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BDMeland.

via

LaIGS, Rli.Jl., Gesagv~er,
zal als OO,1'eligcmeldye~Jr..
~. op Di~,
13 April, te 4 unr 'I ~d~
.... ~ P~
gelieveIII' alin boord te ~
'..
de Ooiatbai, A Ifred "DOk, nie. latêr .
< I UDJ' 's nattliddags.
Geen Ifdi,hg zal ingeno en
: W'Qlden na '12 ntrr 'Il mid~llj{1Iop den dag raD
: ~k.
V;oor vrsobt of ~ge
vervoege.~ep'
• _. ten Kantore van de StqoaibootmaatacbapplJ
; U~ion, No. ,62; Adderleystraat.
:
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------~----------~~------.~
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Ioa8.elbui, Algoabw en Port ~T~,
aa.nl.gende
te Ko:Wie én OOIt ~n.
den, ~een voor het landen van ~

~ 1lAJrÏer..

,
.

~

!

i

~
~
~
0
'ii
t..

,'~

~
,

,,
,

;'

~

:r

ï

1

:
i
~

.:. r .

..

•

('

!~

:

eu:t·Ja W~DI..

r:ch~t
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crÓ:
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Stakvaten,
Kuipen.
L.ggera
Wijnpomp .léolll1pl,eet
Trap-,Ond
BaJfalI!en.. En:ilDflrs. ITnllChterR,Kelder-

·
:

2
2
15
,, 100
. 100
80
50

!.

Pasaagien.··

.:

=0{

:
wELL, GeU.g1'oerder,
•~
omtTeDi~16 dezer Tan ., g.nd verwacht, zal als bov"ngémeld 1'ertre~ . n,
spoedig mogelijk na ~re :Kaapeche ¥JDg
.' taobeept te hebben.
.
i
~
~ Voor Vracht of Pass&~ venoege menI zic~
,tea, Kantore van de S~mbootmaatac~ppIJ
~UDio~, No. 32. Adderl~raat.
~
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D

Bottelarij,
te jVerkoopen,

,

.

.

.

E Ond.geteeItendenl
met
. ,,>bern_a~fgdt t~,ncnlot>ge~~l

D

iD8~ructies ,.

'"
J1f!t_

d
een

.

,

:

Wielltngton. :

en Kleedtafel.,
pr·Qell.. ri en andere Stoelen,
l.!IIcleK8Jllie"'n,
Sofas, I9.~"ren Yatt...,eD,
Aardewerk en
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__ -.SB· GOEDEREN,~

l'.J I

Apr;il a.s.,

d~ volge~~e Losse, Goederen t.o(Q~n Boedel
~hoorend. ;. .::.;

.

,fE;-IRVOOPIN,
G
Vi
;~\
I·

i

v~

:

Bouw- en Zaai- Erven, Aanteelbeesten, en ;Huur van de pl&a.ts
" LE~UWEliHOBKI"
te' 24
Rivieren.

Pp Zaturdag,

den

17

April,

Na Aankomst van den Eersten I'rein,

de Ondergeteekende .publiek doen ver: 10 Stullivaten (5 en 6 Leggers),jlP
Kajaatkoopen op bet 'M,llrktplein .:
houten en; andere Kuipen. (5 en:,;I5;Legg'ers),
I. Zekere Drie Onbebouwde Erven.,.gele8: Leggers en Pijpen" 3 Ha.I6.eggerii·~5 Kajaat- gen aan de }I'rontstraat te Wellington, zeer
houten Emmers, 4 Trecat rs, 1 Wij~mp
met
Z ï d
Leiden, 1 Persméehiae, Balie, Kráiltb, enz.
gescbikt voor ,aal ae .
d
.
.
VOORTS
·1 :
U. De H\"_.~ van een Aan eel, regt ge·
l
S~
vende voor grazing van 50 Beesten, op de plaáts
: 1 Drie-legger Wagen, 1 Kap~~lop Veren, ." LeeuVienhoek." te V~er-en;Twi~tig Rivjier,o.
1 Opjln K~r op ~eren, 1 Span T~~d
comIn. 50 Aanteelbeesten, !waarQnder·16 gepleet, 2 Paar 'I'uigen, 15 MaDden,>,!~ Mndden d
de OBBe'
'I
Akers, 15 Mudd~n Patatas, 1 Sab~,
1 dozijn
resseer
D.
G. n. :MALAl..~,J F~ZD.
eilttre.Graven, PIkken, Schoffels, lI~len, mest.
.
,
vorken, Stellaadjes, Ladders, eus., ;~lli.
Wellington, 8 April 1880.,:
VERDER:"
J. Fred. Pentz & 00.: AfSl&ge~.
L

ZAL

:

r·

Stuba.ten van 6 J.i6ggers
uipen
do.
do.
Een Sp;.n TrekoHsen (bijzonde~jgeschikt),
Leggers .
10 goedge~elde Koeijen en Va.arBe',: lopregte
Wijnpqmp met Leiders, kompleet
Kel- Bul en 8 Varkens; en
'= i
lij. ~.
Pi~D; Halfamen, Emmers, Kranen,
,
EINDELIJK:
dergereedllChap, enz., enz.
. ~ 'f.~.~~ ~&.~
~
P WOENSDAG, 14 APRIL EER~TK.,
6 Aandeeien in de Z. A. vijjnbonwersPloegen en 2 Eggen
.
~hr,ne8, ,; '..
.
zal de Ondergeteekende pnbliek verkooVereenigiog en eeDe hoeveelhei~;: Huisraad,
. Span; Tnigen
i., ~edrel8eer.e ~1~18,,••
pen voor rekening van den beer BAREND
La.ddel'li, Grayen, Pikkeo, Manden, ens., waarondel' een extra 8 d&gen loopeQ~QKlok.
FREDERIK
BORGER,op dat gedeelte der plaats
t ~'t
alle. I.' pede
·1
DI )vED. P. C. THERON, ~utrice.
Platkloof,
" genaamd
..
ee•• id... . ; '.
Paarl Karpaarden
Klein 'Qrakeostein,
::~:
.
..
MIl)DELPO.ST,"
Merino Sahapen
,
Ic·
1,0April 1880.,
.~~
Varkeos
het volgende Vee :en PaaJ!~eo, namc4jk:., .
. .~~
~
Kap~ar
op
Veren
19'
: Op borengemelden datulll zar.:;.qC)Ouder350 Extra. 1tlemo &~pen, wa.arpnder
Ope~ Kar ' do.
,
geteekend.e,
die
eigenaar
geword"eui~
van
zijns
Ha.mels, vu 2 tot 3 jaren oM
, Na
""n1j.o~~'-ia.n
d
Tléiil,
Extra goede W&gen en wat er meer ten
, . ~:
'¥PIL , . t,·
, ~'('.'
ve.ders p!áats, pnbliek doeD ver,~peD, zijD
200
Vette
Bokken, waaronder K&pa.ters
:Verkoop
zal
worden
aangeboden.
ULL8NJ ,IboTenttemelde Paard611 en Esels,
t~genwootdige Woonplaats, gelegetjials boven,
.
van
3
en r4 jareu oud
door d~ Qnderg.,teel&iendeme~·~te
zorg ,
groot rnir,il52 Morgen, beplant met~Jrca 60,000
uit den' VfÏ.ltt&al l)p~b¥,
pnbliek worden HI.n!n
20 Aa.Jlteel~n
'
WjjD~
Stokken, meest &lIeo'~pug en in
1'erkooht ult)Je Markt'kiaIJ alhIer.
tolle draoht en een groot ·aantal Vft1obtboomen
6 Jonge Osse~
:
. .
!
FRED. J. ROUX.'
\n soorieQ. De Plaata heeft StliPdhoudeud
, !
I'
l' 1tlerrie en Veulen .
Water en ruime Veeweide naar d4; Berg en is
Wellingtori, 1 Apti1 1tl~;o.
2 K9.r· en Ripa.a.rd~n, 2 jaren oud
~plant Diet een DENNENBOSOQ"~ overvloed
J.
pen1!z " 00 .• AfIltIétI·
1 H"ngat (Rijpaard)
-3
" :"
"an Bont, opleverende.
Do J lanllt.gie en Gebouwen ziju in de beste orde; ook.;~ de Plaats
1 ~., geleerd in Tuig 2 " :"
bijzonder geschikt voor het houde~lran Struis1Wagen, colllpleet ' ..
vogels die er met het beete auccei;lIijn aange1 Dogka.r op Veren :
,
kweekt.
;;.1
1 Span Jukk~n, RieJDen en Stnoppen
Vede ~\111enverkocbt worden eei:slgeLOSSE
1 Span nieu-,ve Tuigen
GOEDEa.EN.
.,;
10 Velza.kken,
JOHS. P. TH ElttON, C.!.

Jl' Gë.~fJer.'e

l'• P,..
Zwut.t.

Tre"pur.ta,

.~~re.
:...

lrACHT -EEN ,BEETJE!

,y

.

O

l,jift·r·...~~
I" I

. goed voor zaad

.

en "grenst aan eenige duisenden
(bekend coder
FraollChmanskraal), 1'oorz;ell v~n
groot, Juobtig . eD gerieB.ijk Woonhn.,
. i Stal, WagenhIlis en andere Buitenge, beplal'\t !pet 40,000 Wijngaardstok:ke~,
dtagt, beuerens een groote hoeveelheid
, en andere Boomen, ,heeft goeden groqd
nl>g 150,000 Wijngaardatokken, en is
voorzien van W&ter, het gebeeIe jaar

Ezele,

op' .p~~,
d~ en 8atum voormt'old, publiek
TerK:oopen. •
·J. J. BOFMEYR &; ZPO:t(;
.AfSlagers.

Op Dihgsdag,

Dis~rikt

V~ijdaS!, 16 April aanst, " : V:.llTWERlT.:.:··):
..q...
STEENVJ,tLD ill groot oiro..

·1

VE"

ZONDEB.':DE JlINSTE

DEGERMAN,:¥aala~t
C. D. pox-.
IKb~.

;

'ollfi"l'd1,g~ Iii [.,.,rll ·ISSO.

Paal' Rij- en
Do. 2- eo
Meniéé, met
Merino
. HaÓlel'
.. ..
Do. OoiJen:/
Le.mJlleren,;. ;
.Aaoteelbokke~

·:Maa1atoomboot

1

~~~
E OD~e~tee~ende, Ills Exe01i~ioe Testa·
mentalre 10 opgemelden :<';~el
zal
p~bliek dolln verk.oopen
~: j

JAREN OUP, ,

&J:iA·~.U~S
~S'l'
A.
I
;

,
DE,D~t/J3E;tE.D.¥p."
Kdti

II

JH':'"

I{':

•. 1

.

:

'

PUBLIEK
"

den beer C. P. TUlBoN en nag~ne
echtgenoo~ JOHANNA C.lTIU.BlNA1:B~&ON,
geb.
JORDllN.

,

WELtINGTON.

In den g'eq,eenschappelijken Boedéf ~an wijlen

VAN,

2, 3,: EN 4

-Tenelfder:.tijd
z~llen pak: eepige
welOlge artikeleu
Huisraad, ~Il Stoelen, Tafels,
Ledekanten, enz., verkoopt ~rden.

"i"

,

~

ka:~~~I'~~~plein,
De heer I. MADER, :A.fala.ger. .

:{

In de ~Afdeeling van d~.:raar!.

6p.~~;
MONTEVIDEO EzELS;,
...

VAli

""

.
.1.

PUBL KE.VERKOOPING

:Los.i·

f.

t

Losse Goederen I ~.~.
;' 'nl KLEIN DRAKENs!EtH,

1

I

IIl8~DaJj;"elltl

'.

.'

.1·

Plaateen verdeeld

~~

rUBUIEKK VERKOQPING
!

'

dersel,ei-'Im)()t1~
voor Vee.:
eeD . w:oor4i.)
VARKHOK, mag_
Plaatsen in de StellenDOl!I8(l[le

lIQhotJ.wd

L.

,

l'

Jf
~. AlP~ &&l' Port N aW, aa.nl~nde
.~
_.
,
: baai, &lIeen voor b,~t)anden Va.J1L
.;

: •• lop ....j"".ll... ·

I

I

Co., AfBla,gers.·

"Iudji!en

f.

.

Geugvofrqe~.: nn EnpJap"
....
cht. dp ,i)f omtreni ~l}glIdag.
~,,~
..
eo alechta P.... giers landende.te Kupltae4 sal
iIOO spoedig mogelijk: ua 1hare aankomst! ata
bonn gemeld vertrekken. ~
.'
.:
l Voor paáeage vervoege men zich te.n Ka~tore
nn de StoOmbootmaa~ppij
Union, No·t 62,
Adderleystraat.
.: .,
~

,

.'

:Ilt1Irt'&.

I.

·

I

aar Algoabaai ~J? :Port N&tál."
f.j

lf

!

h....
i..t",o-.t ••n

I)E NATAL,
Kon. Maalstoom~
J. MoR'1oN,

i

Oesagy~rder, sal .ala ~engemeld;
;vertrekken iZOO
~ig.
: 1Il9g6lijk Da a&~komst vaD de ~n.
~toomboot
" German", ;vall Engeland,. I
''':Voor VracM of Passage Vllnoeg& meO; .iob
~
Kantore van de StoQmbooi Maatschappij
tJPÏÓD,
'No. _,,62, AdderleyBtfaát..
,
r
_

\

J,

'

.

",","0-

,

i

i~

~.·lIl()l!d~;

Lenderijen voor

eD

E ·lióu. 1IIaalatOOa.~t
DuajJAN, B. S..W}.B.

"

~

aei~.. ~G'

D

,

k

St.

~ra;·.

~

,

~en
van een
K"'d.", Stal, Walll~Dhl1ia
gebouwen, ,·11_
~ rso.poo Wi;iI(g1ijrliak~,en
hop,eel~eili V
Boomen,
... ,nog !Dim S()(I:QOO

f

~

i jareu'· 'oud
d

. ou

20

",i

•
,

.,:

20·'

~
,

t

:, :

*an een ~k: .nn Be~wli:&'Erfpacht.l&.d, gel.apln In het d18trik:t

~tellenboecb, te ~tertbaai,>Hottentota
Ifollaud, groot 589 Vlerk.nte ·R~en en 44 ~er. ""';':171 ",,".I~ ~ ~n
;
. I kante Voeten.
"
:.':
.:
.c1ZlFJ:n,I~.. li- Bill ;
I
'::De Gebonwen, stáa,de op d~n .Grond, bastiaan
.'
.
':. 8 KoéijeD;lDet Kalven
I nit een nette Cottage (net vier .Kamers, Keuken,
I Provisiekamer,
Wagênbnis, $tal en Knechts3~
kamers, eo voort!! deie kleice Co~tages onder
2 Merrles{..waarnll een
één dak.
'.:
.
met V~illen
. Dit. Straod is de Ifeliefk~e
vereenigiaga- .'
. Pluimvée, enz.
1 Zadel.
~
plaats van de mefl8Cb~nvan .Kaapstad, Stellen.
1 Tent, :1 Snijmachine, 2 L&dde~
bosch, Paarl en omrin~nde p~taen, en gevol.
(hayen, Pikken, Sohoppen, enl.
.;,.:
gelijk is daar altijd, een groote vraag naar
Flene h~veelheid Rog. .
-, ". ~i
Huizen, en de voo~teIde.:
Spoorweg evan
Het gewOon aIIiortiment Huisra.d :len Keu- Eel'lter1vier naar ~'omerset West zal, wanoeer
k~ngereedab.hap, enz., enz., enz.
",". .
hij voltooid is, de .aarde ;.an Eigendom op
.
B.WET~;
deze plaats nog meer "erhoogé~.
L
. sêcfetarïs.
A. DENIJSSEN,
iMal meel:i)Lry.S Aprill880.
.:, !
P. A. LE ROUX.
I..
,'W.• 00
..'·· RIlEU. Ir. & Oo.;~.:~.,"" en.
Seo~taris
der[Z. A. A.s8oQi~~ie,
Voor
zich en' Mede·executeuren.

D

aallsCDIN

,I

~
~
~
~
£

15i April ~~.,.

111 UURv.• ~

I

,

~

ol(

'

Het bálve gedeelte

i

-,,

)'j"

.:.,.,
';i

"'V6_~_',

, .,1 op Donderd~g,

,r'
j
,

i

deu heer B. J.:i'Mo.Uilr41 D.zn., zullen:op

. t! '...,

;·'iii·~·i
~, ........

.{

t

....

·bo1'8'Dt:en~.lae 101101-

II

$TRAND.

I
; ID' den Boedel yan . .!rijten. dé~ heer HElipRJK
I
JoBANJiBs MoROL, DAl!rILSZ!I.
'
-+
" .
,
I DE Executeuren ip deu noedel van wijleu

li
~

.

\fEST

r.~I.

II

~

Op. Malnd~,; den

hEêrste·

dezer,

Z

.zal gegevell won1eD.

rreq.

il

Klein Drakenstein,
10 April 1880.

>

.'

J. S, 1tlARAIS
o

I

O·

o ~n o.

li
& Co., Af#agers.

···p·I9PQOt{.led I~A Q9O.lf)
1dO'lae.8 W .'op .J1IJI

...

...

'oP'OP,

'111.l'8f)

o 8 I:
IIlat{11Ug:s:~ 'Ila.lO)l
o 0 Bt p.lapnoq,.Ied 'u~.ualj.Ia".S: af!W-I.i
:'( OO.rejt 9p UJ) .I9lAJ.lst,l'B1'8d 9J.
.

:

op ,,()Or- ::
.rhn1""&AI'.~ IAn
,",_1"_"~ hebben~~1 is
,ÓC:'~lim'ansdien aan te
tegen pnyllen, I
GMY

. ~dOO)l'

~·aaJapOV

, Z:;e~~I:,n~~:~:
r~~ti~ '.
,.~ •.18C~;,voor den NIeuwe» voorraad, dIe nu

c

OQ

ga
~
::;;1

S.lajlZltll

H~

.

Het Vee wordt verZekerd in extra. <:anditie
te zijn.
"

Lang Krediet, ja, zeer la.ng!
GOEDE vERVERSCHINGEN.
EMIiLE H.

oe\,

ft

Kennisgeving--"
..lj

15 1tludden Koren
15 Do.
Rog.
.
Vaten, Gra.ve~ Pikker,l.· Schoppen; enz.,
enz.; alsmede ~
ge,,:one assortiment

VAN

'f
NOORDEN,
Afslager.

Vendukantoor,
Piquetberg,

i's Maart'1880.
----------------~.--------~-----

250 Mudde .. i~ei·si.e1\laslllog,

T

E worden verkooht t~ Kl&pmu~ Statie
op Donder.dag, 15 April: bij gelegen.
SEDERT
cenigen tijd is
den Onder.
, D. L. er in geslaagd' is, maatregelen te
Mek
u:v.
heid der vorkoopiog van {jO MODttvideo Euls.
vOor eeDe geregelde toesendiag van'Goe'~I'
eh?e komIlu aanloo~p een Rood.
ol'
}!;
I 1. 111 k
b ft Bruine .Ileme, lang van staart ~ manen. een
'J. J.:HOFM,EYR & Z00~,
I.t,~d van de nge 8C,/"
~
~11,
ee.. merk OD den regterbont 4 @ 5 '.i:~
d
Afslagers.
'vertrouwen, dat w.at ikIDaUteit ell'1!"J'
D f'.".
_.!_.
J~~ o.~ .
.
, jéeD etad in de kolonie het van hem"
e et,enaar pn deMHveter.u. ,knJgeo, mlts
i laD.
.
i
,:
de koeten van adverteren btItaIe "f' •
liJer6te Bezending Wrs:I'ERJ\LEb'DERFN
I ~
F. C 'li BESTER.
wO'1'dt nu O'TItpakt door PACKHAM
~ GQ.
'I ~GI.E,
Hand&laar in NetrOtiegoedeten. . GemÏboksfontein, Zoutkloof,' ."
[I
ens,., Somerset Welt.
.
lWlD8IIbnry,6 Apri11880 ..
.Adderleystraat.
I

,

..

I':'

~~l

•

.

,

I
G R

H... iuet
d',r '1VB!;! 8trljl'bt>tltAln
\"" o;r
atr~IRVO'!' IR
m-an'rtCllikt,
bi~ de ilO
Boedel

van
W oLI8lIKN

::,OP
I

l'

~.~~tt~~:;,"uerv
d,

,Iw"sptn slJllhDj/'
.i_daUB"
wvrdt>D Tul'n
" ..1Ib.iNia·1Mn
"Cliela SS moest
tlentJ l'ef!ulalie, op
Mllllicipaie F8j1.'ulAtle
'~I:II',~taJlg.te~IJ~nwarden, ell bl] due
ll"i&llJJZ'1,bUle.f: regt bad D)n "tru IS'
dfl'm .... nt
Vencheideoe der hrregt te vllrzek~ren
op ldezelfle
'\I'ee, !!Cna,peoenz
De groote
was bie<r evenwel ~eu en
1!1' 'weid bNloten
voor bet reg\ van g:1lz"n ~.
6<1. per .tuk IDlI&Ildelijkamoe~ be-1.U1U w(lrd!!" V, ~
bet ,evMr dat mog. oDI_wn, !door dat pl\llTd"'1 z- u
den IICbrikbD, welit hfCotel)~ dAt gil"n vot e b d. or
de ILraten mogeD ~eid word~ll.

deo heer NICOLAAS
K, Sr.
I

>

I

~UW
sullen
dezen Kllllwte tot
O~ V RIl DAG,
6tll'H DEZER, rles
",OQl'mldda~8 10 Dur,
DERS worden in",c"acht
voor de vo
Al\udeeJt'Il, Ilnmehjk
20 Aandeeleo
Nntnlscho H, Rodnsl!oraDtle- en Trm'''I'''~I", .. rpIJ\ le Pieterman!1-burg
1 AaHduel 10 de MnJ
IlIame, . opbetll!lld
D(1 hoogste of eeu
:well.IJg- to \\ ol den l\alll!erlOmelll
MA
W

\1-

_.!..

,

e

I

Ga.uPP-Ram(RT.-ln
miJn' laataten brW heb ik
u i ..
meld, dat de b~r Mltt!iil"l1 het h>l(l~hul. ran
de hl!i8ren Atkill80ll en Smith !had ,.ekocht;l maar de
kooJ> il niet door I jr8jl&An.
tain eebier heeft
Mejuhr
W.terme"er pk(~lk
~D
b~ert de beer
WimbIe tw",e buiz.311op de IIInrkt van dl~ Jlrma )lPkocbt voor £4:?liO'T.De heerip. 0. Scholts, ePDder
rijksten albier, WM 30 juen' Feleden een fI'~rin!fePil
arme man, DIlltU' ~,JOr sijn ,'VhJt, mMi!fb~i1 en nudere deugden, beef~ bi) bet ~ ver llehrajltJ, dill bIJ
sijn 1000 een kost,bnre plute np Sueeuwt,tTg .het>fl
gekocbt, en bij met ..rouw eti dochters jlM~JI)ll1~I,.
laod besoeke", om lde jonll'6' daml!i8 dMr klle opvoedinIl' te geven., Aitool "O<II'1Ipoedlgpjnde, IS
lelfll lijne verkoopiug VIn elIeu joOl z..er l!'fM:d I\fgeloopen ; b.v. liine tw~ k~paardeD
beef~1 d" M~jllItraat VRDllar.kl~ voor .£Ul gllkl)ebt.-lIet
werier
WII.8in de IlIAtste d~JteDuitmuntend schoon. Daarom
waren de spoorwa,eDII vol menechen die Ibn"eken
blddeg gemaakt WeecbeD hkr IIn de B~.
Er u1
deze week eeo groote n...llar gehoudef~ word-u,
WMrvoor ,ekolleliikrdlis.
mt 1tI111]n een dankoffer
voor de tijdelijke en lI'eetlteliike lW)!81ll0;!en,die W'j
hier in den lutate~ tijd bet:bt.n ,omoteo. o...a zal er
eene bruiloft deze wtll!k hier ZIJ", zoo pr8chtl~ ala
er hier welligt noëit eeue bjleft pl.aU! ge~l)"d"II-

J.

~:iDe

DB Volksst.em
30 Maart doet volgenderwijs
verslag
helg~n
er omtrent de
£ s. d. beweerde
overeenkomst
tusschen
Lords
~ 6
.A.Ardllp~leo, ter 3 bs.
Hartington
en
,BeacoDsneld
over
T~n~O. 2 10
Appelen, per 00 ••
aangelegenheden
te Pretoria
In
0 2 9 vaalsche
)Ioter, ~r lb.
..
0 3 4 omloop was ;.
F.. oden, per stuk
1 2
In het belrin dllr ,!orige wee~ '11'l1li
hier een verhaal
F.ijl'ro'ID,per 100
Ol 4 4
in omloop dat ef nieuwe o~t,ange!l w~, er op !leel'Ganzen, per stuk
0 5 1 komende dat Lord ElArtingt~n en SIl Mlcbael HlcbGroene MIlIes, 1>er100
O· 2 4
Beach tot eeue verll&andhouding jfekomen '!!l-ren, d~t
Hoender., per &tuk
0 0 0 dt! Tl'1IlItIvulacbe kwestie niet tot eene paru.)-kweeue
Kalkoenen, por stuk
3 0 0 IOU worden ge~lIAit. Ter',el'jroedin~ ,an dese toeKutanJt'I
0 0 4! g~"eodbeid Villi d~ sijde 4er Libe!",leD, IOUde ReKool, per stuk
cr 2 1 Ilerinjf II&n de naD*vaal eene ~T IIbenl? ve:koaene
KWl'eI:.riln,
li 0 2! wet 'eving tOl>St.llllU
-en zoo ~dlg
mOjle~IJkeonfedeM\8P8 8, per 100
0 10 4 ratie te'lfeellbrenl1e!l' Hoe dit DIeUWShier WU MnPatatw, per 3 be
0 3 Il llekomen Wal niet heel dn,~elljk. Eerst werd yerteld
Peren,
0, 0 {I
dat de RellenDg ~ne dépêcbe te dien effect. had
Pi}nftppelen,
li 0 5l ootvangen. Toen
't een telegram. Later werd
Pompoenen, per etuk
0 0 1 weer llel"l! d dAt'~ een pa1ic.llhere brief uf tel~gram
PreI, per bos
1
0
0
wae. Eindeli Ik werd opeDliJk gelegd dat t een
8eldenJ,yer b08
0 1 6 kluitje WR8.'t KOoi' er nu niét op 1\110WMl' bet weid
Tomatoee
..
0' 6 01 Ilebnkken We beqbiln goedll reden om le gel()l),~n
UiJen: per 3 bso
0 8 6t dat albl~r een ']>"nicnliel'6! brief bavatteode e~Dlg
Wild
nienws ontVRngen "It'l'ld, ein dat de ontvanlrer deD
lOboud beeft medeJledeeld aao den een or lIud"r
pra.atluchlÏj!'en cn bftbbt>~til(en
vriend, ..dill het
spoedijr door .de sl;Id "ersp~ldde, nMr de bl)londere
ngtinlZ' vlln II}n ell1"enmee:plnll gekneed. We mogeu
al rladellJk aelltell" dllt we de waarbeid VAn.het 11'6rocht ten sterk.te tietwljflllel\; docb indien bet waar
18 en indIen 't; eell feit IS dat de voormlln der LlbeDINGSDAO, 13 APRIL 1880.
ral..n zvodanlfCe I14blkkiog he.-ft gemaakt met de
RellerlDjI', dan kunnen Wil slecht!! leg~O. dll,t de
,WANORDELIJKE
VERGADERINGEN.
TrRn.vaalacbe kw~.tie VIIelmeer beteekeDls JD EOjf8land beeft verkre!@n dAn wij gemeend bRdden. We
DE vargmzers dm' Kaapstadsclie Gemeente
gaan voort met krokodillen-tranen
te sto··· badden er nooit y~ Iledro*md dat de TransvaalllChe
kwestie reedtl 'Dllt een stap bereikt .hlld, daLzij nu
ten over het "waQordehjk,"
het "sch
r~eds waaracbi !fIlijl eend parti]l[\vetltle lOU worden,
dehJk"
het
lf Pl)áll)k"
gedrag
der
b
<!hoonwe teD yollê' verwacilteD dat Iii er eerlang tot
meent.;-vergadermglvan
11 Dingsdsg' avond, ~ene llemllRkt zal "ford ..n Qnder de om!~Ddigbed~
De hartvermurwende
klagten
worden
zOO' hefft Lord HArtiifirton io I bet belllo~ ZIJner. partI)
misachlon wiJe getillndel.i met baar thRna DleL tot
harstamg
herhaald I dat men haast
moet
partij-kwestIe te ~erbeff~n. indieD namelijk de begeloov'en, dat er wa~ aohter Zit.
M~ar zelfs weerde overeerllrotiist door bem aangegaan ia. Wat
met ons I]verlgst ppgen hebben WIJ er DIet belreft de beweerqe belofte VRnwne liberale verkomeer achter konnelt
vinden dan wrevel en lene we~evinR vefWachtell WIl niet dat zij ooit uitgevoerd zal worden, zeUa al werd lij gedun.
"PIJt wpgens zoo be~l~t e~ onverwacht
eene
Dit berig~ doet bet vergehJk
tUHschen
'nederlaag.
Dat rIlen ZICh toch vernederé
den
conservi\tiven
Premier
en
den
liberalen
tot de taak van lefs ~Uldeh)ker8
dan vage
als al zeer problemaontboezemmgen
In' den Kerkeraad
en nog oppositie-aanvo~rder
hek
voorkomen~
Men
zij verzekerd
dat invager
insmuatlen'
In
gebeden
'{an den
kanseli-dat
men t~ch £q\nhillingeu doe UIt dien de stoltie op iets meer dan eene bloote
of UltPefening
der verbeeldingsde vreese11)ke taal,:welke
er werd geuit, e~ gtssing
rustte,
ae Transvaalscbe
magthebde gruweh)kheden
;vBn Dlngsdag
avond In kracht
bendl'D wel niet:touden
hebben nIlgelaten cito
.1 baré afscbnwehjlql
naaktb.eld aan de kaak
atene.;
Al wat me9 nu waagt te zeggen IS, cito een S~C1ale Gazette nit te vaardigen
om de hun 11109heugelijke
tijding werelddat erjin de handen;ward
gekJ:pt als teeke~
te maken.
Toen de jongste mail
van goedkeurlUg
; rat er ook teekenen
van rnchtbaar
uit Engeland
V'ertrok Wist men van de ~iefafkeuring
werden 1gegeven,
en dat zekere
lijke
toenadering
der beide, Lords n?g Dl~tS.
man pieter Brand gebeeten,
een paar malen
Zich
heeft geschreeuw:d.;
Maal' regtvaa.rdigt
dat Wel wist men dat hun beider partl)en
in hpt schatpste
vall een verkieZIngsstrijd
al dien kunstmatig
opgezweepten
ootmoedbevonden,-dat:<
Lord lIartmgton
druk be·
dat sohlmpen op "lteden,
die niet ter Kerk
commenlaren
te leveren
en ter Avondmaal~ komen 7"
Ous dunkt zig ff8S met·bittere
ontbIndingsmani~est,
van niet
Want zle, de afschuwelIJke
taa~, op Lord Beaconfifields
wiens
welke
die
grootft oproermaker,
de heer en dat de boor Gladstone-zonder
medoweten
Lora Harhngton
wel niet in zoo
Pieter
Brand,
uitsloeg,
kwam
op niets
aenê overeenkomst
zo.u t~ede~.anders
neder dan) cl harder;'
"kan
niet belangrijk
nog
op
zijne
reis
nan~.Mld
Lothian
In zIJne
verstaan,"
"HollanHsch
I" "vertaal I" 't Is
vlugtige
.aatlspraak
bIJ het spoorwegstation
mogelIjk,
dat el' in dIe woo.rde~ een g,h~t \<erkwisten
van geld aan de
heimzinnige
verschbkJceh]kheld
ZIt., al8 ko- te York
TransvaalscI;ïe
~nnexatie
heeft veroordeeld.
mende
van de hppên eens ordinairen
leeks,
Wij tWljf~len' ~lnaanwelijks
aan,.o.f het a~'W~rvan ZIJ g~heel yrij zo~d('n zijn~ W8?neér
en opposItie
sprUIt
zij waren geuIt door een Eerwaardig
hd del' koord van mllostene
rijke verbeelding,
waarSynode of door een; niet Eerwaardig
lid des voort uit' dezelfde
.der enthnsiastisohp
Kerkeraads.
And4rs
zonden WIJ v.oorbee'l- aan de vootstellingen
)van de ;'rransvaalsche
boeden kunnen aanhal~n, waarin zij zelfs in de ingenomenheid
ren met de !innexatie waren te danken.
frenoemde
Eerwaatde
en HoogEerwaarde
.April 1880
£ ~ d.
o 15 0-1
0 2 IJ 0 2 6 '0 2 6 o 19 0-1
li 4 2 0 2 10 li 1 6 0 5 12 U (J 0 0 2}0 I 6 0 0 Ji{I
6 4 0 ~ 110 0 7!0 0 2i0 0 1 0 0 1 0 0 9 0 4 6 0 7 6 -

ligchamen
werden J vernomen,
en .?at wel
zonder afgrijzen
te ~erwek ken W lJ zouden
'kunnen
bew1jzen, !dat zelfs een I1oogEerwaarde
Moderatorj
door WelEerw.
lede11
met t. hoor I hoor
indit'n
al niet mitt
haQdgeklap,
werd toegeJuIcht,
en dat zelf"
Synodale
sprekorsJ
weT eens oen II 0 I 0 I"
bebben moeten vertemen
Dat alles echter
weten onze lezers 1_zoo goed als wijzelven.
:Maar wat zij wellmt niet weten is, dat a&n
uiemand in de ver~ering
znlk een woord
werd toegevoegd
~ls" een Judas bnder de
broederen,"
dat d~ voorzItter
DIet vrochteloos een nur had ~oor te brengen,
:lOO a18
de Moderator
der f3ynode eens had \e doen
mét een medelId !d<lr moderatllur,
met een
enkele
der aanwe~igen
tot de ordt1 te bren
gen, en dat bi] zel~ niet noodlg had een enkele maal
leman,
tot de orde te roep~n
'W~ns
het ui
van een ongE-past ~f
onwQlvoegeh]k
Irldien
de llet:JÏ6I~DteVElrlradE~rirlll ID dit
een en ander
afstak, zelfs
bij SY:Dodale
, welk regt bM
een I
g predikant
of
diaken
dan, om,
dA plegtigheid
VBn
een 'eed voor den
tt' verklaren.
r Ik
zalliooit
weder
de eerst.e of de laatate
tevergaidering
te
.IUlt'i'r:()()rcu.men, "omdat ui die
veroorloofden,
~ne
.....
i"....
,."
of Bvondimaalg&n-

I"

YB.AA'G.--\J'llu"rhet hoofd" Teeken des
C011'8l1poDd,eDt
OOI: W8N waren de
mOl'll'tln1 Geen enkele hunoer ... in
. Veratun ook die/grij .. rdlgeen
De ouden VBOjareD IICbijDeJIhul!.
te verleeren dan de jongeren. AJthaOl
drie d iakeDtl."
SRIlIlfAanJll.-De
bestuurde,.-n
I'IelmnJLrl'llmhebben besloten een bijlandere kluee
voorbereidioll' 'fioor het eXAmeq met
AngOltue, 1881, bn noodigen de jonge
venchillende Ida_D in letterkuIlde of
volgen, uit om applicntlen te
priDcipale, v60r J)oDderdag ""Dllt,
.
TJ!IIOPUn.t18SHIlPSTONEheeft Zaturdaf!'
Jebragt aan Oetewayo, wien hij eenDiáal de
op bet boofd geplaatst beeft. Eeue ~tel'dat de ontvangst heel hartelijk wu.
. maar dan moee de ex-kooi ng tot beel
, gekomen zijn, rdan dip, weJte hij
:Ilell~!nbei~ Yin die gebeurtenis aan dell ~

tL.

CorrtlapOfllUflt.

EBN r.rsva F~JI(~R .....&n
oude vrouw, Lini
Marlbinue gebeeten, is te P,.rt EIir.ab;;t!J :IJI"",,-klaAird van
'plilltigbeid MO deo dIefstal "1111
.~ n
aaot.al kopcl' II wu~n
De Vll,'rnaarnsl.e Jrtl8Ull.!'e • r
de bellCbuldlging Will bare e~eoe klt!lodochlter. 1.1111"
Saa.iman, die pneitief l'lfoer dat de grootlDqedflr bar
ner "ilO de gestolen voorwerp"u ge~ev"n e.AII om I~
JlII8nverkoopen, onder de gel'\lIILitelleod.. ver,,,ker •.Iii' •
dat men baar daarvoor Dletl doen kon Dol !!~llllê'0
noerade er lelf. dep priJS bill dien li} oulTa,'IIj!'ellen d"
belooning. die le o;nde vrouw bur gellllv~1t had, ca
beweelde dat si) lekere I}ina Hendriks, ""tH h-t
IIChijot 0 .k eeue ldeiodoehterJ met sieh Ilemmen b",i
bl) die lwi}felftCb~e lending. Dit werd echt er d ror
Lina Hendriks zaIre ontkeniIJ tAlrwi]1d" qnd ) ~ro .tmAma de ongelllImtelde vérklarlll;!' aflel1'J\e,d"t h. t
onder '·d .. tro ..p " .lulll·S etlnf,ewllvo amaSrlnill,t w ..s,
ten doel beb'b.lnd'ê !leid te (bekomen OIO iio;1 te bdnnken; d"t zulks f~escUieild .. tawlJl,JtIJ z_I,. 1I!lgjnj!' om den koet ~et wlIMCben te verdienen. -u oat
ZIj allo de gevang.lOe, die jVan blllU' ebl'illlll ]eujld "f
een dlef~e
WNI frew6eet, ,eenerl~i
vo"r~clrp om te
vrrkl}Op~D Il~gtlven hnd De MagislNlÁLI H')eg RI\II
lekeren heer lIolmc8, 'lffl~ bij van de Olld,·vrouw
wist, en bet antwoord WRII, dl\! Ill) hur .i,o! t!erltJk
bi..ld, eo niet geloofde aan betgeen de klmndocht ..r
hB&l' t!'11 Ia.,h, h~ gel..g<l III J lelf ""all bt>rel1 urn
bor,c te titaan voo~ hAre wederv8TscblJDlH¥ ZIJ w~r 1
I tow ootsl"l!'eo. {)it drietAl met nng ....ni.:" Hlld"rd
even eenToudi}Teilelen var IJlt eeD gelukkige fAwilt!!
VAnhlltbewonOrll flAk bij de sLad
",uil

i-

Za.tnraag
hadden de liberalen,
Zondag oqtvabgeJl
zeetelegl'l\m,
derd zitplaatsen
lOP de
overd Dlll'r elke ~erovérde
plaats
eeue stem ontnomen
&an de eene
gevoegd
hij de ana~te,
staan de llUIl'U<>'.""
gewonnen!
zitplaatsen
gelijk met
winst van tweehontlerd
stemmen
liberalen. I 'l1rekit men hiervan de ptnclele
meerderheid
van 51 a_, wel ko de odllaerVI~.
tieven
z~
jaaf geleden
behouden;
de libe'I'Blen het Anr,rm'H
van 150 ;stemm~n,"
i.
dan den heer Gledstoné ten
dens de algemeene
eleotiên van
nitkolnst
gaat ds atout!lte verwac
zelfs do. I meest hoopvollelJ
11be
z.waarmoëdi~ten
coPSQrvatief te
gunstigsU,
bërekeniog
omtrent
.,
vooruitzigten~
'talke
ons, als
k(,ehe, lt 'er,d..ra~,gar,'belid..eo£100 boete.
tien gemaakt,
ondtlr <de oogen
was met een
die van· elm schrijver
in Fra&er's mlm~.nllW
plC._II ...'K' d ..... I ........ 1
HartMaar zelfs hij rekende'.op
eene
,
tegooINLANDSCHBDoCTOR8.""1Inde 80met'Mlt BlI$l .'1rlGeol"l!e
van slecqts
73'ld. i. qp eene van
M~ANDRLUJ[SCHI!
V&DI!RIlAlUCT
te Geo~ bad
~.olHlDbare etrHlIt wrf.1er BtAAteen bri~f, wel~ ~cbnjver, •. ~tMeug\\ R",
op li deser. De leventig perceelen die onder
dan de h~lft der Iwerk~ijkbeid.
de IDIRod!!Cbedoct"l! verdtldrgt teilen de;ruwe 8>lUk_men VO:ldtlD,op twee kleine niet veel
W at z~ Lord BeacoDsfield
nu
""lIelI w"arvlln le ~Mk de VBorWt'rp"0ZIJnt SoQlllJ)l!e
alle willijle koJOpenen biagten ~1008
hij, even' als nal de algemeene
ZIJ"er opmerkingen liJIl niet oogeJlftl!t Iii] bt>roept
Bay Ad~
noemt de eoart VRJl
sich op de algemeene eer en achl.lug die ab VIll'8Cbll1868, dadelijk a{tredeó, of zal hij IBI<J'U~'D""'beel.geriDJ!"maar dae IICbiJ1lt~
leDde natieD van Europa, lelf. in de duate~er eenwe,!
".I'DlI~Qelrlrlllte siJn ge.. _t tegen
pnJl"
dig de E!erste ~essie van het nieu
harer g8I!Cbiedeni., hunnen ,ent>eebeer8n tpt>droeJl'8n,
ye~bo<!)jOnivan per cent.
ment
te 1 gemoot
gaan !fn het
all l'eo verklarinjl van bet.elfde ,cl'I'CbljlWl'look bij I
INDulITJlIB.-Reed.
lalljl',
Iégt
de
direct
vdtum van wantrouwen
dtl inlaDders. HIJ 'redeneert, dat e;rze~ere ipb"emeche_
it
er
iprue
gew_t
om
iD
den
V~je
..
t
een
kruiden beetaan, dIe van iOud.ber bekeqd zi]n lilA
te brengen?
Aanvankelijk
0lt te rigtell. Algemeen wordt het ala ~n
afdoendIl muid.,Ieo in lékllre meer algemeen be"'niet aan publieke
scnrijvers,
die tDeen<len
dW8.8J!heidbeeeho,,"wd om booge vrachten elJ'regtéD
acbt'nde ziekt"ll"vnllen onder de inlandecbe sU!mwt>lI,
dat hIj dezen weg zon inslaan,
voor een artikel'ldat in het land .elf ~
en dal d, I •
1" .. dlld<.reQ of, ZOOaIe bi, ze !l.....
ml,
fllliriceert\ kan wordeo. ~r
ia overvloed jan II~
toon
no~ mo~lijk
was, dat
kT1lldkulldl""U, yulkomen ap de hOOjl1.elIijn mel <l ..
veroverd. groDdgêbied en de DiaDlftotvtimeerderh:eid
enkel uit lersohe
bereiding tin t.oeClienmg dlllll'l'Ill, terwijl ~et folV'"ns
steed8 eeo gereede markt aaobiedeQi
lilO beweerde enanng ooI!;eeo feit i., ~t de w ..d,was zamengesteld,
en dezelve <laal'C)m
" VAN WALLUI'ïVolgens een sChrijven
el)nen, dIe "8n !l!un.tl.ll'eull:werlring lijn 1p patienten
werkelij kbeid niet zoo
VAnd LoDdeneeben corre8p!>DdentvaD de Wutem
die volgeDs Eu~peeebe let!fWljle liln ~t
Il'ebraln,
Cijfer op papier scheel) aan te
"olatrekt jlBen dllel tl't'ffeo~bij den ruw ..... nden tin
Mtn"'nmU NIIWI, 11.'11 de Prin8 van Walla, niettegennu het liberale
evenwigt
zoo
hllt m_t abnormaal dieet lJ<Iudenden Ka r. Erkenstaande al de t6jleobewering~, toch ~r O~e
Daar
Nlt~u~ Zuid Walhtl, gaan. JDe KODlngin beeft ha.r
oende dat er 0ider dil lD.Ddscbe lDedidijnlneetltertl
worden,
houdt
deze gissing
tueltemmin~ voor de voorgee!elde rea gep:e~t!D; de
ook belhiegere zi II vertelt liij, blijkhMr I~ allen t'rnst,
Immers,
al doet
men de
PrioSJ8 van;Wallill is er !eIfeD, maar milllChieo 1111
wel een balf dp.iJn malel) Jleluige te ~iln uew(JfsL
gsnsch Ierland present aan de
EIll'J BLIJ[ IN DB NA.A8TB
nn bet door InlandllCbe: praktizijns IOlneZt'u '''0
Ba.re .KODiDklijke Hooghel" de reia mede mlken.
dan nog behodded
de liberale.)
p;ehroken ledems~n, voor "",Ike de Euro~l'SCbe elleuCONF~D_ATI1I.-De E. P. Herald lOgt, pp 00- l.I. wlU'd aan den griffier
lapen geen andere remedie ..ooden jleb.d !hebbcn dlln
meerderheid
van vijftig
tWil)f.lbare gronden te wete" dat het Ri]kagOUyer-- kIlreut genera.al VRnW
een afecbeidadiner
l)j e gIlDt'110. U WIIC b I""
··.id"
k d h
amputatie
e me, e..D w"rte I
ongeveer
even groot
al8
nem.ent plan beeft om eeo Koninklijk~ Oommi~e
den 'YIn den tout
maa te. e eer in de inbeemeche taal "M.atunlla"ge.ht'eten~ N"tunrlrjk
tH bimolllnen, ten einde een ODderzoek In I.e stell~
Beaconsfield
in staat stelde,
voll!'elldB opm.er~gidDa..,"wen we bi) dE'e stellige tellek~rinjr Itl' en de l"z,'r
De Buch&llAo gebruik van
listische politie}!: jal'eu lang zoo ItriJ.Obl~tlldl.g 'n8&r de zaken der nftturellen in ZaidAfrika.
pronDCl ete .~rII lekerook. Maar lt Mlugwa heeftaekerjle1ljl{ well" '''wEq,t_ Star, dit berigt overnemende, merkt ~ ,*t melijk ,. dat de inwonerll
d
door te zetten.
De Tory P
lOudl!D
en a D~ne,' gen, dat eel' der
te midd~en om altb8's Il" ~lpchte
luIk een ondenoek leker de Oonfederatie lal vel'- nrtegenwoordigen
dien8t,n te allen tilde ter
d •
s n- kla_ VaD iolaol !!CbedoctQts uit te rnellen Z'U liJn,
doorgaans
het
onverwachte.
trlijren.~
•
fa.
,e,olg lp lle..el1 aa.n de beloftll d~8 Gou"erno'uTs, nm
daarom niet uiterst vreemd
..
EBN VIRGI.88lNG.-De Beaufurt COUM melat den." Hieruit moet men
eenige iulandecble Jongeli8den tot lIenet'8liundll!e undAt Kapitein Ste_rt,
die voor weinige ponden een Bucba,nan meer weet van
te spekn:leren
op de gebeu
omtrent de annexatie van
J;elinjten op te liitiden; ~r
het komtjlltlheel vuor
heden
van gematigde
en ra<l1oaU!I!UDeIMUBn, cheque had lleg8veD&an den Direkttlur 'fan bet Royal publiek in het algemeeD,
rekening VAn siin eijlen lle~etA!n, Rie hl! er bIJV"d!lt,
Hotel $II Beaufort, welke cbeque niet gebonoreerd
dat dur de E~geleeben lIechU! " vonr.enden" de
en daarom de poging te
werd, verleden week (M~dag)
weer v!)Ol' ~e uitvoering der wet op dat
inlaodertl te Willen opbefftltl, dMt plall IU )Id veq! ..dt~ouwens reeds eeDS te voreu ael6Oll--Q[D
Magletraal a gew_t,
daar de ProkurelU GeDeml sicb onder de belofte ~
lK...k is Ileraa~t
de _k weer naar dat Hof had Yenve&en, ut Kapi- belpen nrtegeO'lfoordigeD,
land te regeren met eene vlja
verJ.aogd wordt.
Sm OHAn'\:.ltS DrI,I[E ËN HilT TRA~VAALSCUF..
tein
kreeg
I!i8nmaand
gevangenÏlltraf.
,
derheid ip het Elnis der 'TAmp,pn".pn
ERN NIItO'W DORP.-De
O. Londenache
.&Iul ""ftt :-" 81r VlIRri". Ihl~"
PAPBNDOJlP,12 APRIL 1~.-Haden
MModag[ill
~n
reeds bleek de poging erg
drelde gisterPIl a.'md wokers18ileD UIt tfo~endr-dl<rl II )
het jalet 3 jaren, dat de Transvaal ot. sulk eea olll'ljft- vaD q. eene helft der
te zijn, en zij zou zulks nu in
""0 het Goun'mement iD<,ieder ged,'{'1jre VADdea
vaardip wijse door de EogjtlIche Regering il !fIIIJl- van het onlangs
deD hóedel fan
asrdbodem,t ,en hij de.Liblottlen van Cheben toesprnk,
m~te zljn, pn I de liberalen
zich
nexeerd. God geve dat h,t Ipoedig ~.gmMr nergeos kWllmen riJl! sl'4l'en barol'f Il -dllr OAD
mag worden. Ttanll'alers I ,eien alhier hebbtD innig de "ldeeliDg
~neen
~e810tell:. bevinden,
als
.lfdHrlI_, voorDe
toen bij doelde op de Zuid ~rikMDach .. ZlIKO"
V,auml'delijdeD
met
u.
Bij
d8iJ
heer
Z
A.
de
Beer
l.i)rt
]alien gewef:st zIJn.
neer Wil ujn woord.en o.r dit onder .....rp WP en,
een Iijet ter teekeoiDg teg~ die onregt'fallidige au- Zij a gel8l!'eo aan deu
moet III bet oog j!'I'houdeujrord~n, dat uf8Cbuon -.el
Dexatie.-De. St..gmano n&mlgisteren de dieDll~albier treDt vier uur rijdftll
van Le Rounhier,
en
dat wij In Zuid A.frika g~n
bebben, niet onJ7"daao
,tB PBl~I.l 1111eep Ned. Geref. Kerk ,.bouwcl waar.-CorrUflDJWknt.
,
en Vlal.teplMU!, iD
jl8maakt kao worden, bet web ID 001~8gt
l1jlt, < l'S
worden, voor welk .werk reedt! teDderll worden
AFLBVDING VAl' w4PI!N!N.-Uit
bevolkt ~ "nkt, aan
tot op lOkere hoogt)! uit ~e l'IIlsche
.tIe t~rul! le
gevraagd.
acbrijft men, dat toen de
nenlap (I, '.J lij ÏJ wel
trekk~ WaariD de ch"&III:i~ vaD bet G nvernement
Nllltnr.B. INlloLVB!fl'Ds.--J.n
Ad~
OhtieUaan Tyl\li, eeo van de Tembu ClPllIlrlbo<lfd,eD,
veelheid staDdbolldend
ons geplaatst beeft. Wij ia.nnen bet vertrouwen der
Steijn, vaD Z&nd",Uei, tddeeling Malmeebury, boer, weren af te ge,eo,dese anl:wX;lOliide
alle Jtaroodorp8n.
Bolertln miMéhien n1et .....der terug ~Dell'
maar
tw&ede OV8rg1ive,bateD, .£362; laeten, £700; tekort, twee bad; dele waren hem,
men dat daar binnen
wij kunnm ten minete .n
bell bewl len, door ze
bMehetming
aoor
MOIhp.h
I
dorp VJ gevfllltlgd liJD. De
bUDne onafbankelijkbeid tet:llllle geyen, t '!Vll jrfMt
OP eene der jongste speciale ~ erkeraad81j:IiNT[BNDAAGIIORIl
.aGIIN beeft in Ihet dietrikt iemand aDderll beboorden
OudtUoom, lOU reedt! in de
genoeg I1jn om 8<'ne dwVinll te erkonnpn
Zou Ills
WI
IAtIea.
rui
weigerde
vergRderlll~en
Kaa-pstad
vroeg E*)n der Fort BeAlilortl al de ~rieren en
make, met het uoleg~o' der
Sir Cbarlea Dilb deed ul~lDen, had IDtlnde KOlllDle'tereD.
tot eeDe .boogte, die sij eedert 1874
leden, of het waar wasi dat de kweekelingen
Diellft dorp en men vtrwlliCbt
gm op deu 14.d.l1nA~ujtll.l 1877 lateo WIl!!"D. dAt
SpOOaWBG IN1[OIl8TKN
...J..De
'I1PlI{A",eDill enen eo de geheeie Wlleg van
de proclamatie ran Bn~
oppergfm,r ~n du Tmosaan de NormSl\lschool
'verphgt
waren,
de baddeD.
VaDepporwegillkomlten gedurende
&el maanden &al gereed zijn.
vaal door de Iftheele pr"nocle mpt !!t'!j!Itdnft was
FJngeT~cM pl'edikdlenst,
in de Ned. Geref.
VOOR ON DDWUZKJUI.- Voor 4d~~e:ee~~~e~rw~~~:::wQrden in;de GlUtltte gepubUceerd :
ootvangen. Nuf weet bet! land, met WAlk 800rt V8n
vlq de eerste kl_e te <;
Maart 1880, £22,820 1&. 4d. ;
Kerk alhier bij te wonen?
De vraag was achpol
Ileestdrift die d~d beKroet werd Wij kunnen bet
t",6e adsistent onderwij.ers gevraagd
Magr8traat
lso Bd.; Binnenlandecbe I eD
gepast;
want de vergadering
was speCiaal
!anq .lt'cbta behouden dabr er Envelsclie troepe" 10
ecbuldigd van bigamie.
ta~ £160 elk.
.
Maart
1880,
£19467,
1&.
Bd.
garnizoen te d<ie:nhallden, :'aarvan de otikoeten oooh
beroepen OIII Ds Stegmanns
overmaken
aan
regiatérll vao de Roomlélh J:U'.Il'l'Q!u.e
INSTffUUT
OLUlI.~Op eeD u. "ov ....... ",
£J4,2Ot Ilia. 3d; Oost Londen en t.lu.ee~lsCii,wn
van NIltal, noeh 'van de K"p verkregeo kULnen ,,"rKerk'D bleek, dat ge,r.pfll!luniMC~!JtEln
de Engelsclie
gemeente
te behandelen,
en riDI!'van Il4ndeelbouden .an de
Maart, 1880, £6,408 Ilia. 6d; Maart
deD, Iln daaroll! door 0111 101ven moeteo gedl'lL¥en
getrollwd
met
op het oogenbH1c.had
men juist de vraag in tuut en Olub werd de h"r St..
14e. ld. Totaal, Maart 188'), B4B,697
worden. De hoofdpel'llOnln VBn bet IAIl d lIJn onNovember 1879, met J!;1l;1A1~\W;,;.M'8111t8r,
len
als
direkteIll
der
ureéjoigiog
in
Maart
1879,
£37,492
lh.
overweging ,hoe het gelial van 331 persoender amlt VIlnhCilOggerraad,omdat ZIJIledaan bebben,
Beier. De eerste vrouw
den hee~ A. Qeai1.
.
KUUPI!LB KAPJI'B&lI.-EeDOostelijk blad. .egt,dat geDS miabandeliog; rij
waartoe
oolt
de bedoelde
kweekehngen
betgeen iedere Enjl8J.c~
in bonne "tMU! jl'edNln
DE BBBJl PATUUON: vaD wieD wii
een dame, die Jug in Zululand leefde, opgem"rkt
lOU bebbeD. ()qk a er niet bet allermlD'sU!\-oorult~
g......
en wu bIj haar te"ljlk'i>_~·
gerekend
?terdiln-die
tot de Engelsche
mede deeldeDIdat hij te Aberdeen alti CIIDllluaM
boe weinig gebrekkelijke Kaften er _reu.
Eens den olDtrent het tweede bu,ifelliáll:,.1tjI~
Slgt, dat de ~ren
met on. I"eaag verioend zull~n
gemeente
zond~n willen behooren,
verkrevGOr bet IJ.a8'1lrbui.,heef~ thAllI de
vond zij eeD vrouw die een kreupel kind bad. EeDi,ge ~iaraat
worden. Een woot l\aDt~ mentIChen ~dat .ie behanhIeld de &aAk
gen was.
Ds. Stegmann,
een der cuntoren
bedankt als lood"nlg' op te treden.
maanden daarna zag zij de moeder londer het !rind. tot
delin, der lRken niet na, qlitAr tevreden !net bet)l..efl
morgen aaD.
Jolm
dat hij met de G",,,. nAar Afrika &al
van de NorlpaafschOóI,
trok zich de vraag
Zij "reeg un btaren der VlOuwwat er van !let kiDd VBn ~Dwettig aao boord te
hun verteld wordt 011 ,~'vertrollweD
RIlonte nemell,
V A8TGOlID.-Het buie eD ~ botnnllnieelieil.
gewarden was eD dille leiden nu dat de vader Het kruidbtagalijn &crtt.it
Irrijgen si) een iiiclrnk niet 100 zeer door ae flatel1! op
persoonlijk
aan.
Althans
hij stond
op.
met een jonge geit in het l'Ï!ld had gebra«t. De gtit ba,eUbpitein seide,
het oo;enblik dat rij lIitkom ..o dlln 'lfel door bunn.
Doch niet om een kort en bondig ja of ne81l Ilen te RoD4ebdllCb, Yal! wiJleD den
werd vutgebondeD ea dien4e OlDwoheo te lokken ; gaai. had, dat hij op
Meijer, lir' gïetereD ~Oor rekening nn
onYermijdeli)Jre JgtlVJIlgen. H~t volk VlD Engt'land
tot antwoord
tergeven ; maar wel om uit te tfjn boede door lie alalajren Hofmeyr
veJder h.dden lij nieta te \",rtêlleo I
"
lIADl de annex.ti,
no. de ~ran8'l'ul op ~ped vertrl)udeo kapitein versekl!1'd
I~gen,
dat het piet gaan ,.on, om jui8t toen
£~260 verkoc'ht.
'lfen lIan Het Icb.een luQ natuurlIJk, dat Ulf5 A fnSAAJl BIT VADEllLAKD~auG.-Het
UIUJ.po~- ooge"eer 10 Wir over
op zulke nigel!
te antwoorden;
lllaar dat
kanen er troteeb op louden aln, onderda,",," VlI;nED.!'ec~ip Oroftt., kwam Zatu~
middag 1'afelbW bin- had.g,lwommeo.
land te worden. MMr oU'dat het met bj)WIJz@nIlAnIllj kant en klaar zou zijn om ze na afloop
Den. Het nrtrok dieoselfden avond om 7 tam nMr "OlJt water. V
lletoond 1., dat rij DIet milt maar Ugtlfl deu '11'11
bRrer
Pohemou~ met de "olgen~ ~ers
~
d~le gebrOken, eo
der discussie
op te l08sen.
:Doch toen de
inwonen tot .~nd flebrliJft werd, eo dat ZI] lllpt
De
haten: lrajoor Pryor, twee ~éeanteD,
~S6 ID&II, weelt.
discussie
iUgeloopen
was, was ZWEerw.
__
andel'll' dan ~ een laetpi;litt t'1I tot Ieb.Dde aaD d.t
17 i'1'01Iwen_
en 2lIlóndereu, ~n bebooreode tot 'et overdaan.
verdwenen.
Daar het ons vreemd
voorJa~
land veTltrakkeo kan, laten.n) nu hopen, êatde pubh~ke
met _ren
~
ReQijneot; de dokten Wolfreya an ~
90 een ~
kwam, dat al de'xweekelingen
der NormaalId da d boe
'uvou....... had
opinie er op zal u.udrilllflln dat IIi aan de Boe ...."
bet A. I!.: 0., ~t
majoor 0.0'11, met l'1'Ollw!en werkeo, aeicle, dat sijo
d'
..
all
b'
D.\e
t e
rep eel!
kind R. A., 6 vrouwen en 8lriodereo van ~4de Ke- met lte' paard UIt te pan He":~tonoill werd Uitge-, terUJlllej,fevcn worde oollCl dol voorwaarden dl"
SCh00, I
le, naat WIJ meen en,., . en. van
Ql- ginDen, te,o einde owilhanllelijk
cab ~r het bof sij sicb reedt! bereid g :~d
beb'r'n, aan t.e oe14. gnangeaeo no nrachilleode k.D
en sl.eld, ten einde den eigeaau
ten komen
en; op één na, kinderen
van i bieataande ",inkela.
.n..'''''o" •••''.
iD~alidla.
m •.
te dal'furden.
Hollandsch
.Afrikaansche
0ttde1'll ZIjn, be.' !Iemen er deel~.

een

"118

te

a.

een,

I ••

~~~~=

£497.

:iN

'01''

!+eI

treinen .. ngut, begtWI &Gu
nllll' 18 heel eeD'foudl@'
ambteD.J'~m werd Ik vnllro:rn'llD
d"n lJlet ds be'll'..,II1~"1
lIChuwden mil. dat Z. M
nffiru~len trem. waan I ..en
pctp 'foor hét raampte rllll
"erlaten
efl, om I1lIe
w-~gbl'.mbte
.erkleed
... rwlttllCde ml), dat. allee ID
wt<j!'
wu, en toen de trt"1
miJn af. hopenda den
,,"hegeo • u.aar to~ ml)n 1... .d••Io,tAn
dat de
sieh
ml~len ta 'foreo 'flin trein velrw'i .. "ld
M.oeeou In lIJD
spoedde miJ dadel'jk p"r
WIJ bie "en ee~ week lang
.f.taod.
nn bet toonsel der "l!OlmI81l1nl!'1
naar K bel'8On en Tan d .. r
de IlAblJhl!ld nn Ode88ll
allen
ID naar
K0D81.1\1un~l,
Itali .. nsehe "toomboot
Plont!htlnfl
belrtlklnJ1g trad als machlDlltt
Van
namen ....11 p8MAIle door dE! Levant
ID PanJ8 aanll'elcomen ..... endd. Ik miJ
den aldaar
Met dne hunner op 14 .....,"'",.,.;;
Ch.mps Elyeéee wandelende1 kw.tn~n
die ons ge'folgd waren op: óns II.~,
hielden miJ It .. nde en namen
..",... '••••,n
twee medJ{eaellen ontaDIlI'~U
houden
tejren den grond g.f."'~en
Ik
werd n'''Ir de Ma.ua gebrtl)1t
M!)ne
en wend
den Zleb tl)t hl Oterneneeau (he bun III:lvIII<"e:r
le, het
municipale
raadelid E, Il'elban III den Arm le n~men·
ZI) dellen dat en ten lAAtate w'llrd Ik~oor een mouchard naar CalAIS eu op de J)o"emhc
stoomboot
Ilebmgt
Ofschoon aldus lut Fl'".lllkli)k gebftnnen,
W1II dllRrvoor
geen nffiCl"el \)..ve[cec!Wft ulljrevMr
digd
Mijne vrienden bsddeu miJ In éiln WllllbulS In
de Avenue de Vtncennp8 tdgewacht tin vel'j!'ezeldeli
mil zonder Ilcb bekend le mllken nMJ' Londen"
In Ilntwoord op verscbillende
vragJlu lelde Har~·
maan nog dat hij sich
de ua~der
Nibl1tlltell
had verbonden. omdat g~en ander alldael dan j!'~weld
111 stAat WI\8 ook maar dl' mllL.te malie van vrijheid
te verechllfTen san H.uslft.nds sloyend" en Ala:vend4
millioenen tege I welke dour een z6!h~ebtlg en hard
'fOCbtlj!' Kou-r
en diens hl\lldhl~er.
mede bru~
~eweld werd IULllllewend 0111 te b~n
UIt de vru h.
teil
van hunne J arbeid
ZiJll ergen wveD acbtte bl'
welDJg
100
albehts de U\llk der b."erllanllflpartl~
daannede
kon bevorderd
lforJeu
.,!tt hemzelve
flAniClnj!' hl} betw }feida het of zlJiI~ diensten OOI
weder voor de psrujen ID Europa ko@en nuttig IIJI\,
en bl} dacht dus binnen k"rt naar !menka
te verhuisen

o-r.

(Vlm
De 4>11tlste kenners
zekeren
dat, de vloed
die nVler- nog niet
luwt
van FebrnanJ
Jur
Ook zegg~tI
.de
qlstnklt-en
II) liJn
want
de regens
wa
de 6p~ulten
111
dit
nog no- lt zoo vol
den onpuseerbA.&r
te
verltes
van eu¥ele
mlll)tilCfl·enJe,ren,s
le beta-eulen,
maar
elgendow
Vele
weggejlpoeld
ponte n ZIJD wf,.,.e'etlnoolld

eser beëecllgde verkJanDg hetoogde
de proklalJl.&tle, "olgene ....elke de
vernietigd
souden "ordeo.
nel
de wet ....aarop 11) gehaMerd ....111 t
bewlJi beilond, dát de playUo:rwti
geboom1.e
dat de IlljltIvoerde
JSmlgela~ldkWllmeD ....... r depflyUo.rera lleb
Ibr<:,.ill&álten.vertoend bad en "Ueen op WIDvao den beer Flllrbndge beeeq ander van den beer Ayres den
ilIJ "oorlel, op grond ",.n welk een
~~"no,tl ... dat de prokla.matle, die bet
VIII) niet gebeel
ID werldng beboorde

Colesberg
Des eenens
De 'Jood
VRn de
zal nog zIJn
sedert
komt al het
thnhe
De ponthou
ZIJn dat bun bedlijf
vele (te vele?)
111 aa

bekl ~"n t..chu r zaj n
die hnn baga.tellet
e

10

len moeten Vlll hezen aan
der bt ng~cn
of ponte I
het onmogehj!.::e
konden
doeu
10 dele
hlUtengewone
stort vloe

lIMALAN

Als
tleneus
dood, brood IS voor een ander
is het
al zwaar
genoeg
doch als er meer dan
eeu moet ster VCII om sieouts een le laten leven'
tB het loch
te el cl'
Oe B.egeenng
IS grootehiks
bevoordeeld
en "rle po.<;t kontrakteurs
zIJn bijna

den

komen
weken nn bun tijd nan
karren
of wagens moeten terug

hniswaarte

gaan

en

wachten

naar

den ultlp'raak
provllloneel

gunstiger

pale te worden

~18 ZIJ IIld Ja,eil
lal g voor een spruit
leJl~l1
om nnar een WOID18'Je lager water
Lu wachten
en dan me\. levensgevaar
door
gaa.n
Men verhaalt
zelfs van een smona
wlena

tIJJ( u

willen

vracHt !!oed een dag of heil M' de ee e en hl]
aan de andere
Zijde van ~ormbcrg
Spt u t moest
bh 1 VOII we~ens het ho 19t1 watL r
T<1.
de twe
HuIl!lntlschtl
kerken
te Bur
n
gersrlorp
og elk eeno groote gemeente
had len
k walnen er meer kerk ~zoekers
naar het dorp dan
thm a Oe dooi tocht v'1\ ~ra!lsportrl
ders houdt

I
I

J

de zItken

"at aan dell Ilan~ au Iers zou het
~ deodscb zIJn
Doch de lI-auBportnjrlers
of
hevel
hun dienat volk, geveu veel meer moeite
en Inst 0011 Vll'cdzalÏle
kerkgu;ngers
De tiJd
van den Mag,.traat
e st lf wordt opgenomen
door alipriel
vorvelendo
doch ollvermlJdeltJke
pohLieZl\kou
Hierbij
komen dan nog de zaken

vam
:-; fI

Il

ws

I \j,.r 'pt
I~ ~iT'!!Cbll
jer~nwen
() dfcw!l8n,
li I !Wk biJ

van

1

b imscbe
I 7.~ln alft
n~e9 b t'r
-t"'FUlpn•
ze ~ Jt'mt
J !lJ]wt f( ..
t ~llI'PDS
d~mad'i
) p~lsDten

~bragt.
v"rf!.en ea

}t

r ~rkenIn ~tere
!\l1~eTn8t""
o +weellt
Rin VIIO
8C~
escueb~n dan
~p.n~'W'l)Ttel
~ (1tnrhJk
an ~ !..r.i"Z
w ~le
f
~ecLts
zl1n liJn,
rn~~Ts om
ndfe :een~h.l voor
r bJjvoog;t,
v"o~n"
de
t 'tergeet-

'''Il

u

~A.."ucu8
rl~~ Ihlks
di? d..d~n.
~
deD

atf~~Wanl

rp

wen,
,.eel
o§lI'tldl\ao

.chw.
y-

t

t

f4;ct

0 8

e ~ rug' te
uv~l1ement
rou~en der
n.,.~ maar
~ Jluor ze
t ~ll(rOO~
<two ale
d;ji KOllm-

z "~"D
dat
d!i
TmDe

8td~'1ft 'WIIII

k ~rt

vaa

k l~ eD bet
.. t'i:!~pell ID

>S¥"

noch
lI"n
worD ~dl'1\iren
d ~lln on"Rn~ebbeD,
",,~~edlWl

ste jfootUltJenQ zullen
t ~ behan~t~.l¥eet1
t~_nemell,
le ..,ten op

:l;~::d

ed ert rouz" jl Atnn
EDlrewlJS~n MnPI ~iI b"re1'
IlIt~lj
DIet
Dd~ flADdit
tdefubheke

'il

:i

BoeI'>'D

en dIe
te De-

R

I~

of'"

Het wetgevend kluchtspel
Tnnsvaa.lsqhe

In het

tVolkmem 30 Mnarl)
deze v orstel6 ll Z JO vast beZIg
n
om b l ID treUr!ptl
te berschellpen
Verled~n w ~k
h
w@ondell
W1J de mel'8te opvoer:!.u~en bl) en we mOl
tel Ztllfgen dar pr over nr de hande lOgen e<!ntreu~}e Mlte

1111 lD

1\ Ins bangt
dIe lemrlnd-Illlirk aan eene ~e
Dl! doet deDk,m
lIe bonorabIe ( ) heilren 8prek~1l
meI eenll stem die d6 be-wu@lh~ld schlJot AM te dUId~ 1 dot eTeTgl'Dl! 10 bet bUIS eeo d01 dkUlt 18 moot een
hJk! er I;!l Er IS Irt de 8temmen onler OOmLne? vnen
den :\'!ilnDeer 11J bet HUl8 toellll
..elle dorbell!
reker
en een onderdrukte
vree8 welke eellu bUIvere .de Uit
we~lnnt
beb~
op beL geboot',
tSehlJnt of de JIll!DPlllln~t'rdeD laboreren nnn zekerd last die bUil IWllar
op het ~n oed druilt en haas beHeesd
waakt om

njt~

bUlIot' el eDe stemmen te ho rel'
$letere
voor Acht dRgen ! reel{ de beer Foralman
n
di ene adres
er do< r den Adr:di letTRteur
m lnf>r
~lItle VfRil
aanillll\nde de at.llppEH die er gl'Domen
ende
z.~Jo om de U1twl]Zln~ vlln K~te
te rPflelen
HlJ
~,nllflde ecbter Ol"t er lil om de~ hllOdp.1 10 ammunitie
..1 j
IIRIl d .. R"'flpnng teroflgel!'evell te kn]"en
De du,...
cusele over deze IIIllt.te k westl~ ....ae zeer onllerey<>ru

nog

rle brug'

biJ Betbolle

en zoo alles

UCRETAN

04

EN BOON
Mallln en vlln der Merwe verloepten
pro'flllonel.
Ultapraak, de eerste op eeue prom~
"oor £162 198
tOd, de ander op ellne 1:00~ £111 6t 3d
De delenoo
lie Will lIan gehlken flArd al, ID d. 1 rg .. nde luk
De Boofr~ter
lellie dat ~n alle dne de vordennll'en
omltandlghedeD
'l'OOrk"Amen die niet dan door mld
del "an g8tuigen konden ultgem .. kt worden
Het
&GUdUI ~ter Il)n,de kweetle'foor
een "oltallig Hof ta
brengen, al. ".nneet
ook omtrent de koaten lOU ....or-

gerluuee rd , d oor d ezen overma& t van regen
en
ltI zulk
eo
buite ge~onêu
tijd worden
elks
plannen
veMJ Ield
eu mdot Iedereen
toegeven
Het
was en IS nog een stiletand
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All de getuIgen nu,r Kaapsllld mOtll;o
teD II"'&n souden de koeten ontsettend
llroot ....ord~n
vooral ;mdat
de kwestie een aor .. vnldlg onder&Gek
elachte, daar bet gebeurde
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lit dan het kw .. d al rt!eds geecbied
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....oordenwllI1I6hng. m den loop
prokureur lleneraal lelde geen bezwaar te
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In'l'loiod kon lIJD op andere dergelijke u.
dele ale een IIOOrt van toete beschou wd

voorgebragt.
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