
, ,

s
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"

in ,oortt!eft'e1ij~e
daD iDge~en
zijn aft()mltig van

llit.ilD(lQJjeDde Diere~ &Jjn ~.
POINT iii ~\

kunnen fen Ilterk+'
, !

,i Verirekkt'D tij om de
~R ..komat van ied.-re, St;oolJlbootrn "l'nJl in iedtre 28 ~en worrlt de
!litr, kt van Natal nur '
i "
, ZANZIBAR, i,

~e D"l&goabaai. lnhamaaoe, QuilIimane
M'ot..mhlque ~1I1t'l!geDdtl. ;

I &tourkaar'j8 .orden ni.llen;i~t' "gen'
111indrr"e Prijioén. • ' ",
, VOOT' VracM of Passo..e doe ,med ailitllO,·k
~t' Kadoren .le. Maatscbappij, ''iQ 4e'A,fd~1
straal. i I:

r-; ' THOS. E, FULLl~~I'
.Direklt·ur -Ut!uerlilll voor Zuid Ar,j~a.. ,

, ', ' ,

..... ..., ... 'r ;;'~.,:De'c'embe
T~ ~LU'l'8J1l ,i.~11K IJ-(\}())~FY',

iI'...~t.mII,'ng Y"a~l<l,eph~ F. C. J. 'BlI9'l'u. i I
sli~D, ,

: I'

tt.t Malallda~,
rz.AL de Ondérg~~kende '
LJ koopen te lOá.pmuts
getal 0888n en Kó8fjen,
sal zijD.

J }~E~on!

WAIT er,
als boven kfln

(Dingsdag), 23 November, om 4 uot,' u
!d.. GeeD ladi~glal ingenome~ ,
112 .ar fa iDiddaga) op den dag' v~ri,
IPuagi~n gelie'fen aan boord te: gaan aail
jOoaikaai, (Alfred Dok), uiet Iuter 4ali 3 uur
in.mid~
. Voor V.raeht of Pusage doe men alllllSOE:k
ide Kantoren van de " Union;" SI'C'IOIDOOC""
!m8atacb8ppij 'No. 62, Adderl('ys~t.,
i----~----------~----~+. ~~-

worden .~(ler de
minste rt'llI'rv~, de Ubeillclren tot bogellst-nden
1300001 bebooeende, keDI n-oegere acher-
tentien.
De Verkooping ml 06;71' 1i'lI"-~m

A. B.

i~DE K.oonn",,~~!~~~t! T'D"n
i, srso, ltA!tAD' ...ne,Pd~ir.
i - al. thans _1J'!I'I.~'ui
: ftrtrekken op (ZatDrd~g). 27
hl1lr 's namiddága Geen lading
: worden Da 12 our ('S middaga)
,Tertrek. Pa.tISIlgÏers gelievttn,
; aan' de OOlltkUi. (Alfred Dok),
i nul' '. namiddags' !
, VOOl'oV raaht ol Paaaage doe men ~IISOI'JI;

'de Kantoren van de ." Union ", lS,tcW'lm,bnllt.

:maa~bappij.:No 62, Adderleys:t~k

, ,

ea !Bn.,
,;van MejuEr. de wedrt!we

,.Il6I00nln >\VIS.

;lfaar iloaelbaai, Rome

'.DE,~OD
_ .' " LA COUR

, . ;. ",," _. .-,' voeri:ler,
:waaht .tepn 2.5' dese!, zal
: zoo spoedig mogelljk na ont
:stadach&~. . .
, VOF V recht., of l'a.aaatre
,bij de Kautore.a van de " U
! maat.acbappij, No. 62, AdtiA1.1 .. ".oib .... 1

11' ,; •

':Diogsdag, 2' Nov. a.s.,
AL opgemeld, Vee publiek verkoobt worden

aan KLAPMUTS S'1\'ATIE. Bet zal
seker pl'e.ent zijn. ' i,

J. J,;F. JOUBERT. '!
Purl, 12 Nov.J8~O. J

J, s. XA&A1$ , CO~,~

koch. ,4
in Melk

{geleerd).
,U.QlllrlOl'en. 27 ,Dat aangellll.m,

,2 ,tluije .sten .• maa.Ic u... "'n·_"" Mi"U""'"

eu Sch.iet.- .()I)der 'Leij~n
l8t.i,r-!c,~~.oiIkey ¥efl;es BÓoa14 Voor. en 1Sle~~(ner •• lI"t:..1>"" .... 1.

~,Jt''!'H1!.\'"'~ ..... up'), ken,' .Ui.pena Q
SO' een pette cott.ge

HIliIV'irfl"r" .....n, 20 ..eorr.ieo!van private ,)¥I.~l'leldl~lfI
,makken;,

Het EigP.ndolD io de Ad'd'ringa-
strsat, nabij het 1UK1~""'''Je College '(}.bollw,
en bijzonder' wel voor eene Khet.buia·
InrichtIng. ~ .' ., :

I .... ,zal "4II',_II~'.
bl VKlutOOPUIG

Nov-," _,

A.lLQ<l.Ao3'VC E

·Tr.lt."tsl' .. pij•.
....=+----

I .

WmkeJg~dereD,
,lWnad. ens., ~ , ,

...... r.~
OD~lel'~etu6lIaiO(le. daartoe gtJa., doór

liA<l'.r; *'t p'~bliek

ZUID-AFRIKAAN

1{o-:SlNKLIJKE
Ilf 1'.1, 1(•••

l)f.SI' oml.OOlen deau Li·
KAaps'ad IIlIar

l}j"1I50llil, v~a ,Ma4eira 1.'11 Pb"lkOWh,
Helena III Jf()ffIl,iulI lIa11:
IlIlIfoCblllotijlll!fI, Heto ...,ka«
'''!Ir .. er'''' ..~ItJli,,"··riol! Villi
Enl!elll"d en ,t.. Kaapkolonie
Nov. 3O.-DUNROlUN

HowaoN.
Extra Steamer. - DUART

D01fI11'.nee, a.-J01(,AUNS C:\
W' ÏlfcBPTER.

ANn~RS()!'\ & 'I URl

aan
billijke
die dea

ym-Irnle..i ""ordoP.
• 8'. Aso,
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EEN
. In de Tuinen, in

.' ,

I. EO~' ) E:ecoteuracul!I!l I{~zegdell I'oede] '~'n;'.g,,"'"
1'erkoopen, . 1

Op :Maandag.2~
, (JMl1 UUll
De vroe!{ere 'Woonplaats vn,!

met dubbele verdiei-ing eui'
Eet- en Bedkamers. Keuken P
andere Jlemakken, Dit lltlL~

de sterkste eouatructic, luchtig
ingerigt ; hElt is juist. buiten
~ atmosphef.r van fie s
beate gedeelte van de KI.OO

J, J. HÓF.MI£YR

I
• I

I DE On<lerge~ken!le, he.~ bebbt-nrle,.om
I zijn f.{roo~ B~rdenJ ,n~r te ma~en.
biede uit de haud te, koop 1181' ; U EN~E:\I DE
PLAATSEN. ' liet isl hipta, ,,~t noodig, door
de' welbokondhe:id VRillde Plil!>l4eo, om er "eel
van ta zeggen. ' Doc~ :voor 0'\ :ek~nden, wil ik
kortelij li- zegge~,. dat: .;,' , ' '

De Pluats heplant (is met blJn!l twee .dnlz~nd
(:WOO) Vrochtbóomer, die jitelnJddeld JaarhJks
honderd (100) ~nd~en d~ooïe :vr~ohten ople-
veren, die van d-e,Pll\llte (mt h:t. finIS) verkocht
worden voor Een POild Tien B~i1!ings (£ll~.)
fICI' mod, en gti'áchilde N ege~ t'enC6 (9d.) per
pond, ,: :

Oak is er een Populieren~h~ omtrent
yards lang en 10 breed, met ee~ rijken voorraad
bont dat verkocht wordt voor £1 pel' balk.
E~1l (I) Rietboscb, hétwelkj g~middeld ople-

vert viln 50(000 tot 60,000 ~4eten, en welke
goed gewild zij~ voc)r seven ~~illing (7s.) de
honderd. I,

Omtrent Eeven duizend (7(00) Wijngaard'
stokken, welig en gezond; qr, bn nog veel

I
meer geplant worden, ' ':'

Vijf eo twitJtig, (25) Broeikampen met LlJce~n
besaaid en heelt.,rnirote voor meer dan veertig

1(40) Brdeivoge18. Vijf (5), anderen -ock met
Lucern-e-die VOOl' omtrent honderd {IOO) kleine
vogels plaate ge'von z~llen, I:

Een stuk Tningrond. 200 yardI\' lang en breed,
Een stuk Land, groot om~rent voor twee

mud Zaad (koren). " .' , '
Lneern-landen.: groot om;~i 460 yards. bij

350 breed. ,. ' ,
Eenige Kweeperlanen. Iflm~; van de 'lengte

van duizend (1000) yards. " "
Het bovengenoemde is sleéh~ eene IICh?ts ~e ¥a,:oa,zunen

van de plantage', waarvan de ,besoeker Zich t "
overtuigen kan. A~ de gron~ kan met .t.and. ~ do.~
houdend Vl\8t ~Rter het gehtjt'l~ jaar door be" ~ i I

vochtigd wordeu.. ; : UITG'
Ook heeft de Plaats nog :Il~dere Zaailanden, 'i 'I

die door de Hantamsrivier bevoObtigd worden, -binden
omtrent VOOr 10 'mudden Zaad (koren), die bij
eenigsins goede jaren van ~ tQt lUO mudden
geverf van een mud-saad. "

One (3) groote Buitenkampen met goede
• dreukings en oveevloed van wElido.

Vier (4) sterke Buitenwaters, geschikt voor
voo- en landbouw. , "

: i EEN WOONHUIS met vier vertrekken,
1 I ::ozolderd.

Elf '(11) Bniténvertrekken, -:waarvan acht
gesolderd. '

Een Watermolen met twee v~rtrekken, ook
gezolderd; deze maalt minstell8 bonderd (100)
mudden graan pel' jaar, voor r~izjgers tegen 58<,
per mud.

Een Kelder, gezolderd,
Een Stal voor'16 P.aa~den, met een Wagen.

buis er aan voor vier uroote Wagens, ook
gezplderd. Een Stal (niet onder dak) voor
twintig Paarden.

Twee groote Dorsch (of Tl'ap) vloeren.
Bij eenigzios goede jaren is Ilier al gewonnen

tot omtrent zes bonderd (600~ mudden graan,
die binnen eenige maanden verkocbt werden
tegeo £1 lOs, per mud. "

De aanvTl\llg naar vruchten en graan is EOO
groot, dat er niet genoeg .geVfoqoen kan wor-
den om aan de behoeften te, voldoen, Het
verklaart zich ook, want de plaats ligt op de .
Grenzen van de groote uitgesteekte Kroonlau-
derijeu, waar geen vruchten tin graan kunnen
verbouwd worden.

Mlllme8bury.

MiddelbuJ'll'
?ti UTTftysburg
MOfIIl(Olbaai.•
Mnclean
lIIont&!fU
Natal •
NRmaqnalaDd
Nazareth
Ondtéhóorn •
Philadelphia,

"DE
GELEGEl'l' TE

AF:D, "AN MALM

I DE 'Oodergeteekellden, d~rtoe
I den' Kerkenraad der Gemeente '-""'",",""'1".. I lruteel, zu:l~o publiek verknepen ,~

I Op VriJdag" 26 Nov~aa
, De Kostbare, Plaats geoafÏlIi;d f' De T
i gelegen als boven. beplant ,m:e~: een

Wijng;aard en sHerlel Vl'uclit~men,
Gebouwen, beataande oit t)liele
Woonhuizen, Kelder, Stal, 'W;uge,lIb
Bedienden Vertrek ken, zijn iD·!goeden

1 van reparatie. ve Plaats is' goe~"voor '
Water dool' sterke Fonteinen 'en heeft
.trekteo en vrnehtbare u Grond voor het
'~lanteB van ruim 100,000 Wij9~tokkcn.

De Plaats zal eerst in Ilrie ,p:e'1lOOlen
in haar geheel worden op~e"e~14--

te lWenpen 'aan

STUTTAFORD I))l~

GROOTSTE" 'ÉQ
'J{-.VOORRAAD te

, '

EN,OP{;E.

' ..
roepen wij
moeten er
gemaak* tiu!t

, eigendommen,
kerk niet als ee'~E!fl~:I~o",~lilE~ie
ineentuiméle.
king zulle'll die
d~' bekomen
v n.
an eren t. .... '.. nl .... !.

de

Piketbekweg
, Hel'lJl0D!' •

Weltington
,Ladygr«Jbrug
PllArl - i
Klapmu~ -
Muldemlei
, KTUifol)tein '

! HEY-N

Vertrek l'an J< IAJI8tad ,
, ,,7,outrivier -, '-

" Durbanwejl-
l " Kui~ri "ier •
, "Eel1lt.erivi!lr· -
ÁlUfllOD:st~ StelJen~
Vertrek 'Van ' do. 1

:" 'Muldersvlei
ÁSDkomllt te Klapmutf ,-

- i .
twaren, Berlijn.sche Cfllvillin'

Cradock
'Dameshandiper. Clanwilliam ,f'

, , Dur})lln. I
; , Dinmantvelden

voorraad Gedrukte Franschhoek
Fraserbu qr •
GeOT:,!e
Graaff-Reinet
Heid e lber!! -
Il urnenedorp

, . Hope Town -
lê Co; Hanover

Hopefield' -
J\ roonstad -
Krnkeelri ,ier
Ladysmith (Rireredale)
Lady Grey (A~lwal,N.)

., {

nieuwe Zwarl
Alice
Aliwal Noord, •
A vontuur - ! •
Beaufort West,
Betbulle - I
Boshof
Brits Town·
Bnlp?eJ'tOdorp-
r.ole~})f'r~ ~
C"Il'~ - ,-
']I\ledoll

Mede zal worden verkocht 'lin,nr"rRL'Anllldf
Boed e ls \'1\11 wijlen den
TER H UGO,

De gebeel., Hacdelavcorraad,
Smeerwaren, 'I'oonbankee, Rak
en Gewiohten, enz.

ZONDER DE 1ItINSTE

Kanten voor

GOED-

Paarl, 17 ~ov, 1880.

In the suit between Executrix: alld
Testamentary, Estate ls~ JrETR
]4EIRING. Plaintiff, and PETRUS
JtANNES MEIRING, D8fén~nt.

IN Execution of' 1\ Jodgment ~ tbe
u:>urt fó"r the District of Oudtshoorh.

the above ease, .: '
A Sale will bo held at Doorn~at4

Distriot, tbe Resideuce of the "'''Jl''llt''.llIL.

I noon on Wedllesday the Ist day of l.IeCll'IlrWB"1,
1880, of the following Property, viz. :-
ti HOUBes, 1 Mnle, 1 co\v~ and Calf,

Wagon, and 1 Set Ham-sa. '
JAMES M. CROSBY~ Higb

High Sheri1f's Office, Oape T6wl).
18th, November, 1880,; ,

j:

Kom' en ol'el'tuigt 'u zelven.
fr. J. V.AN WIJK.

28 Augustus 18HO, '

I' S De O!l{lergetce-kende :-.telt zicli voor" ALtI.
,,:,nnper hem eeu voldoende PI jis wordt :tange· I ' I

bod",,_ om een aanzienlijk aaut';tllossfl waardeu I' p~aOa.t,va1"V,:un'I7"'''''
als t()!'girt Cl' bij te doen, h -t I>roei\'ogcl!<'en i:f!l
ditoandere. Gau'z\!11en Zweepql~Jkken, ,bij

Let op, o"Men't houder II 000) Gansen
IltWl'lJ alleen n1!'t.l Je vederen lilll:r oDJtrent fen

t in komst ill het jnur VUil t" idi~ t.ot vijf-en-
twillLI({ ponóell Rtcl'lilJg (£:W I,it £25).

D~trikt Oudtsh~om
In zake tusechen Executrjce:!ln F

Testamentair, Boedel ",jij lt·ri f
J, MEIRING, Eisobers. ({li Pr~TRU
HANNES MEIRING, Vthiweerder.:IN Executie van Ge" ijsde iVllll heL

~ gaRud Geregtshof voor het lnl$tl'ikt
, hoor II in de bovengemelde Zaaltizal VerI.:
; wordeu gebouden op Uoorukrl'Bli ill
i Distrikt, de, wocnplR8ll1 van IVer,we{;l"(
: Woenlldag, 'den bten dag vlln llDt-OOmbe,'
: des '. midda~8 ]:! ore, ,'IlO h~lj(vojgende
namelijk :-6 Paarden, 1 Mui~ezel, I

: ~ I Ouden W8;gen eli I Stel:Tuigen.
JAMES M, CROSBY~ ,

, I
Kantoor van den I 'pperbal.io~.

, Kaaps~ad, 18 November 188~;

PMrl -

t PQtehetatroom
I
Pretoris •
Peal'tlton •
Piquetbel'(C -
Porterville -
!li versdnle -
'J{lchmond -
RObertsoD •
Rieheek We~t
Someeet Viest
Stenenbol!Ch
Steyn8burg •
SWllllendRm
Salnnnhaba
SehietfonteiD
Sutherland •
Somel'tlpt Oost
'Tnlhll)lh
TarkMtad -

Vlloeibk>ek!ien UI"U~~ veree~d voor Uitenhlljl'e-
Utrecht (Transvaal)

. , Villiersdorp- '_ ,
d'imlilrk:ellI k lbeter da.n dIe Viet,.,ria West

tIlbietten \'O<?r Wiinberil -
DagloOn.n, en ' Wi;,burg

lJITVERKOOP '!. ,

UITVERKOOP!
t a\ E Oodergete'cken,le, w<'geos gevorderden
,"l leeftijd bflsloten hebhcllJe zicb, van zijne
be~lommeringeu te ontdoeu en het District te
verlaten. zal Vl\O' bedeu af t"geI! veel vermin-
derdi{ prijzen uitverkoopen zijnen welgeassor-'

;i. teerden vonrraad Negotiegoeder~n, hest aallde
,_ uit, elk artikel wat tot een wfllingerichte Bezig-

beid bellool't.. ,
He Vaste Eigendommen VRndep Onderge~ee-'

keude .ijn tevenfl uit de Hl\nct UI Koop, bestaan-
de nit: '

1. E:f 0, 3, bijna één morgen groot, inge810-I ten, waarop staan eeu Gebouw als Woonbnis en
Winkel iu gebruik, met Pla~kell Vloeren en ,
7.ulder, bellevens Pakhuis, Stal, Hoenders. en I
VarkenIlbokken" alles onder IJlen'n Dak en I
h"t, fraaisw Geboow in het geheel(l Dorp, .
It Enen 17, 18 en 45, el18 twaalf morgeIl

groot, waarop staat, eel,J welingericht' Woonhuis
met Schoolgebouw IIlInex, wel verboord, bene-, ~~iIvo"nl,,>'1
vellB eelt op zich r.elfstAaud IJzcreu (;eboow, UiOealel'e:n'
aif; Pakhoi~ iu gebruik, dOf1h ~enm" als een 1

co~pleet Wiokelll'ébouw illgeripht. I
III. Gedeelte vau Err 42 U1e~ae dMl'Opstaau-

- de G ..bonweu, wel'yerhourd, '
1 In,'ieu op zekeren tijd niet verkocht zullen'

I ctezelve op lhtel" te bepAlell qatnrlt publiek wor-
, deu opgeveild. ' " I 'Prl~l.ttql~ II)t>Orra.l~

J ZO ER. : ~".~rln~

MIJNIt;1 F,U.~ IUN~

I I)EZE dient t.ot Kenn'
I .' missari88elJ. VOlllblt
: 10, van 1864, eell~
; (ld.) in het pond,
1 Goederen, binn!'n óeze
, voorhd afgeJoo~n jaar, ein,;,,, ... ,,,,,.

I 1880, Gemelde belasting is DejaaI1D8;IU

}runici~l KRntoor van af
tot. 15 DeCember &allstaaude,
8cbteT8ta~ligen ill regten zul
volgd. KanLoomn-D: dallelij
'a voormilildags en 2 tot 3 's

Op hst,
P,-MA

Piquetbelg.15 Nov. 1880.

\. ,

late,b varen.
Q-e1r:Oill'9lijk niet het hoofd

de vraag, wat sal er'
herroepen Ordonnantie

is-het dat -de Kerk:
" d,ers d~n de! Yrjjb?id
nr naar eigen !goedvm-
om door Re~ring en

J)e'l)&llen~hoe dë Synode
welke gemeenten tot

'beltlo1!llren welke geloofsbelij-
vÓlortiitaSm, enz.,enz., maar om

uit te maken. ~ Eu
[ ,rl'iAI.MES'tfRY TJJ{~IJN. door eéne eeb'Voudige
-''i/'- - - ,--- - ----.L-.-_~__ wijziging, der vierde
; HEIl!'!, I I sectie van de O~onoantie--door' " a. m. p. m.
~ertrel, ~,nllJ, '"Hif"ntein - I " 9 18 ,5 4 aldaar in te dat de SyQode, even
: .. J{'hphf'lIvel - - 'r 10 9 611 li 4:i als zij thaos de aote gehechte
~ 1" Kfllrul~l~T\mnl -I 20 10291 6 19 schedulen van ti:id mag wiJ'zigen,Annllolt -, I,> \I"It11..~hllrv. I 29 ,Il 2 6 lJ( ~
~------ zulks ook met de Ibn der OrdoDnall- .,
; n:nvG. i tie zelve, zoolang inbreuk doet op

'I ~'.'rtre' "ah ~,lnlmeBb"ry -I ... burgerlijk gebied mogen doen, .J¥n
;. " KnJn!h1lF I,l'l1tU " 9 Parlementair zou \ dil v~"
; .. J\liphfurl'l -. .! 18' . h' Billi iid k ~I \_,.n_nk,'''_'''@{ ~elJ';_rnn.iron,l_ein-:29 eise te ly 10 een' or tI] 8 nonen o~'" ,
, - -- - , len, De vTl!&~ is. ml\&r, of zulk ee '
, l.ouden a~D er door het Parlemellt zon worden goedge.

kenrd. Wij erkeilDen, daarvau 'piet. zoo
geheel zeker te zijp. Er ja eene active
afdeeJing der ~r~, die de Ordonaantie 1

beschouwt als een: bolwerk der lookeD, en
zich voorzeker me~ alle tn's't zon tenetten
tegen elk' pogio.g,i OlD het regt ~1Cl~ dat
bolwerk naar g~nnken \e ,t<>pen, in
handen te geven '('&&n eene SynOde, die
niet door de, l~~tt der Kerk zelv,n wordt
gekozen. En ~r i~ kau8 op~dat ~et Parle.
mébt waarde zal: hechten aan SOOdanig
verzet. Ook m~t de brdonnantiequealie lItant
de invoering der V~je Verkiezing in naaIlw
1'erband. ; 'i" ~?

.,
-+--~

DE .HOLLA~DSCB;E, TAAL.
Di zaak der RolJ» Jdso'b e· teal heeft; alweder
een belangrijk 'io<)rdeel iu de Synode be.4

haaId., Met bijua, linaniem6 stemmen werd
het voorstel des ltOdt>rators aangenomen,
t.w., om den Snp.intenden' Generaal van
Oodel'wljs te, vet~eken; het voor kweeke-
lingen 'der ,No~~lschqol verpligt te ma-
ken, een d~elijke .fr!or in het Holla~~sch'
te 81~n' bIJ het 'mip'~elklasse-onder'WlJzers
e~lDen. Wanneer.,j vernemen, dRt bij het ~
vorig examen eend,~ kandidaten,d-ie 46 per-
cent der pierken T~+.rierf in het HoUandseh,
gp.dropen is, t6r1Vijl ~, di~ slechts' 20
percent bekwam ïq1een ander vak door het
examen kwam, d~ begr,ijpeJl wij, waarom
..de hr. EIBers be:v<tnd dat zijn 'pad als Hol-
landsoh onderwijzer:m ,de Roelandstraatsche
inrigting erg berg r1>p W88. 't Is mogelijk,
dat diegenen gelij~ :I1ebbeo, die voorspellen,
flat Dr. Dale zioh,ï:evenmin zal st{)ren aan
's Moderators r~lbtie &l8 het Parlement
zulks aan dle vab ~Ds. A. LOQW zal doen.
Doch ook dan nog ~ullen beide besiDiten
hón waarde hebhe-m. Zij getui~n. 'Van den
ernst der Synode inldeze. Zij bewijzen, dat
onZe ho~te ker!e"~jke vergadering alleng:!!
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