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SLAGT- EN TRBKOSSEN. DE HEEREN J S. MARAIS & Co., ZULLEN PUBLIEK VERKOo.
PEN te :

KLAjPMUTS,
omtrent het EINDE VAN DBZ. MAAND, de datum der Verkooping nader

te worden bekend gesteld ;_

Omtrent 250 ZWARi SLAGTOSSBN
Do. 200 SI~AGTr en TREKOSSIN, van 2 tot':,

5.jaren! oud, .
ALSOOK

80 OSSEN jin goede conditie.
M. L. BENSUSAN & co.

OSSEN! OSSEN!
. S:oomboolmaatschappij "UNION"

(npl!:Rl'T).
Oe "toombooteo dezer Maatsohappij vertrek.

len Tan Kup,tat! naar

ENGELAND,
T,a MADl!;lRA, om den anderen DINGSIJAG,
ta ST. HEL1<lNA en ASCENSION aanleg.
gende op bepaalde tns30bentijden.

Om de VEERTIEN DAGEN een EXTRA
nOOT tnssohee de Jdailbooten in. die Passagiers
Tervoert naar ENGELAND, HAMBURG en
ANTWERPEN tegen Lagere Prijzen.
MAlLBOOTU. U'lL\ BOOTEN.

MEXICAN, 17 Julij. /ANGLIAN, 19 Julij,
TROJAN, 31 Julij. ,ARAB, 2:> Julij.
TARTAR, 14 August. INUBIAN 22 Aug.
ATHENIAN,28 Ang.i '
SPARTAN, Il Sept. (

!,It Ot: "U~n'VRNS ~;N i\.tT.U
Vertrekkeu zij WEKE.LIJKS, Ba ~nkom8t

v In iedere Stoomboot van Engeland.
Retourkllartjes wordtln uitgereikt tegen ver.

minderde Prijzen.
Voor Vracht of Passage doe men aanzoek bij

de "Union" .Maatschappij.

THOS. E. FULLER,
Direkteur·Generaal voor Zuid·Afrika.

Naar P~rlFNatal,= M08Mlb~,P~rlEliza.
beth en Oost Londen aandoen de slechts
om Passagiers en de mails te landen.

DEK on. Maalstoom boot
DANUBE, C. .M. HEP.

WORTH,Gezagvoerder, zal alII
boven vertrekken op heden

(Zllturcla~), 21 dezer, te 10 uur v m Passe-
pi('r~ ",,,lieven RBnboord te gaan aan de Oost kaai
pre cies te dien uur.

\' oor Vmcbt of PaRsll!'e vervoege meu zich
I iJ de 8toombootmsatsebllppij "Union."

35 Extra Vette
en Koeij .

-ZULLEN PUBLIEK worde~ Verkocht nit
de MARKTKRAALalhierj .

OP DINOSDAO, 24 JlllJ 1883,
Na aankOffllt van den E~r~l Trein. -

PAUL JOJIS. RETIEF.
Wellington, I! Ju lij 1813. .

MA ".AN ct OELLIERS, Afslagers.

DE HEEREN J. '3. MARAIS & Co.
ZULLEN

Verkoopen te Klapmuts,
Op VRIJDAG, den ~7sten DEZER,

OMTRENT

ONDERLINGE .~•.uTSCIIAPP9' I VERK 00 PIN G
LEV ENS VER Z E K EiR ING ' VAN

I ' iGROOTE PA'I7'HUIZluCMUT UAL)' .Do. ...."
Centraal Gelegen.

~

WELLINGTO 145 SLAGT- en 'TREKOSSEN,
ALLEN IN GOb:DE KONDITIE EN PAS OPUEBRAGT UIT HET

BINNENLA.ND.

II. L. BENSUS,lS & Co.

De zorqvuldiqe bereiding en Vcrk,)ojJ l!(lH:

Str uisvederen is mijne Specialiteit . !
I DEN 28sTEN JUL IJ liNST.,

KUN1'ANTEN VOORGESCHOTENOPEEN1G I 'S MORGENS TEN 10 UUR,
PERCEEL. :

..PrompteAfrekening. .

El H ill -, Kostbare: Vastgoed,
&mS oestp en I BEHOORENDE AAN BOVENGEMEL.

EE~ uitstekend geneesmiddel voor Huest,' DEN BOEDEL,
V erkoudheid, Influenza, l·UZ., enz. . I.-Gcdeelte van Erf No. I, Blok A,

. groet 6S Vierkante Hoeden.
GET U I ~~~H RIF T. ll.-Gedeelte van Erf No. 1, Blok A,

Aan den Heer ELAH, .Apotbeker, enz. annex bovengenoemd, groot 183 Vierkante
Roeden.Waarde Heer,-Ik h..b meer nut van uwe I " '"

Hoeftpillen gebad, vornamclijk '8 nacbt s, dan : ~e~de. E'gen,dOl_nmen zIJn ~?Orzl.~n van
van eeuig andere medicijn die ik gebl'uÏj{t, ge. _e,ehJke \, onlDgen en zijn bijzonder
heb. Ik beschouw zo voortreffelijk te sijn, i i gNm!tig gelegen voor een klein-handel, in

ALEXANDER IRWIN. . de onmiddellijke nabijheid Van de Loceties.
10 April 1883. ! JIl-Gedeelte van Erf Mo. 3, Blok A,

---- • ! groot 266 Vierkanto Roeden, met een
Pl;jS 1s. Gd. per Doosje. Franco per post aangename Wouing er op, heeft een fraai

voor 20 postzegels. uitzigt op de Breederivier vlakte.
ELAM, Dokapotbeek, 1V .-Gedeelte van Erf No. 5, Blok B,

Waterkantst-nnt. ~rcot 120 Vierkante Hoeden, met een
--------, f1811ije kleine Cottage er op, naast het

H. J. ZOEl<, .Wijnpakhuis van de heeren Barry & Ne-

Prokureur, Notaris en Transoortbezorger I phvew~ G d lt E f N 2 Bl k F
KANTOOR ~.. N DK " e ee evan r o. , 0 ,

ZUID AFHIKAAN EN VOLKSVnIE:\U,' ! annex het Eigendom van den heer Augu8t
"'nB/eellflrnat, ]I'". 11 Knnpuad. i t\ egel, groot 165 Vierkante Roeden, met

---------------~' een groot Pakhuis, hetwelk met weinig
BEK END MA KI\; G. I kosten in een Woonhuis kan veranderd

worden.
Di t IS voo Izeker een der beste handel-PASSAGIERS. standen in hetdorp.
Vl.-Gedeelte van Erf No. 4, Blok P,

groot 133 Vierkante Roeden, gelege, naast
bet Eigfudom van Andries Titus; het bevat
pen kl~in Woonhuis en is bijzonder ge.
selrikt voor eene P r ivate Woning.

\7II.-Een zeker stuk Grond, groot 31
Vierkante Rueden, gelegen Daast den heer
R. Barker-,

Het is onnoodig eene meer nitvoeri~
J. A. PER()Lll, beschrijving te geven van bovengeme d

Noorder Paar]. Vastgoed, daar het zoo wel bekend is; het
i., voorzeker eerie VOOItreftelij ke ge)e~D-
heid voor degenen, die zich van een eJgeD
W oouplaata willen voorzien; het aankoo-
pen van dit Vastgoed is tevens eene veilige
en v. iostgevende geldbelegging, daar al de

P ANNEN S EC C Eigendommen thans verhuurd zijn tegenL._ en Pf LFI -\TIEN voor pér, h
_ NED. GEREF. KERK, te WEPgNER, ooge rente,

472 EXTRA VEtTE .
Kapater Bokken,

(PER TREIN OPGEBRAGT). VAI BER BYL & {jo., De
¥AN

Kaap de Goede Hoop.
BERIGT AAN LEDEN.' I)E Oudergeteekenden, met instructies be.

gunstigd door den heer MJCU,UL T. Krso,
zullen per publieke Veiling te Koop aanbieden,HIERBIJ geschiedt kennisgeviog krachtens 0 M d A

de akte van Overeenkom!!t der Maatsdhap. p aan ag, 13 ugo a.s.,
pij. dat de AC!lT.E:-J.DER1'IGSTE JAAR. I ,aan · L:rJKSCH~~ ALGKMLg~E VEHGAOERING: TEN 11 URE S MORGENg,

• zal geboudeu worden, op I ZIJN WELBEKENDE PA.KHUIZEN, ge.

MAANDAG 6 AUGUSTUS A Slegen in de Mostertstraat, nabij de Pleiostraat-
, . No. I.-DE GROOTE PAKHUIZEN die

TFN 12 URE '05 MIODAGS •• het ){ijtuig·depot behelzen.
, No. Il.-HET BELENDENDE PAKHUIS,

In de Zaal der :Maatschappij, met het .doel tegenover het Cigaren Emporiam van den beer
om een Hekeuing en Staat van de aangelegen. Tibbite.
heden ~u zaken der Maatschappij, gemaakt tot Yerder zal worden aangeboden een aantal
31 MeI 188;~, te ontvangeo; om drie Direk- uieuwe Rijtuigen, karren ens.
teuren te kiezen in do plaats van de pftrede:Jde,
alsook voor cle annbLelling van twee Audite'fen, J. J. HOFMEYR & ZOON, AfBlagen.
en voor andere Algernoene Zaken.

De eenige Kandidaten ter' verkiezing' benoemd Bijzondere Verkooping
zijn do aftredende I 'irekteureu do Heeren .AR.
DERU, MURlBONen MANUF.J.,die alle herkiesbaar V AN KOSTBAA R
zijn.

In den Insolventen Boedel van DANIEL
JOHANNES SCHWARTZ. van Wel· 35
lington, Togtganger. ,

BOVENGEMELD GETAL BOK- Bieden
KEN, zal Publiek worden Ver-

kocht uit de MARKTKRA.!L, te

WEL L ING TlO N,
(Jl'

DINGSDA G, 24 JCLIJ 1883.

ST. GEORGESTRAAT,
het volgende te koop
WINTERGOEDEREN.

Ulsters en Overjassen, Mans en Jongelingen
Pilot en Doeskin Baatjes, " "
Pak' en, Doeskin en Corduroy, Mans en Jongelingen
Broek en Vest, in Doeskin en Corduroy, Mans en Jongelingen
Jongens J Pl"80y en Zeemans Pak ken
Winceys, Effen. Gekleurde en Fancy Flanel, Sjaals. Dames Baatjes en Ulsters,

Witte, Gekleurde en Flanellen Hemden, Fancy Doeskins, Geruit, Kou-
senwaren, Witte en Bruine Punjurns, Hemdengoed, enz.

J. F. P. PEROLD,
J. D. CELLIERS,

Gez. Quratoren •.
Vendu-kantoor, 16 Julij 1883.

MALAN & CELLIERS, Afslager!,:

Naar Mosselbaai, Port Elisabeth. L.owie
Oost Londen en Natal.

I)E Kon. Maalstoomhoot,
~ ""'-' TARTAR, H. DELA CODR..--=- TIl_·."EIlS, G€zagvoerder, zal als

b iven vertrekken ol Dingsdag a.a , (24 -ieler,)
te vier unr n.m. P sSH~iers gelieven aan boord
te gaan aan de Oost kaai niet later dan 3 cur n.m ,

\ oor Vracht of Passage doe men aanzoek tij
i e Stoombootmantscnappij "UniolJ."

Stevels en Schoenen-Mans, Vrouwen, Jongelingen, Jongens en Meisjes
Schrijfbehoeften-Effen en Gelinieerd Foolscap, Brievenpapier, Enveloppes,

Rekeningboeken, Pakpapier, enz.

NAAIMACHINES.
VAsrl~GOEDOp last der Direktie,

J. C GIE,
Secretaris.~

30 EXTRA VETTE ZWARE
SLAGTOSSENJ

TE
Kaapsta}, 12 Julij ]883. \VORCESTER.Wheeler & Wilion, en Wanzer, A. -_- _._-----_ .._------ ---_p ~

H. A. BAni, JUNIOl{
8B Loopstraat, Kaapstad,

1\ If A K EL A A R IN STHl'ISVEOEHI£NlVj_ WOL, VELLEN, GRAAN, BHAN nE.
WIJN en ALGEMEENE PRODUKTEN .' DE Ondergeteekende zal publiek doen

verkoepen op

In den Insolventen Boedel van ANTHO.
. NY ABDOL.[)E O~DERGETEEKENDEN:. ZULLEN

OP ! IJzerwa.ren,
EEN crioor EN VEf:SCllEmEN ASSORTL\tlNT

Vertinde en Galvanische Waren, Messenwerk
mermansgereedschap.

WIJN EN STERKE DRANK
Uitlandsche Sherries, Claret, Jenever, Schotscha en Iersche 'VhiEkey, Fransche

Brandewijn, Gember Brandswiir-, Lime Juice, Azijn, en Bass's Ale, ge.
botteld door Foster en Zonen.

en Tim-ZUID-AFRIKAA:'\SCH E

r O~INKLIJKE MAILDIENST. Woensdag, 25 Dezer,
PUBLIEK VERKOOPEN,Le (( CustleMail Packets" Mtl.aischappiJ.

J) E .. toornbooten dezer Liuie vertrekken van
- KnapstRd naar Londen om deu anderen KLA P M UTS STA·TIE

Ding~db~. via Madeira eu Plymouth, te - • •
BIDt Helers en Ascencion aanlcggende op Bovengemeld get.aiOSSEN in Ul:tmu'ltende
I epaalde tU8schentijdell. conditie, die zeker present zullen zijn, en opzc,
•lnli7 :'4--TlRUMtlOND CASTLE, Kapt. J. b-agt worden door deu Heer

D. JnFlllES, RN.R. H.B. GEB HARDT.
Aug. i.-NORH.AM CASTLE. Kapt A. WI!i. Paael, li Jnlij 1883. ,

" 2]__~~~~K.~1 ,\ CASTLE, Kapt. J. DE VILLIERS, FAURE &Co.,tfslagers.
'YI!(CHF~n:R.

Sept. 4.-GARTH CASTLE, Kapt. R. DUN.
(~LHI.

18.-HAWAR[)E~ CASTLE, Kapt. M.
P. WEIlSTIlR.
ANDERSON s. lntJldSON.

Agenten.

ZATURDAG,

PIQUETBERG.
Kost en Logieshuis.

Rio Koffij, Mauritius Buiker, Witte en Bruine
Rijst, B. M. Zeep en Parafine .

OLIEWAREN, ENZ.
Paarl Garst en Gespleten Er" .en, Saladeolie, Sardijntje"l, Klapper- en Kaster-

olie in blikken, Oester', Atjar, Jam, Gecondenceende Melk. Lekkers'
Versche en Gerookte Haring, Stijfsel, Blaauw~el, Maizena, Havermeel.
Kaarsen, Maccaroni en Vermicelli, Kaneel, Vruchten en Groenten in
Potten Libby's en St. Louis Beestenvleesch en Beschuiten.

VERF, ENZ.
Geassorteerde Verf, Wit en Rood Lood, Gekookte en Raauwe Olie, Terpentijn,

Teer, McDougall's Scliapenwasch en Extract van Tabak.
Manilla en Europeesch Tou w
Wagen en Karassen, Wageuremmen en Ligters, Zwavel
IJzerdraad, Effen en met Haken, IJzeren Standers.

TUIG- EN ZADELWERK,
Enkel en Dubbel Tuig, in Bruin en Zwart Leder, "Collar" of Borstplaat
Heeren Jagt- en J ockeyzadels, Toornen en Halters, Drijf- en Rijzweepen
Wol en Graanzakken. Harmoniums.

GEWEREN, PATRONEN EN BUSKRUID.
Enkele- en Dubbele-Ioop Geweren, Achterlaad Karabijnen, Musketten en
. Mart,ini-Henry
Patronen, Percussie Dopjes en l?atroonknssen
Curtiss & Harvey's Bw;;kruid, 1:, F, FF, FFF, Diamant, en No. IJ Rifle.

RIJTUIGEN, ENZ.
Spiders en Doeters Buggies, Tansport en Express Wagens, Schotsche Karren,

Handkarren, Pakhuis- en Zakwagentjes, Kruiwagens, Kar- en \Vagen-
vellings, Speken en Naven.

BOERDERIJGEREEDSCHAP EN MACHINERIE.
I~.)}<;On.Ieructcekende zal TEGEN den :'[j8t~n
. JULIJ, VIER LEIJIGJ<~ OVI'.RIJEKTE
WAGENS van BEADFOltT WE~T naar de
TRANSV AAL over KIMBERLEY zenden, en
is bereid Passagiers op te nomen voor de Traus-
vaal en t.ueschcnplautaen tegeu zeer f3ILLIJ KJ-:
PRIJZEN.

blen melde zich om inlicbtingen spoedig aan
bij:

HET VOLGENDE

EERS~E KLASSE ACCOMMOl)ATIE bij
.Mejufvrouw JOHN WIlD, v~k tegen.

over de Publieke Kautoren. :
Stalling en Voer voor Paarden.!r

60 .~xtra \T t"U.· SlagtosselI. TERME.N BILLIJK

KENNISGEVING~Op Maanda g, 23 J ulij aanst.,

Z ULtE~ opgeme lrio Ossen pnbliek verkocht
worpen aan KLAP.\IUTS STATIE. Zij

zullen zeker present zijn.
M. v. D. SPUIJ, B.!n.

Paarl, 16 Julij, 1883.

.T. S. MARAIS, & Co., Afslagers.

DE HJ<;EK

G. MONTGOM£RY WALKER,

DE HEEREN JOHAN JANSEN EN Co.,
Makelaars en Alqemeene Agenten alhier,

hebben hnn Kantoren overgebragt naar hel
niet£w'l GeboU1D van de .

Standard Bank, Ingang Darlingstraat
Koopwaren J .
Aruweelen Gekocht en Verkocht,
Pc'tgod
Geltiro belegd
SchepenkennÏ8s' n aangegaan . A"-N

Wijnboeren, Distillateurs en anderen, die
Brandewijn, Spiritas., Wijnen of V~ncbten te
koop hebben, zullen wel doen, alsvorens hun
waar van de band te zetten, zich te ~ervoegen
bij

Frcknrer-r, Notaris en TrantBoortbezorger

SJ ELL E N BOS C fT.

Betrekking gezocht
[)OOR EEN HOLLANDER, 30 jaar oud,

streng orthodox, van de beste Getui~.
;ehriften voorzien, vroeger reeds eenige jaren
~choolmec8ter te A materdam geweest zijude,
bet Serafine Orgel bespelende en tevens be.
kwaam om dnarin Les te geven. Biedt sich aan
als Meester, liefst voor Transvaal.-Franco aan.
biedingen ouder Letter "B," Zuid A/rikaall
Kantoor, Kaapstad.

JOHAN JANSEN & Co.
:Makelaars en Generale Agenten.

-r-r+ ._--_._----

GETROUWD,-Op Dingtdag, 17 dezer, mot
Speciale LiC€.ntie, door den Wel.Eerw.

Heer Dr. J. G. KOTZE, Jr., PROF. JOANNES
VANDERTUUK, van het Z. A. Athenaum met
SARA JOHANN.\, tweede Dochter van Wij.
len HENDRIKRIGTER.

Graven-Bpaden en Vorken, Bqschpikken en Houweelen, Bijlen en Kappers,
. Bchaap- enWijngaai'dscha.ren, Amerika.ansche Ploegen, Howard's

Ploegen, Enkele, Dubbele, Drie- en Vier-voor.
Ransome ~ Sini's Ploegen, Enkele Voor, No. 343.
Eggen, Ploegscharen, Damschrapers. Winpersen. Pompen, Voerma.

chines, --

WALTERA. WOOD'S MAAIMACHINES. AAN BOUWIEESTERS.
AMERIKAANSCHE GOEDEREN.

Paarl, 9 J olij 1883.BEV ALLEN, vau een ZOON, op den 7deu
dezer, de echtgenoote van :

A. FAURE, V~.M
Hertzog, Stockenstrom,

10 Jnlij 1883.

TE CA NAAN is weder een Zoos geboren.

D. DE WAAL.
R. lf. DE WAAL.

EEN JONGE HOLLANDER, van goede
getuigscbriften voorz ie-r, tbeoretisch en

prakti-eh bekend n t de GYMNASTIEK, zag
zich gaarne geplas' qt, in of nabij de Kaap.
stad, aan eeue j, ;gtiD~ voor Onderwijs, als
ONVERWIJZER in de GYMNASTIEK, en
belast met private lessen.

Belan~hebbende gelieveu te adN'lIlIeereU ouder
let ter R. aan het Bure"l vaD dit Blad.

Stoelen met Rotting of Houten Zittingen; Kisten, Karnen, Mieliedoppers,
, Korenmolens, K agchels, Zoolleder, Oavendish en Gesneden Taoak,

Cigaren, Schalen, Vleeschkasten, Klokken, Vogelkooi jen, Broom's
Satijnpolitoer, Koelers, Katels VanDraad, dito Ledikanten, Watervaat jes.

BOUWlYlATERIEEL.

van KLIP of STEEN, met Toren, IJl,erell Dak DE VERKOOPING zal een aanvang nemen
en bevattende 500 Zitplaatsen, zntleu tot den bij No 1 en RUIM BONUS zal worden
12den OCTOBER eerstkomende, door den OD· weggegeven.
dergeteekendo ontvangeu worden. - __

Inzenders V3n Plannen gelieven duidelijlc le
omschrijven voor hoeveel dezelve kunnen wor-
deu uitgevoerd, daar bet niet alleeu van de
netbeid en degelijkheid maar ook vr.n de nit.
voerbaarheid vau een Plan door eene Buitenge-
meente zoo als deze, zal afbangen of bet
aangenomen Tordt.
~£50 wbrdt uitgeloofd voor het "Dgenomen
Plan. Yoor nrdere bijzonderheden 'I"~rroege
meu zich bij;

19 Jnlij 1883.

"Aan Familie en Vrienden

WTORDT bekend gemaakt, dat te ['nlbagb,
op den 9Jen Juli] 1883, overleden is na

een smartelijk lijden VRn omtrent één jaar, Mej.
de Woouwe PAUL STEPS. MOLLER; geboren
RBTIEF, in den ouderdom van 59 jaren en 1
maand. Zij droeg haar lijden met Christelijk
gedald. •

De Vrienden en VrienQinuen die haar 100 vele
liefde-diensten hebbeu bewezen worden tevens
bij deze dank toegebragt. .

GlED. STEPS. DU PLESSIS, Charl.1'l.
Tulbagh, 18 Julij 188S! Wepp-ner,O.Y.S.

F. L. LINDBNBERG,
Eeoig Carator.

~. _~._ L!!.D~_NBE_!W &;es, Afs1agera.

CALVINIA.
E. B.W ATERMEY..ER.

GOUVERNKMENTS LAND~
Aures: Onder bezorging van

Den lieer A, J. VAY REENEN
Calvinia.

KENNISGEVING Galvanisch Gebogen IJzer, (i, 7, 8, 9 en 10 voet.
Do. Veranda, .

Gootwerk. enz, en Zink.
Deuren.-Enkele en Dubbele, met of zonder Kozijnen, iedere grootte,
Vensterra.men, met of zonder blinden, iedere grootte'
Schoortteenmantels en Roosters.
Zolder- en Vloerplanken.

;VAND EBB Y L & CO.,
;35, STt GEORGESTRAATI

AAN

CREDITEUREN.
AL degenen die' iets te vorderen hebben van

de Jongejufvrouwen ANNA l'USAliNA R.o<'8
en I':LlZADETHJOftANNARo08, gelieven hunne
farde ringen in to leyeren bij den Ondergetee-
kende vóór of op 31 J ulij 1883.

ISA W A. J. BOOS, Ss.
Paarl, 10 Julij 1888. G. R. KEET, Predikant van

,

II, .r.f
I

!
I •



iD
kaDer
Braud geen voorstander Jer
Afrik.t,uer beweging is, fDaar'
het-ft :geen beslister
regteli Reitz. Verachillull uU' [die twee wit
de potttiek vaD deo Vrijstaat in, izake Basuto-
land be"tl-efli P -GeeniIiol. Zij ~UD beide, 100

ala de Hoofdregter te Richmon~ ~e. keDneo gaf,
"an oordeel dat de Vrijat-aat bJlloort te blijven
Itann op-de Conventie van A~wal, en daar
tfebbeu zij volkomen gtllijk i ..~ Met anders

te haQdelen zonden zij bet oDbtltwi.tbaar regt Het ,erhl\61 van Priusloo's invloed op den
dat de Vrijataat tegenoVl'r ED!M11UId beeft plotHelin~en ommekeer der miDisteriëele po.
geven, en daar tal geeu vel'li~dtk V rijstak.r litiek Will een der fraai.te die wij ooit vaD
voor lijD. Maar lijn lij d8Al'~ op de vesti. den beer Upington geboorJ hebben, eo bet
ging :eener Krconkolouie in ~uLolaDd ge. leek oDs: ala hadden de Ministers, toen hij het
steld " Dat is een geheel an!&re vraag i en hI vertelde,' geen pleiáer. n lUD880 eu eeu
wii zHu er zeker van ~t de m-ten die, zicb ban 1" I' P' 1 k d'~ ~ TOO: de wl~le as dlo In nus 00 vllr eer !!t,
op het V rijataatBche 8tandpuD:itl Btellende, het dat zal iedereen erkennen. Maar niet alleen
raadzaam achten om' bet rtll!:" I,an den Haat was bet, hiutlerlijk dat men hetgeen hij mis .
op eeu waarborg zijner grellZ8n I van den kaut daan hlili, alle trekboereu aanwreef, maar wat
van ~ngeland te laten geldeli~ ait een Afri. 008 in h.t Ministerie en een deel der dagbl"d.
kaanscb oogpunt vermcerderiug,van EngeIschen pel,'8 me~ het 0Qg op den trek in Tembula~d
invloéJ in Z. Afrika duohten' Ilullen. Juist.
daarllit dat luik een volbloe4' Afrikaner en nog erger hiuderde, wu bt:t voorbijzitln yan

de goede zijde er Yan, en het gerillg schat·
repul)ljkein als Hoofdnlgter ~~id~ - de mali ten du geleg1lnbeid dig er zioh doqr
die iu den Vrijataa~ de ziel Yatl en ·Boud is, bood Olll alle 'rebelleniaoden dio vakant
eD die openlijk verklaarde dat' 'hij den naam wareo of beboorden to zijn, door bo •.
vlln staatsburger boven dieD' hn onderdaan ren te laten bezetten, Dit ia atellig dat ZO'I.
verkoos,-op het puut der Aliwalscbe Con· der de"treltboer~n en den nieuw aange wak-
ventie met President Bl'Ilnd dezelfde lijn trekt, kerden trekgeee~ de Kaapsche heersohappij
laat het zicb berekeneu dat wa.t de Vrij staters over de Transkei veel ligter haar eind zou
er toe brengt om zich tegenoifr Engeland op vineen dan thaos waarschijnlijk is.
het eena gekozen rogtsstandpu~* te houdeo,

V,,,. 19 en 20 JUllj~ 1888. geen voorliefde voor regtstreeksch Britsch gezag
\hrd"}>f'..I~n, per ;;bs. 0 10 0 - 0 19 6 in Z. Afrika is.
'.~t. i ~r 1><., ? Ol 1201= 00 ~ 331 .A..n de Kaap zijn de Kolonisten BritachE"t~r, per lb. v lil J

Bl'l8wkool, per .t.uk ° 0 ó - 0 0 6l onderdanen, en wij gelooven niet dat men hier
Duiven, per stuk 00 }07 801-_ 00 1~ 86* tegen beeft. En toch, hoewel op het Rich.
rlleren, per lO' ';I LI
Guau8, per 100.. 0 1 1 - 0 2 6 mondsche<Congres het denkbeelM van een ei;{en
GlLnzen,pt'r 8tuk ." U '4 8 - 0 4 8 vlag door Je meerderbeid ontijdig werd be.
j,.""d..r., I,~r ,t.uk... 0 ol 161_- 0° 02 161 sebonwd, en hoewel de heer U,ofmeyr IOOwelHonig, per bottelO,
Knolkool, Jlt'r be 0 :0 1.- 0 0 2 te Bloemfontein aan een gezeIJigen disob als
Kool, p"r stUK 0 ~ i::: g 3 :t Donderdag' in de Wetgevende Vergadoring~~:~nl, ~ :0 01- 0 0 O~ vel'klaarde dat bij de Kolonie niet rijp voor
LtnlO~Den,per 100 0 '6 I} - 0 9 4 onafhankelijkheid achtte, is er iets wat ook bij
M·I- 0 ',3 0 - 0 '3 6....ouweD ... een regten Afrikan(1r, die de zaken uit een
Mielies (~O 6 - 0 lO 6
:"iRrtjp8,per 100 0 3 10 - O· 5 0 prakti80h oogpnnt beschouwt m~rallcs bebalYe
Okkernoten, 0 0 4i- 0 0 41 déloyaal is, gedaohten d~t op,komen die hem
PatattAa, per 3 b.. 0 '8 0 - (l 9 ~ doen twijftllen of de Britscbe vl~ op den duur
Ptlterselie, per bos 0 ,0 lf- 0 0 ..
Prei, per bos. 0 0 1 - 0 0 li voor Z. Afrika deugt. De heer ·Jk.hodes, terwijl
RApeD,per bos. 0 '0 11- 0 0 61!hij Z. Afrika bet land zijner ke~le noemt, is er
OiJeD 0 4; 6 - 0 7 .

, 0 "I 11_ lj 0 2 trotsch op onder die vlag te levl!n en onderdaaoW(II1.~l"l\.p"r bo. , 11
\\ iUe Wortelen 0 0 1 - 0 0 I j der Koningin te zijn, en waarom niet? Woon.
===========:::::j:,========\==_ den wij in Ausu-alië of in Canada, wij zouden
-1 "\. d '~f ·1 het dwaasheid vind eo naar iets to litreveu watl.lC ;~ li l' .~\\tUUl~\lt ons opder dio vlag en als Harer Majesteits

~~.~I==~====~(';:)==",!"""=..........""",,,,,,,,~onderaanen niet kan te beurt vallen. Maar io
-+-- Z. Afrika r.ijn de Vrijstaten bllrge:'8 e.ner

ZATERDAG, 21 JULp 1883. Republiek, en de Naturellen io bet land bun

REGT ~EN VERKEERD AFRIKAANlJE. onderdanen. In de gewesten ~an de Kaap-
RISMK kolonie afhankelijF, ziju de Naturellen even

AL is ook de heer Rhodes niet genezen van goed onderdanen der Koningin' all de Kola-
de gebreken die eeo ongeoofe.nd Rpreker aan. nis~~, ~aar .dezen .gevoelen dat. ala. zij hun

40,000 kleven, ZOQwas toch de red., die hij Woons. posltle JU ZUid Afrika als zocdanlg Willen be.
dag avond oyer de Basuto.k~el!tie hield een Ibouden zij zelve heerschers o~r de stlUllmen
der beate die in den loop vap het debat ge. a:n hun grenzen moete~ zijn. , DIIt ge.voe~en
hoord werden, en belooft hij op den dunr een ~ngellichen zoowel als !.frlkanc~ .. Wat I~I,heD
oozer bellwaamste redenaars en invloedrijkste ZIU door de beeren Sprlgg en U):)IDgton ID der
volksvertegenwoordigers te warden. Do zaken Itijd gezegl is, luidt meer beslillt dan iets wat
van Buntoland kent hij, wat met alecbts I~it uit een Afrikane: moud vern~men is. Wij
weillig andere leden hot gotal is, door aan' IzIJn dau ook overtUigd ,dat het Juet geheel eon
lichouwing en wat hij er van t:eide toondé dat herseqschim is om bier in Z. Afrika een zoo.
hij ze met ~andacht had nagegaan en tot ge. danige houding aan te nemeu .t men in En·
volgtrekkiDgen gekomen wa~' di; nieQland goland algeme~n de noo~zak~lijk~bid leert inzien
anders dan natuurlijk en verstaanbaar zal o~. do KoloUlsten alhier ~U all~s ev~~zeer tie
noemen. Er beboort een heldtlre blik eu een vnJe band te laten al. bv. IU ÁQltralte. Maar

Aldeelblg Brand. onbevooroordeeld gemoed toe OUl Nature·llen. gebrek aan eend ragt belet· ~Qlk con bou.Voor bet verzeker~o ""''' OIJloer'mde en Roerende '
Goederen hgeD Scbade o{ Verli~8 door Brand kwesties te verataan, maar 'kie daarme. be. dillg;' en to!'wijl het Afrikane~ element, als
RillikOil word.eD aaDgenomen tegtn de laagste larie gaafd is verataat ze binnen ~trekkelijk kor- ~eer ~paaldeli~k I~ch aan laud~nw en .~as de
un, eD ,oorstellen oDmiddelijk overwogeo en beeliet ten tijd, omdat de trap van ontwikkeling "aar elgenhJke kolomzatJe van, en b88f8ChapPIJ over,

Alde.llng Tl'1lSt. Natnrellen ala die vaai' Z. Afrika op staan te den grond wijdende, dit inziet e~ naar verbete·
Voor bet AdmlDistreren en Bebeeren van Boedel ~ h

ee andere PaDden, .18 Exeeuteuren, (Juratol'! n laag is voor zamengestelde :maatsohl1ppelijke ring toekt, . oe ent d.e andelast,and in bet En.
Administratenrs, VoogdeD or A~enteD. Voorwaar· toestandeu, Een maatschappij als pie der gelsche eeu IOvloed die toenadenng belet.
!:~~':.raal.-SptciaI8 scbikkingeD zoo die verlang!! KolonilIten van Z. Afrika to vatten is reeds In onze kolommen zijn de trekbren in Tem.
Hllordkantoor: St. Georgestraat. K.ap~ adj K,ln. vrij wat moeijelijker. "Toen ik," leide' ons buland en de mannen van Stellaland en LaDd

tooruren : 9 •. m. tot 4 n.m. iemand die met de Tranavaals~he boeren jaren GOlen voorgesteld ala waardige uavolgers van Z.
Agntllren door de geheele Kolonie heet. en iDde lang had omgegaan, II een haliiaarin de T~nB. Afrika'. eerste KolonÏBten,"tIB heobeDwij hetniel

Vrijltaat. iI·.1 " , la d 0__---==--- ------------- vaal geweest was, meende i~ de boere~ te ontvelDsd ual, oOles lUZleOl, zoo',a e uooauto·AFDEELINGSR.A.AD begrijpen. Thana ken ik ze, jaren, en geloof tak~n thans lta~lI, slechts de !al der Buuto.
VAM dat ik iets Van hen begin te ;begrijpen." A.1a uahe ala zoodaOlg de zaken regt kan brer:gen.

MAL MESD URY de heer Rhodel er op wijst h~e bet bed ...ang Niet omdat wij bij die bui.tm~kerij voordeel
U van Buutoland, eerst door zedelijke over. hehben waar zooveel op gescblmpt wordt, ml\6r

, .. reding, dllarna door het ~igen van, een omdat wij de heenchappij der Kolonisten eerstHIE:MEDE GESCHIED,!-, KENNIS. deel der natie tegen hei andere en eindelijk dab regt gevestigd achten all, ,op enkele uit·
'I' I b EVITNEGNdDaEt'RdeSAfdeelmkgsraad vhan door zelfbestuur aan het voik' toe te ataan, zonderingeD in ge,al Vlln leer :'trouwe bond.
D'Aames ury verzoe ~ voor et I . NI'
repareren van het volgende stuk Weg, na. uit den aard der zaak moest mislukken, dán genooten na, geen ,,'nrel en 1? landzaken
melijk: :- is zijn- redenering helder en MDnam.lijk. het v()Orregt houden wa.~ stad,lelgendom aao

Van een punt nabij waar de W_eg afdraai, IWaagt bij zicb daareotegen iaan een betoog den grond hUll geeft. WIJ ge1UO'f'Gnona daar. De heer Merriman WRS niet gelukkig met
naar "Tweekni)/' de Plaats van Mej. Louw Iomtro,,~ het onderscheid tuildchen wat hij mede ala re~te Afrikaue ... VOOr~e doen, en zijn eerst.e t'ede over de Basuto.kwcstie, cn hij
daar. Hopdieid, omt.rent 80 mi~len, ,I regte en verkeerde Afrikaners" noemt, dan spreekt van zelf dat wij gev~ zien in een scheen dit te voeltm. Gisteren stak hij zijn

~.e een T~~der lDzendt gehe~e zoo goed hebben wij mindcr radon o~ li;n zienswijze ltaat van zaken IZOO als die door het Minil!terie tweede af, en sprak daarbij met zijn gewone
~e zIJn ~n PrIlS voor de ReparatIes, e~ ook te billijken; en gelooft de heer Rhodes zelf geweniobt wordt. Wie, zoo all! 80mmigen in vlotheid; maar wij berinnere)] niet hem ooit
een PrIJs voor bet beleggen lOet GrUIS, per dat ziJ'n oordeel omtrent be .. t ? I de K~lonie, boeren eu in ltaQlmeD levende eeu verkeerder zaak op een verkeerder wiizevierkante yard, voor een tijdperk: van een . D :JUlS wu n, ~

. t' I k t 1 zijn rede deed hij zich Voor aIS: iemand die bil Naturellen belcbouwt all op geheel denzelfden te bebbeo booren bepleiten, en dat was bWk.en een van wee laren; a 800 wee vo· " H M" . 'J

doende borgen voor het beboorlijk volbren- lijk oordeelt en "oor oyertlligillg vatbaar wu' ~oet al'er aJea~l~s onderda~n, en, zoo ~IB baar ook de indrnk dieLl hij selfs op &ijn eigen
gen van het kontrakt te noemen. Is lijn overtnigiDg omtrent he~ Ngts en nr. ID ee~ vroegere zlttlDg de beer ~Leonard telde partij maakte, Jen heer lnine uitge&onderd

Tende1'S moeten worden ingezonden voor keerde AfrikaanderiaUlc niet geschokt door te d~, het een nad~llou aob~ al. het 1a~d die hem herhaaldelijk toejuiohte. Zijn .childe-
of op den 4den AUGUSTUS AANST., ge- de stemming van Woenedag 8'f'®d ? der niJ"ere Buuto li onder hatreD verdeeld
• dS' d rei d C.2· _I h I' 1_ ring van den schrik des lands toen men 'orno·ligt aan en ecretaris, eu geën osaee op Volgens hem--en deu Tolpndeu dag werd wer, :UIeBal et natuur Ij~ niet .met onS eens

den omslag fl TxNDu VOO~ Ruu,ArIJ:S VAN door deD beet' FuUer bijna betl.elfde gezegd,- siju. Den heer Rhodes 10uden :wii ongaarne mODhad wat Prinsloo ha.d uitgerigt, en hoe ac
liD HOPUlaLDSCBD .W &G. • sijn er in den V rijataat regtei Afrikanerllj zoo tot desen rekencD. Maar wi'DUefl siJ hét, zelfiJ trekboeren bij den Zuid Afri.ka~ bijval vODdeD,

De T........ te of eenIge andet'e Tender niet _1_ P 'd .. B d d' '.I._ I' 'Il tiideliJ'" 100 al. bii aanDelDÏng het U!nia. "as e. meesterstuk TaU - neen, wij Willenoodsakrk .... re&1 env ran t le 111$.... lever Wl en ~ , '., ..
Il e Jl aangeo;m.:: . CIU vrede aan de Basut.o-gre~n, eu to~ bet ~riëelo plan stellig. het ge""! u.l dan ~llen niet het IloUandBGbe woord bezigell da' hij in

J. F. FOULKES, behoud oi herstel Tan dien 'f'ride gaarue I'lIBt. ~let de .,Afrikaners maar Kolonisten den loop sijDer rede goed ~ond"ftte gebruiken,
Secretaris. lIkeelrscb _tuur nll. EIlBela~d in Basutoland .lG deo ZIn des woorde met reeb van- maar bet li.,.er DOemen aeria-komieke decla.-

J,rantoot VaD den Afdeel~raad, willen sieD, eo l'eYkeerde .A1riblJel'S, WieIl de te • lu!:m.pen he~beD met al de matie. Dat geeft geeu aatl8toot, en oue lezers
~meabel'h ; .JaJij1 _ oqerepl4te '-tand lIUl ~~ _",. clio Hl hea II, ~ !IOyoa ~ ~ ~.~ soed.
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DEZE Bank staat Renten toe
3 percent per jaar op de

tende Balansen der differente
gers van niet minder dan £100 in
maand, en op Vaste Deposita tegen
E'en tarief, dat bij aanvraag te verne-
men is.

De Bank diskonteert dagelijks, ge-
approbeerd papier, koopt en verkoopt
BuitenlandsCbe Traites en Wisselbrie-
ven, geeft Voorschotten op Versche-
pingen van Producten, reikt Krediet-
brieven uit voor het verkoopen van
ladingen, enz., en doet alle soorten
van Bankierswerk.

AGENTEN TE LONDEN:
ALLIANCE BA.NK,ILOTHBUltY.

·ALE~.\NDER RROWN, K~86i1er.

Koloniale. \\ cesk arnrr en "1'1'\1S

.\: aatschapI')·
OPGERIG r .~I MA.\lt i'DEN

;';'Jlil.u.I .:-~.> ')H~,

TOT loGtA<1I1IIoI.II..r" .. "SU r.1,,~lIdommen ~n Boe
d~11"aartoe delel,e ,,~ttig lil IWOldell &8ngt,tpld

,al. EI8Cuttllten. Admini.tralpurtn, velll!<!t'II. C\l1
toren, Tru"ers en Ag~nt.D.

DlllltCTJlURlIlil

De Wel·Ed. hi'. E L.\NnSBE'lO, Voonitter
1- r. CAVVIN,

.. .1". rORTER.
" M. 8. VAN DRa BIJL.
" H. M. ARDERNF..
" W. J. T.UI DR V~:N.
" W.:\1.;\1. FAR:\tER, L.W.V.

,.

.lUDnn'RIN.

Do Wel-~:d. lIeer .J. r.. HOFMEYR.
" .. D. P. KRYNAUW.

PerSO"tn di~ verla"~e".1 ZY'I hell .antpst~ll~L
Zllll," j(e1i ••• " heli te bp, ~m, n <,II aa"tut.!1léll al.
,. Hee Cullegi~ "an Dj,.rrteul'en "an dt! Killonin/(
W"ulramer,," T,.u.if Ma~t&~IIt1pP!l.
Q'" D~ I'LOoluole Tak Jal bedti('rd worden door

den t!"c·fltari., '''0' wit II• .l"lell de :'IIaatschappy 'er
aDtwoordelyk zal Eyn.

D. Dirscttnren kOlDouelkeu DoududaR byeen le
11 UrP, toL het YelTigt.u '",II b~zi~h8deD.
Kantoor.-Kam.r Uebol1o"8D,3, K~rkplfin.

(J. W. l:STEYTLEH, S,crdar8.

DE PAARL8CHE
10.4 bsura.tie ta TrastlDaatsfhap pij

Wmelijke Provincie Bank Cebou\l'.

(Opgerigt den Isten Odober 1873.

KAPITAAL :£40000.
DI.v.eTBUIlEN:

De Wel.Edele heerJ. J. ALBERTlJS, Voorziller.
}le Wel. Edele heorm

J J ALBUTI1N I A J Roos,
EGRETII,., B P I1u PU:8SIS,'
DO HOUIt, J Jo' .\JAR.lI8,
D MAR.Uf, A P £11 ]<'. A. HERBST

BBABDDEPARTEMENT.

AA~ZOEKEX I'oor "e Vrrz.ekerin~ van Los-
rn Vas'goe,j teg"fI ,erli~8 of schade doo.

Brand zullr.n (hll(t'l,j- II olitvanlZen en Poli~s, nuit
ger~ikl worde .. op zeer voorcireliJ,{e terme, .

TRUSTD.EP ARTEMENT.
Vo.)r de Aminislra,ie en ueredderil g VBI'

Bot-de's eli a"rler dgeudolD, als Executeuren.
Curaloren, Redderaars, VoolldeH or Agenlen, op
de lihrraalste 'ClOU'aard, D.

Releeni:;en tot"t:es aan op Eente Veri ;lnd van
Vastgoed.
lJir<ctfuren korueu rlker \Vu.nsda!!, bljt'rn voor

bezjghe le •
J. J, lJl YILLIEHS

Secrefari~------ --------------
EQllTABLE

Indus.natie e. Trast.aatsehappij
OPGERIGT 1 OCTOBER 1844.

Kapit&al-Ingeschrnen ... :£25,000
Kapitaal-Geltort 5,000
Kapitaal-Gestort, Opgeloopen

en Belegd ...
ferliele.,uitbetaald

,.Usse.
Aaa Doders nl

... !90,800

DIRECTIE.
)Je Wel·Edele HeereD

SAUL SOLOMO)l',
J. A. ROBKllTsO!'l.
J. L. M. SIlOWI(.
W. G. Al(DY.lISON.
J. A. REID.

L.W.V., Voorzitter.
H. K. TUDGOLD.
L. P. CAUVIN.
R. H. ARDERNK.
W. MAR8H.

AUDITBU&EN.
De Heereu

E. VANbTAVUIU'fen E. G. A!I"ELING.

.
t

Juhj 2I,-Noorderpurl, Ert,
, YorderiDlleD'iD

8. J. ,all c1.. r
Co., J.P. Y.
1iers,-J. S.

2fl.-Worceeter, VIIt1lO8d,
" . del un A, AWol.
28-KL'pmDta statie, Oasen

" H"ooD,-J.8,
" 24-WellingtoD,

.enlen
. Malan &:

,,24.-WellioJZton, O-D
, ~tief,-Ma'an &:

25.-KlRpmututAti .., Ossen
ot -De Villier. F
26-GroeDepllnl, Moaille

" en LOMe un'l'a'!",'",il
wijlen E. K. ur.seu'...., ..
Usiagen. ]

27 -Klapmail, Ouen nn •. L. Beu04&O &
,.. Oo.-J. S. latArail & Po., Afll~.,~,

Aug. IS.-Kaapstad. PakhalzeD ',in de ZIekeitrIlt
YlO M. T. Kioll,-;-J. J. Ho~meyr
&: loon, AfNAgerl. : '

2Q 'I \ -.1 i.rh.)'lps~'!tM'. IH'I~d.,,~Id, Lou
,,~ ~I • goed in deo inlolYep,\en boedel 'lU" J.

F. Cue z ·e,-I!.:. l~, Af.ln~er.
I

lYODda. do.-ZNpaot: Dr.
nl. 8teytler.

Ul!I'1l)1f BANI[.-f)e beer E. J.
m"rRell alt Nn direkteur tan 4e U
liD itrde plult .an wijleu deo b_ 1.
TIl OoaT LoND.. hed&1I1enwlot&n

tan den Juuidtui.o IOU! ddDBura-elJleeltd.
leden en I ..YlO door de inteosk.naar. g
IODllntue te nrlrou'tlV'en.

Eltlf BO&RIINCOtTRANT-Hdt denkbeel
boerellCOIll'llDt,voornamelijk o,er '''O'IlIl'U''
uit te g..' ..n ja op een nrgilderlnoC
stownscb. 8oeI't'Dy"reeDia:;ng Il..opperd,
Oomitt! ter fine .aD "'pport .e1.e,,,0.
Z· I PLUT8~N IN OUDGAIJtÁLAND,m

roor ti idelijk .. Ilru,., ...i<le dan em er tt'
te Cathcart Lij publieke .diliDjl voor
nrpaeht. NII&~ e'tlDfddillblli.l der
booa'ite pacht £61 .oor een plaate 'lUI

Twu GllI[LltTRO! KIND.nu lijn te !.aboarn
nrbrlUld bet f'en ter"ijl de oudere beG all8l'D in
een but' haddtm gelden ",a~r "tin ruur brlLndde, en
btlt andere omdat een mei~j~ dat h-t ia'de ar'1len
bad bet in bet vuur liet nIlen, en in plaa~. uo bd
er .it to!h.ltlD de moeder lCifla'roepen. 1

Dil INBIUUtKZUlI: bi j V..n Reenen ia; op nien w
foor, daar er ietl i8 uitgelekt ov"r 1l~ld.~~t CbflIlie,
"eD der lieden die meu oo'8pro"k~hlki verdlLCh.t.
hield aan da nou. van leker ..n EJmu'ld1, Wdr hl]
op 'goeden voet meê IChijot te lIijn~ uit den
buit hAd vl!rltr"hl. ,
n. !4ILAlTSCHB I10TTRNTOT die O,,111n1l8Pt'tl

KAIf"r te Stutterheim bMeft dood~~8to.'!D, blijkt
door KRff,rj"Djlenl IIPp11Ulilden dHRl'op~waad Il!'-

w"den tt! zijn, en hrt se:,ijllt dat er ir d- buurt
nij wel lit·, dtHlkb"eld he-recht dBt m-n bem, We-

gIlD' krllnkzilllligh ..id dit! ill zijn f~milie ait en W&Hr
hij lelf ,lageD flD hell(t gebad, siju daal niet b-8t
kao toerekeuer,. :
ONS sTaA"STKL8IlL.-F~h mijnheer ill de buu-t

fAD (k,.t Londen sond 01l18l111'8lijn wag~n naar d"
onder Ilel..ide '8n e~n Nl\turul, die ~~een t: '''p

bsndieten .flD sijll klt'ur -n hn'lis motAvoorb j
kwam. Zij riepen h"m om stil te Itall'1, mILIIrbil
re-d werder, en hoorde nu luidt! kr"t"D ~an : .. Jell
die mooije ml'isies, 0'" lr'lmt 11'''''''w wtér, en one
kriilr bier banj_ beest-nvl"eI-Ch ..n koffil I" ,

ÉIl.N KA,..tI''':Il.VRO~DVaouwle C.ILhc>tr~wil,IA£2
'CWr .e·1 f~r1(1I!-,ÏI,g~atl CI~ vrouw ""'1 z.,k~r..n Solo-
mon ma1f ::!c,I"m"n jlll{ ""C'l~ IOsh • " t beI(,(L-
,aD' lIel!' eenlDI\,.j d·,I .lf,l .. 81W ftl. hij ~ b-t II'~IJ
voor had. ". 11\',k kwam vo ,r rten ~RZlStrilllt,
~D dRIll' h~t bleek <.I~td, .~d08li"g fan:dltl'l "urd
Wll8 If"",epsl dlfotd. kr,,~rovro'lw d'''1 vul;l~"d>indal
weder hllSlr 11''''''0'' I w~rk h,d g 'dall'I, v<mdhil ,t"t
b~t AaDb,d .IID d.." ,,-lu\lki~!!o VIlder ,~r de b'l p
Jill! jeugdigen R~hlLb'~1J1 geb Il" .. , h') 'g g<lnJ~g IVM.

ZONDAGSCHOOL'CONPKBF.NTIKTR KAAPSTAD.-
EdD v"ree"i~de Z JDjagsc~.)(\1cOl,f..renti.. 1111\1 pt.IIILB
• ;n~"'l ti! K8IIpstnd (p lV Iln 2) Octdhllr nnn·
, '.' '''c. PMr dIt lle,I'I' ..nJ" de zitting der Synod"
van d" N. U. I~"rk z~llli", "If IIl II er "rooIte opkom·
eten vtlrwlICht. Ile VOllrerllllti.. IRI open] ziju MO

alle Z(jnd"~I'Chool."nt!el wijzers duor I!.lieel Zui"
Afrikll. Gratis IICC lIlImod"ti .. uI vt!rsc!lI\tlt W,J1d~11
I\IIn beD di~ zulk. b~.reer,,", mit8 bidr'an kOIl"is
w..rJe g~gtlven, róór d li 2).t"" S 'ptH,nh"r, fiRI ddll
bo~,.~er.t'tarill! O. E. Couk, Y ,Uil" ~"n8 ,Christi'ul OIIi/'aUr/fIl ~n gepnbliO'errJ op 20 Jil"), 2 li. "I.

A!tl'JCllltiOIl,I\anp~,.d. I'
J T '1 I J LO:'iDEX, 19 JULIJ.-Op de Yerkooping' vall

IIRT. )A Ll.AS OONt!k~G ZRLSCHAPfn 'c., hpi!Pll werden 80 ()()() bokkenvelleu &an oodpn ell
a""nd III het T"nt,,,,,,.t.ihDj{8~elJ,,u·,,, o,,&-r pf\t,,,- 'I k ht D' kt t ge I

Z . • I' . S' [S I' bIJ' n. " \L" oe . e lIlar was VIIS maar met eYen·
n"ll" vlLn 'JIJ" Exc" 1~"tI ..!, Jr , ,ul~ I~ lt ~. Idig. PriJ'zcn waren vlln!d. tot §<l. uoolTt'r. Er
l.ende tooll6tllatuk ., T/~ 110u Orp,""", '''pvo .. ~n·1 d RGO ki te trois od '-h t
In hOlt, ... vOI;lI~1 op Ahaoolagi, WOOl"si~g~, Vrij £~~~ ~d n S RWv e~'nht ~:£'~_ (~
<.Iligs 'eo Z .turd \':8 j{.~p~ ·1,1 wurd· n lJe b!~6r11,,11.8 .b' . Mn~ e.l!'en vE'r oe :dd . ,.
ferzekert d~t hij UI.'ts dat t"t ,,"rIDRRk at.,..kk.D knn OP. ~gten. klec JR~Jzen D,!areu tonge.~", t'1 ['rn
vnn b"n die b-m b.>l!'u·'ltig.'n, Onlll\n;rNOr~ 1.ll~t"lI. weu:;g geni-'k e IJ1er. ~man cn ZIJn \"'" cn pr
op Rallst. Vri id.: IILIdd foor8t"llillg ziju. ter I!e,a. wor t tame IJ vee omgeze.
m"Dlilkd benefic" faD de beeren \Vilst.,,,,, eh Pault"l1
Beiden zijn Rct..urs VRh onb..t ....islb"re btWlIAfdbt'id DE AA~STELLINO VA..'l M. WADDIXGTOX.
en lullen, ho!",n wij, np dien dAg voor Mn! Itler 1~1- LAWA.AI TE SHANGHAI.
rijk I!'"ho..r optr.den.
OUDTSHOORN.-I)e}3.)·r6n.er~p"ilCinjl'aldIIIIr hee'I,

na een d1SCU88i. WAHr prof.c i, ter epry,ak k .....m
aao den dag gelegd. Uat men bem aan het IIIIAllr 81.chts g-"de6It"lijk~ biJv>t1.",,,t, b '8101~tIriRt
hoofJ der d"patatie heeft willen 8~lIen, is cen .lt! Re':t'ri"jl Il"erl lOU doen ~et, als. ZIJ~. invoer-

.. .... r~gteo verhoog le, dit. v~rbo l<!ln~ met op kl ·.de·
groot beWIJS der gunstige gezlOdheld die de rom tin m~.llDllllr kn 8te. kate op al WRtveI1'i18til!,H I
Britsche Regering jegens de Tl'ansvnal koes. kOIl w,rd-o trl mllk"n, en dat de ~tegeri'ljl' St'lp.

pen tot h·t be'ICh-rm..n V1lnden 8' rUl80t!Oir.,nh~nd..1
tert. Dat de Transvaalsche deputatie, W!\!Lr· '1I0<'8tnemeo Ook de lAAkVIInd~n Sp"o;W~1l w"rd
van men ook in Engeland verwacht dat de b.!8proken, en h~t I<lipplMfttpillr. ble~k OiI .. "r b'iV"1

te vinden dail btlt .Mo!8"Ib<uuseh~. Ouk~ &ligmen
beer Krnger of de ht!er Jonuel t er deel aan dB! niet Rl de &nnwelligtlov lor .."DSpoor_dil waren,
zal nemen, eeH gunstige ontvangst te wachteo verklnrende sommille" dALbit8proeljllhI8\Vtlrken.crst

moesten kom"u. Mell .t.lde d.. JRrlkL'Jl IIl1d"ruit. MOSSELBAAI, 1~ Jt'LIJ.-Een openbaN
staat, daar is geeo twijfel aan; maar Dr. EIIN I~ALKOItN.-T"ee lied~D woL ,.'.laJ."iseh.. gadel'Ïng is gtskreD avond gehouden Olll ,k
Joriuen heeft stellig veel hij ~edragen tot de tIAmen, en pen die den bijb·lI'Cbon (lMm VAn van den wakn'oorrnad en de Wet op het GeUl

Zschp ria IIRndell klRFsiek-n VII" T~ltl nIlC'-U8pAArt. I ~8tuur na te guano Dp Gemeente CoUllDl8Mnssen
Itemming die er tEln opzigte der TraQsvaal bij li iD opgt'p"kt Rle op kl""r lichte I ,ill..:'"~n llRlkoon : liJn ultgl'nOodlgd om tkl vernemen of men h(,t llié'
d R"k . b Lt b d h' "'e8tol~n bebb.nd... [te kRlko-n b~b')",d" A10 npo 'I z.Jllder d('n heer ..Tnpp doen en de hulp vlino IJ sregerlOg eersc •• ,en a mao um ID .. 1 dEI

Iheker B.YD-8, ma"r b~t "'IS I,i-t 0 lroo:lehjk clnt d· I heer <:J:errnu knJgen kon.. en voorsu' (Jm
de Tranl!lvlUll niet op 100 onverantwoordelijke vo"'el door "eli JlIlt in d..n muur uit di~n8 pl.·k Wfl8,Regenng te verzoeken de rueuwa GemeenlA'Wl'l(,
manier behandeld, dan zoudeo wij vrij wat jlekom ·n. Dd oppakkinl!' jlt'scbi"dJe door t9(ee Jlebroe· ' M088cllJaai toe te pa88Cn wem verworpen.

den Cbampion, di" d. dril' h. {hebbers te half tW~t' 111\11 •
gernster iiJn omtraDt d~ kanstIn dio de depnt". het hnekt!! van dpu h~..r L. MRrquud, waiLreen plld SCHIP VERBRA."{D EN GESTRA~ D
tie tot slagelI beeft, dlln thaDS, uu lij zijn hnlp VAnPrinseD tiAArOrltnj..strllllL ioop~,a~zi.n:bndd"n eli HUMA~SDORP, 19 J'LLIJ. -Een groot

toen zoo Ileloopen w.mm dat "I Teltlrl1Achusm~t zag men hier gist.:ren avond van het Wesy'n
en raad welligt evenmin inroopen lVii als kan. dtln kRIkoen onder lij" baRtiP pRkten. Dil tw~e an· zoowat eeD halve mijl van dell wal en in

<I PT .. " WRren ;:8dr081, AO T.lero·,chIlS vert"l·je cl"t Nadat men hpt een paar nren had " .... t",...,,,t.·,,
hij deo k"lknen tall de twetl jlekr-6t1!!n~nj, eDdal dween hd. lIeden morgen vond
zij hem VdrllJClt h",ldell RRn het hoek.l!!G<l w8chtp.n schip gestrlir,,} nalJlJ den mond vlln USmtom.n'·)I·".
tot. lij nog eell paAr hoen,It'J8 lleat"l"n hlL~de". Di! Van .dell naam of het lot der 8chepeling'\'n
r.Ruk il dat d" Mub "Dedt\nosche <Ut.1I III aautojlt men nog niets, maar dc C.C. en aDderen ZIJ
zijn, tI'j dan is hUrlllder8t~ler.ILltiJd gIlW"ull. zaak gaan onderzo(·ken, en de hoer Troup.

NII!IJWE INSOI.V~NTIItS,17 JeLu 1883.;_Andriee JefIrey's Baa.l, heeft Mn de \j8schersboown
Retief, ti! Mi\lmesbur" t.u l!'<lnLDllt.er;bAIPÓ,£6~ 12s. ,I.. kust stipte orders gegeven om tI' zoeken.
&l.; schulden, £108 ·)8. 6d ; L"korL,£45 lUs -::),,10- wrak hu.d Ric, hts ee,?-1l_l6l>-t staan. en men
mOll19n1ltiuaTerblAn8, tt! Cradock j bilton, .£ I05 I'}~. dat het hpLzplfde schip 18 wat men had T.... " I
6d. j schulden, £:223 j tekort, £117 48. 6j.-Albert Itien. Dat het verdwenen scheen, dat schn,ltt
EdwRrd I~e8, te Port ElillJ\beth, klerk; "'ten, £31 Mn het kappen van de brslH!ende n.ui'!.,ti ''Jl

158.6d. j I!Chuld-n, £184 I:!s. ld.; tekurt, £152 ](35.' twgaa.dJe toe. ,
1d.-Z"chlriRh JohallnAs ~Iuiler, "te WeillDgton, --
hllndelAAr; baten, £1 U lOa: schul.i"", £213 17s. j EEN BENDE DIEVEN GEPAKT
tekort, £99 78 -19 Juhi.-lllrk Ujrn~lis Htpyn, op FRASERB'CRG, III J\:'LrJ,-&'1l groot.<'
Lemoenkl'J(lf, a{JeeliDI!' Hlcbmnlld, boer; gedwuD' van sneeuw met eenigen regen ~paard Hlild lu
ilen lekw~8tratip, nnMI toejl'P81l1An; imt"n en sebul· gedurende de nacht plaats Het wordt llU 0l'
dell niet bekend.· -Th"od,)fug Louis Netrtblillll, op volgU door oen snijdenden kouden wind Uil

Grcenb.!rg8foDteill, afJ€eiilllC Fr886rbur,r;' g-dwon. Westen. Gisteren avond is er een bende Hut
gen sekwe.atrlLtie, prol'i8i,ooed toelle8l&lID: bAt"D en tot inbrekers bij de inboorlingen hutU'n uil
I!Cbulden !liet bekeud.-20 Julil-GiJfl(Jn Joubert, k Vier pr van (twee mannen pn twee vroUW('t1

MODtallu, hRDdlllAllrj b .ten, £100 Be.; ,sc\}uiJ,m, in de gevangenis. De aanvoerder, (k'rt P
£044 17s.; t"kort, £5U 9s.-Annie SprucP, LeKing ontsnapt£> in den maneschijn. Er werd ,in'
\\' il iAm's Town, logi"8huisboud8ter; b~ten, £Bó; door den kOIlStabel op hem gevuurd, Ill""r 1 .

I!Cbulden, £i9l 138. 4d.; tekort, £1ó6 1311.4d.- gevelg. Greetham & Goezes pakhuis w"r"11
Voeney AIb.!rtu8 HOll~r3,te Kl\llpstad, ~teeuhouw ..r, hen opengebroken en eenige geweren, klt'C<ic'reD
enz.;' baten, £12:l; schulden, £1&1 5s. t"kort, £30 IlOZ., g<lstolen. Aau HodgsoD!! pakhuizl'1l lt"dl.~

boereu maar uit die der verbrnikers zon komen. "--.-llendrik BanIIrdus ~fllller, te I\lIap,tiad, b 'UW·" 1 . ~vl".. D 1
UlII ZIJtweema en eene pogmg 6~1I. r

Maar het ligt voor de hand dat zij die de me~ster; baLen, £1,000; IlChwd"n, .£l,OOJ lOa ; te- deur van het Kruidmagazijn W8.S geopeni!.
. . . ... kort, £9) 1010. hinnenste deur ho.d hunne pogingen Wl'

nieuwe polItIek van het Mlnl8t.erlo Soableo DE HEER Trros. Locw, ML.A., mag blijde zijn Verscheidene boermhuizell zijn "nlaug'
omtl'eni de Natnrellen goedkeuren om-conlle-' dat La:iy Florence Dirie zich thall8 tUet in de dezelfde bende ingebroken.

.. . ' Kolonie bevindt. Gemelde daUl(' is gewend dat
qpent te zlJn de fioallcleele plannen mooten haar gedrag bepraat wordt; maar dat, ~t het oog
afkeuren die thana zijn voorgelegd. In het op haar, door een parle.men~lid v:erk.Li.ardwerd

. dat de Engelsche &'genng ZICh ill d~ zaak van
ééue zoowel als io het andere geval bestrijden Zululand door (Inde t'TOUt1>en had laten leiden, naar
zij de boerenbelan~en, en staan lij die voor zou zij, W&.llzij hier geweest, stellig -wraak over

genomen hebloeD door haar merkwaardigen hond
van bem die niet ongaarne het,platte land geheel Hubert, die haar onlangs van twee onzig1bare aan.
in be'1.it van eon talrijke Natul'ellen-bevolking vallen bevrijdde, op het lid voor Malniesbury'af

te stun-n.
DE STEDELIJKE RUIl werd in zijn llj.at!Jte zit-

ting gepresideerd door den heer LeW18, die te ken.
non gaf dat er veel klagtcn waren over de tellors
der stemgeregtigden, die goon stempapieren aan
(lf!n aantal huizl'n gelaten hadden, en <lat hierop
gelet lUoest-worden. Er bleek £1,Oï9111oor te zijn
uitgegeven dan ingekomen. De heer J. C Hof-
meyr maakte er aanmerking op dat; men dl'
4toomhrandspuit buiten het station der l:Vandweer
aan alle weer en wind liet blootstaan, ert men be.
sloot hiernaar te laten kijken. Het ~leek dat
Politie·Commi88al'Ï8 Shaw op verzoek' van den
Superintendent der Brandweer orders aall de poli-
tie had gegeven die hun pligten bij brand en bun
verhouding tot de brandweer naar eiseh bepalen.
Een voorstel van den heer O'Reilly om betaling
van belasting ten 8tadbuize, als al te ~ voor
den armen man, niet zoo als vroeger besloten wat!
verpligtend te maken, werd daarna verworpen
vtlrklarende zich de Voorzitter en de H n. Ashl ..y DE BEMANNING VA..'\' DE VERO:-;GU,l
en J. C. Hofmeyr voor bet beslnit WlIt de heer
O'Reilly wilde doen opheffen. Het bleek da.t de F. CLABKE.
dagelijksche watervOOITlJ.ad I,R32,IH6 gillonK be- P. ELIZA.BETH,20Jn.JJ.-Er iJ del( ", ...,

droeg. Een voorstel van den boor O'Reilly om weinig met wol nitgt·voerd, en is er 1lIl':-
daar er in de kiezerslijsten, tijdeDJI de zitting inge~ verandering in prijzen aantoont Er Z1Jn
komen, T<.lelnamen ontbraken, ze in de VQOrnaam._ veelheden strIri.svederen op de li bl·

ste EngelAche en Hollandacbe bladen hlhier te v&l1 de hand gezet ten gevol~ \'&nden
laten drukken, vond bijV8l.; dochdeheer1:.C. Hof. tijd tot verkoop. Van Maandag tot Wo('n ,
meyr, die liever JD&atl'egelen tegen de tellj!nl wilde inbegrip van den vorigen Vrijd&g en Zatur1J,g
~. nemen, gaf kellDia tiat hij het 'ijesIUit in er Voot £18,125 verkocht; prijzen Zf'H ,·a·t.
rense zou b~ _. I zijn hier zwve regens g'(.'Vallen. Hl'den
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'TI ~EN: ·EN ANDER.
I. _

O. heer IF~'el', .en v~r bem de heer Merri·I, '
aaall, "ez:eD.de Wetge'8Dde Vergadering ,"oor-

.. ~,óp d~' ~áling ',an Kolouiaal krediet wa~
o~ .. l ZIJn' het govqIg vaD bet verwerpt'~ Wet tot
die, sonder het Jo~ken van .Da.sutoland zou rijn. De

grel's..oorlog heer Th~' Lon lY ~as daarentegen, van ooe-
Natnrellen. deel da.t.1 men ds waTe kraebt der Kolonie

eerst 10~ a&nschou weu ala de Kolonisten den
overmoed del' Naturellen voor goed den kop
innepea, I en d~t men dan eell oogekende ant-

I .

Brand wikkeliD, der Kolonie sou zien. Het eeae
t"rel8laeni Af" is met ~et andere bestaanbaar. Wij konnen

P id n: ODI beet vooratelleo dat 181fa een gelukkig
rest en.., . .

go,oerde' oorlog voor onl krediet minder VOOil··

deelig Ii~U zijn dan die naauwere verbinienis
met }I}ngeland w:aar de heer Fnller zoo reor
is. Maai- gaat die naauwere verbintenia ~e.
paard niet slecht. mot een erkentenis vau
zwakheid, maar tevens met bet vorlie! der
gelegenh~id om onze kracht als Kolonisten
te ontwilkkelen en te toonen, dan gelooven wij
dat onl' krediet ouS weinig bel pen. e~ spoedig
begeven' lOU.

{EPTI~n'sTELEGHA3BIE\ .
O~DERZEESCHE TELEGRA.\FDH," <r

EUROPESCIIE BERIGTE~.
,J/

~NDEN,.~·u. ADEN, 2 _JuLIJ.-Het H'>og<'r.
-huis hooft bIJ de derde lezing de Wet 0, h~t
huwelijk met een overleden vrouws zuster I.ll~t
141)tegen 140 stemmen verworpen.
Sir Wm. Vernon heeft een wetsontwerping('dipnd
om een plaatselijk bestuur voor Schotland da:u te
stellen.

De heer Inoe, liberale kandidaat voor IIasting<,
ill met eene kleine meerderheid gekozen.

DI' sterfte aan cholera gedurende de laatste "er
dagen bedrocg te Damietta 4~9, te Mensurah 31\.

De strffigste quarantaine regulaties zijn to
Malta en Gibraltar in werking gesteld. Pelgrims
togten van Tunis en Algiers naar Mecca zijn ver-
boden.
De Chineschc ambassadeur in Louden hC<'ft

een telegram van Shanghai ontvangen, ten eft',kt"
dat de Fra.nsche ruinister Trichou zich ollhel'fLl
had gedragen tegen Lihung Chang en dat de OD'lpr.
handelingen met betrekking tot de Tonqulllsche
kwcstie dus nu stilstaan Busland welgert O!U
bemiddelend op te treden. •
De heer Hea.ly, de Home Rule kandidAAt, i'

voor Monaghan verkozen met een meerderhpld van
215. De strijd boesemde groote belangt!t.ellmg ID

De Premier zeide in antwoord op eeno \'J'J.Ilg,
dat de dépêche in antwoorJ op eene "an dc Ik.
gering van Queensland bijna klaar wa, ('II t•.'u
effekte WIlS <lat de Britsche Regering dp annhp(h.
ting van Nieuwe Guinea,die in het oog der ,""( "'in
geene waarde en niet geoorloofd is, DI' t wli
bekrachtigen. Met betrekking tot de a.nnexal..
van Nieuw Guinea door eeD vreemde mogendheid,
werd zulk cen gebeurlijkheid niet veJ";\·!I.i)ht(lf gc.
vreesd. Hij meldde verder dat de Régenng '·00r.
neJllens W!\N de Muden van den Hoogen Comtlns.
saris te sterken in zake politie in de Austrnhscht
wa.~ren.

- - - -- - - :::_:~--==== +-==--__::.::_....... -----
G~JTH.QUWI) ..

(Met Speciale Liccn~fe)·
Op M•• nd." <len 16 Julii, ten ihniac VAli en door

de" \\' rl[';"rlV. hod A. 1), Liickboff, de hopr .hcob
Daaiel Louw, met )ongejuh. !)oplliR ~IAgdál"nA
I1re~ff. In de Ni<luwO!Ndd. Geref. herl(, np D(l~der.
dalli,den 19 Julij, door denzelfdeD Leeraa~. dt .hllef
PI!Lru8Johannee YIn der Westholje.m, meL}eng!l}nh.
Anna Elisabetb Uije, : .'

r,," IV en ee Juli;, 1888.
£ '. 'd. e s, d.

.-\.hnl"l'p<llen,pr. Le. 0 7 6 - 0 19
Appeli!D, per 100 0.:. - 0 4 ,
Abrikozen, ... 0 0 '0i- 0 0 -'la
IlJoemlwol, 0 0 :11- 0 0 8
Doter, per lb. 0 2 4 - 0 2 ,
fIooD ..n, per 3 bs.... I lO /0 - 2 5 0
EO 19 9 - 1 1 0
rwten, 0 18 '0 _ 0 18 0/;'1ettlll, per 100 ...

Ganzen, per sluk 0 5 0 - 0 5 0
GWHJl8, per 100 0 1 li - 0 1 8
IIftv6r!!"pr. IQ,) lb. 0 5 3 - 0 6 9
Kuul, per 8Luk ... 0 0 '2 - 0 0 2
f','mp'>en~n, peT "Luk 0 0 '1t- 0 6 9i
Patattu, per 3 be. .., 0 7 6 - 0 8 0
ltape~ per bos. 0 0 .1t- 0 0 lt
&diJlen, 0 0 .1 - 0 0 1
Uil"o 0 4 6 - 0 8 4
\\'ort;llln, per 1:.<'8 ••• 0 0 :lj- 0 0 14

DOllJerJftll, 19 Julij, 1 WARen, "n 4 KAn"D.
Vrijdng, 20 <iD. 4 do. Es d!l.

CHOLERA. TE CAIRO.

Old"rwyell ell 'lejl1(bZ,c"",rd (Ii' 19 Jldl), .j /, 0,.
Londen, nl Jt'LIJ.-Ecn verschrikkelijke lilt.

breking vau Cbolera hpcft u: Cairo plaats irl'\ "Il·
dpu. Er hebben reeds (lI stprfgevallell 1'1;.at.
ge"ondon.

UIEUW£MAKr. PRO DUKTENMARKT.

LOXDE~, 20 JULIJ.-De Loni!eru;ch" 1"'<
keurt ten ZOOl'SW de benooming van M.Wa.ddingl,m
goed, Ills (l('n waarborg VIUl een bcvredigings-sl.'l.><\-
kumle "'an den kant van Frankrijk. Eell oprOt'nge
menigt~ t-c Shanghai heert eenige Fnm""h,
matrOZf'n gesteelllgd die hun nationaal f~'()st
den Hdl'll J lil ij nerden

Het plan vau den heer Giadstone om Lord
Rea,. als hoofd eener Commissie naar de Trans·
vaal te zenden, was laug 100 d waas niet als
men zich in Engeland schijnt verbeeld te heb·
ben. Lan! Rear is niet alleen een goboreu
Hollander en iemand die, als hem geen Britsch
pairsobap wu te benrt gevalleD, in lijn vader·
land een groote politieke toekomst had, maar
behoorde buifendien tot een partij in HollaDd
die met de Tr8llsvlJai groote aympa.thie heeft

KAAPKOLONIE.

MOHRELBAAIFlCHE PLA..'lNEN.

De klagtllu tegen de nieuwe belnstiugeu ge·
opperd komen hierop neer, dat zij op ltetie·
liugen en neringdoenden mlJer druk ken dan
op de boeren; maar wililJU wij een Kolonie
in deu waren ziu dea woords blijven, is het
dan niet het belang dl's lands dat de boeren.
stand-de tltaud waar in onrie dagen' de naalI!
van ol Koloniërs" hier met regt uitsluitend, op
werd toegepast, welks bloei dien van elkon
anderen atand me~bl'engt, en die me' alle eigen.
aardigo bezwaren des land~ het eerst en meest
te kampen, heeft,-zooveel mogelijk van lasteD
ontheven blijft' ~clfs het Ministerie Sprigg,
dat een belasting iovoerde bij de boeren, als
op ben uitsluitend drukkende, gehaat, gaf
toen het de Accijnswet voorstelde, uitdrukk.~
lijk te kcnuen dat het dit deed in de overtui.
giog dat d~ acoijns niet nit de zakken der

zoudeo zien, mits winkeliers cn ageuten ia de
steden en dorpen er wel bij voeren.
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DE HERVORMING BILL.
TARKASTAD, l!1 Jt:LIJ.-Hier en u' W·

berg heeft het hevig gesneeuwd. M.·tl ii""
hier veel telelln!telling over het intrekk~1l '-all
Hervorming Bill.

SCHIPBREUK.
HC,MA......SDORP, 20 JULIJ.-Het wrok ,.

toosrivier blijkt te zijn dat van het !!Chl)'F /
dat DondcnlAg morgen in brand op ~trall,l
Gisteren namiddag te vier uur viel het illt,,'ll
groote hoeveelheid overblijf!IClen il' '1<111 str.lJ1
spoeld, alsook vall cen boot. <hlen tIJd.ill!.: r:;L

belIllllUling, die men denkt in de boot.ell 1-" .. ><&l'

zijn; JlUI.8.J or zij geland of verloren Z'JIl i' Il ,~

bekend. Gisteren stond er een veracllrikk('lIJ~e

ONGELl"K MEl EEN POST KAR
BEDF'ORD, 20 JULIJ.-GII!t*'ren g(':- "~

eeD ongeluk met de postlmr die '1'1"-;1 L,,·r
CookhuiJI W8.8 g~en. De "OOMllilll t'n I
ken werden beden morgeu omtrellt .)
Cookhuill gevonden. De 'voerman WH'

bezoenl.

PRODDXTEN TE PORT ELIZABETH.
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werden door de lIl~t
,.;·aarts gehrsgt eêIUgen van de ~~lI.in,ltYl
schip dat te JtuJU&tllsdorpnamJ de]nut
ge%leDword De aleepboot hád inen llaF XaaJl
Reee ftb geson ion Er waren eerst 111 de boot de
rt urman en tien der bellUUlllUlg maar twee van
laat.stgeme1d1.'Tl stierven ten ge olge V&Il bloot-
..II nl? AAnhet weder Vau de Illl<1Preboo~ die den

klip tem en z,;Yen man bevatte heeft ~en Ilog
ts vernomen De geredde mannen hebben

'Teeselijk geled n van wage het slechte weder
Z) hehooreen aan het lJChi.P de Freeman Clark
'I' ill B08Wn 1336 ton, op re18 vau Calcutta n&al"
IIi euw York met 8 100 balen Jute ~ loS
kn."'g ZIJ een :nvaren storm die verechmdene dagen
aanhield en op J 8 duer ontdekte men dat de
l,.ding aan brand was ~ uren later w88
n n verpligt het Sclllp te 'Ve'laten De slee boot
s 1as weer UItgezonden om de DllMende m!nen
op te zoeken

De Tartar is
komen en bragt
Baron Hubner de heer
R.A met vrouw en dochter mej
milie de heer mej en J~h.
Hoopar en familIe lon~JJ. A
(3) en E A Wills mej H 'U." ......... !I
F WIngram Kapt MarcllUll en
B Turner Bennett 0
Spencer H RoblIl$)n D
S Cohen 8 WlIIeberg
Sheehy Wychers J de
Dunamore Onbettend
Oost Londen m&&r geen .....'r_'n..
Het voornaamste meuws ditrilaal ZUId

.A1rika Het blijkt dat er een plan be$tond om
aan het hoold der naar de Transvaal bestemde
COlllDUssie Lord Reay te plaatsen een geboren
Hollander en lTOeger ale &ron Mackar een vau
die leden der Hollandsohe 8taaten Generaal d e
schoon de godsdienstige gevoelens der strer g
regt.zinnjgen toe~ toch met de Iiberaleu het
vmden konden Dat plan blijkt nu 111 den doof
pot te ZIJn gedaan en wel omdat de ~enng
van de voorgenomen zendin~ mt de T:nlnsvaal
vernomen hebbende van ooryeel was dat men de
Transva.aleche zaken veel beter met eene deputa
tie met den Premdent of VIce-PresIdent als een
der leden te Londen dan door benUddeling
cener Com1Ill88le In de Transvaal zou kunnen af
doen Dat denkbeeld schijnt dool' velen gedeeld
en met ernstig belJtreden te worden en Dr Jo
rissen was mtusschen beaig om duidelijk te ma
ken wat men m de Transvaál elgenliJlc wilde
op eene ver~ermg der Internationale Vereem
gtng had hij een uur _!ang gesproken en duids
lijk verklaard dat de Transvaali!che zaken nooit
regt zouden komen als men de Regermg der
Republiek riet ID allen deels de vnJe hand bet
In het ~delen harer Naturellenaeken Een
bealrut 111 dien ZUl werd genomen en het 8Cb,iJut
dat men 111 Engeland vnj wel gereed l~ om de
Transvalers hun gang te laten gaan en Engelands
hand er van af te trekken
Omtrent verdere Zwd Afrikaansche zaken ID

Engeland 18 nog te melden vooreerst dat de
heer Aahley geïnterpelleerd zlJnde over zokére uit-
latingen Dr JOrlll8en 111 don mond gelegd dat
diem zending geheel van particulieren aaM was
maar dat als hij gezegd had dat SU' H Robinson
de schuld droeg van de onlusten In Bechuanaland
dat de NatnreUmI aldaar gaarne onder de Re
publiek zullen willen komen en dat cr m ae Re
publIek ID do laatste 30 Jaren nieta bestaan had
wat naar slavermJ leek de Bntsche
het hierm met met hem eens was De
h~ weder een vraag gesteld over de behando
ling die de Tnm.svaaJ.8clie Regenng Mapoch als
ZIJ hem baas werd aan zou doen De trans
vaaleobe Regering heeft hiervan geen kennie ge
geven was het antwoord De heer Gladstone
had geweIgerd de dápëche over Basutoland voor
te leggen Lord Derby blijkt nog n et alle
hoop verloren te hebben om geld ID lwndenng
der Transvaalscho schuld te ZIen schoon hij erkent
dat de oorlogskoaten met Mapoch ZIJn kansen
doen alnemen Aan de zaken van Zululand denkt
de Reg"Qrmg met te doen want dat er thans on
lmten waren was het gevolg van het feit dat
Oham m plaats van of naar het gereserveerde
land te gaan of Cetywayo te gehoorzanten op
Zijn plek bleef en ZIch onafharikehJk zoeht te
houden en daar kon men met aan doen Ovor
WIJIon BlBBChop Colenso wordt In alle kranten
geschreven deels Toor en deels tegen hem maar
%lJn verdedigmg van het Zulu ras s hiJnt als ZIJn
voornaamste verdienste beschouwd te worder!
Het verdore meuws 18 vau geen groot oo}jing

Wat thans In een onderzee8ch telegram als lets
meUW! wordt meegedeeld-dat er c:holern te Ca ro
heerscht blijkt m zoo ver oud meUW8 to z Jn
als bJdell8 het vertrek der stoomboot de Ziekte
met alleen te DallllAte maar ook In het meer
bmnenwaarts gele~n Mansom-ah was UItgebroken
en men dus voonut kou ZIen dat ZIJ ook de hoofd
sta<l zou bere ken NIet alleen maalct men In h
ID Europa ongerust over de mogelijkheId daf; de
z ekte wt Egypte ook daarheen zal komen maar
bUItendien 18 het de vraag of de Engelsche troe
pen al dan met In het land zullen bliJvM .Als
ZIJ of terug oesten of door cholera meeNndeels
o ukwllmen zou de veihghe 1 des lands zeer ID
de waagschaal worden gesteld Lord RandoJph
Churchill zou 7,(' de men afdoende hewlJzen dat
de Kb d ve ~htor de onlusten te Alexandne
gez, ten heeft aan den h Jer Gladsrone weldrnter
hand stelle:Q. en ZJn bnefWIsseling met deJ:en
over de zaak 18 reedB In het licht 'Verschonen
Frankrijk zal eon kolomaal leger VfUl 20 000

n an opngten pn alle geruchten van botsmgen 1)Iet
China n Anam heeten verdwenen te ZIJn LoUlsc
M chel de bekende volksleidster ISwegens op ocr
stoken) tot zes Jarel geTangen s en tIen JIlren
toeZIgt der pol tic veroordeeld eon zware sttsf
maar noodig wegens het bekende fe t dat IDFrarik
nJk cen stra.atoproer al heel ligt tot Qen revolutIe
leIdt Intusschen schijnt de verstandhouding tUs
schen de Frnnsche Regenng en de Roomsche Kerk
er met op te verbeteren ~n vreest men voor VlIIan
dige maatregelen van eerst gemelde
De Wet op het trouwen met Je wouws zusier

IS b J de derde leZlllg ID het HoogerhUIs wet een
meerderheld van VIJf stemmen verworpen nadat
alle preekstoele een t )d lang Vieer!pUud hadden
van geroep tegen een aL~onb Jbelsch en onchriste
lijk beechouwden maatregel

In Anneme begmnen de zaken zoo te staan <lat
als Engeland het bestuur des lands niet overneemt
de bevollring schOORalles behalve RdsSlschgezmd
toch op den dnur %lchaan Rusland zal moeten op
derwerpen onder welks bestuur althans VJilighElJd
voor lijf en have s In N Amerikaoeeft men ;nch
sterk verklaard tegen het mtzellden vau lUIdjcS
die men m Europa mIssen wil en v<>dra!de komst
van een losse JOO havelooz Ieren te NIeuw York
heeft groote verBtoordhe d gewekt

.Aan ongelukken ontbreekt het weder met om
trent ~t te Sunderland 'I'Iordt gen eld dat vol~s
de getii: gems van een me18Je dat het onheil had
overleefd en gelegenheId had gehad alles na te
gaan de deur welker lIlUIting het ongeluk hoo
veroorzaakt door een man gesloten was d e op de
kinderen acht moest geven en von4 dat Z J al te
oproeng waren Een stoomboot S m het KanaIil
tegen een andere gestooten en vergaan ID Com
wall heeft JUen een aardoovmg-1Ilaal" met erg-
en m St Petersburg zoowel als ID een dorpje aan
het meer Como erge brnnden gehad ~n ID Ierland
heeft men eeD heVIg standje gehad ~usschen een
troel afscha1fers on een aantal voorvechters van
den natlonalen drank

WETGEVENDE VERGADERING
WOEN::;O",G A \ONlJZITTI:'\G

II '
BERIGTEN' V.L'i DE DIAllANTvELDEN AAND!gU.HOUDQ

I KIMBERLEY 19 Jmu -Een gevangene
Chri tian Wilion getlalUJld heeft 111 den centralen
ru k gister avond nch.met een mes de keel trsc.h
te f te snijden J ttlfr D Parley onlangs wegens
I D BISme tot gevangenustraf veroordeeld heeft
can den Gouverneur pardon erlan£d Gisteren
een erge stoistonn beden bItter kouit

IS DIT REGT~
Aan dU! ~drt1tMJ,r

M h er Vit I et Strand
Li d t I't'Il l'-u d t m" du !le Il ve

m14tuke hilt! t b..II'Mn lIer bo!ell\lUJdedflt 0 eu
I nder .." e publ eke .tI ifad.,r 1111' te hDu<i~nRtl b~t
Goill'etnfm ..nt Ila,t ve r.o..k~" Om de V lIa;(8 &111
naS!ment Ac dMr In werklDIl t8 breDgen I. het
reg~ dat meu Uilt "~r of liJf b J elknnd r kuml
om tt! bee u en O'er etin I"t Ilft wat ..rkweetle eo
na atll()p o;IKIIYII lallle oVtlreenkomt om van hst
G u erneme t z lO lets te l'lag~n Rle de gtlnoemd~
RC 11 Ionder dat tlma I IInders dllftr e ta van w 8

0( moeste z n et IIIIn b~t pub I k aldan IIcbt ot
.e..rllen dagen tol yor..n kil 8 I bh.. g..gtiviln 9f
leelt n dt .Ik ~é IWII t f w h t ~g um 0 er S D F
100 sen belan" r k.. za Ic til spreken na desel VII

gOt'd doordftoht te hllbb D~ II I1T PARLEMENT
DM h t Gou lirn<lme t -'0 b llijk hand Ide om CJ ~ •

AIIn bUil Tt'rloek tB roldoea dat kunne w jen jll

Il S v"rstall ma"r ind en er lIma d 8 dIe beweren WET G EVE N DER A A D
w I d t dit v uoek voortll8Vloeld la u teen w"lile-
zocbte pubh kt! nrgllderlllll' dan w"nocbeo W J DONDERD"'G 10 JULIJ
IlAAl'filete wet n waar of de kenUISgtlYlDlI'van lOO
dllD~e nrglldenog aangeplakt WIUIof welk N eUW8
blad W&8 er d bilde "''1 i' en ho"v"le VIInde (om
trf'nt~ lOO etem~ere t gden hobb 0 de meer of
m derb"ld 11'81 emd 1

.Mqete'b met Allen eli I Jn 0 et a 11111 belast P Al
hoewel (IOC 1118WIJ ve nemen) de lI'ekleurden twee
"en ull'LeI h hh..n verk Il"" ~I het n t ti nde-
I k <,p hen te J yi allr d ukken WI\ tiJ uJn meestal
n m" sscbers die hun I"ven n hu hand moeten
nem • om een paar sbllbn)l'8 voor J ch en bet onder
loud vnn vr uwen k d..ren te ve dienen le b~t
r Il dat \de w~ n ge b ani en d e daar I I" voor bilt
tege 'f ora Ile b..llI8t worden m t lid 0 het pond
op blln vaetlfotld P en waArvoor b t I!sld 1 A1~n
boude u bet 001f daar s U ee M~nllg~ment n ard
d II q.oeL een 10kMI huren om te verjCl\dren d"M
moet ook een St!C eta IS Z JD ook verder konstabels
moet8 door dil bArd I:.t>tIIl\ d worden ti I ZoOdlIL
er l~t. of hllel Weln Il de kll8 lal uverdCheten
voor ,e verbeterIng van het S~rand Of moet8n de
belllltlllQ'IIn l'8rhoojCd worden om de blut ngb..tll
I"r. tdch letl te ug Ge,eyen voor bun g~ld d or het
S randl te Iliten ocbooo Tegen Menllehen buren kar
ti p~d orn het 'u IDs weil te r Jden '! (hetwelk
elk een voór I Jn eigen hu 8 kan d en) Z~l bet
niet til d lik wordeD voor dil we mlle ngeletenen
Al.n bl'!t stand d e "lu d t8vredt!n en sul wau P Z J
badden een Milg et a t VIlnSttllenhosch een Vrede
J'oIgter Honatllb..1 Dlets bleet er 'e we lleben ore

DE .MAPOCH KRIJG-KIMBERLEY 20 JULII -De Diamond F elda
A ert ser laOOgtUlstigd geworden met het volgende
an Mapochs land - Maandag morgen posttijd
d k u het JOl gstc meuws gisteren avond van

Mapoch ontvangen Het hliJIit dat NlabeI ZIch
, jdag mor~n met D 000 man overgaf en ter
"Jl k schrijf wordt er een salvo 111 het kamp
g ruurd om de herstelling van den vrede te VIe
n Dit 18 lets goeds Toor het gebeele land _

M Idolburg 12 JuliJ -Oelfae met expresse van
h t groote lager kwam hier heden lD.lddag aan
lI:, khames sterkte IS 111 ons bent S_Pl~op en
Roo Randjes ZIJn verlaten. Gisteren kwamén er

r() mannen Vl'OUWenen kinderen van Mapoeh lil

h t kamp Niabol zal ZIch heden overge:ven
G steren zond de Generaal een boodschap aan
Niabel zeggende dat indien hij met onlD.lddelliJk
tlrwamjhem Zijn geld teruggegevenenjdeVIJande
Jkheden hervat zouden worden N Illbef antwo~rd

dat h ) beZig was ZIJn boeltje te verzamelen en
z h heden zou overgeven De Generaal vroeg om

n vrachten mIeliemeel van Middelburg om als
lsol voor de wtgehongerde Mapochers
I nen .Je wagens vertrekken morgen van
r De expre8llCnJder vertrok Van aet Hoofd

ger te 9 uur gisteren a1'Ond en vertrekt aan
d8 naar Pretoria zoodat ik dit kort bnefJe

n )<Jt eIDdigen Laatste. -Nlaool gal ZIch Vnjdag
li orgen over u et omtrent 0 000 man
D appelzaak van Regma VI Jame8 A. RIchard

• D vroeger 8lgenaar van de J:!iamcnd New8 schul
g beVOICJ n aan strafbare In80lventie hield hilt

h gIsteren den geheeIen dag beZIg en 18 nog
wct geeIDwgd
G steren ontdektel de geherme dIenders een

aantal diamanten en een hoeveelhmd k08tbare
J wel erswaren vemopt ID de halien vau schoenen
n g.Jherme laden 111 hllllll'll&d alles het beweerde
e gendom van Harris Philip die den vongen dag
In hechterus Wallgenomen
Een petitie de Regonng verzoekende om de

1 erung door de M Jncormms8W aangevraagd toe
te staan of om Je leemngnegten vau dat ligchaam
KOftl U6euren 18gisteren naar alleruaatschapPIJen
t r teekenlIlg ~zonden Allen toekenden met
u tzondenn_g van de Compagrue Francwse
De heer Pieter W Scboltz een oud en geard In

gezeten van de Velden oV(lrleed vroeg heden mot
gc n HIJ wa8 meer dan een week ZIek De
}x,grsfen 8 zal heden an Iddag plaats vmden
D re heer wa8 de geh 'eIe Kolorue door goed be
kend

o r v IELE ZITTING

vOOt' Mt volt ali,!!, Hof,

DONDERDAG 1.. JU.lIIJ

DJC CUllATonR~ IN DR'" IN80LVKNTBMDOI!DI(L VA'"
P C HIDDINGH VI DK KOLONIALE ~R"8Ii:AMRII.
I ~ ~oofdrelrter deed In dezs ~k u tapraak ala

,0Jllt .,.....
De te beslissen kwee le le of de c~ratl}ren lI'ereg

tlgd ,ju ten vo rdeele "In den In~lvent8 boed"t
e ont'Mge de .J8&I'hJkacberenten betaalbaar IUIn
den 1f,lI!llvdntu t lIJn vlldere boedel door Verweer
d. ee 4e ~x.cutr ce oDder bet t stamlInt van Ins I
.rnt8 ml r la I et tee Rmeu~ Will! bep" Id dat
d le v arde van den hoedal met ~I CO"m","m
ten gUDeteder klelDk nderlln lOU wor~eu bezwaard
moetlln4e de kInderen slecbta dOlrentB~ ont Ya gen eD
n jl'eval .an een lDllOl,entechllp van ,en der kinde-
ren zou 'lie beedel op de Kolon ale Wel'lIk me Ov~r
jj'II& dId dIj renten er Tan t t onderhOU!VBn d"o I
aolvdnt.m erfgenaam lOUmoetlID"Dwe de El8Chers
bewe r~l'D d"t tiJ regt hebben op de le ton PHd
dlDlrh tdekomendA ~n verweerde e. hetl te~e oTer;l8
etl'Jde ed b~lde part l"U hadden verschIllende Engel
ecbe autor te wn aangevoerd Nainog eellli(e
lIutor te ten a40jCeha.ald te hebben Ing de reil
Ler VOOI_te zdsgen dill hot beh~er vlln es insolvents
porUe wel n de Kol 0 Ill" Wee.kllm r WII8gevee-
t Kd op EI dd njlb I In80IVllotlOchapmaM I J bad met
de Auoq at e ook het b..hlhlr vóór cr., lnsolveotle
gehatl ;Er wa. der KlImer geen d Bdretl~ jl..l..tlto
boeveel • J nso ye t moeet jleVl'n Wilr n e ~CbOl•
n et op I et !l~ld jleregl gd drn kon
8.Jlvent ged lrend" UJO leun Il11\rlka dIJ

volle redten elschen heta J tJ Dle&jfeiJlJ"I!'WII8om
VAnte Inen of m~er dan genoeg e ,u"rf bl) lond"l
I Jn voll&JurI Jkecbe !l~lden ontvanKI!1 le h~hblln
dAn kOllden Z JD 'Tfi( amen dl! K"m"r dwIllgen het
acht"rstan Ile aan ti aU! Y ...r~n I ea 1 8L>. fl' a rel(tBn
op dele ~ldeD ware du. deaelfde die ~ J voor liJn II
1 801venu" bad bieten eu Iwk" rdgl~u ~l1Jl!en vol
o!'en8de Ordon IInUe op na I,"nt" op de cu rato
Vllll den ID80lvenLen boedel O'"r Er werd ecbtl!r
ook lIaDg~,o~rd Dilmens de ,erded gIng dat IDd n of"
osol,ent Il et op al de re teo h J tocb op een rOldeIjk
lI'~d"..lte toor I Jn onderboud l!er~lI'tlgd Will> '\ 011(8ft
Voet kond"n aU nenta (d ti tot oDd~rli ud Il J IIle
wo deu) IJl"t do: er(geDallm ontnom~D "0 den do r
dolkred teuren 1\1\0 'I'Ii e dtl erfjfenlillm el' 0 11-' II VII

Z Joe goederen blld gemaaak mR"r Po¥ I et blerOp
'Olllell ndl.. dil allmmaia I!'tlilltt! wlltteu nn de
datum VRQd~ 0688le I Illt geVIlt ecbF"r was bet
teatftment Ilerullakt I"n WII8 de te.tatell(l" vtlrled"
, iór de neolveDt P loudat de pll888geYt. Voet n et
to..pft8wl ik "'&8 En dRn bUitendIen w8r., de regL'm
'aD eeD curator onder de wet op Inaol_ent en ve I
Ilr oter dllh d e vfln de kred t80ran 0 let een ceulo
bonorum onder de RomelD'Che e H IlRpdllCkeWilt
De Kolon lIie wet op 10iloly~ntJea het ~tln peraoon
oe nil liJn Ins ITentschllp geld te verd e lbO of lleb"
dtlvergoedt II' te el8Cben voor peraoon~ k geleden
gneven en het g"ld dUI verdhmd ot ,,,rkf':!g..n te be
bouden maar III t>8 dat d~ lD80hent op II'" Kil an Ier..
mlln er kreeg we d op den curator len ~boeve d"r
kred tellren ov rg"mukt eu due moet de UIl.llprKllk
vlln bet Hóf Z Jn vuor ellIeher. IJe kostilll u dIJ
naolvdDten boedel te worden betaald

DK INT~npI1KTA.T R B L
Werd op vu rst,,1 vlln d"o he::; eli I ogtD"lI! n
Com e behAndeld mtlt btlt g"vol~ d~ Cll\1l8Ue ~ ge
llebrapt werd Il rde lel ng op de vol.,ende bj en
kom8t

BOSAlAN EN CO & DI': EQUITADLE BIl.ANpA88URAN
... TIE MAATSCHAPPIJ

Adv Jul;il le de dllt al de AtIIIUl'IInll.mlllat@cb8p
p Jen overeengekomeD wIlren t8 berust" 1 dut
'pruk un bet ~ n dele laak en gt!l'n verdere
glltu lI'ene aan til Y~eren
De Hoofdregter ~ de dat er een moe J~IJkhe d n

den weg WI(8namel Jk of Armleechl"n een k lm nel"
"ktle lOUplaal.llnndbD Waren de mlla~bapp Jen
voornemens een knm nele akti~ In te 8t8IlIlD?
Adv Ju a aotwoordde dat hl) net w tt Wilt ti"

Pub leke V~nollier VAnplan W88 te doer! mAar de
MaatachllPpiJe wIlren niet T ornemeDS "!'De Ver
,olg ng n te .tel en. maar zouden b J de "lit' eie likt e
staan of yaIlen

De Hoofdrel!'ter verklaarde dllt het Ho~ IH!rat, r-
nemen moe8t wat de Publieke Terv.lger doen w lae
H J Willdoor d zen vl'uocht geworden zi e notas
van het gbtu gen 8 aan hew t8 geven mIlllr had nog
Olet geboold dat h J tot etlu g beelu t WII8gel omen

PONDOL.ANl)

KOKSTAD 20 JULIJ -Alh r ontvangen
rapporten van al de omliggende magl4troturen
bey stlgen het bengt dat alles thans 1u Pondo
land stil is De Locat e COtllDllBBleIS nog afweZIg
en beZig ill het distrikt tusschen Mount FletciIer
en Matabele De COlGm !!Sledenkt n omtrent een
maand langer haar taak te volwo Jell Een man
'\\ J Sm thers geheeten s alhier m hechten s
geMmen op oon ht'schuldigt g van betrokken te
ZIJn ID een d eistal aI g weren u t de drilschuur
t~ P etern antzburg Lebt en maand n geleden
H J s ter teregtst<!llmg naar Mantzburg gezon
don

EEN JOELIET GEDOOD

HEl UOD:;OINTSON ER WIJS OP
SCHOLEN

WEPENER Jt'" J -Jonathan en Joel ZIJn
weer aID den ~ng Aan Joels kfUlt s éen man
gedood

"EPENER 19 JeL J - ZIUd Basntolandsche
zaken ZIJn wCUllg veranderd van wat Zl) een Jaar
geled n waren Putsane Snuth Chopo eu andere
pp€rhoofdl.'Tl ZIJn beleefd Jegens dil Magistraten
Daar vennlJden offiCie le gen oontschap Zeer WCl

ruge lo Jalen ZIJn nu te Mohalieshoek en cl e rualren
ZI h gereed om te vertr kken Z J hebben slechts
t ....ee derde v~n hunne s hadevergoeding ontvau
gpn Te Quthing t rgt Mqhuebes volk de

Jalen ndirékt Mohape de zoon van Letsie 18
nul! te Moluilieshoek en steunt tien Magistraat
De Fnmscho zending opende heden eene con

feT'f'nq te Hermon -Tb Thlots e was er den 12den
nc s.chennutscl ng tusschen Jonathan en Joela

n Ulsohappen Genen maakten eemge paarden en
ve blUt n doodden tweevanJoelsvolk JOl{llthan
zond het vee terug om ZJne VIjanden geen excuus
te geven ~ VnJdag kwam Khehsa naar Thlot Sle

z h bJ Jonathan te voegen Jonathan hceft
Mm gela.st de vra.wen n kinderen naar het kamp
toe sturen maar voor het tPgtnwoordige mut ZIjne
mauchappen ~OO) op ZIJn dorp te blijven

(Vtm em Corre.8pGnd",t)
1 J li) lA83

Ik acht bet In pligt door nuddel van uw blad
h 0 gelulr dat uat.t h r plaats greep, onder de
... d'l.CLtvan het p bliek te brengen daar mets er
T n il w laatste UItgaV n verscheen

Hed n avond voor a ht CLgen werden WIJ
1 "Ill g door de tijd g vers.:hnkt dat de heer
IT lley konstabel van deze plaats ill de Soutbey s
as ID bewusteloozen toestand door den heer
lt thman gevonden was De bIjzonderheden ZIJn

geveer als volgt -De hC€r Hopley gmg Maan
dag org'{'n van h er te paard met )Cn band et
aar Swellendam H J had dit onaangena.am. werk

n !'1~ tiikw J1s te doen n deed het gerCf'de
w('n morgen zegt Z Jne vrouw was h J ze

v ng tf' gaan Eenof ander woord dat h J ZI Il
t all n eu dat aan 'en 800rt va voorgevoel

" ot geschre en wonien laat ik na te venneldel
Il k met zeker er on trent ben '\\ el tegen den
on van len dag waarop het ongel ik vOOl"Vlel

zag le h 'Cr Rothman hot paard van den hC€r
Il I e) zo d r nuter aankom n-zeer gejaagd zoo

.t gezegd werd n aar later weer rustig op
p{ R ap De vrouw van del hoer Rothlllan

rt 1 m J dat ZI) 1et rgstc toen "'T~'esde en
1 n nllll zc v. t ZIJvern oedde toe ZIJ een

g n f ge/'. ork h OJ'( e Z J gmgen.zlen en
ent op een hond rd I' VIjftig passen VIm het

g de heer HQVI y bewustelOO8 In den weg
"<:h rp kl P werd m J getoond waartegen hl]

Z(j{>U ern led wordt met ZIJn hoofd t8 gevallen
I 0 d aan h t hoofd echter kan elgerJijk met

genoemd wordt'n daN- de hwd slechts boven
I "a8 fg('SChreapt &n plss bloed werd langs
I gP ond n de grond zoooanlg alsof er erg

t II '\'iRS ZIJn horo omtrent 20 treden van
n achtpr n d n Wfig n eok ",erd ZIJn revolver-
h g 0 nd aan den gordbal d waarvan zOOllls

L '" eer I word n de Rngst of pIJn gekna~ WQ8

Op as komst der vro w dlC door (Ten heer
I otlunan ~haald werd droeg men den ongeluk
k g hu 8 ('n zooals h J lDgedragen werd. }J(
'" tel OR zondf'r ('(' WO< r I te sprpken of lets li te
kn gt n bIed h J tot Zat 'dag avond toen hJJ
s rt
Ik v rnCf'm dat hij ktvoor ZIJl doo I een

w il ¥ DPdie Jn wlm:>t>g. De dokter werd eerst
n volgcndt'lt dsg ontboden en zeI ladelijk dat

L J geel hoop voor hem had daar de henenen
IlangOOaan waren

I~ze s een zware slag VOOf de art1le vrouw die
als weduwe met acht ..._~ en In zeer hulpbe-
heeTende omatandighcdeu nabliJft 0111Jaaar verlies te betretUOeD.

vos 811N 'DBN CURATOR "AN TOS JUN
Adv de Kor e renocht om een 0 der fllept nd t

bndeDde 8IUl te tOOOM waarom b J applk ..nt nltlt
W de toeIIIen zeker elp;endom te tril sport~ftm
De yerdedlglng W&8dM h~t e geDdom w!la h k d"n

lOOD toeb boo de en n et den vader bebl:ll!rnledele
bet aan ge e v~rkocbt
I e Hoofdregter v~rk1AArde'tilden eeD ~O onge

gronde object a als cl elO deu lIIak gehuo d t.. h~b
beDeo stond het a.auloek toe
Hierop verdAAgdehet H l tot den 238te~

GEREGT8HOF
KRIMINELE ZITTING

Voo ~er])wyl!

WOENSDAG 18 JULIJ

NAMIDDAOZITTING
FRAUDtILlroZJC INSOLVJtNTIE

COIUtESPONVEN fIE
lWIJ 8TELLEN ONs NIET VERANTWOORDELpX VOOl\
DE GEVOE EN8 ONZER CORRE8PONDENTlU(

L'iGEZO:!l"DEN 8TUKlCEN KU1I'NBN NDn' T~UG GE-
EI8CHT woBJ>~ -RED ]

•



D.ISAACS &,co.
HEBBEN PAS PER ONLANGS

AANGEKO~IENE VAARTUIGEN ONTVANGEN
EEN UITGEBREID ASSORTIMENT

Eerste Klasse Huisra~d,
Die :lIJ IlU te K.oop aanbieden tegen E'rlJzeu dh een snelleu V ~r-
koop sullell waarborgen, ten einde plaats te makell voor verelen
1I'00te Be:lelleliDgelldie eerstdaags wordell vel'Wacht.

ZIJ HE.Hl3EN OOK TE K o 0 P
EEN BIJZONDER

onoorrx VOORRAAD ,

KOLONIALE MEUBEEEN,
VUl Superieve Kwaliteit, gemaakt III EUI'Opeeschell: Stijl, die
dj kUllDell Verkoopeu tegeu aanmeJ'kelljk miueler daD de prijs
VUlIqevoerde AJ'Ukelen vall iDfel'ieUl'ekwaliteit.. - TI: KOO. TEGER DJ: J.AAGST£ M A::a. JE. ar P 1\ 1.1'ZE Ii

Set Kaapsche Publiek ell Bezoekers wOl'dellvenoc.,.~ de Ult-
gebulele Toouamel's eu I"abriek te komen bedgtigell"11 behoe-
...en niet beneead te sijn VaDmet venoekell om.te K.oopell)tewOl'4ell
luUg ge...allen, sullenele aan leeler dle het EtabUuem.~ met ,eu S,','N PON DER'
besoek begUllatlgt 4e m.eest mogelijke attelltie bewese~ wor"en. _ .
Zij tie belang stelle u In dell ...oorultgaJtg van Koloniale !Inelutrle - - ,
SllUen ...ool' hUIl besoek teil v~Ue beloollel wOl'den. 1 ' •• DE II

N.B.;;-;De-kwaliteit van elk A~tik~l Kóoper van Struisvedere 0
wordt gewaarborgd. ,- f - ' " ,

D I S A A C S -& Oi Bor.esters (J,ha.bers, Adderleystr•• t,. o. KAAPS1'AD,

88, 90 EN 92 LANGEMARKTsTRAÁr. Koopt het geheefeJ:;~t!~~:n~n geeft de hoo~ste

KOSTBA.RE BEZIGHEmS GEBOUWEN,
I'

IN DE ADDERLEYSTRAA'lJ.
!

" ,-'

JOHN SKAW,
Yorkshire, Fabriek ,nu IJzerl- ell Iinhei

SHE}'FIELD ENGELAND,, , '

FA.BRIKANT y,'D ellc~ IOlr' v,n her- -0 Or.u tit -i ,ia t, _l, q I n !i_~,{)(lrUll. Hill,:ho,ShIM eo I1z ... iln
Dru<lkottin(eD, O~galnni.eel-Ie Drll~dk~ttlng'. _Blu... emaflJldeu, l(o~reD R~~oor.J"_n- 'Ier

'9'OQ'bue Stal.ea Tra.wlY'! Wage!,!' ell M~cll1Qerle en \Vlei eo UD elke lOort, looill. die Of do Dlam¥t_
.. leien 8ebru,jl~ worden (ale de bijson lere Kalalol(us), ens., enz. _:-

DE NIRUWI~ INGln:O.;iUH~ DIl"!DHEINI~G".
EER STE PRIJ S .

Kaapstadsche 'rentoonstelling ván
1 8 8 2 en J 8 8 3.

,
Land'ijouw, -

f

De S;andlUlrds zijn '1'11.11 Iloek- en T-Ijzer volgens C20 geheel nieuw principe De Standaard
• punti!! un éen kaut en wordt tlcee vod ill dm gf'tmd ~cdrenn, tO'ldat d.'zelve zeer ust _ t. In pll18ts
dat pr een rond lI:,t in het IJzer I:esillgen is en bet IJ !er-lrhd daardoor getrokken wo:dt,,,;~.rdoor er 'fed
werk eo wenehei,~~ne hand, n vereischt worden om.den Standaard regt op te houden, 18 h~ti.g8t er doorge-
.Iagtn ala een Iple~t. zOOBIs uit de te~kellinlt bli;kt, zoodat de S~rpng of de Draad eenv:~udig behoeft a,fge-
wOoldeo til worden lot de len~to die wen op het t- rre in ncodig heeft, wlIarua deze op &IJnplaatB gelegd en
aana ..trokken wordt. Wanneer ~u de drud ~o<d ~e'pl\onen il, ~ordt hij op zijn plallbgehiOuJen dooe.een
• Ieutel of wig, welke fast wor.it g~slaiten. w.ardonr de Draad niet alleen volkomen gt'8p.~!Ie" word~ ge·
houdeD, maar ooIt de Stao-!.ar,i blijft op dpZe wjse vrij en geheel regtop staan en kan niet verschesen
'Worden d~r het v_Pe,dat pr ",ich tp~fln aanschuurt. . !-

Er zIJn""" dIt stelsel nO~ andere groote coordeelen vorhoo.l.-,o. Er 18 gDPn !tovaa.r voor ~et brebn:.der
voet.tukken, bet ,ij bij het ver vaer, hetzij bij bet vast.maken, on alle lIlatenaloD kunnen:1O "eel ~le,lnur
bestek worden ve'rpakt, terwijl de Standaards reel aerker ziju duu de platte Llzereu Staudaar.ts, die "eel
grooter Ilf-wilft hebben. _ : ,

De Shndards zijn li x lt x t, op vier y.rds V,IU elkaar geplnatst, en de Draad 18, d,,:bes.e OegAlu
niseerde Kxbel IJzerdra.d. -1 of 5 ma a 1 gevlochten; de toplijll h,.tt cl. dikte un No._ 4; ~e onderstE
Draden hebben dio <an N0. 6, De oovengt'llo.mde O,llh,-illlO:": is de beKl~ ml de dveJtlurtlgRe die tot nog toe
il ing_d, en da Ir alles o? zijn ei.:en f!lbri?k gemaakt is, kau de maker den Draad;en to~be~ooren ttj{~n
buitengt1COOfl lage p";j=~l1 t. koop 8;l1! be v e re-n. __

_ Voor prijze», eirk u laires eli katalogussen doe men aanzoek bij:

T. J. SI14EY, Adderleystraat, Kaapstad, en Flemingstraat, Port ~~betb.
Eeni" l.gent voor JonN SH~W in Zuid Afrika en in wien. MajZaLijn- monsters kuur.en bezllltl"d woreIen.

Het Eigendom van de Kaapsche
Liquidatie.

Handelsbank In,
i

Te Koop bij Tender:·
, -
i

TEBDDS aan den Ondergeteekende &e~resseerd mUen iDie-
wacht worden f

TOT DEN lSTEN .AUGUSTUS AANST.
Voor bet- Kostbare, welbekende en Uitgebreide Bezighei~ :Gebouw,
de ltAAPSCBE HANDELSBANK. i ' , :

Bet Gebouw is dagelijks te bezigtigen en alle verder~ ,informa·
tie kan verkregen worden van i . , {

G. W. STEIJTLER, } Officieeie '•.
L. B.-GOLDSCHItIDT, Liqui~toren~

Kaapstad, 28 Junij 1883. ' I ' ')

AAN I; .
i

CO. I
A A rf· :

I
!

BOE R ElS".

R. ~M.
BIEDEN

BOSS "TE KOOPNU
:B.uome'. Ploegen, Enkele, Dubbele, Drie- en Vie"QOr.
BanlOlDe'. M2 Ploegen, met Balken en Wielen. '
Bauome', 34s Ploegen.
!::!kele, Dubbele, Drie- en Vic"oot' Ploegen,

he Ploegen, Noe. 19,20,21,22, j3, 25, 26. .
,AmeribaDache Heuel Ploegen, 0.00, BL. A2. « .

JL lf. BOSS" Co'. nrbeterde Dubbele Zweedache Ploegen, lOK HeCboomen
'8. JL BOSS .. 00', Patente Wijngaard Paardeuhark:eD.
~. Zig.zag Eggen, 't'0()l' Ligteu en ~waren Grond.
sobuea eD toebehooren voor al de boveDataande.

.... BOIl " 00', nnOODi1Ig VaD Landbouwgereedschap, 8.InDD~riJwie eu.. :ta dagelijD optil hl bsume ve:r1ooDJwD.er.
~ '~ BOU , Ct., STBAftIDS'l'IUM·, K.t.{PS2'~

---------,--------

lo Z~ke t088Chen TOBIAS JOlUNlIi'lt8 Louw, ~ber,
eD ALBI!:B1U8 U. JOH.LNNU YA!! BLI!BIi:, Ver-
weerder." IN Fxec.J.LÏe Ya. jfilwijade 'l'&ft 11ft Hoolt O~regU-

Goede, Ster~e, ,Dienstige Stoele n, word:fj~~:d=':.o:e:eel!:J:;~a:~e~e!~~:::-

2 9d t k der, Paarl, op Z\tu!'dllfl, deo 28auD JaJij 1888, nn_ S.:, ., per s·u , het volgende, DUIelijk :-Stillkhou&etl planken,
. Dia!elboomeD, NaveD, Speken, 8111.,sLua.ateo, H.liee,

~ DE STAD VRIJ AFGELEVERD. HuWaad,enz. JAMESM.CROSBT,
Opperbalfuw.

'_ Kantoor \-an deB Opperb&ljuw,:1). I S ~ A CS: & CO., 2Osten'aJii,18~.

88 90 EN 92 LANGEMARKT-STRAAT. DISTRlKTOUDTSHOORN.
, I In Zftke tU!8chen NrCOLU !\fICHAitL BAllIB1h-sD,

Eider, en JAN VAN ZYl.,Verweerder. •

IN Exeutie van jl;ewijade VAn het Hooll Gérpgt.
hof ~II 41eboY8ogemelde Luik, zal Verkqoping

wllrden gebodden op R"odebeuvel, iD bet jlecegde
Distrikt, op Vrijdllg, den 27sten Julij 188.'J, no het
yolgeode, DlUJlelijk :-1 Kar, " Muilea..la ..

J.un:s M. OROSBY,
OpperbAljuw.

Kantoor uo den Opperbaljuw, i
20sUD Jalii, l88:l. _

.,
erd .Publiek be-

Bezending

C R AiV:E N,
, JUlSTG~!IB,B~EIN:

DIAMOND," "SHAMROCK," "LY(NDON,~ ["OAST STEEL," "CAPE"
. - en de beroemde ~ VINEYARD"

SPIT a;aAVEN.
" ;' .' .

Altijd Voorhanden allerhanden UZERWAREN en
MANUFACTUREN, 'enz,. enz. ~ - '

SfR UliSVEDEREN!
1 J: 1 :

- "- ,

.FREDEltICK N. SALAMAN,
KOOPER vAN $TRUISVEDEREN

Is gereed de HOdgste M'ttrktprij zen te geven voor
alle Soorten van Struisvederen.

: "-dres :-!. L. BENmJSAN & VO~,Ka8teeIs~aat, Kaanstad.

GEORGE" FINOLAY & CO.,
HEBBEN ONLAN(;;S ONTVANGEN:

STAFFORDSHIRE IJZER,-Platte, Ronde en Ovale Staven, Hoekijzer, Hoepels, Blad
" . en Bandijzer.

UPPEHS GALVANISCH DAKIJZER,"_6 tot 10 voet, Galvanisch Gootwerk,
..Regenpijp"lf., enz.

KAGCHELE>, VOOR STEENKOOL EN HOUT,-Strijkijzer-kagchels, Kookk&gchels,
~Registerkagehels. .

PLATFORM WEEGMACIIINES,-500 tot 2,000 lbs., Toonbank Schalcn,Familie Scha-
leo, Struisvederen Schalen.

VOETSCHRAPERS,-Deormatten, Lantarens voor Kaarsen, Olie en Parafine.
EMME$&ANDV AT8ELS,-IJzereo en Koperen, Koper en Hopelijzer,
PIKKEN. GRAVEN, SPADE:rf, Schoffels, Harken. .
IJZEREN EN HOUTEN KRUIW A~ENS, Pompen, Toinspoiters.

,IJzerpakhDiz~D,15 8ravestraat,' Kaapstad.

SUIKER! SUIKER!!
CORNELIIS MOLL,

HEEFT JUIST ONTVANGEN

Prachtige M;onsters Witte en Gaele
l\1AURITIUS SUIKER.

Paarl, 25 Junij 188r.

HET WONDER DEZER EEUW.

AAN·WIJNBOEREN.
De Waal & Ite Kock,

BURG S'f R AA~l',
i !

Bi~den .te "koop aan tegen zeer lage -prijzen
GRJ:\VE.N, RAVEN, GRAVEN,

, PAlUtU, L WAlW &5 PAYBB~8en andere soorten.

VOltREK, I. ORDN ~
! !

. " Gen;
BOSCHPIKKE

,

KOPER-
" ,

W AGE~KER8-,
i. K

D-Eio W AA

VORKEN,
:Tand, .~ de beate qualitei~.l

~ ,HARKEN,:SCHOFFELS
j alsook aUe IOOrten '

EN IJZERWAREN,
, BLIK-, KOPERSLAGERS- EN

Koe K,
, ,...

De BAnk getft Renten op Voste Deposim, bet HOOFDLIJN-KAAPSTAD NAAR VICTORIA
~rid te worden vcrnomen ten hore" kHlltE>r~. I _ ___ ~8,!_. _

De Directeuren 'l'rlt"dcr.n M:~'I)(lo!,:8 -ni !JOIl_ llEE..'I'.
<J("dags, '"mor~el1&te" 10 ure, om over Applica'ir STA T ION S.
voor Drseor to te b eslissen. ! ---------- -----

AQIUIT, KU,PSHD :

Zuiel Afrikaansche Bank.
J. J, F. LI! HOUX. K'l,.;~ier.

In the Suit betw-en PfllLIP "O['TKR \'OI',T,
Plaintiff, And FRKDBICIi: JACOnUS ARNOLDUS
TURK, and Fn~D(_BIK ADRIAAN SZ;YI)J<;D$,De-
f~DdAIl18.

N ' f h J d TERt:G, 2I exeeunon 0 t e u jlIDeDt nf tbe Supreme I ---:---1
Couti in the ab.,..., Soit, A aal" will be ~eld lit v.in. i n.m

"SmitakrAIII," Klein Rog,lt'VI'ld, in Mid Distnct, OD Vertrek Victoria-Westweg __ 4'.>0 I I 'ZO .I~Iond~y,.thd ~th dHy of Joly, 18:33, of tbe follow- ! MnlTP>ysburgweg (haltpL): s-so I 2-1l\
lIDI, vu .. -2 \\agon!!,. CI\rts,4 Mul!'s and: Har- Drie Zusters (do') .. '6·52 i 3-:W
t n- -, 2 Horses And Harness. " N 1 rt 8'8 i 4 "J,)

, . JA.Mi':S !1.CROSBY, High Sheriff R~:!:tci'k~p(haItPiaais); 8'55 ! 5-22
High 8henff's O~, 19~b July, 188.'1. bAanko'1ln Beaufort West ,_ 110'0. i ~-20

Vertrek Beaufort West_ - - _ilO-li> (dO
Letje~boMCh ' , _, - - '11 '35 S·O

a Uitkijk (haltplaats) - _i12·2Jn.m. b-55
Plaantiffa, b Fruerburgweg -.. _I 1'0 fj-3(I

Prin8 Albertweg - , ,_I 2'30 IJ l'5 .
a BIOl'<irivier (haltplaats) - _I 3'23 ''''55
b Grootfontein __ __ __I 4-30 11'0 v.m

Euffelsrivier __• 6'0 2':10
Matjesfontein - ,'7'20 1 ~-~O
Constable __ - _! 8'W i ir;)

JAMESM.CROSB¥, 'b Touwsrivier ",IQ-15 6'30
Iligb Sh4rii'. - - Triangle __ - . - ': ll-20 7 '3J

Hexrivier Oost __ . . _" 1'2 v.m, 9-5
Hexrl,;er ., __ , _, 1'23 9-2~

bAank.:-mn Worcester .. ..; 2'10 lO-lj
Vertrek do. ,- ... ,' 2'25 110-30

Gondiniweg . -i 2'55 lO-,;~
Breederivier . _! 3'25 ll",~
Cere8weg __ .. : 3'55 i 1 -,jj
Tulbagh weg .. .. .. 4'27 ( 12'33n.m
Piquetjergweg_ _ ,,4'50 12-51}
Hermon '. _-i ,)':!6 1'30

b Wellington __ ... 1 6-20 :!-iJ
Lad).greybrug , . __I 6'40 2-4J
Paarl __ __ ., 6'5:! 2'57
Kla t - l-l 3-l~IApmu, .. , _ . . " ,-, -
Mulderavlei Junction __, 7'25 3'31
Stellenbosch •• .. .. j'48 J'.):!
Bosman's Hek (haltplaa.ta) ;'53 3'57
Vredenburg , _: 8'3 i '5
Lynedoch.. i 8'10 4'13
Eersterivier . ,! 8'22 4-26
Kuilsrivier . " 8'39 H6
Durbe.nweg ,_: 8-54 5'0
Maitland '. _,I 9'16 {)''1'2
Zoutrivier __ __' 9'2J 5'31
Papendorp • __ .• ..1 9'zq 5-:35

Aankomst Kaapstad __ 9'35 5'40

MALlfE8BURYSCHE TAKLIJN

LEES HIER.
,

VRUCR'l'ENBOODN IN SOORTEN,
nlll:RIJOBUR BIJr

A. 1). ROUX. te SOIERSET WEST.

De raarJ~~b~ Hallk:
PAARL.

OPGERIGT SEPT. 18t1:!.

Nominaal Kapitaal
Opbetaald Kapitaal
Reservefonds ...

DIREOTI!UREN :
Wel- Ed Heer P. C. J.Il ROUX, Voorl.ittn.

" "P. J. JdALHERBE, G,'>n.
tt ;" A. J. \lARAIS, J.zn.
" "SEB. v. :AII NIKKEi{}~,
" "J. A. BERNHAHliL
" "J. J. MIl"NAAH. SEn.
" .. G. J. JdALHERUE .

" P. B. DE VILLE.
" F. J lj UGO, !'.zn".,

SHiERIFF'S SALES.
DISTRICT OF PAARL.

II' the Suit bet .. een TClBIAS JOIU~~F.8 Loew"Pirio-1
tilf, and ALD~RTCS II. JOHANNES 'fAN BLb.BK, I
lJ.f,lDdant. .

IN execurion or the Judzm-nt of tbe Supreme
Court in the above Suit, a sale will bil Ii~ld At I

llefendant's Re@itl!!~ce. Pharl. on Ssturdey, 11';',28th
dlly of Ju'1, 1S3;J, "f tu~ full"win>!" viz: -;'')ll"j,.
w<Jod Plllllkp, Diese'booms, NBV"~, Spokes, s.:c,.
StokVIl18, Tube, Household Furniture, &e.

JAMES M. CROS13l'.
High Sh~rifT.

Hijlh Sb~rjff'8 oae-,
20lh July, 1883.

DISTRICT OF OUVTSHOOf{l'{,

In tbe SBiL betwpen NICOLAS MlCHAl!L Bs ajrucr-
SBN, PII,;ntiff, and JAN VAN ZYL, D"f~lIdllnt.

INn pxvcotion of tbe Judzrnent of tbe Supreme
Court in the above Suit, a S~18 will bó b ..ld at

.. Roodeheuvel," in 8IIid District, on Fridny, the
2ith dfiy of July, 188:), of the following, ,iJI_ :-1
Oarl, 4 .\luies. -

JAMES M. f1HOSBY,
Hijlh ::lbfrilf.

Hillh Sheriff's Office,
20lh July, 18d:3.

IHSTRICT OF WORCESTER

OAPE TOWN.

lo the Sui' bet .. een 1'1IILIP BROTBKRS,
aoc1 ALlIXAl"DEIt BROW!'!, De!endent.

IN t'x€cution "f the J udjlment of the S~preme
Court in the abov8 Suit, a BAlewiU le ~Id on

the Parade, on SaturdAY, the 28lhday of July; 1883,
at 11 o'clock, of tno fol!owicg, .il. :-Hoqaehold
Furnitllre, &c.

Higb Sberiff's Office,
2O.h Juiy, ltsa.

DISTRIKT PAARL.

DISTRIKT' WORCESTER.

In Zue to.chen PIIIUP WOUTBR VOrGT. Eiseber,
en Fa.URICX JACO.U3 ARNOLDUS Tu.x, eo
FA!llKBII ADRU~N ~!lYD.as, Ver_erdem.

INExecutie vao Gewijade VAn .het HOOI!: O'rejrt&-
hof in de bovengoem~lde Zuil, ~l Veriloopir;g

worden gebouden op SlIlltakraal, Klt'ln no,ineld,
io het Ilezegde Dilltrikt, op Maanda" deD UOeteD
Julij 1883, vaD het volgende, Damelijk :-2 WageD,
4 Karren, 4 Mui1ezela eo Tuig,2 Paardeo eD Thig. '

, JAMES M. CROSBY,
, Opperbalju ....

.Kutoor V811den Opperb&lju",
lOdeD JDlij,l888.

KAAPSTAD.

"DE PROTECTEUR"

lhazulauuUltie BlaaUoJt.appij
'\lAHKTPLEIN, KAAPSTAD,

vPQitRIGT

Ue-U 29sten September, 18~8
KAPITAAL ,£70,000 #t{_

"
DlJi.EKT!'CBtll :

D. We:-EJ. Heer I. P. II. v. D. POEt,
President.

J. C. lIoPMEYlC.. ViCE--
President.

J. J. HOPKEYR.
W. S. DARTER,
J. C. W f.-;SELs,
C. T. Vos,
PAl'L DB VILLIERS,
F. J. B. LAlfGERllU,
flUDOLPH lhJBURGll,

.lUDIT&UBU<:
,-,' ,\-el-Eel. l l eer G. W. STEIJTLEIt,

- " "S. V. HOFIItIEYH.
S, J. DE KOCK,

• Secretaris.
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Westelijke Provincie Spoorweg.

TJJDTAFEL VAN AF 14 MEI 1883.

Vertrek van v.m. i u.m,
Kaapsted - - 8'0 ! 3·4';
Pspcndor p - - 8';') 3-,jU
Zoutri vier _ - -, 8' 12 ;) 57
Maitland - I 8'16 n
Durban weg .. 8'50 4-:i~
Kl'ilsrivier ,- 9'0 4-n
F..ersteriner - -' 9-18 ';::3
Lyuedoch ,_ 9'29 ,j:11
Vrroe'lburg _- 9-;3i 5-')-)
Bosmans Hek (haltpleats !hl,j sao
Stollenbosch . __ (1'55 .H~
Mulders,-lei Junction _, 10')6 (j':!
Klapmuts. _ - , 10'33 (j'H
Pearl _. _, __ !(l'56 6-:37
Ludygreybrug . . ,,11'6 6'47

b Wellington _- 1l·3.) 7-:10
Hermon __ 1:.!'I5n,m_ ,,-[:1
Piq aetbergweg _ - - 1:!'52 1"5:)
Tulbaghweg 1'12 !I'lJ
Ceres weg 1-50 !r5J
Breedcrivier 2'18 1n-:,!j
Goudiniw eg :l'fi 10'JQ

bABnkorust Worcester _. __ 3'12 11-ZJ
Vertrek do, __ ;J'30 11,fO

Hexrivier .• 4'16 1:.!-:32v_m
Hexrivier Oost __ 4 ','iO 1'10
Triangle 6'25 2_45

b Touwsrivier 7'45 4,0
Constable .. .... 8'52 5.10
Matjesfontein _ 10-6 6-25
Bufielsrivier _, II-JO 7'35

b Grootfontein __ _ 12':;O,.m. 9'3(1
a Bloedrivier (haltplaata) __ 1'46 10'25

Prins Albertweg _, 2'40 11'15
li Fraserbargweg __ . . 4'25 12'';~.m
a Pitkijk (heltplaats) , _ 4'50 ,1'20

Letjesbosch __ __ ')'50 2'U
bAankomst Beaufort West ;'20 , 3'4b
Vertrek do, ,,'40 4 '0

Rhenosterkop (haltplaate 8'ó6 ! Ii'ZQ
Nelspoort .' , . _ 9'5() 6'14
Drie Zusters (beltplasts) .. l!'l 0 i-34
Murraysburgwf'g (do.) . _ 12'13n.m. b-39

Aa~ koUJ~!-~ictori_8_: Westw_:,g .1_'10 _9~

lIEE!'. I T.m. i n,m
Vertrek Durbanweg , . . . i 8'56 ! ,j-O

Krnaifontein ., .. ..; 9.42 : 5'1'i
Klipheuvel .... _. ,10'18 ; 6-2:j
KalabWmW .. •. . _110.53 16-,j6

a Abbctlldale (h&ltplaata) .. i11·16 i 7'l~
A.&n1romst Malmesbury _. . .111'26 I 7'23

TERl7-0-. -- ---[~T~m.-Tn.m.
Vertrek '9'RlI Malmesbury .. ! 6'30 2-10
a Abbot8d&le (haltplaa.ta) . _!I' 6'36 i 2-16

Ks.labaskTaal " . . ." 7'8 i 2 -4 i
Klip~euvel. .. " . '17'43 I :1,21
Kraaifontem . • . . • _ 8'20 I 3_,)~

Aankomst Durbanweg '. .' 8'42

W 8&1' letter CJ staat, oondt de trein
ale er pa.saagiers zijn die in of uit den trein
gaan. >

Waar letter b staat, kan men Ye"enchingeD
komen.

De Zaturdagsmorgen heentrein blijft o'l'rr <lf
Beaufort tot Kaandag morgen, en de nllruid~
trein vertoeft te Wol'OOlJter tot Zonda,l; nacht !le
Zaturdag,4.50 v.m. ~ -mn Victoria W!'!iI
doet 'II Zondags morgens (le statiOD& van
weg tot Hermon alleen aan ala er PIliIll&~""f'
die uit of in willen gaan, en loopt ' a
fontein naar Kaapstad. De trein vertrekkende
Victoria Weflt ZaturdAg te 1'20 n.m. blijf:
Beaufort over tot Zondag avond. De'
t.nmen heen en terug nemen 3de klasee
alleen tuuchm Wellington en Kaapstad or·
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3 a7
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DMrop nlete de
... bM _ liJD --_ .•_,-

lIIlP lecIeD "'fOOl ..... O.
eli eie PrÓCII,rI~ tpnk Manoor
UptartOD "de, ol' 88D weak na cllI1 T.ooriIiUer,
liJD raeoluie J1I" 1(Jf'fM 'fOOr, til d.arna 'f~
ftII hM debat.

GrM' gelach ODta&oDd door het gesegde ftll cleo
.ooru&&er dat cle heer BeJoaohJte&'fooft&el UpUlgtoo
jl'mceDdeercl had. Bij hal ,emeeod cle .~
"D het debaL Daarop, te kwart 'fHr deDeD
gJlIg lDeD wtle»

DONDERDAG 19 JUW, 1888
P!TJTDt!f

I e heer A De V llhers dleDde een peUde wt Hupe
ltAd en gun.&e nn pro&eetie 10 zal Daar het Oom é
O\"8r de suk 1'8rw8&en woTCleD De heer Jl)abert
had er een u t S'eynebmg oYer acboolweo De
~ er Te Water een wt Graaff. Rome' tereG;. de N ...
ture Ian Locatle Wet. De heer nn BeDAarr een
u t Af ddelbuJ'1I' &en IfllJlllte ftD YermeerclenJl8l der
l..rlem"otsleden 100 ale In cle bekeDd Ifee&elde Wet
be ojl'd De heer Te Water een wl Graaft' Reinet
"ICen die nrmeercl811Dg De heer A. de Vlllien
een u l Hopeetad oYer Bollandach In G~o,eD
De heer no Reoebufl!' een aodere mt MldclelbuPJf
ver de Tembulandsche fiolen De heer Te Water

een wt liJD plek onr middeleD tot 'ferboeding"1'an
d elltA!l~n De beer Auret eeu UIt Oarnanon onr

ë h oge huur die men moet betalen en nrand"nDgen
n dd Landwet om d t k.aAd te nrhelpeu De heer
d~ 'v liere een Illl Hopestad oYer GounruelDeotA

aat de o"'rgll'fe 'fan
""h Buu~laod ell den Voii"'I, •• t
..,.nt de Baiato. waren oU4fer'dajlHln

niet. BIJ
yolletrut niet te

en daD IOU
maar ltedig

beer Hofml'1" blnirti.!.rd,e.
de lOm ODbepaaid t....,'t...,.ti,.'..o. Bleronr trad

heden 6n nrldsarde daarDa
b~d dIt de Kolon e haar elll'lODNitiu'8UlIDlaktNl
bl JfeD beheeren maar daar
toe Wat lOU er 8ebt'uren
I et IOnder ach kkmg met de
dele het land In bellt DemeD en w I• fIl"n d tiJ
bet nOildlge Ifeld "oor bet bilhe!lr vali Baaat I.Dd
kreeg door b. een ha nn UD St. Ja Irn er en
een w~ o"pr del bergeD M~te meo I'Cbter nil
een acbikkml!' gebfU k dao IOU En~land I cb l&ellig
rfurun houden Zware "el'lUlt.o+rdeh}llild Wlhe
op d t H u.. en 'Olr. erp het de Wet dan lOU meo
dadel )~ Iet bedlet der KoioD 1511"0 dalen

ne heer Hofmeyr 'ferklaarde dat hl) "oor het roer
atel Upiogtoo loa ,temmen Z Jn b jren "oore& I had
h) nrkoleo want d t .18 bel!MIfder tejl'enover de
Ri k.reg.nrg lI'e'IVee.t maar nu het Hu a het hier
o,~ nl~ eenl .118 geweeat moeat hl lete steu en wat
hetle fde gnolg lOU h~bben oe IR gel Ing lOU na--
meli Ir, :Of het HUll na de aanneOl ng "'n bet 'Ool'
Itel Up !lgtoo on binden oleen Wet 1'<!l<lltellen n deu
I 0 ,ao hljt .oorstel WIIAJ'men dan otler weder z u kUil
oljn redeD~ re H) epot e lDet h t d~nkbeeld vaD deo
heer Fuller oYer ee hueD aali den mo d 'f"n
St JaD.nner die mme s door eell breede 8trook
Kolon II&! laDd van Baeutoland geat;helden Wle BI)
luik een h"8n lOU JUlIIt de Koloniale tebatlU8t duor
m ddel eener b DD80landIChe dOWlne profiteereD
Lord Derby had ,,.It verklaard dat "IJ I Jn scb kk n!l'
Ilechc, tij ehJk Rchtte en le de da! heer Fuller dat
Eagelaod "I)n verpl !lUngeD Diet van I ch we 8 dan
had h J aao deO RnJer " ..r Sou ,~re 0 telt n dt ge
dacht Spreker II' g de jl'f'SChledenls der poht ek
Yan 1864 nl ale beWi I dat Engelaod ,een land hield
wlUlr he~ gl'en profijt biJ had eD le dde QlUU'wt &l
dat mellod8 overaame ID geen genl kon .ertroilwen
'foOIllI al. mell aan de woorden 'fID Lord Derb,
m ende te moeteD hechten MIUU' hl) .lOU Uner
'p eken o,er betgeen door ,erschJllende .prekers In
de 'or ge dagen gPlIegd 11'114en k"alll "ooreerst op
de rede no den Oomm van Op Werken die hem
had toeweroepen om lillen li? Hlektln IItnJd vaD I cb
te ntteD heel aDders dan bl) lell "o~er ple8jl'de &e
doeD maar 'lVat bad d e Minuter selt gedaan P Hem
apreker had h) beechuldlll'd YIn brendatof op te
IImele eD h) hlld liJD belof&e OlD die betchuld
iii oil' te b 11'JU~ n et gehollrfeD De M n II er had
aprekllr b scbuld gd 'flin In de laak ~ao Tdmbulaocl
de trekbperen opgelet te hebben maar biJ dUlfde
hAm u t om te b~wlJzen dat h J leta tegen Z Jn phge
als lid VIID het tlu s gedaan had Waarom liet hi]
Ileen OomHé Mn8tellen om,)n gedrag te ooder,~
ken' H J tert te deo heer Memman 0lll dat te doen
Spreker lOU loodan iii ComHé gurne te woord .taan
Na een toeepehng o"er hetgeen de heer Rbodes oYer
de auk guegd had ze de spreker dat het R ehmood
ache Oongrea dllt I ch ttm sterk8te tegen o,erga ve
van Baaatoland ,erJdaard had door deD Mln ater ge
gDoreerd WRI Sprelrer wu beecJiald gd vaD het
land doOl' te gaap om het ,olk op tt aetten maar
n ,ro~lI'er t Jd ~ad dIl Al 0 Iter hem lIlet ur
locht om. thu a te bl JYen eo .oc IIle kweetlee te
behandplen In vroeger t Jd bad de beer Men
d kw a er 0J.>aanjl'edroogen dat h) IIpreker In
belang ,"n I )n PR t ) het laod rondlfRan ende
'folk n,ll' wakker schudden lOU H) zpu hillr v!lftl
o,er kU!lnen I\I\UhaleD mRar pder 11'It er genoeg
ran MeD hlld hem beschuld!l'd 'an jleen lo Jaal
o derdaan der Kon ng n te z)n maar wat koo tIlen
h "run Ranhaltln' Tt! R ehmoDd 'IV18 8t'n jlemll.L gde
en een g~vaDceerde pa t) en spfeker bad toen
jl'l'go de 'II'O<.1rhet hoofd der gemaugden Na he,,1
'lVat mO~lte had de gemat gde partij het jl'eWODDeD
mllar het boofd derm odergemaugde p.rt ) had eenige
beslu ten 'foorjl't'lteld (h oe 'lVIII n et ale een IRak
YAnle\'enqf dood)b J' dat men eeu Vereen gd Zu d
Af Ika onder e gen, lág I U 'fooretl\l\o maar .oora!
haddeu e~reker eu anderen verklaard dat Z J al. dit
er doorgulg met den Bond n lIt mller te makAo
wIden bebbeu Wel bad h J er ID toerelltemd dat de
Verllerug ng van Zu d Afr ka land"" "'n de vlag
jlewag te mAkeo dl u tkumlt n et het doel 'fan den
Bond zou I )D Meo 'IVst n et hoe apoedag zonder
toedoeo der Kolon eten de verb nd~nil "'n Zu d
AIr ka met Eagelaod zou verbrokeo 'IVorden en 'lV88

het daD 'Eil'keerd om aan de mogel JWhe d van een
oDa!.lankd Jk Zu d Alnka tedenkeo' En wu er dan
onafhanI ell)khe d dIl lOU dit e"n ,loek I )0 ala er
geen lIendregt tllll8Cben E:ogelechell ell Afrtkaande,.
h er bestond Spreker had Dog te Bloemfont ID ,e",.
klaard dat de K&IIpkolon e 'foor ooslhaokel Jkbe d
'lVegeol gebrek aan "endragt Dog niet r lP.1I8 Gaarne
lOll apreker al8 Eogelscb oDderdaan .terven maar er
W&l wel degel Jk m "entaod tUl8Chen Engell!Chen
eo LU eli' hier en 'IVaardoor , N Olt IPoleer door
de EIl,lel£cbe Regertng al8 door beambten die In
naam der Eogelsche Regenng haodelllnde de boeren
.. rongel Jkten H) "oor I ch WII8 er ,eker Tan dat
ala men eeD Kroookoloo e of./ eta dergehIkt 10
Bll8utoland had men 'lVeldra onaangenaamhedeo nO
d eo aard IOU htlbben d" de .drb t&erlng till
schen Englllacben eo Dutch loud~n doen toene
men

Een e nd ,,60r 18IIIIeng ng mpn U teen nadat nr
dag Dg "'n h6t debat tot den ,olgenden dag 11'118
.oorge.teld door den C m vaD OpenDare 'Verken

111ft
toch ~ue'
"dol.od
Wat hAd nu Lord
Il.h ."Meo
eigea "ealeD IOU
gelcl YOGr he& beetuur
Spreker beloogde c1at
eli aU dachkll 'fOOI
wil, dat LorcilJerby'.
wal Noord Y8nuetigcl_wao,
Idaarcl clat dil Rijllngenag
hield &le de VnjltlAt nif>t
.at de Oonentle 'oorclêel
'ferIoren g&IID Spreller
linifID der OoD 'entie toe
ach Qlet lOOlet& ruet
blk eie KroonkolaDIe
bJ de Ri)kmgennr gaAr.ne
8"I!"en ale III Baau&olalid
dat wae haar PJaO alllt.
wea dat de BuU&o. on der
leJf bt'&llurden eD dat er
h6D geplaatat I ti wOMeD e'feo m.llrl.<lIo;()II
TtaDnaal Wat lull daanan
VnJeUal; het ge"oltT uJD'
zou geen da t 'foor Z'lId
alleen Jutige ParlelDen IIledeD
Men lOU leggen dat lalke taal
R Jker8jl'enng wae maar het wal
ach kt om ID Eogl!lalld acbting te
reo wat meo meende dan om te
ge@n kW8lltie YIn om de
troepen ttl ooeleretea en Al wet
.tond gelijk met dat een beeu
gooIJ"D waar de Proe. Generaal
jl'esprokeD had Het aot.oord
dat lood ra dol Baauto. laabg
JOII lac.o nren NI"t elke Bntacbé Regenng
dille maar apreller wU.&lJ oorde~1 dat due Ko
IUDle lDet 'o.otlln tred De Ruuto ~ heette het reden
than. rood tot de tanden g .."apttnCI eo w tl Icm hen
bete1l;leleD' Het bleek wt de fépiche du del )k
dat d t op kOlten der Kolonl8 ICU ~O<!t ..n I{eb#ureo
De gllheele verhandehng tv.tBChen Lord Derby en
den AI nl8ter "an OpeDbare Werken was van dieD
aard dat hl) ze niet ande a da* one rl Jk koo
DoemeD I lt pu t .erd door apr"kllr u tvoer , u t
eeogalet en daa op lelJe hl] dat h¥J over IU ku pu
teD I erer thalli dan In 'Com te G"n.rul 11'IdOlhande--
len H J h rhaaldtl het argume1lt vali dso heer
LAing over de kAn. nn g~acb I n tu schelt eeD
R bhoos UU In Buuto and eD den vr J'tM wllut'nlets
aodere WRa van luik een belltuur lie -w1\C.h&eo H)
WII8 100 trouw eeD oaderdaan ddll' KODln~en a a
emaad eO h J hrd noo t leta gel en 'fan d"n heer
H fmeyr dRt dele andere ge'Qelens koesterde
Men !{te aanvall ..n had h) te verduren gehael om
I Jn ge'IVaa den toeltlg om de BI .dbe vlag h e"ne~r
te hlllen maar 100 h J eo den holer It, tmllyr delelfde
I)u trokkeo zou dit n tit liJn d~ eeD gil Rnddre
uorsaak dao door de krecht der omataud ghedeo
waot geeD 'fan belden hadden toenader ng g zocbt
G Dg de Wet er door dan '00 ~ h J mete dan
ellende en ,erd erf ,oor Zu d Afr ka

Wilder g ng en r heel Wilt ledeo het HUlS 11l en
acheen niemand gen ljI'd het wootd te nemen tot
e adel Jk den heer Fu Ier .erk Mrd;tl dat de b"er
Up ngton vuor 10:) ver h J 'IVst <Joor li: JD "'rtiJ
tot hold 11''' g"kozen maar hllt hoofd eeoer
gem a gde pa t J fau Afr kaande" eD EDgell!Clhe,
l8jo( h) llIet n hem want hij b."boorde tot de on
b .u ad" pan J eD hOlt wa eD dd gtlmat Ilden d e
hilt M n ater ~ hadden d en vallen waar hl) toe be
hoord had il J 11'Ide niet aprdksDj o.er al hetgeen
gOlle d bad tot dlln val Y8n hat ror ge "n het op
tred"o van het tll~"owoordige M u It,me maar d t
kon h J leggeo dat al het be.taand., kwaad voo t
vloe de u t de oube8ulll<le pol ek dllt '11'0 ICS R~lle
nng S~reke g ng daarna d<t hao ..,111'Jle nn deo
hser Up ogtoo [I uke z JD helde W ete'oorste.ll~o
Da bewetend~ dat deze In de bllltellge'IVoDe I tUnll'
"Ilrklaard h"d te wllten dat de BrftaChe Rejl'er! g
met Ba8utoland n ta wIde te doen hebben Th ••
had h J geaegd dRt e.ls mell een Bterk gezag 0 Bs
su oland kreeg h J er 0 et teg"n zou hebbeD maar
dat hilt gez!ljj' 'lVat men er u. Ide hebbe~ den
VnJlltaat scbaden loa Hltt WilS gekhllld te meellen
dat de Bntach'3 Rtlger Dg andera dan ce gOlld"r trouw
met dso Vr 18 a t lOU haode en l Baalltolatld
had de bedr Wm Ayliff Il'..aegd "118 n et Il' 81'TO
keu vaD e"n IlS overamgt vaD BlI8utoland aan de
R JU egeung maar Lets e had bepallldel Jk er '110
gesproken dat h J d Il 0 rerdragt 'Iterlangde !Je
heOlr LalDg had b tter tegen de Reg.ring geaprok'lD
eu I ch 1"I'en geroemd mMr hJ 11'18 meer 'er
antwoordel Jk dsn een Il' ander I d ,aD het Hu s
.oor de Baeut l-oorlog w8nt h J wiat dat de OGt
'IVapen ng del BlI8uto a Yerkeerd W88 en had er .Ii Ib
toch n et ernatig tegea \'eXIet De .MlJlutere ha.ddeo
I eh blootllegeven maar de heer La.J:l'g had h er PP
vedl tIl scbe pe 11'Jle gebruik van {gemaakt Wat
de kwest e betrol de voor het Hql4 WII8 lOU h )
'00 eerlt nagen ol de oV8rdrag~ vu BasutolRlld
aan de B taphe R~g" IDI{outt Il' 'IVft. en dan of ~
yoorwaard8n waarop dit geech "den ~on naar el~h
waren Oe ee ate • aag beaot'IVoordde h J "olmol'
d Il' met Jil 'lVat de tweede betrof koo h J alleen
leggen dat m"nlloo neen Dader koo onderhandeleo De
heer Rhodes had ge8p ok"o van de IIIlddeleD door
de Réger ng a&Dgewénd om de ord., 0 Baautolaod
te heretelleu maar spr~Ker geloofd~ dat d ol tAak
achoon moe Jel Jk n et zoo moe Jel j.k 11'18ale g~mel
de heer I cb v..rbeeldde WAnt het &sutovolk had
."el pol beke Dst DCt. Had men een gdlood pl"o
van be8taur g6had dan 11'118het mogl! )k gewee,t
om Maaupha tot toegeven te d'IV l1gen Zooder
kr )g8m&gt kon men het land n 8' besturen maar
men had 86n knJgllmagt In B&lutoland lelf kuoneD
" nden ,ooral als m"n z eh aao ",ovathau had
MngesJoteo DIIIU' wae het eehter n et la Dger den
t Jd voor DU men eenll de bu p nn Engeland ha(l
logeroep'o En wat had men 011 t~en het aan
oemen d er hu p ~ Dat meo dan met) deo T nJBtaat
ID belwaar IUU k meD 'lVal!het antwoord van SOOI
mag8n Spreker geloofde daar niet alLli Het Will!
waar dBt de B ache Rege lOg vroeil'er tegenover
den Vr J8&eat eu d" TraD8Yaal wat" te hard had
gehandeld maar d t .aren g"heel ~dere uken
Het 11'&8Diet waarschlJohJk aat de Bnteehe Rege.
nng nillt Daar e ach met den Vn18tj1&t lOU haDdelen
en de VliJataat 1011 ale het ptlblill.k er O'el ge
raadplll8!!'d "erd EoglOlsch belitullr bc:tveo regenng
looehe d en oorlog aan de greolln verkieleo EeQ
oorlog m~t de Basuto a wall thans .,el ,wurder
dan OOit te .0reD en de bllrgel'i ,an deD Vn)lltaat
'ullden tlr alle. behalve op geateld lijD SIt!Chta
enkele fU8teloo&e hedeo eao do greo.elt lOUden eJ:'
b J w lineD .Maar lelde men de BIJlt4che Rege
rlOg "114 niet van plao om Baalltol&od m waarheid
te beaturen Het.u ,..,rkeerd om dit wt de di
plotllAueke taal der dépêche a! te leldea Uit den
toon ,aD het d"bat oVllr de lII&.k ID ~"t l!:ogell!Che
Hoogerhwa lmdde hij at dat ete Bn~he .Regerlng
stellig "'0 plan " .. om Basutoland Ilehoor Ijk k
beeturen eu daD eell O1llll"en weg ID te slaao De
R lkaregeJ'lDg had 8cIIlhg bliJkeDII een h&rir a~uJ[ken
de mogel Jklre d ,00rueD dat II) er een oorlog 1011
te ,ollren hebben Had I J eeos 'ferantwoordehJk
held up I eh genomen dan lOU I J Ihe venuIlen
en 0 et van Ilch werpIIn (EeD ,er'IV Jllng van den
heer Hofmeyr naal QIl 0 R Souvereini&elt baagt
spreker raak nn de 11'18) Het b6.~ nD het
Mm .. telle &anleo h Dg met ge Wet ~!let zamen
maar .preker w&8 van oordeel dat de iVYet er door
m08llt "ooreerIt om het dalell 'fan htt kredlet der
Koloale dat he' gno g van het ver.e p&1l der We'
lOU I JD Het .kredIet wa8 hIer al wat men had om
9IIU te lnen eD door vooruit &egaan Hlttro,er weidde
•preker een tlld lang ut be.\lrenlle dat eeD
nleU'lVe u,blndtenl8 milt Engflillnd voor 0118 hedlec
lIood1l WU en daarna ging hiJ over to~ cle &aak der
Tranakel wur de Iwallheld der Reger1~ de orde In
de waagschaal stelde eD waar men ~f lDet eterke
haod hOlt be'Cuur moe.t voereo of het land IAn een
aCdker bestuur overhand geD Ook dit land m08llt,
geloofde h J aan de R Jkeugenng oYe~egnen wor-
deD Vrneg"r had 8prtlker nllOt kuooen lien waarom
dt! heer 81\ul Solomoo op het o"erdoe nn het be-
etuUl der Ilo den O'fllr de Kei eao Eugela daandrong
maar nil aag h J dat II) DIet tot .oordeel nn de
Kolo01e qf 1101 de bewlk1nv door de Koloullteu kou

I

u ten
8TUIXQ OVEa BAlt7TOLAND

Dil Vooraltter meldde dat er etllkken wt Baslltol!lDd
ood,edeeld ..,.ren waar tel8lfr&IDmen 10 dnak waren
u f{8 aton eD wel door auld nn een Idelk 'fan het
!'a u elleo De1)artem8Lt Dit 11'114een IObreuk op
de elr eo van het Hull. De Secretaris vaD Naturel
6Duken gaf een ophsld811ng der aaIr ten effekte
da bet nJn achuld niet Wae mur dat de 'foor
tre egde te!»glalDmen e1genl Jil: no plu.n aard

XbNl80&VIlfOU :RNZ
ODder de "oollget ngeD waa er reen 'f&D belang

en e wae geeD rapport Een eaota .tillen werden
d lOt de beer Scaailen 'foorjl'elegd. Een 'fooret.1 tan
d n h~er MlICklly om eeD Wet tot Verbetenng ddr
U enhaageche Uemeeutewet te laten le.&8D gln!!, er
door

BA8UTOLAND
DIAl'DAat<nd de heer UplO({toO op OlD I Jn "oorst61

a doen o,er de Baauto-Wet HJ zelde 'fan plan &e
I n g".eM' om reede deu "ongao dag &erwljl het

ra e Holmeyr aanhaDgag "a&. de saak ter spraak
d breagen maar een Y8r1f18110g had hem belet om
b ti da er me~ .oor den dag te komen "oorts Yet
kaarde h ) dat men n eea b ai no heID g8llpro.ken
had a a emand die lelf uch ala hoofd eener paruJ
had opjleworpeo &erw Jl h J daarentelf8n wel dege-

k gekólen 11'118ale hoof.! eener part J dl8 de ge--
mat gde Hollandach Afnbner eo Eogelacbe ledeo
mntte Z n plan wa. om de lllak 1'8D BallUtoland

na &ejlRAD .ooreellt door een Yel'J!'eliJkmg YIn bet
!Ceen thana wae ,oorge.teld met hetgeen "oeg"r &e
herde .ae gebragt om daD later o,er de Yel'&n
dannjl'en 0 het gedrag der Regetlog te handelen
Il J had u 1882 een Wet mgedieod om de
MDhscbt ng van Baautolsod op te heffdn en
wel op grood dat het laod 100 bell uurd
werd dat b..t Nlk teu ,erdene lOU gebragt worden
Men bad hllU' toen no alle kanteD aangeyalleo maar
het had b~m .erheugd den "ongen dag te nrnemeo
da.t 00,10 thans begreep hoe nrkeerd de Naturellen
po tlek der tegen woord ge Regenng 11'114 lo l~
had de Com VIn epenbare Werken spreker lUloge--
ra leo omdat dele l::iu Philip W odeholl88 a pol t ek
bad afgekeurd maar h J had later liJn IlenewlJ&6
veranderd Alen had hem ook nn de .M De-
erebaok beticht YIn oorlog te wallen ale lOU
h J daar pereoonl Jk ,oordse van bebbeo De See e
ta a 'an Naturel "olllkeo beweerde toen de groote
milD b) de Nllturellen te I J" d e hij toen I J In re-
bell e ye keerdeD ID het Hu 8 Y8rde<aagd had eo h J
,erklaarde toeD s&eede dat ala men de Basuto a maar
t Jd liet II) wel ragt zouden komen Maar Z J wareo
Il et rpgt gekomen eo de pol nek .an deo heer S ..uer
bad alll'a erger jrelllll&kt daD het wsa AI
d. ." andenng nn daolnriJle die de Rd
ger Dg .0IgeDl! haar e gen bekeDtenli aDder
gaan had had geeoerle ,oordeel gebragt De
Baaato a d e de heer Saner tegeo hOD eigen ,olk
had w lieD gebru ken had deo d on heer ,oor deo gek
gebonden Sprekere Wet 'lVIII!,eroogelukt, IlIaar n de
blllteDiewon" I tt D, vaa d t Jaar had hl) een n eawe
mged Slld. To"o had de Secretene liD Natur"lI ..n
lakeo gebnukt gemaakt YID de belangeo van de
Vr )8taat om J Jn Wet een nederlaag te laten I Jdeo
Men le de dat .preker z eh toen op eeo geheel aDder
terre Il geflutat had dan noeger lDaar d t Wlll! n et
'00 eD o..n h J gelegd had dat de R Jkeregenog
het land uYer lOU nemeo had de Kolon ale Regenog
d t on k ..u j Maar w de de RIJuregenDg met de
saak Ille s te doen hebheq daD waa d t Jwat het beete
,oor Zu d Afnka Wl\ot daD IOU ZUid Afrtka I ch
nreeoljfen om de &auto s hun verdiende 1000
te gevIIll De Regenlill' had thao. de oYer
o~e dl'1I andl oed"r allerlei .ourwaardeo aange ho
bodeD a e ,,,,koerd waren en de K" 00 e ID gevMr lOU
deo brengeo De Prak Geoeraal had gelegd dat het
gedrag der Regenog a de &aak er olet op aaokwam
waot dat mell daarop 0 et letten 1D0000tal8 de Staat
mo~lIt gered .orden Deo heer LeQoard ve g"leek h I
e'en ale CaDning Addington met de pokken d"
Ilder op li JU beurt IDO~.t hebbeo .Maar 11'118d t de be
hoorlij&:11poe Ue 'foor een bd v"n deo M 0 ster e ,
lntegend el ale men luIke begloll81en huId gde dan
g ng meo ,aD Irwaad tot erger Spreker her nO rde
aan de tueepraak door den heer Leonard 0 der tiJd
&egeo het M olelene Gladatone gehoudeo dat bJ
th&llll hOOKel Jk prees maar gelDelde heer echeen
hIt nretaod g en eerlijk te achten OlD alt Jd md
te gaao met wat bij de lDeerderheld b JW scheeD ts
,oden \ lOeger heette het dat de ~enDg Baau
toland Diet af koo g",en om de CooYentlo YIn A 1
wal later omdat het laod eeu .kroonkoloDI" 1011
worden en nu wilde da Regenag het toch lJll
heer V101C41ot Iemand d e ln het gellsltll der Rege-
nug..,.., had IOdertiJd b~toogd dat oletA verkeerd"r
"001 de .koloJlUl lOU I JD da.n een kroonkoloole san
hare .lJJde & wat wilde h.J nu P JIlUIt luIk 8tlO
.kroon.kowll.Y MIl hare IIJae Daartoe had men be
elo&eu biDJ1eG wellllge we.ll:en nadat men hilt lDet
kraCIU haclll.treden Nu lelde men da' de EDgel
sche ea Hollandsche. KolODllkn de Naturellen n tit
konden buuuen (dat h,b k DIet gezegd, Ztn de Se--
cretene "oor Nature len wea) Spreker had dieD
Ahu .. ter ruIlt bedoeld maar een lid no het Min .. te
r " met frlJ wat lDeer Y8rstluld (Gelach lDaar ru.:t
Tan ddO htj8r Saaer) Het was de Oom van Open
b&18 Werken eo w&llrop wu dieDl! be"enog ge
Il' oed? Op een ,aI.clle .00reteJllng Dat bleek
uH hetgeeo m het blaauwboek o,er de ..... k guegd
werd De boer dien lDen bellClllwhgd had Kail"re
beleedigd $a h,bbeD had beweerd geloofd; te h"bbeu
dat b) blanen Cle li)u der blwen wae. en geen
llagl.8trut had hem teregt geweien schoon.,.o
het gebeurde nnVlttigd. Waarom daD ltouel
a,,88ol "0 de lllak maken' Waarom OlD hetgeeo
~nkele bottren gedaan haddeu al de Koloo18ten 'er
oordeeleo' bpreker m&&kte hier een &mllSaDte kn
ek op dil geuugenlBSeii waarop de ColD ,.n

Openbare Werken naar Ellgel&od WI8 gegaan
Maaz d cl Minilter zou 'f&ll lalke getaagenl.88en
z ue n et gemaakt hebben ale er nlemaDd achter
bem gezeten bad Pr oaloo "'114 ID de wapeDen eo
::iaUer WlIIt Dlel hoe hem te bedwwgeD JJe waar-
n"meode KommandaDt Generaal "ae lntWl8chen 100

ala liJD ambt he' lDe~bl.gt, klaar om te vechteu eo
er bleken hooderden manschappen te liJn om Pnosloo
te bey chten 1)e heer HllGlmmg had lotll8llCbeu bo-
uJgd dat de trekbo"len Je"r ordelijk w&ren en oa
J Ja waa aehuWIDg niet m Stockwe s laDd JOudeu
LIekken lhlo ,o(goodeu dag W88 een aDder telegralD
gelo gd our twee wllgonl die Stockwl!' laud w&ren
b ooellgeLlokkeD en toeD wa. de roodwater-bragade
" hu p geroepen om Pr Dsloo en de twee w&treDe te
bedw ngeo lJaarmede 11'88de rebellle u t maar de

ID ULI Op obftre Werken had gemerkt dat DU
1 illS 00 m~t, f mBn en twee wageDs In Stock'IVs 8
!lnd WBleo de bn acho ,lag n ZWcl Afrika 10 gevaar
11'", ilO toen WII8 h J naar EogelaDd gegaan Lord
JJ" by had ngeullu dat het nltt !plig om het Bntacbe
h.lJ& dovol'Pri.uloo t.la&oIlIU,"DlQbelUeD !laar waar

GISTEREN
PRITleN ENZ

De heer Auret hIId etln pet t e U t Oaroar"oo onr
bel'IVarlln OlDID tiJd vad droogte !aDdaa; te betA
len lJe beer De Sm dt een ID het H lllandsch ala
betRlillg De heer A de V liers een u t FrII8erbur
,.,.er HolJalldscb eu een ander .. ndaat ten gUD8te
.an protectie Laatetgenoemde werd aan een Comité
o .. r de IllAk ,erweleo De heer Adret een u t
Carnanon o,er ondllrwill en ande e laken Da
heer A de Vllhe,. nog een over Gouveroemeote
notell

Onder de keaol8ge'lngeD "118 er een Tan den heer
Hockley die een vraag zal doen OlD dil kosten YOn
het "enoer der Naturellen 11t de HenderllOa
R_,.e

De Voorlltter lelde dat de heer P de Sm dt .18n
de tout ID het niet publ eereu der .oorgelegde Ituk
keD nn den .ongen dag te wijten wa8 liJn eXCWl~
had gemaakt, hebbende hij wt &e grooten IJ.er ge
handeld

Bet I'&ppon onr de \\ et op deo P Ehlllb.!thsche
Naturellell loeatle eo eenige stnkken 4er Regenng
werdeD ,oorgelegd

De Oom nn Op Werkeo hervatte hat debat onr
het 'fooretel Up ogton omtrent BallUtolan6 lDet te leg
gen dat de toeepraken o,er dalMk 400r iegenatanders
dsr Wet gehoud\lo h~t belang der 1IIa~ niet enn
deD De hser Up ngton had het grooter ideel de heer
Hofmeyr bet gtlhe~1 !,an p8l'11OOnhJke zaken ge-
WIJd en de heer Laing had groote Y8rbltkn g aao
d~n dag gelegd HIJ lOU In een 100 geYVlgtige lllak
d t ,oorbeeld niet 'folgen en lelde dae h~) met deo
heer Laiog Ilch n geen Itlild Ion wagen WilOt
dele wu leIDand WieDS p<mbe ID het HUll liJD
toeepraken nn belaDg ontblootte maar over de rede
'fan den heer Upwgtoo had hl) I eh geeeta.,md D"1e
had spreker beecbuldigd VlD getllll'eo .en nrkeetd
voor &eItellen lDaar daar had h ) lelf In Gocj:obell •
saak I ch IAn acbuldig gemaakt De.aak ,an Tem
buland waar de heer UplOgton mee gespot had
wu een .eer kritieke gebeurteDl' ID do ge~hledeo 8
der Kolollie Ale de dadeD nn Pr n.loo n et "er
oordeeld werden daD 11'118er erge .. randerlog tot
helt slechtere In dea geelt der Kolonu&eD gllkomeD
ledereen Ban de Kaapstad was toen ban!) eO de heer
Up ngton oet 100 goed (De beer U~)lngtoD oot-
keode dil) Spreker maakte een kleu~Jlre schil
dermg .an het gevaar wat er toen heerechte (waar
bil de heer Inlne hem toe)wchte) en ,erklaarde
dat de NatlUeU8D kWI!Ihe dil KolQDlI~u demorali

aa::t: I'fOIJt wu
1WJjI~lalld .011 bet land

oIoIjlale R8Il.rit'lJf Sprebr
MJd ID'" deo hH' Uplagtop on,
L I'd D rt.YI h.!wenOIl'811 ID h t
le d :Jaeb~o en ,erklaaidll t8n
een Ib al8D delllll bi>paalde
nietIl lDeer behoefde te 'flnn
Lord Derby de Iolollle olet !IrIdol
eu het BUll lOa 'ferkMrd doen
dt're dan als eeo eerhJk ,tuk
H H UpIngton eD
Il. IIUR>-atrooptoll'teo n den
R.,lIldent niet I a kunDeo • ..,hoed.m
m6n i te "lUI een R...aideot P He
had ten behoe'e der Z Alnkaanache
ID de laatete JIlren ml Iioenen scbatt4ln
Inenl aan Naturellen-oorlOjfeo
heer Upaogton nrbeeJdde Il4h dat hl)
w)llmUeo clat de EDgelacbe MiJU8ter .. ""..... IUII
hIlt d01l1 om eeD partij In de
(De beer Uplnll'ton lelde van eeD
'8IIproken te hebben) DaD wu
beer Up O~n bad m ten weteD dat
nog met8 kon doen WIlt minder popul ..
.ae 411.0 om meer 'e antwoordel Jkh"'ld
op Ileh te Otlm6n MeD. It .elk een w.....rbol'll'
DE_geland thaoll aan Z Af ka In
Aan de oprl!jZ:tb d, n het aanb d
en 'ti f. al .118 h t n ..t n bpt
om h..t lIao te nemen dan I u meu d
ter Wil e vaD den' n)8t11a d "0 m 0
keerdil po I"ek n l1e Rar bad p: bl'ajlt.
klaa de dat er acb ter d~ IlUIk !(e On(l~rhA.na,acnle
'0 rwaard" zat al molllod~ de he ..r
vr "Ir bet HUil om d t ts geloo,en
de W6t wat dan' Daar had n emaod 11 het Hu 8
naar e ach over j!'esprok n Met w"lk doel z u
man HaSlItolaad yerlateo? Het R chmo dscbe
Congrt>a had j!'ew Id dat meo bet vertatOln lOU
(Er ltaat geen wo< rd "'0 "erl"'l'D ., II~ d
heer lIofmeyr pn het b eel! dat mea jlaar .er
111011'4had dat het land &aD de Kolob als R"
j!'enng tD.olIe 1011. 'lVordea overg"la~) " at
11'Ide ntlll8Cheo de hoer Up nj!'ton 1 H ..~ laud OD
,0l}rwaRrdel Jk l1li11 de Rijk. "ger Dg latea ] n dan
WBS er een coal t e tll8llChen d e 'lVee aan d n
jI'IIDjI' eD beweerde men dat de t.ee delIkbeelden
oet hetz Ide wart!n (fl "rOYer 'eIen ,...n paa
.oordeo tlllllCbl'o spreke eden b.tIT Mca 8) De
hedr SprljCg had aan de I eden VAn 008 Londen
ge elaj!'rAleerd dat h) tejl'eu de Wet .temse l1I&IIr
la er scb kk ogen met de R jker"l!'enog: mRkeo
• de (Gelacb Yan dell beer Sau re II OD 'neo
deD) D t k mt d'"nop oeder dat men dot pRooen
der Rsgeno)l' goedk u de maar n et de ne~enog
Iel." om delt! O'e boop t~ werpen terw j). nen de
part) 11'11&mede men I ch scheen e ve Ole~eD be
droog Het deokbee d dat de heer Up ngton met
de gemat gde Du eh I a wetldoen 11'114lfoppt!!'
100 als men zag U t dat telel!" am IJl' Il k ml
van het il chmondache beelu tzu n eta Rode I
Z Jn daD oorloj!' met III de lI'e,011l'6n er van MilD
lOU dan al uJn k acht aAn het bed WRnl!'der UK
auto I moe &en • )déo en dRt k n e IRdger En
wat bedoelde bet ,00ret,,1 'Rn dlla heer Up ogtoo r
Z u Engelaad er n et u t all deD ilat het vere RD
d II' lOU I JD om de HMut • gOlheel te I.ten vs
reD? Dat 1011 een ooodl t jl" lUk I Jn Das
mede zuu h t &IInl eD van EOlfe aDd ,erou deren
en daD kon het h er .1511 JD a!sebe d nemer f18t
W81 echter ook moge Jil dat Eogelaud li t ISDd
aan .Natel lOU hechten en.aar lOU meo dan met
den V etsatschen handel Z Jn d en NIltel reeda
VIIn de Ko ODe zocht afhaod f{ te mRkeD Spre
k r 'lV1I8 zek~r dat geen d er twee Il tkom. eD hJ
de Kol neb Jval lOU v Ddeo B J hoopte dat het
Hu a Lord De by 0 t "I. eeD 8cburk beschouwen
eD behandelen waa d en z u wa het J~n p Il'
te):'en de K on" eu Zu d Af ka ftCbtte

Ue h er ~ar8.l! ze de dRt h 1 reeds vr06ll'er zou
jl'e.prokt<IJ bebben zoo de e emm ng o,er het '11'0
ltel Hqfmeyr n et ten ont Jde bad plaate gehad
L e'sr had h J ovsr dat 'foors el geep ken mil'"
thana lichtte b J h6t IIJa pI gt om de atem te Ye
kIRren d.. h) lOU U tbrengen li h d jZ'eme nd
dat het nlltuu I)k WRI om helt land )d t g ,"n
m tot e n b 8 U tover elln 100 gew gt ge IlUIk

te komen De Reg" jl' had nO"I1~ a d "'aroor
deeld WRt II J tha a '00 st61de en h ) lad hRIL t en
Ilevolgd MMr de Re~en II' bad b.tJllUllde Ik he
lo fil p: en atKp te 0 men 10 de g edkeunug vaD
het PIlrIement en u had Z J een stap geoomen
d e de geheele Natu ellenp I t ek tot dUe 'er
Ilevo gd omver we p T ..II Sr Ba le
Fee het m n atene Sp Il~ 0 pilaU! fRn
het var ge had ge8 61d hadden velen tin v 0 a
de h er Men ma d t ala eeD 0 Il acilnJden
I )D~r mall't veroordee d Toen ate de heer Bp j!'~
de 0 twapen 01o:8IVethRd 11'lieD toepllS88o op Huu
lan(ll. had h J och III Jd g"wlICh.c t h t pllrlement
biJ'" wu en toch had gene h"m z 0 handtI ... J,e
ID die &aak Rf~ekeurd W 8S er z 'e.,1 V...,II d ..
rtng ledert dtt bu tenge.ooe I t Df{ dat de R Il"
tlnr than8 IJO geht!Ol on,erwacbt h8Ddeld~ II
IRg looveel veracb I Dillt Spl'tlker achtte het me
morandum 'fan den Oomm 81& .. ,aD Openba eWer
keD wo kwaad 0 et maar d oua rud om a de U8tU
rellen land6n af te gereD dat 'lVaa eU! gehee
o uwa Wall het ooder Illke oma and ghede net
nood1g' om de bevolk ng '" raadp ejl'en I Il (Jom
m IIiIIIIra vaD Openbare Werk"n had ,erklurd dRt
meD geen k )very hoven het he I dtl. lande moe8
.tellen maar 'lVMr haJ men meer kiJ'ery dao t(ltln h J
DOppas tte 'IVaa' Dne ala b I thaoe lIJn gevoeleD bRd
uranderd koo men n et aeker uJ of h J n et o.e
d e mMnd~o weder e-e anderen weg op 1011 11'li n
U t het Engelache IltAndpunt achtte hiJ Lo d Dd bys
dépkh~" leer b llilk al war<ln en .at hel· cl eDl
o sn h J 1118er de plaa s u t '00 waano te k~n
nen WII8gegeven dat de Baauto a geeD eOI18deraue
waard wa en Daar 11'118spreker het geheel me~ eens
maar er schenen leden \'8n he Hu .. te I Jn die Dog
alle moe te 'Feor heli doen 11'Ideo .MilD .pl'llk VAD
betgeen lI'.edaao werd roor de Du cb .ote .Maar
b J hod!! geeo stemme VIIO Alrtkaanders die 016t
met EDgelecbe zameo, eier. IlItU88CheD Ileloofde
h J dat men "an deo kant der Reger ng gesprokeo
had over dil belangen fan deo Vn)stsat ola d e
stommeo te. n en maar ds Vnl8t1at koo V<hll' "eh
lorgen Me @prak van de IOY81e Baaato I maar
h ) geloold" althall8 n et MD de 10YRute t ""n Lets e
Widen de llaauto I hun ooafhanlull Jk.he d, dau be-
ho~tde de Kolon e I eh Illet bang .oor hun eaonl
len te mueo waut illJ koodeo hen belt aan Hij
zag dllt Lord erby de "oorgeatelde schikkiog .oor
loopag waaDde sn daarwt le dd .. hJ &ldat d e ach k
k ng..Jeer bgt kon ,erooge ukkeo Het "u!b )k
baar dat de R Jkaregenng 0 8UW8 verphgtmg8fl aan
dlln VnJstsat op I u leggeD en lOll die daarin be
wlihgen? Waarom lOU meD niet op holt nleu.e
Par111ment WachtOIl 1 .MeD meeode dat bee wu
omdat het bang WIUI .oor eeD aao.aa YID het Afn
kaander element, maar daar wu geeD "naar.oor H J
W&8thana lid ,an deo Afrikaaoder Bo1ld., eo h J .&1
dat omdat hij gematigde denkbeelden wae toegItdaan
en t)(tk de Buud die huldigde Bulten dieD Bood
W&8lUemand gee1oteo .Maar er "&ren lliIdell 'aD
heft:ljte aieDlWlJU so d e oa JrOt!jJer aluJd ge
Jdaaad te hebbeD o.er de laauwbeld der Dp ch
maak&c!o ueh DU bang omdat I J .at wakker ~OD
Deo &eworden De UH .an T_bWand had JU) ID
RichlDood hooren behandeleo maar UJ will ~ tter
weinig .aard en het lee1&:oeqreDt Daar dat lij hij
de ldiiuiaterll lulk een echrik: Iaact gewekt lJ. heer
VaD. d., Beenr had tt! RiCIUaOOd een reIIOltl"e ge-
lIeCOadeerd gebeel &Oden dae wal hi) later titi Bat
ge"'orp had 'oor,eet-elcl HIJ wild. pen ong'net.lg
oordeel u'.r Lord Der.,. clápêche lllt.aprekeo lDU.r
to, d~ nr wae EDpJache lfatare1l.eDbeatUllf 11lt.Jjd
ODplpkki4l ,e'IVem en hel ... .eel beter 0" beL
aan de I(oloo .. 'en te laMn Wac het 'CJDmel
UpWgtoD betr f dat "oacl hij altijd bakr clan bet- &lt MfIetnl1akte rtci(l"~ du de
geen Cle Derenng wllcle eli bl} achue Det dut UJIl ~ geiuu 'p Il< un I e l.sk8&8 kge,
plagt om ti 'foor &e.temmen KlJldel Jk sprak hU Dot!' II. .. _ lU. t ttn 1.1 .. Iwaarete It." kIloDen geraa
uYer ~.l afataan nB eeo clee1 d., Koloniale lo.*reg bilt .. dnllitlo ala Z6 11 t kr Meu _uuen.
teo .... Baeutolaod W&ril mel dal te doeo .telde meu d ..n ~ eranCltlr goed do D Al;re eefd8
eIn JIIlIIwe op rellelt., ED .... , JIOGIIt Ia.tet iebeUreo I Itr&III all rlluIDat 11mB bet R4I:~o:.@.eD
AI. meo de TraIl"'1afaoDd, ZóI,1. .ea dan UOJt 10 &en die Olld~D bet land of h~t Zuur --_-II
'oorregten m08MD a', .. Ul' Hil herioDflrdt den I nen uch Yer 611 door a 8 ze dieD
&crelAlil nn Nu1IP8lleo lAkeD dat 1UJ, met dolWet eeD emmer ur ID 660 teug leeg &e_ .... _ ,'"
op - duur liebaelf afIC&afta ul llOclifde m" op d~ lal dao lerel'aOCler goed Guen zeg ....
he~ btlur el. -. ce.Wlpu... (Nic door Mt. WHr~ mvft.fCmdft)

deeewdtl
hew b jnl

Holrm"" bldil 0
IleIlp~.k"ln. .~".I ttl 'eel

heer Hof
be'nirde .1 ee dra t '" heb-&all_,"'U. maar Waa h1J Ie81"0DilelllklriK

dIoroll ta8lchea de ",,.clullencl.
Yerergercl S~k.r had all ... ge

.tri)d "1'an natioDalltelt te YefW1jderen
lfel,J1aiilren, ne, een .tem) en.prak ~n ED

lanclsche bladeo die dieu atrlJd UIl
Hij hoopte weldr. deo dag til I" J"

meer I Jn .&e. om IIJU I4tlo abt.. t lOU
1ll',Ort'DIleli. Dell heer Hufmeyr .~ dol h J aa dat
hij op 'erkeerden weg wae maar op den relfteo
.eg welhgt lOa terogkoQMO Maar het waa beter
om op ~e aanhangJge k"8IItie terug te Komeo eo
.al 10' .ea neemdeliDr glldaclu htlbbeo die
b er t Jdena het clebat wu blDoengekomeu' Dat
E gtlillod ee... der Yrachtbaarate atreken der Kola-
rll~ af "aide oemen I mlAl' dtt .811 n et het ~e'al
en htlt Will ID oen bOIwaa I ,km tijd dllr Kolo ë

dat Engeland haar te lulp k.... .MeD 'poU8 milt
de saken, maar Pr"8 deot Brand 'poLte 0 ot m",
deo tOfllCllnd &aDde Baluto grllOl!lft en schr!lt.t den
Adm~nletrat.ar ID de roereodate hewoordin eo om
bulp Ook de handelestand spotte er niet meê
die I n kredlt!t en Yermollen ID ge.aar lag De
heer Up ng~n Will ala del nom lDecbe Ke car d ti

Vlooi .~Id. toen RolUe In brand stond Wat was
de toaetebd nn Baeutolaad P Meu kon ttr het
jl'ellljf "l"t bandhaY8u londer oorlol!' eu dd Basuto I
wllcht&en na ..,.t er gel!Cbleden IOU A I de Wet
'erw0ry&n .erd daD werd"n dd Ilikeo nog erger
dan I: J thaDA waren Het wae de p gt der Kolon e
om da a..llto e In orde te hOllde eo alII dil Vr J
ltaat lut 'faD ben kreeg dan mOeit Z J er ,oor op-
draa Jeu. Z'lnder de 'IVapenlIn koo meID ta u t
.oereD eli de wapenen mseodeo deo 'a' Yall het
kredl.t der KoIooIe 'OOP JareD I an had m n tIl
leUeo op de demorallllLtle dill de Naturelleuk'IV88ne
onr PaJ'lement e. Kolonie bragt Men v el de
M D1,tera Mn n et oYer hlln b..stuur maRr o'er
hun maatl'llgelen omtrent Nature lell.tammeo Alio
liken a 8 de K mberleym JD koo men I~t de ken
"eg8DII fItID jlaar ellendige wIldeo un onle grpn
len D. Lgenng 11'88 opgetreden met het plan
-om letl loor b nneDlandsehe w"t!fe. np: te doen
en I) blla .omm lie Dlitt ge lakeD n d t .ak nr
rlit maar de Naturellenlake hftddeo hlUlr P0!l10
geo n gToote mate ,er Jdeld. E da meend" meo
DOg dat men die uken moeit aaDh.JudOlO P "&Arom?
Omdat de qJlPOllltie d ..D 8 ag n et bRd om bODen
!andae belangen te behartigen Zelfe een t Jde
liJke schikking lOU .oor de KoIooIe yan be ani'
liJD De finIloeieIe lltaat der zaken 11'118.eel erller
daD In 1869 en toch acheen men I er n et
om te ge,eo Het wu tie oorlog en de toe
I., om de Iaoden over de Ke te betturen d e
het II'root.r dee 'flin het teko t bewerkt had
MeD moellt nil n eU'IVe belutingen h ffdn waar vele
belangen door gekrenkt wordeD en toch 'IVIde meD
het kWMd n et \'8", Id eren wlUlr de Kol n e oor
leed! Spreker we dde u t oy,r de gevareo van
een tekort dat lDen lIlet ~enmaBI door de '1'0 rge
stelde bell8t1ngen kon te bo"eo komen eD vroejl' of
men daa een bell8tlnll' op het "ermojl'en 11'Ide 100
al. tha I verte d 'lVe d Met g Rpp 0 kom D he
tekort olet .erhelpen anders ZOIIde be~r Up ngLOD
d" beate tloaoc er der Koloo 6 I Jn BaeutolRnd
bet jl'eblek aan gosde maatregel"D Rn w tj/ev nlf
en de tiDanc ellIe b~z'IVaren die mot'at men agaa
en dan nRgdn of meo d e bezwarf!n u t deo weg
ru men of Ilog vereroCaren 11'Ide M"n had d e-
erlel hlDderpa tlD 0 deo weg drR ge ngemRRt
r~gelen w lien stellen Men hRd geklaagd oyer
IIprekera re II naar Engelilnd londer magt Il nft no
het Parlement o,er gahe me koae Jr) tUll8Chen
h ...m en Lord Derby en o,er de rerketl de vo
at,,1 en d e bl) bad terllilg bRilt H Jerkende
lond ..r magt Il I)Ir urtrokken tIl Z J en had h J
magt glDg gebad dan bad h) met zekerder voor
.telleo kuonen terugkomeD (at had jl' J moeten
doen r ~p een Item) ZOO hadden weil gt aoder~n
gebaodeld QlAllr de Regering bad b grepen dllt men
n et 'foor het Hu 8 kon komen z nd<ll' d_t men 'IVat
hoe Engeland oYer de IRak dRent BRd b J n at
100 lI'ehaodeld dlln had b) I eh MD ZWRI'I!verant
woorde Ikhtnd op den hala p:ehMlrl il) 11'st dat
bet land Ion der hulp YIn Ellgelalld mo~ Je ]k te
reddlln 11'114en dat wat men tbans YrE!tlmd jI'&n eg
ontkende de openbare meeD Il' dtl Kololl e "r
'foor 11'118 HJ hllllde de heer Van deo HeeTer all
emaod IUIn die door de Zuid .A(i kaan als een der
grootate stsatal eden van ZUid Atr ks genoemd 'lV1I8
(De heer Hofmeyr ootkeode d t). I Il beer Van den
Hee'er 111'118D et bllog voor Rn sch bestullr der
Na~urelleo eo had geeproken (hl] haa de z)n toe-
ap pak In het Ho laodach aan) ten gunste er vlln
De heer Van Rbyn had ook Toor het Ilfetaan van
Baelltoland geschreYen en jl'el Ild dat het Sleheele
land er voor wa8 Slecbta de Zu d Afnkaa: .114
tegeD Iprekere lend ng ge.eest eD had gelegd dat
het laod er eeD hahe e.uw door acbteru t lOU
r.keo lDaar n emand andere dacht er 100 over
Wat lI)n jl'edrag b J I JD lend nil' b~tr f b) hRd
n et pan part J pohUek godaan .ant het W&l jl'e

te zeggeo dat de lake 0 de war wareo ge
en de R Jlreregennll .118 v eod"

geDoeg geweest 0111 geeD verw )ten BaD
Kolo e te ngteo maar oa &e gaao

het haar pi gc WII8 le le helpen H) had 0
Engeland gelegd dat men h er In de Kolome
TaO Na urellen nraotwoordelilkhe d af 11'Ide eD daL
11'81 bet algemeeu gevoelen der Kolon steu Schooo
lDen 10 Engeland tlr tegen 11'114om 0 euwe verant
woordel )khe d 10 zakll Z Afrika op I ch te Demen
had het &IIDbedlngen gedMn om "au d e pol ti k ten
gUDste der Kolon e AI te w)keo De B.H LaIDI!'
Up ogton eo Hofmeyr haddeo allee gedaa om oade
koeijen u t ddo 8100t te hal ..n teo e ode G oot Br t
tan)e l'lVart te makPD (De H H Up ngton en Hot
lDeyr ootkenden d t) Men had de ,ooretellen 'aD
Lord Derby Yergullld omdat Z~ "an een B t&ch
.tsateman kwamen en toch verklurde mtln loyaal te
i JD I Men moest z eh heJ'lDne en dat meo met jl'eeo
partijen In Engeland eo de KoioOIe maar met Enge-
land en de Kolollle zelf te doen had De déprehe
11'114op geeD b IIIJke WijZe door het Bu S oot,angeD
en ook n et op een 11'Jle met het bela II' der Ko on e
beataanbaar De Koloo aten waren n et ver "an eeu
baokroet en moeetllo I] dan de haod huo toejfeeto-
keD af'IV JEen P DtI d~peche had de heer Up ngton
.el~!d 'lV1I8n et naar elllCh bl!aproken maar had de
troc Geoerul dit niet gedaan P WI8 bet Olet,e-
echied door elk spreker nn dell bot der Regenog ,
H) voor z ch achtte de dép&:he eerl Jlr en Uil' 10 de
'oorwaa den gt'eo bez"aar Wat ,ooleerst de Ba
auto a betrof de dépêche bad Olel g88l!lOht dat il)
eeolltemm Il Toor bIlt vooratellOudeo I Jn 100 a.ls de
beer Hotn eyr beweerd bad (ED de rede In bet
lioogerhwa I nep de heer Hofmeyr) In de dépiche
11'&8geen woord dat te keDnen flaI dat meo meer Yer-
langde dil. dat ~ Bll8ato a ID het algemeen "oor de
llI&k ..,.ren .Maar de Kolonisten hadder. met de
BaslltO s ruet te IDAke.n Van de Baallto 8 le de de
dé~ehe dllt Il] geen coDl!lderatie "erdleoden en h~t
'foor.tel YIn Lord Dtrby bekommarde IIch niet om
htln maar om den 'frede van Z Afnka. op de .oor-
"'aarden omtrent deo Vr Jltlat o,ergaAnde "lde
spreker dat de beachul<llglog ,alscb weil ale mlde
Lord Derby de Oimvent e 'aD Ahwal Noord YerDle-
ttgen AI 'lVat Lord Derby gedMn had wae dat bIl
de VnJ8tAten henIlnerd haá aan d .. nrphgtlngen die
II) bij de OODYeotie op I eh genolDen haddeD Maar
IlIllU h J de Oob"lltle w)lde 'erDIet gen dan W&lldit
een lllak 'fan deD Vrl18taat eD d , .. wilde bner met
de R1Jkaregenng daD met de KololUe te doeo hebben
Met al hlln hefde .oor den Vrllstsat wIldeo ill d tlO
het belaog er van bew8tlrden te .prekeo de Rijk. e--
gertllg beletten 0111de Oon'80be ten ult,oer te bren
gen eo daardoor den Vrl)lltaat m gevaar breog!!o
ZOO de HiJuregenog hare PIlteo tegeno,er den
VnJataat DIet waarDam kOD I J haar gezag oYer
Z. Afrika DIet beboud"n tJa beer Up ogtoo had al
ZiJD best gedaaa om IllII8Cheo de relgels dOlrdépêche
In te lel80 eD er 100 een ,al.cbeo 110 aan bij te zet
teo Spreker kwam dllAJ'na op het ee .te oDtJVerp
der depkhe waar nn het ooderhoad eeu!r pobtle
IQ Baautoland door de Koloo e Iprake WII8 eo 181de
dat hJ dit oOL'lVerp had laten openbaar maken door
kt &OO1l8DdM LOld .lJe1'bf Iich '09r ncltll mhw had

NIIIUWE .UZII OM IU1ERKN IN Til P.UOI:q

O,ifer I de nRam van ellne tot be' w~
VaD ~ J8rtlD dUIDende v ndiDg d lt ale goed ea ...
.het doel b4&r:twoord~ode aangsprellln kan WOrdM
ZI} bestaat u t I"akke '&tireD "'n 8taal, !Ir" ~J
dnet&ll"o 100 oab J elkur I tten dat de ei~
Ibe tOll8CheD de .. drltl ,eertIn te .taan kolllen .....
Diet kll.unoo IADrekolo De e Jdren .QJclen .,.. ~
98n tuuchen de 't!eJ'eode Ita en lI:.looken l~
"eu en dan daardoor vlll!!gebouden lOOdaC, alt ...,.,.
kilt, W&ll In II ch d",e "eereod.. toet&el be,ia4b.
oD1j{ekee d ol omgelegd wordt de elleren de ...
Ingenomen plaa&e behonden eo er niet klUl'" •
vallMl lJaar geeD It 00 hak,d ofle .. clarpJiJb
b J het opakkeo oood II' • kUDnen de elJ'" cijor
muf ve puJnn~mateneel ook D hoedaaifb+i4
I!'een schade lIjden ED daar de e Jeren ~
8taan liJD I J ook In dlln ."'od die .oor goed ...
.areo het bt-lie.. door eell'Tood lf omleg,. ..
de kiat kunneo alle er n aaD.e, ge elJ8I8D •
omge.ll:"erd word"n Vooral broedeJ~",1l
op de beeehJ'8'eo mali er II ,00rtreft'"llj.ll:q ~~~'",,,'II
bliJ'en Ueu 0' tere liJD .tlrk:ri)l!'_,
"O,ifer PMen~ Spnog I ..ek ng 00 288
Hol~ro Londen

Ds b raemde gO'e d Lubhok beeft IaatItelijk 10
de L n ean S c ty w..e ""18Dg )ka waar ...
m II'tin meeged..e d Et. ge b )Iln hadden de,...
woonte om bOD){ te ha en d e op het dekldl "faD
een gRng geb ag e apee doOli Wlll! 11 &geepl!licl.
T en Lubhok de d oa VIIn bare p:eWJoe pl&a~ hij
hOlt vena er wejl'nllm en baar "Ide a ID bet rerini
hrajrt v nden ds h) u deD hon g Dlet haar gekoor
bragt baa net reg Z J haalde deD hqOiJ
echt dadel k oadat d e haar getoond.u 0.
tweede WRa Dsm Il betrelt den IVllr nO w"'pe" ..
b len De w ap bell D "~el ,roeger te ub6idera ••
b udt er la e mill! op daD de b) Van I lIlOrltelll
4 uur ot t d"s &Yooda WI8 eene .etp door ~
bok n barll gangen g,,"oljCd ntLllfebroltoo wer.....
eo hulde van tot da~ doel Olrgena n""rgueUen llQnitr
n d e t Jdru mte 116 port ee Lubbok • nis' 0Itj( ..
nel;cd aan do weepen eeoe grooter ongnoeJi,rlieicl
"oor lagere temp.!retureo toe te achnJnn welke tol
groo&er ,olhard ng bijdraagt

• ••
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Daarop .. id. d. heer· tJ~
&eIIQ bad oa liJD YOOtItef te-40111,
IIUP IedID er voor wuo oa het debet te 'hI1W!'811.
ell de Proeuear-GeDei'aal1prak hitr'foor
UJIlDJtOD stelde, OJ» eeD WlUk 'flu de. YOOtm&tér.
liJD reeolaUe pr-. lorma "oar, ea daarna YOrclaai8ll'
ftII bet debat.

G,.,.' galach outataud door het geaegde Vlll deo
'foonitter dat de heer Berrrh h,t voontel UpljDI'ton
Il'ts&C8ndeeM had. Hij ua gemeend de 'ft~

yan het deba&. DUrop te kwart vdór ~nen
gtng men tlHen

DONDERDAG 19 JULIJ 1883
PI!TlTDlN

I e heer A De V Ihers dlend, eeD petitie Ult Hupe
BtAd en guna~ nn proteetie ID Zei nUl het Oom é
ver de Il&Ak T8rwel8ll wordeb De heer J I>ubert

bad er een u t S~ylt8bUl'g' O'fer IOhoolaelren De
~ er T~ "atllr een wt Graaff. RelDe' tageD de Na
ure len Leest II Wet. De heer yan Reubura: 880

IJ M ddel bllfjl ten jlUll&te van vermeerderiog der
P,,, em"ntaladen 100 ala In de bekeDd ,eatelde Wet
be gd De heer Te Water eID tI& Gruff Reinet
"li,m die Yermeerdenng De heer A. d. Villlera
~eu ut Hopeelad over Hollaodeeh 10 G8l'8ji'tIhO'feD
!Je heer 'f1lD Renaburg een lUlden Uit MlddelbW'lr
'er de Tembul&Ddsche liluen De heer Te Water

II 0 wt IlJD plek O'fer middelen ~t yerhoeding 'fan
d efatallen De heer Auret &eo Ult Oarnanon bur
~ hoogs hllar d e meD moet betalu en .eraDdl!nagen
D de Lsndwet om dit k"aAd te ",rhelpen De bl!8r
d.. " Hiers een Wl Hopeetad oYer GOUYefDemeota

'MO
bad tot a..
beD aan de
bun belang aItbIllII eeni,"!1II1 w'llVlhonr ..o.

de tOorwaarden komende oor
I8ld~ bl] dat cle overg""e 'fU
re!ften "Iln Buutol!lud eu den u,."ft' •• '
etond WIlnt de Bu.Ilto. 'Wareo 1\",t."d"l~n
eo de VnJ.taters niet. HIJ
RiJlriregenng ...olluekt Diet te
marvnwn .tellen en dan lOU
betaLm bebben maar ltellill'
niet I Jil Ill. de beer Holm ..,r be,lIrelltrde.
bet ~bter de lOm onbeptulld
vertrOuwen Hleronr trad
bedeo ell urldaarde daaroa
bad dat de Kolo e haar eljleD .....
bIJ,.n beheereo maar daar 1I1Jde kracht met
Iue Wat lOU er gebeuren al. meD Buutaland ter
Iet IOnder IOh kir ng met de RlJkeregen~' Dan rou
dele bet land In bellt nemen en 'II 1 • rg~n d t II!
bet nood.ige ,!,eld voor het b"beer 'fan .&aUI land
kre8jfi door b... een ba, en aAn $t. Ja Ir v ltI' en
een YP, O'fpr dIS bel'l!'en MaaI(t8i men pcbte faO
~en eb kkmlC gebru Ir dan lOU F.:~.nd I eb 81eliig
<laaraan houden Zwa e ",rantwop!'I!IIIJJkhe d us"'
op d t Hu. en ,~r"lllrp bet de Wet dan lOU lDeD
dadelIjk I et kred et der KoioD e I en dalen

De beer Holmeyr verklaarde daa h~J voor het roor
,tel UplogtoD lOU .temmen Z Jn :e hn 'foorst I had
h J verkOlen waDt d t WIUIbele.f4er tejl'enoyer de
Ri klll'8gen g Jlewee.t maar nu ~8!t Hu II het hier-
oYer Di~t eena ..... geweest moest ~ _etl &teu en wat
hetle Ide ge'folg fOU h~bbeD De R gtlrlng lOU Da-
mei Ir, ol het RUIa na de MDnem I!IC' 'f"n bet 'foor
etel Up ngroDon binden ofeen Wet vóoretellen 0 d'n
I 0 'f"U het voorstel,WlIIU' lDen d.oo,el' weden u kuo
oen reaen~ re HIJ 'pot e met b t 4~'1kbeeld Yao dlJD
beer Fuller onr een hneD aa~ d,," mo d VAn
St Jan8T1V1er die mme 8 door ee~ breede eUoO'k
Kolon aal lAnd 'fan Baeurolalld gelIlhIllden Wli BIJ
luik een huen I()U JUlat de Koloni4Jot ICbAtklat dUOI
mIddel eener b noenlandecbe dOliAlle profiteeren
Lord Derby bad 1~lf nrklaard dat hit I Jn lOb kItlnjl
.I.cht. tiJdehJk Rcbtte en lelde dl! heer Fullllr dat
EogellliDd 1. Jn urphllhnjfen niet van I ch WSé. dan
had bij Mn deO IlOJer v er SOUver. 0 telt n dL ge
dllCht Spreker gIng de 1l"lIChledlmi. der pohtlek
'fan l~ na Rla baWl • dat Engeland geen land hield
WIIar bet gpen profijt b J bad en leidde QlUU"wtal
dat lDen de overDame In geen gent leon urtro Ilwen
'fooral ala men aAO de woorden 'fto Lord Derby
m endfl te moeten hechten MlII\r hl! lOU lient
.preken o,er betgeen door 'ferlOhiliebde .preken '1
de 'fonge dillen gplegd wu, en kwam 'fooreerat op
de red. 'fan den OomlD vao Op Werken die heal
had toeger()epen om all eD ll? ltlek,n stnJd van I1ch
te letten beel anders dan bl) lelf ..,oeger pl88jl'de te
doen !paar wat had deMiDIater leJf gedaan P Hem~
8preker had hij beecbuldlgd 'fan brandetol op &6
I8melef1: eD biJ hRd liJn belofte Qm die belehold
g Dg te b WlJlen D et geboudeD U" M D 8 er had
spreker bfachuld gd nn 10 de &aak 'an Tdmbulau~
de Irekboeren opgelet te hebben m8ar bl) daajlde
bem Uit om te bew Jlen dat b J letA ",gen I Jn phgt
ala I d 'flln het tlu II gedaan bad Waarom Uet hl)
Ileen Oom t6 Mnstellen om I )D gacirlW te onderloe-
ken' HIJ tartte deo h ... r Mernman OlD dat te doeD
Spreker I()U zoodao Il Comité gil&rn~ le woord .taRo
Na een t.oeapel ng o,er hetgeeo de ~er Rbodsa onr
de lIUik gelegd had le de .prak~r d,,~ bet R ehmond
sehe Oongree, dllt I cb ten 8terb~ t~en overgave
,an Bantolánd 'erldaard had door den M n ster
gnoreerd WRB I!!preker WII8 beechold gd vaD
land door te gaiUJ om bet vol k op t4I lIItte maar
n 'froe,er t Jd bRd rl~ M n eter bpm n et nr
loeht 0111 thu. te bl Jnn eD lloe iUs kweatI88 te
bebAnd 18n In noeger t Jd bad de héer Merr
d k .. Jil er ol;' Mngedrongeo dat h J s~r.ker In
belang VIln I Jn 1'" t J het land rondg~ ende
volk Ojl' wakker sehudden lOU H J zou h er v8f\1
over kunben Mohalen mRIr ~der "at er genoeg
nn Men had hem beechuld Ild van jleen lo Jaal
o derdaan der Komng n te z Jn mllar wat koo men
h tluan Ranbal"n' Td R ehmoDd WI8 8t'n g6mllt gde
en een geavancee de PI' t J en .pr.kHr bad oen
gf'go de voor bet hoord der gematigden Na he ..1
wat moeite ba:! de gemat gde JIIIrtlJ bet jleWOODen
mllar het boofd der m ndergemAt gde pll1't J hAd een ge
bealu ~n voorgellteld (boewel niet ale e~n laak
'faD evenof dood) b JV dat men een Vereen gd Zu d
Af lka oDder e gen vlagl u VOOrstM!) IDMr vooraf
hadden lip eker en andllf8n vorklaard <IJlt I ala d t
er doorgiog mtlt den Bond n et mller tt< mabn
11'ld,1Q bébbe Wel had b J er n toegestemd dat de
Vereeotgtng Tan Zu d Af ka 10lldtlrl 'flin de vl!lg
jlewRg te makeo dl u tkum.t n et bet doel van den
Bond z U I JO Men 11' st n et boe 8~oedtg zonder
toedoeo der Kolon sten de verb ndtltn s ,an Zu d
Afr ka met Eogeland zuu verbroken wPfJeD en WilS
bet daD 'erkee d om Ran de mogel J~he d van eeD
oDaf.laokel Jk ZUld Alr ka te denken , En WII8 er dan
oDAlhanke Jkhe d dllu zou d t e<!n vloek Z JD Il 8 er
geen 8tlDdragt tueschen Eogel.schen en Afr kunders
b er be8tond Spreker bad nog te Blo.mfoDt n
klMrd da' de KMpkolon e 'foor onafbankeI Jkhe d
wegens gebrek un eendragt nOli n et r lP WII8 Gurne
lOU spreker als Engel8ch onderdun 1I~~ven maar er
WRI wel aegel Jk mlSverstand tllleCh!lD Enge sehen
en loch h er en waardo r' N t 100lear door
de En;l'e scbe Rege ng ala door bealDbten d e ID
nBAm der Engelsehe Rege ng hRndeleDde de boeren
verooge Jkteo H J yoor I cb WABer zeker van dat
R s men een KroonkoloD e of eta de ge Jke n
Baautoland had men weldra onBAogenaamhedeo 'fRO
d en Mr£( 1011 hebben d ol de 'ferblt~r ng tus
seben Engelsellen eo Dutch louden doen toen.,..
men

Een e nd ,66r lellSen g Dg m~n u teEln nadat ver
dag ng van het debat tot den , 1gendeo dllg WII8
voorgesteld door den C m VRO Openbare Werken

lIl$ nl_ere
Dft!$

BaslltAla d
Wat had na
118h te.rtNI"ll
eJRt!in grenlea lOll Yel(4ettijr'8D,!,en
lI'el4 voo!, het bestuur
Spreker betoogde dat de
d8 nak dachten .oor de
wae, dat Lord Derby'.
wal Noord 'feroleCigd_want
k~ dat d", RijillrtgenDg
hield ala de Vn)8&aat niet
.. a, dil OonvenQe 'oordeel
'ferfuren glIlID SpM4r
IiD£'8ll der OoD'f8lltle
IIch met 11)0 lell nIet
1Jk eie KroonkoioDIe
h ) de RilhregeNlg gaarne
",v_n ale III Buataland
dat wu hUl p1an Ulel
W88 dat de Baaltto. on der
IIJII Iw.tuardeo en dat er
beD geplaatlt I u wordeD even .... 'ID'u.lot ..
Trannw Wat lUll daar,an
Vnjataat het ge,ole' II~O'
zou geen dUlt voor ZUId
alleen lu tige ParleIDen IIledeD
Men lOU leggen d., IIllke taal
R JIrBregenng wu maar hilt
lOblItt om 10 Engeland aehbng
ren wat lDeD lDeende dan om
geen k .. eetie ,an om de Koloo.tEln
troepen te ondersteunen AI er geboden word
.tood gebJk met dat een beelJ Mo elm hond toe-
gooi}l!ll waar de Proe. Generaal d,n 'fongeo dalf 'fan
1l8lpwen had Het ant .. oord ="am daarop neêr
dirt lood ra de Buato I Iqbg rden EogelAod le
zoo laten nren Niet ellr. BntIC &egenDg 1VIII ala
dese mUl apreJr:er wae var. uorde~ det delll dt! Ko
IoD18 met ,o~teD trad De Baauto~ heette het reden
thana rond tot de tanden g~wapotld eu w e lOU hen
beteQj{eleo' Het bl8tlk wt de a6~b" du del Jk
dat dit op kOIten der KoloD18 IIJU modao geb ~rl!n
De geheeie nrhllDd"bng ta_heli Lord Derb1 eo
deD M nlater 'lUl Openbare WerIJen 11'118van d eo
aard dat hl} ze Diet a dil II dllill on,,~rIiJk kOD
noemeD I) t pu t werd door s~ker u tvoer gut
eeu gelet eD daa op letJe hl! dat li J OVllr Ja ko pu
teo I lYer thllD8 dan n 'Oom té Generaalwid .. halide-
len al) h rbaalde het argoméot van den heer
£.aiDg over de kRlI4 fAn g'JBehillen tu sehen een
Rijbb.!e uu In Baauto and eD den \tr J8ta111Wllut meta
anders WIS Ylln luik e8n bestuur ~e wachteD HIJ
WBI 100 trouw een oDderdaan Gill Kon Ool'eo all
ulmAnd en b J hl'd uoo t ete geliltn vaD d,1Q heer
Holmen dat due anJere gevoelen. koesterde
Men gte MovalleD had hJ te 'erd uren gebIld.om
I Jn jle .. aauden toeleg om de B I~he vlag h er aeêr
te halen m"ar zoo b J en den heer H fmbyr d"leffde
1 JD trokken zou d t D et I Jn door een gII aod,ue
00 zaak dan door de kracht der ometl\nd ghec!en
wRnt geen 'fin beldeo hadden toepad.er njf g z~bl
G ng de Wet er door dan 'f00 I!'g h J nietII dan
elle de en nrdllrf voor ZUid Alr '"

W Itd"r lOngen r heel Wlit ladell het Hu 8 u t en
IICheen D1emand geDelgd het woord te nemeo tot
e Ddel Jk den beer Fu Ier yerklaarde dat de heer
Up ngtoD vvo l:l ver hl wet door Z Jn paft J
tot h ofd Will g,,1lUien maar het hoofd eeller
gema gde pa t J fan .Atr kaando!lII en EDjfelsebe~
~ h J n et D hem .. ant h J b..boorde tot de ón
b eu ede part J eo b"t wa ea d" gemAtljfden d e
bilt M UlSter ~ hadden dueD valIeq waar b J toe be-
boord blld il J wIde Diet spr"keli o,er al hetgeen
gele d had tot den val 'an bet ,or g~ PD bet op
tred"n VRn het tefi'"nwoord ge M ulStdn" maar d t
kon h J leggen dat al het be.tAande kwaad 'foutt
,loe de u t d~ onb"8o eJs plek jier vo ljI;8 Rege
nDg S~reke g ng daarna d" b8njielWlJIe van QeD
beer Up DgtOD 0 lake J JO be de Wetnoorate len
na bewe end~ det dell n de bUlt,ngewoDe lil tt Pg
nrklaard bad te weten dat de Britaehe Rell'e ng
met BlI8utoland n ta .. Ida te doen bebben Than.
bad h ) gelegd dRt als meD een sterk gezag n Ba
8U oland kreeg b J er 0 et tegen Ibu hebbeo maar
dat het gez"ll' Wilt men er DU '" lde hebb..j. den
\i r Jeta ..t sebadeo zou Het WRe ge~held te meenBn
dat de Bntach, Rege Dg .nders dsn te goeder trouw
met den VrJ8 a t zou baodo eo I Baautoland
hlld de bellr Wol Ayl lf g"legd "lUI net g spro
ke van een jle ove umgt vaD BIllutuland aan de
Ri ka ege Dg maar Leta e had be~1t del Jk er VAn
gesp okeD dat h Jd" overdragt !verlangde De
he"r La ng bad b tier tegen de Reger Dg gesprokotn
eo I eh 1t!lv~n geroemd mBAr hJ 11''' meer ver
aotwoorde Jk dan een gander 1 d vaD het Huls
voor den Haa ut oor og waDt b J W st dat de ont
wapen ng der Baauto s verkeerd wBlb en bad er z eh
oeh 0 et ernsbg tegeD ve let D" 1II101a ers badd!!n
z ch b ootj(lIgeven maa de heer L!Iill'g had b er op
ve t" seh" pe w Jle geb wk nr[ g"mRakl Wát
de kwes e bet of die voor het Hu 8 WIUI lOU hIJ
voo ee st vragen f de o'erdrag~ Vlln Baautolaod
Mo de B tecbe R ge n~ nu t g "1\8 eo dan of de
voorwaardeo waarop d geech "den kon naar e aqh
waren Oe ee ste v aag bean woor4de h J 'fO mon
d g me ja wat de tweede betrof kon h J III een
I~ggen dat mdnlzoo neen Dader koo on4erhandelen De
heer l~bodes had g sp ok"n van de m dde en door
de Reger DI{ aaogew"od om de 0 de n BlI8utoland
te here eIen maa sprtlker geloofd~ dat d .. t.Ilali
schoon moe je Jk n e zoo moe Jelijk WII8als gemel
de heer I eh y" bee dde WIIDt het BaeutOYO k hac!.
v"el pul tle.ke nst net. Had men een g~lond plab
van bestuur gebad daD WIlShet moge Jk geweest
m Masupba tot toege v n te dw ligen Zonder

kr Jgsmag kon men be aDd n et be8tur~n maar
men had e n knjgsmagt n Basutolapd ze f kuonen
v nden v oral a 8 men z ch BAn J(Jnatbau bad
BAnges oten Dl\ar WBI het e.bter n et anger den
t Jd ,oor ou men eens de hu p no Engelaod blld
oger p,n ED wat bad men nil tegen het BAD
nemen der bu p~ Da men dan mat deo TnJ8 BAt
n bezwaar I u k IDeo wa! bet antwoord vau som
mtgen :Spreker geloofde daar n et .. o Het W88
waar dnt de B sche Rege ng vroeger tegenov~r
den V J8ta11t en dd 1 !iOS'aIl wat al te hard had
gehaDde d lOaar d t waren g~heel andere zaken
Het 11'88 n et waa seb JDI Jk Olat ds Bntache Rege
nng n tOt nMr e seb met d ..D Vr Jstaat lOU hande en
en de V Jstaat IOU a 8 het publi ..k! er oy"r jle
raadp eegd werd EDgelscb bestuur I)oV8D regenng
oos8e d en 00 og aan de grenlln verkielen EIIQ
00 log m t de &suto 8 WII8 thans .,eel Iwaarder
dan 00 t te ,oren en de burgers vaQ; den Vnjstaat
z uden ..r alles beba ve op geateld I jn IS eehtll
enkele rU8telooze eden Mn do greDlen louden er
b J 11'IIn~n Maar lelde men de Br teche HeKe
r ng w.. n et VIIDplan om Baautoland D waa he d
te he. uren Het"88 nrkeerd om iiit u t de d
plomatleke taal der dépêche af te leldeD U t den
toon van het debat oVllr de &aak 0 hl:t .Il:ogelsebe
Hooge hUlS le dde hij af dat de Br *he Regertnw
stellig 'An p I\n wa. om Ba8utoland behoor Jk te
bes Il en eo dan een ~UweD weg 0 te slaan Dil
R Jks eger ng had st~1I g b Jken8 eeD harer stukken
d8 moge kbe d voon eD dat I J er eeo oorlog IUU
t" voeren h~bben Had I J eens verantwoorde jk
be d p I eh genomen dan lOU z J d e venull~n
eo D et van I eh we pan (Een verw az ng YIIDden
heer Hofmeyr naar Qt! 0 R f:)ouver81o te t bl&gt
ap eker rBAk van de 'IV JS) aet b..atll4D van bet
Ai nlater ol Scan ~n h ng met de Wet D et ZAmen
maar sp eker WII8 VBn oordeel dat de Wet er door
moest vooree lt om het da en van het kred et der
Kolon e dat het gevo lf van het verwe pen der Wet
1011 I JD Het lmld et wa8 bier al wat m~n bad om
van te le 'fen en door voo Il t te gaan H ~ro,er we dde
ap eker een t Jd lang u t beweren de dat een
n eu Wil verb ndteDlS met Engeland voor ona kred et
nood g 11'88 n dRarna glng b J over tot de laak dllr
Transke waar d8 IW8khe d der Regering de orde n
de waagechaal selde en waar mt!n pf met sterke
hand het be8tO r moeit voeren ol het land aan een
et"rker bestuur over baud gen Ook d tand moeat,
gil oofde b J aan de R Jke ger ng o'f8rgegnen wor-
d n \ rOi'g~r hlld ~pnker n lOtkunDen ql en waarom
d beer ::Saul Solomon op bet overdoeD van het be
8 UUl der IRnden over at! h.e aan Eogeland aandrong
lDaar nu aag b) dat I J U et tot vuordeel van de
Koloille of ~cn de Ix! ul1«nv door de KqloDlat811 kon

I

cillie mJ"
hecP II }.al

HollDilWP badd Il
, .. prok n 'hl hl veel

OlD ~ Y4ll'lllOll4elll te W.U ..n Di. heef Hol
me" 'btwejlrde al ,jJ1l ujd tot ee tt a t t b"b-
ben IWlJrfWSqcl lDIa1' daD wu. blJ lIeel olllleloklria'
gew. want de .-nrnla tallchen de 'eraeh lIende.
r-.en WH .eer verergerd;. Spreker had all ... ge
dun OlD deD Mld nD DAtio~lteU te verWIjdereo
(te gebruiken riep een .telD) en .prak t~~en Eo
geleche eo Hollandsehe bladeD die di"u amJd BAU
'faardden HIJ hoopte we1dr. d"u dag t .. I Il Jil
RlelDAlld meer liJn .lea OlD lIJD Iltiuoali"" t IUU
Ultbreoa-en Den beer HollDelr Id dt! h J aa dal
hiJ op ~ verkeerdeo weg was, maar op deo rl!gteo
weg wel hgt 100 terngkOlllen Maar het was beter
om op de aanhanNe kweetie terute te komeo en
wat lOU eeu TJ'Oemdeling Ifedacht hebben dUI
b er t JdeDi hel debat W88 binnengekomen' Dat
E g"laod eIIn der vruehtbaarate .trelren der Kolo-
nld '" wtlde nemen} maar dit Will DIet het Keval
en hilt WIll m een belwaa l,ken Jd d"r Kolo II
dat Enjfeland baar te bu p kwaaa. M~D spoue milt
de liken 1DaAt' Prea deot Brand -potte D dt ClIllt
deD toe.tand aan de Balluta grenlen en echrebf den
Admlntltrateur ID de roerenclate be"oordln eo om
bulp Ook de bandelIItaod 'potte er niet meê
die I n kredl"t en ",rmOjleD D ge'aar aag De
heer Upingtoo waa ala dl! Rom msebe Ke &1!1' d e
Viool llpeelde toen Rome In brand stood Wat WII8
de to8l~od nn Baeutolaad P Meo kon Ilr bet
gel"ll' It,t laandhueo IOnder oorloll eu dil Baauto II

wllch'~D nil wat er gescbleden lOU A • de Wet
ftlrwo?Bn werd den W8rd~n de &liken nog erger
dan I) tbaDR WIlren Het W88 de pi gt der Kolon e
om de Buuto 8 iD orde te hondeD en a I d" VnJ
etaat I.. t VaD beD kreeg daD moeat li J er voor op-
draa j8n. Z'lnder de wapenen kou lDen 1 ta u t
,oere; eD de ~pebeo lDeenden dlln 'al van het
krediet der KolooIe voor Jaren I an had m n tI!
letten op de demofllliatie d. I! de Naturallenkw881l8
over Parlement e. Kolonie bragt Men nel de
M outen aan Diet o,er buo 'b..stuaf maar OYer
hun maatregelen OlDtreDt NatllrelleDatammeo Aao
aaken a 8 de K mberlelm Jn kon men IlI!!t de ken
.. egell8 eell (laar ellendige wJid"n un oDle gfl'n
len D. ).eg.nug ,,&8 opgetreden met het plan
om lete voo, blnnenlandeehe w6tge'lnjl te doen
en I J b~d .omm ge nutt ge laken In d t vak nr
flit maar de Naturellenzak. hadden hur P()!f1D
geD In groo~ lDale venJdeld. En dan meeDde men
nog dat meD dIe laken moe.t &aDhuudlln P WAArom P
Omdat de OppomUe dlln I ag II Ilt hAd om boneD
landsehe belaDgen te behart gen Zelfe een t Jde
IiJke Ichikking IDa voor de Kolonie 'lUl belanl'
IlJD De fio.nclele etaat der laken wae ,eel &rller
dlUl 10 1869 en tocb seheen men lIer n et

te g8'fen Het W88 lie oorlog eD de toe-
om de landen onr de Ke te beetu en d e

bet Il ooter deel van hst teko t bewerkt bad
Men moest nu b euwe beiaatingen h iFdn waar 'fele
belangen door gekrenkt worden en toch wIde men
het kwaAd Dlet verwijderen waar de Koloo e oor
leed! Spreker we dde Ult o'f,r de gnareo van
een tekort dat men DIet ~enmul door de 'foorge
etelde bel88tlnllen kon te boven komen eo vroeg of
lDen dan een belIUItInK op het 'fermogen 11'lde 100
ala tbaDII verte d we d Met II' Rppeo k 0 m~n h<!
tekort DIet nrhelpen anders lOU de heer UpIngton
de bellte linaoe er der Kolonld I Jn BAButoland
bet gebrek aao goede lDaatregel~D TI\n .. torenng
en de dD"ne eele bil, .. aren d emoelt ml'n nagaan
en dan vrAgdo of meD de bezwaren u t delf weg
ru men of nog vereueren wide Men bad d e-
erie hlDdeTpalQn In deo weg d r Relfenngsmaat
regelen 11'Hen steIleD Men bRIl geklaagd oyer
IIprekers relS naar EngelaDd londer mllgt Il nil ,an
het ParlemeDt o,,,r gahs me knOl! J"r J tuseehen
hpm en Lo d Derb, 80 over de verkee de vo
etel 8n d e hij had terulll!' b "jlt H Jerkende
londer magtllllllJl' n,rtrokken te I Jn en hael hJ
magt g Dg gehad d"o had h J met sebrder voor
1I~lIen kunnen terugkomen (at bad R'lJ moeten
daen r p een stem) ZOO haddtln weIl gt ander.n
gehandeld Illaar de Regenog had b grepen dat men
n et voor het HulS kon komen zond"r dllt men w st
h()e Engeland over dl! laak dRe t Had h J nlll
100 lZ'ebAndeld dlln bad b J I ch IlAn zWllre v"rant
woorde lJkheld op den bale gehul rl IIJ w lt dat
het land JODder hulp ,an Engeland m(). Je ]k te
raddeo w&e eo dat WRt men thRD' vreemd genoeg
ootkende de openbare meen Il' In dd Kolon e 8
yom: WIII\ HJ haalde de heer Van den Heever Rle
emaDd aan d e door de Zuid .Afrtkaan als eeD der
grootste staata eden VAn ZUId Afnka genoemd was
(De beer Hofmeyr ontkeode d t). e heer VaD den
Heever WIUIIl et baDg 'foor Br lseh beetuur d r
Naturelleo en had geeproken (h J baa de z Jn toe-
sp PRk n bet Ho I"odseh aan) tllO gana e er VIln
!Je bel'r Van Rby" had ook voor het alstalln Ylln
Basoto a d gesehreven en gel II'd dat het Ilehee e
land er voor wa8 Sleebta de Zu d 1fnkaan WR8
tegeD sprekers send ng ge .. eest en had gelegd dat
het land er eeD hal" e uw door achteru t lOU
raken m8"r n IIm"nd anders dacht er 100 over
Wat I JD gedrag b J I JD lend Dil b~tr f h J hlld
n et ran part j pol tJek gedaan want het 11'118ge

te zeggen dat de laken 0 de war war 0 ge
en de R JkarelCenDIj" was v ende

g8noeg geweest ON geen verw Jten aaD
K()lon e te ngten lDaAr na te gaao

het hRar 11'118ze le be peD H) hlld n
dat men h ti 0 de K l()n e

:vaD Rf 11'Ide en dRt
WII8 het Illjfemeeu gevoelen der Kolon sten SCbOOD
lDen f ngeland "r tegeo WBI orn D rluwe veraDt
woordel Jkhe d n zake Z Af ka op z eb te Demen
bad bet Ranb ed njlen gedMn om VBU d Il pol tt k ten
Il'UnBte der Kolon e Rf te 11'Jken De H.R La ng
Up ngton en Hofmelr badden allee gedaA om oude
koe jen u t d n 8 oot te hal~n ten e Dd. G oot Bnt
tan e .wa t te mak n (De H H Up njlton en H f
mayr ootkenden d t) Men had de voore ellen TRn
Lord Derby vergu sd omdet z J 'fan een B tseh
.taatamao kwamen en toeb verk Il8I"d~meo oyaal te
I Jn I .Men mo@st z ch hennntl en dat men met IleeD
par Jlln 0 Engeland en de Kolon e maar met Enge
land en de KoloD e zeil te duen hRd De déjlt'Che
w .. op geeD bil Jke WijZe door bet Hu s ontvangen
en ook n et op een 11' Jze wet bet bela Il" d8r Ko on e
bes 88ob6&r Ot! K Ion aten WBren n et ver Yl\n eeD
bankroet eo moesl"o I J dan de hand hUD toegesto-
ken afw Jzen? De d~pêche had de beer Up lIgton
~I gd 11'118D et naar e18Cb b"aproken maar had de
Proe Generaal d t n ~t gedaan? WII8 he n Ilt ge
!Cb ed dl)( reik sptl'ker ,aD dell kant der Regenog ,
H J 'foor z cb acbtte de dep~b8 eerl jk eo aag 0 de
voo wall den gt'en bezwaar \\ Rt voo eerat de Ba
BOto s bet of da dépêohe h"d ntet geëiaeht dat IJ
",nlltemm g voor bet voo stl'l louden li Jn 100 ala de
h er Hofmeyr beweerd bad (En de rade ID het
Booge hu s nep de heer HoflDeyr}; ID de dépeebe
W88 geeD woord dat te kennen jl8f dat men meer nr-
langde dlln dat de Haaoto 8 ID het algemeen voor de
lAAk wareD Maar de Kolon sten hadde met de
&su 08 met te mftkel! Van de Baallto R le de d.
d6pêche dst I J geeD eoDI derat e nrdlenden eo hel
voor8tel ,an Lord Dtrby bekommerde I ch et om
OOn mMr om den nede van Z Af ka. op de 'foor-
"aarden omtrent den Vr )8taat oyergunde Hide
spreker du de beseblllulglDg ,alseh w.s als Wllde
Lord Derby de OonventIe yal) Ab .. a1 Noord VerD e-
ligen AI wat Lord Derby g"dll8n had 11'118dat b J
de Vr Jstaters he muerd haa aan de verP)lI'bogen d e
II] bij de Oouentie op J cb genomen hndden MaAt'
Z!lO h J d6 Oon ,ent e wide 'ern etlgen dan WIll dit
eeD Il&Ak'f1lDdeD V rt ataat eo d lf' wilde I ever lDet
de R Jkaregenng dan met de Kolome t~ doeo hebben
.Met al hon I efde ,oor deD Vr Jstaat widen I J d elO
het belADg er 'fan be .. e.uden te sprekeo .Je Il Jh e-
genDg beletten om de Oon'fllnt e ten u tvoer te bren
glln en daardoor den Vr jlltaat m gevaar brenglln
ZOO de UiJkaregenng hare p !lteu tegenover den
~r JBtaat Il et waarnam kon I J bMr j!"flRg o,er
Z Af ka [IJst beboudlID f)e beer Up ngtOD bad RI
ziJD best gedaan ODI tu.eschen de reg" 8 der dép&he
IQ ~ leleD IIQ er lOO een 'fil scben Iln aan b J te zet
ten Spreker kwam daarna op bet ee Ke ont .. erp
dn depkbe waar no het ooderhoud eeoer polrne
10 Ballutoillnd door de Kolon e sprake WAB en Hide
dat b J dl~ ontwerp had laten 0ll8nbaar makeD door
t& Wonen dat LOId JJerbf Ilell VOQfredeD 'falbftar had

W tE OM &UEB&li N Tt P.UO[Q

s de nRam van ee e to het IDp&k1tiiao
vlln e Je.D d ~nende Y oding d ti Rls goed en &all
,het d ~ b ar:Lwoo d~Dd8 aang p ez~n kao wON4e
Z J be8taat u t I wakke ""reD VIIO slaAI weDre lIij
Il eta "0 lOO nab J elkaa ! t"n dat de ei)"";
d e tUll8Chen deu dr " ve" en te SLaAo komen .._
U et ku nen aanrakeD De e J en worden van 1po:.
un tUIIIICben de '8<lrllode Ita IIn .:.rookeo InjlOllClio.
'en en dIU! dll&rdoor 'f1UlIl. h udeo zoodat, ala Hifi tt.
kilt WM n zcll de'd 'et!. de ~
otngllkt'e d of umge IIgd .. 0 dt dl- "i~reo di-_
ogenomen plaat8 beboaden en er D et kUllDeA lib-
va &fJ !Jaar ge~n st 00 hakte of ete dergelijlre
bJ het Dpulleo DOod Il. la kunnen de elJflleO 400r
muf ve pakk DI!'I-ma~neel ook n hoedaaiJla4ibl
jreeD sehade JdeD Eu daar de e JereD loocl'-
SI8& • JD I J ook ij den stand d e ,oor goed ...
wareD het bt,lIte s door eenvoud Jf omleggen ....
de lWt kunnen al een aaDW'" ge e )erlD te'"

u en
8TUIXlQI OVEa BAIIUTOLAND

De Voorlltter meldde dat ef .tilleD U t Baaataland
roodgedeeld WIlren wur telegrammeD In druk waren
u ge aten en wel door IIChuld nn een klerk van het
1(a Il el en Departemer.t. 0 t.J.wu een lObreuk op
de ell eD 'an het Hw.e. De ~8cretarill vao Natlirel
lenl8k,m gat lien opbeldering der au. ten eff.kte
dat bet I Jn sehuld Diet 11'&1 maar dat de 'foor
,e egde te~rammen IlgI!DI Jk van pnva&en _d
waren

XBNJn8GBn:NGU UZ
ODder de kennllge, ngen 'wal er geeD 'fan belang

en Il 11''' geeD rapport Een aantal .tulrJi:en wordeD
d or d.m h""r Seanlen voorjl'elegd Een voorstel .an
d 0 heer Meekal om eeo Wet tot Verbetenng der
lj enhaagaehe Gemeentewet te lUID leleD f1n~ er
door

DA8UTOLAlfD
Daarna st Dd de heer UpingtoD op om I Jn 'fooretel

e doea OYer de Buuto.Wet HIJ lelde nD plan te
I n geweeat om reeds den 'fongea dag terw jIltet

nlle Hofmeyr aanhADglg WAB de zaak ter spraak
d brengen lDaar eeD nrgull1ng bad hem belet om
bJ bJtU er me~ ,oor deo dAlI' te komen Voorts. Yer
kaarde h J dat meD U eeD bid vaD hem gesproken
had ale emud die le f licit ala hoofd eener paJ'Uj
bad o}llleworpeo terw Jl h J dauentegen wel delle-

k gekozen 11'118ala hoofd eener partij die de Ire
mlt gde Hollandaeh Afnkaner en Engelaehe ladeD
mvatte Z n plan 11'118om de I8&k UD Baeutoland

na ~ jlaan 'fooreent door een nrgeliJk ng nn het
jl~en thaos wu ,oorge.teld met hlltgeen vroeger te
berde 11'88 gebragt om dan later o,er de nraD
denogeD n het gedrag der Reger ng te handelsn
II J had 0 1882 eeD Wet Ingediend om de
IIIInhecbt ng van BaautolAnd op te helfdu en
we op grond dat bet land 100 beltuurd
werd dat ht't 'folk ten verdene lOU gebcagt worden
Men bAd blllU' toen van al e kanteo aangeva1l8n l;lIaar
he had bem verheugd deD vongen dag te veroeman
dat mBn tIlaD8 begreep hoe verkeerd de Natare1l8D
po bek der tegenwoordtge Regenng 11'118 ID 188'>
bad de Com VIn epenbare Werkeo spreker aange
'a en md at dele .\::j r Philip Wodeho088 8 pol t ek
had afgekeurd mMr h J had Jater IlJn I eD8W14ze
,eranderd ll:en bad hem ook van de M 0 s-
e sbank betIcht nn oorlog te 11'lIeD ,,18 zou
h J daar peraoonl Jk ,oordeel nn hebben De S e ~
ta S 'lID Nalll eU..Dlaken beweerde toen de groote
0l&0 bJ de Na urel Iln te I Jn d e hij toen li: j n rol"-
be e 'Je keerdeu D het Hllis verdedlgd had eo biJ
ve klaarde toeD steeds dat as IDlln de Baauto II IDBAr
Jd liet &lj wel regt zouden kom8 Maar Z J .. "reD

n at rt'gt gekomen eo de po uek YIIDden beer Sauer
had alles erger l1emaakt daD het WAB AI
de 'f.. ander ng van dankw Jle d e de R
g,mDg yolgeo8 haar ol gen bekenteDl' onder
gaan had had ge"ne le ,oordeel gebragt De
ilaaoto e d II de heer SHuer egen hon etgen ,olk
hid w I eo geb u ken hadden d en heer voor den gek
gehoudeo Sprekere Wet WII8veroDge ukt maar n de
bu teDi'ewone I t Oil" vaD d t Jaar had h J een n eUwe
nged end Toen had de Secretan8 vaD NR Ul"l!Il~o
laken gebr1llk gemaak 'fIlO de be aogen van den
V nJetaat om I 0 \\ et een nader BAg te aten I jdeD
Men le de dl\ .preker z eh toen op een geheel aDder
~ e ger-laatat bad dlln vroeger maar d t WIUI0 et
lOO en wan h J gezdgd bad dat de R juregenng
htlt and u,er I U nemen had de Kolon a e Rege lOg
d t ODkeu j Maar vr tie de Hi kereger Dg met de
&aak n a S te doen hebb n dan WII8 d t Jwst het bes e
voor Zu d Afr ka want daD zou ZUld Afnka z eh
,e een gen om de HeSllto 8 huo verdiende on
til gav" De Reger cg had thans de over
name de8 anda ollder a erle voorwaarden Rangebo
boden a II ,,,rkeerd waren en de Ko on e 10 geyur lOU
den brengeD De Prok Generaal had g8legd dat het
gOldrag der Heger og 0 de I8&k er n et op aankwam
want dat meD daarop 0 et letten moest als de S sat
mo st gered worden Den heer Leonard ve gtlleek b J
e'en als ()aDDlOg AddiDgton met de pokken d"
lidI! pIJn beurt moest hebben Maar 11'118d t de be
h or Jk" JXlIItJe voor een d vaa d:lo M n ster e ,
lo "gend e li e men zulke beg neelell bu d gde dan
!i ng meD VIlD k .. aad tot erger Sprllker her no rde
aan de 0esprnak door den beer Leonard n der t jd
tejl'en het ~ nlater e G IldstoD6 geboudeo dllt b
than8 hoo!{e Jk prees mMr gemelde heer echll8n
h~t ",rs and I{ en eerl Jk te eehten om alt jd me~
e gaao met wat bj de m~elderheld b Jnl sebeen te
v oden \- oeger bee"e bet dat de Heger og Basu
tand n et af kOD gdveo m de Con,enUe yan A
wa !er.er mdat bet and een kroon ko on ~ zou
worden en 011 11' de d~ Regenng het t eh !J~
h.eer V 0 CdOt emaDd den het g~h8 m der Hege
nng wu bad mdllltIJd b"toogd dat n ets verkeerd~r
,oor de .010018 lOU Z JD dan een kroon ko ODa aan
hare, jde & "at wilde hJ nu ~ JIWt IU keen
k oODkolonle aan hare I jae Vaartoe had men be
IJ teu bmDóD welmge weken nadat men het met
kracht had beatreden N u lelde lDen dat de Eng I
eche eo HollandllChe Ko onlaten de Nature len n et
k oden buturen (dat heb k n et gezegd ze de Se
cretans ,oor Nature l"n lakeD) Spreker had d ~n
Al DlB er U "t bedoeld maar eeD I d van bet M n ste
d met v J wat meer ver tIuId (Gelacb maar n t
lUI ddn h~r Saaer) lie WII8 d8 Oom van Open
k e "erken en waarop "ae diena bewenng !ill
g nd Op een Ya1aclle voorstelling Dat beek
u httgeeD n het b aauwboek over de l8&k gezegd
we d 1)" boer d en mlln beachuldlgd had Kaifdrl
be eed gd ~ hebben had beweerd geloofd te h"bbeu
da h J b nDen de Jn der bankeD W1I8 eD geen
MagI! raat bad bem eregt geweien sehooo nn
be gebeurde verw tt gd \Vaarom dan leo,eel
II"BA van de laak maken' '" I\8l'OIII om he geeu
oke " bootren gedaan badden al de Kolon sten 'er

dee "n f ::Sprekllr maakte h er een amlleaDte kr
ek p dil ge Ulgenl8llen waarop de C m lID

UpeobRre Werken Daar Engelaod 11'88 gegaan
Maa d Il .M D1j er Z Il van lulke getu gen 88en

ee lJ et gemaakt htlbben a 8 er n elDand acbt"r
bem gele en bad Pr n8 00 'Iora8 n dil wapeneu en
au WISt D et hoe b m te bedwogen De waar-

D meud~ Kommandant Generaa1 wae nt_cheD lOO
a 8 I D 8mb het me~btllgt k aar om te vechten en

b ken honderde maoschappen te Z Jn om Pnn8 00
e be eh ~n Ve heer Hemmmg had ntW!8Cben be-
u gd da de t ekboo:ren ZIIllr ordelijk .. aren en Da

I D waa scbllw og n et Jl Stockwee laod lOUden
Heu 1)ljn '0 geoden dag was eeD lIDder teleg am

li 0 gd o'er t .. ee w"gens d e Stoekwe i laDd waren
b DDeogetrokken en toen wa8 de tood .. ater-br gade

hup geroepen om 1 r Daloo eD de ",ee w&gene r.e
bedw ngell !Jlla m de Wag de rebellie Ult lDaar de

m hU Up obare '\erk n had gemerkt dat nu
1 m f man en twee wagens n Stoekwe 8
and W8r"n de ts scho v!ah 0 Zu d Afrika 0 genar
""" eo eo was h) naar .EDge!end gegaan Lo d
lJ Y had ng61len dat het n t g ng om het Bntaehe
l<lJk dOlI' ~oo tt 1&"D wtoe!lll;holllill Maar waar

GISTERE~
p....lneN ENZ

De heer A u et bad ellD PIlt t e u t Carnar'fOD onr
beiwarIlo om n t jd vali doogte landtilur te belA
len I e hellr De Sol dt een n het H Illndecb Rls
betHl nl!' De heer A de V I 6rs een u t F fl8erbu
O'fer Ho l$odseb eo eeD ander Y& daar ten gune e
van prott.c~ e Laatstgenoemde werd aan een Com té
over de wk verwelen De hllar Aurat eeD u t
Oarnar'fon over onderw Jl en Rnde e zaken De
beer A dil VIe. Dog een over GOlJ'f'ernementa
noten

Onder dé keDolagev ogen WII8 er een \'aD den beer
Hock ey die eeD na!lg lal do eD om dIl kosteD 'an
het vervoer der NR urellen u t de Hende 800
Retane

De VOOIll tter ze de dat de beer P de Sm dt 11'en
de fout In het n Ilt pllbl ceren der ,oorlfe egde stuk
ken van den 'for gen dag te wIjten Wft8 zIJn eXCOS"8
had gemaalt hebbende hJ u t te grooten J'er ge
handeld

Het rIIppprt O'fer de Wet op den P Eluabethacbe
Naturellen-ioeat e en eeDtge stnklreD der fu.ger ng
werdeo ,oo,rge egd

De Oom 'fRO Op Werken hervatte bet debat O'fer
bet ,oor8tel Up n~tou om rent Ba8u olan~ met te leg
gen dat de $Ot'8prsRen over de IAllk door tl!jrenetanders
der W~ gebouden b~t be ang der laak Il et even
den I e héer Up ngtoo had het grooter deel de beer
Hofmeyr het gehe~1 ftaD persoonl jke .aken ge-
11'Jd tlD de heer LlUog hlld groote ver bitter ug aan
d D dag gefi,gd H J zou neen 100 gewIgtige &aak
d t ,oorbeeld olet volgen e le de dat h J met den
heer La ng li: ch n geen s nJd lOU wageD want
due WAB tmand 11'en8 PO' be n be~ HUl, liJD
toeaprakeD hn belaDg ontbloo te maar dv r de rede
VIIDden heer Up ngton had h J I eh geschaamd Dille
bad ep eker btl8Cbuldtgd fRn getu jl.n seen verkeeld
,oor te Itellen lDaar daar bad h J lelf 0 Goc~obell •
laak I cb aao sehaldtg gemukt De zaak VAnTem
bu and 11'''' de heer U plOgtoo lDe(l gespot bad
W88 een leer kntleke gebeu ten 8 n de gesch ~deo s
der Kolonl"- All de daden ,aD Pnnslbo Il et ,er
oordeeld wérdeD dan W88 er erlle 'fe11l<'nderDg tot
het 81eehte~ n deo geelt der Kolon ateD gekomeo
Iedereen aap de Kaap8tad WII8 toeu banll' en de heer
Up ngton liet zoo goed (De heer 1 p ngtoo ont-
kends d) Spreker mMktd een klenmJke sehil
dllr ng 'fan het gevaar wa.t er toen h1!erschte (waar
b J de heer In oe hem toejIl eb te) en nrklaarde
dat de NarueUell-kwtllhe dil KoloDlltell delDorall
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