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en Sterk, \ran 3'* S:jaren
do., i, 2)i;3; en 5 ·dó.

. do, ' do., ,~ 2.:,l1;ot 5', do.
. .....d .......:1 ... a" ;·ii . , .

. . 6 """"l!""A\MII ..1Ul18.;;8<:himmela,
I . . ette zware SIagtoeae~. . .

BovePBta~nde; p'aarden, Ezelll ell Oa~p .~ijn door den Ondergeteekende ingekocht, .
WOl'delld?pr ~emzel"e~ met zorg opgebragt/!zIJn de 'aandacht wel ",aardig, en ~nen zeker
present zIJn. ' ! .'1

Paarl,: 1 Jutiij ~'a80.
J. B. rrREURNICH.:·

DE HEER VAN
Albert, beeft de Ondel·ae'u.e·IcA~

stigd met intitructien
lloopen van .

12 PAAR

';+-' -~-~~-4......._.-..i..~---
i, :::1

, !i IMEDE ZU~N W(lapEN VERKOCHT: .

4p': Gr90te Zware,' Slagtossen, ';.'
Opgebragt 4Qor den Heer ,COMBIUl~i afu ~ker preaent zullen zijn.

D~.·VI'-liERS, FAU~E Ht, Co., Afslagers.

EENE ZEK ERIt J{UUR
DYSPEPSIE

GALOPWELLING

BUIKLOOP

OEELZIEKTE

. RijUMATISME

VEJtSTOPPING

yoOR: .

LEVERZIEKTEN

SLECH'U SPqSVER

. TERING

e Ezels,
OUD,
op DONDU-
KLAP~IUTS

1'an .DliT KUSSEN G
I HET is' de; beste geneesbeer der wereld '~oor de Lever. de ~j7, de Mil~ e~ Koortl.

----....::-----+-lf-------~-- . Honderddnisenden kunnen hier'ian getuigep. Beproef er een en ,word oTertu:igd.. .
HET LEV~RlCU$SEN VAN HOLMAN bee~ m.ee,. gene&in~en bewerkt, warmere

~nden 1'e~,.ór~eD 4ia !Jl spoediger 'in g~nst ge~~.' daD al de Bebandelilnga~jsen 'der We~ld
biJ el~nder •. Meer dan 1,000,000 levende ~tulgen kunnen de W~rhetd der Venekenug
be'l'ea~en. ' ,. .".;'.

. . EEmGE'APENTEN: .
SCHADE "" Co., De .KolOI~~ade"Groenteplein Kaapstad.
Pamiet ~et vo~ledige Bijzonderheden, G9~uigsc~riflen enz; te verkrijgen op 8&nzoek.

Deu ReereD SCRADII.t Co.
, : KliplODMio, Ventet.burg, Il> 4Prill880.

Mijne' Heeren, YIr &Jo blijde u te melden dat:1k uw HOLYAN8 LEV~KUBBEN beproefd heb
Door het dragen' ·'.n hetzelve gedurende 17 IIl\gel!t ""dat ik ruim 30 jAren g~leden had lan een .wakke
mug, olljfel!telde Ieyer eli R8tbmll, ben ik in dien ko,tep- tijd, ale verllieuwd 'filii:k!'IIChten g.~1 hersteld.

. Ik beveel ieder me~h die ook 1'IIneen li ek geetel ie ~et$ehe IIan. ' .
',;,' Uw Dw. Dienaar; .• I .
'~ D. ~. v. D. ~EVEl\.

. ,.\, ANG.EKPMEN op
~ .Onderg'éieekeD~
omtA-ent drie. weken, gEll,eq,en,
TRUISV OGE L, om1lrAt,,·t.I .. !j........

eenen .vlerk en
an dezelve .
e~ten.

2 oma ZAKKEN KOFFIE." " , .

V4N ·DEJt :BYL '& 00.,
I '. ~~

35',' ST. GEORGESTRAAT
, , . !. . . '

ONTSCHEPEN THANS UIT. DE

".ann:a,~' van: ·~Jo'·.de Janeiro,
. " 2)000,' Z&\KKEN

BL~O'WEBaO, RIO .~orm.
, "~~EN ZEER Ul'm(UNTENDE PART~J. ..

Te kOPR: tijd~ns de ont.sdh'eping tegen verminderde
I" I : r: Prijze~" .

Bul.

Vredenbnrg, Stellen

PUBLIEK.E V.L.oI;............OOPING
#

tgoed.Kapt Kostoaár
DE Ondergeteekende,

.-1 publiek doen " ..,I~n",,'n

Op Zaturdag,
'S MORGENS

SPADEN, SdHOPPEN, VORKEN

L. H. llWENlIlYMAN &' GD.:
". :d'ONTSCDPEH: THANS: '

sPAb~N;,_KHscb:e, Diam~nl;,~~o~,:enz~. ,'~..
SCHPP,PEN-i<i~goten Staal, met en zppder.Ronde Punten

. VORKEN :" . " MestJ $ital en' Hooi
,U~ER-S~ en Bos, in St.l\fforden Scl-ap , .

Do. , 1I00P.E'1 en Plaat, alle 'maten .. I

HEINl~G:O~A.!D-Gegalva.'IIiseerde Gevlochten en Enkele Besselller Staal, en
, 0 ëtl3ln~erdIJzer . • :'

STANOA!RI)S voor do. I ! ;:.
GEGilVANlSEERDE DAKGOTEl-l~,REGENPIJPEN, VORSTEN, l(OPPEN

. i en VPtrEN vOQtodd. :, . . '. ' • . ~ ,
P@'ill'EN,' PA;-NNEN, IJZEREN WIELPLATEN, do: NAAFPENNENlVERF

. en 9Hr~wAREN;. : ' i . . -;: . . '

.' ,h..t~~Jtt•."tij. ,~prlala~~ ,t~. ~r.. t~.N' _ ;
A.ssen, .'jVe&réli, en ,JUlemeenê' I.1zeriva:ren.

en

Le-
ens.,

-Op Donqer~ag,
Na, aankomst t:4n den ",,,,n,,o,"'", ,

Z TILLEN ~ven"pmelde
..J Paarden I pnhliêk worden 1r"I"lrn~ht

Mark~kr8al t~ WeUillgion. Z
presellt zijn ~n nie~ te voren n
kocht worden." :

. I: ; S. S. KLILIAN.
vi ellingtoD, 26 Me.i 1880. i

J. FRED. i PEN!rz' &; ~CO.~n.

,
...., ,l ,.k.

. -I J iJ
• i il; .' il' iliiilili iIIIil1lli1.··Iii:'.' II' '1' Ii~,~i : " 1 .'

A. WA,GG~.
~1-..~.l &; Co., Afalagen. ,

i

:.i.i:JiLil j:. i I. r i,.

;6', ,

sijll om
anders zal de ~n van geen.
waa!'de ziju. meer dan ééne
nominatie op letbeufte dat sijn
naam op alle waarop die'versehijnt,
sal worden en beschouwd als er
niet te nominatien moeten
bij. den . .&:ijn inge~men niet
later ~~n den . d~ van Junij 1880, en op

, lat:er IIfgekomen' nominát,itiu ui geen acbt wor-
den gesl~ge~. ~eder KieBgereg~igde, die salk
~~ uominatie ~kent, moet er .njl! woonpla.ata
bij ~even ,~, .' '. i.

. W. B. CHALMEaS, ClV. Com.
Kantoor val) ~en Ci viel~" Ootrimisaaris,

Stellenbosch, 25 Mei .l880,

Slang, 1
J'J:)ierb&k,2 Domme-

.uamlll()jl8 toor Ladders,
.' met Strop-

. Zaa.g, 1 lot
n.afDJ:IeD, . 1lot Timmer-

. op.Veer~n. 2 P.a.ar I
1 Oamosz&del en
Zweedscbe Ploeg, 7 I

uit,mtl$ti~ncle Karpaarden, 2

VORM/V AN'~OMINATIE.
Wij; .Ondel"ge~kenden, ~iesgeregtigden voor

Distrikt No. 5, i nomineren bij ,deze A.B. van
deze Afdeeling. : om Lid te wQrd~ van deá
Afdeelillgsra&d 1':&ngeJegcl Dist-riILt No. 5.
<ledateerd beden; den~ag vl\n--) 880.
·(Get.) A.B.}; " ,

C.D. ". .
E.F. 'J'iaam nn woonplaats opgeven.
G.II..' .
I J. '

De P~al'18cke Bank,
:. PURL ..

DIRECTEUREN.
Wfl. Fd 11e- r J ACB. J: 'I;~ ROUX, Sr., Voonitter

", " SEil .. V. TAll NIEKKliK
~ ol J. Á. BEP;NHARDt .
" "JACs' J. MINNAAR
., P. ~. Dil VILLE. '
., "F. 3,: HU(W. J.m .:
" .. P. C. LI ROUX. :
" ,,0. T. DEVILLIERS
" .. P. R. RETIEF.·

0(' Uank gerftHl'lIte.o op Vaste Deposita, brt h'

l..rief te worden ,.E1f1:omen teil iJ~re', ksntore.
Oe lrirecreureu vn2~d~I" n 'MlUud'j:s en Don-

derdeg's morgeo6'teil 10 ure om over Appliee itl
"oot Drsconto te beelil8fin.

J'. J. r; LI IlOUX. Kassier.

~ .
een zeker stuk 'Grona gele~~ in ·het oent:..alste
gedeelte Tan Wellingt,on! tégenover de N. G.
Kerk ~Wlllchen de K~k~ eli Bainstraat, Ter-
deeld in 17 kostb&re [Erfenj op ee~ W8&rvan
staat. een. net Hnrh~B,J ~ijzonder. g~bi.kt
voor het bouwen van ~etCe; ~Ildagshnit:len Qf
voor bezigheidll8indeD!. 1Hét plan ligt ter
inzage bij de Afslagers.! ;

.Liber~l.orius.I. • .
J. J. DI VIljLI)na.s, A.P,zu ,

: ',.\' Secretaris.
· W '. P .. Bank Gebou'ten~ _

Paarl, s Ju Ilij 188p. \
De heeren Fred. Pe:n~ & Co., Afslagers.

i I--..._-------. -1--:--~----
. DE P A&R~SOak

Irl.dus.r •• tie,'e~ T~.Jt.aatRllq,ij
if". " ' ~ .

Tenders voor iAandeelen.
! 1:

OVBRLEDFlf,-..ll.n Linde'. Hof, Ri'fier-
Zonder- E~d, op ;qeD 2den dezer, in den

ouderdom van ·8l jare.h en 9 maanden, mijn
geliefde Kchtge~oot, ..tORLIlfNE8 CRB.lSTOFfIL
LIRDB. i

. M. E. tIND.E.

OVERLEDB',-0:é8. Rouxville (O.V.S.),
op Dingad~. dep 18den dezer, de Wel-

Eerw. GIORGI M,()RG~. in den ouderdom van
78 jaren, 4 msaadeu ell 5 dagen.

Rouxville (O,V·S.);-;
2.5 Mei 1880. '

In den Boedel van "ij!iln jMejatvrouw HILENA
HIII8TIB.JACOBAMw$ en DA~laten Echt-'
genoot, den beer PInlR tomB Ros!lO'JW.

DE Olldergeteekendë, ~8&áioe met instrue- OVERI:-.BDD,-qp Zoudagl Avond, den 6
t' be ti" d dd d' WIEd h JUOlJ 1880, Melufvrouw HESTERAL!TTA
.Ies guns g oor en e . eer A K';:a d W I Ed

P. L. Rossouw, tal TEN. D'ERS' iLlwachten ten I RNOLD[NA LERtK, we,:,uwe van en e - •
" TT' to. tot ',' heer PETRUS HARJlsKN, In den onderdom van 82

zijnen J.\.1l1t re, op i : ,. di bet ... d . ;, . Jaren, I'P re .. r. .Ding"sdag den 22 Junii 1880 Fa;'Dilie en V~!~nd~n wordon door deze ~tge-
, , • ~ , noodigd ter blJwoDing harer Bel!rafeDl8, op

VOORDI VvLGENDI',uND,uLIN:- MORGEN (WOENSDAG) N~iMIUDlG, lieu
50 W LI' to . b IJ 'k :. Half 4. ure 8&n het .Sterfbuis, . No. 13, St.

e mg DSC e an: I.: Georgestraat. ; ,
· 20 Paar.lscbe BrandRssllrauti.e ell Trustmaat..\ H-" Liik I te 4 '.' db .. ,,', . ...... IJ za n ure wor en opgenomen.
· 20 W..se a~~. !Maat cba .. Geene Speciale Uitnc:kdigiug. . .

1 8
I~~tver ring l ; sd'" PPlJ' Kaapstad, 8 Junij 1880. ;
pin us I , o. . . .' I

I Alg~meene Boedel- ~n' W~skamer i.'11.1V·::ar.c M' r. .
Oe hoogste ~~ eeuige,T~~derpiet noodzakelij- h. p•• m~e. \'riu.~. I

kerwlJze aangenomen,. WORDT be" d;-' k d-l hid. IL t! RS' ",en ,gem8& t, Ht" etl en
J. J. DE V L.Jl: i A.P.zn., &er bebaa.g(t.beeft tot Zich te' nemen'Sta' . . , ! 'ecre riB. oos teedergeliefd Doobter~je, BAClUL J~COB...,

.
op;denI6den, J nnij, in d!ln ouderdom ran 8 Ijlaan.

. den. .. De Heere beeft. gegevefl. en .~e ~eere
_________ !-- ...__'''-.__ - 1 heeft genomen j de naam·des -':lecren iij ge100fd !"

• .' 1

80tbilldillgvall "t'tinoots~hRp J. P. RÉ~IEF,, ,i..' R. J. RElIEF,
. ( :.. 1 geb. JOU1l~RT.

HIERBIJ geschiedt :lrenb"g~viDg, dat de Paarl, 6 Junij 188Q.
tot dus verre bestaan bebbende V8nnoot-

8ob~p tU88cben J(JHN llE»tB.y,RoSE en GEORGE A v'I' "".
WIlJLlÁJl DOWTHWAlTE,onder den llaam; of' tie .,. an ..I.' le en ,fie •. eo
firma. vau ROSE & DOWTHWAITE, op heden W' ORIJT oktlnd gemaakt, dat het den Heer
ml' wederzij~8cb goe~vindell ~8 ont~olldcn. De II beh~d heef.., door ,'en dood van Ons te
zaken. zullen voortgezet:wor_d. en door e~ voor n~e. n, OilS eeni~st Kindje, B.REGJE .TACOBI\.,ond
rekening en op naam TIUl 01. H, ROSE, &an 1 Jaar, 6 maa.ndfililleli 18 dagelI. .
wien alle vorderingen teg~!I d~ foormaligIl firma . l 0 J MALAN J'!
· d II b Id' d Rek . " . -, ACS.zS' .lDgetqn ~n eu a e T~r8e u . ~ e QDlngen L. J. H. MAL:\N •. -,
betaald Illoeten wo~en. . . geb. VAN DBRMnwa.

Kaapstad, 31 Mei 188&. Wellington, :; JUQij 1880;

W. P. Bankgeb9uwen, ~
Paarl,/) Junij 1~80.

VERLORB~ . b. FI.ili~e. l'rie•• t.
. ,'. _ I WORDt bekend temaakt, dat plijn gelieCde

WEGGERAAKT té. Klá'p'muta ~tatie op .' .Echtgenoot, dl~)'beer ;ÁN1i'~I. BEB.NAR[)~d
Vrijdag -4 dezer, toen;: liébtroode jonge DU· TOIT, op den 3~t,e.n MeI 1.1:,~overleden, In

.Os, met scbimmel lie~n en t!eu bo.te 'plek op deu onderdom w;anQ~Jaren en drl~ maanden,
het lijf. Heáén f'cl:Ju~Q1eea~rs, bij ~ie ge. T~vens wensch i~3hlCrmede IDIJcen dank: te
r.egde Os mOI{t!komt!u aanLoo~n;wordell vrien- behllgen aan detl;~I'$'. be~r B?tba. Dr. Zeed~.
delijk v~rzocht, aan qeu'Oodergeteekende ken- ~rg en andere vnell1.en, dle den Overledene Jn
nis te geven, dooor; w411u l4,le ;billij~. k08tcn z"Jlje "lekte bebben pIJgestaan:
betaald tullen worden. ;.: A. A. E. Lol' TorT.

i ; DL, B&IN~, P.z. geb. W 0LHARDT.

Kerkstraat, S~llerloo.ch. ' KI"in Drakeb~tcill, '2 Junij 18el) •

.'
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DE III'e ..~elhnll o~dit bla j is. 41 I ~s. e~ ,' •• Ie ~ui~;"distl ik
JUr, "turutt bl!~(J.(1T~ Aan
tr.>rd,,+ drie ~ol t! bllld~)1 p.r .. "ek ,ve.~~.uu

9i: zij die voor tie~ Blad
a>eda.riken m1)!'ten dne_ maanuen
kenn~ geven ~~h~, .
Agenten -'v~r de 'f LI~~ ... -. __ ..

enl Vol14svnend.
Alice 1_ - ~ Gso. MllJTIly.
Aliwa1 Noord !-
Avontuur -
.Beaufdrt Weet
.Beth alie
Boehof
Bri&l Town:
Burgersdorp-
ColeSberg
Cerea ,-
Caledon

r

nn Regter EMen betreffend. d~ ~n-
nn de TrIIIlII",al~ die gi.t(oreD op eeDI. 'fer

ft'lel'llJHl' d.r KAmer yan Koophand.l dienen QlOllt,
.. n 'fool'lltaller IDgetokken. ,'. ,

I'Mr•. ·~l.IoD,Q&I( 'foor ac~t daKen wa. het iJl,Gra-
dat do thermometer in de ~oD:99~
en in de ioel.te plekken 66 pden

~ ~,

It\
Vertrek vaD
Kaapstad -
Zontrivier-
Durban~
Kraai/onteln-
.Muldel'll'flei .
KlapmIlt. -
Paarl
Ladyp.-reybrug -

V. Wellington
HermoD _:

Piketbergweg
Tulbaghweg
Cel'88weg -
Hreederivier
Goudiniweg

V. Worceeter
Hexrivier -
Hexrivier Oa.t -

Komt te '
V. _\1 ~--"'Pj;

Vertrek VAD herhaalden aan-
ideelen des lands,

WIJ er' on~ blad
nu voortaan per [week

uit te ge~e~, en. _wel op de groote
postdagen 'Dingsqp91' Donderddq en
Zaturdag. ~oew.~l i deze. verm~er~e-
ring in hei getal'I~~zer uitgaveu D~~t
kan geschieden , ~nd.er aanm~r~ehJk
verhoosde onkosteIl, en het additionele
postgeld alleen o~i;4S. 4d. per. j~r zal

i ~ te staan ko~en, io,rdt het inteeke-.
" ~~ ningsgeld met Sj,jChts vier shi~lings
~'j~i I verhoogd. pat I,il zeggen: Buiten-
8Uj' inteekenaars ' pet en in het ve~volg

_______ !-'-I-t+·I ro.__ ....~ twee pond' vier illings per jaar,
p.m, vooruit. In ~e S~ I~S de int~eke~ing

één pond zestien slJilhngs per jaar:
Correspondenten] ~ Adverteerders

gelieven kennis t~tn~men van d~ ,v~r-
andering inj onz.ed1ge.n van ~ub~catle,
om met hu$ne ltlze~dlDgen met te laat
te komen. . i 'i~ I

I 'B TB & HOFMEYR.
Kaapstad,6 Maart,188O.: •

!, ~

.Montajluweg
A. Oonetabel -,
V. MAtieefontein

Grootfontein

- Prins Albeltweg-
Fl'MerburgW'!'g -

Komt te
Beaufort Weit

CalvimA
Cradock
Clanwilliam
Dul'b!ul
Diamantvelden 1-_
Fraoecbhoek
FJ&88rharg •
George •
Graafr~inet
Heidelberg -
Hum&D8dorp
Hope Town-
Hanonr

I-

I STATIONS.,

I -

VeTtnlk van -
Beaufort \Vest -
Fraserburgweg -
Prins Albertweg-

Potcbefstroom
Pretdria '! •
PearSton
Piqll8tberg -

Porterville -

TIi.,e~ale -
Richmond -
Robertson
Riobeek Weet
8om_t Weet
BtelleÓbo.eh
8te~burg.-
Swellendam
&ldatiliaba.
Scbietfontein
Sutherland _.
80mllrfet doet
Tul~h -
Tark~ -
uiten J:!alre -
Utrecllt (Tl.nuaal)
Villiérildorp- •
Victoria Weet •
Wijnbjlrg -
WinbUrg
Wellingtoó' -

W

Grootfontein
Matjeslontein

~ Con8tabel .;
Komt Le

V • .Montaguweg
VeTtnlk 'fAD

.MOIl'tagD weg
Hexrivier Doet -
Hexrivier -
Worcester

V.~Goudiniweg
Breedsrivier
Oeresweg -

PARLEMENT.
WETGEVENDE 'VERGADERING.* , "Tulbe.ghweg

Piketbergweg
Hermon

, MAANQAié, 7 JUNlJ.
" ' ~

De heer Sich el had ~:tI petitie 'I'Iln SteYl\8burg,
om een telejll'ftaf. i

De beer Sichel had I~ Dog 88Q ,an Steynebul'l1,
om fen Magiatraai, _. ,; ,

~-
DJ! BU-DGJlT-SPKROIt.'. ,

De Kol. Secretaria mae, dat de TheIlAQrier~en,
ten p:erollfe VAn huiselijb om8tandiglieden niet in
staat '~u de Bud'te~h te ~eteren en daarom
IIOU hl) (.apre"r) het doe,. Hij sou toorlezen wat
de ThMaurier-generaal friechreven had. In het
'f~r;re jaar WAl er ~lOf aap dt!n Il"Dg. toen !bet Huil
lIttIng had; maar de 1'egt1Jng.blld toen reed a j!'?zej!'d,
dat de fioutiele poeitie va" de Kolonie hO(l~t bevre-
di.gend wa. j en wat .ti poen geprofeteerd had IJ
bAwAArheid. De iDkQmitén lijn '£15,000 meer dan
verwacht werd .n de ui~'f'8n £ll,lH> meer dan
geraamd ,wae. De i.altolDl~D van dit jaar sijn groo·
ter du ooit te 'foren. IS.t poetkutoor I'D de aceijntt-
beluting hadden 'Yeel,meer op)!eleverd dan "erwacht
WAl j ,.daarent'fr8D' ~ d. IIP()f>rw.-iokometen
weel minder. De oorIClJr.koe~n in d~ MoirDlli-relH-lhe
waren ook l6f'r groot gf!tr~t. A:an oorlojZ'8Jro.ten
D!0IIt £1,441,7111 uitgegeYeQ worden. Hij geloCilfde
1111'&, dat de KoloD~ m~ SoP. behonen be betalen
...oor oorto,akOlteD dán dj rP'eds beJuJd hetft. AI.
de iDlrometen ~t jaar ~i ,li09,OOO' en de luitgll~eD
£2,494..000 bedragen, cJ_.'.B IIOU er een '~WI liJn
...an £~4:,OOO, De,.,.. .iDJ bad £7 /XX),OO gelJ~
~oor. apoorwege~. De, • t1ulilieke echula 'faD d H.o~ ..
II mmder daD du~ ~..- ol .n4ere' KoIO'lien. grootste
lO~men waren attr)é,r. .... ::s:psh·ie~. we~ken, De

cnse walU'- Di&maJIt~~ldeD" oond" ha; _ bl)g~raget1 tot
'f'reugd. den bIoel~ a ...na taa dt1 inentten uo de

.eIDIICI~eDdie Kolonie, in de ~~'~·.~n wall de in'l'~r Il'rooter
moeten toch ge.@eCt dar • de uit'f'Oel'. c • de14 werd ,,?Or eeDe

beelChlli't'ilWll'e1rord8l'd I ~n. wv' .rde .... 0 £2)itiQ' . 'per;.ar aan dJAmaDteD
Á \ door w' ( poetkantoor ·wtP'toerd. .

• eeD Dla inkomaten .oor a.t ,_taande .)llArwerd:!"
pa!rlél~l~taIled,eD ..eUI'LI--..lYDl c...._ ... '.-t gElJllt'.md op £2,649,000. iV<K?rleden }IUIr bAd e

. , Dor J8IIe £968,000 opg.I~'I'erd. V oor .£~2.Ot 0 WA'

iD. het 1 atlle jaar meer JIi~voerd dan ID bet "unIle
'jaar. De uitvoer, 'fan -wol Wil • .niet T.ermlDderd
door de .truil"Qg8lboeM~rij. BeI&llUl'gen op
ingevoerde artikelen ."n hier 1~l!'er d~n ID

aDdere Kolon~'D~' "De jopbre~~ 'V8Il 1\ rooT!:
laDd.D.... £16071'& :,en' £4:6;~ waf _opsele
.... rd ,door ...mrocf yltil"1&1!d. Op, w8ItB1~jle !poo~''11'''' "!R" d''WiaIteIt tep,OOO, ~ de .Mi~bVl~d~
£66',700. op tt!legraf.: .... MO ,oordeeljjl',
'f'aD £1',466. lJë! ~~,W.D de AccijL~bt-
~ ".. .£62..2tiQ.; .••• ker Hide dat bet tb8"t11
algemeen WeM ~\dM de nrbruilier de be-
lutiDIl' betaalde. Voelr' le@eIa rekende de: regenng
£66000 te n11ea lkrip. De 1Iegrootiogen ZIJD

'~fberelrend 'o,p: fa ...ero04lJ'8telliDjl', dat 4e inkom-
.. £2,6(9,000-.1i. af) ~ven £2,616,000 lijn Z"U

du e.en 'foordeelig 1éal40·..... £88,127 tate.de. HIJ
ftDliChte dUI het: land;;f:êfak _t den 'foqrd~lSll'eD
,.ft~ell'tl tOIItau4. li.t tand .... I~ .~rult fe-

Ïlr PaI(' in de to4IkOlDlt)' ~,"''' thaDl_'re4e, en a.
M' D1ee,-:bnt un "'ar.' · Hij drorw dp.aan op

onr t,!lpOOnregaitbretd.iW. ,.u'~ ~~tvAAr-
Ite~ dlr.t -omdat de ifi!1a ~" t.(lenand soe guDtRlj!' WM.

u. Hij 'lIt.elde ...oor in' Comité' te- gaan OTer dl! h4>groo-
, ..... r I tingeD. " • •

r'e- I De heer Mem_u ui4' 4at bij gurne 88II!1é MD-
af, e- ,I merkingeu wilde makent' :m.-r hij dat iou lut~telleD
ty lee: tot.dat de .peech pdnaJ~ ....
dat De beer Kirllw.ood lJiralC njD atisfactie ui t 0 Vel

deD ...oordeelipll geldeUjJte.1I toe.taod .aD het land en.
onr 'de wijle waarop lil. :Tftaurier o.deraal bl)

V. Wellington-
Ladygreybrug
P8AI'1 -
Klapmuts -
Muld6l'8vtei
Kraaifontein
Durbenweg
Zoutrivier

Komt te
Kaapstad -

HIIEN .
Vertrek VRn Kaapstad

" Zoutri vi In' -
" Durbanweg •
" Kuil.sri'fier -
" Eersteri villr -
" Stellen boseh -

, Aankomst te Muldel'!!vlei -

DZ VOS ~ THERON
Junij 22.-Worce8~r, Ossen,

Eraamul. ,
I. J. nm

JUlllj 10.-WelliD~Il,
.,.n S. Kili.n, ' 1

DI VILLIERS ~J'AUMl EN
JQnij 9.-Klapmata [Statie,

Hol1man Jr.. '
JDllij 1l.-Klapmnta;Statie,

eD Ossen, 'fioD J, B. 'I'renmich.
Jllnij Sl.-Paarl, Ht.<Udels'roorraád.

Keet. '
P. J IiOSlUN.

Jun~j 9.-SWlenboech Commiseie ter ....()()IIIU1JIr.
, I G. P. ~ ZIJL.

, Jll~j lO.-~~IQ()f,
8. W~lvurd",' :, F"" '"'?ON.J.,ij 10.-' n. St.&t.ie, SLrlll:a'f'Olrel8."'D "f CL p_.....__ ....i__ ;___

V ASTE dOSDEREN

, : DI ...bLllJls, \FAUn -IIN

Juoij 8.-P.,rl. V.. tgoed, van

- J. ti.. LI"D.~BIB.O IN co.
Junij 12.- "'oroeate'. Yute en

denm. Tan A. Waaie. :
, r I ~



)nd~
-aat,._~
Fle~1
t 8~.:
lt "~~I
le ":.~ het
an ~~ltoa l

,E~nd'
0lpJ:ie jl&-
)rt .. lie- I
Oln'"t. en
"lIlkn,i dan
{er olltYan-. I
oren c)~t!J"o I
;rejuich .. :
n dronk io rwant, ..
,leden der
~oin~p-
Nil"" :

!db Tan d. :
le a&III deae I

-rd to8YeJ"o 1
D~~eel

YOO~tter 1

M=~I+
jk b&Il po
~re ~k'l!
zulW Ye.r-
miDIlHHij,
, ~en_~ker
1]1I,~het
r dri~'lICh- I

'lgd aan d.
pri J8t1 dool'

&oeI met.
UI Y$) de
hs dit niei
,den 0' den
IU.

SG.--Eene
rigte :Ade-
eMu Allle-
"p 22l Mei I
oetaet, ten I

vernellr en t
~rgateldl
"'-:Q(lllOr deo I
~Ieo dueT I
1$_0'11-'1

91ke atkeu-:
ebt wordt.l
Il te Kup-:
00 .oor dal
der 01)tw~
nent werd
\·IJ ..er, ge-
lt de~ ny,;.!
rkieelijk eDiI
lboor~ngeD
lbeila_
den Yoor

oer Spri"
ken qlet dil'
vaD biedoel..i
roming ge-
roote meer"l
JeD h!lU O~
S Diei)erJ

lnB~rdj
00111 6eteh.!,
omen m"1
hee", J. O~
'C4Sien

-n den ~O_Or>ri
. eNe,ugllJtll
ze Yereen~

, ne .tlIp~DI
WOMeD ~I
- het : h'··ac I)
" ~rde han-
~ natu:reIlelif-
vaal , dat ~~
n met de';
'P de Doog1;e
rnen.-.Een-
1 heer J. H.
-er B Botha,
lleflren G. dil
mot de ta&1r,
reden B"'_a. tA
ren, dadeltjk
n den heerJ.

8 NT.
:ING.

Steynsburg,

Steyueburg,

!ll\nrinll'en,
-den ~t in
eo dll&J'om

"'rlezen wat
I In het
·n .bet Hui.
~e<n jZ'ezegd,
)"lI'lIt beyre-
erd had Jl
l() meer dan
, mller dan
" ziJn Jff{/O"
u de accijn ...
10 yerwaeht
.!-inkomsten
r081-rebelh.
rlogslro.ten
flj ,eloofde
1 !le betalen
heeft. AI.

je nltgaYlln
IUrplWl zijn
leO g~~
deKIJ~
De g100fllte
·werken. ot
_(edrageD to\'
tien 'faD de
voer jUoo ter
I voor eene
n diamante"

JMl' werdeD
,\lU bad de
132,0\ 0 wAll
10 het vonjl9
verminderd
.tlogeD o.p
Ler dan ID
van K rom,-
wat! I opgel~
..hJk" epoot-
:\Ildb.llulteqe
"eli!!" ,.Ida
le ftcciJr.-ebe-
at bet tha'lJ'
Ulker de be-'
de regering
)bngen ZIJD
lt de inkom-
IJOO zijn zoo
,tende. HIJ
voordeeligeIl
- voorolt gé-
rede, fin dill
.! da. aan op
lI'erejjtvsar-

"OMt1!l' ,.,1\1.
r de begroo-

eenige !\BD-
ou ultBtelien

elle uit OYtil
holt land en

'Jeneraal bij

Deze ,.,et werd t
ge~r4 en naaf
den.

TA.:PELB.uI BBIPIl~A Tlp-·.,.L.1IKl~G.
IIt7BOPA8 POLrrxn: J£OJji, a1l'1lL.t.ND. I

Een ~e~de jongete maal"1iit Woenen ontft.-
gen OOlll"&Qt segt:-

Het n1ftMeaae feit der benoÏeDUng 'faD OIadlll.ODlI
alapremier, den man, dien men hiér io regeermgakrla-
gen niet meer IN ...... t genolilell had, en thADI, nu
hij aan ~ hoofd YtUI het E~eleche ltalltllbeetuur
... t., hartelijk .. rar.,bUwt, 4 y.rheffing y&n dien
8taAtamaa il dooreU do( nel Q"rwKbter gebeD!'-
tew gevol;d, namelijk bet ,.~k eepel d"lp9tl1Qe
Yao Ooetenrijlmcbe offici_n OW 8~ Peter.burg, Wn
einde den Daar met lijn nr~ gehlk te we~-
acheD. De <>o.tenn)klche ge~l Ramberg Il&IID
bM winterpalea den Pruizilcb6D generaal Treako",
aan~ftenr \tin beiden sulleD 6amena hunDe vonten
betnill'inp;ell' tan vriendtchap ei) aympatbie &8.~~.
Wie !lad ait YOO1"eenige mUDaen dorven v~l-
len P Wie had kuuDen denkeo. aAt dit be~ einde I~'
de Illil no alle woedend~ uiutJleo, die Biamarck 'io
lijn 0lllanen ~n Rwaand t1chtte' Yen zegt, dat
de &eodillg' dier beide de.put.&t;.eD!teen P7htleh .be-
teekeDlll beeft, mMr lIIecb .. eeD bel&efdbei I il, Dit
i. echwr lfellnllDl bet ~ .. l.' TUlllChen Dwtaeb~n~d
en OoeteDJ"!jk·hebben o:,del'b~~elingen pl.a&~._ge~i:.'
ahoreoa tol di. aeodiJw Oyer-te gMl. TiJ~llns de
ultYoenng no het earo~l ... graaf Lenad~rf,lde
adludan~ !fao den Duillleben,keisar, hier terlltAl.le,
tell 'lDde bet OoatenriJUebe beil oy",r te halen $icli in
dese bi) DUlteCblaod un ~ tfilitell. Ook tlltllCben
Pewl'llburg en Weenen beeh een drakke ....iasellog
van dépêchM plaats gehail, .....el&t>,r inhou~ mij, wet 18
waar, .onbR1cend UI, maar tocb ~n Ik veraekl!fen, aat
lIiJ toeDadennIl' tot Raaland bé!:Jo"t. lo ééo woord,
'fon BI8marck beeft vrljwllhg llefIloten, de tot duster
jZ'S'folgde ~.ed~hJn lep op_ambt.. van Rusland te
" .. laten, en de Oolll>'nnjecbti lltaataliedeo, die ID de
laaute ~o· geen lIe1f8tandi~n ,.,il weer hebbeu en
steeds ID bet Pruieisebe loelw. 'faren, doeo hellJ,elfde.
Beiden berroepen ,.,at !lij eenhOl wMnden geleden *og
al. het toppoot VII.Opdlittekil'ltijsbeid bet;r&ebtten,-6n
sluiten vrede en ~ndechsd 1118t RIl,llInd. Nog
lIlechtll een stap nrder, en !Wij lajn weder in de
achoone tijden vao het dne-kêiael'lloond Die allian-
tie spatte uiteen, toen keiier ~lixander, bolten ,.,~n •
zijoer t,.,ee bondgenooten, detJl yrede van San Stekno
Iloot, eo tot nOjl toe wu het taéaat van BerlIJD het
IlcbtbaAr be.lje, dAt D.ylICi' d en Oostenn 'k ~U8-
land DIet meer als bon vnen beechollwden bl~ tal
nu II.ndel'll worden eD' d~ kAo keizer AleXAnder
trotech liJll Voor eeoJge nIModen vierde hi] lijne
2ójan1f8 troonsllfletiJICID'g on~r omstAndigheden, zoo
treorill als selden aan een :r0l"llt te beurt Vleien.
Duitachland en Oostenrijk ~n met leedvermaak
.IJU troon w&l!'gelen" QIlICbl!ten het j!'eY&I\rli)k, eich
bl) de feeatehJkbeid dnor jr(,<t'Clalepersonen te lalten '
Yertegenwoordljreo, dllOr de cf~ yOQr bet behoud VM
lijf en le.en dier gellInten loei" niet kon instaan. En
tbans komen delelfde mogephedsn LUet een TQu....•
moedill'e bek~nteDl. nfklll.nib, dat zij .ieb vergist
hebben, toen lij de ~ui~tennJk8Cbe alhantie
tegen Rusland sloten, De ~",r beeft, om dit Tjllul·
taat t.e ,erknjgen, L. geen: eokel opllcbt vau lijn
sblndpunt behoeven at ~ W).jken. Conce8l1ea beeft
bij DIet Doodig gehad te. ~u, eteecD bhJft hij de
ouds despoot. n. over'lirlD$nll der hberale partiJ In
Engeland brengt hem die i>terwinninJl, bet i. het
eerste gescbeok van Gladl!to~8 en de lIijnen. Opper-
VIAkkljZ'lOU men leg'llen, dat~ kODlllt 9&0 een Wbi!!'-
ministerie, dBt ten opaichte tan de Oostereche politiek
niet luike antl-Ru8llsebe d~Dkbeeldeo koestert, Jwst
Oost.enn)k eo nUltecblaod 'nog nauwer tegeooyer
Rueland .ou moeten ver~eMgen, no dit een bondze-
noot beeft gevonden. We t_ien ecbte~ bet tegendeel
gebeuren DUltecbLand e$ Oostennjk pogen sich
met Rusland te 'fersoeoeo pB het liberale Engelaad te
180leeren GI&dlftone en Bwt beecb()uwt men hier
als r&dH:alen, met veel beter,daD eommunarda, niette-
,gen8teande het open haar I.en dier mannen een pro-
teat III t"geD dergehjke a+ttljjZ'lIl11: ~h88Chien zoo <II

von RumBrck zelfs niet onlfOneigd zIJn ben onder bet
bereik der IIOClalllltenwet t;e'doen valleD Wat daar-
v"n ZIJD mage, bet hberale Enll'elacbe minraterte be-eft
,.,eer aan de pbue van de )lbodlll.kehjkbeid 'fan een
nrbond dpr eonser ..aueY8lmogenheden!.er verdedi-
!ring der lll:\at:8chnpPlJ eo der conaervatleve belangen
(1eet1' rell.CtI 'Alre boolanjlell) meo,.,le1 en jZ'6fleven, en
dan is de Toet, ,I vnor bp.t ijjoof<l dier ricbung nstu ur-
hJIr gebeel In orde De OtiIJtep")Uebe rel!eerinll IS
DOlI' niet bekomen vlan dell eebnk over bet krachtige
.. JWmdI off' van Gl~cDtol)~en nu deze bet lIIfeJlllCbe-
lijk n.cbt, dat de be,ol1u.npm op den Balkan r.ich ala
IOtlYerelne n~t1en o:ntwikkelep, met uluhntmg vali.
elke andere mogen~eld, aIlS ook vlln BIl81lUld, i. er
&eo terrelD ge"ond~n, w_r()p· de drill mOirendbedeo
elkander kuonen Vfretu~ Volgens de Berli)neche
Poe, een door de~ RI,ka,aDlelidr geio!!plreeril blad,
etut bet bwteolandecb programma van GlaiUtone
gehjk met de \:)ell'unstlgiri;t YIID Dlhlllstl8Cbe IlD pM-
.layitleebe upll'1!tiell, eD iuplell Rwand de Illtyoenog
dll&J'\'&o duldde, &OIl het 'fPOr een oDafilenbaren 00r-

1

lOll .t.all.n en door Qe oi~ting vaD reyolationllll'e
hartstocbteD gElteUterd ~r4ell Reden ~Doe!f, dAt
kell ..r Aleund,r ,.,eill1JCjympatbie voor het bui teD'
landech pTOgrammll. der ~eleehe liberalen koestert,
en be' yerkleeehJker vU:iih om met OoetennJk deo
TnrklObe1l' buit te deeleo, ten einds dIeD dan later Iljo.
bondgenoot weder ~ ont+etllen. Voor flllitac.hlaod
AI dal1 ook wel een yoordieltle oyeraehleten.

ZOO ia bet gekojnen, ist tOD BlIImarek aan liJn
eill'en poliuek een dementi beeft g~"en, &00 ICberp
als het DImmer een ,dtJ.!'bll((i bad Kooneo doeo, en dat
hl) 10 het geleIechap V.An-tiJD O<>ete.ntlJL;acben eoll).lga
den gang Daar het Oaooeea~.1I.D de Nua onderneemt

PEIiI TELEGRAAF.
KAAPKOLONIE.

HI!.T " Jl
een' ujd8cb nft dat "eie letnarne en
amlUlllllte 8lukken beVjllt het eeD biJ-
1'oere1 tot De Ez:pru. ill, 100 wordt bet "voor Dlct "
Ull4{egeven, en Dl hUIDen kort. door geheel ZUid
Ahiika, VIlO uootd naar 11l1d, en nn OO8t r;aar w~t
worden gele &en. Op he' oogenblik ill bet Fanulle-b1.a4
zeer betang,.,ek~nd, aangellen daarin de HollaDd-
eebe ,vertaling "an bet bekwame werk van d~ll heer
ALFltKD AYL.,.4JU): "!Je HedeDda.agache Trane-
vaal," voorkomt.. ~.&prUl wordt uJtjlejlc"en ,!<>or
eene mftstschllPPI) va~ (Jr~Je VnJsl3I\lSChe liurgers
en be~at, beha1~ het tlitluWS HID deo \ TlJStAat, ook
alle belangrijke beng-teD uit -etAl, d~ 1l'11nHI\I\l,
KaapkoloDle, l)iamantrelden en }:;ur,)pI' I,.ted,e-
mngapn Jl nor lk EIo]W8U li ï ~ ld lO hH JaM.
Apphkatle8 te 'WordeD prewlUlkt teD K!inluTe <RU D.
E~#, UloemfvDt"ID, LI , :::>taat-{ \.UI ] ~



INDLAY.:&·CO.
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i eer u den dank VRn de
be8lCh'BrD~ing81;et;eeD,igi.fllgvlln Aliwal Noord

door u genomen en
de IllAk der Tran!-
Vereeniging hoopt
en dat uwe verdere

zullen beluoond

Mijnheer,-'-Ik en nie welg.dnd.
AfrikaandeR met mij .danken ,Jl Si
,eroaderatel DarBotman), voor lijn maD1li:qtl(ug,
lond'en ,eralADdill' eclirijvun in 'uW .. ~.~ ... 'W._
den' 27sten Mei Il., t8jlen den eenzijdigea ctelrdtl:rf•• 11

et algemeeue :lijken geeet nD de Patriot . ~ I
." Niet &lIeel it de tMI, w&lUin ~t blad. g.,hrenn

liers sprak oyer de i "ordt, pijnli ~ om te leien ,oor ied~r o~n Hol-:
Ch' b :lAndeehen Ankaander ; mMr ook 18 lie ge* er yu '

kv
an

luee:~k~ I."alll'elijk vdor ieder 101al&n onderdaan ~,an on.'
.:"'IUI gesc I . I "ettige Reg~ring. . , ',,, I

u en vC8ttgd;e dei ' De' PntritJt is op dit punt in lijnreg~ strijd I
VArc."I1I!:I'1It:'" op ten dillen: met Gode Woord, dat' ons leert, onze Ov~theid te I
H........i..,lYgedaan wordt 1 ': 'oeren. '. ,: ' I

f kennis dat bij dool" Ookiade PtJtNot tell'en Allelloede inrigtingelt nn on.
1l01I>Ul.8lI.Kt,'op de' vol,! land, zooala de Kweekeëhool, .NoYm&a!ech~l, HUf!'e-:

tsl g' ala S cre~ari.1 'lIoteI3chool, enz. Dele bewenng kan Ik s~,en, met
ou a 0.. .L. :1 elech~ uit !Jet btRd lelf, JDlUN' ohk uit ge.prekke"

ks ~u ..mede, HIJ 8'f.~~~ lJlet d68lelfs voorsIAnders, 100al. bijv. 86l'1i,e d"jlell
Villiere Jun. ala IIJ~I geledtln met een ouden heer (gelukkig niet Tan dele

I remeente), ',Hena IIrgumenten teil tayell"e: van de
ergadering uiteen. Patriot regt amusant eo tevena leer ~l~cbeliik

waren. Gode lij dank. ill dese groote gem"'nte liJo
leer weioige inteektmlUen voor bet blad, eli' het getal
dllflulken i. aau het vermi nderen, , 1

1nl ben een vOQl8lAnder VAn bet zuinr HoJlAndech,'
, mMf heb een innigen afkeer van die opgeJ'!'iipte taal ,

VAn de Patriot. :~
, Ik sidder bij de gedachte aan de verant .. oording
,an de Patriot, en wil hopen, dat de Heer ~edill', en
op lijnen tijd en wijle, p!lrk en pul RAD hll41' v"!'der- I
felijken invloed zetten sal. ; I

Hapende dat ook anderen met Da. BOeman niet
langer bet ~till"ijgen sullen bewareD, noeo! Jk mij,

EBN QpUGTR ~FlUJt~~im.Jl.

DE "OH RISTEN."

,

'te :koop aan 48 ,p;a&huizen vu
M.! L. BENSUS'AN & eo.. ,

·1

I reg1lnat~e
niet noodig,

till' te .zetten;, men
nlee, daln kon bij de f'etlelc
10TMl obderdaan tot "hande yer.trl~it'ln
lellen: hadden 1lteed1 jlrlllê~d, U,Lns" .. ,
krOet "'!'115, mlUlr spreker J kon
Hjlls .£80,000 belufde:aan'
hadden de Engelachen gedllRn?
het ·IRIld annexeerden, \wall.de
me jawen tijdl heh~ sij ;t;;j;liJV.':r.Jtj

gevoegd, soodat nu' onder Engelech
. tiene ecbuld draagt' van £460,000.
jaren geleden, toen e.. eelle bl11""elrm'lO~
man, werd dit' klompje toldl'!ndo ger'ol"end
land te' nrdedigen. ~erwijl in ] deibunrllralllllt.
dil! lIan~groeid wse !iQt 8,01.)0 man,
gere~ena weTd, bare .. Iheg~ring te
tegen~e he' land een DJeU"e
hail in de '1ntdtlKte goudvelden
lehe G!oo.,ernefaent ~beeft
.,etnij in de TranlVal\1 heer'echte;

-~ IprBker t.l .. bejl'fijp!m, wanneer
drie jlU'en En~lech ; beatuur er nog
aluf ~vrijd WM? N"tunrlijk moest
b.:,tunr (Jf .lavemij to •• taan of geen ~''''''''llll
den bebben- in het 1\uId dat bet fUl,n4l~ee:rdli
le~oieb). Het W&8",iet.oy,.nronln.,o.
.,oon; bet WH ook ni"t o'el'll8jle
p:eauft8llleerd (gestolen! R88tOJen I
wi8cbbue ecbaode f). : Het woord "ul",~a .. "
woord, seide bij; dat iederen T...n"a.I••>

mét ontl6tting ~enulde en een bi
Jeftn riep. Daarom . bestoDd er

'wtlCben de RageriDf!l en het volk.
Engeland gelanden ten lI'unlte der
in bet land door huurlingen
derd naRmteekeniogen kwamen er op
wel .,an meoaeben, <lie de natuur en

. bet adl'elJ niet veratond'en .. Toen &llee
werd, Will er een coutna-&dl'l" n .. "'..m ....
annentie, eo dR adre8 selde 7 nl\ll.llItee~~eDl
'Va1:l bUll!'flra. De" J~'
360 bij .Ikaar brengen, en toch "." .....'·l[LE.n
bechting van ana gron4gebied door iWllllellllllnile
despotieke magt;

NllbIt spreker; dele !Woordea
hij stil en er .,olgde eeue psuse,
dehzelve. Kalm, indrllk·"ekkend
daM, li jh oog 'Werpende op bet j('U:WlIUllIJO

1 jongelllit. Dan op ee.ne verhrak die
I&ens bec woord' nemende, Iprak hij de ilre,oowlerdllD
ltot met den num nn vri.nden. Het
dllt die jonge .,ri .. denme. hem en
thieeerden; lijn boeielIlIwol bij
al de droefbeid, die.hi j ~ert de """Geleu ••
nal had ondenonden, ~hoot een rOllJ"'4Ij.J~n'lt!IIU.&1
DU in lijn biDneDlte. ae' deed hem lleltoelQ'&;n.
'V8n!'ftdering te lien, waar men vrij
ioa ui~, maar er werd een ZWUB
pen ÓfI dAt gtlloegen, wanneer
a_lfde Regering, dl.,biel in deu
m geldaeble en 'vrijuid drulrpera
.... derland, tirallnie ditofo-lende.
weDIICII uit, dat de jónge.lui, die hij
~, eeoa bun pen 1O~8D leenen om dit'lelfc1e
held vt.ri gedAChte eD ~n dlnkpera
Afrih te laten gelden. Dé Ipreker
ondll1' h.t ~verend applaut der
laonden adem den .prel(er gevolgd

De heer Joubert leltt!! hierna, dat
reid w.. om te anL;rooroen op
lIlen olllUent dll TraD~vaaJ. doen

Dr. Hahn vroeg, wat de bevolking
dien bet Enget.cbe áo"uemement
leruilgar. "

De h .. r Jouheri gaf gee.n reg1atl:ee~rt4 antwoord,
maar .,roeg dsn Vl'lLller, w'" . doen indien lijn
TroIlW en kinderen eell8 "eg gIlnomen op een on-
~1\nbliJk eiland geplaatst w.roen, hij noch
door .wemmen, nocb door een hoot kon. Hij
lOU niet rusten, alvurenll bij het eigendom

,terug erlanjld bad, hljtaoll. ",oolang in hem
wu, geet! steen oallllllg,ro.rd laten, om terug
te erl'\Dgen, wat bij het dierbaarste op: wereld
rellende.

Verscheidene vr&jl~II', werden
gedaan en alle iDlicb\in~o werden
Joubert op delelfde duidelijke wijle
mll.kte onl indachti¥, biet loovele
lIlaar men v~'l!at, dat ;.vij een
aak .telden, en all ..... ildel) weten,
.te duiaterheid in de ~ opgehelderd

De heer J ollbert le{de, <lat de det,uLlltiil
in de kolonie gekomen "lUI om HU'CDIQllljf
ring te ve~trekkeD ; d~t het haar h.••"'..'o .....
WAIl, alle vragen te beantwoorden.
wisten moeet overgeplant worden op
bet Jongere jlealftcbt eu iaar ontkiemen
Hij lei, dat reeds vroeger het plan
all een blijde Ion !leech.nen bad, docb
.,oorgevNllen '11'1\8, IOU; bet gMn &le
JOIUI, eo die Il)n lOU .-til blijven
Deel' de onafhllDkeh.ilfbeid der
werd, WI\8 er kane dll\ dit
Afrika uitgeyoerd wetd., BIl dan
aan all een beiIMnbre!l8'ter knnDen
lij 10'11 ecbijnen van de Ku.p tot aan de
Un volk, dat één standaarovoen.

De Voorsitter, de lleer du Toit, bed
°naam der Vergadering dea heer
ppnn inliebtingen ell Yer~kerde'
de 29ste M,i, eteede Ills een ware
annMen ZAlerkend worden. Hij dru
dat de d~ niet vem meer zou
Volkanwi weder iD Pretoria Ion .
.. Itlrs "'1I8r bet roer ..an het 'bt!aiuur
m~ hebben (gejuich).

Om. 10 uur ging de v~rgad.ering uiteen. I

;ITABLE,
".Aacll..L'1UL'~L...I!sl)rantie' 'l.laa,tseha p p ij,
~" ........YSTRAAT, KAAImAn.

D"EZ~ M besloten zijnde de Zaken van h8.1'8Brandasaurantie
, mt te voornemens Agenten in de nuitendistricten aan te

stellen, én zal aainZ(>éIl::Eminwachten van al degenen, die genegerl zijn zoodanig
Agêdtacht\p op ~ch:

, ~ I '. ~

'j Kaapstad, $5 J~U1879:
J. P. HER¥AN, Secretaris.

• ml: iO:RAViN r .RA.VElf!
, ~~.~.~--~----------~~~----------~
DE' !: WAAL & DE ROCK

: ONTSCHEPEN THANS: ;

,t

Zaturdag II. werd er
ring gebouden vao het,
schermiugsvereeuiging. ,I

Tegenwoordig waren
Fallre (voorzitter), J. S
de Villiers, A,. B. de
J. Joubert, I? J. fingo,
Villiers, J. Joubert,

De voorzitter, de
dat bet Co~ité eene
om plannen te maken
registratie. ~ij bad in
over een artikel gelezen
dat, zooals de lijsteu nu
regtigden, er veleOOll1lo.neniGJ'P
die of dood 'nf reed8
andere personen, die
stemgerl'gtigden te zijn,
lij8t stonden.' Hij
dat degenen, die geen
uit te brengen,
WIjl al degenen, die StElmilllel~lltil2:d
rJs zoodallig 4nnne

Oe heer J, J. de
Trooger altijd per brief I

Jeden vao de vergaderill
IIn dat zulle8 nu niet gesoll~~d
een klem aantal tegen

De beer J. S, Marais
gissing WIUI ingeslopen I

schillende oonranten. 9()rspr4:>nlit elij
opgegeven. dat het
vergadering zó/ziJn,
badden. dat het een pu
Ook spreker meende, dat
verschillende men80ben
punt, de registratIe, wak
meriete op, dat, tor wijl
partiknliere pllluneD zijn
geregistreerd ea krijgen,
koel en laau" wareu, eu
verandering lou komen.
het gevaariijk WIUI,
Men had bet' in de ~ellC[lll:!tle
dikwijl8 gezien, dat zIj OIIIIIi~I()'P,baillr
drl\nk en dat zi~.' hllll stem ~eKt~Zelgc1
voor eene partu,
hun lIt&m aan ue Lt"reL'Ull.n.L,al
. De beer A. B.

wauneer de z"arten u,iet lYi>ll'AcrtAI.r",.""
de buitenpartij te zwak
.....n Kaapstad. '

De beer P. A. Faure
registratie 'au klenrlin
zijn, voornamelijk met
het dorp WOlleD, daar
weo kon. Met de j
woo~den on voor lange

Mijnbeer,-Uwe twee anti-CAr.:.t4!l1 ~n;ipondeD-
ten lija geergerd omd", d. C.\,uilll geen. notitie
neemt ,,,n dl! heeren Joubert, Kr~ger e~~'ori .. %
Itdij-die wat "IJ!' vIIn de .tAd "oon .......heeft het niel
getrofFen. DOch WaArtoe he' acbrijuu VA~ nie twee
beeren , Blijkbaar mout de bond geslagen; "orden
en de ,tok moi.t gevonden worden i vft.du.t de cor-
feapondentie. 1 •

ti.,.ri~",,"ill Het verbluIst mij om te zien, welke moiite linen
doet om de CMiIt.,. tejltn te werken •. Talke. wordt
~. ~legeaheid ge~ona~n om aan Idie ril+clacbap
Iueht: te 11"'80. 'Een ,.n de Hollandache !l9UI'1lDten
iJ lelfa !Ioonr gegaan, dae- lij sieh verl"-Kd beef' om
uit de Patriot o'er te oemen de vel'KelijkiDg van de

bewonderaars 'ran Ds. S.. Oh~ met Antje &tn.llI. ZoodIlDig • .pfja moet
lIIen h.m geforCeerd niet ~ecbts UD de Noorder Paarleehe 'ri"'l&en wor-

Ik stel mij voor, ~en opgediecbt, mMr waarlijk aan .1 eie iD~ken .. rs
100lrullkE.rtvan éene '''It gellIegde HoU"ndecbe courant. Eli w .. mlD' Om •
hij dit:'_van Incht;te geven Ran h&Al'gebrek aan sympatliit met de I I

niet "einig te danken OhM4en. I , • • " ., li '
Hetwft8met de corr89~ndentie niet ·IOOI8lltte doee: ~19Iê."

om die TranlVlUlleebe heeren te eeren, a~ om eeD" il:' J
blad, ' dat onder tegenwllrlring sich bemoeit'lim god ... ," ".
diens] en glldtdien.tke~ni8 in on. dierba,!~ land té ,. I -,
bevor<leren, een steek te gevee, ae lIeDftdeeled.
wil men den bond .tMn, atokken lullen in OV81"-

,loed te viaden lijn. MAllr laten dia achrij,ers sieb '
toch ialvragen, of er niet waardiger werk te ",-inden it
dau om dat blad, dat zooveel legen .ticht, looveel
miielijk te benadelen. •

ORAVEN-t-Parkt>" KII.ptche, D.iamant:'St8al, 8hamroc~, G"g"tcli Staal
GRAVElII-Ward I Payn~'8, ZijlitroPI)t"II, ,tol! Illsteek .
ORA VEN-;-Lyndoh's
DELFVOItl{EN ·nt.~tf, 5, 6 Tanden
SC ROPPEN mQt 'Vier~allte ..0 Ronde Puuten
BOSCHPIKlKEN,.. I PiKKEN, .

I ALsDDE BEN 'GROOTASSOB.TnlDT
llgen.eene .Jztr.~reó eli eeu g.·oo•.e partij extra' go-ede

j ~ ::Wijngaard~esseQ.
MAGAZIJN VAN, GROOT-' EN KLEINHÁNDEL,

, .; , ST. GEORGESTttAAT; I

I lfA~ST DB UNION BANg,: .
W A,A L & ,D }1~ ~K!O:C K ..

I ' " J'

I

"DE
riE /Qg08TSTE VOORRAAD

• .i . ! l

. ,VAN •

lj ;S ',E L:;E N,
: IN ZUID.. AFRIKA":

88, 90 en l~ llNGIMARKTSTRAAT, KAAPSTAD.~~, ..- ~ :

D. I~S A A '0 S ,& CO.
: HEBDEN Irlln liet Pbbllek VaH oe K8Ilplitad en de Buiten Di8triktell te beriglt'n
1 ; dal zij hunne Gebouweu aanmerkdijls .vergroot hehben: tot bel;t<re plaalsing un
: hUil uitgebreiden ,oorrll~d,~"elk.eu 'zij I(erust llu"nf!rI 1IlI1Ibl'vele~, ela•.r .1J~Artlk .. lell VAn

tl(o ..d 'drOOl-{ houl gelil •• kt aUn, geschikt voor dit klilDaat. De I'I~enur~, vele JIlren lillig
ideze~ hllndel gedre~en bébbende, en kontante 'koopelII op d, Engelsche Mark l zijode, liJ n
Jin .at.at OIO le verkoppen:-:- ..
, OOEDE"MEVBEJ.S"te~en Imerk\Vaartlig~ LAGE PRIJ~EN. DSlIrenboveu ZIJn
izij Ook'v00rnelllt'l'llI: VOOR KQ.N''rANT GELl? te verkoopen, hetwelk h-e-n ~n alut
'stelt ,áll hUIll,e klanten IJet'~olle voordeel "llll kll'llIe willsten le !4even,' daar er nlétt.:i\l<e·
gegef;en wortlt voor: K~~OE SeHU LDEN. ' .

Een I!root aS80rlhme!l~ "lIn in de kolonie !!emlllikte Meubels en S'lIIk:houteD Slot'len
'altijd. yoorha IIdl!ll. ,I r, :

H~t Publ5ek "'.trdt .itgenoodigd lol lad komt'lI zil'Jl ~an~ hunnen ,oolTa.d en hd
"erne~lll 'Iln de pr!, zen. . 1

> ,: > I:.ET OP HET ADRES:

,Dá Zuid 1 !£r~aansehe~ Meubelbazaar
. 8S; 9O.t ('I~ 92~Lallgemal·kisfltaat, Kaars~d.

, !fBi-op aanHU::' nin ,;O:nhutre~r,le Ca'alogll!8t'ri te verhlÏl!en, Prij. Ilrie Shilling', welk
It,ld 1l4\1 .. o"le .. lerul!hrla ..l,tKH!I II"" I\ooper \'a' l'e', of" (L • A't ktl:
I' .,

,

'Ef

) ~ !
d· i

Z.

WOROESTER EN DE ONTW APENINGSWET.
Áan ckn Redakteur.

Worcester, li Junij ;]880,
• 1Jijllbeer,~HedeD werd mij uw, blad v:an deQ
laten ter hand ~ld, wMrin ik een acbrij,en 1IIjJ,
lUIn Il! gerigt en geteek'lnd Z., beUekkelijk~e "ijn
waarop de naamhwkeningen bekQUl,eIl tij,S: op de
W orceetel'8Che Petitie roor de Oa~wapeJlJng, en
iWllárin' de .e:hrijyer Jegt: jl Dat dezelve dOQr Invloed
"'an alhier lil werking ill gebragt, en ~ aan ~

'erte Id ia lleWOrdell, dat ]Iet een-
w .. 0111 te beletwn, da' Kaffers ge "el'!en 10U-

êo een heele boel nonunee III"I:."-Nu
ik de psrsoon heD, die d. ¥.tItItie ter

.tMIrAn'n ... rondgebragt heb, moet ik natul4l'liJIt "olg_
'WI"""UI~r 'ge"_~ djn, en 8Il~ ieder ~je mij

er heWutt ~an, dat ik aDder ~igerlel
l'O'lmJl:&ilJdillhei.d niet mijlli evellmeDlCh: 1&1 Wliege,n,

om eeD. naam~kemng op, een ,J!!#tie le
l)el[DIII~n. lJerh&lv. it de geheele rapaodie ,~", CGr-
ilili4l11OndttllaZ. ai~tI mind., ~aD.eene paP!ieke\leagen.

plegt.llI" dat er nUIt _ ondertee,~ it,
I_J8tltle zelf igelesen of goed ""eten

wat. bij t.eekeode, qn bet dj mij ~ij de~en vel-

" __ L•••_l~~ i~~:rr:~n~ P~~ti;knv::k~:=~~~:!
de petitie. &Ill waarbeid echIer ~.,ft IJW

~corre~j)('ndent verteld, du is " dat de tijd ,Oor hem
WI\8 om een adiee of een bi.;e.nkomlt op te

f!ll:PlIa'fln. om anA leden te onderatellaen (eQ iUlIlJer
niet it gBIICbied,ld.n &Oumen rzien.bebbtpJ

~r Ov~reell8telllt met het Qou'l'8lnelQentrof
In dese IllAk) j want dadeliik na bet ~riiv8D

lijn produkt is U" correspondent mitt de uoorde.r-
verdwenen, zoader Jijne vrienden !toBdea da,.te

"",,,,,,a'Rn. Ooor bo.,eIlltMnUe een pillAtsje te I!'IIJen in
blad sllit UEd. verplig:ten,

JA1('.8 RATTBA Y ,

I PLOEGEN!
BOERÉN...

•

N. J. X.

, ,

Tw.IDB BIZ&!iDlNG DII'Il'l.-ThaOI
tpakt; Sterlee I...aarzen 'aD alle $Q()~~ VOOI'

en Vrouwen (teg\en de Laag8te PrjjHn,
n.CJnIOlUI1. Warme Win~rkleederen voor ·Kna-

Jongelieden ell M'annen,-Ulaters, Oyer-
n, Baat jes, Manelleo, Werk en Reiapaklren,

Koffers, OoedkÓOpe Kisten, Ka"Mtgoed
4eUO()elt TlIII80ben !(de goedkoopste in de
), in P ACKHAM &l Co.'s Standard 1j(aga. Strarrdatraat, Kaapstad.
Adderl~ystra!1t, na~ i 1 de Standatd Ba~k'-I;-~"';''''''''''''''''''''''-=~=''''''''''''''''''--=-=''--===== __ ==01'=- ...... ====-
VergtB unlet n ~ I ddrei. ,J'Gedfukt bij SJrtI'lt '" ;'0. !', K&sLeelslr<iai Kaapetad.

"Dlllt ~b~ Me;~i1le ~ ~keDd aan R. M. Ross & Co~.iVoorde beste-~tie Ploe-
, i~ ,lD 18.79-: 188Q. ,

RANSOMES, eqkele~ dlibbele, drie- en._vierToor Ploegen.
I Rr M. ROSS & Co.'a::ve.tbeterd~ Zweedscbe Ploeg, twee ~ drie voor

A,1i4ERIKUNSCHE PLOEGEN, in alle nommers
HQW AB D'S eD~et~, dubWte, drie- en nervOOl' Ploegen
!1rgen voor ijgte6 en 'Invll.l'eDgmnd. '
Plbegen Yoor WiUDgaalrdën, Paardeschoffels en toebehooren altijd in voorraad.

'! lt;M.' ROSS & Co.

, ,
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