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,E Ondergeteekeude.
dR.llttoe gelast zijnde
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Struie'yogelhoer,
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Op Do~derdag, Iq Ju~ij a.s.,
v~n 2 totl? ~~anden
and; waarorlder ZIJU 10 die ul~gebroeJ.d zlJnfdoor
wilqe Vogel~.
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. N:.B. Koopels
~hooren ,deze gelegenheid
met' te laten voorhllgaan, ,daar, b.'algemeen
bek' d . 'd t d H
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lt~'d d beste
fnl hlS'd a e keer dDUt·;,OIT ab"1"k e , bod
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OVERLEDEN,
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TAYLOR, Hoofoonderwijzeres
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ZeQdiog Ins'itnut,
in den ouderdom
van 32 jaren, 'Diep 'betreurd.
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Stellenbosch,
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23 'Mei 1880.

VERJ;.E~N,
aan de Paarl, op ZatuI'~,
den 22sten deze't, in den ouderdom v~n
l.maand, het .teedElrgeliefd-D~btertje
van
.

O

::.:

J~nij;~,~a"st.,

JOH'8. JACS. JOUBERT.
ALETTA' JACOMINA
JOUBERT,
geb. Du PLESSIS.
Paarl, 25 Mei I~80.
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Het V"8~igen nn eeu G~deren!l.tjoD,
waar
mElde meD; reeds begonnen isj en
I~ggiqg van.
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gen in ] 879t-1880!
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RANSO¥ES,
enkele,jdubbele,
drle- en VlQrvoor PJoogen
R. M,. ROBS ~ Co.,'s rerbeterde
Zweedsc®
:P~oeg~ twee eq; drie voor
AM£RIKAANSCHE
PLOEGEN,
in alle ~n~tiImer8
•
HOW ARD'B enkele. dubbele, drie- en vie~vpor Ph>egen
'
Eggen voor likten en ~waren grond"
;. i
:
Ploegen voor Wi.jn~rden,
Paardeschoffel?
toel?ebooren
altijd in voorraad.
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EV ALLEN,-van
éene Docbter, op den
16den de%er, de Ecbtgenoote van
B: B. KEET, V.D,M.
Alice, 17 Mei 1880.
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HIERBIJ
geschie4t kennisgeving,
dat vol~
ns Artikel7
van de Akte .11.0 Over~
ge
V'
.
hed
een komst dezer
ereemglOg ,op
eD eene
i verdere storting van £2 per Aandeel, makend~
gezamenlijk. £9 per Aandeel, op de' Aaodeelen
in deze Maatschappijïs
opgevraagd, en dat die
storting
verscbijm·n en betjw,lbaar zijn zal op
den lsten dag van Julij .nst.
Op last van deiDirekteuren,

Station Lady Grey ~Drug.
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RDIAJDBTELBRa~g°Za°~~kMoogMby,.
HUls- ,
e(n
d")
en,
a:Jes en K IS~ltta: een uitmunten
fI pat'~ll..
THEE-Congo,
lp balv~ KIsten .en Doo~n,
s._ou,chong, 4 kw~htelten,
Mengsel, BuskruId,
Welneken4~:
Oranje Peko en WelrIekende

Sl(\omboote~ dtllrT
verlrt'kkett TOIn
K8aps'ad
n~8r i Lon4en om deu Anliered
Di,,!:sdul!, via Maddta I'n] Ply'l1UJ'Uth, le! Sint
Helena t.~ A,c.en8irm :nanlef.g'IHle op ~ V~ill;de
ERDER
zal verkocbt
I uIIKhel.tIJrlell.,
RtlIOll!k8i1r~)eS,worden ultll~Jellil
ning van den beer J.
I, !(l'II Ot'llr v.rmind:' riée \SI, 10 percenl tUr:8ch-n
400 Extra Vette
- R"!leIAltd en .Ie Kdpkblol,i'1irn
Nalol.
'
100 Do.
do.:
Mei ,-Extra
Ma;albbot, IDUART CASTLE,
25 Do.
do.'
088en
Kapt J. DÓwD~.
';
,
, ..0 Aanteel Merries.
.Mei IS.-DUBLIN
dAST:LE, J. D. JBfFluBS,

R.N.R.
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:M. L. BE~SUSAN' & CO.

VOORTS

Mei 1880.

Z. A. WJJllbouwersvereelll~lng
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loodewal, voor Cognia'lis~oof;

WM. BERG.,

LOSSE GOED

STRUIS~OQELS.
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IERBIJ gesobiedt
kennisgeving
volgens
.Art. 38, Wet No. 9 van 1858. dat door
den Raad der .Afdeoling Paarl, op WoeDsdag,
den Uden Junij 1880, des voormiddags 10
unr"in de lteJl,'tszaalte Paarl. eene Vergadering .
zal worden g' houden voor het vastswllen en op'
de daaraan ouderworpen
Onroerende, Goederen
in deze Afdeeling leggen eener Belasting van
ld. per £ sterling,
de helft
van welker
opbreugst zal worden besteed aan df' dienst der:
Hoofdwegen
en de andere' helft aan die der
Afdeelingswegen,
volgens Artikel 9 van Wet
No 10,1864.
'
J, F. P. PEROLD,
Secretaris.
Kantoor van deu Afdeelingsraad,

'.',

'

,

van de Paarl.
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_, :

00

1

Stellenbosch.

Afdeelingsraad

E L<r E S.

Woensdag.' 2

f.rein,

van de~ Fkr8tBt~

V.A.N RIO

U
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J.
J. DU TOIT heeft do eer bekend te
•
maken, dat bij de Hoefsmederij op de ,
Markt alhier heeft overgonomen en die voor
eigen rekening voort 1~'\1 zetten, belovende eene
prompte en beleef Je bediening.
Hij heeft eeuige
bekwame werklieden uit
Kaapstad geëmployeerd,
en verzoekt de gunst
van hc.t geëerde publiek,
P. J. J. IIU TOIT.
Paarl, 22 Mei 1880.

ULLEN:
boveng-emelde ()sse'l. Koeijen en
~ " Paarden publiek wordIIn vark~ht
uit de
MarkiLkraai :te Wellil,gtou.
1Zij ·r:u.I~1l zeker
presept eiju' en niet te voreo, uit de ~and verkocht' worden.'
, -:'"
'
.,
~. S_ KILIAN.
W~lliogto~, 26 Mei 188.0. \
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artikelen,
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Belangrijke

Balies,
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Oudergeteekende

A. J. ROUX.
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BAMBOES

Vredenburg,

Vier HODde~ft Zakken

25 M~i 1880
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--~
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;

70

Wellington,

. WÉLLIN!

p...

I

uit de Marktkraal

Te Koop.

lO

E Ondergeteekendt',
,K~n .. Maiistoo.m~t
" Aan de DoornriVier'
iTEU:TON, E MAN1UNG,
,~~
Ge~agv~rd,ej.,
omtre~t
4 'kocbt hebben le, zal'op
J:'Ullij vaD Engeland 'Ver'w8oh~ (01\ onvermijdelijk
oponthoud).
zal zo<;drlliÏmOIl,'ilijk v~rtrekkelll na
liet lossen vaD bare plalltsehlka IAdlDg.
..
: Voor Vracht of ~R8$age goe men aanzoe" bIJ pnbliek doen verkoopen
op vCx>rb:lelcle
~ 'Kantoren
vanl de ~. pnjon"
Stoomboot
200
Jonge
Strnisvjrgels,
1
)jf aatschappij,
l'\ o. 62 :Adde}loystraat.
. :
50 Aanteel beesten in 1l00l<lelicotlQlIil€
:_~__
__
I
12 Extra Trekoseen
6 Do.
Trekmerriea
2 Rij- en Tl'('kpaardeD
10 Fraaije Varke'ns
1 Do.
• do.
(~m,estill
1 Bokwagen
lOpen
Kar
1 Span Trekgoéd com

do," om
Ilsk\e15j~
len Jl~ll.
~t'!fee
lJdt~l;en

.

I')~
l\~n' Mailst90IIl~?t
TR,OjAN,.
A. D~i

Naar Moiselb&ai, ~go~aai,
Oost :nonden,

letaio'l1er~rjD, met
,Iro&hl-id

Ue éht1s,uzidh1lÏn\'~r:de

Oost !londen.
I

een

l:J ~tril
\)\'!!'-'
et

20 Mei 1880.

E.

'CoudT T¥v.RB Gezag'c>erder, itegeq U Junij van Engeland verwacbt,
zal ~Ia bqven ve~trekké~ na
het lossen van hare pl~tselijke
lading.
t
V OQr Vracht op ! Pajlsage:~ d~ men aail7Joek
bij de Kantoren
v~n ide "!Un}on" Stoohi~t
.Maa~happij,
No, 6:2, +dderleystraat.
~

doniojui~t ~an

-'tl

;D

KAAPBCHE
KOPEaMIJNMAATSCH4~PIJ;GELIMJTEERD,
hare plaatsen
in Nlimaquall\lId:'in
pA:~ht RengelJoden .hebbende,
"Is per ud,ertelltie
in oe Zuid
Afrikaan
en andere
nie uwsblader,
h"eft
w .. ~ell~
hilt On1nlll;!t'n
U"
,'rrscheirlene
voorc\eeli ge aan biedi nj/ell vópr h ...t IIIIHI, ht'sl:ot~'1; zich le on t doen van hare kudde
ANGORAGEITEN,
l11l111Sop die plaa!s weidend ..~;
,
,
Diensvolgens
ZIII PP d~ pIA:I!8
K F..ERO~.t'
ill de IlLk-elill!! Nalll!lqu81allrl, eene
VERKOOPING
worrleu !,(t'lfourlPIl op ri,'!) ~IS'r~N DAG VAN MEI AANST.
Er is ~,oote moeite g"'IlQllIeli
om lid ras d~r
iten te vt'rbt'lert'll,
voor welk doel
direkt \811 An~ora dieren ~ijl; i'll(~\'l)crd.
"
Bij rle:.:elfdc gt'lei!ellhei~
z a] ook eeu aall!sd; ~Ml1ileze1s, Ossen 1:'11 Koeijen worden

DE VOS & TH~RON,

:

liaar Mosselb~'1 AjIgoahaai, Kowie ~n

len:bijua
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<tart
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'men aanzoek bij
do "Unioll'~
Stoomboot Ma.taCbappij,
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B E R I:;Q,T.

worden verkocht
.

Worcester,

00.'

I

Naar. Port Na~l,! .~lag~a1iaai, Mozambique en, Zanzilkr,
~eggeJide
te
Mosselbaai, AJigo~ba.a.i, Oost Lond~n,
alleen
Pas.~ers
te landen en ~
i Boord te nemeh.'
f

,)~n~re

!.j.~de
I, ~a~ de

!! lIb!

JJI i

, _'ULLEN
~
op

Enlle]and.
.
I
i ',,:
"
Voor Vraebt of P~ge
d~e men aanzoek 'bij
de Kanteren van de ,. dnioll~1 Stoomboot Mfttschappij, No 62. Adderieystraat.
.

l,j~fajk eo
bin:jIe.
hl"lrear",~

en

O~
Lo~den aanleggepde, :i alleen om P$.ssaglers te landen elil aan Boord I te
nemen.

JL'~ ~icb
I,

f.vu

I

tt.

B E.r E R ~

Utiten

~er~l~ika

ROUX.

21 Mei 1880.
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u almeo.

t

Uni~ndale,
van koopers

DE KAAPSëUE, KOPERllJNl -MAATSCHAPPIJ,

ll;;e~e-

o
de
D&<~dza-

:., ty

Potbei'g en in he tDistrikt
koQditie.. en de aandacht

DE \:ILLIQRS! F ,.UIU~ :& ~9, Afslagers •

. m~ buo

tl

d~

wel waard.

m,l;ierne
'be~kQn,)f .l!mge-

Itt-!

ATlE

"

70 Jonge .~ze,s,ig_~90t,en ~t,I'~iva,ll 2 eo 3 jaa~' o.. d
10 Do. P1lál·t~ell,
do. i,
do
tlo..'
do~'

, k~ het
mgtecb'0 ~l'8JMll

'0

f

en

~

en.. ~t,ee

,'.

E On8ergeteekeitd8j, ya-n plan zijnde veri• anderi~g VitO "oping
te makeo. bied~
te koop aan liJn wel~keiJ)d kostbaar Erf, geler
gan in het midden vap Wellington.
Het grentl: '
aan de kerk en de M.alberbeatraat. eo van w~
dC8Ielfl uitgestrekth~id
kan' -het in kleine ...
El'Ven V'erdeeld worden
heeft. nog verder dit
Toorregt. dat er ook t"ee - fraaije HOekerren
gemaakt kunnen wdrden. . De Tningrond.~
_'~~itgestreh mr' bêplaut<met
een Wijngaard eu Vrucbtboomen
van alle soorten.
Bet
H nis is een der beste en sterkst, gebOu "de in
het dorp en bevat 8 Kamers, Dispens en
;'
~IN 10 URl!
,•"
Keuken. eo is 100 ingerigt, dat bet zonder veel
35: JODge Paarden, van
4 j~oud
moeite of koeten iu eene Dubbele Verdiepiug
15; Jonge Merries,
., ~ I" 4 "{,,,
Buis kon veranderd wordon.
Er zijn benevens
Onderj de 35 jonge Paarden: ziin
::.
ruime Buitengebouwen,
St.I, enz.
De BuitenPaar Blaanwschimmels;
,
gebouwen sluiten, in eene Huurkamer
die een
7' "Bruine.
,i,
" {
1(I'00te, 'hour opbrengende.
Het Erf i ja volop
Barengemelde
Paarden zijn praoh.tis,i. d!?r~~.
W&ter het. gebeeie
de aandacht vali Koopers wel h-ar1hg.(ZlJ
ZlJn voorzien van .tandhoudend
jaar door.
'.
'
allen 'Jngekocbt in Oolesberg, !Iadam!
en wor·
Deze
is
eene
beste
gelej{eDh!lid
voor
Speculaden met grooté zorg opgebrag~:
;
teurs in den Handel. zijntie er voor meer dan
.
,.
.
G.
28 jaren een goede Handël gedreven.
',A
Aanzoeken
voor het koopen van op gemeld
Erf zullen ontvangen worden door den Ondergoteekende" in de Kerkstraat.
Wellington.
_veM '~:~-..;.,.-~U;_lrMe_i188~0.i ~_
E. C. LR ROEX.
Wellington, 6 Januarij 1880.
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AN bE BESTE KW ~LIT.~lT,
te Koop
bijqen OndergatfliCkepde ,,'" :~
,
' ,: J
• PITON.

'Kut~latraat,

I

Aallpa1'!Ml,

iu 'a.Uie

el \'rin den

-t

ORDT hiermede bekend gelIUlollk:t,dat het
dën AI wijzen God, behaagd heeft, oos
teedergcliefdt Dochtertje, DUORA JACOB!., iD d~n
oqderdom van 1 jaar l.l maanden ~ 16 dagen,
op den 16den dewT, door den onverbiddelijken
doorl, na een langdurig
Jijden van ] 5 maanden,
nic onze armen weg le petnen.
Hoc zwaar ons
die slag ook zij,- daar· het de eerste iB, toch
,,,,,lien wij t,rachten te berusten in den wil des
Beeren.
,T D, .JOUBERT,
J lJ ::'. JOUBERT,
geb. Louw~
Kkin Draken,tein.
2! Mei 1880. '

I
Weltelijke

HEEN.

STATIONS.

i

Vertre)! van
Kaapstad -

Vol braad

Zoutrivier-

Iffli

J. J. HOr1UTR

,

Mei. 27.-Z0lltrivier,

Vaitgoed,

Meijer.
D. P.IIU&.US

W.

Paarl

~Zll.

:Mei, 27,-Breede~ivier,

$_lIandam,

Vee,

van J. P. Hesse.

Vastgoed,

l
I

N.

1'&11

~

!
,

Durbt>.nweg
Kraaifontein
Molden' lei
Klapmuta -

ZOON.

D.

PAUR?! J:'

VlLLlliRS

en

Loese

Roui· ,

van E. CJ le

r-I

Piketbergweg
Tulbaghweg
Ceresweg Hreederivier
Goudimweg
V. W oreester
HexrivierHexrivier OOIt
Komt te

Goederen,

,;

IUARKTPRUZ!N

I

Vtm

I

M~1880.

es "" ee

e •.

:

j24.5 bso AftrdappeleD, pr. 3 hs.V 7
per lUO
0 lO
3 bs, GlU'St, per 3 ba.
~ Hl
3 vr. Haverg, pr. 100 lb. 0 6
34 bso Uijen, per 3 hs. . .. D 6
Eijeren,

V. M,

e ..

d.
6 -

1

LI

0 l~

-

0 7 7 -

Q

Vertrek

d.
6

0 13 6
0 'f; ~
0 ,6 4-

&egt de ColMlHIrv AdrWtilllf'l
der Walt, die met haar mao nabij
dood gevonde» ill oeder omalandoen rreesen dllt zij nrmoord
ie ge-o
'tI'IL,

"' Jh .. OAV.l'IDlIlI lu111"n het op

-

~,,:""we;::
van

Mei
Mei
Jutrlj
Junij
Junij
J unij

Montajruweg
A. Constabel
V. Matjeefontein
Grootfontein

0

"oo-maal. in d~ IIf4eelin~
worat gemeld, da, de bude
de bergen met .neeuw bedekt
die oYer Zuurberg reed, "OIIt door
gaan.

gelieven
andering il} onze
om met hunne u' J~,U~'UIK
te komen,

co.

27.-Paarl,
Vee eq Losse
hn G. G. Rossouw.
'
~
.l...
j
1
1. r. l'ilrrrZ JUf CO.
Junij. 2 en :3 -Wfellingtoll,
Va8te
Mei.

toederen,

V.

f

-

Ladygreybrug
Wellington
Hermon
-

24, Volle Mann, 7u, 83m .. 1Il41'IJliclda4lll.
31, wteta
Kwamer,
7, Ni~uwe M.an, 11u.
16,'Etlrate "wartier,
22, Volle Mafto, 31l. Om. nll:IIIJ,~a.•'I{a.
29, LIlatete K wMti"r, Hu ..

25

l\J~i

26

do.

I~

14 0-0
0 2 7 ~ 10 0-2

~:~:;r
100
.

uiren
ierllD, per 100
Jo;. nden, per stuk
Guavu, per 100
Hoenders, p.r stuk
Kalkoenen, per stuk
Kool, JlI'r a.tuk
..
Kweeperen,
J..im""nen, per 100 .
Mieliee, pet 3 be.
Miape18, per 100
..
Nartjell, per 100
iPatattaa, per 3 bso

..

o

per 3 be.
Appelen, per 100
)'oonen, per 3 be.

~

u

0

80

6 0-0

li-

o 8i-

Hl
0

I

0
0

p

stuk

lPisaDgs, pir 100

"

TERUG.

,
I}

DONDERDAG,

~ 6

)7 9 - 0
(> 2 6 - 0
0 1 6 - 0
0 1 6 - 0
0 -6 8 - 0
lJ 0 I~- 0
o 4 3- 0
0 1 6 - 0
016 a - 0
0 0 4 - 0
0 '1 3 - 0
0 5 6 - 0
2 6 - 0
0 010- 0
b 0 3 - 0
0 1 6 - 0
10 0 6t- 0

Peren, (drooze)
iPereo per 100
!pompoenen, per

Prins AlbertwegFraserbu rgweg
Knmt te
Beaufort Weat
-

12

1ïhl'dappelen,

CJ

2

6

0

40

1~

0

STATIONS.

3 8
(. 6
2 48 0

Vertrek van
Beaufort \Ve&t
FJ'IIlIerbmgwsg
Prins Albertweg-

IJ a
~ 8
2
0
0
2
9

6
0

'I
6

3 4

2

5

0 7t

~ 6

,

lo

•
GED00£!T.
,
Op V rijd4g,
den 21sten;
Mei, ten huite
van
'den Wel-Ed.
heer
B. Whi~.
M.D.,
HoCatrall .
jCloor den WEerw.
heer G
Stegmann.
jr ..
Eene dochter
van _fen heo)- Edward
Fre<h
.:
lCoIlard, met name .fthel ~therine
Maria;
In de Ned. Ger f. Kerk,lop
Zondag,
den 23
',:M~i, door dea WelF/erw.
Dr.. J. J. Kotzé ;-Een
Il00U van den heer Fred.rlk
Willem
VOl!ee, met
:narne
Marthinus
aendrdc.i-Bij
de Engelscbe
[dieu8t,
door deozelfdeu
leersar : eene d6cbter
!Tan den beer Thom I s Barker Beeton,
met name
Mary Catberine
Boardman.]
In de Nienwe Ned. tieref
Kerk, 0-l> Woenlldag den 26 Mei, door de~ WelEerw
beer A.
D. Luckbof)':
E"11 won ivau deo beer Johan
Philip
Ferdinand
Kerdel, i met na l'e L~ndert
tEdoard;
eerie docl~ter van; den beer Ca.jbraad
IWllhelm
Mattheus
Steen8tnl\
met lIame f\1~tta
! SUBaQOa
; een zoon van ded heer
Frederill:
:helm Dempers
met name Piét"r Frederik
Henry.)
:
OVF.RLEAEN.
"

Wil-I

,
I

,

':'f

22

I

Mei.-Ooodgoboren
yid Solomons.

II

8HIPPIN

zoPn van den heer

08-

i &. m.

I

'6 451

1 10

I

'6 lO

2

,8 54,

455

j

9 15, 5 16

1

-;r::-I

351 6 35
3' 7 7
U 301 7 30
11 591 8 13

n

t2 m361

'

I

I
I
1_
[

)ria,

TABLE
26-Gennan,
26-Namaqua,

IKoluniale

'I 30 9

BAY

~2 291 10 4ó
:2 511 lIJ \0

ta

21 11 21

,3 25/ U 47
3 4(1.~ 122(J
..
14
/4 2 12 6~
15
3 1 30

1140I

:/510

I

STATIONS.

_
Ver&lek van Kaapetlld
., Zoutrivier
"
Durbanwet<' Kuilsriyier
" Eereterivier" Stellenboech

Vertrek van Muldersvlei
"
Stellenboecb"
Ee1'8teri vier tt
Kuilsrivier
tt
Durbanweg
"
Zoutrivier
•
Aankomst te Kaapstad

-

.\1.\ A H. i'
311
!!~I).O"().

.~n

DtRIICTBUII~N

br E LA~IJSBBI(O,
L. p. CAUV[N,
1<'. PORTER!

,.

M.!;\

"

H. M. AR

VAN

DIUl

IIEE..."l'.

en

het Ad[llini.tr~ .. u
1f;'lr8I1dolllmeu
d.I. waartoe det .. I.~ "".ttI4 lI.1 ,~",cl.n
al .. EseeulPur~n.
Admln,.trlll_ar.",
\' ooll"dl'n,
toren, Tr\l'~e ..a eD ÁI!1.nton.

,.

rRn

hn"ftf,~

Vertrek

'''-0
,J

yan Kraaifontein-

""

Klipheu181I
Kalahu Kraal, Aanko1lllst te Malmeebury-

TEHUO.

27 ~I

1880.

m

aee

KOBUIIHNSVKR1AABJ)AG .......
Manndllg werd de 618te
yerjurdlljf der Koningln bier op de gebruikelijke
WIjze
gevierd.
Reeds vroeg ~n den mOfll'en WIUI e..n melIÏjrte vreemll"lingen
uit de olJlliggende plaatsen aanjrekomen, ~Ike zich vooTll4mlllijk
versamelde op de
Parade, om ide revue d~r tl'Qepen bij te wonen.
Het
eerst vereclJ!een de artIllerie der vrijwillijl"ere, voorafgt'gaau door lee stukken Ill'!JCbut; dllAl1)R d6~den
de
ecberpecbutteI'B
en de jlt',,;e op, voorar~erAIUl door
de mUllfek, ~rwijl
het 'Ohte Re.!lement bijna terzelfder tijd sijn vel'llCbijnillg maakte.
Het korpe Kadertee en de kavalerie nlUlleD het laatllt hunne positie in. EnD "oor den middai
verechl'en dil Gouverneur, gtlv0ljj"d door een 8Chit~renden
!ltilf. Juist toen
de klok wan bet kasteel 12 elO\lg, we'rd bet I'ere~ sa.luut van lie 'batterij Imhoff Jlf;vuurd, eli tot 7 keeren
beAmwoord
door de vrij.w:ilLige artillerie.
De
infanterie deed hierop ~en ulto, Iln toen bet laatate
scbot van bet. ka~~jr8VUura
was, wl!l'den er drie
juichkreten
aanlle~ien
v~ de Koolngin.
terwijl
de Gouverneur
lange d. F:eledilren reed om illllpeCtie
te houden.
Det Ilebt'el bÓÓ!l een seer lIAlljleDllA.lIl
eu Afwisselelld schou wapel .au, W8arvlUl de sehilderecbtigbei4 niet weinig' verlio($gd werd door de bonte
mtlD!C"hng van !lp kOltumell' der Maleijera, WJl&Tfan
a.. mmwt' • ,-, "" I III' per Iq~en
aandoen.
Toen de
inllpecbe w. 8 af;:duopon.
btg'un de menigte lic~ ISOIlU8m te ver'PJ~~en.
voornamelijk
in de rilfting vaD
dlln ~brt!ker,
om den j.. .tlijkacben
roeiwedsin Id
bij te wonen.
De baai ag er f6jl"t levend3g Ult,
en de ,laggen wapperden vaJ!, .1Ie eebepen.
Dil Campart« had_n
groot IÁntal g.iioodi,den
8&D
bovrd en
deed inmiddele
een uitelIt
genoeglijke
vaart rondom Robbeneiland,
teTWijl de
vQlgeladen met
'~t!ra,
een goed plaateje,had
uitjre~bt
om den
wedetrtjd fWle te ela8.n. op"'n
_brek&r
zelven WM
een palviljojln opgeJ'.Ïgt voor den Goow ..meur die om.treeka 2 uqr met gnolg daN Aankwam. De AU8trllhache .toom~tLtuitaftia,
w"iaN
OAcbt! binnen ~ekomen en wij' twijfelen
niet,' 6t hare paaeagiera WMrdeerden
het ten ,"olle, Wlt:!rij io de feeeh·l'tugde
der KapenlU\6n deelen konden.
Men &Chat bet II.8Dtal menschett
die d. regat~ :"an dit jaar bijwounden
op verecheidene
dIliten llln;, De eerste wedstrijd
had pluta
touchen
da ;volgende
vlemeroe'
li!acberebooten,
de 0«ilia,
de
FrOlic, de ];'Iagara,
de Victory, de U,,~, dO! &raA, dIl SiJ"Dt'r ClcnJA,
II:'? de Fen-uter', Britk.. De, Cecilia W<l11 gemakkehJk en legde den af.tand Yan ,~wee mijlen ID 24 mID.
50 IC: af. Hierop ,olgde lie wedetri Jd der Jollen,
waann de Brtterpn., de gelil.kige
eerate WAS
Om
2 uur htlgon· de gro.Jte,g ..beurtenis
van den deJl, de
wedatrijd om het ~p
lian de Taft/baat
Vijf clube, lWDelij~ 4e Jlfred., de Cwtl ~'enw,
~e Templ .. , 'de GoOdH~ ea de Royal En!l'ntm
waren- i~ven
en algeDléene belAnll8tellJng werd
er door de menigte aan' den ~
gelegd, toen de Zeil'
riaml booten den vier mijleu 'IingeD strijd ~onneD.
De Roeielub "Alfred" .*de
de andere bouten
weldra voorbij en ond,," oo"~oovend
boe zee k WRm
~j bet eeret binoen.
~ij 'din wedetri)d
der \\,,,1·
TlICbbooten won de F'rolic. Jh wedetnjd tu'l8OhCDde
_rieme
booten o.er een 4fltand
van 2 mijl ...erd
weder door de "Alfred
Olube, jfewonnen, docb.dez"D
her had sij een moeijelijkeo
ilkijd tegel! de "a,.ede
Te~peliereu."
die nabij .ó)gdeo.
De C01IlOlat,on
~
werd door de club nb de "Ci/l'iele
1he' at
gewonnen.
De belainpij_k~"edatrijd
van dt!n dail
'1nl sekel' die voor
~
B"r •.-De" Alfred!
Club" wu was ont.egeo.eggeijjk
eeraf. vooruit, doch
de .. TempelieJ'!!n" eo 4e " Hoop" volll'deD uablJ, L,.t
dat de taatate le alleu ,,~t1tj
atreefde, toeD weer
op ongeveer 00 ,..rdi afatlllldB mn den ,wd JlIInl,
de" Tempeu.eo"
III hUBnll krachten inspallden eo
met eea lengte flin drie voet de overWJllmHjr b<'b.alden.
Wegen.
te wl'inig wind bad de lellwedetrijd niet p1ute,
doch ale het wed"r gunstig IS, zal
du~ a.a. ZBtllrdag gehouden 'torden.

0"",

HREN'.

+-SAIUD

\\'eeskanu1r
~1aatschaj)jJ).

M.pllaul

D~ \Vel.Ed.

48

I
I

Ladygreybrug
Paarl Klapmuts
Moldersvlei
Kl'tUIifontein
Durbanweg
Zoutri vier Komt te
Kaapstad
-

RMSt, to Spu~hampton.
SSt, to P~rt No~oth.

OPGERIGT

'fOT

840
0 8

~2 551

V. Wellington-

l
I

0

10

ft.m.

TB RUG.

'

I

I

,6451

Tulbsgbw ..g
Piketbergweg
Hermon

I
I

7 40

14 25: 10 35

11 INTELLIGENOE.

TABLE
BAY ~A&RIV8D.
Joh,. 25-Adel~,
ecb, 6tI toD!, II Pie u., from Sal'ldAlIba r~y· Car!!"" ~"in.
1
25-Thémi.,
ech, 72 toni; from IJ,.er'. Wand.
1 CaTjrO, jruano.
;
25-Luna,
ecb, 41 ton., F ~ruh,
from Hoqdeklip
Ba1. Cargo, jl1'&Ï D.
i
26 - Hopefield
puk et, ecb; 30 tone, fro~ He'1l'
Ri'ier.
OftJ'llO, lI'Tain. Van der BJI &: Co., agent •.
26-Cenisio,
bk, from Cardilf·
26-Lochiel,
eeb., from Adelaide.

i

2.J!

~. m

Oeresweg -

W

'- .

i9

Il

Grootfontein
lIat jeefontein
A. Conetabel
Komt te
V. l\Iontaguweg
VertJ't'k van
Montlljruweg
Hexrivier Oost
Hexrivier
Worcester
V. Goudiniweg
Rreederi vier

Il

'0 0
[8 3
~O 6 0-0
\0 1 3 - 0 Il
:0 4 6 - 0 6 0
10 6 - 0 J6 6
10 0 lt- 0 10 li
10 0 2 - 0 10 2t
o B 6 - U 10 0

lPijnappelen,
J:)peen varkena,
'I'omat0e8
...
."
Uilen, per 3 be.
Varkene, ongemeste,
,Wortels,
per boa
:Witte Wortele,
...
ZUDrlimoenen,
per 100

Rhijnscbe Zending III,tituut
Maandag l.I. aen gevoelig Y8rliea
di! jonJl~jurvr Y. L. TR,.I.,r~
.. t!"p ...N'AP'" Mn gelloeruu"
iurigLillg.
Zij WRi
Bn6 tIlring eJJ hnnr dood wordt ,,,er
1

----""

Dinjl8dl\l!',
W oenedag ,

'si jnde .telael YIn opleiding vaD
.t;JJge~"oQ iDToeren. Sedert 1837 beeft he~
minder dan 1091 jongedames
on,ileiowii,aiilt_81J
1"'e1e'Y6Irden 1.1 ala &"ndl?lingen

heeft een
ge[IQDllel!;: .lI
herroepen der OriWO!plCb .lU~tb()jlellep het bekl_
etI.alt!bediE~niIIij{E~n
dlI!CU8IIle
dat in ",k~n
9&11 rijne pligten jejrens
waardigheid
weet te
ha"dhaven
een yoed voorbeeld stelt
De Auditeur
heeft op de begrooting eeue
IOm ....n £1liOO,llet>laatit 'fOOr ",oorlooJlige opmetiui/:en
nn de eente Vril'_ttebe
.poorlinle.
Regte) Bnchan!!D, heeft I in o~mming
met dIJO Wét,sch
dea Volk.raadt,
beeloten, zjjn amln. te blijven bekleeden.
Het belangrijke
'fooratel
van den President, "ernt
iD ~'der
open~de,
en
dienende
tot wiJsigjng
der groodwet
des hinde,
diende op UOOderd.g,
13 duer.
Het had, gehJk
meo WiMlt, een d'rielq
doel.
1. Verminde~g
vin
het aantal raaclaleden.
2. He~ geven nn zitting en
deelneming
UIl
de dilCD8lÏlII un
den Gouvercemente Secretaria, den StaaJaproellJ'eur
en den Auditeur-GeoeraalJ
3. Het Te~ Je hechten
door den
StutlprHiden't
&all de wetten .. ordonnentien,
orders
en beeluiten T~O den Vollieraad.
President hield
ter .erdedi,tinF
van lijn YOC)I'Bkleene rede, die door
.den voorliu~
voortreffelijk,
werd genoemd, en de
algemeene ge~.t W8II \,QO~IlI.de vermindering
un het
aabW Ieden
Raad. oieu ougunsug ; maar den
leden bet werk no wette& .,""en ook mur gedeeltelijk mt de Wden te nemen "iel, Diet in den ~rollak
der m_teD
do Maandag' daarop werd het plan, ua
",erdere d~tUaie,
'l'an de baud g~w~len.-Op
Woens·
dag 12 Mei ,...rd de negende. ntlln!,
der VriJsllUIlIChe SijqodeL Jleopend.
Met nitaoudering
nm deo
predikaat 'fII1l Kroonetad, clio sich op raad ZIjner
jl"eneHheereq op rei. be"indt en daarvan UIt de PaRJ$
berigt &eR '. i. ' .. VlD den alghurdlj,rde
valt Se né" gal, waren atle leden ~get!woordiJl.
De Staaiapreaident woonde de openillliwdieUlt bij onder bet geboor
nn
den arlredenden'
.Moderator,
ds. 'Mol'ji1lo, un
Rouxville,
dïe eene rede hield over 1 Cor x r : 5d,
Na .floop der dienlt werd tot Moderator gekozen den
predikant
V&ll Bethulie en al, a!!llel!8Or herkozen
de
predikant
vn WinbllJ'g.
Aan de uit de Kaapkonie
&IInwelig!! predikanteII,
de:"YAD de Wall en ds. Al,
beit werd de lI'elegenbeid
Regeren
om de verjZ1ldering toe le "PIeken,
wMrvaD lij gebruik mnnkteu
Den "olgeuden
dag bepu.lden de warkZl\ftmbeden
lich tot bet voorlezen en o...prelien:der
\~18IAt!~'1 u\ er
den god$dieDlltigen
toetltand. der gemeenren -De
winter bteft zlcb ingesteld met eeu wogenaamden
aneeuwetorm,
en sedert
i. bet lAmelijk koud geweeat.

lp. m.

-

~~4~
8
9 0
I) 1
I {} 43

I

I)

4

f43
492
462
550
641
5 38

HET

P A H,L E)I ENT.

WETGmNDE

Vi~GADERING.

WETGEVEND~ RAAD;
WOENSDÁG

(GlSTEREN).

Ptmn:i

De Edele heer Hutton di"ode eene petit.ie ID vaD
den .fdeelingtlud
nn Bedfo}d ten fneUTe un eelle
br_!Ig OTeI' de Koonap te Adel~e.
'
PllNlUORNI!iN

VJoN :ll'EDUWt:N.

De

~ele
beer Hofm~yr b~ twee ke.cniejle,iogen
"~ mo~en,
de eene vr&flen4e om de produ1ue ,an
InutlUluen
of andere dokumenten
voor d" bell\hn;:
van £1000 allIIpeneioen un de weduwe MCLeal', de
tweede
om "Oor te etell.m aat de betallDlf mn dst
penaioen inconatitutione
I WU, dlll.r de I~"rlu~
!ieen
kODffUt lle~l1illl!d Pt ,,,liregt',ll b'ld ~B" de&en RaAd
..m soodaoig ~oen
uit tt- btta!en. _. .
~..j

,
l'

\

gerhlu, omtrent het

atP'lDltlD

Bradlaugb
,"",MeI! ntAr
Woensdag
bebben de
TlU1
Cooltantinopel
bet a.u_twoord ...an de Porte
QP
de tweede
eolleoëieve nota lUIyoldoonde
ver
klaard eo betloten
meer draD:f \Ut te oetf"nefl
VIjftig !'OOftl"l lIJn te Salon~
ged~
PhmaoU beeft EIJn .etel voor Verby
op~
geyen
ten If1lllste Yall I{aroout'\.
Kimberley
.temt
toe Om dae 27en een dep,tatie
t. ootYangen
yan
de Naturell~n
~
lCbermmga VereeDlgtng,
ten etnde de Inboorlingpobtiek
V&ll SU' Bartle
Frere te' beepre\ell
Waite,
twee aBimeren
eu eeutge pa88&gter
van de ÁfMrtOall, ,Inramen Zatlirdag por Nyanra
te Plymouth
aau

KllPKOLONIJ

(Weblt~,., ....genlulO')
QueenStown

nap.<

dr
I en de Wet had er
m e ~h 8 elIlDjI' van een 1\1
De I eer Sauer had eree I
f

TlO

mestown

om een

beer Maekay had er een fIln Port EhZllbelb
om be pal n!l'en van de breedte fa 1 wilflen
lM beer Sauer had er een v n Ahwal Noord "ra
il" de om de
Peace Pre8er'l'at un !Act" O1.. t op IIfteia
toland toe te psssen
De heer l\1achy had er een vdn d~ leden vnn hilt
~ensche
Zt'nd hng~elloot8Chftp
vlln Bethelsdorp
be reff~nde land ebenkingen
III "tW
De heer ~Jyburgh
vrde!l'
f N Wllftrl e d wns In
hetg e Il getejld WRS door de -{rgu. e nn I eden mol'
jlen cmtre t de Acei D8W!'t
De I eer Spr gII' ZE' de dnf het lI)et ncodig W88 et~
naajl' te jlroudell op jl'ett'gdeD Vllp le Argu.
Mllllr
wat daar !l'ezeJ(d WR~ Will! n et ,.n~r Ve re!l'"rJnjl w~
D et 10 moe lelijkheId
ZIJ kon telfs £100 OCO bdA
IpD ale bet no dljl WA. foor dlljvergoedlDg van d6
Bas tus voor hunne wapenen
Keun 8 werd lleJleven von eeroJle voorstellen
l'IIl
dlla op vroeg
e heer Raid of dIl tele"rnafl JD nilllr
AJexan Ir a zoo word"
gpmRRkt
De heer LR ng te de dat d~ t;ejl8n g de I JD met
kon mak n wlt1 t éf zouden te veel RADweken VIII
dien aard nkomen
De heer l\lackRY had een VrRl\fll'mtlent
I et lneJ~
ten 'l'8n zekere sekt en der epa rw "I I vnu Uitop
halle !!ORr Port Elizabetb
•
De heer wnJl
lelde dnt de ::nllter1alen J>IIll RAngp
komel) waren
De reJlenn)! zou spoed g de g~hePle
qdflstle van het insluiten lier I jD!!n voor het Hu!
brpngen
De K lomale Secretal1l8 8t lde V(>O
dat de heer
'WRlker n plaat8 VIln den heer Pl\ÏeNl< n geplAat8t iou
worden ID bel comité voor publ elie rekenlngeD
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E'I'8l'!bo~
wllo knew her 1~yed her Jfho cÓuld
hIp 10,,~nJl Jler P So often ereatlinlt great mirth eilme
the lDflln~
would peep mtQ the room,llld
jl'reet
or elltj bnng flowere aud then .be _ .. Id ~ke
OD her lap and tell them atones
",~e 11ttle
pnes top loved her dearly
A nd the ntber;{Mchj!r.?
They h.ve lolL J.hell dear lund co 1.lderateJlrlt' J~
SO many many times she 1"0uid tell JIB hRy
be_h
US, to love
them tenderl1~ to do:iiJ II our
power to malt. tbem hAppy
An" Reftd:êl!' wae lt
IIOt a Ifea~ Mcnfiee to leave her de", holll}\ fl'l"nd.
IInd plt1Mure. era. the dark dreatJ _ tt) !llffl~ a
.traaget;
an4 then offer her health! and stiDiltli for
UI 1 Slirely lit Will
And het motller'
She WY
16ft In ~tlAnd
But could the dAult.ltlAlr ~
In ~
WIth her fond motber eo fa, aw",. 1 !No I Ql$lckl~.e
left Afrl~
"""lU crossed the OCllAa .nd fé.tcheq her
mother IIDd brQIJght her IIIIfely ~OMJt And "lIea ~ben
hilI! devoted
her hfe ear~tlY! tQ the " dea~ old
I.',,"'ho,n"'''_ Institute"
And now npw ivhllt 18 ~lle npw P
cold 11',,1_ eerpee I1f!IItllig in tbe crael
gm Vtl But her lOul II fo",y,et ',ee f;dm IOtrow
t£fltA tAll.J;Arvi." Ob li.It UI ~ben
;"..,.n .... 111.
follow ID her roo14te~ tbough
thM at lut W~tr1 reáihlDIIj the
we way Dot !Ilnk Intf We ~eejl
hke her be rlll.ed bf tbat AliAll.;1'lI)•• ~rflll h&lld to the eternal real)ria a~ ..

Dic BASUTOf!

De beer Sauer ITln!!, -toort eli zelde dat bIJ bbj
1OR!vn den 1\ ol Secre ane te hocren dst er geld Itll
noez I'I'A" m de Bosutos te betsie!! voor bun Ili!w~ren
I di-n dat wo
dOD IDOl'8t d~irl'~rlr.g
d~ occlJb"
bellU!tJnll maar Rf8ChRfl~1I H J ""'''t'8 op de spe~ob
.0 n de n K I Sec te <nA bllnsad
die toe Ilef<ll!!rt
had dat dp tl>J!enwoord ~ ace ) ,bel"8 JnlT 8ltch!s de
th n nd of t he wedIlIl WRS II!] ZlIjf den Proe Gen
thans
~eDwoordl'Jl en Inarom z<JU hl I de kon! ...... "
nl UtI' I e m iets te zf~~en
Rn lelde dnt de I ~ C
Gen het rapport van Kol G fljth v n 18'" I RIl li"chuid
bod ten gunste 'lAn ontWllpeOlIljl'
Spreker
buide
dAartlnt('jlen latere OplD11!l!'Itn Kol Gnftith
lan illJ zelde dat de 0Pllerboofden 0 et zoo on oYAal
1I'ltren 018 dt' Proe Gen ~eD nfgéllCb Iderrl Il\d
Hll
ontleedde de .Jlluwenten~ door den beer Lung &nng...
"oerd "oor z.ljne veranaenDjl vlln standpunt
HIJ
wees
p de genren
TRD een (l0)10~ met Baeutolap;d
De "Gllog zou een jl~eele e~w duren ala dleop
eeu e,,~n 0 bekwame WIjZe gevoe~ werd Ria die teg!!n
Mor08
De rrl1'etlng heeft poll t,edlenaren op te .~'U
ren nr l\r ?ti owe 8 I..nd ( een • Hic de Kui ~~c
bp halll 1t'lIj!; I~er zelde hl ~en pohuedlP
!\fen
maar CAp" Mounted Rlflps) (0 lo! VRDIIlle zlIdl!tI)
])e beer S lier !Hide dllt b J ZIch echlamde
dAt de
H I "ee vlln tulk en vItten pp woorden Il brit k
Illa8kt~
H lJ IM UIt bet rapp ril vau den hller Hllw
III r v or W zende er 0* dat deiO lwnpemnj!' op 'l'er
kee de W Jze u tJlevoerd wordt
tD }tet gebeele BIIlebrok over d~ IDboorlingenq,ueetle
.eggen hllllllt .11.
1II"lrlstrllten
dat de
pol t1ek vali
de
regenD~
ltev811rhjk 18
Al kreeg men de Baautollew fen ~lIn
zou het U 8t een beWI08 ZIJ" dat de ODtwRpeD~Ilg
o nood
IS en nl geveil li} dEll j!'eweren op het.zal
&l\n hen slRan of E j Zich weer wlIlell wapenen of DXet
De Bft8ut '8 moeten RIInllemopdlgd worden om met
hunns betwnren
unllr dlt HuUl te komen
Te dOet
Londen bAd de Ko
~c de p+t tlt! VM de Baeutor
bocLt
twoddle
genoemd
Deze en derllehJke
u drukk njlen van de IIlilOlste e Iltookttm de Th sdtoll
tot op oer IIIIn DI' SMutos wareD d or de 0PP' 8lt e
terulTliehouden
VADJlewplrl te ple"en
H J t de Qftt
n t dp
woners vaD de kolon e J o_>Rllrde re~eering
de nbonl n~.n Wl de onde drukke
De reger nil n t
de "pp 8 tew
I~e jZ'Rftrn:e10 fl'Ul1l!t-taan bl] de Exet~r
HRlIpart]
Deb eren Áustel ertWt'bbbaddendebpposHle erll btoleeo.t!l'd en haddeu <{lIl1rQrerdoor de r~e
rlnll tot de orde moetpn jlerueJleJl wordeD MAar dieze
m ~latr3te
v lilden sl..cbu bet Ulorbeeld
nn-deD
1<010 nlen Secretllr s die DAM En~elnnd een clépecbe
gezonde" bad vi lumn b1J zelde ~at 8lechts IlJ die b.e
lanjllaGden
l: J den ~ p"feerba \Iel tegen de ontIWa
pen ng Z JD 1J~ r<'g~nm~,g w 18 van plan geld UIt te
He
~ nder
D1lljlt ~I jl
TIIn het Parlement
De
feer La ng bad gezeild
at de ."Iler ng relit hlld het
1l.1d u t te ~e.en onder de I Nice Pre!lelVatlOn Act
,('awel
!tIe onrler de ~rnllauo.
Act. mur daLkeld
UI~e
..en ODdel' d~ JJ'T1jI'&llob Act le slecbts!eeD
JRning
HIJ wees op het ondel1!<;beld tUlIIIChetl die
twee wettell
De Hege.,. jl hRd, nl. U] VROplalT"'lII!
de BRautee te ontwapenen
het g~ld dl\l\!Voor 0\1 de
beJlTootJnjl'fD moeten pl~t8.m
Om dit te bew~len
baulde bl] Ull.eprllken I\I\n van Lord Selborre
toni
}I~rtJnlTton eDden beerpilldstolle
Het gedrag nb de
rpller I il w*a IDkoD8IH~1l0ne ..1 IJlt mlnillterie ja op
!lel vreemd" WI le op ~et kUS9lllng~komen
En! hoe
warel z 1 ebandeh
lIe~ 'I Hoe heeft htlt gehl\DPeld
DI t de £12 ÓOO?
"e kt! dépétlit'8 b~ft III ge~bre
.. n omtrent
Oonfede alle'
p~ze konatltutloneele
qu ~t e verd ent 1I11p n~ndRcht
lJe 0ppo'ltle
I' ten
DI nete <lven belRnjleloda 1118de lIed on der reIZen
ZIJ
h eft deze quesue voorgebragt
ID het publiek beI ng
De hAndeling VRn bet buie zál eeD
prece~ent
I n bier 0
EeD volk moet "Q9ral letten op bel be1<RreD IIn ZIjne vrlJbelfl. als be\ vriJh.eld gemet
I e heer Tennant
ze ~e dAt de laatste spreker zeer
1l00d lt sproken had
maar dé vrMg WRa alls!!n of
Ce r fl'enn .. echuldl![
aOD IrikonAtitutioneell(édr&i
f D et
lh) dacht diat de regenng Jleregt\'l\&tdlj:d
,,!If
t~ hltndelen
Ills zIj gehandeld bellf'
De
\W~peD nl:spohuek
iwM mdt die van de r.genng
ID IIr vlln
het HUl81n nIl btt IADd T~r refnfllllf
~'1Dg '\'I\D b.t
I\1lOlj&tene buide hIJ Tudd MI! onr
i'arlelDe tlur Guuver~ement
Da FlDjI'Oel Wllnhl ()( k
b t.Iulld vaor bUDDe eweren,Nool' dat bet Parlfment
u het i!eld !1eHa~
WilS !Je reF:enIlg zou "fel In
r AllO IOboorhDj!'en hcentlep geven ow 1OA~nen te
D "ll't'fl bebben
Voorj1ed~n Jll*..rwu men 0' eN'fDII'e~ men dal de 0 tWBpfmnJl VIlP dil B118otOl ultHlleteld
1 u VI 0 d'!n tot dat d~ Kol Set
op d~ plt80" ~Ii Il]n
ew e~t
J ~ lla8Ul!
Z1)'1 harhart'n
en mbtten
!la
ru Wordf ontWRpel I
De IluutOl motltéD de
''<'np<' I g liet nh eeD atraf beecbouwen
wlIM ODle
b" ~ ~ tel de l' l,g0..>8
.caren 0< kontwaWIld
en
badJ
Dltt dRllrlln~gf'n gepb]ecteeni
(o! 0 I~ ZIJ
hAlhle 8 l£t'll !!et}b~ecteerd ~mdat Il] van lJ.uten a

Ehzabf,tbj

bijzonders
bekend
omtrent
de
"a nture In de Wetgev
nde V Qrjla lermg
Daar
het overl jden van den beer Paterse
nog DIet
officieel aangekondlllrl
IS kan er ook met ge
bandeld
worden
Omtrent
do waa1'8chlJnhJke
kandidaten
echter gaan allerlë] geruchten
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KOrllngw.
verjaardall
werd op de gebrlllk~
lijke 'f¥IJ&8 gerterd
Ve!'llebe,dene
~l'8Onen
waren UIt pienicken
aa.u den 06'er der lee er
gebeurde
evenwel
mets, dat blJlondere
terme'!
(hng
verdient
Het
weder
II'I'as prachblrVnjdag
had een zeer
opgeftonden
publieke
yergarlenQ,g
plaats
om de handeJ.\\'lJt:8
af te
kcure'n vaD den StedehJ\clen
RaA(i aan~de
<Je
benoeming
VAn den StIul81ngelllelU!,
en wellt'e
eindigde ru bet aao emen VRn C!8n amendeme~t
op eene resolatie WAarbij bet verirouwesi
wor4lt
mtlCedrukt
In het oordeel
des ondersche,ds
f'an
den raad
Rr werd an eenige vunge
aan8p~
ken gehouden
maar de bijeenkomst
had ovem
reulJ op. ,eer ordelijke WljZ'! plaats
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Ir de sta-d IS ht't zeer

Elieabeth
stil vali daag
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KonIlIgIDI
verjaar lag werd Illgetn"een gevierd
als een bohday
VOOT Salem WM bet een
buiter gewone dag -MttJoor
Oherry
beeft den
YlIJwllhgo1'8
ettn beker
aangeboden
-De
vrij
"'llhgera
brRgf.en den dag door JJlet ve1'8chlllende
speleu -Het
weer w~ bUItengewoon
frnal

(Webrter. Ag"'1lNur)
Londen

25 Mei

Konlngtn.
verJaard~
werd als een algemeene
feestdag
geneI'd
-De
Regatta hep flmk v;an
stapel
U~ East LODdou ROwing Club won den
voornaalIll!ten
wedstMJd voor bet kamp Qenlcbap
van de riVIer
In den nalludJag
hadden
er
wedrennen
plaats -Het
bal dat g18teren avoDd
III de lIntnal
HlIIlll7egeven
werd WILS het schit
terendste
dat OOit bier gegeven
IS

1880

De beer IrVlDe fling voort en z$lde dat deze kwestie vooral 'l'&DbelaDg W88 omdAt dllArv.n bet hllll VAD
dUllenden
van IDboorhngen afhanjl't
De Ploe G"n
lelde
hIJ had meer ultvoenlt
moeten zIJn over de
konetltutlODele
queatle
De "oorqltgRng en welvAllrt
nn het laod haDgen af VAn de WIjze WI\&T0.phet H u ft
thAD8 lOU beslUiten
B<lt wu JlUIImer dat het IIu H
dele laIlk niet voorleden Jallr verwelen bl\d nallr eeD
Oomlté
Al de thRna opgegevlln
wllpeoen waren
door dWllng opgegeven en met vtlJwllhg
1)64.9Ge
weren II]n opgegeveD
5428 woiden gezegd vnJw!l
hg te ZJJn opgeJleven
HIJ olltkende de waarbeid van
dele opgaven
2S93 ll}n er ID de aldeeilng vaD K W
Town op .. eogeven
\\' I] kODden ~lIet beter one JlezRg
over de KRffere handhuen
4.an I\oor ben regtvllArd g
te behaDdelen 3700 A8II('gllllien zlJI1 er 0pjl~geven wie
weet DIet dllt n} onelDdlg 1'gel m~r ID bun beZIt had
dijn'
ZIJ hebben teD mllste lo 000 ANegl\l\IJeD De
Ileel TenDant de Proe Generlllll vlln de toekomet, had
~18gIl, clatd.t.de politiek 11 'flin dit H JIl en het land
..n DIet van bet ~
MaRr: Spr klaagt er over
dat de wet III sulk een ",rkeerd" geeet werd toege
JlIIst
De wet WRSnllll eerlijk toegeJIII&> Er 101jnID
aprekere dlltnkt
zwarte bOerelI ed loyale onderdanen,
en bun ne 'leweren
werden blln ontnomen ,,66r de
wet U1tgevallrdlgd wu
ZaolilDg biJ hier aat lOU hij
voor re~t sprpken
HIJ gaf een lAng verhaal
gestnaf t met dokumeDte
van MarthlD 18 Joaeph
dIe VIID Iol]ne wapenen beroof4 wu
Ala luIke
me schen
het Uouvernemtlnt
petitIOneerden,
dsn
wllrd alLlJd geantwvord
dllt hun I8Ak ID o"erwe!lIng lOU genomen
wordeD en dRllr bleef bet bl]
Vlm geen e kelen blanke UI e'en jltlweer afgenomen eD geen enkele zwarte II tGegelaten toen geweer
te behouden
In 'l'TOtljt'ere J&l'db dIIcbt de Kol Sec
geheel aDders zoo ook de Proc GilD (de Proc Gel)
neen IJ Ook zegt de heer Lunl!' zelf dat hIJ eerat
onlaDg! VIlDgevoelen "enlDd ..ni
De heer Wsl
ker bad gelegd dat dat de pohtliek van den Gouverneur wae en dit verklaart rille"
MAlir ala Wl) door
den GouverDeur
moeten gelelt! w rden dAn IOU dit
HUle el'en goed kunDeD lfl!"lIChlift worden
Wat 10
IDdie deu~de
beh08ft bier nIet te deugen
ffiJ krlt aeerd .. de dépoobe van Sir Bar!Ue Ofer de ODtwapeDIng
HIJ WIlde Olet looala de Proe Gen ~1eA'd
hlld dAt elke katr6r lIJn gewe~r ronddroeg
hij lae
voor wat hIJ voorleden)1\I\I' geáelrd had op dit pUDt
Rij vr lt VIIDeen k&ft'61'die 88 Ibllhngs gekregen bad
.oor e~n gew:eer £8 wuni
lwlJ moeten sooveel
mog6h)k gllJl'eren nemen UIt
banden vaD Jonge
beethoofdige
kllffere
HIJ h8A~e gevallen van on
regt"aIlrdl!!hald
RAn door de ontWApeDIng veroorSARkt In den regel behandelden de koloUI'~1 lid
Iwarten
goed
Hl) ba<! u. mIIn gelonden naar liJD
plallt8 om te I\rbelden ZIJ 'feld"n gevaugen genomen
door deD dleDder
ZJ) badden een pu YAIlapreker
1Jlur III 1II0000ton er een hebben fao den lIIIIglIt.raat,

25 MeI

de
verkoop ng waren
sleollts
WOlf Il{e vederen
Er wordt voldoentug
aan eien dag gelogd over
den Uitslag
'l'l\n de
Kaapsehe
Regatta.
-11e
Afrwan vertrok
heden middag -Het
weer 18
zeer schoor

Oost

De heer Everlt bad eeD peutle tegen de ontwape
Olng en hl] Itelde voor dat lIlJ z IU wordeD gedrukt
Á&Dgenomen
De heer Sich el had pr een van het diatnkt Albert
om een peno(bek
hof eD tel~rafiache
commu
DlCl\tle
DE OON~TITUTIONELi:
QUESTIE

24 Mei

De stad
II ID galak(l8tuum
gebuid
De Re
!laUa op de Z_rtkopsrlvler
1\'l1l'I het voornaam
ste feeatbedrlJf
De UItslag WB8 als volgt Eerste wedstrijd
Southern
C('()8S Ino Zwart
kops
Tweede
dito Beker
£ 150 Southern
Cross
Ino
Zwartkop'
Derde,
dito
Ino,
Zwartkops
Damesprij
Zwartkops
Southern
Cross
Ino ..,Ingetrokken
De \.edstrIJd
wall
ril ID zoo :;00 I $ verleden
j:\ar
Ef waren
ru m 2000 mensehen
bijeen
en
I iets
ver
atoor le de feestvreugde
Het we Ier WI\S verrukkelijk
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[vu ADEN]
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'onderstaande

Preto;la

18 dooflol.Rellters

depêobe

23 MeJ

Op
.,oorstel
vaD
den
hoer
F01'8man
sn
agentuur
af~zonden
de Wetge.,ende
Vergadenng
.zal den
Ad
LO.DEN, ~ M'el
mlul8trateur
worden
ve!:"ZOCbt eene
genees
Het
HOUM of Lords
Itemd~
voor htt ~res
kondlger
CommISsie
te vestigen
en dlstnktll
In an~\Voord
op de Troonrede
na een; kOl!t de
geneesbeeren
anu te ti ellen-De
bllis die u
bat
act House of Commons .temae: voor het comité moeten komen ZIJIl die op In olvelJhen
adre8 ~n a.ntwoord
op de TroonrJ!de
een la.ng
Opmetmg
en Verbeten
ng van GevangeDIssen
debat
De Qnder secreta.rl'
v.
St.&4i. vopr de De bIll op Lee~DK
voor OpmetlDg en die op
Kolonies
Eende Ir antwoord
op cene 'lÏ"lla!j, dat
Bewaren
vali B088cheD zIJn aaugenomen
Sir Bê.rtLe Fl'ére wu blijven al8 Oou'tlrllebr
en
Kolo.el
Bell81ra
bevelhebber
der troepeu
In
UoogJ
Comah88arls
van !hl J4Ilp
en Confede
dIJ Transvaal
IS hier aan~ekomen
ratle tievQrdereu
Een DUltBcber
Wagner
geHeet-e1l dilllemand
Ue Jl.
!'i Trojan van d. U olon CQIll~1
'1 IS In een kantien .,erwond ~
IS met £6 beboet
vaD ItlymouUI
vertrokken
I en eie Si Spuart
Te
retona
wordt
eeu meUWe club opgerigt
Gal/le vlln jj,ll(lld
Curne
la D1Iom)(i~.g8 DP 21
Nog
Steedl
wordt Bntevredenbeld
betlllgd
deller !Baligekomen
over de Wets pnstelhng
tot Boofdregter
De
De R M
Nyanza v&Di de UDlon OO,paDY
Volk88tem
dat dIe 8.8llBtelhng
uog met
heden morgen
te Plymouth
a&ngekomjln
bekrachtigd
1&
maar dat tB eene dwaling
waDt
Sir Garnet
W olJieley bad
die bekracbtJgIDg
van den Secretans
van Staat
ontvangen
alva
LoNDEN 24 MeJ 9 Ui nam
renll d. benoemIDg geschIedde
Sir
Wllf~
LawIIon
beeft 1D hel'Hals
der
(WebBteT' ~geJl.tuur )
GemJ,nhm
kenllls
gegeven
'lion een vO!,l'stel
om bl] iIartl Mi.)e8telt
bl] ~1"8 aan te dr ngen
Pretoria,
25 Mei
op de ter,ugllOepmg
vlin Sir Barlle Frere
De :\dmlDlIItrateur
beeft
een officmel béngt
ontvangeD
hetwelk
meldt
dat allo
rlJwJlh
gers
zoowel
als de troepen
dIe ru actieve
Londe
Olllg8idag 1 29 Il m
dl~nst ID :lUIJ Afrika. ge-weest zIJn een oortogs
fIn a.lltWOOI d op eellO vraag door Lora Car
me la lie zullen
0 tv., geil -Er
loop,t ccn ge
na.rvqu
In be' HillS der Lords gedam
betref
rncb.t dat Fox, deelgcnooL
In dil firma
James
fe,J'ldEl Z'nld Afrika
als een gJlheel &ed~ Lord
&; Fox Uit Eugeland
ltal wrugkomcn
om alle
Klm()erley
dat dUldehJk
verlltnan
moest wor
schulden
te betalen
den, I dat de SouverelDltelt
over de Transvaal
niet tou worc}en lOgetrokken
£}aarorptrent
kon
geen, t\'TIJfel bestaan
H~ GouvernCRneilt
zou
GRIQU
:\LAND
WEST
ter", IJl het ae loboorhngep
bescberlllde
:te.,en8
(
WebsUr.s
Agl1llWur)
de ~nsprRa'"
erkennlln
dl(~ de Eoro~ne'n
had
bled
den 9P Qver,.,egmg
hunDeI;' regten JO dat
Kunberlcy
~i,)
Mol

n.

lf

,a

w,gt,

v

r

de

(Jape

~l~

LoNtlU

Eend~

23 Met.

Het prOllpccLus
van de Uose IunE!8 KImber
ley Compagllle
Wf18.l'Vlln er 147_ pnaar
het
publiek
znllen
uitgedeeld
worden
ijj nn gepu
bhcecrd
Ue Compagnie
bestaat
Oil dfclalUls
verdeeld
over
44()S rul deelen vau £~;) reder
.Ken Jnvloodnlke
~lItle
IS fillU dell 4!dmllJ18LrB
tel)!' aangebodec
bem v.,rzoek~nde;
belllI ZIJU
prerogatief
Uit tAl oefeuel
cn Graaf ~OD PiKte,.
geheé!e
vnjstellIng
te scher ken
vf de zaak
weder
voor te bl (mgc
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wordt, dat d.
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Alice
Ali .. alilooid
A,oUalll'

.. u bNtuc of oot;l!lt['I,'
,
;
Ziju' de' bárge""au'
Dltt'obderllefiJt om deel t.
qem'lf UlI d. oorlogen .... )Ie lóloDie
Mógt hét \ot eene' bOtaiD$ _t de BuUtoe komeD
(al. lij, of !IOmmÏ!en .an heb, Diet gewilliJ hunne
wapeua afge,en), dan bn ~en~ n\et weten, wurheeri
IÓO een te wapen.loopen
IO~ I\teklr:eD.
Nu il er Trede.-om
_e~ JMgelijk. ~,
raetT8lItoring
Toor te kOlllen,!wil lIIen .",aegd
.olk
de wapenelI afnemen.
Zijn ~j gewilHr,
lulb
te
cLJen, dan il allee welJ maar willeD lij Diet, dan IOUden lij gedwongen
moeten ~rdeD,
eD in dat rVM
[w:; &TBLLKN oxs NIKT V~BANT1fOO.DJ:LlJX .00.
DK GI<VOlSLKN8 ONZ"a CO.RE8PdNDKNTKN.-n1lD., kan lIIeD niet weteD wat het ian afgeven, m_bien
,
"
.
leD groeten oorlog, w~r ande~ .talllmen lieh kunDeD
l:ij'Ojlgen,
.trekkende·· mogelijk
over een acbttien
DE STELLENBOSSOHE
iAFDgELINGSRAA.D
lIIuDden of twee jaren;
koltende
miIliOM_ (Wie
weet boe ,eie lIIi1lioeuen!)
ne!Dende de burgers Uit
AIZII den RMaktevr.
'
1
hunne beaigheden, om niet
ainken
vaD d_ gev.ren
Mijnheer,Welke
aanslatigin~
van de leden
en de .takinr
il
VAn den Stellenboeenen
Afdeeling.raad
~m sieh op en ongemakken aan 100 ieta nfbonden,
'fan 'eland • .nij ...erheid en wer_d1heden.
,
politiek
gebied
te
wagen
IIn,
een
ireaolu~le
te
~
~ollllrd
En de.e risico wil, men d, Koloni" op den hall
ren
ten
gunste
de
o~~wllp,..lling
der
Baa¥~r
Ik
wll
t
hU'1 har inueren Uilt II) enkel golozEHI .IJn.oDl ~"t balen 0111 bet idee dat meD, 'door die wapen. al te
wns Geeree ~ll,
efD
elechen welk" lij nu belitterl. hUD de UI. en den
opzigt over onse wag-en te -'lOode~ en d.n\~khc6ntJee
Almeida
voor £ll{)
lust lOU ontnemen om op een, tookom.tige gel8Jenover
een verguedilbll' voor uit te reiken; doch geenll'DS .om pnle 1111111(tell
heid, al. er reden vo<)r mo~t bP,tAan, oorlog te maken!
politieke nlUlgstul;~eu te vertegeu'4v<lurdilten.
voor v~rwel~ er tUIMet' andere wo irden de 'O()rJog "" uittarteD 0111de
Ot
komt
het
miláchlen
uil
het
"'fertile,!brein,"
,.I\n
1879, verri t. Uit
-waarschijnlijkbeid
er van in 48 toekomt& te,.. • .,mio ...'
diJ mede lid van don
w.r",p,'.d,., het
gt had een onser vertel\'cnwoordig~r8,
deren. Ja, iiit ia bet l'Stterlijk ; "ant wij weten niet of
AfdeelinfllraAd
is,
'soodst
~i
j
Ite~meJl
kao
voor
~.o
bezeten om eijeren, federt'1l
guano op £)s neiland
de Bft • .I~ de wapenen sullen ~fg8'fen.
., '
van h~t GoUrern~m:eIl~, te~~lll
te versamelen, en dat
zekere vC)j>rwAar- ontwapeningspolitiek
En de SteJfenbOeacbera 10udtD geen belang bl] dele
bij
bewust
is
dat
de
overl!l"oot~
lJ!Ieerd~held
Iljner
den zich 'verhuurd bad. en
tel!'en Is. 6d4lper ton
IUl8k !lebben?
Men) behoort bok in bet oog te boutegen de ODtw~pen1Dg der lJuutoe 18 p
voor het' versamelen
vsn ~ano,
le. Bd. 'I'por elke constituenten
d ..n dat dele &auto. een ijveri8', werksum
volk lijn,
Ik beh,
1
1000 eijeren, Is, Gd.' voor ell(e bond e rd pon~ veeren,
dat niemand eenige klAchten over ben heeft, dat de
i ERN KIRZItK.
en £1 per mannd a18 loon, jY arweerder
pleitte, dat
laken wat h,n betrêf~ goéd ,taan,
en nu wil men
Jonkarah:ek,
22 Mei 1880;
eiseher de o ...ereenkomst niet WI\8 n'4!'ekomi'n.
Uit
deze mensehen
gR"n kwellên en 100 bun tbAn.
de getuigenis
bleek, dat ei4cher het eiland 'erlaten
rustigen en ordelijken
toeetanji \'6",toren,
tot bunI
I
bad, toen er geen guano mee~ Ranwerig WBB, 'schoon
ner en onzer mogelijk leer grqot ongerief en echAde.' '
"SAVE
ME FROM[MY
ERlENDS."
nrweerder
beweerde, dat erino, van lOO tot,l:!OO ton
Uw d~. Dienaar
aanweaig
wu toen eiacberl in September "jill' weg- Áan den RMlakteur.
~IIN LAND8:lUBGER.
",ellMn en dUB rijm cont~t
verbroken
háli.
De
Mijnheer,-Onle
&8pire~t-ptedilant
denkt zeksr
Boofdregter
uitspraak
doenlle, _;eide o. a. qat het dat hij den braven prof~or
Hofmeyr een groote
hem leel onwl\8r11C-lUjnlijk ..oorkwam dat .Illk een dienst doet, en de eer vaf den aeleerden heer opDE "PATR~OT."
Jl'0ot6 hoeveelheid 1guano ~og, op het eiland bij het houdt, door te vertellen da' ~HEer •. per eerste klaaee
Atm
dm
Redacteur.
nrtrek
file eiseher voorh.ndfn
lOU wezen, dAar del"
naar Europa gegllftn ill. en zpa ook ~enkt terujr te kolijn aandeel voor de inzam,liQg ontving.
JIet Hof men. Wij VOOT OI1Shebben 'roor g~n oozenblik dIlAr.
Mijnheer,-ge
brief TAD ",(>ndenelder,"
verllCbedeed uitspraak ten gunste vnp eiseber , wat bet~eft de Mn getwijfeld j mur knnnan maar Iniet inzien, welke
neu In uwe uitgave van den ~"'tell
Mei, heeft mijn
bovenj!'enoemde. som1 met de ,lw.ten.
"
OOk 'ik bM mij all.ang voorgeno...ernederinz
er in lIDUzijn, ,indien de profell8Or per 2e hart goed gedaan.
Het Hof veruaagqe tot Dohderdlli', 'l7.
men, in dien g_t
over den Pdfriot te schrijven, doch
klasee gereied ware en hetll~en hij dkrdoor
beepaarde
l
het een en ander beeft mij nog.steeds teruggehouden.
voor een of andel' 'phill'ntropi~h
doel jl'ejleven
i
had. Wij vonden zoo iets hojl' onlRlDgs in th ChrUlm Nu het ija gebroken -ie, en dilt nog al door een Patriotsman,
wil ik in aijne voetstappen voljren.
Het
aaogepresen.
Wat zegt de boozejwereld
nu: "Ja"
spijt 'mij mllar dat "Onderveld,,"
Dlet met rijn naam
wordt jl'el8jld, II profeesor HofmeYr en andere predi
Van anoniem geachrijf
kanten kunnen gemakkelijk!per
klAaee reilen en ,oor den dag ia gekomen.
(Vlm een C~pondmt.)
neemt men, in den regel, niet Yeel notitie.
Hij had
telegrammen sturen, die ponden kosteu 'an on. jleld ~
24 Mei 1RSO.
m. i. beter gedaan door met ppen vider tegen den
van eens andera leer ls het goed rie~en snijden."
KQningings verjaardag' wetd op heden fsettelijk gegeelt van dat blad ts ,elde te ~kksD.
Het moet een nietig ventje wdlen, dit manneke,
Bet wordt wurlijk
tijd, da~ de Afrikaalll'Che la&k
nerd. De Commissie benoaedd voor bestuur, 'Waarvan
dat daarover ;'00 veel wciorden ~,erspild heeft, en
de hr. Bel'ltb, onze geacht.&jkl~~k, 4>t voor:ritter was ik beklll&jl' Un harte de !l'~lDeente,Jdie hem nOll eens \'AD eene andere lijde1)eschonW'd en verdedigd wordt.
Laat het
gekozen, verdient allen lof v~r de volvoerintvan
het tot leeraar en ~'()(JT'heeldmoet kr1jgen; Ills hij nieL Het vour 8meult in Illeer dau áán hart.
slechte oDt ...1ammen, en de weteld 1&1 lpoedig te w&feest.-lD
den
m@rgen V10ef!' waren dei Brilsche
meer Paulu8- wat zeg ik, Cbristll8ll4zind
wordt. Prof.
en Hollandeche
vll\llgen velTlllBn onder eed CIOntinu- Hofmeyr
maA' wel zegge~:
"Sate
me from my ten komen hoe het met het wa~ en nur vooroitgang
eerend vuur Vllll musketwn.{
Het moge biar, worden
IItrevendelAfrikaaneebe
element geeteld ie.
'
friends."
, ;.
,
gezegd, dRt aanzoek W88 gtdaan om terultgave van
De Patriot heeft al I~ng geboeg het woord alleen
Sluit hiermede
toch aLI 't u I:jelieft, die kindergevoerd.
"Ooteiders"
lullen 'werkelijk beginnen te
onle vIRg!Cen, die !Iedert de! inwijding vlln d~ 24-RiacbLige correspondentie
en terplieh~
nerbrng-door
Por;terville
'!Vuen tpegeei~nd,
doch
gelooven dat de sak~ntoeatana
onder ons 100 ie, all
EEN vtM UWElvRJ'..B LUKKS.
d.. re,oelloole
ell uiterat
eelllijdige
Patriot dien
londer revolg
Ni~ttegelJ84aude
dat, vvrr'len
de
Enjl;elscne en HoJllLndache lvlAjlgen ~ede~ mori~'l
POLI-rlT);"K.
beachrijft.;
Door de alleeDbeer+:happij
Un dele CIOn·
(nieuw gemaakte door een pá8r onler .longeldam' '
.."'t'-""
rant, en ~oor het. aan~oodend ~n pilnlijk ltilmjgen
Aan den R«Jakteu,. .,!
....D Ande~e en milllcblen )Jete" Afnkaaodet.
dan de
Ten U ure v.m. nla een 881ullt van 7 ka~~l
bejronnen de- vermakelijkbeile.g.,
Hardloo~
\,
MiiDbeer,-Er
III e6n oud spreekwoord
dat legt:
Patriotmllnnen,
il het hedeD ten dage all()() nr.regroot ed klein, springen ent. enz. tot 11 :ullr, wen
"Ilif
weet er net 100 veel ""n, aJlt een boer van de .komen, dat alleen de' Patriot~an
.. ri CbriatsD UD
politiB."-"
En gij" een bUitenmIlD, die dat epteeklijn.
Geén pr.dibnt.
detagt ineer, indieD hij ~t<
een tweede seven!!11 achote~ de v lakte tU88Cl1en dele
woord kent, waagt het d~Oietteg~ltAande
0111mij, eeD Toorltander
il TAn die oPurant.
Geen ecbool
plute en Portenill~.dllt'd
dl\feren onder de l.tdeh~~de
kreten ian de tall'l~ke volk'm __ . Met.u~IUlt1ng
in dezen drukken
tijd m,i een II 'keltje oDder het
'eenig
nut meer eticbt~n,
indien
niet Pate \'lillen P I
aar de soipper'triotpredibnteD,
of Patriotcdmmileieleden
Mn het
van een paar pt'r8onen WI\8 lmU8Ch PiquetbootW' dorp hoofd politiek wtig
IDBnd er mee I Schrijf lie\'er over koren- wijn- of boofa er" van ataan., Gi'sn ~ ....ngelieprediking
is
,ertegenwoordigd.
I De
vehn~kelijkbedeD
worden
verder voortgezet
tot bijna ~wu,f uur.-Toen
gaven
tuinbouw
en gij kunt een plekje in mijne krant krij- de Tolle 1I'&II1'heid meer, bébllive ·elie, 'welke
op
o/foop der leuie.": Zijn dit uwe gedachten,
h.t kantoor of in de ,'kerk
den '1\miot-t'diteur'
de beeren kannooniers, waa~vah de hr. Dommi8ll<! de gen.-Xa
kapitein'was,
de sev~o laste
IIIllut8choteo ...:....pe Holwaarde editeur P WIllallO, lecbellr ~
mur op, uwe
verkondijftl wordt!
JA, tnArlJjk, de Patriot heef\
Iandsche
vlag 881u~erde, e de Engelach~ ~Iag be- lelle", lullen er niet veelihij verli~lell.
Doch, wat
de god8di~nlt in ~nd. en deelt' dien uit aan wie hij
groette ,da' onder rinl!en vjn bet Engel8che Volkahoor ik f Uw collpgt. ddet een !l0ed woordje voor wil!
AI~n
de fl'Odlldieu.ti,ei Pntn« is niet I!'8ldlied. Dáverende cheers voortde Koningin en :het Ko- mij en Zflp:t: "Laal'die
k~tel eenl
wie weet
lucbtig, al .poort hij lijne inteekenareu
tot l'ervewelke domme hoereDideëa hij kOlPt opdiaecben en len. too un, om toch "ueebli~f"
huone rekeningen
ninklijk huis,-do.
"'~1Ol' het ~nwoordig
minjtterieen ten laatete voor Piquetbeif: ult.
ol)ze D. D, moeten tU88Ch~beiden toch ook e8D8lag100 .poe~
mOfl'éliik. ts ve~fFenen I Alleen
de
DIl menigte werd toen lZelnvil.etlrd om de~ namidchen-die
arme jongens, di~bijna n~t
en dag aaD de ebriltslijlle
Patriot mllg advertJentiee in lijne kolomdag door te brenge~ bij Di Philips (" Acli'jVorth")
letterbak moeten ewo. He~ ~I hunjgoed doen dllt de me" opnelDen, lon'der gevaar 18 loopen om obeatemwaaraan allen aaD'W!ezig dee' namen, en " ~ckworth"
levet nu en dan eeo, ecbu4t, en vopr !IOplmige oO&er paid te worden
met de tefmen
"bontkl<)orill,"
&ag tot hiertoe
nieJt luik filen ~hare van'menschen
lezen! kan het ook geen k\lI'Rad om af en toe eenl te "-geld)zieTig I"
AlIeeD de go~ling
van God ~ag
tsn barent.
Nil afll>oP VaD de echietpartij,'eJil andere
proesten."
Lacht maar h~ren
enl' damelt-1!xcuU8 I lijn ei«en trompet blaleD en 'pri.ate
eD, o! luike
,ermakeli.ikbeden
aldaar, ve"aderden
zich allen weer damee eD heeten in dezen tijd.
DQCh ik vergeet dat .meekend~ briefjes.scbrijvlln
'an
voonnaQnen,
Dm
lIIet de uitlo&deriug
van edmmigen op de pll\ate he- damee rich met geen politiek bemo~ijen, ofschoon de toch de AfrikaaDlCbe aaak lIIet m~t en ge'l"eld v001'h.md "'oor het vuur~t>rk, e~ h9e:wel de mMlJ helder
heeren der s;heppinj!' wel \eéns onder elkander
bet wurts te' helpeb I Ja, 'dur sijn selfs .Patrá«-zendeen prllchtig ouze plute
met hare lilveracbtige
strawoord pmlto.ffelr"!J<nTrig
rbruiken.
Lacbt maar,
lingen, die naar alle oordeD paonden
wordeD, Dm,
I II vt!rlicbtte,
moeat haar gllln&'e ...enwel onderdoen
,!,OU ik IBgj1:en: wat ik niet weet, jdeert mij niet:
door middel1'&D loetvlo~ijen@.
woorden proeelieten
Voor het schittereqd
vuurJi' ~rk dat gehllel,Piquet"Maar waar wil die kerel dAn ~genlijk been met te maken I Laat
de "arrplalige
en dubbemDlJige
bel'lt8 dorp en om6treken in loed deed veJ'keeTt!n.
die lange 1~leiding? Wees ~ort'mil~heer,
of ik plMtII
en bIllf-Rbomsche
"Chri'!.;D"
:in delen Wejl', door
Na aBoop daarvlb ron,eD,de goédllelinden
(loyale
geen letter VIID u I" Om
te dienen, mijnheer!
gij de 'Patriót gehund, wAo!JeleD,r en •••..
gij hoort
onderdanen)
andermaal
(.I~ in den morgtDi;nll bet heb~ juiet gelegd
wat ik' wou leggen, dat ik kcrt bet einde er van nooit.
'
21ste IIIIlout)," God lIaveSh "Qlleen" met TOlle borat,
&&llijn I
::
Voorwaar, de ~necbe
geeet 'nn dat blad. op elk
en 'na nop: eeoa OD" geiierbl di"ide Majeeteit. KoninOm d.n te beginneIl bij tiet btogill, de OJHf'Iifluwede gebied, ataatlmndig,
máatacbap~lijk,
kerkelijk, JOd...
gin Victoria, te heIlben
ejuicbt, werden ~ cheers
.... n Seur Bartjie,
IrOO!Wli~ !lOme ~el onlen Gou 'erdieD8tig, il uitent onlrllon,d.
bet te "!""<IDdegegeven voor de cqmmillllieJ van toevoorlÏgt'
en be- neur hoor noemen:
om de _,rhe~d
te leggen, had !'eD, 'dat warme .. ooratandll1'l 'en mede-opngtentetuur, aan welker 1I00fd stoo' Dose gellehte vrieDd de die rede, in de oogen VAn pOl, boeren, Diet veel 0111 lIIaDnen 100&11 Da. 'Kuhn, 'de ~eer G. Malherbe en
heer G. V. Bep!(h, R.M. &1C.C. klerk, welke cheen
het lijf. '
,
hODderden anderen-langa.mer'ADd,
maar seker, beNeen, qlijnheer I Wij he
meer te doen lIIet glnnen in te sien, waarbeen
de' Pam« ben ..oert, en
da~eTend werden ~"lj!'gelleten
en wee~I.llld
Htlt
spijt onll, dat onsel RM. &,0.0. alleen biJ h~t 1111,0 mijoheer Loing, die Illltlr
onl \ot deo ou- als een gevolg hisrvan lich begl'not!n te onttrekken?
tea 12 life 's middegs een o~nblik
lijne 'encnijnillfl
den ol- en eiU!lwlljfen~jd
door de On~
Onse kerk, Onle scbolen, onie leeraren, onle promaakte en nooit te voren o~daarna. Men legt Zijn geboorde verboogIng 'tan
Wij
fe.oren worden in de'lIter~
~woordinll'eD
"eroorAchth. ,ert rok in den 8Chte~iddag
nAar Po*nille,
sijn en daarmede
en lIIet
deeld en .. rdacll, gealaakt
bit de ligtgeloo,igt
ge.
handelwijze
glad
meenten I .
:
oqaldaar
aan eenl concert 1deel te nemen sn aan te
beff';n 1i~1I, geliefde! II<Jng"GoOd Bye."
la ~it Good
Alleen tegen de N. P. Gem~Dts
boort meli Dooit
B'!I~ wJ/1gt
PirUirDi/Je.' of Mt ~r Pi~n enkele kiagt.
Daar i, allee mver, rein~' !OOr9,uetbttrrt1 H oe bet IIIJ, Plq 0,1 hérg's ID woneraj hebben
beeldijr, bijbel8ch, "chrirtelijk:eo
echt }lIItrioniach I
weder getoond, wate loyale]onderdanen
te lijn van
Alleen het 'door en door cbri~ijke
N. P. <Jrmna-'
Hue
Koninklijk",
ldajeelei~ eri wij hopeb litet den
lIilllJl munt uit in -zedelijk beid! godnrucbt
en algeWelEd.
beer :&l'Ith in'Zij~.
korte docb',epaets
UlI te toanen
llleer-e nuttigheid!
Onde",ljaera
en leerlingen'
toeep~
\ot de lJ!Ienigts .eden
avond, dat onle
..... ja om ,de drinken alleen' te IIImen_r
.. boegenaamd
gea
geeerbiedigde
Konitgin
not !,ang moge 1{t8paard
parlelllent te 'enkel .wart eebaap in" 'dieD klbmp-uit
de m, ••
worden, om den ec pter ov"r ooa ~ houdéD~n
1A0Jl'
de nogan
bron.
Alleen Pritriot-predwnten
lijn ,!ekkelOOl
mOjle blijven"
oor ,moat no~le aEld' graciOIlll "toeen,"'
ml,uloeJt' ..UlimlJlen' 0en onbellprokeD iD handel eD w.;ulel !
onder wier regeriog wij ~e "OQrregten
~nieten,
? Ik-ik-ik-ik-'
Voorwaar,
bet il tijd d.t ef in dit alJee "erandebetaij ~gelK.bman.1 Scilotsailln of Hollander ..
ring kom" '.n dat alle WIlre!eD
veellijdige
AfriJ
Het deed ona gr<)ot llenG~en, te vemellleq van de
kaanders ale &In man' ope~nl
om aau deleD bebouw lieden aan onle l"ieu"",e- Kerk, Engelachen elI
dwelm enden eD &Od' geulI1'lijnu:
IItroom, 'lV&lU"lll'ede,
de
Schotacben,
dat zij nooit ~adden verwaeb~, om in
Patriot ~f' meêgelleept
woidt,: een andere wending
PlqU"tbel'jl
getuig6~ te .ijq van de loyaliteit
1'&0
~ geven.'
Eene inrigtillf{, wa4n'oor wij den Heere
~eaiU!lfs Inwone",.
1
Dooit genoeg kunnen daD~ën +t waaraan de ~od.dienstige fedding
TUI Zoid A(frika too te ~hnjven
ia, wordt 100 afealtuwelijk voo_Jkeeteld, dat men haar
ZBJ:'In ZB NAAR DE KAAJ.-Nieuw
Zeeland, eerst
nooit &&lberkeDnen in .0.. du 'lJoit ! De Hugenotenhet Eldorado 'f&~ di~D8tbodep, v,ooraJ nouwelijke,
i.
schooi, dia 100 veléD tot lege'p geweett il, en die
tb"na het paradijs "An wetister~_n
Een dRme uh
godadieD8ligtt
endenrij"_~
over de lengte eD
Wellington,
Ni""w Zeelallll; !lCbrijft 88n de Even'ftg
breedte van ZlIid Afrika tdtr-0nden
beett, .n bet
po.t van die atad l .. Neeai mijn Ad.erteo~ie toch
eenige do-I van welker oprigtillt geWeett il om &ieleD
~nmlddillijk
uit uwe cooraqt, .unt ufachoon ik voor
Toor den Beere te lf8W1nnen, ;wordt soo elec;bt g~
drie ineeniea' betMld heh, ,heb ik den eersten dBf
maakt, dat geen vader, onbe.od
met die echool,
teeds Lien applilmnten
ai~ loozoor voldoen
het wlljl'eD ui, lijne dochter; daarbeen te "DdeD.
UlI al de verelecbte
, dat ik MOll werd
Langs delen weg wordt de in~,oed "an GOde beate
dit gelal te liell
dus mijnt! keuze
en meest geaegende
kinderen tfgengewel'kt,
en bun
1it loovele scboone meisjt!!
te worden.
arbeid grootendeela ven'WaAJ'd aoor den aneeD godsmeld dil alleen iomdat
pbrue
dienetigen
en alleen cbn,telij~eD
editeur vlm den
aanduidt
in de
n.1. overvoer
Patriot. Voorwaar, ~j le!en :in de laateto tiideD.
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