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Van de Kieze,.. van

Den Heeren G. VAB ZYL, Veldcomet
het Zandyeld die de Requiaities Jttn~Kenp

WAARDB EN SUB GB4CBTB ·HUBBN·
Ik heb .net gf'(K)t genoegen uwe reqlll8r~ OD,f~,sren

&tenen al. Candidaat YOOr de ve'tea~en1...ojc)rdJ~lllg
. Vijf jaren heb ik u béC:;l'OI~tllOJ'8ti1L·

ia mij dUB eeue groot~ ~!G&eUl1DA'
De aao<Iaclit der .NoOl1l.~ltellll_

ook vele bewijzeD dat iD
. Ik hoop. ala ik de eer heb om u

faota Rivier te zieD voltooijeD, en dit J[e...~
miaaie dan .. bezig OlD (1)den:oebn te
1-nrlement. .'

Mijne.P(\li~ l8!oeleoa heb ik
'daar~j moet ikltaaD ol~en. "

U ~CWeP ~~ bedanke11de 't'VVP.-O&IIJ.

,belo.... _ aDal- é1om, UWY.OfA:QW.
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\hu. auuHmt, op grond der Christelijlce Ile,",oulllijk beweer' dat but' bj; protf'otiu 'BBOWlrLU'8 ZBl'fD1lf68TATIB, _ ~eelte T. B~'''8D; ..... , I. la., 'n. W.I, AU•.A.•
d~ K. W. TOwbeche Naturellen-locatte, blijkt lot kan~~ Y_ de W~t«ev"nd. V~r)Clldpri"ICnijheiJ nr...ordeela., minder ..... r achtclIl P minder beU h_A gevOndeD ti... Niea w inrigtiu~ te beYattell walU men in !ten zen- lIetteld... ..I l1li11, loc. ook Il0l11 r, quisili .... s

Dit ia - vraAfr die van te g~ gewigt Zaid Wallia bij nijen bandel ; :en WDRr· ~tie niet naar .)eken zou; W&Dt;Onlangs sijn trot!ger.n :.lDbtgn.x.t, 'den heer 11uek ly,
ia om in een collraDtea·artiktll t.o beepreken, I om P Omdat, lIP<Pt hii, de Kolo"!,, meer in kwamen twee melden voor den MaaUtlaat V&ll MIldRI'. , .

I -.. ~ King William'l Town ale beecllltldigtil,van al- Ill! IzRJ.I FUIQO·8.-Men "berionen aich d.1ea ODpAl'De hebbeo wij 0118 reeJ. aao een I de poeitie von' Victoria, toen;o.lj~ proteoliie daar zonder' verlof van den Sujl6rintoncJent der d.... "Ak vOor bet P.t1..:m.nt i1IleWe ..lI. _n dot
Op~nlaklrige beschouwing van ren saaie, invoer,fe, dan io die v"n Nieaw r;oid Wal· Looa~ ge~o_ te zijn, ~ het ble!lk .toen de .Mini.rer Sailer toen hj",1 wal te- "er",:I~" h"d

t's ilia . b be 101' I dat ClJ or ID een rdecht hUl8 gevonden waren '''''r b.t oorrlCt lI~weld$ FinIC..•• "oor de Iruit-ge"aagd ,die ael een l.igcbllAlD ala del ,uc .vindt., eDigteu "0 .~. ~ar~o, Een sergeant der ntie wordt g-$d zich IIIb~1I i:. bun huntt &n:tJjf.:c! .... '.. Uit 8I'D bri f
Synod. Dl~ lOnder ernatl' na.lenkea cal Mlea" Za Id WIllha 'erll\tellde, Vl~tona biu •. ~': ~ogelijke ~OJ: .~ geven om rmel~e "Rn een di.r J)uitecllera.' d~n he..r Il. Uohland
haaeo uitmakeD, De dagbladpera bODdt uengetrokkeD OlD goad te del.,Cl't; en toen IlDn~ngen weg t8.. kriJgen; maar de r-a-,11 in de Wlfto\mnx. blijkt h..~dAI:.le m8<>'.tdie .fll:
.ich op met de .. keG van deo .1__ , eo de Ide delverijeu minder begonnIID is geven, hoe IIlJer ge)r:omeI1l1llll. , j b",id.r !f~lDeen h""tt. te lil'" wel d8fl.'ijk bij

. .. - , ' " ST. JAN81UVIER.-De lieden die aan den Iw~. rel"go,'b,·den, e~r.t ill 800 Io.n do Dllit-...eekeo die liJ _t voeg kau g""en raken en .. n d. wel.,..rt des land~ ~os })drk mond van St. J&Ilarivier hun VflJ'blijfjhouden ecbell er kW'lIIen, en Ieter. nad"t de IC'B".lilli.
lII«'reIIdeeia bei voorbijguOd., e. Has,r zdCl! "a8 gesteJJ, Ilam men,' ten p.,Ij,oeve del' hebben een openbare verga«lering op 2~ ll. ~~_ door d.... heer InM. ongeldig wae ,erklurd, i..

h d heal te h ft 'tit 1882 loen ~ dorp Drol18wijk ood ..r de Wet lipaU be~ oogpUllt vao butpD do dag ple.-gt overtollige bevolkillg, iijn toe,lll~t tot eeu on en, waar. men 0 n ee eellj JM! le <I. I h,rp.boollaren "erd a... t~ld. 100 door baken.'
. ' . , • I. naar de Regen.Jg te zenden. den wensch:mhou- s "te ...... ~ la be~ een vraag Vdn belang of de prvtectle dill b"l land vaD figjln ;rabl'l£'ken d~nde dat een ~e~.der ei~dommEjnspoe. v..rdeold WArendat dO) I ui/ecb." een .p'" en

Ifederd.iaah Geftlonaeerd" Kerk der zoa vouru4In. Aau do Kup 4a I,men Ian- dig moge geeohieden. ZlJnde dit voor bewonen ~fjl.,bak.nd de..l drr 1D~.llt krrgt>ll, ml\A' ti., d.
. Re ' rd~I:- dat' . t Fillll"·•• di@&en d....le I·.r .... 1 .pe hidd'n, sichLapkolouie d. alachalhpbeweg, ing, wij gen tijd .jch ka, unen oitbreiden tl>tdat aau en ~g eYeDdatvdooeel~' den _..Anrn

ba
me bi"l'1I.n niet ;.t.."rdrn, en h.t .Oo.r d. Iluit.oeh.".

• . " ' moge ..,.,...ten e \' lOln er e"""'" ven 'IiIItnfea Diet 0Dder bur heeoberminr lIe_n die D,~breldillg perk werd g81!tell~ door de aan de Umziukulu door verauim der ~ring bijna OlllD"gd ijk lDaaklen "ID haD I."d te be.
b st T' 'hJ'IWOII..... alt baar werk 'oorstaan -wab' ..,., ,er Nalarelleu, eD OUmoeat lDell ook hiee den- et V&ll ... anarinllr,winne. i VI<1IT.O'''WOOIIDIGIKe VAN K. W. TOWN-.... _U" Diemand ... il&..o .;un, _r op 1I.,JCJeu ""I inllaan.' Tol dUI i Yer de ~BRT, 26Oor,-Van gieteren !" !Jer een In de W"tcA_ worrlt in .. n hrief,te It.."oen

' .. bN II béOOr.J I I heel' Dooglaa, maar is dil j.,i8t ge, w~g geregend. Delucht nog dik J>twollrt. g"ll'''''''' d"t cje heer II.inr, M.L.A., wien lil""
... 'aiJae pre en etI eo en .. . .. :" WIJ hopen op meer regen. Schapen en)eeeten Ih.... een e.roilDMhijd g.al .,",bi"den. wd W""I'die 100It& dat bare '1

lD
patbill met h .. t lien? K"n men bIet, J014t dqor:1U weer. Itarven bij hoopen van groote droogte.1-Hillr oehij"lijk, donr de d"."'llraft-'I'P, hogko'IItI .UII

lfIII!de _t et' ten grou,! ua Jigl,' baar 'JOr wil der Nalarellen voort is schrijden. in is groote beroering OTer de aanatMnde ti, actie. .ijn ,I. bij aich herlri~._r hAd ~..... Id, maar
. , I I bl 'd KI' DeneerenJ.Joubert en M. Venter v~ het b ....... pi' r'k ' b hl~ bodeelungen dU! men er . t.eg~a opPf'rl.. bun II<! ve: aa e p'ra er (J On18"'n, ~~..,. Lager Huis, en de hoor D. v. d. Hever voP.r het :: rl:::;~b;!~:;' ",!"~ljf!~rir~::~ wr.r ~\;

bliad-U. Zal meD .'jdebllp Nn wui ala 111 ball laudun. b~t bel~lIgnJ.ke Hooger Huis, ~en op 4 Nov. 1to~n.e ~ZIln hij st ..ed, veCblmd bftd, "aJ mOfltoonferechi jn....
aIotadee tak van KoIot.ia1e ,.ij v8rhf.i.1 die bronnen van wel 'aart v,""e" p 'ui het nIet te V8Il~ omtrent h~e politiek+ i?" Uk -.h rftpJl<)itlIit d. M.ucr.r!l b:ijkl hel. cbter

. • 'I k d N t Jl .1 1" k .,oelenl toespnken. Er uJn al meer dail drie .IAt bij ~n de jh....r Scherlllbrue" ..r w,.l d"j[.lij~"elbr bionen kotS betere nacht dan vee tter eeo ver eer e a or.. en po .'tle, honderd namen op d? requisities voor e!.JI: van ""or de klei.lII lijn V..roc",,".~, eli dat hij.
_, ~ "oraa .. llefereg, IOOwel ala een on, van eld~rs opgedroogeo. dan het; fOlt dat gemelde hooren, en ClJ,1!0rden n?g hard cr ge- in' ,le '.'~~n, "on Kom"ld, bl.d, kn 1D,,0ij~r
~lemellt io de same .. leying v""oordeelen Jat er lalrijke Na!IIt'uIl"u8ta!Dm<lO' Uil onze 'hteekend. De 0~ch8ltiLeC oaD,__ di<Lote~ eqj,ln d" flllUl1r be ft lIemaakt dfttt ,ijn ..... lrijd.r.

• ' I eeren Hopley en 81 e - ,vrro'PQftacn .! Deo he.na WMlen en Gr.y, b.!weerd. Ir~odi.bij de vooruahrijdende .olkoren dl!l' """,Id ~n~n bll"')~, wa5 Jun v,,?l" g"i'h( ~f'r EE."! BOI!(JHOOKsprong onlangs ovet een tI.len .''''r het' I"'jfrr- en 11Q<'lCerbui.,w... dt ir.
..... ÏD ... ia phota,jen P zal men bd KoloDl8len stalt, eo &Ill men DIet., .IQOr slcb schuttin~ Jie den tuin van den heer Mjwen- de Wllfchmml "-r".len dllt Iii :.iacla ooob
pburen dat door de drijvera der be· aan een pJlitio" t.A "ag"n die oon ~Iaukub ~r, OpzigteT Tan de .plaata Wi1dé!me~ van "-eb .ij ... 1111 e.". d.u II~er Iryin" te lijf

k d·' : en heer D--ett bij Gear .... van het,boeoh re:ltde en -all. helll "I, d~n r'''I." 111ftIlon-...-in, op kindeh'o on onmoDdigeu b1lit.on wer ml\lI.IIln ~geno'er ue mantlen 'an _.... 'dd ....,UIl.. L "'-. i , .. r

-.. • . . .' ..:uel e, en gmg eeD AnaapJe van zeven JIAar. _Iendt. Djt all"l lw licb bo..rllll, en lIIen
..... eG tegeD dell aio b.nnt'r ollders, oen h"t gl'OIltlbealt Lot 1'811 mag{ III liet Isnd IOOn vau den beer MesSenger, met lijuilioor- •• 1 nl•• ni"t tili& ... rd~"ken 1'l\n e..ui~. "hltliefde
Invloed teo beboefe bODo"r, denklJ.."'.leD IDJU&kt, de 1""lst<! kaul .,el'llpden Ó 0 'oor nen aoo te lijf dai het arme killd er ~terat ,...,ot d'en man di. er in bet K.ff"rland.ch. bJ..d

. gevaarlijk door ftwond werd De heer1Mes ."', loo!" kri.ilct; lD""r ",I lD~n. nil wij Ir.ine...ordt aaDgewead dieD meo in dil .trellgste de N ..tarelleDkwestie 01111 voor .l,e I{olonis. , " 4:..' ,... ~ dl': kwil't rftk~lI. ,,',.1 op ni..uw te K. W. To"o op, . .' !enger WM V'lll wa, en JO..... _e_ ..... , u

tJe'lWOrdiogeDveroordeelt ala bij ill Roomftcbe teil voorJeehge opl0l8lDg te Y1n~e~ P M..n haar kind wilde helpen. werd door den l)oech. "'.ddy Go ,Id ottth.ldn f Z", jn, ,1"0 kunneo wij

"
wed dat wjj uiut ait begiueul ',tAnl"n pro- bok insgelijlu aaageYallen. H.et di.·er, een "o'l"k.,." dAt de K. W. Tu\VlIICbe .muk Ql8Llauden door geeetelijkeo c.p intIeren van ~ .I!'ti.. later dien_ v n do '.n&""JI~. b.hal •• o... '_kO'''I.

aodeUdenhDJen wO«'.I' ro (••dP Zal men, &eclio .ijn, eo le gaarne Lot op I!nllc een ~~=B!:~_:p:: = ~ter ctood- Z"ARTat1OG~8.-V&Il een aldaar geetichte
ia de. rampuli.; •• wakb,·il door I\atarelleo· boogte bier willeu zien iugevoord 'dat de achoot. De wonden a:.n den knaap toegc»ragi Boerenvereeniging wordt door de (j. R. ..4.auu.

,I.. d L L . K(Jloni~lcn ala zoo 'auig or "erlc'foli!" voor- waren IlOO erg dat men eerst aan ajn bl!hoad 6i_ deae bepaling in het reglmuen& geroemd
atam_ tegenover.."n Ta".. ....t.oon.l. DIP' .. b ~ WlWhoopte; maar Dr. Clarke. die te hulp wu dat het. in de benwlalaging over punten die
•• J_ eeR be_ij_ .ien dd 'ij, met be, deel LIJ cbht'n ~ maar de door or aan· geroepen, is thaue, volgelUI het plaatselijk ~I.d. de Veree~g, raken. niet geoorloofd w zijn
lIr.baa(de volkeu ia aaurakilJ;.C komende. gehaal,je n!:lenenog vali deu bllet VLogllUI8 V&ll oordeel dat hij mooi op weg la om ~ be- om te wijzen op'beataande nationale l!'e8Chillen,

. toont dat "'iJ', etloi"e" tiJ·... ~e1eden. ter te worden. ; en dat een lid die dit toohdoet tot de orde aalaI.onmoudigen aweten behanJeld w~e",da" .... pJ~ 'L geroepen worden. orue tijdgenoot acht dit
all ..a bebRI.,. ongeIij'" had"'en In, ct er EEN DIENDER IN liET VI!!RDRIET.- ,.. nCA ' Ian ~ hi'eeu _It kt men &eo hallDeD gerie.,e I'ij(

r
n Coolon. diender te P. Elizabetb. Irwam :voor ~ zeer 'Yerttan • want. III8gt J.-t

,.broikn moet verandet'8n? Oat, met op te wijscn dat ollae bQerl'inlitand den Magistraat wegens verla achtiog vB4 eea westies over i vo trnisen. 'beIoproeijillg ent...._ sHn eigtJlI bel"ug roo halldel~n m ,t J·on..... -"'leurde vrouw. MathiIda Knowl£'+ ge_ dergelijke. waar· p;ecn nationaliteit bij te pas.... oog op la.. tlraukgebl oik, ue Koloniale -e-- • T .. - &~ hale, komt. mooten de boeren ook politieko }[westies
L_ . b .icb voor prot ..ctill te Vur< lareo, Isor:tder naamd. De vrouw zou medicijnen gaan. eo bespreken. en dan aal men zien hoe wiJ" het--tan.dell allea ben .. IYe naar etac siJ'", dllt v r haar u'eL kind de dl'ender had h-~r op

...... be' 00 A. - is' om ale de, oud-kolonist den eenen en _L .. \V . nlUlowkearig ootlerwobt tu bcb n:op: welkH straat wm-omroken. haar in een ............tJ·•.' ...._ ~U

•• !IOnen WIJ gaarne. aaroru me". ,,, .. --r "ld-' "-I ",,'::; nienwe den anderen maatregel van wetgeving
- wijDlead m~ bel klilnallt.".u Gl'Ïeken· iW"

den
, met welke bedo..lillgen eu ill wel· ~tend' en daar. zijn, oPkzctmetr- n° vW';:d VOOTStolt. hen: te bell'tten OlD elkandera dwa-

ken sin .iU·bier wordt Yoorg('staall.' _et eze ~WgeUI8 wam e van r. ,a lin...... op elonders nationaliteit te achuiven.Jand en Iinlië. meer bntnJewijll dau wiju overeen. die beweerde !poren van geweld :Ont- .... -- d
dekt te hebben. terwijl de diender verkl.l. .....e Mell- de.are belK:houwing cr mak ziju wij hutdrinkt; waarom: men er bet wijnbDiB Du Oudl.boorllach~ lJ. il. V ttL'8~,i..ciog ,L da d had "ale ~U ten volle een~; fmaar hoe een Hngel8Ch.

-, I ··-to II' h' I"k k Wit Mathil toegestem eo IIIJ v~en. man a'- bet op bet punt -n zeLere evenIOOW... a • ..., geall 19 0111"IJ g~spr" b Cl . d k .J f'" ' ... ~ .. d d h 'd H" . h t 'D" d 1J!I >0 Il
ee In ol ZRIl er "e "1"llngen g""""". en gese el en waren. , IJ IS naar e £"Yn - teedere ale belAngrijke politieke zaken komt

bij den bottel mist., .n in pl""t8' ""arrall die lIoder8 dan mell eerllt IIcbool! to kqnnell gaande Hof verwezen maar ouder borpogt zich kan 'weerhouden om te verklaren dat dit of
~ate ..au all" j;ugelecbe i08tellillgen mcel1eo, da~ .ij "ich cOnsl quant h J~d~, Zij vrijgelaten. Wij vermoeden echter <lat :zijn dat ondt>r Britaebe vlag niet geechiedeu kan.

f diendersloopbaan ten einde is. en hij oen; vak en dat hiJ' Er trotech op il dat ziJ'n oabonali--bet glu aan de Loonbauk - hef' t; dAt beeft .icb Ill. verkl..ar.J Your drie k~lIdl"llIten zal ter hand moeten nemen wat minder vehoo-
.. d' -.l"k «in_n biedt. '. teit hem verbeidt er voor te zijn. dat zien wijIlJD n-a.rn le Ol', 011 Onl 1!i~IJ en meer voor den Ra.t.1 ell t'wee voor de Verga' ,or: nri -0-' niet in. ,

CJaa' de El'
0ode

.. ogaan, pn die "ij loch die alle vijf er VOor doorgalln de 4frikaoer ÁNORA PEQUINA.-Men weet dat deze baai QUElL"!STOWNSCIOIBoERENVEREENIGIYO. _
bekenn~n moeteD aiet beet le kannen ' en eeu beeleind kU8t. van den mond vaD OraiJje· Op een vergadering dier Vereeniging. waar de

_k te zijn toogeJaall, en den heer L ooi"ud, rivier Noordwaarta. en twintig mijlen ver lltnd- Kaffm,.ia .. Watchman eelrUitvoerig verslag van
_nt woorden. lo 100 ver echter boe(~ ook die dit "iet ia eo dil RijlcsregcrilTIl hillr WMri8 zioh uitetreltkende. do 'r de ~er geeft. werd ondlir &Ilderen. na het; lezen van
de 8,DOde er mtê te doen al81'ij verkeerd waJer wil hinnc"looJ8en; iu de mind~rll(.id h&lldelmaat&chappij waar de heer Luderitz rer- zekere brieven van RegeriDg>lWege over eeu rap-
lOa haode'-n met vonn en wesen ,te ver· b 'te~nwooniiF van is, V&ll een Na~ua- port Yan een Qonuni_ril van Politie, dat de

re gelaten. Dit vel' ~aJ{t Ol>B. uiuf zOozeer kapitein is aangekocht. De Boodlcm, die de boeren lasterlijk oordeelden. beslOtelI d8t de
wureo, eG goede gaven $e mi"echteo omdllt omdat wij tegen den beer L90nllr.l ho:bben, baoii bezocht heeft. brengt thans berigten 400r zaak niet naar eisch WM opgobcldérd, en dat
.. lIin deu .Ial niet heen le behoorlijk d' Ir' d·.l~ d K . . de Ca~ Arg .... in het licht gegeven. eniten er nader onderzoelr naar gedaan moest wor-

le .tt· 19 ""man 18..,., e olome In eft'ekte dat de Maatllchappij in kweltie, die als den. Een gewBa dllt voor heggen Iron gebe-te ,...weD. 8cbOOD teu volle erlJeor;ende vele opzigtl'n eer 8andoot., en latei' wl'lIigt étalffiesement het dorp Angra PoquinB h~t. zigd w"~len. de Mauritiua doom. werd daarna
4at de afachaftinpbewegiug ala kind dea met vrucbt BI111Ile Kaapscbe poliLiulc deel I van goederen naar een ander ,handelaar aaQ de ,l)\l~l'Ok_; een dankbetuiging wa'rd uitga-
~ -..., ftD beelaan heeft, en uit ee.,- I Llb "'1' plek gezonden waar de baai het meast IaPd- bragt aaa den redacteur van het Cilthcart8che
-,,_ ''"II. .. aannon nomen. a S Om et Mt I at.i men waarta ingaat, ingaande regten vordert. dit in blad. di" het plan had geopperd om een land-
allee behalve "erwerpelijke rigtjhg .lee tijdIl de .,erkeerdheid ge.,oelt om manoeo' van één geval betaald. in een ander. waarin ~et bon\Vblad uit te :-geven ; en een klagte werd
.ooraiteprait, sijn wij toch ow>r~nilrd det gebeel verschilltmde klear bij de v.rkiezin. t~hen den kapitein van ~ kustvaarder y&ll geuit tegen een gekleurden veldkoroet. die
ala de Nf'dfordailaeb G.,tCorm~,de Kerk ,,; den' heer Ohleson en do Dwtachers te Anp volgens een der aanwezigen een Nato",,1 een

gen voor te IIf.. a; Pequina tot een vrij heftigen strijd echijnt ge- pas had gegeven die ,een Mntal aan den voor-
af .1. IOodanig

l
of .,1& dCY.ll' een lDeer of komen te zijn. niet betaald werden. ! steller behoorende 86hapen had buitgem8akt.

miD aJr
m
_ OYerl", l'UllCben bar. leer· Da KIIIIlI:lLuxa F, 'JIID8I11f.-ln ons .~t.I·1r"an HBT PAAlUlEN8TELEN in Griqualand West. Men beeloot him: onderzoék naar te doen. en

de IlIllDiddA!flilllall' der 8..node °dï Vrij' fio'l II. . .1 •__ d h ...... T Ed'-'- 't ..L-•
- - --"ii - t-Lt ';i -·I.,e -~ ml'n ~ -ftr <LL -~eel over ~~ -ord".'en uaarna lAI1 e.,.,. . ...os een • lUL over .....- r--. .~ .v ... -~ -, ~ i. eo-r lIildra~ki,,1I' n"er de IAIIk ier fo..... n "- ""'"la ~> " .. '.. ha di" .... _ dat I bered rd

> ......L_ppij _.I L___ . I ., -t mt'n aan zekere in Ste lalan zwerve.i.de !e pen P 'UVr ang en enee,.'1 eie ""- _er uanon 101' oed er JfPbtoli.d wiuI,.illDea eoa kanD~n a~~id"lJ dolooIr "A .. ten ., tte 0 be elin '
" K L_' liefhebbers toesohri;ft, is thana in één t::!' WM. maar ...0 p een aan v g Yan_ _._. -- .. I tl'6kken " want het .,er· reed. h~c w"""""hool·fonds ""n dil P.a~I!II:h~ • COO '.......AA ala h t beete midd I te

-- ..- A.Il",Dli .. en 'frultIDO.lIeh"ppij i. in' b;lnden nagespoord tot op den persoon van ze ten per s l"""'~r. e e gen
.. _- III' L--r .. l -boLt worden a'- I Yetty' • welbekend -'8 een lICburlr _ft het ee-".- brandziekte, bleek neêr te komen. met welk---- - .,-- a III IIf1'l&e1d. I iertoe is uhttr nl'jr niet heelÓlen~ lIJ._ ..... ~ d d hWI

' water. en nog onlan- door ziJ'n raaheid ".-u er men oor, en eer 0 marans. vaulDeD baar triel u81'ogen wat wii een.i:'~i .. ~ Itf lui "OLOlrlfDII 1:lIIOLVKNTIIBOl!:bKL. l1li1 ,,- - her W' L... P , ti'd led
#:r-... 10 i de handen der politie 0 tmapt. IJ' bliJ Lt Jn g ( muurg ) eerugen J ge enL. • -_..1_- . . b-·L tIl<'rlfl'a le .re ten o, .... IAIln 1'I\n dou' M,,~.toor ·Il • Ir' L_

• ·id. __",u nIeuwIg ...... n noemeolen de ri rd b •• i.lthanl in het vak van helen werUaamite m t'IlDU was gellUmen .• el'lrllde ng wo en II'~,oufen :-Emil1 M. K , I K
.......... ..nft W---'I'J'

L
n,'et -ao dl'tlo .. rd da' EA" zlJ"n. want zekere ftftft~en aan _ boer. Nl·...... - 'II GKWKRkl'll.Oxxr.LARrl IN ,I.FPKRL-"'D._-..- -..- aan, > • Do"MnIl, eenle, ea mn . M. de lIal\ill.c. a-u ~ -.,... ElL .. ' d k' d

• J ber .......... "'d. ontMtolen. en bliJ'kens de _""_ .n .. ntll ""rrllt-n 0'81' lOse '''a 'In 'men- ÏD ver ... iidering toucbcn Kerk eo Ip'CI.~. ' .. -- 9.-.... • d' 'Vn#. • _~_._ E . L'
I~ 'I genis vao een aDderen boer in het beZit vlln In e ..burIJn"" """"""mJ. 'II er yAn 'I momaatlllMppij ... voorbijg .. nd en weioig Z. O. KU1TS.-HdIIaAtlte ni_awe ~q de''&',. eell metaelw. Johanne8 Afrika, gezien, warén •• rhoor te Umla~ AfgenolD-n, !en effdltte dit

bedllideod kwaad ka. &ien. t_ !ilar il cL.t de beer R'yn~ld. licb j(eIIn:lran- later door dezen aan l'etty overgedaan. ~e GoIdinII, de man ..an wien de lI.w~r.n in bi~r-
did ... t It.It, en e,r du !f~n hetwiete ,.r.itai"!f op Vlalr1onteio. in het Noorden van het dUt- nt ..n ""nood.n waren, den ",ochtrijtler die s.
voor den RAAd in di.n .r.i" lijn .",. 'De...... trikt Backly West, ziJ'n verhliJ'f houdt. m";'r nur Umillt. h"d It'IbralCt veu'ocht had om.e or.de beer YOlln'" ie 001. de h.. , P. J"h"~n '''''n- ..,.. Id' b "~ h d d Ir

" ~ I r;:urig rondreist en onder anderen nog 0",. I. 0 en. en 8. _n ft o-n .oor I)lIIen IIIdid&llt roor de Ve .... dering in ViclorÏII O' ,,',: .. h d h" bi t 'd Gld' b h' Id . b
... - ~ .. ga &&Il Taungs. Mankoroane's piek, ",n " IJ er e uraen eD. "Ing '!. Iin

Til UlTlJilBAal jfIUUI lI"n un&ttl boeren .ieb lot bezoek zal hebben afgelegd. : .ijn ,erd~dilrinJf '""r. IDA.r I.ide dA1 d" !foe-
- .... techappij f8retnigen 0111be, paltli«.k goed- PROC. GENERAAL LEONARDis te Gear"" dni-.

r
deren nl.t de .ijne w.r ..n. Een Ander il h.c

Iroop ,I .. ecb, en IAt,r welliwt ook W(ledIr,"'P .. - "v nrhnor in d" ,.ak v"n T. G, en {], S. R.id, d~R
brood, t. ..r.tt.Hen. Il. plAA"elijÏlII blad.n den e.c. en een aantal belangstellenden. W&af- 1l6w..~rmAker en .ijll sooa die de jf.,",l't!n voor
L 'utten 1'oor" veel o'er hel ~illde d.r' drooat. onder de oud-parlementsleden Guest qu Oold' b dd I" -kt Z" . b bte'
... ~ Adani de Smidt. en aartsdeken Fogg., Ot ~".n lr.g 0 en n... ~.., IJ WAten ,n.e nilen n"er de fraaije rlljfeoe die het laod gedr~okl "" IC' DOlliPII BUr .~D~eidinll fftn een l7ellCbre,en p'
behbton. ,maaltijd onthaald die echter geen po,iti~1r tu.illenf~ v"n Flloke, een Haitecber di .. bij d~n" karakter mogt dragen. De gut verklaarde
' ALIWAL Noo.o.-Ad •. Talllplln, die .IIIMr trouwena b:3.Ïhet bedanken voor den toast..i.. oadsren R.id in di_net en d~ pakkerij bAd aan-
ala hlrenbntfidut "In den beer Saa"r la oóoor· 'd d t hi' _-'_ "Y we.ln~n. ea di" I~ter ,~If "II getll1Jr8 optrlld,

sijn ~n et, a. J •..,.,.." overgenoeg .e "~.bl-Ir '-.n dat de olld.r' D.I·d OOL, L---hal_...eteld, Wijkt er voor le lijn OOI alle Nlltar_fi.n. li"- had De h n_ S 'dt di de • vv "'u • ne a......,
po - .' eer..", 101, e op dl·... kon worden "ID een ,,"l-b. op_.r.- heb-Iand"a 100 _r 1(>,) un ";nll'elllnd o.er le deen. dh 'd Oudtah dro~'" I. ft~ ..,. ~_ MI

Zoo . . d ZEd ' gazon el van oom -. gal 1Ill'l bton "ed Mn 108~:, IIIen" hdlD vol..,oa. deJIl, .... , Wlot lIlen au lIIe' . te 'v.r- vertrouwen te kennen dat de beer Leonam ,. '"
lrieseoP' weer ale lid van lfOlDeld district lOa gekozeD W., bAd afgd"tallll'd hoe , ....1 jI'lIWeren en alllma.
NIlIl1...11 IJllSOL'I'IIIfTIIIB,6 NO",-f)irk (11hia- worden,-ieta WI\t ID den mond V&ll een OUd Iliti .. hij ill .onrrMd had. WIlt eilldelijk de IIIIlIr

tÏl1aD&.man, op KlliI.rj,jer, afd ... li... St-Ilen. S .. " d klink ' ""n Or."'81 b.!t"ft. eeD "IDd.benmhte elie "le
'---ob L..._"_ "'77 h opnggteteemgllAlll vreem , t.-e~ de h~ ina....eleor het ,to,,:';'" op hel b"n",.wrer, ill'....., -q ...len," j ec uld ..n, £100 TA.; Marnitz, onlangs teruggekomen uitAllItralili r· 'D.~ h"'f hl k b "'d . b
t.lron, ,£IID 7L-Howell Ste ... na Clarlr., . ba,de- dat hij van vo~ voorziet. verkJaante boo.it der ,,,,,,,erinII'; tHO I, ij I ot Ilt bij '.
lend .. l. H. 8. C1.rk &: 00 .. t. OOllt Loadeit, 111.... da de V"._ aIl landhodbom Ir 1 ' echu'digd wordt dil Il_e!en Mn Reid lfel8Yerd
_n hud"l"arj b.\&ell,£196, 191. 3d.; lII~nl~;n, !ri t..._p uw- 0 onie ver te veti- t. b bb.!n, mu, dal'.ij" doctor b"1II voor t. aI,Ii:
~2 Hie. 10J. j tekl)rt,£6i6 17•. 7d.-Will 0111 ;en wa&. .... be' h . "erkl .. r>teom 'oor bet 1I0f 18 v"racbl;olln. lAler
aa._y Brown, J._ SIIII...,.., Willi"lD • E LA:W8TAAL.-_en gmt icr aan de i, bij '00' Il.WHet, en le bet R~hl.k.D dat hij eea
_rd SiIDp101I.a Richard JalD" SiIDJIIIO",sll.n Kaap .IAl!fs in Enre'sobe Ir.ringen wat meer &IIn&a1WApenen in hail hod di. "and .. r JJaIIr
'" Some,..' OoIt, tredwoogen' lekWllltrA&I." pro. dan vroeger, V&ll e landst&$l-het Kaap!Ch~ wi"hll ban Wfljl'&ehen~o te liPIDen.
,ilioneel toeg8taan, balen en eehillden niet :be. HoJlandach,-notitie te nCDlen, maar 'de' IJ"I:;n~ GEVONDE..~.-Het ~k van Adriaan Bouwer.
kendo i ~L Ti'di ach!-?t wat ~~~rtaaldenbetreft nOl d!m jongeling die: 0 angs. toen de leerlingeo

RII7JBVATlk.PIIIIBT.- &,....;I1.ren werd' '-~t UUJUlen e WIJ onge ""UlJ IIOU geacht van den heer DaltQn Douallipr Tafelberg 11;,-
.". ,Dv hebben. NII88t" gel101ldheid." .. ja" en .. voerti-, L'ommen, WD! weg'geraalrt en naar wien zooReforlDlltiel_l in dil IIOUIlbdeche k.rhn bi.nr, . k'" d Lt ~ " JU

lIIe la, un.. ona, ',oom een woord da' lang ~t is. iS eindeliJ'k -vonden, en wel.t.tde ~,i"rd. De Ir~rlt.n W.!'en teiken •• ~er, ,ol.n·ed _I L__ h" t' . h H I' .,~
. dON 1 ereen,......... IJ geen praa Je lo et 0 ~ door e heeren McLeod en Thurnbum. diede eol ecte In e rooie tn i. uwe Kerk brllgl jl'e la--'_L t boe h den h rd

li £'35 I G I' uu ...... me een r ou ,too gehoe Zondag Tafelberg langs Kaateelsberg beklim-lAlDen 'jk op. n d" roote Kerk 0I11D,'" heeft en waarvan bij de beteelrenis weet j m~ men _'I.I~. maar in plaats hiervan. aangeloktA. Moo,"", de 1D0rjfendienn w&llr. en ,,,. Pi,,· ' erhaal hi "_
IIIIIIr d.. E"R"loeb... "'rwiJ'1 Da, A lri",,'; "luf. ~ een v . YaD apeollC et~ op do bergetl door den weligen,'blóeinenoogat dien zij vonden.

lO de afdeelmg Malmesbury 'mdt men her~ n'aar Stlohate .. wandelden. Dw vond. vlalr1II".,r·. nODd, 'OIlrad 8" ""iJ trdF111d '"woord h--'d I"L lo "'J ' • Audri
I . _. e 'J" vau ,oom an en • oom ' 'eli ondtlJ' den val. een der beiden een hoed;l!'emerkt.pr"k. naAr aan.l inw .. n d.. wOl)rd.lI uiIO~~e. melding gemaakt. Wij verwachten dat o~ RosLoIi-de naalD van een van Douwer~ m~e.oil: Ood I"id .., dnar zij licbt en dA.r W... Iicjbl. W" her h "d

I d N· K Ir ad' ,IJn gHO e ttJ genoot, om zijn schaamte! leerll~.-en hi"-"oor opmerkzaam -wor.n " I{'awe er Ir • DlO:g"'" op d•. ,Ar<!nd d ' __gd . .. _cu O~U .. _
H f . d' , over e gap..,., e ~ting te toouen. de: tt! ~gen beide we....- een liJ'k, dat eersto mp.,r, die e wfl<,rd.q ,. abri.UtI 'is I de _L hl _....,. ..
II . I" Ir L ' I 'I vo gen w.,.,.. op even ozend papier zal uit·; toe.echeen van,', een -"leurde J'o"::: te" ... In "I ..n, tot te st .,''", terwij " Ji3m d· Ir _.- lede' L d "'{ , ~~

ald L b IF omen .... ver n wee. e i tuwmorl!" ziln. ft.ftft_ ~--n ziJ' '~-h vermoeden t hetdogw &IIrdnor d.. UeIJ" een korte dien.t Ad . , r- <A wc

w" ..t Ifehoaden voor de Zondljreehool .iird~jlpn wrl........ . verkleurd kou zijn: en werkelijk dat van Bou-
lD"t 8~n woord o"er h~t 18.~li en ltent" "an DE TREKBOER!:.'1 TE ST. JA.'1'C'ARIO.-De' wer W88. Dit WM ook zoo. Toen zij zich naar
Marlin LII·b.r. lie Jlod.di.n_t- ...f"ni"Jf in id.. Cape Árg, ... heeft een berigt ten eft'ckte dat: den beer Doualli~r, begeven hadden ging'!!ll
Gruote "~rk w~,d opg~l.i.lllrd duor lroo';"ilJ"n de trekboeren aldaar WWll'8Chijulijk lIJIOedig: oou santal van d'eiJS leerlingen naar de plek.
lIIellOlo'l n t11MêbeD,die o'"r hel algpm..en"n weder n,aar de Traqraal zullen ~&eeren.) en herkenden het lijk zeer duidelijk; want
_r ,.,-stillen intl,ult IIIl1Jtkl.n,en W""'V". pf~ wa.u: de heer Both&;! door hen geaonden om lICboon. het seer vci'R~ was, hadden de trek-
,raIlImR', bij d. di •• l&<onwerden roadlfedeeld. : te ZIen boe het met de aalren aldaar geateld: ken mmder geleden dan men lIOll verwacht

--- ,... W88. land voor hon gevonden had. onze tijd- hebben. Een wagen \'&Il de heeren Stigant
.... "'" JaA.\T8CUAI'I'IlL' in de mijn te Kim- genoot behandelt de &aalr in een editoriaal artj. die 11'&8 m ~gekomén bragt het lijk ~ het

berle,., de Z. Oottter en de Centrale, zijn) beJlig bl. en achijnt. naar den toon er van te oor- hOllpitaal. voor de Iijbchouwintt. Het hoofd~ :t'!!trligd' .en eentgenoemde, h~, ft deelen. inliohtinge\l van den heer Botha be- WBS aan den een.n kimt gebeel maealagen. en
komen te hebben. lIlaar gt.'Cft 'zijo b"ODDen er WM een woud op het voorhoofd erg genoeg

EEN NIEUW I'REDJ~~ voor dil Duitsch IJu- niet nader QP. De reden waarom de boeren om deo dood to beroltkpnen. )(en vermoedt
Prokctie ÏI "oder io bl ~ lanr eu brred Uaersehe ~l!('JIte alhier, De: Wagner~.'" v;l- weg willen wordt gezegd vooral daarin te be. dR~ boven aa~ Jen wBtprvall\jn voet is ni~

bH mhD door den beer A. DODglu88, deo gena het, l.".I,'?"d weldra bier versehlJ~ om ~n da,t .hun land we) voor landbOuwaood gleden, da~ hij te ~ergeef9 getracht heeft ~~h
P '. I Dr. Halui bl) ZIJn werk behulpzaam te ZIJn. 18 maar niet voor vl'tlWeIt, en dat Ijj 'YOQrhun aan bo86hJes-waarvan de band van het lijk

belteodea vorlatl11labotor diu tba"l1 te Gra. LUTHER'I! GBDI!OOU·&E1l1'.-ZJj die bBrtJeit produkten seen behoorlijke markt bebben. nog ePnige omvatte.-YaKt. te houden, en dat
ha_tad kandidaat .,oor de W"'gevellde -willeD koopen voor het publiek de~euné <fat op ~aar ~j het met ~e PortugelC~ Iroed konden hij toen. in een v~,...n 200 li 230 voet. ov~r-
-derinr iL Wij !lieu D,t zijll t8<spraak I l:l deser aal worden geh, oudf'll. gelieven Troer,' ':Dden, en men er m geslaa~ 1IliUll een pre- rtuimfo1d en ~et uJn hoofd 1:00 tegen de klip-
",__., tijdig aanzoek te doen. daar inen gaarne .il dikant te bezorgen. ~n wIj het regt jamriter pen gelromen 18 dat de dood te~d volg;te.
dat h~ de Kaapkolouie ftr i_,.t op 'hl.'t weteD op boenel gaatt'D mea zal .k~ I &citen ale het berift blijkt wu.rbeid te be- Hoe treurig de zaak ook ja, beacho"wt men ~t
-MW TIll Viotoria, w ,aA &;eI& !~. ~/"'~'it. .: i TlItivu, " took all een ~Iukdatde twijfelaao _ dood
,... • •• -. I ,.. douna. ~0Dpl1e W'I,,~

Dit •• GEUYólllllUBD." KERJ[ heeft baren UlOlLOlhILo -De Grucff~. ~
almanak, Voor het vo~de jaar 'reeds klaar. acht het. niet ten ouregte. 1:'8011 geri~.~:-_
Behalve: den lr:a.Iendervindt men er. zoo alii ge- daal dat de Regering Urnhlonhlo t e be-
woonlijk .. mengelwurlt" en "lr.erIrelijke f$atis- daard in Basutolaad te blijyen wonen. lICbOqa
tiek." Het" mengelwerk" beYat een kort his- hij de moonleuaar van den heer Hope en dient
Loriach .,eraIaa- V&ll het gebeurde in het'áll&l', IDIJ.kkere. en BasuLo1and in naam nog onder
waaruit ~t bfijlr.t dat er twee nieuwe ge~?,:n- KoIonia&l gemg is.
ten. een, m Griqilaland West en eeu te Philip- REOKN.-Wij hebben 'l'emomen dat et n.
polis, O. \r S.• zijn gesticht. en een aantal a,tuk- Vrijdag in de Murraysburg en Middelburg
letl meeat nit HoJlandeche maar ten deels uit diatrikf.en aware regena zijn gevallon. De
Kaapsche en Engeleche geschriften o"eJ'geDo- POekUl van beide dorpen sijn dien daa fM!DÏ8e
men. Een daarVaD is een Z. AfriIr.aanach vollu- uren te laat gekomen. Ook bij Aberfleen en
lied uit dê Voorlichter. Wat de statistiek betreft in Call1deboo moet het fraai geregend hebben.
blijkt het <Lotoor in de Tranevaal zeven ge~een· want de C&mdeboo rivier la tamelijk sterk
ten. met drie predikanten. zijn. met een lidma- afrkomen. De GTaatr-Reinetsche riVlel' heeft
tentall1Ul 1,909; in den Vrijstaatacbt. metidrie 00 wat water gekregen. ZOOalJ de kleur 'NIl
predikanten en een lidmaten tal van 1.301; én in het water in onze vooren aanwijst.-Gra4-
de Kaapkolonie elf (waarbij gerekend W!:Jrdt R.irttJtI.er.
die van St. Januario. op Port.geeseh gebied). MIDDEL VOOR J[LtmfZ JIOIUB&-Ben oa.r
met zei predikanten en 2.767 lidmaten, .ww- inteekenaara, de br L A. D. Ba.oo, aehrijft
van .142 in St. Januario. In we YaD diensten om dat hij veel ondervinding heeft 'YIIIl Mt
en ouderwija zien wij geen 'Yeran~ doodgaan van kleine bokjes, waarover Da in
Stndenten aan de Burgentdorp4lOhe Kw~. zijne buurt (de Zwarte Run-ena) lOO veel WOIIdt
school zijn er twee in de theologie en ~'t in ~. liet heete miaael daarvoor is om
de letteren. waarvan een. de heer B. Postma. éle bokJes nit de krul te jagea ea _ toe tie
die het ~hen-examun met lof heeft afgelli,rd. lata. in het veld te pan nvtea. _t ala Jij
zich voor bet B.A. -voorbereidt. Twee ~ in de kraal bl:ijvea. dan freteD lIij de Mr.,
lingen te Burgeradorp bereiden zielt voor !het die altijd in een kraal liggen 1111 die pakks
admissie-examen voor. Tu88Chen lidmaten en in de maag &aam, waardoor ziekte eD atedge-
zielen. YaQ weJlre laatste alechta weinig opga"" vallen onder de bokjee ontetaan.-Gr<a4-
zijo. is de evenredigheid ongeveer ala .. tot 9. RftMtf
ONWIITTIGB VOOIlJ[II:UB.-Eeu aaak van dien er.

aard ...... de eenige cineJe aaak door het Bond- OtTDT8BOORN.-JI{en heeft om nit ondenchei-
gaand<! Hof te 'P. Elizabeth behandeld. J;let dene streken 't'llII dit distrikt gemeld. dat de
'WaS die van den Clator in cl lO inaolventen hagel die onlangs gevallen is, veel ecbade ..
boedel Yan L H~hea ~n de vro",w de tabalupJanten gedaan heeft; dat de roest ita
van ilUlOlvent. hebbende laatat.goenoeuide het haver en wonnen in andere gr&IlOll hun
een gemeubileerd huis in bezit 1f'at _hijning gemaakt hobbea; doch het verblijdt
beweerd werd tot den boedel te behoo. Onl te 'l'e!UeIIKIDdai boe ~jk die- drie
ren, Het bleek dat inJoI_t met bitter wei- plagen oolr zijn mogen. zij niet 100 .us-
nig kapitaal-£80 -in 1876 een produktenJu!.n. zijn zoo als zij in Egypte waren.-OtUttMoont-
del WM begonnen, dat hij onder een hnwe. eh. Courant.
lijUche voorwaarde een vrouw had getronwd DIl: MIDDDXILBITS.-De beu W. A. Joubert,
wie het everuoeer aan geld ontbrak, maar dat YaD Montagu. kandidaat voor den We~'Yen-
hij daarom toch. schoon van boekbouden en den Raad voor den lfiddenkreita, heelt IIIjn ge-
derKelijke dingen niet het !aau wlta begrip voelena in t'8Il antwoord op een reqniz:itie uit
hebbende, mooije zaken gedun had tot een Beaufort West in een lang en w~ven
daling in den prij' van angora haar. wol ~n stuk blootgelegd. Hij hondt het er ,voor dat
vellen hem in moeiJelijkbeden bragt. Nu was de strijd tuaechen EugelICh eD HollaDdeah pijn.
het de naag of zeker erf. wat naar zijn beweren lijk ulaar toch niet zonder nut is geweest, maar
door zijn vader voor zijn nouw was gekoolit. dat than8 alle ware Afrikaanders en ware En-
en 'll'Ml'Op hij een huis had laten bouwen ten gelsohe Kolouiaten allen strijd ter ajde aetteD
deele uit geld bet.ald waar het voor verboJt- en te :&amen llAR' een Venoenigd Z. Afrika ou-
den werd. en naar eisch gemeubileerd. werke- der Britech Protectoraát streven moeten. Hij
lijlr met hetgeen er op stond aan zijn vrou~ is tegen afgifte van Basutoland' en Tl"IiaBksi,
behoorole, daD wel door hem aan haar WAa en voor regeling der Naturellensalteo in _1111-
overgedaan toen de schoen hem beISon te werking met &Ildere Staten. Hij is voor toe-
wringen. De Regter. diê herhaaldelijk aan lagen IW,lninrigtiugen van landbouw.ond~ ..
inaol_t vrij scherpe vragen deed. r.eide t'Cfl. maar tegen te groote uitgaven in verbaad hUir-
ter in zijn uitspraak dat het bewijl van bedovg mede. wegen. de kosten. Hij wil liever ver-
hem niet geleverd acheen, en dat hij wel VIIll hooging van bestaaade dan invoering _
oordeel ...... dat er in de behandeling der aaak nieuwe beJastin~. en is sterk voor ~
onregelmatigheden gepleegd waren, maar door vermindenng van het beambteatal en .....
daarentegen de aaak op zich &eJf voor welge- meerdering van hetgeen elk hunner te doen
meend en zuiver vel te moeten houden. heeft. Verhoogiog der invoerregten en .a
Reloovende hij' dat insolveot eerst veel later extra.-zegelbel&&ting voor buiteuJandache. bank.aan zijn tegenpartij beweerde in nweijelijkheid inri~ngen keurt hij good. gelijk ook een
geraakt WM. Abeohttie van de illltantie WaS acciJuI op bmndewijn. onder voorwaarde van
de nitapraak. aterke protectie voor Kolonialen wijubouw, Ben

DE P.UIlL8OHE VII:ROADBRING.-Op de open· Nationale Bank lOU nuttig kunen werken.
bare vergadering op Donderdag ll. aldaar maar liever zag hij den werkkring der Koloniale
ouder voorzitterschap V&Il den' ,heer P. li Bank meer uite'ebreid. Hij is tegen immigratie
Faure gehonden. werd eerst de door ona vrae- op landekosten. maar er voor om den toeetand
ger metigadeelde memorie aan de Synode over der Iroloniale arbeiden te verbeteren, eo de in.
het drijvtlll der afechalfen gelezen. en daarna boorlingen aan het werk te krijgen. Tegen
werd de vraag aan de" orde gesteld wien der verdere spoorweg'!!Chnlden. JIlMI' 'YOOI' billijke
beide Kaapat..d.scbe kandidateo voor den Wet. conooasies aan particuliere 8poorwegmaataebap-
gevende Raad, de HH. Corubrinck en Pieter pijen. Voor BollanJllCbe taal. die v~
Marais. men naut den beer Neethling onder, moet worden hij examens, in civieJen d.ienat, en
Iteunen moest. De voorzitter. die met den heer in ondersteunde echolen. Voor toelagen I\&D

A. de Waal naar de Kaapstad W88geweest om, scboleu,envoor_m~heidaan1!ChoOlbeeturou
gemelde heeren te zien. had V'RD elk hunner OlD' de mak der llO<iedienat in de acholen naar
op zelrere punten antwoord verlangd. en die plaateelijke behoeften te regelen. oeeu afschaf-
antwoorden werden voorgelezen, D ..t van den ling van Hoogerhuia. maar vermindering TII.II
heer CombrinoIr lui~,de •.blijke_oa hetP.D.Adv.,.-' leden. als maa~ van beZuiniging. Wat den
tt"ti,blad waar WIJ dit berigt aan ontleenen. . heer A. B. de '\Tilliertl betreft zegt de W. P .
..Idua: "Door eene deputatie der !riezers van dl'Il H.,.a>tt' dllt hij zijn kandidatuur voor het lid.
WeateJijkeu Cirkel daartoe verzocht, geef ik maatllchap van den Raad gaat intrekken.
gaarne antwoo~ op de voJ,rende punten door\ -(1I'pBGE.-Op een verp;adering aldaar doGr
hen gelloemd en mijne politieke gevoelens. de B. B. VereenigiRg gelioudOII en talrijlr. bij-
daaromtrent, en wel: lstens. Aocijs.-Ik ben cand. is de zaak der verlr:ieBingen voor den
er sterk tegen, en deok dai integendeel alle op nieuw besproken. eo werdeu de drie
produkten dell lande door bet afschaffen van vroeger genoemde plaataeJijke kandidaten
accijns en zulke imp'?steD, en dat door zulks achtereenvolgena voorpteld. nl. de heer Du
vrij te lateq grootelijlr.a aanmoediging tot ~t PI888Ï8 door de heeren Pulvermacher en Jan
'verdere prOduoooren aal geschieden, met deze le Roux, de heer Taute door de beereu Guest
ujtzondering echter, dat wat brandewijn of en Arthur Robinson. Ml de heer Barkhaij_
aáilere sterke dnmlren betreft, verstookt van door de heeren Thwaita en Gird. Tegen den
ingevoerde artikel£'o, die wel een accijos velen heer Taute werd door den heer ThWllita in-
mnen ell betalen mc.ten. 2dens. Proteetie.-Ik gebragt dat hij zoo geheel voor zijn eia-
bel\ geheel en al er voor dat alle artikelen, die Balten leefde dat hij niet eenmaal ala onder.
hier gemaakt of gewonnen lrunnen worden, ling naar de Synode "had willen gaan. en daar-
behoorden te worden geprotecteerd en wmbe· entegen werd de keer Barkhuijll6n aangeprezen
volen, en dat ZUlIU 1P'00telijb bn worden ale een lIl&tl dill, zoo hij al met vlot E!'£eIacb
'oort~holpen enkel en alleen door een extra sprak, het t)Ch goed kende en behoorlijk op •
bela.tltin.g te le~ op al .mlIre artikelen als 'gevoed w.... en buitendiea met ~~. deel ~er
Wijn, BrandeWIjn, Bier, Bijfinigen, enz. 8d1ll11l Kolonie zoowel ala met den VnJ8taat sioh
Omtrent de BasuLo-k"estie ben ik van ge- bekendheid had Tel'WOiven. Tea gunat.e 'YUl
voelen dat het eene echaudo voor ooze Kolouie den heer Taute werd voornamelijk er op ~~
is dat op aanb'3veling onzer Regering zulk een wesea dat bij ook kandidaat te MOMeI~
stap door het Parlement werd geoomen ale de WM en dus kan8 had op betere onderatetming
teruggave daarvan, en ,taarenboven nog eene dan een der andere Ir.audidaten; lII&&r di.
jaarlijluche betaling aan het Briteche Gouveme- verwijzing op MOII8eIbaai deed geen goed.
meni van £20,000, daardoor ala het ware onze vooral toen een der spreken te kennen gaf dat
zwakheid erkennen,le bent",elUl onze onbe- 1I(088elbaai meer ventaudige mannen. telde
kwaamheid en onmagt om de Baautos te dan George, Het eind ...... dat de heer Du
blijyen regeren, en dat wij liever de Basutoa Plessia 33, de beer Taute 20 en de heer Bark-
tot hun pligt hadden moeten bren~n" en huijzen aleahte [) stemmen v~. en IIlat
geprotestCera hebben tegen de gedunge be- eerstgenoemde dUI door Gearge sal geeteuItd
moeijenissen ~et onze Nature!lr:n;kweetie. door worden. Ten gunste Yan den heer Taute IICbrijft
de Rljluregenng, 4dena. BezuunglDg.-Htertoe daarentegen het Jl{08IJeIbaaiache blad. dat te-
moet dadelijk worden geresorteerd. Vooral Yenl tegen den heer J. C. Hofmeyr ale aan.
bij het uitvoeren van alle noodzakelijke' pu- voerder der "dirty party" ia den Stedelijlr.en
blioke werken moet meer eoonornieoh gewerkt Raad te velde trekt; maar wij TeI"IleI1l6D l'&Il
worden dan zooale het nu toegaat, en 'Om deze Iroeder hand dat de kanIen van den beer
oogmerken te bereiken moeten er alecbts man· tr:oflD8yr in sommige gedeelten 'YIIIl deo !treit.
nen voor beide B;DÏ.IIen gekozen worden-ware zeer goed staan. en wie hem in de Stedelijkeo
Kolonisten~e de welwaart en de belangen Raad heeft werbaam gezien, weet heel goed
van bun land in het oog hebben en op hunne dat de gedragJijn die. hij vo,*,". niet die .~
barten dragen. Mem. Spoorwegen.-Ik ben Yuile maar der verstandige en PDDIge partiJ 11.
voor het tegenwoordige tegen alle uitbreiding . HET ZOEKENNAAR GOUD TB WORCJ:8TBB.-
vaD Spoorwegen, om reden het gebleken is dat ~e drukbezochte --,lering werd IL !>OD-
het niet betaalt in een arm en dun bevolkt >~t!- • h den
land els bet onze, en dellk dat men voor het erdag'"vond in het Stadabws ge 011 mret.

bet doel om zekere voorateUen, beireIdt:ingtegenwoordige zulke werken staken moest. hebbende op het delven naM goud in dil
6dens. Uitgaven.-Laatatelijk ben ik er aterk distrikt. in overweging te nemen. Dr. Cloete,
voor dat er niet ,,_..' zal . worden uitgegeven die tot voorzitter verkoliell werd, Mwde het
dan de inkomsten des land. regtvaardigen, doel van de bij_komat uit en merkte aan dat
en d ..t alle pogi'1~n daartoe moeten aange- het niet te doen waa om beetaande Maat.ee1Jap-
wend worden onl zulke roekelooze uitgaven lijen &lUllen te amellen lD88l' om eene geheel
te verhinderen. Verder ben ik bereid omtrent nieuwe MaatachBPIij te vormen. De heer
eeoige andeno politlelrO kw~tie1! mijlle gevoelelUl oord d d heer P

.1. - Preislich ge.ooon oor en •te geven of 0iFi!:ge verdere vragen ...... rom- Bosman. 'steld£' voor: .. Dat eene JI....t.chappij
trentaan mij rondborstigteantwoorden. " gevonnd worde, geheel onafhank@}iik 'NIl
Het volgen e was het &Iltwoonl van den heer eenige andere. bestaande uit hou.detd leden
Marais: .. op uw Verzoek hertu.al ik ten beboeve ieder te betalen hebbende £1 st.erhng." Ala
mijner PaarUche menden in een .-ar regelen een .AIIlenderneut stelde de beer Ovrett, ge-
mijn gevoelens op de drie volgende Tf'II&gIItok- 8000ndeerd door den heer C. Hall voor: u Dat
ken mij voorgelegd. en welke ik reeda breed- de Kaatachappij beIta uit drie honderd MD-
voerig met opgaaf V&llredenen aan u monde- dilelen van eeu pond ieder." Nadat het OOr.
ling heb mede~ld. , lateus BAlIUTOLAlfD.- -1...lla. tel d d beer PreiIIIidl
Ik heb voor .Ie" lJi8-G,muJJtie BiU" gestemd. 8prowru... voon oor en

wiut teruggetrokken. werd het amendement aea-en indien het niet door het Im~riaal Gouver- parig aangenomen. Verder werd -roorgesteJddOOt
nement wordt bekrachtigd. dan ben ik -.oor den beer J. Theron, geeeooodeerd door den heer
éenig andl'ren maatregel. ten doel hebbende om Freislioh en Mo ...... omen; "Dat de eerste ..n.-
on8 van D1l8Utoland te verl08ll8ll. :M6IUI. Ac- "'_. de de .1_10__
('I1N8 OP DRA.'1DEWI1N.-Ik hen daaromtrent ~~nli~ij':!;"'en:ï~ de~P heer~ ;.
nOIf van hetzelfde ge~'oelen. De boer moet 8eOOndeerd door dim heer Johan pr- Kl"OIU!:
vrij krmneu stoken eo -alleen op brandewijn. .. Dat zoodra de eende afbo~ op al de au-
aeatookt van ~rde mat.eria.len. moot_ne deelen geechied is, een aan¥ilWllr 1I'Ol'de ~t
6elasting gelegd worden. of iudien de omstAn- met het werk." On de -.ergaderiug W'SdeO
dighedeil dM lands het vereiachen dat er een "~.1_1!·k h d--"" t' t>_ 12t)ft""":J'nsop rrllen brandewiJ'n moot ziJ'n, dan moot wouorllJ on..... r, en WlD_ ( _
~ dQelen (I'IlIIOIDiI!Il f'Il 1D6D Mloot in~er een extra belaating :we.<en op brandewijn. lija4al k openen en die ~ te ~ aan
nkt van Koloniale produkten gestookt. 3denll. 1'i!jnlIlbillendo kanton,o en ~ in -Oe Itad,
}b:zUnrIoU{G.-De toestand VAll 'slanda ibUIrI- ten einde meer naDUIDte 'l'OI'krijgOO. \Jij her-
tien in &&Ilmeriring nemende. Irlm.uea siob iImereu onlle atadgenooteo er aan dat er hedeb
niet anders dan gedwongen gevoelen OD!.DDletl av'Qnd ten A ure weder eone, vergsderiag zal
te werken de uitgaven aooveelroogelijk te ~ "Ii.ata Yirden voor belangrijke beDPiQ SI
korten, " Di!IQWIfIle had er weinig plaats; slrobta r .. dat
pf de -.oor;itter nog eenige inlichtingen. Bij =~~~iJaal~ ....
de stemming bJet.k het dat ~ d"", ~ Oom- ali -.oorleden weela:.-I • .dclwrlUer.bn,ck 56, voor de heer M.......la lI3 del' __ •
ligen WueD; ell teretond w£'tdeu daarop re-
g~tiea voor eentgenoemde. en voqr den beer
lIIartial&ll 1fotWia~ ~ tIf~~ ! I'~
~ ~ tu.&fJ _, __.,I~

'T EEN EN ANDER.

t

DI beer Combr~k il, .1.' kandidaa& ~oor
dea W otgeYeGdeD Raad, aaD d~, Paarl bovon
den beer Pieter Mania Yel'lroun, eD er ia .,roe-
.... .,erbaald dat de reden bienan aan het
mia heldere en beali.le der anlwoordea Jag
door laalalge_deD beer gepYIn. flt!
aatwoordeG der beiJe beeren. 100 ala mea
le t.hana iu OOI blad ait eea PlI&l'lsobeD 'ijd.
puoot riodt OYergeflOlDen, t.ooaen da, de
lleer Maraie eYeD dllideIijk met .ijo opioie
voor deo dat ÏI gekomee al. sijn mede.
di1tgeP. De beer Marais neemt de mogelijk.
beid au dat er HQ acoijlll, h__, hij
".. ook .... il, sal gebeven worden; lDa&f'

.~lijU men beide antwoordeo, me' el-
"ander, dan aal meG tot de gevol,trelekiug
komeo da. iD alle den aocij811 'de een al
lliet .nden handelen lOU dan de ander.
Wat nnahil tllllClhen de beide Yl'rklariopll
~ ia dat d~ beer Combrinc" de politiek,
In de IMta&e Parl6lDeoiazittiug door de
&ernag teD opsigte van Baaatolaad r.
volgd, veroordeelt, en de heer Yarais er
lDeê i.,.temt en er lijn steIlo aao bnlool\.
)feG weet seer goed dat. dit "entebil "'n
ge.,oeleo n~ alIeeD .. a _k: van bel
.,.,.Iedeo beth'f\, m .. r ook zaken die in de
_te loekomsa behandeld I.llen' worden;
ea heeft mea au de P .. rl me' h.tl oog
bierop &ic" .,oor den beer Cun,brinck ver.
klaard, dao hebbeD wij alle reden om de
J'aa,lieWQ, plak te wenacben met hnD
denkbeelden over de groute vraag dier
aaMM loekomM. De beer Marais bt!t'(t licb
_ert tera".vvk~eo, en wel t<!n b..'hoeve
YU de. heer Jl. M. H<a alhier. iel. Wilt
lCJIIIarige oaaer Jner. welli", qJ bevreem.
deo,

lO

"", ...:
r;::..<.. ~-f··":':""':·~-."'",--'~.. -'.
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-_':~----- __ IOI!!! ""_""'~~I~:":':::=:""~:':':':"::':~-'7~:;:'~,:::::,:jt::::-;~~~:-;:O~R;';T:-i:..:""ik:,,:.:e:II~,d:OC::h~d;:..:..:r~da:I:.:a~_:r~d~..:Jr,,:.no;',,:,,:n:':de;'r:j"u=rd:i:"~1I~.id~a;t-;"IUI:-~Glo:IIdi:t'·~ni:.i.iD0b.-b:hha:a:d~I!I~Ji~II!l'~I')U... rdll. Wilde "ell ... h~r D. Toil'. paa in .MDnI1TD'S TELEORAMMEN. D~ HIc;RH.RN IRVINR, SCHER)f\J. STIWISVI':I":fU~~ARf{T TI!! P H.'at, ala d .. YPfllloed~lIjke lInne.ie!tt in hre IIrm~n, IIIAArdie .Ii",.,r ~nlf niet op. i .ierde k"'-- .'eIlM •. d,,~.IO. h,:,. b.",I ... <I-r 1_
nUll!;" BRuu".a .lf SPOIGG. ELIZABETH; ... ;... ~_ ..... ,............ ... ._ ... , H....... .., ,. _.o< Pe~ 1..,..,,,;,, ......... 1"•• ,'''. 11,,, .. ," __

i.- d.a mOOfd Ifep'_d .. h.bbee, doch bij I. nu 8ioeofronda deel li n.m •• !Wnd..r betaJlnll ""n I ",h..ld.ri"g .aar,'m Du Tui" P.... h..... I)Ir_8NllF.RUE.<;CRR TELIlGRAAFDIENST· nE OBWKRB!!."OU.EL.RII. . ...... ,_ _. om _ .... ~.... ... .. (.... ".) d. Oo .... i.... _:••w...... '~I_. .
I --- MAANDAG, DINGBDAG EN WOENSDAG, DllljrQlI' '" w',rd h... tt hij np d•• ","wQl1en lIi.r ':'n,,",yolen. oe ou ,ling .. n nomA".~"rp I lie yo-,,.ilter ... id. d_t h~t n'''II'''e y,~ Y';:

:IUROPR8CBB BKJlIGTBN. EEN INFAN1'ERIST VRRDRONKEN. 29, 30 eJl 31 October 1883. Zullda( uclallud d. arme meid .... g... lIeD•• n licht .. bM toe .. rt nr.ijli"lf op d.. aebu.I-llf-<'nuu ....d..menl np het ""rete knn -"Id ...

.' .ai, ,,"". "oor u.ld.kIUD" _r de. hal, allle- heid.~ dta "origeD leeraar ia d" lAAk••• "r I "ptrl 81.,...' inwedi ....d worden. III."",., Ill .
.. m. KINOWfl' JI,I.\'&ISTCW"i, 5 No".-Il .oed.n. h"t bl ....1r d., bij en d.. On... ",ï.ie niet h~t.elfd .. nok and ..re I"" ..n te lijn, en Hn d,-eu ••1l h.tI e'ftr

. h bbe A (PRUII'IN Pil. z.u.) JH '---OItH.aIw NIl AI_Joort, Jhr. Vla met" "'oete· IIoocIOfIld..a, nl. de On.. I11I... ...n! d.. "ruil piA"" di ..... ft .'nlle 'ot ti. '",,:lrlarin,:
b
-n Ini';e ~.'n ecbermbruckcr Cut.· n. .,..,.~, Ir I'k b d II _~ I d 'lt I 'd<1 d td. 'eP1JOId""lt11lied
"".~ .. k A.ac1J ,Yl. Wijk, lid "er T ...eed" K_.r, b...", ...er ei) e· en "g~lII_le omar ....orp Yan "'fI """'1. er"l ea ..

eet: albier op Zlttun:lag !fehouden pubhe e , £2 0 0 tot.£3O 0 0 door de politi. lat.n bebnd _ke. d.t, krach. ook tI~ aeb", lIijfft e ,ntriboti~ ... 0 • ., d. aIIAkI luea'... , ... d OlD het WdU•• "OOIWI cIadeIi)k li
ni'pderiDI{; ~gll8proken. la den. aron I W~ ~~ tot~e I~ 0 0 tot 22 10 0 11101 de Z .adljrl .. et; die. ,1Cb1lOll ... r oud en .i.1 8flniJle ditoeu.. ie "0'''. "A~'Ult h_1 ble_k ~At I b..hand.l.n. . .
"erd e1" ook eene groote Yerpdcrloll:"11 . 16 0 0 tot 17 10 0 ... iD;1ljI'~u.,dha..td, nOlrthana .an kl1lcb' ie, reea oo" .."io, Ol. ".oor de "putt,n, -n unb--v.flnll II,. tlnflD"yr .t..lde .oor OlD IIu T IL" Pan III
...efklieden '~houtlea _mp eene ccWerk. eentte .• : .. 12 0 0 tot H 0 0 .. Inkel. binneo Amerlfoort, ep Zunda,r mogen .~r OUall.iNi ....... <1i. er tlao o..k duurlOn,. cl .. d.rde kI- np ~ ~lIlen; •• t....... _nl d.
lieden Politiek. Vereeoiging" ...erd oPJCC' tweede .. : .. 13 10 0 tot lil 15 0 .. uifltal'."~ ot .oor , ..,knop Il"'p"nd .ijn. I':r oe Iltm~nte V~n nbij aiOt'p .i:do (art. I '""'Il II""Pperd ".u .. ann..., af d••• m_" ..
ri.... Van •."o~,d zal deo bl'l'r Irvi~ l'l'. " :: f:n~yP~~...J~ktelO 10 0 tot 12 U. 0 wordt In H,.IIAod, l8a'en .. oordilf nOJlal lI'e,,"rkt HiO) ID d.luwete ll...e ,repl""'8t, "". bi..r '!'" _cblpn all.n lOU "''''',".n Iwollll.

a
. M,-D ... nI b.,

~. De hSl 10 0 tot 16 15 0 -, ook .tI r.t ...bt -, ZonJ- ...•n ZIft. d. Oo.lIIiaei. voor; maar n.. N""lbhn,( hen.,.' e- 11. ""n de ana, X.He .f. !Je YI..nI. 11_dioer "orden, - .... "en. eer P"llg WUl'1BII.lichte.. . .• .. "IT·' - d 'eb d di L_~ h
.. -,.- d nk 12 10 0 tot 14 :0 0 dngwiHginj, doch dit LI d.koe bij d. horeDl D.r .~, at 0 IlPIIl8t'Otol Yr""jI".r pro- won -L

.. -" - .. ,: .. 000' Loaden. "'.::." ::.tt':" :: .. , • 0 to' '12 • ....... 'M .I••i .Ij.. .rij .ol ".... • ~ ~d". "~"''''_I. "'... ~. (.~ 161).. "-!o
Op oohurn inlormalie giog ~.n io de urd 3 17 6 toi 4 ~O il TI. CoLU'CTI .oor de .. &/wol "",CdM Bijbel' lin, Gi .. _. h#, bre,mede ...."". lie uub ....e- l.ijlj!'t'aC!tllhleD<, ~Il onk bier ..... d. 0...111...,.

BIIJr"laririer _keo, met den ul ...."'g dut ~Ie e '.. 2 7 6 tot 2 16 0 heett reed. o'~r de tonne 1I'0ude,£8,360, ber ..ikt. liaJr d.r o.,lIllllif8iellinllltr ee!ttolr door. Ynor. _ .... Da .. U (Unadinie) ..,"-"Ie
mea &ien ....... eerloopen olltdekte die men ZW~TB: i!~:: 9 0 0 tot 10 10 0 (I.t lolM! ral' _rae!tijnli)k, dat n. vorige Een Ye'.o •.k un Ali.,.1 N....,.., (w. 161) nn om4"t lij, .11 aij ..... 0.-... ".....
--deralelll.in: .-erband te l"'-iI mei de dl' 7 0 0 tot 8 5 0 jonD .eer ,,"rre n.~nmft' ..". . del1l:elijken .. rd .1. dAt "u "'II.an.,torp ...... 'd h~,Ii ..nln,r ..... ,oa h bbooeY'OOlllel1ll4 d. boe-.v..... . Ir I .. mid 0 m.tIS"' 0 ". krone dUcaaeie dOOf' D.. p;.,' .... r tot later lID At te .ebA"'~n. Ilw.M.IMr w_ op •• ID.....zaak der ge'"'"'P"81D0k e anJ. II korte : .. 2 0 0 tot a ,6 0 a.. od d -ed. Ge t r rk ai~ld •. &.D ai, Middelbul1l: (ort. I~) blld die d_ het f ._ d. .......... ~ BI ".b_. - d. Ku..... V ,..... .., .. • 0 ~::: : l~0 NI. • er.. re . A8 • .j •• hij d. """."oio 0 jI Ilo. _ ~ _.,.. _
inlanterie. je !fÏ4'"reo ia de ri,ier ""rdrqo. .. mid"ilelmatigie 3 0 0 C. MUrrA' en and"",n er &ejrft 0" 1101IIIrklUi!'de oftr d. "errepand~ ~"eedMd •• r
keo terwijl bij tiadende WH. II korte ..' I 6 0 tot J 100GISTEREN. altiid di'p-II.tie te "" .. n. Na _i~. d__ e "rtgMde,injT. [Ja. S,,"ytlrr _ t lfeD II,!,J~I-

VAN,JoNGEvOGIWI,'iritte li li ~~: : ~ 0 G.bed door deo od.rling 'IIn Victoria Wm. verklurd. DL AI"rtijn sicb ~e" IIO.~. al, di"lf ••• IIo.t D, .n I ide dat wie """tir-w:-
lichte . • . 4 10 0 tot 2 0 0 N"talea uleun, en 101ld@r.·.1 di_ie gooodge. lijnde de ... I.obla ui"",.dacbl "III de lI'''mrenlen 018 .oor d.. 1\ .""UClaOOI en .. ~ .. tal ... ., .....
donkere.. :.. 1 5 0 tot 0 Jol bud. liet "pporl o"er de Fond .... werd "rder. un t. drij"Mn tot de..JIl'"'' "n II.L Funds. tell''''' lOU b.bb-n 0111"oor kt p--neioenf ...... li
lruikene .• 0 2 0 ollder "ootlitteraehap "aa d"nu-,beloaudeld, o.d.rlinwGi "nor ute om.... L de , ..m... atea betol"n. Da. R,_. nuelllde Ri..... ..u......1

en .el .oor""ret arL 1116 der _hrij,inlr" die dadolijk d 1 hadd'D genom.a ""d.re in hel een .rme K"DI ..... t .., _r dil ... rd beS.... s..-
p"nlen, WIIarbij de Qu"eator "an h.t predikante.,. ongelijk 10Dden gHteld wordeD; en Ot. Mool- bee~.k .. te ..l•• eid. oud.rli"l1 Gie, b... " lIJn ""-te
p"Mioenfond. lIlaIfIi,nDg ."rlOCbt 0.. bij oner- hH "ont! dAl, "I. er noeda door ,",m"enten bo.l"n ~dl b'IUld, en na .""Ide lJr. HoIm.yr ooor d.
bonpte "ermeerderin, "U bel '01"'1 pen.ioen- "",,lId W'Orden,men 18 IUIO and-re aiet lond., auk te latea 100 ala IIi "u. V."._k..ut toere-
trekkera, ban peDlioeneD nAar .nnredillbeid ,eb ....1 hijlOndere r.deben. knn k ...ij·ecbeld-b. 0. .'..n.
"oorloopig t. ""rI"sren. De OnmmiMie had "it ouderlinlf nn Oradock ''p,~i i~ delf lI'_t ""D D.. BUl1I:el'l~or~ (a.t. 169) b.<I Aaa ""r~ille •••
woedg.uurd, ea n. een toelichting ... n oDd&rling Alberti)n, m.. r oDd.rhni! Gle "erklul\l. d.l nl.o .. e WPIII .... "teb .. fil ".rlnnn, ea ..• tld. d ..
Oie en .eII .... r kone di.e-' Yere.aigde lieb hem d. geMt der Synode .\en opsigll dw boe...... ,I.-chl. £10 in p .... " ".. £16 alt jIoRHja •
ook de Synod. hi.rmed... bitter I.&jren'iel. I ... A1ber1ijll Ifllf ""n nph_1- c ,"Iributi. 1IrWen. Toeplicllt dour 'D.. Our.

De Synodale <Jom.iui. hAd ("rL 1.:1) UII- d"inlF YAnde bnudinK door Midd.lbo'll in de _k, maar d. Commi.ie ... ild. ..L ".,.....k
be.olea 11""'11 gem ... nte iD cl•• i..rd. III..... t ... "k .. nllenomen. De n.derling n Z... ,IJ.nd I,ipl &oeIlAaa, llit Yr ",oOr wa nadeooli,r pn-
pllawn, m.. r d. OumlDilli" '001' d.. Fonclien kon .icb ni.t beilrijp.n boe· een I r..... d..." cede.&. lie Ac, .. ri bet ......... u..
..... "oor een "i'Orde ll_ .et £60 inleg.n telfen de """t"n te ij ... ren; Hn mee kon nemea 0. On,mae.k, ea !JL M"raia (Oo.4iai.) '"'~~,
£10 ju,lijkecbe contributie. Ooclerlil1g OIe dj. eilf"n 11... 1 ftf tol ."ljden; mAar de nad· rlinr nalllen. d. 0-.0Ii8li .., d.t d. jMrliJUcIt. _.

K.UIKBNIEtrW8, ..... Mni~ bel"nll "<'OrK.. peehe "olld d.l d•• i.rde kl_ lh"DI ,eel &et.lrijk yu S .. '!I.ndam "nnd bti' jam ...lj •• dat d. tribalie &no ..... r Diet drukt... en dat ....
leien, i. er niel &e ,weldea. DRl d. AfiDilter werd, d.. r nieu •• remeenten er in .ochtent. predi!ranlln de lioelea I(jDdpr IDbllde Yan ... a jI'O'durill de~"lijle. "O'll'llelle" bij .piitlil'l( ...
o"n Pinaocil!o mppr "eld moet hebben, e. dat dit, komon, en het foad. hierbij leed. Dr. lIofmeyr .~rk •• rd ..o koera nAar ....0 lIo-d ..a .oc~"'" t. "em ....a~a I' 'a b.bb.o.. o.,k oad.,li"" Gi.
op de ."n. ot .Dd.... .ij ... , uit het .-d•. 1110 .",Ide· "flOP om h#t "oora&el dO'ro.m.mia8ie .,JOr "Oot,.,n. Ot ouderlintr ... n Midd,,'bDrg .pr.k "o<.r !!prak in dien dn, e. betoogd. dat lt., .i.d lOa
'''Mr br"'le ""Ik If..,.nt moet .ord •• iI,_ d. Fond ..... n te Delll~a, .orca...d. de jaarlijk- het voor.tel,.a d•• ooralt&otr IfIf te ken •• n dal aij. 4a& d. betalilljflll al- ea d.,...._""'-
ai"U1f8 .eer, ea .. I, 4ur tcij cl. bela.dng .neten lilCbe biiclraRe duria loeh altijd b<'4)jIerd... nOf- het peDlioeafoad. "eeJ..., 'oor da pm""nlla da. ke" toeD&lll.o. 0- lad." g.._ .." • ...we
opbr.ngen ea nl ..t de ::beWODe" YID h.t _III,. pr (t"7 lo..) ~.&otld. 0. ollderlill' "U H.,t· "oor d. preóik.ntea DOttig WIlL !Je ood.,ling d. ACIlWiaa, had door .flCla.idi .... a alan.ij-
Zaiden, hen ook ni"l bijlaDder late,...."D. : ot "atotl HolJud "nIId dal h.t ODngt .... rdilf soa 'aD Aberileea ..... Y1IOrbet ""rleen.n ....0 die- diDjl 100 reJed"n al. BIltJf-radorp; .. d." _ 1I1j
het mo.-.t &ijn ah belan~IIiDIl In 081 l0': cid djD o. de oud. ,.,m .. aten dar "jerd. 111_ pen.a. i... .II"" Yla boMlIle; en "'0 aloUe werd er ni.L 'uar d.n". aprak... 'Ir. IJ,,,.. ,,
181f. ODI lw_' ...... Jd.r ""Jaat .. I ...ord •• ; ea r .. lalla be"" .. , • .., ..., wetanikel eIe .. k IIIn nn.te na Middalbul'Jr aitg.mukt. .ilde d. '._nte iD d. t .... <l. ~ wen
cle balk.n .Ml'IIlede; 01118 .onilljfell lflbo.wd b1 k d. Synod. hi.r bet I'IIIR toe .. Ile.flb. Da. Oad"riinll Gie .. ide daArop dat de SYDod.lIl .. r plate •.". e" bi ..rUlede bI ... II [Ja. L. .... (Noorder
.. orden ell noll'no y.. 1 Illeer. of w.1 uit .1'eN, C. Murray .pralr IfIjI'en "mli.tigi"lf der "ierd. lieur ha., I'fIjI't 0111in .ulke .. ken li OUrd""leD Pearl) hPI .e," te .ijlt. lla. Mall ..r .prak ''''"'
dat m,," bd in Zuid Afrika ook DOlf ....n. I...... n kla_ 100 lt. .ij tluln, btoatond, rur h.' bleek g..b....1 _t laten 'lll'8n. . btoid. d'DkheeldfID, ••• ilde Ml .fIII aicb_
1111,0111deo bol'Jr"r een.oadig te 1Irecbott.en AI. dat dit ook ai ..t ".rlaagd werd, -m".d. men De VrijaeUl1Cbe SynolIe had (.rt. 161) "er. den ,..d der Oum.:.ie bouden, lw all <1,>11 ~.
....n GlJU.. rnem"nllIQre lem ... n, die iD da boo- .lIeen --- niea ...e ,emeenten er in opnemeu. locbt "ID d .. mOjll'lijkheict ....ner n_nilCinjl' .. n .00rlÏtler lcid. d.t men el1l: .. h b., ~RlJlb..hOn
la"

in
ll-pel8 .oet uitjf;'drakt .. ord"a, tot er II'Mn 0. Scriba .prak ,oor h..t "ool'ltelder 8,nod"le h.t K"Jl'lCbe.n VoijllAac,.cbe f.,ad.te b.eehou. ecIt .."a te .ijn. )I"D ...... aei4. "a. "ol&"r, ,.....

drop.,..l vocht m... r la (lye,.,r i.. Vralljlt m"n c.,Dlmimie, dat "an d.t d..r 0 IIIImiaoi. "oor de "en. De Onmmiuie .telde ;.oor d. heid" q"O!kOI... ""n , .."'.rlijkea "fIjI' intfeala ..... , rD ... _ .r
..... rtoe de Miniater ,jin Finllnciën '"n dil kleine FQndaen alleta in lOO Yer .erlDbilde .Ia dil dea ren der tODdeen o•• r de .... k le lalen 0." ''''pon. ni~t yrrd ..r op , ... n; ea ooi I 'I. I~ It-r
I.nd .00 el'Jf """I 1""14 nondill b....(t. dAD i. bel iuleg np £ilIJ, het andere he. op £100 .lfIlde. D.. d.ren. ea de K""pecbe q:iauat.lf, ouderlinlC Ui" lIl ... k "oor b"t jJorllendorp!lClh .. '''''fI,.1 b....
.at .. oord Ileread: r".,. Aet Opmbnar OntknDij.. De We' 'Prak fierk t"lfea hot belw.ren d.r ,o.d di, 8<OU ' .... 'od b-iluit, .. "", in .....Ik.. te ajn. Bure.tegen.. , ... N \bli". (s.o..
I"""r, middelhur ..n bOl'ilor ond ..r .. ija; "oor kleinere Jle.ee.tea; maar oaderlillll OIe leide lin lIlatoStbij ecbrijyell P l)e. Maraia (G"udi,.i.) I".oo.:h er Ir"". k.""d i. 0" ' Dte......
...1.il"D ,''u acbnloiD; "oor pr"f~lIIOrln ,en dat de ... lrerheid nD helfonda de "oornu~~ •• ide d.t m"n Inlicblinlfen .erlanl{d... Eeo hoo,rere in IlIfrno kla_ te 1Ire..g..n .1. a,ij • ..;.
docto~., di4 in ,et.l. de .tadentea I&rak'l oouiderati •• oeI& lijn. II.olld.tliog""n GOUdlDl. bri.f uil d.D VrijelIlat o,'er de ... k ".rd "",,,_ kl.ind "erd"".
~nllen o... rt ....lT.n; .~r in'peetea .. en eehool· w.. taa oord ... 1 dal d. Wot er t.... "nkte OlD " •• en np oiea .. klAAgdeOad.rlin~ Gi8 dAt.lIlen Het alllend.menl nr. Holmeyr (, ..rpi_lil ...
op.itlll~ra en "oor; er. ..neutral .. " .. Jaa'.re d, If'ootele ".m"".leo d. kleinere te late. h ..l. hem .1 b ..t wprk op d<lll h,,1a ",Id. ecbul"en, NUlr t .. ".,.j" klA... ) k,_, d. lIl"er ..erl" ld. 'Ii.
lIChool, die milli""n4n ,.ralindt ea biJ t""t·1 pen, e•• ild. did Imllklng b..ho.d"D eD dUI ..a d.t •• 1"ad.l mea in 4er dud reed. "hoo,- Muller,lIIoo"...., S'e1'I .. , I", Be.-, ell d. ~
derde der bevolkinlf ~eb"'l ia. )<;n d.a koat.D beid •• ooretelll!ll ""rwerpea. Dr. 1I0flll"lr lieblte lijke inlicbting.n had. lIr. Hufllleyr w_ er _ li.... un_baan .dat aj ill oh ... 1141"' .....
cl. ' .... ngw!ni... n (di«oad."r het aieu_, aeutrale lijn Tooratel toe m8t 1180betoGjf dat ~"t ~hr.p- np d.t er VrijatlUlbocbe predilu.nto-n iD del&ed g~It,,1Dd hadd"D. _.y.tee. "an "olkl"pta.chDIl .00 !lord .• 1a 'f.r· p".n der "ierd. kl~ ."t alte re'~~lll""""lf I0Il w.,.n, .e&: ...i. m..n aich terltond _ kU"1Ie1i No _ten de lladMtalen Irolllen. lIlaar .,.ret
d.ijnen "'0 teD, ms", nog .leed. ,. klrln be"oD .i)b_' en de oaJerhnll nn Goodlnle .teld. Yoor nratlUln. Daartoe,!srid" J)e. O. Marray, W.I III had [Ja. !Je ViIIi..1'I (C"rnArYuII) IIn" ....n '1IOf.
den "pTden), ook ...... Aardilfu duil; e.o"'''llt de -oode toellllf·n on""randerd le latea, ter"ijl .einill' tij., o"er, en d.. Aclu.ri .. vel""fde ook fiel 0... rill Zo.lard"l!' _ ~""lIebhooG 11
Atieh (dllt ll·h ... 1 oltderwnrpeD iAm""r "iet Mn di .. ".n HumkDtdo,p de aenle ea d. ,I.rd" .iet d.t _., "nd.r. dan door ... ~ bri.f.i_linl, ll

aa
", .at ~eh""r w-rJ i

n
wr1rokkrn. Il ..t ~

....... Relferi'·g). ook jw.r.?p JII"r eellllUeD jIOud.; kla_ .ild. lalen I!Ch"pp"". I~t lalllate .erd d. ~k kon &otrha,,~ ~._n, lell .... t d. un. bed .. erll g......nD door Il•.R"fm'1
1

(Git ... h"lle).
en .ordt Ol" ~·t lil d.n d"" ku.th",rd~r .ebter niet btoecbilu...d .11 .etuif .m"nd ••• ot. .Lelhnlf ... ner OnmOlI.I... ,o'deren &00. Da. .
En dIU: 1l.ld '"net:6r aijn,.1 koet lI,t ook•• iet Ill. SlIIytl.r .pr~k leer "oor "".trrking nn C. MorrAy .lelde "er .. ijli~, d"r ... k '''0 de
dell 1Ïenden, m.. r d"n ;I.. lat." Jl"DDiolf· bet fund., en ...~. er op boe "Ie bet thaol Synodale On.. mlaaie .oor; ... t YO'IIlIljl\om te

AproiM. '.n de tihde ","nin,. W"t ."rea .tond. N" no, I't!nige dite_ie rd er jI'... C.. md. balld"len, fin .ood ..r "Od} dlllCoaeie ging dit 'I'OOr.
d. o.d" O.lUIa lacb' oored"lijk dat lij OlD den en h..t b!....k d~t bet •. oon~1 der Onlllmi .. ie ""or .t.1 ~r tln<)r:
ti.adell p.n.injl';door a"a lIertorr TAn AI", 't" de F.,ndaeu •• h,ijf bii",,1 "ond, "'r.ijl ool da' De Vri)ltaWche l....r"l11 ""f?n Di. Oll.ie,
i!Ue.ht, .,JO .... I be""Irinlt mullte. I Hun D.,.. der S"ed"le C.'lIlmiui .., eeDi~Ii,. duid ..lijker eb Mud.r. en de ,ooui'lt.er • .,,.11 hon ren 1I0rl
.Iacbt betaMI~LU reedt, In de Irroote .teden allee" l{eformeerd, de ,.reiteble me~rd.rhei.t ni"l boo- ma., harlelijk w,oOrd toe.
a.o rli~. bel.. tio, Ii)et!I.eer ua 4.D .. &ieaden Innm. )<;en uutlll ,er_lr~a W:JIFt'n("rt. 161-JM)
pell.injl'," en .lIe ~IÁltilllf te D•• n genomeII, An. 167 der beecbrij •.in~nten bltdd ~. d~t Inlleko...... die d" Oomml.ie .ilde laten loe-
pt .,iaatea. het "IJfd" doel Rn le~"ad. ~.-!'!'. men het ~fkoopen 'l'lIn J'l4rh)hebe cnatrlllu',e .l .. n. DrittfO .. n .iIJ. iD flen l"IC

e
...., en Ki ....

ait'I".a iD de bod.a;loo .. IObllllll.t. Ihe bIJ'" moeit ".raIMlgen, ...aAr tnch "..,n .. nb.td .. n ,r.. a,."I~y ia d. t ......d.. kl_ j StockeDlLro., G~y .dmo ti.,. RMltIItt.,.,.
MD ...onihjl'_ buY~nhai.-boort ill ADJtt.... dM. waa, en dat e1"cbt • 'u b :an.l",oorden. Kerk rn Goudinie .. ild ..n 'rij .a.. boio~. " •.
dem of RotterdlUll, ""tuit .aa £60 to!.£dO per A'p""liom •• "olll'e,. raad der OUm.... I. 'oor de N"'lhling "ODd h.., erg d", m..n, ee1I ..... dijf
jMr blaar en bn dAli rekene. op £~) tot.£4O FoiId.en. n.. dat de tijd"a ,1t'Cbt .1IJe1l, io lagere k'-en
rlinct~ b.luting, dat h: 'oor deuren, YaOlte?, Art. 168 hi~ld In d"t de remeenten "'Ilrer ga- Incbt te komeD, .0 ..._ op h~t .oorbeeld "D
• hoor.lIenea, meub..I~, di_tboden, ioko_a n lkondilr ge'u~eebrift WIl•• an" .. om.o, bi.neo St ..neuboch, dat .rr

e
onlflll.".n ba I Iteled.n

.al. ED hoe d. be"oIkinlf dlUlf 0011oueIar 11ID1a~, w.llell 10udeo moetea be1al!n, en 41"1d" S,· maAr tocb niel •. deflrrlijh nraoebL De ooder.
nOit 'Wo,de. ff If.. n 4rncAt,g. muu.,.I.a lfI- node ...el regs h.bben maar ai.t genood.ullt lOU linr Yaa Marfti.bu'g ",ide dAt d. li.den .lreo,
nomen 018, ...el aiet Alede olld. GtlU180 m.t het aijn haAr tol deelnam" MU het fOllde toe te le' ..n. hua eijlen plek m""ftt.n .. "ten WIlLaij 40f0" k"u-
....""nI iD d.. hAnd, m"r I"nga coMtitlltiOD .. len ~ O••mmï.ie .oor de Fond ... a .. iid" .ea ",aalfJ"" den, en l)e. lie Villi.,. (c..rnarrOll) .,rak teu
....g, d. R..gerinlt 'e a.iallen bi.rin n"ndt- in pl.ala .au .... nRm.llllen .telle". Z•• mu~ Jl1In.t. un Brilllown, ea Illelde .. na"ming "en
rin, "', bre~en. IJo4jb IlIieecbieo lijn. wij d..,. den "ond oad~rhDjr O,e te u.l, maar met drie het "ooratel der OU.miNie .~r. na.reDt"lreO ..,
&oe .og niet _lUI,. fI"IIMI bt.lut, .n le bet doel .. ""aden &00 hij aieh k.onn.n •• re"uig..n. Hel IJe Steyder niet io ... ro. _0 een .00 IIroote
d•• Miuia ..." m.t lij •• nieu.e belu&ln,plan. puot oYer de b.,cegdbeld der Synod" .. ".rd A"~ ,.n rijlt~ gemeeale "la Britato"'D .i.l io d. ho<.g.
nen. nid 1OO•• er nm !Deer geld ia handea te g.nom-n. H.t andere ...erd door oud.rhnlr Gl" .Ie 111__ I"U laten; ea W'!ltKimberl"l betrof,
krij,l.n, .... r 018 het: "olk !Dl ~n J:noel .. n n"der toelfelicbt, en het bleek dal moa .. el .oor 'flen pI.1r ...... r men d. diA.,ar.le" I"., mMr I'JO
d.. uUa ynl.l.gen polili_ke DII"'tntJirlluJiJ te br..,. .ijo d.nkbrdld ..... , Dlaar het d. "'aag bl".f of uit de •• rde grO<!l, d.t kqn lIleu nitlt iD de
gel: opdat b"t .iol!.liik "urUIl : Woorlii~ t.... lIlen I." of ~ri. mu.nden .. iid... T ..n .Iott.e trok tweede kl_. plaataen. Wil lDen all"rl ..i Iliften
tlf/ml«lOrfl,ging na ti. 1ItIft ... ·G_nal. ollderhn, Ole de Jlne teR beboeye der ••• lo;.n uo de If~m.enten, Irid. dilArop I ... II. Beer,

D. he.r Bicboa .".iT_lmoade, ""n d., olld· nu merkte Da. Ua. (Noorder Paarl) op dIll de dan moet men haar niel al tol "eel door belll-
ate "ertegeD.oordijfAn! d., aati·rnolutionaire ooderliogen hd ..W ..lboek niet "oor li.h beddeu ; Ii~g .. n het pelllÏDeafond. d~. baa.deo. biDden.
pArtij ill d. T .... d. K,mer, beeft, om redea ""D .n hoe konden 'IJ d"n .tem.eD Y &a d.r ooder- Kimberley rolde tb""l wtUir1t)k Did ln Ifon I.
~lOndt.eid, .ijn ma .. , .ad.rglliegd. Iing.o bield tentobd lija .~tboekop. JIet"ooratel n•. G. Morl"lly 'Pr•k len gIIRIte .. n Brilato ...a,

HOLLAlfD-ZOJDAJ"IUItA.-Met "Ig"_ae """ kreeg een noote meerderheld. " en d. ouo:!erliOIr "ao Ricb.óad iRljfelijh, op de
I.n"ateillnll LI hier h.t j,.,ri,t oat""lf.a d"t d.. Art. 169 eitebte MO genffilkondlg ll~tlltglChnfl Ia.tate gt'.ehiedenls der pleli .ija"nde. Ook d.. BOT EN H.\ AR.
Dr"monerlll CtUtu, me, de IIH BiihrmAn en nn ni~a ...e llem<C!!Ite.n: !Je. N... tblioll (~~ope- ooderliDII' .an HIUIO... r .pra~ in deJI.eUdllll d., .t....dM RalaIrt..,..
Jon"D ea deemigranten;"'oor TraDl" .. 1MIl boordl field) noeg boe III dit (feY.n koadeo al. '1) o?8' en het Britato ...llacbe "eraor!w@rd,a"aogdoor:KijDbeer'-U"'I.eenalJllflledroe'f.ndatelllllk
behouden te K1Up'"d u;llearrite.rd. , ... n. predikAnt. hAdd~n. fII~ro"er. ~~ een die- Ot. V lUI Niekerl b-pl"it le ai n, taPjf •• ta"n. dal onu Afri!ranel'l 100 hol ea baar UaIrJr. a-
Het Wtrg_...,d WtiJdllad ia opgetr.dea al. eaul. plAIt., dIe plDdll!'l!é~et nr"I)~I~g der g.. Briteto .. a .... trou .. en. ,Ir .erlanll,ad"n het nOlllin""ten .An kaiadidaten .()O)r hel Patle-

IP"Ciale Yardedilfer. naar h., IObijot, "an Dr. heele _l ""n de Oomm,s.lle no Renale. de boete .f te kom ..~. en 001( hieromtrent voerde _D&' Gaa' .e, oa re..de Il00, welk _ trtarl,r
Jori_D &.og,no• ., T,....... I "D de Tran .... I.,.. Art. 160 bield Mn formeeie wijaiging .ao Il•. Vao Nieke,k bet "l)Or~ er op ."ndri.g.n. acboOWIpellullen d. "drld ..aiIllf8ll daa ain OPIe-
Ala DMr Ile...ooatr, drllR'l de redActenr Yin ';at ar&. 3f11 der K~rk ... t ia, di. aond.r discll88ie de dat .en All. Il.meenten brt &oetr«d .... tol ·b., fereu I Mannen, Broed.n,auUea .ij on... ,....
blad mel .ijn oader .. ~ door. MOjlt, milD de werd gopdgekeord. . . fond. ~makk"lijk so. ."k~n. [Ja. N,.. tblillf!' ttII~. ".rapin.n in het beetrijd •• "All ..I!raDder, lIr.
artikelen in genoemd bId ,ertroa"en dan lOU .r, Art. 146 .trekte om de gpm.enle GoadUII""b (S,,"U.nboach) ~ niet in !toe men, lO.d ..r ,")1 OII'~ ~n."'Ddrn bunne ... Ied....... dllfl
lood.r JoriMen, "'D d~n g.bople ...oreteletrijd dR derde r.Ar de ,ierde 1110l1li11le 'l'erplaataolD. w.t ... er.nderiDjl, d.. IIt"De'e ..... nte nIl d, and.re .II~nee"eIQlleD' "".~ doet gij' Bed"'t Ifi; ••
d.r Trannaler. wein;sr 61 ni"u ~r8jl't lijn ,eo IIi~r WRe de Commil8i" .oor de F"Dd •• n ooor, na boete k"b onl.l"D. Ook dil.aal ....... Diet dal Gill ""De j!e.. _ •• d.rlaajr 'GOr -da Al..,
komen. D.t Jo,i.en :na .ijn terull .... r uit oud"rlin, Gi" ~rk telfen. Da. ,M"rail (Goudbi.) fcuter nrilaw ...a .iJo lin. ."at, en I ..... rd., ,erdrakkiDi •• cbt daaouit ala
ElllfelAod, opMIlijk nrkl'~ h~eft hi.t me& de •• id. dM de Onmmi~. er nij &Igem""D ,~~ D. ou J.,li0lr ".D Kimb..rl.y 'prak nu L.n III.. e..rat reai.e heetL d.l al die '.,.....d. ~_
TracIY.le,. h, bun "e"et mede te '011"" guo ~,,_t. lie Voomtter .pl'llk nn Goud al. jtll"ate nn de •• 'plaatein" .. jil.., ll-eeDt. in dl'ajrt ond.r d. Alrikauellt Ge, ..., r ..
eD .Ddere f"il.~ nn g.lijkan ""rd, echijnt d.D '.n ee" INIm... nte die. met kl'llcbt •• rkle. eo diL de tweede. klll_, op IfroDd Ida, de _le li,. • ... pore bogt .... ,
nuctt!or .an bet W. JY. niet bekend t~ .ijn. IfIf Il •. Steytler aanJ.,dlnlr 018 "oor te atell~n.. deo te Klmberlq .... g .. are., en will er ...,... Uu, Arme, arme "ollr I np ~.rk ..lijk ,ebied, op
Dur jlel.leb of Oleo de 1I.0d.ling:!.n de Tr"D" ia de der~e. ll_ t. boodeo ; .~RAr de oud •.rlioll die .. "ren "r .. ~..re~d ....la olDCLot.ij .ie'."; ~oolsre.bied. op mlUlIIClJappeliJk .... "' • .op ~
" .. I.eh. R.gerin, t",e,onr J"lIII<'n gopd. of nn Ooudlole Y8rklurd. dAt 'I)n jff'mp.nle In de k~nJeD. D. "'",ren la de ~rt _r.1I ook aMt u",1r Ilebied, o' ..'al, o' ..ral botwerk, bil lija e....
al.part, ia h.t tocb in elle Ifetal buileo d• .....,. derde kl... ni.t blijnn Iron. [Ja. D. 8""r •• Ilr- rijk, '0 meereadeel. rea .i;"IlM' 'aD bun oOd"'~"g, door d. beilloo

ll
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heid eD ""0 d ..... eh.id ~m hem, Dr:. J~"-n, eebuW'de "'Iren hol bard behlUld.le. nn kl..iDe land. Da. AlbeniJn ......... orrd"'" d., "'IDeen- bet 101." ....11naa~.het .~te Bui';' ".. d.. "'Ye-
!Dl dea hel.! '.n den Tr·ria .. "leeh'D VrtJbe'daoor. ...meeD"n, en .erd door Da. S~ytler~~ beboeve ten .11 R.no".r ea Phi1ipll(i .. n ••• 1rijk." WI- laar. U ..bb.a WIJ dal 1<lO .....MIir -Je .... _
lojl' te m"k'D. Ilij a.1f IJjJboorde dit opeolijk ait nn h~t foada b.. tred.o. De. lie ViJhen (CAr. reD d.., Kimberi .." ea wild. dit .ni.t 1I000000.r1lulda.liJd. dill .ij. noder Ween. OIIIIItandip.i4
te .prtoken.; "I\non) •• i,j" d"t !OIIjf ... en .. n de. "eneeb "an .l.Uen d.D de beid. aad.re. Dr. Hotmelr at.ld. bet "lg •• bela"l!' ""n het allj'e_ b.laag 'II'iUeD

n.RIOTBN.-De Will~ Barmll LI wear be... GoodiDi". beel •• t .. enacben ,,~n aa~ere lI:e.. ~b- Yoor Kimberl"y ia de lW~ kl_ le .&elle., \J';>lTlOhlnP We, 1.,11.. WIj du ""If ft. ""
boudeD thuil. SI.cbla @Or eeD5 toe"allijFe ó•• · tea..,o .Idolk"n. N" nOll eenige dlaco.,e ... de eD ne St.ytl.., w... hier ni", t"fl..... ite Kim- ,noelligd Zuid Afrika, YID het inltaadlaoedeo
.tandijfbeid beell ore po ,lacbaepj. d. eer nin tiP. I',. Wm. Mllrtlly dIl' bij &loaoaGoudiDi~. in de ""rl"l ...... "r la d .. "'n~ k .. lam",. de ""'ea.r d~ no't"n~cb Lul ..n hel beboad 0...., ..uoa.lI-
h"d 018 de VA'n".expedi~. te oiod.n. Ook d,... Yi~rdll kl_ lOU du,,,.n plaa'·en, .1 kOll II) .oor beler ginrea. Da. K.tell lei". dat Killlb..rl. teu' Ptaatjfot! Wij .ord •• ui&jf.J_,ch.n.
",i. d"r Willem BtlTtJnU ot.. rijk .. n .... '''emi,,· de derde be"'!e!l; .ADt eeDlijat.~erge ...... ntean""r al. Illld '0 Kimberley.l. N..4. Genf. 1r'_D~ .. 'l la Eend ragt boa.t bet hai~
gen omt"n' d~ w.e1'l!Cea~"ldheid en de "Rt~reo klaneD " .. )UI~ gel~nn, pa FlJk.r .n lr'Ootolr ge· t .. ee g"bed • .,ecb"leilde aak. a w,ren. Kr Maar T.eedragl rukt,", ..... , r •
Yin het hO<lgeN,>urdeo. ; meeol.eo ..."na la ~~~erde. !Ja.Moorreeab"toojrde ~IU'eD .jr ....n 400 Ifemeenl.lede.. Zijo oader- EL.,. DU ZIIlf L.urn.ma TA.U.
INDrii.-J)o ""ri;:ten aitilndil! omtreot den I'IUIIp d.l b~t _r nalourh,k ..,. d.t mea If-Irem .. ". Ii"lr leId. dat Kimberl." ala ler , .. a .iell ..

edie J""'I Weelkll8t g_troffen be.n, jI'IIIIn IUe teo m"er oDder de "Ierd. kl_ kon .telleD, .... nt .. ijIl gUQojell .. erd, er DOoi' weder h,ne. ap .._.,.: --_:E:_s ...tUlf__ Vi..w.&....;,,;,.;;LlV;;,:;;;;.::H:;:K::U:.:.:.,._
"erbeeldÏ1lIf t. boten. Tolt I.niging .U den lIlea h"d ~""ndeR dat d ke~ v"a het f"ad, k"'AIII, ...AOl "I d. wiDlteD ~lIj(en naar .t:aropa. .
Dood U nu reed....... r daD:£2óO,OOO"''''l.dea. IlO, ,oed tl.t ILOn!!eDAI In h.l eent ge. Er .n. ""n am~Dd.men' Albercijn 0111 Ki.- l ~Il 1\ , .. ,. IN" I ~.
Tl: UTRECHTbebben ..till lWItaJ .tudeulla d. mMDd had. Ala de1o.t'ator na het fODd. g.. berlty in de darrh Irla_ &e f'...tae ... eo hie,.

Anojd_oAt (d"l LIe.n •• ~I ",Idll,,"n, .ID oad.r· '.~fII'iD cle lierde k1a_ lAW, du moeDt !Den .np "oor 'p'"k DI. Kriel (Du Toill Pan),:lie ".r.
oereieren dl. de .00rn"lIIfte I. wicbl' ID de .t"d 'IJa '''08len I.U.n. PH .. ,r~en dIl' h.t food. biet klnrd. dAl d. luden d., Ne4, G.."'f. K.,k te
betreUen .n uit •• Ike ~e .nder ... e.~tpoetea &e..graade IIiDV. De. Mllra~. k"D lich niet be- Kimb.rl.y de dien.1doeodo eo "iet cl .. "'_'ait~nd..
,,,,,,afd worden) DaoNl[""I.gem!"'~t, en liJD toeD griJpen .• Mrom, ala er een .I.!J~ kl~ ..... , eeD kl"l~ .. ar.? Vd dud. iluee jrinlf er do.>r.
JeU op" "ACbt wetrokken., Dit u m.."r dan een '00 kl.In" If£m_te.w. G )Odl"le er cle& to.. .0. "" lo .... I" 'lUI SlockeDltroill ,,,llI'd .. en Il ..
"ltad"ntebjlrap" ~Dhel u ,.. bopea dit, luo ... 11 b.bool\'n. Da. n" B.er b•• e.rde d,t meD &leb Faure lIi.lJ een red" orer de ra~a .u; die ge-
di. Itud.ntt!a.la die •• k.k~re .erdedig.,. 'u hel .. n de I_n der rellC~iede"LI m:>l"l.buujen, die •• ente ollJ.r , •• ucht hlld, lIlIIU' di. LhaDi locb
.. deriolId, "oorbeeIdig Keet""'l .ollen ...ordrD. leerd ..a dat meo IO'lf"D m"".t dAl "leille ge_n- tot Ion Y., "..rDlinderd .. area: Ut lIlen au h.t
Jlet 8ttl1l<lbeelcl' ... n Gtw J"hfln "lUI N_o, ~a to, het fond. t<>atradfn, eu beet~d .op diaD f.md. k"n d""'a ..mea m..t lwjjllDheldÏ!llf 'lUI

op ... be~. Maoltrr-Kerkh~fi te Uu~cht,. aal :na'- Il!?nd den 1~'8lor 'an h~~fQD~. Ooudn.~~ hl ....k boete. AlUIlI"enOmer.,en g",,,llrd ~ b.l "~r-II
.eliIJDIIJk 16 Oetob~r ID' teg"nwoordlib'ld d. bij de atammlD, Dill de ".rde kl...., t. "J" Yer· rlln Or.·y K.rk, .... ,,"" •cbtor 1,1.. S""1'ler .. id.
Koning. en d~r Koningin, 'ir..ord.D ontiluld. Ilf:l. p1arlat. d.t beL".n "e.! bek", plek ... d.n &ocike,*ro •.
MY n d.. ~n. ".Mr: b~t landgoed ~,:",,)e I Da..rna begoa de ptUIe. Na ... n t""8i'rll&k .au d.n naci"rlibjl "an Gr.y
NIIIIMII, r uJjferulmll1l tijd .al1"o 'erbhJ",n, ' --- K.rk k""'ll ook d"le jre_ate h"r ain.
~r ...ijl "oor clea Koaiag .Il KoniDgJn. ,,~n Belri-, I NAXIDDAGZI'rI'ING. OJudiui. k"'DI na. en 0 •. Afarai. "."kl .. rde
die Holl.nd lullta bel "like", het paI.ll. 10 reread· -- boe door een mi••• ,.talld d. r._ntol ni.t "oel!'
beH !lebragt,wo,dt.; . Weder .. erd d. lIl"k der fUDdlea tu haDd Ir.... g.,,""II" toela,ing bftd "raocbt. l..nder dlaou'lie
JGJI.tj. Struijk, dl" mJIUoeM. jafYroa.·, ea, .omen, en •• 1 "OO"",,.t de raad d.r Cdm:JIisai. un belanIl unll'eno.<o.

!wa med.geYoaoLl".1l ai~1I JIUI' deD H.. g .. rw I (118h.t Ylnoek ""a Monlajru (.,t. 1,&0)001 '.n ArL 166 hi,ld ill d.. , d. "_0" ua d.
"aard, " .. r buo ap~1 ,,~ het Hoogg.regteh.·f de t ..... d •. nnr d. derde kl_ '.'pllUlllt te Diamaot,eld.n._ inl"lr ....llJliDl(om IODd. he.
be_nd.ld .. I wordeD. , r ...ordeD, ,u ..t loe, te .taaa. Dr. Hotu! Jf .,'8 b...., ..o t. belAleil, !DUt de 0U1ll__ • "oor de
.Niu. K_ ......de n..... an eea di.n.tmeid, , at.e&il7. eD de !""d der Onlllmi-aie Werd DI.' I' F"aclie~ wild. ll~lftD kwijLlDhaldiog d., boete.

di. ....'geD tijd g.l~den. m.t alge_d •• hat., Ktoote meerder beid Mnjl@nOlDen. Da. Knel (lla T",,·. P.n) •• id..... toIa dal bet
ond.~ Zaidw~ld. If'!fond ..Jj •• rd. Lang 1011... :De. De Beer :wild. dat "MI ook e ',nipo.e ""rl'J.i .erIDetel.eh ... , ..., CU_k Will dat d. ,
~. III'. ~ rla,kklA Ii,p IIIQJfd'DaII" 0' lael IJIOOf ' ...... T'P G~III Pp, (a.,. 181~ 'fDil ~" I<IltJoa ~od'D eer f.~~ ~~ ara, 4atII ", 1l4tr,

0Itha1lfPtl at geptchli-.-d op 6 Nw., 5 II. m.
I

LOBDEN. .$. Noy.-De OImnwf' meldt
cia........ eUie ftn b. tweede San kuul
..... adeeM der E~ lWrering _tig
beág hotidt.
. Bel Pvlell!ftt "aD Viotoria je geopend

door d.1I GoU\'~r.ear, die in lijD rede bij die
l(elernheid F~i". dIl' .. egen. dil Fraoacbe PORT EUZi\BETH. 4. No". _ metereo.oorne_. ton op ·iJtf.e "an de deportatie Yall a"ood brak er ; braod uit io het draperie
.. dadige,. het eeu )eYeol"weetie .u dat maplijo'l'an deli bt"tH' Theopbilal. De brand.
de un.Jen Diet .. lien IOUdeD in de bandeD "eer wu lpoidijr op: de plu!1 en bluachte
ftD HIlIi .. ""'Dld.!DOgeodlieid. .de .1.mlDen., Oe "OOI'r~ III geheel en !I
.0. G01lYft'IIear eindigde .ijne rede door nur en. "a:Wr Yernleld.. He~ geboU".IS

-.et de hoop lIit te clnalrkea dat ledeno'ie leer beaoba.dlgd.. Het ""rh... 18 Do,g nlot
Bnge1and er toe ....a be_geu luIk eeD ramp oHu"keong be~end, maar de pllek I' t.u
te ".ren.. Tolle "el'1lllllllreefd.

r,

LONnBN, 3 Non.II.-0e ~oVII. bebbeo
."I"hoden mri de PraDlchen In or..lerhan-
tteSlIg te Deden. De "oorloopige enderhan-
cfeliftpo liJ" bIOtrOa Den.

Dr; Clarlte beeft acn briel .. n .ten TlOrd
&lApw .... Loadcll IJI!IIOb,.. ,.n. den laater op
......... -.derltlQftnde. .

lIeII heeft te Dinohau eea RaB in bf'cbte.
......... _ wkellcl hlll'ft door Nibilillten
..-dCla .. .ija CJID Prio. Biamvck te
"1"IMIOr'4ea.

OYEr.r.ANOSOHF. n:LEGRAAFJ)IENST
KAAPKOLONIE.

tiE AANST!AlWE, VERKIEZINGEN.
GRAHAMSTAD, 3 NOT.-~ heerJrieepb

Ollah trekt lich terug al. Irandid .. t "oor
Alban1 ill' de Wetgnende Vergadtlrinll:' De
IH.r Croabie wordt kraeh~ig ouder.leund.

OUOT8ROORN, 3 No". - De Boeren·
hesabermihjl:llnl"eenigiog nomineerd. bedeo
900r den Raad d. hem'f"n P. du PI_i. (S6
IJtebImen), Van der Bijl (31). Holmep (25)
1ft.T.al. (4) Voor de Wetgeveade Vergn.
deriRIf d. '-~D Keyter (" I), Maasdorp
(24.) en r-.rd (I S). De .ergadering
cr.lmfe .ijl urea. lfe. Yer~lIcbl d.t er tCO

,ehp1"JI8 Itrijd zal lijn tDIIscbeu de bt'eren
•hudo,p eu Leonard. V. beer lCe1!or ia
Teill,.

WOT.HARKT TE ~WELLI!;NUAM.

SWELLENDUf, a No".-De "ol· eo
me""'Dlarkt ia IOOe'fen ,""loten. Vetle
"olllCb .. 1de ".n Id. tot 71 I., IrCreinillde
faD lId. tot 12&1. Omtrent 26.000 Ih. wol
werd lIuRebodeo. De waarde der "e1"kocbte
Yederea "alomtreat £3g5.

BRRIOTEN V A N OE rHHIANTVEL·
OEN.

PODEN OF GgEN POKKEN.

. .
t -

EIlIBERLEY, 3 NOY.- 0 ... Jamit'floo
ea JdaHh. .... bnoobteo beden morgen het
qU."DlaiDe IlanOD en verkiurdeD de ald~
h_bende .ieU. nit't de pokken tel:lln.
Zij beAobrijY8o de .iekte all ~lIIcblige b.id-
dekte, "cr.anl .an empbigu. FAIn ~e.
DeO.hndi", oomllliaeie, AIftOIIden CJID de
_k m,t .. lrerheid lIil te _keD, 1111waar.
aehijnlijlr tegeD den middag aau de Commia-
aie nD' t1esondheid rapport doeII, waaDeer
de aitapraak pub'iek .. I worden gemukt.

KI1lBrRLEY, 4 NOT.-Hel rappor\
ftn CJ. Geo •• kllodil(e· oommi .. ie omtrent
de siekte pnJlea ol F.lllteade plaatll be..r~
0118in _ tGeetand ran baitengewonen t"ij.
ltl platen omtren' den .. areo urd dar
Ii.kte. ort. Jamit'lOll aDd Matlhe". leg.
ra bepulcf dat het pon, pobielrte il. Dr.
Murph, ooemt de .iellte Kd'er.pokken.
Dra. Otto, Grimmer fn Smilh "erklareo
bepaald dat de 1r",a)1en pokken .ijD. Dra.
J.m~ en M.tthe". bele_WeD da
q .. rantaiDe maatregelfl1lala rpbftl oaooodig,
maar de reet der Commiuie is er fOOr lie .. n'
te Iaooden. Het rapport "erd rateren
8YODd "OOI"R'BJ_ op eene nrpdenDg nn
ene CommÏlaie no GesoDdheid, toeD de
Cc.miuie bealoot dat &ij d. q11&l'lUlwDe
NfJUJatieD a~ miDd.r .treag kon maho.

Dr. Robert_ heeft het qll4raDtaio.lta_
tioa lieden IIIOrgeD bnocht en ia ftD ge~_
Je1l da' de Ii_kte de ceht. pokken ill.

De uodeelboudera der lt Central" Maat.
Mhappij h.bbea er io tot>""letlld .iob met de
.. So.th £ut" lfaaltehappij te "ereenigeo,
ItebbeDde IaaDtgeooemde alreed. daartoe
t.I..,.

Beden morgen yond 81' _ brand plaat.
io de lehacht d81' FranlCbe .Maatschappij.
B. hou& io Cl. schacbt cn "aancbijolijk
ook in eien grcoten tllDn,1 is "ernield. Meo
heNkn' de acha4~ op nD drie lot tieD
d..... cI ponden. :Mea plOoI\ dat outbraod.
baar gal 81' de oorsaak "ao ...u en men denkt
dat eie .. unmti. d. achade geheel dekkeo_ I.

XllIBERLEY, 1) No ....... Een "el'llOhrik.
blijk ougelui: "oud hier gisteren pllata in
Wnltkio, met deD brand in de achacht der
Franaahe Jlutachappij. De heet CI'08II,
de heli&aurder der BOhecht,. Dog een bleuke
pou- Loutl, ol'Langman en twee ill-
bawJlugn poogden den t'UIlBel door de pu.
... billHll te gaan, d_ de !DOnd me
rif ..... .-weil. Longfy en beide inboo~
Iiogn Itilltell Im de heer 0I'0Il .-erkeen 10
pn&rlijklD toea&aod.
Ln tlllkafrlelijke ft) blaau" ril heeft

plaat. ~ ftD dID We.ter kaot iD de
.. CelItral" .tai-. en beeft ook bet pomp-
toeatel Y8rbrijseld. Een bui~Dge"oon
.-roete nl betA plaats pyouden un den
Hoorder kant, eu III' ia oog een groote "a)
drftgende. lJé "oornaamtl&e lijdera lijo de
..Briblb" .n Barnarw Maatacbappijen.

FRASERBURG, l NOY.-Oieteren ...erd
• r _ gftIOte l1li inTloeodrijke Tergadniog
~ d.. lbebben (P) ,.boude.. De beer J.
Smith ".. TOOftÏtter. De beer Allret "U
tern_rdig. Er "erdeo fClnoheid_ he·'
Jucrijk:e aakeo he.proken. ~d.r an~~ be·
eproeiJiD', De heereu Vu Bdwk"IJIr,!.e
Rou. BoarhiJI, LiDdenberg, Aaret en Kin'
p werden all kaDdidateD "OOI' da .. Wetp-
ftad. Vel'pdering TOOrJCII&eld. lijnde d.
aitalac dat de 1I1tra-Boa~~ den beer
Le B01l1 ea iftnod "lUI ~ iatoria. PaD OD·
derat.u .. ,terwijl de gemag1igdea de heeren
..~ q LiadealIer, hllea QDdent'IIDea.

-.,
';'

Id

BRAND TE PORT ELIZABETH.

NEDERLAND.-(Van ~ ~ponde,,")

PRODUKTENMARKT TE PORT
PlLIZABETH.

PORT EI.!IZ;ABETH, 2 No".-Hoewel
er .eiDig in ,;oorraad ia "a. d. mar U deze
"eek goed rAl1 "ol "oorsien. De ",aag
b1ijf\ erg .I"p! ~n !fieteren .erd er m~r
dan de belft de,. lIangebodeoe boeveelhe,d
ingebondeo. <1iakreD wcrd er t.melijlc
"eel aogorab .. r,' "OOI'IIamelijk wiDtenrch...,..
sel, UOI(e~n,: toen de prijl80 _r laag
1n\l'en. De ~arU "All fiI'OO(I "oonion Yen
struinederen; die talDCllijk net blelcen te
lijn. De "erk~pinllen gedurende "erle
den maaDd hrall'lieD £55.5/)5 op, ala "erge-
IckeD met £51 0$8 ia deselfde maand Yerl""
den jaar. Er'ill ,geeo oCM'mens .. aardig ve~.
acbil in de aDdere IOOrten produkten. lt.:r
i. Did "et'1 ...01 ter versobepinll: en de
"raebtprijzen pe~ stoomboot' sijn onveran_
derd. Oedur'D~e de maADd he"ft ziob een
,erbetering iD' deo h~e. lateo m.,...
Iren "'t>genll' de ligte herte"ing YeD
laken te Kimberlll1' De algemeeoe
regeDIl dje in de OOIlelijke Proviacie !fOYBllen
zijn InlleD atreWkell kit yerhetenug der
lakoa. Er "erdeD meer baodelawaren aBn
~·boden voor' "dnoer nMr Kim~rl .., eu
"oden, binoelllandacbe plaatJen eo .,.chl.
prij&flo lijn minder. De aaDkomst VAn
schepen "U "erleden maand bijlOnder
klela.

(K.urBlUfrEtrWlI. - ~OLLAl'ID-ZUID AFRI~.-
BERIGTEN.] .

10 October 1883.

BASUTOLAND.
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WEPENER.2 NOT.-Verleden Z1tordaz
"erd d" S,. JQbo: KerJri, Maftiteng, gf>Qpend.
Er ".1 eeo _:groote Cll enlb01l8wliache
opkomat n. iobOOrlingen. Loteie en Lero-
thodi wnreb "ert~nwoordigd. Een IOOn
nn Sechiele i. " Hatllwnjf, op weg naar
KMpatad, om te: Zonnebloem opge"oed te
worden. Ret beeft geregeod. De CtledoD.
riYe1"' bAd ~ijn' 0p!leboudeD te loopen, mMr
k.am Dingllda,g .f. De, oieu" benoemde
GOuYeruemoull, onder"ijzer. de beer Bijk.
maa, ia geerri'eerd en heef\ liio "erk
begoooen.

tWII.Ta.Ll.Jgr OIU Ifl1lT 1'DAlIT1roolUla.ua
VOOII DBGEVOErD. ONZD OOllJlUrolfllD'lJlfl.
INOBZOn>D STUIIElr Jrol'rND !flU TD'I7O-

CJB&lIOHT "OlLDD.-RzD.]
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-NIEUWIO[JEDEN_lJ~ ORDONNANTIE.

Mij"h ....r,-W.t wij aa .. n~ch..a .... , d.t .1.1
de 1"'l'IIa" d.1.......11, maar de I..ken de 1_.
legen" "ieu_Ïj(hedea" (mell kon le ,..,. .. n
hud"r n.. mg..'ell ) moeteh ..... roch0 .. e.. ,.it prMi ..."" ,".-n._ ...."..n alt .iJI"D lJ.. "D 4.r
LIII, ..a, l)jrk "a. Veldea, en a~.r.1I ... or.t
"'Ii ..n bebben.. ..aart.... n lij bij blUl I......
.urecb ... ,lea. n..t il_ ...ker be_ija dat OD"
... rk lloe I.n,.., II _r ~urmeerd .""1.
1. b~l DU.al "'JO, 1 .. 1 lI..t .. CIrd"" i...... ..
ordoDDautie b ..rro.- n ï. en eell S,00d. Ooo~
~~. 1I1t..... "~IIII f.mili.led.1I u he. dj,
.,JU"1 &lw .reemde IIId.in""", It..t ~ .
.tuur der kerk in handen krijgt. uaato. wil OOk
li de ordoan""ti .. niet DI_n. hoe .ollf.brekr. ~ j
:iI; .ti la leo lIlinste ""n .... rho'lf dat til' allijd .....
:d..ullt:"n .i~ de 8~aod. lau.. lil_, ."', al
kaDaen al) den EUIl'..Iech"a auoo. ook ... ,
ik~ren, tocb kaDD..n prot ea daardoor .eI.
ledea da 00,.. ope.e ••

De "

P O'N DOL AND.

KOKSTAD, '3 NOT.-Een lreonilJ~"inll"
bedeo morgen iD de Koutad A.tltJt!rtiur ge.
publiceerd eo. get4lekend UmblaogaBO op
lut ...... Umqalkelll, meldt dat het groot
opperboofd het i-egt "U Di.mud ui erken
Deo om grond ot 'futroed in 'Poodolud te
bnill.eD dan door oeoupat.&e met sUn "arlol
Het ~lgendomll"!lgt Yen perIOoeu die pilou.
...en iii Pondola6d opg.rigt ol gekocbt en se
ontruimd behhliD, lal ophouden 1Iciod,. lij
desel v..... rhteD, eo. de grond of de geboll"eo
lu:lln bet eigendOQl nn liet grootopperhoolJ
"ordeD om er medl! te haodelen oaar ROOd.
rillden.

-
lOl

LtD.UT.------- ... t.ndn,
mout:
leggel
Noy.

CETEW ArO TE ETSCHOWE.

pURBAN, 5, N'o".-De M~ur!l mcldt
dat Cete"al0 heerlijk te Etacbowe I~.. f\
nieta doende. Ook, de troepen lijn werke-
10011en h.bbeo nu: een Yoorrat.d ""n 103
"a~n8 mondbehoeften.

He beer o.bo",e:is op eeo be_k naar
Marit.burg YOOt' ~rtiou.liere mkan.

Dec.

RONDGAAND lIOF TE MALMESBURY.

310CT0BER. 2UI
.J"" VerCfm.l 8tim~ beeebuldi"d .ijl lICbApen

reatoIelt, te h..bbea .an Willem JubunH Louw
....D OIij .... boecIIktaal: (CI"nwima .. ) DaAr bij
r..ed, -ÏIfe ....811 m..t bes gereg' b"d k.nai.
lI'''maakt, kreeg hij thana 3 jartln d .... n~rbeid.

Ctapitlo Rowtt,_, a1ins LekkerkuiJ, en .dna
~-, hHchaldil!'4f YUl ,e ...el<1dediJfe.. nranding
op H ..ndrilt P~dro, :nD Troe Troe, en te ....a.lII:-
lIChaldigd ... n root op If".<'gd.. Pedro, ~g.a
ied.r :yj m~t de bIl .Ij 9 mund.n bmmm.o.
Gwrii B•• i_, Sr.• o J,.., WAren _hul.

dilld na ,Ln!bareD' ~n.l.r, .Is 1I",bbooad.in de
.itod .."ipg fan han aldbt, d.... "te,flill Vred .....,.
&otr,geholpen door lijn soon, OOI nk.ren Wille.
Juli "'"l1li'" te DeDlell,b"t re,t in eill'"n haDdeo
....lIDDIeD, d.. r d. ~rate be"el had lregn.a In
ajll 100II, Il.hoo,...e!lde, t ...ee lIChoten op Juli
g..laat had, H' I.. ute met dood"lijk jfAyol,.

NielllllfeDitunde de lit'llt.r .. ide dat d. p.a'l'
Il•• ea volJrer:a de r"Ud der wet ecltoldijr ...a,eo,
dnch .lIrk un de ".n~d" Yan h.t Uof kond~n
.. ClrdOD.. nbe,olen, b.~ .. elk groolen inyl ....d op
d•• trafbepalilllf 10. uito.leoeD, ,ond!!n de beereo
.... wore.eD bet ,oed ban figen oordeel ... ,ollfer.
H OolCbaldia' ~ I"id'n," j. De beachaldigden
.erdeo OIItilalloa en 4e 1r!H"oreoen allfem"rcb •• rd.
A6rMmr. Mi_l .to~d beeaIIuldi,d dat bij iD

1877 .ijne nouw X .. ~je I<>U'f.f1IIoord hebbeD.
OlDltandillhedeft inllllaljlerking. jfADO.en, k.... m
bjj er .e, IlI_udell hard ••• rbeid lf.
KtJlftje Booy" Yin ; Dor,erakloof, alJeeliDr

Piquetberr, ... beteljulcllgd Yin kiod.l'IIIOOrd, ,..
pI-reI op hAll JIQtr,bol'eA kiDd. De "e",olg.r·
,oor 'e Kroon, de ad,,_t "oor lie Yerdedigillf,
eli d. Regter .area tchi~r in hUD torepruk,eo
aeigd tot "rb4Fl!iug ,,,n , ..boorte. De ,.,I.ort-
n.n d..a'f'I'eelliomatijf' Ilitepraak doend.. Werd
Kaatje tot 12 .... ndoia terbettllrhai ... r ..... n.
E.De eiyiel" actie, Oii- U. K........Jy, werd

YaD d. hall4 ,. ....... 0, d""r d... reiaabce U dag.a
·"oor d. dqyaardiq door deD .,e.a~fall eiaohll
$Qf (J ,~. WINo .

Stel

Paarl--No". 6..-&..I).,n_b, N.u..te. ft. O. JF,
Th.mll,-J. Alader k 00 Al .,

.. 8.-KI.pmatadtUi .., Le.rnde Jl•• e n.: ,'fDll
E. C. HlIOIlliall, J. 8. M.r.il" CU Af.llager.. .,

.. 8.-KIApDlUI.tIo&i, U.mela '!IJl E. C. 11_
!D"o.-J. s· Marai. & Co., Af.,., ..

" 9.-K .. petad, .u.,u .. perc..J .... in d.. ioeoly
bo.dd 'RD C. L. ""-.-G. H M~Malager.

" O.-~abij Plqoel~'i'" S"'&ion. VOile ..
I~ (j~ .. , '· .. ' .... ri. L-,....d.
HU'j nL, In d.. ieaol.e.... ~I
nn . S. JUllberl,_M.1an ol: OeUien.
Aflllager ..

" 9.-P .."'I, Pllarden CII E."I.. i" dea i.....I".
~.I "". J. IJ. ti. Villi,n,-D. hl-
b ..,e, F.ure 4: Cu •• A~.r.

" I2.-P .. rl,. V"""'oed eo ... if) 4.a ~
..... 'WIjleD C. W. JIaJa..,-()e Villie"
F •• 'e A: Ou.. Atalajr.ra. '

ti 13.-n....!i...tonl4;ia,aabij Ko."''''''_te. o..-n..funtelD, L>ae. H~ J....
.... d. Bare, ''''I-J, H. a&olJw .ua:..fW. .,
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