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'T ANKS, bevattende Ges*leter. Erw~en, Paarl G~Tt, Groen
'Haver meel. ; . .

Havermeel in Vaatjes, $,euid in'· Bllkke~,
Gerookte Bokkiog, K~eft, \tjlirB, Jams, Chutner. SIl
. ~chilte,n, 'Ï'andstiokor ~Zwavelstokies;,. Ausjovis I.i~ons,
::-ipec6Jl)en, enz. enz. \
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do. 11" ~
do. 1~" 6 in een Pak.
do. 14" I
do. . lt> ,,' .

i 100 Kistjes,Sarnijo~jes in 1Blikj~.

iCameron ,";auada<! Bass Ale ilottlbs;' Hood aart Rum.
I . en ,: '. te Butl!' Il j' Boord! Old Tom.

, 'IBass, No. .\11'1il: Vaten. Booths Old TO[Jl.

. ;Ba '8 s out in Vaten, Guinness Stout,
lJones " I Bottles. .
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I " ~~:: :: ::
I :: ~::: ::' Jl
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Zakken T. R. Rijst, No. Al qUllliteit
ken T.R. Hijst, X cpalitejt .

Zakkttn ~ruiDe Rijst ~ ,
Kia~ K-.or Olie J
Vaten T~marinde' "
Zakken Borrie <

Balen Graan Zakken, ~i !bJ Zakken
Balen Lichte graan Zakkfn .
Balen Koffie 'Zakken .

,Ton Lijnsaed, (voor Vee \!oeder)
Zakkf'o Salpeter ,t .
. Balen Wolzakken, 27 x 5~,27' x 60, ·27 x 66, ~7 x 72
. Een A880rtiment Indisch~ Komfijt, Chutnies, Atjar., enz ..
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Kisten Krenteo.

1 "
I "

i . :'

EN HEBBEN VOORHANDE
",....""t'''n geassorteerden Voorraad (zoo wel ·in het groot

n, Aardewerk, Glas~arcn, Lampwaren, p
, I4mpglazcn ..

. .' I

. otIEwAaE,'~ ~AN ALLE"SOORT
'1 ',f ,. ~!_,

bjnolie, VJrwen, Rol Zwavel, Guests harden Hoefijzers, Terpent.ijn,
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1C'b~p Aldaar voor D~ ZUId-WJl"kaan en
op z eh Ii~DolDen
E~~ H~ D~ TIEN jledTOfttl bandieten, le PU tA

Beauf \\ ~It aan bet wer}! gezet waren, we,r In
bee er. I lO.n men ~D de áD4eren worde~ nagezet
Ve be d. Dl ~t &lch terst fJ1d Dil bet ontsnappen In
m-ed IdDde ngtJn!!,11l hebben ,erapr~ld ~

KUAS B.URI )lAN een der bedrijvers van;de gr ..... -
pme moordin op d. pla4ts CourlaDdllklQ1 f, heeft
.\IlandftIl 4 dezer te &ADf(lr~ W ~t de :a~ffe dee
d".d! nderjlaaD De Eer .... )tter Teeke stOJId helll tot
d. aa!i' oO~'Dbhkken zIJn, lel'ell4 ter zIJd ..
Ef~ l U1LA schrijvende aaq Ilmand ID MladelbuTg

I t de OpI8 e dat ofschoon de Znla-oorlog dgelO<JP6n
LI de Fingo s seker tegen ~It Gou",rneUl~t sullen
opt'wn en de Mlcld~burg Oourant; maakt et melding
'ID omut die opime doorllUldere IDland,"'ll gedcteld
,.ordt

STRIJD DER KLJl:MENTltN -Op de plut. SprplJ.
fOD~ n vlln den heer J b de Wltt, d)a,l.nkt Ri-
,eraqaJe be!'!'! op 30 J ul~ lil .. n terecb~kk~liJke
donder1torDl g."oed Drie flfoote OMen ....e,rdeD:ge-
dood en d. vee ....achter btj!<'f door den &lig genu-
lDeD tijd, be"usteloos docb kwam nadethDd -.ve-I
der b J
C\)L~'nERG Z Al'GU81:US,-,.Op ultno04llpng .,.an

[la A 'IJ urrsv van" ellingtcn ,fZUllec bier op
"~D.,dag 'en Dcaderdae den lSd611 ell 146eD
!al1ultU~ een flant&! predikanten .,.ergade~D, lOo.el
ail den \ nJst&At al. uit qe kolonie OOk lullen
hilI epe<:I&l1 godsdleD8toetl'n!ng8n gedurende die
,.eel gehoudeD ....orden

I
:'io DLOTIJ ONGEl UI "";.EeD burger, niet name

" C "ID tI' .... lloorende tot bet kontingeut VIUI V{o-
d.buDSI''' } ..Dgs d li een Z1JDer kalnera{{en,
C I 'iaudé geh~.eten doodl!'~boten Dese laal$te
I~de RIllOp een steen die 10Qó p!l88eD van !bem '!'er-
... Jderd 1<ai In voor welken de oDgelukklife Smith
op den I'rl nd lag, natuurlijk zonder dat ~e fameU8e
!Chut!.r d&AInD beWU8t '11'18

PK CJ'lARLOTTW OLAD~TONF. =-Dese be.,k die
ten !lO ",eken ll'eledeD nabi] de knst ....erd "erla~D
door bare bIImaDDlDg werd li Maand~ ..,~nd IR de
TIt. haa IDgealeept door d. Gnu ~ en weitt dat de
kap tern VAD de Dalton Cflltle sieb &lUI boo*4 VAD de
C!IIJriolt, GlalUtone heiaf toen dit "aanuI' ontred
dud was In natuurlijk komt bem alle eer ~rv1><>r
toe al mU~D kenDen dsr "'''ID op d, _tllAl'l ook
et",al n tWIjfel rerkeeren omtrent het wetttg. ,an
de bandel nileD des kapitein.

Vit Br a ras \ AS RUERSDALY. hebben door mt I
del uu de • heer 'leuTIlnt bun YO rmaligen Komm.1l
dant D den Gl\lkll oorlog, Ran Lord Chelm&-
f rd een Idr,,! ,,&n ~~J.ukW8n!IChJnIl ilt'Z nden tIIP!

dene rerw nrHn!! bij L lundi, Bedankende Ir ur dUI
IDnUllno attentie drukte de 1fl'~0\' beid en bekwalJllI
mj I!()i.erste ZIJDe blijdschap uu over bet feit dat
all"n wet WIe hl J gedur~nde {leo Gnika-odrl I! 11'6-
diend an la de Kaapkolonie ~ennI' IZemwt heett
lIcn Hr bedoelde onrwlDmnll" ve~heugeD
Et, ILfIZ[~RRKISJt: "oo!a DY. PA 1tL;"EMltNTS

LED! - De Commieserie nil P!ubheke WerkeD heeft
acb Akln,,~D ~emukt "oor ~~" r~leJe van dien aard
~n ... I nalLr de Karoo utllrdllf!' mOJ¥ln t. 7 50 UJ
.. n • n un Kaapetnd l'Ittrrk k~n ell t~geD eons- t h
nder R ~ unkomeq RaD M(lD1Rr u ....eg St&tliOD DIe ern
lrep welke er mets P t~i<. I I hbs om Ol Z ndag jeD
• • Z' kunnen per.p or Vf dI~r reizen en op Zondeg a
lY I efuj:k~eren naar ~6nmgu'IV"g-l!tRtIUD De
t er "kerreDde ,nn die st.a:tle &al te 1<1UI~qui ill

ne ur. des nalJl14dage De ~poor"".g
• l~ zullen al bet ~ gehJki doen oId bet den

~er Ie lijk te mak en

11 :\ ug - ne YOljleDde aépeche: 18

'.n!,~n -~R da IIJtllpnulk V8D bet von
fAn ~cb reJD(l over den Deken werd Ka

DU n k bp IUlDfleeteldi liJ or den BIS8Cbop
m t e aIlereD als Deken en Kul D1alé Kapel-

lAAIi jCildurerde de maan4, en verder it>tthlt de
Deken nyuorwaardehJka oD~erpJng beloott AaD
F." l n P"Y 18 nM RamnlIDIDIl beta.kend om de
IR hedraal t. Hrl.! en als d. l~eken weerstánd mogt
b .d.n en z eb te beschouwen ale paatooj nil den
F w bplD RIJ dl ocbtepdch.anst op. Il'1stereD
"'r~n br n en Impey te~~Q"O< rdig om ,;qdsdl8Dst
.hr nc te houden De U~kjen WM begonnen :lIJ

rr e-\<,<,rden.n 1l'1D!!,enhe,*" Gro te VE!roDt....aar
d v n~ nd~r ledeD der ker~ Cllverdeze daaill'&D bl&-
!'Ch PP I Jh tyramie dRar Elrw lmpe}" tot het
R111b - bPnoemd eD alle.nllJk door d. gem_ente VIID
de ,e hed aal ....ordt betaal4, HIJ bad e~e "erkla
nn~ .. n ondent'erpmg aan *,et voletrekte iiPZILj!' V8D
dBn n e8cbop Il'e~,kend en wne Terphgt Zich te
onde weTPf'n daar het ll'eYol.g1foU ZI)1l Int~.kIDg der
1 cel l 6 en mOi"eh]k •• xCOllllnuOlcatle EeDe Yer
¥~drr ng der gemeante nn St George belegd tegen
mo gen

(Van
WIJ hebben th-m

~r Bijna alle
gewel Ige donde
WInter zelden
gevolgehJk door
gen naauwelijks tij
den veeboer ZIJD
on welkom daar
lammers ~en de
staud ZIJll De
hebbeu dan ook
hoewel JUist met In
• Maar li D het
landman aanhr'mo'AI'1
doze betrek kelij k
dit al dadelijk
breoKt aan de bn "I'~IIJ1iil';",!""ll.

de dammen
li, fellJk groen
neu steeds ster
dat mell rPpo1n ..""rt.,1
water
landerijen WIJ
spoed te gemo-et
verder ZIjnen zegelI
prachtig te zullen
Jaren geweest ISoJl ze leera.a r 18 na
weken met zIJne familIe
teruggekeerd ZEe
Remet eD Richmond
men vernomen had
den 24sten te bUlS zou
bern gaarne bil ZIJDe aaD
meD werd ZEarw dieD
leden en de Zondagllebool
De gemoonteleden toch
welkomsta.dres aaD te bl
dagschoolklDderon (en
Tot Diet geriDge telen
ZEerwaarde ulet. op
eu donker geworden
ZIJlle wOllIng begeven
was het Ulet daar hiJ
het voornemen der
ZEerw natuurllJ k W111eDIvprr,,,,,,,~n.
wat men DU kon doen 'II' t",'An'r-R.t.pl
te laten welgevallen
bekend werd dat
sloot men het program
volgenden dag 7.00 goed
Uitvoer te leggen

Den vo gen den TYI(\ro'Anl,hlJ1
bega vcn de Zond IY!'llcbo<Jl
cessie naar de Pastorie
zlJnde werd de leeraar
kom gebeeten met een
ecn Welkom t hUlS
hieven ZIJ oen dl\nkhea

bet nut Diet III van pe IUlD
UOIDlli1l811e.die utll geld zeil ~OI!ten

"8 zuil te vertelleD be\l~n
hoopte dat de beer Solomen '%IID

Intrekken Hil 'beweerd.! dat ds
veel heter an toe waren dan Jaren
"eel meer arbeiders warelI 1Koehe-

DIet goedkoop en koe4ea kon
flebrUlkt op plaDtages z?f>lils van
Kleine boeren waren d, li,den dl.
had eD bet Europel!cbe rlllment

Vlr!!terkt
troefde den heer SolomoD, en
de grootste acb.lm dopt dezen

""'·lJ'n·n~L·,vnal8 de VIInt maar een J:wart
eD bl] (de heer S) had za cla, ook
biJ ZIJDe "erklezmg maar hh moe.t
reisJe doon door de bUlteDdlslltlkt,en

te maken met deo wellk"hJken
De heer Solomon was tt!~eD de

alieenhJk omdat dle~ ~ den
ilekbeld te zeggan, dat hl]

tiJjz'enlil8ll!all.D. omdat ZI] den !Jo,r be
eene werd 118;gll8teld,
SQlomoll 'WIlde, kon men op eene
zaak ....achten tot den pc:mgateD
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Daar. de wer.ll:l~a",llea4m
gedurellde deze
groot gewigt .

. en in eenige
ter Deer te achrij
er door den IDi
eenige indruk
het gedrag der
geD wiUeD wij
vau .

Satijn AhlJrllhout"rll t
" e
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Wij
geDe oyertlliging
ODS hier buiten
op 't papier plaatsen
Jen meer bepaald zij
zeDe leden die wij
in 't 'VOOrbijgaan
raken die reeds "
gedurende deze

Wij beginnen
oudste' lid, den
hier e8nigsins voor-
af 'Verstaan te geval meer I .1
bepaald oos eigen , d~n dat: ,; In den Wetgevendell Raad werd
nn een aantal rrien IWIJ zeer 4erdag de Bill om de leden. verll1eerder~".(Je~'"
hoog acb ten, waar d ons ver-I ~en te doen toekomen voor de derde
acbilJeD, en welk daa~D I ~n !stemmendé alleen de. beeren
toe te .cbrijven is, bed l1l0fmeijr en Wood er tegen, en de 17
dan ik gehad he te leeren . vpcr.
kennen en te .Solomon ~~: ~ lie W etgevende Vergadering besloot
thans beil oudste mg. (WIJ Iiirankzinnigengesticht Van Robben
meeneo als lid}, begaafd-, b'ét vaateland behoort verplaatst te
heden worden v:ill boog ge rfet noodzakelil ke dezer ve .
roemd. Zijne n getQlglln vau lijl' I h!rhaaldelljk in 't Parlement em er
gezond \'tllfttanu en kebnis. van COII.- sproken, en wordt ook algemeeu gevoel
Ititutionele wettea Parlem611t!ire gebrUl· I \v'ërd tolkous wegens gebrek 't OP

ken. Zijne rusten 1p eien rag~1 gélJ verscboven. Nu zal de
O~ onomstootbare w tla~dz:aken die g~woonte, de toevlngt tot .het leans
hlj, begaafd met een zoOflh ze~r zei. tejl nemen om dit menSobIlevend doel
den aangetroff-en tijd geteed IS ter n.n verwezenlijken en 'so lands scbuld
.taving van zijne aan te balen. ZIJn ~t £100 000 g~vermeerderen.
grootste stcrk\o immers ligt vooral ]In de on be. fol,en er aan of er eenlgeschikter plaats
grljpelijkesnelh~ld, ede hij gereed IB, ZIjne oQ~e Drostdij te Worcestel' zal gevonde
tegenpartij met ziJ te bestrLden. Die eI~~ yoor het krankzinnigengesticht .•
Taardigheid wordt ~e v~el me~r. gevreesd o1VIJ hopen dat de petitian ten nSlle!!"vau
dan zijne aanspraken t InlclJmg: ~IJner ~o~r. den invoer van een beperkt getal arDeIIOO'l:II'f
stellen, ~'aann hiJ niet 'jJ even, ~elukklg IS I CHina en Indie, ten einde te beproeven
.zijne statistiek is altijd terst naaiI;Vkeurig, eli aan onze yerelschtcn kunnen voldoen,
sijn takt I~ Uitstekend, zou menil#li:en staats-, iugang zullen hebben, eh dat de.
man zeer nuttig zijn. r eeu g~ euge.n zoo aap dit zeer billijk verzoek zonder
getrouw als men maar !l.4nt(~ft, IS bIJ ge~oor zal geven. Wij verwaehl!en
altijd gereed elke parIe tairo ge~nrtenl8 ou- getneen niet dat zij bijzonder tescbi
ser kolonie en ook vele n a~derq landen te ar~eiders zullen uitmaken, lllaa,~oor i
berde te brengen. ~[et t zeide onze ~nver- ya~ stedeu en dorpeu en vóor hUIswerk
getelijke Porier van scherts dat hIJ 'll'el- artleider·s aan publieke werken zegt m81p
haast denken moest dat heer ~Iomon van Zlj~ onovertrefbaar zijn. Hoe die ook
Bluebooks leefde, en 111 hoorde9:j WIJ hem, nl~vulJen, is bet toch der moeite waa
(Portor) bIJ éene andere h, iJ10llder toe- pr~ve te nemen. Beantwoorden zij, da
juiching vali 't HUIs zins -n op 's Slieren :--010- nen wij er op rekenen dat WIJ een onbepe~
mons reuzeng'\,Cst De II)ed, dIen de heer I tnetoer verkrijgen kunnen. • .
Solomon uitgeoefend b op de b~rjaadslagl[I·1 Oe In boorhngen kwestie, . en de daaraan
gen van 't BUlB on Je lug e n vaststelling' nnáuwete verbonden onlusten op' de
T8U deszelfs regelen en iken, : is bij kans blrj~ren !log s~eeds het onderwerp van
onberekenbaar 'iVI non ous Haast niet de1uwk eu disccssia, zonder dat meu
Toorstellen op welke (~ns Patlem:nt IIU : wol'Ut n.angaande de regte oorzaken der
ataan zou, lndien onze e Sp~ak~r (:-ilr C. I rlngl'n, of de regte maatregelen om
Brand) en' de beer Solo uiot IU 'ë lbegln MU I varol", te voorkomen M~est alle in
het -roer gestaan badden 'En toch h~Lben ~IJ ' st8~m~n op onze grenzen,' van het uiterst
laatstgelJoemde Zich "T best abDs~d mali In ten tDt 't \Vesten zIJn miu'of meer In een
the House" hoorcri II ' Hoe k~"a!t! dit dali? yan:,f:18tillg, (Jf opge'll'ondeo,held, en geven
'. Heeren Solomon's loop als wet~vtJr heeft IeIJing tot:bezorgdheid voor de toekomst
Datuurlijk ali Iedere ere haa!', :keerzljde, I outtrapeniug der Inboorlirlgen, misschien
maar het ver1leugt ons, inUlgo overtuIgIlIg en dllar Ietwat met ovprhnilSting eli wat
te mogen zeggen- dezel is zonderl dOllk~re ' ltlgé'voerd, heeft zeker niet welUig bijged'
.Iekken. De heer Solo . IS (ev~~ ?Is Ex om ~ene pnguustIge stemming bIJ hen te
Presidem Bnrgers) In liriek eer) :."beraal, wekken, vooral bij zulke stammen als do
maar hij is gêen radicaa als eun?~ell hern goeff' en eenige andere die tijdens de .
genoemd hebbeu HIJ echter, gtdnrende (J1J1~ten de kolou ie door dik en dun getrou
vele jaren iIJ 't begin v pnbliok leven, de gc bel'l neutraal gebie yen Zijn. En toch
omstandigheden onzer' , ill ~I!merklng Jez6l; maatregel een onvermijdelijk voorbe
genomen, naar de I' van somlb~ge le~e[J mld~el Ve oorlog op de Noordel~jke
in alle opzi~ten al te nd, en jbepleltte ,IS, ~eenen WIJ, alechts voor een tijdje gesl;4t,
met veel ijver bier en nonpopulaIre po en h;nU in die allerakehgste streken ligt W~~r.
Iitiek. Een tweede miss van hem! was (ID ultb~eken niet als oorlog maar als strooptói.-

... ..' l' ' ...,.. ! !li
dit opzigt heeft de ond ,liug y~n latero teu om bet vee der kolonie weg te voeren. ;Op
jaren beel veel gedaan 0 ~em op, ~n m.eer die !Jifullzell zal niets andIIrs dan eene ten v~ll,el II. ''''''~'.'nO' < '.'

gepaste hoogte te bren IU Jc \'-e~h, ndlng nltgoruste RIJdéllde Politie in staat zijn ':de ' der f.;.pderi.ng nn den 3den
:die hij voorstonJ nken .en {l'ekll'ur- stamplE'" of, liever moverbenden, In toom tc ~oh en beknicbtigd, •
den, en de overdreven- thw riio: hij Jegens den, ren de kolouiale nlt!?!\'ven Voor verdtdi- Na voorlezing,;;'Yan elf discussie oYer h~t

H .l . " Ii II den In8pekth~ del" we~eD, besloten "ijlde Iaataten aan den dag ieruoor ver- glng( dis voor de Oostelij ko grenzf>n re UIl karren terrm te zenden 0111 de gaten ill den
loor hij veel volksgunst , maar hIJ: Haudel.l o I op nUm £200 n(Jf) te staan komen, met rio' I Hopefield ~Jl1e vbJlen.
hierin, alhoewel rerkee ingelicht, .Ilogta~s I tn insjeus £01) OUO il £GO,OO_(] des jaars 'te '(e~ : ; oorj(elezcn eeUaehri}un vaD den S~eretari8
(naar onze o'vertuiging) cedelijk. Als t I meeraerell. En dan epreekt meu aog van;d~ tIJe8bol'YI!che~.F..iee~tiullkalIIer over de
hoofd der firma (lIe Gon ement.s·dljllkwerk I aallb~chtillg rnn bet land ten N<hrden 4e~ i " ..n'den h.ÏlI''1lu.t. Na dilCussie
te verrigten hall, werd hij maar-tcn'ollregte:- Urallje Ri\'ier Onze oude kolonie heeft ~r,i I voorzitter d~.·,saall: met den Secretari.
dikwijls verdacht gehouden voel en lé partIJ.!I? reeds 'feue te lang-e grens lij II om die met hrt'rt :
een Goueern nel' te ~IJ~1. WIJ bf'perJte, middelen naar bebooren te kunn~~11
hopen, IU het belang der ge eele koloDl~, dat de vprde~lgell Om nu IIOg het denkbeeld te!
Hoofdstad nog lang do eer he bbell , hem I koellttiTen van een land als Damaraland aanle I~......,u,
als haren vertegenwoord de W'etgeveude i hechtan, is ongerijmd WIj hebben onlangs oJ,n,
Vergadering, waar hiJ IS ~e hebben,. lall!;;en interessant onde~houd gehad met ~
Wij hadden ous niet nomen ioo!ang bij mand ;Uie omtrent een Jaar te Okahandja e:n:J
dezen beer te vertoevan. anJer~ plek ken in llamamland doorgebra.g~,
. De beer' P. StJgant, eli de; allerbest<l gelegeuheid gohaJ heeft oln
Kaapstad ,Iis Iemand d1e met g~zag te kunnen sprek:el,l omtreut de ~_
Diet aanhaalt, en ZIChnIet vulklll,~ dier streken, hnnue _gewoonten, g~_
ken Over do aelAng-ell vall aardhEild, en gezindheid aangaande, de aail-
arbeiders, waarvan hij !lt bechtii1g, en verbollJlng Jegens de yerscbii_
&leb zeer goed en (l'r zake . leude ~mliggende stammen, Zoowel als over ft
Hij is praktiscb, scherpzinni cu ouafllllIlkeltJk I land, ~i.Jn vrucht- of onvrnchtbaarbeid, lucbtg~
Hij vertegenwoordigt Zijne rs, ,natl' ous I steldbEiid orlZ ehz. Deze persoon beeft ook dr
inzien, beel ordentellik: j • e~D wel- I allcrbe!lt<l gelegenbeid gebad: om persoon.j~~
nig te spraakzaam en eli glll~ soms met de\opperhoofden, Kamaba,rero, ,Ian Jonket
wel buitim riJ',e d' als ceti 'l'tlr8~n- en and~rell en do politiek door den heor Pal~
dig mensch was hIJ voor voch1enng I{I1lve ijeoogd bekend te worden. Wij zul en
an is door tijd en ondcrvllld tot eeD' tatneliJk 10 eeDlg.e volgende stukken zijne berimneriugen
nuttig lid gel·orwd. • meded~len Zij znllen ten lUinste teu ~o~le

De Wel-Eerw heer Fulle opv~ding geloofwaardig eu onpartijdig ZIJn, en mis~
an connectie 'als Editenr eeóe 'reeks echlen rpeer dan él;n Y!ln geyoelen omtrent dti
Tan jaren mn een dag kolQni~e ge- we[]8ch~liJ kbeld der lianhecbting. dier streken,
IChiedenis pn pohtlOk bekerxd-heeft doen ve~anderen. :
reed. zijne gescbjk:theid om dê hoofd De llllllPgen Landlooperij is nog aan 't suk .
• tad te vertegenwoordl . is cel! !!<,u,stige keleu lu[.comlté en WalJ!lOer en hoe zij er n
type van den wel bcs~haafdf'n zal koni:en IS nog een raadtlel, daar dio
:£ngelscbman. Zijne Inz . eu SYDJ}:lalplcl'n I dnchle ,~kampvechter der g' klenrden, de
sijD breed : Solomoq:, al \\ tJel' met zij ne overdreven sym.

Over het Tierde hd voor stad, den:he~r I p,ltlJlo v~or zllne beschermelingen op de",oor_
Farmer, zeggen WIJ nu niets dan; Jat WIJ I grolJd ~treden IS Wij zelven zijn er. niet
hopen bem een nnttlg lid te I ."inde!,!. j I \'oor, d~ aan de onbekende Speciale Vredereg-
. De Kaap8che AfdcelIlIg Ill. dJ'I1 lhoel ters bet tegt gegeven zal worden om geesel
Louw een zeer werkzaam en JVélld i hJ.j sLl"aftoeite dienen, mllar al!! ééu man zIJn wij
Hij is zuinig met 't linds ge zelfs ~t eene, IlIerbul~ er tegen dat de goosellltraf geheel
fout. 8Oms. H ij is een mail heel ;veo! ou- I eli al 'zal worden_ Liever, zagen
dervindlDg, opgedaantll1 blreke' bet.rek-I WIJ dau anders zeer gewcn!lchte Bill ge- i~ll()ol'il...,.1!'
kiDgeU, die bIJ reeds bekleed en waat hJJ I heel en Joorvallen. In het afgetrokkene
overal zijn merk gelaten HIJ s6,emt I ZIJII geen voorstandera der gtlesefs t raf,
meestal zouder ILanZten van a.l yerd~nkt maar enkele gevallen, Zoo als 0 &,

men hem ook soms v,~n met t~ co- de Vljle, is die onmisbaar, daar loen
'l.tletteren .. Wij wen~chten ~'d muu, fler I daarIn J te handelen zal bebben met cene
SJjn doorzlgt begaatJ, In ZIJIlO mt'~r gele_; klasse menscheu, die dikwille zeer weiuig
geDbeid had -gehad om de E he laAI O1a~. : UIU geuisstra[ geveu, Ja, zelfs soms wel!
tig te wordell.en dat hiJ iets Idzamer I~ t I Lie v r daaraan geve~eu eerlijk werk, '",_";-_.,,.-
lfuis sprak. Zijn Eds. kollega" u heel' Man~el. ; cu door geeselstl'llf tot :"best:[ hunner ®1;::~~::~'QUlen.
is wel geen groot spreker, I DlettolDlU ren I pit bragt knnnen wordeq. Iiet.onhell I
Duttig lid, ten volle bekend de"ba[jdel.be. dl)()r rondzwervers h~t publiek be~I
boerten als anderzlLs. , I rokkend, veel I!pooter dali Q1isschleill alge-
Nu komen wij tot der I: n:~est [Illeen be kend wordt, en ledete poging, hoe

bJoeijende afdeehngen, de I 11klrl

l

gebrek ook ID het begIn om bet te weren ofl
geheeten. De beer op een ,ua ons te , is rUImlIchoots ,de aandacht
oudste lid (niet man) van de bly, heeft onzer waard I _
lang voor de belangen lljner co tuenteu met I lie t lezwg der Lalld'er~ Lande- I

,( ,

II.!lId- e. OriJf r

• I
rff'o'en (Ja u'e
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t o t l)L'~t It- 1'111,,1>11;;Idll
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I ),> el ~e.lia,lr'l \ e le JHr"li 1 il g
J:ngt'l~clrt' ~,11 Id ZIJlidc-, II) .

J)aalt'rdJ(J1 ell Zljll

"Jl"lt, Ir .. {\\t'!k 11Il'1I III '!ila:
{l' .:evell, diLl1 cr IlId, lur-

hUllllerl \oorra,fil 'I. ilLt

eubelbazaar,
Kaaj'stad.
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Prijs I'rie :,htlhlJg', w rlk
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"",,++--tschappij "

H. C. \'AN BRED,a;,
JAMES FLOWER,
D. P. KHYNAUW,
p, MARAIti,

ALIWAL l'\OORU--..",Uo;
BEAVFOHT WEio)T-
CALEliON-O J. N. !i
CALVINIA-J. C TauTE
CERES-Wo F. STAlIPBR
OOST LONDEN-T. H.
GRAHAMS TOW\ -G,a

Ma, It,e AssuraDce
HEIIlELHERG-Ii.
KIMBERLEY_B.
MALMESBURY -Sl!UTS,
MOSSELB \AI-PRINCE,
Assurantie t_gec Bnuld op
Matil(e PfljzeD, Ontwijfd

DI! VILLIERS.
ETH-Guordi,n A~SU'6n
. P. Ot VILLU:R.S.;
G. REITZ, :
. J. GHUJ!IIOR.
T. W. D..LNlEL.

'Rn wijl~1l den p"er E
JORDAAN, van 'V orc'tlrer.

REN 'en Dehiteuren in
Boedel worden verzocht,
le.e~'n en scbulden te
de heeren DE VO~ & TH

zeI weken na d.gteeke

.P. JORCAAN,
-P. DU T. BoTH 4,

..Exee11teuren T, stamentair .• l

PAAHL.
...iile I den Heer JOHANyi", ·..·"'1

BrR, eo na.ge1a1e.oEcb~geDOO~ j KLB.EDING VOOR KN.tjI:EN
K'fH DE \' OS. :: I Van Gopd Marine-Serge,\ 'r

--,_-- . . .\: Ma.tige' Prijzen ~ alsook,
eli DI b:teuren Jrl bovengét Voor KnapelJ, Jongeliedes,

-I 11'0rden vf'rzocht, hunne Vort' Overjassén en Ulsters Voor
rrw eli Schuld Jl tp bf'tole~ tende kwaliteit. Pilot en W

~ H{'erell lIE Vos & TaERON! InyerneBs :Mantels voor J
Zes weken na da-gteekening Kisteb Frao8ehe c(:ncoenen

; Dámes, 500 Paar
Wed, J, C, RABIE, _ ding, een nitgebreid assort]
Exeeu.t rice Te8tamevtair, smaall, eu Zeemanspakleen._

. Stánd&rd JO_ermapsijn,

Julij 23.
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J>~ Oorlog Dl~t de Zulus.
i

0. Iie~. un d. laIliate dag.n beu-.1fen "001.:,'·
II&DMlip Uree aaniel~.a, .,ooreerat de op hen·,
clen l1»ad.· .. menkomat f!t Ulundi vaD Sir GarD.t:
Wollel!IY m.t de "ooma&~ oPP.8~hoofdeD,di. tJD,
doel h"'t, de defiDitiefe ~beëindiging UD den au

. , haagen~en; onhoudbaren _hu wen tUIICh.D h.t,
Brit.lCh •. qouyerne~ent. lp de Zulll'Datie j en twee·;
d.Da dt l~echteD18Dem1Df un Oetewayo. Reede
~ Jileldde meD dat $ir Ganllat, di. den heer
8hepeWjie,jde~ Natalechen &cretan. .,oor de lakeD
der iD~<u'II, in sijD gevq)g heaft, op WoeDJdag te
EntoD~elli, dat je op ti~ mijlen atltande YaD de
YOO~.i Koningakraal,; IOU sijD &&ngekom.D,
we~ ~ook de koloDDIi~Y&nOlarke ID het hoofd-
kw&rti~, clat .,olgeDa eeDitelegram TU Maandag op
Fort E~eltu _ gearriv"rd, den volg.aden dag
ltond op teLtrillen. Me41~wordt berigt, dat er &&I
bodu un IJfltewayo wachC,Dde warsn om den hoofd-
t.eTelhebhet, &la du. d. Kamagoea. onrtrekt, met de
w.oechéI\ &DiDt.nti.n .,~ den Toormalia:en (KOniDg
bekend te ~ea. ~D brengt dit ZExe. in een
.. ~ áloeiielijk parke\. De mag il, of hij
ollder~d~.D kaD me~ bq!ieD Y&D een kOlaing di.D
hij leIf: h_tt afgeset. ¥oesteD di. boden, vraagt
m.n, ~et leig.nlijk ale ,ewoDe kriR.nDgenen
behandtild .orden I En ~ Oetew.yo werkelijk aog
Nit njl obderhandll.D h"'t, wat wordt du Y&D
ie pro~Qe bij welke .ij onttroond je P Waar
Cetewato isich o'phoQdt,~ scbijnt miD ni~t te
w.teD, : ~ SWUle8 ID·:a1 Amatoogu, di. "D
(!OO, hr~g.n OpeDbarijp om hem magtig te
wordin; eOI daartoe hIlDDe' bulp beloofd hebben,
hoadu :n!lt Tol dAt hij ach ten neerden .,u d.
Zwarte IU~Toloei IIChuiI i houdt ; mur waar hij
eigeulijl ~8, of hij geDIlfl.D sal zijn lich
onr tti pnn, welke mfgt hij om lijD pel1lOOD
.,ereenij{d beft eD waar lij. leger sieh beTindt, lijn
allen TrageD waaromtrent Jl. gnoel.nl nrachill'D.
ETeD t*.ijf~lac:btig je het dtJa ook of men den oorlog
wel e11:geifindigd kan heecJhouw.n. De Luitenant-
o.unri)'1ll vu Natal IICh~D' dien twijfll te deeleD.
AJtham!i, op Hn te Mari't;burr gehoudeD diDer ter
eer.,,~ d, teruggek •• rde Prabioiers, gewaagde hij
nD ded oorlog ale nog niet algelOOpeD en Tan de
mj-.rillWer' &la all een Toor ,lIet:terênwoordige ontala-
gen. ~t li. onl.kerheid Joor oogen, acht men het
ai.t ,h..a .,qonigtig dat me~ het D&arEDgeland terll8"
lencl.n ~.r ;troepen 100 gJ<J>te haut wordt gemaakt,
ofaclioo. "*en g&&nIeau,éemt, dat Sir Garnet be-
paald. gell:eYeDamoet he~D, die hem overtuigeD
ëiat hij !hetlkrijgnoli niet'iluger noodig heeft. De
EupJaral;u ~tond op oDmi4delijk vertrek met 1000
JII&D mil1t.ai.Fen,waaroDder ~e nn het 13de regement.

BerijrÏeo: uit Utrecht, t4)t dell êden, melden, dat
Oum ~~n ~ag ~et ~!ligti~ sijDe~.volg.lingeD Ye!-
trokken,lII Dm ZIch bi) d. ~peditie te voegen, die
Mup'rd.br.J. h.t rebelleD,opPerhoofd uit het PODa-Ola·
cliItrikt,isal!inbreogen. ff~ 4de King's Own R.ege-
meDt I~~ )nDD.Dkort naat Luneberg' Tertrakken.
Een IWltal !ru Wood's ongeregeld. troepen kwameD
iD het d~rp leDsijD ontbond~D; sij roerdes MD dane
uit Tlak!TOQr het kaDtoor 'faD den Landdrost, Een
uit d.Mlfd!t plaate afkoDiitig tel.pm, gedateerd
Zaturda( • .,~gt echter hiert,ij :-Obam heeft gewei.
ierd n~ Ij.llDeberg te M! en, legt, dat epioenen
"rigten~ dl4t een groot UnJl hem opwacht, om hem
te dood... i D. operati~ ~,D Dog niet begonnen ; Jel!
boereD •• ~. sieh nsbi] Lj&neberg bij de Zulu ge-
Y•• j i

! =- :W:=-=-F--
.Mnkomst van:ïde l'tIaalboot.
0. .D~ui.me~ brievoD ed eoursaten tot 18 Julij eD

130 T'"~I!'Ï~II, ~d.r ~ige offieie~D en ?lllOlda.
teil aan bootd am , .. rde ~df.g namIddag 10 de Ta·
felbui nl. ~. reit nn U dag8~, wat Toor haar dëen
oDpT .. i "D dag bisnen ~et .gewoDe.beatek is:. De

i. naar K"~ beetemde paipgl'lII, 46 ID~et&l,11)0de
, .,o~.de: .... De familie R.eeler en bediende, de fa·

iDili. Ki-auM, de h.. ren. 8uaJgette, Carr, C. Her-
riorton, ;Parker, LMeerir, If. WaltoD, T. WaltoD, Le-
.,in, D. Gordon, Reil, Bryoll, W. Dunszaore, A. Rou,
Young, :".:Campbell, L. gaufma.nD, B. H.Madge,
C. V. ~, F. A. Ne~'JJer, M, Gerat, Eberhard,
J. ~dn, Mioee1ein, Q4llloway, W. P&!ICoe, ~oor.
..... HUl.brand, Newmar~, J..Fille~, .A. P1II.Il!,
H. A. S.~m, Signori ~li, Boeioni, P. CaDtoI,
P. Marim, A. Mudeli. Dt officier~Den IlOIdaten ~
"arno~md staan op de Na~he lijst .n ZUll.DmIlt-
echieD uj.t.'lee41weHD nm~en, dat .•r geeD
reD meet '- oogsten sijn in het ~tnJd~rk telreD de
Zulua. flll!1De kOllllt eD bfstemDllDg echl)néD aan te
duiden dat de antori'-iten ~QEng$n~het aag a~
oord .. le. ~. .n dan eeDlp lI1l'ppl.~e-U:-pen wt te
IIIDd.D yoc;r de regemen~, dIe m1l8ChieD kunl!en
geleden +hebben in getalMtjrkte. Voor het on~e
W&ll.r lD ,de wMk .,66r ~et vertrek der maal m.ta
TU Zaid.Afrika .,.rnomeD,~nt de Durban. had IIllk
een .,lau- reit gemaah, litt er meer du cl. gewinl.
tijclruimt.e :moeet Terloopop, eer d. Con1DQY C~
nrwacht kba WOrdeD.Het gnolg was dat er H)fsln
h.t Parl~milnt weinig TU ~D oorl~. werd gerept, be-
hal .... Mil paar n~.D, of d~ begrOOt1D~~u t?Ch haaat
ter tafel ion kOIll.n, waaJOp het mlDle~nele ant·

rd .... , dat d. papier@ &II. oogenhlilleD ve!',

::h\ ';'~.D, liD dat nog'gvoor hilt einde der maand
b.t beg';Je dokument JO~ worden .,oorg.I~. De-
"D trooét kon !!ehter d. Ka.. lilr der Scbatkllt geT8~!
dwt het: PlI!rlem.nt niet ui,teeDgaaD ZOU,voordat hl)
om eeD:-'.fder krediet .,oof\ den Zulu~rlog zou heb-

be~# Tan Z&t~ l'I'&I goed iDf9lic:h.t~D
., --";k.td' e dat sich jj, de Tun!.re meeDing ID
11)T.. ~ , ' • '1' L_... '-DEland; eene iUDatlge, wen Ing open.,..,.n ..
op~ ~ Luit. Garey. pe lIIulbladeD nrHkereD
het ID 'oo~.I.woorden. }{ort g.lodeD, segt ~ Mn,
l'I'U nieis te "fil' Toor he" tD het oDtb~ ~Iet &;&D
orpne. di. roDduit Terkluiden, dat, ala ':llJ IllD pligt
'had ~, s00&l8 ~n 'n.ge1sc:h offiCl.r betaamt.
PriDi ~P'iloon het ~eTIIDiDlet JOU!erloren heb~~.
Maar dit "Toelen it IDde~I&&~n tljdaanmerk.li)k
.wi·sitd, ,.D Ir sou g"1J k!elD. lto~ Y&D Tero~t-~::a~ontAtaaDbij de'ienDl!"te pog'lng'om LUlt.

c.rey 1'pt ieell soodebok" makeD, want. dat Ion be-
IICbonwd .ord.n 1\\1l een oJf.r VOllrde mlllll:&g~D.un
deD .. ldt4~t-eeD straf .,<!prd. oDbekwu~held .,an
:ti':ne aupep.uHn. Mln beliDt nu ook d. l'l.iiten vano!re MM den PriDa un .. a ander gellgtap.Dt te
~ou.eIa. Toen dl aaD~ gaachieddol, ~aI er g~.n
ander ~1biddel du d. ,lugt, eD dl. Prinl ale 'vn)·
williger' mo.. t Jijne ~ .~. LUIt. ~.y had
te«Uo.,~r h.CIl geene p~ daD )qenll de

door d.
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