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PUB.LIEKE V
OSSEN EN

zeID. &'Q' OOSTAFRIKAANSCHE

KONIN KLIJKE MAILDIENST.
• .Ó: i I .....• L. I

3 te, G 'jaren 01111, .waarollder
UII.'WM:.11III.lelS. IOM,II......áOel1 ~~"res~rd onder

. . ill. d

G jurell oud, gedresseerd
. . . I .

De S QOlDbooimllat~chappij "UNION"
(G IItLIIiITURD).

...."",
D~~tooB1boott'n deler l{"At,!chappij "enr, k.

ien l n Kaarsta I na.r

ENGELAND,
ria \hdeir'. nm den an!lo-reD Dia.;8'.,. te St.
.Ileltna en A'co: ...ion allDl'l!lo:l nda op bepaalde
_hwtijJeo.
I'RETORB, Kapt. L1RIIU, 9 [)'~c~mber.
TEl'TON. K~pt. LaIGD, 23 December ..

. ,oP , .
D'UB\N. Khl'" W.ULI'IGH, 6 J.,.uaI1'1880 .. O' . ' ..
NUBUN, KR~t. BAINBRIDGE, ~Q Jan. 1880. 1I1gsdag, 2 Oe,cetnber as.
lUll 1.11':KtSTJl!l'ENs I<N ~,lT."1 (dadelijk na aankOtn8tJ.ndet.eenten Trein; ,
Vrrtl'\'hen ,ii om de ,', ertien ".~en, nto va5 worcuier), i

.. kolli'\i~ iedere Stoou.b ,ot lall E gt-Ian.l, 200 Extra Ve.~ Bokk!m', ;
111 een \ ·'lr.:!8 da~cn 'et dc' Stoomt-o-u naar Ben PaI'tij OSBeD, ,."Ardlld~r een zwart
1I~t>1 b.r' re's Hort "a .. r span Trekouen·Zijn.! ,

ZANZIBAR, H~ ,'I .. )FAG.\N. '
III [kla~oab.1ai, Iuhambans, • Quillimane en i Vtludu.Af.lugt'r.

~lol8mhiql1' a.,(,J,·.!gtndd. Ve"duka, toor;l'nll nohl'!' l
26 :'\ov~mha 1879~ 1..: .&tlourbnr'jes wordeu ui.gereikt lt gen ver- ,

.,od,'d6 Prijzen.
VoorVrRcbt of Passave do\, IJlen &Ilnl()(>k bij

dtKa ioren der MaAtscbappij, inJe Adderley.
IIlaaI

THOS. ~:. FU Lfi:R,
I irek teur Ge neruul voor Zuid Afri~L

"'·K"'WI'~.III, sijod .....
W"Wonó

. doen nrl.oopeD

···do. .I' ..«

Deoember .aaust.,
J •

. doen ve~kool)ell t~KLAPMUTS STATIE boyen-
. M~rrie" d~or ~mzelven uitguocht, 811 diemet

D, gOt>de conditie eli geschikt yoor onmiddelijk

J. B. TREURNICH.

URE & Co., Afslag,ers.,

m.,

1£1
8. llira 'e'te Gr~.t~· Sl~ue.
18 D.. ti •. i ! KMiju.

~ j

Op Dingsdag, ~ O~c. aanst.,
ZU LLEN bo.well:!flllelde! eC;8~" klull8 SJa~l-

,OIl.el.' . p "~bek ,*rkol"b~ "or'\f.I_lIO K 'ap .. uta
Sati». ZIJ ,UI}"" zylll.'r prt~ellt !lIJft.

• i Á. S. BOSMAN.
He' e 1osch, 221!1pv. 1879. i'
P. J. Bosman. P. W. ZIL AfJlarer.---- , ~----~ -'~~------------~'---I

& CO.
I

ex "Taymouth Castle" een
van bovenstaande Machines .

,
; 50
) J·S

4
Naar Engeiud, via Madeira.

DE Kon. Maiist oom boot
"PRETOIUA," OEO.

'LARlIER, Gezagvoerder, zal 1\18
\x;'eDl1fmeld vertrek ken op IJlNGSDAG, den
~JenDecember, !PlJ' 4 ure '8 na-niddags. PM'
Iliiers worden, verzocht aan boord te gaan aan
cieOost Kaai, Alfred 001;, niet later dan S uur
's namiddags. Gpen Il\chng zal ontvangen wor-
den na 1:! nur 's middags op deu dag van
tertrek. ' -; oor Vraebt- of I aS8Jlge doe meu I
aanroek bij de Kantoreu van de Stoomboot-
ma&ts~ap~iJL aion, _~o~~~~,~~_derleystrl\at. .

I
OGELK WEEKERS.

, Im,
li) I . .

-BROEIMA.CHINES.i)

. 1 ~.

i
Ir j

Potbergsche: P~arden.
U '."etlresseerde P~t.t~e.e Pur-

tlea, ! tet S jut td, wur •• tler
~nr.ueift.e e~le "a".

I h.aije "errif~;' i i·
'ZULLEN op IIINGRD~O,12DEOEMBER

fAANST .. publiek .rde~ TlITkoebt uit 'de
Markl~ra~1 le W.lli"g'oll, ~lIdeli~k na aankomst
van dm Eerek" TrrlU. 1 :

iJ. &.1 JOUBERT.
~. Prep. PentJ, ct .00, .fIlagen.-~r-·········D

~[ ~ .
15 'raaije ... ta~ '.artl._, vaR S te

• jllr, ~etlre~e," ~•• age~ft...
Her". • I t

Op Dingsdag, 2! O~cember,
Z~L de wrlbekentll! Paat~e"krnnrr, d" Heer

C. P. DU PU:SSI8. opgeJirld" iPaarden. waar-
onder ~e!'8Cheidene e;;flae: pj,r",,~ !lij", dqor hem-
leh'en in"ekocb~ en ruet g~t(l ziorg opg~br.g',
I ubli"k doe.. .erkoopt;, nit d~ ~urktkraal te
Wellint!on. . 1 i ...

J. S. MARAIS &; Oo.~AtIlaren.
I Pu,l, 22 No,Y. 1879. i !.
: ;: -.' . j 1

i ,lH

:,')
I:; .

'f'i lw Mosselbaai, Algoabaai, Kowie en
Oost Loaden.

lJE l>:on1hklijkl' M al~'ouUlloot
"1ll!RBA~," H. S. \\. A It,

_ LKIGH, R.:\.R., Gezagvoer-ve-, ,al
. ~. Ids al~ bovengemeld .ert·rckkell op

Dinge1IIi:, 2 i'ié\', IJ) be r, 'en 1~ ure Cs middags).
PI'I&~i,r.! worden ver aocht -an boord te gaa"
l&lI de (lu-t Kaai, Alf;cd Dok, niet later .lan Il
ne, 's moraer.s, GeP" IlIdll>gl:' j"".l,om""
Wul,'tn op cl-Il. d g 'aQ ve~lrek. oor Ir .oht or
JlII!38~~ doe men uauzoe k bij de , tor, u '.n de
Sloombool ~Ia~t,rhappij Union, No. 62, Add~r.
~y8tr.~at. .

•:] ,
m.
-]:;'

:lV·.I'
I~ ,

I')

OsSen

---'-------,---_._------
'hebben de eer aan hunne vrienden en het geëerd

berichten, dat hunne Handelebesigheid te .Pifetberg Stati~
I

van alle handelsartikelen .IS tegeu zeer billijke
I '

P: ·lf.
:~.:.,

~&arPort Natal, aanleggende te Mossel·
.baai. Algoabaai en Oost Londen, alleeu
'om malen en passagiers te- landen en
aan boord te nemen- '

DE FOil. Ma.alstonmboot
" NAT/. L," J. C. GII,.

HERT, R.N.K .• (je.agloeroer.
III i'8 hove"gem~ld \'ertr k'· n op lIede", Zatur-
(,02. 2:' ~().emh!'r, 12 nre ('S na'l"idcla.s). Pal.
• Ut!! worden \'erzocht .aal~ boo ~ I tt' 1a.'a. ann
de Q;,1!t Kaai. A:fr~d J)~~ 8, niet later da" II
Uur, 's morg~!l8. Ge Il l~dill:': tal jng!" om , op
d." dOt lan v"trek. Voor v'acht of ,.R~'agE' rfoe
len n.nzoele bij Je K.llrton'lI '_II Je Stoomboot
WU~bappiJ Ullio", No. 62, A l.!trl<y.tra;.t.

als Wol; Vellen, Graan, Wijn, Brandewijn,
n ingehall(leld'lj)f voor kontant gekocht.
en prompte behandeling, en alle orders

aaIlIQa<:nt erlangen. . i
J. K; MeLAGLEN At Co.

:: :;:1
.! ::
I I:,
4 :::,

~.) .0;

.j :!"t '

'Waal 'en De Kock,
ST. GEORGJ12STRAAT, .1

........T DE' UNION BANK,
ONTSCHEPEN THANS:

~GQED, ~SPEELGOED', SPEELGOED,
: Een Prtl.c:htig Assortimellt. ,

I , I ~ I ~

PP'EN, 'PQPPEN), POPPE'N.
IfkUesje..- Se.rijleueaafa, P.~ ...... es, lf~I"e Artikele.,

~._.n~~U:][', Gladstone Tasschen, Lederen 'Damestasschen.
Photo 4Ibuma. Damf N&a.idGOsjJ,Juweelkistj~s.
. . , .lIe. steei • .,.l uitgezoc~t

'KERSMIS- EN NIEUWJAARSGESCHENKEN,. I" ,"
, " '. '~OK, , .: ..,
Kar- eo Wage.aSsen vaD alle grootteo',

I
....... ,..."n·' r£O", Natal.s(f~e B1tnmerB, .Boute,n en Neuten, Schroeven.

I ~~
iseerd IJzer, 6, .7, 8, 9 en 10 voet.

.' IPijpen, Vorst8J:, Vergaarbakken en Kromitukken,
.•..,Heiningdraad, 4 i~n 5 Ora~ds en Effen~
ekanten ~n KinClerkribben.

ALS.MEDE EENI GROOT ASSORTIMENT :

GEMEEN* IJZ§RW AREN.
. . • voer ·Groot .~. Klel.ltandel,
E WAAL iEN oË KOCK.

·1 ::~
~ .:",
,~) I :.:'

.) :~.
" :,d 8$0 ,Idra .fette KU_le •• ~ .Ie';"

\ I Se"pe. tB B.k~e... '.
,
t

\ I \ Z11ID-AFRIKAAi"SCBE

KO~~KLiJKE MAILDIENf:JT,
- lie Kol. K.n. nail ualt.

I)E Sicombooten drz"r Li i~ vertrpkkfn.T&1l
Knaps'ad nRar Londell om den 811derm

Di"Rs"n~. via Jl'ldl!ira ril PLy-mouth, te Sint
~leolll • n ASfe'll~ir)" aan!ellgenrle op b, p.ald"
t~~bfl.lijrlell. He: ollrkanTtjt's • orden uitllereik I
:'~elle'l!' verm\nrlr·rine- "an lO percent tU!acbtD
E"gelal,d en .lp Kaapkolonie en NaID1.
D!e. '1: \\'ALMER CASTLE. Kapt. YOUNG.
Dee. 9. TAYlWUTH CASTLE. Kapt. ROBl!f.

SlIS.

,D-e 16, WARWICK C:\STLE, Kllpt. WU8TIIIl.
Dec. 00. B.\DlORAL C, ..STLE,· KApt. WIlC-

CH'BTBB.
J·n. 30. 1880. CONWAY CASTLE, Kapt.

JONES. .

.lNIJl-:RSON &; MURISON, AgeDten.
"

p. m.
[, .jo

: r;
,. Ii)
I; ,-.;j

Op Vrijdag, 5 i

,f Al de Ondrrg~t~kend~
LJ koopen te KLA .
Rem, Id lIet81 Schopen .en Du;IIl&<">,1

condil ie. Zij ,ullea z~hr
'A. B. DJ:

Paarl, 22 Nov. 1879.
DBVII.UUS, .,

I.;
I ,-jil

:) ._'I

I 1:.'
~- _ ..-;-~-------

!lt' t.'n

bi t-,
ni"i"
l.uid-
w+:'~L
,~I"d
land-
heer.
rR.n~-
door
r::d''''
, u\)k
vfU\I,
~h-
jaar.
ri De

I
!llIteel.~steu, ;

ell .
I TE WORe i

I DE Ol'DERGETEE . ~D~ ZAL OP i
'Donderdag, . I, I- O~c. ,1879,1

oP 's IIOR008 Tl!R lT,BIfPu.
Woell~da~, ,3 December ;t&.s., publitk "o~n Vfrkoolien ~i\. del Kraa~ yan ~~ f'

TF. KL~PMUTS STATION. h'JtreD BuRY. Na .. ", i I .
60 F,osije 'AAl'\TEELSE . N en joos· I

1')(',YET'j E SLAGTOSSEN , in uit- OSSF.N, in ,t}e le • e
L l' ,. 6 JOIIKe U"n.8'e.DI ell}:' .... ror."~ n;unt~l,decoHli:ie, (lpz~tte IJ" yoor "Do. MERRIlls, !UI.

, r, r Il ~I h t i Ir ! eBi IIH'loI nil cl t'lI Uit;{ ( loch t, ". ," .' .
lui i.., iJ'S LOIelI wordt'n ",·rkodll-. . e: ,"1 D.

Worcester, Nov. 11179. i
DB VOl" !lIDO ••

ilRLIEKE V~RKOOPING
VAN

SLAGTVEE,

-11,
L. HESSEL.

J. J. HOFMEYR & ZOON, Afilar~"

k' ".',' -".<'.'a

,-tim. EVQLGE Arti~ 20, 22 en 43 van Cle1IAkte:\"UI Ol'ereeu l!8$ohit'd hierbij .
kflD~i.lI;e\'Ïnl!qlllt de lA KSCBE ALGE.
llEENE VERG.AD& VAN AANDEE~
H()UIJERS ,~l.J!enount-Di warde", in het Uaak-
gebou., op ... ,

,.Maandag,
DES VOORMl

Ten einde dsn ~Id,elb
stant "'1.0 de 8&n~e c·;:e••·
rta. pport d:r Dir, k ('url'''
ook he' b~dra, " • Uil
T'iv"e Direk teuren 16 •

heer- W . .NEL EN JOBS.
, ", wis'eling aflredell, m..ar

ERF kie·in~, en om IW('6 A
. ; I plaa 8 "J" de h-er- n

I FaKlsLICIl, die med- herki(
De namen var: Kaodi In!

eu Au tirenren. sullen wor
natl deu R '8d van
"emaakt 'ÓÓ~ of ap ~A
&anst.

1".B. 'I'useében dell. 12 j 'December aanat PD
l2.11ln Ja,.uadj 1880, ru geen transport van
Aaudedrn p'aMs' habb-n, i

Op last van "eIDire,'it',
. H. BEkNHADII Kassier,

Worca!'er, ~5 Nov. 187f,1. .

I, den Iloedel van wijlt'u
COENB.AA.Den nagelaten ":"ltg(lQOfot
AnDIUB8 WUlK. '

een: AI~emeeneD
oer. Hnnk r8$l.~ .>.

,,'),'r t·! It"<',,(.:en, '.le .~
vi lend te bepalen, en
e(,'n in plants Y:afI de

. nÓN, .Il" bij beurt-
,.ijn VOOr her-

enren tt' kieceo in
UL.EIIKR en 1. G.-,
rijn;

n , di" al!! Direkteuren
V ,orgf~lrlrl. Qloe~on
e'i ,,(mieD bekend
AG, 13 D~o~mber

LIBERAAL

,

L
I

.1

:~, , f
AANGE!!OOPEN. ,~

" 'I I

W. P. B,'nk Gebouwen,
Paarl, 27 Nov., 1879.

~ heeren J. ¥red Pentz
OP <]" p a8,', van del. Ondergete •.k, nde, op

15 Oc ober 1.1..t wr o Bruin; Muilezels
(Merriu), (Imrrrilt z s juar oud. Zij wriren
Il"klli h., t IJ tO"I~ ,ij tI' k w-rner., De Eij!!'IIaar
kan zo terlA~ kri,kcll "itij ue'Aloud,' (h~ kosten
van advf,t, "ti.· <I: :o('}JgcLI.ER.

..PGBLIEKE VER OOPING
.• ' ." V,lB _

Kostbaar'V tgoed

Kom~b"rl<'. Klein Ro~;.:, \'11\,1 •
:-;o\emLer 1879.

D. P.MARITZ.

KENNISGEVING.

H··IEHMEIlE g<·6chi. ,I! keUllis~e\illl! dat de
Ondrr:J:te k. ode uau niemau.', ~ie het ook.

rijn mog~. z-l tr OI.t'D,OP cijne pl-ars Ua:Irmai.lho(
uit t- spallt· t r anders dn" op do daartoe
bestemd. Uilsi' "ing. til dat ied. rt! overtreder
na Vl'r~chijllinj: J.zer k(', [li'gel'in~ in rl'gt n zal
vavolf:: I word, n .
. W. J. IMMELMAK.
.Halfm"n~hof. 24 R'vi. ren,

17 :\ol·,mn~r 1!:l7\1.

In den Hoedol fall wjjl-n den
~n I agelatPlie t,Ohtllllilol>t<l.maDE Onderg~'~<
. . Testsmerim
den BOl'del tal pu

Op Zaturdag.la
'/8 VooRIIIDD.lG8 TItN

MET RUIMS
J. C. JUTA"

BOEKVERKOOPER"
KAAPSTAD,

h ef, thuIIS I:i'~e>!, von

Z<kere 'r.('e Eige, dommen
atraM, Hlhier.

No. L !let Woonerf Vll~

Woonhuis en tw,e Buitellg •
makende IIaar 'de SlraAt; de
all-rlei \frucbtboomen,

No. 2. Eitendolll (hani',,",
D.UlIBL8, ell gebr.ikt ols

80,enstqande bieden ... , c
heid &a~ voor dejCenell :lie
TIt'II VaatjlQ<!d "Ibier, ,Ia.r .....n... ltIA

g~legen rijn ill bet bette II
en geschikl voor het orijv.·n

Voorts, eenige Losse \tOI!M1eJ:'8n.
Wr.d. P.

HET BIDUUR:
Toesp ak,'" t,.' g.'b·uike bij Bed, 6tolld~lI.

TWEED.. DF-EL.

B"I\'frkt door ,;" r·chCid II" Leeraren.

Prijs, 5s.;' bij Boekpost, Ss. 9d.

Tenders voor Voer.

'OVEHLEDEN aan de "
ADBl.l_, jongste kiDd Op Ia~\.

J!'\p. SAV<,~l)EH!',
I -Secrrt',ris.

., ~~----_ ---, 1

'I'~nders voo.·~Le\'erauUen.
, -'-~I ,,' Aa.nFamilie en .

(\antoor icier Beshiurscommissi_ va~ heL

WORDT b('ke ..d ;:, maak I . Dok en den Zeebrtker Dan Tafelb.l.i,
. . I n ..waar lijd. I', op V lt MIddag, tel. . ,~. :'\ b

. h,df"ijf Uf", uit on7.e oo,lp,."",,"Á;' .. rj,{::enomrn i. , . r.-; . olem r, 1879. '
0118 ee..iK en t!<,!i, fd Doohtertje SAlSlU JoiIAICA fl'EN .I ..z'" kan,or' %U~l, n tot 'op Donde,dall,
·C"'THA.RIl'i DB . \'ILLUJl.8. i" dril oaJ'rdom deD 4 le" f)ecembe :.a.nst,a.an·lr, 's mid.
yan I jaar. 11 m.andell en 3 d [J. Roe ZWdftr dags 12 lIor. Tendeis ordeD in e"llt'ht voor
die IIll\g O· 8 treft I ochtanl! c wij zwij"en en het I.'er,;n van 7oodani'l', a~elen, als mob>e"
met J"b l.~!lgeD .. de Hoor !lé![C{: .., <le noodig ,ij.n v?or do H~:el1w, rkrn . gedurende'i •
:Heer he. ft, grllom~n, de naam BE'e'.en ..ij g_- I hetJIl.r,. "lDdlgendl! J~'1lst~:l)t-cemher lS8U.
100£1." . I D~ bIJw".derheden ZII" t· nuden iII de Mer-

canttk Ad'(,~e:r ".In 111 ~II dezer.

, I Or i'8\, . '.
JNp SAUN ~)ERs,

I
', ~crelar~,~',,~

~ ,,,:f,.~
~- -,:

._""",,o· -:',~. it
"+",:.~

, _._,
,

Philarlclphia,
Dea 24 NOT., 1879.

plllrl, 24 Nov. 18i9.

r
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; !
i
I', i
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I
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>Onderlinge lIa&tacha.ppij
, ,,' I

. , VAN DE

KAAPlDE: GOEDE HOOP.
(JIUTUAL.) .

."H' IERBJJ geschipdt kellnisjfevill!!, d.at overeellkomstig
;' abe dexer MI\atlichafJpij, eeue .BUITENGEWONE
AANDEELHOUDERS zal ptaaUl hebben op

Woensdag, de.a 17den Deceolber
DFS MIDpAGS TWAALF {lUK,.

In de Za,,1 d..r Maahchappij. tltr overwetJi,"g vali litt
emehre reu ou.Ierwerp , .

--------~----------------~
. 'Aa>1tdfJll Voorsiuer, Bn de Dirokleurcll dtJ, Ondsrli.ngo ..!ll(la~BCIl,ap

te Kaap81ad. .
Mijneheeren,-IIl)!e'folgê Artikel 36 .vlln uwe Akte verzoe~~n

nnI? ....n -Leden hijeen te roepe«, u-n einde. te beslissen, of e~Iie
.P. H. DE VILLIERS te!!e,,' do' Mltllischappij heeft als houder eentr
dell heet JAN HE:"~JK ~lUN~IX:, illllll,I,m~rkilig genoocen eli III ~f

"·ij I",bbell'u!e ,cér te zijn, l.
, Mij"eht!ere~,
Owe onderdanigste

(Gt'!fl'k·enrl door \ ijf- '
Op lost \"1111 cl e Pirekti",

J. CO

hebben de eer te zijn;~
Mijne Heeren ,

Uwe Onderdanige Dienaren,
(Onderteekend door 154 Leden).

KIIII~oor Mutual Hall, 19 November 18.7!J.
I.,

/ • r

~l~H.TWENTYMAN
ONTSCHEPEN THANS

1

co.
K,".fI,gch~'ppt'll,

isse», Z j!!Slee""I",
, Tl' ". O,i~, V~r\\',
e',$, p.,t',·" Pannen,
nis, alle ~(Jllrten.

HEIr\INGORAAp, UMI~~"isch" G.f\'lochtt'n. ~II EI,k.,l'I~: !Ho
M~lIilla ('II Klapper rouw, Sch speo Schar-u, SI~kt1I",

Leuikllllt"I:, dulilJel" e- " e"k~le ... l'e !I"IJ'len, Spi.lker~, WII::!,,"~me
Terpentijn, Sropver w, LijII" l'hl~5, ~\luil1, L~)I!cll ~,j'pell, -Kruiw;r
Ketel" Slijp- en Ml)lensteclitm. \ t""ster~l~s, I uilét Spleg~I~, el~ ,

EEN GROOTE VOOR{\AA D V.A.~

Assen, Veren, IJzer- en Ijzerwaren altij
.' A,LSOOK NOG EE~IGE VAN

Reynold's Timmermans Stem

BRANDRAM>$

BLOEM VAN Z
R. M. ROSS ...&

Biellen thans bovengenoemJ Artikel aan

STRANDSTJnAT.4

BLOEM
DE

V~.,_N'
ONDERGET:EEl\ ENDEN HEBBEN

,';

EN VERWACHTEN ALLE DAGEN

VERDERE TOE~OEREN TOTHut
V~N

Brandram's .Bloem 'VanZwavel, in To
TE KOOP, 28, ST. GEORG

J. G..,

Levens-Assurantiegeno

MUTUA
VA.N DB

!(AAP GOEI)E

f.',
KENNISGEVING geschiedt bij deze, dat overe'cn .

Genoot8chaps Acw van Overeenkomst EENE S
VERGADERING VAN DE LEDEN zal worden gehonden

Woensdag,
. TEN 12 URE OP DEN MIDDAG,;

den 14den e.k.,
In 's Genoot8chaps Z~I, ter overwegin'g van zekere verand~
TaIl (G'vereenkomst .. als vel'vat in do volgende requisitie;- .
t-·~ Kaapstad,.11 November 1879.
Aan 'de Direktie, ,

AssurantiegenootschaQ "Mutua) ,"
Kaapstad. .'.

MU-NK HEiREN,

in, gezegde Acta

I

Wij, de ondergeteekonden, Leden van het Levensassurantié-f!(9noot~~nal> .• Mutual,"
velozoeken U, eene Speciale Algeme~no Vergadering van beleggen, ten einde

'zekere aanbevelingen~ VRn het Comité, dat w~rd aangesteld op! jongste Algemeene
Vergadering, ten uitvoer te leggen, zamen met aude'ro verderel deringen en herzie-
ningen aan de diffel'ente Sectiën der Acte van Overeenkomst
htens. Dat het volgende eene t~aulasschiog z"l zijn .'

"twee persouen; uie te zamen bezigheid doen als
"geen'.' twee personeu, die malkander verwant zijn
" graad Yan bloed· of aarrverwsntschap,'znllen mogen
.• het Genootschap op één en denzelfden tijd."

2dens. Dat in Sectie I ti, na het wool'd "lijst" in den I
"mits, dat een Direkteur alzoo defnngert:>ndc," zuil ......r"·"I...~
. volgende daarvoor iD de plaats gesteld :-" Mits dat '
" ·]ie alzoo dofuugercn, niet herkiesbaar zullen zijn mi .
"Ja'lrlijksche Vergadering, volgen.de op die, waarop hn
"loopt; zulke aftredende Direkteuren te worden '
" der handen van de aanwezig zijode en
" bev~gd zal zijn voor hetzij één of beide der alzoo II.tl~ffirtpnrlA

"een Stómb?s te eischen, waarop ue aftreding der cr", ...a,.tiI<>
" aanw~zlg zlJnde Leden ...al worden beslist bij m

3dens. Alsook, dat in de'.l.elfde Sectie, in d~n 7den regel, op
woorden" 14 dagen," zullen worden vera:nderd in "21

.wens. :A:laook, dat in de-I.elfde Sectie,. in den 12dell regel.
bet woord "lid," de volgende woorden zullen
" zal zijn van Zuïd Afrika (al::!verstaan jn de onr.nU111Allll1!
"an'fezig zal zijn geWl'est van }\aapstad,
ti maanden, of"

Mens. Dat in de 17de Sectie, na het woord" boven" Ál den
woorden zullen worden ingelascht : " of uit de Kolonie
"land, anders dan de afhankelijkheden der
" uaburige StateD, als begrepen zijn ouder de algemoone

l!:l: "Dat geene
in Mne firmll, en

binnen den tweeden
als Direk~uren van

de volgende
Ivertr,.ekl[.fIn naar e8nig

le, of zoodaoige
iIJg •Zu.id Afrika.' "

,J. C. GIE, Jr.,
Secretarif.

van de Mutual, 19 . 1879.

~,.' ..

de eenige

S.UTS, L, ct Co.,
A.LMESBURY.

E D· TRNUERS. her~b(fDvilt~-I f,r tbe .upply
or F(lraot'" use e« Ihe Mair. ••.d II'Rfcb!. 'IRoads (or: t.h~ 188U, riL, Oat, BArley. Rye, j

_ _. ptr 3 Bushels' ~b;,ft' perI. 100 lhs., .',d Oat
Sia~a1'e8 pu lOO . Te ..d ..ra to he a 1·lr@f!l'd
~ the Seer'" ; 0" before Wtd"eI! ''1 tue
10th December , at JO o'clock a.ID.>

By order,
P.·D. ,MYBUROá, J;.,

~ecrct.lly. I

_J ~-+----~--_,------~--~----~~

I

..v,.,~",,· Goederen. ! D~~I.\].r-
"&&,,Ie0p'I·idj. g

da'lr~0 . bt.hoodjk Kalle! ,dat. Il
IhuD •• BIO·R, wii,.er's-~'xame:',

Ge·,·,·ra,,1 \'all
Dee-mb-r I!

bel!tfidde"
Dit Cer: Hic at

oplilll over, ene
Kla.Ee, of "oór
wijt ..r ill I!f'nl'
Klasse; l.,.,I,1
"a eenen nienst
v ..rki sbut zijll
derwijr.er iu é'"j!

De ,Curlui is
b..prrkt j(t'tal
Examen wall
KaQ, met
o"nl"an"en II

Examell a.n
todll' in;t.

ne betaling
lOO).·.. s va . <le
Ko,' ea Lót,ti,s
I. tr. c-geld.

Lllrii laten
. ijn etl b.. 1 El.
der R·:l!t,i,,::.
YOOrO. derwijs-
'''I:'}. ,r unci, ril
mO'l:gQlijl

.\~n lOrkelI
':IQ.~1I :'\
()noiJrg!3It'..k.",<1
R~c'or ';lIh de
vau gll",1 g>ld"lfg

publi'k ve~koop ..n zijn
ti Kliprug," ill due
Hoof Iweg Dllar
h-id 600 lI!Iorgt'D,
houdend Walt',

. 2
12

2' Enkele Voor
1 Dubbele
1 Spo u Jukken.

,. 2 Stel V..lleu
'Verder ten dage der
aangeboJt'n.

HEIJDENRICII.
.I; Co., Afslagen.

,DE 1 DECEMS,ER,

4 Fluije Bou",er
I ALS TO WUZIGlNG vooBouiBLD. .Paarl! n,as

f
• bft

, .. '. lord' 1O.• mlge" rout .....Ag',..g

I·X~. Dat D18111a~ Da da~ de&el 1& 'W . en. de .. uoere Dur
aUo.. ot unbbJ'fen als D1J·ekteur. nn ~ ,

I()encotlc~,,.teuii hij bij tijd en. wijlullilijn 'fer- -,Z~urbraak.. Wed
·h..,~......... ha aaeare.srd biJ lret GenQOtlchal! 'fOOl'de lOm nn £óOO i •

lof meer 'foor het g.a.che tiMperk Iijos'.Jneus. nat 1.8.'.AJ.AlS
reen twee PeIIOllt!II, beaigbeld doende ala VeDDooten . _.....:..-----::::rr....;....-::-----::----
in IMIDe firma, en geen hree pel'lOnen, malkander ge- P bli kmt in ot binnen den twe8clen gnt.d 'fall bloed-ot· U e e
~'f'êwan~p, op eeD en denu)tden ti)~ Direk·

. "learen 'fall laet Geoootlchap ,uDen ~gen Illn -.
dil XVl, Dat. op eeue algemeen bijeenkom!R del. V 'SoL _

. GenootlOhape, te worden gehouden op 'den een~n' a lt:
M.andag in Jlllij l~, d~ drie Direkteuren, wter. .
nwen a1adan 11I1II'netaan: onder nan de lijst nu 'D" ,,~ Ond~~g' tetlkeurJ'!iD
Direliteulen, sullen defunger-tm j ëii op een'; algemeene .. Itelast door dl'n
V'l!rgad.ering, te worden gebóude" ~ den eersten zllllen op
MaRndia!! in Augostul in el" volgend ]801', sallen de . . .
drieltirekteuren, die dan .~llen staan o~r'un de DinwsdaO' 2$
lijlt, op gelijke wijze defungeren, en in' wier plaatt e e.
relp!!etivelijk .. een gelijk B'e~l beb.?Orlijk rreqllalifi-
eaerde leden·.Ja1 'Worden J?eko&en,en die lullen ie-
plaatet wordeu boren Rangel8!lde, lij.t j mite dat twee
der Direktew:eu' die ahoo defungeren, niet berlri ...
bear liaIlen lijD vóór IDÏOStllOSde Janrlijbche Alge-
m"'DII Vergade'rinlf, volgeude op die wurop bun
ambtatermijn ten einde loopt; sulke attredende
~kteuren te worden oangewe&.en door eel' opste-
king der'handén der AAnwezig lijnde en stemgereg-
tigde leden; mi18 dat liet guoorloold zal sijn voor
ëéu of ..beiden der alsoo defuDK.elende Direkteure"
eea IItémbue te elscben, wRarop de aftreding der
gezegde llirekteuren ui worden beslist door de' l\1\li-
wesige leden bij. meerderheid van' 'temmen; en mitt
ook Yl'rder, dat de _Direk!.euren6voor de Janrlijkache
Algemeene Vergadering, lof voor iedere Vergadering.
ter verlrieSiag nn eea DiJektsl)r of van Direkteuren
om een~"akatore of vakaiuren, die mOJ{t!lnlijn ont·
staan in de Direktie, per kellllÏIIgeving' in de Go"_-
_t GflZIJtte an zoodenig ADderblad of bladen. all de
Direkteureli goed zulleD oordeel"n, de leden zullen
u.itnoodigen om te nominereu, in geechrifte,en onder-
teekend . door niet mind" dan.,.twe6.leden, geadras-

.. . .. erd en opgegeven aan den Secreta":" binnen niet
ds btlhoorhJ~ bIl"Otljl~een.~oo genoml- mi~der dan 14 d~n van d~ da~kelllng de! publt-

en 100daUlge kenD18jle\'l'1gIII) 'Worden eatle van loodanill'e kenD~E'Vlng, een.kaudidaat of
... " ..... "'". een tijdJX'1:k~ niet minder ~.kAndidaten, het' getOl nka-ttll!!u niet te boven gaande,

vóór den dAjl, die be~d ia voor de ~QID de vakatare. ol v~aturn ió de Direktie l&D·te
loodanigell .~)jrekteu~ j>f z~i.ge i vuU'_n: mits dat. he.t nist geoorloofd ~~ sijn, een !id
bét zal bi] zoodaDl~ electie Diet I te nQmineren, dllt Diet bevoegd zal I1Jn.ter vei)ne-

een .tl'1D te genn of'te ont'fAugea I zing M8 Direkteur; en de Direkteuren lallen, bij
wiena naam niet zal' lijn Mn.gekon- Iont"an8'1lt VaD IOOdanige nominatiën in de Go_..

de l)i~kteuren op de ~ ~pllhhoeerde .JIIntt Ga:tttnn loodanig ander blad of bladen ala lij
. ! goed' mqjren oordeelsD, een Iiját J?n\licéren laD de

. ~ ! beboorlijk be'foegde en al&oo genomlDeerde leden, m
z.adanige kellni~eving zal worden gepubliClftd ge-
durende een tijdperk un niet. minder dan drie weken
vóór den daft die bepulld is' "oor de nrkieaing nn
loodaniJeD Direkteur of &OPdauigeDirekteureu j en
qet UI bij lQ9daDige electie Iliet geoorlOOfd zijn, een
litem tb ge'fen of· te ontYugen 'foor iemand,
wiens naa~ Diet UI liju aangekoDdigcl cloor:de
Direkteuren op d, allOOgepubliceerde .lijst.

Dat in Jl8'f111 Tan 'bet overliJden of reeig- 'XVJL Dat in genl 'fan het '~'ferlijden of reaig-
een Direllteur, ot in gnal,.n Direkteur nIlren !van. een Direkteur, of in gnat een Direkteur
r:aI .gaan;; Ql sal opbouden ~ureerd te insolvent UI gaan, of aAl ophoude'; gea.ln'88rd te
dé jl'8aegdJl som van £000 of rbo'fen, of lijD 'foor de geiegde lOm 'fAD£600 of daarboven, of

lijn 'fill Kaapstaa 'foor bat tijdperk 'fan die uit de Kolonie 181 vertrekken,naar een anlier lAnd
Buma.en, of I8l wordeu geaet ui lijn ambt op dan de aanbootigheden der geiegde Kolonie 'of

hieronder OID8Chre'f8n; de o"erige Il.odanige D4Jmrige Staten,' als begrer,m 'lijn onjler
verga4es' 'g der 1114eade algemeene; benaminIl VI\U : Zuid Afnka, ol' afwezig

,beleggen .' de pt.lidgea der aal lijn vnn' Kaa~d 'foor het tijdl"'rk van drill
Sectie nn .' Acta, op welk Vergadering maanden; of zal 'worden gelet uit 'liJll ambt op de

behoorlijk .be.. Toeg.d lid ZUll~ ki.eaen ala wijle ale hierouder omechreven; de Gterige Direk-.
in de ~te nn den Di kteur, wiene teuren dadelijk eene Vergadering 'fay ledtm luUen

. zalliJlI gewoJ:den op de 'f I'IIDolU8Chre- belllg!l:en overeenkomstig de bepalingeh dllr 36ate
; en we'-"e a1100 gekoaen Dire~ur in SecLie "80 deze Acte, op welke Vefl!'l'dering lij een
'bH.i"en gedurende de ·reet 'fan het tijd. behoorlijk be'foegdlid lullen Iduen ala Direlrt.eurin

lijn voorg'llnger ·IOU li n iu functit) de pláatli van den' .Direk~ur, wiens ambt nkant zal
lijn geworden op de ooven olDllChrenD'wijze j en, , ' i; welke allOOgekoaen Direkteur in fuuetie Iaal blijyen

I
I jredurende de rest nn het tijdperk,waarin lijn voor-
, ganger lOU sijn iD funcue geble'fen. •

Dat de' relisningen 'f~ he(Genootacbap XXVII. Dat de. rekeuingen .VIlnbe' Genootechap
lullen" worden geauditeer~ door twee maandslijka lullen 'Worden geauditeerd door twee
niet Direkteureu lijnde,! die door d" Auditeuren, niet Direc:teuren lijnde, noch de geala-
worden aangeateld bij air Algemeene rieerde ambteoaren van een ander In.tituut, die dOor

Ver,adering. '. de leden lullen worden Rangeeteld bij sIke Alge-
j meene JurJijbche Yergaciering.

VIII. Dat . niemand 'ferkiea.~r zal lijn Doorgebaald. ,
, tenlij_ hij bij bet Genoo,*hap jrelLllllá· . Nieu'We 2&te Sectie.

zijn \'oor de lom van £qDO pf>4lnarbo'fen, XXVIII. Dat de Sec:uriteiten 'f1lD het GeDOoL-
gaBllClhetijdperk lij ns levec8. I .. ecbap van tijd tot tijd zuUes worden onderzocht en

' i gewaardeiJrd, lelflrll minatene om de drie ja.r:en,door
twee of meer taxatell1'8 (niet uoodwendig ledeu dea
Genootscbape), die lullen worden aang~teld bij de

I AlgemeeDe Jaarlijhche VergAdenng, en dat het
: rappe-rt der· geaegde tuateU1'8 om be' derde jaar aal
I worden opgenomen in het Rapport der Direlrtie.

XXXIV. Dat, mosten de Ledeu op eeue Vergads-
ring niet in ltaat. lijn tot een 1ieelu.it te komen
betreffende dil qqeetie alsdan voor hen, of mogt
~gen eenige' 8temme» ,bij zoodMige Vergadering
belwaar wolden. ,gewaakt, en de Stemopnemers niet
in staa& aijn daaromtrent te heeliaeen, en daardoor'
verhinderd worden de.n uitalag der IItemopneminjr te
,erklaren op den dag, waarop lood&nige.Vergaderi.ng
wordt gshouden, of magten andere olDlLandigheden
een adjourn.ment wenecheJijk maken, de Voorsitter
de Vergadering aal adjourneren tot loodanigen dag
ala aal word.,n bepaald door de lDeerderheid. der NonCE ii herby
RIUlwelÏlrfln. II, Acl 10 (Jr

XLVl.-Dat hee niet geoorloofd zijn zal voor:de toe IIboTe Council "HI
Leden ot Direktenlen.des Genootschape, de bepnlin- Roo~; on W. dnesday,
gen dezer acte te vernnderen of te herroepen, ti:lDzij at l~ O'Clock a.w., tor' I

op eene Algemeene Vergadering' dea Genootscbape and imposinlt a rate or
belegd op cfe bie ronder omechreven wijh, drie v.er- lor ar;ear Ruihny Subgu ,
den der al!dan in pel'8Oon aanwezige Leden dM'
Genootschap lollen besluiten deaelve te herroepen
Ilf te veranderen; maar bet zal geeorloofd lijn-yoor
de Direkteuren om "ne Vergadering der Leden te
beleggl!n .bij keunÏ8gning in de GOVI!rIttlient Ga-
utte itê"aer Kolonie, gepnbllceerd niet minder dllD
ies weken 'foor de gezegde Vergadering zal worden'
geboudeD, waarin de te heroepen bepaling of bepa-
lingen of de. daarin te maken nranderingen zollen
''Wordon.aangegeven, waarop bet ~oorloofd lijn zal,
'foor drie 'fierden der Leden 'f" bét (]epP-.!scbap
a1adao in" pel'8001l lIanwmll, op loodanige Vergade-
ring te beeluiten, dat de a1z00 aangege"en bepaling
of bépalingen lullen worden berroepen; waarop
delel"e dienl'fo1gen8 zullen lijn herrOe{l8n; Oln te
heeluiwn, dat de aI&OO aangegneu bepahngen iu de
plaatt daanan zn~.~n.worden ~.' teld ~'tVaarop .ooda-
oige nieowe be~g of bepAb~eo lollen worden
geacbt een deel te .ijn 'f1UI deLe Acte eD verbindeDd

wijse alII ef deMllde hitria waren geln~ voor al de leden, op deaelfdll wijze aleaf deaelve
~ierin 'WarengeïlllBreerd.· .

.~ last der Dlt"ectie,

RIJERBIJ geschiedL
Art. ,II,. Wet N

WOt-Dsdall, . ,I, JJ 10d."
morK·n. om 10 uur. in , e..ne Vel.
ga.dering van dell bor',~n!~e[loemll~en Ha.d ~I
worden 'Jrfhouden om Belaating Vll2 g~1I
Halve P~lIny per POlld S VUl te stell~" ~~II
op ~ legIten voor Acht Holpwnrborg
'oor den Spcorweg. 1

t,

DE PAcht dcr Tollen 'Sir Lowry'. Pn. en
. op d.n Mnstert . voor h~t jaar 1880,

zal publil'k worden ollll'tI".!rICl op de Stoep der
Poblil'ke Kall!'ore.!' , den. 10d."
l>roem'Jcr 1879, des OlD io Ilur.

Op I ~

P. D. URGH, Jr., '
Sfcr. Afdr.

Afd!elingsraad
---+-

HIERBIJ worden
Leveren ""II V

Hoo(d- en Arde, lings
namelijk :-Ha'''r,
Kaf per I Ol) lb. eli
T"llde1'8 '''0' t'n ond
.w.rden .:.!.{eronde" ,oor
,lOden Dec' ober, des
I.. 'Op'

P. n.
il. ', .. :

g~"'aagd voor h-I
..teb gebruike aan <I

vO(}rbet jaar 188(1.
per 3 bu.bm ;
lOO lb. BI'

Stellen bosch Council.
in Terms of Sf-olion
that Il Mee' illil of
hdd io the Court
~Doc"lUh.r, 1879,

porpose of asee.sillg
penny in,th. £, air.

Divisional Stellen bosch.
LEASE OF' TOLLS.

THE Lea<e of Tolle Lo.'y·s P.'II a"rl
.ldottert Ba, R"ad tbe year 1880, .. ill

be lolrl-it-byPublin Acti ~ Stoep of Ihe
Publio Office·, on Weelliellj,.y 10th Decelllber,
1879, at 10 o'clock a.m.

By
P. D.

~. .-

I \ nu de~elltII, die gee't
G,·". K~,k hehhCII. i. mor
pt"f j:onr, behalve £ ~ &14

oet.:n minsten' 16 .jUfD oIIq
. t.irt! Ourl''J''rijzers KUnu'o!

h- t .'er~" K.l'rke1ijke Exameo
mvt <:0 d geval; hebhelI af~,.
~ oll,l"r", rp~D li II eeu 1-:10',
.m t ("p" V'n hei IrD.
t 'fl ..ti '.,; mo '101' 'f,',J.' den
jui. on 1"11 .0r,le' biJ 01,0

_ ',.f""-',ij d~n he r WRITTO!',
Norm.,,,I~chool, n'r' ~.t"i~.l.ii
II (kn~ ..sk,,",li~ C,rt,fi":I·tt.'
. cl W. ~TE';\lAN~,

Voo"it'l r,

van Tollen.
/

_' HIEllBIJ hi ..dt ke""j·)(e,i ~ d.,' d. i~
"p' r,.fI:l i ,'er follen ,~' n L ,dy Grey',

IIrug, op de, I 'fan Qell I~ain.pul! ..n ill

l"r:l'lacbhoek .: r •• pe' tl'eli~k, y"or h,·t ja"r
l'ÏlldigenJe d .. 11 3 i I'll Ilec"mb,r. I 88 publie.~ j"
,,~ht rial • or.! . op~e't'tld ttlÓr ~~ I'n"""'e
KRfltore" IUIn rI,; Paarl, LP W1}~NS!IAO,den
IOd~n ".C~\"" IhlcolI,b"r .!lust., 'ij,.~n'orn:i tda·:.
om 10 uur.' I

11el p"cht"eld :\1", clk d~· I'("(lok\i,e T,lIrn
lUO't OOlnMlcI,wQt,l..n ill dri,·ma.' de,ilkscbe ,pr·
mij neil, I'n" d·· ·r..cb'. rd .ulle',. t ..ce Ho'g'"
!DOpten atdk, IrD:gefloo,:"" "IU' do R.lld.
T~,·c',- "ull~·, tut op UOI' u.eu emd.n d.,tutU

Tet,d,·,s worde'. i"Ir ..wucht "our d" h..rat ..lIi"lI,a
aall den Fra ~ch~kpa., loop~lIde \'a" den "oeL
'ilU den Pas 0\', ~ <lt" Herl{, lol wur tli__jn de
.fJ, tiill IC 0..1...1""1 L:Aut. ell w t yoo'r ""I jll,r,
. i"dige,i.le d ..11 31~ "II [J,cl'mb ..r 1880.

J. F. P. I'E1WLO,
, S o(,'a"<·

Kantoor "R" 11'~ltAfJe.ll"g,r •• d,
PIIIlrl, 21 NII~emb r 1879.

_. ~-_..- -.---- -'1 --,-------- _._--~

i
MAANSyEUAfIDERINGEN.

I
Dec.C, r-"I~Kw tier, 8u. óim. namiddag&.
Dec. 13, Nieuw • .M , Ou. ISm. namid~e.
Dec. 20, Eerste K lier, Ou. OOm. n&middaa-I,
Dec. 28, Volle Maan óa.. OOm.nalUid~ ..

1f1J: WB MARKT.
1--

hrdappelen, per 3 tja. . • 0 Il 0 - 0]6 ~
Hitter Lim08lNln, pe. 100... 0 2 0 - 0 :? 2
Beet,perboe ••• ... ij 0 Ii- 0 0 :!.
I!oter, per lb. '. ( 0 1 ft - () 1 10j
1'~,!-"deD,per atuk : l 0 2 6 - 0 :: <l
['.Ilt-ren, per 100 .. t 0 Il 0 - O]:! • i

1>":""'__ <JL.... 013 0-014,.61""""'_, groene, per 'ol .....
AbrikollD, per 100 : 0 1 6 - 0 ;l 6;.
Hoenders, per Ituk . i 0 3 O'\:;;; 0 ;j 2'
Kalkoeuen per Ituk i 0.10 6 - 0 lU 6
Komkommers per Itu~ 0 0 Ol- () u lt
Kenen, per 100 • ; 0 1 7i- ° I ~
Kool, Jl8r etuk : J 0 0 2 - Il () H
Limoenen, per 100 '.~ 0 7 2 - 0 P i·
p.ttae, per 3 be. ., 0 8 0 - 0 ~I I
PnUmea, per 100 .. J 0 1 7 - {I" ·1 :1
Uijen, per mud JJ] 0 - 1 :l .11
Vijgen (rijp) per 1"" ° Il r, - 0 ~ 6
Speen'farlrIlOS, ... i 0 ó lO - 0 II 0
Zuurlimoenen, per lop 0 2 1 - u 2 ï

PI'" ~6 tJt t8 lI;oVtmber, lB70.
1 £ II. d. . £ I. d.

425 be. Aardllrpelen,~T. 3ba. 0 6' 0 - 0 Ir. 0
j leg. Azijn, per ~egger .• 6 12 0 - 6 1:1 0

. 6 lb. Boter, per l~... .. 0 1 Il -: 0 I 9
; Eenden, per.tak .. 0 2 2 - 0 3 g

Eijefl!b, pe~]OO .. 0 10 0 - 0 ]1 lO
18 bi. Garat, per 3 ba. .. 0 Il 10 - 0 I) 10

Ganaen, per I.tak .• 0 4 6 - 0 4 6
Boenders, ~r Itolr 0 ] 9 - 0 :J 0

2.'l n. Jla"err., pr. 100 lb. 0 :I Il - 0 b 8
45 be;fUijen, per ~ be. ••. I 0 8 - 1 :2 U'. 1-·--

Woeoedag, 26 N~'v: ló Wagens
Do1ldeJodaJl', '.rl d. 16 do.
Vrijdag, 28 o. 3 do.'

16 JWren-
7 dil.
11· do.

..'
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W OÓi~DAG werd te Kaapstad een telegram
ont'lIngen, meldende dat het Volksoomi$é
rerlangde dat eenige leden van de Kaa:p_sche
deputatlf', die laatst hare opwachting blj den
Gouverneur had gemaakt, de groote ver-
gadt'ring van den lOden e. k. zonden bij-
Wonen. Men begreep te Kaapstad dat het
grene kleinigheid zon zijn voor mannen van
zaken, zooals de meeste deputatieleden
W!rt'n, om dadelijk hnn reis7.ak vol te pak- IN DBN VOLGBNDBl'I
ken en Daar het Transvaalsche te trekken. Woenldag 'foor'den
Het was teveus twijfelachtig, of, zelfs ol be:e~~~ar::,tH~nDJ'(;'-,'IHUIIJ'
werd!'n er leden gevonden bereid om te gaan'" beer St. George Boyill tot
!l) wel in tijds overweg zoooen knnnen UIT HOLUND wordt
komen om den IOden,op de vergadering ToeDII, J. Ioon, eeD Ne,tler.lalllller
te ZIJD. ) esniett~min besloot men eene 6 Mei 1878, nietl
pog1DO' te doen om al ware het maar één omtreDt bem, &al met

'"' den OoDIIWGeDeIMl te K
ltd af te vuardigen. Men begreep dat de MUTUAL.-Op J7 unIt. wordt
afgevaardigde iemand moest zijn, met hart buiteDjl8WODe 'feJ'Pllering leden 'fan
rn zlel sympathiserende met ~e Tran8vaal- Il8uranue-maatacbappij "".'''II''''''U om sekere ver-
Febe boeren, maar toch niet zoo gewikkeld mIlende rejrteD 'fan een. in overweginlf te
ID Je politieke disputen un den dag, dat Demen.-Zie ~dverteDtle.
men hem gemakkelijk zou kun Den voor- T. WI~KBG wordt
stellm als een politieken agitator -iemand" ecbuttereIUI]d geboDdeD
b d .. _IL \.._: k 101ste Fegement en acbt
OVPD len dIll bIJ een warm mu t een oe willige 8chel"l)llCbutterij,

hoofd paarde, en ~enoE>g vaD de kmcht dt's 200, liOO en 000 ~den
"'O<Jru~ had om zIjne meeningen he~der rn aaar 'ferIde.ing.
dUHhlIJk uit ter. spreken en daarvoor IDgaog AAl' BHT. VOOIlGlI8TlLDB
tcl verwerven .. Na beraadslaging tuaschen . QDOtTWwordt nu toch weer
, d d .ftt· I gering Trugt tendere te(Je mt-er bereikbare leden er CPg- le uor 0 I)D'eoembe, 'f~
,,~raakte men tot de slotsom, dat d.e ~e_er I tomJ aude 'u lu;t voor
JIUlMarais, hetPuarlscbeParlement.elid,)wst ~_.

\; :.IIUU :,'., •• \.

P. I. B08l1AN,P.W zn.
Dec 2.-Klapmuts St!ltie, OIlMD en Kt_jea,

nD!' J, Bosman"
J. S. )tAlLUS EN. CO.

Dec '2..,...WellingtolI, '. Paarden, • TlUl O. P.

du Plessis·
J H· t'. KLIUII·

Dec .. - Stanford, Struisvogels, van P J.
du Toit.

tJee. 13,--Caledon. Strumvogela, ""Il L. lt
du Toit.

J. l. PIMTZ Elf CO.

Dec.2.-Wellington, Paarden, ....n J. Il
Joubert.

J. J, HonnR EN ZOON.

Dec S.-Klapmuts Statie,' Ouen, ftD L
H_l.

DE TILLIIRS UURi: IN CO.

Dec. 5 -Klapmuts Statie, Sclu'pen en Bok-
ken nn A D. de Villiers. -

Deo. 9.-Klapmuts Statie, Paarden en Bael ..
YID J. B. Treumich.

1. W. Hooaa.IS I.ZN. IN CO
_KAlabukl'lUll Statie. Vee en Loae

Goederen.vlln P. P. v. d. }ferwe.

VASTE GOEDEREN

J. S. KA RAIS 111 CO.

Dec I- Paerl, Vastgoed van J. OarolillftD.
J. H r. KLEUN.

Dec. 3 -Caledon, VRste en Loae Goede.ren,
YID W. C. Kuijs.

F 1.. LINOENB~R.N EN CO.

Dre. 13.-".\_~ester, Vastgoed, van P. J.
I

Rees.
CJ· li D!MPEXS.

13 -Cilledon, Vaste en Loue Goederen,
J. Dempers.
J. 'Ir. JlooRRIE'S JZN. .X CO,

Dec ~3 -1\ liprug lJist. Malmesbory,
en Losse Goederen, van A. Heijdenrych.

Vute

GETROUWD.,
(Met Speciale Lieenlie). .

In de Ned. Geref. Kerk, Maandag, 2-41 NOT.
doorden WelEerw. Heer G. W. Stegaïann, Jr.,
d. beer Jobaanus Jacobus Brink, met jonrj·
RtglDa Margaretha PetronelIa du Toit.

OVERLEDEN.
Nov. l5,-Mej. Maria ElizaLetb Keet, geb

81111tb-, oud 41 Jaren.
Sm>. 1~1-De heer Jobannas Jacobul Hey-

drnrych. ond 59 ja nr ti maanden. •
No, 2~.-WeIEerw. Dr. W. Robertson, oud
a Jaar en .. maanden.

SHIPPING INTELLIGENOE.

TABLE DA.Y'-;-A aalVED.

!iOT:!4-llftnllbe, R..\I:5t, 2,038 toN, H E Dntper,
!romPh'monLO 'No, I, Madeira 5, bound to Natal
c.r,o It~nerl\l.UnI.D Steamebip 00, asrêóts.
2~OrientIlJ, Ger 1ICb, 21:J tons, F Kleyer, from

»OwnblqueOct !?5, bound to H\JDburg. Cargo D.tI.
W 1 Lippert & Co, asrents. ~.
2~Ocean Chief, bk, 38ó toDII, Oeo Cook, from

K-.ritius No, J, to this pert. Cargo gelJeral. Kiilg
t Son,Rjlenta.
~'6-NeV&,8hip, from CalcuttA.
~Cape Good Hope, ecb, from Port '8t!Aofort.
~Acli,e, Uer oeh, from Rio,
~Sofie,. 'Swd bk, 280 tone, J PetereoD, from

QuJllimADeNo" 3, bound to ManeiIIes. Cargo general.
::'-On~nt, SS, 5,3&5 ton, from LoDc!ODto Syney.
::,- Venice, RMSt, from F..astLondon.

TABLE BAY.-SAILBD
Nov 26-Filadeltia, Aas tik, to Bert.d08ll.

2S--Dlnube, RMSt, to cout porta.
2/i-American, RMSt, to S"utbampton.
26-Nen, ship, to Demerara.
26-Florence, CRMSt, to COll8tporta.
2f'>-Warwiek Cutle, CRMSt, to Alp Bay.

.11Zuid Afrikaan" Almanak.

EEN BLADALIANAK
ZAL tegen Nieuwja;andag in verband

met de "Zuid Afrikaan" worden
uitgegeven.
Advertentien, daarvoor bestemd, moeten

voor den 15den December worden in&,-
zonden.
~1 SJIUTS " ~OFDYR.

lir ~ltid·~ friluuUL
~

Z.\TURDAG, 29 NOVEMBER 1879.

DE TRANSVAAL.

van ooze
ken r Wf!i
dan kan Zll
hebben dan de nn"Af"V1

arbeiders zooveel
tegen het hooge loon
weten te haleD, beter
uitkomen dan de negers
een shill ng per dag.
dan heeft zij bepaald
den invoer -dezer lieden,
geen regt, het den
indien hij mede dOD

bij
eemj!e

_rom hij 100
en wc kare jlTooteT.,-

ODlIiitaprelelijk. ctroetbeid IIIR' lij cw
... ne, weclawe wa. ea iinileren nderlooe
rl'\I. I1ij had deó lanlaen adEm u~eblil8D lOD-
e.... woord te .tm'k.en. Bedert. etllli,ten ujd bad hij

trtiedelr w1 Jl"",lagtiglMid, tenpvclge ....n net. feil
dat ~n der CniditelireIJ. in lijnen lDlOI•• nten. boedel
--niette,renetilUlde di" ned. drie jaren g.dedeq
e~nd ie-regterlijke .tappeR bluf genomen om,~w erfporde uit deu boedel "f&ll baren ~er
d. iDlOI'eoIIn boedel 'faDHigJrI te kriitteD, OlD
detrd te woitleo onder de crediteuren. Die onbarm-
hartige dud beeft na die arD)e m>IlW en bare drie
ldoderen i,Defesen \reurigen toeItand gebragt. .
BaDARu VAN Da. "AN DU RIKT.-Ip de p.dI ..

A.qnracv c-.t TU 2lS deser leet&lIIen bet 'folpo-
de aandoenfiik. berijl't :-Zondag 1II0rgenmoest de
gemeente Tan da Ned. Kerk albier de alteed. b..ken-
d. tNtarmare 'ernemen, dat de WeiEery. Leeraar,
~ '1'. J. 'f. d. Rie.t, alkondip, dat lijn&!rw. e'er-

pond. ~ den Herd~ 1011 neerleggeD, daartoe genood-
IUIt"~11'&IIt ~, wordeode door af_eDde krIIcbteJl en &W~-

b~d, Iedereea die dit '8I'11&III, kODIUlkl niet lODder
lIe""'mde ~en eD gevoel van tpijt nrnemen,
-..Imerkillg'. Demende, dat sijn EeiW.lf8Clllrende een
ti~perk 'fail' 0118"'''' 26 _jueD ocaljrebronn in,use
pqote, ja I de grootlte Gemeente der HoUaDdiche
Kerk, Is werklUJD !lew_to 'Zijn Eerw. bad tot te"*
ge.oleo P•. 28 .... l' •Al «ink ik in een lW d.r .. ha-
dil_dei doodt, ik lOU geen kwaad TreeJe1l, wan\ Gij
IÏj~met mij; uw .tok en laaf die 'fIrtrooet.eD IIIij" .engft. eeu bUuopt 'feralag 'faDhet leven de. Paalmdich-
te", aAntooneJIde h~ David, hoe moeijëlijk bein de
w~ ook 1ICbeeD,hDmer,in de ,JuIsterate OOfleublikken
aiJllneue aijnell ~ getroá~ bleef. Het Walldui-
de~jk te bemerken, dat de erlIItige wijae, waarop de
Eer'" Rede_ eprak, dat iodien lijn~ry.'niet eeDe
fWM'digel'IJIt Terfeend worde, het den dood ~ge,ol-
ge hebben. DeIB geD)eeDtevereiecht aOO 'feIe lOr-

wuklllUlmbeid, dat bet Daauwelijks mogelijk
een lt!8raar a&D hare behoeften te vooraien, te

danr die dagelijks meer en Illeer 'fermeerde·
Mogt de Heer zijnEerw. nog een goedt!u lijd
raat verleenen om bet loon te moreD,ontvangeu
sijn lI'edane dieoowerk: Vele oude lieden die met

de ~d Mn den ploeg bij :aijnEerw. indienlt-
Iloell'en, lullen ook dese voor eeDe Gemeente
Oudtsboorn is, met droefheid nrnemeD. God
lijDEerwI. werk. , '

I:f-TIlIIllLUl][aR.un.-Woenéd.g waren ter 'fellfl'-
oppkolD&n je Mayo, en seeuen leden. De

n..aariIr deed oPfl1lal'fau de' volgende bAtige .. Idoa:el rekeniDg £2213 44. 14.; leeninll'rekenillll' 17•.
-De Secretaris vJlfwittigde den Raad, dat, de
ucotlllDi.-ie de .£800() voor hei gekocbte land

DO« uiet had betaald.-Ten op:aigte der Illwatering
'fOOI'de perceelen fITOIlds, OIIl&np door den bear S.
V. Hofmeyr 'ferkocbt eD gelegen tasacben de SiDt
JAnaet.raat en den Oouvernemjl)Otlltuin,werd'besloten,
den belan~hebb!,nden te nrwittige.n, dat de .Raad
your dIIt doel geeDe adei.teDt.ie kon nrleenen.-Bee-
eell nAcbtkArren IIAIlleiding gegeven hebbende kit
ldAJCten, werd besloten tot eene wul'8ijhuwinll en
bed",illing m.et,epolging in regten.-De he,; O'Reilly
nitte bet gevuelen, dAt de RaAd notitie be~oorde te
nemen VADden seer smerig~n toestand dir .llIagterá-
kanen.-Ile Oowmi.1e VIUl WAterwerken 'ferwittigde
den ItMd dat zii in de ,elgende week v*,dig rllp-
port IOUuitbren:;:en over de Il'eheéll kwéiUe van den
water,oorrlllld.- Werd (oorgeieJen een achrijveu na-
meni den heer van Breda, wlAJ'bij werd .. ngebodeo,
der stad leke re wllterregttJn te verkoopen voor de
s"m VAn£2000. VQOrveertien daj!'eonanllehouden.-
Vool'jl'ele....n een scbrijven, waarbij de betlr Heid,
onlAn~ ungeeteld tot stedelijk ingenieur te GrAhama-
town, liine betreklrinl1' nederl~gde ale Adaiitent-teeke-
DMr. Beeloten sollicitAuten voor de vtlkaute betrek-
kinl!' op te '1'Oepen.- Verdere besluiten w",en, dat
maatrejrelen- in regten lullen genomen wordep tegen
allen die bunne wattlr- en hoisbelll8ting npg niet
betaald bebbeD, en dat den beer J. Mogfor{f onder
lekere voorwlUlrden eene ltandplll8t11 op dl:''Parade
al worden ungewesen, om des ZIIturdaga planten
eD uden te, 'ferkoopen. ' •
. DE OARCIA8PAN,de weg die O'fer bet Langege-

belgte eD de diatantie tlllSChen Langeberg en
met 24 mijlen 'ferkort, is flereed. 'J)e

rekening nn kotten, aan dat werk best~ed, fleeft e8l1
eebiUlreDd .. iIIosFati.e 'fAnde 'f8rtrou~baarb'lid TAn
begrootiDgeD. In J869 mllllkte de IIldeelingsraadvao
Ri'fersdale de RegeriDg attent op de 1I'f00té belAng-
rijkheid 'faD luik j!en weg en bood £1000 Mn Ills
bijdrage. In 1871 kwam de lIUIk in het PariemaBt
ter Ipnjke. Een COTmiyie begrootte 'de keeten op
£1600, en be8choawde du. bet unbéld mn den Raad
ale zeer billijk. Die commiyie had wlUlrecbijnlijk hllre
berekeoinjl; gewukt Daareenc begrooung VRDden beer
Eain, volllens welke het werk door vrije a;rbeiders
voor £8800 en door dWRngarbeiders (het Dnderhoud
dénulken natuurlijk riiet meegerékend) vcor £JliOO
kODgedMD worden. In 1812 werd over behelfde
wuk rapport jlOOaandoor den toenmaligen Hoofdin-
s{'8kteur 'fRn OpenbAre Werken, den heer Robinson,
die meende dat bet 250 dwaDIlIU'beideralOUvorderen
'foor den tijd van 36 maanden, eD dllt de koeten geene
£3000 louden te boven glUln. Met die gegevena
voor sicb werd in 18i2 door het Parlement besloten
het werk te lateo verrigten onder beding, dat de Ill·
deolinjI'Bl'Md 'flin Ri,eredale £J500 lOU bijdrallen.,
Allee gerey:eld lijnde werd het werk aangevangen in
1873 en beeft dOl lea jAren vereiecht. En wat WII5
de ervaring P Dat dele weg, do koetenbegrooting
WU"aD un deskundige blinden WM toevertrouwd,
die-boewlfl we alle doktore in gevoelen verecbil-
lende_en betrekkelijk matig cijfer badden opgege-
Yen, tot 30 Junij VRn verleden jur de ve,rba.ende
som ,ao £29,356 168. 6d. beeft gekoet. Die opgallf
komt voor in bet rapport van aen Auditeur-Oeneraal
,oor 1878, Het eindcijfer moet ,dus nog ,rooter zijn,
tA! meer DOgnla men weet dftt er poeten ~ijn, wunnn
nIet duidelijk blijkt, of ze wel hOlg genoeg lijn
~rek.!'nd.

I

I

in aaDbduw lijnde .E~laobe
Is iogeltort. Het tlchi Dt een

te lijn gaw_t, pn: eeD be 'gt nD
dat b"t .tijlwerk, 'dat tamelij boog

wae geset, en dat de w.;~liedeD
de beldeeding nn bet dA~. Om..
Zondag 16 deler, gierde MIl vree-
over de 'PlMta en bet open jrebouw
koen dien de dWlllwincJl,olgde.
het,~beele dak owelirt werd,

onderstel ineenstortt~ en het
, áen oogenblik tijd~ veMn-

nrDielde planken en ~ken en

rOn(laEl',en~en.d~n loop der w~J bebben

'fotgeDI~¥.II~D8IIIl~I~~n g"had. .He¥.bui.
de Baiten~l is voor
TowDeend. H t groote

!l~~oer'DlIJeiD,"toebetloorelllde uIl eD bellr
• ~seJfd,~n~ opgeYeild, werd .. et toe·

Il8IWlIZ'6n~ nilillg'i der builen in de 10ra'!J je-
den GreyaptUl,mislukte. De ,eboden
niet 'foldoende gescht, vetgeleken

'f&Il. die tlÏtatekeDde pereeele,D. DaD-
nilillg plaat. 'fADJbet winb~Óis be-
.je naIa~eoechap 1;an M.ej. d Wed.
LaoKeeVeat, boek Kerbt t. Het

op 1\I,j. Wethmar, '00 ,Ge lem
I

, bet pugeboowde MOOll!'roote
maatachappij .. OrieDt", a 'n~rde

iD,Taldlbaai na eene . 'faD 19
.tOOD!e.... die eenige eD tl!n
jongete reis 'faD onle eige e mul-
lDé Orintt, die de grootatJaatoom-

,ebouwd, en .leen der
~)p'faall1ii~lep'en der wereld, ~eft een

en ruimte ,oor eer dAD
beeft lij ruim 500 n boord,

lpetadaCbe botele geJorende d jongettI
,ulden. Het ecbip kan jl8 Rkkelijk

woNen ingerigt en 3000 ma, troepen
(0() pu,rdeD nnoereD.

l\IMIIt:jjl~l{.--Elen telegram 'fa:l daar, Il'bdateerd
bet 'folgende in:-Weini~ mijlen

het :awaar geregend en bevil!! gedon-
de mijDen werkende inlanders zijn
'Jn noodlottige ongnallen o'f~l'komen.
werd er van morgeu eeu l'Iruwelijk
gnonden.-o. beer Sua~ld, een

liallaantba,lIdlll&ll,r,il ouder borgtoj!t ge-
"""'Ii'u ... u,q.;" dat bij in bet buis 'fAn

is geweelt. Hij wae Zon-
2 uur .ge,oDden io de alaapkamer

de kinderen.-Eeil dápêche V.aDdeo
rI.. ~l!,., ... t..lt dat toen pu een blok 'faD 'fier-en-

t_intill'~~~ll\bllopgeveiIJ eo voor £18,000 "erkocbt
een kleine 'ftacht urdappelen 'foor
)IODdsterling geDomen.

Pietet4..ritaborg werd ningedag:
:-IemaDd met name CArter,lkomeode

rlll~-' ia benevene lijn knecbt, eeJl koelie,
dood~ageD. Het buit 'fin den
Durban ie door brand Teruield.

op £2000.-0. rede~ waarom
Mn Regter PhiIUi- geen pe.-

toeItaan, iJ, aat hii lijn ambtater-
l>e beer FhilliJll ja tbaDi

iY1l,nul.-·411nelk tier wedllweD 'fAn
Vriliw~!iIlell'l. iD deD Zuluoorlog ga'f.neD li.in,

fMretlreven(le Raad de som van driebonderd
t~.~n, welk bed.!,lg DMr gelang un om-

mag nrbOOfrd worden.- Verleclt!lIZoD-
bier een feUe etorD!, die nrecbeideue

nn da~ 6eroofde en onrigene
schade .. nrlgtte.

TEIlAAIlDEBEIlTIILLINGvaa bet ltof-
van Dr. RoBertson bad pluts WoeDII-
OIll;8 ure. DeD a'foDd te 'foren WM

naar de Groots Kerk iu de Adder-
uit naar Ijjne lutlte 10ltltlaata

die gelegen beid lprak Ds. Loek-
woerden 'fAn trooet tot de

Itre.ldr:iIDll'len'f1Ulden onriedeDe, eDonder
'gesang werd lJe kist iD de lijk-

en, als bonD geaeg~, kerk:waarta Ite-
et Iren'06nlde uar WftSbet .tati,. tempel-
ge<l.eelteJ,ljk,in fOuwiloere gebuld WM,

100 talrijk, ale er .Ieebtl IBlden
de .. oweligen mer~ men o. a.

... ,.m.np met _fe'folg, de predi'-DteD 'fan
en 'f'au bijna al ae anaere Kerk.
de ltad, den ,Biiechllp en den

e,l1J:~DII;.elec:be-;l\erk,d~ Prof...,re' Hofmeijr
stude.D~D 'F. St,elleuboecb,

baiten de, atAd, .",D lWlaien-
Iltt:af;,l~'llI!'epliaal~teAmbteultren, enI. De dood-

bl0l8mm,n18D. ltond 'f~rlden preek-
'fan berg, biela eeue lAD-

'fPor'afgegaan door ,~rlelïnll' uit
Na ge&aDlfen gebed oameD de

gemeej:lte de Iijklrilt op ~n plaatsten-
rouwkoetI, t,rwijl de predikanten nla
fungeetdeu. EeD "Dial familiekoetae.D

lrijtuig, eD daarOp ddot lich een
te ,oet en ill ri jtuijl81il 'for~eode eene

reekeen, die bij lulke gelege~bedeD ooit

All Il
lijn

wordt bem insUtUict.tU
belcbikkin~ m'i~ra;,left"te-'be.:aQll!1a--o:m
bem DoodlA'
den, en hij 7'0rdt bij
ze~lI'e£6 ,0 te be.teden
le\'enabehoefteo.
2dtlnl. Of mogt hij e~

lijden wegensllebrek
lijnsr beschi}lkiDg
!!,ersuood of ,iokte, onl:lllAAilCle
van allerlei Aar~ dan
Iej!'~":"_tou van luike :rel~orrt.ee:rl.tt!
den, nis hi!
VIII zllf!'ll'e£400 be!ItecJl.-end& •

adens. Of- mO!:'t hij 'ld~n, dllt' de boeren be-
ho ..flp hebben Rlln I vao provisie wdke bij
beau, en iu de zijn deselve of te halen

CURATOR VAN P.lCKNE8S vau Wal"iecbbRai ontv~st te nemen, dau

i dt 1·· br; ., al het ....een bil' bezitAnnAl te ell eene uitspraak I wor ll].~, ue'" .",
rr''' - Bf td !!"tVllnaa'I "en boeren als de verte-

straat VBD Kaapstad. ' genwoordi;..,,',rsvau Ii;rcha.o m.
Adv. Buohanan voor den 4decs. Of~vindt boeren fleeli behoefte

lant. was; aát. Leonard voor hebben nnu soodnnig "Is hij ter sijuer 'bl,-
tbaul respondent. schikkine heeft, I)f niet hetsi] absoluut of

Adv . Bucbanan seide, oat vóór betrekk ..lijk noodzalcel i vo.ir . bun welsijn. dan
. . k dt I.' bi d • de zoederen ill dediens insoleentie een 19 wer voor ....or uu lj eze .. --

. kekhllj~n te Inten Ksapstad t.nru_; td.verweerde.r, ten wi,ens huise ecrug gereod-. '
h . . h d l.l· reeren om vi'Tdel'll InQ"· .. ,,, ... n

SO np en macfnuene a aten, ruo ód u_.., '. .. d I I l'n8 ;uo"""n van
later ~QOr ZIJU curator w opgevor- cri. r~n ve.llLllj!eniraar
Van det· Bij~ had gewl-igerd, op t..cl-it!ven, bt't!r HI\,ybittel
.onder "erze~ing, dat Paokn hem ruim £89 te lUaken met ,Jil
schuldig wa n voorsohottcll het boren
va.n eeD nr ,ischen put, maar k IJedl'llg ~i.i,
gedagv!Ull;'d ',~ijndel vermin om het nIs
tegelirekening tot £20 te \-oinuen de
jurisdiktia van den pc Magistraat
gelastte hem de artikelen op levoren, nis de
Curator hem £20 betaalde. deze deci"sie
nu kwam de Curator ili beroep, op
groud dat ofschoon
Bijl geld sohnldig was, li
dezulken behoo;do, die e<n """r""'.II(J
en dat de boedel derhalve
bedoelde artikelen, zonde!"
lei tege nvordering.

Adv. }Jeonard erkende, da.t
verband had op de bedoelde

De Hoordregter meende ook
der g6ecerlel aanspraak had
houden 'der bedoelde n.rii
De uitspraak vaD den
géwijzigd worden iu diell zin. ;"l!e6rt ten behoeve vlln de
de bejoeloe artikelqn van ei ~ eD alm hen ~erantw,)or-
veren, qf bern andel'll do som t dc heer 11E<vbittelin al
die hi; niet in mindering kQn z~1 v"or behvo:il,llttl

I\! er \Vor~t ui "o,re\'CI1, enkosten iu beide hoven m",l'ÏIlt"," ",'('''''.111('''''''''' li JDdOllr t e l1'êtui).(en.
verwe~rder 'betaald wo~dell, . .' !let l)orullÓ vtlrzv<,kt tin. hi VA:l\'So de

Adv. Bucbanan zelde, de machinerIe Iftfl~v~rill;':\'I\{l V'f','crIU\d, ~er8chillig AAnwie, zich
veel meer w$rd was dan £20 I en dat het voor i lal voorzlc,n VI.ll J, witu nf':<'l!even wn beuoeve
den Curator heter zou 1.ijn, zij opgeleverd fil]] de Trekb" ...r~ll, zlIlk t,ntleo ieder g-"Cllr~ili·
wero. i ceerd Ic zijn door twee

De Hoofdregter merkte aan, dat de eischl'l' ~ P.
den verweerder in het ~aatabur h:\tl I]" d·'p >" J. IH_

d i d d bet I· \.II.Rpsta , _" "'vf bjge ag'faarc om e om e a Ing I -+-_~....-__
van ~20 j en \let Hof kán n buiten bet bij i
de dag'fllArding geëiscbte ! .

Het ,vonnis werd gewijZigd WOOI'Op .
het Hof verdaagde. i Hot vol!l:eude telegl'~m IS Donderda.g dbor

'het l'olbb/rrJ, als Viln zijn correspoudent
I ontvangen, gepub\'ce~ cl :-

Er is uier !Zeen nieul''lI mn groot bt,L~nR'. De
Bo~rPIl koopen Ilmmunitil en tit-men die U!t dt' win-
kels in de verscuillelldtl I,llslnct.en ml\llr b...ta1en er

I Ilor een ord'er ,v,.or. lletge"ll PT l[ez"g,1 en ~"dMn is Uil de v.er!!JI-
een illterdikt!! . dering- .ntD MAAndag 11.,.lzOIlt"n ze~r8t~ de poi-".ngen
h d· neutrallseprell van hen, dl~ redres z<leKend,"-Jrmlddel
et atl crZlIl, e,mor r'lns.itutie. lx.sluh~n en speecbf!S zullen be-

stuk Gouverne scbollwd worden nh e"'le ritdaging en wl'IIA1{nemiog
Elan,lskraa.l· uitlold,en. liet doel der \'~rgadE\ringwas allee::t OUl de

I
bUJt.enIUlte blin<ld<>ekl'n. !le m..etderheid der sf'rkel'll
wareo of contrsetanten der R"g-eerilii( of lieden die
poll1!0onlIJkvoordt'el trekken VRnhet Gou verneruent.
He zllken wl'rden op de ml'e!t onbeeeba.'l.md" wijze

dezo ZAAk \'erk"erd voorgesteld.. l'I\''' deputlltie WI,rd beticbt,
!ht zij zich nileen toel"j!olj "jl bevordering vnn pllrti]-

(RESPONIlE.'iT). I ~I:lni! 0t;n't het Mini8teri~ muei!IJk ti tpnken, Het
I I lS de moelte nlf·t w.a.~rd,u de T1'SI.J,UtH~Sle t..le;:rrnfee-

De Hoofdregter zeide, dat deu d~g to voren Op voordr",gt va.? I\~v. werd eeu door r ren; zij zlJn te oubedllid{fnd, l:J..haIH!dat ziJ er klallr-
de uitspraak van sc~raal diëet. als door een Regter .S,tockenstrom ln zaak gege\'ell: blijkeli,k op RI111l!e!eJld ~qn pm t!lIn~1\ll<Che\let's.te

I
I 'ha 1 t kt ldoen ('ntstaan bIJ bllll ..ni,edeD )l,,' ulIsln:: lS, dnt In

apecialen vrederegter ....edaan, nietig was vor- 01'1 er nIB! n'(oo uu gemaa . " I I d t lill r rl l'ltl ,d da I'-urop-nen... f!'c~a El I\nnexa le wor" •el' :. , c. c_.
klaard op twee gronden, ten eerste, om'dat K.AAI'SCIIE RIJDENDE seUE I UTrER~. : een l'iJlen n"'l"enJém~lJt tullen opzetten "n het met
daarbij melding was 'gemaakt ván ue gewone . . krncht 'fan wtlpolnen zullen ondo.'l1!t.cUllelJ. I)]t ill
.ohaal, en twee~ens, omdat in een geval als het In de zlthng van Donul>rOIll" lI. .maakt..c do 'I oatuurliJk s!etuts I[ruol'l'relit'rl}, d,Ulr <le m.,..tlte
bedoelde door een magistraat geen acllraal Hoofdregter gewag vali m UIt KoksLad EurlJpt>aDen md de J),)t'ren S)l.UlJl'llllll;<~r"n, "n de
diëet, mogt worden voorgeschreven, en dIM!door, voorgelegde ~aak, betr'Cffcli zekere Scherp I oveTlK~ le onbeduidend zijn om :r zicb.1litect onge-
een speciaal 'frederegter ook ,niet. Sedert Bcbut~r8, ?!.e asngeklaag-o . vali, pljgt- • rust o~er te ml\ken, lie 'l'erl!'lidenng wenl bl{ZCWOOD
echter, was zijne af ten tie gevestigd op de wet ~e,,~.ulm. ZIJn.e Lordschap 'I toen twijfel, J door ~'()(),i _:lUOperson"n, ~11 met ril'iO IJlt 000. ZO')nIBde
wan 1876, die den magistraten In gevallen als of d.lt Hof keulJls nemen kon zaken uit dat i ,ir!flt! Len onrecbte bPweert. \ IIn de: ~adwezi,"n• I brAl[ten slechte on~eV6er v.~tl.! hlln 81':01 Uit, de :Inde-
het bedoeloe wel veroorloofde die straf op te geb~ed en wellschte de rgumonteerd reu bemoeiden er zicb vnl.tr"kt IJlel rueê.jle \'eri!;ade-
leggelJ, en dus speciale vrederegters, dio doonp te ZIen, betwelk nu ring ,"uo deo lOden w.,rdt 'met on!!eduld te jlClOoet
gelijke magt hebben, eveneens. :Moor op den Het Hof k" am tot de. Issmg, dat vnn: gezien.

grond moest de uitspraak toch vernïe- o~er de grenzen d~r hol?m~ de zaken i Wolsele,' heeft aBll d, bewu~rs der Trnn8vaal te
tigd worden, want er bestond geen \'Mte schaal niet voor hotzel ve ln herZien kllnnclJ oref]ragt ; kennen ll'eieVell, dllt de olld"l"etten !t·i!.,nhoo;rverraad
voor sohraal dieet. warde:.. ' '" , en opruijing DOf,!'\'11.11 kmcbt "iJn, en ZlJdie aM zulke! mlsdllde.n ecbuldig rijn .vf di.) pel'!!onendwinl(en of

I,\bang maken om d~ HrW:Jldtltlnj!bl] te wonen, zullen
bad, I1egter (Zonder ,;enad" l!pstraft \\'lnrtl~D. .

d)ooperij geveln- Etl[]'i;.:~leden mn het \ (llkscilD1lt.·tltml,en dal het
it, dat die man'; gOtld :wu ziJD,als t!cnlge :~.,I"rder Kanpsehe deplltl\ue
nlD VIUI ~iJnell de vergad,IMuj\'op den IOd<!u_ kunden bljWun"lI. Ik

plaata. vernlits beb ook nn dllt Il~voel"o. ' ..
,een berder te Zaterdll-jl Ullcbt UI er blli!d en fl'8&lJe regen gevallen,

. naeen lan~6 droogt~.
op die Yrijdajl' 1lI1cht werd de J'.storie der Xed. Ger.
rek1)n- I l\t'rk dour den bli"s~n Jrp.troffen; er .. erd zeer weimg

ler zoo 'I 8Clul~~ B.a1l1!el'Ïgt, "n lla"'lll,ld !lOlW'tlld. , ,
argumentatie "" ull!el~ywordt 7.aLeriLtgaf b...d~l1 terw::,verWAcht.

I Ik heb niet gehoord of !.ilj reeds l\3ofl,llkum.n, .
zulks nu ten '
do Prokllreur-

we,}uW03Uof kinde-
men, dllu wordt de-

ut IlOrist>crd, l'Chi.kl.inW3D
die do j:lfsd"reu land-

ke p~rS ,nen teru,! te
ahisrhbMi, hun dRar-
billi1~ en 16d"lijk zal
£300 ta OO\'en I!'IIlInde;....
to n..meu per l.tllul-

hUll jt'(ebfuik op feÏ8
J.JorrlUld,gezonden .

ui oordeelen. i
ti aan den beer Havbittel
r~f]~nde lt.!!!! kwssiiE\u in'

vmorm.mll under zijne zorg, beveelt
zij 8Qlumi!!,eof alJo laken
Il "t IInd...r der volgende
.\, W. Erickssoo en W~I- •
g-\,,',\I vnn mU6ijelijkh.id
vnll het I\dvies dat hij

er eene kwestie in
JD sLant za! zijn,
lO penig geml ver-

advies, dlln
memoraudum de
slotsom lAltwelke

CO:r.UllSSARIS VAN KROO.'iLAN

Op e.r parle applikatie gaf
'Risi, de kracht hebbende
tegen het vellen van boo
ovorschrijping plegen op
mentsgrond, belend aan de
waarvan verweerders ·''''''HJi.l'1IIIZ'

PllaEIBEURTBH OP

'. m01'll'entl,De. St.eglDllPD
RadIolf; 'I avo.de, De. ,[\,O'"".-j"

morgeDII: K&Dd. A.
Luckholf.-PapeDdorp :
De. Rou.

I,. HOOG' GEREGT8HOF.

(Voor /w_ voltnllig~ Hof.)
WOENSDAG, 26 NOVEM'BER.

Met éonsent van partijen
aangehouden.

SPECULE VRIDEREGTERS.

HOLLOWAY t's. CRRISTIE.

middag eeD:Scberp-
acht mlln van bet

Kaapttad'8êbe Vrij-
op atstADden "lUI

iedere eoort \'tUI rifle

, Op denulfden dag ala
, Dit ,!as een appel togen eene uitspraak va" Dwyer in zake een we~ens
den Resident Magistraat van BPROf"rt West. nisden inla.nder de opinie

Adv. Cole voor Christie, al'P liaut ill dit en !!,OCUl' verantwoordlllg ,hAd
verweerder in het lagere !tof; adv, ~onard aanwezigbeid op 7.el.;ere
voor Holloway, respondent. vr leger eisober. hij daa.l· gekomen

De partijen, waren beideD politie-:konstabels sprekeu, terwijl hij
te Beaufort West ~u J unij Il. werden zij met, pillllts gediend ~had.
nog een paar boitengewo~e konstabels lIaa,r schap ~eveD vond
Kaapstad gezonde. OUl krlJ~sgevallgclien der- belamgrijli:, dat bij
waarts te brengen. Holloway werd bescbouwd verlaugde te hooren.
als de verautwoordelijke beambte en was bela.:;t Adv, Gregorowski
met het betalen dor uitga'feu, waartoe hom het, beboeve VIUl ,deu gcvau

~eraal voor de Kroon .._, ,
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, Vertrok von KllApetAd ~. ! ï lO; ;j:!"2I' I, ~utrivier - .i::! I 7 2:1 3 38'i l' ,llurbanwejl - - 12 ï.'ii' 4 3
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" EeI'8!erivier - -II 21 . 8:J6 4~,.
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Allnkomst~:.. Muldel'8vlei - 38 7 35 () 31 Ó 28

I TRRUG.· Jp. m'- II. m~ :p:a;:
, , Vertrek van Mulder1!Vlei •• ó 3S 7 4!'i 3 43

-" Stellenbosch - 7 :ó 5fi 8 " 4 6
, . 'h Eersterivier - ..; 16' " 8.11' 4 ail

I
", H:uilsri vier - 22. . ti 0 4 59
" J)urbaDweg - .. 25 I... {)la li 12
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'I MA~~~~!_T~~:~~~
l ~ . - ~

te berigten i f Q f g
plaal:sing van I:Ï .t~~ .~~
tikden 'van HEEN. ;.... ~ "* I fl

lê jaren lang i ~ c.. 0 ' ::C
t zijnde, zijn -=-rTh-

. .p,m, ,~
Vertrek van Kraaifontein _ " 1\ 4
, '" KlipheunI - 10 51 I f! ól ó 4:1
" Kalahu Kraal- 20 I 16 lO 2!1 n 19

Aankomst t.e Malmesbury- 29 i 27 'Il 2 (j.50

HI!~=EN~o~~~~''".~:..L.
Onderwijzers fOB OnderwijaeresseD,!

dat er eere fZ1'O(tlt! bet.o ..h" b,,~t.ut iu bot dÏl;trikl f

Albe~~ aan Onder"ijaer~"!l Onderwijlere~se~: I
WIJ, de -, Onder ~(,I"bltt'I,d,·u, "rol cl' hierbij 'I' ,
• delii I' d ,1,1,1yfl$l e U~'-om allOW" Vil' perso'It'''" (I" P i

onrlerwij8 knolle'l s evo . in "e Hollnndsehe en I '!:,
EnR~lscb,·.talell"lI ookin de IIIur;;"l" , I n .

Men .loc, ~erltr~eld "an ~etuig5dHi~,,'n willl , ' ,\ii, , ' '

. :Uk~a~:~r~:,,~.:le:~~~~~I~~~'va,U. wII1,del, -,a.",.lIzoek.
I.

1v' '0' '0' ,'R.li' 1.,1' F'L'IW. A, S-.\!lT, \ïnkrJfont.-in. I' ,

A, S. sxnr, Waterval, I .,"
D VAN STHAl EN, Klipfonteio. '

I '

.BRANDEWIJNKETELS.~ I nh'
BRANDEWIJNKETELS voorhanden Z

van allerlei gTOOtte,WERK GEWAAR en
BORGD, .en KOPER van de DIKSTE en !

ALLERBESTE SOORT. Orders moeten
100 vr~g mogelijk w,orden ingezonden.
, REPARATIES worden gedaan met den
meesten spoed. , '
,KOPEREN KONFIJTKETELS en
TAARTP A.NNEN van alle soorten, tegen
billijke prij2en. •

T. H. &\ B. T. LAWTON.
" No. 33 Bttrgstfaat, Kaapstad.

: .~Tweedeuren van de Nieuwe Weyleyaan-:
-~. sche Kerk, op het Groenteplein.
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VLEDERM VIS-GUANO,
B.eptstreeks van de Montagu Grotten.

DEU ZUl\ El:l'; ON\"EI:~H:J\r.DE GU-:
:\NO .is . u iu i deru H r'an;.: 'r hoe seell.cid

"an éi'lI Zak en Ulcer vErkrijgbllar te Mo',~a"u, I'

Sw,·l!e"d.lO, H,,! ertson. ''l'o c ~ H til ":l".plIlad
op' aa' vrau! I.i] d OilY 'I, ele.'~ellde", I

Deze GlJANO k». op :rll"" '''n outle ing op
Gouvemeuxu: ~ last 'lJ mn pr.,~ tische woef.
DPmillg met HrtlOllwe \\(J','en' a""bet'ol~n voor
"lie v"kk'lI 'fi.1i L",,:- ell Tun.louw •. r n is
bij nil' «r ge,t:',i<l vnu' 'Vij'.cil .r '," ,

1l1}{!(Y.l. "EI'EN.

~------------ - -

LAAHZEN, GE3L\AKT, V~\N

,V. WeUhigton - '
Ladygreybrllg"
Paarl « -

Klapmuts -'
Muldel'l!vlei
Kraaifontein
DllrbaDweg
Zoutrivier

Komt te
KII4Jl8tM - - 3$: P 33 lj lO 1 40

I
I

1-)1;: 011 er .:d' t'", ",I<- II. !. " II I''',' I'" Da)lube : .
+ UII\:I', r rt , .,- l'.1"W .• 1:£." \"-I;1'ru I.·Z~II ...

dil. :.:ell p"" Durt.u n " n

(;ntodd ('UC;f de "nr'sh'lijk,' J.lloij(·I'iJDlaahdI311I)ij" te- il
E~ \'EI:\'.\AHULGV IN HARE

STELLUB08~D TA.KLIJN.

Hn "OIlÁN/llnu/8TAA~CB FAIULIRBLAD" i.!
een tijd8e..brift dat Yele be,lE' kkende, leerzame en
amQa&Dte 8tukken bevat. enen bet een bij-
v~I tot De Br,w_ Ï8, I 'Wordt het" voor niet"
Dl~egevell, eo aal bjnD~n ort door gebeel ,Zuid-
Afrika, VII!! ooord Daar &IIi , en van oost nau 1I'et!t

• • worden flelezen. op het blij( i8 het Fam;I~-bU;d
leer ~eidllmd, aangec4en daarin de Holland-
!!Che YertaliPjZ' Yall ket belnfame werk VaD den beer
AL~1tJ) A YLlVUD: .. De iHedend.aaglcbe TI'IUI8-
Ya,III, voorkomt, De.E.rpr~ wordt uitgegeven door
een.e ID&atllChappij 't'&n Oranj& Vrij.taatllChe BW'g1'I'W:nebent, ~':W".e het Dieu~ van deo Vrijstaat, ook

bel&n!p11ke, berigt.e~ ui~ Natal, de TI'8D1ra.,l,
aan ·te ~aapko.I~.)Dle,DiamaD'.-eadeD ! In '&'ropa. lotei!ke-

';'__.l • DlDlrSPn~ voor De B.rpru, 1£1 7•. 6d. io 't jaar.
~aDlg AppHkanee te worden gema4kt ten kantore vaD~e,; ret=' Bloemfonten O. V. ~tut.-[ADV.J lo

"1 :" ,£$:==. -
I 'l, Gedrukt bij SKOTS &i Ho~nTR . No 11,
1~t,Kaa~ ,I "

; , 1

Ham )
Spek S

Uitstekend in kwaliteit en
goedkoop.

Zoetemelksche Kaas. ,
Met Suiker bereide, Gekookte Ham, in I Eerste

blikken van 2 lb. i
Halfgezouten Rundvleesch in blikken:

van 21b.

van de St I

..!

BUseks en Estensen's Deensche Be
Cacao en Choclade GEGALVANISEE:JtD' 'IJ......,.,__

\

Geland ex cc Lieut. Maury" van
250 BUNDELS

TopPers· Gega.lva8iseerde Geriffe~d~
6, 7, 8, 9 en 10 VOET.

GEORGE. FINDLAY & C
IJzerp~h~zen, Gravestraat.

DE GRO~TS~E VOO~~AAD
VAN

M E'U BEL E'!
, I

IN ZUID AFR,IKA" I

NVogelst,ruisl'etleren. • , -
, i

DE 0 "~er!l'\'lfekeIlJ ... koopt it',l.re h ,e.""l- '
hpid Struis,~derpl1 ell b 1",,1, dé volle

waarde. Is t~ vinih-n op Kantoor Villi 8' 'f.m.
lOL 5 ,,',m, '

88~ 90 ·en 92, LA.NGEMAR,KTSTBAAT,
E, GASPELING.

SNOEK

TE KOOP i" de Pakhuizen va.n de Onder-
, geteckenden.

M· L DENSUSAN &; Co.

SNOEK P'i:KELAAR,
Te- Koop :in de ?akhwzen van

1.0:\'(;, COkBITT &. Co"
30. LII,,:.;e;trHnt

Jll'ij 23,

cD. H.VILJOE~,{,

BIJ Hln'

HOOGE GEItEGTSflOF,
r

BRITS TOWN

SIVE~lGHT,
Direk teur-generaal.

--~----------- ---

VEL!!', " ' EQUtTABL·
. BLOE,\! VAN ZW~VEL'IZee-en Brandassurantie Maatsc
! I' il, 'ADDERLEY'STRAAT, :KAAPSTAD.

aUII!l~S, I i48 pakken Suiker,! DEZE Ma.atschappii besloten ziinde de Z''''k h 'lt8e~rJ. . . 'o!' <J ... en van rue
mt te breIden, IS voornemens AO'enten in de Buitendis

......._......Hl!i .....S lk st-ellen, en, zal aa~zoeken in wachten van ~l degenen, die genegeh' zij
lo Age~hap op ZIChw n.emen. I

(j. ~TE~JTLER & C~. :J. P. HERMAN,
,Kaapstad, 15 Julij 1879. .,

HET VRAAGSTUK OPGELOST,
P,Al.'i\_lT.ur ~,l'u~, .Jdd,·rl"y.!,-rwl, /,< het hesi"

'''H 'Jf.)i·,,/,·u"1'·!~·11/),'$ l'tJ(lj' lJa:Ult' ...:· .'Jl Kind»:
La",.,jes ,,, S("O) ...,,(~. en ,,7 ,/" "/f!'!IlI:~It' .l!llt~tW"1f11
ell Jllll'lI.-~"I.<, Icaarundcr rIN? eus/fi/ir, 'Lasting,
H<l1,J~cJtO"" PU G!ac': Kllbr~i, Lt'r,mtscfle Zij-
rtkkt'l'~, met rder~ ,-n U,)(,:!!/,,1.-1H>opl: 1'0:,. b"i..tell-
getClr1lC part.j Ooedktl('pe ::;cho"llaa,'z''7I, lll,is-
dchO<:'len ,~UPan/off"!" '''III ,LI{" SueIY/eI', D(zmel!
en Ili:t:rt'Hsclt'()~Ie11 t'oor al"<Jllddragt: Pate t
LedeTt!B met- rek.,,, ,'t' &1.-1.:.'11:1; iel,. blj;(...,ldc)'S
in Jl, isje" Lazltin9, Sc/lOcm'lI geiOlOop't, goede
l.:tl:altl, ..t en hal lagen F,-tjs,-;,() Kiste!, ICvrdeli
t~"Pllipakt ill P.ÁCKH,.:l.M'S .')·lalldard JIa~azi.ji/,
K(Ulpsl~!tl.

T~;,1.S worden ontseil
allt! >chl>~.lil'gel1, van DOll

, .Eel1 !{r"olt' foorraad v

"

I I ,
I '.

r ~ IiI- wii'.,::_I__
,/ , L m. p.m.

l ertrek van ,)Ialtnesbury - , ... , 6 5 :! 15
" ralaW Kraal' I} 12 6 4I e so
" Klipheuvel -;' I} 66' 7 10 :;:!J

~k()mst te Kraaifontem- I 29 27, 8 JO 4 12
A. De~ -~~~ho~de~- ;-Ueen,-stii: WI\JIDee;e~

pas.giere njo die op of af w1lleD llappeD.
'V. VeneI'8CDiogpIaateen.:

TERUG.

1879.

. '1::_:
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I '
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Naa:
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