.1

:"

f,·I., ripe.'

";a

..

n~II,.laIl.le, Sl~' .

Helena (.n
\u,schelll.jJeu.

\!

p;,

,op bepaaiue
,

ARAB,IKapt.pAINEs,'27.A1"1
~aJ;:t.

.

~~~::~~~~51
:Op

K~pt. WAIT, 8 J

A.MER~pAN,

DE '

·1

'.

I

~~fN,

''''Itie

I

,

~a~ndag, id,n

19 dezer,

.,

DI

Trein;

Na aankomst van d~~'Ee~n

N.H' t . Uf. :~~ST .. rt' Kl\S .sN N,\TAL, .'ZULfli.'N

0

óo"engemeJile'
Paarden en Esel.,
V,'rtrek~en
. dj om de ,',
.I.."eu~ un ~
d09r dell Ondergetet'\tillde
met groote sorg
aa" kÓDl~~ van i.edt·re StO"1l!h',ot i \ all E !!da .. , I ~t de" Vrijstaat opgebi'ng'h .publiek wordeD
en HDS in ,It 28 dagen tet de lStoomhollt noar ! v;erkocbt nit de Marktk..,pIValhïe,r.
Na.tal btu reis :voOrL IIl1ar
i
"
'\F.REOi J. ROUX.
" ZANZIBAR,
i
I
Wellington,
April

I

te

Dr'a.;oabaai,
Iuh .mbuue, ~Q,iillimane
,
Mu~ambique a~III"~g4nd,,.

en

i '

J.IFred.

,'

' .

'":1/£"
,

Rdourk_nr'jrs
wor 'ell ui ge~ikt
I gen '·er-'
mio,hY<l'ePrijeen.
1
V,oriVrach~ofPas~n_e
lo'lnenaanzo,·kbij·'
de Ka..(onn ,'b, Maatseltnppij, jin de A IdedeyItraal.

l',.

:

TROS.

~.

lli,t'Ir~e~r Generaal

'aar

,"

_
I

I'·

:':;>.;

VERKOOPING ,'V AN

FuLLlm,.

~0<tr Zuid

1$80\;: .

Pentz &:, CO., Afslagers.

VOLBLOEDPJA ARDEN.

Af,ilr..

Éngeland via ~eira.

:

) "

Wij Il.

'

.
1 '.
! 'DE
HEEREN
H. J<),N~S &;~Co., behoorlijk
E Kon.; Maals!.Qqmboot
; door den heer. J.~ C. 13I!YKR8daartoe
ARAB~S. R. P. CA11tIII8,igema,,~d.
zullen verk~pi~g
benden, aohklr de
R.N.H., Ge.wgvocrder,
zal: 'Koopml\llsbeurs,
':
,
,
.
als bovcn~meld
vertrek-:
:
,
•.
': t
•
ken opi DiDgapag, 27 .A pril, tC1'J, our '8 namid- ;:
daga. ~assagiers
geheven aan boord te gaan I:
.
1:)' ~.
,
aan de; Oost~ai,
Alfred 001(, niet Inter dan:
"
's VOORMIDD1G!f
11 UUR.
3 uur " oami4d~.
,Ge,'~ ladi~ ~ ingenomen i V&n de volgende Eenj.mge .errieveulena:
wordem. na '1!l uur smIddags
op den dag van li Be 'M
.
I
it- d~ l'
dM'
"ertte~
Voo, vracht of passage ,enoege
men i,'
n '.. srne~e;
,en"u~~. ";:C ~~ev~r
e
erne
sicb teli Kantóre van de Stoowl)ootmsatschsppij
i .... : M we:, eIS. I.t, .....Bp pa.
N' k I"
.
:1cr 64: Add I t t 1.
i £lCU:
erneveu ('U, Ulo':
umper
IC e,
'"J
er e!."__~ ; __
._
.bij .. Cntalpa."
, i.
.
U0100,,;>.'0.
NaarllofielLaa.i
Algoaba.ai Ii Port '-at&!
Een' Merrieveulen,
uit ., Home Bred,"
bij
';
'II,
. te.
,
'" Cat,alpll."
,~eggende
te Kowu~ en Oost LonEIlD' Merrieveulen,
uit de Volbloed Merrie
d4P,' alléen voor het 1a.hden van Pui Cla~dine,"
bij ~. qatalpa."
•..;....;
...rs..
'
Een~ MerneveuleD,
ult.}e
Volbloed Merrie
_..,.,_
;;
,
' .. Brown Bess," biJ;" Caitalpa.U
.

D

Op , Dingedag.

DE

April

20

~ij bereid zijn iedere hoeveelheid
de Hoogste
Marktprijzen,
aan

hunne

btt[)kl~rlllen

GRAVEN!

I

I)

i

E Kon\ ~faalstoomboot
NAT;.\L, J. l\IOBTON,
Gezsgvoerd~r,
~l als boven- ,
.
,
gemeld vertrekken op MaaD- .
dag,. 1,'9 deser, te 12 uur 'st -r.iddags. Geen
lading.,ml
aangenomen
word(lll na 11 UDr 'I
. .:'
d' d
i. kP"
morge~
op .en ag van ver~re.
lI.II8&glers
geljel'~ aan .boord te gaan as~ de 008~ Kade"
Alfrecffl , niet later dan 11 unr",s morgens:
ok
Voor'Vracht
of Passage vtitvoe~e men ZIch,
ten K~ntore' va'Q de Stoomboo' Maatschappij

Jio. 62,

Unien,

. I

Q,NTSCHE~EN
.

'Eenjuige ~éulens:
.',

.
Een, ~~~~t!eulen'"ll~t
feD
ol bloed Merne,
i bij
Minstrel.
;";
.
Een. ~~~~~~eule~,,,u~t
~n Volbloed Merne,
Ee i bH
IJ
lUstlre.;
F
li enJtlltveu en, Uit een Volbloed Merrie,
, bii .. Prin
Arth
'Cu
: IJ
n ce
. u:
Een ~~D,~stveul.eu:, Uit ~n Volbloed Merrie,
.,' bij
Bobbin.
------';._;._~---

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

::

II

'1
J,
r;

~
~

t-

l

,

ALSJdDE EEN GRooT

W ,A .s L &
j

,

~

•

:- :

, >jj

I

J

"

i

:.:~:

~

,

'

&; MUltiSON,

Agenten.'

._-:.

I

/tiEHU'f1D,
aa,n de l'astl, óp den SI Maa~,
\Jf' dooé den WelEerw.' lleer G. "a.~ ,de
wab, de :~lecr 1. A. J. &bQa S~, met YeJufn.
8~H
SU8~NA MINlIllB g~, SU<UUl(lJ.
; $TRQUWD.-Met SPeciale
Licentie,
te
i Fran~chhoek, op den ~8den dezer, door deu
~rw. h~er,J. G, J. KRl(l~ :-JAcOBU8 P.T~U8
KRl:JL DB YILL[E'Re, eenige i Zoon nn den bóer
J.,~. DE ~VILLIEB8, met EftziBBTB CATll.n~!
Lo1irtSA Róux, oudste D~bter "vaD den b~r
.

AlljlAJLUI

_lJ_,

_Ro_Ux_. '__

_._~

SlO Edr. Vë\te: 'eri..

.!

~.ejetedi"e ~. ~f.Klaikt ,nr
tluelijk le.j.ik.

·

de
· koopen
Sab.pen en
w~l "aard

Z

ODdergetMjten*
publiek doen nrte Klap~D~
S;tatie. bovengemelde
~~'!8, dJ,~ ~e "B:ndacht van koo~.rs
Z1Jn. ZIJ l'U,llen zeker present zlJn.
MORKEL
W.soon.

_R,

............. u.....
Jr ... IUI ......

-Jalij

dcyr

:Oroot
,. 12

IlU

r' OON"AY

,

f

'

"

.

.

:

j

,I
I

I

t~

!'
slow ARDS

k

!.,'

OASTLE ,"

"'rukl~

•

'

I

'

:

co.

" Belangrijke

VERDER:
Het gewoue a.ssorti~eot Hpis'aad" bestaande
uit Bedden, Kasten, TtU'els, Stoelen, Aardewerk,
en eindelijk Keuken~reedschap
cn ,wat ve~er
zal worden aangeboden,
:
i
De Wed. 0,. P. NLLSSON.
MKlmesbDry, 12 Ap'ril, 188j).
.

Verkodping.

E ON ()ERGETEEKEN
VERKOOPE~

D

I,'

OE

5

J.

(ZAL DOEN
i ~

~e,

,1880,

Zwitschersche
Melk, Vermicelli,
Theesuiker~ Blasuw, Sanzen,
Beachuit,
PRRr~ Gort, GespIeteD

Whiskey,

>

t

Old Tom, HeDnCS8~'s
:.

I

SOl\fERSET; . ,WEST.
---"

Nieuwe N~gotiewinkel.

VAN DIL

.':

en

De Paoht
(18 jlll'eD) van "G.ROOT
LIMOENKOl'''
groot 10,[>00 morgen,,;peze plaats,
gêlegeD in de Zak-Rivier, il bekeDIVals een der
al~rbeste in dat gedeelte der. Kol~t1ie eD beh~f\; dT,lSgeen aanbeveling.
' ':;;
J. .1:; LOUW.
!calviDia 29 Maart 1880,

OOLDSClWDT & V AN RENENii"Afslagers.

..'

Jr.• Co., AfBl~rs.

NE80TlI1ONKEL:
EERSTE' K.-LASSE,

f·

nf'
.
n:,~ch-

w. )(OORREE~,

.LOGIE heeft ~et ge~Oegen &.an de' In}) • gezetenen van, Som~~et
West en dil bewoners vaD het St,I1'nd OIi' de naburige distrikten te verwittige~,
da.t pij de welbek~mde
Gebouwen t.()cbehoorj)nde aan den heel' JAMES
G RAY, te Somersel. West., heeft overgenomen
en dat hij besloten is; tot he~daariu
drijveQ van
een

1000 Merino Schaapen in extra ko~ditie.
100 Beesten-vet
'i
6 Ezels goed gedresseerd
i
2 Ploegen kompleet
"
1 lJ&eren Eggo
...,
1 Kapwageu
:;j
1 Tent
do.
1 Kaplmr
•
1 Pomp met Paardekl1\chti
.'
1 Paardernoleu,
ni"uw
.i
1 KrDiwagen
1 Schroef
12 Varkens
1 Geweer
1 Harmonium,
Splinter Iiieu~
VERDER:
:
T..'
I
E
I
6 lltOuu!ugstoe eD,
et-,
Kleedt.afels, Een Kast, eo~.
lUNDELlJK:

-

Kuipen.
Pijpen.
.
Trap (Boven e~ onder) Balie kompleet.
Brandewijn I';e~el en Koelvat.

'

'i

Teer, V.~t, Vern,is, VerweD,
~CIOalll8nl"asco, TerpentiJn.

V~N DD BYL " Co.

F'

2
:l
1
1

.

\

,

· i

1 Legger.
2 Stukvaten.

Lees Hier ~f'.

AaDbeelden, Troffels, SchroeveD,
mermsn8 Gereedschap
n.·.....
'---iseerd
IJzeren Emmers.

JeDever,

1 :

.lLS

KELDERGEREEDSCHAP :

S. S. lU.RAlS & CO., Afslarira ..
,

'A·'
. prl,
e..k ,

Losse ~oederen,

Zij sijn allen 4 en 5 jaren oud, en iÁ bijzonder goede conditie.
Deze verkooping iiedt dDS
eeue sohoone gelegenheid aan voor diegenen die
zich van één of meer pareD degelijke vogels
wenscbeD te voorv;ien.
P. DI V. ~IOLL.
Paarl, 14 April 1880.
"

i 23

AaD hare woning te " K.NOL~"ONTEIN,"
gelegen aan den Paardenberg. in de afdeeling vau
Mnlmesbury,
Publiek ~erkoqpen, de ondervolgende
.,

3 Paar l,eg-,o~eI8 ea I M•• Jlttje.

"' I

L
i

I aan st.,

TE " GROOT LDIOENKOP."
.'!,

: IJZER

'

21 Apri

Op Woensdag

Patent Rose Spijkers, Graven
Wagt:n',Auen;
Kal V
'
rLIKWERK:
een groot
,
I

0 p V··d
riJ ag,

:

;

lO

pLOB

pe'kOokte en Raatlwe LijDolie ..
Lood"it en ~e
Menie, .DCIUC'UIl'IU

Ondergeteekende,
behoorlijk gelast door
Mej. de WedDwe 0, B.:NLLssoN, die v~
( woning hllst veraDderen, zullen

Per ~DbliekeVeDdutie
te laten verkoopen zijne
STRpISVOGELS"loopende
ter plaa~.van
de
Heeren
PIETER EN CHRISTOFFEl.DB VILLIERS.
nabij
Oiciliasdrift,"
in dit Dorp. Er ~ljn

CaitieI e. "S.vei'tign," n. Lo.clel,

Drie-voor Ploegen ~et pat4~n~",j
'. i Do.
dubbele do.
do.
Do.
vier'
do.
(lo.
Do.
enkel~
do, lioht;e~ zwaar
,Do.
,Scbaren No. 5
!
r Do.
do, voor Braaklanden No.
~ANSOMES
Z~e~80he
Ploogep No. 843
.
ri
Do.
:do.
I.
~ggeD No 0, 12 ,e~ }.4,
:
' I
GEGALV ANISEERD
IJZER,
7 8 9. 1
qoten, AaeipiJP~n ~n Pijpen
' , ,
!:E}ININGORAAD,5
I>KAA
f"e_hoekige Stand~rds 5 en 6

DE

BEEFT

OM OP

Woensdag,

.

TABAK, WIJN, ENZ.,

pRE.

K ~ D,

co.

&

B~rI'L &
GEORGE TRAAT,
'

•.'

i.e~t4 ••• h •• ~tl

.

ON't')ERGETEEKENOE

~,BESLOTEN

-

~oete-, KastootI
MacarQrii, uemllleD
,i\ .geltjes; Nt'it .... ,n.l.aG

Drakenstein,

April J88O.

•

I~; KOe

I

OVERLEE~
onze teedergelitfJe
EnEN
~be'der. Mej. de W~du~e wijlen deo beer
J.:P, DU PB~, geb. V l!RWU, 10 den. ODderqom
Vllil'j68 jare u en Il masndpn..
.'
:
. Ui\ naam der gesamtnhjke
~lodereD, :.

J. r#.

!l3.

~N 0

te

:

.. C(I.,

SO, tLa"~e'tr •• t.

U

.

ell vu:

BITT

" met ~pectiale Licentie,. te
(la~william,
op dep 8steD Maart 1880,
deD, WelEerwaarde~
hoer P. FAuaa~ de
heel,' p, J, J, DU 'r91T. ~ud8te zoon ,...n den
W+IEJ, Heer J, J. DUTOI!, vaD de Paa.rl, ~et
jo~eju(yt.
HBNRIB'I'rE LomsE BlrtNUI, Jone'
doebter "aD wijlen deD WelEerw. heer F. ,W.
B.INEU, van Ebene~er.-pee.il
Kaartjes.
8
-&iaÊe ;s.;r:mz:zaA:i
£:
. W. -:zB?E* .

-m~.1

!

DE VILI/IERS, r~URE• Co., Afils.gers.

lilETRQUW

it

'IJi~

Paarl. II} April 1880~

•

E

,

V.alN :D:E.
35, ST.

O~ Donderdá~~d~1l 29 .ezel',

·At

'

SeJaape.

I, ~:.··:~clle~re~ee"e Iiell, i.

.l,'

,

PUBLIEKE VERl{OOPING~

Struisvogels
I Ir.i;

,

: Iilerpakhui~eD, 10. 'ravestraat.

l

~~

Lt

Sloqmboo'"''
dfzH
icl' ve.rtrl'lr:kl'n v!!on
~:
Kaaps' ad nanr Lond~' om den andereo
Di~~'dllll, ria Ma~eiTa ~," (PlvmCtUth., te Bi,d
B~a
t n 'AscensIOn
aan eggeoote op b'p.al~e
lut-i'tlentijdeu.
He' o"rka;,r,j~s .. orl)en ujtle~e~kl
t ... ~i,;eeue :"ermio,I, rin!!' UI~ \ O.percent t.u,ach"n
BilRe1and eJl .u Kaapkolorlle:~n Nato!.
,
Ap~ 20.-iBALMORALC~TLE,
Kapt. \vlu

•

ONTVA;l1jGEN EX

i,

~Nl)ERSON

.

I

~.

:~, CH$ZR.

wer4ell verKhalt.
De HeL 3n H. JONES ", Co:, Afslagers.

Vtn"1 srbi.~u

Bors~lwerk
voo~ Hni'gebrnik-H~becems,
Jandetoffers,
Schrobborstels,
Schoorsteen
~hel-borst:els,
;SChoenbárstels
i!
.
StalbOl'IIteli-P&li.rde,nborst.els,
Dandy! Borstels, "aterborstels,
Speekborstels,
Zeemleer
Sohil?,erkwuteD
en Witkwasten
i
I
.
Viaclilijnen, ,...n KatoeJl, "oor Snoek!!D'
Blad~in voor Bier Bo,ttele
i_
'
.
Tuinacharen
,
i
I
'
Glaa~Pier,
Emeti' Oloth, Emery Po~er, Stopverf Poeder, .s~akestone,
om te Poleereo,
r1Iolwijkac)h en Berlijnsch Zw~rtsel
. • Ii
'
.
Tuin GafF.II, HollandBChe
Gaife14, Vleescbijaklrer."
Timmennan's
Beitels, Schaa(beitels, ens., ens. ;
I'
, i:
I
il
-

I,;;

. ~'

ORTWNT

GEORGE FI~DLlAY

I 'ij- ,. Trekp~t..au, , .. , iet •
~
jare •. ~,.CI.
DEiVILLIERS, FAU:1tE!. Co.,Afslagers.

MAILDIENS'P;

I t-t1!:'

Het EigeDdom r.al den dag voor de V crkoopiog
ter bezigtigiDg zijn.

I

dezer,

I

~UlD-AFRIKAAj.lSCBE

!-ltp.INKLlJKE

i'

, NAAST DE jUNI0!!t BAN s,

,.Mi,.

i

,.

PLKKEN~

I

•

~
.~.

"

TII"rlp,1I
i
("II ROI~de PUIlteli

ST. GEORGESTllfA'f,

Op Woensda g:'21

;'

HPIKKEN,

~t8s1

M~GAZIJN VAN GROOT- :E~ ,KLEINHANDEL,

I)'

,;'.

I

met Vierkalltd

,

G"goten

Aigimeene IJ I.e,'wareu eli ~ell gr ote pa r iïj extra goede
'I..:..
d meI en,
,
ft IJllga~l'

E Ko.n. Maslstoomboo~
i
GEIUUN,
C. D. Cox,
wELL, Ge$~voerder,
zal ala
,JAL de ODdergeteeketide 'publiek doen ver_,
bovengem~d
vertrekkeD
on
LJ koopen te Klapmut8"Station" bovengemeld
Dio~~g,
29 .dezer, te 12 \nDr '8 ~iddag.8~ getal Oesen, die in.Wiimé'rs\:~k voor de laatste
PassakIers geheveD aan boord tc gaan aan d~
6 maanden gegraMd heb~n, uitgerust an voor
008tl(Uj
Alfred Dok, niet tater dan 11 unt
dadEllijk gebruik gesrhik6ii~·
I mQfg6n8.
. J
W. A. J;:v"U( DEB MERWE.
V,obr Vraébt of Paseage v~rvoegc meo ZlC.~
ten- Itantoré
van de StoombootmaatschappIJ,
Paarl, 8 April 1880, ,;
UO~~i No, 82, AdderleystrIuIt,
----------Tegelijkertij.:l eullen "9rd~'n verkocht
,

-i'

WArd &.
IldOIl'II'
VORK N met 4,5,6

NIWi,!,ort lfat&l, aa.nleggénde te Algoa-'
.lijW en;Oost_.Londen, ~een voor het
:~den :Van Pa.ssagient.

'.,'

;"

E~-

PPEN

Tl(ANS:

,t
- ..
KaaplIche,
Di~mallt-Slldl,
Shamrock,
faynt"s,
Zijsd'opJlt'Il,
eu' Insteek

.

EN-PHrkl"s.,

V

Adderleystraa~.

KOCK

~UE:

II

DeD V oorra.ad \'I\D den Seer G ItAf op voor·
deelige voorwaarden
aangekocht
hebbeude, is
hij voornemens dien 'ruw te bieden tegen prijzen,
'die niet kUDneD falen tot e~ne sp<>edigo bpruiming te leiden, zijnde all~ beschik ba.,e r,uimte
vereischt voor don, Niénwen
voorraad, oie nu
asukomt,
'.
Daal' Ir L. er iD geslaag~
is, maatregeleo te
treffeu voor eene góregeld~' toezendiug van GoedereD dil'tlct van oe Lngelschc Markteu, hec.ft
hij alle vertrouwen,
dat Wont l\lcalit.eil, eo pn)s
betl't"ft.. geen stau in ue k.JluDie het \'an hem
.
wione.n I.:8.D,

-......------

in Negotiegoederen,
enz, Somerset West.

D, LOGlg, Hand*:Iaar

1-

ARMI S.-Willillm

Willif.m

"la ExeCutrice Testa·
iD opgemi:lden
Boedel
sal
verkoopeo
,

UJlddll'fl8'teel.:etl0e.

ma.~den

.1I,q"',,
iPi,~t.All'8et~.

April 9.-AdriaaB
K!enllel<h'.
beer Willem Jan St~!en:tmJ;

",,;,.,It.'l'tag,27; April a.s.,

men

ApriI12.-~""IIIIUHI
.&U

Losse Goedereb

Laarens
en 5 dagec.

gewone
Kort. ee", lompeo _, .....Il"".. u
fEeu Item: Dai ia
tiDg van Rijn.t
Bij
unya) wu gepleegd.
geaegd dat de "lIIIMul~~
'fel'1wepll.
WIU!DMr

tbL den Boedel

IS

1

all. rapp:lrteren,

of ""laWD.
Maar mell
deriDa', wannee, meD de ~'me~liJt.e

deo hoer
maanden.

ApriI15.-

JODgejnt' ...rnii'w
Roeber1.a, oud 70 jaar.

deu

_,iRU1Armll.

Ke,kerud

bedankte

er .. oor, d&t req"lI:loeU'nI

wel en wat niet moellt lleJ1IDllKlrlteelrd
dat .. nneer
'fergaderlDg erkend

waarde.

Wagen, 1: Kapkar op Vcren,
Veren,
I S~D Trekgoed com,!,
.
15 ~udcJl,
50 }duddc~
Bluuu.,n Patatas,
i Scbroef, I dosijo
kkeo, SchaB'els, Bijlen,
Nt,Rnl"A.11IeS, Ladders, eD8. eus

meatJ

VEB.DE:R~

275 hs Aardappelen, pr. lJ~.
11.3 lb. Amandelen, pe~ lb.
12 be. Boonen, per 3 bu:Hb~'
Rijereo, per 100 ••
69 bso Haner, per 3 be. h
8 "r, Haverg, pr. 10(Hb.
21 Jb. Peren, per lb. .:
117 Ib. Peniken, pt'r lb.
95 be. Uijen, per 3 ~+

e

s.

o

9

0
2,

o
o

OIlderling Anthonie
I\lI!'fDl~D" lriIlloolfde niet, dal de
rapporten in de krl.nteu
jn,
Hij is er ~()Qr
dat meD niet teD deele
ge"e, IDII&r ill ~un

£ 8.
d.
0 - 1 2 6
2;- 0 0 21
0 -

2 12

gebeel.
I
De PrMea "eriDnerde
laatet i. ge~egd
dat de ~porteD
Diet
Ouderhng
A. KI
no je oolUllol.6n
rapporten niet officieel
De Pr_ ng bet
Hij geloofde niet, dat
ten voor officieel
Ouderling A. KrrDAuw
nutten &leof &llf'll _ •._ .•s.
Diaken A. J.
woordelijk 'focr
orgaan verechijnt.
de eene of andere
in de I'Ilppomn, dan
bn
men d&aromtrent .. n de
echrijvell en
die sullen de eorreetie -.t.1 opne.eo.
Ouderling &butiaaJt 1H0fmelr.ad
nOlr OOJit iu
eeue cou.rant. gwhreveD
en .011 bet ook DOOIt doen.
Maar hij,ontlredlle
da~ MD rapporteur of redakteur
regt beeft nm hem ill 188D bé~eheliJk
d&,clicbl le
.telleD, 10 .1, :,.atet. "48 geech:led met ouderling d
Konoe, toen beweerd ~td dat bij een lompen &&01'11.1
bad gedAan op een ~e-ouderling.
De rapporteurtl

6

1 00-107
8 3
0 8 3-0
o 411-068
0 0' 4;- 0 0 4;
0 o 2j-- OOSt
5 0-0
76

15 April,
16 do.

in
en

Z 'A. Wijnboawerllhoe-icelbeid
Hnismad,
8 dagen loopende
Klok.
de

eene

extra

p, C. THERON,

,

Executrice.

ZATURDAG.

'
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1880.
I

LA ING ia, volgeDl een op Iliet.ele~m
uit Gráhams~d,
DoedérOMr KRape~gegaan.
DR

sateD bier .lacbte
bij i'fergunllÏllIl.
Er WY !reen
lompe .. nvAl j!'edaaD. flifloU
nooit naamlOOI eehrij'flin aan de couránteD.
;
Diaken A. J. Smulll~ O."k ik :heb nog Dooit DaA,m
1008 gelcbreven, met tJiu-ondering
van eeom.,
2ó
jArt\l\_geleden, over de H&ll(liete~itAtw.
Hiermed ... tapte men tan bet Qoderwprp M.
De'Pr_s seide ~ de diAlren J. P. de Villiers
op de vorig .. ver<,{aderirig) bAd hUDa gegeven mil het
\'ol;.teDde ,oortltel:' I

komelt maakte,
blUl vencbijning
te D:1.8-

8TAART8Tlla.-De

ouverwncht
Ámerika.

I

Woenldag
5 Mei
Inll vln dien nnam publieke
i gelegenbeid vnn de opening der
L inden naar Queenstown.
:

F.JSI.ro'WNI.~nillllfldl\l!

14 en

uitvoer
in de lMtstverloopen
t.Anl_"A" de ~n&ielllijke
hoeveelhf-id
,erecbeept door de Kaal*ibe
j.

Wil-

heer
DI\-

de Kerkernad
een " rxoek "nr. l ïs.
'r ziell h.·..lft; om nnn ZE 'rw "llpe" het
gebruik
der Grvota
KdTk 0;0 lf de II. IIlllêCGe
dieasien at tt: slaan, e'l I\I'n~~%iJn er ook een VPI'1O:n!k~rift
la van een tal ledefl, 't'rwnde om een tweede
Eoget.cbe
dienst, eo de KerkertllAd bet niet raadZAAm
vindt, de Hollundsche
~ienatep io de Groote Kerk
alleen &!tll 6énen leel'llU at te 'tun, en er Jl'eI'DI!verd"re dienaten au"r de I drie Leersreá
zonder ~ulp
ve!1'Ïjlt kun oen w .. rden, 11:0" IlttIIUlt
deze V>lrgadering, t.h1lDl niet &110 Uil. SJ,ejlÓlIIDIi8
venoek te kun.
Den veldoen, en dat, IO<>llra er een genoeglMID sIllari.
voor' l'en vienien lee~r
g"'<lnden
is, en soodanig
predik"nt
i. Mn:{e&teldl geworde'n, dat dIU! un het
'ersoek van de mernon.li.teD
aal worden vnld&an en
een t"eede Engelscbe di .. nst d.-s u.ndl\)!'s ItU lCebouden "ordeD in ~n gebonw,
\'loor de memoeialisten
tot d&t doel "erecbaft, eD dat dl! preekbeurten, aooale
die tot hiertoe sijn geweest, afwiuelt'lId door de
leeraren lullen worden waargtiJIomen, bot echter II&n
ben ort'rlalende, om de Eogea.cbe ""onddi~
dal
..

BLIEKE VERKOOPING
vAlI

Israad,

AI\II~ezien

I Sl.effmann

enz.,

\'0

verldesende,

.AAN DE PAARL.

De ~

Ondel'geteek:enden,
bebben last on ban.
geil vaD }dej. 1. A. J. Boos, (vroeger
wijlen den Heer L'C. J. MI5NUR) om

toen Le
oor
te
on

Maandag,: 19 dezer:,
TI

VlttKOOPIN

da' hij aen volgenden brief bad

seide
:-

op te

I

s;

KaaJlltad, 10 Aprill880.
~
van den Eerw.
der Ned. Gerd. Geqleen~
te

Aan den W,,~rw.

I

gJ
t bl'

•

Kerk"l'u<t

"K"'I~Ia<1
J
'
WelEerw. li ""r,- Wij, de ollde~teekend~,
,oor.teUe" en 1IeC01Idanten 'fan de Heeoluti<ln,aan~n4men
op de Vergad.mng
nn LedeDi der Ned. Gerêf. Kerk,
~bouden
in de K()oP~D8be!a1'l
op Dondel!dAlt den
2liIt.eD Maart 1.1 , en op1de Gemeentevenradehl'ljl'
vaD
Dinpdafr den 6deu~dell!r, in
Groote KeT~ bebben
met jl1!noegen de moLi, I!'eln~ft. " .. rv~n diA.kIlD, de
beer 1. P. de Vi1lie~1 be,.ft !tell-nil lCl'-lleveo om ter
Speciale
KerkelUd .. e
derillg
•• n Woenadag den
14den daMr door belli
woiden vGOrlresteld.

d.

voormalige woning in dit Dorp i:
Panrdeharen
Stoeeen lot ~cbilderijeu.
Stoelen, Aanzet W IUlCb·
Iheren Ledekanten
met Matras.Do.U'_'U", euz
Spieg.la,
I PaMlfioe stdot
111tel C'onvortnreD, 1 Hnla.
2 Pfettiacbe Kande~]1
Asiju Stel, Brood en K
•
en bak ken, een atel T
KistOD, 3 Kajateuhouten VI
h
Zakken, GI.. · eb POMleleio"e~k,
A~;~...,ng'1_dS(:b8.p
en stoe
menigte '8nd~re
n dag der Verkoopi~g znllen
MahoniehonteUl
Tafel, I Sofa,

een bUDoelI be""deliJk
I.

oDt'l'lUlpn

PUBLIEK

un

dragen."

rn

Wij _nen,
DA ~&IUI
on~rsl)ek, dat die motie
berekend
i. om de p'''l'gf® e lU~erderbeid der
,......,nWeden,
die !!leen vrade bebben
met de
KerkerudareeOlatie
VO\II den 15den
laatetl.,
te
bevredigen,
eo nemen
daaroQl de mjbeid,
Jl"
_mde
motie ten ''''I'It.e in d.. Jl'Unet dee KerkerudI
aau te beveleII,
hoe .. el wij liefai de Eagelscbe
..,Ilnddienat
den Leel'll"n beurteliopopdroegem
Wij
bebben

de eer te lijn

I

UWEerWl, Dw. Die1lAND en Medebroeders

a. B.

DI

Wu,

A. ZoUTIUmUII:,
P. &uaeotnf,

a. H. L. PI!NTZ,

O. L. BIUlfl[,
JoelU'B

Dil: KQC¥,

T, R'OOII,
J. O. BOYllBYJl,
J) ..... HAtfPT,
J.•O. VOII,

D.

I

D. O.
W.uL.
T. J. BOJI'I(Il'11Il.
I. 1. D. BUYRB8.
il .. Wiet reritrt P

Diab. ka,.: Aan..ri.
.Be Praeaea: ~an~.
"
Diak.., A Kays:
ik 4aa w.tu, 1tIa'CIaI di.
brief Di_ la I0Il
De ~:
Oaadat

clajr

ja OD~.

8D11

doWn ...

Jaed4G ,oonnid·

I

Ouderlillil
Sebutiaap Rofmeijr ,objecteel!de iegen
bet voorl8I8D vu d8D ~
alt baiteD de orde.
op
de laatat.e 'f8rgaderi'!l(
_
aleqbte
gewaagd
't'lUI
lijsten dergenen, die ~b ~j d. ~lscbe
getDeente
wilden uoalaiten die ;sollden mogen wol'den ingesonden.
Hij bad daar reziige lijeten.

ne Pre_ootkeodeluiil'llkk'elijk
d&t hij bGilAll
de oNe w.. g'ew_' ~~. de, brief 'foor te 'e&8o.
Be' ltUk)ad alll!rbe~
betrekking op de saak die
voor de ~ergaderinlf..
En bij b&d al.echlA lOVereeDlromaug be&«"braikgelWldeld;
WlUlt ook op "orige
vergaderiDlfëD wareo e~teUjk. i~zonden
dokllmeoteu vool'J(eluen.
OtlderliDlf 8ehU~

Bofllleyr zeide, dat bij nn
IJ8l1.'enlijeten sonde overl~en,
"elke men bem vertocht bad iD te leveren.' Zij hlidden alleD ale volgt;.~ Oaderling lloflDep!.preekt
tiegelJ beter .. ewn Aan.
BI, weet dat de ie,k~raadanipporten
nn de .. Zuid
A.frikaan" doo.gun. ,,~l mWJ(tet' .ebt.erwege laten da"
die in de andero C(mratt.e!1. En Jaiat dur
kntJpt de
ICbo~!Uhem. Hij tOa .aar al té blijde &\jD indleu de
.. Zuid Afrikun"
".',.eer
.cbter .. ..ge liet. ,&OQdat!le
aandaeht d. gemeeute minder .. erd bepaald bIJ de
oli6toNche bpriolea
d~ ouderUagi in deD Kerkel"A.d. Rm,

EN HET PAR-

DE KaNINGIi~ TERUO VERWAPBT.
HET MINISTERIE

AlF TE TREDEN.
LOOdea

lf)"April

Hare lIlajeetei L komt Zaturdajr, 11, ".0 liet Vuteland, ten1jr" al. wannet'r men verw&Cb~ dsL het Mj..
niet'uie UI aftredeD.
•
De Wanrick ea.tl. ill te t>ty.m.out.b ~kj)IDeII.

t Dat it ..aar. ZOO.bar. dat ,,~Ie ledea eT ",.n h .. j~
lelden of de beer .... n nljn,
na de onb.eaache beJI'geIllO;;
welke bij bftd u:oetrn
C)ndergaan, .. d ,oiL ",eder eeD
KeTkel'1uul... ergadnillg soa blj.. one". ZEd. bl""l dell
~It weg ...all de "oorlulifte n .... dering,
En Idechu een
lev""d"
plijfYbese( bewoog hem, ter Joogste 1pt"Clale
,ergadeTlUg op te komen.-,!Bm.
t oe rappnrte,l1' erkent bet mogelijke. dat de onder
'tIlg cLtt hetf\ gescgd; doch v"rll laart d.t de redenaar
&00
IlftU\A'nhangeod p.... Lte. dat er lllooiJeliJIr: iet. mt
uJoa declamatieo .u t4 maken.

°

-,
j

Het Goede Tempehelscl1a.p.
ZITTING

DER

HOO.

LOGE.

De derde

uti

ZIJn II] allen leden ~
Ik kan dat niet '~Il'llen
(HIJ ret.,
dokOlUflntl'n)
Z, lejI'lleli DIet dllt I J

SebastiAaJ B flnPF .. } t er op dllt Ul
'" pnr~e
pin CIDjl 0 8I'lvh
under
bl~
DO<l1 do k ril
• tijde "",,ren
name
QJl I
Il I·
"ltD vorkn ~ I
to I Z pn ti t ~ Il c I t4 el''' sluk :VR'
af!!flnp
D
J t w lIS omdi t er prt'811ei "'ftS jl'HLr I kt
door
e
.«,der UII,ll]ne kinderen
nftd tiJ
reeds
hadden
cteekelld
1.:1) waren cl ter li! het En .. elaeb
Velél'l
badden
ok:! I{8teeke d
TOorn I Aan den
k:mt
van
de
flllnQnrstru_l,
enkel om DI!.. Steilmann hier te h ud~11 ell bmdat ZIJ
J cb onder
,IJne herderlijke zorg \VI d~ ipb nts e n ter
WIlle van Z Jne Hollllndscbe cl onste 1
Hij seide dit
..onral opdat men h et zou k mnen ~!!':ren
dat er
DNlmteekel n)leu onder 'lIbcl '" voo "'endA la waren
nrkregrn
).)Rn ... aren er 180 I~rl ng" I d I
~elsche Z ndllllschodl In I t lokaal en oolr kinderen
die n de Zondlll(8C!hool der Nleuwtl Ko!lk ID bet
Enllelscb w.::rden ond rw zen
DI ,,"ren er DIet
bl)jlev gd êvenmlU
1_ I erl '1!l' vltn tie NorwllAl
acb)(J1 G od Hope SerDinary
f van Hi' Sb1I",
DiftKe ~mllla vrQl'g f onder de 330 van vroeger
Ileen leerl ngen vnh de N rmaalechoo
el Good Hope
Sem nn y begrepe
w re I gewest
Ouder! "Jl! Seb, HolmeYT - Welvr\v
Pf.aeaes gil
hebt de ofliclele dQCumenten
~óór lt
Ik kan op
die vraj!en let II t ot rden
Disken Ilentl z Id
dut Ouderl n~ n f neYl' zoo
eten
I ad lI;ewlI8gd van yerooonen dra de- hjSten ter
'II' lie
tn
Ds Sl6glll1lnnS Iollsndscbe
dieasten had
den 0 dertetlkend
Zou De St6j!'m~nn
indien hl)
h er bleef roor de En,elsche
ledeu )'Wel JD de ~Iel1enhe d t Jn due 'HoJlnlldpche
dl nsten ...ur te
neme 'ill] meende dat ZW Eerw
VClllPDSreeolutle
nn 15 Maart, gehouden zou I Jn om ~leeh s E gelscl

8

ss:
20
280

n

KWIJtscheldlDg8
met
huid en baa.r
do meesten
ook verwacht
den Prokureurgpneraal

-gllat
ontdaan
dit plwmltrl)kend
aan SIl Garnet Wolseley
toegebragt
en aangellen
nl die vertegenwoordi~ende
wetten
faft kWI}tlIChótldlng
eene IDdemmtelta"et
en aangezien
In de wet
Rebellie bepa&ld IS
afdoende
beah_n
zal, of
op
gedaan IS daarom behoort
.... _-"
•••
1
86ne Wilt van kWljt8cbeldl
Ir
gell)k800rtlg
gtlpuaeerd tlJ w.:lrden !
dune
Illllilen 'dat sul keel
betoog Alleen Tan
Spe<::llien pieltbe .. riler yer ....acht kon worden
we 01Jil Ulet ve wond .. ren het !!iebell d te
door d~~i te enwoordlg'lu
Prokureur-Gen"erael
Tran,vAIII
t Toont klMrder
e I meer afdoende
'lOl) t OOI~koudeh de ellendige red Dludelen aAD
de ltellermg de toevlugt
nemen moet om
wiliekeuhge
Iln o,erheerschende
handellogen
te \"erdOldljlel
Indien
bot regt rll]k d"pnrtemeDt
aldlll In één
pllgt o~er bet boofd geuen en afge'111'11 en mOtlt wallro D worden II} S hemels
II8AID onle wlhtaJre regenten en hunne onderhoonjCen
nieL In elk oplll"t b ll'ell de wet verheveD door 86ne
&ete flin Ol
JlI~l!'e ... elgevlnll ~ Waarom
DIet
elkên mihtlluen
mllnmet die toevallig RIIn het bo afd
van uilen vlln dit on~elukkl~ e I vertrapt land wordt
benoemd-hoéleer
~IJ ook door het ,olk gew&ntrouwd
en Y1!1'1Ichtm~e wordtln-tot
eeDl!{en reg1er en lane
aan!l'e8teld o\"~r aJU zaken hemielTen en de zl)nen
betreffende 'I Dit lOU voorzeker
de eenvoudigste
weg II)n"
Een I\nQel! merKwaa.rdlge
eplso:le Uit dezeU':ie
he.rlequlllade
bewijst dat het gozond
velstaDd
en onl\f'ha "eIIJk
gevoel toch
nog een f'okeleo
keer biJ le debatten
bovenkomt
mant tovens

o ..·".,Cllll • .,..,n ... oordenlaat

ue

dIaken de VUllen
Ouderhnjl
de KQm
wIde vÓÓrd.t m~u overl!' lil'
tot de b6b11ndehng der moU .., w"ten ,,1 de nrgadenoll'
de motJe TM 15 M4IIrt besch Dwde AlII ver let !lJ
De Pru8i'S lelde dat op Je vool'lMlete sJlOCIIIle
veJ'jl1ld"nl'g WIlS bPsloten die reaoluhe In reTune te
brenllpn
Dlur de royenn~
was
<lV n et II'PlIChHld
H J meende dat aJfln dllllT pb}
dB' dl!C1lSS1 moeet

n

de
-'\0

l.ltl'n
Men kwAm overeen

es
te

w
te

zoo:

aDj;

t~
tl'"

"

le~

zeD~

dl'!;
er-;;
M~

ue~
i'i

ou&
veN

dil questJe der Nyering

l

IJ ...

eel'8t af

te hAndelen
Diaken $mnts
Ik stl'l vo< r dnt de rtsolulle van
den 15den Murt _geroyeerd word.
De beel" J M Mj\rqullrd secondeerde
Diaken Smuts l1)n Tool'8tel toehchvndf
wenscbte
te "raIlI''' wet aanleJdmg had IIPlfe"~n tot le beroer nil ID de gemeente
100RI8 die do r ~omn Ige bladen
'lIOns Ilenofmd?
Dat er teue ber erll !I' k8tond Wftl
oum sHeull1l11T Die beroenng Will ,I)ortgesproten
UIt
de mot e van den heer Juntl
destl)ds dIaken 111 onze
gpmpenlej (lmtrellt staPFe
te w.rd n genomel ter
-.erkn Il qg Tan meer Enpeleehe d fn·ten
op sprekel1! vooJjSiel wU dIe motJe verand.rd
In dIer voege
dat er aBlI de Erll'telllChe leden 100 1fordtm geHlla"d
welke st;ppen Ill. bereid ... lIren te nfmen ter nrkn)
!lInIl VBn !Leer Engeleehe diensten
Die En,plllChe
leder wll1e1l daarop gel'11ndpleegd
MAAr Wilt hRdden
I)
lle&II8D1
te IAillfen mets
Hadden 1111ledW8ald d.jt.n was dllt te wI)ten lIan ouder! ng S ..
t1l18n HofJ!lleyr dIe op de Enllelsche verp'adenn~ de
"oorn8aqlllte
woordvoe der WR8 p'e....rp!t
Sprpker
",If W!1.S er DIet gewflest omdnt h J niet dtl J. nll~lscbe
dlen&wn bPzoekt en daaron
me nde dnt h IIIlAt op
Ge Enl!'sleche vetgRaennjl
behoorde
Hadden
die
Enllelscbe leden nu lela taattl\llJ'!! Jlel~v"rd-een
jlua
l'11otel jat of loo. let8
Nee
meUl
\V J hel ben
'<Pel geboord val) peT80 en d e beteld waren £25 en
£50 pt'r Jllar te lI'even en van e~ne IIl.t VRn £2()()
Maar tocll er k ... am DIets voor dpn ~p: Ku nen ZIJ bet
on@ dlln kwalijk nemel
dat WIJ et Wil" oblpcteren
dat Ds SteilmllDD ous %ftlworden oMoomen ~ Oudtlr
ling Hofm"yr
Wlllt dat dat I Jn zWllkke punt \Vns
DlI8rotIi faf hij te kem en dat 1)8 StegJDRDn Ol li
~et zou worden "ntnumen
II1l1ar dat hl) zou voort
118an tIiet ook Holland~ch
te preke
Hoe m est b )
dlln Da &te!?mllnns vpTlehnnjl'
op'lllten
dat hl] DIet
kan voottl1aan met n twee talen f.e preeken f Wel
de EngelarbeD"
hndden ..eel beloofd mRAr DIelaln zwart
op "'1t-El) hndd...
Dlsis gedRAn aan het
ftnantJ~tlle waarop bet toch 0< k uok"'llm
Verder
had ot1dnhnll
H fmeyr zlcb zoo eveD aan cene on
)nl~tb~jd schaldlJl Jlemllakt 10<.als zon bl ,ken ... lIn
neer h.5 een u tb'eksel voorlas n t bet rapp' rt van een
der )01l18te kukernnd.vergllden
yen .. erschenen 10
de Zuid iJfrikann
'VII8 rillt rlfPpott verkeerd daD
~on o~deThDg HofrY ..yr hem oornge1'#n ---Oudenlng
Seb
Hofmeyr
ubjecteerde
tegen de
Toorlulllg
III" bu ten du orde omdat nleuwsblRdrnpporte'D met offiCieel ZIJn
De P.flU'!!~8"elflerde d aken Smuts le h nderen
Diahn
Smn:.8 glDg voort met een uIttrekeel Uit de
Zuid 4}riJ>nn1l voor te leIen
OudëThnlZ Eofmpyr 'Iel bern andermaal lO de rede
H , obfcteerde
tellen de voorlealng
VIe filpporten
hE'bben .geen offioete ... aarde
De Fr1ll'8~8 b<>du dde den broeder ouderlln~
dat
u aken :Smu18 het rllPwrt !leen,:zID8 als een offic eel
~ uk "oorlaa en dat lelfs met had 1e kenuel}-jle!leyen
II ) le~ .lechts ... at zelfs ID het Parlement
ge-

ooe-

bru keh}k wns
derhng 8eb Hofmeyr
WRrll1 Ik zal DIet lint
woor len op betl!'een stut
ID courRnten
mj) op dil vergadenng
OnderLinll AmhoDle KrynlllJW 'ferteldtl Tlln een lAAk'
d EI blld gedll!nd ID de Supreme Court WRarlO ~n
~d1>r
gélUlll'en een CQUTanL ... lde aAnhalen betgeen
slech\s met con~ent.
n -belde plP't1)~n ve gund ... erd
Il J Wilde dit! de PI'11Hk'8 eel'8~ bet TIIpport lOU na

o

zen
Oudel"llD!!, de K oTte hield staanoie dat dlak"'D Smuta
treemZlns bUiten de urde WAll
In het pllflement, bi)
pubh ks verg~ennllen
ovel'111 lIIogt men al~
100Hel mpn lust blld vourlezen u{t COQTllnlen Toor bet~
!l'een bet waRrd ... as
Meende de tegenpArtlI dat het
rapport lDcorreet
... u dlln kohl}
het curnll'eren of
teJrl2len
Ik ontken dat b"lfe~n daar IItaat eorrl'Ct IS n

£317
warde

W e~evlDg

te preeken
Ouderling
Holme,r
k"","m tenll! \(JP de resolu le
nn 15 ~!8fJt waRnn gl'le~d werd ~t de zor" voor
de EngelsdfJe leden Ran D. Stellmllnn werd opere
dl'11llen
MlUlr Da. 8tel!'mA n had gt'rpgeld elken
Dond ..rdng' uond
een H )lIa deel e dienst
n "de
HII overst"at
Spreker
bad
u\Vt'1lscht d t Ds
StCjlmann elie HolJAPdsche dienst zou cl nu uer ..u en
daarom ha4den
Téle menl!Chen I eh IInder Z Jne zor~
g"" eld ter (W!ll., •.an Hollnndsehe
dlen~tel
DiaJ;en J M MIllqUllTd seeo tieeTllo
mot evan

~

stnnt

voor een

Engelecbe

dat bet geen

kanB heeft

om ZICh to doen

~hlkecbe
I.ltllllg
van dol WOItellJke
HOQge LollS WilD ZUlll Afnka; 'fera ll'ehouJ.eu In de
1A!reual M.utual Woeoedag nauuddag ~Bet Comltó
over de emetltJa.len
TIIpporteerdj! \1~n vertegenwQor
dlj!'eT8 10 UUIJI' nn even logo!
De ROOJre Logegntlld ....srd ¥n tien Jeden g~$ken
ComIté d
aaDlle1lwld Zl)Dde werd bet TIIPtort 'flin den Hoogea
StlCTet.an~ voofll'ele:en.
Dne nleu"'e
Logee waren
opgengt
en een al der "IAat opgef1\eht te W rden ul
Olldlahoorn
Ken te Kaapstad lutd ibet ledental meer
dan verdubbeld
Een door b ..~ Ultv<>eJ:eod Bew nd
bepaalde
BIIwr teil gunste 1iAU de f.:lodsen der
Hooge Lo;!:1:' .ou III ~epwlDber
"ilO stapel komen
EeQe clTC)ulalre aan de PrediUnteD
der ProVinCIe
WftS ter perse
Het U lt ..06l'1!nd &'1'0104 ... 118 gedu
rende het Jaar achttien malen venraaerd ,gewee!t
De
Hollandëche
RltualOln ... aren $ndlihJk
tot gebrUIk
fCer~
Er waren m06l)tlhjkheuell
geweest In het
verknJlI'en va 1 bet benoodlj!de uu Kngeland
ABO
mo~dlilende
Lne"en ....a·eD ontvaD,!!'en Tan buiteril ...
glls
Ue KnY'Da LogO) bad de wO<ileW r.aal daar ier
plllBt8e
Die TRn Mowbray hadj ht!~f lDdt.mo:tllt eener
saal gelegd
Het geUll leden ~8 biet vijf en leven
IN POTClJKl"STBOQll II eene cOlmDBw"e Wfj,rllJIllAJm
tig verhoogd
WI}aellde een tób1.al nn
90ó De
geweest om voorbereidende
Inkomsten
W&rell :£176 waanan
na uitbetalilllt
pen ,nor de dllarstelbng van eene M.eilijelliscl~o!,l,
:£13 batijr ealdo overble~t
Het .. ldo "an besit
rapp()Tt.eert hue vemgtingen
IR de Tr·ailano,dl.
boven sehuld was omtrent £68
Het rapport ... erd
het bhJkt DIet dat :iIJ groote ondersteUOlng
In hal den gesteld der OommJil81Il vllil Besigbeid,
beeft, wllnt sl~cbla ~omlre t tien Inndereu
WIUlfl a de vergadenng
tot leven UIU'IIdJourneerde
hMr tollgczl)gd en op MA mdt.g 5 Apnl tOIln
ATond ..ltt.tlDjl-Het
Creden~r
Có.mHé rapporzaak eene pubhek;, vergadenng
zou
teerde een andn afgevaardigde
en van drie Oandiden mllakten slechte vier beeren hunne ,!,~"rwcIDIlil!lP'Il',
daten voor den Hoogen Gnwl
Nadat de Graad gezood~t de blJe~nkomjt "erd ul~estald
ecbonken wu
werden de ve~ere Terncbtlngen
gegende 1 \\ 06!18dag
Omtrent den
daan ID deo laajlaten graad
De Hioog"aarde
Opperhet blad van Donderdag
meta
tempeher
lu zIJn rapport voor, '!Itaann boven elll In
Eer'if Crellfwell IS V ocrsittee vaD de
des Il SecretaM8 genoemde 'llkeill nog voor k ... am,
ml8lle
I de CIIodldlltunf"VRn den heer 0 UW18 ale een werk
dad li' protest tegen de geld v~kwiating
bl} verkie
ZlRilen ell waardoor de beer L.eW18 Ilch aanbevolen
had hl} de Na.maqualnndecbe
Inelers.
De hellume
(Ten OVt!rltnllll van RAgtet DwiJeF')
werkm(
van Di8tnkt8-conven~u)1l
werd genoemd
VIOTORI:\.
WEST
Inric tlDllen werden
aan de h_nd gedaM om den
Hoozen Graad te ecbenken un lejlen daartoe gerech
lJ~dag
8 ÁprU 1880
tigd ID bUltendlltnkten
Gehrt!~ un fondeen had
Alln bet meer ultfoeng
rapport va I de Nilnt~
de na atel111Ijl van een Matillheldsiendeli)ll!'
gestremd
ontlecnen
WIJ het Tolgtlnd..
Geen app I en g6tlle VrajleD otëirpun~en van wet en
Hilt Hof foor de distrik ten VlotoriII
en \ orde waren v or beshi!8HIIl op'JiI'I<lnden Het Bewind
CarOlITVon werd
~eopend
door dell E"del Atlh~b
had I de volkow~ steeell!temJDI~Elld
I&lUenj1:ewl!rlrt
Regter
D"yer
ten 10 llIe
De heer SJlol,Dolt WII8 D rnpp; rten der rll!tnktsvprl~'tnwoor~h)(enl
gR" .. n
vervolger Toor de Kroon
een belnogn}k overz cbt VAn het :!Werk ln bunne diS
Al d~ )(evRnlleoen werden ID het dok (le. Dank tnkten -De Generaal 8uperiPWI deni van K nder
der bescbo.ldlgdan)
If6pLtRt8t en dl6j!'en~, ;telke
tempels rnpporteerde
dnt bet wli!gbhl\'"en van bencoechn 1l' plJhttan Wërden dlldeliJk gcvonn18d
dlildheden een groot toenemen ibarlll let toch wIlren
tdl
J(JfI &onrtboo}/ "" Jrm Kaffer stonden ~h
i~.ljCd
er dna D.,UWU tempels owerrehl
en toor een ner
125 !!LrUl8~eeren gestole I te hebben het élg'Jidom
dell WIlS er appllcaue
oDt'argeh
De rap? rtpn
van WllIeiD Adrlft.n
de 'Vit
wone.de te G,~bo
werden Uil het Beugbeld& Coml.~ overhand ilO Rr
ID het dlstn~t
OAmanon
De ellrstllenOOUlde ~Yan
werd besloten
dat de H~e
I{Jlppet1I1R en Hooge
I!'ene pleitte 8cbDldig en hIJ ... erd gevon,iBd tot 3 MII8N'Cb&lk gekozen
ambte aten zouden ZIJn
jarel! harden IIrbeld
een vroeiler Nn018 t;g~~ )lem
lJe volgende ambtenaren
wedden foor het JRRr
bdwelen
zIJnd'3
Jan Knffer pleitte ook ecbutm\i en !lakale
-HoojCwllllrde
Oppe~telDpeher
Ds E Z J
kretlg I} mllRnden
de Beer -Il
RnAdlleve
Bró iJ B Smithers -H
.mk,IJ Stuurman pleItte echuldJg anll dH!t8~1 ~an Tweede Tempt'her
B!\ S J l'Ifarcbant -H
8..er
9 b~kken het eigendom Cbarel du PlesSIS tno JAj!'t I Bro \\ J MemnJTton -H KllpellallO
Bra
F
pan distrikt
Onrnanon
Vonn s 3 )arel! qwden
Kle1D8chm dt -H
Manrscbalk
lko J Budgtl-H
arbeid
Snp KJnderwmpell!
llto W Tborne
(';'Aarle. Webb I'lfnc Bacon en RobNt ~ttth
De volgende IlmbteUllyeO werden Mngeateld
-H
stollden beaebuldlgd
MD de m18dRad va I b liJbiallk
Bode Bra ~ I~ -H ~cblldwatht
Br Snllpe-H
e I bet stelen VIII een nMI macblDe een kandttl\llr
A. Sec Bro J R MernngtoD -H
Illllpm8.llrscbalk
een lamp <ee l,etel enz het elj!6udom van Cflaeon
Br
Bloemel
t
1-herop lJerdaagde de H Lo"ge
Jacobus van Wllk un V ct-orm West
Alle dné ge
tot llonderdag
nd om bnlf 8 Uur

gelden

selde
Ol de EOJlelschen betalen
De Volhstem besohriJft
het aldus
en dilL IS DIet regt Daarom etelde
Wil vernemen dat er Woensdag
nog al wat leveR
per)1UU' zouden bl)dragen
F n dl~held le be,peuren '1'01\8 In de IInde18 kerkhof&cbuge
lWltv,e18't<lrinR-te Tiltwekken
'ifll bl) dat de IMil der WetgevingToen de wet op de belAst1ng
vuordat de (de
"aD naturellen
beaproken
werd
Terdeducde
de
lt niet
SecretartS van NatureU"," zaken de belR8tlng "lIn lOs
~~Igellecl~gezil'ld, dat
de HI)I \ tegen de voolil(estelde 20e per hut op grond dllt 11)1
lOU Willen
afbreken
tet1dergebefdtl
Pap" ebi)
lelf den IDla ders altl]d
(Er
beloofd had#n Mt de belasting met booger dlln lOs
n)den
per but ... edn ZJU Dallrop IIntwoordde de beer 0
TIIpp'omur
K Wblte beel JU18t, dat t ecblJDt dat mondelinge
ruU""lI1om~,n. dali zouden
beloften I\8n n~gets gedMII door onze bestuurders
nRlluwgezet
worden nagekomen
doch dat da schr f
tehJke btllof~en door de autontelten
MD de blanke
IDgezeteuen
dee lauds
gedRIIn en door de KoDIng II bekr~ebtlgd,
zonder omslag veronnchtZllllmd
I
d I
\ en openhJk gesch nden worden
loen vervolgens de
ntegen ee
begrooting I~ comIté Ileneraal bebllndeld werd -stelde
lI:elloolAQworden als het voo18tel De
de beer Wblte voor dat het aalllns van de KolODllllen
Dil StegmlIDIl werd aangen~
Secretan.i
mpt £2 0 '1erhoogd zou worden dAar hl)
later Dur eldel'8 vertrok
HI~ &ag dllt bet elllarl! Tall een ondergescbikten
beambte
leenen tot lete wat "oor een lecTll8f
p £200 bo'lié 1 dat flin KoloDlalen SecretaTl8 bep!lald
en hl) g~loofde
dat bet zeer ~as HIJ kr'1 g ten antwoord
dllt bODOrllbele leden de
men DI!.. Stegmann
dwoDg I~ bejlrootlng 'lhl wlJllgen mogten m"t posten te veM!UII
pr~lI;el)
Men hed gezeild ~
deren ma&r Illst met ze te VlJrhoog 11 r I Toen derhal ve
In de gl'meente
had gebrag~
de post van salaris voor den Oommle8lU'l8 van FlDan
tegeQ be oerte ....el tp.gen orben en Inkomsten
aan de beurt kWAm mMkte de
een ander ameDdement
lUidende
heer Wblte gtlbrulk van den hem gegeven wenk en
.telde voor dat bet met £2']0 vermInderd lOU wor
den ten einde op gell}ken voet te StlUlD te komeD
met dat van den Kolonmlen Secretan'
Dit ... erd
door de IwgeTlng tellellgestaan met de veTt!tommende
verontllCbulli gl jl" dat de heer Steeie )lIIIrh}ks £200
lUID de IodllChe Rtlgellng of een Indisch
fonds te
betalen heeft en d ..runlve £200 meer snlar ~ hebben
moet' t t G& voort, heer Gbarles
Kember
\\ h te
Hoe ... el uwe oppoSItie vruchteloos
zal.l)n
gehIk !lI)
badt behooreu te ... eten dat 18 welen zou kan II)
toch Dog meer
nieuwIgheden
halen
UIt onze
onhandige
Ildlen daD DIet openhartlge regenten

I

I

e

I

Wel,

I

I

I

,angenen pltlitteU niet ecbuldljC
\
De getuigen IZeboord lijode bTllj1;t de Junle •
ver
dlct ut Vlln scho.ldig tegen Webb enyan nlaucblll
dl~ tegeD de andere twee die natuurliJk! onl,f)"jlen
\.J
\. \,
[J
~J
... erden
Webb
de roods 6 maanden Imd
VIlli
\
gen I had doorgebTIIgt
kreeg nevens eens
bge
[WIJ STKLLI!N ONS NJKT vIUIIAl!fYWOORDELl1K'l'OOK
.... ruschu ....lng 3 maanden dwangarbeid
J DR GK' O):LENI! ONzr;R CORBI!8P0NDB.NTIIN-RED 1
n,,.el JohflllOll een kleurhng etond
1 Ivd 1
van den dletstll\ van twee osaen het etg~n¥GI VIID
DE NORM \ALSCHOOL
Johannes
Petrus Louw
2de dat bl) 48 bpkkri lDet
1880
hlltlpg Md gestolen
tien blikken ulm el1 vier bhk
KaApstaP 15 April
kep II11rdlDe8 het eigendom van J k R S~rett'& 00
Aan len &dakt"",.
PII!ltte met schuldig
1\hJ beer -Ik
moet u eerb)k ZE'll'l(en dat jl J een
flet billek dllt de heer Louw ge"lIpgeu~ gt'Ó.buurd goed wer! bebt ~edA.Rn met ecn artikel ovor dil Nor
had als dn)v,!r
en bem bet bestuur 'had tPllêdfl\jlon
mMlschóol
ID uw kra t te pla&t8en
G] heLt bet
van eenen wagen beladen met koopwaren wellMu h] bart deretudenten
Vlln d""
r cbtJng verbhJd
Induw
nAl'f Victor a moest brengen
Te Zuurpo~rtl.(lP den
ZIJ manr durfden
Z J sOlIden
U openhJk
dllArvoor
wtg nnar GrMff ReInet her"'Mr18
yerkolclib' I@van
daDkbetuljCel
G) zegt
De leerlinllen
Z Jn ver
gene twee van de o8l!lln beboorende bl) bét épllin dRt pllgt om h...tll) 1'1)dAar 18 n:aak VII den of DIet de
biB dreef
Hl) opende ook eene kist met ~eren
Enll"lech6 dienst bJ te vv nen
het «tAnt h 10 vr)
die hl} vervoerde
en maakte een vrIJ gebrUik van om de HolllUldscbe
ocb\.enddiellllt bl) te wone
doch
Wl't Zl] bevatte
100dnDlge bljwomnf
ontslRat htln Diet
au de ver
Ultepr'J\nk schuldig
Ton DIS 12 maanden
pi j{lIog om bJ de E jlelBcbe du-nst teIlenwoordill te
Gert Piennar een boschmlln pleitte met ~uIdlg
ZIJn
Ik hfb vernam eo dat ZIJ Yerpbllt ZIJ de En
a~n het ltelen van ttene merne en "eulen, hl!iftlgen
8cbe d en at bIJ te ... onen
docb dat wd en I) de
d~dt Tan John & rd 2de vlln een geweer e~
toe- Hollandecbe dll'nst verk eleG bl) te wonen
Z J be
~boorende
aan Saul A.dam8
boorh)k daarom Ran del pTltlcipllal mneten vragen
I De JurIe vond hem schuldIg
en dMr er eene vroe- Ik weet leker dllt Indien Il'J dit ge ... eten blldt gIJ
gere mlsdRad tegen hem bewelen ... erd ... erd .1J ver
Wilt ernstiger er op zuudt glIdrukt hebben
Ik kaD
oomeeld tot 3 )lIren barden arbeid
u verzekerell.
dM Z} blijde
zullen
I lil
daar
vRn ontalagen w worden
.Ilie arme ]onllehngen
OIVIELE
ZAAK
..
worden ml88Chlt'n verdAcht aeml Englllecben
te ZlIU
A -w:IBBE VI .G VAN llEERDRN
eo kunnen VRn hunne
ZIjde mets doen om van die
Advok9.llt Giddy von klager
Advokaat SQlomoD
verdenk Dg bev I)d te rll,ken eD het II omdat Ik ID
":oor verweerder
hen belM!, stel dat Ik alt jn uw
blad "erlang ge-

"Ql)I)ESPO\..T l' I)L'NL l"Il

I

I

D t wa8 eene IIctle dOOI el8Cher lDgadlëua tegen \ plll8tst te zien
~erwee~der om £500 schadewergoedlDg we~e.8S door
Er 1800hter eene andere IRllk wll&J'Over Ik wensch
geleden verhes door dat ver ... eerder een dlU.n hlld te I!ChTl)ven Z J 18 delle dat de nameo dl ..r sLu
&ID~k~ 11 de OogersrIVIer op zijne plaAt$ diirerbult
denten op de hJst der Engelscpe
gemeente
te lezen

il6tD

.~n

~a&I'doqr den toevoer vs.) water van de zt!!lilanden
a~
b bt
tIk
te
dat
l
e sqher nf8n )deode
IJ e groo p'e I)
l.~gA'en
Il) er Die ft vlln
nu anleldlDgl tot dele aktIe 18 gereedeHlk op te afwisten voordat ZI) dIe In oe kran\ sagen Ook stemmaken Uit de etuI eo , van den elscher ale 'il) hoofd
men II) daarmee Int geheel DIet o:reTt!en Vloverre
k In bl nag alle ~l zonderheden door ~ndflltll geLUl ala Ik "ernumen heb
e Ik weet ze~er dat miJ nJet8
bé
t} d
d)
dlln de wIlarbeid 18 ter Gore gekolDen
ZIJ z~ell
Ala eeD verder
beWlJ8 dat de ij.egerlng
zlcb
I!IIII
ves
19
...
er
d
welDlg of DIet bekreunt
om betG, wetgevende
A "Ieee
de Bl8Cher verklaarde
dat nlJ stdert vI]f
lit z } Olet weten 11' e hun ne namen opgegeven
e 1...
JAAf elgenlllLl' ... .., van de plaAla VlakllrllAt d e be
ben
Het SP1Jt miJ dAt Ik l.Iet bun niet zeI(p:en kaD
hgchadlm
dat ZIJ zelve lU het leven geroepen
I'(tensd ... ordt Iioor de Ongersn Vler "'RllriHi hl] ge
De beer JIlnt!
wu Diet op de Normaal.school
heet\
ha;llilt de Transvaal van potchefstroom
IIVoon
ater te ontvIInIl'en ter beepro.ijing
van Welligt kunt lf } hun dat vertellen
(~o
blad
tusachenbelde
gezegd
dat
mode
LJD landerijen
De pillats Bulfont61n fao ,".lInner
Is bel DIet ecb1lndehJk
mijnheer P
moedig
do regten
des lands
optreedt
~er hgt hooger dan VlakkTllal
EeDl.gen til!! géleden
Ik hoop dat de vneDdOln en betl'akkinS'en der Ion
en de Re rlOgB dwaasheden
eu magtsaaomntJ
badden l!lecher en Terwtterder
gelllmeqhjlt ,en dAm gehngen navraag mogen doen naar die Ul.ken en zIen
gmg
ID het
aangezlgt
wederstaat)
een mooI
IQ de nner
gem9.llkt
pn wel zoodaDl!!i djU: heldeo
wat er kiln jledaan ... orden
want
IDdlell II} van
leder aaD &lJn eigen kant een gehJke~ tGél lOp vlln dien achterdocht
dat 11J eeml Engelaehen liJn
Diet
8taaltJe nan
water lOU hebben
Dat plan volaeed gOed j maar de ontslagen ... orden
uI bet Ihun grOOtehlka tot nad8ll1
Zoo kOIDt
.. m brak en "erweerder
mRo.kte ln JuhJI!!' ~n Dleu
strekken
ale ZI}!omsn om de NOfmaalaehool te vel'Maart Il No 173-zegt
ze-eene
kenmag~vlDg voor
wen maar In plaats van regt UIt 1(l0 al~ de eerste
lal"D eo publieke plllat8en 111 te oemeR
Met d t In
Zijne Excel! ntle de AdmJD18trateur
... ordt
geweest
legde hl) bem echUID' aan zoodst uw blad op u nemen
zolt IPJ aU] grooteh)ks ysr
hebben gelast
dat zekere SeeUe van de
Ellae,IJIC:be
Leger
DISCipline en il uullltie
WeL
Ik heli M)n beer
Illscher gebeel geen water mtter kreeg E~r
za Ide phgten
(C! eD 43 ViCL) Tan kr~ht wordt ver
ABC
'ti mud saad UIt en kreeg daarvan .Iechte 80 mud ID
provJDCle
WRllr ter wereld komt
111a&18 ..an eeo vllftlgvoud jlen oogat, ~ jila hl) ,er
IJ komen IU een Tolgend nommer wrllj!' p dezen
de AdmlDistrateur
Ran d L re!tt
1fllcht en dl IJ bl) als groDlllllftg voor de ~rekeD1Dg
bnef en 0j> dien va den be~ Hauptftel8Cb -HED ]
voeren'
Dat meD Z cb DIet stoort
,an II)n verbes genomen
had
Het watli1:, dat hiJ
IJnlne::.::au&-proclamatie
daarvan II~n bl )ke
Ilad moeten krl,L!en werd door ",erweeraet: !d,gekeerd
n""P." ..,,~n. en die lauden dill Zijne Excellentie
om dlln grond van elscber heen Daar de ~la6n
van
_ Dr Guthn8
gesproken
- Als I!'II een doode
met terhinderd
hebben de kwah\.elt
ande~ buren ......\\ I 8~ en de Vtlliel'8 'IIIlemnden}en
weD8Cht Le bewaren st.op beUllD brandewI)o
weDecht
_...........
te (l;88umeren maar o"langs nep men
lager ua die van el8Cl,. hllgen
ElllC~lwl
Zl)ne lP) een levende tt! cloudeD BWp den brandeW1)n In
V ergadenng
ID het
leveo en boe
:plaatl VIID b.,t (WU vern.ment
gekocbt
"QCr £3.)()()
die kan Toorbl~
15 oae een
bern
JDa:\r zonder het bedoelde
_\er
1011 .. DIet meer
'"
natuurll]ke
-gefolgtrejking
moet VIlli
dpn £1500 ... aard ZIJn en ..elfs was hilj ~reld dade
dat Zi}ne Excelle
<la~.).igchaam Olet
hJk li 8 som er voor aan te nemen all lij)! "at~rregt
Eerste
BezendlTll)
W[\
TETlALJi'EDERF'N
en sleehla gebruIkt
... dneer
hl) het
... erd -NIldat
de $'etWgBlIls "'I\n
Zeker IS het niet tl$tterend
voor die liet gehandhaafd
wordt nu Olltpal t Ic P 1rJl.H 4.M ~ Uo
eD
dat ow 1:00 te zeggeD ond~r hun elEcher door diens vader A Wlell6 Sr: ~.el!tlgd
meer
dan
beTestigd
WII8
...
ant
deze
8tllld61het
'Ierbes
het ... etten maken belig :P}ll
AdJerleystTaac
weer
hUD zoo ,oor bl] gaat
Dan het door &lJD looD geledeo op f:lOO weid _her

r"

I

"'1\8 ...

hloor

""8

I"

binue'lll:ielo<opt·n,
old te
U vnn,Frlln
i;r~u meê nhaw,passs""11
j!ebeurd,
t..... n".~~I'- tot groote
bllrlf
our vroeDe ontvBlIgst Y.IIU
dr;ldt men in een an' met d!eze

ze

,

•

lut

Jl

ve",

Zoowel
ti! tiid

In ",en
,~n)
d&~ Il) de oude
, SI ec b ta
rt. _,
deljl DIt maakte bet ®I1t,e)ilClltl
ItIll~!DbI8i~ a8ugGkomen. "
lijst ~
811D' 't koken;
ToeD
,30, wetcn i+- De
I kApt: Pen:~
an~ taf,,} Int ~D een
en ecbtgelloote dil daDles
en Steeple, de Jon~ll·
d
di
,
'
JP
L.w\V'
er
le
Bourue .e~ Boyes , (dIeF Ir . 'AI Btefisiln. 0 l' ., gerige dier
Mu lthcb»ells, Il ea,
" .ID~,
an urne, pJ!Iln.. de: met de andere KI'11II11i1l'n;:lVoor
heip:l, J, Wo. Servant,
,hlls, ~el\nn, A. Piper, , ui ....e8tTOOid werdeD.
, " KOYllcln, W.. 1'. AlexIIuder,
:' Gibsoc, H, AhIbom
'
I sc h""
oonmoe d'er III d ... ~"".tiQ',,rlill

lan

w

A. K)el1strom.,
'..
[,
b~t paleis
WMr
Quder dil ~",lIers
naar Nldal.ljn
de vohrendeï:k""a"
• ht
d& ,Gravin de Pierrefonds
(Keize-rin Euzenie), m~vr.
.,._l)en WIIC .
Campbell, ,Sir Evplyn en Llldy Wood, dr, Scott, luit.
Slade
Mnrki~a de Bassano, twee nouwelijke
en arie
mahn~lijke
bedienden,
llitm~keDde het gevolg i der
hQOgtl bezo,euter,
':
i
Dank zij de tele~rMf, er il! iu, de ~ewone bnoqnen
Tdn informlllie niet een enkelinienwsberi",t
van ejlnig
b~lallll. Dat de verkiezin~s OPlliiwolldonheid iu 19ng~land gront WAS, zoo ~NO~ aI8.,~elden te voreuj dat
nurmale
dOldaz naderde, wlIlIr0}l het pRrlementiOlltbonden ~U het elektiedellreet
uitgevnnrdijld
zou word~n,de strijd in felheid t06l_'R~, laat zich beglijpen
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het
nsteland,'eeu
bezoek bud gebl-ngL
Jo, zoo j!'roo~ wns
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.neerd olll uitbetaald te wurdén, naarmate Ide werhl\llm-'
[heden vorderen zoudoo.
De bondhouder8
vorderden'
','
:~rop
hun. j.(el~,teru:r en.na ve:ljaril'! procesyoerell '
[PER ,TRLKOH~AF~"BBL pA ""KN,]
,
ils de za,ak eindelijk door bet 1111la der L".rds In ban-,
De Cape Time,' he\'It gisteren ~bet vol~ende g-epu'den. g~nomen en .teD vOQrrll'elll der ~,"~d8cbldeT8! bliceerd :':
!beshst.'
.Ve leening . WI\8 1l0r8p~(lnk~h~, 1{6I'lvten,
LOlj.DF.N, Do~derdag 15 A pril.
I TOor 68 percent
en de eigenaars kri j"'''" 41 terug, dat , V erkiezi neen "f,relc~pen
Li~ralen
34D . (Jo neeris meer doRntwe:derd,en.
'
'.
.
' ' ntieven
2:l5; Hurn~ nua~~ (13. i
'
, Va.n :Afgha018t8n IS per pariikuilere ~f1even ber~gt: ,Rusland
zflndl eep o~rvnti"korps
nRRr da Chinee, ont vangen,
dl\t de K hy~r·kolo,lIn?
In beweging;
ache ~renlen.
Hiilf-dfflcieel
voo\rstel aRn het l'iberRIII 'd"
de ngllr:g dvnn
"áesteld: cElis vaD Jellnlnbadi
d
A Gunda..
I b lG'
e
ourernement
om 1)1' reenste mlOg III ,~7.lat1ac h11
UlU¥" olp
ll~e IIn s o~verf!loel ~Il. Vljan
ematu a,
8an!Celegellheden.
:é,
'
'
Khlln ,te bel~tten, ZllDe bedlelglllg om de paasen ta
I
~
, ,luiten, te v"lvoeren, .
,'",
' l
1, '
;
, De heer Pnrnell, I! Uit Alllerlka te QueenstowIl f
"<p~apaoq
.~
'J90 A UOOJf)
teruggékomen.
Een deplitntie
vall het lIome Rul~
0 1 0
··t,,'
1dQls~fj 'tuZ "op JIJ)!
, nrh?nd
en andere I~jrchamen h8ll.1de ~em van .~~ 0 ~;r 0
' _.• '
'op]
·op
'1S~1l0
stoomboot
af en geleidde hem met mUZiek nallT Zl)~ 0 8
[
slaqsqH
E .wd 'ua.{°21
hotel. ,
,.'
'
,I 0 0 '7"" p.laplloq ':'00 'uaA.l3~JaAllH aClwJ i,
!loot het KnmIDele
Hof te Londen la voor ~ I\I~
UU
,~
,
,,"'UIen tijd een einde geID~kt lI8D de loopbaan
'1
OO,I'8lI BP til)' JalAJlS'8'.re~'8d. BJ,

Prina\

I

i

sullen

T

'C

•,

II . d:U

'

t~

t:eerd,
.,..jachappelijk

nad~lffi
la, en dllt ZJ}~oo, handel,
den .arbeid -eD de partlcQlieI1l belangen vern1l!tlgt. J:le~
, (lolil.ilÓ advileert
derbalve voor de wede.~'t'IIollta~1i_iJg
der ,'aoti.ChineaChe
w~ vaD 1870, maar 10 eetugmll
,.wijsigden

TO~.

;

1',

$i.· GKoBOESTRUT,

,55,

!Bank

, OeregiBtreel'd

L&a~'1 Wet-;en

AFSLAGER

EN qEZWOREN

OoDlJDiaai"",ent
VERTA.LER

BIl HIC't

HOOOE

C)EREQTSBOF.

BRITS
TOW~
,--------.----~------------'-~

:Oistriktschool te Bethulie.

. Maatschappij, besloten zijnde :de Z~eD van hare. ~""!'di.ssmantie
mt

breiden,

te

IS ~oornemena

zal'

en

ot,J<;IL"'''U'

en Inwachten
te nemen.

aanzoek
op zich

m

Agenten

de.

a;1 degenen,

van
'

,

BUltJendlstn~en

die

~e

a;an

ZlJJl

ge{leg,~n
' ..

APPLIKATIEN

I

zoodantg

'~ ,

J. P. HERMA.N Seéretaris.
'..

ers

alterA.
AN Belanghebbenden
MaRij:,l's
voor het

wordt
ntulstaande

vrien.d'lijk

verLOcht.hnnn
zonder
ditstel

Saizéen

,
WiJ'

l'
cl
hl't vo "goen e

ontleenen

0

IWOOD.
De' Ma"ijers

. .

van

Machin~s

'VO

H

'

e

_.

.

D,"

hebben

W d

b

tn open

aren

,,,

~cboolgcldcl1.

'26

•

OSBO'RNE,7:3
JohnstQn
43

beb8ll1d

' gereed

•

I

i

26·,
~ 5"

Aul~n,

~
'.

i

Ananassen
Pel'zikken
Witte
Kersen
,

srI'E

Kisten

v~tjes

Met Suiker
Cavendish

NI

gepreserveerde
Tabak,
12s.

•

Brown's

Stevelpolitoer

Brooms'

gesneden

Eiken

I

cl

Stóelen

blikké'Q

van

3

I

2

en

Gallons'

.

Terpentijn.

VOOR

DE

. .~

LAAGSTE

•

MARKT'PRIJZE~.

,

'

,STELLING V AN

T ENTOON

HEBBENOEN
wordt
bekend~:
dRt de School
D.V. op Maa.nda.g1'
weder hapt.
Voor hilt balfjaar,
beginnenie
1 Julij e,a.; liju eenige ~n
plaat.
len voor "f{oetleerlingeil
te bespreken.
,'
lt J. STUCK!,
Hoofdonderwijzer.

NIEUWE

. I)ste.. Kor,en ••
I'; ODdergetkken~e
begonnen
en is

11

""

,

TE,

uDEN

WO ...

' I'HOUn"

ANISCUEN

T

I )1'\ ,
ru
DEN BO
IN DE :MAAND
.

,li \.

E

TUIN

:

TE

':
: '

I
f

dne

boshels

zakken
aRutal

.. · gen,

last

van

het

Bestuur,

F. J. B.
,,

'

N..n.-Hel

Bestuur

is

b,elltoon8tel1ill~
van Wljllell
"eJriig
aan PrijZen
~al worden
e~

lengten,

;\'AN

Jerware~ialte.s 'et~r~u~le.~

Gal-

I.

voorIlenIeilS
houdiel"
uirfTeloQfd.

lt!

,

om

III

voor

St'ptember

wellte

aalll!taancie:'

gelegp'lIhl'icl

voor

\ el'lle Spt'ciale
ten aanzi nlijk

"

I

, Kaap de °GQedeH~p Landbouwgenoot~chap.
':

woruen

-

All!ellietne
op

MAA ~

DAG,

VergaJ'erillg

der

Ledt.'ll

Jcn $dell M EI

Op

laat

fall

van

1880, des
het

dit Gt'1I00IS~b~P
middags

Besluur,

F. J. B.

~~;

LANOE&MA~,

OlD

Zal gthoudell

U ;pur.
fJ

'

'~eeretari,.
. !

Stoom

op
dan

mog~lijk,

16

Febrnarij'

geholpen

F. W.
1880,

wordeD.

JOBNSON.

WEGGK~OOPEN,

Se~relarjl.

Bijzonderheden" la.~r te worden bekend gemaakt.

I

, E Jurlijksclte

indieu

Durban,

LANGERMAN,

bedieDIng,

in ~"8 zend~,
eo ooit degencn
,die
klGlllete boe.eelbedeu
le gelijk breu'

zullen,

['

i

beJw.rll)ke

:'
O~

t.

en

gereed gemQakt
wordea
OD! te malen
lederen
weekdag
voor ben die niet
minder
een

OCTOBER AAN8T.'

beeft
bovengemelde
Koren ,te onbvSn·

g~

~

A::A:PST.AD10

li
l"\J"\iI'\

lens'.

r.:::':..::~:::':"'T:~::.::·t;t:n~k·~::

i,"

N

A.LLEL

B1AUWV

ELA.NG
maakt,

Bloemen Vruchten en Groenten

,

TE

B
3 Mei e,k.,

~

KAAP DE' GOEDE HOOP
LANDBOUWGE
!\' OOTSCHAP
",'
:
~

~ bekom eo
eenzijn Pa8~it~kar

B<tIS'I';tICTS ,KOS'fS(;HOOL

YVi.lcox'sen White's beroerpde Amerikaans~he Orgels.
KOOP

wor·
voor

I

enz.,., enz.

KLOKKEN IN GROOTE VERSCHEIDENHEID;
TF

op

ontmoet
alle Treillen
va" de Kaap of BOIlufurt
West.
Bctoekers
kunnen
dus verzekerd
wt."Zen
Qat zij alles rnllen
vinllen
wat noodig is voor
tJun gemak,
tegen zoor billijke
prijzen.

II

Watervaten,l

standen
iu bet Dorp.
knnnen
met Paa.rden
voorzion
eeni.:
oogenbli1i:,
el,l er is stálliog

.

Florence,

TUINWERKTUIGEN.

en, is
tullen
alle
I nis
centraal

nabij
de Publieke
ai.l heeft een van de

L&t op 't Adres: liRTHINUS
P.
THERON, Priva.at:
LoO'ÏMhuis, Kerk.
e.- het Pa.khuis
! straat, 'Tulbagh, tegenover
va.n
de h.eeren
~b~erB
ALBE,RTIJN

~ lb.

Eetkamer,

iLgerigt
on'hangeu. Logiesbuis,
Dit

do X;erkst~t,
eli Dezil{bedén

ruim
P"arden, ver1.uim"
Rijtuige~
zond~r 20 eenig
en

lb.

L EN.

~oor

Spijkers

den

j'

Spek
voor ontbijt
Lothair
én Oolawaha.
.,.J

STO
Schommelstoelen,

I en

van

door I{omakken
of BewakerSvin,deuaanin ons
",!le
dit

Jagters

i

pakjes

ill

ben te
als te

vooruaamste
'

bevattellM.

App~ls,
~'

~ ~

hij nog gereed
is em
welbekend
Logiesbuis

R"izijZers
1.u1l0n

gelegen
Kautoren
Eijel' Pruimen
Peren
1
Roocle Kel'sen..,

dat

lO' zijll

ruim eu \\t,1
oplettendheid

[l.j

Geconserveerde
Kreeften,
1 lb.

Hammen,

Toren.
oud'Horp

pornrrlrNll~,
2" DOZIJN
1.

IN,_

~~t

THEWS

~~l·~b~i:~,;:-;:.;;j:i;:

enh ••

~.

,

Maizena,

..

P.

te maken,
ontvangen

voor huiágeb1"u;'k, hel bovenl5taande

Gedroogde
Gesneden
Appels,
van 1>6 lb.
Zalm, blikken
van 1 lb.

IJZER
,
J
RAAD

& BROEDER

NU

VRU~HTl}N
\:,i
I'.J

THANS

GE

L'A;NDE~

Frambozen
Aardbeijen
Groene
Pruimen

Uitgezochte

DE

o

pOft Cl't LomeshUlS
,rlV~i
DA
.•

Uit de l' Queen of the S,eas," van New,'York,

:M:ERIKAANSC'HE
A ,
'R'l

van

1880.

~rt

~A~HI~~

t

'NL DE WITT

15

TULBAGH.

I

~----~-~-~.------_t~:
I

ij_. E. RUTHERFOORD

..
\V!lnneer ZIJ
!\ali vaar d cn.

JORANNEiS
G. OLIVIER,
Voorzitter
d,~r Schoolcommissio,

:' De DOOf(ste I'rijzen elfr Wereld lijn behaald door" WOOD," 8.~t.ae"i.~ I
, •• ~857 tot l879..
;.
I
.
I
j'
'
,rA~ BlUt HIIJ '& Co. I

IodO'-'O)l

pd'

"
geHeven
te mellien,
zu I"
len zIJn ,.,e
.. be tr,e''kk' \Dg te

Bethlllie,

."

die gedQl'elHle

£1\J

Dl

, wijzerswolling,
I Applikll,ulen

'911 maal

Ohampion,
Buckeye

{oor ecne
daartoe
zij tot de
Benol'ens

I

e ovcl'wlllUlng

..4 maal

van

de I!tI~l8te twee
lll""lld lu bbcu b1dnl);'cll.
' is er !lllll de I.wtreUd .. " vr-rboudvn een Gouver: uements-sll1ill
id \'a~ ~ ISO :" janrs, "lsfIl-"'c bill
vrije gebrDik
van
de Oou,'ernemeut,
Ouder-

ÁLT.&K

Q

"d cl

estrIJ

I de

van
Albion.;

I

.

betrekkiing

fikBat, verkreg.;n
U~ á.fgel~gd
'Rxamen
door
he~ 0 V. S. Oouvernement
benoemde
Oommissie j ook moeten
prote8t.antsche
godl!diel.8L beboorefD·

P:

gent~I:.m de ~olOD1e.
opgemaakt
~oor
W

d
aan,

Hark

de

b!)vengenoe~de
School
snllen
tot Maandag,
deo 3den Mei e.k" door
den Ondergeteekende
",,:orde~,ontv~geD.
sau.
citanten
moeteo
TOOl'Sle.- SIJU van voldoende
getuigschriften
vu
goed, zedelijk
gedrag,
en
voorts
van een Cert.ifikMt
van eeue erkeDáe
Commissie
'vari Ex:a.minIlWren,
of van een Certi,

I
en 5

voor

',1 : \vijzer aan

0

•

,
voor d~4
t
dijllrelI
e zen en aan

.

I

00IJ).Ïl.<> VIUI het
Ul8 er '1 ertegen1'11 iJl de. Ve~nigde
SI8t~n heeft ge~p'p<:Irde import.a~le yan ChlDeze~ ze4eh)1i ert

al

Badkamer

:O.-H.WïLJOE~,

1

D

,i,ooidi

ruime

Tesrenover de ~d.Afri)[a&JlIche

Beste

p~TeD.
-... a.i
Speciale

1:

hebben;.

No.

"

, ::. ONT _ ..

eener

S£BRt'PS-, t:N,!i.fOJn.ISSIt: iQKN

B

I

~'8,
.BtrandJtnl,&t,

KOOPMAN,

volleerden zwendel MT \\lm.runty
\VlIlter, t"
I'
'q~
geslaagd was, de wSRkzaambe!d der Bank VBinL'e "'.
I~
laDd en RDdere finantieie instellingen
te verschalken
,,'
met ejlD gro.te reeks vlln kuUSlig: nagema,Rkte ,~eldsr
wl\llrdige dokumenlen.
Hem, 18 ~en, ru.lmi! lIJd to~
'nadenken en inkeer toegeataRn-twlDtlg
]Rar dwang~
, arbeid.
'
f
In betzelfde
bof is een jeugdig pilar, dat I!Chuldig
'.
I
,
'pleitte
de vrouw aall l:iignmie, de man I\I\D mede,
ARCHITECT
&; CONITRACTOR,
: pli!!'tigheid. teregtge&teld.,
I1~t ,vrouwtje, dat slechtle
IEDT zich: ain tot het :ma.keJ;l va.n
" twintig
jaren ielde, WRa dne jasT vroeger Ilehuwd.
Haar mRn leefde nOfl, toen zij den tweed.m huwde,
Pla.ns
en' T~kenin~n
voor
Kerken,
I" D1RArde Regter, in aanmerking
nemende dat zij door
Openba.re
Gebóuwen~
Vil1als, Cotta.ges, enz.,
_: hl\llil' wettigen ecbtgenoo,
z09 p'uwelijl, mishandeld
was atrnlte den mispaA der t'lteede liefde md 81ec~ts en neemt
tev611s/den
opbOuw
daarva.n
op
twe~ dAgen ge' I\ngenzettin~, in ~e galln van dil openi~.g zich.
.
der zltting, Jood at de ,choldlgen
tentond.op
vnje
Kantoor'i-13a)ik
Chambers,
St, GEorges,
voeten j:!esteld werden.'
'
,
straat. ;!
:'
,
De 'pbirurgijn Wbiteford te Londen" die' gepoog,d
Werkpl~t~:
11,
Le4nwestrnat,
had door een 'l'alsch bev~l.sehrift alln den Gouverneqr
der' 'gevangenis
Newgafe
d~ uitv®':Ïng
van ~
dood,olLDis op te. 8cltOT\ent> IS gevodDlsd tot twee
D!$nden gevangel118St!1\f en :£50 k08~D.
.1
IBttuikToovera, loolang de IIrm des jleregts hen DIet
berei~en kan, noemen zich nieL ten onregte koningen,
Kallitein Niko spot met de verwenscb~!!,eu
1l".,8Cheldn ..meil die bem naar bet boofd gezonden mJD, toén '
hij bet' hoofd VRn 1'ulooel Slnge in zijne magt had.
£1.2000 had bet m&gtlge'Alb*on op te dokken-voor
ta ~liieten heet het-als loeprije. Vl)orloopi~ !Jult 46
TUrksche Regering
wei~ig lUIt blijk~~ 0?l ~ne ken·
lliBmakirg
t.e openen t~~ben
de IDllitausq en deze
btJliógen der mM~l:apP~J:
.
l)e' dAgen der DIet ~I) de wet erkende j!!odsdle Dtige genootscbappen,
voor zoo vert~ in FrAnkrijk
gevesti!!,d, zijn get?!d
De dekreten
voor ~unDe
nitzetting,
die, gelijk reeds pe~ .t,elegrasf bengt, Op'
DinjrlldafC 23 Ml\8rt Ileteellelld ZIjn, zouden teretond
na pa.ecnen in uit~oering k.oQlen. ~~ eerste s~p zou
waancbijnlijk
zIJn het mt Franlmjk
verwlJdertn
un :alle huitenlandscbé
'Jezulten,
!levolgd van eetJe
aanaclJrijving
Mn de Fransche
Jezuiten en IInd~e
ll;;&aieDsti.ge
ligcb~mell, om hunne. statuten bij 'ae
'E KAAPS(lHE
KOPER:MI.JNMAATS('
PPIJ,',GELLMITEERD,
h~r
~ering
In te dleuen,. waarna
~I~
dokumeu.ten
in Namaq.ul!-land
ill pacht
allll!!ebodell
he bellde,
"Is lier Ildvt'rtt'nlie
i
ODdenoeht
en de we\Ujl.e vereeDlglllgen.
offiClae'!
Afrikaan
en
,alid~re
lIit'tlwshlane',
h~eft
\V,>
el's
hel
(J111.1'"~t'1l
1'81\
"
e~keQd zullen w?rden.,
De p:efect 'an politie be~t
aan de commi_rleaen
,an liJn depa.rt.eme~, zoowel
voorllt'elil!e
a~llbi~dingell
! VOflr ild
11",,1, bps ll'lI, lich
lei onldoell
van ba
te Parijs ala in de proviLcien, 'bij cirCulaire laat ANGORAGEl'ltEN.
thaI ~ op dIt) plal1ts wI·ide
gtge~en, ujtvoer~e.
rapporten
in te zenden!onr
alle
Diensvolgel'1~
:r.al op: de plall18
"KEE
,1~1,1I ill d~ Hf,!eelil\:!
NB
nlligleuee vereenljllll 'en, onder
hun
reMOrt.-l>e
VERKOOPI~G
wordell
gehouden
up dlj,ll jl
,EN DAG VAN MEI A
Franache Kamers :rij~ op 2'2 ~t
VU(lr beti Pa98ChEr is ~rool~, moei le g'Pliomell
om h~l ras : t'r GeileIl, le' vt'xbt'lerell,
voor
reces uÏteengegll8n tot 2Q Apv!.
i,
To~ben
Rusland en Frankrijk heerecbt eien groote
Jirekl
\un Allgli~a
dil'r .. n riJII illgeroerd.
DJÁte van spanning w~ene ~~t niet uitle teren vnll
Muile:lel!4',
OSS ... I
Bij de:teff.lj;l
g,·I..;_!enlleid z,,,l ()t,k t'efJ HU'
den' berucbten
H..rtDll\pn. BI) bet Ptlter.iDurgschtl
vtrkocht.
'
i
HlIbibet is daardoor een groote verbitteriog'oDt8t1\11n.
Prin, Orloff, die uit P'l\rijs ontboden wu, ,~al waar';
aebijtllijk
uiet weer derwa.arU lel ugkeereJl d,.n om
sijo ;y..epoort aan le Vlagen, en in Frankrijk spreekt
men .\'llO een alllwI~Jrd óp die uitdl\llin:r, in den vorm,
eenet terullrvepill~
,all: KtlneraRI Chanzy, die de ltepubl~ek bij den Czn,u vtlrtegenwoordigt,
' ..
Dé RUlIIIiscbe bladen, dit! de laatet" dagen vnj Wilt
open~artiger
in de uiting van hon gevoelen over rege'& ...
~ngel8llenheden
WBr1ln':gewnrden, en zich vlei·
dell dat onder flitneraál Melikoffs réjlÏme !le perken
ASSEN~agell'
Schotsche
Kar'en:
h'ln~er
vrijheid
wat ~uimQr gemaakt
waren, ziH
~
nn
bunne dwáliog genezen. Ve GOOn heeft
VEEaE
-Wagen
en'Kar
I'
Ii&Il8Cbrijving gekregen OlD 'llicb twee mllapden lan;f
LEOEK
TEN-Enkele
en Dub
"alle
soorten
t. opthouden ,an adYert~ntiën te publicereol WRt de
HEINl
,GDRAA.D-Gegal,vanisoerd;
kel en Gevlochten
(!kIIiI gedaan ?eeft OlD 416 kuu!, te moeteD nbdergnal1,
"Db.
Bc!>.;emer
Staal
G.etemperd
IJzer
..... ' er niet blJgesegd,
ml\lIT ZIJ bad pas een Rrtlkpr
SPIJKERS-Patente,
Ges~eden,
.
, OTe~ de u dltrde ~kt.ie'! ge!!,even, dat nrmoed
wOHlt
Force,
GAlvaniseerde
Driepoo~
POMPEN-Wallner's
Colonial,
de aanleidiog te Il)D jltI1"eeat.
, Dw\&Che 'b~en
zij!l' gevQ~d we~ btlrigt.en over de
~vánische
Wijn
.
_rin!
TBD' Keizer vii i1belm s vllr)lUIrdag en over d~
ZA,GBANKEN
STQO~KETELS,
STEMMACHIN
Ui~
V&D goede urst&ndbouding
tUMCDen Z, M, rrl
.e, VerfWaren,
Stopverf,
Nye!s :Koffijniole;ns,
Vleeschmolens,
«leá !Keiltlf van Rualanll, ma,ar een gr~iDtje sc~J1ti8Ctt
roeven,
Boutjes)
enz., enz.,
lIjQ®ia in de lAatatgen~mde
p.,schouwlDgell!dwdehJk
: J¥operrood,
iScbroeven,

ANTH

gezJ~

ook het

H. R U:;PZRTI,

!

nl'"

Loaieah*

waar &ij

,ot

t

wenacht
hier. "
te berigten,

sij, WO ala voo~n~
~ICb er op t~g~e"
om hen en bunn~ tlluulu'In van alle bUl80IlJ ke
~ldteD
te VOO~D
in
haar
welbekend

:wu

li'

ti

¥ORKEL
P.fleme~.leden

dat
sal

ia

,'.~

P.

IWUFVR.
door beeren

M

J S

,

Par;~~m.DtsledeD.

r

V

"DE

AN

TuIN;'''
Hartt>beestrivier,
een
VOl Buinpa.ard,
ongemerkt,
oD!t.rent zeven jaar
oOlf, met een helle kol voor
deD kop. en vlLn den kol een fijne streep
blessIe
tot boven de neuagat.en~
Eene
Vale Zwa.r:é Merrie. omtrent
vii
lIlren
oud. linkeroor
halvemaan
van
achteren,
wittn stippels
op den ~g, een kolletje
voor <lcn
kop, eo t'fVee~grij:ze achtervoeten
.
De Eigenaar
Idoet ~Ilzoek
om het aan bern
bekend
te maken.
en ~I gewillig
wez, n om alle
billijke
kosten er vso u~t te betalen,

Licht

A. p, NEt.

I .

Geurukt

Kas.h

I' ' Jl l

bij

:SMUTS

Kaapatft~4

k

H(.,f)!iYlt,

;';0.

,1

