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TN Exedutie
1. OO&telijke diAtriL:llfIn
tUn BDDI, e,'lICllen!llle
verweerder' :

Zal verkOQpi.ng
deeb. in bet distrikt- Atlet'<lleel~,
den ,,29aten Jnnij 1880~
Tl\O Broeken, Vesten:;
Krliisbanden, Hoadan,'
Rijfel, en !Lndere Wi't l~ellg(l4'1<1
V.D8te~meD, Koren,
en vele andere dingen. "

" J~E8,¥. ~R08BY,
, --"-i ..li,
, 'Dittrikti Peddie,

q,: :.

INExecU~ V~ ~e"ij~e van het Rof der
Oosteli] ke D18trikfe:n jln de Zaak ftD!i8cllen

J,UlES COOK,eiseher ; ell i·'1,'RO.lUB BEEfT, .ver-
weerder: ...'t' i I

Zal verkoopi-gg worq I~ouden i' r woon-
plaatse van verweerd et, Nurn6Y R' , in 'h6~
distrikt Peddie, op DoIjderdag, den :sten dag ,
van Jolij 1880, van Hu~, Rijfelgéw6er en
diverse andere artikelen~, i ': _l

JAMES Jf. CROSBY, :&aljuw.
Kantoor Y&nden Bal:u,t, 1

Kaapstad, 12 Jnnij;l~O. !

Distrikt Oudtahootn. I
TM Executie van Gewij~t van be4 Hof der
~ Oostelijke Dislri~~ iu de Zaak 1tll88Chen

.8ti1liiavog'el. in WiLLIAM MANNTN WEB~B~, eiseher ;"'im WIL-
L(A.k J. B. CUIPLJNG, Vl'!,wj:erder :' r

Zal publiek worden vOrk.ooht-te CJlitr.dorp,
in bet- distrikt Oudtsh-bo)rn. op Maa~ag, den
28sten J nuij 1880, des mfddags 121 UDr, een
Piano. " : ;

, ' JAMES M. CROSBY, UaljDw.
Kantoor van den Balj'll", '

Kaapstad, 12 Junij 1~.

•

te Dt'la~oab8lai, InnorD~llle,
MOllmbiqu aaI!It'llll!I!Doe.

, R~tourka8r'Jes worden
minderde Prijsen.

Voor V,acht of Passate
de Kantoren de,

'straal, i

.:

Ik qertifice~r:;biermede, dat
Heer J. C. WIl'ITIRBACH
ieder 'ge.,.1 vag siekte genezen
mandeer ,e elke.u Strwnogelboer, ,

,
Ik, oDderget~kend8, certificeer bij

lI_mlddeleo, 'Itelke de Heer Il'Ii'I'Klllaq~
nn heeft ~oot miju zieke tStr"iI1,ogi~l~igo4~d
uitltoe~ geho{pe4 hebben, en ik
recom!J;laDdeere~.

m.lf'ke"ld~ Dec. 1879.
. ,

JHgh Sheriff's O(!ico, Cape T4wn,
l~th June~ 1880.

INExecution of tbe Jud~meflt of the ~Dpre:me
Court ill the ease of : i

. L. H, rWJ<.:~TYU.A.N ,:~ Co" Plaintiff:!; and
, GERT yAN EEPliN, OefeDdanlt.

A Sale wlll be beid nt·'Oefendant's t: idenoe,
Bosjesmanspad, in the pistrict of Sw lendam,
OD Wednesday, the 30th. June, 188 at ten
o'clock in the r -rvnoon, ~f Household Fbrniture,
Kiteben Uteusi.s, one Girtj set of Haráese, and
two HOI'Be8. '. .' i

JAMES M. CRO::iBY, High ~bcriff.

DeD Heer J. C. WINTIIBBACl1,
Waarde Heer,-Het.doet

kunnen melden, dAt mijne
dadelijk zijn Il:t.'%ond
uw geDMsmiddelen.
~8te middel dat uiteevenden
,,~ISi en ik zal recomlD.Al~'deeréi~~n
StruÏtTo!!elbezitter.

Higb Sheriff's Office, Cape T4wD,
;' t4.t.h JUDO,' 1880.

, ,I

IN ExêciltioD of tbe JildgmeDt of ehe Court
of the Eastern Dis~ri4ts, in the ca.+e of

MINA BODE, Plaintilfj, and FREmERIt K
BLUM, Defrndant. '

A Sale will be held ~t Aberdlrel~, in the
District of ,-\bei1leen, ().IJ Tuesday, qhe 29th
June, ] 880, at ~10 o'oléck in the forenoon. of
Trowsers, V f'st~, Calico) _fDress Stllff~ Braees,
Hats, Boq.t,s, Shoes, Rlile. and othpr Shop
Goods, Counter, ShelviD~, Window I Sashee,
Carls, Wagon, two Ho~, Bud ma,y other
Articles. ;' i

~ ., ~ j

JAMES M. CRD$BY, Hig~ Sheriff.

I)F:;;',omhOO!~I'
, K".ps'~d uuar
Di, :,:S(:II~, via ,Madeira
Ïl cleua 'Ii ASCeflSion ann
'uHcbelltijclell., Relollrka:H
r, ~el' eelle v'flniDd.'riDIl' val)
Eni(elul,d en cl.: KliJlpkolonie
Jnnij 29,-W.4RWICK

RoBINSON.
Jnoij -.-Ex~a Maalboot

,'l'LE. Kapt. Rl
Julij 13.-GR.ANTLJALLY

WUSTIR.
Jn'lij 27,-'C0~WAY CA

, JNIJr:~SOX &; MU

"

Een p;blieke Vergadering' ~~lgehouden worden •

OpZaturdag, ,19 dezer, om 10 a.m.,
TEN einde belangrijke zaken te bespreken en ~ia.nnen:te beramen, op welke wijze

stoken van:Molk~8, ian tegengewerkt wor~~n. ,All~ die belangstellen in den wijn-
handel (vooral Wijnboeren) worden'dringend verzocht tegenwoordig te zijn; en speciaal
worden onze vertegénwoot,digers nitgenoodigd,. de Vergádering bij te wonen.

I' Ol .P. J. BQSMAN, Hon. Sec. ,
Stellenbosch, 1,0 JuniJ 1880.

Mij~'heer,-Mot dese moet ilr II h""';il'''~ia~ District of reddie. I
zieke 8l!ui.vo~éla allen bijna , IN Jilxecuti~n of the. Jp~glne?' of the Court
geworden door QW medicijnen na to8,~.lIrl1n.. ot the, haAtol'n DI.I;t,rlot.a, IU ,the C311e of
dosie. I Ik heb een dosie daarna ,AMES COOK, Pl~i!ltiff, and' T~OMAS
40 andere, die gezond w-ltren, BHENT, Defendant. , ,~ :
ruim, twee maanden j!'llledell' en n0ll: • t
weder:ziek :fe'll'ci'den, en nu sijn sij al ....,li''''nT'''''h,ho'.·1 A. Public Sale will be hëld at tho De,endant's
conditie. Ik ge190f Diet, dat er eeu Residence" N ul'ney Hi'~ itl the Urstrict of
'foDdtlD un worden. Peddie, at noon, on Thul'1l~ay, tbe firs~ of July,

1880, of Honsehold Fu,rnitiu!'6; Rifle aD~ sundry
other Articles. ' ,

JAMES M. oaosar, High Sheriff.
~ig!ó Sheriff's Offi~; C~pe Town,' I

12t~ JIlDe, 1880.; I

Distri(.:t of Oudtshoorn.

IN l-:xecutiorJ of tbc J odgmeDt oftbe Supreme
Court, in the case 9f WItLIA1tl MANNIN

WEBSTHR, Plaiotiff, :and WILLIAM J. B.
CAMPLING, Dcfeudaut, " .

A Piano will be 6014. by Public Allclion, at
Calitzdorp, in the Uis~rict ,of Oudtshoorn, ou
Monday, the 28th Junc".il880, at nOOD

LUIES M. C!~OSBY, High Sheriff.
High Shfjriffs Offi<*,cCa'pe Town,

12th, June, :880.' ,

. \ ï .
Wagenboo~ tUner,'

, '~ó ~~riI188O. ,
Den Beer J. C. WINTEBBAca,Cerea; '~'1"

WII~rde Heel',-Ik 'beb uw midél1!1 .6Or Struino-
jreb gebruikt vODr mijn Vogels die liek-wal'en, eli
zijn allen daardoor genesen geworden. tt" middel
zeker !het beste dat uog is nitgel'ooaen"ên verrew.eg
beter idao de 4n~elmintilCbe. Oli!! vali .de H6er~.n
Pococx & Co. ·WeH zoo goed en send ~hfeD dosijn
1'80" uwe Pillen, ' " .

J. C. nWNOLDS.

ken V:l,'
anderen
le Bint
b p~alde

or"e~ uitl:~~ei~ I
Ipercent LUfSCh.o
Natal.1
lrLE.1 Kapáein

,I I .

YMOt1TH CAS-

wanneer deselve stellig zal

Warm Bokkeveld; 4 JJirij 1880.
Ik cerli1iceer hiermede, dill ik omtrt;nt dti~ maanden

gelede.n de Medicijnen 'fan denHeer \V.ll'fnBBAOR
gebru~lct heb v~. mijn zie~e en gl!lOnd~.YCiJeIa. ~
zieke 'werdeD bIJD" dadelijk genese. ell'l,nt DU toe II
er niet weder een siek gewordenf en '411eDsijn iD
prachtige eonditie. ' :

R:~.:~OHR.

Paarl, 15 JUDij 1880.

J. s, VARAlS " 00., .IJ.AKlIn.

AAN

oluhww ijzel'S' . eu' !l..deren,
, , .----, \

ONMIDDELIJK wordt gevraagd, voor ce~e
, Goa,vernemenls~hbol in den Orauje
Vrijstaat. een ONUI!lR;WIJZKR VAN DE
EERSTE KLAS:o,E, bek~8a.m om Engebch en
BollR.uÓBch te· oDder,.,ijteD. Het Salaris is
Vierhonderd PODd per jáar, met eonHuis van
tien Ká'n'lers, op ko ~Jitie d~t de l:'ollicitant-de
aanst-elling op eich neem; VII.I'I eeue Ouderwijze-
resse, die' in staat iii. onderwijs le geren in de
Muz.iek. Damesbandwerkbn, en ook dJ! gewone
,akk.eU van OpvoeJillg:" ,

Aanzoeken met Getuigschriften in te senden
bij den vcorairtcr der Seboolco.mw,Ï!!sio te'We-
pener VÓÓ~of op den l1deD JnilJ aanst.

DE aa~~dergeteokende

ft J•• ~e' Stni"o~l.,
•• aden oid,' .

8 rrlC.ti~e .... etjes, ~
(geschikt om dadelijk
allen onder de heo uitge
vederdragt.

S~.nboBchkl00f, nabij

TWEl:DB B&ZIIIDIN~ Wll'iultGO¥-D.'aJJ!lf.'-Tbanl
ontpakt: Sterke Laarzen vah 1111lescloi-ten ~oor
l1ans co. Vrouwen '(tegen d~ LaagsCle I'rjjaen,
Knouwt). Wll~me Winterkl~d~ren toor I<:na-
pcn, Jougeliedeu en MIl.Dllqo,-1-Ulslcrs, O,er-
ja-sen, Baatjes, ManelleIl, Wtrk~ en R~ispailten,
Bltkkeu Koffers, Goedkoope ){..UIten, I\arpetgped
Ell Zl,ildQi'k Tassohen (de Ig~dkool>Btt) i~ de
stao), iu PACKH.o\M &; co.~ f:3~Dd.rd llaga.
lIJn, AdclerlcY!itmat, nal i10. St.aridatd Ba~.-
N,B.~Vergia u niet n n"j 4Wiea. '

[
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Ihrda}lpollen, per 13 be.
Appelen, r.r 1001 ..
Jl1oemkuo, ' ...
Beet, per bos
I'oter, per Ib
Eij-ren, per 100
Erwten, Droojre
Ganzen, per atuk

rs GllA<u, per 100
r: Hoenders, per 8tuik .
(, KIlIkoeneD, per stuk

Kool, per stuk .
Limoenen, per 100 .
Nartj., per 100
Patatw, per 3 be.
Peren,
Ra~ per boe.
UIJen, per 3 ba.
\V ortels, per boa
WItte Wortel!,
Wtld
Zllurhmoem'n,

onze
iets 'tnet n<1lnf,F'r~mtiA
te hebben wegens den
stand, de Britsche Re~ering
staan, dat de annexatle niet ,.,,"""~ ..
misdaad, maar tevens een
het Parlement de Conferentie
keuren, en het vermorzelt die ....'.....,~...~"an
HeJ; doet meer dan dat:
de. voorstellingen dier an:lbten,!\IrEm
jaren lang met eené hardnek ....•..•h.. " ...

o betere zaak waardIg, hebben
9 met naar Engeland te sehrii
44 zeer wemigen In de Kaapk
lit annexatie afkeuren, en het
~ sten band van zamenwerkig tnsschen de Transvaalsche
8 Kaapsche Kolonisten af.

En wat zal de uitwerking
ZlJn f Men vrage dat eens
Kruger en Joubert. ZIj
dat het bijeeuroepén der
zou terugzenden naar de
afvesrdigden, met de
looze belijdenis: H V
op; WIJ kunnen u geen
delen aanbevelen ter
heid." En eene
zou de
hebben. ZIj zou a 'ar'.n' .....n ..

tot het ten UItvoer
dat door de V
bel' 1 I. werd goedgekeu
roepen des Volkeraads en
afzonderhjke boerenregering.
Bntsche Rt>gerlDg natuurlijk n
en de bot~ing, die zoo)sng
maar zoolang WBr:!verscb
zlI.akt worden door die
leden, die vóór eene
" omdat dezelve toch
De bIJeenroepIDg der I ;~,nt,..r"ff1tiA
daad kunnen bhJken, niQts
dan het sein tot een
tegen blank en het vergIeten
bloed 10 het Transvaalsche.
schoone voornitzlgtën zou :'-01
ren tie vergaderen! Hoe lief
eren over de u Eenhmd van
Joe hecht zou zij den h_.~~I~_

de dIfferente blanke
halen ! Met welke teederheid
ten to tieen aaneenllinitiog tUIII,c.;lJltm
kolonie en het Transvaalsche,
slUiting waarvan de eerste
kunnen zijn de verpligting om

S. magt naar het TransvaaJeche
deren, ten elDde Tran
helpen ten onder brengen'

Deze enkele overwegmll--aJfirEtsc.helldeu"
van de bespottelIjke 'Zamenv.v •..~,..
ferentle, het Immoreele van
gaan mlsl61dj3n met deel te
ConferentIe waarmede men
naamds bedoelt, van het 10 de
der versmppermgspartlj, die
warmste voorstanders van ~nr,iF".... "

ConfederatIe bestaat, van
dat de Kaapkolome bIJ de o,.. 'rf .... 'hA
veel kan verbezen en n
WInnen-deze enkele
genoegzaam ZIJn, om elk hd
wat over heeft voor de ware
ZOld AfrIka, te bewege!l tot de
klarIog: "Ik WIlmets met de
te maken bebben !"

lta1?pen ao.
dat:i. ~ Port

De ''heer~g 1leÏde..,l~~itahriraIAJirr
de CiII!I ~_en ..eIl de
&OUdoe1l. ",I

1>; bee' LainI!'
pel'8O'Ion wall ' oe met en beeft ni-t
het n>gt kenJlle te nemen nb de politieke flH06leo8
nn de leden nn de OiiVitlle" Dienst De b, er
8iYerl$l'bt baa jlett-lell'raf~, dat hij DIets met de
C4l" Po« tIS cL.en bad êD dat er onderzoek Z<oU

, ged3an wora~ID.· ,
ZBGto:LlI'n

De beel' Ten"Ant HOIYj of de rejrenng Am"od~-
menten seu ,oo"tell.n op at! ~&11I'et
I)., beer Spritni' aeide.. dat~ Nljrering oordeelde, d.t

de aege1we£ moeet w01'118D~dérd.
OI(][OOP :::Jl-"tt.

fie beer Sol:l.IIlon Yf~,.!Of do Bill op Parl-m"n- t

taire omkoopen) dell! ntCio;g cou worden gemtro-
4uceerd., I,

De beer SpMlIll" aeide, d~ ae _t Itlaar "U, lllBAf
eie revering dacht, dal d, "'et nipt In due UItlDIr
&Ou ltuDDe. •..... reD. omt~ er reeds IOOveel werk
WIUI. \

De beer Solomon dacht,~t bet hOOj!'st Doodl:Ake.
lijk wu, <Mt,auUe een wet tatoDn sou women Injl~-
becht. Ue Proe. Gen. btod ,het be.rin deler !lt lIDi!'
belQUfd de wet te introducerau Ala de rej[erlU"l" nu
seide dat bet te laat WU, cijo mOMt hij I1l111rhaudel
WIjlII flfkeul'f'n. '

De heer MerrimlUl IPili. dat bij "001'11.1 belaoll
stelde in de algemeene ~uplelpAlltelt8Wllt, en deze
"81 ook nlJjl met ,t'lnt~ucefird Er WAren vele
andere wellen hooga nqodaakehJk en dj " ..rden
niet geïntrodaceerd, , !

De heer Sprigi!' 'l'fOt'11, ftarom de Ialltst.e spreker
&elf die wet~n Diet hAd ~~trodueeerd toen hiJ lid
wall van de regering. lJe iO'JIOIitie hsd IOj)veel tijd
nrepild met bet ont"aJt.qmgadehAt (eep maand,
lelde Ipreltt!') De regerillg'Jh;dteen ICbnld.

De ~er Fuller .. ide d. ,ae ontwllpeDlllj!"Iqoell1e
geen "el'lChooniog .. u vOOIlde ~no... me wetten
badden reedi Ian, moeten,éjJn klur ,ewee.t. Zelt.
de epoorwegwetten wareo '1P~ Diet ter tefel.

WINDPIj>lIJ>.

ne bf'er E.,~ritt vroeg \o,der heel WAt gelach, of
een windpomp, gebruik\' yPqr den landbou .. , sonder
iD'I'Oerrec:bten kan worden fiJjre'foerd P

De beer Sprill'jt seide daÏ:6 lJouaoe-offieiereo hem
fl'eeehreven haddeo, dat l+4bouwwerktlltgen geeu
pompen 10110ten. ,

BR~,Q.
De beer lfemman vroeg, 'Wilt bet beteeliende dat

het Séblliddelging-fondt ; gedebiteerd werd met
£36,000' , i

HIJ dacht 'dat gesegd ,fetndt opgehouden bad
te beetaan. 1 !

De heer 811TÏgo lae een rAt woord "voo~. bem door
bet Tr_une" kIDtool' jl&IP!lden.

1Il0LAS8EBBÁ IfDRWUIf.
De beer MiJh;urgb wild4,;ut de regeriulf een wet

IOU inbreulleD om· de v!'r~lCbinl!" VAn ~eel en
drank te belelite!', "ooral d, te"alecbil1jl' "'fo KaRp-
echlln DrllDde"IJo door me:l.jbtJhulp van "'*t suiker,
Mol_. Tur~lICbe "ijlleD en IIlDderowen gejll.okten-
'PlritUa. De voorsteller 'Pr¥ 0Ter de .moelleh)k-
beden waarooder de wi,nWren nrkeeren, door-
dien lij geón mll1'kt Toot buune pttJdlikten,
bebben buiten'Kupkolonie;1 )Dur nil lil!p4l11Dj ge-
'fiar ook 'fan die Dl&rkt berudtd te worden, idoordltHl
lekere .tokena begonnen w&teb met de wijnboeren te
ondernulpelI ,.rt behllip ~D gtlUleenen i.~lrilus,
geet.(),.kt VaD .wker eo m • en dieo ~lntll8 te
vermenFen en dan te "e.rkooptllï"lt KtlWOUtln-K~p!chen
b1'8ndewiJn. Werd un dietptaktljk geen perkeo lCe-
.teld, dan IOUd..p WIl al weinig voordeel tMkeo Ilit
bet IlIg"er .tellen der wiJDrelt8d in EDgelAn.'d; WMt
_rd IIr uechte .puituil ip oo&&n wijn lfédun, dAD
lOU die' nooit::_n goed eD num: erlangen. '

De "heer Proetor ltemde IzMt d6n laa~D epnker
overeen, en 1rilde ook dllt Cte wjJnb .e~n louden
worden beéebl!rmd. BreDdji!ltijn nu mol_ ge-
itookt wu Tergtf. '
ne bMl' ,vaUeer leide cbw~ lij die 100 li~eD oyer

deo accijul, "de aak &61"e in'lhaoden m_tell, nemeD.
De Tervalacbh\g Tan leveoaWtiddelsn 11''' ~ter Mn
_It van 1I1~.,n belaa£l'~<. Hij lOU aan 4e band
lt8"en,.<Ltt de' aak naar een Comité mOet, ,.,rwe~en
worden. ;

De beer Lewis WM er ooi Toor de UI\i ,r)aar een
Comité tt! ver'ViJl.t'n." r
pe beer Rei4 .prak ook ïn,idien gMet. , I

De beer Saur leide dat""er leemwet beetond,'wa&Tbif
urv&lecbilljl' VllD voedael ntboden worde, m&lU"beewu m<Hlijelijlcdie wet Ilit tt!" voer ...p. Een maatregel
nn dien lI&td ...... leer nOOd"~t!1ijlr.

oe beer 8p~ 14ude dat lD l'tIII'ering IridPt belang
atelde ID den .IJnband"l, OQiuj-hoopte da~ ~ wIjn·
boeren en blIndelaars eeD vel'Jlll4ering 10llden bijeenn;e,.
peD om te lIUldplegen of de IáAtete Yel'1Ulda,ingsn Ill,'
de wlJnbelutbJg in Engelarld bUDDe goedkaunn ..
wegdroe,eD. bë regering -dacbt ook, dat bet bee~
zijn lOU de s8ak naar een Ooouté te ve~W1ilen, en
et~ Ide <Ltt 1!QOr.

De beer Hofmeyr WM Diet ~en een Oomitá, _r
t"ijfeldé of er nel door eeD Comité gedaa~ !lpu kun·
npn worden n98' in deae alt~ng" VooralliDdien dat
00nuté lOU bébben onderzook te doen Ioiet alleen
naar bet T8rv~leebI'D van bl;abdewljn, m"'~ un alle
mODdbeboefteD' in bet alll'eml!en. Moest IlIlk een
uitjreetrekt arbtlidneld bewerltt wordeD, dan mOjrt er
wel eeoe commllllie worden :benoemd door de Reg~
riDg am ,het 1I'~lIChe oDderwetp gedurende bet recee
bet onderste bOven te kleD. Maar moe.t eillkel bet
vermenlCen nn mola8llel-bI'1Ul~ewijn met OIidinalren
J.randewiJII ~rok.n word.iI; dan lOU de Bejlenlilg
bet "'81k wel &ODdtIr een ~mité kunneD afdo&IJ.
Immen de regenDg lOU IÏch enlrel hebben te bedIe-
nen VIIn ae BritllCbe IlCte jv.$n 1872 (WIlll:llUll bIJ
eenige clllumLen voorlae) Om met bebulp nn lD8pec-
teura en onUedinll'en de 1QJ1411111'8 op bet apoor te
komeD eo te ~Mlffen. '\\'81 ij WIltU', 1I1dieDmill! het
ganecbe laod door in'~Qn en I!Cbel!rundigen
moeet gun uo.tellen, lOU het beel wat geld koeteD,
maar lZ'elu)clcig werdeD .aleclita een pear stokere nAbij
Kupet.ed verdacbt, en bet dOen en laten 'VIan dIe
beeren zou men wel met ,.erinpe kostpt! !runnen vol-
gen Om de brsnde'W1jD-koopera te beschermen, zou
men eene bepftlinlC knnDeD Ya.t8t...lleo lCehJk lUl" die
welke ID 1859 ID EnlCelllDd wall III praktIjk l!"ebMlRt,
op den .,erkoop TAn gemAlen ikciftiJ, en die eillelJte d~t
elk paht dat bt-atoDd uit ~d mengeel van dbJCOlll1
en koitij. in duidelijke leUen bet oJlllCbr.ft ol ~Icorel
en koftiJ" lIIoelt dTlljZ'en '"E"fe.tlZOÓ zou metl elk vat
dat I!"llmeDlCde~bMlndewlJD inhield bier kuonen laten
merken "brADdewlJn gemengd met mollllll!ee-brande,.
wIJn" na~ zou de kooper pl't!elea ....eten W8t hij
kocbt en 201'1Z' dmgen DIet l(Io"'eel te hetllilln voor bet
mengsel Ala bij zou doen voor eeD lUI"er erllk~1

De heer Moó<he apl'8k ook Len gunste 'AJI een
comité.

De beer MIJburgh doehtl d&t it bezwaar wlla tegen
een comitá. Oe mol token zouden geen ge-
tUI,enta '1II1e"j!'en tegen Ilcbzeheo

De heer Sblomotl atelde voor; <Ltt het comité mlljlt
zou lm]gen om eene wet te lDtroduceren Da&r-dellle1fe

, DINGSD~n, 16 JUNV - goe;evb:!~FUlleJ' atelde voor, dat' het comll:á e)eebtt
Tt_ b Robe tso P TITIdES 't' G bet vervlllaelren van KupeebeD wljo eo bran~wIJn
'"'" eer r 0 ft een pe~e van eorge zou behADd,,~n.

ol!(!trent spoorweguitbreidIng D b H f 'd", 'L' • d'
De beer KJrkwopd hlld er eeD II de Litenl6d I e eer n areyr zeI e, WIt 'DI}, In leD het; werk

VJétuallen VRa Port Ellzabetb 0" a"pel v.b de bep.erkt werd ale 'I'oorget!teld dOor deD heer !Fllller,
bi!ilIIS8ID~vnn de LleentI9.eommi:meJ , I mInder bezwaar lOU bebbeo tegen een comIté. in

1;}8 beer Roberl,8on had I) ~eD 1 nnder verbftnd met ee.ne . opwerking VBn den Koloillalen
Gilqrge oll1trent spoorw ltbrel~ l Se~retana deelde blj mede, dlt de voorges~ld~ WIJ-

DB ONTWAPR~G DltB !IUTI>8 4' zlglDg nin bet IDvoertanef op wIJn In EnJelAnd
De beer Sprtg, .Belde, dut de l'ej!";rlllJl alnjd van wel ligt zou word:en Ol'erwQJ'en '000[ het comIté, dllt

p4n gew~t wu, VOOfZJgtlg te bimd&len ~et de voorleden ]l1li1' te Kaa~tad wae weulUUlm geweett HIJ
n"'"""pening van d, Buutol! De d~put8tie tan de mee.nde, dAt de WlJ~ljI:lng veeleer berek.md W8e om
~Utol!, wai ID déc .tad geweest eb liet Hui • .had de Ii,.te Fr ..nlleb~ dan de %War., Kaap!!Cbe wlJl)en te
de'rejlerlnl!' ondenteund. S.dert bad ,préi:er dtlled.!n be'l'OO!'deeleo, en zeide <Ltl 8poedlg eeDe v~enDg
deldl'Rut.alie lCe8proken, en ElJ ~atjde$ g<lzegdf cUt liJ zou bijeengeroepeD worden olil o.er bet nieuwe
V1W, oordeel WIlren, dat een langen utt.tel bl068t wlJntll1'l~f te ber~de~en HIJ dAcbt bt>pallid net dat
''teven worden voor oDtwApenlng,!totdat;de depo. I DIPuwe tand nlet zeer voprdeelJ1!' w~. l'oor de !\RAp
la~, ... eer t.buu gekomen ZIJU ZIjn el? pet voUr tez~d I Men ~l!loot dl! zank naar een comltá te verWijzen
hail,' boe de' ZIIke~ atodden De' regering hlleft OPGAV'RN.
d",rop beslou>n wtst.el te' lieVen t.ot 12l Jult] De beer MerriBlan Troeg nAu- zekere opga~en ""0

li:,,~ ACCOlOioDATTR.1 ieldbelemnngeD, leeniogen, eDI. Zij aouden ter tafel' PI! heer E. W11Iht vroeg, ~r de Jetéring worden gelegd,

DB GKIONKRN " ELIZA."-Bij
rljlt dRt de juiate lilCginfl VBn hd
bet land IS ala volg';- lUg6lltOIIiW'elt
halfnoord. diatantie omtrent
punt, noordoost ten oosten, kW'M,:bolt
meu water. Ue bo~1 wu weg II'!II''''!I''~'...'_.
een andere p'elegd wqrden.

AANSifP:LLING!N.~De
ger VIIn buiebelastin in dil ",,, .... ,... ,,
heer T E Wrigb' tot dito
E. MRrka tot vrede gter
I" betb : de beer ElDifl H'1ffa
dIatrikt Albert; de I heer W.
agerend apeel~al vrttder~gter
dureode den vl'rloftil1 Yftn den neEII"!lOaee.

STENOGR,O'IR.-V.tn ti]-d
nog een enkelen nulm ala intee~el~Ajlr
nom"n Hollandscbe
bRnd leidIDg 'foor " an~)rtIUn,(l
tAl inteekenlllln
omwerkIng in het lf.e,lIandlléb
waarlCblJnhJk v4ln
De Engell!Cbe ed
Brothe" en W a!too

gebl'8~t.
RKN 'VaP:II8&LI1X ONGELUK De Volkutnn deelt

het fO~8nde vreceeli,ke ongeluk mede, <Ltt op
den 2tlen' Mei aan een kleinen loon van den heer S.
W. Róbd~n, vlln Standerton, overkomen is. nil on-
I!'eluklfi~ lat bij t"ee purdell, die alln elbn~er
wareD~ v»tjr.bonden eD W8llUlln het eeue leef "'lid
_. HPe bet gebelird Ur, kilo niemand aelriren, mllar
na eell Jqlden kreet, die de moeder van, het l"Fllf'lIleet!dElren
hllord4i, I aag lil bem .tu~heo de twee
pll&rden h.nll'en. De Vilder, die dlgt bij WI\&, trachtte
het ]ijpd' te v.rlo_n, mAIIl' de riem van een der
paArd!lD 1)Mlk en bet arme kind bleef met één voet
bRDge'!) !lAD den riem ran het wilde p,.atd, dllt het
kmd "gtlt' en Iioke over den grond sleepte, over klip- LO,PPCiliti~
pen eo; C)nelfellheden. Op een afstAni nn 87 yllrde
vtlrl()o~ Lilt kind ZIjn schoen en lelf bleef bet met
een I~bfQken Wen op den grond hICgen Gelukkig I :.,mp"lAll
wooode I~ ielll&nd, KllRln lZ'en!IAmd, in-de Dabuur-
.chap, ,d~ het been ,.esPt en deo ongelukkigen joegen
medleijPfo g6Jeven beeft. ~

DB S11RDELJIKE RAAD, ten fletl\le van twulf leden
opgekqmen, hield 1l'18l\!reu gewono vergadtlrinlC Op
de ~nkrekening WIIB voor l'en bedrag YI.n £1,231
overge~rqkkeQ. Op roeretel Villi de OommiMie vO?r
WII~er,,~Jren ~loot de RAAd bet boren op \VateT-
libf t, I.~en eo, tender. te v~en .oor bet graven
van etI~ put aldaar,-De Finaniiele Oommit.ile rap-
p(lrteeme dllt %iJ tot Il'een besluit had kunnen
kom"g o"trent de ,.e"rAAgde toewijzin!!, van een
ged8!'tlle wondt no bet Oeledonspleic voor de Oprill'-
ting UIljII!tlD I'xercitiegebouw. Er waren twee reso-
lutiee;llll1l1e T.11 den beer nofmeyr, om te 'ferklaren,
dat, .r~llIop,24 N()vember Jl. een dergelijk verzoek
reed, ITa~ de band geweIen wu, aan de Dieuwe lIan-
vrallg 't1i~t knn .orden 'foldAllu ; de tweede resolutie
wu yall ~.n beer StijCllnt, die roorstelde, bet ,evraag-
de stuk J#pitd tl>I! te, staan voor de nominale buur van
la. ~ Hw. De behaodeling werd tlitgeeteld voor
veertiiên ~ilftgen.---op voord1"ft~ van dfllelfde -0010-
ml.ie 'w)!fd de heer L P. Oauvin Allnjle8teld ala
Brbltt.~, W. uke den nrkoop ron een stuk land alln
deD blle~ ,1. Ho' Hofmpyr Sr -De beer Hofmpyr
bragt be~,l>nQe"lIl trr eprHke Jiat biJ den verbollw VHn
Ortlw;ee: .. inkei bftd plaat! Ilevonden, maar uit de
disc¥'i.n blttek, dAt dA RIlad geene magt b.,ci, zich
met hllt ~(Jptrekki!D .,lIn 8teigara ID te laten, tenli) er
werkeli'j~ overlut Uit ontetond.-Op voontel "lID den
heer J. CJi. Hofmeyr werd beeloten, den eilCenur Tan
bet ~rtten.pel op bet Clliedonaplf'in tijd te geven
tot d'eq ~tst&u .i,Febrllln I 1881 om lijne tent op te
ruimen."'"'I'tene andere motie, _arUD hetlelfde lid
bad k~n if , .. 'eD, namelijk om bet bealuit t.ot uit-
Mlling I, er ,geldeo, venehuldigd aIIn den aanoe-
mer bet nieuwe r68ervoir in heniening
te b~hg~h wetd iDjlstrokken.-De beer Hof-
meyr! 1ir6stt nOIf ~r 8Jll'8ke bet veraoek VIIn de firme
ha_ :4t 100 om: een "edeelte nn bet CAIe4,onIJPl!liD,
mur d'tt IDI' Jd\' aëide dllt de d"",het""fl:o..ncIA
ter atem~iJ)g kOl! !romen, omdat er ee!! rlllldall)ee.IQit
bestond, 1"'0 efti,~ dat de openbare pleinen
mogen ,enreemd worden.

~gN J.ElKZlNNIG PAAn.-Aan een Graaff Rei-
n8teeh blad i. h,et TOlgeDde ter pIalItaing toege,
londen I_II EeD paar dagen geledeo in de ngting
vlln Nalldlé'bérg ",i&ende, ontmoette ik twee fate)en-
hJke PI'~nen, een maD en eene vrouw ne man
WIll1 VlD lIIiddeflllati,.e poetuur en had eeD IWllrten
bakkpb~rd. lJe vrouw WM j41~IZ", ten,er, I(oed VollO
UJtZlgt, iet, bovert de duddelmatige leolCte, met blond
bur eo olntrent 18 Jaar oud. Zij wll1'en te voet
en bMden l!"etD 'bal!"age, lelfs geen pakje bl)
lieb. Het arme meiaJe echeeD een toonbepld VIn
ellende te lijn.. Toen Ik hon DAderde, begaven ,SlJ
Ilch in eell aloot. en de man verbor" zijn aIInll81ljlt
Ik vond bet vréeilld, lIIaaNlcbtte mij niet Il'eregtigd
ben te j)ndenragen, eD ging II&IIl' mej. probftrt <tp 1,.I'_."i"
Goliad&krll~1 om daar ondenoek te doen JufvroQW
Probarf vertelde mij, dat zij een paar dagen aldallr
geweeat wll1'en, Da eent op Pretoriu.i:loof te zijn
l!"ewe68t. iWRar di) vriendeli Jke eigenAar beD eene
mAaod Ill;n!r gebouden bad. Toen lij daar Mnkl'lf\-
Illen, waa de vrouw ziek. Zoolang zij 0'p die plftllta
vertotfdeo, had de man aleebt!! lelden zijne .Iaapka-
mer verl~ten en ICbeen leer onthutst te lIJn, tel-
keD's RI. er een vreemdeling kWllm Hij blld niets
uitgevo~rd, Qlur de vrouw WII8 bereid te doen Wilt
IIi kon, ElDdehjk bad dtl eip"enll8r der plaats ben
beenfle~ond~n, maar met lien P!III1' 80uvereIDen ai,
rel8g1ft O~ GollAdskrlll\1 Wil! de man ook tot dOIl-
ker to~ lil ziJDe kamer gebleven, en nil ,,1061 moeite
WM moll ~An het paar oDtslagon gerft&kt. Men legt
dAt bil een betrekking op de plAAts ven den heer A.
P. ButbA gekregen bad mRllr er heel kort ",ebieren
WM, en d~t bij en zlJn~ langa vrouw, ILialij Mllle-
hJk zijne Trouw iB, van dOleeoe pIRAte OAar de an.
dere zwerven met mete dlln de kleeren die" IMD
hebben, \Vllt bet vreemdat~ I!Cbljnt, ia, dat lij zlcb
met WIllen bekend maken ZODder vneDden, zonder
kleedersn en zood er geld is bun tQeetllDd aeer wlln.
hoplg", :lin _la het" arme meIsje bloed,erwRnten in de
kulllnie lieert, 18 bet wel te h 'pen, dat dIt berigt ben
te hulpe zal doen .paeden."

, '

WETGEY.ENDE VERGADERING.

VEB EN LOSSE Go,E,
•1. 8. MARAJSEN eo~

JUllij 18 - Welhugton, OSio,
Lotter. , I

n~ vos EN THE~Q~
J IlDlJ 22 - Worcester, OflSen,

Erasmus ~
J F PENTZ E~ c~.

Juni;) 22.-Wellmgtoo, Va'sJ;e ell
dereD~ VRn P L Rossoll W.

J W lIIOOIlREHI $I CQ

Junij 28 -M$lmesulllY, E~elr en
nu A J IlrgeDa' t
, DI vm,LUBS FAURr. iE~ CO
JIlDIJ 22,-Klapmuts S~tle,

~oelen, van J Rothman t

JuniJ 3l.-Paarl, Hllndels.oorraad,
Keet ' 1

P J BOSllIL'I •

r

VASTE GOEDE'lRfN

~ I
KOSTER RN LAWRlfiC¥

JnDlJ 24.-PorterVllle, Vailt~oed
Knell.

J. I PINl'Z EI!Ico

Jumj 24 -Wellington, Va1goed,
Rossouw

l' J BOS~IAIi

JnDlJ 23 -Stellen bosch, V I13tA en
deren, van J. Ede Vtlhers.

STP:LL~Nn08cH.-Dr O1Jtl0tJpe1Iinff: nllOMM' -Het
gerucbt gll.Ht, dat OP' de vel'l!"a,I..~ilil!' der RoereDbe-
IICbermlngavereemgingo; die ZlIturdaj\' zal worden ge-
bouden, zal worden voorOleateid, 0111 de ontwapemnll&-
pohtlek der Regeringl goed te kellnn eo eeo votum
VI\O afkeuring UIt te br ..og~1l over <te WIJze, wl\Rrop
de beer Hufmeyr o.,er de outWIIJ)eitÏng der BlUlutol!
h~eft jlestemd Men echi lot te l'e"twacbten, dat dl!
heer Hofmeyr IIJO ontelllg zal l\ell1eo, indleo deze
IAAll!te motl~ doorglUlt -Corrupondem.

NIWWI< INSOI.VRNTIEN, 14 JrlNw.-Wm J"bn
Nettieton, Port EllzRbeth gedwon~"D, aekwestrlltle;
I!Chulden en tekort niet bekend.~Edmund GOodAll,
vRn Kallp8tsd, hotelhquder, ecbuldeh £8318 4a 4d,
tekort £1864 3s. 4d -Jacobus 0 J"i Nel, vlln Rhee-
bok.fontelD, ZUid Oudllr Rogjl$1'ehl, ~fdeeltnlC CaIVl-
DIll, boer, schulden '£908, t6kor~t ti85 lOs 3d-
ObnstlaanLudlllf de Kneker, van Kla!\rfontelD, afdee·
hng Beaufort W~8t; kbulden £464 88 tekort £242
189 -Jaeobua IJani ..1 'Ii d Spuy, vlln de PaRri, boer,
I!Cnulden £1395 12a tekort £558 138 .d

DR HKEn SAUKn, I het ltd voOr' Ah"al Noord,
heeft vlln een der IDvlbedrlJkste boe~n ill de kle8llf-
deelm, per telegl'8ar ~ernomen, dl\t ae groote meer-
derbbld 1'1\0 HollRnd~be Afnkl\ao!len aldaar beel
dankbaar II]n "ot>r dt Wijze waarÓp bl)llch in de
dl8CUll81en over de groote con.t~~lltid!lele queetie ge-
droeg l)it is Een bewijS te meer, dAt de boeren allee
behalve 100 dom IÏJb In dergelijke- !lAngelegenhedtlD,
III. de "J1O;)'oes" meenen, en <Ltt zij ~Ille der dorpen,
-ID het o08ten vooral-verr~ vooruu FJo iD het door-
Itfln van palttleke qae8#ien.
·CONFERINTIP:.-De Cape POli t de voontel-

leo der Reg.nng in z4ke de cont~ren-
tie, van dien !\ird, diit het dIe op eum-
miert! wllze behoort te Te zeggen,
dRt Natal, Grik_land W vaal mIlD·
neQ die beu naar de
cnnfereDtle zOllden
j:roote kDol ala er
kolonIes IlJnde,'
door d"~ RI ik.'rA.'AJ':inuJ
tegen ~8

vernement er
POli voort, "drie Velr~llI:e[1w()or,dis.1:e.rj~MLli

k"aland te genn,
vao dl\t geweat un d. ~nll'l>lfOJon'le
koodlgd, la een der
om atemmen WLDn~D,
leen reeds lut dat
de Gouvertlemenle-,'ool.,tI,lIe,n .,,,... rorMI1
m8l\r wanneer l,,",ynllrinl<'
Kllllpi:oloUie
de andere
der verAnt-,,,,.,n.li
van de ..ndere,
111\1mUlIstene
die wurVliln de
voor het Parl~meDt
dig III dIt, de kolonie
der imp~!TJaltl pohtiek.

15-Oenellio, bk, to Delawarl'.
15-KinflluD' C8atle, SSt, 10l!,ondon.
15-TroJlln, SSt, to ooast

----
De heer Fuller gaf gIsteren

vende VergaderIDg als amenrltitn"n+
motJe van den Kolomalen
van een voorstel dat de Knn'~"',nln
zes, máar we! negen vertegen.""'.rl"non •."
de Conferentie zal hebben.
wel, dat dIt denkbeeld vols
de tegenstanders maar wel
standers der ConferentIe
opposItIe zal welhgt heden
van een amendement om de
geheel en al te verwerpen.

DONDERDAG,

AANSTAANDEN DINOSDAOv.ngt het
aan over dit, onderwf'rp, een
van zoo groot belang, dat,
gehJkmg daarmede, zelfs Qe
dISCUSSie ov,er de ontwapening
tos en het daarm opgesloten
van beel alledaagsche bet~k~njs is
geldt hIer geen mmdere· vraag,
of de Kaapkolome aanstal
ken tot bet overnemen der
lIjkheid voor dj! verdodlgllig van
Transvaal, Grlqtfaland W est ~n 'aan
zende gew~n, )11. praktIsch Van
ZUId Afflk8~ Uit de h~dt'n ~er RI
rillS, zonder echter dIe vrIJh~J(1van
len. welke alleen u~t de rnlet>st vol
onalhankehJkhl'ld kan Vool t vloeljt;n.

Wij kunnen ons omstandjgheden
ltellen, waaronder het raadz""m zou ku
ZIJ n' zelfs DIet voor dte -alles <Wer
't'en:ntwoordehJkheid terug t.e del
I><xth of die omstandigheden al <laD DIet
'Wez;Jg zlln--1tl die qnestle willtn WIJ
niet treden. Het IS ons voor;het
genOeg dat, naar het gerucht will,
merkelijke meerderheld der leden
We$gevende Vergadering tJisllS DIet
confederatie WIl hooren, ~r dat
m)g~n honner desUlettemul IbereId
Sich I\IIn de Oonferentle te w~~n. H
aIkeerlg vaD het doel, wlll,nl
het middel ~o gebrlukeb .•
.Afdoende )olich~ngen omtrtln~.
l-bben wij toa uog toe 'Iljlet

HET PARLEliENT.

TK RoBERTSON 18 een
Ds G VAN NIKKI'.RlI: heeft

roep nRllr B"thesda
DB HEBR KARL KOHL, welbekeod

nDder," is te Middelburg overleden.
CORRRSPONDIINTIK.-Eep ",root

over8wn
Rumux W &BT RN RIB.DEJ!)(SKASTI'dU.- Voor-

taan wordt op het pOlltkaJltoor alblBr eell nMr die
plaata"n beetemde maal l(ealotltn W oeó8Uage en Za-
tllrdllgll des morgens om hRlt leven. ,I

D's H~KR B08HOF, px-Pr_dent vl\n dllD Vrijataat,
18, nRAr. "Ij lilt de Fnend VRDBloellltbntelo Zien,
nndermllRI ID bet huweltJk getreden Hj~ia thl\Da 74
Jaar oud

IJR MAAl.BOOT "TROJAN," die n namld-
d(1,~cOoatwMrte ultstoomd~f WIIl1 den
diKken mIst terug te keertlo, en 18
Toor g"ed op reiS ge!!,lUln

ZRD.WP.DSTRlJD -KILpt Roebuck
ren!!w".rdlge edelmoedl!!"heid
ultjleloofd voor een lellyedetnjd,
tusschen de Vl8I!Cherebooteo QP I18nst ZJlt.n',I"",,

lIET STRLLKNB08SCHR Gv .. ,,,,,~,,,
- VAli dIt Insllluut worden VnJdap;,

sloten Zuc de G"u~erDIl!lT heeft
tljlbeld bl] te wonen en lUllde&elve

I t0<'8pra:ak oplUIsteren Heeren Pal"lerJI~atlllle(]len-
VAll belde RUIZen-du, Stal(en

i lIChen te bezoeken, lullen al. de
I worden bescbouwd ZIJ ~he.eu h

JlUllJ.IWl te glVea aan deo heer P A. lIyburgh

MAANDAG AVOND.
Het Huis ging ten 8 ure voort met de LAndbe~

sproeljings\Vet In C lmlté ZIJ werd apoedtg met een
pNlr onb?duidende verRndenngen afgehaDdeld.

KRlJGBG&VANGI!NRN WRT.

De 1I'I1j)n~menteD op dpze wet IQ comUé gemalIkt
werden ~bane door bet HUla overwogen en aangen~
UIen en de "'(et glDg door.

• :trOLONIA1;.KKORPS TUCHTWET.

Het colDit~ over deze wet werd hervnt.
oë Prok igt!DeT&llI !telde als amendement ,oor

1 dat mNft (fe,.eveD lOU worden I16n den KommaD~
dIlot, om Mn. per,ooD, beechuldlgd VIIDwangedrag,
nanr den in!'glatl'llllt te zeilden om voor delen teregt
te etaan i, eli j! ~t, Ingeval hIJ nrut door dell Ma.
f[latrllat ut lY8rhoor wordt genomen, bIJ dRn It.IIIterOllCt
ata In voot) leue eOlnmlMle van minstens drie officIeun'
"lmheD ife!t~a.ngekJl\agde belleden den rang TIIn ()iticI~r'
18, biJ tel'l! ",I aWD voor twee officIeren eo áán
"DOO com; il!il!lioned" offiCier, gek~zen door dell
KommMlil~ol vl\n bet dlstr,kt Wllll1'ln dOl mledaad
geplee",d ~, áén dier officier~n beboorende tot het
korpe, "'.~V"D de betchilldlgde lid i.

lJe beer, ¥erriman ondel18teund~ de amendemen_
ten, bIJ d,~bt onk dat bet bêter _a, dllt beecbuldlg-
den zoudel! Itl'regtslann ~Otlt"O.fficlereD, die behoorell
tot een ~~r ••korps dan hun eigen

De beer :!Sq~nt sprAk In denlalfden geett.
De b~~ FlemUlg WIlde bep!lliogeD in de wet

ge1lt8llkt ~ebben, volgen. welkl%i de beachuldlgdt!
apoedtg ~~, tereg~.n, en nIet te lang 'oordRt ziJII
... k vethQQ~ w!lld, ge'&ngell 1011 gehoudin WOrdeD.

,lIlI",
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voor, dAt b"t
waarde, dot de belan,Il~,ebl)elJlde dl.,trili:t.,n
"an de onkosten

DA h..er uung ondersteuude
hesren RookIe,. en de Wet,
]&Al alecht. £4000 lOU
later

De heer de We' trok Il]n amllll~lemleDt
Het "mendement VIIn den

nrworpen
De heer Liing ltelde voor,

Illtgaat" voor de brag IOU
Dit laAtste weId langenomen

bnen

VOOBIlTrEa VAN ("'.,.. .... ,~

Op vOORteI van den KoL 8eOZ'eltariie{1I~ml
W.term yr aangelteld ale P8l~lDIlDenti !Y<ll()n:itL~1'
OomHé'1j

"OE~SDAG, 16 JUNr) jl880

De Kol Secretar ..
comité lOD j!'lUInover

l'e beer Mermnan
over den notmuHleu
dacht, dRt er seen n WIUI om
een !l'root MIdI) ten DIJzen voordeeie
raamda inkomaten p'aan de geraamde .... _, •• ft
£16,000 te boven (I>s Kol Sec
het d:tt, selde 8j)J't'ktlr, het lf U

, den door de Supplementaire R.._,,,,tilni."n
blijde te IHID, dllt het In" "t",;.
worden veranderd De SpI()0;fweg..i~'k4IJial~1I
ook zeer bevredigend
8:OCI]nabelll8tlnll up roorbsnden
JMr In rekening geliragt "lUI
veel bijgedragen tot den voorapoedizan '''''' ..... mu
de Kol'lOle RI] dacht, dM
was 10 verhouding tot h"re
er op, hoe bedrleg',h]k bet
andere te "ergehJken De
bet land WRren enorm en ""'IrIIl oo,rA110

Drie ]8ren g~led~n .re
Civielen Dienst £688,01)1), w.""I .•,.J,,"
en dit jur £967,000 1 Eene "",rm,.Ár,d~l';n"
50 proe Het Kolomale kanto
£628(1, In 187) £8,446, en dit
weet! op de onkosten VBndes Komm~Lrjdl.nt-Q:enenLale
Departement Het Aud -zen
tbans £9,500, dat II £2,000
IIUI tate Ja.ren

HIJ WilS ~e.ebokt door de o~ven
gaven In bet wtite ]Rar was er
rebellie en de Pondo-expsditis l!'ewe,es,t;.l!en
£262000 !l'ekost I De te!!,en-"n ..rli,,"
sebuld er aan dat de Gaika- (.jR.lp~IIH}Qrlol1
verbazende som I!'ekost had, ZIJ
VIn Aan den beer Strickland Ook
gen 'Rn de rtll(enn!l' met duidelijk,
ontdekken, boe de geldtaken vnn de k
staall HIJ gelootde met, dRt Zl] ZOOSChl
1118voorgesteld we:d

))e beer Y IDtcent zBlde dat men
omtrent het saldo ten vooTdeele \ all
~n moest De geldzaken van de
meer verstaanbare Wijze worden
geltJofde ecbter dat er voorleden Jaar
VRn £1 i6,UOO, en dAt dIt Jl\ar ook
uitgaven lullen te boven ",AAn HIJ
In de bel(rolltlngen £497,000
onderhoud van spoorwejllll'l,
hlJZul derbpden Ilenocmd worden
dounne-tanef nIet In 't algemeen v,;rm
mMr bet moest worden berZIen De
altIjd dBt deze en vele Andere zaken
WAren, en dllAr)m wdde SIJ Dlete
!l'ddzn k.:m nu goed staan, moet de zRRk tbl\ll!1 MLD!!·ev.at
worden

Dt! beer LBJnI( was bhJ dllt de zoo ]tRim
gesproken had Een bal.ns rekening zou meer hcbt

t vn" ge!l'even hebben, mIlIlr de clJftlrs, door de regen ng
heer Il'e!!even, waren dUld~hJk !tenoeg HIJ dacht dat de

lpoorweg Inkomsten dit lAAr de ramlo~ z mden te
boyen I!'AAII ne blo~lJende toestBnd ,,,:,, bet land

I word t bewelen door d~n boojlell prl ]8, diil voor llllld
betAAld wordt Er IS !l'1;6n ZIekte olldp.~ de scbapen
en wol II boog 10 PriJ' Gedurende bet leJen VRII het
tegenwoordl!l' geel.cbt zou de opbren,lst livan de dla-
mantvelden ook Diet mIDder WJrJen Ail~ spoorweg-
uItbreIdIlI,! voor!!esteld werd, ZuU hl] IDee' IllfOrmRtl8
!l'even omtrent den fioaotlelen toestand v~o de epoor-
wel(eo ! 0

Dit HUIS {llDg toen tot Il uur nlteen

lelde lW. dat de waarde
per paar £wft8, waarvoor bl I

had .aange~kend VOOI' dien
eenige lUln "eser Yerk~ht, en

~e~ v«fwilerder bAd iJIJ
II)ner uken IlMproken;

uh) ,reloofde bl], dat die iD
met, dllt ;'&et verkoopen der

ongCloorloqtd voorregt Jegens
toch ook 'tBn Stewart. & Co

hi] Diet, dllt Meealg de
beate gekregen Even voor d4t de t"8f WI_Is,
die voor de secommodetie-noten verruild
waren, "enI8Ien, hij de levell struISvogels un
McCalg IItgeatl\an J. HIJ dacht, de Wlf8els Olet te
kllnnen opnemen eo af ze daarom Ian MeCAlg, op-
dat dele bet zou doe

William Tbomft8 (jJlllrke, boekhouder bl] Stewart
& Co, verklaarde, d!'jt H J Smlt}i in J ulij ineolvsnt
was !l'eweest Dat hl ... k Uit de bcie"en Werkelijk
bleek daarUit ook, dal de man teeill van het oogeu-
bhk at, dat hl] saken begon te doen; jn80lv6nt 11''''-

Oeol'Jle Manmeld, boer, wonende In de atdeehn!l
Graaff-Reinet, herinnerde sich, dato hl) eenige "<>gels
aan Johnetone MeCalg atgele,.erd W.

De Prokureur-gen~raalaloot lI]ne luk.
Advokaat Leonard flep al. get~ op
Robert Jobnst(lDeJ McClUg, die '.Jfllde, dat hIJ 9P

den 208ten April de~ lOaol'l'ent tWeie promeesen had
jlegeven VOOt £300 Dat Wil ac:co~modatle-papler
De insolvent had he~ de 8trlllnogB~ &anfl'8bodcn, en
hl], getuige, had le laangeoQmen Later waTen de
promeesen op ln80lv~nt'l nnoek '",u!Beld Toen
hij, getuige, de vogele kocht. WIst ~I] Diets ""n d'ee
insolvsnts geldt!h]kel ometan_!iigbed$ Hl] dACbt,
dat dele bloeijende zakeo dresf Ei! WRI geeneelei
onderhng overl~g t.,sseben ben bdiden Het WRI

niets onll'ewoons, dat IlIeden lelts lIlIwelvarende om-
staodlgheden, om aee~mmod"'Je-paPi;r vr08!l'eD.

Ad vokMt Leonard ad geeDe t'ertt,er getll1itlJ1l8 IR
deze zaak

De derde aktie In bétrekklDg tot d,aen maol"enten
boedel werd daarop t,r hand ge'l1ornen

CURATOBRNBOK~IIL H ~ sltllrl!l VI NBB&B
1

Prokuraur GeDerMI met Adv Gregorowakl, VOOI
6l8CheR, en Ad'I'V Lebnllrd en Gldd~ voor \ erweer-
de'

Deze aktIe, mede vonr on!l'eoorl fde preferentuI,
berustte op eene transaktIe rilkende ,ekere 8trul8VO-
gels, die op 12 JlIlIIJ~oor den Inao('I'.~t aan verweer-
der verkocbt WRren

Ile eerlte !!,etUlj!'e wil'! Wilham T1i(ie Clllrkt, boek-
bouder biJ Stewart & Co, die verllMrde. dat biJ
10 het grootboek een ~eblt pJlt tell'en INt!ser had p:e-
vonden, groot £480 De datum WII8 31 JuhJ De
post WRI Uit het JournMI OVtlrgenomen Er WBr~n
oak poaten tan wl88"la door Neser getrokkeD ten fa-
venre VRn den ID801.ellt J I

Henry J Smith zel(~e Jat hl] met Nher nog andere
trBneaktlen hRd gebl\d1 bUiten die daor deo YOTlgen
getul~e bedoeld OlEl ware u niet allen In het boek
opgeteekend RIJ h.d RBn Ne.ser 8trul8Vogels ge-
kocht en deze zou dllA~voor hem £40 ~er pRal betalen
lJIet £20 per JRar voor Il\Iansfield [j,~tran8llktle WRI
van gelijken aard Rls dIe met McCAI)t Dt! vO)rtlls
waren Ban N,~erafgeleverd, en hiJ, getuige bAd deze
In JullJ Olll betRlIn~ gevrll~d, maar sedert Diet
weer

Kontrnverboor Hd hRd de vogel. Mn NeeeT vpr-
kocbt op 12 J UDI], ~878, en deze lOU ZM In J uh I
overnemen HIJ WilS er zekt!r van dRt Neser toen
nlets VRn &IIne zaken aifwlllt

George MRnsfield vsrklaarde de tpgels afgeleverd
te hebben

De Pr, kureur Genel[Ml sloot Zl]ne ZIIak
Ad v Leonard riep IIjlleen den ver\v$rder op en on-

dervroel( dezen R&JJgRallde tranaaktll!iq tU8llChen hem
en den IUsolvent, waa~mede de zaRk gesloten werd

De Prokureur Genekl betoogde dllt de dna ver-
schillende elschen dUl4ehJk genoejr be '!Vezen WRren

De Huofdregter zeI de, dllt Zich bIJ hem \le moel-
lehJk te beantwoordenl vrMg voordeed, ot McOBIII
een crediteur was op *r()nd van artlk,,1 83 vlln de
OrdonnantIe

De Prokureur Oene~anl dacbt yan ~el, maar lelde,
dat als het Hof het d4lann met hem Oneen. WM, hIJ
IIJne vordenng WI]llgjen en later atlne andere lIktie
voorbrenll'en z )u

Ad v u,onRrd blel~ eene pldltrerltl t. n voordeeIe
van al de verweerders) ,

Advok&At GregnloWj8kl voe~de d~op bet woord,
WRl\rnR 1

De Hoofdregter zeI re dllt de lutllpraak later vol
gen zou I

Het Hof verdaagde lot WoeD,dag

wNp!'n
De heer Stizant stelde voor, dltt de

mnv! fll zou wurden om de "ndvdllRkel
'l'en voor de brug te doen

De beer \\ ood stelde mor, dat df1 brul\' nIoI",,,"'!,1
lOU worden op VPQrWRllrOe, dat ~J niet
i600V kosten zou '

IJe Prokureur !l'enentAI vrM!!" wnar men
W'1ldo bebben I De Inspekteur 8~k 111
van drie plR.8IS8D

Het amend ..ment VAn den heer 8~lgant
I(enumen en het H DIS verd&ajlde

De heer l\Jerrlmf.tD bad een petl4ie van
Bówk~r vrageude om bescherminc

lJ~ ne~r A uret, had er een VRn \\ illowmore
ef'< (rwPIl'Ultb~l!ldlD!l'

lie heer Frost bad er een Tan QueénstowD
da brandziekte 10 ecbnpen

I'e beer Powell had ~en van dep A !deeh
'fRD lJop!' Town, om bepahngen oJil.lrent de
fI.n pubhel;e wPJ!'en
1le heer" lIman vroeg den Kol

tPD tele!!rRm In de C~ TIme,
wllann j?ezejZ'd wordt, dat de
dat bet h~m speet, dIIt de led~n
"",,( In overeenstemDllng ,,",ren
muf rt OTer de "ntwlI~m~ van

Ve Kol Sec %lilde dat het t.-
bl I JO het HUll! gezeild bad
InW JIle lj. >an Beaufort \Veet VRLIb
dl_.!ers ver~cbllden

[Je heer l\IerTiman :lelde, dat d~
de K (jl Sec Ills hQofd der rell~f1
drukkt'n bad omtrent bet l!'edrE.1l
A 8 de b~er Molteno dat vroeger
fr' daRD bad, %OUhet bem, den beer
gen8am Ileweest zIJn HIJ dl\cht dat
on.entandljl i(pbandeld hnd

Ve I,.er S~uer zelde, dat de
A lWRI N"ard ook jletelps:rafeerd
SpfJlrp' HII dacht dat de MuniCIpAl
b, hun werk moestpn hpalen (lIe
dat Een publieke verjladEfIIlll' dat I

baiJ IlIJ (SRuer) hRd een tele,n-am
w "'li !l~Zt, d '" ordt, dnt bet dl~tnkt mpt
"'np I p ,,~., hJke laRk bIer 18, dRI de K
H~d I ad dAt de meprdHbeld te BtRufort
on, eoe ....ft8 met bRre verte!!'euwl)ordl)(ers
weten de ,evoelens \Rn hnnne cOllsht
dan de re!!er.'Jg, eo AI waa dat 100
1>' ~ erne ZIch lJ,t't dIe kwe~tJe nIet te

Ve brpr Hofmeyr z~J(lp, dRt hl) een
1l'"leden .en bnef ont<Rn!l'en hod!
... td t dnt de n lIufnrt West-leden will
d.n met tPllen de rell'<!'rJnIl'te eternmtm

I)e heer \\ !Iamn lel~e dat hiJ een tel
nn!ltn had om te Zejl'lleu, dat ~r eep
dennIl over de kwestJe gHhouden .zou
l1evol~e vRn het telf'grnm vnn d~u Kol St'C

lip Kol SfC hl.Jdvol,dathllzechtbad
vo~lens UIt te apreken omtlent de den"k
.. ker" c( ra Jluentl'n

I I, I", r S 10m011 zeI de. dllt de tP).(erID!l' de
pc".n VAn Beaufort \\ est wilde npst kPD
1 ~I ~ teTte~ellwoordlgeTl' Het hoofd van de Het lletuIIl.'Dverhoor voor :le defenSie "erd voort-
III J! n Grot dRt UlPt d(!'n I!'ezet De Hl) fdrell'ter "118 IIfweZljl, WlQnende hl]

III' hefT StJflAllt zeHle dRt ruunlQlpehtelten Rf-, de zlttlnl( bIJ vlln den Wetgevenden Ral!di
de~11I;r~Tftden Zich BIet IDet zulke zal;en n De beer Neser werd ondervrRngd over de wRarde
uia tn Z J hadden werk !lenf eg bUlteD ZIJ I der bewust" plaats In 1878 WilS er ",,,ts op dali
Te~l .. :enw()(fdl~den Did de plAAts een but, mMr In Mei ot JUntj VRn dat JII1l WRren de
D.. b",er Il de \ iJhers _peet be~ ook, dat de f .ndBmenten gelegd vRn een groot bu" en toe Il

SeC dllt tt'lep'ram "ezonden hnd HIJ zou ste·rdDnen schRtte bIJ de waMde 1er plaat! op £1,500 Nu was
< I~ens zIJn ¥ewetpn en ~Iet volVllVs de ge Z;I £2,000 waard De heeT RoolJS<ln ha~ er £2,400
HO ZIjne constituenten voor I!eboden, mRRr dat 11'118 met InbP1ti!p van een

DASCTOLA"D stoompomp, gtlscbRt op £200 Het ill geen zaal-
plaatll, alleen een gewoQe KftTrooplllatli Getuige

r ~"'~er Orpen stelde voor, dRt bet HulS In bRd er eeD verbAnd op voor £1,250, ID verscblllende
1 \I ~ .n OHr ds petitIe! VRn Letse", hedrRjren BAn verweerder voorgeschoteo II lA:id al"

De beer Orpen stelde voor dat lOilder toestem dat was gpen pond per m01'~en waard De heer te
VI\.I bet PRrlement, jlPpn onteIjltnIng VRn Wnter bad verkeerde berelrenJngen gemM[kt WOENSDAG, 16 JU~U
"edeelte VAn BasutoiBlld ZQU pl&A15 V In het contrR"erhoor lelde getUige, D1~t te weten APPLICATI'RN
I)p Proc Gen bAd onIRn,@ gezPll'dt dat elke dat als dele verkoop vermetlgd _nl, od, 11)0 ver- Adv Leonard de~d een apphe;.tle voor W 0
(lrQDds In BAsutoland !UtO de kroo" behoorde bAnd VRn £1,260 betWIst lOU worden, DlMr er wae Hall ten elude den balJUW te belettenj seker gedeelte
wa!! een IIl1er Onl(eflronnste bewenllll De Kol teJlen bern eene B1...tle wegena beweerde oD~eoorloofde Mn zIJn hUIITftad te ,.erkooren, v0\!t~ns vroe!l'er UIt-
bad gezl'gd, dRt de Ipden VII" het Rws !l'een VOl rkeur Iii] W8a op D lf I\Ddere wijle bIJ de zRI\k ge.sr.roken vonnl', en op we k bUII!I~d een Interdict
Mllleu Vl\ll de questl"! <Rn Baaótol!lnd I gelDtere!l8eerd, bebbende O.B 700 SCbR1'1Dverkocht ver eend WM op verzqek van Barry jin Neph,,,B. De
WAarheid WRIt, I u het HUIs neb moeten IlCDtlllllen. \ ~n deel gehlld 10 lekere tmn8llktlen met olieen en ook vel'8bhlllendll IRkel'l, 4 e hl) Uit d!}n verkoop Wilde
Ih~ bo< pte dAt de Kol Sec daar II'l'en land zou • nOjr voor £1,326 alLn strU18fogela verkocht~ TIJden. verWIjderd Zien, war~n opge~ven In een affidaVIt
t'1!l'l'nen zonder toeatemIDwg van htl.,tparlement hem het verband !l'&gcven werd, WIst biJ ~let, dat de De Hoofdrell'ter merkte op, dl\t het IIffidavlt nIet door
boopte dat de Kol Sec, getrouw zpu blijven verkoop dt!r plaats betw .. t zou worden Bwten de den Vrederejrter p-etel!kend WIlSeD k:on dus de apph-
COlll!tltDtlOnel.. beonneelen, die hJJ ,altIJd plRats om had bl] Dleta met den IDsolyent ~e doen CIItle voorloopllI' Diet toe.taAn
hRd :\Is de BAsutol kIDderelI, waren lJloellt het AdvnkMt Leonnrd aloot JlJne I118k ~ ~ BRNl'Z
lement voo!l'dl] over lien Qltoefenefl Regter Dwyer lelde, dat de Ultlpraa~ wllchten Adv Jone. merktel' op, dat bl) een brlet had ont-

De l\ ol Sec :IeldIl dat het noolt ~ootd - m~8t tot na bet a1Ieggen der getullfen~ In de vol- vRogOln Ylln Dr BI~rd, W&ar1Ddeze hem meldde,
BMUIl s dat flJ altIjd In het bUit Ilsl!lteQ &ouden geude twee zaken I dat bl] door drukke lI:theden niet In ataat WIlSge
d. n .an bun IRnd De kroon had rkbt op bet "weest het verlanO'de n erzoek VII a d t to

CUB.ATOR&N, BOIWIlL H I IIHlTH VI !J!l,HN8TONE , ..., 0 en 00 s mmel'e re~enD, zeu de regehng der web m M KC CAla r te doen VRn d.D a"lder6n kant hll:d:uen Dr Mor-
IRrd RIln bet parlement voorlej!'gen HetkeI eD Dr ROIl! een o~derzoek IDgeste~d eD ZI] waren
In !le Ijk Zl]n, geheel dat land op te vulten Prokureur-generaal met Ad'l'okllat d~efCorowskl hier aanweltg ODI getUIllenl9 Rf te leg~en
p"Hnen De sp:rek~r hield vol, dat lle voor el8Cbers, Ad .okaten Lt'onard en ~Iddy voor Dr Morkel van S~mereet Weat g~tUlgde, dat hl)
I od bet dl~tnkt QUltblD!l' 811n nn~reJj verweerder Rents onderlOcht had ~D dat deze In etaat ZODwelen
le - ~en Ale bet Illnd opgevedd;werd, Advokaat Grejrorowskl lelde, dat "~JOhnlltoD8 l1Jn eigen &liken ~Itureo, ten Q1lnate In loover,
J "'lit 8 natuurlijk ook bieden en koopen .MeCalg leven atrwevogel. WBren ver bt Ilnder dat, wanljeer hiJ £ 10 li'ln beZit !mei, hiJ dl. ZOU
rt( heer Solomoo zelde dat hiJ lilet iedRCbt eeDigerlel oonllderatle, en dat d~ IIl8QI.-e tongeoor- p:eyen aan dengene, e de ,hoogstel rp-nte gaf Hij

~.t de re!tf'nnfl dIe qO~lItle vlln ontéljl:emng loofde voorkeur had gegefen &an dele~ en andere had denldoof.tomml1l gedeeltehjk ~~lfhnnen ver-
Il l' fCU brergen oord.ell'nde N\flr ballr kredIteul'en Dftarwgen werd jlepl81t, d~t toen de .tAAn, voor het ove~'ge had een tolk, de heer Mijn

cl tWAp!'nJ~ HIJ WII~bil) te dM atru18vofl'8ls verkocbt werdén, Smith aan, g"ne boe- hard, hem biJgelltM Wanneer hi] gelruuwd 11'81

£e. questle m..er en meer de delovergave gedAcbt bad en een taIllllie had eo wlend pond be.llt, zou elICher
II II' lr(,k J)" ]T.hoothnj2'en hlldde Ale getuIge werd 0weroepen In staat ZIJ!! de belRngen dIer famlhe t~ b.tbutlgen.

1-1 lD>Tpcbt lil l!Wnddlln men H J Smith, de IDl!Olveht, die verkl-.ajtde, dat biJ I Contruerhoor doorladv Leonard., BI]l!'elo<fde,
II) "Ad 2~her dllt de boop'8te IIccommodaUe-pApler vRn McOllJg gekre~en en daar- dat Rents ,."Ikomen ori Ilch 181t kol'\ SéaaD hd_n,
I ,h 'ti, dat hrl J~rd 'I'IIn de kon voor de vogel! In pand gl'g'fven had ui I noten ten die drie mhnden mét bem vsrtoefdlj, zou hem voI-
r 00 fi"'lueerd op "mod van hunnen ópstllDd bedrage vlln £300 te zamen wIlren door j68n andere kom.n gOl!id kUDn"n rentaaD HIJ )Ion horologt81
, IJ~ ~ lOr om voortigftnll te 1'IIppor.teren dRllr de vervangen, die IU ADgllltu. verVIel enl Ipwe.omen repareren, en wu ID s~t geld te WI~eQ

nr..! Olft uJd ,:eilOejl gebnd blldden om Ilcb werd, mlWll' met door getulf(e :&el'l'eo'lTegen het Dr Ro. zelde dat het w~l een Wetje moeiJe1ijk
h _tl te brer."eo VRn de zltaJr elDde VII" JllhJ waren d, vO'l'els afgel "erd In was Renta te begnJ~, lDII&rbiJ konlhem toch ver-
I. Ie~r OrJl4'n !!,R~ AAn de hROd, de aMk rit or I AprIl 1878, kort voor Il'etu'ijle IJJl!Olven~ srd, dron- ataan Hn rekende him ID aUlat, ziln etgen zaken te
) Grrelll@bof tt' l~tel1 !wah-sen •• ndeT! • geD Stewart & Co sterk biJ hem aan oPlafrebmng I beeturen Hl] gelcofde dat ti)D dqofstombPid meer

I '" I • st.LIJI! nnar 11IIr..r Ma]~8telt~ G ...b~lm('n I en biJ had hun de vogels 'Joor denlt'tfd8f pTl]S, ala I wt doofbeid voott8prQot, hIj was tvengeol zeer
r en ten I1root fl'pdeelte VRII liQt QUI I WIlRlVOOI' I' MeClIlg waren toegereke d, &Ange- scherpZInDIg I ~

t wal! nooit 10 beZit VAn 1Il0ro~!1'a v bOden ' Contrav~noor HIJ I gelooide me' ldat men hem
"n toch WIld" men geheel Baphubland Nllda~ getuille nog enkele vrAgen had l:jeantwoord, kon beetnemeo L '

"1 eten die echter g,-,rekeod werdell Dlet op de iU!U betrek- Weer ondervraagd .oor regter D"lrer Hij kon
I e bt!er Fuller zl:lde dllt hl] de :a.euto-queatie kmg te hebben, verdaagde het Rot I n naam teekenen. : •

I

I
"I

HOOG GEREG'rSH0r. ,
( Voor Regter. Du.yet en smlt1)

MA :\NDAG MIDDAG, 14 JUmJ

V' I
811Il'H

CbiJl bebben Arica geoo"en
oIvailil1irE!1l geeloten : ~he 119,600

,400 '1'&0 ,verloden Jllar, .heellll'-
id ho~r dau in Maart,

:t..a.tnl-da.á.t-1'~8n gelijrdlUtlencle nota ,YIn de
betreff'elldo TIlrkache u.n~le-
Porte aangebodeo.

. [
OndeMlta.a.fldo dépêehe van Reater IS g<8teren

verscheoen ;J...
Londen, 14 JUJliJ, 7.S', 'I avónds

De A.mbUaadenn der Groote Mogenahoden
hebben de Porte een "ollektive Nota !Mnge-
boden In &a"1. de regehDg der kweatlen O~treDt
A.rmewe en ~ntenegt"O. :

De maM~ G6rm,an. vao de maaLBqhapplj
" Uaion" UI beden mor~Q te Plymoath aange-
komen. I

I

BBRIG1'BN PEa TBLEGR4-AF., ., I
KAAPKOLONIE I

rorFICItr1.' I

BEAUFORT.\VESl'
Dl.ngadag, 15 l,niJ

Vad den V~~tklr der MOOloipahteil van
BeaufortiWest aan £l.~ó ,Kolomalen ~l'e-
tans, Kailpstad

De CommiBaanssea der lInnlclpahtelt Bean-
fort West w«tnsohen den Kolonialen Secf.etal''ll
han a.lgebeel~ vertrouwen te betuigen 10 de
Iulandscee pphtlek ,.an het MIDIStene, !'Vooral
In betrelclung tot de ontwapemng der Blisutos,
en hunne ha.-etehjke gelnkwenseben met pe be-
haalde ovel'wUlIllng. Notnlen der vergaderwg
met den post

-Van den Kolonialen 88C1'ftal'18, Kaapstad, aan
den VoorzItter der MU!lIOlpl!.litelt Bl'aufort
West

Gehef aan de Commiesseissen nujn dank over
te brengen voor huuno betUI!lIOg van vertrou-
wen III de Inlandscha Staatkunde der !Rege-
nng Het Gonvernement. staat makende qp
den steun des lands, ~l lID ZIJDe pohtlek '1'01.
barden Het doet ml) leed, dat de leden voor
Beaufort West DIet uQor hunne atemmen ud,-
drnkklDg hebDon gegeven Mn wat Ik geloof bet
verlanglln te ZIJU van de grx>te meerderheld
der kiezers

van Torbett tegen Eaton, door
mu·_L ....' tot het ,erkflJg~n van een lOm

hem verseb Dldlgd ala
tra<DlIIlct:letl,door eiseher in JJJD

m.".." ..... voor verweerdel' verngt
n Itl<llpatad, getIllIlde dat hi]
gllllprakhad oyer den verk90p
d .. K de G H Bank, eo dat

"'~IoV'" "." ..,,,C'l WIlS le voor £24 te verkoepen
d ..n 24sten MlUlrt, werd de koop voor lOO
jleslotell, en de heer Eston seide dat Dr

Wlenil beboeve ~etllige was opgetreden,
denselfden priJs kon krijgen Ll\ter
gl!li'gd de rekelllng Dit te maken

Mr aandeel, waardoor bet Jreheele
] 00 Al'ndeelen kwam tot £:!460 De eom-
mak$laare bedroeg 1 perc en Will dua

£24 lOs De heer Eaten zelt had I14n
;£20 voor dese aandeeIen te betalen
vaD £2 10 De aeer Eston wIlde

cpllljnlillllie; betalen voor de 80m van £4 10.
Toen hIJ In onderhendeling met den heer

gew~t was "oor den koop VIIO aan- MIJnheer,-Gehak de slang Eva heeft willen .er-deelen, men £,26 ~evl'1lllgd
Oontrllrethoor Hl] had .geeD makellUlrsrekemngeD 1,"'~nltdll,e.,n.. n'''mhAeltntParaIJ' op hstlge WIJle, zoo :'lSt 008

ultjl'em,"kt en kon sich Diet Rl de Il't'aprekken meer de kolo~l.tt)n ook te vorllHqen, dopr
hennnerep Vlln dill£24óO werden £2000 betaald &An '001" te stellen, dat bet hOod!!!, 18 eene
d bn k d L'.I<I' b taald h d nn 1'ilpresentRnten van de KaapkoloOIe,
en n ~ II _uv WIlren e........ per c eque aan eo VRaI, Natal, en Gn~ulllAnd West le ll.1:den, tenheer Euton. ylJl).l

Harry Belns, makelaRr te KMpstad,-selda, dllt hl] een bondgenootse lip· (confedel'l\tlll)1 dllRl te
~oed liek,end was met dell verkoop van aaudeelen len tusschen de differente staten-opdathn gev.l
ID MAlift was dil 'tlrkoopPTIJs VIIn de nieuwe Mndee- oorlog de eeDe den anderen helpen eo de lIi>eten VAU
len :der K. de G II Banl! van £24 lOs tot £25 Het deo 0011 Pg mede dragen zou. V oorf'emt wotdf il" GOI-
Cllmml88ielolln voor DUIkeiRBrs IS 1 p-re HIJ lelt had verneur benoemd als.een vali de rt!prea..ntall\eu, een
vele "'-Jl die undeelen verkocht eD realiseerde persooD dIe ]U18t Uit Engeland III Ilezondeb om de
van £24 tpt £24 lO. contederlltle te béwt>rken, en die de ooraa:ak IS!!8-

De Pr~ Ge 111oot hiermede de laak r weest vali don Zwu."urlog" die bet Bnt8êbe Gqu-
Ch &ltoD) aandeel bouder In de K de G H Bank, vernemeut eeruge mllllOenen ponden 8~rling beeft

IIfIlde dat er iD Maart meuwe Mndeelen UIt- g.elt08t Dan zIJn er representanten van de Kroon ko-
g~gevell ..,~rden VOGr £20 en een premlum_ lOOien, zoo als Natal, TmnsvMI en Vvest Griqualand )

ft 1 ,Natuurli\:k zulle'" ill stemlDen voor eeD c~"'ederatIP, (lVeb8t,ra .tf.(f1>l1i1HH' ""an £41 0 Getuige had erlOO genomen "r. Eb' J
wllnt ZIJ ebben alles te winnen biJ éen oorlog en POIt luabet, lli UDI!.TorLatt .ptAk Over den verkoop van .emlle 11_

delrr RRlldfflllen en hIJ bAd hem gezegd, dllt hl) wets t, verhezen De KT,pkoloDlt) die ree .... eeDlge Pearsou bad .,(Istel en 0.\ olld eeno \\ tllbetOcbte
£2 H h d d h d h duuenden ponden .terhD~ 'M JBllrs 1}etAalt vo"r de be- verglldeltng, dIe ctJnru\r1' de \ol.,.ell<le resolutie5 vroe, IJ a gel~g aan llm at I] 10 een Y ,."
IIDdere J'6sI~e was dao de oy'eTlge aRndeelboudera, .chermll il van h.re frontleren, zal dan varpltgt aammm 'De hIer aauwczlgu kiezers, Pearsous
dMr hiJ ~et volle bedra~ nog Diet Uitbetaald hRd eo znn de kosten der oorlogfOll, die er mijll\""': geIDMkt ontWikkeling ziJllcr sta LtkU'Udlge gevoelclIs g'(J

'\Vorden lIJ Natal Elnde anderen kolomCll Illet de n8- I 1
dua de reutf! no!!, niet ontvIOl( ElOdelilk bad bIJ tOll' ~urellen le belpeu drogee Men weet w~lk é"n mA.at boord hebbêuJc s(,eluman er I ~n lar te !De< e IU
gestemd de UIlJeeien vnor .£2410 te verkoopen en toen r -." b d I I b st' t doe voo ZIJn:cDr de Zulus beZItten, en tegen z~k ..en vol" te !l"an I en ver II. eH ZIC I Inll eel I
bad T .r~*bern ge.egd dAt de k'loj) voor I' Wnght vecbten, zRI de blonie beel Wilt bloed en gl;llda kOll- verkle'llllg •
was OT W'1ghtha<l£~RandeBankzelr.ultbeU\lIld M be-"d U <_ I. b d
en bad getUige een cheque gegeven vau £JÓO Later till! I} Kaapko}oDle zal dl\n meer belastIDgen moe- .ekays ct te ps 1/1 ".,nuag'o VCJ;' ran
bad ThrooLi ZIJO rekenIng IDg~dlend, tegen welke ten betAlen beffen OlD een nrrnéa op de be\ln te hnu· Groote VCI ko '11111..( VLI struIRvederen IU dC7~
getuig .. geproteateerd hB.!, dRllr de commISSIe here- aen, ten elUde !!,ereed te lIJU In gd val van oorlog, en wtek, maar hP11 1\ Cll1lg va1l de beste ~oort
hend wlI~d over de. volle £24 lUs en met over bet 'I'I'~t meer IS, er zullen weder 8I\larlssen m,'eteJi wor- Geen beduldenJe \ ('rall lenngOIl1 prIJzell Goede
PremlU"' fall £1 lOs dén g"vonden VOIIIeen Mntal ho)ge beambL~n, dIe elooelen voor ullmnIlLen,~éo noter.nO'en ver-

... men zal moeten Aanetellen, zoo Rls etln GoItYerr., ur-I Pr. ,.,
Contra-verhoor ElScber bad Ran!l'eboden nR den !:1el)erllll.l enz Totln het IIllOJs~eTltlMolteno b~allkt kocht Zwarte en valo vIl,8l, staart on veran.

koop de luk,.te schikken vO,Jr de halve COmmle5ltl- werd, werd er quaeie vo .r"'oeaevtlJ1, dAt er p"n derd
loon over het geheele bedrnl!' VRn £2450 ,., M d

'ekort was III de sch<\tkISt, zoodl\t er nieuwe OOI we erBe HOQfdregter 2~lde ultsprnRk doende, dRt ~
elacher loowel voor Dr, Wnjlh~ Rls voor verweerder IlIIIt~n w ..rden "ehaven zoo nIs de hUlsbelllstl!lg en

bet accljosregt Het bh Ikt van acbteren dau er geen
ILilI agent was opgetreden Door liJn bemlJdeling lekort WRa Het oogmcl k WI\8 maltr OlD mpêr geld I
was d. kOdp t Jt stRn~ "'ekomen, wMrdoor verwe~r- bbl QueAnstown 16 JUllij" t~ hebben om dtl salarissen VBn de BRm tea tll ver- .. ,der bet re!!'t had verkre~en om zoo Dr \Yrlgbt e~ns E t t W I yaansctIe K'Ip I b:eden
Diet de vjll'!lcbllldlgdtl s'm betMId bad dezen dRllr- hoo~en MOlnwe~t Immere dllt he_t.,8I\11l1'l8v~il onzen I erB e s.e, u van e , e

rremler roet £500 le verhoogd; eo dRt Jil ..artlj gelegd door mej lIng-more, die late I eenvoor te dagvl'Arden Het commissie loon voor make- cr Bi I ti k
I""rs bedroeg I pert!, en hl] ZBg de reden Diet In, lerken op de koIaDJale en de Rndere ld\llt tren vok pracbhgen Zlh eTen tra e tot nan on en
&'at dH niet lOU berekend worden over de volle som yerba )!!'Ing>VRnsalans hebben I!'ekreg'en onh Ing Eenvw Dugmore eu KlineI' bl~ Jeu
vlln £24Q0, waarom hIJ verweerder veroordeelde Tl1et De J(nllpkolome heeft eeneelgen con,slltule, en Ik I aanspra~en OVC! 00 £500 blJgcdragcu Ou op
de kosten de 80m Vll,ll£24 lOs Uit te betalen, met lIle Diet ID, dBt d~ I.olome de kosten Vr1.nd1 BDdere den steon gelegd' ~

k IJ S h Ik atat~n dragen moet -MIjnheer, WIJ zullen ~Ien VBn lGd T I h Id h I b
welke ult8p~Il regters wyer en Dllt va omen welk kaliber onze vertegenwoordillers in b~t. Parle- oe 0 empe leren IC ilO Il eli nn ze
Instemden ment ",euillnkt ZIJ'" Ret Spijt miJ tt! matteD zej!'- I vende Jaarfeest ZIJ marcheerden naar de WeB-

Ifen, dRt velen máar stemmen zoo Ills de$remler I leyaansebe Kapel, \Vaar db Een~ Ty80n een
Wil en dllt ZI] metde belangen vnn de 1IIjr..ze~t1811 be- geiegenheld5reJe hIeld
hartIllen E G A.Sl'eUNG Koud maar mooI weer

---,
(Websters Agll1uuur)

UITENHAGE OI' STELTEN
Port Elizabetb Ui Junii, 640 mm

Gisteren avoud 18 te Ultenbage eene verout-
waardigings-vergaderiug gehouden Sedert het
bekend 11'118, boe de heer Maékay In zake ontwa-
pening gestemd had, openbaarde 1lloh bier veel
miseoegen 1)0 opkomst was tall IJk De beer
HolD18 zon vooreitter zIJn !!,Elweest, maar af'l'l'ozig
zl1nde, fungeel'de no hPAr DobfiOll ala lP:oodaGlg
Na eene 8tormncbLIgt! dlsc~le en eene wan or-
deh) ke vergadellDg gwg IIIAO Uiteen, zonder
eene resolutw genomen te bebben Men spM\k
er Vltn, Macll:ay 10 beolclteUis te verbraudell

MOOI we<!_er,

(Wcbslers Agetltu~T )

UOJUU~SPO~DENTfK
HOLL~NOSCH ta ENGELSCH

Aa" den 1l,~dllkteuT. EMPTY PRUSE, NO SOLID PL(]MPUOD1~G (lrcbaters AgenltwT)
Milubellt,-Om twee redenen scnrlJf Ik zeer zelden KaRp8tRd, deu lO;Jul1l~1880 Kmg Wd IIll.ruêtow Il, 16 JUli!]

In de D1eu!weblaJeu 10mdat Ik Olet bedreveu beu >4an den Reda~le1l1 t flof vlln onderzoek III zak!! waoordehJkbpd J!I

met de p6.P, eo 2 o.mdat Ik Diet veel tl]d oveng heb M I -Z h f d K k d·" D _ helopend Kul Bayly I{e\ rIla~d zlJnde ' Ge-R t onderwerp echter dat onder btJvenetRllnden titel IIn leer, lO ee teer erar Vft,IU 1I~
Ine bet I~tete nODlDl(; vnn het Z.ti llJflsc/wijt I..a- ankeroRIII,' !Z'ehJk, nIs Hl het {leval van Dil 1,Rádlotf, looft ,.lIf dat de mllnschap a!\ngebllst \\ n~,duor
handel~ wordt, Heeft de teederste 8nBren mijns harten bok III\U Ds S!.eflmann zIJn dankbaarheld<be~oond I IOjlvlduen of offiCIeren vt."· bet korps Rut-
doen triller Van dMr dat Ik tballs dil pen opueem met bern II Zl)odag'avond bIl jlelegeuhPHI VRn z'ln I woordd~ Voorzeker DIPt dObr officlertn, ten1.,JJ

Immers, d~ Kerk waartoe Ik beboor, en milU moe- a!scheld ~ne dIe gemeent~, eell Rdres von dR,n] betUI- I bet was duor [l]lJl",I\"<'II, hLbbelldo Ik op
dertRal 111n twee Z!\ken, diS miJ na Mn het hart gIng look k"01Idsl belLI, nln.n te bieden "\\ rIk ~ebneI de parade tot b. t ~c~enlOn t e IIIg0

' acbra e er BAlling wan ef'n ..eraar allo Wlell mep ~t l lP I k I
liggen bastalln vnn dt! bloB! Imde 6m,,:nte tOldanken htleft woordcu ge"gt, )<,1r~lltll]( e I Pt arh

Ik 'ben bIJt volk 1men een! met den schrijver VRn d ~ lJ I b a kt I en hot bellgt In Je Jf. mri ry ¥jan 28 II h zelJe
d t tuk' OMtrent de noodznkehJkheld VRn belden en voor e OP." erlllgen oor em g~ a <J'lllBlO
II II 'b'''' E I b d K k b k ' dAAr zoo dIkWIJls op te treden Jla StelltnRlln beeft I dat Ik, III o9,~ruemllll\s"~el st 'IJII,I , geenHollandac I en nge sc , ID e er te gil rnl el) , r h -1'':'' bl d

Rlsook pmlrent de wenschellJkbeJd, dILt Ilehjke ltl ZIJO aut'l\'oord op Bet adreA"tloen Dltko.tpeJt, dat ~ergunnlUg Id om aan "YF mellWS a. eo te
re ten Rtln l)6lde talen op de scholen en ID het Pal e- bl] Immer ZIJn, beat bopft ,.(..dlll\n voor dli I(ein~nten sdi rIJ ven, maar d ,t WIJ 0'tl' het regq voorhe.
m~nt roege'kilnd worden en dRI het hem le~d (leed, dat !Het allen ltl da 'lab.l" .. d heldeu Ollzer L'JgelH' OPIllI!! tlmtro!lt ddn 8chrJJ

AllniMlAqde het gebruIk vnn btllden, Engelsch en l1ldam te :amen tn één gebOUl( allr:brldl'1l,!lOOh In) I ver van het artIkel, en ,tut dezp, uaa.1 1ll1jllO
.. ..,. d K kIk ..... Noqferde nogtam (le hoop dnt ",) al/en te :atlte)i ::QUden 1 I ~ d AHHollandach, In e er, ZR I nlt!tI meer zeg"vn, b d Ht' d dIk d t I llo,St opelIle cen engetlHar en eqll Maar \\aB UI

daar Ik ~e&n, dat leder verstandl!l' mensch de n01d-

1

gB ragtl WOl e71 ed: ~ IbUI e IJ bl a 11.8 T ~g- l.tat de mllnseMp Lol, <lo Jlllld he~ft aauglJ'zt't.
zakeliJkhold Inzl~t, en er auk tameh)k rUIme vOiHZle- 01]81un anfer pr L lUl A Ier le b eb~n ware, Il"J i dell bell !Ii: er geh<*1 allped voor velautw~r_

rdt emRR.Jit In de behoeft~n van Engelscb- a e pOg'lnllen zou Mngewen e n om II en I
Dln

g
k "dO J dil K k D h t h t I {J3 Groenepunt en Zeepunt woonnchtljr ~ bewe- dehJ k Ik ben !Veq.:ezcld valli Kapt Gdos oaarepre en e e en onzer er oc le e over eb" I H 1. I k

H ua d ib !Z'en, zlcb VBn onte gemeente Rf te ec tlloeb en", dSII Leer Hy gCb'W\U om eelf apo OglC te ma en
Ik nm:n, dat bet lle~llt en het belRn/!, van dele bq de IJrlellnkerbaalsche pArochIe allD lilslu~tell Of t nameIl!! de iJl tll"chapp"0 bren enkel offiCier

znak te II'elqlg gnoeld "eD er bl]l!'evolg le weID19 dIt tot lof van een leerAAr IS, om 1l]iIll';eOl.ente op I had lets mlt !Jd Kebeulcl4 te ,loen Ook ge-
d orat ï. ,ulk eell Wijze te \lénnloolerr, lant Ik ler heoórdeelln{ loof Ik DIet Jat de heer Hs'" 310t artikel gcs"hre.

voor ge ~ W d d hEI b VAli !Inderen over Mogt dB h lOp nn Da St(PglI»\nn ' ~""'>';l b '"
Somangen houdeD zreb overtuig, Rt et lI)le se I kt Nl t' h I veil heef\, muar Ik Ji uk 'Ml" dát IJ al,; Jour

elDdtlllJk de landstaal VADgansch Zwd AfnkR zRI OJmm~r verwezen ~ K Wka en, wanb> vlln
l
I Oel"ee uallst er vadet 9001 8t«11I1 m~t

worden IIn meen en derhalve dRt men alle krachten l)venll'e eIJ voor on.e er zoo onml8 "re ea"D lOU-

t ' h t H 'II -'--b r bet En den WIJ III zulk een a-eval met beroofd wordeD PIk ver- ----)
moe IDsplPionen om e 0 an""" voo - d Z G '.-h led b I "TEST ('R[QTl'liLAN(\elllCh te jl en IlIfotll maken DM man k'nD Ik met trQUw Rt onze ee- en roenpuo"",- e en &IC pa "u U.t>.

fen met lUedew~rken, en wel (I), omdat de tllRI Rall onze gemeente ti lien vastklemmen, opdn. hare KImbcrIef, 16 J UIlIJ 1880

~

d L--r IS en (9) omdRt bet Kl'llcht Diet verder on~zenuwd \Vorde
rrujner va eren ml) Ier....... , ~ , LWlilAA,T Sulhvar.s l:'1£i:ontrakt door de clalmboodel'l!l
ml] nog QI t duulehJk IS, of elDd'3hJk het Engel8Cb, met 53 tegen 24 stemmen a&llgenomen
dan wel h~t HoUAlldsch de tll&l VRn gehllel ZUid '" Een balve claIm hier -JS Uil do Centrale
Afnkazal wezeo PER TELEGRAAFKABEL1 Ik 1fj2, de wll ml)ner TRderen 18 miJ dierbaar MllatsohapplJ vorkocht voor £5000
Ik ben vaÓ1?tllneeh"Holland8Che ttfkom.t, en III weet -~ In Comlté IS be810ten dIP de IJlenWe delve-
de Patnot JIllt te .snellen, dat met Hollaodscb, maaT nJen geoDe clalmgro[lden uië te gevt'o Ultge'
,tAtnkllRneeh ml]d., moedertaall8, mijne moeder en OlJfe l1tT1~es gepnbhceerd - nomen de TlJf claims voor 4e Ontdekkers moot
IftJderWl]l$re Ilebbe:il miJ andere geleerd De taal, Londen 13 JbTlII alles publiek opgevelld wo:llden lher~n III
"aann Ik mijne gebeden op moeder!! scboot leerde I V d -ii "11 d d I
opzeggen, WIUI HoUandsch, al 8 rak Ik ,toen en ook' nil DlIIgsdag - eran el Ing van JYlilUlst ne 10 eene pehtte lDgê leo
nog met ID den rfllgel Hoog-AollRndsch Kon meu I TDtklJll , Kabrl Pacba Premier. _ \ nJdag wor&t eene pubh+e vergadel'lng ge-
ml] nu be_.J&en, dAt het mlln phgt ala Cbnsten 11 Duif 4eeft te kennen gegeven, dat h~1; Goa.· honden tegen de ann{'xatle l
om de Helhwdeebe taal Uit te roeljen, Ik lOU luIke Vel'illemcnt niet aan het Lagel'hullJ Yra~O:i<zal, --- 1
g~reedelilk' «loen, !loo ver het In mijne majlt la, boe- Slr Hartic Frere'lI salans als Hoogi' COnUIl18 NATAL~
leer lk du! tAal oek waardeer Doeh Ik midn, dAt I SIU18 toe te staan, VermlL$ Sir Pome!'QylColley (Tfebsters .A9en.ruUT )

Dll]D phg* als Ohllsten en ala burger niet 18 om hilt dQ pltO'ten van dat nmbt vervullen 11181 ~ Pletermtln~bnrg. 1':' Jtln~J
Engelech ~~gen te werken, mMl' om ltl!t HollandlCh ~ \AT " I êch G ~~1<0 i
twr t~ IlAIIJt Want al spannen WI] ook al onze lf oensdag - ~ een Jep e VAn T~ !Clm- De e:z: Kelzonn en ge volk wordeu vali ~sag
krRChten lP om het Hollandseh te vilrnle1tlgen, het be~ey wo deo SII Bal tIe Frere en Sll~a P verwacht. te Glleyt.own, ve-erilg mijlen van hIer
zal 100 heel spoedtg met gedaan ZI]O, en l~ta88Cb~n I CoUey gewaaracbu" d om o~chtlddul~n san V IJlgens bet laatste berlgt; wareu allen jwel,
louden dan d.. godsdienstige en maatscbllPpelijk" de gl enzen IJ (. te ~n vE:rgrooten tot iiHlrires o£scboou de Kklz-crU1 literk J aangedaan weil biJ
belangen vnn heD, die geen Engelaeh t'erstaan, woeteD váll lIahotln I g Wlgt de berlunenngen, aan Ityotyozl verbouden.. Op
nrwaarlooed worden OOD<16rdag -De beer Dawsos IU het den verjaardag van des pfr.sen rloo<l ~tt

2 Dan bIln lk er ook nog nl< l \ , ....o\ertulgd, dat het I rAge I hUIS kenuIS l-(e"even dat hIJ aldaar cene IDrlrnkwekl..enJ., plei(Ïl,..,beIJ ~ta
Engel8Ch de lllndstaal nn geheel ZUId Afrika till en I b cl d'" 'I -'
moet worden Het 18 de gedacbte van velen, dat: ~e e6'eo Cl een Il res zn gEthad De OOOCkSlC! \\ o"dt op Jeo ten
Engeland plet aDg meer ZIjne tegenwoordige groofr. hll ngr~plDg van Sir Bartlo Frere le dezer le Dnrban verwacbt e~ :z.al tleh aldaar op

2-6 dezer op de 7rtJ)'1Il lUSC~U
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S,et SedragtaD 't Opge~I:\Fo~41-' !
op 3llf:ei, 1878, .~: i .i.... ~.800 0 0

VonleriDgeDi op bet GeD~taQh.p, '
nrledeDj .. r betuld ._ , .•• i· ~ oab ~ 0

Jurlijkie'b ~1Ik_o.meD ~i' ~:ooe 0 0

. BElffUV Il: ,~
De W~l.Ed. beer S. ~O:i. L.W.V., IVoouMer

Wel~u. hr.U· le Sue~ 'I ~.d. c. J. ~anuel.LlIv
tt a. Myuufllh. 'i ", J. R. )tarqullrd,
.. H. )1. Ardt:rne : .t:. Walter iBol ....
I' Jame& MurUoli. : li E. LaIl~8berg.

Curatore. : .
WelEd. Hoeren C. J .•• i.ael,:Jas. Muri6oo" en J.
R. M~tq~Rrd. '

AlldiWureD :
WelEd. heeren J. P. H~arien S. V. IBofmeyr.

&e.r4a,.il~
, WelEd, heFT l.ic. Gie.., ,

AGENTEN iN DE BUI1%NDISTI.{IK'fEN
De b~r J; W. Sauer

I' C~ W; Hutl~n
0.: Priteha-d I

U~Dver8 & Co.
G~ Sichel : '
C; J. N. Dempers.
L. B. Goldsehmidt,
It Cal'llOl1 •.1\ J. p1ewlIl;a!l.
I: v. K;d~er :r~S P. Stu""_
G'..broeëers ~ ....dliekl.
44 Webb &. ~.!
.eeal.eunkap>er. "
\V. 1. SmitH: ~

" l lY.. J. Quin!
," '..tiehael O'Conne]!

E.i'l!culf'ur\kllmer
R. TiII.rd. I

,~. 0I!11UiYl'M &. lie Villiel'f'.
" R,,&. W. M"téliltkamp.
" P, J. van Collh. "
'. , Hlebard W..Iker '

P. C, )fei.elet·kamp
Ejecnl eun.k~mer

" W)lntzel &.ZoOn,
.. ' HudllOtl, Vreede &; Co.
" " Ja'. Si88illlOD &.Co.

J ;:H. Hofmeyr. '
T. SbepSLooe, Jr.
Bloem!onteiu . Exc ••kam
o. Reitz.
J •.R. ZeederberlJ, _.D
G, H. Parrotti
EI'L. Kift '

'J:. ':' L.V , ~eeatellr ... ~err
do. I

J. W. Bell. '
J.-s. O. Brin'4Ga. ry & NeYIH1
JojI. Ga,:y & Co .•
S.,J. Aout'ai ~
J.:'G. Ma':er~
&a.cr J' & Ne een

", N::H.IS.uit, )r.
..-: Exeou,eclrlii;attJer

.. ! 1. D. Auret :

... 1 C.:li. Bet-nar~.
I' l Jl. ,:Zo Sl.eglll'~.

Premien .oor de vetiekérinf vu .tlOO,
. OP ENKl§.U! LEVENS, :

VOOR pEN GEHSE:LEN'LEVENSTIJD.

AcHw&1 Noord
Hedrord .•
Beaufort ...
Bredudorp
E.urgersdorp
Caledon ...
c,lvini •••
Ceres
Colesberg ,
Cradoek ••.
DialIlanheiden ...
Dordrecht
OOIt Loudea
FAure.mith '0. V. S.)
Fraserburg
rorl Beaufort
G60rge .:.
GrA.etr-neinet
GrUlftmltad
Hanover
Humauadorp .
Hoonstad
King Wm's. Town
KlIybUIl ...
MlllmeJuury
M iddellm..g
MO~"IelbI\Bi
Murl'1lylbl1rg:
Namaqualaud
Natal
Oranje Vrij.ta.t, ••
Oudtshoorn
Paarl ...
Piquetberg
Port Elizabeth
PotcllefatrooJD
Pretoria
Queen's TowD
Riohmond
Rebertsen
Ri,ersdale
Somerset Oo.t
Si.ellen bosch
8welJeuuam ,
8;·ockeo8ifocn
Uii.enlJa.ge
Vic~oria' WeBt
Woreebi.er
W illowmoore

""'."
'•.
tt•,
"
"..
"

...., "

I'

..
Ol

'I

.l

"
"'-I

'1

ol

~erd~: t;remie. ' :JOUd6rdom,·.I_ -+__

li I ~ ts ~" r' á5
J I) I 1 16 5; 36
16" 1 17 6 .' 37
J 7 I 1 18 6 )-, 38
IS 'I I III 7 'I: ~ 39
'19 2 0 7' 40
20 ' I 2 1 6; ri ; .1

~21 i i 6 li . i2
22 2 S 3 ~: 43
23 2 i 1 I~ t .'
24 2 .. 11 I' !6
2~ 2 5 lO! 0\6
96 2 6 10 'j' 47
27 2 7 10 I:! t8
28 2 8 11 :i-t 49
·29 2 10 0 ii !; 50
30 2 11 1 i'" &)
31 2 12 3: 52
32 2 13 6 It I' sS
33 2 14 9 li [: 5'
3.. 2 16 1 s~

Prem

t I. d
2 17 6
.2 19 0
S 0 6
3 2 3
~ S 9
3 5 6
~ J I)

~ SI 3
~Il 3
:} J3 '4
3 15 >6
3 J7 9
i 0 3 A4 i 9
4 S 6
4 8 3
4 11 2
4 U 2
4 17 4
5 0 "8
5 .. 2

De p,..ie1l e¥" jtllz,.l$'" rJ~or.ii'hetaalbtl(l~; 0/. ua'
tI~t. rJ.e P'erukrtuZ,./tel,flerlaflll. ~lf-j_,.I¥Ic~ .el en4
gm"9l! oe,.lt.?o!li"g. :'.

Daar lil m;" Onderlinge V ;rz6keringsm~18d~l!ppij
Jl, flJo,.rk1I tU fOilUk1I ,"el" ~ll ,il! Ej!lf!ll,do.llu Af aal
.elt.ame", I~Ich" de EÏ9'I!,qr,.ell.ete de Yertthrát'ft
_deeld. :dlte. "doo,.l,detc 1'~~4er1Ioe. ~

DI! 11"illlk,; ,tDordetc olldM #le 'p, li,lt01ldeh (lOlt kl
et"'de fJGII,J11&t¥dfJlllc f"'" D'BJE .J:&REN fJ~rdee'd,u
1#1il ti•• Ik ieru flq. iMle.reJJ,Ahd,,. -lt",I", DIl Z¥fl

fleel aa" de loor Ma Derul:~~o.Je doetc loe-II!", óf
/tel .llee.t daJ:eI,l:e behtliltf/le ~#!z"ge",-OJ'rut e•• U
.,~"dCl ~ol ~.tuIeri"f "' •. i4t loelcc.utip d,o,..ka t.
lJeffJlel'Jjluul,tKAe,,-eau. ;' ;
. De laat.ete, Verdeeling 'was.fV t pereent pet
Jaar, of 6 peréent yoor de. dt.ie :;jaren. .

~ volg.ende VerdeeliDg na Wiosten u.Lge8cbi,d
deo In Aag•• lJl8O. . ' '

Pe"lOne.n, ~e ~ioh tet' Yeru~rirl_g woorst.elJ~n, sullen
bunne Doop-altate., of adkil sndere bewijr.en nn
oudBrd'o~ als de Direeteuren, ,,~ld~nde mogdD &cbLeu
moeten II!1ne,ten. ; . ,
•Personen. di;~zich ter weruluiring \'ooralell~n, worden

'meI belast met; de betaling no de Qetceu4ea~ ¥ID het
GellOlttaebap. : c : ;,

PrOspect-own, VOTIDeh.~'I'.i.t. AauZ<>ek tiI alle i".
formatie 'be'r~reJlde het'-~Dbotl\llb.p. k uliD~n ver-
~regeil .ordra uo h, t K ....,tO\lr :Ie KaapsI'd, 'of bij
Iedere. een ~H ,AgeDllCh,p&>e-n ore r de l;ebe..J.
koloDIt'. . , ;

. .. Op lut uo h~~4C'lltu~rf :
I ~:J~C: OIE, Secr:.,t&ri.s.

~ut~or OpeD VaD t ~t: 4 nr e.

Gedru.ktl bij 8Mlmi' &- HLUHR.
KaateelSl.,.f a', Kaapatad.

i


	gray00498.pdf
	gray00497.pdf
	gray00496.pdf
	gray00495.pdf

