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I)Elllllerkeninr o~ dit blat! ia in
:£1 118. en i~ .Ie lJui&r .."i8Irikten

j1\ar, rbaruil bftaalbaai. Aan eiken i
·NJrd"!-tw.,, yo!!e l"",j~1I prr w eek 10r~ez(nl(l't'n.
gj zij di, voor bet Blad

c'edan~en Dloeten drie DlaandeD
kennis geven van him voornemeD.

: . '~ ..
Ageqten ~oor ~e cf ~UUl•.All1ll~n

i "eD VolJtsn;en
Geo. lf lll'J1Iy.

'1:•• 1l1li"[ Oonderd~~
ZUl.LB5 o.... dd~.'Af\J.

, YeI'Il_, .pr;It'D U'jl

WelliDltOD. Zij 'ijn in,
"eeolu'\, "oor dadelijk ~~bnaik'

ABRM •
P•.,I, 2. Julij, 1879.
I. Il MIRllA &

Alice
Aliwall'ioord
Avontuur -
Reaufor1 Weat ,-
lléth ulie
Brits T0i""0 -
Burgersdorp-
Colesberg -
Ceres -
Caledon,

.' '

~t-t~~~~!~kenn~r van' P¥rden, publiek
_........ ATlON, bovebgemeld getal

; t

Stoeterijen in del Nieuwe Him-
~ll1UJ.llJ.1''''''P, Bruine en Zwarte zijn,
'\zij zijn: in goede bonditie en ge-
'·t. !
, 'P. A: RO~NTGEN.

, ï
;

00., Afslagera.j
, ~ 1,000 .eriDO ID

, -
'OPW. Á. Joubert.

P. Teske.
.J. C. de Waal.
,D. H. Viljoen.

i;-

tl
",;;

- J. L. Knobel. I
,C. J. v. d. Merwe, J.R.sn.
R. C. de Villiers. 'i
L. H. Goldechmidt, 1
W. J. Terry. . .)

Cradock J. J. J. van ReD8burg.
Clanwilliam - 'J. II. Norgarb. i:,
Durban P. F. Lindenberg. "

~ Diamantvelden - ... B. K~t. :£
Franschhoek J. J. le Roex, P. du P.z.
Fraserburg • Geo. Hodgson. ij
George :' _ J:Kretlen. '1
(Jreafl~Refnet ;P. A. Luckhoff. ,~

HHeuimdeanl~~rp- DA'. r MCba;"'Ï8,.~.zn. j
<IUV , • 4'. lapplDJ. ,

Hope Town - M. C. Louw. 'j-
llanover ' De VUIiers &: CeJltli~.
Hopefield -' A. F. Stiglingb.
Kroonstad • n. J~Morkel. '-'
Krakeelrivier 19n. L. Ferreira. l;
Ladysmith (Riversdale) A. G. H. no VeIdeL;
Lady Grey (Aliwal N.) O. C. Cloete. !~

~
' B. Wethmar. iMalmesbury- o d G If D. e ree, .~.
J 118. Bennie.
r. J. J. Maritz.
I:=. Meyer, N.zn.

Calvinia

Paarl, 1

Op Vrijdag, 8 AUa:uattls,
ZULLEN 1Il?"DIl ... elile
, "e.kocht "ordClll te a.u.HJII~'
, De Bch.pea olletl lI:eker

"oren llit de hand "OI".lfO

ossen.
e

, I

KOSSen.
I" ;

,A

AfIlagWI. iI ,
R S :',LIEv'L •• t.. ,l .··bu. Ik

'< i ; • H, ,,·!Ce. b.· n....rtri••1

lill;';~u le ~"tYall;:~1t ,oor
en ".~I'dl ai, ye" ..nud4: eu

i,' .,,1 wat ~•• Iilt il .,II!k •• u
I'IS' ,,,h"l!i'I~erde,, Hrhll

, II~ ~jtoll(,.ire zor,,: Iotedu-
R..f tlt'1! Lmtrell' denelfr

, .~p aan r .r Il,! bij

400. SI
" 50 SI

Middelburg -
:'>furm1~bá~
:'oI088elbnaj -
~lacleftn -'
:'>1ont8j.ru
Natal -
xaDlaq aaland
~8.ZIIretb
Oudtsboom -
Philadelphia

Paarl -
Potcb~troom

W. A. Joubtort.
Á. van Velden.
J. S. Hauman.
P. J. Naudé.
H. van der Spuij. ,
A. Spengler.
T. Roos, T.sn. !
D. J. A. V:an der Spuij.
C. M. Douthwalte. l-

.- -r-- Faure. ,!
A. J. Mlburgb. '
K. de Lint.
W~F. Zepp.
J. S. Ranbeobeimer. ;,
J. L. Conradie.
L.·H. Keet.
F, Ruseeuw.
Jnhnn Theuniss ..n. (

- J. Mad..r.
G. Heinecke.
J. C. Stephan.
- Sterrenberg.
H. W. v. d. Merwe.
J. H. Hofmeyr.
H. Fazan.
Ql'o.&rket.
G. de Korte.

- H. L. Neethling.
F. Lion Cachet.
Il. J. Werhich.
O. de Kock.
d. Bredell.

{
Ê. G. Malherbe.J: F. Pents &: Co. ,
G. de Wet.
Á. W. Dill.

;
1

. gUItUI!' 'aallstlllodt', ~al bo"enl:l'mdp
irden .allj(ebodt n, ~atum ell plaatl!
ij worden' opgebragf door ~ol1"a'

T. .JEARY.

. ,. ,'"

O·M1fJU~NTI~.·.(I.~atslt' g~d~t'lte .d~r maan

I
getal Vt'I', III uurnun ,'I' 'CIJIICl!tlt·, te k

V/ill V, rk ooping uader te wbrd " .' bek eud geraak

I 31 Julij 1879.

h-t II III.andll'
.u.&J~.uI;.&UoWZj!ATOEstrEL. di·~

'.oo~ r ","elij ... Spi
Rnde1rijllk, tel'b.·de\t .

nden W.frnlroolll veor h,,~
dH,&IP.'''', t·" bebo.ft get:n 'Bukl!te.Deo

dell. PJ'ijl! ell i ijr.ondolihaol",n
• Il A"fILA~g,

peerw~. 1N'1t ,"Ma

~,j, ....rlof. Ant!
mijne pi I'at. '0

.ord~".

Pretoria
Pearston
I'iq uetberg -
Porterville -
Hi rersrl81s -
Richmond -
Robertson _
Webeek \Vpet
:-;,'!IIt·8t!t \\' est
St<lll'nh,,~c"
:-:W~n .. ndasn
:--l\lriRnh"baRi
Schietfonte iu
:-:utberlRnd -
Somerset Oost
Tulbaj.'h
Tarkastad -
lïtenbft¥e '_
L'trecht (Transvaal)
}ïllimdorp-
Victoria \\ eet
Wijnber~ -
Winburg

WellinJrton -
Worcester -
Willowmore

doo' ,

+V ANT bovenstaand getal 6~n z~l

, Kn·A~.
IN DE LÁÁT$TE W'E

als wanneer zij in uitninnte~~e conditie van
worden epgebrsgt door den btiKeDden •

Verdere bijzond~r1,eden i~;tatere adverten
~~

Kaapstad, St. Georgest~t, No. 3.
. 2 Augustus 1879. '

•

~
wo;den g~houde~ te

s
~
(TSo-:. ,

:VAN AUGUST'US"
'Binnenland zullen danJromen.
heer R. HUJlITTJ:L;;

~

eranderin,en 'fan de'
de Lijn naar de

- MAANDAG, Il
.A. ÓHLSSON & Co.

s

" E Trein nu YaO vertrekkende
Montagu"eg aan " «lr--om 7 11.11'. i op di-n .01

...,.·... , .... ., .. de OlD 7,.10.', te lIerbur~w('! HIlI,knmt>udl" óm
De Trei" nu Yan ~ ir! vertr ..k k emle om 12.15

UH~~U:I' i. opgebo\Oder'. . Tr. ill nl "1111 KRapst8d t

Btllties lIaar Wellington •. ' ,
De Trein nu vertrekke~)de V~" Kallpslad om 8.40
keil om 8.35, van W t"lIinlêt.'II \'"'l~,,k kl"~.cl" "l~ G.,<!d't'{l·IJ

u:gwt'!C,,'eell C"rrlalo!e11\,.,,:,:,'hd:111 l"'~I\J,,,"I~ voor 1
e de" Trein " ..IIelI gebruik, ". i

Lil Trein ui fan Fras(rbul';;\\','g l·· r rrvk keu 0111 9
om 6JJO n.m., 'all: daar "l~rlrt'kk""de op del! v
aankomende om 5.1p 11.'11.: '

Een Goedereo Trein .. I V"II Fras,rbu-rgwt'j! , ..rtre k
ndoeude, 'm ..t een Carriage~t"r iI,,";.!,·".'cht "oor P"ulJl!ier

n willen gebruiken, te K6"Jlst .,1 "."I."", ..,,J .. IIID 8.45 ,.
De Treinen, die nu van .1I1.i ..sf'onteiu 0111 10.8(1 •. 111. e',

viu t16f".a "ertrekken, zull~1I "pl.ollll,·,·.
.'

8 v.m., te
jMun-tHguweg

n.m.: ! ..
II.nl. "QO; alle! Stati('s "aar
trtkl.:t>n om lJU> n.rn, \'oor

I
I

Wellin~hm, 7.111 ver-
""uf .,lIel '~llIli e- tI '~"I1.r.
2,le' KI"s~,i Pil8.a~wrs

"'., tL' ~lon~allll""l: lIall-
eli dag 0111~rl0 \.1"., Ic!

jl
J

'4.30 ".m~.all SllItit'l
ell 2~l'KI+s.".·, die .I.!II

'p ,h.'";l"I~,l;:", cl.,:. :
U.ltl.! 1)11 .r (;rllotfOlil t<&

.. . i

IS Illtn l'dte t".re SI~.sSt ..t
16. htra ",Ue _.paler B.kktBi~

Op Donderdag, 7 August~s,
's MORGDS TE.I>! TillS ORE, :1

ZV ItJ::~~l'~o:Ln~t':~r~.:: :280 Slagt- ep en .~oeijen.
:.:'waarbor",cI worcI..,.! ID! , !l~-, __,~,_,~_*"'-+--____ !

"4.iI.&.. ... iIU•• L.....·ui·tinuDtellde co"diti~ te i SM" ~. Il Il ' houden VBn hel boJenge~oemdé te
zijn. publiek. wor'cle" .,..rkocht uit d. M1Hkl~raal I)E he er e u J. . .lRAIS c.t_·iH. O.,ZU un Ver d . I'
t- W~lIi itoll 'K LAPMUTS:olIItrelll~JleL IIIIt.Jdell. un aall,l!t., ag ,en.. . turn ~lj atere

H. KENN!.;I, 'ad,~rtt'lIliell te wordeu b ..ke 'emaHkl.

J. FRED. PENTZ ,i Co., JUllJ.aKll,l ••

De Ondergeteekenden T.ftl"WlloCllWll Ul.U.U"~

50 MAAIMACHIN
. [ ,

rt'kkebcle, J,l om ~ v.m,
1

m, \ ertrekk~ndt', z.1 ver~
e:.d...! "

vertrek ke,,~p., ~.a1 te 6.5";:""
en te 2.15 1~.ltJ.,

I

~

PUBLIEKE VERKOO
TE WORe,ESTER"1-_....' - ~~

;~

DE
'iLli ~~SBUllfLIJ i

j: .

De Treiu, IIU v.n Kaap •• d om 7 Lm. naar Mallile8h
..n een uur later aan ].lle Slalit~ "Btlk'ometld,~.

De Tr~in, 11.Uun K.aapI'arl I;lIl\r Mlllm"shury ~m
kkell om 3.35 n.m., vijf m~lutell vrot!!er "811 alle Stu tie!

. De Trein, nu .. n Malftws',ury 1""8r Kaapstad om
m. "ertrekken. en de Trein.~uu vertr~kkende 8.15, zal

f'(N'!a,!r aan alle Statiee aank~endt'.· .

S1RLL~~BOS()U LIJ
De Trein nu nn K..apstllcl IIII~r Stellellbosch om

zrlfde .. tijd Yerllekken, ~e.r8Ieri\'ir.r lIal~rl')t'I.,.de om 8.
loopende naar Mulder.'(l;l. JUlicllOn III tI.lds .i.om. d

A •• pillilu '~ontmoeten.' De p rl'l!!, M~ van Kaap8tad llaar
n.m. zal "ertrekken om~.a.~, E(,~lIterivier Uttdot:llde
5.5. ~~m., doorloope"dd;lIl1ar: M"'ld. ri' lei JuDctiotl,

o..,aPII,LaU te ontmoeten. De ~Tr"ill~ n,I V8n Stellellbosch
Junction "ertre~k ..u om, 7.4-5 v.m., Stellenh
om 8.35 '.m. Detrei .. , lIu'van StellcllhoiCh \'er
JUMction "ertreiken (.111 3.41 lI.m., Stell",,[,

"ier om.4t.8S lI.m. . I

.LI6lf.-ZOHDA
I

lUlrekk"lIqe om 8. 15, zal
kel,d,,, 0111 9.8, 1.II1.'ertreL

24 'rnijt M.!luels ,
21' D.. J."~t .erfltS
30 . Do. ••. 08sen

, I)EZE Machine is gedu:! bfJ"en alle andere bij
~ , Zij is gemJUlkt van G..".........,..~

ZULLEN publiek worde.D verkocht ui~ de UGTER en DUU t
MARKT~RAAL alhIer op l

niugsdag, I~ AD~llStus 18t9,:
's' IlOlu1!liS rili TIEN

: L. S. ",L' • .a.'o~

Worcester. Julij IBi9.'
DE VQ8 " THERON, V UU~I.Ao"~

~zonderheden,
Dier)s,ttabellen.

4- J~lij 1879.

:DE· LAA UWIGEIEID.
--~H---~----**~------

LEDE~
weaii.p.,
i

BIRltK.
~
55 r.ar4e. U l(z~l",

, j••r .. ti,

WAARON£jER v:el1!Cbeidene.
~ahimmel, Zwal'to eD BruIDe

mll"st all~n ~edre8!1{,erd. aullen worde? v
nil de MARKTKR>AAL te WORCES I op

IHugsdag,. 12 An~nstl~s 18 9,
'{j llAlillDDAI.lS 1"IlN TWEE URB.

" PAUL J. HU
Worcester, 26:Julij l8?!).
DB VOl II' TBIBOB, v""""",-~,

De Trein, nu Yan K .. '
Trein, nu Van WijnbergLAAR blic~rde

Kantoor van den Directepr filII DItIIst,
!6 Julij 1879. j i!

I'
I

I', .
! '

, i
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ZOO VOORBIJ - 24
NA~IJ :PORT~VILLE.

Op Wo~nsdag, ;27 Aug. a.
,

.. I I ~

D'B ODdergeteelteDdeD,: daartoe
plw door de hee...,' NICS. eo JAN

___ CBT, sullen aIadlLD Publiek Vrekoopen
c1oorhoD ~ Vee, s~lende bestaan in

6 Geleerde 3jarige EzeIs,
25 !jarige Ezels, ongeleerd,
100 Jolige; Ezels, .
30 QQed ~teelde: Paarden,

tb 3 !jaar, w~der rna:re'lf
(Bch_ela en andere).

Dese troep;1I ID~t zorg uitgezocht en
bragt door de ijeerea,.LAMBRlcHT in perscon.

Il•• t ti .iet! "ergfd .et .iet I !

Woensdag, 27 Aug. aanst.
Goede Veryencbingen: zullen worden

venchaft en een Crediet' ten igerieve van,
X~ ,

Zep .~t'Hrt J Zegt .e' 'Mrt I !
DE LINT: '" RETIEF,

M.alagen.
Oud Venduk'btoor.

Piqaetberg, 4 Aug. 1879.

WELLINGTON.
UO ~l1ra V,tte ~la~t.18e8,Il.fijel el

~•• ~e Ossó.

,i ,

If, ,
t 1
~ :I I'
; I

Op Donderdag,. 21 dezer,
's KOJlGIIl"S TKN TUN VIlK.

ZULLJf.N bJvt'ngerdde (hsE'n ril Koeijen
Publiek lIordt'1l \'er.oeht\ult de ~hr'lkr.al'e :W~lliHg'ou. ,

A. S. HAWPTFLEISCH.
W ellin ~'o", 4' Augustu~ 1S 7~'

J. RED. PENTZ & 00;, Afslagers.

\ "DE EENDRACHT."
ElfGEN~I<:MI) (.et~~8c~lap zal OJJ
ORGEN (Don 'erd!l~~ op, vereerend
h~" Toonerle voeren ';

IIDe Wraak eens Vaders,"
IN Yall BV.DRIJYEN,.

Oe...olg.l door ef'o pracbli~ Rand 'fan
leD, ollder'leidill~ 'fOD lie .. he' Il JMO. COKBBll(~

H.t Plan ".r Zsal cal hij de OJd Fello,,!
Bali, Plt-hlltraa', ter b 8pr.kinlC 'fan plaatu
djn op moru". lua.eht'1Ii 10 eli ~ ure.

N.B.-Voor 'l!erdere bijzolldtrheden
2ïmá faD j(i8ter~1I en mor~('II.

'"I; .
I.
I, '• I

.' I

BI.OE1.ACHINES
, Jt,
I
t,!

"

voos

STRUISEIJEREN.

D ft; lleer~D EhBKEL" lt FITZOERALD I,~bhe',
le Koop de brlll~ BkOUMAOHINES

voor 8TRtJIBW&REN: .
~. Patent .
PVniiI' Ment .
:Halfted'. Pltent .

£25 0 0
£15 0 0
£40 0 0

Volle.'i);fl bijlllon,lerhedeu lullru toez- zond. n
worden op ..an,.raag bij BUIKLn & FITZ-
a... UD, A,en1en ill Slruino,i(I!I., Grueatraal,
No. 8. Kupala r,

HANDELSBANK: ~ - --_ ----;

INGEVOLGE Artikelen 24 éJI 26 d.r Akte
"'arl delle Bank, -llischiedl; hierbij k<D' is-

"";DII', ,lal in hilt Bftultl(cbou", ¥l~'erleyatra.t,
No. I••op .

.aandag, I SeI~telQbeI' a.s.,
's VOOUIDD40g OK J:Lt' :UUB,

de Jaarlijk.cbe ~eene'Vrr~ndering f<lll Aan-
deelbolltJ.·rll zal Itftlollden> "~JI~ om un de
Direkteureo ecu R.PJIOI' ~ !""'t.~f1'118 de Z.ken
_r. Bank te oDtvan;len. ee.., IJifid,,;OcJ vaS! I.
IleUeD ·u d,i. Oir~kt uren 1_ Il.en iD plaa'l van Malmesbury -

Kalabas KraaI' 9..... de heeren R. M. I{Os..~. F. PoshR. e, J. W. Klipbell'fel _) g 56
• .A.. D. VU, the \'01,,~118 A·t,kel 24 ran de .n.'U~Jll.UW'" te Kl"1\&iloDtein- 29 27
Akte ~llrt~den en herkiE'shnar 'ijD. ; '---'-- '---'--<i~-.,.
. Ter "ar~i lin~ van Ilir,·kleur,·" lot aUlIYull'lljl Dele TreiDer. houden alleen atil
der vak.tltreo, Uloeteu de, nnrller;' der v or I~ I r"'_lrle:flllijn die op of at willen etappen.
atelleD Ka:1uidaten IChri(I~lijk ;ta~ de' DI,~klie -..,---~~==~~==~==~~::-
worden bekend gewn-kt voor or :op deu 7Je \
A.8DStul .an.t. <

Op las! Ian de; ire,!i i
TOBIAS ~IOSTEKr, KassiPr.

Kaapache Handdlbllnk.
21 Julij 1879.

_IC EL'" VRlUD, DIK :\lIJ MIJN ~LKS TOONT." Im."')6gendle,
Dz.-H.t ,olgende I_t men iD een .buiteDlaDdscb I
wad :-GedIU'eDde de afwezigbeid fa" deD Keiler ..- .."" .... "'""""
ftII Bralilie O? li in roDdreÏ8 rondom dl! wereld, werd
.. Repnll@' ID ZijD laDd !Ioor het beet.il\Dde mlnie~ I
rit .ooril fiDllIIcieel deerlijk in de "'r getltuurd.
En Hbenallid der nne"en"'"ordigiDg mAalite toeD I
... tijde iD de Kamer de opwerkiDIr, dahlsde Keizer i bij
~ om ill Europa "i1aheid te Raan verkOO-l '*
... la m_ eD geleerde genboteebapJ'eD. bij beter
lIeeCl om liner prof_u in DllitBCblaQd te "orden I
.... Keiser 'f&II BIuilie te blij~eD, eD d&1 bij ID alleD d.
~ aI.-beencher OYDl lieD land, wa.a VAD de tien laan

alecbte Un leien eD IIChrijl'eJl kan, zich er I vO<lfkll1lr
na moe.& oatboud811 om de ".ereld road as koop te I
lDOPea met mia. yoorgewende belangstelling iu alle.
wae oadenrije Wrefi.-Don Pedro, terllftekomen ib I
lija Riik. bet .. desen .preker. tot lijn bJiDieter nDt.iuci.. beaoeDi'd, en de beDoeJbde h8ef~ tel'lltoDd de I
.... u,_. eD dOtlmatigrte bel'lJinigiDg .. ~tregelll.ll-.-. . :

j
.1
; KAAPSCHE

A1gemeene Jaarlijksche Vergadering.

-I•• IGT .ItN

f

TIJDTAFEL

STATIONS.

Vertrek 'f&o
Kaapetad •
Zoutrivier-
Dnrbuwtllj'
KraaifOlltelD
Muldel'llylei
KJapIDuta -
~I -
LadJ8T81'brug
Wellington
H~on -
Piketbergweg - 71
Tulbaghweg 76
Cereeweg - - . ~
Hreederi'rier - 911

Goudiniweg - 1101
I '

Worcester -/109
Hexrivier - - 124
Hexri'fier oost - I
MODta,!cuweg -,iI
Conetsbel -/
Matjesfontein -1195

Vertrek Yan .
llAtjl'sfontein ,

AankoIDBt te
Grootfontein 238

I
·TERUG.

TII&na "."i de:
Vnll Velden over de ..... ~U .. ,.....

&t,v, een der leden 'fo<)r~t\.n'enlll&lle.
llJ~ ,olgend. leden

om t()tlderaoek ~ doen
Aui'et, dil Wet, M. J.

Vertrek van
GrootfoDtein

Aao.kolIIIIt te
Mat jeslonteiD

Vertrel: Yan I
lIat jeefODteiD .. 1

eooetabel - I a
MOl'l.a.,ll"eg - 781 12.

I p.lII.
Hexrivier Ooet - 1081 3 20
Hexrivier- - U3: 3 38

AankOm8& te I
Woreester 128[ 4 28

Vertrek 'fan li
Worce8ter
Goudiniweg
Bseederi 'rier
C6resweg -
Tulbaghweg

Pi.ketbergwég
Hennon

JUBEL UI tegeD
Sel~talnb4ilt 'liIthi." djD tot Zandbar.

.... l~.OBi der aak tegeb
OI'lUa&~"1(jI en het tie 'folgende Dille

gel~n: die op
ter~uiltln, en die op pe11ll1Q!tn41D

; AANJUCBrlJIrG VA.N

Ftet d.bat oYer ·Il.. e
doet den beer J. .&]liff,
g"'.D dat milt bet
w.rif dan meD bij
IDe~ moeit er
.ent door bet rarlllllDSDI .'~n"'.'...m.n.
de Iia&k ... nn bMI
bf'~ngt!b 'fOor lieiden
dell. en dit wu ietla
pr~cieJ in "aarom' de
k"lIlaDd W .. t jle8Ile .... IOUIt1~
om 'ijD. bereid beid
ri.cle bij d. Koloni.
moett 'l'oor"k.r
eeD. lI'elegenheid
ren ' ..n Jlunaw "&0, de
Spre:kr~ trachtte, eChter,
leD 'hOOI leelijk het lOll
Huii, om, nadat bet
ItlOd: W"8t aan ce D .. ';' .... '"

He óp..oclrorting nn _.t"'~J
yolllttekt ,,-.n· kWllad
oorll]~ die eede" dien
lI"ewded, had OOI ook
als die opec:borUnJl' uiet
"ij +1 de k~en "D
gebael. Spreker •• ,.kh.. "".H
leb Iluna&e van
helo"e om Grikwaland

De' heer Ho'~yr t'roeff'
of mID laDie IWIaprNok: lWllAftJ,m
tene den GOIl'l'8rDenr
king (te stellen i' De
Diet .. n bad In!daan,
bov.~ AAnhechting .... a,
hoe ",I het Parlement er
Had jle Reg.rinjr b.t
legenrig noch Koloniaal
liet +n de Wet 100
deratlirl kOD daardoor
mIUlD.D nb KimberJer OIe'!IIII.. r iDgenome~
met ~neuti. d&u .sj
acte ~n ~ngebouden ?
dat dé Re,teriDg' zich: .1&1_"..
ci j de: Ri jkvegerin!l "
hoord, ingetrokk." te
alml r Hide het Hp,llalldajqJJe
Rij~ring kon bel
IDAked .:J, lij in lltaud
·bad .pi! met de schuld
troeflrMI!t tegen ana, en
ala deSe Wet Diet w~rd ont,ab. hlft
schuld! ~.rd aanlffP&D, WAal'tJ,,,er
!wide" ,111"1' ~ie wij
ala de; IIIInexatie onr
Koloniale 'Secretarie
'fool'l~lde de Wet
mOtet .AD de RijkaregeriDg
dit de~ men, ala men de riI16ll"'D~I.ld
tijd open> hield om de
atelleD.
De br. Vjntcent wees .r op

maar al té blij wae jre",_t
te wo .... n. nu de vel"Dl~w(lOr(I.lj.JUI.I~
riDI!' 'f~ Grikwaland West;
derd d4t de bekracht~IIi nn
dei Wide Dooit bed plaata
teit; CJP Rol. Secretaria zei
bebbeD. D*1egedoeld dat die "'.rrIIC,ntllfU1a
lijk hill plaata ,ebad; doch
niet C".Ltd f"rmeel te djll
Yerder .. u ....... Y&Dde weU)l,.elll4e ,.eblltOeIIUi
Grik"'nd Weet, en "..
yerantwoofd.lijkhede1J ,.oor
....Jd.D, da koeteD daaraan ...er·tf011aeD,
de l\.olClDial. RegeriDg ">I.t!',P!j(\'g.eene
ID elk ~Yal moee_tUD
akeD "n @inde
YIn oo~eel clat de Reirerfnlr
tin,,"e' iD w.reDg'
doen h.rroepen ; IPUr
ger in ,.pmDiDg bel~OGlI'de
Spreker lreidedigde bet
l.meDt i6 aake de 1I&.1lheéhl.1Dg

Id.b led... '00':
'behaud.liD,r door
...an di. Buie.
i"-ie4~Die WIl t.'II'"lrplbrrljr~
~ ...w,d ~.lI)r den ~8D .. 'oordi~tJ!
Iille gww,ld Ooatederati •• D ... ,,~_".._
iu Prov8Jci .. er door ';Id.
duidelijii yerkJaren of hei al
WMt w\ldl!l aaDbecbt.en. De
etrekt ~De duld aaD d. n"',..,Ol>n;IDM ""0 dieD-"
I'ejlel ~ wal d. R.gariD'f d.r olome. S~
.teld; .... amendement 'foor, bib"lJeode dat, ~
de Kolo.i.. &ulke· groot.. YerantwoordellJk~edell,. ap
Ikh lOujnemeD door de Aanb~bpD' YIn Gnkwalu4
W _. bet .enecbeliJk wae dat> &&II d. d&aromltlDl
beataan~ oD.. kerbeid ..... ein~e ~n "orden re~
mll&J' tij~ wordeD Kage'tD tol. d~ aaoatullde "'Hili'
yoor de Iierroepinp; of aDdel'llci~ der ~.5lA&rrdein
,De PrOJru~eor-Geaeraalgaf er ~f!n b.e,en Slot ~

ILrOm .n: ~[errimao ongeoadi, tan l&n;:8.~nt.
tnanier W',aArop lij bunDe 0ppoli~ &e!Tende I~
doordrnén. Natuurlijk lokte .ptekeN! rede l!.eeOO1Ii
pret oit. ,Hiij veegde den faeer f:;l.Orkeostrom~ Iii)
omdat d.-, na pobliek 'fel'klaatt !'t.heb~nM !tatD,
geeD oncIérlteuner .u ,&.Il het ;MIDIslene, 0 bl
MD kartelt tijd later eeu ambt ba4 I&DfI,ard o04f1'ns
Mjnil&eri~ Dit ... &eDhuij.lrqnltlkwent,t. eD
den beer MemlDlD betrof. die " .. welbékeDd IF;:
die boed$igheid (JreJ.ch). Spreker baalde "00 elie
Ilo uit eene rede ..... den beerl Stocke~':-'
lIlOe8ieIl bewijHD dU due iD lBi6 ,.oor F

BIUZILIB beeft Koningin
etili'jJt!ldllaal!Dgeecb.nk !l'e&ol1d~_en kleed

spinDe".bben. ;

zijD op den 113den 4ulij
QueeD.tol"n oD~,lugt. Hun
in de Gaaette.

1::)1"i)(l'It."IJS'I!I Daar Graa1f Reinet:tal geopend
aill~!Jag 26 duer. In Ife,oemde stad

ganomen om de blijd. gebeurte-
te vieren. ~

~,~l.L~lll' WlI8 nrieden wellk rri] onge-
ofacboori' in de ktrk un-

geen nemen aaDI,~e diensten,
hij buiten ataat IijIlé wODin~ te

i!;

distrikt H omanadDry, 1&1nD
e'ken t"eedeD i:Dl1lpdag in

......."'U"..o •regtaai ttinW gehoudllb'
"'

BoereDbelC~'rminp-nr-
De ...ifri,,*,nw it bet

\Q6igeaaan en belo#t er d~ aan-

- 136\
- 14.'>'
- 153:
- 162'
- 167

177'
'L m.

Wellington
Ladygreybrug
Paarl
Klapmuts -
Muldersvlei ~
Kraaifontein
DUl'MDweg
zoutri 'fier-

1 Á.&okoIrst te
, KlIBpetad-

192
- 199
- 202;
- 200
-/212

:I~~;-t
- ,238

1

STELLUBOSSOIIB

"/ s.£::: =~' CJ Q

I g 1~1r~l~~;J:="QIIIII a ~8I .~ ,lolA ~ ~
I ::a '~8, ~0 ~ ll.0

~nlly.N -'-.-1
1

,a. ~~;-;;:-
Vertrek 'YaD KlApetAd - Q:' 7 I 3 2Q
-, "Zoutrivier - 1~ 25 7 : 3 33
. " Du~ba~,,!"eg. - 15, ij I 7 i.4 e
~ " Kllllenner - - I 54, 8 1 ,4 19
~ " Eenteri vier - - 21 1.9 i 8 ., 4 45

A,"ankom.t te Stell.nboeeh - 30 I 79 I 9 1!l li 16
~,rtrek 'fan do.. I I I~~
~kom.t t. Moldei'SVleI - ,38 • 5: 7~ 4 41

STATIONS.

TRRUO.

Virtrek .vaD do.
~ " Eelllteri 'fier -
f IJ' Kuilsrivier -
fl" Durbuweg-
;1,,'" Zoutrivier _

AfukoIll8t te Kaa~

:¥

HEEN.

'fan KraaifonteiD-
, 'Kliphellnl - 10

$ " Kalabae KraaI - 20
~komet te Malmtl8bury- 29

+-'t-- - - -----"':--------,-'!t--

TERUG.

., 'j
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tie ID van loge ...
Yl n zekeren "'eg
an Illj{eleteneq 'Ill
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d h.nat en wil
met t. kennen te

Wilt meer bed()(:ld
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omjrlAo In d,
• a \\ et omtrent
ARfjd Jij maakte
de kolom. woon-
n~ IIIj lA" niet
eRAlId un Gn
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~e .. [) dllt de pro-
u\n~ehecnt Men
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m Zich t~ v.rkla

i< Alln d. xoloDle
hallDlfen te bewlJ
len xant YlO het

uf i had Gnlnva
t~rUI( t. tredeD

I had der. Koloo"
de Hr<ferfellike

.. alAn i "~thad
kwaad !l'.daan en
~ ad dap &oudea
b.bben til bootalen
n si tte ;eTeD.el
j tIlUI, 'an IIJDI

echten
1 p eeller meer
had het MIDlI-

\\ et nieU WI ... er-
n de RelfefiDg It

nfed ..r~t1e met,
d We,t nrko,)f
v.r ~h.t bad
Zich MD RiJU
te storen' AI

~D geene CoDfe
'D ell b., lIG ie
'!l'en miert lIlaklo
rt \\ &Artoe de
eld bet ér voor
Zla bhJyen al8
dAt de Wet be-
L ltstel le geeD
ek .. 10rdl eD de
\ et IIltlj~ lutJll'
In Retjd. na
\ ajferoortJg e.n
I And. re !hebben
en eene eoorme
nJ j!'pen beDeer
mvf'te ,e~D
do< TgI:!:, De

,.rom m 0 n I\_t
ffen ru r Joen
rd houden eo

eld nOll éemjl'eo
~rklDlI' té lateD

,tsche Réjl'llnnA'
t t H !lUI f~rlost
cl v >or le R.ge-
II) WU l'e WOD
tot IUlnhechtmi
or Hue MaJ.1!-
onll'e Iltbnl[ t.
IofIn~ ... eI de, ...
ondli<Jnil' bl~ek

~preker ¥fo1
lech'l'.dehl. nl!
o,ernemln der
Ir der Dlam.ot
~nl ... ""ronr
e rootr< le a.d
tljlen s~at 'ID
lAr .prek~ .,...
Jk d. aanhach
,e mOllt! dOOD

Kieren DI. laD-
I duro tr.nL
Kaa~b. Pu-
rl.nd .n vr<Jeg
xl.ajreo 01.r d.
D onderTQDd.a
dat d. ,eh .. l•
de rdl'll'"hJll
Ier ",IKhD.t
Of der 1\01001'
et Il111. dloeet
t Onk ...al.nd
mDg had ,ol
'''n dUin !Daat
lODle Spreker
de dllt d.... Jl
ehJxhe l~ll P
n (1r1k .... lnd
• daar n treDI
rden remukt
aand, littIme
est.AAnd" ti II
~ "n St >eken
s "6ioi'enfl de
de R'"Il,nlg

rede be<ll "AI
aatrom Y(lO", I
,bben d.i biJ
erte MnlteDo
Afd ond,~ dat
ent e en '1ut
,hnd ,,~~.n'
"Jd., "ooriden
ell5tri.lm, die
>or Ft4eztu•

"., m.t eene
'DClel dUI nog al O~ ZOIIQllrllnl!'1J;
Tin de jrevoelens die hl}tbanll WM tllf,.,."da ..n
"\0CxenstIom bad .. lfs !1i)60 t~r
h j wae ten gUll8te der breede 1
n&l'VODSpreker hekelde ~e h ....
.Mernman 'trd~r well'ellb ue n,
~tmMkt ver d II&nh~cbtll Ie- r
"eund ...aren om het M.materu.
balen en dit In minachting te
echulJ te geun YAndie uu1'lech
KoloDlal. ':;ecr~tllfls en hst MI
badden lrehlld - Tlfugkomtnd. aanhtehUl'lj! van
Gnk ...aland '" ",t reden.erd. dnt lelfs .I~ de
RijisJ'lllenn!l' thans dwang glD': alt4ef.Dt'n op de I. lo-
o ~Ir ... t betr f de ult~oenllg d'lfwtt laatstgenOt'wde
J\.gma!l er niet aleehter aAiDtoe soude Il] dan ~eD paar
)lTen geItden en spr~kpr WIst heel jr~ dat de druk
pe" d. bnolkmy en d. Wel.jceVln, van Ortkwaland
\\ .. t ttil'en d. aanbechtlDg W"~Q. :\len moest dit.
!l'ulodh.ld r&4Idplegen eo .prek r 'lJenscbte te "eten
a! bit rBlldznm WflS de bnnlklDg t~en haren wenseb
un te hechten De beer ''hotc ..ut 11'1 dil w.teD of de
Kulonlale R.gI:1nll due hak TAIj de aanhechtlOjl
un Gnk ...aland Weet Y<'O)l'altijd pver de hoofden
UD bet Parlement ,,!lde laC.n hangen Neen, wat de
Regenng Wild. h.bben ..... dat aan den Premier Dog
,,"t t Jd IOU worden g.laten om «lil.e lng'''lkkeld.
_. n orde te brengen, hetgeen lOa dienen tot be
,orderlDg VIlli den ,oorult{allg eD d~n Toorepoed Tan
ZUId \fnka

De heer Mel'nmaD 'l8Ild. op &IJrte beurt den Pro-
kureur GtlDer&4l1 en Il"f er teTene deo K olonialen Se-
cretans un IIInIlS omdat Be:r.e ID den l.. "ten tijd
luik een aanbidder der Rllbregennlf Wall I!'eworden
Bet "M bepa.t!-Idelijk de pllit van iilt HUIS om een
bellu t te nemen de wot tot AllnhéchtJng Tan On
knJAod W,st moeet M te!ll uitvoer Ilelegd of tIl!!,1
tr Hen w rdsn

I I heer T Tl Barry legde Uit dat de In!l'e&e~enen
de P atIll\nt~elden over h~t geheel 'oor maar de
, .t.< ders der Regennjl aldIlar er ttgeo wareo

[. beer 1sterson sprak ten gUIJe1(e van Oonfede
J'IIt e en vardeeling 'AIl Zilid AJrtKa In provmereo
onder ~eweetrlllke bestur~D en d!z heer Scanlen
scone bet slechts billijk dat dele Wijt Diet lAnger DE IONISOIN V s C OPI"
!l.Jl t ...ee jaren boven ons hoofd ~.t .. irden ge D~I" '" ns eene ZIIII appel "-4vokallt StoCken-
b uden er moest een bepaald besluit worden l!'eno- t .tr6m vo r den AppellA t de Prokureur~"ên~raal
men omtrent de al of DIet IIIIt'OftlDg -der ",et YO(,jJde Kr on
1)1' beer Sau..r zlIg Diet heel I~st ID dat deze aet Tonm~ ""nr VAn ~oll\pp·lleerd werd ~e-

iWf'8lle I)(lYe.1 t. doen had me t die omtrent ct nfe "alT!'n In het '!n~lst nAt~h f tt" Kin!!
d.rAtle Sprt'lk~r was intuseeben VAD'Oordllei dat het ct tper dell I .. wap' I le p slit io bad
Par erneut n 1x~1 den eersten mll!8lall bad becsan m~!! Wil' I{el jk n I z eh her rn erun
t,,~ e ~r 'lemman met de meerderheid .. n één n naar L rutatn 0j t~ trekken manr had !7"""~ii..... .i
attru ""M Toor de aanbeclrtJn)l nn Grikwaland \\ eot en Iwas daar p t~re~t~esteld krachtens
ID sedert dien tijd wared al de ,erdet. ml.I~~n f!~ \ nit 18i:-l en wel W~g'. S oncehocrzaa
pleegd ID elk ge ,al er hadden sieb, In den laat.- n~tan~en bevel Il I d io ter~gttteJhn
sten t Jd omstandigheden ,oor~edun, ,ooralook m Jrlo plge IXC"pt e gemaakt namelijk
wat de loreldehJke aanl:~l8jleDhed.n tap Grikwaland echgldlgde ha mat krachte la een dwan
\\ eet betrof dlil wat invloed moesten altoefenen (lP enktl op IMt van 1\ I nel BRyly ID lle':Dl.enl8i'llfellO-
de bt-trekklDron russeben dat ge "est In dele Kolo- me# wa.. g en afschIlft van de t8g'eo
o. li aardoer het w!'necbeh~k "RS ~wordeD om d. aanklagt beteekend WIl8 eoodat hij Wllill!'l!lrd..
op" I\.t der aanhechttngswet ~n Wllfnljl Uit te stel ten De exceptie WRS echter van de
len II.t .Il.rbeste Wftl! de IIIIIk ID handen der Re d. beschuldigd. lot drie maanden gevlln,[)'A''' ..ot.,,,, ..
~er ~ te lateu oordeeld 'Van dst v nIS kwam nu de "o ...",i,,,,... I.:I

'i~dAt t~het't Stli!'lInt nog wat OT., de &aAk had In i»pel •
iepru verdeelde Zich bet Huis en werd bet 'oor 4:ihokaat Stockenstrom zeide dat hem
at!l t..>nzunste der Tonge k weetJe aangenomen I, t het proeearerbeal del ter g:tslelhng ID KInK
w I zelQ?8n dat de dingen blijven zoo als ze lIJn De ro,n ter band ~ek)lD n WM en d lt de eerste
'0 !lende waren de sternmen die :JJIJ maken m088t de Diet beteekenis van

\ 011 h~t amendement stemden 23 kl&l5 WMUe Prokureur Ge n rA.1 zeide lat Artikel
R )II \hnlt M ~Jf'h J de Villlere genl.!em le \\ et b~paalde dal All., zaken

~ I e \ Iheors W F I"mlng J TI tre41ng WMn I met op 8umnll~re WIJZIJWllll

lIl,n J Z Hnman M J I ... uw T. LOll\\' 1\110ij"n lw nmAodAnt ~mpp rtet:rd moasten
M. ,I J " 'IATaIO T 'If >Odle. P A an ofál deze dRn k n b..sl .~ell op welke WI
bu ~I J J Proctor J J J Ta I Rénsbarll' kl.Iii LDo~et bebandeld w r len IIMrtoe
& ll4' ti n P J Sllil'Ant A ::;tockenstrom L VlDt .. elftn open IJe g~V!l1 e t! kOl (l) voor
eent II "lmRn J J W Ilheirn v!ln Zyl, (T C \IIn ~lIe ffielereD ~)) ~vv r den reeldent mA.ulIJ:l.,.,•• t
Scanlen J l.: Memman Teller!!) of ('jl) fOor .en hooJl'er hof i'ebrag't

TE< ES li konirnandant bRd In Óll ge. il den I'AVA,,,,.m,, ".,,·'_"u,n.1

\ ,\ r~t W -\yl ff J "-yllJf naa .. den :\Iaglstrnat ell lez. bad be"
Blft e J L Bradfi~ld 0 Dr .. n en t."~1 s ala met z jn~ \ ertr~dlng bako
,\ I. ~mldt li J De Vllh~r~, J A De \'\ et, bee.ibou\\'d reden waAr m I em geen dail

r hoot¥kend WASI II j ventt J hoet r ~ i'~ller palold Ot
'" II !luckiev J J In np Jl J Key, ..r J S l"erdJt punt werd een lAI~dun e
li rh J 1Aln!l' J ~tJRckay J Mo. Orp<'n J P" hng~ehoudeD wl\l\rblj het Ulll WAm dat
~ .. D ( I r ti J Held (]i. ::;Icbelf J 0 SprllZ'g enk!!" wettehlke bepahn~ J:w.R10nd dHI het ..: ...... , .... -
F l\ 1 e \\ Kter n T"nr ant;, P Tllnrn T Uplll!l en betl!e.kent'n .an eene dajlvlU\rdlng 011 oodlg
ton J \\ Rlher P J A \\ atermf'yet J 0 \\ ood le ~hahe I I $le. allen \ I\II.Tlnd~ ge.angene
E ( \\r cht (J W tlsuer S C \\,,,,hl Tellere) echiftdl$ld .. zo Rl! b JVo rb Id net zAk'D

.., kenlChap ell anderzIIl8 .uor dti MA:! rJUlur ....... n_
lI'I'elfit obJectJ~ mAAkte teil n de dad~h Ikd
jlDg; llier Intejlendeel WM wel bjectie
en 4; Ile"an~ene d U8 van ZIJn rpg t
sten, vIer-en twwtl!! uur v or ZIJ e
den "lIrd VAn zIJn ,ermeel d rulsdnjf te
ken~ ,emaakt

D. Hoofdre~ter U1tsprnllk d lend" zelde 0
bet ibem AAngenaam WIllI dRt het Hof Alleen
,00rlOOPlfle kweslle bad te beshl8 ..n WMt d.
zelvlf le'erde n)g IIndere lit 1111IjlJke
"aa~n hIJ DIet 'erlanlltlnd "as te
...ae bvd VI'lU\j!' uf Iemand tot het k~rJll
rend'e genoodzMkt kon word~n bUitt'n de
te ~o Hel eeDl!l''' punt dat nu te besl
wae of de proce8.o null' ID dit ge,~l
TI!I'el' af .... ek en hij dacht d.t d t wel

Di hoolde andere reg.ers WRren van
voelfD en de exceptie wer I 118 voor geldig "'A,·IlUiJl.,~.

{ Z:'i.KES VAS 006r GRIK'I\ 4LÁND

Il. lloofdrejlter vroeg wanneer zekete
KokitAd voor het Hof gebragt z uden

D, Prokureur jleneraal nntw rdde dat het
zoo !zIjn voor dat verhoor e~n atzonderhJked
aan te WljZeD

,
HOOG GERZGTSHOF

(1"007 het oltal"g~ Hof)
MAA~DAn 4 !\.UGl:STUS

.
tlldi.ll.n UIt RllIitlnd, waar de

....iil..;li.. met elken dag T,lef wint M.n
Wefmar, die den reTolter heelt

door Solonef eeD _lag op
gedun le, ter dood ... ver-
en dAt binnen weln1fe dagen
hebben"

AJ,e~tll1l,r nn Huli!'ari~ heeft op 't0ensdag
den ,ed nn troaw un d. con-,
dat de Internationale Qdmml.le

le OTer de wlj&e waarop Aleko..",,,.,",,.n. oYer OoatehJk Ruillebe r.
mogt d. Port. verlaoa-en hem
betten, &lch OIet daartAtg.n aou

de tljdlDg UIt Bannah, dat te
le UItgebroken tegen het Goa-

.. MAANDAO ,nOND
\1 n I!'I g \ Mrt met dl ~bandehnlr der Heiroo-

lID. r en der balalllfl'lJk!te (hsc:usele. Wall dIe onr
dto p< et voor de 1\ roovajZ'entt'n daaf de Kol Sec
te liP ntn Ilaf dat hiJ ~oorstt'llen JOll een alll.m .. n
A.ent r de Kaapkoloni" flnn t4iI .t ..lIen Ook oYer
d. , rm ~rdenng d r afdeehngen w:erd heel "at
." d. dp nek gebroken Or ot :eooegen jr.f later
bet b.r!lt d \t ~r kans "'&8 oru OenerJI/Il \V ood ala
K mmnndft t Generaal der I\nlonlale knjllSmacht te
bek men T ..n men IIRn de H.lflea te Paard WIS ",r-
dUI/de het II Ul8

VI~OSDAO ó At GUST'(JS
P.ES~ PEnT II

wtrd D~"dlend Tan Inllrzet ..nen Tan ~ontagu telren
deo Ace- JD! -I

DRTWl6TK VKRIIKZISO

De beer ruiklr diende e~n rapport Jn bebelzend.,
4.1 .r Iit~De reden bestond qm de verklllnng ,,1\0
den beIT Tb('jmllS II. 4n .. ettl~ te ,.,klaren
ch (Jr h 'lT

\"ERDAGISO VA'I HKT Htle

1.1\ 100lfll8 Secretan~ etplde voor dat het HUI'
Inu v dR eD ID I urt' ten !lnde den leden gelegen
b. rl t. ~Hen Afec-held te n.mjm nn de "erecbillende
lI'ed, lIPerd. "t!lcleren die op dien namIddag per
G.,.",<m.,7lllJ' I- I jreland zouden vertrekien Aange
DomlO
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n. Procureur gen raai met lid v JOD88 v
lant, 'erweerder In I Pt hljlere hof all'
OId4i,y yoor den resp nden t

Dil WM een appel vaD eene uitspraak
Hd der ooetehJke dlstnktt'n In ZIIke een KOlIlinIKt
bet~ende het verngten van e~tra werk
Di IIIIIk ...as nog niet afg-eda.an toen

nrdáagde
JlltOl8TRATa

tT pnl "alg "An' den b.er Fullet .. twoordde
de K I(lnillie SecretIlTIe dst de Rellerlh~ seker 'RJI
plan ...~ f.cho< n vlet tl]dens deze littlD~, ODl ~D
mu retrel lO tf' dienen vo r d. registratII van ~e-
bocrt.<n .terfgevalJen en huw~hjken d®r dl !lebeele
knl n ,hppn dOor de bqrjZ'erli)k" overhedeD maar
dat t J P het ojl'enbhk Dle~ daaralln kon doen
Toora weren~ da kO!!teo "er bonden ain een mut
relt_I .. n d"n prd In het bIjzonder
fT ot .n zoo dun ~Yolkt land als dit

MO mOlll. LAND

(Ip'.e e 'r"ll ~an d.n beer Trvllle aDt"o rdd.
de M n SIfT nn InboorhnKuk.n dat
Au~tln de ~lRgI.tl'1lat 10 Huutoland voorzeker
de magt 1"ft om da wen In die bum 10

boull'D Mijnheer -Slechte enkele aanmerklnjren op den
bnef vaD de beer F 0 Á.apehng In uw blad vj\n
heden MIJo vnend scbllnt bet doel van miJD
schrllT!!n gebeiiJl voorbij te zien HIJ had bliJ~baar
In ZIJn 'rongen brief 1-'''''r ~n Il et :I.I~ <1 h"t
oog en ten elllde het publ;,k '0 ,ooral onkut¥wen
ID het OOllt van flIten te at.;lleD om eea behoPliliJk
..n onpartijdig ordeel t~ lQi.nen ,ormen g!'.oelde
Ik het miJn ~ebledend ...n JIltt np gepuhliceeordtl han
delIIlIl'en tt WIjzen WI\A'TM~ II ulf de;e) had~en
men In de hoop Diet allee, regt ~ dotMI .. r het
verelecht ... erd IlIaar 0 k) miJn vrlen 1 da 8c lade
hJkheld of .ltbAns hefdel ~hll1~ te dotD fo{IV!O~I"v
"An mannen aan ui ",.lIen ondtlr behO<iThJke gT<0
den daarvoor te beZltteD I.tede nn d, daad~aken,
door mil voorwaarts gebr.,t t; be8t",den <)f te
wetferlegiCf.n doet mljll v1'itnd 11I11n met m~r be-
dIent zlchl andermaal nn zeer onkle8C~e p<'rebnll.h
telten, en wel bijlonder o"tren~ IemAnd die I woe
zeer h "'ge en belaD~I)kf! ~trt'Hkl Il l)der nqe 1><)
kll!edt Ile handel" Ilze "'" ~IJn ouden 'nelnd IS
.. 0 geb ..el vreemd Mn Z Jil w"lj>ekende- I'oed~rdl¥
beId, en de hefde die bIJ • 0 al~elDeen pmtre1t lIJn
nlUl8tt'n koestert dat Ik ml Jlwaa~h j k ver ZIJn d en
U1teT1!tverwonderd ~e\oel L H e bet :til ZIJ".!brief
~ publiek eliendom iCewor"en en het SpIJt Pl~J dal
Ik )leDO!(jzMkt be, lI'e ...,.".t ~ennDl8 daarv.1I te
I amen m/l&r het bedroeftf) miJ ~eel mter dalf, .an
welJe mijne vertredin~ d~r ~IJD vn~d leeji aan
III der~n UI Loe)Cebragt !

Omtrent de redenen d t den beer AspellD~ v oOr
I Jn schrl).en 0P!fe"even !falt Teel op tt m.rk,.n
mllAl' Ziel ~tl door weil. e~ ~~ un voon,genG-
menbed LIJ -f!'eregeerd ...otrdt wenscb Ik OI~ den
.trl)d m.t bem voor te Jett-en ~ meer fdaar dtt, aan

TRI EGR.UP'GIIWIiENICHÁP

Ht hltr HoflDeyr .teld. '110or Dat bet HWI
111 r n ol I U !lAan om dll volgend. r6801utJe te
oHrwPjlPr nAt~ de he~enlljl ... ord.. gemagtJgd
OlD nderbandehngen aan te knoopeD met d. Hege-
nnil 'ftD den OrAnj' 'rljswt tot den aanle~ .an
tel.~ rafin IU dat g.bled op den grolldillag Yan de
ad'lrtentl. w .... nn " rit geyraalld 0111 tenden ,oor
da d el Illenardljl'd do..r de Reg.riDl!' der R.
pub ek -,spreker maAkte gewag ""0 het beilolt
oDlan~8 jCenumen door d~n Vn)lltaatlChen \ elb-
l'al\d "urdU' r het bt-.t.aande teJ'll'riaf.tel •• l z la
w rj~ ,.rleali'd m.t Ó06 mtllen .. rd .. ld In dn.
I ti ur d~n geh.@len \ nJllta&l h .. D .n biJ be
t • ti, dat het de 'PhIlt der KoloDial. Rqenng "U,
T r.1 II J op zo 'r1Imdlll'bappehJ)I.n ,oet Yer
kPe rl [). dp \ TI ",taat om de Rf1rIrlajl "an dien
'-toa "~r ten aanbod te doen om hf4ar te hulp t.
k nel J d. urlenlllnl!' Yin den 'kollflraaf daD
de.e rlo r pTlYnte ondern.mere tt' doen gescblede I

TO- r. dARr'.r elDdstatlOne vali den t~I.!lJ'laf lOU
den n MnraklOlo: komen met ons telel!'","'net, eD
flu pr 'ot@ D'161\tAChappllans be ..1 "at oyeuallt IOllde
k n "n ""nd ~n kreell' SIJ de 'Vnls\aátecbe telfgra
ten n b"Dd"

I. hetreD 1 .tereun en Memman sprak.n .terk ten
gu e 'an het ,oontel dat lODder 'erd •• llll( werd
aaDeen meD

DE ZULUS
ntTlng de Standard aftd Wml ,,~ 'IJO

t ..".._h1r.....liloincorreapondent het ben,..t dllt 'I'lligen.
Ce~.,ra,ro IMr de Trannaalsche boeren wu

O"'II'II"""'t.I.1I~* de,en bem onder banna boede
Dit ben~t I8later l1ebleken,v.lech

meldt dlelelfde correepqndect,
dacrtil,ek.,niTH' MaandAg, dat, "olgeDe be~ van

",ayo Ilcll nog Jn het NgoIJlilbo8Cb
bereid was allle ,oorwaarden die

.i!I-,.n"",t bem stellen mogt aaa te demen
ecbter geen g.loof De corte8pon
oQk dat 1500 man troepen blanken
onder Mn"oel'lng \'ID Lalt ~ol de

"oor zoo Terre de TrIJWllhjl'ers betreft
ZIetsman naar het noord,n ,an

etonden op te trekk.n, met hit oog
Manyonoba te TeralND en daD Cete-

_"A"'<PAn te nem.n
,alt er omtrent Zululauil nlett
de maatreg.len die het ~e,olll

nn'...........".D afloop d .. oorlolJll wor
dat de oplnlen OTer het 'lIerstaD

dh,,.Uóirur bh ]'IIen venchilleD

NAMAQUALANDlICBI "'KGI:..'

(1) ~ooret.l nn den bur MerrlmRn wud bealoteD
IQ lomlt;, ("Deraal te ,aaD OlD d. ,o4{end. moUe te
VTtrwfl!'tn _ Dat de Rtjff'nJ1!l zal gemlljfugd .or
den de 10111 un £--- te heeteden óm "n opme-

telegram werd MMlJdag na,.
den Premier 10 het Parltlmellt
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,Koloniale

'C:OMPy
AFRIKA.: ,

.f

'S = HAHMONIU
in het Groot

&.i.~"p' ""'.A' .: .
.,,,~ ,I

,IP'"' i '

S T,R A AT,
I ~I:BUWE MARKT,I ,
~maDdeleo, pe,~ ..
~rdappeleD, pbr lJ be.

ter, per lb.' ..
ODen, per 1I~. .:.

.• te~ LimoeDep. per 100
Danu, per 1<)0
oemkoor, ;
odeo, per stuk

Ë
r80' per 100 ... . .

DaUS, per 10:) '" ...
aeo, per lIttdI ... ..
roogde AbrikozeD pl'r lb.

HoeDdel'1l,per ~uk
Klappel'1l,per 8Jui
KalkoeDeD per ttuk.
~ool, per Ituk I
Knolkool, per ~
KropSla, i
Li moenen, per 100 '..
NartjN, per 10d .•.
Pata~tu, per II lie. .
}>P!Dpoeoen, pe~ stok
UiJ8n, per mud; ..
Hadij .. D. per bl. . .
VarkeDI, speea : ..
ZuW'limoeDeD,' 100

o 0
I 0
o 1 Q_
2 14 '0':
o :J .L

.. 0 4
o () 3i-
o .1 .-0o 13 3 _ I

o 0 ;< _ ~

4 11 _ (,
(I 0 4j- U

o 1 io - v
o (1 21- r.
o 7 3-

'" 0 O· l-,
O 0 lj-
o 0 l-
o ~ 0
OOg _
o 9 0-
o 0 :!t-
O 7 6-
(I 0 lj-
(J 4 6-
o 1

mijD' be,ilCheld all
t, ak 'eur IIpll~~"I'''''
mijne ,alrijke B~·

hunne o",t"tlt .. ing
le d,· 1.11at·· 28

)t.'
r

D.l I SAC, S & .eo ,
, . ~ • ...~ l. I

EBBEN aan hel fubli~1i ,.,,' de 'lKallpatad en de., Buile •• ~i,triktell: te beri,len
< ·... tlij hdllnfl Gebouwél\ Ift'nmer~t"lijk '"rgroot -hebbeii' l~)t bete~e pláat.illg ... n

, ulfge6re'den yoorrk.d, welk", lij K~'U'" kUlIllen ilJInbneLetI,~I ..ar .UeAirtikden .,.n
o..d ~r~ hout gem.~t &ij", gese~ikt ~o"r dil klimIlIlt. D~ ;'i~,II.. ra, •• Ie ~~ren la.~g
Uell h.ndel gedreven bebbende, en. koq}alltt! Jtaupe .. bp d•. ~~.pt'.ltcbe. ¥ar~l .'JDde, aiJn
Itaat Ot,,' te· ,:- t·, , . ~ ;

GO:gOE M legt'n ~ LAG E PRIJZEfi· D.. renbo,en aiJn r.f~,te n.,r bore, staOOtte ke ,~ia,cr.
bOk' ,~tu e iJltn. KO GELO le' .er koupt! lt, petwelk.~ ben in .Laat :bee(t dj.! Ondergelee~ ende de eer
l ~ai} ~ulllte klanl' "o~le 'Iln klei~,e ,,.iulteo t~ 't:el~It, ·d.. f .er Diet. t~. 'all Kltllp,tad elO, Om.lnk,'" 1,.hi1,1

r:""'''I(~'f!1Iwordl- 'etOr K ADK SCHU . '~ dIt "ij; .icb i!~Y' stig" b••tll ah
...u_aJrt.,,':I &11 groot tIIIOrli ie "elO"!.'" Meubel., efa Stinkhouten Stoe",,, 'fimmermaJl IJl AanDemer TU

1 ij d"'óor'iandl!n: . ~.' ' , in .18' Troe~ere W ..rkpll"I?"aD
Br.t. Publiek wo.rd Y." hfunnén 'porraad e,. bet .J. J.&.n'uil (Le~u",ea'raat, No. 11),

ruemen 'I" d. prij Ilopel,de Irond~lt. bek ",.amhd I md: he'
-_·· ..··'-,t en gOett ",.rk ••jiD de ,oortdulcDd~

'publiek;'e m~en deelen,
, ANTH. M. 'DF, "'ITT,

l"l'ehiill·~!t. ~!DlIlerma'l fil AllO em~r.
"',",."""'" • Aug. 18711.

K. D. W; leteri planl, ep ci6ea'iell
'I'oot II, rkl'~, aebolen.

,rbpu.~n. yil"', I'nl:.,:'0l.
,.,I~lnll,en'le bouw.tijl.n. .

bep,o'If,1 "",.Ie'l '·an het 1.a'l
, ':o( &II~' 'de Wt",K"I ... ~I 11.

i
;I. J. JANTZEN.

" 1111 \. \.-

, Jf 1'1. H 1 I.()"':"'IF. (;111'1'1/, .• ,

I; 'IV. )(0011.1.££8 Z!! CO
Aug. 6. -~mesbDry. EIeis, na.

Wat.aou ct Go. :
!. ; I. F. nNTz Ell CO.
Aug. 7.-W~ltington, 0811en en

H. Kennedy. 1 '
iD' LINT IN unu.

Ang. 8 - Grootvallei. Maim.bury,
Y'&Il S. P. nn Ellewee.

~II Y08 IN THIBOli.

Aug. l!.-Worceater, Ezels,
088en. "an L. $. EraamDs.

Aag. 12.- lv,orcester. Paarden eo
P. G. -"ugo. .

.I. W, lilOORREES, JH. IN CO
Ang. I 4-.-MB.1 m8llbDry. Paarde. e:

van D. (1. Ma.I~.
: BARRT Ell lIIVE!!,

---Rood~wal. diet. Robertsou.
rogels, van P. 1. du Toi~. -

VASTE GOEDEREN.
J'. i. LIN D8NBI!RO EN co.

Ani' 9.-Wo~ter. Vastgoed,
Rena.

'I' ·..ih
BIJ I

R !"B1RRt,: "RNp~D & .Co.

ANQ-EN .
....__.,...'LONCASTLE:"

t !
IJ zer, 6, 7, 8, 9 eh 10 'Joet,
, :4 en 3 duim' ;
IJzer

en ! duim
t lpl 5 G.II 011.

: GEDOOPT •
In de Nieuwe; Ned. Geref Kerk,

dag. 30 Jolij. 800r den WelEerw
Lackhotr, een ioon van deo beer
Hendrik .\ficbiél Louw, met Dame
Hendrik Michiel. .

In de Neder4. Geref. Kerk. op
Auguatu., door iden WeiE". beer G
mao'l, Jr., 88Qe; dochter "ao den
Jood.im Zeema~ met name Blsnch

GETROUWD:
In .de Neder4. Geref. Kerk, op

-Angnltul, door den Wel bl'. beer G
manu, Jr., de &eer Arend van W I

Sittert. met jODgt,j. Eli~ 00 'O~bea
QVERLEo:EN.

Jnlij 29.-EmJna, dochter fin
GD8ta~ Pietersoa, ond 14 masndee

Jullj 30.-Meji Christina Lpmbaard
YID den beer F're<irik Lodewjj~
5.5 jaren.; ,

'/ Jolij 31.-Joogej. Agoes 101118&
oud Il jaren eu 7 maandeu .
AlI~. I.-J i. JOlina Maria

hur ti!Jste jaar.
, Aug.2.-J . Sara Jobaona
29

'I -

.100 taten 'lnh .....,"', ••

. _ Bllnd~ls
fU., StueR'
193 StaYeil In' Buót1el.-

, ~'·Bu~~'J. 'll~~pelijze"ll
000 Gc~te'l l;.t,zcrQl'j BUik
1&0 Vaten Br.jJdran. s Zwa

. ~~ Va~~,~_>~,~~'~~~d.loDt om '. _ . ;

~ i.~~ _"YOegÏDgen eten .AJg~mHnen toorra&<l.

E () Jt Jl1:~ JF.I N' D, L A 1T& CO.,
. . i. I~,.u&nat. r:

EQrhABnX

e. Tr~l'laatselaappij
:GEORGBSrrRAAT~ :
. DE IANG~MARKTSTRAAT
i KAArSTA~.

;T.6..6.~, tZ5,aooo
!

IOU: de T Ó ~ E Jl 1. I 8 if

BJ:stut7ia:
betr B. s"~()(o.,,iItW. V'I Preeidsut,
..: J. J. S-rETTLI':II.'
", L. P. CAUTIN.; ,
" H. K. 'hEÓOdLD .
.. ! N. W.~TER~;
'0: R. H. EdNE;
,,, lAs. R ,BUT -clNi.
,,' w O. AND~Bsio".
.,: J. L. M; 9ROWN.
w. Y. ELORIlHlK, Secretari•.. . :

, .,.,
,..,
"BTHNB • 00. bebben~OtItpakt eelu,e f'naije .

Dui'lehe PianOll. l1t!telDltnuaeoteD, de
eell') ".'1·~'lIOO~t 'juge'fOt-rde fa"ri~lt.n .... 0
NlOli"d. te Bt-rH D. mei.1 deIa,tate "erbetf.
fillsell, be,ii~li de yolg~o4e uitmulll~. eigeo.
aobappen :-, ~' •
11.1ij aijn,re-a-Lt 1.0 ~ ~.te aateriale.,
r*rlu door et'IJ ijler.n r;,.werk. i _

. 2.' Zij rijn Ilt'~~kt .olg~. b. onnp-_n- btItr1t1. .. ••• ~,ft r..~_.
,. r~ ,".,,~O()r' ilJ 6e~ bef.i!rrn 1000 "VJ,fD dan
'"lle Irfder~ Có:urtl! Pla"OI. I' .

3.:·,zij_tJe~tkn de dUbbel, "'uk iDI eo IlÏjD 100
reel lIJ9IeliJ" drie.natig. ;

..If FN !rOME' ZIE •.·~:mPEID

_lr.IILG- Departje.eat
Ai .. "'i.-"rAn ... n' V~,~feQ t- ~,,",n

~~e CloOr a'lUd 1'0'(180' tarief
RI"eo;

Vriidaa', otM_,be. Purlecbe ell
r... llllClbtWJ,lJeoYOOr&ieli hebben

bereid .ndere
It yoollÏea ftlI

","

{
, !
I

, I~I
i
I..

,
, i



JNliU
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t Groot. ' .

~ AT.
E :MARK'.

o 0 3 - 0
I 0 0 _ I
o I Il - 0
2 14 0 - 2
o 3 0 - 0
0.43_0
o 0 31- 0
o a 4 - 0
O!fa 3 - 0

... ~.O 0 8-1J
" 411-0

rib. () 0 4t- 0
o 1 10 - 0
o 0 21- I)

o 7 3 - 0
o 0 1- 0
o 0 li- 6
o 0 1 - 0
o 2 0 - 0
o 0 9 - 0
o 9 0 - 0
o 0 3i- 0

"'°'10
6-0o lt- 0

u 4 6 - 0
o I 8 - IJ

I' {,(}I'II,ft 10

UU:S BN CO

ry, Ezels, van

!lTZ EN co.
I, Oaeen en

IN &lTUr.
i, Malmesbury,

~N THIRON.

r, Ezela,
Joll.
" Paarden en

'ES, JR. ik co.
ry, PUMII en

,S NIVEN1
Ist. Rol:Jertsvu,

1

OEDERkN.
(BERG Esico.
V un

)OPT.

n

"

r 1'an den
ame Blanch
)GWD.
'. Kerk. op
I Ew. heer G
'end van Wd
~Do 'otheR ~
E"tJEN,
ocb ter "fG.::
4- maanden.
ina L0mbaard.
Lodewljt. Scha:

-ARRIVED
bk G62 tons, A. d.
I Pon.-Wm.

RlfSt.,
II. 4Lh

I()(j toM, C. P
). ag.nts.
157 to.. , W, ~
thi& port, WIth
I. •
sch., 257 ~D5, L
~ May, t.o Uil'

:0 Europe,
to Ouahi.

'to Pon ~oll,)~
, SSt. to SiJIIUDI

- \
& HN·JlJilI.

t6d'
. ,

Da.' Du Villie~'
W.p"ende Vel'll&d ••rn',
1'olgt :-

H~ pwigt t'&D het ondl_'AI'n
rijke di80uaie

.. 0ID...up &alllm,lIr'kino,..i\:
tot ~e .....IU... uIK O"Elrallan.

De Ed.
leetd... beelilt
Q\Ïjn ~tel te
,ftrijfel:er &aIIl, of hij wel
YOGnWI regt verstaan
redeoeting rustte op
Vrije Beliolen scholen
.~ ftD de kerk
IW"e ... om de
YenOhillende lI:erltg8nool~happeD

. Eene ftije aohool,
eene~,
p1lblielt, in onci8l'11Ohéidiág
eie Begeriug opgerigt
neo fIOed onder eene
onder de kerk gesteld
echter ,lijn, dat de
beeft, dat de
d.. kerk
'_wija 'dat de .... IClII ..Ull.l
land te~ gnlllte is nn
BD ciao lOU ik willen
t'&D d. ~wering. dat
,mijn "oors~l al lang ""I~"U
OIItken~g had ~nt ••"""N1
'reT~ nn bet land
IDeO dafa vreesachtig miJ
;toe te .taan. "ooral daar
,dat mijD "oorstel niet _.. '_.....~I_
:kure1ll"'pDeraal zelf
... i4druk pmaakt op .~.......,' ....
.het "oohtel "oor de
I~ een, saai: van ge,,,on:e'Jlt!lllJ
nu, be, is uitgemaakt,
over .ken van regt en
sijn. !Jet is eerst.
ndener;. met zijn
een ""'rd besluit
jndien het ge"olg van
Vrije Scholen door de
uiUoopeil, dat het
Kerk zob. nllen.
()j)houd~ zullen te
woordig; .telael
komat. :

Doch nronci.rsteld,-nl sou zijn, dan
'foor de:zaak der vu"""",uu.v
indien de Kerk het opzigt a&ll~ro'Ir"'1'
Voor de .opvoedingscomm'
verklaring gedaan en
Qpl'Oeciink slagen zal
~der medew.rking
kerk_ Toen er eeue
worden Qpgerigt, moest
adviee van den
onderwijS, opgedragen
G.ref. Kerk. Wie WaB de
De Kerk. Wie hield de
eo beschaving brandend
'(an onkunde en .....'UIA:'rulLU·.... rT

heeft de gedenkstukken
, der oude volkeren bewaard
overgeleYerd? IJe Kerk,
dom gekomen onder de vu~~·uU'''"J
Kerk. En nu dat het k
.taaD kan, meant het
.. Y&arWeIf' te kunnen
011. nog moeten leeren.

. en. schade 'lV'rnP' rrn:•.''''

De
djn eene ~,,,,uU"UK'UK

de. dat zij te~en W"~'U"'UIl"JJ
soek 111 .: 1 Het Ed. Lid voor DElBnIOr'1;.
.. zal ge¥elijk toestaan,
den kant ?Tan g~[18(llell.t,I·":e'l5'erIOOL8c:nappe
elke IOOn bettaat tegen OeIliWB8<110m
eohappeliJke kennis." Ik
aet m~ Tl'oeger waar
_aldeeling vau de
n11 nog Wn deele i
aring zijD. in geonen
onderzoek der natuur of
gen "an 'il menschen vers
!lij met regt zich kan dat de onbekookte
tbeoriën der natuurk of de droomefijen
t'aD fila.olen of politieke her~rmers aangenomen
7:on4,.n worden all! onbetwijf'~lde waarheid. Wat
heeft de Kerk te v!'OOzen vab de vermeerdering
t'&D "eten80happelijke kenD'hl ? Niet.s, De resul-
taten der wetenschap en dcfbesluiten der rede,
zoolang bliden op wettige n:$nier binnen hunne
grenzen te werk gaan, ku~en nooit in strijd
komen m~t de goddelijke w~rheden der Open-
baring. ~ natuur en de BijJ>e1 zijn twee bladen
t'&D hetselfde book, beechrevlm door den Vinger
Gods en, door Alwetendhe~ ingegeven. Het
beswaar .,an dtln Prokuréur-generaal wordt
meeatal gemaakt rloor dog~ne'n die of on ver-
IlÓhillig ot vijaudig jegens qJl' Kork zijn, eJ? het
spijt mij dat het ook in dtlze vergadering ge-
opperd is.' ~ .

Een ander argument van den Prokureur-
generaal tegen kerkelijke 8~holen was. dat ge-
aohiedkundige waarheid er s~bade bij zou lijden,
ala de IChOPlbocken onder 't q'pzigt dcr Kerk zon-
den .taan. ;Hierop ~on ik wef willen weten of de
edloolbooken thans in gebrtll"k in de niet-kerke-
lijk. aoholen niet eVellZeer van secte-geest
doordron~ zijn. ala maaT immer in cene
kerkelijke ,aohool het geYat~_zou kunnen zijn.
M.n hoort dikwijls de "erkl~ing, dat de school-
bÓeken in een godsdiensti~ toon geschreven
zijn. Maar. indien dit wo ds, is dab overeen-
komsti~ deb geest van het tegen woordig stelsel?
Zeg. bIjv., dat een werk. Over dc Reformatie
geechreven is in een echt PrOt.ollt.a.nt.schen geest,
heeft. de Roomsche dan ni~ ragt n.n klagen,
dat de historische waarheid-,llr bij lijdt, en zijn
kiDd verkeclrde begrippen ~gaande de Room-
ICIbe godsdienst opdoet? Eq toch worden zoo-
danige boeken gebruikt, enf op de klagte van
een Roomache wordt niet ~let. Kan4:lit Huis
"oor een oogenblik denken.~dat de predikant
t'&D eenige:: kerk all! onderwijzer niet zoodanige
boeken gebilliken zal. die nle~ de stellingen ~an
mjD genootschap meer of min ijlovert~mstemmini
mjn P Het lid voor de Kaapftad heeft gezegd :
"de onder1fijzer heeft altijd de gelegenheid om
QOdsdienstige gevoelens den teerlingen mede te
(lee'en." Maar de IChoolwe~ on~egt hem dat
regt, en wel op d~e gronden :?1. Omdat de .Staat
een ieder het ''ZIjne moet gQ~en, en gIJ zoo
d04lDde andersdenkenden he~: hunne niet geeft i
en 2. Omdat de Staat gehee~ godsdienstloos is,
'zijne dieoaten (zooals de oncferwijzer) ook z.ich
DI.t mogen. bemoei~en met «te godsdienst. Een
oncterwijz.ilrt aan wien li. o~n.~ ~!er do zaak
.prekende di "raag deed, of ~:hiJ bIJ het behan·

~lD&kbn; ltond d.
!-e, en ontbrak IN&
~, knappe BolJaDd·

VUDr, waardoor
ontploft on.
eu Viscbrivier en in

thaos Y~l strois
11aia~1J0<)ris de zeep-each, die

kpmt voor de huismoeders
de streken noordoostwaarts

den Oostelijken V rijstaat,
Op de 'plek, waar de a.soh
die gewoonlijk verkocht tegen

per zak of mud. Een 20 mijlen
zoo van in ODl!distrikt, werd die
"oor twee per mud, in het UCJ'l'drAl~hj.l
sohe en naar dien kant voor vier
dito; en Vero"erq Gebied voor een .
08 in tijden. De Transvaalsche
boeren hun asoh van nabij de LJeOIC,oo.'i1.lr,Do~,~1",
.. .. en zij zouden

blijde ZIJ die voor hen naar
Kimberley en !lij zich daar konden voor.
zien er va.b. wanneer zij hun tabak of andere
p~oduk~~ daar ter markt brengen. lie Ooste.
lijke VrlJat{l.tel'll zouden ookgQarne via Betbalie
per spoor v~n dat aJitikel voorzien willen worden
en .. dat êr is'oede. \oraag voor is, bewijzen de
pnJZ8n. 1 ' . ,

Na de ',w~re droogte van den zomer ziet het
noord?~eel; vllonhei Cra.docksche er dezen win-.
ter uit ,I\I~~een blPementuin. De lammetjes.
dezen 'wlDler daar geboren, zijn waarlijk
pronkstn~k~n . van 'levend vet. Dat het er in
langen tIJd; DIet zoo geregend heeTh .als in de
laatste maabd of vijf, verklaart niet alleen de
.. oudste .im'oner." maar bewi, ~t thans de zout- It...'hp,... ,n

pan op de plaats 'Het Font. intje. ' die men
verwac~t dit dit jaar toch eindelijk zout zal
g?ven, lilts ~dBt, vo~na vert"Juwbaar getuige-
?18, den laa~ten k~r plaats v"lId juist veertig
Jaren geled+n. De zoutpan bij 'Versche vallei
geeft gewoolilijk elke vier of vI-f jaren zont. De
zoutpan "Bq Amsterdam he, rt een bodem, die
men zegt 'da' door sch,apenmesl bederven ÏB.

Ik weet, '1Bolofte maakt sci, uld," maar daar
dit blad n~ 1'01 is, 'moet ik. .1" rest laten wach-
ten tot een v~lgenden keer, el' .lan : " Smakelijk
als zout." v

t-::·:=-:-..,.,~---=-·

Juni], en ook
men wel
regen is

Ai'lmiiAn elf dus
",j'w.rd.,n dan in

nog meest
tevens de

I .DB E )[JUDI ... VANaGn.r..

(Uit ~ N. Rott. C~.)
den Khedin doorT.rik-PacJaa

1'olljlo:pgtlnfeiL. Het bn daaro .. YUI
voor man;d. niell"e ouder.
die sich óndarteebat" IN
QU~rOlnil'ell1MIl brief po

heLoordeel o.er
, uitf!'elproke

~i"U.-=D oW. dat liMda
heeft lYe~: "FAD

die Aralrier-"en
di. bem 1'&D aijD

zag opgroeien in quwetad.
had "olkomea: gelijk, tOeD hij

hocllrIr4'DlI...~te Franechen ~vrugd' naar aijD
!rn.,,,ni,,a dat glItllipnia ad..,de.

hem di )(wijla fami.Gur
dat hij\Yem 1'&D auger

da;a .. na beleectigde
w,.bwolOrciill'h.iid peraonen' 1'&n l'&1li,

nog "faDMD, dW'UIII
Op 8éhoal _ hij niet

jongen, maar ,.... hij RIfI
nlscheq,jk ~ beechuldigen OlD

i;jfllno,aae,Qte smake.. bG.IIte sien kMdj:
van ai] II bl'Otldal'l. want hij
oflChuon: bij in waarbei4
hen e::mt . .Rij hut zijD
nooit vlllïl6ten, hoe lfI'OO'

, toen ik toor bem nrtaal-
":n.,.JIIiloril..bladen vol Afk'uring leiden

~edrag, toeu hij niet Ifllhooruamd
""II ('laman Pacha om d. Turken
RUISen..
,eracbt bem en noemt bem .. n
deugt en uren' Mlig ia met aijn
drie uren IlR .41 :Ion op, ontbijt
~r minuten ~ zijn praehtig8n
h.m dool'li1l&1l1vel. "fer_k·

e~Kereikt. die hit nooit I_t, m&lU'
~vleid I{no.lt" "uorAl oindAt de
band kU_II, III de 1'el'lCbillende
bij zittillll had, v"erde bij nieta
ii zijn zell'elop de papier"n, bem

met 4 ", f) prieslers. luik een
ani &allItellelI.: Hank u, Dan

Vat Ze'!{"'i alllliJn arm,land·

Gemengde Berigten.

Deie Raad
Iijksche zitting.
heer C. Piers, O.C.
Hugo, Bowern, de
beel waa de kamer,
jj vol TAn ledigbeid
zich in het begin
die der vorige
Terwijl er over
derinllen werd
tTent de kleur,

brug over de
groen of bruin-,-Gallói'lle
de 'poppen weêr
dll&l' de heer
discuaie nog al
woord ij!' wu l!'8'W8Il8.

men aiJn geweeat
trent bem vertelde}
...el hooi op zijne
ala lid ".ner VUlll1DlIJI".~

houtje hout
heer Bowern
aehter lijn rug
gleeby l.8ide, dat
had II&1lgevallenop
gaderiug j hetgeen
Eindell j1Iliet men
bij .. nkomt.

Het I'&ppon
helsde, dAt d. W6I1'elhU'r.r
goeden staat
dacht, dat er
op den ::iilnoIlMtad.!lCll'i_n
die het eenige
Inglesby, dat de t"&l'I~IIQen,~re
te nemen, daar hij
We8preekt, 1'&n lijn
"furigen Ipreker
.denheid OV81het ge
1'oor het onderbond

Het l'8l'dere gekou~ oYer het
dige 1'1l.IIden aankool! -fin ~nige
gnoele. der RaadalWeA., iD hWlDe. i

{
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Een curieufe brieinn een I" ander (100 meldde
d~ .COlTNpond~JJtder D.uy New;; le Kaapitad) kwam
ml) .onanp. oJlder ~II 001f11l. j I~ IChri.iver vroeg:
u Wie Ion met IIChIlIleaom het J, 118 "fAnIahaka, Die-
gane en P'n.~. en nn O.t",,_ ,\9, die zich niatijC
houdt en nooit, Iemand heeft aan ,vall.n ?"-" Neet!"
(zoo lindigt d-' .pilLeI): "d. L Iielsch.n zijn iBen
yolk dat God ~ent. De wet. dip zij anderen stellen :
!lli ::Idt ni"i ~eerl!7l wat uw.", IlItm u-di" wet il
"fOOIhenzelnn een ijdel woord, ,ên holle klank."
, De,ol'ert ..iil}:g. if! die woorde il neel'l!'elegd, schiju
onder de Kalf,ra m.u en meer r eld te wiDnea. En
dit IJ te beter ,verklaarbpr, wanneer men ziet hue de
Eng_ltcheD" id strijd met alle .oorlogegebruiken, de
ned. boden v~ Oete"ayo, die met witte vlaggen tut
hen komen, eeq"oudig neerschieten of in boeien alAlln.
Niet 6'n., maat herhaaldelijk moet dit laatate hebben
pl.l.s. g.hAd. t Uetew':yo zond bode op bode, om
nedeng dea n6de af te smeeken en te v!,&!!,enwat hij
mi.daaJl laad.! Telk.n. echter (allAl' de Daii!! New,
v.nek.rt, teu reele v-olgenl het getuigenis van bie-
sebop Ooleneo werdea .i. (ezanten dour de Engel·

lZ1l1e(jlen,e~!gEmaP04~d4~njvelrR'<)8tlt---1 seben gevang.n gehouden en mishaudeld.l onder 1'00r-
w.ndeel, dat $ij kwamen al. spiouuen. li. heer
Henry' Richard beeft dan ook in het Parlement aan·
g.koodiid, datïJlij e.rstdaag! de Re@'e.ring over due
wijle 1'an doemdenkt te interpelleeren,
Ook in and,? opsichten komen er omtrent de wijle

van oorIOi"f()~U der Engsleehen ill Zuid-Afrika
leelijks di.i'l{lIIIn 'df»l dajr. D. heer Fr. Ducbell
deeld. in d. l:(aily New. een uittreksel medt! uit een
brief "an eeD *oldaat, die deelnam aan het genocht
bij Ekowe op ~ Aprit,. Hij scbrijft dat, nl\ afloop
nn bet gencljt, de ",,,arten" van het Enb'lIlache
leger uitgezon<len werden Olll' de mll88ll gewuude
Zo.loe. 11,1 ~ i:naken. "Solllmia-eu van hen" (lUO
nrbMIt de m~) .. sm.. kten onze zwarten oD!.eu
droppel wat81. '; Doch ~in 'plaats nn hnn water te
genu. stakeIl ,ij hen met bunne aaaeguis aan den
Ifl'ond 1'ut." \

Wil m.n !lu ~I, londer nadere bev88tiglDg, aan 'er·
halen nn .o'd~n niet 1'eel geloof hechten-zeker is
h.t, (imm.rs o$ci8el "erd- bet gerapporteerd) dat in
Baeuto-llnd do$' de EngelIIChen met hijzoudere vupr-
Iield. gebruik 'Wordt gemaakt 1'an dynamiet, om de
Kaffers, die in Iiolen .n spelonken zich schuiJ houden,
te verniélen. ~ó worden fluks de nieuwste vondsten
der weteD8Chap'~indienst ieprest tot bevordering van
de h~mane, "fe~even doeleind.n cener steed8 \!oor·
waart! dringen~ beschaving!

ENO.LICU! EN HOLLANDSCHIl MATROZEN.
> '

Kapitein PilO; l'ene .. martieme e~ialiteit" in bet
Lagerbuie, verlAlimt geene felegenheid om te klagen
OWl' het dit!p vdval van ckn tBritlChtm uemnnutand -
ter koop1'llardij'-.namelijk, IDe Engelscbe Janmaat,
zoo nn.kert liij, is uitg,tofTen i-zijne plaats is
ingenomen doo~ vreelDd ec~orremorrie. En mEltdie
klag! .taat hij n;et' allsên. tDe meeste gezagvoerder.
jalllmeren met 'bem, dat er ffeen bruikbare Engelscbe
matrolon meer ~ krij,.on zijp, en dat lIij de voorkeur
moetea geven pb .. ne bemalnmug VRnNoreD, Denen,
Duit&l:hen, IIW van ltalian,lt>n,Maltestm! eo Grieken,
Immers die vreemdelingen z1J1I bandelbo.arddr, gezejl-
gelijker en mind~r &1111 drankeverslaafd, dan de m"este
Engeleche nren~eden "fIln~en tegenwoordigen tijd,
Dat het bij ae Hollandache koopvurdij. "I niet

beter gesteld ie, hn 01Ul blijken uit het lezeD8wAIlrdl-
ge boek n. den ~eer C. T. Van Auindllll/t d" COIling!.,
Ontmodi'fl1/m ttlfVB<! m te lll1w,

Wat I.zen wij daar ~-Eerst eeue opsomming ~all
d. bezwaren en o?1tberiDgeu,wa&rmede vó6r l'en, veer·
tig jaren ODzegr90te nart gepaard gi ng .
"Op de heenr,ie ging het gewoonlijk nog-III, ml\llr

op d. terugreil "'88 nak de ellende niet te overzien,
als men .oma zet maanden acbtereen op dell (<lt zin-
kens toe geIaasD ~outen'1i:lomp. lung-zMm.under 1\1Ier-
lei tegen.poed.ni op dil golv!"n werd vQortiledreven.
HIt l'Irduuraam,n nn leYensmiddelen WIlS toen nOj?
minder bekend, tAD d~ scheepko!t w!\8&lIesdud en
dikwijla bedorvtin, de schrale "foorraad drinkwater;
wu maar 109 .qt de IllDdderig"eri~ieren 1'8n Jan\ iu lo

de vaten geschept, en. na et een paar weken herme-
tilCh geeloten in;' te hebben stilgestaan, zóó onlri9ch
gewordea, dat'''n peetg.ur uit het spon""t .peteeg
ala een nl ieo~nd werd. Bij de .minste llans op
eena lange rfil ~oor tegenwind of stilte, werd on-
middellik echerpiranteoen "an water bevolen, waar-
no niemand werd uitgllaonderd; en in do enikhitte,
bij nilts daD pzouten ~voedsel, was som. "eken
lang "foor ~eder pan éen flll8Cbstinkend watt'r per
daA', dat hem ala,nectar werd ooeg-emeten, dil,eenÏjle
l&feniJ om niet ,an ~Ihlrst!je be.zwijk"n. Destijds
waren de !leh.pen, Illinsten. een. zoo ZW&Ill' bemand
ala thana, al wa. ook het verblijf d~r hIlmanning
'niets ruimer, zo6dat mee.tal dtrtig of veertig man
in een hok waren bijef'nh"eJlft-kt,dat d'JOr,iedere ge·
;r;ulldheida-eom~e, zetfs voor tien, zou afg-ekeurd ~
worden. Zieken !Ill gezonden, 8O~lS 8tl'rvf'ndt'lI, ,,,r- i
blevo,DdAar allen 400r elkander, want d" zware arbeid J
iA het tropiach kfimut, de oude, pro,i&nd en 1'oor- ,,~.,hl,....,.n

IJAPPfB.Es,--Onder d. 4Um81
ehillings ~kte inechrij-

Wood en J<{,lonel Duller
Lord Chel_oni

dn'l1"r~tl"1411DIrlt~eel~en;wel ni.t
KM~ta.d, mAAr "Anlijoe '

, ••,Le,·w ..... tzburg, die eindelijk be-:
bew te prtltl8hteren aanden-:
aal. Er is reed.e £70 "oor in-

1I........... I.t nog £100 meer.

van
verwijderde

inwoner van
eeue plaats
ten 'oosten

t distrikt en
buurt zijner

afgelell'ene
menschon,
tijd

olDtrent den nieu"'D VOl'lt nemea
,genn ZIJzijn w ..rkelijk kArak-
zich &Anzion;dat hij aich ge-

leiden. lI ..t lliat sich denken,
met deze ~oelilljl juist hem
k.u. laaI zich dan recbt1'l&r-

vrll&l!',of 4e mogendheden,
tll1nljfezind bebben gebanuid,
Jil ecn heilzamen invloed op 't

hli' uitO<'lfeotln,of hel
lL\'''~I.ann.., "oor hun J><.Iliti.keeer-

j ui"t ten hate der IChuld·
u laten ·ond.rdru.kk~n. p'~lijk
f .t I ~

,dALHU81~ndniet zoo vollwmeu
,uveo!{emOjlsuJh.den, inlrt.g .. tt

BeD nil'\u"e Ou.tel'lCbe
roepeu OlD 'in ttOébel water

Eng,,~be Lag.rhtili II&! men
hooren. - .
bonngenoemdeu .. "riend 1'&D'

kl\rakler 1'IIn r..wfik I bebben
I!'evonden ill éfn brief van den
ur nn bel kad~ter in .Enpte.

bier te d('!ln meI eeD"1'aD
op den nieuwlln K bedin,

de IIIlnbllJl~er~1'&n1l"lim-
gestuurd. r~ebeer Kilgoar,
, "iens opi"i" wij jrlaterea

epeciaal kende, v.rzekert dat
is _"an 1'astbe..-d.nbeid .n be-

..... '.L[J ..... bet ~ berekond 1'oor
IlAl\t lM<kleeden, .. Niemand,"
.. bEl1lftzor!l'v.uldil!'erdAn hij.

die tot den I'Rmpaligen
.ebben p-l'leJ<t. hij WII8 het,

l~hed,.e noopte l'1n land.rijen
w61 bHend 18, mt'[ WRt uitste-

ult!l~ zIJn kraclrti!{ strevfln iu I:.'\k.. opvoe-
lan~bouw 18 b,-kroolld. Ibj za) Ileen hon·

belld~ post ken uit ::itemboul lukken;
beeft zieh de i niet ~eb(Jnd8n d"or ge-

me 'coDtrILCten de Purt.e Zlln benoeming
bij 'Jh v'j,'jI"dq VIUl de zIjde der

bed.n, naar m!]u meenillj!' bUI'
ZIJII bij de OIl!8rderheid d.r

altbaDs bimJJ ovftreen. dAt
van Europeeecbe vooa"d.ijaan-

mlDd~r duidelijk il, dat zulk:
den beer hl)goQr, ".nllChelijk:

ZIJn, a~ Tewdk een Zuo be-
"fNI~DlIl'&'~enman is, W!\Il lJ!WtCbll'nde

Arahier t~ zwart !!~k; il,d, de
l8(bnlv~r ia zoad07 tW1Jfel o~er-.
I bij. uOlt ilehoord 1'80 Tewfik·. '

underwiJ8 en landbouw' DlLt
cOlltrR<'tenm.! d. Potte ge-

iii, ,mag zijn, maar~ du.rentegen i

Pdt{e upenliJk haar oppergezAjl oYer
dat i langzamerband tot een scharlow

c:w.,,,,,, ... 'nnken. ! herslRld Hc;>ourtuiginJl "I.'
'l'eId, dat eillenli]k de P,nte ie, die ten

bij het spel, ,lat uu ,reed.
mogendbeden ia lteepeeld.

dt hand, dat Rualaod,
bij d. andere mogendh ..
'welijk J<1 Porte tot de
b.. ft Mot_POOrd.

der
lange welke er

is naar pl~ts Reinderspost.
nie~ alleen een )belangrijk punt
van spoorwegeu1 " hoe een berg t,AI:nv,...",.t,"
mBar ook hoe htt beste terrein
n~r men eens dim berg over is.
is ook bet wa~en pad van
een ligt pad is. :Doch dit,
pad van BoschJnanshoek, zou
den, ala men er 2lbker 1'an OOIls;4:1en
niet in een warboel van
Wanneer men ilchter eens te tl.tnn,delrll
zij:n er, zoo te l~ggen, geene n61IWllre:n
tot naar Kimliérley.' Daar
belanghebbend ~n houden. en de
hoegenaamd hief geone belangen
mij persoonlijk ionbekend is,
eene onpartijdi~ en vertrouw
déze zaak kun~n geven; en
zoo vrij zijn '!haam te
ziende dat er ~ nieuwe
<;amnoodeloos "etepild te WOlrO,Bn.
ven niet Confe4eratie voor
spoorweg te krijgen, wel
de vool"llt.a.nders t van de eervte
zin zullen krijg1n, zonder onze
anderen. i

In oen V rijstafit moge men
de ontdekking vap diamanten en
maar d? ~enschen in Europa.
elders, die 10 de ~t.ste paar jaren
die jnwoolen ges~ken hebben. 'Ut!~ ...,tlil
anders over. Der diamanthand
lige handel en kaJi niet. veel
Diamanten wordlID niet oDI!'8I,",I;en~ol
verbruikt zoo al~ zilver en
mogelijk dat, als br wat veel ni.,m,.tIt
de handel voor den
hoenderboer.
zoowel als voor
sta8.tsche Reger
ning van vele
ring laat geen
geproklameerd .
ek$ers in den
ten' bij hun VI)('I'1'IUI.lI

is evenzeer ondArb,BVll17
al. eenip andere 'Jrnon' .. ...,' ..

, j

I
i I
I
i
!

I ~

, I

:i
I

l.. ,
~!

,
.'

.' ,

ij
I'

'i,I
l

I!
", '

,I

'I
,I

I
'I

1.

•

t
/,

1 •

\
~) ,

I
I
I


	gray00616.pdf
	gray00617.pdf
	gray00618.pdf
	gray00619.pdf
	gray00620.pdf

