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welbebagen, door S,,'1\I. Hick. Beach aan Gourerueur
Frere medegedeeld.

Ds TW.£li HOLLAND8OHB 8CHI!PKl'1, die tbAlJlI iD
de _-\.Igobaalligli'en, de Tr~R en de JoIaa1l1ln, II)n ~
inapekteerd
eD; naar de E. P. Herald verD.ml,
iD
seer slechten .tut bevondeD. Een verdere inapekue,
in deae week te worden gehoddeD, woeL over hUD lol
bealie86n.

HRBBsT.-De

EN CO.

Mel 25 -GroenrivIll)",
Malmesbo
e~ Ló8se ('oedet'en, van G Stewart
MeI. 26 -Ceres,

hooger beroep
t.e begiDne~ op
Juni).
:
EBN ztAAR, VIlRt.U<8.-Het
IIpijt ons te hocren
dat op vflrledeh Vr~Jdag 80 Angora bokken te Klipkmal, Vlêkpoort, dopr dan:hhkll8m
gedood werde, .
Zij waren het ~Igeodum VAn den heer A. Lombeard.
De dieren Iwaren pa!! geachbren.-AfrikanM'.
N4AR EURo1'4.-De
beer Me. Donald,
aaU de norml\alechool "I bier, nrtrok
ee!'lrieteren per 'Ml\IIlboot ~~r Eurof'l. Ziekte noodaaakte
bem da iand te \"erlateft,. Een tIllrijke
9an
leerlingen deed hem lli~eIWle.

EN

Cornelius

Qr;aaff-':RM"d AdllfftiHr
legt:verMmen dat dele m{jDbeer, die IIlreede meer
dan eeue in on. maptraa*"bof gefigureerd beert, li'Sarreeteerd is of! d~ aanklagt nn diefIltal van .nÏlZ'e
aao een boer in hel distrikt Richmond toeb&hoorende

"'Ij

OMen.

__

GUNIS

en

A!NDIlBlll(.

Dit wu een motie om de reapondenten reden op te
doen ge'l'en waarom, hun Diet you warden belet Ills
I
ledF,n ran den AfdeelinjZS ..... d 'l'an NllmaqllAland op~
treilen op groDd dat &Ij niet bet vereiechte vastgoed
qlLIUEIU,,"'lnD
betalJen om als ZoodaDljl' ll'ekwaliJieeerd te zl,n.
dere
QIl88DS.
~dv.
Leonard veracheeJl voor den. applicant en
die
A..h. In~~ voor den n;epond.nt, G~nma.
__
d
GeDolll _
sonder &liD t<leetemmlo$C gekoaen, bad
£100 ~
geÁn deelgenomeD
aan de ,errigtio!(en
vaD den lUuui,
b t
eo Iwu reed. bIJ drie achtenol,ende
bijeenkomsten af.
opew~.i" aew_f,
~dat bij hadongebouden
lid te ZIJD.
deaarVIlD
"'"'1'''.
rd:r.
d
fd'
voordat biJ Tan de t.e!len ....oo ~e moue WM on PT·
& eerig)\ !leworden.
Het Hof meedde da~ pen men, JI~
le ongt"- al. leden geko&lln InJn vvvr 68DAfdee'injl'8rf\"d,
rnasr
.Iel~aelmcle
die Ilill l.lOdanlll' niet 'tt'llden dienst doe I, I!dllO ,.I.
ISIIkt lJaren om af te treden.
De IIppllCfttl~ Wdrl
tt"'lI'.talln en ~de Iroat.etl moe.ten betaald word ..n door
de reeponrlP~f"I
Het Hu! c. ~u.agde bierop tot Dingadilg

te.l

HKT
tweemaal

leeraar

10 M..i 1880.

HArt,

.:!

oni
vooral

VERTREK

Ceres~

ATIB8.

WiUiam

W. P. Oloete, Damel Jacobu van Tocder, laaac
]ol'lannea
Vao Booijen, overlevende echtgl!noot R
E. MeNaagbtoD, Robert Blak. en O. Gllderrhl118.

Mei,'

26

werden

~i:~.·~~~~~~td
t

I

DINGSDAG,
liB If.ABILLA,C W.

18 MEI.

,

DBlJl(M1)~O

Adn. Leonard en Inn.,. 900r eischer ] Prok Generaal eo Adv Jones Tour "erweerder.
I
HeDry M.nUlIe
.telde door middel 'IIIlO deze aktie
teileD Robert
Drummond
te Blanco ell~ eisch I n om
£:250(1,
¥(.egeua Ifele..ten ecbade door kq'Jtraknerbreking, en om indieninll'
"an ltene reketucy.
Oe ZRl\k
bad i'lOreprotlkl'b)k j!'~len~ voor het Rul dgll-1n I.> ~[Jt
te George, do-r betW'elk een comml~n8
wns Mn.! ësteld om geluljlenÏ!lln
te_WlI!neu, terwijl de k ",~811e
vali rekollllDl!' nAaf il IJ hetlr le SlI ..ur 'I'''rw It·U "'_.
De heer le Bueur bad %lj!] rapport Ilire Iiend eli daart ..gen
werden nu door eiseher rersebeidene
objectien
gemIUIkt.
Ad<ouat
I.eonMd,
erkend bebbende,
dat de heer
le Sueur door beide ~rtljeD ll'e"mPDbak WeB IUIn~ee!eld, s-ue de posten W81\ftwen buwMr wrlrd jlemaalrt UIteen, en lae de deklaratie
voor, inboudende,
dat partijen In Mei 1878 een kontrakt hadden &MIlegaan Toor beL eoortseu en "liD e"n schoen- en laarsentRbriek In dil koleuie eli bet vt'stigein VIIn een tak
daar",an in Europa, 'lVerw&&l'ta eiscber iIlCb l)é~"even
sou om de noodize in~ nopen te dl'len en de ondernPRIlTll!' tot eland tf< bren!len.
Maar verW'eerder fBalde,
toen eiseher In EnllelaDd
was in ZIJn .. bij kontrakt
aangl!j!:lIl'Ie "erpligllnJ!
om de noodizs fo~deeD te leveren, en 'daarom
blld de laar&enrMbriek
met een
b"ho~rhjk 6AnLal produkt6n kunnen le.eren, loon"t
de ¥Ak Le met liep en ruder 'l'ertltoken was Tan bet
profijt. dAt ai) ...ooera lOU opgele'l't'rd hebben.
Htt pleit van 'l'u-eerder
'11'1111
de alllemeene ontken~ng;en apeclaal, du de ODaerUemlUI{ IU b.t eerste
JMr ~lIet m"er dan 2 pe~nt
0pi!el .. ~erd en dat t!lacher
niet !bt-boorliJk reKtInIDg gedaan bad
Henry de Manfutc werd AlIIgeIjJille ID het lange
en breede olld"rv".sgd
Bilt b:eei: dRaruIt d~t hiJ,
reeds In Blanco 8t'n IIIIIr&enfabriek' hebbend ... m..t
verweerd ..r ~",
':-nkt had &l\nsrev6AD Om in Rurt,pa
een ~k cl· '" l r ,.,.tig"D.
fil} had 1mb met dat
do ..l in JllJIJloïl:!
nur EDgeland belle~eo.
Hl} bRei
het ln"o~:hge voor de ondetoemmll'
DIet kunnen t.. ,t
eun~ bren,",D, cJrodat vsr","rder
io lI'ebráe W"S Il'blev~D de geld.n all te &enden. Hij b&d ~dung
biJ
"arweerdor
op reWlII8n aaogeilrongen,
mur te ~erlI'88f.. Het Il'e\'olg WM, .Qat bet verelllCbt~ IUInt.1
laarl&n ni.l kon gemaakt wQrden om de ond.ernemlDg
....ID.tjre'l'end te doen ziJD, terwi)l, alii de IlUik op beboorIjjken voet lledrenn
.u,
bet profilt ltetDlddeld
70 percent lOU Ijjn I!"tlweeat, mll&T dM moesten 70
pMr per dlljl gewllIlkt worden, terwijl de Wlost natuurliJk in dubbele mllte Ilinam met de IDwdere pr duklile der fabriek,
De vraag naar bet aTtlkel wae
onbeperkt,
mMr g~tuige bad ge'tllddeld
8Iecht.~:!J
pAar per dRg kuuneD maken.
Elechar
'WilS dour
allerlei tej(enspoeden
..n dour gebrek lUllI mldd.lell
ilJs"I"ent geworden;
en verweerder
had de machlnen. te BI.nco 10 den boedfJI gekocht
Het verbnor en konfraTerhoor "lUl den 81scher
11I~ld bet Hof het ovenge der Z1ttlDg bel~, waarna
bet ftlJ.'daagde toa Woensdag.

WOENSDAG, )9 MEI

'.

HET
.'

(Web$teTI ..4gentuut:)

10rt ElIsabetb,

18 Mei

De

bladen zijn vandaag
allen in de rouw
de vlaggen! waluJen nog halfstok
Het ge~ucht Wil ~t
l'eal'8(!)n en Blame
"aarachIJn~IJke
kandidateu
nloten liJn "oor
""kature
lp bet parlement
MOOI w~r

De tweede lellnjl
Secretarie
.oorgt>tte~
ell:
door het HU18 aangenomeD.
WoenedR«
JtoPII!::aXGT

eA

I
do
de

(Webg~
~gent".r )
onll"",re~L~nhelld m.t
bettuur,
h ...dden heD
, M08¥Il:Muu, 18 MOl
m bet Pretorluehe
en
De Prok -gen8J'1U\I,'d.
Maalboot
Pretoria van mldHag aangekomen
en
waren, te .erlaten , alleen
onderwerp ToorItellende,
zal van avon.:!. 008\,waart.8
vertrekken
I
.... nml"~I'.n,n In het AfrikMneepe 'karakop den leeet 'fan twee
BILLS
dle_:OD1~lIienlie Idamis te ~,oeken
dre.f hen,
(Web,t6r,
Agenwl£T)
wetten, die Tao Numw
te l8;rgen, om ergtDlIll een nog
Het wetsontwerp
betNfFendtl
Austr.he.
Het doel
Port Ehuootb,
19 Met
onfbe\r,nll,1 la,ddlatr,,.k een meuw brandpIlot
k 106ten en dAt tot WI):IlgIDg der Ppn.ioall1wet ",erae,D l'aD
komen lIMl eene groote m'''''.I''''i1JLJ1
heeehll'flDl< zreb "rlpNI~en
ea
lIeden
IS
door
de
Kamer
van
Koophandel
~p
Toor ben, die met
t'....'''r ..mmen
het LAgerhuIs onwsngen
en opsnen 100 Reeds R~n ~e Krokooene bnltpngewone
vergaderIlIg
eeue resolutie
gel~n
Tweede le:llng op
buitenland
ontYllnge
i1>Elgonll,en, zoolll~ WI] weten, de moei)eh)kTwee petllten werden ingediend
vastgesteld
om deelneming
Uit te drukken
!in
kom.t 'Rn den Raad
vlln bet voordeel
der trekkers
werden door de
brusr
over de Koonapn rter
die
telegrammen
llledlln
"''lJ1 EN DF. nF.ER FATI1n<0'l
het verhea
door de woouwo
en kInOeren
v.n
.~illt'8Ulllll!a,en
m0611elJjkbedeo
met
de
Kaffen
Pe heer Klrlcwo.,d diende eene
werden
')at WM de reden,
den heer !Paterson
door diens dood geleden
De
Iv!liAtll
..d'eiii
tfl'JrIl .... ,111'_ Van dur
naAr de .MalOpelTh! Thesaurier
Generaal
l'-'Ido te ""Iuo<e ,
Port ghzllbetbdC~"
:!\l1ll1lclpRl
Wl) 10 de Kolonie
bl]Y Uit
mooi n het gras grotlde er 10
Stedelijke Raad zal voor datzelfde doel biJeen
het u,!(elbU'1I door den Premier zou wordeu
de 'l'oor!(t'8teldd Stedelijke
v .. ph."tl."in''''An
uiterst acbmal
.Men
deed de reil. sieh zoo slecbt DIet
sit-Id, om, .u!\ een blijk hn nchtiug ann do nallej~~(lh- aanlleboden
bill omschreveu
komen
verwonderen, dat
oildlll'oeniende
Klalnn" bereikt
Bier
teme Till' den heer John Paterson, de werk
Er IS nog nieta bepaalds
bekend
omtrent
Da heer Solomon diende eene
dien toestand
Tan
door
eene
u.lnd'lri~rt!
tot een anderen dnl< op J.e schotten
Hl] zelf
Conllreglltl .nnle U nie vlln Zu
Kandidaten
voor de va1t&ture
langn}ke Inmmen UIt te
en lUet weIDI!!, wlld
Eluabeth
v!lIgaderd, tegen de uc~"'a,,,enlngl.po'll~:le
heel PRtNi\On dertiz laren lart!' j(fkend en
waar,..n
anderen kostelooe
genot hadden.
Om
MOOI "eer, maar "ann
en toen de trek In
Het
volsende
men \'i s
d~e bplhsaldeh)k
zI1n tijd ell energIe ten
van bet Gouvernemeot
de dosulken
te beschermen
mo ... t de wet dienen, en
De Pretoria IS a.angeltomen•
verecheldene
'WIII'en.
ala
een
Ilxtra
uitgegeven
de kol ome had (1w~otterd
Spreker
NI\ eemze kenDlageVlngen
dAarom werd ToorgeIteid, allelynn baiten de Kolonill
.c~tergelaten
BIJ al dl.
(WebBWi'S Agentuur)
Ra&(l eveDlo'ene de werkzaamheden
Kol'lDlllla Secretuns lenIge r!,,!cnni;,nUm
1Dtee~enaren
toegezonden
I
komende telegrafi&cbe b;ingtell een kopIeregt
v~or
sieh nog de !loorte, dl. met 'fereen volll~nden dag, en atelde derbalve v"rn.'THHI
lekeren
tijd te nrIeenen,
hiJ" ,-maar
daaro.er
LA.ATSTE'
NIEUWS
PER
TEltiEGRAAFr
King Wliham's
Town, 19 Mei
DE BILL OP DI
en tot lUln het Meer oe getot VrIJdAg, vpronderelellend~
spreker
moeet bet
HUil beecbikken-voor
uren
Met
KABEL
VIA ADEN; t
Vol belwaren gi og de
de rd~le leden Dondptdlll! 1I'ORTPclJI]nIIJk
Devitt,
die
wegens
geweerverkoop
door den
soodenige beeehermiog;
en ee~e andere, die !IAn de
bet
tot &liD den n'lD Gel uklrig
der"
et!lercnde
Ver,!lIdenog
zouden _,,,,a,.h'.n
magl!lt~t
van BuUerworth
gevonnlsd
was toi
ont1'Rngen nn telej<Tammen ,,!!rbood, luike dëpêcbes
balfweg bl] de SlebetoDdnft
onder~ • WEEjR
DRIE
BOOTEN
VAN D~ '1. A'MERIL
te '\Vollen
VIJf jaar jlevnngenlsstraf
• .heeft
sich beroepen
binnen lekeren
tiJd per telegraaf nrder de Kolonie
boeren,
die
reeds
t'Toeger
well'getrok"
CAN"
GEVONDEN
i
De Raad 'l'erdftRl<dfJdlenovereenk~m8tlg
tot
IQ te verspreiden, mpg-t men v~rwachten, dat het DIet
op Kliptl Bly tb, cu deze heeft de sententie
verIlcb g6veatll\,d badden bIl bet ",rood~
aan ondernemendemallnen\louontbreken.om
a"derd
ID twee JUllr met dwangarbeid
De MerZIJl ~I] den Dam nrdeelde
lacb de
DE r~E"R
JOHN
leleDlwlUlrdige
ll1~uwabengten
Uit bet bUItenland
cury zegt, dat vol~ns begroqLmg In de lAatste
voói\l'nIAri".i\1i
gedreven
door honger
Een geQP,
te 181'eren
,
zes maanden
1500 geweren
111 de Transkei
verdodr Kreling, vohl'de de MRkowlI ..
De heer Mam man rond bilt begweel der wet Uitp;edeelte glng nUf Rietfontein
kocht
zl~n, en dat voor een SOlder
van .£3
muntend,
maar hIJ Yleeade dRt bare bepahnll'en DIet
Albert&in
Onee trekker.
hadden Itch
kaan,
Kantoor
van de Zuid
waarde,
zeven
stuks vee belaald
wordt
Ook
na te komen WIlren, VQorondentellemllnd
kn]lft een
gedeel te gevoegd
lAnge de rl 'fler wai
Na eemge kellDlegenn~n
van voorstellen
Maandag
17 )iel 1880
te St Jobn moet die handel lovendig
zIJn
bUltenlllndech
tel('~rarn, welka inhoud hl) mededeelt
bet
oT6rvloedljl', maar de t&iteehll "hejl' beIl'oa
de heer Tennant het rapport III 'fan de Graaff
Zonoagnvolld
bad even
voorbij
de k8.'Zerno
aan anderen,
die Ilftauan gebruIk maken .oor .erD",r onZ4l courant
reeds Zaturd~
afgedrulct
bllre: .erwoeetlngen
dn vef!<lftlgde memgen onont.che MIlD1cll'lIlitellswet
apreldlDlI' naar andere bladen, wIe lOU dan atrafbaar
een gevecht
plaats tasseben de Fmgos en Kaf18, gqven
WIJ het volgende
verde~,l1leu~s'is
beerh)kén Ol. Van hier ,.Ini' de reis naat de RegenpallDe Kol S~cretaTla I"!lde eeruse d cu
Ill" P Het gebrek 1\1\0 j100dll telegrRmmen
lOU nn
fers,
daot gisteren
herhaald
werd
Omtrent
nen I be~ ~r.a- WAa dIlIIt volop en de re18 WAl Toonpo'"
tAfel e n stelde voor, dat ill gedrukt louden
extra
'"'
lelf overgaAn, Ria de kolonie er beter dan tegenwool300
zwarten
namen
er
deel
aau,
en
verscbeideoe
d,,!
tQt
BRn
Sadom
ell
Tebrae,
toen
de
koorl.8
0'
Zq'ndag
namiddag
ZIJn alhier ~legraomm,en
AIlDl<enornen
dig voor betalen kou, ea WIt bflllCbermllllllll 't lI'gedaar"an
dedeu ernstige kweuursn
op
DJelI"" 'lile elagtoffer,
eischte en het ne door eel! ontvllngen,
De beer um!l lecde ook, atlll(e ral'Jl'lTten
welker
gezamenhJke
IDj'holld h1erl>p
meen betreft,
hij kon lll"t lntlen, dRt tele:zrammen
ve heer t\yhtr o'f"1rbandlfde de "o''''p,'''''JI]ï!enllie
anor.t VII!) jÓfzleiLe bij groote II'l!t..len ettert Een g ...
daarop groottT aanlpl'8a1t hadden dan ~eschrtlven rapnederkomt,
•
,
wH
omtrent
de ontwapening
en stelde
porten en andere I belaQg-rrJke Blukken
De eige- deelte van dezen trek~ die bl) de Makowaa·nner
Djie van. de VIJC vermiste boottb der gezonIIfilQd~ld,
kwam bl)l)' !leh.el OD!, tien hl1l1gellnDe,ll
GRIQUALAND
WEST
naara VRn meuw,bladen
moesten daarvoer enneen.
"an vo' r
ken .American ZIJU op zee geVOl)oon
door lde
De heer Flemlng lelde, dRt 11111 II) lI'edrukt
groote, sommen betalen en toch bet a"Ullen, dllt die .tlerVflTL bIJna g9hll61 Uit V IIU rebrae glOg de reij! Senegal, een der maalbooteu
(WebKters
AgentulLr)
vaon
tJl1
Westknlst
n~lIr OkkoanjZ'o, WRllr een welIlIg koren bil de kafl'ets
d~ leden le met zouden zien voor het on
dadelijk
door andere bladen worden oY8rgenomen,
Ingeruild \Vf!M ell het overjZ'eble'f8ne der 10 bwagell~'ToeIj
de schlpbreukehugen
ve!li(t: aan boOrd
Kimberley,
15 Mm.
zonder dat bet dezen een penny koet
d~bat
Van hier ging de rel.
Het werd besloten dat deq drukker
waren en de SetJegal biJ de Kanat'tsche
Ell"nDe beer Solomon aprsll jlortelllk ten glll\st6 ,,"n neo 2.tll,~ bij dell Llek .olgde
De
InternatIOnale
Club
wordt
opgengt
Er
tot BoI~l"" w ..llr de kAffer! een .IJllndehike
bouduW
deu kwam.
gmg
ook (lat vnar"J,rg
"erlomn
den maatr&gll, d~en bl) hongnoodlg en wenscheh)k
lf! een
lDvloedrlJlce,
prlva.te
vergadenng
geftllnl'amllll, dl,cb de boeren
,ervulgden
hunDe reJa Gelqkklg
e"enwel
werden
zoowel ~e opvar~nacbtte
bouden,
waarbij
de Proka.renr-Generaal
en de
De beer Hofmllyt lilde, dat hl) de tweeJo lezlDg langa de grlmlen 'flIri OT"rnpaho.nd en Damata1and fn dell ~a.n dil SBilegal, als de .chmbreukehn~n
kwnme~
I!lndeh,k
Ifl
het
Cocoveld
'.Il,
waar
II)
hilt
waren, ten elDde een Liteor tegenwoordig
Wilde onderltjluneD,
IDlU\r )Ileend" d&t IIIIn bet ODtvan
rle
.dmencall
gered
op
één
na,
heer
JOHN
ontmoetten
De geheele
ran,ch
Iustltuut
te stichten
-Oe
Adr\lIntstrawerp nog eene Qtlpahng on~br ...k, namehJk deze, dllt eerat d"", hep~ Hl\ybtttel
P.lT~RSON, die, helaas,
ZIJU gl'Bf ,in de ~l"en
IWlUlr gew_t,
pelt- ell
t~ur
IS
uitgenood
19d
een
pubheke
vergadenng
behalve de
-qren voor het Kopler..gt (lP de plRRta rel~ \Vu onbeschrllfllJk
Toud
De Teuton, die pas bet eilalld Madeira
kOQrti!I,ekten ondér het vee, eehaareehte un lenn,..
nn
ontnngat
der wlegrarnmeu,
dllt regt t~~nover
bIJ te wonen
In Eugellllld
IS eene mljncomblllldellln,
atonden
den
ongelukkigen
trekken
ateea.
verlkten
had,
en
met
de
eerstger~da.
pa.8sagtllrs
de hlDnenlandeche
bladen "erlengd behoorde tt! worpagme geregIst
eerd, ten el1lde ,le Homestead te
in 'den wcI!' en meml!'mRRl !CrlJnade een RfeehawehJje
van de Amer,can aan
boord Teuétilfe
zou &llnden, bl}v met 24 uren voor elk" honderd miJlen, dIll
bewerken,
hcstaande
UIt 44 chums te BuItCondood bun tegeo
Het doorgetrokken
!add wordt be- doel:,
vodd op Canary
de sobie,m-eukelwgen
de verllChlllende andere steden van de pllUlt8 VRn ODltem
28 Chllms te t>ntolt8pan
zIJn verkocht
.oor I"ndbou~,
maar eeD
vangst nrwI)derd
llJI), Dqt , een K~"pstadl!Che cou- eebrevdn RIa oo«eeclukt
vall de Senegal en bragt dIe I~r
Mad.Ira
geworden
vu'
£35,000 . De zaak VII. • Graaft'
mUOI 'eldll&nbleden~e
voor den )l'l!'el'l Strull"og"l.
rant kreeg een telegr"lD
Mogt dllt blOuen 4B urell
terug,
waar ZIJ Zaturdag
a.aflkwl'iiJ~
n
Ton Platen lS u.lder her:uelllng
, het Hooge Hof
onrgesell1d
word<!n J;1111\T een courlInt op eeu pl"al.8 wordIIn ev~n III. oh(anten en sprlng- en gemebokktl ,
Oe hJst der aldns gereddeu
lf! Il.je
ikoedoet.
Illekoell6n
en
kameeien
ID
groote
hoeviflzal aanstaanden
Olllgsda.g fwten -1 enge'folge
dlB per poet drie d~en ,,,n Kaapetad verWilderd
t
1'assagI,pTB, Eerrte Klasse :-Al4,r»kaa
Lord
helien Il'fvo)1den, alemede hUlebokken en bulfele
pe
van de pogmg
om Walcsb
wlUkel te bestelen,
W1l8, dRn lOU 11e laatil!te courant bare KllapstRdache
LeWIS en ,ochtgen09te,
relll~en
Zijn bl) Ihun reul nn
b.t lagel nlj&l' mel vrou'fY en dochter,
laster mlD8tene !log e~n dA!{vooruit kunnen ZIJIl mtt
ZIJn verscheidene
wagens
bIlIten
bet
kamp
Nllt~out, 'l'ner.deb]k
bijgestAan door 4en heer Knrro, H~mpbrey,
Payne
en
zoon,
LeV!<f:B
loon,
(]ox,
bet laat8te teleg""fi.cue meu wa
gevIsIteerd
waaronder
VIJt vall het ,oUe van
die
bltl1
elln
wagen
met
O8IIIInen
proTland
leenae
n
H)'ide Dedlcke
Stephani,
Wtlli:~80n,
Man ,
De tweede lellnll werd dRarop aangenomen en bet
Mar arolle
dIe .5 lb krUid bevatten,
welke op
Te Natbout
werd alle hulp aan de r8lllllel'8 yerle6lld
comité bepaald op Vnjing,
den 28sten
Borl teo eb longejufvrouw
Qi>rdOlJ.l'
een onwettlge
WIJS varkregen
waren
en die
doot de bell'ren Deary, OIoete en Bu.bel
De laatfte
l'weede
Klau6
-M'Cnllocb,
t4breseb,
KraANNEXATIE VAN TBi\lllULAND EN GALBCKALAXD
btallit ben naar Waln8Chbaai,
v~n"lI&r lij na ,en
het merk van Waish droegen
Eemge Ka.ffers en
Seagers,
Gard en ~rdon
mallnd oP'lntbouda
naar Kupetad
rertroU:en
De mEI, N Ichols,
De Kol Sec verzocbt om de tweede lezlDg dezer
de mali die hun bet krUId v~rkoclit
heen, zIJn ID
!VmM Kla88e.-Smlth
en Zapt
dllt er nog, llleLtegeDa~nbill UI~.te stellen tot lUlnst WoeoadajZ', omdat de ver- verhlltel'll vprlekerdeu,
heebteDls
genomen'
Een boe"eelheld
hagel en
Dfficteren
-Walt,
JonelenDD~n
dil
de
door,estane
wederwaardtgbeden,
elln
lucbt
ellChte ItukkeD nog ~ntbraken
ARngenomen
een tal van kostbare
geweren
werden
dlgt biJ
ollder
de
Mbterge~levenen
bestaat
om
dieper
door
te
iMach1l1U8lep
-Trotmau
en OpWel!
DE JlIlGTEN
VAN XJlIJG8GEVANGENI\N
den wlDkcl ontdekt,
gereed om weggevoerd
te
d,Ill1.I!n en dat lRlld te nndea, W&Arnellr II} reede met
Matro.lllln -SWIft,
Powers,
~lton,
BurOp eene Haag vaD den beer InlDe antwoJrdde
de lIooveel op IlfeTlnll nrgeefl
worden
Oe dieven
waren
klaarbhJkehjk
gegelocbt bebben In het
rougbs.
Spter,
Jendie
en
Legge.
'
SecretarIl
yoor lnbqorllngIRk"n,
dat de GRleka brilp heel'llcbte bl] bun Tertrel'-mallf
stoord,
toen Zil bezig waT'€n ze weg te voeren
dat W88 reea.
':Stoken -Damel,
Redmond,
king,
Oram,
Tt\&d.beer Botman thllDs te !{D.llpetad bl] den zaebreelPl maand geleden. en daarom kondfln II] geIlDe
Wlbltlock,
Cook, Lllywhlte,
Ed*~d'eu
RUBsel
ker ged.etilleerd WA.B,niet ale gelangene,
en ook Dllll n!lAD"buYlge
nog Diet bekende bengten
meded~en. een gerelltelj)k
v~rhoor, mMr omdat hl] zIJn PII- leu-reel
H.ft'MeBterB -Royal,
Hatg~
Brack8tone,
koorte en de heer
Hl\yblttel,
die ..reer
role bad -.erbroken, en looder verlof naar Pondoll\nd
Bugden,
Blch,
Colhns,
Graves,
n!\ftr bét lAger vertrokken W&8, 1111 Dog eelllge meo'1'1'&8 gegaan-De
hr 80101ll0n stelde het adj urnement
ICb.n 'Wallronder ~n der Rcbtergehleven
loonl yan
M~Gabey,
TripP,
Gower,
Thorn.
ell de BofVERTREK
VAN DS " T:EUTON ..
t
""n bet HUil voor, om IIJO 'ftlriJ&.lng Uit te drukken,
den beer du TOit, met Itcb 10 ongeveer
tweemunmjlellteTejl
onr de enormiteit ,nn een man ln becbtenll te houDe
MaataohallPIJ
U ulon heeft Maandag
het
den t1}ila llaar KRlfpetad terug brlngen
Twee 'fan do VIJC booten zIJn ~
weg, en de
den londer "erbordeehng
dnor een bevOtl~d Hof volgendIl telegram
ontvangen
-+
FjrebTafid lf! ultgezondon
om Je
tel:>eken
Een lDtereee&nt debat ToljZ'de -Ue
heer Irune wnl
purban,
Natal, 17 MeI
!!Cberp In II]Re TerJntWaAtdlJlag
over de RegenIll!' eD

,.e-

''"u,

.s

VfETGEVENDE VERGADERING

41li

Mar

a:.ó

.s

1-h.t lang'll
!lt <lilt hIJ,
• n;£', met
I lrl'y,ur.,~
I b !pet
d~t

@I]

bBtl

, ll,~~n tut
ke was $I'll_NtIIng bIJ
aar ~e velht.fi untlll
rl~l!!lemlIl'g
wdj op b;ige~lddelil
no~ten 70
~ "inst IláIndfite pro~lliJel WilS
sleCht! 20
""'lj' door
lTli$dd~16.
de ~machl-

~

en felBCber

"!l, >.Waarna
"

~
~
~
ij
~
voort-

Id~

He"".

".r ~OQ ma~

i~t+UI5

In

Vrum-

I\A~

t fabn-

Il

'lf n <oor
ZJcljj filet te

Jr

~
• ~nard,
p I~nemen
rJ.. lt'1bet be'''7i onder
rdijnde 15
''''''Illt HIJ
\In~
De
ll'8t1!na d TIe
li Jn' <lorres-Il u§ Jemen,
r ~

Ann

p lilt !!Choe"J "Itt yolI rills
volIl~n~o voorI<0ilde kend nEi!lo wlnon~bankeIks liemaakt
w ~",en vervaPJtgelet
I 8t~t
moe,r !,{ij!dnreD
1nl ~11 Jallt
hoe!1eill, hiJ
dreM
toen
15

,)

~e.t

slap

rel!!Cbt
Illlevt>er

lOU

en" J;SOOO
Iln~ ef'l'8t 6
I "TIJ [, pere
el.t$:bt bAd
1 rljpl mond,
I

,!,ti"k

llI~t

I)~
lUID de
\ oo~ldarend

<l

t

DocqmenteD.

SPoon

WEG UITBREIDING

GESTOOKTE

!

710,

!la heE'r Huml\ll. vrdeg, wannoer de telegrftRf naar
CalflDlI\ vla Portenille
en PHllletb;irg gemaAkt 10.
worden
I
De he.r LIllIlg zelde:dllt de regen ng thallll van gevoelen wae, ~lIt ds lijd o'er Mllimesbury moest g~n
en epoedlg"lo).l bIJ een ~ooretel hltlromtrent doen
OP

DR GRKNZRN

De heer L,Vlne vroeg wanneer bet rspport over d~
vel hezen op de grenlell ter tRfel gelegd zou worden f
De Kol ~t'c lelde dat het nIet zoa klaar II]n 10
dele 8688IP.
!
Dit BttFnLSBIVlKll

De heer Blamel Vr<?eg, wat het Gouvernement
'fan
plaD WIl8 ti! doen mel de !fronden op de oostell]ke
oenn
van de Buffelsn Vier f
Da beer LIlIDg 1~I,i-e, dat dllt land waarllCbJ]nll}k
iebrulkt
zou worden lom macbmene
op te plMttenr
en dsarD" IÓU bet verhuurd worden
PUBLUIKE I&. ...TORKN TE OOBT
De beer BlaiDe wieg, of de pllblieke
DK

LONDSI'"

kanIPeen

IDe
Ver~derlDg
te W Orcc8tj)r,
over
het
Spoorwegtarlef,
was Zaturdag
ib weel wil van
dén zworen
ref,en
drnk
bezacItt
Algemeen
tégen bet tarief tin vast besloten
den 06880-

\Ot
:1

BRANDEWIJN

Bhiken8 de te~ tafel gelegde opgall'e is er III bst
'Raf 879 gestookt,
1,294,766 gallona brande'f"l)n,
tv~rvlln
voor het versterken vAn 1,631,400 ga)lona
"IJD 18 gebrUikt 60,416 ~lon~
'paRr! et.at ijoTfn
~n met 368,603,
dRn komen
RQbertllOn, 2091608,
I
Btellenbo!!Cb, 200,106,
Worcester,
133,171, Oudt&DE IJAIXAS.
bOQrn 112,732, LAdi8mlLb, 62,588, Graaff ~Inet,
De heer Ir'lne vroeg! of al de geweren lDgelenM
27Jl62 MaNneabury, 26,662, Pnne Albert, 2"~Oól,
door de loyale (Jalw,
reeda betaald wartJ;l, en ,Ei..,.p, 21,862, Swellendam,
17,902, Tulwb,
15;,400 r
WilIk tl]dsverloop er w8fl tUMCben deo Rfatllnd nn de
,,'''don,
1',760,
Rlveredale, Il 12,518,
'"
6898 UnIoDdale,
'''ill
dlj)!l34
geweren en dq datum VII:nbetllhDII'
George
8616
Ciaowl la~,
,n
owve Sec "foor Inboorlingen lrode dllt bet hun eIgen ~~r~, 6!IDI, P:ketber~, 4738, CalvIRla, 1190, Janej!D:VIlJ , 984 I Crndoek, 313, Somerset
008~ 304,
echuld WM IIle ZIJ bun; geld Diet ontJangeD badden
e
148, Mlddelbur!l',
76, Mo
hMi,
De Regeflng
bad alle' verelscbte
maatregelen
ge- lh,mllqualand,
Uitenb"lle,38
nomen
I
6NZE SPOORWEG-ONTV
ANGST
Tlti.ROBAAI'

VHBLIBzEJ

*

KOLom AAL N1!1tiW8

lOU gaan beha,rtlgen
De heer.M
J Louw WIlde
weten, of de Rege TUIg, maar 100 eenlg Iemand ]Ml
wt laar 10 kon jf8VRngBn l;iOl1den -De Prokureur Generaal, die Rf1l!.'lfo{ was geweeet, toen de heer Solomon lUlII lIet "oord wl\s,1 leverd!! lIen hefUge repliek
aan dien heer zoowel ~s aan den heer M Louw,
.taaode boudenli~,dlltde
negenn!!, volmaAkt regt hnd,
BotlDan 1111kJiJgegevl\Dgene aan te houden, lool&ng
haar ioed dacllt, eveneenl RIR de vorige Regellllff,
wier trouwe wltnd
de beer Solomon was geweest,
met korann ...gf\Vlln~tlllen en Rnderen had gedaanDe }jeer MerrlmaD leverde een breed ."erlge rephek
op de redevoenng
VIIOI den Prok GeD -De
Kot
see goot ohe op d'e Itorq,lIcbtljle watereI; met te ver"
tellen dat Batman welligt naar ZI]ne .Tlenden zou
wordeD teruggezonden

leDl&Jld

Il

~arlementj\ire

gaf te keDnen, ilat hl) BblmaBa belangen In het Hot

weri

PER TELEGRAAFKAB&L.

G:9r'f:td,

~e

.gcn
~rug te \teeren
Wege.ns
het ovedlJdell
va9 "en
heer John
D-tersoD , IS het Parlementaire,
dIner,
da.t de
L~
~
GouverlJeur
heden,
Mall:ndag a,pnd,
gegeven
zou hebben,
uItgesteld
tot W ~niDag
<

KAAPSCHE

met

lf! gtsteren
finaal van MAqelra verde paasegIers
van de .Am.er-.can

\,

De BaLmoral OCl8tle kwam
op den
14den
nvonds
te Plymouth
aan
De .d8t.lltic kwam
'II middags
den 15den
Plymouth
.aaD
De
wolverkoopmgell
zIJn tlJdehjk gesloten,
teu gevolge
der feestda;gen
Do volgende
ZIJD de
laatste
pnJzen,
dIe gemiddeld
voor goede Kaapscbe soorten beeteed werden
-Sneeuwwlt.te
la
Is 6£d,
vlies is 4td,
d, schoongemaakte
vetwol
9td
Deze verkooplugen
loopen af op
den Ssten
JunlJ
De wolgende
beginnen
op

's

HANP.JJlLBANK

Een Telegram
UIt PretorIa,
gedateerd
Zat urdag,
zegt,
dat 13 de laats~e~week
of Vler
geruchten
geloopen
hebben
QIIltrent
heVige
'Verhezen
door du C'ommerCla t~ Bian k a Id aar
be
geleden,
dat het gerucbt
c"e~el
het
drag
lt
ver bOlen do werkehJ ke 8chn~
, ongerakend
flog de
8ekurltel~en
P goëd gezag
wordt.
verzekerd,
dat de B~k
eeD \"ert'ies
geleden
heeft
maar
biJ lange
n~ Diet too groot

.st.e

In 1879 wt'rden op de Wt.$UllJke
Spoot1Weflm als gez.egd was
630 114 Lrelnml]len afgelegd, dl,
96,098 meer dan
lO lB78
tegen eelle ullj1:&Venn Is 2 Ud per ml]I,
KAAPKOLON~
te eno'f~r 11 1,33d III 1878
De ontvaDg'«Wn be1
a!ellen
£232,&12, gevende 7a 460d per mIJl, teien
£178689
18a of &.! 830<1. per DlIII UI 1878
De
(Websters Ag niutDt)
trtffi~k-ultgllVe'q
bedroegen £38,693 ~,d
I , f:9,039 \
Port Elhalbeth, 17 Mei
meer dan ID l868
De ontnn~et
per 'dtoptn'd818'"7')81
Groote SpIjt wordt bier gp;voéld over den (lood
lOa 6d d
.£43
r aD In
--,
~ro6jl'
£722
den~' vall D:::t
de heer Dell: van den heer Paterson
Ovetalllangen
de vlagh!ltg~lll!:
S~pl\I'l~e:"achouwt'
gen halfstok
Veel 8ympha~le
1Vorat er gevoeld
ala~eerd
vre.N!edooll~l)ken
en MI'ddenllJfldscMn;
Toor ZIJnll familll'
Tot nog it~wordt
nog geen
, epo!~~are:::
1879 IIfgelegd 565,340 trelomllleD,
lopvolger
voor bpt Parleml'ln~
genoemd
Het
en werd verdl~nr, £]86,399,
of £687 1& M per verhel
geleden
door de Pl10vRlent AssurantIe.....opende ml)l, :tegen £727 1511 9d In l~
d maat8~happIJ,
door het lInken
f&tl de Amencall,
,,_
d n Oon Lunden _ QueendQ1rm b
~ wer
£,
O~ e
r ontvan en £58,263 of £613 &-)"lr
bedrllllgt
!:lt4
•
,1
TOOr ed~~r
mljlwe:d
er ~lp .. ht8 58 BSód opgeVan
Zaturdll.g
nacHt tot g~n
avond laat
lP~ t te en
li 4:jl ID 1;37"0
zIJn er zware
regens
gevall&ll
Te Zuurpoort
'b ~~I) !et Uit de bovenataande
opgaven, dat de VIel een zware sneenwstorm
,
sneeuw
la.g t8
:Welteb]ke Spoorwegen nog de voordeeligBt. ZI]n
drum boog
]

l:a:

Teut01l

te

8t

TRANSVAAL ~
DB

De
tr6kken

te

den l7den

Augllstus

Gemengde Berigten.
HOE IN JI!VBOPA GBZ'WfNDRLn 'WoaDT
Voor e8nlgen u)d zooa. lekere heer L., le PanJl,
dWlcnden Clrculaires
rond, WIllllrID hl} de aan.taande
opnebbng
van een Franeeh-Amenkaaneeh
kantoor
berichtte
In dltle Circulaires vroeg hl) tevens correa-

a

pondenten, tegen een mBIIDdehlkseh aalam VIID 100
200 fr Voor die betrekkIDg
meldden
ZIch rUlm
dnedllllend
perlODeI; aBn. L antwoordde allen, dat
Il} door den !$lid ,an
edmlD18traue
tot corr_
ponden ten wIlren benoemd,
en dat de boekjes met
de namen der klanten, Uie ZIJ besoeken moeaten,
hlln weldra ~:zondeu
10uden worden,
om ecbter
die boek)ee te ~omen
moeet leder corre8pondent
een som van fr lu per
poetwl8lCl
O'ferlendeD.
NatulUhjk
,oldeden 111de sollicitanten Rl\ll die Toorwaarde en wadl\ten
daarna met oligeduld de touendlnll der boekje.
nf Mllllr er verliepen
dagen eD
I ,.eken,
londer dat ZIJ tete 'fall de ZIU\J( noorden, eD
I toen ~mmlgen n ;ft!l ;~~
Pan~e f~en~m
aan
I hetd " reanl "bat et te
- merl,.lUIrd bunandt~~
na ere I IC wgea
V~rDelDen,
e
I gezegd,
dat <le heer L 'flin liJn pilin had algenen,
en
en UIt PRrt)! vertrokken
was, zon,der dat ?I wid
wD.lll'heen Na~uurhJk
b~d bl] de ,,11000 fr YAn ZIJD
taln}ke alaehliC!lere mllegeuvwen
IJe nasponngen
der politie waren tot nog t.oe vruchtelOO!

door

ODtV8~D

nn,d",..H,t.I ... kftniltp, ..~t deo Sattn

Juni)

9O.J~ta(le~'~~~ettDi~"~reioo~~ndhou~o

van

door Mod~

"':"~f~r-IS~I!Qeubcl_

tot

te SomerlMlt West.
over ~eDl>urg

,

:den

.en' H8erhiJ"

I!D

hod6"-Wn
; Mar ,jllia dit
;Jaier oR sarde
.pie.
Hoe wo
: heid el!' blydschap !....,'"'inn' ••
l-~urig~
omatanlligbede
'Omstal\digbede
DO!!i velll
" e beul(e
MD, w.rondel'
O~
vr~~e. ,~ugI OnIl&IJ~djigllelle,
I wat n~'vortdureDdJ 'f8rbl~n~
.e.k
I en Afrikaners en alJe 8I\me, ",er}ting ID
i O!p8tandigbede watl ana h4 bJ_
by die
~i ges~ied is in diel naam illn flur, nn
f betkaaQl'd WIlSom on.
lojR3e (I.!Iderdane
! Omat.aridigbede. WRt die ~artgrief no C1J.e,j{}:pI'''!{Ii8
en va;terUw3Iiwen~
Afrijlene:r, en.
, Baar, fit God M iVorstlp oar 01111
getitel
I ,8taudilWede wat ml!ni« ~
lilt bloei en
t lat weo!!l! OmáItncijgbed&f-O~
kort te
t,pvocl
nn ODS vriljde nie; v ..
te
i'ons noo:p om met woord eli daad llL~
harte ~ym~u-r
OPea ' T81f'OD.Ir5IT"'"
i halle vjJh ..id beroqfde la~l!DOte,
, ,
j mnde bi 'rranavwt
Duiom
te meer i.
ODS n
hbeboef1e
vaD ons !bart, $ ÓM 'friDde w1tlkom te
: hiet in ons midde,
wil Olll!' alles doen ~ inion.
: 'Term0ll!!! ia, om bult-e IMJJ~
~Jeojg
en bullel ver~l,yt
, in ona midde angeiJaam te mAAk, onder did oertui, gitll d.~ gedl'eldé ~mart alegt balwe emart ~.
II
'Onder,deelneminl'&an
b~lelot,
verbeul< dit:ollspm
141 zien' dat oase ·r&DS\"blll6. Broeders,
'biii lit-me
menere: Kruger en ouherilllen
persoonlike 0i?'1JBrln.1I'
, te gr~
ag, waRr I die belange VIIDLaud en J,ol~ dit
; eis Ilie,' mar vGlhtu-deDd.\ voortgllAt em op 'p Treed: ,ame WIjze, langs die weg tan konatitll8ÏoDele midtelJ,
: ta ~.rkiij
wa~ b~le on"ettig
eo deur Te~
,oot.
i,iroofd u-bulle
oDllfbanaelikbeid.
En aolang Im halle
van de
J op die ,weg TOrtgjlat kali hulle OB ona simjJlltie en goederen .d' ... pun,tiA
i medeweJking
rek.ed.:
'
!
Toren bij
:
Van harte hoop !en 'ferlang oos dat ons, P~leaient
kondigd,
en mt,tlllll'.nét_lllde
'beslis mag, weier, om
te tré tot en deellte Dpem weder ......ren vele
o an
'n Konfereoaiel tot ~sprekeD
'an 'u S~d Afri- uit de omlijNend,
! ban_
Unie,
ve~geil'lI'~rdigers
aal. deelmerkten wij onder
Deem 'faD '0 opgedronge ell dear die meerder~eld fVan lie en Ali ng, parlemeDt41edeil
f me bevolking Di,! ~rke_nd !Regt~g., wat dUI die to~k II'8nwoordig waren voorts 0:';.
I'Die verteenwoordIg,
rue, ;1ef'lnJI St\' Bartie [Frere ID A. le Rosx, M. de Vae,
i IYD ooepingere.de 8,11 gezeg h~~: II Di. b.ij ?itpem,n~.
Standen, C. en W. HaU, J.
I heid \~ kwestie t,r oerwegtng en beelissln~ 1'1~ die Meiring, Dirk Moiring,
I be~kin,g,"
.!
'
.,:
'I.
Erumus,
J. Joabe~t, J.
' Dat onse hwe Heer en, Almagng.e H~'I!I!eDi die H. Perkins, 'V. Burton,
I
. d
$
l...aB
Freialich~
n" VIIDonse ?no e met' yn guOl en seen F-e
balf vier werd de ..."1i'I!.j1erlitJl
r
OOD/ is die wens en beJde van deelnemende ,
yoorstel "&II deD heer H.
Ife1I8C()Ddeel'd
rI L.uiDGBNOTB, :BLOBD,n1U1U'1I
BN VIlDID~
"
'
deo heer: J. W. H. Meiriog,
,
A. ~00JlRI(B8,
V,Q.M.,
Bijl den voorlÏiterstoel
in.-De
V!""... ;ttJ'P
P. A. LJ> Roux,
I
""rteDti. Toor, volgen8 welke ae Y"'_li~rina
J ~ S.
VlLLlEBS,
eengeroepen en ..ette in
,
J. 1. DU Torr,
Iedereen,
..eide bij, wu
':
,&
135 IlIidet~.
weg tarief, .ooal.
het nil op
:'
Heden middag cim i vidr ure 'fond er eene :publieke
in teepaaing Will, ve.1 te hoog
: ,'f8rgad~ng
plaaL!:in het ;Gijlllnasi.uUl,
ten:~indj, ÏD- ti. met de plaAt8en, sliflt bij
, Iiebtingen
te
oohaDgell
van de boTenj!!enotUDde eneed.
De vracht voor een 'aak
heéren ómttent de' Trao81-aalache
saken.
Er w"ren
naar Kupetad
.tond lt'elijk met
e~ tna:eehen de aod en 400 mensehen tegon!wooroil,
ceeter naar Kaaptltad;
dit
waaronder eenige 'der voQTnaamste ingezetenen: tan
soat maar ook 'Foor andere
ons dorp.
,
,
:
Koloniale
produkten
WM
onl~..ei~tel~d,
op voorstel van lien heer P. Fsure, g~ndeerd
drukte de hoop uit, dat
door dën heer D, E. du TQ),t. Sr., werd de beer J. S. deo voortgebragt,
die
de Vill,iers tot Voqrsister )gekozen.
i
h.re Werken souden oyeP1nlg·en"ld.t
'De Voor~tter oPende de verp4ering
dool'[' de ."Dverlaging
van tariet noodsakelijk]
we~gt$
met liet 'doel der nrgadering
beken~ :., 'FanopbrengatwuIlÁJa01
.... ,.phnn.t ..d
makeo.
Hij zou piet v~1 zeggen, maa~ ~pur. l : ~,"b.t op e.ne
en .'
aan de leden der deputatie O'fSrlateD om lnli(ch., I
deo, bield als een nat.orlilk
te gev~ omtrent TTaDllvaalacBe zaken.
V~rvol~e!,~
ap.
.
.
i
heette 'hij de de~ut.alie :hartillijk welkom bit.-m
~ heer Heatlie
stelde hierop.jde
'fan de faarl en W~liDgtoD.
'IU1111
Toor, welke geMCOndeerd
i' De heer Piet Joubert ~m Yerl'olgeD' b~t w&>rd Button.
.
f~en lei dl', dat ofsehoon velen der aaDweligen,Teel:omu Deze vergadenng
stemt ten
I trent dil 1 raDSV aa I '!l"booril hadden, hij echter ~wij. delwijze v.an bet Parliament.
i f.lde,
of allen wel ~p de-hoogte van zakeD w'ren., Hij commissie le ~noemen,
ten
en zijne twee vrienden
w"ren bereid allen twfijfel
vntebtloonen ID overwegmg te
omtren] oDregtvAA~digbeia l'~
de annentie
nin de geerd worden op de W
Tranavaal op te h~ldereDii Zij I~~den de waat.beid
maar zou e.r .wiUen bijt
.
. .
Ipreken, I:oowel tageu Trieud als 'l'ljllnd.
elk punt
deze commlJllle vugJlDd
getuIgenis
ID te
louden zij opheldieringen'
geven.
Hij be~ankte de r?pen
nn praktiaehe. ~rfonen"
voomamél~jk
stainwoners van de Paarl vpor do goede onhaDgJlt en tlonechefs, Tan onderundIDg,
W~I! leker dIe persovrieodelijkheid,
hun betoond.
I:
neD zi,jn, waarop men bet b:est vllrtrouwelll kaD, ten
Dil heer Pnul Krllger zaide, dllt indieD de Tran.
einde het comit~ ot de commiaaÏéj in suiat te 8iellón,
'fAllI Il!lve de oorIlUIk was' nil de Bnnex&tifl. dll:aaneen redelijken prijs le bepalen vqar het .anoer
vlln
wezigen niet Doodijl haddeD voor hem te bldderi, en "oederen,
W&«8DS eD vé4.
,
ala loyale onderdBnen
van
de Koningib koilden
Spreker
we~s op b.t II'roo~ verli.,
dat
nu
zij Diet toelateo dJ~t.die ilek op bODbleef maten.
_ door bet p.ubliek en ~. ~egeripg,
geleden
w:erd
Vr. J<>ri_o weIdde vervolgeDs UIt over d~ onrejlt
w~ens
dIt
hooge
tanef.:
Voorleden
)Ur
vaardigheid
van de anDd*tie ,van de Tra08'l'aal. I Hij
wareD te Worcester
tusechen de: drie en vier ~ODgevoerde zjch zeer' verontwaardigd
over de on~e~
derd wagens
Iremaakt,
all.n 'ljeatemd
om in het
vaardigheid Tan d~ anneXl'iie, en brllgt velell bewijeTrao.vaaleche
of Vrijstaat8ebe
Y:8rkocbt te wordeD.
ponten voor den dilg om ~jo gevQelen te 8ta!6D.: Hij
Deze wageDI, iD plAats vaD vervq..rd te worden per
verkl ....rde zich ten llUltllie bereid om aUe n:ageD
trein tat nur Beaufort
Weat, it'areD wegen8 het
die er jledaan mo~ten wcirden te beantwoorjlen.l
hoog tarief genooduakt,
de moe~Jelijke Kal100 door
De Voo"il.ter
verzoch't velVvlgena de vetgad'ring
te trek.ken,
w&ar schaarscbt .. T"O firM en gebrek
om zich niet door vreestte
láten weerbouden, tulke
aan water den o,ert~t
zeer bjlmoeijlijkteD.
Het
'Vlagen te doeo, 'f!t'II&rop,zij inlichtiogan
verlaDgde,
verli.
fAn TeO en al de moejjeli,j~heden
in aanmerdaar de deputatie: bereld'waa daarop te aD,wootden,
king geDomen, tl'9kken de "6rliloopJJre met hUDne
8D zij ,moeateD all 10yaJê ondud8nen
trach,tenldele
wagen. liever door deze woe.tenij; daD de ontsettende
klad in de geschiedenis v~n Engeland Dit te wisaëbeD.
prijzeD op den spoorweg
te hEItalen. Van al die
De heer J. J. Marais wilde weten, in boe !Vene bet
wagem,
die bier gemaakt werden, W&8 naau.elijk.
i Trannaaleche
GouverDement
be~ r~t
h~ o~ te eeD dozijD JH;r spoor verv~rd.
,
I ,seggen
dat de boereD Secocoem niet konillll over·
De reslJluUo werd uoaDlem aaD~enomen.
i m~tlteteD.
;
,,
De heer J. G. Freielicb IItelde,hierop de volgeode
De heer Kruger antwoÓrdende. zeide dat; het nieL! resolutio "oor, getl8C(ondeerd doo~ Ulln beer Cb. Hall :
an~ers dan vernwl, bedtog eB leogentaal ,'fu.
Hij
"D&t volgeOl de opinio der "eb-gadering de tegen~
dwdd", Ter~olgeDs &aB, dat o~k de,bewerl"!!, dat de
woordige
buitensporige
TTIIébtlo(,neD op de WesteTraDsvul.
tijdens de aDnexatle bankroet ru, eene
lijke 'poorwegeu
den voorUltg,,*,g 'Rn. het laDd in
onwaarbeId WIUl,
: ' ••
I
bet algemeen in deD weg Stlll\lI, in zoo vern
zij
op eeDe,v.raag un den," oofZltter, waar~ IOOYe- strekken (lm te concurreren met de pllJdukten der
leD de petitie ~en voord;ele vBp de anDex ...tl~ geteeve'I!I!ChiUende distrikten, in plAaL! :dat ZIJ de gelegenkend hAddeo, zeidOl!de heel Joubert, dat hetlnlet Waal' beid aanbieden
om bit verbouteD
er van ,.n
te
WIUI.
,Lijsten wareD ui~,zonden
te,r,teekonIng andel. moedigen."
i
de TntnevRaleche
boeren:
Deae hJ8ten ~areri van
....
:
.,.'
drieerlti
aard. Vóór dé I\nneXiltid VAn Thans' .. 1 '
D. heer Perkins selde, dat bIJ ~n nrgehJking
geI tegen
dezelve j en voor diep:e,nen die DOch rlJDr noch maakt had tuaechen dd 1'encbi~,ende
priJlen
'oor
; ~en dilanne:utiewaren.
alII-lid vao de comlXliasieom
'l'enoor vac, ,goe~ereD over de )~ren 1877, 1878 en
'dezl! crldt'rteekeninp:en
nll~t&RlUID,wu bij op de &erate 1880, en bl) Wl,I~e, de 7ergaden~g jlaame eena ~~.
i bijeenkpmat in de TraD!V",,] gebouden tegeDwoordig,
tooDen, boa de .prlJlelHoen ~~ndf~'
Veor brandeWIjn
, t!!I bi) 'ond
dat 6,ó{J1 o1)tevredeD waren met de IIn- W&8de yracbt ID 1~77-187~
118.1 8d. per10D j voor
DeXaU6j 300 tevreden,
eb dllt 260 ale neubaal had. lt'rOOD,t:en Se. 6d" .oor bOlden IIn vellen, 118. 6d, j
deo, geteékeod,
Eeni~e lij.et~D wareD toen ndg af.
Toor IJlt_ren p<:ltten, 208, ~ voor algllrueeoe koopwaren,
weZl"', w...lke naderhand 'bet !retal perwollenl teg!!n de lIs. Bd." voor olie, 118., vovr ~~ftppeleD,
lb, Bd.;
al'nexatie tot 7018 verme~Tdetden,
Toen bij in Elijlevoor rozlJnell, 1&. 6d.; ,!oor nJ8t, l1s. Bd, j voor
land was, ging bij delijst.n
na die daarbeen gewnde.
lOut, 1&. 6d, j voor WIJn, 1&.1 6d. j voor wagen,!,aren ten voord8i'le vail de annexatie,
en onder
bout, lis. Bd.; voor lI'eWIU!llC~eDwol, 118. Bd.; vooi'
de name u dAarO~ gete...kend Valid bij den l'aam van vet~ol,
lIe. 8d;.; yoor mat::hlDene, £1 Is. 3d.; Toor
F, J '. Joubert
W akker.t~m.
Daar bij d~ ewige
pa~Jea, la.. 5d. lD 1879,
eD 18..: W. tbans.
De
S!~lreerde
persoon van lllen naam 'WU op genoemde
pnJlen,
glnS' 8preker voort!, ~
nu gechaf!leerd
plaats. baalde hij bet feit aan om de onecllitbeid te werd.D, kODden geen ,e'lI'8lijkinl!'
met de ouosten
1IOOnen nn
do handteek~ningeD op die lijeijeo, . Hij
van ver!oer
ptlr O'Menwagen d~~tIlAn, want men
ftaf Te"o}p:p.na ook een 'antwoord op de vraat Vlln moe.t DIet vergeten, dat de 't'ersehilleDde goederen
aen beer J. J. Marai •. j Onder anderen ~erkte hij bier lIan het 8tatio~ afgeleverd w~rden, en dus kwaIlO@' 'Mn, dat ge ..~
wai, dllt de Transvaal! ten tijde men daarop nog de onkoaten om lt! van dAllr naar de
'fan "de annuAtie bankroet WM, docb dat e!l toeb nOj!: r"!fl8ktieve
winkelá en pakhuiub
te Tervoeren. De
lien h41ve krooD in de ecb.tlrist
OTer wj8J, I-ord
priJ' 91\11 venoer pel waglIn voor' aUe goederen van
(jJal1larYOD bad J.;;100,ooo ,aD het Britecbe (iouverneK8Aptltad nnar . Worcllllte'r WilS 2,. 6d. per 100 lb"
ment geleend, en waartoe WIUI bet geld ,ebruikt r bebalve VOOl'hUISraad, eo nu de apoorw!'g IIl1ngelegd
Ten .l1te
om tr~pen
naar .de TraDsual te .,oeren,
wu, bad men ge,~acht, met,den ,rein veel ~oedkoo&8n eUide bao sch!ri.i aaD~ te jagen, betgeerl £16000
per vervoer te kn]gen;
doch bet olDle.keerde
w ..
'koelte.>. £8000, aqu ge~1 ~
worden ,om ieen tele- gebleko!D! ,en v,,~, Tooraitc'ani!' opidit puut kon .leen
rnaffiJiie
aan te 'eggeD; dle, nu deM"'e I klaar is .prake &lJo. HIJ lOU dan ook In.t bart en lIel de
£40,~ .nette. Vele maer,e onnutte aitriTOft wer-: ~Iutie
onderateuDen en maakte QDg de o_'merkinl!',
'den er femukt.
Sprekel' dacht, dat nog mett dan één dat lOO ala d.e ~en
nu stonden, ide prijzen hooger
'U'aaD lou vallen O'fer de onregtv&llrdige ha+delwijlll
waren dao h~'lntlg jlW' g~edllD.
!
.~
Etjgeland
en' dat uOl!' eenmaal diegentWl, dio de
De resolutie werd un"mem ~ngtnomen.
obfZGlllli' van de annentiB'waf'ln,.den
toorll'iTRD God
~ beer J. &am.n ateldillue.rop' de Tolgend. reaoloudenlreTotleD.;
luue voor:
,
'De i"eer D. F. dil T~ji" &., vraag inllcbtiogen
.. Dat de tegenwoordige
hooge ivrachtl00Dea
d~n
,lntrenlj'd8O \)~ven~ndel,~.di.:
ges8fld WAil ronder de tegenwoor4igen land
die IIlRn den spoorweg
, yorige ~epobliek ~eerséJlt
te hebbe~,
p
waneD, beletteo daarvan
ite makeD, 0.. bUD
1' Jou~
ant1!'OOrdde, dat IDdieD;lrinderen
gevog9lte, groente enz. naar
málikt te lenden."
'
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,TiJ ,EBDEN IIAII h,.t Publiek van doe Kaapst~d
en de BUllen
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Geo
•
,:I]], uat zij h~IlI,e Gehouwen
aanmerkelijk
rergroot
hel>ben
tot b.,t .. re .. laB~ing
van
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~'~I~ uitgehrl'lden,
voorrlll\d,
~l.'lken
zij '~elusL
~~l,~ell
laobevelen,
dur
allt',Atli~~len
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-'Ho,,{j ,droog h"ut gem ..akt 1.1.111, ge~chlkt
":Ol')( dl~ khmaat.
Oe el~ell&llf8,
vere Ja)ren lang
~om~orp
,.'
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'~eie"
handel
gedre,ven
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I
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. : 'GQEOE
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Daart!nbo~'ell
ziJII
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V OOR KONT AN'U G EUD te verk()()peo,
het ~\elI.; ~ell iill alaat
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CH.
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'1
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~ W A OE .S
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1
, ;. Hf't Publiek
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ONTSCHEPEN! TRANS:
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R wordt: door verScljeidéne
pe1'5Otlen, die
gevoele~
h~
nOOdzakelijk
het is, meer
Arbeiders
in 4eze Kolonie
te brengen,
voorge·
steld, dat een lI'&ótal di,n,tboden
uit China moe~
worden inge'f~rd,
en i1at er schikkiDgen
me'
het GOIlVel'DOmentmoeten
worden
gemaakt:
voor don jnv~r
vaJ) Ide£e k1Asae nn
Arbeiders.
Geticllreveni i.aniOek~n, bet getal en de,soort
van ~anige!
Dienttbódell
opge'fende,
moeten
:zoo vroe,g, mogelijk'worden
,ingezonden
aan de
OndergéteekeMen.
"
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eli in te d
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De h~reD, '
leden der commise
had,
opgete"ltend,
er w.iDil
lUllt in te iMb'ben;
lood ..t dit
io het water viljl.
NA eeb wodrd van dank &an deD Voorsitter ging
de vergadering
uiteeD.
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Blommestein
p:eloofde
hetjllOOtetijdTenaimunhetgenadeelig WU 'foor het vee, dat

W Zij die "oor h.t,;'Blad weuohen t~
.>sdanken moeten drie m&allden· .. ooruit
kennis geven V.aD hun Toornemen.
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'~Sá.,'
tt~r~"i en: " Baron Abe
,,'
,DE .Q'
0"TS"TB' 1VO"ORB .• AD

d~;if.~~
lY! e:

ureD eB uren un koude,
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wierp de T~
op ,
i...
te beD{}8meU, teD elndl!
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E,'X "Plejaden,"
'J

v~h~~jae::.
T~ Bd. aan rollJDtJU naar
een mon.ter, eu dat de

bedragen.
Nooit lOU hij
KaaJ»tad sturen, het kon
aldaar vergaan. Ala bot I
&eter werd sag het e~

GROOTE

lu'c' keuin,
op di~, blad ia JU d.e Stad
1:1 168. en .'. de BuhhdistrikteD
£2 4e ~r
ja."1r. nJ<JrtliJ, betatJ,bI'(J1·.
~tI
eiken inteeken.ar
f.,rd", drie .ollt! bJaJen Prr ..-eek IGeSl,n,CInden.
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