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IH S..... eiI 'Tr,keuea...ZULLEN worden verkOcbt te WORCESTER
. op .'.;. :

])~gsdag,":22 Jun]j 1880,_
'lo • . :

, 's )(0&908 TEN 10 uai:.
• .:;' L. iS. ERASMUS.

Worcester, ·Mei i~.· i '

. ,_~I)&VOl. 5&&OB, Aftla4ren.
I
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~ Stoom booten,i'" ,J....O Kaal'.et.·1 lIa~~

; . . I ' •• ~~"lfDJ.
:.. Mad"ira, om d",.. land· ron DiDit
.lIfJet;a· nr JJ~,;dÓDc ~Ilf\.ltl(t e4e ''éI!i!'1li_tWtlï'l,,;Iltd-''

"~~êIén; .•. ~ 1 j. •

·!tnfl'xO~iA,Kapt. G1 LARKER, 22
, DANUB&, Kapt. DUPER, 24' JnniJ.
TEU'XOlNj Kapt. MAN~IN{l, - Junij .

. ,TRO:~~" Kapt. TRAV1RB, e Jul.\i.·
DURl3~, ]tllpt. WA~.uGH, 20 Jnlij
ARkB, J(apt. Cill'(I8, ~ A..ug" .

In!U ! Dl InISTIi.n~NS~N,,.. ( .. i < ,

, 'V\rlr~kk('n iij olli de nertien
aa" k6m!t 'an iedere StOHlpboot
.en ('e,!lll i" cl" 28 da!-:é,! 7ei dl'
l'{atal bue reis voort lIa;.r .

ZANtIB AR,
te Delagcabeai, IDh~m~ue, Qui·

, MO.7ambiqu~ aaolellgende.
Retourk.arlJl's worJ~1l ui. gereikt

miudtrUe Yrijsen. :,
Voor Vracht of PaS5n.·41'doe men

de K;I'"lo~n tlef Ma.t4chappij, in QeIAOO~r

lkaa\.

"

I

IOrldera1!lteelkelnd e inge~ocht, ,
wlI.Nh". en zolled seker,

'. , . Struisvogel.
AANGEKOM:ilN .()~ de' Pl&ats van den
. Ond'e.r:geteekende, ;nabij Klapmuts Statie,
omteent drie weken geleden, een WIJFJE
STRUISVOGEL, omtrent 4 jaren oud, met den
eenen Vlerk ea den Sta&I!t geplukt. De Eigenaar
kan dezelve terugbekomen, mits· betalende
de kosten.

" ~ , i

TREURNIOH. !
r~ I I

; ,.

"
,: , li,. J. TAN DEB. BIJL.

Klapmuts, 1 Junij 1880.

J. a-DU TOIT'&-

Aan
:<>

HeerelI Schittméesters
I '

en Au'ltl·eo.'

"BARON ABERDARE", • I .,

Koperen 'Kranen i~ soorten ; , :.', :
Gereedic~ap van alle soci>rten ~dol"Zadelmakel'8

en Gereedeebapemenden vapr Ti"~rlieden ~
Verbeterde Bandbuigere vooe, WllgelJmakel'8
Roska.D:lI~en nn ZeemllSer .' -" t

Koffiebtaindel'8 en Broodpanneë van Bladijzer
~trijkij~ers, Gegroefde R008té~II,'
MAhonie&outen GordijDBtQkkê~ Frnnscho ge-

Mleerde "
Koperen ~ordijnstok V:ersit'r,sej., Klampen en
. Ringen. , . ': ' .:

VAN den Dadergeteekende 'zijn 'op den
27sten Mei II. \\leggeloopen 2' Paarden

(Rnins), esn 'i jB~r oud, roodbruin.i met kolbles
en kogelgat in 't' oor, het andere 5jaar oud,
donkerbrnia met kolea .kogelgat ·in 'toor. Het
laatst- zijn ze gezien op den 3l1Jten' Mei nabij
Piekenierskloof.e+Indieu iemand deselve in' be-
Eit heeft, gelieve hij claarran opgave té doen II.8.n
den' ondergeteekende, door 'wien alle billijke
onkosten zullen betaald !worden.

D. M: M. DU TOIT.r
~tormbosch, Malmesbury.

High Sherijl"s Office,' Cape Town,
c Brd June, 1880.

IN ~ecul ion of the Judgmént of the Supreme
Court Ihe r ,!lawing Sales will tak" place :-

District of 8well~ndi!.m.
, I

BARRY & NEPHEWS, vorsus;JAMES RO-
H}!;RT HALL and JOHN GABRIELlIALJt,.
Ist At Malagas, in the District of Swellen-

dam, on Wednesday, the l(ith Joue, 1880, at
10 o'clock in the forenoon.c=Honsebold Furui-
tore anti Kitchen Uteusits, Shop Goods, 10
Muid~ Barley, Harness, "';ewing Maohine, and
divers other .Articles aud Tbi~gs.

2nd. At HeideJ\>erg, in th" said District, o~
Thursday, the 17th JIJne, 1880,-Hoosehol<9
Furniture and Kit~hen Uteneils. ,

J.AMES ~. CRpSBY, High Sheriff.
" .

De verbazende
jaren hee1t 1 zij. te U"'JIiJ~<'U

MIl' de .
:KERKEN :'en

ER in de laatste
den Handel, en

te wonen iS~ met
(f~''lee~lkU/11d

·I)'E SI«ombooten ~~Z~f Li jr "41 tt"kk,'u Vlll

· Kaaps' ad "",,.." Londen om flen And~rrn
'DiIl1!8clo~, via Mad.~i-f,a ~" Ply 'ni; te' Si"t
Helena -n Ascension: aanle~ge".le op b p.ald~
IUll&ebel.tijclell. Re' ()Iirka~rljes 1O'0r.ell uitllt'f~ht

· I, ge u et-U~ vermind. rji,~ ~811 10 ~r ~nl tu.ach.n
EngelRnd en d~ Kaupl~'()loni" ru Nat h
Junij 15.-KINFAU~S OAST Kapt . .A.

WINCR'ESnR. .
.1nnij 29.-WARWI~K' CASTL

ROBINSON. ,,-

Junij -.-ExtraM~]boot TA.Y.M
TLE, Kapt,;j RIGBT.

Julij 13 -GR.Al'ITU~Ll-Y CA.S
W•• STER. t . :

Julij 2~,-CONW.AY] CASTLE, I .ps. JONKS.

JNOl<:RSON +- ~IURISO .

Kapitein

van: Port .,
aan dm zioh
van! Wor-.

:MAL:¥ESBURY

Landbouw eli ;Halu Jlsballk
IN LIQUIDATI

,';; .

De ReareDHIERMEDE .g~ohiedt kenn ~ving. ~at
eeue Speciale- .Algemeene '1ergadenng

~au Deelh~~bel'8 zal ~ehouden,., ~D~ •

Op VriJdag, den 16 , ~.hJe.k.,
" roarmJ.dagj ta Il ti

IN DE BOFZA..A~ TE )lA . BURY,~ ~
met het doel om veriJag iln·RekebDtgen te ont-
.•angen van de Liqiidatoren, enl~ de Liqui-
datoren instructie ~ geven om be* tekort.vtm
de Bank te vinden eoidaáromtreD~ een be.duit
te nemen. !

. B. WETH~~&.} . . i
THOMS. LOpW. Liqu ~~ren,

Malm.bury, 25 .Mei 1880.
i

Beste
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STATIONS,

Vertrek van
K 11& pstad -
Zoutrivier-
~urban;weg
raaifontein

Muldel'8vlei
Klapmuts -
PIUlrI
Ladtpey brug

\7. Wel ington
~ermon -

Piketbergweg
Tulbaghweg
Cel1tl8weg -
Brdederivier
Goudimweg

V. W oreester
Hexrivier -
Hekrivier Oose

Komt te
V .•~I .....- .n. e~

Vertrek van

Montlljl"uweg
A. Conetabel -
V. MRtjesfontein

Gr90lfontein

PriD8 Albertweg
Freserburgweg -

Komt te
Bealltfort Weet

TERUG. , ,
"~
:::;"!

STATIONS.

Vertrek van
Beaufort West .
Fr~erburgweg -

~ PrIlI. Albertweg.
i..
R. Grootfontein

MI\~jesfonteiD
A. Conetabel -
Komt te

\T. Mo~taguwe~
Vertrek van

Montaguwl'll
Hexrivier Oost

• Hexrivier •
V'i oreester

V·lGolUliniweg
Breederi vier
Oereswez -

Tulbaghweg
Piketbergweg
Hermon

V. Wellin!"ton.
Ladygreybrug
Paarl -
Klapmuts -
Mul(lersvlei
KmaiJontein
Durbanweg
Zoutri vier -

Komt te
KAApstad -

6 ]71
6381
7 251.
8 Ir
8301

!Lj~'
~ 4

-t-
2 - ,
, ,
9 101
... I
la 58

112 40
I

.EEKVAGEN.

--+I~---
liJm: p.jn,
6 0
!)3(} 350

11 o 6 ss
! f' m26 7 40

4 26 10 35
q~
I 18. m.
6 4.5

1
' 1 10

1-
a. m. ,
IJ 10i 2 0
Bó4 465
9 16: 6 16
10 351 635
11 3' 7 7
11 30! 7 89
11 ó!ll 8 13
p.m. I
12- 361 8 49
12 55 9 8
I 30 9 48

I
21 29J 10 4fj

2 61 11 i 9
3 :J Il 21
3 26 Il 47
3 4
4 . 12 2U
4 2 112 52
6 3 1 30

srr.HIO~S,

• TERUG,
Vert,..,k,tan Mulder8Vlel

SteUen bosch -
JO. ii:el"8teri vier
" Kuilsnvier -
" J)nrooDweg-, zoutrivier -

l.aJlomet te Kaapstad

7
16
22

- 25
3.'> I

38

• I

C'K. DIlfGSDAG,:S JUNlJ 1880.

De heer Fl'OIt Had ~ petitie VIID de Kamer van
Kbop~Ddfll te QueenafPwn betreff'ende Douane-
~n~tieD., .
'De heer Tennant bad er een "lID OaJedlJD, om

een W~t be~",fli!nde p.bl~elce _I"'D. " .
Kennitgning werd ~ nil "erechPldene voor-

Itellen. "
De beer Sp~jr mde, dat d~ .eeht.jl'eDoote T&II den

heer Miller oTefled.n W'U. Hij dacht, dat yele leden
~rne haar Iij'r souden willeD yo1!len, en lOU daarom
yooráellen, dat het naia Da deall attinp; Cot Donder-
dag &ou nl'dai!"l' _Het voo'raw werd aangenomen.

BwrP.IlfG VAlf TILDJ['ORIfKn.

De beer H~n bepulde de aandacht der l"8jrerID~
bij de onroldeeede ~i&li~ ,,&II Veld.kornet:&.

De Kol. Secret.Al1l;"lIIld., dat de betaJtnjr l1ermg
waa en de regering IO!J II.,. aandacht er bij b6pllleo
W&TT&N voo. D& I!I1IóoJU,IN(J"IN IN 0& l1lA..'18Ktn,

De beer ~omoll. vroeg, w&llneer ~e welt en voor
de' Tran.kei teJ isfel souden gel~d worden.

De Kol. 8ecretarit *'lle, dat bet 'Huis regt nAd
te weteu,' welke "etteu daar iDge90erd werden, en
.poe~lig lOU de regeriJJg de wetten ter tafel brenzen.
DUt wetten konden ~ lt'gelijk mét de annexeue
belprobn worden.

HST ono•• r. lIrIING Wq.t.IA.1lf6 TOWN,
De heer !r";ne ~, ot de regerinjr rehoord .bad

nn de oprt»·:-i.;-ueid van de O. M. :Rift"s te K lOll
W'1ili&ma To,"" eA ot er .tAppen renomen zouden
worden om de ICpaldigell ~ .tra,ifen.
-De Kol. See~tatu .eide, dat het C~ M~Y'u"J

bntoor milllChi:en 'per 'ongeluk in brand 1{88t.ok"n
Wil. De lIB8lt soa Gnd.raocht worden en de sehuldi-
gen &ouden op de gewoQe wijze ~regtstAAn.

D& BÁl'.N1f1JL~"IN T& ALOOABA.AI •.

De beer Kirk"God .telde "oor een comité &.Rnte
lte:lIen om de petitie Tan de Port Eliubetltche koop-
lieden in o"rll:r1reginl[ te nemen, omtrent de Haren-
warken nn Algoabaai. .
be beer r..i~ &aide. dat. dil Régerinll gewilli¥ Wil!

een millioen pond !lit te gel'en ,"oor Port Elill!btoth,
~ er n~ niet -Yeel geld un die baren beet eed WM,
mli&J' de Regl!ring geloofde niet aan het plan van
Sir Jobn Ooode. '

De heer WAlker geloofde dat de regeriojr !l~ll)k
had en bij I'IIIldde den heer Kirkwood II&n, lijn .oor·
ml in te trt!kkpn.

De heer Solomon gi.pt. ook bet lfedr"!l vlln de
regering dur lij wer_taan bad dat sp- Jobn Hawks-
haw 10~ ontboden worden op koste,' _0 tie Haven-
CommilllÏe 9tU1 port Elil8betb, dit! publiek ,:eld
administ~rde.oe beer Flemina- leid!,. dat de beeren. CoJde en
Ha"bh.w ill Engel&lld 0ger de QUR68tI8 konden
beraadslagen. itij raadde den 'Voo,.t.eller ook UD
lijn voo,.tel in te t;i"ekken. '

De beer Vinteent wilde bekwame mannen lCemw-
p1eegd hebben om~nt de waarde van de plannen van
Sir John Coode.

Na nOlf eenige aanmar~.n van de heeren Mem-
DI&II, M. Louw, Fuller, MaCkay en Btigant trok de
hear Kirhrood lijn "poratel in.

z:WUTB&BePAs.
De beer WillllÁn itelde 900r, d.t het H uie in comité

sou gRan 0ger bet "oontel dat bet Huis de l'6jlenng
lOU m8j!'tigen een '!\leg te makeD bvar den Zwart.berg
tUlfChen Pries Albert en Canjo .

Hij seide dAt "án het jaar 1863 er reeds sp"' ke
WBI g8wee~t ~an luik een w~, en de atd_elinllerflden
van Oudtahoorn en Prins Albert WIlreD bereid veel
1f6U1 voor dAL werkte' gegen.

De beer LftiDg kei«te, dat er geen objectie te!!"pn
WBI en bet voorstel gin~ door.

OPGA.VIl:N BJl:T!RIIPT&NDA DE BOKRKN-RVITItRIJ

De beer Sauer I'rpejf om die opgaven.
ue Kol. Sec. seide dat het bbojl8t ,moeijehjk lOU

lijn. de informatie te verkrijgen, II ij 1011 de Jl'"
vraagde informatie 1'>6 spoedig mO!"eli jk besorgen.

De beer Silller seide, hij zou de ~trekkingen ran
de manacbappen uitlaten, om bet'geven van informa-
ti,e lfemAkkeliJker te m;'en. >

UJIITBll1ll SPINOSUH.
De beer Sichel. !I'~ om een comité te doen nn-

atellen om de XanihiUIlI Spinosumwet krachtiger te
doen handhaven. AaQgenomen '

B&Tlftl1.r&BBUG TOL.

De beer Siebel vet'.tigde de aandacbt op de or.be-
yredigende wi jse, WBBfOp de Tollen VaD de Berh UiJ.,..
brllg !lecolJecteerd worden, en wilde zekere rejZ'llJallee
"RtI'+feeteld hebben, die de inZllllleling meer secuur
louden maken. '

Tejfenwoordig, \zeid~ hij, betaalde i ..der bet tolzeld
aan den tolllB"rder, en liese overhllndi,de bet JleJd un
den C, C. vaD Albert en echrepf de bedrazen op In
een boek. De relCering had roerleden jaar £5000 ont-
YlIngen. 't Kon beat sijn dat er £lu,OOO ontyangen "-&8

en de regeriDg en' nielDAnd anders kon er iets van
weten.' -

De heer Sauer selde, dat die aaumerkingen ook no
ta.pa.riDg lijn op de brug te Aliwal Noord, die ep';~
dig sal worden geopend.
'De beer wng aeide dat de I'f'vmng geene AI'Jere

.tappen kon genomen hebben dlU.l 'Ij geuomen beeft.
HjJ daeht dat bêt ibest lOU lijn de tollen te verplichten

Ve heer Sichél trok daarop sijn rooretel in

p.m,
3 3.'>
348
4 31
6 4
6 31
648
620
631
660

Inde Ned'eronitsch Geref()rrrieelrde
Zou dag, den 6den J
Dr. J. J. Kobé, G.z.
heer John Abraham

I hel mina Ano'a. - !jij d
denzelfden Leeraar:
WilIil\m Gatab-il Marsh
Charles A lennde!.

Op Donderdag, den
den beer J, van Rijn,
straat, door den WelEerw
-Een Zoon van den
met name Jan Hendrik

DE VOS EN
Jnnij 22.-Worcester, :

g.-asmus. : I
J, F, l'ENTZ: EN CO.

Jnnij'lO.-Wellingtou, ;Paarden en Koeijen,
van SKilian, '

Jnnij 22._Wellington, ~astc en Losse Goe-
deren, vau P. L R088onw.',

p. VILLUlRS FA1lr~JO: ~~ co,
Jnnij 1l ......:.Klapmuts SGBt,ie, Paarden, Ezels,

en Ossen, van J. B. Treurnich. I
Jnni) 16.-Klapmuts I Statie, Paarden eo

Ezels, van P. A. le Roux, "
Jnuij 31.-Paarl, Hsudelavoorraad, van G.

Keet i
G. 1'. VAN !>lIJL.

Jonij lO.-Cogmanskiodf, Paarden, van G.
S. Wolvaardt. '1

J. J, HOFMEYR I!N ZOON.
Junij lO.-.Klapmuts ;?tatie, Stroisvogels,

"fan v d. Poel. Ii

L, J.van

,I

VASTE GOEDEREN
I,

J. E PEN1Z fiN CO.
Jnnij 24. -':Wellington, yastgoed,

llos80nw, I'
1'. L. LINNNnE~ EN CU.

Juni] 12.-Worcester, 'faste en Loese
deren, van A, Waggle. 'i •

I'

Van 8 en 9 J~ij 1880.

i!£ 8. d. £ s.
346 hs Aardappelen, pr. 3 ~!O 9 0 - 0 19
12 be. Boenen, per s bush. Il 19 9 - 1 19

Eenden, per stuk .. 10 3 3 - 0 3
Eijersn, per 100 .. 11 0 0 - 1 2 1
Gansen, per stuk ,10 4 10 '- 0 4 10
Hoenders, per stuk 10 1 6 - 0 2 4

16 Ik. Kaf, P!lr 16 lakken :5 17 0 - /) 17 0
6 be. Mieli~, per 3 be. .10 16 6 - 0 16 6

145 hs. Uijan, per 3 be. ... ,0 11 0 - O}!jl 6

. PONDOLAND.

De beer Irvine neeg naA~ de uit!l&feo, gemaak I
ten geTolj(e vnn dil onluetenrin Pondoland van JRn
1879 lot April 1~ en ook raar de correepondenue
en tel8jlnlmmen tUlISChSD de regeriJ11Cen de hp",en
OxlaDd, Browlee, Sir Garnet Wolseley ~II ande ren,
welke niet ill de ,t Blue Book" van Inboorlingen ver-
ecbenen sijn,

be Secretarie vOOl' inboorlingen seide, :dat de Jflf~r-
maties .J'erecbRft IGlld,n worden. De moe.'ijehJkb~ld jn
Pendoland had ae tegeering geerfd YAJl het fun.:e
geuremement. ';

De heer Merri:man ontltende dit laatfte ten 8Lel~-
ete en toonde het tegendeel IAD_

, De beer Solomo~ :MUie, dat de doeurnenten orer
lulk een belangrijt- ~ reeds lang door de Td,enog
haddeu moeten ~ ~I gelegd zijn. ZOO Ills ~et te-
jlellwoordig ging moe,t bet KjU\plChe Parlement ?I\Mt
III zijn informatie Qntleenen .. n de" bintbooks UIL
Elljreland. Het ee~jn, dat de miDi.tere meer l1eW)cht
hechten II&n bet ooril~l 9&11Eugelud daD aan dat vnn
dit Parlement. :,'
De Koloniale 8~tUia leide datJe .Engel8Che blue-

boo .. dadelijk Da~. I)JI6Dill! vlln het Pulement Ler
tafel gelegd ware u .: -

DB B1mIBBLA8~G VAN DB PKDDIIHi:AFI"RRS

De ben BroWll ~ DllAr een Opjr8&! 'tan het be-
iIrag van de hui.bebi;a~ng, niet betaald door de PeddIe
iD"boorlingen binneD dén brpulden tijd; boe IlIng
wTDa het geld ingelllll:leid Will en hoeveel v~J vee
in beéla!lllenomen ~ voor bet "er!CbuldÏjlde bedJ"1\i,'
Rij bad vRn E~anen in dntdil!trikt vernomen,
d':t groat onrecht in.dlt opzicht den iDboorhngen aAn-
jfedun Will. Twee lDiDI,~ wareD na dieD llJd In
dat dlmat gewee." maar biddeulllÏeu aaD de ,uk
gedaan.

8 Junij 6 fagellB
9 do. 7, do.,

Dingsdag,
WoeWldI\!7,

89 Kliffen
6 do.

,
NIE'UWE M~RKT.,
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; Oost Londen, ~ J UnlJ
De brlic E ztf, 379 ton, vau CardIff met

steenkolen VOUI~en spoorweg, 18 heden m~rgen
tot het water toe' afgebrand De oorzaak IS met
bekend Een viJ:lrdc. van <.leIadlug \1'88 gelost .
Het is tWIJfblachtlg, of ZIJ ge&88ureerd IS.

I

(W,b8ter. Agenliuur)
King WIlliam's Townj 8 JUDIJ

Het onderzoeklIIl zake bet w&Dgedng op dOD
2den dezer beeft kloor bet dUldefljke der getnl.
geniS vaD dé onpervraagdeD bewe~D, dat er
geen tWijfel kan ~ta&D ~n de medepligtIgbeId
der G B "cbe~ebuttel'8, en Terder dat van de
ZlJde eier otlimerep alle ijver 18 aaDg13wend om
het .mQloer te st~len. Geen der beide heereoa

PlER TELEGRA:. AFKABEL. ' lIay, ofschoon uitgenoodigd, was er biJ tegen.
woordig De redalrteur van de Wa4:hm,aft wu

'. pr&ent, en 10 dal blad ie eeD volledi.g rapport
De oorrespondent van; ae OCJfe TtmWl zendt van de getmgenuj vel"8CheDen.

het vo!gende telegram -
Londell, Zon,dag, (i JUIllJ WES'1! GRIKW AL!.NO.

Maau-dl\g -De Marki~s nn Ripon IS te Botn. •
bay aangekoQlell ell heatthlet OnderkonlDgschap (W~BteN Allentuur )
aa11vaard." , Kimberley 8 JUDIJ

De UleJDas te Konstantl!fOpel hl3bbcn besloten, I In de r.aak va.n!Radloff versu8 de delvers, die
geene" tnsschenkomst !l'an de Eoropt'Bcbe I nuporlUgen dooD) op IIIIJDOplaatII, 1'an welke hiJ
Qlogeodbeden Mn te nelIlpn. een VrlJsta&t8cbên groQdbnef heeft, zal het
1 In het L&gerhnls antwbordde ""mt D~ff den i interdict opgeheten worden, als, hIJ Diet binnen
beer Wballey, dat de Régenng verlangde, dat I Zoeveodagen Zljnq aktie iDJItelt om UItgemMkt
Cetewayo de volledigste niJheid zou gellletel), , te ImJgen of bet Gou,erDeme~t al of Olet bet
~ie bestaanbaar IS met ~iJ~e aanbouding blDnen regt heeft' op de Edelgesteenten.
~e koloniale gt.enzen. lE" den heer McArth~r De Kamer 1'aq Koophandel zal door eenige
I1lfOf'meerde hI), dat het GOUf,ernement den mvloejnJke han~elsmann ..n weder In "erkIng
Basntó8 oonlllderatre wtln~hte betoond te heb· pteld worden. ':
ben, seggende dat het D~lottlg !'lOUknnnet! ljol

zijn, door barde ~hahdeling ootevredenli81d ORANJE VRIJ!;TAAT
onder de stammen te vhweltkeDl (nAb tAt

DlDgadag -Iosurrectuhn Bur-mah Britscbe "~ , er, .agen uur)
iroelMlD gelast, gereed t~ ;'iJn voor bE-acberming t BloemfontAIU,9 JunlJ
der greuzen Ve rebellet:\ hebben een vorge~f Ve Volksraad; houdt !Jog ZlttlDg. De spoor.
.chen aa~\"&l gedaan op dil troeMn djl8 konlllgs ' w' gkweatlo 18 Ultlgesteld Hl afwachtIDg van ant·
Uio getangen genomen werden, '~IJn onthoof.1 I woord van b~t lG!apacbu Gouvernement.

VriJdag-Vuffbeeft Whallerverzekcrd, dllt De zakeo op 'l1haba 'N"hu ZIJiDJoor don Pre-
bet Kaapsche Pa*rlement oo\'oeg4; ,vafl,Cetewayo : sldent geregeld ~ SJpÏllare bliJft-.. Opperhoofd.
te behandelen als een dodr de ~Jkstroep8iP ge· Volgen8 eene h+len morgen ontvangen carrell·
nOlllOn kriJga~evaDgene. " poudeotie nrke;ren de" pohtleke affaIres" te

Memorte om Freres ter'ugroeRi:ug is oon I're· dier plaat.ae ID 8{lU warboel Er z.{lllen spoedig
mier toegezondeD gl"OQte veranderingen komen, m88lr men ver·

JJuI'tD8hsche 1D8urgentén vel"á.~eo w8cht geen gevehhten.
Zlltllrdag.-Oameron ~ Lintpool aangeko- I • a _

lP D met dertleD opvarenlleu van dó ..ctm~tCafl~ \ TRANSV.AAL.
Laatste \>OOtnog weg :. '->

(WtbateT8 'Ágentuur )
, ~deD, 18 MOl \ Pretoria, !) J nDlJ

De Afghaansche oorl08' zal sP,ped~ teD elDde I De volgende: bllia lIJn door 'lie Wetgevende
gebragt ztJn. Abdul H~man Efl aan het hPOfd \ Vergadering .ngenomen -lIunlclpaJltelMo
kometi. ' ' . . . Bestnur der Inllindera, Opmehog, Hetere {ovor~

Te ~n~lbar 18 Je v~rJaard~ der KompglD doring vau Beijsttng. De bill om 'J beopbtlul
~roluk: ge~lerd Troep1Jl II\D~ do straten ge· Shepstone een peUlHoen tt. geven 18 voor de
schard. Sultan ~zoelt un deDi~onBul gebragt tweede maal gel~zen.

~11ftsche expedltlo gatt op ~18- naar Tanga. De AdmlnI.Strat.e~r 18 Zat'llrrlag Joor den
Jlpiao. Hoofdrogter beêédigd HIJ vertrekt waarachlJn.

De Dllllt,ue heeft sleChts t+ee ,honderd ton (hJk op 15 dezef nnar Lydell~rg eD de noorde·
1adlD$ 10 .Men ~s 'fOOJend 'ilan boord De hj ke grenzen
;1'erhóo~o vracht 18 eJ!·OOJ:za&k'iYan. 1(olonel Bellairs gaat morgen op ecu mtlltal-

Zware ~; er hOetscht kqorta. 'SI reu JnspekhetoQ.t
, f

1:

DeKolfllrlalti8ecrltarÏl'~.~~ t. 1011-1 na- cJB vai'tJl[ ... ~oor 1~"" '" "t > !, deE4._aJ.l.ft.J!jjfthOlk ~:I:. ~No. • • • a4aa 1LS.8.
dlotertalelplegt!w,'rdID.>:mj~ ~MDI "I- jY'N • • .. 'JU ~."~' 4f'~ :L!ao.bM~~;~de~''r~?.-c-ll~! -II' . ·ua... " ,lol ·1 ..... 1.;
de saak .MA .... ;.. Hij ",dr.nefe. d.t 01- l ~> • ' ia j"'~"W!i!clal n...... "!lI',~aul\.. erd ..... M:~~' IC. ai"- h'Z'ftt>- ... .... RIM"~.( ,dA' 1 fairly'
I_'Dl~~ ~ld ~~! he&al8tl mj laad dAn "!::.7P1l ar B e Y~~U1lP'\. ID' I~k .... til ~ ....... ii!pi ~ ~i~ ta ~ ~~~~ 11& liP :~ii; ~~~. ~ ~l lf~y;
Oi.,iellll ClJoaalllJllllntwilt gele..." • '.oDdlr- eo "eo ~... ~ eD ... U~ IJj_ ij * t, I i· .1;j I''"' :E:IIIO.II& AUt .:.1...... Bij. '(par, fljd iD DI-.i W pd Gape
_un; de_ bad hrie"eia··rii®~1'11 tt 'ontMDd. ~D het YOJlJ'lDtUe l~, OU dOOr eqe X. i••d. h' m"ha.li~~, 1~ , I~~... 'MiooJllllll'"" . Jl '1' lml til ~ rr il l1IlftJJ1Jy,
Evo~ die I!'Ul'Ifd"oril- .. r lIeIaOtr te I meodelijke IiaDd ~- """ del, n den .1- " Br. KtR*! b~ ,~ ; ;De ear l[ £'LOa.. t.."f:/' mHWI'·od t=£ ' ':l ' .~
It.Uen in de iaboOrliOlJtll eD die Il badde" I Die oade ~~rCh "".Di.a" Hll~ 0 onnen.;~, ~ ~elat'n ""':".,~ At:~d 'OCII' £lo.,. "tliJ&tcle , ~ I PiI'IIi lt. ' l~ • r'lfOra
helll tot keden DOg ~ a ade1l, De,' nil FrIlnlCbhoek. .";t\ £ruije pbloemde lIelij '~I .. lfa ,"~~~ .... Plll....I!.,.,~~bij ye,.,bMdeDe ~ Qllea.tl· '~i.;d. '.,.Ii 'i 11; writel ~r ~'"Ir ( li aad
bnrelriDll' _ alleen op tou~ goet I" doen ge. F I' ~.. ;...a. dal Ge_n, ~olko~ te.,redea 1OU!l1I ~II~ llt"e lilllr MOller kon ~'aet~ ~ 0 'r amp· ~b,ll _It· ~'bf4.: - ~d. BJ f.irly
lOOc1'8n,dddllnboorlinR-! "ngne.,. heblla tegea:. raD,::&,g~ ;,..··k~'.n,ITy~: =~.....~ ito ~~"ikdep~alIee~.omd.cbl 1D11'f" '!'!'r~~nDeD .,,_~ PlaWitt el~ 0»> SiPIPlI\{>iI~to' ~1!l1'~iJá\lCtedt'~t&ndard
de"':~l'De C. O. OF geecbnY_+, ~&_ te .... 1 ,Jaar .. _ Tl! ~ nJ" m..... 10. m e",~", mog'fiJIr" ge_kt 0111D;!.r te blI1~tI1I·.. L Ml' ndl Wi) .. wer ~ p__' ~ nl~,: Hi), 1Wrii.- ;:', : 1 ll/ r
geld g hieD "tMId·~ ~ I I tOeD hIJ oYerk.am DUr illid A'nlca, om lIJn nel Wan,-nlll[ ~mee1lta liJn ml'- dilll'baar;.e ,lt4lde .oor, bet ltak pnd pabli.l:&e 1',,~D. J 'De Tólp'de blll1'8ll to i•• qlgeltot leden

De h_ !mlle aeide, 4at tJa O. • ~ d.... e- God sonder h~deruit te "nen, in b~t m.~QID •cliUlrl~1e ~ beif~ . M~D~' i. ~~t de ~'!t" h~ Wil ~tln het TvlillNnt.1'~alU' Mt au bii ~~ lier Di~;,e Scboóloolll "e, ,,,knllll!:- . MalAn,
giDf in lijn eigen dietrikt niet. ~ __ hael, besorgd, te lameD met eeD gealacbtrega.ter. 'een ndl ~ .~ iereld8. . .RIl ~n b~ I ~der1: Ind,eo de .I'A. It.ear Hólapnr aGO MD- iJ. da ~ IJ. B1akl, H. ~., G. M IIID,P. le
dan .,erdi~nde hij niet OfO. t.e blij.~. IHij.- op Toen Z~o. de Go~ve I.. tat te FraalOb- ~ R~~r lID~ h, !DI),", ~llUItIjdl~ .h., ; tliid~. i"U1'OIII du dil atull ~ "oor 1111"- ,.Id ~ ni4r de beer ~ '" ~Dkte£'Ddl h....
deQ'toon 'ftOIt> den brief * diD O. lJ. aU dl rege- boek waa, ontmoetto hiJ ook "roder I i11gQ; 80 ~ter Iqge'roaWe~ dan' ,Ii al dienend l~., mIJ'~ ~ d111 beer! J. H. H9f~lyt~ ~~ •• P ne "0 B. ~ A. Brin» l', ~QW n ,eli)k
riDll, die&iw.thropel!, (MlIt.l_ntal ... ~ lIlaadlren Yertelde ZE%o 0.& d ' ij goed bekeud WUI IlIIIr ~Ie telr0iOlllitlM "W'Utj ,e ~ 9err

n :"~8d Ib.d Di." noodig IDIl .. a rio 'jtp'fOll' ietal .... men hadden,' .9lJ01r t Uit de
de )N IaJ:-Dit pute ~n Ohielen CI)o• ..u.aria. De ..! ., . F Iii"k" IIIfJ1 Iir _t de ... JtlIUDHehenllDenn8'eD .,.,.. d'1I~t~beD ~ t_ .""JeD beeto .' r..t.&e ~ ldueo na..t I ite 1I~ Rl ValIID en
Koloniale Secretarie, 'Wd li,em da4e1i~ dUro1'.r met de ~n~. fal~llhe, tbaD' lU d ran tJ "nm TIIOdl li td. di.'iklT. SOOTelen lIIOf!" ond~ , , De 'eer D.1ie Wa.1 leia., de, hij. wQlleDd,f in die ~. ROiIÓ_ de m~,... '... ~---..,_..,,_.
moeteD bëetid'en. Voor lOL b.itle~ ".,.11 .oonachtlg if· Sl~ Bal le noag eo eer aad.J., ft ik ftaaêhI' 4" Eenr. Kerb ..... ~.IJn ~art,l ... r f"led wiII., det a. ,.heet., aak yoort- , li - •__
er a.Bn lA .ko.ije1l 1'an inb®rlingen'gelllHD""'ud Hugo ,~m diens portret, 0 te .~rdeo gesoodeD _k-r'fOOr €il ~ DI weJWi.lleadheld. .eda~ hiJ'" :r~J. uh uat. ~ Ed. lieerHóf=: BOPB~a!'"
£10. Hij Itelde Toor allt .de ~deDti~~. Mn \ ICtol' I'fugo, ~ cf (~e dieD beroemden 13 ~a .. _ .•' '- ~, De Heer .eake li. t~jd tWI4IIllencU,. ~al.., 0.. !Jell '. ClaD ~ i IT .." ...~. J
lClJeD de ~riaM en dll~ QhililD IIII11_nt ~k FraolOhmau ~.t d«l H .. \'aU ·FraolJOhhoek B~ 1 wi e!d .n r.laade tbt bet 1'ol~ ~o II~.J.? Hofmeyr, t. d~;.... ,.. . r, 4T n '
_ tarll ~Iegd lOll 1rOrtln.' " belreDd te maken.' uw OQt8p1l tijk mt:fjke taak. !ill dO Raad, de bOOaWa iD de H~1IMl' te • I Ing~dira d, ,

\ - De h4!eJi MoocUeHide ude' bij ~ bePljpen ]rOil, , ~ I r ~ ~ ~eer ~., ~ ~iot ~ a.a ~i Zon_ b'n:1; . I .; , ~ 1 I, = 8; JDnijj 1880.
W dergllij]re dingen in ~ge~ln diapikten r-bied- -:;-- I iD Julh IIIIJD~' bliJ?ril1'.mchten. eo op ~ID•• 0j.d. b~r O~ilIey: ~ij hlb"n Diet. te dou .. '- i Hoe~el een CorresP4~1 dtnt YUl dM4pplaak u
dea
i
daarer naderbij. ~e~eli I onrfgt~hidlll Parlementaire I 1 oeumellten. nDl cUIdeoKdag~iÊ ...~~i4d 1'~ d. Ge~Jt neÏwiJ: ddi!'t~lUedeDll ru cle)l Ed. It... r Ilofmlyt. Ala ~ he~yoornuttlste' iep wint~r ~te da·

gepleegd Waren en bl) n~m e .oorbj.leldfln n e er.'!l'.,..UOIye~mllJ nn, ..en OOI. Y~ .oet jk "'ifUI! h [Ij ed gad Id I Tit • to.dh ook '
DeheeIiSolJ:UOnl8id~da'de0i1ele(J)o~m*", --:--!-.tf- aalikrgaarnem~O'~I.iIl.non'.,.ngen. De~eer dl Waahei "d ..tjaiatdilgtlCkiedeoit ~~D b!f ~ e ee,! I} "a gaa~ne!

in leer o~eputen toon IlI'ea<lhrenn Lhad. Hij berin- HET NIËUWE ASY~"OOR KRANK- Ik heb duif te lijnl "'" ~langri.Pr.... ï giDr met dl OpecHmaÏDg hiih ~fln~ een~n :;n 38 s:.ere.,: ~"" ~
Derde eraan _t in K8IIJlstacht'beur« w~duilllJlden '. ZINNIG . U. wel. EerW 'Hlllr en Btoeder J'OOft lijner @'!ieYln*0 d. baiadlliqeo t&ll d.n e •. ~ aan e ,I le. er t. n ryg e .
wwen jlega&D0111huo "'beI.lting ~ be~len, en lij 0 a ' . d be'd '~', ' ~elen heer iHoflll8yr, .n W_ na op he' ieTl(lla wat bl] > echter meld~~ "An Ditt beáoek 'ran
kmiden het- kantoor niet ill. I \ B .vlreen ~ eeDlIIOi:,JI ::rd~eda=d ~I~ Wj&r"t ~ •. Dr. en broed!!r nn dien I8lf~n beer, h~en in deo BUd ~ __n, al· !Hiu $cbreiner en denl 'u(tl'1llf dien sij op allen

De Koloniale 8ecre~ leide, dAt ld. ~riDg ook r=e'!.e~ comm~~ un:teld-bee&aande.rit de j g' lG. W. 8T&GIilA~. Joo. l"n 'Oortlprnltende alt ~ijt. : Bemaa~~' heeft, il vol m~ dil ldaar1eid. Gij
!liet !D,ant!lmenwa. ~et lIIij~ brief, ~n bij, had I:eed. beereD T. E. Fillklr. Dr.]b, Ed. Alfred EbdeD, ~ 'r ; II ' ,De ilIIr otaeilly: Sftem h",' nu 12 .inuten l'~ndt i~,sijn achrijve vérm~jJ denl invloed,
keJ1l!l.gekregeu dat blj'Hechlr nrplajltat ~u .0rdeD. W FIlming liD L' A V ~nt-om ondlrsoek ta ji.j, ~ A ~k .... '" It; ~ten ..s selfs op ~~t+Ddd", en op dearenen
De par'mln ddie ge1'l'aafd ~a:reD ,oudebl wordeD d,,~n nurde "'tl';ijle'o et kranklinoigeD ge- ,STluBLfJKB RA D~. '-De :t.eerZollItend!~;o D~ b.lllrdO'~illY1'jtl - ~ie ni~l' bepaald metll!h$r" .~t·n~n, ~bad
ter tate ge eg . ,I .b Ra"-- lllDd h utelaad t I .er ,oor VIII "eer.._ .. mln. In e ......e. 'L.eeft 'U.. h .. ." dDuro ...rd~e h t uia. f' atlc t nn .,,,,,,nel ~. et , I Ylr- " !l>é ''''eer O~iIl1 l8ide d.t de kweeue onr dit 'f . 41un IC rijven IlIIlm.,.r t,~n et lltan pUDt

p e I I ,~taen. De door. de com e on::.,~dl fe- Oit*,ren W.,11 de ,...one _1relijkecbe IÏtuag ge- ; ~lrtónd alleen \'oo~t uit famillet.ilt. Nooit ~an eeq' déetnemende~ trIoIQd en medl!genoot
! _ ~ t~ugln ... ren llD&IIlelllnn g . oeieD, 'I t1'8'1&f!;e-I houdelI ,an denlStedelijkc!n Raad. Aanwesig •• ren Jlad rd. Toorsitter ti Iiórt geechotell in djll 'pligten ~n de t<le.de saak. ~ibeb oPl!f.'tteliJIr:een' ge-
L nng~b~e~r~oeetpl~t. ~d~~~rhh: ~~ht dl b",ren Kotli6 l,ooraitter), de Wul,Zolltendijlr, ~ Iroouitter' mw .. ker nil (gel'OClpYa, orderl hlime1l. tijd ge'wacht, ~P<1At ll'eeD h1'daard en

DE BUDGt:TSPE OH. op b ~~ . e,en:lD lr~UinD' en e ~hO:rlirk W_'1u., A..ldey, Inglefby, M?IIM, J. O. Hofmeyr, oraer I). DelRaad had niet. te doen IDe' d,'bijlon. juist ootcieellOu kunn~J tritsp~en.

I
I ~ene~oepi liJn 'T tg J Sup t, T. H~eyr, Pii~1I,SlDlth, O'Reilly, StIlUA- dl1'll Ad" l' n den Edl1lenheer Hoflllfiyr. ~ de 't Is nu meer dan een aiaan~:g_eleden dat zij

I 1. an .,.,."eD. . j $' 'd plekk be- ford, . Louw, &m. \ "lIIr dl Waal! kalm de regten ID aanepralren 'tan .ijD' be' ht d h dL' de. hb: I
Wij I.ten bier een l!IrDigline uI'foerilf'n vlralag De commlll81e heeft; ?n e bil enl . III De '8ecretari~ lu de JlÓtuleo 1'&11 de 1'orige 1'erp-' ,rjend .oo~taan, daD lOU bij lDeerbill géhad pns ~9<l ,oe:: e IJeg:eD , DO l'I§evo gen

1'olgen Tan de badgettpfecb, door en bper Sprlll'g ~ht oD;!eeD "foor bet nIeu e geboo. Ifeecbikt ter- derin« Toor, .elke geamlieerd .Irden, hellben in djn Iredenering, te alagen, om de n:aaéleden ~Ie .·lJ' alle~"e_ge .besPi+n,den" CIe ~ilemende
11 :Mundag voorgeleIen, dan .iJ in nie vorige Idl- reIn te 'Inden-.I.o;.a'';I, tdy t;,Worceew In Wetli 1'oorgelelen het!tapport ,anodl OollllllÏllie te oTertlligenl dm DU. Had de een beJaullrij din Dloel Y..n de IDngtinge"ldoor.r tot stand ge-
ti~ geven lrondlln. [, : .ekere plaataeD nAbij u~td In .. Iller:., eet. Toor Pllblieke WerkeD. ' Ifl'Qnd.,d.n Ieler de ander ook. ~, jie duursame Y'el!aqderi" 1"an (Jen zede.
mj begon met er op te irij.en,dat dIft gtlnJtïge TOOr- Wat;e D~c;:t~y bet~eft, ~.AoDd';:J dat. le te 1'~r De blllr Loqw mWtt I\IInmlrlring op Mn iedrag pe voorzitw lIIerkte op, dat bij boopte d.t 'bij niet lijken kiestand van O~IBdorp,1 getuigen van do

etellinjlen un den fiDantiiiJentoeatAn4 de. (and. 1'oor- Ian aa:;pe. Ó ~n tedme~r f: ;!...edo:;en..i TU £8 1211.7d., beeteecl1'OOrde Qprigting •• n leken getoona bad, I 181f eeD bijiODd r •belang in de.en ~egeliJ liheid van het. rl.; Godi door baar ge·
leden JMl' iioor de rejleriOg geuit. v... es~nh]kt wa- en r f II)~. ~ ::ok e p~Y~ •."ene d en pil.reo, en meflite 0p dat IACbte, .erNtte eteenl.n Iffond te heb~n. ~aan D,a,t het kerielij n ~teliJk le1'eu bij
ren. De i1!komst..n werï!..o vllledEjn )811r jlSIIChat II] I~ettd a a:n k!J ."'p1lf\' lInen. c? e lT&IIg voor het ."rlr Ilflbrwlrt ,werden, .aarom hij Toot· lIet ameD4ement vali den heer J. O. aofmeyr ~ele~ 1)6(1 geweldigen .Jot voorwaarts ek e
9P £2,067,889; het w~rd 'be.onden d~t zij ;£2,1182,889 '(Jaar e ran slDnlge;jJ1l en .or en overgr eteldej de £8 un den aannemer niet te bo.taI.D. ' •• rd Yénrorptn en het "oretel ,an den hlIIr Stigant r en he ft v It' UI. tit '. E ~ r-
bedroejlen j dUI!.£15,000 I! meer dl\n jv"rw.cbt "erd. tragt, nrac~8~ het np~eil4 ba~o geentdt"~ Del heer Ashley bield bet tegenovergeete~de ltaan- i"ngenomen, loodat het ~okle lande door IIIU&all te ~lk .t' da. nIe; ~rnf~ end~n, r rJn ;n
De ultgavt'n WIlren geec!Jbatop £1;006,5118, lij be- aar J?OT~I! Illeer '1:, e .o~t.ren en . de, dacht dat de ateën.a leer goed waren ID drong ltellen IICb.tter geecbllt .n 1'001' dien pril .... n d.I!D en Qn ag 10 e rrf te tinden ve en, le
droegen £] ,916,633, duar. £1],115 !meer aAn de TI- der te atlchten g~boo.eD. 1!tlllml8lllemeeDt dat dIe I er op $Ande £31~ betallIlI. 1ie~r J, B. Hofmeyr ~r. tpegekend 11\1worde,,; ~r vroe.~er zelden of DOQit,kwalpeD VerAchei.
mm!':. Bet bRtill ealdo voor 1878-19 be~raAgt cler- zmt:;:nt ~paLle~teD Illllb~ ""koete~ a~l~en bel'llen. De heer J. C. HofmllJlleide dat iQdertijd met den! Wu ingekomen een 1'I!flOOktot den koop van t.e. ~enell 'pie DImmer vrojlg4r eeb bidstood be-
halve £166 '>56. I J I dl] b·ee tb et p n. 1'~~. o~el~ ~ pabo'I JoeDen.aadn, .. nnemer een r.ntrah ...... glmaakt ,00r.£89, 0'1' '1IAIlrden; "ordt opgemerkt door den beer ZOQtendijk 1II0Cht.AQ:,lijn er nu de v&Jrbiddett en d~ hClpaalde

:r" I' d' k ... 187n .1 et .tlC leD'1'an ben 1U10~IrtJae IfC' owen le er .. '- b" d .-11 1" ,,-~ hi' 5~1'b' dk . d b óó'1F' "1 ,In de _te genllen Illn e ID IOSteuun ,,' tt' t' te PI ' Ik liJn .era IJ ..... In te, vo toOIJID, en DOOH"!!t J I..... e. lI'oe ooper II pMl' eD te llren. lf rstan4ers van. BIJ 1 velen ,oud en Jong 18
-80 booger In bednJ dlln In +enl~ torig jaar. mebotrUimte vl)or 1'1J11I!'dpa ~id n. ,a vaodIU. e £8 extra in re,ening, dát nieL."n betaald .orde,., p. blllr J. O. Hofme,.r ,telt ,ooi', £10 te.'betalen eelle ,",zegende veran~érillg ~"n goede te be'_
Do d h . Ol 1>000A.IX\ Il ge uwen, lamengeate dOOr en waarllemen en 10- Ala d .... . h .: d .- 1 .....·-Ia h ol o_ d . ti d ._ bet.o . f>oi d .. ~ ~ \ ...uaneD, le gel!C at waren op.. '''I''~' III en k :RUbr kW" ~ &fil Dhet p- e lIIan JI~pnJ8 In Iltr"'J ... &IfJ g...... .~, "'" on eretellDIng va • groo ... 'fer nn,,~n, oor merk n Oe meeste 190 niet 'alle v~ de E
.8&l8CbIJnJilk £967,280' opbren!(e'. H~f8nbel.... ape tear van hl e el"1e[, urge e n a'l d.t w.. li]n IIC!lId. ~ Idep be*r de Vriea gllQlaakt, "at betreft den aanleg Yan la b . d' d n·
ting ital £649 meer ZIJ' dan de ac Btting~ Lanjlin- port. De koeten-zo~der de Iwur?e van clen gron, De blllr Zoll ndijk merkte op, dllt daar de etad'" I te'! I!11IDietel!goot, de b8etrating .D het .egn.men Jl6 een, 1" aan en ~rrur ..erkQn, zIJn nu goede
lIomsten £00,051 meilr, Izelrelaen I C6Dtlen£19,072 ·kte~oevoet100m~On~n.rn h!lI~r6t!v:kd~n lie- iJ1j!'enilur toeg ... temd ha~ dit extra "era, het aan- i·.AOdell ge.urlijken hoek Tan Langemarktleraat en TemI::I~let~en erns.tllg~ .~e", vrn K'Elrk
meer, Heerenregten )£10,$3, I cciJnBbellllltlrJg re en ~ , - . ,,!~~mI8llle d ,~na I brengIjn der dtil,1lrenaan de ltaileD, te betalen, het I(lra.81traat. , f'? ...s,~n, tenouJ I~I~ slccuts m,t enkele
£23694 meel dan vereJaQ.btwns Ei rW~llen daAr- &Anom a bOOft, eb: la uelllïnr:cbuurg.ljo;' er ~n~ I bedrag m08l1;voldaan 'Women. i De heer Stig.nt .telde ,oor .Ieent. £5 te ge1'8n, Dltzondermgen vroege~: ~olslal!tene ,leonlraards
.D~en leverden alechte!£b63,278,; "TWII~£MJ6,OOO n~lDjl m.nn~I!d ~DlePI ' die 'peciU Toor I I De heer Louw herh"lde, dat het bier niet de ,loOala ook reede noeger ter gemoetkomiDg .. , .ndere geweetlt waren. 1)0 k"n~ien, '?ie z.ooveel ver·
Terwacht w.. De tele~lUlt lever' '76ó3lmeer, bet v lIjn opge el " kwc:e~ ~ uri bet geld. maar bet gold di,"":,,, of pel'lOnon Wil. jregenn. '" woesting op den weg na;ll.rde klliinrhllgj!1l.1oootle
po.tkantoo~ £7,266 m.~r Vlln e mkolDatl!Dtan SPOOR WEOOP~t:TINOEN. I dl Ingemeur het. regt .ha4 over geldeD te "bikken. pe heer J. O. H?fmeyr merkte op, dAt hIJ "eeede aanrigtite, is nu een 1'e~koopplut8 van kotlij en
1879-80 wae £1,4O'2,3~1 opgelev, rd d10r hela&- UN DR lUDDEIILANDSCRIIl~JiN NAABOUDT8ll00IlN MorgeD Iron bl) een g:tra werk laten &aIlbe- dll~ dé beer de Vne. het bedrlojl nn £1°,.ld. te koek en verkoelende dJ1linken gewo de te t
tingen. 1• ' , 7 TI. . eteden' ,oor £00. Spreker merkt~ op, dat bel Diet d. lal\g ZOIlrekenen, en dat hij leker geen 1.5 1911aan- d d h 1ft, I .,m Ti r ,j ::J rWIJ

Spoorwejl8n badden .ilSl,72'2 mi der opgele,erd Ve beer \\ m \\ 11I~ox lIe;eft eenlli'e opmetIngen eerete Ikeer .aI, dat er '&IIDmerkingenm~teg go- 'nemen. e an ere e a s een j:~!Be emple gebrUikt
dan verwlICht wall, de ,.le~te]IJke lif had een tekort .oor dele h]n ged~n, dIe ID ~, boofd .... k op b~t vol. maakt Iwordea pp de handelin~en van den ltadlfnge- Het amelIdement VAnden heer Stigllnt .erd ,er- .ordt, waar tUB8chen ~ 30 en -l<> k~enrllngen
1'AD £3,748, de Midlaod!!Che £11123, en de Oost gende netrkOmell .- Van de, Nltddenillndache h]n tot meor. Bij 1011Il"arne dên, dat de ingeaiellr na eeOl i"orpen, dat Tan den beet Bofmeyr aangenomen. reedB 1!llchonder de ba leren dér matIgheid ge
Lond"lJl!Cbe.£16,&51. I I nlUlrWlllowm~re II]n eli:lV!e. routee.. De een g&At moeet betAlen; dat 100 bem Toor de toekomat leeren I pe heer Pllntl wil de UDd.cbt der 1'8rpdering I!cbaar,il hebben. Ookl w.ordt jil da~elfJe ge-

ne ,ooru.ak blervan W8e,dat de I iJn nail niet nr jlt nn. be\s~tjhJn. ~~Ippl t, "tD de Mlt~ ... dscb~1 1'OOrlngLÏgerte lija met hbt uitjle,en van gelden. In.tigen op dil poelen water, ataande op de morgen- bonw', Zondags gere~'tll god.dicust r;ehondcll
g.noeg ZlC~ oltstrekt II £~i ~Ik ml~anP;daIJn,en teg~to b per mIJ I' Wetd ungenllmen bet bedrag te betlllen'l mllrkt, WAar vrouwen tot op bun kbieeD lJpor het De PréaikaDt der Ned. Geref lerk die aan bet

De oorldjnluJtjlBven in ]877 -78 ~drOejlen £400, ' o.teD. an er1,.l!iaatUI nil e~~8tAtJOn Om~rent bet Irapport. 'uitgebragt door den atad.- wIlter baggeren moetl'n. hoofd van de bewe in is (walLi'voor 80mmi en
000, :iD 1878-79, £649,7]5, UI Ilaveni. I1AJoh] ~~~ Stew.a~t.£4~i(,OOIJllik~IIJ;r eD:;1 e 'ingeniell1' ,oor 'heeproeilin~, wordt ~oorg"teld bet I De beer Stigant .Lelde een motIe voor, inhcwdende be \\' I d g 'If Ht' kg
1879, f42000, te zallll(ln £1,181

j
]5 Von, bet per ml), , la., I n. an I. morll IIpunt o.er lta.gen In beliand.hng te ·nemln. De koe- jda~ bet geld, nrachllldiga lUInden heer J.IDIII oitbe. m e .zou en '1'1 el. B eeDlfen, zoo ze OD·

tl'genw'oordlge JRar zouden JIl WlUIt. bl]DIIJk beloa- nRar Oudtshoorn lAl een DUD v.an. 91 ml]l n .lAng ten "orden begroot op .£~ 17•. 611.Uit bft .eralag ,tatlId wordL pen), arbEoldt meL n eu ~e~ lUBt. en vrengde en
pen £260,000, te zamen 1,44:1,715 il moelen ~e!esrd worden (b.?f>f~lIlkehJk de valleI d.llr 1'In dim Tbeeaarier blijkt, dat voor een bedrag 'Iln De heer ZOlllendljk oiukte eeoig.. Mnmemngen, moed, (ln dankt den ~r dUlltendmalen voor

Iodlen nil de inkomsLel1£2,60921~ bed~n en de Ohfl\Dter;mer vol!lende), die $agen £6liOO per mIJl £10191ia nf8rge~okken. . I 'da' bet Wlltercomitá nietgel8ten hl\d en lalkl wen dezen p;egen.-Of dit laug duten zal ~ Uit is
uItgaven £2,494,379, daD '1ti er £14 sa9 oV~l'I!Cbleten ee~ ~ddltonele £5~,~ ~l !oeteo tllh' te IAien De heer Stigant markte op, dllt er aan lie Union dill niet yoor baar' gebroagt en door baRr behandeld bnze zaak niet Ik sproek slech~s van hetgt'On
Toor bet laar 1879-80 ~ III •., e IJn vnn ~p aa ,aar Il le oom a 100 .Bank .eker 9 pere. rente ~oe8t betaald worden, want "aren. Beuelfde j!'old de lIIak met van 8cblehen. bier t4t stand gebragt I.. 't W'ItS opmerkeh k

De publieke IIChuld Inn de kq ome, 18 tbAns ~r~5OÓn :Ie tvan ount S~WIlI1 naar Oudteboom, da ren~e waa ,aq;tlngeeteI4 (compoond~. Hij iJOu.oor- ~rie,1 die nu maar rondliep en lijn volle geld moest dat de KonlDglDs-verJaairidliog hiet biJ oos zoo ;tli
£ll,HJ4,208, du. £14 9!1. 6d. per ho fd, eD de JAar- " 011en. 'telhllli, een lekéi' bedrag nD £10 of £15 toi'te .taan ,ont'lUljlen. "erd .;Joor ebragt 1 I Z d Ik b b
li]kecbe renteD 168 8d Er boofd, rbsH'e minder VAN DEN OOST LONDRN-QP~KN'STOWNSPOOIlW&Gaan den Tb_@er, opdat allC!uitataande rebeingen i Pe heer Loll" aeid!! dat het comitá zeer goed ;' g a.~ &en on ag e
dAn in de AU8traheche ~o mijn. I NAARDE INDW" [K00LIlUN. 100 IWedig m?~lijk 3icg,maakt worden en ibet o'er- 'lijpe pligten verngtLe, en dat het Alleen tla' toe- elee.hts, één oDgelukkl&)e d~'(lDkën op de strateD

Uitvoer vali struiavOjl' }vederen, ~ol, arillornhlUlr, Deze hj. veTlaaL den OJ~tlLonden-QueeOlTown- I getrok~en bedJil!' t.ót een minimum gereducee~d Jnllijl'. olDlundighedeD.u toe te ICbrijven, aat het gezien. En meen echt~J! BIet d"t "'Ij ,geen pret
~"per eD ne, was' ID d~lAAt8te]Ilr.j!n vermeerderd, eeben weg nabij bet .tahol! ~mY&D1,11&152 mIjlen J .ordt_ Ook zor hij aandringen op den .erkoop nn icomitá dezen .keer niet gele ten bad. haddeQ. De kiuderen 'fár1 de "Bmul af Hope,"
mvoer van grllan vermln~rd, maar vtral b.dden de I.ng li]n, en, ~ aamen lII'1t lijlijnen £265,000 wGe.tt! gronden! Er "'At beboefte aan grpnd en er I ~ heer StIgant ~erkte op, dIJt al het welk jl'oed met hpnnen PreSident :etl veli) ledeu van de
DiAmantveJ;deD veel bi]qdragen tot iden Toorepoed aOften koo door den yei'koop b.,.t .... t ~eld opgebfllg!tworden. ,1'8rrJgt WUI, en hiJ drong er op aall het gt!la ti Loges" marcbeerden met" vliegende vaandels
Tan de kolOnie. Van l.864-72 w~' er ter waarde ,De heer ZoIl~endiJk leille dat bij V8ntaall had, dat "taleo. door d~ straten en hadden een SAn eDi!lam void.
Tan £3,149,926 meer ultivoerd dan gevoerd, d"Ar- : er loowat £12,000 oita~ond. Bij 100 Tooretellen, De beer J. C. Hofmeyr dacbt, dllt bet Qiet rud- artl fe bl do riv r ~r . I ook g ti
entegen werd er van ] 73-79 v r £l3,761,415 Brief van Ds. Stegmann aan den nog Ol'n extra klerk Mn 'te .tellen eD den fin.ntielen IUm wae te betalen, want'W'eld dit geld ultbe~ld, dan P t JJ J le , 1 WIJ an e~ wge·
meer IOj!'M'oerddan llit evoerd et WRBechter fT toeatand 100 .pdtldlg mog.IiJk te rllf{elen.' Wllll1'l\Dde gebeele aom van .£46,000, reede bij halu lO ene~ van het dorp dell aag glH,Joo.RahjkID hel
wuracblJf1hJk dat er Tobr nel meerl n dIamanten Praeses des Aerkeraads. De beer J. 9 HoflDeyr lelde, dat de relk.ninKen .0ItooiJIDj!' nn het werk £33,000 altbetaald. Bij veld doorbr~gten Wel ~enschc'n.wlj ~an harte,
nltgeleverd Will dIU!de r~nDg wetenton _I ,degeliJk ult8'emaakt· w.ren. UiUltaaDde vorde- 'atelde .oor de z&Ak te verwijlen naar bet Water- aat oQze dlerbaro zus~r SchreIDer leder dorp

Ile Inkomaten 1'8n I 1 word n geraamd o~ De volgende IIIde in ODSTorig nommer aange- ringen. moe8ten,gelnd flDbi] non-be~linll mpeeten de ,codlité, Plet ~e~t .de I&II~ te o~derloeken en 100 h~t en Iedere gemeente in: ons lalid eeu bezoek
£2,549,2'20, bestaande t d~ VOI~ de 8Omme~. baalde brief tan ds. Steg~ann, die Maandag I echllldl~en ged~vaard worden. BIJ 8t~lde voor, ~t beWlDgPI] lI]ne Ilt41Dg'op Vrlldajl' ~nraadt ltelt ~IJ bragt.· 0 Mogt toch onu Synode pltulDeu bera·
Douan.e £961,200, hBverjbellllltlng £ ~,800, leg~le r d Kerke d ve. aderl is voor elezen :_ de geheele .kwelltl8 verweien worde naar de eOmml88le voor, ~I\t Mn den heer Ja:m~8ook Vnjdag uQnd lIJn men, wa;trJoor, gelijk IJ;!!Euro~ onZ6 gemeen-
en hcentl~n £13'O,OOO~B.eerenrell.t n, £121,000, IJ e raa g Ilg g ,oor fillan11envlxu- verder onderlOek. , g&ld llltb.t&llid wordt. I ten 0 zoodam e WI ze bb ocbt 0 le worden
Buisbela8tJpg £87,620, IAcci]OI £ ,000, Boet~n zee 'I H J J K De beer D. 48 Waal fond bet oo~ raadaaam, den lIst v,)oret.1 vaa den heer Hofmeyr werd l'er"or- IJ' Pd g J 1 pl g n
.£12,550, Bankuoten-heUll!tlDg, £]Of' f:rfeIll8be- Aan Tden DWel;,l,or"tte rl OIeJ' .;:r 'K' k OTZ~ Tb_urier bulp! te verecbllifen. en de oitewnde gel- ~n en .dat van den beer StigIInt Il.Angenomen.DtfhOCIr e la ,g zIJn l

onzo kIelDe ;40rpe., eo onzJ kleur·
lutinll £8000, LRodw!tpmlten, £1 ,700, Hllur db N ~' G 00~Z1Ger v1n,1~nK rw. der eraa aan te lonen,)n plAaUlnn op IQlk I!'root bedrag tIofm6yer 8telde voor de motie in reviaie te iH'enllen. hngen voorl\., totaal ofergegeven geweost aau
.eJ5,7~t LIIndyerkoopin~eD. £45,0 Ir Spoorwegen er e. ere. meel aapeta.. l .. n 01'81getrokl(en ReldeDeen booge rente te betaleo. De beer Inglesby, iD aanloerking nemende, d"i de ge· oe verwOtlstlOg van deul ~rank •
£676,1JUO, Telejll'llfen" £40,000, I P~lkAntoor Kaapstadj en 7den JonlJ 1880. Het amendem&.nt van aen beer Hofmeyr werd boa wen door den beer Bell op Calelddnequare ge- 0 W t I
£80,{)(I(), Terugbetaalde sommen £119,940, Renten Wel-Eerw Heer, wAArdbBroeder I-Na de mon- bi.rop aangeDo+en. I {)C9upt'erd, niet meer voor bet doel gebruiki worden, P. u· annear giJ sdcGs mog h!)Oren, (at
.lll. £4,600 ' I dehnll'e mededeellDg, in de Kefluaadnergadering 1'&n Een depn~~ ten beboeve d'r Kaapetadecbe Vrij- .aarv.10r ZI] op)Cerigtw.rden, ILelde ,oor, genOemden MIBS ~chl'elner hier ln de Kerk ,gepr~kt heeft,

Sprekernoemdede~l'onilen waaropzï'neberekeOln. den 19den Mei van mlln bj;eljllt om bet beroep naar willi~era k... m;de .. rgaileriog biDnen en diende een! beer drie munden kennit tegel'8n om jl'enoemd8 ge- of dali WIJ de ongehoorOë (?) kelterij jlepleegd
jlen ru~tten eD op het punt v~n .poorwllgenll8lde bIJ Oodtshoorn &ad telnemen, ~. ~et wellicbt onnoodig, tenoek in om ~en exefCI~iegebouw bij bet Caledon.· 'boawen te verwljdere'b. De beer J. C Hofmeyr, dIe hebben, van "don NachtrpMlswljn te verwerpen
dat de We~leh]ka hJn £232,6152 npl!e~ev~rd had I~ om In geechnft meer' aegg"D, dan dat ik besloten plein. De depu~ merktl! bij !tIondl nD K?~. Wnel den beer ~i1 nog .kort Ifeled~n lI'elicn had, WIst dllt Qfte v~rbannen van beL tvondmaal,.geloof bet
he~ afileloopen ]lIar, dat d~ u\tgaven £163,1154 waren beb om dele gemeen~e te T~rllliten. op, dat reed. £~ door b.t !tehrek aan deJe,lnrlgtJng jde~e spoedig weer lIJn Illken 1011OOglDnen. De heer toeb niet. Men weet inU welke kallalen zulke
geweest 8D de netto op'I:iTenjl~tdUll£69 4Qs HIel"- Bet kan ecbter zIJn nu, ~ebbea, dat le boek g.e- waren ,erloren ~eg"lIn. HIJ bAd een p.tltle, getee- StlgAn~ waa altl]d tegen dat lócaal gewe8llt j maar geruchten gewoonlijk 100llien
~ wos een kapiwl ult,el~gd flin ~ 686 087 en lteld "ordt, om w81ke rede~e'1 ik mij II'!'drongen beb ]rend door 200 ~laDgheQbeDden. leker, zei 8prek~r, eep plAAtalooala dele, die IImQllO-
derbal,e W8e er t'en n~,lo opbrenjl'st I~~DI.£l! lIe gt<lle., tot dit besluit te ko*e~., De Mayor leiJie dat d. IIU1kliJII co~d.ratle ten menten aanbood ,oor de armere klUle Will .ri] wat
sld percent Up de ~hdi!elll1nd!!Che h~n waren de Vooreeret il! bet mIJ du dehjk, dat bet Collegillie ,olie '00 genie!rn. no~tÏjler dAn haar in te rijlten voor vrijwilligers, dIe
inkometen £186,400, uIl!guen £]30,6~3, J'II_tto op- 8telll6l, waaronder ~ in de 0 ooj;ëK:erk, te ~epunt en De beer, ~~n, lid dér deputatie drukte Dog op "ejnig betera d.-oegen dRil ban llDlform _Dehlill~ Will
breDgat £56 n7 De Oo~t Londen!!Cbo~I]n had nleUl te Papendorp gearbeid w~., ulteret IICbadehJk 11 de ~ngnJkb,id YIID het venoek en ~kte de alti]d geregeld betAAldgeworden, 8n betlij bilt bUlIIge-
oweleterd 'er WAS£4 lW bij Vtlrloren I "oor den bloei eD de wel 'der Gemeente. Het T8rgaderin~ oP*lerbumt bo. de behoefte un IWk ,bl'ltlkt Will of DIet, Iteeds .... ren de £00 geregeld
In 1871 ~aren er 2~ 76.'3 tej~ramm~n .erlOnden beeft geleld tOl IUnerliJke I!rdeelbeld en Yerbroklr~ lilDe Inrigung bi de laatsle parade g81'oeld WIUI.Het g84tol1. Bet ergste wal nog, .ei I!prekerj niet ~m

en in 1879 30.1,068 De' telegraaf bad [I£4:9,732 op- liDg, "aarvan, in de laatate ,,!,nden ,ooral, de dwde- Terloek werd, rwe~8D~lUIrde fiD.nuele comml.ie. ,den man de~ gr~od te ootnemen, maar, looaIá Yonge
,eleverd de ult.jlaven WAren iledurete het ]Aar hjkste bewI]zen geleverd I~Jnl!te"orden. Het heert Aangaande n brilt, i)Igekomen .an den Ed. heer spreker noR' ID 'lIJn rede deed, te laten dool'litbeme-
£.'36476' netto opbrengs~ £14 256 V Ipeetkantoor- ons belet, om onle plaa~ on~er de OOIomringende J. H. Hofmey .aarbiJ door hem een zeker 8luk 1'81t, dllt ein ~edeelte der Parsde &an de VriJ"i1-
inkdm8t~n ".n'n ook Dle~ve~lnderd. I Kerkg.mootachappen naar ibeijooren te bllDdbuen. grood in de Bo enhofatraat wordt g.naagd voor den hjZ'Onworde afgeewn! •

De Accl)nabelRStlD~had meer opgele erd dan ver- Bet maakt bet Toor een IBJrder oomogelijk om te prija VAn£100 f £20011!te1t de heer Louw voor, dat I Ala amendement .teld!! de beer Stigant v90r, den
WAcbtwaa ell men erklnde tbana m r a1j1:pmeen ZIen, welke YrQcbt lijn arqel~Onder de onveracblUi- hiermede geba deld .otdt Alaeertijde 10 de Niellw- tijd voor kenmegeving t~ ,erlengeD, lOOdat hij het
dat de verbrUIker de belli tlDj!' betaalt. I!In 1879 be- !len en verw.aarlooaden dilRa t, of om liJn oog naar Itrutmet een. k grodd,,"n den beer KotA""'" Ire- gejx>uw ,erla~ op 31 I?ec. en a1dOl.den~Jnd opg.eTe.
droe!! de IICcI]nebl'llIlIllng£87 770 blelibl} is ecbLer wen!!Ch op uJne aannemeling n te hoaden,-en voor IIChled~endat h t hem ~gekend wordt Vll~£50. De • POl beer 0 R.IUy WIlde de kennllgeTlDg ,prltmgeD
illjletlloten £29,OOUheiM' ng dp d~n ~Orraad brl\n- den Leer&lll' uitelat moel"jlij~ om lIjn gemeent~ ge- br.Stigant leest AI\f tegellover e~n brief voor.van den Ttot 9 maanden. .
de"l]n IDpekbuIzen De gewone a ·n. btajl't dUI! leldehJk te voeren no t...pJ tot trap der bnDl', of heer J. H. 1I0 meyr Srt waann dele legt 1. dAt de t.Ilet ,ooretel 1'I\Dden beer Stljlant (werd aange·
£68 770 qp na flftrek .ivan alle onk teq, bllllf er achtereenvolg8011, al naar jle ~taaDde behoeften, te bedoelde g1'Ondh1'&naUI "'oten, bebaIYe ,an de Bof- Domen. Da beet Bofmeyr gal kenni. 1'&nrhi,je.
£52~50 o,e~ Met wd}lIge uitrondeJ!hlg!lD, bad de leeren, te verll:JAnenof op l6 wekken. _rut, omgeven' ia door lijn e~endolD; 2. dat de 1e roim half twee ure ging de vergadering 'Uiteen.
.. et mlDdllr IMt ,eroorz.atkt dan verw;t:t "'RB Beeft 0.. A. liurray hierolll de gemeeDte Terlaten, Edele heir Hofmeyr teen grond daar beef~; S. da'

Bet voordeehg MldQj bIJ de Yer ute IDkom- e!l heeft o..ALuckholfo~defeItdlredende~iieo .. e IICbrij.. r d.en IgTOnd ~Qdorende reed, 80 jaren ~Dn'e';aarlij'ksChePublieke Verga-
eteD van ]880-81 vo)geDlle en dunan e Yer.l1cbte Kerk ,oor Ilch gevraagd, DIet de ,erklarIng, dat hQ4!ftomhelDd ilÏn belf ten ; lOOdat delelve hem bij "
ulf$rAo,enirltrekkende, li!iJft er een bIl~ig 8I\ldo 1'I\n lndien men ~e(il deselve niet *:IYenkon, hij Dle~.el p~ptil toe~mt; IDAar4. ~.•t bij genegen it, in- dering te Wagenm$-kersvallei.
£176058.1 Met dOl~ttRod van salen, .enllCbte sag, boe bIJ 1'1111langer J.I~ler lOUaunnen bh]1'8n diel! 1e Raad bpm een be.boorh)ken grondbrief wil
de ~geóng ht't land ge ok. te meer l' ar het ID alle arbeiden,-Ik ,oor mij ~0!J n~' 'anden dAn beeloiten geven! de .&4rde dU.;op te worden gesteld door Vrijdag namiddag Il.• erd te Wagenmak8llval1ei
rigtiDjlen doideliJk bles dllt bet land n ~loeiJenden om heen tllfl'&n, toen Ik!ve tond. dat men meende een door deD ~d te benoemeD ecbAtter, te betalen. :de g'!.on. DtieJMrlijkllChe VergRdenng gehouden,
toe.tand w.. en dat er V de heeracbLe erl dl .peeeb mij DIet met ToUemjllloe . beld IIIn eigen .erk- De beer StÏgant .ees er op, dat gaf men het ten eÏllde eene nieoill'e Schoolcommiwsie te kiesen
ein~de met e"ne aaD veling om 0 eli due om- kring te konneIl geven. ~ . reepl!! groodll ~n den Ed; hr Hofmeyr, deze Mn POD- Op ,oorstel van den beer J. du Toit, geaeeondeerd
et8ndigbeden 1'oort te a lIIet .poor,,~~tbrelding. Het gaat QlIJ~eer ter ~a , de Gemeente te lien dok er op kon Iljtlen en dOl het omringende eilrendolll dopr den b.er U. Malan~nllm de beer J. le Roux denist li li,d.. .. .. b.",,_. .... "'" .u <h •• yob,a- n, doohw J.,H,H,f~1" S•., .. ""..,... Hij "00""'''''''"' i. .. d. ho" P. ~ Rou ..... d. ""

. ===l ' den aan een Iltelael dat, nw ~et oordeel van al bare .telde voor. den grolId Aan den laatatgelloemdtln :Secretaria.

1 h D
· I ~, nieDden die qok maar ",bi,", ondenin.dinlf bebben, heer, af te .t/ian, o~ ae voorwaarde, door delen De 1'ooni'ter ,eflocht dl!n hoofdonderwijter, den

De Tra.nsvaa s e epu~~..le te UItgedIend beclfi. Iir w~-~et om biel- mijne boop genoemd. j' .; "heer P. RetIef, de verglldenng met geb"d té·openen.Moutágu. I UIt te 'preken dat men, al~oreOl iot bet beroeptn De beerrAsh ef WlI'glll\rne bet 1'ooretel onderateu- Da.rna legde hIj het doel der vergadering oit.
j van lIIiJn op,olger oYer ~ ~, lij:! Wi!rkaring TOor nen. I1Ïtgedrukl door den beer Sligant; ~ biJ I&« Vó6r men tar ltemmipg overgllJg, deed de Pen-

.. hemaf af bd_, omdpt b~t andere lieh~ le .voor- niet in, waaroln grond' Ion "orden afge.taan ,oor Iningm_ter, de Mer J. dil TOIt, veralag nn den
M.ont&jfo,~amJ 1880 uen ie, d.t lIllIIr dm ~ w$pl811 aal 0111 "Ihler te £60, WtlAl'fOOr~ roO of £200 .a. uDIJebod.n. inweDdigen w8Itand der IICbool. Be~ ~~ der

Het betoek van d& bk~D K~er ~oobert, de komen "rbeidelf., . I 1 He, ~eer J.. ,C. BollIJeyr 10110111leke~~ redeDeo uitg "Ten gidllrende de af~loopen dne J&I:IIn.UI
afilevaardillden VAlide 'l'ralluul, _ !l8D.olkomen Verde1', daat Ik dit alIea 'fet hl' oog op de B~ heden. hever. Dl~t g~r(lken hebheo; maar hiJ rekende £930 lb. Oid.; dat dar Inkom.ten (iDg8l1otén de
'!lCCU. Door ml8YerstRn<tWIPbun ko lW' Vrijdag- IandllCb ap~kende ge.m~te gevoelde, kon bet. ~Iet he' ~jn pbgt., Hij wal er 9!>or,dat .~e !leer J. H. ,Gouernementatoelage) £912 141. 21d. alt batig
avond jlebee1 onverwac)l, daar lIj etra~ Maandag- andera, of Ik ~oel.t.lnll~n, ~t.het.nog IChadelilker HofmeYr' Sr"t~~or eell redebJken. pnJl lien grond eald~ thana in w, bed~t £16 lae. 4ld: ..
R"ond verwacht werden l Zij zijn toen ~lurd.1l' naar werken mOeIt In lIJne. tioeM!!IIIngop de E~e IICh 1011 hi}l(en, JJI!'&I' .de I4ad atond bier ~_ben tWill: DaArop volgde ~et veralag des ond~rwIJlere. De
de heer Joubert nn R!IetvAlIeien Ba~eu reg.1ID eD sprekende gem~ente, dIe da4rd??r "nmog~I!Jk k~n uren. BeldeJpph.bD_ waren belaatingbtitalill't ~n > ~hool werd ID Jolt] 1877 met 49 leerilllgen geopend.
M.atJdaglDorgen teruil'gekomlD I ""orden 8eo~lI8Ird. aet I' ml)ne overtlllglDg, dIe dae hAdden II~ gebJke l'8gten. Er.ae geld noodig, Gedl1reD4e de drie jaren hl\dden er 47 de !!ChPol'ver-
, op de &daboogte ~aali&eD eenig hlll1'8n hunne Ik hilr .eOllCh,uit te .p...,~.n'idat teDI~j een der leer- eD hJj atelde .:Leename~dement 1'o::r, ~rbii hd rlaten eD _ren er 37 biJgekomeD. He.t rmiddelde
"pwacbliDjI:bij de deput.M.ieIn .erd ee a~rea voorge- ..,., daartoe bwk..... ~, d, 10~ over Ji!~Ilden hebbe, betw~te etok'" grondt' tueacben W."rW' ea e:.t:rlingen, dat gedIlrende dien tI] d~ ICbool
leIen doot den br. F Oeiijel', .aarop r beid" bH- de Gemeente ~n genng~ echjlde ~ hlden en leker ol W~emeend: ww gekend .orde~ &a11 den ~ w•• 52. Tien leerlingen genieten onder-
ren geantwoord w"ri!. 1 Een I!toe~. 17 rijtuigen ook ~el~ toelrolDst te gemP_et,an I~ep. J. H' Hofmeyr~ Sr., VOO!£1 10.. per Jur, oodeTW?r~ wijs in de mllliek, oDliet de leidiog van dep bllip'
en eeDljl'ehe8ren te al \!olgd" toen ~e' dorp door. Hierbll kOIll nog, datl ~ ,.et diepe ~oefheld ge- peo &IInde 1'oohrurde ~en.elt dat alle nrbeteno- 01ldetwijler, den heer D. T. de Vllber8, en mak6n
Om balt 12 werd eene publieke ve~e~ng gebou. lien heb, dat de meerder~eldj dea ke~ke!8ade ~n be- JOn, bp dat aijlk grond gemaaJIt, bet .igendom 'Wo~: leel goedl ,orderingen in dat vak.
den In bet Schoolge w, die door ~ pt aantal giDIIIIh~eft ~elaten, dijt verderfeliJk .. en In geen. de~ yan de a\&d, e~ ~. dl Raad het regt hIlIft, bij Het 1'olgende ia een gedeelte VRnhet laallte 'fer-
heeren blj~ewoond werd" I Preebytenu~ Kerkgep.ootlchap J'oor een oo,:en- drIe lDaanden~.eDn..,e'lo~ de bour op te Ieggin. al~ l'&n den IoapekteDl nn Scbolen, den heer
T'eilen !ut lf 7 ure ~erd ein dille I g~houd~n ten bli~ lI'~buldigd mogt ,,!or~e!l': Ee~ aan~ gemeen~ De hee.r S gant ..oP Ilcb yolatreat Dil~ met dit Row&l1:-

hUlZe v~n den heer P G Joubert PI~. waaJ'lUl,neen leden Immera heeft Ilch. nle~ ont~len, Zlcb &e 'fetb~!,", ,~ratel .ereen D. Wat nut ~eeft het b+lt ,an dlt 1 "Wagonmaker'a Valley -01II1II II, Order A.
\})ftl~tal beereD en d.me. deelnamIn, en dat ook ~D?ID den kerklltuld ~D ~e IlltoefeDlog vau lIJD elgeodom, "anpeer het lIke dne.muDd.nlm opga- Teacber, Mr PRebef; 1 male A8elll!Ant. Room
e~n ~()l~ten aucCt'S ,,&4. Allee hep I~f lin de beete ootWlJfelbaar ~t en geqg ~n ~ .a&aan,en nn den l!gd worden?1 Sprebr.RB ,oor verb!lf8ll, maar, l4rge, well ligbted, veatllatec -l lllrulllbed, plank
crde ",] hopen Inter ~n Illhoerig .4)-.Ijl.g te genn aerke~Bd op de moeert.,nbe~mehJ~e .1]18 ta spre- nl.t ~~ IWke T<_x>rw~c!en, lI.oor. Re~rI8teremade ap to date On ~b. bOoks, 26
nn al de verrig l 1/- I ken, ~ 181f, hpm door ~ne cpmml8lle te doen be.... .De eer O'lUlIllYl8ld" d.t de heer J. B, Bofllleyr, boya '};7 girl. preeent, 24 boy., 26 gtrla. OIA81I.

oJngen ! Eu CoabsroNDJl:NT. ken. Mijnl inulnl, hMlt ~e lrer1relaad hieraan te Sen., geen app(ibtie 0$ d.n grond gemaakt had, i P~nt: 3 bo~, 4 girle ; apell and read Dotéb weU,

I I

~,

BDIGTBN ~B11~TiLEGaAAP.f----
KA:.PK OLQNIE,----
(W+lerJ .&gmtllur.)

: M~ 8 JuniJ
S.S. FlorenotJ liedén morgen vao Kaapstad

aanpkomeo en oui 10 onr obst ...~ geste.,end.
Dé maalhoot TiIU.oll, arhveerAe om 2 uur van

Kaapetad en gaai'"" ..n &Yo:od OOIItwaarta
H,t schip A~flW seilï vao avond naar Bar-

hadoee !:Inde brlg:Amb"la,1k naar Kup.na...\_---
(W"ten 19",",,"".)'f Mosaelbaai,9 .Tuni].

Schoener H~giateren a,ond V~ .Kaapstad
aangekomen.' I

. Stoombóot Y~gisteren &Tond van KnyaD&
'aaogekorpen en ,i)eden morgeD om' uur naar
Kaal*tad "ert~en. ,~ ,.

(W+,- ..4gmtlvur.)
, ~ Port Elizalteth, ~ Junij.

De biJeenkoma~ der yolgelingen 1'&Uden heer
Kemeley werd ~eren ""oDd bijge.~d door
t"ee bonderd kiq.,1'fI. De onder.erpen iD siJne
rede aangeroerd! lfa~Q: H",venyerbeteriDg,
iQlmlgratie, meJaacb&ppelijke vt!re8nigillgen,
dOll&ne.beno~, partijber"orming, confede-
ratie, henorDlIng:ln de oiyiele dien.i.

(W'~1fDI Agmtuur.)
i Po~ Elizabeth, 8 Jnnij.

,De tijding van Mén. Milleraonrlijden ie
bier met groot 1~"e&eQ 'fernOQlen. De vlag-
gen werden halfsfij)k: gebeacihen.

Vandaag .as e, een groote hoe ..eelheid vede·
ren ter markt. DQ kooplust was heel good en de
prijl.6n waren v.. t, vooral voor alle aoorten TaU
lwarte vederen. i

Een maD, die litateren op den II}>09rweg eeu
kwetsuur btl.d opfedaan, is vandaag overleden

MOOIwO<ltr. ! I,

( W~ater~ Ageni'll!ur )

" Pal t Elizabeth, 9 Junij.
De aanvoer ~ Yederen Itl in ~ese .eek

heter, ten~evolgel waarvan de kooplust levendig
en de prijzen ril., "aren, vooral voor goede
swarte soorten <)ok alle soorten van vale yede-
ren behaalden ~de prlJzen Voor eemge WIlde
vederen betaalde! ineQ uiLQluntendc dateringen

MOOI "eder. !
,

(WjbBter, Agentuur)
!

i Grabamstad, :g Junij.
()e heer Samuel Cawood, eene requisitie ont.

vangen hebbendei beeft zicb kandidaat gesteld
voor de vakature in den Wetge1"enden Raad
Toor den Noordoqstelijken Cirkel, ontetaa.n door
het overliJden va~ lieu heer J. QUlll

(MbBten A.!lentuur )
Queonsto.n, ,8 JunlJ

De drlelaarll]iscbo Wesleyaansobe Confe.
rentle bleld gJ4er8l:l Slitting. Verscbeldene
dlstnkten van deize kolonie en van N'&tal waren
daarop vertegen ~oorjtgd.

De Eerw Ktlrlet representeerde (le WCIIley.
anen van F,ngelard l)e zitting aal duren tot
Vrijdag over eelll1l'Ilek

De Ma<;,ouieke prooI loge komt V rIjdag blJ~n
en '. avoud. 18 ~r bal. Er ZIJIl veel bezoekers
In de s!ad i •

De ult81ag der:bijean komst tllllsoheD bet Gou-
vernement en hilt St.adsbestuur In zake de ont-
eigen:le groDdeq 18, dllt bet laatstgenoemde
£13,000 kriJgt. I

De ml1ll8terliil1 'Ictone geeft hier veel genoe-
gen, ~n meu !'llet;verlangend UIt naall de Spoor.
weg bil!. ;
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