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Publieke Verkooping
TER PLAÁTSE

ZOV'TK't7ZL,
.\ f iedlUg Caledon, V&Il den heer

J.\!\ GIUOIllEt;.

I) P Z~llerdag, Il Jull, 1806,
• - VAN;"_

,iOEerste Klas Jonge' Paarden,
i) Fraaie Jonge }lerries,
liJ Vet te Sla.cbtossen.
Bovengemeld Vee is uitgezocbt

.n het Distrikt Smithfieltl in den
\ njstaat door den beer W. L.
r , K, S, D. zoon en den heel' GAB.
LlAlit:~nORSr van den Vrijstaat den
'.1 eibekeuden Paal·dlilIlkenner. De
l'aarden zijn gtlscbik:t voor dadelijk
:l'IJrll.ik en tellen vele egale kleur
j ,a.a rden,

De Ossen zijn vet eu geschikt
\ vvr Jen Slachter,

KOMT EN KOOPT.
W. L. FICK. ~. D. ZOON.

DEIPERS, .OOiE li UIGE, 1fsllgers.
\ ,Jil·Jon, 2:3 Juni. 1895.

G.EVRAAGD.
Eb.\ Onderwijzer voor de PRIVATE

FUUI &HIIOL op de plaats
1\ ['(Jad lauds, ruim drie kwartuur
I'Jdt'll vau het dorp Barkly Oost.
.\l'plicanL moet bekwaam zijn
«ru III de Engelscha en Hollandsche
[lilt'lI, Cijferkunde, en Muziek on.
,ll·rWIJ!> Le geven. Applioanten
i!dieven dadelijk hunne applicaties
'[l te zenden aan den onderge.
It)(·kende of aan den heer G. S.
l' l,1\i':TE, Barkly Oost, met opgave
\ an Salaris. Werkzaam beden té
"'gmnen met het begin V&Il aan.
-';wnde kwartaal, namelijk Juli.
rnaand e.k. of zoo spoedig doenlijk
uaarna,

P. N. VL~PLETZEN.
Broadlands.

Barkly Oost, 16 Juni, ]896.
-==~,_~--~--------==-

AFDEELING SWELLENDAM,
SCHUTBERICHT.

U-'pr. ESLOTEN in de Scbut te ~(ichellj-
kraal bij Malagas over den ve~r.

I..ofden Iijd en verkocbt te worden, zooIUet
gelost. op Zaterdag v> Juli. 1896, om 10
uur v.m. 1 wijfje VogelBtruill met ...olle
veeren, veêren oD~veer f> m&allden oud,
I1.'tmerkt M op de recbteraijde, 1 wijfje
V ugel~t.'tlis, veeren ongeveer twee m_nden
uud, zonder merk

H. VL" REN8BCRG,
Scbntmeeeter.

Michllakra.al, 20 Juni, 1896.
-------

Malmesbury CXf'I'U II·ill·sk·,Juer
en Yoogdij- fill Ht'. n.l

ASSOl'Rn t it'lD'UI tsehsppij.
I "gelij/cl bij 4cl~ ru.. Pllrl"1&dfl' SI> lf

OOI" 1l:l1'l!1.

V~rhetadmillilltr-ef'l!n ""Il Ei",,,,dom_nen
Boedela, als EJ:ecUk!Urefl. Ildrn'Dis" ...I,tlu.
!'en • .voogden, Caratc>rttu en A ({enten eo
b.~V_1ll'1It!nJU vali l£i ....·lInommen.

DIREOTEUR.EN;
De "'II·Ed. Heer TH. A J. LOlW. L..W.V .•

Voor.,tt ...r.
De Wel.· Ed. beemn ;

T' Rra. I N.J. II CaOZUIl
fl R B. G.on. r,. f' Ruso:'f.
(~ w IJ. Ren A, W. U>uw.

.It.UDITEUREN :
:'" Wel-Ed. B.. ..,n T. 1. J .•. u A.uD. en 1. 1

11'&411.
IJ. Di"",,~urt'D '&1'"",,1-1'''" ellr.en j)'ntd"II·' voor-

".·:d~l{!. 'u denZomer .... II unr.,I) jen Winkr M
; j uur

8. WETHMAR. Secretaris

.SCHUTBERICHTEN.

AA~Gr.H.oCDE~ in; het Schut te
:\1~I J"Hfoutein, over oen veroorloof·

'e:, II/l, "n le worden verkoeht op den 27
.. '. :.1. 11(1" .• ndien niet beV')''eIlSgeloet -

1 E~n hlaauwscbimmel 1-eun muil Jo;zel,
:"rJl~rkt. unde knieba.ltel·merken schijnt

" a!lnl
~ E,~, VIlAI merrie muil E,.el. linkeroor

;t ..nl[' 7.wart streep ov"r de ksm; schaaf-
;,:p k "r ri- Nek voor de kam, zwa.rtepooten,
7. 'v!U'ttl ,troepen &ande bet'r:en omtrent lJ of
,~,.ren ond

Get. F. D. TROUT,
Schntmeesier.

KENNISGEVING.

WIJ ondergeteekenden wa.ru::
Bchuwen mits dezen dat WIJ

niet gedoogen zullen vandatu.mdezes
dat l·r "L'jaeht wonlt op eenlg soort
wtl.! /o"'uJer 012:e toestemming, bet
liJ I'll'[ hou(hm, o'Cwercn of an·
dl'r"ll1io op onze plaatsen HI.lUllo:;-
t"I'I"hc!trllg ell J >l~'I1W"II\~allel, iml·
\ellJe al\e/,olXlauigf'()\,,('I-tru,lers 1.011-
,lel' oud"rj;jch~id Il&llr wpt veJ'volgd
\{ordtm.

~. J. GltUb!iLh:AAH,.

PIKETBERG.

VERKOOPING
DARLING,

KBN~ lSG E VI~ G geschiedt hier.
mede dat de Raad van- voor-

nemen is aanzoek te doen bij zijn
Excellentie deu Gouverneur, om te
proklameeren dat de ondergemelde
wezen in dit distrikt tot hoofdwegen
geproklameerd worden en ook dat
zekere wegen. als ondergeureld, sul-
l~~ ophouden afdeelin~wegcn ~
ZlJn.

To" hoofdwegen te proklsmeeren:
1. De tuk weg V!IJl het dorp Pikt'L.

berg over de plaatsen Rietfontein,
Kromme Rivier of Serviteurs Kraal.
Vondeling, Kopjes, Avontuur, Mid·
del post eli" Halfmaoskop tot op de
24 Rivieren bruggen.

2. De weg van het dorp Piket-
berg over den Kerkgrond, De G Idle.
De Kuilen, Ket.·rolll, I'ornpoenkruul,
uitvlucht CII Pauioud, IDI waal' hij
het dorp Porterville binueukomt

:3. Pc weg, afgaa.nde van den
hoofdweg voerende van Piekeniers-
kloof (Greys Pas) naar groot Berg-
rivier, OVer de plaatsen Rietfontein.
Wittewater, Rietkloof, Groenfen-
tein, Zuurfontein, Langerug, Adam-
boerskraal. Drommelvallei. Izars-
kuil, Zoutkloof, Klipfonteiu, Kerse-
fontein, Doornfontein, Mdkpl.ts.
De Plaat en Veldr-ift naar Jeu moud
van Jl:' Groote Bergrivier (St He-
lena haai).

Tl' }Jl'OkICllllt·t>r'L'Jj dat de volgende
wegt·u zulleu upLwuJell afdeeliugs
weg"rl lt' vijn :

1. ,. aH Jell hoofd weg. I!'i'.k·ude
vali Pik euierak loof ~Grey pas) naar
Groot Heq~rivier, ove-r de pla.ati't;n
Hietf'outein, WitlRwater, Hietkloof.
Zuurfoutein. Langeweg, Adam-
Loerskraal. Kliptoutein. Docrufou-
tc III, Kleigat, Melkplliat:s, De Plaats
en Veldrift naar den mond van
Groot Bergrivier (t:it. Helenabaai]
:! Van den reeds geproklameer-

den tak weg, leidende van den hoofd.
weg naar den uiond va!l Groot
Bergrivier te beginnen bij Ri.kloof
alias Platkloof en te gaan t:m aan
Zanddrift, aan Groot Bergrivier, de
grens tusschen Jil, en het Malmes·
bury distrikt over de plaatsen Riet-
kloof en Zauddrift,

3. De wog beginnende bij den
takweg tusschen Greys Pas en 24
Rivieren, gaande oyer de plaatsen
Middelpost, Klipbanksdrift, Jakhals
kloof. Vondeling, en Serviteurs-
kraal en Ieidende in den hoofdweg
t~~hen Greys Pas en Groot Berg-
rrvier.

4. De harde weg. onlangs ge-
maakt ill het Zand /eld, leidende
van De Braak, voorbij de plaatsen
Izarskuil, Adamboerskraal, Lange-
rug en Zuurfontein naar een punt
ten oosten van Zuurfontein, daar
dit deel nu ingesloten is in etm van
de applicatie» voor h()(!ldWege1l.

Alle objecties tegen' de prokla-
matie van gezegde wegen, moeten
schriftelijk aan ondergeteekende in-
gezonden worden binnen 90 dagen
"an dat urn dezes,

Op last,
KJCO. J. VLOK.

Secretaris.

TB
,uI, . .' .

In do, ,~ak tU8~ohen de E][ecu~urs.
kaihar. Kaapstad, ,Klagers An
C~lU~TIUN PE'rRl1f1ERASMUSCAR-
STI~,I JOH.umn ARNOLnus PETRUS

. c~tE'N~ en M..lJTHlNU8 JOHANNES
• 'i 04....EN."V &rw~et'8. ~

ED I VASTGOED I I
Yap lrijJen Mejuhrouw TRERBSA.LoUIS! SOJIELLIB~.

, •. r, • .,.\ ,

DE ond-le.teek~e-n-be-hoo--rli-·jk daartoe gelast, zuJJen Toor rekening
van "'bclvengemelden boedel op

V~IJDAG,' 26 JUNI, AANST.,
I PUBLIEK VERKOOPEN

Het uRgenaatn -ell gereiflijk Woonhuis. bevattende 10 groote kamers met
de noodige bt¥tenvert,rekkeo. en voorzien van eeu standhoudende pul
water, gelegeq in het beste gedeelte van het Dorp DARLING, zeel
geschikt voo~ eeu Logieshuia ; er is ook vroeger op het eigendom eel
wllJstgevende (bezigheid gedreven. .. .

I •

Dé gebodwen zijn ill goeden staat van reparatie.
I

VERGEET DU' 'lIET YRIJDAG 28 JUlI DF VERIOOPI.G BIJ TE IONEN.
I

.DEZE Eggen zijn geheel en al van staal gemaakt ~nde pnnt~ zij,
verstelbaar door midde] van hefbeomen. . . "

De Eggen behoeven niet te wo I

den opgeligt om hen van hét Onkrui:
te ontdoen. 1>e Tanden kunnen even.
wijdig met den grond gepracht worde:
en het onkruid valt er van zelf af.

Kuanen geleverd worden in hetzij 2 secties 10 voet wijd of in :
~eoti81 16 voet wijd, •

(Onder 1rroces van 't Hooggerechtshof)
ZAL :ee~e. Verkooping plaats heb.

ben ID bovengemelde zaak
Eklt8'tUIJK te KUILSRIVIIR,, ,

Op I~ndag, 6 Juli, 1896,
V,ui litT VOLGEND.;

10 .Beesteu, 2 Ezels, 4 Paarden.
60 Sch~peD, 1 WageD, lot Zwingels
met 6 :voortuigen, 1 paar Achter.
tuigen. Ploeg, Tafels. Stoelen, Bed.
deu, enz.

WESSELS & ·COMPAGNIE
26 LANGSTRAAT KAAPSTAD.

l'WEE~)E te WATERLEEGTE,
deel van Jakhalsfontein. HY. GIBBON, Secretaris.

Exeeute'ur Testamentair,,,,

De liee~en J. W. Moorrc'es Jr. ~ Co." Afslagers.Importenra van ge~lvaniseerd Stalen' Windmolens "Jl Pon pe
Rakkiespompen, Graa!ldnllen. Spaden. Vorken, Sohoffels Pikken 1-<,

Houw.a]en. Wijngaard Cultivators en Stalen, ens., enz. •
Albeeldinpn en Prijzen op aanvraag verkrijgbaill;.

OpDillsdag, 7 Juli, 1896.
12Q ftcbapen, 2:l Beesten, 3 Var.

kens, ;) Paarden, I Geweer, Bedden,
Ta fet8, i~nz.

,JOHANNES DOMMISSE,
. andel' Baljuw.

Piketberg .

WEGGELOOPEN

1

6. Kerkplein, ~aap!ltad. 19 Juni 1896.
----l:_:___-- ----.--- __ ------ _

100,QOO VRUCHTBOOMEN,
AI de ~te Europwscbe, lmerikalDscbe en Australiscbe Soorten.__..__--1. . _

De Beroemde Hibernia Dubb81s~ek, uit de ha~ld
maakte Onderkleeren, zooals uitgestald door

MORRISON '" CO'.,

I"b' . Nu¥ ~dl'8J'f1 en Vrij ....n Onpdierte. Oel(l\'erdf!'&DOOVrij UIl &lIeSpoor.
weg-Stat$onll. Prijs 1(- tot 1(9.

Brlzoll.'IQ JCI'lnIlSG: HO • \' Rill, Dn ril DI OMSTREKEN WOllIII.-Alle boome». ,ji.
beeteld worden, ~mJlenfranco Vrij aau uwen Tltin afgeleverd wurden.

Voor Prijl8", Ocadiues eOI., Uittfebreid. Oatalogu eD UIlwijzingen voor (l:n
Vl'1lohtenkweek,. doe .. n"raARbij .

H.: E. V. PlOKS TO NE,
CONSTANTIA, WIJNBERG.

C.f.1\1tIjruA ia tt h.knrnMl bij ,:" \·'"'",n.:llnde Sj ...o,·\I·,,1! Jl." 1.:vl'.lo"IH "', 1·I'Ij ... : I
,

~KOOPING.

DIS~IlTYanPIlETBERG.'Qehooren door alle Dames gézien te worden. diede keuricste Kloederei
t....gen matige prijsen willen hebben. _ Elk stuk beeft 'op °zioh zelf e"1
cigenaardigen stijl en voorkomen. Werkelijke Torchon, Valeoeienn .
811 Zwitsorsche ~eborr1l111rde kant. ..

Speciale waarde rn onderkleeren van Flanellette en VBn N.J.tllllrlii:,.
\Yol tegen alle prijzen. .

In zake .tuaseben HENORIKJ. ZOER,
E~. I)at: in den Boedel van wijlen
JAN HENDRIK P. ZOER, (Klager),
en LAilrBERTCOLYN,(Verweerder).

,
ALIWlAL NOORD

EERSTE KLASi PUBLIEKE SCHOOL
GEvjRAAGD,

Principaal, ~alaris £250 per jaar
en vnje woning:

Vice· ?rin~aal, Salaris £200
per laar; \ .

Eerste Ond~rwijzeres, Salaris
£130 perj~.
Applioantenj moeten opgeven of

ze in staat zijh onderricht ill Hol.
landsch te ~vén.

Applicatles. imet getuigschriften,
ouderdom,gezdndheidscertifikaat. en
volle lijst van .~nderwerpen •.moeten
aan den ondergeteekende gezonden
worden op of toor 30 Juni a.s.

Werkzaarrheden te aanvaarden na
ds September :vac&Iltie.

N. E. SMUTS, Voorzitter.
Aliwal Noord,·

3 Juni, 189Q.

Onderw1jzerBen~d------------------- "001! DE

MORRISON &, CO
, 1 : .

Rondg&&nde Gouvts. School te Bra-
bant wk. Wilgeboo1Iispruit,
dist. Caledonrivier, O.V.S,

INExecutie van bet Hooggerechts-
hof: in bovengemelde zaak zal

eene Verkooping plaats hebben op

kONKELBOSCH,
OpDolderdag, 2 Juli, 1896,

1'e~ 10 Ure, VlD het v:olgende :
l·t· Beesten, 4 Os Vellen, Een

Bokwagen met tent, Een Open Kar,
;3 Stoelen, 2 Tafel8. IJzeren Ledi-
kant. ,Potten. sofa, enz.

JOHANNES DOMMISSE,
Onder Balju .....

A PPLlCATU;S met de bij de wet ver-
tlechte getuigscbriften vao bekwu.m-

bei I. goed zedelijk gedrag en bewijs VIln
lidmsateehap VB.neen Protestantach kerk-
genootschap zullen door den ondergetee-
keude ingewacht worden tot op llu.ndag,
6 Juli e.k.
l'alari8 £120 per j&&r, met de school-

geld n.
Elln ong ..hu wd ~1'!IOOnwordt ...erla~.
Kt'nnis van mnziek zal een. aanbeveltnjl'

lijn.
Bllliike reiskosten zullen .,.ergoed worden.

}I'. M. A. DU TOIT,
Voorz. Schoolcommi..,óe.

PLEINSTRAAT, KAAPSTAD.

.E. J!!C_
PUBLIEKE VERKOO

De Olldergeteekenden zullen doen verlcoopen

TE PORTERVILLE,
Op Zat.erdaq, 27 Juni, 1896,

TIC 10 UR. Y.K.,
D. volgend. V aste en Losse Goederen. in den Insolventeu Boedel van

ABRAHAMJOHANNESVAN DER MERWE.

I.~Zelr.er Erf gelegen te Porterville groot 200 kwadraat roeden. Op vsrmeld Erf
atut"n ~t WoonhnÏJIen bet iJl verder beplant met een aantal jo~e .kelli-ige Vrucht.
boom.n.

II. Losee Goederen.-2 Doh'agen8, (een <laar.,1Ul nieuw) t'Vierplaata Baggy,
I Kapk~, 1 af,laan twee plaats Kar, 1 Tweepl&atliopen Kar, 1 Vierplaat8 Open Kar, ---
I. af.laan Vierplaa.U K,ar, (bijua k!ur) 2 Áambeelden, S Smidsblauballr.en, 2. paar ZUL. LEN, verkocht worden uit de
nienw. Karveeren, 1 lot Naven, 8 TlmmermaD8Banken, 7 SChroe....n. 1 Z~machlDe, ] M ktk I te WORCESTE R
lot rood en plaat IJzer, 1 lot PllUlken, 1 lot Ceder Hoot,. 1 lot Speken, 1 lot Vellings, ar ru •
1 groote Zeeppot, 20 nieuwe Wielen, 3 Di88tlboomen,2 Langwageria, 1 Buigmachine, . J '. 1896
(voor iat.rboI'en), 1 Bándmachine, 1 killt Booten en .Moeren, 2 dukken beschot link, .Oplaandag, 29 UnI, ,
1 lot Olie, 'C'ert eoTerpentijn, 2 Zakken Smid8kolen,l Boormacbine, 18ct SmidBgereed.
echap, 1 lot .paarden Schoenen, 1 lot Ezela Sch~nen, 1 ]o~paarden scboenen Spijk~rs, 1 's mo!'geDs ten 10 uur.
lot Hoef8mldsgenedeohap, I Trekzaag, 2 Dl8IIt!llI,2 Krampen, 6 bouten Bokkies, 3 R DC' PLESS1~
wagentaagen, 1 Domira.oht, 1 lot Bettel8, I Omslag DOetbooren, 8 Ru~agen. 4 Hand. .' " .
~agen, 1 lot Draai.borea, 1 lot lijst en ~l'aal Schaven, 1 lot Hamers, 2 ,Knijptangen, J. J. THERON, AfSlager.a Spanzagen, 5 Q1athout Planken, 1 kIst VenstergllW'l, I pl\IU' Kartuigeu, en een
menigte ndere kleinigheden die een Smid- en Wagenml~er gewoon Eijn te 'gebruiken. "_.~ .- ----,,-.-- --.
doch te veel omte vermelden.

2. Levende Have :-1 VOlt-en 2 Bruine paarden, 1 Koe en Kalf, I VBarlIen
Bnl Kalf.

3. Hu18raad :-1 Eettafel, Il kleine rafelII, 14 Stoelen, (14l dll&M'tm Bentwood),
2 Amerikaall8CheKloIr.kan, I Keukentafel, 1 Bakkiat, 3 EmmeriJ, 1 Koffiemolen, 2
Han~lampen, j 'Fafellamp, 1 Harmonium, S Toilettafela, :.! Wasebtafelll, 2 Kommen .en
Belr.ertI,3 IJzeren Dubbele Bedsteden, I Stoepbank 1 IJzeren en eCD houteIl enkele
Bedstede, 1 Kleederen Kut, 1 Dubbele-loop Geweel·. 1 Meelkist, (JIlZ .. em:.. !Jnz.,met
Putten, Hooeten, Scbotels, Kete18,Borden, MARsen,Vorken Lepels. .

Piketberg.

J '"ddafonteiu,
dist. Smitbfit'ld, O.V.S.

22 Mei, 189•.

Htt Zuid - A1riiwscbe AtheDIU.
30 FRAAIE JONGE EZELS

2 en 3 jaren oud, (SOUTH AFRICAN COLLEGE).
BENOODIGD.

"Queen's Scholarships." Afdeelingsraadskantoor,
Piketbel''', 20 Yei, 1896.EENo~f :e:r .':~:::~~"Q~~~~'~---- - . -~-----.-..~-

Scholarships" zullen worden toege·
kend bij den aanvang van het
Academische jaar in .Juli a.S.

De "Junior Scholarships" ziju
verkrijgbaar voor Studenten die het
~latriculatie-'Exameu aan Je rni·
versiteit nog niet hebbt'n afgelegd
en den ouderdom van 1(i jarfln nog
niet. hebben bercikt. Zij worden
tocg('kend voor den tijd Yiln 2 Jaar
naa r den uitslag van een VCI'·

gelijkend examen, gehoudl'11 riOOl'

de Professors van bet Athena'lllll,
te beginnen op 27 Juli lUl.

De II Senior ~cbolal'8hips" wor·
den toogekend voor den tIjd van :3
jaar, naar den rang dien applikant
beeft verkregen op de lijst \'an het
Matriculat.ie Examen van 1<"1'96. ~tHlmp8j,ury, \0 .JIl"'. ! ,,~j,;.

Deze benrzen bekostig-en ;.IIt;
Collegegelden Ilitgezllwll'rrl 111'\ 0 d .. B noodig'd
Hegi,;tl'lttiegl.ld IHrt £1 IWI' kwar. n erWIJZer e .
bwl.

.Aallzl~ek lUVl't ",)[·.kll g-ed3<lI'! A .\.:'- /.( Ir. I, I·.\ '111" c.,'" liligsdu·j[.
:!c::hrlftdIJk VOOI' :!I) Juli (·.k .. h,.! .... t, I' / .:1", ,I"'JI ,j,'" ,wderge.

W. t:i. LUG E~L\?\, i teckell' I. 111";"1\ "d.t "'"rrlf·ll. ,oor ~e
Sec. Senut·llJetrekklllg_ \ all On~erw~zer JU

-----~--_ ..-.-_._--~ ---- de Dl·r.le Kla- I-'Ilhllt:kl' :-Sc::uooJ te,

DoIr·teN D.nlrtij'k I V06TClvl,·i, dl~t. .\Iussdbaai. Kcnnis
.l lal cru. I ,an EDg'clsch ,'n HollallJsch wordt

.. . : verclscht. Salaru; £.':--+ p.a. met

EE!'i zeer goede p~ttJk mmder i uije kost t'll inwoning., De ~~pli.
dan honderd ouJI van K~p I CIlTluongelIeveil t.~weldt'n of ZlJ na

stad. Ontvangsten £1000 per Jaar. de Juli vacantie reeds beginnen
Kennis van de Hollandsche taal kunnen.
wenscbelijk. Billijke voorwaarden. DIS, D WILCOCKS.
.Antwoord "Medical" pla B. G. u H.." ..~ J . 1896'
LlDOB & Co" Beperkt, KAapaad. 1,ID.U:iIIHJ."'_'" unl, '.

ONDERWIlJZER met certifi.
kaat voor Publieke School.

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

Juni 30.
C. MARAIS,

Secretaris.

STAAT8GYMNASIUM.
VA.\ .Jl' plaat~ Hooi,lra:ti, afdpe·

IIII~ ~1l1.1l!l~bllry III dl' maand
A )'ril, \ "'~Ib. tit· m)gelldt· I Ol'8en:
ECII C'1·,·It-. 1:'('11'zWIirtt.' met "('11 kol,
L'en /warT I~'lik, l'cn roode. Z ij, ol iL>
weTo'!' wnal' d.· 'Il>sell 7.i,]l!. wordt'lI
\"'!7"<:111' II,f('!'1u,.tit' tL- Zl'lldl'll aali
1,)!I,j"I'g'I'leekt:'llue, JIl' alk redl'lljke
Uil kl,,..lt:Jl H'rg()('dl'1I za:.

Onderwijzer Benoodigd,
Voor de Gouvernemen ts School op het dorp

VilJiers, c",t. Vrede, O. V.S.

M ITS dezen gesclnedt oproe.
ping vjln applicantfll voor

oe hetrekking van een tweeden
DOCEN'l' in de WIf:;KCNDE aa.n
het Stalltsgympasium te Pretoria.

Vereiscbten: zijn :-Bewijs van
lidmaatschap ~ner ProteRtantscbe
kerk. van goed zedelijk gedrag,
kennis van de landstaal en van
behoorlijk af~legde Academische
Studiein de Wiskunde.

Sallu'is £700 p. a. Applioatie~
Vool' 1 J lJi e. k, met de vereischte
stukken aan ~et Departement "811

Onderwijs in ~ zenden.
Verdere inf1l>nnat ies bij

DB. N. ·MANSVELT,
SlIJpt. VIUl Onderw~8,
Voorz. v/h Curatonum.

PorteniUe, 11 Juni, 1896.

A p.' PLH~~ TIES, verg~zeld van
•. ne hIJ de wet ver'elschte g_e.

tuigschl'iften van bekw~mheld,
goed zedelijk gedrag en ltdmaat-
sohap oener l'rotestantsche Kerk,
zullen door den ondel'geteekende
ontvangen worden to~ 22 Juli 1896.

Salaris £120 per Jaar benevens

R t· f Af I g de schoolgelden.e le,' s a er., D~ voorkeur zal gegeven worden
aan een gehuwd persoon.

Werkzaambeden te beginnen 1J
AUgUtltllS, e.k.

Billijke reiskosten zullen vergoed
word«:ln.

LAMBb:HT IL\~S().\,
Kliprll)!,

p/k. 01ljJo~t, .\Ltllu(,:,Lul'y.

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

H. HANDS, )
}fRATIDNUS W: SMUTS. 5 GeaI\ment.lijke

Curatoren.

Pieter J.

DAD ELIJK na bove~B'Elmelde verkooping zullen de' Executeuren ill
den Boedel "an wipen M. C. TOERIEN, doen verk:oopen.

I. Erven Noe. 5 en 6, Blok N, te Porterville groot 400 roed~n. Op ~eze Enen
stllan twee Woonhuizen, eeDSmidII·en W~kenwinkel, en ee,t Kerk ."net Orgel,
Preekstoel en Banken. Dele EM'en zijn aan marktplein Jrelegen ~n dUB in het een·
traallSte deel 'l'&nhet dorp. AI de gebouweDlija onder IJaeren da~.

II. EM'en NOli.3 en 4 lllok U, te PorteM'itlP. Eerst genoJnde Erf dat onbe·
bonwd is ligt ook aao het marktplein "p hot nndt'~ Erf staat een pet Woonhuis DJldel
lJzel'l'n d.. k "II beide En'eu zijn tezalDtlU gn.l<)t. 4!.JO roeden. Oó'k;eenKapkllr.

VERGEET NIET ZATERDAG, 27
MAIt'l'IlINUS W. S

GEO. TH OM. V.D.M.
Voon. Schoolcommilsie.

Frankfort, O.T.S.
10 Jnni, 1896.

'LANDMETER.

Pieter J t. R~t·ief,···
TEUBES, ~iA'

Buitopaollt St., ~
. \:
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INTEEi<EN.4REN
I

IJ 1 () \\1\1\1 eon
III 'I 1111 I. ri tuij l , III ~CII andere

;\'''1lI 11iJVOOI h ..eld het Paarl-
I t In ,lt ruuu cipulireit van

Ill' Il e9'1 bestuut kun
I I p, tl an I, I ,nOl ,Ii' ,,<'Ilo

lid" ''I hit, tl ,,, II lwhl
\\, ,.rt" I'll no

\1111 ti" "IJZt

EN ENGEJ.A..."i'D

J 30 '''11
Jl" r - (Il~láel )-Do Drusen
en versloegen vier Turksehe

bil Dam:t..ku8 De toestand le
Turkscho troepen zIJn naar het

A B HJr=-MEYR
Sccretar 5

I~ kondigde hedenavond de
b Jcr H..lfou aan dat de regccl mg besloten had
de "nllcrwlJ~ et tIllUg te trekken Ril erkende
dat de rogolltlllg 7.1 h verrekend had omtrent
d, II togell't~nd togelI het wehontwerl' m na r
Ill) "na \lUI plan bot "eer III bot begin van
J anu~ I voor te brengen :-\Ir W illram ll:u-
court weerhield ZICh I an te Jubelen Oler de
regeeruig ll)lIar Illerkte 0l' dut de opposme
tegen dez" ~lL3.tregd uok kwaru 'an de partiJ
der Uh IOlIl.I!t~1I

De Veneauelunen hcL.t... I deu heer Han-ison
gearrllllt.oord'en II lar hu'! e.geu gebwd IIcuroobt
die het opkicht bad 0' er bet maken 'an
"egelI op d~ Britsehe zllde der Hcbombargk IUn

Hlr AlIguKtus Harria 18Ol erleden

SCHUTBERICHT

DEtJAMESON ~AAK

IIOEUA 'OOR DF ZURTF lt

D}; Hf J ~ l HAlfBERLAI~ E~ HIR Il
ROBI~SON

" I ,bl, " I J-I J, I I) H nlVr:~KOOPING EN
L x .. 10> t Jl~l -(/{etlrt )-De groote

Jur) [leeft d .J arueson 111 staILt 'an boschuldi
gIng !j'eRt<lld en zIJn ter-echtstelling 18 pteld
op-:.t,,,..,rult

Hei hoog u. heeft met eeu weerderheid
\ lUI ~ I Je. tweede Iezing v..a JC overleden
\TOUlit. zuswrwet aangenomeu
nc heer Obarnwrll1ln heeft "Ir H RulJlu"'-'lI

heden bezocht en een conf. rentie met hem gc
honden

Nederl&ag der Canadasohe re-
geering
( I ti A

, 10 I

Produktenmar ktcn J I 'I - If 'r -De libe

Spanje h~ft besloten moor I ersterkingen
uaat ('111.1 t sendeu .) ld lt hut heele getal
he nderd dUI ud wan "".I bedragen Z I zullen
III paft ItJos I tusschen :\UguMtUS CII Jl\lIuan
CCl1Itkomelld'l gezonden worden

F!H1 rurk"~be uitbarst] 19 IIIMaandag te 'an
geschied eli (en m6m.,(te Armeni ,ij '111l ge
ul)ll \ elo j'llIdcle zuchten cell schuilptaata
" I het UrIr",c~e wnsulaat

KAit\PKOLONIE.
~EN !IJTERIJ

1', I rl lzhni III !.1. Jl'~ lf I' )-Len
vreemd gmal Jgehellrdtl een <Lw }f wat geloden
1"1 I br ord I~Ul de I f I , t De l-ootamun
• Il 0011 der ru ~troZtlll kl'l"êOU tWI.I De matroos
krt.,,,,o den d~lDl I:..J d Il bootsman tWIIIChcn
ziJn tanden du knauwde er zo... erg op dat
IJloo(herglfuI, ..iing til roos er op volgden De
bootsman I" ",,,I, ge.~

Port )j:l1zabethsohe Ieren

lell \oor

Plnr Ell)+\Btlii ~I Jl" = t R.«
Onuor I uorZl~ttrschap 'Iii dell hurgemeester
"erd g).ttlr< Il r,nd een \ crgadel lOg der leren
lol gee.tdrlft IgeBouri, II en "erd een comI!.
\ oor he>tool~~cn ecHel OpcllOOItl \ crga.denng
gehouden ten mudc de Hrtt.cb .. regeermg te ,"ur
z"ekell om 1'I.llltlng der 1cl'8ch" pohtleke ge

"

~I

,n.ngcn~n

2 J J u I - (R I )-llli1l!Chen
de Ijl) eli 10 ~esLcn met runderpest besmet
ZlJll door de Klnal'tlChe l'0)ttle zoowat ze~ millen
u"zulden hierlop Zond 19 eli Maand 19 II dood
getlCbuten IE,n sterk COrdOIl IS om do hesmette
plek getrokke!)

DE ZUID-AFRIKAAN
VEREENlGD MET

LAND BARNi.TO PROFETEERT
KUIStHlt'l 22 hSI-(R"I, )-01' een

ruoh'OlIccrt Zllterdag;\\ ond zet de heer BllrIlIlto
dat het fmt d,,~ hU geen petitie ontl angen bad
WIn" ~'C8dllt K-imberley geen gnB"en had Kw
bcrIe) "lUI nte~ III een staat "In 'ern.! zoo lis

!!Ommlgo hedeh dachten hU geloofde dat het
zoolang zolt ~IUI en be. taan als ZUId Afrika
wston I

Klippl¥t met Champagne

GEMEN<)D NIEUWS

I)LI>1"1I1" H' t~ Jr ~I - (R'"I~ }r-_$elllge
heden alhIer die zestien JlIlLr oonf!Olaent heb-
heu gewerkt tJn gun.tc der Khpplaat Illn zIJn
nAAr bet kamt der .poorwegwerkell geroden
(JU Let keerelJ 'an de eerste zode der 111n
Oudtshoorn Kllpplal&t te lieren en ,oordat
de plechtlghe14 plaat!! ha.d hield de heer G C
Uh""r LW' een helangwelckende rede
Het HUOCOt! der ondernemlOg werd met c1l11m
pagIle gedronken

ZI h I lil
Ill..., lt! rcgu)!ii i

'" do pl",-.t.
t I I olOlgon

rgen I q I egh"'l '"
Lr I~ ~C"" gebuu"

rA,,,e'"rlna te "crzoekell om een hel
he:no<)rdeni het d18trikt "rllburg cn tel "n.

kost, naar de buerengezlnnen
geheel afgesnooen Z11" 'an

')ort. om de
znIdergpen8 I an

:k.,ff."I')Clltie naar een plek ten
elI om ges' hikte buuwplek
kaffl3rkerken en scholea die
sIJn 1001 het I "Ik trekt en
gegeven worden dat Lrelllon
nabll de DIeuwe locatie 41ndat
aangesteld "...1 worden Er

lewe \ "rgadenng "oor
u de zaak goed te be

LEAGUE"
Jl SI - (R.'Ula)-

aan dCII gang OUI een
do ZUid AfrikaaIl8Che

Z.-A. REPUBLIEK.
RECHT ZOO'

sch'l<lp aangerlchl
werd euu Kru""" he
en de beer f IIIIII 11. Il

pers Bostorule \ en 'I
vooelooper \ol rdt 't!IIIII",r

Hedenut ,rgt. Il ~t rt r
kaptein Tav Ier I an j
een DlaXlU1 orn he I
helpen

Drie prospekt Jr' I., I!'"u\ '-', !'
field ontkwamen nu (I lj, la
van hier Z I I", lli

aan na 4~ uur go' I "I I

Holmes worden

JOIJASSESItt:RO, <!\ JtSI-(~f''''''I<'' )-Een
groote en vertegenwoordigende ve'bradenng
van Ill4Jnoo.tlmrdel'B "erd gUItereD avond ge-
houden om de kWellt:ic van verminderiag I an na
turellenlooaen na te iL"n Na een di8ou8810

veJ'llCbjllende ge\ oeleus gomt werden
men een~temmlg om na een later te
dag de loonen f.OO te .erlagen dat

all gemiddeld geen 211 pel' dag zouden te bm en
gaan Men sprak er van OUi de verminde
nng tot sland t~ brengen door , oor kOOItte
Nlkenen mlW dit 7.oU meende men lW.Il den
Rand met goed beantwoorden , oorts besloot
men een speciale , e'b'llderlUg te houden tot
bepaling van dell ,JAg waarop de \(~rlagtng..aJ
\1\ ordon Inge' ""NI

Hl I <I, "

Wetenswaardig voor bedillers.
PUHollIA l!~ Jl SI - (Rru! er )-De jeugste

d, p(CbC8 'an Iller a&tl dil Britecho reprtug
zun met vall dr J..c"us alleen afkomstig' zooale
sommige gecharterde bladen ....illen doen 1001'

komen doch werden geredigeerd 111 d n x II, II

uitvoerenden raad die er toe me werkte Pre
torin Il< overtuigd tlllt gelUII deld I' op c, n
wilse die al;;Qmeellc Afnlu ..,tn"l"lll "\1npathlc
Z&! I "rw erven

Bil
delaar

werk te

StatiStiek van mtsdaad
PutTOlIlA 24 .Jl SI -(R "1,, ) - Dr Seh ..

gen I III Leeuwen ho ,fd I UI de crimineelc
secue I lUI het departement I IIn ~Iun prokureur
generaal heeft een groot hoc,," Iuel samclll,;"
steld WaarIU volledige Htatl"t~c"en g.geyen
w )~"n \ 1\11 misdaden lf! de repl1l>hek I!e~Iu
rt",d" het afgel""pen J"'lJ' DJ! I~ de eerste
POgI"g tot een uirgebreid rLpport "er het
onderwerp

Twee jaren harden arbeid
J I!lUst"nlill 24 Jl SI -(/ll/J, )-De

zaak I an Albert Stedmau 'oor \ erduietering
Van tl! (i(,5 lis f.d dom Let \ en alsohen I lil de
boekeu zIJner meestors de beeren ~tnart Camp
bell .'I< Co liep heden af De beschuldigde
\ erdedigde zichzelf op bekwame wple IDA&!'

de Jury 'Oud hem schuldig en h) werd veroor
deeld tot twee )&111' hlll'leli arbeid

TROEBELEN in RHODESIA

l'lPRKCKLE) ~ KOLO~~E

BIl \WA\' 1.'1. Jl 'I -Ik denk Dinsdag te
UnlAwayo te komen Wil hudd ..n geon gevecht
maar namen ~q beesten en .hiJ schapen eli
verbrandden 110 kralen De kralen ....areu vol
graan •

le Inyan vernam de kolonne dat eerugo re
bellen III tWllfel ZIIII wat te doen anderen heb
ben we r den Mhmo geraadpleegd die hun zegt
dat ze beter moeten vechten en dan zullen ze
overwmncn

De kolonne \ ond de Iijkon 'an vier "Ianke
mannen te Iny:m en herkende ze als die V1IJl

den naturellen OllJlIllS!Ial'III Graham, Hurford
een prospektor Cook een wlnkeher en IR.pek
teur Ca.se een ~{ II P De grond er omheen
toonde dat or \ rec.<Unk geworeteld WIUI \ eie
patroondoppen hggen rond en de boomstam
uren ZIIIl lol kogelmerken Het lUk van HAnd
Icy inspekteur \ an politie werd "Ir' olgens bjj
zlln but gevoudeu &ndleJ5 hoofd ww! vali
achter mge.t..g,m met eeu Ktrildl.>i,1

De LJken werden begr.LI en III het kerkhof
I Ril de rnyatl zendlllgetatie

De zending.tatte "I rnkankwezlM' ier 18ge
heel, ernield on de kerk u< ufgebraud

"EER Ef~ G~'Hnt
WElf t:1_F ~ l)~ K H ft R!oI

Bl! \\\A\' .n , \I -Ben Impi 'an I~
..riende k lil' rs under ~I:L'\V(,' raakte .1&ag1l
met en 'eralo"!; den vjjand bJ de Me za "1
rivter en 111 &.akt~ 'cc 011 ~{. hapen hult (hui
I "rh.,,; I' Z~'"d )Udeu en \ lor gewonden

Weale rapporteert 'an' rctoriu dat de kaf
fe,.,. aan het weifelen ZUil HII trekt lilt met
I "ftlg \ rll';JlUlgers ou een machinekanon ,",k
3000 Il vriend kaffers als hij ze kan kriJgen
0111 de wClfdonde kaffel'l! u, IJcletlen ZIch b I do
rebelIon te 'oegen

K"f'tem Lamg die flU III irel Belingwe dill
tnkt I. Z&! III de rl<:htmg '!ln VICtoria werkelI

rAA1E KAFFER"

HrLH' Hl '1.1 Jt SI -Spre<kley " .... 8""te
rena,oud te L mgllza gekanlpeerd eli I.;omt
heden III

Een ge\' Ulgen kaffer zegt d lt In den laatsteu
.trUd hIJ de l' mgu, .... toen i'\precldey de rcool
len ,ersloog de bcl!ten _. 311 ze' en reglDlellten
lil t gel echt "Ilnlll De Mhmo g!lf bllu IMt
lIIet te "urelI mM!' te \11 achten totdat de hlan
keil nabll klll'amen en claa bUil ~en te
gehrulkell tim te steken Dezelfde kaffer Zl.'gt
dnt de Lee Mettoni kogel hen lIlet wlette
loort te gaan met I e<lIlten tenzu hll een leven.
deel getroffen harl L.-.ter echter ~tteT\ en ~elen
op weg naar In)aL! 'an de door de Lee Metford
kogel. IJekomen wonden

DAPPERE DADE!'

Bll \" HO li Jlsr-Verdere oorlchte.
oDltrent het ge'echt 'all Mazoe or duu .4Ot!ten
en .! 1"ten dezer melden d:lt dO' patroUIlle a:\n
gel allen wordende een kielII kopJe bezetwen
verdedigde totdat een kleme hl1lptroep onder
lUitenant JudMn ziln weg do<)nocht tot hUil
bulp De JlIlrlII bleld toen een <Lig en een
nacht het kopje bezet eli gedurende bet ge
\ echt werd eell ezelwageJl met nzer I-'agen
wtgezonden om drie \ rouw"" III te brengen
Op deu morgen 'an den l!lHtell ,-'oot m"n om
ZIch een weg door deu I IJlLnd te hanen De
rebellen IiChoten wel en doodden alle mllilezel.
Toen de muilen dood ....areo werden patrouille
paarden IllgCKpa.nnell n" partIJ I erdedigde
den wagen tegen een m enreldlgendll meerder
held en gebruikte bagelgeweren met Ioopen!
gelad"l1 al8 d" I "and te dIcht bI) kwam
Tel ..grafisten Blamton eo Routledge werden
UI bet Uegin 'an h~t gevecht gedood toen :I'll
een dapperen UItval maalcten om bil het tele-
graafkantoor te komen ten emde den .tand
'an zaken te SalIsbury hekend te maken
De gewonden zun Hl'lldnb eD Thehonr

heht gewond Jnd""n Ogll"e "n B8.lT) De
part II WWl 23 man sterk :Slecbts negen paar
den kwamen terug

MEER BER1CllTE:s' (IT !SALISBt:RY

i'lALISm R' I~GESLOTE~

r \\ Fil 8\11·"lHl 21 Jl~I-lnformat!e
werd hedenalond ontvl1ugen dat het laager
tURMCheni'lall8bury eli Cmtah guotcra\'Ond aan
gelallea word De rebellen wurden terugge
slagen Geen ongelukk"n IU het lager

KaptelIHI Hremmer en (rrah'8.m en de beer
Will te werden. op hun terugkolJll!t tall8Chen
Headslands on :Mara.ndella..o Il!ldood

'Saturcllen-oowml88ATUJ Ed'wards rapporteert
dat llarandellu wmkel att,geplnnderd Il! "n
zei! man vermoord zIJn Dne mannen Olit

kwamen
Het Headlaflde lager 18 hedenmorgen opge

broken en alJen waaronder \Ier lrouwen en
kinderen ZlIn n~ t:mtalt gegaan

Hoewel de ltaffen In grouten getal" binnen
eenige mvlen Vl\n 8all8bury Zjln verwacht men
DIet onmiddellIk een &allval

DE NATAL~CHE TROEPE~
WERK

MEER ¥ERLIEZn

LA ER i'hLl'"1 U\ 2~ Jl \1 -, roeg heden
worgen kwamen verkennen van het Hartley
distrikt met het bencht da.t er een bAI~ ge
..echt 'It'1UI tnachen de kaffers en het Satal
scbe oontmgent ouder kaptem Turner D..
Nat&lacbe troepen trokken Vr.jd:!g van lID
fuh en Inramen ZondJsa te Harti"" un

GI.tenm IPDI de troep met moeIte over een
sink grond op weg naar de Beatnce mIJn "n
ontmwtte ongeveer twee dULBecd kaffer&, dlO
Mn bAlVJjJ rnlU openden oe troep bMnt
"oordde dit mei de ID&XUD en de rebellen
line- lUMen De muun werkie pnchtag
maar daar de Wer. acbter koPJes en boomenT""'" ~ werd • ~11: .....tDlf

Vrijstaatsche Volksraad.

KERKZ \KE\

BIOUH ." Tl DI ~~ J 'I D~ ll.. ".... I bo (
met If"OOte meerderheld t'" v o()l'1<wlVer,. rp n
om de regeennlr"Welage t<J onth uden aan 'i .,j
Genformeerde predik&l1ttln dl" II bet ~ Jl~"L.o I
preekten zoowel al. een om alle toelagen der
rePrUIj IIWIkm4l'l1 ep te be1fen



f TEEKENAREN
underm 1 ti el .1UI 'term-
Ut; snbscriprie op ., Ons

I, UI t • 1", 1111 III hl tld mor t worden
1)('1 ha lve H 1Z I( 1 11 "IJ he Tl zeer
lt I r,l dt, ve rschuhl Igde gellen
'\)01 31J JUlIl te H reffeuen om 011:;ID

stu lt ti(> stt III Il onze boeken ,OOI

het halt}', Il te kunne u afsluiten
H Il r Jo ust \LLIhE:'\

rlerw IJS 1.00 pronlln~nt VO!}) de
\BU ons piulemt'flt lil gehl".leht.,
h..bbeu WIJ groottl bezwaren t<.gen
11111"je hili komt hierop DeJer Voot'Zl6-
III Il wordt gemaakt 'OOI het dllAl'8tel-
leu an OOU schoolopkomst bestuur voor
t') een umnlcipallrolt (IJ) een area
waann de scholen nlf>t verder dan zes
mij] van t lknrulei ~1]1l (r) "~la'"een
school l1l 't'1 dan 1.\!8 mljl van oen andere
school 114 Xeern bijvoorbeeld bet Paarl

In Ut mnnicipalitelt van
7. II uien o9Jl bestuur kun-

'1IUPIl e, n antler \001 de I4Cho-
I I> "'"' sal hat on een Bill lel '!'() II
I I ( I': \ly e g<!\ ell nu ,Hiet

Wijze \ III

een
i1l1ait;It')()!I, en dit
heer Inn8.1 nll~*"oc~rb!jgcm~~;

DI~ JAll E81l11 lt tb&lll _ n plot IR Enge
lang ebt, tOeP lit} Otllánp met JP lillerroornawn
Ilt& lwdJIM! er~ \tinêérde de dame dell bulZ8.I.,<lh vóor aJle a~den!b door hem ter tafel het
Dtoldt!n Dit "jhennnert om ft en de g68~"lode
lite van een negenlaaf IR NOON A.monka An
donon 8'ehec~, di., OUlt 1100 heel lang \ 6 ,r
LIncoln', prOlJldelltaahap was wilggeloopen eo
eon diendee die hem paklam wilde vermoord
had, en die dlarop UI NIeuw Engeland en
OanAda al, een der eerste vr IbeidJ<heldeu
ont'a 1gen en QnthMld werd Maal NIeuw
Eng4Jlllld en Ca.ila<la "'erden den held "poollig
moede terw,,1 IDeo III Engol:md stomper ..an
ga' oel JlChiJn' to 7.1Jn

UUl!KRt'JTnUlly.L.,\.\WO -V,er Flngoe. kwa
men cemgc dagen geloekl! hIJ Umsougwaae's
lokatie IR het di.stnkt lfatatwle waar se bus
kruit wilden VCI koepen Z I glllllc u In eel!
bilt om daar bun WI\,V :l.'UIte Ireden Er werd
tHOi geredoneerd of bot kruit wd \ LO de
rechte IIOOrt11'<111, eoeals do witmau dit gebrmkt
Om I 1 eind Mn eemgen tWlJf.1 op dit punt
te III ike I wer I wat kruit op het \ uur gell'or
peil loch om .Ie een of andere reden glIIg
het ruet good nf Een grootor boel selbeid
word daarna gIlprohecrd en dit glltg zoo moor
ut dat het al be' "'engo krnlt III brand sUlk
wan!') or een k Ufor gedood werd I neon an
der ~"o gewond dat hIJ eon 1>001d Igcn later
stierf

1111 AI IUCOl ElII" t
hu 011 ui ekenende blaadjes In Loud
gUlen dl li h a.amnat'gtJn Ol er ZUId Afrlk I
te IOCrr I' en , nder el Id~ van 'te weten eu
gall'''' nilk 8le~htH dienen om mannen O.IlI Bar
nev Barnate er c nsorjen UIot lie wIllgallJk.te
vleier I te 0\1 rladen zal III tIervolg tot
editeur hebhen ct n man die hier aL. gud:t.Ch
ten lez" vertoeningen gaf en daarom gerekend
11' irdt "I' de hoogte I an z iken te ZIJII t Is
jammer dat i'ltoart Cumberland met 'oor
-Iunuari II editeur was dan bud II I 0118 mIs
schien p de hoogte kunnen brengen 'an de
gedad,ten "Ill Hhodtl8 en andere zamenzweer
dcrs en aldus tot grooten zogen 'OOI Zuid Afrika
kunnen Z III lIlaat wat ,zogt de E'1'1"(''' van
deze lan.telhng ~

Of !If Eli R P H III \ L" ft hooft glA
t-eren oen brief van 'U"1l1I broeder den heer
P J Botha lit !'\,h.I)IIry (RbodeHla) .ntlnn
gen D brief werd op den :17.ten MOl gepost
zoodat hIJ b rna een •olle maand op weg WlUl
Ifct moet In Rh delila manr treurig g0$teld
zu' met de on" lukkige blank, IIlWOUCt"R Dc
rundor pest heeft al de 1)I311stcIIuitgerooid en
de p"" ,Ien ho III g lel eli behooren "''\Jl de
maatsch tpp I Do h or Botbn lIChr'lft dat het
leid ~O"<l IS ° beesten en hll bad reeds
russehen de drie • n \Ier honderd osaen doch
heeft 'Ht gtlell een me< r Dat hIJ ternef.rge
11'Ikt 'R kRil lIten heltt begnipelI en hl WWl
la I yk I al plan zoo spoedig mogellk
nnr de K I, I' terug te keol en Do heer R
P B ,th I heeft ook een zoo I te Ra" ..lJury die
op k(JDlmando Is tegell 10- Gd per dag alles

III u:kt lt II Lil ti u, \ oor mt'{ r
een pal \t"'lhuldl~d zIJn wordr-u
nUlll orn \ dl fflll 1I~ \ II zocht om
ltd trekken op hen dooi I' "1,, issel
te voor kouie Il

A B HOFMEYR
Secretaris I. I I , lJ I , III I Il I"stuur we

I IIJ"( I, lt Hl (eli "IJ nl d,
I lIllIIel!, "Heil nf I mm 11

III tie IH liens holen
( h.,tUUI , (J7.I"nl1l~ 111\

r III II\\\! CII hetere s RO en II III

MAILNIEUWS

,

D{ I II k IV IIn luor Otnsd 19 I rt den I oor
1111ld'l: UUI met, ril I eel p;t....aglOr.

Zo h"el, eol lIIOUW. I. er met bUitelt het
no ).j'g O\e' \lrlkwulllCho ntaat~ch8pPlJell en
()I er gcbuurtelll!l8cn wtlllr Ille I 'lit telegmm
lUen I ",I. 'fil wel flUe. '"I wact ~ >0 lis de
treurt!l0 • )On .. lien bIJ do Hu ... schc kell'Aln
kro"", 19 den Ork"'1fl die St WUIl! !J"eft 'er
Old I III den opMkJ.nd op C,'()ta waar cen fat
/!(e dllk IIIcn~clt llIot 'Onder wllII~lng ""liezen
k.n IlL. h I ztet hoe do lUogoudh.,dlln 1.amen
<pa III n ()Ill dlll ello I lIge I urkoll INIWIte doen
!Jlij CII op dat beroemde <'I hllr., he eiland Maar
"11 nil die ml\llt.HchuPPlien het""ft cr 18 er
Cell dlo dolfplekk,,.. hoeft III en genoemd
wor lt II Lal hd h.t"kt 11111 l"lOUlgundl waar
lUell thll'" IB' hut 'e htert IR cnopeelller
g "Ic, 19 or I I' h""ft eon IlliJnboer 'Vest CtlD
lofr,;do p dCII hOOI Rlwlc. gehouden wu.arlll
d te uell f .ktor g"nocmd w ,rdt dlOIl IJlen lIIet
b lit II ZUId Afnk 1" toekom.t houdtJn kan
"a!lt It I I. met len o,r'poed de. land. Oil

af. h," lel Ik verl)() "Ien Zonder den heer Rho
lCR zou lUId Afnka zondor kOlIIng zIJn Wel
'" hool k uwkl Ik 18 zIJn po$ltle per 810t 'an
reku, I 19' I let IlU h" 'an den man dum het
Unkanerdom I ertronwde de he, chng van bIJt
Jingo I,m gc" orden 18 en de groote kwestie
ztch hem \(lOrdoct ,f hll met 11 lIJn IIChattoll
d. !SCbuldcn zal kunnen betalen die sedert
Jameson" tocht eli den oorlog 1ft RbodC8Ul &Ich
rond.,m hem 0p"tapelen

Geell ,,,rder Afrikaausch eli wedel zeer wel
mg Engelseh nieuws i'liocht~ IS het der 'er
meldlllg waardig' hoe de heel John lIforley., over
het zeuden 'In 1ndlscbo tiuq.lun naar 8ullkin
het WoO! d 'oeronde (), Il trJcspmllk \ In lord
~ah.l)Ury toen deze nog lord Cranborne was
heeft aangehaald wuar hll het gebruik '''0
[nh""h" troepen bu,ten lndl al" lot"urlor
deelde wat net maar dienelI kon OD' de BI tt
sche rugeenng t. t .lIerle, oorlogeu hier en
d \ar t~ !Jlengtlll waar bet parlt:OIellt het rechte
rHet all \\ ISt [Il Canada hili ft RIJ • hari""
fuppe! nog .teed. naar het 0llbel81kharc d ol
.11IJ ef OlD cell handel. I erecn!lflllg tll~.chell
F ngeland on I" nrltsche kolo'llI n tot .tand te
I rengen dlB alIelI \ ololoen ml On.~ I Jkt dit
een e' en fant",.tlsch tlenkbeeld al. dat om III
Z nd Afrika hoer en koopman te doen .amen
"crke , QlIWlh.sland.. UIt Z In humeur )mdat
de heer (hamberlaJn geen JtIeuwc afschetdlng
er wd t<)elaten ell I au Cypru. wordt gemeld
dat het met 100rultgll.:lt ,

In DUIts, hland hebben de Ik eren het I 10
de kc opnUln. ge" Dnen door een bela.;tmg op
I reem le @Utker (he hUil bietduiker er bovell vp
holt lt Men gel oft er lIIet mem aan gechar
terde maatschapl> Icn maar welaan loortduren
dOll Il. le 7.oolallg dit gaat en men I Idt het
er 'on elend dat mell er • I" h Illdel met
~I!ulagaskar In. It lO nu dIt een Franschc
kolollle I. ge" orden [n ~Lldngaskar gn:.t
h, t I ttu.schell met de Fran8Cueu ook met naar
C1.ch wegerlS de lJJeJllgten roo, erwndon Een
Turks< he atme,ton reed. Hooger ,ermeld
maar toe I tegengespI oken heet than. wc>der
waa.r te Z In dat mell th:\II" III plaatll van

ren geil' Il , VetUl()orde lUIMil eell wu wtJe
I et 'lO lt II. 't guteekeneu lIJe te 'oereu
o lt. de UI li ,et" wa 11 p dat fr:\jue furkl!Che
I Ik "liar Iedere ltlogendhmd zoo "I gesteld IS
aan l,w)rUltgalig doet

De Kentucky democrolten hebboll 7.lch "terk
'Ot len Zlh oren standaard, erklaartl ell men
gel ft dat hierdoor "'ell ..emeeldhold 111 de
dem )C'ratl:«:ue pan I 7.al ont.taan die de ver
kIelIlIg af den hocl :'t[eKmle\ al. pro81deDt
den weg zal e!fene Dit.. zoowat alles UIt
de \ eree 'g le Staten III :\lulden :l..menka
hinkt het len gelolge 'an een re, olutte III

:'Ii Icarllgn:\ 1,0 te b'1\all dat wnder AmerIkaan
scbe en Bnt"che IIlatrozen eo IlUl.rlllleM! er
&lIes UI de war zou loopen

De dood wordt vermeld 'an Gerhard Hohlf&,
dell beroemdelI ~hl\ra reltlger

l:ll Á r I -, li ll.lr n cl (X I antIcrs dan eon
IIChooJlt"c<tt ""'11 IlUlgt'tmat ~ tt gesteund
d, or b t IU'ag1Stt lat f Ihut bet}\)<_ rd Ill' oorde
Het I!oofdb".tuur had met moeite een n&~1Stent
ouderwuz' r dtr scbool ~CIon lell cOlllge der
borgen hadden z mder kelln~el,"g aan bet
bestuur Zlch wet klachttln hIer", ur aan dr
Muu gewend en Uil wilde deze de MIlstellUlg

lro(lllKe.ur·eD.op grond ,cbtJot het dat <le
om handen had Er werd
veruordeeJUlg van bet JP-

vocft .. ~&ld. mar ten !lotte .telde b.et
votum "0 vertn!1~Weu tD
belofte het met weff te

DRUSEN IN OPSTAND-ONDEBWIJ~WET TEaUGGETROK
KEN

VENEZUELA EN ~OEl.AND

OVEIU,EDEN

hebbeu deu beer BaITIIIOD

1T""ITI"'~Huru eli naar hun eigen ,lolned selJracbt
opsicht had over bet muon van

op de Briteche zijde der &homburgk IUn
Ang<l~tu~ Harril II 0' erleden

DE JAHESON ~AAK
IJOEUA VÓOR DE Z U8TER '

HF Ut CHA.lIllERLAIN E~ SIR H
ROBINSON

boogerhti 8 heoft met een meerdorheid
:I J Je tweede leZIng van Je overleden

zuster" et aangellQmen
boor Chamberlain heeft KIr H RoblDlIOn
bezocht en een conferentie met hem ge

ederlaag der Canadasohe re-
geering
( t: II Á

EEU Tl RKSCHE SCHANDALEN

rl '/ j ,bl eN,." J.J J'III v JO II ,

III S ~4 Jl SI - 11 tt/a J -De hbe
hebben het bU tlo algetneelle \ erlnezlU
C.ll1l1da g~wonll"n ell du~ de Illgeenng

ne<l1el"IlWWbezorgd
heeft besloten meer 'orsterkmgeD

zenden zoodat bet httele ge"'l
maD zal b~rngen Z J zullen

tU!l8Chcn ~UguAtus en JMoan
OOI"t4~"'t1ne[ltlegezonden wordeu

furk8cho uitban.tlllg IS Maandllg te 'an
g'''''''~,''''J.elI Cen mClIIgt.e Arw4JIIIPI"I! 7.'tn ge

\ eie Illldere zochten een ""hutlpla.alAl
Drltecbo oolUlulaat

KAAPKOLONÏE.
EEN BIJTERIJ

EII7.\Rt ru U Jts~ -(Jltlll r )-Een
gelal gebeorde een dag of "I.t geled lt

VflO ue j rf Cl .Jm f De boolMman
omtrO&en kregen tWUlI Do OIl.Itrool
dUIIU 'lW den hootsmaD tllllllChen
en !mauwtle Ilr wo erg op dat

ell ro08 ~r op ,olgden De
bo<OttijnBlnI. olnds gestol"' eu

I&ren

~{ Jl ~l - (Reuk' ) -
,oorZltte,...ehlip vali dUll burgemeelIter

a'olld OOlt ,ergadenng d..r Ieren
gcltoudclI en werd Ilen comlte'

beleggoll e,Hlcr (Ip,mbru .. Icrgadenng
gelllot(den. ten elllde de Brlt..::h" regeenllg te "er

I08latlllg der ICl"I!Cbe pohtleke ge-

RUNDERPEST
lIh~"H" SI 2 I J ë iii I - (Rml- )- TWl80hcD

de Iro I"n JU beosten met runderpeat bet!JJIet
Z Jn door d" KIIlIPl!ChepohtIC zoowat lIlIlIl milleD
bezul<tell bier op .zolldng eli Maandag II dood
g88Cbl)teD !Een .terk cot-don 18om de besmette
plek getrokkeIl

I

~ARNATO PROFETEERT
KIIIIIEltlf\ i.l JlNI -(R,,'. )-Op een

rooko.rncert ZaterdagR \Dnd zei de beer Barnato
.mt het feit dat hll geen petitie ontmRgen had
aanw"fl" dat Kimberley geen gne'en had KlDI
berle\i Wil>' met III een staat 'an \ e"".li zoo ala
sommjgc heden dllCbteo bil geloofde dat het
zoolan~ rou bltJI en be~tann al. ZUid AIrlka
bestottl

Klipplaat met Champagne
Ol Irr""I)OH'I! 2~ J( 'il I - (RPI ,. )r-..Eetuge

hedon alh Ier die zeettcn Jllllr conMCIUtOIItheb
ben g'1werkt ten gunste der KlIpplaat Il,n zlIn
uaar "et kamp der .poor ...egwerken geredeo
om be* keeren , an de OOT!Ite zode der IUn
Oudts~oorn Khpplaat te "eren en 'oordat
de ple<jhtlgheld plaats had hleld de heer 0 C
Ohvle~ I. W , een helangwekkende rede
Het .ucee. der ondcrn"mlllg I\em met eham
pag ne ,edronkelt

VMjburgsche verzoeken

, Rllnl Itl ~"' J ë S I -( &ufn )-Een open
bare \ .r,r.wenng meerendeel. _an boeren beeft
beRlotcp de regecnug te verzoeken (m een hel
!ling btJnoomen het dIstrikt' ruburg en te, .,n8
om ezelwag.ns om kost naar de boerengezlOneu
te brenJen dte thaIlA geheel afgesneden 'UD v III
trJ., oer "egeu" de Iuaran tame Voort>< om de
ruk.regrenllg t" I erzockclI de zUIdergren. 'an
het pt"()~toraat te be" aken

KAFFERLOCATIE
P IIf EIIZAnF.TII 24 JL'I (R,u,lr)-Een

bellllgr Ike discussie 'ond hedennIJddag plaatll
10 de "fg &Jertng 'an dell .tadsraad ~"er het
\ erplaaljlCn der k:l!l'erlocatlc "Mr een plek ten
oosten cler ruu"aan eli om geschllrt~ bou wplek
ke, t, ~el e 'lOr ka!ferkerken en scholen dte
'oltvv L n liJn 'OOI het 'olk trekt en
,erzekcl1l11g zal goge, en worden dat treUleo
zullen loopen tot nab I de meUWe IlCIltie 811dat
~'en ioca.,ebestuur aangesteld zal woroen Er
werd bEll; We ,ergadenng ..oor
, rudag op l Il de zaak good te be-
.prekeD

NATAL
.. LEAGUE"

ITznt RI 1".! Jl '" - (Rn'ler}-
bewegtng 8.'\11 delt gang ODl een
tak do ZUId AfrikaanlOCbe

UOBT zoo i
scbsde aangen,,!.t
werd ecu OK~".d
en do heer Fmni a
pen Bottomlev el \j I I
vooriooper " rdt veru t

Hedenm0'l:cn I ell r k
kaptein Ta) Ier "il 1
een mIIXlm om h, I
helpon

Drie prospek tun< \, I e- re
field l)lJtkw:1.mcn t li 1
vau hier Z I k wn
aau na 48 uur gc,)t I'"
Holmes warder

JOJl.lNNE8JI1i1W, Jij JI.lNl-{Sllrc,aaJ )-F,en
Q'l'OOte en v6l'tegen'll'OO"ligaude verpderlng
van mjjnbeBtuura_ werd ,meren anilld ge
hondeD om de kwett1e VaQ venmodermg 1'lU1 na
turelleDloonen na te gull Na een dlllCUMle

l'el'llCbilleJlde ge\'Oeieu gellli wenten
men eoll~telDJDl8 om na een later te
dag de loonell zoo te verJager. dat

lI!lJ pr!llddeld geen 2i. per dag souden te OOVIJll

JJlI&I1 Men 1lprU: er vnn o~ de verminde
nng ~ stand te brengen door voor k.,.t te
",kOJJen maar dit zou meende men, aan den
llaPd DIet goed beantwoorden Voorta besloot
men een speciale H~rgadenl)g te houden tot
bePl!lwg ,an den dag waarop de \ erl n gmg zal
woruen ingevoerd

Wetenswaardig voor bed1llers.
PnnOItlA 23 Jr NI - (lUuur )-D8 Jongste

dépêchea ,an hier aan da. Brlto8Cbe I'eJC'lrmg
zIJn met van dr J..elldM alleen afkom.tlg zooals
80mmtge gecharterde bladen willen doen voor
komen <loch werden gt:rcdigell'd ID den vollen
Uitvoerenden raad die er toe IJle werkte Pre
tuna lf! overtuigd dat gehandeld IM op een
WIJze die algomeene Afriwnf4Chc ., mpathie
zal verwerven

Hl
delaar

Statistiek van misdaad
PUF.TOIIIA, 24 Jl SI - (flut/u) - Dr ~ha

gen 'IlO Leeuwen hoofd I1YI de eerimineële
lOOtle, lUI bet departemcut van don prokureur
generaal heeft een groot boekdeel lI&Illellge
llteld WllAMfl \ olledige statIstIeken gege ..en
worden 'an misdaden In de repubhek Itll<lu
rend" het alreloopen Jruu- Dit 1. de eerste
pogUlg tot l'en uitgebreid rapport o'er het
onderwerp

Twee jaren harden arbeid
"I

JOtfAtóSf8IltH, :1<1 JDI -(R<uI~ )-De
zaak van Albert 8tedmao voor verduistering
van £:1661; 1je rod door bet vervalsehen van <le
boeken lalner meesters, de beoren Rtuart Cu.mp
bell & 0.. hel' heden af De besehuldigde
verdedigde ZIchzelf op bekwame wiJze maar
do JUry vond hem I!Chuldlg en bIJ werd veroor
deeld tot t ...eo Jaar barden arbel,1

TROEBELEN in RHODESIA
( R cuteï rdegrr'''' flU: I )

8PRECKLE\ ~ KOLONNE

BL! 'W\\O 2;1 J. SI -Ik denk DIDadag te
Bulaw~yo te komeo WH hadden geen gevocbt
ma.v onmen il')4 beesten en l(j" 8Chapen cn
I erbnwdden r,o krollen De kralen W8l'eIt lol
groall •

Te lDyatt vernam de kolonne dat ccmge re
!.ellen 10 tWIjfel Z!JR Wilt te doen anderen beh-
beu "'''''r den MJUDOgeratldple<!gd die bu 0 ;zcgt
dat ze b~ter moeten 'ecbten en dan zullen ze
o"erwmnen
De kolonne \OIId do ItJken van vier blanke

manDen te ], yatl en herkende ze ala die '"&Il
deD natnrellen JOmml&W"1a Graham, Harford
een prospektnr Cook een wlII.kelier en lnapek
teur <.:aso eell M M P De grond er omlieen
toond" dat ..'1" 'reCfllUk gewonteld _ Vele
p&troondoppeu Ilsgen rond en de boomstam
!Oen "'Uil ,ol kogelmerk.en Het lUk 'I'1Ul Hand
ley 1118pekteur, an pohtlO ",erd ,ervolgeua bjj
zIJn bUl ge ..ooden HandleyA hoofd Will! '1ul
achter UlgeAlagen met een 8~bill

De IUkeD werden begra' ell 111 bet kerkhof
'an de luyatl ..endlJlgstatle

De zclldings~ue bil Inbnk ....ezmner III ge
heel ..emleld en de kerk l!! Ilfgebrapd.

WEER EEN GEVECHT

WEIFELE~Df KAFFERS

Bn.\\\A\' 23 Jl ~I -Eeu Impi 'all be
.,ncnde ka!fu,"" ooder ~h$we~ raakte slaap
met en .ersloeg den '1JILIld bil de Memm
rl'l'ler en maakt., 'ee eli schapen hwt 0l1li
verhes 11\ zet! dooden "n 'ter gewondeu

Waaie r:lpportMrt lan VlCtona ,.at de kaf
fCM!aan het weif~len ZUil HII ~rekt Uit lUot
'lIftlg HJI~lhge", eli een machlllekanon ook
3000 ba, nenue knlfen al. hll ze kan krllgen
oru de welfeleode kaffera te beleuen zich b'j du
rebelleu te \DogeD

Kaf'te1n Lung (he IIU 10 het Belingwe dltl
mkt III zallD de nehtmg laD Vlctona wllrk..m

TAAlF. KAFFERS

n~L l\\ A\ (I :ol I .Tt NI-Spreckley WIIJ! gtst.e
rena\ond te C'mglUa gekampeeru en komt
beden III

Een geTIUIgen kaffer .:egt dat In den laauteo
.trijd hll de Umgu&&, toen 8preokley de rebel
len ..ersloeg de beate~ "'''11 &eVeDregimenten
111t ge\"tlCbt lI'tlJ'en De Mhmo gaf bllu laat
met te \ uren maar te wachten totdat de blan
ken nabIJ kWlUD6lI en dan bun 3Mega.aten te
gebruiken em te stokeD Dezelfde kajfer zegt
dat de Lee i\letford kogel hen DIet belette
'oort te gaan met ,eeLten tenziJ hU oen leven_
doei getroffen had .Later echter stier, en velen
op weg naar lnyall 'an de door de Lee Metford
kogels bekomen wondell

DAPPERE DADL'Il

BlI.\" A\O 2il Jr;"I-Ytlrdere bencbteu
omtreut bei ge ..eebt 'lUI:\lazoe op doo :lfJstell
ell ~Isten dezer melden dat dO' patroUIlle aan
ge, alleo wordende een klem kOJIJC beZtltte en
verdedtgde totdat eeD kle.me hulptroep onder
IUlteOllRt Judson ZIJD weg tloonocht tot hun
hulp De partIJ hIeld toen een dag ell een
I18.Chthet kopJe bezet eu gedurende het ge
\ echt werd een tlZelwa.gcn met uzer beslageo
uitgezonden om dne I rouwen III te brengen
Op deu lUorgen 'an dell :.listen oesloot men om Dr''''
ZICheen weg door dou , Hand te banen D ...
rebellen sehoten ...el en doodden &!le muil" •.el.
Tocn de muilen dood 1F&I'en werdeo patr<.,uille
paarden IDgC8pannen De partU \ erdedigde
deD wllgen tegen cen o,",rweldlgellde meerJer
held en gebruikte hatfelge ...eren, met Ioope ...
geladeD als de 'IJaDd te dicht bil k'Wam
Telegn.fisten Blalcl8ton en Routledge werden
III het begin mn h"'t gevecbt gedood !.oen Eli
eell dapperon Uttval maalcten om bl) bet tele-
graafkantoor te komen ten einde den ~t:tnd
'an zaken te 8n.liabury hekend te ma.ken
De gewondel! zIJn Hen<lrib en Thehour

hcht gewond Judson Ogllne en Barry De
pllrlll WM 23 man sterk 8lechtl! negeo paar
den kwamen terug

MEER BERICHTE:S (IT 8ALI8BL'R\' NAT ,\L:o.t:HE

SALT8Bt RY TNGES!AlI.EN

L \\ EKS II I"nlln .!I Jl SI - InfoMnatle
werd hedenalond ont'"8Jlge" dat bot laager
tu.""heD Sahsbury en Lmtah lj'lstera' ond aaD
gm allen werd De rebelle II werden terugge
slaileD heen ongelukken '" het lager

itaptelll!! Brem ol" I en (,rahllm en de heer
Whtte werden op bun terugkomst truoscb..n
Headslauds en Marandellas gudood

Natorollen-oomml8l!arU! Edward. rapporteert
dat lIa.randell88 Winkel u'l.geplonderd IJl en
zes man vermoord zIJn One mannen Ollt
kwamen

Het HeaJlalld. lager L' beden morgen opge
broken en .lIen waaronder ....er lrouwt>n en
kIllderen Z lil naar l mtali gegaan

Hoewel de k.a.ffel"ll 10 grooten getal blll1l8n
eelttge miJlen van 8:iliabury zIJn 'ertlll'scht men
Olet onmlddeUuk eeo aan ..al

DE NATALSCHE TRoEPEN AAN
WERK

MEER 'ERLlEZF"

L, ER ",11.111(\ .! IJ" ~'roeg hede,
morgen kwamen 'erkellIlers Vlln het Hartlel
<lil!trikt Dlet het bericht dat er een be ..tg ge
vecht wa. tOMehen de kaffera en het S tal
sehe oon~nt onder kaptem Turner De
Natal.eehe troepen troldo:eD Vrijdag ....." l m
fuh en Inramen Zondag te Hartie.. lUlIl

(:'llItenm ging de troep met moeIte o..-er een
.tuk grond op weg naar de Beatn"" mpD en
ontmoette onge ..eer t ...ee dUJzecd kalfero., dIe
eeD beVlg your openden De troep beaDl
woordde dit met de ID&lUm en de rebellen
gutgeu UIteen De lJIUllJI wérkte pracb ttg
maar dur de kalfera scbur kop)flI! en boom en
TerIIIbOJea 'II'U'eII wani • betrekkelijk wtiDif•

Vnjsta..'ltsche Volksraad.

KFRKZ\KE\

Br )DII 'lf I" ) IJ, Il,
me' groou, mecruerlte,d v .. I
om de reg.,.,nn!f"~e t" ontt
Gereformeerde p"-iikant.e' d ~ het ~ ~ •
preekten zoowel aHi eeo vrn ilJe rot
l'ep1'lDJ MIJ kerken op ~ belIen



'\DE RAAD

I "I

au::~_!.&D den Ihe"" ploofd.niei4M
........ IOU ~ wol'Clén l~

v"rOOeldd& r.iOJl van d4! boerdei;l W'Il~ te Il
terwijl b.v eon reob~rde geacbt ~
"!UI rechicID meer te Willen dan lE In It1Jom$
t Da JlI'Q~Qr-tentl1'l\.'lI hoopte dat meu htera-
-nue cm ndait!l:io met. la!Uon r.ou hronlt811
un W10 lOU leRen wat oen goad boek 0\ er
bnmdaJeItt-o WII.'j? BIJ voor aioh !\Oh te bot
<'OOntel niet praktiscb. Wd ...a!'U1I nu tlg1l
boeken? Bil &ou hot bute boule voor do
kololUe aMt&ll dat wat aan de ho, 0 !ting toonde
waar .U vandaan kwam en boe IU IJGword'llI WM
Wilt 1[1WU _ llulke bOeICeD vondom raed.
ondel'lltand, en IICMulboukon mOllllt men hever
iD bun 81gon lot laten LlevIIJ' m_t men buo
10 ll(IU holanlJf'tjlr bOllk roeda getCbre\ en had

dhonhulp venebatfen HU noo lDu-ekkiug '"&n
lit n>Qnt.4!1
IX! beer Van Rbl)n zewe ,ll&t de hrandlMokte

door dell beer Bailey veer den dAg wu ge-
brcllrlrt Men bad een boek O"~J'de bnmdiUokte
ui • e wet, 4111 die laa men nwt \OOr aun
phmller
no hller De 'JIbei'll lrollie 13' er hel"'W

t~ n Illn plllU geopperd WIlTen IlUlar hu "'118
III"t van oordeel dat goede boeken hun eigen
weg maakten HU zou Intu_hen slin vool'Mtel
Ultl'tlkken
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De heer Wlonand stolde voor dat volgens de
g \ "lcfIlI van dezen mad er ,,, vuel I""held bo'''l.Il' IU bot beheer van lDhoorling locatul'" eu
ht bet lO en"",he1llk In .lat bet beheer, au de
K""P"Che l" litie \erol!!erderd word" dooe het te
voorsren met de IIAweD"an pGl'IIODen en bet
g tal "II t '!l" 11111\ IIlg v;m \ ee behcorendc aan dil
loc lil"" 111 hunne retlpecUo\e dl8tnkten met
iuac h, te lIIt1poktoorl!n en iudjen noodig de
I...palingen 'lUI do Iocu.tle wet UIt te voeren
Te .. hewII'" an het eerste IIUI b I het een en
an lor uit de wet op bet pant voor en betoogde
lat de t"'I"lmgen geen praktlll<lhe werklIlg Ic n
deu hebben 1n...pekieul"I woonden gewoonjlIk
IIId op de locahell en de Il3tureUeD konden vrli
wel d ..... wat • I wIldlHl en g.tolen '00 aan de
lOgen der 1II."p"kteul'!l onttrekken I n weerWIl
va 1 de wet waren er oven! plakken In de loea
t"" waar le lIl~pekteul'll metl 'In wlaten daar
• , .Ieh Uit de \ oeeen ma \ktelI .bo de mapektcur
kwam klIkeu Dit Z >11 beter gaan aL! de politie
he' toe.Igt had die orgen1l plotseling 'er
""I linen OD ~IIID kOD hoe de aaken stonden
Z"Ir. de eig.maar lieten I'lakken toe aho er wat
Old te werk"n Ylel en ook dit lOU door de politie

verhoed wordeo Na een lange ~praak zinde
h, 1II~ lang te sullen "preken maar Mn hot
e ....tand van den mad te sullen laten wat er ge

daan moest wordeo
De boor Herholde Weel! er op dat de kwestie

an de politie reeds aan een 000011.0"!lA \ er
wezel H I Wl\I er voor om "I wat Illerover ge
leg I werd weg te latIIII en stelde een amende
III ot In dien IIn voor

De heer Wilmot W311het I lerme< oen~ be
hal "dat hIJ ook bet eerste deel oD8llullemlllk
\ I

De I rocureur generaal seide dar.oorsprouke
I ,k de inspekteurs III dil 1000atle~woond"n waar
dit WOL' later Ol geheven en de kW88tle der
poli hl WM reeds ID handen van een comlt.
li WIl' het OOIlJl met don voorsteller dat het
erkoerd w'" lO.pekteDI'II te hebbon die 1II0t

op le pi k woon len on dns lij{t bedrogen
wenldn m.a. het voorstel gaf ~ mooht
"" 1 lo politie en zou b~ zekere partIJ II het
In I !(ro t verzet \Inden Tegen plilkkerll
ha I le poh~ltl rc~...I. nu !!"OOte bo.oe!Zdheid bv
o der de rond lo 1'011' wet "'Mr bn Je bepahn
ti' lUI ultee ,"Ue U I ned mtrekklOg 'rl\ I
het '0 I'1Iwl tot het oom t Ill' t zIJn wtlrk kl \!lr
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De hoor Ua) toog of le oft! teere tIJdtafel
erkocht wgen oen penny het UI,"lultend OIgen
I m :lD lo K mpolChc regeenng lA hOl' \ eie
"xemplaren ge.Jr Ikt women en wat Iln de tur
Ol. met lo ultge' eMl H I zei er IMeen groot"
C< IIIl'e\lt'" cl eell kklm boekje draagt den
'Ullim ()tfi 1e,,1 lA deze naaw gereebt ..... r
19d
... r Jam"" ~Ivewnght zei le de regeenng beeft

nl~tI met de zaak te I >eD eli de regeenng beeft
II t hel eigendom Drie duttend boekJe" ZIJII
gepubl eeem door de regeerlllg,..,n de !,ubh
_meno k mn en een zeker ictal ...:h ertentl8tl er
u pla.atll<ln

)(1 f ,,'I \ \\ ~.H! Hr.11 Yo"! Ht "i~

De be"r Orpen 'rneg Jf de I\aJldaAlht der
regeenng b'l>aatd • gewomen op een bnef gc-
tc"lcelld J O!IIlph 1t{ Orpen L W V gepubli
eeem n de 0.,., ! "'A \ IlO den IUden J um
1896 ontlot het h )Ufd omhelDen van natu
rellen grenA en handelende ovor de kwestie
ya bet omhelOen van de grens te bevorderen
tUl48Chell Je dll!tnkten VIln AlnvBI ~oonl en
Barkl) (I ",t ..'\n den eenelI kant en Henchel
eli B....u t< land aan den anderen en of de
regeenng 6OU11ge IIIformatltl aan dIt bUIS te
ge'l"en heeft a.:lIIgaande haar V" Mlemen met
betrekking tot het bevorderen, an de heIDIlIg 10

1c .. ""tI8
~U' JaOl"" "I.ewn,ht WI8t d ,t dIt eell zaak

1ln groot belang w.... HU WIUl \-an gc\(>elen
dat de geheole grens \ lUl de" 1 naturellen om
bemd OIoe!!t worden H, zou het hulS vragen
O)meen ."kere ""III geld toe te .temmen om deze
werken Uit te ,oeren

K tI I • ". tcLASTI~
De beer Du TOIt .-roeg of de re!{eerUlg ¥:lO

Ilao la een ,..elge eoden lUaa~el Itl te dIenen
om I.., millllC1pa1e en nfdeelingaraads wetten
wo te amendeeren &Is om mnntetpa!i«llten en
af leellnK"nuien te machtJgen een [icen"e recht
til legger op rIJtUJgen

Dr Te Water zewe dat DlUDlC1paht81ten
l-eed. het recht hebben een rijtuigen belaAtlDg
te be!fen De rllgeenng I" lUet \ an plan eene
,enUIdel'I g I te hrengen In Bechuanaland
h< _t IM er ~ I andf're heta..t nl: (tol) doch mlln I!'

let III plan le hwr II te \ lel'l'n
.IUILTREI'i ,,"UR'" lt

De beer TlLDlplin vroeg of bet wet mogelIJk
Is om .zoodanage !lCbiJdringen te maken dllt
palltillipen per maiJtrelD w_bende OlD l1.l&I' het
liok te gaan ter lD!lCbepmg direct met den dolt:
apoonr,,~ kUDDen gaan ID plaat. van verplicht
te 'Vn Uit den trolD te stappen MD be$ ernd
~tatlon Kaa""tad Men 18ft dit UI reeda gedaan
In t geval ,an 'oorname pel'lODen HII boop'
dit lI'ebruik zal &!gemeen gemaakt worden

~lr JIUIlCIIISlve~bt seide da& de TeJ'&Dde..
nng zeel' weMOhelijk UI HU ...eet met dat
vOOrDWll" personen reeds 100 "enoerd Jljjn
De reden 'IFUl'Om &Illb 1IOf_ lIiei pdun bn
WOf(ien II omdat mea UI de Kaapttad Aiet be.
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lie W 111\1 lelti., do ~:tak 18 reed.
al de w!luboerell hebben geleden
men niet in de ;1l.!lk ga:Ul

!Saner ,erwondw\lo zlClb dat deze
z!lak Ioo een W Ilnboer weder 18 opgebrn.cltt
daar de helll Wwhul'l\ met de lVllnboeron c sm
peteerde Vc zaak 18 reed. afgelllllldeld e I I et
huis booft er liet .. mede te doen

De heer Kug., wilde wed r spreken doch
wel d doe r Jj) I ~I>eaker tot de orde geroepon

De reec lutie verworpen met 8100hts stern

~r.1 'HSUIF.S ~" ft "'~

De heer W lOd vroeg cello opl1''''lf \:\I1to< nen
<le boevele '1\ I le IDcl~t.lchofl lo R I bell
eiland Uit do i ~elf ge lJ~n gevallen Il mpp r
teem door dr liupcy aIUt de. oommissre p
mellUltt.chhell1 en later underzoeht door de c n
mlll8le nog 111 le\ en 11111 de oorz u!.k an d Jd
&00 er WM dIl tegen\!! Iordl con lit (I I
degenen die nog 111 leven ZIJ'" eli f ell I!{e
\ an deze zelf genc7.ene p '~I nion toegelaten 7. ,

naar hunne woumg n teruIl te keerqn
Dr Te Watt:r zeide dllt "I' 1) ge' rllen I

zelf jleflczefl prapportoerd .. enlen I en c n
nnl!llle 'an pnderwek werd Il3ngo.tcld e het
werd bevonden dat drie llfll'Strum co I. gest r
veil wanIU Het rapport r.el lo dat g~ illen
van de ovenge i:l zlIlf gen4lzen waren d seh I Il
'1\1 IlAh een IMger afslUitIng \ lor tWlle .)111'011
'Iln dese 7 Illn I g()fltol'\ell I IlI,lI ~ gcto d lo
andere ~ alln luek Vali dc ) ge lnor 1\11 dr
lmpcy alln I" reedM g""tol"lon Nog g en (lil I

persoon lA toegelate I n~ bet \ IJlt"la" I te
komen

Dr Berry seide d rt hllti eigenlijke punt n g
OIe\ besloten UI of do siekte nog m l.tekellk
18 na IlO een zekeren lf1:1U!d heeft here kt D t
punt 18 nog uooië he8li~ on I I .. II" geen
oplflle uitspreken

De heer Du TOlt hB~ een meege sel met
dese ougelukkl~ menllC~efl h lW.. UI gc
voelen dat een ..eker 8lprt vnn melaatse] held
lIJet aanstekelIJk \'1l1li .11 II( emdo ee gC\ "I
waardoor niemand aangcstoko I wcnl lIe7.e
dekte 111 leta h ,rtnnch,uren I", en h I wilde
deze verbanning gaarne wegdoen
De beer "\ enter gevoel le 0< k I ,t het I

was dat indien men een klem plek) 1.'\

nnger had meb dn<leluk \ erbanne moest
worden Het gouvernement koi sek r nd en
het zulkM ten Iterate ten IleolUii I rtu ht ets
doen om bet lot deur (I gelukkige
lichten

D. Te W Iter 'eide lit hll onde co
gebad beeft bet aalltltelJe! \ u een
die d. ~beele z.w kort ouders >I' k
eomuussre lA nOl niet 3I.nj{c.,uJld I t
schen zal de regaermg ~1,en \\.t z k
den toestaud d.r ongelukkigen te er" lA' I te

De opgaaf kwam ter tafl;1

enz
openen

De heeren 'an WUit en Val der \1 'er be
pleItten de za.\k van bet IUld9ietlten

De re.olutle ...~rd .-erworpen
I \M rE HIETI'O"ift ~

De heer Wecber ....telde voor dat de petit el,
het hUi. mge,hend op de. lilden Jum nn H
TI "alt. on a ldere boeren 10 de dl"tnktet Beau
fort West en FtIV"lrburg 0' CT het hou Wen 1llI
ce j I (p dtfplaats Rwtlontelll "orde naar Ic
regcOl Il(' el ~efl oor hare 0' erwegmg
S I Jam~... 81vewnght telde di\t het moelluk 18

te wetel wat te zeggen na den ultslllg VILlI de
v >n~e rll80lutle Mdn moet lUet denken dal
conSideratie beteekent dat de regeenng een
voorstel W IDhrengen HU.za1 de uak o\'er
wegen

Aangenomen
REGF.UrS08WERt.:

De OOl'llte milliliter .telde 'oor dat op eli na
deD 2!Jetel1 deser zal iedere Donderdag een orde
dag IDn en ~en ml op dien dag voo·
rang bebbeD

De h.,.. InDC18toonde un dat er nog~,. 1
beJanarij~ werk &11 den num V.&Il pnvate I q

o"'l'WtIriDa'~ _&Mt.· ~U pf MD de hand dat a. IDi

et tn ~ttter
dronk

De h'"\I,r 'n Z I twnfello eel'llt .....t te I",
nu IR dc dlllCu""le zal t IJ oor 8teOll110n hoe",,1
I ."If "en wlJflhoer III 1>e 1111I. no(),hg ,ooral
UI du bUltend",trakten Dik .. II. dnl ken de
1 en~tho.len ~lCb dronken en 'erwsarl >o.en tie
belrlllgen hunner h"eren H ) lAer buna zeker
\ .... 1 dut de wet III de w",tellJke pro, lIIC1e lIIet
InglJ' oerd ",I .. Ord"l d .., IJl luer dan lOk I1Ict
~OU noodlg

De he"r 'en ter gelooft Ulet tlat deze till bd
gebruik ,an drank ",I ermlDderen en da.'U'OtII
1.OlIendo wunboerell er filet onder l11den " ..t
hl bebben ",1118 dat de dienstboden met drol
keu Vu de dorp'lII moeten komen a~ le ol'
beZIgbeid uitgezonden woman PI'< '111e moet
ook gemaakt women III de bIn op deo erkuop
\ an dra Ik MI kleurlingen bl do spoorweg
.tatlOIIl!

De boeren :SChermbrucker e "ood onder
.teun len

De beer 0 C de" a.:~1kan de I III Diet onder
steunen U ) heeft tu Europa II de wIJnprodu
ceerende landel om eiken dnai een drr.nkwinkel
gemnden en toch la er vuel DllDder drunkel
!!Chapdal ID ZUId Afrika 'yt IJ bebben hier te
.eel drankwetten en ",erken het UI de baud dat
de naturellen bU de groote maat koopen 0 der
c1aU8ule 4 worden alle klenrilllgen Illge.I te
erl 18 het recht dat ze geen drank bekome
kunllen ter ... ,I de blanken de \'1' )held hel bel
UIer heeft men klu.elge'wg Men ~t I~
natnrellen drmken Ziel dood doch toont de p
gaaf dlt Ze vermoomeren aL. konUI el n
zullen 0 • al. het zO< >or1.jra.'ltnog IfItmoome!
zooal. men UI Matat..lelaI d thanB dOt!t 1>0
handwerker en ~ ....erker kunnen niet ""nder eel
ZOOp)~...erken DIt IJ! zoo de gebeele wereld door
Dan moeten W DIet 'e"iet.JO dat ZUId Afnka
ce '11'1Ipro<lll~rend land I" en ."e moet den
... II el I nSJld.." Iln dnnken Andere landen
Willen ze tIIet bef ben Men gllt!ft bet ID de
hand an het hoeuuehof den wUnb&ndel te
rulleeren De bedoellOg der bijl lA om de ... I
IIIdu8tne--door de Fra.n!ICbe ,.Iucbtelingen hIer
!;llbracl t -Uit te rotllen In geen ander land
beh&ITe Amer ka nndt men zoo eie drankwet
te J Men kan de dronken..chap net wo mm
stoppen WIJnboeren of Olet air. men de zee kan
erhlOd ..ren eb en \ l<>ed te zUn Kbama ...i1de

blerdrinkcn tegengaan en verbieden doch hll
rroeat .Il) I be\el teMJgremen HIJ boopt het
bl 8 zal tot een \.rdeelmg komen opdat het
land zien Imll ....Ie den wnnl>andeJ willen dooden

Het bolS' e",AAgde om ij uur

SPQR'I

SCHEEPVAARTBERlOHTEN
TA¥F;II Hl

ruet

\ \ O'S DZl TT IN f

Het I ,. 1,,1
Dc I cr I f :u.olt.,no. \le

I d 1 klOet oort nit",,,,
C d .. Waal De ....d ':lI li< I I ",ft I tt land
nelDdlg veel lr_I !(edaan c' deze b II lO

.Iecht. eene <I 1 rt toepa ...., le I lion de
wllnboeren bet"r "II makel uUen ze blln
produkten 0 eral knnn"n ..erkUl)pell Kaap
sebe wunlm women meL m de hw' Villi dit
hwa 1(0(11'< nken omdat ze niet goed PllIMII
'Iln lIi, denkt bet wm belaQg va.ll bet land
auD den ,crkoop.an ciraDk un de natureUen
te beperkeD

De heer Daarbo! lit tegen de_ bill op be
JlDMI-se lA tegen de Hofmeyt' bills YU 1887
en l~t (B.mneyr IDocl!) Btl áODd op.oor
d. _oopen 'IIA tlrank .Q IDtftt dat hunne
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1''',."..q..lJ)I(:I<J¥.' !
L. P. VOR.ë!1·r:u:\ \'ErWl)RDEt~L[!\G
VA.."l lJC:~ ED HEEn A, s, DU
, PI.ESS1S. I~W. V .IN ZAKE DE BRA.ND-
ZlilKTJ:;WE'f

{~ tI~4IEdiMtu' "".. ,lo E_', .1fr,kall e_H,gtl
UN LUId.

n"e UILp"e "IUI " deser be-
Vonkr een ~r sebrllven \'&11

eene "use dat ik nogmaals de peD

-'-~
.talt .1.." O(.t..,l·/ .."r !"tI< Il"" Z""(-"l"'~'I<'(1

U,I< Llt,.ti.
~J ;uhoor,- . Eell Lel~tellelldt," we.mt 0111

t) .. Hiu.rbrk ",,,,j IllU~ "JllIéhWlfJCtlll bll1<~ hl
blad V<iu:4.1 dCtcel' oudtIl" bet Il(H}fd. .. trlt",tllllltb~~&<U,

dl'U<lJt:tlU I!'U ¥PdeJ'O
"iI~ parleml!ll\lledllu 1 u ~blU' ik oor.aaald da' de "Ilt on
.,..gb<W lfUIld - doot. GII "eet dit, .ik tQOgeplLllt of beboudeu ksn
parne wil guien hebbeu dllt beide leden t1iOOtén»"lW' in dell 8r~
... t betdlIIiel' hadden wtgelaiCIn lIJ be, .....nt''' ... n.' moeicm BUdan met dil wo qu'llI)(ld:iIl'l
dvbltt. lfu.r Illen O'ersete uiel dAt de ment4=J1geplRlll{d word~u ?
d~o ovv de ~tke", 1'&11 Ar. de hcm'llDIlt zIJn
lIog mOEt kumen ,_eer bet d4iJ Invaln dam sonde mllil
confilAl over de zaat :tun .taan of hU wel een hoer Qf

sou mo ruct bevr86l1lden (J t3nktmdtl, heer editeur,
beide hoeren zi.·h ala ecbM cleses.
In elk &\'\'111 hebben 1.11 toch 14L'1iIteDIlI
~ilrelucf voorstel <lu~ l:lllg IHut een
motIe W,tfi

0.CI·lg ...,8 l!I1ll1létnalltl die den heer oe
1."111 bell. vel'\h:nkell '.111 ge brek Will il "et
bt>lang ~ll"er kletliltdeellng. Heaft hUlIIOn
cLuI IJ,jI~ ili~ ~er III tie t~og.mov~"iJ8'llitllde
.wg SI',_1rt b!l DIet .,10\'001 als ..
..tdlende· verwacht, dan zal het w..1 ZIJII
I·mt,,. uret hetzelfde beteeken t ,,)Jl ,J".,1.
bnl nl .. t ontbreekt alln 1'f'1l.!llJ.oIhgen die
1"'wUf I.WUII op ~(>n dllg "l••prmgeu ID
huis." sonder iet. Illldet'!J lilt te .oeren dan
k08toonm tHd te verkwl~tell

Wat hc' andere lid ..oor Piketberg betreft, hIJ
handelt, al. pugeko&elle. zeer veMltandl1t m4jt
OIe1. reed. III Z'IIi eel'llt. 1Ie8lUe, gedUl1g zijh
denkbeelden aan bet hUil! op t.! dringen, '

Ik beu. er li.

HET GENAS HEN' AL
'lI"L1lfIIEER.,- Negen mt-nnen
JIl betuigde ik in een !.tie( &&n
eie aoede 1Iitwerkillg van: JHI!:: l'
CUBe iD miju geval Ik hfl4 IJ'

.. heb 23 jaren l&nF:grip 1"11 "" n
lSCJJB ASTHMA. en ~ II rr I' \TI
IOChl 'rrichtiDg van ...~I, IJ, lf , •

lam~. etII probeerde "ll.~ , Il I. r
riDdeD etII bad in mlln IC' I ,il "
IIMII8C.helij1ce belrwll&m "P,d ~ liT

ik .BHEUMA TIC URr) I" O~, I, . n
cijll mij1l Neuralgm, HJ.Cllll!llt "en
ill hoofd eD aangeluchl "'e"h 'l"n
IllelI •• ill ver eo -Jd vel'lfpl ti j I.t
meeeter Vu Boor amper b';"lll1r~al
WU 'ran die W'OoderhJlre Mt<liciJn
wu werkelijk het geval. !.lkeen
probeerde bevoeh het &au. ~

De la.. , 11.00. T.&JI ZUL '&Il vl
(' aar 'ran SwtjnRhul'Jl). $
MJ) echijubn&r 6Dgetle(_'l!ItJkM
m.tiek en Jicht. NOOIt. ~I>l ,

MelT. V.UI Zl1l. aan lUll. "a., er ~,
val van .. KooN ZIekte." z<l<.,I. I
men. De eNte doai. R IiIH: \1
deed d. lijdeede joDgt' man rll>'! l'
medecijn werd voortdnr't'rld
hoewel de bureu en vrlcn4sn ",
&ij aiet 'reMr&chteD <at hiJ llvfPn'"j Iv'H .. 44lÁUf', en get u II'r<fi, rH d,
irraeht na de RHEUM!:' II l
PILLEN.
0. oude h_ V"D In. WELT,r~

..."rd geDeMD door flen bottel I

De heer Á. CoIM'llEJ:, Un.n~'''·I;~I
.ond dadelijk nrhobtmg M'Jn """
oebooD .... _. de heer .I A 11111r "'"
B~orp. "'H'd811 ook !('PReZ""~""'" ,
.I.meu-I. blijf IlW dallk"""".,.. J

JONES RHEUMATIC
R~ 1fI'OO'" Zuld.Afnlc&&rdCbe It"", 'II

SleM. Rbenmatiek, Rbeumatl-dlfo J L,
liclt.\, Reap Jicht. AUlgttlCbt-1 I,~H • I
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sebrn ..en blnkt duidelijk dai,
te "eggeD "&ar de kltlpe! v"n
dao ,.·..rIwIUk re zookeIl "'113.

Ill"',.!!. war ut'l<h:r dilll ell::elll!Jk heeft Mnge-
rOOftI tegen d.. bmnd,m"kte",el np de BIllJ': ......
ojI,,~be Bolidsvergad.J'lnll bIJ bet 8Wllweluker
hoot lion 81'111•.00 to;g..,u deu heer Du Plei!&lt.
élmtteDt de hrand:ru>!rh'w", tJ.'If ""tul de ..olle
.eu!I'lb '" geveu
, tu dit IIlrbrliven 'IIe"""h Ik mn I'IJ ,h .. kwestM! te
~e.o. ...Ieditl! wil Ik lutu",-,ben""IQrCD ,IJlt.
.. ur ds. ,. de bdlnldteid mllner woordelI over
~ID!.'9drar als ...oorzltter op genoemde verga·
a"ring OOt"Uf.lt. ik-Ill sooverre Ik op die
YI:~enBg luet tegen ...oordtg Will! - hem
tWnJp&lo. gel"k wij geven Ook gun Ik da,
Y bIlt vau ban.. .znu ilIUlWI .... t te bLuen
e'f<lr ZIJII oonpang ....ugenomen voorstel. p re-
aident Kruger gelulewul\lICb ..nde I I. 'ferheug
InIJ over ,'la, t-J01t eu 1\1. de beer Colleu
0'" die resoluue d. V roe," te beeadeelen
b"dt d. \ mun bl\rLelnh .yllJpalhlt! Dat d. OPI..F:IDING~SCHOOL TE WELLIN(;l'O N
'\ echter IJlIIUkcrwlJlW 1iU1 11111 ver .. sehteu
krul dat Ik nu ook, evenals bil, de A/bert .1"".b" 1l,~/"I.I.r.u '''lil de Zu,,J.j/l'tI ..'4"" eer-
(j,Ut1t. gehool zal 19D0reenln ow dat cr, een vrede- ,~",gd fll~.iu,,~Laud
bn:uk to_ben hem eo den heer Collett ont, MlJnbeer,-De eerw boor F8~lIOn. die JarelII
.tlWUl Ill. den le ik, wal ,ed lI""1!J1fd Ik .. II dI.. lang lIIU1 het hO<lfJ d"r opl .. idlngMCbool til
V evenwel nu '''t!I<Icn <lat het rapport IU de WeUlngton gef!taan heeft, .. tot de aeuwigll
.1/brrtlJ"","r OI"t de !lOllige getnlgen", UIwaarop ru.t Illgepan en or zal du. ~poedlger dltn veri-
lk mun" uom"rl<l"g"n ." cr"ilJn gedrag ala voor- wacbt w..rd etln opvo~er gcli:"1.ell WOIltttnWOl\-

.,U." beb Ar"IJt! den Met I\Ile betochelde'lheld "preek ik· de,
I)s. V tlebrvoUlt Ilwl dell boor Du PI_Ill w~nseb ult--en hlenn meen Ik de tolk ,aC!

puloltek IOuO, .... olullen Ill. l"mAnd "'1e1l8 po-- dUI7Amden III den lande te ZIJII --dat me"
.lue li' .lcll Ho",1 , .1.," ....en HId "",IItl<l'" danmal t..dl ('on Van de knap8tu 100000000l'I!der
,1'11'". Uilt h", 'lUI beID '" dlJk", ZUti zlIn dell Ncd Geref kerle vour het ge\lncbwg "'erk tail
Bond 110 ~1I11.c~cI In t parlement ~e bedanken. aanstellen "n Illet cq.re. Uit Ame.nka of
eo (bil ""Ize nin eell vrau.g) den heer Du 8chotlaud zal Ollttlledcn om de "Ilkature op ~
PI",,--.JJJI.<' kia.ol!tJkeeren onder de ""kJr,IF/lUfl r. 'u lien
'an ,(;" lJ"",j t:,m hart! "urd~d gekk.·d III loolaug de opleld'llp"hool onafhaukellJk VillI
"'rt 'chg., taal '-en ,lat gencht teg"n """ ,"II" d" ""001" Wal!, Im.1 de N.,.J Geref kerk 0011:
dte ",n deu belflllllC VOd"'!, otnt ..1 .n d"u .trUd g'" Il' ,olltnlle ')\'~f de IUlIl_telhng .Jer pJ'oftl!lllOr
\ oor onze Afnkan"r 1~1f~1J uil de" Bo"oI, UI., ren V"or <lit' ""1,,, .. 1 .n&&r nu lIJ bepoo.ld eeu.
..I<h all.. l>er a' btlllK ~n ltefd" 'an "!I" ,,>ik •• ", ..1." .. 1Il~1't:lh"g II< geworden. waarvoor een.
'I". fl " ..~nltg !!,cmaakt I""t Illl(l"n ,,1. AfMk I ':cl"gcldl> JlUlrlllk... be koll ..lete III onz" g,'meer ..

li< II I 4tl n '" mr (\, 1I..·t·n" .tJ .. l bn"tCIl " I k b
ri, tfl tI" l. I L t~'ll go tj"I,le'l \\.", I mag men 00 \OIWac.
11\'H';["r ,,,-I,,''''r \.11 ,nrlemtllt.,td c.B III' t,ll dll

il
,
·pud 'tla,H'anIIU 'tpr,l ....tlt d,,' Lit' .... ,.lrp,tJ! "111.1 k('_lk t,t: hOOl t l!lllll/.( tn.dkctlt Dtt

,,'flf ILl) heer f)1l Plo ....., .. All.("1'l OltH.bf jl' t.;lrk btttr ft'tHt 1.ttlk", lo_: t.1"",hell t·n d(: {omf
I ' II, 1'1 ~-.. 'In he' K""J!H lj", I .I, J I I I I ~ I _ .. j
I'..' 1 • t. k L 1 1111"'11 'o.,r t. np' 11lI!\{ ...'-'f lOO 1I0ul te I!!\ lH}",.It
Bop t"OI.'OIl'l;'11 • n 1.]lJI H.. I(l~ Itl.t-r,. ~'l"l 1 t lil'l~t"ll Id I. ti \\.! dUt"1 da.arnp t(, lette'l
u. ZIt~Il·\\ !I" "Tlllr'T,t 'llt ~\ht·tl 'mdrrg't"l..fukt I 1

k 4 kt \ t th ')'l .'ftf.
l-Hltlrlw'II~Lll1df I, l·flO.1/.J'. tt.\o\d Ilil .I.H ZI\I.I'\4.\UIf\!I
eli df1ldd"k; tt'" d. ," 11ltk"II~11 \\ lt hlt.lllflltr, 1)1 I

tt • l~N,th I" \ 111 ol, Jl 11.... r Ou PlA .....,'" to, illl !
J!()II t til/.l ru I." lt"" l..ll h, t ~"l-~t l 111Il'j
'Qlg"'(11'i1,; ~ .. 1 19:\ Il tt ..t· J1t..:1i t. IJ tl' lJt'ant
\\vunh.:u

I "'~).l "l.Ol bt"'l g. \p, lt~1I '\Il d, li lal r Dil 11/f~ d." L,/.t '1/ IIl:n IJ, Lllo/lj"klLaIJ
Plt::1t~.J'" /JlIItrt'nt tltlt' br\wJzhktt:wl t tll~1I hit ()"~ /,(/ ,i
tot parlt::tUcnt~ltd !o{t "tlZI IJ ",\lnl til \11"tt,: I '1IUl! 'IJllihl't::1 -Zuoals ~ IJ mt de Illeuw8Lladelll
kJeze~ het " \ cl nulUt.'" komt bet on14 \ I_HJf of er met dav
:! 11'11 h,'f rt h!1 t· , hl .. tloe lil l..lkl J~ \wUld grlM)t ~urplu" UI I!I lantll!S kat4 \eol aan h6alprOtH~

ZltlkttlAo et "'t'h uldcl,J J IU.{:11A erkt,u Z lj gedaau WOrJt!Cl rnaar t".lt on~
~ Uilt "tr'K)~1 I I I Il '/ldt'l", Illt 111 tit le JUt''' l~O'IJ\\ez~H merk-..n WH op--cn \f.)()freker "ele~

h\~t prUKn"ul \ ;lIJ 1't"gl'tM11-:11 \ UI dt'rl Roud Jll~t UlIM-d.ll \ i'O onze nl)ordelqke. droge
mt't tit: d1.{cme4!ut' (1)I1""t {Iltlt_ t"n 1111 (lollgn.. ~ltt:kull UIf1tS \t'rrncld wordr Waar LI'I',en
bt..lult.n • I dali ouze \ ertcgen" "onhgtJl" da! Z,! ",.Ie III"~

.a\.nt W(WI['t)~lp \ r"..l.aA{ 1 - J( ..·t..l .... \~tf"( t 1. '4 ht't. I I Il I V04.lr onzt.' drog~ kllrIUlJ\-tjltltm ~orgtHl) TOTWI!I
Du Pit:I'4~HS tt~~k \t_·d{l~l.HI~ "a... hll \_~"'I t.'t.1I hl~r lJl O1l8dliltnkt tneh 'eie. wt'r 't.~Je landen
g\.:maugd~ hralldLH_·kt~wet t:Jl \Jo l"lt'1l "'fil dH: met ZI}OH'eJ m1JlfI~r ku~ten \'t)ur tlandl
i"~r.",·,, het vrllcl.tbaar kuuaen' gellu\a)(t wUl'de" waar bOil

~ Ollldat het groot"ruool ''I"er Hond.k'e' .."'" <I ""le Il Ja" cl duu"",den ecn 1.)\ eOAbelltaan
t11et luIk: ('cUe woe beget-rdeu II' rde hl! II' '}" Itl kUlinen bcl.I~'1I J :\'P.eUJ b \ III de eCrMte plaats
ht~t parleUieDt er H,)()r til WiLt4!lil tegen de toe de DOOIII cu OhtantMrl\lt~ren \Vat zou het
paof..l;lflt{ \(\n etl1e hnult.lzlek:t.cWtt tl\erttenkulU I ku ...tt:ft Hl \eI-gellrkulg met d~ audere bt,~proel
"tig de ~trl.'nge LIU d lor he-t g(lu\em~m(,llt \(JUr 1I1g~"l'rkt.'1l the de regcerlu,1( ga.at ond"rlleruen.
Ia,Lt.te ",,""e 11110(' !t"nd en all ..en toen h" zal( 0," hct water "V den \l'uebtbaren grolId te
dil ur lI,oell kan. "'.1, t" 1><letl' n ,tat eene bmnll hreng"n' en Vid grond dIe zoo ,ruchtbaar I. eli
xlektt2"'ct lto 1 pao("'-t.:dt n glflg- hll .d .. ecu '" "'" g~S( hlkt \oor zll,adautlt!lt. wJJugaarUeu

f
plantage".

tU,LIl Hiet lIU{lt:II"~ lt!~ell 'cU !Uullr aanluuf'tll enz Dan bebben Wil nog in de groote k1\lT'O(,.
maar zod,t hl! hd l_"e~h' 'all cell 1U,()~lllJkez.aak .'lUdelzqde 'an Vll-l1rhlJII,..oorp. een :o40ort 'an
te ma.kt-n. en l!'\ h~t glofJtclld~t!,L,. hem t~ danken InleI gt naamd Uolrl\l~r U1WU het ~ lIlaar op
daG dé brnn<lzjckte .. ~t ll~' btillJk ,,, mallg •• 'elc plukken l'cn Ulmaal .Ioot Wordt bet
al. ze ou I- ~,.ne handelw'l" Waarill diill ook water oflgeU.,md d,.t dit uIer .I.. Iearroo,eldllll
de:it\ld!; dt mft"--te BlHI l:'lp arl,'mcnt~ledl.:lI met \'erHpr~ldt. welk ,uurdeel ZJll bel \ ()t,r (ln:.ce
htHn Ult." glllg'cn ~ (Hlt \t..or,r, Itft~t.! k~u ... "'aa.&;lInl I ultgc~Hrektc (LOMe \V~reld IIh_\t kun'len a_.;(!]

tre(lt.Je be"r Uu 1'" ,·1. z1< h ,,)1< "Oil I"".",,,,,n I""mgen "lJZ. enz. (Il" .Iocbt_ • "11 ,oorbeeltl ~e
kan (lP r~olutlc ... z 11I~rklt.lt'N dit.: Zit), ~itIIJ~ nutllUen \an de \TuchthaarheHl "'all dt:n grond;
O\~:r d~ zank lH.'tt. t ~o, 'Illl "J' ef'110 HowJ.., er I voor omt~flt een dort 19 Jaren heM\'aarh lH&tld~1l
gad~nng. waarIn v tI. d!""het r \1 J (H~t!ilce \an \0\ IJ ':t.1l het gou\crnemept t.:tm plaatM gekocht"
Rll!~'l,t t'Jnt~lll edl h,.,tdrul "p""ld, (Will ""der &,levelil.oorg. waar de Holrlll"r afkomt
bleft 0, Yv",ter dc.t'ld, gedaan') 'an zek" .. ", Bot.roan g~"alufld dc 11' Ier k .. am

~ 'uJgcu ... )Jl,. pr.'gr-a.m \cUl heiflllscltm 'Jud ,lf bUltl'11 d~ I)et(!"M BOKman had geen lher
Ik dat d~ Rood hl I "Ild"r eene der posH .." l' um III te .pruHlEHl Tucn lJ"t "ater weggedroogd
pItchteJ' cell,r !l'" U Icg~cMlIli r~keu~ dat lil w ..... b"u de gn.nd . f"'l'l!lell ---(luor '~ttl~h"ld
w"ken l,L1 te!l''''' de 'eNvr"ld'"g Y!ln he.mette HIJ (B) nam een balf mild koorn, zaait dl,'
Illke ZI~ktell nail" e~r nnd Ik III de algemc( nc '" er de . lToll'8ten .• ". narn "eli grooten lak en
CUU.Utll"~ '~ll uell lI,md ,I.lt elk B"'Hl.hd ge .leept dien OVIr den grond. Cll het g,nolg 'tw!
b .udell '" rtLaI < I"' kracht~1J h~1 '">g I. houden hq WOII :-\4 muddeu er 'an Wat zou fIlen aus
(lP dt: lllljjU'~tHl 'H",ral \au Jaudhpuw t!U H~etbeJt n;ct kunnen Wlrlnen ab. er l'lnga ienoelnue
aLii:Jljlmlc de \UorU.LH.U1lltt:: hroIJIlt.'U '.UI "" luud!" I1'Jcr besproeunpwerken aangelegd werden ....
r'lkdolD Jo:Il ,lat de BOllu h'''''.)11 'H,1e het t"lil"n t'rau.n zal overvloedtg kunnen gewoonen
gallll 'an bra'ldzl"lete op het .H'!: beeft 1,1"kt W.. rdcll 'au d.e groote droge streleen, alA
t~,,"C'n,. mt een \1"'at\.g dit, Ja.a.rlllkM 1.tllt1t:or meer bo '" )i()t"MRl3uRI.t.nd tot I\8.n (}rCH)trlVler. euz I en
cle r~.pektl~v~ talle" kr k lIltw,.,rolulg ""mlt daAl' het lIl .... r eun kleme droge nncr 18. en
,",,~el.Onden lUide ode na:gcu""!( al_ 'olgt wk I,ln ,erte komt eu DIet een !,"rootull .troom
. \~ at ...ordt er ill u w di~trikt 1I~'<Luw tot ua ..an W!lter noochg beeft. ell7., kan men haat!t
roelln~ 'aI' boetekllts, I_trudmg 'fan brand :vellig er op rekenen elk JBIlI' ZOOI eel water te
IlekJe. euz krugen om 't blnd te t-proelell; nu onlaogs WII8

\Velnu. "'w T.al willen beweren d'\t brand de nVler bier naaronder nabU de ObfalltanV'lV
lwkt<: [JIet moot wordon Iferekend onder be ovel'lltroomd en eeo heel pann landen besproeid.
'lIlettolllk~ zlCkten "0 dat het .tq;'.1tg 18 met d.. Xu dan. ptll'lement8leden, landsvadera, nu er
IJ(,130gen onzer' ""t"<llt dat eene wetsmantregel kano li. met dat groot.! 8urpll18, zorgt dan ook
Illgemt'en t""8"'{',...,t "ordt om t1~ ,c""pre.dmg 'oor onze lloordelllke .trek.n want de armoede
'an brnndzleletl' ""He..,1 mogdllk t"ic,n te &,.. n' n....mt geweldllI toe .• tel de' arme vl[ltlgen III
R"rt zaamg""1U UUO legt ue Houd \ ~"t""lt IS 8taat een le\'en8be.taan te vmdell dIt 18 uw
""n OUEer ,"W>M.,...",.t. 1""lrll'en ~n brolJldzlekte duuMlte pitcht at. w .. tm¥kent en' regeerden.
I- ""'!IP 1"''''nettellJke "d,te ond"r un. Yee. IOn Xog een 'Oorname zaak wenIICben 'IVII In ollze
d~ Bo"d vordert \ an Ue '''IC' en"g ue~ la.,,1. dat onkunde Ol' te wiJzen nl Irt de aanbeveliflill'
ZlJ waken ml t"I;C"nd. ,e"'i',"C"h,,!," van I_IUd ravporten aangaamie du~--te ondememen-
tcllIke ,,~kt, " (~.IJ" Il<Ir llU "lite regee grtJOte .... Lerwerleen \!I1ib gemeld. de grond zal
I'Inll naar ~l ... h I all UUllU"t..,gIl,,,,,1 "uraall dan 'oor zoo eli 1.00 veel per akleer kunnen
..."Idoot wtl men haar lIllIt ·v bct ku.tWU lalen Icrkocbt \liord~n AI. dJt moot wet "orden
LhIV811) da" .. bct- om zoo tIJ spreleen-klaar Illet on.~

In h,,,,verre heeft dan nu .Ie hcer Du PI""'I' "MIIC -\fnkaauM<he ""'volklllg. bet goud .an
"ezondilid tegen rt"n Bond' I. hll door Ic TrallO\ wd 'al ti UI gebrullh worden bet I.ud op
h 1I1.lolen KI. bil ,lu< t .n lakc .1. brandz.ekle..-o! lo<' koop"" eli "'at zal dan bet gevolg ziln ~
",lr ...,;O" >tall U. g"loo{s I",lud,ol. Ian deu Boud 1:1<'1 g,"""u 'cI'Mtand '"Jfdeele bIJ Ond"f\lOdmg
I J h>ll" II" rd~ll.wr J Zlen tHl 1)t't!tH til WIf reecl8 het kw,wI. wat de

~'tll ti ti i,lL,lt ,1)f1i.:r~.. ll ...JI1JtUJl l1u.:rklklll' UJulrnt"tzl)fll1lllhocnenvuud_monM land \'t!r~
tlll ,lt' B.I1III1\~/W' "Hl I "'cl ik "Ht.·' lit 1 gJlte'tl-dftO(I~Ilt_,od.UlII heeft en ~tc kau ze"
t,.ttt IJlt':~pll,kll 1'\,:"11 h. 1"""l1tl \~n @,tfl 'llt III .. n'i 'oor d~ deur Mtaat. Dus
1.,""IiUI1~t \\ t:.:, \ 111~ I'Jl killJ IJJ! HUk llJet ht-pr, n \ lil )'t4l'lt'IIIt.11J1 .lIet "tJnr U ~,t.t iU doet
7. .. ,drl II "-I IJ II k '111' tI Jj. t 1.IJII t 11("'11 ~* \4 tt II'" pilt hl 1'01 tt: dOll1 18 wa.t .'IJ ln on%c

~JlI-( 1 I IlIkutuJt IIIU'fll'[l trt t·ft het hanJ ais do be
1 't' B4.

I
od " II' f Iq.. I,d I .,' \ _';-I'\ IllJr: IIIt't "'prot lIfJg!O!\'1;"1 kt..u klaar llltl l:lll ell' arIDe blal1-

lil 11I.a" lJ k, lt
r
' /_ .; t I IH I" t Ilo{eli kUl UIt tlrn tt t"'lH.orken err II'~ den grond tlellde

IIIk WIUI' h. I "p ",,,klJ,,,t V.UI d, ophrtlnll5t "I' dan zal b~t Innd Horceren
rot; l.01" ~rr~ Ju" 1)'1 IJ! t l-:" dr 1"; \ UI dt I h, tOr eli vf'rrnon"f\ uldJJ{en (lan wordt de al'tn. man

Du PltJl""'l'" "Il"trckt Illl 111 "lr Jlj lrJt:f .!t." 111'4t:lilt geMl.,.ld om \nulwoark t~ komen, en dit
Bond I ""'I!"lld", I 1.11111' I 'J I lI.t'tlk getrou" I,. "ok echt bllbt,l.ch 'VU rlwet"ll el"dlllen
~mn don ctN:h \an cl~n )ioo,l ()o'(..:h IIU k')lII.·11 mIJnh. t r nu vree8 'nor delmlppermR.nd hoewel
WIJ tot htl pUilt w,"u dt. IIIcerdorhtwl d.-I tor ZOo \ '-'ol ntl~ hj z"'igen le over deze e-
Bond-:iIJUlilTleU thau" \ lil den lIltJf Du Plett~lp;l \\t.:I1J.c.llt\: JI.lldM,akfjn g
'fJn;.cLUJl~1I ~~II dil 14" 1'w hll J.Lakt t'\!il .L;t!'Jad
••IJ,J~!I',.,h,J.1 pII'll t.;llijaalltte w~tM'l·\III.{ lip

hralldzl."kt I namt:! Ik or l) .11 ,lau Ilh.:t I" rtllll't

"lef W "In
Eu r.tJlf .. ook not( "1' du pIlIIt l~ het \C('!!II llll

IICJl(nuL'lrl~tr,kk,llk "ud hot.!\\t'1 dt.:ht.(.r
Du Ph!-MI~ thall~ III A \ nli I{t" t~lclJ !.. d It h~t
tlnll Ih/.!' \(.rRu: ......·lqh;tr '-'''I l IIl.tt. "',[ Ifelttt It,
Ilnot:."pt·n (KI .. hit 11l1~·1 k. I") d.ul hUH 1"1
m~Jt f te. rtlftkt'lJ ),f't.. t t li UI' h, It/I'; nh t \ ~ r
k laanJ dllt lUl IlHJ1IIl~ I \ qtl! I~I Jlll"""t-'fluaklll")
J.iffU ItbtffiOlell \\" at hH l'l-.{t III Ik (haw" \ erlangt
JJJ da.t de Wt,;t In haar té:.("IJ\H.K'tdIKl·n \orm ttoll
beb"orl'lle~n ~11 "el:'c1'fk~1l plodtqu l.all!fl,h,,,.
()\ cret. nkum.ttg parie mt:: I I t.iJ l(_.,..Jult }mr fl' er
8""H't.. meerrl ..rh. Id ,n"rled.~ J'\II.l' Du. het
'el'MCtlll <lt etgenl"k hl"rlll de &••d .. ,!.rt
waakt d~ ...~t u" I'"rrnh,."d terw III d" bee.
Vn PJ"""" meent ,I,.t het rna.u..mer •• om
de w"t, toegepa .. t al~ nU nog wat lall6"r tt'
beproelPen
EB "'at nu dit 'el""llll I,.,treft valt het l",,11

Illel te loochun,," d,lt d, "" laalste lIen8Wllze
V"rrewolg meer ,,,r.ledlgt_r L' dan dOl andere
Eu alo d. V nu """ .. Wil "fzten Tan peMlOOllltlk-
hede" d,e lo< h geen not do<'n en a!Jeen bltter-
beId en Oeroering 'cr ....,kken. ben Ik gereed met
!",m ,ht "cnlChil ''311 go_·TtH·len t.! ~preken
Jn 16<ICI gen.1 TeN"ooW Il, dat ds V lOortaag
Zich e"",t b.?\er T~')!'''W1_f1 zal vsn de ~ht
"(',,~r Z lak ah .." li' hl! 1.!t,h nl' '-u Ik ~en~ wllze
Uitlaat 1')T'er t".:1J DlaJ, \'lI,. d... hl f~r du PlttMtl'
"eO .\hikan"r. Aouu'mlln ,," parl"menWld op
wLtn .. ij &lIon lrlli" lt 1",hoor~1l t. "'JD. eell
'n"'l '-11li1"Ien gi' he .. ",Jueor ..er<l<Cht 0VlU6rkt
dat hIJ ,erkwikk ..nde nlllnn"ntaal 8preekt. en.
ja &eker.. EUD" kluBn lullen Itch le~r \ll""el
bedruen Toor ZII t~mll"d !lnde" ID zIJne plaat.
Itellen
Ik .... r.bli.it, muoheer edl~r met b(}t'pebruJf

Il. 11"••
J. O. Vol..., Booy,

W~ l6 lui ISM,

BRIEVENBUS.
F N \.\X Nn:KIICK. f'11I¥elpllia •• dlt~"fI

weh over een boudsuuiv CTluttlH of liever over
doo brief, tegen IlIU e"I'l!~'" "'hrll"m g~",ch,~
door •. 'tIOU beetje gelcerdhc"] I~ zeel "c"llalllJle
De brJ(;f kan om twet' I"dll"b!1 met gepl3a_tlIt
worUen De eerste IS tJat het 'papier aan beide
Iljdeo beschreven IR (on Ban dien rElfllI dat. Wo
sulke correspondenties met platit8en moeton we
ter WIlle VaD orde eli i!p<>ed 0118 onverbltl<1elUk
houd ..n), eli de andere. dat. bel onderwerp ru
kw~.tI(j er niet sooseer In bohandeld "ordt als
... el de KChrllveren "'II be"t~lIder 181£. Ter
Wille van de OOvordenl.g der ~k self is het dus
raadl&lUD don bnef lIIet te plaatl.en.

I

DeH

WILLISTON, Pl
(Villi et" Oorr"jJ{/"'''''''.)

Jum 11. 18!lG
~eft DI IIII laaut" IICLruven lt bier ~eta hH'

zanders te mekifln. Het welt .jf Wil lll"t wm·
ter hehben. de llJWhton ziln alJileli kOlld maal'
dUMdaap •• h"t of Wil lIog ZUDlQr lt"bl ....n. ook
hod\; bet niet erg germ,t zoo .J. 10 vroeger
Jaren, de bladeren nm dil buompn ZlIll Dog OIut
""b ..cj II" ,""0 liet Tcld II 90k lIIlUlI' slecbt
nadat he lu' m' "J' geregend had; de regen 11
regt o!lw.1co gIn .dl,·". zoo bil Itrepc.n. op !lOm·
ml!" p!"kk,," I ';'-"11 regen gll' ....len. cu Waal
hll ~e'ullcll 'ij g"''''''n du bootje. niet, alleen
III h,.lIe Vlekk .." l\twr het watel' ~Ik hep . zoo lij
de u.tkiJk .I"ell! "oor ti ... hoor wIlllt er 's g"llll
'er",.ddrilllo! lt. I. Jil toUl4!and D" lIChap"lI blU-
VeD "wak Col c.' gaan lIog ~8e1 Villi .Jood. 7.ooaLs
Ik., <l" te VUl en heb gllze.ll'd,cell boer hooft "I zun
plll .. t. lllluggeg,,,en maar de ,·crhuurd",.. wilden
Ze IIld t"rugu"men b"eft maar 6t)O Uit :''IJ()O
'" 1J"llen '" c. gehoudcil ell er g.Ui" UOK IlJaar
d",,,1 t"kele fILmlIt"" he boon IIog kv.t \(JUr ..
"',land,'" ,."dcre Itcl.)b .. " lIIel,tl , alld'''l nog :I()O
""h .•pe" eli lOu '"IU' t De "dlU!,1 III dl I! wlllkcl
mu,·t ook I...,t.wl.j WOT<lclI UI""I .. 1'11111Cl de
.Illlt! Uh,r ,'V hel <lorI' 1\ liJ! hct Zo/O '" 1,,,.. 1.,. h
u,u ""lt,.ap' Ioc" ht" k. ligen dat el gCbl ek 1\ Il.'"
zou hebben" lf UIt' lucht geI./eht lIaar t_,.,,·.tcll
.Ic"",·h. dill !,"elnklelll III brUikbare c"wlltw to
krIJg"" ,,,t,, e" zoo blUft hel OOCljtendces< li
Op ,!C •• llJd"n "Ill deze UlJlillnd baddcn "'II

een !letljlhchlet61']1 om ~ beo.ten. "QIl heeft de
,Jood wlllkehcr lIe"ollllcn. de lu.dlJf oen
Lt"-'-). Htlt beeft villaI." gehlld omtrent :20
nllnlttell I,.n het durV op eeu looerenl' ....'ts
de lutno(w:hglng wa...iS I "/fl/l ~filll , /( dllm!
)faar z'l hehhcn vergetun OUI er IJIJ te zettell
lJr~"9 ku t!lgul L,/,Icl f'H ,{"",I. ".lnt nad.lt Je
Ilrttt ,"er \Ii"" zochten allen m~U' OUI bil het
hUIS tt! koman Oth hunne hnnijEll'llIc lllagoU te
verzadlllt!1\

Ik beb ~choo,,1 1),lt d~ kerkm-.wI achtcr IH
Ulct titi bul,lIl11K "Illl het ",LI,u •• ,all '>IIzeIl prbdl
kUilt en '1.' zal bet gaan lII ..t :dell v.. uleelter
ZOl) ZWIl "'IJ dat all(·. vlln den boer afhan!;!
wa"noon h" l'ooMlpoed 1)f 1~,{~It'IJ()ed k"llJt
WaAr do gelegenheid Zich ,oor<loct beltoon de
looeren, .ooal. Ik hoor, 'eel gez,t.alJ (Jp Tontel
bOl!Cbkolk, X eLskop. eu andel IJ 'plekken I..n!,"~
\- l!!Chrlvler wordt grond ondlll tlell ploeg g".
bracbt ZOoJ ~Ilel als mogdIJk : het I. lo ho""n
dat de zegen er bil 1>1. dat wIJ Ul .taat ge.~teld
mogen zlin "ril Oil' brood op h~t goedleOOJ'8t te
koopen. W,,"l die groot<ot hu,"gozlLIncu heeft
lJ,dt zwaai Onze koren ... huur Walkrll,al beeft
nog gooll "loeg,oor "etrokkel! TAkr" l~r beeft
nog llIet gdo1)(len "JUdal de e.gel~ de I.Inden
kou nat rnakC). ow te ploegen, bil zal til stllat
Z'IU om mom !e kUlInou ploogen. It" I,eeft ccn
tweede YtHli Uil de riVier geh .....ld llaU de o'el
zl)de
. Met de .. "tcl-gril verll op dit dorp glllit b..t

zwak. CElll I'"t Il! "pgegcHJl'. <{I) and..,re \lUl

cerw Kul", " ..rdt uOll IUIII gewerkt met een
.,."Ic hw" (ltU le krng.n. hIJ wer"t %tilf, h" ...
:2;) I,,!'l IU' t "en tullnel H. ell krilgt \fiChligen
grond I), ft luh Iluler" .,1 liter itJ ~(mo Jlh,lUWe

.choolnl1J6I4t< re_ voor d~ <lorplll!Cbo<.! d"or W
lIloélinl: >'Iln ""Iw Kuhn

Hier worden !luk. donkey" opgekocht Dll
8poolllatolir. klllHU:n g~en "chap"" krll6'eu. die
Cl Z'fD ",!II"" .Ie menscb"ll lt. 'oor hobben en
'li I I" mager ander~ ".Ilen Illel '"rkoop,m,
andet'1l bebl>ell z!J DIe.... 0111mee tc loouren, het
zal lanll .iuren voor ""bapem loe.cll goed oetbaar
zal "IJJI eli goedkoop.
Onze dokter Irrllgt veel te doen, hll wordt dlle-

Wills naaF bUIten .:ohaalt! WIIIU' dIJ koort8Z1ebe
regeert en nil lA de koort.iZlekle Iller op het
<11)1'}) onder de IeleurItngen. hll was ultg,;lon-
'den naarollen "IKatl! omtrellt 4 uren 'an hrer.
tlroot l\Ie ....tel"kltp. \lilUlr "en 11'0\&1 ,.1UI pokleen
,"ou 1,)11. eli II I 'K terug IDI't het u.euw" Jill het
kle ware pokken I~ t;r wurd tIterleid dat de
~ naar Carn&l'von Wall. en eell hoed geruild
had van een ander, eu op EOO een Ulalller beeft
ih!! het overgebracbt '
I Ol' den 24stell zal de Ilttmg, vali den magi.
j!traat wesen, wannev een ¥aIlk t.epll eell Jonge
blauke "oor dleut&} la! moeten voorkomen, ..an
~n paar "tevelo . ook vele andere 'alum Eltra BooteD JOor Eugelud, m.'Las

RARLECH CASTU:, K./'I \\ "ol f ~ 'l1

Juni. doet MIl :Ir H~ enA en A~'''I'

\VARWICKCA.STL~,Kal-'t \lAlI .. ~. '"
JUni

PEMBROKE CASTLE Kill" (I!I.,,~,>
Jult, doet MIl 8l Hel~n" flJ A. c",'

DOUNE CASTLE. K&pt H.uliI' '>r.
Voor Vracht of PasI>Ri1'''",,,,ge

zIch hij ue Agenten '"" ti ,
MAILBOOT MAATSCH '. I J'1 fl

•
EEN

A"" ,k led'"l'<fll tiel. IUIf1"'·eutk" lu.ad et.
"~t!l(·",,de ~r(J",kr".g!

Uool'lln,-AIA artlkoJ 11 van hilt
ter r"gehng vao bet onderwflllers
bed""lt dat e6Q oud6l'Wl.izt>r lfOO
deel '3Jl eou jaara salaris iaI ont
wd"r (heDlltJatll', wa/uoiu hll
latl hc~ I'"u...')" rO'ld8, dlLll 'nlgt er
9lC ua Hl Jat'UIl ,houst door ',.."kke
uulJekwlUlm Zllll \'oor het wtlrk, een I"'UItI.uuu!'",
ICII ont .....ugcu VIUI golliktl waarde aJ~ dut
"Illlgun uour ben, die na ~ JWU' d lell~t OlD Ide,
wilde reden aftreden. Want Ik herlQll"~ .DII
mct dat cl' LUIIf<U' dan 10 jaar til bet fondtJ III
bOll.".! lo Wel uit 18 duideIjjk, dat het416t
LIII!Ik.g novendi"" 18 bet penl!loen besl tu
lUk kieU!

.\1"1< Ik, voor III IJzeh en en de ZCOI weuhge
uudc onderwuzer •. ti" lO den dum.t bltpcn, !!OJ'
bled'lJ "lIIHtdcrawo ol' tht punt \'J'agen ~ .!Iun
de penllloouell III den etgenlliltCtn Clvlclen duinAt
b.?rckelld np doo gebooie.. dlcll"ttlld of op ~et
,,,u.UlI Jareu. waann 1\0'111het l",u8loenflltlda ,bo
taalt! Il!" I

Vcrdcr ~Dleeken wIJ nedel'lg dut de PC)~tte
'an do ouderwuzcMl d ..r twoods klas !SÓholell'flllg
v"rbeterd worllen t)ndurwUzen In die Ildl<ll611
""hbun ct»! kieUI !lala'I. ''Dil '£·.!40 ver Jaar, of
£.lIJO eu een hUil! Met OOlt flUntl", 'all vr~w
en lICht kinderen meeot dit Wdelrte arlllo!jde
De 8(;hr!l' er zelf Ileeft li Jaar aclt tel een tw f"l
Jaar 1"~11 hUIshuur betanld, bene ..cus belwlt g,
en wo WIlJI Iwt lialdo mmder <ian .£ I:JIJ plus en
Houwen negon kmderou &:bedule 8 van de
p"1l.,oeli" et Zilt de !IChaal ,"uor de toelage v~r
goeden dICu.t op £15 voor;' Jaar dienllt. £:l2 ~o..
voor I U Jaat' en .£30 'OOI' 15 Jaar. Mag ik op
dit punt ook 0'61wegmg \ I'lIgIlU? Wanj, b b
OOU deze onderwiJzers DIet eell moeIlIJker ~
dan de onderWijzers en hnlponderwuzera er
eerste kiwi lICholen ?

8che-jol& D en E hebben Hok herz!etlmg ufo-
dig I

OUdl!l'WlJzet'l! dezer tlll'c ..'tie klAA scholen b, ...
0011dikwU)l' werk te doen, dat strekt oVllr ~t&n-
dm-ds III, IV, V, VI, Vll ell bot elem61l~
examen. I

Het Ilf een wreed IItU'CIUlDlC zelfs ro voronlr-
_teIIon dat vUf }Jert.'tIlIt onderwuz"MI op II
leeftud 'an 60 Jaar ~u!len aftred"n . Met e
nIcuwe 8t&ndauus eli do boolf 0PHevoe e
Cx.atllCll14,door ZIItl\.,JU oudors zoo boog ol;' l'11i,s
~C8teld, Icnlll de oudcrw!Jzer. tw.,., JaaI' lO ~e!m
Jaar I

Eeu \ orde, pUllt ter or"rwegmg lti do t<1c-
voegtllg Yall ~'Cn onafgebrok<ln HChooldlen ..t 'or>r
men lu~h loU bet op' oedmgt!do{'l'rtemeIlL k~o
alill.lmt<:o, en Bali het aant:u Jaren, zeg 15 cm
daarbovcu, gL'tiIOOd onder bet departemelt
Dat Ill, als eell.ondcrwlJwr hIlt departement 5
Jaren cn mev ge<ilend heeft, dail behoorden e
Jaren daar, ó6r Jil ollu.fgeblOktlu schuoJdleu8t II

,k Kvilllue med.'gcrektJud tc worden I

Heercll I an oolde bUI1;cu vali het parlement,
moedtg oo\f>egde ondcrw"lcra aan om ID den
dIenst der Kolollle to blIJven, lok mannen 4n
vrouwen ow zlcb aan dIt cdel ""roep W WUd""
,loor goede salanlltlen en goede behalldehIlg~n
gU zuTt in de toekolD8t de IIII.tll!faotle bebben d"t
ItlJ uw zopen en dochten Cn zekerluk Uw kltll+-
Innderen 7.lOt het lI'llJOter deel der. zoo DIet al~,
eervolle en profuteluke b"!.rekkingen \ en'llllep,
die nU noodwendtg bekleed wordeu door vnle,..
dehngen

Ol,;ll-"~DEHI\ IJzt II, I
Stu tterheun, 1tl J UUl, 18!16. !

'I'AXBR van de ooroell1ae
JIl "INNES".II"CRIGtf
bekeDd OYer de geheeie KolOllw
orcJ.r PDllI&kt nu £3 en mee" (I

Ilia•• oppmukt of seku"r "-roIaeu patron.p VAD de 1.181i1",,,

TUJ:GEJ!iIl
~ eie .. u,... Sohu1fi1tre~g,
ICAavell te vOOl'ltomeo.

Vl'Mfr om PnjKltjeteu
a., DAaL:lNa.
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HANGKAST, 3 Voet 4 Duim wijd en 6 "v<>et 0 Duim hoog, met Spiegelglas
4R Duim hij 14 Duim. aa a•. DE Olltl~q!"tp(,L(·I"l.:

YUl'knopt op L'\)ll~

.;ool'u·n \ au Produkll'll

Alle Ordei':" uau "('m'
It] leu wet Ztrg tlTl :~'1JoW~l
, m'dell,

Voor I 'I.lzon (]erh(od en ,~I

1'.1 .\A R I \ I'

Bu, I '-I. J"
.1 ' II

"Zuid Afrikaansche
KONINKLIJKE ]L-\Iill!

;3 VOET MARJlEltEN Top WASC!lTAf'EL oet Tichel Rug, met Klein Kaat{
beneden, en een Kapstok aan elke Zijde. .sa 14 •• De " CASTLE MAIL " Ma~

DE Stoombooten dezer LilO'

van Kaapstad nRar L:lltpeli om
Anderen W OODHdBfZ. t .. 4 n 'II' II m
Madeira ell' Plymonth, te ~"t Il
AscensIOn sanleggende op dr h~l' .Id.
schentljden

.• 'f-~ORHA'M (Ar<TU "'1' IIIr.,
Jult 3--GRANTULLY CA!'II I ""lP IR
"l7-DUNOTTARCAl'lL~ l\al\I1 ..,

Een gelukkig man. I

Zoo vele mellllChen .kom.n Ilaar dit
lanti wegens wring, a.~thma en ziektep
der longen, die haal vinden tlal el' geep
twijfel kan hestaan of Itet ie ge(j{'hi~t
yoor gezondheldllOOrtl; tVl'1 It; ue Kaa~.
kolonie VOOI'! andere ziekten de 8lechtst~
plek ter weieid; nllt'lU h.v. rheumatill.ki.
WeInIg menschenop uuu'!eluaren leeftijd
ontkomen bij warm W~t'l' aan dien \Tees!-
lijken Zuul'JVrikaallllChcll pijngever. I.!l
AOmmlge ;ge\'allen ill het lijden erg ge.
weest, woals in onderslaand geval, dar
JUIst van 'Clwn.hage u5richt wordt. I

De heel' J. W, HawkiOll, (he in d~
gO\lVerneml'ntR huisjes, COOlltitut1ewegj
Uitenhage woont, is een met~'laar va~
amhacht. HIJ ww! onlange In lIet SpOOl'j
WIlgf!tatloll aan 't werk toen een heer bi}
hem kwam om hem cenige IJljzonder1
heden te vragen, hetgeen hl; gewilli~
deed. i

.. Ongeveel' vier maanden geleden,o 7.ei:
hIj, I, kroltg ik een aanval van rhcumalieki
in den rechterarm en schonder. De pijnl
schoot recht van den schouder Wt dC

Ivingertoppen en ik leed dag en nacht.
Het WBll zeer moeilijk voor mij mljnl
werk te doen, Inaal' moest op de beste,
manier aangaan, daar ik een familie te'
onderhouden heb. Ik con8ulteerde t\\ee
dokwrs, die mij wriJfgoed gaven, lJett;e~n
me slechts korten tIjd hielp, Ik letld
weken en het was me een ellende wtll te
doen, Op laatst hoorde Ik vun ,Ir. Wil-
hams Paarsche Pillen van eeu jongman
die er door genezen was, en zoo besloot ik
ze te probeeren. De eel'8te bottel hielp
mij niet veel, maar de tweede gaf me
een beter gevoel en de derde en vierde
genazen mij geheel." De heer Hawkine
zei verder dat hij zijn getuigeIll met
plezier gaf en er niet!! tea'en had dat het
gepubliceerd werd. Hij beveelt tIe Paar-

OOrlJl'l n (lEH sche Pillen nu aan alle vrienden eu be-
i. kenllen aan.rel' rwnlboot :"orlulJn ( ....lle ........Ien i'.teren

uH~.. roerd :lS.1i. ou. ruw goud, getcbat op Al "ulke ziekten all:! rheumatiek, Inm-
""te WlUll',1e V"11 £I:~'~'!I, ich!, sciatica, St. VitU8 dana en

N'ATAL':j srooRwIWE~. 11S".,.'cD"""Jkc \'ulamming wortlen geueZt:n
flETKIUlAJIlT I '.V It';, 23 ) l n-{Per toIAlJl... t)- door dr. llianl8 Paal'8Che Pillen zoóWel

HL'" "1JOOI''lVcg·mkolUcn 'nor .Ic "'OOIt met :II' (') a~~ indigt!8t1e,l:Ilapelool~hl'id, l4Cbeel~hoofd.
deJl"r il'l".Dtllgti 'hul! "' l'IJnt profeten ~ 7.')", DIJ J PIJU. blocwll"Jlloede, lever. en nierziekten.
bec!raagl £H,4.f1 te!l'ell £1I.6Oó voo.)rde~,·If<L""'oek "rou weuzi('kten van uile ll00l"t en verlieévaq rerk'tle .. jltllr k l-

, van raent bij Ulanlll'U tlovr butteu"'i'orig-
, J~~(lIXE~T£ BOE BELS bt'lt! Vltu welken aard Wonlflll wk ,IouI'

'llt gnlOte Spcc:itiek genezen, IJr, WillialDIl IIJtlD,lf(1liU'1l(
PIllIJ~he Pillen kunnen van aHe apothe-
kt.'rs ('u winkt!lic1'8 ,'w"kregtou worden, of
worden POl!ltvrij gcl'.ondeu door dr. Wil.
liaUlS medieijnmaatl!e:happij, KupB.~

Onl~l.tt.t van 58. :ld, per bottel ot een
voor 11a. Zij lijn

IeQU~bwl JD11lC1e.ll~'eIl"-'

GELD op eet'8te Varband van
VAAt", lili~f'Il<l()mmen oVfl1"fll in

d~ K 0101110 kau t.eguD dl! I~~
RentttkOt·rt verk.l'tlgetJ W'O"o~n lj,' ,or
G. 110S1(.jO~I~U\' WAMCIK,
'r.h~Jr, "fAlli ..." Brult hfWf .....

K.MPiTAO.

AANDEELENKAlUCT.
(Vlln tit "urm "'ha" JOlllen tt a.., St -Geor[J"

.(raat, KlUlp.tad, 71IIlkelaara til ulqemcene
afJent"'I.)

Woenllllag, 27 JUlIl. 'HIM
Mat"t otigetegeld.

GOUDAAlI'DKELEll

African Estate. ;;~8 6<1, .AIaaDdta Estal.c 11.
qi. Amazon h lXI, Bl\ntJe8 8h 6d, Dalmoral.o IlG..
IIohemulD". Od Ilonanza li28, Buffel"doom 7:,••
lll'tt ••b :I ,Urim M. Od, D1IDlepoortt i., lIanlRlo
nank. tSo, CorDucopla 2.lI<1. ('oollOll<lal<.,<1Invcot.
,.ent 16.. <':onllOllualoo 001,1 ~'Iclcl" 272o, ('Iy<l,'"
1,,10Colllel')' 3~., DriekoPJc, (Dtr<molld) rIO, I Ic Bren
.t;:!() 17stir!. Eaot Rand l,~ ... l!:ast COlli'" !luid 25o,
~l,..t Anglilln ~iR I)d, l"lorl<1a a2, tiel, Gcl.lcnhul.
!;Jotate 8H., Oaidenbul. Main 22., OIDHbcrg 438,
(~ordon ~. )!tI Jun't"'l'II Ir.o., J"l!ann""bttrg Tmm
tflo Joh&onc:.burg EtltAlc 3(k, Ko.ght. láll~1 !till"
ftjnlellls :;~•• L&ng!MgW Block Deep 418, Lang,
~gte R(1yal d. ko()pcI'lI, MaID Reef 3h Mar.
CbnllOlidated 63. :Id, Mey81' k Cltarlt.oDM I,~II•• 'MOf.•
,1~rfoDtem 167. Gd, Molynctlx )flDe6 2il!<,Molyncnx
~C8t 12. 0<1. Mldas R.tate 66•• lflii'llnld OOs,
Nigel 74.. Orion sa., Paarl C-cutraJ !Ilo, PrimrOl;e
111.. R.ndfollteln 6~, RobuJ.!I()n DlalDOnd sUe Od,
Ilomolaa 8~ lid. ROOdepoort Heldelb!:rg 'Os Od,
ROoc\cpoort UIlned Mam. !l 78 6d, Rilnd Colliery
21- lld, Step' Jl;.tate .Os, Sahsbary 1168, Sbcoo
t~., VulcalWllffl!Jd,YogeJStl"OIIltOlltelD 68 6d, Vogcl.
.trul, Con801idated Deep iS. 6d, WorceoIer Sis
Wolhuter MOll, WCAlieigb lOt! Gd, York. 2h 6<1.

.L.....DEBlil .AAND£ELKlI'.

"-tJ.(1J' Company 2;, Ikl, :EIl" Ai<iIlII'aocc 1,;1.,
l<llolllnlf,,..,:ll. Commel('1l\l rit, 64.tld. E'lultAblc
.''\1'' I,; d 'Kqlulahlc Mr" "" ~~. Orl, GU!l.,I,"1I Asou-

103. Colou.&.! Orl'ban CLamber .&alo,
A \!OIOCla'IOn A~15, Oen Klit ok Orphan

t'l,am[;.,r £lblJ " A Mtlling ,fllt! Od,l'rall.!I$'lIal5
.Lt lo, (olomlll a. pcreent ,(!lG, 8~ndard Bank
.(64 '.... h ..nk (Jf AlMen .£9 I is. lld, AtriC&D
IJanklOl!' Corporawm !):!. (iJ, P Ell.botb AIIIDI'&Doe
l:l~ 6<1. Port. Khmbo! h BnaUng 358, Orlqoaland
W""t Loan" '!'rust 22. I", ,/\tal Bank A Al 20 Bd,
S.taJ Bank Il £3 ~. Il0l., 1I,,,;eoouk }I,.tob 26t Od.

j

't7NJ:ON LIJN
Koninklijke )1111 I,~ I' Il lo

UNION STOOMBOOTM.li T
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8 VO:IT KlJ::EDTAPlI. \'(H)t' ,; 'n "" I P"ll ~piege4rl8818 dUPQ bij 14 duim oF
patt!ute IVlell'lj '" £2 7..P. l' Y.

lJ eer ~lIlllgeUl~lIt,
lh .Jurll I~~f~ DE ;Mailbooten: der •.Maat~, hl<rru

tl'f'kken van. KaaptiL8d n""1 C,JI
'I'l& lfa.deira., om d811 anderen \\ "'. ,~
4 unI' r: m , &ls onder Mnle!!'l(' (Jd,

VOOR ENGELAND
I1-ATHENIA!', Kal'I , 0"

J.ÏJ I-.MI!:XICA N Kapt h~) '''I I'"
I:"_NORMAN, (l"lIll'\rre~ I h31

n !1-TAHTAli, Kapt MOR1'O~

Bovengenoemdp is ll:lnmerkellJk helH-oen hl prijs dan de inferieure inge-
voerde a.rtikelell eli cl Hl!' wij "J""ht~ hunt gebruiken dat goed gedroogd is
in de Kolonie /Iii I "I Kl)nt){·t'~ het \ ,))rdeel hebhen va.n onze waarborgd at
de artikelen d!! III tf e vnJl bet. kJilll;l.I t 1.I1l1enstaan.

PA.\HL IH'lóK IX LIlllïllA rIE

I •~" I Iz' 1/ /. 'I, , 11,1
11"11 ' I I J ~ ,. 1111

\(!JIIIt\,'~ t - \ '~)r t" t', m.mndo" gtdtXien la:ot
Ik lIJ d. Pa:lrl~( h, , 'IIranI ct,t er c'" n ultLt,tanug
bllJn""1 !rHrt loU ij' ~h1l-"ttcll ".ln I Sbl1hug Jn
h. t r \ oorW1U\r nUll lIenucg. " )0",1 nu er
I.',., \ t:!l.., JtUtiH nh.xtc Vt!1ion~n zIJn lh~ka8-
<Ier heeft lek er t" I eel te doen Ja ."n handeu
L'w' lol nru, ldh'lI van hct geld dat er get,n
h~gltl :.all ~~lllaakt kali worden Elkeen Ziet
lrJt!t \ ~rlangen er naar UIt

D.ISAACS&CO EXTRj, BOOl'E~ VOOR ~."(,f I
OAV!" (Dnbele &hr .....1). Kapt 1", ~I

4 JUIII, na l ....t_.,.ljf" en M",IoIl~
StARTAN, Jla,,!" MAlllIN, oUltr,"1 I~

l~"en6e.
OREh!>, (Doubbcle Schroef) Kal" li

tnmt :! Jol!, na 1 eDel'.If~
PRETORIA., Kapt .A1Ul8TR'1(; omt"'·,1

Tener:l1fe.

Een van de M&II.l.6ehapfllJ'. mOOI" SI
boeten aal SOUTHAM t· ru ~ verl.l~n
H AMBU B.G, kort na de aan ~ "
d_ M.ilstoombooten •

RETOURK.A.ARTJKSnJl.81 10'\(j I
gang-bur l"oor Zea Ma.and,n "",\J.
reikt tea'eu een vernundenllK I Illl I( lW

op dt?1I Dubbelen .P..,.agepnJ'
RE1'OURKAAB1,11o.::" n&al 1f " \ r

lAugs de KUST "'orden nllgen.lkl , • r
tenljlnlUlblflnen lJI1e .MaAndtIt. p"'r d, I "
of tloe Ca.\.le Maat.t!cl.apP'J,'St()o')nJ I. 'el

V,}tH V racltt of Pa/lfiAge d()Oj "](Ill ",'11
al<II ,lo 'KltDtoreD ..an d. Vlilon "',f-·
~tachapptl, Ar! del IcystraM

Del

STOOM - KAJUN.ETFABRIEK. I U1T8TJL'Anu.
BARRAC~-STRAATI L.ANG~.fJTRAAT

BOO •• STRAAT. PLEIN. 8TRA.A.T-

KAAPSTAD.

HANDEL EN NIJVERHEID.
DE BRAXI)ZlEKTEWET

.t"" dffl Lltt""r "'lIJ ,te" Z ..id•• tfr.hum" !'rr
("uOd IJt#,t H Oil_ Lnnd"

Muohel'r,-Ik nod m uw blad "lUI 13 JUOl
I16fI brl~f lilt Bh'el'lldaJe ondcneennd
door X De heer X venroOOert Ilob over de
\ eie petltlll'l die bjJ het parlement Inkomen
telOen een ~emeene brnn<Uiektewet, da.v de
w. t In .. )n dl~IMkt "k' uItstekend werkt ZIIII
.1" 1'cl. petItI"" niet we"l 'vor bet pérn1J>!elef
makeu vali de wet dan Toor .....n algemeeue "

lJ., heer X w""" verdt r er op hO<' .Ie p"tin ....
!reteeken<l .orden dour wetebedul<i"rlde ver
llODen. maar niet dovr 1II'floedrijklj boerenr. Ik
verwonder ml) dat.ta &1de invloedrijken lUet de
"ei le'~ell en er ..oor Illn. waarom Ilib ~
twee parlementsleden TIUI Ri"IiMale dail era
teren de 'Wet, 10udeu tij da Ulilt door
iDYloedrilke boeren iD hei OIIf;UlI1itellJl<l
"orden -r :Neen lIIIJnbeeiO,.,..............

DOODBERICBT.

GELD OP VERBAND.
'·IIIJWII.r.IGE OV£IW.AV£.

HenDIng, I'lt!bilderkmn.~
Kll1~"lIII&lUstolvn,
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