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Helena en A~~u.i6".:
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tu-seheutijd-n,
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'

WijnVrllcllU:l!oolltleÓ van lille
Het
Huis is een del'
en .terok.t gebou"de in
bet dorp eo ~at
8 Kamera,. Dia~n8
en
Keuken. en is JOO' iogerigt, d&t het sonder Teel
m~ite of· lc08~~ Jn eeue 'Dntibele ..Verdiepiug
HaUl kon veranderd worden.
iEr sIJn ben8'fena
ruime Bnitenge~weo,
Stal,...
De Buitengebou "en .Iait.e~ ;in eene HuUrkamer
die een
j{roote buur opbrengende..
Het Erf is volop
vponien vao •• odboudend
Water b~t gebeeIe
~rdoor.
i"
.
Dele is eene beite llelegenbeid voor: SpeculatflUrti in den Handel.
Y.ijn<le er IVoor !'neer dan
28 jaren een g()6de Halldej gedee 'fen. •
AaD_ken
:v.oor bet koopeil< van pp gemeld
Erf sullen ontvangen worden door den OndergeIRekende, ia de Kerkltraat., Wellinelton.

GE~MAN,
Ka~. P~~m:'~~
ANGLIAN,
Kapt..
JOllij.,
PRETORIA,
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vrertiel1' llillll'fln; 1)lla
,.,d'}Jltgt'lan"
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via.

---N-a.&l'--En-gela.~d.
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r & cp.,
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}l.-lonrk"Rr jls Iyor!:'e', ni eer- Ik~ :','gen ver'Jlin,jade Prijse»
V, or V,ael,! cf Pus-«. e ,'0· men Ran"o~k .bIJ
!le Ka'doren
'c' Ma~iMcI,app;j,; in de A -d ..' ley-'strau l.
:! '
,! I ,
.
·lHOS. I'J. F{JLU:1f;
. Pi i-k t-ur (j~~"c{a~1 fOQr Zui!1 Af,ika.
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[lE ¥oAK!.DER
____
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D. la.onb. ni,

te

iLLER

N.\TAL

de

ZAlizlB ~R. ~

eeretuil

n~

D.I~

VI rtrt'kltl'tl
,ij
aa"jtomet ~an iede
en fens i'l dl' 28
Natel bar. reil 'foort'"
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.
Wellington,

W." P. BaDkgeboo"e~

Madeira."

. o
rlFf

i "..

Ko~. ~tooDlboot
GERMAN,
D. Cox~~~[J;;~~ ...WE~L, Gezagvocrder, eal als
,:IIi
_
bo.,el1g"meld. verti~ekken ,op
DiDgsdag, 25 Mei,. ~ 4: uur 's nnDliddag~.
Ge~D lading nl
mgenomen
worden
11ft 12
nut 's middage op Jh ,lll.g vali vel'trt!k .. Pnsaagiel'll gelieven
aau ~rd
te ga~,n aan ~e
008tkaai, Alfred
, niet later Jail 3 nlft..
DlUDiddags.
I
Voor vracht of
'fervoege men zich ten
Kantore van de
Union,
No.62,

Paarl,

1

J.

2~ .M~i 1880,

p.
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te berigten, dat bij te verkoopen heeft en de eenigate .mal![er is van
een %UT heilzu,m middel tegen WOTm.61t en "Veratoppingen in

IV

I

STRUISVOGBLS
.
.~.
,

Daar deze ~edicijnen
in pi1kn opgemaakt
worden, ~ijD ui seer gemakkelijk den vogels in
te geveo.
•
Vele menscben bebben"hnnne
"Vogels behouden, door dit prqbUt middel te gebruiken.
'Onder
andere certitlcaten
zijn die van de
heereu J08.8. M.lumiO en M. S. FALCK..

de- Stad

Ill'

en Droogist,

WOllOESTER,

,.,'lT PoNSCHT

si

n.':'
£2 4a.pe;

ko

'

A. :H. BULL,
Apotheker,. ~heikundige

-'N" E,~
•

Q. LIl: ROn.

, boeren.

~n.

10 U~,
'1. KIRSTEIN.
• I

>

E.

1880. '

'Belnlgrljk voor St.tu.sfoge1-

.

10 Mei 1880.

ARAJS, .. ~.~

6 Jaouarij

'I IIl.te-eken ..al

v'd"zolldeo.

venaehen

No. I.

t?

BofJ'elarivier, 20 April 1880.
Mijn waarde Heer
Mijn jonge struiwn "aren berig onderworpen
aan Wormen, en door een Vliend werd mij geraden, uwe Wortnpt.len voor Strois'fogels
te probereu.
Ik deed zulk., en kao nu dit middel
It.ellig rrcommenderen aan iederen Struinogelboer.
De medicijnen werken dadelijk eo met
goed gevol~, eel de vogel is ~eteen' frisch en
gezond.
Ik beb dese pillen aan al mijn buren
gereoommaodeerJ.
'
De Uwe,
JORS. MEIRING,
R zn.

Jen' vooruit
uen:

-AtIikaaD
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is, Daar het stelsel en de befjpsel!i
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Zij verk~areri zioh derhalve bereid,'
.a]8 Leden wen80him te laten inschrijven.
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DE VAKA~ER
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KANDIDAAT
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SNOEK f'l£KEL~R,
Te Roop in' 4e
P~khuLe~;va.D

]\p. 11
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LO~li~ ruHBlr~:&
Co.,
~I " ; .. 1\
t'O- estr.at.
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~,.

ala een der
middellijke
alle opsigten
en bijzonder
zal gegeven

Hr~:>e11rOfC·el..
~

~nloor,
74" A.dderle1straat,
,
, Kaap de Goede J:i0Q,p Bankgebouwen.

0,

,
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"":," .!
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, Jukken en
ken, Bijlen,
itnl'{!Z~el., 1 DubbelModden

g

Pt:8cbti e
Dekr.i~t,

Alle Brieree moeten gewoden
worden
Box, No. 95, Postkantoor,
Kaapetad.

,

iiI

'liar

£2 BELOONI:IG
We.ggeIOOltt"l of Geslolen,

I Pla&tamet

N deo A"dnd

va~ den 12 Mei 11., 'fall de
in deze Afdeeling. een
Pa.a.rd
Zadel en 'loom (Hengst), Zwart,
kleine kol ,voor den
regtec . acbterpoot
wit, een klein~ hoUe pieK aan de regferzijde
van de nek, Die bet Paard met Zadel eo Toom
terugbrengt
aan den Ouderg. teekende,
sal
bovenstAaude
Belooniojr ontvangen, en ecoi~e
informatie omtrent Let PIlM.I ,.al ill dank ont'fangeo worden door deu Eigcllaar,

1IIa~8IJdUl,

I4rt ..

'l~

China.

R wordt door verscheidene
pel'llOnell, die
. gevoelen hoe noodzakelijk
bet is, meer
·A.rbeidel'll in deze Kolonie te breogen. voorge.teld, dat een aantal dienstboden nit Cbina moet
worden ingeYoerd, en dat er scbikkingen
met
bet Gonvernement
moeteD worden
gema.akt
voor 'oen invoer 'fan dese klaue van Árbeidertl.
Gesohreven aauzoeken, bet getal en de soort
"fRn eoedanige Dienstboden opgnen4e,
moeten
zoo VI'oeg mo~lij lt worden lagezondon aan de
Oudeegeteekenden.
W. TaWAITS
& Co.

Oseen wagen,
wordt kennis gegeven, !(Ia~
'verloren 'goeq~ren. die lin het ~i~. vé
. "vernemeot .gew~t
zijb v.9ór dOll 1~tA!+
Nl1,vëlrnbe.r 187.9" hij pllbli8lc~,. \"filinlf- 1iJ.l19.t,t
,rorden,
indien &ij Iniet opgeiH.ob~
v6ór den 20sten proximo.
"
,
JAMES DELL,
flirelttellr
• I Kantoor
van den Direk~lIr van'
1880.
.
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E

;

I

vooruit betaalbaar.

ARBEID! !

H,JlÏsbedientien

1

van al degenen, d~e zicq

'

De Jaurtljkscbe .colJtributie zal zijn
Om verdere oijzoDderhedtln velrV06llj~:in)'n

Us~a~er8.

M. S. FA.LQK.

ARBKID!

.

10 ORE,

DH VOS t 1,.I\U~,

[erw~

I.

bbsta1ÏI'd, zooveel in dese .u.....v,~,..:
der we,~l,~lIlOE

<f~,."

Het doet mij een groot genoegen UEd. te
melden dat de Wonnpil1en mijn jonge 'fogl'll,
die zoo erg aan de WOTmerI sukkelden, dadelijk
gebolpen hebben .
Ik heb :deze pillen yuracbeidene malen ingegeven aan jonge 'fogela, 'fan welke i le dacht dat
het al te laat 1.0:0 zijn, om ze er door te balen;
maar in alle die gevallt;D. zijn de vpgels gezond
en sterk geworden .
Ik wa aan ieder, die met stroisvogels boert,
ten .teUigste raden deze pillen -te gehruiluo ala
een probaat midde] tegen wonnen.
De Uwe,
'

~an N~ii~r;e~,.

'>'

28 A pril 1880.
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ST-UBBS,

De Paarden zijn m~e'8t allen gel~~d, en onder
de Rnins
bevindon:! (1 zioh veracbe.dene
Egale
.
Paren, van diB'erentei!kl~nren.
""
, :i ,S. P. ~O TOIT.
'Vorcester;]2 Mei:11880.
:

, ,

Associatie
tot
i'"

l

Donder~a,g, 20,:~ezer,
'8 MORGEN:"JfEN

l

1,

.

•

,,ULLEN worden :~e~,lcoobt, uit ~, MARKT-

.,.enc~~
:eilDer-!

~n;
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~J

-~ij~,.~~

Te worden

tot 4 j.lr.~.'II.,.
I~' lerri,l,
!II' d..
•••
.
l.i~nJs, J ~It.t~jaar o~~,

Spmj.1

.ler

1"

,

annex,

'~,~"I,~~~~.

E Ondetge~kenden
velr'ZoeK' ~an verscheidene
Klien ten-Kooplieden
. ",W,iDk~~ie~,eq,ADderell-beBloten,
. v.estiging een er
'
~.'

,

a.. FRED. PENTZ & Co.. ~.

:l.);:

V.iN

'ni

1. Dat heoht'

VAN' DEll

c»

ct.'

, R,

I

1s:rr,N TaBlN,
r7:AL
bovengem~ld! getal Oll8eo;: en Koeijen
f:::J publiek worde~ verkocht ui~ de Markt.
r- kraAl te Wellington. "
i
, FHED.
J. ROUX, Sr.
'\fellington,
1 Mei ;~880.
:: .
DÏ.DJ;LIJK

PI•• t,

lATIE

<?p, w gens~ag, 19 MEU
• "

r.

D.zn.

~

).( Jo.~& Iwartt Ossen \'a~,
i
Jaar oad ::'
~ Fraaije Balie,.

LDi. :

altijd in voorraad •.

R. M. R088, & CO,

148 Rxtra l'e't .. S~a~' en Ju~~r IS!ln
'I' ell Itorijt'

,

n.

en toebehooren

III

$'

".Qp.

J.
Boven Paad,

J, ENSLIN,

H ~1.lJi1880.

J.H,zn.

&eyeDi den 1'1l~re~IWl)QrWllren ..

hp.. ..

ab &ti '1D'I1DIIl.D.
"D .. O. W. da Toit ~kt.tI

to.D eenige MDmernnbet We.te!IJko Spoorwaal'T&ll ID IOmmlge
ietl cla& hij een ong&laoord.lIaDd.hriju
YlUIli•• 1j4der B4priDll';acb~te.
NadU ....
eid.ae httrea du.f01'8f op WanD. WI]1e
iD d8DIIlfdeD ,.,.
~lutD"
...
lladden, stelde
De heer Ju. Ra. cle~dfpacl. !DOtie voor, dl' ~r
dIUI heer D~ W. Z_ 4lbenya ,._.co.deerd
ep Jet
poolIlII88J'tW:beid ~
.. ,rd:-

9v.,~~etredereaM"
w.p~ .... t, de v~
,,1'~a
10 pe1'CIDi ~,

a..

lf Dat
riIIg .....

1'trgad~
1'ftIIOIII8D,
depetiealellt nu deD
iltot eeD oa,rehoorden
&egea proteateen."

~

mt Ilaft lf1'OOWie v~olldedel hel tarief ftD bet goederen
~""jjk. Spoorweg verhoogd
prijl, en cla& sij allerbeelist
er

De beer J. R. DijluD&ll dacht, dat het vaD liJn!!
aijde niel noodiJr .ou sijtl, veel iD het Buddell "brenOllltrent do laal.te reeoilltie, dij-hi) Intt gelloeffen
bebben aan de TtlllPdeuDg
voor te stellen. Alle
uoweSÏjreD lOadoD ~ae
met !i.m buo jlTOOt ,eDoeuitdrukken
oyer de gelegeoheid
om den heer de
Villier:a te boonn
eD [in buo IIlldden te cien, leD hJJ
ploofde,
dat lij all. relIea haddeD om met hUD eerlieD .elteIlPlIwoordl,er
tevred4ln te lijn Met
gd ttelde hij daarom voor :,. Dese ver.cadt!rillll, bet g"lyoelen ,ehoord hebbende van ensen vê~,,,,,)()rdijler,
den beer J~ J de
VILhers AP S., betnij(t,aem
bi] dele hur bArUbJken
dank voor betgeen
doqr bem !'i'8d1 Il8daan i 11, en
drukt haar ,"ol vertl'OU"en in Z-Edl nit, vertrouwdnde dAt bi\ 1'oort &al ~D,
lteeda onse belangen te
behartigen. '
DIl. RobertlOll aecondeerde de motJo met groot jl&neegen.
De beer de Vjlhers IOIJ bem toestaao let I
te ,ertellen
Toen lek~
iemand met lI)n tweede
vroew trouwde
en de jleeet.elilke 10 het huweh]ksformubar MD p&M&II'O kwam, van baar hef te hebben eli In eere te houdell,eDI ,en op antwoord wachtte,
antwoordde"'e
hruid~m
: "Ja,
loolang
dj zichgoed jled.rugt."
Meer
behoefde hij niet -Ill z 'jlgen
Hl) geloofde de tolk III lijn der I(tlvu...ll'p8 \ an
de j!'ebeele ~ergaderlDg, ale hl] lelde dM ZIJ volkom-u
tevreden
wu
met barep vertcgeDwnordlller
H ..t
gat .preker lipt pootfte
genoegen,
DUie JIlU;.c&Afrikaander.
, • te lien innemen
onder onze voornaalDlte ~D.nen
HIJ hennnerd .. I ch met g~noegen, daL WIJ vtoeger ook een de Villiers
Als verteIlenwoordlger
In ds WetfJennde
Vergadetillg
hadden, een mao ol' wien tedere wAre Afnkaander
reden
had trotaeb te srjn
Hij bedoelde Sir H de Vllher8,
Hoofdregter der Kelenie (toejuiching)
De beer de Vllhers
bedankte
10 korte be ",oor-)
dingen
WAt b1J ,adaan
had, WAl, seide hlJ, Uit
overLQlgJlI1l Ilesc:bled,
!en wanoeer
hem OOJt mo"t
hh ,k"1D, dat hi] !lur &iJII geweten ur ..t kou stemmen
volgens bet Tllrlanlren zl)ner
kiezers,
dan ZIJU hij
t~r8t.und liJM pllU\ts ala hun "ertegeuwoordiger
IDrurmeu (luide toe)ulcblp.g )
l re heer J C G'a"sl)r
~t..lde eeue dankbetuiging
aan dell 700rzltlrl
ell oH"1I SeCretRlllI \ 0) rr, welke
metre door den ;heer G L I~ Roux, ges~CuDdeerd
en met eenpan):"e swmlllQn aanllenomen
werd, w.\Rrop de verfll\derlng lllte"ngln~
nil een hartelijke
W18sehn, ""II haliadrukkl'n
met den beer de Villiers, die
toen hl' de Regtaaalllch~er
zwb bad, tamtl1l]k vermoeid moet ZI}" g-eweeit,

«ea
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en Losse Goe-

21.-Frl\ll~chboek,

Vaste

G~ Stewart

CARsO"lf.

Va8tgoe~,

van

J

C Winter-

bach,

,
Op D.lrIderdag,
den
IS MeI, ten
"Se,l
Chf't,"
ZeepUIlt,
JOQr
den
Wel
heer A I) Luckboff,
eelt :&0011 van den
Jobo Saullders,
met name <teCII Robert

bUlze
Eerw
\ beer
'

OVERLEDEN.

1

Mei lO,-Mtoluf
JOSIllI\
Elu.abctb
ecbtgenoote
van dan heel
Jan
Willem
ond 75 Jaren
Mei 12 -De
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beer

Pieter;

Frednk

Muller,
Nelson,
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KAAPSTADSCH1<! MUNICIPALE
BILL:
!

WIJ
van
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I
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~

een breedvoeriger

dCI vergaderIng

rapport

op Il. Donder-

dagnvond

De heer J H Hofmeyr Jr tót Voorsitter gekozeD
sijnde, lezdo UIt \\'"t AAnleidIng gegeven had tot het
beldggél1 der velglldertnjl
D~ heer J 0 Hofm"yr zPld" dat, wanneer hel een
TK ALIWAL NOORD IS
phllt VI'" de leden der Ned, Gent
Kerk Wl\(I, lel
plaats bet lijkje i!eronden
weken geleden op deze plaat.s te samen te komen, ten
Kaffermeisje
IS samen met
einde hunne, verontwRlIrdlglog
lucht te gtlvell, er
!l~nOlDen, het eerste wt'g"e
heden een met minder gellróni!e reden bestond, nogde anderen wejZells het
maala zulks te doen.
Wanneer hIJ met In Itlult wal
daarbij
de ZAAkjZoed UIt te )e~gen; moes' men hem verscho0BURGF.R8DORP, 7 MI" n dat bij de nen, danr hIJ met lloed op lIJn stuk WRI HIj ZOII
trachten
nog een ldeine o~QJming
der gebeurtem&zl/tlng Jer Curatoren
van
rde Kerk
sen te geven,
Allen, hier vlIrgaderd, wiilten wat er
alhier op Donderdag 1 J er
Studenten,
j!'eacbled ww! rn de vergadering
van 25 Maal t II
nam II B VeIlter, J Vors
RIdder hun
Proponent's
Examen
alsmede ook Op die eerste blleeolkomtt werdep aell besluiten genomen, en hoe die en dele ,ergadenng
besehouwd
twee K weekelingen,
Ph
M Venter,
die bun adwl8818 Examen l1'eW>l8el,rIlIIJII -0 0(1- werden, weet lede, Menig bard woord is er daarover
gevallen
Spionnen, die den Jl¥'taten keer bier waren,
zett«
zelden dat de vt!rgadermg
ww! IIlmenge8teid
UI~
POft vertelt,
mensehen
van de straat
0Pll'enomen.
Het WAl
Jat. mO)rt er een ve
nd plAAts VID- seker een hartelijke
Ilitdruk:kipg
van br06derliJke
den, de besren Mcrri
H Hofmeyr,
hef de, om de heilige uttdrukklDg
der leden onler
MJlBSdorp en Moltello
het ml'uwe
Kerk m~t zulke mlUachtmg
te behandelen,
Later
beWlOd zou de II behuoren
Ulet dnt een WAS de ~emeente.ergndenng
bel6l<d In het Groote
veranderIlIg
fRn bewlr.d
Jke WRI\rKerkgebouw,
waRr ongeveer 2000 menschen tegen@cbIJl!llIi,beden behoort "n
dllt de heer
","oordlg waren
De relollltl", door .prak ...r 10 dill
flofm~yr
eel! hd vau het
\hDl8tene
gebouw voorjl."e8t.llld, werd op dIe vergaderIDI{ unavu zIJn
mew aanllellomen
en IsIJ had gedacht, dRt daarmede
OP Il: 111 -De
\V orctstersche CdlrTf~8n(>ndeutvan eene allt! moelJelilkheden
0f~rwol1ntln waren en aan den
zusterc0urant
schrlIft 0 li
onze "ndt!rweusch der eden zou g,,'olg geEeven worden.
Die
nemende ll\cdbouwer,
de
de Vos, de hoop WilS echter beeChRamd geworden en Iii waren nu
papaverplant
zal gaao I\IIn
IndIa per- _er
blJt!engekomeo
pm te )aten hoor.n,
dat II)
lonen zal laten komen, om
maken van nog geen vrede haddeb.
De: loden moesten toonen,
opium behulpZllam te ZIJU
kolome 18 dat ZIJ huo phgt keqdeo tegoll"O,er Ilchielven
en
er geen Ileschll!ter
pi RAts
"an den tegeoover
hun Kerk, eli toezIeD dat hunne rB«ten gebeer De Vos, aan HeXriVier}
hem nlle , hnndbAAfd werden
HiElt voor. tel, dat hIJ 11U giog
succes toe
doen wy VRn "ellJk"lI linhoud ale de derde resolutie,
Nu ALRKRDSf-Het
In der tIJd door
hem Ivoorgéetllld
De epreker laa
zegt -L 'rd Blatchford wordt
dllarop het volg~nde vot;lr'
8chlJnlllke
opvol~er
V'IlO Sif
"Dele
VeJ"lladennj!' ~eeft hare afkeuring te kennen
KIIRp Men weet dat de edele
over de l{erkeralld ... 1-tf.olutl&TaD den 3deo Mei-ale
IRnjl ptlrmanent
III de hoofdll\ak op D1t1tt anders Deerkomende dan op
wet>8t en dus wel lOet de zRkeu
Je resolutie VRn dEin ~5d.en Maart, die zoo groote
vertrouwd -Vol!!8ns
t~legralO
ontevredenheid
In ,le Gemeente heeft verwekt~ m aj
lIlet worden herrnepen
V<lrbindtZiCJI daarom phgtlfl bl] deze om, bUiten de
\VORCKSTER, 13 MRI -Heden
wek~lljk'che
cullektil voor de .rmen, geene bIjdragen
met den 8p'lortrelD de Edele
te levereD voor hdt salllrs ~"n een ~ierden Leeraar of
V80 de Tmn8vaalsche
voor eelllg auder ker~~h]k dOt!I, hetZIJ bij WI]le vaD
coll~kten,
mteekening&D, balaars.of
erfiaLlog'tln, 100V
L W
heer de !lIlers.
lang de bed)8lde r~l~tle
nie\ verD1etljl'd en. de rilgeIlOg der Engelsche tin ",ollandache predlkbeurteu
DIet
tot genoegen der geme~nte geSchied zal sIjn"

Dil discussIen} 10 het Parlameut gevoer lover
de Kaapstadsehe MUDlclp~e Bill, werpe!! heE'1
I
wat heht op den aard onzrl'
mUDlC1paIEl Ipartijen.
Daar ZI]n er twee) groote.
Bêlden
ZlJn gedoopt door eene ~n dezelfde p~rtiJ,
door dIe hl. welk!> ZlChzel'Vet,loemt de partl]
"vsn voorUItgang" en h~e t.egenpartl~·, die
.
't gang "
,. van vuRms
en ac Ilte~U1
oms
beeft de eene partl] den - boventoon op de
vergadenngen
van deo StedehJken ~,
dan weder de andere En naar het bet h!:>ofdbeginsel van belde pRrtJ]tn IS, te verh\nder('n, yet kostte wat het wnle, dat de tégenpartij een enkelen maatregel, va.n hoe groote
of gtlnnge beteekenls ~ok, door drijve,
heeft
méll
10 den
Kaapsb\dsohen
Raad
van week'totweeK het soh,n,,~pel van part]l~tllur,
gegrdlld op dleri lIi~erellendlgsten
Va:D
alle ellendIge gronqslngen,
dien van
persoonhjken afkeer en Haat. Stelt de cent'!
pal'tl} voq.r, eeu paar !ll~u"e gaslantaarns
te, vestigen, of een doo~oel1Dgssbhema
te
te beproeven, of een róseJ,iVOIrte maken,
da.!a acht de andere partIJ-behoudens
enkele
lof,ehJke U1tzondenngen....lzlCli geroepeUj het
vqorstel met behulp val1 .1l1J mIddelen bIDné.'fl, haar bereIk te
el'en.
En mogt
hei som" doorgaan,
behooren hat In
revis1e brengen
uoomen tót de
onontbeerliJke
~o
heeft de zoogcn
I VUilnis en achterUl
jil de l)leerderheld
Elr.N MI'.r<SCH NIKT NAAR P
Rald. Doch, handelen
Cherbourg \ erbl\lllt valJ een
lDei den naam, haar
dat een reer op het booCd
goedgunstIg
aan
afvflll en telkene weer
maanden 00<1, eo heeft
ondernome ~ ID
acht~rsenvoljl~D!
~ed",gen,
voorUItgang,
tln-tWlDUgste op bet punt IS
tgang 10 jaren
toont zich da" een llezwel op
relDIgllIg en kllld dit breekt weldm open e
stelsel van stede
. een volslij.gell / veer ~"rtoon\ ZJch ~n ~ruPlt'
'Abaatonclernoud beeft
kontraktstëlseJ,
eeu lenJl'te vaD 10 .12 centl
gebragt
t te ~IJn
dl"ll.Dlltdit londerllO!{ sl~raad
ble ..k duur zoowe
h
'd&g~n,
mRRr altlJ,1 .erl""pen
aal'\ na- Yan de meuwt' veer, t!vell¥eel
zi} dgeschsft.
n tqgennn de vonge heeft geduurd.
Sl~Cht8 na deu
....

de vemgtmgen

---

1:-< DE JWOPMANSBEURS
heden

UOIUU~SPO~DENTI ï;.
[wir

Dit beslult, 1~lde spreke1', aal, b,vop Ik, het gevoelen Uitdrukken
vaD de llehe"le vergaélerl'ng; de atrekkmg er
Villi 18re..rt en bllh Ik (Geroep
van lioorl hoor ,) Zoo meo
het verlRngt, IRI ilk d!k punt toehcbltm en u opbeld ..nn!! Ke Yeu tot voidoJIJiOIf v$n allen, die hIer tejlt!nwo\)rdl~ ZIJII, en voornamehJk
,oor he'l, dIe Ildb
o"emen de ware ledtlll y.lLnKerk en h\Dd Wanneer WI)
e ..n hbk werptlll qp ElOle lle~hlede0l8,
kunrren Wl}
lien, wat ollze voorouders vOOf on'le Kerk en on! laDd
gedRan hebben
De E'ranschen,
die voor de lUk
r),lnderdllg
VRn gewetensvrllheld
.bij de Holl1ndac.be voorvaders
aladau door een schullplB&tll Ioc:h\ën, hebheD' de taal hunlier II.worden / scbermers
aaugenomen
en haone Kerken emolten
Ineen
Thans WIl men t1'llCbten, die taal en die Kerk
te gronde te rigten, (Geroep \'A'I boor! hoor I) Sp;eker uoopte, dat wanneer er ledeD waren, die .Ich DIet
met de reaol Utlt! konden "ereeDllfeo, &IJ Yoorult londen treden, opdat de iaak nog- goed uitgelegd kOn
worden,
en waren er EnjCelllf!be leden ,an de Hollandsche
Kerk, dan "erwachtte
hij, dat zij vnj Uit
zonden 8preken, opdat het ni~t m er herbaald
kon
worden, " dat er hier In het Beuragebouw
een klom,r
menschen vergl\derd WM, alleeh om nMm te mRk~n
Wanlloer er Q,'Yerde resoluties geltemd
wordt, laten
dan alleen dil lede" onzer Kerk .temmen.
ADdere
belangAtellenden ku~nell Ilch 'oor een <>ogenblik YerwlJderen, en bIerd?or
kan de Kerkel"1l&d het onomstoo.ehJk
beWIJ8 kttJgeh, dat nJJtIm Jeden gestemd
hebben
Niet aluJa WBIIIprek~r een getrouw besoeker VaD Kerkvergad~nngen
lI'eweeet, maar hIj benn·
nerde het gehoor, dat toen De Luckholf mdertljd bet
verzoek had Iledaah, dt! tweede Kerk iD de Breestraat
rMr nch Alleen t.t hebben, dat bi] toen opge,taan wW! en geaegd bRd, geeft hem die kerk eo laten
Wl] een proef nem"n
Nu zou bij al lIJ ne pogingen
AADwtlDden, htlt parocbiaal
IItellel den kop In te
drukken, de tijd WIUIgekomen, en de leden der Ned
GerIlf Ker'!! moeattlh de spreuk Iicb voor oogen bouden' "EendmjZt
Il\aakt mllKt.' (LUide toeJUICbInIC.)
Ue ueer H H M. Pentl aecondeerde het voorstel
eu merkte bovendie,!
Dog op dat de leden door deD
Kerkel"l\lld aelienen I hu,.aphollwd ~e worden al. een
plirtJ] kInderen, en dAt bet hoog liJd werd, Ilch daa~
tegen met kmcht te 'verzetten.
De beer J O. Hufm ..yr wees er nog op, dat de pen
finsnueIe
toestand
der kerk waarlijk ZuO bloeIJ8n1l de r8II ...
nIeL WM, zelfs schOlen meu JurliJk. een .terke .. aehter-, dIe
UItjrang In de kas ,t-e beape.ren
Men doet blt;!r ZIJD die
tie.st vo"r een b..tere 1We~ld en f"ellellt later op geDade, I kon
mllar luIks nBm niet weg, dllot meo II]n ooJlen ook Rijn,
open moest boud en voor we~d8che
belangen.
In doen tI

STJl:LLEN

DR GKI'0~LEN8

ONR NIKT VKRAWTWOORDBLUJ[
VOOR
ONZ'"
CORR~:.!!PONDR.NTj(N-RRD

1

HOFMEYR'S
AIJfl dtJft

j!'enoewoordlg te
v!.'reerende
aalllg,ileJ:rellbElden bewIJat

II

REIS

NAAR

MiJllheer,'\\'11 zoo vriendelijk
zl]n den bnef,
door mij insloten in uw blad .te pubhceereu
i Vernemende dat er nog persone. zijn, dIe, OlD hUD elj!'en
doel te ber8lken,
ten st.ellij!ste beweren datl Prof
Hofmeyr
als tweed~ kJuue paasa!ll~r nRlIr .lj;uropa
heeft Ilerels I, aeh -ef'f Ik !lMr den &!lent en kreeg het
hier \o)4rtlUU lI'ltwon,d.
OC .de dienaar
In den
wIJn;ra,t1 d des Hep,ren onder bet krOl8 en die op 10)0
nome
"', •
erell di! lea It'II.'st!evred~n zaIlzIJn,
wtJet Jl"
1
\, ur dIt 18 111Inder
De ma'\ verwart
gungJuid w"t "ffl~'1!lhilid, ~n 11IJI!ChlJnt de VN 'mbeid to beach.,uwell all eeo dochwr
flin knrig/~
Gelukkig dat Prof H DIet tot die klae!!e ~lIn vromen behoort,
ik boop de Stellenbosache
studenten

I

18pec~~~n yredereg-!
bhjde, dat
vGlgende
JVe·rg1ItgeJ:i~lg wo~

UnioD Steam

I

EUROPA.

R~~r

weg,
ook met.
geII!IJ~oo~enVIID Cape ot Good Ro~,
N'atAl, Zanzibar
, dat bet
AfncalJ Roy,,1 Mail Bte&a:en

e)

~I

._""

publiceren

E~N GEWIJHJ1DI':
OPGAVR
van binnenlnndscbe
malen
het G"l1emle Poetkantoor,
gepubliceerd

ZOON

deren, van 0 J Roux
J w MoRKEES ES 00
Mei 25.-GloClIlIvler,
Malmesbury,
en

I

De Beroering in de Xaapstadsche
GemeenteVERGADERING

DE \ ~RONGI LUKTR "
muntapeere
ten bedrage
£30,000 III ~oud, manr bet
aseureerd - E Jl Hel nld

GOEQEREN

Mei 20-Kaapscbe
Goederen.
van H H
Mei 27 -ZoutrlV1er,
lle~er

E:lI co.
M'nlmesbury,
Lotto!.

te

JdOORREE!!

Mel 25'-Groeur~vler,
Losse Goederen,
van W

MeI

behoort

19 -WeIlIDgton,

I

l.ADIS.lUTH, 11 ~, ....,'-'-"""
Gemeente werd ID
vel"ll'aderiDll geho.den
om
YO(Ir het tot staud brengeu
een SQttentatlefoDd.
De aanwezlg6" toonden dat h~ bun te doen WRa, DIet
enkel om te delibé~re?,
maar ,onk om te bandeIen,
wnnt twee-en-veertig
Ijeeren verbonden
sieh 'bij inschrijving' tot de .t 'fling van £1800 voor dat doel.Ladiemitb houdt Ilch inderdead jloed.
Sedert Januari) II is hier ingezameld
£lJOO voor lFaterpijpec,
£100 voor eene benrs (Een". Schmidt).
£400 voor
een etadhlll8
(wel~e som mllll~nl tot £600 la1 ungroell,en),
£150 rei.kosten voor den leeraar, en 'verscheidene anllere Klhlek~n, alle. te lameD £3000 bedragende
Ilnt is w8alliJk
niet zoo kwaad voor een
dlstnkt-than8,
dell Helnel ZIJ dRnk, eeue afdetlhnlC.
die vroeger door h ..t seer !lerespeltteerd!.' RIVersdale. I I I
st-eds , ebruikt we;d ala een I<?0rt van lervet om Zijns
schuld;~ UI&te wis-eben, altijd onder aen sebijn aleof
dJ8 afdeeling
het noodige dEled.-CorreljJondent.

•
and

lAat

eo"'Jl&ll1. LimJted,
thipe Towo, May 12, 1880

Sliip

reply to your favourof
10th May, I bue
y-'W. dat Pro~"II-'<lt HJJfmeyr travelled first
clft88
by the Pretor", wb,ieh left here 111 ALt.reh
Profeeaor H IflDqr to->ll a FIrsL ..du3 R~!Qrn 1l.ckeL,
alld booked hllDlelf 10 bt,rLh No 131, which II ~D the
forward IIccommodauoD lel Olua
There 18 c"r1>11D11no truth in any l"!port staung
tha1 Prof ""fmeyr
!.'Itber booked 2nd cl_,
or had
a secund elaas cabin allotted tu bim,
I am, Sif,
I
Yours fr\ltbfnlly,
I
TRos E FULLHR
Sir,-In

til ujf\)rm

STELLENBOSSOHE

PICNIO'S

ÁlJft dlln RedakteUl

Meneer -V~rguu
mi] nou een pl81UoieIn JO' koe- '
nnt, eli veI"Kun ml) dau ook om Alnkun'8
en Hollanti deur mskaar te praat, of ale ]1) zoo goed WIl
weel om dIt In Uollanl of AlnknRnll te plaae, dau 18
dit ouk g'06d -Dit
kum 'er OOI 'oor voor ol St~lenboech baJalng van plCDlC'. hOIl (of he ver Stellenboeeebei'l) want ID twee koerante achtermekallr
wordt
daar gewag gemr.ak van pICDlC'., kijk Dl&al' io dIe
een van Zaturdag
dIe Bete Mei kom ook een yoor,onderteeken
door GerlDall~AfricanUli
Maar IIJitlneer
die man praat mOll heehemaaL, kIJk toeh boe bejriot
hIJ ID lIJD bnef om die dorp op te lIJIel, eD dIt 18
maar goed, wllnt Stellenbosch
l.ey:t. mllAr rel!'le laag,
maar al8 ODI ook zoo w11 maak om al dl. dl!ugdll van
one dorp op te noem en die al<'chte dade tlul te hou
dan 18 on8 dorp ook gQedr~oe
kom hou bl} eten die
baklel]eriJ op dIe plelD achterwege,
eo vaD die rtj8llet
waar dIe perde oormekaa:r Jrl!val het! eo dnn legt hl]
ook Dog, dat St.elleoboeeb
111 een <lorp dat gfliln lawaai mMk, hiJ !laat er stIl do.>rbpen, mMr ",at legt,
Horak'
Hij pl"Rllt moa tegeD lijo tugen bnef; ",ant
Ala hulle zoo sul IS waarom ma.'\][ hIJ (G AI) dan
If"lO lawaai
ID die eounwt van een en een half kolom,
ek ICj!' daar nlk8 van nie maar bl! wedel'l!preek homz"lt Nou wenech ek lOU )load bui, en .Iaap gerUI

X. Y Z

PER TELEGRAAFKABg~
( Websten A genw1lr
NATAL.

wij, teJj'I!D; Conferenue
Olet alIeIn tl'r Wille van de
ill Dader d&!ll de rolr, "n WIJ liJn
'!"Ul- onle ewene ~Iange:n
tterk tegeo
als tegen CobfederÁtle Gmg de
eo mog;t er II! Nallll
lil de Iir!'n8mtooraten,
on,
10u1In Konde)1 eli
d w .. rden 0Piffliroepe-f1: III te "echbbnd,~rdl"n mijlen ...er weg WI] ó1Oj!:.1Ulnbeiden,
eD Confederatie,
mee kraellt 'be.triJden
WIlren

um..

ot

)

PIeter maritz ,urg, 15 MeI.
~n
der bandieten
dlo op 12 dezer
ontsnapt
ZIJD, 18 weetllI heehtellls
gaoOmE:D
TU!lschen
de Mayors van D' U rbao pn PI termaritzburg
aan den eene, eu Sn' GeOl'ge Colley,
den meuweD
Gouverneur
van Natal, RaD de andere z'Jde, ZIJlt telegrammen
Viln gelukwenachlDg
gewll'seld
Lady Avoflmore,
18 14 dezer
vali bier vertmkken
om zich vóór de'l lsw" JUOIJ aanstaande
bIJ KeizerIn
Eugenle
te \ uc"en
Heel mooI weer.

