
PUBLIEK DOP VER~OOiPElt :-

'25 Slagto88en, j~ goede obn~itU, 7 en 8 jaar

55 T~:~oS8en, ! do. ~ 3;~n 5 jaar ~ud
20 Aanleelbeestenj do. I ' ~, 1
3 Jonge Hengatpneeden, 1 DaM oud
6 Merries, 3 en 7 jsar 9-ud!, Waarvan twee i

met venlens ,',_' \
2, Njenw'6 Leerwagens j 'c,'
I, Bakkar, en allerlei 8~rt, vlln Boerderij-

gercedsohap.-Verdet:oL,~ ,
. GIU,tN~': 1':;

• I I C

300 Mudden Ko~ , ':"
80 ,. Raai8k0om

11.1'1 BIlVk"'I ',: B,' WEr.HMAR,'
, , ':' Secretaris.

I J.falwt'sbury, is Dep" 1~p91 ,.-, ..

.. d IZIEl HIER-,_~IET 'HIER-!
zIJn e) I .

....·...'...R i PUBLIIt:K~; ~,It:~KOOPING
, t Zaturdag', 11 Jallluu'ij; 1880,

TES 17 'CRE 's VOORMIDDAGS;
'.: t .

ger1eflijk OP ,ti:- Stoep van: de KOOP:t.!AN~BEURS,
Stokken Ka'pstad"va-m '.; ;

e~ kun nog l EEN ,yRACl:I'I'I~E TRAN~V~ALSCHij
.des GI;onds.1 PLAA'I:::-, gellaamd WAAIIIOIlB., ge.

W ATE'~ ! letren in het Distrikt" W AK~ERSTltoOM,". I ., """,
heéft ook j Wijk. No 3, groot omtrent ~2,200 morgen.

, Il Dozd~e IS VOtlOP V AN: WATE~ voorzien,
en een Extra ZA;A~- EN ~EEI!LA~TS. '

'~' 'I HEltMAN J, ;DE~fERS,._ I {Agent VO()l' dolVerkoopi:;g. ,,' '"
en ,Onderbalic$,~, De heeren J, J, HofmeYr:& Z~n,'Wslager8.' i·

Caledon; 9 Jaunarij 18~0. , ',1 '
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'VERKOO
,1 lAN

AARDEN:,
.' " -'~''---I .. . ....

:O'p Do-~,dtw.l.at,
s-rz: •••••• a

IAnnex tijgert»rg, ~O:~ij bet

, .
l1in_'s :ag, I~ St •

•n Il!l op beptlaldeI '
i ' 1

, 20 lan. 1'680.
'lE/SO!. ' :
'17 Feb, 1880.'

•
J den:

, ' ''DE Heer M. B. lJRl"K,
anderende. ,:&al, iUS

,...erkoopen : ." .
, 3 Paar Karpaardeni (Rn:nsl

1 Flil1k Rijpaard " 1

30 .Goedgeteeldé Koéijen £>n:
gen in melk, anderen op Kal
r 1 Opregtget.eelde Bul
,2' Span Trak068en ~n 2 do,

. 2 V arkens, 3,000 Bios ue~.Str'c)o
, 50 Mud Kooro, ·50 Jo.
Quantiteit Rog eli Kar, I
:Kar op Veeren, 1 Kaf ""'''''''' Tu~n.
~rekgoed. Graven, P~kken eflZ·· :' '
l Eindelijk bet gewofie Ilssor,tiin.t Il .
Glas- 'en Aard.efvark,' ;lK,etlkeli~ef~jschu.p, ens,
! J, J:, BOFMjE'rJR, &\ ZQON,

, lj :" Afslagers. '
, " f '" :

den.·20~ten·
i 'I '

Hamer te brengen" ! :
1t"""'Iól,,.t1 t natuurlijk geene aan~eveling, doch

bel~eiild diept,' dst het- Ed g~egen IS in 't,
..'''....''on'.o 'LE, rijkelijk voorsien ~va1!JWA
verscheidenheid Vruqht.boomen, waaronder ~en Prachtig

bézigheid. 1 "i ; ,
nc ~:igeuaar zal al~~.e d.eR nr'oopell I '

, ~ en Trekos~en, in ext~~~onditie ' : ' : ' 'I' j' :
n Eerste-klasse Broei. Struisvogels, vodr welko :-eenel ~!U/-rantie Ioal
gegeven worden •. I ' , i '

Opregtgeteelde Karysnr~en (geleerd) I
" . . " , (ongedresseerd)

l{aap8che Hamels ; ,
To,gen, enz., enz , enz. " , !

~n .eene peerlijke beha,~cle~'~oor
en 'Bezoeker;s &1s,_~~r ·,ei~~~e.,

. ~ltIILE H. VAN ~OOR~BN, rAfslager.
I ~

'I
i

QII lliuiaué ' en
;:glode. ' ,
,-gerljkt I, gen' \'_cr-

,~
I

men allnlO; k hij
, ' in de A jdj ,ley-

Zaái- en Veep'taats "KOOPMANS
tatie, met daaropstS&nd ruim .en.' luchti

ruime Stallen en andere hemo&digdo Buitenat
ratie. : ,'- \ .' i : ' ,
dan van }mt au.ngre*ende """''''''''n,,,wj,ant',,I<>tJ1't,

utb!1'estrektbeid van circa" 1100 Mórgan, benevens
. deze pla~ts; wegens dftzelv~l' nit ,17P.iltn:lIdllP.id,'Ké[]

ul~munteJlde Veeplaats k~n.Il'P.'t:,lI'P. nl Il
en IS wel van Water v00'rZlén~~n

",,,'·rI"I'" aanbe~el~ng': e~ is als eere\:g~ge halldel&Ulaats

LEVBNDEIBA, : ,1, >, ' .-
10 Optegtgeteelde Koeijent met Kalveren, jil volle m
10 V,*rsen, gedekt .door een opreg, Bul, •
1- Opregtgeteelde Alderny; Bul, I ", :

1, ,! Jo. Kerry: Bnl, . i":
.~ Aapteelbeester;, ;'.1 :' :
2 P~r 'goedgedresseerde Blaan\Vsohlpl~,el·:Paarden

, EI_BEUlE,
I '-- , !.,

Pl~egen~ ~~gen, ] !Sleepblok,.2 Span' Jukken- ~ét 'frekgoed,
Ttllgen (Dle,?-w); I Zet Kar TUIgen (4),'1 Reiaker op Veren, 1
en ,vat verder z61 worden sangeboden.

,

,I l!!!i· ~E
JrIAL1fESBUky ; ,_,

EXECUTEURSKÁMER.
'r : ' ~, I "

Span;-t;Beestenvel DE b J S . , 1. ,
doJ op Veren deer d" L~Il!ER, vla.~tsW~plr.:t8 v~r.

,]: e- , au ereu e, za ter p al!. ~ a-uee.lontem,
LO .' J J.Az. ; nn den beer J. S'lEIJN, op , ! \ i , '

. Donderdag, 12 Febr~ij 188Q,, , .~1
" i

~a.a:TI,~O Dec. ~879.. : " I .

Bonus zal 'gegeven wo1 !' ': : '.

'} I J.rs. MARAlS~& ,Co','Afs'
\ .;·'~iD

. ': WEL

bovengémeld vertrek
1ó Jaquarij, om 12
nrzoobt aag boord te
Kaai, Alfred' niet.
~diDg zal
vertrek. .V
aanzoek . de
No.92. ---_.----- -------- .._----_. --_'- - ;--~. - ~

t ~!: .
JOH. NICS. HAMMAN heeft dell ondorgeteek!euden! gelast, alsdan
voor zijne rekening te verkoopen,

810 Madden fraaije Zaa,dlaaver,
30e do. ,do. Garst,
100 d.. do. nol(,
ISterke, suftisallte, I'aardnwagca,
I Gr•• te Urikulsehe Bal,
8 J•• ~t Dito, ' " '

'! ii Praaije St-r8i8v.~fls, '~D 2 ,jaarl o,d,
;, 40 ~ette 'arkels, kleill é. groet,;' ,

, ii n;iet een daanan .et .inor.den poet. : ,i:
D~ VERXOOPING ZAL PRECIES OM 9, UUR, BEGINNEN.

j' I" I..! IJ

Ook ztlqtt'n dien Qage worden verkocht :- :. i i:
." ' , ; I

I :Extra i Paardenmelen ~:en;een partij! e*~ra Koren.
Ru~mOrediet en Ver'VersobJfJen.

i, . DE LIN'f lt .t't_~F',
" t",; .slagers.

Vendtlkaptoor, Piquetberg, "Tj",p Jan. 1880. WEL1JINGTON.,
, . ' ,i

PU BLIEI{E VERKtlOPING.
"" J. • ~ ~.

,"k~ iMailsto~boot
H ~ OWEN, Gezag-

Engeland Yer·
voor Káapatad
k en 1:00 spoedig

BLIEK.E V
~ . i i

'~ l '! iVAN DE ,WEl1BEKE:tfDE

SLO[ ·VAN DE P
~ ;' ! • , .

LJj~VENDE ~HAVlD,
1 I

,,,,

\

DI

. ,
, tLi it: \'ertrpkken van

Lonuen 'om den anderen
,eo, Plymauth, te Sint

aanl4l1gen.le op b peulde
r1illa~ljes - orden ~itilereikt

V,*I 10, percent tussch-n
onr.ItOlnll if en N~llIt,

Vf~y CASTLB, Kapt.

BU~GH CASTilE, Kapt

D" StoomhP<>t~n
Kaaps'ad-

Ding8dllll, via:
Heleno -n A I

IU88Fbelltijden. ~
,.'gell eece ve ,
Ellgelond en CJ"
J,~n. 30, 1880.

Jons.
Jan. 27, 1880. ED

IlhTNCIlN. '
IFeb. ~, 1880. ,DUA

, ANDERSON

PlJBLIEKK V~ERK06ftING
AAN DE;,P_BL1'"

VAN 1
~ J ,,1 1"

ZEER KOSTBARl~ i::

BEBOUWDE EN ONBEllOUwDE: j :ERVÉN,
, : ZÓO' ALS MAAR ZELDÉN WORDEN AAr,qO~ ,

'~Dillgsdag,dán 27$t~'"
MET' RUI]I BONUS. ! -\

,

_ -

:nI B"1l ·L
:.LI'. II.lf.\'., is
'Valt.t.re til de
BINK.

,
r.
i,

j
\. '

Durban

DE JAARLIJ
STRIJID is

, weder uitgesteld
" tien ure in den vn,CU·TllIUlll ....

en

:DE 09derg"tee-kende, I)edlaaldelijk ~anzoekell gehad hehb~nd~
vetikoopeJl, beeft nu besloten I,ubhek,te doen verkoopeu, , '!

, I' I "

TWl:E ERVEN, tusschen ,zijne Wol ing en het Gyrnnasiu~
het Oosten langs de ~lIinstraat j 40do., front rnakende teil Zuide,~ 1l1:
het Oyml1Hsium en ZIJIl Plalltilge; I .do., front makendc" ten Wt'lIleQ Il
:8 do., fro~ll nJllkende teil Noorden naar de Llldy Greysrtnat, , ' ,
, " j

EINDELIJK:
: a ~ijn!ERF met het (i IIIlrop slaande gerie:ll.jk 'Yoonlluis,' !~e
GalvlI"niá<h IJzeren D~k, bewoond dQ.~r den heer ~E BOT, een, ,
( Bo.~nstaande Eigendommen ~IJn gelegen III het llat1gel~aa'
Dorp, ei;; zijn zeer ui\nem~nd geschik I yoor ,ht:t drijven van e:elli~el1';n"~OIe'h

P. J,.'
, "

Op laat
, o. J, lJORAK, Seer.

2 t makendé naar
straat, t-usachell

, dl! '}lóte'lIltraat',;

PIl~rl, 12 Jlllluarij 1880.
,
! DE VILLIERS, F~~RE ~~,{Jo.,

, !
! .. ' ~l'':'...1"-'



f' rieerde .. n~,nlr"'TI.. r'..", I

Nens. iDI~t de 2lWe pl~t8'cr van
;gt'tlteld :__ <' Dat tijd zullen
,rt word~u ~e.xaaun,e,er~ jlUCOr door
,a twee of !.tE!nootl!CIlIa]lII$,), die zullen

'la worden aa.n!lleate!(jUl :.J8AI~lilJ[SlI1l9 ,t\JIIl6_JleEIPe en d~t bet

daa$e b,hoorlijk :~: ra~port der' lle:~~e.1AiI41eulrs in he]
alsdan publiek' , 'Rapport del'

, I Bstens: Dat 'm de 84st.e
, , regel'zollen wOrQen

gesteld: lt tot zocH1al~ill!,ni~iA

'9dens., Dat ,in Sectie ,i,6,
: tienuen" zulleo' _n...,,,·n iil~óhJ'6pt,

"daaM'aD gesteid.

welbem:de pla atB
Piquetberg, '

jan. 1880.'

I •

' .._

1'erkocbt:

i niet
f

1Jo~- HenJst,
, Veule. '

10 ve~en,t: Jukken, Riemen en
, _StropPen .

1 paardenw.-en, compleet, 1 Wat;c,rkar
1 S~n W~ntuigen, '1 Kleederkast
3 Ploegen, 2: Iextra geweren
50 .ud fra.a.ije Ha.ver
10 Mud ,,' Qa.rst
10'~ ,,~, Rog,
eo \\'lat verde~ teu dage der "f erkooping zal

word~n aangebragt,
Ruim Crediet en Verversehingen,

DE LINT &; RETIEF,
, .U"lagcrs, Piquetbl;,u'g,

Veodukfui~r, Piquetberg,
5 J alt'-';1880.

,I, !
Klood- e~n ~:~~~;\

e~ IUldere Lede- O~H~:uwJJZER
I

Afslager. ' _-
__ _,._-,--'-~"';--___'_---'--- BI<:~OOlllGll, [to VLAGGEB1':HG, Oi11rikt

Ste~I"llbosch D"llr' de Oud rwijler, de
hHr JUl'FER*BRUCR, e· 0 bda' p..n:.ar el,le" als
Zend, lin:; en: Q" Ol wij el' aan~enollJeu b.'efl, zoo
word ..u al-~!hfat'.s "oor eeu IJ rda 'klasse School
ilillewal'hl tl)~ de,. 15 Ja!.o.ry 1880, 'e~e" l'e ..
Salari« 'au ~71> pilr jau r , ru~tl ewe' 1't!lit,HIJk,'
"ijo ," (I i' iI i ~eschikt v .or Hoarden. Aá.,,,,oá
te ,"'.. rrip ll~' "ol IJ bij den VOorritter, de n heer
DAlillJ. Ill'. ,\'A, \I" nf bïj d"I' Oll<ldg.te~i~ellde,

~j, J I'" VJLLli"n~, S orl'l'

TE KOOP:
'," ~

MPOMPEN

UWEN EN OUDEN STIJL.

AREN,
, 40, 50, 60, 80 Gallons, met eo

r Toiten
x' 6, ,12 x 16 BuikpoUen

, ' en Toebehooren, voor Fornuis

auortiaieDt, uitge· I (il Ov:nro08ters
vierkante, ~Dgwerpige Schoorsteeodempers en Ramen

- 'Eo ceil' groo\la880rtiment

KOOKKAGCHELS

&

DE
VAN ~:I

GO E HOOP.
geschiedt bij deze, dat ov;el'~l'lnkom~tig de 46ste S6Ctie van;' 's
Acte vaJl Overeenkomst ,iBENE SPECIALE ALGEM:" ENE

I ' '

]i)E 'L~DEN zal wordeti gehonden op :

d..en 14dePi' Januarij
'l'NN 12 URE OP 'DEl'J MIDDAG,

In

, ' ' .
Ut!:',; ter overweging van zekli-t'e verandel'1Llge~ in gezegde .Acte

vervat in de volgende' requisitie:-;-
Kaapstad, 11 November 1879.

" Mutual,"

p
ndleri!~Jltl~k6naen, Leden van bet Levepsassnrantie-genootschap "Mutual"

Speciale Algem~ne Vergadetingvan Leden te beleggen, ten éillde
_nbI3VE~~rlg.,f!U vaD bet ComIté, dat werd :~ngesteld op onze jongste Algem,eue

te leggen, zamen ,met aiD~ere verdere veranderingen en he~zi '-
alOte1ll'!Dte Sectiën. der Acta vlUl Oveir~okomi:!i als volgt :_ ' C

de eene aanlassching zal izijn biO Sectie 1 ~: u Dat gl
die' te ~meD bezigheid ~oen als fVennooten in ééne firm', i e~~

, ,dH~ malkander ve~want zijn in of binnen den twe~den
of aanverwantscbap, zu!~ep mqge~ dienen als Direktenreu : VB;n

GeinoQ\!icblatl op één en deDzelf~en tl]d~" " '
13, na het woord "Iijst~' tin deli 12den regel de woord .
Di"?kteur alzoo defoDge'Tl:Jpde," zullen worden g~cbrapt en e~~

10 d.e plaats. gesteld :-'~ M!~s dat ~wee der dr,ie Direkteuren,
n~en, ~~et berklE..sbaar z~~l~n Zl]n min~teDs tot op de Algemeene

a"I~liiks(:"e Ve~gader1Dg, ,volgende op Jile~waarop h~n ambtstermijn ten einde
aftrooende Direkteoren te \vqrden aang:cwezen door een 0 ~,t k'

d
." d p" e mg

~~_ e ~n~?zl~ zIJn ~ eo: stemgeregtigde Laden; mits dat het
ZIJtenJv?orhhetZlJ éen ofdbelfder ~er alzoo s.f~radende Direkteuren,: om

, elSO :'en, waarop e a ~rM~~g der ge2legde Direktenren dodr rle
~de ;Leden zal w?rd~n besbs~ ~IJ meerderheid van stemmen." :
10 dezel~de SectIe, 10 den 7pejn regel, op de 12de blildz"dL d
dagen," ZlIlIen worden verarid~rd in' "21 i dagen." IJ F' e

, ,in dezelfde Sectie, in den 12deH regel. op-de J r'de bl d L~
«lid,~' de volgende woorden Zu~len worden ingela.sch~ . H dB ZIJf ,e, 1!9

Z
'd l. ~ 'L (I.. ~_A_' Id' . le a WCZIg'

U~. A-ln ..a al<! ven""""" ID Et onmlddelijk \'olgen,~e Sectie), Óf .die
~.t'n._~weest van Kaapstjaq, gedurende een tIjdperk Van I dne

\, I ,: ~ :

17de' Sectie, ns. het woord "~~en" in den 5dim regel d 1 i d
worden ingelascht: "of uit ,de Kolonie zal vertrekken e vo gen, e
dan de afhankelijkheden! der gezegde KolODI'n of n~~rn~g, ' , "') ZUlJUaDlU

! I ' •

WT~;rT"nm VOO$RBTELD.

XV. Dai nil daturd ï dezes zal W4>rdijn
~ekOI8D: of' alB ~~teur VBD ~ezegd
G~DootICbap', . tijd en wijle 1111 sijn ver-
R88oreel'!i bij beti,Q'8ndotllcha.D de aam van £ÓOO
of meer (voor ,lijn8 levens. Dat
geen twee dc$lde alB VenJlooten
tu eene pe1'8O~n, malkander ge-
want '~ra&d van bloed- of

en de*elfden tijd Direk-
GenO<lit8e.bRDInliet mogen lijn.

algem~~e bijeenkoOl8t r.eB
gehoWien op den eenten

, dil dri' Direlrteuren, wier
ond.,r r.An de ,lijst van

,rli>lrnn"'A"Anj e,'n op eene algemeene
gehowlen ol? den eenten

"':11",".,1.11. in elk vdtgend JIIIll', zullen de
lfu-ekt:eIU"n, dan lullenl staAn onder Ran de

defl1ngereb, eo in Wier plaat.t
getal behoorlijk l7equalifi-
gekozeh. en die zullen-ge- All

aan geze;:dé lijst j mita dat twee es
a!zoo niet herkies-

jksche Alge-
die waarop 'hun

aftredende
dour eeu opste-
cu stemgereg-

~M, ..... ",_AIF" zal zijn voor
Direkteuren i'

aftreding der Z m .; .
ist door de aan- \ eVen-en1.L Wl~tlgSté

men; en mits sche =i\~&an de
de Jaarlijksche Vd'

iedere Verp:Bdering erg er~J;lg,
Ili''f'lrtA,h of "an Direkteuren ' : :'. I

die mog ten zijn ont., ,',.- - .: -- :r- ,
kel~nilNrevi in de Govern- TT WE Dirf'cte,uren hebben' he~ l(enGe!{l'il, een gunstig R"ppor~

SOI1Uamlii ander of bladen ~ls de' U bezigheden' dezer ar~er~~1 jaar aau Deelhebbers t~
oo~lttn, d~ leden lullen 1'o:lrle!{gell.1 ' I . I

nommereu, lil geschnfte, eo onder- ' _,' I , "dan: twee leden, geadres- : Ne,etl~g8n~ldi! WInst. en ngl tooIle tJn t13,;~ _J.8s. 61., aij~de S~ldá
aau den :Secretaris, binnen niet van hét vong e J3!\,rJ Disconto; K,.nt ..", llu,sbuur, hetwelk na 'aftrek van de :Loop~l'ldé
VIUIde ~teekening der publi- :<:osten, Bl'laald~ ;-en Ve tpn~1 op Vaste Deposita, Bsnldicf'lllil"; B"llll\ill~

.q(x1a,nj~:e kenni8g",vi?!l, een kandidaat of op Noren cm e~lIi, Verlies van 0 WisseiI; eeu oeschikbaar Sltldo v.n £:1915
I'kRnlll.l1at:en,. vakatureQ DIet te boven gaAnde, 2 2" 'd 'I' ' I -:rvAL,At.r'...... iin de Direktie aan te ,~; u. t er 7,1"1 ee Ing oVl'rlllat, pe1crnt op: ber-op~t'tllftlde Rapitaal. I. ,~~

geo?rloofd .zal zijn, een lid ' Over I,ilt lJtjUt8g stellen uw Ivoor te be~chlkk .. 11 als volgt:- . . ""
bevoelr

d
7.!1l zijn ter verkie- 1. Aall Aallll.édhuuclels va", 10 peree"t. bij he- t Reservefonds ~l,~. te

de p'ire~teur,eo zullen, bij voeg"I', cl.t' al6qari op £9,500 t,' aau 0. irecteuren t200. -aan Auditp.urr>n '!S.,
ZOOMDli118nOlfllnallen 10 de Gooeru- ' A b £1~ I 1 eander blad of bladen als lij illI'h III td,l~rell ,VV, en let- £4840 133. !i:'d. op credict van Wililtjell Vêrliel

eeni liJ'st pub1iceren','an"de ' te la ten. ' - ' :,:
~lzoo ~e~omineerde leden, en 1 I D: D r,et~uren die .'bl,dirllill< tn,den 7ijn de WelEd. heeren JA~. 3;.

tzoodllOi,re kl.nn,.<!"ving ZIII ., orden gepublice"rd I-[e- I I;E Roux Sr., P; J. .M "1>nI>KJSI5 N J M 8 J . r d ", ind dnn d ri k .. ,,~, eli • ", ARA! .su., een ven wIe ~ éri?er-

van n1,e~mln er an ,lie, we en I kll'suaar 18.' ' ' ',;: '
. Is1 voor de vllrloezlog van I H e- ' ,.ZOOCIlIlIlrEiD'-"1"""'''''''' of zoodanige Direkteuren ; en I' • t a.al I-'U d-" "hgt ers zijn, 'ingevolge A.rtikel 20 ·yall die Actê:van

,IWIDdA.ni~reelectie ~iet genorloofd ~iin,een \ O,ert:"nkulust, 'd"i6tl \'ilc.lluren lveoer'--O.llll t.: vuile,,; , 1:~'
ge!e~ lof te .~>D~vllngen v(,JOr Iemand,' ~. 1. J:.BROUX, Sr., Voo~silterj'

naam met zal zIJn iaangtlkundl~d door de De Pa:llrlsehe ,Ballk,
op dê Rlloo gepU]bliceerde lijst. 12 Jan uarij 1880.

, Dat in,i Il'eval van ihet overlijden of resig- .,
4n D~ktem, ~! ~ 1l'"81~" llirek~m 1 --~-~-~~----~-~~--~-~-----~--~~-~-~~-

;~""I~"~' 1&1 gatn, of zal q'phouden teaesureeld te '
voor de gezegde lom van £ÓOO of daarbo:ven, of

, uit de Koloni~ zal vertrekken naar een ander lAnd
dil aa~lioor~gheden dei- llezllll'de l\olonie--of

:&C>I>QRIILgeQabur:ige Staten,!"ls be ..iepen zijn {lDder
,...~,,,m,,,,,,ll' betjaminl( van! Zuid Afrika, of afwezig

K&ilp!lAd vodr het tijdJi"lrk vnn drie
zal, worden g~zet uit zijn ambt op de

omschrllven; de overige Direk.
VelY,udéring van leden zullee

olVt,ret"JlI'Omlmg 48 bepalingen, dor ,~le Deelhebbel'8 voor e-.
, op w,e1l1C Vrrgadenng ZIJ een' eto t K 't I g

lid luUlin kiezt.!u als Direkteur in I R rr F
OPI

d
aa

(), d Di k .' b k I - ve on s pge-
v~n el! re teuf, Wleus Am t m,.ant z,,1 : loopen -

gewor'den op de bov~'n omschreven WIJZ;'; en I D 'I V' t '£72 l!.!l 4
ke al,co gekozen Direkt,jlur in fuuctie zal blijven I, e~l 1\, vi'\~ d 21'163 11

: lorende de re~t van het \ijd'per~, waarin zijn. voor- 0" 0 eli e', , .
, ." ' zou lijn ~n functie ~bleven. Circnlatie VAnNoten

:lL\:VII, Dflt' de rel!eni~ge~ v~n het Genootacbnp i , ,Dllt ;de rekeni*en VAn,het Genootschap : op heden ,Uit·;
m8f\ndelijke zullen warderi' g~auditeerd door twee' n1'n.an!le\ijk4 lullen wordelI geAudIteerd door twee" stRande •
A uditeuren, niet Direkteuren', lijnde" die door de, . , niet Di!eCleut,en zijnde; ~och de ~eBalfl-1 'Onbetaalde Div.i~"
leden zullen worden nangeettlla bij elke Algemeene : am van een; Ander In8tltuut, die door ; den den '
Jaarlijksche 'Vergadering, leden " , ~a~gesteld bij elke Alge- ,Beta&lblo-re Wi_ls ~'

meene Ja.n~h Verga4enng, '.Renten vetechul.'

'DoorgehWd..: ~igd ,
. " tNieuwe 28fte Sectie, WlDet en Verbes

XX VIII. Dat ni'emllnd vllrl,iesbanr' lal ZiJD ; XXVIII. Dat ,de. Secariteiten van bet Genoot-
nls Auditeur, tenzij bij bij 'hot G~noo18cbap ~eassu' ; e4:hAp vao tijd, tot tijd zUillen worden onderzo<;ht en
reed zal zijn voor de 80m van £WO of dAArbOven, '~ewnArdeerd, Bellge minsoon8 om de drie jaren; door I
voor het g'l\llsche tijdperkr-zijn~ leven8; , tiwee of meer; tnxRteurll (piet noodwendig leden des

, ' Osnootachaps), die zullen worden aangesteld bij de ,
'. Algemeene JMrlijksche Vergadering, IIn dat het,

, rapport der gezegde IRXa~ellrs om het derde jRar zal '
, .', '*orden opgenomen in bet RapJl<>rt der Direktie, .

_ XXXIV, Dat, mogten de leden op eene Ve~de- X.UIVi Dat, wogten de Le'1len op eene Vergade- '
rio!! Iliet in swl zijn tot een; ~8luit te komen be- ljing niet in swt zijn tot een besluit ,te komen
treffende de queetie alsdlln 'voot hjm, Qf mO!!'t tegen I ~elreffendl': de, questie a~dan voor hen, of mogt
eenill'o stemmen bij zoodl\nigê ,Vérgadering belwaar ~gen eenige ~temmen bij zoodanige Vergadering
worden gemaakt, ed de f!telliopneme,rs niet in staat I J>ezwRar 'l'll'ord~n gewaakt, en de Stemopnemers niet
~!jn daaro~trent te beeliSSjln, ~n,daar4oof verhinderd In s~nt 2ijn ,~aaromtre~ te beslissen, en d~rdoor
liJn den UItslag der i!temOP,nl!ml~g te verklaren op .erblllderd wdrden den ~Italall' der stemopnemlnjl te
den dng, WAarop zoodanige.Vé:r;glldering wordt ~e- ~erldaren op d~o da!!', WRittOp zoodanige Yel'jladering
hduden, of mogten ande.,j 'ojData,pdigheden een :wordt gehoudl\D; of móg;'ten andere omslandi~heden
A~journe~ent weecb,elijk maké~, ·d~ Voorsitltlr dil I~en adjourn~njent wen~llelijl( mak~,JJ, de V?ouitter
V~;rgAdenng sal adlourn~n:t()t,den'volgenden dAg, l:I.e VergaderIng zal adJoprneren td't zoodaml<en dag!
ed_ zoo voort van dag tot d~; ~ol.(h~tde qnet!tie ZIlI ~Is 'ZAl wo.rden bepaald; door de meerderh-eid der
'beslist zijn, i: , . hanweziireIl:': . i ' I

!XLVI.--Dat het niet geQil)rloofd zijn zal voor dl' L ~LVI,"';'Dllt bet !\iet :geoorloofd zijn zal voor de
Leden, of Direkteuren dtJs Genootsci:1Aps de bepalin- ILeden of Direkteuren dQ8 Geoootechaps, de bepnlin-
e~n deler ACte te veran~ere~ of ~e lierrpepen, tenzii fen denr "RCt~ te vel'l\Dijereu of te berroepen, tenzij
op eel:e Algemeen!} Vergaderibg det! GenOQl1!Ohapil, lOp eene A~lg!'ineene Vergadering des Genootschap8-' lt!-••U' st' 'T I'
blilegd op de hieronder omeehJieten wijze, n6fl1!n tien- I,belegd op Ide [hieronder dmschreven wijzE', drie vier- '-' eli er_ les
den der alarum in ~aaPwelige leden des ,den der n;lsdll-u iu t:'sabon aanwezige Leden de.
(#nootecMp! zullen' :dezelye te herroepen IGenoótechap ~nllen luiten dezelve te berroepen,
o~ te 'Cerandéren; maar zijn voor ,of te veranderen j maar ,het UIl ge..,rloofd lijn voor,
dil Direkteuren om eene Leden te ide Direkteuren om eentl Yergadeling der Leden te
belell'gen bij' kenDitgev Ga- ibelejlglln bij )!eDnisge"ing~in de Govt'l'TI1lient Ga-,
:i,1t~dezer Killonie, dan ;zefte' del!'! I{olonie, ë'epDbl,jceerd niet minder dnn
zes weken vóór de Ml worden ,Z~8 wellen vt1ór de g~zegde Vergaderinjr ZAlworde[ "
!!,ehoude Il, wAlIrin of bepa- gehouden, w*rin ~e tel her~pen bepaling of bepn. "
lingen en de dMrin, tluUen liogen of ,det daarlD te: maken verantlerinll'en zulleu.
"10rden opgege"en ~ , aal wordeD, aa~g,geHn, w":,,rop bet geoorloofd ii,in zal,
voor negen tienden' voor dne tle~ell der Ij,edeD vnn het Genoot8Cb~f
Ill8dan in peJ:8000 ' alsdAo in ,:pefsoon aan'lj'ezi$l, op loodanige Vergade-'
rinl!' ~ besluiten, ' bepoling of ring te b~ll1lten, dat ~e ftlzoo nRngegeve!, bepaling
bep!ling3n lullen WlUlrop de.ahe of bepalingen zullen iwordtlil herroepertj wllllrop
diensvolgens en te 1Iesldten, dezelve dien,volgens zulllll' zijn betroeJl!!n; i!n ~
~t de a:ioo dRAI'- besluiten, 'dn, de ahoo ;I\IIngegeven bepalingen in de
van zullen worden , ! p~8ata ~lUIrvall ztlll?o w~rdelf iCe,steld j waaro'p zood".
bepnli'ng of bepnlingen ! ' deelilllge Dieu,-e i[bepahoK 4f bapallDjl'en zullen ~ordell
U zijn van dese aete:

eD
Leden" geacht een d;1lE1 te tiJD ~an dele A~~ eu nrblOden4

op deaelfde wijze alS of waren gelnl 'I'?O~ al, de led_en, op ,de.elfde WIjze al*'f dezeIv4j ,
aereerd. i hierIn waren ,gemeereerd. ./ ' :

, ' !' ..dr last de7 'Pi rectie, : ;-
J. C. GIE" Jr.,

Secretaris.

AL8 IN ACTJI VAN OV&BIIB!U:clioIir.

XV. Dat niemand 'na
Il'ekor.ell óf aanblijven als .ullre~teU,r,·I~~I:I;IJ
tijd en wijle vem88ureerd
!cbllp yoor de lom ,an £600 of m:eer;vo<rf
Lii,,~,k zijns lenD8. .

XVI. Dat 'op eene
G,enooteebap8, _te worden ge
Maandag ~itFJuli i 113-16, de
namen a1adan aullen st.R1ID
Direkteuren, .""~ ..·,,~r,,
Vergadering, te wórden' ae~loUilell
M~dag in AugtlBlUS VIID
drie Direkteuren, die dno
lijlt" op gelijke wijIll defl1n~rer~ln.1
~tivelijk een, têlloorlilill
ceerde leden z81
geplaatlt' worden bvven
elk Direktem ,_(l]z:)() "fulnl1l~l'Ánd~
aal; en mits ook verd er, Dir~lIt,eQj~en,
Jaarlijkeche Algemeene VeJ~illi(ieiinJ,
Vel1.Adering ter '
Direkteuren om een
ten sijn ontslAan in-de Ullrellue. 1)81!; kl~nlllllll'BV
de GovernmtJflt Gaulte
bladen als oe Direkteuren
I..den lullen nitnoodigeb om
achriftt, en ondert.,jekend door
leden, ~rd en r.fQti!ll'lsie,n,1:aQl
binneD; niet, minder dan
nilljl dtr publikatie van 'JlO<Oa'IDI~re, li:eDlI~gre;y;inl!',

kaddidllllt ef
bo~en gaanae, om de ... ,,,,,,,,-
Direktie aan te vulleo:
z81: lijc een lid te DOIDlDe,.nj
zijn ter verkielÏ\1g ala T>ir"ktAur
lullen, bij ontvangst van lo(,dll,nite f
Go,vernmtnl. GII-Ate en "-nI'KI"nm
den ala zij goed mogen
cereo van de behoorli ik be,joe,idlt
neerde leden j en 'zoodaoige _elo1)i'sie,vl
ll'epubJiceerd gedurende een
dan drie weken vóór dep
verkieling van zoodanigen
Direkteuren ; en het zal bij
geoorloofd djn e~n Itelp t<l
vubr iemand, wiens naam niet
digd door de Direkteuren np:do\
lijst. , '

Co.

I

./ ,; :
XVII, ~. in !leval ".anl

neren van eén DirektE!ur,
inl!Olvent :r.al gaan, of, W hn}iolll~en áeB.MlIree'rd
lijn 'Voor de Il'ezegde Bom
Afwezig 'zal zijn VRD
drie mRlmden, of
d" wijte' all nu,ronaA' bmltcbire,reui
Direkteuren
zullen beleggen
3&te Sectie vAn
zii een bp nr",rlll K

DIrekteur in de
alllbt vakant ZIII
1'8n wijze; en
f~nctie zal blijven
perk, wl\I\nn lijn vn"TO'I.n'O'AP'
gebleven

~J{[.,

:Ta,ÁNB.' ,i c

~~ andere Schep~n, '

Wit, L~chl till Brui»,

tit;ek.mdle pl.)'1 jj I

alle kt~uten

:3.000
!2,000
.j 1,000-
i 5,000'
;,1,000.
; 2,000
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I
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I ' ,

1,000 ~()llen Malilfia Tuu
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100 Vatet~ Puik Varken ..·'AQ ......, -'
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l . f,

, ,

f,

2,000; TOil .. ier~ant A,
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van all~ ,diktelI en lengten
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van": de
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..,-,

•
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mber 1879. i

IPer }d lIntBpeeie
o m de Kof-

1
~ers der Bank

o " Noten van
andere Ban-
ken

9 " Cbeques op
sndere&n-,
ken

_" Ssldoe ift4ln-
~ere Banken
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DOlt niet ver-
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" 'W'issels en
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'VervR~ "li

"erze)
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GTON.'
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--;''_:'_KOQP.
i •

plan zij*d~ ver-
maken,; biedt

Erti, gele-
Het grenst

bhl~bei8trl~iLten va~ wege
in kleinere

, nog verder dit
ook: t ije Hoekerven
wordqDr De 'l'oingr6nd is

b~It.Jallt met ecu IWiju
V Irac:ht.lbo<,m4'0 lV1U1 alle sool'ten.: Het

dn sterkst gebon "de io
8i Kamers, Dispene -eu

ingerigt, dat bet sonder veel
n een~ Dubbele VerdiepI"g

Vlllhmdllt·J wor~en. Er zijn oooevens
.D'UW"!~rt'uuU''''''U, ~tal, ens. De Buiten-

, Hnnrkamer die een
Het El'f js; volop
Water Het geheele

~~.
lIAl['.--ue vetlr1lderi[~, W8NllP ~list ~ moel-

n~e~!!f~~: !
, 2 ure Jl-ta hbPe~

(dOllbéj~freo4ie 'feJ!CbiJDt, ~ in

D GRHku~EN,~Een Chinhhe ijie~
,bij e~n examen het g&~he Jije~

een 'enkel woord over 16 ,Iaa
maken, Hij is te\"e~ !fOel ".

UhlDel~e I{llWl8ieken. Na ,l..erL Lij: DI. <,

Qf Cbriltianity."tTAe ~~

de vrouw, die in de ~ioord~ Balt
tGo'lllr4l1aU ala gl'tuige r;o;lk.een JIl'o ioen~ 6~u~

als &l\Dkl~a~tl!r tegen de drie ~httl.
de Moulllepunt dood ge,ondeJt Lj een
w.tertC1Jder. Het Iijk.jlroeg.jte Ike11-

net'8fJijke uitfreputbeid, !,urscliijp.lijk
of gebrek mogelijk dOOT heiren. '~, ,

de 'lMtatie dajr of ?rat ~~ ~.eeir
,b6!angrijke pércettlen" van eigt'll~ vt'~
I Zaturdag werd ~et haie +n dGja 'heer

bet Boerenplein werkocbt Jl:oor it1,4OÓ,
l_,\nUIM! werd de .beer R. Glyon kofper wl h~

" boven in de H~l¥trait, voor
VIlD £3,525. : \ 1\', I

KnpHNRLK ZITTING VRn het Ho+. HO~WOrdt
, ponrlerdag ;:reopend. De ~smIa 'seb,'ijnt de
~jn, die hi~r OOIt 81\1) eene jurie ~ 'I'OO~eg4.
slecbts dne q,ken: eene van' het even

':.oor eehte ponden, i tega~l~ ame;,
1tn:I£>u'U;~I~lelr"te Kaapata.d :,eene VRn le da4\!n vn~

di~l8tal tegen Jan D_, Kleili DJ'Rio
eeoe VltU diefstal tegen III JJ'iilJim~,.

te ,I{ftBp8tad. " , I

lN80LVENTlRs.,John G.[ Meij~ vaD
,<liIItriktAberd~D', boer, lIqlulden' £34~
.,£244 ] Oe. 6d. Eva M:u:ia Mutel1lOn van

ID'l!b5llItad, 'schulden £681 ~8a; tekort;.£4~;&, 2d ..
C, Venter, "an Uitrlucht, 'afdee;

dAmnruc.er, IlIOhalden .ulG ~. 6d;
Gd. William won ~an K.prtad,

!quwa'en £218, teiort £18Q.i ~hflQl
1!ll".K",-m,," van Gr~ekloot, 0Pzigter,~ l!i::bul-
i tekort £174 Ce, --i., ,
, \ I . ,
~LI(ANA.IL-De POrt Eli=a~ TIil~,.ap(a

zou zoo ~ne een woord.tot ,lof van Obl4lJlIIJmanak
~r;egg{;D,mMr hn het in J!emoede niet dOt'n, w~t rJr
ie te iveel wit in den kalender. Oe gloede Jf~ kan
niet )tien.' dat die ruimte expr8llllelijk o~n~D la
voor lDADttee.kenillj{en, en al .. zoodanig IQolen:ler;ez,
leer :wel~om il. Onze tI18tereourant 'kbijqt; jnoo.'
van een I' di"r," jleboord tI! hebbei!, «nden &&d IH
hare 'geestigheid voor 'een Iluttiger doelbinde'~lIneh
bewa!ud lÏ~bben. I .or 1

D,QHKKR Box is ,ol~en. de opinie ~an deo» . .8.
Tehrh'aph, teregt wegene hoogverraad Iin h8chtenu
genoUlen,~en er gut nu een licht op-omt!teot d4ti aarêi
Tan ~ hoog ~erraad.De heet Bok naaf rJ& ~t&-
ris ~ 1'rRD8Vuleche"depntatie in dei"tiid't" Port
EIiZA~th}eo hij W"I de.man; zegt de TJ;,¥np ~"die
den her :K~er niet wilde ~elaten, onken ve . fren.
woor(lige~ bil een onderhoud te ant wjlordelli. pI de
~l eli aotwol,rdén moeaten eerst juw b"" den
heer lI3ok~ worden voorgel~d." W el~ dá~,Jjver-
'raderlijk • . f ~.,_ ,

rA~K~oBl'.-Het epjjt [mij te m~ten ~den,
dat de bëer J, (}.> de Beer,' hooldoDd,""j~, erg
kranW ia ; : het ia nu ruim :lIÏer weken I dllt bi] bed-
lell'erik Ïá..-I-let jaarlijksebe eXAm~n: ie &<\ér' goed.
afgeloopeb, roornamelijj; iEl de atWp:-i>odat
elk die tetzenwour.iig WBa niet opgerui dh~hw..
wRar~ khltl", milt de opregte wenfeheuj'!t de
hoof..lpnd~rwi;1· r der Ned. lOereI. ech1'oJ met:Gode
Itlfl:enl lant ge:. erd moge worden !Dt ir:egen' "Dner
ohJltdkken. Heli",. heelt, het vee:! g'er;R'end) ).Ood&t
m~er Hlllil een êen nnt pak ,lfekregen leeft.;'(lei ilte hqpeD J dllt dit bemel8Chu voebt'?'ik 1:lA&rJ,moge
llevA~ltln liju waar het :lOO h~ noodi&1-i8 •.....!~wen .
~ Rall ..Idi orde vaD deudag.-cro",:te,., Yl

' ~ ~~ , t t ~ l

8T~UR~11K.E( RAAD,-Donderdag hi d ,d" :!Raad
zich 'ijl 'b~itellgewohe zitting' onledig t d~ ~roq- • ,
ting ~I{n ~it!fll:nHIvoor 1880. Het ,al+ria ~ den _.
eel'8l!jJl Klerk der Secretllrill, Iden hller p, ~i !Wer,,!'"
wao ~l50jtot ~.175, dat vao~de!l. twe~eD:k,~;;, die
wegers <fe_ walle waarop hiJ JJIDe phj5liell ITIrfdt,
zeer gepr~len w,!mJ, van £60 tot £75, ea -dat ~ d~ , ' ,
il?de .~an i!:60ttot £72 \'erboogd. Dell .l'!I&tf~r, .
.dllllijjn p!Ulrd',\'erloren had, werd eel'~ln ,~£'JO '1\>. -
toell'ol{t!n~. Rot ealaria ~aD Iden S . m~ ea· :~..- , _.'
Sllpe~jntendent van WIlterwerken, ~ ~ iwat.. :' ( .. '
werd :mct;£60 vermeetderd. Voor het jp, ~1'eri .' i '<

et'o groot'/aarW op de bl'grooting gepfaatBte ~
dool'brphna;Id en 8601gB nndere ,erminierI •. ; !"11
, G~Al'~.RK~N1IT, 5 "JANuA~rl 1~ • ..L ~ I 3de
dezeriw!,uDlk,een warme 4Ir, dat d8J m~~~n in
den treIn' vel'llmaehtten v'An dorst. Waar m!l1l áti:I.
hield +slak eeu man een twee Ihilling88t~ '*..obI' een
dron1Watiers;.man!' kon dien njetlverkri~en~~l~. ~
ook e nt! andere grievp, Men wil Il~nt! "li'lUiP!'
pwt,.Kendrew, -enz" ,norlIm. nMr G~tr Bieit*t en
men kali 1dit niet verkrijgtn. Ik h~I!J 4a\,ionr:e
actie ~ Tt,Iffic Manllg'er, de h.er Howell;, dJ alt lIptam
zal nejnen{en IltJD trein omtrent 11 uW' Mt la~*! ' pen.
Vel~ti snlJen er gebruik VRn !Duen. lf'!dM" ell
wij e+o koelen dttg en een w~inig rege$oi~ .
008tep, nUes ImllCht- 6c wij wachten .
rellt!Di!-"B-eden avolld zullen de Be el ;

ginDt!p. .\logt de Heere ooze bijeenko ,teD ,." neQ.
CON'eJpondent. ; "1 '

i ; ';
Vl~r.t,stLUKI! AANBANDING.t-OP del p

ierlOl~, lton,jeooach, is een v!eeselijkj,- ~ g
gepleAA'~ ~p de vrouw vlln etn klelU'lini, in, .e.Qá$
aldaar bij;den beer Cloete, De man enlvNII~' , oOJil.
de~ ill ee~ kleine cottag~, en de laatatgdoqetJtd. werd
ferle~eu {Maandag lllDl'flen iD deerlijk ver~odeó'
toe811nd badell~e in hMl Bloed 'te bed g~roDde!l D&
'bloedilpor~n'jeldJen nMr de keuken, pvaar.4 ' m~-
daad j8ebijnt gepleegd te lijn, De mab, die Oeuar
heet, ;wns,8bt.ent, CDdadelijk "e.stigde ~h het! ver·
inoedleo op hem, Ven volgeoden dag weer ,ter. 'plru!Jee.
opdakeD~, beschuldigde milD hem "II ~!ider -ran het
&anode bedrijf, betwelk hij ecbter teb eenenmalê
!?Ulk1ode. TO~!l meo poogde bem in I'heeh~i8 !--'
nllm$, ~ette hiJ he} op een loopen en rlAa!rltt! er '1lI

te <ln~omen, I" ,.
A.lN81 ël.LIN6K."': - Het beelt Zijl¥! ElIlCell,entie

den $-oUV;l'rDeUr, met adviéa ':IIn een iUitv~el1deD
Raa~, bei?Jtagd, Ran .te sullen den heel' .Mádmilian
Jnmtjs JRlksoo Lo~ Scbe~mel\8ter en Ha\1lmbealjDbte
te l~~y8na, met i~gar~ op ?e:n 'datum de~ Mn.~"r-
dill" ,.ZIjD er funktJeu \",.n CH'i1elen OoP.Im'llIIl\ns\ eo
~ident MIljZ'i61l'llat op'dat Sta~on, in pl.aala(y~ ,dd]
heer !Robert Jaq)eB <!rozier,die verplaatst ill; den beer
Geo~e &rriea tot ad!!istent YeldkorJlet van .1" wijk
KAmhatoile, ~n8LOwu; dJ'b heer Gerhard HIlUI1l80
rot :J!sistent V~ldkornat vltn qll wijk But.- CD I'al·
rniet.iivi~r, in dil nldeehng Cd~OIl, in ~1a..1t~vao nu
wijlelo den heer J. G. ~ntlbf.1w~ diln h'llr J(,hflllmeS
fred r"riI. BrinlrmaD tot ad!!lstilllt Veldk J!'Jlet tlln de
"'ijk/Xo, 3, Kaarie300rl, "in de afdt!eling ~mnq"~-
land I in plaats ..an nu wllle)1 Ifp,u heer 1 U&ulel lIuf-
ma:, 'j d.. " hee:.· W ilbdm 'tot ,f'Ji.kJ,lUllr
me<-at~r bij bet p''1rlikuli~J'8 .vJ!n ¥e

'YCN3Ilg!,t'OD &.: til
Jnmes·l\1tehl\el Crasb, op mduw .""'.nrnu

IIn'Mrhal1'f1 der kdouit', vt.n den ~n

? .

,;: &lud in Trauitu
,,:Takken .. , ...
" Bank G.boawen ea
" ' Ban It Heabeleu ~...
" I Wiuel. ooder
,Di.eoato Dog •
Diet vel'ftlleD ... 3J6,H6 17

" 'Wissels ve"al·
len en onbetsald 13S 19

" :SohepellkeoDis.
een, ens. eOI. e 1,168 17

" 'Schuld brie,.en
eo Stook ... 80,300 0

JOUBERT, Sen ..• 100r
"'~"'!l~llIle o'l1ultllltHllii!'lileid van meening is,

lti! ontdoe" .. zoo
gelut om te

o 0 •

181 8 9

,arij 1880,
I '
bekende Woonplaats

~~l).iltQ:Qdlac:Jit. Kl~in Bergrivier,
tn!18C11OO honderd morgen,

IlBJellful lletoor-i RQad Rail.
cirka. 25,000 Wijn·

.. U .. rJ, .. .:-S,rln,rtp,n Vruobtboomeo,
baren' !tl'Ond voor nog
.met 'volop Water.

hnis met Stallen,

andere
.lI,677 6 ~ •

---.1---- 641,240 12 i 1
te~ iovorderinK \,28,59p 9 I 0

I

" Hood ..r. woo nitgereikte
c!ietbrieven

" OYer "etrokken
:Rek e nin Il e n
wersekerd 1,9117ll!

", Do. niet ..er
~erd 1,987 0

,
1, i
_1211

l' Bill8 Reoeit)l.ble...,.. ,~ 6 0
,I " Zegela voorhanden i" ...,: 190 0 ij
j ~ _-- -4-+-1-
, £983,W6 6 9 .. ~S,,6:W 18 8
Wijl cErtifieeeren dat 1"ij bovenstall;4.den 8,'aat hebben D~ezlen:clI dat 1ez~1'!8 waar

1 ,

J. J. HOFMEIJR, . ~ Direetell~n.:
J. I. DB Vq.UlmS, D.A.zn. f . "I'
TOB. MOSTERT, Algemeer'e BC8tlerdE'~t "

, W. RI~LE:a, -Boekhouder. . ,
J ' -___,.... I

Kiapsehe Handelsbaak. Stellenbosch rDa ~
------- - , II'

Staat' van de Lasten en Baten op 31 December] 1879 .
, .: BATEN. I r

£4,735 0 ° . . d K"" d IH,776 3 1 Per Mgotapeo.e 10 e Oilers er, I'
21,Z93 12 6 &nk ' ~l~ li

_,...__ Baok Gebooweo ... ... 1'968 Il
40.~ Jó 71 :: Meubelen eo Sohrijfbebodten ; ~~ 111
4, 64;1 2 " Zegel. voorbanden , .$ 0
, "HoofdkaotOOr:.. "L .... :llll67~ 6

, Wial8l. onder dl8OOoto nog Diet 1 : ,
',.ervallen , '117<,170 0 3

I

hebben geelli ver.Iere
iij welbekend zijn als
e Veeplaatsen, sijnde

vogels, waarvoor er
en daar zij rnaa J'

Statie en g,·legell
Clan will ia l1l ell

voorkomt,
,J:hLn4ielt!lbltlli~helidte drijven.

LA:STEN.
Aao No~ Uitl~ao~e

" VM~ DOpcAita
" Vlottende DOJX18ita

I

" Bill. Reoei Yablo

" 'WiAIjJs ~er in,orderiog

e
- j 7

1

le
.,It

10 onge-
\e l-

I
lt~

15

#"

le,~zo,
,Iel

J~
er-

vau

, ,____,-----
I Jf'i''* 17 8,

Staat hebben I agezien en dat 4fil!v'e waar
I' '

R. C. VAN RENEN, Beatierderi !, :
R. C VAN BENEN ...pro. Boek~OlJaero

K!~apsohe Handelsbank; Beaufort W~st t~l<i.
.......,_..,,--------- j'

Staa# van de Lasten en Baten QP 31 Decemb~~: ~879
:r LASTEN. BATEN: I';
I ~ Per Moot.pNli. in

A.ail Ci~latie, tew. de Kollers der
Not$ Uittitaan- Bank ...
de I'... ... £i,09O 0 0 Notea van andere
Baall POit Wie· Baoken
881s 'I ... ... Nil

'I --
It Bil~ !Payal,lle ... ..,
.. V .. ~ Depóei~... ...
" Vlottende Depoai~ .
" Hoot~kaatoor ... .
lO Wiuela ter inwordering

-----
~45,.us 17 8

WiU~cert.ifi~eeren dat wij bovenstsanden
en nanWlkeung is,

£1,090 0 0
200 0 0

S.M? li 8
1,618 19 6
U,SM 1 •

26 0 0,

" BaDk Gebouwen... .... :
" Wi_11 onder DiIeonta ;nor oiet '
we~Y&lIen ••,

"IWiNell Vervallen
" Leaoiogeo aar;. ,Pnbliek8 Maat·
eohappijen '

" Ove'll"trokkeo
(verzekerd)

" " lO (oiet ..enekern)
" ,Meubelen eo Boblijfbehoeltflll 'I'

" Zellel. voorbanden ,
,. Bill8 Receivable !

'! gedaan door
andere. vrij-

del' Kaapkolonie
de 'TI'auBvaalsche

van het v.oort-
a. in Sir Garnet
de zon is aan den
. Jer JJeel'en', Bok

orlangd ?, Het
deu heet· Thomas

, .
\

~

k, ' I'
t21,J9~

bovenstaauden ,Staat he~ben nagezien en
I

1 j
llBarmoninm, 1

Beiden ko-mpleet
Kle~êrkastell'
ver:_4er <lp den Idag
boden worden.1

Wij: certificeeren aat Iwij
en D-an~~enrig is.

I

Be~nf~rt West. 2 Januari 1880., ,

o 0

o 0 roeping annexatie te
meenen een iAfriJqtandol' te
ba~dell de hjie-r ~schetste
zij~, doch- voord4~ wij hem.
wIjzen, ,zouden -;V ij het ....",.v".,I,'n
larigsteUenden lot(l!ltl'ont
nemen, en 06s daQ met hem in
ste)len willon. '

17 7

3 U

o 9'

o 9

l4 6

- Iii 2 --
; 18 6
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RlREFLI
;,~zUllen:, verkocht, .

• 1
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i
'f
I &

. '
ZIJN VERRmSD ~;
.' !' i .

47~ ST.·, GEO :G'ESTRAAT,
i Nm
1

:$, ~T. GEOllGESTRAAT.
, , I, .' 'i. '

I HOEIt VAN DE KASl1EELSTRAAT,
I 'f l' I:' •Ir! - I :' ; \. - ~ '..l Vreerr ~~e.tte~r. ' .. r .e laeertl.,Go~nJ.lHI~,SlellT ~ SI&BLlL
! " ,,',' i, '. i " : '

,
I •

'.~()~

.. · .· HBROEDERS PHILIP
"'ONTPkKKÉ~ """. ~LO~EN TOO' 'cl .....J,d. l'"w,.,;,~ ... m, ,- '

i : P eJ lio0 en B 1, He~velzij~
~, A n, ~9, 20, 21; 92, 25
j,' 26 en 160 ~r Oak: ,

! . , ." j' metI~nde ~Ko~e: :::r ~lOW Pint~, , ,

':Btï.ffa~o I Pitts :D<>rschmachine
Y;"~1.O P~en-~btt .Jteld of! W..~e' ~ r» I einde tie gr.hl'o'e Machioe. dour de Ko~elldja.,
•. :.,ten, "'-ar lij 'fet'~Ïlcqt '~e wqrrleu, te.,. ";",e". 1 '

~O! en \1 * St. GBOJf,GBSTBAA.
il
"

. i

f.
! DE 'Onderg~eekJnden hebbe~ de eer aa~ hunne vrienden en het geëerdI Plfb~i~ . te bet1chten, dat hunne Ha'Qidelsbezigbeid te Piketberg Statie
I "peD~ lB. .~" ;. " '

"I . Een ruim assottiment van alle . h3Jldtilsf,Lrtikelen is tegen zeer billijke

[:ptijze:a voo~handen. ~.'. ',. I .. ! ..
! . • Alle soolien v Producten, als Wol, 'Vellen, Graan, W ijn, Brandewijn,
: fluim vee, Eieren, B ter, Tabak, worden ingehandeld of voor kontant ge~ocht.
;' De firma verzdkert eeue eerlijkte en prompte behandeling, en alle orders

;. 4 en commissiën zullerl de beste aandacht erlangen. :
: '!. ' J. K. MeLAGLEN & Co.
I • . '
.' N.B.-Kar en faarden zullen biJ iedere ,aankomst der Treinen te bekomen
; ,.zijn .voor pfl,sSagiers [baar Piketberg en ook naar Porterville. i

Ii I f

';DE 'WPSqHE KOPEDIJN MAATSCHAPPIJ
, BEPERK.T:
I ' ,,~-------~ ----~

KEN~lSGËVING.
! ~------_.

, '

•1)AAR v~le aanzoe~en gedurende den laa~~n tijd ontvan~~n zijn ~oor den, Koop van
. , de plaj!.tsen beharr~nde aan. de Kopeemijn M.~tschappl), zoo zIJn de Direkteuren

, . der gemeldel MR3tsch!'.ppl] genegen, ofsch?on onw.IUlg te verkoopen, de Plaatsen voor
een tijQperk van jaren l.~verpa~hten." '
" T~nder~ worden ~ll deze,ultgenoodlgd tot 15 MAAHT AANST:, voor de Pacht van
de ondergeUllelde Plas sen, te worden geadresseerd aan het Kantoor van den Superinten-
dent der M~tsobl\ppij ,Ookiep, Namaqualaud.,' til

__,,' ,penpnen die v()()l'll~ens zijn te Tende~n worden verzoch~ het tijdperk op t~ goven
waarvoor zi.] wepSChe,te pachten en de sam, ,te melpen die zij j,aarlijks willen betalen voor
& huur vanl de bijzon ere plaats waarvoor ZIJ aan~~ek doen. :,

i' ' Daar Nattlaqualand e n8~n!l'lijke Wool)pl.aats Vl!onden Struisvogel is zijn deze Plaatsen
bijzouc;ler d, aa~dlt.cht:",aardlg vsn .hen. die de Strnisvogelboerderij drijvon, zulk cen
ftaaien loop~nd voot de Vogels beZittende. ,. '

I • I ra b MNlUDen ,der PlMtaen te wo en verpac t " o;rgen ~V. Roeden

Modde~ntein, ~et getie~ijk Woonhuis, I

BIlitengebouen en TUlD' . . . 8$30 17630'7'8
Nababeep .:. 17620 37~3'43
~eerom l ltU21 34J75571
RiethUIS . t. .,. 15365 481.0 32522:36
Ezelrontein .,.... 1~507 30704'65
SJ>rin~k ,i.. }'N20 206.05 3lJ23i1'88,
Uans~raal, .1.. 6800 }!'092471
Wilde..b.rde HOe!'I.-,1 AIlndeel .. ' "'618 !'h) •~ ~ ~. 977~18
Qubees I do.... ..' 7688 300'0 16~73'01
De Riet J.. 11420 . 214189'93
N.B. IDehpogst~iof iedere Tender niet n?~w~ndig aangenO'IIlen. : / i

'I .• Het ~ht O~ Ml~eralen ,te zoeken e~ MIJnwE!rk te doen en de magt tot het aa~: j
l~ en gebruiken ~n een :Weg, een Spoorbaa~ of een Paarden spoor over . 4
.... _ wordt ,~rese eerd. '; gezeg .e

'Verde~ b1lzonde heden knnnen_ernomen wQrden op aanzoek oon Liet K t',I ,:' .... Il an oor van. . 'KING & SON,
'! Wharfstraat, Kaap!tad.·

_'
, Acl't's.

K,aatJStad, 22 Defember, 187!).
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i :;
.Wo:IlB\4tl1iJl2· van dit '.Genoq~ha) lal:

,I I'" j' :',

.- ..:Mllan' 1880;
, ' . ,..,
, i" " ' ~',. .
1totden toegew~.J_ . .:~ :
u lIam (~di~ ~trft :r~.aakt(

Yoor;den betten lJ lb. B/;lter -, : Q 10 0
," 'dell tweeden do. do. - ! ,0 6 Q
" .detdielten Ham, -! ij 10 9
" ,dell,tweeden do. ,;: l 0 6 El

, & ..... h '
Groeflett. ;

$5 'Voor ie 'beate nru.melrpg Gr+en-
o i ten, in Manden,' geechPtt oU; te
9 ; ,erkoop(!D -..;. _. -

~ Voor debeete do. GroeQ.teD, qbll-
o i teit ~n <l-i. "titeit vet'l!ll1!i.ctd -i

fIl VooniJf,,,..ede-do. do.ido. do~ .;
~ " de,}!este Mud Aazilappeijn
tI9" "',, Uij. :'o 7;0" " ' lJ ~D K~ ,

o ~l" ,,' 3 'Polllpoeneta
1,2" ,,20 ~h,onela
.'Z3" ,,10 R.OOjle ~D

: " Vruchten. I
7'4 VOO! hel grootste en beIte II8IIOrti-
. 1 lIIelit Vruchten • - , -
75 VoOr 'het tweede de. do, do. ir6 ,,' het derde do. do, do. : -
77 't,; ,de beet.e veru.llleliugD~veDt8 "I de tweede do, d~.: :-
,9 ,,: de bette 12 Peniken
BO ,,' de tweede do, do. -;
~l ,'; de beste Troa Pi.nge \ I -

~2 ,,' de tweede beet-e 40. : -
~ ,i de beate 2 Scho~la ApPelen
! en Peren -, - , -I -
84 'Voor de beet. 2 WatermaloeOen -
JM 'i; de beste 2 Meloenen' ': ...'

""I
de
ia,
ne
00
gr
on
, I
II)!
Th
DI,

hf
te
te
eE
w
dl
d.
!IC
S.,..
lit
T
Dl
d.
P'
ti
dl
jt
d,
v'
'DI

"ti:
d
n:
III

• d
IJ:
ti

,e
: '

Thalls'wordell
alle ~chllk~rii'gt'I" v

"),

lil-8 pakken Suiker, .
:;1 0 0
,'010 !O
:;0 6 0
,0 6 0
,,:;.0 S 0

O· 8 0
. 010 (I
;' 0 S 0

hu
nu
&IL
Tl
lij

• bo
en
de

i 0 0 .,.a

Co.

s 0 0
2 0 0
1 0 0

"
: 1 O· 0
; 0 16 0
,OIO! 0
'~ I' Q 0
-.~ 0 10 0
;; 0 10 0
/,0 6.

. ;:, 0 }O·
; 0 6

: en, '. ,
ê YO

R MEERt 2 0 0
1 0 0-

110>
lMl
k.
en
do
b

" fllingt •• ,

2 0 0
,1 0 0
S 0 0
1 10 0 '. ,.-1

. \

_;i 1 0.,0
.'1' ~

RAllech:elS<;!I8,1MlIl,_ft l g g
-il 1 0 0

o.teeld).
.!~ 1 0

1 0
1 lf)
Q 15
010

o lj 0
o 6 0
o 6 0

o 186 Voor den besten l!Ik :Bu.rdkoren
0, : (de EigenlIAl' 10 m"d in beiDt te
o I: hebben) - -" - ~ ~ :o j87 Voer den besten zakJau Toit'lIiKqren db.
o ,:88 " eren do. do. lI.ver db. do. "

i89 " den 'do. do. Gant " ....,
;00 " den 40: do. Rog i , '

191 " den 40: do. Mielies ;,. :: '

1 10
1 10
1 0
1 ,0
1 0
1 CJ

V.N Bloemen. :o li
o 2

o 0 10 ; 92, Voor de beste ve~eling gellll8- "
- 0 5 ' den BI?t'~en . sonder 'te let~n op

: de echlkklDlC - - ~ -
o 2 . 93 Voor 'den besten Ruiker BI~men -
o ~ 6 1 94. " den tweeden do. do, :.. ".'",

, 0 2 6: 95 ,,·den besten Hnmlruiket
: (in dit Distrikt ; 96 " den tweeden do.' - :.

den. Tentoon· . Divenen.;

T~
AD.lridf'Alhnnt1I" .... fP hunne 288t.e Ja&r!ijk· ~

ran bet argeloopeo jaar '
vremzenc vpor hen zijn zal.

.... l ... £27,800 18 3
Belá8~ing,· .

, 17,087 3 1
i

et jaar4lateilde van ... ;...: '.' j ...
bet Saldo van Wiust en Verlif~ voor 1:B78

o IÓ
o 10
o lj
o li

! 0 ~

, \

, •• I

£10,763 10 2
365 9 11

blijft er 'Ier som van ... ...; : ... ~ ... i '.. £11,12901
Uit dit bedrag voorgesteld het Reserve Fonds:te verrrleer·
, , ,deren' £15,000 door er bij le voeg_ende :llom vaa £5,000 0 °

een dlVld~lld te vsn 9 percent, of 9s. per M.odeM 4.963 la °
aan de Directeuren JJQh toelaag te betalen van... :...! 400 0 0
e~ op het Cre,liet ~~~' ~ iust en Verlies te laten, heti Sal~o ." i,. '765 10 1 .
~~t bedrag, .met Dl,vlde~den uit :eenige Insolvente BOedel~verwacht, denkon zij zal genoeg·
zIJn em eenig vérlies to, dekkeu dat ontstaan kan in hef Liquideeren van den W' ..
t I T k d

'k . ~ q orces- ,
ersc ren n, en oor nllet .,.erz(' erdo vervallen WisSels.! ~. •

De Direc sureu hll1:lben~ berichten, dat men :hetl tegen liet. einde van Juni, raad-"
zaam had gpnc\l~ de.~~·gheId te Worceste~, op te geven; en het doet hun jl;enof'gen te;
~.plden ,dat ~~ Liquidatie tot dus ver bevredigend i-, en :het Verlies, indien er een mooht;
zIJn gering ZIJ0 zal. " i

Do Directeuren bellben ~erder le rapporteeren, dat in April: 11. de Hper S, V. HOF';
MEIJR atgetr, den IS alf:lKaseier van deze Bank, daar bij ~oor die ~etrekking heeft bedankt ;
nl\ een andere post l\Iar~enomen le hebben en dat delHeel' A. BROWNtot sijn opvolger a : ~
gesteld :werd. . ': . '! an ,

De Beeren .JoaN r~nL~p en H. C. COLLtSONtre~ell als Dire4~uren bij beurt . . r :
af. De Heer PmLJP, t8~tot herkiezing genomineerd! en de Heer'Is.uc HORAK wVlssemg i
, d li t denH 'c di E Il· 1 DE ILLIBRS'
l~ e pa, s van .en . .er' OLLISON,le D,allr n~~'I"'ndy~rtrekl$n is, en' verzocbt beeft;
niet weder genl}mllle~r~ te' worden; een vacature I~ ook m de Directie ontstaa d b t'
ar~reden van den Hoer fJOUNBoss, in wie~s p~~atB4e H~er JOH~R. Ross geno::in~~:aJi~.!

Het zal nu de t9a~ der Aandeelhouders zIJn hunne ,:Btemmen op deze Heeren n't te'
brengen . , I \', I .

• : I ~.: '

i : E: LAN~SBERG, Voorsitter ,
Union Bank,'12' J~nuari' 1880. '

! .,'. !
Baluns' 1l~~ke.. lnK op 31j I)ecep.bt~r 1~19,

. .
LAST, -Q-N',I ',' I i 'r I i: !BATEN.

EIgenaar, KaPitaal... ." '1" I ." £55,150 0 0 Wi_~,: niet;vorynlleq ' ..
Reaerve Fonds ... .,.. I "', 10,000 0 0 Do,., ver~nen ,I. ...
De~ita '.. ...:. or' .... 285,237 15 8 Voors~hotteÏl en Sec'lriteiten
RenteD V'erschnldigd op ,Derosita. ,,'. 4,916 6 0 Woroeater '1\." k _,'.. '"
Saldo's ..eMICbuldigd s4o: andere Ba k Ge

Banken ... I' ,.. 23,224 8 10 Z.,;el~ bo~ ...~~ eo tnbel~.~

,~~'::~~tWi~18 ... 'Ii::: _ l~;~;~ 1~ g Ka_; eu, voorban~en
Onbetaal~e Dividenden' 47' 1 0 .. : ' :

: Ballet " I'" I 3,6118 19 10
Bel&8ting op Notes .. , "20S 0 3

. Saldo van Win.t en . I'" ;
Verlies 1878 '£365 .9 11

Zlli ..ere iwiQlt voor
1879 .. ,

"42
43
44
45

"II'
". . , \.,

I 10 0

o 10 0

o 10 0<10 0
1 0 0

J'1
d
d
n
I.
b

£294,722 6 6,
1,721 11 .:

56,547 19 6'
4,174, 6, 2'
1,600 0, Oio

14 14, 8,
49,068 6 7'

- ~ I
zal.open zijn voor het pnbliek ten l11nre a.m.

" 9 ure a,m. worden ingezonden, vetigezeld van eenen
Brief, aan; d'.eri a!l,r",.;""f ( Ik A, voor e , .q..rtikel een afzonderlijke "rie£) en < met een
merk op het adres, n~.,r~jhnkom~nde met he~ merk op de A.rtikelen. '

6. Aap niemand tQ, ,-pj,1te rd.~e~ a ..n wo ~n op de 'fentoonstelling, tegen~oordig til
zijn, terwijl de dé pnJzen toewijzen. '

7. Toe,'g~Doa 2 Il 's. van U.' ur B.,m.; Is. van 2 u ~K' dHal£prijs. i ' u~ _p.m.;' ID eren,

8. Leden van het:
~. El~ ~roefje wh
lO, Geene Artikelé'n

: stelling 'to~ olD ;4 uur"

I
' "Il. D90f ~e .
Regementizullen de

I ,:

10,V63 10 2
11,129 0

:, verkrij!{en vrije Tickets bij deB Ti-esaurier.
te be8~n uit 1- ~ttels. '
Diern vertoond~ mOgen weggenomen wo~eli van de TeQtoon-

i ~. 1
~estemi:ning .ván Kol. BRGeR en Officieret} van de 9Iste

Bendf en, Bagpip~ tegenwoordig zijn.

[ op last TIlonhet Comité, t,

I J. J. DE VILLIERS, A.,c,.,;z;n ••

I . Hpn. I::ieCl~tal'

£407,909 4 8 i:

----------------~-----!
Rekening, Jp 31Ddcember 1879,

, Di~~nto, Renteu. Cbmmil8il', Wis·
tI,062 0 8 1181K~rB, enz, r" ... ... 27,800 13 ai

11,362 14 I) , i
"SaIari&se~, Roh,.;.;r .... h,""'rt~ ..

ting lip Notee, ~'v"....".~.'"Zi.
Renten <lp Depoiita

. Rabat o~ Wiaeels ... .
}fin .be~,bedrag op

Credit ..•
760 8 0

10,763 10 2

£27,800 13 3

Saldo ... ,

,

'"Ii·
: £27,800 13 3

HÊNRY HALL, Boekbbader. '
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BSW.BRDB Af..•;m:i\Ni~ri!JG.
~~ "fan
pefJ,Clil.ieb
hotr, eeu a&lIKlll!llt
twee
ToJg.ens de Tel,klUm.",.
dI;t III op 20
oqderook de;r; bij de

yUen..
aDtlVOOrden,
mt den sade~
oom ~tpakte
acheW'de
g~tu1gep lI&ll
B~nk Senior
LQI1W het eerst be,t,OUDeJJ
taal gevoerd luid. tegen aliomLrent de beeren
Up I e Magij\rMt. noemde liJD gedrsg dus ID
hqogg'lWIde mnr beleedigend en uittartend en de
~ra:ldlDg leelt nleUg,. die kJagl'r bovendien sich
u}yen op den bAls gehuld bad, op eene wIjze die
geleld kon he})ben wl eene m de gevol~en voor
hem leef ernetl'" ruatnnwnDg Ve ",nklagt werd
nn ~e hand g8iWelen

TIlAN8v.uLL'cn. Bó•• RN - WIJ sien In de Eden
~l'jl8Che Scoumon, dát een correspondent "Afnca
nils," de pera u.leJrt WlJ8.& ID hare beoordeeling ran de
~leldlDg set di -tegenwoordige olJuvredenbud der
1'tro1)naaI.:he boeren HIJ Ztllf loekt die TOOIname-
lIlk ID het lan~llt. De van ouds emigrerende
boeren, "Il'aren ~egeu gebrek lIan eigen geerfd lsnd
ed aan geld om ll~d '8 koopen, al yerd",r en nr
der ToortgeacJueaen ellll) de wildemis docrgedrouges
en hadden IIldwi den Vrl]8l.AAt en de Transvaal be
Tolkt met bewqn.J:8 ~"n christelijke tin zedellJke
geaardheid Elj nil Inder de cverbeereching van
EoJreland. zal~at IRlOd Pllblieli wordeD QWe eild
seodat de T sl'~be beer, die geen middelen
besit, zal moet n lD,!!dedlDgen met den kolonialen
kapltabst, gest~and door de plaateehJke bank,
eo met den Bntaeben zette au vertegenwoordigd
door ;apltllAl uit En'l'llllUld en tegen dele twee
_~onen vanl med4KlUlgers 1111 hl] natuurlijk
~81Dlg of geen ~ans hebben Dit gel'oegd bij de
"Il'erklng der B:Jt!dIe Wet op m~alel'!l en bedien
dlln, die Toor ll[lenn ID de 'l'VlldallJ' ongeechikt
11, en bij de J twetten, die hem lD een der voor
naam8U bronne T&J1 sijn bestaan belemmeren 18
oorzaak dat hl) elligt ID grooten getale buiten de
gren~en der Bn he mmeng mg een nieuw veld van
onafhankelijk ~W\n Toor sicb zoeken lal

WOLXBR~ -VRJO:E8ELIJK NAT1JUB~RBSCHIJ~

81lL -Een corr~pondent schrIJft ons van het district
BOlhol -Zaterdal;r middAg 27 Dec om 4 uur kwa-
DIen t"ee donkerblaauwe wolken UIt het oosten en
liet ZUiden over Klipfontei» Dele wolken ontmo
ten elkander boven de pJAllts Pshnietfontein V
IehJk WRSde botsing Bliksem doorkliefde de I
8D het ratelen des donden Wa! oorverdoovend li
wnter en de b&l!'sl stortten met zoo veel p'eweld neder
dl\t balten en Iae.gten ala In een nvier werden veren
derd Uit een khpJ""aal k .....m een rrner u voor
schijn en een tr,oep bokken, behoorende aan den beer
SchIlIk van Heerden, die sicb lUIst In bilt weer be-
Tonnen waren letterlijk verdronken doer het neder-
awrtende wa.ter, boewel Zl] op een hoogte waren
Tenten en wag~nzelleD> werden verpletterd en een
memgte van lIV'fIngbazen verdronken Het ree van
den heer P Nt!llachlJnt sieh DIet op een gevRnrhJk
punt bevonden te bebben de aehade drsronder 18 ge
mg De wolbreak had geen ~oour ulLglt8trektheld
~lIn omtrent 15 minuten gMnll. doch het weer wall
}018t boven de ",onmS' TAn den hser P Nel elgenal\r
der plnate De dllmmen zr rn we)!' dl\&l' bet water er
Toeten hooi!' over been glDlI' Ik sanseho Iwde het
natuurverschijnêel op een afataud van drie kwart uur
~ voet De blikaem lleleek op een vuurzee maar
tocb 18 DIemand getrofftln Het 18 blér vreesehJk
droog WIJ bopen regen te krijgen maar het komt
Diet De heer Nel de scbade VAn dammen oTerge
.!agen h~(t tha.n8 wtk01llAt "IJ bekll4le I zeer
den ~hJtJllen SchIlIk yan He~rden die Zlcb thl\nB
met de Vt!1l~n ~Rn zIJn frAlllje tr ep b kke mo t
troosten -E.J.pre.$B

DOODGRIfCIIO'I'RN MET lI"N PROP -Lle WAArne-
mende Ml\gl!tr&1lt ~I\n Wodehouae vergezeld ~An deu
al3tnkt~geneesheer Dr Rowland heeft op 31 Il
J!<>!i nlO1-te1ll onderzoek ILgesteld op het h)k vlln een
pngen kaffer r;tJe volgens dc Ingewonnen getuilleDl8
aldus Ran zIJn elllde ~ekomen 18 Louw Pretorius
Icboonzoon vlln 'VJ1lem PretOTlllS e genMr der
plante Frenscbhoek hltd last \an een koe nam
een geweer dat hl) zelde met 1011krUId te zIJn gela
den eO IllDg <fll\rmede de k)ll ver)llgeD Men hoorde
twee seboten en Louw vertl:llde Mn 'IJn oom dl\t bIJ
tweemRIllop de koe Il'fscboteD baB B Av nds om 8
uilr kwam hiJ op de p,llII\t8 vaD \\ !liter Catbenne en
Troeg dezen om RdSJSteDtle wn behoé,e van een
kafftlr dIen hl] met tl'n schet bad getroffen E'en der
getuigen verkiRArde Leuw PretollUll te bebbeo hoo-
ren zegge I dat hIJ op de bonden gemikt en den
kllffer getroffen hnd De dlstnktsgeneeaueer rap-
port ..eide dat hl] In de regterZlJde van het hoofd
des overledeue:n dne dUIm achter het oor en III

regte hJn daarmede een opengetcheurde un ~ekneu!
de wond had gevonden INdende DMr eene inge-
drukte scbedelbreuk ter grootte van een sbllhng
m!t nog een [tweede lICbedelbreuk nn dna du m
lengte en tqóllChen de boeken vaD de IDgedrukte

..breuk bevond Zich een stuk oud bnneD, een ~edeelte
W!lanall In den lIChedel l;ooroJlIZ'l'n WM en zon
der scheure 1 Dlet kon verWijderd worden dan •
DadAt et'n stUik vaD het gebeente WRIIweg;renoDldn
l)e I!Cbedel WIlS beel dUD De kDallp "as tWlntlg
Jal8n oDd en In dienst biJ den heer WIlham Pre-
tonus De magtstraat gat een verdIct yan toevll'lligen
dood Dlaar zond het procas verba&! op nur den
1I01!Iclwur generaal, wiens deCl8le nog niet bekend

10 Slln
Toor hem de
Ik Wil bem

;iJel~riivI!D hard ,,"Uen
I.t.,;;;,.,_":'" of motlvell

un de KaaJlllche
enderwijse '1'IIl1,n,>t:t,.n" n"D~.""I~

WIJsbeId en
.. :_'.L_. __ ."~ allen In de

groote
Afnka beter rIIJ,no",WI"'"

geluk 'foor de tOj:lkOI:nst
leveren dan al

verstaod
IIlIas wil

mMr dat hij In ZIjne
ultwl!rklng van de bllo<llelfj~ge

de gl'moed.ren d611 '1'.. 1

18 of rejl't
leVl1'en dllt

hem nooit """",i:""n
dA1tAc ....rrn .... I'O'_t ..J.l" wtw81'lnng

,u,tbel'&den:beld v~ de
·1·... n."... I... hA Tolkameol~ geinen hebbeu

voUr, wel WI] lOudfn voor
reb·t Villt.rdll!'8jI'l'Onden gehad hébben of

'wIl Idl ateat louaen
te stellen en nn het op\latten der""~Rllenl~n

terug te houden of elthanll den
lICbu~v.en, als het DIet ware dat OI.I[(IlIArtoe n~~lm,IQ,lel
Inl.~tI hAnd was gelegd door deze
gmg iler Kaapeche heeree, die
d41lDg, een liter ken befboom JO de
gém0êd8~n nog u doen
tijd llling te doen tel
welke uitwerking dese banrullillill"
hét :IDpge)8cbe UoovernellJillnt u w_..",'·b,,"'Il ....n.
Ik mo\t dus ronduit ve~klareD, dat
voor DnBde tell!fZT&UlICherappotun .....n
deputatie, dan had het Oomltá Diets hO.tlDA.amd
I!'eh'ld om !IAn het fOUr voor' U I~gen,
hét lIPoden kunnen bewegen om nOR laonlUe
ten ~ eenige verdere hoop u k06lteren, er et'ne
'vhepdtcliappeli)ke OplOSllDIl ,der kweetJe JDOjrehJk -
10udfl sIJn -Maar ~ Jtimd .ee~IJnt ml) toe. III bet
een. met eenIge andere MseD Staat T1Jand~a couran-
'ten, che een bot81Dg of oorlog t~hen de veronge-
Ii§klifl ontenaden boeren eli bet annellltie .goIU·eroe-
ment Willen voorkom"n door _n de \IPt!,ren te
verlelIelI, dat ZIJ nooit weder hunne onalbe.llkehJkheld
zullen terug krijgen Ja, ~ het .,raarheid ill, dat &00
lang ala de zon schijnt het T~'DlI9llAlacbia Dntach
grondllebted .. I bliJven,lIIn dat DIet ernet Mn hen te
vertJellen, hoe magtlg. hoe groot en rijk enl Sngelllndll
Rel!ltll1ng II-dat dat hun dlln l!Ch sal df)éD onder-
",!.'rolln lilt doen alllen ,,'n h'onl! onAfbaákêbJkbeld.
en h~n UI weoerboudeD "~daanoor te vecbun
1len mlD$te soo verstaan w J de }<rld>lfi DlIlI;I' il
ben ~er&ebrd, ala hi] t~ """ yan Z.uil Afnka,
v~n (l.611lelf, vred~ en belangen meeat te. lIJn, dan
kiln hij lllne saak al geen 11ectiter dleost Iloen, dan
.lull een leer te 't'erkond~en, en !lat wel aan een erg
vllrorlgeh Jkt en door en door nrbkterd volll:, en DIetlI
I. beter In ,taat den k",aden <ilIF te TerhalJlten dan
deze at.elhng

Nu WD verre 0\'''1' de uitwerking of jl1I't'lll.cen nn
&e hllndehnjl der deputoittle ZQO ver 11 liet er nn-
daanj dl\t dit het Tramjvulache Tolk stoll~!)t'dijl1ll'
heeft j!'6InlU\kt dat WI) die de bell:r:a.l1le Ibtwel king
en d~n invloed er mil ondervonden hebben; de KRap-
IICbe heeren der deputatie onsen ppr~te'l dalaI. moe-
ten ~oebrengeo vOor hal) edelgeIneenden .'e~ biJ ons
~oo .uCCle8Volle haodelin~ en mp!rt bet dan III ~jn,
dllt JIJ nRngtldreven wIlren door luike Tertleerde be-
doehng-en ilIa the P, tnld bun toetICbrJjft, dali moetójD
WIJ Dogl.&nS onzen Ood; ale ~Il!'8 Oeeqbrkt dAnk
liegj!'en, dat hiJ ook wed"r nllJ\l' ZI)n WI~ l'lI&d en
,oorbelllgbeid I1lt hl't kwaad IJ bet !toad" te yoor-
~lJn heett gebragt, en ~an will. Ihe J+imd IDlD-
lUDI ~voegen Broed!.'r Ills jCll bet waárUik opre,:t
I;leeJU met ZUid Afrika, en load "_,,t m~ die Trail ...
tRA), wees daD Vl!rll8t over deze .aak, ""ft;~ ~J of ZIJ
áeett bet wel ten kwade K'edRCht,.ml\lll' Grs heeft hel
ten goede g.edacbt en Hij ui het voorllCn. ED bIer-
med" zou Ik g'1'RAJ!' wlllellislulun, ,,"re bet met, dat Ik
treel! dat the PtWnd op I16n sflJtAbd VIUl de TraollvMl.
QubJkend met sommlg~ SIlKen, OOK ligtelIjk In de
fAAIl gebragt K n worden dllt ~e beer",u die de .,er-
~Rdltr)fl~ te Prelona hadden belejld ~n brlpaald
tertrouw._:n en ;rrooten tbvl ed bij bet TrlUljlV&ILlech.
folki b.!Z1tten en nOjlluMr, dllt ihe bljeenX'pmst, &00
al8 ten ollre~te lO tbe FrieJld geboemd, een: publieke
t~rl!!Rd.mng WilS of kon f!'enoemd worden WIJ m&-
flen olldeJ1!CbeJd tnRCheli een pilbb~ke "I'trgllrlenng
en Il!.'t bijeenroepen VRtI wlDkellerl, rond.rerYef'lde
inetselaArs, kantienhoudeta,' Goujl'ernementl-contrak- ~
ten", hmmerlul, dorp8~l'&1Illw mlBtde Wellltjle usu,
áorpebewoneM! ~rondelgenaren of erfhoudllrll 'IJl bet
aor~ Ik WIl DIet terugkomen op de per.onen of
he~nen die leder op ZIJD beurt de 'fer~l!ruJjI' toe-
.p~en of leidden Ik Wil DIet met met the Pnetti
jnAef!'RRn, om de echuilhoeken van alle brioo dezer
heeren te doorzoeken, of om ban zalke e.leebte ver-
keetde bedoehn~n motieven of bedoellf1ll'en toe te
lICbri,nn al8 the Fnend doet lUIDdlljhep.ren derK'8pl1Che
depatAtle Want Ik geloof met, dat die b~ren ..an
Pretora vermetel genoeg' zllUen liJD, om aIln de we
reld met een hoo,ten duok van Ilchael,en te " ..rltl_-- .......i.
teD, dal ZIJ betere Il8lltsmannen s'pl, ee lt
bed~lingell"hebben en "!lTder YOOrnltllellde 1110 dali III
de qeeren van de hllApec::1tedeputatle, war1t ZIJ ~ullen
,no eerhJk IIJO om U r.~en, dM; er twee PilrllJE'n In
de !I'ran8vna! bestaan, waarvan dj! boeren, de aanleg
gers van het land, de eelle partIJ, en II] die tRtpr met
een !rebeel Rnder doel en op andjrre :Wl}lllU het land
kWlIlDen, ue nndere pertil ultml\ken Han zuIJen ZIJ
toch nog €lok wel ~oovee.l kleeehhel<f ID Ilch hebbeD,
!lm te erkennen dllt het Diet ragt 11, wl\llr twee par
hlel! tegenover elkaar Btaan de. ulLllpraak 60 bSI de
hngen van 118n der partlJeu zal ....ezen. en kunnen II]
dUll niet 'ferllUlgenpm erkend te warden au bevoegd
pm te beslJlaeo In deze of dit vr~gatuk Wij boeren
rtel~n onzeD elacb In banden von een onpartlldlgen
I>eoórdeeJnar Reed~ heeft de tl)d 100 veel I ent
op onze z,'\ltk geworpen dat WIJ DleL >aD Ilo}(je
h<!bbeo te 8rneeken ow de symp!ltble no ooze
rnellden of dIe \'1lO de beacbll.llfde wllreld om
(lDle saak- te beoordeellen Nun, het regt Mn
(ln~ IIJde heeft zelfs den weg jl'eyoDdeti tol het
tllirt viln Gntb VIJAnden, en ,,~ heo die óne eer~t
.terk tejZ'M W1\ren en yeroord..eld ba:iden HlervHn
jtetuige de FI'WIt.i &elf Wanneer bIJ ápreeJn va I
!Wnlj;B vll&,de leilen der deputatJ"r en een &ulWi .eer
indert 111 een P¥'U8 En no z )nd~r III "'1'-
,eh~king",n til treden OVeII'de WItlIII .... n !Jdtler I'an
het vroegera Gouyern"mllnt van 4e,~ .Replihliek mU
!lie van het tej!'en."oordjge bestier 1118£ betrekkiDg

b~.J Jl de oor te zIJn

Uw \\ Eerw D W D & \ r

J P F JUR~
Hon Sect

>Dorlellng van den volgendeo
dat Kanpstad dWHII8 zou
milt het OOi!' op ahmt'lItatl6
op een greusscbeiding nail
be ioefte aan een grens-

7..,,~nt,M.;"I"A ngtll g WRB hij bet echter
die DIet wilden Ilfgeseheldep

l\·nRnl.ul,~1 dan ko den ZIJ hunne ,oelt
E I wildeu de z)od~

rlijke J.1erncet te vermen dan
wl4lrboq: fa I £200 per I,r

111aar bier I! gee n WAAr

bInDen 14 dngen klMr Illn
Uitte dol heer Marl\18 de

liJk WRB blDnen tIen 0 Ill~
.e gem el te te 811chu~
voor 'IJf Jaar betll<lkend'l
znlk een wtYIrborg wllJ~n
er lets te betIlIer. bebbep

£200 komen I Men '<lu
boeven Maar nogtah8

n wnt ZIJ ,ragen Ik heb
dWlDge 'Inderen met ok
e JJneankerbRlIllICbe kerk
dRt dezehe dndehJk .pn
overhandl,rd Rlln d~n

go 18 daarvllD DIets ge~'
<T..,.I1.,no .. gellChled De K er~e

te z"ggen I )anrom ld
voor Tll1el\nkerOOal als n
r. Hl] verlangde DIet all n

mllar ook aan dien .. n
zoudell bemOtllzl$e

veroorzahD III A.Dd~re
III gaf men dallr f!i8n
n vla J\ aDipabaal (ll)s

!'.(A·DlpiSllI\IUH~hID'JrtMil W I)uber!l) '"Vel
)len scbenke den beker deter
~belde den spreker lllet ~et

Daarop
bnef -

Groenepunt. 30 Oct 1879
Aan den EtmW Kerkeraad der N G Kerk, Kaap3tlld

Wel:eerw en Eerw Heeren r
Op eene ,ergaderlDg vnn leden der N 0 Kerk te

Groenepunt, L~houdell op den iden Sept I I, werd
het volgend Besluit eenparIg RIlogenomen, VII -

Dat ¥'lelijk de verel8cbu stappen wOJlden
Ilenomen tIlr daarstelling ,I\U eene afzODderlijke
Parocble ~f meuwe gemeente te Groenepunt ID

verband ~et de aldaar opgen" te kerk te Une·
Rnkerbftal "
Infle,01)l8 dat I3eslult~ nemen WIJ de vn]beld

lJ] Eerw Kt'rlleraad met I onze be!l'eerte vervat lD

oovenj.(emeld lDeslUlt, bek~nd te mHke
'VI) elUlttW hlernevelUl ID een ~erzoel sehnft op

de ZAAk batJl8kklDg' hobb.,nde b I~ef:.l lIJk \ raKende
om UEerws deelnemende bulp en ruedewerklDg ter
bereiking va~ het zoozee; gewel IICbte dool

\\ IJ verijh]ven UEerw Dw D en ilr eders
NAmenl de leden voornoemd

J P F JUlIlTZ
Hon Sect

wae

Isteren WIlreD ltler 100 In de
tram voor de KMp.tad~he
het vbrstMnbaar dat allen
boe veJtl trome zouden el'
IndertiJd, toeD I)s Murray
Ik hem dlkwlJ1s gezegd dllt
kIDderen 8 Zon~B onver

Ew merkt<l toen reeds Uil,
leU! voor ben U doen r

Itr oude leden die met n~lIr

Nil vOOrleJlln!l' vnn bet verzoekschr ft I wanrvl\n ID

yoorgMnd 8~n)V~n wordt gewaagd volgde bet nnL
woord van d:~n K~rkernad nIs volgL -

Kaa~lad lG Dece uber 1871)
J P F ,Jtll'ltz GtoerlPpunl

WMI!~e IIeer en BJ:oeder
Door daD Eerw KerkeJ'llad del :-led Oeref Ge-

meente IIlhH~r 18 bet mIJ opll'edregen ter U wer ken-
1l11!86 te bftlllil'en be! volgend be81ult genorpen In ZIJ II
Spectale 'e~adenng van gI8te~eJ1 ID a'ltwoord op
bet verzoek~nft van leden der Ilel eentl! vra!l'cnde
\)m bet vSljpf de8 Kerkllrllllds tot b t sucbten VRn
eene afzon:lhtrliJke Parochie re DrIeankerbIl I 'II -

De K,rkeralld geelt II]ne toesternnllng tot de;
'stlcbtlng van eene NIeuwIl Oemef'nte le Dna-.
"anlierba~, met dIen verstAnde dat-to t de Rnn
'stalll !l' vlln eenen leerllar voor die fltlmeente-
geen leer'lsr VRn de KflIIJl8tAd,cbe gemeenre de

• zorg Rfs consulent van de Nieuwe Gemeente np
'Zich zal hebben u Demen, eO dat er voor de
NIeuwe Gemeenu b,paalde grenslilnen gemRak~
worden Il!

Met toeblddmg van ~ Heeren zegen heb Ik de
eer re ZIJn,

Uw Dw DienlIlU' en Broeder

I A D LUCILHOFJl',

SCfJOOdes Kerkeraads
.EEN DRI A1~B1JKP: ISSOLVRNTIE -ZaturdRjr den

:&leD dezer bRij U I3eaufort West de derde biJeen-
komst plMts van krediteuren In d~n Jn8~lveDUn
boedel van Jncobll8 de Jager, aJ:g£'lJleeo agent en
afslager aldaar Het officlele rapport 18 ID de plwat
eehJke Cut" ..er opgenomen De curawr zelde In zIJn
:rapp'Ort dat de Jn80lvellt de lICbulden Sl]ne boedel.
lIad opgegeven Ills £5,175 6s en Illne ooten als £2 &:la
48 (Jd zoOdR1jer volgens de schedule een tekort zou
&IJn val £2487 Is!Jd Maar hij, de curator dAcbt
leker dM hElti tekort wel over de £3,000 zou be-
loopelI '00r lie concurrente kredlteul!en lOU er nJtlte
overschIeten ""ant de 1D80lvtlnt hl\d een l'erhand 1'l\n
.£00') gt'pl\8.'lee~d op de heeren UGetbUlJl81l, en Mustfl
en een van £],f200 op illn broeder, den heer M de
~ag"r Het" bepaald onmogehJk, den ARrd der
traneakhen ,nn den J,lllIQ}vent na te I1Mn WMt deze
lad geene vtlraliilant.re boeken gebouden Na IlADnt:-
DIID' van het fIlPport had eone ondervragtrur Vflnden

nnt plaadJ die. als volgt wordt medegedeeld
d~lI cura~r -De ln8llivent TerklM:rde dllt bl]
begIn Jl~ner :r:a.ken £300 b...1&t. HIJ Wll8 om

&even j.U.r In wen gt!wOOllt ZIJn Inkomen

Ps NeetbhDg Dit IS de wet Aan den Rlnl!' voor-
acbnJven

Ed P M'llrl\18 Mag ik nu belanghebbende
V1'8IIl!' doen ~

V oorzltulF Voorzeke'
FA P M~l8I' Is men hIer vergaderd om een ra

rochlo te stu,bten I
Vool'JatteJ'f \VIJ Zlln hIer bIleen

óm de Iftken te echlkken
Ed P l\(f\tais IJIl8 ook om eene mtluwe gemeente

te sbcbwn f
'oorlntter Neen, di! comml88le he ..ft dlllirtoe geen

mlljlt Dat kan alleen de Ring doen
Ed P MArIUS Ik bepaal uwe aandRcht biJ Rrbkel

45 der kerlwetten, waar Ik Ieee (arllkel voorge-
lezen)

Dt! YoorJltplr Ja, dirt alltS mag de comIDIl'8\e
doen

Ed P ijt\taJ8 DJJS mag II] ook handeleD omtrent
de grepsli JneQ ?



verhepen op deze Wijze D~ buurvroll"
de koel~en komen welken Stefan lrád

zQOin t vOtlrbiJg&nn een wootd van d&nk
to~evoegd Vervoll'~n bad hlJ ZWiJge'Dd
dagelijk!Ch dletll!tbtlwlj8 latell :welgei~.n.
!liJmers door tellJnnd ;(edllllll wproen! Hij-

toch met sulk vrouwenwerk Itlcb niet IIfge-

Hil~u.ilrllen seboot 't hem op zekeren O~ te blhnen,
W&8 de nMW der hulpv~dlge 1181)

was, die voer twee ~1'llne limde-
brood verdienen moest HIJ trad bl)

die Ilch vnn oneerlijkheId ver-
~ot nchter de oeren, en haUUe

er boter van, <vader~je! Ge ~ult een 4eel
einden, onder ~IW buis En de eljers

n_,!lri."".n zIJn III een aarden pot er naait ZOO !l'e
Daar de mArIet gebragt woro}en Er

8ljerenJ}n uebg pond beter Ge
verkoopen, Steran Mllliarief Voor

861Dloopeild m"n zlln twee kIoelJ8D te veel"
-T;leh , hernam Stelan MM.C ~]lelf

kinderen en geen koe Ik wa niet dl\~ ge
voor mij maakt Ik Wil dM uw kindo-

ks melk en el]ers hebben Hoort ge wel'
u, Stefan ~lakAnef 8p~k zacht. de

tot t.,ulen bewogen I God vergelde t:Ji ,-
was de deur III Uit .I
dRgen lIlteT trof bl) eene acblk'lnng meL eeu

'1U'~pTlII"U III boter en el]eren,om jl'eregeld !lIJn vooofl\&d
de hat d te zetten WRnt hij was geen man om
goed to laten velslIngeren

( Wordt vervdlgd )

er sooreel
zWltjl,'·!Ddol
o,erdRg .1~clltAi"vel.lteD
op liJM bank
de SUlllen, dan
• net doet

Jlpmk hij tot
Zou gJed liJn
eoor een kind Indien
~tr~njr ZIJ v reeet u 1Ilet

Hl] stierf -Zi]n 10011
lie hem een weinijl, en
!Iguur van den gnjlll\l\r4
baRrd '

Intusseben b~(ln St.4tan
lijn eigen huis bem met

"Ant Irina ~nd haren
graag genoeg g~llolDen
mn:al,t was De l'l.UI88lSC[le
minachtit II' voor
In haar ooI! IS een
op eie markt iHllt
stoffeu op uen
snl gtlleHi~n -Vr
boerenstand wellll,l ~~,.,",,,,; ..enl;
en vr» iw Behalve dat ~Il nu eenm 1nl tafel ell bed
met eli ander deelen, leve~1 ZIJ lila vreem.lehngen
Slechte bet be.lt vnn kinderen en het llezllmellhJk
arbeidou pltlge'1 deu slnpprn band der huiselijkheid
Wl\t nail Will toe te halen -!rula nil kreeg geen kinde-
Ten , en II) WR8well!'estel<i genoeg,om sich de weelde
te kunnen veróorl ven van tbuis til blijven, w ruueer
p!\'llr mali glUg wetken P den akker Do lorg voor bet
vee, het boter-olaken, het ~relden dor SPIJ'IOUeo. hal
reretellen dill k;leederoll gl\Ien haar belig held, wel li
waar Ouch met ..lit RI vie de dag bAAt ll\n, Zoo
had ZI) uren over om sichee! veil te bew oderen n
hilt spiegeltje, IiRt ZIJ (bul~o weten van haar schoen
vnder) ap de )!IIIlmllrkt In ,de naburige stad gekocbt
had l

Daar dUI SVJfl\n In lIjn }jUISwel Dig' aantrekkehJI,s
vond i1tlwende hij zich RRn uitblijven 8 Avpndl
véér bl] het avond brood glnll eten, bleef hIJ praten
met di ma !DeD van het dêrp. ZIjne vrouw mukt.l
bern Il'~en ve-w11t rlAArvan Waarom zou II) ook 1-
Zl~ nnste hem niet'

8 ZondAgs WRShet kRrkgaan baar g<!hefdko08d tijd
verdrijf En dear de aorP!'xerk haar eenwoOlg' werd,
zoo ondernam II] met andere vrouwen kleine bede
vaarten naar het een of andere beiligdom ID del) om-
trek Op weg ontmoette men knapeu Illt andere
dorpen, die dl\~ de longe trollW lel8 galant! zeiden
over haa, knap postuur en maul geucbtJ8 Ult In-
naa drieste oogen sprak t maar al te duidelijk, dat
dergehJke vlel~rl] bRar Dle1;onaangenaam Will!

Stefan hl. Id zelden IIJn~ vrouw gezelscbap bl] die
tochten hij liet haar uit; bidden ll'&I\n waar t haar
goeddacut Eens echter, toen hl) UIt de kerk kwam
slenteren met de armen Ills naar gewoonte op den
rug, hield eené oude boerin die Zijne moeder $Coed
gekend had hem staande

, UWol vr uw IS alweder naar PretcblstlDSkRlll
!pm k Zll, Eo dn t nOIl wel met uw besren wagen en
paard

11, weet t wel, antwoordde de ) ngo mRD.geeu
wend

" Ge moest dat Diet toe~teo, StetRn ~Illkanef,· her-
Mm de vrouw Uw vader ZOII het met geduld heb-
beu VIIDzIjIle vrouw en dat zou geen enkel verstau-
dig man GtJ zult over de tong gaan, Rls dJ!,t zoo
voortduurt 1 r wordt I(U al Ilezegd dl\t ee uwe
vrouw met liefhebt ZlI selve zegt het Gil slant
haar DOOlt Dit bewijst ai, dat ZIJ gelijk heeft

II t Is waar," zei de SJ.eflln EI dn irbij het hii
t met Toeu lrina ri a.vopds te bUIS kwam ontving
ZIJ eene dracht slage (he baar nog dagen lang in de
leden zat

ZIJ kreeg hnren mali daRr met llitlÓr of IlItlt mlllder
om hot \Vnnl Ilnppe I bauooJ'en In haren knng tot
de dagellll sche pOTtIe der vrou \v zoo goed Rls eten
e11 drinken lelfs hnd dtefl\D d) Jr hllar tot dua\tlr
Lo spar n hA>lrVB"leer to. kort !led Il\n dRn gunst be-
wozon I 1111\8 f(llb !Ten wen~cbteD hllat dil:! ll"hll
met dit teektrn VROherl~fue ecbtRh)ke hefde Vo Jr
de r"st bleef Uil. om!{ang ttlsscheu IllI!Jl en vrouw de-
zelfJe-nu en dun slecht!{ verlevendigd door een oor-
,.eeg of wat

II

FEUrLLE'E~N ..

b I) o-ow ()

0 0 6 - 0 0 Gl
0 1 tI- 0 2 0
0 1 0-0 .1 5
0 3 6 - 0 3 6
0 1 lO - 0 ~ °i
0 3 9 - 0 7 0
0 .1 01~ 0 2 U
o Hi 0-0 15 0
013 6 - 0 Jf) 0
0 4 8 - 0 4 9

0 2 0-0 2 9
0 0 3 - 0 0 4
0 0 0-0 Il 9
0 1 0-0 1 e
o 0 71- 0 2 lj

U 1 0-0 3 ,!

0 3 2 - 0 á Jl
0 7 0-0 9 G
0 5 0-0 5 6
0 Lf 0-012 0
0 -1 1 - 0 7 9

rdARKTPRI.TZEN

Uit het Russische LavA-n.

8t'EFAIf

MtJnheer,-Zoo IS dRD VRn de 100genARmile vrIJ-
heid wl\arop êen llnt altijd pocbt de SIUl]er wegge-
rukt en lien mj In paRr dlnlleD velngten dIe eemg
lemahd zou doen ildderen Het IS te bupen dat Oleo
nu maar zol IWIJgen over hetjl'een door Rndele vol-
ken wordt ~epl6egd Eérst werd dé TplJ8vR81 zIJn regt
matigen elgena~en ontnomen Nu wJl men de elge
nRTeu, omdl\t II! er tegen zIJn hun In!1d mnar zoo te
IMen lDpalmllnr naar het Ill\lgeveld slepen Door
boven8lnan~e een plMl8Je te gunnen, zult giJ ~er
phgten

Stefan Ml\knnef WilS een boer III bet gouvemement
Kurak \h] bad broeders noch lustbre noeh moeder,
Ziju Vilder, eeu norecbe oude ploeger, had bem Uren!!"
groótjl'8brncht 1'1 onbeperkte gebo<lTJIIlmbeljl IIIIn
zi]DeD wil De ~Rnd des gn~rdl drukte Diet mln-
der zWl\llr op de~ I)OD, dl\n het Juk der .henatbaar-
held op liJn elgell !!Cboudel'll

Rondom zl]ne J.oDln,l'bez~t de ,.l~reen stuk grond,
WaRrop III)altrdappeleo en wat gromten teelde Den
veld!\fbeld het hIJ "ver 1Illh de 8te1kere armen nn
Stetan

Het bUIS Illt bouten blokken oplOltrokkeb, en met
mos en werk sorgvuldig ge~oogd, rustte np een grond-
muur VRUgrove kelen, om geen ovepJ\st te hebben
~Rn de vocbtlghel(I tijdens den dooi hen buitentrap
tnerde 10 een donker v60rvtlrtrekje, dat tot prOVISie-
kamer diende Daarul~ trad DIeD iD eene ~t.ere
kamer, die verllcbt werd door djrle! iVen.tertjes met
dikke, groenacbtige glll8r\IJten Een derde tertrek,
mede verwRrm.l door eene haardltee vaD metlJ!llateen,
was later naast bet oude buis aaogebouwd De achuur
was ruim De still bUlsvéstte t"l'8e koelo!n en twee
kleine paarden Plomp houten 8111Jwerk ver,aIerde de
lijsten der vensters en bet puntIge dllk

t ,v8S de oude l\{..kI\T zelf, die m bet ~IJCh de
bocmen gdHapt en de balken gehouwen had, "arnn
InJn huis gebouwd w.~ Met zIJn elgoin band ibRd hl]
ook de versIerseleo van 8m]werk vet'I\l\Tdllld en IUIn-
Il"ebrneht Tot z~lfs deo grondmuur blld hJ) zelf gil-
legd 1\f et troLs mogt hl] dus ~e,;gon '1D1~n eIgen
hUIS IS ml]1I eIgen werk'

Men noemde bern TIjk Iodeldl\&d, hIJ had ergens
(bijzelf llilló\ln WISt wBar) een bUidel verborgen met
twee- of dnebonderd ruebe!s

Van deze bezaltlngen WR8 M.kRf s IQon de eemge
erfgenRam Stefan geleek 10 kRrllkter 1I'elDlg op Zl~O
lIltoos stuggen en somber-en VILder Hi! was vrooh}k
van aard IhJ schertste g8llrne met de knappe deer
nen biJ topbIllden der Bcboven, eof ZoDdagll zag men
hem het rapst de wlpplllnk ID bewegtng zetten, WAAl'-

op er zes of Rcht om beurten '&weefttyn tUlIBChenbemel
en aarde

Op een bankje v Jor IIJDe denr gezeten, sloeg MRI!ar
mlsnol'l?d en wrevebg deze sp ..len gáde Ala de dm'!-
term8 10VIel, troden de belde !Illlnnïln zonder te spre-
k"n bmuen zWIjgend gelirUlk\en lt) bet 1IV0ndmRai
on na met twee woorden de dagtaak v(>or morgen te
hebben vastgesteld, I!"lllgen ZI] ter r~8te t:
o .ekeren "vond, onder het eten fJelde de gn rd

tot $teiRn dM bet '1'001 bern tiJd we,d eene vr uw te
nemeD De Jongehng WBS~oen negentien }l\Ilr, docb
(e<: RIl'slIcbe bIer hllwt vroeg BI) die woordeD khl'llr
de Steran mlUlr II.ntwoordd& niets

, Ik heb eene vrouw gevoDden dle u pas!,' hernRm
de ,ader en Ik beb Ult uw nllllm lien huwehJk$voor-
stel jl'edMn De" IRak IlIlWacblkt WI] gaJ\n e~ Zon-
dag lillen"

StefRn bewaarde het stIIIWl)gen, t.erwtjl hl]lllng-
~m k&uwde op lI]n stuk ZWRr~bro<Jd D~ deern die
de gftnzen hoedde nn den beer, twee 1W8rstell iewerop,
speelde bem voor den geest met lJRllf lachRlkacbei) lach
Ook de dochter van den ouden boechwlICbter ,nu sen
aardig kllld, al keek le Wilt lltemmtll' En zoo-WILren
er verscbeldene andere, RUen mc\ijee Uit bet dorp

Het denkbeeld van trduw.~ nep den knllllp
lDeDlg woord tll bIoneD, hlf echerl~nd en half teeder
des !\Vonds bl) t bUJswasrtt keeren gewl_d

"Nu' wRarom antwoordt ge nuit fn vroeg bem de
gfl)88Jlrd, op barreD toon tn met .~~n bilk • Ala
ejln vader m0elte doet om zIJn zoon eene JOnge en
T1Jke vrouw t~ Vinden, verlhe!.t b1]lIr dan geen dank
j~ ...oor P'

Stt'fan swnli !lip en boog Ilch dllleimaal voor lijneD
vader-z06 djep dllt hij ilen jI'l'Pnd: ITaakte met liJn
kasUln]'l hrlllpe lokken op wellee ~f.middagzon een
glans IJCbeen it.chteJ'!lelateo wl bebbe

"Vader, apfl\k hiJ, IIlch Op~lglti de "Ik dank U

\Vle 18 het Jlilelsje, dRt ge u wt IC condocbt.er geko-
len hebt?

, IrlDll, d~ ~wsede dochtR~ ,£ V ..rlam, lil het
dnrp GOIkl IJllre luaLer kreeg bnlldecliAl eene
koe en Vijftig .Il~eren rQ&bela me , boshalv8j oog bet
uItzet ZIJIelf zlIl met filloder ~llbrengen Ik heb
u een llIeuw kleed en een Pleuren boed gekocbt
])asFln gRIlt ge Zondag bAIU hé bof arken Uw
buweh)k zal op Zondag vool' ~~D~sterl voltrokken
w )rden "

MMr Tader" brllgt achuchtl1r pe lon.man 10 bei
IIlIdden • me I rAlj!t dllt de d<lehter nn VllrlRm
leer trotach IS z,.l ZI) een een,olldlgen boer willen
hebbeI} zoo als Ik i

TABLE BAY -ARRIV&D
JRn tl-RlDnozl\tq, It bk, v12 tons, G Drellnd

from o.u-dlff Oct 27, to this port Ojlrgo cuals ry,
8-German RllSt 1,946 WOII,C Jj Cilxwell fro
mouth Dec 10 ~l\delN 2.3 w tbls port IJ ~

il~.,u~nu- "CUlnu Steamsblp Co, RI!~nt.S r.rg
ll-SpIDI\WaT bk 1.'3ï tons, G Geddle, from Lnnden

l' lr 7, t(> thle port Car;: 1!~lleral
Il-Cv IWlI.y Ca.;tle, CR~I::; , 1,899 tons, E Jnne.

from !\lj(OR Bay JaD 9, 'bound w London n.._y'
gelie ml Anderson & :\{UrlSOIl Jl{.l'eoUi ~!l0

ll-:\lelr sn CrtM:::it [ilo tODS, J Rose from
coast po ts J ~n () to th ISport Cargo ueueml And
son & Munson, agents p er-

12-Ludwlg, acb 9fi tone N JenseD trom Ma
tl~ ~Cl l~, lo thiS port Cftrgo lIug,r ' un

TABLE BAY -SAlLIED
ab 9-Qlleen SCU, to & II~lenl1 Ba..¥

lO-Saga ::sw bA fo OhanDel
lU_:_OyldlU;! Dan ~ to GURm
I 0- W~stprn il 1 (' bk t) ReuDlioD
lO-,\ctiv Garscb t) Algua Ha,.
JO-PhoeDlx ::Sw bk tCJ PernambllCO
lO-B;,llhll8CO,Jt bk to Rauj<oon
I o-!.- ~lfred Ha wley bK lo Allstralia
lO-Peter, Nol' bg, to Gna.m
lO-Lee sb, to-caJcutta.
10-Etnnpe, bk to P~rn&mhuco
lV-;'i;awnqua S~t w \\ alWlcu Ray
10-\ emce, ORMSt, to iEa4t London
II-BeraT, bk, to Dewe.rara

T all JO fot 13 Jannari] 1880

£ 8 d £8 d

Boter, per lb 0 1 9 - 0 S 4
Eenden, per stuk 0 2 4 - 0 ~ 9
Eijeren, per 100 0 14 10 - 0 16 0
Ganeen per stuk 0 4 0 - 0 " 0
Hoenders, per stuk 0 1 6 - 0 2 3

eo hs IIll' er pe't 3 bi! 0 8 IJ - 0 8 !)
~r IIl\4'ergerven, pr lOO Ib U 4 lO 1- 0 (I Jl

00 bs Koren, per 3 bush 1 -1 4 - 1 4 0
U bs UIJen, per 3 be 0 6 0 - 0 11 0

\
44 Wngeus
1 'do

30 do

35 Karren
o do
39 do

niue wo DIng
Een uur daarna terwql de v

do fden en In al de hutten de
I goden, verhet bil ZIJD IlllSthrer
!lellJk h J gekom n wn~-el1 Slapte
dorp;Ilê heldere bemel tmtelde vI\n Atf,rii,nnra(,bt~, _
Olel :donker worden dIen nlleht
oe e"nZllwe mAn I \Dgs de -,.,~slJtell
hon de I dIe an I (len w, g laJen
ZIJ hieven de koppen op JeU roken
beemRI Ile. d" blinden

Tósn hIJ bil ZIJne hillsdeur
stIl GelolD hond sloop hew .... ".''''', .. '0
StefRn had ~ecn houd meer
zlgli.eld had Lrl la zIJn trouw
bet de neemde bezJekers Ra I
pa \tdén ID de pouten beet,
hRver vraten ~m den rueesl.el
donker wnren de ve'l18Wrs
heDj~l toen k ek hl) weef zllne! ve
-ell dikke trnnen r )Iden beID Oi'er
scllrolde ow ZIJn bond

LangzlUlw llnd Ill) blOnen
St;l~ weert:almde 111 de 1edl
wM beboorhJk opgerUI nd
.e bij t ,en-ter lllD:lS kolTer
bIJ ~en hAArd IrlDas ];leederen
eindeloos rUIm t '"VASof Je 8

ooren
ZC)nder Itcht &nn te s.el,en

rust\ nnk, el:l ehep weldra den
mOfjl'ezwoegden landmAIl

ur

J C;pu~alc Licentie )
Illl gsda

r
Janunrij tUI htllze vau den

T H Dam A t. Laugearraat door den
rw Professor N J Hofmeyr, de beer
nes GCt har lus \ au Reeneo met 10nO'eJ
ra Fre il I Ica. LOUUSCI - Op Don lord"ag
Uu II 1001 en L u l!lllZe VII.U den \VclEw

('cr I) Lnckholf tic hc~r WIllIam Heuly
ake mt t JongoJ Johaulla J ustlna Smnts

GEDOOPT
lo lt NI uwe i'\ed Gcr I~t;rk p Woensdag
1 D~c"ll1b(l 18 9 door den \\ elEerw bee;

IJ Luckhoff e~n zoon Vlln deu beer lendrlk
uel EIlIstzen met name Er~"t Johannes

aC$IJU" -Op DlDgsdag ~ JalluulIJ ten bUlze ~
u de I !Jcer A Ohlsson. TUiu II ltosebank

den \VclEw hecl G W StegmullU Jr
dochter van Icn heer .AuQers OhltlsOD~

u true Frances Alluw

OVERL}JDEN
DcC 2!J -Mej WJllernln:\ H.osllla :St.ecusma

van deu heer Helllricb Tletz oud
Jaren
Jau 1 -Dc Wel t;; I beer JaJ Cllli,toffel

nge ou<l Gp Jnl cn Clb 3 mall Iden
all ~ -Georg }< redllik Charles, zoou van

en heer Frednk Brow oud 2 mlUlnden en li)

{
\

IOnmlddeli)k Da de opemng de telegrafische ge
lDe6jJeelilip met Enropa kWRm d onl8telteDls wek
ken~e tiJding der heTDIeUWlOg vlln de uJRn:iehJk
hedtn der Afgh~ell tegen de Elg~lsche b~eztllng
l'anJ Kl\l>olll, q1Mr ook als n éénen aliem
de gerustet.ellende vtlrzekenn dat GenerAAl
iRo)erta, nadat Qeneraal Goujl:h ,cb met IIJns dlVl-
lie ~!lbem gevoogd hd e~n M~&! van den Vl]flDdOP~::posltlen van Sberpur t groote elagtlllg
afi en, en dEI Af)lbanen ver olgd en utteenge-
dreten bad !Wbe*, mag van el uk sprel«in, dat
Go~b die vereelllgU)g 100 lUist III tlJda heeft wpten
te Dewerken, want dEIwen te Ka~ul ZAgell er hoogst
~nkell)k wt, en bAdden Wl] DJ,t bet telegrafi!ch~1!1 boVeDjreDQemd, de angaug spanning omtrent
de~~beurtenl.8l8l1lD dlli deel vaD ZIe zou mderdluui
gtIOpt JljD Toen de maal va Engllland vertrok
(19 December) !Verkeerde men ldaar werkehJk In
atah un hoogg.nde bezorgd hel Wel was don Za
t~ te voren per depeche al~ bengt ontvllngen
vaa eeu acberp ~jfen ~, eD een Lale Deder~ van
delAfll'hAnen, maRr dat bJeek h spoedig voorwIg
te liJn geweeat De Vlland b d Ilcb maC alleen
welten staande III bouden, mllllf Iden voIgeDden dRg
ee, henlleuwdeilllMnv,l van Gepera&! Roberts door
~tI\aD De Opera.tl8n worden IwolgenderWljle be-

~ ...en.Op Vnldl\g morgen, 12 Dec~mber, weTd een de-
tIIébemeDt n)dt!nde lIfuUene m~~ bare stukken ge-
lNlllllt, gee.kofteerd door twee e8'kadroos II\Dolers VO.O
~e' 9de regt en 8€n eel ".con HeD~ouWcbe l"nOlers vao
he:t 14de reyt In de Ohl\rdtlh v.IIIlI, op we!l' zl]ndeQ" Ileh lab te Illntten bIJ de In,anrene-bngade VIlO
\Ih~pberaon, IIltnll'evl1l.t'u door ~ lien dUI&eod man
et.'ktl lIlJ\jZt vILa Jnn .MoP..mwe? dIe op den mRl'8Ch
h<1li IIRnmerkehJke versterkiDg belWDlllll had

... IDI weerwIl ,!Rn het scherp re8Chutvuur droDg
d~ VllAnd mat kracht vuorw&l\m en slaagde
er bl}k&ctl Uh de kllllonnen re nemeo, som
mige WllI\TVlln 10 de uf\ga!e bualen eli slo
te;n te r&b' ikW8men, terwIll aDdere '\1elllageld
~88ten wordei), en de Hntscbe magt VOOT h"t oog
df' l'lJ&Dds telugu-eklien moest Toen MlI.cpher-
agoll brigade kw&m opdtLgen, d fA&lde de Vl]l\nd af en
'u(jWrCheerde na.r Kaboul De Ift!ICl~rs van bet 9de
h~dd • .n twee oflicleren en nageo rUltel'tl v~rloreo, ter
~lll er Vljf-eurtwlntal! gewond waren Vl\n de ar
~lene anellvellle een hutenant en mn het 14de
werd er eeD !l'ewond Gene~ MllcpberilOn voljlde
den 91}and, ruRal was 1I1~t In awl hem Uit zlJoe
pPétbe te verdtiJv"n &r-t tllejtlhIJ belaOVlJke ver-
iKllrnlDg kreet{ slangdll bIJ do trill Dit gal8anleldmg
t t het i6legrIIDI, wa!\llll Genemal Robertll r.ankon
'P-gde dat de Hrlt!Cbe troepen op, alle punrell de ov"r
~1'n1l11IllbILdda'l behs.alol DlRltr6th was voofharljl In48rdaad bleek Illt latC'-l'",d.\pécb", dat illJ Iljt;le steHlnll

de hoogte ~.)1'en K~boul h"q~motlten ""riaten en
~ Sbe~pul tetll~m kk~lI, WMr llllJ werkelijk belejl'8rd
qP rd SherptJr hgt 'p twee mli'en IIfet.'\Dds van KI\
tul ell~tIIM lilt edO nj 11.n1lj! steeneo S bo I" eO

dIe Sich Ultstrrkken o,er eene mIJl In leDgte Het
il eeI1ltichUDg 'fan Shit Ah, l'Wa&Ibl] de BntllCbe

PREDIK !\:tITEN IN HE."I' TRA.NSVA!\LSCRE

.Aan den RldaktltUr
MIJubel'r,-Er IS JD den laab!ten tiJd reeds loov~el

Oyer de TraqsvRal j!'eachreven, dat ik biJnA beacbaamd
ben UEd !Weer 1II8tlg te vallen Nog een eo kei
wottrdJe -~et grleveod,t ID de gebeeIe Rnnexatle-
gt'scluedenlil! IS de rol doqr eenlj!'e predlko.nt.en In dit
dr.UlIa ~el~ld Vlln ~~ predikant, nu ex pre8ldeot
Burgers I~Jgen WIJ, hew beecbouweode als voor
goe:d van hilt tooneef &fgetreden Z,)() ook zouden
WI] kunDen ZWijgen van den berucbten brief VRn
De Jooste~ waanD 018 :verr.ekerd werd dllt slechitl
tw~e UIt Illhonderd tegen de annexatIe walen, welke
bewerlog oor den tl]d gelogeDitraft 18 en wel,e
verklnfl~J lt dILn ook Illter berroepon moest Odk
loudon WIJ gezwegen b"bben van de plegtlle (rl
Inzelle~g, In deu D811m des DrieeenJgen Godll (P)
vaD Sir ThBoph Shfpltone door Da Herms Boaman,
en b~rustlln 111 de lled8cbte, er-rare hummt1~m nl. en
tot homtne. tol senle>lt,a, mdlen het nu maar daar"bl]
gebie Ten WUI.' DAD, belaas! geen dmer ter ~
'JIUI een Bntech AdDllDl8trateur of Gou,.er;neur

ERN HATER VAN OSRRGT

Het echtpRnr WIlSop die WIlill zIJn vlede htlwe
h)k8JRRr Ingetreden toen de emanCIpatie der bJfelj!'c
nen werd af~el\ondlgd 1)Mr de gemeente het met
eeros kon wordfn met deu landheer, zoo zond ZIJ twee
RfgllvRal"dl,rden I Mr de hoofdplaats der nrovlDCle, om
bare allngelegenbeden ID der mIDne regelen

Stefan Ml\knnef nis lbehoorende wt de meest ge-
goede Illa;ezetenen was een, \n die. twee uItverkore
nen Zéér tot zIJn ge$Oeg"ll want bIJ Ineld van
relZeD eD regt well;om w.ns hem daarom de aa;hleldlng
om eens lets IInders te zll,m dan zIJn dorple Hl] vcr
trok dll8-e~ het IljI e vrOIl\V te bUlS \

Met h"t o,p orde brengJlo der zaken van de g!!wee 1-

te glDgeu acbtllen maanden been I mIddels blld de
Mnrllkltlg met het stlldslliven 10 SteflIn een koopmans.-
geest doeD Qntw:aken HIJ begou I enng te dn)HIl
ID grRnen en ve~--elgllnl1Jk meer als toJak~IAar 'iJILnlIls
bandela.ar--eteeds op k1eme scbaal manr tocb met
aardige wln,ten

Daar meta bljlondeTs bem naar Zlju, dorp terM'nep
zoo het bl) toeD ellldehJk die ~eschillen t~ben de
gemeeDte eD delllalldbeer ..~reffend waren, Illn mede-
afgevl\I\Tdigdo met de }¥\pleren hUiswaarts lu.ieren en
bleef 10 de stad om den Ultsl&g van een paar oommis
lieu &f te wacbteo Irr. dien tusscbentlJd ontvmg bIJ
weer Ulellwe orders .lu~ hem weor lan~er r.og opnlól
den DaRr)la speculeel!de hij ongeluklog zoodat hiJ
wel vlln voren ~ RRn t ;werk moest om Zijne schade
In t.e hRlan Kortom-het hep van UItstel wt Uitstel
Volle drie jIlreo wos Jll) 'Iln hUiS ge woest, tOOlnupeen'
eeue soort van helmwlle hem terugdreef naar I.IJn dorp
en haardstéde

Men bem altoos Jeschreven d&t alles goed glllf(
biJ Jnder~d,de gemeente hacil gewaakt

'I'lI.ndeD burger, die zlcb zol:>IRnil en
had afgegeven Zll bad ZIJn

he,hotl",'d en ZIJOaRndeel ID de op-
velden Muwg~zet

DRIEA.NKERBA.A:I EN ZEE PU~T
KlUlpstad ?>lRand&g' 12 Jan 1880

Aan dep Redakteur
MIjnheer w Als 'oud-;Kerker",~ds la met zIJn

naam voor delli d&g Wil komen zal Ik hem w woord
staall omtrent III]n scbn)vell 10 uw bIRd van Jon~stl
Zaturdag

V\,n andDl8rP IJCbnJven neem Ik geen notitierud KerkerRildshd bn wd rtleds 100 laog Uit
de diel st Illa:~ dat bIJ Wellll~ of ,neb! weet van de
kerkelijke aclllkkmll'en In d,m laaLsten tiJd of hiJ
kAn mogelIjk • Olld-KerkeraRdshd zIJn der Luth~r
acbe of sene andere kerk~ die mete met de mak te
makeu heeft j

Ala men eene TelDe laal voorhanden beeft Kau
men met liJD naam ala "erUJk mlln wel voor deo w.~
kOlDi6n

I~ zal veenlen dagen op hem wachten om dil te
doeo, eo IDdltln hl] zulks DIet doet dRn welhgt eeu
af!!Cbeld,wootid OVE>r d'e geheele II\Rk

Ik zal bem zeer verphgt zIJn Rle hl] bl) het opge--
ven VBn ZlJD o!ll\m revene melden Wil

1 VIIn wien Ik v81neDlen mnet dat er eene jl'61e-
gJlnbeld Qes~t tot een ..fscheldswOord tot de Zee-
puntsche vrIenden re ngtep, en

2 Hoe lang Ik daarop wachten moet
111 2-1 25)

Ik beD,
J KNOBBL
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