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Vertrek Iren lij' 0* de ..... ..tU.n
IA"kom.t van iedere ~to(lmh!lOt
en penl! in iedr~ 28 da1!6f\ wor·ll

. ttrcl.t ~aD Natal Daar ; >' • .

ZAN:ZlB Alt, .
te Delagoabaai, Inbom_ne, Qu'

MOllmbiqu- atIDlellgendll.
Retou.rluarljea worden oi.gereikt·

, minderIle Prijsen. . ! ,
Voor V racbt of Pesseee "oe m~nd1Kall t oren der Maat8Chappij, i,de

atraal. '
THO~. E. FUL~ER, :.

Direkteur Ge'"eraal voor Zuid' {,ika.

in ~e. 1 ~pan
'condltlé. ,. '.~'....i..,H. D. STOFFBERG .

Paarl laten ~ber. ]'880.
JmVILLIERSl F!AUD "Co., AfIlagen.

...' , ~":f.lt ... ,__., __ ' ------- - ~ !

.oreeste~6 Hallde!~ba.k.
. 'tt"" " ~"'Berllt ,~AandeelhOUde~ .

TNGEV~L,E ~kelen se, '2SeJi' 4.s n.D dt
1. Akte ..álI·O$reie.nlccnhat, r-chiodt hierbij
keolliage-riqg, dat- de. JAARLIJjrSCHB ..AL-
GEMEEN][ VEBGAOERING~ VAN AAN:
DEILliO:dD]IJ~·.f gehoud-en worden in 'het
.Baakgeboq.w. op , .

Woensdag, dbn '12dt6n Jan.' 1881,
DES VOO~MlOOAGS lO URE, ,

Ten einde deo Aa)ldeelhoudors >MnAlpmeêD8D
Staat nn d,e aaogel~ge bedott.;aer Banlt 8,n b~
Rapport dei' Dirq'kteDren ..ópr te legift, ala
ooit het bedrag ".n een diridend te .be~, en
drie Di.rekteureu J:a .. erlrieseo in plaat. n.o de
heeren A. A. LJI Roux, A. a DUTOlT en On.
DI VOs, die bij \leurtwiaeling aft~en. maar.
be ..oegd ..ijn "Q;or herkiesing" eo' 0111 Twee
Audite.reD te ki~. iD plaatl ",an' de heeren
Dr. L. W·:Ouo.;eo.,J. G. FUl8LICB, die mede
herkiesbaar ' sijn ~ en verder. om algell1eene
.ken te belJandelen. J'

Voorta 01D;~lIreo. Artikêl ~. der Akte no
·Kontrakt; te bealiuen over bet voortutten der
saken no d~ ~nk. welker ~t.aan doopt op
d.~n Slate~ ~Qilber :a&nltaallde, ..oor nog een
nJdvak nn tien ~10)Jaren. ,

De D&me~ van fKándidateo, die als Direkteu-
ren eo Aadlte~tt. sullen worden voorgesteld.
moeten aauldo ~ 'fan Direkteuren worden
bekend gemaakt ,óór of op
Woenldag, dep 1.Gden ~ber .&aD
1ta&Dde, des YQOl'mlddags, <lO aur. . " .
N.B.-~ den ..uden Deoeaaber 'aan-

ata&nde en. den· leden J..ln1i:arij l881 zal goon
transport' van Aabdeelen plaat. llebben.

, Op Wat 'van' de 'OiNktie,
.... BERNHARQI,' Kaui.r.

W:0roeater, 26 ~"ember 18eQ. ". .
' ' n. ..

O·VERLEOB1'f-iOp Zatnrd&g, llorgeDj de •
. 4den Deoeaqber,mijn geliefde Echtgenoot,

de heer BAB'l'lIOw;aUS. SIIBIUTS. :H.C..." ia den
ouelerdoll1 Tan. 851jareo-eo 11 maanden, n. een
lmartelijk lijden van 16 dagen.

t A. J. SIEBRITS ,
; (geb. BURTHA)I). ~ ",

Paardeberg, 7 bee. 1880. ',
~~~ ..~~ ~ .. .a ..

.' ~ OVEBLEDS.,-Op O,?nderdag, den. 9den
deler, te Yredenburg, Eers~ririer. on.

teedergeJiefd Zodntje, PITRUS JQIi.uns. iD den
.' r. leeftijd van 20 ~en_ Diep betreurd.

j J. f:J, nN BLOMMESTEIN,
J. ?S."UN BLOMMESTEIN~

: geb. MARAIS.
Kaapttad, IQ ~eo. 1880. .,.
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. DE Kon.

COURTJUVIRII, I~~.a .. '.. "'."", ....

rat als boven'
op Dingadag. 21 December, om 4,:nur,
dags. Geen lading _I ingenomen
12 uur ('I middags) op den dag
Puaagiert gelieven aan boord te
Ooatkaai, (Alfred Dok), niet later
namiddaqa.

Voor Vracht of p8Sl!age doe men ~1'04:lk
de KaDtóren ...an· de, I, Union .t' o",""U~"""'1f'
maatechappij No. 62, Adderreystrdt.'
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. DE Kon:

DRAPB'R,
. alit boven Yel't.rellJ[l~n

(Dinplag), Ho December, om ~
giers gelieven aan boord te gaan laan
bai, (Alfred Dok), ,niet later dan
D&middaga. .

Voor Vlacht of Passage doo men aatlZCMl1r:
de Kantoren van de-" Union"
maatllchappii, No. 62,
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, T·E
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,"'IIRIGT,

rc' K.I. K••. Mall

UITKIJK;: .'KLAPMUTS.
l· i ~T .

E ~volgendr ver~plég 'fan den Qnderge-
leekendel zalp~aata !hebben .

.o~~g,!laDe~~&~8.,
~.urnn IVI~KqcHT ~ULt'llf WOIll?IIIT,.

Efsrste kl. PotberB Ezels, ~ 2tot 4,
Jaar •• o~ ~leërd .Paar Ged~rcfe JUrpaarden. &ninl!

Gedrfl8le8riJe Rijpaar!'len. mak onder Zadel
Piaar Jonge Paa~en (egaal) .
A&nteelbeeaten \'an goed ral, IlÓmmige in ..... - ~ t:ljW!f!QW 0.,

'melk ' . HET gEEF!'!' DEN ALMAGTIQ'EN GOD
SPan Bastaard 'lIrek088en \ . bebaagdf .op den 7~en dezer mij. door,
Vette Slagtoaae~ : den dood te: o~tnf!men, nnju teedepbeOllnden
Vette Merino HamelI . en zeer geliefden Ecbtgenoot, den beer I",!
l, Kapater Bokk.n JACOBUS DIO VI6L1IRS, "AUL zoon, in den ouder. '
'j, Varkenl . . . dOIl1 van 76 ~~n 7 1D8Á1Ide.~en 20 ~n, n&
Span Ezels en ~ Jl&l'r Kar Tuigen (DIeu" ) eene g~llIkkl~: en genoeglijke ecbtverbmten il
'~lIggietl, 2 Oog: Karren; eo wat verder zal van ruun ~9 Jari3n.
: aangeboden. ~oráen. ' Zooala Ik heop en vertrouw, is hij .in de,
!. ;~. C. F. BEIJERS, M.zn. eeuwige H~.rlijkbeid, want bij is zacht en in

ik, 25 Nov. ]1880. v~ede met zIJn.$ Vet'I~"ontgla.pen ••wordeDde
. i bl) deze van dl~ voor ml) zoo smartelijk en on-

herstelbaar v~rhes aan Bloedv!!M\'1lnten e n
V rieudon kenO!K gegeven.

A. 'M. DE VILLIERS,
.geb. TSt:ROlf.

AA1\ Famil~ eli, Vrienden wordt bekend .
gemaakt,:, dat op den laten Uecember I

l.1. onze toede~geiiefde Moede!' en Behuwd.' i
moeder, Mej. dtl~Wed. P. N. H. LEfBBiJUlinT
(geb IlE BRUDI); overled~n is iu den ouderdOIll
-.:!'" 58 janln, na een 81D&"1'lijk en langdurig
hJden te Droetdj', Tnlbag~. . "

; A. J. LEmB&ANDT,
. Ca. TElTGE,

en g$all1enlijke kinderen.
'I'ulbegh, 8 D;c. 1880.
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; )1'. ~l! ombootr! d-ser Linie v..~reklc't!D V!lll

§ Kn~plt' ad .1I'I'ar ].,Qn(kn om ~,n.t .
}\i"i!sdaw. via MaJeira en Ply-m., e
Be/eI,a 'n ASMII8i~ aanle.jlgellfle ffP ~r

",,&Cbel,tijtlefl. _ReIG~r~T,iI "ortl~n ut
lo~H edl" vrrmHld(·rlnl!.v.a1l,10per~t
b,~el.'l>d en d~ Kaap'koloni'e en Na1a1. ,

. 'Extra Steamer _.J DUART CAsTlJE,
Downy.

]>00. 14.-KINFAUNS

Paarl, 9 Deo! J880.
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)qclerirel~·ke13f.e wenlcht tev:ens offerten te ontvaugeu voor

oonhdis, niet te groo~, met'! een Kleinen
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!an e:iaJ g~ lit het Distrikt
deJl'..jSeêr~,tAriI'Calvinia. Ve 'dkorPet&chap Achter Han_'

vijf uren te ~ van' het ~. langs den
grooten Aclitel'Vt61d8.\veg, :groot omtrent
Zeven DuiZend Jm Een Honderd (7100)
Morgen. , . l" .

E Otider.getee~n~, beBloten hebbende, om
zijn groote [Boetderij kIéiner te maken,
uit de hud: te koop alln GHNOE ,\1 OE

'PLAATSEN. H./t it bijoiL" 1100dig, door
chi w~bekendheid ~vail de 1'I.ItataNm, om 'er le<el
'.. ';"te &eggen. Qocb voOr,on,.ekenden wil ik:
kortelijk: leggen, 4at, . ,

De PJáata, beplant it t:net bijJla ~"eeduizend
(2000) Vrucbtbooimen, die gémiddeld jaRrlijka
honderd (iOO) m.ddeD dl'OO!<6vruchten ople-
veren, !ij. va.n de J\>laata{uit heL Ruis) verkocbt
worden :voor Eeu ~ond Tien shillings (£1 lOs.)
per mud,' en geschilde Negen pence (9d,) per

1 pond. i
, " Ook ia, er een P~pnliereo~b"omtreDt 1000

prda lang en 10~. met een rijken voorraad
bout, dat verk.och~ ",Ql'dt -.oor £1 per balk.

EeU (1) ~iet~b; hetWelk gemiddeld[ople-
vert van 5~'OOO it;ot 60,000 Rieten, en ~e
goed gewild sijn ;voor seven sbilling (7i:). dit
honderd. : ' , l

Omtrent seven: duieend (ïOOO>, Wijnpard'
stoltkeo, welig e~ gewl&d i, er kao ,nog veel
meer geplant worqell .. ,

Vijf en twiutii (2ó) Broeikampen-met Lnoern
OOZl\&iden beeft ruimte voor meer dan v~rt.ig
(40) Broeivpgels.: Vijf (5) an,l('rl'n. ook ~et
Lucern-die voor bmLrent bonderd (lOO) kleine
vogels plaat. geveri sullen. ' .
. Een stuk Tuingtond. 200 yards lang en breed.
Een stuk Lan., groot omtrent voor twee

mnd Zaad (koren). -
Lncern-lauden, tg~t omtrent 460 yar'ds, bij

350 breed. :
~oige JCwP9petlanen. zamen van de lengt.e

Tau dnist;:11'J (1,000) yarQs.
.Het bovéngeuoiemde is sleobts eeue' schets'

nn de plaD~e.: \\,&ar\'an 'de ~oeker sieh
overtnigen ~ :AI eie grond kan met stand-
boudend vast water, het. geheeie jur door be-
'fOObtigd'worden.; ,

Ook: beeft de flall.t8 nog andere Zaailanden,
die door' de Han~msril'iel' bévochsigd worden,
o~trent ,Toor 10 Ptud<lf'i, 1',.... ,1 (1,"""")' olie bij
eeuigsins goede jaren \'1\11 Jv t.ot iuu urudduu
geven van' een mnd lEM 1.

Drie (3) grootie Buitenkampen met, t(oede
drenkings en 'oTe~vloed van weide.

Vier (4) 8t1lrk~ Buitell"aters, get'chikt 'voo1'
vee· en larrdbouw: . " '

EEN WOONUmS met vier vertrekken.
ge.olderd. . :

Elf (11) BnitA,nverirekken, "aarvan acbt
ge.olderd. ;

Een Wat.ermulj'n met twee Vertrekken, ook
gezolderd; dese ~Ji8alt minster:s honderd (lOO)
muddên graan per jaar, voor reizigQr8 tegen 5s.
perlDnd. ,

Een Kelder, g~olJerd,
EcD Stal voor 16 Paarden, met een Wagt'n-

huis er ,aall voor vier jlroote W'8.J!'ens, ook.
ge.olderd. Een Stal (niet onder dak) voor
twintig Paarden. '

Twee groote Dorsoh (of Trap) vloeren.
Bij eenigzin. goede jaren is bier ai gewQIIDtln

tot omtrent r.es bonderd (600) mudden graalI,
die binnen eenige maanden verkocbt werden
tegen £1 lOa. per mud.
, De aanvraag naar vruchten en graan is zoo
groot, dat er niet genoeg gewonnen kan wor-
den om aan de behoeften te voldoen. He'
verklaart zich ook, want de plaats ligt op de
Orenzeu I':!U Je groot.e ui~trekte KroonlaD-
derijen. waar- geen vrucbtên en graan "knnnen
...erboawd WUI J"n. ,

Komt eli overtuigt u zetven.
o. J. VAN WIJK.

" i ~ ,

Publtekë
Vaatwerk,

-_.
I • 1,

D'E Onde~teekende. aieh
kocht hebbende, 'ill I op

D~ngsdag, ~,14:
[ .... ' ..

i:~~:lr :t
" lr,\;:,~.
-il~ ::; il;L, J
" , I, '.~,

I: I
, ' I,~::·~, '

's JlOBGIl'IS TU l{) UJI,E pUCU:S,::

,'publiek l~~n Verkoopen ... .Jl sijnen' WUi-
...' kei, blJ .het SPO()r,!egsl.atlOn" I
2 Zeven-Leggers Stukvateo. i
2 Knipen ' , ' i! '
i2 Balfameo '~~..?'" 1.: ;

12 Anken 'i'
24 Balfankera ' i'I" ii

l~ ~=h~i~S ('Kajat6inbout)' I li·
2 Vloerdoxen • ,!
70 Stnkkeh Eikenh&ut: 7' tot 10 -ibet t~ng,
1 Lot Hoepels, 1i tot 3 dnim. i ,
I GT:OQtêt'wl;lntit"ib Kuiperagereed~ap
6 Kajatenhouten Ouderbalieá ,.1 Fr
6 lO Trechters',' r :
1 Karn (10 llimme~:hou-

ciende) I'
6 BUIIhei MatllIl ' , i

= 3 Groote K()(\[Jll;_i.s.~n
'16 Schaafbauken
2 Schroeven
á Hoeden Rakken
1 Lot AmerikaanlJCb H,ont ,
1 Lot Galvanisch I;zeren Platen t ,6 tot 10

voet: ' '
1 Lot groote en kleine Hamers

" 10 Handzagen
" 6 Rngsagen
, Een pracMig Harmonium,
En eeue groote hoeveelheid andere gQedelieu i
te 'veel om te meiden. ,: :

F. J. J. FUg'1'ER.
. 1 lt,Welhngton, 29 Nov, 880. li

J. FRED. PENTZ & oe, A (Jlafers,

~TOMP:
. t:

DE BEER B. J. KO'rn \'an Klip~k,
, Hopefield, zicb nit do boerd~rij
gevende, h~ft den Ondergeteekende ~~ait
op, !

Dingsdag, 14den· Dec. 1:1880
ter sijnel' plaatse alles te verk~JlP.n~' RON
'EN STm{ P, tOL de boerderij ~h:1'Orende
Dam(·li,Ik':-

16 f'i,,"tOS88n, Extra Vet
10 K~jen met Jralveren
1 Paarden wagen '(kompleet)
1 Kar op Veeren
I ZWee9sche Ploeg
1 Span Jukken, Riemen, Stropp~n

10 Nieuwe \lelzakken '
1 Kruiwagen.

HUISRAAD.
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VOOR ,

I
i

LEVERZIEKjTEN
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SLECHTE SPIJSVER.

TERING:
ii

-, GAtoPmLLING,

BUIKLOOP
i "

GEELZIEKTB

RHU~'1'ISKB

VERSTOPPING

J, " t ...., .'

"'if
!

" ~~ sterk gebou ,
in 'deli' zalF.gehragi ed" u,"r" ...uu weJ«~D''I'd~,~l:f8 ..........,... '!"
: 3.LIO,Johge Vogel~iD
. 'ot t __ "; ï" • t~~·-

'ROND EN,•
# .'
Jo ('
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" , Per 'Cicero,'

18-6' 0 ·
, ArethuSát
GiB,I
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ALSMEDE :-Graven, Schoppen, :.0'
schap, ens., enz., ens.

DE OOGST.

! 1;,

,

1. Haverm~t, naar schatting, lOO! ID

Haver bevattende "
2. Koornmij, naar ichatting 40 ~u~d~n
3. Garstmijt, naar sebattiug' 10 mu~deQ
4 Roginijt. naár 8chattinll 10 mnddëu.:

KOST, DRANK, KREDu:t' .
En nog veel meer Koede dingen lulleli: op dea
dag der Verkooping aangeboden word,,:!!. '

VeDdnkantoor, Piqneiberg, . !'
20 November 1880. , l' 1 i

DII.\ H. ~AN NOORDEN,~.

PURLI rKE· V'ERKOOR1NG:

" t- ";H,T is 'de beste ,;geneesheer der
, ,'HonderadnizeDi~ep kunuen hier

, mET LEVERKUSSl<iN VAN
vrienden verwocven eniis spoediger in
bij elkander. ~eer dan 1,000,000
bevestigen.

do Maa~, de Milt en Koorts,
!Hp'n"n"t er een en wor-d overtuigd,

meer: . genesingeu be"erkt, W&rID$-e
4l de Behandelings"ijzen der W ert!ld
~nnnen de Wl!&rbeid der Veraekerill'
1 i i . ,~ I

r ,
h,~ ,

; ,

t .,.
'~ \

SCHADE ~ Co.,
Pamflet met vol~~dige Bijzouderh '

..Kaapst.&d.

" Pur.en, hels, S:;:ilf.~els,>~e~~ti~
,oederu "11 S.eer"lre~,

i ,

....moskuil. lt Oci obvr 18S0 -Ik l.eb 'een !iro"f "''',orll,." ow Holman LeVH- en M .. glrusllen
ofschoon ik ,I" ar terot, liee u 1I~loof IU j;~h~d bel) i m.ar nd aanraden "n mIjnbeer U,. Willlk>D
h-b ilt dit k u•• -n gctlrh~~n en ,,,,,d t!, k.ell'mn, ;dat i~ d , bij gevonden beb. Mijn 'eet lnat , i.

.,' ItHu2gek,,, ..eo, n~ijn ~"nuwlloof,lpljn i. i~pg~lioud~n, e iin g'lI ,n~be!~, I?O bent.eldt dat ik sOO'
fri,cb ge' 0.1 aiR In del'. hest eu tIJd vn" "1IJn .1éUgdlg.n d. Ik MbrlJI dit ~e un het ge!lruilt
VHn b-t Le' er. til "aaj::'ku~8~", -n h,1t l~ reden 0'" danken, J"t Hij dour dil; ka,a~en zulk
~ene :wel.t .. d Hall h~t men"cb,jom h eeft 1i:~~.vPrt. Ik .al Z,~n. ciat lI,ijn,t\ lijdimde medeÏDt'nlChen
uu dit ~.ze"end ooid(!~1 K~bruik maken I!ut be~.I.J buu oudheid.

AII.n, die mij, iu ;«,ij"l1 1."lZdurilCe ~,""kb\;id, g.k hben, kunnen Als ~taiaeD dienen 'no
mijue! tfgellwuordige 1tt·Z_Olldheid. Ik z a! inij ~er verbi indien -Ioor dit ~duicelti. velen .. u.

,«emo~,lig" worden oen ;~t''' proef DIet Hol~an'8:Leler. • kmStln t. nemen.";'D. MA-Km.

I .. WUB4CBUWJliIP,':='E •• n alb nl" --~----+--l--l -o-ok-h-e-t Hol.ll1an Ku_u. dat deo

I toeta I der jl ...en door~~81~n" beeft ,'n werkiulC door de lIeb~.!e wenld
• ,b ... U~' b-roemrl 'K"word~n i., be,ha" ,.d, rioo. 'Ii~tille pn beliin_Hool.

I ,"on urier8. .. '
. oop g_ antkr ~ ~,Holll~n llel!ttUe7!lta en onderteeluJftiflg dr~, loo,;el al. d.

~

anar""keniUIZ der H<>lrll'a" L,ver I "ol .. bedrog en teleurstelling voorkomEn.
AIl~ aDder- "ieI8wlj,arJige pr~lleu, ,'-rUM;n., worden ""dot de r£p~ta~ie "".
et ' . ' I 1
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Malmesbury. 24 Nov. 1880.
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P.S. De Ondergeteekende 8telt eieh voor,
wanneer hem een voldoende prija wordt aange-
boden, om een aanzienlijk aantal 10888 'waarden
als toegitt er bij té doen, b.v. broeivogela en
dito andere. Ganzen en Zwecpstokken.

Let op, omtrent bonderd (100) Ganzen
geveD alleen met de vederen hier~omtrent een
inkomst in bet jaar van twintï,i t~t vijf-en-
twintig ponden sterling (£20 tot £25). _ .

Tl

UITVERKOOP! 'I.-
UITV~~IRKOOP! TaK

DE Ondergeteekende. wegens gevorderden
leeftijd besloteD hebbende zich, van zijne

beslommeringen t.e ontdoen en bet -District te
verlaten, ~I, van heden af tegen veel vennin.
deNe prijzen nitverkoopeD sijneu ",elgeaaaor-
teerden voorraad Negotiegoederen, bes: &ande
uit elk t.rtikei wat tot een welingerichte Besig-
beid beboort. '

J)e Vaste Eigendommen van den Ondergetee-
kende zijn tevens uit de Hand te Koop, best.a.an-
de uit:

1. Erf No. 3, bijWC één morgen groot, ingeelo-
ten, waarop staan een Gebonw alalVoonhuis en
Winkel in gebraik met Planken Vloeren en
Zolder, PeneveDs Pakhuis, Stal, Hoenders - en
Vark'enshokt;en, allee onder IJzeren Dak en
het fraaiate Gebou", in het gebeele,Dorp.

II. Erven 17, 18 en 45, 'elf • t",aalf morgen
groot, waarop ..taat" een ",el ingericht W oonhnit
met ScbOolgebou'w annex, wel verhuurd, bene-
vens een AOP. zich ~el~tA8.nd IJr.oren Gebou".
ala Pakhri'!a ID gebrwk, doch teven8 ala een
compleet ~inkeljZ'6bonw ingeri~bt.
III. Gedeelte VaD Erf 4.2 met de daaropstaaD'

de pebouwen, wel verhuurd.
Indien op zekeren tijd niet verkoc~ zullen

dezeb'e op later te bepalen datum publiék ",or-
deD opgeveild.
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J. K BRUTON
PhOTOGRAPHlSCH TEEKENAAR.

'; '; E Iangs1 gevestigde PhOto8-raaf in Znid
!' Afrika. '
Oude Portretten worden Vergroot en G..

klenrd '\ . ,
In Olie· 'of Waterverf,

Tegenover de Ne\Ierduitsch Gereforme\:
Kek, A.dderleyatra~ Kaapstad.

~,1. I
!.

0'
I



;'
j
.'I:' •
(

, . \

j
t

1

t
)

a

r
t

j

i,..
i'

t :

) "
I' i

I) (

d '.'

j.

d

-n

I.
;6

,ij.

te

.ts
.h
l·

0,

u,

liJ
,·U·

,or

:D, .

bt

ok
;0)
>s.

Il·

ok
(OJ:

,00
>1'.

fet
Je,

II.

Qr,
'e·_, ,
en
en

~en'
en
,·n·

len'
Joe
te
lU·.

·Jr·
.de
19·

'*l'.n-'
·10-
en,
en
en
en

'en
UJ8

oe-
lW,.

,en

lea.
or~

)...

al ~tw,Zk thans '"n £,'11" ,LI,
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IDi4de~ ID_tate, Boedel van
. STmd;'us La' Roux.

.. i . ' : ,
Op~tvrijd~,17:~~ec.~
ZA: ~e Ollderrteekell~~ ..ala.j ~ec~I~llr

,~tief pnbl!iek ~CMf,v,.,09pe~1

. ! . iVASTGOEDj: H

Zekere twee Er.n~emerkt }Jo. 1~~".K"IQ1!Z'OU

aan d, Bainatraat te w'elli.ngt~:In. m~~
~~ aui!isant.e WOON~U1Sf eo

"pIáa~ I ~

I LOSGOED~;
2 doen Katren op Veeren, ~ uitm".~Iit!DIUe

~r . ~l.. 1 pa"r Tnigén, 1 Zadel'
~w~r' s.. 9 Kosij1lell en Deuren, 1
e.n8'boe.ieelbeid .Ver". Vernis en ,"~,.."
10& R~n. 1 do., Hout; en' een S·h ii'n "

~ : . '. EINDELIJK :
Dl<; ('E~ VOORRAA 0

<. )lUDI, BONUS ~
I 1J. DE VILLIERS,

·W. P. Bankgebonwen,
Paarl, 9 Deo. 1880.,

J. FlLED. PDTZ .. CO., ADli&2'1!J!1I.

..'
,DE Ondergeteekende,

1 van woning makende,' zal
h~v~ bij publieke veiling poen

ttu:Ilg, laden
. '8 MOIlGENS TEN 10

ZIJn kostbaar Eigendom,
den hoek van de Napier-
straat, bevattende 'onlangs
Fraai Woonhuis met 8
nevens 16 Huurkamers,
rente opbrengt .van £96
gi;OOten Winkel, front .

lO hoek, alwaar in den laatste: 20
eene uitgebreide bezigheid iS ~Ar'p"",~~~

later die van Tuigenmaker en I Be-
kleeder. Eenige soort van. bezi
of ambacht kan'a1hier met groot
deel gedreven worden. ,

Bet Eigendom kan iutusschen door
Koopers worden bezien. ; . If

Veder zullen worden verkocht eenige
Losse ,Goederen, zooals Huisraad
enz. i

B~i. Hena. zal "or.ëu ~..~e",~•.
c. DU PLES8~8.

r. L. Lindeoberg &; Co., Afsl~ers.
Alice
AliwrU Noord
Avontuur -
.Beaufort West
Bethulie
Boehof
Bri1.8Town -
BUlp(endorp-
C,oluberg
Cert's -
!.~sledon
Cllhinis

PAARL:-3CHE .

'nlld.S8.raatie ea Tr.8t •• atse".ppij.. . ,

,
"

Publieke Verkoopi~g
VAN KOSTRAlUI i, . I' .

Vaste eDLosse aoed_reD,
I

TE SIEBRIT:5KLOOF, PAARDEB~RG.
! C!1¥lock

ID den gemeenscbappelijken Boeqel va+ Wijlen CII11l'trilliam
l. den heer HARTHOLOMEUS ,8IIIBRITS~ nage-D nillAr.mban,...nt.vel'ded

latene EchtgeDoote. Fr&nll'Cbhoek
Fraserburg· -\
George '.-
Gl'Mff-Reinet
Heidelberg -
Humansdorp .
Hope Town -. ."
Hllnover
Hopefield -,
Kroonslad '. ,
Kr1\keelrivier
Ladysmith
Llidy Grey

~-- j

Din~~tia:!,21 Dec. l880,
AL de Onderget.eolrende, d~rt.c?el met in-

structien begunstigd door; de E,xecutrice
Testamentaire, pnbliek doen verkooI1Dt

VASTGOED: : '
1. DE KI STBARE PLAATS: I' ORAN·

GERIE," gelegen iu de SIEBRlr$KLOOF,
aan det> Paardenberg, me~ de ,daárppstaande
Gebouwen. bevattende ruim WoOnbhir, Kelde~,
Stal en Wagenhuis. in den bésten! 8tt\&t vaD'
reparatie. De gro~den die zeer yrucb~baar sijn,
zijn beplant metcIrc& 30,000 WIJngaardstokken.
allen jong en een goeden oogst belovepde. all~r-
lei 800rten van Vruobtboomen fln g~en twn-
grond. Ook !lijn er fraaije Zaai..l&ndenimet volop
Water bet ~eheele iaar door. . !

2. ZEKER STUK GRONDS,i gelegen
annex bovenstalUlde. tbaDS bell;oondj door den
heer JORDAAfi. bevattende Wóonbui8, Stal en
Kelder, beplant met circa 10,000 ~ijugaa.rd-
stokken, met goedeD grond voOt bet aan-
planteD van DOg ruim 50,000 ~tolt*n en een
groot aRntal Vrucbtboomeo, beeft ~e Zaai-
landen eo loopend Water. Deze Ei$'endommen
zulleD eerst afzollderlijk en '.daarQa in hun
geheel worden opgeveild. :

LOSSE GOEDEREN ~
3 Stukvaten. 4 Kuipen,' ~ ~ranaewijns-

ketels Trap- en Ouderbalies, Leggers, ~ijpeu,
Trechters. Emmers, MaDoeD, Grav~n. Pikken,
Schoffels. Jukken. Stroppen, Riemep' •. Ploegeu,
EggAD, Kruiwagens, Laddertl, J1fitlln~draad,
1 Lo" Gereedscbap. 1 Lot 'Zakke~ alsmede 1
Wagen en lOpen Kar. .

. VOORTS:. i

2 UitmaDteude Rij- eD TrEikpaaJJen, 2 ~r-
ezels. 4, Extra Melkkoeijen ~~tKalveren'l2
':ilagtoSSen, 1 Varken. . i " j.

EINDELIJK, de gewone ~h~ideDb,ld
HWBraad. ,i:

BUIK BOl'lU~.l
J J: DE VItLlESS, A.P.ZN:

W. P. Bankgebouwen, i' i \ W' -
Paarl.9 Dec. 1880. ..! Woreeeter [-

Dt.beereJl J.~If.JIA:&AIS;& Cot, Afslagers •_._

Mhlmubury-
Middelburg-
Murra!eburg
M0888Ibaai -
Maclean
Montagu -,
NatAl -

Pretoria
PPAJ'8ton
Piquetberg

'.-~- ...q Jl' ,
.~

, ..
\ ...

"

8

OttDtaB~)U 'i.lI -I! buig _t'ihetle~n du
t"h.lllIMllIt.lii.a I,an .,e pubrie\'OOr.~ Ned.. Geref ••
Ker!i. l' I # ..

. .;. l~-. .\. ,

. lw n. :'DumIcK ~ L.&ox UI mOYgen,oor-
aQd~ i_. 10 arel ea d"- .,on" tea 7 ure
OoatdleMt ,pUuden WOrdeD ill ~de Hoogjaitlche.... ." : ..."
Til B~~J~ eeue slÁlrtlll'l-lllaataob&ppij

worcln ~ 'orDi het ~ ... ~,
eeD •• (I mabD _aaJI hei mODOpI;!lieY¥I yleeJch

Mtkoopd '~Oor ad; per tb. ~ . '.
: A,l. Ta 'It~-IH ~ a--t Ileef\ ~D

.eánCt.~ Mm ~ bIj.f n.uWepenllJ',
WaariD .. ' eêhrijftr sicli be~t, dai sijne plaala

debit_lrd.~t!ÉiiretllQ,Yelr IJill a,~ en tói cleo grond alJl!brand" eli op
........ 6.M~u! 0'

,fi.. iEn.-.:-Ii. .erlinen det''WiJ).~e
boereu _ ·hét-~weder 'aD eeD" WekeD ~
lades ~.. _, 8fOOt ala eertC beri«t' w.. -.agt
de Pt. B.fA.~, maar geeft geell8 'bijaouderhe-
deD. In a. n,tff!g .. TarIralia4 si. echter de vjlf-
Uuen grc4' • ~.

'NUIT .ua DU JJlLLUL-De it,B . .tta.1)t)CIlU
1Iejrt, dat .. kere bt1Neijr, t'&D wien 48'oeI6n ge&t.o-
"D' ""b, ~jt :hij op Palmiectonteia '.0dienat .:
nB het &uftYD8ment .... dll&l"oo1'beta~ baeft
gekrege1i t:@geD' £11 per ol. Yoor sijn WII(Ii' &11_
",rel he~ 261. PIJ dag ioegUeod. .
T. Tao. 'bo&, OIau~, sal _t. Donder-

dag 16 _de..,r, en T,e"OiFene op e1bt:1 denieó Doe-
~ ~ de IDIAIId, ,penodiBke.i'egtiUiwng gehPIl-
den waraen, eo de heer R. A. Stadion il aa.ngtlI:eld ,
tot niUeiker 'Y&II ~en &l~. '.. '

Á.Uf1l't&LL~.-De beer L. P. Pi_nen tot
~lriet) .oor de peri0di8ke

te Bethelda, <hVJF Reinet.; de heer
. J .•oom, tot Veldkornet flLn'de Wijk ,

oI01.DI~t. efd.ling Paarl; de b~r M. P. ~iIe-
Dacb, . Veldkornet.an de wijk Goupb No. 8,
PriDI AI~j 4e heer J,)ban Jl.lubert, .'L.W.V., tat
Vrederegte! .oor bet d.trikt Albert; de beer Jacob
Banau, M.D., it ""dmitteerd tot de uitoefening-
der lI'e~I-, heel- 'ë"1\ 't't!rloakundijle eo de~--
reD0, 1\' &lnd en G. W-.O.~lIekbo1f tot de.genj!el-
eo h"'~'fU4ijle prakt.ljk.in dese kolonie.

, ~ ..
Dil: PuaLlICBa BUllGKBII.-Er ging .oor eeB

paar dagen eeD -gilTDCbt~dat de beide Paarltcbe
VeldkapiceiDa hun , baantje bs4den nedergelegdrwe-,
geDi bJt onlDOllelijke om de eubetitoteo in o~e te'
houdeD. Wij bebben j!i!!teren eeu brief oDt'allgllli ,
ftII eeD der Borgem, nit King Willia.ma TowD,
waariD nie'" da&r.1UI ge_Id wordt. Wel vertelt
onse correapondent, dAt aommige der lubetitllten lse-
iii sij~, maar hij .oegt er bij, dat eene boete van
'WÏDiiI lbillinge 'ieder) hen ~ !.Ot iDkeer
~. Zij IOIldan weldra naar Umtata nrtrek-
bb.

Ds Umvaurrlm'.-GiltereD ",.. het diploma
dag. De Bibliotheek _ proppeDd vol met dAmes
eQ heeren. Z.&é. de Ad"ini'trateU1', de mÏlliiteJ'8
en aDdere, . h>oge lai waren er. Dr. Dale, de Vice-
kaD88lil!r, oterhandigde de dipiolDU eeDde A'elu.k-
kige examinandi en liet 'ettelijkts eldeJ'8gegr.adu-
eerden rUS leden der Universiteit toe, w.. rna hij
eene rede uitapr&k, _rop wij in ons yolgeDd nom-
mer terugkomen. De !louden medaille 'fonr het
besLil 0Et.el oyer landbollw-echeikuode, in veroolld
met ku nwe behoef •• it toegewez~n !IAn den
heer Jo 0 Ad&ma, die thall8 ..Is landboll_r belig
.it op. ds plaata yan .i jn 'fader in het TIIIba,<zhsehe.
Z.Exe. de AdmioiatraLeur .prak eeu gejX\lt woord bij
het einde der .enigtingeD. -
mrr OA-PII: MI>NTLY lliOAZIN'1I: ",n December iJ

88J'8t pu Il'epubli~rd. 0" inboud i.meer Ji(euri-
eerd en ligter dlln ~ewoonlijk. Behalve bet veT\'Olg
der norelle "LouWe O&mpbeU." vindt men fir ook
andere ,Iilrte--@tllkkenin, ala bet verhul van de kleine
o~de Vrijlt.er, een echeb! tilt een Ohalet.. eeu ge-
dicht 'on'.:,.4e FraollCbea Vlugteling, da~ gewoon-
lijk Il'uon;.n wordt bij de diners 'fan het Fra!J8Cbe
ProtellunbM:he' HOIpita&1 te,WDdeD, en het 'f~volg
'~D Reitherionerillgen uit Amerika. Van J"lIICbied-
klJlldi_ aard lijn er 'IIheeren Tbeales mededeelin-
Ireo qif de arehi~'fen uit. den tijd van Kommandeur
Jaeob BoJ'8bol'llt, een verhul der Verloving 'van
&ndil}is' 'doéhter f:mmll aan het Amllpondoboofd
Hnmhlalljr1lli,. ell eene Hiet.oNehó Paralloll tlls&eb.,n
den moord 9&nRetief dOOlDing....n en dieD .an dea
heer Hope door UmhlOI>h!d .. - ~

TOOR VLEJnIm VOOR TaANsv.U.L.-Io.het feest-
nunUller ,.ft11 de Jl,er~Jeeet men.oDder de vermel-
ding der touty lAU ''Mt diner bij de opening der
Vrije :Uoiveraiteit het volgend, ui~de pen van Dr.
KUYP'llr:-"}).' beer Lion OAchet.... k &engevoelvol
woord Darnell8 de KIA~e broe(lereD. Ook onder
ben ..... de strijd pv.,r de Vrije UDi,ersiteit mooge-
Itreden. Ook iD Zuid Alrika Vo.nd sij hare 'vuriJe

men vooral de beteekeniB bestrijders, maar meer nOitwanne ,ooJ'8t&ndel'll,en
v".",U&Uln. Die kpmt op niets er 'fiel Diet aan. te twijfelen, of h,!t Calvi~8tillCh

het, hoe Blech~ voorbereid ,olk in Afrika lOll ill' eteedl klimmende mate, ' het
trekkeb 'fan het bloed' met de Calvinisten iDHoll.&nd

K,,'eelltellDlI~n ook n'li reeds ivoor de Nor- weer gaan j!'e'foêleo. ze souden- bun Ilébed.m 0011

de volgend!! kweekelin- !l'e'fen, hun jl'Iven ona zenden, hun aonell 008'to&-
vn.nrtlPrAI·"i zp.llen zijn,- vertrouwen. Een besielende dronk. door dtm R.NJtOt
wegens het :totale afzijn met - drortk Of'tU arme milha7lt.kbk T,.mWJ(UJ/, t-

"~""'~.o"'~i.ii~ g geoDe nieuwe kweeke- afltwoOrd.~-Wij' danken De. Oaebet voor bet uit.enen Dr. Kuiper voor bet 'fer~eld"n dezer laatate
in de Normaalschool woordeD.

opgenomen. '; Komen de ,D. WATnIWB8TlII ia 'fOOl het oogeublik de
Opvoedingscoaimissie niet ernstigste, waarmede KaapetAds bealllll te worste-
zal men te vergeefs naar len heeft. lo de tergaderiog VAn dso Stede-

orllIlaals~n'OOI uitzien yoor ~Dderwijzel'8. lijkeD Raad, Woenllllag jrCbouden. had de Oommiasie

rd
t ' h t H Ha d h van Waterwerken te ~pporteren, dat in een week.

_wo : e geroep over 0 n se tijde' bet water in het groote re68UOlr lICht voet ge-
l de Bchooi i ijdele klank, en zal men daald wu, en dat den Wl&l'nemenden injleoil!ur W&8

maar . moeten neanrLeijen bij het laat gegeten om; tot er 'ferdere J+len8 ,idp.o, b~t
vervolg zich te behelpen water IOOveelmOIlelijk te beluini~n. De werkplijke

nnriArwi,:7.'"'' die geen woord Hollandseh toeetand werd DOllnader o1)l8Chre'feDin eene °PlraafVAn lien SecretAris, te wewn, dat de toevoer io d~
zal de ljlormaalschool zelve rll88rtoil'll .oor het t8jlenwoordige IIlecbts 275,122

.",,,I,,I_ ...t.,IrAI wor:den, een bloot vertoon, gallont water per etmaal ia, f8jlen 496,6;1 iD 1876,
: de inrigting dan op de Beach en 826,761 in 1877. De hoovt!81beid, ,waaTY(IOr~OO1'

DB. McQregor verlangt niet de .inga.et.eueD betaald wordt, it thaOllóOO,OOOgal-

d d d
· 1 1001 per dag. Het rapport van de Commiseie ,ga.fMO·

at e gemeênten Itmaa leiding tot vael diacll8llie. Dolbeer Stigaot lichtte' deo
. leden opzenden. Dat is .taa~ van wen nador toA met te zeglleiJ, dat Rla er
per lidmaat. Dat bedrag geen '!YeranderingteD goede k,)mt, wi i in.twee of drie
gen~. 'Ep toch durven maatldeD rijde geeD drop WIlter ,ullen hebben. Hii

indien men het ee.u- dach~ dOlI dat er geen water moeet worden weg&-

koliek
"!. l'n de kerk, etaan dap .oor buieelijk gebruik. De heer Hofmeyr
"'i' m.... t.e de opmerking, dat er te ·.eel water voor bet

nl0'hAllrl niet uliworden opge- makeD ,an babteeneD werd toejf88tllAO• De ÓQlOlDiaie
sijn:.al te zeer l'Ilpp?rteerde 'ferder OOjl dat "ij ook bet depru-tement
uitoi-onderd die .an apoorwegeD, bet ha,enbeetuur et) de miLi1aire

e;-- onrWen !.Ot de _le zuinigheid bAd IetelI aan.
en gesloten beurs mantD. Een lUIderekwestie, uit de sehAAl'8Cbtevaa

kb.llel\[terbllis passeren-zich va.n wllt$'-900rtvloeijende, beLreh het waeeêben V&D hui_
in de kerk af ite ma.ken met lijk linnen. fie haer Brown "' ....e op d.. noodzakelijk-
driepennv-Bt.n1rl;e, om zich in heid ,an het AAnleggeDvar. openbare W'IIIIC~plaatseu

J. -~ eo ,,"Ide, dAt de w.memeode inll:eDiellr mpt de
lQasia te. aan de buitensporigheid opmakinll 9&n eell plan zóu worden belaai. Nil de
vflon, boV'en ~unne gewone cOntribnt.ie, nog KaJlillaloot niet. ilIIjfer voor .dat doel gebruikt mogt
vfjf oulap ip de kerk ten o~er te brengen. wor~en, sonden de·_hvrollwen 8poedi~ ~eo Ilinde
Zij teek8Qe_~ liever· voor tit pond op een l'8Ad zijn. I e beer Swttaford dacbt, da~ er meer
~ f _".l l' "f d algi!Jn88D gebrDik ·nn, de ~utriqier kon gelllMkt
l~st 0 'bieqen lever: YlJ. ,n voo~ een wordeD 'd1Ul nil het ge'fal ill, ten mine1.8",la het wy-
p,ompoen op ~n Bazaar. WIl eOpvoedmg4- IICb~ndaarin ~eoorloofd it. De lieer Stiga~ vond de
cPmmissie ~aar fonds gestiifd hebben; zij beste nitkomat iD &tQolDwUllCherijén.De reed, be-
prate van geene insameling in· de ke.rk, e~lId~ deed beel veel werk voor het hoepitAal en de
rhaar zett.e I ean kollekte ~n huis tot huis IICb~pYaart en baalde bet benoodigde water nit· haartt aigsD put. Hem wu het"een wOllder, dAt'Kaapet.ad
lP louw. tot nnp: toe &an een epidemie oótkomen "aa. Maar
i dIl1l... het klimuL i. 1OO,d1'OOjfen de zo.. 100 heet,
: PaRYJ[B8lT!lTKN OP Koao.NI-Groote Kerk: en dat WIlS miascbie,no~ behoud. Vel'1!Chei~eDeleden
'~ morgeos, Dr. Kotzé; EngeIacb, Ds. Roux; 'I avond, droulleo OOI!: Il.erk aIIDop het ot'Sporen vao middelen
D K W' Ke k 't 0 H om lej'reO alle koeten ill b~t ''IWIlltMndagebrek. t.e
. r. ots~'-1;JeDWe 1': e orgens, r. .lf- voorsien, en &18 'een dieJ' ·middeleD weel' de b.eer
loeyr.; " 1IV0Dds.tJa. LlIClihotr.- pan': Da. .Roux. A -Iilew op eel1die-D put, die iDde Con 'tl,'u-'-----
i-Papendorp: Foe",. KDobel. : ..-...: J"'" , .. """" ...., , .. ' . ..nw~zil!' is, mlW' nn 11' Ik, water á8d.ert'jareo ll'eeD
.l. MAANDAG ~vond heef~ het gew~e ~delil~he gebrmk 11 lIemukt. Ook 'het plAnnn d"u ~eer Brown
!bIdDur plaAts:om balf 1 In de Groqte Kerk. vond bijy.l, _r het was Dllto.rliii n1l le, laat· inden
~ !'1l

QpON
u1 MOSTllaTja beroeptn te porteniJ1e. \ tijd om claarftn in dit Mi_n dieDllt·te ~1ICb~.

.! I lo dil "o~e week ul de waarnemende mgemev
I ONf.INllILInBr.ID,- Wfljlens d~.~ oorei- algemeeDTe"fag poon 'IUI deze belangrijb De6tiëJJ.
Inen \OeItAn~Y&II de. !. ,10Len pi ....... IICbter hur haie: L. - ,. •iin de Pleil1~tr"nt, .erd Á "'!UI B/jy,,., l.)oDde~ tot ;. ~ .-ZIE -B-' , ..
i£2 boete .erWbHtl. tII!IIP. . IJVOEGSEL
I I

I
J,

p.' ' I

.. 'de '~Zuid-Afri~aan
V.olksVriend." I

· I I
T G~. ~urray.

voet verzet om een
en .Eitgelllchml'n te

.' I.: 1 ,I

de d1l'~kte telegta.iBche
'J;'ransva&lsohe. ver-

uu.u ....u"',·lc overseinen' toch
Spriggs jam-

zon juist, d~e botsing
vel'b&lu~~n welke de PaarleqJae

hulp wilde vermij~n.
,
ir
i.MAR~TPRISZEN .

, !
'~---'-l

Vtln 9 lm 10 ~mber. I

l
i • " i s. d. I' £ 8. d.
. '1

I 246 be. AudAppeleq, pr. 3 be. b 7 6. i- 0 16 9
I Ei'jeren, per 100 r •• il 13 0 l- 0 14 0

Eenden, pet stuk .. Il 2 11 L, 0 3 6
280 vr. Haver, per 18 be. . t> 11 3:- 0 12 5
26 vr. Haverg, pr. 100 lb. p ti 9:- 0 8 2

BoendeJ'8, per .uk~) 2 3!- 0 2 10
3 Ik. Kaf. per .~kk.n ... \j 10 0 ,~ 4 10 0

il KAlkoenen, ' per atllk 1:0 5 ó!- 0 12 6
36 ba. KO~I1, per: S ba. :b 19 8 1- 0 19 8I I '

.' __ -Ï. "..1
D()llJer,I~Il', 9 Dec~mbe~ 14 W"llen8 24 KAnee.
Vrijdl\C", ·ilO ;dO'l) 22: do. 8 do.

o I

. I
OPVOEDrNGBFONDS DER NED.

GE~EF. KERK.
rew M4:Gregor, de SuperintMndent

" ~~r Ned. Geref, Kerk, rigt
jvan gisteren een woord 'aan

.lielrk46radell,ldat inderdaa(I'pathetisch is
naakte [openbai ing van een paar

. Ue Eerw! heer herinnert ons, dat de
voor ide jaarlijkBche kollekte ten

van het Opvoedingsfonqs. En, om
toonen idat de kollekte niet maar

de leo41.w~~t ge.hoo4en, ni~t bestemd
een paat meer te storten

kas, bPflDgt hij het
: 18tenB. Er is reeds

ID de Opv~iDgBk-a8;
zal in den loop van deze

worden met nog·£~50, te
de kweekeli'ngen aan de

aalschool ; 3dens. In het volgende jaar
tweemaal:£150 voor: dit doel ve~ei8cht

.. n..A ,,'ft', daar . Synode besloten heeft, net
der i haar ondersteunde kweeke-

tot 'te , .verUV'6rderen; 4dens.
aan g.e1d· heeft de 01"'06-

tiillboo[nmiB8'ie!1 moeten ~lDiten, dit jaar
te betalen aan kweeke·

voor de NonnaalschQOl

a. m.
6
9 8ll

:0

11 0
0

1 ·5
lO

4 0
70
!

4 5
JO

ali '8ll ;.r. (0

pm680 ."
10

i iO 2
am6l0 iO 3

854 ! 0 1
9 15
10 0 .... ~0
10 ~5
11 3

~O

11 80
., .. I 0,

11 59
1286

1255
1 80

229
2 51
8 2
325
..
~ 2
4 28
5 3

W. A. Joubert.
Pj Teeke.
J, C. de Waal.
D. Kriel.
D. B. Viljoen.

J; L. Knobel. 1
O. J.v.d.Merwe,C. n.
.lt. C. dil Villiel'll. ,

, 4. VAnRtwnen. I
t W. J. Terry. I

.li. J. J. van ReDllblllJ!'.
~. H. NOlp(arb. I
l'. F. Lindenherg. I
S.:W. vaDWijk.
J. J. le Roex, P. dil P.I.

~ Geo. Hodgllon.
IJ. Kretzen. . I
J'. A. Luckhoff. '
;1)'.P. Marl\i~, A.III'·1
iB. Cbase. I

!M. c. Louw.
(J. Nlrtban. I

_ ,_ :D. M. SJabber.
;H. J. ¥orkel.
19n. L. F~rrpirR. ,
A. G.p. van Velden.
C. C,.t Cloete. '
B. Wethmar.
C. (l'eGreeff, D.ZD.'

- JM. Bennie.'
- J. J. J. Marita.
_ E. Meyer, N.zn.

- '

_ W ...... Joubert.
• - i A. VIlnVelden.
_! J. S. HRumnn.
• P. J. NRlIdtl. '.1 H. van der·Spllij.
...( A. Spengler·, )

T. Roos, T.ln. •
D. J. A. van der. ~-eu.j.
C. M. DoutbwluU,..

_: - F1\ure. I :
~ A. J. M!burgb. I
~ K. de LJDt.
:, W. F. Zipp. 4
~ K08ter & Laurenc .
~ J. S. RallbenbJ!i er
• J. L. OonJ'8die. ,
_ L. H. Keet. ti
• F. RIl8S0UW. '

D. Kril!'~. .:
Johl\n ThuuDÏl1I!eQ.

.. J. :Ul1d~r. I'

B. D. R')I>'''Uw.
O. RtliD~cke. :
!- C. Stephan. i
- Sterren berg. ,

'1
J. H. Hofmeyr
H. FRjran. I
Gec. Bar,ker. I
G. de Korte. :
H. L. Neethling~

,- W. Fouché .• :
1- H. J. Wernich·1

G. de Kock. ,
'- C. BredelI. .
, E. G. I
I J. F. Peotz &:
- .0. dl' Wet.

A. W.DiI!.



,

-',~

'!ij:'.r.ee,dll'."&M' alle de.o,leo;'ilêr
ieoeetlmid~l.
lloe,Je

. ". ~word"u. ,.
het Rrqot .. ·;'~rd.er en de, .. roote y, ..~,'!,U"l.,.!lII[,
fJf'n ",i~r ~e...OJi .. ,j,,1 t~,,~~ '1.I,,,tol~"

>gesond~; y,l!l{el~,..nrdt ~ge~en,> 1101
.~der l:'l,..,.tIIld~rl,te &e}mllk,e..l.c!an
I!F toe I(~bf\ft ...,.r., o~ a\ld~re me<~i\l~ilJ~1
pluts ~aD ~ ~1I.18 r.e gpnfUjn,
Wllike Wij noo~t,ge.r.ag.rl.hr,hbI!D.
ter Pllb'tjcát.i. uir, 'lem"'lf! 'achcijh
bei.enntn;·d.l b~i ....1) ~l)o.rtrrlf"li.i", 1(',
ag.entlCh8J) .oor den ~ot~oop ,_ \t.W. ,,'1l.1I1~be,lmlnl
mijntr Vorei., ~ .... ardeerd op £80.

·~~i)lg,'.:v:an TÓUIJI1,1
. " ·~~'_'.~fV"··t88i:'-·i I.: •. '

'van' Pitetbiq.·
" \ I .,.

.£Ji~lJ' geacbi~t Kennisge~mg, ~' d.e
£1 ;Paobt der ondêrgemelde Tollen Hl' dit
Diabiltt pulttie'k U\I wordeu opgevei.d vóór he'
K.ántoór vaD ,Ien CivielClI Oommi.sII&rU aQlÓJr,
op 'i.
Wopadag., den 15dell Dec; 1880\

DES VOORMIDDAGS 10 UUR, '.
NAlIBLUI: •... .f: De Opbrengst van den. Tol,aa.n· de Berg~

riv,ierbrug, ,.... I

, De'. Op~ )jm cJea.'Toi ~n den Gteya.l
pas, .' , . '.

De Opbreng,t van den Tolaa.n de-Wre~·
brui (2tKiViSren). .'
Bet ikootral!';t -.1 ingaan 'op d~ _ll!_ten

laouarij lm afI00pen ci"p deo .Sl.aten ~ber~881 ' . .,..
'" & I ,_ "., i "

Vel'dere bij&onderbeden zijn ~ vernemel1. OP' : .
~~ 'bij' aeii;~tee"oli.. i,
, GEo .. aENRY~P-A{taOT;t'.:i'

'. < Secrets J1ÏE •
. Kao~",aD deD.1lfdeelingBl'Md,

~ile\~. 30 Nqv. 1880. '

:'

i

He~ ,olgeode l'encbeell ie de .A~ oen 17den April:- ,., i
Eo Ko8TuAJl- J. JH. M..LAN aebrijft llW·Wel:IiDgto~n .tle

Áfri]uum :-" III. beo J~dur.nde VOlltr,truilbou ae ...eel~ en' heb, ver~betdelle
VOIf.11 Yérl"r~lI, •• 0 belgftn men v ..,l'tIt,ont,,;ho" nOemt: Ik beb .Ile '.il.del~n te
beeni. OBI.n.1P hoorde ik •• n le"~midael, ~e "Anlbel~i.,r.ï~ll' Oli~,'~
POCOCX &: Co. lit liet ejln ft.ach kOlD.t'n' PU ,ond ·weldr. gel el!lIeldj de Ohi! le
Ben .ijner Vogels' krijat de bo,;.nlCellipe,ndllli~i.te.; III ~.f. hen eet) Nllf ;ijn.~8 .01 en kor'
Iooed. bet dier eeoe hoeTe.lheid éel! Vogel,truiamaag .IêCbtr kon bava!teo •.
II. begon h.l wser te eten eo bied I ~

i
Ela~.ltloof> distrikt P~.,d, 21 F~b. 1880..~. . .

W.lABD!! HID.M,-Ik hb de beri~len, dIt: u'; <'Antbelmiiltisc~e ~lie" mrellt
".dig "fOP"tf', 018 die Vogell te' . weil!',,'ik de Olie toediende. Ik besohouw tleae
ee1I Uil.l4!k,eDrl relleeaniddel en ..... &.ftw'f.i~beid v.n .Wormen, ~tJlijk Vlm
ttoI'1II, si. cbtt ~ ...ordt, denor Mtdieijn geitenD tei "n~deu, aur R"...i.,......,..I.
all ..n IlIJin.of iDeer •• 0 die k ..... 1 Ik ·ben. pn,:'" .: .. l' i ' :

r ! D. J. PENXEY r'i

: _ i KI,pmll~';, 8 April 1880,
Deo ,f;Ieueu J. P. POOOClt & C?. :L&patad.; . . j. i

1vA.LllD1IH:IIIB.!!lf,-De ktaebt nri de AOlhelmintilcbe Olie," die gi~,.:,oor~rCbreven bebt
•. neeamiddel ,.oor VOl!elstl'Uil80. dié 1l~1I te.n Iiide .. , '~'DOrll.&kt óoor .0rltl~D, i, ten
tigd. Na een nuuwlreorille proefneming n...e Olie,' be.. ik blijde II d~ c~q~te getoig,nis
stnkkeq w.t bare wnkiDg ,betreft. i; f" -. . .1' :

Ik Ien, Inz., :D: ~. H. W.l!;~~r;J,I!.
, ! ., 1

Een beer (de eigen.ar nn 60 voi,.._~ St1'1Ji"OI~ls)' dpelt OOI mede ;~~' od een d'll .erl.lleo
...e.a een Mijnpr fnmle ,o~ell z~k..t''1 'le' eh" pr ill belli epne doei, Cfotul1! Olle. Den ·.oJfr~lden
morgen .,on~ljk bil. dood. ID deu I~ n .,,.."d •• wert! een "nrl..n truis 11011'" ..ié~, en ~.. r
aanb .. oJeo ,bad ee~ proef t. nemen ~,t i...· .:. 's ANTHELMINT18CH!E O"I~ gal Ik heiII
den nODd 8811.~I~fldoei,. Den .ol~ .11(1".' ct. Vo;el teeklIoen "I~ w~~phJ~e. j)eteneb.p,
den loop un 'lll'elnliP .ren wu bij w~r .o*o.c" hetat.ld. Ik ben tOO IQ!·mIJD fcbik Jae~ de.
d.t ik DlI "11 dom ...il ,."m I&n elk .iJoerilefti!( ~"uis,ogeI8_"' . ':.': .

O.. r1on, 16 Jqlij 1880. ' . I ~i i ! .

W li RDKlUuu, - Ik heb med~ ~ defle: d.t de bottal Ant~~I~intilCbe Olie,
mij gesonden bebt, een .iiDer ik de Olie bib toeaediend, he.eft. Het d
in ~Ier ,gnond~f en .eel tliakn' te yoren Je ...eea1: il.-Ik beu, . T. W.

DIT T4BAlC.EXTRACT iB bet beste &bapeD.
bad, dat tot ,nog toe in de Kolont.t rIm-

porieerd . iB. . Het is gema.&kt Yan VirginilcheD
Tabak, en 18 zoo ate" geo!)ndeneeerd, datit lb. tc>t. 4. Ib. Cl' van, vermengd met 50 Pll00a
watel',' een bad maked, ,..aafjJoor de Sc~apen.
selrer 1'&0 de Braodziekte gtlne&eD. w~en .•
Tengevotge van deze kleili8 benoodigde hoeveet~
beid van rlit Fxtract, iii .dit gen&e81Diddel goed-
kool*' ~an elk ..IlDder.. .

De l'olgcr:~~ )1;ee19~1bebben OOI! verool'loof'd~
n..... bed ·te teferal'8D, wat betreft het doël-
k'é:ffeo'de van dit. gen_middel :-. .
. De beer D. G..h· VUuEaa. __Beanbt. Wedl...;

" . ' ,~ W. J. EI!J0T1', Nell'" Poort. rÓ:

" "H.-J. DE JAGE" Beáufort W....
" ,. M.·lf.:' •.J)• .1.q~~' do.
" "Y. '.1. WirllBl1I, ' .. do.
" "M. G: DR V.JLLIJII.8, JJ;W.'t. 0aI~, '
" ;. D. McFARLAlf&, Karneme1kariner.

·a.llnue brieven, ~we,l'al. ande~, dj_Ita.
CIIlderwerp. betre.fl'ende, .leunnen aan ona:Ka~
WordeD geleien. .
.'. ~.' WILlUN, SPILIlAJtU CO.,

Eenia~,~nte~ ;!'r Zuid Afri~.

Autr.he Boomluis~
• I" .' .' i .~,

~.
I

, .

,~,

Berste: :~rijs"d8ft~....: .V~ .......... ~
. : il '
" j 'j.,

:.-

VAN
. . '

WASCHMIDDEL..
'VOOR

Extract van Tabak, vemwdigd door een
Kompagnie, in verband met .het ltali·.
aansohe Go1l.,..emant. '~

/1.
" .

< h:i\e.lilltaid worden er Agenten _ ...-io._
N.B - Voor hi.1 g~m.k 'e/-: :~tJ' word'é ,~ê~~i.iie

Remakk~liik zijll on, ID. te . 11.. pe~ dOC1Jn"eapettle., ·••••• '•• n
een joug'O vogl'1 onder 4< .eIi ....J' v~r :oll~ere ,·ngel!!.

U.. l)olia vnor e"-O 9ul","~",·" . &otle,",l! vol of e<ln
Ills d, ... Jije nr • I. pH 0Pllem •• kt .'",·.. ot zemels ; voor Koik~oil

Verkocbt 1 in, \>oU'18,. b~'a\l.;11 ,.1>O&1I8,,' .• 00r 10.. por bol
de uil.inden.· .;

J.
Pharmaceuii.aehe Em R01I'.fIé1.!at,II.~,rM

.,r No. 6,
" N.B.-Zorg d.t gij b.t t'eflter n•• m en 011" ar!,l'8 eh d

J.~T. POCQcK. & 00., ....__..........-

.. De Bott" f/wet goed

(DO"'I'B.~.). ':

HET :sek«llte e~ .beate mitldel:'Om de
. A-.straljl!Qbe Luia uit te,~ijen; i.;

De ! ~ixtiI'f van .·;,Gishutst.~.,
DeSe ~llr i.'dOOf'veJ'8Cbeidene Hedleo fn

de kolob:il~prOet'dl en men heet\ bevan'HeD, dat
cij. be.~ zekerste· ~U letaua' 'bet goedkoop. .. ·'i
middel aailbiedt om dli tuiste verwij~ , ,_

De . Ondérlletée1u'lldên .zijn bënoemdl··~ 1
EENlGFl A:GE-NT~N in .(je Kok;n~ en tJbbeD
de EERSTE REZEN DING dezer ~oh1U',
welke lEij u"u te kOf''p AAri'biedcn,ont'V&ngeo.

SERVAAS VAN DER BIJL I; Co.
Ka6pBtad, 11 oct. 1880. .
Bovtm.8ta,tlnd4J·~u.f' Y ook fJBf'krijgba4r :

bij den keer J. a. PITClN, KaiUJe1,.i!mat,

, l' " ,.
I' Vier " "Drie " "

~nh'et·~ijzqnder
! ' . "

I voor K:oIQ~iaal
I )
1 "

gebr:uik gelinaakt.
!
,I
!

Tninhouw.eelen,
Baden, Ovale en Ronde, ....u'wlln~

DEl\T ~:a lt.,·;
"''''''<1••.0;;1'''''''''': j~~:~~~, '

KA'.. EN
Rijtaiglampen; Glazen .

St1lUen en Moeren, Krámr,uen sterk en
.£50 BELOOHIBot

BOVENSTAANDE BELOQlIING cal ge-
genn ",orden aan.eeD ieder, die ~j,.

ge iDfm:matïe ~ geTen, .~ za~ leiden tot\dé
ontdekking en lJIhechtenumemmg qq ~D

persoon of de penoDéo. di" in den Nacht vu 21
November 1880 ,m.de Tak·~beid nD! deu
OndergetMkende te (}ente' hebbeu ingebrOken,
de Boeken bebben verbrand en l'erdere 80hade
aD deu Hand~"'voonaad bebbeo toegebragt.

Ttmma wordeD "allen, die aan gemeld", Besig.
heid feta ~eJ'8Chnldigd ~ijn, vriendelijk ,.~t
bllDDe rëkeniagen'ftll af den late" Deoember
laBO. te komen TereS'enen te Ceroea, ",a,r.rdoior
mj grootelijb sr,Ulen nrpligtéD. "
~. '. C~A. ~p VILLWRS; O.T.~.
nad, 26 No.: 1880. " i .

Kaapstad.,i·
AREN. I

, ' RALSTBDB
:RUIS-BROEIMA

1

Ondergew kenllen hebOen
d@ een klein Molal ~ d. DOl,enR.lIlOe1iD.

"roellDaelaiDes.
.oor ~Ike ten apoedip !dieDen in.

1l.~nll1en te waiden, . - . ... ~- -Koe
" co. C«ff"iJ,Ct bij Bmt.t.U ~

~oot, KtJapnad.
Hofm.~,.. Nt+. 11 IVAN DER

, .
,

,:



door; bet
.!!".U'I!"'WIJi Diet voldoende w,,, 1*IIW'_t.

, VAN "O'aSN VI. PlaIN8LOO.
:Adv. ~on~. t~d ,op V~T d~1I aplljlllan,

O;1le yoorTdell reipo1i~o~.· I
Uit w.-s een appêJ vaD ,",nivoDnia

straat vaDI4Ileell.~.n. Prina~oo had
een' Iffalli~ri jl:ehoitd om eeilt naar

n4t-en :da •• ale bij terull'kwam
~t I ,~ken naar Kioi~rley.

-·"'.l.en tO!!'t *,,aI"tilj £3, en voor d~n tw.eeden: £9
Hij WIUIniet naar K~mberley gegaan

had he~ I~olle b<!dnI1r TRn 1£12 betrulld. 1
nret naatl ~~imbetléj geg&'1 pmdAt de livnu::b~ln
lllag war~d,' docb had dl"o.eeen
Daarna 'fI1II8 er eerj .tie ingeeleid door '
~eru~kumiplf'nnAt~~ die b)ij uitbetaal~.h~,
welke bij' teru~l\:t" op grond, ~at liil me
Kimberle~ gew_~ '~. U~ magla&raat
eisch toeg~kend en W~ljIdeze uitspraak w~n!l
aanll~teek.l1d. I, I' ,

Het !'dnllia van Jeil magi8ttut werd 'l!eveatigd
bet appel !net de Iro$ten van d~ band geweIen.
.Het H,,* venl&ftgde hierop ~t morgen. ,

I VRIJDAG 10 DI~EMBER: I

l NIIE1:HLlN~1 v•. FB.KIIILICH. I'
I I, ,_ ~

: O~ie z+ak eto'nd liet eent dp d~ rol; doch de PrO-
Irliréllr Qenel'lllll de!lfde lD~de, dat :zi,1 bUit}ln
h~t H'of geschikt Wall. ~' ;

., I'oXEADJo:S ~". ,8CRBRPIrj!l8 EN -'NQItRRN. _
A<J,v. J..ie\,n~rd tra4~p v~()r ,~ell ku..rer i: I\~ v. Jon •

vopr de J,SJYlDdeo3$.' Dit"!v8.8 {'en RC~,~IDI!'~ste d
dWl Ed eaq.,a t ' IG.'~i~z 8.11 d';' eitenaren Y4ln
de 'plaaleim G;obbe 'araTIYI~' eó Hl\rt~beeatri .i~r,
op ,welke !g~dtl81~liik b.et ~or~ Oudtabootn gebou'lljd
en aan1el~ Ï8, ten eu:de de regttln óp den g+-
w".nki~roPli ta bepa{ ..~ en wt ~ Dlak..n, In hoever*e
de eige.n dolr boveDgenoe.nde pl.aata!sn het re~
bebben ;,~' g"d~slten vlln d~ mes nl af ttl s"ijdtl~:
op den Wen M.art 1880was dour verw~tl(den e~n
stuk vnn 4en gemeentegrond, r-0ot vijf oiIorll'en, veT-
kJCbt I'n aoor den kooper oml;aeind. KIR~er hlUi &iJD
actie iugehteld omdat de weiUeilr""d VRn bet dorIP
te klein werd' eu updat dell !v~rweer,jtl*".belet loiu
worden inl de toekom,t mee~er land te verkoop6a
tlO dat a1le:ombeiningen zoude~ wordpn .erwijderd.
De Jletuil!'l!nis WRS reeds voqr het R-,"~gMnd H<lf
te Oudtehborn afg~nomenAnide Zaak wlis voor vl'r-
dere argll"entAtie naar betl RooI!'Jllift'!Z'~hof \'e,w4-
len. De Mnnicipaliteit had, r"eweijlerd 'als eo-ver-
weerderea lop te treden. Het hrkochte land, bovtlQ-
Ilemeld, iak Mn de Westlij~e van ,~e~. d~rp, ~4e
omheind <t:A1oreen mllur en .1'lIartChllDh,lk Ingerl~t
voor een ;truinogelkamp. eiscber verk~rde n~,
dat bij dj ,or de verko._:Jp' v&jl jl'roDd nl!:t In stA~t
"118 dat aai)tal vee te houden" waftrop hll, rejl't ha¥,
DI. 18 beee~en en 5 IICbapen v<>jlrelk erf. i

Adv. Lefnard DUbeweerde,'"dl\t verweeril~rs geeh
.reilt hadO'!iII een gedeelte van:den weidegrood af it!
snijden ~nne('r d&ardoor d'e, eigen&al' vaD een e~
geen v.1II~eld· meer lOU hebhil,! voor zijn Ol en vi f
scbapen o~ boKken. De venteerdeT8 verkochteD e
erven en jgaven VOOT dat Z~·:· verkocht werden ~'8
bouwerven, docb de rijl mo en II&ndeD htler Re$1
verkócht "ftteDolllheindeli ge e~lteliik gecultivee ,
Adv. U:o~l'd wilde nil dat ~e "erKOOp van eu n
beperkt :to~ worden tot den liona.fok verkoop va
bouwpercelilen . 1 :

Nadat dt a:hokJ\len -de zaak bepleit hadden, zeide
de Hoofd Ngter, dat hét. Hof'tijd lOU DemeD om de
l&ftk te overwegen,. :

Het Hof [verdRlII!'de hierop to~ Din~A!I'.
r

,
AT!.' r, i "

de Cape ,n~ .en4t het
groote '''~rn! hef. wa-

Z"r"i11l"K~""'''' de ICbllil~ der ,ref ••
ll'etroWlln. <leltU!kif '"' er
de kerk vo\,'en: ~&IJ" dtl wei-

werd ~ balJ ftoJijn
te vaD het i1a~ I~

, ia .. ol ;'eni~e~. : Bet
IIUI de 'I)ttlá ~ IIUI

l\eh~iblij"~",5j~ ge-. ,''',
bier. eene pai.9uiIl~' ver-
~uropeyen e~ i lljl9 Hot-

--,,, ;W .

I,
~~!I kOI~'vooi m~t eskorte

... des; .DlO~ Il~ van
t6r~I!li!eke rd.
tl'll~ht ..1'1 "?8t d"n \'
..ull~D mt" np p><lroui
lI'edurende d"n "acb
wa~(l, zi:n n(l~ niet ter

f
PqSTlLJON AANGE

mi PAARDEN
I

, ~tt "' ........0 .....
de KinftJWII ()pw. lullen p&I"'frifil'e'EI&ar

patl\_d verttekJceq,:le heeren
, mso'ff; Rooi, GP<fd," n, J"'l88,

Raymon, Hene, rs ;
Frere, 'Pe ns (2),

lialll8, Moore, .i"no ,,' Mello.
I : !' , "
I •• ~ ... 1 I:r j r 1

HOOG: G~REG~'SHOF'i
I ¥r ' j

(J1oo~ ~tallige Hof.) 11
... WoENSDA~, 8 DECEMBER. '/

! I" ,

NKK:$Ll~O v•. HOLK. ,'ii..,,! : I ~ l j

Wij J,(even tilAll' <hj tolle oitspraak in! deee zaa~,
Wftllfvan wi.i ill "Oil ,vo~il!i nommer reeds be~ volledl!!
rapport lIt'geven,hebbtitt I • i, ..

!)rl HoufJl'el1ter;: Ilitellral\k doende, selde, dat bit
. nit I!eloofd,', d1t eeni~ I'id van het Hof zau ,egrn,
dil ,JI~'"ne'~k Wálf;,1 WMrUI groote: ~4dllfJ!r.
~o dir-g ,verlend lmi,:wordeD. I?~le ~k"toond,e
alweer, hoe 1J~}{!ltI06 ~ .wllt no.lhe ~ riN!fe0 van
til [de prlilltjee, ~"o ,r 8 in klein~, at+i'-f,!~ dor,
pei ill omloop W'J'relli·I' Het WIUIzllue,IOplDl4!j.dat
ae Kerkel'llden van de' 1N..d . .Qeref, Kerk· 'lieel werk
lo~rlHn hebb.ll1, indied tlij .een onder.(lei ,iOJldeD
iD~ell~n nMr al d~ pru~ 15, die soma de r\>1'l~eidl\ite,.
In,J-deze zMk bRd de ~ rkerlllld va~ de Ned.: G.eref.
KJrk te Stellenbosch he zich tot phgt g,~en~,_om
ou~erzoek t'e doen naat e waarbeid .va~ If.k~ !Z'e-:
ruc;hlen, die er -omtren~ de reputatie vlI\n;dpn ver-
weerder in deze l&ak'~ omloop waren. : ZOO ver
al8i uit' de g~tuigeni8: bl,eken "lUI, k~n :hét' niet
lI'etBjZ'dword~n, dat dtlze emchten op leJrer" ~onden
ge~Rzeerd waren j mM~ d&aruit Wall wil!,gl!bl~lren,
dal de ver ..'eerder, om té vllOrkomen dat lil): "por den
K~rkel'llad gedftlll!'d zo~ ;vorden, een onder40ud had
ge~ad met e~nige leden ~~n den Rerkeraad. JI~t ee~t
WM bij Jlegaao n&al den I~eer D. de Waal, .en:d~ getul-
genie, die loowel ,dele I ala de verweerder .,,;&n' het
on~erboud jl:eg8veD h+tlien, kwamen vrij' "!vel op,
be4zelfde neer, Wat ,ril verhuld werd olll:t",n. het
oD~'elvoegelilk gedrag l~n Ds, Neetbli~~, \ton Illl~en
li ill ~'1'Ondbebben in ail" I .... an twee dOtllelllllen.! IndIen
di~ prRlltjt!8 bonafide v~~reid werden, dan 'ivu lUike
aUJen geschied bij wij~" vlln argnmentt.be lof oin de
ulll! ale'klall:te vo(lr den! KerkerlUId te brengen. Zulkll
kOlh niet ilescfiied zijn ,iUellll bij wijle VIIn ~rgumen-
tAtie, want dan lOU verweerd.,r wel deit'eliji ,gele!Z'd
bebben, dat hem, die: praatjes waren mederdeeld
dO(lr eene kl'RnkJillnige vruuw',; bij bad:zu'kl even-
wel niet jlezeild, maar AlleeL op de d~be:t,eWende
ge.i\tt!ldtl Vl'ailell gean.woord, dat de praat jee in
ooiloop waren. Ook! kon de beer de Holm de ge-
ruchten' niet &an dt! Kerkeraadsleden n)edefredeeld
hebben om de aall][ vqar den Kerkeraad te :brenjlen,
w~nt de heer Holm b~ lelf gezeild, dat bij er niets
van geloofdp, Illodat hij niet begeeren kOIl, da,t er et'D
ntder on'derzoek In ~e zaak lOU io~esteld ,!"orde~.
Oo~ '111'8.8de aankl>lgt I)iet bona.ftlU. g~b1~d, dlUlr
als~lIn dt! Kerk~rMd volJlens de 117Je Sectte VAnde
Ordonnantie d~r N~d. qeref. Kerk de zaak ~ad moe-
terl onderzoekell j ouk 1ge1onfde eprekPr niet,.dllt dt!
h~delWijle van d~n lleer,Holrn IIOOdAl)ijl')?we~t
'III' , dRt delt! ondl't de !termen dier Ordonn~ntle viel.
Ee JlI'T8UOD~dit! luik ,en !!,erucht .,:erspreillde! was
nafurlijk met 100 scbuldlg ale bil, die ,III In de
w reld bragt., Deu :'lI'all WIUI volstrek~', geene,
'III' rin de toe~kende ~badelooeetf)lling ale h.t '!fare
LO een voorbeeld moe~t 8trpkkeD, en durop! moeat
ditj .Di~t veel meer dau nqmiollAl zijn. Hij verqQrdeelde
d~rom den eÏ8Cht:r tot 1£25 achadelooMtelliDlr' met d"
kotten. :
~

I Noord, !) December.

een k~llan ;i8 dtle 7den
vertrllfk!ld ~n '8 avonde
treilt moi'Jer lilt en zal

te r,lkPD. : J le Burl\e~e
II, I le J!AAnlt!u, dlf
'pRoiek ,weggeiutt

nJ~Il.

AFGE-

DO~DJ'jRDAO, 9 DECEMBElt ,
: '

PROVl8IONEEL VONNIS.

~roviaiolleltl ~ilepraak .... rd lleUun in de ,olgtlnde

~

en :-Barly, Arnold & 00. VI, F, H&Illil~n; Ste-
d ijke RaIUi v•. G. M~son. ! :

, NOTARIS. ,

De heer Mullett, veriocht toegelate~ te WG~den' als
DotariS. ' I I

ll'Otlgeetaan. I :

[' TRA~BLATEUR. _ ;

"e heer Meeser ver~ocht toegelaten te-wor!len ala
t181ateur in de H(JllaIjdsche en Engelacbe ~~"n., ,

oegestMn. , !
I • HitTIng. ..

~)e heer Natha~ ver~~bt geexamilleerd te worden
a1vroknreur l'n notanei " :

rt oegeetaRn.: : '
1 R~I;UllILITATIR" !

bnbihreerd ....erden :-Hills & Co.,:../. L, de
F, J, de Klerk, f. K. Fronctna~' eu E.

t !..t
f

.TEM~U~ANJ).
I ,
~AKE1jtS RUITERIJ E¥ DE ro~OOMISE.
lj'

i (Webate,.s Atentuur,) i
IOollt io~4en, 8 D,'c.
IIIht ioDl<'" nl<l;U'"' un ~.Ial i~,da~ &kprs H.ui-

tetij en de IlIland8Ch~ Li)f~lingen ~ tl't'lfen Il<'-
bald beb~n' met de Pond0'IlÏ8l<>" ,&11 dar d&arvOln 00
gqdood lij~, terwijl aaD onSf'" liJd" dne klllfers ge-
.I1llloveld mjD Iln negen gewo~. . j •, tFrnkut BArker beeft£l 8Ch.deverflOf'~tn$l met
~Jst"D ge regen we~6JlIlibel 'u de Natlli Wltn.eu.

1 " I

[OFFlCIE~.J

ROJ:<;llUCK,

,-1' •

" ,

H~fdmftg!j8trallt" UmtAtn, !ltn dell' UDdersecretaris
I van IhlaDdache Zaken, b:!:lápatIl8. :'
~ Deeember.-Morgen-l'IIpPort. Het ~edtll' is b.ete~.

~~ ~Ie onder' majóol Bolltne, beetaAade Uit
,~turopeaaen D16t een 7 rnder: kanon, 'fergêlleld

! '
I·
"

I

" ;
"to'

J
t •
", ,

\. \l'

, .
, $I lj

: Doade~ ~·1. ~e ile~e" •. ,4.. I"r~lólu_der aldaarp~deo OpeDbm .".tpd~
"'-'-.""'" ~.).NIIOll!I'l'(IOI1I~,én, ' lIOli -overáaadi,aQ) te" K~P*'1fl

clit h.eer. JiIaraie, L,W,V'l 'lI'Au~e eo
1111"1""""111 IlUl,wuig.' Zij 'hadden d.ltn yorigeo.

.. ~ pel' wl..graaf l&teo _ ag.a,__"_-Iii. ~tfIcie, CltI;II AdDlÏ~ •.. ' "'.'woord .... tea elf'~ Too
... ~_ Of-ii~ tijd~ 'lGoa.nll'lHiill~.

kftIa )'lilt' de li"! Spngf-er ul1 ~
me' Jle. naar bet KoI~ialt JIIiaiqor

~,~~=rt~'ë~:Ebij Wjicie Iparae de uak in.;HC ~jlOud.rbe.pnkw Zij Iriapo _le.8I1 ovel,'haodil-
~lÏjD ~<"fttd.uee. ,Na HJle-

4~~~""1t1i11g te 'laebbeD, lYI'OIIg d" beer Sprigg ot het wel
""',.....,,_ - ..... ·'OID DUf 'den Goo'fet'D8Ilr te ~: meu

~;Ir ·n_+,_ h.a, de saak,afdoen. Het antwoord
IDCotNreir .... oDtkenDeDd " De saak. Rife meD,

'belang ru bet ~sclIe eo van hel
wilde men daar i. 'foor dO<ln, dan ,_ de

bet rejI'ta kauál. W. wae, vroeg de
sprig het dOotl 'f&a hGOJEomii, W.. bet hei

helul( •.,; b. Tnllll-ftILIeclM of dat ~ de-Kolonie'"
dt& ''!j t!p he' oog hadden1 V&II baid6ll, waá h~<
ut".ld: eeD boal;og echeliD UI1ttaaDde, • eD. die
mo.t-liIeU ftrhoedeu. Han opdra,t _ OlD deDI
Goa'waear pueooolijk o~ 4e zaak r. ,~keD. :
Na TaD do! depucad" n,roomeD te bebben, da .!J met '
d.., treiu VaD balf .ier dacbt te ,el1nk.keo, _Ide de
b.. Sprilrg dat hij 'alet de reeolaliee lIÁar den

0!l"eJ'&D4I~d. '!hj.v41r·Deelt IOU gaao en Ibjn lateo .. "teo, 1f'8J10_ - '

WeJlll'erUUl ZijD Exe. de .~}IQ.tatie 'oDwaDj!'e,!. aou. Vóór
h ..eMu so.dea ill berigt vaD iem krijgen'

De deputatie ,varIiet ~ -bet Koloniale Kantoor,
maar toen be~ Ulllp, had men van den heer "
Sprigg nor rd$ta nmómeo. Men .tapte due, iets Da

nreeëD, ..-.der naar bet KoUmiale Kan~r .en ver-
namt4aar, dat de heer Sprigg j.iet belig W. zijo

''VoDltll&qdeJl'jlunch te gebruiken., • In.tlJuehen, nadat eea lid ?6r
''Mi'Dei'I~len depataRe ta)ei!neD bad gegt!nn, dat de heer S~~
~ een afl~ heD-pmaákt ba.d, werdeD III) na

~r!ë!_ntlilid VIIW" .. W, eeuite lDiD_t1 'llionengelat.en, eli 'htO&IJlell toen nil
heer Sprijr«, dat hij den Gouvernnr!wi P'

spreken en' aat be& voor deun benrutlijk 'WIll, om
IIUI een deputatie gehoor &.ti ,srleanen, die reao~iea
van .!llk een aard wilde oftdl8Ddill'sn. In de t~e
reeoilltie weM geeproken "an s,.mllll-t.hie met ~~~,
die inderdaad re_U.n waren! Hoe k~nJe bil,
SJ.lrigg, en sijne medeleden .an he~ Min~terie, mft
me bij over de I&ak g~pro.ken hlld, ZI)ne Exctl-
lenti .. radeu een dlputaUe te ontvangen, die met 100
iete TOOr den dag 'kwam I Wurmt bleek het, vroeg
de deputatie, dat bet rebellen oren Y Waren man-
nen Ale Paul Krqger en Piet.Joubert, die IIllee gedaan
badd'en om hun regt op COMlitlltioneJe wijze te krij-
gen, rebellen P Niet met rebellen 1I1ml.. ~iaeerdë
men, maar met een voroDJrltlijkte volkamaMR, die Daar
bul' regt atreefde. _ Waren de meerderheid der
TraIlluIere Jleen re&uen, "roeg de heer Spri~Il,
waarom y~men dan voor een botting P Omdat,
1t'8& het ant~ de beweging ligt bl ver kon gaan.
Waar 6th mjrf-ala rebel werd opgepakt, daar Iron de
geest van feItelijk 'tltIet zieb ligt vel'lpreÏlien .... Eeo
andere bedeDking ....& den heer Sprigg W81 !Z'el'ÏJ!'t
tegen de . vierde reeolutie, waarin VIdI' toenemend"
aDt~pathie IUlIChen lieden van HnllAndaehen en'
,Enge!8cben OOreproDg g-eaproken werd. Zoo iets te
aenln-, deed k"aad eo ...akkerde bet "luit aan, lie,
Antipathie beettlnd er, WH bet antwoord, ea de etap-
peD, .edert de annexatie 'AIl.!liet TraD.ua~r
de t Engelacben genomen, hidden ,veel -. wat,
reeIla aall bet af.terven WU, doen herleven. Ala 8r-'
de bedenkinJ tlljl'en liet plan der deputatie w:erd
dool' den b"er Sprigg g~meld, dat de Goueerneer al-,
leen op nuul van het .Minie¥rie handelde en geen
Hooge Oommï.aiis 1t'8&; boe kon 'hij dan vtajfen,
om bet IIitienden "Der Koninklijke Oommileie voor
bet TraDnaalecbe I' Hij werd dusrop herinnerd aan
zijn eÏjleu vtlnekerin$l, dat Sir Bartle Prere ook oYer
lakén buiten de ,ololll:e, Mjv., bet Trann$Alache,
met bem raadpleegde: Die ,llijdlltl waren voorbij,
leidt! de heer Sprigg; men had ..éet meer de JlI'OJte
polit.iek van Sir Barttê. Frere's dagen en de wieke.~
van dell Gouvenlflur wareiJ fl'6kort. Tevena gal bil
te kenDen, dAt_ bij tegen AHe KOllink1ijke Oommis-
eiën WIUI,di", in Eog.,lacbe koloniëu zjch met zaken
giDgtlU bemoeiienË

die bij (le Regerinji ~er kolonien
thuia boorden. IJ waar lOU he~ t<.tI leld"n 1 8"t
JTol/ulJUJd had dien morJlen geaegd. dat opheffing del'
Anneutie het uiteindelijk l1evolg Ian het uitzeDden
der K(}Dinklijke Oommissie zon ziln. Was het dit,
wat ook de deputatie bedoeideP Wilt het JToIIubIad
I~ide, dat'deed er niet toe, meenJie de deputatill ; lij
bad reaollltial te overbandigen, _die van._g:&efophef-
fing der ao~tie' gew&!!,' maakten. Já,~, ber-
fitte de b"-Spn,rg, i die re80lutiee weM e'r Jl',,-g
van gemub, da, Zijne Exc..l,leDtie ~h to~ Sir G.
Oolle,., Sir W. O. WYOOD en tot de b<>eren ~1v < ,J,

IOU wllnden. .I{.oDmen daD den Goa'Perneur UItDOO-
digen, om met rebelleD te correspooderell' Ala er
iD de reeolutiee al ieta ltaat, wai bet aDtwoord, WILt
niet geachieden kan, dan i. dit nog geen reden om
ze geheel te verwerpeD. Bllitendien, de jnr.D8vaal-
sche Regering, iil PlU.t8 vaD den GOlIVerneur, k?n
zich, door de.en er toR geraden, met het Volkscomité
in nrband stellen. ZijDe Excellentie kon van h.t
verzoek der deputatie inwilligen wat voot i9wil-
ligiDIr vatbaar W&ft. Het eenige wa.t de d.eputatie
,erlAngde, wu htlt ,erboedfln der dreigende botsiDg.

De deputatie aag toen, dat er weini~ bne voor ~r
wu een audientie te bekomen, en de beer Marai.e
verJdaard.e, dat ',Ij haar Afscheid 100 nemen, maar
be! leer betreurde, dat een b..haAdeIiDg, au welke
baar 1t'8& &angedáaD, ruchtbAar loa moeten worden,
tvánt, dit dit een .JIeebten indruk lOU maken. {n-
tu.chen w!ti aan den heer SprigI!' een brief o'Perhan-
digd en hij leide, dat dell! van Zijne Exc~llentie
wu,' eli de vrug inhield of de deputatitt, na de opbel-
dering, die tij ven bem (Sprigg) oDtvanJ!'e~ hlld, Pog
begeerig Will bem te spr6ken. T0t6 stelligste, Wal
bet antwoord der df'putatie. Maar wordt bet-dan
lIiet te laa' 'foor den trein P vroeg toen de beer Sprigg.
Hij sou eei'lt Hif naar het Gollurx.ementshuia moe-
teD gaan om te 'vernemen, WaDneer de Gouverneur
de deputatie kon ontvangen. Eerst elf UUl, daarna
twee nor, en DU weer nitatel , !'eide de heer Marail.
Waar lijkt dat naAI' P Te vier DUl, leide de h~r
Sprig" had de GooverneUl ~n ~; er wu .~IU OI"t
'feel tt jd. Eén der jeden lelde daarop, dat Zll :tamen
met deD heer Spftg, naar het Goavemementabuia
konden pan. DIrt I'fCbiedde. liet was.lO m!llutell
onr 'dneën toen mea ope,tepte, eo Da eentge minuten
aan liet Gon"eroemetrtehnie gewaeht te hebben, werd.
de deplltatie door Zijne Exc.eUeDtie met,d.ieDl gew.one
yriendelijkheid. ontnupn.

De GoU'fe,mear begon met te zeggen dat hi j heel
blijd. 1t'8& de depcatatie te zien, maar lij moest ca
maar ~w nrt.eUeD w-at zij le ~n had j bij wiet,"
haar tijd 1t'8& beparln. 0 neen, antwoordde d~ heer
Marais, &ij had T&Il laaar plan om m~t den tr81D t.
vertrekken reedt. ~elieD. Maakt bet kort, zei toen
de Gouurneur. Had Zijne Elcellenlie u.reeolutiee
jleIÏen P .roeg de beer MArai~ le 'fOOl dell dag
balende, Ja, maar nid officieel, en bi j wellllCb te dat
m~n lie niet lOU aanroer~n. waarom oiet' Troeg de
beer Marai.. Omdu de saak der rebellen el' in wmi
voorgeltaan, .... bet antwoord. Aal) de Paarl, bet-
ntu de deputatie, kende men geen rebellltn in bet
TnlDlvllálache: WaNn Paul Kruger eD Piet_ Joubert
rebellen, al. &ij op w!,trilren W8fl de regteo VIIDhlUl
volk zocbten teraf te kriiltn I Toen het ~aal-
lehe jleennexeerd4 wae, beetc~ -bet dat de meerderheid
da bolvolJnbg \r .p6r was, ToeD ~n JlTOOtjaar jlele-
den een deputatie"l1 twintllf Paile.menl.llieden licb
naar b.t Gou'lIf8ementabm bad begevéll om Sir
:Q&rtle Frere te ,ersoeken tot bet nemen 'Pan .tappe_
OlD door middel _n 8f!n volka~mming t.! weten te
komeo of de. lq6'erderheid del' bevolking al dan Diet
voor de AnDe.J::a.tUW&8,wen 'WIled&ftrlaD geen gehoor
gejrtlVeD. Tbaae 4Ich.ter '111'&8er !feen menaeh, die durfde ""
ont!;ennen .t.fi~.ot'ergroote meetderheid der bevol-
kinjl' tegen: .. 'annuarie 1t'8&. .Een KOD. ('..om-
mileie &00 ood.,pek kunnen doen our de kwesti.
of in bet Tra$vt&ieehe de beetaande staat \'liD

aaken blii... ltQn. 1<e n ik, '1'OejI' de Gouyeruell1',
aan d.D lteiirSpri.j{.t. aa,1 SirO. <:bUlly teleg:rafere.o
dat men aa4 de Pand ht!t .iwo!nden YIUI .. n 'Koa.iDk.

-

...

AQl0l11r1Ult6nlD~;'Sl" ~en de
Y"81TOlllll1lllolot81' atoombJot
• en mlljrUfjagoederen
£41,CXXJ tot vergoeding

ged .. ! ten voor-
te belatOlD bedrag bij

schi jnt &arl te
Rijk8troe~1l

'Althll.' s hij Yer--
geval de k"hlliale

aanzoek doen, he'
eer8t JIIl,rtelegraef

Paeha bi!eft-

Oork il! eeD Fenit.anache pro-
zijn tr gevuurd e~ 14 per-

voor h*' K. G. GeDoot8Cliafen
gebo den over Zuid A.frfb.

mini.te voor de beste vrieD-
de ontwIIpening voor het bette

rebellie te voorkomen .
lijn D~lcigno binnen getrok-

:
nIJK.J.I6IC,""JJt;"'n komt bijeen op 6 JlUlusrij.

nlllllllillCJll:!Rell'eJiinjl yoornelDeas
wol te beW"D.

DEL EN MARKT.
Et,geland gaát IIIcbtjee aan vooruit.
wolveiling; ZOIl <?P23 Non,mber
IIn drit! w~k"n dÓl'en. lit! ,oor-

'k 120,000 balen bedragen,' na
verso.den wordt. De K .. p

11lvereq. Inmiddele is er een
vOor bet arpkol. De berigten !Ut

I' fabriek·diatrikten Illidell goed, fOCI
, kA, m~r die uit Frankrijk' en

P'UilLachIIAn~!!m~IQer.

,
i _ r

Aan~omst van d~ Maalboot.
De Trtdlm van d~ maat8Cbftppij "1!nion" he~h

weer tien tlugge rel8 I!'emaali~ D&lD'ehJk van rUI"
twintig· ds"eD, lijnde bier g~arriveer!i lJonderdajl'
Dacht om 112 uur, DIet mal.1l tot 19 No,ember !.l.
ARf} boord ;warl!D' 130p_gi~, waaronder 00 op ~e
KMpetadlDbe Hia$, ,na!D41ijk :+-))e' tl"lliliën Full.er,
Mocke, Lo!'d, Beckett. FOl'ler~ de hellr G?ldeebr~1l4t
en bediel1d~ de h.eer en ~ej, Qt>lIop ti!! QUln, me.l. t.
joo!Z'ej, Ko!ir, de jobll'ilj):A. KitclriD~ 'en M. RWI, ..
heeren Eer •. Ridjlill, Findie, .. \V. ~: van ~er B~ ,
Auret, C. ropPe, O. P,oppe, T; 8tenboWltl, LIDdIrnat,
G, S. Ree~, J. p, C.rrutbe~ M:Elhl\Tp, G. Hat"',
Far.ner, J.i G. Weller, J, R, Dickije, A.. B. Rei4,
K. F. van Dijk, C. H. Timmer,~. Moody, O. Raneul,
Beecroft, H~Hieb, ,J. Eeeon. I f

Ter lake .IUI Ierland wordt het Engelscbe KabiD
met/eentl 8p)itaing, bedreil(d,nl.i~lt tW:ee,zooDie.t,m~. r
~nlJ deezelf.8 m~f'8t prominen~ ledeD waarechllnhl~
aflJ'edell zn~l~li. Vie twee ~ijI1"gelijk nn zelf ~J;r~.
pen wordt, I de beeren Bngbti en Cb~mberlAlIl, d!j8
zich ~id,," over bet streven, der ontenedenen In
Ierlnlld bebben w!.ftel.teu OP! een,! ~~jze, ~i~ h~t
onmogelijk !Voor hen maakt, me~ dtl:ovenlle mlnJete~
!Am..n te werken. Zij ~d ..n' Illn sterk tegen ~e
p-reoonlijke91 dwaDjC, die Hl bet! I!Cbtlm~ der Regen
ligt. Ile h~r Brigbt heeft t'Cb,tt-r lorg gedTIIl[eD 0 .'

w~Ar bij ió 't, openbAAr bet _?Ord v?B~d", t? doo:p
uitkomen, <!,Atbij alleen liJne eigene "plnlen" DIet ~
der Relltll'Ïnjl of 'van een allder harer leden wtB~ra~,'

Bij bet licbt der kabelgrannjJen, VOlgeDSwelKe d
af.tand vaD, Dulcigno Mn MODqenegr~ een voldongt!
f"it ia mig de striid tlwr die'k"eabtl, ea het ha
neklrll!" Vel'~t van .~~ije tlll!!en d~en maatregel _
tuurhlk all6 belanlfnJkheld. W,,~ Grleke~nd betft,f~
wordt jl8n6 vreed:tame opl~1l m.et lederen dBf
moeijeHjket. Turkije let de UlebereuJeelen ,oor ee!!
oorlog met: dat land ,gl_l_Ifl"ot~ schaal-voort IIn ~eer~
t8De van 40~ malli voor dat do~lln d~
wapenen . In bet ~ijllelf tracht de Reg~,
ring de . 'lW Gne~he denkbedden i.

J '\

'foor jaar bad plaata op,17
aallvoer ht-st$d uit 440 pRrtijen,! op
na RlIen Ka+pecbe, deze laa~teRe-

wlUlrde, !wRarvan voor £03,(1)00
Het aantal ~oOpere .... niet grqot.

, 'Prij le.elldill,!llMr aaD 't ei,de
A.lle eodrten waren iets l¥er

volgt !de lijst van de beL~d.
, i

Au1!limtlUl'ewtgezochte £ 8. d. £, e. d.
.. .. .~ 3li 0 0 - 44 0 ~,

.llnel~leIJre uitg«!-
... " .~ 30 00-37 0(1
schÁch ten,
f~j •. ! 22 00-31 0 ~

olll~:ne<lltIII, midde,-
~.,tiJl41;;it.<)ti . ~ 20 0 0 - 22 0 0

riJi~liI.lma'ture uit
,~ 17

di~ 14
"JLU''''''U dito . i. 6

lirrte, tam;-
.. ., .:. 16

i. 10
tot leet goede 12

ijk tot ~r
...... 11 00-12 00

i,ik tot goe<bl 6 0 0 - 8 0 0
middelmatige,
goed" . r J 0 0 0 - 14 0 0

mi,ddl,ijna'j:ge en korte, t+-
g..ede .'.
totll'oed .j.

mr,oo"lP'laljl'lr" en korte t~t
1126-200

00-19 oq
00-16 0 ()
00-12 00

00-21 00
00_14 00
00-14 00

....._,
•

to ~/
i
!

,

" I
t

a: !'

.> I ' '• ,_
I

,
, ,

8 1ó0- ó 00
fJ 0 O-t.; 8 0 q

.. j.
licbte, t;-
goed "
tot goecte

-'_.JJ' Ien lU_eng ';'

ó 00- 7100
1 126- 4 00
o 5 O~ 0 70

1 ~ ,
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'..' voorgelt!18n en

boItrriDlI1JI VAn MlI .wk
en b~t .1:II.ion

.ftelliif~J~Jipl~Il~.,II.,i!i-,ijy.,.IIi'te .' •• '....n tot al'llI verp-
artve&Ïj(heid nn <1"11
L '11. yonl",ltlllt-llI,
tin d'.or den Rud \

dot plek bea, ... ktln .<l. '
+I.. .,. ,n.pcleriil, "'-II d", koet.eu ran btl-L \

Wdoiild4 ,1. " ,
.ergadering eene

,ten lul.en VAD den
van de ,iiiktlmi3Le en
, Op YOQISte van

den beer BerJrb,
der "--.eo voor b8~

~ 1'6I'UDjl, De beer
lmeniU.I!.!l"lt vool')!'.,.t.eld, de b.;:"

_r did maLie """rá

i ,"~ t.;: ~ f-.

~~ <'

I) Deeember 1880. I

bier, Alwed.,r eene iulotina Vln
leYeD VIIkAlun's, die Dog beatutJ
te '!'QUeD.

.iel in de plMte "'D den den
beer LÁmbreebte, die ver over de 30 jaren lelt, d~
beer J: J;da Kock in ; .,oor KlapmuL8, in de plaal,a
TaD den heet Groene_Id, die- jlllzelld word~ niat
thuia te Jijn~ de beer J. Beijer. (TJitkijk); voor die
En.,iron., dil beer Alba. Rou, die echter mede meer
dan de)'tig jhen telt. Voor het dorp .iel eeJ:8t Oil
beer J. A. BeijeFII Oloon in, maar dur er Ilelel!'~
werd d.t hij Jiekelijk Wal, werd er wdder llelQ{lt, en
~D kwnm ,de beurt lIan den 8tud~nt MOOlre, die
echter Diet ~I behoeven te gaan, indien de b,,~r
1,'I.!ijerl"geen dootonH:llrLIficaat levert. Voor Sgmtll'll~t
Weet.- 'geniAktól de beer T"rhoeve, "D VM.r &-rlt.-
ririer de heeren J. Bro.n en J. J. Cnrinl18, J.G.III.,
un de pen., .' I

OOM tollen lijn dé&e week weer verpncbt. Die te
Sir Lqwrysllloof werd to&geal&llP,n op den he~r
Gbi,lid, voor £2().3, d, i. £60 minder dan VOQrled~n
jaar; eD die naar het Som' "setlChe StraDd lUID d~n
heer Il Morkel, voor £1!r.' ' ,

Wij hebben :wowel OP ~ lj O. én R.M. al_we
eeriteD klerk temporair \ " .. " n, De eerete ie naar
de ~nlen all lid der Oommil!8ie <lur Kaft'eJ!wettiln
en gebruiken, en de 1.eede Dur Beaufort Wllft, om
te ..,teren .,oor den klerk aldaar, die erg Jiek ~8.

De beer Lle."llyn Ajleert thana in de plaatl 1'IIn Jen
beer Freillich, terwijl de beer Joachim R_ouw
het m81iM&ra&tlwerk al .,emFten. '

On&e Landbouw-ure6Dia'ln@: heeft ~oten, in
J.DllAhj aanlt.. weder eene teDtoollltelling te honden,
'hoewel een der 1'oomaalDlte leden er tegen ....
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(Van _, Corrupontknt.) I

Pretoria, Nov. ]880.
Op bet (){l~nblik dat ik dele retrllaD IChrijf, stroomt

bet· wIller IJlt den hemel en bet is een w~r-~ued pm
een erfeni. te deelen. H~ i. nu linde ongener drie
weken dat bet onopho.delijk regent. ne therlDpmeter
dBald~ van 93 tQt ó6 jlraden en ook de thermometer
nn -menigeen. bumeur IUlat met al dat onpilllaierige
nat cUlcw~rf onder nul. '

Oe .,11I11.jr, die alle gemoederen tbane vervult ('D die
&eker honderd mul op een dag gedun wordt, il:NOIl
geen ,nieuw. uit Pot.cbef.troom t Gij weet natuurlij~
wat er JlIIAnde ie. III korte woorden wil ik het Dog
even medooeelen. TeT vol~oeDing un een .oDPie vlln
den LanddrolIt soude een w&!l'en, toebebooreDde
aan ,ekeren Beluid"nbou~, verkoébt worden." op den
bepaalden dRR' begAven sieh ouzeveer bonderd boeren
DllAr ,de verkoopplu'ts, verhinderden den :nxkoop en
namen den WAjl.'enwedp.r mild e. Dadelijk werd hler-
vlln ",." bet Oouvemen.· I ~ :_'''lÏjtt gelonden, dat ón-
middelijk "lie be8chikbH" troepen naar PotchelAtrqom
sond met den vol$!"114bier algem8"lD I!'ploofde!ll.st de
belhamels te Arresteren en ,naar Pretoria over le bren-
t",n. flit i. IlU onl!'"veer "en IOtnI dagen ~3Iede~ en
bl'~ ill nntunrlijk, dat t~DI in RlIgstill8 I!pAnnin.lZide
afloop ..... rdt lellernoet ge~én. Tot beden eeliter i~' er
nieta bekend ; ..... 1 gaan er allerlei prBl\tjea, ma~* de
poI't" welkt' ~illl'" 1I~~md inkwam, bracht Ifet!D
ander nieuws, dan dllt ~r-lleeD nieuws WH. Tocb
g"loo.en vpl~n, waaronde., ook ik, dRt het ditálaali tot
een botsing komen, sal. Ret Gou \'ernement i. t~Rn.
verplicbt, wil het .ijn Pft'lItigtt ophouden, de hoJfd.
daders te arrest~resi. Di~ begrijpen de boeren aeer
'goed' en ik geloof dt~lij III bet ernetige nn 4en-~nd
der lIII&k inJien. I
ziil hun lijdelijk l.,enE!t thalli in e-en feiteJijk dito

OTerQAD P
VoOrwaar dit ~ eeD nug, ~"arvan de betlQt-

wookting hOO!l, Ieler hOOg ~to-wigtig is. Flet ii te
h"D, dat- Alleen' de reretendigen en 'beaadiJr~en'
O'I'er de beaotwoolidiDjl' er van lullen le'bea\iSsen
bebben, en dAt ~n j~ugdige (lvermol'ld of onbe-
IODDenhêid vergete, d.. niet alleen bet bart, ~aar
ook bet boofd oDliitot ~bruilc I!'eechonken i;a. Valt
er nu ~n ecbot of ...allen er nil dooden, d-'D breeKt
er eeD tijd aan, met:"l de rampen en ellende ~IlD' oor-
1~ en God weet- Wat dap bet einde sijn Ill. ,

IJe Heer ge,,~ d~n ooki dAt bet< niet duru>e ko~e,
maaT dllt op nltdelie,-ende wijle, wa~ ónrecht
il, lieeht worde en er Alom rt!Cbtvaardigbeid '~I

Wi,i bebben dAn Dil: toch leindelijk ~ert een
maand eeu municipaliteit ~n wi i vertrou W81\o'dIIt wi
het, 11000deer een t~ belit~en n ook spoedig
ren,mogen. ~ I' ,

!laar, Il h te ~ ..er ir ctenr, bet
niet nAllr Ult. VeTbeieldJl ~at, volllens Gou~bneml~nlte
kennillll~nDIl et ~heel4 j rliikecb~
oyer Il) te - hebben le,te
gen, . IRI dan .£~, j~i8t genoeg om
~eD en eeDijlel ldeim8 uitllllveu te
w.eht bier IOOVelet' opjnrbo.teriDjl en VA,'.!.n""",n"
daarvoor wordt ejchter ,I ""Id vereieebt, en' ....anneer
he' . Gooveruemell.I daa~ Diet vooTli~ dAD n_ ik,
dat de mUDicipali~t ,UII!ID oP'JlApiel' be.taat.
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