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DE KOD. Maalat.oomboot
_ ARAB, E. T. G'Irrur,

'/ R N.R.,Gesaroerder, zal ma.
4 :, Den weinige dagen all boven
vertrekken. _

VQOI' Vracht of Pusage 1'l'rTOege mea zich
bij de 8toombootmaatllChappij II Uoioa."

De lt GtUUeMail PpcJceW.' Msat.c1w.ypij.
DE ~t.oomhooten deZer Linie .ertreJlkeiJ vaD

Kaapet .. d Daar ~Dden om d~D aDderen
Dmgsd~. yia Madeira ea PI1lIloutJi, k
Sint' BeleD. en AlC8Dcion II&DJeueDde op
"epaa~e tUllIICbentijdeu. '
Aug. 7.-NORHAM CASTLE. Kapt. A. WIJl-

, CHEI'tIB '
" 21.-KI.N}I·A1IJl;~ CASTLE, Kapt. J.

W JNCBI.,..JL
Sep~.~.-GARTH CASTLE, Kapt. Bo DUN·

e,ur.
" lS.-HA WARDElf CASTLE, Kapt. Y.

P. WIJIaTIJL ' ~!i
ABDEBSOB & "l1.klJON. ~

Agenten.

BEVALLEN,-VIUl een DooB.TUTII, d. ge-
liefde I!lohtgcmoote na

H.O! n, WET, V.D.lf.
Villiendorp, 26 Julij 1883.

In den IDsolventen Boedel van BADDERDIEN D01'4INGO.

O~fJ" ~:'.jwI,1 '. h.BOYaI,
'ftdt.ef. ua jea ODgesCtll,dheia" 'tU" .MJat.

weiDit! uren. ~t L. !C~j, , in dm, ~~r-
dom YID 59 Jareo; cliêp betreurd dOOf ZIJU
bedroefde echlgeDoote eo' kinderen; 'eo éea
groot uutal mwdea. -

De begrafenis zal ~.d8 .iDden op morgen
(Zondag) bamiddag, zullende bet lijlr te' 8 ure
.aan het sterfliuit W'Ofdea opgeoomet!.

Geen 6p6Ciale uitnoodigiflAJen..

ZULLEN de Ondergeteekenden Publiek doen Ve~koopen.

VASTGOED.
, I. Zeker Erf gemerkt No. 22. gedeelte ~n NANT.ES, gelegen aan de Lady Grey
'Burgstraat, vlak over het Masonic Hotel, vroeger behoorende aan den Heer P. A. J, DI
BOUIWX,~baD8 bewoond door den Insolvent, bevattende ruim en luchtig Woonhuis met
8100te Werkwinkels, Pskhaisen, StW, met IJzeren Daken, geschi~t voor eIken handel
of nering." ,
• II.,~ker Erf gemerkt No. A, vroeger behoorende aan ALlE KIrrEDO, bevattende

eeDe nette kleine woning, met een fhj,aijen Wij~gaard, Yrnchtboom,n en TQinl~nd.
III. Zeker Erf geoccupeerd dQor P&IlI:mdr GAZANT, gelegen In Bredesville, be-

vattende Woonhni8 en Tuingrond",- • ' v :

: ,IV. Zeker Stllk Land, gelegen""'Vlak'achterlaatstgenoemd Erf, gemerkt G.
, , V. Zekere &-ven Nos. 13 en 17, Blok A, mede gelegen in Bredasrille, bevattende
Gebouw, verdeeld in 8 kleine Woningen. •
" '" VI. Zebra twee Stnkken Grori<tagemerkt 6 en 7, Blok C, van het verdeelde eigen-
ddD! NANTES, van den Heer D. J. BooYSEN. ; ,. ' 'vn. zeker Erf gemerkt No.; lij, gedeelte van 'T FORTUIN, verdoold eigendom
van wijlen den Heer J. J. Jm TOIT, gelegen nabij Van der Poelsplein, bevatteude Ge-
bOaw verdeeld iD Huurvertrekken. ' ,
t: ., ' ' , LOS~OED :

OVERLEDEN, te Bethlehem, O. V. 8•• op
M8&Ddag, d81! lodeD Julij, in den oude .....

dom TaD 25 jareD ea 8 munden, AUGUST
FREDERIK. KNOBEL FAURE, jongste lOOD
nu wijlen dea Heer JACOBUS CmuBTWf '.lUlII,
AZOOB'.

tryt naam der gel8meolijke Broeden eD
r..... ters.
~ A. FAURE,V.D.lL

Hertzog, Stocken8trom,
17 Julijl883.

Weatelijke Provincie Bank,
Paarl, 28 Julij 1883.

Lijst VaD Deelhebben in de W;melijke
ProviDcie Bank verki~baar voor
DirecteuJien.

Pents, AI ,
Pleail, JH da·
Pleais, B P du~ Sr
Pleeaia, D J cJll.i D JD
Rooa,JAJ :
Retief, FJp! ,
RoI6DJWeig, A tE
Richerdt, T B i
Roteoaw, J de !V.
Rou,J P I
SpuY. StephA J ift!! der
'Sehoonbel1. M !E '
Toit, G J dll"EIID
Toit. D A da ,
Toit, DF da, nF JD
ViJliel'll, P i "~P J In
Villiel'll, J H de, 0 0 A ID
Villien, COde, Sr
Vmiera, J
VilUerai JJ
VilIim. JD
Wicht,] 0
,Wicht,J F

J. F. P. PEROLDj } Gez.
J. J. DiE VILLIERS, A.P~n:. Curatoren.

AFSLAGERS.

AUni. RN
Aaret,A P
Blipa&.P J
.Brink, L J
BoJaIIlUU1 J H L
DerbeD. 0
HlI(o, Gall J
Herbet, FA
Bommel, MD,
Horak, DG,
Loa .... A J, Jan !sn
Leooarda. LOaD :
Louw. To1l, J A ~n
Malan. Jacob D ,.BtJ den ODdergetee~eDd. LOOPEN~E, op Moll,,P cl. Villien

rijD PLAATS: ' Malherbe, WD:
i:EN LIGT :aOODE KOE, gemerkt beide Muait, JII~F ,

JIarel., J S, D 1111
ooren, wiDkelhaak nD .oren. ' M~ J, J, D ~
"De E'ageoaar ba desel.,e terug krijgell, mits D F, D ~
~~ bateD, die hier _&aD ,,~~ad_eD lijD, A. .,

A. J. SKIT.

",H. J. ,ZOER,
Pl'OkUP8Brt HotaJtil811 'l'PandJ)orib.oJOWl'

UMTooa ,.Al'.I)& '

ZUID AFRllUAN EN VOLK~~W'
1i:tut~. No. 11 X.... i

. Een groote hoeveelheid Wagenmakel'B Hout en Gereedschap, 1 Kapkar, 8 paar
Wielen, 2 set Bokwagen Wielen, 1 Karbak, en de gewone verscheidenheid Voor., Eet-
eD'SJaapkamér Meubelen. . , '.,

;EiDdelijk eH llitataalldeSchulden bedragende '£1,391 141. 2d.

, I " BOJftJS I BONUS!I
; .', I .~- :., \ i '

KKNHISGBVlIfG.

..- ',. ...

, '::-.

~ JOHAN JANSEN & CO
Makelaars en I}enerale Agenten.

ONT B ~A~ 0 I NO: 8. T W Y V R 0 8 8 '
V E r~NOOTSC nAP. GE~ENsJJftli~~~)~B KAAP

. Auditeu va n de Kaap de GoedeDE Ondergeteekenden geven hifr- BoopSpaarbank en Stellenbo"
, mede kennis, dat de Vennootschjap sche tJistricts Bank (Bepekt)'
tusschen hen bestaande als Afslag+rs
en Algemeene Agenten, op heden oat- Audit~ert en Maakt Boeken en Rele-
bonden is, en dat .de tweede Onder~e-
teekende belast IS de zaken hunner
vroegere firma te likwideren. '

M. J. DE VOS,
J. J. THERON ..

Worcester, '30 Junij 1883. ' ,

mngen op. .
Collecteert Rente en Rekeningen.
Negotieert Leeningen.
IKoopt en Verkoopt Aandeelen.
Huis-, Huur en Algemeen Agent.

Burmester's Chambers
__~__ADDERLEYSTRAAT.

DAS CAPtAID
Deutsehe Zeitung rur" St1d - Afrika..
Druck UDd Verlag ron Brauu, Michaelia .t 00.

CAPSTADT '
"Du Capland" hat sicb Iur Aut'pbe

!Dac~t, die ,Interesson der deutechen ADlï.d'f:
ID Bud.Afrlka nach Kraf ten tu vertreten, ein.
engere Verbindnng der Dentschen nater eiD&D.
der herbeizuftihren nnd sie von allen wichtigen
Vorgangen im Mntterlande end allen iibrigea.
Staaten durch. sorgCiltige Bericbterstat~uag
zn benachrIChtlgen. Anfsa.tze &UlI dem Oe-
biets der Volk-!,wirthecbaft, unterhaltende
un~, bel eh rende /~ttheiJungen, Romaae uad
Erz~hlun~en schliessen sich den pol_hu
Berichten an.
Abonnementspreis : per 3 Monate 6 lb.

-_6 Monate Il ah. - jahrlich I Pfd. St.
pranumerando. :.
Inserat.Pre~: Einapaltig per Zoll ish 6d

und : doppelspaltig 5 sh. - Bei .teh_dea
Auseigen Rabatt von 5, 10 resp. 1.5./. be
3, 6 resp. 12monatlichen AnIeigen.

Probe-Nummern gratis und fra.Dco.

. Met betrekking tot bovenetaande
Advertentie geeft de Ondergeteekende
ve~der kenn~, dat hij dezelfde bezig-
held als tot hiertoe door gemelde firma
gedreven, in zijn eigen naam zal b~j-
ven voortzetten. i

J. J. THERON.:
I

Worcester,30 Junij 1883.

STELLE NBOSOH. ;,,DR, B. T. BUTCHINSON, L,D,S, u.o.sn.,
(Tand heelmeester van Z, E, SIR H. ROBllll-

BON,) kan geraadpleegd worden ten huize VllO
Mej. WIUM, op dID eersten 'tan iedere maand,i-
(WOENSDAG AANST,)

MALMESBURY
hecuteurskamer en Voogdijm&&tsch&ppi

Opgerigt 4 October 1864.
Ingelijfd bij Acte van het Parlement, '

Ter Administratie van Eigendommen,i
Boedels, enz., ens., eu. ,

DIREO'l'E11REN: I

Oe WelEd. Heer H, G. GREEFF, Voorzittier
" " ti THOS. A. J. LOUW, L.W;V
" ti ti J. S. F. GOUS.
" " .. B. WETHMAR.
" " "TOBS. C. LOCHNER.
" " "N. E. SCHONBERG, M.D.'
" " "D. J. ACKERMANN, Sr. '
If " "W. F. UUCKlTT.
tt tt "P. J. BESTBIER.

Allditeuren:
Marths. Smuts, Jr.; J, H. Cosnett.

A. G. WATERMEIJER,
Secretaris,

~ AgeDten voor de" MlItnBI" Levensas.u
rantie en lO De Protectenr" Brandas$t1
rautie Kantoren.

CALVINIA.
E. B.W ATERMEYER

GOUVERNDtEl'iTS LAlfDDTa.
Adres: Onder bezorging van '

Den Heer A. J. VAN REENEN
I »lvinia.

Vb: H~1!Itl.

G. MONTGOMERY WALKER,
Prcknrerr. Notaris en Trantmortbaorger

STELLEN BOSOa ~"Koluniale Weeskam-r en Trust
Maatschapp , . "DE PROTECTEUR"

ÓPGERIGT DEN 31 ~IAA ItT 1856
"",tUnni £:2n.ooo.

'r' OT bet Admiui.heren 1'ID EigendQl1lmen en Bile
del. "aartoe deul ~e ,,~ttig zal worden saugesteld

al. Exeouteuren, Administrateuren I YOoel!PD I CIII
toren, Trn.teel! en Ag.nteD.

DIBKcnURllif'

De wel.Ed. hr. E. LANDSBEIW, Voortitter
.. ,,1- P. CAUVIN,
,. ..~. rORTER.
.. "M. S, VAN DER BIJL.

" H. M. ARDERNE.
.. W. J. VAlf DB VEN,

" .. W.:\1. M. FAR:\fER, L,W, ••
UYDITBU'KJIf.

De Wel·Ed. Heer J. C. HOFMEYR,
" "D. P. KUYNAUW. ,

Perlonen die Yerlan~end ryn hen Rllntestel'p[
uilen 1(.lie,en hen te benoemen en aantestellen nl~
ti Het CoUegi~ "all Direrteu,.en "an ae KoZo7lw.k
JJ"ellllran,"en T,.I/.It Maat.cluzppy. ,
!Iiir D. lneol1'ente Tak ui beatind worden door

den Secret&ri., 1'II0r wiens d.d.D de II aatechappy vj!r
IiDtwoordelyk zall)'D. :

i De DirecteurelI bmeDelk.n Donderdag byeen t•• j
11 Ure, tot bet YeHigun no ~zigh~o. i
Kutoor.-Kamer G.bou"'II, 3, Kerkplein. !

G. W. STEYTLER, s....,·..t.,,1IL

Bran4a88urantle .aatachapp
lfAKKTPLEIS, KAAPSTAD,

vPGEJlIGT

Den 29sten September 1838
KAPITAAL ~70.ooo '

DIIl!KTlUR!l'I :

De Wel-Ed. Heer I. P. H. v. D. POEL,
President.

" J. C. HOFMEYR. Vice.
President.

" J. J. HOFJfEYR,
" W. S. DARTER,
" J. C. WEssEU!,
" C. T. Vos,
" PArL DB VII.LIJlRa,
" F. J. B. LAliGIRllll ,
tt _nUDOLPH MUBU&GJl.
At:DIUlJlllllf:

Dc: '" el- Ed. Heer G. W. SUU'lLEi.
" ,,' S. V. HOFMEYR. '

S. J. DE KOCK.
seomui..

"

".,
"
"..
"
"

•
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t 1888.
'...ruM- er meer I 8-uuetIT.u ••-De beer M.

Kaapkblo- beirri;p6 ' UIl hes ][1A~be eo Zlricl A.frilwLIIICIIIle
. ala de JI8PIIlume h6&e!boader

~oeite eu lOhe,l' maar al. vriendea lt VrijciJlá' ... ond bier plOll8llG«
(.~q~i .. ie siob ..a_ i' h '-k da o'lerlecl..,. Hij 1,

ea Da.odár. _.. wD et een onp"' t heellfllOlld, , bij deed....'.'....n. "erongelijk' eD v&in toen de dood he. ~rnf. Nies
OOITellipoilld"oti,e. lOb eeD bOO h di h de in heS u Doyal Botel," waar

IJ en u, al) ter ala eeD .ehriUeod.
~lnoeI1Ja: te .aijn bereikt. "De Bmigra- niet oobe keod is dat door ftTitaodig mln

in Eogeland had reedIJ dag ...an afh k r-k ",ijlDeLleIAal'.AI hij iD
lio"erMIr1Itt:J,IDIG...aatgesteld, en S8"eo uit· on an e IJ • DUttijl. Hij laat een • ..dawe eD I

l-rel&11110eIO,die werken en w~. heid in Engeland m.' gOed ge,olg voorgestau Zijn lijlretaateie werd Zondag door
IlK"'MlUU'" il heel • d de b heef met~la&l'll naar heL Jode~lrerkb4f

eeDe proef wor~en genomeD. en een etn ...er er ge ragt t. Raboi Orna~1I eea hartelijk woord .prAk, ""
en ...erre wu aan de Trienden en !"-__ IJalLon-DouallieJ Da!))en, de L~1l1! dol G .."je

T de beer Wdhmar nalD'lI4 bet N.lierl"ndllCmedewer.rtI in Kaapkolonie geschreven om De behandeling vap de kwestie der l'IUl8" der KAllpkolooie, deD onrledenjt om lijn
meálOheo eeDe plaat. bij Hollandache nalsche Bchuld geef\ de Cape .dril'" gelegen- eD nrdienete" roemJeu.

ral d heid D" • E.~ UlLo-Dat de Lantent in ZaidBoeren te beIorgen. en bijna ore ...00 en el om te betoojleD dat meD d. Dijkaregenng .cbe I.ken hes alLijrl mia b..e~, daar
Tenoeken ' der Commill8Ïe gUflsLig JI~hoor. Diet moet beechouw!n ala al te I88r op den al 100 aau 1l""ooO daL g_ lDeDIICh

Een lid 'der Commiaaie IIOUop hare "o~ten de penning sieade, en als gereed om telkens met "AUlijD stommiJthedeo neemt; mur!l~ hij, .atOtlr
boo Spri!!g er ... n lanl!' g..eh "md", biJ I·ke", d,eh~

menaohen,Da&r LondeD geleiden. t.:Jt op de t Dieuwe eiaobeu ...oor den da~ te komen zoo r.gela nn U'1df'O ten 001'8jCt.t'Op.deo be.~ ~ ..rn-
die hen n~r Zuid Aftika EOUb.reDgeu. Enkele meo haar, in de re~,liD'" van kwesties ala die maD be..f' toegepaa&, omdat de•• niet "M~ II m~,
d te k * lotHI .... een En .,. • Drydeo'. Zimri-de H ..rtog nn Dackilljlha~-.,.r-
ageo "oren om plag n • 'over Baau~d nie~ dOO1' seer naunwkeurige Ifeleken le wordeD. dan 10. meo toch ia a,len ,e-

M .'" 'aaeot het beri..40. dat -ne Hol- ' , al h d' h" Id Ha nietaat wie. ~en WIJ. op , ". ~. " .. - btlMlill~en dil bauJdll biudt. Tot op selLeJ:ie. nrWAC teo a. 11 Jl8me"l1 v 'ffl
be rt II d' ii ? Zal eml~Qten voor "nJ "~"081' konden t- a met dieD• .,.der, deD bewou1e ..."r vana,a fan

onze u. zu en le maDDen E'fn men er d t- ,hoog to geven wij di~ toe. Sohrielheid i. geen Ooetenrijlr, lOU verwarren, die h!tI our n blllge
hier betei· aan toe uJ'n ala men zeg den hoer worden ~angenomen, aIYoreus oor "el'lUl . eeuw ,óór den tiJ'd waar n,.,.JflD's g . t o"er

' d 1"1-' • K k I '. ---.>_. 'doorpan le funt V&DiEugelaod eli het 18 ge- 'J h Z 'dPear8011 of den heer Fulle~n wij noelDeD woor t IJ.e personeo 11\ aap OOUIII.",.,.,..Ulge "! : ' . loopt nrmoord w.rd. Maa' aqo !raat et D ~
b· d le rd led h t C id. emigranten wareo &8l1att,raagd eo daardoor makli., hJk o~ voorbttelden le "Inden dat het Afrika: de jlrootete uil "iDdt altijd nog een!pllbli.k
Ier e meest ge lte e ell tan e om '" a-'.. I I d t LI' ,-'I..)·;n hem al'.c.

t II' t k le 't' d' het Gouv ..rnemeut zou ziJ' u ontheven van alle Eloh zeer OliM ha..ft, betoond. MMr met een a een • elD .... e. v I.en, me we 19 een eo e ul,zon erlng. ,an ' ~...... ' i" VJlax.ltllD. OJl"ANGSMZIITl'DfO.-Een fLtalill&D
het Huis,-als leden van een ~d ...an Onder- verantwoqrdeh.Jkhcll. Olt beng~ wor~. ge· ,bestDur als :dat .,ab Eogelacod, dat van de dagvaardde nrlecleo week eeb aoder i~ge"ten

I dit d K b n Aho18ter I . It t E .L....Isoh Pit .oor deD Ma,ti.trAat .&gene .,.rlreerde gelYangeD'wijs me' den Kol. Secretaris of den Proollreur EOn en op BIJ VRn en .Ra~ e .., nlJllen van ,.e .ns" e ar emctI en pu- aetring. Hij had op eeD .,erkoopi." bij 4en h8t!r
Generaal en deu Seoretaria "Por Naturellen" ''flUI Crown· Le.odl eli Pnbho W or~., die JUISt bliek afhankelijk is. !Fao men m'Oit r.eker sij n Oau'Ïll eenige artik"leo gekocb~ en betaal~ •• Alr.
Eaken ziet optredeII, dan thaaa, nu Dr. ~l.. te Londen, vertOt'fJc." PrlAktisch kw .. d steekt wat er .... bewn u.1, en de bescbuldiging Tan onder een tafel die de aud~re "aD ook m'1nde p:e·

-. . I h d e- kocht te hebben, .n het bl-ek 'later dat eJ!werke-
schoen geen verantwoordelijk IMinister, toch bier io 100. ver .niet In a I et ~ e v~ 'tronweIOO8beill. 100: dikwijls tegen j<;ngeland lijk door den af.lager of dilln. Irl,r~ eeoe vetgiuiog
feitelijk voor den staat van bet! onderwijl ver. of me~ die gesl~lIeo, ~r reeds. 'froeger In dóor vreemde mog8lldheden Ï:Bgebragt. heeft 'liAi geplMlfd. ToeD feh"" de auiere Irooper oot.

bl d Il h ta I kidlog V8A 18 gemaakt dekte dat de tafel door den I .... iaan wu ute~no-antwoordelijk is, en dit niet all~n ge.,oelt maar onl a tlr aa ~. IJ me , geen .ndere qonaat. Dit is een der rt>denen men, giDif hij met een diender Il1I&rdiel111buil en
ook veelzius door het publiek. eq de natuurlijke hier een 'behoorhJk onderkomen had kunDen ". 11- d 'tk ,_ liet hem in hecbto!ou nemen; eo daar bilt net

, . Of . h d ... ·· t.e M . waarom WIJ olet n..,..,n geen goe e UI 0018..,0 L '-1' Zwoordvoerders cn leidslieden er van gecontro. besorgeo. " 10tO.SC en e .11&1018 r em· d '.3 "0__ ,_ Wt' Zaturdall' W.', moe.l de man den g........ eO ')0-

h d Id h ft· tem iog met van e aann.mlng ~er ~Il.... e ...OOrEleD d8fl Ihten brommen. De M8fliatraat "er~rderlde
leerd wordt? Wij gelooven he·· niet. want wii man ge an e ee In oversens m k • "d h d t' deo 1l.9ang~Dut.-r tot £ó 9er""Mlding, l'Il"'~odA. . r " ÓI L";_ d bepal' de I . t' ~r 00 Jammer SIJn at et amen emen ~ Q - .., " "zIen geen goed In gedeelde verantwoordehJk- de uaatallo elOgen o...er mmlgra le, . " dal hij h~m IWllarder behalIl lOU hebben: "I. hij
heid. eu veel kwaad io bemoeijiligea van" lief. dat is een a~dere vraag, eo blijkt het dat die 'au den heer tUpl~g~n, waarbij verklau~ we~ Diet geloofdIl dAt hij Dit!t uit kw... d"iUiJlh~d maar

I 'bea d da' d Kit II t d I kh d louter uit on~htlaamheid dell mAObed !fIteDop-hebbers" met het vllk van onderwiis. "raag, oatkennend moet ntwoor wor· ~ e 0 onle van a e veran "oor e IJ el
J pakkeo, maar 1111 Irven. te kenDen dllt men' iemaull

Men I&l zeggen dat het pla4 ,an Dr. D!lle den dan zal ODse ComllliYa~is Yan ~. ,!erken ...oor BUlltol.wd doo~ de overdr~gt des land. OD· niet al. dief b~hoonte te beblUldelen.le DieD met
zelf afkomstig is. Men I&l er lOP wijzen dat in Bolland we~dra evenmlO P'lplllair ZIJDala, der de voorwaarden derWet ontde.,eo werti,rloor hem nnchil o"ef dIn ~eDdem nn h.ll eeD eo
in den loop vaa het debat ave .. de Wet door na Eijn t'~ije uitlatiogeo in het debat o...er een kleine ministerieeie meerderheid io Comité an~~:!~aooK -:De PotcMfltroomu, rijft ,.~r.
de Regering ,erzekerd is d~ hij ongaarne de Blt.suto Wet, bij het Afrikaner publiek iD GeDeraal verworpen is. heugd o"er het einde no den vorlog, jlflfl't tuen •
h t be I"k bt d t h' th bekl d de Kolonie. I eeD raad Wilt om te doen. .. Daidelijk." ~jlt bij,
e Ewaar IJ e am a IJ laos ee t II i8 he' te lien, dllt al. aaD dese oorlogt'll, mallr

wil behonden, maar uaar eeD welverdiende PBDDIEeebiiDt nel &arwe te bouwen, "aot in eeo yooral un de oorukeo daar .. n, geeD pulleD perlr
rust uit...iet. Dat mag EiJ'n. ~OnEe "'each,t.e Wat wij, eveu als vele onEer tijdgeooot.en, Ka1f'erlADdach'blad wordt gemeld dAt een moleDMr ...ordt 1l6.teld, eo de miedadigerl l50 .treoJlte fl8-

ft ~ Batharll no de bDereD aldAIr oi"t mioder dan .( ,..Cl \vvrden, h~t land vroell of lllat te I(rhde aal
Snperintendent Generaal van 9nderwijs heef\ tegen het ontslag van Dr. Jorisse~ ala Staabi· 1-,000zalrken ~d gekociht. Ift!sleept "ord..n. Dua "oor het wellijn ulllAOd .eo
hard gewerkt, en zijn gezond~eid Isat he!D. prooofeur der Z.A. Repnuliek hebben ingebragt. EaM NATU&lL, TetaJJie genaamd, is iD hechtenil tolk i. b~l 1'IIn bet aUergrootat b..laog om dot beid ..
I .., tt t .il thd k wordt euvel opgenomeo door de Patriot, die (teDomen all ",rdacht ,an klippera op 8en .poorwe!!· opperhoofd.n honne wederapannill'beid jl08d1bet.aald

ge oo,eo WIJ, Die oe om me ",a ar e wer ling biJ' Qllee~.towD geplaatet te b"bben, Leoelode te letteo. bunDe "olgelingeD wijd eo lijd 400r bet
voort te gaan Uat hl" d 'Ik ta d' het ni"t veielI "kau dat men Dr. JoriaaeD on. '.1. L Ir. J, on er E~ e oms nlg. r den n..in te doen Yeroo~elu... eo. 180d te nrspr"iden, eo dau het WOOeDn 8118"

hediln, en Eiende wclke aanmerkingeu er op ,ijzelt, en die ons van inconsequentie be8ohul· TB OUDT81101>B.Nie "0 oud man die aan t08nll"n iD de 'pelooken en krac.eo le ""rhind!!eD 400r bet
h tel I kil dd' digt .~mdat wii• sohoon erkennende dat de leed, biJ' g"I- ..nheid ... 0 luik een toeval iD eeD doen 8priDjI'en ""0 Sp,tekop ...et al zIJn tojebeboo-em en op een s sc gemaa ~ wor en Il__ ~ ""1'1., ren." Te Licbtl!nbD"" lijn de beren H. A: Gre~ff. . I. T I h boe . t <M9.nadvera'-ad .Iuu ....... lIe...~ .aar meo hl!m eeD halt uur later iD .,., .
10 der tijd we hgt met regt m~r thans geheel ransvaa 8c e ren nie van .,-- - ;;ter ~;"tikt"'ooli. en J. A. Batn ..r d')()r de Rell'erinll hndili"lItil voor
ten onregte,-gezegd is louter 'in ziJ'o hoof.d ruisdeeld tijn, bet toeh eea verrepandell mi&. bet landdroetllmbt g-etoold. .. In 't Illnd <lo ,een,"

VJtBllKD BTJlllPGlIf4L.-Jufrr. Ricuard, echtse. hh' b . f 7 II . Li b' been bestaan te bebbea, er toe komt om Voor•• Iag achUn dat men iemaod over boord .81]1t. eet et 111 een rt I! ,.an . Uit e!jen urll,
noote ,an een wlgeomaker aan de Paarl, ie over· .. gaa' het w,mdO!lrhjk; t!i!n p:\fuj u 900r Dey eo

8telldn te doen waarvan hij weét dat zij bij die jnist iD de tegenwoordig( omstandigheden leden teo W8Volge ,Ian het .fkrabben vaD een eeD ADdere partij ,.oor Minnaar. OOI IIChjter h~t
Regering en Parlement sekere~ bijval zullen dee I"nds uitetekende diensten had knllDen lOOtje aan baar beeo, waardoor lij ploleeling-"lnt werkelijke YAOde lAAk te komen, moet miendav

bet roof;' ut op een .latrader'_'D bloediog kreeg lelf welen en dan nog, gel 'lOf ik, ia bet \ "oor-vinden, dat laat zich booren. pat. een Raad bewijlen, Dat onze tijdgenoot niet ioziet dat die baar deo dood berotkt!odll. aigt.ijrlte OOIop te pas,eo "0 niet deo m,nd Lt!
vart Onderwijs uit een of mee~ maunen Tan geEond verstaad, zon Ier kennis, niet'vold08nde VEROADE~OEN IN INSOLVENTERoEDEL8.-1n braodeo. Echter nlen houlen moed. Zij d~ .tend
bet vak en eeu of meer der meeat geletter48 is om misslageu te verhoeden. en dat hij het de·volgende ~elB zal morgen te 10 ure,ten over~ bODdeo "erdieneo ~"ollderinp:, want .. ket ie Uf't

t:anv&n den Meeater. vel?ull!ering worden ge- le'en aldaar niet erg aaDgeDaam eo .teeda oqlt!lcer."parlementsleden. Engelsch eo I Afrikaanscb, kwalijk neemt dat wij twijftllen of er, baiten houden .._u_-",,:1.. B. uller, on Coeney A. P
, .._.._... HIlT pOBTwuaM.-Het rappo" nn detl all·bestaande. Dr. Dale. als hij af\readt. well4ft .pr. Jorisaen, iemand in de TranIlvaal is voor Rogers, eerste; Loui; Cramer, tweede: Maria meelter U.n" .... 1 "oor 1882 ~nt ond8r .nd ..reo

beter Eal vervangen dan een manl keraverl5Ch ui' diplomatielre ooderhandelingen ten ,olie b. Eiaenbach en dhar1es Goodyear, spooiale. bet berigt dat er 58 ni~owe plltkantore~ in de
Engeland, en die, 8choon jaren behoevende OlD rekend, dat kunnen wij best begrijpen. Dat TB GLJUfCONNoa,bij Gruff·Reinet, i. iD eeD ?ad Kolonie lijn geopend. w.undo,r het geheelitllret.1

,.bon" ale befflplaatl gebeligd, braod OntitlAn, tbana 008 bedraagt. IIMr er geeD oi~aw~ 'poor-
van den, eigenaardigen 8taat vaq zaken alh,er bij van Dr. Jorill8eD spreekt all van iemaDd OMr D1~a aellt door toedoen no eeD Naturel di~ ,,~n "areo geepdod war ..o dt! ."randeriDgen in het
een begrIp te krijgen. er ligt toe ~omt oru alles 'an wiens kenniB en Ichranderheid hij niet. in het ItlOOijeo dak ~n bijeno88t hid ou(d.k, eo poe~m-r niet talrijk. H~t \oeDemen ~an hel

bee '1 f ndat ~-, d . '~h" t te dit berookeo eD uithaleo wilde. Het ergete no "elk der poatmel!ltera IIlII&kte het r..adz,,/,m om
naar zijn eigen denk Iden te willen wijzigeo, WI a nemen Ol lW/, e vraag ti PJ li wa het ge,al is da' er un 26 .,arkelll die Ïll het ,eboa" bet nidt langer h"t&ij MO be.mbten met ialIdere
dat geven wij insgelijks toe. Maa~ een geschikt verliezen hu ft. eo die misschien een geheel war'D, 13 TBrbráod lijno pligten, hetIij Aan wink"littrll eDI., althAoI iD groo.
opvolger van Ur. Dale. teo volle bekeod mot onbekende grootheid Eon gebleUln zijn had hij OiGELU1CIN nlf 'WOLWA88CK&&u,-Joho Shar. tere gemeenten. toe te .ertroD"en, eode Poe' .... lo5l
h Z • r .. , • lood 't d T aal rock ale inaeniil'ur we;kaaam in een wol"lI8IIberij Gtllleraal bMf, er dan ook op aanjle,lronp:eo om Rileet . AJ.rikaansche ooderwijSj en begaafJ zIJn aanzien en IDV nie aan lJ ransv , " poatbt.aOlbten die geen Iloderen werkkrina lI,ebben,

k nabij Queeolto";n ia, t1!rw, iiJ hij .ietl! "at 1180 ~e "met de algemeene kennb! en het talent van te danken, dat rijmt te zeer met ze ere kl d Id b oDd~r de P"n.ïoeo"et te .tell"n. Het po.t.I'noer,HIBll.ULDILIJIr is het verklaard dat het ver· macbin~rie on lar WAllloJll' e WI e renjlen, er 10 I b' Z Af·l.. I E la d. r d' h t bt S . eicJ'enaardidbeden van de Patriot om er mch .,•• tg~r •• kt, en op ell$Dd;ae wiJ'Q om het le.eo loowe 100eD. naa a. nur nge 0 ,~Ie.r
L .l d N t Il k t' " organ18a le le voor e am van nperlOte1r" e - Q - ." to."enomen, I'n iDl~..lil·ka bet "'ebruilJ:nn het ~t-
.-.-ru was om e a u~ en· wes le een partiJ' d t GlO d" I I te d M la 'n d Pat-'o' "e'-omeo. Am ~eo kof. en lober werkman wordt v" ~"en eneraa vao II erwlJs, zoo, Il slet tbans over verwon eren. aar a le, •• " a, kantoor tot nrae"dioO'eo ,.ao Ilollid', mMr iIC .onkwestie te laten worden, en dat tet daarom lijn dood aeer betreur. Hij lut een "ednwe en ,.,

beetaat, vercisoht wordea, is, ; gelooven wit eo een ander Paarl8ch blad een zeker t.ooneel. kl'od Da. bet iDkoml!n der t:terij"o £7,818 booger "lil dali
wenacheliJ'k wu dat de Kolonie ,an hare Natn.' b ton' e l'aar ed.o g de .rm erd rl'~" ..loord~I . t . d K kl' d toch . ... stuk versohiJ·nt. uit Prel{)ria geEonden, dat ., . "f . dat"" jl , . ~ YQ• e ... ': ~rellen'K'8westen afraakte. Dit ill dwaasheid. zoo a DIe la.e aap oODle lion 10 h. Til QUII&IIBTOWl'f"eeDme.. ,., van "1) Jolleo. bionenlandacbe post slecbte £1,.378, en dilt "el

Afrika t.e vinden; eo zoolang : meu ieIll'lnd bitter ""i nig om het lijf beeft maar strekken met eeu ander kind O.R', h"t lpel6D w~', door h"t omdllt iD het laatlte balf jaar "an 1882 b"t gerYOer
Zoolang er Naturellen, ongewoon aan, en on· J d h C III d omlPnni)'en van eeo ketel met kokend water. 100 Ire· b . . bl-' dk 'heeft die Dr. Dale naar eisch JJ-n vervangen, moet DI'.' orisstoo, en eer e el'll, vaD e ,,-- lid 0 k "an neyen eD oltlawe ....eo I{o· ooper will lIe-
...ersoeod met, Europésche seden, hier in &iI\ braDd dat lij aan de gero gen O'er e en le; .J maakt. Toch koo m~n, in lalke drakkende:tijdeD

gelooven' wij dat het afscbaffen v~n het bestour Volk8stem, en .. sekere partij" in eeD ongunstig het andere kind WII8 fl,l fleb~IInd. ID hetIelfJe al. de te"'eo"oordi"e, tened~o ziJ·n. Met het iD-Z. Afrika naaat de Kolonist.en WODen. zullen d b" d d' Wh"tl . N t I het le,.en .. ..
van onderwijl "at hier thans ,bestaat meer' daglicht te ltellen. en als er Ml IJ wor t i.tnct, te I. l!I@a,lieenaUreomgaanYAn bet ni~lIwe mail.kontrakt (1Octobér) lOU

desen een NatllreUen.kwNltie te bebaodelen k d d d . dJ' -komen door "fan lijn paard te .. lieD en mel lijn de Kol"ol'e '.,.eft. tot de Poet,Uol'e bebooteo, enwaa an goed kIk al gevoegd dat all" e vrlen eo vau onaaen eo .,- d ,. be I ... t bl" "t d t ~.., .-hebbeu,-lOOlang, althanll, ala Eij te ...ens in het lOU nnnen., a Ea en B roet in en SUJg uge lOO ""D' e IJ,.en ab en a de briena Daar andere landen ollder de U n,e 10U-
'---! h deze !lamen te noemen. dat is .ltiJ·d een min vijanden der Republiek hem gaan verdedigen hij e"n beel eind nr o.er het veld werd lleen- den daD ,eel goedkooper nrvoerd worden. R..h Ill,. e..._t unner politieke vrijheden blij ven ,-en k d V Id" d ~~ It""

aangename zaak; maar wij twijfelen niet of t.en oate van en 0 ksraa. een "n er......,. ru eep . het eeD en Iloder o,er de b!>paling811""11 het Dieawe
IOOlanr er een Na~urellen-kwestie is wordt Eij. neels!uk .1 gepubliceerd worden over" het 0Im.IIUN6.-De Boeren,ere8Digiog no beneden mail.koatrakt, eo o"er ,he' pl,.n "at door de Wet
ouder de omatandigbeden waarin de Kaap. althans vele onzer lezers znllen inzien wien Albanr heeft heel!)ten dal bel jl"08d zlllijn &00de op de SpaarbankeD iD ,.~rbAod mdt, het

wij op het oog hebbeo, en vriJ', wel met gedrag van gemelden ambtenaar in Tranl ...aaJ," Regenng .oor ombeioi~' van plMteeo tot ~~rgelijli:e POitweaeu u t..n uit."oer gelegd, : bentkolonie Terkeert, all partiJ·.kwestio behaodeld. d k' . . . k .." . h ,--, d d n...... llft... w t .. ~ d
instemmen. , au njgt men eeu IDSlgt In noeljeM)en waar leenilljteo &lC n,........ 00 er e ~rrOe1.... e, het rapport ook ""Dkell o.er eeD an.,er p n at

Maar wat, in de behandeling der Baauto. Wet, wij. in een vorig artikel, slechte een enkel en 100 er dao een Wel 'warde gi.m.aah 0; ~e bllrr "elli.rt later aal 98r"~z.,nlijkt worden, nl. be doeD
eeu uitertlt verkeerde ll&ak il geweest, ie de 980 iemaod dil! ziju plMte om elnt te "Ingen e betaleo eD iDnen ""n rskellingen door middel'T EEN EN ANDER punt vau besproken hebben. maar die van de h~ft der kOIten te be'talen, kUDneode lij dan het ,ao het poItkantoof. p""kaa~D "aren er 1&6,832
inTioed op de besliBaing der Wetgevende Ver. • t.egenlltand&rl van Dr .. Joriaaen een alles be. geld hier.,oor.,an de R"lfering bekomeo. "era,jDden, eo dil p~kj"'pOIt, WIllIr 62,412 jJAkj'l
radering door beweegredenen uitgeoefend die halve guastig denkbeeld geve~. Zijn er aken DI DAVIKII'UAK.-D. Magi.trut no GrabAmatad me. ""flondeo waren, bleelr iD een jrJ'oote behoefte
e d d h dd D heeft daarum uitllpraak gedaaD teo gao,te YAnIIr. te ,.oonien. De PllItmeester Generaal rll&dl:intaa.r Treem aan waren en er ...ream aan a en lP. E, Telegraph, schoon de tegenwoordigé tegen Dr. JorÏNeu ia te brengen die het ge- Dayie. di" la. achade,,,rgoediog "an Me,.,. Daviee acheD om de pnkj"l JOOte mueo. b.,.. door rj1idd.1
moeten blijveo. Dat de llinisters eeo aDderen Regering niet zeer gunstig geatlllmd, is toch drag vaa den VolkIIraad tegenover hem regt. bekomt, omdAt, liloa inlieo., M;i.u ~dit.h DAViee' nn geolied ho oen. dat lij geen k"aad liJdi!O bij
weg iaaloegen dan vroeger. dat laat sich des .,oor de W e~ die Basatoland onder bestuur der vaardigen', laat men er dan o.oenliik mea "'001' gedT8fl Diet nrlrl'f' eo getUljl'eDlSDIet al ~ deo oyeargang no ri "ieren. K W T I 11

ood 1..1-_- n.... d hIJ ilelQofelil'k il, eo 0 t men IIIln b.aar .IUller, did IlB AIIUTo.XWIl8TIKTB . . O"N.- ...<lnD I .,erAJAnln. ..,.t e eer nine om ziJ'n Ri,'ksregerino zal brengen, eo men hee"t dUll d d ko . III' t' .."" _I~ -I" . k b d d • K W T I b
.. l' en ag men; maar In oua lee ""vv IIWI ~ J In haar "roejler. weil ae ere geac le e011 met eeD "eet a. te . . o"n 00 anjfll op een 0Mn 8re

betrekkingen met de Naturellen, en andere geen reden om te verwachten dat hij in zijn bet rappor6 over de Bank-conoessie eu thans tbanl lmtoklinoigeD broeder, slAAjf IvO hebb1n ge- Tergad"ring eeo bealuit jlenOOll'n is ten yoord"ele
leden van het Huis omdat lij in den grond kolommen de vooruitzigten der nieuwe Minis. d . d f: ",_ la k k lfeveD, niet ale getuige he"tt opgeroepeo. Er i. der \Ve& op d~ 10000lllkiog9ADJ3a,.tolllod. VAn de

we er IU at raatJe ....onee tu voor omen, opmelll Mevr. Dari8lAPJIM aangeteekeod. dilCDuie "iudt meo H"llgen in de pllll\t5t!lij~e b'a-der saak nie' ...oor Verantwoordeliik BestuDr terieele ~iik- met voordacht _,L ollgunsll'ger d h d' k.... d d .. . "1 "lr Tl ti" !.I
~ ~." lUI! oen aD le se ma en ...eer oneer aan an DB HKKKWIJt(1ILK,eeo behnd lhaafr.ReiDetter, e". eD nJ la ynl eerrij . • maa relrt! (lru ""0-

eo ...oor de pUpn daaraan vaatgeknoopt Eijo, I&l laten afscbildereu dan zij werkelijk zijn. buo t.egeo wie se gerigt lijn. Bui_dien, de EDgelacbrnao VADgeboorte of lfItom.t mAaI'tbui. s"preleD op gf'Olld da\ 0.11Duat.olaod eene'oDder
de bekeerina> van het Min:-'-n'e met gees'.ln·ft Ht' d . bel dJ'" 1'11de IAnds'_'I. 1'1 '.r'"'' ~an ~n rei" door de ~IDOIiddellijk b ••tnur nn het Rijlr Will de ~odere

III ....... .... e IS as ,an eenll: ang om ,van cn oor· geliJ'kstelJing van " ...rienden van OM88.11 -- .,.,. vv N turelleo.'-mm n d" ook Ild-. rl'nllen e'o-td' Jaat, . h be h I T-o''''.I, -ellrer ...el hfr..lil·ke ril'kdommen, hoe II .... lo 110 vu.e ~ , "~Yel'1l&lllen, a~ SIC nog ter ooren. respondent ...an gemeld blad te .,ernemen dat. er met "viJ'anden der Republiek" ia 'an dieD aD - n ~I .. 'k"" h d t" iou dan niJ,t de hand.,1 toenemen! IntUllCh,fp "er-
'U '---1;;1 de heer SpM' 'ch 1"1- bleef j!itlbeim de d..."e,. 00 m.~t uo "o0 • en alln. eeD kiMrde Il'ch d. Leer Bl· "I' ... redaktaar '.n d.
.IIUIIU' ..... n ~ gg EI lie IJA , IOmmige Buuto opperhoofden ,oor RiJ·'-sbe. ddt" . h lf ed . te d' • d Ir h bh k "'emAakt te hebben v • v.. ",. v

.. aar a IJj op ZIC le re I genoeg IS om lepeo Iii ru ' oP. em 1 eD Ol... • • Watchman, zich "oor Nn ...iC·Iivingder Wet .00 al.
en in deDl8lfdeD geeat Bpra!c en lltemde als in stuur in het land min, en wel deels die welke ook toollen wilk een geest van m18'keunl'og er bi; Met de geet"';jó"ld der boereD 18 hiJ leer logeoG- 'Co ',r. G I I"L" li.
d .. T ~ e ~ meo eo de .tobriJ· ill de .. Eerate F"briekeo" staat, er 10 ml.., ~oeraa wer e Il. eeD 18 loge""ragl :
e IIltiing TlUl ..aDuarij. .,erliet.en hem een met Koloniaal beatnur genoegen ~onden Keno. den berigtiever van de PAtriot heel"llCht. Dfl&r' lijn eordeel, geli~ mK de fraaute die bij er- hij .ilde lie,er een rond" lOm dan etln aandeeII in de

aantal ledeD die gewoonlijk met hem Btemden. meu l1ebben. deela welligt 00'" a"'dere', maar . E . h... tt. Ïll.oerregtea jMr1ijke aao de Rijbreg~rinll laten be.
.. ... geo. 10 urope gesien tillen. Dit werd ecbter b..&tredeo, en op .elkoD

-en waarom P Laat zioh een ande", t:edeD be· dat Masnpha en een aadal van Ii.relsie"s Zonen ..&..I~'het EoOeven vermelde tooneelatuk nndt IJK MOD. ooder de I. D. B.'. achijut than. te "rond P Dat 100 ale de ""tebep"lin.'Z er e~rat fnd,
denken dan dat hun de t.oenemende magt dër roor ",olkomen onafhankell'J'khe,ld ·1Zl'in. da ~.. tit eld' rdie t liJ'o om het op hun leauwen te krijfleR ala &ij "QQr de RiI'klrlllCeri"'" er nOll melr b&lang dan odera~ ~ men, naas vee 'Wil geen verm lna ve n • T __ <_ __.l dit ~k .. -"A....:I..-ner be em g ...- . '----- d " Le' ct het Bof koawn. .........t w...... .... ..oor een hiJ' aoa h"bbttn OOIdolOblo!!1dtll' .Buuto-natie bit-U'1&A w .._n ........ lnUUUMIme, en EI' tsie er ...oor doorgaat in der daad het met" . h 1.1.. rd \ .. __I

J één werkelijke op eldering ...aD bell ge ....u e blanKe wiena DAIm wij ,ergeteo liJn hreeOl.... vorj~ren. eD k"Am meo eene 100ur dat de Kc;rlooie
du een Yerderfelijke inwerking 'an Rijk.wege Masupha een. te Eiju, dat dien. aanzieo iu in zake Dr. Joriaaen. Men weet dat de Volka. "eJ'toond, eem tolll hll' bleek dat bet Hof hem jAlrlijk. £100,000 aao io"oerrelften 'foor Baautplaod
lIoTen een, in hun oogen, nog .,erderfelijker Baantoland nog geenwos vermiJ:idetd is. eli ac:huldig achtte, en daarna toeDhij .ero~m hoe ~og &00 moeten' betelen, boe p:elukkig Ion men da" ni"t

kk' E '-be . I d raad aan Dr. Jorinen zes maanden aalaria, bij op deD lellb.reker (undIlr ..J&CO~, conditie) lijD! 1)e iDYoerI'ja geacbiedeD door Koloniale koor."en·wa Ing "an ngellKl D In... oe op de de Baanto patriotte a naar nl'e~- ml'nder UI·t. k . bl "t L.--Id '
... na ziJ'n ontalag, beeft i"""""kend, meer ouder Yer saam IIlU liJn; en 00 11& liJD "oor...... lit!deo j nlWlt deleo louden ook ,.,.cbtrijdere J'ro •

Koloniale zaken ,erkosen P En nu is het met lien dan herovering van bet lt VeroVErd Grond. ""","W., door S"anltlod, "eo IOlirenoot, gnolgd te lijn. ID teeren ; .n wat lauden -it! koloDiale .8jr81Ildakera
de Ooderwije-kweeLie bier iD zeker opaigt niet gebied." Ve heer Merriman heeft, Lord !:)erb1 voorwaarde, dat hij met deu afloop laD sijn .,roeger dlljlen' liet men 100 iete a.n de ac:boooe niet eeR heltellingen krijgen ala het aoo .er k"'m!

d '-Id d 'd Ntile I... • ...erlof tot afwezigheid w-'>er op .ii .. ntIfIt ..nu 8ekae over. , Met deft bescholl.iolflll~ nretloigde licb d. ~erga.an era gee... an me~ e a Dre n·&weshe." wiJ'sgemaakt "-want wii knllnen II'J'n gedrag "'" .. ~.. r- ..... d . d d L ~~l" d t
~ EBN JlKANI>W81onlaqga oet belig om in een erlng, wor eo e fI"t _.""!!~ uat e heer lJ witt

Zij is T&Il dien aard dat lij onder Eekere om· met geen andereu nMm beatempolen,-dat zijn. "N n had echter," heet het in het t.ooneel. buie te Kimberley nit ~ breken' toe~ men hem.llog ,ooratelde na de AlODtl.llinllno h", beeluit er ij te
staDdigbeden een partij.kw.tie kao worden de Kolonisten in hot algemoeu ,dor overdragt sluk, "deze Mij~heer 8n hier en in Earopa tijdig meelter werd. Jllffr. Bali had eea tweeJl'rig "oegen, nr"orpeo. Dit laat aich booren; mite de

beL..._-, te -.... . KI' la kind te bm "'eb..... lUll. toen lij een aDder jl;Ïnll' Iroopmllo klanten heeft. "at kan het hem dan lICheleo
en uuun wunlen; maar In een b onle a van Basutoland aan de Rijksregenng Eijn. en herhaaldelijk verklaard. dat hij niet sou terug. halen, een k.:r, ~p;'n piaoo .tAao, en ,,?od, met die klaDten Natarelleo in .tamgemeeoechllplehnde
den is het 1881' mogelijk dat lij, ala men haar de omstaodigheden hebbén luik' een loop ge. keeren "oof) de Cooventie gewijugd was. hoe- het aodere kiDd terugk",reode, deo bofollObraod, of Koloniale b ,eren lijn l' Maar er ie Dog leteimeer
te ..,e.l op deu voorgrond sohDift, t.ot allerlei nomeD dat ziJ'u ...ertelael in de bouding van I h" I . . d Rege' Gelukkig WII8haar 111&11 bij de baod, die Diet alleen te vermelden. D. fOOI'Itell", Tall het geoom8ll be-

ed 1 we IJ geeu etter Instruche van e, nng het kind redde maar lab al wat er bl'1luddeaf- .IIlR kllAjlde er o"er dai hij het had moeten 1Y00r-
ona&IlpD8amh eD &BD eiding kan geven die h~ Parlement regtvaardiging scijijnt te vin .. had, maar mut woord en daad verklarende: rukte en uitdoofde, .a~ hem iotllllCheo een paar stelleo, en Diet de beer Byrne. flell wel bek8n~ pro-
b. 'ferataodipr ia te .,ermijden. dea. zal hij in Buut.oland e,en gelokkig 'Ik ben de Regering van Transvaal'l'" Dat brandwonden aan de baod belorgde. C1Jr.. r te K. W. To"n. di"D die PJ~ oorsp-oa.elijk

H~ Webontwerp door de Regering to, sijn? Dat. is een vraag van welker baant- BOB lIo.naGB LBD.N .,AMDU BOIm ZICUGI. wu toegedacbt. Uemelde heer Byrae had i!ntua-
" • • L_. beh hoDr. JorÏ8llen' geeD formule inBtrnotiea van de DllAolN.-Ooder dil hoofd deelt een rei.;"'er die acbea, belet &ijDde om te ko_, eeD hritf aa* deowlJSIIUlg T&Il ma eer T&Il et uder"ijs woording heel wat vcor de toeko ... ·t der Koln~ ... 'ooraitter der nm..l n' __ L. d' d 1..

..... .,... Regerio ... kon hebben dat is duidt~}j;k:' haar het laatete Nllcbtnual te OarnarToo ~eett bijgewooDd, t '.'1- ..e Dgg........reven leD eae;yoor-
iDgedierad, is van dien aard dat wij het beslnit nieten afhangt. eft' ~ '. sijn be"iodiogeo mede .ao de .,oorliefde door Bonda- lu, eD 'WIIaÓnhij te k8Dneo gaf dat hij. ecbooa1hem
der Wetge ...ende VergaderiDg om hei naar een ,kanaal 0111 met Engeland te onderb&ndelell leden aldaar lAD ,het Jodendom betoond, ill wier de .,oontellen der Rijbregeriog niet gIlbeel 90ldQende
Comité te ver"ijEen niet aodens dan goedkeu. De HttUalld&c1r6 Afrikaan beVt\t het een 60 ia de Resident. .Maar gelooft ie_od dat wiokele ,meu leH. onde!llng811eo di"kenen de! N~: ~~eD, er toch, ~'!f veraehillelod

d
!re!_e.lnen.d~ hij

..!. • Gereformeerde Kerk .IDdt. ID den Jood &let hiJ 0.l'l!-' .,oor..... ....a &enaaota IIlr .......enen '~e-
reD k1lDDeD. Maar gaan wij na hoe dat Comit~ ander over de berigt.en door Ilr. Jonkman, 1fr. Jonsseu Eonder overleg met. ae Trans- eeD gel'lW.~iker ,ijand d~ in. den EDlfelachmao, told $a hebben .,oogde hij er bij: "Maar om eie ge-
ia II&IIl8I1geete1d,dan wordt het olla duidelijker naar aanleiding VaL zijn beaprekiQgen met den ~che &;ering gehandeld heeft' ZOO ja, waanau bil erkeat det hij Afrika een eind ",rder heele waarbeid te sprekeo moet ilr Dog iete .,.rder

. da I.. h h H ti d M' . . '" gebrag1 heeft. Maar i. aiet ,.olgeo. Da. D. Beer eo gaan. Alla no&g_ grondeo daargelateo ""'fd ikdaa OOIt t DUUU et ODtWerp 100 ala het er eer 0 merr en en lUister ME!rriman. over dan had die Regering hem ID IllJn handelen andere geleerd'D EDgelac:bman eD Jood .,rij wel het- door DOgeeD andere be.pegreden ef toe ~brA8" om
ligt. DOCh i.&I ....n dergelijken aard, hier kan de kanlen "an Hollandsche emi~ranten in de en moeteD stuiten nog vóór dat hij aelfde P dnoorateUen van~.&ge. hoe m&geulj ookjwijn.

beu~. 8)eohta eeu der laJen TlUl het Kaapkolonie aan de Nederlandl5Ch, Z. A. Ver· Z. Afrika .,erlaten had, waut ieder. wist, en NIEUWE L"(80LVENTIE8._ 28 Julij. _ Albertus ~d~=an "erli::::':nt~~=:~~fe:
oomiié ja iemand die praktieobe kesnis .,an eeniging gezonden i maar de Emigratie Com. het WBI door' de dagbladpers te kellDeD sere- D~el J0}ls. ;:an. Blerk, te Paar!! boer; ~teo, KoloDie deo .tellO .an het moederland sal bebonen
DDCJerwija Jaeefti lDUl' achoou wij deD ij ...er missie is,roonigtig. en schoon ee~ harer leden £6,il87 lis. .d., IICbulden, £6,133 h. 9d. , te- ill den .trijd dieD wij walTlChijnliJk .poedig ,

I lf . , ,en, dat hij er voor ui~wam 88D ;oftioielll8 kort, £UiI -la. 7d.-Johannes Petrus Venter, op te .,oeren hebbeo. Ou" tegenwoordige'
ftD PmeICI lid 1'001' de saak der Ko)oDiale we dra se In Z. Afrika, me~ eenige emi. d' te hibbe' ,,__ '1 hUitkyk. afdeeling Graáft'-Beinet. boer; baten, be.wnrea' lijD ,ooral het g8Yolg nil hel pra.lIf1lea
OJ"OediD, seer op prijs atellea, maakt de hou. granten, ,sal aankomen, ontraadt ui. volgens len lOg " n. _r waarom w1 !men em .£337 10..; achWden, £769 38. Gd.; tekort, £431 wijken .,an Engelaod uit Z. Afrika.
ding. die hij lI&Dr.eemt all de'saak ter sprake haar seqen. emigratie naar Z • .A!rrika in veel BOOspoedig terug laten komen r la hei 135. 6d.-Gert Cornelia. Engelbteeht, lien., op begroet ik eUr teaken fan nranderio( in
~ op' ona deu iDdl'Clk dat hij hei onderwerp meer getallen dan sij ze aanbeteelt. Daar 1'.'0111'"' 'pea gelegenheid I geT8Il Klipknil, ~; baten. £197 lOs. eD ik .,erVoll. dat het pclbliek ftD K.

I. _1__ 6d. . ; tekort, £~ 198. ed. bierin met mij eeu. WlijD."D_ meester ia. W.arom ~Ild.. lijo beatrij. heeft aij ook reden ,oor. «Men ~l·.ich herin- ' In&_" gel101ldeD te Nala- IelfgeD dat mill, uit neee.,oor
diD, ... ~lga.,en VUOI" .. hoop on- nerell," .egt ouze Hollandacbe tijdgenoot, "dat en ... op ctie de politieke 'rijhedeu tIer Kolooi.

, Oa hOlt ua tie N.t..uea te

I O• .,.luTt117a DJ DD WKTtI.... ItN.SII R,UD .nor
den O<tetelijlr6n Kreita lIIhijal _J,e bal te Itebhfon
om yenuld te .orden, wanl t. Oott L ,ndeo «el$<)ft
men een bndidaat " ..YOOdente bebben in d"n beer
J. Gatel,. "l'OIIr8r bG,.._ter der atad. Van d..
kandidataar .,.n deo heer JOl. Orpeo .<Jrdt in II""
IlIalaten tijd oiel meer IlfJIproken. lieD aei<1edllt hij
uit Alben "" ft<qaiait.ie&Ol krijzeD. mMr dat di..
trict behoon Diet eenm ... 1 tot dell Kreitj.

\' ICIl lt. PIN G ICN. Ija ala
. deele aaalJUlllou

.lag. 2,-Marktbaal, Welli~o1l. Le •• nde Raf.,," roDduit erllitel2Ut~u
D. H. RoI'IoI1 •• J.la.,-J. F. Penu tt' ..
00. Mal.,.,..

" 2.-SlerreO~l'Ilul.i, Kaapacbe DDiD.o, .[,e..
rflnde Ba .... eo LOIM Goedl!reD. in deo
llIIOl.. nlll1l boeIIel .. 11J. J. Oollioe,-
G. H. MolleT, At .......

u 6.-Wellington, Grond eD AaodeelM in den
boedItl 'IUI wljleo F. J. 8c:bwartl, -J
F. Pent. tt 00.•Al.lagen,

IJ 8.-Stellenltwcb, HIIiI eD Loegoed, in den in·
lUlt. ho!edel ,au mej. R. Ii. Boflm~,-
J. M.del &: Oo., Af.la~era.

It Il.-Putl. VAil eu l..oejroed, in den ineol". boe-
. d..l .... a. IlolDÏlIl{o,-J. S. M.rai. &

Cv., Af.!a«l\Is
,. 2d.-KAlpstad, L..unapoli. in deo in...,I.eOtfio

boed~1VIln P. A. M. Drink,-J. J. Hol.
meyr &: ZooD,AI.IIjl"ra.

Allg'. lS.-Kaapstad. Palrhail"o iu d.. Zi..lJ:l!Ibaat.
nn M. '1'. King,-J. J. HoflDeyr
&: Zoon. Afelqera. ,

,,29 eo 3O.-.Mi ..rb.:lOpekuteel. Hardeveld. Loeae
goed in den inlUl'eoteo boedel 'In J.
CoeU..e-E. F. Rood, Af,lllj(er.

eo
al. _ ED ~JlUGDIODlAIlAM!SIifDIItJP~•. -T .. ]\iOlhf::I.,.
en I" een longeD no -u JAlr op dlAlIIIlIJtendle."I'lJ iu

J[Ulalfren~~. de mijn ~l.rIlpt, w..artoe hij leer n"t inlCerig'teI..k.
uir ken ia li ID b.eatj. bleek te b..bb..n, III) Ir.l'e~.l

...altr f'jf j"f"l1 v"rbet e rbD~, een-ion de allIInt yoor d.
heer "~rdetfijli"lf 'rro..~ of een pak elallil ""II lijn yal ..r
w, niet sr~no~1? lOU riin. IIMr ..chter de .. lrk.n ill het

!Jut je z '0 mooi ni~t u,t_".hcbt loud.,n liJt! al. er
I,iet jl'mllnd un JÏJil'P j"r ..n acbt ..r lijn Ji,,'erlj
b ti gel~t8", lokt~ ,lit .Ipch's ....n laeb uir.~I'II.
"erJ ..eh.... ki..I~I. Uil ,1"11 h .....r \\' ..Jf! "ij 'nen
boogrljp"" d .. , "''''' Il bekl ....I!' ala uioLe"..w ~'H
een ..Ifjarijl~n lrna"p de Yad~rliJkd tueht ten II .:-tt
,oldo .."d.. wordt geacht. c ..
OEnw,no'8 n.oD.-Onder oale klPlframmeQ ia

eeD ait"oeri.l bori!!,t o....r u..derlMIr en dood
""Jl CetywllYO. aan d. TiTMI DalI NahlI ontleend
"ie het "eder yan eeD I"udeling uit de OOlirt "aD
Ulundi heeft. Het blijIrt er uil dat Ulibtopu be.
weert den aaOYIlI op Ulundi Ifedaan te hebtiell ale
weer "raak "oor een innl UD Cetywayo iD lijn
land, ~o omdat bij nn een plan had ""l'1Iomen dat
de KoniDIl, iD nrbint:!nie m~t aodere hoofden eeD
nieu"e bewerinlr tell'eD hem, !liet iroote 0gerO:ag,
iD deo lin had. flat Cety .... yo dold "U 41A;
ecueen geeD t"ijt~l AIO. U.i~pu beweolrd: etipte
ordera Ilege ... n te h~bbt!n lI'eeo trou "en te dood..n
en aoo dit toch IIl'ICbied WAl dan .areo let ..r:
~oll!'elinll"o ""n ObAm er eebald aan. Het gehtMIle
I.nd io de buurt b >od eeo loonelll na brand.
Iticbting, en Uai~pll "AI 9ADplan om op UD1'-
IDIlna'. "olk Ban te trekken, lta "hms nederllUo(
meo lAD h~t aendinjl&-etaLÏonaieh oogeruat maakte
""tir een IIan9111d"r ,'ajllelin,..et. op deu uDding'poel
waar h~l urbAlI.an afkOIIIItig il.

WORcJtIlTsa.-Jlt! Iloaddel.erij AldAu i. nog "an
het loenemen. .. Wq kannen," aelft het plAlLlelijk
blad ... d..&e week I'1Ippo~ren dit er w~der eeue
compagnie ,opz..rigt "erd url.edeo we~lr. Wij "Ol.
den ondemjft dIJt "an dtl tJeo I~d~o. wAlruit de
compagnie boottaat. 9e1lCheidenen n..KUp'tad lijn.
I)" ""rale nrl!'aderinjf "ent 11. MaaodAg llehoadeD
en aij &UlI~n bOOjl,twaaracbijnliJk hecl..u ml!t "er-
k·n etnl lauang waken op Goa,ernemeotegrood._
Verledeo week werd Ma mouter kwart., fan de
plAAte un den beAr H..,.id Nalldé, "erbrijl~ld eo
olld..rl·>cbt in Ka..pstad en h..t reauItaat wu leer
benedigead.-Eeni$ k"Arte no de Worc ....ter miJD'
IDllAlIChlppij ""nt hi"r eergiateren beplOefd en good
wie er duidelijk ligtbaar in. Het grano un de
8<'rne pilt fan d, Worceeteracbe lIlijnen gaa~ op
het <>ogeoblik .Iechle leer IAnjlaaam .,oorl, daar men
door buitenge" )On harde atot heen moet. Siechu
6 emmen nn de ltof "erdeli it: 2 da,eo Daar bogeo
lftIbl'lljrt, oflchoon men lol ICbotell dyollmiet nb,.
Iigd had." Bij jlou!l blijft het niet. ti .NO<IÏt .. legt
allle tiJdl{"noot io eeD aodere parJljfruf, .. I~ !anp:
IIJj W orc aler ~8t.aat ia m~Dua AIDbet .erlAme.
1"0 Ile",,~at un mioerale mon,"ra ala OD. Bijna
ieder, di ..n "ij op Itraat ontmoeten, he.-ft of k"arts
of • e..n, WAArIIIIniete bijJoodera te zien il. E'Q
no del" moost"ra w~rd ('enigen tijd II'l!led"niD de
.tad jl~br"lft door den h"er Du Toit, no Ra'pere.
.Iei, Het blijkt ....n ijl.raehLig~ ltof te lijD en b.-
eInat lilt een AllnW 1000e .takJeI, pl'flCi81.r llit-
ai""d ... I. "e",_t .. ecbrQ8Yeo D.. heer I)u Tuit
Iflill dat bet .Ileen np eeD kopje op lijn plAlte I!'~_
""ndeD "ordt en urkl ... rt d"t er eene jrTOoteboe-
y""lheid ,,"r ia. Men ho dit "onderlijk foor,breog'
Ijl Mn one kantoor beziglijlen. In allen genUe
aal dit lo ..k~n en ,eraemelen "aD 1Il0llltera aanmer.
keliJk ,.,,~I Iloed do..n. "ant, afgeai~n "an bet 1f6-
nOl!jl"n dllt It", Ife"ft, m ,et het Ilrootelijka bijdra~D
t.nl het op.n ..o van 01..0..... tAkke I "lUI indanrl~.
Bij roorb,,,ld unI.. .MIIDIClp,Iiteit koo ee~ Iloed..
broo . ~ao inkom.t.n ,ioddn in oale lDarmergroeYe,
"I. IIJ lien It.llhaa!lacb "erklll.n, die nm""t dieD
slMo te ~""rk"n, liet~n uitkomen. W"t Diet al
yoorw~rp.n k"'Iden er YanlI'"mll&b worden. Blacl_
.oor tafels, p'aten .t)()r gratateeneo eo talrijlre .oor-
"erp ..n 10o,,~1 notlill' Ill, Ilerlljlr eDwel me&Jlerin.
jfll kosteo. Stllkk ..D WOl'C8lleracbmumer, llepolijR,
liggen un 0111 k,,"loor en "ij kunndD onle leqra
9erlekerllo dIIt, olacbo"n «eeD bnoelC1i mao er aan
fl8w~rkt heeft, bet web b ,,,ijt (enoeg ie .,oor wat
"ij b~"""fen. En boe jammer Ila wij bedeDlreo dat
zalken ~oetbaren ateeD aoo urlrwi., wordt! Op he'
'tOj!'enbhk "ordt b..t all..eu geb~Iilfd 'oor kalkbrA8'
d,:" en ""nll~!QIIl~yao hot' gebruik ..n "aDODLpiofli191'
mlddel ..n bIJ b~t gru"n, kOID"n er tAlrijke acheD'
ren en krak .." i.. de roti. Jl\rllo gelt!deD bnal
iemll04 bet Worc 'st8rech marm.r a&oyoor bet boa-
"eo vau onl" ni"n"e p..rlt!m"ou.-builen mur
iemAnd di~ .erond ..r.teli "drd een Ir~noer' te nj"
'Verklaarde da~ de voorr... d Ider beperkt wu en dal
III~t toer~lkeud 900f dat dt>tll. Wij "elllCb Hl ecbter
daL, ind'e:l dil MuoicipAliteit h..t niet ",I doeu
i~maDd an J .. rs bet ond.mem ..n wil de ~" ..rIriD;
"'0 marIDer te ont"ikk"leD. dan kAlIbet milllChlen
oog eeo f"it "orJeo dat b~t aAOeommiJC"urao oal
~egao,j ia om III 'Y.vm.rell Pal';'B,,' te "OileD.'

V,'" S8 en 30 Juli;, 1883.
£. l. d. £ l. d.

A"rdllpptllen,l'r. ba. 0 10 0 _ 0 16 6
A.lrlre.... .. 0 3 6 - 0 4 0
Beet, per boe. 0 0 1,- 0 0 1j
Bloemkool, .. 0 0 lt- 0 0 2t
BooDeo, ppr 3 be.... 1 lO 0 - 1 10 0
Boler, per lb. 0 1 9 - 0 .2 1
Y.iieren. ptlr WO ... 0 a 6 - 0 15 0
Etwten, per3 be .. " 1 4 9 - 1 4 9
Hu.rg, pr. lOUlb. 0 6 I} -- 0 6 I}
HoeDdera. per atak 0 2 0 -- 0 4 \)
Kool, per atull ... 0 0 l.- 0 0 2
KalkoeDen, per stuk 0 Il 0 - 0 Il 0
Limoeueo, per lOO... 0 6 0 - 0 6 .2
Pata&tBetper /I be. ... 0 6 8 - 0 I} .2
Ptlmpoeneo, per .luk 0 0 61- 0 0 8
Radijleo, ". 0 0 1 - 0 0 1
Rapen per boa. 0 0 1 - 0 0 1i
UiJ8n, ... ••• 0 6 0 - 0 7 0
Wortelen, per !:.oe ••• 0 0 1 - OOI.
Watel'llla, 0 0 1 - 0 0 1

ZaWrdag, 28 ,Julij, 3 Wageos eo 15 Karren.

MIEl1WX MARKT.

V,m 28 MI JO Julii. 1883.
II .. rrlIlPl ... l..n, r"r abe.
Heet, ppr boe
lloter. per lb. •..
Bloemkool, per .tuk
Boonen, per :I be. ,••
BitWr Limoenen,
Biltong, per Itak
I'A"dl'n, per Ktuk
Eljflrl'O, per 100
GuaYIII, per 100
GroeD Voer "
HoeDden, l"'r atuk ".
Kool. per atuk '"
Krope)a .
Inolkool, pt!l be
KIlIkoeDeopt!r stulr
Klappera, '"
Limoenen, per 100 .
Makoo"eD ", '"
NlU1je1. per 100
PllI.IIltae.per 3 be.
Pi8lUltlW,per boe
pm, per boe.
ui jen,
WorlPIen. per bo.
Z'larJilDOeoeo.

090-100
002-002.
lJ 1 8 - 0 2 c"
o 0 4 -- 0 0 8i
1 10 0 -- 1 10 0
061-061
013-025
020-030
o Il U - 0 14 0
OoQ5-022
016--016
U 1 6 - U 2 6i
001-005
o 0 1 - OOIt
o 0 lt- 0 0 2
o 8 0 - 0 12 /I
o 0 3 - 0 0 3i
050-085
o 5 Il -- 0 5 Il
030-032
079-094
066-099
o 0 01-- 0 0 I
050-070
o 0 1 -- 0 0 li
013-035
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DE ONDERWIJS.KWESTIE.

{EUTElfS T~L~Gl{AMMEN.
ONDERZEESCHE TELEGRAAFDIENST.
EEN NIEUWE REGTER VOOR NATAL.

Orduangw (II g~publi.c~rd, op 28 Juli), 12. n,m

LONDEN, 28 JULu.-De beer Walt8r Wragg is
benoemd tot bij zittend regter voor Natal.

DE LONDENSCHE PERS OVER eETE.
WAYO'S DOOD.

LONDEN, 28 JULIJ.-De Londenecho.! pef'!!
m.&&ktaanmerkingea op de l"erlteerde politiek dle
geyolgd werd .met Cetew&yo te hE:ntellen, met het
oog op de jongete gebeurteni88en, m.&&r betreurt
lijn dood. De Daily New. dringt er bii de Rego.
ring op aan zich niet in te laten met Usibepu ale
deede orde kan handhaven.

DE CBOLERA. LV EYGPI'E.

Ontvangen en gepubliceerd op 30 JuUj, 2 n. m.
LONDON, VlA ADEN, 30 JULu,-Te Alex.

andrie u de cholera een weinig aan het toenemen.
In bet Parlement heeft de Onder-Secretaris van

Oorlog gezegd dat er twee Britache officieren cn
drie en twintig man aan de ziekte zijD geetorven.
De .terfte neemt te cairo mel af, hebbeDde a.lda&r
gieteren slechte 277 eterfgevallen nlaata -vonden~

De st&d c&za. M.icciola in zuidelijk ltalii il bijna
lI8hool door een aardbEving vernield, terwijl er in
ae naburige dorpen groote tlChade werd aaogerigt;
Er wcrden bijna 1,000 ruenaehen gedood en
honderden gekwetst.

Het lijk van Kapt. Webb is te LewUton om-
trent 7 mijlen van den waterval, gevonden. '

OVEltLANDSCHE TELEGRAAFlJlENST.
K A A P KOL 0 NIE.

P08TKAR ONGELUK.

UNIONDALE, 30 JULU.-Gi.steren morgen werd
de po8tk.&r loopende tuaechen Port Bliza.Oeth en
Kaapstad, te Boomaririer door een wagen omver-
geworpen. &n pasea.gier, de heer W. Bo'fJden.,
werd een weinig bezeerd.

CAREY DOODGESCHOTEN.

PORT ELIZABETH, 30 Jmu.- De Mel.rwe
arriveerde beden namid~. zoodra zij ge&nkerd
"!u kwam Kapitein B.aee aan wal om de a8IIistcn-
tie yan de politie. die hij noodig had onder de
volgende otnat.ndigbeden: Zondagnamiddag we!'l
dooi- een puaagier, 0 Donnen gebeeten. drie maal
op C&rey, den let'8Chen aangeTel. met een revolver
gevuurd. c&rey leefde nog omtrent twintig w-
noten. maar sprak niet meer. O'DooneU li! aaR
wal ge~ en aan de autoriteiten uitgeleTer 1.
De affaire heeft hier veel opgewondenheid vcroor·
saaltt. en het hoofd'W81 vol aanlICbouwers toen d,'
gevangene en het lijk van den vermoorde nMf
wal gebragt werden.

BERIG'rBN VAN DE DlA.lrlA.NTVELDEX.
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"liDI!' der ROY"lI YOOPde
II'"n bluuwlmelee of Ifoede Ie1IspeJlle..,sn
1110 • I h~b\e&, en dit! minder Oillllllg\ltg
la 'u t.1I IlJn dao de tIIjlenwoord!Ke, en
I"lIrenJiJb lI'e"'lft.lbo'"n IODden h,ken j
liere ~ .. bnno OTer de re"'en IIl&r
pat-I1tftO wlgf!lI'8Yen nllen wordoon,
dÏ¥bed"lI die bij de 1'If'aWe Wf't
",ord"n, IIJI dos TPrnlPu"lnlf .0
JIIIk-nt"n op .....n Wijle m~r bIllijk 'foor
aan de teJC'ltl1foordlgtl j eo enkele IAkeo
der belur.

De heer.M. J Louw ..,.. het met veel ID
een., 1111Arbij WII8 tej!en de bekortl1llt 'nO de
der Aldeebngvadeo onr de luk, vbOral
met Itet oog _op" de bUlteodtaU1cten HIJ hoopte
dat meD de HoYeo laten lOU 100 ala ill w.ren,
eo de l81Denatelhog er nn DIet 100 &eer I&n del Re-
geriDjl' laten II. bij de Wet glOlChledde. 1

De beer Robertaon TOlld ook dat de Wet te ... el
mart bij de l&DIeoateIH1lIt der Drankbo'l'8o ~rde
Regering gAl, yooral daar dil magt bijlI, g~eel
door de OI"ele OommlM&t18l8n IOU wordeD u~'tge
oetend. Het pabhek IIK'eIt yeeleer ID de aak; 1I'e-
kend wordIID, WIOt d.t had deo lut van de klDtilen8,
'ooral to de bUlteDdl.tncten Wur meO geen dleo~erl
hA4· Vonrts &elde hi] dAt lla de Baauto",et PI@t
e8n me ..rd~rheld TAO 1 'tem er door wu lI'eQ'•• n,
het D1~t gllIll een ml!tlrderb,"d fan t"'ee derden teten
"'0 kanlJtMl te "lIChen I

He heer Upiogton ..ood de W ..t bJlhJker '0011 de
fin,oherlloopera dAn de LhAna brllwnde, en lOU "POr
de tweede l"llnjl stemmen Hl) Iprak echter oiver
enkele punteD WAArhiJ bed~nkl!)g t ..it..n b lI1, pn the
bun doel mlllen. Il.t o'.r d..n drallherkoop ID
Nlltar"llen IICatlea wu. 0 pl'llkltseh, en WIld e llIen
hilI een b~hoorlljke werkll1jZ' blll~tf.ton d,.n moeat
men 'l'eel v..rdllr jZ'1I'D In u Idlts-wetQ""'lOl!'" ~tet
den h ..er R"bKrt.aoD wea hij het, wat de umenlltelllt'lr
der 11""..n ~trol, tot op Itllt ..r.. hoolfte een.... 0 wtl~~
men de Rellennjl de led ..n laten benoemen, dan motst
men hMr DIet lot de Vr ..deftljften bell'lrk~n Ofitr
and"r. puut3n holt hij SlCl.! guosllQ'er Uit, mIlIIr bl)
IIOmonlf" baalde hiJ aan w.t er, ya I den Irant ....n
J)r.nln ..rk()Opera vereenlglnjllll, t~en geopp"rd WI18
In 00mll4 Gentlrw 100 hl! n0jZ' IIndere punten bio.
spreken, mAAr hi] mOtlat reeds nu .pmerk~n dllt er
een Rp,.1 'l'ln de Oltlpralten der (JraokhoYen moett
"'ord"n tO<'j!'8lateo

0 .. heer L'Wl8 IIU In C 'mlté IIOmmljle punten der S'I ELLEXBOSSCHE DISTRICTS.BANK
Wet b-strijden, en "oor&1 de aamenltelho;z: d"r HRvet, Stellcllboscn, 2b J ullJ 110<83.
WAArbiJ onll""roe blaAuwhIlIJ'8, enl, vlln Z'1l UItg ..
lIot"D,lool.nj!' II) IIJI Z lOdanlll jl'een b~t"hnz kre~e~ .d lil dr" Red':Mtwr !'{In lo De 2",d A (riA a{w '
Hoe al. eeD MIIlI:illtrlUlt een bllllluwhlltl8 wild" wop. Mijnheer -Door IllIJ ~en pla.aUlJe te gunnen
den 1Zou mAn hem dan ook ull.lulten 1 I sl<-,<:htsvoor cerug(' rt gelcn met betrekkmg tat het

De heer WoII .prak o'er eommlll:e pun"'~ In de~ opngten van boven"t ...mde Bank zult IPJ nllJ
geeat Tan d,," heer UPIOIlIIJO, en .erm ..ldde I~k"r~ 8.18 oen der voom.aamste opngters een gunst be·
elgenur lIKheden 'I'IIn heLjleen te Kimberley met den WIjZen

dranJr:..erkoop plu.t. had In een uwer UItga'l'en van li "e<:k hob Ik een
De hper aolland Will er tegen dat III .ommlge gII!' bnef gezwn va.n lCl1la.nd zlCh noelU"ndc een Aan·

VAlleo de MagIstraat het regt hlld e.n pP-tent Lt deelhouder ' va.n onze DIstncUl Bank Ik \li il
scbOl'len ruet m bl) zond, rhedeu treden van alleIl dat hij

D. heer P,.areon WlUlleer voor eell Ilppel ,~n dt! gezegd htX'ft, lUaar ali,'Cn dat ik ID alies mct helll
ultapraken d ..r DrauklJ.oO'..n, Hn <olld dRt ID IIt.d"q overeenstcm lxbalve oen klpU1 gedeelte, waar:t
andere bepAhngen m'leaten he ..rscben dlln In de hiJ zegt dat hf't o}'njZU'n uf'r Bank was Oill e
baltendl8tnkf.ton ~IRll18trRten .olld hiJ 111_' bl)Z6 _ Standard Bank hH rUIt t", w( rken Ik, die cr cen
det lIesebIkt om In l>rankhoven le lItten. eu blAAuw.1 voorna. ..m :mud",,1 III gl nOIll('n bE b, kan hem U1t

hntjes er UIt t~ houden -0 Id hll m'l-IJ-hJk, want 11'1"1 naam \ an allen di, (r III '..lUli< nge" erkt hebben e.
wIet of lemllnd III dan met In dit vak ",erkJ.lam wu ~ ook h, t publick 111 Let dgemee.n VI rzekeren d .. ,

De he ..: Brown waa ball~ dat IIle milD III Ilmmlge I WIJ zulk een doel TlIUJJllf'r voor OOgClI haddcn,
IAk~n ann d" IUgwmg een beJIAIIlde mllgt Illlt biJl' I mu.ar alloen b"f'tracht h('bben onze elgcne bank w
Wilt het tl>fllnten """ drankYerkoop In d.. buu~t vlln hebben tot genot (n hulp V!ln ons distfict ()Jl ik
loclltld betrof, de CC al die mA. t loU bekomen ter I kan ook dit n bl)' ocgen dat UI ZOO verre ik met
WIJl h.t b~ter Will 11'10 het pobltek meer mR"t tot hare wcrking hektnd bton ZIJ biJ UItnemendheid
toellgt toe te kennen J aan zulk een gl wenscht doel beantwoordt.

Ve heer FIlIIer ,ond dllt ds l"'AAfBte tllllk der Re. Het IS te wenscLm (lat ook and~re distrilrten
gering de Illmen.telltng der Drallkboven WR! Q'eweelr, on8 hi('nn navolg, n
en I ..tte het be."'RAr UI"''' II om 18 bil Hrklezillg' tot
atand te lIlten kom~n 0 Ik splak bIl o'l'er bet be.
IWlUlr om drankp~teoten aRD .toombooten op te
dnng ..n

De bl!'er Wm Ayliff WIlde eeD Draokhof m6er
door Terklellnll tot "tllnd gekomen dlln 100 81s door A(m dm Redilktro,
de ReQ'@nnjl Will ,oorg Iteld MI)oheer,-In uw ~et;"rd bl_d vaD den ]9~n

De Kol St'Cretllnl 'l'ond h"t Ol~t 'l'T68md dllt men d.z"r vond Ik dllt bet r.1I018t"ne, door den heer
W'DUW! BAlLIB bl)londere lMopAhnjZ'ender Wet t3 hJf IIlnj!', en lOU H ..tt :11, een OleuW~ btolastlIIg he ..ft voorjZ'68teld,

Het be.luit Tan het COllllté Geoeraalln lake de o'l'"r d .. meette ID lJomltá G~nerlllll bandel"n , m""r[ Iond~r I\lId~ren op IRndmet.rs, I\(r'"clllell ..n docloreu
wed Bailie werd door het a uia btlhandeld, en de biJ "'eee aan dat de Wet l'en n~pel op ..en boo,,8r Ile landmpters, dl" J.eer hRrd Dlu~t"l1 werken en de
Ia.. r M. J Louw ... r&lurde Ilch er teJl'en, wRnt llIe" Hof, 100 III DIet Ilaf, dan toch DIet ,erbood, en bIJ I' eeDljI'8 prof"an >neel. persoll!.'n lijD door wier ArbeId
kno er leker no liJn ,jat bet ..oorbeeld olYolglng go.t IIjO o'l'6rtal'{lnll te kennen dllt In d" mee8te ge. d~ laDd@kns !,"rIlJks met eenige b >nderd duuenden
lOU Tindeo Allltelde Yoor de IIl&k over lel mIlIIn· .... n"n een lIppel nIet belpen lOU In dt! Nllturellen.1 ponden wordt verrijkt "0 WIer ttllUoDing zeer genng 18
den na te Il"An, w.nt hll aag er Dle&llbIJlond",. In loc"t1~a magten onder de nl8UW8 Wet OIet lond., d" In TerllelIJklOg met het tartef en de 'frlJlating .. n
De V..orlltter lelde dat het _.odemeDt DIet 1f"lohg Regenng drsnkpatent'D worden ultjZ'-relkt, en 100 Rnd..r .. prOf0:!38lOneele personen, m,eteo £10 meer
w... mllllr meo kon liellen bet beelalt Itemmen de R.,~noll' I~ het uItgeven dM lourien de N.ln ib.-Ial"n dan de MvocUen, wslk~heer~n 8enlgen tIJd

l.Je blief Wm. A.yllff lOU lUet tejl'eu het bttelult rell"n tocb bil de houden lI'e..n drllnk m 'gen b..ko 11eleden w81jCerdcn .ene &&l1k,dIe het H lf slechte
.temm~n, mur wtlde dAt dil Regering eeD u8ten men Groote hgchamsn bt.bo ml~n de Drank. le'OIge mil ukn bezIg Illeld, aan id nemsn.! om
r8jl~1 In luik" l..kllO lOU bepalell I hoyell nIet te II In want d~n vo..lde n1AmRnd haar Tour h-' 11 f Le b'81111'n, de een 'foor £i, de

Dill BASUTOQuaaTI.. Oos heer 0" ::imuft hM 'l'Nelfer teg.n de zuk jl" Zich verantwo)dehjk "0 dAArom 11'1\8 IU de W~t b~t nnd~r \l'oor £5, kum~1l £1.!
Kwam DUter Ipnlre.-De beer MI)burgh, LW V, stemd mMr lOU er nU ,oor .temmen, dMf juffr If"tal dil, leden kl"}!1 g~8teld IIlIt er mller laden V8n H~t lOU u_ter ZI]n l.Je h~t MlJlIst.me 'foorstelde

bllodelde oyer de Dlaannexatie Wet. Ret deed hem Balhe reed, lI'..hoord hlld d~t II] geld IOU krlJQ'en d '0 AfJe~III1Q'IIraa.d om d .. HO'feD m068t ..n zllt"n, Jt.t tIIn~f VAnd.. illlldlD-t ..ra t. VHQ'lbbeleD A!l~
leed dat de Kolqnle belaat wu met eeD 80111 Yan lleal.olt goedl(ekeutd. dlllr lOU hiJ zicb weHljlt llIet t-jZ'en 'f,,,kIRren ESD IIIRlllrl88..11 <lIn beRmbteD ZlI' '~rhoolfd !l~"ordell ten
£20,000 per Jurter wdle VlD rebelleD. AIJ had tejl.'en XIKBBB.LaYIiCHI GIUtll'INTBWRT Wet ala dele hlld o'erl~enll alllJ t vet'1 hezwaar ID b,drlllC8 t~"'Dlen l"I\ I GJ cf I'l I dUlzjlld paDden, om.
dIe btillleetreden, ma"r te vergee'a De hller BotQlelJr, De derde lellOjf der Klluberleyaehe Gemeelltewet en het verbllJddH hem dat dH d~r n~gellng over het dllt de 'PrIjZen 'fRn I""ftocht gerezen zIJn III er OOit
had mede liJn lMoatjledaan om de wet tegen te .tAan. lOU Toorkomen, mllilr er moeit van den hnt der geheel Z 10 goed oDtnngen wae ann d", landmeters jZ'~d"chl die de eeDigeo liJn wIer
Toen de heer Upington gtElen blld dat u D1e&lltegen Londe ....cbe en Z A ExploratJe..mlUltschllppll AAO Tweede leZing 'l'olllde, Cumlté op VrlJd.g Met arbtold jCeld In de kABbreDj1
bet Toorstel der Regerlog te doen WIll, hid h~J een de bAhe ,"n het HUle gepleit worden, en hIertoe de derde lel18p; der Wet op de VerkIeZingen WftS het (J.t doctlrt'n die I acht eli ORg woeteD lI'ereed zlln
dInk amendelDent yoorgeateld, claa.rin beall\llode werd d6 .. mICe" naar dOl halie g~brAgt, eo zatte werk VAn d"n dAj!' IIlt,e~ nadat e~n vr"ag vftn d~n heer I al8 ZIJgeroepen worden ow buo eVeDIDI!DSCbbehulp-
dit nA het paaaeel'6D TIln de wet alle vrrantwoor le- Mr eeD dnelranc .teekJII, kilIloer en ,,"n Fuller olDtrent een mlldedeeholl 'fRn den boof lond.r. I""W te lIJD, en d ..t dlkwljl8 m~t gey""r 'l'oor hun
lijklleid Yan dl'l8 Kolonie, zoowel Toor het ~eo- .... mu'.11111 anderen YOlm dao een oudarwet.ab'8 "'Ijz~r der openbare Khool t~ 0 )st Lond~n over bd ~ll(~n l"veo, hoojZ'er b"IR!' :wudeo worden lIonbil.
woord II' ala 'l'oor het toekolllettge met betrekkiog eteek, op lIJD pralk. ldv. InnM trad Toor rapport .an d,," he"r Donald ROM tot hot dOM druk. I'lk
l4t a...&óIaod, abaoloat 1011 ophoodeD. &lftar MaatlChapnlJ op, er op wlJleocle dat "0111'8111de k"o dier lDededeehalt hlld geleld, gIng men 20 mlOu- Een ho lfdb.ollUlllng op eeD leder, Wlenl IDkom.te.
ook dit ameodement werd Terwotpen eo weJ me. Wet 100'" sfj er .... op de ~ der MaatllcblPPIJ ten Tóór letIIeD uIteen I ben8G~n d" £100 I~, eu dal\lboven lIell Inkomsten be.
-en. meerderheid VaD .Ifebt. ~4a etto.. Toea WIJ d h bied I L.8t1OJI' tAlgeDe..o z"ker percent daD lullfll de rlJkeD

en die .. lUI ao ere gemt!8oten Poen et ge Tin bl h b ook direct belasting bdtalt!D -lf verbhJf,BuotolAod yao Engeland Onfnlm.n, clAch~ het het landgoed VooraWigt Inbr.lIk !lémAAkt I"U wor· Volstrekt niet Tlln belang ont oot I!C I)nt et ona, 1 EKN LANDllITEa
laatete land er DlIICoYer Iet. aan ona te If"Yen, mur dolO, dnt de be ..oliinllmeer ond"r den druk 'flin den de woorden IIIn te billen, dour Baron 'fan Schorlem.
nU het omgekClt'rdll geecluedde m08lten wij £20,000 Gemeeocerud lOU komen dAn de a)jremeeoe Wet lDer.Alat ID de 1.lIttte alll"meene IIUIDjl 'liD het I DE FINANTIELLE TOESTAND
uhkeeren. Docb hoe het "l, liJD boop wilt nog d .. laou toelaet, ell dat de GeQleent3ra"d eeD mAgt "Kongr~. Deutsc:her 1.lIndwlrtbe" o""r "B~rn· ann dml Redakt~r viln de "Zuid Afnkann "
g.netlg~ op he' Hongerbals, dat Willigt ef. bill vel'" bekwllm om op elg.ndommeo te Iro_o eo IDbreuK V"lIJne" gesprokeD Voor 20 Jl'!"8n werden II] DIet ,
werpeo lOU (~Jolchlnll' ) te mAktlo dIe legeo elk regll~ID..,1 Itreed. (HIer vertrou",d noch door d" jZ'rondelgena en, noch door MIJnhe"r 1-\ erl!Choon mIJ dat Ik II weder luug

I). heer DIolei de Wllal meende dat de balldel- wtid, de beer Wolt wat leggeo, mur hiJ mogt niet de f8jlenD~ Maar II) hebltdo dl" Treee te scbAude nl, mMr de tljd'lfJ ZIJn e'O!tlg en de ,aken bellIDg.
"'JI8 'l'&n de Regennlf en de leddo die Toor de Di.· loolaog de VoorllUer liJn lteek)e op had) Nog jZ'emaakt Eene hoofdtaak dfller vareenlillngen 18 r.t)k
Innentie Bril jleetemd hebben door de Yel1ld,rinjl Rodere ponte~ ",areD er waar aanmerklDg op kon bet o'l'er en weer leenen la We!tf ..len komen Ik zIe 10 uw bIRd een 'fooratel omtrent hoofd be-
teD Tolle behoort afgekeurd te worden. "'orden, mur dil genoemde waren jZ'enoeg II!, dill !leid ter leeo hebbKn, en II), die het beboe. lutlnjl' d lor den ht'er C Haupl Ik zou het met

])e beer J 0 J. Ooetbullea leide dAt allea iD het 81Jn hoop te ken oen fat men de 'V"t op v n door den "Bauarn. Verein" met elklllll ID dIen h8<lr eelIIIJII, wllre het dat het ons 1011 reddeD
werlr: m08lt gea&llid wordeD 0111 de £20,000 nit de ID OoIlUI' Generaal 100 béhaodeleo, en gal de ':o:"klOlf De omlet hedrMjZ't )300,000 tot 4{)(),OOO NlMr dllt delik Ik UI"t, want de behoefte dell land!
Kolonie Toor nAderhoud .. n Buotoland glllChnpt grollden op Wl&rop II)n klienten Ilcb 'l'er"Dtacbul· Mark (\'IIn £15,00\), tot £20,000) teQ'en eeD I' ou met hoe om !feld ID te vordereD en op welke
té m)gIlD. Ilaar de BA.utos door de Rljkareg,nog dilldeo dAt ill olet noeger IDel buu klAlftdn 'oor deo Intereet van "pct Voort. h )ort IIJt bet jZ'e wijze te krlJi!'en, mAAr hoe bet '"0 k ID 8taat gesteld
aan OD. oYer~emllllrt liJn, loDder een penoy Toor hun dali: w.reD lI.komeo. hied '!'Rn luike nreemglIIgen brand.en ba. om b ..taltng~n te kUDDen doen Gdld oDlbrllekt 008

onderhoad,moetén ill ooIrdoor 011. weder londer pen NAdat lilies weder iD orde " .. , WIlde de heer g.t-,erlekenDIl' ZIJ moete" ook Z Irj!'en voor goed .. en 18 ook m.t te kTlJjC"n I lt scblJnt do)r de plan.
peDny yoor hlln onderbood Afgellenn worden. HIJ Wolt tegen het plan eener rueu",e Ter"IJ'lng Ilu.r olltwlki:ehnll' d..r lon~n en docbteren YIIn DleDmakers met begrepen te wIrdeo, dan alleenhJk
ml de ,.oor :-" Eene deputatie TlJn IDYloedl'lJb het OOIDItAS.preKton, maar eeraL mOO!lt over de luk den boerenltand door het ~>t stRnd brtlnjCan VRr)wIn. door de Patriot, die ml)1I11 IDII ..D dA uk eD goed ver.
per!!OoeD at te 'l'aafdljlen, teil eInde de leden .. " het een Toorltelll'edun wnrdeo, eo d., heou Faller stelde teracholen ol \Vat de docbt.r .." betreft blijft mon ltaRt, dat de mO!nsch~D !lIet bijta.leo kllDn"n tenzIJ
Hooger Huil te 1'eraoekeo 0111de 2de ClAIIIale 1'&D voor le naar eeo geko .. n Oomlté te nr"'IJlen ID dIt Opllgt meeat noj!' meer In gpbreke dAn wat de daartoe geholpen VIIS hootJbell18tmg III niet het
de DiMQOUAtlll bill, looala door holt .IAjl'er Hal. D... rop begon de b.r Woii ~n .oort fIIO contra· IOnen aangllllt De beetaAod", ID8t"lhngen liJn 'feelal r!'Kte mldd,,1 In dez"n !I)d Protectie 18 een hulp-
ungebomen, niet te pueerea lie deputatie te be- pleIdOOI, te keou,lC geFeod8 dat ~e Wet In den .loof· Olet de gesehIkte ,o"r boerendocbterl Want 'foor ollddel, mR..,r Gouurnementsnoteo sIJn het W"16D-
.taan UIt de beenn P. D.M,

ba
l1
h
, J. W L RofIII""" pol lOU gun ala Oleo 10 hare bebllndehng verdagIDg dIlleD la het ,ol.trekt niet Doodijl pillno t~ kunneo ItJK." redmiddel \\ lj zien Ill~t nll ..en hond ..rden

Dt.o. de Wui en JaD BeIJen." Unaniellll&n,:fenotneo. bragt, eD bewerOlode dat de heataaade toestanden voor 'Pelen te knnneo d~n8eo en g~le"rd te hebhAn m"nschen b~nkroet ;l'MD, WftRr'fn.n IIOmmlgen lelfs
,Aan eeolge ledeo nn het Hooger eo het LftlCer deo Gemeenteraad onboadbaar waren, waDt wat er e"n lieep te draQ'en, m",,~ dat lIJ het ,"e v~r.lvnor ""n blljZ'atel, urndllt le Q'een geld hebben, d cb

Hllil die ter Yel1
l
aeriolf tegenwoordig WIlren ",erd ook gedaan werd, tel'ltond kre. lIIen epo lutlg lorgen boter mAken Irooken en wat dlIIIrtoe I dJulr komt ook de Regenllj!' naM h~t Parl"mect met

door deo ..oomtte, ae gelegenbeIdgegeTen de Opsre. proc .. &AD liJn hal•• door den Hgt.eur der M ....... behoor~, om !lmrt t; gaan, het hU18holldeD lee. een verloek om Yl'" honderd dUlIend pond eD ater •
komeoeD toe te epltelreo o,er de kweetiea die pu be· ecbPPlJ den Raad "'Dlfedaan. ren Wilt Ik hoop III dit De boerenstand moe hng, omdat le lI'een geld h~efl Er 18 d~ gehrek
handolId wareo Ue heer Btiganl .~Ide ,oor de Wet op DIeU", In SIJD eo bltJ,en ",at bl) altIjd le gewde8t, eo wel de aan geld aaa ali" k!lDten Moet~u de ba11U!t1nj!'b,>.

J>e Edele beeren Brown en Botb., leden '1'110deo Coallt6 Geoeraal te behaodelen, Yooral omdat er 100 ebrete dmjl:er der chrllteh)k SOCial" orde Tron den tal"rs weer geld opbrengen d!lD moet er geweld ge-
" •• Raad, dllch~n dat boeweilIJ eeo 'l'au j!'.. oel~n fllt'1 ameodementen op .het paPI.r .tood"o, dIe mea StAAl VADde IDlUllachapplJ en ,oor allee o,k TRn de brulkt word"D, wat tot niOlt.a aDders zal lelden dan
met de 'Il~erlnr ware6, het 't he'l yoor baa 100 bij de derde lellajl Diet beet kon boob&l1delen mon,,~chle en den troon" dil bevolklllQ' te rul.eren, .. aot !retaleD kuunen ze
lijn 00, dl&r de B4auto Irw .. tle Dog niet Yoor deo De heer Fuller Tood holt "erkeerd dat men de ollder d"", ometaodlgbed~n Illet, waDt w""r III h~t
RaAd_gewMlt,nltlhuDgnoe]eodaaronr oltk IIUIIrSOO laat bad Illogebragt, maar geloofde Ol"t ('1JOI?I),I~>~1),)~11)IJ1N'I'I'~: !"fld? He Stlln:iard &nk heeft het alles :leno.
drukkeII. dl' nkaa ala de aanbangtge aoden dllD door e"o g.. .;.~ I \. l' r... l'.. IJleC t.n weggesloteD eo bel~t ook z ,!fe de Kol"D1al~De beer A RobertloD, L. W.V., leide dat boewel !roieD Oomltá kondeo behaadeld worden. Toch wilde binken om te worken MMr werden er Gouveroe.
biJ nn bet beglD .oor de IeClJns"'et WIll gewtt'.t, hIJ I1JO YO<lntel ten gDDlt3 fall het amendement lWIJ 8TJU..LENONS !frET VERANTWooB.DBLIlX VOO. m..nlsnoten wtQ'egevlen daD

h
kOD link~~_bedhoe::: ,oor.

oUld.t de nrbnnker d .. betaal&, bl] meeode dat _en Stlf&Ot lotrelrkeo. DE GEVOETEN8 ONZER OOll.&BllPOlfD'KIfTKlIr l{lIa worden, Z )<)we vaa et vo .....kk II llenDg
LDa niet weer dul'llAO m08lt gun timmeren, .aar De h .. r Rhod .. w ... er op dat de heet wolf lNOKZOlfDEN 8TUKKEN JrOlIIlIl'D lf1la' TEP.UG GE. die dUlz.od~1l pond~n &JU kuoneD lre ~Il &an r.ute,

die laten IOOIIlad. air te DU beat .. t. HIJ drulrte ~eb naar bwa moesl en nle& weerom .on lI.,m8D, eo dat KI8CHT WORDEN -RBD.] en de belutlDgbetlll~r zou lO 8taat gesteld worden
.térk Ceaeo de m"Dnp,utie Wilt ait eD YertlOu'll'de het ee0llt" &rbkei waar men tegen kOll bebben Ter- 0111belallll+(én ~ d leD Dan prutectle er biJ, alltOok
dat h. Rooger RUI, die lOa uItgooijen. auderd IOU wordeD. WOl'Celter, 26sten JultJ, 1883 bUUIDIgIOjC, eD Ills dd R.geflng dt.ll nog beboefte

pe heer JotbMD Joobert L.W.V leide dat hIj, Oe Voonltter fled de laak uo bet Oomlté Gene- b..eft, .""" hoofdbelastll1g Lanllti dl~n weg lOll

hoewel .. n' geeD k'll'aad in eeae ICClJl1I1I'IIt Ifelleo tul te Tenfl)aen, en meo besloot h.,den dit Oomlté .Aan den Redakteur vn Ik "Zu.id Afnkaan" het l~"d llpoedlll "'eder kunnen ft )re8ren, mllar 8n.
hebbende, later tot d. OYertoilfÏolf wu gekomen Generaal té bOliden. Wurde Heer,-Er II een groot tekort In 'a land. d.r8 lAl h ..t spoedig te gFOtide !l'Mll en dan, ",atda
• die Diet --" werkte en bil er O-n had "'e· 'L. ••• , nleowe beluuogen TooritPsteld wekkeo alg.... d.n f Dao lal de .erdrukte hh" me kllon.D le.en• II""!'" ..... v.. BA8t1TOWaT XLAAIL ...... db ._ I \\ t

.~md. :Mm mOfillt febter .... l'ItaaD dal d. KolonIe meeoe ootevredenhPld Ieder roep' om rej!'t'f&Rrdij!'e dpr ~e verdrukkIDg on UItho U lIAr ~ 11)0 a
IOluie, extrabeludllgeD nleC Iron klaar komeD eo bet Nu mow.t'1I de amehdementen In de Buuto \Vet belIlIting , mur hoe dIll geToaden r Eenyoudlg dau gedaaD 1 0 .. urRrmde zlIl dail OJII zoo moeten
",bliek Ach m.arMn alle bilhjke bell,tlogen m08lt door het OouuW UeDerul «emukt, door bet Huta geooeg VerhOOIlt de lD'I'oerreg&eO die nU tien per doen ale de Inge.o~rde Europeanen IIIhier PIe DIet
onaenrerpeo. bIohlodeid worden. Zij gtog.o er lODder dllCUllle CdOt liJD tot 'fIJfueo en op andere goederell naar raIo IIl8t een TIjtUIg kuanpn lljdrlll lulleD dail hua bun.

De heer Aodri,. da Toit, L. W V., llllde dal In- door. een derde hooger, eD VljfhODderd dUllend poDdeD dellJ"e maar op bun rug w"t!~en draglIll eo pad langa
dien de ~ ..r RobeJ1a.J. wlJoboer Wttrel, hij weldra Do! derde I.. ing wird tbar.a .oorgeeteld, .n de sterhDjl liJn geTonden la dat r6jl'tnardlll: v Ja, nUr VrtJStAat of Trans",al gAAD om die tetena ook
1011 ait'I'ÏDdeo dal d" AeClJna eene liltige en onreg heer Wm. Ayldf Y~ nu of de ~el'1Dl kOD ..er· zeker ZAl bet deo handel Diet stremmen' V oor'lnlllr hehodttg te Tloden
ftlrdljfe wet il eo dat dIe belutinlf !!Ome _I d breo dAt er later, b,v. '1,11 oorlogatijd, DIet meer D18t I zal dat tenedenheld geveo 1 Jil, door hd Ik deak het Parlement moet de zaak erD8tl~
hjk door eleo - eo Diet door deo ..erbruiker be- tutgegneo 1011 behoe,en t, wor4,eu dan III de Wet ,ebeeie laod (koophedeo uItgelanderd) Het geeft oYerwegeo, hoe om ona te helpen, aaden 18 het

taál~;~;~je aan de. YoorJÏUer, 'DS., giDf '~~o18~taria leide dat meD niet meer Yer· gehJkertijd ook ::setle. d ~em~~,°U:R ~retll\Db<JYenltaande geschrneD te
mID ulteeD. pbgtiogeo 1011 h.bben dan ale er een oorlog ID roowe lenaar, hebben, In de Patnel, dllt u I Eogeland een Yraag

Natal uitbrak. Het Haie lOU III al dergelijke &akeo I JORS J JOUDIlaT IUIn het Ilo f Jkantoor mn ,-kere bank ge-

geraadpleegdI . JII~~d 'WordeD. EEN ONGEZALFDE OP DEN PREEKSTOEL daan 18 of de weateltJke wlJoboereo daD nog n1~'
Derde ell1llf... IQO dl"p bIJ hun In uJo om hUDne pllllltl:!en tI!

WIlT OP ~__ Juli k~open ZiedAAr, de klit loert op dot mUle Nu
De tweede .n.aapstad,3Osten j, 1~83 kanDen Wl) Il~U boe laat het.. Put op, Afn.

werd Toorgeeteld .Aan der, RpdaJdl'llT kan ers De EUMpé<ebe kat wd one hespnni(en
le aanprltoll ale alle MiJnheer,-In1ien er eene Wet der Kerk beswt, om onl8 plaatsen, om 008 Jl""d, OlD one bloed.
Wet Tllr.. nljf6Dde ongeordende predilteT8 verbiedende den kali sel t( IllIrland eo IndIe III nog met lleDoe:l, Alnka ilioet
bepahngen daa kOll be8tiJgen, hoe komt het dan, dat Jemand dIe noch I ..r ook !log IIIID LIlnds",d~r! Jte nog Mflli ... n.
en WlJ&lg'n. predtk,mt, noch een qeorrb,.de 18, gtsteren a\ ond III '!Che hefde hebben, waakt, anden liJD WIJ er &>lD
Wet, op de de aandacht ne&tgeode, de Holla.ndsche Kerk tt- Groellepunt op den kamd I Er II 1I1'00t Q'"ur lJ" netten Tan bet en b-drog
'Iu. op_ aekere YIUI deo drankYerkoop werd toegelaten of 1" nu8'.!Chien die \\ et rud %1." .terk geepaDoen om 008 te 'l'BDjl'eD lAndna->
1&11 NatureUeo woonachtig, op de YlW toepassmg op eeuen .Angl(J-I.trorllt't i Gaam£- ders, mukt plaonen And"r. 18 hOlt le laaL
mepliJkhlid om fateDl te laten UIODgtllulr. kreeg ik van de Groenepuntache autoriteitelI hier- Een westeh)k" boer,
keo floor d. ftD tw" derdeo der beyol- op anO\"oord. P. J.

een 4erde Yoo1'MIl Dieuw_ti Ilieawt ....

MOEDWIL.
lf mt dM lUcla1dMlr MIl J~ "Zuid AfriktJtm"
MI)nb-er._ Vr08iZ'f'r werd er m het}JII\rhJkacb nn~

ran hMt Z A Hulpbijbelg- ..noolach"p altijd verme
dkt Mr dIP zoov""IIl~lroUelrt.l'erd hlld, Mr. dill 1')0'
,eel en MUI die 10 l"f\e! ID het laatste }lIarvenlag
heefttl ..~"rtalt!reehlf\r lleZ'l1ld dllt .oor .lf,. de Heer,
I'oor Mr. M"l, en voor Mw Jonj!'t)af In de plaa~
k .... m Dit is D1~1meer dan r"lI't ID een hollandse,
v..rall\jZ'behoort het ook zo' M... r wAt jZ'eb.ort ru
III de IlIltate Chr,",," geeft Ill! Nf!l'thhllg ook een
'l'eralag 'fIO gekollekteerde zelden 'foor de leodlDjl',
en la,waarliJk, dAAr komt hl) weer met IIJO M,. ,.v;ci.
en M,., 'foor den dag NAtuurlijk heeft Ds I
Q'pefjl'erd dst er r ..eds n08jler .al\nmerlrinl1: op 1I'e-
mAAkt 18 en doet hl) zlIlka met moedwiJ Of lOU IIIJ
Ilch nrheelden dat hIJ door ,ulIre klelog_t.1lheld
da laak bevoordeelt f

GKKN MInD,
---- t

DE POTLOUDMIJN
Robertsoe, Julij 25, 1883.

Ami tkra RedaJ.tw,. t>mt " de Zwel AfrIkaan "
Wu.rd .. Il...,r J dJtear,-Sta mil toe door middel

'An u'" blad het" orc.etasche NIMl.w,uild bekend te
mllken dat de Potloodmijn 'fIn den heer Muller DIet
In het dlatfllrt TIln \\. ore-ster maar 'fAD RobeJteon IS

L1nj!'vlel IS II_cbte omtrent ander half uur NlleD8
oan Robertson "a meer dan drie uren van Worcester,
De firma die de luk heeft opgenomen 18 DIet VRO
\\ ore-ster maar 'fan de 1\""J>8tad, die een 'fertejleo·
woordiller nllar Eegelan i he~ft g~lOnden om een
.. company" tot 8tao(' te brenjZ'~n 0., heer Muller
18 , ..le ",ren l'en lo .. oner 'fan one dorp jrIlwee8t en de
"l1'ent die hIJ gebralkt heeft ID sijne onderhandehn,;
met b '.I!njl'emelde firma I' ook van Roberteon \\ lj
w.nschtll d ..n R'rxitsteu voorspoed IIIn onse \\ or-
o-etersch .. good miJnen, mlUlr WIJ hebbea meer .~r;;
trouwen III den jZ'o~deDUIUIIlIl ,an onze " Plumbazo
mIJ" ..n, want "IJ lI'eloor"n dat het ,roud In de nabiJ-
heid 'ran Worcester lIe'fondt'n tot hiertoe met be-
taald beeft en met bet"l.n lAl Indien WIJ dwalén
lullen WI) t~regtwlJllDIl AAnnemen

Ik ben,

ZULULAND.

DE A.ANV AL OP ULUNDI.-PIETERMAlUTZBURG, 27 JULU -De cor-
rospondent van de Ttmn of Natal, achriJvende van
Ulundi op den tlaten Ju1ij, zegt :-" Toen ik te 8
, ID breslr:fut 1IAIl\ ~ ii een groote magt
(he V1UI L1undi uitging en dacht ik dat mj gingen
jllg{'n maar binnen een lrwartier sag ik de regt.
menten ten oosten van mUDdi YerSp1'Il1d. Dit was
m r spoedig toegegaan. DaarOP begonnen de
mannen ~~ te loopen JWlI' de plelt van den
Koning ZiJ pgen de knal niet bmnen
maar liepen verder naar het doorn-land, dat gele-
gen l~ ten I1lldeo en ten westen van mundi, en
naar den ",eg naar de BesezTe. Vervolgene ~
.. Il d.8t des Koninga kraal_ braQd 'Wal, de hutten
aan den regterbaDd nR deo hoofdingang waren
h..t !'ent a&ngeIItobil. Het eerste nIeUWlI dat ona
VIUl het gehemde .. OOIe kwam was door zen.
dmg.)ongens bebOOreDde _ Dr. Oftebro, die
hmnen weuuge mijlen MD <Jete_yo'. plek woont.
ZIJ kwamen naar mu.. loopea en lIIIiden dat
bet Umbepna volk .... dat Cetewayo'. leger
had 8.&Ilgevallen. DH allea .... aoo O1lverwacht
dRt WIJ het ruet geJOCmm koadeD. WIJ bevonden
echter dat het .._...... Ullibepua 1eaer mOMt
gt><htrende den DIIOOhi ftIl de Zwarte fjm~lOOll
,leorgeiromen en uWjmundi s-rriveerd mjn voor
dar ZIJ door Oetewayoe 1I'IIClhten werden O1ltdelrt.
ot tegenstand die aebodaD werd moet zeer swak
gl"weest m]n. • kon geen half alD' Terl<>apen
ZIJn van af dee tiid dat de wp! \'lUl Ulundi
vertroIr: tot dat ill ar wéder yoorbij Ylu~
te naar het doorn-land en mun<ti met het omlig-
gt'lld land aan brad gestoken werd. Umfana-
wendhlela en ZlJU volk: siJIl ua- dese plaata
gevlugt om belchennmg te melten van den
Bnt8cnen Reaieient, die beloofd beeft lijn beat te
doen hen te t-lhermen. Een der et .Jten die aan.
Ir:wamen ''Wal 8uJama, die gno1gd weru door Meutu,
Cete_yoe half-broeder Ueibepu l~ II nog
aan het achtervolgen en zal 1I'IIal1IChiJnliJIr: den
gebeelen dag de vl~ achterna letten. Er ta
weuug twijfel dat "hij het heele ~d zal overloo-
pen Wij hoorden weuug 1JObieten, bi]na de
geheele alagting werd met de _ga&! aangengt.
Het waseen met te'f'eraebm 8ChOUWlJ>el De heu vela
mIJlen yer W1Il'tlI1 bedekt met T1ugtenden en vervol-
ger&. Br.... pen tuMchenrwmte tnsachen de
vlogtenden en hunne '1'1janden, ft waren allen
verwvd door eIboder De8 Konmga knal werd
hee eerst aan brand gestoken. Het VUlD' ve::tlpreld-
de mch lBel en geheel mundi was spoedig Un
groote vlam. De heer Fynn. de lhitA!che Rui-
dene, ned het volk dat hier 1nram aan om te
blijven mmch etil te boud8ll, ~nde dat er geen
gevaar .... dat Umbepu zich mewhen bemoei]en zou
tennJI se nabij hem waren Kort na het gevecht
mgen we Mazwa l'n nog een man hier te p&8.rd
voorbiJ nJden, blijkbaar op weg naar hun etgen
kraal, DabiJ Obama land. Drie honderd van Usibe-
pua en Ohama volk kwamen bIDDen 600 treden van
deze plaat& Drie van het getal. kwamen hier
Toen uj zagen WIe er waren deden ZlJ meta, maar
pgen etil weer weg om naar voedeel te zoeken.
De kralen die D] namen moeten behoord helJben aan
Umfanawendhlela, die SIJn plek heeft kort aan den
kant van hee eJagtveid waar m 1880 de EnRelschen
Cetewayolleger op de vlagt joepl. J. Eaeraley,
Jnnlor, kwam hier met een DoOdaChap van Usillepu Z.tnrdag Il. werd te Btelleoboteh HO Te~dennll
aan om te zegen dat Ullibepu ~t hai Um- ""houdoID, bel ..gd door d. pluteehJke ledeo der
fanawendhlela te melden wat hij \'lUl plan was te Wetgneode VergadenDjl ollllleh met honae ii...,n
doen, maar geen ~ naar 6em toe had te onderhoudeo OT., de IICCÏJoUw..u.. De opkomst
• unnen kri]sen en dat het pYeCht van heden een WII8 ni.l 100 poot ale mell had Yerwllcht, wd .oor.
WTaaknemmg was over den aanval op den Heien l18.ell)k 1&11 heS ong1lJl8&ip weder li WIjt •• WIll
rlezer door Cetewsyo m Ueibepue diatlikt sedaan. Onder de OJ'I'8!0meD.D wareo, behai.., de b,.reo J.
Eenige gewonde mannen zipt Jredunmde den dag H.Holme,r en PA M,b.rgb, ook deheeren iD. TOit,
l18.I1gekomen en DjD vriendelijk nrp!eegd door J Jooben IIn RobertIon eo de edele heereIII .M L.
Dr oftebro. Niete kan nu van hier gesten worden Neethlmg, BroWD en Botha.
dan het brandend l'n rookend laud ten lrulden en He heer Palll M,burgh werd tot foo.itter lI'e.
Iwdweeten. Ik heb _PM gehoord dat men <Jete.. kOSIID, die Mide dat de nrgaderiog soo onterwlCht
wayo gemen had UndiDi Yedatende van den lrulde- w .. beJercl clac weinigen er leta van wiat4m. Het
1i]lr:eD Ir:ant ve~ door de metajee van de d.,.l d.r Yerpdmng w .. nm de motJe no deo heer
KonmgliJke huialioudiIJg en verdW'lJI ende m het Fuller te bebrelreD, die ten doel had om d~ .cell"'
doem-land toen de UDpl de kraal verliet. te doeo herlneD Het GoanrnemeoC ~d geld

3 nm.-Br II zooeven berigt ontvangen dat ooodill', dat .. tuurlijk door beluting m08lt ",Ton den
ruen Cetewayo gewond liggende had sevonden en wordeD, lDUir u, het h-Wen YID Dl@Uwe bel+atlnjlen
d.8t demeeeten van II]De ~Ite hoofdlieden lDOCIIt IDeO 1O!r0 da~ .eo IlCIbjkdralrkellde op-
k> Gndini gedood ZIJD. legde. De IIDCl)D8drulrte op .I.ebtl Ho Id,aue der

-4 n m -Een jOJl8ell die biJ Oranta wagen voor- be,ollinlf en wu dill atkeurf'n.wlAJ'dljl'. D_ ACCI)III
looper was, lB aangekomen en &egt dat no YrOeJI'er had de Illertteorigate lt.Tolgen ~h.d en
een aantal van Cetewayoe voljrelingen ilie zich een me~ benkroecen terooraukt. N. nOif
onder ZIJD WageD4 kwamen venchuilén daar door eenipo. tijd in deDielfdeD sin JélProkeo te bebben,
tTIIlbepu gedood werden. ZiJ spaarden hem toen lIOOCHfrded. '1'OOniuer de unwelipn alt 'ID TnJ
hiJ zeJde dat hi] lI8D den bJaDlt:en man behoorde. haa ,.~D over de auk uit te 'Phken.
Allee op den waseo werd genomen maar later n. edele Iall'r Neethliog m_ode dat hoew~ er ID
weder terug gegeven. de adYer&lltde der nrpdenog alleeo .ao cle .cciJD8-

10 n.m.-Br i8 PM een mboor1ing aangekomen Ilweeue mellUor 'tril gem .. lrt, mIlD ook &Ddere
met een knaap die de zoon van UndabUu, den oadenrerpen ala de BUatokwHtie, haielNjlut1ng,
neef van Cetewayo, ta , hiJ geeft de ~lgende be- IDS, lOU hnDeo beeprelreo. ,
~ :-Cetewayo ta dood, JElJude hij semen door De lalef Hotme"" L. W.V., merkte op clatLde Ter-
....... een van UmfanaWllJldhlelanolk (er ta pen radering cloo. hem eo Ii)n call., den heer M,.burgh,
tWIjfel dat dit berigt DIet geheel en al waar ta). Hil ~legd wu 01b deo IIDClJDIte be.preken,alaar .. atG ur·
werd ~ m bee doorn-land. ten K1Uden van lilk 1l0DdeD.r ook aocIere dingeIl bebaudald "orden.
Undiai. Brwanm. vele lijken om hem De ~I~ De heet Mr"rgh olm o. hH woord en nide, dae
gende hoofdlieden wordeD aI. dood opgegeven.- .eo eageolijk DOlfniet 'Il'ÏIC wat er iD het lOot I., MeD
B.aiana, 8ebtwayo, CJUngwaye, BlllUla en Birayo. bad Fullen yooratel (felien ( .... r'l'&Oeea alaehlift
Ulibepu heeft voor den Daeht mJn kamp 111 een tel cafel .... ) 1.0 dit ..ormd.lae' }MIoSter beepreking.
Tall Umlanawendhlela.s ~ ~~ Oham'8 ] le Regeno, laad, 0111 hur flnaOCleel tekoR te delrken,
rnlUl8chappen met al het vee- -en bokken door weuw. beJUllDjleO opgelegd, waarmNe het lIobhelr
hunne magten buit gemaakt, mjll __sebmpeerd m enowel oi. tenedeo WIl. Nu w.. d. heei FIllIer
Umfanawendhlelae hooldbul, JIIt:alumbeti. De oJltfllroepeD OlD IlJD moti. omtrent deo acei,Pat .oor
dood van den KOJUn&' ta met bepaald beveetigd, te .telIeD, eo cIaaro'll hadden SI), Ipreker en de heer
daar bet lijk nog met sev<mden il, maar WIj _ten Hofmeyr, het goed.. Ktdacht om de kIe .. ,. te
d.8t hij ernstig gewond is. raadplegen. HIJ Wta' Diet wal te doen e~urolD

JuliJ 22.-fn hiJn& alle ~ van het land yerlangd. bl)'nbchllolfllO YaD h~ publiek Vriedeo
lI)n de lt:ralen Uitgebrand. Rr Já een boodschap JII&f b.d hiJ eeD mobe ID het Hwa Yoo brag&.
VlUl Gmbepu gekomen seggende dat hij aan het Toen ... hij in de mloderhdid ft hij had IIch aan
komen ta om Fynn te men. HIj IIITJveerde om- cle minde,h.ld ollderworpeo. Steede wu hl) &efiaa den
~nt twsalf uur, venegeld ftll Ec:kcnley en Darke IICCIJIIIIgelrao' gt"_l en dat. wu hl] no~ •. He&
en een lijfwacht VaD mjn ~Ik. UQDepU maakte OollYern8lDlnt 1I'llde de kwe_etJ. nu leer JDiIO'. aan
up IlllJ den indruk ftD een man YU YaItCm geeet 4_ wiJDboer YOOntelle.. Iemaod n1I de ReCenDp
te ZIJn. Hi] PI ala redenen voor den sedanen aan- ..,uj (hij wilde palllmen nDelDl1l) trU 'DIAn,.
val op dat hij vwpligt was mlb te doeu wesens llij hem pkomeo ~ had gelegd: ,," Nu leutLer de.
ontvangen berigt dat llndini's Btrijdmagten die WIJDbeHr .. a fQr&ItiD yoor de deur. En w .. ~o be-
Tall tTmyam&, \'an Bambana en "an EIomltele o'ver- Ronel dit' WtJ iD _ beJ~og 1'an 21•.op de~ wilD-
eengelr:omen waren &!Ch op den 0]> desen nacht ~l· atok,3a. op u.,.Yotrde materialeo,W'I&l1Ut branjlewl)O
gffiden daa' te YereenJgen en ZlJIl land binnen te ,..atookC word, .~ lo.. op ioge'c.erd81l hren4~'"Jn.
V&llt'n met1.et doel om hem te verniet:ipn. UIIl- BIJ W daarop Diet geatt~,!oof!l1llU1' -YOUil;i. ge-
bepu beloofde mJn beat te aullen doen om mjne .. da&, IlYOl'IDI ~ opl~ 111&';II .preken, hjJ eem
lIl&Zl8Chappen te beletten vrotnnm en kiDdei'en pYOllea we"" wilde 1I)H1' Duosra.
te Tennoorden hebbende de lhitache Beeident De Iaeer Ohriltiaaa Bail''' ... Ide 'oor
aangetoond dat' '1'1jf van de koniqlijke huiehoU=- w.uDfJ blijYeo lOa JOOaIImj .u.
ding en lUldtn aan Umfan&wendhJélá behoorende. DeEdel. ..., N.. ,lIliDg Y&rla.ald~ dM
vrouwen en kinderen lr8dood waren door IOldaten ftB dl. WeqreYeDcleD Read (ook hiJ
(d w z et!IUP van Ohams die met U libepu amen ..... eo nOllDllo) waar IDIIn :;,er 100
~trt>den). Umhepu l"el'tzok toen 'f'eJ'der, pande -JD' ...., naar em re.:nml~D
om Um7UD&DA _ te vallen, die men veroDder- had: II WIS d.uk
I<tclt t1llillc:hen bier en de Zwarte Um~looei- nD Be. op eeD P:iloa bl'&lIlClII'1rI

nVlt'!' te liJn. Het 8"00ht werd UD8ChOUWd door eo wij IlelelUea deo W&l&la~1ID Dntillp~tWlJD

1Il~'ChtaVIer blanken van hier eD drie die Ulllbepua lOe.. lOU dit Diee yoordeellg SlJD 1'~
leger ~den,- Pyun. BrifllCh resident van p" De Kamer UIl Koophudel, dl.
Tebro:nay en aelf JIl de eeme inataDtie· goede nieod YIUI eleo boer
Ec~ley D!;ke en JtlcAliater 111 de tweede. Ai eo wia JecleD your liet
d(' mfo~tie die WIJ van Umbepu konden mj- er
gl'Il met bettelWng tot Cetewayo lt dat twee
ZIjner manaclaappen lI8iden ....... ~en DaIIr
~o pw~ en hem erneáig 111 .de dij
~wond' te hebben, een ..... een sroote wond:.
;[gq auIIIibepQ went beDat Mld Jaij lWa

TRANSVAAL. U Ede dienst wIllige dienaar,
\\' AARHUD IN LUFDI!:

NEWCASTLE, 30 JULI1 -De Tnmsvaalschc
Volksraad Iteeft besloten, dat de stamj van :Mam-
poor en Mapoch zal opgenwnd en bij boeren m
~n Staat m een of meer familiëd mgeboekt
worden.

VEl( TER STA nl.

Dingeclag IDOlpO (24 deser) yroelf ~wamen de
nitWiteo Tau aU.kaDt30 ID. Woenad&lt eo Donder-
dag lYoltd warea de geheele gemeente en Tele
neemdeliollCln vu elden ... ngekomeo. Vt;Jda,: mor.
Ifen om balf leh~ our kwameo d. n)tllllen biJ el-
kander lan den w .. ttohJken kant '1'10 het I dorp. Jo:'
wareo 46 rijtuIgen buiteD de man oen te paard. De
stoet gtag Toorwaarta tot omtreDt dne k!wAArt uur
,er, toeo mijD !Je. P.pler notmoette. AI de "J'u"'8n
werdeo daarop laop den weg geechurs aa De
Pepler twee iadfellen ... nlfebodeo, eeD ... 0 den
Kelkeraad eo de- ,emeente en de aodeN TAn de
MooIClplllt3h. Nadat Ds. SnymBD eell hartehJk
"'oord ,au wellrom had g"splOk"n, ant",oordde I II
Pepier leer geput op elk adret in bet IblJlOllder
VenolpDl keerde de ltoet weer Daar 1'eo&entld
terug en ID het dorp ontmoetten de !rim.eren De
Pepl.r mol' eeD adIU en eeo h"rtellJk wloord Tan
welkom, waarn. II) hem toeaollgeD P •• 146
In deo DllCDlddag werd er eeo buur geboudeII,
die goed ,.Id opbragt. Een bmel bragl' £25 op.
Zatard.jl mor,ell werd D•. Pepler loge~nd door
Ui. Ohner, AlheIt en AlbeRyn. De. Ollper bleld
de b~'eeti"lII!lrede. Er WUDlet eellder ol~noodljl'de
nngabroeder. o~lromen, bebahe de bonsaleot,
die er IIJIl mOfOlt, Inden wa. bIJ ook mleeclhl.o weg-
gebIeTeo. MOOI]" belaogetelliolf yoorw .. r! II dl,
volgoIDI de brkwetten P .la dit een yoorbtteld Toor
- armeD )ODjlllO pr8GllraDt' Hadden Dl Oh ner
en Alhtolt ook 100 weinig belaog geat.IJ, din WU de
conaulent Illeeo gewee.t. BIJ de lD~enlnjl te
Stéynsbol'Jl' ""n De. Albert1n WAl toch II1II0 nogl-
bro.der Mln ,eDOf'g. Ale de geeatel'ren 100
",eilllil bellany .tellen, ....et moet er dan VAD de
.. ereldbJkeo wordeo P Zal de B,node dao \tllet WIlt
kljkeo lIur den Bunrendorpechen Ring <heo bJ.j'
IOnder nieuw. , nld droog j vee m"lfer, jlel J
sehaanch, boeren beginnen han boedela, oy~r te
gev~o dat bet eeD naarheId 18. Vee goe4koop en
oegOUe duur.

OOK A.L,\'1)EELHOl'DEB.

DE :-lIEU \\ E BELASTINGEN

20 JuIIJ, 1883

STELLENBOSCH
PUBLIEKE VERGADF.RING

DE AOOIJNSKWESTlE

-0. echtgellooteil LiIfOUX, die .. n bIoemkw ... rij
h.~ '- JoinruIetle·Pout, ia het deptU'&emeut4er
SeiDe, lijn door Iaun bloemen yermoord. Na lIeC
adddegDllal in hu toio wandeleode! ,oiOhei wel Wit
frijch ,iddend., ~ea Iii de aure IlInu.n, ea .. itelI
Ilf;h clur neder. Qngelukkig begingen siJ de 00-
YQO~h.id, In te .Iapea. .. Morgana YODd de
hlinier beid eD doocf ID hun .. tel&.



AAN BET STRAND. di. ila lIUl' Amerib -.oert.
--- lIIOjle word.... ,Te. :aegeu,
Somenet Weet Sttaod, voor Zuid AJrika.

~!i ~Glij 1883. JbllK8WK.-De clauikale
Á_ tha IUtltzltCJI,. ~.d. Ben. Kerlr lijn in de

Mijilheer,- Weea 100 goed de .olgude nll4f8l1 en den. op die n!pelmnlen
amwoorclen u plaataen :_ sen voor de cluaikale en .. "" ..i,it!il.le

Wl&I'OIDw .. er iD eien Iuw&eDtijd 100eenopspraak in den regel, de .oon:tellea der, ,0'"' d. .. VillageMAllagem.otAct"aa .. hetStraJld.Plfgenomen.SehooDhiereabeta«hiea.al!
Wel omdat alleo, ja Ironom, alleo, er op tegeo Kuyper, in de Bwtmt, om lich' onth9ucJlID .a~

wareD, ft meenden dat he' een oOfejftnardJge lAAk de 8temmiog 'foor die besturen gévolJrd ie. hebben
WY, OlD0' 100 eea wij.. er aan te komen eo op oieuw de orthodox8n toch geen plaate ~ de ~luIibl. be~
~ ... _ _._ • d 'jd sturen vedoren, maar w.l een flUIte. gewonneIL

... WOlNU lil eH gedrukte ti en. lo de claasia FlIUJelrer Itonden de .temmen gelijk;
M.. hoe komt het ClaD dat er (l'olgeDiadvertentie) .. te"eD 44,. eD moeat bet lot Iwl..lil8flD, met del.eQeo tepa 19 er .•óór .-temd bebOen, op de .. ,,ado-"" " ""1"'.

derillJ' .an Zatardag 1 aialajf dat. de kandidateD der qrtbodQxen •• i::~.
Wel dat moet ik u daidelijk maken. Dep:enen die hellen, IOOw81 iD het cluák .... ale pro yin

Da er l'66r .temden, lijn alleD Irl.urongen, die in de Irerkbeltaur. Hierdoor Julien d.iortbodoxeJI ',.,ee
eerate twee jaml nl", ce be&al.n bebben, .n terwijl plaalHD wioDen iD de Synode. \ID de clalIIie Rot-
.jj .. lijk ... , geloo1'en dat er Da verloop 'IUI twee lerdlm 'Werd U.. F. t.ion Cachelj .met il .temmell
jareD pao. Boar.i meer aal betteaD, kunnen lij gemak- tejlecJ 26, die ep den aftrecJ~en De., Viok.
Wjk da teugele die lij in banden bohen,ln haDden· (liberaal) werdeD uitge1lragt, bij ieeme .rije .&em·
hoadu, en .. «eo op d. verpclerinr: .. Jalle het mill! tot ,PraNe' 'fID het clulUiaal heetuur gOGo
clurom ge,,.., IOnder een pabo.ke nrg.d.rill't er leo, eD VleIen ook de AIld.re "Doeminge" met
over te beroer,n, DU lrant julle ut mlAr houd.n. _ een of twee uiUonderiDg8D in reJ!af0rlDeerden geest
Dit il lee1ij ,mur dat komt 1'IIn publieke IIlreD te ait. In de cleui. AID.terdam ".rd Ilechte door
beeliaIeD in printe bijeeokometen. :Nu moet het ook OOIl81'eer de helft der unwe.lgei leden gee&emd.
Wijuo, nieUereostaande d.t alleo, I6lfs dil'genen die Van onde,*:beidene cl_n il d; aitaJag der Item,

er .6ór geteelrend hadden, in de petitie IAn het Gou- mi~o!~f ~:e~~!::r~'am ale te t.otterdam hebbel!
'81'DemeDt, van welke"o de .oonitter op onse po
puWieke l'8rgaderioll' wae, hllD but dedeo om bet een aantAlledeo laten aante~ken~n dRt lij geen
weder nnietigd te krijgen. ZOO gaat het j maar bet IIdvi@s souden uitbrengen OY8~ 'eenig synodaal
ild. ,00l.tel, ,oor de vel'Jladflrinl1. Etrltenl, oui prinei-

WAARHEID, pieale redenen, en ook omdat d.! Synode lich'toch
--------- niet etO'lrt aan de ad.iezen der c!l_iwKle v~rllade-

ringen, Voorts il er mt't m..erd'rbOlid 'ltn Item-
men door de clAlSia Amsterdam I eene commil8ie
benoemd, bestaande uit fen pt!dikllnt, IJa. Ván
Sehel ven, en een ouderling, Dr. fiaijp.r, "pm de

Mijnheer,- Voor een tijd l1eleden Wil " in onse cl1l8!lia ot' hRAr eerst,olgende IlImll1lko!J'et te dieDIID
B. B. Vereenil1inll een 'foorste! ter .prns omtrent WBO lIdnes over de .raag: Wat ~ de kw"" vort De St.ndaarda lijn vaD Roek- en'''-JJzer ..olgllns eeu geheel ni.a. prinCipe lomaakt. lJe Standaard
Jaeeren en dienstboden. liet voorat81 Wil: wat Iku al""';, kan en lWaoort gedantl te tDorden~ om tU il punti!! :.. n éen kaut en wordt twe,:vod ill ~ flI'aad gedreveD, lOOdat d~.elve seer ,aat .t .. t. In plaau
heeren !ruDDeD doen om de dienstboden te 1'8rbetcren. corrtlJH1Rtlenti. liner kwktm te ~ nUUII op ge- d.t er een rond Kat iu het IJ1..,. Kell.gell ia en hetlJ'rerJr ... d daardoor getrbkken wordt,w ....rdoor er nel
Er werdeo vele plannen 'au de hand p:l'lleT8n, mR~r ffl-.chappelijfu belijdenil_ vlm dlf1l On, door God werk en ferach.idene handen verei,cot worden 0111deu Standaard regt op I~ bouden, i, b ..t K.t er doorga-
lij wareR niet doeltreffend genoe~. Daarop seide een in Zijn Woord geopenbaard. WdarhBid." En be· II&'ten ale een Ipleet, Zooall uit de te~keuillK blijkt, Zood3t de Streng of de IDraad eell1'oadig b~boeft a'"e-
der lelies dat !rij dacbt dat de Regering sich met Doemde de clAlais Rotterdllm eene andere commis- woaden t:e worden lot de leDllt~, die men op het tertein noodig hefft. wurg a dele op lijn pl •• ts gelegd en
heD moest bemOPijen en loodanige hWlje8 moe8t laten lie, bto8U1l1nde uit Vi. F. Lion Cai:hel, De Wilde en .afta~trokken wordt. Wallnee- nu deldraad j!oed ge.panllen it, wordt hij op zijn plaat. genouden door een
maken ale goedkoop lau de dienatbodetl kooden rer- MalcomeliD8, benl!vena drie olldeirliDgeu, om: II te sleutel of wig, welke f!\St wordt lIe.lalfl'n. wnardoQt de Uraad niet alleen vqlkomeu ~e8pao!1en wordt ge-
hl!,urd worden, opdat dUeD VRn !loede huiav-e- ondersoeken : a) in boeverre de t.genwoordigl! 8y- houden, m ... r ook de 'Standaard blijft op deze wij •• vrij en ~.heel regtop:.taan eu kan niet .. erechoven
l'e.ting ,oo,rlieo kondeo worden, en dan een persoon nodale organi8l\tie als bindend iDotlt worden be- worden door bet wee, dat er zich telf"" aauschauet.
auateJle!,. die toelig~. oyer hen. houden en zien sebouwd ; en b) ,00rs~lll'n, te i formuleran, ten Er zijn aan dit stelsel nOg audere groot, voordem verbondeo. Er iJJ geen gevaar voor het breken der
III dat ZIJ een la~hJk leven leiden en hun huur einde de clRl8ie te dienen "I~advies, hoe d~ voel8tukken, beuij bij bet vervoer,. betlij bij bet vastmaken, eu alle materi .. len kunoen in veel kleinur
opbrengen. Ik fin.d dit goed. ~Ilit zal ,medewerken I regtring en d8 orgRnisatie. der ,",!elorme"rde ker- bestek worden verpakt, t~rwijl de Standaards 'IIIId if,wkw zijn daD de platte IJzeren Stend.ard., die v.el
om one .an goede dum"bo~~n te l'OOrll~n;. maar Ik I ken dezer .. ll\~den weder In we~lg~o toeatand te Krooter gewigt hebben.
~~Ir er beboo:t nog ......1bIJ. De ondelfiDdlD1l b~elt brengen 11.ln. l lJe Staudards r.ijn Il x lt x t, qp vier yards van elkaar ~pla.tlt,.en de Dread ie de beate G~gal ...
ml) getoond dat o~le Hott~ntotlen en bMIaard Jon· Op di~ clAeaikale ,ergaderingen, waar over de nileerde Kabel IJ&erdr8ld. 4 of Ó m~al gevlocht611 I ,de toplijn hetA d. di~Le nn No. 4; de oodeutt
g:.118aan h~t ~ermlnderen In plaatl Y8~. vermeerderen ,oorstellen der Synode min of uieer uitvoerig be· Oraden hebben die nn No. 6, De bovengenoemde Omheining ie de bNte I!'n de doelmatigate dil! tot "09 toe
~IJD, en dIt IS '00",1 t?~ te achrlJVIln aan bun rII"dtlllUljl'd is, lijn die "ooratellen .. eestal '!'erworpen. i. ing~d, en dalr alles op !lijn eigen fabri.k g.maallt is, kao de maker d,o D ..aad:en t.oebehooren !.ellen
l~~fde .oor drllnk. All II) hll.n loon ont""::l!'en g"an I.I.et 'oolltel der Synode om de g,enlen der burger. buit""!It'1OOC1nlape prijzen te koop .. nbevelen. '
III ten eerste Daar de kantten, en al. IJ] daD. nog hJke Ilemeenten te,ell8 IIftn te 'lemen, alsgrenl@D Voor prij Wil cirkulaireB en katalogussen doe men aanzoek bij
Ileld overhouden naaF den winkel, eD ala .iJ iets voor de kerk ..lijke, vindt weinig biival. En minder T 'J SI'V~Y Add 1 .......ftt Ir _.2 Fle' ."'ftt P rt Eliz beth
koo,..~,dan . il het gewoonl.ijk ~~et be! noodigate. nog het bernieuwde voo1ltel der Synode om de ge, ." .uu:., er ~YD~_, . aa~t~, en ,~ff8w-, 0 .. a .
AI. IJ) te bUJIlromen, dan IJjn 11) meuigmaal nop: m.enten te splitsen in zoovele andere gemeenten Bil Eenlg bgent voor lOBI' SHAll' 10 ZUid Afrika '0 In Wlenl Maga11lo mooa~ra kunD.n beligtilId worlitJ).
beboefliger dan 'Oordat lij bun jl'eld ont,inp:8n eD er "rigtiogen " zijn die dat b.!feeren.
door b1lll liefde ,oor den dl'Rnk lijn lij gewoonlijk Hi~rop wordt wel bij vernieuwing aanlledrongen
.I,e~ lf8kleed. .' . .. door de modernen ~ie DUvoor lic~ zouden begeeren

ZIJ bebben BIecht beddegoed, II]n dlkwlJl1 aaD wat men Dog 20 Jaren geleden DIet beslistheid deli
rrgen ~D Iron~~ blootgesteld ..n d~~ nog vatbaar 'oor orthodoxen lOU geweigerd h~hltn.. De HerL'orming,
de ~~Jlg. Zi] atenen I!'ewoonh)k eeD Vloep:en en het ol'fllU\n der modernen, dringt ~op aan dat Art. Il
ODtijdtgea dood, en "la h.t DIet kan. nrholpen VIln het All(emeen RtlllemeDt ,(~w de handlr.aving
worden dan Ilte~t dele IOOrt Il.heel Illt. Vej!'e- der l'eJ' der-ikrv. Kwk) ge8eb~pt worde. Dan lal
n~mde kllll8en lIJn g"",oonh]k d~ bekwaamste a~- die kerk "als ~da~ig geen J(eformuleerde l>elijde-
beldere en ,:"orden gewoonliJk 'oor vo!!rbe nis ~ meer bezitt~ en z)llMD lil" die mpeaen Ban
ete.o, wI,endnJvera en wliterl~lder" en voor BI luik eene belijdenisken--tleboefte te hebben hAAr die-
het voornll.mlte werk .Ilcbruikt. Zij !ijn ,~r neD op te rigt~n. Evert "I. biDQen de plaainlijke
al~ bekw ... m, maar . ~I] ~.unDen. hun geld. Diet Ilemeenten voljlens bet Synodale v;oorstel gemeenten
butJ~t:t'n en Ik beb beD. dlkwl]le beJRIB!Derd, ZIeDde zullen kunnen vormen, welke dien "allm weer mog",n
hOll 1.1] ~II!'Iwaar verdIend loon vl!rkwl8ten. drageD, ::00 ~;"nnm dan ook binnen de gren"n d.r
. Na wtllk eeD plan ~ de baod geve." w~rover Herv. Kerk in Nederland =ichni~tD" ker~ (If ge-
Ik naKed.ebt h~b. Het IS, d d.. Reg~nnll Diet een munubondm vormm met eene bi&p,aalde coofe8lli!!
w~t ka~ ~ak8D om de i.moemde 8OOrte?, on dH een hetzij meer of min uitgewerkt, het.lj licb bepalend~
~lDd~r)Ang s~elael te plaatsen i,lOodlt ZIJ hun geld tot eene enkele vereenÏjlinllslt!DI." 1 Zoo lOU de Her-
niet ID bun elgl!n banden knJjt~n maar dRt de vorming het willen, doch daRr konjt &eket niets van ..
metstera hun .oor buo loon kleedlDg en 'bedde)loed Intusschen heth de onbelonnen eD bijna gew ..ld-
koopen, en ale d.t in orde is hun dan het I8ldo ait- dRdige in.oering van de ni!!u"elonderteekeninll's.
keeren .. en verder op beplalde. tijden verslag formule feitelijk reeds Rnarcbie ip het kerkgenoot~
doen bij een persoon door de Regenng daartoe aao- schap nrootaaakt. Z..o heeft b~t Pro". Kerkbe-
gel~ld. atuur VRn Zuid-HollaJld v~rklura zich te: zullen

Ilr denk llle dit plRD of dele wenk in beter!! han· blijven bouden ARn Art. 27, oud, en wordt in dit
den ~omt, dat bet nog lot groot Dut klW worden voor beeluit gesteund door enkele clal!sen binnen lijn
de dienitboden eli ook 'tOO! de meeiteri. . reesort. lJe c1R81l.ÏsBri~lIe ecbter; roept bet Provo

Ik wee~,dat de Boeren .hlermede zulken Instemmen. Kerkbtoltuur tot verantwoordiDIl bioiro1'6r en beacbul.
Gewoonh)k moete~ d~ d.lenetboden hun geld hebb'ln digt het openlijk 'RO muiterij, v~n scbending der
~ de. !D"nd of ~g Uit 1,8; en ala de b~hlln voor kerkelijk8 reglementen die het beeft te haodbavel1.
lets biJlonders wd gebruikeo dan moet ,~IJ ~en maa r Hoe uh dien toestand VRO 'I'ïlr,,~rrinll te geraken
kl8t!d.~ren ,erachaffdD, anders kun Den &lj Diet gMn. zonder nrbreking van het tell'enwootdig k~rk,~rbood
Scbn}ver .dele. heeft bet dikwiJl. beproefd om uit te is DOg in het minst niet RRngewezerl. "
,ioden op welke wijle met hen te bandel"n, maar .. ., ;
Ik tindt geen Bnder plRn. Als d~le wenk in "'er- ,Een .erblljdend, tee~en des tlJda Memt dr, Kuijper,
king komt, dlln lal de RegeriDjl niet m~er arbeidera I~ de Heraut, bet ~elt dftt Mn ~e G~rel?rmeerde pre- VaD Superieue Kw~teit, gemaakt bl J:uopeeacheD Stijl, die
mt de'! vreemde behoeven te laten komeD.' dlkanten-eonferentl~ 'Rn predlkRnl!ln In het nerv. iJ'" V'" t liJk _I d. d. d. ril
Ik 1'8rw8cht holp bieromtrent VRn mijne mede- KerkllPDooteebap U1tflRIIDde, steede meer wordt deel S ....UDneD el'....OOpeD eleD alUUllel' e . MUD81' aD e p ",a

Afrillenera, opdat de Regering OU8hierin de bebulp-. ~enome!, d~or predikanteD d~r <?br. Geref. Kerk. VaDIqevoel'd.e ArtlkeleD V&ILlIIferieue kwaliteit.
lime hand biede Zm hiel' Rlrl een rtille ,prake In llggm, vraagt Kny. Bet Kupsche .ubllek eD Besoekers WOI'd.éDvenocht d.eVit-

Voor ditmaal genot'g. ~er" van.~t naar he:et!fliging r Wie =?O !ln :ijn
Koos Bou. In het heilige kunnt!fl met duur:aam lerkei!jk '1ucMid- gebl'eid.e Toonkamera eD S'a'briek te komeD be'~ltlleD, eD 'behoe-=======~ dt;" blijven. "~Eeo woord, dat zeker ~hartiging ,er- VeDDie, t bevreesd. te sit~ VUlmet vel'SOekeDom t, B.oopeD te w.d.eDN.tDERLAND. dient.. ", .

Prof. G. a. Lamers beeft, 19 Ju~ii, bet luUg gevalleD, sulleDd.e aaa ieder d.1e het J:ta...,uaHm.Dt met eeD
rRat te Utrecbt in de VRCfttura; Van Ooaterzee besoek bégUDlltlgt d.e .eest moseUJke' atteut.e bewesen wordeD.
II8Ilvaard met eene rede over De go<w1ienrt al, voo:. ..
werp vtita wij'!leerig onder:oelt. De' leerstoel is nil ZIJ d.1ebelaDI atelleD in deD 'Yoorultg&D&'YaDKo1oDlale 1Ild... tde

[K.UIDNII.UW': VerIriezIng. - HOLLAND· ZUID- wed. er be,el, docb vaD OosterJee's ',pllAts bli}'ft nog sullen 'YOOI'hun besoek '.teD-oUe 'belooDd.wOl'de.n.
Al"JUl[A: d8':he~r Jaoson.-KR1I.XXLIJK : Claaei- ledig. .' ..
kale Yergaderingsn.-BEE.IGTBN. B'D K8RIG!Rl'f.- eoning e.n K.ninllin lijn nOIl

4 Jalij, 1883. p:aD8cb Diet vanJ.Isn om tbuis te komen. lien 26
KAlOBliIlluw8.-11e kandidaat der Roolllichen Julij lullen l;f. .M. M. DRRrmen v,rneemt n"ar de

Van Barcbl, ia tot lid der Tweed!! Kamar gekole~ badplaats Wlldunllen vertrekken ~ daar eénip:en
'foor llellt, m~t 1468 ,temmen tegen 1386, die op tijd verblijven. Waarschijnlijk IIIl1en H.H. 'M. M.
ModdermáD lijn uitgebragt. Bij de eerste stemming eerst half of ein~e AuguatDl naar d"n Haag terug-
bi.ddeD de beide kandidateD ~8pektievelijk 1081 en lreer~n. De "rJ8:l.l'd~1l der. Koningip (2 Aag.) zal
918. 'Bij de hent8mmiDg bebben de anti-re,olulio. dus In hare afwellgbeld geVIerd worelen.
nairen het ~wigt ill de, acbaal gelegd. -Een Mntal DlC AHIIBI1I:AAlt8CHR PELGRIM-ZANGER Pbilip "
deser hebben voor Modderman geatl!Dld om geen Pbilips en zijn Ioon, laten lich ltu elke~ 'B.ond
roollllCh ... oor de oude Prineen.tad, nog nimmer .door hooren, in de Wetering-kerk ("Rn; DI. Smitt) te
een roomeche vertegenwoordig.d, OIIar de Kamer te Amiterdam. De toegang is ko.teloo", doch er worde
I8Dd811, doch meerd.re anti-revollltionairen hebben eene kollekte gehouden ter goedmakln~ der ~08ten.
Kemeeod den roomeche jn Van Berckel te moeteD .oor- ~~. FRure, VIn Doe8burg, wooode de;?l,IIIni~gdien8t?n
bi)lien iD het lid dllt in de achoolquaeetie en cens~ bl)'en a~erde ala tolk. De heer PIjJlips le op Ult-
regelillg op anti-re,olutionair standpuot staat. Van noodilrin~ eener Oomm.i88ie over l!iekomen Ol)l ge-
eeD" verdreg met Rome" is geen .prake. In de d~~end? de Tentoo~8telhng te Amsterdam zijlle
KlImer Demen nu litting ~ 46 liberalen en 41 anti. wl}de liederen te zingen. (De Zangw mod Odk
liberalen, nl. 4. con8llnatieven, 18 roolll8CheD en III gmegen 'lijn om, daartoe uitgenoodid,d, Zuid JJfrik;,
and-re,oIutionairen. Ben ~k te brengm. ZEGT BET VOQRT,) ,

&tmdncrrd (Ku!Jl8r) eo Waglfti"fllC~ Weekblad JUNTIE STRUI.T1C,de "millioenen.jbhrouw"i& ver-
(Buii&eodijk) hebben gedeeltelijk, de kandidatuur oordeeld tot 6 jaren tnchthuÏBstrllf, en twee; lZ'eld-
'fan Van Berclrel gesteund. Het W. WHkblnd beeft boeten van £8. Van Zutpben tot 2 )aar eo Consen-"
hierover "felle, aanmerlrinnn moeten verduren .. n b.~im ~t 1 jaar ge,ang~~ia •. pe IInd~re p:el'llnjrenen
beD, die moetende, kieleD tU88Chen een Room!Che en ~I}n UIt "ebrek Mn beWI}1 "n} gt!tlproken. JaatTtje is
een Liberaal, aan laatlltgenoemde de ,oorkeur geven 't In hooger beroep gekomen tegeo h8Rr vonnis .n de
lij ait Allti-papi.me, 't lij uil K"YP""uphoOie." Het Procureur·Generaal inlljlelijks, telle~ de IJnj'1'raak
is d•• Buijtendij~ die dit legt eD er op laat ,olgen : c!er ,ier beachuldigden. Millcbien jrelukt .b.t. nog
.. Dr. Bronlfeld le eeD barer woord,oerders. ED lijD om de.elaatsten ook Kestraft te krijg~n doch jf .raani.
wij wel ingerirt, du IDllen we in de Sten""", .. n je" beeft weinig ~n. op ,erminde.r.lD¥ ~Rn straf.
.1a1ij door 08len hooglf6lch&en vriend dllchtilZ' onder HIlT WKDIB 18 aeser dRgen blJIQoder warul met
handen lI'ellOmeo word.n...... Ieder weet dAt d. weinig regen. 'e MorlZ'~nll vwelf I~t de Thermo- I U L B~'NSUSAN& ~ K tIt t K tad
Mcmiek«4rii __ (nr. Bronneid) een man il, wiene meter reeds op 78" (Jf SO" in de .c~aduw. Onder- Ildres :-w.. ,ct ,UO., ~s 68 s ru , aaDS ,
~ ~ ~t~e ~ b~tw~ ~ ~~. A~sc~~e pe~~ ~~ ~ ~~ ~ ili ~ ~~ d~--------------------~--~-~-~--------
wij maar niet ooverbet.rlijk be.onden wordell! Het ne~r~e'fallen, fRn w~ge de hiul!. Z!llk ~en Warmte CE·O.···RCE .,"F IN 0:·'· L'A:" :,Y' ,' .•, &. ~G'0 I'1011 ,~ oDl6n broed"f en de Kenomen moeite jam- is hillr feel minder dragelijk dan RRn~e Kaap. :
mer Iljn.~ EI.N ZEl(,RBE DR. T.cKKR van l"k &uth Wale,'
BronIVeld blijft met lijn ijveren ~gpn alles waar die tbRM een reie door Europa en Amerika IIIlU\lrt

KIIYJM!rm~e te doen beeft,nij Will alleen staan. Hij OlD de krnllk=i1l~'" gesticJJ.ml teibezoeken,~moet
aalllCh mieachien ten alotte bij Lindeboom eD Mar- 100 opgenomen .. II,ID met de TmtOOll"'lling te:Am-
,.u lDoeten aana}aiteD. Iterdam, dat hl] naar de dagblade~ Jo Sydoef ge-

HOLLolND-ZtllD-APBlJ[A.-Zonder codid.ntie te t~legrafeerd beeft om de lieden op .ue TeotooDltel.
brekeo, kan worden med8ffedeeld, dat de kleine kola- ling opmllrkzaam te makeD. In hon'er dit iQ ,er- ZEISEN, SIKKELS, AmerikaanljOhe Raamteiser, Slijpsteenen voor Zeisen.
Die l'an Hollandere, die in de volgende IIlAIDd naar.de band staa& met het doel lijner reie, het opnem'lI van GRAVEN, SPITVORKEN, Schoppen, Pikken, Honweelen en H",rken.
ZlIicl AfriilaanlcJle Re-pabliek denken te vertreklru Irrankainnig.o ge81ichten,18llt sich sl~ts Iliaeeq. McDOUGALL'S SCHAPEN WASeH, :;CHAAPSCHAREN, Sorhy's en BURGON &; BALL!!
om lieb daar te ftltigeo, begeleid lallen worden doo: ·BIJ UN POITDUUKN-WI.D8TIlD ollliIDII'8 j!'ehoqdeo fabrikaat. '
i.n beer JAlUOlf,deb terenwoordigen redactearVIIDde bebaalden de dlliven der l'~!eeniging, de LucAtpott:
Holl«fuhcJN' ~ ID de ~meenell'eestdrift, te Amst~rdam d. 8IIl'fte pn)zen. Twee duiveQ dier HOEFIJZERS VOOR PAARDEN, EZELS en OSSEN, Globe Nagela voor Paarden.
di. er tijdeDl den: WOnHJatrijd der TraDl1'ai.rs ~ren nra.lligi~g ltlll~en den af.tand t_hen Pa~s en VENSTERGl.AS, Verf, Olie en Bontelwaren_ .!

Rugalaod, in HoDucI geo}J8nbeard werd, traden er ~m8terdNm Af I~ 7 uur,4O min. e~ 15 see" I.dllif IJZEREN LFlDEKANTEN, Hekwerk, voor Gtaven, IJzeren Pijpen :en Slo.iadellren.
eolrele maDII80 op den W'OOrgrond, wier namen dra op In 7 uar 42 mln., en nog een andere duil in 1 uur OMHEINING DR4AD, glad en getand, Omheining Standards, Ga(vanisch Draad Netwerk.
l.ders lippe'D WIND, terwijl andereD, die oDafp:ebrO- li6 minuteD. Wind en wed.r warelI jrull8tÏjl. ; , i

broken de ~ en .~e belang:~nder Traanalers op WIGKNS DE POKKIIN, die hier en $ar epid.láisch Hardewaren p....1.1.m·zen G' rGvestraa:'t "'aapstad
eJlre ~li}ke WIJZe bepleitten, geruimen tijd heerachen, .Ial in onderscheidene p~tsen dit'jur '.' AA.fJ , Q!; . ,A. . •
kwalijlr ~lreud werden. Tot de .. laatlten behoort geen ~ worden gbhoudell. "Kermis~ ill '1'oor

d. beer JtI1!I_, .an Sloterdijk, iemand .. n een ooAt. nlen II~l:ht8 een ander 'Woord voor "'dollinnill'" uit- S,·.' N. P'.",0,·'., N','· ,.[!)'.!. ",' ER.'~jke poeitie i~ de maatacbappii, "II rijpe on- gaanapret; geldTermorsing" en eervertiea." Te Am-
dervinding, een bead~d man, van 1'8l1&e, degelijke 8terda.m is de jllAdijkscbEl kermis afgescbaft, zOoala

c:::~~:' !._·t laicll~ i?_kto.rten tZij~dloAloiD·kkennis 80
d
un::lg8k ~e~gteenb' °dmdat daar gelegenheid ia elIren • . . 1 . J

ol _..... _.... op UI n a en ag e11lll1 ou en. ~ ol 1f\E " ~,' ,0:.
)&ODder Trunaal betrelrldng heeft, dat hij de .f!J'

lellere nug~ il ,eword~D van de meeneD die -Een l'6l'8teeDde Irat ~ onlange bjj hl\& afbrek.n;.an KS· l d
lI&Al da~boek ~II.'D emagrereo. Ale eecreterl. een gedeelt'.nn ~flt rep:t8gebouw te; Leopoldat&dt OOp' er van' :trms' Vi'e ere Dvan h.t BlOter Comlto! voor True1'l&l, als eecretaris door de ~bel~era In ~et metalwerlr Il'~.onden_ Bet. ' .•
~ 1Om~ tol bel 1'erlUleren nu If@geveneover ~~lI~.lIJ ~m 200 ]&ren .oad en de Ir~ werd WAar-.. : , : i' ..! . ,
!aid.Ahib, ale redacteur der ,. Hollandach. Afrika- echl}Dlijk :bl) bel bouwen mgem.teeld.: Er bad tich B t 1'111 LA .lidtI' I tr t,
Der," • op .~e ancIimI Wijlen Jaeeft d. heer JalllOll O1'8r het .rij go~ onde!ho.den nil "II l&e'". en ur,.., esers '-I. ..u.in, .~, e, r,',',eVa aa .
~tIIare die~ lID TraJlI1'aal gedaan. Hij let kont g81'ormd, die b.t hgehaam '<¥lt bederf I

, Werop de Irrooa door iD 'persoon mede &egaan met ch waarde: . Het merkwaardig. dier ",erd nlAr K.· AAP,.. . . Sr.rAD., i', ..•
)j~oeere.die eeII BoUao.deche,lrolonie iD de Republiek anatomiacb mnseom gebragt. :

willeo gJOJHta. Van WlDltbejllg ol lOeken naar eer ia "Eeu beleefd "leide de h het'" geheeie! ! J·aar d,oor 'hier iD he& miDlt epralre: lIechts ... groote "il die

,

ror*hire,
SHEFF..IL~_'_."_'

. ,".

IJzer .." leo '_'heillÏogsd,·aad •.
ENGELAND,

HEEREN EN DI I!:NSTBO DEN,

FABRIIKANT.. ,yane1118.IOctr, "Ilra· Rn Otu<iheililll, 1<1"•.u:~pol)rt~. HBttleD,Stalen enI1zeren
Dt?adkettin,sn. Gega' Blii",elllafteiders, ~operen R&&llokoo eden, Ver-

voerbare;Stal.en'TralD.a)'lr Wag~~•• n .eo '':11 .Ikeeoo"t. lOoal. di. op de Diamut-
"Idan g~bruillt .ordea (st. de blJzo~<Jere Katalog1&8), en .. , enl. , .

:DE' NIEUWE INGRfOQRDG ·DR!!PHtuNING.
EER S T"E PRIJ S. ~!

Kaaustadsohe '.;rentoOnstelling vrui Landbouw,
1 8 8 2 en l 8 8 8. '

Montagu, Koo, den li Julij, 1883.
~tI1I ... &d4ktevr.

•

MET referte tot den VERKOOP van PER C EEL E N gel~ge!l~~ij
ZANDVLEI, KaafSChe AfJleeling, gehoudenop 25 dezer, worqt1.~t.iaêze

berigt, voor de informatie va.n I!oopers, dat de Ree; ~ndme.~r ARD~~E » .
aanwezig zal zijp aan het STAnON "RETREAT, ten 9.30 B voq~,
op DINGSDAG, si DEZER,.n WOENSOAG, 1 AUGUSTUS, ten ~de
de bakens van gezegde Perceel en aan te wijzen. .

A; DE SMIDT,
Landmeter G®e~L

Kantoor van den Landmeter Generaal,
~8 Julij 1~R3, '

:_

L. H.~TWEITYMAN& GO.,
Hebben het, ge~egen het ge-ëerd. Publiek be-

kend te maken, ~t .~un,ne Eerste Beiënding

CR~' VEN. ~.:' ~.. ,. I :
/:'. : < " l', •. C .• ,

JUI8T G~IVEERD 18, BESTAAlfDE IN:

DIAMOND," "SHAMROCK," "LYNDON," "CAST STEEL," "CAPE"
en de beroemde " VINE YARJJU .

S P\IT; GiB"A,V E~lf." I ... "J •• _,

Altijd Voorhanden i allerhanden fjZERW~~i;~ en
MANUFACTUREN, enz, .. enz.

.~

HEBBEN PAS PER ONLANGS: COR N B L
AANGEKOMENE VAARTUIGEN ONTVANGEN ·

lEEN UITGEBREID ASSORTIMENll'

Berste lOasse HuJsraad,
Die siJ DUte Koop aa1lbled.eD telen JPriJseD die eeD snelleD V_el'-
koop sulleD waarborgeD, teD eiDde plaata te m&keD 'YOOI''Yel'd.eI'8
groote BeseDd.IDgeDdie eentdaaga WOI'd.eDventacht.

ZIJ HEJ:SBEN OOK .T~ K OOP
EEN BIJZONDER

GROO'l'j~N VOORRAAD

KOLONIALE :MEUBElEN,

(Vtm 0II:eII Corrupondent).

N.B.-De kwaliteit van elk Artikel
wordt gewaarborgd.

. ----
D. I S A A C S & CO.,

88, 90 EN 92 LAN,GEMARICTSTRAAT.
STR UISVB'DERBNI

"FREDERICK N. SALAMAN,
KOOPER VAN STRUISVEDEREN
Is gereed de HO<?gste Marktprij zen te geven VOO!

alle Soorten van Struisvedéren.

BiEDEN THANS TEGEN LAGE PRIJZEN TE'KOOP AAN:

,!r"81.1~

,

HEEFT JUIST ONTVANGEN
Praoh tige Monsters,W.itte en ,Geele

MAURITIUS SUIKER.
TI:: KOO."'BGB. DJ: J.,A.AGST~ 1\11" B .. T,.. al" g ..

. , . .' J' I' ~1" ~Paarl. 25 Jun ij 188;~. "

VOCELSTRUt&VEOEREI.
De Ondergeteeke~de kO,opt Struisvederen .en be-

·taalt de VOLLE waarde.'
. E. G. ASPELIN~.

No. 5, St. Georgestraat. . "

'J. 'FLowtER: &[ZO.&5,·
Hebben nu voorhandE1n en beveJen. aan -'de. volgende

AU'flKELEN 'I'EGI{N IH~ LA!~T'~, PRI.JZBII :
STAAF- en BOS-IJZER ~an d'e beste .kwaJiteit.·

ZINKPLATEN EN GALVANlSCHE SCHlWEVEN EN,BoutEN.. ' '.Paten\e ASSEN voor Karren en Wagens.
OOK VEREN VOOR KARREN EN\VAGEN.s..

S.MIDSKOLE:ti, BLAASBALpEN, A!AMBEE1DEN EN 8c,a~O~.~EN.
VERF EN VLlEi VAN ALLERLEI SOORTEN, DAKTOUW EN(:iBJlJll~i

Borg- eo ,Kasteelstraat, '.
KA APRTAD

DeWestelijke Provincie Administrá.tie en TrustJnu.tacJiá;llpij'(BëP .. kt)
-------+-' -_._--_. '

Ka!ltoor: lIoek lIa" de Wale- ~I Nitu~, (tegeIlQVff' de Bt. Gwrge J{erk,)
__ _ _ _Kt_A_~_~_S T A ~: _

o. a .£&1 aT 2. AJPBXlj.1883.-KA JP I T AAL, £a,o,~o
D!ffiECTEUREN :

DeEdele Heer P. MARAIS, L.W.R.,Voorzitter,en de Wel-Edele Hooren J. C. 8XITll, IL i.ltv .f&uz,
L.W,.V., H. WILlfAN, L.W.V., D. PI KRYNACW, P. MUDIE en P. G, LEEB. .

BANKIER :-DE zum';.AFRIKAAN8CIIE DANl:. CUB.ATOREN:~De Heeren P. G. LEu&mlLW~.
PROKUREUR :-De HeéI' H. P. DV PRuz. AIIDI'I:EDREN :-De Iléerc lou ~
en D. D. KRYNAUW'. ( •

De Dire~e zal door haren Secretaris ~Ivente Boode1a ~
De Direkteuren komen lederen VRIJIM.G, te 2 uut n.m. bijeen om leeningen te .a}QÏ~en

af te doen.
Zij die dit Kantoor als Executeuren, Agenten of an.ders&inJ WeJl8Chen te benoemen.. ~ ae Di-

rektie slecht8 onder den naam "De" estelijlle Provincie Adrnininratie en "I:ruatmaatschappj (~),
Kaapstad," aan te stellen en te benoemen.

•••
J. J. D. lluY~. Beo.

BOEREN.

M. nOBS ;"&,, 'co.
BIED&.N Nul TE }{OOP 'AAN:

RarJ80me'. ploegen, Enkele, ()ubbel~ Drie- en Viervoor.
Ran80me'a 342 Ploegen, met Balken lBn Wielep.
.Ran80me'8 s43 Ploegen. i
Howard's Enkele Oubbele, Drie- en Yiervoor P80egeo.
Amerikuneche Ploegen, N08. 19, 20~21, 22, 23, 2:>,26.
Amerikaaneche Henvel Ploegen, O.OQ, BL, A2.
R. Jd. ROSS '" Co's verbeterde Dab~le Zwoodsohe Ploegen, met Hetboomen
R. M. ROBS & Co'a Patente Wijn~l'd Paardenharken.
Howard'a Zig-zag Eggen, 'foor Ligt.ep en Zwaren Grond.
scharen eD toebehooren voor al de borenstaande.

R. II. BOSS " 00', vertoonin« VU! La.D.d.. 'boU1fger~p, _2tpo.mqjW:"'fQWeDJ..:ta da8elijkl o~'ill.hiUlDa vertooDk&mer. . ~ .... ,
R_ M. BOSS 4- 00., STBA 1VnSTBU7.1UAPSTAD.

R.
I 1

)

COMl\tERCIEELE

Zee- en Brandas$u.rantiemaatschappij.
o.G~~a~ ~5. ~

Ingeschreven Kapitaal, £50,0001; Fondsen
belegd, £58,OQO; Verliezen alreeds

betaald, £115 000·

ZO- en BRAImASSUiiiitïBi van alle soorten, dagt¥ijks tegd
loopende prijzen aa~nOQlen. " .

P PTE ,EN IBERALE BETALING·
1883. A.. W• .uu.u,...,.
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