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P. A. GOOSE~,

De rILL1'6RS, IMMELMA.N & CO"
Vend u Afslagers.
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11.V.AS;~'dEKERK,
~ec. van de .::ichoolcomml::isie.

Dou~laiia Diat. .Herbert.

L ~Iei, 1800,

VIOTORIA COLLEGE,
STELLENBOSCH.

J. Il N H()OS,
W aarnemeud :-;",--r~t"rt.

ZAL gt'h?uden wOr(~en op ~~ALMESBVRY in ~e t:;tads-Zaal op

Donderdag 2H Mei, 1H~,6, te)'! l()ure des Voormiddage ten einde

de RUNDERPEST U. be8pr~f.dn. Alle belanghebbe'Hlt·n worden uit.

genoodigd tegenwoordig te zijn. " TE

.0 ,~~r hpf Ii.rl m IT. ~ .. trel'py\ \)\n r ,C",.!'),lnm m .. 'r r>n
g...J8d.~II'i. }l.I... ~:If9MlU'l;N"n. Adpl1nHd'11tf'l1'

reo. \*~JPT1, ('nrn"'I· ....T! ...n .\Vf~'I' ...n fOB

het \" e~nr"P<Prr'T1 \'h n F :_~'~llfj,)fIlnlf~n.

DrREcTL~HES

LET WEL! EXEC UTEURSKAMER.TWEEDE KLAS PUBLIEKE SCHOOL
KUILSRIVIER.

N. ti. LOCW Jo:N C. E. HERTOG,
n~ CALVJXIA,

ZAl. I lf

KANTOREI : !OU VAN ADDEII.£Y EI WAlE·
STRAAT, KAAPSTAD.

OPGiJRICHT A.D. 1838.' ,_

EEN PUBLIEKE VERGADERING,
t

\ssistent Onderwijzer Benoodigd.SCHOOL VAN MIJNWEZEN.
Zaterdag Namiddag, 20 Juni, 1896,

fTE 4 CRE,

CALVIN lA,
Ingelijfd bij Parlements Acte No. 17-18j&

APPLICATI E metget nigschriften
zullen door den ouderge-

teekende worden ontvangen voor
bov~ngenoemde betrekking tot 15
JUD! aanst, Werkzaamhedell tt'
beginnen na de Juni vacantie.

Kennis IVHJl Hollandsch en
Engelach een vereischte.

Salaris £50 per jaar'

P. A. M. BRINK, I'

EEN volledige :MijncUI1inA, ter voor he-
l'eldlllg voor het. Mijn Cert itikaat tier

C niver-s itei t zal in di! College geopend
wor-den 0l' Woeo~dag. ~9 .Juli.

I Jt' gl'I'l'gf'ldf' CUM!U~ zal twee jaar duren.
Studenten moeten een toelatingt! eumen
l'a~ReC~n (vnn de Standerd van het Matl;cQ·

[at ie ) in Mathesis, Sc-heikunde en Natuur-
k unde, en in penyoudig meten en teekenen.

Voor Studenten. die niet in ~ta.at mochten
".Ill dit e xarnen te )'Mseenm, is een voor-
bereidende r ursu s van een jaar voor boven-
staande vu k k en, ingericht.

Opbets.a.ld upit&.8.l in 180 Aandeelen
ll1 .t.:loD £2i.00I1

Beserre Fondsen .. , 60,000
~--:----------_. ~~-"_------- Per Publieke \. ('iling vr-rkoopcn,

voor rekening van den HONel van
wijlen J. W. S. NEl"

HHT VOLGENDE I

t DL'€l van PaJlpknilsfontein, Zuid
Onder Bokkeveld ;

1 Deel van Rietkuil, Znid Onder
Bokkeveld;

i Deel van Olijvenbosch, Zuid
Onder Rogg« leId;

En voor rekening van C. I. S, ~ EL

Een ~ Deel van Ulijvcnbosch, Zuid
Onder Roggeveld.

GOUVERN&MENTS
~ l

KAAPSCHE SPOOR\VEGEN.
DIRECTEUREN.

TENDERS w?!,den gevra'lgd v~r .den aanleg TaD een Bpoorweglijn van
.. Graaft Beinet naar Midd6lbUfg. Weg, een lengte van omstreeu 91t

mijl, welke tenders door den Kanttoleur en Auditeur Generaal san lijn
kantoor in Kaapstad tot Zaterdag, gO.Kei, ten 12 uur 's middag. ontvan-
gen zullen worden. . ii •

Het Gouvernement Bal de 8p<j>ritaven, bovenbouw der bruggen en
ander ijzerwerk level'( n. 8leepel. .moeten geleverd worden door den
Ko~.traktor en kunnen van hout of;tnetaal lijn, wat het roordeeligst m"
schijnen. .

Formulier van tender, kontra~t en specificatie en alle andere infor-
mali._ kan op aatlvra~ bij dit kaJl~r verkregen worden, waar het plan,
sektie en type teekeningen door )ïonta&kter. of hunne agenten kunnen
bezichtigd worden. '. .

(Jeen tender sal in aanmerkink~ ~omen tenzij op de roorgeeohreven
vorm, en het Gouvernement verb~t .zioh niet de laagste of eenige tender
aan te remen. '

JNO. RROWN, Hoofdingenieur.
Kantoor van den Hoofdingenieur, c

Kaapstad, 4 Mei, 1896. j,

Wel.Edele Heer J. H 1I"I'MII.Jl\. \·OOr1.ltt"r.
W llIJ'I·;\"H, LI. IJ

lO

I I' II I'A~ I'}~R 1'"t1.
\\' ~1..' f:'ll
A. \'A~ t,n Bn.

"

Voorzitter, S. Com. "
Kuilsri ..er.9 Mei, 1800 Voor het Adminisr rr..'ren TRn B,,,,,, ..l. Pil

ei~nd"mmen al. Exe- ·urenl"t'lI. .\l(l'ntr·"
Voo~dell, Ad m in ist rut ...u rv-n. of ..\ndeniu>

p(lr~()npn \~erla.nil(_·Hde du k sm er H.8.nt~-
8t.ellen nl. voor-uoerud werden 'rer,~wbt ba.':1
te benoonreu en aanft'slt,jlt·u. b.1~ "1 e
Executeu\~ Kamer, Ka.liP'tad"

Ve Kamer I\<lmini.!reert Insolvente
Boedels door haar ~cn'! aris

N. Il - A..&m.oel.en om beloonlO!1'8n op
VMt¥Ot_-d worden da.geli)ks JZ1'(Iurende KM,'
IQoruntln In overwegrug Kl!nomen.

COLLEGEGELDEN:

Voorbereidend jaar £4 per termijn.
Eerste jaar cursus £5 "
Tweede" ., £8 "

Voor verdere informatie, doe aan-
zoek bij den Seeri-taris van den
Senaat.

ONDERWIJZERES
BENOODIGD \'001' de Derde

Klas GouVel'Dl'ments School te
Wild~ontein, afdeeling Colesberg.
Salaris £tiO en vrij logies. Appli-
katl~ van ~ekwaamheid en getuig-
schriften Hl te zenden op of voor
;11 Mei, 18%. Werkzaamheden
te beginnen met Juli kwartaal. On-
derwijs te gevl'lI in Hollandach
E 'ngelsch, Muziek en handwerk een
vereischte . Moet een Protestant zijn.

J, H. S. VAN DER wALT,
P.O. Wildfontein Siding,

via Naanwpoort,

N. S. LOUW, Afslager.

Calvinia._- ~-~---- .------- ._---- .-~---

Afdeelingsraad CalYinia.---_._-. __ .- ------..,.---

B F. G R A F E N I
",. E ,. A ,"oor dl' April uitga\'t'll van OXS

• 7 ~.::" \ ....." Ang~!llllnpr\

Doodkistttn, L1jk.koe~en el k'."1 \\ I;lJtc' ~~D zijn te koop in partijel.l van
~Ieverd in ..dID kortat mO¥eilJken tIl' I I 001bs kasten incluis lOd. per lb.
tellen ~'1'Hl1Jk~+Aln Pnja. Ri~beek·Ho'G,' '........._~.x..-r.... 1'::"tIl. TOnoorkolteuow..

_ onvernemeul un De 'Kaap de Goede Koop. HIERMEDE wordt kennis g('.
gevel!, dat op l'en v erga-

dering van dell _"fdeelingsraud van
Calvinia, welk« op 2 Mei, 1 ,"'~lti Ke-
houden wred , een.' belast iuz van ef'1l
penny (Id) ill de pond stt'rling op
alle helal'ltha.ar eigl'ndom l iinm-n de
grl'IlZt'll vali hi-t dor-psbestuur van
Calvinia wr-rrl lOI·g't·gta:\11 ell g-l'lw-
VI 'Il eli dat dl"Rlvc ~el'valt en be-
taalhaar ii; (1' het kantoor vun dl'll
Afdl\l.'IITlK~ra!\d vali ('alvinl:l (lP 1
A\lgll~tu" 1 ""~"i, ,

1'1'0, x. S, ),O[W,
SeerI'! lI.ns .

(', il. M.

KOLONIALE WEESKAMER EN TRUST
MMTSCHAPPIJ,- --------'-- -------_. __ ._--- ~-_._~. ---Tenders voor Zeeverzekering.

Stalen Zie:zae: Eazen., '

Xo, -l. Kerkplein, ~aapst&d.
PK. BUS 14

[' l'gr"Jiuh ef! Kabel .Aan6 .. FIDELITY."
TE~nF.RS worden gevraagd

voor de volgende verzekering
op Zee: '

I, Voor all., ~oederen en materiaal, ver-
,... heept door <1.,n Agent -Generaa l der Kaap
K"luUle rn Londen, van ('''nige haven in
, ~mot Hrit tanje naar K""'p,ta.d. MORi<elbaa.i.
"".I·'na. Port ~;Iizaheth I'll Oost Londen.

I Je l inuer vnri de '·"I·'l.,'kerinjl', 'lp het
, ILtt'r", l~ te eCll1g'e t ijrl. Zf)()lang de poliM van

. racht is, .£II~I.(lOO,
:! V""I' "II" g' •..,d"r'I'D, Matm'iaal en Gp-

. ,,,q"Hd'rt!C' IJwR.n;ljl!~!'r" r-u T'uumer hou t
rsrhee pt .10(>1' den :-;nl'l'I'intt'ndent yarl de

I. 'u ver-nements DWlIol'slil(gerfabriek te
f\ lySUR. naar K aapstud. ~!o8,plhalli. Knp-
: ,P'll'! Elizaheth ell Oo~t Londeu.

I Jc limiet vali het \'l:l'zekerde. op het
'ol ,ter, i. tf' eellig-e tijd l.oolang de poli8 van
" ,('ht h. £:!.(lOt).

\' orm.'11 van t.'nder Pil "an de Marine
I'. il< k linnen verkregen worden aan de
~I" ol'wepna~'lIzijnpn te KiLapAtad, Port
r. i abeth en Oo.;t Londen en van den
,":,j,'rgf'teekende,
I 'c"l\)ten tender~, buiteu op Jl:emerkt
T, ndel1!. voor ZeevtlI'7.ekenol.{" "ulleu ont-

'a' --,PU wt'rden IUIn het K,mtoor van tIen
(', ,I.' rolenr en A udit;>nr-(}('nernal, Kn.ap~tad
~;:,' I) VriJdag ~.~ .fuli. 1~9ti, oDl !wn.alf . Kunnen gel~Y'erd worden in ~etlij 2;aecties, 10 voet wijd (Jf in 3

II,. laSl.gIlte of eenige tender niet nood. sectl. 16 voet WIJd. } !
"'tJod g a.aIl:.,'1!1I0men.

i Del'dp Klas PIl"lÏt'kr~('llool OPGERICHT 31 MliRT 1856,
TE

Groenrivier. N,O. Bckkevelil. dist. Calvinia .a pi taal
l{eserVe Fonds.. .. .

:£20,000
:£48,000

DOODBERICHT.

jtl'l'LtCATIE::-i voor Cl'n Uuder-
WIJZI~I' 111 l,oVI'llgl'lltJellllle

school zullen wordeu Illgt'waehL tot
op :!~ JIllli l~%. ;-\;dam £l:!u
per jaar en vrije iu wonmg.

Werkzaamheden tt' beginnen wo
spoedig rnogdij k na dl! J uui
vacantie.

Allo applicanten moet.en met
hunne Applicaties eigl'Ilhalldig in
het Hollandsch en liet El1gelsch
geschreven overzenden, afschriften,
behoorlijk geautoritlecrd, van ge-
tuigséhriftell van (\) afgelegde
examina (Il) lidmil<'ltschap van een
erkende Protestantsche Kerk, en (c)
goed zedelijk gedrag. Alleen onge·
huwde personen zullen in a.anmer-
king genomen worden, muziek een
sterke aanbeveling.

I Billijke reiskosten worden ver-
goed. Alle verdere informatiel:l te
bekomen bij den ondergeteekende.

H. C. ~ IEUWOUDT.

P.O. Groenrivier,
Dist. Calvinia.

\

~ 1)1 Il( IlI~T .\ l>!1ll."I STREEREN
v x x Uu I': II Jo: I.~ en F:lgendommen,

.l8 Execut eu rs, Administ rateurs, Voogden,
'u ....toren, Trustt>C8 in IllB<,lvente Boedels.
n in ,....k .. hel wl'li)kl kontnJ.."ten In.pek-
"un, .'''-,ignee;'. ....jl('llten. Lilrwid.teun
an Publiek!' Ma.aterhappijen en Firmu.
\'OOR HET INVORlJEltEN ,..n Ver-

""no!'n, W\l18el~ en andere schulden.
V(JUR HET VOOR,:-lCHIKTEN VAN

GELVop Eertlte Verbanden op VIIoIlt.goed
en andere goedgtlkenrde Securit.eiten.

Kantoor van den Afdl'l,111\g'~raad,
Calvinia, :!:! MI'i, 1ê~It;,LJ EZE Eggen ziJu p:eheel enal v~ ~faal gemaakt ell de punten Bijn ver·

8t~lbaar door middel van htfbo')men.

De' Eggen' behoeven niet 'te wor-
den Opgeligd om hen van het Onkruid
te Ontdoen. De tanden kunnen even-
wijdig met den gtond gebracht worden
en het onkruid vailtIer van zelf af.

Verloren of Gestolen.

IN tie laahte twee weken, 1 Kat'
in go()dl' eOlItlitiI', moet binnen

kort, kalvl'ren, lichtg£,e] van klem,
witte boenen lie,_;ten ('Il pen.", hoog
op wit langs (le hout€n, een wit
streep op de hl at, }laar korte kIlijp
hoorl'n~.

HpereD Schutmeesters en anderen
hij wien zij mogen komen aanloopen
gelien kenni:; te geven aan de on-
dprgett-ekende door wirn alle bi liijkc
kosten zullen betaald worden.

£1 bclooning un ue vinder.

M. J. LOL"W.

DIREKHrR1i:N ,

II ~I ,4, Rn E R:XE (Fairhrid~ & Arderne,
l'r"kn,,'ul")' V""){71rn:R.

H..RhY ll ..Jl·', C T. Vos,
J, C. H',YlIITR. PAr!. fiK VrtLrDII,

C, M. ~hl;HH[l, J. A, &lID.

WESSELS &,:COMPAGNIE, .\VM SINCLAIR,
II ')()fdmagazijnmoet;ter der Spoorwegen.

Personen hclrt"'ri!! hen aantestellen f(f"
lil'Ven "neudelijk hen t.e 1J0rnineer8o &.la
De Koloma.l" \\: _klUDer en Truat Maa,t.
.,·happij.
W De In~"lvent.e Tak is onder bebeer

mn den Secretn.ri~. vO",r wiena daden de
~1a.at.8chappIJ verantwoordelijk uI lijn,

26 LANGSTRiAAT KAAPSTAD.'K ill.' ,r van den lloofdmagazijnmeeeter
vlln Spoorwegen,

Ka.ap~tad, 1:) Moi, 189fi.
8teelwa!,e!·. Philadelphia,

2~ Mei, 18P6,

Importeurs van gegal,aniseerd ~talp.n Windmolens en Pompen, Bak·
kies Pompen, Grsandrillen, Spaden. Vorken, 8choffels, Pikken en
Houw relen. Wijngaard Cultivators en Stalen, t.4Z., ellL

Afbeeldingen en Prijzen op '~nVraag nrkrijgbaar.

. ---~~ - -- ~~ .. -' ---

Raad van het Zuid· Afri-
kaansche College. . Eene Onderwijzeres Benoodigd

OP EE~ BUITE:\' PL.A.AT S.

o ALARIS £40 per jaar [met
~ nije kost en inwoning.

Kennis \an Hollandsch, Engel-
Bcb en Muziek. h'mand die hd
Onderwij7.ers Examen gcpM8cerd
beeft 7.al de voorkeur hehben. Doe
aanzoek bij

H. B. D, BEC'KES,
Arieskraal, P.O. Grabauw,

rill Sir Lowrys Pass.

WAARRORH TAK:
vaOH HET(;ARA~DEEREN van de

E~rlijkheid, Opret'htb.'id en Getrouwheid
Vl\n Personeu ID }lOfIltles VIUl vertrouwen
tegtln betalinjl' yan een Ja.arlijksche Premie.
Iiir' De Pnli.lWn ~n de M.aa.ieoh&ppij

woNen erkend dl>()r de I rnperiale, KolonistJe
Tran8vaal~(':\een V nj.ta.a.t.,;che Regeeringen
MUDi""p .. le en Afdeelingsra.den, Banken
en andere publIeke LDbtellingen en Sooie-
teit.en.

De Direk!enren ontmoet.et: elk:en Diu.dag
nm 10 ure '. vnormidd&g1l voor bet verrich-
ten \'11.11Bt'lillheid

G W ~TEYTLE.R, Secft!taN

----_-- -_._------'-------

~J.D. Cl\R1'~Vl{IGIIT& CO.,
GLAS- EN POR<éELEIN- MAGAZIJN,

ADDERLEY EN DARLINGSTRATEN.
'APPLICATIES zullen door den

ondergeteekende ingewacht
worden tot voor of op 1\ Juni,
a.s'l voor een bevoegde onderwij-
zeres voor bovengenoemde school.
Applicante moet bekwaam wezen,
behalve andere vakken, ook onder-
wijs te geven in Hollandsch en
Tcekenkun~t. Werkzaamheden te
beginnen met Juli kwartaal.

J. W. H. MEIRING,
Secretaris.

Assisten t Onderwij ~eres,
VOOR WORCESTER DAMES SEMINARIE.

MURRAYS GIFT.

TWEE Mllrrayg Scholierschap-
pen, een Senior en een Junior,

zullen heschik haar loijn hij het begin
van IIl,t vol~endl' academische jaar,
:.!d JIlli, 1R~)ti.

Vormen van aan zoek, "met alle
hijzonrll'l'heden, kunnen verkregen
worden hij den ondergeteekende.

11. M. FOOT,
Secretaris.

EET., Ontbijt-, ('Tl. ·TllCesf'rvies.~,Toiletartihleu en alle soorten Aarde-
w('rk in groote keuze. ;

Hang- en Tafellampell, Vloe-t1ampen '\"oorrle Voorkamer, Tafelmossen
en janias1"" artikl,len en alle Hufshoud-Benoodigdheden.

Verzilv('rde pn Fantasie GOf;'deren, geschikt voor Trouw-,of Verjaar.
dag'!lpresenten een Specialiteit. cJ uist ontvangen een la.ding van hUB

~peciale Port.

"VICTORI.AN 'VA.TER-'VIIITE OIL."
1500 YUURPROEF,

" FA UC~T NOZZLE"

----_.-._-
KENNISG EVING.

WEGGELOOPEN D~óndcrgeteekendc is genood-
1!aakt volgens wet te handelen

md bet Yee, da.t op 7.ijn handeel, in
UI.' plaats Rosjesma.1l8 Drift gevon-
dt'n 7,al wordl:ln, van af den l0dtl
.IlllIi, 11-l~If), hl!halve de aangren-
!'.('nde huren.

Vruchtboomen.~ EN KANNFM.PATENTEIN
Worcester, 20 Mei, 18Clll..____.____V A~ dt' vlaat" van den onder-

gete,'kende:APPLICATIES \ 1 groot ZWH!"t E7,c1 1;) halld, tj jaar
oud.

W ORDE:\' hil'rmede geHaagd 11 root) hrllin Paard -l jaar oud, wit
voor Ol' lJl'trekking van Htn'{)p op den neus, wit VOUriOt't

eerste Assistent of AS:iistente in de' wit, achtl'l'yoet.
Tweede klase Pulilieh til'lIool te: Verondersteld gl'loopen k ZIJlI in
HEIDELBERG K,K. ::-ialaris £;)(1 de richting \"fW Piketbt.'I'f!. Il'l!t-rel'lI
met een toelage van £:\() voor' die iets weet. van hon'llg"lIOCUHk
logies. De ApplicatiL':' met, lw- j dif'rcu, g('heve hnms t~'gt'ven fk'lll
hoorlijke getlligschriftl'll llIOf.'U'n\ miJ door Wll'll alle 11llhJh ko~kl1
v~r.of op den JI.lsten ,IIIIIi. 1""11., I· zuilelI wl)rdell ht>ta.ald.
bIJ den ondcrgeteL'kl'nt\t' Il'IJrdl'n KOOS KOETZF.:E,
ingelevorl1 Elan~'\ lei, IJ I' lilll[

Al;r:X. f3. D.:\:\ EEL, ~~~I'-'l, }_:'I,

~)lj A"'I., "'1'1 f'"I,;.·mp'nt .Yq, lO
t'an I -.....I

DE nESTE QLIE IX DE ~IARKT.
geente V ruchtboomen
aanzoek bij

C. G. :MARAIS,
HU1l1\.lek, Stellenbosch.

VOOR
do,'

Ir I
NIEUVVE

. KOLONIALE PATENTE
. PILLEN.. I DE HOOFDPIJNPIL,

A T RUTTER
' DEZE pil i~eenmil,chtil;e hloerlzlli'reraal• • I eli tH "eel' werktia.rllg met l\lleen II)

. ~ , geval van hoofdpijn, maar niet te WaAI'

M~ER y,a?" de .. rroe~d,e X:?lqnut.l. I deeren in geval \'all Aambeien, Lever
INNES en JR[bHfON "lldel!'1 Long. en ~iel'k"alen, Paraly.i., Beroert ..

bekend over de gehl~le Kolonie. 7,ad~18 op DE VERSTERKENDE PIL
order ~ma.a.kt van £3 en meer Oude "aders .,
nieuw opgeml\l\kt of ~..kunr nage~Jl.&kt Voor het -:c"en .."n km 'ht eU st.erkt.! •... 1

volgeIlJl patronen \"nn de klanten. ' lwl .:",It,I.
TU GEN Dpze pil werkt "I, etltl lR.('ht toni_ch mt,

I .lel. eT! I' "an Ilr<)',tell ,h'-list rn ~evallen VRI

Met de nieuwe Sohuifstreng, o~ het i IJY'P~p,,,", Slapeloosheid. Hheumlltiek '"
IJChAven te voorkomen, 1'<.:lIt. ,'II i, hiF""dtlr k,,,t.el!jk voor al;

Vraag om PrijslijstBft i HOU wen1.iekten, Een proet ""J Mlim8chou:
aa, D.A.RLXNGSTR.~T, "'ertni'(pn ,lat de~tl koloniale patente pl)l~

KAAPST AO '.. !.o\'tm t't'r:r"u ingevoerde ~ta&n. Zoowel t,
\'el'krijgell ran dell patenthouder, T. R
l'I'"odl'>ot, PrieskA., I\I~ VRn de heeren H I
I.PlInpn ren C,\. KR>tp,ta.oI. l'I'l.ls :!.~.W .. p'
rftHH4 PIJ8tg't'ld e_Jtnt.

l'e Wd.Fr: U ... , Tn A J J.,nrw I. W V.,
l'(....'rr:lt~r '

n., '(II;'.i· fA b .... ""'n
! :--. ,I IT r.n"".

I }' !i\",,'I.

" W lI,l'"
AeDliEGRE:'\

D. r;, :-;Tb:YN,

\' oOl'hIIi::<,rl i~t, K\\'e Ilenrlam.
:!l Mei, I ",~!(j.Benoodigd.
_ .. -.- --- -~---- -.-----------

een

Assi!ltt.mtc in de on-
de school te Roode-

burg, Z.A.R.
Certificaten van Ix'-
, Holla.ndsche en
van goed 7.cdl'lijk
maatschap eenel'

_Kerk, behoudens
g van den Super- Hl'idelherg I~lMei 18%.

O~~1ID DE LL LJ K gcvraagd goelIc
H(Jllalll\-;('llt~ Lettl'rzetter,;. Va~t

tlwrk. Doc !lêinL.O~,kil<'lnbet Kan· i
001' van dit Hhv:L I R r.'

IJ H B (, ~r"'~
II I' I{I.,

~lalIlH, ...hlll'y ~.\I'f'l1 fl'1I1· ...1,,11ll'·1'
l~ll \(JlI!.!'d ij· ..Il H'·HIII(·

A "i!'i11rlln t i I'nlil li f ...,.jllll' I" ij.

::-it'crctaris der::::. Com. L El1' EHZ ETT E HS.

r par. Kl'nniH
teekel1e!1 ('crIC

ocatie" TJIoet{'n,
getuig-
op dpn

GELD OP VERBAND. AAN DRUKKERS

GELD op (eer.;te V erband ~ T~n
VMte Eigendommen over'fll in

de Kolonie kan tegen de IQ4igste
Rentekoer! verkregen worden door,
G. MONTGOMERY WALKEB,
Jlltvev, Stl.ndl.rd 1&1!t .........

KAAPITAD.

IJ. S. HOOGENDO~~:
AANSPREKER, Enz.

10~GBOL"HGEOl::-i cu
PHEMIEH letters, ge~ruikt

r..

_...,.

...

r
il
L

.'
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DE ZUID •.AFIUKAAN VEREENlGD MET ONS LAND, DINSDAG. 26 MEt, -1896

1

VERKOOPINGEN

wo~l nn h~t
le'f'du hoort mt'
'ldn PC'I I aar k3
-de ~o .. l ilf'
wa~ld-aa I.. n
monarch '\\ ~der

;

degelJlIc hennncrde meerend~ls vergetende gen hadden en da~ die venelendeZuId Afrikaan I
dell heer Rhodes deed steunen Ivall dat men ache Republiek met dien "Trad", van een
'Iln hem oen betere naturelJen.ppIi_lek ncbtl4l Leyds kwaad .tookte -Voorta nog dat de
en tot op doo Jam.ao mvu beeft bU die overeeokoR18t tot den bouw der .poorwegen HET OS( REB van den Layrtkn lln/mUaI.,-n zal
verwachtlD¥ niet jfeheel bedl'OJl'n Maar die retoeJreDd III ....aar verleden JMI' een I>.lult hoden ~ Queen.to ....n gebouden ....orden
betere politiek die ZIch In <tb Calanle eent over II gonODlen en Jat Oleo ID den laat.~n Ol EIOif BUITENI'I.AATS wordt eene onder
J.ngzaam laat mvoeren I. lo de republieken tIJd vooral ~ C&ledon en te Piketbe.., druk ...."zere. gevraasu tegel een aalari. 'an £40 per
'II!BaJ' le uaturellen s~mrecht }locb recht op be'lg II OlD voor men ..... te ....orken UIt Jaar -Zu, u.dvlI~f1tJe
elgeDdom aan grond hebben v~1 lich~r te ver Natal .Ieobt. een berich~ dat er MD Indiech DE 1Ir.. R D (1 STEI'~ zal genoodzaakt" In
....escnljjken en ID zoo ver "aren ZIJ de na Icongre.! aan den pa, II om &Il I de Europea ID bet, ervolg I alg"". wet te ha idelen indien
tuurljjke boudgonooten der Af~er panll lo nen de heenchappu 10 de Kolonie ~ be er op zIJne plaat. lee wordt KC unden -Ziede KalaDle \ an een man ale d.n heer Rhodes t"UI~n ad. ertentle
meende men to kunnen ....ach~iJ ~t hU een Het loornaams~ nieuw" uit de ZUid Afri
mMI aan Engeland de kou. zou '-teil om ZUId lcaanacbe Republ~ek 10 der daad ID zoo ver V')(}II IIEKENIS van den boedel van wU

leuAfrIka te ver] ezen of perk ta "ttllen kan die het eentre ala er than. nau welUb van leta den hoer NIII zullen oeUlge gedeslten van koot
ellendige poliriek die rie hoencllaA>U Tan bet andertl ....ordt ge.!proken 18 de be&hulng ever bare plaatsen to Gal> una vllrkocbt worden -ZIe
hoogere 'er het lagero ras ~eniaat oen hot lot der gevangenen te Pretoria die &rul advert.lntle
polmek Ihe kon voor den Jallle40n IDval op DlAJOItteltsJw:hennl8bebben IIChuld!g geplolt ....ant Ol' FESt: I t Rt AIlI UIS VaD dell afdeohng~
....handehik e "lI

ze
loor deo h6tlt Chamberlatn dat dor Her die ID der tIJd ....Ilgens hoogver raad te GalnnlA ....erd eeue belaatllli 1a.1I cell

tegcn hom zelf en de Uechart.rde zoowIll a.la raad veroordeeld ZIJn wordt eertlt deze week penny (Id) lo het pond Mterhng op ..li. bel... t
tegell de kolonisten ID het algtmeen ID die uitgemaakt Van degenen die een petitie ge baar elieudom verordeud -Zie advenentIC
t.aak mn Kharna wa.~ aangewe"d Hil heeft teeleend hebben om ver~htlIIg 'an straf ZIIII Tw. E TRII~EN zin leto beZUiden Beaufort
El\gelan j en Britsch ,ooroordetd l'erkozell bo I er rond.r tronk.traf maar met de boete Welt In botlnng gekomen en hlerdour III een sto
100 het heli der kolonisten en den, steun 'an en verbanning afgekomelI die voor allen bl!lft ker van den Ilaam vali Syke gedood terw II een
"en Hnlraner 1001 lat hem In d. JtaapkoloDle en kr Igen :lj dne maanden Doze allen kun ander stoker en de twee machlnll~u gokwet8t
aid den centg Engt'l.chman I ""COrde die het nen ook lo het land hljjvan mits belovende ....erden
warc besef van het recht e I voordge] der kolo Zich drie Jaren lang buiten alle politieke he
I ste I had en daar moet h I JUI~t 4aarom voor Dloellngen te haudon en ala vreedzame Inge E.E~ I HAAG_ Staat het '0 r den heer
Ix eten mdat men 'an een man 1'1. h I than. zetenen ttl leven Voorts zlln er nog lS waar Chamberlall harer maJCIl!telt I tntruster I an

rheerlijkt loor Jlng~8 en zwakhoofden al. onder advokaat Leonard ante 'roegero pro kolonion C&tllOCnluk om aao een maaJt(ld den
Brabant Tanq lin on Fuller (lIet wachten cureur !{eneraal en heel wat anderen die \ oorzlU<:ntoel te hekleeden waar Charles
kan dat IJ I ZIch tot den hellCbelden work h >ofdr lien m de zaak gespeold hebben die Leonard en Helt aanzlttcn
knng 1.1.1 I eperken waann hj] het vertrou I >orI", pIg ,,,f maanden en 'ler-lcapltel1l l t.( IJRt t I, _ Het w.... goed zegt de
wen '1\ het Afrikanerdom en .cillcht na Sand laud. stlefllChoonzoon 'an Leqnard en ('J" T, u. de uItbantIDg van toeJulchlOgcn
J Iron z I' pa" I c I I dit werelddoel zu I kunnen zoo wat mlDlS~r 1"" oorlog der h lflOrmel"ll Ite hooren b I gelegenhel I 'an de vrnllug':ln
I eMVIO en htzpatnek .ocretaliA van bet hervormIlIg'!! den L "I" 11 I / [J ",/ te Claremont

Dan hd mei de t wee 'ertrOIl'll.lo vrienden cornrt, Hamilton redakteur van de "Inr "n toen de naam van Cecil Hhod". genoemd werd
an den heer R) ,.jc. nder het \'fnkanerdom Jameson broeder en oorrespondent Van den Dne of I Ier m uten la"N "eerklook de zaal
i hoeren Da II le \\ aal herh~ldel k Z III dokter ~Ie voorlooplg t"aalf maanden kril van de toeJnlchlllgen _ V oor "le kon zulJo.
I '''8''' I ot el Yenter Lant.tgenqcmde .prak gen m lAr ZIch dan kunoen aanmelden om goed zlln Voor hen Wier rech tsge voel &file
go,..j en gcmal gd den Jam""o I tochr veroor verderu ~erhchtillg Met andere "oord on be stompt Il! 180118ant ...oord
deelcntie d n heer Rhod,," met l'l.",t t Ill. tic n l( ve " dan Zich buiten ..lie pobtlek te hou Vtnzol SI!Ii tUMehc I Engcll!Chen en Holland
gr <Jl n staatsrun pr l1.elie die al. Engel.chman den lan komen ZIJ Ir J gclul\en ZII op hun sche Afnkaner. W )rdt gewe IJI(Jht door iedereeu
ko lo n IIaar olln Afnhnor :SIcli urn den meI Achenrechten to .taan dan zal de regeenng die z In 8telO I "rhdt door den heer IgnatIUS
:vg" ~., der Brtk. he nalle Illet aal~ kPlI wagen 7.len D,t wordt door d" Jingo bladen lets 'an der Walt zoowel ale door jen heer
en .erdtJr z onrdeel Oler z III ~neud p Iro_l"k. verklaard en laar een man ab Joseph Chamberlain al bedooIt de !leno pr
• hortende lot hot ou Icrzoek n JHn VOOi"'ltei I tJ mard 18 het troU'lrens ee I erge zaak om waarschUnllJk lut. heel and"... wed" dan le
Kchrelller "aar h I 10ur .tuullned ~OU meer '!lf maanden zonder hallJpaglle te -bIl) ~en 611 anderen N u zIJn er plekken In de Kaap
heht cr de zaak had Itlrtlprcl~ De hoer dan nog belet te wor jen om relolutlOnaJre koloOle w~ .patiIllDg tu""Chen de belde 1"aIIIItl0

Dalld le "aal maakte ook I'oon an Jerén Il druk &an"prakou te houden manr per 810t Ian hecnocht biTvoorbeeld Il ,erband met str Iii over
en Ktelllg een !>etcren dau z lu hr~der Pieter rekenlOg komen zll cr zoor gellat:hg van af de brancb!lektcwet lOaar au Jere w&ar ~an zoo
d e Engoll!Che ll;\3l>1ch.,pp Icn prees al! geld ',er haddeu de petitio lIlet wIllel ~ekenen let! nieL gemurkt wordt In het dl"tnkt Kom
III hot land hrul g~nrie Dan had IJl1mden heer maar dne er van heilben zlcli sedert bedacht gha bilvoorbeeld heet de wet beter te .. orken en
Th

o
l1lpo!O" die .t. agent Iln Rhodll8 had ge OOn er tan komt onder de ee!'llte eeu ander meer a1geu eon ge8teuDd ttl wordelI dan ergen.

handeld tocn Th lP·on z)() wel al. l' llgellOChen onder de twee le kategorie Het heet dat elden en 'tI'le In do laatote Jaren de OOllt L n
ZIch bl Lo lle guln z eht ..n I I ti dnngen pre.,dent Kru~er er voor \\l1li om gevangelllll- denoche bladen pl"egt te lezen zal over talg ..
IlIA.V andol"!l "url cr w< n'i verteld wat I er Itraf DIet of In mmdere mate toe te p&Men meen den Indruk onh angen dat men or eeD toe
melding Il eel bnef ,I. dezen \\a.vd I' totdat maar dat de meorderheld lan den UItvoeren _taDd van \Ted" en wederzlJdllChe welwillend
op Donderd'lg d hUllr I\chrelDer Il recht rilln raad ,lfr" held vlOdt die metM ~ wensahen overllU\t "at
an Apreken harl laar n, zIIII allleudomel t ~ rl Hr d" I '8 zIen ....,J ~hter UIt de &Ui 1 "Id , U'"jXll<l lan

er l'On an Ier w L' 10 rg....tel I (p Dleuw liet wo rd I Ir,!./. 'rl .i ui na lang "'e hten-want er lO I I Dat er oen vergadermg I an de lo) alo
Jo I 1'18cht of r rall~ch. IIn1VI'rHltelt ti nam om de amondenwnten lau dOll )lfier IDIlI'" L" lagen lang o\er de zaak Zlttlllg gohou len kolon1ll.1c gehouden I. Dat er beslUiten r. lu
I" 0 II{ het Pen I WIJH I~ lat 1. lilt! en hll I or.t~1 UerTlmnn te t--tr jden leUl -hot 'an zhed gewonnen hodt De hoer genomen 18~ dat de lI&nmatlgmjf en on\l"

nl I cl "at h'l d d no Il loorWTothto red" d,e lnnes L"" heeft In ..en I nef !Laneen der draaguamheld der Tran"aaleehe regeenng Intlllll~tell III t ~!edll" n 1. JI1 lIg. n an I {root., Indruk nMkt" T "'n T. l)Or ~o hel ren 1111 lo geradon m petitio. ten behoe'e der hoog
e

mil te daarvan komt dat men weet dat do
II,t I-:~(ft hplll h ...t llleA en llernman I.,alt"o<rd ~~ wilde hen rlllOr. to telkenclJ en ze door tLfge"l.ardIg K.aapkololIIe feltel Ik do<rdell \frihnerBond

lar I J \ 1r .11' lIlf'nl<dl mo I ~~mmllJg maar IUlr WIUI KCUI d~ lko 111\ llen nMt Pr, tona te L,ten I rongen Ill4ar gerogeerd wordt "elk Ic len I" moorderIold
\ er;:,! Jk hlPrm t ~. hetgeen I )Oral do< r len heer Mérnm, 111' rdcn 111 dan nIet !:Vod. I I zachttlr behan uItmakelI '&11 een mlnl.tene lal gewctenlo ze

I~ rl'lJle t D~llk. r '"~ns gezeg:! lo omtn t het lIlJnl~tentl kalf lit lIJoeI loll rian WMr tIJ In de 'e!'ll~ ler~ recht elgenbaatluehtlgen lJe er op Uit z ,n om do I
' I; t Itzll(nz(nhoofJrech lik7.w)lgen mUM lulton Ir le WlltQr hoLhón Ol hadden' ribfaktorweg tecllforou ld OOI erOfrde

., I I h I (I Il I alle leden er I, het "",,1 gevoerd Il.dat IIlIe 'an het oorlogllto neel WOIna llJenlVA he hng lall het kolomale mInIstene 'P vert4Chll~r. II u or II'In .... I I d I hid hl" I d te I h 10e d h II
I I amen eDlentm Ol let uI. wsren e~ 7.:\ r al e let zeer belangrliko dat le k lonn. Uit en e pun n a Me, neet ZICI erl~gl

I lo: ra In n,m te I~( in 1e \\ Iter het r eOIl regeermg pl'ltlmen d,P Ilulaw,,}o d .. lilt (lwelo ontmoet hellft zond"r tot ~plUllnen elJ Idrkltkke!'ll tel },ehue,,, der
\\ 1.111J k hN I<chiJnt f men In ~oD1 ZIch ~rli lam III het debat h ft gohouden 6n wel er Ier lIIet I Imden .laagR te raken en dat Z I Tran .... .al !de 'er JQrdeehng Illn alle pagu

tllll<e knll~cn all,~ \, I gClen Voor eeu kereentemllll.t r noe OIUllll(IMmtu<acholl zamcn-wantl" ramtrentvOl'!IChJllonde bench ien tot OlDIerWerpIng lan let Charter al. het
eer! tikaal)' f. n I lar lt tterri achter debat WIIar de heeren ()rpen eli Yernmall door t li -hett aar O\\elo lill Kog!Lan n dell ge olg 'JU 1'Ig zelfzucht \an lerloope 1 pohtlCl
et n n n lun 1> I. I I"t naaI lt'ttel'1'l IS toedoen 'an ecr,tg oemri~ 0 erou lo tftrtgen c n WCli te zu Ir II hetll zIJIlaar BulawllYo tlU '"rklaring dat het parlement b I Ic r I"-rc
11 r..t Itll('hellJk til \111 I\Jarhtt komt den -tok rallkte Kt'c m I tt;ckt mlakte b..gelen De heer (hamberl:UII heeft !\Chile ~ool'lngaanznldrmgen opwcgrulml K van den
II! mrn /. 'rt'f'1 \\a Ir 16 hecht 1111 tl II Do zaak lA<lat h t JJ !lI"terle p le~ k\\e,tJc kmgen Oler d, pO"ltle lan .Ir RlClmrd Martm ruk WIlaJ' de Bntllche IDgezotenell dcr fr"n.

I I kk I k d""" ID ",et ka dIe JU ia! hct ZIch lOet het gemaakt die nog .1 onhaudIg I,lken Hili' te 'aal onder zucht"n 4de dat le vergadenng
c rl tik lit :1.1 l 1 i-: lila t IJ gl~~ n \oo,..tel "",hr~ e dnt het mat oYOrl(Toute Bula .. ay generaal Carrlllgton I. van Mafekmg door zoogenaamdo onthulltngen vol.trekt DIet
\lelllq; nIm ZUlU \tllka ok allumJer meerderhed .. n lal Icroonlgl maar,lat hd daarheen Icrt.rokkcn In de ZUid AfnlcaantlOhe IHafgebracht vanlmrebewoldenllgloordenheer
I IJ t \ ·rk \ In lel Ulau 1111 I Ic let e genl Ik totaal leeft tgtt) Ikken en tUt Repul hek maakt do rcgeenng Zich ongeruKt Rhode. dien ZII bluft be8chouweu al. het Ideaal

t r~ a h r Z J n Il Il .am t, 1I'1t. II \\ I' I ct Ol troden I I cc 1111Atene ~hroluer mot Ver dc troepen aan de grenzen "n .telltg IS het 'an een ZUid Afnlcaanach 8taatornali eli lat
I I I I all, nl II ;lf'ueu zulllu Zich elementen,,, I I til '''UOrd gc zoo"d als dat cr hIer moer komen dILnmen ee",t bencht zf! alle pogtngen ODI hen loyaaLtteu en n
I I II h ~an ric ou le II" " I e n I ()( r dó Cer der had I ,yoorbeeid een regIment In plaats van baatzuchtJgattln der kolom"tell p te otrell,"

Kolom!! ZOtlrn U g • (I(>nI :]uulton IDfanterle ala 'arraad beschouwt <Il al. gr> C Il
~olliets ol er hotgeel I De uler1l1l1lllng door ria DUltllChe,.,. onlangs dankt;.aariltHd Illn dell kllnt 'n "meng I er

gadenng IRvoorge altel op I, 0 Imam. en Hottentot. behaald lIkt lI,men die ZIch net maar b I de Tran.vaal en
.. n ertrok \\ oen. lag II naar Lngdallcl lDet '"beJa. hl g ti m.n z Ilc I :JIJ H )tt, ntot. en haar dudoyale loo,.,.tandm.,. "Illen gezlOn ma
'Ir Oraham Ho" r zulle le g noraal Oood katTer. z n t~ lie g"gRan ell er J Il I all Kedood keD en pel"!lOoulllk voordeel 'an de frt\n8
en >ugh mot kaf t tJU\\ k • • r HcrclIlu Ho hel he \\ III!; Jagtel1<, -edert har n V JIl !IJ uneh laalache regeenng en hllre handla IgeT!! wllter
lJ nwn •• choo lal. "~Irnclllen<l l Clk.... hauMeI I in met zaavoel wJl j thule gllkomen trekken en IC dat da.~r d. Tran.,aal z 10

cretar H t del k 1 f laat. Yer die T90n h Er Wa>< "praal. onl lIJeer troepen nllAr het Jand ,nondclllk ge"e""t I" aan de r IkAregeerlng te
:lur "I J ngo j{~.t @-:1 jen tt zeI 1011 lit hlUkt thans ollnood g te Z Jn konn"n te gelen dat hot 'erwllder~n 'a don

I r zeSIIOIl f ..rlellle lt.iflerien maar " toch ag lp le lergadcnng te Claro heer Rhodtlll en do door heDJ bekleoop. betrek
1. Ik "erd h m e~ll andor mo t ~Is I",w IS gooozlgd IM de DUlt!!Chen kl!lge,n op Bntseh gellled tOt dell rode 'an
lange I" Ier t n .terk"te ~erralrl n len ZID ht hben Majoor Leutwom ZUId AfnkA zou biJdragen de ,e"!fMenng aan

aandr gende 0 le Izakel kl I "nt dp ge .chrtJft dp. beweilng aan rif!1l Indruk toe door <l[lll Il:\cellentle den hoogelI COmmlJ<8arl~onder
matIgde poht ek te II Cl l!le I d,e h~ met Oen JarnCI!On togt en deu Matabele oorlog ver het oog ....tI brengen dat de betreklringeu tu.
goedkeanng lan alle lo,nl .. Afnkanel"!l relolgri oor.aakt en daar wordt !Oce ge.pot maar ook schon boeren en Bntten 'ecl betQr zouden
had e onderteekend do r zo,. I I te"t~ [ar le de P nis "orden gezegd oproerlK te ZUD on t "orden door de 'erw Idenng '"&lJ dr Leyds en
mont.leden d"el. AfrIkalIHs d~el" kle..all!tni 18wel bekend hoe elke lIaturellen bowegIng ID andere gehuurde \teemde "'olltunen WIer
ten ~ertegenwourdtg ndo waar Afr kan8l'll oen ('enIg doel ~an ZUid A.fnb III alle naturellen a&l1wezlgheJd In de fran., aal een, oortdurtlnde
sterk deel der be Ik ng u tmakell ~ U '&'aren krnlen I an theelo la Id pleegt bepraat ~ wor bedreiging ultlllaaJct voor don 'rede van ZUId
natuurlik eIe le len er op gc.tele! 0," z exe aan den Afnlca en oen hlDderpaal voor ItlendllChappe
hoorn der Moom),ont aan .. I to zeggen en bIJ I"ke betrekkingen tU80cben boer. el lint
t d •• telde de 'P' eker d,e I\&n het '" ord wu ten moe~nde die lUI verbannen worden &la
hiertoe ~erlagt g al hot do hat en hnlll.'liOOr STADSNIEUWS een voorafgaande 'oonl"aarde tot het hernieu
naar de beer Dougla... ]If LA cen Dlan UI ....en ~an 'nend8Chap tullllChen volken die DOOit
" en zekere olag om h r boerderu geld te ma eenlg IJUJIvertltand hadden moe~n bebben
ken maar anders lot. da wmdbulhgheld LllIlt Dr. Die dolle taal komt DIet UIt de hotelA en knn
kreeg het ID t n hoofri om oICrdlt voon~l te. ver :11AllST)OIlROOT A Inr ""n wordt morgen tlel1ll van een groote .tad maar Uit (-'ell dIA
daging zoolang te lcak"'n--eell mderen n&IUIIkan alond hlor I erwacht De Uitgaande I" ot 18 de trikt waar een boerenbevolkmg baas IS 18 or
mei Il&nzulk gepraat niet ge~en-tot het t~ laat Il" mrr{, 0 «II, vau Holwnd8Ch ZUId Afrikaander kant 00l!

"aH De ledlln gtngen natuurlik .tocb, 'Weg HA \f S('()lf:ll'''n -Het blook Zaterdag or de le~ ergertI gemeenertl en tegelU
k

lommen ge
maar de voorzitter zag geen kans-en IIr WM vergadertng dezer commlMle dat In Apn II d"blteerd dan die be8lul~n UIt het \readzame
waal"!lClU' lUk geen kans _m aan dit f~ le 81) 40ll ton gel""t en geladen waron tegen Komgha Lee.t de heer Ohamberlain dIt dail
tooneel een ClOd te maken en met het h'uia te bil OOI ID \prtl J8'1& DIt moe.t zei do heer zal hl) Ironnen inzien WIe hier de goede ver
l.ten J ttellen zou me I lteIwaar llln ge",kt Wiener de reden Z Jn dat men met het werk standhouding tUl!I!Chen de belde r&8&enID don
Zo< z n de manIeren d e een hd 'oor Oriham aan hIlt dok DIet kon klaar komolt weg .taan
.!.ad do 0 Ide !letlaan<I lek In het parlemeli' ten
toon .prCldt EF.s ry.llt I. \ 'OR ORJSI(AAR'''' rioor de re
In len wetgc' endeu raad IJl ....elllig valI be j!'etJnng op te nchten en te I_turen heeft

bng ~onrgevallcn tlCe!ert op ~Ia:mdag I il Il de Zaterdag het onderwerp van een lange dlSCu""le
"pourweg conI entlC met len Vr)l8ta.'lt wern aan tU8>lChen del ee~"tell mIDUIter geholpen door
ge me l~ alleen te melden de tweede l~tlllg den l'ro()u!'eur-gener'I,,1 en den koloniale seere
l<ll 8<)1 unmogelilke ...~t op be&mettel Jke dek tan" en een depIItstIe ultjreln:t.akt 1Iaar na
ten I )r dOll heer Vall Rhilll U1gedl,,"d eo400r tuurlllk lader O.horne en de hfl'Jr Wilmot de

d k fil h lf hootdpratel"!l waron maar waar ook d. Marpre I anten] ant ropen en JU rouwen III zoo h h
~Cr begun.tlg I al. z I de teg,nw lOrd'g" dut tot c and de eer Illnes en anderen t>e hcho< r
betochermlllg '1"1 matr zeil en MOlda~u dient, om den Tot een afdoend resultaat kwam men
veN!('h lIende redenen ~ar zedelilkheid enz"wll met
len lIeD af"llhatren !Ilanr wat nu de oonv~Hle
anng ..."t deelde DOllderd'lg MlrJame8 SII ewrljht
aan de wetgel ende vergadenng Dlede dat ZII
door len \ rl18taat.8chen volksraad met gt"O(>te
meerderheld i8 tegen I il Wall verworpen 1>e
Oppo.ltle er tegell grondde '-Ieh 'ooral da.trop
dat het beter WlUl le Kolome ntet hUlDen den
VrIJ8taat al ~ veel macht te ...el"llCha1Jen en qlet
t.n onrechte ....ordt er pgemerkt dat dIt II"U
eel'lJte ruche i~ lan het .. antron ....en door den
J ameMOn tocht gezaaId , oor den V'lIMtaat 11'&11
het c. n onbetwl8tbaar vlOrdeeJ om de linen
I oor de in" ntllJlOen en een kwaM gemaakt te
7.len dIe , ~ kUJIten wuden de Kolome won er
dIt b I !:tt, I et .poorwegvenocr tot Vaafri
'Ier cr door In de h"n 1 hIel I De "taatl\Pnllll
riellt had ZIch voor de oor"ontle '''rklaard Qlll
het nut dat l J de koomril.tnkten zou aanbreII
gen !!Cho<r met onhemzende dat h" de 8poor
....eg lIe'er III 'V'llRt.aatrocbe hallden ., toen ac
co", entIIJ I erworpeu W:\llI leef hll li h Olet ob
gdllk met to ~erklaren d.t het than. de v~
WlUl f men de hoof II ,n Illet Wil mernemeh
V )Or hilt \fnkaner pu I hek III de Kolome IlIkt
het ger ..den om le uak gehoel te laten ru.tenl
al. A (Tlkan"r denkbe.ldcl n de KaaJl'lCho poU
tJek bet wll1nen dlln mag men hOp6n dat eep
I er oenmg tUll8Chen Kolon", eli Republieke~
Zo'!1 tot 'tand komen be n I no~ 'cr af I.

l lt Kolon e cn Vrll8taat IS er verder nl~
I cel te molden behal~e dat m de 'oortItedel)
dOlr Kaapttts I een tak "'an ric loyale kolomalel'
I. 0l'gcTlcht F en fat_nl Ik koopman die zlcq
n" II I P htlek gemengd heeft WM 'oorllt~f
Ier, ergl&denng oon hewaerde kolonel Yn>ell''''
m( t plannen hier hezlg 11\n een tot mllltalr~
kol lnl!Oatle tot een 'an een .lachtau>.ataohapPII
toe eli roemende 0(1 ZII" Illet -teunen OR
hulp lan rike ler'IVI$n loch op zlIn e!geQi
kracbten wat hem "chter IIIet belot .edert
t" leven vali lon logtCll!hulK waar ZIJD nou .....
r.leh mer af.looft en than. In die krant4!n
IIChrlJvende dIe zlln geochrllf ....tllen opne
men .. as 'ool1l~ller der ee,.,.~ reeolutJe en
cel :1..'1 tal parlementoleden all de grenten wa
re 1 de ~prekel'll Van al die 'prekel1l W&8 er .lechts

D die IOtMordentel .ko voor len dag hraoht
kolonel ~hermhruckf.r en 7.,n .lotl!Om r ,rode
"lIt~r .Iecht met 1.11" PI'elIlJ"'Ie1l maar u>o
Iel.. 10 non .an heOl ge"oon Be....onderwll
'an Rh "lc.. dIe we r haM moest worden on
aanroeping van fie hulp der damOlI die In de
zaak helang .tellon -maar Afnlcaner dam.
hebben ook "at In te brengun In dit J.nd _
wu 'erder IICbe"Nl' en m.1q en me.a ......
vohl~rekt niet aati Afrib&zJac1i 0 a"1l1 lIIMr
_law ., tepa 4a& de ~ tee. il ,..

z
bij.
r...
TOIl....-bel:

WaarhJk d",
Afrikane!'!! hebben te veel gevoel voor
wat betamelIjk 18 dan Jat ZIJ ZICh ian
luike schanlltlhJke daden zouden J4Chuldlg
maken Ze dragen de koningin daar voor
te veel achting en respect toe

1I:n toch ZIJU deze heden de eersten om
te zeggen de :\Crikaner Bou I I" JI~
loyaal de :\.fllkanl'l'l! 1.IJU IIRlo) a II
Geen wonder dat '1\ IJ niet II'
notrn« \ Jil boschlllltllJn~wll van
kant nemen

Drie hoeri...~ VOOI k ning n 'Iru ril
Moge ZIJ nog hn" g~~lr.cI,,1 I hj' en om
hare onderdanen In ITI de te Zit n I IUCII'Il
Gou save the (JUt 1.'11

DE VILLIERS IMMELllAS "C.J \FSLAOERs
29 .ea,-Klapmut ....&IIt!, :10 ged"_l'\le esel. en

Jl eente-klu JOI1ll<: e..,la.
f7 Mel.-Mal""",bury 70 ~"Cdl"C!\._rdcezelo CD 4

redr-.nle ".. ,den
J II 'UR4I~ &: (" lF"! AGERs

3 Jun - "' ..I "alJ r-. W~W~nn CCU I'd I.. r
plaat. Ha~r ... """" Jev e ndc bue ..... ""11<1.,..
ptw:htig .. nlo«l ... ~ ... rit ""n men gl 1>. ... rde
nJgereal8elJap, un", wagon .. en. I "",b! ~ hui ..
rud In groote IlleDlt ..

HINRY G.LRSON AFSLAC.ER
n MeI -Wet ..leL vee, karren uat .. erk ~""reN

Il:hap boat koren eJIZ.

GEMENGD NIEUWS. IItA:IIIlH\

DE ZUID-AFRIKAAN
YEMENICID MIT

ONS LA.ND.
ALLERLE%.

De Kaapsche universiteit

\ EIUAA1WAU

J.!so£s tiert meu In deze Kulome deu
verJ&anhg 'an onze geéerble<hgde konin
g n die I I Zondag haar 7 lite Jaar heeft
voltooid Het Is nu bijna 5'1 Jaar dat ZIJ
den scepter OVer het Brltsche rijk zw aalt
en wordt ZlJ nog een Jaar gespaard Ian
zal ZIJ t lallg!!t op den BrJ~chen tr n g't'ze
ten hebben Een schare van bell 1~IJke
gel>enrteol8Sen nl'fltelen om de zo \( I""{ n
en onder die schare komf'n 0 k Il I;t

be.rtenillsen 10 'er band met Za I Unka
De VOOruI gang In I ze gewesten gem.akt
gedurend ue regeer Ing 'ran konlnilln \ 1('
tona maakt l:eker Ol~t het mill"! I)t'lall!\
nJke deel Uit van die gPSChleden ,.

In ZUid AfrIka maakt mej g "chled ..
nu! WIJ zIJn 8teedll bezIg met het Il g. 11

woordlge en de toekom!!! ten\ IJ I h t \{ r
ledene te dikwIJIII wordt \trA'cten De
loop vao aken lO 7.00 ~nel ht ml'n
naoweltJkl deu tiJd heeft al lf' gl'bl'urtl
nlUCn op te nemen I'n aan berkOlIl \\ I'n {n
rangIChlkkt'1l valt bijna nIet tI' lenk Il

Hierdoor Il'lflIIIt men pene fou t
groote font uoch het 1:IJ ons gCllo.J!{ I le
nOoQukellJkheld te WIjzen v In {'nil lit I
te .laan to hN gedane wt'rk i Il
uhouw tI' ncmcn

I n Engelan 1 I~ k(\n Illl

nlt~tI'"n publ kp nb.llt lda.ll
ntllt (ht' Jo ng, land ,,!'duren I
Met Iezol'let kan n f't an If'r~
lfes~ld I'n H'rbaAAd a trot'p, I
konlniln II vel JaArdag Illl I eo Ik
mIJ In mlJoe 'Verb(){'llrng VOOIg "1 I 1
1I1~ d..n ,gruot~t~n natl nal Tl f "sub!!
tDgcl~(;helJallt' Ikhth~cl ch br
I ngplsn I In I fir Jot z

II' Kolon II I kl

nu d r cornu JMa.rJ",
ox 11"1<10 t ck. t •

De heer Lou\\ \\ ldc I cl I" n hl lir
nenlaud.. he h:ll1dcl.re ouk "P ~il
I ng zullel kregen

Dr B0rrv .telde al c!r',,1
COmllllll8<1J1"deze zltt,"" nog Ilt I II( he
brengen
/)u heer P I \\ aal le I t Jat ..r

Jmntle 10 het Jaar 'Ul tn cIaarom '" h tI'
dat deze goodk)Ol tIekei. .locht dne maal I
Jaar gege eli zulltl worden

De h "r 'ol"" h >Of ( dr B. rr) lil z
amendome t terug trekkon 0<

d."
D~ 1c0:Jln" n ~ al~ hrt ware d

ri ~ het Br t~ h Jk R.1nel'n I nl
lan; dIe kr. p I aH! I IIJfc !lllat all ~ gpr
giliu voo1"t d0Ch wordt ~<l lPU, ontb ui n
dllul hel nIe! gem:J.kkel)k zJI1 Il le
t J jp wel]('r I Je n te I rang n
Il: 11,1nVl'neg nwo rlll'tl't'l1 n,
1 I ~ \ all I) J<l<Ir Z J I~ m t I H' I t 1\

!rog gegro€'ld I'U h{,t'ft er mt (' g.l!'t f I
~eY t'1 zich lerhahl'l op haar gemak
po, 1 (' In het riJIe
tunr! Jkt' Zoo zal
UMe pvoli'E'r Il J 7.a1 .:4leh
tan Iltlwennpn a~n J II e I Ve 'erd lt>\ r
ct lijkheld I e op hem zal rust. n t:'1l hd
!can Z Jn clat I!' proeft Jd \ oor het Hr t
!lehl' r Jk rluur te ~1~all zal k(\nlpn

De leonlnglll worrlt loor al hart:' 011 r
tlaaen g€'ill'r I n hf'mln I Raar pl'lWw n
hestAat \'(Ylr I It'n nlt't daar ze ti I 1;J.1tR
f'r 'f'an Zich N'n lUt-aill hf'hhen gf'Vorm 1
Daar I t I 11'a.11 ~('It')(Jn IR WI n~chl'n
WIJ van Aartf' lat hare lDaJt:'f!U'lt nog Ian ....
gellpaarq mogt' hh}Vl'n De Zf' lt I Jkc
kracht van lt n 'rolk hangt immpl">I 1i'~lO
r.enJeel8 af van J.. IJealen dIe h .. t IHch
I'It.e!t

De vPr1egpn", )()rdlgf'r hlll'l'r lUaJf'Rtl'lt III
rl..U' gewl'lltt'D I~ d .. gouv('rnl'l1r rn Ill'n
mpn Ipn 'rertel<pnwoordl!l'pr nipt C(>It Inn
~1DlIa lt men hem oC haar fil' vprtf'gt:'n
Woomlgd ",ordt Denlcl'n" J hili 1nrl
Ipu oeneu kant:\ó!.n dl' acht n", III' elke
kolonist de 011 I" VOl'1'ltlD Icomngm \ IC
I lC'lli toeclraagt I'U aan I('n all Jerpn k!Tlt
~alJ Ir n ~mMu 1 P nl8ng~
wo lOrdlgeN loor zekpN'
II .. l ..tI I~ aang 11311 lall
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HET PARLE~fENT,
WETGEVENDE VERGADERING

~ RI JOM, ZO.!MEI

n. lIt SlJERPEST
De hoer Fro.t don kt dat OMen spoedig' en

gemakkelIJk 0' cr mill geJaagd knnnen worden
H" 'nwg of ~tapp6n lJIet genomen Z In om de
ZIekte bil de OranJenller te koeren H I UI meer
ten vunA~ 'Iln een heIDIng De polttw kan
IIllUIr lfII&lI .lapel on dan kiln het • ee door
komen

De heer Faure denkt dat het onmoj!'el Ik IRom
een heiDIng te maken De dl"tantle IKte groot
De II'renzen lang'!! de V&alnVler tot W'I&r ze ID de
OranJen\ler vloeit worden door 100 Dlan be
....&alct Het w"" moelIelIJk genoeg om een 5
01111cordon ~ krllgon-er Wal!du. gelln .prake
van een 10mUl cordon 80mmlge b..>eren geven
.eel lDoelte

De heer 80nnenberg ....llde dat het oordon
zal worden verlengd In de nchUlIg der Kalt
han

Dr ~martt zelde IC'e 1.Il&kIKhilna van eVen
veel hemng al. de hmelltlll IJJval Het ',,,heugt
h.at dat de minISter lar landl)Ouw de zaak tuo
ern8t1&' heeft opgenomen H I denkt het zal
meer dan .£1 OOOOOUko"ten ORl de p68t UIt te
roeien HIJ 18 blnde dat de regeenn" de hulp
heeft Ingeroepen van de leeartaen HII ge
looft het hUil! zal ge'tl'llhg alle onkOll~n stem
men, doeb dan moet. het nunl8terie bea1t8~ 8tap
pen nemen Is bet DIet mogel"k de ;l{)(J 000
otlllen langa d.. Molopo te gebruiken Het I.
zeker dat ~e allen door de Ziekte zullen
worden Uitgeroeid ~n de regeenng lt DIet
Ia~n slachten of machlJJert< laten op7.etten om
hot 'et afte sllleiten HII denkt de Trans'aal
en Vrll8taat I. het K'" aar III deze zaak WU
zulten niet III .taat 'II te verhinderen dat de
petit door de Repu blieken naar de KoloDle
komt

De hoor Warren Wilde meer mfornlatle beb
ben

Da beer Weeber Wllde niet de v-n.en een
Tt'Jle haud geven om maar k08ten te maken H II
deukt echttlr lIIet dat de beaproelJDpwerken om
de rundprperlt moe~n ....orden ultge8teld AI
OI00t de l"egeenng het geld opnemen de zaak
mag llIet worden ultgeateld Deze petI~n maken
het aanleggen \"lIn DeIIproeUDpwerken nog noo
dlier

De heer Immelman 18 er tegen te Tele
ge'oOnde beeetan te dooden Het Is heter het
cordon goed te bewaken en de beea~n aan de
besmette Zllde aan zIChzelven over $a Ia~n

Dr Berry Il! be'reced dat de zlek~ W Ter-
spreId worden door bet vleeacb

De heer lu Roex Ir< er 'oor dM Jrtrenge stap
pen genomlln .ulleD word,m H" I" or tegen te
vele &'"ODde ~ten te dooden De reg<>enng
moet V__ D naar die lItreken zenden. proe
'l'en 1DOe&en ....orct.n 'pOOJDCII OlD te.u.a of d,

-- - ,..,.. - WOnIeq.

D~ lIF.tR I~s." LWV raadt p6t1tles ten
behoe ...e der gel angenen te Pretona te teeke
nen en d lOr afKevaardillden "r hC61Jte hren
gcn Maar "aarom' 'Worden zIJ DIet gena.-
dig OOlmDdeld' Er kUDDen geTallen 'lin waar
In het de mUn llldu8tno Vlln Johanne8burg
ZOU lehaden al. ur met MOmmJill gevangenen
geen conAlderatle werd genomen maar ....'1t
&'oed doen advoka~n alA een Auret en een
Leona.rd wolke laatste do tIOhoonste gelegelI
hoelen om zIJn J.nd ~ bevoordeeien vellJme
ten hooft Wat goed die SandlJ.nds die
den mIDlIIter I&n Oorlog .peelde omdat h I
Illet~ be~1"II Wl8t te d >en die FItzpatnek dw
om dozelfde reden Mecretaril! 'f'an het horvor
mlDf'lCOlOlt.I II geworden of die Hamilton ex
redacteur 'all het iemeenHte blad In ZUid
Afrlk .. en een waard., op,olger vali Dormer
WaarlIJk hoe meer "II O\er '.00 lets denken
dflll te romder zou het onM sPlIten al. zulke
nilesnDtaen wegrtlllk~n
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Jo ngelan I

D~ fgcln. p"n weok heeft belangruke alt
komAt~1 Il"le VI rd mllar 'liet de u tI. mMt lo' Uir
m n p I ad gUlOeend te kunnen rehnen II"
kom.t gelA erd maar ",et de ultkom.t W!Lar
'an het leboLt oler wat meU oemen mag d"
RJ.()(J ~ 7.aak Dat debRt hedt na dne dagelI
lO d Junor ge week I genool"n te hebben
n g ur rio welge' ende I ergadenng bezig 11'''
houricn tot I) nricrdag llllltstioden toer het
Iletk lat r II II' c Poind" te \\achten W&ll
, rl ri~ W:\A 'r "'I("r In le "'ook bc.temd m
oonotellen I behaudelen welker ult.tel door
Ic I' )()TMtellI'll beJlImmerd werd en daar
men hierop Ifeen IIlhruuk mak. n wIlde en
mUI de eeeTMte "erkdag'" der weck plOk
otermaan iIg on tge.telde konlDgtn. Ier
J lard"" llkantle ) udl hedt Dleu Dun
I~ru:\g I.e. I te het debat tot morgen te ~er
ri"j: n

\\ ~t u hut I hat ~a I erleden week betT< (
le Kr" te .prekel1l hauden " I Jc, onge week
lateI h >oren Inet PI n c k..l" u tz ndcnng • n
I ., 11 h; ndennj( bleek er elK"nl Ik KeeH te Z In
~ r rh ""'" (pmgton '.... trou "'uil. llIet In
cc I poouIe om eell HlIlke rode te houden h,
• I d I an het 1nl .tene en hPt nur lotene
I",eft .. h, r do z tttng '" lam g"houuen
1111IJwn met kon .. achten dat ccmg hd ID de
, ttlll!!, ...",,1 ar u del lW<ren wat hout .need
Wat Ic a d r, .prek ..... ""t" f Wal!er eigen
I, k lO.ur n I mt ".ar I en I le IW"lf1erlg' naar
k Il zin Mmel kwat d Il A(nkaner leden zou
Ic ~ert .. llcu IJ uel kon le llUo b"londere
enende ~n den heer RI,..jea De eefllte ~an
hen die het .. H rd Dam -el hll w"" nllrt Iemand
d,e al. nllud van RhwllII b zonder In du
kilker hep -<ie heer Lou.. ltd 'oor M...IIlI_
hllF') sprak zoo al. roe I:lD hem 'erw~hten
kOl met alg"boole nll-kennJl g 'ra I den waren
&Ard an h"t gebounie JIJ I heer Rhode. PTJI
zend. un hetgeelI bl' lOr d" Kolome !f\'dun
h",l vooral do<,r • III g..ld er UIt te ge' en en
Ic, 1. In ""!'Zucht vorg." ende maar het be
tr .. lru I" lat b I III haudel vali Ap6Culanten
W L_ ~ lien daardoor' erkeerd Wl\(! gc
I':l.akl "rder • n (Loaw.) 10.1'alltclt aan
d flnLMhe kroou bevll8ttgende Wel wat de
Afnunen. zek_ 01ld. ultmpn van den heer
llAodct, lik .... IQ de rtpabliekeQ Gob ".1

TA:'\DRIlELICtND&.-I Solan tandheelkuD<hl(C
beefl • eh I te K "'!",Iad !:' VCI!tlgden kan <iII{,'C1Ja.
;gt.'C()n~ultocrdwordcu IUln liJn """toor ID Heroes .lo;
;MalIbc ... ~bon"en 4') Adderlc;fJltr.. t De beer
~olao Wl&I'borgt rolkomcD pijnloot uJttrekken van
iNIdclllllo1'C1 00Il11ill tadea YOar 't ........'"
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H'T IJ llJfOl F.RF.rIJT~lJoF heoft Vr ldag
n..... t reed8 "roegcr vermelde zakon nog twee
behandeld I n dIe van Board en anderen r_
Tlt~rton. exocul.eUI"I< trad ad.olcaa.t Rehremer
'oor tJlAChertl ad, okaat InnCtl voor ".rwoerdellJ
op De 7.aa1cIfOII .t: I 9011 dl" door den dood
I Iln Eb7.abeth Tltterton moeder van, IJf kID
dertn loliens het teatament '"lO baar vader
m~ten ,erdeeld worden 011 nu waren
ell1Chefli kIDderen ..an een dIer vllf en WM
hot do \ ~ looreel'llt of ZII recht hadden
op de ~rfe1ll8 ten tw_Ic of 'II geluk p
mOtltlten Ol'l'ell OIet d, andere Vier dan .. ui
umen ~Ieeht~ ol' een 'lilde WlnApraak had
den Het hof deed Uitspraak dat Zl) '-DOll
recht hadden op een VIJfde De andere zaak
van die ...an Glboion lO FrotIt ad, oleaat
SchreIDer voor 81acheres advokaat Graham 't'{Jor
• erwoorder EiJJchel"el! had een bUJ8 gehuurd
..an verweerder en daaraan verbeteringen aan
gebracbt Verweerder pi het hUll ten geachen
ke Mn alln &OOn en aan ell1Cbcree "erd de
huur opgezegd maar nu ....tlde ZIJfl/) voor de
verhetonngen en dIe ....ildc verwcorder niet
~"'en op grond dat h, DIet mngv eIgenaar
nn het hUil w.. Zaak wtuawld.n liet ho!
I'erdaard tot moracn

Oi

III

ge' li

g " 1'1' <,teil I " I I al I" l
,elll" .. ne Jau<,u If~toon<l moet '1\ r tt U dan'I .r HlEer Ill" oft .\triulier <be Ilch



n het

keizer en
I z n IpAt.eren lloakow In

Imchtlg<' optocht
an,'" le .. eg van het Pa

t i I K ren [in drie mjjlen van

Zonder t1l" ,fel I. I rB"luekt" ....et IS t ft
groote beroenng IU I land (,,,,, "r Ier
Immen de koeten pt'r 111"",,<1 £lIJo IU<) ( .... ~e

honderd duisend pond) ." en "rierTll. t t
'proer I..,,,
• Het II mut moeihik le vOrza&k 'an JUl be
roering op "" 1I06llJen :\1. men rook llallUt
komt men .poedlg I it' uur Ilamelr,k I.. I d.
macht 'lOll InspekteurtI onder die wet

" ..a.ncbllnlllk "II" er Il' fo{eeu, lllCD~ rede
nen """ mde redenen om he wet ",I"",ta.r
1>&aI" te toaken JlOmmcr dat du t~ ~""I ' ..
uw. ruimte w. innemen anders "af tlr Ze

Ieder weet Jat werten gerruulkt .. ord ..r 'er
eenkomstig' de omstandigheden 'til t lsud dat
het land 111et I. I den lonmg lll&4l" ....el mi<
keerd

.\.la boven gezegd bu ter en behalve he macht
V1UI die '''''P''kteun • In er groote I.... ..-aro In
die wet Kunnen die r let u t jen weg" order
Ilenumd Zeer gemakk.l,k al. het rlornent
maar w I H e t parlement kar ee nv uJ'1( .. et
no _'O ~ met doen er claar' .. r II I~ pl&at..
zetten eene ....et als dl t)t It!"OCr"J.( Il (I~
boeteboschje« Dan '" er vrede

All... In &anmerkmg genomen li er
toch maar de h ."fdz a"k le steen I • a;o lOL<" t.
Ja litt gronte k .. aat! lI~rt maar In Ic,,", .tell ~
nu, inspekteurs H t Il<''' I' hilt " T de 1 u I

Hot lil u bekend dat 0«1ape IlO<ru k 4(e
Klagen Z I t.n OI·e-chtc 11 te H. t k,
be .. ezen '" orden Jat .. hllrll I I I ~ ~
'a f, tot I rnaa] ge<! I k Lik •
1 ~J x lOl) Ja fo{,l<Irpt7.In t t Jc 1"><1t e
en daar l..) nt beer II spektour "<L !-t"l~d
eu en drcl~ le '" hape te rn rner e
te d'ppen En er d Ul.fOpkomt pt)" -e ua
1UlI1(")aagd donker nacht er klopt klo] t
en komt ruet ....0<rd 'an mr mspeet r
te 'reeAe~lk sm er &all te denken \\ IUlr III ...t
nat been All zulke dingen g..t,.,urt Il t ~r.. I
de boeren nDJ{kond KeleId w, rden wat da al.
l 1 koud geleld zIJn

De Atrikaanl!Che hoer I' Ia.ngn oedrg f

dllldig Maar TmnM"a:Ii h_tt lieleerd da
n le langmoed Ighmd 0< k een elll i" k mt
dat een ( rom weil kan opKtaar

:Sog wat t M nLllten" ht".oft de we n t gc
maaln iUA lO I el ...~II.pf< kt lUk :S ,gt.a."" •
k mt IIder ,~rd~ Iklng Z .t..lIen I t Ic
wet • n In"pckteur '"
lallgT ,ke ochape, "like
I' het )( k re<'ht ~II I.",r rIOdtlg p te h. g Il

Ja h"er edrt.<ur i'arl<m ..nt
'uur brandt De pot k>okt
Tc laat IJ! te last

VEREENlGD MET ONS LAND, DINSDAG, 26 MEI, 1896

HoliaDde ..

seide dat bet aan tie regeenng o\"erg~laten werd KWIJTISCHELDlSG VAN RENTE
er onderzoek nur te doen I

J A van ZIJl vroeg Inlrchtlng omtrent tax C&lvml&. - MeI 1890
Ilhetl 'IlU plaalllcu De afguaudlgd" ant
.. oordde volgens oude wet I Aan de» redakteur MR (ha Lau/l.

De heer D van Heerden maakte een ,ooflltel! MJJDheer -{n uw Uitga"" ,an:l Apnl Cle Ik
geseoondeerd door , D du TOIt. dat het ,"",la, een brief Ian den heer J (, L I'traUM over ,..,n
van den afge, aardlgde zal g ,ed,ekeurd worden seker Toontel en ginoei mu derhalve verpl« ht
hetwelk l(u.1 .... , li erd bot 6811 en ander er "ver te 7.eggen nogtbano

De peilt"'" nder t.eMpreklllg De voor wordt hiermede DIet bedoeld om kw ade coPrea
lItter Wet.'8, r op hoe min belang or door de pondenties Uit te lokk en=-nocb om de heer
regoonIlI( UI IMltttlM ge.teld wordt en met schende seene alhier te verded.gen-maar
gunllten en P"'" te werk gaat t: V_r zeide .locht. ter terecbtwuung en ter WIll" van Itet
dllt met Illloonluk t). rugeenng mm btolaug geeerd publiek
stelt maar "eIf. ook onze parlementatre ver Nu ter air.. Het voorstel ID kwt'8tle ge
tt gemwordtge", pa!lll68rd op eene publieke vergadering te Cal I

Toen 'erdaagde men oor vorvenochmgen n1& met nachtmaal en waarover gemelde heer
De heer v IIl1m, had 1.." .. 0001' van de \"ellCllde ZICh zoo Ktreng en eens )d.g nitlaa; luidt all

nng In den voormiddag ...m emRllg woord ten volgt - Dat de regeenng verzocht worde de
gun"te 'a' een ,J,j(omeone bran,b~"kteIVet rente op de hoog verkochte gouvemements
hetwelk hj] toen IV' u .t...,.,)o. half twee ure weêr IfrDnden voor een )ur k"'lJt te schelden en de
begonnen hervatte :-.preker '1'1'_ er op hoe gronden die boven bunne waarde verkocht • In
de brandaiektewet de kwaliteIt van wol verbe onder taxaue te brengen Dit 18 bet vrx rstc]
terd heeft I , voerbeehi In EuropeellChe 1111Id dat naar gezegd wordt gemaakt WIll! om armen
streken hetwelk ... look kunnen d >en te onderdrukken waartegen met alleen geschre
m hen Wil Illaar Willen De voorsttter zeid« al8 "en maar dat ook (en dit 18 het ap Jugat Yar
er tenian I t. die den hL" r '""",r we!lACht te IllI•• ) tegengewerkt wordt met teg"np"tlllAf<
0l'poneeren rneu er gek1("nheld toe had D 0 schande over Calvinia dal '~ud~ een
J Ju T lt seidc dat h I geen voorbeeld 'an de voorstel unamem op een pUJheke 'ergadenng
Engelsehen Wil aannemen want z ,hebben 01Ul aanneemt en morgen hel weder tegenwerkl
\fnkanen te slecht behandeld In zake de Ziet daar de reden waarom mets ...an alge
Tranav aal 1l1.....>Okmet ome wol want Z I ge' on meen belang hier tot stand kan gebrncht wor
Jat wat 7. I WIlier en clt boerot moeten den ~l3ar welbeht l"Taagt Iemand of he
ran." t ovreden w zen D, rna to nde Ie tegenwerkers dan wel Jmgne. "un Maar
heer P D nu 1 rt Ic n ...MI kel ikheid aan neen Z 1 z tn Afrikanefl! I urgers boeren die
die i r bestaat oor le 011'" illigen III ~ land De onder hetzelfde Juk gebukt gaan a.I. de meeste
heer 'I ••er sar I woord 'n_ p le achtcloos hunner mede IIenseben misschien onder een
he id lO aard K>T WJI onszelv en benadeel" I en weulIg gunstiger omstandigheden nogmaals
meent dat h I sok z lf nocdig heeft te verbe komt de 'nt.llfl 'an waar zulke handelwjjzs

ich t het n ,,>dig dat WIJ ook met Dan moet het hoogste woord er u,t-I: I '11n
AIl.trlll, 1.1111 II kunneu .....d peren indien overmeesterd geworden door dien ongelukkigen
m 'gel ik P D du 1 lit weder aan t woord en boozen geest-afgunst Maar laten whet eens
meende lat het I "ter zon z In als '11" met om bedaard beredeneeren Ter recht aardigir g 'an
heining geholpen konden ..- ,r lcn mt:! grnt18 :ruIke handelw ,ze voert men het, olgend, a:u
von er ,,,,n nrll.'Ldeli plll€ll d \ti dat een aigu n I dat mJltm er tweo part len zJIn die op een
meen brandz ektewet l~l D,t .. crktJn 'm de plaats hreden de een een man die IIll000h,en
ko lilltc' ,n !<Chapen en kwahtelt 'an wol te geen durm grond heeft hog op de p!aat.. heeft
,erbctt'rt"n gewoond en ook al zekere' erbewnngen heeft

De h.. r D Joo.t" pponeerde den heor !(emaakt de ander I" een .p"culllnt f oo"'pag
...IlISer p woo ...l"n u.tgedrukt tot mmachtlllg hle m"n die allcenl,k geil cr urt wrl nIllh",
'an den \. frok ",er Bon I en meende lat h" VeronJentel nD dat de comp >grIle man den

k ee, B nd_man zal w r len grond koopt dl1Il 18 h maar een I a;1I
De heer A J nu lort tikte den 'ooTZltter ponden tnI81<Chien hooger dan het ""d 'a

en len heer \ ,""er een wellIlg op de nngeren den arm ..n m3.l1 die 'oor altoos ar den gT nd
)Ill lat Z I le ]e, ~t Ic Afnkaner B ncl maar IUllg88loten Il! Ee" g >ed argumtnt ..." r
wellllg doet I I n laat.ten tlld waar maar DU hooft de K hrlJ ...er J exceptie

De het r J ( IlIeN to "de er aan hoc dllt de ell Dlet den regel genomon \\ ar t raag el! I
I(e .. erkt h "I dat !Ii ,tal aireed. Ieder die met zulke soort vlln 7.aken hekend lO

tWlltLg preI nl r de bmndzlekwwet I. "" en Z) zullen u zeggen dat 'an negen Uit ne tICn
nog mMr wcrOIg hoof' Itgevoerd er "prak er ge'allen de'?artIJ die oo"en de waard 'a, d",
met em.t er en ,,(",," er zelf. p lat de oln grond gaat Il! JUtst de man dIe geen dUIm grond
helOlIlg ()( k liet h 1 mas:hte IR loc110sekt of heeft lant{ op de plaa"" hedt gewoond en vel"
"mn Izlektelui' te "earbouden v$l'bet.enngen er op heeft gemll."kt )a k her

De heer D J o.tc meende dat een pennl8 haal dal )U18t die man 'er Ix 'en de ""-'lrde 'Ril

.1 'c " ..t meer t t een doek ""'r onM land 7.al den grt nd gaat ,d 18 het ook met IllterhCld
1.1r d ,n tot lege' )~ oom' .ou dat tranen hem II tperst wordcn

lJe he TrA ',n Z I 'erf'c",gde ,ch mct want hll UI 'erpllcht hel ~ d""n
Ier hiD T ot ('lO co. P io nalattghctd De compagnIe Ill3.lIof "' ecu la ~t laarentegen

le I reil zeI. Pil waarom W I een W(lt .. ti nog leto er op maken laarom ~!.at h I n et
mo ten heil en te 'er

De he. r ~ I~""r wd hebher d'lt df' wet 0 >dIg ...erondenotelt III dit ge, al II f de "m, man
'8 nl 7.elf" Ic <ril e killl"c" der he, olkwg te de kooper MIMKCh,cnal 'I beet) k ta te
helpe I cr lO e. I de IUlhe.d 'ar le rmn. geld spandeert h, ter afbetahng ar het, fd,
\fud", he I" er< n C tiende de droogte k )mt er or I n('ell t al
Il Ier I 1.)1 he,atturgen weg } IJl JCt weder rd k

... ulfd g I ken en wat le r u het gc, olg II I n ,ct cc
'","cr I I,a • al. Tl< ...~ I~ed "'" ,ouJIg dIen grond aar het gou
gllr Meh" A fnk:\AnllCh< I",olklng ge' en on h I krllfo{tmet "tr

DI" r \ J 1 rTt" LI hebben d"t le heer geen hll bet ....Id I eeft terug K r I~rt le '1
,, __ r hd ,LI t tug tN:kkell cu Ill" t lf compagllle man nu ",ct eer "" I

I)c h r ) (dher. "I r ,k nOlo{een krarht g l..etcr kan. om del gr md sp tko I t
w or I ""'Lf} I Ieer D J )o"te I (",.telde kr ,gen ~ D t 18 de r~gel e I Olet de x el tit"
g""e nn ",d l)l r I he rAJ du rOlt '''' Een ander 1ll18,ormd gewa:\CJ .. aar' 1. le
I lt I t.r te ..tapi r met IJetrekkwg t)t de geda;ulte 'an afgun.t trachtel te kleede nni et
Trt • I~I publiek let><.. Us maken wliler Is Da I~ g I
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~ Tri f ~ ...an den tak a del Afnkllner
Bond gehouden te Cllroll"poort ten butze
varl der heer SEd I TOit (p den 21sten
AprIl I" 16

~ aar gc" ooute weM Ic \( rgadenng door dtn
beer JA, an ZIJl met gebed geopend

Tot 'oorzltter W<lrd J E du Tort en S
Burger t t '(Je morl tter gekozen en D P
du TOit tempora re "ccretar"

Ten eefl't. k.. am ter "prake le kollekte
Illsten ...an de 'erglftlgwg..vereanrglng ....MlVp
healoten werd oP' ol flIte I 0 J OOItte ge.ceon
deerd D uu TOit dat het romltR 1 I de ek
vergadenng een '\"Oliedig ...e.. lag T.alge' en (re
\"olgellJk werdell door d( n voorzItter al. koliek
tanten benoemd P D du TOIt il Burger B'lUl der Merwe en D S lu TOit

...enlag ,an belttuursgcldcn gegeven en goed
gekeurd alsook het 'efllL"Lg 'an het gel<l ge
zonden Uil dell beer A I3. H fmC)T .ekl"<"'""
UT" La mi kantoor voorde noodlijdenden In :Samn
k ....aland Daar d" kollekta, l geen nupllkAnt
VllII het \"enonden geld ontvan~en heeft werd
het naar de ,olgende "ergadenng \"OMVeren op
voontel D Jooste gellOOOndccM A J du
Tott

De ...ergadenng besloot dat de heer D JOO"to
als afge'! tW'digde .-an den Rretfonteln tak naar
het provmciaal bestuur 'eMlIatr .al geven
betwelk gedaan werd De "preker gaf kennl~
als er Iemand In de vergacl<'Mng 111 d,e hem

D Pit Ton
Tern pol'alre eecre tan~

'I;;en' CT,lage
J <ar een aan7.l~ I k .urpl,. n k""
"lIt"n I" aan ze"po< rwege
k )m.ten 'an kr" nlanden en dan ,,,r hd
L1gem"an Z In de boere 10 zulk een eli hgen
~taat 'all arOl .edc gedompel I d) r d al \ er
woeijtende Jroogte dllt ze met n ,t LILt 7.I'
de gOU\ernemclltllgelden te bel<uen- .. 1UlT kar
nu het tekort' Iln k mIen Men ka to<h met urt
een leeg' at tappen Hel oogmerk \ an Iet g u
vornement I>< lo<.:hnl"t Jc, ooeT Le ,erdrukker
ED IOJren het g u ernement een'g tMIII d,e
rlchtll g doet ZO<l lang de Ilrm I" cr IllUlr de
zuur gekochten en gedeelt ...IJlk betaalden gr md
kan behouden dail zal I et oon Rt"l til de rechte
nehtlng wezen III honderden 'ar totale
ru natie en wanhoop te redden 0 dal mem", hen
harten zoo 'erhard en orllerscilllitg door af
gIln"t kunnen gemaakt worden nat Z 1 d" om
Mtandlghedell .. ",'lr In hunne me<lerneno«h, n
gt>t1ompeld zlln r let een. kunnen I'merker
Het treung'llte nu van all... '" nat J t, oNtd
met de andere dne waaM'&rl le heer ~tran""
"preekt geplU!8Cerd werd op een pubhoke' er
g-ddenng gezamenlIJk opgetrokken met een
petitie en ter teekemng gezonden twee afge
,anrdlgden werden gezonden om bet te steunen
en er IVM toch hoop dat lels 'an gotlverne
mentswege zou gedaan "ordcn tot ,erllehtmg
'an don armen ~r maar nu ..-.t zal gebeuren
alle. zal In den doofpot gf'W 'Pen worden D.
,ooNtan le", ...ar de , er' loekte tegen pet't,e
he"ben dan "k gefa.'Lld om de gedaan to! ".n
afgun"t geheel en al I I dIe tn clerg lllke red ..
nen te 8iltwlkkelen en zoo op d. gemoederen
'an het pul hek te werke hun oogmerk ..-a.. enz
tIIet 'erborgen gebleven-maar mettegen.taande Ril dIL allc. komt d1\n nog dat nIe 11.,,,,, \Il

,allen Z I de hccr.<Chende I;OCUe dIrect aan een pla:t.t. >ok de wegen gel mlken ka met
::i let ter ,erdedlgmg 'an il' hcen;chende I In \('C f teiken •• 1. ~cn dlen.tl.wie he I
sectle maar het mag gezegd worden dat Indien 'erlaat kar dIe d, m:lAr met ....n p.....r .tuk
de ..,hr ,'er weet hoe '001 ~en )emde Meet,e he.mette" e 'eral lan!>" de "ege, \\ II "r
betaald beeft 'oor dic lIJ het JOlllonpande l 0. ILllcrl~. veellektén ~n 'Ol ral 11"&' dl. ekte
plaatl!en &ao het gou'emement dan zal h I cr ronJzllluer en dat alle. teil op lte '-n, wat :ln
mede ned" hehben :-'og meer neemt .. at dat deren er ",k nder m eter I Iden er \erd Ire I

dIe sectte aan hot gou,~mcment r<ebuldlg lO AI. I'r ot lt en oor"""le "li erg rnl- • LLn
--en g I zult zieD dal het rllll'lI een drul pel "'Ul 1< d"". 1.ulh .cker ~ r ng"t ... feil lO

den emmer Il! tegenover de dl"trrle"" !<Chuli h I "..n weldoener de- "Ik><dIe daar to mOO"
dre bitter zwaar drukt Onder de ndc".teune", w~rkt x k z x,Jamge ergern .. t< t L...r mInImum
zJin er die zeggen w J .... tll ..n dat het g)UVerne te Irengen fr. Jl ook andere "plte be
ment OTUI de ronte IIChenkt maar al. Je belte! hal e le hmr dZlekte", pt 'an de
toch Illet, an het kap,taal hebben. I hot nan waarva, m. n "lie onheIlen ,n.t te x r
Illet 'all n lOde H~ kinlerachtlg Z .pellen die torh allemuttlg..te maatrejP;ler Ilehn
'ragen om een pcnn) en m heil het gou, er w z In zooal. die op d. gewn Ihetd le m
nemen i hen een Hilllhng ge,en wtl da.n bedan hem ngsw.t en 7.0< Illeer O...or nc hrand
ken z, bartel Ik Hoc kau men zlln eigen be ZIektewet be.taat oog groot verscbtl "'"n op n e
lang 'an het pubhek Ialen ,aren Uit afgun.t en Wie zal nu oordeeien welke part r""ht
dat dre ,Iekere 800tte weder een "tuk grond heeft? AlIcen eM ~ ede proeft d dege
ml~hlen 'oor mrnder dan den kooppr 18 kr 1 l"ke urtv>cnng der _t kan de zaak 'p
gen zal , oor Ik slUit moet Ik den ",hnlver en 10~er1 d I toch wLllen hewerer
ondefl!teunen verzoeken dat z "de toekom.t leman za
een zaak tocb van alle kanten eerst bellChonwen gccn krachtlge
voordat ZII hun oordeel "ellen en zoo 'eel hn\lld1:lekte..-et he8taan terwl I roo"'6r lil I",
k...aad voor bet publIek gaan aanrTchten In kend I. no~ Illpmand be .. zen lean dat l n...
dien giJ goen ~...1 kunt doen doe dan om vade". deeltg heeft gewerkt Doch al. nu de vo< r

I!~ d h etaoden dcr ,.et <loor feIten 0' ertUljl(i
wll goon kwaad En Ik raad en.c r 'er m ....orden dat nw 'Ht nad.,.,h" ,. worden Immen
\oor dat hll "eder IICh aan pef1'O()nlllkbedend ook z hc.trlld"fl' en n oe( do "et ...en "lier
.. &agt dat bil roeh eefllt 'oor l ,n ergen cur Ik hellChou" hel dar (x.1e I "t raadzaamote dat
8choonmake M I dunkt dat een menigte
arme menl10hen die geeo dUim gron<l he~ltten en .... on. vere n gen met :hegenen die pleiten
ook met eeD kans hehben om omt een dUim te ~oor een dl'gellll<e proef IlI"oorhceld LO d~
krlJgen ook bItter t~leurge!!leld Z In nu gemolde geest e..ner yerklariug al.. nu III het dl.tnkt }"
beer die do kan" heeft ,m dUllon ie morgen. te St. yn.burg w"rdt geteekl'nd en In elo dto Il.
kn,"en nil zlInH ...aders dood d. iCII1aagde kan tnkt.,n grooten bW,al ""hl nt te cl, 1 k

.. d lik Ten ~I"tte '.011 Ik 1. 'orAter raden n. wnt
dld8.at W3.8 "nder een men~e an cre.u p an ne.tle nog een. bedaArd en nopg~ ...onder t Il I li ,
ten I o,erdenkell en nut U haaAt g t., l met df' ~, Z Ib

lult gll mel denkei dat apphcatle one er heer A du PI""'I' d. dfur til .... le. f te lt IU,''''
.luike omst.andlghedpn net zoowel beMehouwd
kan worden al. nderdrukk ng of bchccfl'Ch ng v>ert7.ck UIt Bon I " A fnbner part I
Ook venounderde ,k m 1 dat men ondeT de H 'pende dat III e mc<leho. ren tl'I ,"lAre

d d I kte teg n~
rt,e menden mil d t " ..>rdJo gunr.,. rulle en ookon erRtennel"R van e '\en" Oc ('

en ronddragen vaD d,e afachuwell kc g te g I mill beer ed teur
mannen vllldt die Zich Terheugen ID pubhalee I 'Ii Xlm Ik m~
betrekkingen en van wIe het pubbek ...eel ...er
wacht Ja mannen van Invloed a1l1OOkwetge
leerden en agenten Jammer ti! het toch dat
rulke mannen niet hun tlld en begaafdheId
"'Ilden a&D dingen die tot algemeen nut strek
keD

de IJwe

J ï '.l~ RIV)'

"n
Z A REPUBLIEK.
DRANK EN SCHOOLZAKEN

Eene Bondsconferentie.
'"n
n
j

'RIE!liDELIJKf lIT:SOODIGI:S(

De Bond~mannen '" le Ka.ap"tad e' n
Itroken met alle helar g.tellende parieme t.
ledon z,)n Uitgenood 19d wr b lW ling' ar eer c
Bondl!COnferentre te wurden geh u len "I Don
derdag .!K lozer ten 11 lire ,m H t CI( cl
der , nferentJe I. te 0 crweger of ht:! Illet
wenschel ,k r. dllt 'tapper g m.. zullen ,,( f

den om de handen i.r Trar" aal!<Che regeeru g
mt t ", ..ndHchappclnke ra"dge, mg In 'erbancl
met de -traffen 'ar het Reform COlllrIllttce
te .terken

:Srt mand 1.a1 kunnen >egg r
rmn ........1!<Chere gccrlllg met hn.'lr w""rdlgp I
president U t ~Iert )c aan e Iclm cdlgh,,"1 )leeft
ontbroken Toonde men n et edelm edl!,hfllcl
toen men dr Jame!lOn I '1lwtlllg 0' ergaf m tic
handen dcr Britsch" regeermg om volgen. wet
behandeld t.< worden Heeft men met edel
moedIgheId getoond II de \ ~rmllldenng Ier
Rtmtfen der I eroordeelden Doch het I" tic
"raag of de Trans"aalsche regeerlIlg Illet g,Jed
geraden zal z!JO om de gc, angemf!.~trnf geheel
weg te nemml o..ard", r ...tI men de on' er
8taIldl!i1e ""hreeuwer. eli )aloorl!Che \ "and en der
republiek dadel Ik den mond Htoppen Het r"
hoegeJllUlmd met eene 1-ank "an recht. doch "el
\"all de beftte polt tlek nder de omstandigheden
We hopen de <:onferentIe 7.al goed h 1gewoond
worden

VllJstaatsche Volksraad.

'H I' {'hl -De ra:vl
he t rapport er de douane be
he t tmk taat an \T enn ""hap en
Holland bekrachtIgd Raad "er
>en,.J 'l(

C \.ROLl SPOORT

llR~ If F ~ I \1 f'

Op ~oonrtcl P Il du 1 t "' 'COnhnl J D
du TOIt .. erd be~1 tt II gou",rnement te petl
tI neeren nrn.~ I en pal II gratlM tt ,e"oeren
Er bleef tO~1l ret~ 'ergeton hetwelk de afge
vaardlgde later aanroerde (omtrenl de commllU'IO
met Onzen Jal aan het hoofd om t II de Tran.
,aa1""he regeermg te tmehwn de lJel".tmg y.,r
mlllJerd te Ju Igen op Kolomale produkten )
""preker zelde dat cr moeiliJkheden bestonden
op dIt punt

De beer F J ...rijoen 'roeg den brandZiekte
m"pekteur ,e,...lag t.< gc, en hetwE>lk hl) deed

Op 'oor.tol ",n den heer P IJ du TOlt
gescrondeerd I ~ r Ier heer D dil TOIt werd
be.1 ten <len heer Theron L W V Mmge lo
ltchttng t. \l"Ilgen omtrenl de 'erlagmg ,an
pr Izen Ol VenOH ...an produkten

lJa.arop ,I", t le heer VIMH Illet gebed waar
na men uIteen gmg

Transvaalsche Volksraden.
[R' /'fVfT In

.~'If - De .,.. .. te raad heeft de
atg.,.ja:t.J 'oor de derde maal

tweede raad werd le wet tot w Zl
<traf ordenng voor de tweede AFRIKANER BOND.

OFF1CIEELE KENNISGEVINGEN

CORRESPONDENTIE
[DE RfllAfiJf ~TfJT ZWH SlET 'tR\~TWIOR

I f I I)K \ OR 1 r. n El E"S ZI )SER COR

Rt8POSllE!liTES ]

'" ELKE~ M .\.RAIS

zee ....cM! pled..., bad il een .... are kou en .....
bijr>a D"'~ 'D_t om te .p",hD AI mIjne '"~tenden
raaddeu III j &&Il ~ ~_heer te .....dplegen
ToeD Ik ID de S~ Panl Vn ko le tong Ch-mbl!rl.m.
.... _ .. ddel Y<IOr Iwwot I1""d"~rtf'ftd aag k ebI. Ik
_ hoUeI eft ti. hpt ."" il r1 PoD t jd ft"bru kt te
bebbea .... ,k !pb",1 ... 1
rn-icldeJ ee' ed.r &&Il d", ,...., _,. kota hJdt

".. ltAlil. 17a tIeIbJ A.... IL. PaIal, 1IlD.

t" I Irn Rn/ "" r r d Z, / Ifrik(utn
'r" 'ld () • La J

:If nheer -Oen bnef 'a I (leen Mammon
Aal b,dder heh lle mel grt)()te helang..telhng til

U" gei erd llad Y!ln den .!3.t.en de.r geloEen
De IICbrlJver legt "are het met voor mike
Afnkaner leden zOo&l~ de hNlTen Vall der Walt
Marais W,lfaardt 'an WIJk en wmmlge an
deren dan kon op de deuren van het parlement..-
hnl. onder h..t woord Afrikaner Ichabod ge
lIChre...en worden Welken Marai. hecloelt
!lChnJver J Bedoelt bl1 den heel' Jan MaraIS
hd "oor de t>:.arL of mlllllChlen den hetr Damel
MaraI' lid H,or J>lqnetberg

Door DlII d. gevraagde mlicbtmg to ge\"cn
LUIt au zeer ..erpbebten

De uwe,

OOC GEEX MAK.ON AA.'"1tDDUC

Ik heb de eer te 1.11n
JAC W W('W

DRL'WZIEKTEWET ~) 20

Aa" ,Ien rrd.(l~t"" "" I On. LaM
Mnnbeer --Onl3.llJr8 IIChreeC rk II een hne!

OTer de bTlllld,~ektewet ~ n zegt men die
taal II te boog te diepZInnig nr"t plat gf'noeg

Ieder vogelt)e zmgt rou al" het gebekt lO

filet waar' Maar det vogeltje kan mlUChl8ll
een eeDvou. deuntje .I:1ngeD Kom ik wil

, PrOMerOn

t
f

1
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Tr-':SCH F~- . KI' BoTetlg&tloomde is aal1rn('rk~IUk henllden in prij~ dan de inferieure ing~. ClltalogtU_~_~~~~me_n_~ij_ de Voorn&am~te Sp001'Wl'S' Boehl'rl.:ooperl, Prij., 3d.
',' .. I~·' atJll1ut"j en 1 IJ liP- voerde artikelen en r!,wr ,vij "I\'cllt." hOllt gl,bruikcn (lat goed gedroogd 18 '

lf· H'll
n
"', ~tatlo_ 01~, (tCl'li Ol pn \. in de Kolonio wllen K()or)e~1'I III'.t vourd.'el Ill'bben van onze waarborgCl &t J C SMITH & CJ' l'l, 1'1'11 )I'lI'n Jn('n·1'f., IJze manen . , .,. 0

!
.
t k k ". ' 'li do art.lkelen de hItte van hl.,t klllllaat zullen staan.~'n ~ aur· 'ort W' !Hl't, omtrent. ':: • • .,

Jiu'l'n fJllrl. H eel'f'll :-;('11 utTllet'sters

~i~~~l'::~b~:~n~~~~~I~~~I,~;;IO~J~~~I' D.,·• I SA~ACS &CO IJzer, Kool en Timmerhout Ma.gaziJ'nendeu vel'zocht kt'llnis te gewn ~an

den t~ll?ergetel'kende, door wien I STOOK - IU.BINETFABB.U. K. I UITSTALKUtDS. KOLONIAAL EN AMERIKAANSGH WAGENHOUT,alle >dllJkt, ).;o"ten :IIu1len betru.ld BA· R RAC K . ST R'A AT LANGM.A.RltT..aTRA.A..Twordeu. : '

BOO Il .. á-;TR A A. T. I PLEIN - lISTRAAT. STOOM

K A A PST AD. 80, Breestraat

FRTK.AAN VER~ENIGD MET ONS
ZUID-AFRIKAANSCHE

ONDERLINGE

LIVDSVERZEKERIHG
_AA T.CHA.PPIJ.

DiJisionaJ CoD1lciJ ot Robertson. . D. ISiAAC8, & CO.,
DE KAAPS,TADSCHE LEVERANCIERS

VAN:MEUBELEN,
,'l

A.SSESSDNT OF.A ROAD liTE.

NOTICE is hereby giyen in
terms of .Act No. 40, of 1889,

that at a Meeting of the Divisional
Council of Robertson, dull con-
vened and held on tbe 20th .mstant,
a rate of (id) one halfpenny in the
Pound Sterling was asaessed upon
all rateable property in this Division
liable thereto, tho one half of such
rate to be devoted to Main Road,
and the other half to Branch Road
purposes, and that the said rate

j
' will become due and payable at the
OtJic{' of the Secretary on the Ist
Jay of Juli, Ib~lti.

By order of the Council,
G. W. BORCHERDS,

Secretary.

o P fil E R J C H T J N 18 ~ 5.

Geincoq,oreerdbiJ Acte van Parlement 1881 STELLEN: NL' TEN TOON Hl:N r~U.TSTB ZEGEPKRAAL

Het IJam~son'Slaapkamer Set
:J

B'ooA!intoor: DllLIJGSTRliT, Ka.apstad.

~ONS EIGEN ~{AAKSEL).

IN GOED GËDROOGD SOLIED ESSCHENHOUT,
t KOMPLBBT,

RaS ~s. £S iSs.
SEVIT1R1iE 8 ARTIKELEN ALB HIEROIIOER:

i

ora"ITH'IIJt.., :
a, 11. ARTlF.R'!E. \"oouilter .
.lLI'RED EBDE"

• BE:S RY SOl)'" ox. Su.
rRED. J. n:'iTI.I\ïU:s.
"Al~L o. VII.I.H:IUl.
eoDPRE'f Sh'UEL
I. G' STEYTJ.fR.
BARRY lJ(",('~
Hon. J. X lIERRD[\:S, \1 L ,\

EXUTK GF.."ftf:...1;iJfliTDIOE J.l)\·'SP.~

a. E.IC· ANDER);()~ lID, 'LC, LoDCJan, I!
R.C' .... En.~.I.nd. Di vi~iorL31 Council Office.

Roo.,rtson. :!ht ~Iay. 16%.

H,ARLlJDCH I PREMIE.
I~KO.~' S INTF.REST

lONDSEN IJ HUDE:;

£175,15S
85,005

. £1.662.~i[
Departement Jan PDblieke I erUn.

AAN BOUWMEESTERS.
""".~4J.V~TR \"OORDI'XLn I

Aboolot@ z..ker ..... 'l. (;ro"'e Bonussen.
G .. n lJf>perk..mjlli-r·n.

Bera1lU!'!'ftD OIJl~r"nr nIPt·~p.rheur4 ~
G ... " .....-nr' I. "1' l{p".!> .. Wo.ny>lllat_.

l1.atli{@ I )nkn,t .. n

~p<)to1' ...e J:l...~1IJ1r _ .ordenn".n
Alle \'')()I''lHien ""bQOl'I'o LaD <J. Lede,

('_0 P~"""".l,: ••. hn'pnok.li;khe.d.
O"m'dJelLjke B.,~", Or \'ordmlló.n

Ruime UetahOK vr"'" {h·"r~,"e.
Imejaari,jioch I)n,j~',,,,,k. 1... 1.1 in Jun" 1895

Je 'ul~'IlJc III JllUl, I~.

Dertll~ daolpn t"'l!"'W n voor betallnz 'a:,
P ....miums, ~unn4e ,...ik. de poli. VIoL ·,,.och
bh;ft
Poli.._n bli] ..en van !.I'll,"bt .ooi.n~ or roirloon'i.

nerlCUf.wa&rde a o. eeu k"""';'llChe prem;'
" d.eHen.

TENDERS worden gevraagd voor
het bouwen van een woonhuis

Toor den Resident Magistraat van
Be-aufort West.

Bestek en teekening kunnen gc-
zien en verdere informatie verkre-
gen worden aan het kantoor van
ondergeteekt:nde, en aan het Resi-
dent Magistraats-Kantoor te Beau-
fort West.

Tenders, met het opschrift "Ten-
der voor een woning voor den
Resident Magistraat, Beaufort
West," zullen door den Controleur
en Auditeur - Generaal. Kaapstad,
ontvangen worden tot op Maandag
8 Juni, 1896, om 12 uur .

Tenderaars moeten tweo bevre-
digende borgen leveren voor de uit-
voering van het kontrakt en die
borgen moeten het kontrakt weke-

LAATSTE UITBlTALINfUN. liaS.

Poli_n no ",,,,,'hi;I.,*,, cunr .... rden betaal.]
III@{de vol~-ende -orn.uen 'oor _re £l/X)(.J van eie
..,..."ronkeh,l.e Hl'klle""".-
I DuW' io isss,

"7· J.UR
~ J.\.\R
110 JA.\R
20 JAAR
15 J.U P.
12 JA.\R
9 J.UR
6 H.\R
• JA.-\R

Bf·tlla;d

£3.i.Q
:I.~~ I
1."+Il
U~;

nen .
De laagste of

niet nooJwendig
den.

. ,L;~,
1.1 "I
11'·.-, eenige tender:' zal

aangenomen wor-
'l\ILl.! \ \1

TANDEN! ! H. s. GREAYES,
Voor den Hoofdinspekt€ur.

TANDEN I
Londen Tanrfheelkunrj,g Instituut,

UI.ter Kamers. Groentepletn,

KAAPSTAD.

LA~I\artemC'nt van j'ohlwkc \\Yl'JJ...UI.
l\~~'~T£I,(L Zij ~J,'1. I ~~Iti.

-----_._-_.- -

Oll>ier Beot,er nc ·j~n heer J W 4L i:lB.• &.D.~ ..
Londen. Afdeelingsraad vanRobertson H.L"GK.A~T, :J V€let -4- Duhn wijd en lj Voet 0 Duim hoog, met Spiegelglas

4-8 Duim bij 14 Duim. £5 a.~,rEGr~~d. Irr'WI" drukt .... ""'n ....it deo r
den aanlnnr: vs n lT·I."I~·plf> belfllrk"r- In dp.r

hlallt<!n tiJ1 h....f' ,jp h.... r II" H~ PR bl; hf·' ..an raar.
deo "-Il bpt hf.t.f Il 'I r hf't n(d)oJLI ;""{·,1v'ht naar
Enil"u.nd I~ k.t,.,I.n om m ....r ,,"·rk'm.n',('O. [iur
die na aanil'P~()men ':;0. [no kali m~n nu "ln
ku.DI.hn.tig" lAntlt:m l'"OOn;)~n "ord~n in d~n krJI1!t
~liik""IJJd.

Rljzonder ."r.!, de &anda' ',t llPT,..t,1l'! op de
~QtJe!&. PO rE'('~T!lp._,k.tm"'r"', 'ht> ë£'lJ~k '·un met
tIOmmi~ van 1e ~.t(ll m 1.l)nd~n '/\' l!'n t.f>O

vollo t'oot'lle11 ia.n .:1,:, hf\.-it'rd6a.l ...·j:p lr:2'f'L~'he eD

Ameri.kaan!ChA \j'tl'in Jt" ...'"t'n. pn b~t ['IIbiiet wC'rdt
lJ..I~d 'enocht"'D t,.,'Mk le brelJ10"

De iun!ltmJ\tl,{p tlll'l !';"I dl"Or ~"t r.Anden Tand~
h~'kunrl\,", In-tl'!I!Jl \(\.~rl!l"Tl II'L u: ~l} l{Pf"1l ill.lf'",

;n ,;? wprrlJ t~n ~'!lt.'T ll;:1.J,' ''f'Irl nau"'kellng
Ta.tn;-~k~1 tan n~t!j ir1 '.,. 10i·it1'·[l Ia.ttn voor het
k~U\\o:'n n!~tA ti' ~. '1' ·hfotl ("'''r, +-'D 'Aorr!en '""Ora!
un rubilek~ ,.p~~~"r" a.,nh.\· !"!I, daar in hpt
mitk'"'o de ;tTOOtlïtf" tolr..: wp,.! ~ ~f~d om Z'l1]\"eNl

't,t"J'ru~ t~ 't"~rlt'·· ren IJ··,.... I.tndpo .oMen
, ,II{PUI! le !l.}l~rlu.r~I'· lIJL...:I..... bf..(1·l.>U>!t"n iDI{(,l~

.....( \O!il'P.DtIJ het krn'n., 11d.lf· ~n r.r'l';-~ll1ni1lel, h~
;)·"b(~ "'un,tn h.~ ....~r"::df'r~" Y'It] 'lode 1'"0 ~

nnl'l'n ,t'lkk"n .:....0 .. ·' ,,·,I\-v ...j:.: :T1Jl,.l:Ct
!).. zrn·,t,.t DI".;··Il.~·· LOr.: n'nr,f\ Jnrieo~n.tie-

~an. ..r ~ln.~n Tlf ·J'·n ""',rd~'l ,o[Hle-r p;;n u.it-
:et""-',_,..T1 tnt't t:Jot..j.I]I:. I'lf) 'td,.-.of.ol.f'd-1ïrU &0 ~lle
I'Jd ;-. )~KPnd". 'lP\' .... ·T.-,t,I,..,\·pod,. middfiilen.

B :lfln't.1re .and·",'ht \\f,rdt ~teed.t un h.t ,.gu.
l~r"D ~.n t{f! tandf"n ,",IJ kJnd~re-D (J..-,ur:ie.p ~lag
·,nr·;' ""I.r"o. tl~ .\mer:k ...u_he met.hodeing_\.
,,:lp con,.u!tallell !!n berpkelllngen mj. Het werk
ft [',...-1 t "....."'U'I.~!d~rd
f...n h'jIODd .. r kenmerk nn h~ In.\iruut a dat d.

lYt.ailol( die i8Yorderd .. ordt • beltl lIIiJ1det a du
. ti. Jj'twone.

Heffing van een Wegbelasting.

17'E~~IS wordt hierbij gegeven
.Aa oYl'rtJenkoIIllitig Wet No. -W
van 18t)9, dat op een Vergadering
van Jen Afdeelingsraad van Robert-
son, beboorlijk bijeengeroepen en
gehouden op den ~Osten dezer, een
bdasting vall (td) een half penny
in het pond sterling gelegd weNt
op alle belastbaar eigenaom in deze
afdeeling, daaraan onderhevig; de
eene belft dier belasting te worden
besteed aan hoofdwegen en de
andere helft aan takwegen ; en dat
gezegde belasting vervallen zal en
betaald moet worden aan het Kan-
toor van den SecretalÏs op den
1sten dag van Juli, 1896.

Op lagt van den Raad'

G~W. BORCHERDS,
Secretaris.

LET np lIET ,\DRE8:

/ll,ter Kamers GroentfP/~i,i,
K "" PST AD.

;3 VOlT MAR\tERE~ Tor W!~IIT'LI.f'EL met Tichel Rug, met Klein Kastje
beneden, en een Kápstok aan elke Zijde. £S!S ~4a.

Afdeel ingsraad. Kantoor ,
Robert8on, 21 Mei, 1896.

Het Aesiab lani8l'-Geneesmiddel.

l:L
PARADB YERKOOPINGEN.

IKOnclergeteekende, van Zouten-
dal Wellington, betuig bij deze

dat ik geheel van de Kanker gene-
zen ben door het ..Aesiab" Kanker.
Geneesmiddel vervaardigd door .Mej.
A. E. V.\N NIEKERK, Loevenstein,
Durban Road. Voor meer dan een
jaar was ik lijdende aan eene zeere
lip. Dr. Luo{t; van Wellington
zeide dij nat bet de kanker was,
en wou het snijden, ook Dr. Du TOIT
wou het snijden doch daar wou ik
niet van hooren maar beg-Lifmij ter-
stond naar gemelde Mej. VAN
X lli:Kli:RK en nevens God heb ik mijn
herstelling aan haar te danken.
I k zou (,l'll iedor lijder aan de
bnker ltln sterkst!c aanraden het-
zelfde te doen.

DE onoergeteekPnde op verzoek.
7.lJnt'r VMQHlen ell ht'gu n,,! i"

gl'T"8!':alZat I:roag en WO('n8dag Vl'r-
kooprng op eie Parade houdpu,

BeesteIl, Pnardt'n. E7.els, Karren,
Wagen>!, l{ijtlJig-l'n, 1I111~raad, Plan.
ten en l't'nig if'!" <'Uw hem ter vcr.
koop ge7.0nden zalllJll ntJllte attentie
erlangen.

Protnflte betaling na afloop der
\'C'rkuoping.
V uor8Chott"u or verkoop in~cn ver.

I~f'nd.
Jj'?{'r,. PonoerdAi{ \'!'l'lconping iD

ele "f'nd1J.kalrH'r~, :l.~ Loop,;traat
lall~ nr. J .Rlld-h'·rg, van IIuIsrRad
ala.'! .'n .:\1l1'11f'\\\'l'k.

(;. J. ROSSOUW:-
8 Von XLlIDTAPliL voonien VR.I ('en ~piog"elg1as 18 duim bij 14 duim O~

pak'nt,~ wieletjos. £!.2 7••Emile VERLOREN.H. van Noorden,

IoltUlijke LeUrt1IcierUI betObstn".rt'l

A: SPOLANOER & CO.,
,r; fT 1:.' r; (..I J jj j ~Hl. \

c:hronomPtJ>r-, Hur~loge. rn KlokrnAk eu.
AJ',h#11 (:~ .. " rl /)n.-"''''1-t''l'll.

Goudrn rn Z,il'l"'ll lJ(lr.)lo,l:!'~ In

voorraad g~bou,[t'nJ

W. ROGX, P. J. Zoon.
\' reden burg,
pik, Vr~li1abul'1J Statie.

'. .

DINSDAG. 26 MEI, 1896.

BUR GSTRA A T,, «, PLAKPAPIEh
BOCB &; BIBlE,

Invoerders van Allerle! IJ zerwerk,
Behoort men altijd eerst te gaan om

KOMBUISKACHELS EN LEDIKANTEN.

V"'or !....Ij ,·idl·r~ \.;tkll'! "...1!:1,':·
('tT,! 11:I:!r

GUST.A.F .A.NDERSOX él
35, LANGST~AAT.

~AAPSTAD,
VOOI' InO"'l!'4ter~ \'":,, L ,:

PRACHTIG PLAKPAPIER
Ki ~lr van ons en verz..:-kert d ';" h < .......

ul'kiezll1g en HESPAAHT, I'll , ,.,~:"
\'EHF. \'J:H.XIS, BOJ{:--l LL' "":Jo.

1aa.,Il!;t-t:' prijzen. ~ .

VOOR HET K(lllF.:'\nF. ~EI70;'::S BF.YF.LES WE AA'! o:'\ZIi:

TUINSPUIT van de beste kwaliteit.
GRA88PRENKELAARS, TUINBANKEN, HANGMAT-

TEN.
PICNICMANDJES, bevattende alle bcnoodigdhedcn voor groote en

kJe~_gezeI8ch~~n.
BERG KNAPZAKKEN (eooals op het vasteland van Europa in

gebruik) zullen zeer I)uttig_!>El'wnden worden voor )u'rgb€klimmers.
Probeer onsCARBOLINEUJ4, die Houtbewarodo vloeistof, Timmer-

merhont, met deze uitstekende stof behandeld, zal met succes alle
oorzaken van verrotting weerstaan.

(jll~raf .Andrr~(ln SCII"

35. L.HGSTRliT K..u.PST lj,

'[I.JXIlt:ER., Xe ... " , ,.. ' ,.
.J,.l. bt·' :';'llldl':k J fl f "I: I,~ I' t ;\

dr· ~l!' '"'\\""'''''o: 'a: Hili \I'.~
CLH.UII1IIJ.JlJt.'~,al 1,1 ... n r • i,.

ef: Ja"}) ;,!:.: l~I· ....rl 1;1' .: v- ~,."j.l. ;1·\ ',:; ~~,,\'

l.";Ul!-; At-l"lD! I , . lUll: .\1 \;;11\ ,.
zl ...;,hl \ t·rll(·/It.jr:.; '. ;-tl: \.,.[ •. !4':" '.: .
k1indi~l'U. f'll r'j"L,·,·rd" H.ll,· ... ;t .. ,,'

\'Jndt-'fl en hud r u !'li !I, )..",.\ Hol ;1:.,

m(;nschp]'jke 1l>4·kv.-:I;lntfH·ld ~pr',"1 ";~'

il( I{I!EL'~ATll'1 HIII"·,,I;PHd, ,." i:, ....r..

y'lJn nlJJTI ~(·l.r71b ..rla, HI,t':I':14!l>ó'",- .' ;I.',._':
III hOufd e n aaL;.."'I.":d ;·,'rd\·,.,:,: f:: ',e!

nieuws rs ver foIl \\ id Y.-, .....t't'" 1 ':<11 i-

meester \·AS H,,,"! h::q't'r tl'·I..·:I'·I' 1<"1 ',.1. .:;

W"IJ' van dJt~ ~u[Jlit'r!:Jk" ~ft'dli":F', :t'~'~
w;u; wpr·k"I,jk h,,! ).""\"81, el,,"1. t:,. t!JI
pr-olx- .. rde lw"" .. lt h." axn .

De heer JA("!' I"A\ ZI;L van \·:~d'r:".,
(3 nnr van ~t.el.in~hllr~,1. i6 Ilfo!ll-'t." \,~

ef'n sch ij nliaar 1!T,t!(,l'.·el'o-i,~k~I:-"\·8.) var; Hr......
[ljatlek en Jl('ht :-;,,"'t Zt" t. ." Iri,,,,,~

Mevr. Y ...~ ZIJL aa n m i j W&,J; er f-'t'r '-T~·f-r rt-.

va l v an "Kf,Qt·ts Zh-kt"." zr"'fll. 7,· '.e' .r
m--n. DI' ~.I.,d " lUI El \l.\'rl''-l:;;,
deed de lijdl'nrle j'! c mH!1 ru- t ... ;:"~ntt
medecijn werd "c' .r1d :]l"lId 1, "'l'hl,,":,:
hoewel de bnr-o n "r: rr:r'ndpn ll',rleo d..:
zij niet verwa0),tRn d"t h'J IHPn ?On. 'r'll

h'J tu-ee-snaal lu er ; (.1. i.{i·t U ih'dt: "tl!] ÓI' ~l.'n~.
kracht "an de HHEL'}1A TlCTRO et
PILLE~

De oud- b.... r V A n nEH WElT, TUl 1\(.,]0""0",",
.... rd )leOfLen rlo(lr een b,·,tt-rl '

J),. h ....r .....(~,nlH. 11"",,:'1",. \f·,j,j,·:h" .. C r
vond d;..i~IiJk t'er!lcbtln~. :\1 JIl l/)"f! J.l.\ I'D U;t
schoonvader. de t'her.1 .1a. ~MrT. ven "(I!H_:pr~fll!.

Bllr21'rIi,dorp, 1INlrd~'n (lOl.. •. , lll'l~n TUur, k r;,,_.; I;~

l1ulwlI-]k hit;! IJW t.!arl't.~t;f."f' Trlf">tld, J ( "1:.

JONES RHEUMATICURQ,

AAN AANVRAGEN VAN T BINNENLAND
PROMPTE AANDACHT VERLEEND.

WORDT

-_-,~----~---_
Natuurlijk Gezondheidszout.

Een Vonkelende, Verkoelende Drank.

BEVAT al de hoedanig-!Jrden van En~('Ii'('he
Wateren. Geeft kracht :IiJ!I .h-n Lovr-r.

Zuivert het Bloed. Verkt op Natuurlijke wijze.
ve~ringsorganen.

Kinderen Honden Ervan.
BLIKJES VAN EEN KWART POND, 9d.

en andere Minerale
Gt'Il('('~! Hoofdpijn.
Wcrsterkt de Spijs

Pil" np roor Xamaaksel».
BLIKJES VAN EEN KWART POND, 9d.

OEPABRICEERD HI.H\' [,(j(lR

WILKINSON EN SIMPSON,
Aan bun Laboratorium, ~EW CASTLE-O~-TYXE.

Plu.tnlijk Agent de heer EGGE McGREGOR, 21 St"G."I):l,.,traat, Kaapstad,
Verkoeltt door alle A pothekers en Km idenil'n.

CHAS. W. HOLMES, TIMREn"TR.\,\.T, PIITF:~:'L\RIT<r.r'RI;. X.HAL.

lIpt IlT'Ootf> ZU1d·:\frlk~ar.~·b" j{f'n{'lf:·.;;rr.J,1~f l'tJQr

Jl,,'bt, RhenmntjE:-k. Hlif'umHti ..r-tw .1Ir!::. I".n1t
Ji~ht, Hf'Up .I rcht ."",n.·-ll·" ··i'·.·:~f·~"'11 ('~, I";~'.
Tel" dU;leudpn ....ë v...1;£". in • r.:,·( ~.r, ' •. II>r:.lt::
nOf>'mrtf-n~rlel_,.l'·n 1, n'r~" ~'!'-,;I' \'1' a':/:\T,ntne.
ken en Wmk(·;jf"r.o <1~.. ' :. l .•. ï. ". \fr.k4-. ~

&.IM'I, die Ploegen, Eggen of :Landbouw.
gell8edsckappen ncodig hebben behooren
den grooten voorraad van de Heeren

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

R.!-M~ROSS & CO.,
Th bezictltigen, bestaande uit de volgervte : Zuid Afrikaansche

KflXIXKLr.rKE ~I.\ILlIIE\ST.
De "CASTLE MAl L .. Maatschaop,

Ransome's en Howards, Eggen,
Land Rollers, Damschrapers, Wanners,

Mieliemolens en Schffi&rs.

DF ~,I)oJ".I,., ''''Ii d.·z.·r Lijn n·rlfHpn

"-ar: "u.i.! ,~Lad IIH.H r LOI':.dl·! I n (.jt:~

~l1dey-e" """,Il~d,Ul. Le 4- '''Ir "m. n....
-'lade!!,. eD l'lnll,,"th le !"IlJI Ji\',e:;~ Pt

.-I."l'pn.:"n aanlt'~'I!l'ud ... uf' d,· !"'JlMl'le !ru;.

"cbcutiJdeu.
.\1,, U-): (I, I. I" (. I' 11.E "-" 1" '.f "

~:--·II.\\\AI:I't': .. I"II.1 ",,' I.. ",
.Jl;I,' 1"-1·:\~·!'.\ 1,1.ll\ ',\"'Il.) h., ; \, A"

.. :!~-.:'41j{H:\~11 .\ ..../Lt Kil,' tl\Hh·""\

Jn!, :~-(il~.\\llï.J.' ' " ...'11.1<. h !~h ''1.\.

1:-LJl.":--"ll.\I.' l'll.f. r..! ,."

yNJ:ON LIJN
Kou i Il li. Jlij kt' )1a iI dii 1'lJ ,t,

Extra. Booten voor Engeland, vla Las PalmR5
11);1 . .Il~ , I ~ I' , .\ "1 lY. h,;.· I·: i.f L ,.

'\1,·,
II.\I:U.( II ( .\,11 I: J.. .• j,' 1\.\1.:,.

.1~,t ; i. ,I, ot f : lO ll', ;--.. ! i, " J Li I :, \ '"

'!":.

.11111i

i'E)1 HI:I 'h E , .\,..11.1< J..,
,/li ,1·",: :UUI ~ II, ;""'., '. \_

f\t>[·\L '·.I'TI.F "",. Ii",..,

Voor Y,·u.('ht 11f PH.!""'a.g-(' \', I " ~'.~.'""

1'('), hll dl' A,_rentell 'an ," ( ..~.'::.I,
MAl LBVOT -'lA.\T~l'IL\J'I·I.1 ,!lew.!

De .assey Harris Oultivator en BPOad
Cast Zaaier gecombineerd.

SPECIALE WtJHGAAROSPAOEN,.
WIJNSTO~, ENZ. UNION STOOMBOOTMAATSCHAPPIJ

(BEPERKT),

.~. 1\«. ~C»I!II!J .Jl&; C::CPt -.
STRANDSTRAAT KAAPS:r~.-------

100,000 VRUCIITBOO.MEN,
AI de Beste Europeescbe, Amerikaansche en Anstralische Soorten.

DE :\tailhootell del' .[\JaH!f·,·I.:'r·!·
trekken \""11 "allp~t.aJ "'1',' I.: •. ,iL'

via ~Il-idt'ira, l)r~1 dt'll u.l1dt'r·\:JI \\·'It'!''''';h..,'' tel!
4 nUl" L.nl., H.I~ ('IHit'J' H.i\.flleV~!ï.)nJ"

VOOR 'ENGELAND,
y.,., :,>,,-'1.1 fiT II. f\".'
Jun :~- ~t\ 11 lj, ", i; 1, 1.1 " \.'"

I: - I I Jl t.'; ,\ ",,;,.. ,./."
l--\Ir..\!' .\:"-.h .. :· !;E) "';.1"

J .',-, ,\.1)1. ~I,\ \. I! \\ ....., ;. \', lr..,.· j, :.•
~:'-l\1(1".\1. f-., .. 11·'kl.~,

Jl,il

NAAM O,l'lrarand('em .en Vrij van 011....edierte, Geleverd franco Vrij un &l1eSpoor_
WI'I"·~tatlOn~. PrlJR II- tnt) Cl.

BUZIISOf:RE Kr:<sI";rvtsc; AA.' IlE~, I'll: I>; PP. 0'!,;nr:KF.-S WOlip.li,-Alle boomen, die
be.teld worden. zall('n fmaeo VrIJ aAn uw('n Tain a.f.releverd worden.

Voor P'·I.1lU1n, Conditio8 enz.. Uit.gcl>reido Ca.talogns en a.anwij~ingen Toor de
Vruchtenkweeker doe aan"raag bij n

E.\TI\A 1.1\1\'11.\' \")(\J; L::I'}-,!,A'\j

Tl,I) J,I' h "" '1,".'
(;.\II •I , '

!. Ol.'! ,:'

I , \.1 I

\. ,1:1;' :.: '_ ,

H. E. V. PICKSTONE,
CONSTANTIA, WIJNBERG.

t; I, l. Lh, ! ~ -') 1\., ~: f :," '\ 1

j'i( r. I, '!.l '- h.

I, ,..

Lt':' \.d 1..1..., :·11 .~. );'tJ'Jt1j· .... Ill"\lJL' St .. '
hH'!t'" I"j ,,' ,I : li.-\.\I,' rt)\ ,·",I..t<'1: ,

IL\.\I Il I H(, ~.r· ,.;, .Ic· "'lIlklJfI.'l "

(lt'Ze .\I;u,~;\_)f~l/jJI"j ,t4.·;,.

ZAAGMOLENS,

en Riebeeks

J( I·:I ' ,(' HK, \. \ j{ l.1 ES 'L'''' ~::\' ; f f. \ \ '
K:Lrj~lt,l:t: \'}('I l,·....\liU1.lidt'll, """"\]1':,' ..

Il'lkt tI _,,'11/'1..1. \·tJIllllldt·rllq.{ \a-IJ :) /'C;tl.·:.,

uI' de" I/ ,1,i,.,i'·11 l'a..-.~"!ll'!."·JJ'.
IU'r'll Hh:AAJHJE..; n",," H.\\·r\~

lal,l[' l!.- 1\.1·:'T wUI·rien uitg€rt·: kt,,, ,
t"rUl:nj" 111:11"", [Jr·i" -'1"IUld,·" I"" .J, I ' .
,Jf ti", (·""lJ.' .'Ilwsr_,;eha),I"J Sluvrul .. "lt:e.

\""'1 "raebt of Pas.>~l: doe m€n 'Uil. I

!ian dl: h:lilllUT"l'1l "an de rlJlfJD :--luil""
'\ilia",d,,, Pl." JJ .\ddcd('y,;tl"a<it..

Plein, u-.dru"t t:ll t 11·_·er .. •..(!!J Jnr)f dr; D;uk __!..1"~ \

~:li.a!·J·:4 \"11.1, (jf- Sa~jdt dt V~illH,:n. A
Heptri! aan hu:. liLtlt.oor .. 41 t!t.., Gc
SIrI&I KMp1t.4.K.AAPIiiTAD.

·~"~-:;;lr·~"!!:;~.1,~-

-.:.t
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