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PUBLIIKI VIRKOOPlNG .u,enD~ie vanUTEURSKAMER.
VAST- D· L08&oED AfdeeliugsWillen den Heer R. H; .VAN DRJEL.

TE TUlaBAGH.
rrENDERS tuUta Uil dit

, ingew,éhl tOt DINGSDAG,
December, 1871, voor de le"er.ncie
aan de onderscbeideee Stl.uea aan '
W ti, in deze Afdeeliolf, gedurende het

De Teaders moelen 4en prijs

HaVVI8fT-. per 100 lb, ,
Oal'llt. per 3~
..... do..',..I_a~·

DeFinale Verkooping,van,Manufacturen lo den Boedel na, wijlên den Ben CR.lI.LU
, EnwuD NI.BtUS. en nacela&ena Echt-

.enoote.
ZAL WOlt.PEN GEHOUDEN'

OP DINGSDAG, -DENt 21 NOVEMBER, 1871,

Ix "Cambria.n"

R RuCllerfoord " Br~er

,..' I

BESTAA.NDE UIr:

DE Ondergeteekeade behoorlijk ~balifi'
e-er,1 door de .Eucutrice iD boveagêllkl·

deu Boedel, zal ' ,
Het VOEDEIl te worden Itle'fard UIl de

Statioo, op eeue rtqu.isitie "'Il.de Op:r;i~, ea
partijen kUnnen ae,onderJijt teoderen 'tOOr de
leveraneie aan elke Stau!', ór ,"oor h~ 8ebeet
bijeen. . .'

Tettdera zllllen·te gelijker tijd warden btntftD.
gen voor de leveraneie 'fRn Voeder te 8tell~
voor twee Muilez ..la, als boven omlchre't'eD.

De RRsd verbindt sich niet deD 'a.plen c4
eenigen Tender aan te nemen.

PR. KORSTEN WI~ Seo.

Malmeibury. NOT. 6, 1871.

Portllgeetfonteia
Bopedcld. N~....6, 1871.

Metinos-L1lBtres
Grenadines-Mohairs
Jr{ luseline-Z,vart en Gekleurd
Laniss
.paccas-Zwart en Gekleurd

Gedtukte goederen=-Gekleard
Gingh&ns-Geruit
Sjaals-Diverse Boorten
Kleeden en Kleedstoffen
Lint-Bloomen
Kant
Borduurwerk-Mou wtjes
Kraagjes en Hemden
Kinderkl~jes '

!ltZtJLLEN op DINOSDAG.
dell Il dezer maand

~ te Darling publiek worden
' .... kocht; tij lullen seker goéd sijn.

A. B. MOORREES~
Afalager.'

HoUandsch Gekeperd
Punjums-s- Witte dl Bruine
BaftaB
Hemdengoed
Lakengoed
Marseilles Spreijengoed
Wit Kamerdoek
Wit'Jean
Voercrutz-Zwart eo Gekleurd
Flanel-Gekleurd
Zakdoeken-Katoen en Zijde
Patent Linnen Garen-Zwart en Gekleurd
Breikatoen , .
Mans Witte Hemden in Doozen
Laarzen en Schoenen voor :rq.mes en :Kinderen

OP DINGSDAG,.l. J. 'S' S 0 o 1J. TIE .
De. 5den December 1&D8t.,

Publiek "ferkoopen op de PJaatB eelve, al het
V AST - en LOSGOED, tol gemeld en Boedel be-
hOorende, te weten : '

1. f, Overledenen aangename W oonpl&11ts,
j!'enumd •. r..E RHONE," gelfljlen ÏD de K9m
VAli Tulbagh, groot (met Perceel 2) omtrent 470
MorReu, en beplaot met rIlim' 30,000 WijugaJl'.J·
stokken en alle loorten nn Vruchtboomen; vOor-
lien yan uitmuntende VEEWEIDE. ZAAI·
LAND, en overvloed van \V ATER, waarmede
een MOLEN wordt gedret'en. Gemelde Plut.
h ... ft ook eene groote nitgPstrektheid BERG-
\VEI DE naast zich; kortom lij i. altijd be
kend gewent al, een der beSIe in deo omtrelr., en
zal grootelijks in waarde toenemen, indien het
aanstaande Spoorwegstalion biuuen kort in de
nabijheid 'fan Tal\aghldoof mo~t komen,
wanneer de Spoorwejt door die Kloof zal .orden
t'oortget:et, d.n aanstaanden eigenaar ... 0 gemel-
de, Ptears een grmakkelijk vervoer van de op-
brengst der plutl beaorg-nde. Het Woonbui.,
de Kelder en andere Gebouwen sijn in
go-de orde. .
. 2. De belendende Pleats, beplant met 15,000

Wijn.toklr.en en vele Vrucbtboom.n, 'foonien ,..n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ I uitmuntend Z4~ud, met evervloed ~n WA-
TER, en uitoemend geschilr.t 'foor' VEEWEI-
DE.

De Gebouwen' bestaan uit een WoOnhuit
Kelder, SIal eo .odere Buiteht'ettrekkeo.

VOO:&'l'S

i
Afdeelin~ Baad, 8tellen~.

, i

N~RlG,T iwordt bij deten gegeven, d_t Ten-
den jlan dit Kantoor &uilen iW'Urdea

oot't'8ngen loé DINGSDAG. deo 12d~ Dee.
aalllltund", roor de pacht der iDkom~D 'fan
dl:) Tollen te ... Sir Lowry', Pu" eli die ,op den
Wel( naar MOsterdbaai ,()O! het jaar 187~.
. Elk., Tender moel de ll&amteekenÏDg der ,.oór.

grstelde &rg~Q berstten.
; Verdere bij~ouderhedeD zijn te "enl$llCn op

d~t Kaotoor. .: ' !

De Raad v~rbindt sicb niet den .hoopte- 0(
eelligen Tends aan te nemen.

~ • PR: KORST~N, W..,... Sre.
Kantoor va'6-iten Afdeelingarud, ". ,..\1-

8tell~h, 8 No,.., 1871.. ., '-.

PUBLIEKE VElRKOOPING
VANDEPWTS

" THEUNIStRA At "
!, i ,

IN DÉ

AFDEELlVG TULBAGH.

Kantoor '&0 den Mdeelin&s Raad,
Stelleeboseh, 8 No"f., 1871.

Vutwerk, , Bjjh~e., a.i...... elI.,

TOLLEN.AAN DE PAARL. K R A MER IJ,
DE Ondergeteekende, zijn Er{ "erlrocht heb- Jn den InlOlyenten Bo~,Jeh'an PIETER JAcO'B08

bende, zal. Mu,.u, van de Afdeeling Beaufort West.

Op Dingsdag, 21 Nov. aan st., Op Dingsdag, '21 dezer,
pIlbliek laten .,erkoopen de ''folgende Loe~ Goe-
Il. f.;O, als, . O. Il "UI' 's.Jlorgeas,

V AATWDK. ZAL worden .erkocht op II. pla.tI zel'fp, tie
3 Zrs.~r Stub.ten, lj z-s.I~ger KuiPlln. Plaat. .. THEUXISKRAAL;" g.legtu in

1 Kajaten boetee Trap-In O"def'obalie. Leg"en, ri_ A.(deeliIlP Tulbagh, groot 463 Morgrn en 255
Pijj e» Ihllamen, Ankers, Emmera, Treehters, Vi"lran", Roeden.
Ylootje., Kranen. 1 BrandewijD.hltl met Koel- 'DUI! Plaats, wf'lke zeer &anst"nRSm gel-jl en
"fal. is, omtrent l'en uur "an het Dorp Tulbsgb, het'ft

BtJI8&A.AD, nitmuut-nde WEIDE voor Vie, al.mede ren
I_ 'n_d~ Krooten WIJNGAARD. !'ene ruime ,eraeheide",

Aa Tafda, Stoelen, KlI8teo. We ... nten, DC hl'i,l VRUCHTBOO.llEN, en ia .el 'oor&ien ".0
den, M"",D, Varke.,. Gl .... en Aardewerk. frui BOUWHOUT.

EUmBLUX. J. P. HERMA.'l'. F.enig Curator.

ALSOOK:

WinkelmeubeJs, als- Glazen Kasten, Rakken
VEKKOOPING TEN 10 URE.

en Toonbanken.

Wed. R. VAN DRIEL, Exec. Test.
F. J. BROERS"Sec. Execnteurskamer,

, Geassumeerd Executeur.
Kaapstad, 15 No". 1871.

Heeren D.De R. JONES &- 00.,' 'Afslagers.

KOLONIALE'

en Trust111aatsch&ppij.Weeskamer". Wft\wke l'ro'fiDcie Bant en 1 Spiritus
Maat!ch.rppij AaDd~1, ," Rij __11 Tre'paarde",
2 Kapkarren op \'er ..n.· 2 pr. Achter- en 1 pr.
V"ortui~en. 2000 Vod glp.U(de Dellneu Plan.
kee, 1 Let KOlijDeD tn Deuren enL., eDl.·

1. D. ML.~AAR, J.P.zn.
Paarl. 13 So,... 1871.

De Villiers 1rIaraia," 00., Vendu-Adms.

Xa'patad. K.rkplein.
2 Nonmber 1871.

De Beer J. G. STEYTLD, Afalager. . Zltl mede W'Urdeo 'ftrkocbt. '.1 het LOSGOED,
tot gem-lden Boedel behooreod, bf'1I(lWldl ill
alle IOÓI'len Vaal werk. Keldforgereed8C!hap. Bnn- I.

'de.ijuake&ela, Ploegen, E~gen. Extra Melk f
1t000,jen, en!" en eindelijk eeue boe"te\heid· •
HUISRAAD, als,Kuten. T.MI, Bloeien. L de.
kluten, Vederea Bedden', Katel., eas., eea Hu.iII- LANDEN TJUNs ,
klok, Keukengereedeehap, eu hetgeeD verdlr I Uit Bovengenoemd Va&rtuif,
tal 'vorden ba, geboden. '

BI.aow Gestr-ept Bedderijk
Bonus zal gegeven worden. Jl>ikke Grijze Puojums

Wïue Bockge'fou1Pen Bafta8
De Verkoopiag zal precies te 10 uur een Ban. ~lleu,cJl' Stanley Derrie.

vang nemen. Biemoutscb Geruit
;$wart.e eli Witte OI:aré Klosjell
q.klr urde en Z ...arte Fr.WlChe Mtrillol eo Coburgt
ll'ancy eo Witte Kam t-.rdoekeche Zakdoekeo
'turk.eh Gekeperd Fl"n~l en Baai

AAN ~ukwjlf_n en Schrljfb-hoeften

Schutmeesters en Andereu. ~Ollkn, Hoedb.nden, Klltom Koord enl. enr.

lUIJ J. M. UELISF.uJTE,
I BOEKHANDELAAR,

'to ~or~estra.at, No. 45, Kaapstad,
i ZIJn per Maalboot "Cambrum"
b.A. de VOLGENDB ~KEN OIl~ell:
1 ;.

ET Witte Kruis ol tte Prote.tan~bolld in
Ned"erland, door J. F. ConJius. iPrijl9d.,

post lId.
i ClIristelijKe VnllLavreu)Zde. Toespra8~ Ier 0re-
~inll;"an het achrete aJgemetn EV&nlteIL~h N -tio-
~aal Zendingefeeit. 9 Augustus, 1871, aoor J. J.
ran 008terzee. Prij8 6d., per post 8d"
I C. H. SpUrgt'OIl'S Vo:k8IeerredeGtll. No. 35.
~~t Verboret'u Ma;,na: Leerredeoen Dlar Jlle-

~

l& x': 16 j en No. 36, De ll-m.lvurt yan
rialUS; Leerrede !Lur Lfete iv: 7-12. M'R
roiudt r.ich voor bet geheele ... rlr, dat Iliet meer,
n 5j. 3d. zal kosten, bt,h~lve bet p08tg~11 VOOr
ite". D. prijs van het fuukerclI ....0 denriog

~ tot 3G ii ls. 3,!.I G~acbicdeniK "~n den Langen J 8IIP,- or ~oe eell
~rm Fr.nsch Loteliujr een "c1va.rf'nd" Bott wordt.
INaar h." Fran5ch door E. C. EDklaar. Dit
~t'rk.je bent vele wenken, ook 'lUllig voor onite
iAfrik&llnscbe landbouwe,.. De inhoud er van i.:
!Voorrede. De LÁnl!e JJJ8p. De oude t.o.rderij.
IJJe oefCn8ehooL Dc bez.aren. VwrJoopige
Imaa.lreg"len. D~ oude rekening. Het pacht.
irontteet. Verdeehng van den arbeid. lJe in 'fen.
[taria. A-nkomat der ploegen. Het '&epron.n.
Ttruiepirg vsn den J!rond. AJengmeet. ~u.lml8t.
iBet uaijen \'8n lUIerne. Eg.!!1 en rol. Heleo ••
! ne .graslaoden. J lap ,indt een .cha~. Terug.
lkom.t 'fan den kommandant. Het vinden Tan
Imergel. Ge'fol~tn 1'&n een goeden 1i'eg en HQ

)
'goeden .tier. De teelt ,aa mantelworte!en en bel

DAAR d~ eerate uit~ve ua ~e ZioQlliede ,ve~~.lIteo VBO vet. De arbtid en het bpitaal..-
ren Ult,erkoeht 18, wo zou Ik wellschen te iPnJa la. 10d.; per post 2s. 4d.

vragen, door middt'l 'YID dit blad~ of er miltcbi ..n, I '
peni"'e Leeraar. of' andere vrtendeo van de, '
Zo. dagschool zijD, d!e wenechen daarmede voor-Ii High Sheriff's Office, Cape; Town,
lien te worden, ten node te we~a te komen, of III' 13Lh NovtlDber li71.
er dade:ijk tol f'en tweede wtgan ui ot'er-!I N . f tb J d ( b 's.. 'd' LOSS'I:IGOED1:IREN dId' k' I I" I'xeCa!IOD 0 e Il ptnt 0 I e Uprea8De Verkooplng begmt om 10 ure lIlet e ~ ~ . , gegAaD wor en. "Ien er g~en aanwe lB, U I 'Co . h d ti· ed C b

" ; , i \'ooreerst niell! aan de zaak J!edaan worden, 'j I Il . urts lln il'1e kun lennen. OD l18e. t e
De AandeeIen lUllen verkocht worden om 12 uur i, Dljddags, op den eersten dag! totdat ik z! noodilr &Ill hebben voor mijn eigl~e 1,'0 oWlDg a ~ ~ . ta Pp aee, V~L:-

d V rk . gemeente, daar de onkosten van de eerste UIt- I DIVlB101l of 0la.n1rillia.m.
er e oopmg. , lZa1'e nhuwelijks verga"" tijn ge.orden. ln- IR. M. FREYER .".nu. GERHARD JACOBUS

ditn 2000 or zoo wat besteld worden. dan koa : LAUBSCHER AND O1'HERS.
het I[etal li~rtn ,olgen, de "ijzen in Batemlllll' On Toelday ... lhe 21st November, Ir' I, &t lG
Engelache Lledel'f'D nrUletrderd worden. IIOGder 'cl k 't l' --V II "Co 1 Calf, 3

.J f £1 h dnd) ta 0 oe S••• ,. AJUlge • ey,.. "I",

I
'cle P"J' (3J,. 0 per on vergroo\en. P~., 13 Fo .. I., 2 HoraeG, 2 Wagoos, 200XIII,

Iir. bell, ellE. Houeehold Furniture, eteet"". <

A. McGREGOR. PERCY VIOORS, IIj_'8be~·

UITGEBREIDE VERKOOPING
Algemeene Boedel en Weeskamer. VAN

IKOSTBAAR VASTGOED,In den Boedel van wijlen d~n Heer
Jozras HOFFlf!...'V, HR.

De Beer J. wml. ,.lllJager.

PUBLIEKE VERKOOPING

Nove.her,
OP

Publieke Verkooping Aandeelen, Huisraa.d, enz.,

WELLI Ncr ON. Vendu-Afslager.

Vrijdag, 17
TE BIESJESFONTEIN, J. G. STEYTLER, G. zn.,TEKOSTBAAR VASTGOED.

.In den Boedel van Wijlen den Wel-Ed. Heer ALBERTUS WIJNAND
LOUW en nagela.tene Echtgenoote, GEERTRUIDA MARGA-
RETHA LOUW (geboren DU TOIT).

lIAL\lESBURY.

Huisraad, Banka.andeelen,DE Ondergetf'f'Kend'ê zal in Eijne betrek.
. king als Executeur Datief jo den

Boedel 'fan wijlen HENDRIK ANDRIES
1tfOSTERT en, 'nageletene weduwe JOHANNA
BARB.-\RA VA~ D'ER MERWE. alsdan publiek
doen "erkoopen aUe !zoederen tot bovenge-
lOeiden Boedel behoorende, waaronder

llraaije Paardenwagen kompleet,
< 1Ipe .tuigen,

100 Schapen en Bokken,
3 beIS.
3l1[emes met Veulen.

alsmede BUISRAAD, eu., ens., eu.
ANDRIES P. DIPPENAAR.

Vendu Kantoor. Piketberg,
30 OCJober. 1871.

De Heer lt. DB LIBT, Afslager.

ZEG T Il E T vOO RT! !.'_J ~ __

£.A•.Associatie.
:-....

"'VERJrOOPING'

ESZ., ESZ.,

TE STELLENBOSCH,
WEGGELOOPEN van de Plaa's" E~n·

, z .amh-id' achter de Paarl, op DINGS-
DAGden 7den Nov., twee bruine Merri'p.arden,
s-aarren stomp lIesned~n, en geko-iebalt.rd. Zij
lijn bij den Heer MELCK ~tfokt. en daar zij nlar
cJie rigtiug .. egl{eloopen uJn, wordeQ Sehuuaees
tert en' anderen, dringend ver zocht, aan den
Onder"eteekende lennis te ~even, indien zij bi
h~ri molten Ba. komen. AHI' billijke koste u
zullen betaald wordeD.

Op Woensdag,22 November. OP ,lYIAANDAG EN DINGSDAG,
DE Ondtrgeteekende zal pe,' Publieke VeilIng

leten verkoop, n, aan de voormalige won int
'fon den thRos orerlede-e, in du Dcrpetrsat, het
,.olgende k08t.bare eigendom:

VASTE GOEDEREN. 1. TWEE HECHTE. WELGEBOUWDE HUIZEN, met Leijen Hak, gelegen in de Kerk-
htens. ZEKER HUIS OYDER DUBHELE ~trut, b~valt"lIde ~6 KamO,rs"me.t een groot stuk Grond annex. Et!1I gedeelte vun 1J0,engemrlde I

VERDIEPING. gelegen in de Dorpetraat. tegen- III than. In het be-it vau de \\ ~lhDgtonsche Bar,k. verhuurd leitea £2 ppr mtiond.
o""r d. LVTHBAIICHE KERK. beval teade '-ven Ka- De belendende ~r~~d zal ID een of meer Pere-den wordeu ver~oebt., .. ~ .
mtn. all zu, Eet· eo Slaapksm rs.alsook Di,pells'l ,.2. E~ft ~et, lIert~fhJIt HUIS. met een jZrootltuk Grou-t a"n~x, ~d,g n d'gt bl~ de Ker~, bevat
Keuken rn Buitengebouwl:n. Er is e~ne groote lende verschellittle rUitlf'~ vertrek ~"'. benenns Stalleo en \Vageuhuls. Gemeld EIgendom la sltuos,
Kamer, 'foorhee" geb-.ziltd BIs e<ln.KLEIN\VIN, wd verhuurd ~n tbaus door Irr. DU TUIT be"oond: ,'. •
KEL tn BOITLE~TORE. Acbta bet rigeli- 3. ~~n K05tbaar STUK GRO:"lD, (tOCH makende nRar de Markt, en gelf!gén Daalt het Ell{enDOm
dom is een Broot stuk TUINGROND gel gen VSD Vr. ZE1!DI£RB~IIG. ,

be lant m.t on~eveer 2000 "'ijllstokken eli een~ 4. E~n ail~rvrllchtbaalst STUK GROND, gelegen iD tie Bainltraat, In beplaut m·t eene Ver-
., ~cheidenhrid van Vruchtboomeil.' 8ehei,i~ltlwi,1 \'rllchtboomeu. G~m.11 'Ei/;(endom hedt regt op WATER.
e 2dena. Zek,r HUIS onder DLTBBELE VER-- 5. PERCEELE:i 7 tI( 8, BlOK X. gelegeu irl hel bloeijcude Dorp PORTERVILLE.
DIEPIN!J en een ERF. gde(l;ln in de Dorp3trallt"
bevattend,e 'fijf j[roote K~mera. Dispeos. Keuken"
eo VoorhuilI, aI.oolr. eeUI! @roote Kamer als
Bakkerij gebesittd.
,De Boven beschreven Eigend(lmmer.. zijn gele-

leD in het ~ilte gedeelte d, II Dorp. en zeer
'geachikt t'oor den handtl.

De welb~kende Wo_ning ....n den Overledene
wordt vooral Aanbevolen alt eene ,.oor den
handel uitent g_eiCbikte plaat. ~'n als een .. asrin
gedurende de láli'tne der lig jaren eeue winslge-
'fende saak werd gedre,ec.

Den 20sten en 21sten dezer,

ZULLEN OP DE PLAATS ZELVE WORDEN VERKOCHT:
JAN MIJBURGH.

KENNISGEVING.

DE O ..dergeteekenrie g eft hier~ij kennis
. dat bij' Diet ,al toela,ren, eenlg neemd

V ~e. VRn wir. of. het ook lijn mog!', op lijn plaats
EN I\.ELV ALL}:[ te laten loopeD or !trUeD. AI
het Vee, na deZe kenbi8:(.\'i,,~ op r:ijne pla"1
gevondeII, zal naar bet &:but ge,onden .. 'orde".

. J. J. BICCARD.

AANDEELEN: Énkelvallei, .:Ii3trikt MBlme.b~ry.
11 November 1~71.

125 AaJldeelen in de Union Bank
70 hndeelen in-de Kaap.sche Handelsbank
1 'Aandeel in de Malmesbury hecuteurskamer.

~ • .L > ,

Verkrijgbaar bij alle Boekhandelaars:
" HOE TE STERVEN,"

vu Da PL.U.ft

Bonde BoSthjes Beuvel, HUISRA~D, ENZ·': OF hpt lev,n en .lerven yan twee geloovi~e
Chri,teDeo iD Holla, d, door

J. W. F. ROTEI.

PRIJS 15.

GELEGEN TE KOEBERG r

In bet Kaa,lChe ~ 1 Uitmuntende COTTAGE PIANO, Mahoni~hout~n en ~ndere Sta-len, Sof .. , Ronde T"Cels.
Kleerenk8stsn, Iher~rt en andere Ledekantt'n. Cm", Bedd!ll(oed, E~t- III andere T~fd,. Tllilet-
Ipiegels, Boell.eouk, Kle6derrak. Liltrurlr.il5tje, Glas. en Aarde:werk, enz. enl.HUISR4AD.

I'

Tn801 zal verkocht worden al het Huisraad,
be.uande uit Roadelaf ..l. Sof~, Klok, Ledekant,
Bedden, Klrerka8ten, Ladeilasten, Boffet, Taf,18,
Stoeleo, Wa.chtafeb. Glaa- eo Aardewerk,
Keukengereedfchap tnl. enl. '

BANKAANDIELEN
10 Aandeelen, in de Stellenboallcli flank znUen

mede wordeo .erkocht.

Bonus ~ worden gegeven.
De Verkooping te beginnen ttm la "re v.m.

Liberale Bonus zal gegeven worden. ,

ID deo Boedd "fIn Wijlen den Heer D.uun'
JACOBUS TRlulfI8l!JIM. ALSMEDE!,

I

1 H"lfaam zeer Ouden Wijn. eirea 25 jaar oud. 1 Rij-i tn Trekpaard, 1 TentkAr op Verpn,
'lOpen Kar, 1 Scbottche Kor, Zad.l en Toom. 3 Sielie" Tuigen. 1 Ko~ en Kali, PIOfog eo Eg,
Timmermans Gereedschap. Vate", Gettbal.res, Laddf'r., :Gr~auzakke[J, een p8rtij Kaf en H~ut,
Atijn, eene groote hoon.·lb.id Blanko: Vormen, een Vuurproef Brandkut, eeo~ kostbare fenallIeling
van Boeken, enz., enl., eDZ.

ZIONSLIEDEREN.
DE bo""genoemdr koetbare Plaata ui in de

. m_iut DECEMBER Knit. warden Yer·
.k~ ,

De dag en "erdffe bijlóOllderheden .ullen later
worden beketld ge.teld.

A. DENlJSSEN, See. Z. A'lAsaoeiatie ~tnren
G, W. 8TETJTI:ER., see. n.w.

Kol W-taaer. .

X-petad, .KerkPlein.
'I NoYealJer. 1871. C. P. LfNDENBERG,

Exrcut>lIIr Testamentair.
J. F. G. l'IETERSE:i.

Ge.8'lu.eerd Execuk ur. ;
Wed. A. W, LOUW, Executrice Testamentair.
THOS. A.i LOUW, } Executeuren
6. W. S'FEYTLER, Tett •• entair.GETROUWD DDt Speciall LictDtie te

Stellen.boteb. op DONDERDAG de" 9den
NO'f'.mber 1871, GA.lUIL JACOJIVSVos Da

KocI. ....a.:ïberg, ae&AL&1"U 80PIIU Iba-
NUJrA, t deUter un Wijleo deo Heer
NJ.cou.u VALOW. B..... DQ... 't'IIlRo~.

Klmer Gebou.en,
44, Adderlry.traat~ " .. pStad,

31 October' 1871.
Kaapet'D, 10 Not'tmber 1871.

i
IlP. J. PENTZ, J. Jr.zn., Afsla.ger.,

-,"T

.,.
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lt §i"'l·J' ~M"J~"4110""""". \held op .lcb te DelDen en wil den Volkaraad
~... " 1'0 In de.e l.teUt besh..,n En Yerg -'

de VQlklraa4, dan .ulleo de ukep weir
__ !!I!!B !!!!!~-I!!!!.II!!!!!!!!!!!!!!-" luik een loop llebbell geDornen, da' qe

raadabeeren bee nUlteloGze nn KeweldWlgf
___ .... l!II!!Im__ .. I!!!lI~~!!I!!!!~!!!!!I,.1 maatregelen cullen InZien. WIJ yertrouweo

I ecbter, d., de landuaderen een mlddel.uUtD

I b
Tluden om de erkeDntng buoner regtd te

WIJ '---leD de onzer azen 1) d dit. d....r- I k I verwerven, en at, 1£00 aC mIl u. C, e in
het t'ol,fende uittrek. UI een parn u I~re~ de afdeehng Kroonstad te YIndeo dtaman-
brier, die per JODJ'te UIC EdoIC81bn teD buo sullen lCb&delool ItelleD yoor het
wd OD''''''- •• n oop.rtlJ l~e. ('- 1d 1lqIoose, D-- J. dl "oog" fIt0ge- ,e e en yet a~..
Zfj" denkbeelden van ~~~~~~~~
deD Bal1Jfa&f den )lanliter .oor DaPuaDDZldft woedt heYig ID h. cJiltrijtt
_ XolOOlen, omtrent onpn tejlenwoorda- Bathllntra Be&eri.,gy8,orm worden alleengeut, DJIi LoJiOlIUTIo - EeD Bargenclorpecbelboff
eo WY- bbJkt, dat WIJ bedrell{d word~o heefe lP duur dt'Z8 &IekIe~ .... te OMen len.:ko
met eeDe berballDl der ult~(enlnr Yan door I' elk ~D bottel kalk.awr ID w"Vto
BriClCh geag, welke W'J ondctryooden y66t Ds ScBDPB-.nn eD.. den ~ ToorMt
CJ. aaaesatie .. n Britaeh Jt.jferland, JftdleO GGden,lcllllCMll&en Y8r1~D .... k ....0 WeUiDJoflob
0Df Parlemeat yplbardt met •• n Regennr- ~::d~~~t slJ er pae tenoenDaddelea
",1Nl MD te- _den, d.t de mlnlIter ~- Ds 00I'I'&L11U ItUCJ'IJli Y1Delt deo l2ateD plaats.
leboa.t alt poscb fouuef eo dat door bet De V'.óden "an den heer CbnabaD SIJO er nat
potche IDIolItetIe ten verdenIII gedoemd II ....0 o,ert1llgd, dat biJ d. gelukkif. baadadut I'JIl
Hoe on.. con.ruueye Yfu!loden stch te .~}
moede aallen geyoeleo biJ bet lezen no bet
."trek .. I, wete~ WIJ018t. docb bun II be~
De bnefacbriJ.er segc -

tt Ik .eet, d.t Lord Kimberley de Yer-
werp'lIJ betreorde. d&:r Bill OYer Verant-
woOrdehJk Batour. maar Z1ch verbeugde
over de Iterktf ondel.leuOlug, wt'lke de maat-
regel bad erlanrd, en d,., IIII.r hiJ meende,
hem aoo bebbeo gerestlgd, het mInlitene
a&D te benlen, om bet ootwerp Ia.cht Yan
wet t. yerleeoen door mIddel ,..n eene
RiJUact.. Hij onthield ZIch ecbter .oor
.bnot( daarnn, daar biJ er "an zeker Will.
dat de Bill biJ ds yolgende Zlttlng del
Kolonialen Parlement., Al worden aange-
Domen. Dit Jl, Daar Ik .eru.em, a&Il u"pn
Gounroear, Sit Heory Balkly.medpgedeeld,
met den wenk, dat bIJ (Lord KUllberley)
de ugtlflflJOordig. &gnmi] bescbouwt als
eeoe anQlDahe eo dat dezehe z0nder yerwlJI
moet wdrdeo ye"angen door Parly-Rege-
n_g. Neemt glJ de bill ln de volj!ellde
tllung DleCaao, dan II bet J,tIker. dat giJ op
JtehJke WIJ.O .ult bejegeD 1 wOIdeo, als bl)
de ,oorstelhng der wet op de aanhechting
nn Bntsch Kaft'.rland N~tuurl'lk zult JllJ
na de lD,oenng un Pari y-Re~enD!l of
Federatie or Separatie mot::len hebben.'

DIl UJttrebell' Yeel beteekenend eo mag
door oose Parlementsleden wel worden aan-
~enomeD als eene wallrschuwllIg, wanneer ZIJ
:Sif Henry Barklya VerantwuordehJke Bill
""dermaal 'oor zlcb bebben Welken tWIJ"
fel WIJook mOl(en ltoelteren-en III deze
lIJn W1Juog met van opinIe verauderd-om-
trent bel gepaate van een VerantwoordehJk
Bestuur ,oor onze toestanden ep omstandig-
heden, Lebben WIJ IlogtaDI Il. dagblad-
IcbnlYefS deu loop der gebeurteOlI te ,olgea
en onze lezen op de hoogte te boudeo van
db lDformatle, die WIJYerkllJgen III verbaud
met eI. ophlDden ~lJnde ontwlkkellngen
Men dient in gedachteu te bouden, dat eene
bloete resolutie der OOlteltJlte leden nn den
Rud In 1864 te Grahamstad, tQeO al de
WestehJkeu reed. waren yertrokken, ee-Qe
R j k~te tpo gnolge bad, wlardoor
Bn~eh Kafferland bl) d~ koloOle werd
IngehJfd III bet tbal I besproken ge-
ul van Verantwoordeh)k. Bit::atuur wodt Je
RI)ksregerlllg geiteund door bet f-Cl&.,dat de
Blil door het LagerbuIs jtUlg en met .lecbls
rene kl~ne meerderheld III heL Hoogerbul~
werd 'C'erworpen Onder d~ze omstandl~be-
den dIent mei wd Yoorz~gllg te werlc te
1l"lIn om het dreigend ge\'lilar af "" weren
Onze lezers weten. dat WIJde overhaaste In-
ToenDg .an VeranlwoordehJk Bestuur ln dil
land doorJ,:'aanl hebben be8treden, en WIJZIen
geene reden om 0111 gedirag te betreuren
doch met de toekolJlst voor 00ft!!n, d e
ons ont.loten wordt door hd RiJksbewllld,
lichten WIJbet OilS teil phgt de aandacht te
bepalen biJ het ouderwetp, opdat bet land
yoorbereld worde "oor de tleranJenng die bet
&Chltnt te wachten

WO&CBt'l'&L-Door
eeaWrWOrd\.IDd.O~
taner~p'en, het.6lk deo U..I....llllm....r.ersoch' ID da.plutl te m",en
het teren.ootdige tanef .. 11 dID Heltft,nerlOl.
deuzelfdeo raad wordeD tegeo 13
tende,. ID(lw.cbt .oor he, p"h\eD
.ulwkloof

!.sro hallDe .e.kl'l ... taell g....lou-u
.rll>ooi.I •• "" d-rdoor '1ot lok... r te b eng..n -

TU Bell meldt, dat 'OIgt'DI
Otllw·eo. ~t 110' TUl arbitrage ov..r le

.u ,.. ,..... \.re maaDdn ~al bIJ"D
1101 geen 8cht'ldsré"kr Iwtt\

WULP Da Koru .oonde DIet ID bij dm botr
Holf ... a te Hredaedorp maar bl) andpre perlOnen
1>.. .M.an,~ heeft • .bIJgelegenheid van da begrafeIu"
eene lomkwakkend. rede gehouden.
~D&Ra -Het GouvernemeDt vraagt togen 21

des ..r jendeI. "oor bet leveteD .u ruDd en acha~
.t _h tea dleoete ftD d. gevaogeJUII ea be, hub
ftjl korrektie alhter

DB MAI.JU!IBVaullCJDl TlilfllPOBTJUATIICJIAPPlJ
houdt morgen ID de holzaal te Ma1D181bGl'1eene
nr"adfnn! 0111 de Acte ....Il Oyeretnkom8t te over
.egeD fO dlrekteureo en aacht.ulfII hl kleHn

US H.I&B JACOBUS EsnrUJlUlZE, de prtktllCLe
.... -na, 1. Zoud.g n.mlddag t.. PlI&rdt:oetland
ovrrledcn Het hJk ...erd BIltereD ter .arde bosteld
eo d >or8d1l zeer langl'n atoe. tcrah, .. rI.& gevolgd

StaUI8VEDERBJr -Verleden 1>onderdag la ter
IDA kt t.. t' rt Ehubo-th rU1UI 916 lb atrullvede,eD
...erkocbt. d. bHte waarvan CCD panlJIJe vali lib
6 uD'Wllte bloednderm. voor .£M per lb nn d.
baud gezt't werdeD
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nO de Adriatische zee
Bnndial :Daarna lieemt d.,lij;~E~ ... *,lllijk •
dwan door TlU'kije naar
~ Klein Asia.
yervolge08 Indie. De
KllJTIlChe. zou
pet' Itoomboot
pet' UDr op _ eo .0
yolbracht worden m I)
Van de verel8Chte apOOT'lijl$l 1ft vierde gedeel
te (I,li" mijlen] gebouwd\, gera.lIlde koateu ZIJn I
hoot(tten 41 mllhoen pond stel'liDl, die door de
ve"cluUende landen, welfIl de lIJn I?U doonDljden,
moeten gedragen worden De k~ van aanleg per
mijl V1meren VIlO £8000 tot £17,000 Voor de vQr
IChillende aectlen zal worden vereJlleht;

In Oo.tennjk ••
In EuropeetlCh Turkije ••
Een IJto<;mvlot over deo Bosphonw
,.in AzJ&bllCbTurkiJe
ln Persie
In Beludchiatan
In Seinde ...

bettuur nn vóór dell t.lJd Ikr oppuheerach"PPIJ
.... 0 Romes JlSacboppen. )jt ICbnlvH v,u"l;t aan met
de verklulDg, d.t. h., koul:1'ft. voot lOO Vt-~rea"ngaat
bet groote a&Dt&l d"rK'!n ..u, die ~r wfttkdadlK deel
aan Damen, kan geache "ordom gelukltllt llea1.. gd
t. IJl.; mur hiJ "1,-t teY1!1l11 .. u, dat .... huyor,
JDlng_bewrglDg, Jl)Iar hee oordeel van haM vocr-
naam.te leden, met veel te rallllChe ach reden voor-
".art. pa' en .u, er 0." beslut61l 18 toe maatre
geleD Tall srooCle betetokenlll voor de toekomlt der
bel'TOftD1llJ van DUlllCbland, waarti'Jl:eu Dr
DolliD,er ZIch III ,.ee lIIerk .... rdige rede,OIII 111gen
lV"t alle li:raebc berft l&u~ko&nL

VÓÓt' qt heC Itoogret biJe.n)LolIIen sou, wert! tien
p~mma In bet hebt Jl:ege"n, dat lwKbonwd kiln
worden al. de Oud·KatbuheL.e gelovfabehJu lila,
mMar dat, .I .. nde Je s tb"g. ID cvml~ aanmer ..elijke
W1JZIgtugea ond ..,gllan bed't Het WilS ouderte ..
keud duor I olllbger. Relbke II. se ulte, Hub-r,
'MaueD. Lange eD l"nedrlcb aet pl'O!l;raJJlwa, zoo
alII h~t ter taM kw ... eD soo all bet l.ter la ge"IJ
11gden 'VOnD aaD~oo.en "t'rd, bent 7 punte ...
",aarTall .lJ do boofdmholld hIer laun vo}&eo In
het eente pu' ,enl .... & de 'feriaderwg 'ut te £ 40,965,000
hOodeo aaD he, oude Kuhobeke geloof. '00 ala d. De ko.t.en _den IIlOeten ~ worden door de
Schnft en de o,erl .. enug d.arvan I{8tUlgetJ..n &au vclken. die llUIIP de liJn wonen. De ont"erpen ateUen
de oude Katolieke. erediraal. ZIJ ",li &leh .BIel! 'fSll "oor, een ADglo-Indische Maatlchapptj op te nohten, die
de kerkelijke gem.ollchap eD ~e gelnetIng der deu aanleg en het onderhoud vab elen Welf op pch
kerkehJke voornpn laten attalaiten, verklaart de nemeo lIIOIlen een groep nD 0 ikte )fuWchap·
op bur ~ uCOIDIDuDicatie yOnr .illekeung PIJeD, die voor de coust.ructie IIMtiDn8 en aoderc
en Qllwet&1a, ell .,."vpt de 400r PiWllX wltevoerde werken teQ behoeve VIlO het lokaal erltoer souden IOrgen
lrentuun. 'f'(IOraldie VaD de onleilbaarbtld In lee- Voor den doorloopendeo trem c.a.. naar Kurraehee
ling ell de opperaaagtigf' JarUdiotle nn den Paus, als _.ten de tremen, die o"er traject 1OOPeII.
m IU1Jd-'''1- dei ken. Door .acidel nn J1Joeten wijbll, maar ovengeWi elu lokala maat.·

__.I_ .:I_ _..I D aehapptJ, li:are etpe trmnen Il laten loopeD.
Il~ tw_ put secl ... naa_ ' na' te hoa. tna.cbea de CladatatiODl en aader punt op het.
d-II 1&11 de ltoDlUtatie der keI" ell &all de aodde... bur toebehooread teft'tlln. d
bJUt IIlSWJUI~ een. hlerachie MD bisiehoppeo, pe oatwerpen IPJU ten volLl ~ dat dit
priaterl eli diAkeJleu. ZIJ erken' h" pl'imaU des plan uiUoerhur JIl met -- :pJ beweren
b~,. 't'1III.Rome. ala door de "ad.leo aangellO- teYena, dat het seer gOed d~ il 0Ia een tunnel
.ea op groa.4 elft SC:hritL Leetaillell ein geJoofs, te leggen tuIMlhen EnteWad en IFranbijk. Dit heeft"ween II) bDDeD Doctau all .... oftfteDkomatlJ<l. eehtn met het. ontworpen piafl DI.ëI gemeen: de
Htibge Schrift wordea ~Id, en sll ellCht PUagI8rI CIl goederen kunnen met de s-one JDidde.
'fpor a. I.thof1eke leek_lp, de g.<eatell)kheid el' [eli nil Tervoer Illt Londen naar C4111J11 komen;_j Het.
ek .etruchapp"hjke tbeolOCle het "'gt, om eene groot.te bezwaar 11 het vormen nu nncbwende
stem te hebbt-n biJ eo te getol~ m het daantellen iDaatacbaPPIJen, die :pch belaateD lIMIt het maken ....n
'fIO ploOfare.p1a. VIJlgena bet derde punt Itreeft II;, de ondench81dene afdeeltDgllll van den weg eD het
met den biJstaDd 'fan tbeo1oei8Che en haonlaebe '!bIJ_brengen nu het noodilP bPitML '~Word~ m
weteoacl:aap naareeD. hervormmg In de kerk, .ur. 'h~ mate weo.ehebjk geacht, ~ de hierbIj 'betNkkeu
door de hedenclalgacbe gebnken en ml.brwken Gouvernementen IJveng medewerken om het plan te

nl
jj veTwezenbjlren De ontwerpen ~n 1D dat geval.

wo en .egg""lloatell m t-n lleest der oodll ldat het pbt>ele werk m drie i)IIl'I!D sal. kUDDen voltooId
kerk. en uaar de venwbug van bet Ie;;:tm"ug zIJn De &eh,Ijver wil over de uitYOerbPr'held van het
~erlaogell da katbolie!..en ,ol~. om d~..1 le uem.n plan nog I{etln oord~1 velLln De l_illJkheden zIJn
aan de kerkeb]ke .aorle2enht-dt'n ZIl verklaart zeker gTOOt, maar er zIJn geen ~ om ze onover·
de aankblgt VIlO Jansenlame leg"D de Utrechtacbe !.omebJk te achten ZIJ zullen veellJ8r ID de details
kerk voor ongt'ffl"Ond, hoopt op eede hereeDlgm~ DIet cn dil stnJdlge welUlehen en be1a1l(JeD liggen, dán ID

de Ooatrrl8h Gnebche ,,0 de RlIhlbcbe kerk en op bet rensacbtJg karakter en de ver~de kosten der
eeue trapsgewl]ze vel$ndbouding milt de proteli- 0 .!crneaung Er 18 geen tW1JM aan, of, op een
1&ut.che en de Eplakopa1e kerk TIet tIerde plint, r ver verwIJderd tIjdstip, moet eene directe spoor
dat de belangnJklle W1JZlgIOgt'U beeft ondergaan c. bIDding tnuc:heh Engeland en IndIe tot aund
bODdt IR de erkennlog, d.t de beo~reOlU~ van I gebracht, wat het ook koeten mOge V~loopJg
wetenscbappehJke keu.... ~.bledeDd nOOllzakehJk W' hIJ enkel ID overwegtng geven, 0{ een BUlaUer
I~ ,oor de opletdIng d~r K.thohe~ gttestelt)kheld .pool"lf1Jute, dan het gewone, en wel een'van 3 Eng
Hel eiscbt voor de zoogecaamde lagere Kt!t'lIt~hJk ..o "Geten (door Fatrlie voorgestaan) lllet de voorkeur

IIt'ne positie die hen beMhrrmt tegen hlerarcblscbe verdientI fd .. Het ligt voor de hand. r;~ de sehriJver, Da nOg
wlllek~ur. n bet '¥IJ e IJU,,~ zeilt de vergod rlOg. eenige techmsche oplDrrlringen te hêbben gemaakt, dat
lO \\ IJ hontleD vu\ aall de kon.tutlen der lande de bnef der heeren Low en Thómal glecbta een balletJe
• aartoe "IJ behoorea, t>tI die on8 burgerlij ke v riJh. Id IS dat wordt opgeworpen, en dat er "eie ,oorlooplge
eu:bumanu.riacbe beochaYJn,c waarbo",., n. cu Wil werkzaamheden moeten plaats hebben, 'Voordat
"uk 'aren, getrouw eo vaSt aan t!e Zijde te staan vau eenlg punt VIUl dellul riJP ta voor d,.t InttlllChen la
o 8 GouVt"rllemellt \n dm lItrIJd t"g"n h~t gpdogmn het goed, dat het boekskI' de aandacbt vestIgt op dIt
ll~rde Ultra.-ontan18l1le van .hn ~yllabus" Het ouderwerp. wllllrdoor het publiek @'t'lIIeenzaam werdt
ze.~e pllne lUIdt lIs wolg\ c. Daal' bet wellM'~end met eeo denkbeeld dat, op het een<t.e gezIcht, te reJlA
.. , <Lot de tegen"OOrdlge ouhellsbchleude v.rwar· achtIl{ IChlJnt om te worden verweseJl!iJ"kt 'I

nnI!; de sebuJd ja der leZlIlten, daar buune orde bare De T im e a bespreekt het plan der heerea Low en
magt heeft miábruikt, met oogmerk ow onder de Thorn .. 19 een artikel, waaraan "IJ het volgeude
boo«" en lace geNtelijkheld en het volk neigingen ontleeneD I
te verspreiden en aaa le kw..,ken, die vIJandIg liJn We levea ID de digen, dat gn!')te werken worden
tegen de brlChanng, gev.arhJ"k voor den staat tot stand gebracht, dat grooWcher plannen nog worden
e .. antl.utlonaaJ ,en daar ZJJ ..en vabcbe en bed""en ontworpen. Een spoorweg dOOl'8mJdt het Vasteland
r.ed~I.,.,r l'erkondlg'l n eo ..erpllJtend maken, ,pr- van Amerika nn het eene UIterste naar het Indere,
klaren "IJ bet onfe overtuIlII' g te ZIJD, da' Vlede, een tuunel II gebQord door het midden van den Mont

........A d d k k Ceml en thana boudt melt Zlcb bt-ng met plannen te
'Voorat""'~1 eli eenbel 10 e er en eer. gepaste maken om blDnen een week. In~he te bereiken 't Staat
houdlOg Jegenl del buqerlijke m&atacbaPPIJ alleen 'felen nog dllldt>hJ"k "oor den geest hoe vervelend de
mocehJk zulleu. IIIJn, _luleer een elode g~maakt IS tebuJBrelI WIl van IndIe om de Kaap met een zeIl
aun de verderfewJlr.e werkzaamheId .ao d. z' orde' iehlp Het mvoeren der ltoomschepen en de overlaod
.. Ala leden VaD die Kalhoheke kerk "-verlt)~rt dl' route verkortten den weg aaflZlenl j\ De voltoolJng
v rlladenDjr In het: l8'en,le of laalllte plint-lO die van den .poorweg naar Brmdisl mankte het traject nog
niet veranderd IS door de VatlkaaD!>Ch.e d..k""ten, ~n klemer, en door de opeDIng nn Det Suezkanaal werd er
Ilan welke de al&l.eu pullhek" erllemug e opi'nbare weder een hmderpaal nIt den weg genwnd. Maar als
b4bcbermmg hebben gewaarborIId ~n<Jbaven WIJ men een bhk op de kaart werpt. dan overtuIgt men
or ze aa'npra..k op alle reele goederen en bezlI.Uugen \ ZIch dadelijk. dat de route doot de Roode zee en den
der ktrk Indlscben Oceaan nog ver van de kortste IS N,ets dus

Het be'p,...ken der bovrnstundl' punlen f18Chte ....natunrhJker, dan dat meu den komten weg tracht
twee prnate zlll1ng~n, waaraan onge eer 300 te .erkrlJgen 'erschlJlende plannen werden ont
!r..det ..g~erd. n doolnameu I lolllnger het Zich o'~r worpen Reeds benoemde het LagerhDuI eene CommISSie
bIjna elk pallt boorelJ en 1111.hém Wl!l V\JU Schulte Uit zIJn midden. om.ze te onderzoeken Hoewel de zaal< I
'ho Prug de voornuwlte wOOldvOtder Ond.r voor vernIeuwd ondo:rz.oek tot de Volgende zitting ui
d b ~ nltgesteld. werd toch een IIChat van bIjzonderheden

ft Lon .. r ..aleden, ullPn de bo.eug ..noem"e wd· bekend Mldd""lerwljl '!forden Oleuwe plannen ge
bekende mannen. vond men Dr Olerll: ck (nit ,ormd 1" let alleen dat van de heeren Low en 1hom811
t:..mbndjlt!) ren booglrel'l&ar un SIJl~ Petenburg maa.r ook een van den bper Burton om een Ipoorweg te
een Arcbllllandrlet der Grlfkscbe k ..rk. fen speclJ081 leggen tUSIICben de L.!vant en de plJl'ZlIChe Golf
g. Lant van d.: SpaaD.l!Cb.e Rcgetlug, Pa~c:r Hl&Clnthe Het ~e acht de T I m II I nIet práctl8Ch wegens
enz financIeeie bezwaren en dO!moelJellJkheld om de werken

l)e deklaratIe wed eeultemm ng aangenomen te beschermen Het CItyblad geeft. de voorkeur un
ea later In de pubhtke vergadering' n voorlleleg I het pain Tan den heer l!l.lbel Burton, om de Huldel

Osder de maatregelen, die door Dolhnger als landsche zee met de Golf Vlln Per!.le te vereeDlgen en
voor bet tegenwoordi ..e te ver .aalld" be3tr.drn wel door middel van een spoorweg, .lie de vIllIel van den
maar door vua Schulte doorgedreven werden, was de ~nphraat zou pauereft• BIJzoDder leden van dit plan
,orlDlDjf 'a" Oud Kathoheke g meenlen Dur worden naast die van de heeren Low en Tbomu ID

omtrent werd tot bet volgende belilotell _ de TI W e ~ vermeld

.. I ID alte "luIsen, w~.' de nood,~kehJkheld be
IItut eQ ge ..estlgde },.,wonera f Jil. wordt erne gere
gelde hedlenlD.jf voor de zielen daargf'8teld Dt
1'1a..tsehJke oomlth beslullen 0' er het le"lun dier
noodlakeh)li.beld

.. 2 \\ 'J hebben rPit aD de el bn nIng onzer pr 0'
Ier. door dea staal, "III gt'autborlzet'rd tot ® vFrvul
lUlg nu kerkehJlte fuuctll:n, overal. waar en zoolang
11.1-,é.ezeh-e bul gHhJke r!'gten III zlC~hslUIten.
"3 WllllrbttmogellJltls, zal dieelkennmg ge

eJ.8Cbt wordeD
.. 4, Het IDdtudo (de pn.ster) II ID ~eruoede ge·

autbonseerd door den drang "rut!r omslan'lIghelrn
om van bUI"'nlaudscbe bl8&Cb,ppt:n de ulio f.mmg
nn blllehopJ?ChJke funktIen le vraQen , WIJ beo~ell
het rpgt Olll, zoodra .15 de g6>ch.k e tl)d dlllrtull g"
kompn VI, te, OOfZlen 10 h~t d"ar"telltln van eene
g-ngelde bUlBchoppeltJke Jun&dlctle "

Omfrent de tWl.'e 0V' nb.ue V<f~enng4l'n, waar
Ulede bet K D,rea besloten werd, lIt1tft de core>!
&>ancient Keeu >oralajl dan alleen dat bride u!tm,.,en
door van vier tot VIjfdUIzend belaugatelleDd"n ~er-
<Jl n blJlewooD~ lJ" Cot-n jl:eboufien redevoenllgen

rdell .et gel1tdrift .... ul[ebuord ~U Wt'g~JulcbL ~D
t ~htele pr9gramma werd reupang aal gtlnomen
Ihnger rebter woond~ geen" dier pubhek.e verga

, Illgea bJ.
A.1U!IUKA

Het belaogTI)kile OOrll!l \ut de Vd'..enlgde Staten
houdt ID, dat Bngbam YOllng, de Boollepn8Ster en
800vereJO der Mo mOllen. IS gearrea\eerd In z J lie
ltad l&Il het Zoutmeer door de Regenng.be
ambten, to toob VOlld er geeoe rustver.tonng
pl .. l~ HIJ w.rd gegl't'pt'n weKen~ het aanuoude"
'Van t.edelooze eonn~ctlfs 0 ct 16 vronweu-z JDO 'lor-
mooruche echigenootell D. arreslatle II dll!t DIets
aDden dan eeD aan~al 0J' brt l\IotmoonllCbe stel.el
.... n veel"'IJv..nJ Het f.ll. d.t de .rrealaq" .erke
.tIJk geschiedde IOndat w",1 zooder bI08'I'StortJn~ baart
bevr""u:dmg )hl1r wel ~t lA bet gebeurd" ..el klaar-
baat door bet ftllt, e... 1IWIIII, ddt de amb\tn"reD
leooe!lzame mij(' Ier hUni er bef.chlkklng hadd n
..m bun lrf'Z!arr te hAl.dha\ en !'n :ld_n" dRt YODng
kana ziet IlCb wet g~d get~ ,our bet huf t.
verde<hgen

£ 6.545,000
.. 7,J24,000
.. lOO,nOJ
" 14,670,Ooe
.. 60M ,II. °
.. fl,a92,o °

184,0011

PAARL.
(Vlln tell Corre/tpolldent)

0118 dorp IS reeds de laatste veertien da~eo ID

rep en roer-en er wordt baal. Yan niets anders
gedacbt of gesproken dan be, door de Kaap
stadscb~Kerk op Ds Voo de Wall wtgebragte
beroep en de treunge Il'evolgeo welke, eene aan-
name daa"an ,oor de Paarl b~\lben zal Reeds
van dat bet meuw! eerst In uw blad versch8"o0,
docb vooral Da de offiCIeeie afkondIglog, Zoudag
voor acbt dallen, van de cn'vaDj.(st van bet beroeD,
III Da V d. W dagelijks nn den morgen tot den
al'ond als bet ware belelZerd geworden door bezoe·
kers Uit alle deel en vaD de remuente, die biJ hem
aandrmgen ons nwt te verlaten

Op Il Zood lW maakte eeue deputatie bestaande
Ult de Beeren W H Auret, J J Proctor, I A
J Roos, Sr A J Bt>ckel', TRoos, Jr B P
du PlessiS Jacs P Theron, J:1C8 M de ~ilIiers,
C C A de \ ilIIers, A. J Maral1l, H J Hugo,
S J van der SpUIj. J S Mal&l8, D tn eu I.
Homk de Vllhera hare OpwachtlOg bIJ Ds Van
de Wall met bet volgend adres, betwelk 'Vool'l{ele-
zen eD san Ds- \ an de W...II overhandigd werd
door den Wel K<ielenHeer W. H Aurat, CC, en
geteekeDd was door Olet minder dan Uf. dUlzend-
U7l fwnderd-_'l en tlMnng pel1lOnen -

Paarl, 1 No"ember 1871

ED SP00RWFG :UU. I:-IDI&:

Deur dllll"l hebb.on de h,er~o W,ll &m Lo .. en I
Geor~ Thoo_ \Y n \\rrllham eu cardial'): eeD brief
jrench~ un <kD beor G~. ",unn een plan. om vno
l..ouMa .. .,jf dascn IndIe te beTellen wordt om!O('hl't'
"'" eD toegtlic:ht In de T I m el vl;dpn WIJ daarover
eeDJge h'J,.on,!e,lteden WIJ ontleenffi l'T bet volgende
aan De kortst.! weg naar Kan-acbeee of Bombav loopt I
thana OVl'1' Bnndl!ll. AI"undne eo Sn~z W~l U die
weg feltehJk la' g~r dan die van Ma""",11e naar Alexan
drIe, maar per spoor re ••t 1Dt!n"""H ... dan per stoomboot
Men berektlnt voor do: rt"a over Italle 20 da'gen, m""r <JJ
'Wordt .eldton m u.eu tiJ ,I volbracht l..le h....r...n jp ..
en Thomas .. t\OJIChengebruIk te maken van de hestftand"
BPOOI'~ ~n rdn den tunnel door den Mont Cems,
om Tr" .. t te bereiken en voort. een opoorweg t... l~en
door OMtenflJk, EDro.-b en A%1.tJacb Turkije. ptU'".e I
• BeludchJltan naar Konacbee en ;Bombay Van Tneat
~I d. on!.,,.crrc!I hJll .F1WllIl pUietc:ll en de "ost.I!lI&;.

Den Wel Eerw Zeer Gel Heer G VA.'! DE WALL.
Zeer Geachte Leersar, We Eerw IIeer I_WIJ

ondergeteekeuden leden der "ereformeerde :Kerk
en andere mgezetenen van dil Paarl, hebben met
groote angstvalh!!held vernom lO, dat bIJ de ]onlZ'l'te
k.iezmg van een derden leeraar Voor de Kaap8tad,
eeD beroep op CWel Eerw 18Dltc!ebragt geworden
WIJ knnnen aan oie mogehJkheHI 'lan OODe scheIdlOg
niet dan ruet de sm&rteIiJute gewaarwoNhngen
deDken U 'I< a medewerkIOl{ 10 alles wat de welvaart
en hlO8l dezer gemeenteikon be'l" lroeren, uwe bezol'fl'(i
held voor de opleiding der J"ngd, en de harteh)ke
deeluemlDg JU alios dat tot welzlJu vaD de zamen
IIl'IDg, zoowel ')p guds<hell.Sub a.ls op maatschapp"
hjk gebied kon ~crstrekkeD, gepaard met nwen
mmtAmen omgang cu de iD!lChlkkehJkheld door
UWel i'..erw betoond ID vele opzigten. kODden met
.....df'1'9 dan een hcJ}!..,\men lGvloed UltO<'fenO'nop
aUen d e onbevooroordéeld uw gedrag hebben !Iade
geslageo. en WIJ 1\ hbon geen tWl)fel dat de vruch
teD van uwe weldn(hge bemool]mgen. onder den
zegen "au eene allesbesturendt \oorzleDlgheld. meer
ep meer zlg' baar znllen wordeD, en de banden die
ons reeds. aan UWel Eerw nl'bindtlD, naau"er toe-
\,slt'D

Dat moelJehfkheden en dlhn]ls teJen ....telhn!l"iln
op den wee van pl,~ geeDe IlltzoDder,"~n op den
re~1 ZIJn, zal U Wel Eerw's enarlDg welIJevest l!,teD.
doch mogten nwo welmeenend~ pogingen niet alt.Jd
van allen die medewerking en o:odersteunlDg erlaogd
hebben, waarop l.lJ aanspraak hádden of zelfs door
IlOmDllgen tnliikelld &I]n geworJen, WIJ willen hopen
dat dit peDe reden ZIJn mogt waarom de band, die
er _t too veel zel!'la 'foor zoo ,eIen beëtaat :aal
-yetbl'o.li.ell wsIdeu. Het vOGJ'iJeeld van ollZen Beer

t
n!llleo ZIJ In Califemie-e- voet broedea de 0PP"rvl.k:te en wel onder ~ue 1l~londeD H.i)drlagtlterkblllBl)fievnen
ID lak dlUltop uwe souden VIIrg~len Z ,cbte roocle aarde. Deze 'WItte laag .1 doorgaalUI te &Ieo .. d 'ZIJ kU11Den doen In ~nd me4i
hllbben, het V1"'lil6 deel op te Het gelIllgd ,'UO 8 tot J5 voet dik, en boudt de d)l,mant ..u In-de vrUCblf'llt bet v.rgaderell ,an ~raa)e ea
I prlc voor den ordeb"vt'ndt'n der I&menleVlllg, J'Of'de oppervlak~ tw-f~ er: grene De .toff'" 18 zerr I reor bet makell van reuk.aren, (le
• he gtlt'lt 8t'nt! godag.ve IVoor Zuid Arnk .. "'II eli bard en moet gebroken rword"n m.t b~hnlp ..an I v.n ve.w.(offen eR chieorei, w~e alln
li. 'IMt was to, DU t.", bet wapordehjk .Iement t. Iware hamen, en dikwIJIA .orden dlamanteu I uJIl te Londen .n-voegt bij er btJ-
G Ir1erdrokkpn In Cahf\Jrnle-wet't u-zou er dade- gevoud.n ID bard~ klonten, die .1tehlli met flTOOte "oor d" vel£eudera. De beer fI Jlt'~
I"k lIa de Vt'lItlg

'
ng vab ~e 8f'rate kantleu ..ene moeite gebrulr.en .. orden Zuo brak .Ma)oor Beoee, I &II1lal d,," dk..n de band kaa ",oroE'D iS6.

1a
g
en

d looKravtlrsbezlghHd OO,:oDllell Z ~", en die doodgra eeu AmenIr.aan. reu ,entaadIg een gloole kl<1IIt. nen -een kor1e1l a£it&nd 'Vaa Kaapetad~ eo du
ver zou <le banden van dien tijd af nebben vol 'tIVUnn hIJ een dl&lDant van 76 k.ra.at vond Mur !troute tranllpertkOltt-n. HIJ wIJst ~a1 op
gehad KlIpdrift g1'lklde spOl'dlg aau tot eeue D1ettegenaL&ande de talrijke vondsten daann, wor<lell v8ll WellIlIgtoD, Stelll'Rbosc:b,
bh.lovende stad ; pakluJlZt'1I V"'l Ijzer. steen eo hout ,eer vele klonteu ougebroken van deelalms Ilaar het h, W.,rcest ..I, WIJUberg en olltba""
w. rdeu ti' gebouwd, (loch Pniel, voor een leder open ,eld gesleept, wegens gp!brek aalll geestkracht en inder geschikt voor die I:ak~u Hiii ~ d"
Il 'II\eld wordende. onrtrof deselve ..pot dig III I tiJd, en deze klonten znllen wel hgt )areo L.ll np I dPD """ .. bjkeIl oorlog tbanll
bevolkIlIg De boorden der rivrer ,...erden ";.0 dlgt bet Teld worden Ite aten, wachtende 0l' den e of I m..rkt lI"oor de _eISte odeser
m"gellJk met wll~g~n btz t Over dil dUlze!ld.lenteu anderen ondernemende eli wel hgt we eosch-pl- Ijke eli Mi't dan Itebt n ..,.De ouGerftlldllig
werden er opgell.~ell. eu d.. plaats 'Ta' bepaald vol om WJnstll;evt"Jld be. erkt te worden Ondee dl' OO~oorhJk ,,<>orde markt te berei e~. en br1;
le,ell-er werd meer gewerkt eli 'IIrngt, dan OOit te wlUe la..g vindt mell lebe laag groenacbtlllteM unddel fHD ID dit gebre-kte voolzleD,lI ('eD.
vore n III ZUid Afrika "as genen. Ik deed mede grond, DU en dan mpt srrepen al~ verbr ..nd uusieud 1 U t te! zend"D, die U op het recte tp'Or
en hield twee maenden lang vol met pik eo schep rood gru18 en dele taag III het meest gewcht. da.r helpen. De beer Shermm 18 that,s db be-
maar liet bet werk toen varen, btlyond, dat ik dazehe uuget"IJfeld de flJUW ... en !leh uitstrekt vali beL bt"lanllrlJk.te "Iet.,&taat~dig blad
bellongnlk werk In de kolome le verngten bad eo tot eene onbepaalde diepte Sommige h~d ..n ow The .l.OI&dCm DaA, 'RMtJrder, maHD ~
nrtrok Ik wes niet gelukkig als diamantdelver den lit) voet diep af "Il t ndeu tot op die diepte scbeep' I'U tele1(ralisch Illeu .... bl!lCi la. Als
Na een getondbeldJiverbl1jC ID de kolonie vau zea dlfIDlUlten. Op die diepte wordt de grond vochtig ontV3l1"t h J ben!ten VIID al do W~Iaaaaat.e

maan 'en keerde ik per transportwaeen DllAr en mo~hJk kin meu 10 ol20 voet di-per bek oneude der ".reld, eu bIJ behoort due een goe6e
K hpdr ft terul( en "as billuen een paar d~eu pntleD gra11'n In deu ddf'ereIJte lagen scb1Jn~0 te II)n, voor he\j(een hij ml) beeJt ~.rwld.
10 staat, om mIJ heen te ZieD en 1101&te ntoweo ,an er st.epen te ZIJ", die af~helden pn de meerdele I Ik U beb~hre"ell HIJ 11 vol ~nft o~
de nr.nden.ng, sedert ml]n vong bezoek. Khpcirifts of mindere diepte, blJwnde .... 800rten van dl"mont ..n ollde kolonie, n,aar laakt de KaapMllla loophectfll\
voorkomen WaB verbeterd Er wan:n mIDder, veel levéren. Vq,oral eene Itrl!t'p dl8 Zift Z&~sg<WIJze I .~g~llllbunuelllap ngheid,mLoDdeDI"verbanl
miDdel' wgezeteotn, docb de plaatJIlleleelt op eeDe van het uoorden Daar htt ZUldeu loopt. leve t nlelal KaaJl8Che belangeu aan den cllg gelfog4, loor I.Gh
ltad en wen 'lg eenIge z ..er fraalJe geboawen auden dan aoh~oeklge steen~n met. witte III&811chtJj!eI lllPU"lIblad te 'Verz keren al. de lvertoog"ll
111 de eeDIge lItraat, waaruit de&eln bestond. Klip oppervlakten., IIOIDmtgen •• au'an er wtu~n. al. van Zald Afllk.amoebe bPlant

eo
,ehjk

drift w .. de jlroote handel plaats der talrijke kampen waren Zl) Cesnecten eo grlliept'n Toillen. hd oud- van AuatwaJle en C.n4cla er b boo
biaDeO een alat.nd vaa 25 mIJlen, maar PIllei was Iodlach model (dllbbele pJrlmlden). Andere atrepen dat bl) r.lln •• steboorteicrO

nd
" bPter ... 1

weggesmolteu Nu .areu er III plaats 1'&a de dUI bevatien alechta gele .teepeu en andere wed.r bf'ldf'1l PU, dan die hdD breft bfóJ"Iteud,1 eu SOt.·
zelld tentea en dll~Dde-n Ingezet.eneo niet ~er doo~meogd. Bet II verbazeud boe vele groote unda.,bt 7081 ""J len &IIn de )produkte"
dan 25 tenten eo 20C lawon~ra, eo slechts b'J het lteeDeIl, segge van over de 20 k'aflUit. dlllt"IlJkll worden looala die tor Dlllrk' k~we1 Ji:n Jk
_Ddelo!n door de voorbeeD melende delven)eu out- gevondeJ;1. ~ -ut waag bet t.. It'ggen. dat een .tun du biJ nikI zal doen ook, want lit JIl" dat
moette meo een paar HIlum. deinra, gravende ,an 50 kanat dageliJkS IAn de N"" RUlb wordt reed. goed In lIJn bIsd notitie ,n.. m't V.D.
tUI(ICheu de aardhoopen cler :vonge mlJDea op een ge90Dden. Dit f<lt zult gt) eent deu op d. n ""glen produkleu D.t lS voor li wu waard,
paar nIet omgewerkte plaatsen, dit: de aand,dht pn). kunnfn stellen Wann ..er ItIJ weet. dat 966r de ...e d ...mal1t&n lli~tten de .meDllchen.l' hl~ 1""
wareu ontgaan Doch "e",urtl wareo al de un\delrkmg der Znld Af.lkaauache vl&mantdel- fn hUDn .. JnOndf'ill ..an lult w.. "" "Ln
vroeg.re occopaatrn vertrokkeo ~ SommJ.g8D waren venlen, eeD 60 karaat steen alt:chts l'en. ID dil v JflJg lIf1tal .. ter markt g ..bragt door ..-o....u dIe
Doordwurta gegaan naar Hebron, en eeD groot gtltal Jaren werd gevooden , doch bd v'eem.lste vau al t'!< Wd"'j!e HlUn<1. n Uit Kugelan~ af'l.l'81ll(

sQldwaartll lang' de hooiden der VaalriVier. en U1ettegeastaande de verbazende v ,"d~ten lu Znlu 1"11 ZIJd .wloge' keerd U.e trad~port""".
plaat8t'n die eeu al!temtellen toe ..loed baddIm AfrIka, ZIJD de dlamauten (UI"t UIIzonderlug Villi IMhaPVIJ mo.-t Un eNk v ..el ~ dOeu bebben IR
verwekt en waren "nlt~ewerkt" Eu ten laatsLl' al~bte kleuren) DIet ID pr'J' ReJaald op de Europe- ,el hanj Wt't de del.erJJen, v •.onrJ d ... r ik bewerk.
warfn ZIJ allen reIZende naar de drooge dehenJ"n op IICbe en A01tlllkaanlOhe warkt.u lJe vondale 1 .. 11 "at zl, • nll.emt pa!lll3gt~l"II ....n bier direkt t.
DatoIIspan, 25 miJlen ver VIIn water, en a!zoo het gepraat datromt.rent bebben een grooter Mn .. ".,: ~!,"kPfl n'\>.1 uwe ha,cn ..II Tan Kaapl1tld n&llr de
drclile'd~ ook Ik der"aartll. Ik vond ten mmste nllar diamILDten verwekt. dllu cr OOIt te vor no..- t' loer J n \\ mne<-r zult btlJ een llpoor"eg de.
tien dUIl8ud hedtln aan bet mIJII",etk.,n, en alA een stond, zoodet ZUid Afllka meL u~hoeft le vl't't'zen I ,aart. bebben 1
beslOVtHI boel Zigen ZIJ er Uit ~mlgen hadden ronder eene markt voor ZI)n dl"lllantt'n te zullen ==========
IJ. geen twee .. aanden wakr genoeg g~hod om zlcb blijven Zitten, zel1'. al w'_r"u lw (J(lI) III Il U " •• Lr Je
t, W&SoIcben, en eeu kerel WIen bet geluk medehtp dt!lvorlJeo geloH Er ZlJD talrlJktl dl~,otkf)Ope'.
Vdn een I(lOoteu dll~lIIant le VlOden, besloot ucu op aan d" delvenjeu , ZIJ gev<u eke week 11OO~'rt: PriJ
l0.m vaka.ntte te verl!aaten en Zich Ih d, V lUll Hl een Zeu en koopeu alks wat ZIJ kuuuen kllJgeu •
b~dte braan 'erluatlgeD HIJ deed Iuikl en nadat
bl) Zlcb Ilen holru •.rr lallg hold I(eocbuurd voud hiJ eeD
pa'" oude koulen Will d" voeten, dat hll gemeeDd
had verloren te h~bben Zood 'nlg 18 het I.,ven op
Dutou.pan Eeu gansch )lleuw stelsel van WIJO
welk"l1 wal mgevocrd EI' zat meer vUllm8 d"D
WIlter In-Juld bet ~egt:novrrg"s elde van mJnwer-
keil aan de rJ Vier Maar toch de vondsten wareo
talrIjk en groot en meDlge boer spande In en vertrok
met een" rijlte \erzamehug 'loen werd er ook eene
htad aan~e rit I op-lJutoltapsn e I ~oe markt opge.
rig'. waarop dl' weren kopkool konden verkoopeo
t gtn 2. 6d t'n bloemkool tegen ~II per kop, eli
uwn tl'gt'n ud per lituk 'l\1(!n ko~ zelf. brandbout
kr J el1, Ua.t om bet k ..mp zeel' 8Cbll&l'llCU'!faa, tt'gen
.£4 p ..r knrnacht De Iltad IS el n suIJce3 en betlft
t~.r1e mnzle.zalll, 20 groote pakbU!izen en owtrent
7óJ k,ntlclI< , talflJke geneesbeeren met bun aCt.'Om
pagll~ment, doodgrat'erll, reg'sgel6erden, die u alle
rust benem~n, en all., au del'" der Jongste V" beterm·
gen De BI'er8 e~1 de Nieuwe .. RUlIb" boud~n
ellhter stund. I'n ep.ne vermllldt'fde bevolking doet
I>ULl'iIMpall reeds de ult"el klUg daarnn oudervin
d, n maar d~ stad zelve UI nog bloeijende eo
v~rbetennlie 1 e grootste rnstv.entoorders zIJn
d hondtIl, "aarvan ollgevcH 1104 eelllg l(eJ{even
punt III bet kamp g<.>durende e"Dlg h:\lf unr na
zOllsolldergang voorhlJtrt'kken leder een IlftonderlJJk
deulItjIl a..nbdr~ud.. Op lJUtolts' en de B"ers
sla eu omtr"nt 20 p"rcent der d"lvers III bet
~_Id na!..e I Aan de NIeuwe Ru'lJ malten tpn lDJUste
60 pe.e nt gefd en 80wnll~tn bun lier nel geld

De N euw" Rn h op d" BeerK wordt Il..vonden
Dll1u..n eet e oppervlokte vao slechts 14 akkers, eu
lit 'Wug het te zeggen, dp.t er blOnen die 14 akkers
meer rIjkdom IS, dan Immer te voren op den
aurnbo lew "erd gevonden IU het1.dfJe>gl'talllkkers,
z If~ Golcollda niet 1I1tl(eZoll lerd III ?'IJI e glOrierijke
da.ell, tOCII eell gelukkIge RUJah 4f)1') po.d gewig!
aan dl lIuanten IJczat-"tliJgt de vrucht des arbelds
T~n dUlz"lJ {en sla Yen I!'cdurende vele Jaren De
~I uwe Hush op de Be"rs werd ontdekt door
en kalf, r ". n bedl"nde van den beer
Fledwo d Raws~GJrne, vali Colesberg TeiwIJl
h" 'l'e weidde vond bJ een dIamant op de
oppervl.kte ond"r dEn sedert beroemd gew"rden
IIIoot~(1 boom lt zelte er IUet liJn g wonen onder
nemIJl~~Keest oen stel arbi'IJers aan llet" erk en
binneD ""I1I!!e dagen \ondeu zJ f.en twel'den
.i1anlllOt-bIJ de 7l;}weovoeglUg \ IlIJ het roode und

\ der opp.,rvla~ te met dO!wItte harde k!llkstpen~cbtlge
I la2en Dat WilS .oor lt e~n bewlJ<, dat hJ een mlJIl
I bad.:; vnnd"n. en nadat hl] VIJf voet diep It~d K Ipa
re • III de witte lagen W'" d Z Jil arbelJ beloond met
het \1l1leu VUl eeu 20 karaat zw reu dlamaut VRn
het ~el st~ water lt deelde liet J~hEIIIl n_tuurllJk
slocl t5 Z jnell bllz;onderen Vriend, lIIed e I deze
be onn" I dlldpl Jk • CJ 1I11~' lp IIC I ell Nu IS !lP/P

beroun Ic bo lIU slechts eroe ID ti ver .,:rlegen vlln t.!o
I ou ie tie il or'~ C allll~, éu d!Ur de lDe sic' ,UI R""
~tOIl cs vIIendelI op de lall"tj!ellounde pi ats "elk
t n "erd huo vertrek door de d~lvPIs opgew I~t
hlll1en "ClIl g" da~ell .. erd t.! olzli.k Ultge,oudell, kolonIe kan woort~aall lIIet onl~ III l~teJl gt,,, II~
pil e n III~elllCere t08,lu duf rush ge.cbled le nllar ~IZlef1 vaD schOOI e tar". dl~ ee e go (J ..

de C"leshelg Kop' zooal~dcl'llal8luwordtge zalwnemf>u en den te.ell",,,urll~el gel n IH
I OCID I BIllIJ n 8 tUil w~r en !l JO claims rik 3u \ Olet alleen tal handha.ell nJ' lf z.lf- cen I U )~C

I vod bJ 3U. nit un )me • J I kde nedengd hede I, verwerveo naarmate de a II I Iaa. I lt LI UI
d", kpll le aan al hunlle Hlenoen en betrekkingen ZUId Australl.cbe larw!' komt lan~ • Id t J C b
(en het h vdb z nd hoe~lle bdrekklng-n .0lllmliC n 8oort!'n Kaap.che '\elk, or! 'an !!ra nilU"

I b u nc rit J(IJ, II) merkten heel belauglo()g uok voo I hen Cdledon~ch I u Lanl(k loof,ch k )fen? Ik • rJ ~,,11
clalllH af "" daar "omml~e d~z r belrekklll~en wel d.t b~t laatste magdl 1< h zulk; I et geval ? ~k ID

I ~~ dood ware I eli dUI nlll1mer opdlUlg lUI verkoeb nlrt 1Ialat"n te v rtellfu u.t de pr J , dl I U II

fA', de personen, dIe de cllll1US ba liJen afgemerkt tarwe bier haalt, goed I', ~n de 'I' sche~er. h b ,
delelve ~II stliken dood .eovoudlg bet ge d '" den alln te moedigen om met'r le z"llden Zijn ,le I ~
zak Bmuell wemlge d,g~n wefd een groot ~etal ~I.nuel fn Mdls bOt're. ? Ik Traat; dit, om lat
d alORl1teU gev()nd,n eo eeue verbazende heroerIng gedeelte van hun k~ en (Ill z~er I jf hlk- "
d.al J or verooI zllttkt onder de lll~ezett-nen Men wprd ter markt gez Illdeo H 11 I e p!.Uitseu
kWfun aanstormen ,an al cle d.lverskamp.'o In den m1lnpn vaD tlJkdofO voor heD Zij Il, IUdl<n Z I v
omtrek, die nagenoeg geheel verlaten werden, doch knnnen IUInkweeke. VaU luik koreJl al. Z J
daar de opperv akte d"r g ede el8ims z et beperkt bebben gez~nden Het zal e ne gocde IJ iln.:

De bekende AmCllkaanscbe ha.ndelaar, de was, wernen dt!,z~lIden olJgeholpen gelalr.n, tel ziJ <0:>1hPII en bunue wedelaudl'vu Wers le verll
heer Jerome L Babe--<he laatst met cene flj ~.. Id genoeg badt.!en OlD te koopen ZIJ die mper d~t pr wa~",chIJ"1 J' nog ml... r Vla 19 Z Jl Z I
prachtl~e verzameling lhamautcD~ y, aard £::;U lO. clUlms iJ .dden dan de wet hun toeHtOn~, achtien bet tarwe wegens de BIlrdftppel1.IPklR Mell ve "ach
per de ~!Jl!a IS ~ertrokkell-lcverde voor een r.d~Zlam van de aanfraa~ gebluIk te makm en te dllt de &Ilrdappeloo.,:st gl • t 10 I 'II" eli IIU b~blJ
paar weken III oe Stand I,J<l a kl .M Hl onder \e kuop ..n .oordat dezeh'e .. g'JulDpt wern!:n "eD WIJ UIt -lO grllllf-eh 'lI' I f f! el ... <Jo.:III
bovenstaaud hoof j een a.rt~kel OHr de Dlatua.nt. cbi I1R w~rde I verkocht voor £i11-' lol £ IOC 0 kon'Rot , I oJltJUoodljtentlc ral pOl tA Il omt et I d~ ll".le 1
delvenjen dat WIJ beschoh" eli als mtcress l nt e. In één ~eVlI wer I eon claim ~erkocht voor !aOO I tal een z er ern-tiRe za k Z Jil v or de arm n

, h t t I d t H t I kGutllnt en 12,000 morlo:en lorvis In de Tran-~aal. dit land voor wIe de AArd LJ p I d~ Ipv<I'" f
geDoe" om e vcr a en 'li aar C zIJn e h k d k J. t d b L' II " en toe ma." to e ooper "lu. aar IJ Lr Z JU Aid gevoll{ d.arvBn z~1 \111 IIKHILII.ch mo I
uldt als vulgt _ nO'Hlck o;>er~ die beJt'C"gZljO claim, te koo en, land IlIvlO~Jen dnch di1t zll ULV~" h)t'len t r
Tuen Ik ue Dll,erl.j n In ]ull) IS; I nor het I zelfs aln pelc I ZIJ d ..llrdool hunnen Ikatsten pt'n dan kwalUi il 160 daar uwe t If"e te j(11"d IS

e'lst h_zocht, waftlU 'lzehe sl.clJts biJ de brorden ning "pd,kken eu !f~ld I"enen op den koop tul' lIe I oeWOII<ldoeieIDden tn In e.IlC j:loute beb cf te
der Vaal beperlt K 111<!r1ft,gel ..ge I R>\f1 d. I \vc!! 800 cl..l1ns ZiJll afgemerkt In vwrkant.n Pil ,an ~oortlen
tell,"en oe,cr, beyatie ti eu s'ecbts 600 del ,ef!! ..n e keu claim wurdt 7 ~ voet onaan~e ()('r! gelat~n als Het lIelukte m" nwpn ~n'lld deo h pr "I
was niets m,er d,n een k~mp DIJ wOlllágen w.rHI "'Pg lIJodat dc 1I'e~ bl) d~ tarnenvot'g Dg van twee voor eeOl e dag lJ te M~rk L"Il- le ontm

o
t Il

teotl'u De dd\(jrljen wari'n leer vlak, s ecbt. ze~ I ClJlll!l8 15 voet bne I IS, Will genoeg \ uur twee kar m~t I em 4i n ge,pre~ aan c kop n omt"" t
dUim of twee v,~t diep en dan trof IlIpn d" h ,rde ren om te passeren, tt odat de mIJ IWHker. hnn I tar\Vc1oort~n HIJ ze..l" uut er Olel" In <le " ....
rotp De" clall~s" waren !lechIs 20 hiJ 2C ,mt vk, uItgewerk en grond kuunen vcrv( ...reu naar bet was dat .ez.l~e kan o\crtrcff~'1 eli \. rtdd

I duch 8umm
l
!(t! ~Iekell 'crha1eol rIJk tt' ZJI , ,hn I velt.! en hunne eltHlis d.am ede IIlet beboe'en te \ tere e~orm" ophrt'J1.!81 me II (I C attlOlll Il n tri

\ gennJ~n arbeid lU aallmcrklD;: nemfndt> ZUO vJnd VO'lstnpprll Daardoor ka t'~1l cl;\111\ worden be (le n., mPHetft.el \all bpt~~ II ""J h.d el g
)I...t l!e7el.chap van Kwg \VI ham'~ T wo blJv 111 wrrkt rioor echt afzonder hl ke II' zcl,chsppt'n SOUl I WUg uld .. hj hhJkb1sr Ko h"rl!~ch k ," nI zes weken tlJds ~OOdlliDlbnt.u :Staflur I I'ark", was 111 ge I!ezel ch<ppcnlaten dell gn.llid zooals die lilt de gedeelte diU" an luoe"t Z 1° Ir,kolll' n v-aB e Il Il

de Kro te JUau ,an die dagen, eli Ik Jeuk, d t biJ ce el un. komt ,cn"Ve en Doar li,t ,cl 1 eli dan sorterI'll d ....1 dell londs, doch b ..1 ollr1~r!lcheld tn"c' ""

\

re!lote mali op de regte V-lil;ll. wa" voor dl cl g"u cn I en Ziften ~ I vnj • all de He'C IJkc st { dat de opbrPIl st oer olfft:rel t~ t.!. Ikt. Il 100 .. ten W J
dell Itn HIJ beeft z ch se<lert bel \ I l:ud, t.! I d.ly<rs 111 de olalms h<\ f ,\ ,,;tlkt op wlnderl~e vernemen d.rLnr LIJ ceen j I I ad om het on-
polll ek l..teu var.1 eo II! a..IU bet ~ldlllaltelJ g~ga. d.uell welkc 7,O()"llt "Jf Uit de zes zIJn De riJk- te deel~n 11,: k1\n u echter v rtellen dut

I _met (!oe I g. v-olg ~et Wle.:en wad toen 8il. de clfllms ~IJD g~legtn b nr en 098r b.t mIJ ~oorkomt, heer ~berman ouupholldel JK "pr ekt 0 III • nt
lorde.ant.!eudag H.jl IsmaIlI hetld.é!:"llltvll Icen kr.t~r,anl'cnUl'ge\\erktl'lI \ulka.an olllge~el nJ~heldderAfnkl\ao.cheprud\lktlll ~lIz,gt dat
I te kuonen dl"lIlllntzotiken wnJc~ wa~r, hiJ warc von cen rotsacbtl,; rif Alle claIlas bllluen dit nf daaromtr~nt weID 19 weten I'U cl Lt "IJ rnoll .. l'n
Ddr RobbeoellaDd getou dm jJ.St tuen WIl8 bd, tlJII riJk sommIge nrbazel d rIJk hersens. verdraa!?zaamheld, ".dnld ." geld !Jt
dat de zeud~hng 'all Pnlcl de hlln .n ,,10"11ann bd Il.: kon ooderscbtldene vrolt)ke fn 11l!tlge JonaelIe UIt te zendfn, om zicb te b.~ ..gell onder .5-
dl.m8ntd~lv~n, lJlam~nten w~ n ge~ouden aan .ten, dit! eenige dezer claims belliten Jon~ehogeQ boenn eo boomgaardeDIHs t-n te u ..n b e\eel
ZIJn klUlt der n"ler, en bIJ veroorlnofdt1 slechts Aau de van geeo ....elken boudel]-ten~IJ tiJ er bIJ kUDnen er door de KUpilChe boeren nallr Engtland
eo nlge weinIge Hollautbch AfnkJlan!M1be vr enden gaun sill-peu, lUur sedert ZIJ ID deze claims te land
ow daar te delveD, mits ZIJ bem eeD 'tHde der "wameu, ZIJD ZIJ Irbeldzaam gewarlen, en kondet - HlerverkeertdplIChflJverondereenekleme
vondsttn autooltl u • E1nIk was toen vrrwondel'd en giJ deze knapen hooren vloeken, lodien ZIJ DIet ten De m_te berigten stemmen met elkandn
ben zulks nog. dat de 1000 delvers te Klipdnft, die minste dno dIAmanten vóór bet ontbijt Ylodec, bet de vond8teu wo talrijk ZIJD dat ZIJ allen DIet
de wtgeitrektbtild en nJkd(>LU der claim. t, zou uwe h ..rcn len berge d én rijzen »e laag wItte op de velden kunneu worden van de Mild
rIlIel kenden, nalie~en I die In ulassil. III tes~g te ka.lkaclltlge Itotre ligt &eWooB.I)~ van ze~ ®im lot -1 1LIl8er1 dan tegeu JC~r lI!ge pr Jz.e.n- l.nl,oI.uu:

wen ..
bel,artiuin<r van weUrc belan-

gen groote onlzi:ni:ilhl'idl dan gevoelen WIJ
ons nog te meer gOOro~n om met alle bescheiden.
held, ten sterkste biJ UwEer.. san te drtllS(en ODl
tocb vooral onder t-u;ande ol1lBtandlgheilen de ~
gelegde banden tllllllChe~ leeraar en gemeente Ulet ttiI
verbreken, en WI) wageD het de hoop Uit te drukkeQ,
dat ID den weg 'VIWl ~ aanbiddelijke VOOrzJ6lllg.
heid U Wel Eerw eo ~ DOg vele Jaren onder OWl
gespaard mogen worden, en voorspoed gemeten eo
dat deze als het ware, OIenwe verbmdtelllB gezegende
vruchlml moge dnapo

Met ds Y8n:ebnag "an de _te ach bng en
gehenhtheid hebben wl;)jde eer t!DZ

Da. Vand. Wall, dJ,e zeer saDl!edaan .... zelde.
10 antwoord, dat hiJ ~Iep lI~trofl'en Wal door de
beWIjzen V&l1 acbtlOg (jn lierde door de pmeente
betoond, Dlot aUeen biJ WIjze van dl~ zoo talrijk
R'l'teekend adres, maar ook door bunne "eie bez08-'
ken aed8lt hi) 't heroep bad ontvangeo Hij Il"oel.
de sich, _de hiJ, ~ verootmoediwl toor den
Beer, .anneer hll dIU eene gemeente ala deze,
die pdurend. iCbt-e dertbf JAren ge.oon u ge.
W8IIt &all de blJsondl're leid ml( 'faa een leeraar,
Wlea liJ zoo seer lle1D1Dd had, reeds ID deQ
korten tijd van achttl.n maanden met mike 'ban.
den aan hem (DI V.n de Wall) "erbODden "'al
Iteworden_n hij moest met- Jacob Uitroepen -
• Ik ben genoger d10n al deze .eldaden-dan al
dMe tf( uw-san u.ep onwaard1i6tt dienstknecht
bewezen:1 Zijn Eerw~de zewe verder d.e. ouvol·
maakt meoscb ala blJ 1'&1, bij Zlcb beW1llt was 'fa.1l
,eel m Zlln pligt te iHo te kort gescboten, doch du
b'] voor God verk~o kon, dat ID aUes wat bl)
hier ondemomea bald, bJJ elechtll 't welzlJil 'all
de gebeele gemeeente bad bedoeld, en toonde
znlka In zeer gepas,l.e bewoordiogen san Met
betrekkiojt t.ot de k~estle van 't beroep-gaf Da
'Van de W JU te vel'$taan dat. biJ dezel.e IIJne
.ernstigste o,erwOj;1njt zoude !reven en drukte hll
de boop alt, dat. d~ gemeeote hem daaromtreu~
geciacbtl~ woge .lIJn ip bare gebeden

Het adres IS door d~ gFMleg~nte rondgeweest
-zoo ver mo)(ellJ k vall bU1l1tot bulS -en slechts een
zeer klem glllal-nlet noemenllwaardlg - beer, ge.-
rt'fl1ll!erd hetzelve te onderteekenen-terWlJI un
dle~eneo, ulterhJk tim of ttCo(J,fJf stilweg geweI.-
gerd bebben, zonder eenige reden op te ge,en-en
(ll ek ~ertgen bnnnl! Well!enng deden vergezeld
!taan van de verklarlvg, dat ZIJ" voor Ds Van de
WoU zIJn en Diets h~~..r zoudeo Sltln dan dat bl~
hier blel'r"-docb j beschouwen dat htlt eene
zaak IS die aan den lieara moet overgelaten
worden ..

Laatstleden Zatur~ag werd bet ,olllenr! adres
Da Van de Wall aalli!eboden door de Jongeheeren
L J A van der SpU IJ M tn en J R G Klerck,
Jumor. namens bUDJIe meue catecbl&aoten ....

Paarl, 9 November 1871 •
Deo Wel Eerw Heer G VAS DE WALL. Paarl

Wel. Eerw Heer, - De ondergeteekeuden, katechi
zaDten van de Gereformeerde Kerk aan de Paarl,
hehbEn met droe{b~ld vernomen dat Uw Eerw
beroepen 18 gewordep ala leemar naar do Kaapstad

WIJ Demen hlermede de vrl]held, ona Dederlg ver
zoek te paren met dat van ODze ouders en vnoóden,
bl] Uw Eerw aandringeDde, het beroep toch met til
willen a&llDemen 1W'J hebbeD daartoe vele eb
gewigtige redeDen. Wanneer WlJ letten op het.
voordeel, dat WIlen anderen vourona reed~ getrokken
hebben van Uw EeJ!W 8 lelliinq en onderngt. uw
bestendig en ernstIg streven om on8 Gods Woord
en den weg des heila, daann vervat, dwdehJk cn uit
lokkend te maken, en uw gedurIg pogeu om gil
schledkuDdlgll en sn«ere kenDls sLetldtl behulpzaam te
doen zIJn tot dat gN"lJWdool, kunnen WIJ nl6t an lera
dan wenschen, dat "IJ en anderen na 011.1,nog lang
den zegen mogen gellleten van zuUr een welmooneb
den Bn gCLrou""n leil:lsman en vnend te hebben

Dat geene beWl'egreden bl) Uw Ee...... zwaar
genoell' moge we~m I'm dcn na'\uwen band t1l.38cLen
Uw Eerw en IIU" door God zelve I geitgd, te vur
breken d ..t U IV E<lrw lIog lau", mugo !(espaard
worden OUl met vrucht onder OUB alii looraar en
leIdsmau te arbAltlo1>, en dat nw dl6rbaar gezm met
u GOJS gee len zegen moge g'ODleten, i.9 de opreJte
en hartell]ke "eusel! van UW Wel Eel w s Dw Olel!,

(Get3ck:end door ~ 1 ca.techlza.nteu )
Het zal, na bet reeds vermelde overtollig ZIJn

te zeggen d lt op laat.stgenoeDll adres slecbts pe
namen geUlIst worden van die kIDderen wier
oUGers en betrekiuDgen te~en het te ,ore-n gemel.
de gemoe lsbez.wtlar hlldt.!en

De atgerueene bo Jl en verwachting s, dat 08.
Van de \Vall na /.le le!?e"en beWIJzen van IZS·
hechthed aan hern- et Ulet vim Zich zal kUBneo
verkriJgen, deze ~emt.'euLe, waarin biJ zoo onUllS
baar IS. te ,erlaten

Het zal velen uwer lezef!! oangen'\am. zIJn te
vernemen dat onze I!:eachlt! st1d,.(enoot. de Heer
Tlele.nan Roos. t:ir IDet ziJn fawlh" v III ZIJU rel~
naar onder ID ds af.eluopeue weelt, 'l"tJlllg' teru6
gekomen IS, en dat hlj er tll1lk UIlzIet ali shoos

PlotsellR~e sLed~e.alleD zIJn hl.rfde orJe vao
den da~ 0') \ flJ Ill,\( I .at,.!eJ ..1I O\""rl~.u 0(.> d~ze
~ Ijze tWt'e ou le en ze ..r "er-~p ctderdd lu,(ezete
D"n, de Het r OckerL J t.!" \f JIllers, Sr eu Je
Heer J,,~ob Hu~o, el\ e~n plar d .gou vr lei(H de
Heer L lLterm\U ~eu schoulUlepsler, te Pa.arJen·
ber.! woonlu:htl,l; <

Voor de A,surantleltant')ren IS er goed nieuw'
Niet wLUder dan Hl hylrauts n dOH de M Hl!

clp"lItelt eeoll(en t J I 1{~lede I vali En.;eland 0 t·
boden llJU a~1l d"l1 ho )fplJp hl r lU Je laabte
week ,,~t 6zet, elk voorZIen ya. I 40 voet .11\11>(
en~ , zoo i \L WIJ nu Uie, ve. I \:lll br wd t" duchten
hebuen althaull er go~d 'Voor ):tlprepareeid ZIJU

Het verledene en tegenwoordige
d~r Dlamantdelve:rljen.

..

6TRLLES ONS Nlt:T VERANTW.)()RD,LJJIL -VOO"
GE\OtLE"''' ,,"ZEK CURItJ!ljPOND~~O ~BDJ

COl t lU~SPOND~NTIE.
J L. B

Een Engelschman over onze
Produkten.

I DE KWI!;EK8CHOOL.

!Jan dm r.~{/I.teur
I MIJoheer Dat Ik ZOO lane: gezw~en hph, $. n~ ~
~k nllf{e5proken bfh. maar Weg8Ul1 4rukkel beJtgbeden,
lipel. ook omdat Ik mIJ ongaarne aan n .... ~.d opdringen
!'If II Dank voor de hellllChewlpe. .... rmede miJn ta.tatJe
ltiehflJ,en de .. ereld Il1z"odt •• het II ge heid," .. elk
ve""t~ndlg menoch ' Immen, al&men leW dooo Wil dat
een P'"r dUIzelId pond kOllt. li bet best om .t,l teZItten.
t.ot t1.t het giM Uit de lucht vnlt En ,1bt ii wat go
heloofdet t~ tullen ,n het muldell hrentr~. ns miJn eet·
~ten brief Nogmaala dank, "la hét meta meer doe ..
dan ~e gekbe<leD Uit uw hl.d te houdE!D, zllUen u_
lezers".1 tevred"n ZIJII· 0 J oppert het. bezwaar van
geld. en het ... 1 ml88Chlen met ODpa r:IJ~, ala ik miJn
I!ChrlJ\"en .Inlt mpt (>(11 pbr aanmerkIngen daaroVN.

t h ..en bezwaar dat bIJ velen met n bestaat, hoewellaet
bIJ m'J niet z" aar wet>brt

Ret r. u een schreeuwende weh.Dde Z'Jn, al. onze k~k
t~r Wille van eeu l'OUlr dUI,end pond een" &uk nb ~
veel geWlgt 111 d~n doofpot deed Ala eene eakele "'.
meente £30,000 (dt!rtJ.; dUIzend pond) o,er heeft v!lO"
een sl£rhJk ~d)()u'" " ..arom 7.0Ude gv.n~he kerk 111_
een Vijfde yqn dIe 80IJl voor haar hoofdlnatltunt elver
he hen? Ik sta "r borg VOOT,dit de hbel"llie gemee ..
v tO de 8t.d aJl""n £500 lCeeft eli liJ zon er dnedubhel bIJ
"mne", als de K"""kocbool verplaatst wl~rd De 'Yettle
gem ....nte van de Paarl hO!<ft nog £1000, beatemd voor
J..-'* - -_..L.:__......~-~ -

Aan eeo vnenrl "Iln WIJ dO!'1 wol.(en len brwt: 1Ilt
EnKeland yenchuldljCJ, die door onzt! hopr
voorzeker met belaogstelhng Uil .orden gelaeu

LondeD, 23 SepteJU bor 1871

• Ik kree2' het 10 het boofd nw Kaap cb
koren te gaan bekiJken, tn deed zulks III nam
een paar kennl8sen mede, die welen hO~ i!0pd II; aan
..r UIt Ziet, en die eene Ollden IudlUg .... n v-~Ie Jit.r~1I
In deu ba.udel hebben ZII verklaardpIl zulke "onl
Iterl Diet verwaebt te bebben ZIJ zelden v-e'
g.,llOord te hebbeo omtrent U" Afnkaallseh k "en,
maar hadd~u DIet verwllelll, dat bet zoo zwaar WR'"
Na onderscbp.ldeop. mOllsters op de ,t-brutk,llfke
wIJ,e beproefd te beb tpn te komrn,
welke loort van meel balen l n re
metvele ondere ~erkl. rdeo
ZIJ, dat ze beter het 1';1 • !!Che
!frase. ell dat 18 ~1\n8~b L~lopa
Het OIpel der I Jil Wil, h.vat
veel zetmeel de llir ...e ehe In
znlke I'n ,nue ons k lint UIt tl~
Russlscbe III d ZWllrttl Z e
en St
gezll'n van
letf aan de u
!ttb.k, zeldeu m
t" lj 'cl h~t be~te
durt'nd d.arvau
hAnel gaao Z J (le

ve hllen op de Lo
proef te nemen te

" '
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mTBLLIOENCE.
DE DI A.MANTVELD

TB.ABSPORT~ItlA..A.TSCHAPPIJ
, I '.' •

Latest 'l'elegra.m&

2,

De AfdeeliDlu'aad vu.a'mesbu1'1· t
De ~ mUlldelijbcb. verJSdering nn d_

Raad .. erd iD 'de Rudzáal te Malm_burij gehoadeD
OP de 7 No"ember,

Tqpnwoordig: De voonit~ (de heer R. S, Ford,
C. C.) e de bemm J. Alhertija. Bodget. Gird, Braler,
Ducti't lID C. AIbert'ijn.

De notulen der vorige nrgadering werden vorr-
!fel~ en bO:rachtiJd, &hook de notulen eeuer "erg.·
deriDg ftIl .. .taande commiuie, geboudeD op den g

{)ctobel' urn. ..
Met ~ng topt den brier der BegenDg betrek.

kelijk het ~eren VaD nitapaDplutieu op den hoo{d·
weg lIU1' Kaap.tad. werd beaIOWD,ds Rtogrring te
btrigtea, dat de YOlgen. Je de niDpcwplaatlen &ijn,wel~
de ltIIIIIl 'ferlarag&gereRI'Veerd te hebben: Iaten .. , dU',
,wdb gewooalijk ., de Palen" gt'Ilnemdwordt; 2deDfl,
Pae.aam. 3deu. Dllikerylei. 4oden. nD de uitapanplaatl
te V-_'bok tot naál- Baaarieáontein; en teyens
te melden. dat de Bud geene objectie heen 'tegen het
ftIl de hand lI8tten der uibpUplaata te Blaauitbe<gYlei,
mita bet regt tot bet gruen en dreDfen .,.D het ~
au den dam op die nitapauplaata vOor bet publiek
g.m.iEEid worde. .

Rea brief werd -roorgelesen nD bet n.adalid S'ig.
1iDgb. __ pIaD. itWuite'Dde ftIl d.m ~.l~ Dienwen
weg ftD Hopefteld DUI' Lnglilip, alaool!:eeue begroo-
tiDg der WllUlChijnUjkekoaleu. .

De beer C. Albertiju &rok voor het tegenwoordige
sijn. motie iD 'fOOr de eoaatructie nA den genoemdeu -.r.

EeD hriIIf werd yoorgelesen VaD den ~I der
W~tnmportmutaehappij. verlof vragende om
CJen wegitoomtll' te laten loopn op den wes aaar Kaapstad
, op YOCJntel 'ftII den .heer J. Alhertijn, ge.econdeerd
door den heer Duckitt, werd bealotan (proteaterende
de heer Brealer er tegen). dat het gebruik des wega
t.OegSaaD wordt op desetrc:le'foonnarden. ala die welke
-.:erleend mden door deDKaaptc:hen ArdeeUnlrQ'llad,
teweta. VOOr eeD ~jJperk yan l!ei maalldeD ~ be-
taling het aan 'feN"re overweging 4nerlatende tllllllChen

: dezen' rud en de _tachappij., om soodanige aebikkin·
sen te maken ala noodig mogen bevondeu worden. '

De heer o.;ekitt. trok 'fOOr hel tegeuwOOl'liip djne
motie ln ter "eruieiiging der reealutie' omtrent den
lf.amreweg.

De heer C. A!bertijn .telde, "olgelW hnniagev!ng,
''I'00I', dat een t.OL ~plutat worde op den Wellington.
ac:beu'wegj ~deerd door den heer Hedges en ter
.temmiDg gebngt. maar verworpen. '

EeD briel,rerd 'foorgelelen van de Regering, inhou'
clende. dat ei geen bea~aar "-tand tegen de Itichting
ftD een .toommolen· op de Uitapanpt.aatB Oroote'flei,
mita daardoor geen iDbreuk werd gemaakt op de refien
del publieb.

Eeue applicatie Toor 'ferlor tot za' maanden afwelig.
heid werd YOOrgel.eIen ru den heer W. Bieeat'd. een
der alldit.ilareDnD den Raad. BealoteD het verlof toe·
ieIt-Un. _r zonder aalariL

De bee!: Dnekitt gerapporteerd bebbende. dat de
kontraklAlul' "I'0OI' bet delven van gTIlLa op den Mamrewl'g
, getracht b.d den Baad beet te Demen. werd betloteu, dat
een ha}yeD 'fnet diepte .. 1 afgetrokken worden van
de totale hoeveelheid grnia, door bem gedolven in de
Driefontein en Btomboech groeYeu. en dat de k"ntrak.
tenr nimmer weder door den lUad zal worden geém'
ploijeerd.Des OPZigterI rapport "oorgeleun &ijDde,werd hello-
ten. bet loon der ,onder bem arbeidende mannen te
,nrhnogen tot 28. 6d per dag, en wel van den 15 October
•tot deu 15' Dee,uDbar.

.Een bealait wml genom,o, om de dwangarbeiders te
unden om den Zwavelbolrgwer:te repareren, loodra &ij:=::~!!:~::!::~~".De kOlten lulleD niet UNION Ol' CHURCHES.

VoOrts ,wml besloten. jteregtelijke stappen te n..men
tegen alle penonen, die aehteratallig ~jn met ,de beta.
w.. hunner wegbelaating j

, Tenders te 'fragen "OOP de ptcbt nu den Amoari"ier:
. en Diepriviertol 'foor bet yolgende jur ;

ook oio teaden te vragen voor de IneMmtie en repe-
ratie nn ~happen gedurende hetulfde tij.l".,rk.

Al ct.e ~derll1fIleD ..oor den ... Decembolreentk.
~ wwden ingesoD~D.

DeU. ,Bodr- .gaf keuDis, op de volgende bijuD'
kOlUi te lUlleD 'f()OI'StelleD,een tol te vestigen op denw,,, our de Paarl.
Deulf4le heet' gaf kennl.., op dezeltde bijl!enkomat te

nllea 'fonntellen. de re-olutie nn den 6 Septembfor Il ••
de di.enaten op&eggende 'fan deD opligter Hamilton,
te Yernietigen.

PO CAP! OP GOODBon DLaGJLU'K cox ... ir"
'(UIJIEW) .

TDTKJU)A yi , P.Jl.

BAY -Ann'KD.

_1.....t:_1 bgtn., 244 toqa, J. Pa.rsona, ..
Ij~auea Allgust 16, to this port. Cargo

of Good Hope, sch., no tons,
from Algoa &.1 Nov. 6, to this
general. W. lSerg, &gent.

O.--ual_ C. & N.S.N. Co. st., 1,537 tons, •
Da.rtmouth, Oct. 7, Madeira

Nov. 2, to this port. CPolj'o
_"~;1'nt; Mr. R. Waters, Mr G.

Rothwell, Mr. C. Ofve_!:benr,
E. Harris, MiBsE. Mc~

Mr. G. Gettlift'e, Mr. A.
Mr. Andrew llathie, Mr. John Sidney

Chllll'Clmt!l8. Mr. Thomas Jobbitaon, Mr. Pep-
Glo.,el', Mr. William Leggett, Mr.

'necll1or'ê. F. J. Wykham, Mr, Henry Drum.
H. Wykbam, Mr. Hemat GlaQa,
Gubb, Mr. George Ford, Mr. John

W. Glover, Mn. Glover, For
.IIUIK1e:I~,t-,IILIINI Biniag, Mr. Dittler, Mr. Pol.

Pollaek. Wm. Dickeon & Co. agenu.
TA.BLE BA.Y-SAILaD.

'1.-Hondeklip, to Hondeldip Bay. '
, Clond, to St. Helena aIld
, Rio.
1.-..tEolus, to Alp Bay.
l.--tSa.:lron. to St. Helena iI.nd Ascen-
, sion.
1.-J. W. Setterwell, to Akyab.

Uit pu ,earriveerde SCbePeD. :
Karrewpi, Corriaader ea K'Darieaaad, Foelie

NoatmUiklal, eD audere 8pecerij4D•
,PORT ELZABETH. (BEPERKT):

Tb .. brii Editl SmilA, C.pt.. Elcboa, tailed for
E~at Loudoo " 11' ith a cargo ot In",?".. ou Satnr-
("y'a.,.
!Tbe atljoumed dilClII~ioo on Railw.ys .iIl be

rti\&med 'al the )frc~nW'. ItUlilute 00 Tllllld.y
nenillg_Dext ' \I

Mr. C. T. JDD", of ~lIeij,·Ebdeo k Co, and
Mr. E. B. Hugbn retun.d fJom \he Oï.mood
Fieldl 011 Suoday lIigbt.

A live Ipriogbok WU IOld .t ytWrdly'1 produc',
sale for twenLy.billiogs. Tbe .w,.al .- feJy
tame aod Ippar6IItly old. "'..

Tbe bark dJmG L. Tayw1 Capt. A. Pemval,
•rrited Crom Boetoo. U, S. .A. Oil SllCldarl." with
a ~I"'ral CIIrtlo for lhi. pn.... . .i

~ Nid.:erlO1f. - The aale of tbe ."n-
dODed 3'lDUt d acboooer, Th.rnNU N~.~ ..
been uDa.oidllbly po-tponed till further notioeJ

The hark Corfu, Capt. Tulleo, hu lrft ~orl
Al~red fot' U,udou, with a c..r&Oof ,coloni.l It.,'
duc', maiDlr Ibippcd by Mr. - H).D a..jacrio,
,alned at £19,500. - !

URAHAM'S TOWN·
Port Alfred -Tl\e aal. of 'lhQ WftO~ of tb.

.Ebte l..l 'Frida, di,1 oot .ttrlct '.10 large an
al teod."ce. Th~ huil of lhe 'fe'MI "aa Dot
di.po.~d off, bUL lOlDe oddi aDd "Ddl irïd Ihip.
I!'~ar f tehed ,ealO' able priees, n" Witc;h of eM
Teu was lowtd into port OD Frid.y ~d tbe
Englan(l. RQIt with a larie' e.tr~o Cor Gnlbam'.
'To,",,, ilO Saturday lut.

No local or upeouetry new •.
\Velllh.r elt' remelywarm.

.

DBDRlD, WAGEN van boV8ugeJD.elde Maatschappij zalnaar DU TOIT'S PAN
(Diamantvelden) vertrekken van de Kaapstad ~p WOENSDAG, den 6den

DZOBIIBBR AANSTAANDB, met den 7.16 S~rw8gtrein,' de vulgende Plaatsen
aandoende :-Darling Bnlg, OEltES, Bloedrivier~ Beau?ort, )turraysburg, Richmond, Uitgê~okken
Hanover, OolesbeJ'g, Philippolis. rauresmit4 en Jacobsdal., ,', - -------

. De WageJll worden g8maakt volgena een plan. hetwelk trem. en ventilatie,
I&l ver.keren. '

Reisgeld voor den geheeien a.fstand, £12 per Persoon en 40 lb, Baggage.
Voor verdere bijzonderheden 'doe men aauoek, tot den 15den deser, bij den

Ondergeteekende, • ..

TANDEN
zonder Pijn.

VERHUISD.

NGEN VAN VASTE GOEDEREN

H. K. TUDGOLD,

Bestierende D~kteur in de Kaapstad.

Langemarktstraat, Kaapstad, 4 Nov" 1871.

DE HEER HUTCHINSON Kapitei,
TINLIY'S hois, No. I, Nieuweltraat

gekocht hebbende (tegeoo\Oer de St. George'
Kerle en aDo!Sx de wODiDg vaD don Heer
MAltQUARD, i, de Wal.trut), il derwaarts
verhuisd en kaD daar naar gewoonte geraad-
pleegd worden orer alles in nrband ltaaude
JIIet Tanden en T.nd,l~b, bet uittrekkeu
én insetten (ot op\Oóllell) vaD Tanden op
koriliet, good aC eene andere metaal-buis,
naar men mogt "erlangen. Voorwaarden,
zeer billijk. .

N,B.-Tanden "oor de armen grot" nit-
getrokken II Maandaga, Wóonadaga eo Zatur-
dags morgene, tuuc:hen 9 en 10 ure voor-
middags, 'De T"Dden Yan kinderea wordeD
in orde gesteld, ,

DARLINGSTRA.AT ..
S'rUTTAFORD & CO.,

Ontvangen nu ex ltlaalstoo,nb."tt en Bark ":SUome,"
Nieuwe Goederen, en voor het Saisocn geschikt, wa.aronder zij. op de volgen d

bijzondere SOO~D d ~, a.andacht wen'SChen te bepalen.
Een fraai assortiment OPMA.AKSELS VOOR. KARREN en KOETSEN, W.AGEN.ZEIL

DOEK, GEBLEEKTE EN ONGEBLEEKTE DUCK, AMERIKAA..~SCHE L.A
KENS. KOORD voor Zittinga, enz., enz. do aandacht van Koetsmakers wel waard.

Uitgebreide Toevoegstlhl bij hunnen Voorraad HORROCKSES C.ALlCOES, WITTE EN
, BRmNE pUNJUMR, B.AFT.AS, LAKEN LINNEN" Fancy Ginghan8, Zwarte en

Witte en Gekleurde Chitzen, Voerchitz, enz., een klein Pak et KATOENEN DEKENS D' E Oedergeteekende, oudste Vennoot
~n GEKLEUR~'E ALH.A~1BR.A ~NOP~ESDE~ENS; stellig eeu goed Koopjo. . iu de pas ontboDden firma Tan

E~lenw en ModIsch assorbment rweed~~ DoesklOS, Fancy Jassenstof, Bre~ laken, F S
'enz., Silezia.s, in Geel, Rood, Wit, Zw~rt en andere kleuren. I A. & . PQLANDER, GroentepleiD, maakt

ALSMIEl>E, . . , bij deze aan zijne VrieDdeD en het Publiek

yerdere bijvoegsels tot de BIR1\lINGllAMSCHE en, SHEFFIELDSCHE DEPAR!TEMEN beken~, dat hij ,erhu;'d ia nur de Mutual
T].;N-noGERS '& Zooss' en ander MESSENWERK, GALVANISCHE EIMMERS' Gebouwen, op den hoek TaD de Darling'en
van alle grootteu, Koperen \!ïschdl'aad, Sooek en andere Vischhoekcn. i PIJPEN de Gravest~lIat, waar hij hoopt hunne onder·
(Klei) in T D, T. W., Cutty eu Jagt. Briarhout, Meerschuim en andere kwaliteiten steuning bij voortduring te zullen genieten.
BORSTELW.AREN, voor KruirnillR. Tonden, Nagels, H'Ulr, enz., Bezems, Schrob. Hij "er/oekt om eene inspectie van zijnen
borstels, euz.. SCHRlJFBEHOEF1'bN-Schrijf.pnpieren, als' Cream Laid Note, g-rooteD en voortreff'eli.iken voorraad Gouden,

Blaauw Gewet:fd, met Water Lijnen, PORt, Foolscap, en andere maaksels, Envelopes, Pennen Zilveren eD Stalen BrilleD eD OoO'g lazen
Inkt, enz., eenige Riemen Dobbel. Kroon Stroo Pakpapier, cen klein Paket voor elk gezist. 0

Papieren Zakjes, geschikt voer Kruideniers. "'""
Een ieer keurig assortiment Juw..t6wswaren, J>lectwaren, Vazen, SchrijfkllltjeR, Werkd<><rLen, Dubbele Verrekijkers" Veld-en Opera.-

,Muz\ek en andere Albnt:ps, geschikt voor Prcsen~en en Verjaarsgiften. ;' kijken pas ontvangen.
Het restant van den Wintervoorraad, ov~rgebleven van, de groote Vcrkooping, wordt A. SPOLA.NDER, "

,nog .aangeboden tegen buitengewoo,n l~ Prijzen.
CDBO~OMETBI-BOIOLO'GE-EN ILII-

JUKKI v.tN HET KININKLIJIL
OBSEllvATOlltJM.

DOOR P. 1. PENTE, J. F,ZN
en 21.-Welli"l(ton, "erkoopinl Vin
Aandeelen, Huisraal', eOI. in den
.ijlen A. W. Louw en 1l81;!rlalene

t"",naou! G. M. Louw, Il.boren du Toit.
DOOK J. \VEGe.

2-StelleullOlICh, Verkoopiugen un
Vaste" ,Lour, Goederen, A.and~..I.n CUE. In den
Boedel ?Oil wijlen JoxiAB Hnffman, Sr.I DOOR J. G. STEIJTLER, G.z.'i.

.NOY.;1-" Theuniskrul" afdedinll- Tulbath,
de phadi II Tb~ll"iskraa.I," in d<u Inlolvell~n
Boedel ~An P. J .Malan.

V<C. ~.-Tulbl\t;h,-1. de pIaaIs Ill!naomd" L~
Rho",,! 'I fi!elegen iu deo kom vao 'fulb.gh, 2. lie
._~: .... ..., .. ! pla8b, met gebouwen .taarop, 'Voorts
IIUlSrlln~, Vaatwerk, eot, in deu Boedel Tall
wijleu L1. P.. Niehaua.

. ! DooB-
Nov. ISO_" Z~udrouteio," Napier, de pluu

.. Zo lifi>nt~in," het Vee en andere Goederen, ill
den li ,~d,l vau wijlen M. C. Vos Scholtt.

1

.~E" I~IUUU'PI NC~EN. ,-, ,

l''',
DOOll lt. DB LINT. I '

7-Bieaje.r~otein, Malme5~u'1, Seli\pen,
Memea, alamede HlluJ&ad eDI. iin

v~o wijlen R. A. MOltert.
DOOll A.. H. MOOUEa.

-D&rliog, Hamels .n Kapatera. f

VERHUIZING
j',

KING WILLIAMS TOWN. BUll DB

MU'l'UAL GEBOUWEN,Th" Dia_il NI1I1.conlailll liule .1,. thsn
Ib, Governor'. p oclam"tion. 10.1 ad"rr\it~m':nl.
all d 111\' ... 110 diamon,1 ,'rWI wb~t~,er.~,YoIJ:'l
raad, Tb 'I bonoreble boi)' ia OKU, d t ll(rtb.r' h)'
Hl. HOI,or tbe Prnide, t to bold an extraordinary
ae-.ion at BIOfmr,j, trin On 4, h Uecrmbt't.
, 'CronatAd,-Th~'e oan no lo""e, be a,lrdobht
abouL Ibe f.OII, Ih"t di.lDontl. nill ill IJ,e abpve
dill riet-l7 ban "In-ad,. br, n picke.1 up on tbe
.n.f.oe jua, by aceidellt -Goill is .. 'porl~<lloi b.
(O'I"t! in p~!ahl~ q11lluti ie., bolh in qn«rtZ and
allu I 1-24 IIr.inl i" thre" bourl. , R~"ly 0 e
wb" h'l 1I,,~n it aay. il ia 'l'fry lIood-qu."t~ in
a~ly-quanli'y. Tbe abo'f" is 1111 f'xlrllQ& £.om a
Ijlu!.'r dated Pretoria, Oct. 111h, about the
Lrdellberg lEold fi"lcls. '

In the Prea &Ddwill be published iD. ._,
daJ' or two: 2,. DARLINGSTRAAT.A REPLY· TO THE LETTER

BENOODIGD,
EENE Ge' erende Onderwijtpfel "an bepaald

Cbriatt'lirk karekt.r en beginaelen. om
buu;(er und. ftl ijl te geven in bet namea St>minarie
tp. 8tdl~"I:>Ol!ch, iD verband met he' Rbijnlcbe
Z~lldilIi!lIelluulaebap.

Vuor bij lIl"derlu:den vervorge men lich bij deD
t,rw. C. W. ALH~lT te Stell~lIbosch.

, i

or THE

\7 ellel) ! Vellen!
'''.\ ~ ·I)El{ 13,YL& co.,

,lent P. It '.tUlE, D.D., Moderator,
Re,•. , .tNDREW MUII!Y, Aeta3riu8,
led. WI. lOBERTSON, D.D., Scriba,

SCHUTBERIGTEN.
De olld~r.t.aal1d" Scl.utmerst ..r. ,"uilen 0li .It bij'

:l(e~elde cIaill"'! en plRRlllell verkovpill"
i houd~n '1'''" I,el ,'ol:.:ende vee, ill.
I dien bel "iet te vor~n

wordt f.(" tust.
No'f. i IS-D. J. Rossouw, MontaJttu,-ll!n

Ewarte 'ui met wit'e zij<ien, omfrent 2 jaar ouri.
No". i18-J. J. G. Strijdom, Calitzdorp, Afdef'·

liog Ou~taboorn.-twee Metrie Paarden ee" Vl'lI

eD ,.en $cbimmel. met bieR.
No'" JIB-P. J. Conla li. Rieltlei, Warro &'k.

ke"eld,~eene licbtbrui ..e Muilnd (Merri) geelDe
lIIukeniomtre"f 6 ja.r oud. !' ,

No ... til-J. H, Piénliar, Acbtenle omtrek wn
Koud Bokke.eld.-een dmkerbruin HUI:JVa.atd
met kol ivoor d~n kop, omtrent 6 jw.r oud,

Nov.i2J,-U. H. G. Rabe, l>arliog. Afll'eling
Malme~u'1,-eene zwarte witpen. Koe. otet
witte a4hte,.pooten en willen kwut, Item,,' kl reg-
teroor .~uk af eli twee winkelhaken YBII 8chterell,
~n "eipig he.met met bUDdr:ir.kte langs deu nek,
en kol ,oor den kop. omtrrnt 3 jaren oud.
. f?ec. t·-C. P. Brand, CaJv~ni& Afdeeling C..I.

'Inla,-jeen donkerbrume Merrie. rf'gt~roor IDeedje
'f~n vt)f,n en halvl'maa.n van achteren, .linkeroor
wlDkel~k van achteren, lillker Achterpoot ..rit
gebrand! op regterbeup A L ol N L, merk onduide:
lijk. ,

U~e. 17.-0. J. van deo Berg, Okker.kr •• I.
Afdeeli~g Riversdall',-een zwarle Vaa.rs, nict
gemerk~. omtr ..lJt twee jaar oud.

Jan, 11.- WiD. Ands. 'Vi ..ee, KruismaDsri.,ier
Piltetber~,_eD roodbonte Os, gemerkt linkeroo;
wiDkelhaalt van .cbtereD, omtreut 8 jaar oud.

•
OF THE STIWD OF THE

39 ST.GEORGESTRAAT. ij

~eH~1lde boogsll~ Uarktpl'yzen "oor bll\·J!n~e
IIIr Id t· ,t rt iktlr.,.

EQUITABLE

Bra lul Assurantie en Trus-
~Iaatschappij,

AD ERLEYSTRAAT,
FRO~T ~IAKENDE NAAR KERKSTRA.AT,

KAAPSTAD.

KAPITAAL, £25,000.

GEVESTIGD:

Reformed Church,
'I N SOU T HAF RIC A,

BT

BISHOP OF CAPE TOWN.
.--------------------' -,-----------~------------------------------- ..May bt had

PRICE: OliE SHILLlliG.

.Supply of Forage. , \rLt\N'DEll BYL & CO.
39 ST. GEORGE STRAAT,, I, 1841.

Divisional Oouncil, St.ellenbosch,
OOTOBER

TENDERS will :be ft'Ct'i~ed at tbie Office
u,,~il TUESr)AY. the 12tb L).cP,"ber,

1871, fur the auppl,. of Foral(e to Ihe dilf~rt'n(
ions of the M~itl~n,J Road in Ihi, Di'i.io",

•he Y"ar 1872
Tbe TeDdere to ltole tbe priee of

Oatsheaves per 100 lb,
Barley per 3 bushels
Oats do. do.
OlWfper 100 Ibs.

Tb~ Forage to b~ delivHed at tb., Stations
" Requisition Crom Ih.. Uverlle> rt, .ud Pa, tie.

lender separately for tbe tupply ,,~ bcb
iOIl, or (or lb. wbole tol(r1ber.

Tender. will he TI cl'i'ferl Rt Ib .. ume time for
.uppl,. IJr Fora2e at Stellen 'loach for t.wo

..II'll, liS ~pffifieli abo" ...
Tbe Council do hot bind themselYeIl to accept

be low:tlt, or aoy Tct,dtr.
rH. KORSTEN Aot. S c

BESTUUR.
De WelEd. S. SOLOMON, L.W.V., PreaideDt.

" P LANDSBERG •
" W. G. ANDERSON.
" R. H. AllDgilN'&.
" N. W. MEYER.
" J. A.. LE SUEU&.,
tt J. 1\1. BROWN.
" J. J. STElJTLER.
" M. \lA YNARD.

Auditeuren.
De WelEd. E. G. ASPELl.G en W. L. BLOU.,

Landbouwers en Karreweijers.
TRANSPORT BEN,OODIdD,-van Wellington naa.r de Dia.ma.ntvelde'n.

LAXDBOVWERS, die nallr d. Di"m.ntv"ld,'n trekken, kunnen van de Ondpr~ ..teekenden YrachtRn
N..gotie G"ederlm bekomen,van I,OUU ,tot ,j,IIOO lb. gewigt.- V oor bijzonderherlen do.. men aaor,ook bij

VAN DER BIJL 8t Co,
39, ,St Georgestra.a.t. ' BRAND-DIP AKTE.ENT

Voor het A&G1'n.rell t)~ VIUU en Lo"t GotIUren tegen
I TlerlU!6 of ,CIW.tk docw Branil. '

Tarief vaD Pre.i" per £10••

M A.lt KT P lt I J Z K N.

Van den 11 tot den 14 No'IJ.1871.
£, a. d. £ ti. cf.

594 bl. Autlappelen, p 3 bllll.O 2 9 - 0 7 7
232 lb. Boter, po3r lb. 0 1 5 - 0 1 7

i Eenden, per slok 0 1 {)- 0 1 (I

~hijereD, per lOlt II 6 0 - 0 6 I}

6 hs! Gar.to per 3 busb. 0 6 4 - 0 6 4
, GaDzen, per stok 0 2 6 - 0 ~. [Ii

249 bal Ranr, pt'r 3 bORb. 0 6 2 - 0 • Qt
42 vrf R..,e~rv. 100 lb. 0 1 7 - 0 ''''rf

i Hoenden, per stuk 0 0 11 - 0 ,li,
32 zkj Kaf, per ]6 zakken 3 1I 0 - 4 4

i LimoeDen. p. lOO 0 3 1 - 0 6 0
6 be~ Vijen, p. 3 bosh. 0 14 3 - 0 14 3
; l,S' Wijn, ordin. legger 5 10 0 - 6 10 0'

Wood's Maaimachines. Platte Leijen :
d ken Ia en. p ,annenl

16a.

DE Onden~eteekenden sl!'ch1s. ,,,,·jnig!'
van deze welbekt:nde Mllail))achirll·~

in voorraad hebbende. die bijl.ond..r !!'t'-

schikt zijn en opzet'elijk ontboden werd n'I voor de ,Kaap en ook algemeen genoegen
g~vell, mut:tff1 K(lopers Toor den genaken-

. GEWERE_N EN~IFLES. Ii dtn oogst vIoegtijdig aanzoek doen.

DE Ondergeteek ..nde landt thans nit de .. eIn Ol', BA RRY & N F:VEN.
Lol<QOl'," een gTOOt 88l!Ortement geweren, bó-

staande uit:
112 WestleJ' Rich.&rd'. Achtf>rlá.dera ' Ma.lmesbu.rySthe
60 SDidera, Lange en Korte
150 Dubbele en enkele Loop RiJlea en

lIagelgeweren • • Yk' P300 Beste Percussie Mnakett"n TENDERS VOOR' A"osKUIL EN RE:\I. ; • 'ene mlll{en le ort Elizabelh eD op
Snider'. en Westley Richarda Patronen HOOGTE TO L. ahdere plaatsen zullelI . op ap~inle tarieven 11:8110-
Colts Revolvers. ' ten word!.'lI. Voor Polisaen wordt geeDe betaling

J gevorderd.'
. S. F. BOTHA.Geweermaker, TENDERS z"ullen \vord-en inaewacbt ,,'Deze tlik hent ook het administreren en bared·

No. 123, Langemarktstrtlat, Kaapstad ,.,. ooor den Ondergetpekegde, tot deren VAnzulke boedels en eigendommen waarloe
-n-R,--.--.-o-a--a-AN--'S--G-AL-. -.-n-a-·--o-.P-P-E-L--'P..-N-'Il\1A,A~DAG; den 4Jen Vecember .,aanst d~ ,Mantsch.ppij moge wordeD "aog~teld ala

~ d' P ht cl Ik· EXteIl,·teuren, V.. oot1:deD• Curatoren, Trlllleet, Agen-DIT G '.l.l' ·b ft d I" voor e ac van e n oma ...en! vane"éellmt"", I't' ....o "erwon er II~eo' h' o,j ten,. ~nz .• het!,) doór or iu kracht vno een raadt-
en onmiddl'lijken i"vlo-d op de Lever, III.' bovengemelden Tol, voor et Jaar 18 r!: besluit van e""ig be'l"oe~d hor io deze kolonie of

~a., pn Iogewa'I"en. dRar h<t v' 'l1I:oppillll, bard. . De Pachter wor.dt Terwacht de Tolh~17eLl door den 1".8t!tell w~l eD het Ieltarnen', of ~i.
lij'l'igbt'id, aa.llbeijen, milllM'lij~beid en .lecbl' tn goede reparatie te ~ouden op el;!ene ""der we'_tIl{ge:tébru:t oC akte 'V1lD eenigen peraoou
.pijll\'er1pring werne--m', bet g."lel rejlelL en, kosten, gedurende den tijd v:an 7.ijne Pacht., ~~ Vlln pt'r!'Onp.ll, o(Ult kraebte n. 8f'DÏ(e Huw,e-
kracbt en wl'rking pchenkt IUln lil.' epijuerfe,iog! EI e TeDder moet 'Viergezeld gaan van I hJluj ..o?r waarde, .Magtigiog "an Notaris, of
o~2&lIen. H~t ."erlut. ook de rheo~atische eene schriftelijke verkl¥ing, onderteekend • Indernns.
plJuen eo &lDklllg& di~ het ge"olg liJD van door twee PersoDen, die zich verbindén om IK"teer,-artll ...... '.t.t ...- •__11""
ollJ[l"reReldhe,'rn d,r mu,. d heh lOOk . .-... • '" """- ..

• .. . , ..'1~ .1._;:1. _, . d b" Borgen te word eu voor e oor IJ e Ult-
.....anwlln"gm &lOOT lIe& gwrv.ur; ZW men "lil en IJ . • al h· I W RT "'RIDGE, seeikel Bottel. . voeriog van het kontrakt, In gev etze ve . ~ e-
Wordt bt-reid flt'fll bij J. T. Poc!:OCK.Bt Co., wordt aange~omen. .. . ILo

Kortemarktatnal, No ..'6, te KaapstJ!<f. en ver. Verdere blJIOD~erheden ZlJttte vememem. .Ddensche Assurantie Oorporatie.
~OCb~ doOr alle £.t8OeDlijke Cb~~c.ea en Wiok:~ bIJ den Ondergeteekende~
hen JD het land. Geene audere &1Jn echt, dau die G R & TVT"i;tR 0_----=_ - DE Onde~eekeDden zijD DUbereid Brand.
de .. dert.eekeoiDB dragea ,au ' GEO. . .1U.nu:.. , ~n::wul.lt. r v.erzeli.enngen tegen eeD buitengewoon

Kantoor van deD Mdeelinglrud, Jaag tarief te slniten op Gebcnnreo ouder riet.eD
, Malmtsbunr, 8 NOTember, '1871. l.OOr-el als anden daken.

•J i HAXlIIl'ON BOSS A CO.

GETROUWD.
(Mét Bijzondere Lic.entie.)

No.,.; 9.-8tt>llenbosch, de beer Gabriel
Jaeobu. Vo. de Kock, met jongejufvrouw Aletta
Sopbia .Magdalena Bam berger. '

GEDOOPT.
In de Ned. Geref. Kerk. Zondag 12 No.,., door

dell WelEerw. Dr. W. Rol:JertlOn :-EeDe
docbtuiY8n den beer Wilhelm Johannea Brow"
met DaGte Jobanna Elizabeth. Eene dochter var:
dea heier Dirk Cbriatoffd .Luar met name
EIU:at-e~ Johanna Cbr~a. Eene'dOCiht.r .,.0
deD beet Hendrik Jacobus Roderijis Elario, m~t
Dame J~bauDa Petronella.

I OVERLEDEN •
No"·iIO.-}[rj.C,r. B. J. Poord. tJ.-Alit!.,

dochter! ftII dea beer Frodrik-FraD~ Pieter PfilttJ'.
ou~.13 :maaudeo., l2.-Ce hD'r 1acobua 'Elm·
hllJJ... ~ 61 iar?n eo 2 maanden. 13.-De
heer Plft.r Donald HohDe. oud 73 jlfen. 13.-
De beeri B~ Bird oud 26 ;aRII.
~ bij 81W1'1 ot Bo.wyy.. '"' 6 H-·--·t~pMad.' • ~ ~O. , ~_

Divi.iooal Council Officl',

Stelleoboaeb, No", 8, 1871. -t-
3.. 12L6d.L "'onnhnilen ., ..

2. ""ink"ld "n hkbuilf'o
: J!'eel'" ~~'faarlijke goe.
"drr.·n hp'I'Attende ..

3. \\' il. kt>), or o'lkhnitel'
met I-:e,·aarli.jk~ goede.

2,.

4s, 158.

Oouncil, Stellenbosch. 6a.
ren .• . . .. Sa.

4~·Gebo,tlll'en, 'WMr ge-
, "aarl'jke handel in ge'l

dre~ell wordt. 168.

OTlCE it h~rby - gi\''''''. tbat Tl'ndell will
be receind Atlbi80fflcl", until TUESDAY,

12th' December DuI, ('I' tbll Farm or' th~
oC the Tolll, one at Sir Lowry'l tra.~,

othtr oa th .. Road -leading 10 Mosterd ally,
Jr tbe year 1872. .,
. Each Tender to contain the signaturu oC Ihe
...n'......Mt Sure ti· S.

particulart may be obtained atithi.

Zaturd&g, 11 Nov. 36 Wagens, 29 Karren,
8d. 78. 6c1'llpeeiale Maandag, 13 do. 3 do. 0 do.

Dingad~, 1-\ do. 24 do. n do.
Afdeelingsra.ad,

Tbe Council !lo not bind tbemsehel to Iccept
bi~be" or any T cuder.

PH. KORSTE.'i~ Act. ~ee.
Diwiaiooal Council Offi~,

Stelle ..l)()tch, Nov. 8, IS7,1.

KIIDtoor ....n tl~n Baljuw,
13 No.,<!o.ber.:1871.

N Ex~tie van Grwijs,le no bet Hoo~ G~
~tahOC. i,. de hi.·rollrl ..rllem ..lde Zeal. ,aaI

'fOlgeude Ve,koopioj[ "ute hebbeo :-
.A.fCIeeliq ClaDwilliam.

W. FRKIJER .,eraua GERHARD JACOBUS
LAUBSCHER" ANÓ&REN. .

Op. DinplAc. den 2latee Nbnmber 1871. 't
~aidldalll. 10 ..... td.Aftp.lei. na t Itoeijee,

V.rbaa, 13 Hoenclen. 2 P8udea, il
20 Oasen. HuiRud, MI.

PERCY VIGOBS, &1ju.
) ;.!
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