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. oe Stoomhoot'en de-er ,p...."".'UlI.lf1P#J
ten y"n Kaal ~tarl na-r .

'na, Madeir'., ~m d, Il ami
Helen", en A~ce"6io" an
~u.eehe"tJjdrn. I

PRETORIA.. Kapt. G. LA4.lr!l'""~
DANUBE, ~pt. DR.uBR;
TEUTON, Kapt . .MANNING, .:
TROJAN, Kapt. TRAVERS,
DURBAN, K~pt. VVA
ARAB, Kapt. GUNKS, 3 A

. N.Un D~ iKUSTIf!"
I,

ha41J,g, !1.· • ,~It~
I. ~ t . ': l' !

~A"·.T.Q ~.~aard~n"WIl.JIl1'B1,nA'r"inA ..... ,.,.... de egale pare'n IiJn:+
sj ~aar Bpauw 8QhiDuDeb, oud '
1: do. Ziart Scbimme1l, 4'
1: do. \Vit '8chiinmeIl, 4, Jdo.
l' do. R9ocI' Schimmels, 3 <,: .. ,ldo.
l do. pOnker BruiDe met Kolle~;8 :do•
4f ,do. B.OOCl . Bruine, ' 3 en ; ';4 :~,O.
1· do. xJ~t Bruine, ,8 : ,;. - :do.

'f ALSME'

V ertrek ken : rij om de
&allkom'!t van iedere StO\),1I t'
en fens in oIe2iB da!o(eu let ,uc_ OllIOW ..QV(J

, Natal h are reis :voorl 118 .. r > r. '
, '. ZANZlB~, '
l te De Ia)(oabaSI , Inb,lmb8f.~, Qui

Mozamb,iqu" &IIul,tjlgende.
Relóurknr1jlls worden u~gereikt t

minderde Prijzep., ~i
Voor Vracht, of Passase 4be men

de Kalltoren der ¥aat8cba.Pf!j, in de
straal. I:

THOS. E. kJLL1<~R,
Dirpk.t'ur Ot'flHnn! i\1oor Zuid

VVoroeeter, Mei rsso.
DB VOS & 'BE~IDNjl~,~~n DE . ., rven bierrqede 'ken-

'.. nlBi' II] dell Molen vaD den beer P.
J. DI Vn.pIRS gehuu"fl pebben,'ell vertrouwen
door goede on vlugge, behandellng een
deel der ~nderateunmg va~ bei geëerd Publiek
te genieteJJ ; en daar 'de M,olen nu v~rzien is
van .MaelUnerie, die .. elf bet Koorn optrekt,
is er bijna geen dragen Doodig .. Koorn en meel
tJ tij d' voorbaeden tegen·biIHjke prijsenl

, " C, J. BOSMAN.
~ P. A. LAT~G~N.

PUBLIEKE V " ,

si l1itmu ~tende .ui1ezeIsJ Vlm tOt '1jaren oud.
BoveIi8taaD~ediereajsijn allen mak~ ,,,,,,,.cm... )n)itmuntende conditie. Zij "odl~n:

nit de beate S~eterijElnj in het di8trik~ 1!!If1IAlI"'.:, en \vorden met zorg opgebragt dool'
den beer Et S: VM DIR ~uy. '; . ' • , '

,E~n 'iederJ kome en. ft'D'.4:1M!.'11"iilr zicbzelven,:
, . "1 ;' P. A. LE ROUX!

1880.;
ILLIERS FAURE

I

iJAMIESON :& f Q'o.
. ':', " ! r " v·'
J O~T8CJiEPEN THl\NS;. ST'LiLL'L-'.AiBOSC·; H

EX .".BARON ABERDARE-," .rf ~'.,,'.; ·
En; an~~ ~ jong~e S~~~~, ~UB~IEv~¥EEY~a!~OOPIN~

Buchauan Brc:s. ,Ge&.8sorteerd ~~ke~eba.k, in 'v'aste enLoas'. aoe~r-
l~ lb. Blikken ' :: '.. . i D ~e 11.,

Bucb~Dan :BrOs. ,Gea.s~rteerd S,~ilre~eba.k, in -G~legen te F<lrluinijesdol'J)l
, fen l'Jb. Bottels ';',~ Om.tre-nt fJén mijl va:n dIJ Stad Stefleltbosch
Gerstesuiker ell Pepermunt, in l\4.Jb. ,~Iikken
Sardientjes, in'! en t lb. Blikkeq l ';
Vers~be Zalm' '

Verso6e .Kreeft
V erB~~e Oes~ts '

18 KOSTBARE -n"' ...rftr.j,,,-n

lJoisl'aad, ~veo'

.,

:..

ml')E HEE'RJ, E, D" VILLIERS
i versclJpid~ne eaueoeken gehad
ebbende, hlle~~ besloten 'en 'den

'Ondergetebkendo geIMt· publiek te veekoe-
pen, i " • '

Op 'lyoensdag, . 23 dezer,
1. Zijn !welbekende ~~~u~tsFORTUr, TJES-

DORP. bestaande ig.. e~n zeel' gerieflijk
WOONHqlS, Kelderj (ouder IJzeren; dak) en
andere buiteugebouwen, groot circa 6 iMorgen,
beplant m:ot 30,000 Wijpgaardstokkeo, bene-
yens alle] .soor-teo' 'vrncbtboomoD,. volop
voorzien iVaD loopend water bet geheele

I jaar door, ón is bij uitstek ge6Chikt yoor Vogel-
strnieen. ! ..

Il J,.OS8E ~GO;EDEB.EN,
bestaande : iu Stukvdt~rt. Kuipen, Rijde",
Leggers, I?ijP"D, Halfatneu eu Keldergereed-
sebap, ens., benevens eee Brandewijua Ketel,
kompleet (~ijna nieuw). ' ::

, VOORT'S : .
Aan'eelbokken eo wat meer ten ve~.koof zal

worden aaÓgeboden. " •
. Bonus zal gegevenwotden. !

VerkQoping te begiorien om 10. ure,
p, J. BOSMAN, p:wz.;

Afslag~r.
'S.telleD~cb, 11 Junjj J.~O,

SNOEK PEK·ELAA.l,- ,
Te J.oop in de Pakhuizen 'V!an

i ILO:'W, COI~BITT iii CO:,
" ,i SO, Llln~e!lri.t

.l .J alij 23.:

. ,

ZALIG
MD zijne won ing,

Zondag, 13de~ Junij. mijn ,teédE'r'aelllltlle
genoot, de beer PETRUS JOpANlIiS

i i den Ouderdom van 76 jatell, 1
dP.gen.

Woensdag,
ZULLEN ~pgemelde

worden! aan K n'u'"",,'"

zijn ill gocdk conditie en
, , . ~

ZIJD. ' .

Paarl,

'·115 Extra

Paarl, 10 J unij 1880.
J. S. MARAIS &;
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)IICliAEL BARnT,
. 8. ~. '\'AlII BRI1l0.-\.
i I). Y. JCl~Y1'iA.UW,
P. MA.R.US, .

1
\ALtWA~ NOORII-:UUII.
,BE~UFQRT WES1'-
CALEIJON-C J. N
CALVlBJA-J C
CRllKS...l W. F.
: OOST L(>NOEN-T.
;G'RMIAMS TOW,'-

Man.,e A,KUf"
HI'.IIIELRElt',
KIMBEHL~Y-B .
.MALME8BUHY
MOSSELBAAI
MOZAMBIQUE

EisrcndomllH'n in II<! K.Mpkolonie.
LIberale Bost.linll van V

A. BR90U: S\UT

aan
mogen
de wijn
produkt elech '
betalen tegen
der ....ereld,
de Franeohe.
wijngaarden.
noode vlei jen
beter zal
de

,
..... door lie heeren

en ... rde!ligd door deo
Oroo. ~h't, dAt het

J~ 12-Duokeld, SSt,
13-KinfaUl18 Outie,
-lS-Maria Fredricka,
13-Rachele, bk, from
lS-Namaqua, SSt,

TABLE
JqnH2-~bOrlI, acb, to

12-Asi .uc, SSt, to
12-Queen, acb, to "'ll~IOIlA

13-Florence,'scb, to
l2-Flurence Rat, to

, Maand>ag, den 14
beer G. W, Steg.
CODIU.ntaio, met

~inkantijo, Weduwe
neB Peluters, ,

>' BILLS. ,
oe Kanp'~decbe Municipal. jBill

tweede m!lt~;.ll'elell8o eo het OOJoiUS op deo
volgenden situogdag. . . ,

Ve Leenlog ..oor Tafslbsái werd "ODr de eerate
maal geineD ; t.... ede lesing op de t:9~nde bijeln-
komtt.· , ,> • ,.

De Graaff Rei?etlCbe Mlloicipale Bil~ roor de aerate
JDaal geiedIl' ,11 jnde, werd tel1feHlIl naar eeDe .pe-
ciai", commi.uie. !

Ve Raad ~erdaagde.

i ' j \. ,

WETGEVENDE vERGADERING.
/.

,
CUlU.TO~1lN Jl:NTEN1I0KpitL VA)i

: 8lUTK. " I
Hét ptuigenyerboor werd hernt. Henry J.

Smith, <te ioeoheDt,' dat bij ill! plAalll
in qllM\ie aan ..ijn verkbebt had, die
toeJlldl1'~ ..... en oDIf"eer J perP ,,"dlende.

Hij bad de plaats nrlccbt, omdat'hij er DIet be-
hoorlijk op letten kon 'en pmê'elld bad;allik een V0<Jr·
. dMlig ~bod ala dIt ~ aijD broer ni+t ,,~ de hand
te moged a1aaD... . j

Oontrlli-oDdenraagd~ToeD hij aijo aa~en begoe-
0.0 b.d. Ibelat hij geeD "'pitsal, eo de:nrm.a Stewart
en 00. had lulka gew.tdI. In drie jaar tijds gingen
Toor eeu waarde Tan m,ooo Mn prodlI'kten door
sijne bADdltll, en (lP hel tijdatip, toeD hil de pla.&t.e
,erkocht heeft, deed bij II~ uitgebr6i~e ~en. Op
dieD I18lfden dag genooi! hij nog erediet v r goede-
rell 'fan de firma Ste'wairt &: eo. T~ r de ge•
Doemdé' ~rma geweigerdl hllod. een li,inerElloopendll
...-11 te vernieuweo; ;raa hij in mpeii lijkheden
gekomen. ToeD hij de .,taata 'erk~t, Il djn
echulden minder dan' syn iokomated. !ve plaata
ecbatte hij op een ..... e~nn ~20JU. I ~

Getuige had i08tr~ gegenn 0!J;l qe boeken
AOed te hOllden. maar ;Julk. alet, gesebied .
TbAns, &oaal. de boekeD DU "ar.en, .Jen ,jgoed.

Het Hot .,.rdaagde~iefOP~tot MaandllglDP1'!.n.
• > ~

: MAANOAp, 14 JUNI~, !
De Hoofdregter leide, bt er eene III&k:voor hem

...ae gekbmen. waarbij t!vee Ileyanll.nen' door den
MAgÏ8~t yerourdeeld "tareD i de eene wellens 10-

braak inleen bewoond h~, de ander~ wegens dl~r·
.tal. U~t de getuigenD: nil " .. Ileb!eken, dat de
t,,~e ge .. ngene, ~ J~pb genajulld~ of'!Cb'OOn
bij lich 'ehen achuldig "rltleard bad. nie( scbuldig
..... in #n waren sin ~..JUiibet 'Woord. IHij had VRn
dea .pd~ren gevull_ .en deken gekoc~t, die Il".
stolen "III, maar op bel abgenbli~, dat! de ,f'VRnjrene
de deken gekucbt bl\d, _lat hij niet,' da~ deze ge-
.tolen " .. , en kon derbflve noeh all' die] noch Rls
heler ~geDler~t ...ordeni' De man w~ v~roordeeld
tot .... ~a~nden dwao~id"mllar d, H<iiofdregter
merkte .~p, dat hij dik~jle guiea h~, dat gevRn·
jreDeD ID hetultde jge-41 vjarkeerenjle tis Cesar
Joeepb, Ifthuldig pI8itten,~otecbooD dj inderdaad DIet
lIChuldig:...&ren. Hij lOG 4aarop! ,oomtillied het von-
ni, te' t'eroiet4ren, hetW'~lk ook plaat8 vo d. He
Hootd~ ~Ide ook "rzelfder tijd de' opmerk.
lllamheld v8ltigen op betl teit, dat fotr den M~"I~·
t~t .omtijda uken ge~t "ordpn die voor bet
hot eigeftlijk ~ienen mueten; ~en di bijiV.op ODt·

eering\!u moord betrekkiig hidden. ~Vadneer bIJV.
eeu mouldenaar door d41l M.agiatra4 veroordeeld
..4rd, kOIlde maf Tolge" sij~e juria4icti~ Zich met
Terder ui~irekken d.&n t@t twee jllre~ g, .. ngeDI&-
etraf, terWIjl hei HOOi{G&regtahyf hemf_lilicbt foor
dese miedaad ter dou<W&olreroordeeleq. De Hoofd-
repr drukte de hoop ui, dat TOOrlfan,ae zaken,
die 0p<lu!k grOOt, miiaadin betrekking i' badde ...~ '\ r
di.l Geregtahof lOUd. ge~ragt worden.] , _','

aUUB1:x.nnN.
Gel'8hábiliteerd ...e1-d?~ D. mivier ~D R. 'An der

Mmre. if.
,CONJ'OIUUTIIii '*~ aEl{F.NIN~I!N., b .De rekeningen T&l}..~is & 00., J., 1114, A. Ru!-

eoiaw en J. RllIIOuw "'~D gecomfi r~erd.
• TOEi.4INGKN.'"

De beer Lord, 'roeger '»rol"ll'ea,-g~pe~ in Gri-
qualand Weal, werd ala!advokaat ~e14teD. De
Prokureur-generaal mer-lit' op, dat bel di*rtiflkaat Tan
deo applikant niet alhi.(j .oorhanden lw~ waarop
de Ho~fdregter opmer~~at het ,oldoiind~ "M, dat
d. heer Lord. de betlt! nn ProkqreU1-generaal
in !Mln.oallluige kolopi., ." bad. : '

VOOIlL09ftO. TON1n5SKN. 1

, 'I
V80l'loopig TonDis ".1'4 !!,!!geven in [de Ivo4rende

I&keD,: BlllDphreye Vl. IL _0. J. VOl ~ deJStaDdard
Buk •. 1. P. Bl&nekepbeig. "
" , JBJlf1>BB.1IOl!I ~. KB.tIfD ItIL8OIJ,

..Ádro~!ooee lIide, dat de toan, el!n arme smid
I1JDde. niet 10 staat ... let bedrag nil £20 uit te
betalen. 'Werd betloiefi 4iI JUk aAn te'!hoáden.

In de Ned, Ger f.
Junij, door de Wel.
mann, Jr, :-De beer
MeJufvr A~na
wijlen den heer Petrus

OVJljD,J.jJ:!,UJ!I~'

Jnnij V.-De beer
oud 69 Jaar. ~ MAANDAG, 14 JjuNIJ l~.

De Kol. Sec. gaf kenoi, ,d4 hij jmorgeD over 8
dag~ de ContllreDtie 1011 voorettlleo. !

,. OOST LONDKN8CKB

Dil tweede lezing ging
ui ~et Huil in Comité gUlli\ ardappelell"per ;3 be.

B!oemkool, i ...
Beet, per boe .,.
Iloonen, per 3 ba.
h'ijerfln, Jl'lr ~OO
}<;, oden, per sLuk
Erwten, Groene
(]aret,
Gua.ae, per lbo
Hoenders, pe~ stuk
Kalkoenen, per stuk
Limoenen, per. 100
NartjEt8,per 100
Patatt.a.8, per.3 be.
Prei, per bos.l
Peren,
Uijen, per 3 ba.
Wonels, per boa
Witte Wortels,
Zuurlimoenen, per 100

VMI lf!! en 1-4 JUllIj.
o 12 0 ~ 0 18 9

..i 0 0 4t- O. 0 6

.., U 0 2;- 0 0 2t
220-250
o 18 6 - 0 18 :)

.. 030-03
..~ 0]2 0 - 0 I:!

011 0-011
o 2 0-0 II

.., 0 1 6 - 0 2
o 6 ti ~ 0'12
026-0.!
U 2 0-0 4
o 8 0-0 9
o 0 O!- 0 0
o 2 6-0 2

.•• 0 10 6 - Q 12
i 0 0 li- o· 0

o 0 1!- 0 0
031-03

MAANSVERANl.DERINGEN.
Jonij 15, Eerste l\wRrtier, tlu. 6m. nl\middRga.
Junij 22, Volle Mfllt.n.3u. OUl.nRmiddage.~ .
Jllnij 29, Laatste Kwartier, )]u. 1l!D ToorlDlddage.
lolij 7, Nieu.,we~lnRn, 2u: 2~~. namIddage. .
Juli) 15, Eeerste Kwartier, 111. :lO~. voormiddag •.
.Julij 12~ VoH~Maan, lOu. 16m. DRmlddRgS..
lIllij ~, Lutete Kwartie, ~. Mm. ToolmlddRgs,

i
, >.
, j

: MARKTPRIJZEN.I;

Zatnrdag, 12 JUDij 5 Wngens

l' t:ILKOO 1'1NG 1 N.

I '

>---r
VE~ EN LOSSE \GOEDEREfl

l

J. S. MARAlslEN co.
JUtlij IS.-Wellington,· Ossen, Tan, J. P.

Lotter.
DE VOS EN, raBRON

Junij 22.-Worcester. : 088en,
Eraamne.

J. p, PENTZ IgN co.
I Junij 22.-Wellington, Va.te en Loese Goe-

dereD, nn ~. L Rosson w.
ql V1LLIIRS FAVRI E:i co.

:: Junij 16..l--Klapmllta Sta,tie, Paarden
, I, Esels, van R. A. le Roux.]
ii <1uDij 22i-Klapmnt.s; Statie, 0f"n

Koeien, '\'an'J, Rothman. I

I, o,JuDij 31.-Paarl, Hl\n(lellvoorraad,
i Keet.

P. J, BOSiJ.JiI.

Jnnij 16~-Stellenoos~,
koopiog.

1f1Jt8TKUUZKS,

in d"e:&i %8JIk,
~ulij uil te
"

"A~ Pita WDTKUI1ZBB lIf. VU DER

Dit wai eene applikatie om eeD
gege'eD interdikt '<lt deo 12den
.trekkeD. ~oegeetaan.i

IVASTE GOEDEREN
CUB.ATOUN IN DHN INa()LVENTKN Bl>EDKL "AS

SM:ITRd. 1.1ITH.

!Je behandeling due ~ werd ..oo~t !lereL.
Oe ProkllrelU-geoeral to Advokaat 'P1egoro .....J.i

Toor e.lCher en AdYOlrateil Leonard ed Gidd., voor
nrweercUr..... I . ,1-

FMneia Carl te Water telde, dat hi~" wlarde 'an
de p~tI in 1877 op £2~ geeehat . Vple ver-
beteringelI, TOOral wat d~gebou...en bet f, waren er
op de.ellaats aanQ'ebrag~.' Hij kende jde ~erweer-
d.r got eD wist dAl dezt al. klerk ,.~r &eosaJRrJ8

'VaD .£180 pet" jaar ge"f~t haH. of de mAn jreld
nO' .ichaeheD helat, ~t hij niet. De phtata In

queatie it !g&legellaau de.. )reg OUf Port blfuabeth

i:
I

I:
I

J:QeTD .JiI L4WR!NC!.
JIlDij 2".,...Poertenillei V&lItgoed

KDeU.
J. B. PKlfl'Z 'EN CQ.

Junij 2-l.-r-We1hngton, 'Vastgoed,
RoeaOllW. '

, I
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MIJqheer,-De bnef .a~ D. StegIIIaBo aan den
Kerke~1I8d, ID,11'1'1'billd van hed.~n vellIdlenen, bevat
Mnmerklngtm, dIe hll hever .lli0n galatlul hebben
Hll srreeJ.t, In navolgIDg van Da A Murt"y, In een

DIJ hIJ Iide1 slecbten .maak, voorWll&r, om de geml'ente III
II osap At, 2den UIlIJ, 1880 zulk dagltcht té stellen, w'llrdooll Ander.n afjll'l!Chrijt

O~n Wal oue ander8 zoo etIlie buort, reS':l louden kunnen worden om een I)erOep DMr KaapstÁd
levedd~1 aan te !lelDen of gedrongen wor):.len een boel .oor-
&n aangeDUI. dag toen wil met de heeren Krd· waMden te stellen, waardoor zebn khek lU de kerk

ger on Jllubert voor 't IIIUIt kennU! mllakten en m.' haar dn lOU !lebben om, dat Ke(iaan tei krijged, dat
helleen ,ergad"nnghleldeninhetechoolgebouw. Dell II) reed8 )Aren lang ID de'KMpstlldscbe ~emeente-
.vood te voren Will on. eerst bekend gpmaakt, dl\1; tot du!! ver vrq.cht.elooe-heett g,tracbt lil> te fOllren
dié blIeren ona met ~en besoek zouden komen vereeren, tegeo den 1111 'l'l\n de gemeente, eli weillo 'bemoeljLIJg
E~ werd toon dadelI,k een adres geteekend en op I melllgml\fl} gr<>ot ongeDoegen Idlliér Melt te we ..g
~emelde vergadering dIen beeren Il&ngebo<1en, waan!, gebrllgt, zoó&li g~durende de laateté lDundeu er
de' been Joubert lP zeer gepaste bewoordln~ weder !bewIJzeD vlln gege.en Zilll ' " P.!etorla, 14 JUni
gep alltW'oordde, en elltdlgde met de belotte dat ook DB Stegmartn zegt, "beeft DB, A Murtay hierom ) 1 J
nOJllCttrifteliJK te sulltn doeD (ter wlUe ,all het colleglw 8t.ela.l) d6. gemeente I I e volgende bIlls zIJn III 4e WetgevIPg Ilan·

rv~1e 'TragIID werden toen gedaan, aangllAnde belt verlaten en beetl De Luckhoff 0' deulf4e redeB de genomen -AfJeeIHJgl!lnWolI'l Sbepswnes Pell-
TlI\DI,~he, die beurteltng8 door de l)elda heertIll Nieuwe kerk 'oor Deh gevra~d, met 4,., ver;I;limng, 81Oen, VenduregteD Politie, ?tfilel>tel'l!l en
'Werden beantwoord, :&oodnt nlemllnd onvolda.áll dat lndien me.o bem del8'" mat geTQ!I kon, hi, Olet DleDstbaren I I ue «j~bnttr.n door den beer
blee'. w~l ZAg boe hij veel langer alhliU :tOil !kullnen arbt-I- White geopend IS door ForsobclJentl IedelI zeer
• Teil Tle~ are lIJn III toen weder Tertrokken nIUCJ den, eDz" Difarop beb Ik te .'woorde, dat Da ten gunste vnn C!onfed~a.tle gesprokeo Whl
de Pa.4-t1 De beeren Krug-er en Joubert. hebben eeD $tegml\nn Zich 'Vergiet DI! A Murl'lly hII~ft om ge- te's motie ecnstl'rnmlg l1an:;nomcfI De Ad-
a"!'"gbeden ln.druk op one I{emaakt, en Wil kunnen heel andere J'édcnen Kaapstad ft'rlaten 4ao om een t te h ft bttk:A d kt d d
de aJaDUMI gelukwenschsn met !ullre "ertegen, I eigen gemeente te hebben, want toe~ bem geYl"&Igd miniS rn ar ee "n emae. at e In-
woordi~1t, die alle8 ,oor bun volk en .rJjheld over IWM, of bil bbp'en lOU, ale men bem clte "on jreVolI, koms~en des lanus t.ot Il J OrNJ bedl"ll.gen bebbf'n
hebbéb eo nif ta begeeren dlln de wel.aArt vaD hll," kon hiJ Dlot 'J]A" leggen ZiJnblleulf&a1l wae ouder £7&i.l83, dat IS meer dan de gtlbel"r" gewone
land, J Onse beste w6necben vergezellen hen -C()f',o loderen verval.an lillcbaamekraehten en om een ge- ont\:-angst va.n t878, ci!l £41 421 moll!" dan dl6
ru~t • I meen~e te hebben, die biJ jot81llllkkehjk Iron 8Cbter van de eel!l!Le helft van 1879 Er iS IDbegropen

lilten, wanuMt hl) lilDe talrijke ~udrelze" te onder- £5481 belastlDg Tan InlandJrs en £18,081 ach-
neme.? bad, eo de oorzaken, die D. Lutkhoff deed terstalhge beiaatUIl( Scd~!"t het ~e II) des
besluften om ~ vl'llf!'en om de !fleu",e kllrk, waren £23000 se:'b Idd afbet.aail
ook VM een geheel nuderen aarcl

l
I Jaars iS , aan n n _

De toon, 8;&Dgealagen ln dell Met Iran Ds Steg- De WeLgenng -llI v(lra~ tát 1i) Novem ber
mann! !tRIlt geUJk met dien na lemlqd, dl~ q;t ae De kWlLlaJkgeundhefd d-er Hooreu tegel! do
dlen~ lDoet gaan en DIet duldeu kanl 4t e6o'Ander Engehrolufn 15 zoo good als pvor, eu de gebeele
g'escl1lkte pel'8OOn IljDO pIflst.. tAl Inne!llêl1 ico daar- pl'Ovmmc wordt gaandelVcg kalmer pe boeren
om bH het he60gaan den meeet4.r zoo I!llecht !DegelijK gaan om cn handelen metl de- Engelscben ~u
DJ~~~t li k K tad h t da,. n. Cf,_ alles wat ter kODtarlC gtlmelq WOrdt l5!Onwaa~ of

.. lUIr J, aaps ee - _ aan ~. """,gma.nu rd
olet Terdlend. Ware Da SteglJl&un nhntel'i afweZ11{ mlllstens 0'1'0 reTen Jo
l1ew®st, hIJ zoo Diet zoo als Ou te Jc~, hebbeo, Kol ]Anyon gaat, be(e1el<J door ee9 troep rlJ-
dnt ~e gemeente onder 101)0 J3Jn.ngsn ftl'bfid ~chterut~ dende I~falltene eenlge m.1l pol'hl:1 naM rlo
IS Il~aan }let ou,londeling "'0 de 11\It.a~ twwUf noordelijke ~Fenz,en om vlln!Obilleu.,le qllestle8
mlu\Dden k&Il men g'erwt ze-igetl, dat Di. $lkgmann met de Iplandert! af ta hanUeleu HIJ Uil \\ el-
op 86n derde VIlO de Zond~n ~rabde Z11D hgt tlVe~;maanden Illtblilveu

knc* 1IA~1l1U\t, le de onrwlDDlng Mn de ZIjde der 13-Jlmg verblilf alhier DIet bij 008 géJreelPt beeft. De Secretan! van InllWderznken vertrekt
1 UY I h ti'" ~ E d .En toch de "'omeeute WM teYredeu lib "eeft haal'op~lpe nllt za nu e gevo g ..,.JD ene oqr- II L. "'I "t r. dd ,lo,;' ~_"'. 'f morgen em de beJast4Jgcn van de [nlanders 10

zeUI~l$ un da ontwapenlDg en een Hasuto-oorlo\f 1 a ea ."ten we 7~vlU e'l .. 3 e '¥'J In - het beroep • d B dDe 1IIImel ferboede het en scbenke oilS laud voort I nirllJ' Qgd!shnorn naar e~en oQrd6Cl IlieMlldeld, lUl te vor e:rell IJ neemt een troep riJ endo
dU'ÓQg vllll nede Voor zulkpn vrede zullen WIJ ecll-- • hAd !Zeker t.eijlol,.61)ouder ons te bltJven fn hij hadde IDranterle met &lCD
ter het :Mlolstene.Spnllg I. , te d",nk~n hebbep I bil "oorldl1nóg de aehbDg, de liefde tO de medewer- }':Oll soldaat van b",t 2de regemeDt James
"001D' mooI Fhp" heelt In den stnJd !feen lauw!lren klllg; der gemeente genoten I r Cuyle pébeeten, IS glb-tt rt) Jrl het kamp door
'ferdjend_ Uoevtllen lIJlIer Stellenbo8cbe eon8tituentlln B. ! een paarp doodgt'schopt '
lOU IhsJ wel vertegenwoordigd hebbeo, door JD 4~ --

en jlroot ongeTej8r S,ooo
zulk groote ~t',

tuk grond ~r de
wilde

G PeaI80D, ~Dt Toor
Glaagow, en ~r ""D dl:'t .... l....t.".. '..
venten boedel ~an Smith,
1878 de reken ng, door
!leZlen had en cat er toen
rui m i"7 ,~ et ln.n.nn,rt
voorll~legd, W1Ii ID orde.

Contra.verbopr -De in,,,,J'IIA.,t
een kleinen WIqkel gedreTen
hem steed! ""9Q'Oedenn

De Proe en. sloot
el!Obera

J SmIth, 'f~rweerder In
In Jar8 een o~ereenkomlt
had, om de pla.ta mqueetie,
te bclwerken. I Toen hl) de ".~;;~
hij met, dat F)O broeder 11

van de boeke~ reeD lUllige
zaken en de "erkoop w .. _~'__ I''-_L .•_~

dla ~laata gek~t om er te
ZiJn brOll ha ovengen.
eo trok po"k vo In geeD nerien,tan
HIJ baa h.t neport
die lilJ opgenomen bad,
te verbeteren I De pillata
echlkt voor der verbouw vaB
te laag om het O!TeI' de landen
de ~e du plaate op dit
sou genegen mJn haar
.koopen

Oootra-Terh0q7 -HII hsd
SIJO ~roeder gebad, dali '"
MD den Insolvent £325 gel
een "!lood fo-" ontvangen b Van tijd
had I11J ZIJD broeder Rang-eml;lIld mn den
HIJ nad te Mldid elburjl tot ftIll1j bet JAar 187
trekkiuz gehad voor £75 per JAIlr, later
GrAAff Rel net gejlMn en bad aldllllr met Il

king en het bijbouden der ~t!ken voor de
ongeveer £220 per JRAr verdiend HIJ
tran8Acties te betalen bl) deni koop van
jleld opgenomen TRn den hurl Neller
bedrag 'fBD MeJ tot October o*genomell
Toor welke som hIJ m Septllm her een
jlep88l!eerd had als securueit ~h"lve de d
hij '1oor een lwdrRjl van ruim £600 IIlln letende
have Il'ekocht, welke som hij I!'l',eeltehJk oontsnft, ee-
deeltelijk ID wl_ls betaald dll<! HIJ had TOO~zIJn
broeder het d&+!,lh>eken het ijlllhoek bIJ jlehoutlen'
mMr het WilS hem DOOlt nWB .. llen, dat de laken
VIID lIJn broeder zoo slecht et,nden ZIJn brbeder
had ~l'z~gd, dftt hij veellldd haJi 1'erloren met8trUls-
TOll'els Getuize ~t daarvan DIets fIL) had met den
insolvent eene speculnrie jlflhadpn 8truIsvqgel8 ~n bl]
bad zIJn broer ID kontanten het iYeracbuldl~d .. hdeel
In dan koop uitbetaald Later 'ad hij met liJn 'broer
weer j1'pz8meoli* elln speculafie gehad ID etniino-
Jl~18 Gêturge had evenwel h~t Mndeel nnl.IJn
broer voor £16q overgenomen, kort voor dat dele
bankroet Il1ng IKort geleden r had de heer ~rce
hem £2400 voor de pl.ata aang.boden, maar hl had
toen met willen I verkoopen, ~) Wist DIet, dil DIen
0011 aan ZIJD broeder een zeke~ som 'foor de plMte
had asnlleboden HIJ hield zelf ge.n boeken e* kon
de Hrecblllende tranIlllCUt'l!, die hij met zIJn ~roer
en :-ieeer gebad bjtod,slechte gedeeltelijk UIt 11JUbank-
bo.wkJts nagaan I

"eder ondeun~d HIJ Iiad de boekeo 81ecbta
leer kort Toor Dln broer gebl uden, toen naolehJk
diens boek bouder Miller ziln betrekking fellated hlld
HIJ was aan den insol renten l:iotldelnGg een becUag
ocgeveer £200 schuldig;

Hollandsch Ge
te Groenepunt,
Btegmann,

lUlet die door
hunne ,"oed'!_rtáal het
en nog-In de band
dlUlr Ik: ook liefer IUlVer
nu gehan' 0111 het Hollandech
WIl men geet! Tin verroereo, sehreewt
men tejoten Afrlkaansch Is dit geeDe d:ltlWlheld?
Helpt de Hollandscb 1.Ial bevorde~n Ib school", kerk,
lllaatacbapplj en wetgevIng, dAd hebt gil regt van
eprekal;, maar eerder DIet. Doch Ik WOM te lan!!"
Ik moet dit onderwerp Afbreken op ~evaar ~f dat men
ook mij voor een Patnotman en f'itIHl UI Illtechelden,
omdat Ik de wáarbeld spreek

nll'DA'PAlllrt_1 D~ ~dbeeproelllnl{BWet was dan ID comité, en
011 eenige dlSCR88le werd het comité ppgéheven,
sonder lelt aan de wet te hebben gedaan Hoe
wordt de kostbare tijd toch verbetlleldl! Dt.a~ hebben
we nu een onderwerp van het ijlergrootate belang,
waarover ai la en lang ~edlsc~.erd, wat lep: Ik,
gelold Ss, en n(lg liJn WIJ met !1IeepróellUlg.wettan,
een leTen8v~ voor onze kold,iiie, uen ver nl. al-
tijd KaD er Inu OOit nuttigt!~ geld beate6d wor-
den dail om bet vrucbtbaarmakend T~bt PP te vaD-
gen of nit de rivieren te let dep ? goeT~1 wliter
stroomt DIet in den winter welt. wór W1J In den
zomer naar anakken, Wi] etaan< wIIl\fbJIt met be-
schaamde !taken als Wil lezen want men IDandere 11In-
den, WAar de rel{en met ~ns J()(): wll8elva'lhg 18 Rls
bier, aan besproeijine ten koete legt W'Rt baat bet
ons, dat men 0118land met een net 'an spvotwegeD be-
dekt, Ailsde tremen one slechte mgevoeriU jrOOdeJ"en
moete~ aanbrengen, Ion der kolon,We prodlJkt~ naar
de havéns terujr te voeren? De wllze konlnll SlllolDo
z~lde eens .. In de veeibeid der raadllhélien 18 de
wijsheid ," mur dit 1I0Ude WIJI8 man In ,eIe llevlII-
len van onze koloPlal, wetgevers seker niet zellgen,
als bil nog leefde &lUI popul, rupr6f11f1 ~ lex, heb
Ik In nnjn ecbOQllongeneJllren geleérd, toen men UlIJ
eeD mondvol FlltlJn inpropte ,aoch Teleu onzer
wetgev<6rs scblJneo deze spreuk IlItIt eena tekennen

Zal er, dele naag Wilde Ik d~ eer Ik elnd~, ID
due &eesle geen voorstel gedean "Qrden om on! j>ll8t.-
tarief til verlAg.n 1 .Met den bl4ei)t!nden (1) finan-
tieeIen ~e!tnnd Tall zaken wRaro~ gepocht ",ordt, kon
men g&tuat de 'Ptot'f nemen wet "Il penny InrUj voor
brleveq, en DllIuwsbladen t'J1J ~ wst omtrent port-
kaarten I WUI'\'II!I onl6 Kolom.uë Soldne zal delen
wenk ter harte nemen en de vraag eens doen P GIJ,
heer Eihteur ?
IL [DIe HAAg ia gedaoe en beantwoord ook Zie
Randsrllpport v'n gUIteren -RI!DiJ

BmlNMAN

DS

Kaapstlld. 10 JIUIlJ 1880

Transvaalsclie Deputa.tie
Dal Josaphat,

COIUtESPO NDENTl K
[",~ ITELLEN ONS NIET VKRANTWOOBDELU1t VOOll.

DJ !J.yO~r.KN8 ONZKR conR~SPONDENrK~ -Rg~ 1

POLITIEK

t
t,
, I
,I

1

I

LlIU'IIU'WU. 11 JUllilJ 7 n m
I

i:)Cltl!'lt!Jt8t beef\; ee;'8<opgasf
Hit zal de af-

de hldling eener
der WljDregten

VW'hOOilEln d~r Inkom-

: ~ Port. ElIzabeth, 12 JUDiJ.
De heer: Kemsley ~d 81steren avond eeue

Ilatnetlkom.t milt zijne kiezers aan bet ZUldoost-
einde Wat hIJ Wide J.erdrwol ontval)!gen De
aanwezigen beloofden hem te oudeesteuneo Er
UI alle verJ'faohtlDg vaD een scherpen striJd.

(Websten :if gentUUT )
I

(POIIt Elizabelb, 141 JUOIJ

WeInig wol van daag ter markt enjnlet veel
sJ>?Culatle Goede ,:raag naar ang0tab&l\1' en
pnJwn fa8t I

EeD bootman, ID dien t van de M.aatlsobapPIJ,
UI van dl1'\f{ ID de Baal 'I~droukell e-

E.:-n kar eli paard vhll ~et hoofd ID de baal
ge8tort, de voer wan sptong cr af, pwd onge-
deerd, kar onbeschadJgf' I ,

MOOI weer r

WEST GRU~WALAND

(Websie»8 ,4gentm,r)
I
• Kl!~berley, 12 Junij
I

Donderdag avond IS den heer R W. Murray
een afscheida-diner a.adgeboden De :AdmlDI-
stratear, het UitvOereq4 Bewind en de andere
Leden VSD den Raad w!,ren present Omtrent
r;eTentlg heeren 7.aten allo'

Er zal eene publieke Te~denng gehouden
worden om aan de ledel) vad den Rt..ad dank te
betUIgen voor hun ve,reemgd verzet tegen de
annexatie I

Boskings IS nangehQllde~ op eene aanldagt
voor deo MagiStraat i\ i

Klmaerley, B JUOl)
!

Deleers aan de rt Vier: lbeuhen gewt~tloneerd
tegell Stanley's V IU\.lnl7;)cl-~llI, die hunne reg-
ten te kort doet, zijude de llcentieu, die daarin
betrokken worden, reeds veor drie Jaar voor-
uitbetaald Radlolr YS Elgenaar8 Iromt op 15
dezer voor. De eisch IS £250 tegll elken
eizenaar' l Iet Gouvernement mng bemid-
delen

NATAL

Durban, 12 JUOl]

De ex-Keiserin IS van H)'otyonl vertrókken
eu relSt n~ GN'ytown eo M~rttzbul"lf ZIJ ZOIl
op den 5del B.orkestln€t. bêzoeke-n eli zich op
deo 26sten (I le Trojan lfisQhepen ZiIJ 18 vol-
gen8 de berigten wel, maar z~er neersl~ghg

Mooi weer

¥artt-zbllrg, 12 JUOIj

De Wetgevende Raad )S verder geprorogeerd
tot 22 JuhJ

De lqulpage der KetzerlR 18 bier tegen den
20sten teu verkoop go"d verteerd '£oeu het
gezelschap te Kambula, Wa$, beeft het twee
dageo lang gesneeuwd en geregend De Politie
te paard spreekt met ~ie tllgenomenlteld van
de vnendehJkheld dep lKelr.eno en van hare
attentie f'oer een zieke 0tder hen

Tweehonderd aerCS8UI ernut gewaardeerdop
£2000, ZIJn op het lan goed Oll.kford1 dlstnkt
Vlctona, door vnDr vernield

De Dur'ban8Che St.actilfaad maakt t(>eberOld-
selen voor de ontvang8t \1au Kol Colley

Verscheidene persoru*, van hier ZIJD naar
SW&Zlesland geKnan vUl goud te zoeken

Wat door den Secrt'bUIR VR.n ,",olomen en
door Kol Culley op bet b'lllket aangaandtl Na-
tal eD TraDsvaal gezegd IS, h~ett hIer gloot ge-
noegen gegeven

TRANSVJUL
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Daniël Burge" om
MD.I. bij een ~iD~r vrienden
"D Dog ODD ogAlloeden " ...e.. spa .....
werd 'foor I/,rgu 17 .. ,,,,,.,r. ...
d. hind, en j vroeg aan """'.Ln", er- ,

k~ ddi bij haM soude -r'''~-'r'--'
_W'l1~;lntwoo~dde deze.
'ell Pide tot bem, dur,
'1IIIAJ"m{jnbuis, dal" wil
.. rd Daniel I' een
,eftDwel zijn triend bem

"S. J. DB;

no. ter bezigtigiog
llel[Jl.~ltll6 verbeterde repel

ZefI-e11~tJriI~tijltj: doen zo9der
het gewone, (}ew~r.

wel afgewerk,t. '

LAAGt:
, , ,;.,

ALSMEDE:
Patre_en voor, oo~ve.j!'ellleUlle.

1" "

Patronen

Groot Drakenstein,
Januarij 1880.

toch \U1l50p4m

Wat is er
Na de DI' II.mllddl~lfdilellat

de en in een Iiefde,olle
,,!,nspraak nam, .ook .v!-n hen. áfscheid. O~~
hier was de ~e hefde ~P achting, "elk~ die
kleinen ~Qesterd~n ieg~4, huanen leeraar ~n
diens echtgp.noo~ Ilgt~ en het ,Wal!' treurig
de diepe i 'droef~eid f.e aailIohou"en, die be!!:
overmeesterde 'Q~der de Unspraak. en ook .slJ
gaven hun 16C!dw~.en te lt~bDen wegens het ,er-
t,rek vaD bun dierbaren l~r'en, 1'a~ de voor
hen onm,labare, m~j. de Vb~in een !'dras, dat ,ij
beiden aanboden, ;en w&amil zij ook bun vpreg~n
dank toebragteq_, toor de . rele liefdebewijseu en
den arPaid zoo vele jaren ~ hen besteed, Ds. de
V 08 scheen grootelijIcs v~~st te zijn door die
liefdebetnigingenlvall ..de ~~jde der ~in~~re~, en
bedaukte hen l1artehJk '4aarvoor In .IJn elgf' n
naam en in die ,..n zijne eijhtgenoote. .
-Den volgenden dag, ~ándag, ten 21u( ,

vertrok onze die~Qare l~~t-aar, me~ zijn gezin,
uitgeleid. door 84!ri groo~ ;jaantal leden der ge-
meente an andere in"'ori#~ van het dorp tot I

3 ,ptijlen' buiten !bet do~! waar balt gehouden Ul.0,t.trt80
werd. Daar na~en Ds.; ,~ V 08 en zijne. ~de .sll'mionSULO
~ogmaalll afscbel~. Het ~£lmrtroerénd <dit te
sanaehouwen. De 8terb mannen weenden
daar, alsof zij \filCheid n, en van dierbaren,
die naau" met de band,e-~ des bleeds aan hen
gebondeu, waren. .; , .

Ja, onse Fbte Da. _Jl mej. de Vos sijn
weg, doch ZIj zulleB dool' 4e gemeente 1'&11 080.
ledon Dooit vêrg~ten "c)l'clcn. De banden der
liefde, geleg~. t~r ' hund negenjarig verblijf
o?der ?ns, zIJn I sterk, ~~ door den at'fit&nd,
die hen nn va On&'i8o~eldt, vQ})roken te
worden.:' • :, ..,.

Gemeente, van' Ri,1'eradaJe, bond lieD, die nu
tot, u zijn overgekomen ill waarde, -en de ge-
meente van Caledon lal s.~s in dankbaarheid
aan Tl daarvoor gedenke"d i QPGERIGT I OCTOBER! 1844'-

De tréurlihei4; van d~q' dag werd nog ver- ei ~ , <

hoogd door een ongelnk,: ~t treurige gevolgen Ir':" , .on6 ~O
Da zioh sleepte. ;iTooD da;~toot,'die Ds, de Vos A&t~~-Inr~chre"eD ... ... ilótllCl , \lf

nitgeleidde, en nif omtrent 40 kIlnen bestond, .~J1.;-;~tort Ó" ï',,,. ,15,~O
het dorp verliet, "erd _ kleine knaap van '")14,. - ·atbrt" pre oopen "
omtrent 8 jaren ~ud, eeI,l won nn den heer J. j j ~i Belegd... ... ..., ... .... , ~V~~)O
Lombard, overreden' dooi' leen kar, waarop de V~,'~,-.,,~.e.,~liU.et•• ltI UW 11.••• eril' yll
heer Jac .. Theunissen en: ~nige anderen zich 'I' I· -'0 '~D
bevonden. Het noodlottjit gevolg "as, dat ele :; ! ;i~.~~8e. ... .... ....~ 'l'
kleine den, ,ol~nden mO~en aan de toen be-
komen kwetsure~ overl~. Die.gebeurter,ia DIREOTIB.
te. samen m~t ~iet }ert~~~ van Ds. de Vos (;. De Wel-Edele Heertn
wierp eene dlepé~nlBterQ~ over ons dorp, daar , i .l

de kleine. emeen,! geliefd was. Zijn ' ::~ ~At1~ SuLOIIO., L.W..v., Voorzitter. ~,'
atotTelijkeoversoho is gist~ren in den grafkeld'er ~.~'I:~!::;'O:' ~.flJl.'ZOOOLD.
v~n zijn grootvader ~elegtf Aan het sterfhuis, W "Q . .iNDI!JI8o~. R:,H·.A~U;~:~..
hield, de Eerw,~Weloh !MlD treffende rede en J. iJ'.I3TjII~LZL W. ltl"",a.
troostte de bedf de bl~terwanten m~t de : ,; ATTDTlll.vTR-
woorden van Q~ d: 2 SIIiI*. 2 : 22. 23. BIJ den ' "!"~ .......D" ,.IU".

grafltelder aan k1>meD,';:hieven de zondag- " De Heereu
IJCtoolkio;deren, vfaarvan ;!qe geatorvelle er ook 'I, E. l'Alf b'rAVIIlU 811 E. G. ASPBLING.
een geweest wasi hei welbekende en heerlijke ." e

lied uit de Kindel"harp aa~! "Hier op aard is ,: :( "" •• "'~Il& BI'~4. '
leed voor 't hart.'~ : : '\1;Op,f, bet verltke~n yán (jrir.oeren~e eli ~erelld.

MalWdag Dl,or~n werd; Qpder voorzitterscbap G$Jwen, tigen aebade of Verlies, door Brapd.
van onzen Oonsaleut, Ds.! G. Murray, een ge- R.i.~kl~~Qrd,ell .lUIjlleil~.en .. tegen de I"r~,táiit.
oombineerde Kerlferaad~ering gehouden, Ye~;' el~Yooratellen ~Dlidde~llk. onr",ogen en ,,"!!st.
met, bet .doel, een aQderllp.!leeraar' te beroepen." ,
Op de groslijst kWRmeq: ,ide volgende namen :;; • :Af ••• lba& '.I'ra8t" i
voor: Di. W. l{urray, ,;de Vos, Lllckhoft', Vo~r ~~t~dmlDuitreren en Behl'er~n'van, B~I •
Krige en, :Muller.: Er ""ren 28 stemgeregtig- ~Q.; ,~9~,re Pandeo, als Exocllteur.eDI Cllrito'D,
den. tegenwoordig, en tqf* me.' tot siemmen' A~mitJl~l"teurll. Voogde II oC Agenten. VOOT"""=
overging bleék: liet, daf>.(ps. W. Murray 27. ~~~.J,~et.al.~Sptc~l. 8Obikki,ngen '<lo die 'ftr1a~
stemmen had, tegen 1voOr; Da. de Vos, "aarop WO,,0611• - • 'g,
de voorzitter Ds, Will~1 Mul'1'lly behoorlijk ~-:L(ti~antoor: St. I Geor,lIettra.t. K~ap81~d;
verkozen verklaarde. '. : .~ t . .

Dat dit beroeplde goedkilnring van dege~e "i 1 j. oo,ureo: II v.m, tot 4 n:m.
gelDOOnte wegd~, blij~t nit de éensgezind- Ati~n~uren door de ge~ee'e Kolonie
heid, die eronder& IItemptegtigden heetlJChte. :; Vrij.hat.
De Heere DeÏge het hiliftl van den beroepen. !. W~ Y. ELDRIDGE, s.cr.tar~\
leeraar om tot 0Jl1I Oyer; ~ komen en ons te " j'
verlOll88n van aen héWierlooztfn toestand
"aarin wi~ tbana ~erkeere~.f-Mt!degede6ld. ;;1). 'H. 'VILTOE,N;l
, . ZUIQ .FRIri~SOHE ~ Laud-, Wet- en Co~eanJt
\fijo~D,er8~r"eDiging. .;~~vrLA1GER EN GEZWOREN V~T~

HIERBIJwor~t ....D~~deelhoudera bonia ,: HOOGE :~TSHOF. "
gegeven, ~at volgeils Artikel 7 vaD de ': S· , ".Ii.."

Akte yaQ Overee.nltomst~,~eden "eder.£2 per :'\ ,RITS T 0 'w·N . 't
aandeel op de M.~eeleh i~ ~eJle Vereeniging is '!"; , .' ;' ,
?pgevrBa~d (z<>?d"t ~! £9 per Al\Ddeel ~I.JI" OJlAlIJII't1WSTAAT8CH FAmk-lILAD"; it
u1 gevraagd) en ~t ge~.oe'P~ bedrag uI betaal- .. ii tii!ietbrili dat vele belangwekkende, leeruau,';"
baar en vel'8ohnldlgd zIJn?~ den '1leraten dag .• mp-Mate .ukken bent. Aangesien ~het eOD iij-
van de volgende maand. :: 'f~l IDt;De Brpru. is, lIOO wonh htti "VOor nié't"

Op last 1'a~' ae Direkteoren, ; ~i~ven; .8D aal ,biDn~n kort door igebeel Z~d
, " .AfiijaI, van !loom naar laId, liD ....n ooe& IIUl ~

FJlUCI, :GOODLIFFE, ~Wó~"gele'eD. up het oogenblik ia het;F,.utH1:J,tl
< ' Voonitter, ~!belana"8klnmdj UllffeaieD jiaariD ~de ~.

: echiel ... rtiaflDJ!' 1'&11 htt bekwame werk ftJI clen hAIIr
:~.D: Á:n ..1fAllD: "De,Hed~ ~
nidI' toorkomt. De E.r:tw- "ordt u~veD dOCl1'
eeii.i .-techaopij van Oranje Vrijl~~e Burrin
eD~'f", bëhtJYe liet nieuwe 'fUl deo Vrijstaat, c»k
..:U~.!btIa~jke, berig'ten uit Natal, de Tranm\i,
,~~k9.1~nlb, "Diamantve)!len en FAarop+: ID~

im.'1! 'foor De Ez:prw. .£1 78, 6d. i ID bet ~.
.A' \lee te wordeD ~emaakt ten bDtoro.l YU 1).
. ~,'B4oemfOD1eiD. G. V._Btaat.-[A.ov.J c,

t ~ ,

urg, .
, de Hrn F. A. Swemmrr. "
De Heer A. J. 'Decker' "

" J.Zof'r ..

De bemel, om ons heen'
De. blo.mell, groot en
Da .eh.. pj8slop de hei;
Da koet jee in de wei; ,
Het 'fiachje, dat daAr
Het 'finkje~ dit daar
Het peardjf, dAt daar
De landmAD,die daar
.ZeI,. bet bandje aan
't la aUu eten blij I
Kan dat van 't on""r

J1ader.
o ja, mijn lieve Jen!
DAt allee nu zoo friseb,
ZOO blij, soo beerlijk is,
la 't onweer' de oorsaBk

Jan.
o I dan is het wel vel'k4H,Jd.
DAt heb ik nu geleerd,
Voor 't on"eër 11:00 te ""'PH.........

M. Vtm Beii1lifl(llen

( ,

op de grafserk nn een
plltte !lpechrift lI:aplaatat:

Hie, ligt N. N. de
.~~jD. mo.ziek door eene
,. wordt. -~ ,

Dit grafschrift, hoe klugpg
_d lUID ëënen ouden v..nl·...~,rlcrnUII."·.
dUI In' zijn Testament, VlJIIf6~~e

, . 14!b,rift op' lijn pt zou
Bier ligt N. N. de 'fOII"*erk-maker.

, ~ 'eeue pl8fttl,
lIeIKiinaal grooter ov"rtrottim:'IVOI'l1t.

&IIf MoMeI' bij het graf
ltuat aacbt, geliefdfen
. Het moederbut soo
In 't eensaam etil an d
Rust tbans ow

Al. nog beween ik
De diepete Aller

Slib ik in 't m oeder tlart
Ja 'k beb 't verlies van

ronden.
i '

De' Beste eo
( ,~ , ,.

" ------
" Gijsbert Rtitl

L. Vali der Poel
J. 8. L~wis,
F. Hug,~
J..G. Mnder
De Ed. hr. J. J. Bá~r,
.T. C. Ileynoltls .
G. a Bj Pro~.rt :',
J. F. Pentz, P.z. ,'.
F. L. Lindelr'berg:,
J. D. PieteriPn·.
KOCK. $ecr«ttl\ri~:

!

"
" j,
"
"
Jl

"
"
"
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$ens mogl ik 0 ann 't
. Aan 't moederherte

'lI: Zag u ~oor mijne
Om 'fOOTbet kwaad

Gij tflUldit de'n w~ des
Beveiligd door God!

Gingt jl' onbekommerd
Vertrouwend op uw

goede.

Doch DaAuwlijks welinl~riv()Qr1~gel~"An,
Stort g' op een

En atierf in uwen
--"4&: Zag u op urd
Gelijk een reisiger, """,",on,,,

ID dorte
Ziin achreden
Terwi jl de hoop en

bleekeo.. OORD & J.B80EDER
groot en gevari~rd 888o~ment' LEDEKANTEN,, '

1l_:.A.S
"( co.

,!

.Acb! zoo bedrukt,wlS
Ik Pg geen lichtst

Ik miste u, geen raad
Nieta !lionmijn bart VOlr.wuu,

'k z",: diep bedroefd
Mijn neugd, ten

Ik sloeg een treur:il{
Mijn borat door 8wArt

ademhalen.

Deze waren droevige dagen ~oor de gemeente
,an CaledoD. Daar onze geaoPte Leeraar, Ds.
de Vos, Il. Zondag zijn afllohei~preek zou leve-
ren, WBS OD8dorp reeds ~aturaag vol gemeeq-
teleden, die opgekomen w~'ren ?m Z. W. Eerw.
nog voor het laatst te hoeren, !Zondag was bet
groote kerkgebonw da! ooie !stampend vol;
onder de aanwezigen ug. metl 90k den OO,ns.-
lent der Gemeente, Ds. G, Mirray, van Swel-
lendam, die overg"komen wal! ~ onzen leeraar
sij e ontslag to ~vetl; alsook! diens broeder,
Ds. A. Murray, van WeUin~n, -die op zijn
teMlgreÏB van Swellendant. w'- Ds., de Vos
kOOI tot tekst I Tim. 6 : 2Ó, l' 0, Timotheus I
bewaar bet. pand u toebetro~wd," en rigtte
eerst het woord tot den regereI1den' Kerkeraad,

. toen tot de oude Kerkeraad.alllden, de School-
'J commwie der hoofdscholen . het dorp, de

vel'lCbillende commissien van acholen iD de
buiten"ijken, d~ ondel'w.ijzers onderwij~-
reasen, de bln-
lien de hen allen

OO11V1LI~naan hen

"8$. 90 en

Ledekanten, Dnbbel en Enkej

"
"

"
"
Jj

JJ

nuu1welijka JJ JJ

JJ JJ

zoo sat ik-bij mijn hUI8"C&lU'
Den gAneebeDdali'

Een tranenvloed mijn
VaThiet zich talkene

Ik dsebt gedurig Mn
Van 't voorwerp

'li Riep wleenend bet op
ElD 't WH of elkan dag 'L

I

" Gij wenecht, vervuld bttt;er •• )u",!
" Uw lievelilltr nog uu, .. ruao.

"Waarom' omdat I
Steed, uw. nell8'd b6,vaarlh

,KAAPSTAD.

& ,;CO-,
I Je Kaap8tad ~Il, de , Builen c Uistfiké,eu ~ berig ten
AlilIlt'rkelijk ve-Tjl;rU{)( ~t"bbf'n i Lot ~ett!Te plaat.ing van
zij gerust kUnneu aaobevele6, daar al'eArtikelen vaD
ikl voor dit ;klimllat. De e,iJepaa,l'lI,: ,'elel jaren la,ng

betibell,dd~ eo kOlllaute kóoper. op de ED~~tsebe Miarkt zijnde, ZIJD
ver Kt:to Ilell

merkwaardig LAGE PRIJ~EN. 'Dlturenboven zijn
TANT GELê. te: ~erkoopen:~ het~e}k ueil ~n slaat

d:ee! Vltn kl~lOe 'wwateo te geun, d.. r er nIets toe-
HULDEN. t

de kolollie gemaakte Meubel8 en. Siinkhoutien Stoelen

"lAAt al en 'foljc een tll!mé'l~b
lOAAnbid Gods wijze I"'U''!&IUI'!'

.. Zie bopend op bet heil
"De dtlAd! wae hur

k-wii:king.ft

Dit "erkte in mij een bél(~erlIiclltL
:Dh stukte miju UlH.nJI!"InIr,

Dit brajrt mij tot
Tot stille rellOllUV'ervoerln,,'-

NMD! dierbur
Hoe _ 'Ir nog

Gij lijt in .. uwilfe Dee,rlJlikbt~d,
En lOll· ill u dit heil, UlejAlJgb,el4irailll1lln*an'

NMn I ~ lOU ik geen
"k Juieb liner uPll:etoten

<h>d. eeuwiee lI:ondaa.rsliWde[
Zijn trouwen Alver'wócrenr,

MijD hart dat nooit -'J"'-'~"
i)loog lIog een

Maar 't Q} een
Ea geene .. reveIe

lippeD.

roe·
pingen. ,

Den gecombin~rden ~ell'killnulod maakte hij
indaohtig op den dnren hij den
volgenden dag stond te in hei
beroepen 'f&n een' anderen Bij ver-
maande de laden die Baak des gebeds
,te maken. In. ernstige hewool:d.I~,"1D sloeg bijeen blik in het verltldene, herin-
nerende, dat hij baar den Gods
verkondigd had, waarvan de ouden
kerkgebou\'fa en nn dit
,getnigen zijn, en dat de reddillia hit Terden
bunner sielen van benzelven Het was
eene indrukwekkende rede. en gemeente __ -,- __ '- __ __',~,+-, _

diep ontroerd was blijkt U_.....ll~.dat er haast 'z ,"
geen enkel gezigt was, . de traneD niet HED~ is ons;eelJ.,. odntje geboren.
biggelden.· , i . i .'
• a doop van den dienst ZEerw. nr' ..' I ,0. BASSON.
zocht van den ka,nsel te toen hem een liT. JJAS~ON
adres aangeboden .erd; door den I geb. loulx-rt.

; Kerkeriad en de leden der 1 hem' Achter Pa&l'l, den 12 1880.----

bunnen voof(aad elI' het
~

OP HET ADRES: . .

oIij;JI;.L_'I.M~...,che: M'eubelbazaarZuid
: $8, 00,
.B.-Op "fma.", ;.ijn .rd1 ral WOi~f!1J leru;bda.. .

,

ark~straat, Ka\~I'stad~
lIn"fN!.Pr.le Oa1alognuen te yeH rijlJeo. Prijs IIrie Sll1iling', ".Il

.Koop't "IW teu or- f."~' I All 'kei ••

•

•

bi
Jd

li

bi,
m,

]

de
IC

,

I
D
Il
III
t.
E
Jl

J

J

01
}!
'B
P
J~
E
el
si
ai
II


	gray00502.pdf
	gray00501.pdf
	gray00500.pdf
	gray00499.pdf

