,1';' "",' ",
, I

i
,

:
i

!
i

-.1

i

SOMERSET ::WEST.

--dar ~~tverltooping
"

Voorqetting.
• VAN

HEER JApOBSOHN.

DEN

:

FIJNE

en Fauq
Goedel:eD, Kruideói.ra·
waren, Meubelen en Huisraad, een Fraai
Voorkamer
Stel, Groote en ;tJitslaa.nde LPO of
Eettafel,
EDkele en Dnh},jile
Ledeka~ten,

Nievwe

IJ, A.s.i,
",

'

......

• ~,

•• '

.'~

t

I

'P~ra~n

opgebmgt,

,

's

10 ou. PRECIES.

VOORKlDDAGS

:

Zal wa,fdion verkooht;:-

Na het bovenstaande

GROOT, HUIS, aan :80merset West
Strand, met Liberaal BOflUa, en terzelfder
pt.atSfl, omtret1t 50 Platen ~ieuw Gegalvaniseerd IJzer en een MnW Sparren.
Een

in he tDistrikt Uniondlile.
en de aandaóht van :koo~rs

zijn ingekOcht aau'
zijn in zeer goede

2' Mei ~s.,

Op" WOensdag,

'2 en 3 jaar 0,0.1'
do. '
do"

'Palal~.leD,; 'do.

TafeJl&Jl,'lpen, Ladet.&fela,

ALLES ZOIfuER B~SERVE .

1

lE;
,.zéls, groót eo' ~WI;.~

Matrassen.,

Chiffonieret!, 8Childerij~
Aar4ewerk, enz.; eq..
BeDoOdÏj{d~eden yoor .een !'I~rs,'
eD .4.1gemeen en Winkel, GI~n
~n,
U,tstalkasteD.

;rOL!lfI1'O' en

P. A. LE ROUX.

B. M. ~E1't~OY,

200
50
12
6
" Trekmerries
2
. eti Trekpaarden
10 fraaije Varkens
1 Do.
;: do.
(~mest)
1 Bokwagen
1 ppon !tar
1 Bpan Trekgoed compleet.

, "'slagers.
,.0. Elfra Vette K
3t. ~dra Vette
1'8 Groote htte K

KOLONlALI

PUBLIEKE VERKOOPING
V.AN KOSTRAR"l

VOORTS:
Emmers,
artikelen
______

Vaste Goederen,

'

i '

Graven, Pik~e*,
eli vermeer, te veel Qn}iw melden,
S. D. NAUtiE~ D.zn.
. 1.E'

V

~.R!JER
zal, verkocht
word~ntvoor reke':mng ..an dan heer J. J. 'l'a'tJlLNlUH:
400 Extra Vette Kapater Bokken
100 Do.
.' do.
Ka.apsehe H4t$ls
•
·25
do.
Ossen en Kot:ij~n ,
,OW !Aanteel Merries.
i c ,
'~

j

iPO.

'trl'~ne"i.~e.

t~t;·

'~

t

Wo~cester.15Meii880.

i

'

W:t:LLINGTqN.
i

";

t. &tltr. Vette Sl.~t- ea Tr:ekessu ea
~odJn.

:'

,

,

Op ;Vrijdag, den
D'.lDEriIlK

lilA' AANKOMST

J~l'lij IQeO,

4

VA!j DEN ~.BSTBN

' ':
VOoRSTEIN OMTREK: VAN

!

In den Insolventeu
Bóedel :V8n JOHANCAREL
WINTERBACH,Struisvogelkweeker, ens.'
E
Ondergoteekanda,
behoorlijk geauthori{) <seerd, zal bij Publieke V~illing, ter plaatse
'zelve,'
"

!

,

'S VOORMIDDAGS

Verkooping

bouden

<

~6Mei I~O,

OP. Woênsdag,

11 UUR,

:'

van de Plaats

KLEINPONTEIN,'?

'H

-

,
DEN

Koud Bokkeveld; a.fdeellng Ttilba.gll.

•

fit!
I

IN

lallea werde, ~ers~,af&.,

: DEVOS&;~N::
i
VendlÏ-Actma.

i"

'

Weeskamer ~n Trustmaatschappij.

I

Balies,
scheidene

Af8lag~r.

met, den, aanbelendenden
Gou.,ernements~ond,
bekend als " D~ KIEL,"
groot omtrent t700
morgen.
Dit Eigendom is welbekend als .een uitmuntende Graanplaats en zeer geschikt voor Struisvogels, daar h~t met gering ...:I>osten geboeI kan
worden ingesloten.
':;
i
G. W. STEYTIiER, }
Gel.
H. CARSON, .
Curatoren.
H.J!a'U('X liAllij)u.n, ~!;C~.
Vendukantoor.
Ceres; .
10 Mpi 1880.

:rRi!IN,

Z

AL bovengemeld
getal 088e* ita Kloeijen
:publie~ worden verkocht t1i~ de Markikraahe
Wellingto.n.
.
i ;
i
'"
ALBRECHT
'REROt.D.
Wellihgton, 20 Mei i880. .
;' "
;

J.; FRED. PENTZ &;Co., Afslagers.,
.

l

,';

'.

.~

..·i~,,!, 100

~
zn.

.

i

"

,ltli~.

,

,

..
~
~
:,!

,', :'

.

"

,,

(allll1~ingek.éht

1_,

worden verkocht,

Zaturdag, den
's
-, Worcester,

lI'Oa9BNS TIIN

,

"

THERON

~~----~--._..._...._.._..--~--._..._..._...-...-..!

de' tieste

Zwarte Kl'ip vao

:',

'-,I

"

I--"

kwaliteit

IN VOORRA'AD,
,

--1.----...--------

• II IlitgtlHht~ hds, ••m~#1'1IIII el oa~e.
leer., fU !
, jur.
41
4.. Paadea
,/'ti•.

I)

Siroml,ootrll
,Li, je 'tertrek~~D vali
,
Kaaps ad 'HIRI lJ01ti!e11 om den anderen
Dill~sdA!I', ",ia lofl1deira ~i' PtymClUth, le Sint
Helena en Áscellsilrlj oanjeJ,gellde op bcp.lllde
'lu5o'cbelltijrlell.
He'!), rkaarljt""orden
ui~~ereikl
tPI<H
e. Il~ VOl mill," rine V," lO percent tUfscb"n
EIlj!elalt4 ell'd~ Kl\I1pkololll,e en.Natal.
',
]lei .-l:xtra
Maálboot,:DUART
CNSTLE,
,
Kapt J. Df'\VDY.:;·
,
~Mei 18.--DUnLIN
CASTLE, J.
J'fFRIEII,
'RN.R.
j
,
E

n.

.JNDERSON
------~_.

& ~IIJRISON,

-_.~-- -

DE-,lIE~R H.

l'

-~_.- ~--

Maandag,.7

de Ondergeteekende
•
en Paarden,
die uit
'
nitgezocht
zijn, en met
worden, Publiek doen vArknn"'"
Station.
Onder ele
rn,,,,,,
egale paren; lij &Ïjn al
geschikt voor dadelijk

"A.•

.,--

.

'

'.

,.
,
"

iliI

,;

'.

JUnij

".

De Falic)' r epa"rtementen
,
';
heden.

"

~

1880~

Vogelstrui zen.

getal paard, ~n .en Ezels
verkocht, ~t de Markt-

J. J.
20 Mei 1880.

J. FRED. PENTZ

LÁUBSOHER.
"
'.

T

E

oud.

oor

K
acht
Vo.gelstruizen,
zegge 3
Mannetj s en 5 Wijfjes, omtrent 3 jaren
Prijs £30 per stUk. :Men doe aanzoek bij

G~G. ASPELIN9:,
No.. 20, Burgstraat.

&;Co.,;~.

, W'ORCEsr~ER,!
KE V'ERI1QO"'PIN'G
P'UT1BL'IE:
"
\; " "

D'

19 Mei,1880-:

VAN'

"

;

'

Ruin Ésel, omtrent twee jaren oud,
gemerkt san zijn staart,. Heeren Schutmeesters
e~ anderen worden vrieodJIlijk verzocht, waar
geze~de Ezel moge komelfnanloopen,
dadelijk:
~eo.:~:n,.te

geven.

I

aanst.,

Zijn Kostbaar
beV'attende
~~·~~~.;;;:r-~~;!;t
BUlteDgeOOuwen en Stal,
rui~en tijd eene voo~eelige
::;lt!it!erallJeaia'bteid
wetd gedreven ; }l~t 18 mede _llIih"lit,
en
drijven vail eenigen
hande)'

~~t

~

~ u~~hl

~

zal beloond

VISCHH~EKSTRAND.

T

E BOUR:

. De' DRIE. HUIZEN
van de
beeren GHISLIN! tegen deu laten Jnoij .
aanstaande. -Gemeubileerd;
Te bêvragen

J. ~~~,

bij

T. ~. & A, G HISLLN.
Sir Lo"rypu.

_~~-~-~~--------~~~.'-."'---------~I~: BIJ
; ,

:moeite

S. W, J, vAN DU MERWE.

sitn a.l,tiJ~.d,'
V,GI van de laAtste nieuwig:_, st~t,

-...,

Hun

19 Mei 1880.

Hermonstatie,

E Ondergeteekende,
van hie~ .rerf,rekk~!Dde,
zal publiek doen ver
, i.
'

.

lNhHbo!.~~!~!~!!:Schimmel

Berigt.
den Ondeegeteekende

is aangekomen:-

, Le-

Paarl,

19 Mai 1880.

J. S•.JURAIS &;
EVA~N,..lVaD

Kaapselte c~.oJel~ciele
Dank.

.

5

' ,

,

Bleauwklip,

, ' ,

S. " Cq. vestigen ook de attentfe ,;va.niDames
,
op hun voorraad
,
Dekens. ~ne1,
Costumen, Water~~f8,'
nieuwe Fransche Mode- i Op Zaturdag, 12 J
artikelen en Japónsto1fen.
.: Z ,"
,
. , ,:
'S ;MORGENS TEN

.M~UJJN, VAN:XLElN"4Non,
i

DE:VAKA·

YEn:

;

I

fo

.

:

'ZAL

!·W;'pteD.
-_.--:!

P. }IOLl1ER

,S EEN KANOIDAAri
VOOR
TURE IN DE DI~'EKTIE

OP

G~~~rborgd.

mt

het distl'wt Ha,.,k1nith, 0, y.S.)

KI,estbaar Vast",:goed.,

......- ...-- ...----.:-

Niet-vlekken

:

kraal
Wéllington,
De tePaarden
en Ezels zijn in " goede" conditie
en ~esehikt Toor dadelijk gebruik:'
;.

,t'.

~: ë'

ill

bo.vengemeld
worden

wlellington,

r .

1

20 ~ei 1880.

DB VOS"

Pas ontva,r.gen een nieuwe voo'
Casimires. Kporden,'
, rraad
Paramattas~ i.8stemene Serges, ea' ~en8 verscheidenheid
Fancy
Gefigureerde Materialen voor Opmaa~&)s.
.:
.

,

IJN TE KOOP hij den\ Ondergeteetende.
:_j Zij zijn met g~te'
zorg opgebragt
het
Distrikt Fraserburg.
.
J, p. J. UIJS, JR.

Z

NA DE AANJ:OMST V,AJJ DEN; I!:IlBS'fEN TREIN,

,i publujk

,

,

Z4L

DADELIJK

r

, JULLEN
~
op

,

STR(JISV OGELS,

VAN 9 EN 10 'MAANDEN OUD,

fa.

U

,

e.

"

;

2~ Ct.rfs8t~rcle ta I.Mfdressetr.e
I
I{,éls" vaa ! tot 3 jl~r 'ia. '
Gedreslterde R.i.puNe.,
!
, tot I jarea
'
! Gedresseerde Merries.
'

--

;

J.

~
~

WELLINGT01f .'

STUTTAFORD .& co. .t
---..----..--------------------~~--..----..---------- --DEPARTEMENT VAN' ~fAMILIEROUW.
,:.
--t~ .....---------j..~:
_'_'
__'
OPt Zat rdag,

Z

~.
i

'Jfl:!b.

I

AL bovengemeld getal
Pa.arden publiek word
MarktkraaJ,
te Wellington,
komst van den Eersten Trein
present zijn en niet 'te voren
verkocht.

I

B

D. O.

Bellevue,

eene

,~

.

'

~.::

1

f,:: 1,.'.110

ADDERL £Y':'8T.

1 Licht Bruine Merrie Ezel.

.BONUS I

r.

:- ~

ADR~N

.t,

DI! WilL.

E.

19 Mei 1880.

:

,

;

L. LINDPBEBG,

omtrent

7

'jaren oud, beslagen eo ~fsucn gehipt,
Oe
Eigenaar
kan dezelve tel1ng bekomen mits betalend. deze Advertentie.
:

. eni" enz

&

Purdenbe§g

,

JURGENS.

"an
Illln dAt

l!'elOl'ldelJ.

tUIICh"n dil beide iin'UI~dEtrel~de
",ede eehtlteD j!'ewi_lil waren.
op h8~ eilADd (lypr!)!!., lonwel te L&nlU'ea "lt "" 1.1mal'llOl.
meu g~i1IomiAeeld en groote yT't!ugd....
bedrl],en
jlebooden
bi] ge1f11l81!.heldder opt~lIlg
~.n het \Liberale bbiuet ,-an EQgêlaDd.
Men mddL uit SIIn Fn.llCi~
dat de beer Cbarl~A
de Yoeo;g, e;1!eur
de 8a4 PrQllt:slCO C!rcmidf,
die 'ferle4en JMf in A.ulfWlWll d.n heer K&1loek,Yvor
dltlll8 'l'erkienng
tot M.YOT der .tall, met Il"D kOjo!elfr

Ire,,"

~

l)E
Ilin~e veran
te maken, sal ap

l.:.I!l
.
W06nsdag en

van

'''Il

KlI3pstad •
Zoutntler-

eebot jreW'ond heeft.

l>urballw~
K'nuuf llDtelll
~1uldersr lel
Klapmuts -

Piketbergweg
TuIbaghweg

Ceres"eg Hreeden vier
Goodiniweg

V. Worcester
IlexrllI'ler'
Hexrivier Oo~t
Komt

té

V. M" '~,:~we,:.
,

Vertrek

van

Montajruweg
A. Oonstsbel
-

door aan

IfIOII

Publiek laten verkoopen, 111da jl'tl,,,r~'Atlraa.t.
W ellin _ toll.
I Zijn welbekend zeer llo.(}""UlI'lIil
10 het. centrale
gedeelte
makende Daar de Kerk· en
Daar bet Erf nog in zIJn geh!'el
gemakkehJk
in VIE'r Brven
Dit Eizeudom 18 bebouwd met
sterk gebouwd Woonbnls.
dll'ptng
onder eon Galvan
I be l:1tlt,"de 8 gl oote, locht
on Keuken
Alsolede
'15I[lItdnlzetlOo
Wagenhuis,
Stallen
\ vattende
wr-lke thans goed verhuurd ZIJ
Het EI f heeft zeer nitgestre
\ en 18 bepla nt met f'en WIJn
I Boorten vnn Vrncblboomeu.
I JaRr door \'OLOP
\ AN W
Deze IS eeu schooue gele"'enocll!
die Handel III time flo: ecren
I bCO'lIlOcn, en
voor Hotel of
I ell~ UIt gezO"hte h,jglOg.

Paarl
La.dv~ybmg
V. Wellmgton
Hermon -

in pjn eig.!) D.llt.oor

van den hoor Kalloeh d ,o4!rtl8Choten hl
..,_
DI! groote internationale
ten,tbonat.ellmg' van schs- ~
pen, wol en ."lIen lf08deT8n d~ In Septemb-r luwst
te PhiladelphIA In de VereelWrdt StateD gebouden IJII
worden
onder l.ndLDg VIIn'Let J,Andbouwliundlll' G .....
nootI!Ch8p vlln PeDl\ylva.nie, vtodt al1ilrweg-e onder.teuDlng.
Bet Congree beeft besloten, dat op d.,

's

alleen voor eXJ'08ltie In te vo,ren lev ..nde bue en
artlblen
jCellne rejCten lollen ",orderd
....orden
De J8p&Dl!CheRell'eriug beeft besloten,
eene leeni[g te sluiten
12 millioee franca.
De Pllr))!!Che en de Nederlandsche
BAnk hebben sich &IIJl
bet boofd der iDl!CbnivLDgen lJeplaa.tat.

""0

ZUID

AFRIKAANSCHE
AANGELEGEN·
HEDEN.

I
I

V.llit}eslontem
Grootfontein
Prins Albettweg ~
Fraserburgweg
Komt te
Beaufort \\ ~8t

r

\

STATIONS.

Oe gawo e Voor- Eet- en
helen, G Ins- eli Aal dewerk,
e

VOORTS'

Vertrek van
Beaufort W~st Frnserburgweg
•
Pnn .. Albertweg'l'

•

Grootfontem
~a1JesfontelD

•
I

A Con8ltlbel Komt te
V. Mont.ajluweg
Vertrek van
Montap:uweg
Hexrivier Oost
Hexrivier Wórcester
V IGoudimwe!!"

Brcederi

G~

1

a. DI.
1 10

LE

1ft m I
. 6 lO 2 0
8 54, 455
9 15' 616
10 af)1 6 35
11 31 t 7
1130789
11 5l'l, 8 13

•

VIer

Ceresweg

20 Zeilzakken
Een Lot andere Zakken
4 Z ik ken Koor»
1 Lot Akers
1 Groot vet V.lI ken, 011
re goederen te veel om te mp

•

ROUX

Wj,lIhDgton, 15 Mei 1880

J. FRED. PENTZ &

m

Y2

Tulbll{zhweg
Pik .. tbergweg
Hermon

V.IWellington.
Ladygrey
P1UU1-

Klapmuts

361 849

]2 55, 9 18
130948
2 291 1046

I

2 51 11 9
3 '2 11 2]

brug

-

~ !~51~.~7
4 _ 12:
4 2~ 12 e,
6
1 30

Muldersvlei
KraaiIontelD
Durbanweg
Zoutri vier •

;jl

5 10

als
2 LeJ. kant ou, 1 I
kasten,
I i Dozijn "toe
en Klee]
do,
1 Ronde
Ronde Tafeltjes,
2 Groote
klokken, 1 Extra VCfrekllkor
pedoren.
alle SOOt t~u G
Kombuiegereedschap
1 S
Vleescb- en Worstmachme,
VOORTS
1 MolwagcD, 2 hap
1 IJzeren Wagentje, 4 paar
Eg.
1 Groot
Schipzeil.
Schroef, 1 Slijpsteen, 1 Lot
Kcorn, 1 Lot Kaf, 10
machines, 1 Schaal en
mers, Ka ffer Watermeloen

I

l!RfN.

Vertrek
"
"
"

vnn Kn"pRt~d
Z"utnner
Uurbanwt'jZ'
Kuilsrivier
•
Eersterivier
-

:3 33
4

3

4 15
4 36

6 7
628

VERDER
:! Karpaarden,
8 Struis
Kalf, 4 ëxtra vette Varkens
te veel om te melden.
Paarl,

MALQBURY

met

18 Mill 1880

'1'AKLIJN.

~-;-~-

fC

f

s a

i .
tII> ál

.&_

lo

II>

f~ I {l
c:;O ~&!O

HEF_.;.~ .•

I

1 Koe

I-::-~{) 13

1

DE KAAPSTADSCH
4
5
4:i
Ds.
STEGMÁNN
"
Khpheuvel10 2f~ o 19 leeraar
van Kaanstad
n
"
1\a11l008 Kraal
AftnkoOlst te Ma.lm'(8hur)Il 2 B ec beroep
naar VlIO[Sn'OOI"r:
______
-'- __
:,.-~' -----,--~__;_
deelde
besluit
1.1
den Kel.,aad
tegen
uren lange zitting,
ID
TERUG.
veel onaangenaams
voor
mann had kunnen verrolJ
besluit
maar bij den aan
gen' bad medegedeeld.
\ertre]i: van 'Ialmeebury
Met onzen Ilo isncscnen
"
KlIolabaBK!"8l\1
bet
ons leed, dat Ds.
"
hhpheuvelgaat verlaten,
en met
~m_s~,,-K nuu~t~-,-n:_l~
staande,
dat
hét
DIet
A. Deze tremen houden alleen sul, WlUlDllerer
Gemeente
te wijten
is,
~!!I"rs
zIJn <he 'lP of af ~llen stappen.
V Vervel'8C il I Dfillaat eenl
Die gtlmeente
toch was
&¥R~~~~
4'"
strijd
zoo toegevend
als
VERLEIlZlf,-den
llden dezer, omtrent
zonder
hare eigene
8 uur 's avonds, op weg tasseben Hex. offeren. Wat deed ZIJ?
rivier en ClanwI~ham, door het omslaan der
en al afstand
te doen
kar, onze teedergClhefde 21oon, PlETElt JOlll".'1NES
leeraar
en
haren
besten
A BlI.ABA:II, ID den louderdom van 12 jaren eli 2
van het haudjevol leden,
~de~
I
•
sche Gemeente"uoerot.
Zij
ZIJ die weten Uilt VOOI' ~U1J!e Jaren een onzer
geheel
en al voo
Kinderen het lev~n verlo~D beeft. door Brand, liefst
al kon dat
'onnen eenirin8
beseffen, welke diepe wpndeu gehonden,
dan
0D8 ouderhart g~lagen ZijD Maar hoe oadoor- wijze geschieden
grobdelijker
de "egen ffixls ID dezen m~t, ons Kerk voor zIJn bijna
sijn, boo meer "'lij onsen t~
wdlen ~keTl
te staan; maar toch bood
in het woord, doo .. Hem ~esprokeu, zeggendfl
ID iedere
schikking,
on
"Be~u
Ik doo Iwee~.glj nu DIet, maar gIj, zult de helft van Ds. Stegm
het na de$1m vers~n
\
.
en herderjijkeu
arbeid zou
CHR STOF~EL
LOMBAARD
ZIJ was bereid ID een b
BES ER C LOMBAARD,
boudine
tt! ti eden met
geb. N~L.
trekk81lJk de verdeehng
Tl'ODje, DlBtri
CalviD~
I wérk
tnsachen de belde
13 31e1 1~ O.
"
VertTek van K raaifoutein

>

10 fil
'20 : ie
29

I

I

9 ól

s

I
I

O

I

I

HET gmotfl
debat
over de motie van den
heer Fuller,
een veroordeeling
inbondende
van de I Regetmgshandelingen
betrekkefijk
de ontwapenrag
der Basutos als wJilekeull'lg
en inconstitutjoueel,
heeft no al twee dagen
geduurd
en :IIsi, tenzij het HUIS Diogsdag
doorzit tot W óensdag morgen, nog wel.twee
dagen
duren.
De openingsrede
van den
heer Fuller was degehJk en beza.digd, allesbehalve
die van een Exeter Hall man. Het
antwoord
van den Prokureur
Generaal was
gevat
en door en door slim, doch vermeed
op ID het oog loepefide wijze de constitutienele q nestle, en wel d aan flarden gereten
door de kalme
redenering
van den heer
Vintcent.
Dr} heer Walker,
die aan den
kant des miriisteries volgde, was blijkbaar
DIet ID zIJn Hement,
en werd verre overtroffen
door den heer Hockley,
die, naar
lons
1D1'1lgt, bepaald de bl ste verontschuldiglDg van do Regenngsstaat~unde
leverde, De
heer Merrlman
was onovertrefbaar
in zijn
incrimiuereu
van die staatkunde,
terwijl de
Commissaris
voor
Publieke
Werken
het
schouwspel
aanbood
van een nieuwen bekeerliné tot de staatkunde
des ministeries,
waarva~
hij ~ld IS, en Haarom, natuurlijk
met zoo veel te meer Ijver daarvoor bezield
is. De EH'er Saner behartigde
daarop de zaak
der oppositre
III een
pleidooi,
dat minder
geestl~
was dan zijne redevoeringen
gewoonhJ\t ZIJn, Inaal' daarentegen aas te degelijker was. Hij wasl toen het HUIS glsteJren
adJournleerde,
nog aan het .woord:
De U.ltslag is] naar men weet, met tWIJfelachtig.
De H.egermg
zal eeue aanmerkelijke
meerderheld
h~bbén,-anders
zou ZIJ wel zorg
hebben
gedragen
van de zaak geen partiJ'
qusstre te maken.
De meerderheid
zal echo
ter lang met' zoo groot ZIJU als die voorleden J!Uljrbij de benandeling
der naturellen.

~ti

leggen en het
te nemen
BIJ
sdag mede aan
nde eetier drie
waarvan er
Ds. Stegindien hij zIJn
der verrigtru-

snuzenoo doet
n Kaapstad
bouden
wij
Hollandsche
hij weggaat.
den gansehen
maar sijn kon,
" geheel
op te
e, geheel
eersten
r ten behoeve
de " Engel. Stegmaan
ve hebben
gecne andere
de Groote,
gebruik af
te berusten
welke zij maar
kdienston
behouden.
ke verstandschen beStegmanns
naht61ten.
ZIj

quesne was.

•

EIt.'ó SORTEI!RDKR op het boofdpoetkaDtoor
te Londen, dl" ééo bnef g88tolen had, II "oor dat mllldriJf
tot [> JaAr dwangarbeid veroordeeld.
Men ~ad I!e<'d8
'I'Irl!Cbellfune m&1~nbnilveo YertJU4t,tot eiDdeh)~ het
verwoed~n op hem "lel. Op laat van den P08ttQeeeter-gener$aJ werd!, om mjDe eerlijkbeid ot' de proff te
stellen, een bll&a met .&IIlde onder ziln t.reill gebmgt. lil) bezweek "fIOOl de besoeking eo kreeg bo.eDg1lDoelDde slr1d.

",

"'t,

HOPETOWN.
EEN VROUWELIJKE
APOSTEL
DEN DRANK.

TEGEN

14 Mei 1880

KllPKOLONIE

(WebM'
Port

giatere.ll
avond
gebo~den
bijeen:
kQmat 'van
k()Opheden
~n andl'reo
m bc::&loten,
den heer P8IIJ'I().O louder
IJppotIltu, le l(lezen en
1~lkIw.genl beli, In 'talgemeen
ge®Olen,
bene·
dt.gende aijn.er antwoorden
op bun~
~f1lK6n
De SledellJke
Baad beeft hiJ 8BOintie
"IJne
df!81n.eming
betuigd
met de wed~e
en lundereD ~U den beer Joho Patenon.

Dq teleg1'1laf. de
drukpers
zIJn 0.11<'1 nw e"rn'·"I)V[IPE.~1r
met het spoedig leveren
.,allneer
hier Jets
Iaug, het dienstIger
18
spijker
er de eeue of
te h~ogen, dan het 10 IIlIla.lI:ell)Qllleu.
lijkelI

toestand,

zoo

ver

dao uoly.met
het wl<..iJe OOllODllellVEllQ,
grond In bezit
dw gelukkIg
genoeg
of fauulle g .. holpen ,te
Het wlUterveld
van bet
dit Inar prachtig
Uit
September
ziet- bet er
het moelJellJk IS te verond"MI'AILAR

k

peil dragen
Het IS
andr I en
Ore rn ken
regrmatlg .. eigenaars
hun
schapen
Men verhaalt
zelfs van IUmlln&: die, een klein
malll goed stukje grond 0e7.1ttenae,
(loch tevens
te rele schapen
hebbeuile om op de gewone
rnamei er op te bonden,
ZIJ"" !fbapen
10 twee
troepen
verdeeld
heen,
van welke hij de eeue
troep • daags en de andere 's Jacbts laat welden'
Doch Ik beb het [pct ge~ien.
Zwals
bekend
IS, bad onze :Soeren_vereeDl
eet'e groote pub!Je~e bllE1bkomst
bier op
19 en 20 Maart,
waar belang~iJke
eaken besproken
werden
Schrijver de~es moet echter
bekeune.n,
gespijbeld
te hebben,
en kan er (tn
weil 1,( vun vorhaleri
\la II t>ll\tlllekenllg
doet
rich .Ie verOilllllll'g
van 8alowQ voor
• Weest
met nl te eerliJk. I" 'll'1\!ll1mede
Wijze KOl lUg
waarschIjnlijk
tnelQtle dat hIJ refs
de waarbeid
had leeren kennen
van het
E1r IS uiemand
die
goed doet, ellz ," en tat el kt fl~ t r maar op Uit
18 om
voor Zich zei ven te krlJ~en
wat hIJ kan
Het IS echter eerder teue eer da!) schande,
wan'
neer men op awn
vrIJ algeme~nen
regel
een
loffelijke U\tzohdcnng
IS of w i], ~ezen
~ oor en aller
uw nedeng4
correspondent
gedur~llde
de pallementZltlln~SJllJbelt,
zon bij
gaarue
iel s over confllderabe
z<1ggen, omdat hiJ \
dit DOg uiet g.edaau heeft.
MISfClucn
wodt
hl~ I
wIJdlooplg,
doch {JO zaak 18 ge\'lllcbtlg
.Toen de Enropeanen
begoII~lell
nil t ZICh In
overzeesche
I(luden neder te ztteu
ell nok lang
daarns,
waron
bunne
regcII!lg.en
mlssChhJ~1
Diet zoo dlrokt.betrokken
bl] ille kololllens
lis
thans
DikWIJls
was bet eenr compagme
vall
ondernemende
bandelaRI'S,
ch~ eOlle kolonie
stichtte
en laug reO'eren bleef
Znlk
een com"'
I
pagme
bad wel al do v OOIdc!ll:n van de zaa ~,
maar ook tevens al de onkoste11 en velantwoor·
delijkheId
ZIJ gingen
soms dar te werk
doch
daar
"l\lt ook lets VOOI"to zegten
Op de DlllmanlHldell,
bv,
en III een ~Ili,l AfJlIi:Ran~dh
Ierillno
IS ceu monopohsme
lfllss.blen
'Ioodzf-'
keltJ k
Doch daar
hdnne
refenng
berelJ
wils
VOOI
hen In de bres
te sprlPgen,
\\ HeIl ZIJ
ook wederk eeng gebonden
tc1 uudel damghcld
De l~[ldgellooton
der COmpagl~1e ,leeldeIl
III dél
VOOI"poed, bet vaderland
aa(jgebragt
dOOI '
compagllle
sbsndd,
en die er DIet III deeld
en b v van ,aste
)R4rgelden
leefd.n,
nooit gewaar,
dat het ~aderlaqd
Inlillckt

s=s

PROGRA)lDU
Orgel 5.)10 OuverLllfe,-R
Chorus
Hoe I! fl.1 ]k, eOI -J
Ree QlIartette,
Duet en
dol Vilher8
Cboru»
Al jI'll volken, ens
Or)! I S0!0 SlDlfoDle-R
C
Brass Baud
Marcb -Or
F
Ohorue en Solo
Heft uwe
'~hliiers
O!'j!'sl Duet met lD8trum
Vitliere
Chorus
JUicht den Heer
Orgel Solo
DIlmes Quartette
Och
de Vllhers
Oornet Solo
Anl\,-R
Chorus
Halleluja,
Ps
BrMs Bl\nd Z~~t onddr
da Viliters
UOXOLCGIK

die

ak ~n
dertl~
,ko~n
a Z411.
Il ookj

(,,"wieR
rdtldé
-r ~11

Im/kli ..

l~

e'

....teJIl4

"mld) deser
'chlleMntre>-

nl _.tEl
.,ch~
li
lltlt' li!

\'lalt
.ke"en
~) i!'lk
Jll V"~
verre-

t.:

l

Ir ~ill
)lo~'\le

,

m 1\00r ~Il;a

'Rp~[)li>nl~t ifewelr~",
en ,ile,
.!b"d~

rnoettin
~I IIldt
I3r1~
Ivalltnd,
l)W1j

rnfitche
UI' ,dat
]kt rcbm-t .. an
, I
~~ tit7Jn
" u.rde
rkoop~n
,d E~n
·d logeI

_
o

deéD
slio~d

.!BA~

be-

erb~jjc
~oeEI'·a
de te,l7
rsel*wol

~ 1lJ~dl!r
t)

rrffl-.

enz~kte

Kort
na de vergadeJllog
der. Kamer
van
Koophandel
maakte
eeue depnbilie
bare
opw.ohtlng
biJ den b~r
Blaine en f~rIOCht hem,
sicb kandidaat
te atellen voor de vj,ka'ture,
door
b~t overliJden
van deu heer Pat.eijton ontataan.
get
door hem gegeven Antwoord
la nog Ulet

.ren"",'

die daar

)1<*>dl 'teq

Elis&Wh, 19 .Mei

Port

8tur~
De wInter IS begoulJen
natuurlijk
v
dan
mertl 'I'el~
De liC~!'VEjld'8clle

dan nvg van leven
moe t bet veld eene

~genluur)
Ehsa~tb, 20 :Mei 1~80

den OD'ilftl''Wii .... ,ol komen 'fl'!ltftllnl.rilon
En daarom
A.lzoo ook ~ JU.,..á,wn,lIf1ii !
dragt maakt de handeD del
III&II'telOO1I
I
MIl KttpefWlr )
Eere wIen eerel tóelwml 1 WiJ beamen ten volle
Edenburg,28
Apnll880.
Wit door de leden der echool~ 'mmiIii"
ia boven, Flub-regt
staand lIdre!! IS Ilit~drukt
en betuljld
De sehool weJ!4 door den heér RetIef in een DIet
Het Be~oDl
gunstJgen ~tan(i
aangetroffen,
ter QO(lIIke van de
: RlthaDI all :ulM, want
e
gedunge Yerwl.:.l!hlJ~ vail provYloneel
onder..njleJ'8
meneclielHkI Ilelinrt)ken_ lal de hllchaamlkracbt
nu
na het pverh)a~,,vaq den hee.r Stueki
Uoeh
tot het werk berOlkend liJn 1llI
bl) de sente in8pj!Cti8 ten tilde -Jan dl!' tegenwoordlGledstoee
heeft een krachtig
gen onderwijsers
bédl8mbg, ~ de heet Rowlln IIJnl'!
vormd
Een paar weken gelegroote IngenomenheId
met dell bl<lJujenden toeltánd
in rep en roer: het land
der echool te hunen,
en drukte Illitoen II)ne blijdult.gelproken, en met meer n~
echa-p, UIt, dat ZIjne vreet 'foor ,achteruitgang
der
DlOlt ,eaebled li)D
Onder lle
school door den dood van den beer Btucki DIet verhet nieuwe Parlement bennomtrent 100 RAJlkalenwezenhJkt 18 geworden
ED welke bew'jZeD VI(D voorqltjrlng en IDwendigen
ultl'ft-me.nnen liJn, soolll.
of bet de Kolonién wel
bloei lijD er niet na del~n gele,erd I Een der leerhn~n Yerwlerf het certiftcftBt van .elemenum
onderKlmberlt!l
wC'It>rIllae plaate
sieb nog bellen. Wilt 1111
WilIer en les anderen P'l"eer(iien het U DlverslteltaexameD, waarve.b twee met lof
het Ilffek~ (If! dil
politIek lijII'
Wel, ID de
De inspeetor kan niet andsts dan met ~enoegen
eerste plute zal
den lieveling Sir Bsrtle moeten
luik eene schoollolpektertln,
waar tucbt, netheid en idge\"eo
II~J
"thuIs" besigheid
Van we.t ik
orde heerscben, en onderWijZerS met de ouders eo Hn" lbuie" w,!.;i, &RIIIln ont'fftnjllt nIel &1te sntboulrirderen eich tOjllelllten .p voorui~l\Ilg
en beschsslll8tlech wel~.
Men &Rl' Sir Gllrnet ook "thU18"
Ving, waar het 'VereU\na DIet alleen DIet ontWIkkeld
nooJII( hebbei!.
Arme. Sir Garnet l De J.IDeralen
wordt
door het geveD van IWtomatlsch
onderwIll,
houden biet VRn oorlo\g onse vriend 1111dill mogehjk
l
doch WBAr het ~Jlld
ook dat venteDd leert gebrUI- ZIJn knlp;elll8t rbor eeDlgA jaren moeten opdam men
ken, door een geest nil ondersoek en belangstellinJl;
Het JIlljr01S.n1l 'Iln Londen mllg hem vieren, mMr Ik
aan den dllg te leggeo waar de pnncipe en ~eelt
g~loof niet d.t hilt land met IIJne ult!tekende
talende
van onderwijs 18-h~t waarom en ho« op al wat geten o"Terh0t?P 19. Zoo lal ZUid Afnka dan Vl\ll twee
goede oude sielea beroofd worden
want II] liJn goed
de eerd wordt toe te passen
en li,f, liJn sel niet I Immera, somnngen
van onse
~~~~~
trouwe wachte,. op ZlOo,muren aan de Kaap hebben
sich hunnent.ege
In de breue geeteld
Het nll&uwZiende dOlIInle, GodIdlmmge,
Engelache
pubhek

t

beleend

(WebBteI'l

Ágenttlut )
M08aellJGtLI,

SI

P-Iel

S Ventce IS vnn Algoabaai-.
aangeko.
men en om S uur
naar Kaapst.á-d vertrokken
Paaaagiera
'fan bier,
de beeren
Villiers en

ae

Sourde

( WebBter, A gentutl r.)
Ondtshoorn,

21 Mer

opgewondenbeid
bIJ deo stemmmg op
uitslag
was
Leonard
159,
Scheepere 18 stemmen
Het resultaat
der
elc>che
in de Veldkornetscbappén
18 nog Diet

bet

Groote
dorp

De

bekend
Er zIJn dwangbevelen
ultjZ'6faal!hgcl
\tet InbechteDis
nemen
van BaJ.!rmgton,
~Idney
Barrington. alUIB Lord Strathmore

(Web8terB
De
stad
Geard

maalboot
Onder

<\e

WEST

tltuur~)

A(J

Port

voor

alias

Eh.zabetb,

vertrekt
pass&glers

heden
l5:de

21 Mei
naar
KaapEdele
heer

GRIKWALAND.

(Websters

~ (Jell twar )

Kimberley,
20 Mei
EN DE
UIt de V~ct01'~a mAg anders oT41' onse twee vriendeD denken, IJlII&r
Het
Stedelijk Bostuur en de WatermaatWest
_
wat segt da~
Het IS immoreel om zulk dom goed
:Mllnh~r -Ret
heeft mIJ ~anleh ni\t verYonderd,
sohapPIJ hebben
zoo oven een kontrakt
geLeeh
secveel magt Ib de handen te stelleo
Wat lIejlt u,
dst op 4e bl)eC!nkomllt van de &ereDbeaeb;!!rIJlIDgskend
De maalscbapplJ
kllJgl
'foor 25 JareD
c.eD leer droevig g~val vali zelfmoord r ond plaate
la het IJlcJgalil:', beer Editeur, dat het mlllCbleD
ter plaat!e Proce8fontel.n, ID dit dlstnkt, op Dlngfldag
BOg, z~lf in d~se ten j!'roDde gaaDde eeuw \:eter 18 vereenlgtng
welke OIet lanll geleden te BU!!gersdorp
bet
monopoho
dcr
waterlevenng,
d10 DIet
den 4den Mei. Op den mor~en van dum dRj!' ver- I om eerlIJK te ,iln, dan om te krUlpen voor de magtla gebou~ell, ,el'llCbeldl'!De spreken (Afn~Iijl.:.)
zIch minder
wag'
ZIJU dan
Vierhonderd
mlihoen
gIf tig de eeu j?nltehn~ VAD17 laren oud, John Doke
hebben4en P Dot wllre vaderle.ndshefde,
boe mIsleId
onlluJjst~
bebbën aitgellIten
over dell voo~ó8telden
allon8 per 'Rar
tegen
l5d
pe
100 lJon
maatregel van 4. BaaI!JOI, tegen hun ..... 1, li,llnlle wa- g
J'
•
r
gn.
s
Jaclison Renu,md,
luqh door strycbDlne lil te nemeu, look dlkwl)ls,
IIl18schlen no!!, beter IS dl\ll omspringen
penen te ontnemen
,,\
Oe orders
voor het nltzenden
der macblDerl.
Op Zatut dag 15 dezer,
waarns bil bIDnen een pall uur stierf
\
met hll", die :voor!leven niet "lleen bedeelers
van
LD~cutcleJ~1l weer In de
Er bestaat bl] onl6 hlDdgenooten eeD' lIevo~ VIInre~t
ZIJO reeds per telegl'Rm naar Engehu.d
gezonden.
ElJn on1ierz<;>ek werd gehouden door den VelEd I wereldecbe
~er maar
lelfa \"an Gods gebodl'!n ts
maal up U1tnoodlglllg
vun.
heet J N P de Vllhers,
0 G en R \1, JO bet ZIJII ~ \Va.t Ziln Gode geboden' mAg men wel na- en blllllkheld, en IIlllen het )U18.te nn eeoe.Jaulk In \
gaat ne van pen
WIlde
Magistraats
Hof alhier, op verledep Donderdag, toen gen
Lu' mijllieta van Lon(lfellow geven
,onder nie kronkehngen
of drogredel!lell
>
I
er verscheidene
getuljleD, d16 Zleh op de plaate beeentOn lecrallr konden
Riln
De Áfnkaner stelt de saak korteh,k aid ... loor vonden tijdens het vodrval, werden ondervl'ftagd.
" ';fboQgh ~be mill. of God ,~Tlnd .Iowly,,;et
they
Men heeft dit ~olk toegelRten j!'ewel'tln t8,.oopenI
ma.:ten beroepen
III plants
De heer Jobu Scale JlIcks')n daed Vlllwllhg de
grllt'! nceeding amnII
bet 11'118 bet~r r;-ewe88t, ware luIke ~IIlt ~laten,
holt op hem U1tgbragto
onderstaande
verkladng
-Ve overledeoe werd voor
Tbo!lgh lh work. and walt,': WIth patIence, ,.et maar nq h4lbbeb III eene met onle Illgene toeIt~mLDg
De correspond.nt
van de Gape T,fjle8 "endt
te Ihversdale
aangenomen
omtrent
18 IDIiAnden bl] mij Il'ebrf\gt "Ja klerk ID mllU~
grIlId. lie all
deze geweren aaog' scbllft-zlJ
hebbeq:;daarvoor
het volgeude
Londen,
20 :MeI.
ne~ wlukel te Vlctonl\ West Nil eenell korten tiJd
'Vel, d~ 111KenZI)n nu anders dan III waren, en de betaald, en het le hun l!'oed
klJ" nelllellde
het on
Om nu van "Cb(errln te
biJ mil gewee8t te ~1]I1, ontdekte lk dnt hlj een Il\'0 I omstAndlgh,,~en
luBen nu verandertln
Vnenden van 'komen en deze lelfde dJDgen, wellie wil huil' verkocbt 1
aa IItal opgekomen
1
•
hebben.
weder id te nemen, en dRn nog 1(1 ~
veel I
T,mes zogt dat ht:t Gonvernement
Sir BRrt\e
oneerlijke
gewoonten
had
Ik sprak bem dikWijls
Su &rtle Iullilb waarsebljnhlk
DIet zoo hoog geVierd
Er
werden
drie
ernstIg dlll\T(r,er BAn,len na bem bedreIgd
til hebben I wJrden
do Ir zIJn plaatsvervanger,
tenlij men" den ;uupdere
betahng
(somtllds
de belft, I!Oliitl)de eerl I Fiere
lIJot zal terugroepen
In de Troonrede
Da.t de gemeente
den
met een klagte bl] dit kIlIltoor, oomerkto Ik dAt ml)ne I mantel nur ae,JI wmd hRngt," lets dat DIet on~ebeurkwart)
dan d.é PrilS welke ZIJ voor die IIrt.ikelen ",e- zal de hoop worden nltgedrukt,
dat de Confede£300 per nunum
waarborgt.,
vermalllngen
en dreij!umenten
hoegeol\arild ~e~n 10- hlk II In dl'te tJlvellwoordlge eeuw
Maar WIJ WIllen
hebben, "Is vergoedlDjl te jleven, di't is on~e.
ralle der ZUid Afnkaansche
Kolomen
tot stand
vel nemelltstoolagt',
dlo znlk
vloed ultoefe'pen,
en zond hem daarom nAar Proceshet aRII'<de EdUeurs, dIe Iteroepen lIJD ons ol publIeke
en onregt,
vooral daar dit volk lICit llaa geen
moge komen
De Bllsllto Oppel boof len :!.Cn(len
l
vangt,
maar krijgt
de h"rrIF'nAn
fontelD, met het venoek I\all den heer Hodgson, die mediCIJn" toe te dienen, overlateo, om verder over de
lD
ov~;;e!~:::
~~!~~~~~e~~~:::rt
dllt d~ zwarten
eene depntatle
naar Engelandlom
o;jeFKonlDg
toelage
Vlln bet Gonveru
de beSigheid
'foor ml) dnlft, bem DImmer alleen In vergan~ellJkheill
'RD het aardeche
te mo~h80ren
1 slecbts
geweren belltttn, dan zegt de Afrikaner: "Jil wel, bet: eene memorie
aall te biejen
tegen- de ontden winkel te laten. I Later woonde Ik te Procesfonl",,,t mil lit liever Wilt vertellen, dat elk K&IIpaeh
de £300 per annnm
teID, en ontdekte, dat bil voortglnjl met stelen
BI) hart bëhoort
TerblIJdelI.
I wel J eon amendement
lOU beler liJD &ls lIJ geeD geweren hllddell~ maar om I wapening
zekere gIllegenheld bevond Ik, d"t hll de gelddoos In
Gedurende den afgelclOpen wmter hebbeo de heerelI ,die geweren ou af t. vatten, dllt UI ook mél,gevlll\r gede beroepen
leerAllr
verantwoordehJkbeden
had
Websters
Agentnur
telegrafeert
den wmkel hestolen had-het
was ID het begin VRn studenten
Ilch weder roemvol onderscbelden
Zoo, paard ~Al zouden lij ZIch uiet te weer IteUIlO, bet
lage ontvang,
de ..."",,,"n""
}hs~chlen
doelde
Lord n~consfield
op
Apnl-daarvl>or
kreej!' bil etln pak SlageD op ziln bl)V, viódt !Qen een oDler welbekende nameD, G
Londen,
19 Mei
lOU hun wal\l'IIOhl]nhjk ontevreden
maken, 'e1:1 op een
anllum
zou
waarborgen
gulden
toestund
van den otlden tiJd, toell
bloot a.ohterkwsrtler
Een pIlAr weken daafne. ootdekte
Jl7leuw !ldt, bPv!"DBAn op de h)8t met een Illnren
anderell tiJd 'kUllnen ZIJ Zich dlln daarovflr wreken
amenJement
trok de
Ik eeDige andere gestolen artikelen ID den zak vaD eeu medlltl)C! ID 4e" Semol' Rfdeehng ID de eclielkonde,
Op de 'l'edervelhng
van beden zIJn witte soorlaatst zelde,
dat het I\an d, l1nlscbe
bevolkl
Lallt DU hever ItAlIn 100 als bet m-en b(jud maar
S D Jhek, bet t)t1lr"n,rnlnk,elii
Hottentot nu Arnoldus genBIlmd, welke de overledene
echoon hij .Iecht! .. JUnior" Itudent 11 ~
liJn III
ten 5 percent
gedMltl
In andere
Boorten had
zelve la!", om de kWIJllende!
zaken
van En
een 8tJpt toeligt op den krUIdhandel."
f
bekende
aAU Arnoldus gegeven te hebben om voor ook andllre K""pllChe namen 10 Honneurs.
In de
Het tw~eJe
land al dan DIet te doen bellp'f' n, dOOI ..
Mljribe6l', 4e Afnkaner
bellt over het algemeen
welDlg vel nndenng
plaats
hl'm te beWllren
'Ik dreigde den overledene en ArAnAtomie en Pbyelologle
vIndeo WIJ die ook
In
I die beroepen
wordt.
tien bell\dlgd oordeel en denkwI]le -Zlln
~'l'oel
te krelen
tot de deugden
hnu~er
voor
Wolmar!"t
slap
noldll8 naar den tronk ta zuBen lenden, maar deed Pnthologie
It""t Villoen boven aan
MIU\l' gIl lult bIllijkheid
gonvernement
ontvangt,
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R Sutherle.nd (NIltal), A.
Gisteren,
17 dezcr, nV,,.Jj)At1
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eli kon ook
den
sak van
den
heer
Hodflson
Ik
zelde
PractIce of Phync
meer en meer eigen zulle u makeD
federatie
te bervattell
en het nntsche
Oppervcr F(ckoa)en ZIJlI
Vuu h t compagl1lc-st
den heer Ilodgson,
dat
hll overledene
hever
SenÏtJ.r,2de klllMe G W 0 Luckhoff
RUltersponge
daden en uu1l\lDgen lullen natuur- I gezl\.g III de.lTransvaal
t-o haudbaven
Ook
kon eene grootsche
~ntern8
onnIe Ulak geWor
eeOlge 8lAgen moest geven,
en 100 als Ik il'eloof,
Juniar, 2de kllle8e P J Reuef
:llk 'wel IUIngetroft"en worden, mll,l\r de kern V8n het znllen
de IJvêrJgs~poglLlg6n
wor"dcn
gedaan
dl u: zIJn , dIe den vllctlo le v'i ert: Id z,n besth·
deed hilialks
op' den avoDd van den 3den Overlede- I
MldlDifel',!!
gevoel IS eeil un ~ematll1held In -doen (li) laten
De tot verzoelllng
der A(l{hanen
ne droeg eene dikke Buweelen broek op dat oogenbl.k
I
dweu
voord
als ~Ie zlch~llIhct
met zulk een
Afrikaner
bédgt de UitdrukkIng I echepe!ll'-de
EnDe voornMmste
bills
dle voorgelegd
znllen
Ik zei de aan overledene
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bet IJS bot geworden, dsn vervellr tien mlnu41n Z~ Ik Hodgeon bard komen unItll- als hlSt p:raf Een Dleuw beWIJS 'fan sympAthie
h"stede
geld
te \lerltez!!u,
die moet
bfengen
heo knnDen verwllcbten
WIjdert meD het" losse 1)8 en VUIl en bren!Ct er een
\,¥aarde Hetlr I-Wil
de
\e)open Uit de nVler
iSll zelde IDlj, "Ik kom een met:de
vêrongeh)ktl'n
DIet WBArlOf 18 de depntatle
n
I
llU\f{)s
water
op,
dat
ollmlddelilk
weder bevnel!t en
tot op een bt-talend
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Gehard Draad
. Paj;kót Ovaal Stalen Draad
IJ ~eren Span palen
Spa.nklampeu
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verschillende Patronen
, . Gegalvaniseerde
Spanbouten en Moeren .
; , Gegalvaniseerdo
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, Gegalvaniseerd
IJzeren
Netwerk,
voor Stmisvogelkempen

Hni$becliel!(~ell vuu
doi>r ~eracheiden~ personen, die,
g~voelcn boe, noodsakelijk
het is, meer
Arbeid~r8 in dez~ Kpl?uie te bren.gen,. voorgesteld, d~t een aa1t.a1 dienstboden mt China moet
worden! iugevoeriJ,.E!1l ,dat or schikkingen
met
het Gou vel'n(jm~ut I moeten worden
gemaakt
voor d,~n invoer vau dese klaase van Arbeiders.
Geschreven
aanzoeken, bet getal en de 800rt
van zoodanige Dienstboden opgevende, moeten
zoo vro',eg mogelijk worden ingezondon eau de
Ondel1ieteekenden.
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Wellington, 8 Nonmb.r 1879.
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Bro.imachina ~eweest le zij
het Ruder" bracbt eell Volwa
un bet ei.
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nalsteds ~""I""'mde Centenbial StrlÏisvogel~
..•...·machines ontvangen.
, die wij van StruiBv~gelboeren:

&)edanken moeten drie maa.nden vooruit
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E ro~et"eniDJ op,
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te ve ik oop .. II;'; G()EDE
MEy.oELS
tegell mer~wllardig
LAGE
PH.IJZ8N.
zii 001.:\'00111' JIl!'II~" VOOR K08TA.NT GELD
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No. 20, Burgstraat.

, Weeskamer en

Publieke

v~rl

E. G. ASPELING,
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r,

55,. iST. G'PBGES'1'B.UT,

OP steeds dringend~[' herhaalden aan-drang uit bijna. all~ deélen des lands,
hebben wij 'er toe .besloten, ODR blad
van nu voortaan ~emaal
per week
uit te geven, en wel op de groote
postdagen Dingsdag, Donderdag en
Zaturdag.
Hoewel' deze vermeerdering in h~i getal 6nzer uitgaven D~~t
kan geschleden zonder aanmerkelijk
verhoogde onkosten/en het additionele
po~tgeld alleen op 48.· 4d. per jaar zal
te staan komen, ~rdt
het inteekeningsgeld met slechts eier shilbing8
verhoogd.
Dat
zeggen: ~ninteekenaars
betalén in het vervolg
twee pond vier shiUings per jaar,
vooruit. In de Stad is de inteekeni.ng
één pond zestien sh\lliJ\gs per jaar.
Correspondenten ~"en Adverteerders
geliev.ell ~ennis te flemend ~ d~ v~r.
arrdering ID ome dagen va
blicatie,
om met hunne inzendingen niet te laat
te komen.
SJ(UTS & HOFMEYR.
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SOli ar geen
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nuttig .oor de inboorlinrn
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'WIl&, tot
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Spreker WAl blijk ..
en spm den pnjCben
genOnd bad beden te au11en
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OOf'Tetp01ldellt. )

ra(I.V.IU\I8C~ledep,!,tatie, beslaande uit de
en Dr. Jori8sen, kwam
ochtendtrein
te Malmesbury

eene lange, maar moeijeliik
te toonen, hoe 'foordeelig
njn de onrkolDllt gekleine kapitaliatén, die de
Kolonie kUDneD ltel{M'nODtgeeehied is door de imml~nteD
noeg, of het niet mogelijk' lOU
eene bepaling weId opgeDomen

el'llcJJl)i(J4~)leiêureseu!nCiD van Malmesbury wabh.tf,li-t:nom de boeren te ontmoet.en..MJ'UU;lIfU gerood om h-n naar het botel
brIIÓJl~o~.
pillats voor ben besproken was.
Vlln
belangstellenden
maakto
hunne I n",.....i....I'l:intl' en kort daa.rna namen de
bezoekjlrs
vaD Malmesbory.-In
deu
o.qlid~ag
een nitstapje in de omaërek;n ent'lI
was er een vriendschappelijk
ootb~
te~
van deu heer J. W. Smau.
Donae~
de dag bepaald door de beeren
om belll.ngttellepden
te ontmoeten.
Een IZeel' gr09t aantal vrienden meldde ziob
aan om met de "Iltriotten
bekend te worden.
Het vo,lgendp adres werd bnn toen namens
de vergad~ring :aangeboden 'AaD de WeiEIleie heeren S. J. P. Kn.UGJIlR,
P. J. jJO-UDET en Dr JORI88KN.
Mijliebee~ni"iMet
het bezoek te Malmpsbury, in
verband staiDde toet swe opkomst naar de Kl\llpetad,
leggeD' wij Q welJiom bier ter plaatee
A:aqgenl\i\tU Ï8i het 0118mannen te ontmoeten, die
looveel voor hup lnnd en medeburgers over hebben,
dat lij aliejJ apotreren en sich alle moeite jretroosten,
om voor de belángen en vrijbeden eener natie te ~-

ietl. Maar ala
'WM lij precies vau teQ:enovl~~:eeltel,ilén
niet bet ge,&I, dat
n;'."i.'hrtlct. opgevat moes'
hielp lijn colrep uit den droom
ont wapeDing der
deze bill gebeel op neh .ehe
er werd toeD een
oogmerk diende, bet nlde " Peace ReeenatioD
de be.taande wet.
Spreker lu
aangenomen ,en bet.comitá
ll.Uu... ·u ...... voor om te 8taven
de toeepraken, onder
en Paterson, oD,:1erlteluuers
lOUaaDvoeren ; maar er
lij die bij die
..t."..... '.n~IA Vergadering werdeD ont ,anwering. ~Ó
geen melD*:betiil'~
WAreDonder den
billa, te weten, de
het Huis heb ik ooit
Bsautoe vooreerst
iUlDI~!I~
pile bill, die terstond naar eene
derstelIeD, dat ik
Ik wil gaarDe
v';,'WeIUll. bestaande uit de heeren
VOiereu. F..erst twee
het IOU sunnen
de Smidt; en de bill voor het
gAf vaD dele reeolutie, OD
den Kol. See. bij
voor de Haven .....erken, die voor
opP9'Ïtie, en nil bet hooren
dat bij de wet op
werd, met bepaling van de
dene reeolutiee, de politiek dA,.""'IC7,,rinC7
maar
uit
die
speeeh
oenadag aanst.
stemmen vlln
lende, 8Chreef ik de resolutie,
v()j'l1'!1eAt,~ld
heb.
vooreerst
<waarop hi]
Ik werd toén ""ngespoord, lelf
reeolutie, die ik
VOlllelluesitting TaD het t'Rl'I9m.,nt.
konetitutiouele V1'l\&g
geschreven bad, voor te It~llen. J~ stemde er in toe,
van de bovengenoemde wet
dat hij handelen
VIl(I~fAd"n
de
om~at ik mij een lafhartige poli~ku .. zou betoond
van den Theaaurier-generaal voor
De Kol. Secretarie
de grootste
hebben al. ik geaarzeld had de 're"olutie, die ik lelf
~ele1en
Comité op aanstAAnden
plan de ont1Vapening
DIlllenille.M:omlen.
Allen
geschreven heb, te verdedigen iD het Huis. ~ ken
100 gil&uwik lan. Het
officieel flip- beiden.
,
al
de
belwaren,
die
bet
in
zich
heeft,
luik
eene
reso_onllo,~n dat er gehaqdeld w88 in
ver'u!\IiRUliI
om balf drie tot Woensdag.
Of.cllooD ;p!!rSCJOnhjk
aan elkander onbekend, weten
de Kol. Sec. aan ben
om. Een groote som
moeet *qr- luti!! voor te stellen; maar 100 lang ik leef Ilal ik
wij
toch
leét'
g~,
welke geest u bezielt en tot welk
~n
Koloniaal Parlement
protesteren
tegen
een
staatjronde,
die
den
dood
iJ
voor
" .. luo·NI1t1o""'!.
waar moeten de
vandaan
bij nie~ VIIn plln WI\8,die wet doel gi j arbeidt.
regering bad geen regt te
op parlementair!! voorrejlten; een ,taatkunde, die het
Wij hebtien u, ~egeslagen
in alle ondernemingeu ,
dat~hij Buut01And beloch t
zaad van allerlei ellenden uitstrooit. MaRr ik geloof,
om"''''Kr'' vel1taDdh9uding, slj mdest een duidelijk
had en
daar ,ernoll)en lOUbebben. ten behoev nQ uw land en volk, en bet ferbliJdt
volgen. Zelfs al had uit een Iwver dat er betere:tijden aans\aapde .ijb,tijden, waarin een De regering,
is DIet fan plan voortvarend ons té zieJ4 da~ gij en de uwen die handelingen ten
de regering het reg~ de ontwApenini meer liberale politiek za1 ~evollla worden, en als die te handelen, en zij vr... gt u of Klj niet denkt dat dele tOOD.prt;idc:...e1k[ede sedelijke kracht kenmerken VIIn
WII8het welvoegelijk daarvoor een tij?- tijden komen, sullen vele moei~lijkheden, die den maatregelen Ult u,," beetwilzij,. Er w.lli'geen twijfel eene natte.
.'
T.R I'Kl,,,,am
zoo kort vóór de verp.deriDg van hilt vrede van h~t land in gevaar brengen, verdwijnen
Uw onVénD~d streven naar bet dierbaarste wat
omtrent de gevoelens van de Baautos. Die gevoelens
Ik houd staande dat de ramp van den gelijk spoken 'foor het naderend dllglicht (luid regtvurdigdell
de verhaasting van de proklamatie elk regtgea4Id v"derlander Als zijn hoogsten scbat be,
oolrIOiIl-4-ÏDdilmhieruit een oorlog dn18taat-voor de gejuicb.)
van de Peace" Pr96rtation Abt" niet, Maar in weer- ,schou.wt! uWe maDDeliJke houding gematigd beid en
De heer Fleming secondeerde bet voorstel.
van dit Huis komen zal, want due
De Proc. lien, dacht ~at he~ nauwelijks nocdig wil van dit ",nee wlemfeerde ~e Kol. Sec. op 23 No- dooflel\.lDg' om tot u;w doel te geraken boezemen On!
meeet gewigtige maatTeg~len, die hier ooit
wa!,
zoo kras zich uit te laten Qlade lAatste spreker vember van Rlversaale:aan Kol. Grillitb: " De prokla- achting en eerbied In, en wij gevoelen ons Ilenoegeuitroer gelegd zijn. Ik WII8verstomd, toen ik de
'81 niet lanl!' worden lijk gettemd, u in ons midden te kunnen Qntvangen.
Il
tegen de rege- matie van de ont~ning
ewn bad over zijn positie ale 0pP._O!lent
plbklatp,atie 1118.Zij III eeu staaltje van Jingo-comedieZoolang ,giJ u overtuigd ~~voelt, dat hetgeen gIJ
uitgesteld." De Kol, Seo. k6nde de gevoelens der
rinll'
Ale
de
heer
Fuller
oveJtui!{d
W88dat
bij
eerlijk
vertoolliDII'. die, God Jij I4nk, weggevaagd siju. uit
dQjlt door de billIiJkheid en sedelijke verpligting geBasutoe
De
Bulltoll
zonden
daarna
een
petitie
nllAr
bet E~elacbe leven door de Item van de publieke bandelt behOie'thij geen apol0ll'l~ te maken. Sp. rel- den Gouverneur en deiKoDing~n. De Ba.eUt08vroegeD ru~téund wordt, zult gij I~ker lel ven ervaren, dat al
verontwaardiging (Gejuich). Het tweed. hoofdpunt pecteerde den beer Fuller en .aa zijn vriend, maar dat hun tijd zou' "'ordeD gegeven' om hunne zaak die opofferipgen, met gemak worden getorscht, en zij
Vllondelr6sl)lutit. IS dit, cUt de bandelwijse der re~e- hij objecteerde tegen hem als eel! vertegenwoordiller voor het Parlem~nt te bren~en, en het antwoord zullen u moed, en lust geven, terwijl uw edel voorNa ,de speech die .h!j
ripl!' d~kolonie tot een 8taatkunde verbindt,l:lie onder van groote lIontraktelll'l.
daarop wu bet uitv~rdÏt!en van de proklamatie op beeld uwe lan4.;l;enojltenmet achting en eerbied voor
de bijsoudere omatandlgheden d.emeeet er~~tige.?v~r- juist gehoord 3Ad,bleek b~t bem.:ho6 Iwak de posHle 6 April, jui.t één m&afld voor ae bijeenkomst vl\n bet u en ti w laod zullen ven' uilen.
vau
de
oppos;tie
WM.
Omdat
de
beer
Fleming
tegen
wegÏl:g van de Wetgenng verdient. Er zIJn biJzooWeeet er overtuigd van, dat zoo het in den weil no
ontwapenmg iJ daarom behpeft deTegering het nog niet Parlement, eb de 7de Mei • werd bepaald als de
dare om8taDdl~heden verbonden met deze qu~ie,
lanteté dag, die later als bi} toeval tot den 21steD het Opperwezen lij(t dat jl'iJ uw doel zult bereiken,
te
zijn.
Hijsvilde
dat
men
notitYj!llou
nemen
va~
de
zllodat I het dl' pligt wae TSn het Ministerie bet P~rwerd uit,z-esteld. Ik trII$g dit Huis, of de regering dat dan M) un po~iingell lJIet legen zullen bekroond
IlImeDt;tAraadplegen. Het was een vraag die allezins geschiedenis lan de Basutos en 'f.n de ontwspenmgs- regt had, die ,Prokll\matle uit te vll,llrdigen, die bet worden, eo, helJziJkort ut lang uw vaderlan-l de TJ'II.II8wet.
De
Beaitoe
waren
fD
ee,ll,ellendigsn
toestand,
aan d~ beslissieg' van dit Huis meëst onderworpen
land tot ernstige veryligtingen verbond en die een V,II& die p!)8Ïtill in ZUid Afrika Jal innemen, die
g.ewe6ljt sijn, of de Basutoe niet in bijzondere o~stan- toen de Enllelsche regerin!!, le onder hArebescherming vrij, parldmentair beheer ve~inderae, dat dit Huis leiden ,1\1tót 'IVpivaartniet alleen 'Vanuw land. mMr
de
djigbe<llinverkeerden. De Gouverneur zelf zegt ID ~en nam, en hij ging verder ill de ge8C~iedenll!
"
bet regt heeft te ei&chen? Men zegt dat volle oordeel- ook voor dt omhllSlel)de kolenieu en landen
~epêcb/e, dat het noodsekelijk is, seer voofligtilll te overneming U..D de Bseutoe door de Britsehe reger1l1~ kundige vrijheid aaD de regering voorleden jaar
ODtvAngt 0111'6beste legenwenscben voor uw heil
.,.erk Je gaan ; dat ~e Bá8~toe niet in delelfd~ pos~tie Hij 11\1de ecrreepondentie, toep gevoerd, waa~uit hij gegeveD werd. Ik ontken bet ten eeiienmilie mt eD d,".'l\n uw volk; moge~we wegen en arbeiámet
:dijn al!! de andere IDboorliDgen, eDIdat hUDhcen4eD bewees dl\t geheel Basutolan& IUln de kolonie be- H'uÏB heeft Igeen ragt carte blanche te geven in zulk zegen van 'boven bekroond worden, moge gezoDdbeid
~m gj\'weren te mogen hebben kOllden wordeR ver- boort. De ADnexatiewet ~an 18q gaf de regering het eeD belangri~ke zaak al, de toepassing VAnde " Peace eD krachtelII U~E ondernemJnllen scbragen, en wnt ook
hlend (Hoor, hoor, van deD Kol. Se(l, en P~ak. Gen.), regt wetten voor Basutaland ~e maken en te veran- Preservation Act" op alle inboorlingen in en buiten de toekolJla:t voor de lranuw
zij, weeet gij steeds
pe !'Foc. Gen. en de Kol. Sec. leggen nu u hoor, dere'n. Hij 1118 uit Ilen 4épQc~e van 001. Griffitb in de kolonie. Het is ,!!,aar,aeb zeker gesag werd Ran du toonbeelded en eiel1lden voor uw vollr, en mOjl'en
Maart
1878,
die
lelde
dat
I
de
dlitl
opperboofden
de
boor,'! 'zij hebben
dit niet
gezegd, Wen ik voorleden
J --.. _.
..l- __
1- .&:._ eo-- ,vv-1I..,.,.1.......
XiJott
.-oo.uBPlQ
to«cn.lo&Ddn. 91\0 de ~~ring lijD. Het lAnd, de regenn!!, gege,en, maar alt was. van toepalIIing door uwe lesslsD en handelingen alle uwe medebur •
gera opgewekt' wordeD om te werken tot den~bloei
Parlel$eDt had regt om in deze ZMk te worden ge- zeide bij, ta ten gunste yan (lntwapening en wu het nIleen op die dist,ikWn, waar de wet reeds !!,eproklAen de welvaart: van land en volk, daD kan bet niet anhoord.1 LuÏBter naar de waarscbuwende stem die voorleden jMr, toeD dele questie V(lot het Huis wu; meerd WIl8. ))e l'ro'. Gen,: had de Buuto& slecbt
gemaakt, enl de Kol. Ssc. de6d het tell'enovsrjl'estelde ders, (lf de krlu:ht en grootbeid van de T1'I\DSfUI:al
sich iaat booren op pa,g. 10 van de correspond~ntie. bét Huis WM het ook !)let e~n'groote ~eerderheld.
Daar ~hl"1jft Kol. Grillith op 26 Janusrij 1880 aan De Kol. See. had toen duidelijk gezegd, dat de ont- op de "pillill". Op fair. 4 vlln het officieel Rapport zich eenmaal doen gelden.
Na de yoor:!lezing nam Dr BIOCI\rd bet woorq
de regeering als volgt: "Met betrekking tot de ver- wapeningswet uitgevoer~ JlQU ~orden in Baautoland segt de Kol, Hec , dat Jij altij4'l(etrbuw gebleven zijn,
COI_'III-I jl schillende maatregelen, onlaDga door de regering in (Hoor hoor en neeu neen). aii Jelf (Spr.) bad toen dat zij een Eidelvoor~ld IUIn;deandere inboorlingen en zei, dat sedert de eerste vergadermg te Mal·
zou ~bragt wordeD badden gegeTen. Op pag. 7 zegt hij ~ hij steekt gun- mesbnry ill v~ruand met de Tronsvnnlscbe oileo
"dit l.nd !l'eDom'lD,heb ik de eer er op te wijzen, dat !l'ezegd dat de wet In toepDg
j, biJ het
IDvoeren van dele maatregelen een boven· In elk deel van de koloDie. Om te bewijzen dat stig af bij de andere .ti'mm~n ,ten oprÏgte van veedie- zijne Opill~ daaromtren~ nog volstl'ekt Diet ver·
II ma~e
spanning téweeggebragt w.>rdt op de 101a1l- bet door ieder begrepen werd~ haalde hij iets uit de verij. PreBidetlt llrand legt het&elt.de. Op pag 26
I' teit I 'van de Basutos, en ook op den invloed van de aanspraak van den beer SAuer aan. Hij (Spr.) lOU zegt Kol. Gflflith aan ~e BaSIltoS: De RegenDg beeft anderd W&8, en dat biJ hoopte dat dOflr eendragbet groote ,doel t "omaa! zal
f' GOI~yerDemeDtHmbtenareD albier, die gedurende gaarne eiken Iwarte ontwapeD81l,Ieder begreep voor- geen klagteb teien u en veraenkt tt vaD niets. Is tige zamenwerkmg
"de laatlte negen jaren op zoo bekwame wijze mij leden jMr, dat nadat de Kol. Seo, op de pitso geweest het dan "flilt" Oil) hoo het regt te w.eill'erenom zich bereik.t worden
Er is gezegd dl\t
De beer ~8ul Kruger deed toen in jrezonoe
u gehWpen hebben de orde te bewaren eD bet volk op wa8, de wet van ontwapening' lOU <;7ordenui~e- te kUDnen b$roepell op dit Huis'
v(lerd. Het groote belwaar tt)jl'~n de regering was hun tijd g~even ill, maar het was niet ool'llpronke- en duidelijko
14 he~'n tot zijn tegenwoordlgen toestand van beechawoorden een \'erslng der Trous·
~n!l'1 be maatregelen, waarop ik doel en waarbij dAt het een regering VI\D u klftent" vigour" was. Spr. lijk het vdomemen ,an de Regering hun tijd te vaal.che aangelegenhnden
en drukte ten slotte
Ilelegd bed, dat geven, wan~ de 7 Mei was de bepaalde dag; zelfs nu, de vergaderipg op bet gemoed, dat, Wilde men
"i~oral
uwe aandacht bepalen wil, zijD van lulk een ontkeDde weer, dat bij voorledeh
nu
hUD
meï!r
tijd
gelJeven
is,
kUDnenwij
thans
vrij
de
iDboorlinllen
.lnze
"natuurliJke
VIjanden"
waren.
'" e~~
belaDg, dat eenige overHaaste of oDvoorsigza.menwerking en vrede In de Trausvaal bebben,
VAl>! DK BASUTOS .•
" tige daad gevolgen hebben kan, ni~t allaeD verdeffe- Er kan geen nede en voorspoozdlijD, loolang de in- de zaak booordeelen ~IBofwij niet gecom?romitterd
8toDd toen op en stelde de volgende u lijk voor den vrede van dit land, maar die ook op boorlingan geweren hebben, Ve kaffers in locatiea zijn 7 Het ia thans onmogelijk de BaSUt08 iD bun vrijbeid bet perste beginsel moost zijn.
De heer Piet Joubert beaamde bet door den
"Dit huis is van gevoelen, dM de "de ~gemeene welvaart van de gebeele Kolonie vaD werkeD niet met Ilraaf en pik, maar poetsen ,,!leen ond~ positie te hersLélllen, ep dit Buia is gecom~ering
in het uitvaardIgen VIIn "ernsligen iDvloed kunnen lijn. Zij zijn de volgen- hun geweren. Er WIlS ge,aar 'it! bet beZit van ge- promitteerd1door de handeliqgen vaD de RegerinIl ; heer J:»ruger, gesprokene
maar drukte nog i,
ik met regt. Het is sterker
gelMtende, hunne wapenen uit u de: 1. De toeeigeuing van de groote som vaD ".eren door de inboorlin~eD'
bewoordigec.
zijn gevoelen uit over
zij zoo bereid zijn en Dierover klaag ik eD kl~
aleof
het
de
lbedoeling
van
de
RegeriDg
WIl8,dit
Huis
voor vergoedlDg belovende binDen "£1.2~
uit de inkpmsteD van dit land. 2. De om 30 eh. per jaAr 'fnor eeD licentie te betaleD. HuUnio eu Confedoratle
als onmogelijk, tenzij de
voor de zameDkomst van het Parle- "oproeping tot de Básutos om hunDe wapenen af te maniteit oioest worden gelOOfd. en aangemoedigd, te voorkom"n, aleof 'Jij banlf was foor een niJe annexatie eérst was verDIetlgd, zeggonde dat
dal de omstandig beden het noodza- " gev~.
3. Het berooven fan de Ba.eutos VllDdat mAar er is ook een ziekelijke ~umlilliteit, eD de hu· stemming. Waarom heeft de Regering de zaak niet elecht .. dGor'de sympathie
eli belangstellmg der
rig en inkonstitutiolleel~,
"gedeel~ van Buut6land, dat onlangs door ¥orosi maniteit VaD den beer Fuller )VasI\)leen gegrond op nog óén maaDd u,itgQllteld~ : De heer ]:<'uller heeft kolonisten bet gevaar was afgewend vau bloed·
van eene groote 80m~ublrek
Door de invo~ri'llg,van verantwoor~ aangetooDd,~dat de ontWApening £75,000 zou koeten,
u en._!lïjn·stam werd bewoond, en die, met de BAsu- sentimentaliteit
zonde rl gezag vlln het'Pl1ement,
u tos, :het gebeele land bewoonden ala één geliJkaoor- delijk Gouvernement werd het~iet noodig, iederen la dit niet :een 8OUl, 'belaDgrijk genoeg om RAnbet vergieten. en dat, werd de Transvaal do geelSchle
mltterende in een sta)tkunde, " tig~i stam of volk. 4. Het verdubbélen van de nieuwen maatregel eerst aa~~e; goedkeuring van het oordeel nn bet Huis te wordelJ onderworyen ~ En dan vrijheid g~even, een b;-oederlJJke band tU88chen
de indirecte ve1(pligtiDg die wij op on8 de verschillende gewesten van Zuid Arno
kan
omstandigheden der zaak, de
butljeluting.
Indien dele maatregelen
verschil- ParlemeDt te onderweI'JleD. In de' uVrele Bewa- DOg, wat
vl\n de we~eriDg vereitchte." u lend~ tijden waren ingevoerd. met een genoegzaam ringwet" werd Ileen onqerscbEA<\gemAAkt tU88Chen geladen lien? Hoev$le kostbAre le,en. en schatten verwacbt wQrdeu, a.nders Diet
•
de reeolutie twee stellingen in- "tijd!jverloop er tU88Chen, daD ZOUde sPl'-nniDgzoo kleuren eD I'fI88en Als bet paTlemeDt lijn afkeuring lijn verloreD gegaaD bij de oDperwerping van Mor08i!
De beer Jhrissen sprak toen over de constitu·
vooreerst, dat de Regering het "gro~ niet zijn geweest, maar iJl aanalerkiD8' ne- over bet ministerie ultapreekt,llRll bet ministerie af- Wie ontkeDt bet ge'faal waann wii tbans verke6ren tionélé regt4n der volken, en drDkte het geb<WJr
ala
bij
de
Wj!.arschllwittgleest
ynn
Kol
Griffitb
1
Aan
heeft tot eeD uitgave Vllil gel- "me,,~e, dat zij gelijktijdig zIJn ingevoerd eD ,ó6 treden. De regering heeft niet opzettelijk ~ewacht
vooral op h~ gemoed, dat wanneer men belang
geene ml\chtiging verleend bad, e. " plot;$eling, dat de gemoederen der inboorlingen, die, t!t de bijeenkomst van 't Pa~l'men' om de wet te het oordeel, van de l!,egeriDg moet veel ofergslaten
de Hegenng belangnjke staatkun- "zooMa bekend is, afkeerig zIJn van nieuwighede,u, Pfoklameeren. lJ~ heer Fuller ;kon niet verwonderd worden, maar er lijllltefallenJ waarin het Huis geen stelde IU die regteu van auderen, men elechls
onttrokken had aan de <>,verwe- u Illet! in staat wareD de bedoeliDg vaD de regering geweest zijn, toeD de wet gepr9klameerd werd, want regt heeft aingen MP haar <pver te laten. Er WAS deed wat vopr ZIJno elgeue belangeu gold Hij
om loo he.astig te werk te \Vensch~ v~rder dill de kolonisten zlCb de om·
Het IS noodlg twee feiteD voor " goei!-te vatten en de voordeeIen in te zien, die er uit maanden te voren WilS er steede over geeproken. In geeD noodpkelijkbeid
die betrekking hebbeo op de oot- " kun'lI6n voortvloeijen, kan iK niet anders dan gevoe- de motie van afkeuring werd over de onkosten ook gaan. De Kol. See. Jelf heeft In BasutolaDd gelegd dAt ~tand4thedop ten nntte wuden maken, om dat
1878, vooreerst, dat die wet van u len, dat ik in \len dubbelziDnige positie geplaatst gesproken alleen om een paar stemmen te vangen. er tijd gegelVenIon worden; weinige dagen jl'eleden te verkrijgen, waarop elk kolonlBt a.anspraak
18, en vervolgens dat zij geeD on- "ben~ en eene die natuurlijk
een groote kloof moet De ontwapening is de kleiDste ~ieve vsn de &autos, werd de tijd weer verieDgd. Dit bewijst ook dat er
tU8llCheDfll886n en kleur, eD ook u ver'i10rzaken in de goede verstaDdhouding die tot verlies van bet land van M.vlrOlJgevoelen zij nog veel geen haaet'a>ij is. E~ daar dit zoo ia, beweer ik, dat h~.
Dr Bicce.rd stelde toen voor' dat uit het
de Regering willekellrig en derhl\l,e inkonatitutiovergeten, d tt de ontwapeDingswet "nu ~oe bestaan heeft tU88Chenhet geheele volk eD meer
:
medegedeel~e
voordeel zou getrokken worden
neel
gehaDdeld
heeh.
Ik
oDdersteun
de
reeolutie,
kracbt WM In BasutolaDd. Geea u mi111\1shun' Vader' en den vertegenwoordiger vaD
Hij wilde de Basutol daaro,er niet lastig vallen,
gelegenheden,
wanneer
de wetgeving van deze kolonie, "'t Gbuvernement. U verzekerende dat geene poging hi] kOD het goed veT1taan., De laatste apreker, omdat ik g.loof dat ik de eerste pligten van een lid en dat bij v~rkomende
van Confederatie, er behoorhJk
teDziJ dit uitdrukkelijk " door ml) &al worden g~paard om de instructIes die zeide hij, vergist zich als bij meent dat de Basutos de van' dit HjUs venul,' als Ik bet parlementaire be~eer er sprake
Baautoland staat thana In een u ik ~ntvangen heb uit te voerelj, ligt het hier op regering waran gaan helpen om eeuige Andere reden, verdedig, want dat ia de hoeketeen fJln den konstItu- voor wu
worden, dat onze vertegen.
~de BntUt,!8 .zel!' ik:
ve:fnCOUQlD£!
tot dele koloDle. De annexa- u milDen weg, om uWe aandacht te vestigen op het dAn om bet vee en het land V"D MOlOSIté krijgen. tioneIen reê'eringsvor!n'
Parlemenl
dIenovereen'
<te mngt om de wetten die daar " feit, dat Ik nu de eer gehad heb/Hm MajAsteit in Da geweren der inboorlingen ~onden niet genomen gij moet u; aan de "et onde~werpeD, al IS !II
bandeIen
•
n te veranderen, berust bij den u venlcbillende moelJehjke en vertrouwde betrekkin- worden, omdat zij te groot in !lAnW zIJn. Velen en grieven4, en jP dim loop der jaren zal de dag
B Wethmar
bedankte namens de
kolome, tenzIJ het anders wOlde u gen te d1enen met een ongeschonden goeden naam, hebben getracht de Buutoe op te stoken (namen, men, waarop !lij uwe grievec hersteld ..uit zien
Ar-I:NI.dlérliUD
de Afgevaardigden
voor de gage
die wetten geproklameerd worden "KellF-ende 32 Jareu, en daarom aarlel ik, gevaar té nameu) maar de Basutoe be~1!ientot hiertoe de ver- (geJuich).
'
Tn~·m'HIiR. en, lOstemmende
met bet \"oor·
De heer Walker had gedacht, dat bij voorleden
Dit etaai te "loo D die moeijelijk verk;regen reputatie te ,eFlie. loeking weerstaan. Allen stemlllen toe dat beiden de
Biccard, wcnscbte bij, namens de
no. 12 van 1871. die in u zen, londer een waarsclluwende etem te láten Iwarten en de blanken, de qns van ontwikkeling jaar voor bet laatéte gehoord had lan ontwapening.
de belaDgstelbng
10 de Tranede In,oeriDg nn velllDt- "hooij'en. opdat de regeriDg teD volle moge begrijpen moesteD hebben, De kolonÏltt1l lijn niet wreed en Hij was niet overreed door de IIrgumenten, uie Illj
Daarom werd een ver- " de jjDoeiJelijkheld, waarmede ik te kampen ZAlheb- onregtvaardig tegen de Iwarten. De zwarten zijn heden bAd vernomen. De oppositie blld getracht, de
steeds zou toenomen, en dat de
andering
magt die vereltlCht Wllrd om "benl lO het UlfoereD van de maatregelen die iD dit beter af dan de arbeirler~ in Ebfreland (8 SolomqI!: leden van ,de Regering gebAAtte maken gedurende
, die er werdon ged ..au, met z(~en
Spreker geloofde, oORt Als niet leder
deze acte
~I!u"o",nd te proklamereD. Deze be- u lAnd zijD ingevoerd." Spreker ging voort en lelde Botman !) lIliIIioenen ID Ierlap4 zijn er slecbter dan het reces.
d worden.
Kaffer
en
ieder
onl\)yaal
p8!,!!oon
.ontwapend
wordt,
langnjke ValrliU,derlD£!
wordt erkdnd 10 het antwoord, dat ~r feiten will'en iD de geschledel1ls van de toe. Hij las uit de Argm voor cOmte bewijzen dat de
Vél"drlllderwg kenmerkt.e ZIch door eeuzouden
de
zllken
'An
de
Kolople
nooit
iu
orde
komen
door de
gelonden op de petitie flin Letsea. Basu40s als een volk, die bunDe outwapening regering en de koloDie bel&8~ wprden. De regebie, eu eeu geI;1Of:gehJke paar
In dat
wordt de poS\tle vau de ~eflDg
badden behooren t, verbinderen. De Secretaris voor ring heeft de inboorlingen niet;getergd door landloo- Er is geel! enkele loyale Inboorhng in de Kolome.
gesleten.
dUidelijk
De Gouverneur, wordt dáár Inbo~rlingeu hael voor het OomiM,dat de Basutbaaken perswetten, ontWApenin~wettên en lokatiewetten. De heer Fuller WIIJ! belronnen als prediker van hd
gezegd,
het Mlnll!terle, maar het had qpdeuocbt, verklaard, dat de Buutoll geholpen Het doel der regering ,a de; inbOorlingen iD een Evangelie" en nu vérdedlglle bl) lI'!weren .en ~rUld.
nooit de
geweest dat de miDlsters alleen hadd.n om den MOlrosi-opstan.i ten onder te bte~n,
positie te brengen ow nnttig te lijn 'Voor zich- Hij had nog nooit gehoord, dat het mlwnstJtut10neel
NJII.'VlllJSTAATStrt
FAlIILIJtBLAD"
111
10uden
zij ZIJDde dIenaars van het Parle- londor betaling.
De Eerw. Roland hall hetlelfde zalven en voor deD staat.
Als het blilS ooet waa een wet uit ~ voerenl die uitgevlUlrdl~d WM.
vele belangwekkende, leerzame en
Wn'lekeurig
WII8
djl
handelwiJse
rall
de
Regering
die het welzlJn van BaaUt.olaQcl gezegd en had aangetooDd, hoe beschaafd zij w~n.
de polillek van de regerin~ niet overeenstemt.
bevat
Anngeuen bet een bijAls de Reg61ing de wet niet geproklA.
door het Parlement worden geau~ Zij hadden 150,000 tot 200,000 morgen gronde onder dat het zulke ztgIre: de regering
WII8 even ook niet.
&pt_ 111,zoo wordt het" voor niet"
meerd
bad,
sou
hij,
spreker,
éen
resa]utle
voorgesteld
elke klelue bijzonderheid beboeft cultiJatie ; biJDa ieder hUllner heISt een span OII8en conscieDtieus als de heer SoloOIon. Het is gevaarlijk,
en zal binnen kort door geheel Zuid
vaDdit bUll!te worden onderwor- en PJ'IU'den, ZIJ bouwden thans Vierkante huizlll1 en wapenen te laten in de h1utd'D,der Basutos, 1IJ mae- hibben t 'It en de re}!'enng, even sterk Als die, welke
naar sUid, en vnn oost r:aar west
tballl
voor
,heL
HUIS
"liS
Als
de
pplitle~
afgekeurd
'fan verantwoordehJk Gou,erne.
woollden niet langer III kafferbutten ; hun laatste ten de wet geho'r~men,
gelijk 'de blanken verphgt
op hel ooi,enblik is bet Fmn.i1_blad
werd,
kunlIeD
wij
de
K?lonie1~verlatell
aan
de
overmm11lters en het Parle1M7Jt maat- graanoogst WII8 £lioo,OOO
waard; zij maakten zijn te doen. (Gédurende due aanspraak was tie
hP.!lrillaiov
..kllreE,d, aangezlell dalInn de HollandOe mbootlin!r8n moeten gedwonIllmen moeteD uItvoeren. Over £673,000 van hun wol, en door tr&lIsportrjjden, I'nl., heer Mijburgh onverlDoeld tn bet u hoor, hoor" msgt der taffera,
bet bekwame werk van den heer
gen worden de wet te I!t!boorzamen. De resolutIe
een strijd tU45Chende ArglU omtrent £100,000; elk Jaar voerden III 1200 tou roepen.)
,
1IlXiendasgecbe Tranl10 de Tame. van 10 April word~ fAb~kgoedereD
De heer Vinteent leide dal hij zeer ttlleurgesteld van den h~e; Fuller was eeu "ptlrtii"~T~eolut1e. Hi[
In. Dit alles bewijst, dllt dit Huis
wordt
door
regering b.et verloo~,
den geeit nu Ver8ntwootdelij~ gel~enheid had woeten gegeven lijn, om al ji-ele was OV9r de wi)le waarop d6 Prokureur Generaal lOU haast; graag II~, dat
Vri iat.lII,lIIche
opdat
zij
gelegenheld
zou
mJaen,
om
Zich
op
hl
t
dat Basut.oland moet worden be'- feltel! In overwegirrg te nemen, en die geleg:enheid de Konl'ltutionele
queatie bad behand.ld.
Die
COlumLULl6
van dit land even goed al8 WilS'
bad eeBonedelmoedig land te Wroepen. De .drgu, en andere blnden bad. la bet regt'Aardig en edelmoedig, questie had hij latE-n rusten
ID de ontwaperung 'fan de een
ver in beschaving gevorderd is, zoo en eeD onnoodlgen &an'1'l ie~n
QP den beer Fuller den bun' best gedaan om i de Bl\8utos tot opatand
aan te zetten en die bilIden verdienen de diplIPIll
&lreJiIlSI' nooit het ad,ie8' 11110 dit
""~J"~""""U~ la hunne &a&k niet eene, uIe door De Prokureur GeDeraal had lijn tWijfel te ken· vel1lcbting Voor dB We8t~hJken kwam het er ulut
is dele weg verpligtead
bad moeten overwogen zIJn P Men had nen gegeven over de geP."tbeid dát de beer Fuller
de III ~aaf vaD publieke gt-eldeniD
eerst mogen stilstsan en onderzoek doen, III een 'zetel in het bUIS hRd, wi;[JI 41J de agent 18 van op aan, of dil KafIels gewa(lelld waren uf .lItt, maar
v.
le Oostelijken' wae het een ander geval ZOI)·
Iin aakeu die in verband etaan met
de ondeninding, opgedaan ID andere deelen de Oompagnie Union, maar' zoolang onle wet dit
Ul .....
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