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,"': ZUID. EN OuS1

KONINKtrJKE.
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Woensdagt :'18:
ZULLEN op~lde '-f'"ll' ••hIIiAtr rerkOCliht<l,•• ,'!.

worden 'aan; KLAD~'TT""O
r.ijn in' goede con4itie en
r.ijn. '

• i

f)(. B. oomboorm.mt-r-l.
. : (QI!I.nrlTlI·
; I'. --_"...

. De Sw~ml'l!>ote" deler PI1...."';U"I~I"J
.en V Il KlUr,tad na-r • :

IENGELA1ND
via MlldrjH. tim d, P IIt,,1 .1'I':::·J'~·a1~~~~~~~~~~=~~~==t~=~..;.:.-!..,..-,""·
He leria j-n A.·Cfer.si'l!l a, I ~,("n le

, tu-schentijd-u, I )

PRETQRIA. ~apt. G. LA~Mt:RJ 22
DANUBE, Knipt. IlRAPI<:R. ~4 Jnnij.
TEU'I'():N, Knpt. MANNING,i- Junij.
TRO.JAN. Kapt. THA\'ERS, 6 Juli].
lluRBAN,' Klt!pt. WARLEIG., ~O J nl
ARAB, Kapt eAINES, 3 A~.

NUit Dt; ·KUst;,'.l\S t:
Vertrekk"Q : ,ij om de ;, -, ei-tien

aa,.ko",.t van i~d"re :'to'''~ oot IIHI

eD rens ill d~128 da ·ell \.t~ 'It'
Natal h-r« reis voort """r

,, '
~ I

..........BAJi{st:j
.:~ .,

; ; ,HIERMEDE gesebiedt ;kenniageving, dat
W. P, Ba~~bou"en, :.. ' de ~rste ea finale Liqnidaeie- en

.' Paarf, 5 Junij 1880~. ? Diatributierelcening in bolllngemelden Boedel
, ,.,.. . ". ter insage 181 Jiggen 'r[ILn1>ê.nghebbenden, tenKo1tinE~IJ8WiiE~·.'~n~Óe ;unNt.r~~:TttN~E~C:~~:t:~. . ,I, ! W ',datum, . zoo er geene objeo~ gemaakt iijn,
: ,,~. 'I' i } ~ . de ve~eeling deselve 181 ~ta vinde~.- ,

JAMI.ESON :~ï tO. ,,~'. ~iT~~R~'f ~~:::::~.
; ONTSCHEPEN tMNi r Malmesbnry, 29 Mei 18aO. . ,!

EX,.~' BARON A'B~~~~.RE,;"apAARLSCKE" ~MOLEN.
s« qnde.re ~ jongere 8~~" Kt.NNI~G8n~G.

I·Btlcha.tian BI'OI. Geassorteerd Silik,~~, in
14: lb. ,Qlikken ~. ! ; tt,

Bnohaqan B~. Geuaortee~ :Sui_rgebak, in
. t .n 1 lb. Bottels i . ; ,1',

Gers~iker'en Pepermunt, i:n I.t.ri~ Blikken
Sardie~tjee, ID t en t lb. ~liklken:, i;
Vel'lOh~ Zaltzl . ' , :~.

V el'lOh, K~ft j
Versoh~ .o~.... :j

;.. ,,~
Vel'lOh. Uu:,injp "
Witte «pebleektie Gember ::.'; il
Boter, l-te óiigezocbte, in '1 e_il .2 t. Blikkea

, (lrterk, lC~eel) '. :1
• ..r, il

Sago, in 14 l.b. B~ten ~~,
Tapi~ in 14 lb. Blikken C;

cUsia, iin 28 Ib. Blikken
Macaroni, in 'lIb. Blikken
Vérmi~Ui, i~'Z l'b. ~likke~ ., :'

GelD8n~e,e? 'eauorteerde i~ ,l

Gebn!lken Snibt- . :, '
Geasaofteerd~ Vladen .
.(lOltnaiI's S'tijfsol ' .

. ! ; ; j

Lioht ¥ j:}l~ll"
Durha.n !4~

Baven(D8el, in 14 lb. Blikken ; • ';J

KruidJagel~n : :, JJ .
. : i '. "

Guilln_' Stout, gebo&ld bij Sp.tkl /'D Molin.,
Pinten en Quartan . ;'f ,; ~f ,.'

. ~ ,'" .: . ..- "

Baas' ~le, gebotteld bij C, " ~., Q!W:ttm en
. Pinten ' .

,I",

TJvoli \Ale , i'"

.~perlj~~hee. ";' '<i, ~ l
M.. ~taotên, in 'lIb. Blikkenf :(;',
Verdu~d~ Le:V~nlmidd~,ii~ri rb. Blik·
, kêu,' :~.' rteerd i . ;~

e~ ~ ".

Gemb4!r Konfijt ,_~.
0)10'1 Cho",:,' .: ,~, 1.., ; ... ;.t . .. ." ,
Gemeqgde, Zamengeperste Gr~t.eIij in .1:6 lb, ~ IIliIN." .'11(\Q; 'r

Blikken : t ':.\,:;'. ":"" j' ; AAN huiille en ~rieDden "ordt bei'eDd
rt......' "'" '. gemaakt" dd' bei in den raad iftD

Goua$e'1 B~u.gemarm~rd~ ~,,rp SteeD8D den AJ"ijr.ell God beaJdteU "U, om ten derden
Morgan'. Gr_nrioh Zeep, 25:$teeu~ : male, op )deo SeIn 'unij., zijn Doodl encel in
Lea &:PerriÓI~ Saul ! ~. ',~~. '. ODSeWOIIlg te seQden, pm Dog onzen eenig1in ~-

: 'Q_ f "i liefden SQj)I1 GII:UlU~' BDD:IIIK Iuu, in rden:q9tsc~ udl.!JCh~ "",US •• Il ..-<\ A~ 1 ei. ollderdom . van 8 jlll'(!~,; 4. m&aJlden en 8 darn,
Verktij, ••• r le.e~.1~e .... ~ la,kt- ·door del1"dood (Wu~kte)' van ~nze zijde

: c. , '"JU.., f ,~,;.'_.' "eg te ha~1;b ..Hoe b~ en z~aa~ .h~ ook ~r
HeereD-*obt. ! r lj.;;: 0_ Ouders &lj, nogtfna zn.!!en WIJ onS metdHl

, ~-~', r- . ". -i' ~ 'I' ~" .. ~ • blyde~. tl'ooeten, ae Beer beeft het ge~n,
, , . ·rIf ' . dl·e-_;..!:'· , .: ;~, ~:t'<~~~~'';_' ~ •.

. Tw.aDJ If.bttf,rWnë~!W"J)l;It;ftau. "tut ~eKinderk.ne Wt uiij komen en ver·
ontpakt: Sf.ê~~ ~ ~"~I;~: '. . 'u;, ~ ~;dH:m:i~~~t. "ant b1lDDer is het KoniDgrijk

MKan~' ~)V:o.tI¥.eD (~~,~. dfl", ..... P~sen, Verder brengen mj OIiseo dank toe aan den
on f' ,.~afQ1e_Wm'IV, , '.:. cr:' ;~~- heer I,. J , 'fil ZCl.. en Ecb~geQoote, die onl re-

. pen. J ~geb.den e,D )1a.aU~,; ..... ~Yer. uu!"end. zijn lijden met bonne hnlp;r.oo troll"
.' J~ll. Butji!rl!,,)rfaaellea,!W~ ~bD, hebben bijgeataan.

'au,N1I...n Blikken KoI'e.-."Goedkoope ~,l~
ei t;' !fmi,~doel( 'hIioheD "(CM ;~IÏD'de

''''£~'E' IN' E·'" . ., .tad),'ln PA,OUU)('& Ocr·~~f~v_.~.
H. lUAA. ,tgenllar..: zijn, Adderleyiltraat, naLii ~$~ &07':

N.B ..-:-Vergja'u niet D b:t A!.ïr- •. p;

. :il i\1

J' Il .. .

'Op Yrijdarg, 18

E'Z-'ULLEN, publiek
- de Marktkraal

zijn in goede conditie en
aljn.

; I' l" , .• ' \ ,:

volgende egale paren' zijn :~
laren 'oud
, , do.'

do.
do.
do.
do.
do. '

so Betste A&,,~
,3
1
1
1
1
4:
1

Paarl, 1.0 Jnnij ]880.
J. S. IIARAlS & CO., AaD.&a.K'''''''

Z.&.NZlBJR,
,~ .

te Delagoabaei, Ir.h -rnh ",('. , Q'ill
. Mo.,aml>iqll aa"ILgende.

Retourksnrtjes wor ('r, IIfct'r'ift '
minderde Prijeeu. ;.

Voor Vracht' of Paasn ,« I'oe men
de Ka' laren tl~, Maalsebal'Ï>ij, in de
'straat.

er
45 Qr.. je ~ware ~1UtMa4!l.
5 II.Itra \'ttte ~1.nlK.e'le •.

Op Dingsdag,
ZAL de Ondergeteekende
. koopen, te KLAPMUTS
gemeld getal Ossea ~n Koetjen, I door bem-
zelven worden opgebragt en vet n. Zij r.ulIen
zeker prêsent ziJn ..

JACOBUS J.
DE VILLIERS FAURE'"

P~rl, 9 Jnnij 1880

_ 8 Uitmunten de X1IilnelJ, vaD
Boven~taazJde; <Uereh ~jn sllen mak~ geleerd

uit de beste Stoeterijen Iin het distriJd Col
den heer E.: S. vu bIB ·Sm. . .

j l! " ~ .': ~ " .

lén i"er "kome el)
,

. - 'I, .. ;

l zichz.~lve~.
P. A..LB ROUX.

PA!R"SCtlE

Ir.. dl!lsarnde tI

Naar Algoa.baai en
gende te _""''''''U'''OWo
om Passagiers te ~"'.LI"U;,'"

te nemen.

PUBLIEKJi~V~~RK

EEN
rt f\\test.
en JMon~ag'

VAN

Tijdsverande:ring~ van '~e~
'weg en

vera.ndering in

. P,z
j
I

)L,1

tmt IJ~n8Ll'IICtICli bel!'nnatil!'d
l!I!l-WelEd. hl;, P. L. w.r..",nn,.,
doen verkoopen, aan diens _"n.n', .. ,

Groel1berg, #abij
OP

Dingsdag,'den 22
De gewone YeMiobeidenbeid

onder Stoelen, Tafelf, léeéler'k'alitell . .n,lDtDan
k,en, Katels, Kisten,
Bad, Glas- en Aardewerk, K.eIIlKE!ngoere<Eldactll,P,
alaook éen groote' Meelk
B.kWat, 1· do. Karn, 1
Tiart}7&'(}-, én.. . ,', '.

Verder 12 Pijpen,,2 Kuipen, 1
G Drie Helfaams Vat:eI1, t Hevel.
22 Oezaagde.Balken~ 2'4 voet) I

1 iot Kajaf.ebhoj,fét\ PI , I·
Latijen, 1Ljateuhouten ....."'D .. '~. Slang, 1 'Z
Slijpsteen, 1 Schroef, 1 ~DILerl_I[, 2:Domme- '. •
kTaehteD. 1 lot Bamboes- voor ladders, '
,LeeJ'fJporteni'l Span .' met Strop.
pen, 1 lot, 8 Zaag. 1 lot
dJ'aad geschikt vo<ir' lot Timmer- . ';1,.' ,: ,;'" '.,/,1

:::~f::.ee~:cl!~~Jl1igen, 2P-: .•Op Z'atlJ,rdag, 19 .........I_,._r, om 10 a.'m~,
Toom, 1 HowarJs en 1 'I ,... .', i· ,- I 't ..•. , "l" .

Aanteelbeesten, 2'" ,2 T' EN ei~d8 belabftrijk!;6 sake:c te bespreken
V.Fken., 2 Koe.jen,'enz., I , 1- Harp, ' stoken! ván M;~l~ bn tegengewerkt."a'M~tni"
1 Lot Katrollen e~ Tonwen, e~ '.' 'handel' (voora~Wirp~~nX ~orden.driDgend VÁI't1óilht,Op Donderdag, 24 nijaa, worden on~ vertegenwoordigers mtgenoodigd,

Taylor'~ Ohioorei
• 'Verdikte Melk r. )
.~kOokte OH,e,in 1 ,Gallon,Bda,wi;, .i; .
Ongekookte Olie, in 1 .Gallon B1IsjIeQi
Terpentijn, i~ ~ Gall~~ BUll8e~ : !' :
Stockhblmache Teer, in 5 Gallor:l .a_n
Mo ~a.lr. Schapenbad, .in Id lb &u-n .
Kaodi~k~:' I" ~:.
Caa~Jliei ~-Pinten ~ S·

, :.' 1 ~ I i ~r.
Saladeohe, i~PlIrl<II!D. . '~""( .,.
.K.lap~lie)n Pinten en Blikkfn;' :;
Koffie ~n Mélk '\;.,
cqcoa ~D Melk lt;.
Chooolade eQ Melk ;

Naar 1tlosselbaai, .l'UJ:;uqUAa~J.

· .. Oost Lon

~ .JdH:
~der,zal
ken, op Dinglldajl; 15 Jnnij
dags. Geen ladiug zal .
deu dag van vertrek. RSSl!olllefl!
boord te ~aau aan -de 'Oost
later dan Il uur 's mnr",~!O'"

V 00'1' V rach ti' op
'bij de Kantoren van
,Maatschappij, No. 6'1, Ad

'... "om 2'45 v.m., zal doorleopen

zal vertrek ken om
VOII~,aen dag. ,

I).m., en aankomen .te

Direkteur van Dienst.

~ ;
'ueef ~j
aar!)é}I.

.'isst!
~ ,

~ ~
,;

. zum·AI"HIK

'1{ONINKLIJKE

IJt K.1. KOl. ~il
il )E Srr.ombooten d~'Zt!r ~i ie' \',ertr"k
I ' Kaaps'ad n,Ul~ LQl1~n OlD den
lDinI!6clll~, Vla Madeira ~II; PlymwtJt"
';HelenG In Asce1IsiQ'l! aa~le,.gell"e op
:lu88cber,tiJneu. Helo"rk" .r'lJes "or-Ieo u, .. ",,,,,,·
t, !lel> e-ue v",min'!~rilli!' \'111\ \ 0 percent
ED;l:elarod I'D d. Kl!o"pkolouie:en Nalol.
Junij 15.-KINFAUNS OASTLE,

W IiNCBE STER.
Junij 29.-WARWICK
· Ro'i!msoN. :
Jnnij -.-Extra Maalboot rA
· TLE, Kapt. RWBY. .
:Jnlij 13......0RANTUALLY\ OASTLE,
, WnsTER. ~
Julij 27 ..-CONWAY CA~LE, Kapt.
, ~NDERSON & ~Wfl.IS.ON,

een zeker Ituk G~~d gelegen
gedeelte ...an WelUngton, ,~"edll'_1'
Kerk tUll8Chen de Kerk.
deeM . iIi 17 kostbare
staat een n~ ~~larlUUIB.

voor. het bou'"eo v~b
voor bezigbeidseinoen.
inzage bij de Afslagers.

LiberaallCA'rlina
J. J. DI VILLIERS, ,

1. j ~ ,<, •
!,. j

eel~eid
.1eth op
[NG.·:

K~t~
~ IBa,.;

~
-ThlJ.cI
n v~r
'n~~,
KiI.-
01i),l'

. ak~Vj
~t~
'in~ct:e~Jt,.
~ .

t 1
~
~l'

1

_ 1 .~ li

W. P. Banlt GeJ:ionwen.
Paarl, 6 Juuij 1880. ,Il! I' i

De ~~~~.~ ... P~n~,~l.~t..~lager8· :Hét i,

HgT "OBANJKVRUIVrAATSCH :F~JIIBLAD ~ is " . . '. I .

eeD t.ijdechrift dat vele belangwefk~de, leersame e!Ill" ,.. " I .. .'

UlQlIUlte stakken bijVAL Aan,eailen bec' een. bij-; ··REFEJjl.
v~l tot De Bsprt,. is, 100 wo~t t u ...oor nie~ " . t.eekende
uitj[ege~ó, et! ml binneD kon! d r geheel Zwd .' ,'. '
Afrika, nn Doord Daar 'Ioid, ,en jn OOIIlnaar weai . .heeft, en.., ,
wordea geleUD. op htt oog8_llWi~ is· el F~ iS. ingerigt .''Op' .,
seer belanl!"ekkend, aánge&len, n dIl Holl&tld. .: . .' ,
ache nrtaling VlD he' bekwame iwer~VIn deD heer; wak~, ell.aan
ALJI'RJtD'AYLWABD: "De, Heden1~be ~" ,,:!Speciále
..aal," "oorkomt. ., De ~ "~t=nendodr Maandag
eede maatscbapplJ vali ÓraD~ V"" e.Bw-gers· ,
en bent, be~.~·be~ nieo,,~ ...anLde Vri~ .. t, ooit IEene ee~
aUe belan~Jllr •. beriPD w~ N;.tal~ de TraIll,..I, voor redel1itke pri.iZen
K.. pkoloiile, ~eld811 eD: E~JIa:, ~e..l ."
ninglprija "oor De Eipr .. .£1 rl. 6d. ID bet JUl. I
Applikatiee te "orden gemaakt ~eDIkantore ,an n. I
E~pNU, Bloemfontein, O. V. St*t.f(ADv.] ,

, ' i
I

·Ntruisvog.els !
-----<r

UIT DE HAND
40 JOR~e V"J{eb,u.

MaH'-ea •• 4, l .'
) 5 do., v•• dutita ~all4f: •• lI

, ALSME~:,

6 Ita.r PR tCllTIGII, ~ROI\I\"G
Te zien opde plaats MOqDERGAT;

beer P. E. SCHOLTZ. ! :

W. H. ST.ANGM.AN
Somerset

~ :
· !

, ;

• !
· I

; .1.~I

1880, ï
Stellen boech , I I JUDij l~ .. '

: <: 'MALM~SB'o/&Y " •

BDCUTB8B.f1&IISL
KENNJSG~YING.

-_---',I

In den Boedel van wijlen J.! IlElIDBIK LATBGAlf,
van Hartebeestfoitteig, afdetling Malmesbni:y.

DE <?Qderge~kenden ge\ien biermede ken·
nIB, dat ZIJ den Mole» nn den heer P.

J. Dil VIL1,IIIRSgebnurd bebhtn, en ve,rtl'Ou~en
door, goede en vlugg6' behandeling een
deel der enderetenning vaD h~t getierd Publiek
te genieten; 'l'n daar de Molen fin v.oorsien ia
nn Machinerie, die zelf bet Koorn optrekt,
ia er bij na- ~en dragen noOdig, Koorn eo meel
altijd.. voorllanden tegen billijke prijzen.

d 'J. BOS~AN.
P . .A. LATEGAN.

~NOEK ';:iELAAR,
. Te K.oop in de Pa.k.&uizen van

!
i
I',

, 1

-",

Jalij 23.

gLOXG, COHBITT "Co., .
;. SO, Lan~ettr .. ~. ,-.:-

I •

'Harders,IN VATE~, T!l KrOP' BlJ

. It. L. IBdsUSAN & 00•.
Kaateelatraat.' .

Vogelstruisvederen.
I • ft.

DÉOndergeteekend~ kodpl iedere hoeveelheid
STRUISVEDEREN:-Is te riilden op

KaBtoor 'ran 8 nnr v.~. tot 5 UUI' n.m,
r lE., G. ASPELING.

No. 20, Burgatraat.

H. 'RU , 'ERTI,
. KOO MAN,

StIli'S. It.N f JllIISSU; 'GRNT,
No. 55, ST. iGEOBGI8T&.UT, '

TelE'8DOVer de Zui~:lmka.ah.che BaDk.
, '

D.'H. V LJOE~~,
(Hregiatreerd Land-, et- en Oommiaaieacent

AFSLAGER EN GE WOllEN VERTALER

HOOGE GEREGTSBOF.
!

BR"ITS TOWN

.. N. J. D',[GORDON,
TANbHE;I!UNDIGE.

. I /. • , : '4' 'jl

P. J.'DREIJER,
W. P. M. DRELJHR.

geb. Bann:.

Atiea, Clan"illiam, -idea Junij 1881).

. ,

"
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VBE

I,
1
II

~I I J r.
Janij 21?-WErlh, • Ideren. vaD",P L

I nr: VILLlER
Jnml 16 -K!apm

~! I
EtuI!!, vatt P .A I"

enJ nUlJ 22t. Koelen, van J
G.t JUDij 31 -PII8rl,

Keet.

JOOl) re
kooping

JOnl} 12 - Wor(:ellt;er.
der'eu, van.A W.'gglt

KosnR
JOUI) 211- -Poclter

Knell
J E

JOut) 24 - Wellm,.:
R0880nw

I

f

i 8

100 ba Aardappelen,
Eenden, per
Elferen,

182k Kat, per
LImoenen,

45 ba Uilen, per

Dond erd Iljl,
V1njdlll.',

- Q 19
- () 3
- ~ 0
- ~ lO
- il 4

Il

June, Il-Jacob, bk, to
11- Vllplante, S
ll-ATllflohns, It
ll-W.rwlck CUAt]

In de Nieuwe
Kel'k, op Woensdag,
·Wcl- Eerw beer A
van den heer Henry
name Dioder ich Johan
Zoon 'rau den beer Ke
uame Kenne Johannes
V~ndell beer J&COb1l8 J
Jacobus Johan -Eene
Willew Petrus Hoon
Maria

WOENSDAG, 9 JUNIJ

/1 r DR SYNODS vergadert Dill~dat
te Kaapstad. Voorstellen
Ingezonden I

DE J AARLLTX8C1'IB KOLJIItXTJ! '10or de Theologische
~ weekachool geschiedt 10 de tItll'lltf week der volgeade
IDlWId

De ~dent verecbeen om 2 uur In de Raadkllm.r
Er werden geeae petiti .. Ingediend eo geene moues

II&n,ekondljl"d
De beer Hutton seide, dat I18dW"tde lMt.etlZ"ehJU jen

bijeenkomst van den Raad, een Tan des" (s

Dooggeaebte leden, de beer Jvhn QUill, overh-de a
WM, en dat Mn een ander hd van den R..ad en
droeVige bu_hJke' ramp w8.8 ov~tlromen 10 belde
w~]ke omatandlgheden bIJ eeker WI8l, dat' alle leden
ds Raad. 88Dlge deelnelOing gnoeld ..n Hl] stelde
daarom tour - u Ala, be"IJI l'SO hoogachting voor
de ~l\Chten13 nil; d8,ll heer John Qllln die
Iledol'l'ode vele Jsren eene eervolle p!satl! In dit' H Ul8

bekleed heelt, en Al, eeue betuljI"lng vltn deelneming
met bet pu door ZEd. den Tb~8lIltnet-Oenen"J
jleleden verlies, 'rercblatt de Raad tot Maandag dl)ll
14deo deler." •

De motie wer-i aangenomen en de Raad verdugd'ë
dienonJ'ljenkometlg .

JnDI) i) -M"Jofv
Junij 6 -.MeJDfvr

Jaren
JUIII] 7 -Zoon van

drikse, oud 1 ;aur en Il ,u.a_![jU>ou.

GOU.
WII8TBLUKII SPOORWEG -wilde dienst t&belliJD

eemge vemodenng' l<emMkt, "'lit het vertrek der
Beautortaehe tremen betl Adt>erlent.e.

VASTGOlID =-Donderdeg de heeren J. J
Hulmerr & Zoon, af81Rg1l1"8 huurhuis in de
Dixonstraat voor TIlO den
hller G H Leihman voor

DB POSITIE VAN ZEXC.
VER~UR.

ZE.xc. DE GounRNEU. bek
ieemgzIDs onrumgenam~ poaltJe

HIJ werd overgezonden naar
om Engeland t-e ontslAAn van
finaufiele verantwooi ~h]lkheld
KaapkoloTlle te bewegen, de
Transvaal en Natal or zIch te
In eeue confederatie eli die ~"wP"t",,"

- t;eden: DIe taak
klelDlghmd. ZI] was
Bartle al zijne krach
met de meest
Ding van. de RIJks
ZExc. was met lang
vol~e eene politiek,
op den hals haalde
de DowDlDgstraat.
genl Comm issaris,
reeks van Koloniale
werd hem ontnomen,
hem \oegedleQd,llóó
tijd aller verw8cbtmg
verontwaardIgd zon n",p.rlelJ·,,~m
dien hIJ de hem zoo
oordeelvelliegen al
[iep weldra te worden
dank zIj de gnnst, h
de KODlugin tot~jlean,~e'n

WETGEVENDE VERGADERING
DONDEROAG, 9 JUNIJ 1~

DI! HRRJlIiN W Stlgant Bn W
III.!! Illeke-fl!gevaardigrlen om de :II!:en:I88lnte
Georgekerk te vertegeD"uu'"t"".,~
Bisschoppelijke Synode

De beer Brsdêeld htl.d een petltle vlln &rl<'y
omtrent lpoorw8l!'ull.breidJpg".

De beer WMerme~l' hu Mnnn Hanover omtreu:
apoorwflljfuilbl'l!lding

De breI' Tennant had een VAn Bredll8dorp ornt r nt
de gTeD8lCheldlDlZ"en no d,.t distrikt,

De hff'r Te WAter bad een 1'&n Graaff Rein-t, r rs-
geode om een Appel 'fan de ~luI~n VAn LIce, u
Oomml .. lel

Da beer de Wet raf kenn"1 dAt hIJ op aanet l!lD":-
dag 1'ra~en lOU 11&0~ tl'genng, of de heer Sa.rIl'ut.
die gezwd wordt Im te doen ,ehad te hebben meI
de opngting VRn de 6'.., PoIIt, de telegrasfbestierder
WU, en Qt de regenng "_ppeD zon nemen om de llIAk
te ouder,oeken ~ •

VAn nog eenire lUIdere ~ool'lltell1!D werd kennie
gegeven.,

ID de vo-
!1'e'"al:j(>o.~eirlre",sru:itel"8.Ome-

geboorte, te
dood neerre-

wordt lilo dood
.... r .... 'W1IIU. De &nil. man

rNBOORLlNGRN'LOCATIR

De h~r .Brown vroeg of er een ell:llV-orwljj' ste sel
nn reguhltlf'tl gegeven worden sou aan alle Inspec-
teurs VAn loeauee. •

De Bef· van Inboorlinge!) t1.ntwoordde bet't'Stliieod
I B.aGl8l1UnB VAli' GKBOORTBN

De beer WAtermeyer vroeg of de regen ng slappen
De~eQ JOU om de g4!boorwn iD de kolonie te doen
ngtalzereb J

De ~~<1.see leide dat de regering er o rer gedacht
"Ijlen. had,~mll&f dat bet eeu mOt:l~hJke kwestie W1I.II vooral

nog leta omdAt - I boo 1 'men e., 'OOTee In r lngen wlU'fln. De Te,.(en ',I(

I lOU eebtet spoedIg een bill met dat doel introduceren

I ~ Tltl!%[nTII

De h~r Wood noeg of ~ regelIng de \eezleku.
wet weer ~ntrodueeren lOU , e
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De Oamm. "oor Publieke
wet weet 1011 wor ten
echljnlijkjDult iD d• .ltI

I,ldlë h~ In nntwoord
, dat het tralo;taat van

U..Odlaalu'cloDfl'eb4!VE!D eo de greDsIIJn, als thana
_I wOf'deo

De beer SIcbei noel!' om
berjl of MIddelburg nanr n~''''N.',mr

De beer L lll'g seide, dat de
Wal! dien le geven

ACTIIi NO 2, 1878 (A",,,,,~,,,·,.·,O\I •• T,'~n

De beer Hofme<yr vrOell
het comité op Acte No :?

De Kol sec had v' e u t li
,etU-Id, met de n h~. r J \\
lplaatl van deo beer Psreraon

n. beer Solomon Yroejl om
perlOnen die tballl ala Jmi«ltre,ran~lle!n
bewanng gehou4en

De PrOk Gen.
10uden worden,
genen onwettig
eleeb ti VI jf KalJ'ers en
nn den beer
Wlterboer Diet onder 416 11tl'1I:OO~I •• DflePI!D
wae MD "olkomen .nJ IllAn.

De heer Hemman aelde, dat hij "er~OQ~eD
Waterboer onder 0J'~ wae l'IlD m"pltrallt
Hope Town Waterboer, dacft
handeH
Na nog e4lDljre lIanmerklDgen "all

glllg lP Jn rooretel door
AVONnZrrrtNGKN

De heer R\rkwood Itl'lde roor,
bet H UI8 Maand'Alfl, W oenedegs el)
%lttlnl'eD 100 houden

De beer Proctor boopte
werk 100 verrigten

Aangenomen

der we,lap.'rek,~n~tbtllid
~~r *ell~I~~~

b9(IWi.rur'BD. bet aUlln1'llll~n';~PII~II'.aren.
nal'lom~l8'MiDd en 1roe.~1'Iff
IIJne broeders In de T"~n.,_ ..F

Illn HIJ wtlde de jleYoelens
ook ala de 11108 .. rkennen
sprak de hl op uU, dai"n~
hike Trann"'l uet loon IOU Il
lijkbeden en ontberingen die
hadden

De beer D E. dil TOlt stelde
te drinken de twee wlIllrdlj!'e
tafel HIJ "erbh jdde sich Diet
tegenwoordigheid alhier, IlIUl

op dllt II) Ilcb
over te komen, IlDmeJ'l Uit
de W',~ toedragt der laken
beete 'tlrnelll8n Hij heette b
welkom en WlJtlde In

oroene ... :I over de WI)8hl\ld en bet YOlr.""'"~. _Rl'tlIiAilIA
voormannen der
onder hunne verwikkelingen
Yerllement Ilch badden
&IIn, dat II) ZijnS 101lens den [OFFICI nL )
Ingesl.gIln om bonne "!'Jheld te louden I. De Kol4)lllale SecreGaris heeft bet volgende
venolillln 'to~bdter nolet~~ •• tel~n malr I telegram o~tvangen van de mwoners van Lady
IU opzien • en pJ>4'r...... ieraer die G A.I I N d
ongetwli'eld alleJl ten best. •• 1 t.I rey, Iowa oor -,. _ UI o.)pen, •
wanneer II] iltlCbt8 hun phgt ID ~n8 kracht I 10 Jnnij 1880
souden Ve,.ol1l1l1 'WI w~n8cben u luk met den oeden

De heer R ,an der Merwe en nog 'f'd~dtlren ver- I J ge g
langden ook bet woord te 1lI0!CenbebbéD, Qlaa,r wegellt I ulbi ag van bet debat over de Baauto-qnestie
het late uur stelde een der &&nw~llgell v!:lOr dat bet en drukken onsen SPIJt nit, Hat onse vertegen-
woord nu !O'l gegeven worden aan:de i>d~16Leden I woordigers, heteij JOOl' OppoSItie of door een-
der deputatie; waa.rop -de bee~1 PalJl Kruger onder eijdigheid, g( tracht hebben om een maatregel
luide tdtIJulching opstond en In eene we:ldoordaebte te VerDll'tt!{en, (lt e zoo nannw verbonden IS met
rade eerst de lDjrllletenen bedan~te v®r 'de hllrtehJke de welvaart en de velh~~el<l dezer Kolonie Daar
wijltI, waarop bij en zIJn Oolleg)!- hiej ~n ontvan- Wil nog niet !liet bet overure gedeelte der
KeD en v.. rvolgens ov~rglllg de ~k, "$l01D ill Iller Kolome d d tcl f ,.•
m de Kolonis gekomen warenJ uite6n ta.letten De oor en egraa lt! gemeensclll1p
lotgevallen en WaderWlllll'dlghe~n d. Ttinsvaalschtl staan, SPIJt het ODS, dat WIJ niet vroeger 10 staat ,
bevolking van de vroezste tijde R.f de .11'1lexRtle van geweest zijn, onze gevoelens dienaangaande nit
bet land! door de Eng.6l8Cbe Re n~jl[ h&l'tl redenen te drukken." lT

daartoe -en de onregt'l"aardlge wijle WAarop hun land
bon wefd ontnomen, dat alles behan4el~ biJ achter-
eenvolglfns op melllterhJke Wljl4!, gaf ~a tien dui-
dellIk oIYerllcht vali de zaken lOO als Sljibu stonden,
en besloot elndehJk met sicheelven en tiJne landee-
noten lp p;un.tig aandenken II&n du! ;patnoti8cbe
vnendell aan te bevelen, die hunne bel«rigttelhog zoo
hier a14 elders 10 bet lot hunner ,wa¥ beproefde
landgeD<loten lOO ondubbelsiuniz badden IIAn den dag
gelegd [Daverende toejuiehing ) "

De heer [ 0 Botba Jr beschl>uwd, hilt Diet over-
Jlodljl, nug een pAar woorden til voe~a bij de velee
die er op dezen dag reed. gesproken .ren. HIJ
Wilde eerst den laaIeten edelen sprekef dfJl dank der
IIIWlwezlQ'tIn toebrengIlD, ,oor de dOldeujle en onpar-
tijdige "'IJ!e,WIIII[Op ZIJn Ed bad voldub Mn de ver·
waehtmgen dergenelI dIe hem h~rwlUlri!I 'lladden Ult·
geAoodlgd, maar kon ook tegehJkertlJd +~ Zich DIet
verkTlJgen, te IWIJgtln over dil bulrvllAtdagheld, die
MeJufvr Jordaan en d" andere dlUllet beWQnd badden
In bet toebereiden van dIen voratelJiJken ~111d. WI1&1'-
1Illr;! ZIJ met looveel genoegen met bOlln&'fl11n8vaalache
vrtendeu badden aanger.eten, eli .telde :daarom "oor
ta dnnken ap de gelondheld &n •• IYaart dier
dame., ID hennnenDg breogtlnde, dat 'ooi de twee
aallwe'-lJ!'e voorname gasteu biunne dames hlldden
acbtergelaten, en leker gaarne met onl Jouden ID- I
Atelllllleq, wanneer op 100 verreo IIt.taóil ,an ben I
ook hnIL weuI)n met de wa'no.t~ h.Uwtlnscben I
werden lDglllteld (dnemaal boet:ah I)

De heer P Joubert nam toen het W\)oril eo drukte Port Elizabeth 1 L J IlnlJ
In lIene ~eer nette aanlpl'Mk lijnil erk~n~l]kbeld Olt Pe maafboot KtnfauTUJ Gulle IS hedeo DamId-
over de WIJze, waarop hl] en lnJn}oU~p., de heeJ' d d K 0
Kruger, door de lDgt'zetenen ,Ihier wÁl'tln verwel. ag ultgeatoom naar Mpstad "rler de
komd ea ont1't.ngen Ook JIJ bllddeQ damee ID paasagters ZIJn de heeren Barn GodIonion, Nel
bet .erre Tl"I1tIavaabcbe, eo wie lOU dil opoffenn- BOD, Jones. Stevells, dtl faunlte Lamb en Jonge
gen konnen beecbrilyen, dill IJIJ Ilcb t.an weera- Jnfvl'Ouw ~otzé
1Il1dtln, zoowel mlln ala vrollW, b~_n moeten I
Iateu welgeYallen, om de belaag811 "an bllP vaderland (W cb ter, A nbu )
voor te staan Het deed bem goed aaU' bet barte, 8 3 ge ur
dien heildronk 'oor de dlUl1es te mogtln~fu1el'llteonen, Mosselbaai, Il JnOl)
want allioewel dtl dames 10 dele ~weetllb"bIJ Ult8tek
wisten Ilch 'V1UlbRre phgten te kWlJt8lf. terWijl ZIJ De Btoomboot Dunkeld IS van middag om
needaulJl eo rustl! onder haren wIJnS(&It of VlJgen- I balf vier van Algoabaai AAngekomen en ver-
boom n~dertJtten, IS hilt Olet mlndet bl'merkehJk, trekt VRn avond naar Kaapstad, nemende als
hoe de Transváflleche vloowen Iln moeder., onder de pa.sifagltlrs met ZICh nnaT' KllApsta I ,le heeren
lJloolJehJkste verWikkelingen m.t de Ip~rnngen. Snlltte, Mntter, Buyskes, White, Martin, van
.tllmmen aIS anderllJl8, Zich steeds h!itoond hadden Koller en ecbtgenoote.
de holp eD steun te ZIJIl van hare eclllfWnooten en I ~
!rinderen Hl;l scbroomde dllllrdm Dltlfi met een diep I ~
bewI>etllJn van de waarde dtlr vrllluwen,IWJI heildronk, 'I- WEST GRIQUA LAND
door den vongen spreker IDgesteld, van llai'\e te onder-
steunen (boor, boor, en drie maal boel'1\b). ,

Met ~n bedankje aan den voor~ltter Yllrheten de I Kimberley, 10 JnOl]
IIAIlllttendJJ gaaten toen de talel I

Tot laat'ln den nacht onderhielden de ljelde beeree I De laatste dagen h(>~ben er prlva.te gerucbten
Iitb nog met een ge vnenden dltl :tIcbtergebieven I geloopen omtrent on~t.amehJke aanranding! n
waren, meest over de aangeJe!Cenhe.ien dllr Tranevaál op Jonga lrinderen, welke voornamehIk MoD het
en de pIlvate kT1w,'averngUngen van dell dapperen I hcbt kwamen ID een bnef· aan de I dependellt,
Oenel'ft&l der TranSVIllers, en. In waa.rbêllt kan p:esegd en welk schrijven ten gevolge gebad beeft, da.t
wOl:den dat een leder Zich vel'il&ngenaajl1d j!'evoelde de heer Goodcblld dell beer HoskIllS boek
over de ontmoeting van de' lJlltIren PaW E:ruger en verkooper, een pl\k: slaag toedlenrle '()aarn~
Plet Joubert verzamelde Zich een mClligte van omtrent

1000 menBchen, die deu heer Hosk1D8 te lIJf
Wilde, ten elOde bern te t.tlren on te veren RIJ
ontkwam even wd met behulp van het boofd
der pollhe naar de ~vangenl8 en werd aldaar
den geheeien .., nacht door E'en sterke magt
Pewaakt Dezen mo~gen, toen bot sunrtJe
~eIDdlltd WM, werd hij vrijgelaten Aan
z~n wI.êil IS, dank ZIJ de politie, geeft scbade
gedaan, en alleen de rUiten eQ bet nl;bangbord
werden 8tuk geslagel\;j> QtI politie hondt nog
de WBQbt"

In de Kimberley-miJD is '''eer eell ongeluk:
gebeurd door bet ianllen van bet nf, twee
Kaffel'l weTden gedood en veracbeldeq,p, gewond_

De SteilehJke Raad beeft. besloten, £35,000
te leenen voor bet bendel der strateu

A.an den Magistraat -"erd Il Maandag hot
gebruikeliJke paar WItte ha.ndl'cbocnen ovor-
ba.ndlgd, da.ar er geenlontnnele zaken waren

Men zegt, dat de qetto winst van de West
GrlqualaIidscbe bonwverQ~IDIgt.ng het eerste Jaar
£8,075 bedroeg

Londen, 9 J nnil
De Amenk:aanacbe JU.pubhkelOsche Con-

.entie bee4 den beer Gar6eld gekozeu als baar
k:&Ddidaa~ Toor den Presidentnetel.

Gisteren ZIJn de onderetaande dépêches van
Reuter TerIChenen -,

Lon'den, 9 JnIllJ, 11 15 v m

HaDdelin;gen In het RUl8 der Gemeenten -
.De Onder'lOO!'8tana voor Kolomen beeft eene
desbetreffende vraag be&ntwoo,.d met te z0ltgen,
dat het salfio van Sir Bartl~ Frere'8 salarl8 als
Hooge Comml88&MI W88 ingébouden

LOnden, 10 JUDlj

Handelingen In bet Parlement -Door de
~nng is ter taf.,1 ~6legd 1ie correspondentie
beïretlimdei ZUid Mn!.";&, waarbij Graaf Kim-
berley aao ~hr- Bartle .I!'rore en Sir Geo Colley
aaomllant om verdere liitltreii'ltng van :grondge-
bied te ve~mlJden en cle onafhankelijkbeid der

latammen Jh -de ltoloOle te respekte-
ren Hei Koloniale GQnvernement zal worden
aansprakel~k I(pboud'6l1 voor de rezeliug' van
alle kWEl!Itle8, die In Basutoland of aangaan do
het land Vllltl MOlrosp>mogten ontstaan

Gtlneraal I..tewBrt zal tegen 1 October van
KaOOnl terhggeroepen worden

Het TOI kscbe ministeeie IB ontslagen Kadn
UI aangestelJ tot Groot- VIZier.

KROO"
De heltr de Smidt su-lde

over de Vlftlljr, of het w
die K roonlanden _g~hllurd
gelaten zouden worden die hu LllJ'ion,,.,um
d-rsn met toestemmmg vlln de
onder de beetaan:'de Erlpachtw~ ••
N. eemze discueeie. W""TRAn

door tie beeren MoodlP, Mermpan,
Lamp', Louw, Powell. Goldschoildt
bet comité toegll8t&&n

D00t11U!NTIlIi•De beer Orpen stelde voor, dAit
betreffende Basutoland, de '!'l'1Inekel
Oo.t rouden wurdeu gtldrukt

AllIlIfenomen
Dearop verdaagde bet 11UIB

BERIGTEN PER TELEGRAAF.
KAAPKOLONIE

f..(Websters .Agentuur)
Port Elieabeth, 10 JnOlJ.

W.egens bet berigt, mt Rngeland. dat de-
markt ahlaar ID zeer flaRDWO stemming gesloten
18, gtog er beden hier 0ll do markt DIet veel om
en werd de grootste hoeveelheid wol ternggo-
trokkon, wItte wol haalde de beste prlJztm
Naar angorahaar was een betere vraag, een
zeer goede hoeveelheid Ui verkocht voor 21d -
Kemsley booft gisteren avond eeue verga.derltlg
gebouden met Zijne kieeers van het Noord
emde, door \VIe biJ F,et geestdrift ontvangen
UI, een resolutie. om bem te ooderstennell,
werd blJ acclamatie aangenomen ZljU rekwl
Bltie telt ongeveer 200 b&lJlIteokeolDgen, allen
vu gereglftreerde klezel'i' Hl] zal mdrgcn een
'f'ergaderJ''1g houden Om zlJQe zDldehJke kiezers
te ontmoeten - 00 pnJllija~ voor de landbou we-
tent,oonstetlt ' voor bet volgeude Jaar llt- "00

tlven gepnbhc"erd
Het wtlder 18 schoon

(lVebsters 4~liuur )

(Webste'8 Ag!!1ltu.ur)

CORHESPONDENTlK
[Wll STELLEN 01'18 NIKT VKRA1'TWOoallBLIJI VOOll
DR GIIVO&LKN8 ONZER CORRI'.SPONDBNTBN -RKD.l

_ B&T&1lK TUD&N"-.E6tste kOOpUIAD II Wel
wat nleo," U! er I" "Twoed .. dito" "Ik,oor .mIl
jleloof dsl; de wen er wat beter Uitzien dA Dlen-
schen bel{innen weer ~ de been te l'1\k:en" E.;rste:
,. Gtllooft g3 dat werkelijk ~I' Tw" ..de '0, voor·
16k"1, 10ndM twl ]fel ~ ,tIlen' d16 tIIIrst n jtUlg hlt1lden,
looptn nil'" <!

Q
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"De n we m8J\ib10t
de TrOj~' , ill>
Délftgent n hadden
kondehrtl, maar d e
a' jreen plMtsW
prtJt>fneDl~11~"n met d
lij te w ter I1clate"
m4llkt d t d~ze bo-t
zijn zal. I Ifare lij~t
elad, 6 p1lftr Alg.lft
'O,lst LO~'d"n, 30
is Ills vo!ft :-[k
de f"mili Fenron, de
Clarke. Rpt. Tillior en kIH·1én()éll~.

'mej. B. rornm ,met
de fami!iIe Sherlock,
de heer Brown en
MourlRIIJt Averill,
Homan, ~V.
Ferme, 'r- H. G rl\
C. Willian~s, Hnmnehira,
A. Smitb~ P. MOOTIl, R.
W. en W. J, Cuny.
Or-Ilin, q. Andrew, W

Uit de 18t~tkundige
land betreft, dat in dil
woordi!!e [s-ssle r an
bnlvs hetjreen wij
ook ee ne pHe.age
\VeL "jl de
bi-ineukort slant te
z~'t w..rd-.fn ,"este ill ..
het hntwl.orJ op Jd
tieven ui~lwm_n, dat
gellQemdéiwet te laren
VIlli de ge!~genheid l'e
da~d~ buitenlandsche
v~rl1emen, precIes
len,tieveh VOOf'j?lI
Rule" par1iij in 't PH
.jj bij, Am~nd"ment np
18edwezenl'",en8ch~e uit "",,,,u U.I\&'1lI

in de Trt)dnJ'"de nw
der' Ierscho Iandkwéat ie.
worpen nld .IUO t-gen
door Lien beH U "'U." Une
WAS ('P h~l feit,
en veel.unvatteud
ti id del' t~!Zen
De heer Gladetone vez'&14IaI'(1<1
'gering- zicb ten taak stel
Iijk td doen verstaan,
den kbeeld' was, ten 810
nernent oriderateuuing
wat het Turksch» Gou
doen; m!l/lr aan le
Turkije ~eue vrees
lnme"llin!lj in deszelfs
Lord Grapville !la,en
hunne RaIHnardi
jr,'zien, dlllt Lords .fSeacc'f'l1!ltidds
deri,ng-en VBD den
van EUfl)~ kon
tan betrof, koesteren
ep'Jt!diC'e oplo.~ing der
voordeden. Het WQ.;l

A bdurrahman, ·1\ hnn f!'ewl>ltlte:rd
van Engeland aan
naar deo vakanten
we ..')Zezonden had, en
nier Inn?;tlrivijlLndrllijk~
gOllvernen:lt'Dt haa.

))e gorooLebi leenkolDst
wl\~r HOOSdschijnt
teleurstelling I!tll),""rd-1",
er np ironi toon
belangetellenden of lie.
stellig vtl~wachtende
of ander :Z6wi;ltig ge he
grnaf hadl hun Diets
vt<rste;kinlt be.bo~fde. ,
lenlltl ven l)P vmmze WI

en als '"id aanhaalden,
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Het tmkta8t, tusschen . f,

""0'''' ", O"W; ValschoHanjekening,
Afrika en' het op meer
VRlI d~ 8lRvenhandel, '
Eill!"l~cho bladen .ijn er',OD<,et,:l<,..ln Donderdag werd George Fr r die voor ver.der ge-
zondenng- dat L"ren tuigen verhoor lI'egen8 VRISC"le handteekening Will
beolfl Eng-"i1and R! eie v,nojirpu'l'Oin aangehouden, voor den Magu!tr t gebragt .
staut! van' de De heer SltlV61!e Terscheen v r gevangene.
MMr het Lrakt"Rt Dl Thomlll Sickier getuigde:- k ben een bood8ChllP7
wet!!e"iDl( bekrachtigd looper bij het ,,,,zeemanshuis.. Ik ken· den lI'evan~
poaiti~ np !('rond VRn gene. Hij woonde in het Ze!eDll\nsh;tis en kWllm
EDl1elanti !lelleven daRT, zooale ik geloof, op den l4en April. Hij b!eet
er ook 11811lDerRelijk dur toL dtUl 26en Mei. Terivijl hij daar was, hRd
veel kaM lip Rannemi hij gebrek aan geld en ik beb pem ongeveer vijftien
bepRli"jr~n WMrVI\II ' shillings geleeD ti, om een' ~ schóenen en,eenige
goabaal nRiar de Trans andere zaken te ~oopen. Bij e~l1 zekere gelegenheid,
dl\t "P d"n- ill wer, omatreeh 7 uur in den avond, 4p eell Zaturdag of op
rtlp:ten zullen lIehe.en een Zond.g, ik k~ niet zekel 'liggen, of het een week
vBIII!!che re![eril'g z~"'e of Lwee weken vóór den 24 Mei !W&8, heeft gevangene
a het traktMt l1esehoeid mij een cheque getoond van ~ groen.chUjle kleur,
lijk heid tusscben de gelijke'nde op die, welke ála A f!\6merkt ie Hij heeft
slecbts wa~ b'\lItJe"we.lI1nlrer mij toen gezegd, dat !lie cheque behoorde atln de
Opzil1te VIIO re}! in wapenen, firma Spence en Co., en dat lij idie alln hem gegeven
het llitl"v~ren ,an Engeland zill hlld, om er het geld voor te onVvangen, lDl\I\r dnt het
ten allen tijde het den ontworpen na te laat wae. Hij zei de, d&~ lij hem die g~even
spoorwejl Groepen le jlezBmenlijke bad om er het g~ld op te ontv1Fgen wegen II het ver-
mog~ndhed"n kunnen itian uilrus- Lroul7en, dllt zij in hem 8telae~: Hij had gezegd, de
ten, t~rwijl onder z~ke en -de zee-olli. cheque terugoem!lode, dat de I~eer JacDon hem ge-
cieren Villi, h~t Aene n bebben, in rad"n, had de cheque tot .MaapAk in zijn zak te bou-
de wIlLeren \'lIn het onnfhAnkelijk te den" en haar dan in te willlleli'n. 'e Maandags, den
agersn. .206n, WBSgevangene in hei ~e anshuia gekomen en

FrllDkrij~ heeft weer hlld er zijn rekei)ing betaald; ij wiJde mij ook de
krisis gebild. 1J~ kwestie 15" shiIlingt betalen, die hij mIj schuldig WM, maar
die Iwt z*,Arte 8chR~p dw hij gedronken had IIn opge,onden scheeD, wilde
Fran8Che Regering' ttl ik die niet Mnnemen. Toeu !meft hij mij ~eil zak-
sBllk jreWe6st vlln Bén '-doek ter hand g~sLeld, die, zoo.ls hij leide, geld be-
onderwerp wos 8I\n de VII!te en waaruit ik bet verschdidigde ,bedrag nemen
del in!!,. Dfttll\rtikell ..~t kon. Ik h"b den IAkdMk niel geopend, maar naar de
den Il\8t op, een ~otllml_''r zWl\&rte zou ik '1!llllen J dat, "f4ntler er 110ud in Wile,
die de majtt beeft om. dele ongeveer £3() zou hebben ItIloeten bevatten. Hij
o~.wc!till. r)pi!talldijl of heeft mij gelegd, dat hij ui~ rieter M.aritlburg of
Illn, i!~h~~lllp eiKen uit eenig ander gedeelte van ~aLal een cheqqe had
komsl te ontbinden. In on'".ngen van £260, en wel vaP een plaate waar hij
mi888Tis sl~chts rnllilt v vroeger gewoond' hlld, Hij leide dat diL bedrag wy
in geval hein dour den ,,,.' ...U~'" 'roor den verkoop van zijn meubelen. Hij heeft mij
zocht wordlt zulks te niet medegedeeld; wie hem ditl geetllU1'd had. Hij

))e ex-K.tizerin "'" Fr.. jk heeft 'haTe illlperiale "III leer opgewonden, en I~ er over OlD.zichzelven
kroon aan de kork vlln" otre Dame des VICLoires" van kant te mIlken, daarom' gï:ng ik een eindje met
Il3ngeb.,den, om door beeld deT Heilige ~d hem loopen. i
IIld!\&r ;l'edfRgen te , MlUlr hd 8I\Dbod is offi- Oontra-verboor:-Hij heeft loor lijn koet betaald
ci('~l van de hand . Ge!ijktijdig \VOrdeD in van den 4en A,pril tot den 26en 'ei, mll&l' ik kan niel
Engell\nd rlieuwe r·e;ou".'" rU\nj!;eweod OlD be,t monu- leggen, of hij gedurende dien tij4 afwelig is geweest.
ment ter . Prins NR'P?leon uit de Ik 1l0Ubij~ kunnen Iweren, d8*het niet minder dan
W ~atm AWy te verwIjderen, en het een week vóór KODinginn,erja,r lig 11'111,tooD 'hij mij
~hi.int da~ onder d staat vaD zaken de cheque g~tooDd heeft. ik pe na&r de h.ndteeke-
het herbRalde , ning niet gezien, evenmin heb Ik ppgelIIerkt, op "elke

DOl Pau~ he~ft pijnlijke, schoon niet bank zij atgegeY8n Wltl. HU iIle,;ft den naam vlln
geY:&IIrlijksioperalie De arme mllDjslDftcht I JackIOn vermeld, die '-hem g,ea~gd zou hebben, de
nM! verandering vlln de geneeehee~n drinol cheque tot .Maandag te houd~n.l Ik heb den geTaD-
gen ten sterkste er op dat bij den SOlDer te g~ne op den 2.5en Mei niet ijj )1et Zeëmanehuia ge-
Perullia zal doorbreDjl;en de Kardinlllen lijn l1en. I i
onverbiddelijk, en bij de man te zij'n om I SIImael Henry getui17de: 1lk iben de SupenDteu-
hun wil te tr<'tseren. d -.., YL '
lekeren, dllt het leven ,100 ver vaD Le veN ent ,van het Zeemanahuia. .UI 'ken den gevangene,
bij Ranooudend in be In 1l8VlU\r komt, als die op deu nond .,an den Seo iA~ril in dit huis geko-
milllr z('lfs die opjlealoUin hlijft, men 1&, ik beb bem opgenqmen voor 1&,. 6d. per
het c:'ncla'l'e uit. te Ite,,~ in,loed op I wtlt<k •. Hij had toen geen w~k, mlAr 'Jond luike
niet misschien een der het, lDt~t'ndeel, : later blJ de beereq; Spence .ft 00. I Hij heeh mij ver-
Terzet is. van d ..uelte, ~elll, dat hij van ~aritlbu.rg ~l!omen "u, "aar hi~

V K' 1~~LeUl' van gelOndbeid ge1f!e~t wu, mll&l' dat hijan . eÏter Wilhelm ,te I d d--..;i .alC, ngno ge.,1UI en """', ,)Der VlOa" aan dan
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Elshoek," groot 1,5158 4,cres.
I -e ,

ERFiPAGHTLAND,
• j •

eende genaamd " W oodside," groot 3t Acres,
'go:d 'V~onhuis, onder IJ~éren Dak. ;I.!e helft ran

.,,,,,.,""',,.. 'voor ,den Isandbouw,
l~ggeQ binnen een uur ~jrlens v~n de Knijsna, en

""~V',,,Q.~I.lOIt::U'",~' i~ een·voorn~~e positie aan, den Hoofd~~eg, tusscbsn
en belangrijke ] Zeehavens, : de Knijsria en de
nieuwen \VelJ', 'die, nu attngelegd wordt tusschen
Zij zijn goed' voorzien v~n; Water uit <d~ Wit·

~11J,.ltl'Io:, van een Dam ~an gebrUlk~,worden,om rrunstens
en om een ;Zaagmolen t~ drijven, daar er een

. Wiel van minetees 30 voet diameter, '
volop Hout van ]alle soorten, en een S~eculatcur Dl

tegenwoordige ;winstgevend~ vraag Ijla..'l.r.Hout en
voor het leveren van Dwarsleggers, ZIch grout

, ~, g~1d in deze Eigendommen te beleggen.

Zak h B d l~,ti JO N :& CO. ,., -!A, fsla.g'ers.
en van are ran assume le , 4--4----..;_H~+_+--~~_:_+-__:::_T~-:-__:::_~:_-_:
de Buitendistricten ~n te r d · L d
die genegen zijn z01danig an m an

Zee-

In alsall in Engeland
is eene vreeaalijke Door bet springen
van een g~lImQ}ten
metaal in IIl1e Twaalf werk-
lieden werden ... ~""',Iiik verminkten toe-
stand 0PllenoIU~n, anderen in den
loop des daajl!l overleden, zwl\ftr gekwets-
ten, is bovendien groot en vel ..r re s en is .in werkelijk
gevaar, i

In lake de Aialont« zal ~n ollief'eel onderzoek
worden ingesteld. Het klln ~ natuurlijk niet den
vorm vsn een krijgsraad t\a~nemen, want het schip
i. weg en niemand weet waar! het gebleven is, mllRT
de enquête zal zich bepalen ~tPt de leewaard~ghe~
van het schip on de bekwMmreid VliR denelta olli
eieren. : . •

Het geracht, zeilt, dat pri*~ George VRnW "Ilie,
binnen kort een bezoek jrBI\l b~lDllen Mn de verschil-
lende 8tation8 in het zuidelijk h:ailfrond.

Sir Theophilus Shepstone ~u weldra nMr Zuid
Afrika terugkeeren.-Kolonel ~:ïr &ker Russell gaat
llII&I' Indie met goede aanbl;vtjlingen om bij den 8taf
geplaatst te worden. Kolonel ]Glyn is afgetreden op
wachtgeld en Luit. Kolonel i Dunbar neemt zijne
plaats in.. I

Een, der ZUID!, die naar L~nden overgebragt lijn
om rertooningeá te geven, la Upt 14 dagen dwang~
beid veroordeeld wegeD8 IUUlr,nding op een beambte
bij bet politiehof. Dit, hoopt .,en, zal weldadige uit-
werking hebben op zijne 8~mgenooteD, die al be-
droefd vee! laat gegeven hebbe~1 ,

:&tARKTBERI([iTEN.
NR afloop der Pinksterd~n is de wolveiling in

Londen hervat, lOMr noch in d~ Rlgemeene stemming
l~r markt noch' in de noteJ'~n~~n i8 eenizerlei veran-
derin!! te berigten. De a1'til,k voor het buitenland
was merkbaar verminderd d de werkstakingen in
Frankrijk. .' ,

Op Vrijdag 14 Mei had ('ede veiling van 168,911
Keapsebe schapenvellen plll:l\~, die op een kleine
tweeduizend nil lillen nemers vonden. Over't geheel
genomen, bleven de Ilemiddel~e prijzen ...an vroelCer
stand houden, IIII\lIr vellen me411llnge wol gingen id.
tOJ !d. per lb. achteruit, terwilfl kort bewolde en ge-
schoren vellen eten znoveel vooruit gingen. Gewone
Kaapecbe, die eerat vrij Wat hboger gingen, verloren
2d. per dozijn. \

SALE OF
'Forest Broperty,
THE I(NYSN:A. '

" "

of 1 -,..

-jui;'~~-thorised by -t~e Propri~~n~: will sell by Auction,
Commercial Exchange, at N 000: on

.."..,~y JUNE 26 1880., , " , ,

L-KNOW SPlJENDIU PIECE OF

'orest La,nd, Lot :.~.H.,
. it Els Hoek," measuring 1,.b5$ Acres. i .

E' O:F QlTITRF_:NT LL\ND,

" "
" "

"

2~O
V......
,,

$urrounding 'the
erected a .good 0
enclosed for Ag

These in an hour's ride of the Kriysna, and convenient-
ly situated ip a ing position o~, the Main Road, between the t\\-'o
rapidly rising and t Sea Porte of Knysna and Plettenbetg's Bay, and
the new Road qo construction, between George and Zetzekallllll<l.
Tbey are well-w the Wit ELs River, which, 1-->y tbe construction ~t a
Dam, can be utilized ifor: the irrigation of il least :200 Acres of Land, and fur '{
driving a Saw M;ilJ,. ;there being a fall 'for a Wheel of at least 30 feet in

I diameter. , " f ';

i, The FOREST iCf)nta,ihs 'an abundance of Wood orap' decriptiQns, and wiili
; the ~r~sent lucrative!:d~m,~Qd for Wood, together with, the ex~n~i:ve Contracts
'offenng, for supply~ IjJfRliilwa.y Sleepers, a Speculator or CapitalIst would find
i great adva.ntage bij H:ntesting in these Prop~rties., .

.EEN ZEER UIT1IItiNT~DE PARTIJ. ,! H., JONES CO., Auctioneers.
tijdens deP~ij::~,~epingtegen verminderde >SPADE~; SCHOPPEN, VORKEN.

liHl T:WENTYMAN &. co.
Q,~SCHEPEN THAlfS

SP.A.DEN-Ka.a~~4, DialDan<t, Lyndo~, enz.
SCHOPPEN-G~gó~n Staal, met en zon,der Ronde Punten
VORKEN ~,;'" Mest, Stal en Hooi

, I~ZER-a.--Staaf en BOl, 'in, Staffofd en Scrap
Do. Hoepel ~niPlaatj I!-llematen

HEININGDRAAD~Geitalvanisee~de Gevlochten en Enkele Bessemer Staal, en
, ,Getemp~rd I,·Jzer ,~

STANDAARDS JVop~ do~ , , ~
GEGALVANISEERDE .JJ·AKGOTEN, REGENPIJPEN, VORSTEN, l{OPl'E~

eo VOE['.I!Hf voó" do.
PGTTEN, PA.N1fEN~ IJ,~EREN WIELPLATEN, do. NAAFPENNEN, YERF

,. en OLI~W 4,REN f' ~ ~

E. hebben; altljd ,·.urband". Ub groot a8M~ti.tlt
Assen,- Vee~erlJ en Algemeene .~Jzerwaren.

'~Woodside,r measuring 3l Acres; on which is
ouse, under Iron 'Hoof. Half of this Property bein

Te.koop ,

C U AN o.
, ' .

.. •

Beste qllaJ~teit te koop, :aan de Pakhuizen
I ~., M. 'L. BENSUSAN & co.

Kasteelst"aat.

van

DE' GROOTS'TE VOOBR:AA'D
.' VAj', i

M E ':UB lE L E N
, , 'I,N ZUID '~FRIKA" .' ,

. 88, :90 en, 92, L.LNGEMAR~TS1l'RAAT, KAAPSTAD:

D.:' I S A·A (J 's & CO.
H BBBE~ aan het ~ulS'lit'~ vali de Ka.ap~~ad en ele Builen Jlistrikten t; berigten

oat ZIJ bUllne.G~bouWt'l1 a8l1rllerk"ItJk ,vergr()~t hebben tot bet, re pJa'lItlll'llt't v
b '.ÓJ d 'Ik" li e; 811

!.UII uitge rtn~J.en voo~raa , ,~e eD ZIJ !(erus~ ,ul,,~ell aanbevel~lI, .!har alIeArtikelen, van
!(o.,d d~oo~ h~ut, gem~lIkt ZIJIJ,: ge8clllkt voor J~t 1-1111.18"1. D~ ei ~enaartl, \ eIe juren lang
?ezen ql\ndel g.edrevlW ~ebbende, en kontalItie kooper. op de Engelsche Markt zijnde, ~ijn
111 staat, o~ te, w:er,koopeq;- . ;

GOEDE: MEV,BELS tegen :nerkW88 LAGE PRIJZEN. Daarenboveu', 'Zijn
zij Ollt. VOOl'llemt"lIs VOOR KONTANT G D ltl. hrk(Jopth, 'hd\\elk hen ill sl .. at
sldl !lUI! hUIIIl!e kll:llll~n bet volle vuorde ..1 VIII> lellie willstt'" te gt.:vell, dual' cr nif'l8 !oe-
"eue'en wordt voor KWADE SCHU LDEN.'" ~ ",' ,.

, Eell gruul 8Silortinlent vart in cl 'I kuloltie ,;l ·Il)a,.!a,. Meubels en Stir kllOutt'D Sto!'len
all iJt! \ (lorbanrh'lI. :' '

UtH Pulltiek wórdt'uitgenoodigd [IJL, ,.

vernemen van ,eie priJzen.

I :lJE kAAP DE GOEDE HOOP

Permanente '$O~~~JLand:- en .Beleggingmaatschappij,
Kaptoor : ~o. 2,. Hofmeyr Chambers, Kaapstad.

OPEN ~pL};; DAGEN VAN 10 TOT 8 UUR.
, , " CURATOREN.

De hear JOHr.: k:)IAi:W:E;LL (MAXWRLL & EARP), St. Geo~e8traat.
" CIIAl~LI?s LEWIS, L \V.V., StrRndstrll1lt.

- r-·f----it--~~---- ~-----.- __ ~_.• _

AAND~.LEN.~AIj.~v~n o~,Aan~~elen moeten Ileschieden bij en \-tlfl Kantore vlln den S~cretHfl5
wa&r verdere blJzoilderheden te 'ernt!llIen zitirl. "
.; , De A;A-NDEELEN UJet; den interest d8l\rop kannen te allen tijde Da EENE MAAl'>h "ple1."~.·r.1
mgetTokken worden, : :

DEPOSITA,-De thab8 betaald ",oldende Intere,tlrOl'Te (voor 6 of 12 mlulnden "'85t) i86 p"rCfnt.
Ook 1I'0rderi DEPOSLT4 ; die_:~ percent Interest van ftf. DEN DAG DEllllELEOGfNO d:-n.:en.

II8Ilgenom~ en deze, kunnen tj:r1lJll!'e'lil'aAjCdwordtIn Legen ~ee~tien dagen 0NiIj1'gens.
, Deae MAatachappij vfr$hjf~het PnbJiek de ~t m~liike ~uriteit voor 'GeldJ>t.lel!'lrinll', dllllf bP.re

Fondaen enkel al8 EERSTE fUPOTElEI'.I{ (lP VASTGOI'.IJ,mogen uit~ezet 1IV0rden.
LEENIXGEN . ....,..VoqR8CfiOT.'J;1~N ter ter\ll!~tRlinl!' bij mftftndelijkso!ie L"rlllijnen, naar dl' midd,len

en bet verl!'_Jlgen der beflnerll, ~O'J:d'!D:flan"de Ledt'1l dle J>!ulzen Bouwen IJf KO<lpen willen, op vn IW'Y1!!" ,n
prollIpte WIjle to~est.lUm. , ~,

: AUe lfypotheken ktrnuilll Le ~enigé.r tijd afjl'elost wo!'d"n tellen belAling vIn het saldo flElr "'Ml"'Cb()tttD

A" SI.MI\INS, SecreUln,.

., .

'0.

De Meubelbaza~r'
'sh·an:t, Kaal~stad.:

, Pl'ij~ I 'rie ShiUiiDg', '"tlkNB.~p aanv,n.\! ii}n Geïlltlstrtt role
".ld znl 1,,0•..11'1\ lerugh.I~,d "~n den hooptr \'ao

Gedrukt hij
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