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De OndergeteebDden IlIllen d08D l'erkoopen

TE PORTERVILLE,
Op Zaterdag, 27 Juni, 1896,

TB 10 URB V.M.,
De volgende Vaste en Losse Goederen, in den Insolventen Boedel van

ABRAHAM JOHANNES VAN DBB .MoW!.

I.-Zeker Erf gelegen t. Porterville groot iOO Inradraat roeden. Op vermeld Erf
~ta.\t een net Woonhais en het is verder beplant met een aantal j<mge .keurige Vrucht.
tif.,oen.

II, LOMe Goedere:n.-2 BokW1ltf8D8, (een daarvan nieuw) 1 VierpiaatB Buggy,
: ~apkar, 1 afslaan twee plaats Kar, 1 TWMr::t.a (}pen Kar, 1 Vierplaata Opm Kar,
, "f'laan Yierplaate Kar. (bijna klaar):1 - beelllen, S Bmidablau'&albii, 2 paar
: '~u"e Karneren, llot Naven, S Timmerma.na Banken, 18chroe1'8D, 1 ZaagmaOhiJie, 1
~ri.nd en plaat IJzer, I lot Planken, liGt Ceder Hout, 1 lot Speken, 1 lot Vellings,

I ~")·)te Zeeppot., 20 nienwe Wielen, 3 Disselboomen, 2 La.np~. 1 Buigmac~e,
(', "Jl karbogen), Illandmachine, I mt Bouten en .Moeren, 2 stukken beichot Zmk,
I 1>1(ilia. Verf enTerpentijn, 2 Zakken Smidakolen, I Boormachine, 1 let Smidqereed.
""[''''1'· I lot paarden Schoenen, J lot Esel_ Schoenen, 1 lot paarden schoenen Spijkers. 1
:ot l!uilfsDlidagereedllchap, I Trekzaag, 2 Diaaela, 2 Krampen, 6 hoateD Bokkiea, 3
~"llentUlgen, 1 Domkracht, I lot Beite)a, 1 Omalag met boorvn, 3 Rugugen. "Hand.
Z~eD. 1 1,,( DraaiboreD, 1 lot lijst en kraal Schaven, 1 lot Hamen, ~ KnijptaDgen,
, ~raIlLagen, .) kajathout Planken, 1 kiat Venstttrglaa, 1 paar Kartuigen, en een
;~·"'fl1tl&odere kleinigheden die een Smid. ell Wagenmaker gewoon lijn tAl gebruiken
d. rh Te "e~l om te v8!1Jelden.

2. Levende Blve :-1 Vae- en 2 Bruine paarden, 1 Koe én Kalf, 1Vaa.ra en
Bui K.alf.

.j Huisraad :-1 Eettafel, 2 kleine TafelB, 14Stoelen, (J.2 daarvan Beutwood),
~ AI:lenk&&nsche KlOkken, 1 Keukentafel, 1 Bakkist, 3 Emmers, 1 Koffiemolen, 2
H"tt,ja.mpen. I Tafellamp, 1 Harmonium, 8 ToilettaleJ..... 2 Wascbtaftlla, 2 Kommen en
~<el' :j IJzeren Dubbele Bedsteden; 1 Stoepbank 1 IJzeren en ten houten enkele
::",j·:"d8. 1 Kleederen Kut, 1 Dnbbele.loop Geweer, 1 Meelkist, ens .. enz., enz., met
I' '(':1" lt._)()(Iters,Schotela, x:et.ls, Borden, M_n, Vorken Lepels.

Vergeet niet Zaterdag, 27 Juni, 1896, want Bargains
zullen zeker gemaakt worden.

H. HANDS, ) Gezamentlijke
MRATHINUSW: SMUTS. J Curatoren.
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Adres:
MARTEN SMITH,

Droogevlei,
Klipheuvel Statie.
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D:\ D ELIJ K na bovengemelde verkooping zullen de Executeuren in
d,'n Boedel van wijlen M. C. TOERIEN, doen verkoopen. _

1. r:mm Nos, ij en 6, Blok N, te Porterville groot ~ roede'Jl, op dese Erven
ItI..4r. t"'~e Woouhuizen, _ SrilidB· en W.nmakerswinkel, eo een Kerk met Orgel,
Preek.toel en Banken. Deze En-en zijn aan marktplein PJ.- .n dUB in bet een-
u-... l",· de,,1 "an het dorp. Al de gebonwen zijn onder IJzeren dak.

II . ~;r\'en Nos. 3 en " Dlok U, te Porterville. Eerst genoemde Erf dat onbe-
. ,,',1 " ;'I\! ..ok II.I<U 11IIt warktplein, 0l' het andere Erf 8taat een net W..onhuis ouelel'

'. ;":' " (lak I'll beide En-en lijn tozamtin groot, 400 l-oeUell. Ook eeu KapkaI'.

VERGEET NIET ZATERDAG,'-I27 JUNI.
IDRTHlNU8 W. SMUTS,

Prokureur voor de ExeCu~uren.

Pieter J. Retiefl- ~f8Iager.'

.;,

AANGEHOUDEN' in het Schnt te
Matj.,.,.in, over den veroorloof-

den tijd, en t-e ~en verkocht op den 27
Juni, 1896, illdi,jI Diet bevorellB gelaet.-

J. Een blaau",schimmel reun muil Ezel,
on~merkt, o~d.i'-kniehalter merken achijnt
beJa.ml. ;i

2. }t;eu vulnwrri. muil Esel, linkeroor
stontp ~wart Ibtel' o.er de kam; ·achaaf·
plek op de Nek toor de lqrm, Ihl'tepooten,
l1fartt strwpu tan d.. beRen omtrent I) of
6jU'ft oud. .' _ .

Get. r. D. F;I051,'~"'I."~
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BIEBllEDE wordt kennis gegeven dat de jaarlijksohe algemeen.~
. verpdering van aandeelhouders in de bovengemelde maat&chapptl

zal ph"aen worden aan het kantoor der kanier .

OP WOENSDAG, 15 JULI, A.S.,
Te 10 Uur 's voormtddags.

Op last,
G. W. KOTZE,

Seoretaris ..

Namen v~ Aandeelhouders.

Aal'de I. J. J. van
Ackerman, P. B.
Ackerman, E. C. W.
Ackermann, D. 'Wo
Albertyn, J. J.

Baard., W. P.
Ba88OD.A. J.
Basson, J. H. A.
Basson C. P.
Basson, Maria M.
Basson, M. S.
Basson, Barbera M.
Bseson, Cornelia J.
Beer, Maria J. de
Bérgb, M.' ,
.~ergh, AngeIique M.

Ohaquion, F. D.
Cogilf, W. H.
C.roeeer, N. J. H.
Oroeaer, S. F. R.

Dekenah, D.

Ecksteen, A. L.
Eckateen. J. p, A.

Faure, Re,. D. P.

Gous, P. C. F.
Gous, F. L. B.,B.
Greeff, H. R. B.
GreetI, C. A. de
Greeff, H. J. H.
G.reen, J. M,
Gous, Hester, C. J •

Henry, Samuel
H odgee, James
Hofmeyr J. H. J/@, '
Hofmeyr, N. J.
Hoffmann, D. W. H/8

Jerram. William

Koch, A. C.

1 Schoor, M~J. van
1 Smit, H. J.

Smuts, P. A.
:. Smuts,.M.
6 Smuts, T. A. J.·L ...
6 Smuts, M. E.
6 I Smuts, M. Hla
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12
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30 6

'30 6I ~O 2

30 61
1 I
IS I

Lu ngerman, F .•T. R.
Laubscher, Jucob
Lombard •. Ir , 8. S,
Loubser , Dr. E. L. H,
LOIIW, A. W.
Louw, T, A •• J.

li Louw, Jan. J.
6 t Louw, Jacs. J.
6 :
6 .
6 :
3 .
6 i

.)...
6
ti
ti
tj

Malherbe. W. D. WIs
Moldenhauel', 1<'. R.
Moll, R. J.
Moll, P. de V.

4 i Moorrees, J. W.
2! Moorreee, .Toha. D. S.
2 Malan, J. J.
2 \

Neethling. Rev. J. H.
Niekerk, J. H. L. van
Piton, H. C. H.
Plessis, du B. P.
Polchet, Rachel P.

12 !3
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30'! e
30 I 6
15 I: 3
SO 6
10 2
:30 6 ~

1. om ce ontvangen het verslag der Directeuren, en staAt van rek('ning
Toot hit afgeJoopen jaar.

6. Voor de Terdeeling vlm de voorhanden zijnde balans van W1D8t eb
Verlies.

8. Voor de electie '1"&0 drie Directeuren, in de plaats vau hen, die
aftretlen.

•• Voor ca el.,ctie Tan Auditeuren.

D. volgende heeren zijn genomineerd als KaD~i(lat~n VI)O,- eloceie, .
ale Direet4;)uren in de plaat8 van de drie die aftreden vLZ;- De heeren
PU:BC. Ru~,L.W.y., NIOoLAAs JAOOBUS HBNDR1CUl'\ CltOt:l:;IUt, Hl!lNflRlK
RIJK BOEDIO'l11S GRUP, (aftredende directeuren), en JAMt:1'! HUil...::';.

De aftredeDde aaditeuren zijn de heeren !sue JAl:OlJUl> J OHAll108
VAN AABD'Ien MABTHINU8 SIlUTS H. Zoon, die kunnen herkozen worden.

G. W. KOTZE, Secretari8.
Lijst van Aandeelliouders geplaatst overeenkomstig .Art. XXXVI.

van de AetAsvali overeenkomst.

'f,.
i
,
,

Zuid Afrikaanache Associatie voor de Administratie en
.. Bereddering van Boedels.

6

Retief, P. J.
R08t, G. W. D.
H.yau, Pierce
Ryan. Amelia
Roux, Dr. A. J. T.

20
30 i

1

10 I
12 ,

;~ I
5 !

I

30 I
10
5

3
25

30

3
3

12
24
30
30
30

10

Toit, Il. P. du
Torbet, R. E. H,
Truter, B . .M.lt..

\ 6
130
: 30
i

130

1~4~
I

3

Vercueil, H. D. J.
Vercueil, M. A.. J. E
Villiers, J. 1. .... Pie
Wagner, Thos. H.
WaJters, M. M.
Werdmuller; F. F.

PUBLIEKE VERKOOPING
TE DARLING,

.In den Boedel van wijlen Mejnfvrouw THERESA LoCISA SCHELLJNK.

HY. GIBSON. Secretari&
Executeur Testamentair;

..~.. ......
t·: p:~ t

•

DE ondergeteekenden behoorlijk daartoe gelast, zullen voor rekening
van boveagemelden boedel op

VRIJDAG, 26 JUNI, AANST.,
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. ~
• I
;

I
I,
i'
!

!
I
i
v
!

•t
1
,
t.~

~4
6.
2
3
5
6
1

6 'l
2 ' 'é

1

2
6
6-

\
i

1"
i

6
2
3



lUT !lA.VI[ hebben wd bet 36ate jurltiktocbe
rappon der K.aa~be kamer van koopbail-
deI oot.-sen dat naaai Mi rapport zolf allerlei
wetenawa:ardip opgaven bevat die voor den
MoopBWI en bij gel~t;.~eld ook voor den met-
koopBWI en be,,_-iik deo Journabst VaD

belang kuonen IIÏIIl-
Wt:TTEl( IJJlI'KOJlCWI!I!1tD- -Een buitenge-

woon nammer van de (;';ur.t',."tmmll (i,ue!II'
vllncheen giatere:t, wurm de lVolgeade we~ten
gepromulgeerd werden- die op het pensioen
voor MU'"David Tenn&nt. die ter amooWW.
\"IUI do univenliteltMwet, die ter amendatJe en
uitbreidml' der "W1ltten op veevervoer. die op
de verlaging van heerenreeh ten. die op de be-
etedmg van gelden voor den dIenst van het
Jaar, emdigende 30 Juni, IK96. en die op de
gelden voor den dieDlIt van H!9G-t~:'7. die
tel' afBchaffiJlg ,'aD vendnleges. en die om Hra-
hamsMtad te machtigen geld te leenen ter
verlDeerden..g van den waten oorraad der stad

hSOLVEliTIl'!HtW,--D(' derde vergllllcnug
ID den boedel ''lUI Harry Olov!!r werd geholl4en
De ",ten waren £'}:l:i ba Id, ,.-urvan £:.112á. 7d
bewezen W1lll In het gebeel WM er £:"11,prefe
rente vordenngen De roteu bustonden Uit
huisraad, il!8Cha.t op .e111 L.;. Lr "aren eentge
andere zaken en oen le' enspolis met een 0' er
gaafs'WUl'tlc van .eiO 1& ~, waartegen £[,4 6~
r.d 'oor een ,oonchfit boete en prewlum
nam 0" vrouw ..an insolvent van ...ren ~11
g~ht"den WM, had om ..eker huisraad gC'TlUlgd
en voor de rest t6ii geUoden [II!!Oh ent w...<
~lCk geweest en naar hOlthospitaa! gezonden op
koeten '1Ul lruntoren l'illlds den l Iden had bn
bet toer;lcht op de etgendomlllen, en da:Lr' oor had
men hem: £4 Hs gege' en, [n den boedel van
Hulda ChArlotte Nyhlad werdeu vordeflllgen teIJ
bedrage van £-427 68 7d mgedteOli De heer
8yfret werd tot kunltor gekosen

..ft::
ZEER ZELDZAME KANS.

on-
onderwijs. De

echter dat de ~ tijd
,elwrtllen is deze beginteien

en daarom tracht
in te slaan. Zijn

op neder : vrij onder-
sllen)" voor de" kinderen

die te behoeftig zijn "oor
'n ....I.. ii<l:;.w. hunner kinderen te be-

tweede punt is: verplicht
in de distrikten waarin

opgerichte raad zulkS ver-

echter slechts op blanke
een andere kolom vinden
overzicht er van,

punt i8 van minder prak-
daar WIJ reeds onze armen-

waarm de kinderen van
geltlcrd worden. In

veel te werken
valt behoort het getal

die hunne k im leren DIet
onderwijeen. uier groot te

moet goed toerreu dat men
in de hand werkt.
tweede punt hebben wij

grootel'C bezwaren. In de
doen wij opmerken dat de
de dorpehagen en hen die

n81b11hl~id van een school wonen
nchterlijke en verafge-

die onderwijs het
zullen aan zich-

bhjven. Zij die de
noodig hebben blij-

Maar er is nog een
de Afrikaner laat zich

Men kan dit be-
toepa8lten en zoo van een

gebl'ek maken, doch de on-
,.,.,_'~A'"'''' heeft ons geleerd dat bet

IS e~n wet aan het volk
wil op te drmgen. De heer

sterk op dit begiIlJleI met
tot de brundzlekt.ewet. en

nog mocten ZIen hoe hij v.lch
zal bhjven_ Hoe wen!§ChehJk

moge zijn voor Ollll volk,
wij dat de omstandigheden
er niet naar zijn onderwijS

verplicht te maken. Knn-
het zoo ver krijgen, dat elke

zedelijk "erplicht gevoelt
te onderwijzen. dan hl'b-

Laten wij, elk
onzen invloed

de lnll later ~er·

V .... R AAXIH. LUO(J)EItl! 10 de koloniale
brandew!lomaatAehaPPIl, beperkt, JJ! er UI dit
nnlDmel' een belangrIJke kennl1lge, mg •

DI': JMJIVER"AhERIX" van de Malinesbur)
exe<:uteurskamer 6JI \-oogdll en brandlUll!nrrurlle
maa.tscbappn. ui gehouden "aMien op Woon8-
dag. 15 Juli, a a

Dt: W~TTES op ..agebonden, hier In de Ko
lome geldig. .nllen worden toegeJl&"t op de
Trau..kel ID engeren Zin en op Temhuland, maar
III Pondoland WC8t met, en dIt heeft du! Imnll
om het panIIIj. .-oor Zuid AfriklWlllCbe '-9.&'e
bonden te waMien
..liIT At'KIKA altiJd léts meu'ws" WM een

Mpreelcwoord III de oude t!jden. maar tbaDl!!
neemt Amenka de plaats III Deenllng met
"IJn kanarie'-ogel WIIJI al erg genoeg, maar nu
hooft men ID Amenka oon predikant ont
dekt die gedeemlDgd. lDot andere woordell
zeven vrouwen vermoord heeft, 611 laat
met zoo tets een ander land voor den dag
komen!

D_'lsln'~ Klll (16 Juru) -.Aanstaanden
Zondag 1&1 ds Aleyer 'a.n Orlquastad hIer

r.reken Fraaie en doordrUlgeude ""dellS "Jll
L Vrt,.idag en Zaterdag luer ge,'lIlI"n H"t

~er 18 er nog en men ,erwaebt eeu ander
..• tortlng" nog \all daag Rln"en 'II1J Van de
geneeede runderpetIt ""rllChoond dlW mag het
gebeuren dat WIJ eell goed Da)Mr of he..-er
voorJaar lullen hebben lo de heer Le Roux
aaDpMt.e1d aLS achoolinspekteur 'oor deze af
deeling " Van Jweben Wij deae ,er.wdenng
too
A()AII'~ UF.llJ.tA" onder den boom wordt.

,olgen8 e~ zendeling rut KAlIerland die te
Edlllburg Zich heeft laten booren, door de
kalfen! Keer gelaakt MU hunuer zei, Wa\ bad
Adam noodlg Bleh door lijn HOUW te J..uell
'orielden '1 WM bil dan geen l.u ID ziln buIS'
Bad hIJ Eva op eigen geiegeIlheId 11&0 den
zondellval laten doon. dan bad God wel een
nb nit Z!ln andere ZlIde genomell om hem eeo
vrouw te lWlkllD Leest men dit. dan voelt
men haast Jammer dat Adam ge«! kaffer
wu_

EEli ElIf.EI.IIt;lI BUIl IOCllt den beer Chambt-r-
lain de let! dat bU ruet. teretond na bekend te
ZIID geworden met de cufer-telegrammen. den
beer Rhodllll ID staat '-an be&chuldlg1Dg
heeft ge.teld Vie eene roden W&8,o!.komen
geuoeg Ongelukkig doet de heer Chantber
lain DJetll ftn dlell aard, en tB bet Bntecbe
pubhek. dat alleen bem dwmgen kan. lDet
zicb IIClf 10 Itrlld_ J:o:1l kan m"n dit kwalnk
nemeD? •. Lie,er baDge Jakob dan dOOie
Jakob." zei In een kalf"roorlog een Jong
menllCb dil} op den loop WáIlI gegaan toen men
begon te schieten _ en hoe mooI eell dlllg de
natJonale eer ook !ti, wIe tot een haudels,ollc
beboon Ziet tocb DIet gaarne tot handha.\'JIIlj'
dier 6ilr de regeenng ID z'ln zakken wten. teu-
ElJ do handhaVing In kwestie tevellll ultPCbt op
WlDllt apell t
t; In.4:>i HERS-Het _ll,dl,md ."-flr~wIJ.t op de

talrllkheld der Uittanden! In AmenJm_ Er zIJn
m :NIeuw York. zegt onze tudgenoot, w8
BntMche dagbladen twee Franache, dne
ItalJaansche, een 8panach en een Zw-uch
en de groote repuhhek geep. ze. ten emde ZIJ bet
land mogen outWlkkelell .poedlg het burgerreehl
en maakt ze tot loyale burgen Heel goed,
maar verklaren de wLl&nden in Amenlta dat ZIJ
etgenluk de t-:hll&fde en ordentellJke heden
Z!JIL en de Amenkanen spoedig zullen leeren
hoe hun land te beMturen'J Neen, maar er Zijn
wel altlandol1l die de Amerikaan8Cbe bevolking,
of altharu! een deel er 'an, het leven lastl!
maken, nl de Chinezen. en men weet met boe-
,eel VMendachap dezen ID Amerika onHangen
en behandeld wordelI Ale de Engel8Chcn In
de republieken \-:LJI ZUid-Afrika deden wat UIt
landen ID Amenka doen Zich 8Chikken naar
1&nd8 WIJl! en. ID plutM ,an te IIChlmpen op
dmgen ala de bebandelmg der naturellen door de
boeren, met dezen zamen_rkten om bet DAtu
reliertnllll aan de blanken dlenijtbaar te maken,
"at ben zelf boogst voordeelig &Ou KlJn, dan
zou men bun er spoedig d.e rechten t.oekennen
die zu verlallgen,
Is NAlIIAKW ...... 'l:sV moet bet, ondank!! allel!

wat er gezegd wordt_ er nog maar treung Uit-
Zien, getutge een uIttrekaeI Uit een briel. d d
t J uw. '-an dell hoor Oerard 0e0ll! aldaar
door de Kffk/Mle gepubh~rd, ..!dUB lUidende'
.• 008 arm dUtrikt ..erkeert III een n-eeaeIU-
ken toeMtand bulten de Karoo (tulIIICben bier
en Vanrhumclorp), .. er maar bedroefd wei-
nig regen ge' allen, zoodat ijlechts enkele boeren
e.ln "eIDIg bebben kunnen ploegen aet vee
dat er nog UI overgeechoten moet haaIlt lam-
men, en er lA goon f!Ml'i, dUI ook geen melk
voor de lammel'l!n. zoo dat wu met algebeelen
ondergang bedreigd worden TranBport IS er
DIet te bekomen. en WUi Ik geen koren van de
baai of zeekuat bn 'el'\ oord kriJgen '-rt dIt
mu groote bezorgdheid, waar Ik voor zoo ,eie
monden te zorgen beb, JD~Otell de arme
8Cboollnnderen Ik beb hier 0\ er de drie-
honderd kleurhngen gebadr die hU de lOU' er
nementa! 'relief worka' een karig _tukje brood
verdienden Ik W&II 'erphcht 1"n 7..aterdag
a,ond te L'lten gaan heb ge"n koorn lDeer en
kan ruet hier krijgen Uod W66t wat nu van
de arme menschen worden moet Het ver
koor 18 gcboel geotrelDd Waar men wezen
Wil moet men te voet gaan, ell de at.tandeu
zUn groot. zoodat dIt lDaar moeilIJk gaat
BrOOder Coetzee kan onmogeluk ZIJDe moo ..
kerkeraadsleden raadplegen. en ...eet lIIet wat
te doen Ik woot ook DIet '!fat hem te
raden Ik kali ueerwaarde 'o"lrzekeren, dst
ik al 50mB III mooiluke poeltJes geplaatst
ben ge,,_t lil I,IIUn vroeger ewerveod le'en
maar dat ik nog DImmer zoo ten eUlde raad
11'&8."

Beperkt.
71 fl1ul,- erf met wooubull!, t.. k-

''''~'''118.karre", MDI.lil!!lI'I!I'eIltlillcllal',wUIen, paardelI
kUCI~II.huh!raaLI ; no ,•• Il te l'ortcr-
'1IIc. "' ....rop een eu .. agenmakenwmkel
.tMt- beoc:en. eeD me' orb-clen sprccbtoel,
erven uo S en • l' le Porterville met OOn woon-

hw·
DEMrEIl.~ llOORE 6.: KRWE .\FilLAGERS_

De Paarlsche Executeurskamer, DKRDA~.o.aaBN" kwam het aangrij-
en Dallwi:llijkll geloofbrul,r bericht
"'lAad dat de DrtmmwlKl Castle ioén
van de venige haven met 248 zie-

aan boord vergaan WM. Slechts drie
~J'$Onen kwamen e; met hun leven af
all! de getnigen van deze ~ersclll'ikke-
Ujke gebeurtenbJ-één passagier en twee
mutrozen. J<"!e1'8t heette bet dat het schip
Wgen een ander onbekend schip Will!
aangezeild en binnen een paar minuten
I\áfIiI' beneden zonk. Toon weder wenl
be" eerd dat het schip op een roti! werd
gedreven in een stortn terwi] I de zee
met een dikken mist WIUI overdekt. Het
laatste en geloofbuurste bericht meldt
dat het ongeluk tassehen 10 en 11 uur
in den nacht van Di uso ag. den Itklen
dezer, plaats vond. terwijl het zacht re-
gende en de kapitein op de brug WIllI.

AlII het zacht regent, waait er geen wind.
fe waarschijnlijke uitleg van de zaak
is dnt (le kapitein te na aan de kust van
}'rllukrijk gezeild heeft ~n zoo 0l) een rots
In de olUgeving vali het eiland Ouessant

De drie drenkelingen die ont-
wcrden Joor de visschers "an
opgenomen.

viln de treUl'ig;;te dingen in deze
nver'wa,r-h'Lfl gebeurtenis is dat er zoo

halve hnisgl.'zinnen aan boord waren.
l.llJlueutlrK omgeven door het speelziek en

volkje maakten zich ree,ds klaar
den volgenden dag aan wal te stap-

pen, en de verueelding der kleinen
had zich reeds een wonderlijke wereld
van nieuwe lndmkken vool"ge.~teld. Een

(1-"" d~I.um. Boil &; Co.) .'18 Jum, 1~(l6 paar Jonge meiSjes waren er ol' weg

V.)l.EL" rnllS\'htllES ~OnZOl markt WIUIweer naar een l<~ngelf!che meisjesschool en
mattg wonaell\ eli de prlJzeu waren o,er droomtien reejil van dé nieuwe vriendin-
het gebeel onyeranderd Verkoepmgen ,uor nen en aangename vakanties. Anderen
de week 11I'JB Ibs. ,erkocht \Oor ~201;:;_ """en tnl.'t verlangen mt n""r het weder-
rIt.-oer mor de week 2-4.l3 lb.!, gewMNeeMi --., -,
Ol' £37.l.l Wil noteerelI de \Olgende ala zien van angstlg wachtende
mllrktprllwn _,;'Vltte ordinauoe pnma £6 OS oq betreklringen.
tot £7 lOll Od, eenote £4 OS od tot H _."._. ..
£ii lOs Ud tweede.£3 lOs od tot £4 ÓlI OtL derd" et 18 I...-.:w. tien unr. De meeste
£l OS od tot £2 )()~ od, inJ'eri'f!u.rtd passagilll'l:l behben ZIch reeds ter ruste
£ I ii!! od tot £1 lf...od, WIJfjes Witte, lIt'ge\.:,n, daar het op dek maal' koud cn
A'lponeure £4 0 od tot £4 lf.. od 0 h 1£S OS od tol £3 1011od, derde £i 0, od nat 1._ Jill'; Inil gut uetig voort,
£2 161 od, JJ1fenev tot bard £1 ,Os ud en flUst de geen kwaad vermoedenden in
tot £1 lOs od, donker .£3 OS !kt rot slaap.
£4 101 od fano~ buocks £3 lOs od tot 0 h d 1 lf Ilk£4 :>8 od; .taAtt WItte £1 1811od tot .£22. 6d oc e la s apem en ontwa en, \'er-
hcbte £1 71 &d tot £1 1286<1, donker £1) 1flt! 'lilderd en niet bt'gl'ljpentie wat er ge-
tot£018s0d,."artel&nge£-4W.Odtot.£b0ll0d ~urdls. Men \lndt ZICh Uit de kooi
lang tot mlddelltUltlg £3 IfJ8od tot £-45sOd ,mld· geworpen en als een elektrische schok
delmatlg £2 101 od £3 lOs od . kort middelmati8'£1 Ir.. od tot.£2 ÓlI Od; vole lang £2 lOs OIl vliegt de gedachte door het hoofd: 0,

tot £3 OS ot! . lang lDI.!delmatlg £2 OS od to4 hemel. ik lUoet \'ergaan I Doze gedachte
£1108 (Id IDldtlelm £1 &8od tot £11:)8 od, kon blijft echtel' slechUi voor een oogenbllk.
lDuldelm £0 1211 (;d tot £ I lli od 8padOn:u Witte£1 lOs IJd tot £2 OS od. dnnker.£O IIM od tot De moeder denkt aan de redding })ál'Cr
£(1 trOll ud , kort !eWOOn £(1 fis od tot £1 OS Od: dierbaren, de kinderen aan hunne ouders
middelmatig CIl k ..rt 1: I OS od tot £ I lOl! od; III de Kaap of ID Engeland, de vrou-
lang ,loa .t:1 po Od tot £ I 10S od kort ,-Ioe
~O lU.. od tot £0 17. Gd, kort gewooll .£0 10. od weu aan hUllue achtergelaten echtge-
tot £0 l:!s tKl 'lang ,lOA £1 iie od tot £1 100Od; nooten. de zelfzuchtige gouddelver en
mlddelmat~ '\08 .£0 tOs od tot 178 Gd £0 8e od speculeerdel' aan zijne ~er1.amelde !I(,ru.t-
tot .£{) II)" od Ilchte £ I OS od tot £1 1011 Od".
donker dlln lt ud tot 3~ Iltl. ten.

WOL -De oozigbeid blUft loom, en de enkele Wat nut deze zol'gen I Het IIChip
partJlt)el. dlc Ql\ngebttden worden, 'l'oroell ,.LIl de :t.lilkt reed!!. eu er is nog uanweliJ'ks een
ba ..a gezet ~11 nominale p'1Jzen ell ge,en
geen lelddmad \"001' de ...erkel"ke waarde Wh oogenhlik 0111 aan de eeuwige onzien-
kunllclI geen Terbetenng 'el wachten ,oor de lljke ..lIngen te denken. Gelukkig hIj
0P"'lll1g der Lóndensche 'ellmgan op 30 dezer of zij hiJ wien een vertrou wend zien op
Wu noteeren :!L.8uper lang karoo ,-otte 4td tot ...t<' : mlddelmJtlg en ordiDAlre 3td tot 4Wc. deze onverandel'lljke dingen de plaats in-
I"are en II&n<l.I'J~~2td tot 3d I neemt "an de wanhoop {lel' OOI'llte ge-

Yfl i,,-lI - prUzen on' eranderd Aann>er waurwOI'(lillgen.
matig WlIllOteeren -Bok,ellen Btd r 100-
drooge 1>,d , aPb'uraa -td, Kaapooehe 11 8d , Isq De onverwachte tIjding
wol ~id. kor' wol3d, beMiadigde 3d; bat- dleven indruk op de stad en sir
taa~~igde ~lIen volgen. kwahtelt_ 8PRIGG gaf zeker uitlng aan de publieke

opinie toen hIj voorl!telde. dat het hnis
verdagen zou als bewijs van sy mpathie met
de hedroefden. Het was den tl'enrenden
zeker aangenaam te zien. dat het hoogste
pnblieke lichaam In het land kênUl8
neemt "an hun verlies en lUet hen tI'CU1'Cn
wil. Do meeste openbare ontspannings-
plaat~n wal'Cn dan ook voor dien a'vond
gef!1oten. De IIChouwblll'g maukte een
uitzondel'JUg, doch we meenen bemel'kt
te hehben dat de uitzondering niet erg ill
den pllbheken smRllk Is gevallen. Bij velen
vlOdt men Olet veel medegevoel met
~nderen. doch de welvoeghjkheid eischt
toch (lat lUen-a1 was het maar toen opper-
vlakkig vertoon~Z1ch schikken zal naar
de om ..tandlgheden.

Het glDg in den laatsten tIjd zoo
gel'Cgeld en voor~Medig met de zeevaart
dat men er bijna toe gekomen 11'1 te gRIIll

gelooven .lat zulke ongelukken onmogelijk
ZIJIl. Dit geloof heeft echter thallll ~n
geweldigen I!Chok geleden. ~1allr inder-
dRlld komen deze ongelukken naar even-
l'Cdigheld maar .zelden voo,'. Indien men
het groote getal IIChl.'pen die dagelijks
op het water zeilen in aanmerking neemt
dan zal lllen fltelhg tot lie overtUIging
kOlllen dat de zee mllldel' gevaarhjk lt! dan
onJ-e flpool·wegen. Van nature 18 tie
menllCh echter een land- dier en de vreet!
\"001 dt' zee zal waar8chlJnhjk nOOit

Ultstel'Yen_
De .. elll!ue t<toomhootmaatHchappi) tt

Wall tot luer toe zeer gelukkig. Gedurende
de 2:, Jllllr ~an haal- connectie met Zuid-
_\.fnka heeft ze llIet één pas,;agler verloren.
H Ier en daar stmndde t'1 ,-un tiJd tot tiJd
wel een !§Chip. doch de pa..'!!Iaglel'!l kwamen
er altijd met hun leven af. Dil III zonder
tegen~preken een allerhevn'dlgelHlilt

rapport.
De bijzonderheden ~all de gebeurteDIs

;mllen \\el spoedig aan het heht komen.
Een troost hl.'bhen de bedroefden het
hJdcn wail van korten duur. In een pam'
oogenbhkken was het fiere schip met zijn
kOilt hal"e "l"dcht bedol ven onder de Sissende
baren, rolden de gol\'en weder lustig oycr
het zoo even akehg IOoneeI. Waarlijk.
het leven '-un den QleIU!eh IR kortiltondig_
En .. bij de 7.ce IS bekommering. men kan
er lllet rusten."

ALLlEIRLlEIX •

PUBL'IEKE VERKOOPING
v .....x ns I\O~TB.\RE I't,\ \TSEX

GEMENGD NIEUWS.

27 Juul,-CaIQlIHiI, ,~O lUIll(c l'a,'1"Ilell 10 )on!IC
!IIerrl"" eu :ZO pmehl.~" .hl('htk'>t" II

J_ 1;_ 'lA-Ill}!! ok CO AF:,;LAGEll!lEENZAAM ZWlTZERLAND
En aangrenzende Gronden gelegen te 1 ,11I1t.-(I,.,.:.t Dl!ak~n.let'tI, .1., l'rlIchtlgc rlnntoell

l(l~11utd. KenUAm .(111 ZWIUI,.rh\wl en Mugnuzclule
~rnfhlCIi. J.;'1'OOt eli (~ (,.,0 morgen met \V1)Hganftlcn.
I." ,,~"\.'ll.lell h.lltbn-.·hofl blitZ Il enx, enz., .tuk.
v-att n, lt,__'::..;c~, \\~n~. k~\.rn·1I tUI:lcn boenlerijgo-
rctlkhlll' lovende have hUt_nulIl cm COl,

I w, ~toOnRl&i'I JIL k Co, A"fliLAOER"

GROOT DRAKENSTEIN,
In de Afdeeling van de PAllL.

2(, .luni -Dnrlinll .... ,.",IUlll nhlnal mfl'O I"\loen<
en blllte.,,0I1reklron.Inden Insolvanten Boedel van STEPHANUS FRANCOIS ROUX

alE Ondergewekende met instructies
AI verkoopeu op

WOENSDAG, 1

begunstigd, zal publiek doea ProdUktenmarltten.
KAA~TAO.

1896,JULI,
19 JORI 1896.

Il. L .1
lj 0 u
o IJ lj

ft 0 li
o 0 !I
o 4 2
[) 11 0
o :I 1
o 3 4
o 6 0
o Il 10
o 1 •
o () 0
o 6 I
o 13 1
o 7 j
o 4 II
v 0 8t
o 0 0
o la 0
I li l'

Opg~m@lJe kostbare Plaatsen, groot circa 6,")0 morgt.lll, gelegen als hoven
uiet daaropl>t<~alltl suffisant Woonhuis, Kelder, Wagenhuis, benoodigde
belllenJen vertl-ekken, Stallen, enz , alles III goeden staat van repsratw.

Duw vruclu.bare El~l'ndomrnen zIJn beplant met circa 1;)0,0)1)
W ljn",tokkeu. goeJ ople\ II emie, een plallta~le van Amerlkaanscbe Stokken
ell Jull6"t.l UO\)1l16,~aI"l1 \.1f1 1 cJ" L~lflo"mboomen, e~ne meDigttl VBn 11Itg<'-
...Ul;~l<:: Appd-, 1'eer-, eli ,mderó V rllcbtboomen, met uitgestrekte Eiken-
tU allJ..1·~ l:i~lltl)l)""cl1t"n, \ olop loopend water, groote veeweide en
Jrl1aH.'U TUlUgrouJ-

MeeriusL IS llIJn.\ geheel mge"loten met draad ell hljzondllr geschikt
voor eene Melkerij als bIJ~aaK- lndien nooellg zal het \' astgoed III vel'-
sC,hlllenJe pcrceden worden upgeHtld, en rudlen vel'el:lcht zal een ~['oot
gt:ut:dLt vau Jeu h.oop::lchat kunnen ollJveu op renten tegeIl vijf per
CeilL. luik t!lgelluom Komt lllaar Aelden III de markt.

Ub L~),,~r, u\.)!'jl)t.IU;~: 8 Groote ~tukvaten,;) KSJatellhouteu
hu'l)CU, J 1\IJo.CII>, 1 rap- en andero Baltes, lJ rUIvenbalies, Leggers,
l'IJpen, LlUlIler:-, YlootJes, I(ranen, Munden, Graven, Vorken, enz.

YOU1{l';:,. 1 ~Icuwe Mulwagen op Veeren, 1.. Kapkar (afslaan)
DleU w Upt'ul.ar op Yeerell, :! Paur Acht 'r- eli 1 P ,Ull' VoortUlgtln,
Pleegen, EJgell, en de \ erdere benoodlgde BoerdeIïJ~et'(~edschap, als·
mede 1 Lot tia-ver~enen, Kat, Akers, Patatt,Ls, Lot lillilliO, euz.

LE\ E~Dl': H_\SE, ZO Aanteelbceshm, waaronder goede IMelk-
koelt:m, ~U ::;lill'htsch,'peu, 10 \'etw Varken:;, I ,Paar Kar Ezels, extra,
1 Paar llltmuntemie Karpaarden, Lot ,PI Il Il livee, enz.

_b;l:-i.1JELIJK De ge,vone verSCbtldcnheld HUlsraad, enz" enz.
J. J. DE VILLIERS, A.P. zn., ~eeretarll'.

J. S. MARAIS & CO., Afslagers.
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ij 2 II
o ,i 11
o M 0
o 2 IJ
o 3 0

._ ij ~ 0
I) 2 3
o 0 2t
o 3 4
o ~ 0
I ~ II

"1'1"ll'u
nut~r
Konl
Ill""lllkool
lC~n,lln
E,e,..," --
Hoco,lcro. -
Ollll1.Cn

Owu ..s .
Zuurl':::11()('lIdl
S...ut) ...'" ,-
UIen
Lemocnen
Aar> lappelcn
r..talM .,.
Peren
l'tlmpot'l)( ,1

T\n>I\t.""
Kalkocnen
K ...rtcll (I?""'!I(") ..

"AI·"I~rfl".,I"'UR onzer hoeren houden
rekenmg met de omstan-
lot van den boer die ZIJn

om zich ziet I!terven kan
lllmwehjkll vOOI"8tellen. De
Van d~r Merwe, Fraserburg.
treurige geilcilledelllil in een

Van 1,200 IICbllpen heeft
aOtl, dus heeft hij in twee

"61'101'('n, Dit verhes
.. h, ...... ~lii:t, niets met dt! brandziekt~-

gaat verder. On-
zijn hUl8 komt

"l'Illnd.zi~lktAeinsPI!kteUl tegen, die
zIjne te dippen.
den gemoedstoestand van

Van del' Merwe vOOl'Mtellen.
reeds een groot verhes te be-

nu wordt hij door t~n JJlspek-
onvl'l,en'llelijk behandeld_ Hij ge-

nn" __+~'" rechte of teil ollrechte--dat
schapen gedipt worden. hij dan
zal verbezen. Oudel' deze om-

behoeft men zich niet te
dat de man er toe komt

hr.ln(lziekte~"et een gehate te noemen.
dat mlln 10 een zoo<lalllg

verwachten is toch dat de on-
met vriendelijkheid behandeld

We weten natuurlijk met
allen zoo zijn als door den
Men\'e opgegeven, doch we

zaak nauwkeurig onder-
te wOI-den. WIJ willen niet

geven Jat de ~huld slechts
zijde il!., doch het il! hopeloos

velrwacl1te,n dat de brandzIektewet door
zal worden, tenzij
het hcht gebl"<lcht

U""l""JO! in8pektl:!Urs (indien
zijn) worden afgezet.

6(; JE:QlO'"Irr..A.ESx..~ 99

Brandverzokering- en Trustmaatschappij
Georgesstraat, Kaapstad.St.

OPGERICHT 1844.----_._....---
DIREKTEUREN:

Dc \r, \~dl'!l H"er ,1 ~r BROWN. (VOO1'Zitter)
De Weledele Heel"'l l! llL_\l:D. \Y MARSH. G, &JCH.EL. L. J. CAUVIN.

I A HI.IU Il K TREDGOLD.~-----------
Dt>zc }['l.tt-ch.t['pIJ. Cl Jl Zlln er Koloniale Instelling en een der

oudst 1)"1"""1:11 /I 111 de Kolome sluit nu alle 800rten van Bran~ver-
zekennO' teg-l'll \ crUJIIIdE'I de pnJ7.cn,

Voidaanl,elJb~'Dlleá.all"etKo, JO 1891 van den Vrijstaat il zij
ook gemachtlf'J daar beZlgbcHl te ~crrlchtell.

Agenbcharpel1 III al de VOOMlaalllste StMen en Dorpen Vall de
XoloD.le aliO('lK. lD den Oranje Vnjstaat en III de Transvaal,

W. 1. MERRINGTON,
Secretaris.

KIMtlt:ItLE'l,

( r,tu cl, Irf' NI" Jil"'''' LfllfJrencr Il C" )

I!' Jum -(.ru Id'ur",,!) -Pr[lum "an pro-
dukten op heden - •
Meel,. 1 14 0 0 Il ().'
Mlehe~ t 4 0 \) () lt
Mieliemeel I II 0 0 () 0
Kafterkoora... I 4 U 0 U II
Zemelen U I II U 0 (I 0
Ha"er ..• • (I 1'1 U 0 0 Q
Han,rgerven 0 14 IJ 0 0 Il'
Kaf _.. 0 WOl 0 (i.
LlCn. . 0 13 0 I) 0 ().
Aarllappclen 0 17 0 0 0 Q
Boter pcr Ib U I 0 I) 0 0
Eieren .. , IJ :.I 6 U U II

Het Bondsoongres.
heer Theron, LW.V. en 8ecre-

het provinClaai be8tuur van den
Rond. veruemen wij (lat de
het 10 Maart te Burgel'sdOl'P

&ndllCongres thans verknjg-
en secl-elarissen van Bonds-
zoowel als andere belangstel-

kunnen kosteloos exemplaren
bel~OInH:n_ mits zicb hiertoe pel' bnef aan-

bij de firma Van de Sandt de
& Co. hier ter stede, waar zij

_"I"T.ld en te bekomen zijn.

PRAGHTIGE KANS.

SPORT.

BENOODIGD
Insolvente H"edel yall J"JI\\\I"

• _\IIR\.Jt\11 \ \\ \\ JJK MUILE.ZELS,
(Bote rkopjes.)Verkooping

II \~

VASTGOED,
Publieke

rOltT ELIZABETHMen vervoege zich bij.
I" lum-(rcr tclcgra"r)-Me"alillglllll h~\en

",Ol;celt ICI!'! l)(·t.er .!-'t.~1l \"'"crbch~ng ,a prijzen. Ylln
~!'l "alen \\enlt," 212 "".knd,t Vecrcllmarkt)jnr!
...,'r \eel ~oolTl"'oi !.;" II'h,.t ~'Cm,,"'cl,1 Wilte.
~l}fJ'~~ t':11_tanttvNren lt) ,~rl'(nt ln.~r ~"l\ltecu
",lo' -, ft .. j 1I\l.eent lnqer '1""10"",, 7! "er"cnt

TE CALVINIA.
GEBROEDERS STEPHAN,

BREESTRAAT.E hel'!' :\ ~ L. I ". hehoorliJk
I.!l:lil::.tdUllr ,}lll kurator ID den

w"oh, utell bOcdc:l \,111 .JI'LHN~O,~
.Al 1,\11\)1 \ \.\ WIJr; z,dte kue{Jaan-
I.Hedell \ OOI' ht:t kantoor van den
beer H. DE. L \ I)!,!, LltlvlIlla, op

ZATERDAG, 18 JULI 1896,

-~----- STADSNIEUWS.
lODtnlijte LennDeler IU het ObseHltonlm ;

(I"" ,I. hf""''' FraNk (Jlrlji-M J

l' JODl-(Prr Idfgrllt({) -Pr'Jzen 'an Pf'O-
dukteIl op h.,aen -
Gezift lDeel ' I II 0 I I" 0
lIh"het< I "lOl 4 U
KatforkooMl 1 2 0 1:3 (J.
M",l!"lDe,,1 t 1 0 I" 0
Kaf "tIj" 1 Il Q
Zemd. n Il 1'1 6 0 (I (\

ElCren .. I) I 0 "U Il
Markt zwalt groote hoe' eelhcld "In lllferieur

leaf 'erzondeO

MOIlI!tILBA.Al8CIlJ!PLA.l1SES-Hier ter ltede
Zlln t~s de heeren Brunt, Moodle en Vmt-
cent 10 'l8ke de meuwe planftell tot den aanleg
van deq epoorw6jf MOMelbaal-Oeorge-Ondts-
hoom vqlgens een Dleuw plan. door den heer W ..I-
ker geonperd, maar dat hH 81echta dan zal aan
nardon i:Lla lIlen hem zekere voordeeien t-staat
van 'l'e~e IKlmmtge welhebt lIIet mOltde "et
8trookeq ZICh over dit laatste punt InllebtlDgell
te verstbaifen eo al8 ZIJ iroed lUtvallen oen
!lChlkki~ met den beer Wolker te treIfen 18

bet doefbunner relM_
HET 100SEF.L(,EZE~("1I \p "Door lp-er bloeit

de kunlt" (direkteur de hoor J Combnnek)
dat reeds vel1lCbeldene malen hefbebbers ~an
het Hpltand&clte tooneel een geu<>eJeluken avond
bereld.Jq. zal op Dingsdag, 7 JuIt, IQ het opera-
gebouw wei'r 6ilne op ..oenng ge'-en Bet
boofdl!!tjak ,,&nden a.-ond ~I zUn : .. het gehelm."
ge,olgd' door de "St Nlcolaasavond .. Daar
bet ge.lschap een goeden naam beeft. bil
zeker lieD weigeruId huIS ,erw1l<lht worden,
tem6ilr jm de Afrikaner parlementsleden IR de
gelegeu~eld zullen :r:!Jn een Holland8Ch stuk te
Zien optoereo.

WE1':~ U:N O( ll00l.Wt:T IS die van den beer
Sauer 4>t het opnehten .-an biJwomngIlbeaturen
Die bc4tureo zullen In 18n In qet leven wor-
den getoopen. zllllende dau elk IICboolcomlw
to een ~hooId18tnkt--dat 18 een distrikt met
een e~en beetunr.-clc namen ..an twoo per
IlO 1'"n ppzenden die gellChikt "!Jn OlD IedelI
van bij'1l'onmlPbest1lur te worden en Uit
dIe zal dan de lupenntendent nIJl

vUf of ZCtl Jril!zen om bet bestullr
te vQl'1Jlen. Worden er ren oamen
dan stelt de 8Ilpennt.endeot aan

Het bestuur moet IlJllten op-
VJUI alle kinderen binnen ZIJn dUtrikt,
noodiae bUzonderbeden. en ond~
al die lrinderen die niet ICboolgu.n

• : 1 ID bet dmrikt, be~ dat het
arplicht zal zuu, iWt al het

blrIV0'nJjJI1l3."c~LUI1rbevoegd ZUD om te zorgen
naar IlChool komen en. ala

nlet naar lUIMteren, IIC te be-
wet .laat alleen op blanke kirI-

oudel1l te u-m om hunne kin-
!!Ohool te zenden, dan al bet

biil"OtliDlzabfll!tl~ur dat de lrinderen tocb
sezet- Elk jaar al

lJij,tClllliDipbeeil1Dr een begrooting van o.it-
de~ent VUl onderwIJl

goedke~ UI de belft der
1roI.... 1~ •• U 1nIrrlen door bet land en d.

bet diatrikt. of de leden VJUI
bet beroerde werk dat ,m

't la heal &D4len dan dat ~~~IItII_, - al dim _ bttuld mDen

I~~w=:u.-:..-=
U. iD .. ". Diet _mr."" '.0. .._!bn

A. SPOLANDER & GO.,De vol~nd~ nlbekende Pl<\atsen -

(1) EL'1l 011\ l·t del.:Id l deel der plaats
ZUVl'KA:\;:, UU:--,1'111 de afdee-
lmg Cal, IIIW

(2) Een 011 verdeeld ~ deel ,an (Il'
plaats L\S'l' KA~ ~ fn de afdee-
lilt I: C.d \' 1111,'

(:1) b ..."lJ (JIlHrtktld 1 dl'~1 der plaat~
UT:-;l'~~ K.Lll'HELrEL~ ID

de .\fdcehng (',th JI1ld_

Verkoopmg te ~lnntll om half elf v.m.

IGEVJlIJTJGD SJ JAREN

Chronometer-, Horologe- en Klokmak ers,
jJutual G,bCllJIUII Darlmg.troat,

Gouden> en ZIlveren Horologes 1D

voorraad gehouden,
1I01)~ TIPI I~,

Rl'ld'IJ'
I'Dfl.Y.:-TlE

WI~ IH.1I11.HEllt
~lTlI ~.\ Lf.\ t:HKW.\ U.

PlttlMl'r 1,}::\f.ZE" IJ\)0 Il I U:MhN I" 10111Il'

IlE (,IwrITE Ht:ll~n.1 L"1l \ A" DM
Al-'I.UIAl"H, SA Il CR •

EXEG UTEURSKAMER.
(Board of ]<;,recuWrs.)

KANTOREN : HOEK VAN ADDERLEY EI WAlE-
STRAAT, KAAPSTAD.

OPGERICHT A.D. 1838.

Ingelijfd bij Parlements Aote No. 17-1859

1.>0,Iteer '''~ H I lnrke 20-, Ril Itnr.I,.-,,,.tr""t
""rlh {nrllon \ .ctona "< hrt)ft op 21 Januart,
I~"Il -M,'I !{to,,1 ~"'"""JtCn ('" v"l.loo:n.ng lO{ !.TI)f
Ik h.:n ~ctlllh"CI1!" rau de j!1)(...JC ~1$rellsdI81)1Ilen tau
H\\ \\on.\t·rh)k ('lt m{'nt'" tnlllf \\ allt Ik }JlP.lr~L'tII
~rri)l1t h)4ler g'l'\\l't."td tuUl mdlJ,!lstlP lCl"crk\\Ml. en

n.l,.,remct.>lIc vCfZ"n.kk.t1Ig' f'n hl.,i ,.\ mptHmcn" ,an
it'ehllf"ht ria ,cr"lC'hlllt'llll(' ,l,;ktt r... ...'"Cnwul-

I)ll"t.~,.... t ~11 'eel gelrilUln mc-hctJtlt"ll (.)CI!Iteecl, en ook
lomolupat hy $I I'nlentc lUediclJnen gcproIJl"Ct:'rl te
hchbt-Il hlJot ik 'Ill) daM .k vnel,Jc.lnllk "lifl~1I
,lai! .w"kker lItenl t..,Jf "p1l"lt"'en Niet \\ctilllde
...-1\1 le .loen bIi,loot ik ..I. !Aat.tc m."'lel llclOcnto
tome tt; ltrnl)cer('n. ,lilt na.:n miJn meeDlug tOOTcr
toOll lIloeHt fJtw...... en, want hel "crktl' ten-tulul Ills
een t,-,vcrmid.lcl "I' m,) I'"" ha.1 Ik hel c<!n'!olC
,hw,," gehru."kt of .k bt-g"" .Ic Il""'le mlwcrkl!\g le
~vot~l~n. ~n de gt.'ll~kracht tonSil te ontlcnusdcn
Ik zal hct "rrecbl _.l",.den IUUI alle lI)de..... Ty

wclke 1r."""RII1oolr.. tlanl.k kau llC'C8t11l"0 dfl,t het
,,'ell zekcr netlT&l,le_tand"')11 en hoof,bl)1I I(<lO_t,
.Ianr lit. hel voor m'IJI f"m.lte Ilcbrmkt heh IICtlm Ik
hel eer.t leo........lr kellJll!n eli Ik ml b~t .teed. In" Il" ...
houdelI en bek..n.! m..ken Mil 1\11.· vrie'Hl!)lI en

I......" he' hJ.lend publiek te htllJl':'n
""'" t.' kunn"n 7.egl1"'1 "at

geholpeIl hreft.
t •• Ick""Ien \ "n

r CCll

",or het ver&cll~1Il
JIIlllee.tn••w'el, ben Ik, de a'll-'"

Vergeet niet Zaterdag (Nachtmaal)
18 JULI, 1896

Een ka1L5 \UOI ,dien dIU "oetleo
phMU Il \\dh·1t hebben HANDEL EN NIJVERHEID.

1""OLVESn; ROEDEl..:,;
'RIJWILl,I(.K 0' ERG A.VL

!iarrlel Mal,ltln }I..,..ni.h lI...Jdernncr, K,mloer
Ier S L Ra.lton k Co, Kaap6t.OO_

REI[&NI~GEl!i TER DIIITII.lBUTIE OEORVESD
CatrlO& Jacoba Dean Zlrk Berlla.rdUl! .Ian .. o

~' zn. ])i.den!.; Job&nne!! Lo:lcwlclIJ! Hatllngh
Caroboe Cbnrlotte Thotnpeoo, Ca.rel Hcrt"u~
JaoobU8 Welken.

\'SRGAD&B.INGK-"
Re Petrus Coroeli. litruwig \\ m,lI'onrt YO(Jr"en

retndent-lllagJ.tT:lAt, Cole..hcrg op 23 eo ;jl, JUIlI

Re Vb&rl"" Fredcrieh t'eul'cr, l'"lthc ".,r ,!en
J'e$ltleot-lIIspstraat, 1',,<I<lIe,"I' I cu K J uil Ko.
JalY,b )frol~.l :o>labLer.lJ,rkrooll. K"l'crtonte.n
voo<" den """.dent-nl&gl-trnat, Malm""bun "I' I
Jali_ Re W.lleD) Hell,lrll.; ,lu fvlI, VooNIe- Ik...)'...
~Id., voor ,Ien l'C!I.dCllt~.traal Wor~..,-.~r UI)

UJtlli. '

KREDIET ZAL GEGEVEN WORDEN
II DE L VO~,

Eellig Kura tor

N S. LOUW, AfSlager.

Op.betaald KApitaal in 1&11.1Andeelen
@ £160 .. , ... £27,000

lI.eserTe fondsen ... ... ... ••• 66,000

DlRECTlIUREN :
W.1..li:dele Heer J. H.lIonuIJa, Voonitter.

• " W_ HIDDlliGB. LL_D.
" I p, H, Uil DI& POIJo.
" W M.I.BSB_
" A.. Til DBR BTL_

_Mt
WELLINGTON. VMt' het AdmiuÏlltreere1J 'nUl Boedela eD

eigendommen ala Executeuren. Agenten
V (JOg-,len. AdmtDlstrv.teuroll, of Anderzinll000 \f tt K .. D,.lFlF Penonen verlallgende d. kall\st' aante

lJ lee a\)a\6r DUUen stellen ols voornoemd ....o~ ..n '-erweht hM;
_ • te benocmen en aantClitellen, ala: .. De

ZU L LI.<:_N op Maandag, 22 \ E,,~uteKla~~:m~ K;~petad ..
JUlll. e.k. mt de Markt knal Doods1. door haar s':::~ luolveate

nnbUt'k vl:lrkocbt worden. \ l!'.B. A"'''MID GIll --::r'r- natgoed.-!mieD ~l"b -A op
B.. G. LAUBSCHER. ~nare.4a,".W.UIIll...:;... "ItaIj-

li.. 1... SIl'l'llIlL Co., .ualapn.' .. I.alf.B_OO8, ,"....... ,.........

KERK EN SOHOOL.

PREEKBEURTEN.

ZONDAG 21 JeN1, 18!16
Groote Kerk -'.l\lorgem (Holhmdscb ) 1,

Kotzé s avonds (Engelacb ) ds RI1l1tier
Zeepun' - • Morgens, da Ate) tler -
Papendorp -'8 }forgens en 's avonds rI.

De Beer
Hano' entraat Kapel - .Mologen8 en .", Oil'!.

ds. &ome
RoggeUaa.I-' :\'OIHI- eerw Knobel
Nieuwe Kerk. Br_tr.L"I -" \foq;lI" ~~.

ds B P J )\{R.rchl1nd[Rondeb .. ""h ) H vonds
I) :-10, ds D Bosm 10 (, ooral voor Jonge me II

lIChen)
De .peel..~le c.. I:.-ctc 'oor de noodige reparau-

,_a" het kerkgeloou... en het Inbrengt: II ','u
electn.sch licht, zal Mml)rgcn,.. CII H lt, (lIJd", AAII

de rJ .. uren der k"rk gehonden worrlen
Rmtenk:ulutraat"'''ll. (";ngeLoche diensten )-

~Morge'" HJ .'llt ds D Bosma» • a' ond-
I) ,'lO, d. H I' J MIII'l hand

St :-;UJl'h,m~ - • _\f",;gell~ " 10 en • a' und.
S :\0. d. M c Bolha
E..a.ng Luth Kerk. Rtrn.IIMtMlJlt -. Morg,,",

10 lire ([],)llandsl"h) en s avonds IJ ~l (En-
gclllCh) dr Z..hn Zondagsschool Jure
W oen .. lag'l\ 011<1 • 'lO (I':ngeLoch)

(lroCIICpWI{ -Holland..ch, '14:1' III E Ilge lsd.
II I -. 'Ill en f,:lO • a' onds d. Jo: de nCH

Onderw erp • a' 0I1d. 'Dc o<ehnkkeltlke tqdlllll
van de atgeloop<'n wee); Zondai"",'hoo)
ten ~ ure Il III

WlIuhcrg - .llorgcu~ 'I t .. t III uienst
voor de militairen lt! ~I en .sTond., h kl
ds j. .1 L Hofmev r

Simo ...... tad - • M",:gen en ••n oud. (En
gehoeb ) d... Yan Lingen '

Ebenczer ZendJtlgt'kerk, ROZ""LMI.at-. l\fur-
genll_ ~;lI1 en 'K avonds 6 lO, eerw Dreyer

\'r"e Prnteotant<oChc Kerk Hout ...trnat-
A, onddICn81 (Eugell!Ch) (I ,'lU. onderwerp . I'he
mystery of Affhctlon d~ D P Faure

Proponent A G du TOlt than. hulppredi-
ker te Oudt..hoonl heeft ht>! beroep r!Ml" Prim
Albert a'lIIgenomcn

J)J~Ultg68telde t'onf ..r"lltle d.·r nllddelllllld
~ch" chn ..lcllJlce )ongelmgs' ereemgmgen zal d,t
Jlll1r met gehonden warden, lllaar wel D" III
MAart of Apnl 'an het ..olgencle

Is dc J\prLl".'_ wordt keIIDIl! gcgc' en dllt de
eerw heer Jacuhlli! Petnlll Jooste ..roeger pre
dlk.:Uft bIJ de Sed Geref gem""nte te Made .."
en nog Ht>eger (hel \&"lII! tudeu. den HlJheldlloor
Ing) predIkant te Porebebtroo<lln aan den
tlCrtOO der,.yuodc keuOll! g"ge,'en h"eft 'an z')o
be~lult om de ""trekklllg \USSCbell hem en de
Sod Geref kerk III ZUId-Afrika lo, te maleen
en te \ ernlctlgell en nw zIJn 'enoc.k dal de
.ynode hem llIet langer zal bescbouwen aU.
onder haar t.oeueb t .tII:1nde of Ran haar veran t
woor<ielUk te "Jil

DJ zendelulgon T l \'Iok til Du TOIL In
S Jasal.and touden b'gen het nndden dezer
IlllIIlnd d<:.~t1e L" lexl ,c.rwi_lell met ~'kom~
ongc' eer cen dltg te VOOIv"n M, era. Hun adr""
II nlJ M' ER' Hldrl-U CE"TlUi Atll'" .",

Clll~'"

,."'ln ~" -[De c"nKulent dood z'Jn gewol)n
werk alhIer op den ;don de ... r Hct gaat Iter
,oon<pnedlg met deze Jongste gemeente on.er
kerk De pla.ats lO elke aangekoehl we. d 'oor
.e5000 om dOll' eli meent t.c .tJchtell III b')11&
afbetaaJd WIJ heirben een hef k"rlcgebouw
ook ..onder schuld waarm .....1 reed. Zltplaat&:~
'arhurell H ... kerkhof 1" reed. (Jmhemd en op
den '1.ten Juli 'IIordt e(lne fhnke derde klat;
lICho<)!~eopcnd met DIet mlllder dan GO leer
bllgen W&lLM'all 2:> grou" onderwu. kril gen en
door twee knappe onderwIJzeressen ondenrezcIL
zullen worden Dc gemeellte beeft nu reed.
...en ,,.,.t Inkomen per Jaaf 'an O\er L!uO Men
JJ! bezig de atUit<ten ID bet hdllu~tellregJ.ter np
te IICbq)' eli eli den (",nsm' an de gemeeote op te
nemen, en 'ermoedt dat er I 100 1.1..t"n ell 4;,(J
leden zIJn, waal"''lUI 0' er :,IHO, all VICtorta W".l
oabll 100 van Carna.non 100 'IlO Pn ....ka en
&OOwat50 'an Bntatown Hel dorp I. fra&! Uil
gelegd ell de schOOIle huu;cn, "lt1.6 tenteu Cil

hreede straten maken eene goede "ert.oonlllg
voor 0011 K&roo dOIl'Je De predllcant dil' hier
ml .1a&JI zal het goed bebben -A"l 00<1,

(,e\ r~ Een gecertilkeeroe olld.". .... ,.et
'oor ,I" derde klas pubheke ""bO()l te VenI"
Heu' el {'cn balf uur' I\D Montagu lI&u.n~
.£'.10 per J .... r "" hUIs

De taalvereenvoudiging.

Dil .-o(gell.!l un." en werden on. ter pubh-
cal le toegezonden

1 JJ,,.,., r"" ,nt '~l ti,., bNN/r ('unum!!IU,. '''1'4
ek I~/" n d.l't ~ul)-rf)flllI""",c

. Saal' ••allleldlJlg , an de 1111 J toegezoudcli
,oon!tellen der .ubcorumlll8le .... ensob Ik 111 de
eente plaata miJn harteltJke 108temmlll!! te tw
tUigen met de . a.lg"meene begmlWlen die d.,r
comlUllt8le tot lelddrw hebben 'e~trelcl, alt;
mede met wat omt","t 'enoenng, 'Ilrbwgmg
eli ge8lacbtllOndenochelll.u.g werd l.oealoten, be
hahe met ....at III J' 5. 'oorkom!.. dat IDIJ t.oe
scblJnt et>mgszilll! z:w"..-end te inn, altha.o. D1el
IICherp genoeg hellJnd

Wil de oommlJll<le UI alle gc'allen de oU"'I)dljfe
vormen van de voornaamwoorden gebruiken "f
ook andere' omlen u:oelaten' Dit 1aat8t.e meen
ik mt bet 'lJfde voorbeeld te moeten oprnak,,,,
waar du en '.d eenzelfd6 Z n_w 1'errangen

Omtrent de bczltte~Jke ',n 11 wenscb ik nog
de '-mag te doen ()f het ruet goed
zou zIJn het be~ 'II w, dat betrekking
heeft op moof'<oudlge Z n w of,.n 'II' ID alle ge
..-allen I"", t., doen "'IIII en dW! bun, te doell ..er
, allen III bet meen ouel letl<..-at UI de !!p~k
taal ID Holland ...""lal geecluedt en voor Afri-
banacbe kIDderen bil het aauleeren der taal
eene mo..'llukheld meer Uit den weg zoo rul
men ,I

W&.tde spelling aangaat- ...-&:Lg ik het ,meI de
meeste betlcbeldenbeld III overwegtng te ge",,"
10 I, I een ullwndenng le m:L.Ir:en..-oor de' e',
die III alle gevalleIl, waann ZIJ den langen 1c18llk
heeft, dubbel te scbru'en, gelIJk ook de Yr
staat!;Cbe COmmlll8le dit wil IJ

Hlel'\"oor b.....taat Dl I een g~oDde redelI om
dat het letl<>rU..,ken r Illet alleen den kortell .. 1

dell lan~en klank 'ooflltelt rnaar .omtnd. tonn
100II 18, letl< ...at met" ell" IIlel eli tnd " relden
het te,al IS

A Il moeiliJkheden bIJ de ,Illt..praak of h. t
dIcteeren 'an "oortlt:1I "aarUl I' ,oorkoUil "flU

den daIl \~rd.wIJnen IJ,., ""g tn /J,tlIlIJ t.~UI,cn

geen .trUlkcll.lok_ken ZIJ" 'oor I"'!!"lIlende
leren De korte, klank zou allcen 111 ge.l"kn
lettergrepen "nkel gll1!Chre,cn de beider, Ia.ngt'
ralloon .Jubbel ge.""hreven '(KJrkoltlen

Eerugszlll1l md het IIChoonl t>CgJlI....I 111 A ,~ r

nee."relegd.1D .t.,jd !!ChUntmIJ de 'er:.u"lenrlj( ,au
il UI. aJ800k die van., In '.J \" .. "mJ tic IaatsIc
,"1)1.1glllgder .pellIng ",LI de klon Lll'>oCben de
Hullandsebe Iclt.erkunde "_'\cderland en l\el-;
en die lil ZUId Afnlcll ..-,)'ier ruaKtn d;u1 Il<;;'tlll;
18 Onnoodlg ooK umdat d~ hllldill" ,;peIluIK
geen muetlukhpld uplevert kQmt Ill'J de "-elVlU'
glOg 'an ,,,,,I. door,u en 'all I'JA door 1,1 ,oor,
aJ nadert de DIeu ...C IIChrllf.. u&e zeker !Deer de
UIt..Jilrnak dan de 'r''''gere
\\ il mu deze 11 cUllge opmerklIIgeIl teil got'd<

boud.n en ollt'a.ug d. belulgJng m'Jner buoge
waardeenng \ Ril d"n d,x>' d~ &uhcomml8l!JC ver
nebten arbeId

2 ÁJI.ll Lr""r (ZIe (J,,. JAlllri li Apnl ) I)
:StriJd mee Ln(JnLer I,d, otrlJd '

~1a.ar met uw /, 'CIt, 1r.IIIHid !red
U zeg DIet wat uw Illund hcllidt
U reK DIet' an 'IIal !>aam ef kerk
Ma:.r T()U~ 'all .. eiken \,thT gIJ zlJt

KIMBERLEY.

(lp polItlek g' ~}led \ alt C'I" liJd' ."Jl t, IIl.Jd,
beha.h e "at U" t.: lt 1.l:~ troUYi en'" 4_)(.k "'U~li \ t T
llomen hebOen ,I." er ook hICr e..n tak ~W" 'rtll I
IS 'a.I' Th~ ~outh African LaagUl \ ti. LH~' I
schen echter ....taan 'p cell a.ft;t.a.ud lil '" dIen
met dCIl bod woat. bet .~h'lnL Illd, te IW\' r-bebb.;n ,r_ ..,

De )aarliJks.:hc bazn.:u V:LIl d~ :'\ed Geref
gem""nte aJbler , .. nd plaat .. op O"fI V1;~n IJ

De leeraar llllrnduceerde d~ll 1JU'1I'ermecllter
door 'II,en de bar.a&r aJ. naar g" ...oonte ..."rd gt'
OJl"lId

Ve HollandllChe gumOOIlte I> Illel m<.-er wat 'U
III \I'''''iet'C )arell ........ !<>ell Kimberley nog u1

bloelendell totlIItand , erk""rde T ocb ~lJIl er
nog aanwezig die een hart. bebben 'oor de kerk;
en groote opotfenng er 'oor aa.n den dae 1..,0
ve 1I&Il1611 werking wu verkwikkend en de -brencet ..an den buur ..,..,.. ~p___ L. • onpveer ............moet al,

MIl W.. ..,..end lUoceI 'IfOrden ~1J4.

rELI
OV
R.epu

Ltl'VE'
gramllJ.!l ....an I
,enlle le St
on ht'perk t aal
t~rll.uona.le o
ti' II('Hlrde.ren

J.Ji ,je" t"",uu
bnudl 'Ii tt>g·

Ilk ZII elJjCl
mt'f 'n\oe~

h:\,ode!sm:Lrlnl
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Hlbernia Dv.bbelSteek,· uit de hand ge-
Qnderkl881'en, 'ZOOalsuitgeStald door
MORRISON & CO.,

Behooren door alle Dames gezien te worden, diede keurigste Kleederen
tegen mat~e prijzen willen hebben. Elk stuk hl~~t op zich ze~f een
eigeDaardigen stijl en voorkomen. Werkehjke Torchon, Valenolennes
en Zwitsersche geborduurde kant. , .. . ..

Speciale waarde iu ouderkleereu vuu Flaudletté en van NatuurliJke
Wol tcgt'u a Ill' 1'1'IjzeG.

-: 1-------

MORRISON & CO.
PLEINSTRAAT,".:KAAPS-':~~tt ..;;t~

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

Natuurlijk Gezondheidszout.
Een Vonkelende, Verkoelende Drank.

BEV AT al de hoedanigheden van Engelsche en an~x:e Mineral.0
WaWren. Geeft kracht RaJl den Lever. Geneeet Hoofdpijn.

Zuivert het Bloed. Verkt op Natuurlijke wijze. We1'8terk_t de Spij.
veneen ngsorganen:

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

Pas op voor Naml\8kselR.
BLIKJES VAN EEN KWART ~OND, 9d.

----------------
GEPABRICEERD ALLU~~ DOOR

WILKINSON EN SIMPSON,
Aan bun Laboratorium, NEW C.ASTLE-ON.'fYNE.

Ploat,d,jk .\f,;'t'nt ,lp hpt'r nron MrGRF.GOR, 21 St.-Georgeaetraat, Kaapltad.
Verkocht door a lie Apothekers en Kruidenie".

'.H;TfGF.!<wOOII.DIt.O III 7r1f>-AfIl.IKA !\OOa

CHAS. 'V. HOLMES, Tl!dI.ERSTHHT, PIEn:tn[A~IT~BURO, NAT'l.L.

1'.:'.- ~Ie('r dan ZO,vOO Blikj s ~iju '!A Ltl\t~t,) LU~Dd verkocht.
_ ___..___--- ~---',

BURGSTRAAT, !··:/\APSTAD.

BOCS £; »IBIB.
Invoerders van Al1~rlei IJzerwerk,

Behoort men altijd eerst te gaan om

KOMBUISKACHELS eN LEDIKANTEN.

-rOOR HET KOMENDE "Et1.01'::\ B~~YELI:N WE AAN ONn

TUlNBPUIT van de beste kwaliteit.
GRASBPRENKELAARS, TUINBANKEN, HANGJrtAT ..

TEN.
PICNICMANDJES, bevattende alle benoouigdbeden voor groote en

kleine g'ezel~('ba~~n.
BERGKNAPZAKKEN (zooals op bet vasteland -v:anEuropa iJl

gebruik) zulhn zeer nuuig_ h('vo~dt'n worden voor be.rgbekli~el'l.
Probeer ons CARBOLINEUM, die Houtbewerede vloeistof. Timmer-

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

AAN AANVRAGEN VAN 'T BINNENLAND WORDT
PROMPTE AANDACHT VERLEEND.

HET (J.EN1S lIEN ALLEN.
L .. J,. ~ Ta/1(/he(;!/~undig InS'lituut.

I ,~:C~ Kamers, Groont.·pleln.

KAAPSTAD.
• ,{ :'r r..·.t\er nil den bH' J. W AI ~1!1I. rl. J) S

Londen.

". f", F'" d. >!roote druk\e .~naakt door
, ''''11 "'f'" v-in zO()vf'l~ t~J.Oel p.n in d"n

;'C ,t \ iJ )., .. ·ft :11f' j, '1" "· ... LI"'I bi'} het MOTur·
! ,,-I I"~ 1~ ..rLP\r het nnodi", J.."l'&Ch\ naar
I '.,. \ ' .. ~":""I.·,, nY"f'1 mHtr W't!-rk!llft1ann~n. Dur'"

': ;v.':\~ i;.nmHl sijn, 100 kali mea DD TUl

I~. '",; l,wdt"tJ t(\(luien "onJCtl in den kOl"tfi
: •. :i.,.J.

I· .r': ,.j •.r "o"lt ,I. aandacht i('!• ..tigd op de
't> ..... 'pn rf...·.'i..1It··~amp.n, die W'lijk staan met
•..-. 'II:' TAn de I.~te in Londen. Zij lijn r.en
-, ,_,~I'.',nif:n l'lIn :,111.. hedc11I:lanjl1llChe En~bQheen
.-\ '" ït.;lalljll·he uitnqdi:ltCell. pn bfFt publiek wordt.
bo '''''( i ,."tfll:bl ... n t>..loek le brfmlfe'l.

I'.· ',m.tmati~. t1lllden door 1.", Londen Tand-
iI<'<',.,,,,<J'1I Inll1ltuut .ooni"" ... n bij geen a.ndere
i,. (jd n ", p'1!J tvn. n~bter, &ljnde oon nau"keurt,
r.;I.U ",)..el ""ti n.tullrlijke I,ltld.n laten VaM hel.
I.. uw-u nill1.!1 \#,. " .. tJ"",~heli av"" en wor<!eD 'fOOnl
";j puh~i,.,.tce flir~kfl"!' aanbevolen, "':aAr in btn
n. ,:-.",,., f~"",'IOt-l.· LiJr" \\"0,.,4\ tw«t>t'erl om. mi,.e",

. "i,r,l1k l'e v{"r1,t·keren. I'>ele tAnd.n "orden
" .. ,. ,t,. lll1er\AAf ..te lui;(lnlta be~ru&e:ien ingezet,

.' 4 het !. -'. ...)fl~. !!!taaf .. en hnlg-h.!g\ll.Ml, b.'
:,." ,~rwi;r\llrefl van oude eo g..

fO'·] o:\rwt,.ji~ :'I'takt.
. :1;. /I,rl~ Wo)( lt In tie operata.

,..-r, \, [I["(1t'1I lI:.ntler VijG uit.-
.:.. " '.\"f-o'y~-l!U eD 1lI1,

\ " if' middeien,
. . ,I 1.'.. tf'6dt lIUl het N8U-

• 'ti '.'1.11 ki nde-en. Gouden lala,
1. ' -, ~.'" .lt' .\ nll"rik&alllChe m~thnd. ioc-ef..

.. ",,~,;:I~II'" eo borekeuingen vrij. Hw_k
~" .,: jI1I.",,,,,ndeerd.

;';"n bijzonder kenmerk nnbet ln.ttituu\ lt clat 4.
r- bdaling die-ie.orderd .ml\ de lIelh IlliDd. il_

cI.~oDl.

t.E1' OP HET ADRES:
I//itar Kamers Groenten/ein,

KAAPSTAD.

EEX VER.~CHR(KU.JKR HOF.8T.
EE~ ntu..~ R II\LI.ll\.Jt~ JJoE't'r.
EEN VBRSt'HIU.l\.LUKE IWf ..'l"l'.

-
MIJNHEER,-.Negen maanden geleden

betuigde ik in een brief aan u Yin
de lr08<le nitwel'king, van Ril f:UMATI·
cuno in mijn geval. Ik ben60 JIVen oud
en beb 23 jaren I&ng geiedelIlIAn OHRON·
ISCHE ASTHMA en RHEUMA.TJEK en
IOCht verlichting VaD vele beroemde geD_-
kundigen, en probeerde ..Ilea wnder baat le
muien en had in mijn geval alle rIool in
Dl8DlClbelijke bekwaamheid TerloreD, tot iat
Dr: BHElJlU.TIOURO probeerde ea meens
zijn mijn Neuralgia, Rheumataek OD pi~n
in hoofd en aanpnoht ..,erd.enen en .het
nieuwl ia nr. en wijd nnpNÏd dat "0'0-
ment .. VjJ Boor amper heenemaal rzoid
wu ""n die wOIlder-Hjke Medicijn," a dit
WY werkelijk het genl j eIben die liet
probeerde beTeelt het aan.

De heer JAI)08 vU ZIn. V&ll Vlaldontem
(8 nur VaD Steijnsburg), ie genezen VaD
een IOhijnbaar olllen_lijkgeval vaD:&hn·
mAtiek en Jioht. Nooit, lei sijn moede-
MeTr. VAll ZUL II&D mij, was er een erger p-
val Tan .. Koon. Ziekte," zooale sij het noe-
men. De _te dosie RHEUMATlOURO
deed de lijdende jonge Dlall rnstig .Iapelllll
medecijn werd voortdU",nd ~nd,
• oewel de buren en vrienden zeiéleu dat
zij niet verwachten dat bij leven lOll, tOCU
hij twee.tna41 kier, en getuigde van de ru",-
kn.cht van de RHEUHATICURO: en
PILLEN. .

~ onde heer VAn Du WnT. 1'IIl Rtdclerlburi.
.erd gen_ door een bottel.
De heel' A. CoBTZD, Brandvlei. Middelburr. C.C.

.0IId dadelijk verlichting. Hijn IOOn J4. _ lijn
",booDvader, de beer J. A. 8xu, 1'IIl wonclerlloom,
Burgendorp, ftI'IIa ook re-maar ik -' DU
tluMn-lk blijf uw dankt.re vriend, I. O. ~

JONES RHEUKATIOUBO.
Hei groot.! Zuid-AlribaDde ~,_
Jicht, Rhenmatiek. Rbeu~ Jicbt, LeD4I
JIaM, Heul' Jicht, Aangollwbt.-l'ijDtD,.u. _ lIMIt
.we dui.lendc genIleD, •• erger ClaD ~
_den pn_o. la ..."k.rljg"'r 1'IIl .ne .......
t__ WiukeJien door leheel Zul4·Afrikt.

LANDMETER.

K. N. TEUBES, B.A·
48 Buitengracht St .• K&!?pst&d.

Nederduitsch Gerefol'leerde lerk.

It ABGEHOUDEN in het Scbnt
r\. Dl'ooge Biria,. over den
d-" tijd _eD te wor(len verkocht op dell
Juli 1896 indien niet bevorer.a gelO6lt,~

1: ~ 'swart witpe~ donkie henga~
melkt nchtel'OOl' aneet]e van aohteJ. Ion
.,an wor, IiDker oor IWalDWltaari 2
jaren oud.

r

A ANGEHO'C"DEN in het
Oorloglkloof over den vel1r>nrl,ndlcl

tijd en te wordeD verkocht op den 2:J
1896, indieo niot be.,oreDI geIOlt.- !

1. Douker bruin I'.lbek koe. lF
achtig, gebrandmerk met een hOllfij&er
reohtG-bollt.
2. Eea roode Bul Kalf omtrnt.8

den oud ongemerkt.
Get. C. STEENKAMP.

DE

"uiP (GLOIIE"
: ! BRillPLOIG. 1 EN Rood Bruin Ezel om

• J ses jaren oud gemerkt
beide! oeren van voren .
De .eigenaar kan dezelve
mits óeta.lende kosten van.Ad

, tenti~_-"
a.-- •.~,

lA:'

Witzemberg,
18 Juni, 1896.

••

"'0
' '- ...v "

II BLUE BELL.".. . r
DI _,.aJUte M1IIIICII ftII ~. -"

Amateurs, bP'n!lco ~k lI&tl den
haadel V&ll den h.. R. MULlER (Orant.
kleinbaacIeI), in de Orand How GeM" .. en, Koap.
atad, ,.." de beste PianOI, Harmonion .... A",en\;aaAo
lObe 0qre1a, 8trij~ en }llrul.~I""'.n,melll"":
..... 8aanIIIl_ alle 8OOrtA!Il Hllli~ld_endl~,dh.,.j",!
:&ep.ratls. StemmeJ!.. eft&.

. ~ Gedrukte M'lldelr nit DuibochlMll,
S:JIreIand _ Amerib in _~b.>\ot

f

H~NGJUilT, 8 Voet" Duim wijd en 6 Voet 9 Duim hoog, mettSpiegelgluI 4A Duim bij 14 l)uim. aa a.. R. MULLER,
7 Grand Hotel-GebonleD, Strandstrut

K.AAPBT.&D!

of PATElTE "OLIVER" PLOEGE. KRIJ8£1

"-Zuid A.tti)ta.a.D8Ch6
KONINKWKE

URELLUM." KAAPSTAD,
Postvrij van. de Eenige Agenten I

LLOYDSf; &, COMPY., I

GeilluBtreerde

• 40 IB'9'Ra.TRAAT •
(TBGENOVER HET BRÁNDWAOHT BUUlAU), LU.P8TAD.

J' .

I1tn leetll fOor_elalt, fll Lu
BARUCH CASTLE, Kapt.. W....DP. odItrent

Jul, doet. ... St. BeIeaa 811 AacelWon.
WAllWIOJt~A.8TLE, &apt. W.uuclI, OJllms

t

Juni.
PEMBROU OASTLE, Jtapt. CUAIlB!!"

Juli doet MD st. HelIIDa 811 .AJoceD!»on.
DOUNB CA8TLS, Kapt.. lhUI8, omtnllt n

Voor Vracht of Pauage
noh bij ie ~ van de
)( AILBOOT lU.ATSOHAPPlJ, (

110'''6'', die lile~,~n,.~jg~en .of Landbouw-
ger(lett8chapp~t\ noodig hebben behooren

~_.' f .

~.

den groeten V(f -rraad vaD de Heeren
Von lrWuo •• Top W AIOBTAJI'EL Clet Tichel RuK_,_!!let Kl.in 'dXutje

benede, eu .. u Kapsrok aan. elke Zijde. .SI 14 ••l3:t. M. :ROSS &·00.,
J..-; 'j.,' I

Te bez'ohtlge~t; bestaande uit de volge"1e :~ .

Bau80me'8enH~wa.rd's Amenkaansohe
i 1 én Zweedscbe Ploegen,
i i . :;

.~nsóme's en Bowards, Eggen,
L&~d Rollers, ~amsc.hraper8, WaDDers,

! : Mieliemoleus en Sohillers.
I (,

-
EXTRA. BOOTKN VOOR ENeELA!' lJ

OAUL, (Oubele SQbrOef), Kapt. 'fYACU •
• J Ilnl, .ia Tenerille en (hodeira. '

8PAUTAN, :sapt.. IilAJITllI, omtrent U Jun
Teneri4e.

OIU:;.I£K, (Donbbele Schroef), Kapt.. MOLon
trut li Jol" vla TeneriJIe.

PRETOI.u.., KIlI't. UMHTI&OO, omtrelll I; J",
TeDUi1Ie.
~ nn de MaatA!ch..pptj'8 mooie

booten sal SOtil'HAbU"TON verlaten
HA.lt.BD aG, kort Dil de aa;J.kOIDSC

dese Maillt.oombooteDo
RETOURK.A.ARTJESnaal'ENG

gangbaar voor zes Maanden, wor4eu UI

reikt tegeneen vermindering n.n 10 pel
op den Dobbelen p_toge~rljlj.

R.ETOUllKAAHTJEI" na&!' HA \
la.rtgI! de KUST worden uilgt-,",i~ ,,~,r
terugreia biDl1fIu Drie MunJtlil ?'lld, l
of the eaade Maatschappij I:5toowlovv'

Voor Vrecht of Pauar doe me.. ""
MIl de Kultoren .,1oIl d. Uwon
Vyt.wcbappij, Adderieyatl'Ml. .

l\&
'O'NI:O- LXJN

Kon in.k.~ij,ke )[!ai.l:d.i elust. .

D~Mas1cy
Cast Za

DECMailbooten dw, .
trekken van Kaapatad na&I'

na Madein, om.den anderen Woened>t.g
ot. uur L.m., all onder Mllleggende'

VOOB. ENGELAND.
" 17-ATHEblUN, Kai'1.. Ulpp.

Juli l-KXXlCAN. IUft. REYliOLIMI.
lO l~NOIUI.AN, ('r ....w t;crew), K.apI..Jo~ li
lO __ TA..II.l'.A:R, Kap~. liloaTOIi.,

Ton KLlBDT.lPEL voonien Vtu een SpiJ:~lU 18 duim bij l' duim Ol .
patente wie16tje.. " ..

SPECIALE YJIJNGAA. ADEN,
WIJNSTOKMESSEN,. ENZ.

C::So~.
KAAPSTAD. ISAACS&CO~:. ntl:. d.c:»S&J"

S-j- f' A '·.1'--.
.,~ f ~, !--'._. WIJmABRIEK. I UITSTU·KADBJl

.A.&R A'O It •ST R A A T LANGJlA.BXT-8TRAA.T

BOO"· STXt.A.AT., 1
KAAPSTAD.

D
PLEIN - S''l'RA.A.T.

PAKKET NÓ. 2
_•• V4T-

ThI_lArVJ ... EetNrvlee, e KoffI.kop~n
Solnotelt:leii TI,"!pO·t en .. n Stel .. k ..... ·In

.......... 84 Stukken.

't'OOIl

80s. Uter Blee1t2de Kunst. AAN DRUKKERS
I)E BOURGEOIS eD LONG

Bb1laadIohe tooueelTOOr- _. PREMIER letters, gebruikt
door bovenp .oor de April uif«a~ nil ONS

inoemd, wordea LAWD ZijD te koop in putijen vUl
1®1be tutela iaoháa, lOcl. per ID.
NEk...... 0.1........

DADIU& ~
ftt.. rri4i_IltI, 1Ii"~Kow_ a4., ft........

GfC__ ...... .,.." &tt ~-- .......
•:om ..Pri1%en 1n ~ G~



de l'~" AILt>Utiw Yindea' wii ~
Op 18 de_. ~ de 8.:J. r~ me\ ~. h'ir.: .. 'auae na !-na de 0rWC

een prebtien~, .. tbe lion of ,be YerlMId dIt.b. JorIieeó w.. een 'feId ..
.on" (d~ leeuw, dat Ja de hoofdpellOOll, ~ mei pnerul Jou~ sijn PJaaiII
bet aai~) betiWld. 't W.. eeu portrei UIl uiei méer sal innemn. Wel, wjj
een ~w, _ 'fUlareen brieeAeudea leellW; aUn. 'I&erfeliik, IUI&IIOI' komt dr. Jon-n
veeleet- ivu een die I'WI' en eYeD preec) it.. lIQOIld eD .eI no sijn reill VIUl E~ tC!rUC,
die \'U[ J.eMja ~m mei het lam te vmeere.. au .iln,.-ii " op goed~ IJl'Onden seker van
't Was ~ het ~ en welwillend dat aed. wel dlllfll1llk lijn lWlbtMwerk 1&1voert-
plau ~Ul préeident ·Kruaer dat YaU vodar de seUoen.
leeaw~ •• ertooude. De VelkWm keurt de nHlllwe oo_ptwet
De ~ ~ ldu;jver de_ een mder in OP de ,l~, af, r..:h.IOU erteuttende dat de

n. & W.. 100 _t negema.m jaar 1CbIIIda.l in de hl*den gelJUiad bele' moet
paal .K~' T !leId "UIl dr. wOldeL ," De Penoon." -.rt. hij, H dM ",oor dit

~ ~ aan !le" aank'ftIA, "el- untwerp 1IDIpftIr.e1Uk it, heeft .iju taak 'v-;
licht nooii te YOl"en door ttm besoch\, en dat richt. op de wOae di. _ VIUI eeD boefunid
wel m", het doel om bij de E~ NI"- 8011 "mr_ten lUI wien een clam..oorlop te
rilll .. PrOteBi in te dienen &efeIl de anneu· he...tellen ......... eD." Maar 1_t. lIlen wat.
tie UIl, laet land door de YOOrirekbra, waar in den npl'i!t de. T_l Ad~, LaItÓ
hU een CIet jnnpi.e TUl YVOTeJd en ... Volk eli _ sulke tUilen te 1'ind1lD" dan
'ko~ &oepDkeljjk~. Re' wu toen liJki het built ab deagt Mn rrofwnid er bet:er
das de uaau unataperi La..,_ hem IIChetItcl TOOI' om le i'echt te li:JiiIrSn dan een lwrlogte·
als in een achuitje de Tbaema popnde op te maker. V.... ... lIlOD de volgende aan·
"mm. !IIIR hei lUt.e niet, het wall tegen den ~ op eeD toe.praak van OIUIeIlO1ldsteu
.iroom.. Wel, dat het ~ den ,trbom "....... wooldigiD: UIl Kimberley; aanmer·
dat PJOOfde &oen baui iecIereeD. P.aU1 ~ die \ell deele juÏlt lijn, maar \och oo~
pr MIf in8ealoteu. 'tW.. toen .hi; .. eensijdig. Wij ~D alijld .~n
reit terapwam op de yolk"'etgadeftn, . da, de inlandache dyDafDiet·fabrieatle ID de
hU aan rap~trde toen hU te Pnltoria ZaW-AfriIaIaIIIIChe Republiek door de regee·
tenJaInraaa. .I_. het sich toonde hoe men ..... w_. in beIohermii" .. l_n om een
in Cle Tlaus":.! Y1"eIIDlde ov .. ~ ~Uek ~ Dl. 0111 te ~;;-d;t EDgelaod
verfoeide. sir Bartle Frere uaooht heK _ nMK hil maclate sóu lijn 0111 dOOI' het IIJIlIITOD der
anders TedIeelden en de sucht tot, o:a;:~=~~,IZIIid-.l.frikiaucbe "ba._ ~ aanvoer UIl
heid die ook .:!,JIl besoek te ~ de ~he mjjn.ind.trie ~t
e,......... lID e ptu-bra atiJdACl en dit ja, seer ,aatIllll'lijk.
als ~ W uaaaa ua BolJaDdwa WO$ taIiiIIat.eIl in een laDd als Zllid·
boeren aich Diet door BrUten laieD versi;baJ. AJrika MI WiUeD ..u.a die men pld~r
hn, 't ... in de 'mMYUI' het p...r waar uit CJea ua IajpD,'IW ~
preUclUt ~ Tan pwuade &oen heID door bawaar dat YOlk .. die ...tdieden
een BriUcb miniaer TUl 1roJoaiëD'heriImercJ heiIud roept dilt, OlDUIl ~ ~
"erd lW, ua de Britlc:he leeuw sUn klaGw 1114 niet te de un_

doea ~ b" se .uu~..:n."Boe, lt~~.~~~~£~~ii~5~=~c1r!~~!::'hu l!i:d..:t,~1JZ:~ o;ili~=r
in 1881 rec:h&YUrdigde met ete .~dat lO Een meldeuewardige illOitraUa van wat

Z_'.I • «..:..... _-1_ T_-' __ ..I L we een p.ar dapn pleden de EnpJacbe:!.ten........A.U" ... ,_ lw_ ......- &00 baodels-pobtiek nOemd.,gaf verledep Zat.er.

DieaeJfd. paul Knagv die toen &eaen den daf de heer Ban.&o gedannde zijn t"oeII!iË
stroom niet op koll, lIIáar tie ~ mei aan de te .ijuer .. ,.YeIl mUIijjd. .
roeien ja ~ ja t.hao. de leeuw UIl hei kende ovv de TnweVa&leQhe dJDMDiet.-· ua-
.w-D, en dat wel Dieia. leeuw die de jalr. trie .. ide d_ llDaUeier clai in Kimberley de
haben w~ OlD l'IUI een geclood~ aU Europa ingevoerde d.J1WDiei veel gOed.
'--' f di -'_L d' kooper W&II dan de in de Zuid·AfribaQlICbe
...,..t \e nomeD. 0 e....... k!pn en Republiek ""''''..nIigda ell aan de TranaYUl.
"erdeCIiCi. ...... een die spurt -' ODder IUn IIChemunind1l8me oJll(04ronpn dynamiet. Teil
ldauwell komt, een - ale de Britlche leeuw einde de umere lDijDen te helP'lIl, baboorde
Qeh ~m' tetr!~. En wai 1111 dien Brit,.. de Tnoevaaleehe dynaariet.njjvetheid maar
ICben leeuw be die heeft .eel te ltiden lie't'V te wordeIl 0pge01rerd ten I».te. der
en "eel tie *iJden pbad. ...... PA' men, wat EllI'OJMIetIChefabrikanten !
het Briteche 'f'01k ~ UIl bet t.eId "lID .. Ook l&IIIIUnde de BpOOI'Weg8n bad de heer
den leeuw t.ot dat Tall den roeier o.er, dan sal Barnat.o erg Dreede denkbeeldeu. In de.Kaap.
lDeII Diet uaa dat het Mpn den moolD kolonie koette bet .t.eenkolen"ervoer miuder
heeft trachten op te roeien, - veeleer dat dan hier te lande " dUll dat Wy alweer een lAD.
iD da bruiac:heDclen moom waar de 1IIeDICh· Idd
heid door wordt ....aA-voerd het llteede er in leidina t.ot grieven. De !!preker vertJie e

-~!lW echter niet hoe de BandVaZn werd gebouwd
~ ja om ~ te pan ..... de klippen uu materiaal datJ:' oaenwagen 1110est worden
m plute UIl er op YVbrjjaeld te wordell, en I' d
da, hei op den clgllJ' l"OOftUl ja geble ..en. u.npvoerd eli t de IIt.eenkoo tarieven er
le tchter die ..ergeliiJrinl lIlet eeD etroolll koloniale spoorwegen berekend worden VOOl'

jlliat ? Bew de w~ecleoia sic:h treinen die lilde... toch leeg naar de _!mat
Iieede voort ~ne richrinc, lIOO ala ac rivier teruakeenmd· dm blo.-"
naar -~t, of ja haar bew"";"", niet veel. ." Hits e &,>U !Jnen maar lell:, ~on po.

... _ litici SOOaIa de heer &mato onvel'llChill1i "oor
eer te v "ken met bet jrelij, dat !Dell .oor· tie o":r' "-I_--n der Zuid-A..frika&nache..I ID lIlOIIdiqen van riVlel'ell ale de ~ _w .
waar_t? l>ie ........ ja welJi,}ht de hOIfd: Bepublie. En waoneer de gouderts IJ nitce·

.. -,. pilt, treItIren die heereo weer naar elden en
vrug die d. geechiedk1inde traeht te beani- laten de Trana'alera met ledige p&4!n in denwoordim, en van lItID pogiDg hiertoe bo
oUuurliik in eell ertikal als dit geen apru.k rond IÏtten."
zlin. ~.c)O lIlen al in de geechie4em. op ~!!!!!!!!:!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
den :itroom kan "iJzen dien men vooruitsang
noemt, zoo au aantoont boe in 't bed"ingen der
IIioffelijke natuur reuzenscJtrcden voor'll'1l&l'illzijn
~. dan ontbreekt bet in haar toch waar·

, lijk niet aan eb en 'I'loed. Men vindt er heer·
dende natii'1I, WIer 06el'llChappjj bet gevolg

· UI van doorpanden yooruitgaog; maar lanet vó6r die vooruitgang ajjn eindpunt beeft be·
I reikt kan men reea. de kielllen van bet kwaad
· aan"'1iaendat op den dgllJ' IICbwruitgang en ver·
I derf !Doot brengen. Toon Bome bet Iwofd van
, een ~jk werd waa de kracbt die 't in den
beginne had groot gemaakt reeds lang aan bet

· venwakken.
" En UI het nu roeien \egen den stroom waar·
onder Paul Krqer's loopbun :ricb beeft ge.

• kenmerlct? In .. keren lUl UI bet dit. Hjj
t roeideop .n een _r IJI&tïaen stroom. tegen
'. den aCn>olll der Eugell!Chel of,i wil Illen, der
E1l."'Opeaehe '-cha'ring der negentiende eeg".
lIaar er zIJn strooming.>n en tegeDlltroomingen,
en ID Zuid·Abib UI er naast de Britacbe en
Europee.che ook ee~ A1rikaaDeO~ .trooming,
o ..er wier t-iaan en liracht velen ZIch ergeren,
&ODde1' dat iemand ae ontkent. Prof_'r
Bryee noemde preeident Kruger een IIl&nvlll
groote bepafdheid, en die dOOI' geen onder-
wija bedorven wall. .su B!ju er groote lD&lUIen
die bij onderwjja proficeenm sonder er bU te
'ijdell, en "Ill preIIldent K~r 18bet bekend
~ hU bet betreart de opvoeding niet er~
te hebben WUI' bet thane in .Un land met

J: aan ontbreekt: doeh lUike ,,:,,annen ~jjn
. President Krutrer begropt de Zlrid·

~lfrIibw.cbe ,-tanden door er in geleerd
n &II doorgrond te hebben ; of IIIi se even·

bearePen SOlI hebben onder opaichl van
en diede Ïaatuur door de leer _ken te verstik·

ken dat 's een Vt'IIaI die zioh niet Jut t-Dt·
~en en ook geen beaot"ooniing vereiacbt.
Mar dat bU se begrijpt, dat maakt zijn
krach, nit, en daardoor III bU de leeu" V'&D

Zuid· Afrika. '
MeD boort .teeds vlllr'lIIUDenwerking tU8liChen

, Bntten en Afrikanen, en w.... liik, er UI reden
~ voor. zij YOnDen bier bet heel'1lChende en
t t-lhavende eIelIlent, en :lijn olllrinBd door
een volkamull& welker behandeling een moei·
I lUk ..rugwcuk ".1 JJv.t dit "!'UI.tuk binnen
~ Zuid·Afnka en door ZWd·AfrikIlaIlIcbe kracb·
ten aaoet wontell opgelolt, dat wordt Ï:"
theorie "li &lgellloon erkend_ Maar boe UI
het UI d.. praktuk' Zooln lIlen den rjjke·
faktor m"t andere woorden de on-AfrikaanlIche
kracb~ bier niet te handbaV'en ~ Heeft
de eeair IIWI dit> 10, Itracbl met pl'COlident
Kruger gelijkstond cu di<.-daan-.w zun ''OOr·
beeiélen pnoeg te g.>ven, - schoen de 1lC~1
bezoeIIt hebbende lUet door haar dampkring
bevangen "U Olet In weerwil yall ",un "erwr'
deehDg vau dien ruklIfaktor de Afrikaner
~troOlIW18' verla&4!n om neh, tot ochade en
acbande ..oor heaurelven. In de Briieche te
erp6n ~ De AIrikan"r stroOlIlIDg heeft haar

proDg III bet land. ea iD een vo~ dat weet

~

ver Illinderen te beerschen eu neb m,et all-
ken le v~en. Vandat laatste li dat

~ van preaillent Kruger dat bem tot den
reeu .. - van bet _iJloen maakt een sprek~nd
bewUa- Aan bem ligt bet ruet ZOO de beide
stammen &icb Dlet \'ereewgeu, !DUI' wel aan
hen die deels door verteerde ~en, deels
door verkeerde'begeecten, det!la door elpDwaan
bier een tweedrsdti handhaven dio Ileobts.op
verderf kan uitloopen. Mocht Zuid·Abika
den lD&Il vourtUreIJIOO die ~t ~ leenn·
gen till begeerten cn verwaandh"id ~.
nen en voor de beid.. etroOlIlIDlrln de ééne
ID de plub! kan stellen die ZICh llIIAr de
heerschappu eu bet beil der kolol11llten voort·
lJeweegt

[lIrOUO!C1ltl!l. ]

r....rbarg
A.li_1 Noord
Kaap.tlld

Kup.tad

Do

MONTAGU.
( Vali '-M Corrc.pmukJlI,)

18 Juni, 1896.
Wij hebban een rechte gezegende jaargetU.; na

de jaren Vlll droogte en lege PrHzon ooaer pro-
dnkten kunnen wij, O~ nn "crbljiden 10 pracb·
tige regens. Terwiil ik .!riet ilChrUf retJent het dat
bet zoo k1..ttert" en dM ill al vao hedeu och tend
om leven uur aan in een boeg; ook de prijzen
VIlO onze prOdukten zun tlulm zeer bemoedigend.
Hi<llrwordt :r.oetachtlg muacadel verkocht voor
£12 per lener, jeropieo voor £17- en brande-
"un voor .£26. Er il ook al meer ~~ereerd
zoo ala ik boor, ~ de boeren bebbeD vIJus al·
181uitverkoeht.

onze hoofdonderwiizer de beer En~ is &I
geheel hemeld, soodat hU &Un w6I'kza&mheden
weer beeft aanvaard. De in~pekteur vau ouder·
wijs heeft bijna drie lIl&IUlden binnen een JWlI'
ome publieke IOhool w~r bezocht, doch troh dit
all.. alin bijna al de kinderen bun .tandavda
doorgekomen. Nu moeteu wp naglien _t van
~t el"lIlentary en achool blIher zal worden ;
jammer dat er vel'Wiueling vao twee onder·
w!ise_n moet plaats hebban, daar de onder·
wtizerea YaD de lrindergartendepartelllent ani
het laatste kwartaal heeft verlaten, en ook die
van ~tandaard vier haar nuttijr werk opgegenn
beeft.

LaalMte Zondag heeft de. H. Geyer de dieu·
.hJD W.J.:U' genolllen, daar OOJ1eleel'1lal' da. Truter
ni..t wel genoeg W&8 te preeken.

iMYA
OFFICIEELE KENNISGEVINGEN

Een tolboom >al opgericbt wonlon aan rle !lOBt·
"j<U! Vllll ril' 0lU11tao!<T'hierbrug. in de afrleeling
Cl wnhal«: lOU ook een op de V Iptoriabrua tUlfo
""hen ltot~rt8on en MweUendam, in (le aflleeliDi
Robert"ou.

Met Intl~lekl~ bc.om..t verklaanl l.. de plaatli
Hamm. 'uri... ~'ort Ileaufort. ,niét langer mp-t rood·
..·"ter t~"met IR de "lAat!! KliPl!8-t, Some.roet OoIIt:
en .je locatie llaJ~falt~ in Hcntebel i. ontl!met
verklaard ""'.1 lo "gzlCllle. '
liet 11C'( van ,!en ....natent· tBag .. traat le faungt!

zal ol' I J uti gt.'Opelltlwortlen. ,
Tot p!>IIUitreiker on bet di.trilr.t Albert 18 a&llJ;e-

swld J. J. W, Muller.
I'rovi,uoDeCI ill de laeer Frallk W. Robertli a"

consul van de Vereenigde Stat.en van Noord·
Amenka erkend.
Tot maguljnmeester 'fan bet private krultblll.l

.... u JOtIling .It Co. te Kenh&rdt l~ unbooesteld G.
W, Joehng.

Een te.legrsafkan toor is geopend te Herman ta·
I'lctenUooleill. Cal",lon, en ren te Mount Fletcher,
Orik wala.nd Oosl.

VERBANDLIJSTEN.
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WEER .. DE VOLKSBODE."

.dali CU" Eddtur ca" De ZlIitJ,c1/rikatJ" QI

0... Lwul.
Mijnheer -0;, toon waarop he heeren Town·

ahe~ Taylor en Suaahall mijn Vt'IIaII. ns ~ob
ecziptl. op De }""ll".butk oolangw 10 OM LaRd
'Vencheaen, beantwoord hebben, doet mij byoa
~t de ",volgtrekking kOlDeo, dat die been!n
&ic:haan deze vraag yat geërgerd hebben. ,aet
&00 IDUapUteo indien zulks he, geval iB. Maar
wie heeft er nu de eehllid van '( Ik antwoord
bealiat : de editeur .an De Voll;,bode, IOOwel
ala de.beereD T., T. en S.

Ruim a.oderhalf maand geleden heb ik de
heenn 1'., 1'. en S. over dae zaak privaai se-
echreven, doch zij bebben van lDiJO priV&ien
brief hoegenaamd geen notitie plIQID8Il. Ver·
der, er ja reeda meer dan een mli&od TerloopeD,
dat een ander int.eeIl:eOalU' ook van 8terklltroom
&aD den editeur van De l'olhbode een brief
over deseMde zaak gericht beeft, eo ook zijn
achrii ..en werd met een plechtig stiliwij&en be-
ut woord. Genoemde twee partijen hadden dua
de IiOhoonwte gelqenh",id um moeite te beeparen
en ~IOk ellr'rnl& ook '" voorkomen, doch aU
1'8mwnden nu die &aUti bijtijds geDruik te
malc8ll

Waarom de vooruitbetaalde inteekenlD~el·
den ruet dadelijk ~&Onden kunnen wor·
den III Ieta dat ik ook niet JIOed ventaan kau,D..t de eigenaan 'VaD D~ VoIlub«U .. lul oog
t<)11 rucmaHá der non·besaJon!XIll ()Nt;/on,teJfjlc
galrag ltebben be.cIwld4gá," ill e~voadig géen
antwOord ol' mijn~. Hienloor 'IrinIh
ec:hwr ~Qeerd dat ik de ei.genu.n of de
~en "f'III De lTolk,b0d4 1'1w JOOdaDig ~
&Ou hebbeR beachnldicd. Dit ontken ik ten
eenewnale. Ik heb enkel een 1'1"u8 gedaan,
&OUdermijDe opwio daarover in belt mioat uit te
.prekeu.

Ten alo&te dank ik de hewen T., T' &: S. voor
d. moei~ ,enomen om ons te 'fer&elteAn Jla'
uiibe.aoc .. 104 ~ laGlMe jartAU<f1" za! ndaaa
worden, Ot.choon wy nOi nie~ weten ollwu
over _jaar of oyer 1_ JVIID pscbieden aal.

Ik n0811l mu de u we, •
N00 U\lK·r.

Sterk&lroolll, 15 Jwli, 18\16.

DE PlKETBEBG801IE SPOORWEG.

Pikeiberi, 8 JWIi, 18~.
_jrt .. dat ~tear CWt tUn ZuMl-Aj""""'" eer-

_ gA met '0114 LanJ..
HUnheer,-In uwe uitgave 'VaD 27 Hoi laatat·

leden zie ik een brief 't'&ll den heer B. P,
Malan OIllUent de verleDJina' 'VaD een spoor-
weg. Hei apijt mii te .aen dat de heer M&lan
'VOOr&ic:beJTen ill en niet voor bet publiek.
ali toch "Preen 'VILlI een ~r1engÏIli van Piket-
berg .• iation door PorterYille, ii dit ruei een
dWllllll geTOe1en~
0;, beer MalaD. &>OC' dat er veertig 't1'1JObi.

bare plaataeu SUn, die daardoor be'VOOrdeeld
worden' III dit niet een dw_ guerde? zal
OOH ~ 1'001 veerti& ellendip p1.. ~n
Mn uem kunnen aanleggen? Kunnen die
VeeriÏi pla&taen den ~in .voor tl8n jaar voor·
zien met produten' Dit kan ieder ventan·
dig man tvch begrU_pen dat het oo.mogelijk U.
De heer Malan III &eker onbekend mei het
<futrikt; laat ik bem eens ui~ 0IIII
diatrilrt te komeu bezoeken, dan al hU lI8lf
wuinden welke beboefte wv aan den trein
bebben. Hier .un niet veert" maar 400 Il 6QO
plu.taeo, die benadllOid lullen wurdeu ala '!-e
trein 'fall Piketberg-8~e ielDll8kt wordt In
p.taat. 'Van van Malmeebury •

Wat uupat de vruchtbUrbcid, hier zijn ruim
.ulke l,)_laatHn1voorzien van stroomen water,
ale in ponerrille. Maar laat men uu Demell
d....:lpbrenP Tan de TIIS'tia plaataen of 'ValI
de vijf honden! plaataen, dan zal men 'VILlI Hlf
oD<1erTinclen of de trein YaIl l1aImMbury of
VUl Pibtberg-eUliie moe~ verlengd woiden.
Porterville ia reeda vooruen en, wordt de lijn
van MaJmeebury naar Piketberg Vl'rlengd, dan
iB bet dubbel voor&ien, dan ia er peu puta
die meer dan twintig mul ,-an d~ 8t&ues ligt..
Dat iB toch genoeg voonien ~ Maar wanneer
un den wellllCll van den oo..r .Malau voldun
wordt dan bliiVeJl er plaalaln -di" uog bonden!
muien TlI.Il eenqrl ~UltW verwUden! lisueJl•
za! het dan biUiik weaen om een ..Je:n gedeelte
V'&D -.,:en distrik, auo"eel meer I.e bevoorrech·
ten ua bet grvo&ae gedeel"', dat woveul meer
bn opJe'l'ereu, ru " pheei IN berooven van
V'&D tJéDige markt? Wac plodu.ktell u.ug.a'.
Ulet deze lijn kwmen jaarlijb UUtlicb.m de t_
maal bondenldw.end madden graan vervoerd
wordeD, die ~Qlijk kaDDen ie11!\'eM w0r-
d-. Wol uOnmaal meer dalf te Ponerville,
CD_ova andere pro4ukten, --.la tat.k, !We.
tiel OD boonen. ~ Itlta V'&D wurde kali
bier altUd dricwaW zoo veel geie'wd woNen
ala te l'vrttlrvill'c, WGgellll d~ INVtc U11ii'l",>ekt.
lHIiId ¥iIOD bet d¥tlikt. Dan liggen hier oog
de llOQlpatlDl:n WMl dlliMmfi muddeP- ver-
....,lOOId wonleu OIll\lat er 8'"" lDárlrt t'OO1"
.. ~ il. ik ~ uiot dat bet ltli
4Mlia ... _tww" OOI
na na ~ t~ .~~L~~~ ...-- W'~r:~m..'jlïie Q"''' JI
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Uw dw. dienaar, I'

EEN OUDpn[ET1I&.GEN~

IETS OVER DEN HEER THOHPSO"
L.W.V., I
Uniondale, Il Juni, 1896. i'

.Jan dell Editeur'RIJ! (hu IAHil. ;
WUi'de heer,-Het 'VetOnt~ beb~

de &&IIIPl'Uk 't'&D den heer Thompeoll ter
dediarUIg V'&D den beer Rbodee ill uwe uiip
\"&II 23 Mei plaDJl. 0. heer ~[.i
~ bei cia, Rhoda niet pwet.en heeft, •
deo dar waarop J&IIlileOn de TlIUI.I .... · ".
W elII:eO ~nd beeft d. beer Thompeon om d
te be..apn of ait h~ met den heer Rbod~
aehteF dezelfde aonlijn ? Verder Agt hij
Rhod" bedoeling was de Brit.cbe belenpn
JohanneeblltJl te h.:hermen en wu J &D1et1011
in Johann_burg pkomllll daD hadden wij h~
in vrede gekregen *aarvoor wij reetU vijf jw
werkten. Nn vrug ik den heer TbomJl8?II,
konden dese ~ dan nie~ &Oden ,eechiedell
dan door een eimUnnig gewapende mach' ~
Venler zest e heer TbOm~n dat de ~
daden van den beer Rhod .. siJn "an veel meejr

dan hei lnrud dat bij gedaan heefl.
overste der dllivelen wae ook eenit

Heeft God hem venehoooll
omdat aoed wae? .Neen. We! dan ia
de heer ook niet te vonchoonen, teil
minne uiet voor ben, die nICht en gereeh\ighet
liefhebben. Voorwaar een schande voor een .
van onse wetgevina om 100 onbedaehtDaJu
II'prebn. MUn idée is.dat het einde van""
gOed begin beter beboort te wesel) daD het bIi-
gin. . 0;, beet Rhodes kOD wel de lItrateII "ah
Kaapatad met pd belegd en 18 ten slotte ~
bloed &!vlekt hebbea en dan in~ wij ~*
maar &aD aone goede da4en denken? 1

De beer 'l'hompeou heeft bii .. e 'l'eJ'lqeainir
te Uniondale .... : .. ik duk 7: aoere·dat
Hij mij yerkoaeli beeft om 'VOOru te staan" ii
een woord, dat mij re.pekt voor hem inboesei
de. Maar ala de heer Thompeon met de
Heere betrint, dan moet hU oot met den Hee
oindiKel1; anden ..allen aone goede werken i
delWilfdcin kuil all die van Riod.' wut cWt
echandelijk kOlllplo. ..... niet van aen B\le ....
U dankend Toor a. opDallle, heer editeUr,

V.rblijf Ik,
EEN TillEND VA."i

De Paarl gelieve over te nemen.
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Uw dw. 4ienaar;i
I No!B. M08HlBT.

.1 Cloodllluaal, Cah'iuia, 15 Juni: 1896.
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" DE 'UEKlI N. J. DU TOIT, v~edi~ den heer
Van Zijl tegen den aanval van "Pro Bono
l>ublioO." Hii zegt de kieael"ll"van dun bl,lllr
Van Zijl zijn allen tegen de prandziektewei.
-I '.
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'WROEBELEH in R~ODE8IA
'I --- ,,,
, ( &utef'- Telegrnm",if'.)

I
MEER VPSTANDliN. I.
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" Bul.4'1uyu, 17 Jl'!lL~Ken jdeuwe naturel·
t.DOpIIiand wUNt g'"lleld door -rechter Vint·
~l. t1JllllCheu Umtali en Saliibury. Makoni
JV,eld <lp \I Il. eeu T~~, tan opperhoof-
.,1 oDJ lot Opltand te rad. ViolJ' __
""en, de anderen. voor. Hut ptr;Q WY O·BeiJly'.
fee te n\ten, en een boodecJulp werd~_"0 UQ alle laaien om natu~l)nommlM&ria
ac;. .. de heele naturellenpoli(iá te ~n.a-s eli de politie kunnen niii~ van huil plek.
flitii8 man en een &eI\'IInpondtr &jjn w Umtali
., - bekomen. Nog twee blanJQJP wordeD re-
lMd .YIIIIIOOM ~ lijn 16 mijl van &liabwy,
ooi MD blanke ,n twee .zw. dienden te
'(1mfuIL Vin&ceni beeft 'geen ~:paarden eD _
penea cenoeit ~ kan :lOO~ op de been
bto~' ;.
i,l

;I' '0
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TREL"RIG. - ,
:,\-,

" ,f..:la .. den RtOOkkvr. _ de .1 ZtUd·.4.frikfl,(."''' fier-
eClIil/(t ma " OIWlAttJ." <

Fraaerburg,8 JIlni, 1896. ,
Waarde hoer,-Hiermede ;til lk te ven ...

geven hoe lWUl' wij het hebben onder de at-
heele brandziektewet en de on~heid
der inapeltteun. T_ maanden pleden ben ~
met l~ echapen nu mijn plaats KoppieafoQ.
lA!in vertrokken 'Weaellllde droogte, en de Gou"
af. Mijn echapen Walen te JDIIV om •
eerst te dippen. ze .!Inerven bij hOopen en 4.
boeren Ianrp den wes ""IQD mijn ellende en
bebben mU niet phioda. Toen ik in het d.
trik~ V'&D Priu .Álberllnvam, 1IDtmoette ik in·
-vekteur Luyt, die mij beette mijn ecbapen te
dippen, terwyl een JIleIIÏIte rond om den ~
dood ~n, en lODder dat de ~naar dcjr
plaats obJecteenle. Ik zoide dat ik fileD !wr.
r.as te dippen. doch wilde hU het doen, sóo atonli
hei hem 't'l'U, doch daIlnweai hij inat.aen voor dit
lICbade. DIt wiJd. hil niet, en &elide dat ik zelf
lDOeIIi dipp4w. ; dat ik potten mei lauw w_
moe.tgeimliken, Waar moeei ik tde not _
krUien? Na ik al miju ondoenJijkh"'" had
geopenburd. _e hij : o. Ikmoei.jo.sun UIl·
.. yen of jij bn of te niet," eo dit aIleá op een
banehen toon. Toen is hU lIUl PriIIII Alben.
Ieder oopnbtilr YeMl'1lOlli ik lIljjn dagvaarding.
Nu Iand~en. ill de 'Wetniet een ruiDaiie "an
den boe?
Ik ben nu 8 uur te pu.rd \"&II mijn plaate en

heb YaIl de 1200 nOl maar 300 en Jl8 gaan nor
gedorie dood.

Het al mij verbelJien lIlet '2ÓO UlUilI te ko-
,ntn. Ik ben er lIeW Y'&D dat had ik of de in·
'~IU' 18 gedipt er daa pen een meer V'&D
pleefd lOUhebben. Ho~. dat onze afjaTeP,
Il ter l!arte wUen PaD, fill dat iij het IJ.laafeche
juk IUU wegnemen, uoem ik IlIU.

De uwe,
J. J. VL'" DEB MERWE.

P.S.-D. P'atNOj g.~e over te nelDen.

MEER ONRUST. l-
j
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i

': J!
\i Bul.4w&¥v, IS JUNI.-Een ~t Olt TuiiIlouclt in dat de naturellen gebeiJiad ala couriers
9111 de, VJ.ctona kolonne te o;timoeiell teru,
~n Bedreven door de~i: in arooten
ptale tuaachen Gondikw" en 8- tRoDden. '
.J~·I jonpoa &egeD dat ef . daten po
fochten la ~lI8IIOhendu kolo~ en de lbta-
~le. zee kaJfen lijn gedoodf en de rat sijn
liaar de:heo'Velen p'f1ucht. ~
~ I t

AANDJilELEN.~T.
-- ~I~ (

tk "llCI'ellJobanJa_ .t ,(h., St·Ge(Jrf/6-
.raat, KGGJlIlad, ~I!/I "" (Jl~_
tagtMWc.)
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