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£EIIS~~~~~:8IlL Beput_t r~bJiete ,_
GEVRAAGD, AANBOU~EESTERS.

~Ci'paaJ, ~ £25() per jaar TENDERS worden c."evt"daCl'dvoor
en "!:ve,.WOlung; het oprichten vanbeen niel,wenV!~';'~nnCipaaI, Salaris £200 Tronk te Murraysburg.

Écir J&arQni . Bestek en teekening kunne\1 ge-
rate derwijzerea, Salaris zIen en verdere infol'matie verkIoe_
£180. per jaar. gen worden aan het kantoor ran
A:ppllcan~ moo.ten. 0p~ven of ondergeteekende, aan het Resident,~r:-t;! ondernoht In Hol. Magistraat& Kantoor te Murrays_

:'-~~"'~."..~-k __ .wur~~le~aan het kantoor van ,den
OU~~el<l8Oertifikaat,eD er en th-o~~. ~~.
volle lijst van onderwerpen, moeten Tenders gemerkt uT~.ndel"s voor de~
aan den ondergeteekende gezonden Murraysburgschen N ienwen Tronk
worden op of voor 30 Juni a.s. zuilen door den Kontroleur en

Werlu.aambeden te aanTBarden na Auditeur-Generaal ont,angen wor-
d. September vacantie. den tot op Donderdag, 2,; Juni,

N E. SMUTS VOO itter 1896 om twaalf Uur.
• I rZI • Tenderaar" moeten t wee VQI.

Aliwal ~oord, doende borgen leveren voor dt' uit-
8 Juru, 1896. voering van het kontraki vu die

borgen moeten den tender tL't"kenen.
BENOODIGD De laagste of eenige tt>IlJ('j' zal

• niet noodzakelijk aangenomen wor-
den.

D·E rrdergeteekellden behoorlijk ~ ge~ l11llen ~ rekening
rall boreagemelden boedel op . _.., ,.

VRIJDAG, 26 JUNI, AANST.;
PUBLIEK. VEBJ[OOPBN

Het a,wQ'eoaam «u gereifiijk WoonbuÏ8, .bevattende 10 groote kamers t;a.t
de n00dlgll hlllt{'nTertrekken, en 'VOOl'Zl*"rr VUl een Btandhftdende puf
ntcr. ;ft )t>gt'n In het b_este .gedeeJ~ \Tall. het Dorp DABI,I'NG, Z8eJ
ge~('hikt: voor t't'Il f:ogiesbUlS; er IS ook Vl'Oeger op het "Ïfendom eet
lI'IDHI!Hf·nd., hezigheld gedreven. .

Di' (·t,htlliwen zijn in goeden staat ran reparatie.

JUNI, A.S.,

80 1erB~'
10 l'ra&ie·
20 Pra.catige~· II'Wlli&:OCIlI~Il.
Vrienden; ,

TOIT en yOQJI:qt8
komen met oo',,,n:gellloe'ma
welk' .zij: WtA'6t~lt
V "8taat
delaarclen
zijti allen.
groote moeIte
het onderveld
Koeien zijn
geschikt voor

KOMT·

VERGEET DUS NIET VRIJDAG 28lUII Dl Ylll00PII6 BU TBlORI.
HY. amSON.8eoretari&

ExecuteUr Teetamentair.
De li ceren J. W. Moorreea Jr. t t»; A/sIGgers.

6. ó>rkr':(,Irl, Kaapstad, 19 Juni 1896.

un,QJlrge~lCellae zal doen verlroopen ter plaatse :_
(A) Een zeker deel of aandeel in dJ. Erfpachtplaats Ratelsboek.

gelegen in ........,..""'.Hexrivier, afdeelini Worooster, het geheel groot
6063 morgeq. "

(B) Zeker t - .....!!"~. inde ErfpachtplaatS ;~zeljacht, gelegen elsvcrens
groot ala I rest 2055 morgen. ~, . I

(0) Zeker half il) de Erfpachtplaa#S Baviaanskraal, gelegen als
beVOl'ens, . gehee] groot 1408 m~rg,n.

(D) Zekér half. . in de Erfpacf.t plaats, gedeelte van lot 1,).%,
gebeeten II .. Braak" gelegen In de afdeeling Robertsou, het geheelgroot 893 ,i

(il) Zeker stuk ~legen als boven.~aamd Zoutriverliberg, groot1144 moreD. }
(F) Zeker I Erf, gelegen ill het d~ .Montagu. ~

Deze bezitten groote ZaaiI~den en zijn wel geschikt voor
groot en .'ï:

Verder zal ................".. worden: 500 S'éllapen, 8 Beesten, 5 M "Mi~s,
.u1l\40'l'ClHU'U"I" agel;).s, Karren,. Ploo~q, Eggen, Boerderijgcreedschap

• -,I .,
' .~

Ii J. R. N. ROOS,
,. Eenig Kurator.

n, Afslager. HIER~fEDE wei-dt keunis "'0-
• I:).r: geven dat een \. ergadering

van A.andeelhc,!(im's zal plaats heb-
ben ru de Bankgebouwen, op
Woensdag, ie Juli. a.s., 's
morgens om lO uur', teu einde van
do Dil·('ct.eurcll H>r"Jag- ~OOl' llct
halfjaar eilldigl'lldt' ;~() 'J uni, 18%,
te ontvungt'll. c

Op la"t der DireC'tie,~
R. C. Li:\' RESES,

Ol-,ry)ERWIJZER met certifi-
kaat voor Publieke School,

Mistkraal, Humansdorp.
£100 en buis. Doe aanzoek voor

Juni 30.

H. S. GREAYES, ,I

voor den Hoofdiuspekteur.
Departement van Publieke werken,

Kal,ipstad, 3 Juni, 1890.
'--~--~~- " - ~- - -_ ---C. MARAIS,

Secretaris. Dokters Praktijk.tnm;gt'nng So. ;),"1 van 1896. J

Kaapscha Gouvernements Spoorwegen. AAN ONDERWIJZERS. L'EN zeer goede praktijk minder
~ dan honderd IllIjl vau Kaap-
stad. Ontvangst{'lJ 1.: 11/011 pl'!' jaar.
Keunis nm dt' Hollandsche taal
weIl!chelijk. Billijke \(JOI'waar'den.
A.ntwoord .• _\lc'dlcaJ" l' 11 B. G.
LENNOX tt ('0., Bt'jJef·kt, Ka.ap~ta.d.

------------------------
~;':e /{e verlaging van het In-Transitu Tilriefyoor In,ev06lYfe Mielie8. 't Hooggerechtshof) 'DEN geoertifioeerde Onderwijzer,

.III behooreode aan een Protes-
tantsch Kerkgt"nootschap, wordt
gevraagd voor de Publieke School
te Derde Heuvel, een half uur van
Montagu. Gehuwden of Ongehuw-
den kunnen aanzoek doen.

Salaris £90 per jaar en huis. Doe
aanzoek tot den 6den Juli bij .

J. D. KRIEL, .A. Zoon.
Voorz. Schoolcom.

IE RB [,/ wO,rdt ter algemoone informatie kennis. g:egeven dat van 1
J,!), tot ;,1 December, 1896, Ingevoerde Mielies gezonden naar
barley. Warrenton, Vrij burg, Jrlaribogo, of Mafeking

Ir'l1',,'f I JI~I.<Lrj,)aatsen in de T~D8Vaat of naar M:afe~ voor
tla bama en plaatsen ten noorden daarvan, onderworpen

Je Tandre.';ulaties op het in ,traMtu Tarief, tegen de volgende
peciale tlJueltjke prijzen zullen verv~rd worden:

Per : III) Ibs. rolgena het Tarief voor cfAlle andere Klassen ft inkleine
','ndir.il'O•

-....;. VRUC TB0OMEN,--If. A1I1C",,,;., en ABStraHseIle .~rte1l.

-~~--._----- --_
Gelegen in de 'fdeeling CAL V I N I A. Stellenbosch Distriktsbank (Beperkt).
In de zaak van WILUlf PErKt'6 SnO"A:IIpr

eiseher en JpHÁNNE~W1L~E,\I JACOIlCS

PAl'LSEN, verf&erder.
I Derde Heuvel.

Montagu, 17 Juni, 189tJ.Kaa.ruot&d. Port~. Grsha.uw
r- (.ua Pori A1f.red).

Kimhrrlt'.\" .. 4,6 3/5 312
Warrenton ... 4/10 3/9 3/6
Vrrburó; '" ').) , 4/4 4/1~ra·f1hogo ... 1 10 4/9 4/6
Mafeking '.. ti ~ 5/2 4/11

Dit Till'ief sluit in de invordering bij de Havens.

T. R. PRICE. Ageerend Dire.kt.ur-Generaal.
antoor ran den Direkteur-Generaal,

Kaapetad, 18 Juni, 18~6.

!
Op Zater~, 27 Juni, 1896,

(Bd.jhaYeD)
OOIt Londou.

3/9
4/1
•/8
5/1
5/6

STAATSGYMNASIUM.I
om 11 uui 's VOOnniddap.

L-_
Geleverd lraoqo trij IaIlt.U. Spoor.

WODIr.-AIl. boomen, die
afll'elleve,rd worden. ;

en Iwwlll'ijzingen 'V()flr <!,en MITS dezen geschiedt oproe •
ping van applioanten Voor

de betreldcing van een tweeden
DOCENT in de WISKUNDE aan
het Staatsgymna.sium te Pretoria.

Vere:ischten zijn :-Bewijs van
lidmaatschap eener Protestantsche
kerk, van good zedelijk gedrag,
kennis van de landstaal en van
beboorlijk afgelegde .A.cp.dOmbtche
Studie in de Wi!!k:ullde.

Salm-Ï8 £700 p. 8. Applicaties
Voor 1 Julie. k., met de vereischte
stukken aan het Departement van
Onderwijs in te zenden.

Verdere infonnaties bij

DB. N. MANSVELT,
Supt. van Onderwijs,
Voorz. vjh Curatorium.

Depl\rtem.ent v. Ondenvij.s,
Pretoria, 1Mei, 1896.

Zal Verlrocht 8&l1 den hoogsten
b'eder voor dan I H.ea,l<1eln M~~t van
Calvinia, in zijn als Commiaaaria
VIUI het Hoog, Stellenbosch, hl Juni, 189ti.H. Kassier.

------------~----
KENNISGEVING.

an Wijn..en Vrnchtenboo,en~ WIJ onderget~ekenden waa~:
schuwen mits dezen dat WIl

niet gedoogenzullen .andatumdezes
dat er gejacht wordt op eeuig soort
wild zonder onze toestemming, het-
zij met honden, geweren of an-
derszins op onze plaatsen R~enos-
terboachrug en Leeuwenvallt:ll, zul-
lende alle zoodanige overtreders zon-
der onderscheid naar wet vervolgd
worden.

De II YZEREN EEUW" paarden houweel
en Cultivator is de beste.

vel'koopen

VILLE,
Juni,1896,

TT'D,"· V.M••
den Insolventen Boedel van

DER MERWE.

kwadraat roeden. Op'vermeld Erf
een &&nt&.l jODge keurige Vrucht.

, daarvan nieuw) 1 VierpJu.ta Buggy,
·.l'W4I18pJ:8IJtf Kar, 1 Vierplaa.Ui Open Kar,

. 3 Smid8bIa-.~ 2 paar
i1llD:18l'D:lADI ...... _ .. _, 7 SchroevetJ, 1Zaagmachine, ]

1 Jot SpekeD, 1 lot Vellillgll,
Lang"RRIID1, .r BuigmachiDe,

2 stukklQl _hot Zillk,
Smidslq,Je'n, I Boonna.chine, I eet Sm~reed_
~n08llI,:n, 1 lot paarden aehoenen SpiJk8l'8, 1

2 Krampen, 6 h01lten Bokkies, 3
met booren, 3 RUpageD. ot H&nd.

notO ...." .. 'Il. 1 lot Hamen, 2 Knijptangen,
1 paar Kartuipn, en eeu

. gewoon zijn te gebruiken

1 VaArs en

14 Stoelen. (12 daarvan' Bentwood),
:""!"'--'" 3 Emmers. 1 Koffiemolen, 2

2 Waschtafels, 2 Kommen 'en
lStoeplJ>~k 1 zeren en eell houten enkele

................ 1 Meelkist, enz .. CDZ., enz., met
Vorken Lepels.

! 1896, want Bargains
'lft·m.ill&K worden.

.: H. H-U'DS, ) Gezamê1ltlijke
,"U'T""",,',,, W.. SMUTS. 5 Clll'atoren.

geri4mte i3 gehael van Staal
Kgn t-bruikt \'f'Orden met

[J of -; tanden.

E. J. GROBBELAAR.

IlIDicipaliteit JID lalmesblU'1.
LEENING VAN £4,500-0-0ISCHUTBERICRTEN.

AANGEHOUDEN iD bet Schut teKam.
danie over den l"el'OOrloofden tijd

en te worden verkocht op den ~ JIlIi, 1896
indien niet bevo!'eus ~IOIt.-

1. Een V1U\1 donkie Mertie recht.eroor
twee halfmaa.ntjee VI\U achter, linkeroor
aneetje var! ach ter omtrent [I jlld'en oud,
'2, Een ",&1. Merrie don kie, ~huroor

, stomp, h~lfmaan váD voor omtrent 3 jaren
oud.

3, Een vul Menie velll ongemerkt.
•. Een vaal Donkie linkeroor 8tomp

haJfmlWl van achter.

Get. F. J. J. BRAND,
Schutmeester .

17E NNI SG'E VING geschiedt
OD. hiermede overeenkomstig Art.
146 van Wet 4,j van 181;2 dat de
Municipale Ra.a.d van .Malmesbury
van plan is Sliappell te nomen om de
som van vier duizead vijf honderd
pond (£4,500 0 0) ~térling t€ lee-
nen ten einde zekere schuld te
likwideeren nog op het StadhuiB
vérscbuldigd, en voor het maken
van zeker ander werk.

Plannen en Specificaties en de
begrooting van zoodanige werken
liggen ter iu~age aan het ~antoor.
van dezen raad tot 0P 23 J uh, 1890

, Op last,
H. YER(TEI L,

~t<ldsklcrk .
Municipaal Kantoor,

llalmc:lhu!'Y, :211 .lliliJ, 1;":!1

"'_
Do~ eeUIP

hdboom nl-
gelur die de
1'IIStheld In het
werikt'Dig Diet

~k-;'
De "YZEREI BRVI" met 8 ... ft_ ~~b:'

" YZEREN EEUW" ,ereeDigda~eg en CDltlYator. Oppel'b&ljUW'8 ~uuw.,

Ku.patad,l

Opperbalju w.

.lfd&el~raadbntoor.
Calvinta.

tauden.

Sterk en

PorterriJI., 11
duurzaam.

a. .M.'R. .~ 1IIQj,,~,*.D.

WIJNGAARDMESSEN EN SCHAREN.

vel"~)pUlg zullen de Executeuren
ver1coopen.

400 1'Oed8b. op dese El'Y81l
w.sq~c~1rintfl!, en' eeD Kerk met 0rpJ,

.lIlá.Jrlrtlli.le1b en du. ita 11-* 0fJl.
dak.

WEGGELOOPEN
VAN dl' plaats Hooldraai, afdee-

ling .Malmcslil,ry in de maand
April, 1896, de \"u)gelldt· lOssen:
Ee-n gf"le, een zwarte rnvt e;~. k~l,
een zln~rtl>onlL', ('eli l·yUlJt.. ZIJ, die
wekn waal' Jc 0';1'5<:11 zi.il', worden
versoch t informati« tl' Zt'IJdl'll aan
ondergeteek-nua, JH: alk ledelijKe
enkosteu \'t'/'go~(klJ l.al.

LA..11HEln }L\8~UX,
Kliprtlg,

Pi k. OUjJUtt, }lalru,;t:ibul'Y.

.Malmesbury, Hl Juni, 1696.

AANG'8110UDEN in het Schd te
lrlatjeafoatein, over den veroorloof-

'.dez, iiic!o_e.n. te lt'Ol'de.ll verkocht op den 2'7
'J1Url, UI96,. irIdiea niet hevol'eDl ~108t.-
r, Eeu b1a.au"schi,mmel reun muil Ezel.

o~ oude lmi.halter meriten achijnt
bejaard. :. .

20·Een 'f'aal DiIftie muil &el, linkeroor
~ nnri streep OY.r de kam i sehuf-
pltk op de lf.voor de bm. swarte pootell,-~.tlri1~ll··""'''pea au d. beellfJl omtrenl ~ of6~~ .. ' .

<' -; Gwt. p, D. FRONT,&,o.=--.

llr·(}F:~1 vun ZW.A VEL van het merk van den WlNGERDTROS.

; ....

t;
(., ;

'!



BELANGRIJKE VENDUTIE.
De Ondergeteekende, behoorlijk gelast, z&1verkoopen

Op,nONDERDAG den 25sten dezer~a.s.,
EM VOLGENDBN DAG, ZOO 100DlG,

OM 10 UUR V.M.
e Het overblijvende grootste deel van des heeren

GOODMANS

BEZENDINGKOLOSSALE
\; \N

SUPERIEUR HUISRAAD
IN ENGELANDGEMAAKl

ENZ. ElfZ.
hl 1 men \ IIn plau "ti" eCIJJ- jlJ'( Il I' .n.!!, II Tl voor .Jo aune IIIIr;!. II 111l"'I(In Y vi huizeu, heeft de.., I 1 11 ) 1 111 11 \ ) r ue mou Il l'v

f!IU lt IJ I '.{W 1 I v In den II Lil d (Il lil uie stadI n 1)I1Z " ren to _'1.11 k
i I; 'n1:11 1\ ";1 I hl t Kaapscue publick een ans te
lH slor , 11. r,t II , tt 11 .. 111 11,'( Il

TI .1Y'll II)" lt> \1 j) 1.11 \ In
P't \ I ~ 1
H i V 1 Ul·~·ok;mde Kwalrteit van SlerllJken vormUISral..l ~;:,-

Pr achziz A_t:r~UT,::u.lrt
_--"'" a~grr13t)Ur1: Alles Engelsen Maaksel.!

.zie. lJ I III 1" Ilo
£. • I
IJ (I Il

0 2 I
0 o 2:1

I I f) ~ ~
II, f) I il (l

(l I 4 0 I I

" 2 lo 0 I
I) IJ ~ (I I
I) I I 0 (I

0 2 4 0 (

0 II (I ~ "0 2 II 0 6
0 ) 0 0 12
0 u 0 i
() i 0 I ~ "Il 2 I) U II ,
I I ~ " I)
I) 4 , (I
I - (I I I"

1 ~ /. d c

---------
8.'lupk1'u'"'rzette 1 I I \11) , lt If () t "utlJn

\ I r II t I ti I.! II til

~)t '1 )))LU' 111)lt '1 en Eik mhouten Eetkamerzetten. JU

'" I,
_J".n':) l 'J-J.c.:-n Eiko 1

\1
en Mahoniehouten Eotkamerzetten.

'- 1'1

Noten.iout m Zitkamerzetten III J' I I t Il Il, II II WCI k
Roz ''1,D I'Jl Z t1{1:ll.)rL:"t III

" , I I I ~ I II

\1 r I k
I I Ik I

Il_; , ..; 1, lil III rijk

F'raaie B 1f~tt~l I I

Not3:1.1) tt] 1 ra '3
Rook ki il -'~sr '"" 'n

r I

Eleg;PltJ )J, • 1'1) iten SC"lC)r3tpenmantels!\ 10 verschillend
t

I kl \
J'JC E ittaro.

'>L '.lllU:ptJcle 1

11,11 LoM\honle

S~hOlllmelstoelen, ID
I "'

.; .1..v ;:, cu C,"~d.E,,,onals
, I

I III IIlgele...:u ~oten.

Occaswnal Stoelen, III riJk Ma'ellaalIl

I

l\'I T Re rau. atlCtafcls Toiletsplegels m verschillende grootte
Brus~e:3che en Zanzibar TaplJten, Haardklee:ien en Matten

i I.! I rt 11 tJl,rlt'n

CAfATOI}U; A\N ;IET KANTOOR DER AFSLA&ERS.

la il \11aandag 22 Dezer,
dag der VerkoopIng.

tot op rden

----------
li, JONES & Co., Afslagers.

S16jdonderwij s. KOLONIALE WEESKAMER EN TRUST
MMTSCHAPPtJ,

1'0, 4, Kerkplem, Kaapstad.
p K BU~ 14

Tel6gru;jUcl 11ft Kabel Ádre.t II FIDEhITY

OPGERICHT 81 :M.llRT 1856.

I
I
I voem HET AD.MIlot'lSTREEREN
I VAN BOEDELS en EIgendommen,
ab Executeurs, Admlnlstrateun, Voogden,

I
I Cuntoren Iru~tee8 In InsolveBt.e Boede~,
en In zake huweilJk. kontrakten In8pek
leun ASSignees ~enten, Llkwlda.teun
van PublltlKe M&&lJ!cblCpp})en en FlTUl8.8

VOOR HEl INVORDEREN ""n VtJr
banden. W 1i8'~ en &Jldere &Chulde.

Kapitaal
Resen e Fonds

VOORHET VOOiSCHIETB Vil
GELD up Eerste Terbanden op V8.8t·
goed en an~eJle goedgekeurde Seeuii.
telten het Beleggen van Kaplta&1,
het ~oopen en Verkoopen van Vast.
en ander goed.

, d
I 7
o IJ

I 3t
u I)

" Ito 5

'" J .,

\ ,
lien ZI' )1(, n _t i

I", II >ef /. r,m /".

Druil" rEURO

B M AUDERNFJ (Fal.Pbridge, Ardense et1
Lawten Proke:reurs) V OORZ!TTIlL

Hlun BOLD'S, C 't VOl,

J C HOJ'ltItrrK, PAUL DI V"LJUI,
o M BUX,UD, J .A. RIYD

T\\'«I)II~n
I \ A'< ( Ol LEH

DOODBERICHT
PeI'801len ~nc hen &anteetellen ge

!teven vnendenj'1c hen te aomlDeeJ'en als
De Kolomlol. Weeeka.mer en Truat Haat
.chllll'lj

Iir De In80Lvente '!lak: ~ onder beheer
\ an den "ecf'elana voor WleDS ~ de
~blltaehrplj verantwoordelijk: sal SIJn
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\ \ I) P It )(f R \\ ~
De nn{t 1- lUI I 1- ~

WA\RBORH T.A.K:
.. OOR TrY. r (,AR \Nf.')EEREN van de

Eer! JKll cl Of'1"lchtheld en Getrou"held
van Personen In p091tleti Tl\n vertrou"en
leneu I.JLtllllll,., Tt\n l'en JaarhJksclte Rwmle

£I$i'f' De Po"~scn \'!Lil de Ma&tschapPIJ
lO rden er k!'nd door de Impemale, KolomaIe
TJ I .\" I I,ol'n V I1Jstaatitebe Reeeeringen
\1 Im( I Ille en .Á fdeelKlgsraden, 'Bulten
en Ilud~~ publtcke IBtellingen en Socie-

H, J WASSERFALL,
AANSPREKER, ENZ.

Doodkisten ZlJn liteeds ln Voorraad
8egrafen ::.sen aangenomen I

r H Hu" kO<'t~en
k kll I J I ell

H

Lan{<' Cl! 1dt K iil/iS ilr!

enren ontmoetec elkoen DUlIdag
\ u Im I irlt\gs voor het vernch-

, ~hcld

" STEYTLER, 8ecfttam
VFJRLORBjN

EJl':\ bl I (Frlt~(_h z"nrt m"t LAN DM ETER.
" lt t" IJ.., cr ti: n Tl h 'f' I " 'I

wo lt h rZlJU t a<lll del. l 11~lll ':l:

teekend8 A. J LUl\\, jK. N. TEUBES, B.A
rik Klapm I(~ ::'t. 48 BUiieD.gr&cht St., KaAp8t&cl.

MAILBRIEF.
DOOR 'DAT \\ t:.

Wat III de afploopen week de lI'utnoe<leren
bier bllL meest beeft bellig gehouden I~ lt ti<
dat nillt UI l..uid 4frib lIlaar In Europeesche
'II'1lterell geecbled rA bet ve1'~n der Dm,,,,,,,Hl CcJ.tJc DJlbU Ou_nt I wllltl;!" )ruU" II"
Ieden wateH ongdukken met stoombootea hier
mll&l' al UI rewoun MOOUTt dien tlld 18 er )AlVIl
lan!1 van JlIot veel ergen ,urllollletl dali hor
bréken HUl de schroef van CPu stoomboot
waardoor oponthoud veroorzaakt \\ ...rd Iha •
een boot vol Zuid Afnuau ... hu I'~le", vele
er 'all wollxlkood, lllllnl!ftClI louderen er h ,
onze stadsingenieur , erh".t er twee docht "
lJ J dill hU tot ,oltoollug barer (I")
ding naar }"ngllulild had i"z"l1 lel) na
gUII<leg mot man eu rullll! \ '''-gaan tIK
dUUIS aooveel gewoner dIU}\ I'O<,{' r «m nlt.t"!,
JIJK van hier naar Europa tll mak, u ook IJ' H

velen WBarVIUI men bet vertrek "lot z» Id. r
den naam de! hiertoe gcku.en I••ot te w e ten
maakte men sich on geruKt to. n het l r~k 1("
rucht hier 0[' I~ dC1.1f san k w un I ntu ... Il I)

werden tcr~t(llld liJsten der P""""f(llrM gtl'nl.1t
oeerd zoodat onzekerbei I onur. lit dit puut
~I'0edlg ton einde WM Belfje l'~tlCIU rt sn II

ten vcrt!lUt~don dien IIIL.. huu zJttllIg ,), tI~ t. ,
III ) R~) deden toen het ben ht kwam v.ui le I

plotAehllgctt lood <Jok" I een ijto )!uh ,t-o",<,
lUk VILU een lIH loedrjik parlome: l.iJ j (,dl I
Zu,,1 Afnka I" door tic ra IDI' I(utn'ff n ric jl L'
""g"'11I kwamen 'an overal

\ OOI een ramp kan w. g. ldon "lt
III t Rhode>!l3- verneem t ol,,, alM rne Il ..

het doel \ DJI Rhodes pWme ...
bc""Uen van M""hollallLlld do'
r-egeenng. In 8tl lid nu t
dool van Lo
dat deze cr

UWSCHOOL TE STEL-
JlJNB08CFk
t ovet de oplelding onzer
IIIeveu hebben we drle
twtkkeliug' aangegeven
de plautsscholen, in do
op U(lU' JOl Il eli in de

111j behoen
kcstscholen, eu wat

1110 "ordt>Q 18 de ouder-
onderwijs geg' ven wordt

moeten zich thans tot
de school cxarneus Le-
\, illon of met, ltUII de

ufhuugeu van
/' der inspekteurs, en die

icht hUD I1IPP II t te
qCI ~dwolm

heeft geen tl)11 iets
1\1a II het

moet echtelook gemaakt
l""IL!ell H)Or de hoogeltJ 1,llldoOIl\\kuLl
l!tgtl ople Idmg der kinderen van ouders
die zulks verlangen ell li \001 kunnen
be til I!' IJ 'unr deze hoogeie out wikk«,
llUg hehlu II \\ 'J 1'(11 paal landbouw-oot
rl'gul noodlg-lIlIlchtlllgen die t ijde lijk
dooi het Im.1 her purlement onder
'eten nd behoor en r4 worden. urndat het
I1Il,IIIl t algemeeu el door be\Oolti!cltl
"UI dl

De lantiholHHchool te StelllllrJO~(1J I~
een heg in 111 tit 'I' ituicht.iug, eli d,III'01D

SPIJt het "IlH (hl! ze niet meer
derskulIllli( van het ulk erlangt
)clelll"l het ";Ul ti II. I 1'>lIIiIlilcll hOt k 'l<!
baarder le Inlichting daar hut geen Hl
schil ma rkt of • ell I" )f~~"()1 \ OOI een klas
vau ) of ,I) "llld. Uien oplllel!t

liet geld 1)(-tee I tU ! nemen \ 111 I" OH

Ven I IIJI! hetze lt le \, lt ook het g'd II
d~1 II"lllllg~1I 1111 >rt ztjn Z)I) ook dl
!llIk rst en III d, Illli"eiIJ cnz
I

In het Il lieden \\ I~ g. tul dUI Ieer
[lngen nit t gl 'Ol t U 1ll~1I h()OIII; onze
boereu .llkllJjb 7.tg,.ren Jc lIllJI'OU\1
IRh,oI tu ~tt lJt:nl.ORc!t k"~1 !e \tt! ~[aar
I~d,ze Itl~(hlll.llgilig lIdiijk III dln IllJIl.I

I V III (llIel" die d. ,chooi on.!prstE'ullen
Illh hUllll!; wnen thU1R hou

:-'Ol1l1U1gell JIlZt r I' IrJellleut...l~
tllc li, Illldbull\\I'rl'l 'el\llcht

MacDonald her ft een
,liJk, III Ichtll1,,( I,IIJ ZIjne
n IIOOIdig. MUU' nten ont van-
!w wtlg J lal I~ hlj reeds
StelJt'nlto>lcb en gedurende
heeft hIJ met ouvermoe:
\001 bee Id'g' toegewijdheid
volbracht I'lof~8~OI Marais
1\ four met heru re \IIHllIl
hij noort HolllUd~ch had
III de I" ofessor III talen

Il VI!'t mde taal kan ,I~IJ-

IIIet duidelijk Of maakt
der outie talen her he

nieuweie onmogelljk }
Mackenzie las bet alu itiuzs
n1n~ nieu 1\ M he\ atte O'Jk

lUt I I III II hoek "P ,lid! I" IJR
rot de 0\ er tUlglO~ gf komt II

ht • nder W IJ~ dl ~'11I1(C (p
zaak 1" HIJ onthoudt zich

gt noegen I an dit onfeilbaar
neesmiddel LIIn te lx-velen

Ibe\TI~e~.l 18 'lal hl ( I"\t Il dt'1
lt! U ti 'Ol III 1-(('\ III gc

"at lat. n \\ IJ ons
UIe geleerde VIt'ClU.lt
Dt'ZI' aanmerking \ In

I .. n die llOg maal e~nt" aalf
ill llfld~ll lp ZUId A-fl Ik I heeft lInol gl'
brllht ell nil tH lall (le "m~t III ti Igil' dfOn
des IIIld8 "Ht kllllkt bIJ Il I Ib eclle
hd~ elilg'lTIg) ~(hot Illld-hf't hellch taf lf'
~ch(,tl:Jind-zdte \\ pI hd ,eweel kI,lar
tOI Il titl IcciJlli!hda8!lIlg IIl\Old, l-aal zIjne
101111' d~td dnch III ZUItI \flllea \'<cd
lllt>U u, IJ' arheld lilt: 1 I e~l" kt te hehalJ~e-
I.n \Vlj \llllen tien JJlUfe~H"1 lchtkr
llI"t tl hard aal1l allen Onhekend 111 Ulkl
onbeUlInd, (U II t hoplIt lievel dat hl;
nH I (Iii I tijJd \\ lJ"hl III z ti bekomen
H, uJt hJ Zich 'OOI o,prtul!,'lng 'atltaar
.. n heeft I~JJ 21 J lar ()lId('1 unt; .1001 pre
hlach! zooáls plOftHRltl MacDonald, dan
zal hiJ "e honden nn~ 'I \all OlcltUlgd
op een IIlldwell toon SpI eken

h. t Ilia! huodfl I~n
lIolld'll stu ling .1 lt t~ :-;tLiletll"I~~h ((I

te :-;Ollll"~t O(l~t \\ lid! 111tgcg~\ell \ 'UI
qe opl~1 IIllg \ til I" d)(eld]ge lalldLJou
Wt'l- Olel (le J 1l1"pce'Khe CX:p4IWIl
'woldt g'lkl\agd. dOlh 7.<.:doen llld~ urn
011' In ~t tat te Mt.llell on ,fhankellJk te
WUliiell I III dIe gcltt'IlI"11

De 1,llldllOlll\richool tt :-;ttllt nhosch ko~t
4~t Imd Otlge\eel ti 1'"' J 1alllJks
-$O1ll '''lit IU het ~tlarl~ d. I plof. ,,.Ollll

lelillllgllJ I~18ko~tt IJ

vau /lt hou IIell nilk ,

!..."h 1111'1 g-t! IJl
\ C IJBlUdel ti z,d

Een gelukkige keus
\\ IJ hebben Ille! zeel 'ef I gelloegt'n

\ I I ilom~n djat dl J \\ (, \ an Oordt
th 11I~ op tiet! ('dIU I all cl staf \ an ,lit "IlId,
ulIIgp~~111 If JoOl de rl illS' t.aIMChe I~g, e
11l1g om lie .It ch]t'\ ('Il (n Ultiele I,rollliell
van It1fOIIll\tJe In Il. Htad .1001 tl gaan
eli alle ~(nk"ell In let/llni! lIl!'t dp gt'
MchHd, nl" .'el rl U1~vall tt \I rzarnd( Il
rike zUlk heeft hale Hchatlu\\zljdp lil

,'''1 7.ull(n "~J III <Iltgevd ook d.. dlenHlen
,an dezIill hekwampIl en he proefde Il JOlll
l1all"l Illoettllll 1JI1~Sell Iloch "t gUlln~1l
hUil I III hUIte ,Ie?e uet! ekkmg \\ RaJ, (lur
mIlJ !lI eli h~kI\arnll lllan wklegen k()l!
lit !,!t( Il en .lJ. h~ru zekf I mllldel
\ PIIllO('11 nl~ 7.ti htw'l gen tlan ZIJ Ill'

Iq(t'I1\1oflldI¥' /" lIekklllg EUlIge
rua,llIder, gt1,ledell \\ "111 dl \ an Ourd!
a.lUg( Rt(·ltl IJ, hlhtOlltUri del 1ratlH\ aal
doe h dam hll tegen de lannllme \ an een
zoo nllntltten.1 wtlk "pzag en UI' ()ud~
hoorn w.;h ulet gemakkelIjk lil! de K mp-
~ta,1 lMa~ PI etorl,1 laat vel planten ,el koo~
bIJ II, hqtreHiklIlg' hew thallI! opgedl"lgt'tl
De fl Illsvaal kan gelukgl \\ en~cht worden
lOet \UIll' keqze ZIJ heeft ZI( h d .. diensten
I ol ~k t!1ti I .1IJ .. enen onvel !noeldenwel kei
VIlI.,en mIll) wet eell aall~~ho~n lOOI
I,efu(' \QOI gel'cluedpnl>\ fill \llenM ge
lee, tlheld en (lnd ..1\ lu,llng hem UItstekend
hpk vamen vpOJ dt taak hem opgedragen
M( t zoo It'en qnderzoeker aan he! werk kan
men zich .aUi de dl'-gehJkheld lan het ge-
dill" 0\ el tUl~d houden 'Ve hoven tiat
dl Van Oor,lt nog lan~ ge.spaal-U moge
hhJv( Il om d~t nuttig \Ierk te ,ol1toolen
:!ol let alleen de Trans\aal, mam geheel
ZUId :\fllkll l$IIl bV 1.1Jll wel k profiteel'cn

nlll! rt. d~ gCZll n Will tl('n en
'6;get !lIJk ?Ijn III nn~
m4-lt u lezl Illlllh!lIlg than~
wijakt \\oldt

1>1 kallj{hel.l lall 8omml~re
parlement~leden htwf! teugt'\ olgl· gdilil
da~ men aau eene \ emililerlllg-een Iadl-
kale veraDdellllg-1Il dez, II( h!lllg li!

gt4n d~uk, n TlJt nog ({j" \\ lUl de I,md
hOD\\ ~chool !e Htellenoo!lCh lfg, zonde I d
\ nl het 'Ictorla coll"ge ~n lUoest ze
h~!1r hetalen, \001' de karnol." door ham III
g'lblUlk genomen In het college gehou\\
Dllh had moo III \Cl band met de ~chool
l14 proefve1den "n de melkl'IIJ Het
vOOi'Rtel \11t.araan nu ged,lcbt wordt komt
hilltoP ned"1 de landhou w8chool zal hiJ
hl4 :college "Olden Illge]JJfd de natuur-
kundige klallRen zullen dOOI ue college
prgt· J<>IOI"en behartigd \, orden, ('n de
pliijf\ elden CD melku IJ zullen \\ OldE'n
()p~~ \ en Met andere \\ oorden, de
lal}llhouw 7J11bloo! theoletl!lCh behanueld
en de kosten met een paar honderd
pOUuen Rterhng' ,t<llllmdel ti \\ orden

l)elA' 'eranderlllg, meenen WIJ Id on,
ve~edlghaal De !jtul!en!en 'all (l~
laQt:1bouwRchool l>ehoelen daal ze kei niet
te l~ren hoe met eeu gl'llUf uf ploeg om
te :8".tan-deze dmgen l>ebooleo ze te
k~tmt'n \oor ze 111 de I!chool kOlllen-
m,lllr het lf' 'an het gl'Ootl'lte belang dat
hnqllé wnamemlllg'll\ennogeu8 ontwlk-
kel<f worden Een tllln wijngaArd en
mefkl'rlJ ZIJU onafscheIdelijk van een
landbouwschool. Het 18 III et genoeg
dat de IeerImgen hun vel'l!tand ontwlk-
kel~ll ze moeten ook hunne oogen leeren
gebruiken Yerbetermgen kUMM alleen
ge~nkt \\or(len mdlen men een oog
hoof. VOOI de tekol tkomlugeu van het
lJee®lude

Dan zIJn daar de kosten van het I'elzen
Van tiJd t<lt tiJd maken de studenten met
hun lll"Ofe~r eeD Uitstapje naar het eeDe
of aquere dlstrikt om lets belaDgrlJks te
gaan ,beZien Deze rt'I!!J88 be8chon~en
wij t~n het 8'l'Ootste nut en Zeer ongaarne
zondEin we zien dat eene verandenng
hie~ gemaakt zal worden

natuurkundige k1aaeen zijn thall8
QU.~LCU'!·~ebekwe~ leidlllg van dr MAR.

dat et goed werk gedaan wordt

De liofbetooUep

f ~ I~tt,;l t {>f

nllt:ni Ijlt it:
Z Jl

Municipal11feit voor Somerset West
Strand

De Ilgeellnig heeft tlan besloten Somer
Bet Wellt Htlit-nd een mnnlClpahtelt te
ge,ell •• laal d~> InWOueJ'lj en belmgheo
benden niet uH elgell he\\ egmg zoo 'el
konden kpme~ Eene mUlllclpale belas-
tlllg I reezende zagen ZIJ hevel hunne hlu-
zen leulg s~n dan gezondheltiSIDaat_
I egelen t~ neQlen

l\faar nu wijn el too he810teu beeft een
mUlllclpahtel~ te 8tIChten moeten de
bUltgenge\\one om"tandlglu~d('n vau het
AtI'8HlI Ulet UI~ het oog vellolen WOl den
~aast tie glOntielgenaaJ'lj Ih~ slechl8 een
klem deel tier! ue'oIklllg Illtmaken, heeft
wen de dUizenden wale)tlI8, tile slech!s
loorde€! ~ullen trokken \an de DIl'U\\e
mUOIcJpalttelt, en LiJna llletl! in de
pubheke kas zullen brengen Yoorzle-
mng behoort te wordeD, dat deze
gekleurde lllet al de macht biJ
d' ~temhUII worde WaaI el
"pl'tWlle von dien aard
ZIJ li, 18 meer dan hlUIJk dat spe-
ciale gemaald zullen wonlen
Z'lQ !"len het VO()l leden der
lJJ.1l.~~.paHtelt kunnen velhoogen?
Deze zaak WIJ 18 de aandacht der
betrokken waard.

'fr\\( rpe
te 'er..-~%"t J Ik
"aardig gP" < .t
\ errul}den al", t:
~tJooru t.)4, r:

t"kt te hti t"
a.lldert: 8ptt.:Ul:1 t

r""bteu t, 1.:. i

namt! politie
De ZaAk 'an Rhodes wordt lha,,, 111 de

Kaapstad door oon parlementair cornllt m"t
groote be-roegdhmd hehandcld co dit h~ft
onder a.nderen kolonel Rhode. dil "I' "eg
uaar ZUD broeder I. -roor zwh Ootboden ID
getuigelU8 af te leggen maar IJlen t" 11{ .. 1t (f
hU komen zal In de wetgmende ' ..rgadenng
18 ZIJ be1Iprok.n naar lUlltleltllllg 'an ""n 'oor
stel omtrent de ka:terne. !llLn De Beer. gron
den te Klmherlev tn dlo kaJOcrne. wonell de
naturellen dle aan mqnarbeld gebeZIgd worden
en ZII hebben htlt er good maar eell deel "an
het publiek te Kunberlf!)- ...mkehefl! dranlner
koopel'll eethuishouder8 -18 er altIJd t~()n
geweeat omdat 'U er de naturellenklandtale
door IIUJlten ~u had men de zaak op een
akkoord gegomd door tien o\'Creenkomst dat De
Beer 8 zun goederen ID de kazernes met goed
kooper van de band zoa zettA!n dan ZIJ III de
stad 'II'1lren en ze ulLde stad zelf zou koopen
en daar nu mededmgrng tUN<chen Klmb,-rle)
l!<:he,"wkeli"l"11 maakt dat de maatfiChapp i di SPO R T
door haar geWilde goederen \ oor lager prllzeu dan
de loopende bekomt maakt ZIIeen >nl &anZIUl
lUke >lOm 8 J~ waar nooit rekenmg \!lJI ~(lrdt
gedaan maar die heet gebruIkt te worden ten
openbaren nntte Die oom zei de heer Ha\
de zaak t.er sprake bragt, kOIl Eetlr wel Toor
-roor omkooperu gebezigd worden maar d.'I&rDe
Beers Inderdaad veel \OOr het puhbek doet
-rond dIt zeUs bU .terke belttruder!! ~n df!n
h ... r Rhode!! geen blJ-raJ. en het ergste dat ge
zegd werd W&8 dat het lllet kwaad wu zvu IL~

men Jaarlijk een rekenmg het voorleggen
Onder hetgeen Terder In bet parlement ~oot Da H£>i'E, \\ ILt)~ 1\£1"'.' .111. I

nel li te melden dat In den we~-renden:"&ad cnerrv l';vrul) " r f wu .tu."," ",u ,
de It'1Jd over de Vel"DWlderlllg der heQren Ii,,,,e,=-middel .. , r h...",r <~rk"" ih I er, h •

rechten DOR' VTU fel 18 -roortgezet schoon de Ik....alen ....n Ic k""l b<Jl-t el wngelJ r k )
tegeDltlDdera vooruH wiaien dat .IlJ ruet WIll alle a.potheken tegen 10 3d per tIeich)e &g\'D '~l:I-
11811 lIOZIden, til ~n dteIO Ttrldur40Q mt' a~ M&Urew" Co.-Advt,

'"

&

er t~n ~l .t tt"'
had lAt< I mak
de geltl!'~r h,
gHat dat h ieL!
en bracht I" t na.
IXl\ en op z II,
geklonken ...., I
men den ~I Ut, J
Illaa.kt "ar~1 1< ...
ong metlr -uwlt
dag dre de ~ r t
t(:n lat dDl;

KERB
aet Kt /,/

J -runter \ all
aem~lJt~ aldaAr
Tan e"n 'aBt. n
held ..a.n stemrn

TE 1ft l' \ (I

Met dank erk
lOm ~ £5 ..-
'l'llUle.n en _
It.raat, 24 bot~l
TID~mnebtllil
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IENGD NIEUWS TELEGRAMMEN
OVERZEESCH.

Z -A, REPUBLIEK en BRITSCHE
REGEERING

'flen ~, ~p ..bl '''' ,I :to J , (J",.
LtHI?£~ 19 JIn", - (Re .. le,) - Dr Leyds

heeft \&11 gen6l'Ml GGPdenough een telegram
gezonden waarIn hU sterk aandn~ op de
~ervolging der heeren RhodeA, BOlt en Hams
en "ljn SIIIli.ri te kennen geeft 0' er de "ertra-
ging van het ondersoek naar de medephehtlg
heid der Gecharterde III hetzelfde telegram
drlngt hU ook ll&lI op de IlIgeheeIe overdJ"IICht
van het gebied der Gecharterdo aan r"ka
bestnur

0,,/ • 'le lJ 30 r nl

Loxr ~, ttl Jl ~I - /{',,/er-) - De TIJM,
.egt 0 utrent het laatste telegram vaD dr
1..0\ Is lar den n<lnllntstrateur ""'n do Kaapstad
l11t le rel{ er 19 aich In de Mak der beeren
I{bode. Belt er Hama seer dour do recht..ge
I....rvle raadslieden der kroon ~I laten leiden
die du getulgenll!tlen ern8ttg nagTlllll De T""6'

mer 0\ er den toon van dr Leyds UlbD
dat de regoormg ten einde toe

III een gees~ ''lUl
tog Jege08 alle

MAD Hl \RKAR EN 1I100RD-AFRIKA

3 JO r

L srt" I JDI -(R,(/", )-DeFrnneche
kamer nu afge, IUU'dlgden beeft het wetllont-
werp wt annexarre van MadaglLIIkn.rmachttgeu
de aangenomen

Kllptclll Mahon" troepen hebben Kedden een
plaau drie vierde 'an don weg 'an Wady Halfa
naar Dong L~ bel eikt

De heer M"llDe de F rnnsche premier (fllf heden
een onderhou I Mn Ien heer 'an Boeechoeen
TmIlA\ aalsehen onder oeerotand 'an 8Wt die
de ""tillfadie 'an 'IInll regeerlIlg to kennen gaf
met de snelle ontwikkeling van vnendachappe
Illke betrekkingen met Frankruk

KAAPKOLONIE.
AANGESCHOTEN EEND.

PIE rZUH1H I~ Jn'! -(Reutu )-Het
geslmn le stoom"cllIp ~ «IJ ~ ct r, werd
del" mdtlag geil ht en n..v de ankerplaats
gahrach t loor twee _Icrke .IQcpbovtcn

Z -A REPUBLIEK.
PLEIZIERMAKERS en RUNDER-

PEST

J IV~"PIlRti IJ SI-(R, tp )-Een
hedenavond Johannesburg

met een beelen troop der vroegere
onDIng. gcn:U1genen dlO naar hnn land

gaan OlDna die IlUIlIge t Iden vakantie en rust
te ge ICten Under ben zlIn de heer me\70UW
er mL'II!Hammond de heer en mevrouw Huil
de heer cr meH uw '" H Joel de beer en

cs I beer ..n menouw Leo
dOl hAer en meuoUW Strange
19 Oppenb"lmer Mosenthal en

te KlerkeJorp heeft

HERVORMERS EN EEN
BRAND

J , -(R"t( }-\an de
Zatenlaga"l"ond per spoclalen
"erd met geestdnft afscheid

n wa.. \ ol ,nenden en
Igden den treUl toom h[J

~tr::Lat
h" ander" door een Ch ne08 bewoond
brnndweer .Inagde er n te 'oorkomen dat de
brand naar andere hUizen ovenloeg

EEN SPOORWEG-ONGELUK.

B, If I< r' JJ, - (Rp ,If ) - Op de
z II)n I el' le Lrelll Zaterdag' an ue rall. LU de
JU tel::.cl", die de Inn bl de Wood8tock
n Jn oergaan hadden de meuwe ballast op de
rechterziJde 'an cle rall. weggeschopt met bet
g."olg d I d~ rall. wegMChovon on de lokomo-
!Id een "lO! I ulto!n den permanenten weg hep
(,elukklg werd er geen schade ungeneht
maar wn.. de rall hIJ de .telle bank weggellCho
, en e It...d de trelD de nub daar verlaten
dan ~ou TIIetl!hem gered hebben van een WIMe
.~mlCtlglllg ID de Kup \ allel. BmDen twee
uur lad ..t er hulp 'l"an AH>Ca opgedaagd wu,
word het 'erToer hen-at

Vnjstaatsche Volksraad.
[R"",r I"J,,!/ /I nl )

RIOF-MP STEIS ZO Jl SI -De raad heeft de
t we~-de lennl! aanienoDlen \!ln de wet die het
derartement der dounne ol1f&ven van Uitvoer
WI laten doen door den Dltvoerder tot het
Illzenden ...an maandelukllChe opga,en te dWIn
iren

AANDEELENltARKT
(I I I ek h-Ufn Johan JanuH ti; CO SI Georg~

,ImIJI Kllap.w.d makelaa,., en alq,~
'Imle I)

)1 Ian la!: 22 Jun 1A96

KERK EN SCHOOL.

~Inrkt onlt"regehl
GOUD~A SDEEL.E"

\f cnr htates 02. o.i Alexandra Estate I •
I \ llUlln h 6<1 Santje .. 81. 6<1 Balmora18 6'!I>i.

Ik I m "Ii h Id Ik Dan.... 2.. Bnftet.doorn 7fA'
Br tI" Afr ca j • -Id. Hl nkpoortl! 8 Barnate
HQ k ~.... Cornucoll& 2. 3d CPowlldate.! lovet!t-
Ineot Ik, (on!!01 dated Goil Fields 2 28, Clyde&-
lale C Il erv 3'., Drick0Pl61 (DiamoDd) ss, Dc &ers
li jl) I • 6d East I",nJ 1609 East coal .It Gold 200,
~ a.ct Anglia" n. ~J Florida 328 9d 0eidenhDl8
t:.tate Ijl'" Oellenhu. Ma n 228, (}lDsberg 438
~lOr Ion li. :\Ol Jumpe ... 1508 Job&Dnesburg Tram
19. Johanne.burg EstAte ;JOS, Krugbta lOOs,Dp-
f I te n. :Hs, LMglaagtc Block !)eep 4Is, Lang
I....~te Royal lo koope..., Mllln Reef 34s, May
C<i>nsolidAtoclsa. 3d Meyer.lt Cbarltons ISOs, Mod-
lorfontelD 16-. 601 Melroeux M net! 28 .. Molyneux
"eot 12. od Midaa K8tare 66a. Middle ..1el 2os,
... ~I 7~s, Orion 35s Paarl Central 31s, Pri~
111.. RaDdlontem Slit!, RoblJlllODDwnond 35e od
lWmolBl S. 6d Boodepoort Heidelberg 4011 od
Roodepoort tintte<! Ma.in. 1178 &CJ .Rand Oolliery
:U. od. !'teyn Eotate 4~ Sallllbnry 8&, Sheba
I~.. \ ulcan. 9. 9d VogeiatruisfontelD 6e 6d Vagel
.tru. t n!!Olida",,1 Deep 4&0 6d Worcester 87s
Wvll utef lW. W.,.tlelgh lOl Gd Yoro lite 6d'

AliDDE AAlfDEELL'I
Argu. Company 2 • 6d ..£r" ~oe 11>10.

Colool&ll"lFC21s, I;OrnmerclAl Fll~ Me 6d Equitable
"ire £.'>3 EqUitable Manne 221 od, OIl&l'liAD AMU
T'IlIl,,~ 163a, Colonial Orphan Chamber .1316,
" A. AMociat!on .216 oen. Eat. at orphan
Chamber .160 ti A Milling 3l1li od, 1'nIn8YUl6
"H5 Colonial 3i percent '118, Standard Buk
AM 0. llank of Africa "9 11, 6d, AfrIcaII
JljlnkiDg Corporation 9211 6d, P Eliabeth AlI8araAoe
128 6d Pert Elisabeth BoIItiIII s6a, GrlqnalaDd
W"", LOAn at Trust 221 6d Natal Buk A .,. Ja 6d,
Natal Buk B £li "sci BOIebImk J(aceb He otl.

JOIUNNJ:8BUBO
20 J~-<Per ~>-~ "p. LJdM.

s*t 3d, Áfric,ua os. 8d, Bome cou 101 ed,
Florid-. .... QIaIIIIrp 6ot, Bu4:M" Hf,

R \IUIE BLAS"E K!',DER!:S

61 "'u de ontvangst van de
a den heer J Jurgena, Elba

\"UI den h....r Le Roux St J_
j JOtt91. melk J Etierl.lII h~"
~n htUli ~ B"-trlat, JUa~

treeper Hollias
medal] e won.

Z.-A. REPUBLIEK. Hoe
De JlIlkult". l"anl7ll berat cell b.!t H'S

dat de .zuid Atnkaanecbo Republiek het \ oor
beeld van Amerika behoorde II.' te 'olgen ..n
wett~ maken tot .. enDIr UD o!lwen8chellJke
::mJgratltort'l" F.en artik~l ID de '-'mndwct lil

ud"tu!o d:.t het lrans,"Uhlche grondgebIed
~1)U1J8ta1\ 'oor lederoen dl. zich al' II <te wett en
elcpubbek onderwerpt geeh ~IJDlI "Ulens

geel) bozWa:u' wel eau artl el 10 de Londen
",he con .. ",tlc schoon b ) O'>kdit LMwaar met
onovor.komeltik acht ltaar wIe % jn In Amerika,
Wle ID de Zuid Urikaamche RepnbhelC 011

wellllOhelUlte tmmlgraou.n' Dat.. die dUI
1)ewdney DreweIl ZIJ Ite met hem "ymPath~
seeren en naar bem luisteren zIJn al de nu ~t
w:enscheluke betwete~ die zIch er >t eldon
:;:cr 1I'lI.IlI'd te Z~I dan de boeren 7. III ook

roerd genoeg laar maak daar eens een "ct
tegen Nllttige Imuugrantell • J I duN':ur< a
nen-wnnt An'l.ten bohoorc I ge",,.,ri It "I,r
dell --dIe er net komen 0 JJ cl -or I I cl , geld
te maken en daarUlL'1 ti vreden z, I '" dit!
personen die III betrekking.n werkz'""n ziln
wa.'lr' oor het land zelf n 'Ir met de reeh te
I:>den 'erstrekt en zel!~ wat Iaatstrren 'emdom

treft moet mer al8 alles wel zal g"., voor-
zlchttg til" 'olg"n. de ~ Il ",,/ I \\ I presl
dent Kruger f ..briekn I' erheid m ,un I IUd en
dat wilde men III VICtona maar het binnen
gelokte ambachunolk soh ,pte h"',ulI seodra
het met zoo lekker meer 10\en kon t. III het
hegiu en wu men het I le 1ran. ""I piel
Ziol vinden om zoo als thillig III 'Iet.orta
gese led t HpQOrwegen te laten nalliegge n uot
maar om het werkvolk leu mond open te
bouden Fabneknuverbeld kah-ln ZUId Afnka
wel degeluk aarden en tot hoogcn bloei gcra
kon maar DIet vo r men het natnreUelldo[U er
zoo onder heeft dnt het doet Wilt bun door de
kolonisten geboden wordt en daar lt! tbanM mm
der ka.na op dan het I>6npaar Jaar geleden kon
IJChUnen

":::"'1t.~~~;;j~.f:!r!De~:,.i.g~el!C~threveDU1tsrraak In de De Korte~ door de ol]: .. "" van 19 II m

plaau voor ''Vlj~;;- ecb~P. ~"liRial
overnemen dat o'er het L'en rechter nwaardlg
gedrag loop~ alM , oor 0 rze lezers bet he
langrllkate Het luidt aldus -

Om een algemeeue defiuitie van "a Ijredrag
te geven die III ieder ge,nl 'an t< opa,...lug zal
zIJn IS moeilIJk indien niet onmogeilIk Wil
moeten iedere zaak op hare eillen om.tandtg
heden beal_n Er I" tevens oe I duideljik
verschil tusachen handehnjran d e len rechter
onwaardtg EUn eli handelingen die "l1llg~odrag
daa1'!ltellen bjjvoorbeeld een rechter die dik
wUIa bIJ oon hotel bar ~%Ien wordt sonder rueer
doet leu het rechter! lkv unbt on w",,!\hg maar
dat IR nog met wangedrag Do 'raag die on.
ter bel!h88l1lg It!' oorgeleg<l I' echter met \ an
wangedrag tn het algemoon maar wel van ge
drag ID zun ambt als rechter De bundelingen
van den betrokken rechter kunnen w .Lelhg
D1~ ..i<.!.edkeuTen In aanschou lo' nemen le de
waardigbdtd do mafhankeljjkhei I e I et ge
wwht van het rechterhjke ambt Ziln " I , LI
oordeel dnt rechter De K rte dIe I~t I",h " rl ,k
'0 Jr oogelI heeft geh md en Dat cm ...chtel t~1
and re pertlOnen geld I loomt of loo I '" op
ZIch 7.elv~ goen I\fkeuren .... a.:I!\hg~ da ui 'lic.
hangt af 'an de olw<tandlghoclo Bd r ",k l-

I JOS of () 1\ ert!Chllhg ban lelon do<r I" !"tI( I ter
III dit opZicht 18 geheel leti< 'li den< A I ,.
mende dat rechter De Korte on Ier dtt I druk
\ erkoorde dat de 11" I Rand mmeo aandeden
ten zunen name Hl le boeken ar ~ek.1 I[ ~

Co 8LOnden eli opmerkende dal hel 0" let
gcbl~ken IJj d ..t er letl! .trafwanrd g I Ict trek
keD \all dell '11111801 'nn .£ J(~ ,>< rk mlt da, og
moet hll \ eronderstdd W rdel gc" ete t hel
hen dat h I op dat oogel! bh k roed. .t: 1 ,U I
\ erschillende bedrageu getr kkt I of t, u g
Mil de lirma EekBtem ~ () -cl "dIg "AA e
lat hIJ hoegenanmd goon l\:,'<:l>tI -UI I le hn la
te trekken Áallnemende d lt I I Ol Ier de
mdruk ,erkoorde dat Z 'u IIJO "'Uldeelen III

handen 'der firma tegel een "I l.t kon I "r
der gerealiseerd dali WlII! het Z II cht ee.."t
den heer Phllllp1! te 8prekel! f I" t é..temn g
der firma te krIJgen voor h Iden" L,,,,,I tr k ,\
t"'lJfelen of rechter De Korte g gr< ndc rL..:!"C

had om te kunnen denken dat le" ... I 0< t
gooccepteerd zou WArden Het gtl<lrng
rechter DIJ Korte door "er te gN\l 'tar JIJ
h:mneMbllrg om den hccr Phdl I" P n<'" I k I \ I II

d ",r er te "preken seh fl t aa to I N) IC d t \
h zelf t'llnfel k"",<tertl Heel t "k T. I
ILoder,e("St.and li menoch 1110 t c k, I bl I t 1

gednrglooneJl'an If"ld Cl leltrckk l Ic I

tirma door rechter De Korte z >( a.I. II 19c
Icgd III de .:lnk nIet I UI 0., .te n ng te
brengen ZI)r met de rLO(hte I kc wnardlghL d
Zulke daden dl" Icn 0 Tl len .,.,rl ..:! 00 I et
rechterluke aruLt Hl deze republiek hJ het Ik
te doen daleD Deze opmerklllgcn slan )( k P
de derde klacht ...ant zelf. I I h ..n w gUll I
de ultleggmll d)(jr rechter De Korte gege
dan nOli heeft h I UIlt Jan dell hoor Ptllilli' " I
lell doen .oorkomen aLwf h, Ir <ie u {,(<(ClII g
\ an zJln pitcht hem 0011 gu 18t had bew"
ZOO oon UItdrukklOg I. Iets lat dcr ",,-.hter met
I... taamt WIJ zJln wneden d Lt II het lwore
en toe8tll&l1 der apphlmtle de rt.'Chter Uleti<on
behoorlultH heeft gedaan daar dringende Ilpph
kati"" ....el bUlten kant )or lrel kill nen wordel
gehoord Maar het 18 ten Kterkste af te keu en
dat de rechter bJl eon latere gelelf'!I1held '\all

neer hll geld gaat IeeneD tegen zIJn crL-dlteur
zegt dat hIJ als rechter hem, oorh""n een gunst
heeft bewezen

In een vel"!!lag 'an de vemchtlIIgen, Il ,jen
eel"!!ten volksraad klaagt le I IJ. .. / er er
dat alle 1"1"ILgendoor den ra.-..d aan d .. I kmman
dnnt generaal WlenK departement he.prokt r
werd gedaan aan het ,erkoorde:ulre>! t rccl I
k"amen In Rustenburg klaagt men bitter Olll
dat men geen "POOn> eg heelt om botlre pro
dukten naar de Johan ne@burgt'Chc markt te
brengen TUB&r de rur derptl"t die trou wenK DIet
III de eIgenlIJke be... )( "de godeelter 'an bOlt
dlt!trikt boerschte boeft men er bedwong ,
I ntnl!l!Cben kan men nooJt ."k.rr lIJn dat nwt
dur groot Wild Uit het oorden Zich gedtlng
toont de pOilt op DICU" doer dlt goLracht l.al
ulthreken , erder 0' er de runderpe1!t n)g het
volgende

De heer D G du PIfl>'818Z"R.rtrllgg~ll'
dlstnkt R1l8tenburg '" cr III ge.langt! ,I[ Ic
regeenng machtJgmg te krIJgen om ~ kl bur;;ers
op te roepen ten emde ')Qr le Wilker Zwart
ruggeOtl HexnVler eli Elandsn' Ier telJen le
vel"!!prelding der '(lepe"t n.l. "!Lebtel dlOl.t te
doen De be" aJringslJln loopt "lO 'I eg] }o[ t
naar Marioo

Dc Ru8tcnllUrgsche IIoer dIU
stadsche firma een aanzlenllJku beste II ng lf
daan maar de VOOMiaaMe er bilge' oog I 1 ...1 lat
men met hem ID hot Hollandseh 1I1008tcon
pondeeren heeft geen antwoor<1 bekome maar
Il! later door een zw,er Afnwn!!Cbe firma g
holpen Goed meuw! 'oor firma. al. Dc \\ ""j
en (0

Het il f",kl4 Idee In.1 rhl I sch)Q} het be
g'ln8el goedkeurend om ah e~lgo goud tg" I ....,..
booger te beia.~ten acht de meu" ood, 'g..be
lastIDg te hoog en tO'e11' ongelukmnt g dmk
ken I In het (.IrMi-'luJ. ~ JuolU.ul wonlt
k"", teulektuur op ..cho<I allnbe, Ic ...
voor ona zouden \ oor du I'Chool)engu nieU<Ilt I
zamer achten dan nul "ral tenloktu II "Ulr
lUf1 ouder geworden helaas lieu rege" I t
hOlten Imn tot op de )'l.rcn h.llT Jcl te bl ~
wanneer men 81eehu met weemoed eie dlchtl~
gelen van Beetl!- hoe wtg a.ls de Jongen.kicl
nog om de echoudeM! glIJdt kan uuegg"

Te Potchef.troom zIJn ,olgen. bel I Wot""
IlJke blad door de :Sed Z A 'poorwcgm"Uil
ecbapPU tenders voor een .tatlon"gebouw

aangevraagd.~~~~~..,...~

I
!
i

IIWt het
voltooien
~ou w rden ••• ,,....·....~'Ift,,
de stilte u ij~rr""'~.M
vermoedde
18 (pmfClWlr
WWI do groote
kende Wat
en zeggen?

Onder de n....".".~'~An
men op de
Knge I W
I W Herold
en De 'o~ dl
A J L Ho
"ober de
der"'u_ dA,~.I.An,jftn

Malan
Mami" ,·",~r;H~...

deerde
De ,oofZltter !$I een hoofdstuk Uit den bjjbel

en ds ]I; eethlmg ieed een gebed
Prof Marais aakte daarna gewag 'IUI de

treurige omstand heden waaronder men 'orga-
derd WIUI Het land was gellChokt door de
drae' tge tljdtng V~1lhet vergaan \ an de LJ "II

1 d Cmllt l'it.eJlenbosch 'III het college had
eo I ander, erlies-j-den on' erwachten dood dien
middag van den ~r A 8 van Coller lid van
den rand en een die alt[Jd veel belang In

de I r1chtll1g stel e te betrenren In verband
met deze,.aak enunerde h!) er aan dat de
school gedurende et afgeloopen laar haar hoofd
een " sr trouwdel en geoefenden onderwjjser
h id erloren {lJn pl"\Lt. zal \\ orden inge
I men loor dr F }bnu. een oud studcut
\ an bet collego 1 \ ertrou wde dat het 001
lege JD de toek }UJi!t hloelen en groeien zou zoo-
aL! Il het' erledepe

DlIarn , las de r rZllter het mpport 'an chm
ra:.d l\feldlllg wordt 0 a gemaakt \ ln 00 le
\ erandem g III Illn staf \ a onderwlJzeno II de
publloke lOChooi ..De heer Jhxter bM eel he
trekklllg III de 40 A C school aangenomen en
z lu pla:lt. werd ~tJ\ uld door den heer J C
Pmw In 'ervoll«,.nl men een HebreeuwKChe
klas n verl~~ d rrj~ het oollege hebben , oor
zIellIng I. gemaak~ \ oor het h >uden \ an klassen
0\ er de ondurwe1ennoMtg \ oor het m In eertl
tilca.~tder nnn"rs telt

Prof Walker voorzitter) la.. toen het mp
lort \ III den Ke.".,lt Het getal der geregelde
ijtu lenten gedurendu liet JMr was " "aanan
li kl"".ell bo~C1~ het matneulatle h"woonden
, \I de 'I stude I teil "aren 4'1 \ an het ,"orige
)wU" Il I -lI meu" eamgen Deze getallen .IUlten
I et de Julllor IIlatr culatle kl:ut III Met hen
zou het getal I4 gow8Cst zIJn DM" RIen er
lu 8tudontell 1"1 de landbouw .rhool Het
mplort maakte ge\\"lLg \ nn de daden der 000
,til lenten en de al ,lA behoeft Zich 1ll

denlaa I I let ° e.ljhare zonen te ""hamen
Do I ~"r J LJI K rig" t"<iel,,k h of I d"r

!!Chool la. t e 1.'1 lUll rt Het getal op de
boeken fa. ~O (L-dUIC I.. hét Jaar
erLieten" le -<lj ooi I )Ch "er dCIl toege

I ,tel , "ertier lrme Jongens "erden m de
• I 001 Olg leid ",et hehulp an lell kerkel"and
1)e wt,lllg der eXilln" • aL. ander. uns getuig!
dat h t "crk 111 deze I!Ch)Ol gedann 'an het
be.t~ gehalte m<><ltZll'
0" [r IZCI en I,ert fikawn werden we. Uit

gereikt
B A (I de lette e ) klas ,\ -C R (,onm

G J du PI"""I" JP' no dor Rpuy (een;te
kil.!! certilika.at) (.; J :Sel (t"eede klas)
Hor In-Hall", dsi:he pr ,s (Marais gouden
medlll)e)

Kl .. B ~H il Hoogenhont U (, (ilbe
(eerste klOU!ocrtlflwt) J A L Hnbn en
Kilte M Tmdall !gel"k) D J van Hoytema.
II ~ ~Iln Z II (t~eooe klao)

Jl A (n ..tullrk nde) klas A J R Bosman
en s (, Joubert (tweede klw! certltikllten)

Kl ... n -A F Markottcl J W 1.ouw A
C ~I Ine (tweedd kW. certilikaten )

Prll.en -Ph).~h laboratorIUm J H BOB
man en \ C Mijne (gel"k)
Intermodlate -J P J. Vol8teedt (eel"!!te

klw! certifikaat)
PriJzen -Algcll'eene \'Ordorlll!j 'ol.Wedt

(MaJ nl. g ude I l}!edaIJo) En~ell!Ch , ol.teedt
II lInnd!lCh (M,nu" medalje J Vol.teedt 1)u.
.eau prIJs Potgieter AddItIoneeie prilS \ an
der Hlluy

Semor MatrlCll~lItLO Geelle eerste kJa,. cert!
fikllten

Prnzen - AI~meene vordermg Tmdall
(Mnrnl" ZLheren mednlJe) Hollandsch Van
E)s8en (Consul ~e Waal8 medalje) Engeleche
compollbe TlDdiLll Milne AdditioneeIe pril"
Macdonald

Het IvtreM aall prof Macdonald werd toen
door den heer C~ Murrav M A ~oorgelelen
• nh) overhandlltde heUl ID n IIlm der oud en
tegenwoordllfe 8tlldenten een fraai uurwerk. een
album waarin bot adreM onderteekend door on
geT4tOr :JO(j Htll~nten 18 !!""'Chre, en eli een
heur8 met £;) I 111a het lezen van bet adree
zongen de studenten met geestnft For he 8

a lollY .lood fellqw
Prt>ftll!Or Maixlonald dIep getroffen door

dit 0", erwacbt blilk ,,'" waardeerlnIl ant
,,0< rde m gepul.f bewOOrdIngeD Het had hem
nog DOOitberou ...d dat hll Ilaar de Kaap W8ll
g.!komen--bet lahd dat hIJ al8 het znne heeft
aangenomen TP.on hIJ onlango eentge maanden
III Schotland d~rbracht verlangde hiJ terug te
komen naar zonmge ZDld AfnkA. Bn ge
'olllde Zich mmder thUIS dan hIer Bij
kou dien avond ",emcht vlm de 21 jaren
te Stellenbosch geven doch be
loofde lulb bIJ gelegenheid te doen
H II dankte de van harte en ullde dnt
mets een pleZier kon doen
dan het pogtngen door de
leerimgen op worden

Nadat prof een hartel Ik woord had ID
IrCI!,Dl"(lkeID.... id.,lnl"Of. Walker dat het IUocetl van

grootendeels te danken
otltvermoe:ide diensten en bereich-aar

menouw ~onald
werd gelezen

IlIl1ldeJ.deover het
bDdel..,.iis en de e:umenwoede

dat verphcht orn1erwlJl het
de toestanden ~ ond.rwlJ"

v ..,rtifl,llKm Men moest oeSter Ulet het
ecliloo~n.pE~ktleul~ to ge'I'tI&T brengen

te maken De
door hem veroordeeld

gealoton door prof
.... "'n ...R.n"'·h nltsprak "'I OORW too"n \" 'TF.'

"poorwcgOl t\ang-.teu YO(r 1 ~"k
21 Ju II I~!lti -

ver

Er ZlJO meer m::~~~~r:r~Umtali AI de vereisenen hoew,llClIna

Nog geen weuw!
gambo Ik verlallg
bet hnrt te drukken
aaland te zenden"

D. generaal zendt
kolonne op morgen
le) I kolonne vau
Sahabury te doen
U1lnlt!trateur ZIJD
raadsaamheid om de
paard van MafeklDg
0\ arkomen om daar
wo nocdig gebruikt
trateur !weft om :!OO
aan lie
Uit Natal
UI de stad I[ le M..toppo
die de runderpest eeu tlJcl lang ntkomen
zun thana druk aan ~t vrekken

MACFARLA~:,I KOLO~~E

:S \1ALH i'\l~PATHIr-;
Plill~lt>r \RIIZIll.:W ~) Jux -Do oerste ml

[}I.tor heeft aan 81r D iald Curt Je een tcl"
I,'rlnll 'IOn "ympathle gc 0 del mot die welke
b I het \ ergaan der J) u n tri t:a« tI hetr k
klnl{en hebb .. li verloren De burgetueester
nl)()<lAlltinteekeningen y or I ct ondersteunings
fondJl>.ull

MEDELIJDE:-\
J ~ill"'''I} sm: R :li Jl SJ -In h jna allo ker

ken werd g18ter \1Ul den preekst ",I melding
gelll,..kt van de tUlle. I jke raml die de Dr«

dGdii. trof

-.,--
BrIAWA\( 20 Jl "I!-'lacfarlane zond een

!peclalen looper ID n~ lord ( re, om te rap
porteeren dat er \ ol.trékt Ulet ge ochtcn werd
maar d,lt hU graan voor paarde I en He 'oor
de RUl.nachappen genatncn beeft ?tlacfarlane
zond ook eentg ~ee [!&al fort Shtloh Spreek
ley komt m

VERSTOPPF.iT.ÏË SPI' IE~

Bl I A" \, :!O Jl sI-Do Matabele zIn nnar
Cr.nves en (,reys plaat4e1 teruggekeerd e "or
den gempporteerd gl!jtern ond In (reys hUl8
gewee8t. te Z ,n

DOlzaken bliJken 8"I(luo 'l"oorspclllng \fIn' f) r
'oor twee maanden til beV8lltl" ,i,,1 de kaf
fel"!! 'erst ppart)e z mdlm .pele I het bosch
tUSOlcben Bula waW el1 1" 1. lIlIhe"1

RIJKSTROE~{ KKE~ (j[

111U EK IS )0 Juil -De r Jk.troepel
maken toe here dselen voor I un ertrek naar
het noorden Zu Z Ille I I d tue! cm~ t"n au
'nftlg oprukken en b t eerst.. zal wcl heb t
morgen ,nn bier "ann~---HIlI 'OORS:\IISBt;R\

Rá.PPORTE~

Bll A' \, - De 1"'1 chl..,n
guoteravonlzln al. \olgt Sprccklcy' kol nne
kwam hU de komng'lnekraal onder le Berube"1
kralon anu I' r werl{ geen crn.t oe tegen"eer
door deu vIJand geboden eemge "erden ge
vangon genomen en OOk dneh Il !"rd Lee ,ten
eli een groote hoeveelheId graan werd ge at
De , land hoopt zich b leen h I H~rtley Ieu
\ els weg onguveer zestig m lien vlln hier net
het doel om te veebten 1\laQfarlane. kol e
ging langs de In..eqrlvler ro lte ,oort Cl
\ on lt de l mgDm I(j)scblkt \ oor transport
VurechCldene schermutllChngen vonden pl.ulK
met lOMe troepJes vali der , U wd mllaT gMn
erustig g~veeht Eerllgen wer<lcn ge>llnge I
genmucn ell eell p'laT beesw I ultgemlLllkt
De v land IS b leeu I I hd l IlIg IT.I \v ud De
kolonne ,ertrok op den U! l"n m den, laud
III\n til vallen en l(Oor!: lanlJ" de Khamlrlncr
terug De gewonden en ZIeken
tal werden per konv'ool mgeLO den en pro
"and van alle soort komt am} Do schik
kingen 'oor de bowegtllg der rl k.troopen
nu gemaakt

DE RIJKSTROEPE~ OP "E(,
~

1>1 u EK I~' 2:l Jl lOI - Het eel"!!te detache
ment vaD vuftlg man van bet A p..kadroll van
het ~de reg'lment hUlIlren vertrok hedenmor
geu per Lrom naar LobatsI onller IUitenan ta
Vaughao en den ed C Grl!Vllle op weil naar
het noorden Een tweede troep onder kaptem
Carewen Inltenant Holford !l"I.:lt morgen
Honderd bereden IDfantene vertrekken Woens
dag De relt zal volgen :toodra de noodlge
lIChlklringen op den weg gemaakt kunnen
worden wUrlChUDllJk de volgende week

EEN TROEP I)APPEREiII

DE K.AFFEROP8T AND NEEMT TOE
BCLA\VA'} 2:4 J.SI -Eon mpport III ,an

Sah8bury onhaogen gedateerd lO dezer om
trent de dnppere vemontmg van een patrouille
van .!~ man die Vl"()uwen en kmderen ~an
Ma.zo" mbrachten III een bewapenden mullwagen
dllaM! door do rehell,," en een eina: ell nacht
wanhopig vocht De rebellen c...aerden den
wagen tot op Z98 yards en !'Choteu goed
Zeven man namelIJk Blakiston Routledge
Magee, MacFael JIICOh8 Van Rtaden en
Diekaon werden I(edood on ner gewond.
Veertien paarden en al d9 mUilezels werden
gedood

Bet Umtah dl8tnkt 18 velhg
De ktJferpolitte li ldaarbinkelllk ontrou ....
Twee honderd geweren en ammumtle zUn op

weg 'l"an >an Chlmolo naar Umtah onder oen
sterk geletdepe kalfe" omtrent Charter wordeu gezegd
JD bplltand te ZIJn

BU\AwAYO 22 J'SI -De Sahsbury kolonne
18 10 lager TlJftlen mnt van B\llawayo op haar
terugkeer Verkenne" lJOnchten dat de weg
voor open 18 W IJ trekken morgen' erder

De heer Rhodes denkt one ID deu loop der
twee volgende dagen op te varuren

HANDEL EN NIJVERHEID

NIeuw Bethesda ,
"

"lite...,l

~ ii ]...~ ..... " ;;; ..:
A: ~ .. ;:.

;;{16



II ~t,·I.£~B~STUURvan T
l\;\J KONTRi~KTEURS.

----_._---
, d' K tOOr ont.' ~ r 1)1'"> ' .' i. l.i . ~.no.le (yovI':\3<yt!en zullen aau lt an ",.

. t h:"i .~".' .,nr ,t li .lIO. . ,., ,., . J I' 1896 t-"'''lf uur voor
. I t H'\SDI" IJ. U I .,Oln ft .....' V'lll rt; I 1"');',1"11 tt) Op J.'l.~•• ' .', •

h "h~ .. ,'n \1'111"0 Kanr.ool',rehollwen in ádderleystrnat. •et OUflC non I a . , , n, d 'h t Kantoor
hl:'<:tf'k t'll Tt.(·kl·nin;ell kunnen IIlge:wm wor en aan e

van den Architekt,
EDWARD ~IMPKlN,

Ulster Kamers, ,
Groenteptein,

van wien venlere bijzonderheden kunnen vel'kregen worden.
1, Il I' or "1 000 elk moeten met denDI:' namen vun wee )0 l'g'tl Il (I .~,

Tender inl4cdiend worden. ..
, De Laagste of eenige Tender niet noodzakelijk aangenomen. .
Tenders te worden gemerkt op Je enveloppe "Tend~r8 voor !NIeuw

Kantoor."
FRANK ROBB,

. Secretaris.
Kantoor van het Havenheetuur van Tafelbaai,

, 'I 'q"Adderleystruat, Kaap-t ad, J:I . 11111, ~,').

De-Bee'rsGeconsolideerde Mijnen, Bpkt.
KENNISGEVING AAN· AANDEELHOUDERS.

Kimberley, 15~Juni, 1896.
._- ._ .._-_- - ._----- _ .._----- ---

J. C. SMITH & CO.,
IJzer lKool en Timmerhout Magazijnen

KOLONIAAL EN AMERHV'}iNSCH WAGENHOUT,

80 , Plein,
ZAAGMOLENS,

An Rieteaks

"

OV~:"Ja33en en R~cenj::Jssen,
Witte en Flannellen Hemden,

" "
"

Broeken. alle Qualiteiten,
Hemd rn, C::1pS en Steveis," "

" JJ "
De beste Goederen vo-r d-: laa~te prijzen In de

Langemarktstraat en Kerkplein.
J. LAWLEY &

K A .A. PST A D,
CO.

..~--_._----.-----------========----
I NIEU'WE
I KOLONIALE PATENTE
I PILLEN.

OE HOOFDPIJNPIL,

DEZE pil iBeenmn.cbtige bloe'!zniveralOl
en is zeer werkd&di~ niet, alleen in

I geval van hoofdpijn, m aar niet te waaI'
, deeren in p:eVl~1 van .Aaml>t,en, Level'! Long: en NierkwIllen. PaJ'alysi~, Beroer"

DE VERSTERKENDE' PIL,I Voor het geven n.n kracht en sterkte '_L
het gelltel.

Deze pil werkt als een zacht tonisch mic
del, en is van glUoten dienst in geva lien VBIJ
Dppepsia, Slapeloosheid, Rhenmatiek en
Jicht, en is bijzonder kostelijk voor alle
Tronwenziekten. Een proef zal ruunschoots
oTertuigen dat dez .. koloniale patente pillen
boven eenige ingevoerde staan. Zoowel te
Terkrijgf'n van den patenthonder, T. R.
Prondfoot, Prieska, al. van de beeren B G,
Lennon en Co" Kanpsta.d, Prijs 2.1. 6d., per
doos Postgeld extra

~. S. HOOGENDOORN
AANSPREKER, Enz.

Bil: GRAF E li I SSE li .Aa.ngeuomen,
Doodlriaten, Lijldtbetaen en Rou "'!!,'Jed

~leTerd in den 1r"l't8t mozelijken tijd
~n den hillijbten r,.,ja. Hicberk.Hon.e
h~1r VAn de .8ree-e1l KOl't.,,'u!lt·ht .... ren.

ZUID-AFRIKAANSCHE
ONDERLINGE

LEVENSVERZEKERING
MAATSCHAPPIJ.

o P Q E RIC H TIN 1 8 ...5.

GeincofJJoreerd bij Acte van Parlement 1881

Hooftikantoor: DARLHGSTRliT, Kaapltld.

SCHUTBERICHTEN.r"k~n in. Durhan. Bwe""'fonf~bn, jJ"
. Joha",,,,ubur,,

AANGEHOUDEN in het Schut te
Klipbak. over den veroorloofden tijd,

en te woMen verkocht op den 27 Juni, 1896,
indien niet beverens gclost.e- ..:.,_

1, Een vaal men-ie Donkie omtrent 4~
5 jaren oud, ongemerkt. ,

~, Een zwarte hengst donkie' vealen
orutreat ~ of 9 maanden oud, ongemerkt. ~.,

Get, F'. J, VAN DER MERWE.

D11l1!li:nrr:az" :

ti 1: .\RTlJ:R'\F.. Vooni~ter,
Al f'K LI> I:: Iil'~:"
fJ r;\ Kr ,~()U.Mn,\, Sn
'IiFI' I ('~Ti II'Kt:"
".Il L ,.p YILl.lr.ll'i
f;. '!>,Ii ,;r Sfi'HEL.
J (; srn Tl }'k
H IRRY B"I.I·"
ll"n· J x )1I:1-11:1\! 1\ ~;1..\

Y'-U"TK I~F.'\·P'F"."': ;'(,;F. .4LJrt~Kr •.

OfT \"I)EH~(I\' "I', M.C.. Lood"o \l
.K CS En;teland,

\
AXGEHOUOE~ in het Schut teI ' l+rooge Rivier over dcn veroorloof·

: deu ti.)d ,en te w0r?en verkocht op den 2.'1
I Juk I.":!)b, Ineb en met bevorclUl gelost,-

I, Epn zwart witpens donkie hengst ge.
mel'kt l'f'chtel'uIJI' "neet je VllIl achter en !lt'n
\'I\n \'001', linker oor zwaluwHtaart 2 of 8

J.' IR: rlK'SI:Tli pn)i1E. . £175,~!'i8
1 r:1:'BS ·Ir::.1EST 8.1.1-11,1

j ):;.,~;;.\ 1.'( H.U'D::X . £1.6GZ,~'5
O ...hl.l<l!: /(~l· ') I ua l·.· J.A/nl'l(l:'1~t~4 W""d-t!J'II

jarell olld,
Gut. W, V A.\' WIJ K,

~but meester,
VfW1R'_~ \ \).f"rr \-r")llfll"VJ,lnr

/J.~~'lutt, 1'.._·Ir~·rht,·'t. f;r·"'f.· H,,'1.j ....'.n
f ; .....q flt>p@f'k ~41 1-"'11

l ",:a;ln.:eJl O1tl~rrlll.l/)(_'t·\·,·rt,,·ur1 -.rt~i.
j,.{·('n ~otle op Rt'll"~" • Voerrrf-b.

,\1.~ilCc Ónk".t.'n
~poodiilt) I~~elillsr -'1 ""f"derio2'pn

.tJlo Vootd''''!''n 'x'b""rpIl"'o de L•.q@n
(;' ...n PeI'ooe>ntiju .\an'I'l'1Ikelijkb~i,1.

Or middelliJk. Ilon.,. ''T' VGnleringen.
J{llim~ ~L,lht5{ "nor _Ol'enC21"fI'

j)r"'jurl'jheh (lt!tl"'aoek. laAtel in Juni. 1895.
de 'ol~vt. in Juni. 1898.

. D.·.. ,.. .L.:[1!t] t~>( ... t<.. q ."", b.>t.linz nn
P"I ":11'11.·, ~1I1rf':n"'p wC"lke dt> 1',.1; .. y';\.r 'Tach'
bi .,.

,', :"'"4.-'!' b:')u'p f111 i1:rwhJ 1.00i-anl ('f' rD1t1.Mndf,
f''"·'·:''.ut''·1-''t~!,·j9 11 "1Il ("'0 ~""""'JltChe pr'('mJ.
t, ~~k~ -'I.

'AAXGEROCDF.X ilJ het Schut te

I
. . O()rI()~,klot)f o"er den '.cI'ool'loofdeu

tijd en te \'fm'den verkocht op den :.!I) Jnli,
1891l, lndien niet h"""ron8 gelost.-

I J)Oll k el' bruin geelbek koe, wild.
f\('btij{, ~elll'Rndmel'k met een hoefijzer op
rechtt'l'bout,

I :2 ~l'n !'Oode BIll Kalf omtrent 8 maau·
cI"n oud ollgemel'kt,

. Get, C. STEENKAMP,
Schutm_ter_ ...._. ------

n Tan FlaneUett. en tan' N~tuurlijke
\ .

MbRRI ON&CO
KAAPSTAD.

8 voet wiel an 25 voet Toren
8 voet Wiel en 30 voet Toren
8 voet wiel en 40 voet Toren

10 voet wiel en 25 voet Toren
11)rrA wiel en 80 voet Toren
10 voet wi81 en 40 voet Toren
12 voet wiel en 25 voet Toren
12 voet wiel en 80 voet Toren
12 voet WiGI en 40 voet Toren

Pompen ~a.n alle soartpm op alle putten te passen.
Deze WiJldmolens zijn op ()e~ verheterd plan ingl'richt. en sterker

dun iets liog in dit land ingevuen.t: De torens zijn. sterk gekop~ld, en
Je wielen zijn zcltregulecrcnd, zoodat er feitelijk niet naar omgesien be-
hoeft te wordeu. .

'''Llj" I:\f('IOHTIf. MET I'HIJZE,V VAN

WESSEL~ & COMPY.,
26 'Langstr~at.· Kaapstad.

~'.lvoerders van Land1-.>ollwJerktuigen on Machinerie, Bak-
kiespompcn, Gr::tv~. Vorken, Eggen, enz.

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

Natuurlijk ~zondheidszout.
Een Vonkelende.iverkoelenda Drank.

BEV.Ar al de boedanighedenj van EngeJsche en an~ Mine~e
Wateren. Geeft kracht aan den Lever. Geneest Hoofdpijn,

Zuivert het Blood. Verkt op Natuurlijke wijze. Weraterkt de Spijs
verteeringsorganen. ,

Kinderen Honden Ervan:i
BLIKJES VAN EEN KWART POND, Bd:

Pas op voor Namaaksels.
BLIKJES VAN EEN KWART POND, 9d.

,.
GJIlJ'ABBICnRll AJ.LEEN DOOR

WILKINSON#EN. SIMPSON,
Aan hun Labo~atorium, NEW QASTLE-ON-TYNE.

......-j... -.,.PILLEli~
De oud. heer VH nu WI'LT • ..." Ueddero1>urg,

...erdgc_ door ... n bottel.
De heer A. CoP.TlItP., Bl'Uldyl~i. Middel burr. C c

'FOOd dadelijk "nIrliehLing, Mijn.zoon J J.If en "JD
ochooundm'. de beer J, A, SKIT. nri wondert.o....
Burpfldorp. _Joo OQk g~ maar ii _, Du
.lai,,"- n blijf uw dankbare rrieud, J. C "n

JONES RHEUMATICURQ,
IU$ poote Zuid ..\frikaanlCbo ~midd.l'_
llaM. lUletllnatiek. Rbeum&tiacbe liob\. lend.
1laIa\, Heup licht. AlUlgedobt-pijnen, eDJ. eo beott
.... d~ geUUêll ..... 1 erger dan bo~
-Un ~_D, lo ftrkrijjCbur van&lIeApcIb.
k-. _ W'1DbUen door pheel Zuid·Afrik..

-: . AfS & co.,
..•..AAAPSTADSCHE' LEVERANCIERS
. VAN MEUBELEN,

;

'laIDëso]Ï'" BSiaa~amerSet
.. (ONS EIGEN )1AAK$EL).

IN· GOED GEDROOGD SOLIED ESSCHENHOUT,

e .isi:PLBie ieL
SEVA'TllNOE 8 ARTIKELEN ALB HIERONDER:

.D1rGENAS HEN ALLEN.
-·· ......17V1I!8,-Negcn lIIunden geleden

: ~e ik in een brief Mn 11 "'11
de _. 1lÏtwerkill~ ""n RHEUMA.TI.
OUAO ill mijn rv~l. Ik ben 60 JI\rt!n oud
eD heb 9S:iU'I!Dlll.lIl!'~~Ie,ien aan Cl!ftOS.
I8CJlBA.BTBMA en HIIEUMATI!<;I( en
"'t.Terticbt.il,lg vali yt·l .. beroemd- l"·IJ~....
kn~ ea probeerde ..II."" mnd"r r""\t t.
riuden en had in mijn ~"nl,1 alle ~tl",,' 'n
llleudb. elijb bek'.Aa",llI~id ver'orr'lI. \<l( d..r
ik IUlBUIlATlCUU' I probeerde ell in lIo'1l'

cijb mijn Neunlgia. H.heu,uatll,k en r"l"e"
i1l hoofd en aangezicht verdwenen en hpt
nieuw. il ",1' en wijd verspreid dat .. on.
meeeter Vu Boor am.per heel~e~! ge&und
wu TUI di. w01lderhJke MediolJn, ,n dit
WM werblijk het genl; elk_Jl di. het
~ be...eeIt het IIAD.

De Jl... JI.COB v.... Zm. TIUl Vl&kfon~in
(8 .. 111' TU St.eijnAbu1'lf). ja geneun van
een _iinbaar on geot'efllijkgc.-a.I TlLnRhro.
_tiek en Jioht. NooIt, lIel zIJn m;\f'd •.
MeTr. V 1.1' ZIJL aan mij, -:u er een .erger fl~'
nol v..n .. KQOrts Ziekte, zooals ZIJ het n~
men. De eeate d08ia RBEUMATICURQ
deed d. lijdende jonge man rlUlttg Blapen en
meeleciiD werd 'foorldon'nd toegediend.
hoewel cl. buren en vrienden &tIiden d..t
lij Diet Terwachten da.t leTen &OD, li"',
MJ ev..• ..aGlItUT, en~ .... ;;. .... .:.;::.:::::

·GEGALVANISEERDE. STALEN,
W'ilN 0 MI0 L NS J

OM WATER [iop TE POM;;PE~N:."""-~","--
DE S~TE EN DÉ BESTE IN DE WERELD. '1

HANqKAST, 8 Voet ~ Duim wijd en 6 Voet 9 Duim hoog, mettSpiegelglaa
I ~ Duim bij 14 Duim. aa aa.
i

A. T. RUTTER,
MAKER V1Lll de beroemde Kokmi~l.

.. INNES" en" CRIGHTOX" III-,iels,
bebM OTer de gehe.llo Kolonie, Zllll~;.op
CmHr pmaaltt TlLn£3 en meer. Onde ladei •.
Dieuw opgema~!;;. of sekuur n&gemll&lrt
"ol!-~patronen 'ran de klanten.

TUXGEN
Ket d. m.uwe SchuW3treng, om het
.ru.aTen te TOO1'k(Jmea.

Vrug om Prijslijste..
a., D.A.RLJ:NGiilTR.A.A.'l'.

KAAPSTAD.

PLAKPAPIER.
Voor gij elders koopt schrijft dan

eerst naat

GUSTAF A.NDERSON & Co.,
36, LAN GSTRAAT,

K..A.A.P STA.D.
'Voor monsters Tan hun

PRACHTIG PLAKPAPIER,
~p van ons en verzekert due een goed.

uitkie&ing en B~~SPAART uw GELD,
VERF, VERYIS, BORSTELS tePD

Ja..ga te prij sen,

Gustaf Anderson & Co.,
86, LilGSTR.ilT KHPST!ll.

Zuid: Afrikaansche
KONINKLI.JKE MAlLD lENST,

3 T'.T MUKllRlN Top WASCHTAFlL met Tichel Rug. met 1Olin~Lwtje
"IlM.n, ID ee., Kapstok aan elke Zijde. _SI 14••'t

De "CASTLE MAl L" Maatschappij.

8 Yo* KLEPJDTAlI'1':r. '\"'o()r7.j~n \';, • ('('u Spiegelglas 18 duim bij 14 duim of
• patente wioletjcs. £2 7••

Plutaelijk Agent de heer HUGH McGRitGoR, 21 St,-Georgeutraat, Kaa.,.~.
Vll'lroch.t door aHe .Apothekers en Krnidetpen.

VEII.TlGINWOOII.DIU'D r. %tJtll-.lPIUU DOOIl,
CRAS. W. HOLMES, TUfB1RsTRAAT, PIETElUf\ nrrs BURO, NATAJ..

P,S.-Meer d~ 20,000 BlikjetI iijn de la&t.ste ma.and verkocht.
.)

8 U RG S T R A A T, K A A PST A D.

_OeB&'; D~
Invoerders van- ~)Jerlei IJzerwerk,

; Behoort men altijd eerst te gaan om '

KOMBUISKACHEL$'EN LEDIKANTEN.

\W:.R JJET I\(lM~:NnE SF.rZO)<:N IlEVELf:N WE AAN ONZ.
TUINSPUIT van de beste kwaliteit
GRASSPRENKEI~AARS, WINBANKEN, HANGMAT ..

TEN., \ ';
PICN~CMANDJES, bevatwnd~ alle benoOdigdheden voor groote _

H:'Ine g(1ZeIRcllae.~n. .~

BEHGK:ijAPZAKKEN. (ZOO~JBop bet "'88t.e]~ van ~ ta
• , gebrmk) zlz)]pn zeer nuttl_g_bev:~nden worden voor bergbeldimluei'l.
1(01)t'f'I' ons ,CARBOLINEUM, (iie Houtbewarede vJoeistof. Timmer-

mrd1out, mct deze ui.t8tekende'~tof behandeld, zal met lUoceI alle
oorzaken "HU verrottmg weerst'fan.

DE Stoom booten dezer Lijn vertrekken
Tan Kupst.&d nllJU' Londen om den

anderen W!M'lllldllj<. te 4. uur n.m., n.a.r
Madeira .en Plymouth, te Sint Helena en
.A8oensiOn aanleggende op de bepaalde tu-
scheneijden.

.. 1I4-NOBHAM CA:"TLK. KApt, HARRJ""~'
Juli 3-ORAN1T LLY CAi'OTLK. Kapt. BII01H,'

" l7-DUNOTT.\R CASTLE, Upe n,H

El1rl BooteJl Toor Eagelud, Jil Las PlllllS
RARLECH CAF<TI.E. Kal't, W AIlDES. omtrent 10

JIIni doet U" :;~,De ena en .uc.,nOi' -u. -
WARWlCK CASTL!!:, Kapt.. WALLACE, omtrent 11

Juni.
PEUBROKE CA~TLK. Kapt. CllUGH", omtr8m •

Juli. doel .... 0 ~i, Helena en AIIC"",,"'n,
DOUNE CASTLE, Kapt. !lAIlR!". omtrent z1 Jnli

Voor Vratht of Pa.asa.ge venoege met!

zich bij de A~ntell van de CASTLE
MAILBOOT MAATBCHA.PPIJ. (Beperkt.

"ONXON LXJN ._
Kon injkU ijk e MlailljdJi. ejn st.

UNION STOOMBOOTLUTSClLlPPU
(BEPERKT).

DEI Mailbooten: derllMaataohappiiOver-
trekken vaniKaaptlt.&d naar EngelM!d

vi"lMa.deira., om den ..nderen Woenedag teIl
" uur.I:,m,. aL! clDder.lUl.nleggende :

VOOR ENGELAND.
.. 17-AIHE'sU's. Kapt. COI'P.

Juli I-MEXIl'A.s. K"pt. RliYliOLDe.
.. 1!'_:NuJUIA!", CT.'," Sere .. ). Kapt.Jo"'_
.. 29-'J'.AlHA1;, Kal,t, MOl<To!>.I',AN A~NVRAGEN VAN :rT BINNENLAND WORDT

..PROMPTE AANDAFHT VERLEEND.
~--- "

H<l,.,e~aD()8n]Oe is 8AnnH"'kelijk rn.nedon in prijs dan de inferieure in8'~.
en en da:.!' wij slE'c1lt,'{ bl/Ilt gelH'uiken dat goed gedroogd 18

_"'UIUUIV luJlen Kooper~ het yoo1'deel bebben van onze waarborgd at
M'1Wr:,eh!trnde hitte van het klimaat zullen staan.

ISAACS&CO
..XJ.BIJETF !.BRI.EK.

RACK-STRAAT
iN

Ollt· STRAAT.

KAAPSTAD.

UIT8TA)'JADU.
LANGJlA.lU[T-STRA.A.T

,T. D. CAWfWPUGHT & Co.,
GLAS- EN PORCaLEIN- MAGAZIJN,

jlnnicipaliteit yan lonta&a. ADDER!~_Y l::l-l ~,A~r..INGSTRATEN.

IAPPlJCATlES ,'001' de betrek· I~ET-, Onthijt., cn'TheeservieR, rJ'~,iJotartik('Jeu PO aHe Boorten Aard ..
king vau secretal'i" Vool' de ...J werk in ~Toott' kl'uze. i,

. mUil jeipalitl'it "an Montagu, gc- Hang- 0l,l 'lafl'llampou, V]O(.dUI1lPCll vOflJ'dt, VOOl'knrn(1r, Taftlmel ...
adre~:,;eeru aan den voorzittE!I', zul· eli t~mtaJ!iF1. al·tikdt·n f'n aHo liIIi,dlOijd-H(lnoorlitrc1hl'1krL.

• . ,., n
leo ontYlillgen worden tot op 1-1 Vcrzih'erde on f'ant~ic tluedc,tin. geschikt YOI.lI' Tr(luw-,of Verjaar-
Juh, 1896. dags'presentep e-en Spooialiteit. JlJi~ ontvangen eell lading Tan ha

Appltcanten moeten eeu uege- ~peclale Porti :é '

~!t~:~nni8 van het &llandsch, "VICrrO!tIAX \VA,tER-'VHITE OIL.",
Op lL~PERKlNS, ,', t80"' VUl(RPROEF,

8fcrete.ris. ..FA UCET. iiNO,,,,I.I~
M;:~,~~'l896. j' - DBB.~,'I a~~..(~,I,j' ...,.,111' _~ ••.•_w -. . ,i,

D'

PLEIN - STRAAT.

OP VERBAND. I STELLENBOSCH.
'LOGIES VOOR BOARDERS

'BILLIJKE termen. Doe aanzoek
bij "VanBitterta New

Cot~eI, Jl Ai:ul1'ÏD&'Utraat,Stella-
botch. ..

Wlm. IOXAm

iX'fRA I!UOTL~ VOOR Kl\OALA~D,
GAl:L. (Dnl.ck: Schroef). Kapt. TucJUt, omt~DI

" JUUI, 1"Ui TcnentJ. en Madeira.
I!PAI\L~!i'. :li'"!'''' MJ.aTlli, omtrent 18 JIlni, VU

Tt.'lwrifle.
OREr.h.. (Lloubbeic ~chroef). K"Pt. UOLOliY. om.

treilt 2 J nh. "1a Tencnfte.
PRET(lHIA. K;'I't. AILMHBOG. omtrent 6 Jill! ,itl

Tener~e.
Een TIW de Ma.atMchappij'B mooie Stoom·

booten zal t;OL'TUAMPTON Terlatell voor
HAMBURG. kort ua de a&nkODlJit vali
deze Mailstoomboo~n.

R~TOURKA,\RT JESnaarENGELAND
gangbaar \'lJOl' Ze, .\la.audeu, worden Ilitp
lftik.t tegen een ..e('mlnden~ vlO.n10 penlln~
op dCII Dubbeltll I'>t;sa.geprij8,

RETOUH.~UHTJEF' nUl' BA VES,)
l.angs dt: K CbT wordeD nitgereikt l'~r do .
c.rugreia binntlll V'1e Maand.n per de liDlotl
ol the Cut.le .MaIOt.6chappij Stoombootea.

V 00l: Vracht of P~ doe men &IIoozoe.lc
aau de Kantoren V&1l d8 Ullio.!! StoombecC
Kaat.ch.&ppij, Adderi.tJyBtra&t.

I
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comité, eo her"atte de be'-
~l.
selde dAt -uoc bedoelin,

'.'!r::~~!!,':.!.~lech:,!,..~-=0111 de recq~b Hija)lilnu:;!,;;~ De beer Laiól
'Y ~lOuJrJd,eeJa met deo beer llql'

teaen abtand te doen VlU!
bét pnbliek. Hjj hoopt de

M4DTiiiwl.o,-1 -Un bill "oor een jaar te""

De beer' W ~ w.. van gevoelen dat eeQ
peQiit aoo *la mpzooden van menllCben heb-
bende l'II~ ~ tot een waarde van bonderd
duiJeod pOpel ~~r .. wicht in dU huil monllt
gehad hebl!en ; ide grond onder ru.c-ie 11'l1li
seker m_ daD ,ien dtriaend pond wa.ant en ht~
.. clu bett de!wes een jaar uittetteUen,

De br. Di de~ul bejammerde het feit dat een
~ ..P.'~ !tet. beete natollrliib puk in de'
nabf)Ileid fil) ,J[upetad no in bouwp __
1IIOeIt ~~n worden, en -dat de grond·
PlOie ...... blIclwiJde de kerk bet YOO1' bun
Prioraat not hebflen. Het w. een van de lo~il
Yall Boude mo .... n sou meu komen om ook
..te PlirIdel iD te bebouwen. Deat
bill WIS op. een • • cl manier in bet buia gé~
~t. DIl ~ daar WIl de eenir. die et
WIl ,.oor~pUllaiHe, r'8CI"Cl&tie, en bU WII&I"
IObuwde b b~ tegen het afp"en ur van. Kil
.teld. "00 dat d. \"oorzitter den stoeJ ver-
lUe. I:.

Sir Tho~ Qpiqtoo hoopt dat de bill aal
doorpan. ,lA tiet 1i:ht nn bet transport kan'
bij tot peil ~m: bellluit komen dan det dil
bill rechtv~ 18.

De h~ Le \ Rou V1'Oef of bet tecbt en
billijk ÏI ~ dese bill .loehts in bet EngeUéh
"oor be. buie' Ikomt. Private biU. mOO!teri'
ook ia -U.. .iP,a tul voor bei boil komen.
la bei reob~ de frond aan de kerk gerenn ~
"erIroopon. '
.De Leer I Me~ seide da~ bet bem ,pU~

WIna), inc$8n IUn vriend de bill pat tepn
.taan om een Ovenicb~. Hii behoorde reedt'
Iaaa lJMt hem lIaII de korkpartjj. '
. ·Oe ~ I~'~ du PI_il geen d.n twijfel
Moll bei_publiek!ID al wachten tot UDltuDd.
jaar. Bet ÏI tien acbande dat de biU Diet ill
bei Hol~b, ia. De leden kunDOR diet 18f~
PD dat hij, EnPLtcb moei kennen omdat et
led8ll in he~ buif, &jjn die I{84lI1 Hollandecb ken'
neu omdat_~ ~~b~n jeugd niei de gelegenbeilf;'
baciden HOIUIUJlllICD te leereu. "
De heer Veqter son gume willen weten,

indien due groQd un de kerk behoorde. waar·
om w. ~ nu aele bill anr ltracbt, t&OO ver alé',
bii kon sien rJl"n om aan de kerk een pl'e"~lDt
van tien d~n4 poDd te ~en ; om het ~
meen publiek pen IJ'IIlegen4eid te geven Ilch
bier over Mi lateJl booren. 111'l1li b,j er "oor om de,
auk een i¥r te Ia&eo overb1jj"en, indien mell
de ~ ,-ab deo Bolland8che leden wil.t.
b.1*m meeat Blen ben ook de biJl in Bollandach
tot O'fW'W'8f!!tg'geven,

Deheer )Vee,",r verdedigde de bill. ~
Na verd.., ~e "weelde het oomit6.

op hei ame~de,*ent op veraoek van den beet'
D. C. de WjW. :

Voo,": 14~-Ue beeren D. C. de Waal, P. de'
Waal, ImmelmUt, Le Roex, KleiJn, Laing, D. Jl
Maraia J. lp. Ilu P~ia, Van Beerden, V~'
Wjtk. Van .Zill, ;Venter, Wege en Weil. :

~IJ:~. I
De andere oIa.'IIIIIllenwerdoD aangenomen.
De .~r ~~_ weder 111 den .toeL
Het liuil ~e om 10.40.
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WETGEVENDE VERGADDlNG.

.uAE.~A.G, 22 JUNI. ,.

I

PETITIES.;

\' all llil-ptl1'DIÏll8ieve brandziektewet.
Tberun- Telegna.f1jiD naar Str,jdenburg,

"DRt'lIliOliD CA.!!1'LE." '

"lf l'urdon Sprig las antwoord van repering
der Transvaal op be$ telegram mededeelende
,b t lh t huis een reeolu tie van II)'lDp&tbie heef t
i!.l'....seerd. De r-t w'e1"d ook daar VerdaatId
tut .Maandag. .&:utwoorden VaD Vr'jjataat en
:".t.~1werden ook plellen. N.tal bad reeds
I Il de Laak gebandeJli en stemde in met het
hUL'

Z4ADKOOJlN.

De <;ccretariw Toor landbouw had v_heidene
telegrammen van liamakwalaod, waana~beer
Hugo .• peciale oo~ meJdt~ ,
urtgedeeld werd ID lIei diatrib Sprinfbok DIl
raad .~lken bjj iopwOoAen had VIUl' oed-
ruke Ill.onen.
, De beer MIII'1'im$J &eide dat bij verdere "d.

grammen uo~ laad, voIgellll welke het bem
bleek <Lit er Dle~ pnceg lMdkooru wu, en
nende dAl de regeu er DU v.ah, w. bet raaduam
urn nu loo"eej ala IPOIIVliik te venpreiden.

Oe ~ V&Il .landbouw antwoordde dat
het gouvernement 'bet t-t 1011doen dat oQder
d. V1ll'taodighedeb' mopJijk WIl.

T AFEL84AJ8CHE BAVE~LE£Nl~lj.

Nr l,ordon Sprig stelde voor de tweede
Ietill!:.

D~ heer Murrim&o wilde meer informatie
c ti zeide dat beO huie wet soo maar een
"")<Jt" eom geld kon weg .temmen lODder te
..-"ten wat met bet SUld reeda JOCIiemd p.
daan !"-

De heer Wiener seide dAt indien de heer
MelTlIDAO de ~rten WiJ lezen bij daar al a.
ll1!on:uaile zal kr1.iqn.
. De heer Byao Jeide dat er vencllll IlO tll8llCheD
,it noppoMeD eo.bet werk werkeluk ~. De
IlllIC'Wjur ~.!!!~altjjd verkeerd te Z!JIl, eli de
'vrdenng '41 il ruet groot,

Ue heer FoIr - ieide dat de vordering ,DOl
uoort "ooter 'nil dan gedurende de laatate
l!laanden.. Hec rÏI "UI' dat men Dog geen droog
,bk heeft voor de IJ'OOte schepen, doch de
~ huJd 18 bO de en men beeft onge-
Iwuleld vee! gemaakt.

De Iteer weten of er DOi een
IQOII ID ill. la !tet DO reeda de Lijd om
",.,Gel £2UU, te .te.mmell? Vroeger werden
L')odanige' lIUt een lI8leet oomit.t\ verwuen,
I)e i.nfOrwli&tJe ia te miD en daarom beeft hU
,__ óm voor Je tweede Juing te stemmen.

De eer Van der Walt aeide dat de oppoptie
uier plicht deedl door 8tiJ te ailten wlWlDeer

altgeg\lveo woral.
~Il' Gonion 8prigg erkende dat het bestuur

!Jog e.!C t.t.i.&nJ! ID bi.nden beeft, doch dese !lOm
I' n<x>dJg om du werken in ha.uden genomeD te
"o!toolcn.

Oe b..tr Schreimir Hide dAt bet geon ant·
W'J()ro:! !, dat lilden de rapporten kunnen le.en,
<iA6C ~leu geeu tijd hebben. Meer IDformatle
lO n~ 'rOOr het buis III ooauté pat. Do
beer llernman zeide dan men weten moet wat
wet UIt gel<l gedaan &al worden.

P<JIU &WUIIErH BAVEliL£EXJliO.

"lI ("lrdon Sprig zeide dat Port Eliubeth
.eld OOoJ<-hg bad voor v"I'JI'OOUngell ... 0 haar
ba'on , ,le b..¥igheid werd daseljju groote: en
er ...... niet ~noeg BeJegllnheld om
alle, t~ dV<'u IOQ &!la het a-:Jueden m08lit, de
lllJ portatJc. ll&ID8II qo dag tot dae toe eo hier
·U',r moe'l pl'O'\'18legemaa.kt worden.

lJ" heer .\lerramao &<lide dAt deze bill op een
"ndcr"l1 "...,1 staat. Uilt rid wordt gevraagd
",'r nieuwe "erkeIl, un bet hUlli weet_in 'tgeheel
:lod Wilooln oor. lo 1~1Ii) bad bet bestuur eeu
bal"" 'aIl £30,ut(l. HU 8t~llIe voor dat het
d·,'oat verdaagd &ai worden tot dat de regeering

J ,taat b Jc Illfonnatul !.e geven.
LJe !it.l<f JOOetl kon nlet ventaan waarom wen

J "llurmatJe bcbbt:n Wilde j toen bet Kaap·
"dol""lJc /\lUl Wall werd lOO veel DIet ge.
'r"'!I'1. Uet Wa.! wel bekelld dat m de laatete
Il "'fiolen rile' geu""g kon gt;daan worden om er
.J ,.·t lIell"'-1: plaal. Will!voor het landen vau
~"','!en:u, "0 bet g"W gevraagd "'l\~ alloon voor
nllUWó werken.

lJ" ht'er Schremer hoopt de tweede leSing zal
~'lIuWeu wordell, doch Jat artformat.le zal go.
~L V~1l wurdeD voor bet hu," III COOlltR gaat.
te n an.j"r~ redWl waarom Il U ,'oor de twcede
leung l:! I~ omdat. hU tegen het gC"cn "all een
wouopulJc III aan do: O:eUCwaat6chappu tt! Pon
LluaL.:lh.

~11' J lIo1lle!> Slvcwrtght ~IJ~ dat ILIa men ID
l'urt Lluaoo~b havt>IJ allee III ecu bad zou alles
~t" Ic t.ewerkow LUn, en meD moest de go-
we.:llochappclukc oootroie w~ maken, en al-
I~. In eeue band gevIlIl. Het W&.lI best de twee·
Jc Iczlllg nu tt! ue~, er WQl! vccl Ia.od "an du
'<-'e henroruwn en w..n had III Port Eliabelh
lll(:~ te voel TUlDIte j er w"," o!u~ nu beboefw aan
eerl bct..,re b,avllll en bilt geld daarnaD be·
.I~'\:d waa (II*! be8~1.

De beer sauer ~eirle d,.~bet 0011 verkverd Ltt
!SuI",,1Ilt dat men maar geveil n.. ",~ WOl' oei het
h.lvent-ta1U VTaIIIP. Hoe wewII "'U wat noo.
dIg '" ? 0. beur JOII8II wa. eenl"t! JM6CI lIeled4l1\
r..u gevoe.leu dai Pon EJiaa,be .. "een sel<l noo-
d!g had, en daarom kon hO niet voor de ",~e
le u Dg Dt4/IIUI1CUI londer verdere inlormall8.
1I.:d..u ill bjj V&Il een aoder p"oelen.

De beer Van der V'f"VI' aeide het 100 nMt " .. I
belpen hitr tern.. epreken. Haven_tOAD
"lil lfelllkkil, al1eI _t lil 't'J'IIICD word,~elit!:~"' hua& dat de I1Wten op bu pili
W\ijQ WOI4m DUIU IQIIII lil' WW ...
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Afd~liDgsraad Tulbagh.
Notulen "'an j vergadering gehouden Il Jooi, ,

J8116., '
Tepnwoordii de heeren C. J, Roux, C, C. en I

B. M'jI'OOI'Iliter), J. J. de Klerk, J. G, Lom-,
bard, . J. de Wei, P. C. de Klerk, B. Lombard,
R. J.ltlalberbe en D. k Viljoen, '

Notulen der j':orige vergadering piesen en
aoecfgt.kenrd. Financieel ~ toont eeD.'
fJaIaDá in handen .&38 Ge. lid. en in de bank.&6i'
161. 6d.

IJOOrI>WEIJ V4N MITCHELL! rAS NAAR WOR.
CElITEII.

De heer ViljoeD rapporteerde dat de voor oor '
niet jplmaakt tae dOOr den eigenaar van d.
plut. New-Mulll~r. Bij ond~k werd hW!
aesegd dat hil met VIUl plan WIl .nIb te doen
"oordat de nad eeue waterleiding maakt om
bet _ter ~t liu de kloof afkomt, aan don
bo"enbllt te lelden.

V OOl'Jllllttlld door den hoor B. Lombard, p_.
aecoQd.erd 11111' den beer P. C. do Klerk, dAt.,
d. ~ n brief &ai IIChrijveo aan den
u_teur ih boedel van wijlen HeDdrik~
praoa CoOl'lldiei hem kllllniegevilnde das .t. raad.
den boedeJi II&I$prekeJjjk a) bouden voor allQ
lIClbade diW~ ot indirekt aan dell weg pdaau
door de bhlpneha van de plaats.

t
kLElli8l:JlGarviER BBUO,

ID DMIU ~ao :de oommiuie aangesteld om de:
brul( te i~lr.'teeren, rapporteerde de beer P•.'
C. áe Klerk dat1 het water tegen de opvulling
aanliep en ook ; tegen de pilaren hetwelk na-
deelia il "O<!r ~ brug. De oolllDlÏlaie .. I aan
de hand I'Iven dat het water in bet midden
der rivi.r-gekeetd worde of in den ouden loop,
dat bet b~"ter dat pleelteljjk we8ifV'lpoeid
il tot bij de brug, warde verleoid, eo dat het ;
eiland in he~ middelt dcr rh'ier boveD de brug
worde "erwjjderd en eeqe opening van :!IJ voet
wijd worde uitgllgraven. ,

BeaIoteo de commiasie te bt:danken voor het'
rapport, doch ~Iien de toeIr!tand van _zeiven_
soo eruetjg WIl e, dat er venochil nu oplni.
beetu, onder dllledeD van den- raad welke d.
beste weg il 01lJ de aaU te vM'belpen, dat de'
Ilec2'etaria aan ~et. departement Villi pu blieke
werken sa] alhrijnn, vehoekende dat een ing8-' •
rueill' worde o"ergelODden om te rajlP4)rteereh
en das de beereu D. A. Vlljoen, J. q. Lolllb;d
1111 B. Lom~ 'eeoe ClOIIlIhlllllielUllen vormen
om den iJlaepie. te 0I1Cllloeten.
REPARATlE'AAIJ ROOt'DWtXl VAli 24 RInEREN.

De IIClCI'etaria, rapporteerde dat VOlgllflll re-
IOlutie bij bij be~ aouvernelll~t heefs _k
gedaan voor de tOeJaaa van .&600. Hij had
antwoord on$vl¥lPn VIUI het deplll'tement ... n
poblieke werlr.el1, gedateerd :IS Mei, 1894>, mel-
dende dAt IJet gouvertJement bereid Will den
raad de lOm VlLIl .&460 toetefItaan om dell 11'81
te repareeron l1ilt de nad bereid il van z[in kant
£160 bii~ om de.t600 lIIiiL'tevul1en.

Besloten dat de IICCI'et&rÏ.rl he$ gou vernement
aal bedanken en berichten dat de r.&ad de .4'100
11&1 bridrngcn ale .un aandeel.

.\}IAA~.

O..er de ... saak wen1 eene circulaire geleien.
At'SCUAFFI)I(1 VAN BEL.&llTINO or EETWAREN •
CU'OUIaire gelesen V&Il den raad vau Lady·

smitb vragende om medewerking.
BeaJoten dat de raad niet met bet venoek

kan inlltemmen, dUI geene medewerking iI¥
beloven. '

\IïWrARTlJ.
BeaIot.en dat de heer V ilJ<>en "cn oozovk lal

brengen aan de 1!I'tl(JIIllrti, en do karren a) in·
8pekteenm, un' de noodige reparutie lateu
makt!ll.
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Hei huia bervatte om 8 nor.
HECHTIBEDEEUS'O.

Sir ThoDlll! UI?lngton stelde voor de tweede
lering TaIl deze bill, en seide dat bet doel der
bill is om hut tegenwoordige stelael te bevea-
tigell. HU III tegen het .. recorder" .teIaeJ, d.i.
om één rechter te bebben in de groote dorpen.
De reden il omdat hij meent dat bee niet goed
is om een rechter in een dorp a£se~nderd ... n
ander rechtenI, te bouden. H[i wil onze ,e·
rechtsboven bouden aooala ze zjjn. Er zIJn Illet
vele venwderingcn "au bet bestaande in de
bill. De ouderdom 'fan eeu recbter gerech"sd
op peOll108n wordt verminderd van 65 tot SO.
011 biJl geeft lIOn ap~1 van Rhodesia naar onze
gerechtshoven.

De he4lr Innes zcide dAt de solemneeie ",uze
waarop de prokureur.generaal deze bill booft
ingebracht den indruk geeft dat de bill ietl
groots voo ....telt. Dit 18 geeuwlIJI het geval.
HU meent dat de tlfd gckomen isom bet m_tel'll-
kantoor te KImberley af te lIChaffen. Een ander
punt in de positie van dun prokureur-suoeraaJ
IJl dat de 'prokureur.generaal moet hulp bobben,
doch hij III tegen een _ilItent·prokureur-gene-
r.w. De tUd III gckomen dat, in rijn opiBie,
de prokureur-generaal pel1DAllent r.aI worden
aangesteld eu niet in bet minlllterie aal zijn.
HU waakte gIlwag "aIl de &an,"&lJen op deu
prokureur generaal gedurellde de laatllte maan,
den. In plaat8 van dell prokureur·generaal zou
bV aan de Iuwd geven een minister van jUHtitiu.
die aan 'I. hoofd van het lIehoole departement r.aI
staan. Deze minl8ter beboeft dan oiet eeu
advokaat te zUn.

De heer Schreiner ,oond het eenige nieu",,,
omtrent deze :mak in de rudeneeringen voorge,
bracht, hU WlII! .!Ieker VIW pvoolen dat wen lJ1
Olikwaland mecr dan één recbter b"boou
moest. Er waren etteltike ouderwet8Che pOli
!.eD die zeker verunderingen noodig baddei!.
liet wegmaken van bei meetltenabntoor in
Kunberley was moe~t waslleker beter om dit
kautoor alleen ID tad te bebben. Maar
om llecbuanalalld te b n moet dit kantoor in
Kimberley de aanstaande vjjf jaren bljjnn,
want &Oden lOU onle belofte gebroken zijn,
n.heer Tamplin W88 vao. gev~len dat bet

niet recht was om alleen drie alt one negeD
rech!.en ala de CIlmge appo\l·rechtel'll ~ houd"n,
ID lUll opinie moeeten áe' nOien meer ,?,P eeD.~-
Iuken "oet gehooden worden. lo zun 0{Jlll16
m088t er geen appel Vall de ooeteliilr.e provl~e
of van Kimberley naar het hoogvrecbt.hof zijn
voor lIOn !IOW VaD minder wuráe- dan twee hOD'
derd pond.

De beer llolteno denkt dat de tiJd gekomeu
is om de " deeds oOk_" in Kaapstad te vereeni,
g"lJ. ~I.m hetlft th."" "' en dIt geeft aanleiding
wt unnoodil{e onkusten,

Do beer llJIarhoft verdedigde het hOf te Kim,
berlell. bet bluven voonbu8t.ww van de deed. eu
ID8IIwn kantontn. HU 18 tegen de juriadietie
VaD be~ hooaerecbtebof over he, pheele land.

De beer 80nnenberg verdedigde.llOk bet a-i.
kanWOl"te Vrjjbarg.

De heer Herriman wilde ook lIlIl ..~ woor.
den "ZeaeIlO Bij !lOG nM tepa de ".Ie rech-
.. ., ~n .... hof bO de dear Y&D WIl
ieder ~ wenl, til hij .... ill
men Diei ... hOb_ ho_ an lIIbbI.a. i:~1!~rI=~r;=boft. Kim....,d0e4 ~ __ '_' ... ,1... ..1IIIIIi1 ......
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onse innigste deelneming
eNlUl'BIl<lebruid 'ID r.j;n &OOU8;

&lag laat "ich bet41r

van ~i
bet llik
~jkdioU8t en
"£rÏl ~eene
deed.", ,

Ztine .. he rust!! in vrede.. Er.~DEELNEMENflE VRIESII.

8tellenboech, ~ !Juni 1896.

CO~:JPONDENTIE.
!

(PE REnAC'fI.: STEp ZI<:I! NJET H;RAlITWOOR.
nt;LlJlt voos .'E Gr::VOELE~8 Z.JSf.1I <:011,
IlESI'ONDEN·rEi· )

AFRIKAANSC~ NATJON.\LITEITSGE
, VOEL.
1--

.{w. ,j,fI .Ilcdal:teu~ vaN Ik Zu.d· Afrikaau "er.
eelf,gel met 0, •• [Lalld.

I Indwe, 16 Juni, 1896.
I

Miinheer,-'-Het Erbeugt mu te bespeuren dat
een beter ge"oelen gzamerha.nd over de Ko-
IUllie veld wint en at Ellgelache Afrikane", in
het bii~Dder. boIdinneu ,~ te zien dat eon
nationale (Afri1wl'r) ~u de toekolWlttge ver-
eoni(lde atat.m ' .. n ~ka zal hebben te repe.
ren. Wij willen jn llolla.ndache, Engelacbe of
Duitecbe regeeri.. doch eene Afrikaauache.
Indien uitlandOl'll, tn &uHollandel'll, Duitachel'll,
Engelacben, Fran en. Schotten of Ieren. zLi
zullen zieh met dil. $'roete {amilie der A frikaucl'M
hebben te \"ereenÏlf'en: Wij allen hebben om
vaderland lief. dochi UJ het billijk Z!I" en zal het
bean tw'W)rden ID.lteli een partii de overhand "er
krllgt ~ W 'I "IIC!l~'h"'I<leli "an de "l'jiheitl der
I·:ngd.d"j regeerin en van .\merilmanllChc ill'
8tofiill!J"" en ik hel. gee" twjifcl dat onze too
kOll1l!t~\l rc!l",,~rl"!!,:up -Iie lt._I geschoeid ,... 1
&!jn. 'Minnen we!lug" Jaren zal tie vooruit
gang van oudenrl'" ~n verkeer met elkander do
venchillende natlonrlitelten in een natie lIIUlI.,n .
•melten. i

Ineensmelting ,.al ''&I' Jleh'" volgen : reed. nu
beataat JM) ten gt\ooten deele, Engelsehen.
Dnitl!che", en Hol~dl!Oheprekend8n zIJn met
elk&al' ,etrouwd. ,

Het 1,8 te betrel!rcn dat de 1~1!. in de ooste-
li;ke proTincie 'ebt, niet 10 een anderen
peat ill begonnen: Datede van den Bond te be-
atrijden, mOllllt zij d Bond halfweg ontmoet.
elkaa~ de ,band . ven en eene nationalen
Bond ge"onnd he . Ik beo er verzekerd
VIII dat indien En~efand ooit in een moeilijkheid
geraakte de natloq.J!l Bond van Afrika ter
hulpe zou snellen: i. Ik meen dat ~e)e oozer
moeilijkheden oq_n wegen. mUIveratand.
Wij zullen toe~ve9 dat de Afrikaner Bond
niet "olmaakt 18, dpch hoe sullen dil tekort.
komingen verholpe~ kunnen worden indien
andere nationaliteit.;n zieh niet hij bem 'II'ilIen
aanaluiten en helpou de oD\'olmaaktheden weg
te nemen. De Bon4 wordt natuurliik ger..geerd
door bet gevoelen,1 .. Afrika voor de Afn.
boon," I
Er valt voolover 4eze vraag to zeggeII. Men

heeft de oaturellen r;jjde dezer vraag die met
zoo eene ematige \is als men zicb ,·oorstelt.
indieo onvoorzicht~ beden de natureUcn goon
gekke ideeën inprgntten. Nog lang F.al de
naturel op eonen and~ren "oot dan de f'u~)peea.n
geregeerd moeten ~orde~De regoennlj' op
reebtnardigheid ~hd. - Geef OOI! leder
fairpla!l eD de kans "<>Omit te komen. E"ullals
in JohanDllllburg de! menecben werkeli}k nie'"
om het stemrecht !raveD zoo ook wtllen de
naturellen het niet hibbon. Geef hen zekerheid
van belit, zoolang ~ lie loyaal zlin en leid ze
o~ in gewoonten vanl wecla.aambeid eD cbriste.
liJkbeid. Wit bebben allon zamen te b t'n in
vrede indien mogoljjlC. Ik rIlvoel dat COil ge.
lulrlriger dar voor Znid·Afrika aan het 'W1'
brekon is, en dat de Pofingeu van ben die de
aandeuIenmarkt boo'1tll niet ID bet "er"'ukkcn
,"an 'II'llnordl! zullen I~n.

Ik ben. enz.,
AS(ll.o·Á.FR'KA' ~R.

W.\T DOEN O~ZE PARLEMENTS.
LEDEN. ?

,filretberg, 15 JuUI. 1~:ltj,
A"" .1"'1 E.l,le"r V(JII De Ztud.ljrtl",,," <lO

(Jil' /",-,,,,1.

:M IIIlheer,--.Za.I 'u mij niet kUIUIen HggJIl "'al
OI1Z1l leden \'&11 ~etberg in bet ~ lement
doen'~ wii hooren of .lien 'f'a11 belde lIl"t~.
De heer De Waai., een beproefd lid. héeft
ge"raagd aan het ~oQ"ern"ment wat \'IUI Zijn I

vool'Mtel pworden 18 'Ian verleden jaar omtrent
den troin i tenriil de Nreering geen belliMend
antwoord gegeven h~ bleef bet !lllce dood.til.
Znllun onae leden dan nlOta meer Van zich I!lten
hooren? Ik boop toch Diet dat \Ir,; teleurge8wld
mogen zijn met 008 oieuwe lid, een oprecbten
Afrikaner. eon man ~ altoos bet diatrikt '·Ilr.
Piketberg op Zijn h~ gedragen beefL Wat
rat bri nu doen voor ~ketbell '! ;>:OJ "IL" dIt
JIIIII' nog niet voorzien, worden In onze behoefte.
namelijk de verleugin{ "lUl de I!ln ~ J .. dien Z!J
dcnken dat ilen -depu~tio ben lot "",I"ns!clIlI in!!,
kan wezen. waarom '-ngen ziJ met cr urn "

Ik nqcm mij.
"1.·s IH.I._\ '( .... l I I. LI \ PI

--4- _

.I",l d.n f_di,flli/ "", .,j, . 7.",,/ 1/1/1:""11
((/II'1'{ II" f • (J"., I)t,,,rf

'tllflhCl',..--\·~I.;.PIII 'IIJI! dOHI 1'l1dd.1 ',lil lI\\
blad UCI1IU't.' :laUrnCdOIl~clI tt, 1II.Ih:.pfl .1J.. 'Il'lallJ,f
IfkJJ.:flflc Ill. \'11 III \ ~rbau~J HIet dil f.l'llhond
WllUOUIlM unlallg>< ~j !!""''''''OIJ. '''~t d,· honp dllt
ZUond"r be'!. oog k"IDtlJl /.Un"I' 'all rl~ "-ag.,,,
8tell,,1'l! ""trokken. i\"l)urlbtl~lI J''''' 1.01"; Ik
mijne calldldaten voor bot elemcutall'C ""1,,",1
exum.,n op voor bet !Wer taalbund·t)xal1l~lI. en
bU "ergiMing gingen, ZIJ IIChr,!v"n Voor hel
b~ere. met het ge",,1g ecbter dat Eli all,,"
..Jaagden. Dit jaar ~nd ik mIJn elementaire
klae weer in Voor be. ~ tulband, met de
verwachting dat zli be~kkel!lk goede pO'lItte!!
innemen Indien, en "a~ ill het gevolg ~ ZfI "!Jn
allen den bodem ingeaIagen door de getlCble.
dl!nÏl!. Ik k!'eOfJ daania ~de ~bJedeni~ 'oor
het hooger examen in ~den, en bl; het zien
daarvan ,·erlr.laarden alten dat aij dit papier ten
minste tweemaal 100 ..ho het lagere hadden
kunnen doon, konden dl! m_ten
"uuner alle Dit dunkt
mIj. ,,"cve_. ZOO voor
leerlingen ala AIijn8 llWell8 &ou
het billi,lr.er .... de r-:hledenia
papieren waren. De vratren
\'&u ds. ~~:;:l!IIV1~I:";dt~:geateld en ver.aiecben te veel ontwikkeling dan
dat kinderen van 10 kunmm beam
woorden; . ati niet allen be
bootlijlr. door. keDnn. ait tie
IfCwOlle 0.:, VlafJetI "oor
bet"hoopre wat '" freDaaJr.
keljfk - - ID goede ""r.
W1Mih&iJlc "oor 000 jaar, eD dan" "'ooropoul.,

. l'onkin. IJ r
"'ttnl"'tllJL :.:! .111111 I "'''i I

~t"N d'd &'tI_"~I, ff'" rl. X.,;,j· " 1.11 II/ r-. n-., lflti I Tberr.u. n ~
,1t~ Uns Land, - . I f~:;~:'.~)J

Aljjnheor,,-Tooll ik op Oiuad,..,l 0111 ""kere r 'fheroll. B
opgave "roet( wu miju doel te "·l·tell le ko- I ..
meu wie elgenljjk de verbrutkers \1111 on7.(· i VI!1""n, C J
wjinindustrie ZUD, daar de blauwboeken slechte V, lo~n, S (,
eelt 61(lOrtatie van £24.000 aantoonden. Tot BruD.n ..... g f'
mun leedweun kreeg Ik ten antwOMd op mope ~,~hll. II{ ~

~Tlfen lIiechta hei gewiobt in tnnnen, betwelk ...:Il:':j, C" E
ook door uw rappurteur verkeerd geplaatat '
werd, nr. a.~ ton inplaata V&ll 3,!i.'i.'J ton voor
Trans\"1UIo1. Nu vind ik vo'¥eus Tranavaabch •.
opga "en dat zij IlOO koloniale wODen in 1895
; ,u\)() ok:ahoofden importeerden ell aan kolo·
nialen brandewjjn 6,1100 ok.htX.fdeo. t~~n
t.E.r waarde van .£ Ji14;,271 ; di t met het bedrng
"au O\'Cl"Z&O ;. .£;U,OI)U maakt .t: JtjO,~j" I.

Zonale gij zien zult "oorde dus met den uitvoer
voor .don Vrjjstaat, Basutola~ld en Rhodesia,
onze tl1duatne "oor ruun .(:!IJO,fJl", "oor het
laat8te jaar uit. en dit zal dit jaar nog "eel
meer zl;n met de "erhoo:~d(l priJzen

U 'II' dIenaar.
(; .• J KIUt ••:.

BRIEVENBUS.
hu:s"'.1t!< "an oolTll81>oudelllle8 n.aken we

opmerkzaam op de bepallog, dat bel
papier slecht. aan eene ziide moet IlOIIChre\'ell
worden. Wie met W1I1 die IJcpalinlj" voldoet,
dieus eorrespoedentie pat naar de snipper-
mand.

Afdeelingsraad Robertson.
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