ADVE~
:....;.;~._

Lel w.l f!

I

lo.ltar. "UIttttO.t4~.

,
De 5'too.pbootell
keu v"n K~rlta

~

deler

,

TENDI1l\,
"

I

.,

'.,~~N
DE"PM~~~
."lPI.;Jj"~jU4
OnderSeteeltendJl,duttoe m
tra~ien

bE

via Madeir., om den an-l r
Helena en ;A.soousion &ii1J
tUlscbelltijdtin,
,
GERMAN, Kapt. Ooxwsu,
ANGLIAN; Kapt. OWEN, 8
PRETORIA, Kapt. G. LA
TROJAN, lUpt. TRAVERS, 6 '

NAAK, D8

BIJ

I:

I ns~r

~,-

_

_;...

'j

•

.
beguEIl!Itigd doorDa. Z•• DltU • die nit
I hoofde van v.el'8CbeideD8
aan~ken d8Al'toe be-

.

...

. 20~'Mei, slote: heeft, u~TenderS in~~hren tot.op:
i'*illi,
'[Dohderdág, den 20 Mei 1880,

Donderdag,
Publieke

.~Ál:
'

A"N~f>)l8T .VAN DBM UBSl'1N

KUST!'"

"'.LlJlj"'''J

V~rtreklien ,ij om de
8aJlkom~tván iedere Sto.un
en pens i" i.l¥ 28 dR~eR 'ct
NalllJ b'T;' reis nor! ,,.,,r

IjlN boven~melde Paarden, iOl86u en voor den 'Koop van de volgeude KOSTBARE
KOeijen publiek worden verki~ht uit de VASTE GOEDEREN ;' ,
.
M.,..k~tltr....t
~
1. Dat hecht gebouwd HUlS, bekend als de
met groote zorg uit d~n,Vrijlitll.8t op-' onde Kosterswoning, gelegen in-de Mninstmt\t,
K1'1)~ót"
door
.'
onlanas gebeel en al hemieawd,
verdeeld in
, I.
;.'
J. M'ALAN.
",im woonhuis, waarvan de Front of Stoep ver, Wj)llIDgtoaj 8 MeI 1880.
:"
trekken meer .bepaald ingerigt zjjn voor een
:'
J:
FUn
PENTZ
A. C
.Á ~ .. 1i.
:
groot Handel8iltabli8IJemellt, 'benevens P!)6t en
~- f..~·
GII
Oi, 4.Ull1a"gen.
T.e I eg.......
--"I;: antoren
,
met een, pakhuis
annex,
i·
. ;
geoecupeerd als Sodawaterf"briek.
2. Zeker H'UURH UIS, ~woond door MISS.
.
lhrNl", gelegen achter bovetfli'taand, anu_(IXhet
: ! . . TER PL.U.'I ... " 't
•
Ladies Seminary, en front '/inakende naar het

van de Kaapstad, be81lnstigd,
,RE'PREAT,
I

Mei lS80,

den
Eigendommen,

I

,

Docto~

HENRY

~.Ui"..'tgebreide Verkoop'~ing'

KRAAL, alise RETRE:A,T, aan
MOND,

gelegen

~,'

als hierboven,

U,',

,

.·tl",',i1k,"
Kla' PIb' :.:, oja:.,
IILJJ
...,
,

MABIJ

,f

KLAPMUTS STATIE.):

plein.·
a Zeker P.\KHUIS, ondi~J dubbele "erdiepinlI', gelegen annex bovenstOnde, geoccupeerd
.door den Heer Bnnn.. Dese ,igendommell m,,_
keu, wegens derzelver cen~rs.Q,ligging, de beste
Handelstallden in bet dorp uii, waarvoor zij dan
ook bijzonderlijk geschikt zijn.' Haudelareu,
Speenlatern-s eli GeldbeJegge 8 eoudeu wel doen
van dew gclegeuheid gebr# te maken, daar
zulk vastgoed maar zelden inlde markt komt.
Meu kau afzonderlijk of "apr bet geheel Ten.
deren.
.
"
Tea m1~~te 2/3 VUil- den toopecbat kan op
verband blijven t-ogen ~ peroent 's jaars.
J. J. DB VILLIEaS; A.P.zn.
.
Secretaris:
W. P. Bank Gebouwen;
Paarl, I:.:!Mei 1880,:
,

PAARLSC~E

Braadassura.tie

e

"

.

Trrist.aatseha"ij.

til

PUBLIEKE VE~I\ OOPING
,"

,

II

VAN

.

Losse Goederen,
'liE. .QROENEt~rvIER,
AFDEELING nJ),lIESBURY.

Op Donderdag,

Mei

~5

.ZAL
de. ()~DERiGFlTEIRKENDE
•
doen \'C, koepen : i"

1880,
Publiek:

1. In den Insolventep Boedel van
W. C. LOFTUS.
Eene groote verscheidenheid NEGO'l'IE- en
S.\fEERWAREN, 1 Hij- ea Trekpaard; eenige
Artikelen HUISRAAD, euz;

2. In den Insolventen

Boedel van

J. F. RAS.
2 Extra Rij, en 'I'rekpaarden, I Paar'TnigeD,
3 Koeijen, 2 Vaarsen. Schapeu en Bokken
CII
de gewone Voorraad HUISRAAD,
enz.

3. In den Insolventen Boedel v,a.n

D.J. W. \flU.
1 KAr op Veereu. 2 Ez~llI, I Paar Tuigen,
HUISRAAD, enz .. ~nz.
J, J. DE VILLIERS,
A P.ZN.,
Eenig Cnmtor.
W. P. Bank Gebouwen, ,
Paarl, 12 Mei Hl80.

Qncletwijzer Benoodigd.
'I

A

:. I"

fn

".-Mi... ~
I

J~.~t Iwarle O~st. !.I 3 tet 4
. j ••r oud
"
i
,. Praaije Bullea. .

Op Woen~da~
,DADELIJK

NA AA.'IKOMST

,

L

:

ONTSLAPEl{
de~
aan de
Wnrgziekte, op dep Ll den Mei" iALETu
f:LlBB~'1ïI I3ARLXDl:\!, in deu ouderdom van 2
jaren. 5 aiaandon CD 6 dig~n, c~nig eD: ~eliefd
Dochtertje van
.
S.
D. S'PUI~.~en
A. E. J. V.I D. SPllIJ,
,.
i geb. ~l!lNJ[.
Viasersholr, Koeberg,
11 Mei 1880

J; ~.

.:

1

:

,~'

II

'<.
'

,

AOERfNcl

.

.

... EE~E P'@BLIEKE VERG..<:L.LJ.tL:J",,"",'JIl
MARKTGEBOUW op

gehouden

worde~ in

D

.'

N

.

r.

,

,

0

'

l

IB8q.

_

enz.,

~it~e:~~;~~~
*:h;!~,~a~;~

:v

,

_.

Op ijrijdag, ·~llYlei 1880,

Vrij- -~,'""'.. 14 dezer-, DEl'vogelstruisve4tren.

A: a,'ns,t.,,'

,__,~'

,

'0,:
Q~derge~l!.ende koopt ~~re hoeveel.
A ~n lijden -tan Zes 4a~n. ontsliep Ee~..
,
held StrDlllvedereu.
óp~kantoor vao
gateren A'rond, ten pal~ 10 nre,::t.acbt ID
8'
'toL 5
"'"
den Heer, onze geliefde Mpcd.r, Mej. ESTlUiB
'. i ~ure v.UI..
ure n.m.
.
MARGARITIU LE Roux, wedrw~ ~ijlen den heer
l:
E.. G. Á8~ELING,
GEORGSTEJ'ANUS HAUPTFLlu~cH;lin den ouderdom om in ?ver~~gi!~gite·nemenJ welke o.'_'-'~'li
omen zullen worden om 'reden L_
No.20,..JJnr8-s~ra.at.
vau 75 jaren, 3 maanden e~ 8 dagen. .
de
leer
bel&ngrlJ~e
.
verhooging
1 ..
'.
Rijloon
op
·Wijn,;"
:, .
Met dank aan Dr. FISMER eri DB. MOORRIlU,
Brandewij
0, en .alIl. Koloniale Producten
Handelswaren.
.,'
13'
EV
4LLEN,
\".,:.1
een
weig~liapen
Zoon,
de heeren W. OtJBERT, G. iAN (JOPPItNIlAOBN
en
,.,
li.8.;11! en:lee:ne
.
MijufnoulV
TEsn.
,/:"
hunue Echtgello?tell~ betjtlv~ns vele: andere
. De tegenwoordigheid.van ·alle be~llll,erilloe.n(Jlen word,t ernstig verzocht.,
Beaufort West, 9 Mei 1880. :~ . I
Vrienden en Vnendlunen~ dIp door woord en
Ic
A
W
LOUW
;
-- --,.
daad hun medegevoel be~u~~.
,
...,
Eersie
.
Be::.elldi1'6g WI,N'I'Ji1R~EE1JE!JJi!Nl
Uit DaaU)der gelll8meIithJ!-ekinderen,
iMuni.ipaliteit Wel.lin:gton. .
WOTd~ nu ~ntp~t
door PAO.fH4M
00"
Dl SJ A. DU {TOIT.
.Add6fleystraat.
:f~
.
•
'
Achter de Paarl, 4 Mei
Mei 10, 1880..
, i

8\/'..iLlG~~;~~~:~t~~~.:~
in
Hooi.

Z

~

.

,

YA!'!, nEN ~STKN Tl-IN,

Z

'

i

19 ~ei ~880,

AL bovengejn('IJ ge,!: Oss4n en ~ooijen
publiek worden verkocbt luit de Markt·
krsal te Wellington.
;,'
'.,
.
. F~ED. J'I~OU~
Sr.
Wellington, 1 :Mei 188Q..
i

. I

:~'

DE

,

PU: iB''LitE; K',E' V'

I

I,

~

"

"'ijul.laat-s, \1natwerk.

I

148 Eltr. Velte Slagt1 ea ~•• ~e tsse.
•

I'

CO., Afsla.gen.

Belangrijke ~erkooping

WE'LL.I
"

&

.----:-'l'".:.--.-..,

DE PAARLSGHE
' . PPLlCATIEN
voor de betr~kking VRn '
•
'
, , GO~VERNEMENTS ONDE,B,WIJZER, Bra.dasl.raatie ta T~qst.aatsthappij.
,te 'Edenb,irgl worden bij dezen' ~~rzocht, te',
wQ~den ingezonden aan den Ondétgeteekende,
vó~r 1 Junij 1880
' ,'.
;
f;ollieitanten moeren vOorr.i,·n zijn van vol.
VAN EEN KOSTBARE
doënde getuigschriften VBn goéd tede1ijk: gt'dti-g, tn v:_oortsvan een 'Certifik~t val? eene
er~ende Commissie v,l\n Eximinat9re,Il, of van,
TE FRÁN,c:a.HOEK.
een Certifi~ll.8t, verkregën na afgel~d E;iameo
ToPI" selle door het Oranje Vriisl.áatA'Qhe
Gouver- :
ONDERG~TEEKE::NDE, daartoe met
nemeut daartoe benoemde ComQlissté. Ook moet
iustructies beguns~gd door den Heer
,hij tot den Protestanteche Gods'die.llt behooreu. ' DAVI~ .J ACOllU8 Rou x A.zoon, die besloten beeft
~l\lari8 £100 per jaar en,£50 voor Huishuur, van woonplaats te veranderen, zal Publiek doen
benevens de Schoolgelden.
'. ~:':
.verkoopen op de plaats zclve,
JA pplioanten ~elieven te melden dva.nneel· zij
gereoo sullen zijnr11e betrekking tt,aau vaardën.,
DE VRUCHTBA~U~ !WIJNPLAA.TS
ge.
,
R. J. ALDuM,
naamd Goec:l8!; Rust; ge.egen te Fnmschhoek,
IV ooraitter , Sohool~!ilm~ssle,
groot omtrent; 22 M~ge'H, beplant met circa
rEdenburg.
:
35,000 wi:'Dgaard~tokke~; die geregeld goede
lEdenbarg, 26 April 1880.
oogsren leveren, oonel'enfeene groote versebei .
-,
.
;.
denheid V ruch~boom6,lln.l~ook een fraaijen jon3

;EEN

J. W. )lOORREES

•

I;

Ii

•

I

<t

I

!::raL~~~~~::
gebonwen bestaan in eel~ groown Wijnkl"lder,
Kelder, Stal, Wagenhois),Dedien.denvertrekken,
Kralen enz.. iu de 'beste orde.
VAATWERK. _ ,,,l~ Stul, varen, Kuipen,
Trap en Onderbaliel Leggers, Pijpen,' Azijnvat,
kranen, TrecPters. vlooti,jes CIJZ.
VooRTS,Een Open l"hr op Veeren, 2 Nieuwe
Schuiframen, Boerderdepj-gereeJschap, een lot
gebakken steenen en ~, gewoue verscheiden.
heid Huisraad, Ke ..ken~creedsohap enz.
,
J. J.lJE y:ILLIER8 Á P.z. Sec,
W. P~ BailkgebouM·e.ll)
Páárl, 10 Mei 18&1;

J. ,S, IU.RAlS

& Co.,

Afsla.gen.
"

Wiinb!1'llIlCbe
en doodde
dit ongeluk te
_lUe,ooli)1!f

onmiddelijk

l'en

de plaata "p bet onheil, !.en
1I1ltgtnW.. r te "e"oel'en
nur
KUp8tJ1d,
dr.
kner ~ Il ondenoek
ÏDeLélde.
dood
0Vjl8nbliirkaHJK
Ilin gew_t;
de betmen en
w&l'en plH~el 'I'ermoIWl!Jd.
lJIlM

64Q

Jó

bs. Aardappelen,

pr. 8 be
per ii bush.
Boter, per lb .. "
Eenden, per etuk
Eijeren, per 100
Ganseo, per stuk

bso

Boenen,

10Ib

10 n. Haverg, pr. 100 lb.

ne

0
2

0
0
0 ]
0
0

KAlkoenen, per stuk 0 .,
36 be. Koren, per 3 bso
0 17
IUj bs. Dijen, per 3 be. ... 0 ~
I

)fei-23
Wagenp
do. 12 do. I

Dingsdag,
Woensdal(,

,I

,'iIO

,

V.

Piket bergweg
Tulbaghwl'g
Oereew~
.hIreedan;vler
Goudmi",eg
W orcesm
Bexnvler
-

llexnner 008t
'Komt

te

"V,M

...-,we;

;:V ertrek

van

Mont~uweg

A. Oonatabel

-

V. Mat]esfoutein
s
Grootfoutem
Pnns AlbertwegFraserbw!fweg
KOlDt te
•
Beaufort. W"et

•
•

STATIONS.

I

Vertrek VIUl
Beaufnrt v.' est Fraserbtl1gweg
Prins Albertweg-

•

35
. I

, 2 0
455
5 lf!
6 SÓ
7 7
7 39
8 la

.

,

f~

DONDERDAG,

HET

ADRES

13

DER TRA
LOYALEN

DE petitie der Transvaal
den heer Gledstone, hem
geen gehool' te verleenen
annexatie-adres UIt de
de zamenstellera
met
grafeerd naar Kaa
trots allesi ns
zich blijkbaar Sir
dépêehes tot model
er op roemen, dat model
te hebben en met één s
hebben verworven op den
eerste meesters III den Mu
Of zulk een stijl ]UISt
memorie, die er naar st
staatsstuk te ZI]D, IS natu
vraag.
ZI] IS el' echter
vrienden
der
held
ZICh IIIet erg
kommeren. Immers, de
kunst der verdichting
ware aard ID het ~~~I"~.,,,
..,
voor den beer Gladstone,
de meest oningewijde IS
aangelegenheden.
Het docnment vangt
Zich zelf amusant tegen te
mannen van Europesche
komst," heet het, H sedert
gewest woonachtig."
En
volgd, in één en denzelfde
"velen onzer waren III het I
vóór de komst van het
Het schijnt niet te Zl n-o
hoofd
der "aal h
mannen, dat het 'I'rans
Bewind slechts drie Jaar 0
indien slechts" velen" der
in het 'I'rensvaalsche aan
de komst van dat bewind,
kuol van de allel eerste
wanneer ZIJ beweert, dat a
naars oude mgezetenen z
zal men bevinden, dat de
naamteekeningen
bestaat UI
tuners, In de laatste paar
~.m.
5 4 'I'ransvaalsche gelokt door de
5 4•.1 betaalde
Secocoeni en
V rijwilligers
tege
lO HJ
: te spekuleCetewayo, en dool' de kans
65(
ven, alsren met de enorme mill
of ge·
mede UIt een HlDk getal
deserteerde soldaten.
Zoo schitterend een beg
bende, gaat het stuk op den ~lI~{jjl:llll~ren
voort.
Het verhaalt, hoe
tijd, op hun verzoek, IS lZ"'aIllllt'IUJe
zondel dat één slag er
Maar het verzuimt te m
kant en klaar ware~, te w
maar daarvan werden
het sllnksche advles'orn te p
dl'puteren naar Engeland,
doel zonder bloedvérgieten
I'elkt.
Het gewaagt van de vele
sedert de annexatie geld
de Transvaal, van den tn'''J' ••iI"rl>
van de stijgende lOko
Maar met geen woord word
dat die roosklellrlge "'liIU'UI.()6!I
sche milttail'e schatkist op
oenen ponden stprhng te staan kom
dat de onaf.
hankeh]ke
Vrijstaat DIet
nder dan' de
afhankell]ke Transvaal ID
kunstmatig
gekweekten
voorspoed
gedeeld; dat
die riJke brou van fort UID
weldra zoo
goed als opgedroogd zal ZlJ
eukele meuwe bron van
I

Tulbezbweg

.

Piket ber!!Weg
, Hermon

V·iWelhngton
Ladygreybrug
Paarl " Klapmuts
, Muldersvlei
Kraaifontein
Durbanweg
Zoutn vier Komt te
I~

•

ST<\.TIO~S.

,

OP steeds dringender ht'h~den aandrang uit bijna. alle de en des lands,
bebben wij er toe besl ten~ ons blad
van nu voortaan driemaal r,er week
uit te geven, en wel pp fie groote
postdagen Dmgsdag, Donikrdag en
Zaturdag.
Hoewel de~e vfrmeer~ering in bet getal onzer uitgaven n~~t
kan geschieden zonder' aanmerkebJk
verhoogde ;inkosten, en liet a~ditionele
,postgeld alleen op 4s. 4~. p~l'.jaar zal
'te staan komen, wordt het mteekeningegeld
met slechts vierj shdlings
,.,
I
IB'
verhoogd.
Dat wil ze~geni: uiteninteekenaars betalen -iri h~t ver~olg
twee pond v~er shi
per Jaar,
vooruit. In de Stad is
inteekening
één pond zestien s
jaar
Correspondenten en
gelieven kennis te nem van de ver!publicatie,
andering in onze dagen
piet te laat
om met bunne in
.
I
I
te komen.
~FMEYR.

-

i

Kaapstad

Ó

se

Komt te
V Montaguweg
'Vertrek van
,Montaj!'uweg
Hexrivier Oost
Hexrivier
• ",. oreester
V,IGoudIOlwe!l:
, Breedsrivier
Ceresweg -

~E-ZUID ~FRIk¥N."

3 50

7 40
10

Grootfontein
~nt jesfontein

A Oonstabel

.

Kar~",n.
do.

r

mannen vn,lmlorll'llrl ~~".,-'_"
del' tt beroeëders"
was-dat
bepaaldate
en dat 3 .
sprekende
van Britach abc .... .-ilnn
en heilloos
~De m '
nog al
Kaapsohé
in hun

ven te
dit een ,,,,,.....,....,.,,
dst de
juis~
tegenstana,ers
Het
den memorie
het Kaapse
adresl,te
op niet één punt gelukt
lstens, wordt het ~Iedi
sohe kas tijdens de 'au
tQn tooneele
gevoerd. Doch ook i het ad,es ef'kende dat
ledige; maar het ~~es tevens de oorzaak
daarvan aan, t.w. ~en oorrog, en toonde
aan, dat de vrede 40.t gebrek spoedig zou
hebben verholpen.
De n>emon.e ignoreert
dat punt eenvoudig. YV aamm trJht zij niet
aan te toonen, dat I de kas ook vóór den
oorlog ledig was? Omdat dat een al te grove
onwaarheid zou zijn.
2dells., beweert
de memorie, dat er
gebrek aan geld in het land was vóór de
annexatie.
Wat da] heeft te maken met
het adres-dat
nimmer ijet tegendeel be
weerde-begrijpen
wij niet. Maar terwijl
de memorie toch het punt aanroerde, bad
zij zich wel mogen wagen aan de taak van
aan te toonen, dat indien er un meer geld is
in het land, dat nie] is tqe W schrijven aan
de oorlogskosten,
maar aan eeu gezonden
vooruitgang onder Britsolie vlag.
3dens, beweert de mejnorie, gelijk zoo
gednrlg beweerd wOltdt door de mannen der
annexatie, dat de Repubhkeinscbe
Regeling zoo zwak was dat zij opeulijk straffeloos werd getart.
Het 4dres uam kennis
van die bewering Oljl hield ataaude dat er
geen enkel voorbeeld val;l zulk straffeloos
tarten bekend was. Kotbt de memorie de
leemte nu aanvallen
Néen; zij haalt geen
enkel bewijs aan 010 het :iwakke der Repu
blikeinsohe Regering te bewijzen.
4dens, wordt staande gehouden, dat de
naturellen overal da boeren trotseerden .
zoozeer zelfs dat S~cocoeni Herd ID bezit
gelaten van Transváalschi terrem.
De memoriali sten weten ~hjkbaar
DIet, dat de
Britsohe Regering in der tijd staande hield
dat de door Secocoeni gePc<;upeerde grond
zijn eigendom was, en ZIJ weten DIet dat er
vrede met hem werd ffeslot6n, waarbij hl] een
gr.oot deel van.dat eigendom zamen met 2000
ossen afstond, en dat hIJ door de Transvaal
scheu zoo erg in het nau,," was geb ragt dat
hij SIr T. Stepstone op hartroerenden toon
om hulp smeekte.
5dens, mbeten wij aLweder het oude
praatje verndmen omtrent den burgeroorlog
die zou zijn I uitgebrokep
onder de boeren,
hadde de annexatie niet plaats gevonden.
Doch ook hier is het een~ bloote bewering.
Geen bijzonderbeden, geen bewijzen.
6dens, wordt ontkend dat de massa der
bevolking te~n de annexatie IS
De Brltsche Regering weet van, beter.
Immers,
daarom welgjert zij eene volksstemming toe
te staan; dat is hare eenige verontschuldigmg van de gedrochtelijke conatitutie, waarmede de Transvaal thans is opgescheept.
Dat memorialisten
f>mtrellt dit punt eens
de redevoermg door' SIr Gsmet W olseley te
Pretoria gehouden, ivilden. naslaan.
7dens, zegt de rnemoruf " dat de troepen
voorraad hebbon te halen van Natal is onwaar."
Maar Zie, het ad res gewaagde van
«Natal
en elders."
Men ga eens naar den
Vrijstaat
en verrieme of het adres DIet de
zuivere waarheid spreekt. (
Zoodanig
zijn de beweringen tegenover
het Kaapscha adres.
Maar de memorialisten voelen, ook afget'chelden van bet adres,
argumenten tegen de herstelling der Transvaalscho onefhsnkelijkheid
aan. De naturellen, zeggen zij, ZIJUzonder uitzondering
ten gunste VIlU het Briteelte Bewind I Men
vra ge dat eens aan Secoooenis stam; aan de
vaders eu moedel s en broeders, die de zachte
Bejegeuing
hebben ondervonden van die
Britecho lammeren, de Zwaaies. De denkbeelden der naturellen betrekkelijk de zachtzinnigheid en regtvaardigheid
der Britten,
zl]n nog al gewijzigd, sedert zij daarmede
in directe aanraking' zijn gekomen-sedert
zij hebben bevonden, dat ltoolang de Transvaal repn bit l,eIDsch was, Secocoenie een
onafhankell]k Koning eu het uoor Cetewayo
betWiste gebied Zulu-eigendom was; ll)aar
dat, zoo zoodr~ de nntsche vlag werd ge·
heschen, Secocoeni eeu Trnn~vaalsch onderdaan eu het betWiste gebied Transvaalsch
olgenL10m werd.
Nu. IS, het den naturel
onverschllhg wle-hetzl]
boer of Brit-den
boventoou voert.
Natuurhjk
dreigen de \01a1en andermaal
dat zij, indien de annoxatie wordt V-ernie·
tlgd, een vreeselijk bloe(,lbád zullen aan·
rIgten.
Maal' in aanmerking nemende dat,
indien de boaren al ooit wooer eene eigene
vrije Regering erlangen, die eene zal zIJn
met zekere gusrantwD aao en van het Britsche Ri]k, eene DIet gedwarsboomd, maar ge·
schraagd door Bntsche ambtenaren, zouden
de heeren a.gitators Zich wel tweemaal bedenken, alvorens hun d~igement
ten uitvoer te brengen.
Kort en zakelijk geze~,
iJ de memorie
een dokument ,.an heél ge~inge beteekeni.,

,,; ....A..,_,LAI'LlTSITSJl~I'.- Lii.tatleden

Maand"1l
het Admlraliteittbof
d. lUk bebandeld
de eigenAl'ra van bet IChip 'C'linrlott. GlfMhtt1fte
p Wil! ""Igena "8I'ICheubJne ove...,el8)1'de Vtrklarin:It$O door den ka~io
\'aD' de HIIle- ~
In
_r ontredderden ~d
,."onden,
Jl'aiWp bl]
geenterd
had, en na
actie iaetelde voor b~rgVoor eiaeber v!'raeoen
ad". ". Coht en Leonard,
de ei;.renaen van de ~
de Procureur-Gené1'll!l1 en ady, lo nes. Di& inboad der vttnchillende
.fjd8Vitt
liep peni,ruina ~r.een.
Een der vroegere
bllfmreatt'n
'dde in aijné, verklarinjt, dAt bet tcheeJl8volk bet IChip wilde ver~tllD, toen de Hnlt«t OtJll14
Ïll ligt was, maar dAt de kApitein m"t hen geepl"Oken
en p;evrllsgd bnd, <If een half dn&ij" der ~n
met
bem wilde hhJ'eo,
he~n
lij Wieill"rd:en.
De menacb e n \'Ielllerden te werkeD en de kapitein ~
moeten 1nt!jlOfeg en een noodaignaal ~iJl!Chen.
Kllpl!letn
Angell ,.an de Haltl1lt ~
hl(d ,ewoljrerd
eelllr'6
~\Wl\me
IDl\ll"1>&ente leenen.
alJ dacbt niet, dat
het IChlp 10 groot p;evaar 'VerkeeMd van te Iloken en
id·tien hulp verl-.!end waa, lOU ti8teigen IChet!psvolk
Het echip hebbeu k,llnoen binnenbrengen.
O,k I..
aav. Leopard Mil: een verklari~
~oor '1'&0 TholD&l
Buckle,. eSletanofficier
V1UIde ~11It«,
no J&lnee
S~uart, OOot.lDlln en tW!'8 maLro,oIn, di. den moed en
het gedrllf{ van kapitein Angel! leef prezen en wel
dilP;ehJk zei en. dat bet IChip nrl'lten
werd, ab! niet in
.tiut om een haven te bereiken.
ToeD lij bet Aeblp
hsdden verlaten,
dacbten &ij.niet dat remand lijn litven lOU hebben willen wajl'en om)let te redden.
De
hoofdre~r,
Ui:llPraa.k doende, bePAalde bet bergloon
op £4500. mbejrrepen de £000, dle door den k'pi:tt'ln
,",durende
zijn verbhjf
in K&AJ:1!Itadw&ren Illtjz'egeven.
Hij merkte op, dat de lJlatrQzen, die met kspi;
An,eU op de C/tarlott. Glodrtont! ,",ren 1I'-8jl'a&n,even
«fOOt p;evur hadden geleopen al.! hi] Zf'lf en daarorn
t'frd~lde
hij de som loodanÏjr, dat de kapiteIII £2000,
hp!t IICheeplYolk £1000 eu de eigl!;lltulre van de HnltUII
Outk £000 onningen.
De eijténaare van het schip
eli de 14I.!·" - werden
v~rdeeld
OlD de koeteD te
VOO1'

eF

BVI>OItT
is een tekort ~AD
De beer Fawcett beweert dat
IQClqv!8l!11em'llI)t
, dit reedt op 18 Maart Ifer.twachting
van d~ verkiekennisneming
onthouden

1

betalen.

PARLEMENT.
WETGEVENDE VERGADERING.

r

men,
de
Sr, 18 op 70 Jarigen ouderdorp &An de
di.,,'.I~t1~.te ",atelberg, waar hl] eedert een
WU.
Hij begon al]O Zukt Afri1118 druk)n:lr aan het kMtoor
'fan
'fan de Saudt te Kaapstad1- ~~ er
drukkeri],
ging tegen l~
naar
eeu HollandllCh blad onder den
1'Jmigrffllt, v"rtrok
ve;"0lj{en8 naat de
drukker,
lDaar TerwiMeIde dat ambt
van Gouvernemeute-ambte"aar.
Hij
tg oud heer, overvloei]eude 'IInu anecoaden tIJd OUI' de LIlDa, OIl·Moles,
nsa

TRA)iSVAALBCHIlI nnUXPRRS,

KAAPSTADBCHE HUNICU'ALtTKIT

De beer Louw vroe;or dat er verlof verleend zou WO"
den om met
de K.aapsladecbe
M unlClpahteltl!l'l'et
voort te gaan. Toege8taan,

D.

GOUVJlllNlDlKNTlI-l\ORDKL

De heer FlemlDll' vroeg om een 0F,lIIIlf nn de
waarde
vaD alle OouvememeDtageoouwen,
ODverhJ;lurde KroonlandenJen,
Spoorwegen, Dokken, Kaal]en
en Spoorweflmatenalen.
De beer FarlDer eloelde voor, er bl) Le vOI"~n, of
de gebouwen
bewoond
aiJn of niet, hoeveel huur er
vÓOr betaald wordt, en de namen VAD de bewoners
De heer Lainjl' ZIllde dat \te regenng bereid was, de
gena&llde inlicbtlng
te ge.,en, maar al. de namen ook
'f$'ellCht
werden,
lOU bet lang duren,
eer de inIorDIIltie kon worden gtlj!'even.
'De bef'! ariDe Iprak ten gaDlte van bet ~nreDde~nL
Het amendement
weId Idget1'okken
en bet voorltelr.gtng door.
.
DB

De heer Fleming

DOUAN&1i.

.telde voor, dat een comité

lOU

worden Dangllllteld ow de uken
van bet Douaned'p'.l'teIDent
te- ondersoekeo.
Hij '~lde dllt de a&llr
..~lInr
van luik een CQmjté nÓlxhg wae, ofllCbooD
hIJ geen klagten had tegeo dat de_P.Rrtem811t eD van
oordeel wu, dat het op bekwame WlJI. werd beltlerd.
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De Kaat.,happij
g-Dde teleg.tam
uit
bij Teneri1Fe aaopaIl
aangaaDde de .iJt
iDdien Bij daar Diet
LeoDe en ÏDdieo er

ID

eobepeD •
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LondelI 11
Een ~eelte
y&ll de lDai~
de 4~
CM, is gered, maar
specie .erloreD gegaan. I

m
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GBÁAn~
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de
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XloociD'.\LlT.llIT,

noer

~ De heer Te \v.ter
.8I'loliolll
Remeteebe AiuDidpalitei&nret t.e ~m<!plil yclOrtptPl,
1I'8ar II] ID het Y0~
laar wu
Het ,erlol werd rerlsend;
BUIs tot WoeDidag,

[TU .DU].
Londeo,lO
De Walnler Ctutk
OlOU~ aangekomen.

en
>et
WQllliSDAG,
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I

.KR eenlil'e k~nolllll'lIVmgeo van i\vo>oniteillen
tbr tR~1 lejl'gen '1\11 eeDllle
o'l'(!rn,anCIljIj,e
de heer Sauer 1 een petitie van I
wapeD-lng van alJn 'l'olk.
De beer Sal(er stelde voor,
~.edrukt -Aa~nomen.
De beer FaUer PI onder
bIJ op Donde~",
den
Iiou l{oen' "~tdit
Hui. un
del:WIJze van de, Regerin8', die
beeft, walirblj aen &autos
w"penen UIt
le'l'eren,
maand louden !worden 1l"IlO[np'm.~lr4,
aamelm.:omst Taj! bet
npodeakelijkheid, wIllekeuri",
¥ar dit de u~gul
nn een
Iilieke fondeen lln sich shut
polmek verbindt, die onder de
lieden der lal\, de {'r"sull,te
HUIS rerdlent

10

tcl

HgRBO>EPI~G8WKT

GER~SRnVR

De Kol Secretaris stelde de t
wet voor
'Ds heer Solbmon ondersteund
sonder eelllge verdere discueeie
door op I\IInst Vrijdag
zal
ComIté galln

op voontel1'an den Com
rijen I!'lllg de tweede lezllli!
hieroler
op \ rt]dag In Oomité
DI!

IO~

LANDBOU

Het H nla glnjl' over deze wel
Watl'rmeijer
bekleedde den VOl'
onhetéekenend
au.endement
w
mell'.

~eda
~Ie

da
er1'1e-

,ok
de
t'1\11
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le
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De

PENSIOEN ACTE A
He' Huis gii,g over deze wet
beer WatermeiJer
Rla vooranter
De heer Men-Iman vmejl' naar
woorden, "permanente
Civiele Di
voorkwamen.
De 'Prok-jl'eneraal
seide, dat
lJepllllltst WI\Tel:) om in de eerste
uittesluiten
De permanente Cl
IlJ, die permanente
De heer MerTIman WIUImet d
tened<.'n
HIJ lelde dat bet een
Delta
lO8te
WEDtTWK'S

de W81l1renn.m

hebben
'11'88 als

1BOERIilNPIWS:

volgt

JUllCti{)l~(I),

Dia. (3)
GRAND

STAND

Paus UN WEDRBNCLUB
Mary (1), Va" der Ho.U' (2)
TRIAL

"en
WIUI

Evelyn

Heat,

Sarah. (I),

tor (2)
'l'weede

BIlZO!KERSPRISS

(21 (?)

Gany'l'/tede (1), My Mary (2).

Op

de renbaan
heeft
een drn.tig
ongeluk
g<'had
Er IS een omn~s®s
omgesla..ren,
WAArbij de heer M .A -van B~da,
R M van
Alexandrie,
het eene been brak.
versebeidene
an,le~e mensehen gekwetst
werdtn

plaats

en
t

(WebBt<1r8A.fItmi1liur,)
Port

Ellza~eth,

ste
dat
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Elizabeth,
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IOU

,ne,anoon
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erd.

12 Mpl.

De bijeenkomst
van gisteren
avond ID zake
de 11 aven werken werd dl uk ~ocht.,
het was
In alle Op7.lgteu een verteganw~rdlgende
vergllderlug.
en do verschillende
~eenllll\en,
..he
nemen
geuIt
werden,
waren
zeer eeusternmig,
meer
!Je heer ?ti J Lou", segt dat de
dan van elke vergadering,
die hl~l' OOIt te voren
plaats
vond.
De vooruaauiste reSOlntlell.
die
De p~r S f) Iomon eei d e d a t
deelt dot hij 3000 1t'"I!ODS op een
ljet alleen 'fan tde rejrennjl'
kan brengen, maRr nooit acht eillat Of
gepalIseerd
werden,
drukten
uIt dat In de
epn p"rmRnente
ambtenaar
WI
HIJ I deelte der stad, wlI&r natuurlijk
vee
behoeften
niet
zal voorsrou worden door het
"'lldel iat zekere I't'gela hiervoor
souden
aehrall't wordeo.
OOk de kosten
bouwen
van
havenboofJeu
alleen,
maar dat
"
'!Jor d en.
,
hem opj!'egenn
grootere
werken
volstrekt
noddzakehjk
zIJn
De heer Tenneut
stemde metfden heer Solomon
IJe beer Moller kun aicb niet met
,
voor de bescbermmg
\ 1111 schepep
dIe de haven
OTereen
<,
eenlgen.
Spreker
docbt
dRt
de
Raad
T ~;;
ddt
b ~
dit
b zoeken
en tel' waaruorg\ng
eCDer Veilige lanD e h eer .._ng btlel e, b1\ d Il!'."""
ree s ~ng er •o.r
weer £600 , van bet publiek te
..o..rl h b d d)
dIng en Inschepmg
van pasllaglf~I.1B en goedoren,
ta,
e am enllT"n lj ... r:~-rw g- en .e ~
vlln den lOgemeur WRSjl'eld We'lr1t0011Iel~1
~afdep8rteme'hten
in deu perlll1tnente
dienet te '1'1\11 den beer Louw eerst
on'l'erschllhg
dt'n toestand
Villi :bet wadsI'
Oat
'rengen
'
I
'uit.a,mng
slecbts £1200
lOU
de bIjeenkomst
bij het Gou verneQ:Ien t AAndrlllgt
~ d t d
1..
ze quae.le
daarop ,oor het scbema van
DeoeK 1 S re t I\na wsee er 0lJ,:I
dat mdlCn
bet uit gebl'ek
aan! vertrou weil of
to~t de wet ~ ie tbane voor bet dom.ité
118, D1et~ ~e vCX'ren en tenders
dal\fVoor te
andere redC'nen de plaIIneu,
door }Cooke voorgemaken bl\d
!
~
~
lJe beer A.hly selde, dat er
':
• 'd d
I
steld, DIet \I
aannemen,
het Doodzakc,hJk
18
IOb.ma VII0 d ..n StadelDgeOieur
Op een vr~g 'l'Rn d ell h eer 8 .. Il'I\D. I~~ e eo.
Secret,lltls. dat, de pensioenen nll~\ berek~nd w"r.n
verallIjl', en lndien nu bet plan
onmldrlehJk
sLappen
te nemen om de meeDIng
Raar de ....8I\r~ van het hUIS, dl\tilUln soalmlge Qouwerd I\lIngenomen
kon men e
te booren van een anderen knap,l'en Illgellleur,
ft.
Ternproell~Rni)'lten1lren
ter hewon,"g jl'egé'l'tm wordt:
delen zooder e.D .r:adawat betreft
de haven
te ver~ren,
dat de
Wilt toch meent de K&IIJlII~ba
KerDe wet !\Jnp,-daarop In ComIté qilor
t
I
tJe heer Juntz stelde voor de
comm188le
van oordeel
~as, dat de Havencom·
, om geduTI)!' de Gemeente ilt,'t MIl)!'!,WI]zel' nllAr bet Cvmltá un
nergens
toe diende .lau OrB ue werken
? Zijn beslUIt WIUI pas Telm'tlgd
om miSSIe
KAAPST)\ DSCRR }lUNJCLPA~TlUTSApB.
einde een geWl]Jlgd rapport te kn]8'en
uit
te stollen,
die zoo drlOgend
uoouzakeaan
de weimge soogenumda
8ng-elsche
ot der ,00riilterllChap
Vin ddn~heer TJnnRnt jl'ing ingemeur.
eene cople van dezo
resomRken, of dAAr maakt de RAAd een hjk wal''Cn, eli dat
De
beer
IOlZ'letby
vond
bet
al
leer
bft HUlS onr dele acte ID Comité ..
lIAb de IILILk, dIe lUdltect preé:&a op het
latJes
ml
gezonden
wordon
nn.ar
do be~de
De h~N S&lomon ob]llCteerde" er te~en dat de een man £500 per j8llr betILIIlde en
neerkomt, en geeft Da. Stejl'man
'l'olko· hUIzen van het Parlemebt,
verzbek
IIde dat de
wilde dWingen OlD "en pilin te
....aterbeIR!tlDg~ 'l'on £1 lOt! tot £2 ~u worden
m.t betrekking
tot de Engt1acbe ge- -voorgl stelde
IlIZlgtell
guustlg
mogen
ont van IlChema, dl\t leta naar he* 1Cheaur. van
'Yerboogd:
;
I
laa' hem "kwl\8Ïe"
(toch ni~ om de
gSIl en dIensvolgens
geh!)!fdelcl worden
sou geh]ken.
1'8 hepr Lóu.w ondersteunde
de ·ve~hoo~lng.
gemeenteleden
te verblioden Pj'tweemll.lll
DIl heer J C. Holmeyr WIUIzeer
Het '" eder 18 schoon
Het ~IJnt
den
De heer Stl!l'ant WJlBhet met d~n~eer S~' olDon -JIll!.
klaar, mll&r ook dat werk ha4 In de maAnd Hollandseh predIken.
Louweertljde
Zl]n acbemR voor ien
Noemell wij ona,
De he~r Sau~r vro ..g, of d~ Prol(.-gene
I nn P]RIl
Kerke,ud
genoeg te sijn, dat de he}de ~rde
ëeleden.--O'1!l
bet
aIgemeen
hij herbaalde
nog eens, dat het
Uwe Vriendeu en Broeders in Chrietne,
'IVY,
peD algpmeene MUDlci~tIlicte
'I' r te steI)en,
jIeerell', Dr. Katsl! en Ds. Stegmann, zIJn ~reeDgede bmggen niet jl'TOOt.
tenders te vf1lgen en dRil te lien.
(GeteekeDd door 'eie Vrienden.)
WEST
GRIKWALA.ND
dao zoaden al de pn'l'&te !fanici~hteit
teD onno,,"
iomen,den
een ~m in den grooten tempelte;J;,feGlken,
De
beer
Zou!.8Ddljk
waa
voor
het
dig w(Jrdeo.
i
~
onvers.ihillig
of het gebouw ledig{ il of n~ of dRar
(
WebBters
Agentuur.)
StadslOgeDleur,
IDII&r ali dit te .. ",.t.hr'.~
Prok -genel'Ralantwoordde,
\ll\t hetlonmo!lelit¥
'lacht! 8\.Oelen en banken in sijn !ian ook,'enacbeu4
kon Ultgeyoerd worden, d.n beter
Wellington,
6 Mei 188()
Klwoorley,
Il Met
'19118 z 1l1k een ~cte op le stellen,
die 81\n dje behoet~n
,n de Jlnder OlD de &Org over de pr088literlillde " En1eege dop eo h.t acheml\ vlln den
HooggellChte Vader in Chriall1l,-De
Kerkeraad
is 17A,rln"I.lil1rrl
nn I\lle plfll\lsen lOU heantwoordlln
HIj ~ou spoedig
eene
vergadertng
vali
dl!l.D1antkoopers
eu
rellO~"
op
sich
te
nemen,
ob1'eracblll!t:
wa'
genomen.
der Ned. GereI. Gemeente
te Wellington
acbt bet i V
tl'D Mumclp8!e acte voor bet HUI' breojl'én, mll&r die
ge mee t& er ,an lejlgen moge, 100 lRn, a1t):le held,
claImhouders
iS besloton • .lilt al idegellen
dIe In
De beer M. Louw, over het
lich een groot voorregt, In de vrel!gde van delen dag te met r,ijn!i1D~e;n,.re
lOU mleder vlln toepaaslnjl' zIJn op groo~re plaatsen.,
Eerw
rden maar hUD zin kuunen kn.lll'en.,: WRntde pro'l'lnC16 belang
hebbe"
Itl de rllamantt'n,
J Lontz sprekende,
'l'olld bet gebeel
mogen dealen, en u ook zijne gelukwenscbinp:en
en ren
IOOllls KRa~tad, Port Ehabeth
eju
I
!(Doet de Kerkertlld meeoen-doen
wij Dlet;llzó6, dan
scbema nllAr de Comml88ie van Open
heIlbeden aan te,bi~en
bl] bet feeat uwer Y1]ftIg]azich zullen
vercclligell
Joo~ alle constltnDe heH Mernman zelde, dflt liet lllm,er WIUI,dllt
,erll~~
IIi
pna,
en
'11'18uI dan komen I :pt! ,onge
s"nden , dan kon de Raad nog eeDl
tIge EYI\ngeliebediening
in 0011 midden.
middelen
te vel hwdcrou,
dat er eCllIge
de Proc -GeD . de Rcte WMrvA" ~hlJ glll'lproken hali
ieiwlutie, waarDiêde Iii] JOO eeD grooteIl tlMiir hPjrlLlln tlOnele
lndIen de macblne' UIL 10 paarde
VIjftig jaren gill den ! De gtjdachten,
die dell!
de
geqeven
wordt op deo tJlitvoer van dlaDIet eeDl!le ml\a.nden lI'eleden In jIe Gnu~ememenla'bad, was pu yetniet.igd en de r~solutle vad lUakell de belallttng
doet, zal apreker bnar voor den
woorden
oproepen,
zijn
te
velen
om
te
manten -Het
vonl!is
uitgC8J)r()ken
III de zaak
conrRnt gepubhceerd
hRd
l
I
Yillie,.
AIIngenomen,
waarnan
d" GelDHlIte hare
overcemen.
Zoo ala hilt nu ia,
worden
uitgesproken.
Welke
herinnering
wekDe beer LeWIS was ook tpjl'en di verh041l'IDg tot £2
toedk$riDg
bechtte, of de Raad verllletliiile prl\kvan
Cha.rles
SOlloenberg
togen
MeJuffvr.
water gebl'l\jlt nMr seker gedeelte
ken
IIi
11&0
degenen
oOl.er
'l'oorouden,
die,
\ lia np!!' eeOlge,diacUl8l8 verdeeJde,heL HJI! over dele
ti~h *ederom
de reeolutle 'l'an den heer di Vi'lherl,
Wt'.atherley
IS, dat er ua den l JUOlj zooveel
Wilde het or.ral UItdeelelI.
door de
helde
van
Christu8
gedrongen,
de
TerhcoglOg
,
in ditmaal nogj"l unaOlem
Immen de ptflhkRnt..on
van de Juweeleu
zal 'Verkoch.t
worden
als
De heer O'Reilly z.ld., dat
sorg yoor de lricderen al1Jier vóór uwe
komat
VÓór stemdeD: Dradfield,
OrOnwng l, HumRri,
fladden, 100 heet bet, conlerentIe gebtLd~
Wilden
yoonitter
slechtl half he.n
op zich genomen hadden, en die, als Franacbe aInoodlg 18 om den Illtcrest
van de leeDIng te
Louw. R"oortiOn, H ..fmeyr. ArnJt, Fl\rn~er, <an Zijl,
het a1l00 hebben.
Er waren onder de~M'keraadeII&n de jl'oede gsmeente.
En
etammelinlPien eenen lendeling der Fransche Gerefermet de kosten
van hetl proe 8. Graai(
Wood, Gaold, Te Water, 'WllmaQ en Pr4etor.
bogal sommigen, dIe gew&ll1'8Cb~&ren
om betalen
water voletrekt Olet algemeen
meerde Kerk &00 hartehjk
ver.elkomden
om hun
von Platen
IS op vrIje
voeton
'gestt-Id.
onder
Ttt!!"ec L."le,
Reld, 8prllZ'lZ',UpinjZ't<lon,Solomon.
rln~lnA....n
VRn
het
terrein,
hoedé
te
&I]n
j docb dat Riles b~e
DIets,
BIJ ,.IUI 'l'oor geen der
werk onr te ne~en
Welk ee,! temgbhk
ge,eD In]
Bel'llb, Sligao~, Powell, Aybff, Jimm, IrvlDe, Lalng
borgtogt
van £:WOO, tot dat h~t vonms, tegen
'on"arlll'-<du,int,ririll
die
om
het
gsboaw
zal
zaten
de
magthebbende
héerellii
en
hoe
d"n heer Louw, nocb dat 'l'Rn
op alllw In-en al~~1l onder one) loowel in de laren
en Fuller
c
I
de
zamen toet een tl\nk
leaken .ndere hAndeleo, dan de'lfemeente
bpm uitgesproken.
befestlgd
IS door het Hooge
8preker wae be& met den he sr
vóór ale na de opn"tlng eener gemeente alhier, en de
De nrhooIPng
werd due met 1'4 tege±13 etemmen
wR.rheen
water wordi geleid. 4
1 Geen enkel hd venocb~zeltl!"
,le Hof
beter was, dat de IDgenieur 'l'Rn hier
talloole
li~ldedienaten
ond"r de laden onser geaAn~encmen
,
,
het WAter worden gepompt naar
te verdagen.
Allee moeat @r ei cito gemeente Yerngt.
En welk eene gtecllledenl'
roepen zi]
Dil beer Stigan! stelde voor, di.t de ezenlij.t elk werd bIJ t&!rlngewerkt door sl'ker
op b,et dak, om over bet ganache g&Stegmann,
4ie Swa _. dam en
woordIg.
fil] .telde
voor, te
ons voorden geeat vao uweD I\rbeid in de gemeeBte
(Web8ter.8 Ag nLulIJ"r)
jaar ill de mRlDd MeI lOU wordeq opge
kt.
Y.ID~eid te worden.
Daar er reeds, in desen
heeft laten wacbten,!:~
rda, hi]
acbema,
totdRt
hilt waterreeenOIr
onder de heidenen, met al Ii]nl! m!)eijelijkheden
en
De heer Lopw verdedij!'de de ete, dl;llelde dat de
Klm~rley
12 Mei
fonteinen
ZijD ge'l'onden, meant
land, moet na dadehJk
luiteo !
Dil heer McKenllll
kon sich nIet
telearstelhngen,
met al .ijn zegeniogen
en belooninhj.t "niet minder dan S m&llnaen" ,6IIr de lriesing
lijn zal voor bet gaDsc)1e
get!lt hno acht dR;ren tij fom>'()ver
bet achema 'l'&n deo heer Louw
gen, reede bier yaQ den Heer dae oog.tel rreeebonlieo
toltooid
ia zal hel oude
na te denken.
Hl] nee.t dat de
Door den heer Mattheus
IS .kenblS gegeven
zoa worden n}ljr8mukt.
;
I
noodlge
Wljllglngen
durin
of weggelegd voor de ontmoetingen
en enaringen'
H..t amencl;ement ,an den hefr StlgR~t werd
aI~rell'edlrde r()IDdl~ment worden opgenomen.
Weloproerig aal worden.
Aidt dit allee van eent! mohe,
dat volgenl!
de meening van
nn
10 pal\l'dekracbtetl
was
die daarboTen nOIl te wachr;en lijn.
Wij kunBen bet
In EngelAnd, IOOwel ala io de Ko.le hIJ IllIUIr zijn lib 1!T1l!l;t, d8'Z:en Haad de annexatIe
door proclamatie
of op
genomen
.
;
~
'l
meende,
dat men voot .£3000
beeeffen, welke gewl\&rwordingen dele dag in 0 moet
De het'r E' ller stelde voor aat de 'l'olgen~'ld.
gevraagd
yoor het metaalwerk
bonD
zal mIJ met meer la~Q:foppe",."
andere
WIJze, yan de prorlOCie
\fest
Gnqna.land
maken, WIlAl''I'Rn de uit1'oering
opwekken:
van gRnacher barte willen wij met 0
ltende clftn8~,
volllen.
welke ~lletn
ndeigenaan
I,
en Rllen die dese r8',rfl1en lezen,
aan de I, aapkoloule,
.ohadehJJ
zal ZIJD voor
Raad voldoen soa.
wilde de
J&IIleDitemmen
in het dAilken \'an den Heer die Il
niet om Rile dlsre~pect
voor predikanten
te
d
et n ~tem ,"uden hebben ale er ql.1eltie
van ~ld
'l'erwi]zen nll&r den
tot d~ ,erre h~ft geleid, .n In btl,t geven 1'an' de eer
wanDeet
men
luike
dln8'eD
ziet
P
,aier
1"l'&IIgt
de
beste
belangen
ezer
prOVltlOle
en tegen den
I, .lI1'n,:Wu
qver!tRlln.
~
,
bet zou kosten, een 25
II&n ZIjnen naam, 'l'oor al _t liij ID dien tijd aaa II
~iet
de belangen der gemeente. IIJMr wel zin nn
derzelver
inwoners
Een wetsontwerp
10 deze dl~Ull81e bad er een V'I] sebet:, woordellmet 9 dUIme pijpen.
en door u in on, midden hllelt Irewrocbt.
dIe
Verder II Da. Ste,m8on
18 gepubliceerd
10 de
Gazelle, voorzIen
10 ge
wI.lIt'bnjl' plll~te tU8IIcben de heer.n Loa
en Sl~t.
De heer de W 11&1 drong er op aan
Met den
dank
aan Hem
i. bet on.
Diet
G'All>nn,tI
..,. ala gentleman
om bet bél'bef naar
nakende
voor vast elgendoms~bn
claims - De
De beer FpUer trok liJn
vqprs~l
lO,
pn het
of Wilden lij nog langer IIUld eten
ongeoorloofd,
den
dank
un
u
ala
Zijnen
~OlJdtllboorn
aan te nemen ~ Heeft I))J nie) duid~li:jk dJB.mant van 270 karali!3n val,! dpn heer Melt
liUil! Hrdeel~e over de Ullag ~f de ti'nde claul)lle
die altijd spreken
van het
dlenatknecht
te puen ~ ontvang de Terlekering
de Gemeenteyergadering,
lk he~ het priRoux is verkocht
voor £SOOO."-Charies
Hawzou worden aAnflenomen ol niet. '
T
KlIapetad,
verletten
neh
Tan
de
liefd"
en
erkentebjkbeld
waarmede
\ óór 8t~m;den' Louw, Wlldja&, r11ng, Mllrl'i!,
nlaar nu maak ,k het aAn de Gemeeqte
bridlSe
!leboren
te Beaufort
is ter teregtst~lyan verbetering.
Het acbem.
wij, en de gan~he gameltnte met ons het werk d.t
Human, Hof~eyr en Ahnjl
•
al. 'kde Kerken~J.TeIIOllltatle rTdllrnietigd hng v~rwezen, wegen8 het u:tvcven van valscbe
een goed schemR en een
gil aan baa~ hebt gedaan, en:;d~ wi).:e WaArop gij
1
wej!', e ....1 Q n woo
IIjI\ntbln
De"
Tillen
RoJ:lECrtson, II, Ine, Biaddel~
Cronwri,lIt,
1'I\n hetzeilde
gevoelen
met haAr Sl]t omgegaan, steede ln gedachtenia boudt.
l,;tlthoo'rneeb,en
Kerkeraad
WIUIdit· ""'111 het niet I cheques
eu wegens bedrQj;{ DUlI1UlIld
aelVf,
Re,d Ayhff,] Fuller, Timm, Fatmer,
16 Water, ~
moesten eeruJda gekoch
Neem teTene voor het ~acb~
GenootlChap
d.t a
Kerkeraad
nu mij qUjn tri~n 'de
Indepe:ndellt
en de Jd~rt1~r
ZIJl! tegen aulom, D, b\lj.'Rnt, LeWIS • n SpnlQl'
sprske WRS ,an een
aan ons ~'. de venekerinll aan van onse ~eerte
htLd, ~
wa Ik &e~er naar U I neutle.
De AdventIer d,rmgt álln o.p het biJeenj)~ CIRU8UI, werd dUll .erwo~n
m t 16 tegen (l
tesenwerk~ng.
Welnu,
van W1It WI] In de &en aan hetlelve 'l.Ilnchuldlgd zijn
etpIDr:ttn
~
I
wat ge,bearde er? 1:>., S~_n
I
roepen eener pa bheke vergaderin
g
•
!
moeeten lIJ mRI\I' ID een
met liefde eO dl'nk te erkel)nen.De Heer geye dat
De rtl8du.tie werd wedrelijk Vilrlie pl(d~, t'K~l\llde en dertleolle cll\u~ulen, nr!YiéSpreker hf.hoorde tot geen panij.
Wil&!'het li]n werk onder ani fl1&t opgeven
00: mei
Qt;ldtl!,bo<~macbi~ Kerkeriad
~loort jlBt '
I, n dlen(tll~~v(,lfle ook
De :re~rtleÓde
en ,i~.pe beer O'Reilly merkte Of dit
gelejZd" Lan, I onverd~lde
kl'llcbt aan het hel8endom
in' het hart
NATAL
wordt téd tweeden
\JeDde wHden ook algeltemd.,
Hier
ede w.ren al
dat iemand,
die .iet op eigen
kon ateQimen,
nn Afnka te beter te kunnen Rrbeiden, sijn werk
un&D1em
u.itge~t
e~ .
de I nlb~IRf.n afFth8udeid
~
I
Pietermal'itsbnl'g.
11 MieI.
henr de Raad moeat nriaten.
,met
den riibte~
I8l1'en 'hllliroond mag worden.
wedero~
ale bij de ~nge'1aChcl
Il,' heer StilIII nt stelde voor, &3at ale er gft'n hoófDe beer Stigant
seide, dat
opge~oerd.
Dat ~e Heel\ In de dagen van arbeid en YaD rut,
Vier
Kaffer
dwang>lrbetJer.s
trachtten
te
kriifl't,
looals
DU beelotelli II Wat
d.1lJhP .temmm!: ....IIS CD 8J~cb&, soov el candld.tei
100 worden onder een hoek van
; maar wie- die a "Iller op aNde nog mogen bestemd sijn, d. he-:
meb dRt ~ 0 I! elt YOOr.lelvéll.
~iJllb~r
~f~, n JrHld, wnlfn als er 'l'aCfnte pi ..taen Waire ,
ontvingten,
toen ~J te Mantzoorg
aan het werk
ten de RaAdehet'ren wtit Inlk eelJ
P
Welnu,
lof te aan II ventille:
"In den grillen ouderdOill lulmi] wt'l bewIlat, ~t er welen zullen min die ove;
est ,'RI dl, t htl Ipt bf.811Stzo; word n wIe voor ,
waren;
twee
hnnner
worden.
gedood
bIJ d.,
bIj zou bet hun meded~len.
Zulk
wetd ge-Ilen
lij nog !ruchten
d.n(gen," en u kracht nrleene
regelen enn
urgramd
Jallen we»n,
ali SI] poglllg om hen w er te .. an~eu en twee ontkwa"H
"
r :! fn 'IV le 'f(1or 1 lllor III tUECI e blij,en
...
woonhjll
een ;'tJt}te hoek
in om ale yoorbulider de blUlden uit te strekken en IIlgtln
\AI ~.n men.
I
op aw mlaldlngeartllkel
va.n q. Docder~8i{
men -Eeu
IlIlalldsche
bali Iletell,u"ndet
werd
een zoo gepleat.!te PI]P lIou leer
te doen naderdaJe~,
ook waar d, wterhjka
arbeid
Dietl Rndere dan de waarheid l!U lie geh:eel~
I ~ bil RfqeuandeJd lijnde, wird betlComitl! 01lJ~'
HIJ sou etemmen
'\1oor bet BIIllen(JelnelDt \'Rb den allenga op een longet
geelaeht
o'ergaat
is onle
ln de worstolmg
erg \"Cl'wuudr-De
TlaosportJh
wadbeId
beT,tte.
Wordt
bet
Wlt.!lte
Kerlr:eraadl!b&8~er
~
T
•
I heer J anti.
I VBzeenigde ba.-teliJke be~e.
'
der Fraherne
Il! vergIft.lgd
door eeu be groote
niet v4lruietigd,
dau wordt de aNote Nerk
~R"'ATrni:lNKT!;(BK
)tl"NlCil'ALlT
lTe-'W1tT.
I
Het
TOOratel nn den beer
wordt aangeWij ntblijun,
enl.
hoeveelhel~
laudanUlll
onH yooroudera geboa.ro, binnen IJ ~t 10 jt.re~
nomen.
(Geteekend
door du Kerkerud.)
liet 1l1n~ IImg over deze wet iD Comité
'
;(,
I
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(Websters Agentuur)
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'no-
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I"edcn avond :r; I er een mOlls"r-vergadorlOg
worden
I(ehoud.en
In zake
verijetering
VRIl de
haven -GIsteren
nacht ht:eft. hdI zwaar geregf'nd -Er
"IlS een I!'roote opkomst
gIsteren
bij
de begmfeOls
van .Murray
en v*,rschCldene
mvlotdriJke
burgers
waren tegenwoordIg.

I

l1jn

(1), Tvrmen-

W:

ST.AUS

.'

I!y

Thom's

"ID

l~J\1-

Thom's

£

HANDICAP,

LaNie (I)

s"

de
~t-

Vandaag
uitelag

den W"memenden
een
de h8t>r ~rellYes, etipt
Hugenoten,
:WclQr.Um """.' .... 1111" • ., van wegen aan.
sonden werd,
lOO in de -maand April
den, bekend te
munieatie openen met deDi lpoo!'lief gehad heeft, dat
eet.- W Rgenaa.ralwekJIM 1011 tegen
!f&!r8'l'en beeft, 0Wat eeu
Rar komen -De
verbeteringen
Iuul
l,Iie~ nrdene,
maar bet
in bet FfII88rsburgeche
W&llln
hebt gij getrollw ,edaan.
begonnen, en een add¥oDele
den W&!rder aalillheid aAIDn'WI!I.Sn.
worden om het pad te maken tot
dood voorgebouden.
leeder"
voor den apoorweg.-Een
door u, ale werktuig in
l'arkins-Dool'nrivierweg
ia '(lor het
Maar niet alleen
maar een 'I',rotlre eom "orilt nrblanke bevolking
te ,oltooi)en.-&n
pont-!boot il
in de gedenkrollen
VRn
IlfelBti!lL()1)
Ooorn1'Ïjvier.-De
BoterklOofkendo
.
'U'" r"nlJ""" nA. ia geopend, boewel nog niet
Hoevele malen toch, bij siekte of alw61igheid
van
lifautalÏvierdrift
il kAnt esl kl!lAr.
onsen jl'ev8ltlgden leeraar, .i]t gi' one voorgegaAn en
Grey'e PIlS nal\l' Plquetbergw61!hebt gij one geweien np den: • Eenigen naam, die ItII,t!,c)Q;..';"<ile I' ......II.
..... atl 18 w&!rene gebrek aaq arfleionder den heme] den meoacheQ 8'e.geven is, door
gewerkt, o. R. door 22 Delawelken wij moeten zalig worden!'
Hoe 'l'6len oneer
'welke
goede get,ug.nis
kinderen
hebt gij niet geteeken4 met het Sacrament
1I'6111'81relll
....-nrolnlIlenvler'l"ejl
komt in dIt finan.
del Heiligen Doope? Hoe veleQ zijD door u in den
den TIÏLlikAmmaweQi wer~
echt nrbonden?
Aan hoe vele lIiek- en sterfbeddea
'1!"11"""J!'~'U" bandieteui-=De
Homtiniweg
il
IIRlltlll~.~-"rJ
AIlred', Pas, begonnen in Octobar,
is awe nrtrOOItende Item Iliet I!1boord?
Hoe vele
li]n.-De
K:nyana Il O&I1I8 ....
i.
malen, all wij gereed stonden een dierbaar pand, door
den onverbiddeliJk8n
dood ons ontrukt,
II&n den
hoelt meer 'jl'old -ARn
de PIeIOhoot der moederaarde
toe te "ertrouweo,
bebt gIj
I'tegerlng £50,) besteden, elaAr d.
ona niet gewezen op de eeuwille vereemflÏng voor
rnn Worcester Jich niet beelt ge,quabet werk.-Een
kontrakt ia geeloten
God. Troon, en WIst gl] O41emet eel! lalvend wOQrd
ttl l\lul8hondshoogte
voor £4OO-De
uit de Godspraak
te leeren berusten ID on8 lot, de
band te kUMeo, dia ons jl'eelagaD hlld en den blik te
Afdeelinll'lll'lUl4 heeft een der yoorg~
W,'rceet.er en Oaledon gedeelelaRn nRar hooger sfeer~ll, waar God IIlIe tranen un
tot dusverre, goed. :t<:ensom
de OOjI;enuillfwiascillen
dt op het he!ri118pl vnn ~ per £
Nor heagt het den meeeten onzer zeer Il'oed, dat,
toen wij aan bet stoff8lijk overscijot van onzen onver.M'''lI~O()lrtswei', in bet Robert80nach8'
AAIIi'eleR:I1.·-1Je a{"ijlcing tuageteh}ken
berder en l~erAAr, 1>•• du Tuit, de lutlte
eer moeeten bewijzen, er jl'Mn ander leel'l\&l' gevonden
ia afgeet~ken werd, np U de allergewllttigata.
taak viel, om Mr
Moleg -De in~pektear ltoqpt dRt
ta~<X!lln8.,be Afdsehnll'llraad·
den weg door
gsmeente " Troost, troost l" toe ~e roepen.
fVale~o:nu loof) zl\l aAnlegtren alt de
Doch, waarom meer? W I~ noemen dit a1l8lslechta
np, om uinng te "'even lU\n de dankbaarheid
onser
boewel dit gedeelte
hgt in de
..
tb.
harten jegens den Heer, die door u cooTtlel tot ver- laldeel
wilgen betreft wordt het ,o'lgtlnde
heerlijking
Zijne Naame In ons midden J!'edaaD b,elt
W
voor dell weg Tan den Steden8gedurende
de lange reeks vau jaren, die HIJ a ge"
epaard heelt.
ó>.,""t"n.'"rier
geetemd, zlll spoedig op
Ed'
li'k
ei'rw~rdt'
geld jlevl'llllgd.-De
Kookhuian nu, nu
e Ile,r'l e kroon der grijsheid,
die
alechte op den WeQ: der r~tvllllrdl!,.heid
ge,onden
mur
nog nIet !!"eopend, daar de
d
d
drag
"
wor t,
00r u ge
en wordt,
eeR
kroon,
dIe
B"dford
den lel ven niet heeft
WIJ weten
nIet hoe Spoedi", doot u staat
\'eroiilirrillmén ..-Ile
Janeenvllle-Mount
StewartI
"
het hantleie
jll&r yoltooid.-Een
WlIlse d
te
worden
voor
de
onverwelke1ijke
Waalpoort
aangelegd.-Aan
de
•
kroon,
dil
de Heer,
de
Regtvaardige
Regter,
U en allen, die Zi]'ne verschijning
hef "'ebad bebben,
werkt thRn~ een sterke ploeg Rrbei,.
wordt gevl'llagd voor de voltOOijlDg.
in dien dag geven 1111, ge'l'oelén ",ij bet onse clare
wohIt, £ per £'levraagd
om don
~ping
.te ZIJn, UEer .... door dIt scbriJl'en een hÁrtelijn blijk VRn onze hoogachtIlI"
&IIn te bieden,
en
als" feeder
vo.>r den epoorlO
-Eveneen8
wordt een lI<Jm
daArtoe komen sommlgen oozer beden, AI8 eene depumoeiJehjken
weg VIln jiln nur
taue
door yelen uwer vrienden
IIlgelonden,
bIJ
erbeteren.
UEerw, onle opwachting
m"ken
ie een knappe wegID8pekteur beHet lI'ering ge~benk, dae wil u tevena mogen IIRnbieden, vertroawen
wij, zal u op uwell ouden dl\~
wegen In dit geweet te openen.
te pu komen.
Voom,
mage de Heer u nog vele j.ren 'l'oor nw
OLl"ll'.DS[IU
kl'roost en ye e vneD d en sparen j a naar Z i]ne belofte
boofd nrnemen
WIJ O.a. :-AI
de vijf
nitlt nriaten,
nu de grij8held dAAr 18, en 6enmnal een
de Kr~.irivierbruS'
liln ver gevilr~eld.mimen ingang achenken in ZIJn EeUWig KOnIngrIjk,
.v.,.v'''I''U",
Vl\n de brug te A iwal Noord ia door
met bet aaliJf wooM tot een getrou .... n dien.ilrnecht
'l'srtI'llRgd.-De
Coleehf'rgache
p:eaproken:
"Ga in, in de neugde uwe Heeren !"einde nil bet finlUltiele Jaar klaar
Met die 1'urige bede onzer hartet,
P"'llAU'I"ICU,"
negentien fondamenten der Hope-
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K~LAAR,

19fttis6ed,but I)eCllll8!l
j
they CIIJl wait.
'..~.."....". tbe people a firm
W.ereconfidéut, djMIf)Ei
0
rey of tbe Lordv the
'd n
(l,)vihrnrrl,.nt
wfluld be entrus' ,at
for tbe honour and
of' ipjlllltice and
of justice aud go?d

!'

Het. volllend
beer,~ S. J. P. 1\
DeN fer PMrl op hun
Aan 'lde -Heeren G. n
de V]lllenl'en andere 10... 0""'"
i
..Mijne
H~t ia OIlBeen RR
belof}e te' voldoen, en
bet 4dres, door u
un pe Paarl IIllllgebodl$,
brenfen voor' de hO()!lBt"vereelrern:fe
ons "elkom hebt
~j
sijn vast
de záak, die- wij ~M, •• "LAn.
diep ;jletroft'en en dan
sen ~an deelneminjl
Vl\d~r)lUld, door u asn
Htt heelt ons met
.den, !lRtde Item van b
aDS iI>O st9rk spreekt.
tui!{ibg, dat er t
moeten beetsan,
, over~Dltemming
pelijle belangen
won~8 IlU vnn
ten ~jd vnn de
..ijn
dit oogen
dier jgemeeoscbfi,pp<'!i
V"O"rllIlIU veruieueu

g~
dat htt
wed~'kemg

!
1

dande

~iU8,tiO:De

hit Blad weUchen

g'·Zij" die .oor

geven va.n

kenuis

t~

hun voornemen
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Agenten voor
cl Zuid-A:frika.an
i
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Geo. Mhrray.

Alice
Aliwul Noord
Avontuur
.Beau~ort Weet
Detb ulie
BoBhof
Brits TownBUl'!lersdorp-

W. A.Joubert.
P. Teeke.,
J. O. de WR!ll.
- D. ,Kriel.
.p. H. ·Viljoen.
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E'BBEN Rfll; hel pbbliek
rall
de KB.II.pstad I'll dl:' Builen
.bi~lriklell
te berig ten
j
dit t zij hunne Gerou \Veq aa Il 1_11erk ,·IIJ k Vt'rg rool hel> heli lot b~·lt,re plaatsing van
LUll uitgebreiden
~o"rraliid, w.el~en zij !o(erust kUllnen
!~
.. Ilbeve!~n;,.d ..ar alleArli'keien
Tan
I.(o..d dr;'o:,.! hoUl ~.'em'lllk_ /-ijll, ge'Cltt:"1 VOl" dit klimaat.
',Ue. H{ellsars,
~ele J.·a.
ren Illnu
cl
k
d"
I I Markt zIJnde, sijnI:'
dezen handel gedr;evell h~bben e, eli k"lllallle
'oopers op e ,nge,sc le
III !flaBt om t~ verkoopelI
~.
.
:
..
GOEDE lYq':UBELS te.;.!en ,:,lIerk~H/J.r~ig' LAGE PRIJZEN.
D8arenbo~en
ziJ~1
ZIJ ook v()<Hn,.mel'~
VOOR KONIAN1
Gf,LD
te vtrkoopen,
;hd\\elk
hen 10 staat
stelt atlll hun1\e klanten Het voll~ voordeel .all kleine willsten ll,gt:ven,
daar er niets toe-
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Kantoor: No. 2,
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De hear JOHN E. MAXWELL
OHARLES

LEWIS,

&EARP),St.Oeorgeltra&t.:r
StraDdatraat.
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.-VOO~HOTTEN
ter"té*-talin~
bij mlllludelijkechett!rmijui~fnaar
de middelen
der Leenera, worsten aan de l..edenlcbe Huuen Bouwen vf Koopen ~b
op ,rijge'rige eD
toejlillltaan.
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IltrELLIGyOE.
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kUDnen te eeniger tijd algel~

1 worden
i

. .)

tegen betaling van hei ~[der
A. SlMKlltS,

,

b\,

Kaolotit :~p
.

Vee,

TA'BLE 'BÁlY.-ARnlvE~.
Ma} l!-Afri~o~
URMSt, 1.2.57 ton8, CApt R .~
Leijrb, from Southamptoni April 1U, Plymoutb Apnl
17, Madeira April22, tÓjthis aOlI C'OlII!t porti. Cargo
general.
. !
'
l1-Queen,
IICh, 82!ton8, Gtpt Ó Garcia, froCl
Saldanha
Bay May 9, to this port. Cargo 8'f1Un.
Step~n Broe, &pnts.
I
TABLE .B~Y.-SA1LED

manente Bouw-,

."

j
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DE KAAP

N .A L LED

UN.

:,

~P8tad.

OPE

)

NOORDEN

Mei, 27.-'Breederirl.er,
Swelleodam,
Vastgoed, van J. P. E.~8se.
.

thAns be~d
wordende In~tkoere.(voor
6 af 12 maandeD ,.,); ~ 6jN1rcent.
DEPOSITA
die ti percerit l~!~t
fAlld. DEN DA6 DER p~~INO
dragen,

:.aaa'stad.
.
.
te ved.aijl4eo, Prij,

Voo en

Mei. H.-Porterville,
Vastgoed,'
van C. J.
'
J. J. HOI'lt{iTREN ZOON.
Mei.20.-Kaapscbe
Afd, Vaste en Losse
Goederen, van H. B. Qurr.
J. 8. H..uLl.ta EN CO.
Mei. 21.-Framiobhqek,
Vaste en Losse Goederen, van D. J. Roux::
1. W. 1I0U,EI!!S E~ co.
Mei. 25.-Groenrivier,
Malmesbury,
Vaste
en L088e Goederen,
vi¥! G. SteWArt.

KOFFIJ-Java
en Rio
RIJST-Rangoon,
f1.1oogliy"H
DADELS-in
Zak~en, Matjes
THEE-Congo,
in ha'tve Ki
Mengsel, Buskruid,

i.'

:ft,

Paarden, en Ossen,

In~.lelll:Wantenaar.

AAlfDBBLBlf.-Aan.vragen
om A.Andeel~ ~oeten ~edeD
bij en ten
den Secre&aria
- te ,ernemen lilijn.·
worden.
milt den. Interelt d~,.rop' kunDen te alleD tijde na EEN. g.•. ~D
opHIgeD'

;;:S.!:~i.!.'~~·:.,:
~~:'il;.;:':.~
De Zui~
l," frUraansche .Méltlbelba~aar
88 9'0
9')' Ik·
·Ii

Npt¥ng hAl bRppe~ed to
~e~people. Tbe p"0llle.are
~1D,e, and in the ~e&Il Ume
.Oo;.ernment that Jl ~?w,
Voubliog thelllHlvee '!'ltb,

..

E. H. vu

,

gegeven word l \"ollr K \VlA D
. Il L
.
Een groot as~orlinle~,t, van i:n de kolonie
gem!!" k te ~'It"ubels
"llijd voorhanden;
:.
.
Hf'l Publiekl wordt ~itgenobdigd
tol I,d' kOllll'II
zien valI
.,
vernemen vaó de ",rij Zt'll;:
'!
I
LET OP lIET ADRES:

Eutl!.

VASTE GOEDEREN

D. il S A A C S & .CO.

H

Koeijen,

THERON.

GROOTE

AF RIK A.'," .

!

'N

ivs

1. MOBBBBSEN CQ.
Mei. 25'-GroenriviE!r,
.Malmesoury,
Losse Goederen, van W. Lof toe,
;

'

88, 90: en 92, LA.NGEMARKTSTBAAT, KAAPSTAD.
I

EN WON.

Schapen,

F. ,J. Roux,
'
Mei. 20.- Wellington,
van I. Malan.
.

Ploe-

.

B.. E' L· :E· N','
V'AN

U'I'

Durban,

14.-GÓodibif',
Vee en Losse Goederen,
A. Stofberg!
'
15.-Worc~stCr,
'Paarden
en Stroi8'
,.an D. Brand.
.J. F. PE),'TZ :EN co.
Mei 19 - WellingtQn,~Ossen
en Koeijen, nn

,!

Di E' .:,'GRO' OTSTE VOORR AAA. :,A D

~;::re:ata~e~:~lr;e:ve~::::;'
.:,
The Rigbt ¥ono:able
W fE. Ol.ratone, &:~., &c., &c.
Sir I
.
,
,
\-Ve beg most bum~ly to lay, befo~e yOIl, a few
obeérvations regarding. tbe pr~8ent sta~ of things in

.!

R. _. 'ROSS &

Kaap' Jtad.'

GOEDEREN

'

:!

TOUtder Z. A. Rep~bli!k ~n ~en Min' ér.:?ladstone
gezonden. Weardiz ~eat diit stuk
bIJ de ellendige en sch&l\ratelooz$ Memqrie van ~e WiDkeliers,

I'

PLOEGEN

Ei,j

Zilveren
Medai11~ is toegekend
aan R, M. Boss & Co. voor de beste collectie:
gen in 1879-18S0.
.'
RAN OMES'
k IL.. d bb 1 dri
.
PI
S,
en elP, u e e, rie- en viervoor
oegen
R. M. ROSS & Co.'8 verbeterde
Zweedsche Ploeg, twee en drie voor
AMERIKAANSCB)E
PLOEGEN,
in alle nommers
.
HOWARD'Slenkel~,
dubbele, drie- en viervoor Ploegen
Eggen voor l~gten e~ zwareu grond
nlen; Paa nlesc h0 tIesI en toe be hooren altijd in voorraad.
Ploegen' voor; 'W"I]P~
Strandstraat,!

LOSSE

Mei.
van .1.
Mili.
vogels,

.....

.'"

,!'1

EN

1. I. n~FMJYn

Mei 13.-

0, O'R

PLO EiG :N I
.

VEE

PB
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het

th~;::D8;:.
Annex8ti~o of: our Country by Sir
Thépph. Ste~tone, arid mo~el:p"rt!cula,rl~ alter the
Secretary of State f H Ooloeial AjI'alr&havlnll' refused
to listen to the 8OlemuProteet(which the G:overnment
of .ihe R~public bad· I.aid ~ain8~ the wilful and
al1thoritaUT" act of ~RldOffi~al)'lD order to uphold
Mid ProteM Rnd to t~lIe sucb eRlUr68.e might tend
to the r..storation of :tbe indjepende.Dceof our caUDtrn_the People appoin~d li coblmittee.
'~'bis Committee hRd t.he hpoourto; ..ddreMyou, II
fe,fweeks&go, aDdto,briD~Jutb8b!l&rtfelttbanb
of tbe people of tbe Tr.nsT
.:
l,t i. needl_ to repeat he e, wbat
well known,
that whRtever WRI 40De byl tbe conJm~ttee of' the
people: of the South-African J:tepublic Wile utterly in
nin. We were uUBu~sful, ~Dd our .trOngeet argumeute to rebuU all .:What "'11.1 adt'an~d for tbe
detan'; of the Annention, fell to thl! ground, that
11 was nat liatened tQ
'Seeinj{ tbis the peqple in
ber:j18i9 r,,",olved

f.

I·

~i

Wij pUbliceereno,'k-"'de-n-.v-o-II!jJ..'endenbr~etvau
de heeVILli

."

PAARL.:..P. F. 'D'I VILLIERS
PORT EL1ZABETH-Gllarc'ian
A8IIurauee.
RICHMOND-A.
DB VIL IERS.
~IVER8DALE-G.
RRI'n.
Ra ERTSON-J.
J. OUIlINOH.
SWELLElSDAM -:'1'. W. DANIEL.
TULBAGH-B.
'P~GAN.
Marine Assurance
yompally.
'UnENHAfYEE~~cuJeor8kam.t.
HEIIlELBEI{l}..,...D. P.l MARAIS.
VICTORIA WEST-J.
B. AUR&T.
KIMBEHU:Y-B.
CR0vfDl~R.
WELLINGTON - COATON& Louw.
MALMESBUI{Yi-SMoTll, Louw .\ Co.
\\ ORUESTEi{-BI"RNARD & LANIJ8BEBG
•.
MOSSELlJAAI.J.PRINC'.
VINTCE.NT&. &0.
.
ASlInrRntie t~gFn! Brandl op alle' soorteu van ,Ei~eodommen in de Kaapkolonie.
~1ati~e Prijzen, O"twijf~lbare Securiteit, Prompte eo Libernie B~laling van Vorderin~.n·,
A. BROOKE SMITH, Secretaris

Di'n.~

ren. S. J. P. Kruger en P. Joubert i$m

",

ALIWAL ~ooR!n_'S~UER & CALDECOTr.
BEAUFORT WEST-A.
Y. ~Lll'BEW.
CALEIlON-C
i.·N I)EMPF.RS.
.
CALVINIA-J
([) TRuinR.
CF,HES-W. F. ST.~MPtR.
OOST LONDENi-T. "-1. Vl\NN & Ca.
ORAH :\MS TO\f .'l-OCah~m'. 'Town Fire and

Fr~re,
van liet !~Ite:~:~
Jegevlenllil JIJn~r p'o~de
deti vreedzamen
weg vermeerderd en. t.Q~op
bli;k van Ileweld '.
terllJrlleboudon. Indien nu,
, ook u we
med..werkinll en die :,an
vrienden bet zelfde
mo.;t uitwerken, dan.' kunnet] wij tevreden zijn, eo
indian ook Diet, dan zullen wi~ althans de voldoenÏl.'g
kunhen ~makeD, dat ",ij het luiterste hebben Mugewend, om herstelling Qnzef n~tionalitei~ lange needom.en weg te verkrijl!'lin.
I':
~et aanbieding
oDier gev~ele[;8 vali boogachting
blijreu wij
.
I.

~nt:ou~t,e~:z:rn
vertonden.
,

i

BRANDAGENTUREN :

nenSUIJlJDg

Dw.

, WM. BERO, VoonittPr.
JOHN E. MAXWELL, Vice Vooriitlrr.
J. J. DE VILLIERS,
D. A.!D.,
C: J. M. VOS,
L. WIENEH.

MICHAEL BARRY,
H. C. VAN BRE()I\,
D. P. KltYNAUW,
P. MARAlt:i,

H. KRlJGE'B.
;, 8.
P. J.
JOlFoT.

'I

.~~

.>edaPken moeteu dij"e maa.nden vooruit

J. JOlJBERT.

Ur

J,

"

Inte ..kenin, Op ~it bl~t1 is in de Stad
I6!. en .., lie Bdn"1Idiirtriktert.£2~.
~r
jur. t(I('ITU1:t beldxdbU41'. ··1 Aan ~elken ibteeten.ar
• .)rd~I' drie ,o.il~ bladeu: per weqk toej esonden.

humble Senante,
J. P. KRUGER,

r::;~nr~~:~:~~~:t

Of'

...

AF1IlI~.\ l\" ~,
" ".liK'8'RI~·~D."

of 1111 thoee
reeeind the
to reinstate in .
........ lT'!1lI Zt.nd.riv~lT.
A.nno 1852, a
tbe repreaentati ,es
Enp-land; and those af
'n"n.iD'" of the South-Af.man

Wij hebben daar
niet;' afstaan. Eerst
1U1lên wij bet kun
me~ u van hetzelfde
g-ebêel Zuid Afrika
eill'olnvolksbestaan t .. r'''''''''''p1 ...1".l
self,luchtige en voor
&RD~ te nemen, JOMr
dis onzen staat met heil O''''"''~l''' w",,,.,,.,uu
uits.ireveud kan maktn.
ge~van dezelfde politlek.e ru.d';na,ol"n
aUe;:StateD en Koloniën, als
de ;meest cbristelijke.· zal
wollden, die langs den ;W8g ,
een,nmale onmogelijk l~.
. I: CoIIliJ.i;t~joDieelen
'Owe medewerkinIl' ~gl
z.nl .ons steunen. Re~s DU
uwe medestrijders
o~ veel

,.

---~_._

"Hl "lUU'

C~I!IIU'""1~JOn

van

volkomen

:
va.n
IO~rJ,,; COH11HTT & ce.,
•
1.
110, L;.. ·~e<1'"at

--'-- .-._-,--:

the defense of our
.tbe 4a lllAging and
tbe Sóllth-African
aod corroborated it
Bhlebl)okll laid
the Government

l'el,;tloi¥

gelD4&kt.
Wij zijn ~komen
Denkt niet, dat
adret "loyale
noemt. Integendeel,
op gerekend. Indien
aan aen goeden uitsillg .
twiiteld. Nu het will
omdjlt gij loyale ""o(",·"Im!,,...
gij tile wettige en eoeautunoneere
het ;werk stellen, om
Imnjers DU zult gi j
matige Annexatie ran
v lek( i. ill de geecb
te l(rijgen, en
Tan tEngelRod,
nareD in Zuid
lltell~n.
dienlt bewijzen,
strij~eo voor hear
daan van H. M. zal
van [geweld, van
went haren geëerbied
gen [benadeeleD,
pen~
met onschuld
trou.wen op de door
~ijDebeer.n en
Laaf door uwe
lem~nt luid en
sprciken over de
de ~erkzaambeden
ap ait oogsnblik 00
van·1het grootste
vaul ons
10otJwordt geslagen
de *enecbeD VRnde
dliAt wordt
AfJik8Anecbe
lIij ·tevr~den aich
dr~king;
indien
groote werk, der CoI[lfe41erllUe
tot ~Btllnd komen,
d~van smadelijk
dan, ia bet met de
Afrika jladanD.
till~ wijze, in
TfU\idi1d, dat w

1'

09P' in

,

D'fn

zqolang h~t stelsel
doorf valac;be im llr"',"I"'h
VIln;bedrog en
Diets. bij le brengen
hef glOat-evaderland
Dior de Ilt!welddad
k8A.oilcbeRepubliek 18
gescbokt, tweedraeb t
weg~ het hoofd
ton, Ieen der leiden
nog (%00 oDhlnge
voorwaarde om tot

~ i

,Tel:

May ll-hidez
~ta1
795 tons, Á ~~,
for P~la,
in b&llut.·
•
ll--Quettro
80,.l1e, ':Ita! brig, 337 ton!, L C
Morasao, for PenillcoJa, iii, hallRst.
ll-ME'lroee, aRMSt, ·1>18·ton5,J .&0", for Natal
.ud interlllediate porls. ~rgo general. Jl_ngB!'6:For '~Jgoa Bal-~ies
purrey. For Natal-Mellll'1
English, Swan, Relmp.r ~d T Barry.
.'
ll-Nubiall,
URMSt. 1,934 tons, Ollpt \\ Bainbridlle., fOf ElIjl'land, Vl8 lfadeirn. CsriZo gene",]. .
ll-Africau.
URMSt, lj25i tOIl~,Capt R .....Lelih,
for Nata! and intermediate< pom. Cargo genenU.

Gedrnkt
Tool'lChott.en.
KMteelsl1'tai
8eeretaria.

a

bij ::).UTS &:HO'MHK,
Kaapatad.
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