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hét wanoeer we lien ~U de ~IQDgl!fI del IaDdl I schilde
d'
!ljd'D lItl dat lulleD we
tIIIcbteo
te doea.
Ile
P(]itclbe1rst~:>ml.cbe. Yerga enng
,.rug 01 hi] liJD. eerlijkbeld.
eu f ..ta,)enhJklc ..id be"llde
te maken
wijleo moet lOU uitat ..kllud goed op hllre pi"". lIJII,
ambtenaar
er lndiell de Alldittlur 'oor .eD gerell'lsho'
.t<lnd aauEn zoo de heer
geklaagd.
Hier II lij een .\VAk ultvlU;lt:zn6kt!ll.
I® lJe Awbtenllfen eener RegerinIl', 'oorftl die w!llke
,Il
geldelijke
adJlliDia~r,.tle
bIIlaet Ii) .. , lIloet~n
f open
bonD ,.erdenking etull.
Op hun eerlijkbeid
mAil
100
blaam rusten.
of wat lOU de A uditeur Geneieta ge"D Bank·dir~cUe
detikeo die een k88~I~r
• d Z id of lIoeWaa,d,r aanhield vao will. bet gerucbt
lelte
........, u., e U
tiJ
.ueuwsbladen
nr.preld
il, cla' biJ bi) eeD
DI!~D''''1tI
ander ~oon
een tekort in de ku ~edt
nagelftttln,
blJ dAt tekort noor Diet heert go9d gemAAkt en
~t hiJ lich Dog' niet in hei openbaar ht'eft Jler.ul HTd
Yan den blAAm die er di"n~.olol'e
op hem rUit I
Gelooft hij d.c er eelle ballkdlr8Ctle
np de ~eb~el.
'Wereld i. dllltlik
een ambLenur
oDder .!llke omnl1'.. n.... nlwu
'lUlboadfll'
Denkt hl) daL luik
IlmOtelD.lIllTIlch 1011 k.uIlUID reddOln w ..t lie IUInbeetempelsn
Ill. ~eedill'ln"
!eullen, IMeD lltet den ei.ach aat IIjne bNchuh.hg."
aantijglngeD
It",en
lullen'
Wij lleloovoD
100

woord

nn 16 l5epleeU:l~r
Octdber 10.- Waaihoek.
nabij Goullinie a.rtikel twee
Station, Vaate en Losse Goederen. Yb W. d. kiog 'fan
capaciteit
al.
die
!Kaoko
I'
October 18.-Prince .Albert, Vaste en Losie onderecheiding i lUg ik
yoorhijpaD,
te.eer
D8
Goegeren, nn S. R. de Beer.
t..
couranteo
gekoppeld
Ootober 18--Brandwáobt,
a~IJ, Worceeter, ~e!1 en IlIlke hooge per4!>n~f,
V.lt ~mLoase Goederen,' ...an :F. J. de Wet.
oplDle nn
"Il leker
ook eene I( miadUd"
C. J . .o$lUN.
dotober
13.-Stellenb<p8ch,
Vaat. en Loué awe~. ID dell IMtaen
_rheid
te legger:) al
'Goederen,
in den Boedel Yaoale de II bate DQire ill
DI!!VILLIBRS rAiU
nl 00.
'WordeD, dat io mij
Getober 16.-Klapmuts
Station, Vee, Tan aodere; uitjlU6 !VaD
Knijp en Fish.
onr mil weId ." ..",h"" .. Iitt.
be.taat Immelli
L!£¥2!! -.. ---~
----rante~ te gebrui1len,
l\J AANSVERANDERlfI7G
EN.
hoog tot 1411Is' boven
Oct«l>~r ]2, Nieuwe
milan, 7u. ISm. ".m.
Octqber 20, E~r8t11 KWArtier, lu 8m. Y.m.
g.edamoede
diep m~!I!'III"lJ"
sleuren en
Ocwber 26, Volle Maan, 3u. 48m. n.m.
kreoken, onWllmeo of
INo1'iembfT 2, LlI&tate 1\ wartier, 8u. 12Di. D.m.
luenelaog
Nonmbfr
] I, Nleawe MMn, Ou Mm ,. .m.
blJoa OOIJlOQ~ell.1
NOTember lI, Eer~te K .. artier, 9u. MID. ".m.
DAlef
lionmber
2ó, Volle MRaD, 3u. 16m. ".m·
&fgt," ot achter
ItlflgtttJknde,"
of
NIEUWE MARKT.
~t,"
of "tm onC:tn;I~"',"
bl.ekein," of II un. die
~iln " tn .f Octobw, 188£.
worden I' enz.,
• ~"rnap}'f'l@n. ,er 3 bs.
••. 0 18 0 - 1 7 8
hiertegen
"'Iijll, per 1 aam
0 Il 6 - 0 12 li
Iloter, pel' lb.
0 1 ~
0 1 8 met gelid lle"Olll-,,.OCmll
Beet, per bos
0 0 11- 0 0 li 'Wurden
dan
tlloemllf'ol,
0 0 2 - 0 0 6 Andere
F.. n~er., ppr ~tuk
0 3 1 - 0 3 7 Ik dAn ook mAl\f
'-Ijerf'n, 'jl@r 100
0 lO 8 - 0 11 11 land, eer." 'Vit nu de
Ot'oene Erwten,
0 10 0 - 0 11 3 hootdl\rtikel "OOl'1lameliJk et_era
UI t de
6108(18 Utjen, per h!.
0 0 06- 0 0 of o. ergeoomelI
GUIITII~ ner lOO
0 3 • - 0 3 Jl, .Ar!fIU. _ Jl. leung
dat bunne
Oroe=e' VIjgen
0 1 0 - 0 1 3! overtultd
jleen Ander do ..!
fioend~r~. pt'r 8~lIk ..•
0 2 6 - 0 3 6;
h.ot&á io liln
(001. »fir stuk
0 0 Of- 0 0
le re~rl1'IIIU'IIlUI',~D
"ro~a,
...
0 0 Ot- 0 0 Ol io deze Repu
YoorAl opmerken,
dat
lalJideneD, per ~tllk
0 6 3 - 0 13 0
w~rdeD
LimollneD, pe.r lOO .
0 6 9 - 0 10 3 jl'pubhceerd
!J.oqu..,t6, per]OO
••
0 0 6 - 0 0 7 welDlg nntllCh tte dllt
lOU ..erandereo, Im lijn
Petllraehe,
per bos. .
0 Q...,l - OOIt
Rapen, per boa
0 0 Of- 0 0 1 eD ofl!ChoOD Ik liiJ met
niet 1'erdel bemoei dan
puaereD no
heb de eer te lijD,
8elder,iJ, per boa
0 0 1 - OOIt
ookoeten na het
UiJeD,
0
0 - 0 le 3 rekeninA'eD ,.oor ealariuen lfII
UEda. dw. dieDUr,
Worte!lflJI. per ~
0 0 01- 0 0 Of Hooge Bof .betrtift, zoo WD ik loch p:enDellgeïDforG, B. Bt7n:u, L.LD.,
Witte~Yorteleo,
OOIt0
li meerd dAt -de redeoen, dOor d. Zuid .A.fnkaan eo
UQltell1r-Ij,ene:raal de' Z. A. Republi.k.
I'looit door Rejlter
Kotlé
ZuurlimoeneD,
0 2 8 - 0 li 9 Cape .dJ'!!". aange,oerd,
lilD beaprokeo of aangevoerd,
to.n hij zijn YerlOek
heelt
sedert
lang
de
tot QD~11Ig inlo,"
eo toen hIJ dat YerlOek 'Weder
"baijang
knt.p" te IIijD, eo
terUjltrok.
Men moet 'Waarlijk YlrbMad .taan o,.er
MARKTPRIJZEN.
de IIrtikeleD Tall die binde couranteD,
die lulJre
8norkende
prodokten
regtonwMrbeden
ID nrbaDd
"'I IIeli brengen
met de
di~ reputatie
ten Tolle.
Zie, wij
J-(!ft 6 m .. C.ber, 1881.
mOtlenD, die Rejlter KoUé louden geluffueDceerd
OIII~eeraEID lOP 24 AogustUl
een artikel,
t .. d.
£ 8. d.
hebbeD in ZIJne. handelIDgeD.
Men beleedlgt hierwij reflecteerden
op de beweerde
AardappeleD.or
3 bs. 110-16
mede Regter
Kotz6 eD de RegNing waaronder bij
BOOnen, per 3 ba "
2 12 6 - 2 12 6
van
zekeren
Tran.vaal8cheD
dient, I'n met nroDtwlIsrdlflÏ,ng
zulleo beideo die
Boter, per lb.
011>!-01
llaDtlJlI'lDgen
Sich afwerpeD.
Df'ifIDW!U, zO'flder Mm ltij name
tIJ Mem8ft.
J il.. r~, per 100
0]2
0 - 0 12 ~
Dil IDboud VMl uw hO()fdartlll:el ill eehter niet 100
16deti
September
Dam de Volks81em
1 eoden. per &tuk •. o "
3 - 0 3 3
leer op de InJtnnllllen
IDjlt betrekkiDg
tot don
reflectiëb
over.
yerrijkt
met de rond.
Groene Erwten
071-011
7
Hoofdrellter
al, ;welmeer
.~sal
op mil penoonHoenden,
per 8tUH .
3 O!- 0 lJ
bor8~"re
Yerkt.riDg,
dat de bedoelde
ambteItJk en miJDe ver:bondJng tot de R~llerjng bedoeld
Hllft'rg,pr
]00 Ib .
o 6 6-0
7
Het lantete is 100 laf en h!!lagcbehJk, dat Ik daar1I1elW6IHl ;anders
i. ql!lo
Audtleur-Ge.
Kcml. per
stuk
.
001-002
over geen woord ui sprekiln.
Omtrent
het eerate
de
Bu.ka, en met een com menLóquam, per 100 .• 006-006
moet Ik erkennen dat de feiten 100 lorgvllidig
door
• de yolgeqde
bijtende
ein&pen per boe.
001-001
u en die aDdere ~onrMten
lijn biJeennrgurd,
dllt
rijeD,
•.
13 8 - 0 13 8
bet bIJ~A oDmolletii~ is die geheel onbeantwoord
te
\Vortelen, per boa ..
001-001
latlln.
De bom, dien meD JIll] 'oor eeDige 'WekeD
llinjlldllll,
3 Septem be?, 2 '\\'lIgeD! en 8 KarreD.
voof!pelde dat eeratdaags lOU komen UIt een hoek,
WO!!llaaRIl. •
do.
2
do.
6 do.
VIIDwaar Ik dien bet mIDst, lOU 'erwachten,
i. dan
elndehJk over lI!illl hoofd I08JebllrateD.
Mur
ik ata fl
nail, !o dat gelukkig onlledeetd.
lIe' bevr~emdt miJ "
SHIPPING INTELLIGZNOJ!. "
4'cht~r dat u, heer Editenr "1IZl de Volkutma-wleD8
TART E RA Y.-ABJUV.u.8.
h~!Ifl(J pllgt het .clUjDt te IIJQ om ,.oor de 'Waar beid
oet $-Dunkeld,
SS, Broadfoot,
from NIlt31 aDd eD de onl!Chuld te .trlJden-metteten.taande
gij zelf
iDtiermftdiate por~. Cargo, genenl.
~ente,
ADder- In uw hoofdartikel
verklAart dat uwe suater-courlln.
II
IOD &: Mori'oD.
ten In IIDdere opzigten reeds nrkeerd
'WareD in hunne
--.-.!---3-011\0 Gordon, 88, from i But LoDdon.
al8 het maar zijn kan maakt
mededeelingeD
,.,n
feiten!
ala aDderalÏhl,
Die'
ecbroomt,
maar , ..lfa voortjltat
om van luIke 1ftT ABLll: BA Y.-DEPARTUJlI8.
refi~iëD tot de hare eD
brekklge iDformalien
gebrUIk te lbAken, eD nog wel
o.t 8i-Anglian,
SS, to AljlO&
den
heer
Baske8
toe ~
tegenover een ambteDaar uwer eigene RegeriDjl, die
3-Feltciteo,
bk, to Goam.
ID één eD deieIfdIl .tad .et a ,,"oont, met wien u
3-BarrPlIIAD,
bk, to BaIAWia.
nn de heer Bukes
? Stelt
Ill. hpt wile dageJijk. omgaat, eD die U nooit ge'Wei'-DuDkeld,
III, to Port ElillIbeth.
Ilerd hed!, eeDIjle JnfOrmatlell
omtrellt lijn perIIOon
teren
het
blad,
da,
"deDI
1
4-1 rummoDd Cutle, III, to Dartmoath.
le verlcbafi.m
Ala die door u Yerlllngd werdeD, eli
sijn DeDI Terepreidt
én
omtrent wien a b!litendleD
den.rnlleDde
elk uur
dien in de meeat
pertinente
1'&n den dij!' alle DOodige Inlichtingen
bij d" Regep.&tl8tIleelrt
Neen.
dat niet.
nng knnt iOWIODeD, die le Il leker Diet 1111 weigeren
op de prachtige
gedachte

t,.

tl

"U~

de

0'

g

'&II.

PaIItSJrA.-Een
correepondent
ICbri)ft bb.
dur oDper dagteekeniDg
28 September
~
er .el
!lIlWal van pokken la, ~n wel op dit plaa&l t&ll den
heer ~r"d. u..nadltl, die er te~Qd
.kelInIl 'u k.d
1~16DKeven aao den Vr ..dereg.er,
deo h"Ol,.M.ichei.
Sehoou dele af""lig
WAIl ."am
hij LOCk'epoedlf
opdagen,
eo toeR bleek bet beri@'l jui., " liJn
Trou _""11, Nods lanll had meo 'l'8r.acbl
in e.n
stre"" WIllIr de IWArte ar~ldera
atlll 1'nJhel~ ht'ltben
om IIU eeriII t.6 .... "rk"n lOU dAn ,,~ér eell "'aoek un
VlctmlA W ~at ot een ander"
pokpl.k
af "Urgen,
dtt pokken
10lldton uitbreken.
Vat Il""m
'aD het
onder de "I'IJ8 Engelscbe,~
Prieeka ..
bUIL,mdlen .~lefmoederhJk
beballdeld.
Het hacti,.(.n
Afdeehnj!ar"lld,
liD dOl bela'tllljCen
gingen naar VICo
tuna West om tot genef der luidjtll ald¥r ntbrwlt
te worden
TIJen er onlangs
lDenting
lOl plut,
h~bbell kWllm d" d .Clor, door den
nn
Vlctona
gelOnd~n, bIeL urder dab BrandewiJn.kuII,
n-t ftalf weg YBD PrIelkIl. Mell mueat dill I1I&IIr
u-n bue lD~n IOnd .. r hulp klaar kOD lOlDe." en er "erd
gll"'lId d"t tlr foor dllU p ,kllJJer
b"iw<Jrltjk .. mUL'
rej("l~n waren Ilenom .." , IDIlATwelke, dat wilt onl'
corre~ponueDt nl~t te ver~eIlIlD.

al

l",.m

»"'&1'Ut

:n

ve;

e;

'''0,

.&.-

"'R

M

ye

J?I

o

""""r1I111~r"'l'"

ZWAaR

VORa'!:

heeft

te

F.

Btlllutort

Ileheerecht.

DB KOr.!KKT heeft dch I..
ten pbotogrllphe~reu
door gebrolldera Shoyer, vaD Graveet,aat.
T.
T.4Jllt4!TAD
wordt jl,lIkla&lld over de nRcht.
Tom, die
bloesems d.r 'nu:btboomeo
doodt. Tffe8
vaébte.
""
lammen,
door deol heer AdAm! wge1'Ol!rd, wogen 18t en l4j poDd r8lteetivelilk.

a.

Ba,.

T. GRORGB beett men, ~8n JIefI vroeger beslull
i., op eell openbare vergAdOlnpll bé81uten Om dO!elagtera toe te laliln in het dorp bun bedrrJl le oettl081l,
ml~ 160 el van eeDig w"onliUI'
S,Agtllr lIe S"arl
,.oDd het 'WIlt erg om, nu men hem bel dorp blld ult~e.
Jugd,
andere slagtera er te IateD; rUlUlr heID werd
lfeaut'Woord dllt biJ niJwillig
WI\8 well'gegaan.

r

Agenten en COI'respondentell.

dat

I

Dlllt dat er zulk eeue bank;iirektle
in de wer~ld KP; ~ TULBAGH !J OCT.-M ..~ bhjdaeh&p
hit ik m I.
,.ondeD.1Il1 worden;
maar .l_Ildlen er III eene til Vllldéb den dat W;l nojl' b"ynJd "1n 1'IID de pokken
Dloge liJn, dlln weteD 'WIJ WIl en seker dt
hare
"
d
dh d
.. '
h Ilndel Ingen 100 d·er t"IJ t" 1 d oor d 41 d ~~".
Ih
t. eu ,)V~r b~ algt!m"eD
IS e I!'I!IOD 411 goed. k dve band
d
h
d
Il ed'
d ba k II
d
af hurd
tuasc 60 41IW"tl geme~nLeD II Ill'" gt'lIter t oor Mt
All ere r
Heureu. er
D_ IU eli wor dil
ge
b"urtehnjCS
preek.1l
der lee I aren.
Zaca,dall
bad
ED mag :"ï8k~e~n~
~le 100 Vllb! ~rootll:Lt
{la. O. du TOL' vU<lrh.!r.udlDg
eD werd eD
achtIen
antwoo~~
IJ .~
et t
aD ee~t!
II ~ 10,
0
Id..n Mn d~ g~IIl""11r..e toejlevOt'gd
I 41rtllDeente I'
ligt m
er lUi t w~en ~n miD ..r ell!C lell k
.
'''tH 1.oe;!e owtln In h6t Iftlltete
paar JArOln~~ dur
Jil, legt de Andlt8ur-GeoerMI,
mMr I~ An niet ZIJ met li, tde b.atuurd
wordt
doet lij bfk alll'l
tegeo
echadll'WeG 'l\ecb~eu. N Ik klill nlet. doen
bl'
. ws",a
.., d ll'eec b rt J,t" t fljllln 'H" m"
uCD ~m IIJO h ef6n lIanllenl\Hm blt" makf#D.JJ II.TWllIlt
tegeD naam Iooe tHW
" II
be
t"
All
I
kh Id H t NIlllOl mellSC e
liJn t rUil!!''' enD
"mu",
onle
legt,
men
weer,
elll'l
emM g"ch ed"
predikant
nIet IlMrne
100 JOOl( aaon"tllIIt
De
ns
III elond
\'ell_~~dldle!!,c °d , ~d"t d8 'Der,pret r v'An ~Il vonrst~IItoll WH ,,, ..r pl ..gllg, zond"r lawaIII en 1ftIt
n
uter meer ...... u 19 II an 6 un toer!'",. er TIID e
"
h
h
bik
d
h
k
Auditeur-Oenerll4l
die eeo L LIJ. 11 (lIucwr II! de I!C r"OIUW, en ,,'C zoo IIrw IJ'
At
et IIOQlt an
Le tteren an uv"
f1
) L. .. L__
Ltd'
d
wel
"erjCO!tIIDw"rdt!D.
Oil.
8fOndmllll.l1l
aeer
,,"ill
afrr;e...n
.......,.,rt .... w. "" 8, 41
,
d
.
.
h
ltd
H
h f b
t
II
h du
100ptlD 60 Uo<1 IC"ve dat II trou"e "r ld
onlen
eUe
41 legt.
16r ee t Il mt! gleDs
I!C liL.. - le"raar mo!!,,,n g~'''llend
we,eD.
Ik mAjf nijmoedli
weD" te doeD. Twee welg.stelde
kranten
hllb""n
d t h t d bed
i dId
d
dl" n
.d
h' h ft
Id
lt k
11 leil'i"eD
II
elle
van
"éf
I 10
e il&.. ded IlIltllr
vderaprel. ten ~~ ~tte w ~ .~.., e~lr tOet!uL~ la, dat ,)lJZ" leerltur nOIl IlIn)!' moigOl lCelpllllrd
i
ml
e van re ,.,a, nIe III
ru
e leren,
maM I bi
l'
I
i I. f
il..
d
.
I
HA h ft d t
dd I
d.
IJ veil.
t':WII WIJ vr" IJ..
dt'Iln.mlt!D jatrllm
e
eene ACtie wegens Mter
Il 41.. "ml
~ ree
JroHljl"
IqdlDlI' dllt de geméilotll ,.AD Gtrl!8 ha&r p e.
la~1l' g·hhAd,llwhaDtb..ree~skmektlr dilI II eilll lM r ICh~r.dll":' dikKIlt IIM. dWI!l;:'''' ow til b.JRllk~n
Laat elke II&i
era.Dt
11 le
e Utln
Ar. tIIr ,lOle in "a~
I\r .. "
d kb
1_
•
I
kw u d Ito k ere, :, UI aa)!' h fU'llge
.
1'w tIIn
a" 1" '''Irntknt
w' Z~D a ... II] eeD getrouwe
~raar
n.""r.arll
eu 11""
bm~ ltDt~ Cor
100141 eeracbeQller."
wanlroaw~n
tegen ut!m trachten
'iJ1f'
.
op te w"kkt!D.
HIJ Iejlt dat hIJ de ~.Il"r1nl1 heeft
HnIT~TOWN,
30 SI(I'T 1~2 -~et
Yeel IJrenOl'l!'en
",.oldaaD"
eo dal I.ndd ZHEd
dil \ Ic.....Pr ..sldent
k,ul IK m~J"d"t!lell
Jat "II AII"rl1..IlIle ..
uier
wreef en hem
ook,
maar hier lil{t jui8~ het Ilr 'ow f"it, dllt b"t ;:ehad b~bben Illn Il J)und"rdall
al. !Je dammeo
h' Id
f pubtl~k eD onz~ vrienden nog lAnj( nr~t li vuldnllll" biJ 011. dorp ,.,gelld.u Il'lnderdHllllllcbL ,ol, doch Ik
~n.
~
; Od '1IJI1, II'6tul~en de Potcbefslrooml!Che
bijeenkomst "0 hob 1101'!lIet Iltlhuottl ot Oe dammen 111 het 1'fld ook
ODlltl'lJUtl1411.4t1 Dle
wer
de Zuid Afrikaan eli Cnpe AJ9'UI.
.ui jltworden "J"
Il"" bet ook-IIJ. WIJ d""klfll den
n werden
1I..!'re voor liJn lIeDAd ;re uIlkomIIt, .. an' wij haddeD
de ontbreZa~. de heer B?~kes ~ u nog wachten
tot bet bOOil no ~<ti;l.
IleKle dl~ er ond r d .. :kinde• oi ·dllBr dat Wil met ons doctltum cttal1d£ naar
etorl!t ren v,)tlr ~ellli!'en lIJd "I g. h8t'l'I!Clrt bef'ft,lIIl, hoop Ik,
'
'd'
verhuIZen?
Zal hiJ bliJven
veohten
tegen eeu 0 k weldrA e~n Ilno.t1jl~ wenlltn/( nemell.
Van ~en
Voorra
19 duizend
mIjlen
vel' ,.erwIJderd~
ve'lReende
!ltJ,er dor{t'jo[""ot"n, word~ VIlD dIlIIll een .lImi kJnd
.""''',''I1!''n
'"
,.
b"l!'rllv~n, d'le ohr,~d8U ,_, allli, ."Dal, Ik !Deen, IDtegenpartrJ,
on !Zloh "t~ugoloo"
t oneler eL,' BKUImlltlOl Er wordL ,.an dllAg een gtoC0Dlblne.rde
boven
laten slaan door ,zIJn naasten
buurm8u?
kerkeraad.verlClld.,rrng
jleh 'Ud"D, tea einde aoderen III
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Dil YOS I'N nnaOli.
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OHA -Men
weet 4at te Ahce de befolkinjr in ééoe
woede le DU de lwgmng
'het oppt<rhoufd 0 .. op een
plante ,.aD den nUll' YaD Aberdeell
IlAbij ~e, d.rp
~Iln woonplelr wil g ... en, IlD g,eeh w':Dder!
De hee;
\\TIl~OO, nOl'l'er M. L. A. ,.OOT de Afdll':lillg,
h~eft
III hd Ir&&IJ~ injlefoerde
fee ,.erlor"D 'Wa' de troLa
vlln liJn l-IKa~ uitmaakt41,eu Diet lODder r edellllCbnJh
hij liJD ... rli~ aaD de nabourechap van Olia eo lIJn
,."lk toe. I)e I F. B. ~dllOC6t, ltemt teo 1'oUe lO lIIet
de !realte kJatnen, en WIjlt er op dA' 4e Beg,r~i
nil
lUIke klaglen nooR nonue neemt als er nletjlOOalllll
de ClIrthcatsehe
.... , dreigementen
bi}kom'D; maar
LeYena meldt luj dat Oba Diet le,.,.den i•• ttt de 600
lier.. die de Regenng
hem
de plaate !teten "II,
maar de Il'eheele pilllte Yer1aD~tl en du bet ;rnolr
I'
'Il'eweett d.~ men het 1I0g IIlet ia "n.~e.ord~D.
Wur
de heer Olta In Sif Genrge Grey', CiIPa .,.41. 111nIl'
beland zou ~Jn.. dal 'Weten WIJ hllel Koed mUI' "IJ
..,
,
venWI]g~n
het ait olltl&jf \'oor h,,~ gnoel der hier
woonaehtl.e
oegenriendjet.

OOLII'.IIlIBBG.-Er
ia IlldllRr een IRcbte
IIn verkwIkkende
regen g",allen;
er heenchen
lIlAJOllen,
ten deele met doodehJken doop;
eet! KRfI~r ia op
deD w'll' doodge'oudeD,
VIIUw"jfe deu JenRVtlr, ell
kindertID ."r~en
1l8 .. aar.chdwd
geen bloem"n der
io de strAten
staande IICII~iA'1 te hanuweu,
Zit
tende er "ergit in.
Ziedaar het p1UtldlJke
meuwl
ODIIdOOT het do, blad gebodeo,

drl pllUltl der aftred"nd~ Ir"rbraden
te kiIlII'D. N"mlddR~ aal .<luHliChIJDltJk de llB .. one woorbereuAing lilO,
eli mOl'lf6D I' onle nODdtDAIllnierlOll.
Ik houd er
veel ran, en h~t IS ook bIJbelC!Ch, dM lemaDd dIll eell
Iloder "Ilrmoord
hrleft, mt!t tiJD IIjlel ~
~ ..tIIO
'III, doch h~t komt miJ 'OOr dill de man dI,>lé OraJock (iIlD Ilnder ran kant Glaaktt! omdat hIJ'(),erepel
met IIJII frOUW b6drsef,
,oor mAnlllag mo"t 1r.'ODmld Ilewe.-et Illn voor to!:!n ree kil YAn jarep harden
IIrbt,ld.
MogdlJk dacht de June aDdel"-~.

rUmt.

..

WKBKIT,AXllfG IN NAKAQUAL.um._
0. beer
I•..
VIIDNlotk.nk lCurrJfl alln de C(I~ Timu
de,.
werk.taJuug
dat III 100 erg Diet le Ilew_,
ala men
b"wtlerd
h<l~ft, eD dat er behoorhJke maatregelen
legen g~nomen wAreo.
ZIJ bad plute IftIbad wl!jI'tID'
eell IIrukel dat eeD aantill der " ..rkIt ..dOln U~ Corn.
wfllhs UIt hun overellnkolDlltt!n wlld ..n doell.ahra!>,
pen, en Wilt IDWeid dat II] geboudlln ....ar.n
otert'ehkomat. aan te liaan wlUlr de MiJn·ag.nten
heD toe
d wougen, IDlte ,~k ..r """,mum
vaD betalln/( 1'oor het
...ebeel" .laar erllnjlende
1'''''D men buo betiloSrd had
dRL de dlrt'ctlll
In Ion Illtl DIet .,.u bewllhgen,
DlUr
II] met bl] IItuk hilllden, .. aren 7 d.r bellaWela
1'oor
dOlDMajllSlraat gebrlll/t, Lot £1 bo .. te pet .tu. ,.eroo,,"
d""Jd, en teraLond d ..arDa ontlJageD ea aulteD
bet
h8trlkt
gebl'llgt.
De Andtlrlln gingeD toen mtllTen.
d6ele aan het Werk, en de Ouitache mIJa'Wt!fkel'l
haddeo
aaD de laak ~n
deel gehad, IICboon 'Ier
hllDner VADhun werk we~gebl .. en waran lilt n~8I
vour overlaat vaD den kant der hllden WL Cornwalh •.
Vpol~ 'Wordt hlllrblJ jl8Y04tid da~ m"D aan dil miJnen
steeds loo,.eel hUdJtII liJden. hl't hl!O!rechen d... pokVB

0'.

elu

GIJ veToDtaehuldlgt
U ecbt_r door
te lellgeD, dat
~tie
te bedreigen,
dat een
het uw heiJ'fItJ pJ'fIt 1. om nu tfon lutate ml]n perloon
mijlen
Ter
nn
Pretoria
eD miJn ambt iD d" VolkuttJtR dUid eh Ik en rondGENTEN
UlltO'E!O'CI'VMI
welks TransvaaJlChe
circa.
borallll' te beeprekeJj, eo dallrom Ilentet Ik dan ook de
dat zij
eer 'An een W1jd.loOpljl huotdnrtlkel, omdAt-wel,
adem
kan worden
geomdllt het owe meellioll I' dat en dOlR~geriDg en die
te
de Volk8,tem en dat zijn
11mbtenaar lelf stIlzitten eo zit geeJle etAppen npmeD
NIlCH'tLOGut8
IN &BN K.qx -Te Kimb·riey
is
heeft genoemd
in Yerband
Ondergeteekenden, en niet
den
om ZIch tegen nl d'Rt nllAmlo08 c()urant.llel!ChriJf te
1110 blm:ke jlevanjC"n geoomen,
dill ~r jl6i1ur"nde &eoronllet"wel:'D
Van
waar
deze
geduIverdedlgen-en,
omdnt IfIJ en Il die aDderen bet wél
lI'en tijd
zijn wllrll- 'aD mw!e
de Wewlt1yaaueche
H HOFMEYR. die met8 heeft
meent.
~
tegenoYer
het PreKerk dell lIacbtlc; blDoeD Le ga&D Ilo dunu
Id alapeo
Nu, beer Editeur, lie ben lt d .. noor
dankbaar.
op. een geimpro ..ieeerd bed, gemlUlkt .VAn een pMr
'ZltKleiIlOe fierheid
tegenolyer
De oDdeuJOdiDg
heefc one al berfulaldehJk
Il'eleerd
litblInk kalllell8, met ll'enng-eD jlebedenboeken
ond ..r
.Q.tpjlptJlllMll!(;08 blad
7 En "aarom
komt
dat al die welmeeDete bet gOld mlienen en one lllDd
hec hoofd en nukkeD laplJt en tafelkleed]
a ale blldIUC,'..... 'u diet aan ons koelen
te Kaap.
veel go-d doen. (') GIJ bekláagt b. onr eebijohllre
delIIken..
Hij werd met eeu maand
ZWAren Ilrb"ld
"non-actIe" 100 van ml)oe liJde Il~ nn die der Re.
wij dad vertneenden
laster
nitten,
gea&raft.
llek,e aan de Kllllp hlld! Illjleent als de aaIlWlIlg&
genog,
m8.lll daaro~trent
kao' ik II gerust stellen.
Koloniale
Boog
Geregtahof,
dat
PAl'END01lP wil een gemeellt_eeretari.
tljlen een ,oorraad koepokal<lf nroor!oofde.
'\'oor zoo ver het iD miJn vermogelI 'Wu, heb ik de
too
goed al. voor ieder ander
",larie Yan 1:200. Nle& ,eel, lAL meo .el!'gen j maar 81.
NIltUWR LN80LvENnRN
30 SliPT -P,~itY'I'oba.
Regering voldaan, .11 1Il1kt reed I,
in hec belfin
bedenkt
dat eeD pency'per
pond op h"t "ft.t .. Brllnd, van Worceeler, h.,:dlllll&r; hKien, £1,$JllSe.;
? Zeilen wij het IelJg8n
De
un het vorige Jaar en gedurende
de ooderhaDdeliD_
ilOed aldaar net £700 geett IS bet een heelt' .lt~lIAf
I!CbuldeD, £1,923
1&. 3d.; tekort) £692 :Je. 3d."""'I'Cla.utt w.. t .heel
goed, dat de Zuil
r ~
ien met de KoniDkh;ke Oommitsie, karakterlooIe
en
_,
Ot! &tgeriDg ,,,"gert
om eed kajfttr-IOCIItlli !tRme!)a Solomoo M"rtbinul
Ferret1'&, op lJoornri,.l,r
dls!net
\i
~
.~ ~'\
""""
laallhllrtige
kwaadatookera
de krachten
der TraDShem zal toevoegen,
dat"
"ie
den
w~ wat
bttt ,e.-eentlll'be.Uiur
te latu aanleltJren. mllAr Juhr.
George
boer en wlukeller'
baten
£648
9d'
YAal Oommiasle zocAten ;te nrlaUlmeD,
tweed ragt
0C
.n"~AII:Art naar
ROme
moet
komen,"
Zóo de ::Ihort'! pArticuliere
I\tle be .."t lÏJ kAffers, waarvlln 'scbuld:D,
£700
l1,e j tekor~, filii Be. 8d.~<Jbn'
..... -------------;;;;-;;;----------onder bare 100deD te r.aaijen $n wantroawen
tegen
m~n beleke~t
dAt I Ó per cent aao de pokken ster-veu Pt,fer,
op UltvlUit,
Port81vllle,
boer; baten, £7(
heD of mij op te .. ekken ; eó ik Banelook
geen
DONDERDAG,
ó OCTOBER
1882.
TOOr snllen bedanken
'IT I'.-..£...
aansoek
willen
a1ll1en.
lOa.; I!Chulden, £(94; tekort, £41911ta.-PettyOraD8t!,
oo~enbhk om er hierbIj te ,.oeg.n, dllt die IndIViduen
Toor eeue maand
of ' (I _.~".,
I . formatie
EBN VKKDtP:FST Af. door plllkkere I. ID het Uiten- "lIn de afdeelinjl 0 'at LoDden; beer, hat1!D, £4a
DI"t opbouden
om lIemel en IIl1rds te bewegeIl om
te laten,
om met getniren OlD
Y'~L In
DE TRANSVAALSCHE AUDITEURlaaagl!Che ontdekt,
WBtu de heer 8. J. van Niekerk
HJ,. IOd ; I!Cbulden) £734 Ills, tekort, £8J91&. 2dmilD num
en pereoon te bel<ledelen, de stoep YID
beln]l!lltutkllnJ
een
pelgrimstogt d
a
'izll
..
nnD~
GENERAAL.
nlAr t'WlIIlf lI'eewleu
beut.n
gelocbt
ell reede de Oei. 2 -Adrill&D
Johs.
VlllleP, op Jackhare.all.l,
bun buurmaD le WYnllen, telJ eizrde bunD' elgeDe
PfoQ·t.n .. i.. tt ondernemen
om
koeten
1'OCiM'al
OlD den !faam Tan
overtuigiog
b"komeo
had
lij DIIAI' KafferlAnd
diarrikt Frllllerbn'lr;
bateD, £192
6e.; •• c;hldl!.ll,
fouteD eD knoeiJenJell
'oor de wer61d te bedekkeD,
te 'l..~__
' bo .llrde' te 'V8I'~~men
er wel
PIE jongsten
post
oDtvingen
wij het
1'01- of om andere oogmerken te biretlieD. Wel, Edele
Yerseild louden uJn, toen onlangs ellD 8J?1n trekolIIeD £2,19'2 lOa.; t ..kon, '£2,000411 -Hendrik
O. M~,er,
n
~Df§e
Tan
nu.
Il k
.
n
uitgedacht
om
gende
schnJven
;heer EdIteur, !fiJ wil~ mIj nutkeren
dat geene per.
van hem 1'erdWAllldl', en lijn jonll'6n, Icl ID een plaktil Oudtehoorn,
'Wlj{eomaker i baten, £63 lO. , echol.
BlothvatD
:,eEdli:ening.etwelligt
e regtvaauligen
t.AO'AnnIYAI' de kerakraal zoekeDde,bultendi~n
thm der jlO!lltolen beet- d.m, £10' l!ls.j tekort,,Ul
~.-.A.nthon
}farthiaa.
Pretoria,
20 September, IM9.
1I00DhJke jlevoelens u belield hebben hij Aet BehrijU"YIIJ["~n
e
nl
getT n._ ~."_
..
bel.....
?
teo·yond.f1et
gevolg i. dllt te Uiteob:&fle de bdwoodede Wltt,
VAn Kllapstad, archllPcl;
baten, £800 lie.
'fen ",n dIt hoofdattikel.
Iii nl d»t laonemen'
actie
te
dienen
,..
II1lne
De Wel.Edele beflren Editeur en UitgeTe' nn de mllflr durft ll'iJ ook verlekeren d" di. Dl&nnen, die d;
ring ,.oor bet plakkerdom
lIiet la tOejreDOmen,
Bd.; Bebalden, £986 21.; tekort, £SU .~._
Zu.d A/nkllll'll, Kaapetad.
Zutfl A/nknan 100 Iledurill hebllen to~geróepen,
te Pl'I8to1'Ïa
sijn.
Ile heer
ZULULAND -Een
bprlgt 'fall daar in de Polkutem, Albertu. Barend Glldenhoys,
op ~t,
ajqeehlljl
Mijne .beeren -M~t
reterte tot bet hoofdartikel,
lO kom. IChnif
toch, Ipf'eek tocla ronduit," ,nl., dat die
,hij dan segeviereod .. I
vlln 9 September,
houdt ID dftt !IlelI algemeen m"t Plquethllril,
boer j baten, £g~ 6..; eeb1l1d.c, 1164;
.oorlrbmendp
in de Zwd A/nMm
nn 24: AU¥uatU8 het ook 100 welmeeDeD 1 la he' eerlilk dat mMnen
1D1!LroeDfln :-'~
Zie,
hoe valaeh al de
o..tywa,o'.
krUll'IrOm8t iogen.omen III; behal,.e eeDlII'e tekort, £71 IÓt.-Henry
Wilhalll s.'lj{e,
" KIIII!>,
1882, No 4169, en tot betjre"" daaronr ID de Volk,. Uit de Trann .. I, ot d'., "'Ilgen 'dIl TraDuaal
lief te
der kleIDe opperboofdeD.
Joho IIUnn heet ge hut
ttad, winkrIier ; bateD, .£188 Ba.; IChuldeD, il360 !!•.
tJt,oide
beschuldigingen
'1DnI!lTlll.8H"
lUm '\'&n 20 Spptember,
1&;2, No 460 gt'BebrneD
hebben, koloDi"l.
COaranteD jlebralkeD
om dlar
te lijn bil aiJn onderdinen,
en hilt plaD te kOl8tel'l'O 6d; telrort, .£176 1411. 6d.-Paul
A. JlIOO)JNn, VlD
la, aJjOOk verwIllende DBar mijn ()peD bnef van 16 P' aat./t. te 111tenac.hrijnn, die lij oqk in de OOliranK61"leJIi~n.;
zie de Kaapa~daohe
om met. hulp mn bllwl.eD Ilcb te bandhaten.
Blubi
Kaapstad, 001'Be1i! AdriaaD L. Oroajá, Jr., te Heldel.
8eptembel
Il. In dllt nommer gepublJeeeld,
'Waar,an
teD hl"r konden dOlD (!pli1ptUn 1 Ol VlIelen III IIOms
,,,,,''" •.,..
nlet Daar Pl'8tona k01ftea,
&ou 1'olgen. IIOIDmijl8n -naar Natal gun,
"olgenl
beril, handelaar, eD J..hlUlDel P ...trae Iaac fall Blerk,
Ik a h1ribij een exemplaar doe toekomen,
dat hIer bekend nl 'WordeD 'Wie die praatJ"
en die
IIndAretl lIan b~t hoofd van siln Basuto's
Ilch tegeD- 1'IW de Purl,
wiflkeli1t' j ged'WOGfJu ~ratJ6n,
A""_'U
&lUl te raaden:
Neellllk de v"Jheid u uit te noodiglD 0111 lODder geruchten
rondstrooi Jen f GeloOf mij, beer Editeur,
o'er Cetywflyo bAodhllveo.
lalbepO bad eenig volk ,.oorlooptg toegestaan,
baten eli echu.ldeu Dlet)ek~d.
dat ik 1Ilijn ~ataeeIlill; tlJd~erzwm
UD deD Inhond 'faD dIeD OpeD de TraDnaIII
11 nOjl Diet bev()lkt genoeg
om YerYIn Umdabolia 0pjrelleteD.
RONDGAAl'fD Hop 1'. M08ULBA4L-VOOr
fit Hot
brief, WlllUop Ik u'We epeClale lpeciaJe lIandacht
I!Cholen te bhJYeD. 'Vij erkePD811 die welmeenende
gellai l'etd 7"
De
"PRÓ6PIfCt'
HILL"
TE XOOP.-De
lIeer J. 0 mOeiten elecb~
twee IIll'ftflllken komen, een '&11 ... 0
WInseh te vt'still'eD, te voldoen eD ae nIlmen te"ervuenden
hier ook, (ilj beroel" a op onpartiJ~inderdaad knap. Zijne
Piton biedt dit pr.chtijl fn heerlijk gelegen ~lllendom
arbt.ldeT, die wegenl
dlef.tal met Inbl'1l&k andclrhalt
DlPldeD der peTIIOoer., dIe u hebben a-elnformeerd
heid, op helhge plÏJrten die door u YerYllld mOlten
ook grobd ige Yerontte koop IIIn. Het I41L Mn 'Ien 1'Ol't VADTAfelbefjl,
]81:r harde
pad boIok'Wam,en eeD flD tnuadale.8
bAn.
'ftIl de fel~n mIj ten lute
Ilel@gd, almede YIn hen WOrdeD, en tocb echrijft gij een geh.1
kapittel o,.er
belit o,errloed
vl\n hoat en ... ter, en Inert de praehkroel, die wellens alwt!lllfheid
,.an .. n ,etwIl'
mOlet
de hana
ge""D,
om niet
elie Il hebbeD IIAogespoord die leugentaal te nnprei.
pl'l&tJea, geput nit de ~ on dit. ",,.an de Zt.id Afn.
t1l1ste gelijlten
op de .tAd, de ber",~IJ, de blIai, enll. !lltJleleeid
wordeD.
lie twee ,.oom_ta
pIneie
nrtl108(lert!D
tegen
.bet TraDeien.
.
<
kaan, WaarVAD ,i] lell't: " .A portitm rft1w4r &ommMlt.
De hjler PI~OU heeft r~ed! ..en IDMaI geld uitjfegneD
&&ken, hadden
bei.1I proe. SYDranci J. Moa&.et~ &J.
GIj lult met DiIJ lD3temlIlen dat ik bij luike lfl'Me • ., lmIeci MIjflcumpleta cmd PartI, intorrtCt
In/_ah.
om bet eillendom 'te \'erbetl"rfl!! PO 'oor PefI ij,.eri,lr ,.erweerder,
eo waren .... D dllnlelfden
... rd. JD bat
belChuldljlinjll!D gerel/tig1i beD te IHlChen, dae u de "tlDfl," en ,.oewt er 11\11~indelilk JriJ:" D. Aaditeur.
mRn lOU ft ",411 jleld te maken lijD. De heer PlkoD "ne
jlen!
had nrwe-.rder
Yin zekereo PanPn eeo
Damen nD die personen,
dIe Il door luike
nT- "GeDeraaI
kilo onechuJdlg
zijlIi &Il allt! bllllCbnldisel" Il"ft lIan de. Somerlllt'W~
een jl'roet elgt'ndom
prom~1II<; ..ao £137 bookomeD, al. wMrhory ,Oor een
}:eerde informatltlD
til' t.oe jl'eJeid hebbelI IOOdanlge "gJD!feo of 8antljgin'~11
die op lijn karakter 'Worg~koeht, alwaar hij "OQrnelD"nt is flen wlJnla&k in Ot YaD £8(1,dour bem "erdiacont ..erd. P.TlIOn Wil !inrop
hupna
te helpeD Yeraprelden,
Diet alleen perIOOn- u deo Ileworpen (en Ik ..raag II nOJlmll&la door 'WI' P)
rroo~ en klean &e bejrinnen.-~
..4dV#'~tu.
inlOlYllnt gftworden,
eD n. wilde de curator"'"
deD
lijk IAn mij, lnaar ook 1A0 het puhliek belIeDd maakt, "maar Wij t'lJOr on. (P'olkatem) JitIJIett dit nUt gel_
Gt!P.UtT.-Een
hlllldwerkemao,
die Cbaa. Max beet, hoedelaooveel
nil de prom6llil teng ala lt o,trbleft
opdat ik daardool
aal in Itaat geteeld 'Word'D eeDe "vm to66r tet1 u ~~
eo tocb TerlaDltt gij
ja te F. BeIIufort oPflepakt wegen. Iaet jLe!6D Yao een na altrek der U I mlSi de k'*"n,
terwijl nfW'ierd.r
lICt,ie te,ren heu te iD!tltueren.
dat Ik mi] t~D
lulk ~uftnt-gellChrijl
moet ,.erdepurd. Bri had een paar dageo te K. W. Town door- h~t Keld in betahllf, ,oor aijn d.ienaUln als procurenr,
lIoeht lt eehter Diet 10 .taat lijn of weijlelell aan dl!f'D f la de courant ,du gedaild
óf Ilerezell tot
gebra,t,
eli k'Wam '. a'Drtda op eel1 1l)0 ftalll pura
Wllde ¥lldeo.
De Regter deed IIÏt.praak teo IIlD8te
cUt (mijD! inliens) biJliik ""!'lOek te "O!doeD, dan eeDjadotum ,.an Pu.6Ud. ÁtrrI/4ttpf, di. het ~I
dAt de hoofddiendt!l,
die bem kind!', dad ..hjlt ,.&Il ellCb"r.
In de aodere lI&lr 'WIlde ~erweerder
IOlldll het mIJ leer ..erpliJrten,
iodlen u de bel .. fd. h~f, e6n ieder dien III terki~t
tot nrantwoording
hegnep
dat. hi; er op geen eerlijke manier 11111 jlekelekere
.tukken
iD een o,erdnqrl
"Cl land 1J111tal.&bId wilt hebben om du
IOn der ,.erder
Mrlai., te roepen'
ut I' d. WAlt ,.er.nd_rd'
.Moet ik be.
mea ..... " Wd jil du,...4
,er~peD
1ft 'l'Ot!Jl hij. Yell fOOrdat tae. h..m £13ó betaald hal, die biJ be.
door het ki8&lD van "domicilium
citandi" tel:'ftetorÏl
wijnll eeo eerlijk en ~.liji
....
:sijn, Of moet
u Voor £30,"';-.ou
bet utwoord,
wat Leratond ~ in 'Weerde ale pr'Jeur.,IlI ja d, saak te lD<MIteD hIbbeD.
UftIlItementen
te makeD ten eiDde u.,.~
d. r~
de lleBehuldiger
de '~iten eta,.en
p hij djoe Y'bet te
hechteni.neaUtg
fin deD raiter leidde; eo rllda cBD Hier Werd dOOr de R.,gtel' de a4ritlll Yel'Clldtocli lIIII&l
_k
hili te ,.erantwoorden
tllllen een aktie, di, ik beechltldigiag
IffOUd&' of h.bhe!t eli. w.l .. eenend.
lOrgel
m8llren "..
de .igenaar ... bet paard "'D ~6.
OIa&Nnt de Ir...... _. I akt, d _Ir nrlIret! u .allnsteJleD tot hellt.elling,.an
miJD eer.n
manDen DOff,een tijd lJeDOe« !feud Qm di. bewij- hem te
DIll b" &eng te eiaehan. De moraal ild""
ID'O klUrd,
dat de t1'aafr niet beautwoord
.... rt """
J'OIdell ~m,
daar Ik nillt kan nalaten te ~,
leD uu Holland
in handeD te hijg.1Jf ~lIIChe
ter;wijl ik al
""'811
__ lt.n door lemud
"an de politi. DAar d.D 'WeerdftJ' ala Proe1ll'HT I'egt had op betaliD" Dakt dil
ai.
door! u op een aJle~lijbk
wijle mjll laD- aec1ert
het b!giD YID 1876 ill dl ~cl
.
prijl
1t'Ordt, men hilt beoIt doet m.' te leg- 1Ch0ld..itclaera di, éetI ,.oork.-ur "<ld .. , ..vlD albe... d an heawlee,lcl.
~D.ch&il
ko ,
Qjll .Yllrru~ ..
~.O
ut
Dlan laet paard net maar geleend h .. tc, en taaJd, en ,.óór ID~
~
,erd_iq ftII Ml _1AD1
deb mlt
ea al ait de yoetID $4 mak'D,
I
aHtr de iadeN oYWging.

A

en Correspondenten gelieven kennis te nemen
hunne
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Ja" 100de, hl) j1:een mllllt bad om aau d... ak te trekking \p~ de miJn et beter lUC te lieD, eo meo
doen, maar IU) heejf order om h ..t YOII w ..g '" m...
ohlJllt m~
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IJke maatwal onze.

.At

HUliAlflJ1)on -Naa.t
de Eelt" .uh'll~eD
WIJ
DiDlJed-.r ook de R~,
111.i8ll!!'eD> door den noepren
al~'f!Ir
Tan dl &M, die 10 IIJa ml81dlnnartlklll Ilcb bitter beklaagt o,er de T..lechbeld
waarm.6 men bem bebendeld
bad door hem \e doen Ifeloo,en dal lD8D de drukkenJ
met toebebooren
'oor
hem hield, eo .. toch ter elfder Ill" .. n eeu Ander te
K A APK
0 L <1> NIB.
,erkoopen
Maar .,eerUen
edele Hamlnadorpel'l
hltdden hem lI'eholpen, en hij kOlDt na 'foor deD dAg
lOID...u.IIUlIIlC..
XIIU'WIlY.R.UIGIIO.]
lilA IljO OleUW blad, da! grooter II dlo de &Ao en,
lOO .11 IOOwel de tweede
tHel (Botf'mvnmd)
lila
ook een e<titorlul
artikel toont, de Inu der H.I.
IInct.ca 'Prekende
AfnlrAAadere
ter baud
neemt
Hlle tlut. de redactie iD de lul dier Afnklllln.sre
BEAUFORT
WEsT,
3 OOT-Oe
'felpade
lt bhJkC daarUit dat II], na onr de " onYereeh.ilh~
ZIJIJ de pall8&8'lers pet' II Express
coacb .. "oor
held" (bilt woord I' een urtahlljl
T&lI .. reekl_lIen
')
Kuuberle1'-De
beeren
lJaol.i We.l, Scbolts,
te hebben reeprokeA OlD te Hamaned0'1.
IIl1n twe"d~
Donn,
HArtog,
Copier,
AnClel'llOn,
Patena.
te wlfflln, er bIJ'Oejft,
.. dl! IlChiJllbare OU'fer.
el) Jonl(eJ. Abbot'
lljlheid aal echter weg""Uen biJ bet le ... n er 'fIln, (2), de heer en meJ W.teon
~II "J
11JO er 'fan "erl8kerd,
,-r.,&lIllen word@u
fl:EN VERSCHRIKKELIJK
OlfGELUK.
door eeD e8aetemmlg
ulIepraAklnlZ' ter rell'luardllf
onnr"
De Jl#..«A. raadt he~ MInisterie
aan om MD
pohtlek 'Yan nrlOeDlGg teiJeoo,er
de boeren I.D te
DU TOtT'S
PAN,
80C'l1-Hed$l
lIIorgen
,laAD, &erwIJl de &!te bet "eg Wil ~eD
omdat het om half heo webeurdll
bter 1. de miJb eeu 'fer
ID de l8Ak nu
TembIlIand
de bot!rOlo te Tl't!1 naar IchnkkelaJk
ongeluk
Van d.1i onrhaagendeu
deD IIn heeft gehA~deld
De EcMllntUIIChen
grond die .lgewerkt
wordt In de cleilD' 'fan de
btW't een berlgt ollltrent dt!D beer Lltl, Itflfe.,u"
Good Hope" maa.tlChappU
nel een
dljld .. tot bet Cradoc:keclte CoDjfrea, die un de Ilu " Cape
.tuk
op een. naar
b,aedea óp a.hfu,
mAnedorperI t. I alll'"mMne
'foldOt'nlng '1~r.lajZ: Yan "roote
Jaokson,
nOK een bJaeke
UlaD en &CGt Kafrel'l
lIJn ,~ndlng h~eft IIf,elt'Jrd, t.rwI)1 dil }U-BcM binu den ]tIffe' werdtn gedood,
~no",l'
aIleeD .. 0 ""baal
kao et.nea .,." lemalld l:Jahfllx, Jaokeon
dl. bij den beer VaA CoUer een ,~lddOOll Oil lieU Inllt e~do aDd.ren
.rg 'fe~wODd
mel een plute.,hJk
kenm. geroofJ b""tt, die tooot
dat biJ met deo Inboud der .kUil ook '~rder me' 011EEN SCHIP
IN QUARANT.lINE.
bekend
ter'Wlll &enDS liJD b..achHldenbeld daar.
IlII bleek dAt bl) de opbreagst un eeo conCdn ooaaD,
,er erd had jlelaten
Voorlll blijkt bet dat IIr
PORT
ELIZABEtH,
3 OCJ.-A."b
boord de
Ward bell jl U de IlIIdJ"1 te "r.,oll(eo
d1e bem II)n I Sterm Queen, onlanp
no
~patad
ungekorek.nlnlfCJl mei betalea,
mur
dunn
nl"t al te belt men, II een ge'_' 'flin Ilekie.
Men yermoedt
elaagt, wwtdtnde IIJrr etsch In he' eene lle""l no del dat het pokken la. Het aohlp il lDqaarantalne
band geweleD omdat
biJ !leid .,oor b.obllnd"holf In

f

oer ~'el.
ch I~lf

ge"
Van de ~mden
~ de Ka&p
kunnen MarcI15 Ifayman
dat de lieden die er
_an ek komen gewoonlijk v&ll, iie velden mets
1k hoop ben, en ze, al ZIJn JIllJstellig met n"Anilr;;v;n
thaol
YOOr lIwe
"olste pl'llChtig
beschreven, toch te erg
aai getll1~I!D, dat geen .... '"'n'l{... onl,d),l-o ..fd UI fle- Een vnj heng standje had plaats
lAten, om uw GouYemement
ee~
besoekers, Zich over het gebre-ll:
atAppen te DaSleo, ten einde
meI met sterken drank
hebbende,
pISLOO,~node 8uhcOmml_r'-1l,
en ben
eene be 'ten op een winke gelost hadden
ali.l0A'
te 1ro1D&1l, gpliJkechJk
tpgenonr
dehers
waren te wapen ~r(){'pen en thans
bot 0, u.,p-roement eli de vorderaare
de oproermakers
roods weg Wil ren lUS burgermag
8 Niemand
sou het dieper betreuren
zoudon gcorA"\ruscerd
worden
Kost was er letter:
IDdleD' eenige oJltenedenbeld
lOU
lijk met te krijgen en hiervoor stelt de briefschrijIIJde u!! het GOllfernement
ver de Regenng aansprakelijk
m.á.ar de r~tio
9 De Subeommll8llrl_n
deden
van de Vrilk88vm W1J~t aan dat dit maar ge~eJd.
hjlr en volgllnl lleweten, eo ik vertrouw,
ui zijnde er acht
wli~ns
rut Pretoria met !kost
BEd.
Volkaraad mOIre beh"lrfln, om na
naar de Velden vortroldi:en.
onrweglng
no
de moelJehJke
Do heer Henning Pretorius heeft den eed! als
_en
geplaallt
en van de flliteu 'Ian
XOllllJlSndant
der Tr,wSVMIscbe
Jagers
sjfge_
regt'Mrdlge
erkenning
te doen bunner
legd
Mampoer
hliJk~ op de plek van Ma_Plathheden
Iella, eeue zuster van Selrulrnm
gedood te ~IJn.
Ten .Iotte
boop i_, aat UEd ten
Het lijk van WaIters, een der vermoorden
te Wag .. erd.
OommlNle,
miJne
terberg
18 gevonden,
met vier wonden,
Waatvan
meD, dat alboewel
ik miJ DIet
,om éen doodelijk
Een klem Kaft'ertje
dat bij du
'(formslde
redenen, u de 'ferlangde
te ver- wagelfi
was
heeft getuigemssen
III do zaak J~
scbafFen, bet mij anderZIl:1' het grootste gen08lfeD legd, waarrut
het blijkt dat de moord het getolg
aal doen, om op eeDlgerlel Wille den HEd'. Volks- van een bepaald pln.n'der Kaffers Was geweest
die
raAd. en het Gou'ernemeDt
nn de Trannaal
behulp- bij de wagenk waren
Getuige s vader wordt door
_m
&e liJD -Ik
beb de eer te erjn,
hem 'Onder de modepligtigen
san den moord g'('e
UEds I'w DlIlUaar,
noemd
en schoon de !'.lg( nlijke
mourdenaan.
(get)
G HUDSON,
ApMl en Piot niet tot.Garuajan's Kaffers bc1ioo~
Bntech Reaident
ren
houdt
du verklaring ID dat dezen eeu deel
Aa!! den WelEd
ven den buit zouden
bekomen
L NUTJlLING,
Het Rondgaande
Hof t~ Pou hefstroom werd
Voorzitter der Oommls8le, enr
onla.ngs door Dr J orissen geopend en toen daarop
Uit dit document 1Il1 het Mn den Edel Achtbaren
de Hoofdrogter
zitting
nam
werd
hem QOOI:
Volkarud
'folkomeD
dUldehJk ZIJD, dat !lwe ComDr J ertssen als verte genwoordigvr dor balie,
ml.le geeDe 'ferdere IOhcbtlDgen kon -erkh Igen dan
cell woord
van gclukwCIflS( hing I'll ingenomenheid
die, welke onle Edele llegellng bnar kon -~~hRffen
met het terugtrekken v,+n zIJn ontslag toegesproUwe OomlDl.Is
heeft bevonden dat de door dele
ken
Hij bedankte en gaf daarbij zIJn hoo., to
Regenng
aangestelde ·1l0mmIIl18,
beatur,de Uit de
kennen dat men weldra een Hof met drie Regters
beeren
VOl'lter,
.Eekhout,
ene., met d. grootste
zou hebbon
De stmf:mken
waren onbeduidend,
m081JehJkheden
baar w_rk !DOSlIt ~olbren~lIn, ft lhoeZekere
Louw
kreeg
drie Jaren hard. pad wegens
wel
de Konlnkll Ika Subccmmiseie
baar
zboveel
b('t stelen
van acht qfJ81 n ; Erlandson, wegens
mogelijk
hpeft willeD I,. de jlelegenheld 81ellen hare
straatroovcnJ
aangek1~
maar onder borgtpgt
opmre over de roorloopige toekeuninzsn
te kennen
ontslagen
was zoek
ezoodat ZIJn borgen
~ocr
te geun
Doc:h WIJ Zlln van oordeel dat iuett"8en
hem moesten opdmalJcn,
en zeven van moord tbe~
.taande
alle mosIJeh)kbeden
bftre werkl!llambedeo
flChuldlgd(
Kaffers
kill~dl'n
1lJ deze zlttmg
tlJ( t
in 'rele gevallen"
ec voornamehJk
daar waar II] te
voorkomen
omdat
ZIJ [Ppt bIJ hJd8 kemusgeVUlg
IAmen met de leden der KODlnkllJk", Subb )mmUI8h!
hadden gehad dat bun zaak zou bchlUldwld wórc1en.
te lameo waren, I)oal,
tt! IIeldelbe"ll', SltAnderton,
De Hoofdrugtcr
het Dr ,J"MRS(lI de I1nelc zak.enbeenl,
go@de reiuitaten
hebben gehad teD voordeeIe
handelen
moetend(
hiJ !Zelf IU1Jlr Kimbcrle) waar
van den Staat
zIJn kindl'ren
naar hij vernomen
bad Zlfk w8.J!Cu•
Uwe OommlMle IS 'faD oordeel dat de rIldenen I\&nLater bleek hiJ ze op weg ge.onden
te hebben
j!81CegeD door Z Eu den Dnt8chen
Retlldellt ID zlJoe
In Nh uw Schotland
15 Illen zeer mgenomcll
jiat
mlAlIVe hlenoreo
vermeld, alle undRcbt
verdIenen,
men er ef'n dorp Vfln (len naam van AUlSten.hLm
doch III Iran met ollt'~lnlen
dBt h"l w~naebe!lJk
krijgt
Uit PrctoMI1 word,n
een paar ongelu'III'lIre voor dese Relterlng
om '"Jer toegaoll tot de
ken ,~rmeld
nl dat Een \\ Jl.gt'll \'1l.n If'mand die
documenteD,
nu ooder berlUltlDg van den Dntf!CbeD
VJl.n df' V( ld. n terugkwam
op het Kerkplew
~erReSident,
te bebben, daar uwe Oommll8Ie g~lDforbrand
li\, dat e('n Dlutsche
kloodermaker,
Spek
meerd IS dat p"reonen,
"Ier nameo np de hJst der
genAAmd-:
Uit een RpIdor gewoIJwll
(n ruet ZIJn
Uitspraken
door de KODlIlkhJke Subcomml8Sle .,oorhoofd tllsschol1 do Wlell'n ('Il den bak geraJJrt WiR",
komen, en die nrgoedlDg
genoten hebben, nOIf Milwat hem echter met helet had ,r 1(\ ('nd en slocbtl!l
'p,,"k
op Ilosderen ot vergoedlDlf Toar IChade biJ dele
ml\t IlCrnge kn!'uzmgen
sf te komen
en vorder het
RejlerlDIf maken, .,oorgeveode
dllauOOf geene claim
volgende hr!i:'lgt omtrQnt den brand li du Nodet-d
biJ die Komnkltllie Oomml84le t@hebben logelondeD,
Herrorrude Kerk
eo daar flMD 'fOrder ondenoek
meer wordt toegelaten
"Gisteren
mOlllBn or6or het a&nbreken VIlD den d~
II uwe Oomml84le V&lloordeel, dat hilt onmogehJk IS
I!'e.
Toor due RegerlDlf Vltn luike perMnen eeDlge .,orde- trak er braod uit In bet nog staande gebleven
deelte VRn bet dRk der Hervormde
Kerk
Het lfelUl
rtflJr aaD te nemen of te erkennen
bragt spoedig een vnj 8aD1Utllhjk unNOIl wenllCht uwe ColJJml88le te kenDen te geven der klokken
op de been docb!\Rn blUS8CheD Y:lel
dat het bllar niet la jrelukt Uit te .,IDden aan welks tal menschen
Er woel ~en vriJ sterke bnetl Uit liet
perIOnen
compenSfttl8
II toegekeod,
~18
door IllAt te denken
ae KODlDkhJke Subc ImmlS!l!! tot eeD bedrlljr van 0081.10 en bovendien badden de vlalDmen reeds te
gelDJlllkt om In bun voortlllUJg
'£1:1,088 IBa. tegen Harer Majestelts &,l(sTlbjl II Ult- groote vordennlt'en
DegsDen die er t eent
Ilesproken, daar geen documenten dAaromtrent Immer -(est Uit te kunnen worden
bIJ kwamen trachtten
AU om den preekstoel,
de tafeli
bil dele Rejlen g ZIJD ontvangen
en aodere arukelen, die ID de konslstonekamer
.a'l'eD alotte meent U'lll'~C mmll8le oader de Ilandacht
doch daarIo 81a&gde men elecbtl
yan den EdelAebtb
Volk8l'R&1 te most Il brengen reo, te redden,
de tfllp van ~n
dat biJ de OODventip, die door deuu Volksrlu\d In de voor een !reel kl~ln II'sdeelte-alleen
en ééne tatel kreejl men er Uit, de rest
lulllte
littlDg werd bekrachLlSld, ID art 7 1.8 bepal\ld preekstoel
In betrekkelijk
k9r.
dat de olteprakllQ der KODlnkhJke Commle$le of vlln werd ellO prooI der vlammen
Daar de wwd ~IJ
Hare Subcomml8Sle
finaal loudeo Zlln wiJ moeten ten tiJ i 'IV'I8 bet dak Il gestort
aan
dUi dIlann berusteo, alhoewal uwe OlmmisaIs jl1Ulrne sterk WOIII, W88 lDen beducbt voor de g~bouwen
de westalJde vao het plein, doch die ,ontkwameD ge.()Q wenecben
aan te bevel~D om de Reg'enn~ te mag
Hoe de brand ont.
lIgeD nOlfmMls eeD beroep op de edelmoedigheid
'flin lukkig aan het dreIgende geHulr
DtI mee8ten denken
lIi&D
Harer MaJeatelta ~erlog
te doen, dHar dele schul- lta.s\D IS weet DIemand
brandstlchtlDg,
dRar het vuur JlllSt aaD
denlut
DIet alleen drllkkend op dezen Staat IS, maar moedwJlhi!'e
Daar het gebouw
de oplegglnll' dM"an
nooit bedoeld WBI toen ID MlI&I't de wlIld%IJde een aanvang WAakte
tocb stond at~ebrQken te wordso,
la er gelukkig oitt
l881 de vredenoorwMrdan
werdeo jle.loteo
veel RaD verloren
t SpIJt ons IntllStlChan van d.en
WIJ hebbeD de eer de notlllen on Ier "erjladennpreekstoel,
dllt een mooI en, nBAr WIJ geloov8n,
lTlJ
gen hIerbij
o.,et te lejljlen, WIIl\rUlt de loop onzer
kostbaAr stuk werk was :
werkzAamheden
1Il1 blIJkeo, en aangezIeD de Secreta-

rtroost
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00' 'f&actae ....

ti

~~~1~~~~
~'""DetI.t,
i.

op

u, '*laia

lt Ite,ollf

ftrW_ndt_ft-"'r~;~'~;:~t';;!~~;'~.~~~~~:;~~~f~i~
~~~~=~~~

In"oe

IlIljr

le

liet beirODOtD , ........
~ en
alnlf8houdilD,
lOOda1 delgrond
dll<!l'II&t ja, 1k ... , ~n"lI'd befft,
ID DlIJn cum lIn .. JUf) In~ 100 dat Jk nJ~t, ~~ UI"', Japan,
....
'f()8reo.
Welk eO. Ulti.OUllt I lIe& ...
tIIe '841 t.d. landeta.1
llloe&' ie<tllren da, lul het nId, waar bilIlA nIet.
lt ot ~
ijilbia~I~&ei
011 &e mcan, !febuld
wordell,
om bet le, lateu drin. eehriJ't'er
k!lllin de nTler
Welk een tlJd,erhM t De lebapen
dljl'en, DAt:llurQ~ldeJ!104Ilr~""
di. Il"Cel'l'D op dil markt WAreD, .area l'!er armoe· Ilu, liJn. IIIl&Ilf
dig en m_ger
01lle markt wordt IL~b,
'IOOrdeDi uBoerdllriJ.eett
ua &tI&bA", waren.
Et II edit.'.
O'f,r~
nn
loopt lI'eerendt>e11
brtndbout -Sommlll'll
lIIenlOl1"n :lIJn l8er 'fSrbll
terd oDldat de Mnllnt.AlIla, mftn en ... "uw, In O' li!
kerk 100 dlkwilla hebben lltlSpr onn; Ik denk dat le
uel 1l000di hebben Ifed ... n -Aanllt.unde
week lal
de JoogelmlfllTereenllllng
tOfl~"8prolren
worden
In
han NIJD loblll door d<ln leerIlAr
Ilr hoop dat due
DlitUIlI lDltelH~ flOede 'f,Uebleo
lal 'foortbrengen,
flIN} beeft le 'letl 1!'08d. jl~un
Vele _an ON liJD
in goede a.tnkkiDf8D
It1Ikomen, en IIID ... ,.pnld
doer @ wereld
l)ommllfll lIJn DIet .1leeD IlIlUlge
mlonell J8wordeo lIIur bta&lUen rijkdom
llltt dl!n
handel I. het hler ook maar .teeht gt l&eld.
Daar b.t
lieden 100 ut I', 11Illen W1) met .eeJ bDKenlalldttn bi]
hal nachtmaal op 1D0l'Jlen ]Illonen "",rwaehlea
de
nrkooplall'
.,.n ,"JleD cl 'l&n Niekerk h4flft lDeII
~e
,rijUD plrJ'liea.
I Aallltaaade
wuk
lullen
"lIlaol'en&e
boedels ID de markt Iromen, frul Je
tUIll1IDlID plaallu
Na UI bel tIld em &e koopea,
daar meD DleC 'fIIrwacbL dal alllHo
ena nel
10ll.D
opbrengen - CotT'upondent.
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rl8 on Ier Oomml8Sle Teel werk beeft mneten verrljlten bUiten het werk onser 'erl"ad~nngen,
ntllDeu WIJ
d .. 'rrIJbeld aan te beTeleD dat ZEd daarvoor extra
aal worden beloond
WIJ hebbeo de eer te III!!,
UEd Achtbare Dw DIepareD,
C L NEETHLING,
Voorlltter
der <l:omm
{ P. A CRONJE,
I
Leden
'J BIRKENSTOCK
H P N PRETORIUS,
G II BU:SKES,
W flam SeeretIllIs
rVUTALING ]

t

}lllJlport !Inn tit Subeonlm",,~ ()~ elm".. trltnrvaal
1 WIJ hebben de eer te rapporteren,
dat de Com-

EwdchJk;
-i September

WOl dt UIt Ermelo
onder dagtcekerung
het volgende bt ngt _

"H~deD
morgen kwam alhier het bengt nn
een
brutale
diefstal te Camden gepleegd
Volgens httfleeD Ik beb kunnEln vernemen liJD de bijlonderheden
als volgt
Sedert
eenill'e dallen wareD twee milD'
scbeD aldaar met eeDlIt' werk beug, om Ilcb op die
Wijle het noodlge geld te verschatI"tln, ten eIDde hun!!e relS naar de Goud velden voo t te kunnen setten.
Ollter ..n arrIVeerden
terzelfder
plutse twee andJre
vreemdelingen,
die hunne paarden, zadell,eDI , I.D den
still leLLen
Toen ml'D deo stal du ,,",onde WIlde
8Iult~n, WItS er letl .,erkeerd Mn het slot, zoodRt m~n
een ander moest nemen, en daar men ongelukkIgerwijle Mn eeD der beul.e eerstgenopmd-n
dit WllI'k
pdr )l'g, moet biJ vau dl.tllfelegenheld
gebrUik ffe.
mlllllt bebben om zicb \Ian een duplicaat slellLel :te
voorzIen
Toen meD heden
mOl'j(!lu In deD stal
kwam Wfuen twee paarden,
alsmede
twee zadels,
tooms, wlI.terproofe, él'n re,ol \Ier !In een brwDe dekfn
Terdwe!En, t.rwlJl nerge08 een spoor te Vinden Wile
un
de tW"e werkh~den
Daar er bier geen ~ eldk( roet IS (lijnde de Veldkornet
en de A8S18tent bel'
den In het winterveld)
la! het moelJehJk \loor de be.
trokkenen zIJn om hlln elgeDJom
terllg ti J..71l8'en

ml84le bart! phjlten
.,oor de eerete maalaahvaardde
op 11 Augustus
1881, te PretoriA, en "oort~egBAII 18
meI de cllliml te oDderzoeken, meI het doel om te
bepalen
welke konden w lrden aangenomen
.nd ...! de
Toornenlngen
.,An de Cao ventie
2 Het Ifetal clalrDs Inl1~londen 18 1941, bed rllgeIlde £1,346,590
h
9d,
hiervAn wsrden
MO,
vooretellllnde
de lom 'fan £393,000,
fill Induekt,
nr worpen
De o'erlge 1601 ohums werdeD p'1mll
ala duekt, tot ondeflQek gepM!eerd
3 Om .,erecheldene redenen kwam bet de Com.
ml.le weDachehJi voor om de claims JH!rsooDIlJk te
oDdeuoeken,
Er werd dearom e4lne hJst ~ellll\&kt
Tan p18atae~, waar IlttlDjj'en laudeD gebouden
wor.
VOOB
deo, eD dunaD
pubheke
kanIlIS jl'ege,en,
en de [11'11 STELLKN ONS NIKT v.aANTWOOIlDKLTJl[
OK GHVOKLltN8
ON7.I!B
CORBY.8PONDRNT.~
Oommillie relsd. toeD dool' de TraIlIvaai
ell &ea ge.
deelte 'fan Natal
INGKl.ONDltN
STUX:XEN KUNNEN
NIST T&lIUGGl:[1'Iwt8LA.lT.]
EUCHT
WORDSN -KIIDJ
Door middel
no
luIk
JH!TsoonhJlc onderzoek
Bntecbe .K8Ii4ejIJtie,
(alle getulp:eDls door 'án Hof !lenomeD liJnde) heeft
Trannaal,
DS S J DU TOIT
de Oomm'lIle
de 'foldoeDIIIJi, dat de uillpraken
bilPretoria, 30 J
hIker liJD ge wee.', dan bet jleul
kon geweest ZIJn Á4J1 den RMflkteur
duOr bemlddeUng 'fan alllelADten, wBArblJ nb~ komt,
No. 868/82,
Mijnheer -ID uwe ultjrave van 11 Donderdajr .Ie
dat door dele ecblkktng In het gemak '8n eitcbers en
MiJliheer,
Ik e~n brief, onderteekend
do'or ' u.n der Krummelget.ulgeD i• .,ooulen
keb de eer o.lya'pt
te erlre!ln,a
en alwedd
t-gslI dIen Ds S J
du TOIt. geDel8 roodgaande
Ilttllllf bego.D op den 5den Octo. tJes,
I.tterelt
zf 'IlniJ, waarbl) t1Ed •• "m.u ......
mUDt
Vergun ml], evp
eeD paar woordJ88 aau
ber 1881en elndllfde op den 6d~n Maart l~
Voorlitter
Tan~. Oomml .. le door deD
b~do ..ld KrulJJmelt)e
4 VAn dead 1,601 clllim', Ills direkt tot obdeuoek
Volkanad
•• lIf{.... ld, d&t UEd. Illoogt
MIJnhepr,-Uw
geschrijf
maakt u hatehJlc'
Uw
rd liJn er 920 IlIInjfenOmeD om ulttietuld
te
lie
"IIn be'Wljal!taklreo en aDd.re
lféecbn lf 18 ouwa.arheld
Uw doel Is ttcuclragt onder
'UleelID~ren"'.nr·dfo'n.
bedrAifende
de .om van £150,M j 0. Id,
.... ko geleid 1l1l~1I
toc de
U bandelt
dwaas en onkundig
beldrag daarin
geelscht
£959,500
la od de Afnkal\lldere
door 41 SubcoDiftl-nllen,
aaD!gesteid
In publieke
bladen den naalD
.,oll., bed1'&!{te worden UItbetAald komt er om IQ eorr~epondentl,n
'an lie OOO'feJltll. A'
Ik I'lIAd u aan zIJn
£136,000 2. Id teD lute van bet TreMvRalflCbe te lI'ebrulken VRn I>rukkersdulvel,
DI wel nlef noodlg welen, dlt Ilr
Gouv.rnem~ot,
e. £13,088
IS. tegen Harer MaJ~I' persoontje er Ill@t biJ te bAlen, WaDt bIJ I~ een ntrlug g"e aan deo Roog.Ede18n V~._,a.~_,
!fm, en mll!SChlen II'naarl'Jk
voor u
En teD slotte,
telte Rell'enng
1oforllliKle oYer .,.,,~
onderwerp
of
-6 Met betreklring tot het IffOOte 'ferecbll tUlllCben als drukker Vbn de Circulaire (of Jooal. bet u !>thulp, "alke
lil Dlljne magt staat,
met 111!"tbeiD'I!n
bet bedrag geelllCht en bet b..drag toe~tlllta&n, mOlfe heft te noemen bet P08quII) verklAAr Ik openlijk d"t
dat BEd. Llge~
door miJ lOU
na de !!ondere IfUlt
vermeld worde ... dat (A) vele c1alDl8, ofschoon di- 'IJ bet publiek d~ eene onwaalheld
In bet II met leed •• kn dat Ik In dit
GIJ weet
er niets
van
Ds du Toit
rekte posten benttende,
ook veel Indllek:te posteD ellkken
dent worcllnformlU.
te ... rl"neD,
dur
heeft
daarm"de
D1el.a ts maken lI'ehad
Maar ilk
Inhielden,
ala UEd. Uit de bl.,r Toljrende exphcaue
hindert
u, en daaroéo
(B) ll'3ms In claims wareL In "eIe gevalleb bUIteD' weet het wel de waarheid
II'D, olet ge.oegeUjk gevlD kan,
neemt giJ t06vlllll't tot uDwaarheld
OlldHrteeken ioOh
!pOlig en "erdicht ,
1. De SubeomÓl).an_lfaWVeD
lf.el:l9DII1,n
(C) toen de bijeenkomsten
'flin de Oomml84le In als eeD maB In t vervolg uwe bfleven, of durft a dat
Connntle,
en daarpDder .... erd
DLet
MlI&I't, leden, te Pretoria elodil1den, wIlren er omtr.nt
toekennlnien
fiol.1 loudeo
Uw Dlen~r,
300 onr,
waarvaD de belrokk~n partIjen rllet ver
die toe.lrenDlogen "emaakt
H P DE KaIJtLEN.
acheneD om die te subetan\leren,
ook hadden ill
Ba,tIahe GOuY.ueJPetlt, Doch
lO i, Breestraat
geene voldoeode
bewijzen verecbaft voor bllnne be_rDemeD,
oocJa
'IOrdefPl'l, noch
weerde
nrheleD,
Docb de Commilllle genoegzame
tooD het re,t 'ferldjrtlD daarop ter!1ll' te
PROF.
HOFMEYR
EN DE .AFSOHAFFING.
.,oldoenl.Dg gegeven, dat het geell!Chte ilgeDdom DIet
2. De Sllbcom~D
hebben
aaD deo elecber Will teruggekomen
Qf 10. terug·
Ma Jlllteltl Gou Yel'lMlmllnl keilUIl
3
komen.
beslUit, dat geeoe l'Iferte aal
Ziende dat er rUime gele;renheld
en kenDUI W!\ll
30 Sept 1SB..?
de doeumenten,
W1IUop di. toekennlDgeD
gege.,en gewordeo,
belde per. lor lIJk !ID publiek, bad Ánn den Rfflakteu,
ud
MIJnheer,-lo
No :? heb Ik aangetoond
dllt lie
de Commillle geeD eltenlatltf
dan gelegde elAime at
ger
B.ublOml~lllieleo
wIJl>bóeren ultemdehJk
v~rpl.ljrt zullen fijn StruISte keuren
YOjl'elboeren te worden,
""nneer
IIilJ .,olll'~n. Prof
7 Er liJn eeDlge .elD'ge el1l1lDS.,oor petaoollhJk
onderlOek,
welke, otecboon on&anneembaAr onder de li fm'yr e stelsel al bllnDS wIJDstokken hebben UItgeroeid
Con.,entle,
keDnUineWlOjI' wurdlg
Zlln, en .,erwel6n
Zal de Prof dan %I,n OOjlmerk bertlkt he!lj>en • Ik
Jallen
worden
nllAr den WelEd
G.atr
Bnucben
Rellldent,
ter Of8",eglDg
van Harer MaJesteltll Re- \loor miJ denk volatrekt n()jl met, want Ik jl'eloof dal
hiJ overtuljld
li! dat de brand"wlfn
den dronkaard
glll'Ulg
8 De 't'eucbeldene
claUllulen In de Cohnlltle,
be- meer verwoett daD de WIJn, eD ZIJn Eerw. oodervmhooreDde tot de Subcomllll .. le, lIJn met 10~
In dIng ,,.1 dan zIJn dat door de verDletiglDg der 'WlJn.
stokken
bet ml\ken VRn brandewIJD nog mIlt I"ekeerd
aebt genemen
9 De ulUlpruen
VRD de CommJMarl8!en
liJn In IS, want om DIet eene te gewa~eo vaD ds matenaletl
die In onb~perkte
quanutelten
lulleo wordell IDge.all .. g"vallen eenpanjl jleweeat
lal de tonlugt
Tén eloue nuoekeD
de Comml8SM88eD bunne ge- ,oerd ter verstookwj( tot brandfWI)n,
he~le satisfactie &e TenDelden MngMDde
d$n IJl-_r, tol dil jlrenen en miehelI, In one land gewonnen, ge.te verknJlren
ED
b.tllwumheld
eD oaaUWkeunflbeld,
wurmede
de l)(~er Domen worden om den brandewlJll
G Y Lagden IIJO werk beeft verngt,
beId. In Zijne Ifel.llkk~n 1.111bet, daAr .het een feltlll dat een keunge
capaca ..lt als &>eretan.s et;! ala Afgezant Comml8Sa- brandewlJn vaD rcraDen ge&tookt wordt
De Prof
ul liG 'I~ker
d&n tot de kooro- ell
fiS, jledarende een aanmerkelijk
deel van de rondgll&Dde IlWngen, eD II) ,ertrouwen,
dat bem voor andere jll'Mnboeren moeten ngten eo lal lilt ZIJO p@~
I1JDe diensten eene subetanueele
erkennlng nn den de waarecbuwl ng latea ,erne.lDell u Jaalt en OOll8t DIet
'flin 'leIen"
kaot van Harer MaJe.t"ILB Regetlng moge te bellr~ meer, "'I'IUlt II" arbeid II! tot nrdt-rf
Maa" ui .. Iemand zejlg'en" zuUte dwaaalu!ld zal toch
Tallen.
Dlj,\ Uit den mond
""n luIk een m&n "'n Teretand.
(Get)
GEORGE
HUDSOJ.\1,
.,emomen
worden,
.. neen Ileheel oDmojlelJJk" ral de
1 P Ih" 1:.'1',
'Weerkl&nk Weier, eD toch kao de Prof om Ilcb zelf
1 G KOTZE,
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