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., i 150 Groote Vette
,, ,Jonge Ossen en I,

Op '~ei,
Na aankomst van den ilO',.,•.,t-.~.. trein,

"

ZULLEN bovengemelde en KPeijeD,
die in eerste klas ,-,,-,LLUL.,'" en met ~roote

zorg opgebracht zijn, pnblie wordan verkocbt
aiL de Mark\kraal,

OP

AN.iJ TE KOOP Wellington, 5 Mei 1882.

TREKOSSEN, . J. F~ED. PENTZ ~ ~slB.gers.
Geel enZwart, eoiWELLIN(JtTON.
Verkoop of Builing. ., .

W. A. SMIT. PUBLIEKE VERKOOPI~G
l' AN I. .'-'

LOl se J~:~~::~II

V
D·~~~ A~:IE~rv~!~:~i .: 'Plaats gekocbt hebbe?F.'e, he,.(t tle~ OD-·ND.AJ,G, ,15DEN DE ZEB.~ :"S ~ ~ 0 N." i ~;rgdeekenden gelast Pubh1k te Verk:~

.~i'~0!1~ i ~ . • , , I j-- ; '~rIHdag19 ltl~l·I SS'), ,l i ; i In denjBoedel va-q '1£en den Eerwaarden I '. ~ , 1'.. 1'-' . ,.,
publiek doen Verkoepen te KL~PMUT~. STATIE. ~V~?~I!-I' I c. W). A HEIT. i . TEN]O UH;"

· eu Slaohtv"e, door- hemzalven met!! zorg opgebracht. ZIJ .aIJ~ In 0 I.. i • • Zoo e -ieflijk ERF bevatten c Woonhuillimtlt
len ~eker preeeot lijn en ni0t te voren uit d~ han.l wartien verkocht. :. p VriJdag, 19 Mei' aanst., i B~;a~~ebouwen, ~schikt '1',0,r het drijven Yaa

, :,1< P. A. GOOSEN., I Zlo I lt bo I Id PI t . P bl' k te I 8eDlgen Haudel, gelegen lOl' de . Kerlcstnat,
.1882. :, :f I K'L <'r vdeng~me ebod aa."o n le , tegenover het Maconi,'k Ho el liet geheele

' , .~ I vop wor eu ~nge eli . ,'. h . d . hi ...V'''I' F: & C' Ait' I I i, : Rrf 18 om ern en leer g Su 1... voor 00., ,It iers, aure '. 0·, ~sagers. I 1 Ronde Tafel: I Kamp. '. ,I· ' . -, 'tN"· I ~t'ttllfel :.' I Boveng",noemd!EI~endom ttj'z?O. wel bekend,
',::,'A A '......."T'", BOE ~ E" 1 Ilustbank i dat verdere aanbeveling onnoedig IS.

-I.:~I ~ l' . 4 Doz. ~toelenl U 8 R l lAJ D___--------'~_-.i+l-- 2 l~Jt'ederkas'eb H I A, ,
. H. 4 "Ieioe IJze~ Kateb JESTU!iDE t:l~:'ROSS &If; CO. 4. '11afels i 2 Ronde Tafels I

• • ,I h , 2 Waschtafcls fuel tocbehooren 2 Kleederkasten I
. T EKO· d' P A A N, i.,' ~ ~.'wpe~, : Paraflue Ssove 3 IJ zeren Ledekanten (ierguld)N U y~ '3 ijombuistafbl.. 1 Hol Katel ,

.;i IBet ..iewoDe~oo4lle Keue.le- Leoningstoelen i .
;Enkele, Dubbele, Drie· eo Viervoor. ""I" GillS- eo Aa.rdewerk I

.. '''' ...'...n , met Balken en Wielen. J i l'ee~achap : % Toilej Sets I

, ~orc()lein, Gl~II. eli Aardewerk, eOE. 1~ Dosija Eerste Klaase Stoelen
2 Houten Banken." Drell8ing Tafels I.

i VERDER: Wascht.afels I
1 Kip cl! 1 Mans Zadel 1 Sofa t'ar trlet aar eo [ Matrassco en ander B degoodI KOOI • 1 Damps Zadel La
1 Open ~ur I 2 Varlcens mpen
1 Stel 'Duigeo en •. , ens- LOSGOEq:

lf 1 II. A. YAGAN, 1 Voermachine I
Afslager. Meel. en andere Kisle1

Graan in soorten I
Gebreid Leer ,
~t gezaagd Hout I

1 Groote Hoop M~s~ ,
1 Lange en ëen Korte Lltdder

300 Ha vergerven !
4, Voortuigen compleet I
1 Lot Hout ;
1 " Akers j
1 "Wlltermsloenen '

Knjstenhouteu Yleescl halips
Zinkplaten i

1 Groote Varkens Trog ,
1 Zadel en Toom .
1 Paar Acbtertuigen
lOpen Kar op Veeren.

LEVENDE HIAVE
i
!

en (Ruine) van 3 tot.t5 .
onder Zadel: en in,
zijn.

Pap,rden van ~ en 3 jaren
'O....~l.::.'" ' 3 tot 6 jaren oud

'esse.s.:1"( Ezels, in goede
-no"".r>'i> dad:elijk gebil"Uik. .

Sh~gtossen, Groot en Vet,
Oséen-

! Vette Koeiien.

'lo

:lier"

OP

Zaturdag, 13 . 1882
i , ,

Leggers, Ha.lf
Pijpen.

I,I\T W~Ll ZttTURD,\
MALAN &

Tnlba$-h, 2 Mei 1~82.

gelasl zijDd.
HINtlRll' yiN ZIJL,

. endotie Ver~oope~,

2 Karpaarden
2 Extra' Karezels

12 Vell.e Varkens. I

10 Str nisvogels, 4 Jaren, oud, waarvan'Ifo!I\IV""renDames dadelijk kunnen gc'£!lakt wordeo. ,

h ' B f I EINDELIJJ{ :e, aa Jes I' 1 Set ~laobtboisgerecdschnp compleet, entijn Broche wal nog verder tal worden aangebragt. ,
.~: ')(AI,AN & CELL!~~~? _#B!~g~!:!:_:_

IS, enz., enz. - tolverpachting te Pakhuis.
ON MITCHELL, I Clanwilliam,

IT EN - i AKELAARS, HIERBIJ GESCHIED~ KENNlSGE-
, VING, dat de . der Tolgel-

den vu den Tol op den
publiek in Pacht zal-n~u.n opgeveild, u
het Publieke Kantoor op ZATtrR-
DAG, den lOden JUNIJ ,des ,or
middaga ten 10 uur, en voor 46Il tijd
van Een Jaar, op den l.stea
Julij 1882.

--._- -~-~-
/, "

worden ingewlAcht. doo~ de
MAAYOAG, 22 DEZ~~q.,
EELEN in deze A88ociajti~.

1'oor het. loopend j.-r,
18'32.' ! ;.
A. DENYS.,EN, i :

8ecretari'. :i .
i
I

-,' "., ;

HET heeft den Heer 1'a,O. en ~arde
behaagd tot zicb te • mijo teJader-

geliefde Echtgeooot, J.lN. Ptsr R ~.~ VILpERiI,
in den ouderdom ,an 70 Jaren. ZIJD hee~gaao
WRB no de aarde ont.bonden lijn enj met l'heid dao
Christus gebonden te ZI:0. l I die. sich

M. .M. DI' V~EPLA
1 eigeqdom ke,lDeo~
gesopikste
GroÓt V!'!e' ;het iLlIIILn" .. ,

Il.

AO•• T.IJ.
uwss, HOUTSTRAAT,

AU,

APOLOGIE.

G•.••••• -
Prchreurt Notarii ft

S T']:'L L E N

l I •
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DER OER JrERK IN Zl rIJ HRIK \

( r"Vo~1)

KAAPr<OLO:.-lII~

Jl'tm 9 III 10 MN, ISM
£ ~ d. 1! • d.

~ u,. \IIrrlAppelen,pr libs 1 0 0 - ] tO
j 00 Ib AlJlAnd.len, p"r Ih. 0 0 3t- 0 0

20 ba· Boenen, per a be 2 ts 0 - 3 2
_ "Bloemkool, per .tull 0 0 3 - 0 0

lbo Boler, per Ib 0 2 () - 0 2
J t'l1dell, perltuk 0 2 9 - 0 3
1IIoIrell, per lOO 1 li 0 - I 6
Oalllen, per stuk '0 li 2 - 0 ~
Hoenders rer ~tuk 0 2 0 - 0 2

2 vr lI.v.erg, pr lOO Ib 0 8 0 - 0 8. 2
J Kodl, per sInk ~ 0 0 lj- 0 0 li

Kal~oent'", per ltuk 0 6 9 - 0 Jil IQ
zakIKIII~perlO .. kk.n 6 2 0-6 :l 0

MllpeJ., .. 0 0 8 - 0 0 0
Per!ID,per too . 0 li, 0 - U li 6
P nlpOOl0311 per Ituk 0 0 ,,- 0 0 6
nllJl'tlllperbos n 0 lj-O 0 li

'16 be UIJtMl, 0]6 0 - 0 15 6
"ortels", per bl.s 0 0 lt - (J 0 lj

BRAND Tm l:n~I)FORO.

Dingsdajl Il
Woenadllil, 16

li WlIjlea ea 2) Karren
o dv 12 do

der ~1ICfa~
J.. rhn~ea ,an Londale beecbUr-

lilt dh ~ dat lI"n d"r
Mn Hott6nloteehe nauw II.,
weg tlUlChea dl' meer en

Will onl&ar. o'tder .totolIgt .an
bejronoen, .... r ut w~rll III. ,ol
te In,edale ont,.njClln bri ..t, ge;.
YU een boWlDIl tUIe eD Bwwartl

l'A' ... n.,n-ArboJïd"ril en hIlt Yolknil het oppoorhoold
n8j\'.mtl..., nn ..... "eaoemde

Chri,lItian Brpn{l.
L''.lu,01nl' IU41'1CBAPPU

MnhllGllDjrnp eelt bn" der Port
pfaa ondV 0"'"

.... ' .... 1111" " .. ~lAIlCblapl..ien en. yan Oredqelr
D dat> g.. al Jreloot,
&eDloolI.ellwlr ce

.l\I~l,
du

A Iber t zecomraar Kn
hlle men op

J',," 6 m 8 .'tlel, 18B.! I schoon zag om
.brdIlPp;tleo, per3 M. 0 18 0 - 1 7 0 lijkheid trg"n de
Amandeleo, per lb 0 0 3'- 0 0 3' hoe lewI\m bet
Appelen p~r 100 0 7 Ó - 0 12 31 WISt Voor den
&On en per 3 hs 1 8 (3 - 3 (; b
a.et p~r bos 0 ij J 'L- 0 0 21 een ge elm was
Uloe:nkool 0 0 3l- 0 0 71 kenuis van bet *nn ....t.A1
"A'nden, p:r ~tuk 0 2 10 - 0 3 6 Igeven, niet
OuafM, per 100 0 0 9 - 0 ~ i)O.l I lijke districtenlOaoleo, per .tuk 0 ti 0;- 0 u I I
Hoenders, j)er .tuk 0 1 6 - 0 3 0 Igen vragen VIJL"',",,,

Kool, p.r etuI( 0 0 0*- 0 0 2 over :dB zaek
K~lkoenen, pe')' stuk 0 li 6 - 0 13 2 oordeeld werd?
lKoolkool, per bos 0 0 % - 0 0 2. reden voor Er
iKweeperan,per 100 U 6 () - 0 7 6 ed
I.LrUlo~nt'n,per lUO 0 2 7 - 0 5 lO I r en te zIJn
lfupele, 0 0 7j- 0 0 7f Inoodelooze n
MI"liee, 1 " 6 - 1 "Il ven tot OllAA'nO'An:!Ilm
NartJ~ per reo U 3 :l - U " 8 een MlnlsLen
Peren, U 3 0 - 0 " 8 I d d

JL 0 7 0 _ 0 11 0 11.1\ 19 manPalliUM, per ""_ <) _ 0 0 7 zulke on nadenPompoenen, 0 0 "'O"U""'Ut:l.~
PNI, per bo! 0 0 'li- 0 0 1 lijken indruk.
PompeJeDlot's,per stuk 0 0 1.- 0 0 III
Speanv"rkpl», 0 7 0 - 0 7 0 I DE
To_tot!8 0 1 0 - 0 4 0 I
Uqen, 0 H 6 - 0 16 0 Twn voorstellen ea door het HUIS Ban-,Wortelen nArbo, 0 0 ll- 0 0 lt ' d b
WItte \\ o;;~I" 0 0 '2i- 0 0 2j I genomen, n Dm~dag de aan ac ti
ZUllrhmoeoeo, per 100 0 • 0 - 0 4 2 der W Vergadel'~g op bet am bt

van" veldkornet. eerste "*'as dat van den I
heer Dowling JaarhJkscHe 0p!,r&ven om- /
trant den stil landbouw, veeteelt en
mtJnwezen, die r mlddtJl der veldkor- I
nees door de WIlde laten III Ol de I
brengen DIl stel vond veel bijval, en Ju
terwijl eeDlge n van oosdeel waren dat I
de veldkornets worden en bedanken
zouden Rls men 6un zulke phgten oplegde,

lERIJKSREGERING EN DE WET. gaven anderen te ~ennen dat 'IJlen zonder de
GEVENDE RAAD. veldkornets geen ;opgaven zou kunnen be-

. komen Het Il.nd({re .Yoorstel, van den heer
JINx E.xCIL).ENTIK Sir H Robinson, bet be- I Brown hield In tat de aandácht der Rege-
t van den Wetgevenden Raad ID zake I Ing meeat geves 19d WOlden op de Wen-
utolánd ontvangen hebbende, beeft ter- schelijkheid om de positie rl'er veld kornets
nd er kennie van gegeven aan het Engel te verbeteren, datls door ze ~oor de bevol-
e LJepartement van Kolonlen, en een ant- klOg hunner wlJkee te laten verkleZ'l1, deels

,oord bekomen, mhoudende dat de RIJ kS-II door ze een IUImeten wel kkring aan te WIJ-
r~gerlng er DIet aan dtlnken~.f kall om de zen en hen beter tEt bezoldIgen. Zooals men
~aapkolonte te ontslaan van de- verphgtlD-1 weet worden de v~ldlcornets IJl de I epubtis-
~Il die ZIJ ten Opzlgte van Ba8ntoiaDd beeft I ken door de burgero dor wl,ken gekozen,
~ aich genomen HIervan werd door de Imaar dit IS geen reden om ook In de kolonia
1Wgenng' zoo spoedIg mOgt'lhJk Ban den I verklezlUg ID te vofh'en.Zullen ~IJ RegellDgs-
~8id kennis gegeven, en thanll beweert men ~beambten ZIJn, dah moeten ztJ ook door de
d~t deze ~n naar werken oqtvangt met, IRegerlOg worden aqngeiteld,ed dit werd door
s<?Oals voorspeld was, door de RIJksreMellDg Ialle parttjen In het iBals el keno. Schoon er
°lP zIJn plaa.ts gezet te worden. Maar meer verschil van gdvoelen OV61 de bezoldi,
welk kwaad steekt hierin ] Het beslUIt van gmg bestond kan mên toch aannemen da' alle
d~D Raad achten WIJ verkeerd, hoewel WIJ p'arh)en bet vrIJ wel daarover eens wal en,
ons DIet ontvemzen, dat later bet verlaten aat het ambt van] veldkorne] DIet gezocht
van Basatoll\lJd een maatrE'gel zal kunnen wordt, of behoor t!te worden, om geldeltJk
worden die bIJ de meerderheld van belde Ivoordeel maar omdat men gll.rne de Rege-
HUIzen blJvsl vindt, Na de Wetgevende ring lo' een nuttIge en eervolle betrelettlog
V.rgadenng ZICD. tegen het verlaten van WIl helpen De heer Bcanleb lutassohen
Basatoland Qad verklaard, ~d de RIJk8-1 klaagde er over dat;de Voolsta~ders van het
regenng zeer goed tegenover den Rud het Iplan DIet naar elsph badden IÏlteengezet In

~IJgen knnnen bewaren. Dat beeft ZIJ DIet welke opzlgten ZIJ Uen werkkl!Jng der veld-
ge~aan. ZIJ heeft vooraf getoond, welke kornets WIlden zleq verruImen, en zou der
ontvangst eeD' voorstel van belde HUIzen, ons over de kW~~le ttr Willen UItlatf>n of
hetZIJ lo den vorto van een Wet of van een men hun al dan nl~t ragtsmagt behoort te
rellolnLle, biJ hBar z.:JDgeworden. Maar "at geven, erkennen Wlj, dat biJ OR eeDlge pun-
de KoIoDlsten heel goed weten, en wat de ten gegronde bedehkmgen opperde tegen
verklaring der RIJksregerlOg tot lets vnj hetgeen door de s~rake.-a ov~r de phgt~n
onbeteeken.ends maakt, IS dat dIe Regenng W&8 gezegd dIe m~ den veldltornets wdde
volstrekt niet bIJ magte IS om de KoloDle te !opdraff,en. Wat l~ lmta8scben hetgeen er
d"~ngen dIe zoogenaamde verphgtlDgen te- eIgenlijk verlap gd wordt 7 Da~ de veldkor-
genover Basutoland na te komen. A Is de Ineta weder) evenal, In den ollden tIJd, de
KolOIlIle BasutQland Olot verlaat dan IS dit /elgenhJkp vertegenw.oordlgers ~el.' Regertn~
omdat Zll dIt ráadzaam voor haar zelve en rlD hu'j Wl ken zulfun ZIJD, evénals lu Hol-
behoodlJk te~lDover den Vnjstaat acht. laD~ de b~r emeesters 10 bua gemeeDten.
Verandert ZIJ fan gevoelen dan doet het er IT cl d d fIt men hen met Hollaud.cbe
we~Dlg toe of de HIJksregerlDg een Wet U-'. b:r;:m':e;te:s gehJIt dan trefli! men wel hgt
Opheffing der AnnexatIe van BaaDtolan~ al bet best hun karaWter. Nedel'1ands groote
daQ DIet bekra41bhgt. Waot om he'. even I T Il d d b
of d W t b ·.....1 f -'k . d' D__ I staatsman, hOI bec,e, zeI e ván 6 UI ge-le e IJy .. 0 IU eunng Vin • oUMU- d t .. I 'k J d b
tol nd wordt feiteh k door de KI' l' _ Imeesters a ZIJ gern eIgen I~ e an s e-

iii lj J on18 Ver ambten maar door de Regering aangestelde
lateo all! deze baar Maglitlater. IHt het land Igemeenta-beambten l WBren. met audel e
terugtrekt Ben v~~ hantt ~ldlf.1D.f geen/WOOrden, evenzeer JatuurhJke'hoofden der
~mL.°ll ~ Re~roo ln~ UId re tho pn at ge- gemeenten als verteg,nwoordlg~rs der Rege-

,..au IJ srl
enng

OOr et arlelDent nng. Dit zou ZIch dvon goed van de veld
::eriJ~~en der oloole Ia~ bekorten etJ11 kornets laten zeggen,!ooals ZIJ ID den ouden
ha ~I me:

r ti maak om z 8 IQaatregeJen tijd waren, en zooals men ze tbans gaarne
n :!IEide~~ wnJlf:d.tSJJn ~ ~pen Iweder zoa zIen worde;_ Iedere WIJk: tot eeu

....''''',.",,~I tI ee e J rege. gemeente. met-een ~d, te maken, daar 18
19 troepen naar Zilid Afnka aal het welhgt nIet de tijd voo I' ($aar het zoo

~m he~ z~oe~e l~ eeï tieet6 Ier- DIet kwaad zlln als m.n de m~gehJkheld en
..I!;1l1",elan~ersc e"r

e:1' kt
n

n Hert&O heeft "en80hehJlcheld hierv~ lDaag e~ ln het oog
genoeg, nn on8. e ant"oord hield. Daar dit een zaak IS die

ksregerlDg IS das onscbadebJk,omdat bestudeerd dIent te wo WIJ dat
DIe 1nlde Baauto-zaa'k, ala Illl met h t et k d

J!i.lllgEl!aDlder dvel' In geschIl kOIll*, tocb al. de UkI twaa ZOtu
d
ZIJ

I .. d er wes le wa e~ng.te eIn IS, en WIJ wenscben beb t te
l.Qk er ê d thd OOr zIJn aan

• ';De a 11 ()()~ zIJn onderzoek en rapport <lIIU.-",.,."..
lire bl] v()()r~ lit staat hetlft regte ml(\del zIJn om

W ontdekken w&i IDen hIer kan d b t h t
Yell'W1llchltrm &bi m'en El -.L_~_ hie a over e voo
t:m1"8lJ:~llalteD: n5 __ ,n p .ln Na- zIJn gebleve!l 10 een_, lriJ. Nu~& dat "IJ dl. hulp stellen
Yer.l&IWru.o. ol het ~n &.geland afkeuren dat •

wd verleeneu_ Het IS Yeel beter Bt'.&Hl[OOL-Die wd,
de Européschtl lO1'loed be~lCb& ItMolrool uu do iUtitoilO-IDI

vlag meêbl"engt ~ hei gebouw DeIlgUll8o.
-nn,mn!WvJ(,guJI&'" bedrag worde vermia. ~r8CJUppu YAN LK'\'Ur8][tpD

De~Dg ~ van 0., .,. ~ ..teld tot
.... 1~laIIla 'oordóet OlD de Ko- ec:bappaJ III do plaata na

i&U,FlDlIl. dae .te leerder sul. AI.. DllBI.U._De
m~kJaede, 111loK op M~ ~

kuDUeD • eD dal '- ..... 1... UI die Y~I:eerliiiDl'.
A.frib.aueobe zakeD A•• w._I>. _k VallaTI"D;

Jud. naar A.JU ID.'
gil .... aUaitr IIIM lY.,., DUJ:_get(IOp.aq.

NIBUW! MARKt'.

exam~n. "oor
Juh 1 sullen begloneo als .,01111 10 matnca'
;r; JUlIIJ, 'oor jrraden 20 Jallll, ,oor eer-
ID de r!lllteo, 20 JaoiJ , "oqr l"odmetlre-

ceruucaren, 1 JUIII ve «'Dm.ot .,oot IFNlcleD en
sullen lVord.n Ifehouden te K"apallld,
en Porl Ehubatb, en de mlltrlculatl!!-
K8IIp8tad, Bloemfooteln, Bllrlleradt>rp,
CJ,.bHm,tlld, P"",I, Port r~hJII~tb,

n.1C:u.uwnu, Rundeb<l8Chen Stell ..nboec:h
n6T4voNTuuL-LaaI.tl WIWDII-
Jonge menlCbe.. (nameh)k .. n br

Uit NeD eD olltmoettea pen
ZIJ Yoor eeD \iJKer aanlllgsn ZIJ

eea loopen eo hep.eDJeQ loeJ"d,...,. door
huis, dat de e<tne (d" b ~r) maar
liJn broek MD liJD llgcanam II)D
kle DH IS ellD f8lt. "Dappere

J houden Tol dat het "eDUpr ""I ,

DONDERDAG, 11 MEt 1882

RVAAll V"N YA.)[IIIII )[00 •• " -EeD Fort
die III 'arkflu. doet, lltond oDlaogll aao

:'Vrin't1"'Jr, ID ml)meungen .. rdlept, toen eeD
eeo Irll8l 'farken te ~()(p AIInbood

IS die urk P" Yrolljf hi], eo dAar het
hem tWI)felacbtlg leek, opende hl) den
het dl"r om nAllr de tanden te 'oel!!o
h-r "Ark te tllmlll""r. en een luid "el ,a,
I" 1reergaJmde IlId~d, de "Dgdr,

ndeo lDoeat 'oeleo, wAllCboon afgebllt. n
HierUit Jeere ~en dat bet b.!roep YAOvarkena II so-
pen, hotl Jl'rootook de ltolfeltJke en ll118eteltJb Y lor-
dIJ"J.,,,!f0l!'~nliJDdIe daar MD .. !:boadeo 11)11, tocb
ook liJrt ICbadllWIIJde be"f!

N l.trJf K KlIakP CHOOL -:-OP Il Zonclag werd 1n
de N q. Kerk "nu"r aflCekoodlgd dllt er nog eene
Karlaitbpol I"U l'Word~nOpll'8rlJl't, en w.,1 veor me...
)81 ~~t ICboo~eld 1011op flJl eIlIUiI"". per maand
Jl't!.teld -..ordeo 'Ó1etbe~ doel 100 al. 'It'lJ .. n&8&11 om
aunddJ' FtlIlOed'l! blllnk!l oudere ia ltaat te .lIeo
bunnlf d Icb&en Illlar eeD jrcli!de acbool te Illnden.
Waar biJlonder 'VQor blanke kIDden beltoJmd WIJ
flnd"ll d t le!!r prJJzenllw"ardÏlr, mlUr belrellreD bet
!LotIIIJ&" mel'Jee YIIOd~le 1l..lellerJbeld lulI"n kun-
Den glt~lk ID"k..ó De achool J&1 aan,aDgen w"n-
oiler er "l.iftag apphklltleD lIJn IDlI'elromen, dUI m~n
kA.llIn'ertdel] hl) dtln Stele lil",dllr IOhoolCOIIJml.lo
du ber IJ H llArru••

.l\IAUoIJsBURY '-Til KhpbeQ'fel, lO tt. jremMllle
MoorrieBbllrlC, IIIop Woellsdajr, 3 d... r eene 1I00t-
ecbuol ie+peod dOOrDI dabie en RoIuer. ElIntlfe-
Doemde sprak 0.., ""DI.ulilllf vaD d. woordeo . .. 1;0

uwe:killderelJ 1U11"nvali dllfl rh"r .releerd 1!J1I8 I

dil nlid. UW8I'kind4rllQ 1&1 groot lijII," &erWIJl
blJ aan h, eInde II J'ler toespraak ae SchoolcommIS-
SIe, Oallelf'IVIJlere,oudere en IrindtilJn barteliJk ICt-
hik "8IJ8clnle met het yoltoolde ak. 1)1 RlllIl!f-
Tel'1lenljrd!e Ilch met den 'oorgaalld.n !Iphtk.r en
WM. '00*1 daarop, dat d" Hltl!lrealleen de ware Wijl-
held ge,,'t Moo~eeeburjr h"efc t..... 'WM blO4tI-
Jdoqe 'k~tlCboleo Waarlijk I Roode Zwarlland
b,~ft alllet dao IJ8r.ig IIndere groote en n,ike re-
m"entq. ~OIt elt IOlllee.reld ""Or e.a boaMer II
£1 1081pjlr mll&D~-M,.ug«lMd.

HII VKIlICIIJIN.'OOB DIII'fWl!TenIND." R,UD
lo le Mld~"lIkrelt4 _'blJDt de gemo~el'1lo aldaar leer
wakker ielboudeo Te Rlchmood IJy.,e beK plaatae-
hJke blid,!18 0,...1'-&'1 et de -tJlotrt..,., Yoor d..o
beer N.... r, t~rwlJI de ~ BOt.Iaa bIJ 4e Grttnf
Rft1Iett~ fln, yoIKelled.. ttn, bl) een lnloednJk COlDltI§
te MUI'fllJiablllgstean nad&. De beer t;.. r I~U
htlllft Mil -de Grtuzl-~ een bnel .1MCbr.Yl!o,
t.ln efteliceldat hfJ Ilea ecbt AtnkaDtr il en ,.reed
Will ge~t toe de\opnguag YaD eea Alnboar Vl!lr-
ee0'BlDg m ê te 'Wér.eD, lDaar jreea pilllller er In
bad Ilëhtid nl m"t den heer Botha dea Ptltriot tot
ngtelloer nemea. Dat mag liJD, mMJ' dat bladen
di" al olll~iblJllod.r AfrlkaaDlCh liJD bem bo'.D
deo beer ~tba .,,,r!il.leO, 1&1.eer lil{t e.m redd yoor
dil ~nkántra word'n om Itcb yoor delea te n ...klaren I
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de IIruliplen werd,," w,,1 een ge Wijl
mAar no ge" I afdoe den aard
Ide de h~r Jen Ayllft' eone nnlnde
,oorl,,·tdll 'oor lI'"hellne IIt~mbllng
noodll!' geworden De Prok gen
gebmme .temmlng In de mee.te
beantwoorden 100, mur dit "'erd
deo heer Irwlne AmeDd.,menl

g en blJul eeb~D te nnd.,n
de Ia"er IJowli If bet _e er,
kl'nl aRtwOl rde verkeerd Keert

de he"r T.. Wat!!r had er een
de straf aaehto.r mAakte -Ver

artikelen jl'lnjlen er " nder ,eel g
leden hadden intusechen Ifroote

Wa~r .,erlll"re dil dat h J III d
.,erward I'1lIIkte wilde bet comité

v.."da" ..;.' maar de Prok -jl'llnel'lU\l wnl er tejre
helet H I II de Burger"et voor de
laten leae en men gJ tg door met
p+'uterel zonder dllt er killigrIJk ..

werden gebragt
art 75 Ilekomen toen art 76
heer Spr Il'l! H t Il Id de

een geh6el Oem~ntebeatuur
lon RA stellen eo dAt Ile

olet dllt lukken k n Het
en het e m W werd ter

~et II Q 8 g e ,o gd "'lIrd

KIINNrSGKVINGEN

hAd een petitie v"n het MI)lib e
tellen lekere Wet"erandering

;::;LILa~,~!8ttlnrvlln K Imb..rley voor 18

IttllllnlalC.!"llljl"~DWIlS er Il"D VADden beer
en I C m lé te g aD Wil

ov,er~ltlÏJ~>l'ln 'liD Mod Ierrivier
diende bet rapport In van het

peune VHnTbos HIIJ. een ex & I"
Het luidde gunst II' II zal Woene )

VRAGKN
h....r~'n.'..J vroeg wanneer de begrootJnIl' Uh Ba

en Wil neer z..k.,re stukke 1 dbor
YrItAl{d lJe Sole etaTIt 'IU N4Lu
J t dd b..~r IJtluj{ de v Igenit"l

v olg I lt: I ~ dHt wAt ds stokke
"'118 ae le drukken IDAar Net ,i
!:;, I~I!' o tk nd .. dit en de lAak

~ VOND:zaTI'INO
De verrig1ingen nn het comlLó generaal werden

"oortgelet álet de btohan4ehng "110 een Mtlkel WILt
er dool')!Jnll'l "óómat 88I1l11' lid bet nOil hlld kunoen
doorkijken Ook and.re artlkel"n gl geil er door
IOnder dlLt.t leta, u beUng o'er voonl~ mur ep
ILrukel .., aulde de heer Jon Ayliff' "oor de mutre-
!lel"n bij eene bUItengewone '!'erklellnll' &ADdeo Bor
gemelMlter In plaatis "au dell Raad to. laten J" t gmg
er door

Op "rt 48 had a. beer P"atlOn eeo amendemeut
luhoud,ende, dat MD b.!.Qlbte "oor de verkieling
door den .!&Ad li J 'dJ.,eIJmgen z u word.m aange
aleld die .n <i6iIJ Burj!'eQl_ter Ion ",pponeret1 In
pl&l\l! nn ciat de MIlIt181ra&l er mee te doeD h&d
!Je Pro,--g.erUI Wilde bet amkel laten o,erbhJ
ven omdat er Diet door ,"oorl18U yerd In de eerlte
verklUIDg dIJer Dl.uwe ,emHDle, eo dIt glng er
door. h

UIJ art lil!"'~ de beer Te Water, mil Daar elllC
hevOf'gde btoiatiDfbetal"ra 'WaND nl) IIle8IIde dal
slt'cbta III Dot "&ren dit hllb belutingeo betaald
baddeD Hletover _r"D d. Prok .,eneruJ, eli andere
16den bet me_met bem "neteD ua eenige dUICII_e werd
er Diet ID de. l1D :t'IUl deD beer T. Water gebanield,
IIIIUI' bet del dllld"h Jlrer gemaakt.

01) art. lit ma4kte de bter Te W.wr alHIer &Dde-
reD a. opme&ingi dat meti de __ der kaadlt1a&eD
Dlet Ilecbta 'fiiJ a&IlplakklDg bek_ mak,en, _lAl: ook
lD kUe. IOU .& .....reD 8.et o,eral Jmw.
ten. an~woord N. nog wa' ~t yerd
bIt JD(etl'okku

NOAlISCHK spoOnWEG

had lil ds l'foeger '!'"rdA Ing 'liD
v..,urll'l>lllRltl PonkWllm nu mpt 1J8gten or er

van den Swellendameeben Spoor
On'fraat over vogelen" n ..pmen
blee d:JOrg ao &egg" de oa ...d.

dlslrIct tegen de Reyllnnjr b gOD til
DI"'" voor bIlIIr deed lJ" Com '"
met te weten dat ds SwO!Il"Ddam
H,egt'nDg hadden mMr te kunnen
Rej!'enng voor den Sp<Xrw8jl' ~A

gedaao had Z J lelf kon sond r Dl1GnOOTING VAN , esr
nen DUUlrwel blld SIJ plll'tlcu I r Malttb~w8 vro ..g yo rlt';t

OW'I!rJU""'D gem .kt t g vn lo qu Innd W,,~t v" l&lQ eD 'II' I met
te lI&umerklog op de vuor het iJ: "! betgeen door den h ..er lt Ild~e b BP ok Il
Op WerkeD IOUlau~ h J 'II'ns II g f e" eehets vnn de !l'eb~l" Irnkt ...ru n
'&0 bet d~par,"lJIe tal.. ten kw~s e

de Spaar wegen .001 I e Ir Ueoerftal legde bet genllagde stuk eo
werd bl) kleine aa IDelJl1 Rod rol stukken VOOT~n ve klu de I eh gHeed om
Oom '1'110 Op Werken nog meer I nl eh nzen tt! verschaffen
uf men DIet Ril dim Oren~ De I eer SI Tgg ze ~ dat b J liet gtlloolde dht de

ftAnDeml Il' hAd Dllt 'tru R ksreu et Ojl' zoo aUi Ilr Mattbew8 beweerd bad
aDtwoord omdat bet JIllIt dllar I de Ve huof Ig der tr,kLementen had j!'oed~ekeurJ

Illft r dl\~ z li re v~rllooglU!!,en In 1880 'l'VIIN toe
nn ReDabllrg wes .,oor kleIDe gestlUln ~D MAtthew! verzekerde dat de H hooz

10 liJn buurt goed gelukt ware IOjl' I\IID d beambten In 1880 tu~kw"m ~D dnt ge
AAN BABUT08 melde hl' m) ten d I' .I.!~hl\lve "eTh >ogwg VAn ~n

81Oeo ee I sse £ 18 '"lIJ lt ?O 000 bil bben moeKe
h&d un nRlljl over sekeren lW De heer ~p Ij!'g nntwl)ordde dRt het f!>lt dill II!Ls op
Lersie .fgellenD wordeo er de Begro unz BtODd oh sieb IOllf den ""ambleD geeD

llelleY'eD. en 100 JA keurt de Regeling rpgt !lllf J I ~ beer ~Tp+'n aprak ten gun eder
\'AD Naturell!!Duken ant beamb en Voorstel i&& genomen StukkeD lullen

t den tijd der vorrge I~erlnll' gedrukt Jorden
een vefjl SIIlDg te UJn) eo dat
om pall8~n te geveD en ook Dg POEITI~ VAN VIILDXORNKT
wlat, geen ptLe8t'Dafgaf IJe I I e bee Brow had e.. ,oorstel flm dil pos lie

over W"t de heer Orpeo V" V.ldlt r et te venbo gef} door de V.,ld kor el8
ges ..gd blld waa figuurlijk te III -n v~rk eze d oride Iiene der WIlkei dour buo

grout opperhoofd der 1385111.01. en n Uwien '11'1' kknn, toe te kennen door ben beter
Ayl lf stelde 'l'e dagl II' '1'1\0 RD1S le b..a Idten en dOelT ba" bu tengewo e d enders

gemakke )k .. ns om met de toe te v p en H J beval 0 ZIJD voorstel de uak
IDAIIr dllt hij wetel ,,,Ide ot RA J .. IIR d"cbt der Rj,l!'ennj!' a D

Tal ~Isle reisden door de lJe volJltter lelde dat de saak 11' comltE!'1Cenerw
In h~chten18 genomeu werden IDO st b.. H leid wonde Als ultgll'l'lIO oudI" ma
hlero'!'"r sekerheid til bitbl)o,D ke de Mr d" 'oo ...~lIer anlwoordde daL h J de

dat bet j!'eheels p&8dte1'ae1 ZAl\k ~l e~t8 ,,18 een OlUng VII ge.oelen yooratelde
t8 lIJ en dat bUILIlDd!en Hl' v ~r!ltel wl'rd dlls In dl8CUwe Ilebragt len ~8 _nde I den:Sec IIIl NH

IOlldellUljflin nnlrtlin_ ..n alga.,lln AI wae de .. ~k De he~r P act r sprak Sl'el ten gunste VIID het b8t'ren (j Jl gtoD W A V lf I
uog 100 el'1{Olet vo re ~I V IdkJfne~ k odea ""tl nt.tUj{ ill alii 8< 0 en den vuorlilteU"r lltu\r R
Doemde ~valleo Tan pa_n door meo ordebcehJke h~tm ,oor hilt ambt Iueejl', maar I

dl601 100"n gege"lIIt, olD dool den da mn.-s~ men &Il bl!ter betalBD GISTEHt;:-.
&1""S",ilOI'_~lulli Mlljl18tl"&l\t Ilt'conlnwg..-d Ala ))~ I .... r &rr! IIpra~ 10 d6tlseldfdV~ en kwam \ Hel 'OOrnR'lmete wat el'

gelooYeD Wilde, daD moe8l Dlltn op dl' ",~k van de nIJ~ Ilr ,,'" orHel' I h
, eo De !leet 'Po .. "U Hide, dat de VeidkorDete all ill ding \'An 8 eeren
nil{ Wa&rolllJ de StlCnllAnl "oor te hunner plaatM badden de hede (1"eeltnfte ~I~ t~t een "tlJ
met. eeD VlLU de zaak geY8ll 180 dAt ko meD Dlet"l111 beD dlD>l gd oort Wi'rden

Immtlr.ateel goed. welk .le men h.n bet 100 lila d} thalli wareQ, Cvwlt~ Generaal ~hll deld
&llIliOIalod h ach Dle& '!'oor 'Vktutng der V"ld.koroeta door ~ lQlVlel en or.der IInd ..r~n

Ir~ b.,: d uak 81Arl.ecbe Oempe t,.b.>~ ur
&A:1ldI~rltiD:lreD:!,ai. d~ ~ ::D lIIIer H IIIDAD 1!oad, dM de \ 8ldkornete eeu I chtte de UIA! ri le er eebttlr do

~ ... ....-~_- DOg &r!lt'l IOtIdon makIIn te doeD had~eD bijaa loo,eel dJ M&jllStr'a Im_e!'!!t~g!,!!iUI~!!!!!!!!!!!!'!~~~ -r-__ -+-~~~
bad IUlp!ijb voorbeelden Y&n w~deu er slecht "oor betaald (De Prak 1-=

ge(eUea4 mnr 4Ioor deu Mat. billek hilt 111ft Z;.JIl d..llkbeeJli Ohr d8 beta

8 vO.)I;I' ..8ttld
8<fDWIIHtd

I.t,eo Mnml
U\kl!U en dt;

Mackay Pt!4r
m"ll U !.eeD

z ttmg ""n
lt men s

ACHET

K~,hlltllll,nYroe~ hoe bet kWlLm dat er Clet
"",~r.'PIl'An\ Kimb rl~y ~1)0 get-ur w~rd

o,,,r dit "lIcbteo De
lelde dill er even '"el killgteo
"le over de langlftml!O WIlren

fit slechte 10 mllllDd~n 1!'"le~~n
me toen n II' al de opmeUnlfen

er heel wat kw~tll's met de rIl{
'er bonden waren !:;preker,Rf
derhede OYer de versehille ide
esen 100 lpotldlr!' DIet t~ krIjgen
naanden ~ u 1I11e8beter gaan
w noef{ of er I"te !led",n w~rJ
,0g!'ls lUID de OIoa 0 eilanden t~
oorlegschip had met kanonneo

De Com \'ftn Op \\ erkll
RI'!l'er g eerst nu die .. ak

ondersoek lOU doen IDtUMCben
onder welk departement lee,ogels
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De be.., OeArd nr IIm ~lIft

er ,oor &00 '!'er de regen ng
W&8 om h,.t d ..n puulflers
Iouaaollename omltandIgbeden
&00 'tlm.kkel Jk en aanl(enum
dllt er een j!'eko&en comité wu iir"l(nl~f!II,t.-114
qUIlrantlllne kwetlle Le
nng aaDsLAande I tllng 84!n
b.ttenDg yo< r de bestaande <c.ru ..... 'au.
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