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der Merwe, Wagen drift,
Hu,inl''''il''li met een kleinen kol en

nek, ",gter achtervoet wit,
; een ~himmel Hnin~,

; eQD blaan ",schimmel
.l$U!lDI)&a!n1. om,mUlI 5 jaren oud j een, bles OS
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sneden van voren OD een
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from ",Pickwici" by Iliek~D8.
uitzondering 1kweten zich wEil

, en dat de v~heidene rollen
waren waa d.idelijk.

eu pianospel van IMiss II cr~ld en
werden heroaaldelijk toegejuicht.

van Mrs.' de Villiers trok aller
'De "reading" van den heer Young
den smaak, :

panse, die wat lang !wIlS, werd~n wij
de onvergetelijke !' 'I'eial-scene" nit
Het spelen der rollen van Dr. Biggs

heer Rattray wérd zeer geroemd,
gelach. :

speech VM den! voorsitter (deo
) eu een kor tel toespraak van

, ,zong meu hef; oud: en alombekeude
dat bij alle zulke gdt5genheden gebrui

p l deu December} hebben wij hier
re~ellbuitjtl gehad :

,ogals zijn een wei~ig Illill het .dalen.
I I(t er aan, en-begin] reeds de handen

, te slaaa, om hier een marktge-
te rigten. " .

1l6l~1'( 10 staat goed; bn men verwacht
'.... "'nr.An oogst. Verder valt van hier

bllzOIJdElt' mede te dooien.
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DJ~,
der
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OÏtder in de Natal
Col~lI6t 7 dezer. het volgende krasse artikel :-
"Het gevoelen orutrerrt de w4rheid ~ener wre-

kende geregtigbeid is culanus v;erst.erkt j<eworden
dooj de gebeurtenissen in de Tr&n8'\'MI. of het waar
is, 4t verkeerde daden hare eib~e wmak en straf
mee.reogfltl, ut dat de I{odin ~em~5 de wacht houdt
met ide tuchtroede in de hand' over de nietige
handelingen 'I1IoD zeer nietige ltérvelingen, dat kan
ter l!esJJuing overgelateu worden;aan den gewetena-
regttr. Zeker is het dat de vergifti"de beker nn
-snocde dsden dikwijls Mn de lippen gwbragt wordt

, van ~en kelkhouder zelven. Hiervan kan geen beter
voorbeeld gefonden wurden d. in de spoedige
strl\~ welke op de kriminele inpuming der Z. A.
Rep.bliek f{6volgd is. Vrucht.el.oa zien we uit
nMr!,.de zegeningen, welke op d.e onwettige daad
volg,n zoudan. '" e kunnen niet ontdekken wie werke-
lijk !eu substantieel "ellant i~ door den strooptogt,
terWj,il d"" euvelen dik als eeu 'zwerm sprinkhanen
over] het land lig'llen eli overal .e ontdekken sijn.
Hee~t Engeland voordsel gehad ~j de schandelijke
t'ran~tiei' van' eene zwakke en worstelende Repu-
plie~ t? ,erplëtteren" ?l zal het dat wMl'IIChijnlijk
hebijm ~ Laat de 'hnlSter van ,het Departement
nn Oorlo~ of de Kanselier der !:icb!\tkist deze vragen
beaniwoo~aen, :\len zou niet zo~.der reden hebben

, mogên dp-liken, dat de sympatbie'eener natie die 100

veel ipocht op' bale liefde voor .de vrijheid, haar
afk!'~ vali tr~unie, "haren baat "-n de el8Tamij en
de Qverige, hóog kliukende alled~schheden waar-
medd zijde ooren harer bevolking ki ttelt, tot de
hulp~zoude gevloeId hebben van een vo.!, dat gezocht
heel( en .nog zoekt "Dl enkel vtlj te zijn. Héeft

"Nat&! reeds eenu-erlei vrucht geplukt Tan den
dnneiJatieboom:""'iets, . uitzenomen appelen van de

, Doo4e Zee I Ziju nit! hare venrachtiogen teleur-
'ges~d, blll'r volk bedorven, hur handel gedie-
orgmiiSfflro ? , \\' as de Traneva.ll niet evenzeer
geanÏlexeerd-phvsiek, maatachapjelijk an staatkun-
dig tgeannenerd -als zij ooit redelijkenrij:le
'1'6rwJchten kon te. zijn' Zij moet nog de volle
IItl'I\fl d",~f'n' van hare kalme toeJ8temming in den
"roof,; en wc ~~raf zal teker waiden uitgeoefend.
Doch wat heSlt de TrsnllVaal gewonnen' bij het
hijscgen van de vlag v:an bet aloude Eoge~d,
welke bijgeloovijl onder de vlaggen;. jelijk de Ch~m-
horuleo onder de bergen gi8Cht woi'dt ' met bet QOfl'
1'&0 tien Titan ton<J, te blikken en reOln alaaf te ~i.o:
W 91'" apotteráij, wat mia}jliding Heelt sij v~de,
rust, 1een 'goed: bestuur, maatachappelijken vool1'Ït-
pn1!aangebrngt ft Heeft baar leger dat echitterend
succ gehad tegen dien vijand diEljMll Lord Oanjar-
TOil 00 ...erachtelijk toescheen ell wiens uitbreken
.hij ~zÏjrde al~ een voorweedsel om zijn eigen inval
te b&~ekke;nI !leeft, bet 'besehavende kruidwagentje,

, dflSzelfs 1'liriv&Ohte uitwerking g~)ad? Het jonJ{ete
. n~eu-..t~,ui~ die buurt Ileeft het &D~woofd. Doe~.zij
die ijehJd~t:I en: Zich christenen noemen, mosten Ilch
zekert verijeugen over de annexati~_ De groote ZU.k
der liumaniteit is door do onderhaadeling beveA'ro.
le dat zo.)? Laat oos de reaultátOl~ gadeelsan. Wat
is er! voo~ het;tegenwoordige gew~bnen, uitgeDdmen
de .Jnko.mt *'0 een winderigen Bieeehop, die zijne
lI'em~nte lal moeten omkoopen op:! er eene bijeen
te kXi jllli~ en .die eerder komt om het chrietelijke'
nijgeloof dan de christelijke zedeleer te prediken 1
Is de purg~rliJkll vrijheid versekerd-s-is de godsdienst-
vrijhéid meer gesecureerd? la ni~t het versteende

'D&tu.$llen.beatllur van Natal ald\iar ingevoerd en
onv.e~alscbte barbaarselibeid voor eeuwig op het
zwarte ms'-bev~tigd I :

" doch er ~iill andere krachten a4n het werk. Het
geru~t wil állt er eene NatioDal~ Bank te Pretoria
geve.igd zal worden, waardoor II8Lionaal bankroetII_I~l'worden ,jdj<ewe_erd, De dagen der wonderen,
II Jn Ol[ niet ;voorblJ. Ile boeren worden verWacht
hun schatteIl te deponeren tot gébrnik eensr Rege-
l'iDf.\'fil! lIlij vlIrfoeijen, Voorts l!ertelt men dat Sir
Theophitll4 Shj;pstone naar Engelalod gaat om ophel-
~~riI1fen te geven en verdere instruêtiea te ontvaogen.
MiM4JJ.ien 'gevtiielt men dat hij,~lijk de Franaehe
vlootf toen die op de hoogte vo~ Ushut verslag"n
WM, l' gen~ TOor den roem heeft gedaan,' Sté1lii'

, heeft! hij it gebod van zjjn m~t.ef gehoorzaamd,
•doch Ihij i totaal in gebreke geb111yende.werkelijke
hewoilel'! ae!! ltuds Leverzoenen. 'Hoe feilloos volgt
de od\'erzoilnli jlle godin de voetBU!.ppenvan den mi&-
dadi~er! .Joe zeker 'daalt hare tPede neder op den
kwsa!idoe~r' Altijd wakende Nemesis, Alttnea,
of d40r welk"n uaam de wederv~elding ook ver-
pel'!loonlijkt mPi'e w,*d4in, er is geen ontkomen aan
uwe ~astiiIende hand ~ llankroeteé:hap, biaaehoppen,
nrd.f. t$'uj!'to![t, ontevredenheid, ramp, wanorde,
~tm ~ed8 alle betrokkenen in: dese schandelijke
t."8~Lle. :en de bittere kelk is n~ aiet ten boorde
toe g~,wd.!
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