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(J'.P (lI! pl,RAls van den :heer J
TWEEKUILEN. Z\ftrlland,

me8bury. e~nig" PareD '

Fra,a,ije JOnge
(\1>lrebf:\!l~ .tcor d- brereor T.: C.
J. Louw. uit de beste Stoot~rij aan Iillaln~ID.

T. C. rocasan
t. P.

Deo Il Au tu!".1872.

Publieke
vAK;

Zeer losthaa~ '''I~oea
I I

Gelegen aan dr Paarl,
·OP MAAN

,Den ~teD)ber

DE On~ergeteeleen(le !leeft
publiek te v..rkooPrn, 1.~j

ERF, met de dnaropstaalld,eiGEBO
bende ook een straat lejden~e naar
bewoond door den Heer .J.i G. G
al.-na'" vroeger door hem een VUU~U"'''J!&.:

fitedrevl'n, 'be.attende een
de Winkel'; al.mde, 4 I

I)ispenl.en Keuken. nrdr'
Buitenvertrekken. Door
een...oordpeli~e Han''','''',,,., ...''''
ving onnoodig. ,

Ruim Bonus iaJ ge~even

Paarl.9 Aug., 1872. _

De Villiers, Faure &: do .. Vendu·Adms.

Publieke Verkoqping.
I

DE Oodergeteekencte. geiast cijnd~;c:icor Mej.
de W eduwe ELlll~ETH B~z.uER, lal

publil!k verkoop en, un 't, •
IC DRIEHEtJVE1l.S~" .

. . , I

oJl DONDF;R~A.G,
Den 19den l&tptembe~,

het ~olgendt, namelijk: 0 I
1 Span Trekossen I

200 Schapen en Bokken '0 I
1 WageD, kompleetl .' i
2 Ploegen met Stellen I
1 Stel-VeJq.kken i 'I

1Zakhorologie" ,

HUISRAA~, '.
vln,alle.aoorten. Vaat.erk;·, Bert'irle VeUpD. en
.It nrdtr ten dage der V~koopiog lal wordeD

allnlebodeD. 't
Ruim Ondiet en VenlenchiD zullen

verschaft "'orden. 1 ,
I

J. C.'M~paaN, Afslaglr.

DEYALLEN,-,an de ~rl, OPfOUderdag,
D~ 15deQdiU, .~j.if,.P. F. Vw,ln.,
Jr.,.Yln een ZooP. I

Pasrl,_AUJ··19,18i.2.: I

I'

No. '3.815.

ht'hoorlijk gt'-
dE'D TestameDt-ir~n
, Lal per Publieke

, ,
,

T~~k'_~.flll··'·;·~~rkl~$Aies~1..,'
G4a\'lre]:-k1te;",tedell:a)lt4~.11l.i -+"j--'/ .'

IN 'vOORkAAD:
I,' ,',

:Gl8sJe~~~al~ W~ter en .Wijo8late\~ . '
,Pakprp1jt'1; iB~hangaelpapler :' " .
oOb"aff~ p,.o•. st e. n Briev.e"ll~Pler, ~~nvelope.

T~r?énl J".jl11 2 G41101l8Blikken .
Lood "it R?odjl~enil!, in Bli~1c~1l
Lueb] ~lanllwa ~n. Groene Verwaporten I,

Kopal e~ E}k y6TD1~,Zwart Verlaksel
Scboql1e~)e~, ,Iheren Potten op drie poeten.

, ..:' , hUIlDe

11 EvIJe9i{eene v~~dere "itbreidit~ van 'hu~ VO<m'~

H'~T ::SA'IZ() .'I
, 'I _-"
Brandrum'. Bloem van ZWllnl
Johnsofs Portlan-d Cement .'
Braby'! Gegalvs.riseerd Gebogen . IJ l~r "
Parke'~ Stalen Gravel! e.1I Houten Ko*,nsdlQ ppeo
Beste B. Y. KaapSéhe Sikkels, Aluin, Witkalk
Taylcr's Compositie Kna.rseD, St,earili~ ICaa~.eu
'Vagensmeer,; Manilla Toa" :' '. I

Hoefijz.r, Wolzakken, Gi-aanzakbn i '
CJ!mAn', Stij13el eu Ouimltll1llu.' i,

, . is aange,vu'ld met ~'ell Prachtig A.ssortiment'
.:Gllten Oorringen, Arnihanqen, Ke~tiil"s en Han
. idenheid;. Nieuwe Speh~estrllen v~or' WintprAN'oi':i'.

Paraffine Larupen; lien uitgezocht perceel .M.t~et;lcliil lijnde bet
oo:Irent Een

van de wel bEO·
• gell!Jren omtr,'nt
Cl.owilliam.
de Olifantsrivier nr

GEBROEDER~ PHILIP, ..
6, !dde.·leYstraat, tegeacver i'het Spoorwegstation.

I' I I

ie bet Dorp Clan wil •
"UlJL< .... '''~ en ruim WOON;'

mn,-"'",,,,, bezit, Op eon liD iet
VlD den heer R.

Centrale in hrt Do-p,

---EREN:

: ,

i
:

FINDLAY &
i

H~BBEN GFJLAND ,.,'

,O·MBOOT' :~,NORSEMAN~'
. . ~

L'OSSE
.".

Te.en& '!ullen
G0.f'lUERRN de. ~"U~JlB.

MEOBELF.N,
Wat: .......,'_,:~:-rn:tlft enz.den

H. R- RUTHERFOOR[) & ,BROEDER
.: '. j' '. \

, OKTVAX ••• ; JrV I' .

. .~ -; i ,I 'I" ,r
Uit .de Schro~f~tooDiboOtiC~ Edinbq,rgh:" ·

1, ; ;.'

Pijpen I'ft 1':IIbakszakken "
noodkist~nl)e,l.ge . -.
N agtmaaikt~1 Ju" eliera'lliauD
Vouwsloeleli- err Ledekeuten
Zak, T8f~', in Pennemess-n
'foiletiSnietl~I •• Marmerenbladell ~en vlak b~werkto
Gewe~tn :1Il~t E'en tin twee looptJD
Percuiaie[ eh Militaire dopju
Kurk~be~krr. en SuuÏlen, . .
Graanl :eni.~eel~akkeD . I •

Wolbt1e~ " .
GrootlenfJlein Oeruit, Blaan" en Wit
~choenmll~érllgaren
Brook's ~ló'jeegareD
,L.~r8jeeJllét elll.tiel!:
Gema~kt~ ~leedereu ,an Koord eli Pilotlaken
K1lAra~lIp~~ten . '.
I'n,.e~8Il~te Spijze •• ImDten " i
Mosle,d .
VilideD en Geleijen

Eo. Clen.,root ali8Qmmellt KleiDe Goed~.

Il8tlcSU<rfen"'brden io het Tw~c~ per Wook van KaapstaJ{
van bovrn,temeld . pan.:
. ol1vermij~elijk~ Tijdtafel voor

, Tllnzij ailders wordt -j,l'lWW'~~

EX

HOt'nagde voor Paarden. li en 6 Ibs., .
Document, Reis- en Suikertremmelë '
'Broodpaollen, Vertinde eo Verglaasd'e Sauspanneo

. -Viscb;- Tt-nt, tn RUlIllijDen, - ,
Roosters, Brnadp nnen eD Potlep-la
Wogen en Karltnoppen .. ' .
Dniteeh Nikkel en Spuosch ZiIYer.~rk
Elektro-Plêet werk
Vniluiablikkel1, Bezelllll en Boralel"erlt;
Koffij en Theepotten , ,"
'Boerderij eo Handbellen
Verlakte en Blikken' Kandelaars
Zadel werk en Buile:eordel. .
WinkeIglaun eli Bbteel. -~
Vuil Dis eu Ii_ltI!ereE~ ,
Mailasaen,·H tot Il ,
Ketel. en Koo,foreu
Ketels zond'er KOOlforen f ! '
~raffine Lampeu en Lantarens
J. R. Roskalllmen ~n Ivor.n Kammen
Kantoor en Schrijfbeboeften "

D~O
te zijner
uit dei hand le koop

'Eiekelijke omstan-
h van een gedeel~
biedt hiermede

plaats. geDallmd

Boren, el'.
~e1eg~n in het ,"fllr, Malmesbury nauij
R~e~ek Westk-. ve Iis eene uit-nemende
Zaai., en Veeplaata;'! en otenhedig van .ater
vO'lrtien. : 1

~,J.,rmatien en K~ndrtieb . te bekomen bij
i ~'ou. J. BASSON.

Loi",sbaken,6 ".guatu ..!t872.

p. .' DUM

,Tra,nsportmaavliJ." .....Ptol
(BEPERKt).
'\--

;A1Jemeen 'bekend als 'de
':. schapJtij.

___:j

.QDEEL~G~ • RAA'D,
MAL!'S1URY. .

Tenders VOOr, dent ~amre Tol.

TENOERS t:atlell; 400r Jen Ond@f~e~~ende
'wbrdeD ónbank~n ~tlden 3deo September

aansta voor de Pacmt ,én de Inkomsten 'Van

VA1f. K~9pstlld naar lboven.gemelden Tol, '.,..oor ee~ jaar, T!,O deo lOden
Beaufort .wpst, M St!pte~b.r R8OSt. .: .I

Hauorer, Philipstown en ' beate De!' Pachter ml ~t ToUlnil in behoorlijken
route naar de Veld.n. . . _ staat ifan Reparatie ~moeten! houden voor zijne

, Aug. WQensdag, 21ste, per7.16:a.m. "w"'~I§,""u' treio 'eigene kasten gedurl'lIdill zij"j Pacbttijd.
'" Z~turd~g. 24de, ,," . It T..,êe goede Borg40, znll~'n gereischt worden
$., W~en8d.g, 288te, " ,j. voor de beboorlijke nalOOmin vali den Tender. ill
j" Z,turd~, 3late,,, :" geul :detelve wordt a)lOgello en.

Verirekkent!e van Dntoitspan '.'Ding8d9~ .. 000;,' G. RAilNIER, Seeretnri •.
en Vrijda~ ten 8 urp. 's morgen.. '"

Voor: reruere bijtouderhede,n . A£d~in!rllraAd KRntopr, Mal~esbnry,
zicL bij 14 !AuguStu8, 187~ I

MALMRSBUR ,SCHE

AEDEELIJfG - RAAD.
\VEG BEtA.SrtNG EN.

, i

~ . • i

At denzenen, nie; IliChtf~ll~lilt zijn' m~t de
bernling huná-r W e~héla'tin2en, worrlt

'ferz<iOOl dez Ivt' le betaJ. e," Af' den ODderllptep.,
keodel op of TOor 30; SltPT: 'MBER. AANST.,
na .,elken dag m.a.1re~lell in regt~n zullpn
wortSe? geHomen le~eQ alle i~ gebrake bljvenden,

~ ~ I

Op l3ISl yan der~ Raad,
. I

VID. Of RAINrER,
, , .: Secretaris.

Kantoor vnn den Aïddelingsrli.d,
Mafmesbury, 15 Aug., 187~.
i . f

PIJPEN EN·SCHRIJFBEHOEFTEN.
: I - '. ~

B. 'E. Rutherfoord ' en' .Broeder
, I '

BEBBEN ONTVANqEN

EX STOO~BOOT ~'SYRIA,"
200 ,DOZIJN BRI~RS PIJPEN,

Schrijfbehoeften io groote ~Vers'cheideDheid.
, !. I .

I : t , ~ #. ....'

In detl~~('zame"lijkeo Boed- t van wijlen cJ"n·heer
ABEi,aHU[ COENRAAD D. VILLURS. A.B ...n.•
enn~!Zelatene Ecblgl"ooot~ JOHAl".NA CORNJ!~U.
H A.UPT, van Groot DriakCIJstClII, afdeeling
PaRt}· ·1

33, A~tl~rley9truBt, Kaapstad,
:n 'Julij 1872.

Agenten le Dutoitppan-de heer~~
FOSTER., . . i:

DE r. QNDERGE'r~EKENDEN
.LANDEN THÁNS

Ix SteomhooteD"Northam,'~ ":Warrior "&Q "eelt,'
'. ,

De Onderzoeke.·,
ISnu :verhij~"a.ar en bent de

.k en : Afscheidsgroet VBn
"ijne gemeente; D- Bijb-l en de "'JV""'U'
Edward MHitla"a; Oordeel van
over de; jongste werken van
Pauln-, (te Apostelen, en de Vn
Jem,lIlem-felle '~pif!odp. uit deo
lelijken ~ijd, met toep1ssiHg IJP
Pror. Scholtelli- ,

Prijs,\h. Per Jaar; lOg.

f ~.
rt ~:. J

LJ-E personen, die iet~ le eisehen hebbe"
. inn, en allen die i..18 !ers{'huldi~d ,-ijn aan,
deu botell!lemeld1!n boedel. "ordt vereecht hunne
forde~lte,? in te leveren e~ hunne schulden lf
betaleri, bij de onderg-teekehd-, aan hare woninp,
binneuszes wekp,D van hedw~ ,

, \VEP. A. C. t~VILLIERS,
(Gtt. HA UPT.)

S'1Ex cutriee Test.
. , ~

nm, Groot Ornk, ~&teio,
12 Augustus, 1872t

1

Klu-Edammer, Dubbele Gloucester en North Sardijnen;, Za'm, Oesters en Kreef,
Wilts Krenten en Vijgen ~

Comptons Yorle' en Westfaalsche Hammen Woreestereehe Saus
Gebreken Suiker in groote en kleine raten en Spek. Wassen yestas, in Fancy Doezen, alle grootten.

. :BW' Z.A._DE.. UXT' DB
Peony," "Shooting Star," '~Earl of Mar and Kallie" en "Corfu,',

,
Zalm, Sard'ijrien. Orst~rs en Kreeft
Macaroni 'en Y"rmicelli, in klrille ki~tjes .
LiverpooJ.sclr Zout, io zakken eo FIjI! Z~r.u

k;ruik;en.eJI paketten '
Colem1'o's Slj.ifsel I'n Duim Blaauw
Geflekte ed ~'lIncy Zeep ,
Worc+st.-~~cbe S.us
~h"i!ta TlJu. en JUl)" voor Dakwerk
Memelsche Kroa.l StaVtn
Kábel, en Zt:ilgare~,

Whybrow'8 Ingelegde Groenten, Salade Olie,
Azijn en Sllu~t!n, alle grqotteri '

Stockholm Teer io Blikk"n ,all-rhao'de IZToot1e,n
Gekookte Olio, Rnauwe OlilYr TerpeDl~n, Verw,

~1l1., alle grootten, .
Bt·lmont, Sperm fn Rouilliu's. Steari.11l Kaarsen
Gp.ritfeld Ijzer, alle lellgten
Gort en Gepl!flen Erwlen gloole, en kl.illc vaten
Londen.che Gebroken Suik~r. ill'tonnen en vaten
nRy pn Mllrtif'gs Z....llrtsel i.n Klilllleijes .en pa'(jes

I
Tbee.uiker. Smyrna Vijgen e", Krenten

. - ' ALS00X;,
, I

Hennf8sy's Brándewiia in Ikistjes en kwart vaten IHibhr.rts P.otter. quart:, en pint botkLs
Sh.rry en Per-t. iu It'!tgers en kwart ut')n By",' P9~:er' do. . .
B~oth" e~ St~n~lard Oude Tom Guiutn' Sitout do. I 1

Klnnhaho,l Whukey en'Usqlleblgh . IAlaolfp's Ale do.
Bass's Ale gebotteld d'Oor Byn8s, in quart en Bier'l Wij. ,i. en Gemberbierlrurkeo,i alle

. piot bottels I teiteD>
'. 1

! BeD,)Ódj~d,
WAGENS .VOQR Ylq-rORIA WEST-

. VRACHTr-,.IJS p~r 100 lb. te wordrn
opgegt'cn. , , I

Meit gdieve zich te adu.~en_ &an Letter L,
ten K.II.ntore yan dil blad. I, ,

.,
e lIand t~ JooP of te

Iluu~ :'. DE ODdergotookcnden zijn nu
,-cnel-eringeD tegen een

laag tarief te sluiten op GehCllllwpri •

zoowel als anderê daken.0NDR RN ORAASBARE PLAATS
KFONTEIN. gt1egen ill bet Distrikt

tussenen Groot en klein Ezeljagl. grout
II, vol~p water .ge~uren(ié het. g,h~e)e
geschikt voor G~.n rn ?t{ennoacba-

(lIoQ"''''':. te doen bij d~~ Eigenaar te Groot
~'.

st<-rlce Driel~gers '\" a!!:e"S, een
Buikplan~n eo Lateijen, tot

breed~ ~ .

J. J. DB VU.I.IERS. P.!OOD.

. '

Aaa Bloedver"'autn Iea Vrieadea:

Ov'ERLEDE~, ~D r.ijil~ woning te Groot'
: Dr"kell8teln, op :P.~8IlIl.o.g. den 5d~n Au.

~uatui 1872,-Mijn~liefJee4h~~"OOI ne WelEd.
beer ~BRAR.ur Coo]j..uID D~ Vu,LIns, in het.
70s~ )aar ~~ns leven.; diepi betreurd door em
tall'lJ~ Krmg vsn ;Bloedv_.&nlen en Yrien·
den.. . I,

wtd. A. Q. DI VILLIERS.
j Feboreo BAllPT.

I . I
EN UIT DE "ViVID," vAli >NIEUW YORK,

I .' . .'.
De'oe'a Patente Kerosene Olie' Ameliikaal!sche Tabak. 10's. e~ 12's" in half eo
Maiteuat in i en lib: pakje. . ~rie: l4.art kislje. 1 ,
O~stel't!, Kreeft en Zalm lilchanllsel Papier, Ilienw:e- pat,roneo, eeD uitge-
Terpentijn . &eeht Ilslortiment, a:le prijEeo. '

Te Koop te No. 28, St Georgestraat.
" ,il I

, I ~ J. G. SnIJTLJ:R ,& Co.
I '

. .

.....,"'t,""" op yeuoek no ~dkneheidene zijner
. .klanten op nie+_ in peraoon eene

bcll&bl~'lageopel\d als. Horol~emaker en Juw ...~r
oude 8taDdplaat!, H~ek n.n St. Gwrges·

l{"'.I!Dalrlltairateo. 1 r

P1etische e~~Juwelierswaren.
..
1;:

".~_!J..-, __ ",,::_.

I

"i ;

~I,

l I 1 II .~:;

; 'r j ; ,,., ..,1 ~' ~f. ! Jc
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Groote

~ ~. I
KING WILLIAM' TQWM

Ult "de free Pms van t1'lJ4ag blbkt, dat.
Woensdag avond te voren UIl het Sta~hUlS al.
daar eene zeer groote vergad~rIDg l8 houden
waann het gevoelen werq uitgede kt, dat
da uoordeoetelijke distrikten m~r ver.
trou wen kunnen stellen [n de slOpathle
van Kaapstad dan In heG ant gomsine
van Port Elizabeth Jegens Oost Londen
De 'VOOl"Zltter-van Whittlesea stelde eer reso-
Hitie voor ten gunste vau Sbparatle, eseeon
dcerd door den heer Hoasldi De h r Ella,
'Óesek:ondeerd door den heer Crouch stelde
voor, dat de kolenie zal blijven zoo a ZIJ is,
tot dat een sQhema van Federatie, omtattende
de geheele Preeineie en de staten van Zlud
Afnka., wordt voorgebragt .etden, voorstel en
amendement ventorpen, ofschoon Wlllttiesea
en omstreken met 80mmlgen wt Port Ellizabeth
en Grahamstad voor Separatl' stemdenj

Vele boeren langs den Stormberg ~erhezen
voo

GRAHAMSTAO,
£520 gekolJektee1. voor den

stedehJke klok
Zaturdag werd wtspraa.k gedaan 10 de Fort

Beaufort lasterzaak van .Me!U.rant tIS QUln
I.;1t8praak voor den elscher £100 se ever.
guedmg met de kosten

Donderdag Grahamsta.dscl:ie katoen toon.
ste!hng I
" StormachtIg weder en bewolkte lUCht

PORT ELIZABETH

TamelIJk wat opgewel..;.he~d heden horgen
op het berlgt, dat de RegerlOg 111 't ve,!v31g de
gewone venduregten van twee pereerit elSCht
op alle diamanten, die 10 publieke Ivelling
verkocht worden. Op de dtamaHtveriooPUlg
heden mlddág zal deze zaak besproken orden

A.I het volk van de lJd~1l\ ultgeno en den
opperstuurman, heeft het werk: gestaa t De
Magistraat heef, heil veroordledd tut lt dagen
dwangarbeid en verbeurte van tweel dagen
gage Werkstaklligen '1der zeeliedenl nemen
tot- 1

Aangekomen op 16 dezer de Celt, o~ 18 de
Lutlw'j , op> 19 Marsdm en Oressta.

UitgezeIld op 17 Andromeda naar Vogel.
eiland, op 19 M£11me naar KniJSDa en Pu:,..
au/tIly naar TafelbaaI

BWJlg weder, frlB8Che noordwester.
-J>

De Diamantvelden.

De yolgende berlgten h1.,..11 z.tlU'daC wl@elll
plaalstjlebreli: onntaan -
IJ. oo'yaurt Y&D d.o Oou.YerIIe1ll'ia o~ralell

I&a eeoe &alrlJkoCOlllioltalO,elie alreeda ba plan
aehlJot te h.bbe. op,emaakt EeD eere g, een
mor te '0 een publu!k .. tIllill", aullell op erlChil.
IIDU manieren tooo.,n, met boenol ~rift de
dehen dla nrtegeowoordiger der KOUlDgl lullen
~roetel1. WIJ bopen, tegt de (Hutu, dat Idoen·
do foodlen lul!ell worden bIJ"Wl"b~ elll dat de
ktasMInvan meD/lCllen. die part'.) tr.llin.,jm deu
tegeo.oor<llaen toestand der delvenJeo, UI.~Ztilleu
verzulwen, '''Jgeolg te ZIJDIn .venre<hgb.. mot d.
grootte hunner wInsten Niet ien delver lilt d. hen
verdleot thaoa meer dau IIJne Qltllayeo ter 1]1 ten
,root llalltalzelfa zo(),n~ nl~t maakt Zlllk~hed.n
arellrn natuurlijk mur .el1l1g belang ID ee, bOilo,
dl. met hlluDe eflCer. neer.jagtlgheld den I t lOU-
diU drijveD, of III feestmaitlI, d.18,oorJlen ~elooe
lOudlu &lJn,bIJde gedachte &aD ar achta!en i: It.die
yoor vrou. '0 lunderrn III de teu I' acht~gelaleo.
Maar toch 'orheft ZIch de Engll~h.Iu&ll d<lOr. zektl'O
'Venkracbt vaD g,est,altlJd naar mate TaO d~ ~ele&en-
hud Werkbulakiuderen, hllD wf.terpap' en de vel.
rotllngslasen Yergelellde, lIJn e,eo TIOhJIi:onder deu
j!IIIDtJlchffln eeu voornaam penoooaad]e als- lnlldereD,
dl. IDgelukkiger owataodlghtdoo verkene" En
.QU,lerhUJlel za! de deher e'en 'VfoliJk zIJn telkom
ullllahnBn, alaof biJ llllit W18t,waar biJ bel w,rldcOD
·oor ZIJ ne ••Joua'lll!" la! Y~ndell~ Zatuf(l~~~~ hoe
hiJ zIjne doktonrekenlog lal bet&l.u, die.,.. ,1lil
kamp vreuehJk lang heeft gewaakt.

[n ... erwil YBll r.or,c, droefbeid en t.leuntelholr
ui de dt'lver bet zIJne blJdrqen om ZExc.~. ver-
lekeron, dat 1(IJ bltlde ZIJOhem te Zlln, en ~Il ~e-
deelte yaD het pro,ram~ J8 er~ waaraau ~J lUBt

welOlg 1:11°1krachkn zal WlJdeo. WIJ bedoet.a bet
• "kOft~." L"at de delie.n ZEx~ tooBeo, OP. "el kt
materialen hiJ bil verh.u.eu biJ zilne t!lak~ om lIJ
dn •• trekeu ~o afzonderhJli:e plo'VHlOleIII ~ .'0'

zIJn ~ roepen, hoe cvoIlr.omenguchikt WIJ ZI D om
voor ODI"beo te zo~en, en hoe zeer WIJ v Orll,n
zIJn nu diekracht, .elke zoo.el.z.lfyertrouteo ala
&el1beheer te w~g brengt. De Dumaotnloep &uo-
nen eOl1 ".akorte" OR de ~on breogen. o~gellfen-
I&~ iii e81ll1 ander gWeelte nu ZUIl! Aff,k'.~oolJ.I
.. at getalsterkte ala Wlli natllurlijke kracht ~etreft

~Iudlen de delTera Olet zulk een ' .. lr.ortll' op clebet:n
brellfeD., dan la dat een beWIJI, dat WIJtot Dli!b ao-
den &eaelllb ZlJUdan tol pruttelell,en dllt de ~uld.t.
&ehreeuwer. al&1JdhaD Z1D kunolJ1 !uiJgtn.

D. nommen ....n Daamond Netn, wellie.-D~er.
dag .ogbl ....oo, tW&llltlQ ona Z.tvd.g ter I bud
Aan het nommer nn deu 10 dezer onUéenen WIJ do
tOlgende berillten '

---- De IIltwerltlDg der Jonglte oonoeaslen *n d.
D.lnJ'llS DD,"d. rWeelt. dat .,.Ie olmmIl ~ de
Sew Rush, welke leden "Dlgeu cjd h... ~ alets
produceerd.n, IIeO. rljJke opbr.llgst lo,erw I'éu
beef 'Verkreeg ID dne dagen hJds tlachtig br tOit
clallDs,Wl&rlllt hiJ m,audeu ~Dg Diet. had 'no.
JPIl Mlo noemt dozlJoen Y&Il4er(6lrJke l' rbeel.
deo op De oona.1t 18 uatuurhJk d. moeite,. Ike d.
luboorhDgwo oDdenlndell om g.tolen len
Uil deo Glan te ba.ngen
&01g8 dam .. liJD ooder du"tie nn m ~Ilfn.

GlilillaD aan het IOrUreu voor de EpllCO h.
Ktrk Op één dag 'ouden ZIJ diamanten tu aarde
vaD £l~
Alweder heeft mell bewIjzen geyouden ,. r d.

meeOlng, dal er IDZUlelMw oud. ,teden ID het
laud ~dolveo hneo. De heer D ebtter~heeft
nabtJ Bloaaahoftenige .0nderlIJkel' k.o Y. oude
rebollweu O.OI"D, ".lt. "lfC¥IQe.nteld .tdeu
te hehbetLbehoord .&11 teoe atad, 4ie lid 0" 'wee
mIjlen Dltlttftk.:.
.lJe heer Kh .. r Il~' zich op ~utoitapan ~dtg

alt diaDl&lltafalager.
D. derde mcketpartij ta'IOUIl Natal eli .p.

koiooIs •• rd laaut geepee1d te N•• R De
partiJ do.urd. hree dacen In werd &OCh111ft
'peeald In de eeme innUlS! maakte de
kolonte 166 (.earvh It W. Jl1uch. Dot °
ley"rde), 'U·I1&de tw_. 118 ('i\} Heach
U) Natal .peelde iledlta..éG lAWIl- til116 ~-

Herh1!.alde malen
ten behéeve der buiten
blad, een GverzJgt 1 te geven van
Aer Paelemente ,zltfmg Vlm dIt Jaár, blij1l61a<lEm
WIJ ons thans van den volgeuden
en zaakitlJken arbeid, door onze
CQurant. de JOUl-naZ tell rt...".·.....,...,.t.

Daar de door het
nomen hills, aan welke de ·YC'C>U'''''.:U,,,"·
goedkeuring gehecht heeft, lfl
schenen SIJn, bes~t de tnogehJkheld, werk.
eaamhedeu der sessie te CWerziftn en In, orde W
schikken Alles te zálen ZIJn Vlj'f.oen.twmtlg
wet~ontwerpen door, de belde .HtlUen aangeno-
men, twee eq.twmtlg vaq, welke nn afgekon.
digd zIJn De drie, die geen wet zullen ,~ordeD,
voor daGde Koningin ze bekraehtigd hefn, zIJn
de volgende de bill op Verant\~oordeliJk Be.
stuur, die op het Invoerwezon en die op de
Kustvaart Een del." k:Iausulen van de bill op
Verantwoordelijk Bestuul' bepaalt UitdrukkeliJk,
dat de maatregel aan Harer Ma.jested.s tdlep,em.
mmg zal worden onderworpen, en de verhou-
ding van de bill op het Invoerwezen en dié op do
Kustvall;l't, tot den handel vlIrD het RIJk, maakt
het nocdzakelijk, dat ook: ZIJ niet ID werklug
komen zbllder de Koninklijke vergnunmg

Daar éene klasaiflcatie der gepaueerdo bills
nuttig kan zlJn, hebben wij die ~erang8chlkt als
volgt onder de algemeeue hoofden van Staat-
kundig, Openbare Werken, Belastingen en
Fina.nt1e~, en DI versen.

STAATKUNDIG

V~rantu:oOTdfltJk Best'lliUr -net oogmerk va.n
dete bIll IS om de parlementaire regerlOg 10
deze kolonie te voltooIJen, door de bewlOtls-
heden, die zlttmg lU het Parlement hebbetl-;- ter
verkiezing bevoegd te maken en door hun yol.
ledige magt van stemmen te geven Z)J voor.
ziet In eene parlementaIre regen ng van VIJf
a.mbtenaren,-een Kolontalen SecretaMjl, een
Prok:llreur-generaal, een ThesaUrIer-generaal,
~n Secretans voor Openbare WerkeO' en een
S~tarl8 voor nangelegenheden vanUnianders
De bill wendt DIet voor, Parlemenuur of Ver.
antwoord.ebJk Bestunr te omsohrIJven, mll.lj.r
heen alleen ten doel, eene gelegenheid tie ver.
schaffen voor de IOvoenng der gebrwkCln
dat stelsel

De b-tll om Wodehou86 tot een Ktesafdee.hWJ te
makln~ - Door dezen mltatregel lB de fiskale
afdeehng Wodehou3e, onlan.,:s ge~ormd nit ge.
deelten van de afdeelmgen AlIwal Noord, Albert
en Queen's Town. tevens tot eene kiesafOpeling
gemaakt, met volle ma~t om twee le. en naar
het Lal:,"erhuls af te vaardlgen De eerhte ver-
kieZing ml plaats hebben biJ de eerstvolgeude
algemeene elektIe In 1873

OPENBARE WERKEN.

• Aa1U;;oapvan den Wellmgtonachen SpOOTIU.g_
Deile maatregel ~gtJgt.-de Regenng om T>p
schuldbneven eene leen mg aan te gnan van
£780,000, teu elude ,au de Welhngtonsohe
SpoorwegmaatsolfapplJ al hare baten aan te
koopen met mbegrlP van de Kaapstad-Welhng.
ton liDle, alsmede de schuldphgtJgheld der
kolowe Jegens de MaatschappiJ van £30,000
per Jaar gedurende twee en.yeertlg laren De
schuldbneven zullen worden uitgegeven tegén
Vier en·een half percent en afbetaal(( door mld.
del van een delglligsfonds van een percent, t0e.-
gepast op de Ja.arhJksohe trekkingen De In.

komsten der kulonltl zIJn aansprakelIjk voor den
Interest op de leeolDg, maar de Subguaranti.
bhJn als te voren oostaan, en de zwvere wlusten
dor liDie zUilen het eigendom der kolome zIJn
Daar de algemeene omvang en aard van dezen
maatregel grootehJks mISverstaan wordt, zullen
WIJ de eerste gelegenheId waarnemen voor een
naanwkeurlge toetsing van d6S3elfa biJzonder.
heden

De Spoorweg naar B08cl~malllfT1llner-Daar
de WetgevIDg biJ resolutIe eu eerbu!dlg adrt8
aan ZIjne Excellentie het Gonvernement ge-
magtlgd bad om £100,000 te besteden aan bet
wtbrelden der Z\\artkop-sektte van de Ooste-
liJke hoofdluue In de rlgh 19 van J:J08chmans-
I"1Vler, 18 deze bill aangenomen en de RegerlDg
gemagtJgd, om alle foodall1ge lauderIJen en
matena.len te nemen en te houden, als mogeu
noodig zIJn voor het aanleggen der gezegde
Unie De magtiglug IS dezelfde, die 8.lUl de
WegeommJs88J"ll:isen gegeven IS bl] de wet om
te voorzien ID het beheer over de openbare
wegen dor kolome

De Spoorweg naar WOTce.ster -Het Gonver-
OeWtlllt gemagtigd zljnde om £40,000 Uit te
geven tot het verlengen dEll' WellIngtonsche
hOle naar Worcester, werd deze blU outworpe#:
voor het verleenen der noolhge tot.
het nemen yan land en
ron te

Aallkoop en ultbreldmg va,£ den Tdegl auf-
Deze bill heen het tweeledIg oogmerk: van
aankoop en ultbreldmg Voor eerstgemeld
doel-bet aankoopeb der besta:fnde hnleo-lB
het (}Quvernement gealltor18eerd om op etrekten
of voortdnrende Jaargelden eene 8010 op te
Demen van wet meer dan £45,000 !)e aankoop
echter zal voorafgegaan worden van eeoe lDspek.
tte eli waarderlllg der hmen Om den telegraaf
naar de DIamantvelden te verlengen 18 de Re
germg gemagtlgd, op gelijke WIjze eene lom
te leanen van Ulet meer dan £25,000 Het
kapitaal zal 5 percent Interest dragen

Het Droogdok aan Tafe1baa~ -Deze Wiet dIent
om den Gonvernent te magtlgen tot het opne.
men eener som van Ulet meer dan £30,000 voor
het maken van een droogdok 111 de haven van
Tafelbaai, waartoe de RIJksreger1Ug beloofd
been, eene geltJke som te zullen bijdragen
De vijf perceuts etrekten voor het leencn dezer
SOm rut te ge,ven, zullen eell eerst1=' last zIJn
op d. kaai en kraanregten, dokregten, haven-
gelden en enttepóthuur De bill VOOI".Gletook
In het aflossen der dok schuldbneven voor een
bedrag van £-1<9,000 De g~beele mterest van.
de dok:lecmDgen wordt gevonden wt de dok~
inkomsteo

Brug O1!erde OranJerwur -De%e bIll magiligt
den Gouve.cnenr om, met of zou(ler traktaat
met den Oranje V rijstaat, eene overeenkomst
te slwten met partikuliere personen, of maat-
schappiJen, dIe bereId ZIJD, ~bruggen over do
OmnJerlvler te SlaaJ:l

De zanden te Port EZt.zabeth -Het doel v~n
deze wet lB om de haven van Port Ehzab6th
tegen de wtwerléselen van drIJfzand te behoe-
den, door op straffe van boeten de praktiJk
tegen te gaan van de daaropgroeIJende boomen,
heesters, boschjes, en vezelwortelige planten, om
te hakken, wt te trekkan en van bInnen een:
bepaalden omtrek weg te voeren De verbo-
den omtrek l8 begreasd ten oosten en zwden
door d. zee, ten westen door BlWly Parkl en
..Jwt ten jlOOrdllD ID eenige gedeelten van
de v.erdeelde plat, Bu.fl'eW'untem, .het dorp ell

dneJAIIIl'
zal mIJn.,.~n"",,,.,,",,,
werpeu op de
pU,lltell

i\lIJtI Wegstoome4 gefIJlllkt
1hUDlson,va4 1<:Jluburilb, eu vour&:lt'
pulenteeroil lColllel.. tI~keu Wltl te
gl'lt' ..elcl Jan du_ 'itl1.d"n UlIJne !,;unluu... l,m. IJltht:ld was,
DUll, dr,_ IlIIJI't1 nr Jau de hij glut -Slechls eeu
moet fliire mijlen vet loepen dOllr oYtlrha.l.,u 0111 hem

een aan- YervolS'}"Sover eeue IQUI nn een vergufllleu
len4~n ultenlfeg, ",,,ar de he!hllg keu -all nn
IS Tu reo lallr gelejeu was d., geheel. unbekeud

behoefte ,a.'ln J •el. op lIebt gedurende esn af.t~n I BOO ell verJ'lll!erhJke ..
'':''''"''.'''''1"1'' alhier, tredeu, fm~t.et:u zeili" I elijken drUil midden sta.mUllln - :\.u at Jill

.UII dut gedtelte.de. \V'IJ(8 Het I 19t Glit b.I"I.11I.m outs: "ppen IIIJ \
d. or d"lo \\ 6_stooltJer we d Jo;' ~.\Vlgt 111" 't'n 'a, g II oubeschr ijtl Jil
van d,,, stoomer zelven ultgesloll)l.g , "'-elk'l o{l dt'III3d"u Nuv.wb"r lJJI)i
gelflgt 4elliAkkehJK op 20 t~n kon :1O!1!I1t)l"al:lllI'i'Olru.:u. 'I.ulgllnJYlka \óór ZIch za.g -
war.. de hetill g bier fu daar DI"~ Z ("e" h~t loou plukkeu Uil

,j,(ttullog~tn van JrlillUlJlell ieder Ijl 11. wld~t!n JH me Igtt: IJle UI'
p-r llug. n:4:'r JHlJ8tautiJ:th.,dCI), I zIJn lutLeht gdul~e Le lV .. ,,"u
ti gteu IS het werk tt'1I ~ ure d b "ek ru ~I Uit t g"Jzen b..-ard'-lrl
Zou ypel m<llIelJl word g'elet op n Ilhl<el~1I hll lall"vedor~. IlH~g r
Jen tijd van 'VHtl~k, eli oi.k weN I stoud bi! vlJ 1 1'"1 tou., uaar Eu
steed uw oneelukk-u ea bilhjke redt I den doeter te ...,uh.ILeD DvclJ
vali het publi-k te vcorkozneu Het I grv. el £ Il in de OD..eu der ru
naam tf! kuuneu ze.:~en, dut er In drie "",.ch ..udeu hebb-n K~w e
Olg luk h"dt p 'lat.g~.oDJen eu uader ",.ot d~ T<>rn.I~k"
elll.tlge klagte h b J,!' hoord De 5toO" ~ m eu ~k" \\ aarup dil
welrirll ~elVoon ..all dCII stoorner, en i&ntwuutdue -" Ja"
minste meeijelijkheid ulJtsllWt tlUuut de Dr LH In"stoue was ~~was~t d II'J b~woot.:
Ink hHtt eli wUI.dthel Ia.ard voor til IJ te VjlJI geu",,1 vrIJ tu waa DSt e u 'llOO I
vla..\'. we~ke t~l ..doel heeft het 't L.at zieb d"ul;.tIl,..l<lettllr b lUg 'lIJ h.t

voorzreniug der ing des trel1J8 te V6rwittJgen, II Il eu "5 vau do I(luute I'e[, ur'·"""R",·n In Euwl'"
de curatoren, daar d.. stoourer, lJlet Illh ndtQul( lUt/elh.!>h.n llaug.llOord) Vall t kon hll

leeraren -oazer kroukelende wl"l!ell Illug vóór de l'1.og Il..n Stald.y 't r -uit at 'z loei kingstochreu
d d Bovel JI<'!UYersch, IU du roede ,lag se m dcu ..~I~lI II t", eus \t~1kl.. het g.' lil lit

meer zegt, oor e d I f v z d dIk ..... 'I W ~Hét t I d P eli 'e.1 m-er dun . ti trein zel eu all JH a IU m tl"p g. IJ ~ ~

Mt" vOOI"1i( van en re- knaap v oris b-ide lij, e bm t.u to; U.t~"~IIl)(II.i door I lUId.t lj Ill.. ZIJU gevolg
on agn, J&!daan op de verl:,"3.dtll'lng mt! e hIJ veel Dl(er Ilut ZI>U kuullen behoord, doch L ol UI' 0 14 gtVilo. vol loóeublik nl
VD[1,SwdJeuda:m, Il te RI vers· \ de vlag t"zw.i~I}eu 1)~ v.agtlllS :Il I I,II.t.Uh3.~UtII '

(wdlk voorstel,met eene groote h.t (lp:l.;l vau fen IOOn Ule d~s Owtnu t d~n lVet~D.4tnppo;hjk!l1l ult-laiC nu
IS aa;upellomen), Js ons allen no'" v ditO .II-n selllchll!(c J1l1..rdeu knu LI'lug'fulle S oUIY.\\e"ll'J:fTl voorl ZOOVd b !rem!lu' het gti,4eutrau VVeHi"t heeft d"e ~\ lj he'Q.,n ojJjtewl'rkt dat de mell.te hebben ~Ij r..td. 't eeu 1!il!-an~l!r3,1r.eIJ LIYIOg.

, dóor de ledeu dt!zes Riu!lso, biJ g-eJeg-en gl'i,e\ell dOOl 'u le I> ard ..". preCIes .tu.., UlCtUtd- brQU en \-J. J~II. Jl geY urlell le
v ~"I 1- b t heL b~n~<I UlJ, l Ill",,1 ·1.,,~, ) lp, UI' 'I ~ .. \ eeldier vergadelJlig geuit. er toe bl "'cJra 'en :J.\VaalWHI" u J sPllonug. ail"',

do curtl.toreu al spoedl • ee 1 I bcJo g., bUIIeli WIIIJ..11 gebtagt Jo. go ptl~rJ"1I II Z Br Ow t t vul~ IDdl ze nuel~ dleuaallgaaud ..
g ~I! an raa.ruUIlIl "areu DaIl IrelUfn e I lo('u uoll~ven. g le gfr,k~u lOUZJII glovt3~bc t.u.k I' 't bllll,eolallJ

zoU vQ'r de fondsen het toeheten, lets met of t'He ont'"0rtLll(eU \"ul"tlekt geeu. vau Afl~ka le 101Iuvl,en. ZII" oven wet .1I.ll;: r"fll:te
lt tot deze zaak te doiln Hoe het "IJ Wilt 8~-d be-trefr. (he muet 111 Loch~u Il odlK dlO bIJ~t" uat h"w--16 uf IS
\:}oor h~n tot dat ell!lle afgezonderd, waldeu liaar '!e dlukt~ \"l1n het \e wa. n" ... zul eu bez glt 1I4~u

I~ weid naar een gescqlklt persoon U1t- opollthouqlom het pUlIhtk Ic g"ru,reu Ut VUjell wJl bleef dUliide rtll.l!:e~ le UJIJI -tH-
Olu, zoo ii.la reeds gemeld IS. met de la ~d ~f,tl'\lIdell .tI I;UI(Jllwe,en Wd.r Uleu WIJll:ltanley-na ""ul.e u{aaDlleu wet h'lIll gesletrn.

d Tl" ~t I • die I Il II 't' uo )f(jell)k f ulle'lIde \"an het we~rvoodezlIlgën ovel e geDoemde onderwerpen I rll ull;eu ..a ..lre, sc IIJu. er geene re ..I
e""" begm te maken -Prot ' Nubie was de \l Ia.rom le~1l I let. n 'krnd faU 7 of Il ranganylka llIet Jlelu b"z~cht le h~beU-Ierui III
-,-~ J t h .L I HUIZ u \"~Ioorlo.en V ..or zw .rt: vrllch~n I(pk trd Uaar d.. beseh..,f, "Hrl -ulU del-e t..

ge~ozeLe an le ZIO~, III \Veer.,l van zilue vele Sp\JtJ IIhllJUodtnktltJ>< <lf 'e< Il 'ffil.'iCh, ,i ve' hhJdeu .uc~ lhn .~";il.V;ljil p.l leleu da:u J,
bdtlghedeo) tot het werk bewegen -Daar er kan "eru"{t rrruu!ere vr Jh< J lalen daar t LIVlll.,.tGUOhe", 1II<I"cf fil ,,~ar !I<ft lt I .. U I'O.H

ecltiter y,at'Uleer gel~s, ull voor 'Onkosteu en VOOI lIaur ~an fe~ lrtk lIach ne ga.flle op ~dcJ"u livcU ~II W II~ ZI!i1.lbh arll~r"rJt
dil betahllg van des Professors diensten, ver. w_t het pu1:lhrk lul wli en IJ IFel1 DI GOFDE ~l!::U\\!': flJ~
eiMht weId, was men geuoodzlfakt. het pil bh ek Ik WO".! Illel biJ, dat mlJII toculuotl.f lJe TH/leS vn keert _ ,.,eu hili vJ" I p11lUI-1II6 t
oo';k toegauJ(tot de voorlezlllg"ljlp. te verleeDen, van 3 III1JI.1IleJvr llt, ft af.;" e~d ~II Jus Rl!.:" wuchl.;o CII' ,,,4 tétulj\t ZJtI te< ed I

teil emda Uit de ophrengst der ~egangkaa.rtleB i uerelsd eli 40 (J()O tOtl uall gewigt h·.ft lltHJ ova d~ t u.. "aal!ill 'ft> I"~<l Hd dUlDt

dIJ' kOflten enz W kuunen thestrI den -DIL Ol' f.estJ:Ltn tJC fl dtlstu:omer 0 I Ir lit 150 atJu. de tee~eu~u V"11 aal UUlilu \\d~aall (lU E, gt
b d;." J vruuw nOli klnd.le I, geleten op vlJf s lal d) Ol I
ragt cu ErOl, 10 Cllullletwat IqoelJehJke pOSitie, gfns !laar blll[11i T"IYurrJ eli WfJ met ZIt'. hw, riJk d.. lt Dgt:re k aSjSenz 111._ Ihe upper

daar hiJ zl(~h all delle reden n~~u eeu gemellgd UWI~I~ vne. \cl [,vVtIl !lw bj J.u millioll' NI ..... él ""8 tOP ~n ZuO0p~.l'ropt mrt
ge~oor te schikkeIl had, doch!" ZIJ het (dat hIJ luvfa u DeliOI{)r~ eli Il.z ~k~r" JItIII e~ ~Ik I~\kr ""~ljvtrtU
ec~ter met belloeft) hem tel ,~ere geze;:,J, hIJ elll nl ..s t~ k 01'~11 lot .Ikoll ....PIlJS, J)ti p~' harlt
k"eet ZJclt steeds vau ZIJUU t4ak op du voor .uclltS lDu;." 'I a b .... ijztul- "llIIlr \IJfilg !lcbd.
&l~ aanót!na.a.illste wIJze' Ab('de~n, "Id ~2, 18-2 Jéfljen ducelijk. Itl "ualJ~ Iol'br<Ooe. vau e'en
Pf nu dcl:o ¥OorleZ1nol"enbean~woorden zullen ~o)\ecl:> a", ~ ~ued"u LQu>I ~'Vll J. eU "'eeu p.ar

~ the,;,op~s hda ...IJ "orue; me~ eeu I paar Loudtrd
aah het doel, dat men Zich gesteld heeft ?-Of II(UlllJelI lie op~ubare IIlSchllj'lu,;.n bewlIzell 't
he~ Diet wensehehJk IS, dat me~nwer op weten CL)!~l tESPu N lJ I~N'rl ""'ah' JUlI. IIdel1 eli du ze",J ..u IJ 81 lOpis,e eli vVQr
scl!ta.ppehJ~ WIJZOtrachten zal om de schlJo IIIe h:\IHlu IItf ludl"e duur"" dilll) IU; alle lanUHl
bare tegéuStnJdlghoden, die d~~Á;struuomw eu under de ~UII - Eeu sp,,! t 18~r op de maallicha. •
vobra.1 de IGf40log.e (dlO slechll8 eene botrek- AST! VRU.\H TSELAI:.rJ jJt'IIJke Iu.Jd~r stal'"IL ,le l'¥uOJi'Olau, de \\ wkdltr,
kehJk hedendaagsche w(:'tcnsc~llp IS) hebbel! Alm den &daJ.t6ur kapl tllal Ill' kat'1 ual Z ei .\{elk e..n fr",!g naar flU.,

J. h I h b • al t keI<Il, "e I.e prllZ~11' pr gem skL word. nnau et Iq t ge ragt, met do 'Vuorstdhllo" des M Jtlue6~,-lk Ileam GC YrIJheid om d
B '''-' k Voor elkd onden emu g w~rut geld g i.on en geld14uda te vergehj en en m Q.fcreenstemllllng uw bl.J dell sl'hr Jver J IJ R t1J III .oHcvlQfd Z..-aar als ida ibela.su Igell .ooral op
te brengen ?-Dat alles laat iIf aau lUeer be· stuk, .0118 mede",eJcpld OHr d.. \ J .1., cl d kk ..... I kk

.. b d I ë, D zal wel doe~• .o1U ons v.n tlJU tot tlJt!, eeD el IDIUultutilsn ru e I iWOLUeuZe zoo gem.. t
voegue eoor ee aars over I (l studenten over dat geluIID genootoch 'IJ mede te deelen hJk gt'heveu, dat t 1> al~oflde h~deu ~r z eh niet om
m<lgen Zich verheugen, dat v~r heu thans de (lat ook ,d~ \ rljwetselar ..n behoefte hebben bt k ....11UleltIl -~ lig la.~eri zltn we ~o arbeidende
we,g. geopettd lB, om ook In dl!~e ngtUlg hUll dere keltlll8 VIln deu IUlrd eu de atreH;.IDg YUU klas'eu weer ttl UH:!'r h~ deel b40Ull'n un 't
yeNtand t~ verrIJkeu met de~ kenul;:! van dl~ uoot&cháp~I" beo, ~ fetle du aarue 't t5tlUejj van d" 'oou.u lti algb-
dUlgeD, dij vcoll~l 111 onzen t d onontbeerhJk EEN" VXIIDID vU' meeu ,-wLDstfn. we v~er pah<><lna.ofAIInded
ZIJ~ tot huqno vorIDlIlg -WIJ l4lemen (Ln hUll- houJollJ Yuur 7.lCU hlOldel{, "'peJell ~ha[ls 1(0t>Ot..u

dour geOOlpIOlJ"t:lueu ell werklleJ~o,-K\)llleD Wit
Deo naam) 'yoor ditmaal o.fsch~d, met onzeQ. ewJelijk ..au li" uuJ,r.lt) tie I", dl1u O'lSpeu en
dafll toe b,ngen aan allen, ~di~ hiertoe hebben we 't paUp.-rl. IJ~ welk! "lir "fu~lUend, 't lJ.aulal
bIJl:l'edrage~-Correspolldent ' Aan dm J?(daJ.lCI.{I alillen eu h I,JO.ftJ~.u ,et! K"lfinoer dlan .oOit-l\u"

::If Jllheerr-ik neem de Vrijheid zIJn de go~dereu dez~r w~reld ~er oog~hJk verJ~et.J
uw blad UllUde COlllHl~S!lIP, door de Jollgst~ Sy SOllJlDl"e IJ d'll bez Iteil Jil t~ dau &IjJt're ,-~n dit
ge.teld. om eeu BtlgrafeIJ18fofllluherlie VP,·rl,.rdli,.,n. zal wel zoo bhJVt n to~ 't tlnde lV.n de Iwereld "laar
YrL,;en w:Illr CDWlluneerllct formulier OllJUI~ttS 't le hc\\ereu dal. tertlilJll'fl:u de~l Villi d\)
ZIJIIvoor het publiek \ elell verlangen er natie gertl"_u 18 e Il and"r ned g>duit<l zou "ez,n
IS\vellschd Jk dat het wnder langer wt.tel Indlt!n WIJ IIIj"ldaad-~1 Jlt d" thllJver vall
geeU predl.klu:~tb~relkt kau worden, ID gebr1lik Sihyl VIf ell tWllltlg J'U~ll geleden ver ekerJe--tw.~
worlle natltn \ 9rllJ611 de J{ Jkell eu Je Arreu-dan laat

Ik beD, enz. t Zich tvch n et l"och"I,I. dat d~ rlJktt naIl"
verreweg de talrlJk.td In. HI!kJ.owïln deu un
va.tI Oll!ldeleu t"t 't nrt.ch.ff"l1 hP we"rder uf
IUlOd~r It~clll'ri..UOt-18 t ~ecl -ran~,*n Oyer ~rookl
he ft Er IS gOtn kta,.se ~I~ Ulet lie~er af lS dau
Ze placht le Zijl! , ~eell kl4J:il<e1dIt. Il~..t gHettU IS
Vragen we tlUS of Eru.itlud th.u@ ~IJUluwUU1!lr1j
bder ondtrltuuJt i.u \ IJOg Jaar gii edell-.tuo Id
t antwool'f Jl Bn wat uuk lets J"1Igen Wil, al
"ergeet well t te ".ak ltbt ond<.h,uut "c tw e-
maltu wc~r I" 1821 bedro~j d" .olklllll lU. I

En"elaud eli W"I ~ 12,00(1000 In Si 1 beliep Ztt
blJIla 2300o,o(){) BInven de<uaau we gI'j'ui':eu v.n dit
elluud na. iS echts ._u haha et:UIV,dU~tt"ee 0 uIIdeI!
vuor t:éu 1udl wor e I Z~ Alle K uld-voor 't
nle>reodeel btt~r ulln vl~Jer Hue "I.. VIlU d"
nakoule logen d~r wo:! flltd,," en klt"be wlukeiltl'S
van 1821 b.kle"d"u th«1ld ....n hUlgire """Il Ic IU
de maatsdl;ppJ dali hUil p o"I.oudt:1 I

UIOtIl nJ '''.-Jllige wekt u zuó ftTvol t de Tuil"
b l.khKar Zich .I.. haDd.. wIIJv<ud" IlJ 't ueerlljk
'ODIUltzlcht-hmullI w. nlJ!" wtken ~..I d .. 'Voeu ~
tie "Jil aangebro'iell de liJd 'an relz~n tOllleD,
Ja~rn, Yluehell. z Lig nlelS1Q II III bu&C~llktl droYtu
of wnllig (lUlO \ ... I~. kl... fIF.j mukt e n.. IlIUund. -
ril g ~ W ~lk~ kla 511bllJf~ wt hUil 0_ ea d rdldu '
UlO~tollluprllJ},; up Je z .5eJfIIIJvell pll",,~n ,-mear
't III eeu at vmrJ", 'eq;ell keu Ulet ide IDb8sadill
ult ..h gt Nie, nnd IB UlIge.luteu~a dat gello!.

"an Een .. I<lnll \VIIlOCI"r kali than. ere v6t'1 ''"U Jd
wereld te tien kr J_ell, a 8 \WllltllC gd.den ft:ll

!'O. I kltllJe gr nllxZltltl' Daa.r,~r b.boeD w" de bpoOI.
t Iv~e. ta Jankeu - OU" tu ftou ..ru IIpz.~ht.u ZltR-<_

IU_"'Clltm we elke II1.I'er" Ida58~ als wllre 't 011 de tildelJ tredeu
ru VlUJ el~e hoo;:1'r,,- eli dat z ,I der nel botSIng (Jf

JIllouSIf Zou we d ,0 tot ;;Hem Cl"lllld nader"a-
welnu 't oaatschapp.1 Jk "attrpaB ~ChIDDtD1e~ d~
daling ...~n " hoo ert'. wl.r door rtizlng ¥llll 'L
a;e ..... tut 5tand t< zull..n Lom. D. "IGeen klllse
beo£l let. l ..rlul~lI-lJf " ".veld ZIJU h~t tnUlJ9pohte
van gellot 'Wat. erllJds v"or,.enkd"u W~ weggrlego,
u Ib~os be elkJ.&..lrV!Jor U"f ~ej n \V ~'t "aid '''I
sclwft all~dlDëell -en ge d ,I~ lelleo ~ ,dij; ter be
8cblkkrng :.au mllllOenen-liIlstfdtl "an jdullel1deu-
met alfe denkb.r .. hUlpUlldlldcu ttot ~ell ak~hJke
clrClilat.6 IJlt lIlet al e.·~. Niet ~eeu b"bb"u
ve.! mt ..r p ..t8~n~u goodatu~keliJ.lU deo 1lk.-maaIr
voor UIe gówl~tukkeu kunpt-n ") li fe) JDf'l'r
~ lOt koopto dan vou, heeD J le ~aal e vau 't gelel
IS Iu lhe-or.le .. el 'ermwde,d. III de pctIjk echter,
hd>ben ho. d"rd OOIZlIkf'1I 't t~gt:llvforgeat..-Ido;
resnltll,!lt ll! ...e~,,1:e,".ct.l, I'll k~o Ult" I~el:r weL PJu
speOle g<r(.l_n kl"1jtieu. daB ill" dtn g~ej"u 0114.n
llJd"

O'Y€.f ,~ ~eh'el-aldu8 ftesiJuIt 't JIY M.d Z JR

O"rerzlcht_z.al de te!(erllnUlih~i()'-iltEI d Uil ou£"
Ul~SdappIJ ~t'n Fr-....8Ulrett talUot I,,~ j"lUUtll
bevr"dlgeu M~iI.C\'le be \1'J l.u t "u rstéd ...te,
of de Fnt.D$Cne~.xwhl!t ow;,wh ecu h I op iUl.rde
zal kuoufll. bereI! eo

IotuasclJen kumL 't utwathrl...md t' r. ,ulk een
bhJJlJoedigeu tooll ~ h..,rétJu1~laau r etn blad,
dat onge..-"r wfkeblks py.h.lII. me.. t.o ded •.J1 heeft
no ••detifA from Wll1lt <if J>IQpBT j. Jl ot .. deat1t.
ft om "a~wu." ID t ha,Je '8Jl uGQU J 'e
C'waJ"tekeetzl!le nil de m~a.l,e te d u ZIen, tOil
ge.la nIet; mlH!ljé.b,k .trool. Om lirol( op ééu pun,
te WI,,:.eU:-Zou Wttn nl~ ~a. en, dat Hl dlJm
ntzowtlr ~I 't BOlch. volk t..,U1"lfcn Z<lUdjct:
lan!;. deu, ltlfG, In Z .. IU!f.rand, of RU '.L.ago
MagItlOft f WI!' IeU de .oln~n 'ft lieu '"Urn,
dIe 'c thull!bl Jyeod It.>iClca '. Iii 't hoJur~
II ctooarpJtti" U1I lII..ken.-'

Hu,iBb!ltastil~,8t#,~t,- :qozo
voor nog Qlln J~r voort

31 December lSr J ~iJ maakt
iizii!liilf1!enen btstemt de opbren der

hilt verminderea lab ke
eerste klausule •

oorsbeënkeli ke wet, maae m
UIIIl"~"UI" wet In stand BIJ de tweede

alle huizen vrlJgest-clH, -dIe 10
n""IIJULJl{ dagen onbewoond rz;1)Uge

van deu Isten JultJ l872 tot
873, mlt$dnt de e,lgenaar binnen
bet versohijuen der belasting

U""lIP''''''J1'''to: objecteert EentogehJke vrijstel,
huizen, die sedert de laatste

opgehouden ta bestaan De
voor-net vOQr het schatten

eigendommen, na de algemeene
wd, alsmede van huizen, die bij

mogten ~Jn qyergesla-
ofs~h99n de schuld

eIgenaars voor ~a belastiag, die
Hl~~b,re~,e gebleven zl)n te betalen,

bestendiaende ontheft hen ván de kosten VIlO
Iedere a als va.n de vermeerdellll~
der beiartIDg of de boete, die het gevolg moge
zIJn vanl des huulders oalatIgheld,

Wljzl:!i'mg van de TransportJ c']ten -Volgens
deze bllliworden zekere klClne onkosten, vallende
op den rerkoop van onroelende goederen, als
die betali14 lnQeten worden door deu kooper,
bUlteng~slotlin 'von het bedIng, waalOp tmus
portregt moet woroen betaald De vQlgende
zIJn de Uitgesloten charges -(1) De kosten
van OpllJietHlg van het eigendom, geschIed vóor
en ten djenste Van de verkoopmg', en van Iedere

opmetlDg VIlO het elgendorQ, dlt~ na de vel
koeplDg moge geschiedeD, en de kosten van alle
kaarten en onderverdeellllg'1lf) van: het ptan vali
het elge~dom, tijdeIIs de verlcoopmg vertot>Dd
(2) De post door d~n afslaget 1U rekeulDltge-
bragt voor de KOndlt18n der gezegde verkoopIng',
met te bbvengaa.nde 7s 6d per peroeel (3)
De commlSSle va.n deo: afslager, dte de verkoo.
plDg gehouden heeft. met te bovengaande £2
lOs per honderd pond op het bédrag, waarvoor
het eIgendom IB toegeslagen (4) De vellreg
ten. op <lie gezegde verkoopmg te wordeu be.
taald (5) Het Ilanrop versohuldigde trans
portragt, (6) De kosten van allo akten,
vel elSch~ voor het transporteren van het gezegde
elgendo~,'e~ van de hypothekmre akte. waar
dIe ,oor~omt, en 'Van alle benoodlgde zegelB
(7) Wat door d& trausportbczorgers en agentelI
wordt 1U rekenmg gebl agt voor Qet eil'ekteren
van het t\ransport (8) De erfpacht, die aan
het Gou\1erncmeot op het ver~ochte pand moge
versohuldlgd zIJn (9) De Erfpacht die op het
pand mo~e verschuldigd zIJn aan eeDlgerlel com·
miSSie, k~.rkera.nd of'll.nder Iigohaam, ten (!benste
van keI k, onderWijS of liefdadige doelemden,
zlJqtle g~eno hnur, verschnldlgd of aohter-
stalhg ten tijde der verkooplng -AoPteratalhge
erfpachtgelde:u zIJn DIet vrIjgesteld Alle
andere bedragen of kosthire waarden, met be-
grepen Iq de bovenstaande hJst van ultzonde-
r,ngen, ep dIe door den kooper op l'ekemng van
liet gekochte aan den verk,oopet of lemaud
anders gtlgeven worden .. worden beschouwd als
ct'n gedeelte van bet bedrag, wa.a,rop tl'ansport-
regt moet worden betaald De blll gaat ver-
gezeld V8lU t\VeQ schedulen, waann .de nieuwe
vorm van deklaratie voor verkooper en kooper
wordt otil"cht6ven

De druJ btlu vOur Ult']ocen - Wet No 9 staat
eene som toe van £428.830 148 !Od voor de
dienst van dit Jaar W et No ~4 zorgt voor de
supplementalr~ Begrootingen, £14,980, en
\Vet No 25 voor eene verdere som
£205,9')~ 7s 5d I makende een totaal
£649,1062s 3d

Wet to~ wlJz~f!blIg der consoll<.latUJ '!Ian de lOpen-
SchltJld -Deze wet geeft. magtl~ng tbt het

veranderen van dell lllterestkoers, betaalbaar
op alle schuldbrleven, die volgens de wet tot
oOD80hda£le der openbare schuld, 1870, mogeo
worden uitgegeven ArtIkel 2 lUIdt als volgt
" Op scbllldbrwven, die mogen worden Ultge.
geven Uit krachte van vOOJnoemde wet, zal
lUterest worden Le!.aald naar cenen koers, met
te bayen gaande 5 percent

DIVERSEN

ZONlMGSCliOLEN

Aan den Redaktwr

Hcrroefllll'j der Wet cp Aall-stckeMo
-Deze l8 eellvoudlg eene wet ter herroeplIlg
van bIn eugenocUlden maatregel

Verandmll'j der ']Tcnsschetdw')C11 ~an Wade-
-~ezo bill maakt, dat de grensscheldm.

gen der fi,Ska.le áfJeehng 'tVode hu uso overeen
komen met die van het regtsdlstrikt W odo.
housl!

OJJh<'.ffing der O1lbevoegdhe!d van Kafftrlallld.
8clte piokureurs 611 Ingeschi Cven Klerken _ Door
dete bill worden ZIJ, dIe voor de aanhechtlOg
proknrenrs waren van het Hoog Geregtahof In

BntschKatferland, en biJ deaanhoohtlD~ zIJn toe
gelaten ails prokureurs 111 de OostebJlte d~tnk.
ten, bev~gd vel'kllJard ~m te worden gellnrol-
leerd als prokureut'S biJ het Hoog Geregtshof
der kolonie, zonder betalIng van leges of kosten

SUJelle?$lamSCh8 Leemng -Deze blllldient om.
Swellen IÓ staat te stellen, geld te leeneo
voor mun clpaJe Verbetenn)ren

Gestran,le et< Gezlml. en Schepen - D~ze LIl!
WIJZigt OJtdonnantle No 1 van 1847 en ~aakt
voorzleuuJg voor het spoedIger en meer doel
treffend I/I'egrnlmen van IU de haveus der
koloDie gestl'!illde schepen

Het Dok In '1'afeJbaat -I)eze ISeen ma.at~egel,
makende voorzlerung voor het beheor van het
Dok In 'I1afell)aai en 6mschriJvende \len werk
knng de.- Hal:ncomnnssle

Het In1i('Cno en.-Deze bill, dIe voorzullllng
maakt vQor et beter beheer van bet Invoer-
\Vezen der k?loBle, beslaat zeven-en-twtwhg
bladzlJdeq en lB dns te wtvoeng zaIls voor het
meest bekitlop~ dverzlgt ZIJ IS eon der maat-
regelen, die ~oor de. goedkeunng van l!a.re
MajesteIt zIJn gereserveerd

De Kustvaa1wet -Deze qtaatregel rege~t; de
kustvaart der kolowe Ook deze moe~ aan
Harer MhJes~ltiI goedkeunng onderwdrpen
worden.

U1llevering "an MU3dadllJeT8 -Het oog~erk
van deze lvet IS, om het mhechteru.~*emen te
bevorderen wp zekere mlBdadigera, ,~le naar
deze kolo~lle hn~weken zIJn UIt de territonen
of het ~B~bled van de Z~ld.Afrikaaqsche
Repnbhekl en deu Oranje V nJ8~t I

VOOrtduur 0011 de Wet op de Hoofdwegfrn-
Deze bill Idient otn de wet om te VWrzilm In
h~ aanlejmen en onderhonden dar JIOofd-
'Wogen ~ deJ kolonie te doen voortdurell tot
het eUlde ran ,!-873

~mengde Berigten ..

UVINGSTONE EN ST!SL~Y

'Irl! heeft (Jell .pot gedreven met d.. expedl
de-n he..r Stanl.y-l~gt ~ttU Hollu"rlsch bl8d
daglllad,collesl'0tLd~ut zou LIVIIg~to e gl1l!n
ren III 't barii" <IerAfrlkaan><:be bll,n~ul
WUII "ell \u. kee !)luf-uu·cudo: IUfU-
b.eft d tlDaal de Yenkee de ~aad :lall
gcpaAr(1 eli ElIj!I'land be chaamd lJ..
ne 1-.ew YI)ll. Herald heeft Ketoond
z 10 VRII bUitel gtWOIe vOlharJIIl;r én moed
z;l Olt Icocb"lleD, ril.. 't velhaal I. est vau li'JCI
van Zan2l1bar naar UpJI ?-Zlthl.r eru korte

aan2't'komen V3n SlallJeJ'd w'Hle.v.roo, geliJk bJ d.
• lU"'uur 45 weleelt
•olld lagulaal j Een goed Jaar g-IO!d"n, vertrDk Slsnl.,y
li) mlnut"n hoofd vau een: aau'lell}!jke kUl!lI BIII,lduDr
ou áfgeleO'd :/lall-mg~tetd lOlt Zanzibar uaar Vurau

D .Jaar mo< sl;CIJ VIT,Jeruour !fll ~ I tot
ns wegend", aao dell ooir~r'Jkf" oe.jlr Vlln het oreer
le rallJrn. gelegen. wu.llr d, LI\"luj!&l:!ue lCt'zrltd
de vracht, yertoe'en Om daar te kOl4ell. was

I ~taat l1e" I;.:t lIemakkeltJk Dt! natuurlijke
i..I'....·....r\djj 19 tou 10 cwt talrijk eu erDsLl1{lIeliGeg,-maar bo~odleó

lIel,.: lUIdere zwanllheden npriJ1..rn Mll'IImbb
rem V~lIUJOWB, vO'ld redeu tot verbolget;ht:lJ

uJ:ekomeu te All erlkalln en weigerde hem dool'locht en
13 uur I ge~led Dett! Wel.!frtng "liS i 0 gottd

..fJl~lIfI!l... :bil".,.,.n ..n oorlo~~nrkl&rlqA' Staoll'y "&.lIeh:uu- tfn
10 uv 30 foodall!g op. HIJ 81001eeu verbond wet

den van dfU Neger-koning eli 6pen<Jede UlIIWI'!!!g"U",
-In 't eerst Yas de dappere corr'8~ld.
Ara~)leren 01YtnvlOQllAt Doob leu
hem op 't ziékbed Ileworpen
kaDI telteu de ~llneu Etn
Yl'rschafte aan Muawbo eeu bulaasellde Za!ret~Ia;.'-'"
waarvau bet g..volg waa, dat I:Stanle}".
boudtttnooteo heUl ID deo steek
wallllg. of de aebeele expedllle .. are
ruli:te de zeg-e"erendu Mlrambo OIP
aan Allel scheen vttloren J-Gelukkig
lDmldd.el. her teJd H'J ,lujIt cr lOt
Vilftill tal zlJn-r maD8Cha.ppao le
UOylloyembe wordt cebal'rl.df:>prd. tte
seho vlag geb86dlcn-kort"w.. luik eieo
tegenweer gem&llkt, dat Mltatnb? geen
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I Geliefde Vriendeu,-JDi AAl.oP'~:ete'lijk\
waarin God aDS naar zijn "ijzen 'rad VIln
der aebeidde. en WMraan ik ~~tooe met
_moed qJ_~edenken. hebt gij
bet laatst door uwe beproefde me,clselhrjp
Hhde eeDe heilige UDIlPl'3Ak op mij
wo"en. ORder d~ bittere tranen
:tiélesmarl. w~rin het ge"oel dahiob l\IllJOl'il\lIODU
boog onder Gods heiligen .. il zich uitte,
mij. nevens een WItbaal' bewijll ~an ~we fir••"''''An •••

f!eub6id. een trooat toelre!lprokflin.die miJ
mate beeft venurk.t. Ik kan ~ijzelvell

. niet!ADger _wenhouden van, door dit
scbrijyen. nD er meer hlmtel in mijn
Jltlkomeu, m~iu gevoel van dank! uit te MLN"".,.....
Hoe a!Jlarlelijk mij e&II. terngbl.i~ op die
dagen yall ;Cbeiden en afscbel~.nemeJ1
zijn !Mg. we~seh ik mij in d~ $eest JlO~[lIl~~t8
uw midden te verplaatsen en u ala moot
men handdruk dank teseggen ~oor uwe
gaven Diet alleen en t}et bar~lijk
afscheid. mij in bet adres bij mijn vertrek
midden toegllllJ>roken,maar ook ~oor:al de
"uldigo bewij,en van vriendschap, lIchti
troIlw, mij gedurende dertien irn in
lOOD, huisgesin en dienstwark IJ1lwezen.

Het i8 niet noodig u te ven~keren dat
afsebeida-edree bij berh8.1ing me~ een nntliblnr,~.
kelijk gevoel heb gelesen. ~Gij,ldie mij
"an nabij hebt gekend, die oadet goed en
treruebt, onder voor- en tegen,pDf'd,
Dauwen omgang met mij hebt- gehad
ho'e inni~ ik aan u verbond en bOO. knnt
voel u licht voontellen. Nocb behoef ik u
!ten wplk een diepe Amari pr 8t~8 op den
mijner zieleJag onder nl de sQelOCe""'''''110 ..
leYenstoE!ltll,\d..o, welke de laat8ls weken
teweeg gt>bracht. In de f_tza:al. aan
maal. mij door nieuwe. vrienden, bereid j

den 1'&nnieuwe tot>stl\nden, dnhUs ..."r]d,.-m_
heden of feestelijkheden, kon ik niet "..Jn...teo
lioeyele trouwe harten van oud .ln jona.
en rijk, er treurende W1U'6nin die
meente, waarin ik onder Gods liegen on
)ijke dagen heb doorgebracht, en welk eel~~:lieltlEl

wonde de lot.6esehikkin~ God!! in UWI!

zoowel al8 'in de mijne 'had geslagen.
male dacht ik aan de lijdenden onder u,
grijsaards, de teedere jeugd. die' lit zoo metn~rmilal
mqgt venroosten, leiden en aehta'en en
altobe heb 'lie~bad. Telkenmale dacht
de-"VeJlr~e1lige uren" met' u onder den
hemels gesleten. en lUn die heilige nn'~e~,bllikken.
waarin wij, ~njer Teeden smart, elkander
Bierkan in he.t geloof.

Het ia mij. geliefde m~nden, niet
naar weoscb op uw afscheida·adf1!8 te ant·.. oerden.
Veel is er door u in ,uitgedrukt. wat ik
toeeigerien $ag en wat ik moet toesehrij
de warmte van een ",pnrig gevoel en tl6De
lidde, welke u mijne zwakke poj!iqgen en
dien8ten te hoog deed aeb"t.ten 'eu
zwijgen van zoo·veel waarvoor ik!u v",.,..,11do,oi,,0'
moet "!ágen. Dit alleen mayiki mij met
qotmOOd toeeigpnen, namelijk, <!ai bet
"treven ooder u is geweest ·{lm (IOds wil

• Jlaar mijn geweun to bandelen~e$ mijn
_ volbrengen. Dat ik hierilll niet immer
w~t gij zoowel als ik. Dat ik ala lid der foaat.
scbappij altijd uwe achting m~ltt onde1nden
cn in vriendschappelijken omgang met u v rkee.
ren ; dat ik als huisvricn<l steeds UWf' sma'
vf1)U~denmocbtd6elen,-daartoe ,,hadt gij,
\\~ gebaand.

Wat ik onder u gewortlen en géweest ben heb
ik ~even8 Go Iu tc danken. In dagen van rouw
en smart, toen mijne wonieg doo~ den dood werd
bezocbt, en mij en mijne vrouw Olllleenig lieCd
kind ontnomen werd, elf: toen krankheid sop
het ziekbed neerlegde,~ Taster en miske ning
ona i~ onze wooing lIiet spaarden. hebt gij, t uwe
vrienden, niet gp8chroomd medel~den te b bben
met mijne .verdrukking, mijoe sma.'\dlre d te
dragen en 'mij zoo geleerd de "et van nzen
grooten met'Ster te rct",u)len: "draagt elka dere
Jasten ;" hebt gij door lll'l voorbeeld getoon boe
ware liefde en 1'liendschap, bo'! ware mq che·
lijkheid in bare ,erberene waaltde te keDn en
te beoefenen. • Daarvan £:otuigen zoo vele
bewijzen uwer toegt'negenbcid gedurende ce
jaren van storm en beroerin~. wdlke ik 8ft( er u
heb doorgebrac',t, en I~gen ook Dog de I· atste
blijken uwer niendsobap l'6J] luide getuige is af
Immers, hoe oomiijbaar gij, volgtns u wep geno
"oordee, mij ook acbttet, hoe innig ~ij rull mij
vcrbonden w'sllrt, hoe sterk eeu ba~d pe he, nlle·
ring van zoo vele jar~n tusscblm u en mij,
t08scben uwe kinderen en mijue Idnderen, ook
l"ltl gQlegd.•Iijt gij tocb tot bet laat.te tCHl~e ouw
gQbl"vl!u aan dat verheveu beduse), w«arJ r gij
mij zoo meuigmaal hebt bemoedigd; Da!&lijk,
het beginad valT vrfjbpid dell g~wetens, d t Ik

g~tracht heb onder u te versterken ec waa. oor
wij dikwerf bewaard l.ijn gebleveu van elk der
iu den weg te staan bIj het volbrengen I van
plicbt en roeping. '~ ~

Toen de rD€'p6tem oozer broedé!ren t.'\n eze
zijde der Vaalrivier mij in den mo~ielijklln t ce·
8tTlJd plaatste, die mij 7QOveel kOlJlmer' des
harlen beeft gebaard, h!lbt lI;ij, hoo pijlIlijk ook
voor u, mij molt goote edelmoi:ldi!1beid
gelaten om den weg van plicbt td volgen,
hebt mij vrijwillig laten heengaan en mij
vee111mart bespaard. .Waar dUll 1!~:enII>8U~lt
kleiolt6f.'8tigheid met 'wrenlacbtigil ori!tevreB.en.
heid mij ZOIl hebben veroordeeld. heb'
gezegend en het harte gesterkt Waar llet~Jic)(lil.
heid of zelfverheffing den stap door' mij lZel~O~lICO
1011 hebben vetklaard voor ontrouw
eerzucbt, bebt gij mij met billijke bec:lOnle8l,ÏDII'
van zaken aangetlloedigd Gods wil niet te
• taan. Ontvangt, mijne nien~n, "oor
grootheid vaD ziel, voor dieD edelen &in
oprecuten da~k. Gij weet niet ~ geIn
mij daardoor bebt gl'rnaaU. Te mogen
dellken MD u allen met volle
mogen weten dat I!r onder u gt!en ,enkel
dat mij veroordeelt, maar dat ik in 'aen door
genomeu .tap Uwe volkomen
w~, ia mij een onuitsprekelijk
Mage God, die God, die ona nooit b8l!U ""r, .."..o.
plfa in de dOnkerste dagen. "n. voor
(;énadetroon ik u 100 menigmaal mocht VOClrm.....n
in de belijdeoia oozer 1£oodéen in dankbare
bidding, Il allen rnimschoota tergelden voor'tm1 gij ook io deze dagell lWl mij hl'bt

Ten e&r8II eo liefll~\bbfin,
UW8 dfot>fbeid
nn blijdschap Bij1l. wien ~
ou- 'folk nooit brandend op het hart lag,
bet yreemd en lichtzinnig vindeD~ nillt lI'eiuircen
lullen daarJit &aoleidWg nemeD de heerlijke
'zaak der vrijheid te htlstrijden; jil. ZAlfsis he~,
mogelijk nkelen ~zijn, die mijne
drijfveeren ~t l'6Obt ken nee: en mijn heellg!lan
.leCbts uit erdtlla_pá&mheid" hebben geduld,
Dat Bommig II het afkeuren' eulleo, ben ik mij
wel béwust; dat aná,ren,-"en daaronder vooral
diegenen, di ",leer luide riepen dat ik in de
kerk niet' bt 'b!ijvtll;l-dat auderen, zeg'ik,
nog verder ulleu gaan eo-Ulij un veroordeeien
ovel' eeu sta.~ dien zij zelveu mij hehuen aange-
raden, is li~t verklaarbaar, wa.Jueer men Ideu
geest iu reke~ioj; breugt die de zoodunigou bez~elt.

Ik heb vc)orzeker geen gering aandeel gebad
ia de kerkeljke bew.,}girg der laat:ste ja~o, .en
daarom vooral acbt ik het nocdig eeUlg!zllll
breedeoerig '~e redenen op te sommen, die ~ij
tot den gendmeu stap hebben bewogen. Aller-
8Ilnt moet i" verklaren; dat ik in de verIIII.'verte
niet denk ~at ik mijne taak ill de christe-
lijke kerk' ~eb "-olbracbt. .(utegendeel wee' ik
maar al te wiel, dat er nog oueiudig veel onrer-
richt ia gebleven. Ons werk als .dienaren vila
Jezus is nogl in lange Ilitlt afgedaa~, onz~ strijd
nog niet vol~troden. Ja zelfs d)lrf ik zeggeu dat
wij er nog n~llwelijks mede begonnen zijn. Wat
al zonde toc~, wat al bijgeloof, wat aI verkeerde
begrippen eq gebrek aan een waarachtig christe·
lijk karakte~ zijn er niet nog bij ?DS! Hoe .er
is onze ma~cbllppij er nog van daan om deu
geIlSt ,an J e~us iu hare handelingen te toouen,
eu boe zit lzij nog ouder 008 te tre,u~en, die
hemelsche bruid, die de aarde gelukkIg moet
maken; hoe wordt zij uog miskend tin ma.
bruiKt, die qhri&telijkll kerk, wier roeping het it
duirende bill'ten gelukkig te maken en allt! men.
schen te zeg, nen ! O! zoo groot en heerlijk is
de oogst en zoo weillig de ,!rbeiden, dat er niet
weillig gtlloJfsmoed t.oe vereischt wordt om op
dat ,tlid, w~ men met trouwe makken zoo lang

, gelukkig hehlt gearbeid, op hooger. bevel de
Bikkel neer ;te lejrgen en zich elders, 'op een
vreemd gebied, tot den arbeid aan te gorden.

Diep heb ~k het gevoeld en diep ee,oel ik het
nog, dat wi, voor elkander in JDenig opzicht
oumisbaar W)lren, elll~r zeker lou. mij.~e moed
hebben outbroken met eigen .haud den band-loa
te maken, di~n onze 'rmeenaehappeliik'e roeping
en belang gedurende zoo vele jli~en steeds u'l<u.

wer tll8Scbeni ons hebben lUllIgehaaid, iudien niet.
God mij daartoe had gesterkt. ~

Uij weet ~het even goec1 ~8 I.k, hoe diep en
smartelijk .. ij de vereerende , roepstem; 'onzer
broeden; alh~r trof. Al8 een pijl door het hart
gillg mij dat eerste bericht. dat mij op ettns de
mogelijkheid voor oogen stelde, dat. he~ "elligt
Gods plan kon zijn om mij weg te nemen \lit een

." . • dwerkknng en eene omgeVlDg van 'UIen Oil waar
ik mij zoo gelukkig gevoelde. Dat mij zulk ver· :
trouwen Yan

1
8fln vrij volk. cn zulk e~ne eervolle·

onden;c~idirg, die mij even ongezocht als ~u·
verwacht te, bellrt viel, niet wein ig' 8tr:eeldo, •
behoef ik ni~t te zeggen. Elk menach VBneenige .
ambitie,-iedl'r, die zijD vaderland lief btltlft en'
belang stelt in zijn ,olk,-zon zicu daardoor ver.
eerd gevoele~. : •

Maar, af~zien van de ontzettende veraut·
woord"hjkheid en de Yell.' moeielijkbeden ver.
bonden aau ,de eervolle betr'lkkiug mij aall~
boden, warel' er toch vele red~uen, die mij in
deu Wl'g stouiieu om liet finaal besluit tt! nemenr
Die hier op t~ ~O!Dmeni~ niet uoodig. Gij kent
mijne opvatUng nn de godsditllist en weet llOe
ik haar bes~hunw, wel als een \'ooruaam_b~t
vooruaamste zelfs-maar, toch altijd maft. als
één elflmeut onder velen, welke dIl groote ';pvoe.
ding der melll!cbheid t@tGod uitmaken; eu hoe
ik mij altoos heb beiJverd u te leereu iu;p;ien, dat
de goJMdlensvals eeue beiligellde krach t niet kan
wordeD afgeseheideu van het leoren, van tijJ\'lijke
zaken. In den'weg vau God ligt ool de stailtkullde
begrepen als een der middelen, ~aardoor Hij \')IIS

'1'ohnaken wil; De staatsman-zal hij eell staats.
mau!ziju-is ~U8 uit1t minder een dieuaar Gó Is
dan dt! evangllli"l'>reJib,·r. Zijn wlJrk., zijne rOIl'
ping jg niet ~inJer ueilig dlln die van d(,11g'Jds.
di~ltstleeraar ~Wel voert de~e roop'in~ d"n menf\lch
langR geheel bijzonuere '''''geil, plaat.t ZIJ hem, i,u
elgeuaardige verbiudt(,lJi~ met omstal1Jighedcu,
zoodat hij, bij alle getrollwb('id:\au begins[iljln,
den cisch der,expedielltie of raadzatlwheid in al
zij le ll:estrcll~h~id moet laten g"ld&n en, il. sckfjn
alt!1(l11,$, de vbon.ichtigheid der slaug meer moet
volgeoJ dan d~ oprechtheid der duiven. toch blijft
het waar dat hij, di,dn den volleD lIin des 'lVOOfds
eeD staatsml\Q wenscht te zijn, onvoorwaardeliJk
den geest ~aDiJezus moet omhelzen ea getrol'w

! blijven aan zijne begi!lsel('u eu lesslln vao diepe
wijsheid. ' ,

Met deze ,Peschouwing bad ik dan ook vrij.
moedigheid ~1Il, iu het neêrleggen vaD miJ~le
betrekking o*der u en bet a:\nVll:\rdell un het
ambt albier, l!lecbts eene verwisaeling vnn werk.
kring te zien' en geoue veraoderin'( van dielJ8t.
Nog ben ik' IGoda dienaar gelijk vroeger, llog
reken ik mij ~Dder diegenen, wi~r taak eD voor.
recht het is b~t rijk van waarbei4. lietde en JIC.
reohtigheid, !let rijk van ~n8 te mogen helpen
opbouwen. En, heb ik Da al den gewijden leer.
atoel verlaten Ivoor den pte8id"bts.zetél, wat zegt
dat, waar ik! in elk geval Go~ dienaar ben en
eeu beilige taak te vervuDen heo 1

I
Bestond er] alzoo geen vrees vaD het heilige

voor het onhelligo te verwisselen, en geen gewe.
tenll*-aar 4at ik. door zulk een stap un beer
v~rlaat om ee~ allderell heer te gaan dienen, dan
mocht ik de ~ele gewichtige, rrolmen niet bnol'.
gemerkt lateG; die mij dJl'ODgen mijne twakke
krachten te Wijden aan het yolk dat mij rier.
Ik mocht niet' blind lijn voor een" sprekend tee.
ken mij doo~ God gegeven, noch mij afwen.
den van een wfeg mij door Hem geopend tot ~n
ruimer a.rbt!i~veld en een breederen werkkring.
Té meer ik overll!igd beo. dat het eene
hQpelooze it om bet Zaid·Afribanlobe yolk
te noom en godsdienstig te ma.

maatschappeJijk_ toe.tand te
- oobebouwde.n bodem te

werkeu, en die du akker
een even bela.ngrijlt werk ~ die
legt. Ondaukbur u ontrouw

UjD, die de fgePÏDg Diet vo~
Det~WlIl: aanvaard" die hem luIk een

~ I

ner.
Gij, mi~ne v~i~den, weet hoe sterk inijn gevoel,

op dit pu ut spreekt en znlt u nog heriuuereu, I,

, hoe ik u, me6igfnaal, met .al , den gloe-d eeper,'
vuriee v,jderl~odsliefde, heb trachten te bezielen
met "het ,evoe1 tan belangstellieg in ~!il toekolQst
van OU8 ,ad"';latld, dat iu mijue ziele brandt,

-1 iS'! L. al

Mt!t alle~ ootlho~d 4urf ik beweren da~1)I.tImUler
mijn ,ertange~ Wall de eenheid on grootbeid van
008 volk ~e b~votdereD en mijn aandéttl te IH~men
iu het vo;rtnen vau het Zwa.Afrikaan~ch relke-
karakter, Dat ~verlangen muctt. ik' ten deele
ouder 11 bevredigen, maar uiet io gelijie mate !l.18
waarin bijQf '~egenwoo~dig~ betr~kkin~ ~e
gelegenheid a~n~ledt. Wilde Ik derli~lve Olik In
dese mijne roepilll[ volgen, dan mocbt ik de
gelegenheid d~attoe niet laten voarbijgaao. !Zel.
den tocb g~rl bel; dat aau iemand zulk eene
schooue :;..l~l!~eid en invloedrijke pa..itie wordt
aaugeboden 0ln uaar hart-elu8t een werJ;;zaamean-
deel te nemen iu de lotgesallen nu ziju volk. En
het zou ziju eed vrees t" verraden, dil! ik niet
gevoelde" eu eeue zwakheid waarvan Ik mij niet
bewust ben, had ik toegegeven aan den aandlraug
mijlls'ha..iten Gm liever stil te zitten ouder mijne
vrienden dan mij bloot te stellen aau du stol!men
van het politieke leven.
Dan mag ik:niet ,erzwijgen dat mijne besoe-

ken, in het v~fgaande jaar aan de , Z. A. Repu·
bliek gebracht, een diepen indru" op mij lieeft
gemaakt;" Ik wil niet 8p~ken VaD de aehoon~
hedeo en natuurlijke rijkdommen van het l~dJ
waut deze beid~n vindt men, hoe"el 'gewijzigd,
ook in de.kolonie at8 men er maar hart en oog
'foor heeft. Ma.r des te ml!8r ~Nrde hecht ik
aao bet Mt, dat ik hier-voor het e&ret~de Oracje
V rij staat 'wall mij ~oen eoo . goed &II onbekend-
mij 0 natiollaal id~e, zij het dan 00\ nog slecht.
in de ki~m, verwezenlijkt zag. Ik ben nooit
anti- Eog.llMlb· of ·anti.HoIlandaoh gow_t e~
hoop het ook nooit te worden. Het ioede hoop
ik steeds in beiden te kunnen waardereo. M~

,i beu eel! Afrikaan iD mijD hart. "Al of Diel
republikeinach te ziju ill ~ijlaak. Bij den soeHen
loop der biescb:a,ing richt zich toch alle 8taat-
kunde op hellzeltde doel. Geen monarchale ol
r~publikeiulcbe regaringuor.m zal bestaan, zoo
hij zich niet naar ",de behoeften en eischen des
tijd8 rpgel t.

Onder elln vrij nn onafhaukelijk. volk, dat ik
als mijne I~ndgellooteu b.\pd en hvt geef, heb ik
het nationaal id"" langzamerliand zien onttrikkelen
zooalll hilt :iDeene kolotJie' nimmer .erm~ht. Ik
!tcloof vll~t dM, zij het ook gebte~kig, bet
nationaal idee van Zllid·Afrika op een vrijen
bodew mqet out'kiemdn, zal 'het voonpoedig
_~nsoel opwassen; ItIdn ziet het bijyoorbeeld in
het feit, d~t, terwijl J;ll\tionaliteiten lang in de

kolonie blijven v()()rtle~en en ~ sterke á'oti·
pat'llén del vormiu~ vaf' het volkskarakter erg
bdt>mmeren, zij 'in een staat al~ det,;e sDel
verdwijne~.

Zondor :nu 'een gtlvoel van' zelfverhefling te
koesteren, : dutf ik van mijtelven dit gelooven,
dat ik nieits \uriger wemcb en ook tot nieta
mind~r OI,b~kwallm ben daa om dod te nemen
ill het legg~n val~ de I(rondslilgen vau het tQe.
kowstig vrreeuigd ZUld·Afrika. Eo dAArtoe
geeft mijue tegenwnordigJl betrekking de scbooo'.
aLegelegenheid. Aan bet booCd te staa'n \'Iln een
vrij volk, dat onder kwaad en goed geruobt toch
eerbied verilicot um rijn mood en volharding;
dat n~lk te mogen I~ideu op d'l baau vlm vooruit.
gang 011' bell<1len roet meerdere 1tt>£Je tot lIet
vaderland ...... ik keD ~een scllOOUertl rocpin'g.
Of Ik Il 'al' \'olbreugen kau, zal dIJ tijd leereo.
Z~cvee~. ecl!iter ~:.cet ik, dat dezelfde iJief~e tot
mIJn vod" dIe mIJ deed beslulteu bet prsldeut.
sclmp te aalJvaarden, wij ouk uopon lIal da:\nau
afstand te doen, iodien het bllJk'tln maq dat ik
de rechte mau ~r hiet;·voor ben.

, Ziedaar,' mijne vriendelI ! eenige "der voor.
naalDSle redenen, (he mij be"O<7('o h!bben' TI te
"erlat~ en herwaarts te komen~ Ik zou IIU DOg
kunllen gewagen vaD de sterke tendenz of
llelgiog, die de, geest der eeuw opeDbaart tegen
het bepaald kerkelij ke dat te eng" is (en bij den
dag nog enger wordt) voor een breeddIl aa.nl'lg
vaD ba.ndeltllnen eall ruiwe gee8tesuiting. maar
ik zal er liefst vau zwijgen. Ieder die inziet hoe
wei(Jig de bedelldaags('be kerkvorm beantwoordt
aan deu eisch, dien de christelijke geest stelt,
zal het mij moé\Cn toestemmt!n, dat dezelve D\et
genoeg speelruimte laat voor eene gezonde t'n
kracbtige bandeling. Het is mij .DU eeumaa
eigeo, dat ik geen stilstand duldeu kan er" bad
ik ook al voor mijtelve een n{je baan gebroken
in. de kerk, tocb bl""f er nog aItijd veel w"t mij
stremde iu mijlle handeling. De kerk is lang,
maar het leven kort, en waar, op de korie
levenabaan, voor den menscb een weg wordt
gtIOPf'Ddtot eeue meer bevredigende handeling.
mag nicUJaDd het oog er ,oor sluiten.

Weerhield de -rees mij niet "an mij~elven
bloot te stellllDaan eene onbillijke verdenking van
ijdele zelfverheffing, ik zou Dog kun~ên wijzen
op den toestand van dit ICboooe land, tie onJDid.
delijk. hel4iening vereiacbt eD "el volgëns begin .
BeIen, die berekend zijn om alle partijen te

~ve~nigen. \Vielben ik bewust dllt er manne[\
kunnen geronden ",orden meer bekwaam dan ik,
maar de' 'fraag WM of Zij te bewegen wtbn atb.
zeIyen teu dienste van dit land en._.olk te .tellen
Zoo bestaat er nog menige anderi rede~, die zich
wel laat vermoeiden docb liefat Diet'laat noemen.
Hoe dit eebCel"sij, ik heb den .tap genomen en
zonder eenig 'footbehond durf ik zeggen dat ik,
bij alle smart; en 1e6d die het mij gekost heeft
er nog geen ~nblik berouw 'faD gehad heb.

Steeds zal ik aan mijn vroegeren werkkrinl{ en
&an u, ,mijne gellefde nienden,' verbooden blijven
met de'hei!iPt~eD teederate baudeu. lilq bij al
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STATIONS.

.', J.

6 47

---1-

u. ui,
a. m.
7 16
7 25
1 63
8 21
8 61
9 23
9 46
9 64

U. m.
p. m.
3 40
3 60
4 20
4 5~
li 2:1
5 67
6 20
6 28

VERTRRR ~ i

Kaapstad •• .. ..
Zontrii vier .. . • 3
l)'Urbau Weg •. 12
Eersterivier .. 2C
Stellenbosoh 31
Klapmuts •. ., 42-
UI.' I'Mrl •. 49
La.dy'Grey Brug 61

AÁ*KON~T: '
Wel~gton.. •• 68: 10 13

TERba,,

DOOR DE VILLIERS

26.~Klapm,nt8
DQ'J!;J;on,'va1l E. LaJndsberg en '

STATIONS.

6 0

Il. m.
a. m.
6 SO
6 48
6 li'S
7 21
7 66
8 26
8 M
9 ]8

9 ~6

II. m.
p. m.
S 0
3 18
3 28
3 51
4 25
4 66
6 42
6 60

DOO~ DE V!LL1ERS

2.~ P84l'~ Vaste- Uoelddrl3n
(l.zn.

vl!ltTRRK:
Wellinllton ..
r,lIlIy Grey IIrllg
.JI.Krl ..
Kh\fllhnts ..
t;t~tieli bosch
Eer8t~ !lil'ier ,
, l)'Udian \v I'g
'Zout ltivier

_" NliOMH'I':
KaapBhd

7
9
16

"1

27
.: 37
.• 46
~: (J(J

•• 68-

;\1A ANS \"EltANI)gH INh EN.
I, i,
I I :

Augo ~5, Laat~te K wartipr, 911. 48m, namidd.gs .•
S-pt. $, l":QOwe l\lasn, 2u. 7m. voo~lDlddngs.
Sept 10, EelRle K .. artler, 3n. 17lD. )Vo.ormiddags.'
Sept. t 7, V III le Maan. Gil. 1~m. voonDlddags. ',

;

,
:MARKTPRIJZEN ji

1 • ~- J
Van den 17 tot den 20 Aug. 18~.
: , £. e.: d. £ II. d.

87 bs;; Aardappelen. p 3 hOB. 0 4 ~l - Ol 17 0
~ leg. Azijn, pt'r legger 5 12 ;0 __ 6' 0 0

4~ Ibf.Appelen, •• 0 0 61- 0 0 51
461b, Roter,)':lr lb. '() I JO - 0, 2 0

I E,jeren, per lOO IJ 9 '8 - 0 11 ]
60 bs' Havel'i 0 7·1 - 0' 7 1

r Hoenders, per stuk 0 1:8 - (J- 2 0
26 zat. Kaf, per lG 7.ákkeo 2 5 ,0 - 2 7 0
,~ ~ Koren; per 3 bs. l 2 10 - I 3 8

I Lillloe(len, p. 100 0 1 18 _ 0 2 6
3 bs.: Miliea. perS bush. 0 17 ;0 - 0r]7 0
90 lb; Peren. pt'r lb. .. 0 0 1«- 0 0 fl
28 IbJ Penik'en, per Jb 0 0 i4 - 0' 0 ó
SS lb Rozijqen. per lb. < 0 0 12 - 0 0 2
60 bsl Rog, per 3 bnsh. 0 II 'lil .:..0 n 3
U,7 bli Uijeo,:p. mud. , 0:1 0 li 11r _

Zatnrdag,
Maandag,
Dings~&g,

17 Aug. ·6
19 do. 0
20 dq. ~3
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