
- 'r 0 0 J. J.
-10 2 4j
- :0 0 2i
-lO 18 ~
-~ 3 8 DE CURATOREN-~ 0 2
-~ 12 0 JANUARlJ
-~ 0 6j ~Doemd IDBtitl1~t,
-'0 8 4, e'bollweD, een ol

--, '() 0
~ JOOpDi eo- lIei8jea:

- () 6 doch miDder dan
-0 lj 0
- 013 9 ~jD. ,
- 0 6 6 Di~ departement UI
- 0' 3 " eene iD het _nk
-,'2 0 91 onde"iodiDg- ai'
- 0 10 3 keDlDerkjilnTlUdlet
- 0 7 0 in het werk worden-0,0 1
-Q 1 2i Bet Schoolgeld.
-:0 0 2 School~,.1 £1
- (Q 0 lt Daar slecbt. "n
-;Q 0 2 .lWlg!lllpIQea., ~n

n,
noegtijdig getobieden.

1", :110.-
I';
, .

'0
1:
I~
jl

,: j
U .1

·~m.
1 0
" 10
I) 40
7 ro.

so '": 10 46
. 12 12
1 10
2 0
" 615I) 16
6 6
836
7 7
700
8 13
849

~.-

, ai.!' p. m.
20i 8 28
33~ 341

5$i " ".58f "6.33i 443
.5ISi 66
, S; 618
'4l; 5. 61
I ~l 6 ss

rq.q p.m.
:l 18, 6 "
:l tn.: lj 4.'J

. I) 29 r. 19
1 2' 65<"

. m. p. m.
tl : '[j 2 Jó
tl ~ 250
~ lP 3 2()
-; ~ j) 3 5/)

......,__.
wannefl' er

;£ e. d,
- 'I 2 0
- 0 12 11
- 0 8 6
-'Q 7 6
- 0 8 0
._!~ 11 0

~~ Karren
Iq do.

1;
" il
i. ,1

, ,j
'I

, !

verkoopeIl

"aanst;
VOilleCI<1C!'gtilld.KeEdt'té pu.rqpa,· te 'weten :-

'_'!l'n~.l~. tQt 3.~ren oud
~DgI~ ~~. :. ~do., , uit' deli bêroem •

.I!·l'!WSCD.E'.nHengat "~u.l'b&lri"
.JIUIlnrll. tot a j..ren oad, (goedgeteeld)

oud; (goodgeteeld).
-,E. o. L~GSCHYtDT.~

Not'. la80: ' . '
JK1J1~.uI.DP,W.zn.; A~.

, 1

Retourtllarljes
minderd" PrijlllD.

Voor Vt.ac:,ht ef
. de KautoreD der .Maattcllál~'i>ij
.trul.

waaronder
jf.elkkoeijilln, nUeo teg~jk.rtijd

vet'ItOlIilt. . • ,.; .

~ Koop.
I,

, !
1

<-

I
I

100 mudden

ad(l~.re den Tetjder aan' .

FRED. ENtlLISB',
of J. P. (lHd'WLY,

! Olanwilliam.

,
de Rijnllcbe Zending'-

kocyf in" IQein N~maqUft,.
Eel\w. heer F. BRICHIR, op
November, 'a worgena ] 0

~n ••K.L'u, JnrlJUiBlltrcB; zoon YIUl
~'-J""'rllll. :~r F. JUfPWBiUlCH, te

Oliderwijr.er .te Hénkriea in
amillq!1!'1Il8,nil. met .iongejuf. JOUÁNNI.

LlIc'Bl:JspRG,.eenige doebsee van wijlf'D
LIt.s.RNBERG. op .. Winter'.

Il({ nil Piq atol!lerg.

Y,-Te Over Hex Rit·jM, 0J>
u dezer, 0115 g.·lief,j Zoontje
ouderdom van 2 jaren en Il

, on1.81l-;partelijken dsek toe IU1.n
. ESSELu.. voor' hunnen onvel"-
1 a dag gelegd om het leveD
[redden. • t

De K.I.

JAC B DE :VOS,
.A. S I>U TuIT.

Dec.

den nacht v.an 2? :!abr,
tel;der'iflel i,efd Doo~tertje JOBll!U

in den ouderdom van 'I
.betreurd.

O. J. T. OREIJER.
A. E. DRt!lIJER, .

geb. HUGo.·
4
r DE ·.I_'B1~r."'BI:!'lan t(~plem, 2 Stel Vel~kken,

'J ....... nJ hlJe'l.éeUleid Kooro en Haver, en
.. zal worden aange- O~EgellflIle )lOéder RJ.cm Llmr ClCHlU',

. la ten buize 'Inn hareu
, soon, 'C. ' , Amarerdam., ka.lm"· ~
ruste 1[' 1ge:gulilfl

F. LION CACHET, V.D M.
LION CACHET, V..D.M.

ISGEfING.
die niet n&&r .hat

We1lIJChIHl '" pan, ItIQln.
8atiAv.!rvlLn:i!'8rB

vervoege ;JIltn mob
--. I

-J
-j



T

-v

WAJIlIDa TUJ:OClI'l' zyLLD 1101l1.li".'

7(J~Eet'aM kJuie, ~otberg ,
, jaar, IOmmige geleerd

4, Paar Gedre8lleerde JUI'tl8i&F(l18n;
4, ~e RijpUrden.
2 Paar Joole Pt"arden (egaal)
20 ,Aanteelbe8ateu ....n goed

• JQ4Slk , <,

, ' 1 Span ~ TrekQUén
i 14V_teS~ ,
I 400 Vette :MériDo Hamels
i 200 " ,Kapater Bokken

'I', 8& tt Varken. "
2 ~pq Esels, en 2_pur Kar
2 Bll~ 2 Dog ~n, en

~geboden werden. '
C. F. BB]:Jn~,

, Uitkij~t 25 No!" ]880.
>,

, J. ·S.• 'RAis • Co., ,-"11*,,,.
;Verv~' ,en '. mu. Statie III J[lI1delrIY1,~ ~"..ri~+~w.ft,

Avonmu -
~West
Detholle .' ',- '
&aha,",' ',' -
Bri ... 'l'0WlI -
~.Oe. - '.
~':

'IVI'."V ,.I '. j"S'"': .' 'i '
t ~ ..' I ~

I '
I • 'I '.

i ,

I
88,', 90

v

Su~rlaDd -
SoIDGMt oo.t
T~~ -
1'ar~ ':
UiteD. -
Uttéchï(TrannaaJ) ,
ViJllen4orp- '.,
Victoria West •
Wijnberg -
Willbuqr . - -'
W~I.ingtou -
WOwellter -
Willowmore

li
DoebteDfooteiJ.
bij Lelief'oDtein, '
liamaqualaills.

M'IJ genoodzaakt
over te g¥n
nootschap, '

, heffing
Publiélre
Diamanten
8s.; een dito
waren voor

. d~e 8 dagen
Alles moet prompt, en zonder

uit de zaken '
verhaasten.

_~I.IC.'j:,~J:1i!IUiilf i
De Wel.E4tle heer J. ZIBD .. Ilaó, ,M.n.

, VOOl\'IfJ.l~If.
De, W heen!n " ,

J J ALO.TInr, ' .. J Roos,
E G Ren.. , I} :DV BLIIIIJI,
D 0 HO.AE" II"'UII, '
D MAJL4.I8, A. P m', SKUTS 11'0 TOl'-.

:DEZE dient tot Ke,nnllllgE'vlclg
, miuarissen, volgenB 400
10, van 1864, eene belasting
(ld.) ÏtP bet pond hebben "'..I"....,A~
Goederen, binnen deze .ll'J.[lnl('lptl'!i11l4~~~R:IJ~fen,
Toor bet afgeloopen jaar, ein,dig~mdt
1880. GellJelde belasting is "" .._..~ ..r
}lnnicipul KAntoor van af
tot 15 December aanstaande, als !lra!llnei~ri
aébtentalligen in regten zullen 1." ..11•.101

't'OIgd. Kantooruren dagelijJca
'I .,oormiddagl en 2.tot 3 's naID:'lqQI~,

Op laat,
P. MARA

Voor do
.Beedels ea
Curatoren, Bedderasra
d, li~lak .ftL'_"D.. ,•.t..n;

Beleeningen \oej1;e.1AUI:»p
Vastgoed.

Directeuren komen"
voor bezigheden,

Woensdag \)ijeell

D. VILLIERS,
• Sécreiarill.

Stellenboscb, 11 No". 1880.

DAMES die '1.'~n Buiten" ..."",,,....n.

lieven vooral een bezoek te ""'>"""'''1''

de Magazijnen ~n

EENE ZEK ERE KlTUR ,, ,

VOOlt

LEVEBZIEKTE~

SLECHTE SPI,fSV'tn.

van

UITGEZOCHSTE
.

TERING
F. C. De Bank,

M,A11KTE HOEDEN en~. - .

NIEUWE JAPONSTO

ALGEMEENE

Wol, Materialen voor .LJal'n~~'lIUl'lUl!'111!,'1".

ken. Een groote voorraad

Pomp<,dours en lG
taupe Piqués. al hetwelk

Wordt bij STUTT A

Kaap8tad. "

vrienden "erworven en-is SJ)CHldl:fl8J
bij elkander. Meer dl\n
bevestigen. "

oOlptnel~,Vea.
HomiDaal Kapitaal ,h.
9Pbeta.ald Kapitaal ii.
RiIIOrvefoDda H.

---4-
, DlaIOT~.
.Wel.Ed HeerJACS. J. LIIJ..OUX. s-, VOQrzitt.r

JJ '\. Sl!lB. V. Tq!NIEKERK
tt "I. A. ,BER~IIARDI
" "JAGS. J. M~t!NAAR

>J' "P. B. DJ V;rIJ~E.
.. "F..; J. HUGd~J.zn. ' ...

" P. C. LE nU1ltx.
" ", O. T. DE V.IlijLIERS
" "P. R. RE'l'I$F.

~e Bank geeft ReDt~~ tb Vaste Deposita, btt
hrlef te wordell verDom,n] rten hilreo kantore.

'!Allllltl:lOD. for . D~Directeuren vergad~I'D Ptfaln<!ase en DOIl-
d~rdag8 morgens te-n ,lO ~e om av-er Applicaties
'f(lOr DIsconto te bealiueo~::
, AGENT, KAAPSTAD: 'iii '
• C;ape Go"'~O'lalBaak.
, I. J. F. ï~'ROUX, Karlier.

il:

"£ 41,480
13,810

, 9,600

REN. K Otl-Se'fI, en

schoenen, Lin~en, de

met Goud gemengd£;

Mock-opmaaksels.- J{ET

KOOPSTE HUIS 'in KA

SCHADE ,'&

voor Garen en Linuoarea,

Amosltnil, H' Oc\ober ,
ofseboon ik daar rerat ,geeD
heb fie dit kussen ge4nlgen
terll!!gekomen. mijn' &enn"I~""f.in;

, Irisch geroei ala i~' d~n
van htt Lel er· eo ~1.afil:kUll~ri,
teoe weldaad aau
'fan dit Ittze,end

Allen, die mij,
mijne ttgenwoordige _." __.... l..:A
lemoedijl4 wordeD 0'" "Il

I, -;__....,..--+--+----_-++---'---i
W W.AARSCDUWTMo.-~~enal6

toeh der jaren doorgl!a\.an' ~eeft en I

been ~roemd geword.n ~ bel'haalld~llij~
, , avonturiers. : ,
r : I K041p (/«tt lIftMr ~ Iuf,' H;,z_ ".,lb.ndtee~Dil)g der Bolaao Liver Pad i

All. aadere sijn aieiSw¥riir. pnalleo,
• he' echt_ artikel. . . 1

1

"

, .

lfo'f. 15.-Diederich
soon 'fan den beer
6 m8.llonden..
No", 20.....;,Yej. ólUlllUllJII

NOT. 25.-Bendrina
heer Jacob". OaIJ··......... Id&seu. ' r-.., ,

1,

",

!.



lJ·t

lppi

, ~~t
re~
DciJJ·:;atle-
~~
f!
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"

V&mek ",au
Kaapstad •
Zoqtri:rier
Durha.ilweg
Kmaifontein
Muldersvlei
Kl~mlita
PWl
~~brug •
:t;Iermol) -
Piketbergweg -

Aw. Tulbughw. -

Ce1esweg -
lIreederlvier
Goudiniweg

Aank. Woreeater
Vertrek do.
Hexri-vier -
Hexrivier Oost-

WIlS. ,
dig waren

, en' de B .
zij hebben
geen hE.'t
VBn het dIE~'P!l'Elwprl:e'lcl!e
mede het
vuld van de tsche
den ln het aangen
ren zich zulke onweeJ~Uee~,eEleDI
honderden b,rgers
tentieo., da~ zij teu 'PlOllAr,ml'IJlï 'III7.. il"'''''An

lasting te' betalen aan '
van verbittenag
als een dreigend
voor de groote
nuarij zal
nog lang vóór
storm al los. l.l~,_<,""'.n,.jl", blllrlzet!8
Potchefstroom ,de
binnen, gaan het
te hjf, ontrukt
geveild wOl'denden
mede tartend, en
gewapende qlagt
wege 'gezonden

12 121 arresteren, dQCh
1 10 ding nemen de'
2 0 aan, dat de mannen van heti~m~eten nemen.. E.n nu
6 5 rmters en artillerie rvan
6 3t'i vergaderd, een klein leger

bragt om, bijna. vier ~aar na
7:m en vijand als onregtvaardig
8.13 nexatie, de Britsche vlag
8 49

1

onder de mannen, die ldoor
IJ ~ stone en een Sir B'irtJe
{) 48 1 zekerd met zoo groo~e 1

I
bezield te ziju ! En

10 45 gevoerde ZUid IAI.l'lti>il:lIl,DSllU'~!'n 9~ , blank tegen zwart·
11 47 tnsschen blanken

Voor de li
thans, een
Zl]ll. Wij
bittering welke
en Hollnnds<fp-
zou worden vardub
welke reeds beeft gevoerd

I
van Zuid Afrikaansche
In den Zulu-oorlog, an nu
Vnjstuatscbe boeren- m
Masoeps en de slecMs zeer
werking van memgeq kolon
Besete-oorlog. Het is ons er .. t!I(\,,,,ct

op de uitwerking, welke
de Transvanlscbe
zou hebben op de
'lenstammen. Zij die reeds
zouden daardoor worden aal~gl""~

III hun verzet te ,'oJharden.
door de hun toegebI'ftogte <Y"'~I1"hlt,,,,

ligt tot nadenken konden
zoudcn UIt de tl]di~g " de
nu ook aan onzen kant
en varsehen moed
boekies, Pondos en I

verre stil zaten, Vlegens
van den krijg, zonde
een meerbelovend voorkotn
wanneer Engelschman
kander vochten. De
langer duren en d~

, op millioenen worden
Vertrek van Kraaifontein - 1 t d" Klipheuvel _ _ 5 4:.1 kunnen worden. 'la, e

., Kalabas Kraal _ 6 19 I jelijk een vle,rduizend
Aanketnat te Malmesbury _-_I,.::.:Jf--r::C-"':-I!-__ 6_5C voor den krijg, ~oude

brengen, nog meer vab
P2mió zenden. En met'
2 50 vechten, wanaeer ,ten
3 20 v~rstin, in {wier paaw~==:_-_ !!+-_---4f--__ 3_M Basatos, TaltlboeIqes en

el i geloofs-
worden ne<BI'gree,c:h()le:n,
schuldig

Het is
belang dat er

f Tl'aosvaalsche
I zullen de ml}nD

c s. d ~zaken over de Vfil
325 be. Aardappelen,pr 3 bso =~~~:En zonden ziJ', mogten

7 Ib. Boter, per lb. . . \EIlerelI, oer 100 •• - 0 12 9 voorzigtig gen~Ó' ZI]lJ.
r : _ 0 3 0 b 1;>.

Eenden, per stuk .• llew!)n, die de otf'mg
:>7 vr. Haverg, pr. 100 lb. - 0 7 5 I Oardeelende naarl het

H d tk _0211'"
oen ers, per 8 u \ WIJ' er aan. HnnI1~

SpeenTarkens, - 0 (I I) , r
__ ...... I laatsten tl]d getulgen van

Dond«dag, 25 November 11 Karren I bezorgdheid om 4& rust
Vpjd~, 26 do. 8 do. l terwijl het.boogs~e belan__ .....-;-_.....--..rt-..,.,~r--"l...,..I en van het Britscbe Rij

\

zoo weinig moge)ljk aalllsQ:K>lii
zooveel mogeliJk: de
Jen en te sussen, schij

_ 1 1 0 DIeuwe twistappels in
_ 1 1 6 DIeuwe bronnen van onte1rn"El<umllela
- 2 10 ~ nen. 'Vat anders
_02_ ddlk1 3 werp over e ru pers,= g 0 2} gen omtrent beOOdigde '''>1,Ii-I.~""~,,,,"
_ 0 12 4 \ borgstelling v&ul£IQO
- 0 :Cl 0 voor het geval, dat hl]- g ~ ~1 I bhcel'en? De bestaande
_ 0 ~O o· \ nimmel' te kort ~es?hote

o 10- waarom dan eeoe meuwe sreoiLssElera
3 4 al eene die f\andruischt
~ ~ van de vrIjheId (ler
o l~ scben doorgaans zoo

_ 0 14 3 waarli]k, alsof men.
_ 0 12 10 boeren getergd wordg soJ<lateD, ook de VI'I,U<,.u,>,,, ..,'~

2 10yale Britten WIl

o neer wIj daarbij ZIeD,

St eeDe kriminele prosecutle.g gt de Volk;;tem, ,!egeps een
0] ll]k Diet sohe~r was
o '!!l in het blad rtel)ub,licElElrtIEii

Aank. Montagu .....-
Vertrek Ál.

CoDl!ta~r{
.Aank. Mat~D. -
Vilrtrek ®~
Mok. GrootÏDt. r
'Vertrek do. ,,-
Prins AJbeztweg -
Fraserburg'weg
Aank. Beaufort °PlTe•

.OIr1l"'PO~ltla1ie~,de ~nsek-
en Le l"ten vernielen.
vrouwelijk inaellit "lie
i, die w.k.~1" kin-

'().ti~tteIDde boe'l'eelhe~en j!'l'lIAn
beiden in. 'l'e (])d eI!!.A

E.f:llsabetb8IIDgeltomed milt 916
tirma te. Mo!O\>w,'
bltlen 91\'11 d~Kup

vell'!lndél~~e uJdJ\l1 !-Men ~j!'t dat
8lDstllfe beF.~dbeld

Welli!ellll!JlZJ)n dood lI&b,j hijnt.
reeds lOO dUiwe f met
,edood .-erfd, d"t her-

"eeliodruk.kt'. EeD
. vermeend hll''Yehik met
18, IDllar eerlang slAat le

n~'R011IC.nlllGou ...erneur, Sir Hercules
desee III Enzelnad ann-

...,.,..diilnliJk de kcrsd.jlen III Loo-
,F"brU&rlj herwnarL8,op reis e

Kolonel Colllojlwobd en
wl'gens diensten in

bijledel'8clulll verleend der orde

:T11llU6.
Vertrek Beaufort
Fraserhurgweg

print Albertweg -
Grootfontein

Aank. Maijecfontein
Vertrek do.

Donstabel -
kank. Montaguweg
Vertrek do.

Hexrivier Oost -
Hexrivier -

Aank W oreester
Vertrek do.

Goudiniweg
Bre6derivier
()ereswe~ ~ -

Vertrek Tulbagbweg -

Piketbergweg >

Hermon -

a. m.

Il jp.m.
12 9
12 5;).

3

=
5 51
ó 38\6 15

6215:

Wellington
Ladygreybrug
Paarl- -
Klapmuts -
Muldersvlei
Kraaifontein
Durbenweg
Zoutrivier

A~okotmt te

HEEN,

'Vertrek Tan Kaapstad
I' "Zonm vier

tt Dlll'banWl!jt -
" Kuilsrivier -
., Eersterivier-

_bo llIlkolDst te Stellenbosch
Vertrek van do.

" l\Iuldersvlei
A I'mK"mst te

I I

1 p. m.
I :l 10

3 2()
350
4 8
4 36
5 6no
,'j 38
549

ter-
£20, een I

Iloedtln naRID '
nIs Cl.allell!lt'T'
door schoon ,
liet niets te
beetje zwa!\r P~nLKMKNT,-Bij
tot ander- I we~boe){ 18 na eene r"",.nrli", ..

tot ",edenD,,~nnA' de doodatraf Dl!!t 4l tegen
; 2iJ stemmen DIt \ oorstel 18 uitge(!'aan
I '1'11.11 de Cbristelijke ~ruj in dttl{nmer en (groodde
I uch vooral op he\<{}o~el'.Jkrecht, dat tI® lereD voor
I een leven eischt, en ~Jt dnarop. dat , Wftll~ dit DIetI wordt geb811dbnafd, "misdade" .erlllenig.ruldJgcn.
I De be!tfljders "'IlO': de cloodstrllf "fotlrdenl aan dat

Pretoria aangt-\ in de Ianden. w:UU d~ straf wordt uitgeoefend, met
nieuws tot 5 minder misdaden I!'emet'gd worden dan wMr die IS

tweell9~ldl'rd PtUtaglel'8, waarvan 88 I nfgescbnfL, dOlt da ~e8 .oor den dooi geell misda-
en dRAronder de ,dll!:er tarugboudt, e~ dot het .. n strijd 1lI met b~t
'JD, Reeler eli' I méneehelijk I!',,'oel d~r XIX eeuw om een misdadi-
en bedienden, I get ter dood te brell!!,~.

!O:~oftn.lo., Gntes,' L-e'fenslIlOIl8 l!e'l'llllwenill6trllf is 'I'ast.g.esteld bene-
ds beeren I vees t'OO1'!C'narckltJke invrijheidsteiliug, IDêilln een

en de overigen vau geynDgellt', die dm jllrt!D geseten heeft., !btw1jzell
, ' heeft Ill!jrllven vnll bilrouw en rerbeteriug, ~ ge-

Europeeach belling ill Iwllztgd tid\eI.-ollM~e.I"steem.
Oosterscbe vr~- Gedurende de deba:lt..u IS er nOl! 1\1geLheolo~18eerd

beIIIQllbeloo!!hel!l der mo- en kwam zoo .. !;1 S~U&ll 1\18 &b161erm8Cher ter
der Porte en sprnke. Ge~!I1 wond~, Ill! men roovel" g~tehjken
Sebijnbear in \ ~odern, HoolDllcil eQ!!Gl'reforweerd IU het Parlemeu~

•"'I,,,,.nn DI~t IIl1eeDI het'ft. ~ .
de Porte ( Dil Kamer kri};:t i~ behandeliuz eene memorie van

de voorberei- , en sekeren beer B ,~ell Oommi. 5, dl" d ·"r den ml-
boteing tus- I nister ol.Llap:en 18, GiP MoJnnl!"1l vltn IIJne hoogere

AI_le1l1en seh onver- IU mng doch naar U)1l vOOl)[tjv~l,), .,wdllt lrij bl) het
lI:el{(o(netl,! ollderzoeke~l van !,.~deteu ~9z. Jlle~ wlldi.. belpen

ov,~Jtlt!teri'll!l"Ollifli'ldt1etiltlt!,,'eec:bilMle,n iD1\IIT 1 knoeien Zlllk IItn !pAk kom' ul4.eo roor het Par-
IS, out- I Iemeat, dIll •• men ~w<>Ollhlk m8JU' het heflst ZWI}lrt.

be"e3~igillf.!·.~.Gi~ielien.ll\n,d neemt ook I Jnmiddel!- h eeft ~~ Jileer B kennis gekr jtf'D, dat lu)n
dit! toch en ver- •. 011181811'Ill" eer{ot,PDt81ag" ...~rllDdri I~de Dardenellen, I:KCHTSZAKE~ Db reehtbauk I.. Tiel ~el'ft uit-

1)l;,'lVe'lTlncrder Kurden epr:llll, !redMn III de wk rau den prodrun.uF:lJr. R,
l~resJto.geD. als de tel.,. die tijdene dil 11l8tS61 verkl"ZllIjfen een oV(jnlr~ Uit

een courant "ersp+. had, W8lIrup noch de n~lIm
n8,."..,nq!DA vraag-rtuk 111 vnn den drukke! Ddeh dill van den ultjlever vermeld

brn.nt1,en~11I Men weet I stond ' Krachtens een oude wel, Uit den tijd VAn
1 ~apoleon, toen oe l;'!1b~eI6 pers &J1II banden laf, IS IJr.

k.·\Il8te stalin: I lt. 8tulgckll\llj:d. I:i:recbt zou hij el &I.~ Jin zijDe
..4"",,,~"ou het GOIl~erne- ' 'ft'rd"dL!!"lIljf op kunll~n beroepen, dat ~"O ltlj ID dezen

Wl.lleD \r~cbten schnldlg Wil!!, Jó JI.~eele perI! In ZIJ" scbuld deelole.
door IIIJ IS Trljj1:esprokl!n;, op grond dat er In den orer-

n h~t verlwor te druk ~erl1leld BtbrHl1 Wlij bet ourepronliehjk Itllk
(jnderzoek i.1I l.lllll- I:"drul,t bfttl ,
dAt hut plfll.l iG d~.l , liel 8\11nd}tlop dedJodcn Breestrnl\t te Amsterdllm
In .Ml(llotbiar>, den I he-fl toch nOIl vo"J!ieJlkel~l.I erD811jl~ f!et'oll{en I!ebad

ro:.'1pCI~~6ter,8n den heer bso half dOZljll -vetiNnel1 ZIJD m"t bOele en ~evaa>,!e-
pp.mnr,.,r_,>n nnrlf'"""n,.i •• ullln- ! 1118ges:rnfl, en nog IlDkd~n Wllcht dh !ot. De pullth:

ZAlhet ver- I b ooit Dl~t 7.oDdt!l' ~ril!pil)!i' "n:Jli"komen.
durell. Áan.de I OPl.lcuTEnllK:'i ~11D nnu de orol~ vali den dnl!'

Vdl',m,I:nellt plan h"bb n t-e I Eeu O.I. r llllitaLe ult:!1il1J1Q,c"n le nis voljft. I)" Ill¥! I~
vO(U'Kumt. um ,TaD hUl~, nnar ell ar.dere pJ_lso Nu Oinl:Vllnjlt ue
Verhloder~n op 'vrouw een klt:gmïn j, \'RD brulr man~ a:.t!t order OlD
de hoeiT Pareerl i ..als h6l\r eo;lI wl1!!ldl j;toot :tó.,.e~l !(uUlllne wordt

bij VOl'jldll, wel te ' 6lUJlI'eOOden, dien t!3 betalen" Een uur 11Itt'!'wordt
vprn"~Mont geen I!x~uw! ZOII' de wi.>&,.ll!epre.;en~rd en betaald; eD st.r11];S ltomt de

preUq:lllUu.r~'1l van zIjne l;ljde. I man thllll! om tepllt.dekken hoe weD hewlh.ed~ 0l'lIe-
al!"Ill.1'~9Cbi~U'nhlhn.-l'; ".an ,n nlln" hehl. .

f.

Vertrek van Klapmut.s
" MuldeJ'Svlei -

AanltoIflst te Stellenbosch -
Ver.re]f van do.

" Eersterivier-
" Kuilerivier ~
" Durbaoweg-
" Zontrivier -

.Aankomst te Kaapstad

p. m.
, 3 28

3 41
4 4
4 6
4 43
5 5
518
Ó 51

-.5 58

MALMESBURY
____ _ _ ----+~.--__il-.- ...---

HERN.

TUUG.

Aardl\ppelen, per 3 be.
Azijn, per hAlf aam
Beonen, per 3 be.
Iloter , per lb.
Biltong, per stuk
Beet, pel' bos
r~ileTen, per 100
Enden, per stuk
r Ganz,en, per .tuk
Groene Uijen,
Groene BoclDen .• .
GroeDe Abrikolen, per 100 ...
Hoenders, per stuk .•
Honig
Kool. per stuk
Komkommera, •.•
:KlIl'koenen, per stuk
LlIIloe.nen, pel 100 .•
Lemmetjes,
PlS11nl!'s, per 100
Rapen, per bos.
Speenvorlle1'ls,
Seld.m], per bos.
StrUl.sei ~ren,
Vijgen,
Wortelen, per hoi
Wi~teWoriels,

..

to'
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II 'F'1l
niet .. lI~t n I DJ<1 )ndlel'l~e.eell:en~e:j be!1I01~D hebbende, om
I1Il1llod""n " te kl . te k

. 'l'CII • ZIJIl gl'90 emer ma eeu,
,"""".II''''K g',lie blodt uit de band te. aan GEN(}E.\t DE

. PLAATSEN. Het is nietfDoodig, dour
' ...."lIlr':rl·." OIl'l.Vt'H!!~II'1im do weIbekendl:!eid ~tlin Plaal:aen, om er t'l'I'l

, H'óil=" I \'I\n te ".eggeD'.· Doch. onbekenden wil ik
,.k .~" .. L kortelijk 7,eggtln, dat '

vel'be'u!!! lUll ~I~t Do' Pla~ta beplant bijDa;twee duizend
redde 1"11" pOOe) Vr-n gemiddeld jaarlijks

honderd (100) vruchten oplr- '
veren, die van de it het Huie) verkocl,t

Z: 'd . worden voor Een ahilliogs (~l 105.)
v~l'lfcblfiti~"ek08tb~~e pel' mud, en egen pence (9a.) per

pond. ~
Ook is er een POPQli~nboecb omtrent lOOt)

yards lallg en 10 breed~t ~,n '~ken yoorri.nJ ~,
bont, dat verkocht wo't'dt voor per balk.

Kén (I) Rietbosch. ~etwelk .emiddeld oplv-
ver~ V:1~l 50,000 t.ot QP,OO ;". ten, en welke
goed gewild zijn voor:llse. .&billing (78.) dil
honderd. i; '- ,

Oun rent zeven dniz~d" (:?OOO) Wijngaard·
stokken, welig en ~nd j er kan nog re-l
meer geplant worden. :':

Vijr en twintig (25) llroeikampen met Lucern
besaaid en heeft ruim@$ voor meer dan veertig-
(40) Broei vogels, Vjjf.i (5) anderen-ook mt't
Lucern-die 'Foor omttitlt honderd (100) kleine'
vogels plaats geven znlf*n: . ,

Een stuk TuingroO:~yarda lang on breed.
Een stuk Land, " t omtrent voor t"'IlC

mud Zaad (koren). " ~i -I
, Lueern-landeo, gróo~:omtrent 460 yarda, bij
3W breed. . r.

Eenige KweeperlaDeqf laDlen van de lengte
van duisend (1000) Ma.
, Bet bOvengenoemdef:is slechta eene schets
van de plant..ge, w~an de' bezoeker zich
overtuigen káu. Al.dil grend kan. met lltand·
houdend vnst' water' b.j~ geheeie jaar door bë-
vochtigd wo~ep, . al . .

Ook beeft de PIa.tl(Jnog andere Zaailanden,
die d40r de Bant.&msri'V,ier beyoohtigd worden,
omtre~t VOOr'10 mudc{jlA zaad (koren), die bij
eenigsf,ns goede jaren i!Yan 40 tot 100 mudden
geven !vau een mud zaaJl. . .

Dri.4 (3) groote Blliten~mpen met goede
d.renkings en oveMloed\ivan weide.

Viet (4) sterke Bnjtenwaters, geschikt vOGr,
vee- e~ landbouw. ,s "
E~ WOONHUIS~ met vier vertrekken}

gezolderd. . 'l

Elf I(Il) '13uitenver~ll.kken, waarv",n acht

~!d~~atermolcn --m~ t~ee vertrekk~, ook
gezold rd j deze maalt 1minsted honderd' (100)
mndd n graan ~r jaarJ,~ocr reizigers, t~gen 511.

i••~ pe~~nt~eJder, gezOld~".
~.~ Stal Voor Hi ~~rden. met een W 6&,60-

huis ~r aan yoor vJeti lI~te WageDs, 00lC
gezold rd, Een Stal I)niêt onder dak) 'Toor
twiuli Paarden.. , ~; '.

Twefe groote Dorsch (br T..ap) vloeren. '
Bij fleui,gzin$ goed~ ~en ie hier &I gewQDncu

tot ortltrent zes hondeJ.a (600) mudden graan,
die .bt.-nen eenige ~4~den verkocht werqeu
tegen',.,l 10s"per mud.~,

De ~vraag Daar VJrachten en graan is zoo
groot, Id&t er niet. genqeg gewonnen kan wor-
den opt aan de beh~n te voldoen. He'
nrklaprt zich, ook, 'w~~~laats ligt op de
Grena.tn van .de groc~DJ kte Kroonlan-
derije~. waar goon vrttchten en graan kunnen
yerboqwd worden. ::

Ko.' eli ovel'tuigt u zelveu.. I ,. , ~.G, J. VAN WIJK.
28 tugnstus 1880" ~' <

. --P.sJ Do Onderge~~ende stelt zich voor,
wannerr bem OOnv?la~nde prijs wordt a&D;ge-
boden ,Iom een aanW!nlil~ aant.llosse waarden
~s totgirt er bij te d!)ieD, h.,~broeivogela OD
dito 6t¥ere, Ganzen eu-Z:Weepatokkeu.

Let j op, omtrent hJmderd (100) Ga.
'~Yen lall~n met de v~eren biel' omtrent ~n
ln~Ou;t~t In bet jaa_r: ~ twintijl tot vij(-~n.:;X;;;~K:.i

I UIT\1iE' OP!
j ~! -'

DE I Oo~~rgeteekeDdtl\,egens gevorderden
.. !lee~IJd ~loteD ij~bbeode zich, van zijne

bealom~enngetl. te ~t~pen en 'bet District te
, verlate~, t:al Tan hede~ af tegen veel vermin-
", ,;'" ~erde !prijzen lIitverk~n "Zijnen welgeassor-
. '< I . ~rd~ voorraad Negoiiegoederen, bestaande

h ,jp' · • ui~ el artikel wat tot 1nwelingerichte Bezig-al PJJ beid oort. . i". .
, :; , ,. Oe _ uta Elgendomm~ van den Oodergetee-
• !~ I hud.e ijn tevens uit de 'and.te Koop, bestaan-

de mt ~ . ii • ~ ;

I. E#, 1'0.3, bijna éér.ilmorgen groot, ingeslo-
ten, w-!arop lltaan. een. afbouw ala Woonhuis eo
Winke~ in gebruik Dutt P1anken Vloeren to
Zolder~ benevena Pakhtl),a, Stal, Boenders- ~
V8r~e mokken, <allea ~der IJzeren Dak en
het . te Gebo!lw in ~t geheeie Dorp.
n. . nen 17,18 en ¥, ~lf a ~waalf morgen

groot, aarop ataat, eeu ",eltngencht Woonhis
met . boolgebouw ann~, wekverbuurd bane-

. "I' ,

venS u oP. zich zelfB~od Useren Gebouw,
ala' Pajhur. in gebrnil4' 'Iicx-.h tevenll als een
~Dlpl~. Winke)jlébo~w )lIgencht. .
lli. Pedeelte van EriJ.2 met de daaropstaam-

de Gebjntw,u, wel verh~lrd.
. Ind~ op aekeren y.Jd Diet Terkocht lIulleD
deselvel op later te ~D datuDi puh1iek.wor-
den oprYeild. , " I~: '

Pjqu~tberg, ~5 No,~ 1~. J:. ZOER"

ERN KOSTIlAAJt
Afrikmltl ;-" I k bell
VOIC~18 _erl"f' n, U.II
beerd, Onillllgs
POCOCK & Co. Ik
:E.n mijrorr ¥ollt!'a
loosde het dier eeue IlO"VfeIJl~1
D,a begon het weer ~e

M A

WAAIIDE H
,8oe',elmiddel voor .Voe ••llIll(u,um
ti'gd. Na een naau',. nrcememiuu
strekkeu wat hare

Bij de wedstrijden
j1ullIfCl:IA&IJI,be'ideeuer M~cbiné
lI'lIl'krellllD ZiJD in een mededie

klijke Landbouwmaatschappij van ,,:1::nlrtsl8.1nd.
, is Rall R. Hornsby &. ZoDen ve:rre,'h!1T

oes ..1\0 de geheeIe wereld,

Een heer (de
wera een wiiDPr
morgen rond ik bem
aan bevolen hsd een proef
.den avond een volle desis.
den IQDPun weinige 'aren i
dat ik nu-een dQllia wil

, Oserton, III Julij 1

WAARDBHIRllB~,-I
mij geaonden hebt, een
in beter ge&l!ndh~id en

.' '

zoOv:eelprijzen als e~e ",I IIU"'J'"

" eerste prijzen i "
tweede " "

,. ",

" " , "
" " "

Iin hetbijzonder
I voor Koloniaal'

~ebr4ik gemaak
! -

Dele Olie kiln of
Kortplllarkl~'re8! ,
H. & D. HOME. Cer,a;
Cal.ini,,; H. REBoen,
KING, Oudtebooru ; U.
Oost Londen j EKlITKI!:N
BAnny & NcJlvEN, Ri
GEBI\H. HEROLDT, ~h

In
N.B.-VoGr het :

gemakkelijk r;ij'j 0111 roe
een jongen vog.! <Inder

De Dosis voor e-n,I. dr.rokje of ~I.pil op::
, Verkocbt in bottels,
-de uitvindere,

I Vaste en
•• nnaam ..
I Vaste en
iV.Idroll.rs, ens., ens. ;
~ I.-ndbouwkundige Jlagu:i~

l:'.t t,~.. groo.

N.B.":"'Zotg dat gij het
Daim en ona adre,s
J. T. POCOCK &

QT DIJ Botitll
60

"
ell

'24, GSTRAAT,
EN NO "

SCHAAPSOHAR:
, Tlliohou"eelen, Tuin
Baden, Ovale en Ronde,

I KAR EN
! ltijtlliglampen,' Glazen:
Sta~teD eo Moeren, Kram

GRA)' EN,.

GROOT ,ASSORTIMENT.

IJZERW
1

DE

Permanente Bou
IJzeren.
IJzeren ~Clllot$qllle
Gewone
Patente
Veren TOOl'
Iknnet V
Patente VDuu'ljIlflgt::il"1S

-Patente
Patente 1Soi()rln8i~hlnes

~uitsc'tiBier.,H RUPERT!, St. f.I?Óorge8trlat, 55. oni·
•. ~ tbana,sx:,,, A.rethll8&·'

1 :KilteD U~\zén~r'Bier.
oeete k aliteit, 4.dC". ql\~s, di. bij aanbiedt
.TOOr loja. per dozijn ':1·

. ' 1.

·i
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e~QIlDell
n~n,
;:erd~u
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~Ill\i':s zoo•,:a, wor-
·n.t He'
gttop de
d'~Dlan-

J.:;'hi-rDDeD
~

,liven.
vk.

li'
()'I,

:hi .,oor,
t "nge-
w'.rden
o~la eo

<lansen
re~.t een
"!lit-eD-

~~
\!

~

O;P!
•

rdtrden
at}zijne
• tli:?ct te-
,efinjn-
..;~r-
81~nde
) ~ezig-
~

'rJietee-
Je!iun-•

1 Wagen-
en ... ook.kl roce
i

U.";

treg-end ongeluk beeft Znterd~Q
jlevondon nabij IJ muidep.

benevens andere heeren an
bet stoomscbip Prmse» 4mnlip,

, UItgeleide doen, en huune
laatste oogenblik vaaru'el toeroepen

daartoe aan boord der sleepboot
die de Amalia Wilt dicbt naderde en

de zuIgin)!' VBn bet groote schip wet<!
dat eene botsing bet gevolg was. IDe

met zoo groot geweld tegen de
in de verwarring' meende dat de
en zinken. Veertien studenten

de Amalia en moesten zoo, daar dit
ophouden, een gedwongen 1I'elsnaar

Ve~heldene penonen werden
UIt het water opgehaald, sommwe

O'A.rW"UT. en één student. zoo gevaarlijk,
een lijk was Het ra, voor het ver-
der ~Ieephooten verboden om pils-
te nemen, als de maalbooten ver-

naam van den overleden student is
Sneek. Hl] is met groote plechtlghbid

1l""'rAVt!ln.
Duitschland hebben zooveel wllter

eeu deel van Gelderland en Utrecht al
IS. Hét water bhJft nog steeds wall-

'.Mn~;crC plaatsen is bet locaal-verkeer
geetremd.

vissebers, die, niet teHed~n :neU de
vu.""h,pra op allerlei wijze te vervolgen

bensdëelen, ZIch ook aan de Duitechera gewaagd
tot hun plicht gebrnchr. Er i~ een trae-
tusschen Engeland en Duit8Chl~nd,

zee-hJn bepaald is, die de E'ngelschen
overschrijden, dnn bij noodweer of der-
nOOIt om te vissehen. Zulk een tractaat
tnsschen Holland en Engeland w(;~den

I

JER.

I ~
"·IOTORIA. WEST.

~eq weet da* eene deputatie van dnt -distrikt n!,.l\r
K~~peta.C1 geweest 1& om den Premier te 8~re-
kenl ll~er" de jnogeliJkheld om de Burgers Un
d~t, dIstrikt. van de oproeping tot pers'lon-
It)ke dienst I~ Bnsutoland te ontheffen. Zir is
QP il dezer op het dorp terujrg'ekeerd, en daar op den'
20sten de mon~terlDg zou plaats bebben van de 400r
be~ lot lIn.ogewetenen, werd op dien dog eene publieke
vergaderInIl gehouden, nau welke de deputatie r er-
slag deed van bet resultaat harer zending Een g;too.t
~~tnl mensehen van buiten WilS toen op het dorp
bijeen,
pe heer Jordaan voerde het woord cn verteldeidat

de! heer Sprigs" eerst veel bezwaar jl'emAAkt had' om
!)IlD !let verlan~en te voldoen, daar ",pIe distriktenin
8OQrtllleh]ke positie verkeerden als Victoria West
maar Ilater na den Eerw. heer Jordaan, en de he~re~
Aural, Adams ~n anderen, die de-deputatie veriltllleid
hadden, gel'oo~d en met zijne kollegas geraadplêegd
te :~eoben, t4 een gunetize bescbikking wn. g~IIODltlO.
Hl) had nanielljli erkend dat de Burgers van Vidoria
W6Ilt eenigsine in eene positie bij nitzonderin~i'Ver-
keerd~n., en zou dU3 t?vreden eiju, als bet distrlk~een
behoorhJk IlAntal v TI \williger. op de been bMl"'t als
aanduel in den ~lU!t, !!h~ door de geheele kolome "'iPoet
gedragen wordon. !
I Del heer J. G. Auret meende, dat Of8Cboo~ dit
!jeene geheele 'ontheffing van de di'eD8~WM, men het
~och eene aanmerkelijke conceesie mojrt heete~, en
dat ale men DIet tezen een Wflllig- mêéitea~ k08t~~ opzng, er vrijwilligers genoeg zoudên te
~Inden zIJn. {
I Op voorstel van den heer Hanau werd toen lf'ene
Ilom~_issie aaogeateld om vrijwillilrers Ran te wetven,
~rwill tevens. voor een aanmerkelijk bedrag ;verd
ipjl'6e breven om de .kosterr voor dien mnatregel tI'
~ekk n. ~

I
TELEGRA.F.

i
VA1~ WEBSTERS AGEN-
TEN)

I KAAPKOLONIE. ..,

!. Mosselbaai, 25 ~ovember ..
De Kmfnun, Castle is gisteren van Iiaaps~lId1aan-

gekomen en lieden namiddag om 1 J~rooat,t,lII\lte
s:estno~d. J?1il Teuton. van morzen 8angekom~D en
.nn mIddag O~ 3 uur naar KAApstad v6rtJokkenj

[ 1

BEAUFORT ~ESff. -t ~.'~1
ZWARE VERLIEZEN AAN VEE. ~

EEN BUl1GER OP WEG OVERLEDE~I

".. (Webslers Agentuur.) i ]
Port Elizabeth, 26 Nov.

De Dunrobin. Cast;« vertrekt heden namidiIaJi met
de ~qljl'ende pilsesj!'iers naar Kaapeta1 :-Den bter en
~el. rilli~m8 en kind, mej. Rice met vier kinileren,
lODge~. Rms, den heer Tllylor.

I

MOO~DnEDRIJVE~

I (lV,
Zo4dag is door AAY"~"'V

dell lito een
nabij diens nlllllts'IUIJI
Het ~oofd
bet litk droeg

Vn daag is
tijdin ~ebr8llt,
VRn Kosano na
bell bij doo ba
dravJn en gedu
maakt, De

GKI'~I' "enRob nei land "
!{etc WKY", was
.man ant Jenners
Ind getrokken.
Vlj(ln~ to zleu. !\Ien
iuge~okkeD ,I voorbij de

I .~~----+-----~----
De IBeroering i

-ii~--
D~ Transeaal.

POl1hefstroam het
GBHEGTSllODKS \'EUItO'OP'IN,G

STELLENBOSCH.

,nteslo-
lhtlis en
)e~n en
le$- enfJ* en
, ~
rnctrgen
X>fhuis
I, teue-
eipuw,
alt een

nubliceren thnns het adres aan Kaptein U IJS,
bet antwoord van dien heer ;-

ADRES

" Moddergat, 23 Nov 18ëb
, 'u Den WeliEd heer J D. JUIJf', Jr , Kl\pitein der

I "Mod~ergatsche ScherpschuttersvereeDlging .
.. :jWaar4e en zeer Geacbte Vriend,-Wij, crider-

I'etáhl.eDd1n, leden van bovengemelde vereeniging,
kunnen mat nalaten ljEd. bij IlW vertlek naar het
tooneel dE!! oorlogs, als kapitein der Stellenbossche
Burr:ers, eén adres van achtmg en sympathie alln te
Dieden.

"; \\'1 \ hebben li als kapitein onset vsreeniglDl<' Einals
Jl'lede-burJer en vriend leeren hoognchten. Irnmera,
in 8\l deze]hoedamgheden hebt 11"11u ten "lien ,lljde
ife; vTlen~ehJk, bsscbeiden, minznam en tl!rm. niet
all~n jegens PM, maar \e!iens allen betoond. Innig
lIPi~ bet ons, dat wij u voor eenen tijd moeten mis-
I!.fn~ WIj behoeven nanuwelijks u te venebren,
lIatiiwlJ ~~l voor u voelen en hartelijk met ti 8ym-
liatl1l8creJl, In n'nnmerkinfZ nemende uwe persoonlijke
qel,n!len ell opoff~nngen, die jl'1]u moet Iletroo~ten, lont
stUn het Rchterlaten van een dierbaar gezin. Aan
de andere 'IJde echter moeten wij erkennen, dat h"t lot
Jla&u\Vell)lis op een en meer bekwamen en gesebikten
pelJ09n kdn gemllen ZIJn WIJ heeten onze bu;rvers
gelIJk met zulk eenen kapitein aan bet hoofd en ver-
tr()IJwen hilll veilig aan uwe leiding toe. '
, ot '''IJ aindigen met u des Haeren besten zezen op
I)~n 116VIll\n'ollen weg toe te wenseben en vertrou-
",ep, dat Hl] u met uwe menschappen binnen kort
in .. eibgh~ld ZIII terugbrengen.
, d WIJ neemen ons, hooggeachte lIeer en , riend ,

.. U we Dienstw- Dienaren,

4' JIlcobus J Rous, president der lL S Vereem:i':oll,
j. Tielman J Roos, secretarIs der :M. S Vereani-
" jl'lnlf. G. D. Roos, S. Malan, J. Heudriksz.

, .. C. W. Hendrikss, J E. Scholtz, Theo. Rei-
"nec1(t', H. T. Malan, P. BredeII, J Liebetrouw.
"J. BOBllOUW, jun, P J Bredell, C. VAn lhahl,
"D, P. du Plessis. O. Jl du Plessis, C lJI~be-
= trouw, J F. du Toit, A F du Toit, J C IC
" du Toll "tt ~

.n~edt Al'l"Oonp.
Dlnnuwkhp, ::3 ~"vemher, 1880.

do Heoren J,\l' Hon, T. Uoos, G. Hoos ell
Vr.ielld.eD, di~ het adres ollderteekOIld. beb~ll,

NATAL
(lVebstt.."1sAgentuur)

Maritzburg, 22 November.
Del 1\01 Secretaris hield Vri ,da!!' zijne bl)dget-

rede. I Bet slIldo op 1 Januari] 1881 wordt ~&Ch"t
op ):82.770. Met du voorgestelde leem nlf van
.£:1,400,000 zal de schuld der kolonie num 3 millioen
of £9'1118 7d. per hoofd bedracen ;

IJe Raltd beeft !\RU Reg-ter Pbilips een pMlsioen
toegestaan én fsl verzocht worden, er ook ,en' te
ge~eIl aan Sir Th Step-stone. De vooreoalige Speaker
krIJgt een pensioen van £300. ;

Beaufort West, 2iJ ~ov.

~l de afde~lingen, voor welke de spoorwég I!e-
.b~ull,!. kon worden, bebben een gedpelte der n,rll"tl1',
die ZlJ leyeren moe8t~n. Opjrezonden. Het "totaId
der doorgetl'1)kkenen bedraajlt 1'70 Geen rnl,de
nfdeelm* heert tot nO'; toe hilt volle !rontlOJl:Elnt gc-
e-xptiid.eerd, waar het oDtbrekende wordt allu doten
'l'erwlltht.

~
~ .
. ~~
:;,~nt.
•



nr HlllZlDllIG.

1odiel'ltcte'lle!II&"lenwaren el' eenige betretren4e
de Burgerwet. El' W"
deze wel binnen de jari8'

, ; maal' bet Hof kwam
wel het geval Will. ,-

drie matrozen, die iW~D8
koopvaardij wet Teroordeeld

o.a., 'van a) de kosten, die
van hun ,"rag, h~

ino..l!Da++... het Hof dat de 1010 in
np"",".'''I'iI!·'''''''. zon worden opgegevon.

tIS. LOUW.

om, £285 te verbalen np
p~,~e.Ii;lgeteekend door B. O. B. Lo"w_

pë.~IosI~l~ door do, beeren J. de Villiers,
en E Faure. In de defenBie
dai verweerder, de beer 14. ,

, ~iet had geanthoriaeerd ~m
~dese zaak te bandeien. An"Yo·
en. de KDrte verBChenen voor
. Leonard en Jones voor ;YeI"
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DS,tUi:M01ND 113. DE JUXILLAC.

IUl.IPlll,at.,evan ad.,. Jones om den ve11'eer-
te beletteD, ~kere goederen van

werd door adv. lnnes beatre-.
dat de goederen niet te identi-:

Het Hof weigerde bet geve~ deri

"".

;DllNGfSD~AG, 23 NOVEMBER.
TAN T Alf ESTEN.

R.n,nhkiJ.tle om dien boedel onder lekwea·
op eene scJlnld, die in '1853

aaIll~OI{1i.a'~,werd afgewellhu. ;,
y ~ + I

'lJ8. HOMMEL. I

Adv. Giddy, ten versookë
ll~tn •.~nlS van eene andere

iecllts<:helldU:lKverleend op groD4

I;
CURATOR IN: lNSOLV.lNT.lN BoeDEL ':

vAN L'II BOUL

van adv. Jimes, ten verzoekel
werd order gegeven tot aabhou-i '
Brown, wegens minachting 'van: 'RelUlÏ~

D&Dl~ den applik:aD~
n.lf....'IHiT.ilA kPltlniagerrilllg Partijen wOllen te

;JCl,nKlel\tlgtl',eteeoligiog opnam.
mjn voor anders, die
kinderen naar Stellen-

nnVl1IlVlln.,.'te ontvangen,
, opgesooht.

, 1)'Q1i'l'l_ilell,de magnen, met een be-
lam~jtelJ'8Dd oogl bewaakt worden. " be

self' ~e ov,r en segene Stellenboat'~,"
een i~r, diei~D onl land en rolk be~g

IMn,.Y"'~T" 1lO.n11L VANTBOlU8 BdC1il.'

G. Jones werd aangesteld tot ,I
r

: BABVET t1B. FINDLAT ..

'fan clen Prokureur· Generaal,
i applikant, om d. IU'bi~ .. iq

,QIl.I~bonpe'ln'fennoo'tschap, ~T&n ~Jed
1.eJIl.n~D I Me. Robert leden w&ren g.~ees~

ván bet Hof maken, werd~ d~
beraad gehouden op gron~ ~1j

Itwijfelachtige uitwijr.ing.' '
Hof •• rdaagde tot Donderdag.

," '[ ".---
, iDONDjERDAG, 25 NOVE)lBER.

: I BARVJiT VB. FUiDLAY.

, 'zaa~ was oser blijvenstaan 'van d~
'DD'''''''''''' lul,nu'. Bij die gelegenheid wu:er ee~

om zekere scbei~.regttrlij~e
regel van het Bof te maken,

erweerder r.icb 'verzet hadj nan:'
die nitspraak zeer onbepaaTd waiS

... ,"'"" Iiiikheden in kwestie volstre~t nitJt

DemooforE!JrUer eeide dat hij de zaal( llaau~-
"'-"-'~''''o'':ertfrOlZen. en bevonden had dat de

de rekeningen bad doorgé·
ovenwel te betreuren, dat dese
al te vele iuge-wikkeldc redenElu
om zijn besinit,' waartoe b,ij

te regtvaardigeD. Over h~t
uitapraak t'venwel eoodanig, dat

van het Hof moest gemaakt worden.
'.mnlieat,je werd dieusvolgens ingewilf'gd. '

REHABILITATIE. ,

werden: J. H. Badonh011t,
Nathan, J. W. Steenamá.' I

van G. T. Reid voor rehabili.
op grond .dat ér ~n

den lDaolveDt gehonden waren; in
kan de applicatie he!Diflu-.!vd

liIOlfMORT tlB. LETTIUSTEDT. I
bleef OYUl'ltaan. ,
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