
. ,,,
IJn. ,

Ibrlin!
r. ~ I

1\\E Stoomboot!,,, d"l~r 'Li,j ..
, 1. Kllap.s'ad II"a,r Londen·I Dif~sda~, vi~ Mf1.d~ eo 'f'llJlmb;áUa_

, . I J H~leRa ,n A,cenlion ..B&I~lell!,"lllde
(lings,lajl, te' SI. I tU86Cbebt.ijtf,en. "

n je op be~ld8' I t.·gen eene vlirm.ndl't"ÏnÏ' nn, 1
l ' I Bnaehnd en de a"'pkofonie en
I I 1 r ,

I Jupij 1.-DUNRO~pt CA .'

I
· BARRIS<»"B..N.R.
Jubij·15.-'KINF'AUNS CAS

I l' WINCBESTE'R.. .
i I Jnnii 29.-:W ARWICK CA

~N NAT~L ROBIN!lo~. .
. I' I Ju~ij -.-Extr&~faalboot ~rhA""""

dR2eD,I na. .' TLE. Kapt. RIGBY.

t ~all EOIlt'Ia!... Jnlij 13 -GRANTUAI.LY
Stoomno ..t tia"r'l WI!BSTER.

. ,Julij 27.-CONWAY CASTLE,
I )NDERBON & MU
! -------. -----.---. ------~_r--~--ZANZIB~,

te Delagcabaai, Illhainba
Moeambiqu- aan]

P"';Ionrk.nnjt's IVor!ell .
mind-rue Prijsen. '

Voor Vracht (If Pas~Ale, men aanzoek.bij
de Ka"Ioren I'er ~1a,lseb " in de Addtt)ey·
straIII I ,0, hlril Veue S]l~· til

Kotijen.

,ia :\!.,J~irll,:om. dt"~
H~lfoa eil iA~be',sion
tu·,cbelilijd.u. I
AINGLIAN, Kapt. Ow . , 8
PiU:'l'ORlA, Kapt: G. ~A

DA~UBE, Kapt DRAPER,
THo..JAN. Kapt. TRAVE~,
TEUTON, Kapt. MANNWG,
\iH!t DE KUSTiI.'.:
y trtrl'k"~D ,jj om de

aa..kotn.t van iedere' Stoom
en -ens in de 28 dagen: let
Natal bnrc reis voort na..r

Haar Engeland via St . .u.1j1J,tlu .. en 1I[ad6~a.,{' - I"1j:
~v~Ge:~*~
~gemeld

dag,. 8 Junij, ten 4 nur,
lading zal; ingenomen:
('S middags) op den flag
sagiers woeden Terzocht
de 0ostkaai; Alfred Dok,
'8 namiddags. .

Voor vracht of pa
ten Kantore van de
"Union," No. 62, Adderlp"""·rn,,,

Naar Mosselbaai,
Dost J.l\JJUUI;lIU,

Kowie en,

Mailstoomboot
D"""" ....., E M·ANN~:-"'G.

, omtreut] 4
Il onvermijdelijk
vertrekkeel na

nlJ.'tr,,,OJu,.n lading.
men aanzoek: bij

nion" Stoomboot
eystraat. .

nemen.

j)'E ~n Mailstoom~t
:NaTAL, F. CRPSS

Gezagv e~derf zal zoo spoedig
mogclij k Ï\ls boven vertrek.

ken; na de aankomst, van delK.M.S. Trojan tan
! 'EngelaDd. . ;. ,

Voor Vracht, of Passago doe men aanzoek bij
'de Kantoren van de I, Unio~" Stoomboot M.t.
IC~PP~~_ No 62. Adderleys'raat. '

Naar Mosselbaai, Alg~ba.ai, Kowie en'
Oost Londen. i

, [)E lion .. Mailstoomboot
TIWJAN, A. DE.:LA

'COURT 'nRAv.ER8 Gezagvoor.
. , der, t~'g~n 9 ~nni~ van ~n.

geland verwacht, zal als ~vén v~rtrek.ke~ Da
bet lossen van bare plaat8el~ke ladlDg. ,
..Voor Vracht op Pa8Sa~ do~' ~en aan1f'k

bIJ de Kantoren van de \ Ilnion Stoomboot
Maatschappij, No. 6:!, ,Add~leyBtraat.

:tiaar Pqrl Nataï,-~Del~~b~, Mo~.
bique en Zanzibar ~ aanliggende: te
Mos8elb¥Ïr:Algoab~i, Oost Lon~en,
alleen om P'a.ssa.giet1 te landen en ~n
Boord. te, nemen. i !

D'E ~OD. Mailstoomlx)ot
4\FRICAN, B., A.

.... iIJ~'? LEIGH,R,N,R.~ Gezagvoe~er,
, :a18 bOven 11'ertrekkeD ~o spoedig mo~lijk
Da.de aarilwmst van de Tt"ltlrm. '

Voor Vrác~t of Passage!doe Olen aanzoek bij
de "Union" St.oomboot Maatschappij, No.;62,
Adderleystraat. '

~
.... nt~tleehte 1':1t18,1~eJet~. ea o~~e-

I~trd, ,.n 2 Jot 4 Jaar. :
40 d.. 'P.. rde. b.. cl.. ,

Ol' ,

Maandag, 7 J~nij aanst.,
ZAL de qDdergeteeke~e opgemelde Ë~.eI8

en Paarden, die nit de beste Stoetehjen
uitgezoc~t zijo, en met gtooie zorg opgeqragt
worden, P~bliÏek doe~ ver.oopen aan Klapl;nnts
StatioD. Onder de Paar4en zijn versohei~ene
egale pareD; lij'zijD alle~ in'goede eonditie en
geschikt voor dadelijk gebrnik. '

, ~. DE KOC~.
Paarl, 19 Mei l~. ! '
;J. S. .. ,RATS &; Po., Afalagen.:

'l ,

. en

CJ~.1'
I -
I

1 ~.
. i

,'\

1~ .;STRUISVOGELS.
; ", a

j::.DE OndergeteekllClde, ~ gelaat zijnde
. door. den welbebndeJl~;;Struisvogelboer,
Heer AitDBI118 B. bu Torri;' zal per pnblieke

~erkoopen ,te •. :

Kapt.

ZAL DE
ST ~.
50 Sterk, 'van 3.~ . 8~ Vette::K&&pscb~: en .edno
45 do., " 9, 3·eD. do. "; ,Sch$.J»eu. , _
3? ~ ~...L.~~..R"un!, ~~i~~de~, BOVENG~ELD getal ~ha.~n ~l publiek
"J: 5""'"IS~'-- v~k~ht:*orden te KI~m~t.e~tie, r

60, Vette ntare Slagto88en. ~' ,I. 0 lf?' 0j' d d" I" JP.
Bev~nsta~Dde .Paarden~ Ezels en Ossen zijn deo.r den Ondergeteekende ingekoch~!. P iy n 'ag, en. nnlJ·

werden door hemselven met ierg opgebragt, zijn d~ aaudaeht wel waardig, en zullen zeker! ' ' Zij zlillen z~"~erpresent siJQ en~o~#'reBerTe
present zijn. '~ ',' wordeni Terkoóht. . : !".

I!' i J~ B. TREURNICH. . J. S.• ÁXAIS &.Co.~A,faIarers.
Paarl, 1 Junij 1880. ; >j. '. Paarl, 31 Mei 1880. ,.'

2it :D., . 'de.' Klpatër~. ~t•. ;'

VAN nKR,m & oe, Z·~fd.V:'Y'~~~'~d.J~;:L~:~I,.,_
I ' - ;il , koopen te Klapmnts StatIe; boten gemeld .
"'1'35, ST',,: GE·ORG·. E,',S''1T.R.. AAT, getal Schapen en Bokken, in:goedécoDdjtie.
, . .' :,!' .' Zij'lmUen Éeke~present eijn. i ': . •

I . " miTSCIlEPEN TBAN~ :UIT DE " P. ~. BASSON.
, , i,: "I ' Paa~J, 29 Mel1880.

" Anna," l van ·:.Ri4, de' Janeiro, D.VILLIÉ~,FAURE&.Co.,Atsl&gers.

_ ~ 2;000 ZA~EN • _ - ilL.
BLA.U.WBBOON. '~IO ltOFFIE.~ iWBLLINGTblt,

;} :1 ' ~. ; . ~
I EEN ZEER UITJroNTINDE PARTIJ·
I: I'. ' ~I . .

Te koop i tijdens 'de ontschep~ng ,~egen' verminderd,
! .' .-- . i Prijzen.' .'1, ' . '

DE BEER VAN DER POEL" v&.llPrins
Albert, heeft de Ondergéteekenden begun-

atigq met ;in~tru.tiep voor het als boven ver-
koopen van "

12 PAAR PRACHTIGE VOGELS,~
2, 3 en 4 jaar oud, o]J1.etteJij~voor déze markt
nitgct.Ocht'i Dit is voor Fokkers en Boeren een
zeer zeldzame kans om goode Vngels te bekomen.
J. J. H_OFJfEYR & ZOON, Afabgen .

DISTRIC'l'SSCBOOL,
~ TE BETI!ULIE (O.V,S.) ,

GEENE: voldoende Applicaties vodr de be-
trekking van' Onder",ijzer in bovenge-

nciemdJlSeh«.,.! ontvangee zij~d8, word~D appli-
caties op nieuw door den ondergeteekende ge.
vrsaed 'tot MAANDAG, denJ!8 JUNI;'J e.k.
Sofiieita.Dtenmoeten voorzién zijn van, roldoen-

de getnigaCbrift.en van goed ~d lijk gedrag, ,en
voorts van een certificaat vaD eeue erkende
oo~miBBiemn examiual;oren; of vau een certifi.
caat, verkregen na .afgelegd. examen voor eeue
door bet Oranje Vrijstaatsohe Gouvernement
daartoe benoemde commissie i ook moeten zij tot
den Protest.&ntsehen Godsdienst behooren. Be-
nevens de s~hoolgelden. die gédnrende de laatste
twee jarenp.m. £10 per maand bebben be.
dragen, is er aan de betrekkiDg verbonden een ~
GcinvememODu Salaris van £150 's jaar, alsme-
de vrij gebrnik van de Gouéernementa Onder-
wijzerswoning,
Applica.9teD gelieven te melden, ~anncer zij

gereed zullen zijn de betrekking 'e aanvaarden.
JOHANNES G. OLIVIER.

Voorz. der Schoolcommissie.
Bethnlie, 20 Mei 1880.

bij bet Htitel J&Il den Heet F. C. DB

Op Do:nderdag, IQ Junij a.s.•
'l'EN 10 URE PRÊCIES.· ;

100 STRUISVOGELS, van 2 tot 7maanden'
oud, waaronder zijn 10 die nitgebroeid ~jnidopr,>- '
wilde Vogels, , . . :;"':::::
N.B. Ki>ope..s bchoeren dese gelekeDhei~

niet te latlen voor. ,ijgaau, d!lar het algemeen.
bekend is,' dat de Boor. DU TOITaltijd .de b,eete
Vogels had, en ook omda.t geen biHij~ aanbod
geweigerd fl.eJ worden. .'

~ . G. P. vu ZIJL, A.fs~r,
Vepdu.Jtantoot', ' . ,

M0ll;t.agu,14 Mei 1880.. .

Vogelstruisvederen.
I

op Vrijdag, qen 4 J
DÁ!i>ILIJK !lA Alli'KOllSTVAN DEN

Z·AL bovengemeld getal
publiek wórden verkocht

kniál te Wellington.
. ALBRECHT

W~llingioD, 20 ~ei 1880.
.J. FRED. PENTZ &; Co., ..,.............r

-------- -------,:.+-~--_

STRUISVOGELS,
OP BET DORP DiURBAN,

Op Donderdag, 10 Junij.

.VERKOOPING

-,,\'ellingt
45 Extr,a vette.

Koejjen. .. ,_. __

.s

en

~ \

2~ Gedrt8serrtle tB '~';fd~~88f,er"e
hel!, fil 2 t.~3 j~ar •• 41 • .

•• G~dru8~é~~.e R.'.paárae., faq 'I
' tot ,IJarea :' ,~., '

, Gedrttt'e,rde Merries.; .;
." I - .~ , '.

'. (allen ir'gek.c?~tin het district Hat;ri8mith, O. V;S.)

lf A AANKOMSTvu DEN-

ZAL boven
sen en Koe

den verkocht nit
WeUiogtotl.

:Fraserbnrg, 26 Mei 1880.

Wellington, 31 Mei 1880.
J. FRED. P~Z & Co., Q!UAN,Q

• i . ~--+l • Op ;Zaturdag, 5 JunU 1880.

Beste !aJ.it ·t '-t k 'i d' P kh:· DADELI~.K NADE'UNKOldST VAN DEN IÉBs..TENT~IN,U, el: e oop aap.. e .& mzen vap, ZAL bovengemeld getal Paarden en Ezels
·M. L. BE' N",: 'S"U'SAN .&. .co.· '" publiek 'worden verkocht uit de Markt·

kraal te Wellington .'.Ka eelstraat, ,,' De ! Paardan en Ezels zijn ingoede conditie

-----4-~~~-~---~~~~·~~--~----------~en g~~ikt ~4Mdadelijk ~~~k.. .
I .. \ ,,:,: •. ' : f : • P. J. Ll\UBSCHER.

De OD~er~eteekenden h,b~n voorhanden ,: WeliiDgtob, 20 Mei 1880. .
KOFFIJ-Java en; Rio .' I '. ' J. ;FREb~PEN'DZ & Co~,Af8~ra.
RIJST-Rangoen; Moogby, Huis., Tafel! en Seets .. : 11£-- '. .'
DA-p:ELS_:in Zal(ken, Matjes en Kistjéij (een 'uitmuntende par~IJ~ .': ~.
'TB1pE-Ce~go, ini bslv~ Kisten .en .qeo~~n, S.eocbong, 4 kw~htelten, Gl1m~~ . ; (.

. 1 Mengsel, Bpskruid, Wel nek ende ,pran]é Peko en WelrIekende Capers. : i '

Alsmede een gro~t &.ssottiment Kruideniei'sw~re[l, per laatst aangekemen Schepen. PD'.B. LI':E: KL~V '~'R_~iO-O-p' IN'Ji'1'I ,.Te ;koop tegen de ~gije prijZen bij. . :; f. [J - u
I" I ,·:1 '. " . VAN

i J. G. ~'.Q~JTLER & CO., P..aardert
J

Ezels en 0I '. . §l Geo7gestr~t, Ne. 28, Kaapstad. ,; . ssen.

LEnE'17: .A, V: .... EVL ..··+...' DI.' KANTEN.:: '.....Op Iln~l~dag, 7 JlI;nij .an~t.,~ A.&L&,.L ..., , J!I z.AL de QQdergeteekende publiek ~doen .'Jer.
! I' ;. . . ; : .; : .. ". ' '.' .koopeJl., ..te KLAPMUTS STA'f,ION.

H. fE,I' R.UTHER.F,OÓRD:,& BROEDER 16Gedre_rdeEzels,ve.n4tót6j!Ll'6n. ". '.. . · oud,;; ; I

HEBBEN: nu uitge.stalll een groot en' gev~rieerd· assertiment LEDEK.ANT~~ 16 1)0: 6~·tingedresaeerde,:van 3~tot~ do.
wl\8rep.der • : " 60 Extra:Vette Slagt.. en:TrekCl88en.

t. Te~ter Ledekante.n, D~,bbel en Enkel . : 1 i;BO'fenstaaDp getal Paarde~, Ezels) en OBBen
Vier Stijl .ordlin met.z9rg opgebragt door deó Onde~·
Tent ~ teekeado ~lren, zijn in nitm~ntend;e condisie,
Franscbe ujtgeaoeht ~il geachikt voor ~ogtgangertl, Spa.
Katel ' otdatenr8, SJagters eD andereq. ;

~ ~ ~. ", :A. B. DE VIL'IlIERS ..":"A.B.tn.
PaIlrl, 26 M.ei 1880. .

DEmLlERS, FAURE' Co., ~rs.
\ ~ '~ ;. f •

Op Dq~~~rp~g;de
Na aankomst van "den

ZULLEN b9v.engemelde
Paarden' p!bliek

Mar:ktkraal te WetHl.Jgten.
present zijn en niet te voren'
kocbt worden.

. S.
Wellingt.on, 26 Mei 1880.

J. FRED. PENTZ &.Co., iAII!1ai~I'B.
1)E Ondêrgetkekende koopt iedere b~l'eelheid

STRUISVEDEREN.~Is te vliDden op
Kutoor van 8 unt' v.m. tot 5 unr n.m.

E. G. ASPELING.
No. 20, Burgstraat.

.~.

HEDEN 8ohonk 008 de Beer een lief
Dochtertje. .

J. G. LINDENBERG.
E. H. LrNDENBERG,

geb. Runt.DE Ondergeteekende,
door den beer

U.uwr, zal pe'!'pnblieke

HET beeft den Almagti~ behaagd tot Zich
te ilemen, op den 27.ten ,Mei i880, ons

teedergeliefti Zoou:tjc, LO~'.BNs,JOHANNES,in
den onderdom fa.n 5 mQ4nden en, 4 dagen.
" Zijn wil,geschiede." ! '

¥. t. S14ITli~,;'
L..II8lM.lllj ....- :j Zaa.iplaats, 28 .Mei 1880. M. F. MAR .. '

100, Sla~t- ta' 'reko88~ ~ ~",~._ill' ---- ... -----

ZP.'LLEN W.' orden verkocht te WOJl,CESTER ONTSLAPEN iil deD Seer, op ~da.g den
SOStenMei, miju teeiJergeliefdé Dochter,

. tOP , '. .:.~ 880 MAGDAL~ ELIZABtTH.,in d,enonderdom VIW 18Dingsdag, 22 Junij 1 " jaren. Diep bewenrd. \
: : c' .!, " .. : J. PU TOIT,
. : 's MORGBNSTIN 10 uu .. ~' Eel'llterivier, 1 Jnnij1S8p.

L.iS. ~.:. SMUS. ~_izo~·E£ilf- 5

" W~roea~ér; Mei 1880. 'i' OVERLEDEN; te CaI~on,opMaanda.g,den
iDI!: VOS & ~RER.ONi ~el"8. . 24fiteu dezer, in de~ ouderdom vau 66
. . ',,- ,_ jaren, 11 ~den eD 2:.dagen, mijn geliefde
t.. T.·... .... e K' 0'. :,:0;':-'" '.:'":'~.'.'..' EcbtgenoOt CH.R~STIAAliANTONIEMICHIELDI

_ Vos.-B,iermeUe wen8ch :ik oo'k mijnen daok !

, ...• .• ~ toe te~bre:ngen. aan.: Dr .. C...ALBERTU;!ion ~ al

BiJ déJt, ODdergeteelutide zijp te koop de vnenden, dIe mIJ zoo y;tlOrJdehJkgednreDde
~ BAlIiBOES LA»DEB8,~' V'ao , alle' zijn lijden bebben bijgestaa~

lengj,en. ' ~ ,. ,): ~ M. H.. DI VOS,
. , .: '. : A. J~ROme , . geb. DuPERS.
V~edel\bnrg, Stellen~b: ;;.;~~~Wdai8 Caledon, 27 Mei 1880.~.

"; ..
..~

bij het Botel vaa den heer P.

Op Donderdag, 10
GRAVEN! i GRAY_N! GBAVE:N!
. ,.! '. ~ . ! - I ... ~ • " • ' :

DE WAAL,' &;i ;DE
'.; .... :ONTSOBIPO';:rrs:ANS:

ORA tEN-P<irk~8" K88P~~b~.:.~iam,ant~:rt~a!, ~bam\ock, G,,~otell SLaaI
ORAV~~-Ward & Payne B, Z'Jstroppep, en Inlt!,ek
ORKVEN-Lyndollrll '. 'il '. .
DELf VORKEN met 4, 5, 6 Tanden ,i, "
SCRQlPPEN Ip~L Vlerk.nte ell ROlldt! P!IInten '
. BosdHPIKK~N, i PIKKEN, :1.··, .

. fLSl(EDE EP. GROO'lUI~;aTDlENT.. '
IJter"areD ,en eell ;groo.e lJ31'UJ ext,"a goed~

. \ Wijugaa ..d",f$~eD. ..'.
MAGAZIJN VAN. GROOT~;]ÊNc:KLEINHANDEL,

; ,.' : ST. GEORGESTUAAT,
: ~: . . I

: 'AAST D~ ~t~~ BANK, '.

~DE, W A:A L & TPJ~ KOe K.

KOCK
",,

35 JODge PaardeD, van 2
15 ~onge·l\lerries, " 2

Onder de 35 JODgePaardeD
7 Paar Blaauwsohimmels
7 " Brnine.

Bovengemelde Paarden zijD'
de aandacht vaD Koopers wel _ ...,rUlI7.
allen iDgekocbt in Colesberg, .qlll'UWWI,
dell met groote zorg on"enlI'lUrL.!:

""

Venda· Kantoor,
Montagni 21 Mei 1880.

, I
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,het den h~r
Jr. maar iet vergeven, dat
motie ve.n aen heer Fuller

. zamenging. Zij lieten
maar ook i" het Huis

na den aQrler moesten zij
opstaan oml-,zlch vap eenf foutief rapport
bod lenen de en: zondlgen8e tegen de regels
VRn het Huia=ite vertellen, hoe schandelijk
een toon de heer d~ Smid] ill z,]n aanspraak
bad aanO'eslagen teO'en dMI: VrIJRtaM, door

c (:) I (j B hrer op aan te dflngen, dat de asutos unae
gewel en zouden behouden Oln de VI ijstaat-
8C}w boeren te kunnen bevechten. Hadden
deze vurige v~rstander, van den minister,
die zoo gsarn~ bet Boérehelemerib in het
TmDBvarusche }VII ueutr4]isel'en, het ZuiJ.-
Afrikaall- of het Vq{ksblad-tapport nRgeela-
gen, ZI] zonden bevonden. hebben, dat Be
uiting van den heer de Smidt evenzeer kan
verklaard worden als gemunt tegen de natu-
rellen van GI~kwaland Oost, als tegen de
boeren van den VrIjstaat. En die hem ken-I een
nen weten) dat de beer do Smidt een al te moet
goed Afllltaandel IS, om net wapenen van I "Ia...n"dnll.(ltm
naturellen tegen ZIJOO stamverwanten te

DI': Stellenbossche m vtlrdedlgen,' I
meen en de Stellen bossche . Vergrep<ln reeds eemge der minieteriele
bet bijzonder hebben eer de Wijze handlangers ZIch aan deu heer de Smidt, I
w!l!\rop ZIJ de hoereu Paul en Plet I noz doller maakte het het miniateriële
Joubert hebben ontvangen. ho~fd, de ~eel'i Spngg zeH. Deze.ylDg z'Jne I

den laatsten tijd JU zekere rede Dlngsdag aan met een gloel]ende ver-
d te zeer geneIgd, te gaan ge oordeelinz van die leden, die met aarzelden
1 fiere Afnkaansche geest aan van pl\vat~ ge$prekkeu publiek JO bet HUIS
7 was- te Stellenbosch-die gebruIk te maken En \fat deed hl) zelf I
-it eIken AflIkaander, bl] d iarop ] ln sbbreeuwenden strijd met zijn ....LUI.U e.

~! onmiddelijke nabijheid of euren pas ;geuiten gulden stelregel glllg hIJ
o V rijstaat , een landgenoot te~en dr n heer de Smidt te keer, omdat
o beleediglDg, zoodanigen I aange- I deze POlst zon gezogd hebben, dat hij met

darm eveu zeer ter harte n als wale en later dat hl} tegon bet ministerie gmg
dozelve een nabestaande te gpvallen. stommen. [Op het luid gf"'OPP van een p~3r

Stellenbosch beeft nu , dat bet leden of dat alles publiek was gezegd,
waardig IS een plaats naas de Paarl te bewaarde de heer Sprl~g een veelbeteeke
bekleeden III de rel der Af kaansoho dIS-I nond zWI]gen. Om den lezer te laten begrij
bikten. De rapporten, wd te vindon pen, hoe lUeesterhJI~ onze Pretnier den regel
zIJn ID onze kolommen van eden en I 1. toepast van '~bundelt uanr tmjn woorden,
Diugsdug, omtrent de eer nederigen lmaar met naae miJn wel ken," behoeven w'J
A.fgevaallhgden van een n en WBtnlg slechts te zogO'eD, dat de beer de Smidt,
beteekenend volk aan zullen door I koi t nadat de

o
kennisgeving van den heer

bet lange en breede Afrike met Fuller was Illgelevel d, een der ministers
meer dali gewoon gelezen : ontmoetende, 10 den loop van een pr,vs lt

EI IS geeDll pluuts ID het waal' ZOO-I en vertrouwelijk gespre~ zei-le, dat hIJ
vele ]ongelIngen v 111 f lders uderen. Onze wollizt aan den kant !;les muustencs zos
boeren hebben ru den I tijd eeu sternmen. Maa~ toen de disqussie was bpgon-
bereidvaal dlghmo tot het van opoffe- nen en hij zag hoe flaauw de miaistcriêle
ringen 10 het beJ.mg van opvoed lOg verdediglug was, geraakte hl] aan het wan-
hunner zonen en dochteren den dflg I kelen Wat deed hl} toen? Besloot hij tegen
gelegd, wolke boekdeeJen t vo~r de i betel' weten aan op een verkeel d pad to vol-
~oekomst van ons \·olk. G e plaats n.epft harden, of ZICh ouder exc;.tus van hoofdplJll
)oveel biJ die bél'el d gewonnen of tandpIjn zoek te mIlken ? Neen, "ond-

.Jl ,ds ]Ulst Stellenbosch de toevoer! borstJO' scblepf hij dadéliJk eon prwaaf
~ van studenten vam elders Stellenbosch br\CfJ~ aan den mIIl1S~r, dat h,] van
51 af, en de Stellen bossche verhezen gevoelen was veranderd ep Zich de vrl]held
5 het meerendeel Vfln bOl cu I VOOIbehl€'ld, o~ te stemmen zooals bern zou
l! roem. SImt de Stellen scholen, en goeddunken Dat was voorwaar zoo lOal1-

2 de Stellenbossche wclvaalt 1 dt een onhel-I nell]k gehandeld als maar ~IJI1 kon In hoe----~----~-+------~~stQlbll.al vel hes, En toch, at verltes zou verle de hanGlelWIJZe vau den heer Spl~gg
het "ZUId .Afl'1kaansche I thene" alllgt I op den naam van "maunelljk" kan aan-
kunnen toegebragt worden, lndien ouders spraak maken, dat beslIsse het publIek.
en betlekkm~f'Ill de overtUl' opdeden, I
dat hunne kmderer. wel bedreven- !
beId 111 eeOlge takke.n vim meuscbehJko I HET EINDE VAN frET GROOTE l\'o
ken DIS te Stellenbosch k nen opdoen, DEBAT. en
maar JO 1'1111 daarvaal zelf!D hobben te DE motie van den heer Fnller IS g'ster~m
plegen aau bun patriOttS aan hun avond ten balf 7 ure met 37 tegen 28 stem-
natlOnahteltsgevoel, zp.lfl·esppct men verworpen. De tlltslag werd met
als Afl'1kaanders tegendeel daverend gejuich door de OppOSitie begroet
waar IS, dat den Stellen Ahlkaan- Immers de RelJ'erlng had gPlekend op eene
ders het hart nog op de aats Zlt, dat ~mem de/hmd Vl'l~ mtn~eos 15, en zij kreeg
]ongeheden, van elders ~ hun A.fll- ereene van slechts 9 stemmerf. De kracht va,n
kaandensme el' eerder zullen ..dan hE't WOOld, he~ gansohe zedehJke overwlgt,
verlIezen, dat lpoet clken UIt de Ver- was nll('rbepaaldst aan den kant del' OppOSitie,
ngtmgen van M,wndag bhJ'ken'

l
d,e IH'gen dagen lang sprekel' tegenover

&1 dat zal hun nog verder J . Im- spieker sbelde en vOOlnl tb de laatste panr
mers nIt eene plIvate bron en WI], J dagen een UItstekend goed fiO'uursloeO'. De ~ 0

cl b I kt d dJ" 0 '" get1ll11telD .. e mlllerl vier
dat e arte IJ 'e on vangs e een vou Ige kort~~, IURaI' pittige aanspraken van de heeren \v' Iii f~lt WIJ rtleds medel!"pueeldhebben, In becbfe-
woorden van Oom Pan I en Plet zoozeer'l Mal aIS, Goldsohmldt eo Bergh-hun ns- IllS S'.nomOOl en In ,prztJkcrde bewarIDg !l'psteld is,
hebben doel getloffen, ook er do s~udc- II d, uk kpllJ I,t protest tegen hf:'t WillekeurIg 1\18 T~rmOedllllJk echuldlg' nml moord De mlll!'lstrMlt
rende Jeugd, dat velen dllr entell h;et t' I d i>ldmlddelen- \al\!H lpelawn he.ft ~Icb nMr Petrusnlle beg-even

h bb ti b oll1spllngen me S an il g lom RildMt v(lorlooplg onderzoek te bouden -Do 00-
voornemen e en opgeva , ewegIng ! waren niet zonde.' effpot. Het MIllIste]'le le'~'1f1 -1dvtltrU1' deelt dRIIl'tllntrent nog bet volgende
aan den gang te zetten, om belde gede- zal nu wel omzlgt'g Zl!n pn zorgen, d~t het mode -,Het Ilerucht ~egt verder dat van der Walt
puteelden door de gansche ome heen Ult- ons JO geen meuwen Kaffet'oo, log stort. I mal; ZIIDIJ trouw op geen goeden voet leefde en ee-
noodwlDgen te bezorgen. een resultaat I llllge tJJ~ Ileled~n (JPde Dlaml\ntvelden verlootd W1I8

moet °elk A.£rlknqnsch doen. QOl te tnouwen, maRr dRt Iemand van dele strekOn
E t I hl lenbosschers HRT RKGATT~-DINNRBzal ~turdagavond pIaRts dlUi1'komende, door liJn aanstaanden ecboonvad;;,
n ac I, oe zeer w ] hebben om~en~ hein ondervl'l\A~d w,.rd, toen het ultkwl\lll

priJzen, bebben WIJ toch.. enkele aan SUnIERLA:-IJ)..-Ollle leeraar, De II VRn der dat hIj e~oe vrou'\ met twee kinderen hlld Natuur-
merklOg te mak9n, die wtJ zoo veel te Merwe, heeft zijne bedlemnlr neergelegd -MNhg~ hJk ~w$ er toen Dlels van 't huwehJk
meer vrIjmoedIgheid 10 h midden breo- deelrl - \ ElfN qOORNIGRXWRSrIE-De heer P A LlICkhQft',
gen omd~t dezelve van g 1S op T I:n. d te Ut ht N tal I te Qraalf H.~lIlet, werd onlalll!"! door dEIMunlcl"p!!le

, d d' t Il t. WEE ANDIERS, le r.j!c, In • Il ,III vII4eren met 55 beboet omdat biJ rondom Illh el~eIl-
de oDtvangst er eputatte, me neen e getulgeD voor het IWndgallnde Hof g"dBg'vaard maar d! d h' d h t Ik be de'

k d P I 0 b h ~ I d h om een oreI nRag II, e we weer w r IQ
Stellen bosch, maar 00 asn e aar • p toen et ,"er oOP p RRtSVOll DIet verec enen waren, den IZIO der re!!,ulatlen een overlast te II]n HIJ bil-
bOlde plaatsen \verd voor VUiSt weg ZIJDheboet met £100 ..Ik dan*e er echter bartelr]k voor, de boete te betalen
evraa d, of PreSident B rs DIet de rol Ex-PRBsIDE!ll' BURGERS-Te Gl'I\Atr-RelOetloopt en werd heel deftig !!"edagvlUlrd In defenlle w!l1d

ggd b d h d Id &enjlerucb~, dat ~e beer T Durg~ra vlln plftn 18 om aa~vo~rdi dat hlunen de jlTenzen 1'I\nbedoeld eIgIfll-
yan vt'rm er I] e a gespee . In Holland te galtu w<>nen WIJ wel1echen hem een doml eéne afslultJnll WY gemwt van 8 Ijzeren d.
\VIJ bewonderen den Enrope- IUIngenamereIs -Medffledeeld den' len :dat dl! afecheldlng dool'8trengeld WY milt
schen diplomaat en Zllld A.f~I- POSrGI!:LI>-Een VI'J]8taatl!c~evnend verzoekt on. ee"l~~ doornstrUIken De MaglStraat lI:eide 1t6lln
kaanschen Hoogen Cornm waardlg- Ranbnefsclinl~el'S tehennneren, dat het postgeld nRal bew~s te lien dat de hARg overlllSt veroorzaak~.

d de beer Plet de vraarr Vnj8tl\llt. Tran8VW e/l Natál, IllIrI pence IS Op bne- Natuurlijk 'áls lemRnd persoonhJk schRde of laat leed,
OPLIG'fRRIJ-TI'"",en ,,,klIren wallrme e M k l' ven welile 81~c~ta dIJn dne penny lege I hebben, daq Iron bl] verbRllI zoeken. Maat wat Af&lUltJb,

lIoJ,"~" ~Il ml'D dIe, !:RMhet ecbl)nt, RI vroejl r met beantwoordde. aar nut 'on e woet ecne zwnre boete beta lid worden , betNf niogt IewAnd tocb zeker op en blIlnen ~In
de eucenlUll'liljZbedenvan h.t ge,,,ngomsluen h&eft V1'1\!\g dot)n? VefOuderst.e dat de Dep:n- VAN\v KLLINqTON!!ehn]ft DIen onl -Wanneer elg!)u grond doen wat hew behn.agde Na verder
ktJnnul lI'emaakt, ISeene b"aébuldlglll~ lllnd bo en~e-I ta~le den heel' BurO'ers als meest doOl- knJjlen wd dnn een bezoek fan de heerElOKrUller praten 1ferd de zaak van de hand geweltln met
noemde l1lItdMd IngtJbragt De kl~t DI t, ~ IJ t t h k be;chouwde dan kon ZIJ en Jouberl ~ ZdU u ons dit Ull88Cbleukunnen zell- koafen I
ooder \\OIJrwerldenV8n voor rekemng van het OU-I rap cCn so ur , d "en /"_ De W ..lhngtonscben bebben de zaak In ddK VIT QUKENSTOWNkomen klagten over de
vernemellt te handelen, ynn d~nheerCbmu&An IJers, dat toch nlet lood weg ga$n zon el ;ljfên btÏndón ZII hebben oom Paul en Oom Plet hooge vrachtpnJzen voor het venoer per spoor, die,
wonende op de plAats Ultkl]li, nahl] Klapmu n~lCell bereid te zIJn ZICh togen een 81~cbtsUit te noodljren. v~!!eleken met bet karwelJerstsmef 50 perC&ntte
~rdenhadll'ekocht,dlehIJ~btervoordellZen ~trdeel hbel te verdedIgen. ZI] zO boaS' lIJn, fin dat nOliwel van de gU~Sllll'e lilde Q6-
w&der Hl andere handen trachtte te oen oy &AD berOld kunnen z n maar. DR I~A~PSCHIf\HASDELSllll.NKheeft AdvIlIUll\t ·8ch~llwd. Niet mmder erl!"erDl1geeft de klnllllificatll!
Ult de getUJgeDl8,TO,)r'''0 'fj!rre die g8j!'1IAIlIS'I"bJkt, I ~? I Cole geellga"ee~ om op fe lJ'eden 10 de lank die vnq J!'oeder~u op bet spoor VraehtnJders biJv hllh-
dat hl] reeds t!lfee Tan die PlIarden bad verkOCibtRRn zllak kunnen ba~ b1Dhenkort voaf het Hoo!!e K»f le Pretona dIenen ben ~lIf't hH mIOste bezwaar t~lI'en bet optilden un
den lleer McKenlle voor· t70, en dAt de andere In de KoIoOIe om te 1nl, en Wil/mn, nMr inen v.nekert regtakwe.taeD pa~ne40h., mIts dat de kisten ste1'ljl .lIjn Het

I 14Ten wéer tel'llgtgekomen 'iln Het gebeele i1.gen- heer Burgers el'gens eene van bet j.!roolste belAng ter betllechbng moeten Toor- 8JlOI?tbeeLautda:arentegen rn.nll8Chlkt dRt artikel on-
tal wal door bem geetald JD, e Zi~u!ltl'llAt bi~l;Je:~ werven maar wel om de ~omen. der: de eebádehJke voorwerpe-n en belllet bet met OS
J'IIP Abrabame, en van daar ..,aren e twtee 1'fI{doc e th r d~ EEM BSNEFIT GEfOOTSCllJ. -De Afrikaner VIIUI per 100 lb." dat ISnagenDeg een delde VBnde ~ebeéle
door den hleDwen elgeDIW' áfjlehlUlld~ er"l]th WK&- sympa le .VOO Crndock ze",t -Het 18 III.tt 1I1l{llmeenbekend, dooh wntorlie UlIrw,"IJere b"rekenen het tegen Sla 6d per
V&lljrena-.elf met twee andj!re I1lI8r:omenll el est I wel vnn heo, clIO den noO"~ballstoch 'VRar, dat tnlller eeD Benefit Gelloot- lOQ Ib MnchlOtJrJe,dl!! II}IIAllmerkehJke b(leveel~-
.... s gt'A'a$n, waar hl) echte1 ID b:: te~18tg:ieDscbouwen als eeD schl scbl\p bestlIst onder de ledem van de Iod"pendenl!ll de~ n~ar dê (hamantvelden doorge\<.oerdwordt, kilst

I W~ ~ rreflen paarden Wllll!!nti~keD\ ed \'~a:.:ï I zelfopofferend patria el als valt ZtlndlDj::k..rk Het telt 80 Itjden, boudt "Ike week ~deeltel.iJki per epoor -is lOd per 100 Ib De VrAcht-
p\1 verh¥. al.letende bedwfJ88~a~ elJ . :n~I I hen dIe vn u ZI]Q nll.lt.tn 'Vat ook ver,!Rd~nn* ',""ornuttljre top.·llr,u,en, eens JD de m,Rnd fl]aerS dftar~ntelleii nemen het [laafDE!voor 38 9d JOf
In plU'nde !lestleid, W8ar el J'l' grd ~ *I b 'b b d d tat voor 1l61duken, en 18 ID beZit I\'RnbljlJ.'\£100 WIJ ::Is , Er zIJn cog andere Inonden VIUJ kb!r1;en, alle
alleo herlende ale de Illne en de WIUI e e 'Oln eër ant et, I] e epu le pa wenscben dIe nutl.lg:e iorljZtJQjI"lillen voorspoed toe, "lVtll~ebllar men 'I'ree8top scbade VOOTbet Oouyerile-
}J¥lde op'.£401,. Van daag~ de :d:;an~:1!U:'ht to gaan, 10 hoe verre en Jooste en vertrouw~ll dat de gekle'irden I~ andere deelen mellt UI~ loopen :mllen, ale ('1 geene Terbitering1in
.~~ la II]De ve of andere predikanten leta hebbóu dealaoda dh goed .,oorlieeld lItdlen .,olgen sansoqt :wordt
wórden. " I ,$1\\,

DE vos iBN

Juni] 5-Worcester,q J Lotter
JDDI) 22 -Worcester,

Erasmus
I P PENTZ

lnniJ 5.-W~llington,
Laubscher.

JOOlJ 10 -Wellington,
Tan S Klhan

l' D. VILLII!RS

Jnr'IJ 4 -Klapmuta
keD. van P A Basson
J ODlju -Klapmuts

en Ossen, van J B 'l'r'""nrOlen,
Jnnlj 31 -Paarl,

Keet.
F L LI!IDENBE

JUOIj 5 - Worcester,
nn E HonDIng

GPVAli ZJJL.
J nIllj 10 -CogruauBklooG Paarden,

S. Wolvaardt '
J J llOFMIiTR iN ZOOM

JnnlJ lO-Durban, Str;18vogels,
Poel

van G

van" d.

VASTE GOEbEREN

J r PBN1"Z Ef Cel
JOlllj 2 CDtt - WelhnlZ't011. Vaste cu Losse

Goederen, va.1]E C le Roux
Dil: VILLIERS, FHJlE EN CO

JOn1J 8 -Paarl. Va8tgoo{l, van r; W Malan
F L LI ~ r» NBERG EN co

JUOl] 12 - Worcester. V8Bte en Losse Goe-
d~en, van A Waggle I

MARKTPRIJZEN

145 be
10lb

Van 1 en ~ J~m./ 1880
£ s d £ SI

Aardappelen, pr 3 hf 0 io 0 - 1 4
Boter, per Ib ... 0 2 7 - 0 2i
Bloemkool, e 0 0 lt - 0 Q
Eijeren per 100 1 1 9 - 1 2
Kool ~r stuk .I 0 0 li - 0 0
Pere~, per lOO I 0 3 1 - 0 iq
Uijen, per 3 La 1 0 7 e - 0 Il

~
15 ba

Dingadl\~,
Woensdrur,

JUDIJ Q Wngena
2 do 2 do

NIEUWE l'4ARK'l

Van 1 en 2!J1Jt1~
AardAppeleu, per 3 bs ' 0 15 0 - 1 jl 0
Poonen, per 3 hs. ' 1 13 0 - 1 17 6
Beet, per bos U 0 2 - 0 0 2!
Biltong, per stuk 1 2 - 0 2 7
Bloemkool, 0 lt - 0 0 10
EI]PTen, per lOO 18 9 - 0 10 2
F.. nden, per stuk 0 :1 o - 0 $ 3
Gua.as, per 100 0 1 io - 0 2 I
Gansen, per stuk 0 lj 3 - 0 (> 3
H()f'ndera, per stuk 0 1 n - 0 2 4
Kalkoenen, per stuk 0 lj (J - 0 6 6
Kool. per stuk 0 0 I - 0 0 2~
Knoflook, per bos 0 0 2!- 0 0 2!
....Ispels, 0 0 7 - 0 Q R
m. 020-03'LlDloenen, per 100 0 1 6 _ 0 l'
Nartjes, per lOO
Patattas, per 3 ps 0 7 :5 - 0 {)
Pompoenen, per stuk 0 0 3 - 0 0
Pijnappelen, 0 0 6 - 0 0
PreI, per hoi! 0 0 ~- 0 0
Pernken, per Ib 0 0 51-- 0 0
Peren, " 0 3 0 - 0 B
Wortels, per bo» ., 0 0 li- 0 0
Witte WQTtels, 0 0 lt- 0 0

MAANSVERA.NDERli~GLN
JUDlJ 7, Nieuwe MMn, Ilu 9m nllmldd8jr8
J"DlJ ló,Eerste I\wnrtler, Ilu 6w nRm1dd8~
JUDlJ 22~V<JlIeMMn. 3u OlJ) namiddagIl
JIlO1] 29 Laatste Kwartlcr, Uu llm voorm~ddags• I

GEnOOPT.

In de Nederduitsch G~reformeerde Ketk, op
~n-dsg, den 30st.cn Mer, ,door den Wel Eerw
heer G ~ Stegmann. Jr. -Eene Docbter van
den beor JahD JOhDSOD, Diet Dame Chrilstma
FhD clDá i ......J

In de Ned. Geleform~rde Kerk. op Wloens
dag den 2den J Uni], door den W el~erw Qr J
J Kotzé, G~ -Eene d~chter van denl heer
Gert Jt>ëtl HolfmaD, ~et Ilamo Roeltffins
Johanna Al-bertlDs SusaD~a

OVERLFIDEN

~!el 28 -De heer Jozef Octaves Wi~ott,
ol1d 36 JareD, en;) maanden j

Mei 25 -McJufvr Holena Arendma W !lem-
bnr~. weduwe wIJleD dUll heer Evan R gers,
oud 71 jaren

r.lel 25 -MeJufvr HelldrJ[la Elizabeth ,chln-
dehutte, weduwe wIjlen <feDheer .' ICOI) AD-
dries VRnWI9kel, oud 80 ~alen

JunlJ 1 -Mejuf Jobanpa. FraDcrns Lee wen-
daal. wednwe wIJleD dnl beer Adrle8 Hehdrlk:
PoeZyD, oud 62 Jaren en ~ m'Ulnden. I

SBIPPIN. INT)!LLIGENCI!.

TABLE BA.Y.-&RRlVBD
Jllne l-j\Dna, Ger !leh, fro~ Rio

TABLE BAl' -SAJLBO
June 1-Taymouth CIIStle. eSt, to cout po~

1-Dunrobln Castle, SSl, to LondoD I
I-Vemce,SSt, to KllyrDa

OP steeds
drang uit bijna.
hebben wij er toe
van nu voortaan urremaa;
uit te geven, en wel
postdagen Din!Jsdag, J·)ánd,'~ra~aa
Zaturda!J. Hoewel
ring in hei getal onzer
kan geschieden zonder
verhoogde onkosten, en h
postgeld alleen 9P 4s.
te staan komen, wordt
ningsgeld met slechts
verhoogd. Dat wil ze,u!€~
inteekenaars betalen m
twee pond VMr slnlltngs
vboruit. Jn de Stad is de 4UI.O""~"'U

één pond zestien shillings
Conespondenten en Á

geheven kennis, te nemen
andering in onze dagen
om met hunne inze .. ,I..IU .....

te komen.

HET PARLEllENT.-_ .
- WOENSDAG'12 ,TUN!. l

Door de~ beer de Smldt werd ej!nll'petltle Inge-
dleod Illt W OfCt'ster ten gun.te van de lo.lulting der
apoorhme IQdie Rfd""hng

De heer Geard had eene ptltiti6 UI~Port Elizabeth
m het beling van de verbetenng dér JJ.a.rellwerkeD
aldMr BeilotetJ de petitie til laten ~ukkén en In
band!!n te atellen van eene COCIml8lle",beatR4ndeoit
de h~ereD d., Smlll, Muusonl Ebden, ~t~D eD den
voorsteller I "
De heer Wood deed kenDlageving van eone motie,

em te vragen "Of en 100 Jalwelke 8tAWen genomen
wllre,n JO IIIIc6 de v"argenomen 'terplllllt8lng van het
Kranl{Z1nm8"enf!eatJ(~htvan Robbeneilll.nd naar bet
vlll!teland I

Dé beer Geard kondigde ~ne dloti. ~ Inlbetre"k-
!PDI!'tot ~lkaarten eu bnefpprt.,

Do' h&er ile Smldt dielldelrap~rt i(l),T_nde Com-
l1lI_ voor'.de Kaapatadacbe tfunIClPl'ijbn~bill, welk
rapport, v ~el~1;tlu zllnde, aangellom!lJ1werd, tennjl,
op \'OOrs' • 'I'M bet zelfde hd, ~eelQten ward dilltweede
lelmS' uor gezegde momcl~e bllhp á8~lI1tvolgende
blJea)lkomat, lil doen Il~hledén

De motl' VM den heer H9fm~r,:om, dokumenten
te vragen ill betrekkmg tnt de uJti.h;wing no £lOOO
aan ,de da"es Melenr, W'e~.ddbor. d,én voorsteller
ID8'e~kkenl II]nde aJn hMr oogmerk alieede voldaan

LKBNINGVOORtAFJ0.n.4Al.
De blU op deze aan!!"elegen~elll ,"nlf door het

Comit~, werd gernpporteerd qret lunendemeDten, Toor
de derde miLal",eieEen en Rangenomell

De Raad verdaagde tot W oena4ag .. nat

WETGEVENDE VERGADERING.
I

De volge~de aanapraken Maandj\g bllar IUlOleldlng
der qlotle van deD beer Fulltlf ge.ev,rd1 1800BtenWlJ
Dmglldag laten ovartt.ftan -
De heer ,Maeka! zou we~ gestemd. kaar met het

wJO~ gevoerd b.ebben, zoo I mt'1l er plet op aange-
drongen bl\(l,dat leder lijDei kl"ureo JlI)acben zoo
Hij had de belofte gedMn de R~ering le onder-
.teuQen ali rI] ~ehJk had, maM Dtehl. "J onrtljli
deed. Met leedweZ!!Dhad hl) biJ' dit negering eeue
nelgÏ:ng ontdekt, <Uebet HUIII nJ1tt&ebOOrde te dul-
deu Als bU de begrooting d~rluw, dRill onaekte hiJ
dlUlr op vel'8Cbeldene plaat.aeli d8l>8alll~tln .,ermee1"-
derd waren ~onder bet HIlI~te madpl~n Hi} wu
met In bei BulS toon de aaee frelervat,on Act
pll8ll4!erde,tnllAl' alt de cou ntan-berigten I nad hiJ
o~eplaaktl dat' ZIJalleen ID ~pl'Oill18".ilret.nkteD lOU
wor~en toegeprult; en hIJ qaalde 1'*'11bllef'.lvan den
beer Spng&' &Anden GouyerneUl' dod! 18 ::Sept.tell
bewlpe uti HIJ wet'1Iop <lil nulUiIOCiheid van oat-
wa~. llij toonde 11&11 !hoe dil'''' het .".u te

moe~n
moeten ont".peoen.
de-b.chul~ng VIUI aia1o'ftllit.iáit.
dWoyaal al. de
eiatie of ~
Be' i. m~ijk
den opge'l'e'9r maar
fI"lIvo_ijtenml~blen
Mal'Olli w.. de IIChald
onfoorligtig en heeft
sitten. De beer Brown). Wil l!:eweldad'jI'e
1IIUU'e.PJen ~n WIlde g1-aag Tecbten RIJ velll'~lpek
banDe ,.Tu~lene met tie vao SIJ' Henry Bntwer
Hl} baalde ook bet gfI.oelen aan Vlln den heer Hsm
mlOl{, die ltoutmoedig genoeg "IVM zIJn l!"eHJt'léo
tejlenover de regen ng Uit té .prpken 1\01 n J
Grlffitb bad het.elfde gezelfd De re;lPnnll wist, dat
het Parlement uepetluon.ro "'1lI! WaArom WAS ZIJ

dan lOO haaIitig g.rweeet 11 Hij. spreker, dacht. dst
de regen nlf geal'flTen 'trU om de akte Uit le 'v IN lt

omdat de beer Memma" haar voorleden Jan,r ult!,e
~ had, de akte op BaeotolAnd toe te passen Il.
regen ng had Dotitie moeten nt!lDenvan de fleY()!'lens
.an de minderheid Toorleden jaar, daar II) Uit mau-
Den &aweog'8iteld wu Wler gevoelens het de m -erte
waud WAAna.ar te loiateren He rep:enQg hsd du r
hare, handehriJze de tongen en de handen VAn ~é"

leden TolDdit HuIS I!'ebonde~ Al. de 1'ejrl'noll'n ~
Wilde terugtreden, ZOIi ZI} een rejrtv3árdijle daad
doen

DINGSDAG. 1 JUNlJ
De beer Leonard werd jreÏntrodllceerd d ior <len

Prok -genenial en den heer Keyter, eu lezde JeU

eed at
De heer Myburgh had een p-uue van Unioudale

tegen de 8CClJnSbelaatJ.ng.
De heer Orpen had er eene van Barkly, HAi-'"en le

dat de CommlllSle voor de ....rhe:r.en op de !Crenz,11
ook In dat di8trikt ondersoek sou doen nnar geled n
verlie:r.en •

De heer Omen had er een. v~n Barkly, Hfll!'ende
om verwInd. nl g van het 'beditIi ~an erfpacht

KennIS werd geg.lTen van Toon!tellen
DE KONMTITUTIONELE QUF..sTIF.

DB ONTWAPJUiINGDXR BASUTOS
De heer StIjlut lelde, dat DIeDsieh moest bepal- n

bij de eigenlijke quesne, de resolutie van den beer
Fuller De "i enden selfs v&ll de rejl"ennlZ'badden
bIlAl'met seorproenen gekastl]d. Als de Peace Pre-
8ervahan Act thans weer vQar bet !lUIS kwam, Z Il

Il] 100 passeren ale voorleden ]IUV, WAnt het \\ <
than. gebleken, dat de regenng de Wet met z60 tilt

voorde ala het Huis bedoeld had De ",..1 li, I
waatrooweu ver.".ekt onder al de inboorlinzen en
WAAoorsaak geweest.j dat II] $ich dt\t1wer IUlO elkan
der &Anjl'ealoten badden Ilé inboorlingen re.!"n
de blanken vereenigen "lCD, WIJ moeten oos <' k
vereenigen In de Bo~ ...rwet- 'W1lI! geen onderseh-i I
Ilemaakt tUMehen blanken en zwarten, eerst later
werd die verandering er In gebl"Ajrt. De r"!!~TI1':
handelt met de zwnrten niet soo als met de blnnken
en hi), spreker, kon met ZIen,.I\&rom dat ondPl'scb.hf
werd Ilemllllkt De KalfOn!waren vo>elgevM!lJI k..r
met hunne &/IS8g&IUJendan met hunne geweren II"
Wl8t dit bij oadsr einding' D!iIgl'wereD van de hat
fers waren Toor een "ront ileel VII" de jrem~en.tA
BOOrt O,k waren de Katren! te ZUllllgap bun kruid,
om schijf te schieten en Zich te oefenen Geen IJ n->
derdate gedeelte van de R.II1I,ej!lIal)enliJn opgejl.eHn
HIJ "'Il met 10, welke n~dZlLkeh]kbeld er was om de
ontwapelllng&wet III Basutoland toe te paseen np den
tijd toen II] t08j!'epMt werd Het \VIISalleen !led"nn
omdat de beer M"l'mman ben daRrU>euitgedaagd had
De heer Memman bad hen ook uitgedlUlgd om Con-
federatie vo.or te .tellen, mur dat badden III met
gedlUln ot WAAde reden, omdRt u de Meest.er
vnn de Kélollle" t..'lOnenwild~ dat bl] meer ISd.,n
het Parlement P De regermg bRd bet geld, om de
BAAutoa !.e ,e~den "oor hunne gewer ..n, met eens
op de BegrOotHlg 'V<JOrdu JMr ll'eplMtst liet
HuIS moest youral IGI"JC"n,dnt de goedkeu-rrng \lIn
geld uitgeven baar DIet O1t de banden genomen werd
De regenn:r LaJ eeDAadlaon~ gelegenheid Hr7.lIllDI
om op de Inbon'lingen eeD gunengen IDdruk t~

maken door hen IIRnte moedagen, toen III Zich op lht
Hl1la wilden beruepen Maar" de MtIe8ter yan de
Kolome" Wilde bun cht DIet tof'etllan NI'l wnl bet
100 ver gekomen, dat dA v~ere ~natanders van
Vt'ralltwoor~"lijk Bestuur moesten Ijveren voor C Il

atllutlOllele l'6!(ten en vnorrt"ten All! d~ B,s"' 1,
wetgeren huone WApenenop te lZ'even,moet er oorl
komen ZIJn WIJIl'e~ voor culk een oorloJ! ~ II l
W!lIIonbehoorlijk van de ministers, d Wet IDBasu
toland toe te' pa_n londer bet Parlemenl te mad
piellen De beer Orpen had llekllUlfldover drukkei Je
wetten. Thans wae het tl]d le veranderd te kr'Jllen
Allen, die voor de regenng ge.proken hlUldl'o,b,dd-n
de regenngspohtlek dgekeutd Te Kimberley zelde
de KotoOlale "Secretaris, dllt b,] de anneXAti'-,kie
DIet daar wilde IOvoe~n zonder toe8temmJnj! fRn de
Inwon~rs, want dat &pu Inkon&tltutlUneel zIJn \let
Basut<.land bad hl) anders geballdeld

De heer Goldechmldt lelde, jat hiJ voor de rt'81lu-
tje .temmen zou, omdat hl] dacht dat de afll'umenten
aan de alJde van de 0ppaelne veel sterker waren I.n
die aan de ZIjde de~ regerJDg lIet W&8d~ ""Ill"
waarop de re;renng de wet taejrepaPt had, WRarme"
men ontevreden waa. MeD be~ft ons haujl' jleuuwkl
met de ontbinding van het bUIe:; hiJ "118 dAArnld
bang voor, en al zou hl] niet berkoz~n worden, hiJ
zou EI]nphebt doen.

De heer Barry zou de regerin!!"onderst",unen Zelf!
de heeren V)[lteent en 8canlen had'<lenhem met lIrer-
tUigd Er oWlUI Dleta iinkonltitutJoneels III de baode-
lingen Vlm de regel'Jnlr, hl] <iju:btdat ril niet krRcbtlg"
en .poedig lI'enoeg jre~ndeld had HIJ keilde de 1\&-
lotog, riJ waren voorjLit g~n mBar dat WM"1lZIJ
aan de diamantvelden verachuldlgd Dnar hridJln
ZIJ een meDlilte 'VandiamauteD Ileswlen Hen hUI ne
wIlpenen te ontnemen wae d" beet~ wIjze om be le

beachaven NIet de Kol See. mMr de heer Sulum n
tVY de m('eIIler Tan de ZUid Afnka Hl] WA· ILI"I
en "arm omtrent den beer Solowan en de ArglU

De heer M.arais lelde dat bij wel niet wo hRT!
spreken kon als de laatate spreker, mMr hl J Z0U leb
zijne Il'6voelen8HortelIjk ontwikkelen RIJ mMl.te d, II
heer Fuller een comphment uver liJD spe~ch, dl IJlJ,
spreker, WRS lI:('er teleu'lt'eateld met de b.ow ,ord I ~

TIIIl den Proe GeDllrll8l, die meta lI'erevd bnd .Rn de
kQnetltutwnele queahe, en d,t Will! de qU~8lle .:> r
het HUl~ De mIDlstel'8wtllgerde du OppoSitieop dit
punt te bevecbten Om toch mRar eell nrLl><Il fRD

een verd..ctlll'lng te maken, ~av~n ZIJZIch hUII~1 de
perken gr.steld In de reeolatie TAU deo heer I UI (r.
en lracbnen hel H!IlslAndmde <>Ogente werp"" d r
de ganecbe Dllturellen BtaatkU1)deop de lftppen te bren-
jlen 'eien 10 !let land lIJn voor een strenge wb()uT<lO-
gen pohtiek, bi] lelt ook, maar ZIJmoet g~tRmp"rd
worden, &00dat leder zegg-enDloet dat er rellt !lcd""n
wordt De heer rihjburgb had de regen nil eue fa
door geRpplaudiaeeerd, het wae alleen omdAt I'll Z J

.!.erk teJlen den hl!!6l Solomon '11'118 (De heer \1 J-
burgh all abalLi'd noliseDIl6). Wel de he"r M'Jhur.h
IDl\l\kthet een Illder jlle vaar de resolutte "pe t Jl Ifr
'ltIJt, dat biJ met den hr Solomon umep gJnjl Ml\nT

de heer MIJbul'gh """ toch Dlet al~ tOOb/lnjllle-
Weest voor den heer Bolomab Immers tolln d~ H
jl"9rlllg wet welke de heer MiJburgb nu zoo m8t!tlg
veel op heeft-de door bem ,emlecbuwde acJ'Jll<l"
laaung met krac::titekJgeweld, tejren de demoostll\ll lJ

der Stellenboaaehe kIezen! naD, doordreef, toon ste le
de beer Solomon, om den VI I]nboer Diet Illken den 1", t
te laten dragen, eene algemeene gl'ondbelasl1"l.' IUu

nin d¥ IIcciJns·voor, en toeQ Will! de he r '11j-
JOist e)!n derj<tlJen die den beer ::'u!m}1Il I l
toejUichten MlI.8.I'helaaa' de tejlellw10rdl.!e

.,nelldeo van den br MiJburgb, d" mUlIst.end" PllTlll,
wareU' t""ll bItter tegl"Dhem en de accllOSging duor
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aanmerk)D!!'. wel
vel'r.ngde en slechte een
kw..-d Le doen Doch
h]kl een kommandl) uit~u:uTlle
dlp:t bIJ zeker en v~,~n~IJcI~8IP'pel.ijk
sinde I\ra81 op de lT<'UULy"m.,,,

trok onl kQmmando UIt Qn
.tuurde Burgs1'8 nog seB'
eoem om~e en te vragen
eocoen! hierop IllellDt'''~i)J'Q
De geheeie aak bel'U8tte "UIDetl)ketjU
nog onlangs gebleken, toen Se'COC:OellU
oorlog een ~nJ~evangene
briel mede flAt, indertijd
8)uthey ontTangen In
oorlog geec~reven,
ecb~rmlDg Aan tegen de
echandeh]k 'lJ

De beer W A Joubert
toen VJle8ll voor de Engelecbé

De heer Joubert antw06fddl',
reeds vroeger een k~t I\IIn de Rel)ubli,k
dlend over hare VlJandeh)ke uvllI....uKI

eoem
De beer J A de Wui

Dle\ SpIjt flev08lden, dat zij de En!lI'ellM:~le
hadden ~tnk geseboten, wLVOp de gelegenheid
wOGrdde, dat bet land ~d8 meer in te lichten
nexeerd wae, al vcrens de eerste vIll!!, In voer van I heid

De heel' P J Busman vroez, of de ,¥,1'UIiI"JI' IiIJ to Bellu- De
bilt eenige opbeldering sou kuuuen klag.eu ge- do
den bankroeten toestand van het De Re- hnd
nexatie \ kosten van wsnt II]

De heer Joobert antwoordde "Ik had, getoond
pnnt ophelderen, te meer daar onse heer Mei- om 111ne te uiten over zijde vTleDdehJke
e61~ toestand steeds ons verweten Olel! het gou- ODtvlUlglI~ drukte hl] Ilch te ewsk uit .... HIJ WRa

annexatie-mannen Dne redenen soudee be- "errtllt Jj'&weeet met de on,tvang8t, die bl] hier geno- li'! staat ~m Le v:t!rkoopen:-
melijk aaugegeven die de 0111 on!l'eYeer ten bali Slechts; naar Stellenbosch komende om een "l i., EL
mankten le Kon het 'l'rJ~n~'VAJ~-I~I~hA me~ drie cheers vergaderIng van de BoerenbeecbenJJlugs-vereelllj.,'lng GO~DE MEUB S
z ch zelf het h ",fd bij Le "!lDOD, W'lI8' hem de geiegenlleId ungebvden, -'iJ OQk voornemens vooa
Was 'slandskfll bankroet 3~ eerat otDi(een yetgadtmng van de Dehat1llg Society areh aan [hulII'eddanten hel

!!teens tlfhtJng voor hem gebad en koesterde ahlld !wak Onze vrienden weten, dllt bij te wanen, ell daarna, om met een aanta! va4er-1 '-''e reven ~orclt ~ nor KW A
:an het; eeu8\ grO<j)taverwfLChtl~~ Ik ban Elvenwel ons werd Rfgestaan, ons volk slechts land.hevobde 1'rltlDden Rlln te IIlleu HIJ WH op '" 0 E
teleurfll'lteld Niel, dat Ik ook !{em beschuldig val! klompjes, verdeeld "ver eene WMr I 's Avonds om bllif zee had aicb een groot aantal de DebatlDg SocIetyovertuIgd geworden van de ell f!fIlot aseorumenr
de onmlalleliJke <><Irzaak der alln.XRtle tt! ZIJn, da] I voortdurende strijd moest heteij I vnenden ten baise van MeJm~ MMIIiS versameld om degeh ,k!l1,/?pvoedllljl, die de png''' lieden op dele plaats ~IIIJ cl \\oarha Il dell.
ZIJ verr~ van :mIJ, maar Ik doel vdlJrnamehjk op ZIJl' te~n de Kllffers, hetzij teg-~u tegen het dinee ter eere der TrllQuaalecoe Deputatie bl) erlaogdellr BelangnJke dISCU!Sl6n bedden er planta Hel Pu bliek wordt UI
geachrlJ11jm deënieuwsbleden na d1Mnbechtmg juist den olifant eu de andere WIlde Il'eheele te wonen Oorspronkelijk was het plaD gewee8t, dit gevondenl en het bleek hem, dat de opvbedlDg tot
toen dec heer ~u~er ID Engeland "as ))@ Jo~teD$ bevolklllg bedroeg 360 man en dit werd I diner III den nIlmiddag om étllI uur Le doen plaats den booutan gT&lld alhier WASopgevoerd; De jen-
brieven hebbeti toen de Vfl]e hl\nd~hng van onzen af. t0811 door de Engelsche Regenn~ sterk I v!Dden, doch weg"!lS eene treurige invallende begra- gehDgen, die bij daar ontmoet had, begeerden
geJllD~ gebonden Ik kiln de hRndehng- 'an die twee om aich to band haven Na 25 JlI.'\r land fenis was bet tot 8 a eonds ve1'8cbol1lD \ eie vrien nuttll!e 1 den van de maatscbappi] te wQrden, eeu
predillll:Dten !lid beter bescbrijven] dan tu lejl~~n dat schoongeveegd was, kerken, scholen II overal den van buiten, dl~ het dreigende weder vreesden, eereplAllta! In de' wereld III te nemen Tocb had
!llldeD stroom, hebben geleld Uit de fontein, die dout bloeiden, en WIJ onder groote de I waren reeds naar hunne respectieve plallU!on vertrok hem eBn!tigjldllchte op de verglIdenog met weemoed
SlftjpetQne WIl. open gegraven De twe"d" quesue, eerste vruchten bezonnen te p'lukken voor-I ken. zoodat het aantal der unzltt1j{lde glisten met venuld DIezelfde hand; ODIer :WIer ~hermln!!,
~8i betreft bat beataan eener J IIrl'J, die-den VRIVIlD UItgaDg, na 25 JIlal herhnal Ik, toen pJe vnn soo groot was, als anders bet gs\"allllou geweest srjn te Stellenbosch zoo veel goeds tot et&nd kwaw en
l!Ól¥e,. zou DeoOlild hebben, mOf Ik opmerken, dR~ 360 aangegroelil was tot een van 8000 Tech was er een del ttgtal nanwezlg waaronder zooveell{eluk heérschte, dieselfde blind bad, helaaa t

die partij nOOlq bestond lIet 13 WRar dat Pres Bur- mensehen toen relde diese fde 1{,>"'A"iMy_ JelUI bent I velen van buiten en lilt de stad, tenl'l)1 ook de 8tU- de vnJ~Old I\8n zIJn land ontroofd Een geDOejle-
p:ns door Zijne bandelinzen voor SecocoeI1l8ber<rJ1. ch te zwak om Je 1:elf te hnndhuveu rnn be- derend" klasso fliek verteg nwoordig d was De lijken &fond had hl] trouwens 10 dis vereeDlfllllg
"0 groot gedeelte ~a'l de me leqben wt vlJan"d had drop I schandeli ik ') MBl) beert heer Joriasen kwnru met del'f avondtrein Uit de Kanp- dool'll'ebl'llgt IIi] had er de onzelukken Vao.ZIJD
jfemaakt Dezi! mensehen wRten ijverur ~m18 lal de Republiek vermengeu, m stad ann Het hUIS wns VIlDbuiten sierlijk met groen I&Dd ~erlileld ell de Jeugdige vrienden lDgebcht om-
ecluen te IJve~l~ m hun streven -.toor Ie)1t en bl lijk- IS I!eschled \\ IJ hebbeu verSierd en de taf~ met bars pt:Aclitlgs bloemen en tlent alle Vl'RgeD, die bern gedaan wareu Den vol-
heid De rapporten o pzemnakt door SII Henry uk maar met onze IUfl~t Secocoeni In kenrlg"e SpllzQn m Jest den groot3teh epicunet .elts genden dIlil' wM bem de gelegenheid glIlleven voor
le{, waann IUj deR Trallsvalers ,~rw"tjt, dat ZIJ ~en zIJn gaten te kriJgen, was even "enoelen Vl'lfCluufl'1D NndAt Alle e.er nAU wIJn en het pubhe~ dezqlfdtl questl8 te bebandelt'"' en het
gront) msch'en, die hun DIet toek,*m, 'I'ervuldtlh tlJe vo r oos nis voor u Hoelanfl hellft g-orevton gedRaD WIlS, nam de' V00flltter, de beer J b&d hel1\ ;genoegen gedMlI, zooveel wanrbeldshefde
partij met vrees om zicb bet En~eltcbe#jjk t)t v1JRnu nomen MOiroSI ten ondet te br ngen \fllder h. t '1'10 rd Eln zelde 'I V rieDelen, die hier Mn onder dé Stellenoosscbers tt! \ IDdeD Het ba I bem
te maken sit Henry hRd bewetlrd dnt S.otoeOl de I\ololllaie magt lIIet te kampen OIl_"zlDd I elll vrltJndschnppehjlien mnntllld tel'ljere ollzer Tmn8- verbIlId, dellllDmelklDg vsn dell hetlf rhwalt8 td b,)o-
nooit onderd~D onzer Repuhek gt'wecl!t WRlleh biJ held of p!lordtUlekte ): e1Veet dat III de vllBlsch I bez )ellers gezeteD ZIJt, ik Illlloo! dRt Ik lUet ren, die aelde, dat hIJ gedncht had, dat d~ deputatie
prIltesteerde ID naam Harer Maj te!!""u den oorlog mj!.l\nden September en October LUenech lf beter lilln d 1<11, dan de gelonrlhQld onzer 'ImD8- 111 de kololil" gekom"n WRS, om de KonIngIIl en de
Die men8ch,m vroUflen elkMr toep af, boe dlelzllRk paard In het IIl\en kBn bhjven In ,.re lalld- vllalscbe >!,as~~n In te etellen en hun ;succes op hunne En!{el!!Clle I~gellng te belt'edlpoen Dnt plBn had
etoDd en werden ban;;; en vr· esqen dat Enge scbe 8treek WI] Wilden den vlJIIDd doch p lJlln~~1J toe te w~nsclJeo Het SPIJt ons, dat Dr nooit bl} bem beatllfln BIJ moest wel erkenren, dat mI)E Ond
troepen hen zoudoo komen !Jt.strl]den Dlarop Iba i- daar was tIJd rooI' Doodlg, en bet ~hII e Jomsen dezen mo:gen nIet op onz" ver~adertl1l! del Da zOOV6!!lUJLtarlll'1g er mlsschleD I13nl~ldlDg yoor zou • • : l!,lstrDclten be,~.·ns1iigd_
den Zll hE>sloten do zSUlkeers. te uilerzojlken eD trok- pJllr-t vaD de burgers 10 dit on!!'eznn )en nllr I vnderlflD lslte.endon HOII te~enwuorjll~ ZI]O, docb Ik b~8taan ItJlIllrGod bad heweD IUJt! volk hIervoor be- • r We)-l;d heer C
ken ZIJ well', lilet lilt vrees vonr SJcocoem mllar vour buis tdrug te keeren DIlit op dt> II; bleef een I vertrnuw, dllt biJ ons bereldwJlh~ nog leta over de h led I SpIeker wás verzekerd, df\t de HanwBllgen deu "egens bQOgen oDderdom, heslo~en
de Eng ro.!eerlDg, die den opr lert)(eO v818al zou tr'€p vrl1wl)h~erB die V( ortdllrend ullies Uit- Tl flUS'a II zRI willen méd.edeelen " 8tlllen kqmIDer d!'r '1 rans, Rlere no!!"DIet konden door- te doell verkoopap op
komen heIpelI land <'ol het ~IJRndehJk I D" gezondheid der Ileputalle werd Illerop met I grondfIn Hier 1\110 dez~n vfltlndEl41dlscb genoot bl] r r' I

Dr SmDtl vro~!r of voondnt Sljepst(l1e de T~nns- Secocoem W IdIO hen ovelvnll ",erd groote I?pestcll,ft lledlODk~r een derde j!'en()e~p lt zIJn hOlt goed deed en met DINGSDAG 8 JUNI;.
vaal betrad er reeds gesproken wetd over Rnnexntl~ biJ met verlies nRnr dell Ellll I I Ir J mssen, 'het wuord nelllilnde,i"Zelde, dat hl] II dllnkbnnthdd re~\ u1<.1o liet WR8 filet Doodlg, lOlde , ijl
en of lema~d der bevoll'lllg beWlI8t was, met iwelkl dail, loen bij z,!Jn volk I lid om vee t~ I I1Al\m <lIn hpt Tran~<l\lIlsche vook een w'lord Wilde hiJ, dltt !hIk bIer: ZOII komen 01Jl de menechen op le ' M '<Ir-,.
doel bIJ nftnr de TI'l\lIs.nnl trol; Zon Jil, b 'e WilS rooveD 'RD een stltlt ZI]II I eprek"l1 vun dAnk voor het belnn,:, dllt hier d 10r de wekken, hiJ ZR~ dat de Stellenboel!Cbers hunne roe- ET ;:tl.UIM
het dan mogelijk dat meD bern btjt land DIet heeft mRg't ,nn 31)00 mBn op een mpis 25 nJJwII- TneDdon In d" TIIIII~vllllbJcbe bllrgers getiteld werd I plD!!"kenqeQ eD dal liet hellig-e bewl1stzlJn dllarvan ID • late -ZIJn
ultjrezet p )Jg-ers Dd InststeD vlelel1 den Vijand Ouk hl I betreurde hH, dat hiJ dez~1I 1llorj!en Diet RRD bunale h~J!ten leefde HIJ gevoelde rl:Jcb, nls een ware

De beer J 1nbert aDtw lOrdde "Ik was een vrlsOOj schoten er dne honderd Vfln dood, wezlg' hlld hnnhen fijn door de DIet IIRneenSlnltlll!{ I AfllkBfluder, tr ll8Ch zull!e",meIl8cheD tot VT(end te heb-
van Bur~el'!! euop elke vrAn!l, dIe J!~htllll d~lld, kreeg meer kunnsn dooden ma~r, %00a18WI der bnnen Oul;l de baDen 'Yf\1l liet leveD sloten met ben, mllitlueh, dIe de wflf\rhOid hefhadd'lll en belh,!
Ik scbrlflelljk antwoord Z.-s d~Il~1l voor tie Anl')exa- echJedllnls VRn lamél 'ZIJ werden altijd aaneen, ~ 1~8 de p:eecbledeUis der Tran8vAAI ovortulgd Wflren dnt ZIJ z ti zej16vlereD, Hl] dronk
tiel kWAm Ik ID bet dorp PrelOTIA en hoorde aldIlar, der te d ,oden' Zoo mRi'tlg nU was Z '0 dllloellJk bewees WB~ het verd~let der annexRtle op de W*" z .nen van ZUid \fn ka (Dn~erood ap
dM Sbl!JM!tone "Iln !llnn was, om 0' de Tnln8vfIJIIl tel d Repubhek met zou hebben ons gespMrd g~w'rden dRil zaten lVl] hier Ilnu als pla ua)
dW1Dflen JU te gMn voor Cmft'dHRtIe of hAAr te an- !len I W Rt den sleqlten struJt ODzer burgers der Z ;\ :J;tepubhek Imhell men ooseft hRd Ilo hctlr ill de \VAAIz~lde, dnt het hem ZWRlIrVIel, Yoor
nexeren He~ doel 'RD IllI]D rtl8 n81lr bet dory merk Ik 01>, dat onze .chatl!lst zeker dat één belsn!!' flAhee! ZUid Afrlkll y,roolld, dlln WIlS zulkeen illt;.;e2ncbwn krilIf! te spre~en, \oorllamehjk
lkRlllk Il In korte W">Oi"deDmt'ded..,I('D Ik bfld iltl_lmet de opbreDgst \Iln btl~sllngell, menW6 "nllldllnl, lloOit aA!llfléhevell Met kracht kOIl nil de bekwa'll" speecb die JIlIS! geleverd wn. HIJ
hoord dat Sb<!p6tone als een vnanid III bet IROd ~A_ Wijze verkTPgeu (Stem .leen aCCllns biJ gebeel onpRrtijO !l over de TmhsvflfllBprehn (til WIlde drl~ken orde v"rdrnhte Trnn~vlllels VI]f Jaar
kome~ WII8, be~eerlJl om ons te helpen en ons T Ooze vo )TI1Rl1mste broD vlln IDkvm,ten WRS een vre!'mdeh~h' en 'liet DIt dIt land g"ehoOrll!? li I'"rledep nfld hiJ de ondo Republh'k bezQcht en IIlln
nen Mn te wl~z..n ten elOde onze NIltDTPlienp grondbelllellng, £1 of £1 lOs voor ell,e Toen bIJ eeDlge ]nt~t' geltjden ddat Wrf8 Ilek, men, WIlS bnre flte.illen op bAllt \'ooTspoed I!ed,onken HIJ WAe
te verze1cereD Op t'elJ"8 komt bet' gerucht 0111 'roDds Toen Burgers op het ko hIJ wel DIet met oveD arljDen, mllBr toch zak·r lDet I door L1chlellburfl "n Zaerust !JerIllsd, en WRar hl] auk
oorP, dM er JóOO soldaten met IJ bnoonnen op \Hë Je 8cblltlnst DIet bil magte de "orl belAlIgstelhng ont~tngen HIJ bael eT zeer 8poedl.. ~e"eeét ,,118, 8t eds wns hIJ ala j3en br~der ont-
wareD Daar de trnlJnaal Ik stllutde mijn zo 111Uit, mRRr was het InDd dnarom beukroet 'I eerst met deD beer "1ru!?er, toen met ~en beer Joubert '"IlgeIl ~U" TTIlnsvRal verlatende, had hl) rie ooste-
om ZlC!il van de w8..'lXbeld Villi dit ~nllt W ovehUl- eell plaats woon, en £100 leen vali eell kenniS flemaf\kt, eu hiJ )Jfld 'ond~r~onden, dat d" IlJke pro,~nCle ~zocht, doch daar voeldIl hiJ Ilcb
Iten, en terug komepde zelde biJ ro~, dRt hl] DIet !le- den, mflar dIt geld duor ~I. lre toe"fal 1nll s~all18che bevollnng terlr(lUwd6 III hem (\0 de nis een vhemde In aen IRnde rhJ ilronk op de stllnd-
foofde dat &r znovél!1 soldaten WBl!<lD,ti ,cb dad hIJ DlBIn ml]n plAats moet ste\en en het Meng" H ,lIander8 treelDd~hngeD te ontmoeten, dIe VIIStIge bOlldlll1l' der Transvllfll!!Che boerelI eli op het
de z~s stukkeb verchut lelf fletilld bad ))akrop met op den bepRalden tijd kan tertl)l' burgers VRn bet 11\ d z ,uden woNien ZeIler WfiS he Illnd, ~ ~oopte dllt de >orlorel1 reg-ten weLter spoedig
reed Ik oDmlddel! lWDflar het dorp 'fil vroel( den ~l'e- dnn bRnHrOet' Toen Sbepst De In be eell treunj.fe onder lndlngl, dat een S!nllt. nog zoo hersteld mogton worden
IldeDt d! bl] van dl! nndereDd leg-e!!afWIst nu jl'ere schold bl) den belaSl1Il!?8obnlllgen hunn long vlln ZIJII b~8(lII\n beroofd m 1<lst worden HII De heer A Louw drolIk op de btll80'ezinnen der
aDtwoordde)A en vroefl ml] WAt Ik doeD WIlde f Ik natuurlIJk OlD die menschen RIIn ZIch te wees op de moeIte, 4e bezwaren, die detlzelr~ stlcht!D>!, TrfllllVaJUecbe deputllt16, welke t.lRSt ~e~ groot ge-
,om8 er Mil dR'eht om te fll\8n vecliten te!?en de.}, n- tevredlln te stellen ZIJ, die 'betaald waren voornf,:e,!aan en de gevaren wfUlraan deze Ilch JUIch wefd ontvIIngen
Feh,che ~enllll Ik m~rkte dl\8rup ann. daq WIJ I bun g-eld teruIl; blll"n, maar velen dRcb hf<d weten ttl ont'r lTsteltm Th~n8 vOlld lDen In dtl I De besr Joubert bedflnkte Met g'l'Pot flenoegeD hlld
noolt ons IRnd bndedeD we~q{ege,ell, dlcb de Itesl en het~n het geld nIs een vloek hflgeD rransvnlll welvAr,ndll pfAatseD, tile vrlilger met een bIJ vers~D dRt de oude beer Krl!le In II)n Rallspraak
BIdent lelde, dlit bIJ er Illets tel!en doen kOD H ge- WIJ steIIds Oudél8teu Id en zonder bJwonderenswnRrdl~en Bcilllnnderen bhk waren mtj.(e- vedoeld hnd op de dnchter en weduwe VRlIWillen
loof dft,t biJ toeD re~ds I od Ij.an liJn hl\bd~n f!nndgebled t 'egeinten baddeII, kozel~ en Ilangelei!'d, Idurpell, die voorsp)ed Jl'onotep, en den berQ~mden voortrel,ker Hetld })Ie wedltwe DE VILLIERS FAURE & 00 AfsllUJ'Ars
bad hnu.len Bur~ers bood miJ t<leD de betrek~_lOg schott, n le geveD WIJ hadden, z een volle, dnt voor Jaren en Jl\ren ber, zicb vool'f{eno ""s nu blind en oUjlelukklf.{ ZIJ bRd bAAr aandeel J '-I:IV

aaD Vf\llCommrssanl!! ~an knJi?shestuur, doch Ik ~ees zelde, geen schatldst OlDer onzo hand mell had een staat Ite stlchteD HIJ bad III dit 1Rnd 110 de zQrF-en eli het verdriet Vlln dbe wereld gedra-
het aaDbod van de band, ze!!'ilendtj dat Ik evebw~1 ken en onze schuIdeDaars toe te Vrienden gevonden en ZIJU werkkrachten ten hE>st( !Zen In b~r nRllm sprnk hll ecD woord van dflnk Uit, I NB ...,...De Verkoop1.ng te begitH1eft bt) No. 1,
aUlIl! voor de vtJjbeld vaD miJn la)1d over b.ad~ en m'\8r' De TranMvaal, die toell gegeven om te hel'i~ellen Wilt lil) Ine;jDde eeD oliver dllt men Ilcb hnrer bier herlDnerd h~d Op de ploats Zlllve, ten half fl U[e precUJ8.
desnoods scbout vaD den tronk zou Willen IIJI~lD- werd met hare !!Cbuld vnD £21 stRlldl~e stRp tQ zlln. De beeren Juubert eli Krnger De he~ Dnn de hock 16lde dAt bij dil hltue over- •
dIen Ik miJn Illud er mede reddpu ,kon Later am bllar !!Chuld "flin £6>10,000 dool' d hondeD beter dBII hIJ de g~scllledeniSi van bun IRUO wef.{lng al"' Ttansvalers bewolloerdl:l dllt hIJ eerbied A'PDEULINGS::D cA AW:
Ik debetrekklDV aUD vnn CommlS8JlP8 orer de atu- bescbreven Ills m bloeIJenden SIBIIt -reli,tellen, en Uit h~t)l'"ell ZIJ rMela verteld hadden hRd "foot ibun o'!"erlpg' en IIlIt hiJ het;n ben p~ef8, dat SJ.&:oI tAft -ui.
rellf.D der Z A Republiek op "he voorwflJlrdl', dat! ment zegt, dllt bet best tenedeD kondeD de vneDden ppmaken, wat ZIJ zochten en WRt noch ter'liliDI!'. noeb onreO't be I \erlmd hndden tot •
II. 91e j{enoewcbl b~trekkiug zoo aD)l bekleeden OU, I zulks, wnt de Inkomsten betreft, ZIJ ,,!lden Uit IJ~tg'e~n ZIJ VOlJt httnne zlIllk reed~ RI~cbte J~den hUil toevJ~g;' te nemen Annl!'ell~m V AN BTELLENBOSC p-
Ills (lr fleen betet mAn II'tlvonden wllrd K lrt dA rDn brOil IJl eL WAArUit zIJ voortvllJtll]8l1 opofferden kon ITIA~ de nuehwn lien VI\II de zu ht WilS het bem lleweest, dd alle lI't'ptelde vrt\l!e.n 1)0 AANQEZIEN ZIch I d ~ te rd
kwam mij de i\nDKfttleproclalllllUe ollder dil 0 'eli fleperst door dagvallrdlj!lDgell, duor ~oor 'Iet zelfhestf\llll Zelfbestuur k"eellt zelfstllll dudellJk beantwQord waren en hij hoopte dAt eene D t kt N ~ JCl6r gentwDOW I-
WRftr toen bet prote$t t.jOg'enwpr" (PIore8t~ld Bur ers' bUizen ! n 8rveu V01r t VR.n le dlga Dlunnell telfbe$tuur WR8, zoo als: sprek!'r zelde, beldere zIJn ove; de 1 mnava j' schlJneD d glRa'1gdvadn IS:; 0, pomerse est,
~rollj!' biJ mij f\fIn om Sbllpetone I.tl "~n bezoekelI Ik ell.tenllar· niet )wtllle" "Ilden Ik de kweel scha I vo<!>rpohtleke krnclit liet land Dlnll'~ In en II. er Aloee)lOg Stellenbosch, eene

.; dee~hulkf!en bad een oDderboud me~ huw ~Ir T lil )eHA jldilld om milDe recu,rnltle door de 1rallsvl\lel'$ bewoond, WBS "'JIn de woe8~O M de ~{(lck !prR III denz .lfdel1 geest en drukte vp.)l:atnre heeft voorgedaan, dQor lien de heer
phdiUS z~lde IJlIJl dat bIJ III het III Id Ilek Imen " als "II ml)n hUIS eli erf ZIJD reeds lang nA~uul eD nan de 'IJflndellJke hnlld eier barbaren ook de h!j>op np l'en mogelijk b. rst~1 der onnfbnnke- P. G Morkel van dne achterelel1v(llgende 'fer-
een V1mDd, d )cb de ,fnne:utle 'I'IRSeen onverml de- geweest o'ltrukt, én oood een be. herllZllmtl aeblillpillats RRII IlJkbl'ld ~lt, terwIll de Leer ThwRJt8 nOllmllols dronk ~denDgen 18 afweZig geblevep,--zoo worden
liJke ,hUId, ell WflDueer biJ In de ult,oerlng let De beer Kruger zelde, !le menscbsn voor de Katfel8 Daar hadden lij ID de tijden op het v,",reenlgd ZlIId Afrika N ~ werden ver- dl! Klesg",regtlgden lil gezegd ~DlIttnkt hierbij
lOU slRlZ"en, lOU hiJ de besh~lnl! IWillig i[ewee8t, hunlle belll8tlllg tJ der Repubhek Yoor me~r dRil dertig laren een Bcbeldeoé tOllsteD geleverd, geen eDkele dezer werd u1bgenood~gd, IR geschrlfte ~Ddldaten te DO-
8I\n "maDneD ~fln het zwaard HIJ verzek rde ltd Vlln dell UIt\oerenden Raad toeD vreedlSlltD lOrd getonden Da KfLlfer heeft er een leker lDet meer g'eestdrlrt ontvRngen dan die op Jufvr dA-
IIlIJ dst er -1 Zulu e mpal[nten op de g r,- In kurte woordeD Ultillllgeu, goed eD bescheIden Ibt geb"d Spreker WIst, dat de Mnrl\IS, 4ie Ilcb looveel 1D0elte ~ad flegeven dit fet!8t Dllnet'ell voor e vertegenwooel'lgtDg van dat
,,.tl IlIgén,~ereed de Trans' MI humen te ruk en toeD WRS De oorl lil kwam meemngeD omtrent de I lbo ,rhngetJpohtlek zeer UIt-I te bereiden en wier k08telllke g.eregte" led~1'8 b 'Ofl8 Distrikt
Ik woonde op sJecbts 60 mlJI~n 'I\D die greDe en liS Illf vallen WIJ m )esten ~eld eenh"pen, mMr de tijrlei ,"Io~den het beWIJzen, dat tevlE\denb~J(1 Well'dr061!"eo In RnngeOflme kout werd Elke KandIdaat moet worden genomIneerd
onbewult VAn.dIe wrnw~zl!Cu"ld del" Zulue, duch bl) df1.llrom d" Ill"emeene mkomsten voor de POlllIt k dcr boerelI de m. nschbevendste was ge-I het overige ge letllt 1 ~an den avnnd fleslaten e:l er 18 d~or DId mIDdIl" dan VIjf personen, die gereg
mlJDe tshulskolbsl vernam Ik, dflt Z4llk8 eeD feit HS De 00rlo;l.kosten bedroell"eD £15'2000, en weest (Luldruchtlg:e toeJulchlOIl) fIll wilde ziln !!,een.. tWIJf~1 , f de deputatle ll>lemt een daDkbare her- trgd ZIJII om to stemmen VOQl' het Dl8tnkt

.. Later beval SbepstoDe RRII Cet.. wl\yo de Zulu 8,\'t !th er lpg"bm!t WR8 d )or bat volk, m glfls ledlgeD op de wiel vaart v~n Stell~nh<isch Dltt lnn~flng mede Rall Stel'enboscb en zIJn VIIderlRnds- anders zal de nl>mlDatle nul ,en van ~.eD~
weg te zenden, dllRf de TraDsvnal JlU Engelseh 1\8; I!'er owenomen ",elden j!"T(lSLltueerd d lrp wa8 een der oudste vlln ZUld !\.tMkn, en de ge hevende liJ\,!:oner$ wim de ZI N' d k d ,,-
waRrop de konjng deze kenmerkepde wourden tot volklDg WMi eerst een W811llg hie scIlIedenis V 111 die blek leerde ()fIS, h e een ras tot Nóg mag varmeld w1N1en dat de bonneure RaD I r JD leman aD toeer an OOne
Sir Tbeopbllus beeft lleSprOkeD '~Dallk Je, va!er I ;mRar toell baar alle8 wa8 Uitgelegd, ontwlkkeltng HRU komen I;I"IJ h lOpte, oat ZIIIr! tafel werdjIn Wllnrll'enowen d;or eenige etddent<>n, dIe npmmahe onderlieeke~eD, op verbeut'te dat ZIJD
W 1\$ er eeD echot van de hoeren lI;e\""l\lIe1l,daD WilS er ooer weer lI'emord Afrlkn den dllg m 19t zieh fleboren worden, dat Ilch van de Vrijwillige taak met de meest" wel- D!la.m op ~lIo notnlnatloo, waarop die yerscitunt,
geen dro g pldkJtlln de fraIIsvaal gebleven' qGe- De ben A de Waal vroeg boe het een I<rRcbllge, volllomene onafbllnkllll)ke IIntionn- levendbeJd kwetéD' zal word~Q doorgehllald en ~cbonwd als er
roep ~an hoor & hpor ') te oowelen dat de Transvaal zlcb tItelt ~Ich heeft welen tt ve~llgén, eh dnt men dan nwt te zIJn geplaatst Alle nommatlen moeten

De neer PBAI 1I11)h!1rgh dankte den spreker toor haDdhflven, wanne"r WlI nal!"ll8n te Stellellb ,sch, RIWRSbet orlk nR verloop VRn JflTen, bIJ ,den OutlergettJekende lIJD ,ngekomen Diet
ZIjne mededeeltn!!" liD vroe,: of het warkell Ik 'faar dat 800 meDscben In der tl]d NIltal en zou komen om te ze1gen "dit WRS de ultfl1\nflspl~11 WOR CEsrrE R. later dan den 23sten dag va.o JUnI 1880 e
Wil&, dat BI11flel'8 het Land 'I'errRdelj bad Het IwM 8cblJonV!!6flden onzer mltlOnl\htplt I Sprek9r oronk hierna onder I t kJ, Q op

~reker !1eblekeJl, dat QC • ..rrllders IÓ bet land:w,*en, De heer Kru,?er zeld" -De blaam dnvereDde t.oelulcbll1g op den voorsl.Joed van het Il cr I e omen (JomlIlahen zal geen acht wor-
did door SbepetQne ale werktUigen lI'ebrulkt we~deD ons ~eworp~D, dat WI] de Kaffers ZUid Afflkaanscbe vJlI, den gt:slagen Ieder Klesieregtlgde, die zulk
om zIJn pohuek Uit te voeren, milRr hij geloofde,1 dat scbJet«n, aluJd I wam de Logelscbe De heer P J BosIDan bedllnktp iD korte woorden P l DLIE llV VE'"nl\.·OOPI Nl JG Cl«in nomlDahe teek ent, moet er ZIJa woonplaats
de elt PresIdent; vnj vaD Illlen blMtp \Vas (Get'ep deze valscb" bewellng teru~, tot dat dell beer JOTiseeul \qor tlI61)S hartHhJk'e toe8prMk, en LJ lijn _ bIJ opgeven
VRD ne~n I Deell I bra, IJ I brav" dat8 verkeerd .~ Zei, DU I t'ern Ik le land, OlD dIt VOlr drukte dlln wensch lilt, dat de dRI'" Ihet verre mec" VAlI W. BCHALMErtS, CIV Com

!Je heer Jou,bert zeld~. verolld"r8t~ld, er IS een tpn Oc)" sprak ZIJ fIltIjd dRt Wil zou ZIJD vlln een vE1reenl!!'d ZDld AfrlkR (Geruep
klod ~n eeD ste*e man die diL hu(peloole kllld Iden Wel .Ddlell Zil het s avell van "Geen OonfederRIle 1") :t7' tb V t d Kantoor van den C,vllllen CommlilSarls,
keell\f8ol]dt Il sta er bij en bllD getu.lll'e vaD Ibao WI\llUeer een boer ee I bulpeloo8 K ))r Haha, het w<1()fdDem~nda,drukw ZIJD SPI]t \lit, ~ 0 S I aar as goe. Stetlonbosch, 25 Mei ..880
moord Ik zeg llIet kflen dlell man i sDlJd I mll* Ik groot bren!!t 1)11 dit scbepsel tot ZllD dat met meer vriende; hier ~n de ta1plil'ezeten '''R'en,
zie alleen totl ben Ik schuldig d 'D of DIet? dna- held JU dIenst hondt, JR, dllD bestond doch bijzondere oms~udlg~eden baddeD zull,s be-
v~reDd hoezee ) I del, en dan dnJft Engeland dlOll ook let Hel deed Lem leed, d!Bt bet meuwe 8tAdbuis

J)e be~r \V A J mbert vroef! vervolgena !wnt de 3 laren, dat de ,En!(el!!Cbe vlafl 10 welks bouw bIJ b,t Irlltste eenwfeef!t te 8tellenbo8~h
r ell{ellhJk de !I8IlléldlDg tut den oorlog tegeD :::ifO- scbe wllppert, Dog nooit eeD eDkele werd !Jt.loofd, D ,~ Dlft gereed wa8, en hiJ boopte dat

coe~1 gewll6st wal Jlen, muet de siRVOrn)] daRr even WBnneer OOIt de lede~ der ~eputatte deze plek weer
Dil hter Ple~ JOUbelt zelde -I r 18 eene !Jt.ecb Idi- IIIsIII dd dIlgen der oude Repubhek Ik Z)uden bezoeken, ZIJJ wRardlghJk konden oDtvRngen

!nng: t~n Bllrgers IDll'ebrilolL dat de oorlull onv lO _ ell bewl'er dat er onlallgs b1\ndehngell worden III dRt .tadlbuis' ft Hoch lebe VBn der Steil'
'¥.tlll begOf nen werd en till 18 teo onregte eD !lev nden dit! veel meer op slllVerlllj [)e beer \\' Th.JRIt\! zei de, dRt hl] na.\de speech Vfln
hIJ Zica DOg In En.:elalld I evoDd 'IVM bet VIJ)rsp 01,- de IObOl,klOg van moeders en klUderen Or I Ihn cOliragJ b~d om ook eeD "oordje te spre-
1181"an dien oorllJl( reeds dllar Br was II' lid, "elIJk llJds\erloop, ZOIJ dat de III keD,cfschoou biJ vRP.lIsture echnkkelt]kschro( mVfllhg
die ID bilt 1.lDd grspeculeerd bRei qn zijne plfWl en banT I<lnd ."o~ 20 JMr Ulllet werke WIIB HIJ wns, ZP~d~prel.er, ooie mIlIII uiterst zWRk
p:aRrD8 voor een floeden pnl! wille :verkoopelI en did beschuldigd ~an Illherente ZWllkhetd In hl·t Hnlllindsch) fillr toch Iron biJ ZIJll woordJ'
dooT de annilXftt.le et>D jCoede Wlll8t dncbt te Inn en, Ille zelve twee JARr te 'rerjleefs t~jCeD d )P.n III) wilde r flInmehJk de vrltlDdpn geluk
diMelfde perllOÓD dron!!, op den Oórl~ aan 1 till ~tl<@chtelJ Enjlelnnd be8CbuldlJlde 0118, weD8Chen met het '"~e, JIUl dell'll dag Voor bem
Bllrgel'8 nog ru toropa WM, wItren jilr reeds kl teil ,prftl\k j:e'llaal!t hlldd~n op een gron was dIe dag zeer l-\el)O'vol jlewt'est, waDt bij had er
Ingekomen, dat de Kaffer~ meDschfeD moleeteer en "ns lJIet t lekwaOl, docb naallwelt]ks vele 8cboolkamerndeD ontmoet,looals Dr SIDU~, en
Door aanbltllng Aangemoedigd, eikenden dlt!le rcle .nal fleRnnexeerd of bet werd door ook WitS hiJ OVertUltn geworden, da~ d. deputlltle
KalFeB Ilcb plMtaen VRD }J.)ereD ~oe, die tIJd Ijk l'{ég'Onng erkend, dat Secocoeol eell wel verro fRD beleeqlgende taal te ll'ebrUiken Legen
m~t hun vee nur hElt hoecbveld g~!;rokken warel en onderdaAlJ en dus eeD rebél WM De H M, vol wnarh~ld hare gneven dUldehJk Mn het
terulfkoll)ende bunne landeD III Let heZlt der M 46 ~n!1'~lscben 10 Glengt genomen, he hcht hnd llebrRflt en eeD ~oorbeeld bed ver8trekt
teselI VODden De Kaffers werden bij den dill!' br t. bestormd eli den stam .U1tg'eroeld Ille lUll! Rile JOlige menscr-en OoI, sprekEll' meend~, dat
Ier flD elAlell Rchtt-reeDvoljCena ll~ureDde nu~1'I! waren Uze bond"en) )tpn ruaal Wil bet !lved waB, ZIJn!OpltllPS te hRndbav~n eD gelooide
afw8IIflhllld VI lf LI!!, be~8Len 1 ~ de Pr~sl( ~flt 1)0)It dan biJ lIItwndenng gl'brUikt teven", ont zelfbestuur de ,:r~lukJ.ll.r~lll vorm vnn
terugkwam, WIlde dele de zaak III der mlDnp Ill! k I Q1"DgVRn JlJbflnnl'S hrnal bl\ddell "IJ 0 uvernernent WRS Sprehr st-emde I llkbmen met de
keD fh) vroeg aan Sooucuem de 'beesten t"r eli dillllst ~ellomen eD met me.,r en wd op woorden 'l"RD))r Habn overeen i!'n stelde ~oor DIet op
orl'''llg 18 op eeruge na, die de kOnlO!1' voor :&1)11 I der verzot:lk vnn e~nH!e burgers W I] Vflll do· St<lll, mnEH op dIens geeet te drinken'
m~te behield (gelach) WIJ maal(ten blerop rebns SWaZ1t8, die In den oorlog mOld nocb (gelach)

grooten voorraad van
....en Schdde~ Ben9Odl2'dheden, en ZIJ

de voornaamste &noodlg<le artikieleD.
10. GraveatI:u~

VOORRAAD
Krdger selde, dat bl) den vrlend~D dank

tOtibtlén~re:n voor al de vnendlOht\p aan de
Hl)1nIt, dat ~ hun .. .fIOrd.n mt

ii",ntlrwl,m,~n en welgemeend wa"D NOlI'
:-!jYilrt;uilld. dat, bet EDgeleobe Tolk

annexatie Wilt hel dien
HIt,r, op delelf4e plaat.,
"8l'8ter)ft geworden, daar
waren, dRsrtó& &amen te
overwlIIDlng 4er waRJI-

E LE' N
AFRIKA" '

T, LU.PSTAD.

co.
de Ka4pstad en de Buiten DIstrIktelI le berig ten

Illutnerkt:lljk vergtoot hebben "lot betere plllallóllig Vali

geru.~ kunnen aallbevelen, LI.. r al It:Aru kelen 'Villi

KIP'D.....,..,.t VOOI dit kIUB.at. De el ~euaarl!, vele Jllrtlll Illog
ontante koopeu op de EDgelacbe Mllrkt zijnde, zIJn

kwaa:rdljC LAGE PRUZEN. Dasrenboven ZIJl!

GELD te verkoopeu, hetlo'el"k ben JU lótut
.O~f4lJ(::C" Yan klewe Wmsteu t-e ~evell, da.r er nle:ts toe-

LDE~.
10niQ gemaakte Meupels eli Stinkhouren Stoelen

van hunnen VOOI riad "" lit t

OP }{fET ADRES:

~.a.~ ............. msche Meubelbazaar

BIGB .B.&II'I" OI'I'ICE.

oape Town, 27th :May 1880

IN ExeC'tlhon oE the JodglDentof tbe SQpreme
Court, 10 tbe aDlt between GIDBOI!! PBT&US

VU ZYL ftnd JAtr GYSB!RT Snu, In tbelr
capacity sa Trustees of the Swellendam Ban le,

mev Plalutltfs J and AARDT VAlI! nBB SNOU: M.urPSIl8,
den: Defendant

A Sale WIll ~ held Rt Dtlrendant'. &s,dence,
Swellendam, on Saturday, tbe l'9tb June, 1880,
at 10 o'clock in the ForeD~n, of Dra'VlDg,
DIOlOg. Sltttng, and Bed-room Fnrnlture and
Kltclien Ute-n811s, Offioo Far~ltnre, a Walch
and Chain, a Boat, Grmdstonef Ladders, VI()88,
Carpenters' Benches and Tools, WlndolT Sashes,
aod nUllleroli& other artideti' and tql8g8

JAMES M CR-OSBY, High Sheriff

Kantoor val{ den llaltnw,
K_Faapstad,' 27 'Mei 1880

IN ExecutIe Y8n Gewijsde van bet Hoog
Geregtshof, 10 de r.aak taucbet! GIDSON

P"TBUS VANZIJL en JAN GIiSBERT STEUN, In
bnnne hoedanigheId van Curatoren der Swel-
leodamsche Bank, E18chers, en AARDT VANDU
SNOEK' }U)(PIR8, Verweerder,

Zal ten hDa:e Tall Verweerder, te Swell'lld .. m,
Zaturdag, 19 JUIllJ 1880, <ks voorallddags
uur, Verkoop',ng worden gebouden van

Men beien TOQr Vltlte-, Eet-, Zit- eo SlaAp-
kamers, KeukengereedschHp. Jrtntoorm.ubelen,
een Sorologe !ln Kettlllg, een I;Joqt, ShJpet.een.
!ndd.ra, 'llankllC.hroeveo. Schaa£bankon éu Tim-
merm"u8gereel:lschap, V ensterr&.ltlen en een
menIgte an lere artikelen en dingen

JAMES M CRO~BY, Baljnw
"

J. A. DU 'fQI~S
PRfVAAT LOGIESHUIS, 28,

STRANDSTRAiAT, DQg geen
mm-gnt van de &allwa1 Statte, vroeger

HAYLKTI'S LogJoshnis, waar geel'c kosten aan
paard liJn tot Ill- en ult~endig, ver~tenn.g

en gerief TernDen btlhJk
NB -"peciale Sclllkklll,gen vQOr Bqu-def8

hiJ de maand •

SNOEK PI1~KeLAAR,
Te K.oop 111 de Pe.khui en van

LO~W, CORBlrT Bi (4,
SO. Lallge$t. aat

JnhJ 23

H. RUPERTl,
KOOPMAN,

SCIIRf.Ps- HN COlllUSSU AGK:Nf,
55, ST GEOBoE&TRAAT,

de Zuid-Aftik&anache Bank

IERBIJ. geschiedt kennI8gel'lDg, dat vol
gen8 ArtIkel 7 van de Akte vall Over

dezer VereeDlgIDg op beden IIeDO
ere stottlOg van £2 per Aandeel, makende

I,gl~za,m{mhlk £9 per Aandeel, op de AandeeIen
ze :MaatschapPij 18 opgevraagd, en dat dIe

W'J, Onderg.eteekendct!, Kiesgeregtigde!) voOr h_' __''' __ verscblJncn en betaal*r zIJn zal op
l)i1itrlkt No 5, nommeren bij deze AB FBn lsten dag van JuhJ aanat
deze AfdcelIDg, om Lid te worden vall den
A-N I Op last van de DIrekteuren,""",uee Ingsraad van geze~d Dlsf:nkt No 5.
Gedateerd heden, den--dag vnn--1880 FRANCIS G GOODLIFFE,
(Get) AB} Voorzitter

C D Kaapstad, 21 \iel 1880
EF Naam van", oonplaats opgeve~
GIl TwUDB BEZBNDilW WINTBBOOEDEHE1<i -Tb'lD8
I iJ tpakt Sterke Laarzen van alle soorten VOOI"

en Vrollwen (tegen de Laagste PnJzen,
ontant), Warme Wmterkleederen yoor Kna-

Jongelieden en M~~,-U18ters, Over
Baat Jes, ManeUen-;Werk en R-eu!pakkeD,
Koffers. Goedkoops Kiaten, Karpet-goed
oek T&Mchen (de goedkoopste ID de

), ID PACKHAM &; CO 's Standard Hags-
Y;IJn, Adderleystraat, nail, f"Standard Bank-
NB-Verg18umec n .. 1 drcs

V0fl,M "AN ~OMINATLE

DE (jpdergeteekende, val: hWI' verjjrekkende,
zal publiek doen vel koopen,

Op Zaturdag, 112 Junij aanst.,
'8 MOIWENS TEN 10 URE, '

ZIJll Kostbllar ElgenrloUl gele!?en ID de Napier
straat berattellde gClIdllJk WOON HUIS met
Bmtengabouwen en Sta alwaar voor cen ge
rUimen tiJd eene, oordeehge SlagtersbezIgheId
werd gedreven h"t IS mede gesoh kt voor bet
drijven Tan eerllgen bandel of ambacbt
\ erdlent ltVel de Rand Icht van Koopers '

1 LOS~E GOEDE:&EN :
RUISa,:AAD I-zooals 'Iafe)s, Stoelen,

dekalIten, Kasten Keukengereed8chap enz,
enz , enz

TE SW ELLEND AM
f11 EVRXAGD, voor de bovengenoemde
U School, UI\ afloop van de ValC1\ntie, een
HuJponderlHJ~r tegen een Salarl8 van £150
per Jaar A pphkahen met getoIgeschrifteo te
worden IOgewnden hiJ den Secretarl8, den
Eerw F D EDW.lRDs voor of op ~cn 13den
J nUIJ aan st

Swellendam, 18 Maart 1880

BONUS BONUS I I
A WAGGlE..

F. L. LlNDENBERG, & CO., Afslagers.
Gedrukt hij !SMUTS & Ho Bfilï, H

JUateelHl'"'iai Kaapstad.
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