'Rn
haar Ge heb toch,geboorj bo Ik hAllr RP8la!len heb'

"ADICItl knlktd "an )~, en schrfld~ \ ""rt
"N [I dnn I Z)o %IIIhtt ~Iken dOl~W~leD, totdat III

haar blezen Hakt Mor~en!la Ik !JIUIrden reehter-en
WIJ zulleD eers .. en of meD hnar tot vertrekken dWIn-
gen kaD n

Zonder van houding" te versnderen scbudde A:mcla
het hoofd-o~tkennend, dItmaaJ

II I~om, -cb~el niet 0 'prak UJJ teeder, terWIjl hem
self de oo"en" vol tranen stonden 0 Ge weet dat Ik
dat met ZI n ~8n

Hq WIS<httj r ch snel met de mouw de wRng"~~al,
llam bet ]OO/~tll klIld op, dtlt ~I. pen klitje zlcb rle,en
SIJn been wrelt>f, klme bet en zette het op moeders
achoot

"Slaap wel' rIep hIJ ondpr t beengaan 0 Oe zult
Jlen dat Ik w(}iI"~ennMr doll recbter ,!'I '

at tierende hem naliep, keerde hl) aieh
om, vf{tte met zilne ha-id d 8trengen krale I <lIe
OVH dil borst himren, VPlhl'lk met sen enkel"n ru I
d~ snoeren ttlgoplIJli-en de jllllz m b.JlletJe. rold~", wild
er. !OJd over den wego, tut vreuude van <lo dorpakinde-
Ten, elI tot clet gl'nngo vermaak ook vlln nl ti" volwas-
sen kerkgangeI"8 MRnnen eo vrouwen sebaterden ~et
Uit VUil lacben

lnns wierp een woedenden blik om zich heen ,-ill
sneldt naar het huis terug, eiedsnd alt eene gekwetste
tlJg"~nll

fh~é dae- slueg- Stelan haar DIet
VO<J~heden genoeg gestralt

k 1.al ballr k".el'en 'il" tiJ I~.(t I"
t lTI~ud t It het IRilISL

Wflll blUlr nauwclIjka o'er de lippen, of
neel -lIe bijl had baM doln sehedt'll'"klwtd

er eu bewoog ZIJ sich Toen lair SIJ roerloos
dood

zfIIl"hl\&r wezenloOf II&n H9 het bet Wil-
trad aebt6r'waaltJi-:r.onder de ooeen VI\JI

weDden - en hurkte neder onder de heiligen
den hoek tUlIIIChende belde nustel'll

(Slot volgt)

)JAANSVlmANDERINOEN ;
3, lAatste 1\w ITt ... r, ~ I 5Jm liK ml tu/'ll"~

?~:f~~:ItWPi\:~:l~1 ?'6~1~1, IIRIIH~:~:~S,,_S
Ju., Voll« :\111tll :?u .l6m < ,oIUllJda.n~

ZIJ echter
lijks In $IMp
vIngers lenk ten
te vermeien

Toen d" dag iL"lngebrokeo W98, bleef ZIJ uNon lan!!"
op dsn grond ue~et!lu, zinnende op wraak H~tb.l8e(
fall hnr~ 8lechtll~ld kwam IIIHt op lil bAar verlltompt,
v'Td "ten !lelllo!'"...1 pe"n zwe.pJe van schaam""lhg-
beid, g~en 6nk\f,l" vermaning van het beronw aat ZIJ
had moeten meehrenJ(60 onder het eebteh Ik diUr, om
voor hMr vele soQdell 6111dehIk vergIffenI8 te v~rwer-
yeo Neell'! AI 'Wat ZIJ voelde, wu, dat ZIJ de "wet-
tige" vrou" WRJ! van Malum ..!, dat haar man met
met h&!lr leelde, dllt hij sIJn geld en goed met eene
andere doelde, aRt ZIJ te kort gedRAn was lit hare
rechten tis echtganoote--eo dat lIJ tlcb wreken moeat,
kortom \

::/ Drein .zette sich IUIn het zoeken Bi~ den
haard jl'eltlten, pelnAde ZIJ III van den vroegen 04tend
Rl terwijl ZIJ w.,rktuI,ehJk 8j>!'anden bakte me~ eane
kleine bijl Van tijd tut tijd hieuw ZIJ lach 11..0de
vmgers ; maar zb bemerkte het DIet AI haar ~enk-
vermogen Will!Ir¥ncbt op bevrediging van dien Unen
hartet -eht I wraak

De dlW Will!8'1lpber en koud De eerste snpeu_w, ID
den ochtend ge.v~llen, WASop den Ilrond half WBlrge-
dooId, Ullldnt hn;n:r Wit veri eerd was In ouuogpliJken
modder Omuw.e wolkeD hIDgec laag bIJ de grauwe
velden f I

Het werd donker de vroege herfstnacht daalde
8nel Inna ZRj{ Wt het venster, en daar de honger
baar begon te ma-nen, glU~ tiJ 10 deD moe8tulD Qm wat
gro.mt9n te z()ek~p

Oeen twee schrIlden blld lIJ ~edaan, of II] ~ de
buurnotiw nadel1n '\DlCIll, die aan een krommen
8tok OVer den rug, bIJ WIJZt>van Juk, tw. emmers
wBler dr"e,! De kllldereu der weduwe wAChbeD
hanr biJ de deur ZIJ lIep, gebogen onder haren lut,
zncht en hldzaan'llals Imruer, met het gelaat naar den
,!"rold, zonder V091 ZIch UIt leU! andel'll te zien ~n
het In t gra8 getreIle!) voetpad, dat naar hare won~ng
leIdde I.

ilIJ het ontmot'Wn \ lIJ de bIlzIt wIerp de wetoge
Hnuw heth()lld Ib den nek zl)krtustezlCh dellrd,en
tartend ovar de t. nit en stllpte bMr In den weg-

AnIcIa schnl. Een vlucbtljl' rood lilellrde h~re
kRken W I\S b ot een , all" Ilevoel van scbuld, ~at
hMr deze vrou'\' lOil \ reez"" dffid ~_

ZIJ weel, met hllit r lAst VIllIhet pad al l\faarIrlpa
bleld hAA~!laand.. Zll h Id het vO'lrwetp ~evondep,
waar ZlI h IIir wroJk lt III kOdl~n kon
" Hebt ~e dat" Ilter pebru.ld om de Iloep te kokin

v or miJn II !In sprak ZIJ schamper
;\ lCln tT 11 H I le~ zonder te antwoorden
I nHA~ II d Jnt WRter v.or wIJn mau IS f" hll7-

hllllld~ I " U'V'''Il :'tefan "C/"kunt welantwoold
''"v ns m>'11 u leU! VrI")!t I I

liet " v or ni!jZelve", stamelde de weduwe, ~o
hRn,tte Zich nllllf hure W ~IDI

TO"IJ Ilre~p 1ru R 1Jet e~n ruk pen der emmol'll bl]
dell I "nl&",-'I lIet pIk J(leed af, de emmer kanteJd&j
ell AIJICIII 'f~rd )\,,'~tort met water, dat bIJ stroomen
laolls uaAr I)rov ..re Idetren ne~rlIep

SI..chte vr uw rIep het Judste kind, met
dreI pnd ,"'haH' 11 ,

\\ Rt leellJI! "10")rlOell schreeuwde Irlna "J~
durft DiIJ e ocheld"Il' r- \\ IICtrtI

'. oor de moeder bet kIn bdlelten, hlld ZIJ het knaapje
bIJ den bals gegrepen, ell scbudde bet met luike eene
woede, dat het dreIgde te 8ukken
.EeI"8ttllen de kleIne bont en blauw ID hdt geZIcbt

werd, lIet ill bem 108 l)fII\rJJlI, als een bond dIfJ
sla"ll verwacht, vlucbtte ZIJ 10 bRllr hUl', eu

ZIch In eep hoek, Angstig ,erbeldend wat er v

rDe Moddergat8Che wljnbo~ren zouden bedrc'gen
uItkomen, wanneer ZIJ meendes dAt de pbyllnxera
DIet In huo wIjngaarden .Muden ~t komeD
Wel IJ WRllr de phylloxera kan Ilch moelJeh)k door
lOl! land eeD w.6Jl banen VRn deo eenen stok n&llr
den ander docb :tOO zazWlg zIJn de mee.te Modder-
gatscba wIJnJr8.llrdeD tocb DIet -RBD ]

\
COHI~ESPONDENTfL

\ Eg EN LOSSE GOEDERENIJII ~It alles (het laat zich denken) was Iri Il II ~ Ip,ven
l!"anscli • let Wilt ZJI ZIch voor"~8t,,ld had SIRI\1 W'l'8
het ~eI;l f!" w~t haar trouw ten deel vI~1 Oeen .prn~e
"All dil iledroc'lIl le HlJIlIl1d, van do gehoopte volmagt
Of~r hUJS en goed I

Zoodrs Stefan het hoei had liIDnengehaald, "erkocb
l
t

hij bet; Evenzoo deed hIJ met bet graan
III't ileyolg was, dat wel~ra 10 hUIS het meel ont-

brak Toen Inna ZIch dMrover beklaajrde, I~Ide Sr-
(an baar p den toon VAl! lemand die SlOde laD, Ja~n
antwoord gereed hield "Ik heb u ,ezejlq dat ~
hier lll~t zou eten t Is dus onnoodig dat Ik me~en
huis heb Ik koop miJn brood "-Ioderdaad, een r
hnd sinds een paar maanden In het dorp eene bak
rIJ opj{~let, en Stelan had AnieiR gez8I!"d, dat 7.1]vo _
t.pan .IQh de moeite besparen kon VBn leh e haar br
te ba~kJln

, \llUlr Ik dan P" VIel Ïrina UIt
"OIj I-werk, soeals Ik doe r Dan kunt ge het "4k

koopén~~ 1
liet Jlmgerenzoo met andere dIngen Jl'lnaskwaa4-

wllh~beld 81uitte ZIch U1l1cbt"lnos het hOJfd teg"en dit
on<erzt'ttehJk be~IUlt om hll'lr voor nlet3 tA tellen lUl
het I II il<

Zoo ,!ordwenen In rook de Illcbtkasteelen der scbul
dig"6VTOUW J

Om zlcb te wreken wenddet ZlJ Zich tegen Antcl
wel w~tenrle dat ZIJ In deze hRren man het dlep8t
grlP\"an kon J

J ens na een méór dan 80oor mlddnl!mMI terwl ~I
Stelnnllln"er dnn geWi>onltjk op bet veld moe.t bh\!--
<Pil Rrb~ld60, maakte ZII I!ehrulk van zIJne. afwezli!-
beId Orn AnlCIR te I1R1lD kwellen met smnad en scheldrwoorden ZI I trof haar alleen, pn stortte op de Rrmtl
vrouw flllar bRrtelu8t de gRI UIt, waarVRn haar boo,
i!emoed overvloeIde

8te(1I1\ vond de wed ~we bitter 8chreIende HIJ
zou echter llIet vernomeD hebJj.,n Wilt de oorzaak WR'
VRn ullJIlleed, IndIen eene bO!ltln, ti", rie hIIsteN'JD~
bRr! jl'e~péeld het hem llIet verklapt blld OnverwI)d
bejlal 111JZIch nnar hUIS

o OIj £iJt bl! AmCIR geweest P spilIII II]
stIkkend VRnwoede

0( JR, dat ben IKI" TIep de nouw .. tI. WRt frhAls,
dat uw blJZlt RII~8 In oVAr,,'c>Jedhe"rt, ter "'III uw8
wettI~& vrouw moet hOfifler "den I M.ar wacht I Ik
zRI IDIJ ~I den Jlemeenteraad beklAJlen' Ik MI e~ns
vert€lIev }Joe !le uwe vrouwen hoe ge uwe wal tn 0
behlln(iel~ I

" Doe WRt~e wIlt hernam StelRn, plotselIn I aIon
,reworden (:'IInar ZlO ge nOj! éénmaal lets t)t \Illclal
d urlt zel7q"en Z'a Ik te weten kom dRt gd ba..r zelfs
maar dWllrs b bt durven aaoklJken (hIJ trad ilp
bAAr to. en Jlreep hRaT UlPt Iperen krRcbt bil d~
arm) "IndIen ile een \lng-eT lJMr hllRr of hllre kIll
deren of Mar hUIS durft ultstel~n-rilln SiR Ik u dl ,d
Rls een hand I Ja bil {"d-nls PUI hond I-Hoort
ge ?-\ erlJ'eet het met

ITIJ stodtte hanr w 'est \lIn z.ch en lIep weil
Voorde eerste man I si e~ Inna d~ vr~ps (ID t hmt

ZI) v lelde dat hllAr mlln do II Z Ja wat hJf .pzegd bad
en ZIJ nam zlcb vorr li et verd.~r tf )lan •

Den v'1I:l~nd~n ZondIlg kwam et!1 vreemde!tn,! dd
twee panrden halen, dIe Stefan verkocht hlld, zonder er
lets \ I\n te )1ejljl'en

(0 WRarom bebt IllJ de pRarden verkocht t' vroell
I nnn toel] de koopmRn .prtrok~en wa,

Omdnt Ik alles verkoupen zal Alle8 I-behalve
h. t hlm dnt mijn vadlr UJet :tIJn eIgen haDden ge-
bouwd beelt I

, " nRr 1J1Oet.k dan vRn leven ~" SISte In nR

" "nk '" lUIdde meed ,og"elJlO(lsb"t Rntwoord ~ng8tlg~Jal wan~ op het oogenblIk dat II) de I
IV En Ste(i\n !tet het bIJ dreIgen Illet HIJ slacbtte vlucht nam, had II) gemeend eeDe donkere gestalte

GednreI de de afwezIgheId VRn bRren mRn had een \" or eell zlln kIppen en ganZejl, dIe UIJdCJor '\mcIa UIt de dorps.kroeg te zIen toescbleten ZIJ IUl8terde
~1"lden deed voor liJn mMI HIJ yerl')cbt ZI]n :U h d _l ch .... het sIkken V.D het ~'.b.n!rina bet 00" Inten flRnll over schuur, kelder en kaste ,uaM ZIJ oor e ",e "" D n ~ n _

d d dito zIJn karren, z'Jn "ereedschnp-alles Het ont- H Id kl d e de "Dchte -tam van AnIcIA die hetZij hRel ZIch de sleutels oen aflle.en 00r ere ~ r" en, n •• ,
ng AOIcIa, tegen WIe ZIJ met ,erzuImde n. dl,!" lllt P 1 jl'eld s oot~blJ zO'l("vuldig ID de kAS van deo ~nn~.ken zocht te trOOiteD VerderDlet8
v&ren, omdat de weduw ZIch berroeld bRd met dlDl{en hma ZIJ bej.ron ~U8weer adem te IICbeppen Hilt UitZICht
die haar Illpt 8~n"ID"eD ~Iet het In@tlnct 'all de Z"n I 811rak IIII n~keren avond tot Inna op eene naderende en Jekere vergelding beangstte hAar

e " ThRns ben ,'k Ja-,I 1 ner Ik beZIt nil DIets meer dan I t h t II t d cht d tevronw dJe zelve scbuldl": WM, had ZIl al sPgedll! Ult ., we waAr ~ ,me we us R II] an ITog rug
AnICIa s verlejl"enheld op;.iem81tl t hn C r' alMil had mlln billS en ml In bemd Ge zult mIJ dus om !!"een al\n hft leed dat ZIJ der weduwe had aangedaan ZIJ
tU880hen haar en StefRn en d~ 0 tr IWe lllaaT weL fl Id meer kunnen r ,"CT Jl Ik heb alles verteerd Er bJd bet mIdli~1 gevonden om Amcla te jl"rIeven, an-
tige I'Rde wnpeqde zlcn t~lstOD J llJet bruu IeC,1( lID '8 nl"IQ tt. ér 'niets I" ders dan do}r haRr zelve te beleedl,ren Hare oogen
de trnuwe, cl eh onwew-,,, med.dlDgat~r t~ VCfmetl HIJ I"chte schatere d I!f, zette ZIch vlak telo(enover ,glInsterden van voldollllIng

gen hRRr lIJ h IIIr I ter t IUlln n naU/JtRlen Tlrn be- DRar ZIJ nU 11I"t8]I)Oroe, ZOllverlIet ZIJ den hoek
\\ ure I mar:,kamer DIet lle8tor"PIl IIInIl Z Hl er mell te lil dl t 1111Ire I ( \V, 8 " lalln ZIJ wefflel rr'pml WI>8,stak hare IRmp Mn, en

nIet BaD- eda. h t rebben I1Inr haar b 1I1S telUl! Ie ket n \ u, r de t-ruf!k JID't ,an-lIJDM vrouw nnd hIJ UOOlt !llug Weer @pal\llders ZItten hakken bij den haard ZIJ
Haar DIll n!Ulr, wel h, vnend mtit I~ onder~,",schIi,te 1I8n drank z ch t~ hlllttl'n ,e_nA ~ e ZlOder dIe te- bad hRRr avon'dID8a1 geheel ~ergeteo

d I rU.lkowst Z," IJ I lJ lt we~r III rl~ kroe-' een voet U did b' II t d t d h tbeambten der pohtl bad !l"zur~ dat men mar nl( t. .. peens reun e een "ne e s ap <lp e re en 'an e
188bg vIel met aIde te .trlkt~ nnrra):en VIlT uAre bebben.{pzet. t \\ IRd" hn cl \IIJ Irtna, di" bem In IItoepJe De bIll vIel hAar uItde hand ZIj voelI I j

dl7.~n dra/lJ]; Ilk had "PRtort .1 h k d rd I! W t ~-t Stela
pap

Ieren ~ IIIIr Dil zqn d) d 'I II l ll.elll\lmatJ_e r 'je 7.IC IJS OU WO e IIn \UI WII8 n, enk I foon Zl] !lem Dl t bnrA ~e" o.le bltshelel ZIIn t l~ b L h ttb bbe""""ne der vr uw uellf te st Itl met nIldi) ptlTlJ - IJsclleen liAS een
Jr'~o Z ·tond 'erwéHt TI JJ hll ZWI!1' G'I hebt ru, wtld ' !' db t haa twent men rPI·t 10 Hw.land ntet zond-, pa0p' lrt lf '" IIJ tra IJInen -zil wa! me eeD !le r van 00-
SlIj; ZIch du. wel g"eno dZltRkt, hnar h,," te llaan zoelIPn -Eu maak IT1IJniCt h,,.' \\ allt zlet" e-Ik heL bet u zettlog opj.rerezen, ~n 8toDd onbeweeglIjk HIJ sloot

L tl b\.I k d k 07e7.e<Td- p sen ~neden dna nl8 "" mil al te veel teut, I d t d h teen Lie f ~. r h 8taaOhoe ongRarne oo""on er et €_ te ij " • ~ " (e eur, ra p aar 0 I ol e v~J Mr ,
Schaamde Z I ZIch thans' dail si.. , k I~doud I-Ik heb t ~ ,!"€7.egdI GiJ lt eet li I Ir ID de oog$n zIend a met eon bbk, In welken een
Deen zweem er van I\lle schflflmte wn~ nJ lan~ het' I"'l!'l vnn d.on:H:euschap het vuur DIet blQlIIICbenkon

ontwnssen HRrteh s ver!Jet ZII li lIt 1 echt~Pt! ot, Zij dem-de .erscbnkt terur eo bIJ JIn": been, ow Vlln ePn Oi te"flbare wo~de
harteloos l(wallJ ;LJ tot hem tel'U_ Zi I WlTe 'ft~1 ZIJoe r es uit te siapeIl ( \\ at hebt ge daar gedllolln1
liever In de stad Il!eblevpn h~t Itneo be' lel hllilu daar " II tRoden
veel beter de wIDkeis met hun Il< nte stoffen e~ g ,ed Ik '-NIets I antwóordde %11be~end
koope klemoodlen verl!'er In de stratpn b t :ezelschap p begR( Inlla 7..ch nnnr het dorps- Tlei? nIet! \\ at hebt ge jledaan?
van ha.ren mIn1l1ll\1 en zIJn vnenden-dlt alloslokte \" at Ik verkoos' Hare sRTrende, schaamte
het wufte schepsel veel meer !\an, dlln bet eenwollIll' \fIJn illali Innt mIJ <Rn hon~ r mkomell, ZeI e 17 ze nRtuur ell.1l enkel oO;lenblIk kleIn )\emaakt,
TerbbJf brJ baar stUl!ileD echtgenuot 'liar het la. 18 t geen ""hA dl! riRt gollhe len n.e AAn het krepl!"Weer onweerstnnnbanl' de bovenhand m baar
.r nu eenmaal toe Reter een onvrl~ndell!k hUlS, dRn ho fd -taat VRI d" i?eweente t" .tnRt dat een rIjke \\ IUlroQ)h~tJt ge t lond Vln AnlclR gesllig"ell r
!leen hUIS BovendIen-de wet het haar Immelsg"een boer Riles veri, opt wat hl] btz I en ZIJ e WBttJ e j Omdat ti bet hant' .cltreeuwde ZI) met eene
Beuze de wet dIe ballr dwen· WMr ttven~ bAAr ,,)UW het n )Odl!;'sle 0 lthoudt J-lk beb een bruId Ultba~tlllg VIln tnomfant~II1keD IllJd "Owdllt Ik 111-
handhaven Z JU ID haar re)!t ' 8Ch"t.anf!ebrn~ LllAt hem ml I Iten teru,!w. Vl'lI • IL'Sbaat wat lt hel 18 dat kmd, en het Rnd, "e, ~n uw

Zoo dan ook ontvlDjl Zij ::itefan l'en hJI lilt de .tad lnJ hel t 'lw bflildschat zelf RI teruP"_enomen bI(jzlt 'n uz~lf' Omdat II, U alleo In den grund wou
terugkeerde, llIet als bf'er en Ill.pster 'all liet hUIS tprwlfl bIJ l 1\ urek". npt'Vlor lie do ,.alf.anrd zibn zmMen I
IIl&ar al8 eenvoudj!, );o.tgRnlrer Het tuchteluoslHfen r p strelli(en to 'll 'L w man verdrllt]ct zqn Iloed I ' ZWlJ!" slechte nou,\" I nep Stefan, hRIt terug-
dat tIl~ID d~ stad blld .,'dleld had b~qr d. plIChten de hArher, Dq~ IS UWescholl liet le lJllld.t bij ZIch dell1zPDd vour % oveel b~Rt
der hUl8V1ouw Jreheel doen 'erIleien ZIJ hennnerdt Onllpll1kki_ < 'l! en Zilt! leeel <eTzet1.n wli 0 "'I chtp \TOUW'-(iq J~ert hlW dus mIJ zoo te
Ilch nOf( -Iecbts bare recbten :\faM IK heb;>lun III e, lbrpk nIemln I t." Zl~ hij dat ech~fl!',,1 tescblmpen op llWe

Op deft' wIJZe echter verstond Ste(an I" t Dlet \\ erk da I I I Z'I er wel betBTe dan "II vrouw UWe wetllg"e vr .tlW' OIJ mest bRar vet met
ZOOzeer III lO hflaa-de llem hRar trant VRDhem te (nt ken m letou V r len kLet het" ed d,t .k U ten buwelIJk meebracht'
T8.Dg'en, dat hIJ hell!l>n met tHlnr wader ne klacbt VRn Inr.R keerd~ hUISWIlIrts In ,. nu stem mil'" di ( 0 Ji ver!!, Ve mIl dell dal' d lt Ik u trouwdê I
IlJDe 'nlst te d eli !levoelen IIIJ Sllfll uard, TOMr mzprnlJ !lrpnadt>; ben .tteSt (IIi 1" r$telend t'llen zlJnedmnkenschnp
paste wiH bllRr !reen emstl"er letsel rOe te breni?en r)"U Stdsn I,wam merlnndde ZIJ "m met 1)lell da_ b ,lIng Ikeene P"rontc ()Ut'
da.n pJ In verwlJtlllilen-zoo VI lJ 19, dat bIJ het Iluduld veri ot ' Lene fout '-terwIJ! ge thRns In o\"erApelInna b;>gret'p dIt Het wns h8.llr dUldeltJI Uit de en h/l.llr hnrder t~chtlJl i daIl n lt te v 'ren meI
maDler wMrop hIJ l1RRr tuchtIgde Jat hIJ het nIet Ih eh In 8tEde "'nn lt.nr te telllmen

r
scheen deze les "ZWI Il<' rIep Stelan Weer hnar naderend

deed Uit t om Zcaais op dpn epJ"llten da,! mnftr In "en Reest .an el1el tud 1111wo~de In b .ar te weliken beene 1 ""JJhel leu rider hem
koelen bloede en dat hRnr \D1,!'CIII~n ,j"~n M' nd e, n ZIJ hI,1l I "rc 1uOilill b.JwIUl~ wel IRwnar maar Z. ~ S Vler ZIJ yo rt The komt dronken
d~ehJIc nthaaJ te wachten Zeu stunn dell' Il1ellden "Chtell! v, rkocht ZIJ RlldRwnt er VIIU Uit dt hf e,! UTODIlJ de les te I~zen ' JIIJ Imn op zIJn

Toen Stpfnn Il eeqtl" dat het p)ll P_ ".Q si. tte ruelJbds. II bUlun.d nogoover WAS zo dRt :'tefRn de. b elle riel stARn~PlJ bIJ "rna"t UHJ rekellscbap van
hIJ bRor \811 ZIch • Tk kill II I Jet beletten bi~r te "vond met! < Jf d dilll Vlpr knl mure, Id hplltllenbeel m'Jn _pJra_
'Woncn , sprok lu b t 8cblillt dHt re bltJVen Hunt d.n (.an welk" n;lem~I1d durft tA rn~ell), ell den k ( \\ RIlroOJ bel>t ue t lund van AmCIR Ifeslallen'
soolaug- ~~ v rit! st MAAr Ik verf Cl en HracBt U fer <ftn Tril alt" s nu~ pgev!lt! ill' t !DOOJe Ideeren h rhHnlde :'tefai, met de onverzettelIjkheId van eenGIJ ZIJt mIjne \I 't>\" l1J t meer-e 1 Ik znl u nIPt snn en. '"stenJ"" bescj. nl np ~
ruen dlln )DI u Cesllan II zal hl~r nIet tien Ik 1111 WRS" eer dronl,ell' dien lI.ond ' Uwdnt Ik het Bllat-en u, ell hnar! zeil Ik u
salm de klImer 'Bn DiIJn vader slllpen ::iUUIt dat g"u"" 'niIJk <r .blk WRS IJJ %lln r ~8 Z I wekt, Id hRlltde"Rlsche "meld-eo u t meest VIIli al en Eli
leven u aAn dAn kunt ~t blIJven beroolue tueatalJd <an ZIJf0 " nIDi< slecbts ZIJn lacb- Iii 7.al nIet rusten Ipor Ik u allen 1118h )!Jden heb zienlrwa nDtw lOrd le meta ZII hAd dl! n dllj! klappelI lU8t crepeprell I

genopg ):ebAd '~'Xl IlADJ IIch <OOr behxrhJk Ilo bo vr uw:' schaterde hIJ ''>u kunt g-pnlt'ta GIJ hebt t hllld van AnicIa geslagen Ik heb u
partIj t~ tre! keD VI '''1 vrIjheId dIe 11I\l1r man oDn8- meer. l"lIcbnchereu-met" lIJeer ~ uw Plgell lapon ~ezPlTd d lt II, u ~uUduodslAAn als rrl t deed
aeolend IlIRl JJ t .Nooit zou ZI\ zno ",rltt! n. n P"ar heb Iii IIJ.t lp gew~llt Ge wIlt DIet ge I "el
meellte'esse ZIJn !leweeet In het hUIS I Het hon Inder werk"" -G Hlo \ erkttop dun) k llW kl er~n-dle Ik IIPI bet geslagen JR r En Ik z&het weer slaao
daad niet betpr :'p edI~ 2 u zq d~ bedpv811Tten en ,k U Illet .~~e<"n heb [lilt n em Ik Rnrdl" I us -Ik zaJ h"t telkep!! slaan, zoo dIl,wllls Ik het ZIe 1-lUtstapJefO VRn bRar eerste huweliJksJailr ongeetroord telt ,I 'h ho en blYlr 0' I

kunoen hervatlen Z'Je 211 neloos IRcJ~n let!d bem haast VRn d" bank Sl\r mIl II let ,- nep d'l boer terWIjl hiJ lIjn best
Des Zondags etAk ZIJ Zlcb In haltr iNlal.te kleederen rQllen d ed 'nm nn te deirtkeo I Ik heb u gezegd dat Ik u

-gescbenllen van Willen hlUr m DDaar d~n marskrR I 'Mr trad Inna W pdend op bem toe de vUIsten ZOll du d-Is,n ~l1! ~e mIJ $lrt I
mer De b,tst kdelitmet tallooze snueTen hRI.n. baJieill1 tejlRn ZIID Te%lcht En peCI8 ~1l8 bet UIt U Ja Oe zul uwe vrouw d'"d81I1RD, om uwe
het boord gekapt mpt ·tlksels \an paarlen en ~utld mll ZlllIe Hool"kbeId -If" spr lIg" ov\erelnd bIJZIt te kunnen ron wen , EllendIge droDka!lrd 1-
atapte DJ a!s een pallw OMr bulten, UUl III dpn stal 0 \\ lit d lid :rile hIj 1J1Ir~t 16 uw 1\ Jm /la dail maRr l GII nRllr haar tue-en laat miJ
het paard Voor den w"V

en
te 'p"unpn en er m~e le I<l tU Il t-I'II" p' meI rust '-Kow! RR I

nJden naar de kerk '8~ pen "aburt~ d rp ~ ('eef 11111 brood 8chre ..uwdp TrIDa Z'I duwde hew tle~en d~n IIChouder, bard ge.naef!
:Ste(an op de bank "oor hpt hu" r:: zeten lRjI' bllar I "Nten '-Ik b"ll' dallloouer Ik werk 1[JJ hem te doen ~~~gelell Om ZIch <ast te houden,

:wel, doch het hMr ht'!?!lnn ToeD "I <'Chter !l"ere..d,,~ ook , ~reep hll wet de IrJllkerbRnd In" de bank ,-maar
angt'Sttlpt was, till JUIst lie z....pep OVPThet p""r wlide "\\ HM ISuw gol;ld' ell'Ddlg"e dl"f J tncb <H! h I-eli Zijne regt~rb$nd rllnkte aan de bl)1
~¥en 'prOhé' hq t, ~ lOrse I" lO Hij ~repp bPt d er IOllIer nel 'Ishnef ZIch III zlln~ volle lenflte op d! n JlTlIlld HIJ VRtte et Jltaal, nchlte Zich op,
bij de t<ugels Ipllde h,t Leru!?III d~n 8t.~1 'Innde het cpn bt<>nd n.t>(? Ik ~_I en" dlo fp"ge nOf'mt mIJ I en <tIet I ~1I wveel jtebrul lUt
lUt, II bev8S11gde eD hangslot op Je lt ur Hierna d,ef Huor tens, vll\ uw voer hIJ op kalml n Zult IlIJ :\nlciW met vrede laten'" ,ro.g hiJ,
gwg hi) bedaard naar de kdrk ~[aar Loen liet booze toon VOllrt 'r~r: miJ filet' VandaAg ben Ik mIj- jreheel bUIten ZJcb zelt

1 J HOYlInR IN ZOON
Jau 30 +-Hbeeaicht, (hst Zoutnvler, 'ler-nee,

Koeijen, euz vau A H. ..\fcKelJu"
Feb 3 -Altona, Dabij PhLladelphla, Vee en

Losse Goederen, vali J D van der SpUIJ
waren, ens ,vall -

J P PENfZ EN CO

[WIl STJlLLllN ONS N1JlT VKRANTlVOOIJDK):.IJK VOOR
1)111GlCVObLJlN8 ONUS CORR~SPOND~TBN -RRD 1 LANDBOtJWTENTCoNSTEL-

LING.
Aan dm R«iakteur '

Mhnbefl,- WIJ l"I'en:oeken IJ vnendelljk:dit 'Stukje
JIl uwe courant te plRlltsen

Ala besoekers v.n de teotOOll8tel1inlr moeiim 'WIJ
ten Jer&te onsen d.nk betulflell aan ,de OoDlml88le en
nrv?lgeDs aan de'IDllendel'lll die te qrnen ons een
aanllJD.men dn~ bebben bereid

Htlt IS On8 bijlonder aangenaa.m te lr~neo melden,
DOllKeen drukker bezochte tentoonstelling te hebben
bezocht, eo 'WIJweo8Chen hel Paarlache distrik, eeD
góed ISIICC68toe

118i11 .vonds wa~n WIJ ook te~wtJ9rdig bij bet
I!ODJMlT,doch vertrokken leer teleurgesterd De
réde~ W&8deze +-De toasten, welke daar aJn" gege-
ren, I liJn allen ID het En~h pdaan Hoe 18
zulkS'mogt'liJk 1 Waarom jleetl Hollandetb daarbij 1
z'ulk8 kunnen WIJ niet begrIjpen en .bo~n Oat UEd
one daar eemge opheldenng van kunt geiven De
leden Ider Landbouwtentoon8titllinlr.&IJo ::bijna allen
Afnkrnders De boeren In ZUId AlnkA IDAE" de
n.eb Vlm het land UIt Hoe 18 hêt d4n m eliJk
dat hi sijne moedertAal mist ol! eeDe~laate, will
den vj:Jorra.ng beboqrt te hebben ~ Welk voprdee
heelt lDen er biJ, e~ go ..d bestudeerlleu EngeIscben
tout til hooren welken meD DI,êt kan TenItaAn!' De
ontevr~d8lIheId 18 dan ook: giooter _dan men Ilch
voQl'lltelt, en "IJ hopen dat di& perso.en, die de &&n-
leIding hIervan ZIJD, de volgeDde ~ heter ~ullen
oppaas ..'n, de vrohJkheld niet te storen.

Ten á1otte, mijnbeer, wenachen Wil ele VereeDIII1Dg
vooruIt{ADg In bet belaDg van Il"ebe~ ZUid Afnka,
en bopeD nog meDljl JAAr getUI~e, te zlJb ,an den
voornItgang "an het P&8rbche dis'flkt.

\Vlj ZIJn, eDz,
UEda

W elllllgtoll, NegotIe ell Smeer

WAT NU?
Aan den R«laJcteur '

MIJnhedr,--Om de li aarbeId le zeflltell WChte miJ
het plan van nw tijdgenoot, "tll Vollublild, om te agi_
teren en publieke vergadenn,en te beleggen ten be-
hoeve Ouer TrannRalllChe bloed ,erw"D ten , ID bet
*D wsl aan , mftlll"nil nw leatkr onder het opachnft
((Wat nn f" gelesen te hebben, haast Ik miJ om u
mijae goedkelmog te keQnen te geven met deo W!!g,
disa gIJ daarul &IInwlJst en die nog uitnemender 18
Met één woord uw plan 111cbarmllnt I Ja, VaD het
petitioneren OD&8rWe4l"e VIOg",van het stellen eener
beJ':Idlgde moUe en bet beroep op het Bntsche volk
lelf, verwacht Ik de hellzaarnsle "evolgen Mog-ten
onle broeders In de 1ransvna.1 In dien tU88Chentljd
todb de laak maar Diet verbrou wen Het 8PIJt miJ
echt~r dat!J1J Rlweer uw kostbareu HJd daaraan moet
gever en bovendi~n uwe hand dIep In den zlIk steken
om dit laatate mIddel te beproe<en li~t IS waarhJk
te veel van u geelacht I

Afnktallnder8, did met de 1fIlnsvalers 8ympathl-
seert kunnen WIl dltmfllll lUet de kaaten dllaraan ver-
bonden dragen.l'-Antwoordt miJ, wIe helpt

ORITrCUB~
(De k08ten RaD het petitIoneren verbollden WIllen

WIJ gRllrne dr&jlen De zendillg naar Engeland 18
DatulUbJk eene andere zaak Rim]

DE LIST Ell RE1TEF

Feb 6 en 7 -P~rt".rnll(, Vee en Losse
Goedl'ren, Yan Huss~1 en Co

Feb 18 -Remboogte DIst P«Juetberg
Vee en Loss Goederen, van J N t1amman

J w lIIOORalE~ J ZN E:O:co

Feb 4 -KJlpfontem, Malmesbury, Ezels,
Paarden enz van J H van der M~rwe

Maart 3 -Ult,lugt, Ma.lmesl.mry, Eze18,
Paarden, enz , van F C Vlllck

C M rtl"t:R

Feb 10 -Clan" 1IIIIlm AanteelOOI sten Seba-
pen, enz, Boedel A J ,smIt

DOOR -_,..--

Fel! 12 -Theefoutellt Ma!mf'sobury, OSS( n,
a&nteelbeesten, enl!: vau J ,slabbert

E H YU NOORDEN

Feb 19 -Zoovoorbll PorterVille, Vee en
L6ese Goeder,}n, vau N Lil.lDbrecbt.s

KOSTER EN LAWRENCE.
Maart 18.-ZoovoorbIJ PortervIlle, Losse

Goederen, van ~ L Elt Icrs

Jan 29

Cape TowD, Jan 22, 1880 SHIPPIN INTELLIGLl\ CE

Aan den Redakteu1,

lIfljnheer,-Het kan toch wel geen kwaad eens een
woordje te zeg!len, wRllr Wl) de:n Itoeden nRllm van
weerlQoze weduwen eli WeeZM tIen verguizen door
lewanll die wenscbt door te lI"aan voor een ChTlsten

Het schr~Jv"n VRn0llbeechRllI1id~u kwaadetokenden
"Inwoner" toont aao dat hiJ m~t gedacht heeft &IIn
het ou;!le spreekwoord "I le ZIJP neus snIJdt, schendt
lIJn I!.8DgeZlgot,' ander& zob hl] geWIS zulk eeD fabel-
achtig gedrocht de wereld nIet hebben Inge-
I Inden betreffende de In wonel'll van dezen 8tIllen
Ultb04, waarvan hlJ voor~e.lt er een te ZIJn
'.V8IU'UJk eene schRnJle voor "Inwoner," den
1l"0eden!DMmder onscuuldlgeo ZIDOte bekladden, en
de go~en met de kw~dpn onder één hrn te sche-
ren Als er Mn zwart schRap onder hODderd gevon-
den wordt, IS t daD reg-t ze allen voor zwart UH te
knJten I' Ik ben er zeker van dat er maar een dame
ID dezel buurt le dIe ZIch met zuil! goed (zooals " In-
wODer' ~keren pers()On b<>Á!templiJde)heelt Inllela.ten
De and~rtl dames, dIe lillen tot de reepektabel,te fll-
mlben albler behooren, verdIeneo, als altIJd, zonder
eeDlge tl.azonderlllp-, de hoo,!8te achtlnfl

Met ~trekkIDl" tt' w duwen beo Ik bb) te
mallen getUIgen dat, J tu I" rtoe een onberispelIjk
leven hebben geJeld, nIPtte{lenst.aande het kwaa _
sptekeD van menIlle klapachtlIre tonIl, dIe, In strijd
met de wJlIIJ"held, kwade flerucbtén verspreIdde, ten
einde ze III een kwaden reuk te 8tellen

Niet alleen beter WMr bIlhJk en re,t ware bet,
hadd@ "Inwoner' In t enkelvoud "escbreven, als
hl] t"Ch nan zIJn kwaaddenkenden geest lucht WOll
gegeveD hebben, want dan Ion er geen blaam gelef!d
zIJn op obschuldIlI"en door de wereld en degeneo die
DIet beter met den toe8tand VR'l zaken bekend zIJn
I1adde • Inwoner' !tefet melding gemaakt vaD
naam.ooze brieven dIe aan een on!f'r meest geaehte
weduwen werden tOf'gezooden, en daarover zIjne
afkeunnl! te kennen ilelle.en, hIJ hadde beter gebaa-
deld Docb dat SChlJDt hem DIet ter harte te gaan,
ut-wIe weet-zuu hiJ dlln daardoor zIJn eI~eD on-
chTlstelIJke daad zelf hebben moeten veroordeeIen f
"Meer dan een, zelfs Jonge dames zoo !lfl8t hIl
"voort hebbeD hH.r goeden IIn"OI veri nn " Ik ~
( Inwllner" UIt om tA beWIjZen dat alhier meer dan
e~e da~ ZIJO, behalve de .norn')emde, die haar

en'naam v~ll>ren heeft \VeAt gIJ ( Iowoner
alles seBmllRI MU het hcht komt, wat jrlJ hIef op

Mrde ID 't gehelm f!esme!\d bebt ~ Hoe bescbnamd
zult -II dAn met staan I-Door datgene, wat enkel
oortvloPlde mt I,utere Mgunst en Jalouzle, de

In te zeaien, bebt rIJ mst alleen een blMm
op de edele Inwoners VaD deze vreedzRme
maar uzelven eenH scb ..nde berokkend, dIe met

iIIc.m",.,cujk ulIgewlséht znl kunnen wvrden tenzIJ
open IIIk belIjdt voor de wnreld, dnt wat ~IJ Ile-
revfI! hebt slechts en alle~i betrekk Oil".tltlert np

hllls,.:ezinneD -Omtrent ele ~cht8cbelaIn,. dIe
pl"al~ te hebben d tarmede hebbel! d, 1I1wo-

I let" ~e I lak" , wRnt de perso n .!ten de zaak
aan,!l\I\t heefe ZIch mMr .uor eeD Jfk"lr c( wat bIer
~omelJ .e~t,,~( n

Iloch Iten lel!" neer RedRkteur, door bovenatRllnde
In UIV jl'eeerd blad op te nemen zult I'IJ zeer ver-
phrten,

DE PHlLLOXERA

Moddergat, 21 Ja.n. 1880
Mljnheer,-Een plIlIil" dlljl"en lleJeden lIet ecbrlj~eD

van den wetenschappelIJken Redacte.ur ,&Jl Hrl
TtJrl«:hriJt voor dele mlland doorkIJkende, ..,ond Ik
ID Jllne handelIng Gver de P"ylJ~er(J het volgtInde
_lO ~t.dere soort VRn grond scblJnt "oor hlIt 10l!eCt
deseUde" D8IIl"t'nteg"eo ~ Ik ocla.nga ID pw blad,
de ZUId .Afnk<lan, eeD schrlJvtn Ultj Joa als Ik
meent. de GlobtJ overgenomen, "aariD "0 Wijnboer
van l'raDkriJk, dIe zelf reeds veel scbade door de
PhyUo:rera "eroorzaakt "eleden heelt, 'erklaart dat
het genoemde InBect DIet ID sandIge gronden aardeD
kRn Wlen8 verkiRrIng IS nu de regte? Die "an den
FraDachen wIJDbouwer~1 van den JVetelJschllppelIj_
keD scbnp'er In Het T'ii!'/JChrift' Heelt de Franscb-
man gelIjk dlln behoeft Moddergat llJet lOU beducht
te zIJn voor de P"yll.l!iera als dOl andere 'WlJndl&-
tnkten, daar de plaatslm albIer meestal ~oed voor-
ZJen zIJn van vrucbtbRre zaudige wlDgerdgror deD

H

VASTE GOEDEREN

1 J HOf MEI R j!~ ZOOS

Feb 2 -Steenberg Pist WIjnberg twee
Stukken GroDd eD LoS8e ..:GooJeren van J A
Louw sr

P J BbsMJ.N

Feb 3 en 4 -Stellen boach, VBRte en Loese
Goederen, van mej J Hau.pttlelsch

DI vos E.)I THERON

Feb 7 -Worcester, Vaste Cll Losse Goede
ren,van-

HJJ vertrok lnd rdRJ\d bIJ bet kneken Vlln den t1a;r,
en kWRm ec,""t faat In den volg-endeu r.Acht terUl!

"" IIder ~IJ h~bt gelIjk gehlld opmk hIJ tllt den
lItarchmn, die QP,!est8lln Wnil om hew op<'r te doeD op
lIJD kloppen
"Ik WIst het wel, Rntw ordde de gorIJ$IlIIrdmede

lijdend Mnar kom I JR DU8111pen
t \\ aB go dA raad .oror dell m "_j!er~ l.n lJHn

$te!an lei;de zIch op eene bank en WI" ". Id Jl In
diepe rnat

Alles slIep In bet dorp alles had v r eene WiJle
siJD zorgen verg~ten Ouk St€fa.n Makanef

J Jl "'''LRlJ~

Feb 13 -Plaatsen Schap!'1J P,lRrden, cnz ,
van H R A Wess( ls

E'H V oN008DE~

Feb 20 -Portervdl(' Erf, Os.'el1, SchApen
enz, V~n D J Louw

!JE VILLI~US fACIlE ES ui

Jan 2!) -Paarl \ liste elI Losse Goc ll!rc I

van J D 1\ TIge
Feb 4 - PH IJ I \ astgO<'d \811 Cl J Mal

bp-rbe •

Mn P.E DE ROOilAIX AI\D WORCESTER

To editor

Slr,-1 8ee WIth no ~m81l IDdIgnatlOn tb lit that
emlUent colollllll statesman Mr P de Roubux IS
nctUlllly mentIOned as ~ cnndl I"te In connecbon With
a possible VRcnncy In the repre8entl!tlOn ol Worces-
ter I have DOt tbe pleasure ot tbe personal
acq unIDtance of thRt geDtleman, nor do I dtii!Jre It,
but J have w*ched hIs career wlth a melancholy
Interest As JIJn!! RSMr de Roubaa IS content to
remRIn III dtcent obSCUrIty, there are few, I am sure,
wbo would wI~h 10 IDlllct lleedless4palll by enlarg-
Ing on tue J11L~t But when IIf'tJudlred fnends
venture to c 16r", publIc Q,plnl 'n by attemptlDg to
assume a public Jl< SJtIon for hIm, It IS tIme, on
beb llf of ail 9010nl8te wbo ba, e tbe mlérest IInd
the reputatIOn of tbelr country Rt beart, to protest
R,!alIlst any RtteOlJlts to thrust I\Jr de Roubau IDto
publIc hfe South AfrIca has to llOll1r laboured
under the stIjl"ma of poS86SSIDI!"a deficleft polItical
moml SdDlle, oul I hope, fnr her own credIt, th Rt
tbe cnreer ot Mr de HoubaIx and tile unenViable
notorIety whIch tbnt career ha8 obtalDed, Will
effectllally pre<~nt bl! matchless Impudenoe trom
uplrIng to a .eat In the legl~lature o( the colony

I am,

f'
TAULE IUY -ARRIH:D

JII'II 18-Dubltn OllBtle, CR..\lSt, 2,91] tOD3,J IJ
Jpffnes, from Loudoll Dec 23, Dartmouth 25, MadelTfl
31, to thI8 port, and ~Ig,,,, Ba\ Cargo j1,oneral
Anderson & MunllOn, a",ents

18-Nub'Rn R\f1-lr ~,091 t008, " &Ilnbndflr,
Irom Alfl 1. \ IJ li< ur.d '0 Plymouth Oal!!,o
geDerai UnIOn ::Stpam.l11p ellgents
.I9-l'illu.l, RM1:it, 734 tOI 8 J C Gtlbt>rt from

Natal Rnd Int rmedIste portI< J nn J 3 to IbIs p. rt
Caril"o l1eneral Umon Bt.Amsblp CO lI~ellll'

2O-AsI8tIC, RMSt J 557 to, s, H O ..."n, ,,,m
Plymouth Vee 25, MadelrR 30 to tblS port nnd
Natal CRrlro ,!enérnl U III D :'1"8m8111p C. , a)rents

2O-Unt.lmo tN\! !!]lort ::iN, 2 UI 7 ); , s, H '\\ Ilhll1J!8
fIl.m Slmon.s Blly JnlJ ;?O, bound 1.0Glbrnltar \\ Ith
tr!)UfC

21 -J IIlte (1~r "'{'b I I I tons, J C m.tH n.pn, fr 'ID
M08l!<'1llAv to tbl' p,rt Oar,o ,:oen III!

21--OIIzeiie bk (ion OlirdIff
22-H Jpefi~ld 1'IIChd scb (rom St n~lt'nll nlly
Jan 24-:'oiRly Ann, srb &; t ne H llrl)ck, frum

iluffelslll't Jal 12 to Ibiepm Car.{ote"k
24-llulJk_ld, C!{\!St (74J t lie) IJ RrOAdfoot,

from Natal Jan 20, to till" port Car;!n jl'enel"lll
24-Hermftn hk, (444 to •• ) II Schmidt, from

AI!l"oa 13.t;y JAn 15, In IbIS port UArjrO l!'~n"T1II
2ó--Edmbul'-'b CAstle, C/DIN, (2680 tunl) R

Duncan, trom AlgOR Bay to 1his port Cal'lfo (eDe-
ml ,

25-GIl1OlIlle, S:;)t (2-W8 ton-) O.waJd HIllnrk,
from Lond In to Adelnlde CHn."OI!'eneral

25-1 mllien Mar. a, Felt bk, J ugene OAACOID, (rolD
AdelaIde to tUIS TT rl GHr~ I "..h ..al

2'>-Oommod Ir~ rill ]'ont, -\01 hk, (4-1.'i tons,)
r I' Crockl't from N"lnl te GUAm III ballllBt
25-ilritnmart, bk (5IJ(J tollA) 'fh08 J Walker,

roru \loulm"1I t) thIS P ITt CM!,IJ tpak
25-NJ"V~rbeid bg, (11\.3 ton.), P Holst, from

E8.8f LODdoD, to thIS port In bdlaat
26 -l ...pland VR:\fSt. (tl22 tor.@), JAS Potts,

from MRurltIUs to tbls port Cargo! il neral
29-TaI Wan, Oer bk, (373 QllJ!), C JeMyn,

f~l!"(la fuy tu thIS pJrt Cargo Ir neml
/ 26-AmerlCl\n L RMSt, (2474 t<iI1e), A MeLean
Valt, from Southampton to thiS port Car,o ~ne-

ra '"

I

GRRN KWA~i)STOKF..R

de :\p08tel Jacobu8 zegt

r~ I wij de zltRk beter InZIen begrtjpen WIJ dat
"lnw)ners' brIef rIet bad moeten zIJn opP"enowen
Met dIt ·cbTIJven moet de correspondentie ewdlgen
-R~D ]

DE SCHOOL
ARrdRppelen, per 3 hs 0 i 6 - 0 13 0:\ gRelen, per 100 0 0 7 - 0 1 I)A r"'zen, per Ib 0 0 6!- U 0 ~i I nanaB, tr 100 0 2 0-0 lj 8Beet per s U U 1 0 0 liSokken, 0 7 6 - 0 7 ()lloonen, per $ bs J 12 :} - I U ijIloter. per IL 0 I Hll- U !! 2IJru IV en 0 ~ 0-0 I) 0I oden, per etui, 0 2 <J - U 2 iJ IJereo, per lOO OU U - 0 15 6OanzeD, p~r <tllk 0 4 0- U 4 7KRIkoenen, p .tuk 0 5 0-012 0Kool, pAr & 0 U 11- U 0 4,Komkomll)ers, per lOO 0 I 0-0 2 BPeren, per lUO 0 0 u - 0 I /'jPerZIken, per lOO 0 2 0-0 ii 6TRmatoe8 () I 2 - U 2 8Uilen per mud 0 4 0-0 4 0\ IJ!leD (rIJp), per 100 U f (j - 0 I 0\\ atermeloeDen, per 8tuk U U 2!- U 1 IW ortel8, per boil 0 0 1-0 U lt

MARKTPRIJZEN

Jan -4 tol 2~ Janr;,allJ 1880
.{l d £ s d

41Joa '\lIrdap~len,pr 3b8 U I) 6 - 013 9Il71b I30ter perlb 0 I 7 - U ~ 4Eenden, per stuk 0 2 U - U 2 I)
F.1}eren, per lUO o 13 11 -'l. 0 14 9J5 bl (Hmt, per '3 hl! o II 7 - U Il 7Il oenders, per 8tuk 0 1 0-0 2 4~ï vr Ha'l'erg, pr lOO Ib {) 4 G - 0 7 1lG zk hJ, per lill zakken I 19 0 I HJ 0Katkoenen, per stnk U 4 9 - 0 10 0I)() hs haten, per :3 bush OHJlI_l 4 1140 hs lwgj per :l be o 17 3 o li 4145 be (IJen, per :3 be 0 .f () - 0 6 0

Z.tnrdag, 24 JIlD il WRgens 44 Kar"nMaandil., 16 40 1 d" 0 doDlcgada.j.r , -'7 do 43 do 39 do

MIlnbeer -Onder dIt h"Ol(d zie Ik In de Ch"4t",
v~n den IGdec dAzer eemge MnmerkIngell, wlI&r-
o\ler IK ~'Rarlle temge ophelderIng zou wIII.n hebben
ten ~lIIde mIe~erstnnd te voorkomenI opdat ouders
elI bestuurdera vlln scholen nIet IDI88CbIen tot het
d!lnkbeeld leomen, dat de onderwIJler, die zIch de
'l):\otrerlnjo( ~D den tIld Illet wtl !let.o eten om ZI]lIe
leerhnllen voor een • xamen Toor te beI"€lden, meer
vprtlou wen en lier ,erdIent, dan hIJ dIe er zIJn eer In
stel t, hen Illet I\lIeen j?rondli! te onderWIjzen en de
nntwlkkelInl' bUlfner verstandsverwogens te be'o ....
dereIl, mMr bun te~eltJker tijd ook zoo veel keoDls
mede te dealeD nis bUil verstAnd bdvAtten kan, WaDt
lllemand dl" lets vali IChoolbu(u"r Ve1'8tlUlt,sal bet
ontkeunen dllt do mededeelInj,' VRDkenns !:e~td
g lnt met de vel'8tands( ntwlkkehng VRDh"t kllld.

}jIet IS ook <Rn gloot Wlallll", dat oudere en be-
stuurders van scholen )nk dIt In bet oog bouden, dat
ZI) niet door eene opp rvlakklge beschouwln~ eeret-
genoemde be<llirvell, door heID da~ene toe te kenDen,
wRllmp hIJ el~enltJk "eeD fIIlt!eprMk heelt, en IRIIU!t-
lI'ellp~mde ol)tmoedlgen door bem te yeroordeeltln
en zIJn werk lI!breuk te doen, dIt kan eun echRd&-
IIJk~ g-evolgen hebben

Ik wIl peQhartIj.r Mkennen, dat het helaas, e"n
kw""lls van v~le scb"len, dat den leerlInjlon, mAar al
te z~er a~ mal:hmes gebrUIkt mgepompt wordt, wat
ZIJ WeInIg of UIet veT'8t.lu\n, WAarover de onderwllz~r
ZIch echter welrlg bekommert en dat het Ullr8 81me
~ebourt, dat .lInnf'er de IperlIn~ om ophelderIng yan
ftene of !lnder" moeljelJJkheld Vl"llap:t, hIJ RlgeschrIh
wordt door eert kort IIDtwoord, ID plRllts van bem aao
te n!oedlgell eli te helpen voor SJchzelven ook to
denken Ook w\lrden hun rhkwIJls boeken In banden
gestOpt, dIe ZIJ DO!,"llJet III ~llat ZIJn' te behandelen

MMr Ik Wil deo scbnl'el dab ook vr"gell, of bet
mogellik 18, dat een leerhn,!" WIen In~epompt w1rd~
wat hIJ met de,ehJk Ter8181lt, Ilt'R eXIlmen met
~oed Ilevolg kali afle!ljl"~n Ve HaFen, dIe er jled&lln
w rden verel8Ch~n toch 0< k grondIge kenDls Vlln
.ekere onderwerpen, en valral zelfstRndl!, denken
!\II] dunkt, dHt elk dementaIr ond8F1V1Jzer het on-
derwIJzers-e~l\men aIs tObte kiln nemen voor IJJn
werk

TABLE BAY -'All.ED

Jan 17 -Ocean P""rJ bk, to OUAm
17-Llttle AnDle, bg-t~, to Barbiado88
17-ThewI8sch, t(l JACobs Rock
li -Charlotte1:;w bk, to Algoa }lAy
18-&r"",, ~b, to MaUrItiUS
19-Hettle,lICh to MOI!8el Bay IInd KnyJmll
19-Tarmow, Osr IICb to Algoa Bay
19-Mu8ca, Oer bk, to f)ilUDond ISland
19-ElIzabelh MartlO, CRMSt, to M&unti~
lfI--Cathllnna Mane, Oer 8Cb, to St Helena liar
lO-AMhur, bk, to Wezt IndIse
2O-Vand S, It bk to New Y,rk
2O-Rosa Swd bk, to West IndIes'
20 - Lord Nortbbrook, sb, to CRleutta
2O-.MeJroee, CRMSt, to C088t porU!
2O--NubiaD,ORMSt, to Southampton

... 2O-AAlauc, RMSt, to Coftat POTtI!
JJ --8uoD, bk, to Simon s Bay
21-DublIn Osstl .., CRMSt, to ~lll'O8 Bay
21-Vi'sttl'1' Pnmo. Ital hk, VI GWl.UJ
24-Cftr1 XV ::Sw bk, to Guam
24-Mana Frtdnka, tu St HeleDA Bay
24-Atl .., Sw sch
2ó-Adele, sch, to SlIldaoha Bey
l!ó-Lun8, BCh, t.q Honaekhp Bey
2ó-Queen, scb, JO Saldanha Bay
ló-Ol'lental, bgnt, to fbmbul¥
25--Agnez, IICh, to KD.1Bn8I
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