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via MIldeirit, om dell and» Din"
, Helena fn Asoonsion alwl~!!,,~'nde ,~p qep~:le
,tu-l!cbelltijden. ' ; ,
: PRJi;TORU, Kápt. G. Iu\RliJR 22
TEUTON'iK,.p~. MANNING,~ ju~ij.

, TROJAN, ,Kapt;. TRAVERS, 6 ;fuJij.
DURBAN. Kapt. W ARL&lGB,~20 Jnlij.
ARAB, Kapt. CAlNES, 3 Ang.~

N.Un DH KUSTnU'~NS RN ~tT'~4L
V frtrekken tij om de vfertien d.~en; i na

lank.oms~ ~&n iedere Stoo",b,}~t 'an E'I!lelain',
en eens III de 28 dagen 'et do Stoom u ot Daar
NatlII hare reis voort'"a"r ~ I;

ZANZIBA&, i:
te Delagoebeai, Iuhambnné, (luilli ane: en

Mo.zambiqu- &llUle~gende. :
Betourksarrjes worden ui.gereikt lt n .er.

lDinderde Prijzen. : , :
Ve.or Vracht ef' Passaae d~e ~en &a loelt'bij

de K&nION!n der Maatschappu, 'fn de -4rlder~ey.
eb'aat, .. I'

. THOS .. E. RuDLER, I
Direkteur. Generaal voot Zuid (<ik"

, '~un~j .e~k.,
.41M.IB1JB,~, , ;tloe~ verkoopen

rltls, lU l t.~L3 :j.ré••••
• ·P•• r.e., ••.:( . "••• . .

Il" '

sijn ingekocht fu de Distrikten Riversdale
zijn niet bijzonde~~ zorg ppgebrclgt, de aan~ht

';r,UJucu,zeker op den da8fder verkooping present Zijn.
G, DIN 23 JUNIJ E:K.

te' beginn~n~n 10,ure.'
" .A. JURGENS.

1 ,:Span O~eD, in extra UOIIUlla~

10 AMlteel.l>eesten .
i ls 'D':; ::>pan'Dl~men, .
1 ; Kapwagen op Vleeren ,
1: Paardenwegen, kom,pleat .,;'
1 ~Kar ap Vearen en tevep:s eQll~~we,geu-

sorteerden v'oorraad van l' ;"

.WlN.liGO:E~EBlCN. '
D« Vf"koopin'g zal p~eci& ~ 10 'ure :a.m.
'. beqinme«. , ,'.

. ~,EeDe Boot z~l gereed likgen o~Koopers
en Bezoekers. !an Hopefield£ en M&lmeBbu!']'
over de Bergriviee te voeren. J,' :',

,EMILË' H~NRY VAN NOOallEN
, . ~. A-fálager.

Vendnkant.oor, Piketberg, i.
. 17 Jnnij 1880. -

Deae
lendam en"
koopers w..,,,,U.lT.

"LIT

,I
i

Op Dingsdag, "'ft......-.!- "" ••",",,_..

ZAL deO
koopen, te .

gemeld getal Ossen en 'K
zelven worden opgebragt
zeker present sijn. .

JACOBUS J.

DE VILLIERS FAURE!'
Paarl, 9 Junij 1880.

LE, i

115 Extra Vette 'lagtossen.

DE Verkooping va.n opg~mel~e Ouen, "be·
paald op WOENSUAP, ~6 DEZElt, is-

onvermijdelijk UITGESTEI1D tot .

Dingsdag, 22' ~unij.
wanneer deselve stéllig zat· ~18oI\tl! hebben. :

1 • G. RI' ·STEUN.
Pud, 15 Jnnij 1880. . :
J. 8. 'MARAIS & Co.., ~rs.

, Naar EngeDlan~ ~ M~::Sfoomioot

. " TE\(JTON,. MAN-
, , • NING Gezagvoer er; ,zal

. . als boVfngemeld ~erttek.
keD, ~P of o~trE!nt Donderdar, 24 J~J1J, ten 4.
uur 8 namiddaga. PaS8!\~e"! gehieen .aan
boord te gaan aan de Oostkaai, AI ed Dok,
niet later dan 3 uur "s namidtlag!,: '

Geen lading !Ill na 12 nri's midda op den
dag van vertrek ingenomen ~oNen. J '

Voor Vracbt! op Passage] doe me a4n1loek
bij de Ka~~qr~n van de "Union" Sloomboot
MaatschappIJ, No. 67, Adderleystraat.1 ,", ,I_' . _-_. +,- --

liaar Engeland vilt. :Maden1a., 1\ E K~. Maal~mboot
) P&ETO RIA~ GZORGE

LARMBB, G~zagvoerdler, UI als
-bovecgemeld vertrekken, op

Dingsdsg, 22 Jlnnij, ten 4 ~ur, 'B n.middags.
Geen lading za) ingenomen worden n~ 12 'uur
('S middags) op deu dag 'van vert~k. Pas-
ugieM! wOl'den verzocht aati boord tel gaan: aan
de Oostkaai, Alfred Dok, niet later ~an :3 uur
'II namiddags. ;;,

Voor vracht of ps68age rervoege Imen sich
ten Kantore van de 8toopl~t;m~tsc~ppij
"Union," No. 62, AdderleYJItraat.: ', ' I

Op

i'J

Naar Port liatal, DeI.a.gioa\laai,tMOZ&Dl.
bique en' Zanzibar, ~aanlig ndé te
Mosselbaai, Algoaoo:ai en lost ~n.
den, alleen om Passjlgiers 1le landen

'l en in te :sohepea.; I

I)E Kon Maj~8toomboot
ASIÁTICJ W. C.

CKUTCHLn, R.N.~., Gesag'
voerder, 7;al als bdvengemeld

nrtrekk'im zOQspot dig m:>~elijk na: aankomst
nn de Kon. Maalstoomboot DURBAN, vaD
EngelaDd, : 'I

V oor Vracht of Passage; doe mlln a&llr.oek
bij de Kan~ren van de "Union" Stoomboot.
maetscbappij, No 62. Add6rley8t~t.

. -_j__..._~-

Naar M:osselbui, Algof..~i, Fowie en
Oost Londen. I
DE ton. MaalBtoomboot

DURRAN,IB. S. WAR'

, LElGE, RN,R '~..GezagVOBr'
~ . der, onttrent 2 Junij van
Éngeland verwacht, zal als ,bove gemeld ver-
trékken zoo spoedig- mogelijk na ontacheping
harer lading. ':'

V OOI' V racht' of Passage doe men~ aansQek bij
de l{a~.toren van de .1 TIn\'on" Sto~mbootmaat.l
acbapplJ, No. 62, Adderleyph~t, i-L-_.:.__-.+- _

_ I
ZUID.AFRIKAlANSCI:tE. ,

l[ONINKldJKE MAIIIDIElfST.__ .....:,_ i

De K.1. l... _.il U.ie.

N.B.

Paarl, 17 Jnnij 1880,
DE VILLIERS, FAURE &

. Scha.pe~.

onij a.s.,Op Maaadag,

ZAL opgemeld getal
vet'koobt worden

tDtlt groote sorg opga
preaent zijn. .

A.: C. \j",UUL.CAJt1o~,

J. 8. XAR,AIS , '

. ,

DR StoolDihooten dtzerjLipie v~rtrekken van
Knaps'l\d naar Latidtm otri den anderen

Dinjlsdaj!, viii Mw!-eira é9 Plymlputh"e $int
Hell5Tla - n Aseenawn aanljljlgend~1 op- b,paalde
Ip!l8cheutijdefl., Reien rkaartjes .. otrlen ui~lIeteik I
t~ge" e~De vprmiod"rinl! v4n 10 Mrcent ttl!lICh~D

EOlleland ·en ~. Kaapkolon~ en Natal.
JU'Gij 29.-viARWICK !CASTllE, ~pitein
, 'RoBINSON. ; , ..
Junij -.-EIrlraMaalboot TAntOUTB CAS·

TLE, Kapt. RIGJ!Y. I
Jnlij 13.-GRA.NTUAL4Y CASTLE, Kapt.

WWWS'TER. ~. ,

Jnlij 27.-CO'NW AY CAtsTLE, :if{ apt-4oMs.
~NDER80N '" MpRISO~, Agen~D.

---
Vogelstruizen ~n ,Pl~m V:ee.

,BROEI1IfAQHINEk. .

DE Machine'lI van C~'riBty, ten v;oll~beant·
woordende. Elke! VogelstTDlsboer be-

hoort ze; le hebben. Ze .ijn te zien bij
£., i

Z. W, BERKELEY'" Co.
J; •

(Nienw;" Adre4 '
76 Adderleysiraat, KA4petad.

ZULLEN opgemelde
ie1lde oonditie .. i

den aan Klapmuts

! '

i uija.s..
. die in 1litmuu.
",erkocbt wor·

DE aan n
dom. te gaan of kI rijden. lj' Iléa'fmlm

o't'etscbrijding doen, sU!ilen
worden.

Somerset-- West Strand,
is Junij 1880. i
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v. d. Merwe;O.I:n'.
de Villim:
ReeDen.

. Terry.
J. VIIn ReD8bnlg.
. NOl'jl'l\rb.
Lindenberg.

eabbollder "lhl"T Op
"D<)or~in I:ijndl', WIIJ! Ik 10 [1:••

Ik WoRS$lebe·l nucn.
ï £92 had do-n <-T •
... ien 1~28 G I In h"t

. een leul!l'-
(se- '11 o>1el)

,ft rnl' d.n
lu!!r· Ili~ Le rukken. en de; heer r <U\K l' In
.m:hreel tussc'.tln oAs beiden. Ik vmel!!h b"er
Hofmeyr (jf bet niet goed1&c.1I zijn, d~n kondukt..>.r
te waa~buwen. Ilt, venr.et den eiseh e r dat d-le
211. 611. ill bet pond. h4 m~n. betale~. ..?il "',,~mIJ
£37 IIChuldig en SIltde" dat bl) In.!Doe1JehJkhf'den "'!
met ujDe ",roa ... en Yl'rsocb.t mIJ 211.&l. fn het pond
&aD te Ilemen. Ik "'M g JDoodzaakt, dat hét! "': t.
acCep~n. I

1)oor het Hof: Ik beb Lt niet hl mi jn,' Meken
ongetee_end. .

Kontraverboor : Ik' ihlld.teiecber Il~t J!edanl\llrd
om mijn !leld. Ik ~reig4e hem daarmeds en toen
boád hij, mij 211. Od. io. bet ~nd BAD.

Johl.nbe.s Jacob IftiflDdyr :-Ik beu afsla ee· h"'r
ten etedë. Ik ,kwal1l bij toe't1U i.~ MDrak.injl met par.
tijen. Eitcher mlUlkte-perhaltldellJk gebruik flin de uit-
dl'llkki~ u gij lijt een~leuj!'eDaA~." Velweerd.r
aeiiie dát;eiJeber ~ :tehelm ... 3.1 en verphl?t w", _""
....llflIJ& l!i.en 6d. iD ~ panel te betalen. ID h-t e-rst
b .. lden Iwij eeo algemeeD Ileeprek.;eo verweerder
seide, ~t Boalch ,D/}oit !l'oede I:I\ke~ lfedll8.ll had
D.t leidde tot verderá woorden en to, deo beweerden
luter. ik deed mijn ~st Om de ruzie te stillen Er
werd g4segd dat de eiseher het voor God lOU moe-
ten verMtw~rdeD, ut bij ~jDe kinderen 100 ver.
waJaJ'loosiIe." ,

Kont"!.,erhoor: Het 1I11ereel'lte Wilt venve.rder
.. eide 'W~: "Mi in heer Hufl1l<!yr, ik heb ~dld ver-
loren bij Boaleh." De eiseher werd dlldehJk kw.ad
en leide'lhet WI\!I een-feug-eo.

Verwl'ierdt>!'8 ZlUIk ,,!,erd hiermede jl'E'!!loten, eo d.
advokateb hielden bierop .hunne pleidooi jen Il.
Prokureur-genereal ~ide,. dat bij zich hl\l.an!
leluu~mdll iets met de lIIal( te doen ·te bebl'l·n

De H~ofdrejlter w~ op bet t<lit, dat in verwenng
WIt! aangeycwrd, dat cbi j!ebeligde woorden d- ""UH'
beid btobtl.·; "'. op "ieh lelf aehtte hi 1 die defen le
niet \'oldoende, en a~ 'li iet het beWijs W!lS j!ele<erd,
dilL de verweerder Ilrootel\jk. R'epro,,~rd WIlS ~&-

wordeD, ~ou hij, de H®fd~r, roor r;wr.re schade-
vergoeding rijn ~ewe~r Maar die provokatie m06Sl
wel. in aanmerkIng wmoden genomen. get WIlS bUI'
ten allen' twijfel, dst ;ae eiseher den yerweerder een
leugenaar had genoemd. A.1s derhalve (je verweer.

aDtwoordde, dat. '..isc~r een ~lielm "lIS, dan
rolgdo d'lU\rait noz niét, dat hij zware scbuldverzoe-

Arm"ndl~e,stl'l~t,:g,~k~.m. nen, toen ding mout geven .. Hijr ile Honrdre;ter, rll'le'ld" e-rst,
bi] den arm. uitspraalc l~ dllen voor~~" &!jIling schRXlev"r.:"prlln~,
aen te gaa!l. II maAl' :&i1011mederegtérJ:m.'<:udon dat.lulkó.~d ,,,,,,lOU

~'dng~o: sijn, Hij vert>enijl'de ~dch det dUI IlenewI.lze "Il rl.ed
-1l11l'llindl!r.l~eJ'jk~r,w'D!lelD.oT e, derhalve uitspraak vkl'r e® fartbing .eehtlde'~:~u,l
.. h !b oen I dinz-e-iedere parti] nar,1l 'eij!'ën6 kosten te beta leo

etb areau De an<lere reeters st..Plden hiermede in.elD yoor '" 1
n~ . Het Hof yerdaagdtl '~ot Donderdag,voo magl- ..

£S, die deee _

I \ DONDERQAG, i7 JUNIJ.
JANSESvrttk 11 MRI t .2~'I1. allNTz.

omtrent een 'uur van bet dllTp, Adto}iaat Jonee sedde, dat hij nu in stMt WJIII,

weduwe Sl~bbert, een droe'rig eenige au:tboriteiten met betrekking t.<~tjdere ZAAk ':1"
jongebeer Pi~ter SIl\.bbert giOj!- dien te wijlen, 0111 aan te t)!JODtn tll\.t alleea 'persolll'n, die
DM!; een .tl'U18voj!'elkamp, t~"*,,m.n eenen IInde- niét in 8liMt zijn hunne eigene. zakeli' te be'tuTen,
ren b1AnkeDtiong~n. Dur sii~e, bij oP. een8.~ onder curatele gepIAllIAIt IV JT~en, en dat,doof.lomtLen
bok en laadde het !l'ew,"",r wedé,rom. Illn~ biJ I' volstrekllliet onder de;le rubriek moeten Il'era nll8CIIIkt
bet JlII&rd, dat weg!C~I~open wae, En ~n word~n. G..qu"teerd werd"", o.a. Grutiu8 I, Il :!,
hij het dier eene tuchtigt ng ,~lde ~m zIJn I un dM K ....1!f'1 161, '()<>k II Menzi ... , Yionaeu.< I,
ongenoegen _ctrer deuelfs g~ ~e <tOOtJen,$ling h", 23.4. VOfl,t XXVII 27 10. OJk merkte IIdv. J ,neS
lebot. 1011 en trof hem in lJét hn~~rbeen boven de op d,~t eell doofstomme vele! zaken z~1:f kóa vern~-
knip, het bePn verbrijaelende. gelulr~,! ... u de andere te~ eO du uit de getuig\loia . volatrllirt :niet geb!"hn
ldeine joogJn bij he~ en ~~n :toen.~~:~~p gMn roe- ~a~, dAt de persoon in fluee..., niet iD Bt4At lOU wez"n
pen:T?Sn men bem elDdehJi .. edel lil ~q18 hlld, werd. sijn eigen belangen te behl\rtigen. Op dit.oogenbhk
iiadeliJk om' eenen doctor na&1'Uitefi~&jI'e getelegra. ont.,ing d. milD ~an I:rjll jleld a1eebta 4 p'''rce~t, eD dKt
feerd, van ~Mr dok~r V~ne nog die~lelfdeo avond 1 WIlS tocb te ....einig voor. iemand, di~ &:Iju el,cen.lleld
per :nachttrelo op re18 gln,,_ .. Eer,*~ vol,emlen op veel voordeelijrer wijle kon plaat~"li. Op dit 00-

dag tege,n 11 a':l! arriveerd.1I 'hIJ opA! plaate dee on-I genblik· ....118 er t"ltelii'" Keen curator, het geld lag
genie. Toen hiJ. den patient gevllll~rd ~lId, vODd eenvoudil!' bij dell MIlstier. .
hij dat er niele anders aan Le.dóeqwd, dan het been 1 Adv. Leonard uidi' •. 'dat de eenige ,,:raag WIl<óf
af tll zettelt Da'\r dA. paij'nt leer, ""$81 bloed had de ml\n ill stMt zou ,i~ lijn e~en lAken te bebeereD.
verloren, eer er huip opdaagd~. en het. hMn leer. hOOR Hij acbtte IJ ,t wellsch"Ujk, dat ond«r .Ue om!tAodlf'
moest Ilfgea.et worden, geecfliedde ill! op.lratle met, beden e"ll d.»f-t. ,~me ~ond~r eUl'lltele geateld t"U

zeer gr,)()~. Il'llvaar. Voor de ei!lrlM ~t.lialren ~been worden. 0" wet zou 'werkelijk te kort schlet~n,
er <>pk bIjna geen boop o~ Jrlleraeh~p,' };n !<;>ewel wi\nneer ~n man, die ,niet kan .prelm~, Illlre!ltl{:d
het Ifevaar n~ ook noj!' nlll~ g.jl"ekB~ la,. aeh5Jnt f<r lOU zijn zi~n eigen lIIIk.n' te r~len. BiiJ atel.de vour,
toch sedert gIsteren meer b!,op te: ~n, dat bet een andeNn curator le beuoewen, dMr dIl vlmge twee
le.,ell 'flin dell patient zal kUlln,n geréd: ... ?rdeo," onder I ouratoren dood waNn, er\,8t81de voor A,ndrew!ll Un.
den ytlrderell legeD des Heel"", OfertulJ{d, dat h~.t Dik ftls I'OOdl\nig le beJ)oemen.
een h()(\lI'st er~~tig !flIval, ":&8, bjleloot dt'~yane $11 hJ-I Ad •. Jones stelde vmlr de ~k te verwi izen M" r
der "oo~ eqDlge dagen Dlet ~·~verlaten. De g~tste den Muter, loodani!!, 4-at due onder g<ledkeuTl1o,r
sympatbie Woordt gev~ld. D!et .a1leeli lDet ~e~ h~~ I vnn bd Hof eeu anderen eluator benoeOlen aou, welke
Slabbert, . dit! een veelbelovenae JO?~él maD It!,.en bij onder securileit bet j!'eld 0ll!lemen kon voor d"n ap-
&!~en belDlnd, maar ook Olét de fawillelen voo",1 wet I plikallt eq dezell in 'liIIlIt .te~!l het op meel voorJe.-
IiJne wedGw ...moeder. .1 :!. • 1 ligD ....ijle te plaftt8en. Hij herbaalde nog eens dat

di I het zeer bj\rd 11'88 voor. een ~oohtomme DOO vau liet- == ,7 volle voordeel no zijn eij!'e1i ~ejd baroo1d te zijn
HOOG GEREG'l'SIiOF De ~Io~rdr,;gter btlJhll~lde!, dat er eigenlijk jl~"l1

. ; , I authontel~ bestond oln 'lilt bIjlander Il'ehl te b.,s,,;·

~ I
t!en, ml\l\r hij verwees nRAr .de uitspTllak van den

(Voor h~t voltalHf. Hof. HonfdreKter ~enlliea io J844~die wel d"geEjk in %110
. " uil.!ipraak het f~it aangenomen had, dnt eeu doofstolll'

WOENSDAG NAMIUT1AG IQ JUNIJ. me niet ill 8taat was lijn eigen laken; te re![elen,
, : mlll\r onder een curlltor mCletU staan. Durom t 'u

C. O. THI':RO.N",. lJKCl[A~ , hij uitspraak doen op dele wijle, dat d •• &aak VeT" Il-

All,.. Leonard mflt ad v. Splo~on }'1'oor e1s!cher; leo werd naar den Maater, . opdat deze een geseh' kt
Prokureur Gllnel'lUll met adv.Somie "\:IOt .,erweerde.. persoon rou benoemen om ala .Curator op t~ Lreden,

Ad,.. Solomon leide dM de!eisebeftiO. O. Tberon, welke dw on~el. goedkeut'lng van hel Ruf eli een
een allljlter "Ibier, de,,, ..ktie inbrNtt tegen :Ww. voldoen:le IleCu~t~lt he~ regt ZOIi b.ebbe~,. het geld op
BecklllJl, e~11enbeigenaar, wede alhiet, Iwegena laater, te n.emen en dit op I1Uler voordeehge wlJl:e voor den
door dezen (jp 24 Febr.ari.j l.l. geuit! toen partijen applic,nt te plaataen.
per spOor tU8IChfn KlipbeugelIiP Kru.itontein ~aren. HAl.L VI. DEN :BAlJUW. (~
Verweerder pleitte, dat de bedo4t1de wb!1tden 1I'lI8lheid Dit WtI4 een appJ,ic3tie om den verkoop te ~in-
behelsden. " 1"' I deren nn eenigé prtlkbleo huilraad, &4D den app!l-

Ad,onat LeoDllrd riep de ,olgendi g.etWgen op: cant tnebehoorende.
Oornelis Obri8tiaan Theron: Ik ~n ~~her in: deze A4v. Maaedor{l. die voor ver'\'eerClllr vel'8Cbeen,

zaak. rI'u88Chen Klipheu,el en ~itO~t.lll per +POOl lIeide dat hij niet In .taRt jleweeat '91'&8, alle verelsebw
reiSlln~e, naro ik deel Mil een ·g:l!tlp",k ~yér t ...861toen affidnit, in het korte ~idsvelloop aedert glstereo le
genoe/pd~ ~~nen, &olch. ~~ Spo"naer, en ten verlrrij!l'en. ,.
laatste nlde nnveerder tot mIJ I"Ja .,,~een aeijelm i De Hooldrejlter deed uitrpmak, dat de goederen ID
als jij VI\ 1 den wi_lge~eteq hebt, ~r Spo~~~ belit l:Qad'llD blijven 'a~ ,den baljuw, tot tijd en WIjle
gedia.:p.l.""rd, dAn ~oet Je elen gr~ achor. 11~n het .igeodolllaregt der, beJuate artikeleD voor bet
al, lij :...aren.

n
Ik lelde dat hetiaehana, 11' .. , o~ dIe MagistraatShof Le Riye~1 zou lijn uitgellllil\kt.

wijle ,de~ n&lUll aan te ~aleD '" de!l +8J'leden po- MA:.L.4NEli( V. D. Klan,,.' VI. áZCB.KTAN DooN & co.lander) die etln groot vnend ,,'" miJ. ge ...eest, en ,
daaroJt, I:eide yerweerder: "Jl'- kqo~O 208. in bet De 'Proe. Gen. eo. AdT,. Janee .,oor de I'ppliean t en,
pond beWeo, en je moe.t naar lien . gaan,om- adv" Leonard en Gldd~oor verweerde",. Deze saak,
dat je mur 2 ... 6d. betalen kon.~· Ik Ill' • dat het een nu weer voor het Hof :lebragt, had, selde de 1'IOC
len«en wu, waarop hij • da iillen die mij Geo. reeds vroeger gewend, toeD vOO~IOOpIJl<0D-
vertrouw:d b&dden er h.ijtden geleden. nis ,.,.. Yan de hand ,eweleo. De IMk kwam ID

Ik bel, de I"'tste tWintig ~ ~rij ge- korte woorden hierop ~elr. De firlDJl. SecretRD,
dre1'8D,. Boon & 00., die iD Febr.,in moeijelijkheden W88 il&-

KonttaverhQOf:-Ik.ben in k?men, haa eeD yergaderi.ng bijee'lgeroepeo'van ere.
du ik nu ben. WI) diteuren,wMl'<?p bealotell ...... ow tot elln regehUj.( !.d
jlew_~ waat de :wijn en komen, waarbij de titma .. n al•• lchuldeiJeben! 55 In

Ik wu geërgerd, d~ hij deD het .poD~. lOU uitbetalen.. Allplieanten hielden. res.
liet J'WI~n. llt heb niet gflaegd: peeUnehJk een prom.., "oor.het bedrag van rUIm
lijk, Beebm~, gij vergiet u I" !111 en £162 Hk. " .
hevig 'f!e11lChrilrt, toen bij De heer Krige, .11''' y&ll de finlia Dur de IlIpplicaDten
leide olij de lliI,Yerte lulleu gestuurd, ten einde hell' te be ... egen in genoemde
"God belpe je liel, als je aehikking!fllnoegen te n~men. Van d. Menve blld toen
ben slagter eJtdenk du dat ik gelegd, dat bij gen,«en 1I'1lol te teeketnjlD, op voor.
yinden is (gel~h). Ik z ...eer dat ...aarde dat ook Malan iDde aehikking toeetjlmde. Oets
tot een ilchikking ben gekomen Yan lastste had toej1'e8temd,' &oodat de firma Ilemeeod
£37 v~r 28..' Bd. in hM beb had, dat de geheele saak ifP*hilz:t lI"U. Appbcant60
geen aaken q:ttt dien IIWI. wij ook . ontk~nden huone toeetemttUog eD eiech ten nti'de rulle
.,an wa~drag ten opzigte .,an Al wat uit~ hDllner rekenirmen.:
hij lIeid~ ...areo IngeD!l. M. J. Krig~, van St.eUenboeeh, ale ~~uig~ o~p.

Oome,liu. MOttert :-Ikwae TOe'pen, zeide dat hij ~ verweerden kende. ln
de ruaie OD~nd; Ik hoorde Maart ... aren Secretall en Boon in mo.,lJehJk.
eilCber :een léhelm wu en heden gek0!Den ow hQ~ .ch~en Le be*"tlen ~D bl\d-
2a.13d. In het pond aan te deD aangenomen hunnen':ieredltieuren ós. Jn bet pond
aeden dil .ffllin op het te geven. Getuige had' de eiechen opgelucht 0m
lijne w~rden "'aJaJ' kon hen te orersoeken ook delle rêReling url le nemen,

KOutn"erhoor :-Ilr bell v. d. Merwe- had hem ge.egd, !lat wl\oneer J J. Ma-
delijken:"04It !pet Beckham. wyeell lan teneden _ li.. &all ~t' nemen, hij ook zou toe-
kinderachtige effaire. Ik hlld ,'maar weet I stemmeD, tOOmede in elb rey.ung door M.iaf' «JOr-
heel goed wat er gebeurd ï.. ~; g... teld: Getllige wae toen !ll&At :Malan s-egaan en deu

E. H; F. Melliah had ook gélaoord 'door nr- had hem lluegd eIN hij t.oeaumde de lie. &&.lI te De-
I li

Alice ;
Aliwal Npord ,
A~ontuu~· - 1-
Beaufort 'lW eet I
Betb nlie i '-
Bosho! I -

Brits ToW'll -
Burgersdorp-
Oolesbergl -
Ceree' - I -
:Jale<l'on ,

Ol\.lvinia

DE DE Cradock
Clanwilliam
Durban
DilllIumtveldeD
Fransehboek
Fl'&88r~ -
George -
OI'llAIJ'-Reinet
Heidelberg -
Humanedorp
Hope Town-

I
Hano.,er· -'
Ropefield -
KrooOetad -

dl RrllkeelriperH:iv,endl,telgoe e I Lndyimitb

lLady Grey

Malmeebury- ,

f

Middelburg -
MurraY8burg
Moaselbilai. -
Maclel\n -

ti N:2;:lan~ i:
Nazareth - ,-
Oudtaboom ~
Pbiladelphia

apsche, Diamaut-Sra ,I, Shalllrock,' G"
's; Zijsiroppe», ell I, ste-k

I

4,5,6iTallden
kante en Ronde Puuten

PIKKEN,
EP GROO'E ASSQRTDlENT

reu leu eeu groote I.al"tij
, \l'ijftgaardmesseu.

M>AGAZIJN V N GROOT- :EN KLEINHA i
~ ST. ?E~RGESTHAAT,
. N T~É UNION .BANK,

'It & D j1~ K 0

11 SInai

;'

J . Alg'emeene

I
I -

I

pk.~XBItUBTBN OP MOBG&N.-Groote K$ri,:
'I mOl'Jl'ell8; Dr. Kab'; Engelseh, D~. Ko~,
'I ato~a., Ds. Stegl1lann.-Nieu ...e Kerk: I mo~
eli !IJ "rond~, De. LuckbofJ.-Papendorp: Da. S~
manp ......Zeepunt: De. P. Roux,

~O~NRPtrNT.-D<l Eer .... Knobel
ochtend de dienst albier WMr.

rA llR "DuITSCH E. L. REal[ III mOlifl3n yoqr-
midDag tell 10 ure en dea nonde ten half 7·.!(re
GodMienat gehoaden ...orden in de Hoogduitecbe
taal.: '

T;mrrIG STRUISVOGELS te Janeenville; sijn -(fe-
stoften aan het eten nn labAk.-CourUr. .

~ NIImwR Hop VAN ApPF.L 1IIIIUllIltllao!1etl!
W#ntdBf!', 23 dezer, dOSIeifs eerste zittiDg bouden.
am MATatCULATIR-ZXAKIU' yoor de KUp8cbe

Unife"iteit begint op 13 Julij Mnst. .
O~ ~VOlUlllRGTl'JN der kolonie hebben in de allf8-

locpen maand Mei opgeleverd £75,(1.)4 128. 6d. .
D~ .ONTWAPIINING der Baeutoe i. bij proklaw4l.Ïe

I in 4a (;aUU. vnn eisteren weder uitgestald en ;wel
oran ~l deser tot 12 J ali j aan st. .:' :

BlE-r fSCB',JWVENover hetgeen er al&oo in De. S4e,·
mait)!s ,Ïn-iel te lezen staat is ontnngen, maar ~et
lIIet ;eeri tal Ylln andere brieveo oyerataan.

m&O!W. lN80LVRlfTIL-Leonard J. &aeon,' te
Ui~nb~e, kleermaker en Illgemeen hnDdelaar; scIjQI~.
deQl'£ll52 lh. 7d., tekort £4M l~. Gd. '

BET iEm8 vlln den beer G. J. de Korte te'Zeepuot
weta Donderdag door den beer Moller {}pgevelld.
Heilb~t6 bod, £1500, werd'l"lI'ewezen. "

~. hAN8 LION OACHP:T ~ee't lieh weer be~p-
~ ge.teld in Hollan~: ZEerw .. beeft dllal'toe IIJne
stulr):enl inp:elonden bIJ het e1l\88lbal b.,s!uur Tan
Il-rleq..-Med.g!!dMld.

KpNdp!1lT.-De lItlIdenten van de Norm&l\J,cboo! én
de Jeerltnl!'en der Mod.elaebuol llillen aanst. Din~
afOlld éen mazikale ultyoerinl!' !flIven. teD beh~,e
'ran ~hee oollW'fonde. Men Yef_cht lets goeds ••
rekept pp een talrijke opkomtt fan belaDgstellend.!'.D.
D~. ;JOHANNES RoTH JR., predikant te Mi~ta

in N. A:merika, roon yan den YJ'oegeren leellllll' <tan
Ebepell!r, KI\llp8tad, is beroepen alt! t"'Mfe predi-
kant te ZloarlJui., Provincie Overij_l, Nederla~d,
aI"'r lijn 'rIIder thanl eerete predikant is .•

KOLO~Bf, GoaDON ii yo}gena een telegraaÏ,;a
Adeb gedateerd 12 dezer, mur 8I!J'IIt~steren lI'ep'u.
blioee~ nur Ohina gegaan. Dit aehiJnt in verha.ird
te s~n!met den oorlOli, die tUSIChen dat rijk eD Ru..
land: dreigt uil te breken. '

q~ J'P:B8TR HUWP:LUIrSVOLTRu;trING i~ lie
niel))Ve klIpei te Zeepunt Itad W oenld~ middag
plaa~. ,De hoofdperaonen in de~. gelukkigate "jln
1I1Ieplegtigheden ware~ de heer SIJb. le Sallur en _lie
jongpj. Tan BI.:>mmeD.teln. De onverbreekbare knO!>'p
WBr4 gele;td door dr. KOlJ:é. 1

PLOTSELING STElU'GEVAL.-De heer Henry Hof-
mllri~ lid d~r firmll Hofmann & W I\lser, kooplied,n
IIlbi'e;, i_a plotaeling oyerleden. Dond"rd~ ~a!. ~ii
nog in Tollen ij~er en goeden welatand beZ!~ In 11.l~e
E&bn en lI'iaterell' morgen reétle 11'88 hiJ. een hJk.
De o'orl&ak Villi lijn dood hebben wij liiet ver-
ndinen.

O~RI08IT1lrr.-De heer Fucbs te Rivmdale i.dn
het bezit van een witteD mannetjes strui8vPgel, die
als terdere bijzonderheid twee rijen pennen beeft,
tellende ]20 stuks ol' iederen .,Iengel De t?p~n
dIer pluimen lijn spIerwit, en ....n onderen liJD III
eenigzin, gekleurd III\Dde uiteinden. Ue staart,edeo-
reD ziin ~8 duim lang.

D. TJlANSVA.l.LSCHI DKPUTATI& hield gisteren
eene, bijtleDk,)mst met twee-en-twintig leden der
Wet,levende Vergadering. De uitalag W&8,dat wijn
tot de nrstandhouding geraakte, mede in het belaQ8'
der traosVllalsche Boeren, het amendement fan den
heer ~Vintcent tegen bet houdeD .ener Oonferentie. ~é
ondefstednen. Onderaeheidene leden waren verhlll.-
dertfpp ~ komen.

Un-V01!R VAS ZOKTK LDIOENKN.-Een kolonist in
DiteJih~. ia voornel1leDS zijn limoenen nllar Enge1111Id
Dit te rueren. Mogt bij werkelijk slagen een 11O~
lI'ere ;VilItt tJdaar te realispreD dllJ;l hier iD de kolonie,
dan twijfelen wij niet, of al de boeren, die ill de 0llt?
It1'l:'ken hn Purl, DurbaD en WellingtoD liwoe,,~
booDlgaarden hebben, lullen zijn voorbeeld voljle",
en Aet ,dubbel betreuren, dat de Auatl'llliscbe luie
lIOOyeillacbnde in de ililltate jlU'en heelt IUIngerigt.

R.btJltBATlR.- Vlln wege hIlt Hoofdbestuur der
Z. A~ BoetenbellCherminlluereenigiog worden hed~
Mn 4WeNsnt~ TlLkveretlnilrinllen iD het Oosten loowel
ala i,,; h.et Weaten, alsmede aan belanjlt!tellende (lIIrtJ-
cullereri' p&kketten verzonden eener circulaire, om de
aande~bt< onzer buitenlieden toll be(llllen bij bet n&Od'-
IIIkeli ke, dat lij sicb yoor den Bden Jlllij -I:ulle~
IlIten ~treren als Parlementaire KieleJ'll. Men ve~
wlICbt;:' (i,t de beereD, die de circulaire ontY&Dl\e.,
dezel'f.e ijverig zullen fenpreide!l in huon, r~
the dlserjkten. ' . '"

. BATaE ROYAL.-De schouwburg aal naar a~
_~hiihlijkheid heden nand druk bezocht wot.
den y""·';'egehet uitlokkende en uitgebreide progra~.
IDA. Buiten "La FiIh de Moo,,_ .Angot~ die
de lUte~. maal ZIII o~eyoerd wordeD, komt
neelllt.4k ,H Bm Bolt' ook yoor op de lijlIt.
Ifelej!'én~eid tuil kapt. Roebuck de beUJ'll, door
I!'eloo~d ,.~r ~en leil~edstrijd tllllCben de 9i .... .h,,~
hoote", dte heden namiddag plaats Yindt,
... inn~ overhandigen. Binnen kort lAl het
.tu~ ~t:~ Boy." word811 Opg8yoerd.

L~~~~ VI!:B.BRAND.-Zaturdag U. had aan
M001~"lét, te Oudedorp, ~n droeYig ongeluk
Tel'1l'1H tI'l! háer Jl\n SteiJo hier Ler stede
nou ... eelrifrén afBtllnd van hW. waren, bleef
tart je ;v~ 8 , 4. jBl'en all88D in huie en
lUulhoutjÏee te .pelen, die aan braod I'IIAkten .
hMi iJj,h""r "ooracboot ... erden gedaaO. 'Hare
ren fatt.eb ~ig vuar eD lij liep DUr
door dj I weldra in volle ylam .toDd. De
dit zit!~dé" Inelde. ~er hulp, maar Iron er nieta
·doen; :,.bUjDeli WelJlig8 nuren wae het meÏllje
li]k.- XmmlJfJdI.
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DE WA
High Sheriff's

I -

i -BE R ,
, -Pnarl -

Potebefstroom
Pretoria
Pearston
Piquetberg -

Porterville ,

I
! :

IN Execution of the J
Court in tbe oase of

L. H. TWE~TYMAN & Plaintiffs i and
GERT VAN EE ndaut.

A Sale-will be held at t's residence,
Bosjeamanapad, in tbe dis of Swellendam,
on Wednesday, tbe 30th J 1880, at ten
o'clock in the forenoon, of HOIlI~nolu Furniture,
Kitchen Utensils, one Cart, of Harness, and
two Horses.

JAMES M.

Bottelarij, 14 Junij 18 Riversdale -
Richmond -
Robertson -
Riebeek We~t
Someset Weat
Stellenbosch
Steynsburg -
Swellendam
Saldanhabe
Scbietfonteio
Sutherland -
Somerset ~t
Tul~h -
Tarkuta.d -
Uiten balle -
Utrecbt
Villiersdorp- !-
Victoria Weet I -
Wijnberg I -
Winburg I -

Wellington -

pe Town,
June, 1880.
t of the Court

I the case ofIN Execution of tbe Jud
of the E88tern Districts,

MIN A BODE, Plaintiff;
BLUM, Defen

A Sail! will, be held at
District of cl herdeen, 011

June, 1880, at 10 o'cloc'<
Trowsers, V {-sts, Calicó,
liats, Bools, Shoes, Rifle. '
·joods, Counter, Sbeh,jng,
'arts, Wagon, two Horses,

Articles.

JAMES M. CROS

\v orcester -
WillowmoT1l

..
,
'.

f

t

·,
I'

IN Executie van GeWijsde
Oostelijke distrikte~ iD d~

l1IIU EnD!, eischeresse; en F III no: Kil.'"

verweerder: .
Zal verkooping worden

deen, in hel distrikt A",,,,u,,,",u,
den 29sten Junij 1880, 's voc.lrnlluuKI'3
V<\n Broeken, Vesten, pahco,
Klllisbanden, Hoeden, . Laane
Rijfel, en andere W'
Veuster-ramen, Koren,
8n vele andere dingen.

:JAME8 .\I.:CROS~Y, Baljuw.

Dirtrikt I,»eddie. :

IN Ex,ecutie vau Gewijsde van; het Hof der
Oostelijke Distrikt~~ in de Z88k tns8chen

JAMES COOK, eischer; en 'THOMAS BRENT, ver-
weerder : ., ,

Zal 'l'erk«'ping worden gehonqen ter .woon-
plaatse van verweerder, N urney, Hili, lf1 het
dIstrikt Peddie op DODderdag, ~en lsten dag
Van Jnlij 188~, ~a~ HUIS!~d, Ri~felgeweer en
divel'8e andele artikelen I

JAMES M ·CROSBY, Baljuw.
Kan!oor".,1m den BaFu~, !

Kaapstad, 12 Jnnij 1~80. i

of the Conrt
the case of
THOMAS

hoe.,eelheid
vinden I)p

5 uur n.m.

G. ASPELING.'

IN Execution of the
Con rt, in tbe case of

WEBSTI<;R, Plaintiff, and
CAMPLING, Defendant.

A Piano will be solJ, by
Calitzdorp, iu the District
Monday, the 28th June, 1880,

JAMES M. Cil

lioentie, op
:\Ialmesbary, door
:-de beer W. S.
ANNA ELIZABITH,

JAN Louw, PORCE-

...
t·';

". .;,~.
\

~

,t,
It
1·· .
fJ,
;~
:.
J ~,.
'..1
r

Distrikt Ou~tshoornf

IN Executie van Gewijsde vautet Hof der
OostelIJke Oistrikten in de . k tusschen

WILLIAM M~N:lin, WEltS,K!!, eiscb r; eo WIL-
LIAM J. B. CAMPLING, verwperder: '

Zal pDbliek worden verkocht e Calitzdorp.
in be! distl'ikt OutltshoQrn, op ~aandag, den
288ten JuniJ 1880, des ;middagsl 12 uur; een
Piano. L .

JAMES M. CROSB~, BalJuw.
,

Kantoor van clen Baljuw,
Kaapstad. 12 Juni] H~80 ..

Koeberg, in
the twenty-
Oxen, Cows,
Saddle and
bg, S

""""'''''''I'lng is vaar-
De opwarming\
onze eigene mp

....... r.!>·nn,m dat er voor het
weinig is te

de Conferenti&
middel vinden
te paaijen.

ons het rap-
uis der-ge-

all~e~bi~pllUll,d8 bawijs
drang

hebben uit-
Confeqel'8tie,

~VPI'RrJFlAnhebhn, dat
heid voor
te komen
Door den

21sten Mei in
vraag gedaan,
met nWZuid

I
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men V d Meri'tn!:lI J
Mlllan te te kOplen en do
had toen Ifezegd ..... 1 dan
gtafeeren dat de IMk so- v r
lan merkte oP~ dltt Iet hetur
ten tot v d M~rw bil hem
~lU ~e 'l't'lrle rd WII8 d
reJlehnl!' der I k rl,)l1
feerd Voorte 1had
een telegram lOU atUTl Il
stemmen Krtp "U lelf
der firlll& Secretan en B008
een telegram l!Iestliurd,
eretau -I

Oontra nrhoor HIJ £6(lO lllt de
ben en daar bi) lelf 10 de ... k
seboten om d~ reg.h~ ten
bren!;6n, JOU hIJ meer oDtYl'IIIl80 daD lie het
Jl9nd, en wel JÓOdanljl dat bil m 'Mrloop '\'111 het
gebeeIe bedrag !'fan £600 lOU iOlltYangen bad
hem vel'Jl'eleld Hl) herlnnetde Ilrih Dlet volkomen
ef: hl] Malan beloofd bad, a.,p bl}lD de rege1f,og we-
It.mde, oumlddeh]k wt te beCa]eo

Vleer 0ndelTl'Ugd HIJ lhad, téen bl] bl] M:llan
kwsm, noch gelid, noeh .en cl(l!que bi) Ileb

S P Lat~ il'lItn~de IfAt bIJ een oo.r wae
diS op dlt o0F,enblik In Ooh.tf.llti& woond. Ovk
hl] w~ een der crediteuren In de b-Jnn~rjoemde
firma Hij bad !IAn Malan ~Iegd dat hij ~n brief
der firma ontvllnll't'n had waann hem geV1'M(d werd
of hij Wilde toestemmen In & In bet pond Malan
had bem geze~d dat bIJ reëda lAng geteekebd bad
0lP dele 58 U" te nemen Clet UI" had guagd dat
bil met toejrest*md bad !

OoDtl'l\verboor Dit vond 1>11\IIt.aop de beerderij
nn ~Ia]ans vader Hij WlS~DIlIt, wat elgerui.jk ge-
teekend mQest worden b J .nst ook I let wat ~1I1an
geteekeDd bad HIJ was mtt Malan geen "Iacbte
vrienden jlIlWe8st
T T Seeretan lelde dat naeger, in Februari] lIJn

firma In moeijelijkheden kwam en dat er op den
llden Feb.rURrlj eene vergaderIng van crediteuren
gebouden WRI! Het bedrag Jier schulden bedroeg
ongeveer £6000 Alle erediteuren hadden In de
rl'gelwg toeg"estlemd Den 2(}sten MAArt bad bIJ
l1'etul!"e Malan geDen had ijem bet telegram Vlln
Krise !"etoond eb Malan bad 0(111: toen tDej{estamd In
de rezeling- van lie 10 bet pond Malan bad niet gatee-
kend J J de" dl ers !dUI ook lD de vlistge8telde rege-
I 0!r llenoS!len bad f!'9n men WII8 alleen op de eerete
vl'~Rdf'llng aa wez g gewe~8t

De ZAak werd bermede !rps1Qten
J J Malan wIJnbo~r m bá"t. diltnkt Wellington

seide dat de beer Kr lI:e op dl' 1< lOden MMJ:t tue-
schen l ~ en lour bIJ hem WRe !rekom n en bem ge
VTa8j!d had 58 per pond AAO te nemen Gi!~Ull!'e
had l'enntwoOTd dat bIJ m ...t HJ; die verneukerij
WIlde toestemmen KTl!"ebad hem !lezt'~d dllt bl] 'flin
VRn der Merwe kwam die t~ge8temd bad te tee-
kenen RIa getu ge teekende Knge bad !lAngebo-
den hem een cheque voor bet verschuldIgde bednjZ' te
geven als bij 58 ID bet pond wllde aannemen Ge-
tuise bad !z"I·zegd dat dieus broeder mede eal); ere
d eu nRI\~ Kaapstad W&8 ll'e@'lIan om de u.ak ze lt
te ond raceken en dat !letulgt s handelwijse ID die
lARk duel fnn ZI]II broeders epI nie zou afl nngen
}\ r e had hem 28 Il'('jlenn Om lllin van der Mer"e
te overhandigen voor bet te 4ture)J elezram HIJ
bad !l'pzpflI! dst bl] n1e~ gelo< f<fe dat \ an Jer Mérwe
zou teekeOBn daar deze een Inml! man W8@ H1J
koo Iweren dil! hl] nOMt IQ. de genoemde rege-
la!!, VRn 51 bad toef1t'8temd ook 'lfllde hl] Iwert'n
dat bIJ !leen enkel woord met IJatt'~n bnd ge'pJ!oken
Z Jn zoon dIe altlJd tegenwoor~lg W8S gewee.~ kon.
I lne woorden lM!YeJltl1l'8D

Contraverboor BIJ WIS uiet nngenef,!'en geweest
~.ne seh kkIDjl' t~ miken HIJ baa gehoord dat er
eeDe vergadenng van credltewen j!'t:weest W.- en
dat men oVereeD~ekomeD WftS 68 In het pond te ne
WeD IltJ had de !rebeele ratehn!!, overgelat~n Mn
11JObr .der en WAnneer deze bet noodzakeliJk bad
geacbt 55 IInn te nemen zou blj toegeetemd bebben

Karel ~ftn der ::Merwe erkendé dat wa n"er MalIIn
lOU toestemmen om te teekeDel1l. en dat wanneer b J
80ms vRn Rndere gedachten m0l1"t wezen dRn Ml\lan
bl J zulks ftll K rI!"e per tele~ram lOU laten wetan
Later b J Ml\lan komende bad! bIJ b.,sloten DIet te
~ekenen en bad Ill] ook gew"lgerd de 2s door
KrIlle .cbte~elaten slIn te netI1'eD

ContravNboor In bet 8ffid.lt kwam :zeen woord
nn bet telel1'ram voor HIJ WIJde de 2s met III\nne-
mf'n omdat bl] ..neen zou telegraferen wann61lr hIJ
In de voorgestelde rejlehng z u toestemmen

JA Rellet Ylln \VBlhngt nj WRSmet Knge naar
M.Jan s en van der Mer .. es plastsllsweest H Ihad
hooren spreken vaD bet t~legral(J bil van der ~hrwe
mMr wss met blJ bet jlebeele(ge!Jprek tegenwoordIg
lI"eweest Malan bad ,olst,rekt )!eW'eli{erd om ~ tee-
kenen zelZ'VI'Dde er geb"oren met dat teekenen te
Tele 8cb~lm8tokken HIJ was de.n geheelen tlJd
tegenwoordi" jleweest en W18t ~ket, dat Malan DOOit
tOPl!'estemd bad

G ntrftverboor Hl) wa8 den :.sreb)!elen tIJd aapwe-
I Il g-eweesf K Mge bleek leer b1iJd.e te ZI]n doc~ ge-
tu jle wiet nIet wWlrom

J J Malan %oon van den ..prllhnt WIlS !U den er tegen de obetructll! ID de
l Jd d"t Lategan bIJ Il]n vader gsJe~t was, ~Jren gemaakt en dat liJ zelfs
wn rdlj!' ZIJ "'IR ren op den lwRJljen Zoolan~ bIJ verweerders billS wa8
dIlIIr wnp bad 11.ln vader nooIt me~ Latell'lIn ge,prO-I ken al. Je weer komt breek
ken Jf J wW! met ZIJD vader we~rert.den an waar VerwoeriiereM6 lelde
utt>l1"lIn beenlleg~n W88, WIst ~IJ lIlet GetuIge bad b"lve kosten voor de PIJP te
met LatejZ'lln !l'e8~roken Jobn TIller l'en

aet Hof verd~de toen voor een: nor ID de goot lleZllln
N AMIllDAGZIl"fING verschnkkeliJk stonk

Nadat de laal.8te lletuIlle vetdtlr ondervr~d W88 verstopt WM mMr Salie
ward de zaak ge810te eo do r j\d VoliMt LeoDard gEt- leer jloed mOllehJk dat bet
lll")CDmente~rd 1 goot j!'evallen WRS

De Hoofdreg1er Il tte tWIJtel ol bet htlwus4 ak Ountnl verboor HIJ blld 12
koord !l houden kon worden een akkoord volgeQl de w6Derders plaate gewoond
'Wet te zIJn e beer Jantien terugkomende

:\d .-okftat L onnd ktoogde) d"t het IIkko rd In plaal.8 vaD Ilager zuo seb IOn
o~dTef'lIkomat wae zoowel me~ de Engelsebe ala met rien stAl etoDdeD 2 koel]en en 2
de Hollandseh Rlomelnecbe weti dere plRats Ujl er lIederll]k Ult

NadRt deze kVltestle b~8prokea WAA lelde ~O dervl'Mgd door regter Smith
De Hoofdrejlt"r dat bet Hqf dIl lul.8praak In be- sta werd eiken dRg pt!r kar w."'a ........ L

ralld zou nemen ZI]ne lordechap gaf tevells le ken de t nu..wae leed k!tger
DeD dat den volgendeD nRllllddág de IltUng ver Do\r den Iloofdregter
daajld &ou w01den zoodl'l\ de werkuambed"D yoor lOU e, 101etrekt geen 18I!t
dl~1\Il' warellj aflleloopen :W 04DsdRg un8t WII8 worden. Tocb moe8t bl) erl"mn .."L
de vpemnll8dRIC der eerste Ira tlnll vaD bet Hof YBn Ranjlen.m W88 een urmepoel
A ppel. en wanneer de dur mor te bfengen zaken afge- bebben
daan waren zou b~t Hooge Hof wader b J~eD kom~n V Ilr_rder VlOOg den
om bet werk tlat nog op d. agenda staat af te WIlS een 8tal scboon le
bftndeleD T dUIm WIIIIJ'Op getuige "nl_~,....,'>-l4

Dsar p verdMgde bet Hof :.9t YnJdag lUiks !Iedurende JareD
De Hoo(dregter

h]k ter beshsslDg nn de
IlIten worden

VAND~R MERWRKNMAlAN "' jlECBRTA.'" BOON& CO Verweerder linde dat hl] nIet
De H ofd ejlter u tsp ft kil enpe noemde eIlOl!Ce zIJn grond Il'Injl el dat h J DIet

alltbome ten op de el Jkp "I uei htrekklDg beb- f de muur InjZ'evallen - dl~ lle(leelctlll
bende al8 Hunters H 8tor c Rnd Systemeucal H la- Iltopte DOg UD Illn etgendom ~llMib()()(de.
ti rl of RomRn )lutcb Law ep Voet 11 43 Hil genegen de balve kosten yoor deD
geloofd" dat de !'t'gel Dil m nd~r een comproOIlee" te betalen
dan wel een \}Ompol!lLle W88 Hl] moest erken- Adv Leonard merkte op dat
n~n dat de Il"ctuljZ'eDl8 loo"el ,án Knge ala van Il nasm nn kl8j!er ged!IAD
Malan zeer dUldehJk gewtleat WII8 en warEIn er echeeD VOOlt te Apr uten UIt bet
!leen veldera jlelUljleD gewee~ dan lOU de ultepraak der vrouw 10 kwestla
zeker zeer moel!ehJk geweest/. IlJo J de VIllIers De beer JanheD relde dat er
1 nMr bet sehaen !Us geYOIOlag4lrde 19'118 o~tre- bet water op een andere WIjle te
dnblId wt 1l~1I1Uder credl~ure4lln dil ech king mch bennnerde bad het slecbte
to .restemd Latt>jl'ftllS !retu jlepl/I ..u zonder t Jfel lOOpeD
ten !lUl8te der 'frweerde18 gewees1 en de H fd Verweerder lelde dat hIJ
eli ter WHS et OTerlll1lld van iiat die getllljZ'e on~r- de eteeneD van de gooi weg te
t Jil f,!'eaptoken bad Malan~ g~tQljleol/lltond hlllf De beer JaDtlen lelde

nrpl' t tejlenonr !ii 11' pleitte du f~lt voor de ver- men lOU beant .. oorden
w {rdpre dat K~!le oDmldd"li~ na liJn beloek aaD De Hoofdregter lelde
~ wperd~rII een blief en e~ teJBJtllm aaD de firma 1'"oll mepr door den goot
hnd jl schreven om haar den jfoeden u tl!lltg vlln ZIJD gIIstalIn worden eli wel
I zoek te melde~ In de j!'PMjZ'eOlIl vnn elscber WH oTerdekt wae Ook merkte

\ I-trekt met ontke d ~elfs WII8 dllAl'Ult gebIe- weerden ID bet Hof IC" ••OD""'O
k n ctRt H ~e na bet onded oud 'IIrbhJd "NIl ge- hnt te beletten ZIJ!! 'UIl
'HPst e J waa.rbD lu I biJ ZIch verheugd bepben af te ,oereD bet Hof leker
"1\ Deer bet milt !reweest w, dat bil gesla&jl~ WII8 van ::lahe ~elCeven zou bebben lI:OLONIALRWIITl"EN
net Z Jn belDek !lAn elscbeu. iJIII st tht had getoood De koeteD te betlllen doordat er een oveteenkomst. wa, tot .blnd gekomen I D+ Proe. Gen .telde voor, dAt eeD Commllllle door
}\ ~e bad blerop zelf £500 IU\O de firma voorgellCho- DB XM-PSTADSOIU I(Ul'IlCIP4.LlI: WET den !toinertleur lOU worden lIIIIIgeeteld om de wetUln
n I et"elk een bevelltlgllljZ' ~ meer WRl! dat I\ngee De Bill weder ID comitAS komende werd op de der r.0lome te berllen te ,eranderen en te CODIQll
• li ~ I 8 C rrect wag .MalR' bad JODder t.1Jfel laac.te kl&uule nil .fgerlAlUl !eDtoen voortgang gelap dere BIJ lelde dat het thAnlle&r moelJebJk 11'38

~ e[Ild ot! II b t p0Dd MIJl te nemell Wat vlln DIt WII8 een applibtle van ""', ......... " porteerd
'lerw~ btotrof blt.r WI\.- <le ,nak "emglmf ver- dIDIl wel1'ens oTeraptl[ van lIJn LUMING VOOB DaN l'.IIEl1IlBIBB

I [\ 1 dRRr Zlln toesteo _1:DjI lil de v)()l'<TtlItelde Ad v Grl!O'orowui verscbeen De B II df I up.,.... ze 1 leoende om het Gou'9rnement te m~
, ~ ft lR ...1 Jk !lestelI W8e fan de declsle ~an I !Js LIg'bttoot getUIgde dat tlgen tot bet Il\nllaan eener let'nlDg van £100 000
I a Il Anr nc l1"elo<tde de Ëloofdrejlter dat er een parllJen kênde "n dat de BergmaD leer werd voor de tweede mnil geleten Het COmité werd
'" Mrd~ Ijk .. t estemml II' blld plaaLI gIIvonden a1ecbt htlbandeld waa Hi) en had I bepuld TOOl ile eerttvolgende ,er ..adenng

I e u "praak WilS derbalve, da! de ellChera de koeten haar In gebrekkigen toestand IlCtlJelrgellateln. be &ad l't:dugde to~~aag

dat bij vud
dee zomers
dat de goot
en het WII8

toe nllig In de

e een boer t Tulbazb !roltuIgde
botelbouden Will! ID Karroopeert

bIJ naar verweerdera wmkel ge
zaken gedaaó waarop terweerder

bij nog lete nQ.>dlg bad. Retlet bIId
DOg wat mew Dloest hebben hetwelk
WIt8te lite,en Verweerder had gelelrd
de VlIsadscb&'p:UlL .....IIL Verweerder
een maD ID l:IotteDtolakloof gelet
kleine broodWIDDlng te geven en

een memone :_geteekeDd bad om de
bep41r.en ~tuljle bad liJn beat
verwijderd lte krijgen, omdat lIJD

Daartlll WilS er een dispuut
nr'tveerder gelegd dat hij leveD
kon gaan GetuIge wae weg ge-

d 4.at venveerder hetlelfde JlIId
wae toen van acbter II]
had gezega bhksem

L~rZ"I<U'" tijdeen lag geveilde Vin
bad hIJ h"Dl met eell pelte afge-

ranseld en wel 100 erg, dat de peIts gebroken Will
GetUIge bad 'r'rweerder toen Illlgedaagd op bet po
bheke pad. mMr He laalate had Ilcb verWIjderd
GetuIge leell jlog MD de gevolgen van die afranse-
hnjZ' Vóór di)!n tiJd 1IfllStblJ Ilteeds gelond geweest
KOOI Esterbullen WRI! bil deze vecbtpartJ] tegeD-
.....oordljl gllwet¥lt

Kontruethpj:,r Ilr Z$bn had geen hdteekenen Mn
getUIg&'kunnlll\jVlnden Verweerder WII8door de~ MagI
ItlllAt tot £5 ~let8 veroordeeld Elseber beseb uwde
de ge&eele zaak met als ee !l"'P looal, Relief ml8
ecblen zulke g~daan bad HII bad verwe ..rder op deo
weg ultgedugjd omdat bl) DIet. tiet regt bad 111Iks te
doen ID verw~erde18 'Wlokel Ill] bad DI\ de vecht-
partl] bolten op' Zl]n boMd gebad

J J &terb~laen, wonende ~e Karroopoort, Will! bIJ
de vecbtparLlJ tegenwoordlil gewe8l!t Elecber bad
v d Merwe volstrekt niet getergd de Iweep hlog
aan een rek

KODtraverboor Verweerder bad elecher DIet over
de kme genomen De liIalt' WII8 bem DIet 100 ernsLlg
Toorgekomen

Dr Zahn, dokter te Tulhas!b kend'_elecber jledu
rende meer dtn 8 JAren H J had bem een mlJ.llnd nil
bet standje 0 tmoet doch bad geen lidteekenen !re
vondeD Elecher hlld geleden !\aD PI]O I de ZIJ en
braklngen we~ke leer goed bet- gevolg konden z Jn
.... n bet pak sl~

Kontra verhbor L dteekenen lIJD 80ma na een
maand DIet me~r lIgtbaar

De IRak voor elseb'er _rd hIermede geeloten
T J Retief .,.an Karroopoort j!"etu jlde dat bIJ een

geeprek met v~n der Merwe had gebad dat Qr een
dilpuqt gevolgll .....118 en dat biJ de gebeele IllRk als
een aardIg beId bescbouwd bad

KODtra ,erh~or H J WllJ gellewen ,oor dIe grllp
£20 te betaleDI lllleen om een regtsgedlng te verblO
deren De- vertoonde IweGp was delelfd", die bIJ ge-
bnukt had I

Nog werd v90rgelsgd een affidllflt wunn de ge
heele pak ook al8 een aardigli"ld werd voorg8l!teld

Oe Hoofd~ter :ultaprll8k doen3e, lelde dat bet
Jammer WIl8, Jat Ililke zakeof. dIe V.Dor bet MIIllla-
tlaatebof kondrn beshst worden bIer voor bAt Hooll
geregtabot *e4er gebr"lrt werden De U1t'WljllDg ID
dele u.ak dOOl\den Maglstraat !radun WilS &eer JUISt
De ,ecbtpartd dIe tU8I!Cben d!l betrokken parll]en
had plutl gevpnden vlOOIde v06rt UIt een lang be
.taaDden tWl8t De jZ'rootlte &ntlte wlI&rvoor 'erweer
der door denL ma;rJstraat blld kunnen veroordeeld
worden was £~O ]UISt het ~ dat door 'erweer
der tbADIl wulaa_!l~ebodeD Het Hnf kon den elscber
geen grooter:oeal"Ilg toekennen Verweerder zal de
k08ten moeVeo betalen tot !IAn dlln 13den MeI elecber
alle koeten Da dllln dltum

Het Hof 1'6tdaagJe tot Woerildag

011 beer Moodle bad een petItIe fIlD
omtrent spoo wegulthreldlng

DQ lIeer de Wet had er ellne van den beer P S de
RoubiUx omtrent een brlet d or bem aan de r<Jl(elltJg
geech~eyen en vr&jZ'ende om een pensIOen

De beel"" Vlntcl!nt !raf kennIl faD eeD amendemeD~
ep het: Oonf.mmtle vJorst,,1 IDboudende dat bet voor
bet ~enwoordlg'e DIet raad.aam Will ID die 9,l1estl'
te tr~en

DoNDERDAG 17 JUNIJ

HET PAR LEIE NT.
WETGEVENDE RAAD
~NDERDAG, 11 roNIJ

De heer de$mldt &j(eerde lis Preeldent
De heer A~et diende eene petItIe ID wt WIllow SPOORWEGEN

mOTe ten gun te van een OudtshoorDecbeD spoorweg Del heel" Mernman nooI!' wanneer
De heer lldun eene Dit George ten ,UDlte ,an but SpoorwegbIll lOU IDtr duceren

een apoorwejZ' aD ~ol8elbaal riat ~r verschil van opime Will! omtrent de
De beer Hqfmeyr glit kaDDIS van eene motje om te Spo~w~ DIn en daarom moeat II] DIet te Il18t

"Vragen ot de :Regenng el'ne petiue nrt He%nvler bad worden gelOtroduceerd Ook moeat ZI] voor de 000-
ont,angIkn om de epoorhnle ID te slUiten 8n, 100]11, tede*,tle-,~rstellen ter ta(el g ..bragt worden
me~wT ' resnlltaat D'~ ~eer LalDg :teIrie dat dIt laat8te een reflectie
te tIIf f~er Generaal legde verscheldllne stukkeD WllJ op de l'egerlng I)e wet W88 nog DIet ter WoiI
r
D

h ~ om~t de drukker nog Diet klaar WII8 met de plannen
ed ee~ d dienda, .u. voorzItter bet rapport In en kaarteD Iu t begtn der volgende week louden

TAD e m _e voor Havenverbetenng te Port JIJ edhttr klaar liJn
EIIlRbetb H t zall!'edrnkt ......ord"n I

De Th_~er GeDen.al, antwoordende op eene :aEGISTRATIlI: VAN GJ'.BOORTBN
vraag 1'IIn de heer Hutton 1I11de dat bet veelfuldige ~ heer Fuller vroeg verlot om een wet In tie
werk dil Reg ng WMT8Chl]nli,k 100 'erbIDderen ID I breqgen ter yoorzlemng In de VllJwJlhge RegJ.f;raiI6
dele llelllie ee A:lllemeens MUblclpale Bill ID te dUinen un iJeboorten HIJ wees de noodzakehJkbeld er "'IlO
op de mo le 1'IIn dell beer Button, lIeam8Ddeerd I aan J. De 8'!100te moelJehJkbeld wae de Inboorlingen

door deu bee Hofmeyr, werd bellaten 1'8n het Gou- qllealle Dlt&fOm etelde bl] slechts Toor dat er eep
Teroemeot '0 ledIge IDhchtlDgell te vragen aaDgaande vnJ"llbge regIstratIe lOU Il JO
de "1)le, op Plet be~ acholddelglDgllfondegehan Vltrlof werd !(egeven eD de Bill
deld wordt, eInde de .. fi~JiIg Tan lekere leenlOgen eentil máal gellIleD
ID 87 JAreD to~ stAnd te bre~ell

Op de aabgekondlgde motie tan den heer de Smldt
door den heer Pntcbard ,oo~~ ..n, antwoordde
de The8lluner Generaal, dat. dftu de regennjl geeD
meuwe belaalml'e I lloodlg had. door hll&l geen gevoIl:
WII8 gegeven aan de aanbev~bng om een honden
belasting In t~ voereo

8POOBWRG&N

De beer Robertaon Iltelde voor dllt de petitie VILD
GeoJige omtrent lpoorwelZnltbreldltlg Ion
gedr~kt Het \ooratel werd lIaogenomen

t

TELBGR.AJO(ZN OOPtBRKCHTWirt

De Amendementen 10 deM wet werden overwo~n
en goedgekeurd

VRLDAllnU.llRÓt WIlT
De Kol Sec stelde vQOr o,~r due w~t ID Oomltá

te I!'fmn
De beer Mewmlln Il!lde dat hl] soa voorst&llen

lover 6 maanden 18 0 mlté te jlMn Het speet hem
dat de dll'CUII8H!I iet kon pI 1I.Iii! Itt!bhe.v lBbad bl] de

De Prok Gen stelde Oomlt4! lOU tweede lezing MaM hIJ eli anderen d!lcbteb uret <iat de
aangeeteld wtirden om te oll'~er·~~,kiIif1,'jt~lke de ibeate I tw~ede lt'zlnll dien avond ~ou voorkom en bet was de
mlddelen Il)U om VoortleDlng afgelegon gewoonte belangrijke qederwerpen met na een seker
dlltrlllten om ftlI!"(szaken ID nemen en uur ter lafel te bn>ngeo et! de r<lgerttw had den
,ooral ID zaken onder de I avo lid liever moeten toelilemme:n In het IId]OIUnereD
Hij lelde dat er geene III\ng(>8teld van Iw~ debat HIJ dllcbt dat er met ~"ooea:ZJ\me
kenden word eo, omdat de de keleuie llof nnane voor het Hu).! WII8 om het passeeren van
luiks nIet toelaten daarom ere midde zulk eeu wet 1l0Odzakelljk te runken Arllillerle will
len jZ8Vonden worden op afge(egen DIet a'1 bijsonder veel IflI,.t op d~ grcnsen
plaatsen Ftl] w:e..~ er op dat SIr Bar'll{i "F;ere zelf gez~d had

De heer Hofmeyr Hl) da.t hét verdedijlID~gt. 1... 1 In een boo,,~ti onbavredi
seide; dat le4,ert eeOlge laten boven I gendeR toestand 'il as derhalve zou het niet aangaan
atg68Cbaft WlilJ'en hIJ hoopte de DU weer een meuw korps op te ngten ZOOlaDgda
gODslige omstandIgbeden van souden Boerenruiserij ellZ in zoo sleéhten staat .~aten Het
opgerijZ't wor4en te Somerset dur I zou bovendien beter ZIJn eeret de 0pu I~ van Kom
men klll&gde dat. de al te mandant Dlsrke ID te winnen
beperktl! reRtebevoegdb De Sec voor de Inboortineeu dacht dat bet een
dierrikten zoquen speciale ramp lOU IiI]D !US d t smendsmen« dool'f ng" Een
meD worden Ilrtlllerleeórps WIlS een noodzakelijkbeid Il de

De beer de Smldt MOlr1)81expeditie was er aan niets zulk een behoefte
en gtif eenlg" amu_nte 81, aan. art llerie Aa" bet kanon du ZI] UIt den
vredlilenden toe.tand van Vn]staa1 gekregen hadden WftS de go,dl! uitslag
gesteld ZIJn 'oorallO VIIDdie exped Ill! vooral toe te schrijven

De heer VIIUZIJl vertelde boeren Ue heer MnrDI8 zeide dat de leden van de jlrellZA.D
bet tliarl8 onder de bsdden dezp. zlIRk beter koude bsoordeeleu Ian hfJ TI J had

De beer Sólomon dacht meerdel ng I al de verd d flin s oorst. fe I rnchtlg' ootl~rsteulld
van ~nodleke boven HIJ dael t Maflr "b 1 en 8ud~ren waren m bunne verwacbtlng
dat yele spej!lIIle t~leur)o( steil En I I f'lelt dOlreger ng alweer een
te slscbt "&etaaId meuw Cllrps voor WI] 'h,,):Jben IIOjrte weinIg onder
hDjl van bet Oomlté D VI dIng jtebad van de wllze waarop de aQdere reeds

De Prok geberaal bestaande ko'psen beantwoorllen HIJ dacht, dat
l'el1'tel'l! tegen de IIrltll revIIn welmg nut ,.as 1,il Kafferoor}ojZer De

Ds Becretllns van n dzakellkbeld I'lIn dAt meuwe korps wes Diet be
Specl.len Vrederegters meer wezen en IJ. J lOll er tellen steIDmen

Het voorlt$ werd durop né 1etlr F l~mlng verde~lgdtl de U M R fles en
VpVALSCHlNG VA Z Je dllt hu !r~dralr 0 I ~3 te K1D1l ,\ II ams

De beer Hofme,r stelde T wn Dl~t zoo efg was waot :wlfs geregelde 801~Rten
beer Myburgh, dat bet gmge zlcb .oms te bu\wn HIJ lOU VGor de wet
beataan 100 Ibt den Prok stemmen
Molteno Sauer de Wet J !Je beer St j?al t .lelde dat "il] reeds l'e 1 !\rt ller e
Mybllrgb korPl' badd'lD nel 11 kanonne 1 en offiCieren ver-

bonde lJl~t de~O hl I flet H J zelde dat !jet
itOMllANDANT lJ.. kanon dat gebr Iken was bIJ MOiroslsberf,!' ]U st het

De beel M.rnman stelde klIPon WIL'!.door den Secretaris v}( r Inboolhl gzaken
ate.Uen om de petitIe van den u t den \ nJ8lal1t gehaald \rtl!leTle wll!! ~oms Z<lAr
wegelI nutt ~ riMrom 1000st elk hd VIUl de U M R ties de

De beer &llImon ondersteande b.:lb...ndel ng van art lIene leeren Men moest nOi(
werd &&Dgenomen één JMr wachttln OlD te hooreo wat Komma dllnt

Clnrk er vali zeI le Jl t WM maar h~ bejnn ,an
een m....uw korpe men lal bet ew ...d8 WIlleD wtbre
den en steede zal bet meer koeten HIJ lag de booge
no< !Zn lijkbeId VRnbet korpe thn 8 met 10
il" beer M de Vtlher.s lelda dilL 10 den ~Io ro·

orlog men k8nollne m'*8t jZ'Rauleene 1 In dell \ riJ
staat e dat hehuorde let te .%1 Jil W] moettlO Qnze
e !!"lIneen g'0 de kalloDoe I bebbe

!le beer !II Louw dAcbt dllt de qUll8t e moest
ove18tllAn tul ~ de conferentIe voorstellên Na dien
tlld WftS bet VI 'Il' ~noel!" te apreken over oue ,erdedl
glD!llli!tel.el De onkosten zuud.;n ook groot Zijn en
steedt glOater worden A.ls men dil IllboorlIDgen
r"llt ~lIIlrd!l behandelt dan zullen er !leen oorloi('en
1 e~r ZIJ I met de IDboorhngen Men moest liever de
pGI cle vermeerdereD en zlcb op dIl buriTarB verlIllen
d ln meuwe korpsen en êtaAnde lellers opngLeo

Ot} Pr lC Geo leldf' dllt de laal.8te sPNlker Alles
zIJn gilDg Wilde lat n gaIIn eD 3u st die f!eest .....ae het
d e znoveel KWlUlds gesticht bad ID vroegere dlljl'en
Spreker Wft! ook tejlen een staand-leger Een zeker
111\ talofficlerel el g dlse plLn\;erde m" uen WtUJge-
noeg om met dé burgers bel land te 1'erdedlflen H ~
verded IZd~ Iet begl.D.6el WAArop de BoereDrUlLérl]
rustt.e \.rl1ll~rle W8J! jlebleke 1 leer nuttig te z Jn
ID de laatstd Kafieroorl jleu I'n op de noordehJke

Het WM onmo;!ehlk et'n BlIntljl vlln de 0
tut beboorl Jke art lIensten te vOrplen m~n

m(l~t een apal1 korps hebben [Iet w'jl8 beter dit
]l\IIr lil 0 0 uf £30 ouo UIt le geveo d ...n te WIIcbten
tot d t weer ('en >orlog UItbrak en "lIvoorooreld
te Z Jn II J bo pt" dllt beLkorp8 :zou wordt!n opgangt

De beer Ir. ne telde dAt nlJ het)erddhgmjZ'8Stel
sel Vil het la d m"t_gl'r II" Rcl tt~ nMr bet hRd
z Jn geb ...kon vooral de "Boerenr t"r) HIJ zelde
dllt de 100 man an dOM R d .. als arulw 16 ge-
bru kt word ..n nOj? !l'een (Rlr trla gebad hebben

Ue Kol Sec :tEnde dsl de rl'genng d .. Opt I~ vaD
Kommllndant Ulark" !!,evr&aj!"dbad en deze badgeUlgd
d"t bl] de voorgestelde wet volkomen Il'oedkeurde
De k08t!t1I vlln d t korp8 per raan zoude mtrent f!'ehJk
st!\lln met dIe van de 0 l\l R fles pt'r mnb ne wet
W'Ilrd voorgesteld op raad van "de rDlhta re kom mao
da I lO dM l\oloDle [hl erkend~ dllt Ville VI:!JWII
hl!'e korps"n opgebd'bden badden te bestaan Il J
WM nl~t voor k!lnne vnrtvtlhl!'801 korpsen 1 r werden
ecbter ook meuwe vn)wtl1l~er korpsen J t leven ge-
ruepen DO! r",renng betrellrde het Wilt d~ C M H te
K W Town ultjlevoercl badden mallr ZI] waren
slechts rek .ten 0 der doe vohp-e rel{ r Ójl WNI ol
zelf Je te Ke BkRruma Ilo k frebeurJ 1>" booren u
teTl' lH onlletwlJfeld n et toO bevredJge,d A!5 meD
verwacht l ad De Il !AllAn vermeerderen ocbt.r Het
l'e ste rf'll"menl telde 417 mafl bet tweed~ 351 Het
doel V8.11 de opn;ltll !!' der BoerenrwtenJ was, dBt W J
KltlJd ereed zo lien hebb,en een m~t., die ~eroeJ'6n
Ol 'il orden flls bet Dood g bevondeD werd ilet

derde re!rement telde mel meer da 2!() mao MMr In
bet Bntsc1 e leger ontbraken ook dlkw ]I~ groote !le-
tal ..n nRn regempnten F)3D1jleMoste hn~e van offi
c eren bl] de Boerenruf:tenl waren DIet !lel kk II:
gewet'!!t er waren zQlfs m18wkklngeD KQlontl ~hnto
wae otln van dil! m18lukklDjltlD, eo d~Rrom vooral Will

dat rel(ement zoo klem lf! ~tltal KommnrjdAnt Clarke
was naar de j,!reOlen en zou Qver dele e:n d~rgel Jke
I8ken rnpportBren aan de rejlenng HIJ zou spoedIg
vo retell ..n dat een comllé zou aao!!,6.--teI<!word~n Olll
de gebeelc qDeslle vftn de Boerenrull ...rIJ cte hndenoe-
ken Me 1 moest jreduld bebben In deze zaken eo de
"BoareDrO>lterl] had z ch zeêr (oed Iledrlljl<lo 10 ~af
ferlAnd en In MOfOSII land In nedcst1)<f moeit me
it cb voorbeJ'tllden voor diln oorl II:

De heer Solomon yeroedlg'de bet ll'ed'MIg van de
oppoSllle toen delle wet IlIl!tst voor bet Hu s "'!IS 1h)

Raad 1 leid!' dAt hIJ met dacht. d8t artIllerie D ct cpu 1 t;
WII8 mlUll" de vraag was of het noodtl hl Jk WIlS
een afzonderll]k korps voor dat doel op te r jlt~o dan
of bet vereeDtgd zou bliJve m~t ue C M RIfles
Spreker wa8 foor de lJo"rentult.etlJ I!~weest en had
jlebolpen hur te !lucbten \ertrouwel1de op wat de
Kol mlllle SecTelAnB n" J e vnendeD b ru j!t:z"l'd
bllJld6l1 :\I'M t WA! z~ker dAt een led.-r telenr!"e
Iteld WI18IJl dat k rps 0111vuO"" de·n B el ke De
reger\.ng f!1l~Lnu.ll~b,"'(J 1J]a.~ lZ ud.Mb) Pt

BALANSBRI NING
De beer MernmRn vroeg dllt een BIIlansrekeDlnjr

van dlKoloD1ale fondaen door den ÁIldi;teur-gooeraal
ter WIll zou gelegd worden .AiAnlflln~lIp.llo

Het HUI/l verdMgde te 1 6 ur!!

ID den loop van deo RcbtermnJdag lIeldd dI! Kol
Sec <lilt bIJ een brIef ontvangen hila valtl\ol Gtlffitb
nn dab volgenden IDboud Il! heb liet !\ntwoord
van de KOlllDgln en bMr beslUIt ell dllt- ,an bet Par-
lemelIt 8I\D bet Lpperboofd LeWla glee~8eld .n b )
zegt dat hl] nn bereId l8 de wet te ~~\lOrzam6n en
dat biJ ZIJD yolk lOU bevelen daf te 4;08n, mAAr b J
lOU flI\ftlDe ult.atel WIlllID hebbe:n tOtdat}ie deputatIe
zou IIID teru2".flt3keard en baar rappoJ t bt;a 1Dgeleverd
Ik ge oof qat de BII.utos bunns 1Ifap:e.i\énnu zU IOD
IDIeverep, m~r vóór den 21sten kunneu 1I1Jbet ~et
doen en de JDlIg'lstrnten konden AI de geweren; voor
dlen p]d onJ niet reglstrereo Wilt 'lDl§!ll er gêdllAn
worden' WIlt gIJ m ) ~Dl!re dagen Qllatel gev~D en
ml] magt glveD om ben die bunne 'ffa~hen IDle!Veren
yoor het elOde der mMod vergoedlOIi' Le I'ven? lJ.etsQa
heeft bet volgIInde IUIn Z]D volk. doori: Weten Ik
Letsea mw Ilbekend dRt one lIppeI In doé ZAak fan de
ontwll:penlDg hn de band geweien IS door de Komn
gm De Konllljl1n 18jlt dat WIJ onz, ....~nen moeten
0Plleren De KODlogm 181"t dat 1I'jJ tlléÏ ontwapeDd
worden om OD8 sc lande BRn ta doen, Dlaar om yreds
te ~waren De KOningIn zelft dat de 'OntwapelIll II'
ons Basutos a)leen Dlllt AADI!'Mt maat Rl hllrs onder
daDen Het Kupscbe Parlement .teDI.~ met Hllrer
Majestelts ~IUlt overeen D$IIr de _k zoo etaat
18 de kwestie lw8ltSt en WIJ bebben getb ander red
tnlddel Ik leg voert de bevelen v!\u de rejlenJtjl UIt
dAt wil :r;~gen geeft V1Inde%&week toi den !t18ten
uwe wapenen af. It{ zelf 1111 dil Dllln~t lDleveren
Operp~rbo fden geett bevelen Mn het ,Olk de }vet 18

gemIllIlt om nede lAl bewnren onde{ OQlJfolk

'RIJDAG 18 JUNIJ
PKTITI~N

De heer Ayltff had een petItie vap POlt Eluabeth
omtrent de MnDlclpahtelts-wet

De heer flofmeyr bad 6Illl petitie VRn (j424 IOgeze
tenen van Je KMplolol e te~en de O®ferent e en
ten gU;D~te lllD de onafbankdlJkbeld der I rans vaal

IRIJGSGI!VA:'i"QENllNW"KT

Dele wet "erd tbans voor de ditrdll"aal g91esen
L~N-IlIIBSPROEIlISGS AMJ(NDg){~WilT

De amendementen op dele wet II coDlilté gemMkt
werden o'erwogen en go.edj(ekeurd

\Ii BDUWE."i:P.kNSlOJlN't'ET
De amendementen &,p dIe wet dOllt,r deD

gemailkt werden overwo.geD Bó goeligeifu.rd
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deKnijsna, en
.weg,tu88Ch~n
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daar er een'
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De gewone verscneHI'ell
onder Stoelen, Tafels, K I,.ed,p'l'kss1!Iilll
ken, Katels, Kisten,
.Bad, Gles- en A..rclAw,.rlr.
alsook een) groote ,
Bakkist, li do. Karn,'
Taartpan, ~nz. ,,'

Verder 112Pijpeu, 2 ""n' .....·n.
G Drie HI\IfaaDl!! Vaten,
22 Ge:taag~e Balken. 24
1 iot Kajatenbouten
Latijen, 1 Kajatenhou
Slijpsteen, I Schroef,'
krachten, I, lot Bamboes
Leersporte" I Spau ni .
pen, 1 lot. Kabelgaren,iS,oBijlen 'I'
draad geschikt voor K'p.mpen, lot
macgereedéohap, I Kapkar
Achter· ed V oortuigen, 1
Toom, 1 Howards en i Zweedsche
Aanteelbeesteo, 2 uitmuntende lrA,rn",..rt1pn
Varkens, 2,Koeijen, enz.jl Open
1 Lot Katrpllen en Touwen, en

Op Donderda~, 24
OP PE PLAA.TSi ZELfE

een zeker stink Grond gel~gen in
gedeelte van W ellingtoa, . te",,,nb,v,,r
Kerk tnsschen de .Ker~.
deeld iu 17 kostbare E'
l'ltaat een net Hnurh .
voor bet bouwen van
voor bezigheideeinden.
inzage bij de Afslagers.

LiberaaliBon
J. J. DB VILr.lrERS,

, ,
authorised by -the B~oprietors,

Commercial ExchangEkat Noon,

,...nAJ,' mlO 26"
THE' 'ELL-:tNOW SPLENPID

Freehold' I orest Land, i
Wit ElS Hoek," measuring 1,058
: I i: _ ....',~\l'

lE QIF QUIT~ .
called]" Woodside," measuring 3t:·

! Hous11 under Iron Roo£ Half-of
purpq~s. !

with~~ an hour's ride of the
'andin~ position' on th~ Main 1t()a<1~~1C>e1:W4~en
:. t S~~ Ports of Knysna and
I cdnstructicn, between 1-i,"""(J'A

the J~it ~ls River, which, hy
the lrngatlOn of a least 200 ,
re being a fall for: a Whe~l of I,

.SLECHTE SPUSVER-

;,_____ r, it

'. 1
I, j -Ó,

I

'l

i! I'
,

,
t
1;,

"
1 · inLand

"

~ ;

W. P. Bank Gebouwen,
Paarl, 5 Juuij 1880.;

De heeren Pred, Penta & Co., Afslagers.

Il> •

erty,
I rEQUITABLq,

,Z.ee~en Brandassurantie Maatsqlappij,
lt ADDERLEYs1,~AAT~KAAPSTAD .• 11':~' ;

, , . ;! ;~:. :
"--';~""':';"_'___"""-- - ~ , ',." iI~: ~

i ID'~ E0~ Maa~. ",,/pij, besloten ~nde de Z~en van ~are ~~~tantie
. .' .uit te breiden, 18 !oornemep~~ Agenten !n de. BUlten<h8~QNten aan ~e
~llEln~ en zal aanzoeken inwachtenvan al degenen, die 'g!?nege~ -U~ eoedanig
A¥dntSchap 'op zich ui nemen.' : i . ..., : l~-

.. '. I . ~ I', ,

. .. ..~. J. P. HERMAN, ~ta.ris.
I '..K~petad, 15 Julij 1879. 1 'j,;';

. .&~.H.,STELLENBOSCH.
----':- '!: ,

PUB~IEKE V~RK~OPING
V..L'I ZIER K\OSTBAREli, , '

.Vaste i eD Losse 8pederen, Surrounding the
, Gelegen te Fortu, in+;els,", dorp, erected a good

'II enclosed for
Omtrent E,én mijl van ~e Sta~ Stellenbosch, These Properties.!mlDE HEER; J. E. ~E VI~LIERS ly .situat:e? in -.

verscheipene aanzoeken gehad rapidly nsmg and lID
hebbende, heeft. besloten en den the new Road now

Ondergeteekende gelas~ publiek te verkoo- Tb Il w. ey are we -
Dam, can be ut
driving a Saw Mill,
diameter. .

The FOREST ....v ..,~1JlJO an abundance ofWood of all
thepresent lucrative. d for Wood, together with the
offering fo~ supply of: y Sleepers, a Speculator or V",~-1"'CUJ<'1J

great advadtage bij in in these Properties. .

H. JON~S ,00., A

van Holm~·~.
.----~~-... DyspJdp~b:

!.l:;
GALOPW~rJ~lNG

BUIKI.iod~ .

"

"

!
.Lever en

,

i
}

.; ,

I~
EENE· ZEK gRE KUUR~.

.,i VOOR

LEVERZIEKT]j;NI IJt. \
. I' i'

l'. !
f
f

.. ,
J

pen, )

Op Woensdag, 2:~ dezer,
I. Zijn welbekende'pl~ats J!'QRTUI: TJES-

DORP.. bestaande in feen ,eer gjerieflijk
. WOONHUIS, Kelder (onder IJzeren!dak) en
andere bniteugebouwen.vgroot Óircn 6 :Morgen,
beplant met 30,000 WiiD!.iaardstokk~n, bene-

,vens alle soorten 'i{rncbtboomen, volop
voorzien van loopenJl_watér het: gebooie
jaar door, er is bij nitste~ gescbikt voor Vogel-
struizen , , .

II. LOS8E Gi()EDERE.,
bestaan'do in .. Stukvate'b" K~ipcn, Rijdenr,
Leggers, Pijpen, Halfamen en: Keldergereed-
schap, enz." benevens e~n' Brandewijus Ketel,
kompleet (bijna" nieuw). j

VOORtS:

TERING

A'antcelbqkken en wat imeer ten verkoop zal
worden &an,eboden. i .

Bonus zal gegeven worden. .
Verkooping te begiánen Oln 10 ure,

P. J..BOSMAN, PW'z.,
Afslager. 6

~ .
i.
I

I i i,'. i

ti' I
i

il i
\

t
I,

Ir ,

1 1~,

Stellenbosch, II Jnnij 1880.
. ':

TENDERS·
!fdeelill~SI'aadJSteUeubbscbl

GEEN voldoende. Ten,ers ingekomeh zijnde
voor de afdeelmgs'ifegen" Nos. 3 en Noe.

8, zullen Tenders ontvan~en worden, to*

Dingsdag, den ~2 ~eze~188o,
, , f

door den Ondergeteekenqe.: r

Nos, 3 VI\!} Neethlingshof: langa: Eerste-
rivier tot aan den Bardenweg. :

Nos. 8. Van Stelleu,b08ch Mt aan Jonkers-
hoek. : ,

Gegadigden moeten voldoende s.ecnri~it stel.
len voor bet, behoorlijk ve}-vulleil van bun Kon.
trakt, zij kunnen tenderen voor een .of meer
jaren, en alle Kontraktexi te wo~den aa~gegaan
Tan 1 Julij 1880. :! .

l?e Raad: verbindt zich! niet den Laagsten of
eerugon Tender aan te rle~en.: "

P. D. MrliBtJRGH, Jr.,: Seo.
Mdeeling):'raadkant.oor,; i

Junij 1,0 1880 ;

i : No. 2, Hofmeyr Cbam
'LE DA.GEN VAN 1
I: CURA'l'O&BB·
I

ee~ ~.t '8s;,rti.,~'t .
lJz~~eD.

Jlejaf,i'o'tlw Hmu
en najtelateo .Ecb~
Lou~ Ros!otw.,

1
.' '! --..''DE IOnde~Dd4. daartoe toet instrllc..' .; ¥ea bepDat~d' ~oor den lWelEd. heer

'Po L.,~; _LlEENPERS U1wacbten ten
aijnen Kantore,. tot .pp ~

JDmgs~ag,~e~ 22 Ju:nij 1880,
. i ')
tfOOJl D&YvLpIND' liNDUlilN :-

50 Wellin~e a+k
2() ~rlache Br+dailJurantie en TrlUltmaat.

_, .lcbappij , .;..
20 WiJnverbeter~g ~happij
1 Spiritus \. j do.
I Algemeene I¥d«l4 en Weeskamer

Ve hOOg~te of eellige '.qender- niet noodeskelij-
: kerwijze áJ'nge~omeD.,
J. J. DE VILJl,lERS, A.P.In.,

, Secretaris.
W. P. Ban'kgebo~wep(

; Paarl, 5 J!1niJ l880.

SPEOIA4--IJ BERIGT.
, +'---

J.i D.~DE VlWERS:& CO.,
comssJ! EN iALéEDEN'E' A(JmEB,. '

, KerkpWn;; Worcéster,
'NE¥Eli" aan alfe shorten VIUI Produkteo te
'. lkoop6n of 1It verkoopen, zpo sis Graan,
Wol, VeUen, Wijn, lBrWidewijn, StroÏ8vederen,
ens., eDS., enz. .

In4lOn vereiacbt fuU~D vooreebetten worden
~ op ..lie G~e~D, welke ~uo ten ver·
koop l",~en toev;erVou.~d worden.
, Eeho Pablieke V"rlcO()ping van: Volt8lstruÏ&-
'red.reil ad op dan .eersten Donderdag ....an
elke UlIIsnd pl8sbf' .,indel', te l)egi~nen don
81'1ten ~Dlij' ellnrtkqmeóde, ten Kltntors van de
heereu afslagel'tl F1. L. ·LUiBI!lNBB.RG& Co., te
beginp~u precies te, 2 ure n.m, •

M.B.-Uitbeta~n Contant.•
[

Á!anlO8ken voor lallge )'trDÏ8vogels, 3 maao·
-deo oud, knnue~ dadelijk wo~en gedaan,
ge~rborgd door 'geeo Broeimac!hioe. te lIijn
uitgebroe~d, ten K&ntoN van :.

J. IJi DE VILLIERI' & Co.,
;Comrn. en AlgjMn. Agenten.

Worcester, 3 JUl1ij 18SU:

.De Paa,·lselie Baak,rUnL.
DIRbBUUN.':

Wt'I.Fd lie rJACS.fJ Li:ROUX, s-, Voorl.ilter
" .. SES: l. ""'.NIEK~HK .
It "J A. 'j'ER:'\lHI\lWI

,,' .I:\.CS.r..I.~M~NNAAR
P. B J)K \'ILLE.

It I'. J. ikcho. J.·n.
P. C. Ijll noux.

" 00. T. PE VILLIERS'
" P. R. RETIEF.

,.
"

"
Oe B1Iuk ie.,rt H~lIleti op Va8Le;llrpO~I", hel

~.rief te worden \'er\'OolJl" ten ".';10" I;.n:ore.
De l)irecLeurei, vr(;lrël~r n Ma ,n(L'~6 en 1)0".

derdeg's mOrlf't16 I<'t' 10 ure om {)~tr Apphca Ir~

voor l ïiseoarc te h.,6,lil\S<!u. .
J.l F, Le I~OU~,Ks-sier .

Westelijke. :Provincie
, PAÁ[{L.

Bank.

:\,)minul KapiLMal, i
')pbetaáld K api~8II1.:
lkUM'l' Fonds,

! ••• £5<),00
J{),OGO
:.!o,uoO

••• 1

: d.

DIREcTEUREN:
W..I.Ed~ Hr. J. R. ZE;EOE~BERG, MoO. ~tler

J. D. BOf3M;AN.
1. H. EN\tlLIN, A.IID. .
J. 1. PllPCTOR, L.W.V.
T. ROO~, 'l'.ZOOR.
D. G. HORAJ'.
F. A. HtRBST.
B. 1'. DU'; PL;ESSlS, Sene.
M. C. V/TROM.

})t!: Bank (lfeft Ren:~eD op 'falte Dep~li~•.

Directeuren _&eeren ''Dill'g.daC1;1en VnjdR~I, '. mor-
l[en8 ten 10 ur., om o~r ~pplicatiel-oor Diseonto II
be1l1i ... n.. , '

B. P. itu PLESSIS, ~~., Kassier.

IxeeICelrSk •• er. }
,~ .

/?
Acte van Vennoo~cbap, gedat,~rd I OC!~·

ber 1859, opgemaakt volgens de basil
d.er oorspronkHvke Acte, gedateerd !t8
. Augustus, 1848. ,

Tere.u"oordige .lc~ iqel.'Jfd 1» .~cte des Par
1.. 11t~, No. li, 1859.

DIIlI!ii;:TEtJllE!(: ,

D" Edele Heer J, H. HotMBJJR,
Vqorzitter •."

De Wel-Edele ~n. rDe We~Egele Hn'.
W. lLtDDINoH, LLD t JP Roux, MD.
1. O. BOR.CHdD8: J I.P. H.VAN DERPOE!.

/ " AUDJrEUR£N .-

Oe Wel-Edele H~er IDe WeJ-J!;d.efe He'"
W C. MOORB, 1 J. P. DE WEr.

F. J.ls,&oERs, Sttcretaris.
l ' ,

,
I., .
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