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B~ARTMAN,zulleu med~ worden verkocht
mind-r Je Prijze::.
,
.. i ~vengt'n",ldo
Paarden,
diein
goede conditie. a.llen pas
Yror VI acht of Pl1S'''_'' "0' Il:t'n aauro-], 1,1.1, ZIJII.
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Oost

publiek verkoopen
rekening
van den heer
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diena geheel en wel.

!

<

I
I

.'

I

Kon M" aalstoomboot
NUBI~N,
WM, HUN:
BRIDOE, GezJgvoerder,
zal
als bo1'engempld vertrekken
op aan~taanden :Zaturdag,
24 d~er, te 12 nul'
's midd~g8.
Passagiers
worden;. verzocht aan
boord te' gaan aan de Oost.kaai, Alfred Dok,
niet later ~dan 11 nul', 's morgens,
Voolt uacht .of passage veryoege men zioh
len K~ntore van de StoombOOtmaatschappij
Union,·Np. 62, Adderleystrat,
'

---~_

Naar
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CARSON;
:-'
G, W.
STEU""LER,
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J(ow,ie en Oost

" ielcle!
In tW,

L~nde;~n.
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800: Ihtr.

Vette', :;Ieri.o

Afslager,

Il"m'f agt 4,
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Aj!t'nt'·I..
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heeR

I

Rij- en Tre~P!'!'orden
.
Uo-pg), waarvan
lIommlgon
op hlVlln galjn 1 ~
8 Extra Vette ~lagtdS8'n
i
2 Opregte Jonge Bulle~
40 Extm Vette Groote Varkens
l>'Ligte WaardeOlvft'geri'
1 Kapkal' op Veeten.' :
lOpen
60,
dQ.':
3 Paren Geh_reidlt_B~s~evel Tui,gen, nieuw
2 Do, AlUIn '. .; i do.
do.
25 Mndden Akers~ eiJI:., :euz, en wat er meer
verkoop z&1 worden aange'boden,

'

zullen
.

geen

aan~eQta.ite
kocht,wQr~n.

Goederen.ver·

~1.,.•.~e.

P. J. BOS~,
1

St.ellonboecb, 17

eli 18 ......

i f·W.z"
Ap~~;18~0.
.

i

Afalager.

CUA

D~TTMER,

Hon
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Secretaris
Thesaurier.
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U,'SAN

UlZen van
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Paarl.

27

Goederen
.,

April a.s.,
tOt den

Boedel

'

V J:...AT
W
ERR :
•
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.
10 Stnl.:vaten (;) en
Loggers>. 10 Kajaat1 bouten
en and.ere KCllpen (5 eu 6 Legg~rs),
8 L('ggel~s en PIJpen, ~ Halfi(.'gg~rs" 15 KaJaatbo~teu Emmers, 4: T.rp<!ht rB: 1 WIJnpomp met
Leiders, 1 Persmaohiue,
Balie, Kr-nen, enz.
2 Brandewijnketels
met toébobooren .
27 Leggers Wijn van den laatsten Oogst.

,?

VOORTS:

;$:.

1 Drie ...L9gger Wagon, 1 Kapkar op Veren,
:,~,.:,~ .. ;-.::.~o;;..r~.J4IZA.'S'b.::r:¥""i""'il!'£'~
1 Open Kar op Veren, 1 Span Trekgoed com.
en·'
.hn ' •• ilie en hinden
pleet, 2 Paar Tnig~n,
15 Mandeu.
50 Mudden
~ het Akers. I,) M u d den P atatas, 1 Sc h roe,f I doziju
ORDT biJ'deze bekend gemaaki, d.:~t
extra Graven, Pikken,
Scboffels, Bijlen, mest.
den Heer van leven en dood be,h&.agd
' ft
d
1 t
d
t t Z' h te
'en
vorken, Stellaadjes, Ladders, en1.;; e»z,
op en s eu ezer 0
IC
n(lm.
on8
.
h ee
geliefd, Dochtortje.
MAIIl! JOHANNA ~LLUBETH,
VERDER:
oud 1 jaar en 28 jagcn,
EeD Span Treko,scn
(hijzon~er
gesebillt),
G. M, TROM~,
ilO goodgetA:Olde Koeijen en VllArB8n, I opregte
.:
.
C, A. TRO~f?'j
, Bul en 8 Varkens; en .
;
.
geb. WIC~~NS.
1
EINDELIJK
;Fraaerburg,
10 Apri11880,
,"
:
.
. .. ,lF';:r.:
6 Aandeeien
in de Z. A, Wijnbouwers-

'a

.asteeistraat.
,
I

de volgenrle Losse
behoorende i+-

f!ili

Jh

iL

'

W

I

I

":"k"
.• d.aki ••••
Q'lI: "'''

j

L.

Op Dingsdag,

r

ACI1T EN ZALIG ONTSLA£E~
den
Hoere, op Heden Morgen,Jten 9!u~~onze
geliefde Moeder en Sohooumoeder,
de, ~~uwe
J,:H, RETiEF,
geb. MELLET, in den óud~r.dom
v~n 82 jaren ou 7 maanden.
Deze ;di\f~t tot
k~nnisg&Ving mede aan onze Broeders
en} Zus
tets en verdere Familie en Vrienden. ~ ,;.;,
.'
H, A, F, LE
G, J. LE ROUE;;

I

~ei

[)E:Ondergetcekende.
Ills Execntrioo
Tc'!!ta- '
',mentaioo
in opgemeldon
,Boedel zal
publiek doen verkoopen.
.

IlI0I{bTHU
:
•••

ván

Afdeeling

In den gemeenschappelijkea
Boe4eli van wijlen
den heer C, P. THERONon !la~eljateDe echtgenoote JOHANNACATlURlNA!'filIlRON, geb.
JORDAAN,
'

:Ka"ter.

.APPIJ
TSCH

J . P kb .

..

TE KLEIN DRWNSP,

In de

geb. lt'Et~li:F.

t·

~e

quaJ.iteit te

I,M.

6 Extra

20 Melkkoeijen

,Ve~k.. pi.K te

Eer~.'ie,Beze'ltdi'l'] WINTE~ ..KLEEDEREN\'
IL"Imlt nu ontpakt door P AOKHAJl
4" 00..'

'.

1,; ACKERMAN

.IAN

O,p Vrijdag,\i ~O dezer,

I,

I

Add.6rlevstraat.

HEER

'

Ondergeteék~nd~
gelast, op zijue
Plaats' Groenrivier, .' alias' Brlk.lsdL'.l, te
I!o4d,rgat,
pnbliek til. iierkoopeDI

Li.ie.

& \IURI~ON,

REENEN

,

Le,eude Bav.,! eu.,. eu.

df'l~'r Ll"t~ vertrekkE'n van
I,na~ Londen ,om den ander~n
Dlti'lisdn~, 'In Mndmra en Plymqutk,
te Smt
Heltilw I,D A8ce71;ion oan:e!!.gepde op,~' plal,de I
IU8~(jhel"IiJdtll, l,e\ol,r~a"r\Fs;~or.It'1l
ultgerelkl •
\~lZti, eoi,e vHl1,Iil"H'rinl! 'B" IQ percent tu!schen
E!l~eINI,i:1~Il d" Kl\flpkolol>lt' .n,N&lol.
\
Mei .~Extra
Maalboot, DU~RT
CASTLE, I
,
Kapt J. DOWDY..
I .
Mei 4,......C?NW AY CASTLE,
Kapt. E. Jons, i
,
RN ,R.
: ,
t
~(ed8,-DUI3LIN
CASTLE,!J.
D. J.EFFRIES, 'ten
!:Ó~:'R~O~

"

"
"

'.

- ---,_._--~

Losse Goederen,

,~;

IN

i~:\fonl3.gu, lG April 1880.

UJLARKE
V.:D. MERWE

ViN:;

deli

, ,;

Z;

'
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VAN;'

:4'

19 April 1880.
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PUBLIEKE VERKO;oPING

ETROUWD,
aan de Paarl, op denl!}den
A pril, door. don WelEerw. beer A,LB~TlJN,

MlMAWBY

I

,

MkILDIENST,

Jte Kol. Keu.

" .
1 \iE &\oOmhOoltn
l! Kaap~'nd

,m.+-

F AUR,}l &; Co., Afslagers.

_-:-

-DE

l{ONmKLIJKE

il wasa.

,GELIMITEERD,
hAre plaat8pn
ualand ill plicht aangehurlen
hebbe
. e, *Is per odvertt'ntie
ill dt' Zftid
andere
ll~ruw8bladell,
h .. ~f~ wegens i heli on1vangt'n
'I verscheidene
8~nbiediligeli
voor hrt land,' bl:'sloten,
te ontdoen
van hare kudde
EITEN,
thatls op die plaats weidendt'.
I
Rfdcelilli:!' Nllmaquftlslld,
eene
zal op -ek plaats
KÉEROM."i in
VAN
MEI
AANST.
G worden gebouden op dell: f:HSTEN
te verhelt'rell.
voor. welk doel
le mO(1ite Igenomell om het 1us der 1
diert'~ zijJ! ingevoerd.
!
I
. zeIs, Ossen eli Koeijen worden
gt'legenheJd
zal ook eel\ lIant~

,

S':rELLE
PUBLIEKE VERKOOPING

.U1D_AFRIKAANciCHE
'"
Z

--

'.tUlIE
& Co., U'sl«us.
~_ __
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WiLLEM JACOBUSMARAISmet jongej.
JAtOBA MAR.US.'

I

rla&. ;
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en
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A,P.ZN ,;$ecrctaris.

J. S. MARAIS & Co., ~gers.,

}
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R.M.

::aER;I
PBCHKKOPER1UJNMAATSCHAP
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0

worden

'
;

W. P. Bank Gebonwen.'
Paarl. 20 Mei 1880,

r-t

zullen verkooht

DE
lILLURS,
~"_.

............

0-

,

~.

15 April

DE VItLIERS,

;,.

~
,
t '
~
, .,

':

Paarl.

Alg~ba.ái
'. en lOosdt Londen, &lieen om
pas~ers
te an en. ~
E Kon.! Maalstoom boot
DAN'C 8$, H. E. DRAPIlR,'
Gezagvoerder~
zal als boveuge
ken, zoo spoedig mogelijk na
aankomst van de Kon. Maalstootnboot Am.eruan,
'fan EngélllJld,
;.
Voior vracht of passage ver,Toege men zich
ten Ka$lre
van de Stoombootmaatschappij
Union, No, 62, Adderleystraat
;

'.

,

I

en

KORSTEN

n

'_

C.Q.

F. J. WRENOH,
FRYER

29 Iezer,

'1"

I

Niw. Delagoaba.a1.

.
•
J. J. DE VILLIER':,

·
Bokken
. ,<,
~:
.
! 'flOP Extra Vette Merino Schape~, :f

alvinia.

2 Dubbele loop Geweren>

J. H. P. PIEKLdiD,

200 Extra Ve~te Aanteel.

i

Selaap.e.

12 . ~~.··:~dged~e~8eef"e

0 0"

Naar !Port

en :$~rde-'
.

1880,

De ~e"ene Yerseheide.lltid;~ IIliisraad·
BONUS I BONUS II BONU"S" I

I

nC1Ux,

aMaalstoomboot

_;_..

.;P

8 Apri11880.

Me·':·.;
..

ElNDELIJK,

i
I

'cr

<;

----

.

.

groo~h(lc~ ~~.

Steelen, Ledekanten,
Kasten,
Glas.
wdrk, Keukengeréedschap,
enz.

N,R-Mede

.:20 MEI 1880.

AMERrOAN.,""McLEAN
.1(0ecieeoRditif,~~n.~eKhikt veer
JJ.;~fA.!o.:~''''''
WAIT, Ge.a~áoerder,
op of
, dadeHjk gebr..ik .•
omtrent
Zondag, 2 Mei, ·vau
J :
Engeiltnd verwacht,
zal als bo,\.engemeld ver- lP'
.Ol..
,~II
(
tre~kd,n ~a ontscheping
hare,: Kaapstadsche
ZAL
;de Ondergeteek'&oae
l',nbliek doen verladlDgt
;
•. '. .
\.
koppeu te Klapmuts ~ta.tle. bovengemelde
Voor: tracht
of paasage vertoege
men 1.IC~ Scbapelil eu Ezels, die dé aand~ht
van koopera
'te.n. ~wre
van de Sl.o?mbOotmaatschapplJ
\ wel ward
ziju.
Zij Zti:i1,. ze.keI' preeeut zijn.
Ultibn:, No. 62, Adderleystraat.
:
I
li -MORKEL
W
,IOOn.
.:

Haverhooicneene

als ""it-fels,

Paarl,

enn en

Kamer Gebouwee. No. 3; ~erkplein,
K~pstad,
19 April 1~0,
:HENRY CARBO,'
Afslager.

1

Toomen,

'I

..
Het gewone 88áOrtiment Huisraad,

?aarl,

} C ora
' . t oren.

10

eéii'st

;,:'

HUISRAAD:

~ABk:;Un

--,-_.

:M:Q13selba.ai, Algoabaai,

15 Vrachten
ve~lheid Kaf.

~

Ezels, 1 ~pa.n '.Tuigen,
, op Veren, en wijders .al het
enI Mah~nieho:utenKl.~tH"kj-'

. "

met
InSll uctren
beglltlsttgd,
ml
publiek doen verk~pon,' 9~ de plaats

;

K4tftas en "erferullingf'O z.lIe. ~f,.nD
:
'
. ".rden.
' :T

"dezer,

28

D'

••

Op Maandag

ALSMEDE,

De Verkoopi.~ be~~ te~ tien Uff.

(ditekt).

m..

: '","

i

I

VAN, .,

I

Londen

r

'i,

Op Woensdag,.1

:Naar

~

:. BOERDEli.I~GEREEDSC1IA.P;~.

I e.k.,

PA~IlDEN, KOEIJE'lW, I ' .I'
'ENZ.,
ENZ. :., ENZ.
11 OJ.

0i

~

2 Dubbele- Voor Ploegen, 1 EnkeleVOó!do.,.
1 Ég, 1 Kapkar 0, lYeeren, I Span TQi~l'i, 2
Sp.u Ploeg Tuigen, il Aanbeeld, 1Blaas~,g en"
1 Schroef,
:.
. .,

.

..

'l'~~~',wel
en, el J Pbo
aa
gen at. mt ... J.:,;"g6~'
Val ;e~, ge egen .JI. s
veu! groo. Cll'_:>:i," .V i zelve,
mOl',.geo, hebbende.'ext, ra Zaailanden eo V~.,we1- :
de, :!lu is goed ,a~ ~ater voorzien.
AII{:~enei:
Zaa)plaats
staat zii ~elijk met de beste i~ het i
.,
Di.~ict. daar ieder slpkje grond kan word~
1. EEN ZEKER
ERF, gelegen: juln Nooroult,veerd.
,.'
I
;.;'
• der
Paarl, bevatt-ende een ruim: en snffi.slIJlt
Er is voor een groot gedeelte gebraak*~n all WOONHUIS
en een ander Gebouw. bevattende
de mest is reeds op dil landen ~ebracht, . ;:{
; Wijnkelder Stal, enz., beplant met ,~n fraaijen
Oe Gebouwen bestaan uit een net en ger1!i)fiijk ; Wijngaard, n V'rncbtboomen, heeft..ni~muntende
W®nhuis, Buiteugebpnwen,
Stallen 'Bn K4bok, : Tuingrond
en Prachtige
Sta.ádhoudende
en ~jn in goeden staat van reparatie.
'
Fonteinen.
Dit Eigendom zeal
afzonder.
LEvENDE HAVE,
,{\ 1 lijk en daarba in zij~ugeheel worden ópgeve~d,
,
.
,
..
>,
2. STUKVAT EN,' KUipen
BrfUl dew IJus~'~ Gcedgedreeëeerde
Ezels, ~t:SCh1kt 1~<><?r ketel, enz.
' . .
T~hsport,
4. gedties~eerde Merrtes, 1 ~geALSMEDE.
teelde Jon~e Heng!lt, 1 Rij- en ~chie~f(Bard
"."
(Ruin), 40 Bokke9, 10 Koeijen (uit de Fo*kerij I
4: Open Karren
op Vet'oon: 1 paIlr RIJ- eu
van:d~eer
ALBERTPIEKARD), 14 Vark.,a,
,I Trekpaarden,
2 paar Achtertuigeu,
2 Zadels en

!

,.0""_'

KOLONIALE
i
. "
••
en Trqlt,ma8tschapplJ.

PAARL

E ~nde~t:eekende;,~~.rtoe

'
.

DE

Di.ngsdag,-:
27 April . aan~.l.'J
Zi'
lbek il ' I ta
d ,. lab
'

."

~.&ande

tra$l

"

Staal en IJzer in
zulk eene ka.ns hebben.

W

E Kon·t .[aaIBIOOmboo,
In den .Insolventen Boed...e..~.'van JOHANCAJ~!L '
''>.
. ~,
ROMAN~ E. J. GRIF'FINI
.
WIX1ERilAGIL
, R.N, R. Ge~voel'do[",
za
' ..,
~i.~·t1,-._1.;;'...
: als bovengenjeld
vertrek:
':
ken
aan8~aanden
Zaturd.l\g,j 24 .dezer, te
I'
4 UM' namiddags.
Pa~gre~
g~w"n
aan
,
• j
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~boord
e gaan aan de Oostkaal., Alfred Dok,
' ~ULLEN
worden ve ....
kO!J~t op de Plaate 'I
niet la~r dan 3 uur 's narciddaga.
Lj EZELFONTEIN,
;nábij CERES:
Vool'!Yracht
of Passage vervéege men zich
2 Koeijen en twee ~Ii~ren
ten Kajntbre van de Stoombo~tmaatschappij
12 Paarden, waaronder
~enigo uitmuntende
Union,
u2, Adderleystraat"J____
_'
Rij- CD TrekpaardeJ;i,!zijn,

c

d~
ndea
ken~

>01

Koopers

.AAN

--'"
van wijlen den he4lt' CoENWD
HENDRIK
BASSON. r:
'

fo.

~
,

,

voorgenomen

19 lpril 1$80,:

t

PUBLIEKE VEltKOOPING

:

1

i?\'~
~j}lj'.',

~;

E KOIl. lbalstoomboot
A RAB, ~. R. p, CA1NZS,
R.N,R .• Gezágvocrder,
zal
,
~ als bovc"!-F~eld
vertrek,
•
ken op 'Dingsdag, 27 April, te 4Jnur 's nam id- ':
dags. Passegiere gelieven aan ~rd
te gaan Wees~amer
aan de Oostkaai,
Alfred Dok, lniei later dan
i
3 uur 's namiddaga. Ge. n lading kU ingenomen
worden na 12 trur 's middags Qp den dag van
vertrek.'
yoor vracbt of passag~ vervoege men
sich ten'Kantorevan
de Sjoomboëtmsatschappi]
Union, No~ 62, Adderleystraat.
;

Paarl.

-:'

Naar ED~eland via. M"deira,

.

Órde,

DE ~ltlLl£RS,F

j,

'

i

'.

,

n"E'
rt;
k l:·~'/. id :
. y:n,:!>!,c"
; ~de, ',,!?rnB ,Sle e lj, ,el
,
,;genopdzaakt
• ~aenl
op te geTell.\,éeft,
In den Boedel
beslpten publiek t~ doen rerkoopcn op:;}
:

r'

Paar; Karveeren

in uitstekende

VliTWERK, HUISUAD);ENZ.

s--.

bestaFde

Patente; Mai I~'_;:"I:'II~I

r,

'- EEN KOSTBWii:,ERF,

• Gelegen ~ 4chter 'de Paarl;,~

•,

-;

Tr.st .... tsekappij.

fa

pUBLIEKt~-VERl(OOPIN G

"~

f-

,

Ii~tje.

KONIN:KLIJKE

-<
le,
'er
rd

PAARLSCH:Ii:

"i

'a.i1iebetrekk,l, .•..!'!we.
:..
' .

. ta \'ritnclu.

ANTSLAPEN
in -den Heer, op Dplld~rdag,
den I{jdén dezer, te Kalkb@i, ~inijne
tii,ede~geliefde
Echtgenoote'
HlLENA .. '[{tSTER
JACOB'"MARAIS,in den ouderdom va~ 6~~aren,
4: maanden en 6 dagen, na eene ~el~kkige
e~htverbindtenis
van emtrent 43 jexen.
'J;
· Omtrent 4 jaar ~Ieden begon de ~i~kt.c, die
met korte afwisselingen van geringe beterschap
gestadig toenam, eu waarondAr zij ten l~tste
~7.week."
'
• .,'
" Alleen IIIJ, die de (Overledene gekendbebben,
kunn~n ee~igzinil beseffen, welk ~en verlies mij,
~ll ml;ln? ~llJdereD d~r
bMr hoongaaq he~ft g~"
t)roffen ZIJ, mnntte UI.t wegens ua I' Z"io~lilI.ardlg
~Ïl ,opgerUImd
.;k&Takter, betwelk, geJ>a&¥ met
~llDlge go?svr~cht, haar tot een ecbtiv~~bedd
l~ bet hUl~geZln en voor anderen
maa.ktf~~'
Aan armen, weduweu, weezen eUiV:i.,mdcringen was z:ij altijd ~reid
wel ~: do,t'n, en
z'oolang hal'O g~wudheld zulks toehe~, .~JUI het
h~r
eeue vreli.gde, k.ranken en noo~JIJ4enden
bIJ te staan, te trOO8~lI en bun smar~ te~~elpen
lenigen,
))e Heer, ".Ie alleen w~t,. hr.,.~arte.
~ijk mij haar gemU! 18, }ee>re m1J In ~lJrn
w1l
te berusten.
! .

\.LJ

.

Vereepiging
en oone hooveelheid
Huisraad,
waaronder een extra 8 dagl!D loopende Klok,
DE WED, C, p, THERON,
Executrice,
Klein DrakensteilI,
10 April 1880.
'----

Op bovengemeldeu
datum zal de Onder~eteekeQde, die eigenaar gewordelI is van zijns
vaders plaal.s, publiek
d.oen verkoopen,
zijD
tegenwoordige
Woonplaats,
gelegen als boven,
groot ruim 52 Morgen, beplant m~t eirca 60,000
Wijngaárd
Stokken.
meest allen jOlig en in
volle dracht en eeu groot aantal Vrucbtboomen
in soorten,
De Plaats heeft Standhoudend
Water en ruime Vet'weide llaar dell Berg en is
beplant met eeu DENNENBOSOH,
overvloed
van Hodt oplevel'e!Hle.
De 1 huitagie en Gebouwep ziju in de beste orde j ook is de Plaats
bijzqnder ,geschikt voor bet houden van Strnisvogels d'ie er niet het beste succes zijn aan gekweekt.
.
Mede zullen verkocht worde~ eenige LOSSE
GOEDEREN,
. .
~~BS.
P. THERON,
C,~.
Klein Drakenstein,
\
10 April 1880,

J

t

' S.

'v A

'D

~AIS

& CO., Afslagers.

• Miju opregteb dank boong ik bij dete.n'tloe aan
Dr. DU TOIT voor de bereidvaardi~h~~i
met
! welke
hij haar op gewone on ongewp~en tijdén
: ,heeft bezocht en het zelf8 geen te~g~e.
op; 'offering beeft, geacht, naar Kalkbaai
~~er te
:komeD en de laatsto dagen van baar ilë)'en al-

lIET" ORANJK'I'BIJSTAAT8Cl!F.UIll.IRBLAD·· is
een ti jdschrift dat 'l'ele bellWgwekkfind~, leer&lImeen
am088llte ,tukken be'l'Bt. AatJgeiien bet een bijJreu
OAt.onIBrs.Sohrobborstels,
Scboorsteen
voegsel,tot De EJ.7
iB, wo wordt het" voor niet"
.
'.
ui~egeven, en z.al binnen kort door ~beel Zuid
I ..
,
Afrika, vlln noord o&llr zuid, en VBD008t r.aar west
t I Z
I
I 'daar te blijzen,
. i ' ~,
'e-blnd
a,eIiDClrBteIS, Spee kbo ra e 8, eem eer
I,'. 00'- de Vriende,1I te Kalk~--i eu Y,' lii~."-,"nbnrg wordeD geleJ8D. Op het oogenblik ie het FUln;i •.
iii.
.._.....
zeer belltIlllwekkend, I\8DlZeziendaarin de Holland! ,ontvangen hiermode I"ijn hartelijke~ da,~ voor sche vertaling vlln bet bekwame werk fat! den boor
~.bunne hulp en med~evoel,
door hF ~b. den ALF~KD
AYLWARD: "JJe Hedelldaagecbe TraneIdag .gelegd,
• .,~
v&IIl,' voorkomt .. , ~t Lpr~.$I w?r~,~ ultjlejl'8Vendoor
Snakestone,
om te PI'
1~ De Heer 1'ergelde bun al de m~i~YuIJige
~De mAl\lschl\fPI) un OrflD)e \ nJ!ltAl\t~.be Burger.!
o eeren, :'Jiefdebewijzen, die ik en de m;jnenjn~~hen
in en bevat, be~~ ~e b~t ni""w!. ,,~~ ~n 'nJ!.tMt, ook
GI~~J)I1~pie,r,Emery Clóth, Emery
ijksch cn:Berlijnsch
fo""'ArJ"'PI
Beitels , Schaaf -.:r:.die
hebben mQgéli.~;onder-II\K!le
pkbell!lD~lkT~_rnmi!tt'nldul!~a~!,l,.):
' ddagen VIUl' d~fheid
.
., 'ii
u '0 OOie, uUlmanlfl' eD en I',U.' r"
Gaffels,
Hollahdsehe
GaWels
1~lChlil4Jtkt1r .. ,
I,Vln en..
.
,..'
niugsprije v')or De E.llwe., .LI ~8: IlJ, iD bet jMf.
beitels, enz" etilz.'
'
l' .'
p, ~. 1l0SS0UW"
\ Applikatie!! te WOI'lI~D:zewl\1lkt t!lO kAntore vali JM
> Welhngton,
20 Apnl 1880,
Elpreu, Bloemfontein. (1,.\, St.aat.-[ADV,)
\,U"'!iII~"

I

:

IJzerpakh

lÏ::;~

22

GRA

&

.AAL

O~
VEN-Park';!!,
Kaapsehe,
Diamaot-Staal,
Shamruck,
GRAVEl-I-Ward.&
Pliynl"~, ZI)stFOppt'n, I'll InsteekORA VEN-Lyl.dO'!lI
DELFVORKE\
me; 4, 5, 6 T~"dell
SCHOPPEN
wet VIerkante
"" ROllde Punten
BOSCHPIKKEN:
PJKKEN,

./,

ALfDlEDE EEN GROOT

,a.ga;;Jva.&..ulU:U'

r.:ktl·~ goede

!

I

MAGAZIJN "VAN GROOT- [EN KLEIN$ANDFL,
ST.

-

'1"T

GEORGES'!1HAAT,

I :

.NAAST DE UNION BAN KJ : -:

DEW
A A L & 'D 11~ K,'OrOI K.
SNOEK P~KELAAR,
TULB,~GH
Te ~ oop in de Pakhui .en van

Privaat Eiog~eshuis.,

COHRITr s c«,
80, Lallgestrl>at

LONG,
Jóll) 23.

M

ARTHINUS
P. 'liHERON neemt bij deze
de ,gelegen heid, 'fIaD zijne vele Vrienden
en het geëerd publiek in het; algemeen bekend
te maken, dat hij
ge~ed
is om hen te
VAN KOSTBARE
ontrangen ill zijn welbtikend! Logieshuis ala te
voren.
Reizigers dooe of Bezoe~ers aan ons
ond -Dorp zullen alla qemakken
:vinden in dit
ruim en wel iuger igt Ulgiesljnis, en zullen alle
TE GROOT
DRAKENSTEIN.
oplettendheid ontvangen.
DH Huis is centraal
gelegen in de Kerkstraat.,
;uabij. de Publieke
door ziekelijke omatauKantoreu en Bezigheden ea heeft eeu van de
EOndergetoekende,
,
digbedeu gencodzftakt
zich van zijne vooruaamate standen in,bet Dorp
lliealqmmeringen
te ontdoen, heeft, beslot-en, op
Jagters kunnen niet Paatden voorzien worden op oeni r oogeubljk, e~ er is stalling voor
ruim 20 PAarden.
RijtnigeIt
zijn te bekomen
zonder eeDig vl'rzniJllt~, CD
en Passagierskar
Publiek te doen verkoopen ZIJDe
"
ontmoet alle Treinen VRD de Kaap of Beaufort
,Vt~T~ ~N I,OSIIK GOIWIUUN,
West.
Bezoekera kunnen d~s verzekerd wezen
ALS' _
dat zij alles znllen vinaen lVat noodig is voor
hun gemak, tegen zeer ~ilIij~e prijzen.
, 1. Zijn ;elbekeDde
WJJllplaats, g;;aamd
~t op 't Adres:: URTHINUS

Publieke

V~rkooping

nog

'aste en Loss. Goederen,

'

D

W oens da2,

'I aans t "

28 A
' prl

e,

,

'P.

LUB EO,

THE~N,
Privaat Lokieshuis, Ker~
Tulbagh, tegenoter het Pakhuis
heeren gel>~deI1' ALBERTIJN

legen ala boven, beplan~ met circa I OO,?O0 ,str~tt
ftijngaardstokken,
300 Dimcen- en Nartjee, van de
boomen, en circa 200 andere Vruchtboomen.

.,
, I'

2. Zeker ~.tnk Gronde,
wen ,er op, sijnde gedeelte

. ,

,

:lFDEELIa.TdSI.AAI)
'JIl
,

ne P~aats ia gelegen aan de Dwarsrivier, .en!s
1"OOl"l1envan Overvloed van Water
UIt die
r:i_vier; deloel!e heeft tev?ns:regt op de gezamenlijke VeeweIde, groot Circa 400 Morgen.

~

~...

jstaat geocoupeejde

~

Verpaehting van deaT.1

WELTEVREDEN,"

r, rl\khlli8bt!rcr.
1

1'1

wordt kennlsj gegeven, dat de
Pnblieke
Vcrp!!-chtitig van don TOL
groot circa 60 Morgen, ,eer
geschikt
voor op PA.KHUISB
RG, raar Hen tijd van Drie
Veeweide,
Dezelve grenllt ann bovenstaande
Jaar, zal plaats vinden op
1
Plaats en is mede overvloedig
voorsien van
II

HIERBIJ

I

Olt Zatlll'da:!, 13 ~lIl1ij aaust,

Water.

om 10 uur

LOSSE GOEDEREN:
10 Stnkvaten, 8 Kuipen] 2 Brandewijnketels
(6 Halfaams), 6 Leggers, 7 Pijpen, 1 Wijnpomp met Leiders, Trap- en Ouderbalies, K n-I
nen, Manden,
Trechters,
Emmors,
Grav,
Pikken enz.
'VERDER,
.
d
d't'
1 S
11 Paarden wagen, In g~ e con I IC,
pan
Tuigen, enz.

•

1 KiBtiIlet Wagenmakersgereedschap
Schotsche Kar.

en een

I

's Voortniddags,

.
in frOnt van de Openba.~ Kahtoren.·
gaat 10 op den lsten J ohJ 18~0.
Terzelfder
tijd zal worden aangeboden
de
Pacht voor één Jaar vaq het! HUIS op DANS:.cRAAL.
r
CBAS. M, 'FRYER,
Secretaris
Kantoor

van den Afdeeling'sra.<\d,

Clanwilliam,

19 A~ril 1~80.

--'-----O-n'del'W--I'lirJ.,

EINDELIOK,

el .•----

~.flI

20 AanteelbeeBten, 4 E~Ii!, een aantal
kens:, en eenige artikelen Huisraad.

Var-

Bonus en Ververschingen.
D. BRINK,

C zn

G_r_oo_t_D_l'I\_k_e_n_ste_i_n_,
__
.:
J. S. MAB,AIS 1_1_.A-+,p_r_i_I_I_8_80-,'
& Co., Afslagers.

_

EEN

Jongmenach zciekt Jen betrekking ala
Onderwijzer.
f ij ill it] staat Hollandsch,
Engelsch en Mnziek ~ onderwijsen.
Er zal
meer op goede behandeling, dan op Salaris gelet
worden.
Adret! A. H;, Kan~oor van dit blad.

H. R U op'.

SpiritDs.aatschappij~

EI,

RTl,

KOORM~N ,

PAARLSt,;JHE

,-

sCllu:rs.

I'.' fOliMISSI~

- BERIGT AAN DEELHEBBERS.

D

E Jaarlijkllche AlglImeene RIjeenkomst van
Deelbobbers in bovengemelde MaatscbappiJ
sal pleats hebben
'

Op Zaturdag,

2~

April

DE PAARLSCHE

.aahehappij.

!

1880,

in de Westelijke Provincie Bankgebouwen,
ten
einde van Directeuren te orrtvau.,>'8n een Verslag
en Staat van de zaken der Maatschappij
tot
ulitimo Maart; ter verkiezing
van Vier Direc·
te;uren in plaats van de Wel-Ed. beeren J. D.
J(i)U1IIRT,
D. G. MALAN, F S. ZN, J P. THERON'
en A. J. VAN DER BIJL, die áftreden, doch weder
1"el'kieslmar zijn, en twee Auditeuren In plaats
~n de Wel-Ed heereD en A. J BECKERen B.
P: DU PUSSIS, mede berkksbaar;
alamede ier.
lMjh&D\leliog van de algemeene
belangen der
Maatachappij.
,
Op last van Directeuren,
T. ROOS, T ZN, Sec.
Paarl,8 April 1880

Belangrijke. V

KOSTBAIU~

PP

E Ondergeteelt.ende
l(oopt iedere hoeveel:
beid l:!trnlllvederon.
Is op kantoor van
8 nre v m. tot 5 nre n m
E, GASPELING,
N'O.
, 20, Burga~raa't,
V~

Worcester.

IERBIJ geschiedt Kepn18geving, dat door
deu Raad der Afdêchng Worcester, op
~De den 16den dezel' gehouden Vergadering
Hne Belasting
VRn Een en een Halve Penny
(lid.) per £, voor de diell8~ aer Wegen gelegd
is op alle daaraan onderwo~Q
V aste ~~reo
4. Rij.. en TrekDlUlrtl.en.
~ dese .A.fd~liu&" en dat dOlel ve verschIjnen
q aan den Secretaria. ten diens Kantore te KoeiJeo.
WIJNEN-20
Woroester, betaalbaar zijn f;al op den !sten oag
ateu Oogst, en 1 Lot
~n Jl1nij sanat.
:
'
i Mede wordt kennis gegeten,
dat maatregelen
L18~
~ regten lullen
ingeste~p
,:,:orden tegen al
dacrtmen, die Da den ~ten
?nDlJ. nog met bUDne
~~ting
aohterStallig mogen zIJn.
W. P. Bankgebou.w,
lT. T.: STANDEN,
Paarl, to April
Waarn. Secretaris.

lI

Woroeskr,

19 .April 1880.

diamantdel-

v:

I

DE

NORMAALSCHOOL.

verschijnen
twee brieven
over de
Normaalschool,
de eene van deu rector, de
endera
van een del' kweokelingen.
Beide
briefschrijvers'
Bellijnen meer of min te verkeeren! o~der' den indruk, dat wij den heer
Whitton
verdenken
van de Hollsudsche
taal op het instituut
tegen te werken.
Zij
dwalen
daarin
deerlijk.
Ouze informatie
leidde; ons geenszins
er toe', om den heel'
Whitt~n
te verdenken,
en hetgeen wij va.n
hem wisten, deed ons veeleer een gunstig
gevoelen
opvatten
omtrent
zijn~ gezindheid
betrekkelij~
het Hollandach.
Maar terwijl
wij
dtlZe oonoeasie
tegenover
den rector
doen, zal hij ons wel willou ~el'gnnnen
op
te merken, dat het geenszins
mooi van hem
is, ons' onwetendheid
betrekkelijk
het verpligte: der bijwoning
van de Hollandsche
avond4jljenst aan te wrijven.
Want er waren
zelfs :\rweekelingen,
die in zalige on wetendheid ~mtrent dat punt verkeerden.
Dat zij
er we~ degelijk
waren,
dat blijkt o. a. uit
het fejÏt, dat de rector het nog J ). Zaturdag
heeft ;nciodig geacht,
de regulatie
tot narigt
zijner !leerlingen af te kondigen.
Beide
brieven
toonen
allerduidelijket
aan, d~t de " Engelsehe"
commissie
een onvel'l\nt~oordelijke
daad pleegde,
DIet de
kweekelingen
der Normaalschool
maar zoo
op elgrn g~ag te rekenen bij het getal der.
genen~ in wier belang een Engelache
avonddienst]
moest
gesticht
worden,
leerlingen
die £luldoor de regulation
der school, en door
hunne: eigene neiging godrongen
worden de
HollattdschlJ avonddienst
te bezoeken.
ELDERS

wel tegênoV'er dou hem zoo beH!(,\l1v,~rnetir Sir' Henry Barkly.:
veroordeeldeo
wij het in hemjen
het in hem blijven veroordeelen,
einde arbeiders
te bekomen V00r
u, wat ar te ligtvaal'dig
~et
Y"'ClU'W'j''''U I van vuurwapenen
aan de natutoéstond.
Doch dat wij daar.bij
lle(jeQllCe:u, kist niet alleen hij, maar ook 'de
massa
onzer vertogenwoordige.rB,
ike zoowel als Westelijke,
destijds
r gestrenge
'denkbeelden
toegedaan
omtrent
den ve'l'koop van geweren
Kaffers, en oat Oo:;telijke kooplieden,
'boeren,
evenzeer
als Westelijke
listen den mond vol hadden van hM
Ijke om VUllI'Wap'~nen uit de handen
iggt'Ilde stammeu
te houden.
~Ifs
t Burgers tlrulfte er op, dat het Van
belang was, dat de blanken
wisten
wapens te hapteren,
dan dat zij zorg
dat de Kaffers goon rifles, kruidien
En hoe "eIen waren er niet,
hielden
da:lf een Kaffer, gewan uationale
(l,ssegaai en schild,
fY'AV.... rlijlqer
k/ant was, dan w~~.
bediende ran het oorlogst~lIg
ken !
En wesrom was de heer
in deze zoo toegevend?
V oornaom te voldben aan het geroep
~er
"'HJU,U\IIUwers: "Ontneem
ons toch niet Gns
uwe spoorwegen
te maken;
maar
~j arbeiders
van elders bekomt."
I
eende dat, tenzij de KaffQr het voorI
had van eigenllar te zullen worden
HAR*LOOPRn.8.- Van dil stoeterij van renpaarden,
geweer, hij zou weigeren om piken
die eergisteren werden opgeveild, zijn er slechte twe •
aan "s lands spoonvegen
te komen .verkocht en wel voor £31) en £75.
UE R~IRENj J. Mathil\l en H. Oheesman sijn gead·
; dat de Regering
zich gevolgelIjk
mirteerd tot de geuees- eo heelkundige praktijk ID
op onze gewone boerenarbeideze Kolonie.
oeten veHat~n, en dat goedkoope
GEDJdc01lE~IlD,-Regter Philips, die eenigen tijd
astruetie
~ene onmogelijkheid
geled6$' 'fAn l'jlstal naar Cyprus verplaatst WM, ie tot
I
Wij hielden destijds staande,
ndder ealilgell.
'
TE BOKlIlFONTEIN zal eon nieuw stadhuis wlJrden
meo tatie foutit'f was en dat het
Token 3 Mei vrasgt ,meD voor dat werk
laatste zou blijken, dat aet veel gebouw.
t.endere.1
. ,
zou uitkomen,
onze spoorwegen
I"~'f'>u ... ~er
aan: te leggen, dan de con·
behulp van geweerverkoop
te
Ue~IPQeUlgeD, en dat de geringe
besparinlg
kosflerl van aanleg, welke daardoor
worden verkregen,
geenszins
opwqog
het
van Kafferoorlogen,
dat
r die gedragslijn
op den hals
helaas!.
wij waren in eehe
h"l,b"lron
minderheid.
Zelf8
nu steenen werpen
0, waren
destijds
mMe
dien: Ime'll nu dien heer \lit
li'ilrIAm<mt. wil houden
als straf
voor
en ~isdfdenl
dat men dan
anderen Iwere, die met hem heb·
reven en g~zondi~d.
spi'
van zijpe IClelnzeerigheid,
zijne
en Ivan zijne andel'e fouten
fY'''hp,>Il'.~'n, zoudeln
wij d~n heer Molteno
Parle~enh
willen terugzien.
l pl~ts
~ou zijne tegenwoQI1'
r afgtltÏgtbeid,
meer eenheid,
oppos~t16. En bijna nlle autooeen flinke
.
I

Vogelstroisyederen.
D
Afdeelingsraad

opposi ticaan vde rders
zijn.
de heer Molteno ook juist
'UU,yriA"11At'kunuen optreden .O~dal\~e
nog roeenen wil, dat hij
en ordinair lid in het
'grooté
dienst l.ill kunnen
door onafhankel.~jk
wat,
1I~,~",~A"neurs en de meestel'8
in Dowingstraat
betreft.
.
is-zijne afzetting doo~ .ZExc. Sir
een blijvend
bewijs, van he~
"t.n;'<J't. zijn verzet
se~etl Lo~? C~r.,
,,,"~,,,,,,,,,ntie-politiek
ID der tiJd DIet:
Juist aan zulke mannen
thans behoefte, DU wij redenen
te vreezen, dat de Rijksregeriog
meesten dl'l\ng zal gaan aanwenden
O~
eostëcereren
te bewegen,-nu
WIJ
inlrl1VAlI'nfmrhebben, die weet dien
'wEmdlen zooals alechts ~einigen
--en vooral nu wij een Predie van de onbuigzaamsten
h .. I,..",,,rt tot den
meest knipmeshoveling,
en
zijn
eer er in
a . dienaar
te zijn der
Kroon
",:a:pmnn"A
te werken met den Gouverreden
alleen ware genoeg ODJ
Molteno
een plaats
waardig
t~
de Wetgevende
Vergadering.
. komt
dat hij een man is
en aanmerkelijke
van degelijk ge.
voPl'GI ... nn en een niet te versmaden
doornantiêle aangelegenheden.
V
opzigt zal hij van dienst kunnen
ers ous finantieel bestuur wordt
hoe ingewikkelder,
en er zijn
Parlementsleden
die op de
hoogte
zijn..
In fin~ntiele disc~~.
sies sdhittert
het HUIS geenszins.
Elke bIJ'
drege tbt degelijkheid
in ~~t opzigt zal welkom ~ijn, en zulk eene bijdrage
verwachten wij 'van den heer Molteno.
an
Mogt de beer Molteno
al per slot
rekenipg
blijken,
niet aan o~ze ~erwachtlll:gen té beant.voorden,
zel£~. ID dat gev~l. zal
bij ni~t ver eohtersteeu
bl] zeer vele zIJner
medeleden.
Het Huis
zal dan wal niets
hebben
gew:<mneD:, maar daarente~e~
o~k,
niets hebben verloren.
Zelfs het ministerie
zal dan niets
van bem hebben te vreezen.
Waaroq:t
dan getracbt
een agitatie
tegen
zijne electie te verwekken?

I

's ){(}rgens, ten 10 ure,

1

ip de
s lid van d
. Niet omdat wi
sch1ttere.nd Jjtlmtk
te ]i!i€1radeu, van het
of otn1at, wij al zijn
~f~Elltgde
kenren,
IQf bmdat
dat wij ni~t in do
in be~ Vioorledene deden,
I
zullen m~~n
f\anteekenen
mige zijner derltbeelden.
Met
erkenll£~
*,i1, dOlt hij in der
e besliste houding aannam
ry, Bsrkly's bémoeijingen
met
der: Transvaalsp'lle
ltepubliek
teg~n
Secoceeni,
als hij mog~lijk 'lel had kunuën
daarbij will~p, wij niet uit bet o~g
het Afrikaander·element
desveeJ
minder
!Vaal'dig buiteu
hiet
eel zwakk,r
vertegenwoordigd
nnen was, daa h~t thaás is, en dat h~t
reemdeud
is, ~at, toen geen en~el
dJ r lid gelegeailieid
vond in 's lan;ds
sPn goed woprd te spreken v90r
rlijk beprot'fd~ stamverwanten
o,er
geboren E g~lschman als Je heer
J kolo 1~,Hg~ziQd
anders 09k,
in Afrikaanschen
geest bandelens mo~en wij niet uit het opg
toen de MriknanderleJen
zioh
de heel' Mrolteno niet a~rpal1~ij te kiezen in zake :de
vau Brjtscli gezag ov.er de t~n

VAN CLANWlf.LIA1I.

'!Det een paar Gebouvan de Plaata

APRIL,

1 .....

!Igemeeue IJ.zerwaren eli eelt gl·ooie
. \fijllgaa r dmessell.
.

I

J. S. MARAIS

'

Graaff-

bllUt geen enkele barer ledeo m!le~ Hollandecb ver
sIMt, dau zal het%elfKte ook will hilt, g8lO'bieden Doch
zooien@' men verphfl'\ Il! DID, ten elude In eene gemeente 'ril' 8000 lien
"',," hpt VIl I 300 voorstanders
eener El !lêlsc! 81lemeente p 116krh.ren, een paM honderd amen or bl] te v<>egeo vtm pera<iMn die rUIID 100
goed Ilcllsndseh ala Eng"lsCh verStaan en ulfs van
personeu dien het enkel om lHoUKndlicha diensten te
doen 18, le die tijd nog OIet In de onmiddelijke
nabijheid -RED]
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Mljóbeer -Met
bet algemeen doel .,ao nw .ehrIJven over de Normaaleehoolln
de Zuid AJrtkaan van
den 18den beb Ik DleU te makeo
Ik 'Rll alleen op
op hetaeen mIJ eeDlgermate peraoQDhjk eehlJnt I\&n te
gl\&n letl'llanmerkolll
Het eplJt IJII} dat g'J om BOm
mljle uwer bijsouderbeden U" ua!rrug DIet bier aan
de regte plaate hebt gedaall
c!nd .telt dan nok In
onwetendh8ld
de lMk wat v9r~~rd
voor
BIJ de
openmg van het Ill811tuut ,*",rl{J door de Ou~tol'8Cl
bepaald dllt de Itudenten die l:ot de N~ Geref Kerk
behoorden
den Engeleehen
dleQle en den HoUII:Jdseben ..avonddllmst
zouden bhwoptm
ZI) weten dat
dit de bepallD!{ IS e I ten Rpl}te van wat IPj zegt,
achlkkeo SIJ sicb gewllbg daarD~
GIJ trACht het
sterk te doen uitkomen
dat dese djwang alleen wat
betreft d 0 Enzelecben
dIenst !uitgeoefend
worJt,
terwlJ' 81j het telt, dat bet bljlwon~f) van den Hollaad
sehen IIl'onddlenst even verpijgtelld 18, op den IIChtera;rond houdt
GIJ zegt d&Ï
Wl!iuugen
van. heD
den Ilollandaehen
voormlddagdibJt8t
bl)woneo
In
den regel doet geen van lien ~qlkB tenIlJ er eens
I bijeendere redeo too IS gt'hJlt In lI,t 1l8vl\l door uzel
I
ven ~ooemd-ell
dit 1& Z<.IO om d+ zeer genoegzame
11 reden die 'IJ ~!'eeft-I\fk~er
\1ao tw~e preaken oumid
delijk na elkaar te b -oren
Vertrouwende
dat bovl)l1Bl.Mnde vetkiannIl
"OOf
100 ver
nocdig mO!!'t ZIJ" tOOD611pI dRt WIJ g ....
tracht hebben om onder de bdsl1o&nde omstnndl~
heden de beet mogeli jke eehlklnngpn te treffen
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20 April

van een bcrigt giStJel en per zee
Ol tvangen
waarbij de onmidde
rni,,.Ir'rlm'Rt
van :SIr Garnet Wolseley naar
vereiseht wordt
gaat ZExc
Don
deze plaats naar Durban
dat Genera 11ClIfford Ills Gou ver
optreden tot de aankomst VA.n

DE

NORMAALSO~OOL

I Aan den lWiakttur
Kl'""iJ"'U"""l'~

I

Mijnheer

I

WHITTOIN

-Men

NormRAOOhool, 21 April 1880
tou waarlijk

.e~llen

dat ~Ij een eu

rapporteur ~p de Normulsi:hool
f.ebt wanneer men
regt
bemerkt
d~t IlIJ MlI80dag reed81bekend WtlJU't met
Ilol;ieeh,ri
an Wilt de Rector Zaterdag
Rrvond tot dl' studenten
V
IsprAk
110e het U ter oore 18 iNl40melJ IS mij 0000kend en Ik 'I'll duromlrent
ook li.llver l.wl.l8'en
Dat da studenten
die
avond met de bepalingen
der euratoren om~rent de kerk be~end gemRakt wer
den 13 waar 'lna&r I!'ll vergJl!t u igf'ootehJks wauneer
giJ denkt dat het hun lets D1~UW&wae
\
I ltegendeel, ik ben er vali overtluiKd dat III ~e alu
VOOR den ten die nu m hun tweede JáJ\r hier ZIJl met die
I<!",•..,...... so.]
bepalingen
even goed bekend "'(Rren ala Ik
Die
I bekendmaking geeehiedde dus allefn ten opzichte nn
1880
de eerste Jll/Ir etadenteu
waar An somm gen oo.k
t et! l8 met de ZAak bekend wllreo
Ik ben hd ,an eeue Hollandjche
!lemeente
Ik
II'- \ heb
d t )Il/Ir nOjl"geen der Ell~el~che d e ate b Jge
'II' ond
Dus zult gij ml} !Iaot lHchuldJ.gen
fan ook
E llelschsrezlDd ta Il Jn wanneer I~ letl zej!' ter ver
zoo dedic ng VRn dCD Reet r op wl!lTI veal blaam sob lilt
lult !!1J geVRlIen te ZIJD Gedurende de twee JIlrei vj\n ru Jn
te gRan verbi Jf I\ls student
a!l de N rml\alseu
I was er
ed met DIet één dit! meer Haagde om naar de 1 Hollandseben
r og die at te 1l8l\n dil Ik en bet w~rd LOll ioou K~
Willen
vp
.. rd
t Is WMr
het wordt I\ltll<1daarb J ;.; I"g(l,
althu s verst. an dftt Ik 0 Il d
Enrelache
d enst 10l'n
bijw
en pn waarom 1 () dat het ene b-pal n dh
curatoren I~ Indien de Re~t{)r der stud-snten t eliet
~IIn deo I n elsche 1 d e st weg te blij .. en wan eer
Z J b 1 11'0 Hollandseben
wnren dan sou de hep~hGg
der curatoren
de hoofden der NaTJ1lulacho I spo dig
vermet !!,d zIJn e, wie lOU den Rector dit Uiot ten
kwade du den ~ GIJ voorzeker
"
"H
et 18 III allee,
te (hen un indien er 660'g
OOIIl
Vader
die In de Hemelen Z Jt j!tfD pllg't of kwaad jr1lvoe fRgeo den Rector bestaa
het u t den
gebruIk door de SYI ode sanbevelen
die Z"yIlIE~rw
weg te runnen
Verder wil Ik nl 1 met die laken met
I10g al jl'elrouw
nakomt
Give the deul ~18 due" lID aten
I
het beg n lijnar rilde maakte h ) de 'r.'" merlllOil
Door d t n lW geeard blad o~ te I emei zult g J
J dAt het spijug'
S dat dat gebed zo< weUlIg gebruikt
m j verpl eh ten
wordt
vooral In openb.\re jlodslhenet )j>f9n1 jle n
J C OKRI A I<
MARr mIJ iheer I
Kan men dan dat Heilige Gebed
manr op lOO een hgtvaardll;-e
Wijze gehrulken
of
never opleggen
gelijk een kind ZIJII A il, C oplegt?
En dan kan dllt gebed gebruikt worden Il lor eenen
Leeraar
die 10 oneenigheid leeft DIet met een maar
H"IlIr. rsrn VAN BHCIDG&HH'lEN
met
velen (ik Wil DIet zeggen
D8.lUltlI) m811r
Lan!l !l'eI l~ 10] 853 bad II de roomsche hoofdleden) ZIjner gemeente
wanneer hij bidt
Vergeef I kerl V~II Z tv
ID Russieeb
\ Jlbym6 een treurige
on8 ome schulden
gelijk ook wlJ ver~éfen on~n
pleglt!lhe d pi
~ de 0 twijdiuz
van een pn star
IICh\lldl'DRren?
MIJ dunkt
bet lOU b ter wezen
De gemeente
weeklaJ\!fd en de ~1S8Ch p die liet de
"anneer
onder zulke orastand ghadel1
dat JZ'ebed unvoermz der droevige taak bélast was kon Z Jpe
gehepl niet j!'ebrulJct werd
Hoe zal Z\VeiEerw
tra' a me bed w1nge
vooral ei adat het f rwerp
dat gedeelte
kunnen verklaren
als hij het tot zrjn -ler 1\1 emeene SIDRTt tot dusverre
hoogzesebt
en
onderwerp
zRI make ~
Verder
Het ia ~~l t!!
"hefd
was lIeweeBt
ZI1D I Ram wae Kotslowlee
eo
4Bt bet zoo weiD il III de OfJenhm e GorbduniiJtoeftmlll
Zijl! standplaat8
Oratow
10 de U kralue
keude bem
gen gebrUikt wordt
Hoe weet Z\\ -eIEerw 'pa~ die als een vrovm eu IJunjl
prleswT en dankte aa bem
gewoonlIJk
Zondags op ZIJl kRUIeI Zich bl!.vindt eo den he bouwen
de Vel'81enl1g Qarsr kerk
PlutsadUB weiDIg In oudere herkeo of onder het glilioor VRn h Il tot verMzn il VBOallen d.e beJl keu deo werd
een aDderen Lellrftar komt? Dat 18 een ver\lprdeehng
hl) n.angekll\l\U'd van moord op een RwbteDIUlI' Het
londer reden
lt
voornaamsta
bew J8 wllen bem !Was eeD &rflcschoteo
O"k heb Ik eeDe DIeuwe vervoejnng gebeiord 'Rn geweer
dat hem toebeboórde
en Rcbter het boog
bet werkwoord
verberjle,
nl
Adam; eri f v:\ "Itane gevonden
was
IIIJ w"rd V,LlnLOoord over
ve,ble''98n ZIch nn de 'rill
tUlgd en t< Lieve
slaD!lel1 d~flog"Fb< d I ::>,ber e
De boeren ZIJD hIer al flu!'s beZig met me8lrtJdeD I veroorde~Jd
VolgeDs kerkel Jk voorseb 1ft werd h J
WI) hebben al IMlmge h~rll]ka
regen-en koWie dRgeu
voor de li tvoell " van z 1n \011018 0 Lw Jd meD
geha.d en het achlJnt alsot WI] een vr regen wwter 18Deed Z Jn haRr At kleedde bem 10 boeveDIl-waad en
iull(lD krl]gen
De boereo beg-lOneD dan .ook alles h J werd IIlgellchreveD bl) de ollar ::; bentl bestemde
gereed te maken V00r bet ploe!;en
ketltnilgRngers
JAren verhepsn
en het droeVige
X
tooneel was bijna <ergete'
Toen echter znnd de
organ 8t der Kerk t.e Oraww
op % JD sterfbed hg
DE HOLLAND80HE
KERK
IN A.MERlh.o\.
gende
om eenIge der notllbeJsttl I jl'ezetp. eu dAr
'il an ek I RtJnktelu
plaata eo deed do 1%1 IlwekkeoUe b.!kentenJA dRt Il]
de
bewusten
nmbteBAAr vermOll d bad en wel )m
?lll)nheer -T en de eerste H<lI!Rnders n8lU!A.mf'nka
diens weduwe te kuoneu huwen
Na het pie eder
gtngeR landdeu,uJ IDNew York welke plaal.8~IJN euw misdaad was het geweer doer htltD Ikr pllUltse ~~brRgr
Amsterdam
noemden
Kort nl' bu ftankOlli8t RldMr
waar het later op Zijne aa 'l"lliZlog door de pui tie
vond er eene eterke emlgmtle
vac E'ngellllld plRat..! p;evoodeo werd
terwijl
hl] te~ens <Jp haLljle WIJZ6
,oodat ID der tiJd de kinderen
der Rollil.tlders de I het vermoeden op deo pnester ,vIst over te brengen
E nj!'elsche IMI 8pmhen el nRderha Id de :Jj; gelache Ml\nr toen over dazen heL vreel!eh)k VODDs WII8Ultkerken bijwoonden
om reden dat ZI] de iEngelscba I "6sproken
drstlf bet kDaj!'ep dM !lewete lil den mleda
taal beter verstooden
dan de Hollsndache;.-...om
In dll{er tot den veroordeelden
pntlster In de Il vangede btlhoeften van de klDdereD en ouderen t~ V(l{lrz en
s Ii) beleed zIJn enveldaad
nlaar toen b I ZljO
WM er zekere Ds LI vIDJl8tona die ,00rslelliJ
dnt men
voornemen
Wilde vol voeren om Zich Ran de Ruthoneen theologISCh SemlDanum zonde opnjl'ten} WAArde teiLen over te geveD onlz nk I...em de mo..d ..n het
)onllellDj!'en van Holllindsche
ouders zoud'W I<' rden rej!'t volllde
de8zelf8 verkeerdJ;:D loop
De arIDe!
ond rwelen
loodst ZIJ zoowel ID de Uollandsebe
pnel!Ler deRlleen
dvnr het Jl.heJm der b ecbt den
als ID de EnJlelscha tMI zouden kum en predlke
- I wRreoYlWordeDftRr
kende eo slechlo8 eeD enMtll woord
Er werden toen eeDlge PJ'( feeaoren I dl!-theolollie
te spreken had om op vrljs v~ten J,e komen wIlda
wt Holland ontboden
Het gevolg w~ dat ID der !.tet belli
,eh."lm Zijner ambtabildl,,'"ï;lOg Olet breken
tI)d de GerefQrmeerde
Kllrk vooUIen werd van Iser
eo Doderg nf.( de he n opgelegdIl zware straf
ToeD
are Uit de kweekscbool die loowellD het FlollRDdach echter de bekantems
des moordenaars
ID wettigen
RIR III het Eogelsclt konden predIken
\orlD afj!'el gd "1\8 p;af het G~vernement
IlUIt den
Than8 wordt meest ID het EDgelsch aldaar j!'cpre
onjleluklngen
pneater In vn)hcl4 te stellen
LOaar het
dIkt -1)e
Reldelbergsehe
cathecblsmU8
wordt op WIlS te Il\at
Ue olllChuldlge li]4et: wu bUlten bereIk
80mllllgll ZoodlLgeD ultllelegd
ook \Vordt
Jeulld ID van maDscheh)ke
nrgoed ng
BIJ was gestorV'6D
den cathech18lnD8 onderwezen
De Ge,efonneerde
zo lder het mlnete blijk te III~n doorscbemeren
nn
Kerk ID AmenkR 18 thana een van de ~flJendste
deo wezenll)k6'Q staat van zaken
kerken
Z J heeft haar eIgen TraktAAt eD !.l:elldeltnA'
genootschap
Zelfs tot oaar lDdlebeeft
II} undehllllcn
UItgezondan Op een derSyllodll1e vel1rader:wl!'eo werd
- Eell New YorlGche dame Mrs Aetor genaallla,
er dil vrsag gedaan
Terwl)i meest 10 hat ,Eog"lach
18 beroemd om hAar praclltl;ze )lIweelen
De 8 eraden,
jlepredlkt
worot
WaMom noemt men dl kerk nog dIe ZI} onUwll8 droeg ~o "Jlle onl IIn2'1!t nl den
HoliandllCh Gereformeerd?
\Vnarom vetAlldert meo MexlC&I\ll8Cben fl'UI'Dt blJWO<.lOOa word Il op eene
den nMID Dlllt en Doemt dezelve dePreebylieirllUUlsehe
WAAide van 800000 ddla.rs (1JlfjOOOO) geschat Oeze
ke{k ~-Het
antwoord WII8
ho g geschatte"
vrouw we,..d bij die gele~eDheld
Ue Hollandscbe
Gel'l!formeerde
Kerk beeft
leta door twee polItle agenlen bewaakt, om te zU'1l"n Jat
eigenaardige
10 haN Iymbolen
die lOO ZUlfer eo zoo mamlilld hWlf bestal tetwl]1 daiC eD na.cbt ",,,0 ge
bllbelsch
ZIJD, en dle Zich vali I\ndere kerkllenootrecht.edLeolUlr vvor de deur b.arer kamer de wacht
schsp~o
onderscheiden
dat WIJ den naaqt I~eht zul
houdt
len blIjven bebouden
- In telegrammen
Uit AlDenka wl)rdt weder vaD
MI]nheer de Editeur
Ik zie de noodu.kël:i~held
ID
"8I'SChlllende Ilnu. eo lock"oll)B gewlijr gem \likt
Te
om meer voorlleolDg te mRken In de behoét,~
van het
New"\ otk hebbtln reeds 8 d ..rt een e w~ken ~OO
aankomend
geelacht
WIJ weten
dat &IJ meest de werklieden
eener pll\nofabn.k
bet werk "~",,,kt, eD
Engeleehe tAAI lop ell dus lIlteb WI} v~<;Itheil zoowel
toen Il} op allnmanlog den lIMen w~lf.'érdell !.tet wfM'k
den vuor!Jllddag
ala Jil dao avond I(ltgeo dat II] te hervatten,
hebben !!_ndere p ~nofl\hr ka tQ
k I...UD
ol\llr ~ee e I\tldere Jierken loopeD
werklteden
ODll!la~n
z)<) lat Ier 4u lO l"d 11I pen
\\"1] weten sommljl'l'n gaao naar db' i.Epl8c)pale
In Pol 11!ylVRDla I ope[J ve e Jn leode'l m'Jnwerkers
eomtnlgen
OIlU de \\ -teY&II'bIIche kdilf, omdat ZI] ledig terwI)1 daar thlU s ook e n werkat&kln"
vaD
beter een Eng"l!che preek kUonen nrata:iUl'
II)zerwerkers
18 bep:onn~n
d, OiltU' ~evr888d wordt,
..l
d b
d EJtlS LID
Ilch over 57 fabnekea
ropt I \)()u arbeld~rB z.al \lItEe nil,.
L
18 Olet op
~ oogte el'!~hledenlS
\ I!trekken
~
ge leven
Ue Bollandscb
Ger kerk In .Mnellka heeft
~
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tot drie Jaar
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Dutch RefQ.l'me4'! tj) heeten.
W8lIneer
de Engeleehe
taal ID onl~ {!IDIome IUlke
Torderlngen u.l hebben gemaakt., &la 1,ll:Aw~rika, dat

I

Gedrukt

bJ

;')1

f~

Kasteelet.l'lld Kaapatad.

~,. ndgaande

\ voor

;~cht de
. lat~r I weer
I:sijn maam

(Tm cn-.tatm van Rfter
___

FltASERBrl,

'

'"

,

Dwijer).

!idAt ~".8ng''''De
sieb
: sterkf.1I drank, en dat

RG.

.

IIOlll·U>'!lJ,!,""Pl1""
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l:d8t ~Jorri •• jl'pd

DINGSDAG 13 APRlL 1880. '.
' ! fleld,! op de
Adv~lIt Giddy wu vervolger voor de Kroon.: l'zijD :bioneIlljt'ekc.m~'n
'" W~m 8.ghu07l..~llllrhtU1iet'
fan Klipdritc, pleitte 'i~t
' ti'!ruj~kóimeridt~i~I:I6~ev~ild
met i!Chnldi¥ un b1uedechaude. De bewijlen waren 'sich
lee)' t;l'fijftll.~htil.l, IOOdatdé juh' eeu 'f(·rdict wtbragt '~n ien ,dit'.
~Ule&
~~ldi)l'.
De Ileva0gtlue w,e~do~~h'llan.'·
,nIng,n In het
i Jo/tft Midtlel, beechllldigd v.n verkraebllDg', kwam :ech~p~e.,
... 111' aI.er a( en krd.eg.les m¥nd.e,D d~lI1atbtoid.
'911
]lIlje hechtte
, .I ~
MaQTf1l(lfI stond bescijuldigd van did.tal ,ea ~pnUt h~t nle'~:hnll<l111
met ,:roornemen om te ~telen.
De geypgelle
Th! 'Ultapraak werd
.~wee ';'r dwangarbeid.
;
.:
-!!",,*--br41am Bautju, die wegeu blueda:harid'e iel'egi'
,
.a.r'~u,,,,.
·
l kreeg 12 m.-ndcn ha.rd~'~.
' '
: CMiftiatm ,JoAmmNl, die, in Junij 1879 Ii~ vroU'W
, ~4ood hid, ,werd veroordeeld ItQt 3 jare~ idwang.
,l!(bei<J;
:':,
:
. ecb uldig' en werd
, I, petnu lt{afll)a, stond beechuldigd vaD ~oord eli ,De jretuigeni. in
niet echoidilI'. Advoeaa4 Solomon trediopi vOQr 81ui~nd op
ve~edjlling,
Verdict: lIC~uldig ~n atMfb&re.n :voll1ng wu dele
· IlOde)og.
Het vonDi, wo. 10 jaren! dwanprbeid. en wjaa op den
i WiJJi,1l Raumt·.n
MOIU ROllll1lt, ljeideo beecbul-' 1«eneien
cJigd yan diefatAl, pleitten niet ~huldig. De be1l'iijl8,n om ~Allr ,UtldeJaa:rsfE'eet
tegen Wi11em waren zeer st~rk, maar tegen MOOI !Wildecbot
~ta
leer &wak. 0.. jury volid den eera~ echoldig fl~~II'; Toen bij
'Il de regkr veroordeelde be~ tot L\'I18t1]lIar
dwang- :blJ die 'poren
· "beid. De tweede 'Werd,oDUI~lleli.
. :v~n 1tw;ee.man.l)el'l!tJD8i~ I{lopell~
! Jo4tmftU
W"Jkm d. W.t en JacOb Jo.lanftU Nortl.f. DJel1fonteln, de
· ~Ddell
beiden beschuldigd
v.n dial.tal.
De \\ lt 'WA8.! Een weinig
, ~.itte schu,ldill en kreeg t,w!(alt maanden dwangar- VAD e.ne wOrl~~Jing,
"
d. ·NortJe wtrd verdedlg4 door adv. Solomon. Met~fe
de PIJP
i,de ,ewig,.nie Dl~k, dllt de,<twtie gnaogene.n: had- vee)': acbt ~n
4en IaaIDj!'"spanoen om den b~r v,·d, Splly nn den '~bu.~ mel
.,..eg te. brenIlelI eDihem vap he~ geld te berooven, dat .• erbj:l1geD lajf;
;ij Wletell dat bij bij zich bad; Zij .laAgden in hno wa~~tqt un de woning'
~da:neming, wierpen den heer. v, d. Spuy wt lijn dil o.twijfelbare sporen
br. en. de Wit IItA! het !leId, terwijl Nortje nabij 'VRn !di" woning Mar ,
~nd.
Het geld W88 later tussehen de gevangenen
klipkui], omtrent 60
"'erd~ld. '
.
,
hut, lOll eeD oude ,sle'''~!Floou,
, De [nrie bragt een verdikr.van sebuldiz uit tegen diend Rls laadstok
nAfI,rinO"An
Nortje, al. hebbende de Wil ~ijge8!IWl, Het v(IJj/lis bloed en mensebenh
wae negen mIlIIDden dwangl'rbeid,
ks"de op dat' van
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