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GROftE ftJmwD. EENE GO
Eeoe Groote Wedamjd in h~l Bieden

sal gebondeR worden op

VRIJDAG, 25 JULIJ 1884,
'I'D PI..l.HP

UITVLUGT, nabij Petienill.,
WanDeer de heer Jo ....... A. Lon toer
a~eeDt! competitie UI. aanbieden :

200 mud\}en HA VER
40 " KOORN
50 " GADST
50 ROG,

V~D&P~~!~!!~~
. !n m&r zai worden opp ..eild,

plll8-m'Ïnw,
1000 •• 4MB .a"~
100 .~ Ko ..
100 " BOS.

Gedeelte der GraDen sal rleverd wor-
den te Piqnetberg Road of Plaataen in de
oabijheid daarvan.

Lang Krediet en VerY8I'IChinien.
ElfILE H. vu NOORDEN,

Afalager.
VeDdo.Kanloor, Piquelberg,

S Jolij IBM.---
TWEEDE TROEP.

.:..
WBLLIlfGTOH.

tO bm. 81agtouea
6 gedreueerde KIeJJ, geschikt

voor eenig werk,

ZULLEN p1lblielr wordea ,...lI:oobt m lie
Karklbul alhier, op

DInlsdag. 22 Julij '884,f, II."... l1l'I ~ _ dell &rWMI 2"m'tt.

De 0.... aan. ..br ..... t lijn.
J. O. eoesas.

WalJiJilt-, 10 Jalij ISM.
• .AT·AJf • CBIJ.IIU, AfaIICtn.

D.delijlr: Da .Soop nD ~pmelde
verkoopiDg saUen Dog publiek 'WOrden
verkocM, uit de »arklkrUl,

30 ,retae Slag~sse8
3 Ezels
j Plarden.

ze1r'Il~.1l~18l1_a1~{~l&rllUijschéJlappol't vu Dlrekte1U'lJl au
'.yGCIlrgeJlMd op daD 16den Julij 1,8&l

30G"oote zware 8lagtossel.
:JUJollle Trekos8tp (Kleor.

spauDen)
12 .:xta·a vette 81~tkoeljen
16 Gecll'esset'rde E zei s ,

gl'oot stel:k en goed
14 Paarden (ruios) ~e-

dresseerd UI.der .llldel
ea ia Tuig.

D' . d Het LOSSE GOED, bestaande uit eene groote verscheidenheidOp mgsdag, 22 ezer. Meubelen, Ledekanten, Bedden. Ma'rasSen" Stoelen, Tafels, Toilet Spie.
Zal de oDderpteekende gels, Wa.schtafels, Glas- en Aardewerk, Keukengereedschap, enz. ~

Publiek' doen Verkoopen, 'BILJARTTAFEL, 2 Zttbanken,Queus, Rakken en WIesbenoodigd
TE voor eene Biljartkamer. .

KLAP.Un 8'1ATI~, BAR':en KANTIÉNRA.KKEN met eene groote hoeveelheid Drank. _..,.-- __,..._£:-3IM_,888_6_7_,__ £39_II,_268_6_7
BoYellgemeld VEE, PAARDEN eD en eene menigte goede Cigaren. ..
EZELS, aie gewaarborgd worden Vel te VAATWERK.-2 Stukvaten, 19 Leggers, 2 Halfamen.8 Okshoof.
lijn. Zij worden per trem opgebragt eD den, 5 Vaten, Kurk- en Bottelmachine. .'
mJleD seker preeeDl sijn. Een. HOUT EN, HUIS en vérschillende andere Artikelen.

N. J. SWART.
Pt,arl, II Julij 1884. ~
D.Villi.., la1lJ'e • co., AJIlaPn.

en Truatmaatach&ppij.

fn den· '~ef ·~ffW.jlen ,den heer' C. L 'WICHT.' .

OP MAANDAG, 21sTEN JULIJ,

_~L. ....~E VERKOOPING
VAN· KOSTBABB

: DffiECT!.tUREN 1.. ~ lWl Deelh~bben hun Zey~n-,en~ertigste Bouwperceel en en Kleileemputten, .
; '. JaarbJksche .~. voor" thet..,eIk als zeer bevredJgend mag be-
aohouwd worden, m: 8IPbDerkiDg~Demende den. gedrukten toestand des GELEGD IN DE
haudela. . .
. U!~ nevensgaan~~ fipit cm,. Ver:1!e8Rekening, met SaldQ VaQ. vorige Aspelinl·, POD_, Buuell-, Boger-, Kapel-, 1cDrdt-.
Jaar, blijkt eene be8child;a~ ~ te ZlJn van £8,873 3s. IOd. j ft Hanoyeratra&t.

Over deze som ~v~ ~W'8n aan volgenderwijze te beschikken:
> ' : • '.,or .•~!. .. I " • .

. Aan ~eelhebber& t~~' ¥'all ~2 ~r_.~deel .£&;OOe e 0
;~,,Aan Directeuren e .-' ..... ' '.~.'" .:. 300 0 0

Aan Auditeuren en ltl8peCtie .•• ..• 105 () 0
.van 81~ en T~jfalacht~ WiMels af.te aehrijyen 2,596 17 2
Latende op rekenmg van Winst en Verlies voor het

voigende jaar ... 1,871 6 8 ZULLII OP DI PLU'l'8 ZlLYI W01IDD VDIOCll'l'.

£8,873 .3 10 VlER"BN-ZBVIHTIG PEReBBLU GBOND.U'm·srG C!d,' VaG 'tw' er1• enz . Eindélijk. sullen Deelhebbers drie Directeuren hebben te kiezen in . i. -.u. . . U.QI '. ui'; , , .,' :. . • plaats van de, Wel-Edele ~eeretl ;J. J. PROCTOR, L.W. V., J. D .. ~ DE P.e~len die het i boven~ gedeelte van dit}310k uitmaken z?jn
. ,: en J. H. E~S~IN,A.zootl. die aftred~!l,een van welken wetier verkiesbear ie, . • prachtige ~deni voor 'Villa-wonlDgen en ~IJn beter dan ~

----------- Het Dividend zal betaalbaar ZlJDvan af den lsten Augustl18 aaDst. m die buurt. terwijl het ~nderste gedeelte nu en sedert Jaren gebruikt 18

J J PROarOR,' V ' itte voor Kleilllmputt.eD, waaruit eenonuitputbarsn voorraad uitmun~nde KleiDE Undergeteekenden. Curatore!l in den ID80lve.t~n Boedel van • . oom r, gedurig gehaald wordt, voor het maken van Ba.ksteenen en andere
A. J. GAltRETT, zullen Publiek laten Verkoopen, , t· ....., • doeleinden. . ,

. Generale Staat van de Westelijke Provincie Bank, . He snelle stijging in de ~rde van in. di~gedeelte der Stad gelegenOpWoensdag, den 30.aten J'ulii 1884, O.P DEN BOsten .J UNIJ 1884. Grond beveelt .deze ge~nheld aan KapItalisten en Speculateuteaan
:J voor geldbeleg~lDg. i

_Deelhebben'OP~ld~LANS R;er~;:::: VERKOOPIN~ TE BEQ~NNEN TE 11UUR.
:: ~!ind.0JDl~ ::1H: g g n ~~::D!:£16~1 18 II LIBERALE BONUS ZAL GEGEVEN WORDEN.

van .. V&ete ~ .. .. 196,844'18 9 andeJ:eBaukeD 6,341 19 0
... Vlottond8 do. .. .. 34.586 18 2 .. BalanIen in
.. Interest 't'eJ'IIChuldigd .. 6,408 19 1 ' andereBaukeD 18,816 3 11
.. Bank plet~ .. 47 13 3 £42,090 1 -4
.. Onbetaald. Di-.idenden.. 307 II 0 .. Wa.l8 onder
.. BaJ.rUma nraohuldigd &all' Dieoonto DOg 9

; andere bau,bp ., 648 9 8' nil!t venallan 266,608 10
" ,-:FiUalan , . ' •• 49,230 18 10 .. Do. ven'allen,

Kom- "Winat en Ver· f>:.d\ll'etlrd ., 8,412 19 1
HIII,-.origejaar£I,02O t.5 10 .. telil'~'!:!:::., Do.do.ditJa&r 7,M2 8 0 .,- __

8,873 3 10 reerd'. , . . 1131 0 0
.. Do. do. niet

~" 2,698 17 2
------. 268,00 7 0

" Meubelen, Schrijfbehoeften
en Ze.-Ia .... 399 17 9

.. Baak Gebouwen .. .. 6,894 13 8

.. Bchápenkenaiaen ." . • 23,264 8 II
,. Voonchotten aan publieke

~ 3,006111 0
'.' lI'ilialen ". 49,737 16 6
.. AandeaIen v- • • , • 260 0 0
" Omtrokken B¥minpD,ge-

IIIClIIt8etd •• • • • • I, to6 16· 2
.. Do. do. niei geeeo_rd.. 169 12 9

WO· ···R'C·. ':E,'·'s··.····~·:~'P', ..... :',Ie.c.,'''.
.PUBLIEKE VlUOOPING

VAN HET

MET

ElY INDIEN NOODIG OP DEN VOIOENDEN D_.4.G,

Het Welbekende MASONIC HOTEL, gelegen op den. Boek
Hoog- en Stockenstromstraat, Worcester.

Het Hotel heeft Licentie gehad voor Hotel. Bar en Kantien over
de ViJftig Jaar en in dien ·tljd is er eene Win8~evende bezigheid
gedreven. ' .

Het Hotel bevat 17 Kamers, ingesloten de Bar, Biljartkamer,
buis en Dispene.
;c Achter op het Erf zijn verscheidene Buitengebouwen. .eene Groote
Stal, en een Geriefelijk Badhuis met een Groot Bad in den Tuin.

Bij het Botel is een Kantien en aangrenzende Kamer.

~e h~r Landmeter rOe SI?i?t zal op den dag .der Verkooping tegen_
woordig ZIJn om de greneeoheidingen aan hen' die 'Voornemens zijn te
koepen aan te toonen. , •

G. .w. STEYTLER, Agent yoor de Terlr:oopiug.
Geboaw der Kamer, 8 l!Cerkplein,

Kaaplt.d, 12JalipSU. ë

G. H. MQLLER, M'SLAGER.
. .

Teekene~ van den Tijd.VERDER:

De'.dergf'eekencl~D bifdeu DU liet K"o.late.. Hek
'AAN

NE11'TEEN DUURZAME

WAS C H '1'A FEL S,
6i8. 60.
: J:LK.

WINST EN VERLIES.
Aal! Interest be- Per&ldo , .. £ 1,020 '6 10

taald 1!!1••no.l .. DiIooot.o .• 19,468 11) 1
veracll11l11ijld.£12,2{4 8 1 , .. Interest .• 4,079' 1 11

" Licentie . en ti commiaie .. ' . 67 10 1
BeJuting op . .. Huiabuur . 168 111 0
Noten . • 673 13 2 .. Di'ridend In-

n 8ahldlleu, eolvente Boe-
Drukwerk, deI. 96 17 6
8Il&. •• •• 3,080 14 li -- £24,871 19 4 VOORZIEN van Handdoek-Rak en Lade. De Inwoners vanKC

n &Ida .• 8,873 3 10 .£14,871 19 4 en Buiteudistrikten worden uitgenoodigd hunne U!iifre'
-- VertooDkamen te komen bezigtigen alwaar de Grootate VQOrJaad£2"871 19 4 £24,871 19 4 '

B. P. DUPLESSIS, Jr., Kasaier. • EUBBL E lf
J. P. D. VILLIEltS, P.J.sn., Boelr:houder. ~. Zuid. Afrika te aen ~ Bezoekers behoeven niet beTMe&d te zijn dat

Wij oerii1ioereu dat wij boyeHtaanden Stut bebben nagesieD eD dM deselft ZIJ lastig: ~en worden ;gevallen .door verzocht te worden om te ~ )
jaiat eo UW ".arbeid is.' daar .het de wenech van: de Eigenaars is dat hun Magazijn beschouwd

" LJ. PROCTOR, } Audi.ren. ml worden ala .lijnde ~e

IO~U8 ZAL, INBIEN NOO.IG, GBGIVU: t\t~BDM. ':B~~'E WM' I llD.J.A,DU.SgPUIJE'Il.ln
K
', 'JO."G"K··. re..... tellblc YlUl1llo.oalale .......

w. F. STAMPER, } Gesam81l.ltjk. '," _ . .,'. .',' In di~Maguijn ~ tne~ vinden een Grooten Voqrraad ~ en
EDW A.BD BHARPE, OlU"&toreD. :,,~, :, . '. ~",.', . . .' '. ., andere MeuBelen, BeddegOed, Tapijten, Corticine en ;Huiselijke Bouoodigd.

heden ill 8!OOte vel1lCheidenheid. . J

J J THERON AFSLAGER. . 'BURGS.T:RA..A.T,~KA4PSTAD, D. ISAACS &.00., ond~emen goede Meubelen te vetrkoopen
• • \ '. -~ , . , JU KD I N TE K 00,',P .A. ANT E.GE N LA.GE" PRIJ ZEN, ~ minder Geld dan waarvoor inferieure Artikelen elder. .worden "Pt

kocht en wenachen hun <ij.e koopen willen de raadzaamheid op het hart te
~en om hunnen -yQOrraad te ~igen met het doel'om de prijcen
met die van andere huizen te .vergel\Jken. Daar er geen ander dail goed
uitgedr90gd Hout. in <¥ Etabliesement wordt gebruikt kunnen zij _
vertro~wen elk artikel w."rborgen. ,

Het il de gewoontq deeer Firma om alle goederen te mej-ken teBm

NETTO roONTANTE PRIJZEK.. EN '

Vu dezen Kegel wenlt Diet Mp1t'~~••

Dit is oene Zeldzame Kans, die nu wordt geboden om met Winst
Geld te beleggen in eene Goede zaak en er is alle vooruitzigt op voor.:.
uitgang en v8!Jcooting. De Verlenging van den Spoorweg naar Robert-,
son, waaraan binnen kort zal begonnen worden, en het "vinden van Goud
nabij de stad Worcester, verhoogen nog de aantrekkelijkheid voor een
ieder om zich,.deze lang gevestigde Bezigheid aan te scbaffen.

KOOPCONDITIEN GEMAKKELIJK.

AFRIKAANDER BOND
EN.

BOERE NVEREENIIDtNG.
.v. ISAACS & CO.

88. 90 ['N 9Z.:LAN&EIABIT-STB,AAT.
HET LANG B:&STliNDE

IKE UB. L.A a:A ZIJ'R,.
2 1 :L! N' GES T Kj.l !T •
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1884.
na .. IWlIleu..,n

Vioiuhl &0, lrOIti-. I"
hij ala ... ondelldUil

_Qholj .. d ...... daar hij op 4..
JJlltl.clla·; In 4&&: na _ ook

rei_aliI .aUeo .. eNte .......
Watcl d .......
ti ..u.. dat Ialj

Aall'otrd.,. ha4 .er • ..., .. .,...
it ODbetwfatblllr, i. JUj " .. lit
mel paardeD .... .... Bare Ma;.c.it,
Ala Dec er op la•• ..., lemUbUjk
hllob. ....tD .. ook ...., lij wo-.
dur die .. lfde perlODflII •• 0 .. ,om ook laecaalfdl
geu... hHbeD Om VIlbepa $II .lra&erJr. till' er
eeD witte .rihr~r wu, wurop 'fOOr Ia.D cl.
wachl ~holldell is II!! 80 ~'D oa'DO__
dell 'ID dl kODiapprij. Hlill doel .... al.t Ga
i8_d te beaadeel"D. mu~ om Ueibepta aiec ..
IAleD •• ,.ttrllen, op ',noell "D alle kaplteiu
PD Dinl4ala lijn eeD honderdtal mjwilUpn .es
d. 1I00iDJ(tpIlYtljaAar' Ulibepv. IlIIMn om hit ...
na de. lIonhIK ~ (Ua hal.a. da' IUj YID 0..-".yo atll'enora.., 1Ia4. toea hij h.ra .erjugd'aa
li ja .&ad IfIiPlllnderd haeL Zij -ajo aiel lPPh .
met he' dOllIol het plu om meC hem &41 .lOhteD.
Ioaar om ook nOif da&; IDlijD .&ad le lien om' _&.red. all. 1.1 nrkripo ; "t..elk haalDillllll& is,
doordlla Ueibepa, ~D lij.r k_meD. niet .... ,
,in lijn Itad. WAIleo lUl afl. oad" d. Leboalbo-
be'll'la iD "D dirte .n .ua ft poon la d. bo.ehe.
WI, II'IIrJugt,...., lij Ulibepa alec .. Ii.. lraa-
dell krijten OlD eelilge,plaDlleo m.t b IllAlr,eIl.
Haa doel .... toeo aUeen om te liea hel "II
d.n koni'II', dat door hem halt r.mukt "u rug
te br-n,.a nur deo eijfeDaar .u ZUhllaDd, he&-
welk aiJ dan ook dedlD. Zij lijll h.m IChterM
ge""un tol oader de ljebomho. al...., IIi bec ...
Plf8a in een dill't hotoli. la eeD .peloak .. u heC
comraaado .an U.Il!epá ", ...&okea, al...., lij toeD
bij ne ollllingeld ".rd.." .. aarop hel COIII_ado
,an U.Ibepli op b.a belrOa te .lIrea. Zij _leo
acb durop 101 .""-,n. HeCII'8'echl h.d Diel
lanll «edllUrd of U.i_pa' •• olk .1l1li"&1. ID dl
nij .. IIIig.ra lijn &oen: lenalfjlllkeerd me' eea ge.
d.elte ,an de U'lItll" ,en lij h.bbttn ook , .. rael
hen ra"lI'e"""" dit door U.Ibepu .roeger op den
koning buiIgemaakt ...... Obam h.. tl '.. rder
.olkoraen ell l!'ewiUig .U,ea onder&eetead 'D bet
Ilroota&e .. erk i. nII hijnll afgedMn. rai ta er nn d.
~fY' ge.n o,ertrediolfen wordeo lI'edaaa. Van
de lijde der rrijwilligera of "0 deo lion Ing be-
.' Mt er geen plaa ot doel om .icb le bemoei jeo raeC
deo R ... ene-groDd. Wij hoorea "'81 uit de R.en.
.. an .echtea ell nil d. USlltu-partij die door de
bewon .... der U_lY. "enlrnen .. ordt terwijl hur
Ye ... ordt bait ""em.. kt. Het la de kOllin8'lpctij
die vroeger door Ulihepd .. rdrereD la, toen de
Ironing in d. ke.e"e lI'a.lagt la met lijne famielie
en lija .ee, ea nu .. ordeo aij wSllllejaagd eo •• r-
moord Ills lij blln .ee .ragoln. Zululand i. &o&Aal
nuroe.t j mali liet in dat groote laode lI'eea wp-
Diall nn k~W~!'IIj d. raee.&en lijo In .peloo.eo en
in de rota~n gebui •• s&. Zij lieo er elJendilr Dit
lenlferolge nn ddn honger ea koude die lij uit-
Iwn. AUe. le acbrij",n wat er gebeord la met
de Zuhu én de ellende die dallr b.. racht lOode 00'
mogelijk lijn. Voor ditmw genoeg j later meer,

(YM OIIIM ~).-. 9 JuliJ.
B.. iaMD ""'ime tijd l8deri wii iet. .. a

djt dorp';' ia de kraateïa upl. Het oat.
breekt bier..... 801 r.. poad.n&ea. aad ....
nll. de t... eier renobilleacle nie ....
bIadea en· 'laD Heidelbers ia haae
bIadeO aiea ;
op Diapela« .'rODei hi.ld eie Ur,ward

800i8*1 ..... tera&e ", improftDlut,' 100
ala bet daar ..,aoemel werd, oader Itidialf
.... dea W.IEerw. beer Thom.u Gambl ..
&.8oboolIokul .&aria d. beligbeid plaat.
peep .... &ot banten. toe GplreptOpt. er
waMl op lija 1D1.6 hoaderd.ea.Yijfde per.
IOIH111 ..... "oordia. De WeiHerw, heW T,
GambI. opeode de .. erbumbedea lDet eeD
kon ea kraohtir pbad •• l&1'li. hij de ge-
1egaDheid lWI1 om _ DiUe, te geY811 nn
eie pputheid om, lijll II ilDproy ••• nt" met
.. bed te opaDea. Daarop YOlgde bet pro-
llI'&rIIma ia de Yol~de orde :-

1. OI_Hail Smiliag )fora-CompaD,.
2. Soag-LiUle Ma.,.-MÏII de Villien.
8. Solo-Far A.. a,-.Miae Hopkin ••
4.. BeciWiOll-hoalaior-Hr. D. eie Til-

lie.....
5. Out-Whiapenag Hope-lGuee Boe.

lD&rI ea de ViIli81'll.
6. Beadiag-" Taut. ADna'. b.te Voor.

baa.r"-T. GambI..
'1. SoIo-B1LI&reIIriU-lIiaa J. Haaman.
8. Recita~oll-" Geld ft Orediel"-14r.

S. HeIm.
~. Solo-Weber' •. l.&H WaU.-lrIiu. A.

lbmau.
10. Song-PI.... be at.iIl-Mr. Gamble.
11. Recitatioo-" Berriade del Caepio"-

Kill Wlaite.
12. Duei-What are the wild wana .. ,.

mr-Mr. SaliDger en}liaa de Villie",
13. Reoita~on-Smitbfielda .Áap·-Mr.

W. Odeadal.
14.. Du.t-RonM-Jdiaaea HopkiJI. eD

Haman.
IS. Memone. of Galil_Jdiaa Villiers.
Nadat het prolrflUDma t.fgebaadeld was,

bedankte d. .. ChairmaD" de UJlwesigen
.001' de belaDgstelling di. lij lUUl d.a dalr
gt'legd badde.n j tegelijkertijd ,enocht bij
bnD mede t.'- doeD ia het !liDgen, " .All ~
pie that on earth do dweil." .Aan dit Ye,..
loek werd gereed.lijk "oldaan, waot bet
wu mij of de maren 'fan het geboaw zoadea
... ijkea oDder bet ziageD YIn bo.enge~
meld lied. ve· .. rrigtiogen droegea tea
hooglte de goedkearing der aaDwezigeu
.. eg.
ue opbrengst wu omtrent £6, LAND GOOSEN.

De Volkl.rtem heeft"D paal' belangrijk.
bMena o.er de lak.a ~Q Zululand, .. el 0 .. 1'
lak.n die YaU eldera btilcend .ijD, maar toch
YaU dien aard dat lij dle .. ken and.ra '001"
.telleD daa DIeD 118 ia Batalaobe bladeo .er.
m.ld .i.t. De eerate, !na eea particuliereD
oo,reapondeDt, lllidt ala; .olgt :_.

! 23 Junij, 188L
Mijoh .. r I-Men KI lid! hefinoereo dat U.ibe-

pa aan de &erea had "tea w..ten, dat hij .0Ir-
heard wu dat lij de regeUnlf in Zulalani heddea
tllr halld reaomen ; dat lij DIoilal1l ala koninR
loade erkennen eo dAt hij .erloabt had dat e.n.
comraiaie ..11ft Doereo nIU.r bem raoift wordeo
af~erurdÏjrd om d. "~.,oor .. urdeo ""It- le
llellen. D.araan werd .'Idaan. raAa" &eer "14'-
IeldjDlijk heeft U.ibt>PIl .1~'Jle 1'IUIdjr'Y8rageblld,
wanl lijDt nrkl.rinrea MO d. eommiesi •• lemd.o
nie. o"reea met lijn. bObdachllp, De.... mea.
kom.t Will leer onbe.+Dd ea ,eroor_kle
..n lfI.oel ua "IDUoIiW'en. De ooramiesie, die
ecb.ter ... r nrl.ojlllod .. p. 0111d. lMk lo der
rai,ae te lehikken, •• raoc~t Utibepu om tegen-
.. oordig te lijn bij de krooaiag • ., Dinilolo,
"aar door hem-onbeleetd Reno~-r"D Ire-
,olg "lrd geguen. Iomtddel. werd .en brief
\'IlO h..m Mn Jobo Dunn" olldereehept, waaruit
lijne bedoelingen .all bet licbt werden If.b,.,t j
daarhij k .. ". oog dat op deo dAlfder krooninll
nn UiDiulu, eea beriilt ~ltlrW'IDI d.l U.ib-po',
,olk , of IS ,rou .. ea ea "n roan hlliteo buooe
JI'l'ell8lijr. hadden nrraoord. i Het werd DDdoid ••
lijk' dat lolk eeD ltaod "an ,.kea aiet l.nRer ken
WordeD geduld. De opperh~dea der U'lItOt,dle
er ,.~de lange" tijd lI"ar doZ!lUen om oud. ,oeten
raet Ullib"pa le nrefl'dn.", ~n thalli lAIf.n dat hij
dubbel lpel .peeld~, wilden !.an !reea .red ... o" ....
.lelleD hoof8n. Er w.rdeti oamiddelli ik toef,..
reid .. len ,"mullt tot een todbt ""ar diea" ridd ....."
Wijl de Bo.ren Dog .tke"n .. blnen om licb Mn
le .laiten, ri ..p DiDilalu blInk •• rijwilligere op eo
bragt 101 man te I.raen De ..xpediti., boete.a-
de lIit e~n eommaodo Usatll8 80 een ,an AlMqu-
loei •• lIIet 101 blanke .rij ... illige!'ll en Diniiula'.
iPCrelaril mel Il hlaoken, rt,rt,okien deo ao.ten
Mei lIit Njamlln's .tad. Ollor ,den !'ejren eo het
kOllde weer, vorderde het le~r niet dAn langa .. m.
AI d. kraldo die zij oDder "'''lI' paueer,f~o w.ren
.nl.len, wllllrllit duidelijlr: bl.ek dat U.ibepll er
op voorbereid Will om den mader<lOdell .ija"d 't8
ontYllogllO, &ojlooomo, rr.ibepu' •• ted, .... ook
urillten ea werd iD IIICb 1I'81~1I'd.G.dllreAd. dea
naeht (YlO den ,ierden dat YlO bet .. rtrek' ... n
Nj~maD) bield de .xpaditie 'di~t bij die .tad halt
en 'enoljlde TrO@II' in d~n morlfeo h.rell WOIln.. r
de L~homboberj(en, en k .... m '. midd"'1 I•• t .oor
Makaai'l poort Aan,oog.uer ~,OOO yud •• an d.o
berg. HIer wukten lij w.derolll halt om de
aoodijl'" ecbikkinllen .uor den aAnval te IDllken,
"'lOt ofechoon V.ibepu', c,'mmllnd<> niet iD 't ligt
wa8, bi.ld mea bet et toch ."or dllt bolt in de on.
middellijke Dabijbeid lOUweien, nncbolen in de
digte b08lcheo. T..gen d~n beril' oot .. u,de mon
Ilrdote kudden Ye... N"d~t Rile' ll"reg~ld 11'1\.,
vo,md .. het e"mIDRo,lo Ylln Abltqulili met Dinózu.
lu'. ..,cr_loari. inr de nelleD billDken deD liok.r
boorn '~n het 1.11'"" in de rigtiDg un de ri.id',
on dd U.UtUI den re!!'t.r boorn. Zoo 0p>l'est.ld
fokten Iii .oorwllart.. U.ibt.pu's c'.mlllando "III
leer go.d apleiteld in deo 'orm eener hRI,,,
maan, On wdl Mn den YOIIt'an d8n berll,langl ii.n
regtoro"yer der rivier. De Abaqulu4iee b.,lden
niet rer te gaaD om den regilr hoorn 'fAn Vói00'
pu', dapporen te ontmoeten, en lij rer .. elkolD I~n
.Ibod"r dadelijk m"t 1l... oerkogeI8 en 8&8'

,MijeD. Bijna t.r lelfd., tijd "erd er eeu _lyo lo
de geledere a d.r Boeren ICelond"A, op dol reiller
lijde, doch londer een ijl' efl',cl. H~t spel Will nu
in .oll.n rallg. De strijdere nr. U.ibepo liopen
raoedig Ito,m nadat zij banhe geweren hadden
algnuurdL. mMr rii werdeo ontvangeo donr h.~
leker trett.nd ge ...eenUUl der Boeren; dat ben
8p08dig iD ,!er ...arrinll bragt en op de rlugt dee.J
8laaD. De Veulu8 werd.D twee mMI teruIl g8lla.
gO", eo W6reo de Doerea et ni", ge .._t, dan
waren er raiMCbien een put in 't In en ge .. eeat
om eell ander ysrbMl er nn te geyen. Mlln 10llt
dat de V8Utli. I.wee of drie blank.n hebben jfe-
dood. Bet nrli81 nil U.ib.pu wordt If.,cbat op
600 tol 1,000 mao. Het kODiD~leg.r 'ferloor

100 milD, alleD inbootlinjl'eo, Er werden
II. 2O,COO stuk. VH buitgemIlakt, ea later

noli' meer.
Het la te betreuren dat tot dereD ltap la moeten

wordeD o,el'Jl8jlMn, mallr bij werd door barde
noodzakelijkbeid ""4IbodeDio het belang een.r uit-
eindelijke ~eetiging van dUDrllal.a "ede op
hecbten groad.leg j waot bet IOlIde dwahb ..id
lijn lIe...~.t,OlDmet Vai,",po'. rerklaring eD den
oodel'8Cbepteo brill (wMlla bfj leide Dinilulu
niet all koning te lullen erii!noeo ia dat Redeelte
nn ZnJul.ad door .hera eo lij De .olllelioglln be.-t)
,oor ~e~, &oteene achijnregeiing le geraken. Bij
oadenlDdlnr welen we wat dan bel gevoljlloo lijn
gewHet. Wij hehbeo g.n&eJl' gJllien ua dAt loort
"'0 lapwllrll.rell'eliagen .lIn naturellen.olren in
Zui-i Atrik.. Voorbeeldea tol .ta,int( deler be.
wering ~Iijn er le o.er j neelII bij •. Baautoland .
iedereeo I. bekend mel d. noetere en hedondMg~
ache getlChledenit. Wij IIUell Iroanea de lIi.tebe-
doidead. pogingeo welke lijn beproefd om aldaar
de orde te henleUeo en raet weli re.llltaat P

27 JUDij, 1884.
Nadat het ho,eD.taande 'IItlI. rtachr8Yen, dal

,"r~~illld WH om met d~ llllt.~ po.t te .er .. ndeD,
lehljat er eeDe .. nod.nng le lIJn lI'ekumen ia het
p,oRnmma der Zula "lIgelelrllllhoden. Er .. ordt
gelfljld dat Dibilola lI'ebeei Z~uland aall de Bor-
ren wil o,erjl'uea, met uitaood~riog 'ID eeD jle-
deelle .oor licblebea ea lijDe hob.ogert. IJe
p!aata ,oor eea dorp la bepaald en ee., watenoor
II reedt lIi!«enomln. lie heer G. M. Rlldol~b
R.M. '.n Wy.mith,wordt gelllgd op weil' " Ilj~
om d. Boereo iD Zolulllnd ~ oolmoeleo en met
beo te bttraad.fareo j DiemAnd bot acbter het doel
lijner .. ndiDI!'; ..l,lfmsen i. 3el gnoele 0 aat hij
be'f'redlgende lijdin g,a .. I br~ng.a •

De aDdere briel i. 'fan ol6D opregteD ZlIid
Alrika~~r" ~it Utrecbt. oader dagteekening
19 JODIJ, eD 18 faD deD yolgend'D iDhoad:-
M. d.. Ed.,-Vergaa mij ook oia u hel een eD

lI~d!r m"~8. te .deelon omtrent d• .,ijwillille,. \'IIn
I.Ilnlllilll, (h.~ In Zalul"lId lijn DJ! Yenoek '"n de
lIoninlf.parlI1, ... Ike door onlert eD li~t Altijd iD
oorlogelI ~~wikk811 lijn,'11 waardoor een g.tadil!'
,bl".dnl'jJleten pi.. " flad, wur eon einde a"n
mo8lt II'8maakt wordeD, daar bet ou vi~ j&l'~ni.
dat Zululand un Ileh ."hen ó,urgelalen i~en
moord '0 bntnd en honjleranond regeerdeD IDZII.,l
, I~land, in p!aata ,~~ wel'urt. eo w.anao wij
II:rell.bo.wu.~e~ .de h~d.~de p"rtlj lijo. Het plaq
, ,,~o de 'rIJ"llhge!, II nute end.! ... daD Om aall al
,~le elleade ..een eInde te makilIl. h'llij op "'14.-
.buende w~Jle, ot .. aar b.et ... reilCbt .ordt met

indlee alle. Yredeberead. poginjl8n mi••
.. ~IIl doel ~. om den "ettigen eilflDlII'r

lIJn erteD.. ~n ,ol.e le doeo 'erkrijgeD. Er lijll
'eli 600 mao la ZuIDland. De k,,"lalC la d'D :luten

geKIld. Er wu .. el .olk, .. aar bIt i.mooij".
ura .. n bt~ld IltItel op te'!fereo .elta door

"rij .. illige,. dl .. hij.de kri>OollllCteJenwoordl1f
'war~n: Et w.ren oo~ tw.,. .. ndellngen mel bunn.
famle!tfl tegenwoocdljl, dIe Op hll '''nOlIi lIi!g
hlllld lija eD na de lrrooninll, .. e4llrom op han • :
lo.k, door eenill8 .rijwillig_ra q•• r de lijn lijo
~hrajft. V.? Obam "~rea er ~lr 'ertegenwoor.
digera d<U!hOlel .~ U'lbepU. NadAt d. krooning
..... ..I,.,loopeo II hes koomb tO'leb.u· dAD
1I000~ogea d•• oogdeo gele.kead. Het la onmo-
geliJk om "0 all. w..c na de kroaning il*~hi.d
ol,llr~ le ~oeo, maar II:'Walen brinea fan U.ihepo,
w.. na bIJ IIIh de Eng.lleban 01:0 halp tenacb'
ha4. daal h_ toe~ lIog !feen bewijs 'ID oorlog
~ .... '.., dur .r lIIIr II•• _ """m.. W..

Z. A, RBPUBLIBK.
De VolkIften. van 8 Julij be.at een .tuk O'f'8r

de beZ'lll'Vlla der nieuwe Connntie, waarin uit-
eengezet wordt dat de "erpligtin~n die de
Republiek door hare aanneming op ZIch neemt
in zoo .Ill' zwaarder zija dan de .orige al. zij
door de Republiek ala Vrijen Staat op zich
worden genomen. Het meeat wordt geWeRa
op de grene)nrietie en het verkeerde om de
Rijkaregei-ing aan de grenzea door Commisea.
riBIIE'D. te laten werken.

Men weet dat Dr. Joriason een bijeeBkomat
had belegd tot het at1chten eener Politieke Ver-
8eniging, en dat deze geTolgd werd doo!' een
andere, waar echter alechta weinigell aanwezig
waren. Men verdaagde ze, ea toen zij weder bij-
eenkwam waa de heer J. S. Joubert, voorzitter
van den Afrikaner Bond van Pretoria, aanwe-
lEi&,om et op te wijzen dat men reeda in den
Bond een nreeniging had zoo ala men er een
"erlangde. Na eeoige woordenwisseling o.er
de 1'l'8ag of de Bond niet een andere doel had
dan da. der beoogde Vereeniging, stelde Dr .
Jorusen voor "den Afrikaner Bond een briel
te rigten, inhoudende het verzoek tot oproe.
ping eener publieke bijeenkouut en de kwestie
van het al of niet oprigten eener politieke ver-
eeniging nit te stellen, niet te verwerpen." Dit
werd aangenomen, en de Bond heeft toen wer-
kelijk een openbare ..ergadering belegd, waar
d. heer Joubert bet do..J 'faa dtm Bond niteen-

(Van ern RaPJ'O'rlrur.) zette, en waar later een atuk over de goud-
kwestie gelelEea werd. zullende men het later

Ik lJWiale Ri"g~~ng k Willowmore en kritiseren. De handelwija van den Bond ia de
d•• Holmn)r', WUgIC~ Raar Pn'", -".l~. zaak wordt door de Vo/k"tem zeer geroemd.

11 Julij. Voorts nemen wij nit de Volk,.tem nog de
volgeade nieuwtje. over:

Zonal. n bekend i., werd el' eeDO lpeciale "Wij .eruemen no goed ingelichte lijde dat
RiDl{nergadering gebouden te Willowmors, de Balki. Maa~chllppij eeD t.lejfraallijD zal Mn.
op den 25aten laatstl.dea en It'•• olgeDde lel/ge" .. n DeIOjlo" &ai oaar GrllOkop, ala hgold-
dagen, om .eUren III.ter, die t..gea onlea kantoor, ~!l een zijlijn nur Lijdenburg via M...
predikant, da. Holm.ijr, de werel~ inge. camac eD ~imaru.t eo een aodere lijo nllAr bet
IOndeu werd, en die lijD ooraprong ~ad ait LJuinlakantoer. Eeo lija \'&n bier naar Lijden.
Willowmore, te oDdenoekeD. burg 1&1 OOIdu op t"ee wijleD in gemeelltchap

I d' 'k' braagea met oYerleeacbe gewél!t.m, zood", de
zooala gij, door te egrammen le I 10 nruaigiDjl met den Vrijstaat gereed la, dat Diet

lIW blad gesien beb. reed. weet, werd da. I.DIf Dleer III dIlreD.
Hofmeijr .,rijgeeproken nn oDl8delij k ge- ID de StatltlCOUl"lJftt "an de ~o,ill'e week i, bet
drag, ID de Eerwaarde VoomUer maakte rapport lI'epuhlieeerd YIIII ZHJ:<.:d. den \VIllIlD.
bekead cid ••. Hofmeijr reia en &ouder "lek Staataprflideat omtrent beIgeeD door helll il Yer•
op lija sedelijk karakter el' uit MiDg.· rigt bij lijn bel",k ua bet noagerf) land '110

Zoodra d.. Bofmeijr'lI .aak afgeloopea Mapocb. ZHEd. d.. lt mede, dat bij aldaar een
d Ee dV' d ."tde,.,ler heet, benoemd en iagel'll'oren j dat

wa&. yenocht e ",aar e oorlltter, a. hij eene coraraillie nn drie ledeo h~ft belloerad,
G. W. Stegmaa, .. n Ondt.boorD. hem aija waarooder de h.. r Van Wiellillh, laodmeter, OlD
plaate ia te nemen ia d.n Ring. Ook w.rd ..lle getlChillen beueWIIDde laod .. keo te reg.ien j

da. Hofm.ijr gekoaen ala lid .. a eea Com. de, de plek "Aar .roegll d. hoofdlagerplaata wu,
miaie die ODde~k moest doeD eD halp- la- "ag'''.HII .oor h.t uolegjlea .. n een dorp j
beboeY8Dde jongeling.n h.lpen moeet, die daS hij order gegerea hed om de no.gere .lad
laat hadd.D opgeleid te wordea tol deD .an Malrwaaie la te .loiteD ia de !llgemeeoe kaart

I YID Afapoch'. lalld j dllt er op dit oogeoblilr 00-
E'FaDg. iedien.t. g...... r 200 taraieljea lijn, w... rvan IOmmigenop Za'ardag. 5 Julij, held da. Hofmeijr peD, wett~ regt of lWI.praak op deo groDd heb-
.00rbereidiDg 'IIOJ' h.t Heilig A"oDdmaal, !tea; ,dat hij aan den landmeter bad oPRsdrageo
dat -deD .olgeadeD Zondag albiel' soa ge- om 100... 1 raog.lijk allo DOlfonbewOllade Jl"lfCee-
nerd wordea. N", den dieD_ IJ'rak dl. lea ra.t MDI op le meteo, en dat hij O'f'eltuigd
Holmeijr aijn Jr8IDeeDte toe, oader aaderea '!rU det er oog 800 bewooDbare perceeleo meer
hen dankende .oor de Chrietelijke liefde eD lull.a , •• ondeD worden, ea dat bij deo laadmeter
_heid j,-III he-.un den dag gelogd VaD Wielligh al. Vrod.regter deaer Republiek
P--.-"--. Jm'. 1 had doeu ioaw.ren. Mel dit rap{klrt la e.a Uit,.
ID d_ befroe"inlf. men wIJ ge oofdeu RaadabHlDit g~lIblieeerd, waarbij de haodellogeD
da. Bofmlljr op lijD woord dat hij oosobnl- nB ZBEd., oader dADkbetuigiog .oor de nel.
dÏIf ... &all d. hem tau laate gelegde 'lIidlge dienaCeo... ordOIl goedgekearJ.
mlldaden. gedurende al den tijd dat bij 00.. leHf. nllea 'in _e and."" Ilolom Dit
ouder die beech,aldiging atond. Hij l8ide "D' adrerteotie liea dat d. heer W. Kok, Jr"
dat hij Dooit de gemeeDte 'FaD Prin. Albert YII~,d. plaata Roodewal, £100 belooaiag aitloot,

da h" '. d '.oor deogea. dl. hem ialicbtiag ba 1'IIrllCha1l'en
Yergeten IOn, ea t IJ DU lJlDlJW aa OOit OID*"O& ellie poging tol braDdtliebtiog op lijo.
te .,orea aan haar "rboDdea .. u. p~ Dil werd DLZoodlIg ,oor acht d.... a op

Daarua.toad oad-o.derliDg 1.Luuig- h.lder lich&ea ciaII', dat 'oormlddlllfl tllllCben tleu
de afge'fll&rd~. naar d.n RiD,-OP eo eo eli IIlIr, beproetd. door .. a Kalf.rjoog.o, met
lIPrak de gemeente toe. Hij leide, oader .. n rood hutj., wolke door twee ki.de",n lI'elieu
and.., dat bij Diet naar Willowmore gegaan werd, 1I0mead. Dit .. a 1110of,digt bij hel woon-
1nl ala de yerdedi;rer no da. Hofmeijr, hui ... n d4ln heer Kok, dl. jlli.t at .. ellg Wil, .D
.I_L d· ala a'_ d' d d•• ldaar lijfgllldl droage rai.lieblAdersn io braad
...,.,.. _YO. 19 0111 ...... 'f'1I&I' 19 e naar .tU, wurna hij aieh 'Del rerwijderde Illaga deD.
be.ind nD aken te baadele.. Wu CU. leltdeo w... -de 1l1000-no waar bij gekomeD
Bolaeijr aohaldiK dan lOa hij .. ker Diet w... Mljcatnoa" Kok be,o~ lieb alIeeD te
.-..rel' b.bbeD: .. hij ia oalCbuldig," Doob hail m.t barea doocWakea eehaónnd.r. Bijge-
Lij .u .. heel ea al o,.riaigd ill .ija lItaaD door tw.. perlODeo. die lu de uabijbeld
gemoed dM de J8beele lutenaak tegeD . wareD, lelukt' bel hur den braad. die lieb reedt
da. Hofmeijr lODder eeni,.n ,rood WY. dreigeD lilt .. nilla, te blllllChea.
Ook IJ'rak hij er .,an hoe er met nlldruk ZoVTPAJlIBbG, 26 JUluJ'.-Bi.r la maar wei-
door deD BiDg op -w..... werd dat d.. nil!' niouw.; d. m..... Boeren lijn op de jage.

..- W. hebben hte dit jaar me~ d. koorta Iwur w'
Bofmeijr geheel reia ea oDbaylekt de ft... ,eranlwoordea jlIIhad. Ooder de blaaken WaleD
pdma, ,erliet. Ook 'eraooht hij de ge- ech&er aiet .. el lledgenllea. Ik l(llloof alle. te
m .. D&e haren leeraar met alle liefde te .. men ,i~.De llertle onder de InhoorliDgen,
oa~'laDJ8I1 en haDd UIl baad Diet bem ,ooraam.Ujk ID de nabijbeid ,an den Zoulpaa-
lI&IDeI1 &e .erkea tot heil .aa de pmeeDte' berglOh.n beu .0 de Zouspao. wu .. er groot.-
Daan. Y81'IIOObt hij da. Hofm.ijr YO den Ualitle, die lulig. kaplleiD, die twee j"41o gele-

L la hid dl6 wIlll'orde om deo Oommi_ri. de butleo te
baael &e .. omen. &OeII em .t YOgen e I.tlro leUeD, heett au ingegnen eo den 0l1mmi8.
ad,.. ... gebodeD .erd I urit !.Jahl uroorloofd deo C80IDi O\, te makp,n
H~eada .. III Zetnelitfd. Leeraar, dleo hij lal betalen, Men d.akt da' hil m... r d,,"
\\ il d. or.d.rg.&llillldla. Kerker'IIIl.led.a ID \lOO ~ralea, beefe. C()m!Di_ria Ollh, lI'eholJlt'n

,Iedin der ",m_le ,. Priu Albert, w.atcheo door tier blaakl klerk.lI. 18 daar thana belijr. Ik
11 bij , ..rDI.uwiag welkom" h_eD ia OOI.Iddeo. hoor dat Oomm_m Potgieter h8t ook klaar

VlD harte w.lltchla wij a ,.hak, det gij beden 1I'..,.,lcI heeft met M• .,.l. eo Matala.-Ik ,""' ..
ait de doollarb.id, di. Il_IJ. muDdlII om,af, dat de arme Dllnaolaeo dae elk jaar 11011'eeD beetje
fIlD .. or.beemt& .ID deo II teD lu.. Plerdea IIh de Zoutp"n malreD, dit jaar leer lel'lIrg.t~ld
luw OP,,"'D ha'- 10U.a wordeD, wijl dl pao '0l waler I.. waardoor
S" .. ltDd it be' ,oor ona ,e .. 0e4 da&h.l taD IIi .. rhinderd wordeD om te werlreo.-Wenoeer

dcaid.lijlrate ,.ij.II.D is, dat gij ,,1IOIIih oalChal. IIomS de loca&iHOmmi.i. &ocbI Ooie toekomat
~ lijt, MB de .. &la Juce IJIHrcl. mied&deo. haDg\ ll.iI .. 1clur.aa .t. Ve It.W.n ploegeo eo

TOIl! d... lu&er IIm tegen • bekeDd werd, lelleU aicb maar aeer wur hd hila belreft,
... nochS lij oll8!f11n oordeel Dit le 'Prellea 0." In de laat'le paar wekeo hebbeD wij h.el wat
... 1Mlr, dOCIa &I wachleo totdat gij tijd '0 1Maoellera lIis de buurt .. n Kaa,. .. d gthael. Voor-
,eJepDheid blldc uw. lMlr op de lel" _ta ID .. ,., IIwam.a bi.r nn d. LijdeobaflJlCbelolld_
op cl. ntte wijle .. CI_ .. rhoollo, .eldea .. a: Dr, Smata, na .Mowhray, eo PlG-

Wij "honen a Die. &I .."ea, dat wij lalb karear Paul d. Villi.,., die o'er Na"'l our ona
yolpuat deda, .. all dl lMlr 'oofbij la, lijD El Dorado wa,eo g.gua. Zij .. rtrollllen IIiDge
1rij dwhaar cla& wij ,OJP. ... ",_II g.. dag per ~i."wag.o o ... r Kimbolrley bui ..
JlaadeJd heb_ waar". VerledeD .. eek uri.eerdea hi.r twee

Bt&la allDOOdir • ta aenen, da' wij aI,- h .. reo De Vills .0 d. b.. r J. O. VOigt, nn de
UIl ... lIIIIOfIabl ,.Joold heIlIlo. u de geheel. P..,I, '0 d. h .. r AlbertijD, 'an Tillbagb, allea
.... altijd. t.choa .. 4 Irlb_. ala laatet lu&er til op Mt naar dl Ooad .. lden ; .ur ot lij dur al
atg• ., .,aII dl..t af~ is, lijD wij oor du Die' bUj.ea 'l1IIlen, dAt weleD wij niet. Zij
del .. _ la ODDI .... 1ao.WlllflD daaromtrn* hebben intllllCbu J pleren de reil derwaarte
...... rn ED CIMr dU o. he'pral la, ....eb.1I .oort«e .. t.. Nor il JUtr eeD hear ult W_"r
wij ala... CJariIte ,. te. 'lID out""'" .... ... pur ...,.na"el roaijneri, olrlr.rao&ea,
1ijaIe~ .lW.. ....,nou.~.. udm plO4Dkt1a. Wij_&eD

Pk 1 N S AL BE RT· Het volgande over dit land nem~n wij
nit de Volksstem over, Het eerste ge.
deelte is een brief van een, correspondent
van onzen tijd,.renoot, ged"gteek:end
"Vrijwilligers Rust, 80 Junij."

Oorlog is nu aan de orde van den dag alhier.
Wij bebben nu alreeds een paar goede slagen
gele~erd aan onzen oude?- vrieoa Montsioa.
Dit UI .Iecht~ 0000 beloolllllg "oor wat hij oUI
heeft aangedMn van af Eijne vredesluiting ia
181l2:. O.nze patrollillBs ,gaan nu dagelijks uit,
en bIjna UI elk geval me~ goeden uitslag. Rap-
portelU'll komen nn hen twee en driemaal daaga
~oe zij den vijand versmgen hebben. Vrijwil-
hger. etroomen nu van alle zijden in zelle uit
do Kolonie. Hoe of dit gerucht 1lO~ ~
verspreid werd i~ mij onbegrijpelijk. 't hhier
nu weer u;~endig, na zoo een langen tijd ge.
tergd te ZlJn geworden door M:ontsioa' maar
dat betaalt hij nu terug met koorn en;ee dat
w.i,j dagelijka oogsten OP.OUl grondgebied: dat
hIJ "oor on8 heeft geZ831d. Anders ia hiM op
het oogenblik nu niete meer te meldea. Later
nog meer.-Hier waren een paar van Majoor
Lowe', politiedien"ren, die een warrant hadden
voor gestolea paarden, die zij gelukkig gekre-
gen hobben.

Aan een particulieren brief, 0118 goedgun_
atig ter i~e verleend en ge.iateerd 30 Junij
ontleeoen wIj het volgende :_ '

"--- verhaalde nU; dat McKenz.ie een
onderhoud met M:08bette heeft gehad dat op
het volgende uiiliep : _ '

"McKenzie zeide: '~ben niet naar jou,
M:oshette, ",atuurd, maar ill kom hier omdat ik
a.Uen lief heb. Ik zeg jou, ala jij wil ammuni-
tte hebben, kom naar Moawoa. ,Hier ia Trans-
vaal. Ik kDm om vrede te makea tuaachen
Montsioa, Maulroroane. Wat zegt jij? Aan
wiens kant staat jij P'
"''Yosbette antwoomde: • Paul Krufll' ia

nUjn man. Hij la voor mij gaan werken.
.. McKenz.ie aatwoordde: 'Ik heb Paul Kru-

ger in EngeLmd gezien. Hij lie~ banje.
Julle z)1l1 zwaar krijgen. Ik Iral ver Julle druk
op die lmal streepie grond. Praat; staat julle
aan onzen kant P ,

ol Moahette: • Ik sal niet antwoordeD ill sal
niet ~raten." ,

.. MoKexme: • Nu, jij sal geen nien ... hoo-
ren. Mootsioa ml hoonln. Jij kan t ..ee van
jou volk sturen Il&&r MonUioa. Daar kan hulle
nieu ... hoon>n.'

"Dit ia ook geschied. De twee lieden van
MOlhet~ w~ ook op Rooigrond toen aan
McKenZl8 op die plaats een enderhoud gewei-
gerd "erd." .

Ook de Potchefstroomer heeft een brief
~it Land Gooaen~.gedagteekend Vrij wil-
hgel'81'Dst. 6 J nilJ 188", en waarvan wij
het volgende overnemen:

Ala eeD aanachou wer van het ocrlogatooneel
alhier kan ill niet nalaten \I ieu, vaa OOI toe t.
zenden. De ~~Iolf la. hier nu aaa den gang,
hetwelk naar IIllJa Inzien het wert Y van onzen
mend, deo berOemdtm boerenhater, die Mant-
sioa natuDl'lijk moet aangeraden' hebben, om
on. dorp aan te vallen en af te braoden, en dat
wel op weerloose . vroUweD en kindereo. Doch
het bekomt MOlltaioa tot nog toe !leer duur .001'
d!&n ~val. In drie Ichtereenvolgende a1a~1l
die WIJ met hem gehad hebben, heefaij re-
spectievelijk naar giaainllo 16, 60 en ~ man
verlo",:a, IHIDcnns 660 beesten en 4: W&ge0l,
en eetUge paarden en geweren. Ik deok dat
het-ten mlDlte volgetll het !'.Preken der Vri'-
willigera-hier niet bij zal bUJyen. Dagolij~
stroomeD hier van alle kanten mj~re in
ult. nit de Kolonie, ea binnea kort denk ill dal
h.~ getal.oo Iterk zal zijn dat :UoR:enlie met
ZlJa hnJp ook mll&1'weinig zal hllDDen ultrigtea •
ten minate met lijn beaChermeade halp, .. aar~
over hij lich iD Engeland heeft! uitgelaten.

LqssEll'.-De Havencommiuie zal op bua
volgende .'f"e~ering' een voon~ n~
waarover ;tj Zich voorloopig, met MoKetWe en
andere dok-agenten "ontMan heeft, nl, dat alle
Jroopwaren: tot op 'I too voor 1.. Id. aan wal
en op. de w~ gebragt zullea worden, en dat
~ JElJ meer dan een ton "elJ'3n de prijs Sa. zal
IlJn, behatTe .oor ~e, 'f'&D meer daa 1
ton waar 16s. "CXJl' sal betaa1d worden.

DE Z. A. NUV&~N8l'ELI.INO
h~ft met de, beide JdailatoombootmaatlChap-
pijen ~ 8ÓilikIrinlr gemaaldl wll&1'bij alle goe.
deren die 'ftD elllen naar hier pan vrij zw.
len women owrge'fOerd ala llij ooder, ea voor
half geld \IIlII zij boven de .. bibielle .oat zijn;
maar ale. JUj verkocht zijn womeJa de IVWOIlO
~ IU.rderd, ,
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