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TERUGKEERENDE

1881.

BURGERS.
Burgers zijn reeds

ONGUUR. vijf honderd
over AIl\ul Noord van het krijgstconeel in
Besatolend
teruggekeerd
en vele anderen
stajln • op het punt van ben te volgen.
Zij
zijn teruggekcerd,
r,iet omdat zij meenen
dat hunne diensten niet meel' vereisebt worden in Basutoland; ook niet omdat zij door
de Regering zijn ontslagen; zelfs niet, om- zal hij,
dat het hud onmogelijk is lauger te veld te boo~st
blijven, wegens dringende
bezigheden t~ worden
buis.
Doch enkel omdat zij nieb langer op de
willen blijven.
En waarom willen zij niet f blieks 0
Eer§tenll, omdat zij zoo uiterst slecht be- zal het
weet, hoe
handeld zijn in Ba~u laud; en tweedens,
omdat zii zich bitter
griefd gevoelen wegens de smadelijke
merkingen over hon
gedrag in het geveoll te 'I'weefontein ge.
maakt.
Wat de eerste reden betreft, die is
niet alleen gegronc;l op slechten kost, maar
ook op slechte wapening.
Vooral de Oostehjke Burgers h-bben ondervonden hoe
slecht voorbereid ons voortvarend en luchthartig
ministerie
den Basutokrijg
aanving-zonder
oommissariaat, zondel'-revolvers, zonder ordentelijke
g'3weren in ge_
noegzaam getal.
En wat dt tweeq,e reden
betreftjc WIJ verwachtten
dat daarvan veel
zou gehoord worden.
Het was niet genoeg
dat de Regerl~~ de Burgers g~plaatst had
onder een En~elBCh offiCier, die do meest
ongequahficeerde
mlUschting koestert Voor
lies wat Burger heet, maar daarbij moest
liet geleerde
Iïd voor Caledon, advokaat
'l'enDl\ut-wien
het mi-litaire bewind in
Basutoland
geschikter
achtte voor telegraafwerk in het kamp te b;ll\feteng, dan
voor actieve dienst tegenover den vIjandais stafofficier het meest honende woord dat
hij kon vinden gaan uitzoeken, om het
gedrag der Burgers
te Tweefontein
te
beschnjven. De" Burgers zetten den spat,"
heette het iD zijn schJlderacqtige taal. Maar
p. m. dat de BoerenruIterIj
evenzeer als de Bur10gers"
den spat had gezet," en dat de
4 10 Bid
B oerenruiterij,
5 40
urgers, eVenzeEr.' ase
7 00 hadden
halt gehouden, 'zood ra zi] in de
10 40 gelegenhud
waren om oono verdedigbare
10 45 positie
in te nemen, en den vijand toen
moedig het hoofd badden geboden, werd
2 0 O1e~ gemeld
door den dapperen advokaat,
4 56 die nOg al de eer beeft' een belangtijk
bnr5 16 gerdl8trlkt
in het Parlement te vertegen6 5 wool-dlgen.
Dat zulke eenzijdigheid
de
~ ~
Burgel's niet in de kleeren zou gaan zitten,
7 ~9 kon een ieder begrijpen, die hunne geaard8 i3 t held kent.
Maar blijkbaar Diet adV:!lkaat
S 4:; Teanant,
die nu Zich kan beroem~' niet
alleen in het Parlement,
maar ook d~rbuiteu, Zich te hebben nnttig gemaakt-daarbinnen met den Basuto.oorlog
te helpen
voorbereiden,
daarbuiten
met iets bij te
dragen om dien eindeloos te rekken, indien
al niet tot eene volslagen mislukking
te
maken.
Dat bet tot dit laatste komen zal, is maar
al te zeer te vreezen . Wat l'..al de; Regering aanvangen met de 500 weerstre:vigen ?
Hen allen beboetim r Dat zal de Basutokracht niet ·verzwakken.
Een hoe, indien
de Burgers geen boete willen betalen.
Zal
men ze allen in den troIIk stoppen?
Wij
twijfelen er Mn, of de tronken van Cradock
en Somerset OoR.tgroot genoeg zijn om ze
te bevatten.
En al hebben zij ooIE:
ruimte in overvloed, dan zal net ons benieuwen', of het ministerie moedIg genoeg is, de
Bu ..gers voor een paal' maan~n op te sluitab, zamen met stlDkende Hottentotllche' en
KaBer-veedlev~n, en of bet haar zal gerieven, niet allee:.! de diensten van de VIJf.
honderd man te ontberen, maar op den
koop toe ook andere manschappen op te
roepen om hen op te passen.
En toch,
doet ~ij geen van belden, dan kan het Diet
au tiers, of de uitwerking van het straffeloos
verzaken van hun burgerpJigt door de vIJf- I
t
honderd moet aIlerongelukkigst
zij n op I ~: _ml_Il,_::__ .,.,
de rest der bnrgermagt.
Zoo kort volgende
op het noodlottig treffen te Tweefonte,n,.o-p
het nog noodlottiger
treBen bIj Moirosls-berg, waal in de beer Austen
mtlt een
blanke en to bevriende FlDgoes het leven
verloren, en op de nederlaag der Britsche
troepen te Langenek, moet dit "huis toe
gaan", de Basutos wel met DIeuwen moed
vervullen, en bet beslUit dOl'n opvatten den
krijg onverdro~voort
te zetten.
En welken inuruk 'moet het-gebeurde
niet in Engeland verwekken I Men vJ)t het
daar buiten allen twijfel op als een gevolg
van Boll:andsch Afrikaanscbe sympathie met
de 'tanivaal
eD als een bewijs te meer
'. dat 'I de B.euto-oorlOS de krachteu van
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111de Nieuwe Ned. Geref~ Kerk, op Zondag.
denl30Bten JaJluarij, door den WeLIii~rw. heer
R. H. UN DI W.iLL: - Eene Doehter van den
hee~ Frederiok Johan Carter, me~ name Chris.
tin~ Emerelltw, Petronella.
lp de Niellwe lied. Geret. Kerk, OP! Woen8.
da~, den-2den Febru.arii, doer den Wiel-Eerw.
heer A. D. T.t1lokhoft'
:-1!len ~n van den heer
Andriee Louw, met name Gabriel JaOObQ8 VOl.
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,,Biët, per tlOll
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I Biltoag,
per etuk

I

ll'eJijk,d
l'6litien
1l.....,II.i·n e, .Een ander
GouvefDement
het fe,rlement
Burge-I"'pt 4n .~lpMlkiJjI¥,
~o.u ala
~tI!~1 YaD
mMIi"lleJ.
di8Cl1llllis wae de T .. _ ...... liI.~h..
,'r"nHIUII'" daarna n_t
de heer l'aD RêlllJllilur'fl
uitdrukte,
all
warmste
1'00l'5tan.
10DDOIlIlle:·t;ol1kUllnen l'erlaDll'eD.
Dat bet !l'een
speech te Mlpporteren, en dat het
is Le .eggen
d.t de spreker trllcbtte kwaad
str~ijen
lu_ben
HollancI.eben
en EDj!'el.
i" de JColo.nie. Bewija I'oen de Ga::d~ Diet
Alleen ,egt ." dat Sir ~tle
Frere met het
SPr1g1f I'erantwoordehjk
-~:d- ehouden
de rustferetonngen
in de 'l'rane-m
et nnmet<lrlie Sprigg mede mor den Balil1to ~ ag.
.
ENOKLANO TRGflNOVJ&)l Dil ZWAKl[FlN.-Aan
een
liil,ei1tCM!IPiJlg1
I '!!Cbriil'en
Vt>'l den heel' Jamat! W. "Vinter~n
de
'DmkCTOa.y"
TOOR l88l.-Hel
K&IIp- Natal
WitMN, 0.nUtoenell wij bet I'olgen~:en OidsbOek,
dllt onder bonn.tllani
"lit t'el'beug mij VAD harte, dat er nog m~
10
de pe", des besren Saul Solomon
Zuid Atrlka
gnonden
1Vord"D, die bet hoot4
Beo
pu nncbenen.
Het .berat degewon,
bieden
aOI1 onderdrukking
en onrezt ; mannen, die
om .... ngrijke ell nfUluwkeurig be
de
georganieeerdu
l(ev"inMbedl:ln
doorsien ; maowetllnewMrClillbtoden,
nsn, die noJl' niet lOO diep door &elfzuebt gezonken
nD .. ken en letteren
gedurig
tiJnl dllt dj hun ,eer81.t'n ptillt ur,l'ten;
mannen, bij
eo die bij iD dit jaa~boek selden
wief de kit'm ..n V,\1l d .. uijheid
nog le'l'6O en later
nl. Deo alphabetitclben index naalaande
zlld,n kunnen dr&jrPD; mannen, die b~id
Ii)n 'oor
'l'U I'6rl e den jaar '!'elfrelijkende,
&1\1
blln prlncip.!'
en. hun aaak' bet leven op ~ olf'e;eo,
l
lien
dat de oDderwerpen
I'Bn inlicbtmg al
lie,,~r dan te krulpen &la alat'6n 'raar een tiMlnoleke
..n~i~nlijk
yermeerderd
lijn, en dat al wat
en tUWtl maltt. Een &an hen, die nldUtl de waardig.
king ~boetde
met' accarateM8 op de bool{te van del1!
van den mnn ophouden,
Dapper hebben de
tijd $'8bragt ia. De \,TPOIlra1leChe uit'l'oering il, als ~reD
hun; lot tej!'eo bet lWl~ge Eug('!&od ter beallee 1 .... 1.1 door die firma in i licht jtllj!'6'fen wordt,
alilllling IUIn het lot der wnpenen overg ..laten en het
onbe~lijk,
en
de :toen.~de
waarde. die &art m;te,
watt wij kunnen
deen, ie bun moed of hllD
deJe qitgaYe gehecht wordt, blijkt o.a. ook Uit groote; wa boop te oerbiedilfe1l.
Toen wil bet eent de Kup
magt
van adnrtentilillt
elle de appendix van 127 endere
zekefe voorwendselen
in belit Damen en hur
~ina'jJ
"allen.,
!aLer onder Ril'"
I >orw80daeleo
io belit lu"ldeo
l
NoqaDJ&)l PAÁJu..-Het
weder i. en blijft drooc,
hebben wiJ tpl!n .1'1 zwakken gee~rd.?
Hebben WI)
en
teekeD. Il oeg "MI regen, doch die waAi Jen telkens
ailken
!!'Ilepaard, toen WIJ de BQeren in ~atal
o.t,.
IAls er niet apoedig ai~k01D8t o~u~
.. I bet
t<lrvoljrdeh? Hebbeu wij de .. akkeo jleIJpMrd, toea
maar ~QriK
met 0011 jlaan.
Van loopend water 18
voor de ~ell
d~. Hemele, die lage kaart sp6"lden
bier bOjll!'enumd geen .pMlke meer. megeoAó, die hun en de DI.IIIRoueJden
annexeerden ?.-de
~,
water ~
of 7()O ;yds. I'er .."n den berg móaten bebben,
mur
terzel$er
tijd ook de onetaatkundig.te
daad,
aijn nu ontriefd,
&elfe waar
het nog 'e naclfU
die ooit een ii&t1e eehsnde aaudeed, welke er op boogt
Altijd geloopen
beeft.
En DU bP.ginDen ooyendien
groot eli m~ig
te heetea.
Engelanda
daden ID
g-oed" lltandhoadende
patten te veuwakkeo,
zoodat
Zuid Afrika) !!,e'ijken meer op die 1'&0 een roever en
wij de IoO'lkomat Iwa.armoedig te gemoer 1l1Wl• Doer- vrijbuiter,
4&11 op die '111In zroose en liberale
de drooirte lijn de WIjnboeren verpligt &AD't p6!'8en.t<I Ilawe!
Hebben
... iJ ~'Q8fi
*tt
• lOok met den nieuwen oogst ie bet treunz
de alsvemij [der nou wen in Natal wettigden I HebDe m_ten
I'er ....achten de belft en seramibeu WIJ de z~nkklfn geepaard, toen wij de TaOB.ul
eenl de belft nD bet &tgeloopen j&llr. De annexeerden,
onder
belt li;:pocritillCh
voOfhndsel
1'81'WllCntlDrr ecbter om £15 pet legg," te krijgen,
van hare w~nreg"rlnj!' e'l bIlAl hnn!rr.>eten trlelltAnd?
op hoop lueD.
De" Jingo" pnrtij Heeft Engeland de zwakken gespaard, toen li) Sn
rellt ~e ..oel1g te lijo omtrent de verlie- Theophilus ~b"pst,"ne
de !!Chaode opdroel!' om belof.
len
Eogelecben
in TrllD8vaal, lIlaar ale er ten in naam ~lLn bet moederiud
te d""D. di., bet
tijding I komt dat er 500 Boeren gevalldll sijn, 4an
nimmer
;1i)1l inakomen,
denkend,e dat hi) .00t IIIJD
roepen .ij hoere !-M«hg~.
jl'emeene d&lljl vollloende
beJooDd lOU worden, waoDB )lORD DgB BoIIIlKN.-Een
correS!l1oudent 'I'Iln
h
h'
K O-VG
,lO f'
._
·•..1
d
I
neer
et
eIP tot een
......... .1'!'errne ,_n
th.",
de NiIt'aJ Wit"""
ecbrijft
&IIn dat uIa :-"
'e dien seoale oplaHgs In de Cmttmp>rRr¥
~
werd
Bot>~li zijn met e~D woe.dendeD oorlojlt!':t'~st beJ~eld. Rll.llÁemerkt, I !feen tataoenlijlce
wnde ..... r ZOg
Het II' bun ernstige
....11 om te overWl'tDen () te Mnllemf\n. it~eft Engeland de ,,,,akken ooteien, toen
.tenen.
Ik apMlk met den gsnel'llll.1 over de ellende
het Sir GUllet
Wolseley
in d)!r bUIt \naar NatAl
van den oorlog en o~er dé vree8sliJke
!Z'~!OI)!e!l van ahond,
om altar de IlI&t8te coOBtitntlonele TrtJbeld
den
step, dl~~ hiJ genomen
had .. f~I.J lu~terde
mtlt de voetel} te vertreden, die tJ{iJhler oog genoten f
kalm n~r
~IJ en antwoordde
toen.
MIJnheer,
H"tlt
bet de zwakken ontlien,' toon bet <jlI4 dwong
de teerhng "ti Ilew~.n;
~e jrevo{jten ber~n
Ill, bijna een hall mi;IlOen te he~len'Vod~~n:IH
q.od8 band.
Ik .ebnJf )Net, wat Jon~elU1 ot p&l" fouten,
die loet lelf in den ZulokJorlOl!'
'{Jr? Ret
tijdige hetboofden '''irgeIl of doeu.
Ik heb met dl! pldit niet vJ,r het Engelech aiCldelijde
noelot
flIln.voerdere va~1 d .. JJoeren vele p:e.prekken
ge~oerd
'foor de Euge.Jfchtl ataatkundé.
cUt Indië .Itlj op den
en Ik h ..b v..le Indrukken OD~ynnll'en. .. OnmogehJk 1ft "fgrond
1'&nlbankroetaeb.p'
1taa1; ot d~t Ierland, na
~et te I'oonpellen;-wat
bet elOde WIl)n,
mau uker
m~er da.n 700 Ia:eD- Engelande
"gesepnd"
.bestIlUI'
18 bet, dat, waar-4e-twee
lSR:en elkAar.oo,k
mo_gen genoten
le Ilt!hbell met de bajQnet lijn grieveD laD
ootm~ten,
bet ge,ecb~
bl~lg
en h&l'ljt .. ~
den II.",' moet: I
e~."
I
De Bderen lullen bet beWI~ lenren
dat &IJ geen
~
, egg
•
l&taarlls aijo.
Huu beilige o'!'ertuiginjl, dat blln l&ak
OonL~G IN DAIlARALARl).-Een
overaigt Uil
regt'!'lULI'dig ia en dat er een regtvaardi.le
Ood naD de ]on~.te ge~a.rtenilJ8en.
geput uit nieuwe. dat
honll~ ~ijde 8triJdt, belielt
beo met .ll8n leeuwendag per de.touu.Alfred
ont'l'MlI'en ie, geelt de volmoed, die niet lij{t gelAlld moet "'orden.
Z'I erkengende
dllAdu.k~n.
,,~ Namftql,Ulll lIjn de 1rI)&OdeDen, d.t, wanneer de oorlog lang duurt,
lij lulleD
lijkheden
~.
• I Octuber
LI. roovenJ6ll
moeten bakken, docb allen I'8rkwen,
dat waoneer
te plegen
o'vt<r ,,_~.,,1J'''" VRn jlamamland.
In de
Engelan~ bun !and voortdUrend iD bezit boudt,
bet
daaruit
ontetanf'
kielDe geveehten bJ....'fun Iii st.eedl
dit ~ nioeten nemen ala eeo eveD groote wilderni.,
de haM.
Aim I" t el,ldu di~f ma.and zich met de
&la del &eren
bet land vroeger g8'l'ondeIJ bebb..n,
B.l.terdé
9nll R~hoboth
vereenilld hebbende en ,er.
in den tiJd toen ,ij. liever dut
hunDe baardateden
vo!geM
Ifl
i1e rigting '!'an .r;osop gaande, werden "I
boow~eó d.n zich &an bet Britecb gezag t<I ond"rop 5 November tlI Okangondo door dil Uam_
un.
werp4ln.
•
Il"taet, maar "enlotlgen d" .. met 83 man lI&Il dooden
DII1SnDICLIJI[E RAAD bield in 'rcillen !letale ~bllnNa dez .. be4er!aag "Iugtten de DamafM Uit bet ditdag lIene buitenjlewooe
litting voOr bet overwegen
trikt
N080p !met bun '!'t!O....eetwa.rt..
Veel van da'
~Il'footing
,"an inkomsten
en uitgaVlln foor dit
vee echter zocht apoecbg w~er de oude drir.kplaatlen
VSI'ICbeideD6
poeten werden
IIfgedMII.
Op
op en Viel In ~anden der NamaqDl18. lie ld.~ine partij
I'oord,ralrt
van £560 ,.Ia ealllriS vaD den Secretaris
Uamltrall, die' bet oploebLen, werden vel'8lRgen, ml&!
werd all
amendement
een "erboogiQ!l \AD £60 voor·
\'er8Iot'gen
op hunne beurt, 'in
hun vl~
volJr de
getiteld, op grond
dat bet .. larie VAn dien ver':, steed.
nMer' Komende
NIII11IIqU&ll, een kommando
4ienetelijken
ambtenaar
niet minder
beboorde te '1'110 Petru
UlUblte Tolk (de rooden)
Inmlddele
lijn,
dan det van den Ingenieur.
Het lImendement
b.dden
de §lImaquM alleen in I. dislflkt N<)80p om.
werd' bestreden
en afyewezeD;
mAllr later werd deq
mmt
7000 ,tukIl
vee I'ermeeeterd.
Ma.r nu ward
leerewi,
op voonte
'!'fln den beer StÏjlant, met de bet bun he Irt. PloL~LlIlg mukte
een jl'fOot kom.
beelieMDde ateni' 'I'In den Malor e~n bonue tDefl'ekend
mando,
be!~nde
uit volk von BetbnDle met DaVId
Tan het bedrafr der afgeetemde 'l'erhoolÓng.
Eelle' Obrietiallll
aan bet boofd, de Afnkulldsr!I
met Jin
poging
om het .. larie van don tbe8llilrier "0 boekJonker,
bet l.,olk .an Gideon, en de Baet.et'ds, ZIJM
houder
van £460 op £000 te brengen, mislukte na vel'l!CbijDlnj!' tte WI Idho.-k.
Ve d&ar wllr.ende lIa.
vele .eer pel'lOOuliJke aanmerkIOgen.
De bode kretlj!' mnrM trokk$l terug op N,"u .... Barmeu
0.. ~allm.
68J1e laalarilt-verbooging
van £8 per JAIIr en de stMlot-- qUM volg<kn
hen, riel"n d .. p1ute op 10 December
....ach~r
een extMl £10 \'001' bet onderbouden
fRill
I\IIn en dreveJJ heli WOg. MMr Zij, venterking
nn
lijn ,pa.rd, terWijl bet ealari. van den marktmeeatet
Okahand.)l\
gpkrt'jTen bebbende, k-erJen <len ~O'!reo'
vermberderd
werd va', £200 tot £250.
lIe poet fIID den dag 11&1\1' Ni<?uw Rumeo wrug en rigtten nnder
£15,000 'oor de straatdieOl& werd na 'eel dÏ8Cuaeib de NamaqllM!een
benge slagtlDg Mn.
ZIJ dondden
&ADg~n~en
.en die van £8,OVlJ 'l'oor het o.,erileltkea
er bund~rd, jn!IlIklen rJ hunne WIlgens (28) bult me.
v.n liet nooi In de K.pe1eIoot enneen..
Eene molle
al hunne amatuniu"
ell 'ond~n
een grooll!antAl bn ...
om het 8111Rne van -deD eenten ambachteman
van
ven, aomlIIigp Wll.'lrVRDmeo zegt, compromitteren!
£2llO1 tot £3UO op te voeren werd &tgeltemd, en op EiJn voor zekehl Europel!Cbe bewoners d"r lan~4'r
.
een :nrder
voo",tel om dien beamhte een bonue V.I
))e Dtlm&l'III
leden l'Chter zei ven ook grOl)t verIi .
£00 toe te keonen, w~rJ een vo,lrstel tnt ""rdaglog
Willem
Mnberero en OEh beiden welbekend vonden
flIl~nomeo.
Het werk zal bedeg. namiddag om Jl den dood.
Aan d ... ndere liJde 8neuvelden Dafld
uur word.lQ benA
Obri.tiaan
eD Da'l'id Goliath.
JlUl Jonfer IBODtNUltTWIC OSWUDK MUZIKI[,- Wij
hebben tóór
IIlILpt. De rëat 'l'an be'~Jiommando
vlugtte nMr R ...
008 twee der laatlte composItien
van den heer Roceo bohotb.
BiJJ'lIl geliJlrtijoig
1I'l'rd lil bet ""sten fRn
de Vllhen
(Oaledon),
en het geeft ons Ilenoelfen~
Uamaraland
~en 8triJd ge'foerd tuaacben Abrsbam.
met rone 'I'lIJbeid te kunnen leggen,
dat lij dieD Zwartbooie
vptk met de Toppenll&1'8 &l\n de ~ene en.
toon!Cunstenaar
alle eer &IIn doen.
"Zalig
lijn d~ de J>a..oaraa Ivan Om&rtlrl1 en OiJlmbICque Mn ~
dood,n," een .tuk jlewijde mUliek, op de woorJieft
andere ri)df'.·
Op 2 December
had eeu j!'ev~cbt
In O~enb. xiv, ill bepaald een Ultetekende
comPOSI" I plal\L8. Ve Dam&r118 maakteo
eeoijl' vee bUlt ~n
lie. !zij ie gellCbr .. ven op den dood ,an den oD..erll'e~ doodden
tie U
van deo nJAnd.
Ue vrouw <&D
&eli~'k nDl. Albertl)n, in luen ltltlraar der Ned.lJeret~
Abr .•ba:m ZtiC'artbuoi en twee .ndere vrouwen kwaKerk .uCC6Mi'l'6liijk Le PriOl Albert, &AD de Paarl
men mede OlD. Op denlelfd6n
tiJd ne..g OtJlm·
Le
edQo. Ieder
die bet genoegen bad met di~~ binque, ldatig_bflel
verlateu Wil behalve door de zeDtrou en knecbt dat! Beeren om te gaan, kOD niet an+. dehngen,
hunne ge,ionen en eeOlge Oamaravroowen,
den dao bem hartelijk
beminnen el1 hem boog ~
een beloek
"iRn Petrl1l Zwarthooi met 100 mtin, dIé
acb ter ; het ie dan ook duidelijk dat de componilt
de buizen
der Damllrae plunderden,
AmmUltltl1l Uit
gedrerren werd, door die hartelijke toegenegeoheid
bel magazijn
bMldlln en eeDI)! vee ,an de Eur.lpel\·
boogachtihg.
De woorden lijn vertaald 10 bilt Rol.l. neD elagtten.
oen volgel'lden mor,cell kueg Petrus
lan~h
en dat op ónhlehen
il eene groote aanbevede tijdillj;!,
~lIt de vrouw van zIJn broeder DSVld
ling Joor on. ,~ka&lllCbe
publiek,
Het III verre
dood wae en eiecbte an als vergoedin;l de vrouwen der
weg e meeat éJáiiaieke mUlieK Immer door den beer
DnlD&rtIII. MW de Eerw.
heer Bern8maD, dIe ze
de Villie",
geecbTl'Yen.
Het ademt I'&n begin tot
een.!!ChuilplaIlCl bad ventrekt,
....illt hem van IIIJOop
einde leen toon VIUI den diepaten
weemoed, in den
zet &t Le bquden
en liet de I'ronwen looIpoedIj:
emau"eD toonaard £-mol mlDear ge .. t, beeft bet el'U doenliJk nRllr eene veIlIge plallta brengen.
ZOO staat
leer ~eJ!'tigen tOOD en gang. Ilet begtnt met ~en
bet thana met dl! alf&lrea io dat land, en bet ecnl)nt
Recit&tlt'o, en is "erd er ..ientemminll
ll8flrr~ngeerd
dat de strijd
nOj[ !anj!' duren zal.-De
welbek.nde
ten gJbrnike 'l'an kerk fw!!Chool, en WIJ duneo
htl~ ]Il;l'er Hend9.
~an Zijl 'Sr., de mao fau lOMde
vera_ekeren dat eJk koor bet welk de moeite neemt om
a,onturen,
beert rijn dood in bet N'tvela
gevonden,
h~t lO;te studereD, lich die moeite ruim belool!d 181 HIj werd op zijn wIllren doodgl!itleb~tllll dOOl eeD
1l8D. Het ~weede 8tuk "Heu
mij pfflyerl' le een I HottelItot.
or de mnordeOBu al dao nl~ een zIJDer
een'foadig
gewijd
lied in ~-mOl,
ie zeer gemak-j
dienstboden
11'&8 blIjkt niet.
kelijkj heeft leD liefe)jJken
gang en ie zeer un te I
•
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HEKIl EVWABD DWY&R is
bij bet Hof nn Appel dezer
beden nllmidd.g nn"
tot 6
die bet Oouvernementebl1is
brengen .•

l's

in dien.t"'l1
de Gebroeder.
d:>or een bergul
te Faure-

Kalll[ te' Bloemfnntein il
BlrlllCl~oll Jolivet ingewijd. Prebé\'onde!l ,icll onder het

~
Men berekent dat
minllteOB £15,000 per
oprigten van nieuwe en het
gebouwen.
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dertien
man Boerenrl1iterij
Uitenhage
n&llr Beautoland

en hArtwater teisteren de
in Kaffrarill. ~n op_ sommige
aele
lijdt! der Kei ie de
onder bet rondvbe

"

B

un
de .MiddellallQIII~De
gende pla.te.
Een
no nw ged uch t al
met eeD geweer in
bem meer retlpect
ren.
Ue Zulu
kbode op den mUl&I(totlP ,bCllnIQ.Qel&ar
gereed bem de bovpnv'>lul.'!U"K
b&jlelko~la
loopen ",lug sn
twintig
'ft,n door d. bllid beell, lODder
lijk gewOlid te lijn,
De oany
W naltI1U,lll.11I
verhoor komen.

1

GBVI!CHT BI.T PIlIl~OlUA.-Een
patroUille VIIn 7ó
ruiters '!'erliet onl~
met drie kanonn~D bet ka.mp
bi~ PretoIl..
Zij qlltmoetie
ee.n Doeren~trouille
26 UlaD die in een bergacbtlg terr~n &leb '1'411'IChanate en dopr de 7t; EngeIreben aanjle'nllen·werd.
Toen de kanooDen "drre waren acbt<.!rgéJaten, vielen
de Boeren heo &ADei! men -.enekert,
4t elecbte 11
~.nd" 75 het kamp ~ Pretoria weer beieikLeD. De
75 ID&n wIlren I'oor~het grootlte
gede~1t~ .VIi1~llhgen.
Beb.lJe
degeDbn die er I'ermoord, l1)n, II)n er
toL nog toe aleclitl "ier BOeren lleduOd en leYen
gewoDd in al de gev~bten,
die er tot nog toe bebben I
plute lI'e,onden.-N4taJ
Wit"",.
,
AAN8TULlNGKN
D~ BtTRGDIitlAor.-Stellenboech :-Pbilip
Faure; J.I., tot '!'eldkap~tein
V~1l
de
wijk Eereteri"ier.
in J!~tI 'an P. d~ W;ard, die
daokt heeft; Daniel ~ie,
tot AdJute~t
veldkapl
tein I'.n de.elfde
"ij~, ill plute ,an Jtbus.
Louw,
die bedankt heett; Plillip Mi)bul'jth, p, .1., JUD., tot
adjunkt ..eldkRpitein
de wi Ik Hottentote
Holl&nd,
in Jllaate van B. KeDQedy, die bevorder~ ie; I'aniel
Bflnk,
tot adjunkt
1'I'eidkApitein nn 'fiJk No. 1,
Munici~lteit
"an SteJlenboech, in plaate1l'an Oharlea
de liaJ,e
dwlU'l Gild, die bedankt heen -Moeeelbaai
:-.&ndriea
Mul.
W"&l!11C111JOIiJIl
I' rioren JOU Ier, tol veldkapitein
""" de wijk Zuid lM.iddeJ"eld,
oDl'a,lenlde~
g
bt ....erden.
in pl&&te '!'&oJan Abrapam Meijer.-Fort
Bea~fort :de rllmp wordtltoege~hreOharles Holliday, tot veldkapitein
van d~ WI]k Fort
ku,t IIiJlen me~ eeo ligteo
Beaufort eD Blinkwater
in plaate \'Bn Ob.rlee Pope,
•
die meer dlln drie mIliaDIen uit bet dlIItrikt abeent
be,el\m "oor hen, die de gewijde
IADKkun8t bene-',
Hn ........ v.....-onlangej
ie gewe.t.-Hope
ToWn :-Piet
J. du T~it, iot "eldfeoen.
Jammer
dat de componist zich ook Iliet ID
r7 _ 1_
Wanoeer het kapitein V!lll de wijk Zuid Midden ..eld, lp p~lA van dit I(eral der moeite getroost
beeft OOB eene verIII'
SC
de OraDJe~hier bij de Joacbim Vivien,
die bedankt heett;
Barend &denling d r ....oorden er bij te geven. 'Het is b..moedl- ('
nr. J uiat bet naauwe
hot.t,
tot ftdjunkt
vhld-kapitein
van dezelfde WIJk g~nd, ~t allengs he! getal ouer KlUlpllCbe campo- I
V AN ru;IJNSDORP,
CLANWILLIAM
"ater
loet groote
in p!aate '!'IUI H . .Baddnbont,
die bedankt
beett.meten l"&ngrOelt, en eeD bewija te meer, da.t het iA.fri- i
ijlerdrAad
IOOd.t
Rolierteoo :-WiJll&ndIJ.
ViljOeD, B.ln., t!>t ..eldkapi(iYtien
Corrupon.dent.)
lraaniche
lltaal Illechte .IiJpen beboeft, om IIChme- I'
AAn vier'bllnner
teiD 1'&0 de wijk ,oo~ Qogmap'. Kloof in plaat. van
r~nd
1'00l'lChijn
te kom an. Atrilt&anech
als we
Na den afloop der OodedielllltoefenlDg
diB op fnJn~r',".H.. n. doch rijf
nr- Andriel dil Tbit, die ti6'l'0rderll i.; Wi~e~ Stepb&- liJD dó?, merg en beOIn beboe"eu wij Diet te Jef!'gen, dl\jl II. bier plJlal! had ... erd l'r eene H!rgadenr,g
mll&ll>troom en bun lijkeD lijn eent
una Malberbe, J I., tof adjqnlt veldk.pltelO ~~n d~. dat wij den heer de Villien un harte gel a k wen- geballden, met het oog op deo treufljleD !ONtand
&aJ:tKetl~lld. Vier diér óPgelllkkige~
leltae wijk, in plaat. yan JlHman
0, 'u Zijl, die lICheD me~ lijn we~e
compolÏtien eD WI] zulun
IRkeD in; het TranlVaalache.
D.. heer P B
ja "MIlKaffiIr.
bedaGb heeft.
'
·leu .. daDgllld DIAl' lijn Tolgeuda werkÁ llitaien.
nn
Rbl)n bekJf.'edde den "oorli*t&rstoel,
en nadat
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PIQU&TlI&RO.- Wi~ oDt"ingen giste"D harigt peri
telegraaf,
dat de b~r K. de Lint, d~ welbekeD~e
.f,l.jler
en &aakwauD!emer te Plqaetberg
er den von~n a"ood wae o'ferledeD.
PlqUtl~berg lijdt daar~oorl
eep groot 'l'8rliee. ~.eer
de Lint "?C~ Will. bUiten
~iI eeD der ~~
riJl'lge eD onttri.kfelde
IDgeaete~en "lUI bet d18tru
en quaD van groo~ IUkken",8.
die lijn kennis
.' teo dieDite nn kerk eD
maatfCbappij gat. J.nn
lang 11'l1li bij ageDt vaD ons
blad eD ala lood&ni~ wae bij ihderdaad ono,ertrefbaar. ' In all.
wat lhij ondlllnlull,
toónde hij een
!!Chte lf bl1line.
m~". te lijD.
Hij la~t eeoe treurende wedawe eo ver;cbeidelle
kindereo!!na.
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Er
!laen be"ija. dM de
t regt beet om d n
gem keno

Volge s d l8e, leeti

0' \

eelt d

I

ielritiem 'regt
bet-rM' 1Iei'
iaOI!lDI1MU ,l~~
~et
'nll,na"",'
mlUlr van
vat., Eo de Filipeeo
waren 'door, w~tiga lIUCCe.ie
terwill de Engtl)achen te Prei~ria
eenvou<l!ig ale
en rooYen ,Iiin iugebro'\ln
licb
' oogenblik .~nde
hieldee door
de 'maclit nn brabijnen en jl'MCbut.
'n ~ee8 men op 1813,- ~In :,e~ete men toch ook,
me~ bel 00jI' op die gebeurtenIS, met, dat IUInNapoleade' sr~.eldd .. d een openlijk inb'alen der Fl'lMoecben
'flin de~ bnt onsel' J*tr.iott.en voorafgiJlIl, terwi,il
OIDlJebêrd de oo.rm 1ft d. Trtlllmwl g_ oogertblik
met~~
~
:;;Jt, m"fIl, _if- teltuldifl'
di.,t
ni.T,.~,
de. Mn elder.,
ov~~"
d« fflotknt, prtNiiliintt BvglN, GrootknIU "GfI- Nederl. Leeu., . .- '
"et 'reit als feit ~bou1!'e
'men du wel in bet
rec~te I!cbt. . Men heno!lere IICb, dat de Trann.len
bunl ]l1'I!;cbtijren,beroïeken Eiodvf badden volbracht.
enkel
aicb aau de heelacbappij der :eD~llCben
te IfDttrekkeu. 'Men brenge licb te binnen, óa' de
TI'lM~.vllAleen lelf.tandige repnl!1'ie-ki.! met een lieecb~e"en ()qnatitutie, die de macht van den Praaidedt bihdt IIIn dil gOedkeuring;;an den Volbriad,
en ':aldaa een op wettige wijleJprijljreven VIlnde,
nat~onaJe zelt.taodigbeid, IOlider'de voorwetenIChap
en I!nlttmming VIIO.het volk, ..i>latrekt oomogelijk
maut. ; Men stelle Ilch Dogma-li vtlPl', dae het ontbrelen ,"Il wegeo, van tel~be
commu1Iicatie
en :".0" dllgbladen oorual!: wae, cht bet volk eent
dri~ w'eRen lIa d..to ke',oil kon liri.ilren vaD be~e.n
te Pretoria ..oonie!. ED nu "f'~ mm tDel ".. Mt
~baM'
feil, dal Preident . Bargen eeli gtJtDUpmt4e EngelICM "'!IcIat hi Pretoria up tU -.t l1liMt{it,e 1oip.e beeft toeg~lAten, en (lilt dielltenlfllVoljle; en 1Iac:leel,lj{e
:tnIder roor~tmnu 111J71 Mn P'olJwaad. in «rijel met tU
lteIJ'fg, "atwnak traditiën, in de 'laoofdltad plot_ing
E'RfellCll
Gou_"'ement i, OI'!Jit,.«lm, dat elkm
. en titel op de &ulHll'Miteil mute.
~ I mt!~ zelfe een oorl<'gnerklliriog' WIll niet voorn.~ari,
en het beroep,. dat flcli anden nog op een
iog~hï
reel,t van verovering JOu kunneo doen
geldien, renalt 111100 geheel.
_
T~ntQnd na dese gewelddli.adt hebben de Tranevaal!ecbe, boeren 8'~aan, Wlt'~ in 'hun vermogen Will
om I ~gen dese ongt!hoorde ecbendjng van het joterll&tipoal~ recht te ~ot.etlteeren.
;
ZlI 'bebben een 'Oommil8Ïe uit'hno "~d.te
mllnnen,1~
Kooingin-lVictl)ril> gesonden, om EngeilIncia
vo,.in de echandelHkht'id, VIlnhet gepleegde onrecbt
te Uoe1l insien,
hebben. in volknergllderingeD
lnid~ eb' beelilt 'tegen de indriógen geprotesteerd.
Ja, [le hebben in' jie Kaapecbe en Europeeebe dag.
bladpera gedlllln wat doenliik waa, om w~l en duidelijk Ite cónateteeren, dat ze niet in bee, begane onrecht.
dácbten ~e berusten,
'
dok al ~en le sich dUI door de enorme at.tanden
en ~en ilóop 'der d~"gen Iotearonge~,een oog~nblik de
.. k~n -te Pretoria te latell gaan gelijk 'ze lPnloten-,
bUD'rech~ hebben le sieh onverkort en in lijn ,-ebeel
von~bebóuden.
.
Voor hén i. de Tranevaal nog altijd de oude Republiek. 'Een president ie nu weel' benoemd. Die
'
president zal nlUlI Pretoria óp ~'gaan,
en vindt
om alle ter deser
bij ~e ~toria
of elden op bet TMlnUllllecbe gJ'Ondte vold~n,
en
g..bi-ed g~:Wllpeodenel'm.~elingeu. die er niet boeren,
toéste,m~nJog dat deze
dao
bIl, ..oor zO(Jverziln gewapende ruitermllcbt
gepu¥ioeerd
of
beW! dit mOjl'elijk mMkt',d~18 il!dringen ge,a0loteD
in 1:oodallige' nieuwsnell!I'n ó!. over ~ ~reozen j6'gen.
.MICJlr.L O.uPARU8
Er gr:Jlpt dtl~ n)ete andan plallte, dan Wat in uw
eigsll "roniDjI' zebeuren loa, indien 'I nacbte een
' en neemt un om
bende dieven bij u illbrak en een oojl'enblik aullr eeo
'
kt, te ~taleD.,
paniek (['fer alle baÏJj,tenooten sloeg, d~t men; bevend
gel)a8Ijeel~d te Kimjberley
Jan laoK!s~, de roo ..er. ~n wijle beJz'&anliet, tot ein- !oormeld
en' jl!.&r voor8Clreven
delijk d~ ... der van het gesin sieb 'Weer zedelijk ver- m tell'tlU1Jt'(x)ro:iah!eid
HINRT CBUL.g HULl
manlle ,n lIIet hebulp VM lijn groote loon8 en Itjn en
UIAAKI!lO!'''.
alII Ge~igen,
kne<1h~6e bende te lijf ging en uitdreef of ..in~
die
con~Da,JTa~lto,deminuten I dezes
We ~unnen dua riet and en inaien, of de trAns. qebben' on,1p.~IiAAIr"T,d
• verblijveqde
in
'rIlIets doen Diets on~eO?rloofda! mMI kwijten zich mijn Protoe I
eellvioudl~ yan huo pllcbt.
CJ ,
A~ eChte HollMden· hebben ae eent goed nagO!d.c~t eDlaijn niet'lian lang_m
tot bandeien gekomeDii; mlulr eene sicb vermand hebbende, lIollen le
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