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Plaats, van Woning staande te veranderen,
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u DONKERHOEK
is groot 1800 morgen, beplant met Wjjn~rd,
alle
soorten Vruchtboomen, Populier- en Eikenbosschen, heeft Ui\~estrekten
Kleigrond voor het aan
van eenig getal Wijngearden en fraáije Tuinen,
ook volop loopend W
het geh~le jaar door uit Bergbronnen.
,~
Watermolen kan hier
ijk opgerigt worden, die goed betalen zal.
'
De Gebouwen
in een nieuw opgerigt Woonhuis, (dubbele Verdieping, in den ni
, ,smaak gebouwd, met de beste Materialen) ook
Buitengebouwen, Stallen,:Muurkralen, enz., alles in de beste order.
De Plaats heeft
' Zaailanden, 'die bijna allen onder loopend Water
kunnen gebragt worden.' Indien noodig kunnen er gemakkelijk iOOO 8c&a.
pen en 100 Stuks
,Vee op grazen, het geheele jaar door. De Plaats
kan gemakkelijk in twee
worden verdeeld.
,
De Konditiën, en
van Betaling zijn gemakkelijk, en te vernemen
bij den. ondergeteekende.
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sulleD geell jplC)enm worden
'afgel,yerd door ~e Outachepi.p .&:,ender MaatliC~appij, souder inletering .-n de
ft BillJ of palling; "die 'noegtijdig
moete. wor.

êo."
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.J~l:U~lji.\7El1UNG EN DE ~AT{J.
RffiLLEN."
, .i
Tg oordoele : nlU\~ een elders gepiiWi~erd
. )t1J.belgram is: het Britscha Ministe!lie gt!.
neigd nl weder een uiterst gevaarlijken weg
op>t:e gaan. litt bJij._ktdat onze GOllver~eu~,
Sir Hf'l'cules ~.obinson, als Ho:>ge Com;:nis.
saris in -oorrf!sp'0ndentie is gewee&t-;-en, wel.
~iA't iil bij zulks nogmet doo Brit.eohen
Miuister Voor :de K~!oni6n,Lord K.i~bérley,
over de. onl~~ten .. elke, sedert ee?lge~ tijd
plaats vmden:i&an de Zald Westell]ke gren.
Zen van de Trausvaal tUMChen Mankoroane
en Mas!'q~~!.f~n beide zijd~n geho Ipon; door
bla.nke v-nJwIRlgerll. Wat Sar Heroules reed.
telegrafeerde:
Ban Lord
Kimberley word,
niet gemeld. ! Wij weten alzoo niet of hij
partij koos ~oor Mankoroane
tegen ·MM.
- souw, dan w!Jl de onpartijdigheid
tUsSehell
belden bewá"rde;
of hij te kenneó gaf dat
slechts Massqaw, ru.n "el ook Maokoroane
dil hulp, :van qlauke vrijwilligers genoot j of
bij dle vrijwi'lige(s voorstelde ala enkel !lit
d Traó8vaal! en aen Vrijstaat, dan 1'~1als
ook uit het ;BritBCbe Griqualand Welit komende, ~n al~ alleen nit boaren dan ",~l ook
VOOI' een gt"QI'\~ do. I uit Engelscheu
beg_ode.
Even min weten w'ij of Z.Exc. aan deo 'Brit.
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en CommlBSans$en te aut~orl8eeren
de noodlgo
, fondsen daartoe.op te neliJeu ..
Op last vau Co~missari8sen,

V oormiddag8 ten _ ] 0 ttre,
... eiDde nu
Directeuren Rapport te ont·
,"seel- 'f&D de Zaken der Maat.scbappij voor
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Ilofbrieyen, dool' het Ja'Jd !laar Basuklla.od
teru!!glrlgen,
te ontw:lp<!oen;
en dsarop
lt, werd de republiek dOOI' den Hoogen OomlillIlissariS
bedl'eigd !net een ool'logs.verkla •
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.
.. bid'
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.
0 ring en JUoest :ZIJ e ce IglDgen slikken dlo
0 diep zonken iu het gemoen, niet allaen Van
eiken V rijstaa~schell boer, maar Van eiken
2 Hollnndschfln AfrikMr.der.
Alzoo l~oeBt
I de eene Republiek in bed IV!\ng wordell gehoudelJ, door de Zui~f'lijke
Basutos. 'l~gen
tie ander£'
Republiek
werden Sekuiunis
Noordelijke Ba~mtos gewapend. B()ida stam.
men wa.ren zeer
vriendscha.ppelijk"
j~08
de ilritsche Hogoring.
I,n tocb, wat ugen
,wij uit deze' wapening
goboren worden 7
Bull oorlo~ ell vllin Noordelijko
Bas utos êu
van Zuidelijke
Basutos tegen de Bri&8ohe
Regering zdve~ een oorlog die, ill het geval
van den laatsten sta-m,schande en 80huld beft
gebragt
op de Kaapkolonie, en in dat Van den
eersten heeft geleid tot den ondergang Vs.n
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den « bevrienden"
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kon beheersn
door bet wapenen van
" bevriende"
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i
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ml\ir~ 281h Jl111. tfakwood. Agents, J'I gevIll.
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bestunr veel van .dat alles gebeurde, ~teh
zich &an alsof bij al dien tijd ziende blind
de Nad. Gel'Cf. Kerk, W PBpend9rp, ~p en ~oorende dqof was geweest, en· K"ft
Zondag, S - Outooer,
doot" d.n WelEerw. Or. ~~I1~)es sa.n de~. hand, te overwegen, .. of
.1.., Kotzé· , EGne dochter
,t¥n heer W. :8. c vrtend,8C~appehlke
opperhoofden
aan de
J. de VOB, met. na mo Maria j4nnl~ Philippiua. ffrenzen' Dlt>t zulien worden gewapend tege~
GETHOUWJill:
wette100ze boeren."
Hebben SokuIen! .,..;
(Met Speciale Lic.).
en .To~IJ en Lerotihodi en Cotewsyo hem dal'·
In de j.!roote Ned. Geref. iXerlc, op Ma!\n. ~?S:,met. g~leet'd, " dat het H Triendsch,,?pe)ial(, g Ootuber, door deo W~I.I·:crw. Heer A. "J~, ~oofd VRn heden, wel eens het" vlJlln.
J. SteytlCl', de heer Joban j~cob WassorfaJl
deliJk hoofd \'~n morgen "ord~, en dat
mot jo.ngEljufv. Ohristin& Jo~allDa Danielsz. ! • tegen
"wfJttel~ze
boeren"
gewapends
OVERLEDEN:.
stammen er Mrdig den slag van hebben, de
October 5.-Mejufv. Alettl\: Catharin& Chris. wapeDa te keere,p tegen te ordelijke"
Ea.
tiiul. vnn Scboor, we"du'ft'e iwijlen
den heer g-elschen.
'.
1
:Sebastian Valentyn
van R~nelJ,
oud cirCa
Maar zal Engeland do wanordelijkheden
Bl jaren.
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~
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rol van vredemaker dsar te gaan spelen, he~
berstelle dan ~e ió de Conventie beg~ne foat.
• Het geve gehoor:aan de nadrukkelijke pro'
bj . testen
del' Transf..aálsche Regering tegen
ge~. de .. Zuid Westelijke gt"8.::Js8chiklcing. Hét
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0 ~2 0 - 0 13 IJ
Haverl1',pr. 100 lb.... 0 ~ 1 - 0 4 8
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Plessis, Sr. B P du
•r
Secreta-ii8 -van (Zen Senaat.
Plessis, Jun, B P du
Plew, Jobs J du
Plew,
CZOOD, J J du
Poel. 8 E van der
KAAPsr.AD '~N POI\T EL~ABETH
'
!'oel, J P H van der
Poel, A J van der
Openbare
Boekhouder~
~Audit~urs,
Make
Proctor. J J
laars, Land- en lSoedel.a~enten
Regter. Henk
:Retief, GA
Admini8tre~en
Bo~dels, lnsolvente
:Retief. Fzoon, Wed P J
en
andere.
Maken
Boeken~: op in en
Retief. TZOOD, Wed PJ
buiten de Stad. Shliten Leeningen
:R~tiei, F J P
Retief, E G
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en ver koopen
~andeelen.
Richerdt. TB
Aanvaaf(]~n aUe 800rtén vao AgentuRoUMOQw, 8 P
:Robaix, P A J de
ren .. Alle briefwiJseling gescl#edt.strikt
Roux. J won, J J F le
gehelm.
"
Roux, J D le
Roux, Wed P
Kantoor:
RaapAtad~ . ~WES
GeRo880UW, P L
bouwen,
AudeIfteystra~t,
tegénover
het
Rossouw. Jun, P L
Beursgebóuw. ".. Port Elizabeth:
LomRvS8ouw, J de V
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bani Chambers; Mains-traat. ..
Ro08, Rëv J
Agmtm
1'001' de City of Gla~otD Lif~ A,IU:nnct
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Roos, Tzoon, J AJ
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vuor de Gum'dlan .hre;, (!fIlZ Lite InlUrtl1lel
Roos, Tzoon. T
(o",!'any, LUllt!m.
,
Roux, P C le
&nuts, Dr C P
Smuts, W J
Sa1lnders, J Ohll
Spuij. Mz, DJ A van der
Spuij, Mzoon. Il J v tier
E O~derge~ékendo ~t>opt 8truisvederen
SpIlij, S J van der
en IS to vwdon No.
~t, George.straat
BPllij, A D van der
op de two ede
vi erd i e pj D g. ;
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scheil Minister' ec'uige g"'ldrl1gslijn Bahbeval
welke de Britscha Hegoring zon knnné!, vol •
gen· in d-ezo lIangelegenheid. eo of bij :allO{)
('eni~erlllnte ,en:mtwoordelijk
is '100; het
kabelgram wp:-btij wij thans da ~daoht
onzer lezers bepa on.
.
MQ.al" dat kabelgram zelf is van Onheil.
spellenden ~T'd. Lord I\imberley Wl-egrafeert niets minder-dan dat hetde llldeite .aa.rd
is te ovel'wegen of eon voorraad van ""peOI
enllmmullitieniet
zal worden to~geat~n Ban
t'1'u"ndac1~appe~ijke opperh?ofdeu'
a::: ;~ d,
g-ren~en,,om Zich te verdedIgen tegen·~Z.
loo~ boeren. ..
.
, B:~e, beeft' de ondervinding der jbn t
verloopen jaren dail niets ~leerd aan den
Britsehen Stsstaman
] Waren al de Yer.
~
wikkeliD8'en, li &I de bloe~:}yergieting~D, al
de ve~8tiDgeu
Tan millioeeen, al d. ver.
bieteringen tqsschen En~e18chman en Afri.
kaander, al dit ondermijnen
van het ,gezag
der bll\nken-::-was dat alles dan te· vergeefs ?
Hebben
Engelands
Mi~st.er.
uit dat alles :geen .~I·eintje wijsheid ;opge.
daan?
w ánqeer WIJ het bedoelde telégl'&m
lezen, moeten; wij dat haast gelooven ••'
Zi», toen Slr Henry Barkly Hooge :Com.
missaria
io Znid Afrika was, v.Mr de
snnexátie vau, Griqualand West, wer<leD de
naturellen bij, duizenden gewapend in het
nASIr dan
It{'t8chell Miuister
genqemtie
Kimberley.
JY oeten wij
gelooven het~l'en
de heer Frcude in zij" Zuid Afrilcu.ausoh
Reisjournaal
dan komen ,vij ~.]e
gevollgtrekhkingd alt zulKS bgodscbiedde, -!;liet
cnke met et oe om 1\1' ei ers te bako.
tar-n, maar 001 "met
behulp dar' natnrel.
lou-hoofden de Holl1\lldsche repabli~ken in
bed'Tl\nl{ te h~ud~Il." Eu WIlt' ~VI\S· het

~~~~=-====""'*...;..¥=--=~=~

I

ta-"
be
port zorger
0- ~ 0 H

Jones C.osnett & Ball

B~,
Dl
Bqoij8ell" D G
Bolua, !tarrY
Brjink, LJ
!Jeijen, PC
Jllignaut, P J
~j88D-;
Wed. D. J
~J
D
&smaa, P W

~

T~

•

DE

Secretaris.

W P B
der
. . ank,
:Paar~, ~O Sept. 1882.
o.

O

G MONT~OMEB'Y WALKER
ta'

R -

...

Varkeus, ongem~te
\\' "rt"len. n"r hu. ., •
WiUIl W n;t.p.len.
Wilde Eenden, per stuk

, DE H~ER

ALBIBTI1S

Roos,

0

OJ lO

(}

1

---------+-------

HORU,

3 -

IJ -

:1b~.
Rn?"n, per bos.
['iltatU\d,

Municipaál K~ntoor, Páarl,
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bouwers en Mededingers
worden Uitgenoodigd
uur
d"er Pr~fnemtng
met hunne Maairuacljioes aan
~e .
VEREENKOMSTfG
Artikel ..XVIII ~an
" Voormid'fagi tell 10 ure,
-De' Machines moeten 'voor het werk is-ereed zijn, ,
. I
de ,Acto d~r
MaatsohapplJ
geschiedt
..
ne
op' liet Ten'ein veroorloofd zullen worden.
.
~ierbij kenniageviqg,
dat de Negende Jaarlijk
IN DE S~ ADSZ4AL ALHIER,
l'en en anderen die verlangen mede '·t~ dingen m,,,,"T,,,n
ache AJgem.ene Vergadering Van A.&ndeelhou· Ten einde de 'bestannde_;. Waterwerken,
dezer
sal plaatll hebben ten Kantore der l-1aat- ~Iunicipaliteit
uit te brei4en, door de IJzeren
n' hun vÓ'omemen bekend te maken aan deil Heer THOS.
..... P~j in bet gebouw der Westelijke Pro· Pijpen te ver.leqgen naar ~e Noorder Paal·l, tot
~,,,"'bury,v~or of op DINGSDAG, den 17d~Q DEZER, O~l
~UlOle:Bank, te Paarl,
"
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0'

''':Q

2

';

Prij~

Worcest.er,
D. de Vos

Meiring.

£. i" 0 0

.1'. :.

,

.

0
Ootober 16.-Kaapstad,
0 Boedel van A. Townsend.

November 1. -·Over
-Vaste en Lo,se

Bestuurder:~~~n een Machi$e :

..,
...

Prjja ",-

;PAARL~CHE

Berlgt aan, Anndetlhouders.
,_-

0
0

.s

11"",,..,,""
... ..~,

_61 ...

De

van

U. jOliIS,

£ió

-Voor de beste MaaijersJ::m~t Zeis: ..

1',

KENNISG~VlJ.'~
g~chied~
bij dez.e dat '
eens Vergadenng
?n Realdent Huishou,
ders gehouden ~a! worde~,
. ~

I..

'October 16 ...- Tul bagh,
Wed J. J. Malibltl-

.
van

no.

:Voor den Knapsten
t

e njl'l
Tweede Prijs

~UNlpIP4LITEIT.
.

.

VIUI

J. J. HOFMETa

•

fie

Pdjs

;

Secret4rV.

Sept. 1882. ~
_
De Heeren J. S.1rIAR..pS & 00., Afslagers

PAARLSeRE

• .1

den *rond ~,lle-n gaan) ;
..
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·
di. aehter1l&a1hjfSlJU dat, ten'ZlJ ZIJ hnODe
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l'ÓÓ" oC op den
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SAUL tiOLOllOll,
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S. A.
~'
. 1. L. M. !l)low".

&.1aTi'ON.
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"

W. O.

:

pen goed

!

en gemak't:lijk'
Zadel
dan naar ~t:RI,
eD
wacht u
namaaksel,
want ~r ia niet
~n sonder
merk nn A. T. Ru~R,
van bin non
nn baitee.. daar hij de !tIen!S'
maker is van jhet beroemde un! ZAjDI'L.
Reparaties i II!let netheid uitget'oerd~
UO;lI~~q

UDfU'I~)JI.

J. A. RIID.
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"raag

100",:

.
..

'

LET

OP HET ADRES:

;'

sg TOT
92LAN
GEMARKfrS'rRlA
A T'
'i
.'
;:~
~.
i

A A N° BOE REN.

\

co~

B. M. ROSS Ik

:

,.!

BIE
~1I01D8'.

DEN.

-;

NU

TE

KOOP

Ploe8eD. Enkele, Dubbele. Drie· en Viervoor.
342 Ploegen, met Balken en Wielen.

~8OIDe·.

i :

.i

VEL!

AA* :,

'

MS Ploegen.

H~'~
H~'.i

Enkele, Dubbele. Drie- en Vier voor Ploegen.
~~ri~e
Ploegen, Nos. 19,20.21.22,23,25,26.
AlDeribanache
Beuvel Ploe~n, 0.00. BL, A2.
.
B.; lrl' ROSS '" Co'. verbeterde Dubbele Zweedscbe Ploegen met B6Cboo~en;
Jl. ROSS '" Oo'a,Pa6ente Wijngaard Paardenharken.
'.,
..
Howard'. ~.zag Eggen, Toor Ligten en Zwaren Grond.
.
~
~ toebehooFe:::J voor al de bovenlltaande.
, ,
".=ii

:a.:

I. ";1088 ~ Oo",..noo~
,1

'

:

lïGE

°

van ~dbouwgereetischap.j

il dagelijb

i R. M. BOA((S

4"

Oj)eD 1D

I

, .

~: ~

Oo.•STRAlvDSTR..:1A.'l. IU4PSTA.D.

.

i

BrahdraDl's
Bloem)
i

StoolllD1áchinerieenz.

bi1D.DevertooDkain..

.

LANDEN

.~

,

i

f

~ ,

.BlADlWf's BESTEBLOE! V.N .AVEL.

MEEST GEZOCHTE ,
LB.-TE KOOP TEGEN
PAKHUIZEN

,Ill '\fa.ten (met IJzer g~bonden var{ 180 tb.len
!
Kleine Vaten" van' 100 lb. '
.'

ALSMEnE':

PEA.RCE'S BESTE BLOEM VAN ZWA:.VEL,
'-

TE KOOP BIJ'

,:;

.

J, G. STEIJTLEB & Co.~
~,St.

'.

.:

GeQrgest~at.

WALTER A. WOODS' MAAbI:RS.

G,

DE EENVOUDIGSTE EN BESTE WERK!fACHUiES.
.

.,:.

I

Il

'tltJlm:!'ete,eJttmden,eene WIJNBEZIGH~ID;:begonnen
nebb enue,
en Brandewijn in te Koopen tegen Koutalnte 11n.:>'T.nllno
van buitenlieden en b~t !\loop.en v~n $
No. 83 en 85 Loopstraa.t
worden

rio

MALAN &

'j

Prijs verminderd

BO

tot op £~.

VAN OER!' BYL &

H

BBB~

es,

ODh~ngen h._nne ~aarlijkscbe
h.atiigen word~n vnendehJk verzocht
der EnkeJer Stukken liJn altoos voorhanden.

35,

:

. '

,

• Aan dese Maaient, werd de Eel'llte of ~oogste PnJs toegekend op ;de Sydnelsche Inter.
DIItioDaIe Tantoo~~kJhDg
v~n l~O, en ,ZIJ b8,baalden ook 'Gonden en i Zilveren Medailles in
Eltgeland, F4-nkMJ~ _ en Italic hoven .M8&1macbincs van 17' Engelsche en Amerikaa'BChe Fabri.
_ten, w~nder
~le van ~Ol1NSTO:'\, OSIlORNBi,~AMUKJ~ON
en HORNsBT m~dedongen~
"
M.iel'll VUl W,..AL~ER, A. WOOUS zIJn weder Yerbeterd C:I ovettl'ejfell DU; alle andere
¥.om .... dOO! de een'Yolld~held en volmaak~heid, van &ametlstel, qgal~~it nn htt gebrnikte
Ma&eriaaJ, eo , In het algem~ door hare ge8cbl~theld om, daar.mede op ontelij~en en; Z&ndachti.
...
grond, to -:erken, door .haro dllnr~mheld,
~aro ligtheid ea gem"kkehjke
ltehan~ling.
WALT~8lA.."OO()~h~8edert,18.5S,vervaanhg,tl
en verkocht
248,l\!O Maai8$ e.Q 'heeft,
.... de 900 .lQerate PriJlen III Amenh, ElU'opa, Auatralie. en Afrika be~d.
\:
.-

.J?e

~

'Yo
6~
iet

p.

Bezending van 1-en 5.HARlc MAAniRs. ' :Koo
hunne bestellingen vroeg in te lenden.'
Dnpli"caten
•
.
,

"

ell

ST. GEORGE-STRAAT
J

1

TrJE K

Voor
Boedels

de ,Amini.tratie
en
eo ,nder PÏgE'ndom, als
Curstoren, Redde raars. Voogden
do liberaaltte .,oonraarden.
BeleenÏDiea toegeslaan op Eerste

AlIEt3 ROBER
en IJzerp....,.·':~
....
PLEIN STRAAT, 'KAAPST'

' VMtgoed •

'j.

Directeuren

komen

elken

WU"H!"""7

""Bbod,",
: Gedrukt btï Hofmeyr
Ka,t~l"tf'a atKaaa.tlld

B'Il

&uter,

No" 11

l)eIeltde

~der,

dig oordeel omtren~

cMeldeu, IIChrijn

11'_

de Ieren
DU al. volgt: -

b~
0Ir1f'Ul.
wij Jaa&a JDede.,
lO~

het

1882.

ik 11 laatIt echreel had ik het ~
....
te hebbed met IOmmlg. cler YOOrIlaallllte
JtIema flU! de p&VióttilcJae partij iD
Mal.
Artllur O'OoDDor, lid ?oor Quêeaa OoQt1, J~
Biggu, lid voor OoaDty Oanu ID Bï.6op. NllltJ.
Toen wij iD liet IlDpend Ho&el 1opercI_,. ... i.Ir U;
MllJ'lkiug gekomen meI eem,relaeirea
d~ lIMf Du.
blin ,,"omeo
waren let wille 'Y&D d. Eslt'llitl.
Due beenD, _de
dat IIr eqr lfeinteNlNerd
beD U;
de Ie_e
qllaeltie,
hebbeD he' toea ~bjk
If8Kht mij biJ de boftDgeooeade
heem te- ill'"
dacereD. W.t ik iD mijn ?oorrraaode...,..,
WIll
geJIluo. op het jI!lUUW, op de
eD
aorpeliDB8D die de gemeeu roUen a.....
H ...oor
4II1II0, die 100 de oulCbuldigeD llliaJJaa;t;L;., il d.
EDgeI.be
politiek
..... 1 le uchL
Maar.et betrek.
kiDg tot deD fat.oeDlijke booNDuaad laeb ik ie ..
lIetm
te leggeD, eD Il meen dat ik ...
olkolbfD op de
ioog1e beu ate, beu!ekkinlf tot de boe~"eD.
Bet nrlulal
de genoelDde heereD luid~ aid .. :_
ToeD de Enplachf
Lorde ID rijkeu iD l'l _tate
ee.w
eu in 't begia 'YaD d.. e eeuw ontdekt .. dat
IerlaDd !rillA' wedtJ ...enn met ~aad
lo allerlei
Irtikelen
ftD wtvoeJ', kleediDgeto:tFeD, ala 'DdeniOl,
bCIdeD ail gioed al eLI ...oornaamate laedetnken
op
te koopeD wu.r die kleedentoft'en
het'"
gqrodu.
oemf. werden eD die prachtige w.lbebollwde .n be" mi(ldelllU~
plante landetreken
la wellandeD te nran~n.
Bij".
korte
la de. 001lD$1 Meath aiJa omtrent 369,000 uir.. VAlt" IOK6t
bouwlaod
ID _ilaoden
n,.Dderd.
Den landstreek
"lichte
•
...
in het begiD Y8D deae eeaw digt bewoond door
.. donkeh,
een fateoenlijk.
~
en hardwerkend
"oJk, Du,
" kwkena en
.eue hallen. Het land werd door Lendiorde opge-

Seden

lang gelprek

op stelten,

r......

'111_

vu

de M.aicipaliteit,
een e
..,e.rbeterlnl!'?aD
den
ele .&ad. Werd "ooreD door deD heer Hago
de helft der oolrOlleIl aal
.lde
'oordat men £100
glHCOndeerd ward,werd
atemming
trebl'!igt eD MO.

GietenD
wijlen

N

andere p1uteeJt ,egaan

• (6

8

31!
4 ]A
4 fi

448
4 153
& e

•
613

'Ve leven nu eenmaal In een tiJd
zen he~ft of til deelen
Ja. 5ltlrket
beer WII~OD met
waafln het wAcbtwoord klinkt
• wie
hocren • u Hler:al
18 tejl"en one"
\\' II hebben AI te veel
I til veel over onsen kant laten jl"aIID,
heil lO le alen ~8;II t'tgen Y8lU"water te
mealgte op een at te gaan op heD, die op politiek
reeds lDeer dan 6 voeters II JO
WIe DIet TOOrons IS, 18 telZ"enons I
dat balf
HolIAncach
en half Enzelsch van de
Wil
der par·
dat blad de AtrUcaAnsche belangen
, weinIl
dat II) 100 dat het kiele tusechen
de taal van het Iand of die
van topo
nn EngelRnd
de Iijn, die
Ik noem nu eenmaal
bet drijven en de poleIDlek
der Eng"elecben de " fata morl!l\nll" VIIDde Anghkaansche pttrtl)
DIe ZAl oas ~een kwaad doen.
JIII8t door haar
norell"tmlltig 8tl"ol"'&0, woelen eo werken wordeo
de
AfrlkaaDache 1l8('oelt!D8 zelouterd
Men zal er beter
die niemand goed
goud
door
U1~
den sm ..ltluoes
knJten'
Dut,
en lamentelIlo, die I Ilevaar
aren w~ er met In
MMr JUllt oDubt
~'UU1~'UUrx
dl!ltnkt
Ik de welvaart
\"IIU
de Er'prCII
zoo Ile}sgaarne
koew their
soude bevorder .. h, en 100 IODlg \ erbeuzd SlU wesen
alt we In deo VhjStaat eene courant
be4ateQ w .. rvan we wI8tsn 'lFat ZIJ wil, schrijf
Ik d,,",e ~j!:6Ien
ter neder, ID de hoop dat de Expres« nog lnlUll'OÓl
DE ~EN
"""1f"'F V A
het te laat 18, dat ZIJ een verkeerden we; opbolt,al
~
en daarmede hllfir verderf te g~moet gll&t
"NR AALN DE
Het verdrukte
volk roept om ZIJn taal-eo
die
Aan den Ed.tm. "tbJ ek zuid
en Volhvrwul
tMI IS het WlI&rd,
l..en edel volk 18 trotecb op de
MIJhbeer,-BIJ
bet
open b~f Ynu I spraak eens jrebl!&.I,d door IjJoe voorf&te"
ofeMOr HoflDeyr aan
oo'.w,or_, herinnerde
0' Ria de mannen die hun leven lieten 10 de wdIk mIJ dadelijk MO de
lig van dernissen
"l'8D ZUid Afnlca eens UIt hun I\r'al konden Hoog Eerwaarden
WIJblO DB I deo 0Jl8tAAo, Ale ZIJ die goed en bloed o,er hAddea
T J. Herold (door
ItrG"'vadl!r Vlln om hier een 016UW, nl), onafhRnkehJk
vMerillnd te
prof_or
Hofmeyr)
als het wil te np seheppan
noz een enkel uur ID het lert!n !koDden
I1JO sterfbed
Dail
profess lr, op den
terlt",rg-tlrot'pen worden, en neersien op htfD die veravond
nn deo dali"
roep al8 prf~asnr
I zaken wat II] sls eeDl~ duelwIt an hUD .ardsch beTlln d~ Slell80bol!l8Che l{w .. "k,ldl.nnl had aangelJum~o
I stARn beschouwdea,
zlJ.zouden
van Spijt ~~rteren
WaarhJk
de professor lal
mOlltell toestem- I LAAt die dood en rust-u, en trachten
re1,. levenden
men, als bIJ de gebeurten
dien tijd tot I te heriun-ran,
dat ZIJ bun nfkowst
IMn sn, ten
op deo hUldlgen dAg
~at de minste velen In deo 'riJstll.llt
ZIJ I
he-n en
waardige
leeraar Rls eeu
0 et h.f III jreVen de voorkeur RRn ""Il vrf'emde)
taai-eo
I
mpt de taai valt het volk~ karakt ..r '" .IL..
,;.",1." ...., niet een pORr
lemand (he Eo~elsch
IS en En>!'elM.
reekt, IS
ueblAvell, dan
hier voor all~s lI'"khlKI
Er !lln er Iwt:b~-s genOOlg,
men8ch~n~ennI8
dIe dat I~nlliach Ih I!"wd Holl,utdsch
kunoeo OiVenet.
wel ll"elli'er4 bebt.>n
I""" Btll.ds]jlork, dIe !leen llo11RlI'jech keot, 18
n~:rn,," ..n H~llllnd
bruikbaarder
dan OPO llolll\ndsprt'keo
I per&ooll
, 1tetUre" 9'7
Ik dW1LI1i "vl'nr:.l
vlln DlIJn onderwerp
"t Ik
", dan Zr bIJ sprAk over onze }; lpreu, Ik zeil onze, wallt Dog
!fooden rel( mt't eens
zoo Ilaarne I7.R)<Ik dIe courant het sIeraad ODler
<leIlSdRt dt! IJn- per-, ('en coumnt waarnn
leder zt'llgeo EaU II) IS de
hoofd krege~ !llln voorvecbter
onze~ rejrten, de ,:IRdll\tor III deo kampen tlJdethnf-18ltlJd
ollzer VlIJhi'jd,
de voorhchter
In ollze poli.
Tb60lo~8ch6
tudl6 kwe8t1en
sp elDdellJk de vrRa;rballk voor de
mOIl~ Ter- I r~jl"te UItWIt der ~Rtlool\le l1"evoelens 10 lien VnJ"
VR~ den I stunt
{
llIen "'R~ hen
N)I.' l'e 8 dId !li et voor ons 18, dIe III télleo oas I
lets Iwar.. ne R'Jn 8. l~ ..fi brdenklnilSLlld
~08 raakt ODS
g-ezPj!"diheb- geduld Uit, \\ ee hAAr dIe dRil I~g"o 008 il!
IJ prof~e5f)r
V IJ"RS!U. TER
scn~eI~mo,J[er boud Je bl]
PHor IIOFlll):\ H E:'\ DE ~F"CHAFFING
4
4 October 1~2

6.

I

Ik heb de aalllDerkiDg gemaakt dat bet land In lI'r&Ye "t"Olgde
IOmmlge IItrebn haut aiet jl"ecllitbeerd
II, eo ik heb- d.rd "t"OI.......,en
"an den beer "an 8eh~,
een hODderd iD
toen later ultgeY"Ouden dat al die .treken lIaD " IandDiepriner
WIld. bareD. Me.
Iord,D behooren die bnD !froad &all geen ander wiJ. eD lriagen ?&D
d., hit Ilr,ecI. &all deD beer
!le beKiatenia
lenl ""rharen dan MD ben die ft8 wdlen hondeo.
Mnd gelet.
ltandea eD.elrtee,
Vandaar dat de rellljf8r "eldeD aaJI YeldeD doornw,
briet· yu dea h .. r H. Braad,
d.
dteOlc
het
waar aiets anders dan ...ee te nndeD Jl, en II'rulan.
den pott .... 11 JiJaJlekteur YaD
eien die If~lIIII&ld worden DID voedael "oor h.t ...ee kende eD wellaD".bode
wlremeld
w"rdeo dat DIeD
ID
deo
wlOter
te leYeren
Het
wild
mag kerbeid ...an
di. paat beett genuIld.
pIotaefiDK
Dlemand
anden
geachoten
worden
du
d"llIbI~tuiiRiD" aan deD Voorsitter
eeD o.de
alleen door
de
Entr.)fehe
"Landlorde,
"
dil
lijk
1IÏtjI:ednll{eIlI.-ll)e
&1:aderen
een twee mUl per .Iaat lIJet hunne ",ienelen ?oor
liJke gelUlen
eenIge dagea aomeo )Bgea.
De toppen der bergea,
Het
i. te bet~n:reD d.c liet liJk Dlet iD de lrerk
inar geen ...ee kan loopeD en WMr 'feea gru kan gemAaid 1f"OrdeD, wordt MD de arme Il!ren ten dulUl&e
werel pbragt,
deat de onrftde..
ill' de dien~ der
en eeD leer fI'8\rollwe Zoadagac!loolondenriJ",hllord
eD daar mogen II] jI"l'Oenten ?oor hu Ile- brk
brulk kweekeo
Van &adon
tot Daar Killarney,
aane"..
De. &aI(IJke opk )"t
ter "rafeoia
be
teD llfawd
no 60 mIJlen, VIndt mo!n haut
nleLa weea de IIchtiDl!' 1relke het publiek der oYerleden
die bie .. reede Dings
anden dao &'l'88laadeo eli de toppen der bergeo
be- toedroeg.-IJI~~~~.~~~~~:
ZiJD eeret 3a~urdag
aanwoond door anne lDenlChe!), dIe biJna geeD kleede"".,eUI80
weiDig e~nhJlr:
VnJDE
ftn un het hjf hebben en wllar de arm .... rou!'e IDleC
de ~Qi.itieD
voor
hale kinderen achter den rug la de koude moeten
wij ale nuuwe
d~van
arbeiden.
Van daar dat de anne kindertJIlIlYan
8 tot
Jr., H KIiJII"eld,
10 laren OIIIdgewooDIiJIr het nJtulg 'faO den reiJiger
mI]len "er 'folllen om eeD penoy, totdat de arIDe
GIlACllTIl .EolTst1B,-Ik
Iteb MD uwe lelll'l de
dteiJol "oor V echtIICbaapJ8I etndebJII wtgepat moeteo omdraatJ8o, lIJIDI , bli~de tiidiDg m~e lt deeleo dat de t".. nmeeDten
:,netllDllte.
Ond.r
RIetrivier,
weenende nn teleurateJli~
Wat Ik op Dltln reil
alhIer ala "el'e8Dtgd hDDtn betCbonwd wcmlen.
De
(WiDburg)
r8lpeoDUr Killarney
op de rekemog
vaa IUIlteid p .. tate,
moeijeltlke
,"Ntie
o'f~r de Iritpl"lteeb
moet Dog
word'
reqnlllltle
durom roep Ik DU lebaade Dadat ik Ingelicht beD wordeD _lilt.
MUl I"J keat 't HoUUdlÓ1t spreelr.
llftirecl8tllde ltd
Boelea
geteekonJ.
omtrent dE' IandioTda no deze strekea.
Nu dat ik woord:" Komt meD onr de bqnd dankomt men ook
dil~~~nhln
zIjn te Jagersfoutein
-.retenli]k de behoefte VIln deae ktDderen ken, Uellrt
onr din 1tAArt." VQOr weInig.
dagen Dog werden
56 karaten, fraai WIt, door
mlJtI hart dat Ik mtJD hand alet mlldar
deed,
anderemoeIJelilkbedtnllaono".rlromelillrbelohodwd
aarnJ[JIlI::OD_een
van 57 ene'D
Yan 20
en het geroep nn meer dlln eell verpilloder Ieh"pJe
en, nad.t de laAk d,r "ereepJgutg
"..
.. nge'YIt,
t""' ....lIr1A"t ~18l~t8clllapl:m. é. >Oen nn
31
'lID .. pl_
a penny
su" kllak miJ nog In de .cbeen', meermalen of ellre ~IIA' tot YereeoigiDg
de OOfen en 18 mil waarilJk een hlDder
mielllkken zoud.
Dt>i:b de Go~tijee Vredee wal lDet
heer
Van bet
W .. ~m
de Iencbe
ledln
llewoonliJk
In de OOI, en het'ft d. aarten der Kerl(vud
.. eb gemeenteComMls8iednt\
beeft IllIDInderlleld IIJa'
De redelD 18 omilat bet HOUH
led,IO to, olkander gll~l"llgl.
Men heefe Cot de Yer.
gunstig
.,erslag
gdgeTen.
of Lords hiJna lI'eheel
en het
House of ColD.
eeniging
bealoteD op de ?018~de
"oorwaarden
._
de derde maal tot publiek
_DI
,oor
een gedeelte
Uit landIorda
YIID Ier1. Dat elb gemeente tot het foada ?CIOr 't predl,
Te BloemfonteIn
heerland bestaat
DUll waODeer een Ieneh
lid lell
kanl_1arie
drie· dUI!ll'nd pond (.£3,000) biJdrugt.
erg, w!lt den elgeDaar
"an
?OOrbrugt
II he~ tegen hun belang
en wordt het
2. Dat, om de lChuld~.
de IDdedel'Jrlmenle
iD d.
niet belet beeft een men"e
met eea groote lDeerderbeld
'ferworpell,
omdat er dagea der teheidlDg _ft
afbettald
en d. koeten die
behlhe
de landiorda nog 'fele leden IlJO die door
aiJ tol nrbetenng
un de kerk heett beeteed, de
maaitiJd
te openeD.
d. 1D...1oed en door het geld van de u Landlord."
tweede gemeen!'fljf, honderd
poDd ($iOO) 10 de
&~n de ?olgende berigten.
!rUonD
ea dIentengevolge
onder hun IDdeed
,iln
bilt der nreentgde
~eeate
lltolt.
S. Uat omtreot
de gnlnaen nn BasutoVan daar dan altijd, ~a lejlte of teD onregte,
d. litplaatlen
eeoe bdliJke IChildllOg wordt gemaakt.
aan de Ezpreu ponden
de leren ID de minderheid liJn
Dan kOID' aO!J due
Wegen. de droo,te~
.. een groot deel ~er IDO~!1'"'
OOll1l~IDUlk
iD eeDeD &oeetand 'fan
grieft er bt]
WanDeer er eell "Landlord"
le( "oor
lI'emeente
atwellg,
en toch h .. tt Il) 1filtel!8D .. lite'
II]n voor een~
wenn de
10 )&leD zIJn IADd MD boerea verhngrt, en de boereD mtDder dan twee duisend tW" hODderd. eD 'fljflig
...an Tonder,
die medepligtIg
bouweD er hUIlen ol? legllen plaotage.
aan en Yer- poDd (£1,2óO) iDlletee'.kend
't foa" n. 't preYlll bet krwdlDagllllJn,
10 de
wachten dan dat 11!~Adat de kontrakttijd
~erloopen
dikan&llala.ria:
Bij d. Dieuwe ]!'WDI_te< "..
IlIlk
en behoorlijk
an 't
aaIlijnoOf weer het land of c Impell!A~lIt Illllen knJgeD,
eene In~kenl_ag
niet ~tg
omll&t ill ~I
anlk eeD
ireiloll,lI8"d. maar de"r
dageo
lf8IIChledt In de meeete Ilsulleo
Dlela YAn dieD urd
fond. bellt.
Men beecJJollwt de nl88Dl1lJ1g 100 DIet
llecbl~Dll
beeren Thorne en
HM bebou\Vde 110beplante laad wordt pubhek OPlfe- ...orm.lijk dan toch we,ieJijk Ala ,,01JJngt. En men
een betehAll?aId
en het wordt dao Toor meer dAn de helh duur.
laeeft 'fan wee"bnten
de behoefte
'l"oIlcl om eer
bt>lChuldigd IlIllen
det 'f~lrocht &ADeen vreemde of MO den ...ongeD hnur- men 1IÏc .Ikander ging 40t een kotten danbtood la de
RaJ.nt..,I., ..t op groote IChMI
4.r,die DU Toor IIJO el)ten zweet lDoet betalen.
Vae
~ude kerk te IImeu te )romeD; .Aag 't eiDde YIn
hebbtIl.
Er IlJD nog 100".t
16
geelc du welsen. MnleldlDg tot mj)e"den.
De laadd~n
daakatoDd
"'''l9Cht.
Profeaeor SorlDe1r,
dIe
de pUataehjke
regeenog geteek.nd
IItreek BandoD bij' behoort !IAn deo Dalre of DnoD~terheen we. gekolDen OlD la d ... aak ,"rlr ... m le
~lellDeD
nngeD , 'D lDeD neeat dat
eIrire. De atreek w .. rop het dorp Bandoo gebouwd
liJD, det DIeuwe gem-.nte, oat aich T&Dd. oade gedorp 811 in het diemit
In
ia, II Toor 00 JA'" door een vongea bellUer &all de meente al te lond6reo 'D bij elJrancleru ~1! der
worden.
Het IromBtmdonleten
verbuurd
Nil staat
er een IO'OOt ...Ieugelen plaat.
te nellJell.
HIllrop 'Yeraocht hll de
de hee~ DulS 'YIa .Mueru
en aeC dorp, mlMehlen vaD wel meer dan 1000 oud~ gemeeote om dOOl 't paaaat ftD delea "leugel
?oonchoot
OlD de gewe.
baiJeD t!C!lmmlgeo zeer prllchtJjr en over nog dertig]Ad. brk te nrlaleo
en ál gaand. un de 'weede geeen net ,pande, 'WIIl1'Jn de
ftD aal' de Duke of {)evonahlJ"l! of ZIJDe erfgenaam ?olle
meente r~
eD liDb de bAnd te reJk8ll.
'terwi]1 dit
Hlercloor ontstaat
eene
belltter nn alle8 -.velen
Er ZIJO "le
occupeerden
geeebaedde J:0DB men hll& bekend' .... n uiC ae •• 2ê.
Tan
Enllelache hedeo, die acht.... n groad te BandOD dIe Diet eens nn dit hnarkon.
ol K.mt
trem tcl) tlme gmnotJdig 'fJJOOrt," ~ aOlf een tiel~h(),nd,lI1'clit~we·reD In den l&Atsten oorlog lOek bebtrakt weten
Dill! over nog dertlg)&r8O
wordt de PUr andere gepu&e ....)'len.
Ik hoef u nlllt te. leg·
gem_lit
wordt, doch de AfnkaD"
.. landlord
van BandoD arfgenaam
nn
AI den geD dat dIt aand~DliJk
~enblik
"..
la de
Durgerl moet aan de wereld b1ootgearbeId ell het haDden werk door dele Ieren 10 00 geeehiedenia.
du beide gemeeDtlIn, en dat ...elilo tot
Bet ...óorlooplg ondenoelr
la 4el.
)IJ'Iln gedaan
Zoo worden dan de Eogelecbe beereD UIoen toe die,- geroerd W.ren. net wal "I! toon....á dele week
'f1Ul tijd tot tIJd bezItten no al de elgendomlDell
der
neelulldoenbjk
om te "'llChou1'.n
eD 018 DllDmer
ook eeo besoelr .... n de
Iann
Dm het laDd, door de Voomenigheid,
100 &Ja al~ h •• gehngeD t. ~eo
geWl-=ht.
Ik ,.Ioof dat
't~~":.~:I~?j~'
V.rledea
week eo
Dr. Nutty &All merk te aao de Ieren .It een natie ge. blijde dagen "oor Oal"lDl& op '.bandeD a_fjD. Wit
P
Ed. heer Saner en Geneacbonllen, wordt hen' op dele WI)ZIl oDtstolen.
Kan geechi"
ie I' miJ een; wu.ibom
~&D den legen,
dorp op weg naar en teru~
meD du 'erwachten,
dA' het yolk lal teueden
sijn , w~ede
G1ld. gereed laat de ..._mgd.
gemeeaten
De Generaal
heelt SIch
God danlr'
zegt de bUIIICbop, dRar lIJn lIOIf eeatge
en' plIIlChe dlluikt te beaoelrea~
_... _",--1.. .... lDet Letele,Lerotbodl,
goede "Iudiorda"
anden
Will het nog tieDmaaI
E&K TOJl8cB~tTWBB.
HallllkJ-,D1Illl8rho.ofdleD. en aal na
erger
()qk meeni hij dat de ProtestaDten
tegen de
Oabini.,
3 October l~.
gua
beaoekea.
Bet
.Katbolieken opgehitst
word~a
op godlldleOltijr
11"8kweten
tê kOlIIea w.t er
bIed eD dat dit nog erolltlge "evolgea
bn
hebben.
.. lrer, dllt de generaal Mn de
GIJ zwt wel reed. weten, dat HTne., omtreDt WIen
wat hiJ wd ea le heel beleefd,
in de Elllopêacbe bladeo l<>dyeel ~1!tchr .... en wordt,
'ItreDgheld
behandelt.
ZIJ
ter dood ....roordeeld II, en dat de executie op aan.taan.
(Vtm ~ Corruptmrdent).
",.de
ea ?olkomen vrede maken
dea Doaderdag
18 beJll'llld
Ik VleeS dat ale hij gebau"2 Octobér, 11582.
lIlet eeD reaident-eomml_ne
Fea wordt de aak
erlllbge
If8volgen Iran bebben.
Vnjda"
30 September,
werdeD 16 )OngeliehutJ,elll8ting
qnder 'lUereiol&let
Het pOlChe ...olk la .... n oordeel, dat hiJ onlebuld"
deD tot lidmaten der Ned. Ger. Kerk alhier aange.
of
Koloaillt óf Inden belooft
18, eo dat IIJne ...eroordeehng
slecbte
eell wraak.
DomeD. Het Beilige A."ondmaal
werd op den bten
hij hun een gped pak el~
oDlDiddehJk.
De Baluta
aelDlDg II, omdat Bynea eeD groote tegeDltander
"ID
d .. er gnierd-.
Ue opkolNt Wil
ofachoon het
Datle lIChilat benfeild t8 wotllea;
de oorlogAeeft
II Itadlorda
" 18
weder leer onguuatig W".. Fr&alJ- regtlDI GlD hier
haar ?er ac~Qil.jfe"t
en de algemeeDe Itedachte
GIJ wee. ook dat Edward
Gray, hd ?oor Carlow,
ge"all<!D.
VlD Ladl .. '
(KJiDon Xep) g~hJlr& ia dat een. 'dUutllme
'tiede ui werden
'''lgeateld
thana la de p;"vAngenll Itt, omdat bl] In eeD artikel
dele ,lad lIur
eeaen
bhlraDl ÓtlallllllbU'8 groote door de be~held
eh openbartiaheld
'f1D GorIn het Fr4mnan', Jqurntd lelde,
d.t de Jllne die
bloemlata,
daar de boollJel\ tn 'foileD bloeé'e18 11]0.
dODI die
~l~baar
htt nAturelleD-karakter
voed
Hynes ach111dtg ",oDd droDken wu
Dele nltdrukBe' .... Jcl III pnchtig
gtllChake~
IDet wilde h1oe. bee~ndeerd bf"t~
Zeker alt_ I. het dat de Oape
klDg wordt nu doo· nlell
g'llit
Allerlei
corpora- meo. Het weder na .... le dagen .lll8r pur geweeet Mounted Ri~ee binn'D kort door hem naar Klnlf
tUiD, 8taatlrundlge
ell kerkehJ~e, hebben petlU .. gete liJD, I.. t DD DteU te _nec:heDi Clnr.
I
WilllamatowQ
WOrd'D &,ntggeloaden
en het bhjlt
lOnden naar dea Lord-Luitenant,
doch te ?erg&t'f ••
270 COlDlltUlJJCIDten "ebben
IrlCOmmliDlceerd.
leer twiJfeII
tIg of IlJ of and.ren
OOit naar Masera
De IaAtete pojilng om Hynee vnj te kn)gen
w ..
Zondag namiddag
werd li. Heqïle
doop lWl ?ijl
terugkeeren
gedaaa door een groote
...olknerlirAdetUlg
te DaWin
kindereD toegedleDd.
MaiaDdag crea 2 deur
werd
Eindelijk
geeft ons. tIjdgenoot den Tolgenop Il ODDderdl\g, om den Lord-LwtenaDt
,te nr.
"De geeombiDeerdeKerketaadneJtaderilltl'!fehond.n,
den
brief,
i~ekend
Da"ld
Mossonw'.
Ioekea " mane ...eroordeehng
op nIeuw tn 0 ....1'1I'egtog tot het kieaen .... a aieuwe
kert.,...ledeD
toor deD Grondgebie
t iHartaritier,
13 Sept.. lIJD lezers
te oemeo
E'me deplltAtie
werd aaogteWd
........... _taanden
termIJD.
PrdlellOr .araie
pr.deerde.
ten beate:
oader ook de Lord-Mayor,
docb cu Lord-LaileD&Dt
De "o~nde
broeden
wmteD
~oemd,
,oamebJk:
AIJII dM Ka
'n Mll7IkoroaM MoleIwa]Jmuu,
weigerde de deputatie
te oDtnngen,
'D heeft ook tot onderliopo,
de Broede"
Co,,,elll
RalileDlNIcb,
TauJl
geweigerd met den Lord-Mayor
onr d ... lUk en Philip i'oane, JobanDee de La~,
en herlolea
de
K.ll'ITBIX
angmett
Ilij tot nog toe de \'er.
mondge8prek
te bRbbea, toD heeft op ct. petitie "ID
Broeden Thomu Radlll&Q 'JJ OGhielill ~pligtiDgen
...
et ?erd,rag, dea 26ften JuhJ door
de 'ergaderiDg
ID het Manaloll HOIlle g-'ouclea
op tot ltiakeDID de bloed.n O.rhudll!
Viljoen, Geo" u geteelrend,
ie~ liJt DagekolDen, daar ge de door u
Il DoDderdag geaotwoord,
dat hIJ Dlet;Juan inaiea
Hartlll&lJ,
Karel Mattbe".,
herllol8D,
Geórg ...an uDgfReld.
.ïe.n_n
eent bebt doeD
WlUOm het 'fOnDIS lOU nranderd
wordea, eD dat d.
dar WIU,
Ob.arl'l! Ow.n.
Ifen eD du"wilier teruggeroepeD;
aangesien re uw
eXecuue op Donderdag,
den 14den, 1111 plaata hebProIe.ar
Muai. ~eeft alhier .., aantal ?aortreB'e?olk b.bt MD~rpoedigd eD toegeataan dat ,iJ groote
ben
lijP J..,redenon
1Ul«_,*DD.
Niet elechta nlen
'getaIIelI Yel
r-ardeD .taleD 'YID lDiJ eD mijn "DIk,
Wat de lerea WIllen t8 ntantwoordeltjk
_tuur
der gemeeDte, maar ik dart ""eo
all.n heb"a
sPIJt
100mede 9IID etl Hoofd
&tWltoe
en dleDI oDdereli bun eIgen g1'oDd tefug
Bet ...olk ui niet rUlteo ala het e}otwClOrd
komt,
Velen to~ anden
daoen, welk,
pil welke JIII.rdeo gIJ altijd weiger.
'oorda~ het dat verkrIjgt.
Ii moet s1wteD Ik beb pmeenten
bebooreDde
1f"Onen db ,?onddillllt
bij det te worde
~eraggegJI?en
aan de e!geDarell, dIe
61J() mijlen
In Ierland
roodgerelId,
dOl wee~ ik"
die In het Eagelach gehodeD
woUt.
•
dat 'fee, eal,
~rdeDI8D
het biJ uwe woonplaat.
let! lIIO
Er ia eeD rVUCJU hedeJI monMt dat er een renI "oaden,
•• ~'.
en gij v.rder, 1001Ing de besliaeiDI!'
nil pokken lD ODIO ~
Jl. 1,. pel'lOOn il eene
?an oall 'fred.'f
rag tan 26 Jah] haDgende w..
EEN STEM UIT
EaN MAGI8TIUAT-V&aOIlDIQO -IJe
G R. Adc~·
eD il our het hkpitu.ll
gelODden oa door
over iekeren i~d
of pINteen beeclub
en die ,er!
ÁIJII ti", R~r
r-tm ek ~'U:L"",.)r..l[\J..1.
t_ beweert d .. t de heet;' I1na LOIlW, Al L.A., bij kIeuriIn"
D dokter
ondenocht
le wo~..,
daar DIen met kocht ol op & .... WIJ- urdeeld bebt eD .. roer au
het vergeliiken
Tan een
QQU1-KolouialeD
M
11 of he& lObiekt.
ia of DJeL
documeDten
a n Rbre.
George Deno'fan
bebt ge.MIjnheer,
tnlat lDet liJn eclat KoIoOIalen plaat.....
er, de nk.r
heeren Hndlsoo, CC en R M "an OraaJl'-Relut,
en
--teekend,
IItr
epde
om awen
pereooD eD uwe
¥
En
lOO. ten !I'(rp.
Mannlk,
tbaD8 la dleloJfde betrekking
te Barkly,
oaderdanen
t al deant:~
waarop gij na de
En eeD leJrer !bID werd wIJllI"elD&a.lrt
OtrDT8BOO.N.-De
Stermaan
,'aIdllr
ill ,"Digen
&genng
der Zjrld At·
he Repnbhelr
aan- weg hj!! naar OoJeeberg In den d~t
h.sdOl!ld heeft,
en beweert
aat
eentgelloemde
de
lood,t
IJl. JIarry, .... 11Oalit..
eprsu mukt,
Vlir te IJI&JreD, .n aangQleD
IftJ dIt
~ It.tt wa, ten fl'"fIJ'
n'lIlt)et! ~treng geooeg
IItraft, maar aneeD 10 100 tild oDweI geweeat,
Ter bllD eeDJ,g1il1ll gUDl"ger
js als hl) het er Dl" op dorp ...oor hem dl8Dlt hMt. moetIID doeD, maar bIJ 11 all .. deedt
e;rt dea 26tten Juh, eli lool.ng de
~ Ea alJ liep iPad, ea het dorP joI.:cnaJlI.I!I
~
opgl!ka.pt.
Uat het .... n~
...an deo ()gdtebeeliaIing ....o ft bedoelde ...redf .... erdrag bangenele roer.
aanlegt om ben bang te maken el. II} "oor bet Bof
101ll8D, zoo al, de heer MunlhJi ui gedaan hebbeD
hool'lllClieD tU ...&tt het BiJJ-JseDoidIlChap
blijkt het w .. ,
.til ~t wa, em grf'P
0Da liJkt het ,oor Kaffer8 Iletl nuUll!' te .iJa ale iD d.t aId~ eedert .. nlge maaDd" 8811 .~e
&alr
ZOO noodig
u na Uil om met uwe nadalledea
~
biJ¥akoJllf'
werd gehoudeb, en
'eeD'
biJllllnlro
t Illlet JDJj ta 1IIJJD8 raldalWeD
bil 'taae
lelldea
"Ii
ha ~D de MlflIlIM\ II al .0 hUl" il.
~-" oDder d. gekleurd. bevolkiN ilOJItqL
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kocht, OlDdat En~eland door den I.neben
IaAdbOaw
IIChAde leed.
IJe boeteDi mONten ,ertrelrkeo, ec dal"Dde.
moeeten
den wlljf naar A.menb
eli ddere
Judea nnden,
eommlge tot deD bedeletat
wmJen gem,., en looala he' te MMth gegaAD II,
100 II liet' te Kdlarney,
Bandoa, eo lO YenehlJlende

B

lIJn gedrukt.
eo
WMf Ileen Rnt!ore
stokken
en rPjfenolll!Mngeleift!obedell
dan HoIlAnd84h. vormt een weekblad
8<!n ntUfT
contrllst
met- het offi

8t8At,

I

I

,le

I
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I

J

I
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Ami den RedaMeut

\hjllheer,-IJItRf
zulke ellende,"'l!
10 I1UJCivangen
Aan den RednkteUl
bnef he8Curevell, onder ons zich zal openbaren
als
MIJnheer,-lk
lie 10 uw I
kei van den
j!"evoli!" HUl nnRr lien Prot aBur g.. lulsterd te hebbeD,
30eten II dRt IllJ het wenach
ter 1Il:411We 18 het Imm rs Il""ell wond~r dat ei" D1emaud gevpuden
bulpbnnnen
geopead zullen
• ID deze 1\')lllnJ~ I wordt dIll bem ler zIjde SlMt
Dur
Ik het volkomeo
met u 18<llls beo, en oolk det
Dllt d~ bo"reu f'oChTlkAao)l"e]llJIjld'"I.IRI\t zich dUlmeerderheld
YBII oozen tak v~ de Boereu,er<f~mnelilk bemt'rkclI
In W!lt er op eene vergadennjl.
le
glllg, bhjk'1l8 eelle resolutie r.r!!pomen op onze jallrStellenbosch
a-eboudAll, c-esproken fn In uw hlad
hJkacbe
vellfaderlllg,
en Ik toejn Rls a(jlevHardlJorde
reeds d l ir heu jlff8Chteveu I', dCX;hIk vertrouw dllt
gekalen
werd tot de algemeensl
Urjlildellng-,
lf'l\>Ir I dtl Profe~~ r jjP)~!llil %Rlerkenllen dllt hl] goed""l\ald
verhlod~d
ben jleword .. 11 ze bi] ~ ","onen, zoo ~eell I het'ft, eR d lt dal h~m letd IS, dal zulke zotte diDgen
Ik dat het billIjk IS dnt Ik Ilelll!(e o.atnmerllllJjlen dnRr- do, r hem dl' w~relll Zlln Ill.leZ JOdeo
omtrent make
Ves Prof. Rd1rs I;chTlJ~en, ODl de Wijnboeren te beDe I:edo ..lde resolutIe IB, dat "IJ de med~werklOg
we,!en of wIlterwIjn t· ml\k~n of hunne WIJDlIt.okksn
vao boofdbtletuur
en &lJdere fAkk,1 .an Jl"em Ide ferUit t~ roe'J"n 18 .!t'~prOlt'D UIL 111ne overdrevene
beeenJjltng venoeken
ht't Gouverf'e!Dellt
te bewli;:!sn
we~llIg
om de mRlI,!en te dWllljl"t!11afacbatI'!lrs te
lof 2JlnJIen UIt te loven voor de 'flfjlte pRJl.rfabnek'ln
wordt'n, opJI\t dRR~door ,VOI.l6118 ZIjne meeDIng, de
van manufactureo
In de KOIooIt IJpllerlgt
&ill of dron~ftnrdB vali hUil drvnkellBchap
mOl{teo gelie zen
twee wordt genoemd,
al8 het u ()thg II"ARcht mogt
w"rdeu
wordeD,
ten Pinde jl"een nalJv r tU8!!chen bust ell
lid 18 nu de VrAlljl znl men d~o dronkll&rdkwlnen
Weat te ...erwekken, om óén vno ,lke proVlncl6 te I hAweg-en eun af'lCoatf,,· t .. w1rden. Wllnneer dIegenen
beetemmen.
W IJ meell~n dl\t dJ8i noioOIe er ,ei'1 die j.!eeD drollkaatJs
zlln hun kelkJd WilG dat II)
bJ wInnen zal wanoeer ooze wol I.r verwerkt
~Iln Ilewooo \\ lren lot hunne verkwlkklOIl en liezooaheld
wordeD en de vracht heen en teruIl nRar EumpR
te Il"pnleten, 0P,!HP.O ~ Ik Z"jl, III hetgi'beel
nl~t.
alzoo bespaard
wordt
~~o.r n
b1eer dan daL zal
GlUlt een ofachaffer den dronkaRrd zeggen
"dnnk
die hulpbron
elllenhJk
wezen,
d~t WIJ, dll8.r onze gl'eD ....IJn ol brandewlln
meer, neem eSIl TOórb6eld
pla!lt8tln allenll8 verdt!eld en alloo til Id~1n ~oor V..e
Mn mIl, till Ik h, b het 'pgegev, n. doe golJ desgelIjks
boerderIj
eo korenbouw
WOrde~t1n WIJ dus nIleen
"!lnt WAArom !Oudt Ulj het nok !liet kunoeo doen '!~
terug moeteo vallen "p d~n wIJn
Il"", ook dlln een Het Ilnt\\oflrd zlIl ZI] I'· Io(IJ durft hem nIet dnngereede mRrkt hebbeode voor kil ell en VIM, WIJ In ken, omdRt wflnlle~r !IlJ d~n WI)n of den brandeWIjn
piMt.
Tan RlI~en wlJnlfllllrden ~OOk klltoeo kuane'l
proeft giJ uw mnal met lult weten,
Ill] vertrou,"
u
aaoplanteo
MIJ dunkt tlllt het n ello Il~scblkk tIjd
z~l.en
lIIet ell dllllrf'm m Jt'st !!"I]de plt!dge teekeneo
III om hIermede te bejrwnen, flm a~ "WIJ'~rwRcbtell
Toon ml) tler~t dat gIJ In stMt 'lJt WIJD tt! g.,bruik~n,
mogelI dat Goede Tempehereo
Il IIfscbllfl"l1I
zlcheli dat te HUInen doen zonder u dronken te dnhken.
ztllve lfellJk %tillen bh]v~o en 0,8 hartelijk
ondereD don znl Ik IMIr U kunnen hooren"
of ook wa
8teunen,
wllnt nnArdoor zou me 19B wIJnglUlld lerdt! dronkllard
kunn~1l !lIltwoorden 100 ,ds ID bet gt.
Dletll(d kupnen worden
vlll VRn pr " Ilofmeyr
"UI] drinkt met, omdllt ds
Ook glllooven WIJ dat, indIen ~r !leen priJs ull;,re- I wIJn u verhoien 18 t~r wdle uwer Ilelondbilld ,,,od ..rs
loofd wordt, WIJ het hier IlImmer vérknJllell
zulleII, I zoudt Ill) met ZOl dWl\IIs wezen zulh II lateo"
GedAar het acbljnt uf prtlzell Iller JU till tt'::rellllVllrg,,-/ heel R!lders ZOIl ~ Invl<)~d wezell WIlnIleer men den
stelden
Jin jl"lI"even wordllD
,~qr ellm",e Jareu 18 dwnkflllr i killl W01lell dKt do dmnk <lone gRve 18, ontmen te Mltch"U8 pRS een lRkeot
mek b6,:onnen tt! vIlnl\~n OlD rnatl7
te worden gllbrulkl 100 altlllie
bouwen
en toen ZIJ bijna kl.Kr
n' vond men bet I Rndere (n8 ZIJII ~e8cbonken j!eworll ..u, maar nlet om
voordeeltp;er
ze In een WOIWIIMCh ril te ... rnndereb
In overdRRd t~ Wlohlulk"n, eli men lo 'u tworder dMfOok 10 dele buurt hgt nog, als I pilJ DIet b..drle,!,
door deu drollhnard kunn"l1 b"w"l[en yan tlJtI dronkeen toestel
VRn
een wevenJ
In ~t kl~w, door un
IUIrdsle""n nf te ZIe" dan hem bewel{en g"beel deo
heer UIt EOJ,reland gebrag!, dIe IJ bevond beter te I WI)n te Illten tlll e,1l !tlechRIf-r te w)rd~n
beWen lDet wellgepakt dan met Inlijst werk Il<stllid
Er wordt dikWIJls op den een of Il.Uder geweIen
l
te worden
Er 18 overvloed
van
Ilterkrncht
foordie eens een drnnkliJlrd w ~'. doch door den In ...loed
handen, en ook word~n steenkolen
1I1(lIlS IJl.lld I!"IlVJIlH"l It'rnand ~ell "(8ChI\R~r 18 l'e" orden,
mllar hot! lllng
den, eo dan denken WIl dM dll&r ef zulk een Imml I h~dt
Jl' v~rblll iLl til.!! ~ t luurrl'
!lebben "'Ij Illet
gratle-p:ee8t bIJ ons Gouvernemf!nt
lies aat, het ooter
f'Chlllld"iJ I. Ve br~l.I".l d,;r v~rb, nd~1I Ranscbouwd'
voor ons ZAl wezen Wefel1l In t roeren Obl bij de Of hoe m~lIll!eell der b k~efllllli"l1 maakt niet In het
fabrIeken te werkeu dao nis boere, t)O alB r"eds gc.
ve! b rgell 81 "d, I"<~bru I. \llU den b"dw~lm<lllden
schled 18
~ I
drnllk?
Met bovenstaande
In JIW nutll
blad te plaat~~n
~cermRleH
zien wa) dell hoereerder,
dell dIef, deo
en alzon een gedachten.JS8~liDg
~ te lokken, zult
l..ugeHoRr ZI Jil wejl ~erllltell,
ml\~r le het nI"t 00!DJ verphgten,
g~lukklilllJk
WRar, dllt het ulet vlln den drollkAard
l EdB Dw Dn, I
gezeg-d kan worden, dali met z"er weinige UJtz 'ndeJ J PR VOB
nna-en, en dan Illlet'1l door GOdB gen ad" ell DIet door
den wIl de. !Drll.chen f
VEN
liet IS zeer td betireur~u drit de Profdlsof
In DaVOlilID,! Villi ~IJne ~wee f6f81.e-1I1
vele opllgtea
WELLED HERa RKDACTWIl'
I vermt"fRI~-leerhnlfeu
de rnAllj.!held ale zonde vJOrI
I 6t~lt, daar bl) zulk' 'op eel,l< lIJn plll8tst met de IondIl
MIJnbeer,-MI8IlChlen
ben Ik tel ;eelelscbPDd
818 VRn drolIk 116Chftp,
len, hoereren, leujl"en, bedrog
Ik U plaatswg VfIIIlll VOH het volg~na..
Ducb lI"eell I eo derl!"eh]ke,
"tI~t
ZEel w ti redenennIl" komt
per800ultJk belaog drlllJlt miJ er toe ~Il dAarom VTlUlg dll~top I.t'bUJ! namelijk,
IDdl60 men ~6~!! atlChlllf"r
Ik met til m"er Hijmot!dlllbeld
le~B "" publJceeren,
en 0,J, jl~eu dron~ltll1lA,
dan lOU maLljlh"ld ~t6~
wAt Ik van pubJlek en nIet p'uaflt JiolllDj!" Hcbt
kelleD et'n mnUl:" dr wkftRrd ell du" Z(jU elke zoode
Het 18 Dllj r!'eds eeDlge malt!D f:>verkomen dllt
eeue mfilljlheld
Alln ~Ot ;!el.~nd kunueu worden,
en
stukkeo
der RedectJe 'flin de Vrd!l"Rtscb~
EqJlC88
mln l iU dan o(jl! KUllueu b"bb.u
eeu waLI~::.r -I'f
lIangeboden, geweigerd werden
SiJJr:+~tJ1'18 fUl d lk een matl '~n IJ( -reerditr
~"n ma\lj.!en l"u~1"t
~
dan onder de ruhnek
C\)rrlll!pon~elltle
de minder
Wl\UlI"ell drI~,l r ell~' leder meDach "&'I·~'~d
8IIn7,:mllme mededet'lIng
dat het IllbtcureHntl
' te I lRll<>C1l Wd"I, dRt
mlltl_~ dnuwrd,
or.;f,
ot
krlt8 Wil! bevooden en dus tt'r opnal"e on;e8cblkt
boer ..erdd, uf lelllen+Rr, of bedrIeger, even zoo zonde
Het staat leder vUJ ht't pnnClpe
eane c HUIlOt te bedng.t flis of men zl~b zonder mat~ er aall overgabeoordeelea
en meer Dog de daden
eo er Redactie te geveo bedt
toelll6n aan bet ultganl!"l!pnn~ daan
:
Will 1/11bet
DIet
et droefheid erkennen
dat de
DAArom meen Ik regt til hebben~1i! lk beweer dRt drockenacbap
toenee
t. en WH! zou Ilch Ileene opde E.lpreu nIet altijd e ...en gelukkt
lis In de natuurQtfenn!1"en getr<'osteo pm dit te keereo I Ma:ar lDen
hjke, consequeote
doortrekJuog
va Ileoe eens jl"eko- verheze
tocb OIet
t bet 001l dat oOIe bevGI~g
zen politIeke rlgtlDg
I
!<ler vermeercerd
18,
ooral duor vreemdehnjren
Itlt
'Ve belenn
nu een tiJd waan~ Ide Taalkwestie
nlle deelen der wer Id, eD dRt naar eVtlnredlgli~ld
een hoofdrol speelt
De Afnkaan~e,
of, zoo men
de dronkenscbRp
nu ~~L ID grootere mate gevondeD
WIl, de Hollll.Udsche TBIII zal de ta llJo dIe burgerwordt dlln biJ twmtl
J!lM Ileleden W88
rtllt becltten. :al en ",oei ,,~,
ter
Jl dallrnl\W!t de
Mllar heeft de Pro
or dan DIets bt'llpeurd nn de
Engelscbe jZ"ednld nl worden
lo die 1 jl"e~st hebben de toeoemlnj.'
VIlO ande Il zonden
om w biJ name te
koloDIAle bladen zicb tIltgelateJl
lt dat oOll"}Junt I noemen,
de hOHen I de oneerliJkheId,
de lellgl8n,
kan men DIet andpl"S dan het edel
tej!"tvAArdl!ft! enz
StllR.n UJ DIet I
alle opzlgten
met de tOeiJ
Itrnen
van eeo Volkutml, Zuid-jWikaan,
Milld«- I m,;llde dronk"llscbnp
op dezelfde hJn'
en waaro:
burger G,tutge, eo! , wBardeereD
II la OIet m"er I wordt onn ruulltell"en
k OI~t b-puld
!!"ucbreven?
dan biHIJk dat de overgroote meer érheld dl!8 volke I HIPT 18 l< ch lJlet Vlln atillheid ~prake en zeg miJ b
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bladen geeehreYeo
In bun etgen
aal
En 1lt'60 lIJn die Zich Diet acb Idlg milkeD Mo de geoOf'md
ventandall
Engelscbmlln
IiII er let8 10nreiltvAArdlgll I zonden, dat bet dan n•• t deu boereerder, deo hl!drie~
ID lien als de bewooerll "an ZUld- (T1kn even II"~
Iler, den leugeoaar,
e~J, bewee~t ZIJ'" gekozeoe zoobun tlal tot llndawl
WIllen verbef ~ h"bo.,D, als de I den te verlaten'
Ik vraag daD waarom Al IDIjO'
Fr&l18Cben ID Canada
onthoudmg
Tan deo tWIJn den dronkaard"l'&o
zIJn
Ter8jlt be"elen'
dan ook veleo~
Zwd I\fnka,
wlJ,dnllken
epeeoen
GIJ zult
bemerlieo
h
ut wtslulteod
Holiandsche
bilIden
t van bestaan I m .. er men redene ..rt, ~oe me r men de zotheId ~
bebhéD
lo de Kolollle zou mea Il
kuooen hr-ItTlJ'e Profeeeor 8
be+Pfurl
peQ dat de couranteD half UI het EogrJac:h eD half 10
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