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UlIiION
~ O} !1·p.LI,lE f'

L lJ N.
l'ItAILDBN81' WELLINGTON.: '.

II <' S'oomboo'mll.'lt,cl.apP~J "UlHON"
(91l.l.11f IT Il' R.II).

De "~oi)n,hn(rt,," dSl.cr ;\1"at.ch1'I'l'lj ..ertr- L
keD .&11 Kaar,ta I na.·f

ENGELA.ND,
• ia MA 1)!':lKA, om deu Ilo«eNJD DINGfl'').\G, IS
It 5'1'. HELKfU eu ASORNS10N '.'AAol~-
IIIIJli.. .. op bel?flal<le tussohe .. ,ij4e". .. .
0... de Veerlilen Dagen wn }!}xtra Root ta ..

.,he.' ·le Kaatboot.en in. ,
AMGLJAN. K~1?~.OW!lJ, 211No.,~mber.
SPARTAN, Kapt, fh,APU, [, December.
MOOR. KApt CAIN£tI. 19 Dee,
PRETORIA. ILapt:. BAIPII.I~t 2 Ja'" 1883•.
1\H I; IU: .UisT +14 \ KNS t~N i\ rf.\l.

Vertrekken &ij .wEK~UJKS, na aankom.t
VIIn iedere Stoomboot vl\n lt:nlel:lnli.
Retourkaartje8 wordtlIl nitgeroikt tegen ver-

..,inderde Prijzen.
Vix?r V raeht of P8~ doe men ol\nsoek bij

oe "\}aion" MaatRchllppij. .
._ 1'IIOS. 1<; FULLER,

Direkteur.Gencrtuil voor Zuid·Afriia.

i

I

KL~INAU".
l'aa;rclml.A ..&. -in het ···PuitaCbe

1

.Ij~u:iteJlU'l'1rwh· ~

30 Eerste Klas Potbergsche Eze))" Ge-
leerd en 0ngeleerd, van 2 tot 4 jaren
oud, .

20 Fraaije Potberp'che Paarden, Ge-
leerd en 0ngeleeid, van 2 tot 5 jaat
oud .

TEIl. PLAATSE

. '~RAASGAT, "
1 Kar i i 20
2 Ploegen i i 2 ~ob.OPDen

1 LC't Riet~ 1
1 Z"eep; 1
1 Waterk' 1
1 Kruiwaaen 3
S Pikken l i 9
1 Vleescbbali~ 2
6 Vorken I I K~ukflng1e~~Ijj~ha

De teVeldstaand
.- - \ étaande

Koorn
Haver

Ververschingen
. zelf van te ",.1......

Of'

WOENSDAG, 29 NOVEMBER,
. ZULLEN Bovengemelde Ezels en Paa~

Publiek worden verkooht nit de Markt-
kraal. .

Zij sullen 1-eke.. present zijn, en zIJn ~
kocbt en met ~rg opgebragt door deo wel~
kenden '

E. C. Ht\.MMAN, I

.. LOSSE', COEIJERE
. . . iI'.' ..'

e .WdjUigt.oD~ 15 Nov. 1882, ,
, . .\

J, FRED. PENTZ I; CO" Afslagers. :---_ .._._-.-_..~---_._------+-
zi,ch

~.

PUBLIEKE VERKOOPING'
JIL. . .

~

en Hokken'
erkoopich, van SC.HA.PEN en BOK-

Ileal' BUVIUII8T11, Tod!'
November gead.,erteerd, al_________ -=_=-:-c-=-~' -

STQ9MBOOTMAATSCHAPPIJ
. "U N I,O N.'! .

8ERIGT AAN 'CONSfGNÉ'S.

. . VAN

Slagtschapen enGeiteB
'D'UR,BANVILLE,

OPV OORTA AN sullen geen goodereu wQrden
afgeleverd door de Ollt~beping8 Agenten

ner i\laatscbappij, sonder inlevering Ton de
'. ol Bills of Lading; "die'<rroogtijdig moet.eb wor·

den in~cdiend. :
cl Bills of LAding" voor goederen op order

..eeon.igneerd moeten ingediend worden ten
kantere der Maatschappij al. tot hiertoe. .

T, E. FULf,BR.
Algemeen betJtierder voor Znid Afrika.

Kaapetarl, 21 Jnnij 1882.

12den

Ve.tkOOlthlg
NGSDAG.

U.IOI\oI!.D.IIIL,u.gA AANST.

SOHATriN G VAN
IN D' .KAAPSCHE

1

TEN IjERS, als
.omslag gemerkt

Kantore worden .

DONDERDAGA.S., 30 DEZER.OP EN EEN TROEP VAN
. 700 Groote Zware Scha~n

EN '

do. Bokkén,
I

Die in Vette conditie ter Markt: ~jn'
gebragt door den Heer J.VAN KUI~EN-
BUnG, zal als boven worden Verkocht,
door i • :

J. J. HOFMEYR & 2.0(J)N,
__AFSLAGER'. '$

Tenders voor Aandeelen,
In den Boedel van Wijlen HEND:km

REGTER. !

WEGGEL
Twee Struis

TUSSCHEiN de 9 en 10 Q1'laAlllaeno~d, van
dePlaata :"VISSERSHO KOEBERG.

Die den. O~derge~kende, don heer P. F.
LINDENBItRG.te Durban, wnar de Vogels
zich be.,indeo: zal beloond WOII·UHn.

P-IADER ei; oe, in8trao-"
onl: ..A"I_n . hebbende •. I~lleo c!p

Verkoopiog houden Ya

300 Do.
Jr. & Go.,

_r-- __ ......;...,-.__ ~_+----+------------.~~--if---+----

elen Wées~"",.~Naar Mosselbaai. Kowie en Oost Londen.
.- '1 )E Kon. Mnalatoomboot

j GE rtMA;\, R. A. LIJGH.
H.N.fL Gezagvoerder, zal ala
boven vertrekke" op ZondAg,

26 No.ember. bij llt't aanbreken van· den dng.
Pa_giers gdievell RR u boord te gaan nail de
Oostkllai (Alfred nok) 's avollfls te voren.

Voor VrHcbt of PlIl'sal{e verV(Jt'ge men aticb
bij de Stoombootmaatscbappij "Ullioll."
--~-- ------------ --- - ._--- ----

' ..

VERKOOPI•
immel RniD!I,3 jaren oud •.,oJ.

gedresseerd
AAL"OIlIA.nIPnll·'A Ruin •• goede vracht·

-beide rijpaarden

KENNISGE: .. ---I
'I I

WILJUAM CH RISTlA N
M.D., is beden ala ()~}<;L-

GENOOT:inmijnGENEES DIG I!: PRAK-
TIJK. .1

: • JO
Kaap,stad,

16 Nbvember 1882 .

I, ----
l1EN,DERS, te worden ingezonden RTQ~den

. beer H. J. ZOEl!, prokureur, No .. 11,
Kasteelstraat, znllen worden iugewacht tó~ 12
uur 'H middag:s op 30 dezer, voor de volgende
Aandeel n :

15 Koloniale Brandassurantie Maatschappij,
2 Zuid Afrik!a.a.nscheBank, .
10 Paarlscha Brandassurantie' en Trust-

maatschappij, •.
15 Kaap de Goede Hoop Zeea88ur~tie

Maatschappij, • :
1 Algemeene Boedel en Weeskamer. !

M. G. REGTEH.· .

Geb. VAN DI!H MI!ULlN,1 .

Executriee T.lt.
Kaaps tad, 20 Nov. 1882. :
- . -._--_.-------+--
Be~gt aan Kredite1lf~1I•.
In' den Boedel van W ijl~n

Hendrik Regter. :

ALLEN .lie iets vFln bovengemeldeu Bbedel
te vorderen hebben wordt \ ereecht 'bPD_

ne Rekeningen ill ~C sendeu nar, deu H~ H.
J, zosa, Prokureur, No. li, ICasteelstiraat,'
.óór of op 30 UEZEB,.

M. G. Rlt:GTER,
geb. VAN nER MEULEIf'.

Exocnt rice 'test.
K,lsp"t.lld, 20. Nov. ISS:!,

Naar Engeland en Antwerpen. 1 )lt: Kn-. Maalstoomboot
• . Ó, ANGL1AN, HlIIn

• OWEN, Gezagvoerder, p.al als
__ _ boven v.'rtrekken op Woens-

dag,;29 deur ten 4 ore n.m. PR8~iera gelieven
.aan boord te gaan aall d• .o08tkaal (Alfred Dok)
. niet later dan 3 Ilor n.m.

Voor V raoM of Passage .ervoege men zich
bij de 8toombootmaKtecbappij "Union."

. --i;":;E;geland via .adeira·

I·)E Kon. Mllalatoomboot
.- .' SPARTAN, H, E, Du·
_ PF.R, Geza~voerrler. ui ala

bo.,. vertrekken op lJiugsdl\:{,.') Deeembee,
teo " ure n.m, Pl\88lIgiers 1l~lieven aan boord
•te pan aAn de Oostkaai (Alfred !Jok) niet
laWlr dan ;3 aDr n.m. Op deu lelldag Zftl
geen ladiog worden aanger:omcll, .

Voor V raeht of PIl98age vervooge men sioh
bij de l::itoombootml\lltacbRppij ol Union."

op Veren
nieuw (voor 4. Paarden), .ot

D.Schip .. Iouisa Schilder."
Par,.iifi"A Olie

van don Kapitein]
!oi"HiAAn ........i , juist iets .,oor Boe·

jVV ...u.~.L1van WIt L K K

I

hoeveelheid Kett!~~n;

goed Kabelgaren
beid Touw, alle

-Fen
groottllo en

Omtrent
Een hoe

lengtc n
1 Lange Scbbenslad

dere artikeleu
bet bovengenee
in kleiue """·"D~.I""

de Veld kornet-
"j Ksmpebaai)

nri".",rnelden Boedel doen VeJ~KOODfm

bm,enlleI'nel~denUUI\lUW, des Insolvents Half
.4,,139 morgen en 425 YlelrJtaJllteroeeen.

len van het Dorp Sutherland,
H·..", ...... t.,., . Het is een .

Joor middel van Fon
geschikt voor

,landen onder
en gerie:fijk Woonhuis, twee
, Buitengebouwen, enz.
GOI1DBBm ••
2 Karren, 2 Ploegen, ~"''''''Jnj

Schatting
in de

Kaapscha

-i'.UiD-AFlal\A A.!'iSCH";
KOlHNKLIJKE MAILDIENST.r

bet Veldkornet-

De " OastleMail Packets" MtJiatschappij.

DE ~toombooteu dezer Linie vertrekken van
Kaapstl'd naar Londen om deo anderen

Dingsdag. via Madeira.. en Plymouth, te
Sint Heler,s en AscenClon Aanleggende op
bepaalde t cssobentijdeu- R~toor~aartje. wordon
uitgereikt t"g"n eeue verwmderlng V3n 10.per- r

cent. tusschea EDgeland en de KaapkoloDlc en I

~:~~' I EZELS I ....................!, EZELS III
Noy, 28,-CONW.AY CASTLE, Kapt. J, D.: OPDO'II'en~IULIIIIlOf1

JUFRJU, RN,K. . i . J,
Dcc 12.-WARWICK CASTLE, KItpt. J. C.: heur HENRY

ROBINSON. : bi d
Dec. 26.-GR.lNTULLY CASTLE. K~pt. C.I ~ le en

H. Y~NG. . : 70
1883. : In prachtige
J&I1. 9,-DRUMMOND CA~TLE, Kapt. E.! werk.

Joxss, R.N.R. ---~-i----1:""':"--------
ANDERSON ( MUlUSON.

Agenten.~.-----------------------~----~.
~ ETHOUW 0, op den 22.ten dezer, te Kaap"!
.U ~tad. door den WelEerw, beer A. J~
S'ITTLER, de heer JAN JACOBUS TBIU1UilCQ~

met AnA 1SUUNNA, jongste dochter van den!
heer DAlilBL JACOBU8Roux, van W oreester. I

_ tW n=z~i

--_.-_. ------._----- ~----gegeven
J. FULLER, }
W. A. CURREY,

M' A LAN. Afslager.
HIU~el van Adriaal1 Johan

Dr. BERK8 T. HUTCHINSON,L.Re.S.,
'T'andmeester,

:! NLEUWESTRAAT,

Hl<;J!:]'''f :lliJn.Praktijk hcrvut, en kan a.qs ge-
woonlijk Geconaulteerd wordeli met

betrekkiug tot alle operatien ill de Modeene
Tandheelkunde,

.C.g zullen de bee1'CD
voor rekening van deo
.. Broaland." te Koop

hebben vrij-
Distrikten

bedrag voor

-- .---.-. --~_._-_ ..._- -----_.-i

deu ID~olveD
--~--~--------~~------~

iVissel·. STELLENllO~;)CHE MUNICIL'AIJ'.PEIT,

PUT EN RESERVOiR.'LEZELS,
en geschikt .,oor eenig

(vVATER\\'ERKEN).
men hierbo-
beeft van
Sebapen e~

Mnnicipalireit sk autoor,
Seellenbosch, :!l .vov , 1882.

TENDERS z.nllcn LOll dezen Ka.nture worden
ingewawacht tfit op V, ijdag, dell l ódeu dag

n.n Uecember lt'82, ten I:! UDr, voorihet ma-
ken van een overdekt Heserv oir en" Intake"
Pot, nabij Stellenbosch.

Teekeningen liggen op en n a (leo 27steu dag
van November 188~, ter bczlgtigin\( ten dezen
Kantore, alwaar ook kopijen ua spe cifiea,
ties te verk,.ijJ{eu zijn, tegell betaling vall
zeven shillings VQOf" elk exemplaar. Ue Ten-
ders moeten gpmerkt zijn : "1'tmders voor:Re-
servoir en .. intake··Put."

D'J laagste of eelJige Tender zal niet nood·
zakelijk aaDgenorneu worden.

G. MONTGOMERY WALKER,
Prokureur, em:..

becrE'Laris van de Nellen bq_s~che
Mnnicipaliteit. .

1.... IUlNlnhA.f. TWEE DONItER
E EZELS. rain. pm-

• onlangs beslagen. Zij
de~llbE~r:TOJlJAa Louw. van Poreé-
t"aI'fO.~~Utlcrll, district Milimeabary,

uit den V rij_tut, ge-
Gooallf, iD dieost un

Roux. SchDtmeestoen en
niendelijk .,enoch~,

en kennis te geYeD aan
LI Roux, Paarl, IlUlleDde

gedrage'i word~n.
P. A. LI ROUX.

~n ~os8e Goederen, bestaande
.&.I\J ...... e£.. , •• gereedschap, ~nz., enz., zullen

zal gegeven·w

ook de na-
stellen heb-

'UVlll:l"U.te,voor het
zullen teeke-

ke voltooijing
den bepaalden

BENOODIGD

-
kunnen op

. . VOOK de Barkly-Oust !"chool, EENE GOU.
. niet de laa -I, VEHl'ANTE, hckwaam iu bet Hol1anrl ..eh.

g : Engdsch, HalltlWI,rk 'II MU:liek, voor bet 8a.t ...
te nemen. i ris <:lil T'ichtig pond, (£1-10) per Jaar. Indien

i mOb"".! b:, \'Oor t.e leggen ecu "Elementary
! Teach!:l s·, ChLific..al.,

': oor M~O;ziukwordt eAlm betaald, en Appli.
catles zulleo ontvaD~1t worden Lot 1 Jan. l~S

H. B. VENTVR, V.D_~I., •._".~.~S:::~d~:";,k~~:::~l

~l<1a~:::nt wordt gewijd
Qm-tPli\..,,~ en verkbOpen van

anderen geschiedt. biermede kelln.II!2EIVln
beeft gemaakt om van af ) ueoerllD43r

Al't'laAl,d ;.:tdArAft ... ",..~",n.lvau lot 8 our T.m. deze Markt De!lCbllltD~r
ee~ig 8óort .:Producten.

voo~ de Poolieke Kantoren zal

HK.



DJU02'U.
D. W.Bd..le Heer~D

&VL 8uLO.O.~ L.W.V •• Vqonitter.
I.A. Boaan.oJr. IH. K. ~DOOJ.D.
J. L. N• .saowlf.· L.P. CAQTIIf.
W. G. AJrou.oJf. R. R. AU.UL

'-J.A. BUD. " W. Mu ...

AUD1'b1J&D.;·
De Heereu

B. "Alt lWu .... en lt G. AII"IILlIf8. derIijk
Aa.. llal .rQ4. lanipn

-. T..,. Mt •• "'hrea ft. O.loeftnde en KoI,,.llcte:r Verder
OtecIer. tele. Beh.de 0' VerI!" doo, Br.a •. I'_..I_
lUeik_ •• den •• nlf.D...... lePD d. Jugale tui_ ...... __
ftD, .a ~t.II ••• a.idd.lijk .'.,wogeu ~a 196 Sabapea

s AMeellaa l'n8t. 11 lIai_1a
V.oor ... Ad•• aia&nr-n "q Bea.. ,.... n. Boed.I, ! ......den

.. ..d •.re P••den. ala Kzeeut.uren,. Curatona, 4 Koeijeo,

.... iaietnteun, VoOgA.. of ""eDleli. Voo'w...... . WageD" Tai,. Dried1lbbele, Dub.' '-:':!':.ruJ.-6ptciaJ~ .. bik~Dgen ~ die url.Dgd, bele-, eo .....,~..,,_Voor PIoepa, finaa-oor_
' BoetcnaDtoor: 8t. o."lIe.t, .. ,. x..ap.'ld" Kn aten. eOI.

. I_rare.: 9 ".m. tot • n.ni. ~ ......... worden UDg8bod8D.
.l...tar~n door de ,.h...'e· Koloaie b"n fn in den F.,J. BROERS,

Vrij.taat. Raoig Carator.
1882.

ph a n, Afslager.

Zonder eenige sympathie te gevoelen met
de trek boeren in Ternouland, en zonder op
die noodzakelijkheid te letten 001 een breede
strook land tnsscben Busutoland en Kafter_
IRDd te laten,.waar in ons blad herhaaldelijk
op ge"ezen 18, '-81 men toch moeten el'kelJ.
DeD dat' slechts iemand die, zooala een
schrijver in de Watc.1tman zegt, 'u Il)eer om
hat b~lang der Naturellen dan der ..Kolonis.
t,·" geeft,," het kan goedkeoren dát 'an het
land door oproeri~ opperboofden ala Uecelo
Dalasilt> en StOk"e, en door hun even oproe'
riKS volgelingen geru.imd, twee-derde aan
die oproerlingen wordt teruggeven. Even-
min lijkt bet ons, met bet OOg op de groote
magt die de Roomscbe kerk OVer de gemoe-
deren baler leden uitoefeDt, bijzonder l'II.ad.
Mam om in TembulaDd een prachtige
schoalpiRats VOOr een Roomsche zendil}(:
te bestemmen. Wat de regten .(á~
G!lngelizwe op het land in k"estie
betreft, die zijn wel teil deele zeer t"ijfel.
acbtig, eu ten deele ontkonnen "ij niet dat
de omstaDdigheden desnoOds toelaten om

het Journal met het oog zoo als de trekboeren wille~, ze te ignoi-ere~
der j.qr~ 811 e toejuiohing op groDd VRnde schade door de Kolooie bij

deel Ylef, II dtli, er een sterk deo opstand der Telubn'8 geleden, Waar bij,
n~u·.c,n:', da' boere~. ~l!e bescberm. al~nsprakelijk Voor zon zijn als dien opstand

(n~teo ala ZIJ, Ketergd door I niet belet hebbendt>. Toch lijkt 008 '-UIt
•.•0£" ... '"'' ..... ''' diefstallen, .0nHijds de wet alles behalve verstandig, "ant Gangali,.we

handen nemen I" Dat zoo en de onmiddellijk: 'nln hem afhankelijke
verkeerd zilh, "!lot geen Tembu's :tijn, om .. elk. reden dan ook,
de wet in ;eigen bandeD trou" gebleven op een o~genblik dat zij,
wel zouden ~ij uit het ge- door in opstRnd te raken, de beEwlU"eOder
VaD B~iley t~t de gevolg. Kolooie zeer hl\dden kouneu vermeerderen,

dat bet Voor ~. Afrika eeu eu daar dient behoorlijk dank Voor vergoI-
root gewigt is of niet aan die den. MUM Glln~elizwe is Wilt men op zijo
di!', al. ill gren~istricteu en oud K!U&ps~huoemt eeu ., l"esnavele kerel,"

tn~J8qllen een diefachtike bevolking el' roet geen 'Natnrellen-opperhoofd is he~
bezwaren te ka~pen hehbeD gemakkelijker om tot eeu. behoorlijke schik-

Diet kent,/grooter ragt kiug over laod3laken te kOIDt:tn.
moet "ord~n toegekend

~1~~DlIle "etten hun toestaan.
.Nataflsl . blanke zal ""egloopen als

£ geroepen wan·~8tlr hij weet
. geval V"11 onthoorzaam.

een lading rkhagel tt

DB PAA.BLBCH&.._ ,
lrat .t... natie eaTrUbi~kiwr

l Wtaelijte Pr'mcie Bank ~bollw.

; Opgerigt Ikn uu,.. Oclober 1~i'3.;

KAPITAAL £40000~
--:---

JH.aCTIV ••• :
De \Vel-Bdde b.... J.l. ALBlftlJ •• Voorlitter.

De Wel.Kdel. beereo
1J ,j,Ula7UIf I A J Roos,
• G RnIl:r, B P DV PLaara,
DO Boau. JF MAhl';
D JU.uI', A PIU, F. A. BIRB8T.

UUDDDABTDUlrl.
. A ANZOBKIN 1'OOt' de Versekering vu Lee.
. -.Li.. ru VUlpof legr••• rli..s of tehade door

BraIId lallen d.ijl.s ollt"lnll"n en PoliMeDail.
rr.jln "orden op "eer ...oordrelilf~ ferlDe".

DU8'lJ)BP AllT&If.Blnl;
Voor cl. Amiai.'l'&Iie eli heredderinlf 'l'e

BoNeIa ell ... de. .igendolll, al, Leealearea.
Cara'OftD, .Bedde,.., .. Voogd ... of Ag~Jllell. op... u..,.. late .oor ... rd~D. '

Be_Dingen toegts' .. n op Eente VerbaDd v&oV... ,oed.
, Dirtc&eare. komeo trlcel' WoeDada, bijefD
,_, lilei.Ïgbeden. '"

I. J. DI VILLIERS' '
Srcre'.ris.

l. P. H. v. D. POlL.
Preside n I.

" .. J. .A. Bu, Vice-
. Preaident... .. ' J. C. HO"M"Yk,

" " J. J. HOFbYa.
" " W. S. D.uru,
II " ' P.lUL Da VILLlUIJ,
" " G. J. DB KOIl~,:
" " .J. C. WESsELS,
" CBS. T. VOl.

opnameo.
k"estie r

Wij gevoelen Yolstrokt geen roeping om iete
tegoll de aitspraale vao het Hooge Gereg/shof
in zake Jeu heer McUombie I.e Eeggeo, en wij
zijn het geheel eeos met deo HoufJregter dd
dagbladachrijvers er uiet voor r.ijn om iDpar.
tieldiere &aleen vaa publieke perIOnen den
n608 te steken, Maar wat Wij toch niet kan-
nen ven"ijg8tl i. dat "'U men "jobbery"
noemt nooit aan het licht Jcao jcomen als men
nittt somtijds vraag$ wie X lijn ."ager of Y
lijo ueef ia, eo d.t er hier aan de Kaap n.
en dan aaD " jobbery" geduo wordt, "ie r.al
dat ontleeonen? Er lijn laudell oos bekend
"aar heL voor iemand i~ de poeitie ....n deo
heer Attridge een bepaald nadeel lIOn zijn om
iemand in de poaitie "an den beer OeH tot
z"ager te bebben, eo "aarom ? Omdat de
lpoor"egz"ager er op ait r.on zijn o'Q lijD
botelzwager "lie lean~ te benemen om aan deo
spoorweg iet I in zijn vak te doen te krijgen,
ten einde hij, de spoorweg&'"ager, in geenerlei
...erdenlciug zoo komen .Iln zijn betrekkingen
.Joor mid,I.1 .....0 zijn ambtelijkl'1I in"loed "oort.
te helpen. Dat m~ge voor hOl.elzwagers Diet
prettig zijn, maar wij Voor 0118 sondee niet.
jammer zijn lOl de Kaap tot die landen be.
boorde.

UNION BANK,
ST. GEORGfSTRAAT, KAAPSTAD.,

!
I·

I Ï)EVESETIGD IN 1847)
'f EZK Baoistaat Renten toe tegen
i., ~ percent per jaar op de vlot-

tende Balanaen Oer dilIerente Inleg-
gen van niet minder dan £100 -in elie
.maand, en op Vaate Deposita tegen
een ~ef, dat bij -aan~ te verne.
men 1& .

De Bank diBkonteert dagelijks ge-
~robeerd papier, koopt en verkOO.pt
BuitenlandaChe Traites en Wiaaelbne.
't'eD, geeft Voorschotten op \' ersche-
pingen van Producten, reikt Krediet-
lIrieven uit' voor het verkoopen van
Jadinnn. enz., en doet alle soorten
ftIl &nkierswerk.

AGENTEN TE ~NDÉN: .
,AT·!J'lfOB BAlIK, LOTlIBUB.Y.

ALEXANDER .BRoWN, KIIIier.

"
O. w. STEunER,
S. V. HOFMau.

DE KOCK,
Seoretaria.

UU1~IJ.p, gedateerd I Oeto-
ODIIl«lllnalLJtlvolgens de balli.

Acte. l{edatM!rd ~

. Boedel
:Akte 'ho o..e.ol&OIDlt, gedateerd. 9 Maart
i 1~; iDplijCd bij Acte nO Parlemen.

No. 81 Y&II 1881.

, KAatI~&.&Z.,£,se,OOO h. 34.

De komat vaD Dr. JO':lkmao Daar luid Afrika
is orur nit-erst aangenaam, en naast hotgeen
Prof. Harting van hem meldt meenen wij dit te
mogen r.eggeo dat wij,lOOals wij het Nederland-
acbe "olk kenoeo,geen oogenbltk t"ijfelen of de
alge9'8&rdigde der Ne<J. Z. A. VerOOtli!{iog
komt lae~geeo lUIdere bedoeliugeo dan om met
eigen oogen "&ar te nemen eu, Zonder te deo-
ken aao bet maken vaD propaganda in eenigen
SiD, te "e~n te komeo hoe Holland bet best er
in slage. nu om de Z. A. Repo bliek en bet
.olk van Zuid Afrika yoordeel te' doen. Hij
sal intUlIOheo lijn DOgen goed moeten open'"
honden eo, eveuzeer .la een Alpeorei&iger ~
dnizeling, r.oo in dit werelddeel t.egeo het ver.
dwijnen Y80 allerlei illuaiëo bestand moeten
zijn. Niet dal "ij Afrikaoers bij keooiamaking
tegeo"alleo, maar er behoort groote 8cherpzin-
nigheid eo teYeos bezadigdheid toe om een vol"
da~ men Illechte bij ge.rDchte en oit boeken
.keilt te utten; en reeds, de zillsnede io Prof.
HartiDg's briel over de beereo Kruger en Joo-
bert to?nl hoe "ei nig zells die Hollaoders die
iD oos laod het meest belang at.ellea. van den
"&ren .tanJ der aken alhier begrip hebbeD.

\'oor Iae& Ad~ Y&D Eigendommen ea
I BoedeI., ar. Bncn.tea,..... Adminiatratea.
! ND, V~ Cara&ontDeo AgenteD.

DBECTEt1RD:
De WeI.BeI •• Beer P. J. KOTZE.

VOOI'IiUer.
. De lV1II·EdeIe Hee,....
U. I.. BBDD, I J. R. RIID.
3. P. WICIlT, F. F. RUTJI1UOORD,
T. W42'11OJI, F. J. B. W"'GUlUW,

A.VDIT.Bl1UN:
De WilI.BeWe BeereD .

Xcau.... IJ. J. BOFxaul.
W. A,. -waRn, SecretarÏ8.

Gebeaweo ... 'kamer, ~
I.dder~ 'Kaapatad_----------------

"c- .

~' '

PaRllnIlttrBTZH OP .MORG!!..". - Groote Kerk:
" morll'ene, Jir. Kutlá. Enjlllleeb, I)r. Ko~, "

'1l8!rollleQ. .'oods, ')t. St"ijtler. - Nieuwe Kerk: '11 morjlen.,
n'I~"ndlrD&lIrOlela Hl. Lae.boff, 'I amodl, dO.-Zeepllnt, 0.. Sttoijtler,

-PIlJMlndorp, '.'morgene, Eerw. Smeer, 'e ",oDd ••
di"'. ,
DaoooTL- WegBna de dl'OOjftein de ba on nn

FlUdrbarj; lijn de lDe_te boere .. OMr bet .eld t_
achen Za,kriYier en Carn.uou ."rtrok.ba, "lIAr
goede r8jrena genU.u lijD.

LIT waL.-De ,erkoofÏnll door de beereD Malu Ino.me" tao IIchapen en bakkeo Toor rekeniDg na
den heer &U8I'ID~r,lfeadnr!eerd foor Maandag,
~ de.." .. 1Di~,piaau .ind~D.-Zie ~.

DR. Y.oRDAG._IJI de P~ 1I0lllt een laoofdan_i-
te,r .. ZoocMtratréineaen •• rdere .bbadlaclae.DlI
".., ia .. kenDea "0....' '~ ....n dat er mw.

• ~_LI··"'L·..t ....... _..&..JIl -I ~JD _ID_,.-,,_
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'OOR VOER,
KAAPSCHE

AFDEELIN GSRAAD.
d H '1'ENDERa, ala Zood~nig op den omslag
en eet:l g~m8l!kt, zullen ten de7.en KanLore

\JllllOte18 L~:JUllll4,U)lren gehoord 'worden. JDge!'Wacht, tot Il uur 'a morgana,

LiqtUdat;o~q ~ Op DIIJsd&:" .Ii D~lIher,
VOO-i.n LIVUD YU Bn

der,~' ' BESTE HAV.ERSTROO,
zIjn te wordeD, "'ge.~Yerd 10."de v~lgen~~hoe.

l"ot'(l~r~~n be- veelheden,'''' a) beDoodi~ a.ullen liJD,op
de ondergemelde Weg.StatIOD8 :_

Koeberg ",. .•• '" 20,800 Ih.
Duikervl*,i '" 20,000
Durbanville ... 20,000 IJ

12de ~ijl, Maitland"eg... 20,000 ::
Zouttlvler 144,000 "
Mowbl'RY . .. . . . . " ] 76,000

te maken Dieprivier . " ... ... 20,000::
1868 ten MAn kart Voor alles of een gedeelte Ten.
mits' dat d~ren.· .. Aftevering te geschieden (lOgen.

k blikkelijk na de' aanname der 'reDder, en ~
"!'. eu- worden voltooid Vóór of op SO April ]888.
ZIJ ge- 0 I
Co 4 • P aet,CJfe<Uite\lretlJ en n "n-
in ieder C. LIND,

8ecretarÏ8 .
Kantoor van den Afd<,elingsrsad,

No. 60 Adclerleyatl'8llt,

-r- ~~~~~~t3~-N_ov_._1_8_82_ .. _
Koluniale i'\ eesx :UIlf'1' CII Trus:

~;Iaéltscha PP) .

, D~ HBB:n. , .

G•. MONIGOM£RY, WAlKER, I
Pn.brer.r •.lWaria .. TraDtIpo~rret
<8 lf l;. ll.-t 'N B O'g C'il' i

UlnJ!IIO OPB,fI'
,_ '~ • " 'o :>- _" !

D'li Ondergdeekeod. i. voorDt'qJe08, hur
, Wi,telaak op &epoo,en Verkoopt Dilui~
, .... URI-och&eo V~rraad .

Parijsstlie ~Iodeartjkelelll
TIf9- Mi Yerminderitlg van

.2ó p -lt'ReE N '1.'
lp ft 'ri.iatJe- Prijft., tlle.p lf tier jr-
, 'ikeJ 1e.:,.lIe lij.~f.er.&.

Ll(JWlctat*>rEm KI~ml"l!tigd worden.i voordat andere
af te doen ~n aanzien van •.n.LI ....,..

Londenschen rAgent en der I"aIlJSVaaJtJCLIeJt Uitverkoopen
J

ijzen" van hun
UM'SSUBL:

!
' I ZWA

MAD AME TRIES, .Klllineen
"~lXA8TDLsTBAAT; ...,.------lt-'''"''''''"''"''--. _."

-1I01I VJR D~ Al>DERLEYSTiA.A.T.

-1ÏITVBR-KOOPIN~-'-

. MA.LH~SBURY

EXECUTEURSKAMER.
i I

!--la deu &.deI: nn "ijlen CuBIITWf ALB.
MA-SIlO•• -GROOTSTE

VAN

TAPIJTEN,
N EN

,TENDERS" \'001' een Aandeel in de ~almt'8.
. bury Biecu&ellrabmer en VOOgdIJ.Maat-
80happij wordeD hiermede verzocht tot den
aO.&eD DEZER.

<. A. G. WATERMEIJER, Sec.,
.KucQteur Datief.

Mal_bury, 16NO\'. 1882.

._,.,....,li Hl
,,.i'

AldeeliqlrUd, llaImesbul'1,
16 NOfllmbel' 1.882.

H. J. ZOER, i

,:.'".,_, 1otari.8DT. PllHIIJOP1me~~pnIJl\
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~• .,.hulcl, hoe., ia deD 0._ tijd O'f" cl. lUk,
WeM ~&" plutIl hii op mijn uboinc 811 ur':
..Bowrt..u.... .,c.~-Gorr.. poDd~t t LeM DOlf ....
.ija bn"f O'f", .n OOk d.n QY•• , 'ea ik twijfel ....
OCJpnWUr of '"I' .... , Q~ clwali... ia_o, eD er'"
BeD CIat elj ne _ter sOudt JtN.udeld hebbec"
te .wi .... " l(MIl • ~ wijalieid lOll tija ~.
,_-.0r4ea. Doch ~ gij h.t niet ,eclMD h.'" 100,
moe* ik • ook "ferder uit d.. cbooa laei,.., lil
, awe 'f!IIIeD beaatwoord.n. Git nugt: ..Tot -- '
eer ja mell 'fl'Oliill: 'III deD ,"jD. eo \ot ,ne. _.
J.ch& _.--MijD alfhroord 11: l>e Hear bMft'
allee r,wroolat om ~jlll sel,. wil, U, &ot Zi~ i
heerlijkheid. Hij heeft all.. a-chapea (dal ook_
.n}attok eli.a gij -nrfoeit) tot .. rhaerlijJdw ..,..
ZiJ_o DU.. LMlq eeDI mijD brief o,er, e. siJ.
.alt tien dal Ohryeo&omUl (ni.t Bo"f8D9al.ijer) W
hed_ld beeft, ni.' op dN! matiKeD drinUr, ....
w.l op do dronbaN di. ticlt un d.. druk '.
Wl\eD pM. Be' ja MOe "fermADinc en lfMa ......
...,. t.ltnftiDtt .D,..., ""100 ala gij het _u.ft .
t. a.,....,. De Heer b..,ft ona met d... tra"
nnerd, .n wederkeerig kunnen wij hem door a.-
~l..,. nreerea. Maar, !l'ij ,rug' 'fmer, .. of ik
Dle' wee' dat wija 4eD meDlCh 'rijk, .wrk .n bOOl-
moedig maoakt; .. Neen Idat beb ik Dooit geY8\eD,
~. m~' etUIbe~en.nen dal gij mij durill nr "feo~'
lilt 10 ondernncling, die de belus leerm ... t.r Jl.
Nie' op den meoecb, niet op den matilreo drinker, maar
wel op den oomltDlCh, .0 den droDkaard il h.' na
toepMIÏDg. B':Ibt gij ooit al TIUIeeDeD _tigen
driilker gehoord die tich eeD'fan bo'f8DItaand....
J .... appeD )aeeft toejfeeigend P Mur wel ftD d_
door drank bedwelmd.D dronkurd. la integendeel
aw meede "feDtoepulÏDI( op een ieder die .nin
,,,bruikt: hot gelakkig clan, dat ook de•• aw. beo
w:.ring onjl8jlTOndis. Maar gij beroept u op deD
bijbel, welaan daD: ToODt!l~ mij b.t bijbe~
un .YeD alechaSlllllfenoo ppen, eo ik .. Ill W
onbijbeleche !IAntoonen; tooat mij -.,erder uw fODU-
ment un yolff.na deo bijbel, wurop gij rUIt, .n ik
aal Il h.l miJne .tooneD. '9ij stift 'f.rder: .. lnatea
'f1Ulrut .n vrede hij JelUI te _kea, gaat d.londur
op rtunl Mft Bo_WJlUJfj.,., eo neemt den drank ...
OlD YTolijk te w.)rden." Had jlij ook hier .et'"
,eopend oDjt lI'elelen, gij soudt niet jl.l.llto h.b-
ben, u r'tJlItI V"" Bo_VlIlkijtr." mur wtl.,.,...-!'-.,.,., eli HI"ffII1IAirtg lHI7l CAry_OIIlIU ;" en ook
bler herhaal ik: TOODmij .00 gij kaDt beLoDbijbel-
lelle hierin aIUI, eo ik aal u het bijbeleche untooDeII,
tn u 'fan uwe dwaling.onrtuigen, aao gij er nor 'fat-
baar ,oor lijt. ZOO de Heere JelUI thana ligcbam.Ujk
op aard. lOudé we.. n, .ne lOUHem lOet een r~
geweten kaDnen 'Olg.D, ae "foors'.ander. "D ma....
laeid, of de afecbdell .n nraobten "f~ d. goede
pnD Ooda' Met welk ge,oeI in het hart kunt aij
undueo lW! lijn. tafel, waarop de door a ve1'llCh&eD
tn deo 1D1t"lch ,.erontrelnigenden drAnk prijkt, die
ODafteheidbaar il ·.. rbondeD ,an een DOler beilÏle
eacramellteD l-llDe lult gij 11 daar ge'foeleu waar' gij
aan de eeD. lijd •• ie" den beker der daDkaea'iDIr
waauao JelUI ~lt gll~d beeft: .. Drinkt -&lIen
durait;" en II&D de 'Ddere tijde het oog "ftltigi op 't
hl_uwe IiDtje, dst waarlChuwt en legt: u Ilrinkt <

ni.~ I opdat gij u"e dare belofte Diet .. rbreekt."-
ED aal ik Dog ....rder _gaaneo nag.n: Hoe IDlt gij, elie
ala attebaNers onder eede beloofd hebt, geeDdrank ..

All ieder .toker lallen geb.ruiken, eeDmAalmet Bem. aaDdtten, wu-
neer bij met de ZiioeD op nieuw aal drinken ,an a.
naobt del .njDáob 1 0 I mijn ,rieDd I Weak
. eer gij .. rder gu.~, eo toela u.. h'eD aan dauelfd.
woord waarop gij a beroept.-MAAl' gij naagt "fer-
der: .. wie heeft Ifl'OOter IODde, de dad.r of 4t
raad_n t" Put Ifij het toe op mij ala sijDde a.
dader, dan moet. ik u op ni•• w terugwijlen our
mijn ,.origen bri~f, .. ggeode: Leest hem nOl ...
o.er totdat gij 'ferJlaat wilt lrij 1ee1t, eo 1Iwe nug
sal lich .. l'fe opl;olt8ll.- Vefl!'UlI mij,.u d... lla.
naag, nnde andere lijde te doen, namelijk" Wie
heeft Ifrooter Z'lnde, de Ortt/ImI.d.,., dit G'0iIM T..."..
lUr, dilt 'foorheen eeD matille drinker wu, doch aioh
Doder "ede'Yerb.:lnd geen drank te 111l1engebruik ..
behoor een tijdje ,oed houdt, eo eindelijk (!S;
meeT dan eOlDwoorheeld IW!toont) diw eed, ...
breekt, eo iD ~Iaala ,..~1'00 ,le ,.roeg ..r eeD .
drinker te bliJ'feD, sich .. IYen-'feD wep:e d. alg ..
heel" onthooding 'foor een rijd)_o deo drank"
buitan gut.-Ik naar 0: Wie heeft grooteT sonde,

Er wordt door hij die nn ..,n rrtlJtigtJfl dn""', eer.t .. o OIItAH11r
weinig weteb eo toeD een E«l""""'''', eD eindelijk een ~
In Eoge1eud l' ge:wordeo il, of lijn rMdeman, die )aem in

millioen ledeo. 'lijD eijldn kracbt beeft omgshaalcl. Illika ..
het in OOI1eud doen' Gij beroept u op God. woord, maat
600rt 'fan oobij- ik .rug u: wat prijst dat woord OOI aan 'fI-
midden gebo,..n -r!d'ng of matigMëd' Al«ebeele ontboodera '"

het ,Dik Liet word ..o, of de ~af6 dM bemela ti! gebruiken ter .....
UD di. 'fIIDden ge.er I, Op den Cleo80h te nrtrouweo, en

"lIIln",r.nn to\ een in menllCbelijke kracbt di8 ouderneminjl te wa-
_rtoe gen, of' teaegglln: w6ll' met.die b1aauwe lint jel,
Jebrtl4rt weg met ..lie uitOlrlijkheden, want die sullen

A~ mij ni~t terulf houdeo nn dit loode; het ja
blad nn. werk ,.an den meneeh die niebl Yltrm~ londer den

dllllrolDtrent ecbrijft. Be8r, en dal .. l.fdlt woord Jeil' mij: .. V8r'floekt
eeD «edicbt il de mao die op den m~oecb nrtroawt, 'eo

"fell KMIoten ,.Ieeseh tot lijnen arm atelt." ()a&rom lUl one
regele, die door een weg doen die ged~nkc.edeld en dit' lintj.., die aleohla·

uiterlijk djD, eD one 10VffIDdijlaao dell LIe..r ga,..n,
die ODealleen bewaren kAn eo wil. Daarom, Carrel-
poo~ent I lijt gij millCbien een lI'oede Tempelier, .n
drager nn dat "nd~TllCheidingat..ek&n, drug
dan het&81,.emet eer, opdat bet niet tegrin a ge-
tuijll!; eD ,Ic aal mij wenden tot Hltm di .. d. hartell
pr08ft, eD neigt "II ",aterb..keD. Ziet. gij op aw
lintje. en ti sal lien op Hem die Diet belchaamd
maakt die op Hem nrtrouwt, dil! mij tot hier&oe
heeft bewaard in Zijne liefde, en mij ook ,.erder :aal
!KowareD. Vertroaw gij op aw ,Jenootec:bap, .n ti

"aal 'femonwen op Rem die mijn ,..moaweD waardig
ia.--Hopende dat dit IIChrijYen mljD e 0'•

gl!,.oel ik mij Dog- dele saak weseR mlllf·-VerblijYe ik. -jf , .
ionlUjlt te nemeu •• Io:PlV~LKU&JL

plublje ,oor OD- _ Oodel' d=;:t;i-J'ke genlleo ,.an IIelfmoord, d,i.
onllurne ga ikned. 100 ,.eel eteeda in Pari i- ,.oorkomlOn,ia er (lP 't oo~ublik een,

",~á_.ln •• ", Ifl!lChrtt.e~ du leer de 1lI\0dAchttr.kt. Een jonge dame nn OD-
noch lult heb, j If... eer twintig jMr, leer el~~Dt gekleed, wierp.

tredeo o,.er de Ilch ,..n de bo'y!olte gaanden) 'f."o de Notre Dame
'iemand .11 Daar benede.~. Ife vastheradeDheld en het 0..,...1.,

de emoedereD I "!lAmede lij de dlll\d ,.ol,oerde, ~ teregt een
g 80 de cor- . pijDlijk~!, indruk. TeileD nejle~ ~ur:", morlfene

onderwltrp DlI4f8-j'froeg II] 'ferlof d~D toreo te bo!llgulfen,'t jleeu baar
al. uit Ih oua. echter 1f8weigerd wtlrd, dlll\f het yerboden i. &11l14li1
''f~D 'feD rlltldl naar bo,.en te 1fU0. Hoewel telellfJeeteld, gal tij
) kouing I haar plan Diet op. Zij wandelde .. nige malen op ea

ltD lae' Deer, eD aprak toen ~n nouw op leeftijd Aan, ",elke
sich nOl[bij lij aitDood~'l met hllAr i? een nabijgl!legeD r"O-

" ... :W.""" hebben rant ta ontbijten, om daarna dei! toren te be_ken.
,,,..,nh••n .. n djn doel~ Het 'foolltel ,!~r~ unjleDl'men; docb niet "fOOr,twee

gItluk welllCheD u.~r meldden Illlieb alUle~ nr~regeo toe~np:. fD4!u
nadat de oorlog II] de bonnate gaanderl) bereikten, regende bet In

wu) .traleD naar ,*,eden. Ue oudste dame, die in d.
'foortehijn kamer un deo wrenwftchter een echuilFlulA r.ocbt,
WIlrps de bad oaaawHib de deur bereikt, toen lij een hart"fer-
o'fer~in: .lChea~nd.tlD gil.hoordlt. Zij an.Jde toe, Itn •.ond baar
mï '00 Jeaetlio Olet meer. Van een boogte 'flin hlug meters
wJ~- laad de.. lich iD de etna' naar benedeo geworpen.

l.erw'lDd,erd 0:' dc: Zij ,.iel op een der ,"OOh! bekkeo, en werd ll!tterlijk.
er.oo al i. 'foor- d?Dr ~idd~,:, lf_edeD. Tot o~ toe weet ~eo ~or
citb drie wekeo !l1e.t ~E! III II, eli h~r b..lfltle~cU,,!,r,die ml_hien "

lDlichung.o had kllDnell glYeo, 11 niet meer terug te .
noden.

_ TolBremeD heeft den 16d&n deser MM &oorditO
intreDiear Schalla :IIIU1g8kondiarde 'fuurproef plaate
Ifehad. EeD meer dan maDibooge brandatapel ,.an
deDn.blokken, rijkelijk bettrooid met houlAplln.n,'
werd Ilanil'eitoken, eD wen hield de yuurdaiker .ich
bij herhaling 6 1 10 miouteo io het ,.uur op co liep
durio heel!. eo w~ltr. Toen de brande""?"1 io elkAar
Ifeaton wu, giDg hij &ltlr. in de glOlOljeodem....
IÏjnleD. Zijn middel il leer een.olldijr. Zijn om-
bulael _l!lijk uit een .tarke, POT~- atof VI"ur-
digd, heeft dubbele lij_oden. Een elang di. met
de ... terleiding in "ltrbiDding ltaat, _rdoor nog
..n dunlMlre lDcblAlaog gel~,d ia, echroeft hij &III

tijn rordel, .Didan etroomt IK' water dOPr de ·dl1bbele
wandeD ""~ ~jD ~tuum en dringt door de poriie
ook our den _teokant, lOOPt het eOltuulD .oor
,..rbraDding ~"ijwurd, .. ,¥t geheeld lijrchum
door het .. rjlampeD ,an btf .ater in eeDe koelce
IlICbtlU4f geh,ld wordL Door de Inchbllaoj( word,
h_ door mid.M nn een drak:pomp "eD Imdhliip
IlUoo. koude en door het wa~r iu de walel:llaoi

w .. "..; ...eilbD~",d.r, koel fl'8boudene lucht in den mood Ilebragt, IIn de ..
is ) e: I l~blatroo.1I! beechermt telleli;k de oegell, die auders~oor::i/. niet be'felU.d warlm ~g ..o hl~'" eD walm. :OOk ...... '

y • 11 appal'8&t il Diet Jesr inliewikkeld, maar w.1 wal
.. ur.

lit h.. ' Oiddy .we
, feYU'eII ell A. B. d.
. te.ua
-;:'h: liiD81.Iele a....
.. Hel UpiDll'lOll aiD. ..
{AlltPDoemde .teld. ook
..., JODM, omda' biL" ~~..,,...~j~_.
.... werd, d. b.. , W. B. Ball
_..u,a. I

H.t Hof dacllt da, laM DW ........
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De h~reo UpiDgtoD eDGid., 'fOOt ~t;
Prokureur'foor cl. Kroon. . - I
Dil "., elD appel ,eD!'" ..,ruk "faD Juj& ....

ptrullhof te Kaápltad, ~ .,pdJaa" W ~r-
~eeldtot eeD boete 'fen £10 ea tieo a.,... .~.......
.. _tril wegen. een be""" IutarHik UtlbI la
j• ./A!IW,,:t4en Jam .. Dell, a_~ 4&ekte. v..
ti- lIl1 deDSpoorwetr· ; .
De heer Upington .eide dal d. pl'OllOGtie _~ard

.- dat bet bedoelde artikel 'ijl ialÏDUaliel helleW.
. leD .f~kte dat Dell op hedriepliike Wijle Ithnu
Attridge (lijn I~&jl'f!r) onbehoorlijke ,oornrtea had
JtJe,~n bonn anderen di. "four de pacht ..,.. d~
_ Refr~ehm6Dt RoolDl" UD bet Spoorwes.taUoD
IeDders badden ingelondeu, door hem uk.re infor-
_Lie OI1lLnlDtde plek gtJ8"D te heb_n~.
lieta1gemt!8oeputili.k Diet bekenel Wil; .. , U.ll
pel'lOOnliik be!aug bad in de auk nn AUrJqe .D
W Dell ,oor lijn "fOOldeelID da',..D Altrid,. "fan
lIei iD hem, ala. cid,l am1Jteaaar, gel&elde ftt'UOu-"0 miabruik had gemukt; dal U.U d..... ering óf
tr toe hid gedroDlfeDóf lIele' bad .. k.n ..,.~erin-
geD in bl!t gebouw le mak.. w.ardoor ,Atmdge
b"oordeeld werd, en eindelijk da' lJ"l' tich had
achuldilC gemaak' aan knoeiJVij en onbehOorlijke
bnoordt!8ling en dUI Biet wUrclig WIl in ". Ja,Dda
!lieDJlte liin. De geleerde heer be&o.e dat de
1Ie1l'eriD!f8Dhooge& onrdr .. ~ waren .n ni., door
..co iDbllud nn bet artikel ,..uatd waden.
De prokureur-Generul daarentegen hield atunde

dallhet ,artikel eenoonnd eo de.ak "foor de
nooD teD ,olie bewesen wu.

De Hoofdregter wu ook -ran d... opinie IU daCht
dat bet Hof geea redeo had de ail.pr.ak 'fan 'Clen
Wagiltrlat bl nranderen. De ander. regters WanD
bel hiermede Tolkomen ee11l.

NIEJ[ERX !lB. CLO:I1'B.

Dit wae eeD appel nn .eD aitapnak .. n deo
Resident M~isuu' nn NamaqaalAnd. Het "f01lnis
"erd ~krllchtigd. '
Het Hof nrdaagde hierop tot den ,olg.nden~. : 31 ungehaald

allel ur eers
God te eeren

oDlre'.b. en jaÏlt ait dat-
wij wijo mogen

EE~ HOLLANDseR AFGE\' AARDlGDE
NAAR ZUID AFRJKA .... _....

Het volgend scbrijven omtrent de oyer-
komst vaa Dr. H. F. Joakman is oa8 gi»teren
ter han d gekomen:

:\mersloort, 29 October 1882.
AILndeo WeiEdelen Heer Editear

Af,.ikaan" te Kaape&ad.
GeAChte Heer Editeur I

Ik beb a, eo door a aan uwe medeburgers. een.
goede ti jdiog mede t. elee1tli, elie ik ..,.rtronw cia'
ooi door a eD heD m.t genoetl'eD sal ""~DOmen
wordlfD. ~
Reeds eedert geruimen "jd aoeht bat Bestuur der

Nederlandeche Zaid Afrikaanaohe Vereeniging naar
eeD jleechikt, iD alleDd.. le nrtrouwbaar pereo01I, die
all afgenardigde der VereeniciDg llaar Zuid Afrib
lOude willen nrtrekken om dur, op d. plaate .. In,
alle infornoatil!n in te winnen die Iiáar in lIUIat kon-
deo atelleo ,oor de he'follda,r -ran dat wenlddeel
en, meer iD het bijlODder, Toor die ,an de Zuid Afr'"
kaaDllCheRepllbliek, nutu, werk ... m te sijn e. 100
deo band te ,ersterkeo, di. thanl Nederlaacl aIUI

dille .. rbind'.
Bet ,indftn ,..Jl eeD lOOdanig ~l'IOOn, eli• ..-tkel

met dit doel ,oor oogen, all.. n mt .ni.,er. 1aeIang-
atelliDlf in de aak, licb met die lrieech. taak I()ud.
hnnen en willen beluten, boocl eigtnaardige m~it-
lijkheden aan. Natuurlijk ontbrak h~ ai.t un
personen die licb beechikblar hield.a, om, teD koate
der VereeDifl'lllg, een reil naar Zuid Afrikate ouder-
DemeD, maar het bleek al .~ig, da, daaronder
WIlen die mitt 9él'lCbiJleade biJbedOt!liogen lulk eeD
reie louden aaD,aard.n en daardoor ~iClb, bet hOtfd-
doel nit bet 0011 urUe"D. Bo•• ndien, d. Zuid
Afrikunaehe VeneDi;ting i. door hare Statuten nr-
plicht sich te oDthood.n nn elk. polfiog om in'floed
ah te oefeneD op den Staal .. 0 het ODderwijl, de
jlodadienatige en politieke unjlelegenhedeD nn het
Tralll'faaltche ,.olk; lij ,wil alleen raad .n h~lp r-
uu, wnr raad en hulp genugd wordt., .ieh '.lI-
atrekt nie' meDgeD il! aalren die allaen ter beoordee-
ling "fIln dit "Dik lelhtun eo .ich geheel baiteD
den Hrijd der paniien boliden. .

Zied .. ,., geaehte beeT Edit~ur, den geelt die tok
de rroote meerderheid no bet Stetuar der VeneDi-
jl'ÏDg besield., toeD het, iD si jne .,.rlf&deri~ "faD4
Sepumber: jl.""_loot d.D heer Dr. H. P. JqIIkm;m,
deo 'roegeren Secretaris van bel Boo~1 tw
beluzrtigittg VIJft d.W_g." dttr Tr~ 6orM,
nit te noodigeD sich met bet door c1eVel'l!8nigin,
beoogde doel all haar alge,aardigd. nur Zaid Afrika
te begnen. De beer JODkman, di. door tqenllige
omstandighedeo .Inige maandeD ,oor dill taak bn
belteden, maar wien, na lijM teragkolDlt ia het Ya'
der1eud, eene eenolle bettekkinlf wacht, heeft .ich
Da eeoig. onnrtging bereid nrklaard baat te un-
narden. Ik wenteh Zuid Afrika eli het Be-
•tuDr der VereeDijring, waartoe ik .. If w... na mijD
hoogeD I.. f"jd Diet behoor, durmed. gelnk, daar
ik oYertnigd ben dat daarmede de reebte man op de
rechte plaabl aal komen. .

Bet .preekt ecbter ,an lelf dat er thlna telenl',{e-
.telden lijn, en de.. laU eR Diet in gehreke blij"'en
om, IIOOIIla bij ona te 1eud. reed. gHehiecl il, ooit in
Zaid Afrika onware beriChttID omtren' deo beer
-JoDkman eo dieDi lending te .. rbreid ...., om 100 t.
~bteD de be,olking tejl'8Dhem iD te nem.u. Het
11 ,daarom dat ill:mij nrpllcht leht hier nog eenige
woorden bij te 'oetI'tD, om dien aljle,.aardigd. in het
ware licbt aaD het Tolk nn Zuid Afrika "foor te
.~lIeD, leD eiDde bem eeD goede onh.Dpi te M-
reld.n.

D. heer JonlnoaD ie mijn .. eljarige jongere niend,
en ik stel eeD eer in die niendtehap, waDt dj i. die
Tan een man met een flinlr, door en door .. rhjk, be-
lana'elooe brakter, wi.Da hOOIfIt. lucht ie, sich "foor
loefereD nauig te maken, waar h.m daartoe de ge-
16JeDheid Jegeno wordt. Tijd.n. deli opetand del'
Trsns .. ,llChe boeren om han road recht tetreno"f.r
de &llllUliging 'fin Engelancl te "f.d~n eD
banDe onafhankelijk beid te berwinnen, heeft hij all
&cretaria un het Boofdco.it6 un hen de .roots"
diealten bewIleD, eo hij deed,dh llelMel beIaoplool,
alleeo omdat hl), .. enall Ifj, _tield ilm.' WIlID.
li!fd. ,oor vijheld eo recbS. Bij beeft ..... onaf-
hankelijk brakt. <ml in in hel ~ na .. nip
partij te loopen, ia .envoaditr en roDdbomir ..,..
aard en heeft geen den .. iDIten aanleg ~ IllllllflCb-1i

lucht.
Miatebien nrlanlfen IOmmigen te w.te. of

b~r Jonkman orthodox' of modern 11 f Ik
durop geen IIItyoord genu. Wij
lijD gewoon alle theologitebe nriltn.gen 'e
rUiten. Ma" betg"D ik wel MI1JeDbil,
dit punt meerm&len .men besprok.n
clat bij 10Gwel all ik h.t .. ne O1I',erlrll4~llii.le
beid loude noden, indie1l iemucl w8cler
stappen yan wijlen preaideo' BIlJ'flftI wUd.
eo de Trana,tal ~a aaoderaÏltlfell.
"folk moet djn .igeD ontwikkeling doorloopelI.
bn bopen met !l'oed !f8"fol( de loot ,.eD "D ';;in.ttnll

of nn eeD pruim.nboom op eeD
teD' ~ beer JOJlk... il een u goed botianiClU
in het IIc,emeea eeu t. 'll'Itandip; man
domheden te d.nken. Hij.al aieh M'19olldiJIt
de .. keD 'fan godldienlt en
g... t d.r VereeniJin'ir die Item a"'ll&IidiJr'--'fl)JaI:rell~
ni.t moeien, maar d... OW.lrJaIAlIl
yooral aan den ~olii"ripD l1I1~riID&.lIid.. ,
Toit bij wieD sij in roed. hudo tijD.
FAo .ding wordt fil Dr. JODklIiU panel

bet il goed dat uwe medebarpn elit
dj h.m Ifeen. "frspn dOlD, wllll'a&D laiJ
il "beaD\woor4-. Bij iI ... elijk'" 1IUl~1""

1~fjee.w.muctoll•
Paarl

lich 100 gereed
Gelllkki" dat
bet hoofd ,an

~klJ1el~bOlCb.taat.
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