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PUBLIEKE ~RKOOPING

De ~toomboot,o dezer MI!6i•• P1»ii v'InI~,~j
ken t ..n Kaars!al naar
,,,W __
.

',..

,.'

llfadeip,

Helena

fil

.....

1

:

-n 1+keud
m ,eu te

·

,uisial. te
ona
denjjh dit
lulf~ alle
~ ~D'
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NUR D8 KUST""'I

IN N1T"I/'

te

'

VAli,

5.. EuraSe.ap.J

Jnnij.

:

.
Z' Welcekel4. 'Mijn,
I' ,Sterkellel..
'
Opgemelde zijn nitgezoobte mi in goede 000-

i

"D'

»UQI~ell1relteelke'Ddé

:

"i

,«!lKon, ina,
"aD Ellgt'lar'.l,
Stoomboot naar
i....

ditie.
De, Koeijen siju welgeteeld en etaan
meestal op kalven.
J. J. HOFMEYR cl; ZOON, AfslagerIl.

:
I

STELLEN;BOSCB.

Dela,\onbaai, Inbam
Mo,ambique aan
Ret~url("nrljf8 wordeD ui

D

E gew?ne MaandelijlCsohe ~misaie
koopIng van den Onderget_ende
gehonden worden
"

mind-rue Prijsen.
.
V00r Vracht of P868a.e
. m~n ~Droek
de Ka'doreD der .illa.a18cnS~PDIIi1
in de Added.,,-.traal,
i ,

~ij

oealraal

Pil,b,liek,e
en laD de

~~

Op Woensdag, den
S GEGEVEN

, IJeáDtort

~.

'ig ~:voor

~~

;, ~k
P~uis

~R'4JN

\"! E_J
"

J.

£2." ~r
,tee~eo~ar
, ,ez.o4aen.
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isoben t4
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vdoruit
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fri.taan
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~~,

1~

I:,;'

ot F.tRRELt. Afsl.ag~r8.!

Hebben per

ste

,

- ~
WAIT,na,.D"aIna ..rI~
blik van Engeraod ver
meld vertrekken na. v~,~v.~-t",V"
stadsche lading.
Voor vracht of passage v
ten Kantore yan de Stoombootmaateobappij
U nion, No, 62, A rlrl""I''''Rt"P'iUlt ..~

E

,

B

EVALLEN, van eeue Dochter, op den
4dén"dezer, de Echligenoote val$ Ds. G\)Q.
HURRAY.
Swellendam, 5den Mei 1880..
, ·,....
_,,'~

I,
i

I

i

r

1/

Sloombo~'ell dezer Li j.. vertr ekken ~:In
Kaapslad naar Lo'nden,~ om den ander~n
Dinjl:sdal!,
vla Madeira en mllmooth, le $mt
Helene;. en ilBceriti01'l 8anle~g~·n(te op ~. pe1ljl.de
Iuseebentijden.
Heio« rkaar'jed; .orden Ult8ertilll
teg~1!aeDe vermilld"rilll! v~n lp pereent tusschen
EOlllebrJden .le KaapkoloDle ~n,\,Natal.
Kei .-Extra 'Maal boot , DUiART CAST14E,
.' Kapt J. DOWDY.
~
Mei 18.-DUBLIN
CASTL~ J. D. JEFFROS,
B.N.R.
i.
ANDERSON & MURIBON, Agellten.

D

E

NIE

KLEINHANDEL!
Schrijfbehoeften
EOp·ENI) IS.

:Ma,g~zijn
N'U

!

I

----~~----.-----------~~---- -----.
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!t .!..teelhesttl
4 IlanwKlai •• el Pa."del,

S8, 40, 42~ S'r.

~e.re5-

hl fa.i1ieltetrekki.,;eae.
,
. hinde.

.urd.
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ZULLBN
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WORDEN
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2, Hofmeyr Chambers, Kaapstad.
VAN
. OURATOREN.

AGEN

I~" Mei

a.s~,

1

q.

Alle llTDOIJ~e.Klen

,l

f

.'~

!~

,

Yall

den Secretaris

daarop kQl1nente allen tijde na EENE MAAND opteRen,

g

n
~
~

3 jUUR.
.

4al~a",nellmoeten geechiedenhij en ten laatore

E Vogels zijn t.; zien op ~e Plaats·.v~ en
Ondergeteekende te Ofer llex;rmer, :.8n
lullen· niet oR deu. dag der crkoopmg albl~r
verlIOondworden.
'i
i
T. BRAND;
I' en het
Worcester, .April 1880.
.~
. prompt~

DI VOS" THIBON,'!~en.

TOT

II@rn8rllen

's Nrimiddags tel~2 ure.

D

10

(:MAXWRLL & EARP), St. Georgeatraat.
L. IN.V" Strandetraat.

VSRkOCHT

WOROB~TER,

Op Zaturdag,

Land- en Beleggingmaatschappi],

Permarlente

'.

,',

wJrdeDdeIDtere~tkoen (Vo<>T 6 of 12 maanden TUt)' il 6 pe~nt.
.
Interest van af DEN DAG. D1$RBELEGGING ~l'IfJ'IID,
terll1Q'l1'elvr~,d
tegen veertien .ugen oplegge"s.
:
,
. de beat mogelijke SecllriteH Toor Geldbelegging,daar bare
op VASTG9ED. r:nogen uitK818tw~~:
. . : .
tel Ierlig betahng bl! maan4ehjkacbetl!rmlJnen,~aar de,middelen
de Leden die HuÏlen Bouwen of Roopen wi,lJlln,'op m~e
en
....n.II'Al.itiid

Matjes Manritius Suiker van
kw-11.liteiten kleur .
Kisten Gordon Signet Tabak'
:' ; :
'Kisten 10 Stnk, "Over the W~tel'," Tabak
Kisten McRae Tabak
.'. •.
i
Zakken Rio ;Koffie van de Eerste',KI8ss~
Kisten Blaanwgemarmerde
Zoop ;
I
.Zakken T.R. Witte Rijst
!;
Okshoofden Bladtabak
;,
l,O-catty Kisten Souchong Thee, .lllel'8~ Klasse'
~jsten Parafine Olie, A· 1 Merk'
,
Kisten 5·catty,Thee, Hyson en Gtinpowder
tisten Kaarsen, geassorteerd
;
,
~ken
Java en Ceylon Koffie:
.
Kisten Goede Reuselolie
. :~ . .
.
Zakken Bruine Rijst, Iste klasse ~wali~it
Kisten gebottelde A.le, verachillende merken el} kwa!iteiten
'ronnetjes A.merikaansche geeneden Spijkers, verschillende groottenKisten Guinness's Stout, Pinten en Quarten
Rollen Manilla Touw, van 1 tot 19 duim ,
.
Okshoofden Goseben Boter, gepa.kt in kleine Tonnetjes
Balen Caloutta Graanzakken, 300"elk i
Vaten A~erikaansch
Spek (Puik, Men~ge)
Kisten Chicory (Colman's)
,
,
Kisten Klappertouw (van 2 tot Iq duim)
Kistjes Zoetemelksche Kaas
.
Kisten Renselolie
;,_
,
Kisten Geel Metaal (van 16 onzen tot 28 onzen)
Vaten Soheepavleesch
:
Balen Marine- en Wagenzeildoek '
Zakken Lirerpoolscb Zout (Best)
. :
Amerikaansche Ploegen (in alle nommérs)
. ,:
.
Kisten Zalm, Kreeft en Oesters, in BIi~ken "'ah 1 lb.
.•
bevattende kleine kistjes Ir J.C.
en "<;>ver the Water" Tabak
. ::
Terpentijn, in 10 gallon Kisten :
~
"
~
Mesijina, in I-lb. en t-l~. Pakje$
~llen Europeeach Tou~ (2 duiI?,tot 1~ duim),
A.merikaansche Orgels, ID alle mepwe ,tsoe~~n
Kisten 1 en 2 en 3 Star Hennears Bra:ndeW1]t1
Kisten Hooisnijders (self-slijpers]'
•
..
Kisten Manilla Sigaren (Havaun~ en Ciheroot ~ts?SD)
'Kisten Stoelen, verschillende pa.t~on~m'en kwalikl1!en
·Kettingkabels en Ankel'8 van. ~lle: ~ootten
..
:Leggers Ksapschen Brsndewijn
o
:
Balen Gonjezakken
.:
.
.
Blokken Kajatenhout, alle lengteb én ¥metlngen
:Blokken Oregon Pijnhout, alle lepgtenl'en afmetingen
:'Kaapscbe Wijnen van alle soor~~ ; I
Kisten Morton's Vlade u en Gel81j&n
(Zakken Drooge Gember en Kurkllma .
'
iKisten Keni, poeder, Kerriedeeg '~J11 Olf.icOl·ei c
'P'ijnstiller en Sarsaparilla
•. ; .;
.•
Kisten Pale Sherry, Claret en pOJt,:van de oo.te soort i
:Ki8\en Sohotache en Iersche Wh~key ~u Jam~ica Ru '
..

r'

DE GOEDE HOOP

I

! Ir.ile Selai•• el P"r.el, ge.re.sterd, ,
;
••
1 Paar· Beproefclt Br.~J,.~tls (4 Ja.r
•• d)
! ~llle'je ".gels (3 j~.r ••• ).

;

tM~
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DE
ONiDERGETE~KEN
,
I

,
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O

"

,

.

...~~

VERLE:EN,-Aan'
de i Paarl, aan de
wurgziekte; IGEORGI AiLEYN,; in den
ouderdom van 5 jaren, geliefde ~l)On fan
.
k. F, Dil VI,LL~RS, JR.
Wijnmaatschappij Gebonwen,
Paarl, 5 Moi 1880.

,·

;

Ilaapsche v...mertitle, Baak.

ONDERWIJZER. ~

Ju ~.I.

~r.. +:

SEEN KA.NDIDAAT VOOR OE VAKATURE IN DE DIREKTtE D~R .

EN JONGMI1iNSOH, korl g~leden uit
Ellgeland gekomen, opgelei~ voor de
Civiele DietJBt en goed bekend .mellBoerderij,
zoekt een betrekking op een pla&ts 418 Onderwijzer of anderaeins.
Hij TersUt.a.tMu.siek en
kan de beste Getuigscbriften overleggen.
,
Adres: A. J., Kantoor van de$uid Afrikaan.

~

": I ..,;
.~
"

12 dezer,

I

('CII

i

~hoppell, Graven,
~uweelen,
Emmers, nr,rRI;p.llwalrAn
S9hoffe1s, voor Tuinl.l'nu,·uLlt.:.
Hferen Werk kisten,
G~est's Hoefijzers
IlpefijEH' Nagels, 5 lb.
P~t~nte Rose Spij
Fctrby's en Ward en
s Schaapscharen
H~nd- en Span
j mmermens
Dissels
Palmhouten Duim
• n, Vleescbbakkers,
Spiritusweterpassen
H~ak en Oog Scharniéren T en Kist Scharnieren
.
O!flslagen en Stalen
Beitels
P1tente Waterclosets,
A1Derikaansche en E
Kagehela
Déodkistbeslag,
Chin
Deurkgoppen, Soepkommen.

.

D~ HE~RH. P.MotLER

gelegenhe.id ontvangen

(

t,

ra dieren zijn ingevoerd.
,fde. g..le~enheicl zal ook

sal

r

BROEDER -h-"~----~~~~~~~~-

~l

•
bul'll

~~aij.1

,

, . GEORGB88TltAAT,

'DEAK

~

F. G. PIETER SEN, EeIiig:CIl~or.

N o. 76
, ,

Naar Mosselbaai, au!:oaOaall
Londen.

Stad

,'i.'

AAPSCHE KOPERMIJNMAA
Namaqualand in pacht aangeboden'
rnj,~n 'en' andere
nieuwsbladen,
heeft .
Itanbiediuj.ten' voor het [au d ,
~ITEN~ tllll~'S op die plaats WP
,
s zal op de plaats "KE
"
, worden gebouden op den 3 '
te moeite genomen om het

beginnen om Tie•• ~r
,~Ies.
;
:!
:

zal

~
als b017erl'",,,,nel.ilvertrek
Iren op Dingadag, 11 Mei,
,nnr 'a namiddage. Ge<-Dl~ing zal'
worden na l2
uur 'a-middags op den
\vertrek.,' Pusagiers gelieven
aan
gaan aan de
008tkaai, Alfred' Dok, niet
aan 3 uur:'JII
namiddags.
Voor rraohtof
Kantore van de
No. 62, Adderleystl'!Lat.

NW P.

tI~

DE

Nl

Ver-

Ala wanneer zullen wo~en verkoopt het ge.
wone aasorti~ent NEGQTIEGOED'EREN, in
~rteli; S)fEERWAR!IDf, ala-<Ko$e. Saiker,
RIJst, Zeep, Kaarsen, ~,
l:Iami. Boter, en•.,
enz. nis Mede, alle soorten HUISMEUBELEN,
en wat er meer ten verk~p II&! wor4en aangeboden.
P. J. Br JSMAN, P. W.z.,
4Ialager.
Stellenbosch, 6 Mei 1880,

é""Ziolê 'WOr-

.11ing'voor
be'ómen
;agi~br
c'rJ ~ezen

},

OP HET DORP D'URBAR;

NUBJAN, Kapt. BA
GERMAN, Kapt. Cox
ANGLIAN, Kapt.OwE.NS,
AME~ICANj Kapt. WAIT,8
PRETORIA, Kapt. G. LJAJ'.l1lI!.!',
A'.. ,...

lt ~dese
V~Dden

'j

j

V"rtreHen rij om de ..
aaokom!t van iedere Stoo
en eens ill ,'" 28 da~en ?et
Na.tel b.r,· reis voort "u .. r

~:

OP i

o.._tlerál, 131ll,tI~r,

'"

rm der
A~cell8iQn

tusscbeunjd-u,

at
ns1;

Ezels 1

Sélaapen 1 Koeljeo!

a!geloet worden tegen betaling Tan'het Ial'do lier TOdnchotten.
A. SlMlUNS, s.crttarÁl.

...

.'

, ~.A~DBB.80N & MUl1I80N.
.

.

i"

-

~ ".

i

'WORDT
bekend gemaakt,,:dat op Zondag
Avond II., ten HalC'taaaU"ure; overleden
s LEONOR!ELIZÁBETH, in "(fen. onderdom Tan
19 jaren, 4 maanden.,,.oll 23 dagen, geliefde
Dochter 'lau
p. J. J. 14ALHERBE.
Paarl, 5 Mei 1880 .

H·

c

D"Dts~IIGT.

ET ,behaagde den Boor he4eb morgen om
4'uur tot Zich te nepten mijne geliefde
Echtgenoote, J OHAliNA
W lL~ELlIlIU
(geb, HOFFMAN.', in den ouderdom van 44 jaren, 6 maauden
en 9 dagen, na eene gelukkige eehtverbindteuis
van 26 jaren. Zij laat mij met t2 weien na om
haar heengaan te betreuren. . Hare laatste
woorden waren Psalm HS., vers :8.
Ik breng ook bij dezen mijnen openlijken
dB:~ktoe aa.n Dr .. ~ISIlEU en un!al deg~nen, ~i.e
IDJJ 1i00 vriendelijk
gedurende haar lijden bIJ"
stonden.
J. B."P. ~RIJLINCK.
Wellington, 61t£ei 1880.

,

A een' lijden van Zes ~ieq, onQlliep Eer.
gisteren !'fond, ten half 10 ure, zacbt in
den Beer, ouze geliefde Moedei'~ Mej. ESTJIBR
MARG1RE'l'lU
LE Borx, weduwe ~ijlen den heer
GEORGSTEFANUS
HACl'fYL&lSCH,
i~den .ouderdom
van.li5 jaren, 3 maanden en 8 d~en. :
Met dank aan 'Dr. FlSMER en;'Ds. MooRR!u,
de beeren W. OUBERT,
G. VAN OoPPIMRAGEN en
hunne Ecbtgenooten, benevens vele andere
Vrienden en Vriendinnen, -die door:woord en
, daad bun medegevoel beteendeu.
'04
, Uit naam der gezamentlijk, kinderen,
D. S. ]A.. Dd TOIT.
Achter de Paarl, ~ Mei 1880.,
~

N

\ I" ~ :':;-:;::t ~an den 29sten April Lerd mijn
!

teedergeliefde Echtgenoot, JACOBDANIELDO
TOIT,in den onderdom van ::19jaren, .f, maanden
en 11 dagen, OOQr den onverb~ddelijken dood'
van lDij en. mijne" kinderen weggerukt. .Hij
overleerl na een bitter lijden "an eeven dagee,
ten geTolge vnn brandwonden, veroorzaakt door
ccn ongeluk bij het brandCfflijDstokeq
Tevens breng ik mijDen: dank too i aan al de
V rienden die mij met zooTele teedc(e belang •
stelling bijstondep en mijn gewond hart streel .
den dool' hunne hartelijke deelPEIming ; ook wil
ik: onzen gE'llchtelJ Uoktor, KET. lIIijn boog geToel va.u voldoening en dank voor zijne trouwe
en bekwa.me verpleging . .tegelijk te kennen
geven.
.'
.
..
MARTHA JOHANNA DU 'rolT,

I

gcb",BuRGtR,

Moutagu,

.j,

Mei 188;0.
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AArdappelen, pr.

PUBLIEKE

Boter, pef lb....

, ~EENK

Eenden, perstnk
Eij"ren, per 100
Ollrat, pet S be.
I Hoende"" per
Huerg, pr. 100
. Knf. per 16
Kalkoenen, per
Mielie., per 3 be.
Uijen, per S be.

itRF,

9
3
3 -

0

2

~

,DE

9PEN!;r~GE?REDE.

i

0 6 100 I DI
troQn,=ed£l>: waarmede
ded Gonvernen~
ENZ.
•
0 9 0 I gisteren
het Jrarlement
opep e, was
PAARL .
0 17 11 I rooskleurig.
N"rede héel'8C~t over geheel
0 7 6 : Zuid Afrika.
1i)e OntwtJ~n!D~wet
18 v~tf
maar ~h VOOI'Z\gtlQ' 10 toepas81n~
Kiarren beraden
~"
~ h
Ib .
do.
I geb ragt,
zood,e
eene groote .. oevee .el,
I wapenen is u,ijgelev.erd. Dq RIJksr~enng
"
\ oppert geen befl"aar m~r teg~n de annexati(l
van zekere
T~nskeische
latJldstreken.
Het
Ministerie
heef~ zijn beste kt;ach~~
besteed
aan oe bevord~ring
van onderwiJs,
koop.
handel en aan
algemeene
werkzaa~heden
des vredes on~er de natnreUenbevolking,
e~
zijn streven
is: met' succes bekroond.
Dé
nitgaven
zijn i toegenomen
wegens.
he]
betaalbaar
wor~en van renten ~p le.enmgen
voor groote
p~l?~ieke "erken
In Jdfere~~e
deelen
der kolp~;
m~r daarentegen
ZIJD
ook de inkom8~n
merkbaar
toegenomen.
De
spoorwegen
hebben.
zoo goede
resultaten
opgeleverd,
enl ~~ finantiële
toest~Dd ~~
lands is zoo bloelJend, dat de Regenng
DIet
zal aarzelen, een groot sqhema van spoorweguitbreiding
in 'tj3 levereq.
Zoodanig
is het tafereel,
dat Z.Exc. o~s
uit naam van' zijn ministers
ophan~t.
WIe
zal nu durven zeggen,
dat het DIet heel
mooi en heel ~emoedigend
..is? Maar toc~
omtrent
enkele
ponten
ZW.l)gt Z.Exc. HIJ
vergeet
te onderzoeken,
In hoeverre
dil
bestaande
welv~rt,
diE! op onze ink.~m8ten
en spoorwegen
I terugwerkt,
I natuurhl~~
gezond en normtal
iSI en in poe.~arre ZIJ het
gevolg
is van een onnatolUrh]ke.
~rukte,
veroorzaakt
dëor den invoer van millioenen
geleend
geM, en in hoeverre ~e opbrengst
der
spoorwegen
is toe te schrIjven aan bet
S1lUTS
gewone
verkeer des .lands" Het ontbreekt
Kaapetad, 6 Maart 1880.',
,
niot aant mannsn-e-wrer
ge~oelen toch ook
I;' ~ wat waard is-die
staande houden, dat wap1'1 \
neer do nanvoer van leeningen
zal zijn teu
einde gekomen,
wanneer geene g~oote somI
mep uitlandach
geld mee~ door middel onzer
~
I
,
pnblieke werken worden In omloop gebragt,
In'EI \ellillil
op dit bl~' .is 111 .I.. ~tnd
zoowel onze invoer
als ooze spoorwegop·
.
,
'1 168. eli .,' ,le Hult" dlSl'lktell.£2 4e p~r
brengst
in belangrijke .~ate
zal ~foe~~D,
TEN 10 URE,
jll~r. 1:~tJTuit betadlbu1J.l·. Aan ~lken inteeken-ar
dat onze bloei d~n ml blijken een~.zlekehJke
, .,Jrdq' drie "oll~ bladen Il.r ,,~ek to~~ezonden.
kunstmatig
g-ekweekte plant te ZIJn, en .~n
s(~ Zij die 'Voorhet Bl~ wtJllSchen to;- tijdperk van tekorten zal aan~reken, geh]k,,
,H:da.~keu moeten drie m+anden vooruit
staande
met die der bange )~I"f3D~.us~cb~o'
l{eOD18 geven van h~
vool1X1emen. ,
1860 en 18.70. Tot dnsve~:.e ?I~n WIJ nwt I
de gelegenheid
de profetiên dier vUJ<;""U_.,"' il
Agenten voor de "Z~id-Afrika.a.n profeten
te logenstraffen,
.. maar
.
I
en Volksvriend."
,
verpligt te erkennen,
dat ZIJ veel ter stavlO
van hunne
meeniug kunnen aanbalen
Oeo. Mju'ray.
Alice
Aljwal Noord
"'
de jongste
gesohied~nis
"van Duitschleud;
W. A. li'oubert,
Avontbur
Inditi en Noord Amer~ka.
P. Te8~.
I BeAufJrt Weet
Opmerkelijk
is het, dat terwijl ZEx~ den,
J. O. de Waal.
Betb ~ie
meesten
nad,ruk
legt op de ont~a~enlDgs-.
D. Kriel.
Boehof
D. H. ~iljoen.
Brits Townpolitiek,
en 'dat hij de afvaardlglQ~
dar
BUl'j{efdorpBasuto-deputatie
bijna
als een misdead
Colesberg - J. L. Knobel.
brandmerkt,
bij het o~derwerp van Conf?
cerea C.J.v.d.Merwe,:a.Jn.
deratie tot hE!t laatste 'tw, bet wegsteekt
m,
I Oaleddn
R. C. d~ Villiers.
I
A. VM iReenen.
een boek
en er van gewaagt in on bestemde
I Gaj.v~·n·a
W .. J T erry.
bewoordingen,
alsof bij zelf heel. onverschil" 0rad
J. J. J.lvan ReDllblU'g.
lig daaromtrent
is en nog DIet tot het
Clanw,lliam
J. n:Norgarb.
'
besluit
heeftlkunnen
gel'6k~n, of ~et confeDurba~
P. F. LJnqenberg.
Dil\mantvelden
B. Keet.
I
dereren
der differente
ZUId Afrlkaanscbe
Franec}hoek
- J. J. le iRoex, P. du P.I.
Staten
en Kolonien
al of niet behoort
te
FrUe~Urg Geo. Hodgaon.
worden
doorgezet.
Hoe geduch~
steekt
o
- J. Kr-et,en.
deze toon af bij dien, aangeslagen
m
0:' fein;,
P. A.ljuckholf.
Heidel rg D. P. ~arai8, A.lIn.
gere troonrederten
en in ministeriele
af terHoma sdorp
A. L. qbillppini.
dinner speeebes, geleverd te Grahams~
en
Hope own M. C. Louw.
elders ? Wat dat moge beduiden?
Slechts
Haaov r
De Villiers & Centlinea.
dit dat het ministerie
gaat handelen naar
Hopefl Id D. M. Slabber.
Kroo~tad
H. J. Morkel.
zij~ reeds aangenomen
beginsel.
. Het s:~t
KrakstJlri vier
• 19D. L. !Ferreira.
zeer dapper
zijn betreffende
alle q~estlen,
Ladysmith (Ri,.ellldale) A. O. H. van Velden.
waaromtrent
het van eeue meerderheld
verLady Grey (Aliwal N.) C. C. Cloete.
zekerd is, maar zeer toegevend
betrekkelijk
B. Wethmar.
I
1IIalm..l,
Ir D
{ C. d e 0'i'een,
die, waarin zijne ..strijdkrachten
van beden.".bury.m.
J F PENTz BN CO.
las. Bennie.
kelijke
waarde
zijn.
Het gaat staan
en
Mei. I.-Wellington)
Varkens,
Varl J. A. Middelfburg Murra~8burg
J. J. J. iMaritl.:
vallen bij ontwapening,
omdat bet meent,
'Joube~.
."
MOIIII8lbaaiE. Meier, N.ln.,
p J. B~SlU.N.
geen val in verband
met ?at onderwerp
te:
Macleap
I
~ Mie. 12.-SteUenbosoJa,
Negotie eo Smeervreezen te hebben.
Het WIl alles doen be-:
Montagu
W. A. Joul)prt.~'
'waTén, van::
Natal -I
A. van Velden. E
halve
zamen met Conferentie
en Confe'-roge18, van D, Brand.
NamaqUaland
J. S. Hauman.
deratie
te vallen, omdat het wel mogelijk
NlI.Zl\l'e~h P. J. N.l.udé.
91 Vvs EP( THERON.
is dat 'het de meerderheid
des Parlemeuts
H. V8n lier Spuij.~
Mei. 14.-Gondinie,
Vee en Lo8S4t GOederen, Oudtehoorn b~trekkelijk
die strijdvragen
tegenover
zich
Philadelphia
- A. Spe~gler.
,nn J. A. Stofberg,
T, ROO8, T.ln.I
zal
hebben.
J. J. HOFlIETlt ER ZOON.
Paarl D. J. A. van der 8puij.1
Inderdaad
hadden
wij geen a.nde~e poli, Mei 13.- Durban, Schapeo,
Koeijen, Esels.
C. M. Douthwaite.]
Potch~8troom
tiek
verwacht
van
deze
helden.
die zeer
Mei. IS.-Worcester,
[Paardea, en St1'11ia- Pretori
-Fl\ul'll.
I
•
krijgshaftig
zijn '~et eene overrnagt
achter
- A. J. M~burgb.l "
Pears n
VASTE G~EQEREN
K. de Lrot.
Piquet rgden
rog, doch
bespottelijk
weifelach.~ig.
f W .IF. Zipp.
wanneer de beide legers zoo wat van gelijke
Porter~lle
t Koeter &i LRurence."
J, il. MARAlB EN CO,
kracht zijn.
Rivera4ale
- J. S. Mbenbeimer.,
Ook omtrent de annexatie
van GriqualanJ
Mei. 11,-Paarl, Vaate eo Loeae Goederen,
Richmond
- J. L. Cclnradie~
nn P. J Blignant.
'L H. K:~et.
West
hadden
wij niet verwacht,
dat de
Robertéon F.R_uw.
ltiebeek Weet
Regering
een anderen weg Z09- ins~aan dan
BROWN EN rARRELL.
Som_~ Weet
- J oban Theuniasen.1
dien, welken
zij nu inslaat.
NIettegenMei 12.-Keurboomsrivier,
diat. RObertson, Stellenpo.ch
J, MAdet.
staande haar weifelen, gedurende
de )aat~~e
P. D. R08SOUW.
St&)'Dllburg~"astgoed, van G. Bnrke:
sessie
tusschen lucht en aarde betrekkelijk
Swellendam
- G. Reinecke.
E. H, VAN )IOORDEN
Salóanl1aba
J. C. Stflpbnn.1
de annexatiewet,
begrepen wij wel, dat zij
van C. J Schietlbotein
~ Mei. 14.-PortervilleJ
Vastgoed,
- Sterr!!nberg.:i:
niets vuriger verlangdé
'dan de a_fkondig~ng
H. W. Vo. d. Merwe
Sutherland Wantelfaar.
:.
dier
wet.
Immers
de
West
Griqualeudera
SomsrBjIt
Oost
1.
H.
HOfmeyr.,
J. J. HOfMEYIl HS ZOON.
gaan door voor besliste tegenstanders
ven
H. Fall&b.
· Mei. 20.-Kaapsche
~.fd. Vute en Loes, Tulbag~
.1 Oeo. &tker.
TlU'kulAd de W estelijk~meeL
bepaald van de ~erGoederen, van H. H. Dnl!r,
Uitenhage
•
- G. de Kerte.'
ritaan- Molteno-partij,
en
de
Rege 1'1 ng
D, p, MAurs UN,
Utrecht (Transvaal)
- H. L. NeetbIing.
mogt
daarom
billijkerwijs
ve:ond?rstelVee, VlillientdorpMei, 27,-Bl'eederivierii
Swellendam,
F. Lion ,tachet.1
len, dat iij een groote verstel'k~ng'
10 hl:lt ,
V~tgoed, van J P He8g~.
Victoria West
H. J. Wernieh.
O. de Kock:
Wijobeifll
Huis zou ontvangen,
wanneel'
Griqualand
C. Bredeil.
Wjnbu~
geannexeerd
werd. Het eenig b~zwal\r beMAA...~SVERA1'f()ERINOEN.
E. O. M41berbe.1
stond
daarin,
dat de West Griqualandera
Wellin!ftoD J. F. Peats & Co.
"ei 9 Nieuwe Maan, iu 3Qm. ,.oormiddage.
niet
geannexeerd,
.. maar
~el
geconfeO. de wiet.
Worcester ftlei
Eelllte K Wl\rtier, 11~. 38m. ~oormiddake.
dereerd
wilden
zIJn.
. Gmg
de heer
Willowmore
A. W Uil!.:
Mei 24, Volle M&&II. 7u. 33Q1. voorolIddage.
Ilei 31, Laat8ie Kwartier, ~. 7m. voonni_ddllga.
Sprigg
z«: nu têgen hun. Zin annexeren, dan
HF,T I" 0Iu'1ilIltVJI.U8TAAT8CHfA1II;ILIKBLAD"
i. zouden zij het wel eens ID het ho?~d kunnen
een tijdechrift dat v,le bel&llj<wekli:ende,lee~e
en krijgen, zich uit bl<><?t.enwraak bIJ den heer
8HlPPIlW IN'tELLIGENO&
.amWlllnte stukken bevat.
Aaog~,ien het een bij- Merri"lan
aan te sluiten; Om hen tot betere
-~ -_-voegael itot De &1"'"' is,loo woidlt het" voor niet" inzigten te brengen, daartoe ondernamen
de
TABLE BAY;_ARRlVED.
ui~egeTen, en .. I.binnen kort dOOl gebeel Zuid
rof", h
t
6_:~lay Flower, bj{, from Adelaide.
AfrikR"vl\n noord naar suid, en VllD ooet ril&!' weat heeren Sprigg enUJ?in~''"In
un tog v~n Voor,
• '6_Edinburgh
Ol\8tle. ss, from Dartmoutb.
worden gelezen. Op heloogenblik 18 bét Fam~j~
leden jaar naar KImberley
en Dutoitspan,
6-Kaaaa. bk, from Mel)lourne.
leer belanl!wekkend, aangezien dalt.rin de HbllandWel is waar, die togt is niet al te best gelukt;
6-Karia
Frederib. !lOb, from St. He~D& Bay. IIChevel't&ling van het bekwame wprk van den heer want
de Griqualandscóen
bleven
daarna
e-lgincourt,
bk, f~
~~t!laide.
ALl'lRllI> AYLWARD: .. De HedepdMgIICbe Tnu'h
te
6-BalllO ech, from M~ntJU8,
vul," ,.j:>orkomt. De Erprea word~ uitgegeven door even st~rk als te vorel~ dBCAreeuwen.
gen
62JOi'a':ar, sbip, from} Cl&lcutta.
eene mutechappij van Oranje Vrijataateche Burgen annexatIe.
En toch za'
e
nnexatle-acte
6-late
Tatbam, bk, film Melbourne.
en bent, bebalve het llieum van ~O VriÏ8~t, OQk worden
geproclameerd
? Wel zeker. Maar
~
TABLE BA1-SAIL&D
alle ~an~jke
beligten uit Natil, de Transvaal, Griqualand
West zal ~e verstaan
krijgen,
Kllapko OOIe, Diamantvelden en Europa.
bteekeddt'
I hts voor de leus ge
II. 6-tbdilln Chief, hk, to ~t Helen •.
ninp ,ja 'oor De &pre" .£1 i8.~6d. in bet jul_
at
e annexa te seo,.
. -r'l)..:-1\>rrene, ship, to Loq,jon.
Appl ties te wordf!n lftlmaakt te~ kantore 'fan De schiedt-dat
het der Regermg
te doen IS,
; 6-Jildinburgh Outie, $St. to cout,portl
Expr_1 Bloemfontein, O. V. StantC[ADV.] i
om Confederatie
door te drijven met behulp
i 6-8.t. Pierre, bk, to Belle lie (France).
f
'tr
van zijne stemmen,
eU 'dat het epn onder· 6-Nam,qUlo, SSt, to pqn Nolloth.
&rite Bezending WD TER-fLEEDJJJRJiJN, deel van het confederatieschema
zijn .~I,
6-TAwe, bg, to Paertu.~CAbeyUIiOB,
VeneJuela.
6- "'_ppADo, bk, W N"!l"' or.
,
WQTdt nu rmtpakt door PA.C'frHAJl ~ 00 I Griqualand
West
tot eene .afzonderlIJke
6-l)ntaUon
C&atle, tu paIcuua.
Adderleylltraat.
Provincie
te maken.
De dIamantdelvers
8-l)jone, bg, to GIl&I!1.!!
4 00-30
46 i (I 6 ,0 -
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ben_d
dat er D1~t slechte
ook ll10arU merken bij ZIJDen nMm
g"p'III8IAt'
IDtlll8Cn~m dat nn
hooren leggeo " wllar
ruet men veel he~t-mallr
ma
Godgeleerdbeid
\1) lulh mede.
naar den naam diens Godgeleerde
mJJ intueschen

A K

Zlud OOG en
IOTlgtuIg
,
Oud el'!! en VóojÓien I Indien Inj lete OVBl bebt
v or uw lmuJ voor-lIw", kiruUrm 8U 'Voor eene inng'
lDiilf!!ibl~'h!I['Il1~t UII:{ dIe c<Y\'ree-1 vol: r bet I"Dd ~l!Jitlán beeft -lDdlfln
"'T.,",,"n""H
Klj uwen kinderen fene dl'ilehjkt', ledeh)ke
venrtail
ddhJll1I en mAAtac~lIpP"hJke OpVO~lDl!" jleveo wilt
toont bet dan door ,we kiudsra I 01ll\r bet
Rhljneeqe
I08t1tuut~ te zenden net _ begonnen ID den neakn
des Hesren 11 Bl lD~e vJOrtll6zet en ,rMt nu nail onder
• li eren rijketee dgeo VOIft. Hel doel 18 Chnet4tQ
phgt te vervullen
Lllnjl'; leve de InnlftlDlf'
MOjI';8. IlJ baar 2OOJ&TIji';
bestaan oak nog eene vlelell
Nogmaals moeten "")
onsen dlUlk betuJgen un dil JOojle aames (E P) van
bet Inltltllut
voor j de 8&Djreoame oogenbliklten ODI
EEN PIONIO
vel'tlCbsft en will$
hMr vellek"ten
dat WIJ ons
Ami elft .R«la/otftjr
boven yerwachun,
"ergenoegd bebben
:Milnheer - V ~D
mrJ een plaataJe
cOrp mllne
Stellenboech
4 Mei 1880
stélll te laten hocrea Uit het teil onl'"l!" genojllllde
GltnlUllo
..(PIlICANUll
'§leepg H(JltIN)" aan de IAct,ve W ttrld" d;Ii$- bUiten
dool! middel van IlW alom g~d
en veelRÏle~n blad
Ten onrechte wordt de naalll
Shtii!I HoJltlfl!
aa._o '(IDS toegevoegd
StelleubQl!Ch 18 ,nief ~11 ledig
9M da] J:ooyeelliwaal.
maakt, maar werl~t .UI, lek III
en misschien onopgemerkt
voort
De bilUmJDg'
AlbenIl VRn Zllld Alnka
lOU beter gew .. ~ :slJn of
héier Atbene ell:Sparta
veteemgd
ln ~ ..wpord
de puik van Zwd ;Afrika.
Een leder, elle \~
dur
(Websters Agelrltu-ur )
VM WI~ overtwgen,
kan taetbare beWJJ~
&i!omen
Port Elizabetb
6 MeI
d tor ons een beloek te brengen
;w AA~worden de metllte Zwd AfrilraUdsrs opgen.., schoener BT'illtant ZIt nu hoog en droog
IOld, die de hoogete eerepoeten In Zwd~
~Iee
GIsteren
&vo01 18 een honten hU18, staanue
dtio
Wie staan
gewoonlijk
un. 't.,}i~fd der aan den Rl188el Road en bewoond
door wkeren
eum1lla P
WIe heeft de boogete.e~
afgeLand ham een broodbakker
afgebrand
Daar
legd P Een nmllUlut
er een frissche koelte ston
Vl'ee8de meg dat d.
:WIe dl'llAjólt de eerekronn
In CrickQÏ G Foot
naaste gebouwen
die ook van boot ZIJn Illede
BIjlIl' Laat de WUUna ProVttlce" Olub' ~tul.gen
vnnr vatten zouden
maar oe verwoeetlbg
heeft
of ZlJ b~t gemllkkeltJk vond, met kloppep
!tlorle
Zich gelnkklg
bIJ bet eeue perceel bep8fld
er van af te komen fIln de Stellenbouchert;
Geloeg
nu omtent
de benaming
die WIJ d~nf
Het
Nog geen gemeenschap
met de schepen
ID de
.preekwpord
Wil
.&l 'IIJOrk and 110 plqy ~
Jack Baal De wlDd draait rond naar het snidoosten
a dulll 1ioy" Voorwaar,
da* lien WI~ C»K ~n En
&00 hebben WIJ ook gesren
bioe aangeIIMIJl en ll1mot
(Websters Ag ntuuT)
vol onlabga een J)Ill\r famlhén een veldpar~J (pienic)
QueeJllltown
~ Mei
aan $o~rsetetrand
gebad hebben
.Máiu!1&~ lt Dal!'
mll8l esh flAAuwe alschadu"flI1g
VIUIeen ,~ldpartJ I
Van 7.Exc
IS een telegram
olltvangen
om de
Il ~tUidng
ID Beijers
boIjch gehouden ~oor het stad gelnk te wensehen
met de voorspoedige
RhlJnec e Inatituut
onder beetiering
11111Mdls
In een bnef van
VOl'!t
Avror en de andsre onder.
Jler." b Jg'e apeD ng va.n dOD spoorweg
deu Edelen beer Sprtgg
die zijne gelukwen
.taan d4 r de E P Ladies van de Ioriobtltig
Gront
schen aanbiedt
a's de eerste vooretelIer
van de
en klein Jong eo oud lll&O BQ vronw
j8 alle kl&!8en
wor lt de boop llitgedrukt
dat
en 8tantn
wareu goed veritegenwoordlllUJ,
Onz,; eerste ppmeftng
partl]
tond lil ti omtrant
200 ZIch venllltigende
bet Gonve)"nemePts
schema
voortzet.lIog
sielen
lOeg In den mor~eDi YIUIII Zaturtlag
toen der spoorwogen
,n dit diatr k:t onderstenuing
bet
eel!8te banengekreai
geboord
'!fetd
bracht
VInden
zal
Morphe,¥
ons ID IIJne ucb~
armen llIt 4eo onbeHet
&1 van ~teren
avond was een gr006,.
Wll8ten ~e8tandl 11& eene verltwlkltende
rUI$, ID den
en druk bezocht
De opgctogeJ
wakend
toestand, om unde~ g88JlAnnrn &4Jld.acb~en sehe a1fall'e
held begint te bedaren en de meulgte
verspreidt
aDg8tlgetverwRCbtIDif
'den h~ehjken
morg,n.tondeioh huiawaarts
Amrora
et bare betmte haud en rooaklelJrlge
vm
geM de and te lien toereiken aan den weglulkeoden
Het
wilder was verrukk-eIJJk.en
de geheeie
Nux d
daar in sde Btllte In de Te~telh8id
ver
feestelij ke gelegenheid
werd met groot succes
dween III Iden schoot der eeuwen
Ev,~ liefehJk
bekroond
ala de êI&g AAnbrak 100 schoon wae blli pok van

r

or

".I1

l~
rd~
rnRItl

lli!J

\Jl

nnlt.
wOi',
W'l.!'j

re~Án:

sL,.,,"
dalll

bt1~W

~e+"

nd.,
nd9'le'
rlV~'"

blJ~
Icb~;

~

sien m~rgen
tot
den aVClnd toe
lÁnjl'%I\pler- TENTOONSTELLING
VAN
LANDBOUW
hand befonnen
dedameeentheologiscie
stqlente
TI' ~OMEuS.¥l
OO"'T
en ook fndere uI!genoodlgd,n
bunne V",BeU 1 11~ le
l\
J!;:
maken 160r het InstItuut
Op aller RA ~t~~t UM
De correspondent
\ l
de Gape Times tele
eene vr~iJke venvacbtllli
te lezen Preclell tën I alf
grafeert
_
negen ~on
de vrolijke meIlIgte eene bewejll I!' te
<;;:011
rsct Oost 6 April
maken ~mmllfen
te voet en anderen milt riJt~en
Daar he~ Station
Aldaa.r IU\ngekomen ilJIl,de kon
Do
Lal dbonw teotoonstelhng
alhier
had
men besgellren dat de gemoederen er op ge.m waren
groot succes In den avou 1 presideerde de heer
01Jl eene-1oDtapllnnlog te nemen en alle beelólllmenng
BoY' S DIJ het feestmaal en herhruilde
toen bIJ de
VIUI boeken enz acbter te lAteo
0111 npj:en ure ar
gesondbeid
van den Gouver ieur instelde ·"bet
rireerde
de trem en na eene ordelijke pla.~~nemlDg
geen hij te Kookbuis
zeI Je nl, dat Sir B vrtle
begoD dt trem zHili te spoelden near Bel.!trll I.lscb
Frere de beste Gouver ieur was die de Kolon e
Somallg
der vroh)lre geeslle~ kooden &Jclrmet oot
OOit heeft bezeten
IlIJ kenschëtste
de A gU<!
houdan un ne stemmen lucht te geven
EID!ibh,k
kwamen JWI) tot de plaate onzer beetemmibfl.
Dne
(te midden van geroep van (ij,en ~htlek
)
boerl'lilisl aanzebeven elI-WI~ ZIJD ID BeIJera Bosch'
als een struikelblok
tegen de beschaVing
De
In de Volkutem
v"n 27 April komt een uitvoeng
Treffend !oogenbhk I De ganache natuur IICh~t1 zamen
gebeele
aan spr ak WII8 een voortdurende
aan
rapport voor vn I den W~I F.MTW heer H S Bosman
te tpannr
om ons eenen genotvollen dag te: yt!recbal
den wanrnemenden
Super! rtondant
vaD Onderwijs
val op de Argus en de GoU) a71t daar dil laatste
fen WI berouden
ons onder bet liefehJkxroen
der
IlU'DU!'eWlrUIIZlbevatte de z lne lid vlezen en vo rstellen om het on
gezegd
had dat sprAker geeD speech Icon afste
IOQ bero mde Stelleubosscbe
elkeD een verkwlikkende
der,.. JS va klIpen op een be~ere en met de behoeften
ken
Nog werden aaDsprake
I gebon hm door
beif8tlo~
bemelsblauw
Ilewelf
over
t
boofd.
zachte
IDlge der
des llJds overeenkolllenden
voet te r~el~n
Genotlmd
de heeren
de Wet en Hockley
dIe de politIek
ee~uw~
der eIken
trillend
vogel!!,eZll~
onder
MnJ blad IS er leer mede Ingenomen
yoornl met de aannaanwkeullg
vermedeD
on., WII8 de AArde bedekt door Mn veelkleung
en na
e~ beveling om vergehJltende
exnmilDs In te voeren
tuqrliJk
PIJt van bladeren en hefeliJk grotI!! stilte
tot he~
WIJ ZljO er & ker vlln" zeilt de Volkut_
dRt
rOQdom ~geeD blad BIUI t roeren
v8l'tlCb!l Ulo~en
en vol
lndien de ver"Dderln~en eo wIJz~lnl!'en ID OIlS tegen
(Web8U'1"8 A gentrtur)
luCht o~l!Ingeld tót aan t geJtgtselnder
met lieD u t
van dleDi woordlg pr0A"l"llmmR VRn~oDd~rIVI),s,door D. Bosman
K8~trekt paleiS vlln dauwdruppeien
nog lDeet
v lOPort
ElIzabeth
7 MeI
yoor~esteld
ID haar gebeel worden
11Ilgevoerd, we
liJlte bl\llten QlDnetl ODS de kroon over t hoofd vao
lpoedlg bebben lullen Wilt we allan!!, !!,ehad moesten
De
yolgende
zIJn
de
passIlogters
per
de
da.fi Allee omr a,d aoor ondermaanscbe
engele:n Om
hebben-goede
en bekwalDé onderWijzen
our
bet artik')l
\ubwn
Naar
lafelbaal
-de
heer-en
Ayhtr
tlell urEi b~bbet1 wij ons verlulttgd
aan e~ lUmpgl\Dscbe land
De VriJlItant gbeft Ja;&lhJu £13000 tIIald
tupu, brlak/a.t
VRO toeD nf aan begpn de vrooLW V
Wr ght
Smltb
Jonbert
\\ cod
Uit voor de lIlak van bet ohderwIJ8
WIJ bebooren
pen en
h]kheld
Alle deDkehJke spelen voor g~t.\en
klem
Hookley
ClIfford
Menellan
MP,gnlre
Sauer
Diet tevreden \e lIJn met mInder dan £10000
troost
wefden
oen In Iwanjt' !l'e.et Rler CrOf/tIet daM
Hockley
Ue llmlD Eerw
en Jon,rebeer~F
Isber
t Deed onll ook genoegen te ZieD, dat het Hol I be
Htgh G te. eldel'll. a la RtJ:uge enz
en -,vilt UJet
ll1ndllCb goed op den YoorgJ'1lnd wordt geeteld en we
4 kInderen el Uedlende
Dr en meJofvr
Lamb
al
meertiiZoo
s1eteD
WIJ
ODzeD
tiJd
tot
deD
n~l(lda.g
VtrtrouweD opregt
dat het HollaDdscb biJ onse &aD
Eerw
Cachet
~n 6 ~lI8nto8,
Eo loen
toen
werd er e6'1e allerkostelijkste
en en 4 klIlderen
etaRnde vergelijkende
eumen,
Dl$t IlAUde vorlriezlDg
Regter
Snuth
echtgenoote
1> Junderen
en 2
fraillJe
fel
op
moederaa.rde
Mngelegd
NI.tte
ont'oTergelRt.n
III worden
looals ID de oude KoloDle
de beer en
eJ W rlgbt
de heer en
brnk Jal zelfs een Eplcurus zou zulk een (hsch rllet bedienden
Afjlescbelden
Villi bet felt dat het HoUapdllCb no It
verimMd htlbb~
VlJrbeeld u! 200 gRateD i#)l!t vro- Jongebeer
Stockenstrom
me1 en JongeJ
Hut
ln ZUId Alnka uItsterveo lal en da' t om een nottlg
lijk g~IHiRt om vellche deue tsf~Je onder de owe
ton
le heereu
Mnllmar
McLe&n
Prillgle,
hd der meatecbapPIJ te Ilin bejlRllld n rOdukeliJk IS
somde
1'Illtuurtoo lel n an om8tandlgbed~
Aan
Berg
Holdsworth,
de Ed G Wood en be
om loowel Hollaadscb
Ills Engelecb te kennen hebdeuert en vruchleu1lntbrak
het ook met
Nadat WIJ
beD de beloften der Ilnnexatle
o!la het yooTtdurend
dlenden
!
ons loojWel
uru r d u m als
der
u,t"'S'IId~en
,ebruIk gewll8rborgd
van de taRl dOGr negen-tiendeD
Er
III eene deputatie
nit
B!!!ntolatld,
be
meDsch versterkt
bRdden
begonnen
WIJ wilderom
der IngezeteneD van de Tmnurul
gesproken
In bet
Uit zes raadsheden
onder
d.e zorg
met herljleuwden
htst en moed deel te nemen aan sta:wde
belanll dee land, .n van de8zelfs volk vertroqweD w J
vau den Eerw
heer
L J IreDo Caóbet
IQ
allerlillnde
speleD
Na atwl88ehng
van .f*n,l1en
dat dIt gedeelte
der &Iofta nOóJt Yerbroken
1&1
en .nder~ vern aken kwamen AanspMl-ken Aau de orde
de stad
aangekomeu
ZIJ vertrekt
per de
worden"
De be,r J H Hofmeyr
M A
Tileol
l3t:udent
Nubtatl ten elDde me~ bet GonvernemeDt
een
lo behelf le blad VIO«4 men twee adr_en
un den
bedankte~ 1111 ee Il Ilepaste Ril spraak
t.U E P oncklrboud
te hebben
10 uke
de geweren
Huofdr"gter
Kotzé
Ret eene was den Edel AcbtLadJef en Mdals V~tgt en Taylor ete ID lI_m vl\n kwestIe en andere
voor hare
natie Vlln belang
b&re beer RAngelx den toe 1 biJ als Rondgaand Regter
de 1'bllo1\ St Identen en ande~e ultll'enood gdéo, Voor
Ilttlnl!" hield te Standerton
én droeg 46 baDdteekezlJnde aangelegen
beden
dell genohollen
dl\g door baar onvermoeldlllnapan
DIngen van bewoners dIer plaate
Hf)t andere la nog
olD(tvere+haft
Ill] aprak aag over
The IJlicce18ful
10 C1r~alatie eD wordt drllk onder de Boeren In de
WEST
GiIKWALAND
OIlQdlda~
In tbe honor ExamlURbon " en weDlIChte
ppenUlg van
Transvaal onderteekend
In Qelden wordt de grootate
de Inncbflng
nllen 'l'oorspot'd en lep-en toe
DB AANKLAGT
TEGEN
GRAAF
\ ON
oDtevredenheld
ult;gedrukt
met
et feit, dat de beer Afriklll&D.cli
fil8terF
middRI!" om I') uur wetid het
I Threl!
Cheers
voor MUI
VOI{lt
cilie voor
PR lement met de gebru hhjkeple,.tlgheden
Kotzá, ID stede dn 10 Illn ambt all HoofdNgter
t.
nll:IO[108,-;
PLATEN
Mu.
ra~lor
(ruet daverend
!!,eJulou) d('l.ll voor
liJn beyeett.gd tot gewoon ltd der regtbani: eangeeteld
De optlDlng81ede ~a.n del Guuverneur
SlICCeMtul Ca1ldidate, en t\lodel Jk drie foor de
(W ebsters Agentuur)
VG .. t
11 Vooral
het nogtln o:qlloop 111Dde adret 11 leer on
nn
E: P Lad,,, werden aangebeveD
r
Kimberley
6 MeI
lJI)' Me de Pruident ell Hee> m Leden van
beWimpeld 10 de uroordeeling
dier oor.ghsardlge
Ik dlsn .""" ...." ••,"'u
De WelEerw
beer Lelpoldt bedankte ID n~m VRn
Jl etge l"4de1l Raad
regenngsdead
eu iD de betiulgtng VAli mlDaebtlDg
ala een
de lnflcbltoio( en MI'S \ gt enz In geplISIe tiewoor
Graaf von Pla.ten werd glstereQ
bescQnldtgd
MI)nken de Speake, e I H~eren Uden ~lI1I tU
voor de bedrlJY8re
Edelacbtbere
HI!~r" leggen de neemt 1
dmJi'en ~De ecbT Jver werd door de drmgenliiilchare
VBn ongeoorloofden
dla.manthanJ61
De geheime
yf et de fT ergadmng
adre_Dten
0 a,
Daar de Wet IIJt eo bhJft RIJ onle lOOpeD
verbliJdeN te booren)
Nl wat zmgen en DUg aDder dienders
verkla,arden
d.t ZIJ op don a.vQnd van
Hoofdre~tel'
a
n~ateld
door
de
Regenq
der
Redank
1 !lebs met nl~t ~ewone geyoelëllB van t ..v
verma.ke~
brak d~ t Jd &an voor den ~Il'keer
28 II twee verkhkkers
hadden n,~ezonden
met
pubhek
en lelfs de beflUlmde aanilechbDg .. proila
allen
h~ d dift Ik met u als vertellen woQTdJgers
VOlr en aleer WIJ den vreogdedag
beslotlffi werd
tWee dia.tll1lnten
naar den beschuldigde
dat die
mIltie wll8rborgt u uwe plaat~
er toch
zamenkomende
u kRn Rankand ..dIJ dat
Dm DtldlChe Valer/aod' eD God,ave tAf Queml~ twee verkhkkers
denwlfden
avond wareD terng
De beer de Wet le reeds all HootdregteT beëedlgd
lel!'10
Harer Mlljesle1tsgebled
10 ZUid Afrlqa
vrede
fll\ngebev!!n eD WIJ yerwljderden
ons onder a.verend
k
d
d
te
d
-Id
geJ91ch
ge omeu "zou er
laman
n en
n er .,_
B nnen }VelDlge d~en
nR het eind l,en des n~.t.·,....
In de
van Il Vr JdAK komt eeD ecbnJven
In BasuUlland
werd al. gevol~ 'rAn den 'l'1l1
De
dag
WM
voorblJ~evlogen
alA
een
scbaduw
en
dat
de
beSchnldlgde
éen
dllu:Q&nt
aan
den
Sprekende
\'I\lI de desertJen
u t bet Bnteche leger
voor
heft Pauw
over de opleiding
vlln
rosIll sterkte
v09r den dapperen
a.nval
yan
die tbana zoo nelfuldlg
IQ de TrAnsvaal Toorn.llen
tt"I,nU·An! Ik stem met ZEerw
volkomen
over
bet spee1 orns dat hIJ DIet langer was Qtn 6 nren
MR~lstraat
bad op:;egaven
en daarop
adVI08
MaJestel~e kolomale troepen b,n IR~18te
lel!'t de Volkut~1I_
' eeD
be40elIng III dat de zendelIngen I18n waren w 1 a.llen wederom veIhIlI
den treil dte on81 ba<l gttkrcgeu
om dcn I(mg~o ,he deu steeD
baarllCbeiopperhoofd
ID den peTIOon 'tan :::Se,~oCOel)1
We bebbeD eenijl"e beel koddige verhalen omtrent
onl8 kll'jllii,*oool te Stellenbosch
opgeleid worden
dftll; ook Slei naar Btelleub.:scb vervoerde
Pboebu! Illebragt
had te all'Csteren
Eeu der yer"hkkers
taal veritap:en en gevRn .. eD llenoIDett door de
dese desertIe8 yernomen
Onlan~ &eg een Boer, die
eeb til r
dllt er edn
aparte
school
met zIJn vnr ge plljlrdtln WRS dlln 0 k altee;&cb~er
zeldc
dat hJ den bcscbulthgrlo
wee di.amanten
Jlngen 1l11n Hlll8r MIlJestetts troeMP
vereenlgu
100 Wilt zeatlilD mljlen
vaD Pratona
at woont leta
of ergen8 anders "e8t1c)lj. moeet w8r
den bOn&on Erebll8 acbtervolgde
bem eA ~dekte
had laten zIen eo dal deze er £5 Toor geboden
dIe "Vanae Trana:vaal
UIt ee I po$Il water op IIJne pIRate Iteken
HIJ "Dil'
Wil De vrl1llg onder bet boofd
ons met ZIjne zachte scbxIuwe
Allee 'It li •.
ulte
bad
Hl
zClde echter geen kie ti geld bJ ZIch
2 Te, elUde het bandbaven d~ '1l6des te hel
nMr den poel eo baalde twee MartlDl-Henry
buklen
datselfde blad III zIer kunstIg
geen w nkile roerde lilcb fuel en dnar een ~krr van
J
.I
I d
beTorde~n
uI u eeu 'Vel80ntwerp
worden
eeD losekt of voge,ltje, uf l'en enkele klkvotieb het
te hebben ell \ eru cbt del Joogen ",en vo gen en
daarUIt dragende het merk der Regerillg. bltJkbaar
za) dIe zelf wel tot ZljU e gsn
leId om filulhonllllue t~ geven tot h~t In lIeo
ZIch hooten Onder een tInteleod starrenheil' bI!}lllveu mOl'gcn terug le komeu
Deze had !Inl ks ~aan
door deserteure
In bet wllt~r gsworpen
De Boer
\VIj belnJpen
goed waar
Bteel uq da kolome deuneren \'liD de twee
IMr het Ioetltuut.1I'aar
W1J maar
de beschnlOlgde
zelue nn dilL hij de dta
heeft de buksen SIln den Landdioet
overhaDdt.gd
bet EngelllCb preken ID onze WIJ 018 ~11 ploc_me
perbouf~n
Cet4t'lfayo en SecocoeDle
wel
uns van
kander verWIlderden
om ona n d. armen
ruB ten aan de pohtle had ovethandlgd
De zaak
Heel WRt a.ndere verbalen IlJD onl ter oore gekomen,
Holla\ dech verdedIgen
nAar k ilrertTou IV II '" e gun.l1ge oierwegt
\ aD
zftclitkens over te p-even wellnel4
I erd ~ngehondeD
doch daar II) Diet genoeg gestaald liJD ontbouden
langel
ID da .. rwachtIng
dat bet In bed
,"oekD,
en
verkwlkker:den
slaap
•
Iii
~a.
bet
_
we onB voor alsnog, le wareldruchtbeat
te maken
de VhD dlegeuen dIe de AAD8toxel'll tot
plell eT
d~ zoo TUllnscboota genoten t~ beb:NOG WEER
I!EN TEEXSN FIER TUDSN -WIJ
ur
NATAL
geweest
de waa.recblJnhJkbeld
va!l! een
beD
m III de Most week ID t rlllll$r der
nemen UIt leer goede bron dat biJ de &1tting TAU bet
Tt de v?or
de toekomst
AADmerlilll Jk
TeD slotte werd nog II~ door
(WebBter6
Agentuur)
Hooge Hof te Wakkeretroom
aan den heer Rex,
IIl\I
het
God &ave th~ Queen" geson
PletermantzbllIg
~ MeJ
gezworen
translateur
bIJ
bet
Hoege
Hof,
vereocbt
;j :\ls eene verdere
lekerheld
voor den
óDt~bloote hoofden
~
werd 10 de Hollllndschll en Engelsche talen te mUil
t
de IDaill1 aaD het GouvernlHDent
biJ de
Ile Kaffer
die de .£ tOOO UIl dé NaWI Bank
aIInJeldulg tot bet plCOICP gegbvcn '
latereu
Dele antwoordde
My Lord wanneer miJ DIe .UUIltIIlIJIt!
bet BeWiaren ,.an den Vrede vuleflpd
op We
allteren
teo 10 mInuten voor 12
vl'lljZ'en Welll3n
Het.1\8 hel gestolen
heeft
18 tot VI f Jaar géYaugenlsstraf
81s een ambtenaar
vaD bet Hof IMvot.n wordt zulb
d u en ClUlIgUge WIjze uJt!!,eoefend betwelk de
gende leden vllIn de 'Vet!!,pvtlllde Ver~rnlltlI1tng
vau het RhlJnscbe IDstituut. ~lani!8
met dwangarbeld
veroordeeld
te
doen
11\1
Ik
bat
doen
doch
toeD
de
Regter
aut-!lore ran een grout RAnla I wllpeDen lleMt te
Merrl nRn ijofmeyr
SolomoD
bestanD Va.D het durp ~vlerd
Ue Wetgevende
Ran.d 18 tot 20 J unti gepro
woordde da.t bet geeD "bayel mllat eeU versoek wu,
ge g-~p8d In zak" llMutoland
tot "elk
Fuller
T HIm] J J Thmy
mát vrIJmoed I!'beld ze"-enJ_ ~t het
rogeerd
bedankte de heer Rex lellr beleefd voor de eer Toen
bt-palingen dier wet onlRnln' z.jn
T Louw
M
Louw
Farmer
<BD het RhlJOIChe Inst met meer
"erd een andere DlIJnheer (geen geIIVoreD tnu)al ..
Generaal
Cliffurq
zal beJen
tlamlJua.g
den
ft e v ~Iorg
genomen
ow het vol~ terdeel': bek ..l1d MarllJ8 MIJbur~b
Reed
Walker
Allee spande zamen om mt met
teut) Ingezworen - Vo/tk,Il_
Got1vernenr
le mllkr~met
de voornemen. eo be1veegredenen d~e Goldscbmldt
'tvllrua.
Msnulll
""I, ""'nen. zoosle de loopb&an VIUI de :Ln eed a.1leggen ars waarnemend
liVUVH
mente
SommIge ,eW8181
Z}
tereto d te Water eu ToIDnant
KWAADWILLIOHr!D
Lu.tetlecteo
IJoadel\d&g
nilelere
8Ddére 11111 lan!l"r.amer~and lDgezoDd~n
Il. pmkla.mahe
be' PRrlemer t
Dacht tegen 12 uur werd door eenige pellOnen
met
TRAN:-;VAAL
e bet ~tlWODe folk heefl eene jl"en8 gd~eld alln d;n
op nrlQek
van den Spenker dOOl
een ml'nlj!"te klippen op bet dak en Ib de glaarulteo
vaD den Algemeelje Boerenwlukel
gegpGld, waar~oor
d~il r;el\lj"d om aan het bil de Wet Ter"l&cbte te vql-ll Hu s voorgeluen
( W ebsters Ag&ltut~r)
en Door de hoofden evenwel lt g,*,n zoodao ~e
De Speaker V6l&Ocbt toen het Ru s
een great MDtal£',}'ulten gebroken &JIn De heer J
'"
Pretona,
7 Mei
z ndh,~B geop(!Dbaud
ell ZIJ lf' dj!n eer e df'putatilli
nRllr bet Gl)u1!8ruementehlll8
vm de O"~ll!D~IH!~lCb
Kok Jr, shep In en 1fi1nkel, en toeD hiJ OpeproDg en
herwnar!J om bllnne zaak lIan de iWetgeVi
" v~r:
Vhn 11JU~ ~cellel
tlA AAIl te booren
de deur open d.
III!; hl) blemll,lld maar vond een
Ter Wetglwcllde
Vergadering
op I I WOOI s
~I ,zxeó_ Ik urtrouw
evenwel
dllt bel.f(e€n dOPr I Na Afloop ~eerden de I~Gen Dllar b
.tukJ" bordpaple?~ waarop gellCbreven ltoDd ID het
dag lf rd een wcl.6ontwerp
Ingediend
bp mees
lt<'jl1lTJng gedaan
18
nw,; <) 4er. ellDlog
.1
teru,
de Spenker IIIl! bet gewone
Enl!'el8Cb
weest Igewaarecbuwd
VOOT de yolgende
tars
en dlenstbarell
-Het
GOllvernement
18
oyertredlDg
'dynlLlluet 11 een zeer OD'r6rteerbare ptl
la il
"D da" op gebooflllAmheili
aan de "'TIet lu d. naamlijst der edeD ",oor en
2RI worden ftlwgedronj!"en
~
dIg wIlren antwoordden
op hll Ine
dreigementen
voor 'Teeren en Veeren," en dergeliiJke
meer
geteekend"
Donderdag
bál,e
Tacantiedag
4 c\nlJgeZlen Harer MaJ18tsllll O~uvernement d.., waren Gok ~e H H Sp"f!l"
06&11 Wlnkel opg~ngt
&JJnd8jdoor boé'i'enaand~elhou
ze f. ~ufll:li;euTllljl; helltt te keD en gegenn VSJI ije~ Uplogtoll bIn nil'! gekom. Il
III\n de Kolonie hecbten vau zeker. temtoneD
o\te~
De heer LeWUI het lid YIOl
dere heeft nlete te doen met de J't!tflementen of be
slwten
dM andere wtnkeJa,i eu W"lI buo.Jl
Dat
d~ l\tl welker wen ledert eent.gea OJd prakb.ech ztJD daarop gelotródoceerd
door de RH
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l,e

Ca·aloga .. en
Vt'th'ij"e .., ~rij~ Ilrie ~hilling.,
"ao HU ot ... dq A I kei.
,!
, '

B...eken,l
;,&,v,;_ND, O

",Ik

S'TUK'
Galvaniseerde Driepoot en
JeE18C:t1DlIOIEm4l,ilJun(llt<e,

(Van onzm (!MTNpond.mt.)
De uitslag van het. tr oivereiteits >:lOIIlO<)!-EID
men 'waa ditmaal we{ler. guustig
publieke dorpsschool.
Andermaal
heeft zij
handbaafd,
en de Ond81"Wlll1Ee,r.
~ Imme.1man, u,l zich
aal~~lm()etiJR'd
gevoe~en, om op
gaan,~ maar het
O1lde~ der
behoó;-en bem ..... l .. U_ ..
gingeh, d~
hij
;mt~nil~~len
uren laan het werk
walWlmalUDlg
.' heeft j opgeofferd.
~n.Pen eo njf OIlJIU9'lln
weten: William
dnk Malherbe,
'herbe.~ Bet is te
'Voor hen eeoe aallsporiOIr'
verni4uwden moed,
I18tteni en dat dl!
dat ~oone kinderen a
dit eXamen slechts de.
sport
ladder· waarlangs men \Opgeleid
tig8 leldeo der .Maatsc~pij.
~iogeo ook de niet-iP:81aagde kandlij:laten
dachtig zijn aan bet sprtekwoord : "
.mt,'~'en alsoo met ";ernieuwdeil
bekwaam maken voor b~t yol
Ooit de ledeo van b't.
reden ,om dankbaar
taj wezen daar
.,hoolgebouw
. ,ersierdl is gew.orden
gift V.&D Ur. Dale, Su~. Geoeraal
derwija, • beAtaande io 2 .tellen oieu
bankep, vertel!'enwoordlgende
eene
£78, en aau 72 kindeeen Z.·l~p.laatseo",81'&C0811fende.
Lang leve Dr. pale en
k>t be:vorderiog Tan op,oecijog en Un,dmrWllS
Zuid Afrika.
•
:,

Va.atwerk,

AA"N

GBA.NKEN
Verfwaren , Stppverf, Harpuis, .'
Boutjes, enz., enz., enz.

,Q.ë:IWI,1!t:;';>J,PMt

DE

Bl)Ï.L & JOfNSON.

--- -_----;.,,-1------i

TULB!!A

IJZE~,
Braby's, ~o~wood's en
; EEN G

en Be" Uzer

e•

.1t.11iW .....

·

aI,"s ,"r'a ••ea~

M

& CO.
Lauden

in

waarbij de KaapveI'ZGElkl. dat de :iuspekinspek,nr
~"o
!_'P"U"'UIll'" aal houBDI",,'~u over bet
qe~n!OC)t.1Ilg vau kOlltqo
dezeD Raad
veriocht ill
,*aJ)flICbtlD Afd~lingsbesc~ikbare
e einden van den
de heereo' Viaser
praatsen ielegeo
p"
V
LI, dat
he~
...,."I7."" u, omdat de

a6l;1\e1~1

t

Reiskoffere,

8

I

26 April 1880.

S~ MARAIS

;

vogelboeren:

Let Op 't A.dres: j:tiRTBllfUS P.
THERON"
privaa,t }:T~l.·
......5-uu, 'V'-k
,~ ..
straat, 'l'Ulbag~ tegpover het Pa.kJálrla
van de h6ereJl geb~n
ALBEBTIJlf

.

\.

Publieke Verkó~ping
VAN'

binnen kort

•

i,';

&. Oo.;,;~

-

,_~+-t-----~--

~---c---------~~~.

Bx "Beatrice,"

io de Paal'lscbe .
PAUL J.

1, •• 8 zal ~e~t'e. ·...'rje •.

Ke"i)JsgëViilg aan
~

Aa~deeleo

Paarl,

IJzerpakhuizen,.

.

ARTHINUS
P. T;lJERON neemt bij deze
de getegenb~id, un IijliJe vele Vrienden
eD het geëerd pUQli8~:iD: het algemeeo bekend
te ma~D,. dat hij nok: gereed il om hen te
ontvanrn
i'1 cijo welbi~end
Logieshuis als te
voren. < Reizigers
door: ''Of Besockers
aan ons
oud Dorp sullen ,alle ~makken
vinden in dit
ruim en wel i&gerigt Logieehuia, eo zullen alle
opletteodheid
oohangilD.;
Dit Hnia, is centraal
gelegeo in de Kerk8h~t,
nabij de Publieke
Kantoren
en Bezighed"l
en heeft een van de
VOOfnaalIUlte ltaod,o in }let Dorp.
Jagters· kunnen J met ,jPaatdeo TOOrzien worden op eenig oogimbli~. eo er,is &tailing voor
ruim 20 P~rden.
: Rijiq.igeo
lIijn te' bekomen
zonder eenig verzuim, ::en een Passagiel'llkar
ontmoet alle Treioen v~p de Kaap of 'Beaofurt
West.
Beiloekel'll,kunD8D dns verzekerd wezen
dat zij ,allee sullen Tioden wat ncodig is voor
hun gemak, éegen seer ll!llijke ~json.

CJastle,"

JohnIOn's ~ortlatid 'Cement
.
Gegoien IJ,!eren Lucht-Beksteenen
Fraai bewer~te Ilucbtroostera
Gips, io Touoetjeé en Vat.en
Cbeavio's Patente snelwerkeude
Water J:wtll~er:lrnJl,cDlne!
IJzeren Ledeka:llten, en Kinderkateitjes
&rijkkolen,
.Strijkijzers
Blikwerk,
Vel'lakte 'I'oiletatellen, W
Voetbaden,
,Broodp~onen,
Druippannen, 1l0Z.,
.Koperen Viachketels,
eo Koofijt Kast.rollen.

G H.

PriV&at t.ogieshuis.

YAN

.till'."."''''.''',

f

-::

NZE Besendi~g on,h!&ngea hebbende. heb~n.wij
het ~~o
oa~
Int?eke?arcn
te ver.wIttIgeD. dat WlJ ~Ejt de alevenng'
10 de
Kaapstad beginnen tollénjop AANSTAAN[)E~
MAANDAG. 10 deser .• 1
'

.DolSraad,

Zullen .de Ondergeteekende .

.Á,AN DE

Ralsteds Beree.de

.,_.

...

l'J

,.:.':

PAARt.:'

£Ii, BIiL~OH,~.

W

EGGELOOPEN
:Op 1 Mei, 'twee Seruie"o~e"',
MaDDe~jetl, gespannen.
Ihe
de7.elvl! will dell Ood'erge~(lekeude terng bezorgt,
zal bovengemelde belooning
ootvaogeo.
•

t

'

: E. J.

Dell H~1l VAN ~aiR BiL ot Ce., ~a.pstad.
,Waarde Heer~n.-Het
doet mij v.,-I geuoellen III
die ik, 'Uil III, Kekoohl heb, ten volle heeft beaut
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