
Het bovengenoemde Ómringende,
waarop zich bevin~dt eeh .goed 'Woonhuis,. 'n"ut,...
dit Eigendom is ingealqten voor den ,UUUUIJVU

.. Deze Eigend.omm~n liggen 'binnen
... ZIJn zeer geschikt gelegen in een voorname
...JI:I.... de twee snelopkomende en ·belangrij

Plettenbergsbaai .en .den nieuwen Weg,
George en Zitzikamtna, Zij zijn goed
elsrivier, die door-den 4anleg van een .
200 Acres land te besproeijen . en om een ,.'·"a:H.UIInOIf'n
val van Water is voor een Wiel van . '

Het. BOSCH h~eft volop flout
een Kapitaliat zal bij ~ de tegenwoordige
de uitgebreide contraeten voor het .
voordeel doen, met zij? geld in deze

H, JON:

~oCapit~ts and
--+---~-----------*~~~------

, SALE é:OF
g Splen~~ Fore.t,!Propert

AV.E· .AT THE IiNYSNA.
; -~--~------ -- ~-~~--~----_. i' ~

THE Undersigned, duly authori8~d by t~e:Proprietor8, will sell by Auctitn~
on the Stoep of the Commercial Exc~~~ge, at Noon, on " ~

SATU!\DAY, Jtl!lE 26, 1880. '. .
. 1. THE :WELL-KNOW SPlLENDI D PIECE OF

~{ .

Freehold' 'Forest LJand, Lot .l~.H~~
Called i,Wit Els Hoek," m~&suring 1,058 Acres. ,

2.-A PIECE O~FQU11TRENT·L.AND,:
Su'rrounding the' a~ove, called "W oodside," measuring 3l Acres, on which I i$
erected a good Dwelling House, under Iron 'ROOL Half. of this Property b~ihg
enclosed for Agr,icultural purposes. ::' .; '. ! :

.These P:opetties are wi~hin an l~o~r's ~ide of the .Knysna, and convenierit-
ly situated 111 ~ O?l1Imandmg position on the-Main Road, between the t-rQ
rapidly rising and: important Sea Ports of J_{;nysna and Plettenberg's Bay, and
the hew Road now .under constructicn.Jbetween George and Zetzekamma;
Tbey are well-wátered by the Wit Els River, which, hy the construction of·a
Dam, can be utilized for the irrigation or ~ least 200 Acres of Land, and for
d:i vi,ng a Saw Mill,: there being a fall 'for ~ Wh_eel of at least 30 feet lin
diameter. c • i .

The FORESt contains an abundance ~fWo?d.of all decripti?ns, and w~tn I
the J?resent lucratIV~ dem~nd for Wood, together'with the extensive Contradlts
offenng for supply ofRallway Sleepers, a:1Specu:Iator or Capitalist would fihd
gTeat advantage bij inresting in these Pro~ertie8; . . I • ~ ~

H. JQN_a CO., Auctioneers. i . ~ ~

Z. A. Bo,er~nbeseher#itigsvereenigint. 50. PAAR,D~{;r.
- q r\iE Ondergeteekende, dflrll<Hoe'gelast zijnde

Fene Algemeene Vergadering :~aJg~houden worden op lJ. dopr'(len beer OEOR~ESEnA,'$TIAANWOL-
1 vAARpr, zal ~r publieke Veqdptie v'érk'oopen

i"aau' dag" 91;' ,Ifdezer' "ICootiewal," Yoo;:' ('o~.atsklo~f,"1'-': ;' : '~. _. 'bij Jet Howl van den beer P.'C. ;~:WfT,

's MORGENS TEN dALF il URE, Op Donderdag. r~.Junij a.s., I KENN1SG EVING.
'. .; , , t : ' .'. . TEN 10 liRE P!!f:tIl:~8, . I '. .

TEN elUde bela.ngrlJke zaken te bespreket1l81soo~ de Transvaa.lsche Deputahe Kde J- J < . 1 ; Afdeelingsraad van de 'Paarl
heeren P. JOUllmRT en PAUL KRUOKR) alhier:~ verwelkomen. i <pO:> ooge Paar~cll, van ~ ,tot 4 )Qar ond . .

. .!', ., ' . l5 Jong~ IIleme!' 2~ 4, - .. - ..
Allen ~ie bela~g stellen 'in de welvaart vo.nrde Tra?svaal, worden dringend verzb~ht I O.u~er dt} ~ jonge P';.a','d'eo~i;~"" HIERBI~ geschiedt kennisg~~il)g volgens

tegenwoordIg te ZIJn. , " . i, ' :: i 7 1'flRr·Blaa.uwscblmmol/3 Art. v8, W~t No. 9 van 10<>8. dat rtoor
r P. J. BOSMAN, Hou. Secretaris. ~7,,' Bl'Utne.:; ,d. Raad der Af~l.echllg Paarl, op Woensdag,

Steilenbosch, 27 Mei 1880. ;, " ;, Bovengef!ielde Paarden "ij~prab~t.ige dieren, den 16den JamJ 1880, des .voormlddags 10------~~~--------~4~~-----------~de ~~~~:rnn ~OO~ffl ~! waa~~ ~ lijn nu~ ~ ~ &g~~ ~ Paarl, ~O VHpd~ng

RIJT
" :-';' DL" allen IiQcbt In Coleaber8', HanéAm, en wor- zal worden gehou Jen voor bet vaststlllcn en opUIG. EN it:8 ,ISSU I BERS.. den grpb~e zorg opgehragt. I ' ~e daaraan ?nde.rw{)!'pen OllrO<'rendo Go:dtlrcn. dj 1'. V '~ZIJr:. lit;! deze Af<J&IIII~ leggen cener Bdastillg vau

~, ~~A ' 'ld. per £ sterhng, de helft 'I"an. welker
,; fslager. i opbrengst zal worJ.'n besteed aan dr· dienst der

,Hoofdwege.n en de allrtere helft aan die der
,Mdeelillgs~\'egeD, volgens Artikel (I van Wet
! No 10,18G4.

.. Catbcart

via Mlldeir~, om
Helena eli .a~(Jen!;101l
tu-echemijden,
ANGLIAN',
PRETORIA,
TR,O.' AN, Kapt.
TEUTON, Kapt.
NUn Dt: KUs

, ,

3.'
200

N\T.lL ')'0

ZANZIB~R,'
te 'Dt'lagoabaai, Iflbumb8!.e" Qllilliinll~e en

. MO.I..mbl~u· a8nl~lIgende. : :
.ReIOUrk"n_~IJf8 wOf'!en ui gereikt lf g~r:ti ver.

mlnti-.rtle Prijsen. I . . . I

V"or Vrach,t.of ~8S~:h" i'O~ men aan-oi-k hij
de KIlI,toren ,Ier MTlschl\-pp'j, in de A"~lley-
8traal. " 1 '

TH([)S. ~;. fULL~:R, "
Di,pk [eur dt'"nanl::\'oor Zuid A f, l~a.,

ZULLEN bo
preeent zul

liefhebbers wall.
uit de Marktkraal

Naar Engeland v~ St. Selepá, en I&4eira.

JP.
E :&\on. Maalstoom boot
ANQLUN, -H. OWIN,

G agvoejdce, zal als boven-
. .. gt' eld v~~trekken, op Dings-

clafr.,8 ju.,D1J,. ten 4 uur, ~ uamiddags.fGecu Op Dingsda iO', IJ
lading zal _IDgeno en w9rdeO na 12i uur b
('S middágli) op d n da sr ; vati vertrek. l'as-}.. '" . 'ZAL de OndergE\tepkende
aag)er8 wor.den ven cht aap,' boord te gRain aan 'Ir

d 0 k Al~ D koopen, te ALAP
e ost aal, fred ok, Qief later dan: '3 uur bo

's namiddags. II f' , : vengemold getal Bokkeu
V b ; brngt door den heer p.oor vrae t of ptssage >vervoege ,me;'; sich ..;U' .... L,'f:

A
!',

te K t S ., present zullen zijn. I
"n . a~, ore van e t.o<imliaatmnatschllppij
UnIOn, ~o. 62, AjdderleJ.!!tl'~at. :

Naar Port Natal,1 te M~selbaai en'IOost
Londen aanleggend~ alleen om ~P~-
sagiers -te landen en aan Bootl-d te

i

Belangrijke Ve
; VAN

nemen.

1:\E ~ on, MailstooJb,boot-I Ni--\TAL, F. Owss
G,,!Zll.gv erder, zal ZOO spuedig
m~gel~ k ~l\ls boven vertrek-

ken, na de aankomen van rte; K.M.S. TFojan van
BDgeland. ;, . LEVEND' E

Voor Vracht of P~~e doe men aanz~k bij .
de Ka~.toren van de r~D.nion" Sëoomboot Maat-
schappi], No 6Z. Adrerleys~I'Mt. ,

, 1 ; LOSS~ (;OED
Naar, Port Natal,1 ~lafoabaai, IoZam- Overhexrivier, Afd.

bique en ZalllZlbar,; aa.nleggende te
, Mosselbaai, Algo~b*i,· O~st Londen,. D~,Ondergeteekende

alleen om Pa$gler~ te landen en aan k b b Aban de
B d t

,- oe t e ben le,
oor enemn' '

E Kon.' :MlliJstO!i hoot Woensdag.' 2· J
_ A~RIC~N, . A. 'S MORGENS TEN

..... iiIiI .... N'-_" LElGH, R.N,a. Gezagv rder,
tal als boven vertrek ken ~p WOENSDAG. 2 publiek doen verkoepen op vo.llrtJ:'Alrl"
Junij, of zoodra mogelijk naide aankomst ~an de 200 Jonge Struisvogels, 1 tot
Teut..m. ~ I 50 Aanteelbeesteu .in floede

Voor Vracbt of Passage aoe men ~anrook bij 12 Extra Trek08son
de "Union" Stoomboot ~I4atschappij, NQ. G:!, 6 Do. Trekmerries
Adderleystraat. ., . 2 Rij- en Trekpaardon

10 Fraaije Val'kens
Naar Mosselbaai, AIgoi'i.bati, Kowi~ en 1 Do. do.. (~emest)

Oost Londen:' : I ig~:~:~
I)E I\on :Mailstoomboot I I Span Trekgoed compleet.]

TROJ AN, A D~ LA
'COUhT 'tRAVERS Gezagvoer- ' VOQltTS:
del', tCi:(4in £) .Iunij var! En- Balies, Emmers, -Graven ,

geland verwacht, zal als Élovon vertreH~n na scheidene artikelen meer, te
bet lossen van bare plaat"eltJke lading. jl S. n.

Voor Vracht op Passnge doe menaa zoek
-bij de Kantoren van do LO Union" Stoo . boot VERDER zal verkocht w '
Maatschappij, No. 6'2, AddQ;rleY8,traat.,! ning van den heer J. J.

,_~'" , +-1 400 Extra Vette Kapater100 Do. do. Kaa
25 Do. do. 088en en ,,...,.,~.,<,,.
40 Aanteel Merries.

\' erversthi IIKril zallen _.'_.,11
DEVOS&

I 1880,
:URl<J,

PlaaEa :

Worcester, 15Mei 1880.

ZUID-AFRIl'; AA.:\SCHE

t{ONINKLIJKE MAILDIE ST,

Ilt Kol. Kon. :tail Mllie.

1
1

s in Ian
3j SII~loI~. ~.' Kedjt.
18I.i.- u lerri ..p,aar."., , tel 5

jaar •• 1,~waar,"eru!l~e ~~ale
'. Pare.,' .

Op Donderdag, den 10 Junij,
Na aankomst tan den Eersten Tf'et~n,

ZULLEN bovengemelde Ossen, Koeijen en
~ Paarden publiek worden verkocht uit de

J4arktkraal te W e)l~gton. Zij zullen &oker
ptellent zijn en uijlt te voren uit de 'hAud ver-
kocht worden.

. S. S. l$LI~N.
Wellington, 26 ~ei l8S0 -.

I, J. FRED. P~ & Co., Afalagels.

D~Pá
op den niiddag ,

ZArU~D.¥\.G, ... 26
.' 1. $ET jWELB~KENDE

Eigendoms .Bosch
ii :

Gep.oern~ "Wit Elshoek,"
-I' 1

E$:N !STUK I~R'

Vrij
E STUK

Perceel

lO. Sllgt- t. TrtkesstD

ZULLEN worde~ verkocht te WORCESTER
op

Dingsdag, 22 Junij 1880,.

2.

's MOBqSNS TEN 10 URE.

L. S. E:Q.ASMUS.
Wcrcester, Mei 1880.

DE VOS & ~HERON, Af&lagers.
(lE

'Iledm'ijkeloskamel' " Anl'ora"
I ZAL

, I i r DO~DE[{DAG AVOND
99 !llitgf •• t.te I\.lfls, :.._. til .'A't- ! Haro !)Oste Openbare Voorstelling geven, de

l' ':I~erd,vali! I Eerste voor dit Saisoen, als wanneer zal opge-
4. I ti•. :! Paardtl :~o. . voerd worden:"

"ONTEERD""
. , op' ...: '

M~andélgJ 7 J~",ij.{.aanst., "Een Lasti~~ Buurman."
ZtL de' Ondergeteekend~ ópri.nieide Ezels

, en Paarden, die uit de ~e'a(e Stoeterijen
uitgêzocbt ~~n, en met gT~ote zo$1g opgebragt ..lau \\ïllkelicl's en .Andel'en.
worqenj Publiek doen verkopPQJt .i\4n Klapmuts
Statlon. ODi1er de Paardeu ilijn:ivel'8cbeioeDe
egal~ paren I eij zijn allen in goed;e;couditie en ~OP AANST. MAANDAG,
gescpikt V09f dadelijk gebr4ik. .~: . -

, 31ST.EN DEZER,s. Aik: KOCK. ,
Narl, 19 :Mei 1880. ~, :. ZAL per publieke vendutie verkocht worden

.' , '0 1 de Handelevoorraad. Rakken, (Ilazenkaa-
:J".S~1ttARAIS & CO.,:Af.~gers. - 1 kasten, T'oonbauk, eue., in den winkel in tijde-
, ; . ',' ! lijk bezit I'a II G. C. KEET, bestaande in :

'; , ;~S: , I ~{~~:l~l~~e~oe~~~; Kleederenl
: _ ~, j' Broek eugoed, Fluweel en Buckskin,
; .;' Alpaccas zwad en gekleurd,

, W:.z.LLIN'Q·T~O'~ 'Tweeds, effen en fancy.
'.&:I ! ~" ": Liunen, wit Oil ongebleekt,

, ,. .~ Geruit cu Voerchitz, -.

G".tdrt8. sf~rde en' '.;8,uKtlll.'resseerde Graven, Potten, Emmers, IJzerwaren,
H I 2 !) ;l d Linnengoed, enz ,

i Je.S, van . t., ...Jaar :... Glas- eu Breekwaren. Aardewerk. enz.,
10 Gtc1r,,~srf,rde JCuitip.ard~~, fill 2 Lampen en Hánglampen, Schalen, Gewig-

, tot fi jaren ~; " ten, enz.,
2 Gedresseerde Jl ('rrirs: . F offij, Suiker, Rijst, Lekkergoed eu alle

,. , , soorten van,
(aUe~ ingekIJéht iii hel district 'rr~rnlJ.~,,;iih,0 V.S.) i KRUIDENIERSWAREN.

Op Zaturdag, 5 :Ju~ij18~O.' T'WEE NIEUA;EoOKbOG.KARRE~.
DA01IJl< NAn'E AANKOMSTVAli D$N E~RSn';NTREIN, B 1 Voorrand i I d d b

Z L bo Id
o.i_ , oVl'ngenoem! e oorrau IS we e aan ac t

.vengemc getal .«aar,:!,D en Ezels' waardig Vl1l1 Winkeliers en anderen en moet
. publiek worden \'erk(>dlt uit de Ma.rkt- opgeruimd worden om plaats te rnaken voor

kraal te W olI'ingtoD., den heer M. DU TOl'T, die, bot eigendOIll gekocbt
~ Paardan en Ezels :1.i;II'in g[)ede conditie hebbende, het onnnd.lelijk noollig beeft.

en gesellikt. voor dadelij k geb~ui k. ~,
" . ',f. , DE VILLIERS. FAURE & CO., Afslagers.

P. J. l.AU~SCHER., , I Paarl, 2G ]lfei 1880.
W~llingtQ,n, 20 Mei 1880.' i' I - . _L_ _

J. FRED. PENTZ ~ po..Afslagers. K·ENNISGEVING.
i
: Geassi~aetrde R,ede' f3D II. DEDUG-ER
i ..
I KENNIS wordt bij deze gegeven, dat do
I beer J. T. KOLLERbelast is met do invor-
: dering van alle uitstaande 8chulden; en allo
, personen die aan bovengernelden Boedel ver-
, 8chuldigd zijn, worden bij dezen "erzocht, zouder
uitstel DIet del'! heer J. T. KOLLER (vro~er
GILSTAIN) :e vpr"ffenon, in de Kaap du Goede
Hoop Hankgebouweu, Adderleystraat. .

F. BOR.CHJm:r,
. Assilfnó i.n deu Boedel van

H. HEDl~GER.
Kaapstad; 11 ~Iei 18 O.

AAN

GEOR
gro~ten voorraad
'Schiláers B"enoodigdhedco,

Benoodigde arti Kantoor vali den Af.l"cliogljraad,·,
Purl/ l~) Mei lbtll.

nu II Sattara," J. ·F. P. PEI{OLD,
S~c~etaris.

elt
1

Verf, Ver£olie~ DQO<}wit, Vernissen, K .
~llen in staat zijn den Hlj,ndel te voorzien met

. IJlerpakhuizen,



, l

!
,,
}

VAN ' LAATSTE
Apnl, een

);.nge, "'lJ de booms ; op
JPet eeb O. Heoreu
~l\'e moge komen aál~'IO~PI)fi
jen OadergeteekeJide
"le bIIbjke kosten

IOU er noou
de ~llle

vell'8Clui!~el'le II~'!~!!~~~~O::~~I~ en leidds
., h,Un ongeluk en

.ed overeenko_ met de katl'et ,.an nenzen Zil waren Hen
1o}'nJ -IIan hnal!'!, 01!rerb4Pfden ne ontwltpeD1n~
YIUI de '8iImto. m~ ~ieden. eer ZIJ ID opeeli Jl.
,er* Ilwr.men Rl] Iiioo~ dat de Jle(lenDg op den
lDjletlajCan W8l[ sou \"oortgaan

De heer S ,lemoD Ii'lde dat de l&&tetë eanmnkl nl!'en
mete te doen bAddell met d., kWeflti"!'V<l',r het II UIR

Rij .vmtil' o..el'$'.ll met .1k woord tao de !'o'8<'IIUlle
..an d ..n beer FIlJler Hl] béeeblddljfdejlen Prok G..n
alt hebbenth! be:~ d,.bAt "liD ibet Wll~ pant AfjlelelJ
Spl' had ook voor de PeACOPre.er ..atl ." Act i'estemd
Zi) was ren "pI'rmIJ!lI!'fe'" aete Zi]lnol'l!t tiOef'eJUl.t
wordeD alleen 11'1'&1' ll(J noodljl' be ..enden ""..rd r I'

_. geen no()dlfllhli:ik~e14 '9Or de oDtW&pehln~ v,u
de Buut.oe ge Kof. sf!e .,..eert dirt de nete I'~Fn'
eeenl '11' •• m"t bet d~~:om alle awftl"leo te 'lotl\RP<'
nen, mur Wdroll:! .. eTd :aat dM met In de ,""pt ......

pg4, waTl dat daariD reMgd, dan WIIi! de aete n " Il
doOrgegaAo WIJ objeCteren &epD de ,erklAting do I'

de regering .. n de WIet ~ven Hl] lOU more-n
weer \'nor de P8II'Ce Pr.. Act steFmen Er m""t
zulk eell wet ID bet land Ii}n, maar Ull har!' Uilv f'

nog hIllIjlt Rllea Rf. 1!:era' had meo re .....« ,I.t J

wet sonder ondt!-l'IClUlld Villi kl-nr ,'lU W IrtU I t

P":"t, ..Il then" erKeot de reg"nllll dM III alle-n rl r
10000Thnp:ell bed<leld '!fA! nlJ beWtlllll Uit de ~( •
selve dat II] niet .IIElen fOM Iwart.-n bed eld w,_
Het Will dUI me' Irtco~uellt VIUl hem en Jt) e n

detftteuoere, tel!'en de regenlIll than~ te stem I
ofschoon Zl] de Pesee PM'eerva1Jon Aete h.i!dell h-l
peD pl<886ren oe: ontwapelllnp: WlI8fYOJr bl t (le-t rnd
bad was. niet de oot,..llpenUIg die th.ns door de 1'-_

noll' werd toPgPpAst De P~ Preserration I\ct""5
,ol,trekt D1~t voor Basuliolftod bedoeld $~dert le
Gouveroeur jlesag gekre,en 'beeft o .. i>r l1<8ut )Iril i IS
deze de eerste k8l!r daL zulk een wet,op hen I le~ tp st
wordt Hij weel! <lp de oDkoJPl!tltUtltlinele hnn leh, I ze
randeregennl!' omtrent de compPlISIltll! aan de BH"'"
\'oor hunne Il'ew~n Het "f\~ n'lillt dil b d WIl
weest, dat een .ehn :BeSlltolllPd mgevoerd a u ~ den
die gro<,te begllleeleo raltll~, sonder he. Parlemer t te
I'AIIdplejlen eo ~lI'en h~t "an,,!! ~1Ul de best n Ir 1.,8
vAn lla.sutolaDd Hl) verwllnderd 1 eicb Z er Ja \J,
Te:lnnnt, die toeh een re1l'te.lt!leprde () v ctdl"~ had
jlehad, Iwke d.lIZe Arg'llmentell op du punt had
lI'ebrulkl Het ergst.<> wa8. dat de l'l'g'''nl' die"
]Ulst toejCepMt had lOO kort voor de Zltll t: vn r het
'parlement pe ;£15,000 aan de Tran,kelschc h.lf •
18 Ultgejl'e1'8n, el'J"8t nRdnt het jreld d lor het II I ,
WIUl welleetaan Z'J, die dese resolutie ondersteun ..n
handelen, 1000Is het HUIl !l'!twoooh)k had ~ Itn d-Id
In dergehl

'
z rkeu De oil~aper\lD!l vn I de B, il

tOI! 18 DIet popIlIAIr ID en bUIU>o hst HUIs !le heFr
Mybul'jlb moze lajrchall mll&r bet l8 waar il e en
van deo VrllSta&t veroordeeien hRllr, en hoer I I 1 " I.
deelen des lande Men meest letten op het f~lt dRI
100\'81.10 ..ao de leden die anders ftllll]d IUIn de and-re
lilde stonden, thaos met hem (sprekn) WIlren l le
~enog, DIet b6t Hu a Will \ey:eo de II boor" !lel!
en onderdrukte ben Het W8Jl de rel!'ennfl di- cl n
goeden naam vlln de Kolonie ben ld, elde !lp r e
nng WIst dar er verschIl vnn OpllliP over d Ol c I

nlojl vaD de B&su~08 was , &I] had derhalve w-I I ~

eeDl,le Jagen mog-fn WRchten T' Tt 'PI _ l, I
alleen gedaan om het Parle-m ut In Hn III I IJ"I "t
posItie te bren;on • n, &.UI08 110"0 I .., < 1

punt IDllellomllD, dat bull' eer nandeed ZII h~rl' n

elecbt.s tlld ge'rrftJW<l om t .. m 'l1en pelllt np n
bet WIUI onred ..h]k VAOden Kol Sec hun dnt lp '" I
geTOlO,pn bun Af te 'den om te p"tluoneren II" I R

lutos badden conMltutlOnl'ell1ehl\mf ..id 60 bAdden t n

..oorbeeld g"ll'""",n RftOde jl"heele }\ olollll lJe I ,en nc
lOU er DlelS bll verloren btlbbell, bAil &lJ LIJd _P!?r<t u
Eerst ol\dRt EIJ door bare nielid II en of1derslfu r8

'llV88 IlI\njrPspoord, jTa! ZI] nOll pen DlII~nd LIJd ,\.. "
Besut)S DIet j?eheelzlln wRt ziJ ZIJII moeit" n, W1j Z I)
ook DIet volmaakt Dol bepr Ayliff had geH. ",d

gispte hIJ de WIlArom men de &lsutoe OIet hJver den Ill'< Id leerde
werd, al8 dIe oowerken 1 WIst bIJ dnn Illel, dl\l llisutoll\ud b.-ler

llebláoaeriDI! voor de Ilecultlveerd w.s Oftn d .. h"lonle P IJ.! ontwApenII!!
motie I WAS DIet de eeOlji!'e gneve vlln de Bllsut, ., mARr de

vao Mn- steeds ntéuwe wetteo die dllar _rden III werlol ~
1I.I\1DIlI!DO,mEID (lebrlljl't Hl] bewonderde de mllllopltJke houd!,

G<)U,it'l)f!DOe[lt nn Kol Grlffit,b en dl'n hper He~llmlng, want I t
verelllCht ~n deze dAgelI veel mo ~ .. >or Gouvern
m~nt.sAmbtenl\ren om hun (levo.l~o mt til Fp" k n
al. ban l7eyoelen VADdat van de Rey:f'TlIIIl verschtll
ZIJ wAten dRt Zlrtlcb blootetelh n aan de lJ. <l9aArnljl"
wl'tlAk&ucht vlln de nJlI11.ter~ Dj! w.ofileh Ike I 1 I

moesteo me~r IUl.ndsch, WIjden Mn dl' qUP611PSrAil de
ITTen~n De GOllverf\enr zeilt In 1I1~'lIp"ech, dRt de BH
:tuto8 lI'ewllhg l1]n. hunne "Ilpt'nen IJf le Ilet~n, I I Hr

Kol Gnffith u!!'t het l<ljl~no.el'(le.tl'ldt Spr cr I
seerde de woorden van den Kol Sl'C op d· plt&
De Kol Sec bad zicb dllftr de vi'rteJlPn"'ooTdl~t T \ n
de KOOlnjl'ln ;.reuoJemd I'n hftd dllJlr ;gczt'~d, J ,t Jt 1\
nlOl!'In ('0 geheel de LngE'lj!Cbe nIltIe de ollt"fijWOInr
Il'0t'dkl'urden I hl] hRd dus de ilUut 8 nllsl"Hl r le
ontwapf'Dlnll'lIpohtaek 18eenllll!'tl en )t\(bnrll~t' p 1111 'li
mt'n ontwRpeflt de lDb.lor!Jn)!l'n, ell l:oodra Olel Z.
noodlEr hQeft rot>pt m~n h..n tA hnlp Iltl Prol; (,
hRd Il"zetrd, dllt. s..pbuuJ.l!ld jlPclinnakper I zal,.. I' I,
Mil&!' volllen. de wet knn ml'n IlI'Pin Illld c nft.1 n
AI8 eell atraf Nor opro, r Oe Pr k Gt'n hAd i! Z' d
dot toen het IItnd Ln 'e'ech wer~, elke dUim ~rcl I~
'bet eigendom ..all de Kroon wk'rd Hel" kS j"
jlrootste dWRASheld dAt le ze!lZPIl le it I b" f ~ In
priVAat eilleodom heh lud~JI )le III~tl ,r! nll't I p'" k
18 nu DIet voor het Hu P, alleen elil 'I W~P' nl) I le
heer LaIDg h&d gezt!l/d dllt d .. wb orlin~t" IJ I t

onderdrukt wOl'den , mllsr spr, keI' bl VI t t r~e d~ J
wetten drllkkend WAren, lIlI ..s hlllJC nf mil de ru., r,
wlLllrop de ..ertlChlllellde maglstmtell die wette Il ha

gl'kTllFell, eo nu hllJlfden Hl) we88 op de JlIl .... et eo dt runnIer ~R~

moesten \vIJ b,tl\len voor :WIni', gemllAj;t door de ZIJ werkt .. lJe Sec Vlor Inl>lorhn,! n hRd ~.z,

ibRnrltl'aats op de Diamlluheldeo Meo moest dt! dAt hl! Illle lllhoorhngen WlIlJtrouwd.. 1111 lu lilt
cpohtl~k volg-en van SIr Glorge G/ey nat WilS een I Blue BJOk pAlMg~8 voor ow Le bewIJZl'Il, Jat le
,gematlgdll en regtvaardlge P':'litlek Voorl.,dell laar IlóIooorhngen, de EOl!pl·cben. "dtl p:roo~lt! I..
;hebben lVI] de 008tehlke ledeD (ieze qUlllltle laten I naaM n"emd~n en lIlete b. Ler dAn de boeren Op z
!be8hssen eo zIJn Wil nll dlente'ngevolge In eene vooretel verdlUljlde het 11 u!s tAlt worgell
betere p!lsllle Spre~er begon te gelooveo, dat de I '
008t.-lllk~n llll't te vertrouwen WAren m~t de Inboor- VRIJDAG 98 'lEI 1880
)lIIgen-qttt>stlt' Als spreker een OostelL]k koop- -
mBn WRP, zou II J toor de ont_peDiog tI}n • w«tnt.<ll1s De heer Mol~no w"rd jC"lntrodnceerd d or 0-"
Zil onLwapend wnreo en al hUilDe oude gew8ren H H Mf'rrlman en Áuret, Iptrde deIl ",ed ar eli I" J

op:l:egeven baddeD, :<)udeb aiJ andere en betere koo- :ÏIttlDg onder top.Julchwg Tan het HUIS
peil Strenge wetteo zotldeu niet beletteo, dat de Pe heer Auret hlld ....n peflll .. VADCarnal' "
Inboorht1lltln ZIC~ wapeoen lIanscaaJten Onze beste om de Pacbtwet vftn Kroonlauden te nmender
politiek IS pentÏ kraehtl~e, mAIlT te(leh}k moest'!o KeoDI81{evIDil werd gedaao van oomge V,) HSt

WIJ edelmoedIg en Tt'll!tuardljr Il'llodeleo tegenover DE CONSTITUTIONELE QUESTlE
de m\li:>arhulCen HIJ bIltoog\1tl, dat hst mlDl8tene
Inkonlltl'lUtlOneel jlebl\lIdeld bad, De onAfhao.kll~ DE ONTwAPKNI:NG VAN D. BASUTOS
hJ'kbeld ' li het Pllrlemeqt tt 111 gevaar, en Kis de De heer Solo<mc,n 1l10g voort en %e,de, dat I J
Irejl,'enll" J~ moorderhéld Ilreejl', Io1)Umen Zicb Illter reed. ID antwooTd op ZI)O rf'qulsItle aange to nd bhd
b<lklAjlien Het groo).ste l~oorr~l!'t ~~n het HUIS IS dat de re,!'enl1~ de PeRco Preaerv~tloll Áf't v"r I
ftanl:!'9111ód, daar l1el<l mtgey:e ..en IS Z lodel de toe lIltlegde. Al) Weell op de verscheidene ....et I e
stemming van het Parlement HII ben-tlp Zlcb op de IOboorltnfIen onderdrukleo eD hun hpL IRSlI" Il

de v~jl'ere vQOrata.ndel'l! 'Iln VeranlwoHdeijjk teo, ell hoe die w~tteo "ll'I'kten bleek Uit ~t C
Goavernement, om $.'ln sIJn! zl~de Le stemOl ..n eo lende zaken, die fOOl bPt Hoo!!, 6..r~pI8bof,~ n n
de rejlteD VIlO dIt films en bAt rolk te verdedigen waM'n Een kmd, 5 )I\reo oud, WIlS ) dr"
EIl] ;" ..Ide IlIet ooder dl! l>blil\ntooplsteD, enz, ~"r - Landloopel'8wet veroord8l:'ld en 1l"8tIaft d I' cl n
kend worden mAAr hl) zou .. )or de resolutie ..an ~peclal~n vredere!!'ter \"8.11 Sutherlar.d • IJ jl Ilt k
d"" be.r Fuller stemmen 15 Jl\llr gpleden Z'lU VHD de Rej?el1n~ WIlS .. eel meer' vl.!orous i, I
jl8811 bUltenhd bet (lewRlIgd hebben of er OOIt 8aD I-IU18 eli het land beFlyrdt' IJe Prok (_'~D
gedacbt bebben, milt den heer Solomon voor 1'80e d .. Kol Sec en de Commll!8l\rls vo 'r Publiek" ,..
kwestie 1'18 deze te stemQlell, WilU' dltl LlJdeo waren ken WAren aUeo Tan gevoelen lveralJJerd
!(elakklg voor eeuWlI!' ..oQrblJ WItren 1.Ij met spr IH-r, thsns tejlell hem Il h

Dtl heel' 1\1 de Vllbers telde, dil~ hllmet de Oppo- Sec bnd gezegd op de pIleo, dAt de I!'ewer ..n Rf""
81tle steo:men Z,lU Waar, .. roeg }lIJ, WRl!het p:e..aar, men moesten w rden "an dil ~Ut08, omdftt ZIJ kil J
dat de otlLwRpenlnjf Ten de B.tautbe noodzakelIJk hlld ren" aT.m, en toch ..dle kinderen worden te I U I
gemAAk"- HIJ blld vroeger mel Ileloofd 10 Kllff~T- roepeo 81& WI] ze n"olhg badden lIJ (nze 0< rl
IOyllh~lt, mur bIJ was tbans l)ekeeri en ;reloofde IJ\I be!!r wog had jrllleg'd dat de BI"ut • 1 I
thans In BIl8UWloyali'telt. .al) "'III daartoe bekeerd lIChAaM en te njk waren, dllo dnt de Rpe'er "iJ 1
dOor de I!pet'ch \'IIn deD héer Walker \<oor de layah- hunoe wapeOén kon 18ten beholldeo A.I. ZIJ lu
telt wijde de rejCetlDjl" beD b<lloonen met hen ~ barbaarecb wal'en, loudeD II] dus ID Uni e WRp'" e TI

ontwAj>e:nen De &I,tltol! b~-den Ilch <Jp dit HU18 Ileo behouden De Kol Sec bad een8 t~ br I" '
ooroe{ieo, en dllArom $oellten lIIJ Ileo met relluaardlll- town geuRd, dAt hl) nooit de tn~rhn:en I I ee I'

bllld bewdelen leder '()o!{erduo hl'eft IlAnllprftaK log zou te hulp roepen,en hl) had diiLtoch la"H " ..ca n
op prql.ai;:ue. hl IS bl] JWIU't AI"'wI) huu rey:t doen, en als ZIJ ana te hulp komen moelen WIJ h~n ed lUl "

1001.Dc d. kfttrers het PIIHewpnt leeren re!pecleren dIg behADdelen. Het 18 onmogelIJk dllt de Il" I

Er wáren IbAns twpe depqtattet, '<lekende bij dIt OlD' lIeg eo kao de lOboorholleI) kunoen ZICU ""I""
HUIS eo hIJ "'88 pr troUicu Parlement moest nen weer Il8.ll8Cbillft'o wanll~er ZIJ Wlilen ~It hu n
mllkeu dat een leder ..an welke het Illet belelten 1\.18 "IJ ééo ~tam onr ... t II"'
klM88 Qf klrnr of "preker, wui behftnddd bebben, d 10 "ol)rt dAAruIL , t

k het mllll~ dot WIJ nlll'iD onre:rtTllardig m }elrn b~bn n
regt hudelen IlJe FIOjToes, ze;.t Sir &1'11', m .eten Ol '''" I 1

'm,mn,An mnM om w.'rdtn omdat Zil anders hun n.J&DJ~ de r xlu
Koffer. zouden IIl1nvllllt'n, mAar daL liiTfull e)1 .. !

It"oed (lehanoield stelh!!, met Villi tOE'palMlljI' op de Basnt',," lJe 0\ b r
UIt te ''''ereD D geoes Protectwn SoCn!Ly w .. de eérsLe die de RAud" b

VAN DE BESTE ~W .ALITElT. to Koop
bij deu Ouder gctêckende

J C PITON
Kast.eelstraat, Kaapstad

Pi~KELA!R,
Te Koop 1D de ralihw en vaD

LO\(,,, Cd{.HIII & Cq,
30, I ", ~e.'t lilt

SN,OIK

J1lhJ 23.
PETITIE

H. RuiERifI,
KOOI1MAN,

SCiU;I,P~- IN ((llUllSSU: AGtN I,
No. 55, ST GEORGESTRAAT,

Teeenover de Zrud";,Afrikaansche Ban

lNDIEN er eene staatkun
aan onze mede- AfrIKH.I"U<LJt'II"
dan aan iadere andere,
het hgtvaardIg OIl
Pil het steunen van ""UH,KJ1"li

gen, zon ier daar*aar
te doen Zoo passeerde
van Stellen bosch l~atst
gunste DIet alleen ran de
waaromtrent gee-q
staat, maar ook Ivan
Regeneg die acte IQ LU"I-'!"!'''',IUI';

nog gaat brengen
gleep men, wat I het
resolutie was, of de rn"Ar·tji:l,,·I'PI

betreurde den door haar
betuigde op mannelijks
daaTomtJent Zoo onder
hJke Stellenbos8chers
geest, Diet er van dTO'UU1J'~IUI~,
lets anders zou worden
meenen dat oproerIge
wapend te worden Doch
dat de petitie e~genhJk
drang Dit te oefenen
betrekklOg tot de mo
Fuller over de lOoonstltu
van de RegerlDg ID

dpr BasuOOs, of Zl] UI

toon hun afkeurlDg v
DOg toe geen en kele
Parlement IS opgedaagd,
een aanlanden, dan zal
oe weIDlg waarde er aan
Zoo deed men te S

helaas I te W orcest.er
toe Daar ondertee
maal zond zt'lfs ter
petltte ID zoo bUiten
gesteld, dat de
dezelve aan te nemen
van Worcester Zich door ,mi'uJr",rl

konden laten bewf:'gen
dlgmg tegenover hun
tegen woord Igers, belt
begrIjpen De heeTen
VJllters hebben van
waaTop ZIJ :A1ttmg
getoond, iJat Zl] man
keh]khOld WIe was het,
gen IOval JO bElt boofd
dlen Zl] meenden dR.t de oa,nUleIIIU~~tll1
germg betrekkelt]k BaSttVlJlU1JU

Dlale ka~ tncon~tltutlOn
ZI]U,ZI] ZIch van die meen
en 10 hJnl pgt!'n st -
omdat een 18de deel
zers zulks verlangde?
petttle-schrljVer OIet,
pennevl acht het voor
de Vllhers m08_:l,ehJk
te schlagen? "'T'>

Maar Wilden \do 110
\verkeltJk begeeten,
vel tegenwoordtgers de
zullen steunen ~ Is het
de RegerlDg magt to
gaan wIkkelen 10 eene
voor dUIzenden pon
het Parlement vel k
~IJ lOdel daad, dat
kam zullen WOLden
Gnlekas en Galkas
op gezet, een vrlend"ut .... ,'-'"
vI]andlgen stam te
dit laatste, al mogt U~IU,"IUU
worden gegeven tot
een op OIeuW ?pkom
gerl] en tot n1euwe
wo bl geeTIg de aCCI]nSQe~8IS~I
en verdnedubbeld te

Zoo neen, dan zuil
dat de Speaker bUil
'11'01 pen Zoo la,,,
wooTdlgen Zij met
W orcostersobe boeren
laatsten nu werkelijk
of ZIJ de beeren Ah
een contra-adres zuil

",. hoeft twee zlIken Villi pl"hehng
sicb !!"~bAd Dond- rdAIt liep het on-
vrouw met name Mar)' Green,dlfl bl)

.....""'''II.n ..... In de kapelsloot doodgevQPden "'fI's
brRgt de getuIgenla DIet &lIn h t

liep bet. 0 derzoek over den dood
Jamieson HIIAr man, DAniel Jaml&-
tlr, seide, dat bl] den dag te vor~n

4 uur tbuis gewe88t eo een 'kwIittIer
wsggegnan was, eo ZIJDe vrouw III goeden

,.,.110[""'" achter!!,ulnteD hsd ; maar dat hl) IS n~bts
12 uur voor goed thOls komende, hjUlr kamer
binueu gesloten en haar zei ve hllif onder bet
ddod gev lilden hod ZIJ \\'11.8 de Iantate jMr • f

den drank verslaafd jreweest.-Ehr.abeth
wie Jamieson mwoonde, bevestigde bet

1 an !r en 28 M~ 1880
£ • d £ 8 d

475 bA ,\RrdRppelen PT 3 ha 0 {) 0-1 1 7
2! Ibs BIJenwas, per Iii 0 1 2 - 0 1 2

Eenden, per -tllk • 0 2 6 - 0 2 {)

Elleren, per 100 o 18 4 -1 o 11
1 vr Haverg, pr 100 Ib 0 611 - 0 6 11

Hoenders, per stuk 0 1 5 - 0 2 li
3 hs l\ltehes, per 3 hll o ]7 0-017 0

06 hs UI)en, per 3 hit. 0 (} (I - 0 8 0

PRBRKllRURTt!N OP !\IoRGRN -Gro'te
'slnorllen~, Ds Stpgwnnn, Eilllaisch, ys Stell~ll\nn ,
'sMonds, nr Kot:l:6 -ZeepuIlt, Dr hotzé -I apen-
dorp, D8 Roux

GflOF.~"rU:-;T -1< erw Keobel neemt morzen
ochtend en Ds P Roux m den avood de dIenst al-
hier WRIIT

IN £JE DUITRCH E L 1(F:nK zftl morzen voor-
middag' teil 10 ure en des nvonds ten balf 7 ore
G idsdienst gebOlIdeo worden IU de Hoogdultsche
tilRI

S~OnWRGlF.r.EN -SOl;ner8et Oust knurt teg-eu-
waardig ter-eben viseh per spoor VRn Port Elisabeth

IlR WI1NJ30UWRRS-Vv.nR1'.NIGING 't'rnallt weer £2
pel aandeel op, rnakende t~ samen met bet ree Je
gestorte £0

ONDKR DI': SCHAPIIN op de &nt~bokvlakte IS een
zIekte oltjr<'brokpn WAllraan %lj III groote getallen ster·
veD -Pt B Advocate

WOODSTOCK HOUSE -He~onder dezen IIl\11lD be-
kende laodlloed DablJ deze stad 1.8 gisleren verllOcht
voor £1500

DE WET ter voorkommg der verspreldwg Tan
Rllo.tek~ndlJ eo beamettehlke ZIekten IS ..an krllcht
geproklameerd III het ,dQrp Iln dlstnkt Culesberg

Dl RI!DRWJ I[F.RSX.un:B .1AURORA" zal Dondilrdago
n,ond opfoeren "Olltedrd" en "Een J.,astiZ8 Buur-
lDkn" DIt 1a de eerste fooratelhog voor dit 8\1Z0en

ALS VREDERKGTEnB alJn 1I&0geMteld de heer Ry k
Momng \ oor bet dlstnkt Gl'Mff RelUet. Dr H
J"n88 vo~r MIddelborg, de h&et!ên T Wnght eo
A H Duthle voor I{oysuR,

Dp; NOMINATIB uil kllni:hdaten. om wljlllD den
heer John Pa~r80n op te ''<lIgen alB vertejleo"oor-
dl!ler VAli Port Eltr.abeth io de 'Vetgevende Ver-
Jl"nd,,,,nl", li biJ proklamatIe bepaald op Woenlda~
30 JunI] IIAIJst

NrEOWK INSOLVRNTIK", 27 Mlu - Fredt'n~'k
{theli te Oudtshoorn, wlllkeheT, ~huldell -£1837 3~
4d, tekort £603 48 6rt "VII helm Jobs Kemp te
Htldelb"rll, vrachtriJder, eehuldell £182 128 (Id
tekort £30 5s

SPOORWRGTAnIItF --Ool{ In Ultenbftga wordt ge-
IdRag-d over de hovenOl"tlllé elschen yan bet spoor-
wegbestuur, maardl\Rr betr"ft het bt'lwaar de pA88II'
gtersvl'Rcht Er I!'AAteen melDone ter teel,eDlog rood
OlD redres te vrageo.

TE GKORGKSTAD 18 vérl~den Zat'lrdAg eeoe vergs-
der ng van het pubhek gehoudeo, wnar nel' vetllc1n[.
lende resoluuell ZIJIl vR8lgcsteld III aat belang v~n
spoorgemeenschap III het III,!cmeco An vnn dIe tu~-
Bcben MoaselbalU eó Khpplf\l\t r1a George, Ondtehoorn
en Willowmore 10 het bljzo!lder

GRIQUALASD Wtl.8T ~ V I\n daar schnJft meo, dllt
Mn de OOg"SltlllrP :lote scbj\do 18 jledl\RD door <l'
he"lge Ic: url" ~n den"stroogt;'11 VOfst Dtl mIelies llun
scblln:1!ch eft uo bet kRllerkoorn zal niet veel tereltt
komen, oJrschoon het nOll te vroog IS om ttl voorsp~-
leo, WRt de oogst 1111 oplevereo

DR TItIt1.nolmItN, die 11111htt'Rn DamaralRnd liJn
terull"gekeetd de fl\mlhes du Tolt en B Ipyaen, zIJn
jll8tereo door de Hulpcommlssle per apoorlrelD IlIiM

Beaufort West gozonden, om vftn daar per mUlI-
fZelwagens de reIs onnr Pot.chefstroom tv('ort te DONDERDAG, 27 MEI
zetten • PBTITIEN

KOORTS TR WATIIRBKRG -UIt het rapport, on- De beer Barry diende e.,ne plItitle In alt ,Voteeater
1110gBd lor Dr Kav lUuI.RRode de koorts tll Water- teil gunste \1I000LwnpeDlujl
barg llelll1bhceerd, blijkt dnt hll 3(){) manschen onner De Speaker -Is dRt de petitie, die bedell ulc.rgeD
zilne behnnrl, hng gehlld heeft, waRrvan er slechts 10 In de Cape T,me3 vpr!iChenell IS?
gest nen Zlln De ben,rt!ln, die v)or eeDlgen ttJd De heer Bl\rry .,-Ja
III omloop wafen, betrekkehjk de groote sterfte, De $peake -DaD kan Ik hallr Diet ontvinllen,
schijnen dus z~er overdrev~n te "Jn geweest 4 lar 111 eene rOl6eklie 18 op zekere ledert V$O het

1100GB TRANSPORTKOIITRN - Uit Marltzb lhm Hilt SPIJt mIJ, dat ZIJ als IDgedl6nd j(epubh-
meldt men, dat het trl\n8p<ht nAAr het blonenllnd c~erd Ill, want dllt lS \lelle re61lktle op deo Spenhr
moellell]l\er en duurder "ordt De plkhlllzen IIln Mlln kiln eene petitie drukken eli verspreId"'", mARr
vol !z"wderen eo nlUlr PretorIII alIeeD wachten meer aQodm gezegd wmdt, dllt &IJ 1II1ledleIH1 lS, IS lul~.
dRn 100 wngenvrnchteo op vervtJer De PriJs Vlln een refttlkue op deo Speaker In oone pe~ltie m g
Mafltzburf{ naAr Pretoril\ ~drllllgt voor het transport olel. TIIIar bet!(eell door ledeo ID de dtibaitlUl nn
VR<nelk cwt 268 (Id het flulS geaejJd IS, verwezen wordeu, betzIJ RI.

BRIT8TOWN -De boor 0 H VlIJDeo hield eeo k}fLg~, tegenspraRk of aAllmer~lllgen mllkeo DolslI
goede "l;lpdutle op de pla.ata Leeuwfontelll, Bntstow t:'ltHI hevl\t Mnmerlllngen op hetgeen door ;zekere
op deo 18den MeI II Djlar Wll8 een goede nn~",naf" tin gedllAo IS, en daarom kan Ik hRAr nUIt in Ollt-
en het bieden ';lDg flink Be]RRrde paarden v~nllst nemen
VIlD£10 tot £19, kaheren,no)l met twee jareo ou'! lJa heer Horrneyr dUlDde eene }lIltlhe In uit Stel-
lOs e~, kOel)ell eD vAMlen £6 tot over dd lephoseh, mhoudsode verzoek om de Accl)ll8wet te
een pl\M' Iwarte ve~ellll, olIltrent eeo Jllar oud, berroepen
oOl!'eleerd, werden verk,cbt v)or £25 KKNNISGBVlNGEN
mels li }8e on mor-iiam.la a 15a .-Me'fU9'dcU'éld. De ~eer Hockley gal kennl! no

THK).TRF: ROYAL ~Dollderd1g avond t1'e1.lreli]k heL o\erbrug.ren der
SIr- Bartle ell Lnd:r 'Fllera den schonw :A.dehllde
ello v<llle zRIII ell de aanWel.l)len, ,u"cuU'U~C De beer Sauer vao eene mOtld om aekertl o~avell
de Gouverneur, gaf~n hltjkell van groote iDp,enom,m ..:l1 ~trelfilnde de lloerenruitertJ
held met de opvoeflDjl VIIO"R ,tt s
II eden ltvond komt dat !tuk stelltg voor
maal op het toooeel. te tam en met het lacb
kende nnstukJe "TI,e Itttle &ntmél' Voor
dag w,,,den druk plllAt8en besproken voor de
lIog lian bet beroemde eo nieuwe dmma
Woman of the Peopl«," dIe on. beloofd wordt
groot SUCCel!te zulleo liJD. •

CnIl!iESCHII AJtBro:mK.s -Door deo heer W
Thwlllt8, Villi hlU\p8t11d,.IS IA\ Ikaurort West ellne
gilden ng YBO bet publiek! belegd, om lnll"ht.>n" ..~
golv~n &lIngsaode bet thl1ll8 ID begill van Ullvn ... """,,n

jl,'ebT&jltw\lrdende plan oml arbeiders VlD 1ll!,.TbAn.t,,"1
sool1 UIt CblDS herwnArts te d('en o ..erkomen
de ,eTW'denng DIet lang geooeg ,oorntt bekeu
maakt was, WRren Ol~t reel belangsteUen~en
komeo, eo dur de boel!én de meel derheld
gaf dol beër Tbwl\lta lllne ruedodeehngt!n en oDInelille-
nogen ID h..t Hol!and~h; Daar de aft[lsts&o(1e
OlOg ,w den Jfeld een
Digte ul, werd
tea. te makeD tot

J. A. DU TOITJ$mpRtVAAT LOGlESHUIS, 28,
STRANDSTRAA.T, nog geen

minnut van de Ratlway Stab!', vroeger
Bxrt.srt'a LogIeshOis 1WRat gee' ekosten nan
gespaard zIJn tot ID- en nitw endige verbetenng
en gel ef Termen billijk

N il- peciale schikkingen voor Boarders
bij ,le maand

OVItRLIJOKN -De Echo VRI)Humnns-
aan de h.l\Ilpsl&d!cbe couranten, bet
te nemen -1J'1OderdR,! kreeg onze ma-

dat dell dR,!' te voren eeo longe t>Ult-
rood 1!che"teo. plotseling \)Vef-

wae HIJ \VRS pn~ VRn Port Ehzabeth geko-
duinde Dli LIJ Ic , ti er Hendllk Mt!.llllr op ~hp-
en bad bij bet IIISj>l\nllen der pAllrden fen t~val

.1!'8Krll!lell. Moln hnd bem d!ldeh Jk lt UISWl\llri.~gelirsllt,
was bIJ W~ID1ge uren Inter ourll!den De

1kt,sgl~ne:f'.J!~ser, dr LIttle, bad ltJksehoa\\'lo~ I!'t>-
bevond, dat gezegd toe~al, met welke

oD!!,,,lukklge bulll'ht WI\.8. den dood vetO(lr~
De arlll" mnn ,..as slechts 27 l,ar'oud,
ZIJII ze,!';rell nl\n den heer l\l.eljJ3r dn.,. laar

ndtl scberp.chllttenl gedIend HIJ EtHdl)ook,
111 Knapstad woonden, OlMr 'Ïlwft

''Vllell"flfe Il
HOOIW -De Cow fIIlt verheu;t zich, d"t Ds

bet beroep nllllr dol N G Gemeente ITldAAr
en w~nscht die gemel!nte l!"el~k
bt>Z1t VIlli een zoo bekw~m en

'A',Ah<"'" mao Als dol Eerw hder eeo ll)Rtl IS, dIe
ZIJII beroep, voPgt de Courant er biJ,," UIl

VIndun vo r de eerstvoll"ende t"mug
bUiten de zorg V:JO' de geestelijke beboef.
gemeeote, zal hl~een WIJd eli onbebbllwd

:nnkm,,,,,t,.r voor het Slichten vao eeQlge 1!"0~d6
111 dit (hswkt, bet gebrek wRaraAn d~r Re·

meeD~ tol groot verwIlt strekt "-Dol MUDlelpale
C mml$!lllT188en en eemge andere beIllng,lell~Ddtlo
I!lelden verleden J)()nderda~ ellne 7:.,mtlnkomst lIlet
dan -lIterMu\Vkundlgen Illgt mAor. dell beet Gdmble,
en zuI~ lOgev llge een op 18 Ftlhruanlll jleD)Wtln
h!!sIUlt, om dill' RefIenn;!" te v~rzoeke:l, eso lOgemeur
Rf te zeilden voor het opml\l,en elloer kostenooj[rQ ,tlDg
vOQr e$l dam In Sc)JoeIDAnshool., teD elnde<wltter te
bel, ,men ..oor IrrljlRtle en hUishoudelijk Ilehrmk lJe
he~r Gamble telde, dR' hll de hem toegt!z l)ldeo rftp-
porten ~elezell hnd ~II dAt, als de comml8Sllrli!Jl!lenIn
ern~t waren, het schemll van d"" bepr Meh tit jUl)!t
VRO dulo ard WRl!,als IIIJ el een zou l\llDbevelen, en
dus 10ti bIJ voorstellen, dllt te onnel z )eken De ver-
(lIldertng kon bet echter met dRdt!h]k eens ~rdeo
en WIl8 toevalhjl ook 'te veel I!"OCClipeerd met ~ ver-
kiiezlDgen, I)odat ce bijeenkomst tt t Vllle'8dnS' Hr-
dRag-d werd
I

VEE EN LOSSE GOEDEREN

DE VOS EN THF RON
MOl 29 -Woreester, OsselI en KoeIJen, van

C J Gerber
JaDl] 2 -O"erbexrI'leI' Vee en Losse Goe

deren, vali S 0 NAaJIt
JaDI) 5 -WOIcester, 088eo CII E:oeljen, van

G J ]Jotter
J F PF;::-''TZ EN CO

Janl) L-Welhngtoll, Ezels, ~an ~ C Ham-
man

JnlllJ 10 -WellmgtQn, PMrden en Koep
-van S Klhsn •

DI VILLIERS FAURl!: E"f CO
Jdnl] 2 -Klapmuts Sta.tle, Paarden ell Ezels,

van P A le Ronx
JUIlIJ 31 -Paarl, Handelsvoorraad, vali G

Keet
F L LINDliINB&1 G RN CO

r~nlJ 5 - \Vorceater, KOopllm:msWIlr8n. enz,
van ERenDlng

G P VAN ZIJL
.lnnl] 10 -Cogmallskloof, Paarden, van G

S. WolvaRldt

was om
der lede!1 ID

van deu heer
le handehngt'l'l

de ontwapemng
op zoo beshsten

stap, dat tot
petltlOs ID bet
komt er HU al
precies weten,

hechten.
lenbosch Maar
het wat doller
eu DIet slech ts,

V ASTE GOEDEREN

J S M ,lt\IS Ell CO
JUD1J 2 -Lady GrQ] Hing Vastgoed, van

J J de Vllhers
J r PENTZ t:s co

Junl] 2 on 3 -Wcllilllrton VRste on Losse
Goederen, van E C le Roux

DonderdIl!!",
VtIJdail,

27 Mei 0 \\ Rl!'en8 14 KArren
21l do 6 do 14 do

M... 31, Laatste K WAnl"r Ou Jm voormilldl\jls
Jonll 7 r\,-uwe MMn,lIu 9m nftmlddA¥8
JUIIII 15, EeJ"!lte h wartJer, 11u 6m nllmlddags
JUDIJ 2'2, V ,lie ~Ilall 311 Om namlddags
JlIOIJ 2\) LaAtste KWRrtwr, Ilu llm "Qormlddags

~ I

SHIPPIN_ !N'l'.&LLIG3NyZ

TABLE BAY -ARRIVE!) I

May 26-Baron Abérdare, sh, B Btom6eld, from
Lolld~n March 23, \0 thIs port C"rgo jfenfl'al

2'i -Eb.-r r\.us bk, (l~S tQIlS, A M"fA!881 MaTch 11,
te this 1>',rt Cargo co"l. ,Jf Andere'n li; Co, &jlents

27 - \Vlld Flower IICh, 86 tons. J ]oo.n8. from
~ef'8 !sIRnd :\1"y 20 lI) tb IS port Cilr~ wleckage
ftom Clyde &lrTV '\: Neph-ws, Rjl'ent! I

27-i\fncan UR\ISt, 1,287 tons, Cnpt RA. Lelgb,
from NatKl l\lRy :?-.!, to ,blS port Cargo general
Union Steamship CO Rfl"ent8

2i - HarkRwA' bk. nil tons, Capt W Wllliam8,
from SWAn8l'a Feb ('i, Haven March 8J te PtlD.ng
Cargo coals Put ID ft)T repRtr8

TABLE BAY -~AII_W I
MI1Y 21-Hother I)Jn !!Ch, 142 tons, l1lapt. J Han-

een for Loodon CarJCo K..neral I

T\VUDI BZZINDINQ WJNT'BRGOEDlltlN -Tbanll
ootpakt Stel kc ];a'l'Zeh ,all lI11e
lf.ans eu Vrouwen (tegeo de
Kontant), Warme WmtilrkleeJ
pen, Jougeheden ea Mannen,-
Jl\lISen, BltatJe8, Mall~lell, W Ilrk eo q.eIU!111t1'lten,
Blikken Koffers Goclikoope Kmten, KRr""'t.a •.,..n
eo Z(,lldoek Tassch'ell {de
ltad), In PACKH "M &; Co
II1J", A.ddel'leystraat, vali Cf' ""llfl,(JS~ra
N B -VergIs u DJet 11 il.t adres.

stemgereg-
"'a,",,"n> gescllledt

zIch van
vóór den

t._'_ .,~"._-~-- Inzenden
aandacht on-



30 nam

Bend Or

81ó nam,

E d
le vraag omtrent

I
(W: bsters A lit ur)

Por Elizabeth,

8 Agelltu r)
Plrt T Iiz, th 28 MCI

Du mu lboo Edmburgh ostl« gIst ren Id
dUI{ Ultgo toonid De aisaglers van hier ZIJIl
de familie Fo rest 0 he n \l{yer, Putte
P dit de b r eli mej Jones

~
C f\1';l~von
ndilretJ
r~tej~"n

II '

lW 006U'TS A elltnur)

MosselbaaI 28 I 1880
De choener Ag'l s reu avond UIt ez ild

a
8 omboor JLelrose van hot Ooste aang

OD n v Il mi.Ida 12 uor u r Kaapstad
rtrokkeoWEDSTER , W 1 B

n oek VRn den beer
rschnften vnn bet w S

(
lKWALAND

ebst"'8 Ag~ntuur)
Kirnberh y 28 lf el

,ft. een lit bstl!! oog ..

II

DE SPOORTA.RlH
'Waterva,

n
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: (Pnal'l) 4 stemmen en Di.
i Olivier en de Beer ~k êéuI briefje werd vau onwaarde
i de naam van .. A. Radloff,
! ven stond, die 'onbekend is:

inllo~iIIi(Hlente I overj;tallDde, kregen Di. H

V...l',,"-I_ oitv·Qt,rigj" Illtb'~!ele , elk 7 stemmen; va~ Wijk 3 st.€,nr'me,n
.... ..:i.__ lH"a .... llI!.'n~18 ' Kot&-e en Ds. Rossopwelk 1

stemming overgaande kreeg D ....!.k.ft t.

rees Il en 0.. Hormep 9 nn''''' ...
Moorrees, hulpprediker RaD de
is dna tot heid er en leeraar
beroepen. en de beroepsbrief
Wegezonden. .

De toe«t.and van. ons
Het dorp wemelt van
doen dan drinken en te Ini
Onze ml\gistraftt schijnt. te
doeners behoorlijk te straft'tln.
in de Z8pjingakapeI ouder de
ning lawaai had gemaakt en
lijkste qlpekwoordltn, en de
geslagen,had werd slec'ita
'wee dronken kleurlingeu
Willemso voor zij u huis nit,!!'l'sc'.tllden
kregen slechts lOs. boete
genisstraf. M~n ill
het ragt. in eigen handen zul
toestl1nd van sak en langer IUUlUQnLUi v,

Verleden week hadden wij
en de sa ..de WAB voor eenige
kleed overdekt. Het winterve
uit, Koninginsverjaardag werd
lijke wijzo alhier gevierd door
vlaggen en door de
volksspelen, be-t

Ds. Alheit van Oolesberz,
Junij godsdiensto.,fening
maal III I op 11 Julij plaats beb
den da~ te voren, Zaturdag 1
ming zal zijn.

Ik zie in de Cape Argtu een
plaats omtrent den toestand
Ik kan u verzekeren, dat
als het kan wezen, en ik
correspondent van de Cape
tegendeel te schrijven. Zoo
beurde met de klenrlingen. die
lemse beleedigd hebben. ver
zijden de waar heid. De up,;u,lille(len
,. pomp" is gebeel
pondent blijve bij de
geen verzinsels. Het is
droevig genoeg gesbeId,
niet erger behoeft te ma
treurige zaak, die ik u
zal welligt, spoedig open",,,,,·n.,,,,

Lady Grey

EKI£ VERK

i1'!I.,...~A.G,'2 JUNIJ\ A.S ..,
'. ,

PUBLIEK pOEN VE RKOoP EN

MUTssTATIE loI'~~·~·~~· ,,
eo sterk, vali 2 'tn ·3jaar oud
elo. d.' do.': ido.

" ' <;

, Is en Paatd~n '1i;irn-;itliaeklootlt aall" den Potberg en in 1te~tDi8trikt Uniondale,
: zorg?eJ>ragt, zeel'goede konditie, en de aandacht VI\:'t1 koopers

) . P. A. LE ROUX.

de
~deled mel
"mjl de Edel. Lord
I ill Jijne!: v
; had, vo~n8. ~jD in ..
i~vareD,:, waanaD 'blJ
hoogste tmal:é 1Vergroot,
: otl8taAtlrClndigen oorlog AA"O'I!V .. r,o
WIS om tbet land in rampen te en
IQgen iadruk !teweejt te brengeno. omtrent
: UD het Britaep bestuur in eep I.cd, welke i.....h'n ....

,meD ho'd moeten verzoenen.; Op grond
dat destijds b~jca al de 1t:den:V8o he~ l.p""mor"',MiO' ..
Engelaehe Ministerie ten gun8~ vlln Sir
guproketl had~en, leidt de y'~em d&
de loogeDMmde "loyalen" "Yat,al te vroeg
bun victprie.~jen, want dat do eigenlijke
d~e k"'e8Lle lin bet Parlt'n!enC nog moet
worden.~ i

ID gel~jken ~ees~ laat de Tronlj)(UlI, bet
PotchefStrooDl, zich uit. Zi~. I.eyt aan het
een arlilfel over deze Invade ll~dllll!l' :

IJ Een ,diDg lDoot men evan wel niet uit bet
lieztln, ';n dat ~8 dat de anneXlltië d ..r ,

: }Iet En~laehel Parlement g"""nctioneerd i8,
I door dit!lelfde Imailt moet ver)lid~illd worden. I
: het "eli waar, dat een Minialter"kld Lord
i daar ~ten invloed uitoefent, maar
moet m~ berekenen, dat de Premier een ge-
Toelen i~ toe~dann. en ook ~et zijne dlU\l' te ~ejrgeD
beeft. lYerde~ valt het niet te- ontkennen. dllt de
groot8te !meerdrrbeid der libetalé_nlich bij Gladsten!'
iIChul1 ~D si,j,lde meerderheidin het parleme~t heb-
: bende, gemft'klelijk hij 8eDe:lItémrning over ~et on-
: derwerpt de ~Ians zou knnDib doen overhellen., dat
i de wootilleD Tan haar leid8coallr worden to~ WlIar·i be~? geoleakt e.n de ~Dsvaal' wordt ~eru!Z!leg~,,~p ~D
I spIjt vatl de ZienSWIJZe vnn L"J'd KImberley, Idie In
, flavRI "I\n zulk een nederlaag iich eenvoudig V~1J lijn
, ambt zalllebbe1! terug le trekken, i )
t "Wij, zullen 008 dUB nog nht,onnoodig verolij~en
: noch bedroeven over eeniire r!jdi"ng die ous m4',rt lbe-
I reiken, tanders dan dat de ZIIak door het Engelaehe! Parlemenl is beslist, en nog sl,en .\Viimet vertr~u~en
, den uitl!lag te gemeet, verwachtende dat de ill8pan·
: ningen \'.aD onse deputatie en de bewegin'{ linide
: Kaapkolpnie, ~uD8tige resultaten lullen h~bl,>enlin het
'Kaapechll Parlement, en dat, soódoende, de "ak'lop
,nieuw foor bet Eneelsene Barlement lal ter Iprue
j komen, WaDneer wij niet tlllijMen of het ei~de ~I
i nOl!' onze werken beleonen. • I j
i " Wij raden onzen lesers aa9, oog steeda te ~lij.en
I volhard~D "bij hun eenmaal genómen besluit en niet
, geduld en vertrouwen de toekomst af le w*h~n,
lich niet latende ontmoedigeu door berigten, IZOOilIe

~het onderwerpelijke." ! I

i
i (VoIkutMn) ,

·-Eeb boer die eene ambtelijke betrekking) onder
de RegllriD~ bekleedt-hoewel hij vol8taDdi~ weigert
den e~d VRn getrouwbeid af te Illggen-wR8 vttrleden
• eek iQ de slnd. I)e" loyalen" blldden vaat gereke~d
op zijne ondersteuning van aunlle' petjtie &ail dllU
.beer Gladstone ; maaT, 0, jammer! de man wl!ige~e
lIiet all~en bet diDg te teekeljeD, mMr wilde er zellil
mets méde te doen hehben ! qo teel voor de be~ootde Het 'Volgende is bet ant
medewerkiDg der Boeren. Vele der oudste en :mt'~t dat den heeren Kru~er en
rt'!!pektabele Eng~leche inll'e*ett'neD verfoeije/p bet bnry werd il.angebcden :-

, onding all eeue lamentlaD8irl,g vaD de meest.!on~- . nllalJl!lU\l.I.1
: ecbaamae onwaarbeden. ' i I AAA de Heeren die bet 1l8I,IleJ~eDI<1
, - We hebben nu met vaste; ~kerbei4 uitgeT~ :i Malmesbury.
dllt heU gerucht, al8 zou de A;:dminÏlltrateur ee~ j , '

, gra&sch berillt uit Enj!'elllDrl gektel!en hebben, dill Il J Wt'lEdele heerenl,-Ht't Wld
1 aanstelUIIg van den heer de 'Vet tot Ho"fdr8jrter vlm n~m, u een besoek, te brengen
, de lraqlVAnl ,door de RijkmiJ;rering bekrncbtill:d z9u glllg uwe!, eympt\thle "oor ODS
I sljn, ge~eel onwRar WA8. lIit beTigt werd hier ijverig ongelukkl!!,. vllderlllnd te .
I rondgt'strooid door de IIRnhangers van ons mjlititir Na de rUime gelegenbeid, eer en bet ge-
despoti9me, en de8zelfs totale' Ul}waarheid toqnt op noojlelll hadden om Ofer den J)Ollnl'~IIEIDtot&t.and Vlln
nitluw ten duidelijk8te Ran, tot ,welke Ilewetenloole onll vaderland en de we , ,ernstige voorne-
middelen de aaDhRngers van een rot Gouvernemtllt ~ens nn ons Tolk met IJ te ' mag bet onDOO-
de toevllli1t nemen om bet despotisme hier te st8un~ dill heeten om .DOg veel dlUU'over te wijden.

_ V ~r1eden week moest er ~en(l zaak voor deo, Rdg- Ooze. hoop ~s ongeaebokt, eD, I, tagetl8taande de
ter iD Kamers behRndeld 'Woidpn. DApper stllpte de onllun8t1,,~ .bengteD over de EOllél-
heer de 'Vet naar de kamer ~1'RnHoofdn'gter Kotzé sche re~~nDg betreffende oos wij geen
om daar zittinl!' te houdeo ; mailT, ja wel, hij vond de ooll'~nbhi:, of de ee:n8L~m VIln de
kamer Toor sijn neUII gt'sloten en kon in de OpeD ,A~r~klla~ders zal gewigtig
HoflaaI''' zitting in kamers" R!aaDhouden. miDIstene alsnog ~oed te

mlljrt te doeD zegeVIereD
Rl'publiek.

In uw ad rel,
genoeg in v!eijende }>A'l'ooifdinO'i onle !peraonen
te spreken. W ij lijn onse lAAk,
de beiligellllAk van oos land, moed had ge-
geven om illIlet op te offeren onze !pogingen
weinii!' beteekenen. Wij evenW'e1 harte-
lijk ook vuor die deelneÓlinll per!lOnéD.

En nu, mijne heeren, laat een woord ten
slotte zejlKen, )Vilt wij ook _n.ftA,ml;;,~ U gezegd heb-
ben. Het 11'88 ons eeDe le lien, hoe
ernstig !lij uwe pligten als kolonie, als
onderdanen van H. M., opvnt.

Alles wat DRar ~itl\tie geli
den. RIlstig eD kalm de
heid onzer aaak bij u voórstel
u o'ver, om III die we~lil!'e en COilstiitultioloee
leD Mn te wenden, ten einde
vertegen wool'digers een kracb
ren, welke in Engeland we,erklinlkt
onafhankelijkbeid der Zuid
bersteld worde, elke wezenlijke
ginp- iD Afrika onmogelijk is. ~

't Welk doende, hebben wij
lichting te noemen,

Dwe ""'n.',.• '"""A llieliRren.

zv:' ... n.t.e' B.lI"'fRtélea raD el
ieder te verdeelea fa
Ytrk •• ptn .

oP

,E S.
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DE \'ILLIIUl.Si F,lUR~ }&
l .~

(jo, Afslagers.

'MJr ELI
,i

AAN ;DE P$BUIZEN VAN
.e

WM. BERG.

a 3d. per pond. : j.
WM. BEltG.

te Potchef-:Groote ! I -Ó, ";. j

.'~Jlisge$g: aan Struisvog~lbqeren.
[: ~ t '-+~__~~: ,~,_.~ ~---
l :Ex "Beatn~,J' b}nnen kort van Nieuw York ventacht.
!:. ,; ~ ,

Z.I~e'n'de On~+rg~\eekenden hunne vierc;l~Bezending
.H~lsl;edsBe'roeide~ Centennial, Struisvogel.

f' ' Br~l.acbiDese: ontTa.gên.
i Ond~r pe vele Getniga,khrif'te~. die wij van Strnisvogelboeren hebben, 'die de~~ Broeimacbi-

neal ~brnikim, is bet vdl~d8. 2.
, ' ! ~. Wellington, 8 NOHlJlb r 1879.

Ue.l Heeren 'vAll DER BYL" Co., K"-PIJhd. . . •
: Wa8rJe' Heer~n.-Htt Doet IUU, v.; I geliOP,:en u te bericbten, ds t de Hal¥tetl. Celde,IA aJ Bcoeima-

chUie, die; ik "nn u gekOcb! heb, tfa volLl he. ft beantwoord .. V,,"r rle HiliI' r'(l' fU('lnlng b I, ik er 1:1
'ui8r,jPr~n~ ill g~pla.tal', wa.rvan, itk n"Kt!n j!ero.de Kuikens kre~I!, D·' Ulllt,,,"t :i9: o.~. 11 in de

Brd,io.achinll j(e""e.t te' zijn ; vallShrt reataut bf.>v"n,d ,k ".t Jric di r Eij .. en .. iet v'lIchll ... r ","pn.n
het~.II'derfl· hf.cht een Volw811,"n Kulk.n voort. dood in den dop, .eroorr.aakt door pet Ilirt !in lij ds hr- ken
",nl het .i, : ~:

:' Il!: D'O' t wa"l'Iijk 'eg2ell, d.t i/jre Brneimnehin« ol,· b.ste il lIie ik beproefd beb, aithoofde r an de
w.i'.ïJi" ffl(l('f'e da"ra.n verbflutlen.ii' hate eetJ<ou,'igheirl in ~! .. erken. :

i Gij kuo~ nr. dHen brh( ~ebruiiil'lIlakell ala een !{etuigsebrift.
, " ;~, Uw. D•• I·J,euaar •

. '; ~. ,FRED. PENTZ. P.zn •

Gfgatli~.u gelifftl "orKtijtiig ••• zerk ie d.e.. bij

VAN D:I:·B BYL " 0 o., i ·35"15T. QBORGBSTRAA'r,
BEKIGB 1&8-1.• II'B. :vooa DB KO~ONIS.

I~

J. J. SCR$PERS 'EN O! J. DlRKER UIT DE
GEVANUENIS ONTSLAGEN.

(Uit de TrtlfIlVQol).

Op Zaturdsg, den 15den ,del4Ïr, des n.midd8j[e ten
1 ure, kwa~"n omtrent 90 paarder.ruitera, onder hUD
Voorman, d(Hl~ heer I'. L. Be~UJd6Dboud, lange de
Kerkstraat, de stad "in en reden nl\~r de genngeni8,
om dil hesreu J. J. Scheepers el;l O. J. Dirker te ver-
welkomen, wiens geyangeoiestr.f, voor het nemen
nn ammunitie uit den 'l'iDkel van Hollins & Holder,
verltreken W88. Aldaar IUHIgekomen, stegen velen
vlln hunne paarden d om genoemde b~ereD, die uit
de gevangenis kwamen, le begroeten. Nadat allen
weder te' pnard geslegen waren, bedankte de Voor-
man. de heer P. L. Besuydeuhoud, de haeren Schee-
pers, Dirker ,en J. B62Uydenhoud (welke IlU\tate reeds
vroeger ontelsgen 11'88) voor hunne handelwijze en
prees bun !l~drag. Het speet Ii~m, dat Jij door de
EDgeleehe I{egering 100 hadden moeten IijdtD ; doch
hij hoopt dat zij met hem louden blijven protestereD
tegen de DHt.c:he Regering tot den dood toe. ;1>e
heer Scbeepera zeide lat.er daarop te lulleD antwoor- I

den. Vervolgens reed de p~ocellSle, die IIU tot omtHII'
130 p8llrdenruiters W&lj Mogegroeid, met den Voor-
man en de heeren Scheeper. en Dirker Toorllan, nur
het Kerkpl~in, voor bet LaD~droetkantoqr. Daar
overhandigde de 'Voorman Mn de h%ren Scheepera,
Dirker en BJzuydenbGud eene beure, inhoudende om-
tJ;'ent £12, uit naam van de .Burgera vaD de wijk
Mooirivier. De beer Scheepers hield dllarop fleDe aan-
spraak die omtrent luidl Rle ,Volgt :-

Wtlnrde Broean-: "" LtIfItlgmlOoten ,I-Ik dao k u
bartelijk voor der. welkom.tg-roet 88n on8. ~k meen
dat de aanwezigen gBArOe zlludep willen wetl'n wlUlr-
om wij in dt! gevangenis waren geplnnt.llt. Op deu
25eteD October, 187~ .. :wld ik t!I Potchefstroom, met
een Rsnl.lll bargen, om onle belangeD te behartigen.
Op dien dag gingen, wij nMr liet Landdr08tkantoor
om permitten te \'afZoek!'n tot verkrijging vaD ammu-
Ditie; die werden ons ~eweillerd <ioor den Publieken
Vervolger, zijnde de L1\nddr09t I\fwesig. Wij pre-
seDteerden 28. 6d. in' plMta nn ]s. voor ~n permit;
maar kODden die niet )rijgeD~ Wij redene~rden 00-
der elkander, dat ondllf ODze mgering de Laaddrolt
niet geregtigd was zijo plMt8 te "erlateo,l'n terwijl hij
nu afwezig ~RII, WBren wij verpligt zelf 'in oOIe nood-
zakelijke be.boeft.eD te voonlen. Wij giDgen Dsar' de
winkels,' O.R!. naar die van HolliDs & Holder. Wij
"J'Ol!gen hun of ZIJ ammunitie badden ; zij antwoord·
den "ja, wij bebben, eu kunn'en verkoopen nl8 gij
permitteD hebt." Wij vToejlen wat hun priJlen waren.
Zij antwoordden: "3s. per JlI'k patronen." Toen
leide ik : Vtoeger wn8 de prij! 23. 6d. Zij antwoord·
den: "JR, maal' a18!!,ij die neemt zonder permitten,
moet gi,; 38. bel.lllen." Wij bebben die toen genomen
en beIaaid vplgpns hun eig'~n prijs,

Ik, met Dirker en Jlln Béluydeoholld, werden Il&-
dagfnard om op deu 811ten Mei 1.1" ten Landdrost-
kantore te veraehi in~n en ons omtrent deze zaak te
verantwoord,en, '~$ de ZILl\~ ge~oord te hebben, ver-
oorlieelde de LanddrOlit mij en Karel.f)irker tot £5
boele met de kOlteo, of t'êne ""eek gevangeDi88tral,
eD JanBeluydeDhoud :tot £1108. "f drie dagen genn-
genisstrsf.-Op grond dRt wij 'lJ.M. GouverDemeDt
goon geld in de haDden wildeD Itoppen, verk;ozen wij
in de gevangen il te gaaD zitten, en hebben zalb dan
ook gedaan. Omtren' onze bebRnde'in~ in de I!'evan-
genis kan i.k Ranmerken, dat wjj met de uÏleJ'llte
ge.treni!:bei<{ der wet ,behandeld ,werden; alle toevoo ....
of aanspraak werd 0118 belet; m~r, God !lij gedankt,
"oor lameIe volk heeft bet manna gertfend in de
woestijn en voor onl inelk el) honig in de geVllngenÏll.

Met betrekking ltot den Landdrost, 1110et ik
u I\8Jlmden, bur~er. die hier tegenwoordig zijt,
ala gij ieta op het I kantoor te doeD ·bebt, raakt
dan Diet in dezelfde positie als waarin ik Will;

maar geeft' tw~ dltgen te voren aan deD Land-
drost kennis, opdat gij bem op r.ijn plaate kunt
vinden. Wij WBren jlew09n, onder de vroegjlra
1'Ilgl!ring, dat> de LlI*ddr08t altijd op zijn plaata moest
lijn; mRM onder der.e "goede" rllgerIDjr kan bij
grAn WMr hij verkiest en doen en laten, wat bij wil.
-OmtnlDt Holli08 &, Holder, ae B lerenvenolgérll,
wil ik nOil iets zegl!'eD. Ik noem hen "Boeren-
nnolgeJ'll," en zal dit dDid,eliik makeD. Zt\turdag,
acht d&jZ'en geleden, !.oen wij t6r8!!'tg~8teld werdeD,
w,ldt'n zij verklaren ten, faveure van on8, om hunne
klandieie te bebouden. Daar W88 echter geen kan8
voor. De Fublieke Vervolger bragt hen onder het
oog, d.t lij op den 2óéten October, 1871l, niet alieelI
aan bem,: nmM ook MD dllO Procureur-Generaal te
Pretorill, kenni8 bad den gtlgeven nn het lfegnemen
deT ammuniLie. Dit tj)Ont aan, 4Bt zij het niet dedeD
om Jic:',ehen te Tarec~ooneD, maar om 008 te ver-
volp-en; waDt indien lij bet Roor eillen vriiwariDg
deden, dali 10uden lij bet ll11eeo RaD deD Pablieken
Aanklllger hebben Mngegevlll1. Ik :lie, Broedera en
LandjlenooteD, dat de, "pledge lt door velen "llron-
aehtuamd w.ordt.-Op tieD 12d~D December, 1879, te
"Luipaardll¥~ei,", bebben wij lamen geaworen om ODe
aan de ,t pledge" te, boudelI en alleen ill onze nood-
zakelijke beboeft.en te "oorzien met Engelaebe l!'ol8<J.e-
ren. Hit ill, nu' Diet meer .nOQdig. De Nationale
Roeren-HaDdeLsvereenigj,ng ~l biDnen kort geopend
worden eD de AIgtlmeené Boerenwinkel, be8taat
reeds en heeft goerle1'llncgeDoeg om in ODle behoeften
te voorzien tot dat de N. B. H. VereenigiDg opge-
rigt i8. Ala: gij ieta noodig. bebt, koopt daar. 10-
dien Holline & Rolder Engelacbe goederen hebben"
laat hen die'Mn EngolaebeD ve~lroopen. Ik lfl!naeh
nog oDder uwe aandacht te hr1ipgen, dat Diet alleen'
de winkel in'de ltad, lnuroo'} die Tan JacobOro.er,, . Il, Kasteelblr<t"t Kaapstad.

De heeren Kruger, Joubert
hede~r eersten trein naar
sullen ~daar eenige plaatsen DtliWI)'KCD
dag ten half elf ure houdt d
Boorenvereeniging eene al
niet alleen van leden
vrienden, om hen te
laken van belang te
op eene talrijke opkomst.

Dingsdag gun zij per
dinie en per laatston trein
waarts lij eene dringende
ben ontvangen.

;2 EN 3 JUNIJ AANST.,

vergadering,
van andere
en verdore

Men rekeut

's llorgens ten 10 ure precies, ,
I~ten' verkoopen, in da Kerkstraa~ te
tem ' .
n ~';elbekend zeer Kostbaar Erf, gel~gen
~Dtrale gedeelte van de 'Eltad, ~~nt
:naar de Kerk· en Malberbestr Wn.
Erf ~og i~ r;ij~ geheel iA, hu bet }ve

ID Vier Erven verdeeld wo éo,
J!li;fl6I~iljom is beboowd met een groot en zpor

Woonhnis, met DabbeIe trier.
der een UnIvaniach IJzeren Nk,
8 groote, laohtige Kamera, DiaJMins

Alsmede: Bnitellgebollweu,l \>e.
Wagenbnis, Stallen en annrkaa;.qrll,

,,,~,,, "".,,,,, verhuurd zijn. '.. I;
zeer nitgestrektkn Tnin~!!d,

Rilt met een Wijngaard en alle.;lei
.Vruchtbooml'n, en i8 het..igeh~le

OLOP V AN WATER vcorzieri.'
schoone gelegen heid' VOOI' il'~"nd

, in deze tloreereooe Stad won8cijt te
Dqen,' en voor HQtel of Privaat Logie.~p.is
Qitgesocbte ligging. ,', ! ,

:11. Losse Goederen : i '
ge.heele voorra:td Wiokelgoederen,! ~ls

Li~!Jlen, V.oerchits. Ch,ts, Droekgoed, en'z, ~D7l.,
l1oonbankeu, LesseuMr, GIR~eokasten, Rák·

IrA~,.l groote Scbaal, 2 ·Winkeltrappe~. 2
Il ~ lein~ '~chalen, Potten. Emmers, ellZ. ! :

J :Huisraa~,
:SPADEN, .sCHOPPÊN, VORKEN.
: > ,~ "!.) -'"-'

U.'Hl TW£NTYMAN & :CO.
c ',' ONTSCHEPEN THANS. '
SPADEN-KaaW'c~e, Dfa~l1nt;Lyndoo, en;z. " ...
SCHQPPEN-Geg<¥n ~l, met eil wnder non~e Punten

I VORI{EN ~,1 H' Mest, Stal en HoOI
, IJZ!l:R-Staaf en B~s, in Stafford en Scrap

Do. ' Hoepel en flaat, '.Ue l!1sten .
B.EI.N:lNGDRAA:D+G~Jvani6eerde Gevlochten en Enkele Bessel1ler St_nal,en

Getemperd;IJzer "
STANDAARDS vOOr do. ? , .

! GE(lt\LVANISE,EI\DE U;A.KGOTEN, REGENPIJPEN, VORS1'~N, {{:OPPE~
; en VOETEN voor-dG. '

P~EN, PANNE!f, IJZ~REN WIELPLATEN, do. NAAFPENNEN, VERF
en OLIEWjAREN;

Ea "tItbe. aitij~ ,,~orhl•• •• ('fn gro.t aSMrti.eat I I T ~. ...~ .
AsSen, Veeren,~en Algemeene ,IJzerwaren.

EQ,UITASLE,
Zee~1~enBr~nqassurantie ~aatschappij,

: ADDERq'EYSTRAAT, KAAPb'«fAD:
ThEZE' Maatschappij, be~loten zijnde de Zaken van hare Bralldassurantie
.lJ1 uit; te breiden, ~is voQrnemens Agenten in de Buitendistricten aan te
8rell~n, en zal aanzoeijen in1!a.chten van a.l degenen, die genegen zijn zoodanig
Agentschap op zich t1 nemep.'

J. P. HERMAN, Secretaris.
RICHMOND, i'

Il
Re ge w.o. 0 Voor. Eet. en ~ll\llpkllmera .M:~u.

beIen, GII\8- en Aardewerk, KeDkellgel·eedsch3p.
VOORTS, ,:

, (VAN' ONZEN CORBE!!POND'NT.)

~1 Mei,'

'17<.,

Propo1l61lt MOOTTee.s, hr4lp}'Tetliker aaill de
Paarl,: ala pr~ika"t beroepen, nadat Ds, Louw
eerqt bet·oepen wail, die dadelijk bedankt heeft '
Heden morgen om 9 uur wllrd ereene gecqmbi.

neerde,kerkeraadsvergadering gehouden Dijn eên
predikant te beroer en, in plaats van Ds.j Frit·
aer, die bedankt beeft. Et waren 20 ste!Dgé_

~ regtigd(ln bijeen. Op de nomiuatielijst kw.men
de vol"ende- predikanten: Di. Louw, 9 i van
Wijk, '5; en Olievier 2 s~mmen, t.l'rwijll qs.
Hufmeir (Somerset Oos!.), Dr.. Kotze, Ds. de' Deer
en Faure (Clanwilliam) elk. één stem kJilge,D.
Dij dl' eigeulijke stemming krl'gell Di. Louw
1u; vau \\ Ijk (Boshoff) 6; Olivipr (Bethnlie)
3 stemmen; en Dr. Kot ze 1 sttlDl. Geen vdl.
strekte meerdl'€rheid op ee;) der preJik&llt~n
gevRlren zijnde, had er eene herstemming pla~ts
tnsschen Di Loow en v,.,n Wijk, wRar~iJ ~e
eerate, Ds. Lon w, 14 en de laatste Ds.: vsn
Wijk, 6 stemmt'n kregen. Ds. LOtlw' van
Mnrraysburg werd dos als wettig gelFozen
leeraar van Richmon I verklaard. De bie-
roepen leeraar wilde dade1ijk zijn voornemen
omtrent het ontvangen qeroep meded~el"n.

I :Maal' met 1l1!(8meene stemmen we~ er 'beslo·
ten, een unr te verdagen <l1ll ZWEw, in oVl'rwe·
ging te doen nemen, ot hi, dadelijk: zijn beslait
:&al te konnen geven of tijd *em.en om ov~r bet
ontvanfl1ln beroep Da te denken,' 'I

Na de verdaging k\\nql de gecombin~cr{le
I Kerkeraad weder. om balf twanlt uur bijeen

I>s, Loaw verklaarde. d,l~ bet uur VflDi ver·
: daging: i n till" eeW..aa m tit;id en gebed, dqor
, hem wall doorgebragt, opdl\t biJ van den ;h~r
: licht en wijsbeid zonde OD~\'aDgen, om nil't iets
: te doeD! wat m.et zijn wil in! stri1d zou zij".; Hij
, W88 da~ nu tot bet besIn it ~gekomen om ~ade
j lijk zij~ voornemen te kenD.~n, te geven, e~ ni~~
)angeu ,tijd t.e Demen \\ at hij Koude· doen. .H IJ
acbtte ~etberpep uiet te li,t, en ~.'s de k~r~e.
l$1iO di~ kon deuken, dau; zou 111), verdc~ LIJd
Ilemen.' ZEW. zoo geen T'J.'den "kunnen vl~ldc.

, 9~ bet!beroep af te wijzenj en bij geloofd~ met
den Ettrw, Kerkeraad ert, dl) Gemeente; wel
klaar tt! ,znllen komen, en klles wat een predi.

, kÁnt k~1l 'ferlang:en, ~1l8 in) orde. m~r nogta.na
WlIS er ~ne zwangheld, w~voor ZWE. nQ] Diet
uit kon1komen, die hem yeijJinderde het btjrOep
aaD te ('nemen en daarV;.oor moest ZiWE.
bédanlr.en. :. .. ~

Nu ~rd et op nicnw ee~ noull~8tlehjs~ ge-
vormd, waarop de volgen~e predIkanten toor.
kwamen': Da. ~ofoieyr" {~meraet 008t~ 6;
Dr. .Ko~, 3; Di..VaD Wti~- 3; A. Hoorreee.

iO Zeilzakken
Een'Lot Ilndere Zakken,

,~4Z"k~ell Koorn' ,
':1 Lot Akers i :
;,11. GroOt vet Varken, en eene menigte a*4e.

re ~oedereb te veel om til melden' i
;;' E, C. LE ROU~:
~rellingtoll, 15 Ml'i 1880. : '

W,' F~ED. PE~TZ & CO., Afslagers~

,(WORCES'rER .. i'
PUBLIEKE VERKOOPING, ,

',VAN °

~ostbaar 'Vastgoed.
\' I '

Het volgende is het schrit1el
Depotatie op bet 'adres
belr:oek aan de Pllarl aanUAlrxitlleni I ' ~

nE qnd,ergeteekend~, van hier vertrekkende,
U zal.J>ubliek· doen verkoopen,

jl, ,~

O~~aturdag, t2 Junij aans~~
;,' ',S MORGENS 'TEN 10 URE ' :

Z.1 K >1.~_ ' '
~Jl ae ..........r Eigendom, gelcllen in,de Napia,-

st~t, be~attende gl'ricflijk WOONHUIS .jriet
B~!it;~mgf.?ouweu en Stal, alwaar voor een ~e
raitpen ,~IJd eene voo~deelige Slagters~ig~d
werjl ge<lrêven ; bet IS medo gesch'kt voor "'t
drij~en ~an eenigen bandel of ambaoht. ~.n
ve~ient w,el de aandacht van Koopers.

" '.LOSSE GOEDEREN:

DE K:AAP DE GOEDE HOQP :
~ f. - i:'

P~rmanente Bo~w..f Land- en Beleggingmaatschappij,
I KanWór: Nq, 2; Hofmeyr Chambers, Ka.apsta.d.' ,

OPE NAIL LE; DAG E N V ANI 0 To T 8 U UR.
! ;' CUBA'fOREN. •
l - '

De bear JOHN El MAXWELL fM:AXWKLL & EAB.P), St. Georgestl'1l&t.
" CHARLES LEWIS, L, \V.V., Strandstrut. '

'1 • -: '

I --of ------- ~-~ .. ----

~~,-.AAn""'en om Aa.ndeeleD moeteD geKhieden bij eo ten K.ntore Tan deD SeeretJIT'Ï!
waar:"erdere Ilij'<Jnderhedeo te ,ernemtn r;i~n. : {
. pe AA~DEF.LEN met den ln~rest, daarop kunoen te all~n Llid, lIa EF;NE MAAND op&eggeD'
mgetrokke,,", worden. ':; - ' .

DBPO~A,-De tbAm bE{tMld .,wrdende Inte~tk0eJ'8 (voor 6 of 12 mu.ndeb ~ldt) ie 6 p<'l'CE'tit.
C?ok wo~en DEPOSITA ~die 5ipercrDt Interest "I\n af DEN DAU DER BELEGQING d:1lgen,

aangeDomett; 811dsze kunnen tel1lggeVfllllgd 'Worden tegen veerbeD dagen 9~g.ri •.
'. De~e Af:aa~lappij v~fl!ehllft. het l\lbli+k de beat mogelijke Securiteit voor Geldbt-legging, daar bars

FO!ldie~ en.el:all EERSTE H ~H~EK op VASTGOED mogen uittrezet worden. ,
~~GJU'. - VoqRSQHO'.I"f£N; ter terugbetalIng bij DlUndelijkicbe k>rmijnen, naar de middelen

en he~ nr1t!:ng,n der Leenel'lJ, w,?rden aan de Leden die Huilen BouweD ut Koopen willen, op vrijgevige en
prolllpte W1jae'toejre8taAD,:; ,

tIle H1pttheken konntn ~ eenilf6! tijd afgeloat wo:den tl'gen betaling van bet eald~ der. "ooraebotlen.
,. i " , A. SIIlJUNS, Secretans.

de WelEd. heeren A.
p, A. le Roex, J. J.
liel1!, J. S, ie Villiel1!,
het adre8 te Paarl

WelEd, Heeren,-
oos, uwe p-ruote eyDlpa
100 veel andere blijken
in de welvaart van deze
ia VIIn die van onl lllud,
bliek, beeft ons verpligt,
op uw veelbeteekenflnd
deerd adres.

Maar, mijne beeren,
1'00 geluldrig waren te ~"Il"",..n.
moeten op eeDe publieke " .........,11... '1111".

dan ook duidelijk hebben
lllnl/rijke punten iD aw
ecbrift.eIiJk antwoord op
Plu~rl lU\1JjlebodeD, zal het on:l!vbl~loendl!
niet op elk punt in n",

Eo nUl, mijoe beeren I
oprt'g\ voornemen, wtU1Deer
Iteld worden door regt en
land, wij altooe ge1fillijl
1Ia.n te ... enden om mede te
Zuid Afrika. ~

Onh~ dan nog eenlonseo
uwe ondersteuDing onlflr goede
beJanjl1ltelliDg 008 eo onl land ......_~.' ...

Wij nQemen ODS met h"'""", ... htin ..

Uw

H. ,VILJOEN,;
(krilt~:-eeli'd Land·, Wet- en ComiDiuieacent

EN GEZWOREN VERTALER (
BIl HBT

HOOGE GEREGTSHOF.

Aan

TOW.N
. ,
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