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VOOR GOEDE WÁABDE~

IN JONGENS KLEPDEREN,
(

KL£EDER.M~A(ERIJ DEPARTEMENT.
~ Sclbrijf Q1I PatrOUI •

, • ,'Zt1f!netiJlp "'.1.1
nUl' f,t1l!aDaaio Out:
Au.tDc ca.._ta &
..- UIe, 18/6, ~1/·
MbDdie..-II/-
ell· 71/-· Bla1nr 8Irp
Fakbl8I/·
lalt 'rij in &lJe ...

riJltD.

K_~ na Pleinea SpiunteD" Xaapnad.
, .

Ee_IC OUTFITTliaCD.,
Fabriceerende Kkerenmakes

, "

KAAPSTAD.

U ..:I-L 67.-No 6,302.] '[DU BhJd ~jnt d~ ~ """* : [);,,"""',II', [).",tln·t/ag. en Znkrrln91']
l111t!1'.kMiug.-prij, ~ ,ion1' £1 JO•. pul/gd,1 ;'IfI"",'>W1 '('(.".."t b,tae/bo.,r.

HAVEN BESTUUR van TAFELBA A I.

Heofd-Onderlijzer Benoodigd,

a&.A.L ..... v..y ALIW AL NOO~
EERSTE,;KLAS PUBLIEKE SCHOOl. EERSTE KLASPUBUEKE SCHOOL ~i

_____ ;l....;.. _

~ ~PLlCATIES zullen door den
~dergeteekende ontvangen

worden tot op 15 rina, 1896, voor
den })pIt van Eersten Hulponder-
wijzer in bovengenoemde School,
tegen een Salaris van £175 per
jaar.

Applicanten worden verzocht
alleen gecertifieeerde kopién van
hunne: certi6.katen, enz., te zenden .
, WerkzaambedeIi te aanvaarden

na de September vacantie, 1896:
FRED. WERDMULLER,

Hon. Secretaris
Schoolcomité.

GEVRAAGD,
Prtncipaal, 8alal'i" £2;:'0 pel' jaar

en vnJe woning;
Vice-Principaal, Salaris £200

per jaar;
Eerste Onderwijzeres, Salaris

£~O per jaar.
AppJicanteu moeten opgeven of

ze in staat zijn onderricht in Hol-
landsch tt' geH'D.

Applicatiel', met getuigschrifwIl,
ouderdom,gezond heidHcertifi kaat, en
volle lijst van onderwerpen, moeten
aan den ondergeteekende gezonden
worden op of voor ;30 J uui a.s.

Werkzaamheden te aanvaarden Ira
de September vacantie.

N. E. SMUTS, Voorzitter.
Aliwal Noord,
3 Juni, 1896.

Kans.
AAN KONTRAKTEURS. 'ZEER

. 'j s.' ,
Paarl$che EN LOSSE GOEDEREN.

LDZAME KANS. Verkooping,
De Executeurskamér, Beperkt. VAN ZEIR ~O~T~RE

TE~DER8 worden hiermede gevraagd en ~ullen aan dit Kantoor ont-
vangen word~n tot op MAAND.\O, 6 J uh. 1896. om twaalf uur voor

het oprichten van ~le~we Kantoorge?ouwen in AdderleYlItraat.
Bestek e~ Teekemngen kunnen ingesien worden aan het Kantoor

van den Architekt, -
EDW ABO SIMPKIN,

Ulster Kamers.
. Groenteprein,

van wien verdere bijzonderheden kunnen verkregen worden.
De . nam~n van Twee Borgen voo; £1,000 elk moeten met den

Tender ingediend worden.
D~ Laagste of eenige Tender niet noodzakelijk aangenomen.
Tenders te worden gemerkt op de enveloppe ft Tendel'S voor tNieuw

Kantoor."

" "

PU JlLfiE~E VERKOOPING OE
, : ':'1' ~ll DE KOSTBAREPLAA'l'8EN 1II!Pr~, " . ,benne•~1W.E''''~'''~~ _ "~ ,

,) E.N~ ZWITZERLAND
I .

~n ~ngrenzende.·Gronden gelegen te
. ,

GROQT DRAKENSTEl N,
} In ~e JJdeeling van de P.tiB.L.

Malmesbury,
23 Juni, 1896.

Tweede .A.ssistenteInden Boedel van wijldn den heer STEPHANUS FRANCOIS RaUX
: - '.FRANK ROBB,

Secretaris. DE .Qnderge~kend~ met inetrueties begunstigd, zal publiek doen
verkoopen .qp : .

WOENSDAG, 1 JULI, 1896,
Opgemelde kos~b~re Piaatsen, groot circa 650 morgen, gelegen als boven
met daaropstaand suffisant Woonhuis, Kelder, Wagenhllis. benoodigde
bediendenvertrekkeu, Sta.llen, enz., alles in goeden staat van reparatie.

Deze vruohibal'e IEigendommen zijn beplant met circa. 150,000
Wi~nstokken, ~ opl~erende, een plantagie van Ameri~D8che Stokken is een zeldzame Kans voor
en Jonge Boomg~ard van 150 Lemoenboomen, eene Plenigte van uitge- diegenen die zich van een aange-
zochte Appel-, PtlOC-, én andere Vruchtboomen, meb uitgestrekte Eiken- name ~n :prachtige woning wensehen
en andere H0l1tbossc4en, volop loopend water, grootfl veeweide en te vooj-zien,
fraaien Tuingro~d. i II. I Zeker Erf met de daarop

Meerlust is t:njna s-eheel ingesloten met draad en bijzonder geschikt staande gebouwen, Front makende
voor eene Melke:fij ala )bijzaak. Indien Doodig zal bet Vastgoed in ver- in de j Crosierstraat en zrenzeude
schillende perceeJen wJrden opgeveild, en indien vereischt zal een groot met dssselfs tllingrondl'~ in een
gedeelte van den Koopschat kunnen blijven op renten tegen vijf per rechtej lijn aan de achterzijde der
cent. Zulk eig~ndo~ komt maar zeiden in de markt. tuingronden van het hierboven om-

DE LOSSJt GO$DEREN: '8 Groote Stukvaten. ;j Kajatenhouten schre~en Erf.
Kuipen, 3 Rijd~rs, Trap- en andere Balies, Druivenbalies, Leggers, III; LOiSe Goederen: Bestaande
Pijpen, Emmers; Vlootjes, Kranea, Manden, Graven, Vorken, enz. in Vo~r. Eet- en Slaapkamer meu-

VOORTS: il Ni<1hwe Molwagen op Veeren. . 1 Kapkar (afslaan) belen.: zooals Kasten, Ledikanten,
nieuw Openkar 'op V~eren, 2 Paar Achter- en 1 Paar Voortuigen, Stoelen, Wasch-, Kleed- en Aanzet-
Ploegen, Eggen,: en d~ verdere t>enooqigde Boerderijgereedschap, als. tafels,' 1 Piano met Stoel, Tapijten,
mede 1 Lot Hayierger"ten, Kaf, Akers, Patattas, Lot Guano, enz. Schilderijen, . Glas, Aardewerk, en

...~ Keukéngereedschap, enz. En wat
LEVENDE HA v. E.: 20 Aaliteelbec8ttlD, waaronder goede Melk.- APPLICATIES, vergezeld vaner meer ten verkoop zal worden

koeien, 50 Sla.oht,sch8J¥lD, 10 Vette Varkens. 1 Paar Kar Ezels, extra, aangeboden. de bij de wet vereischte ge-
l Paar uitmuntende Klarpaarden, Lot Pluimvee, enz. . tuigschriften van bekwaamheid,

ElNDELln : ~e gewone verscheidenheid Huisraad, enz., enz. te begtnnen om 10 ure v.m, goed zedelijk gedrag en lidmaat-
! J J DE VILLIERS AP, n St' JJVOJJl .•~N, P. W. zoon, Afsll\uer. schap eener Protestentsche Kerk,
I ., ' ,. • Z'1 ecre a1'18. I!'. , zullen door den ondergeteekende

___ J_. _!.9;_;._; _M_. 4R~~S_~__?_O.~_~~~_I~_g_e_r~___ ~ on~:u~:n It;~e;e~j;~ J~~!~;:~

HA VENl3. E&,TUUR van ·TAFELBAAI. P:~~~~~~~4"~ de ~:h~~~:;~al gegeven worden___, ! PliRDEN !! aan een gehuwd persoon.
Werkzaamheden te beginnen IJ

EIEN! KOEIEN! I _.\ Augustus, e.k.
I Billijke reiskosten zullen vergoed

Verkooping worden.
GEO. TROM, V.D.M.

GE \~RAAGD een technisch sssis-:
tent VOUI' Slojdonderwija, te-i :

vens bevoegd Pil genegen te assis-.
leeren in de gewone vakken van;'
onderwijs aan de Staatsmodelschoof ~
te Pretoria. :

Vereischten zijn: Bewijzen van.
bevoegdheid ell ervaring als Slëjd-.
ell gewooll onderwijzer, van lidmaat-i i
schap eener prote8tantsche kerk,
goed gedrag en grondige kennis der'
B ollandsclie taal. Salaris £400
per jaar. Applicati~s met de ge-, .'
vorderde stukken in te zenden voor
of op 1 .A llgustus aan

DJ'. ~. MA~SVELT,

VOOR de Gouvernements School
te Fauresmith WOI'dt tegen 1

September, e.k. gevraagd eene Voor de Wij~8dQrp6School te Bothaviilo - i.

Tweede Asdistente tegen een salaris ri/si. Kroonstad, a.v.s,
van £108. . \ I'PLICATlgl:) ;'IOT bovengemelde be- .:

Kennis van het Kindergarten .:-~ 1,l"ekkinj( z n ller. d,w,r d..11 olld"r~. ' :
svsteem een vereischte, weltellcl .. ll:iI'"" .."d,1 ",'rdcn wt Dun i'·I'<la.g
, Applicanten moeten bewijzen den lód ..n J uh. 11:'(,.j • ,

I k h '1'1 goed Salari» £J+'j pel' JIUU' met .LW hrnshuur
over ~~gen van he waam el , . b-ueveus de schoolgelden EeD ,iel'o" TIm .
zedelijk gedrag en lidmaatschap I '1, RIlI .. M. vau ,ill a.;;8i8tent~ mot'! .I, ...,.. d.,,, '
van een Protestantsch Kerkgenoot- Ho<,fd·( )ndl·rwijzer W(",1..11 h"'It"i,i , '
schap. Applicaties t.e worden inge- Api'lll'Htle, m·,..I ...ll ello!,,"lJhnd,lo.: d,.'" : .

d
k

d
den Hpplwttnt "'01'.11'11~.,('lll""·"" ,,,·,de, \1,

zon erL aan den ondergetee en (' " Hollilllcl,rh "II EII~,'I.l'h «n ,-prlll".eld
voor of op Maandag, 27 Juli 18~6. ~ll mn I", (~II.,t'l1,tl,'(">I'd.. ,.r.,'I;I·iflt>1I

- \ nil atg' .. l"!Td~ l'X,,""'II' ,L, Lie\,'iJ' vn u l iri-
F. W. YA~ HEEROE;\, 'lt"ltl~dllll' \'''LJ ,'<'" t'I,<'t..,.IJj",-,'h K.erklle-·

Voorz. Schoolcommissie, u",t""l",f' ,., 1\,.".,.1' va n 11' .. , .. 1 ,.~Jelijk
I gt·4{rH.'..!" ~ Jl ,-J" I_"h J"I, •. /. /{'U •• .l, i,
, All,,..,, :1"j/i!l'lt",J 1.\lllCIl III H~lnnt....rkltig'·
Ilt'nomelt \\/t,.dt"lI Et' o.·....tR,tl kan,. om
II.ltlJcl Ollllevt'el' lv «f I~ k"".I,·.whlJ~~" Ul-

________ -.---------------- .__ _ h~hheu_ A!4utk,J j~el'lill!l't!n OL:ft'\l1t.H- .~J11.

)
.1 • • Benoodi d \Verk7.1UlInltf'<ielt le wot-deu "",,,·, .......i upt lluerWlJzer euoo 19, 2; Juli 1l'-'?6, of l(")(1 r;poedig IW';lelijk~illl. j : ~

dien datuni. Applicauten !ft!lie\'en te mel-
Voor de Gouvernements Sohool op het dorp den w&uneer zij in .tlu~1 ..uilen zijl!' het~

Vil/iers, dist, Vrede, a. V.S, werk t~ beginnen. '.
Billijke raiskosteu zullen vergued worden

P. HAL·PTFLt:ISCH, ,
\·"on Scboolcommiasiê. ~

Kantoor van het Havenbeetuur van Tafelbaai
Adderleystraat, Kaapstad, 1:1 Juni, 1896. '

OPE RAH U IS. IKennisgeving aan Credi·
II DOOR IJVER BLOEIT OEKUNST." teuren en Debiteuren.

J, C. COMBRINK, Bestierder. In deu Boedol van wijlen CHRl8TIAN
TOO.sEEtVOOI\STELLl~G ~on'RAw N,!('OLAA8 KorH en ELZIE

_ OY _ ELlZ.Hlt:THKOCH geboren RICHTER

Dinsdagavond, 7 Juli, a.s, van Tulbagh.
____ - ALLE pt'rsonen, crediteuren

Als wannet'r zI'1 worden opgevoerd zijnde in bovengemelden B~
HET GEHEI M del, worden. hiermede verzocht

.. ,hunne rekeningen aan den enderge-
Drama In 5 BedflJven. teekende te zenden binnen zes

NIEUWE COSTUMES. weken na datum dezes. ' En zij die
iets verschuldigd zijn daaraan wor-
den \'e~zocht de hedragen te be-
talen binnen hetzelfde tijdperk te
Tulbagh.

Fauresmith, O.V.S.
10 Juni 1S96.

DE lO ST, NICOLAAS.! VOND."
. Prijzen. "Stalls" ;)8, (of iJ Kaartje~ £1);
"Dre8tl Circle." 48., (of ti Ka..,·tje8 ~l);
"PJI," 28, Od, ; G .. lerij Is. od. Plan van
bet Huis en Kaartje8 hij den heel" W. G
C(\"~R Ix s , Horologiemak.er, Knrte )[arkt-
.t....at, bij de.8p&Rrbanlt

Plan open VIlD ar Donderdag. 2 Juli, a.s.

W. P. LOMBARD,
Executeur Datief.

Tulbagh,
27 Juni. 1896.

Bothaville. OS 5.,
:.! J uni. 1~!lQ,

Onderwijzer Benoodlgd. ISlojdonderwij s.. .~iOnderwijzer Benoodigd
AANZOEKE~ met getuigschrif-

ten zullen door den onderge-
teekende ingewacht worden voor de
betrekking van Onderwijzer in
de Derde Klas Publieke School te
Vogelvlei, dist. Mosselbaai. Kennis
van Engelsch en Hollandach wordt
.vereischt. Salaris £84 p.a. met
vrije kost en inwoning. .De appli-
canten gelieven te melden of zij na
de Juli vacantie reeds beginnen V OOl'Z. SchoolcolDmi&;ie.

VOOR de Gouvernements school
te Witpoort je, nabij Boksburg.

Á pphcaties, met getuigschrift~n,
zullen noor den ondergeteekende
worden ontvangen tot 31 .ruh.
Salaris £ 180 per jaar met vrije
karners aau 't schoolgebouw.

Een gehuwde persoon zal de
voorkeur hebben.

}
"rENDERS worde~ hierbij ~eVraagd en zullen door den onderge-

teekende ontvangen worden, aan dit kantoor, tot op Vrijdag, 18
September, l_et",~'om ~,22uur, ~?O,r de levering v.a.b. in Tafelbaai ran
ongeveer 1,lott,~lokke. roode pijnboomhout, benoodigd voor de Tafel-
baaisohe haven'Wierken !Voor het jaar )'897.

Het h0';lt kan in ~n' versoh.eppig ge.leverd. worden Januari, of in
twee bezeadingen, een ~n Januari F een ID Juh, naar goeddunken van
den kontraktan~ i /KLAPIUTSSTATIE BENOODIGD, Eenige ov~*geblefen ruimte in het schip of schepen kan door den
kontraktant voqr ei~n doeleinden gebruikt worden of voor deelen 9

Een A.ssistent Onderwijzer. duim .bij 3 d~i~, n~~ minder c_1,an1~ voet lang, vloerplanken metDe 'J ohanna Stokerij' . Sponnmgen, i bIJ 6 dmm. of li bl] 6 dwm, niet minder dan 12 voet. d M kt AANZOEKEN voor het ambt van lang, die, zoo in deni tender gemeld, door het bestuur geaccepU>erdIn e' ar . Assistent Onderwijzer voor kunnen worden t.ot 2~ tOn in geheel.
de tweede klas publieke school te Al ~et hOQ~ moe~ van de beste kwaliteit zijn en in gezonden,
Aberdeen zullen worde ontvangen Terha.ndelba~Il! staat,! en zal onderworpen zijn aan goedkeuring bij

PubIieke Verkoo ping door den ondergeW:kende tot aankomat alhier. i
vA.NZEER KOSTBAAR Zaterdag, 8 Augustus, 1896. Tanders ~~oorenj gemerkt .te· zijn op de enveloppe .. Tenders voor

V A S T G0 E 0
Applicanten, die het matriculatie, P.~nboomhout.": V oo~waarden van het kontrakt, Specificatie en verdere
examen gepasseerd hebben zullen bJJZ<?nderheden i,kunneb verkregen worden van den Resident Ingenieur,
den voorkeur hebben. Applicant Ha\'enwerken, Kaaps4-d; de firma Coode, Son en Mattbews, Westmin-
moet lid eener Proteetantache kerk ter Kamers, 9, "Vïctoria.straat, London; den heer M. Berliner, Kaapsohe
zijn en bekwaam om onderwijs te Gouvernemente :Agent .. 15, Whitehall Straat, Nieuwyork of bij den onder-
geven in Standard VI. Aanzoeken geteekende. . i
moeten vergezeld zijn van certifi- De laagste bf eenige tender niet, noodwendig aangenomen.
katen van bekwaamheid en zedelijk :' ~' FRAl\"K ROB·B, Secretaris.
gedrag. Salaris .£120 per annum. Kantoor van lll't Tafelbaaieche Hav bestuur,
Applicanten gelieven te melden hun Kaapstad, .1uni, 1~!)6. ,
ouderdom en voorafgaande ervaring. '
Werkzaamheden te be~netl op
13 October, 1896.

Op last van den Raad,

TER PLAATSE

ZOUTK.U:lL,
AHeqlillt Caledon, van den heer

JA..'11 GILIOMEE,

Op Zaterdag, 11 Juli, 1896,
! -VAN-

30 Eerste Klas Jonge Pa.arden,
15 P1a.aie, Jonge :Merries,
30 V.tte Slaclito8sen.

Boyengemelu Vee is uitgezocht
in het Distrikt Smithfield in den
Vl'ijstlaat door den heer W. L.
:FWK, lS. D. zoon en den heer GAB.
BADE~HORSTVRn den Vrijstaat den
welbdkenden Paardenkenner. De
Paar~en zijn :.:e8Chikt voor dadelijk
geb~k en k·llen vele egale kleur
Paarqen. .

De! Os~n zijn vet en geschikt
voor lien Slachter.

J(OMT EN KOOPT.
W. L. FICK. S. D. ZOO".

D~IPERS, IOORE .t_KRIGE, Afslagers.
Cale4on, 23 Juni, 1~~5.

P. B. J. Stofburg.

Boksburg, Z.A.R._
kunnen. Frankfort, O.V,S

10 J UI.i, 1896.Ds. D. WILCOCKS.
MOtl8elbaai, Juni, 1896.

RhiJnsch Instituut.

EERSTE· (LAS UlSJESSCHOOL,
STELLENBOSCH.

Opgericht In 1860,

"-!in hf"1 ~t.&R.f~.nllnA,I'.qUm. ent, l,
l),rJtarlj'nWUl '('áll nnl..i(·rW1.i,,-

I'rt>tnria. Jun! I~~fi,
- ---------1 -

Ondel'lijzen of Ondel'lijzeresseB 1"
BENOODIGDDE nieuwe Termijn begint 0)' 16

Juli. Kostleerlingen worden
verzocht op den 15den terug te
komen. Om bijzonderheden doe
aan1..Oek bij de hoofdonderwijzeres.

Tt;

VUUR Jj[

RONDGAANDE SCHOLEN
-TE- Een Heer Assistent Onder- Smtldeel en Constantia, Wiji Boopsttd, o.V.S

wijzer Benoodigd.
KLAPMUTSSTATIE,

APPL.ICATIE,"; \'~I,.,,·czelrl ,·,\11 '.liJ
\-t"J".l,chlt' (·~I"titiCH.ttf[] '-all bekwaam'. 'i

A I'P LJ C' ATJE ~ vCI·ge1.eld van, h,mL Ii"ed gt'dl"a~ '#Jl liuIWI.II.l>whll[' '""Il
..L..'"l.. g~l·t~rtificeerde copije~1 \'all ge-I' et'1)(' Pr"lestRtI!~rhe K..d, zull'-'r, ,fr",r, t11'~_

t
· I 't't \ k mh ·'1 rm,!el-gele ..kende llllreWa,·ht ",,)Joden lot h),
Illg,;,c 11'1 ell van )I.' waa é!('I.lol: ~k. - ..,

g'Ot'd zedelijk ge(lt'ag en lidmaat- Werk t ..• bl'fl\llnell up a Angu,tui ;'
schap ooller Protestallt"che Kerk, ~!lhu·i. t: l:!i! pf:!' jll<il' "n' ,k ,,'h,'ui-,

voor de betNkkmg' YlIlI £el'!<~ ~1,!ell "

A
' t . ] G ts lo.! h I K~nlll' "'liJ )IUl",k ('I: 1:"'l[l'" t'C'IÓ
8s1sten ID (e Oll\". >.Jc 00 te RAIlheteiin)l

Wepener, worden door den onder- llillijh n'iMltu~ten worden v"rj(06d.

~
eteekellde ingewacht tot den (den
I
. k A H, THERON,

nie. . 'Salaris £135. Voorz, Schooleommiui.e .
U'-~l'O.t(·kf1Ull .

Billijke reiskosten zullen uithe- "" H,,,p""'1. n.\.~.,
taald worden, :1 ,J"" .. 1'\11;.

Be,trekk:ing to aanvaardctt den
20sten Juli, e.k.

G, R. KEET, V.D.M.
I':!ecn. Scb.ooloomlni~sie

DE Ondergeteekenden zullen pu-
bliek doen verkoopen '

OpDonderdag, 18 Juli, a.s.,
Ten II ure,

Dat verkieslijk eigendom genaamd
de "Johanna Stokerij," gelegen als
boven, op den Hoek van de Main
en Klapmuts Wegen, groot bijna 85
vierkante roeden, met een groot en
euffisa.nt gebouw daarop, onder
IJ zeren Dak, verdeeld in een Win-
kel, Woonhuis met alle gemakken
voorzien en Btokerij, benevens twee

. ruime Zink Huizen. Het eigendom
h~t een standhoudend Putwater,
en daar de stand voor eene bezigheid
onovertref!elijk is, biedt deze eene
!Choone kans voor geldbelegging.

KLAP.MUTSSTATIE i.s te wel
bekend ,"oor verdere omschrij.ing.
en er is reeds sprake van een "Lock
up" daar te hebben, waarvoor een

_ gedeelte van het eigendom uiterst
ge::!chlkt is.

A. C. \. A~ DER BIJL,
A. J, LUl'W.

Faure, Neethling & Co., Afslagen. DOODBERICHT.

--+----_._--- -
. i Afd~lingsraad Clanwilliam.

KENNISGEVING AAN DEBITEUREN. I

KtNNISGEVING geschiedt bij
~dezen dat de vol~ende datums

voor: Schutvenduties ill de Aidee-
ling !clanwilliam bepaald zijn, voor
het ~alve jaar eindigende 31 De-
cemil>er 1896: Zaterdag 2.) Juli, 29
AIl~!Jstus, 26 September, 31 October
28 November, en 26 December,
1896, te 10 ure v.m.

CBAS. M. FRYER~
Secretaris.

Kadtoor van den Aideelingsraad,
: Clanwilliam, 24 Ju1i, 1896. LANDMETER.

W, F. JUHRE,
Hon. Secretaris. -----

In deti boeddl van wijlen mevr. JACOMINAKLAAslNA
VINK, van Koeberg.

ALLEN,dje aan bovepgenoemden boedel verschuldigd
fijn, wprden verzocht onmiddellijk betaling te

doen ~n eell der ond,ergeteekenden ten einde het.
nemen van ",ettelijke stappen te voorkomen.

STEPHANUS J. MOS'TERT,
Nieuwmarktstraat.

of JOHN A. WELCH,
&4, St, George'sstraat, Kaapstad.

--------------

Aberdcen,
23 Juni, 1896.

C. ~fAIL\IS,
Secretaris.

BENOODIGD.H. J. WASSERFALL,
AANSPREKER, ENZ.

Doodkisten zijn steeds in Voormd.
Wepener. () YS.,

1 J uni, h!l~t1.

()~DER\VIJZER lI",l <'I:rtifi-
\._ kaai voor Pu h!Jeke :-;eLool,
Mistkraal, H lIrnansdJlr!,.

£100 en hUlli. Dot' aalJzOt'k voQr
Juni 311,BeQrafenlssen aanQenomen.

DoodkiateD, Lijkkoetaen eD Rou"koet.en
geleverd ill den Irortst mogelijken tijd, eD
tegeT. de billijkatAl prijUil. .

Kantoor: Bureltu Straat.
Woonplaats: 132, I.ange Straat, Kaapstad'

Di~sional ConncH, ClanJill1am,
I -- K. Nï T EUBES, B.A. i --'-- -

I~T~~i!~,:;re:It!v~vt:a:!:~_~uitellgl&Ch\ St., Ka&pstad.: AFDJE~I~;J~~~!~A"
fi.ep for pound sales in the division SCHUTBERICHTEN.
of Clanwilliam fol' the half year, I (- )P(;E:-LllTE~ ill dc' Sd'Ul le Miche18-
ellu~ng :~1st DecemlJer 18Vo: ~atur- AA~GJo:HO,{;DEN ill he' !'chnl If' ('al.j _ I01lal hiJ Mal ...g.....o'er den vcroÓt··
dayi 25th .July, 29. August, 26 Sep- vini .. "vet' den verVOrll"Jfcl"n tIjd eTI 1U',td,," t 'Jd "n \ .,,'k()dl.l lA: ..o"ltm. zou Diet
tember. ;)1 O<.,1.ober, 28 November te worden verlr()('ht op den ~ten ,luli 1806, I ~"'".LvI' Zakn.ls.g ~.J Juh, 1896. om 10

I indien Dlt't beVUTeDM !Z"'losl : 't-' uur' ,ol, .1 wIJf)l' \ l ...",'I~trulh m~ volle
QUdl26 Dectlmber.1891>, at lo o·clock FA?n"l'llal mer'Mt' donkie omtrent 6 jaren ven·'n. V("('M!U ongeveer .1 lDaanden ?~~,
a.m. oUd n~(!bt""o"r .tomp. willkeihaAk VIlD voor ~nl.,rkt Id op de recb~r7.IJde, 1 ::.t;e

: eRAS. l!. FRYER, ~nijtje v8J1 ac·tlter, linkel"O()r l..... lu"lItaart \·u~16tru\l', "eeren ongevtMsr twee m ,,' n
: tiecretary'lhalfm811.11 ... 11 aelller, braD~me, rit onzicht. oud, zf)nder merk _ l
i blUU'. B.VANRENSBt:RG,:

Difia~ ~ounci1s Offiee, Get. ol..Ii. STOFBERG. 8Qlm~.
. ~_nril1iam. 2t .J~ 18~6.. Scbv.tmecatv. llieh.lakru.l, iO J~ 1896.

De:seer~Geeonsolideerde Mijnen, Bpkt,
KENNISGtVING AAN AANDEELHOUDERS.

] ;

PaiU'l, 26 .IUDI, l.',\~jli,

Z .\('I IT ill deu H~re ouIMI"I"'" "p
~ I:,..f,,"i, 1~9t;. tJli.iTfl' \(1.,1"'1'.1,· l~·ht!!f"

fl(H,te Ht->rt r. Il ,,-('H \ ~ \.\ ,., I: .\Irl\\\ t_ III

tit'U "u,lt~nlolJl \'HII f)l-. .i!H'1~1l ~'I' !' uU~\)Hh'll. I

1li", h"""'llrd . l .
Tt\""I1.~~ hel"i~ il, III iJL"'" Illlitt!lijkl'll KE~NISG~jVINft ~('Sc!Jil'dt, ltiel'Ull'dl' dat de Tral'lsporthoeken dt'r

dltonk u ..l, ..1l"J1 ,Ill b.tlu· l ••, In,nw h•.·bl>t!1l ~(a&tl'cll~jll'ij ~t>lilou'n l.lIJlC!1 zijn van 1 .~t 7 Juli, 1896, beid,e
bijgel!tMll ", hUM' lijden t'!lY' "',. hUil bul" dagen mge::!lot'fll, YO(l.I· dl' vorkl~nug van ~n diVldcmd.
:lIln de oVl'l'lcdelle hew6Zt'D,

J ;\. VAN DER }fHRWE, ! 1 W. H. CRAVEN, Seeretaris.

Drift, dia'- Qalriuia. Kl,,_1I7. 16 iJuni, ~896,
! t
! !
,

TE KOOP GEVRAAGD
"EN PLAA'l'~ gescl4~kt vour
.. Vruchten- of Tuiubouw. Zend
t;.V.P. brieven aan George ~. Post-
bus S5Ó Hoofdpostkantoor, Kaap-
ttAd. •

..

, .
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INTEEKENAREN
'\VON(:ll allllermltl Cl" aan herin-

nerd da.t de subscriptie op .. ons
Land" Ir'''11 ut bt:taald moet worden
Derhaln '\crzoekcn \~IJ hen zeer
beleefd de verschuldigde gelden
vóór 3') Juni te '\ereffenen- om ODS ID

staat te stellen onze boeken voor
bet halfjaar te kunnen afsluiten

.\CH n~R'ST \.LLIHE~.
1nteekenui en die v oor meer cl '1. 1

Ct;n ~r verschuldigd zIJn wordeu
finaalom vereffening "el zocht om
het trekken op ben door Postwissel
te voorkomen

A B HOFMEYR,
~ SecretariS

Druk~nlllaat"d.lal , 'J
\ au d" :-,;>uIl le \. ti re rs & l o Beperkt._-
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( ~"" de hu (/I Ball IC: Cn )
:lG JUn! HI91i

, )( t J...<Tllt Iq\ f ERf." -1><3 aan ..oer 1lMJ" onze
markt \\ all weer IlChraa.I en pruzen waren 0' er
het gehe, I onveranderd behalve staartvee
ren ,!le williger ",,,ren "l\rkoopltJglln ,"oar
<le "eek 4k I Il", ,-"rkocht ,oot' £8411
I lt ocr ,oor d" wcck 1,):\ Ibs. gewaardeerd
p £, )II I 'W Il noteeren de volgende al.

marktpr )""n ~ W IUe ordUlatnl pnma £h 0.. od
tot r lO" od eerste £.. 0.. Od tot
!.) 10.. od tweede U lo.. od tot £4 511od derd"
_1 Os (Id tot £.! lOll od inferieure
£1 J' od tot £1 loa od wlJf)eg Witte eer,te tot
."pt'nent.> £4 (I od tot £4 1511 Od twlll'<le
r I tH Od tot £!I lo.. od derde.£2 0.. od tot

I). 1)<1 Inferieur tot hard .£ I 0.. od
t £1 lUs od donker i~ 0.. od tot
4 10. od fancY l.r"ocka .£3 lo.. od tot
j 1l.... IJ .uart wItte l.1 ISo Od tot i2 Is od
cl "" • tid tot il II. Od donker £0 158 od
t t n I I. kl .warte langc £.l 5. od tot ia OA od
I" g- t n Ide"lll"t~.I: li ,. Od In £1 lA Od .md
dclmatl:'; r, lt .. \Id .t: I lO" od kort middelmatig

I 1"" e)\l tut £l )Ij ud ,.&le 1I111g .£2 lOs od
4Vt .£:\ 0. (l.1 lang mlddelmatlfJ £l OS od tot
t I I!)' tiJ mld,ielm £1 Dl! od tot £1158 od kort
m~d lolm • 0 12. 6d tot .£ I 0.. od ardonaa wrtta
II J(hI Lh! lOt .t: ' 0.. od donker.£ lOs od tot
[(1 I "" Ik! kort ~e" CIOn.£0 So od tot .£ I OS od

1'.lmallg en kort £1 0.. od tot .ft 10.. od
lang I • .t: I Ilo< lid lOt £1 lo.. od kort vloa
t:tI Ill" Ik! tot £1) I .6d kort gewoon £0 lOs od
ut t:1I I '" ltd !:tna' J,,,, .t:I .,. od tot £1 1000rl

II~lnllll~ ,108 .I)) 1011Uti tot 17s 6d £0 S8W
t t lj 1 hI.td ,ente.£1 oil od tot.fl lOs od
<lo hr ch h I. IJdtot ~ od

WIe )file markt 15 !!til en prnl;cn over
het ..lgclUeeli onveranderd hangeodo de
l'elllug uer Loodeneche _edingen op 00 dezer

'1\ I lIot('eren -Super L'UJgkaroo ,ette "td tot
4 td nllddellDAtlg en ordinaire afd tot "id
zware en zandenge 2-id tot 3d

\.1 LE' -l><3lC:hBpen,ellen \ellingln te LOll
dan hebben heden plaats en een dalmg
.. ordt 'erwllCht aOden! bl l' en 011\ eraoderd."!I "ot(l(Jren - Bolo enen 8 d wndroo.;
.Jl I llngorall 4d Kaaptel e lo 8d hOi
.. ol 3id kort ....01 3d bnwdzleke 3d bas
,,-,rdA ~i
DcacIJadigdo veUen ,01gell1l kwabtelt

PORT El IZAIH fil
~ In di h~tr~HlJ.r.,I. I "'&"7 lf (" )

2 J 1<It.

1 ')'iDE"
-(p..,. 1< egraaf) - ....Ill>f scha.- ..ellen

lte lIlct lange "'01 flln t dllll1"der
kone T~U t tot i ~ll groTe.

DOODBERICHT ,.
• A:-; bl..>e h el"" ten en 'Tienden ....ordt

Á \. I ur t le [",k, II I ;rcmallkt dat bet
ti", I10e"t he hi\lllZ I I eeft na een smarte
hJk I J leu \ an II da~{,ll van miJ weg te
nomen p cl"" .Bsl»u dtlzer mIJn gehefde
Echlgollooto Jh~M \A PI IMJHLLj. HA.s""
lO ..t"u on lef I I \ .. 1 ~v Ja,..,n eo eenIge
m_ud"u 111. nalaten le met Jrte hulpe
looze kinder, n ha II , rl ..s te betreuren

lit w~ol<d rn Jue I 1,,1 k toe te bren en
aan dr!! :'\ leU" hOIl lt a C ammlllg en
mf'Jufflou'" P BasN JU ell ~nJere vllenden
voor hnn ODH'YTlOel le hulp

(.: L lL\:S::rO~ .\1 ZlDn

HET GENAS HEN ALLEN.
"}nJNltEER - Negen maand.n geleden
111 betuigde Ik ID !M'n bnef aan u nn
de lf!)ede uitwerking nn RHEITMATI
CURO nil miJn ~val Ik ben 60 Jaren and
en heb 28 Jaren lallg geleden aan CHRON
ISCHE ASTHMA. ell RHEITMA.TIEK en
IIOCht verhchtlng van v('le beroemde geneeI!
II:n.ndigen en probeerde .. lies zOllder bant te
YlJIden eli had 10 mlJn Ire' al 1\1Ie gelooI In

mell5chebJke bek" ""mh..,.d vlOroreu tot dal
ik BHEUMATICUR() , robeerde eD UI eeDll
DlD milD Neurnll,'1a Hheum .. tlek eD pIjnen
Jn hoofd en aangez eht ,.et-6.Went>D en het
Dlenw. J8 ver en W Jd vt'M!preld dat • ou
meeeter Vu Ro ,mpcr heellern.aal gesond
w .. nn die wonderhJM:e MedicIJn,' en dIt
w .. werkelIjk het geval I elkeen die bet
probeerde bev~lt het IIAJL

De beer J~COB vU ZUL vlUl Vlakfonteln
(3 uur V&ll SteiJUsbarg) 18 genezen V&ll

eeD IOblJnbaar ongeneeshJkgeval van Rhn
matuUt en Jicht NOOlt zeI EIJn moedt>
Men VU ZIJL aan IIlIJ was er een ergvr ge
val van ol Koorts Ziekte,' waals ZIJ bet D0e-

men. De _te d081.8 RHEUMA. TICURO'
d_ de lijdende Jonge man I'lllItlg .lapeD eli
medeclJII wm voortdarend toelle<hend
hoewel de buren en TT1enden &aiden dat
IDJ niet verwachten dat hiJ leven son. WH1
1.., Itua-'ll44l klef' en getuigde ,"an de geoees
kracht v~ de RHEUMATICURO el
PILLEN
0. oud. ].., V.LJ) DIll W nr van Reddenburg

.-erd pnerMl doo-r oen bott.,}
De beer li.. Conus, Ura,dvlel Ml<ldelburg,C.C

TOad. dadelijk ...erhcbllDll Mijn ZOOIlJu en il;'
oehoonvoder de heeT J A SliJT TlIll wonderboom
Burgendotp _roen ooit ~nesen mar lit moe~ nn
.luJ!.<:n-h bl.' uw dankba .... yneod, J C ""n

JONES RHEUMATlCURO
H~ glI'OWo ZUId AlnkaanllChe ~DI1ddel TO«
Ilchl, RbenmatJek Rbeumati«.be lIcht, Lend~
licIt'- Heup Jlchl A&Dgealcbt-pIJnen,eoa, en beeft
...... dUlJellden I!'8nllen yeel erger dan bOY~
_den genezen. lJ ftrknjjfbQr ""0 alle Ape\be-
..... WlnUlien door geheel Zuid Aftik ..
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den heer VUB der
Walt 18 zeer doeh hvt is.zeer te
betwIjfelen twee In alle
QPZieht~n zoo 'ferschUlelid ala de hearen
Sm.nu, en Vlm der Walt, hel 11;) dezen eeas
zijn. M.l8sch~en vert~woordlgen Zi)
twee tegenovergestelde 1'icbtJngen, en m-
dien zoo dali UI het te vooi zien dat de
striJd met een gemakkeliJke ZIjn zal
Het 11 echter dUldcltJk dat eeu verande-
rUlg vroeger of later gemaakt zal moeten
worden, en de vraag nu lil welke pal'tij
voordeel zal trekken van UItstel

Het plan van den hr Van der Walt hooft
veel voor ZICh, doch IS zeker niet zouder
zwangheden Zooals het daar staat 18 her
onvolledig, daar de dlkbevolkte deelen,
zooals de Kaapsche dl VISIE',Pot t Ehzabeth,
euz., tot meer leden gereehtigd zIJn Het
ledental zal waarschlJuliJk vel meerderd
worden en men zal met dit feit rekening
moeten houden lndien het land nu te
weten komt wat de regeersug over deze
:taak denkt,dan kan ze voor de aanstdállde
sessie op congressen en I" de meu wl!bladen
hettproken worden. ~ Weigevlllg op eeu
zoo belllngrlJ k pu nt '.onder -4le stf!m vau
het volk III gl w&.agd en Qnwelltlehelilk

la do yaunrd:e
Iuot mUWltierie ~d"l1 OIHI

op den bals b.teft gehaald, n:mar
er tegen te pro$eSt.eerfn, dat helpt lUel,..1: Rech& komen kan du saak eeI'IIi. da.n als

$eD haef loa komt VlI.D vreemden invloed, et!
~ mel deu V~t. de gelegeubeid waar
neemt 0lJ) de zaken -VaD Bulltoland op ~
boorlijkeIl 1'~l te regelen, mei andere woor
_ bet voor Euro~e koloD~ieIl tB-,.....

Tot Jicl >'all (leo _'..::.~ !';lad voor
to • __...Q 15 met;roote meerderheid geko-
..--. d Boadllkandid .. t,- de heer IiaMfortherF:odéiuk lil DOg til molden dat prof(!ljAAr '~al
lace lII.ndbol1.tundig~ die oslADgs de K.>lolUe
VOl(enl{ eea opdracht ''lUl rogeenngswegc be
zo.cIit bedt om er een oudénoek nnr dell
landbouw te doen, thana met eeu t lVlfJ~k
deel over bet door bem be,"Opdene 15 voor den
daa gekomen. 111 ~&tal lICbont de parlémcutIwttmg lei!
nde ta loopeu en ook ID den "l'ustaat III

• reeds bezig met de begrVoung Ol¥~rent
~e~pmctlUgen (ier spoQl1l'Cglj;nl'n UI het land
door de Koloniale rogeerrng Iii 0011 vooratel
Kay ter l1li !lgenomen dat man ct voor btwon
lOU door de kosten te laten ~kkllll Uil het
bedrag aan spoonreg-tnl1llt~1I dM de Kolom"
un den \ l1JlItaa.t .. huldtg" DaL van die
spoonoegcn III deu u.tting .ip:1etllkomL dat IS
recda .-r_ger gemeld, en de Mer Damato beeft
~ te Kimberley .zeer 0\ er gelfJaagd dat altlpJUi
de !jIll \Iln!laar naar Bloem·fonteill niet tot
"twId komt TrouW6I18 ook UI de Koloffic
wordt tblUl3 aAn (:eeu 5poorwegen gedaan III
~ oorwil van petatleA ten 001100\ e \ IlUstreken
wsar men vroeger y&n geen I!J>OOrwegen weten
wilde eli alecbta wat de lini<! betreft die
:'illtal lDet de Kolonie verbinden zal "Il die
stalltg veel nut ml doen ala t I tot bet Uit
wonen der natorellen lit de ..treken waar"'j
!oorloopt door mIddel '-:OIl kolonl&4he leidt
ml de regeerlllg Zil h tot een opmetlllg UI U!)
llOnderbeden ,"enttaan
t :.teer wordt ur 10 de lUid A.frikllan!!clte Beru
hlIek aan 8poOi"Wegengedaan M, t de l!Jn flle
Klerkadorp en Potehefstroom met Kmgms
dorp bewesten Joh:umeeburg vorbUlden r.aI III
mon druk bezig van dIe naar r,utertJborg boogt
men weldra heWiltde to kun~ zeggen en e
lO" die meer oostwaarts ~rruelo en op den dnur
ook 8t&lldertoll met de IJeJagoa Baai IUn zal
,erbindelI lA~nlld Mil een "ndikut dat geen
waarborg maar een monopohel'&D honderd Jaar
verlangl., eli Ir, peroent voor Jun netto .. maten
aan de regeenng r.aI geven Van reeht der
noeeenng toto\ern:une wordt geen meldmg ge
maakt N let veel op het P'fUt van wetge\ mg
behalve dat een wet tot ~~mg van ecn
denien rechter er door Ja. en dat men spoedig
\"OOnIteUenzal oUell te berd", brengeu tot het
bnrgel-recbt aan UItlanders die III den Jameson
oorlog aan de rcgeenng trouw heht>8n betoond
Wat er m(.o4;reehter Ve Korte zal i88Chi~n
dat 8 nog DIet UILl.'6ma:l.kt en eJ."omm een wter
procet! van het ~olkarnad8bd Lo\t.od&y tegen &'1"
\1'OOger medeltd Lombaard dl' geh OHlr &lIn gO)
drag tegenover de regeenng~de Ned ZllJd
AfrikaanllCho IlpoorwcgttlBa lJ OIot al te
mJnSaalD bad Uitgelaten Dat ~ eer Lombiulrd.
die ncb voor eeu mkante p.laa~ m den oeMlten
,olkAraad te L}jdenuurg ka.n4idaat had gCllteld
DleL\ erkozen IIImag oonlfJUllIA alB eeh neder
laag der regeermg geldelJ

In RhodCllla g3l\t he_ volstrekt nog DIet naar
eUlCh ~I ~lln er goede wncltwu ,an den
ool'llpronkeluken tetel ,a.o don oorlog bU' dat
M hmo d'l oologsgod IlA.r wiens r:wd de I..,
bellen gehandeld beiJben door het Afrikaner
corps onder kapltelll VIUl ~ïekork III xlJn hol
..erTR8t llTI d0C>d6eschoten IS- ....ant er wa!! te
,cel \ olk om hem becn om bem le\ elld te' Iln
gPII _ wel &emt rechter '1IJlioont die tbll," te
~l.Kburv het b&.!tnur weder aw, urd booft dat hIJ
vrooger Illa waanlcmend admlmatrateur \oorde
dat men rudaar geheel ,"uiltg lA wel h~t bet
dat t IIJtaaI<a, het rDlWhugote ~perhoofd In do
buurt ,all het meer OOiItelilke l mtrul ,erklaard
heeft !lelt n.'UI de ElJtlo der kplomsten t .. IUen
bouden maar er lil 8'('{lO twufel aan of de Ol'
..tand 18 algemeen en hooft mémg "lachtotfer ge
ktnot, en de vroeger boerende (lf prospecteeren<le
be\olkmg moet zwh nu til Jagers verdedigen
waar IIOmtUds slecbts 2) weerbare mans te nn
d~n zlln Blllternhen,,cgt Illen dat bet werk
,olk w1ll deo Bell a "poorw"g verd .....Wlon 18 met
plan om ZIch aau dell opstaud aan te ..lUiten ell
tll" de la.atlote benchten ,Qlgen~ welk" Fort
Charter door de nl\turellen ( ,..,nrel~d 18en een
bultenpollt ,oor de ti:legt'.UI.' "r!"ngtng ollder
ma o:)r Forlx-f! m g."aar r4l \erkecre.n wcd~r
lOer ongunstig

Ue Kaapsche parlement&lttden heui"'n ~ ch
tot de rege~nl1g gC"'~lld ten emOe dez<l vrll'" ,I
IlfJerMzaloproepell om .e te hnlp t<o zell<len
graaf Grey adlllwistrateur \ a.n Rhodesia., 18 Iner
met \oor op grond dat men door \olk UIt
Bnluwayo naar &lh.bury t<orenden ell <tit door
de troepen te 'er' angun dlo Wlan~ \ lUl Maf e
Inng noord,..aari:tI trekkeIl de zaak ruisen wel
lmn klaar krijgen.: maar t spreekt tronwens van
zelf dat de Gecharterde de onkosten die de
opat&nd llA8l' berokkent ongaarne wil "ermeer
deren Had men In der tud de bulp der Trans
,aalsclte burgers aangenomeo dau II het met
wa.anrohlinlnk dat de lluhonn a den oorlog
zonden aangedurfd hebben

I)e man waar men 10 RhodesIA op reken~1l
tot dIe mell bebooren Alrikanel'll zoow,,1 IlIB
Engelachen -18 de beer Rbodtlll. en waar!.,k
Olet ten onrecbte, want zoo IeIIIlUI<}.dan111 hIJ 111
staat om de uken reeLt te krijgeu Áa.l1 den
IIlIderen kant 18 de aanweZIgheid ''lUI den heer
RbodlO8 IU Rhode.na een ,.oortdurende bedrel
gmg \'OOr d~ Znld AfrikaanllChe Repubhek of
al. ZII dit llIet lJ! d!&n gelooft wen ~h om r;oor
voldoende redenen dat all het .til UI Dat. bet
bezwaar ''1Ul den toeatand een bezww dat erg"r
....ordt door de 0' eral beersohende twoodrscbt..
en dat alB het met verholpen wordt looab \TOO
ger de heer Rhodes .ch"",I-wan~ meer d:m
IIChnn WIUI het Dl"t-de kwalIlIl waar ons wereld
deel aan lijdt te ....illen verheIDen ten slotte het
verderf van ZUId Afrika teu ge' oill"
moet hebben UIt Engela.lld 'ameemt men
thM8 dat de heer Rhode.! eveomm Illl! de heer
Belt en <ti 1lArriS meer tot bet b&.!tunr der
Gecharterde behoort maar t 18 de ,-raag welken
lBvloed dit op zIJn (lOIIltle ul Zwd Afrika z.a.l
oefeDen

GEMENGD NIEUWS

.~iI&J).II;olonte 'boud~ het parlement
der '\-onge week dneinMl
er 10 a_ lIi.tting D1erlt

."",st!lfiYlllill IQ doen '-alt Ib
van \ rodai Il bl

Ultgel&:1ákt. Het 18 hier
"Ai~-",m~e em, als de bugrootmgiii-ade~~t~:::::ta~t beollut door de wolge\ en

d pnomen 111 om ul eomrté over
-ie gaan DIet 1500 aI.i! eemge Jaren
ZOIlder een ~eene krItiek
die hienau dell tIIRf hebben

cell oogeolilik ill eonnee te gaan,
eenvoudig eeu dag ,ast te

dan, aI. de voorsrtter vou! hei hUil!
III H.orgesteld dat ik thaw! den stoel
dIt V"1101-s1.<.!1 tot een a41e'ftltlll debat

oogrootlog se doen leideu N'1had, zoo als
gemeld Ill, de heer llelTlJll&D lWUlo"
dat. bU bil die geiegeDbeid een amen

ta berUo bren~e11, smart inboudende
rlweeriml van de merkwoardJge volheid

geen gebruik bad gema.alrl om
vOQl het OUUtll'WIJS te doen ell hier

de toeleg ~Den om een vosusn van
"",Jih-ou.w",u op de regeenng te lawn aanne

heer Andries du Pl4lll8Ul,een omer
Afrik.&ncr leden en een voontander

onderwij8 voor de boerenbewlklD~ ....ns
..vor dien toeleg cu had een sub amende-
dat altJCbts 111 zoover van het lIJJIende-
versehIldo all bet geen elD:1n over bet
der reguenng 1D zake het ouder ....1JI! maar
den wetlsch mtaptak dat de reg&enDg
van het overschot ul de IICh"tlriat tot

" ...i>aIOOrlinlfVall bet onderwllR WD IUlnwendon.
nU op Vrlldug bet &00 'er gebracht

men 10 colDlt.é ;&ou gaan ....ord bct debat
llóirtolammdoor den heer W leller eeOlguU18 oen
8Plilf.:illliteit In hut ,ak der finaneten maar geheel

een koopD1llIl eu du. mdli"Okte belastingen
de daarmt voort,loeleode • erbOOQ'lllgV&ll
prijs van le,eusbehoeften afke~ude en
er lp wuz"lJ(lc dat men blervan :wU
afWIJken alR won mOt' wilde werkel! tot

leven roepen 'an eeR algemeen tol
Na bem echter n.un de heer Mern

het woord wlena amendement 10 zoo "er
den &0e5t der' ergadenng stt ooItte alB dit
hijlIOnder vool OVllr onderwU8 10 hilt p&lle
ia en er tbans een 1lO1Illt.é

rattmg houdt waar zoowel de
over IICboolraden alB de wet Sauer

bot nemen van maatregelen tegell nalatIg
10 het IICboolbezoek 1Il&IIr verwe&en It! 011

rapport wel geo1l8Z11U1tijdig genoeg
0111 dIt Jnar lIog wlll1tregelen ,an

..... t.ae"·i.Ul op het underwUA mogelUk te maken,
een be ....U" IS hoe men Zich de zaak.
ve heer ~lernman IlChooll erkennende

er VOOIhooger ond"rwll8 Iller' eel t<odoon
zeide thlUl8 voonl:lwel,k het elementmre UI

te hubbell en wel Wlt der bllOBken
men -bil de lagere lltanden cen achter
waar die het mogeluk maakte yoor de
on alii hnn nwdedmgers op te ..,.,,1<.0
vond veel bu,al} ook vooral bU Afn

boerenleden alK de heeren Van dcr
en Le Roex eli toen daarop 81r Gor,lon
bet woord 111.111 bleek het dat deze wel
het vooNtel OpvRlte al8 een \ atnm mn

wailltr-ou\Ven. l\l:1!1T tevens beNJd wae
belo, eu oon som ICrooter ef klewer na-v

meer of I111llder ultgI1\ en ,oor de ruu
noodIg wIlren tell behoc' c \ an het 011
op de 8uppleruenta.lrc begrootmg t-e
plaatsen }Je heer Andnea du Ple8s111

"~klaarde ~p ds.t ml dit hot gtH al ..... zUn
a endement onnoodl8 -werd en hU hot dlla &OU

UI rekken De hber SchreIDe:- fClteJlJk aan
v~rder der A.frlkaoer part!)-schooll IIIJ z"lf
dl ontkende_prak da'lfop zoowel ov« de rede
• den heer Wienor als O\(jr dUl .an den beer
l\{ mman \orklalelldo dat men d" hela..hug op
d~eel1rl." leven"behoeften ,erwmderende -lel4l
w ar hIJ Dlot tegen had -tooll dIe op artikelen
<li llIen ook hier kon \ OOItbrengen moest lat.en
bl '''II eo den heer Memman radende Z I"
a endtmlent UI te trekken en daartoe kwam

~

OOk na een debat waar wol nog Illldere
I en \"lUl 111vloedbet woord 10 ge ..oerd hadden

r dat toch \Til wat korter duurde ru.n velen
\e waeht haddell

jt 1\lilUslene IS dus gered ell het zal thaus
I III dell zadel blu'ell Wel stond lil de
ndzlttmg van gtstercll mlgell! afspraak tllS
en sir Gordon ~pn~ on den h~r Van ZI,I

d~ wet van laatstgenoemde die Ile brandziekte
....ljt perm .... lcf maakt a{gchandeld te worden

~

r t Il! moeLlIlk denk.baar dat onze eente ml
ter rach hiertoe ooreld wn hebben
kla.ard ala hll Diet tham zeker wlUl

eell meerdel held die welbcht later
1n) de f-lttlIlfJ mmder sterk zou ZIJIl op
1 ~ .J uli Lr v vertrekkeo VIl.l1 bter n&ar En
geIIaod de parlementsleden Bamato -hebbende
d~e ill de ,"ongc ....eek weder zun vertlChU
Dll1g 111 !tet hUlll gelIl&4kt -Abra.hamson en Law
re!too op wie de regeenng lB een zaak alB deze

~

rekenen Maar een mooI tignnr beeft het
I8teno met gemsa.lct nu het wo a.ls de
r !rUles 1UIl1\oerdcr der OppoSltll: het voor

d voeten W18rp ee",t na a.ankondtgtng ':in

~

amendement Mernmall zUn plwlDen ten
oeve 'an hilt ondElrwIJ8 heeft aan bet heht

~ lacht IlltW!llChen ....as bet vooMltel Mer
r~:w 8IU1gellomell en w.... dW! het OllnUitene
afgetreden wu men er dau beter IUlIltoe zUn
J~eCllt' Men had dan moeIliJk oen ander
~en krugen dan cell combmatle tul!llcben
d~ hllaren llerrllnan en Sauer aan den eenen,
Sdhrelller-die dan eerl!te DllOlllter bad moe
tep zon ---en dr Te Water den tegenwoordl
g¥ kolonialen secretarIe aan dell anderen
kaillt en hadden die kunnen z:Uuentn.kken
T~1l men den heer Memman over onder ....u.
h~ woord voeren en dr Mnlt s komst hiet
te lande Ills een weldaad eehIlderen hoorde
IoI:n men den hller 8chremer ZIch , ....ak zag
tooncn "p een hoofdpunt der "OOf Znld Afrika
'<1or shands Ilnodige pohtlek-booge IIIVQer
rej:htell op le,.en8behoe.ftell ten einde recht-
stteekl!Che belaatlng te ,ennljden -toen dee<j
zieh eeu t....Ufel voor of met zulk eell mmUl
tere het land ton gt'ltolpen ZlJII En aan den
arIderen kaDt kan men voortgaan met het
kleurlooze en eIgenlllk door memaud reeht 'er
t'1lu wde ml1Jl8terie ,an tham' N let dat er
geen goede elemellten In Z!ln maar 111 een
WP kntleken tIjd als de tegenwoordlfJe \oor
Zl1ld Afrika 18 behoeft de Kaapkolome een
rej!'eenng die weet wat ZII Wil en dIe-want
dtiar komt het VOOla! ol.' aan -het behwg der
kdlonll!tell ,.an ZUid Afrika tegen de gevaren

bet IIDperiru.Ulme weet te hand ha, en ell
een regeenllg beeft men thaus lIlet
de K.:!apkololIIe lO \ erder DIet ,.eel te

OOt.·lotltelll. (.oed Oleum I" het dat Oil heel wat
droogte heeNlChte milde rCfP!n8

maar men hoort teven~ dat spnnk
Zich weder 'ertoonen en de trekbok

10 de streken hc,ulden OranJen ,er en
westeIl 'an het Iloordemd van den wes

ZlJll nog e,.en IlllIt1g all! ~r
rnndetpeJlt L< In de Kolollle Ilog Olet of
\\ elijIl... verder gedrongen dan ...-roeger ma.'lr

ZUId Afnkaansche Repnbhek heet Zit
weder (hgt bH Pretona, erto()lJd te heb-
'All pariemellla r 111eu". 18 alleen oog

te melden dat de wetge,.eade TlI&dzloh 'er
heeft lDet een vooTl!tel "\ao Rhn" om
lankmoedIgheid door de regeenng der

R"pubhck tegello\er de her
op een dergelijke der Bnt

tegeno"er de lersche 8taatsge
le dnngell Wat heeft de Kaap

Ieren te maken mag mell vragen
rqen antwoorden ds.1 home tule
het BntllChtl rllk \ erzwuken ell

aan eell rukslDvloed schade doen zon
dat eeuwig beschenrum 'an den na

I ., kolon UIt en dat afspelen \ an
en hIer Illeta dan k ....aad doet
rd III het debat geen ",oom

h"t Wal! tron ....etDI Olet t-t moge-
,.oor den dag te komell

heeft de heer ltmllll, de groote
M,rillcallt nn drank ....etten er wflder een lOge

ten deele "trekt om drankho ..en te
tot het opbeffen binnen hlln gebIed

dranJn-erkoop aan naturelleu ten deele
het honden un tofticbt op het brollwen '"DU

De boeren 10 het oosten zUn voor
daar hllO werkvolk door drank on

wordt 10 hel wet!ten deukt mea er
o~er Wat kafferbier betreft date een
oosteTllChc nestle daar lB het ....e.ten

drank Olel vervaard~ wordt en zeltl
OOIIten III men het nIet geheel eetH
vruheld die meo op dit pant aan bet

lWl1enllom laien moet Ook de )aarlijbche
de koeten .an Buutoland aan

ritU~JrlDIr la wtcWr t.er tpqU ..... ~

GJUAH RED/Kr-Het weder •• ha,
eo WIDdeng lo <le .neeu ....bergen c 1 t I u
hoek .cwt t veld ur goed Uit doch h
ma.v zeer droog la de C,._::;,,,ebou
Rtl "tta
f'...~ • net kmd te 00iI1 Londen

ruimen tijd gclOOen door den kaneelkl
mn Phil.hs z,1D eireus g!:heten maar
opgekomen " .... _ cnans, ten g<'olgc
l>eet ~D overloden

TE CATIII AliI L< do l~.>< ren ",...e
"ouder reden Uit baar humeur om
van den magl8t.r: ....t van Queen ..u
dat all! op een Jrelldmg8tatJc 1t.. 1
I let word t uitgl;ro<!l<i, men deu 1-"
niet I.:LlIsprnkellJk vcor kan houder

TE RUSII. IMMII h"dt ~II OPQIlWt
dering owl ~ tegen 'lfl sreuuneu ",ct
"ct op het kerkland aldaar verklaard
amendem"nl ten <tien etfekte ""nl KC"" I
d .or den heer Stroben HoU.ander var ,(.
m \Ilr dw om \ 00"""'" te liJkcn \ngl kajl
CII hoog kt.rkelttk gew9rden Il< •

Ent I< H Il f1C1J!JH! IS le Palar\C
'takt; lx><ot.cn of een (Ullltal maa I I ,
pall vero rdeeld omdat h I k11l""1leb <UII'!!'

voor Bubwll)o bclitemd had rock g d "'-,
Maar wat hooft men te Bulawav 0 iii •.ar
ruilhoruur moet "ijn om 0011 bottel melk f e

eier te koepen met champlI;gne neodig
IET!' "IEt 'H vllldt men lil de An".

lt uI h, lTI vali :lii J Ulll nl dat de J ran- "
suserom van (, root Brittanje u; \\ had 1\lJ
alt Id verbeeld dat Z I <tic er miudcr van \<

dan b.v bo<)fdrechter Kotzé of ndv« kaat ~ I
ne net bel wgelW1'ergC!<tclJe voor waar I lei
lIIa.ar het doet QnS gOlloeg"n dllt JnZ!; k lf
1a11dlóCh"t;jtlgenoot er ",wers '" cr de, kt
Ht r r IUEI )(Jlt ~ II 'KI ,li -Hd oog 'li
meel!wr n..aakt hel paard 'el z.egt Let "IF
woo -d, en men lOU el hier kunnen b 1.M ~
huudt gewol e ell onge'l\ollt lamlUmll If 'I
Het dnepeotJie lam dat zoo"l ... " onilll .,.
me ldel1 l~ RIetfontein Colesbt:rg a:u klO
lJ) tilden. d" afw"-"Igbeid ,an dCII eIgenaar d
koud" \erong"lnl.:t Een pool te ...eHllg ~I
nog koude dat dooIlItaal geen bok

Et" RI( n J)IOIA"TIIU~TAI lu_I c K
""ric) el Je Kaa.p8tad wordt al. geru, Il
meld 111 het Jf d/(lltd \ .. r, dIIt er 011\ >eg'l
de 0' erheld bet .1IplJlt.. gehelm Ix iii nart
llelJlen het gerucht 0' er daar un ze Cradoek, I
tlldgenoot wel meer het een en Md ..1 &3 I r
,erneeml waar men ~ de plek zelf nit..... f
bitter wemlg 'an woet of altban. \ert~
~el I wu dit schr Teil alen ""1 Uil de JJ
dat de ge.wlell dlam!l-llt..11 ten '-lnIfl~
I .. UV k!lr::t:ll uit Koffi"folltclIl 'era ,udall ,,'
lIfod~ern' Ier nog mel weg WVCII

PI ...,r~t I 1xr '!SIOIl\ f" -londaollanfld i
mnd te "tel1enbol;ch een ochlel Ik .Icrl;!
plMtII ],I cJ Rachel '"Un :!II Ickerk Uie ,n f
VOrWbUIS:mn d" Sl."ld .....oont "IU( Il et II'"
zuster haren uroeJcr J8.11 'lW ~ I".kerk dI<
beroerte gehsd heeft komen ber.Ot!k. n l Z
dngmlddag fAt 111 op een eWeI en ze l g
lem:t.nd da.t Z I zoo unar g('<oolde 1 "'Jl I
haar wat water lmwbt 'OIt<! meo Iwu ti >od
teil Ve ""rl.lI,al, wordt toegt1lCbre'en ....
beroert., of ha.rtkw ....1 1><3 0' erledenc WJII'

plan den ,o!.g"lIdell dug weer lIaar stad terug
g:t'Ul

E~... J\llnU'T,111
morkt ul' <lat do hoor ~n I" ,
der K..tap.che l.rUtde genogeid
}[atl""font4l11 g"nocmd
of 1I"'" dan \\' ore .ler dal III
hoofdrechter nlUl.r hel parlcrn ...nl l

8"ltee1 ,.ergeLeu heeft ~Iaar h) J.
\Vor-ceswr. lIaam ,'"l" ngt UIt ""h., "
(1\ er Iwl feit dat 0011 kll~I!dUltrlkt dat ,..,.. Il
d ,or den ho< fdrecbter ,crt.egenwoordtg I '"
tball. een L( gan den 'nend der J "btu rl
hurggche Ol roermaken; na:u b"t pru-Iernc t
~tuun

KAT1E' \lndC11 huo weg Da.ar hUI, al bren.,
wen ,-" III ICII ,cr II eCll uk "'eg maa' lil I<
een l.rencht 11 d .. J trA J Iin ...tld .. orde, 7.

hlCl1n geol" enaar I door IIl:Jkauwen die lUider,
met 'oor zo< I jZ nder ~hm doorgaan Dr
d er ,oge/. W€l<lclI ..un een plllJl~ :lall de Zwarl
Kei H mul"n ..-..r 111 el-m k st 1I;)..1.rde !,.aa
Hoogstede HI"\ oaird eli k .......men Cl I" go-<lt
Kczolldhcll 3.lU' Op 1-1 J IInl rna"t., er ee~ w, li
op ~I J uDl ",'" h I w ..~r op de plek, an ..-"
wen h m nlL'\r Hoog"tOOe lad g..z.o,.den "Ill

h I III Int u_'bentlld gedaan had, <U.t kon mei
mel \l1Jl hC01 te weten kOIIJCIl

Dt III tH llllO!It. ~~ Ril )Dr."l \ -ve beer
,,\\ J ' .. n Rtillsuurg 'an Bulawayo deelt 10
I cl 11 /I,.d \ r e. een petitie mede door &I do
I"den 111 bet Unluuter korpt! lO RbodOliIa ge
tt,.,keIlJ t Il effekte dut :UA het DIet Rhod .... Il
geed fA) gaan de heer RhooCi! bellturen<S direk
lcur der (,ee larterdc mod bh)' CD De brief
schrt)"l er L" hel hier geheel lOe~ oom en w
kUlUlen ons <tit I..et!t begrijpen Maar 'tWlJ'"tlm
heeft de haer Rhode.. bet tot 'Uil doel g.m:lIllct
om de Kololllsten aan Il('n natie ~I! I~
geveil die UIt hebzueht gepaard aan domme
Ilelltlment.aht~lt Iner eeu pofiliek 'ooTl!!.(Iat d"
tot de zege' 'UI de naturellen 0' er de Kol<tnl8ten
lelden moel

( loL" -I k bell 7.oo'"rre "-Illl hIer op het
Engelache (aln \Cr~terd te raken dat bill 01 I
zeer sp lt hlcl meI meer "all onze Holla.ndecbe of
boerC1IU1"nllCbcn te hcbl.rell aangetroffen Jell dat
do betrekkeI Ik weuugen 'an hen die hIer wor
deo a"ngrtrdfcll ov"r het algemeen e'ell arm
zwak hulpeloo" en 'an oDdergtl1lChikte ~teeke
11111Zlln III bet maatl!chappehJk leven als ik
zel> e W 1 badde U hIer een paar regen@ die met
dank werden ont\"1lIJgell De mtoll8ten on~ annc
melll!Chen werkeIl u'ertg Venwheideue hU1Ze1
worden gebouwd en ge en het wo noodlge en
heiLzame ....erk "C w oorreaopoooeJ:ot heeft ""11
zeer moeIlijk Ol" 'cranlwoordelqk ..... ric ds.t
groote wusheld he[du Iljd7.aamhElld en kracht
'"lUl bo,.ell 'erell!Chl De (...od Gnzer ,aderen d ..
Geest onzer' IOrouden, beuel .. on8 ..Ueu 10 dell
arbeId vour ,olk taal eo vaderland -(C(~.
J ull/,,"1 )

EE" I ~I -, rIldag k,..:un een •.aaJr '"oor
asau;tent ntag18traa.t "illia.m. 'an een matrooot
tegen den e>gen3.3.T':l.n bet Pekm Hottl De
I1llltroof! had dezen £ Il 111 goud t<>e~"rtrouwd
eo k" am het deu ',,!.genden morgen haleq toen
dil hotelhouder het nJlcl)e Uithaalde £1 ~ utt-
telde en £ I 'oor uch hwl<l De matl"OOl! n-oeg
waarom ~et JC lal IIIcl'"'' het an' ....oord,
dat lit l" !:>'l8terena Il j i I h .. 1 geleend. ~ Dat
b , dit ged20lUlen hel ~eld Il~t lilt 'Un re....one
gelJdoos ~ellolllen had hell.rende hIJ het toev ..r
trom. de eI.!e!"!' gcl>o!"&"n dat ...erd door den
huft tman en dne andere getlUgen bevestigt!
'ncnd", 'a' den lll"trom zelden lia.artnv..g"n
dltt de~c "cl toen oogeuhlik weder naar bet
Pok.in hotel gegaan maar met III de ge~tnn
ge" eest was De hotelhouder kreeg gelIJk

~ ATllIl1 LE'" t" KOLO"J.1!1t ,- Hel lIa8utc
gr:&l\n l!Chrllft een oorTCflpondent \',1\0 de
.t:.,/ ""'J'S een III hnef 0' el ue graanii" vd
moete.. hdast wprdell anden; 'ree< Ik dal In
pla.at. '''' I rotectl' t..gen de Ba."uI"'" hlln (.-ell
"eg zal w )rJ. n ~eba&lId naar! graan mark t en
~ullel d, Basuto- al meer produccu-en I'-" met
h dell llUt'r Ol""r komen werken ~oor IJlI
d productw der I"",ren kwIJnen, 111 pu.tII '"il
door ~en graanl til gebaat te worden ~augo-
ecuter zeggen de arme mensclt6ll moelilJn "
hel BaI<utograan ICHn docb mutlJl UlZIP
Ol~ten li hnn graan zoo), en produceenm en "
h",'rell tegen Je harbaArsche naUe (die roet c
.hL1hng 'erder kom t dan de l.rla.nk,," ~"t i
J.,.:,,,,,hcrmd le w ,rden Aldu~ zal de ~nf."
moed krllg(J{1 om te arbeiden pn de kleufhul!
w..tcn dat rul "en knecht IJl en mil der lx:g
5tigd IJloot '-un In dil beto-Jg dw.kt $"0 r
wnt W:uu-held 1< zltlen

•• 1
I) 0

()

u f)

II II

" if
() IJ

wet
betrekking
ver gezocht
Huoull.'SZIjne
direkteur reeds
geplaátst heeff
reureu. en dat
zich tot den heer ,'v.ltl4l1L11!!'''''''~'''''
gewend, doch dat den
Zlchtl:g611 wog insloeg geen raad
geven ZOO bleef de aanhangIg ell
men vernam er niets meer van, totdat
de ttjdlng gistel'en kwjun dat ze heshst
IS tegen de heeeen HItODES, BlUT en
HARRIf!, met de blJvoef!ing, dat h~ met
onwlIaI"IIChlJlIhJk t!I dat dj! heel CHAWSER-
I.A 1:S Je dIrekteuren ee~ wenk gegeven
heeft en clat ze op ~ze~' \li enk gehandeld
hebt~n j

De OIJpe.- 11111/'.8, de ve1rdedlger v.:n het
Charter 1100r dik en 'tiun, lJesc~ouwt
dezen stap eeu 'I1oordedt, en "el jj)mdat

I
de fr:lQsvaal nu, $-oigelllf hem, geel!- ireden
mool" hooft om I de Uecharterde maat-
schappIJ te "all.trou,vtn HIJ "rkent
echter dat hem ~mets laangenamel1l zal
zIJn dan spoedig te vo~en dat d$ heer
RHODES biJ eep aud~ deur weder 18

lIlgelateIl Hetl alhke' gaat ondltr bet
opechnft .. RHQDES als Jona - qlt het
schIp • Charter I gew~rpen" In hoe-
verN deze -.e~hJk1D~ gel-echtva~lI"(hgd
IS zullen "'J a.n het pubhek la~n te
be8llt!8en ~

Dan zegt onze tijdgenbot •• Dit meUW8
zal vel'llChlllend begrbet "orl"lt n door
vel'llChllleude klaMen I van men~ben
Illet gejuich te Pretorlia met een ge
mengcl gevoel IQ enkeld deelen van ZUId
:\.fuka met onlevre<lebhelll wlUll1fChIJn-
liJk onder de mees~ KuaplroloTlIJilten
11Ishutendo blJllR alle ,AfrikaneN met
vel-ont~aal(liglllg aan Ue .l: rontier en 111

de dorpen clo<:h ID ~hodes a - het "I

DIet te ,"eel gezEl3.1-Dfet volsl:tgen ont·
8teltems. I Il llOe~ erte ueze VQorstel
hng ]uU!t ku.llnell WIJ niet zeIl
gen, duar WIJ lIlet tJegBafd zIJn mt't
de tlenll Il \li t:!olldheld ,an onzen lIJd-
genoot. WIJ t\, IJfelcl1 el echter fltt-rk
aun of de .Afrikanei'>! I~ de ClljlI: TllfIIlJ

een W~I kaat~lIlg \ 111' hunne ge~oelellil
vll\dt'n

III Engdand schlJn~n de Z!1Kell eene
andere wending gello~n le- hebben De
Blltsche regepring "liS DIet '!In plan
het onderwek d!IclehJkj In te lltellen, litt
kon men aan alle!4 Z!~O, <loch eOne ver·
audering IS tu bu'pe~ren Yan "aar
komt ze' Van: htt ~-itslhe ,"ol~ <lat al
meer en meel pressie tegmt te brengen
op de regll6nnll eu ¥l vert!t.aan dat de
eel ,an Engelanp alll ~en natie in deze
zaak gemotlill ij; Hei laatste bencht IS
da tie COQ1Dlltldl~ van dudel wek gekozen
zal WOlden lHt l,eHloe Je deden der wet·
geVlug Veel za.afhangen 'l"au d~ ~rsooeu
the daartoe henoemd "frden en dê wacht
hun gege"fiell .,

De heer HHOJj)E8 zall lU Rhodesia, boe-
"el DIet offiCieel. feiteliJk nog hoofd der
hocharterde bh~ven pe tdestandfn daar
zIJn dUister gen®g :toofat hiJ voor ilhands
111 du! streken genoeg le doen zal '"lUJeu
'oor zijne krachlen, e~ Zich waarschlJU
hJk met epoedlgl wede I'" aan vercl4erh)ke
komplQtten zal wagea De ondervin
clmgen del laatsh maanden konden hem
een Wijze les ~Ieert.l Ihebben--en VOOI-
"lUll lie prIJs dlnU hiJ eli \OOr l~taaJd heeft
en nog te hetalen:tat I~bhen IS gruet ge-
noeg om een dlilpen I~druk op )lem te
Illllken JonlU! \verd IJl de l'.ee geworpen
en op wondel baarhJke! WIJze gered, zoo
\\lll'<lt 0011 'l"erhaald, d~h het bleek IIpoe-
dig dat hiJ nog tuet de. l-echte man was
Het III toe hopenl dat d~ heproevn~gen de
rechte llltwerkmg zull~n hebben Pp den
heer RHODES lIudlen!met, dan !Gan het
ZIJII .lot het el~d ZIJqer moeilijkheden
nog ver af lt!

vi at ml van de Qecharterde maat-
S('hapPIJ women IS de ~roote vl'llll.g van
len dag AI OQze 1~~keningen voor de
toekomst hangen grootendeels af .an het
anlwool ...l dst hierop g~e,,~n m~t wor
len Inthen m,n aI. de feiten nauwkeurig
nag1lat (lan Ilnpgt h~t beslUit dat de
maat.8ChapPIJ babkroet zal gaan, Zich al
meer en meer on al8 ee, onverhmderbaar
ge\olg, tenzl! dl.'l heere~ RHODE" en BEIT
met hunne prl\*e nullloenen ID de bresse
~prlDgen Gaat de mafitschapplJ te DIet,
.hm zullen er 7.eier dntifnden III Engeland
zIJn die clen naa;n ,an Uen ex-bestlerend-
dll-el~tenr ,el fCjelen :tfllen :\Ien bad
hem 'el-trou"d bn daaljom ge"aagd [.dJ
T /I Jil van Pan~8 denk+ het met Oll" aar
schllnllJk dat <la heer ~HODES hever een
mdhoen zal be!;tlell tlaCl deze hedrogene
III.' lell teleurstellen

Unlang~ )lCHle cle heet RHODES in een
~pH(h te Buh"IU\o 'len lUoet met 'el
!leten daf het gdlle<l ',~Iden (,edullterde
ZI( h '" k ten IlJ ordeu ,an tie 7.amllf.'Rle
uItIItrekt en dm het llIogehJk IS dat die
no' rclelll~e ~Ire).eu HQl rlJk!'r aan mme
I Il~1I knnut>ll zfJn dan HhodtllSIa De bOlip
\all dUI heer HHOIJ~8 18 (lus ouk UlO
I ;van kden en d~ eel! drenkcilllg grlJpt
hIJ naaI een iIJldrnm stl"O< hallD Den tiJd
ntt le Hr vooluil te \\llIen loopt'li :r.alluet
ga 111 (h t'rlgt'llM \\ eie" '\lj dat elke clag
genutg tall 'IJn ei"""" k\\a,ld heE'ft

Hoe maakt de meuwt!
kaat Juta, QC hd voor
het? Ultllteken<l goetl, boort men
zeggen, hij weet de waardlgbCld van
hulS te h&ndhaV\l1l en allengs wmt hll het
respekt der leden Ml88Chlen WWil hiJ ID
t begm hJer cu WI een weinig te
toegeeflijk, doch hl) gevoelt zich alle dag
sterker In 't llresldeeren over het hoogste
pohtl"ke hcbaalU der KolonIe Het IS
een lu!!t hem nu &11 dau te hooren rege-
len en te zien hoe hiJ de leden" platZIt ol

De personen dH~ mededeelmgen gedaan
hebben omtrent het Jameson komplot
seloot comité werden laatstleden Vrijdag
~ gewaa~bu"d De heer Hay nam
het voor de schuldige meuwsbladen op
en zeld" .. Men hedt slechts eeu gerupht
ge!>uhhceerd " De speakel antwoordde
tel'stond .. Het onlA!taan dezer geruchten
te verhmooreo IS het doel dezer wet'
De heel Ha) wall doodstt! Speaker Juta
sohlJnt tot nog toe een waardlge opvolger
van ex speaker Tl nnant, eu tri i',oo ver
gaat IUJ hem zelf~ te bQven als uu toOcb
parlementHleden en publiek het einde-
hJk zoo ver hrengen dat Z.IJ van hN ge-
bed het rechte hooren, waar 'Toegel
DIemand lets Villi vernam dan het .. all
which "e ask ew waal'tlool men merkte
dat amen lu aantocht wa.'!

Het parlement voor"1jgegaan
Gu!telen namld(lag hIJ het openen van

het hUIS, :r.elde de e61'81.e IUlntstel dat hiJ
aan den adml1ll:itrateUl vau Rhodosla
geteiegrafcE'rd had dat het kolomale
gou vel uement gewllhg was
en hOKpltaal-C01 pil VOOI
orgamseeren en henlld wall' de onkost.en
daarmecle verbonden (£ ~O,OOiJ tezamen
met £4,000 per maand) :telf te dfagen
De heel J P du Pll'!!iIl!I Vl"oeg t<Jen of biJ
dcn eersten IDllllster wel had ~l)l ~taan
te ze>ggen dat ons gou veruemellt de on
kosten zou drage I '" aarop Sir Gordnn,
na oon heetJe aalzcltn Jil ant\\oolJcle
Nu gelooven WIJ Jat hoc\\eI de zaak dooI
een vlln p-d.rlemenl.slt>den talrijk geteekende
petltle \001 de aandacllt ~an het gouvel
nemen! \HlS geblll.cht, het ge\ioelen "fian de
groote meel"derhcld lIer teekelli1al's was
dat de Gecharterde Co tie onkosten mu
moeten dragen Immers, Hhodesul lS
geen deel der KoloDle nog onlang~ ln
zIJn l.aátsw toespraak heeft de heel Rhode.s
publtek gezegd dat het dwaru! was te
denken dat Hhodesla ZICh van Kaapstad
wu laten regeeren Het komt dan hierop
neer dat WIJ een som geld muden moeten
betalen voor een aTHler lanel en voor een
partij dle snders vet:phcht wu zIJn Ze
zelf te betalen Wat zou Sir Gm'don
gpzegd hehben zoo Iemand III de dagen
toen de Tran8\aal haar worstelstrijd
met Sekokoem of de Vrijstaat ZIJU WPI
stelstnJd met Mosbosh mO{''8t dOOImaken,
had \oorget!telil dat d~lgelIJke geldelIjke
hulp daarheen gezonJen wu wOIden '
En III "elk opZicht heeft RhodeSIa of
hever ue (TC<"l'lal'lerde ('0 , deze hulp betol
yerdlend dan -de repuMieken 10 het vet'-
leden' Lijkt het ulet alsof Hu OOI-.:\on
dit voorstel hl (ft gemaakt ten emde Zijne
verbolgen COllstituenk>n te Oost Londen
wat af toe koelen. ~ En" at hebben onze
pallemenUlIeden hieromtrent te 1.eggen ?

Op de \efgadel'lDg der parleJlleut.~ledt!n
die besloot de l-egeermg te:" I".tgen III

onderhandchng te treden met ueu
arunJUI"tratenr ,"su Rliodl.'8la wcrcl het
dUlllehJ k te ,"erstaau gege\ eu mo zegt
men, dat geene geldelijke UItgaaf gemaakt
wu worden wudel het hUlS el III ge
kt'ud werd Dit II!ook niet meel dan billijk
Sir Gordon heeft het op ZICh genomen
het hUlt! \'oorbl) te gam en de ,el-ant-
woordell)kheld op Zich te nemen Meu
zal nu moeten zien wat 'all de zaak
wordt

Nog oonl! het hu (I! behoOltle 10 de2e
zaak gekend le zIJn gtwunien

STADSNIEUWS.

GEEX lIl."ZIEK van de muzIekoorpsen zal meer
III do goovernementalaan gehoord worden tot
September a 8

D~ TOl AI Elt sr.n: ~I drameerpllpen voor
het nleUYie .teln<!l gelegd tot op emd Mei was
.!'J mijl en 504i ya.rdll.

Dt ,1,£1 voordellJ&elldmg 'ao t<onders 'oor
ttmmerhout gevraawi door het ha'enbe>ltuur
'"lW Tafell.raa:i IR ..erlengd tot Iii Sept-cmber ...8

>lrnOllll()OTES -De Dw. Iktr G.u//c mot de
Europeeachemail wordt hedelUUorgen luer
\ erwo.cht De IMJISIooOlboot <tie morgen naa.r
Engeland vertrekt 18 de )lufC«1J

Cr1m1neele nalatigheid
Onlangs hehben nJ de aandacht

paald biJ het onvl}OrZlchtlg yelV061 'an
d) nallllet door (le Kaapse he straten
DaaIoop volAde de \'Taag Y:lD clen heer
Van der wáit in het lagerhtU8 aangaande
deze zaak Dr le Watel erkende het
gevaar doch schoof de zaak op den stads
raad Regulaties zullen gllDaakt worden
c:1 allE'!! zal recht komen

Intusschen "oldt cle l'uhheke veilig
hCH! nog bedreigd DagelIjks wordt
d, II liDIet nog door de Rtraten up del'.elflk
UJt.e1rit ollbehoedzallltl \\ IJ7.t VenDel cl
De ~hJ"I'l\ad he" eelt d lt het ,el Ztll ID biJ
(!e regcel mg te vmJPlI 18 Jam de ~egula
lies dil upgl'trokkell zIJn met goedge
keunl zIJn

"'lIen Z!1I ZO()la~ draaien en op fOI mali
tel ten staan tot~iat f en ongel Ilk plaat8
\ludt Men WOl lt met pen hUI\ erlllg
hevangen alii men \lW dl \1 ecsehJ k~
gevolgen denkt :Satnl11 lijk r.:ll hQt een
""'r/lll zIJn maal zeker niet een ongeluk
waarvool meman.1 ,el'l\ntwoordeIlJk ge
houden zal kunnen worden Is eeue ont
plotting Iloodlg om de officIeeie dra~lIerlJen
weg te 'egen---...--

H xnES - Vali II! Mei tot 2tJ JUlll werden
In het stadshondenhok IH hOlldeD gebracht
Wllarvall .. ,,,,,kocbt 9 opge<'~t en III; gedood
werden De ontvangllt.en 'oor verkocht.., en op
gC<'t8Choohonden bedroegeu £2 I ~IM lid

EEJoi HOLI A'I",un r( '''EEl' 1(>n."TEII I'
door bet gezel»ebap I)oor l1\"er hloelt de
kUl1st zal Dmsdag 7 Juh a.,~ plaal4l hebben III

hH operagebouw Het op t1l 'oerall stuk !ti g..
tlteld Hd gehelm Uil J$a.l gt)'olgd wOlti"n
door bet Il3.8pel De St NUlt)I_'onCl ..

Ht r ~111\\110Mlr< ooriclit aa.l1deIl8tad,.rn.ad
dat de firma F H Skaad el' 00 lumllls gag&-
Ten beeft lat zIJ het eoll~ \ oor hel schooll
hOllden natmaken en re~ 'an &trnten op
,\1 D", ..emoor 'an <tit J&:lr W!Inscht I.., euld!l!"eu
Het ('Omit<' he veelt Mn het cODtnw:t te emdlgcll
en dat de r.wd hel ".,rk ielf zal doon wt, oe

Lf KKf 1<li. ~ I' lel' waar mei nergen." l t
Afnka mittachllllg "r koel!tert maar >cl
gende 'phellJeling er 'a, 11 ""11 bnbt ~1

l /, rIO II ;.J \ ro .1 ,,/ o\"er een!!Cb ~I w
8~ Id legt e"l1 tngl'nomenbeld er me a.:l

dag he een f) eroanw 'Ill) hH sch'lITel.l rt-<
,aardlgt Om' uur IOChnJft h I I had I
Wil klaar met schlek' en erg honger 1<"'" •
<nel deblk d .Jr Ier heer Rothman geT1 0< <I
""mt I om Je" t.., etlll I tCl lirei" i
1,14,,1 fUlfiL'!' tr.ule werdel 'II

rast dc,or eene gru< te uie!
da.arop al wat beerllJk 'II... Om .J
n en op te noemon z.a.l te 'eél ti"
\ cTVlI'Chen gtHloeg dat L~ llge nz
&leO d ,,:h de heerl jlcbelti 'an:il 1

Dt: 1U.\E'iCOlUII!IS(J hteft Zaterdag een II.I\lImerklOg geu)m"n kunnel .... "
vooNtel Attwell aangen<)men om uJdelnke kwal Ik nem~n Kl. h Zliih ergn.~ Jl
schikkingen te maked die JIrUl het tlliderhoofd R<>lbman komt al de eer !A.><: 'an j t rt

een aanzienlIJke vergroot~ aan kade-plek a.an lUk dinner Z I oc'(!tellde l.t1f d, ta.!
het handelapubliek zal v'll1!Cba1fen "erder eene oohelldtgheld en r.uih",,\ <II n ""r i,
....erd geklaagd over aanmer!p.ngen op het werk longe dame ruet afl.'Ilu.I z uden .cn uld
aan de haven door den beer Rvan LW V ID I al. 1-) het a.an..-hou..-d b ,,1
het parlement gemaakt lWIar bet genOO!!llllddei
voor die wond_n lm~le door het parle Da. HF.'~E" "I I IJE KF.H..'E."
roent met een lannch er ~ -bleek men wat ehen) ..., " ) "o,,! ten sterkst a:c ~ •
dw_ te vinden EUlde~jJk een beslUit teil il"n "",m lld • .or h .,..t verko II el<I ~n a I,
gunst.) van een bl}drage (.£~ per JW) \"oor het kw..len aan .-le keel Loor.. en lODIt~..n Te ...
pelJ8100II van den heef Bumwee, ale de pen alle apl~belten; lA:~ lo :Id per tlellChJe, Ii"l' len-
aoeuwot cSOOlJUIi llofIWI :ltlal.bcw & Co.-AdTt

ren
Jun~ WF.-ro" LEU·HIIIJ QC wordt ge

zego:! de ZUId AfrikaallllChe stranden te zallen
verlateIl om ZIch m Engeland Ilet\r te zetten
Oeeo Afrikaner zal hIer rouWig over zUn en
toch '&li weuug Alnkan8l'!! bad men zulk oen
verwachtlog toen hn het ma&t&chappellike en
pobhek" leTen lIltrad Intul!8Chen mell haal
eell hilt<! WlIAt men "leb ee~ mlRlultkmg heeft
betoond en komt hU III ~et Bnt.sclt" parle
ment dan kali men , ..ket zv.n dat hIJ da&
de :zaak der kolon~ten \ all ZUid Afrika zal
tegenwerken

.AL:t..ERLE% •
-----+-

Redi$trtbutie van zetels
Ot' heel \ an der \\ (lit L W \ , ~l he-

d(,ll III hlt hn,,~ ,00r;;Q.,lleu ~ 011 hUIs
18 \ In ge\ tli~u lat cla regeel mg IU cle
voillcnv.e zlttluH 'an J~t parltmeut eeu
~et"'mtwerp Iwhoort IIi te brengen om de
COlltltltutJe;wo 'le 'erapderen, dat meer
sati sf lette worde gegevjm ID de vertegen
woordigurg de~r Kolo'me en vooral zoo
dat ledJ!l"tl fiskale afd~hng warde verte ..
genwoqrdigd OOor eeu lid Deze zaak
,an re<listnbutle van zEjte18 18 ~slana'

het land, e~ hoewtjl het alge~ten ge-
voeld 'YQrdt da~ een hërZlenblg cler wet
op dit Ft ~ I.a, iOCk beeft ~ No

De Rondebosch grond zaak
LI \llldag \\erl eell publake verga

tier.! ng' le ROllUehoS('h gehonden OUi de
H.ondehoitCb kerkgl-ond l)lll te o\en\egen
}< en fesoluTtt' ten jltIn~te riet bill "erd
aangenomen m(! lx tegen ~) stemmen
Dit toont dat het publIek zeker ~Iet zoo
algemt'tlll ten gunste der blll 18 als mtln
wel ,ool-gaf Ook loopen er geruchten
dat een aantal Jongeus van bet ~Uege
(geen iltemg-el-echltgden) ID de vergade-
nng "aren die allen ID de meerderheld
stemden

De zaak il! nn ID het lagerhul1! verJoren
!loch men heeft • tweede hW' il) het
ll.oorerbu1e. Di' maal lulleu ClI .11-
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Ohronlsche indigestie.CORRESPONDENTIE.
ril.: Rtt;,~C'rlJ: n.tl.; ZICH !lIET \'KI! \'irWvHIt

jl). I ijK \""Oo.RVR l)f.\·O£LE.\;~ 7.1'Sf:H I IJlt

f-·f~·!,)~vE~T"'i ]

. Ut' lllnitring van deze hitrdDl.lkki~.I kwaal kan duidelijk opgeml'l'kt WOl·lit·U
I .1001' pijn, een ,evoel van volheid en al;,(1'-

DF; HlI.!. YA~ DE\' HEt:R SAI:ER OP meeue oll,\!emakkelijkhl.lid na eten,- V,'1'-
\ï:HPl.fl'HT I')\'DERWIJ~. lil.'>< van eetlust (vooral voor het ontbijt)

vu ile tong, miilllelijkheid, slaperigheid, •
:1 :" .i ••t J{ •.,-I"kl,'" "'.lil .lf .. Z ...d...!fnk'UIII'· rer- op!4tijging van het' bloed. enz. De be-

r<"'pt "'" •. Un» Land," vludiugeu VBn den heer Thomas Butler .
Zoo even W ik uw dUI.. looder" de bijl UJI van Priualoostraat, Pretoria. WOaI.S door DlQ

deu hoor :O;auer." Het 'Plit ruli dat gij de zaak bVIIl zelven verteld, beschrijven .ZOO
,'0.11 I'~r~ll<:bt ouderwjjs met oudersteunt eli nuuwkeurig die van duizenden andere
ho.Ikl!ik oudersteunt. lijders aan deze ziekte, dat het met anders

\\""'1'0111 kan onderw!l" uiet verplicht ge- dan van groot helang voor hen kan zijn.
maak, ..·" ....lou daAr waar het uitvoorbaar is ? En .. ,Jaren lang," tki ,I .. heer Butler, .. hen
In ,,,l,,n,: ot:l.1 eu dorp in »nee Kt>lonie dunkt ik een erge lijder geweest en eeu marte-
nl;! t< het uitvoerbear : IIW argument dat Je wct laar aan indigestie en dyspepsia," en in
,b:ht~ Jc (I.'rpt'hnlen en h~1I die III de nabu- I"."J van .ch,.len ", on,'11 zal mken en dat de \,,'11.'re bijzonderheden dpeltle hij mede
~,.j't~rl.i~~ en "entfgel"g"nc dUItrikten di" onder. ·I"t hij leed ann ergeu pijn in de maag,
w iJ" hd mee-t IIp....hg h"hl..,D. :\An ""h,,,1>'ell 1I".. r.l ell beenen, en ook verlies van eet-
.. \ vr ~.,llIt•." zullon wordvu. h0(·h lll!lll~ inziens lust. Zoo erg werd hij dut hij zijn vel'k
ge,," g..•. t c km<·ht. moest op!teven en nauwelijks kou leopen.

DI~ .:r".·:e ,;-",,, disrrikten WIl,,",lllllntl"" zeker S' "al' alle soorten middelen werd de toe-
nu-t ,Iu"htt I' uf 'iln ,lau 'lillU zijn En laat m!J vlucht genomen. eu verscheidene dokters
u \ crtck::ercH velen zu lleu unde r zoodanige w\.'t 1 rd
k"'II"'1I I."<lr af Z'Jll gecousu tee , maar zonder baat, Zijn

~ll al8 al ,1<.dorp-u •.t} •• eden kunnen bevoer- verschrikkelijke toestand werd niet V!:lI'-

dL"IJ w.)r<lell. w,,,,rolll ••• ll .lIt dan "Iet g""chle· beterd. Up laatst, ongeveer twee jaar
,j,'fl" J.!I zullen filet I"''''>onl.,eld worden t~1l geletlcn. in een Londensche krant van dr.
k".I<' I(r......te l!Jb van du- andere distrikten. Wilhams Paarsene Pillen lezende, bellloot
. (" ..k $I-'!Jt het m!J dat li het """,meni aau hij terstond ze te probeeren, Daar hij rA'!
haah " .... Afrik""mt. r 'a lt ZIch ni« drijven." nier in Pretoria kon krijgen, liet hij' ze
[en gCIll.allgJc wet Wil met eeu groot ~rll"c" ., k
I..:t....kenen Behalve dit. toen .1" zaak enlr: e le uOOI' een apothe 'er in Kaapstad bestellen.
)'let''' gdc<lcn prominent op Jen voorgrond ifC' S" drie bottels gebruikt te hebben, voelde
h~"cI,t w,'nl. I~ hct gehleken dat men er met hij zich wonderlijk beter, en !UN voort-
h"lf lOO 'eel op tegen wa. ..J. p<'r"'-'neu on. durend gehruik kon hij weel' wandden
h.,.hhen willen laten gelooven. -; ml'{ gt'mak, kreeg hij geheel zijn eetlust

_\1. wil langer moeten wachten voor omstan- terug en kon weer aan 't werk gaan.~~:;:,I;~enCIU. om te ..erandervn-s-dan tot WRH- Redert dien tijd houdt hij de pillen altijd
Eu Il geeft ten .Iolte t'~n r.....1 ....asrovcr Ik in huis en zou er eiet graag zonder zijn.

IDIJ '"<'1 anders dail verwonderen kan. ~fe"r. Butler bevestigde wat baar man zei.
'" K uuuen WIJ het wo ver knlgen. dat elk" Om haar eigen woorden re g't'hruiken,'

L) ... ler z.ch .._-del!lk <cepl..-ht gt',· ..-elt "!Ine kin- toen ze over tiro Wi lhums Paarsche Pillen
der ..." t" ""d~rw'I"·Il.d,,n h.·bl..,n we alJe. gewoD- sprak, zei zij: .. Zij redden zijn leven en
''''', l.at~,," .. i. elk In "1"<' omgt"·llIg .. daartoe rnaakten een geheel anderen ruau van
"Ill'" 111\ I.....J !(f'IIl·ulkcn.· Zeer ;;O<'d~ raad· hf'III." :Mevr. Butler voegde er bi; dat 'Zij'
dU\Jr a.llttIl JJP l'~lllKZifUI belRolNteUeu lO hunnt.' 1 ',,- ze ze f ook gebruik had, toen ze aan
t!.leo.tellll-nSl'ht:n t'(1 IU h~t onder"",. roodM jaren
!ani{ opgevolgd. rheumatiek en hoofdpijn lood, en dat ze

.\laar. ileachte h""r r'OOakteur ..... t nndt men ua gehn.lik van eanige bottels zioh veel
op pla"t';'n waar de best mog"l!ik" achol"n I!ln beter geyoelde, en in 't geheel veel beter
,,,.Idt lj cn :~) Jaar geieJen .~ Ik neem ..J. Wall.
ro._.rl>eeld C~n der utld8te dorpen tn de Kolonie. Dr. Williams PlUlI'8Che Pillen zijn een
n"". "ier "'er dt,geliJke ""buien. dIe gue<l werk Hpecitiek voor chronische indigflstie en
d,,,- II. <!ikner. en toch groeien er jongen. op dje oIysl>en;oill. ziJ' versterkeu tie zenuwen en
n:l~ wcld • kunnen I.,zeu of bon """ID )lehrjiveu. r~
Ik .prc~k flId Ill""r ,I. .r", I'an zulk~ gHallen. hCl'!ltdlen dUi! afgematheid der zenuwen
~":llnll~U "'orden ".well •. ' ~n ht~r eeD ..... t In ell ~picrell. en ook verlamming, neural-
de ul.1:lt.""h"PP~J. "rukTe .~rV&lIen "'lil l>egm ilf );ie. I'heuIDatiek. ~t. Vitll~ tlans. zenuw-
aa". L"r-.d~r ""NI C~1I IliJ lang dt'lI " ... ell" te hoofdpijn. indi!tet"tie. ziekten ~-aD het
'l" I"". tot ol, 1<1"''''''''' kl,._,,,,, lan Ill'me b~ulkerl. blotd al_ I<Crofnla. chronisdie rHOS f'il

I." "r ·1,·· 1,1:~lt. "''''''o'k nu "an .preek C.1Jd hl·"ng ..n deu hlt)~. del' gt'7.ondht'i<l Oi'
TlH:i: UUlILd 1Ilt.'1Illll't kan ..clJoolgdrl bttal.·n () Ilk ti
"" n Endllh ge\idk" 1II,,.,I .. n t'-'''I},,''Chre\'en I t't' "I: .. n et .... waulren. Zij zijn :en
wordt'11 ;.I,.l.UlIOUh:rl.: l.n\"'rJ'lodJllh~h~HI. oe )tmgl'U~ t'\pt'cl.hek ~ ,uor aUt' , ,..~1l \\·enzlekrt.·[}, en

k.II'llell let'r .... ,"-: _ 1.). lt pGlr "ud z!ln,ic go",t Ilellelell I>lJ nUUlIlHn alle gt'"all,," \'au
g"ld \ cr<l ..-ncn ell dal! r,~"lIlt de mdcl' '(H) ,.,'n I getob, overwerk en bllitensporigheid.-
tOU!l 1I1<L1\ruit de ~hovl \ 114~r hl! lIog III de veNte A..D\-T. ,
'-ertt' II"'L.. dat dl'lI na.am yan npvuodlflg verJi~nt .. "'!""'!""'!""'!""'!""'!""'!"~
bet,'tt J,(i·llott:'n ..

~L"(,,;II t."eIJ ,Uldt'r dtlI p [Jaar Itt·{'ft !nC'1l

~ebdl'll "all aH~TI~'1 Lard ('/111 kll1d hchocft
er 11(1gelt.:"t>ld (lP te ~')t:lt'll. '"eIen ...teUen be-
la.ng 10 tic !lpVOt!\hug' en :1'4" "';~, )~ cr 1"oor the
zw gudaall. _ En "at ,. tiJd t men van daag'
J ongen~ ~a.n 11. 1~ Jaar ZO~, ~tred al~ uaa.·it de
~drool 'foneIlIJe, dIe Iud kUUIlt'i1l leltH] (Jf ~hrlj-
,on. CII andt'rcll dio nauwlilks kunnen lezen o'm
met k s}JreKC'n van ,,("hrll\'~u. .\1 k Ail"1cu.n Estatt,"ti Hi ... lld, .\1('1audra E."Itat~ 1 j~

aar 1 moet eW(hg-cD. Ik ht'lI \-;:lll deze Od. AIJIa.1,nfl ~H ;)(1. H;lJlt)t~" \\1 ... K:1lJUI}1'lll .. ,I;-~ i;.,L

l~k tilt ~\ t..'rloopcn", tne \"ol-~11 AH' \ t'rlall:,?P!\d Hoht'lnlan·h od. P."1IH.J17A I~I'I'. nl1tft+~k~'nl ;:H".
II:t IJ~t.:ll 'ltrll dag WMllccr W!I III dl' .l\.oln!lh- \ .. r I Hl n ..h ... :\fr11..'a ,;:, .. lid. HIJllk}"",n" ; ....Harnalv
,',1, hl "udt.rwq!ll ;mU~n hebllot:'ll. I H;IJl"''' -I:, .. t.,d. '_')l'n111.."I"a '1". I '/'II:-ouhdat •.,l Jll\'.-t·

lla. ht_.o er ll.!kt.'r \'au uat w u pon IJ! twt"'t' Ja.ar on:lIt ;tj~. '·'n .. ,ildltl.·,1 It",I,j F:i·ld .. :l;t .., lïydt~"'-
JarIg 11\ ... ·n ':LII d't"l.t' tw~ }JLuttst;!lI \ <ill wdkt:' Ik ,IsI'· ",'!lJet y ;{:-. nrll·kltl'.1t~ lDIJLIU()nd) ti":!. l)f· Bt'er~
get"'pl'"kttl Ikb Diet de Op\'l)t.>Jinl!!: tt' JOOII zon ~:{H l;~ tMl, E; t KM-Ill! I.'-I~s_ EMt f 'nR.l &. (i(,Id :!t!'4.
l!('[.I.,":"'1. 111)!ld~r de flw.1JN lOll rond ga.an-gq J<:l\.!Ot I\1l~I!HI1. ;!l"':; lid. }oJ<ll1da :-11.. ,;,1. {klrlcllhU18
gt.'t'!1 .t\~t:l: loudt uua.angt.roer,i laten oLD ()nt.it.~~ r:~r.atc tilO, (ft.·I.Jt.'nllu!:o' \\.alll :!:!:o:. lflO ...ht>rg 3!)"',
W I~ \crplldlt tt:: h~lpl'n ma,ken (IPrdoll "'-8 od, .JumJ.III.n("'I.jt~. Jl1hUUncMLurg TrlllJl

\\,,1.{ P', pndt. rIA ll~ t~[rt.ft· hlHJ ) Ik. zoo II '~:i.J..iULlllh~blltllg l::2'ltutr' :W!', Knighl~ laOs, KlIp-
I' •• e~ f'llltdni'O. :1.:00. Langln.a~t.f· Block U'ep "1~ Lang·

1'l1dlll~ III IIII~ !:~II'1 nf)I)!t Lt! l.lt:n-.utha.n .. 1.".'( laai{te Hoyal .·d~ kOOi~I~, Mam lk-ef :lf:!. May
\ ,H'I de kl",l~rcn ':~n zeer behoef- C"n""hdatc,I ,,:1. 3d. Meyer & Cwl'"n. 1:lUM.Mod·

tl:;" ·.udtr •. I"ltuurlpk. dat 18 I~t' andt'l'1!. M.e, dcr!tll.l<:'n 167. lid, Molrneux MillfS 28., ~Iolynenx
'JClal!if,tt:lling lit lk UH Daar wat er ,·"n de bill W(.'!OI 12. 'kl. ~I"la., t;-tate 61•. Middievlei 2" •.
~Drdttn zaJ ~ilgl'l :tl'l. On on 3.;~, PRaTl C~ufral :ilM. PTimrr~

117•. Ran,lfonu'lO 1;0"'. Robin;;on Diamond :H. :1<1.
/{..mou.. ~. Hd. Rwocjloort Rc,delbo.·rl( tij. 'id,

\. IJ. ~l. 1,..olerlOrt Vn",,1 Main. 11;, 601. 1(.. nJ Collrcry
:' 1\ t'1'!lll';I:ootl.n k;\il ,'t'I! ult~h.k.t-nd ~ot_,>(lc zaak :l~~ I"' .. :-;lt·yu .}I:litar~ :1flM. :;a.ll~bury _."4f)~. ~hcb&

l'tt.!..._.n"ll .. \. U. 'I nJtJtt ma.'lif mned hOll'I"')!'4, \U.lcaM.~8Jd, \OKt!1ttTUlstoot..e1O tj.!<i.bd, \o~cl·
. . .. tI·UIS (OflSVU(latl."tl p.t,"~,J .~,. 1)f1. WOTl:e:a,ter ~H&,

,It 11 (" t f UTI'" Illeer lUikt· lIu,nUt'll. latCH ZJ! \\'olhutl'f 1;}.}..4, \\·t.!8th'l~h lO~ i:)(1. York~ tb! Gd.
h'ln 1:1\ I,,~,d "jl het \'1\1"- dot..'11 g-elden. eli elt· da.g I

I.al "i",t~il..' kt,tIll"t1 Wi'-1.rtJ[I t)ntlt.·rw!j", llHlder ge- . L~D&JUi~A_\.JiDKI!:LES.
\ ._ll \ :.ltl llll"dttl...)(lng '·erl'h,·ht \'oor de unwil- :\r~ll'" ('ompRny 2.~ISt~1. 4EIlI~ A~!'\.'J!'tlJ1CC l:il ~
II~tll t.:"~llla.a.kl k.Hl 'KOrltt!ll. Dien dag te be~ ~~,)ltJlll~:~·lr('.:!l~ ('\lUUllt'rl'ULI ~'Irc 64stw:t, ~~qUltable
)oi.pO~h~tJll I'" Ittlk pllZt' ha,rtl'wew;ch Ed -()n~ 1r(' &-.J.t EqUitable Mannt' 228 (kl. Uuardia.n AfUiU·
L,.ui .." ra nv lti:{,.. l'oionial Orphan Chamber £3Ió.

" .\. Asso('lation £21 :j. Uen. Est. 111. Orphan
.'hamb<·r "'16(). S. A. ~Iillin!( :l!lt< Ou. Tran ...... l ir
£11: •. I.'ol"n,al :~i percent £II~. Standard fJ"uk
£6~ 0.. Bank of AlTi.... £~ I;, I;.J. African

I ~an kiA;( C<lrpomtlon 92. 601. P Eltzabeth A!II!urAnce
128 .;.J. Port Elizabeth B<latmj! 35.. Gri'l,ullhnd
Wesl Lran" Trullt 228 6<1.Natal BAnk A I., 2.6<1.
SatAI Bank B £3 ~,6d. RO!lE!oonk Mateh 26. 0<1.

AANDEELENHARKT.
(ran d,· he".."" J.t/tan J,,,,,,,,, cl; (.,ij., St.-GfU',!!,,-

.I").(lt. Kat'p~tad, fllfJkd,w',' el' aiqememe
"[I'"IA",.)

~I.... ndag. 2\' Juni, 1~96.
M.arkt let.,ii ~tcrkl"r.

GOUDAAl'iDEELE~.

Ik heil ,., Z .

AFRIKANER BOND.

JOH.-\NNE8Bt'RG.
~~ !~IUi.-(Pcr telegraaf.)-,Markt -h.I'. Gin..

bo,l'J: .I". 6<1. Bema'o Bank. H. 6<1, Flonel"" :ll ..
Eu, Hand ii.; 1:,., "as' Rand Coal ns. \"oael
Lleel' ~... 9d.

HANDEL EN NIJVERHEID.

li. Ii.
1753 t1910:t
97ot~

1310 t1984a
6.10 t9870

SCHEEPV AARTBERIOHTEN,

MIJNBERIOHTEN.
E.\ST HAND I'HOPP.IETARY co.

. JnHA.'SESBUR'J. 26 .l!;sI.-(Per telegraaf)-
~.en l,eer gunstig rapport w.·...1 hc,len ,ng.,.li~nd
:~~. 'it'rgadenn.ll van de ~N! Hallll PrnpT!f!tar)'

LA~(;[..A.lnl'~; E~T.ITE
InH."'r~:"I-Hl Rt;. :..Ij~ 1.-,1.-( f', \ III L'11\nf }__ !

I II_' Lall.:laa.~t, ~.~taj.· .. '·frpl.. III :..'t'\\ t~· .. t Ila!:l'

ml.h'l! 'I' ..IUltl'll '-"t':lpll'" ..:'t,t.u"1..,trill ~tt-'(,llkr)lPJI.

maar ht)\"" blnnt'lI "-t'lfltu-' '[n:.tt.'l1 Wt.'1I"1 1111..'1
IllHlcn tI' hl'jllUnen. .

I ~1~SI~
I .I"u \~~.: ...lH RI•. 2•• ' .J":'il --(T't'l tdt"jlT"tt.l.)-'
',",j'n blok. van adlt ·talJd~ Wt~l"l h.-.:It"H ""',r
ALf",uPf) t"erk\')c~It.

.\A.~UgKOM~"'.

,'Hn. :?t- "'~ !lInunt> Cn...., lt'. 'all kl...tn:ln·Il ...
~:-~ ... : 'lal! 'J~(·ln'ytP. l'HIJ (;la"'~'lJ\\

.' -f I" '1~"'~ Il '.\r~.;:!'I.•~dlll. :\fnr'n van
L,"Hlfj".

27 - ....·h.,.·llt·f Hal "Y \11!!Ir!ahl, \':\n \\-n.I\'I8(~h.
'-:1...

..,-- !:r r ..ci,... 'I')' , , II. \ ·~'I • ar, I rIo
_....- \11'" r'l 'III' "',lj,fanh·.b••.óll
.:.... " III ,':•. \ nil r . ',ul. "
" .__ \1, '(II"t' \;1 '. "1: ...11.~" ti"

\ f':1l.fHIIKKi>::\'

i .'1 :! ~,__H. r .... Il ... il II' 1:1 Il rl.l. Ill. ""!' I~n,t

27 i{u\.lli.l:uld ... ';~Ulr finI 1"'(' 'l'

.!:-_ Jl"'UlIt' l"'li,' Dj"'t}' l...n.{t·"
~'-Url1.,;;c·h .,.,"'ml' 1'··1.11.. naM

S Z.II'
'! .._':-" Wrn~n~"f'-'. T!;t;\f

lOM WAtER OP TE POMPEN. .
I " . I

~"''I:,h~ Ef DE BESTE :IN DE W~.
I

8 voet' wiel.en 25 voet TOlbn
8 voet wiel en 80 voet Toien
8 voet wiel on 40 voet Ton,n, .

10 voet wiel en 25 voet To~n
10 voet wiel en 30 voet Tellen
10 voet wiel en 40 voet TO~6Il
12 voet wiel en 25 voet Toren
12 voet wiel en 30 vpet Toten
12 vee t wiel en 40 voet Toren

van alle soort om op alle putten te passen.
.udrcolens zijn op een verbeterd p lan ingericht, C(I sterker

Jan iets uog in dit land ingevoerd. De 001'8Dts zijn stark gekoppeld, en
de wielen zIjn zelfreguleerend, zoodat er feitelijk niet naar omgezien be-
hoeft te wamen. . .

I
ALL)!; 1l\J-'ORMATlE MET PRTJZF.N VAl{

WESSELS &, COMpy~,
I '

?B Langstraat. Kaapstad.
['Ilvperclcrldvan Landbouwwerktuigen en Machinerie, Bak-

1~i0spompen, Graven, Vorken, Eggen, eo.

WAAR.: SCHUWING. Bt)vo~"\e'l hellbendedl\t zeker iemand
. In naam van uns In de omstreken en

Bll1ten41etriot,en beIItellin8'en alUlneemt, zoo wensohen W1J het Publiek konnill te gevcn
dat -.riJ BUI~N OE KAAPSTAD NIET DOOR IEMAND VERTEGENWOOR-
0100 WORpEN.

Mams en Jongens
,~
I

II:
i
'I

Overjassen en Regenjassen,
Witte en Flanne::en Hemden ,
Broekenl alle Qualiteiten,
Hemden, Caps en St'?vels,

" "
" "
" "
De 'beste Goederen voor de hlugste priJzC:1 in ue

I

Lang~rrtarktstraat en Kerkplein.
J. L.AWLEY

KAAPSTA D,
CO.

De Bero~mde Hibernia Dubbelsteek, uit do hani ge-
maakte Onderkleeren, zooals uitgestald donr

MORRISON CO.,&
iehooren d~or alle Dames gezion te worden. (hede k"lIri?"J(' Kle,,(lercli
tRgen mati~ prijzun willen hehben, Elk stuk heeft np' 1"e!J !.t·IF et',:
elgf'naardig-tl1 stijl l'll vonrkomun. \Verkelljke TorchuI1, \',:I""clel1IJes
en Zwit8el's~he geborcluurde kant.

Rpecial~ wa:mlo in ondorkleeron van Flanellette en van :::-;dt liIl rLj;,l'
Wol tE'gen ~le prijzen.

:

MORRISON ~1J CO
PLEINSTRAAT, KAAPSTAU.

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

,T~iD. C~\Rrr"Tl~IGI11' & Co.,
GLA$-! EN PORCELEIN- MAGAZIJN,

0) 4DDERLEY EN DARLINGSTRA:TEN.

L E1'-':OJtt1ijt-, m Theeservies, Toiletartikelen en alle sonrten Aard ..
~ wt;',rk: iIi groote kpu7.e,

HalJ~- rll'Tafeliampeu, Yloerlampon voorde Voorkamer, 'l.'.Jelme ... '
en fanwsi,..- ;artikeleu en alle lTui 'i110Ull- nellllo,1 i~(ilH'den.

Ver~il ~l'rdc en Fantasil' Gue.leren. geschikt voor Trouw-,of Verjr.ar-
dagspresént1n con Specialiteit. ,J u;st ontvangen eon lading van haa
~peciale fact. .

" '\1ItTOU L\ ~ "~ATER-\YHITE OIL."· :

IN
I':YJ'-' VUURPROEF,

"FAUCET NOZZLE" EN
DE DEl::i'l'E OLIE 1:::-; DE MAIU,'t'.

lORinilijie ~eYrranCier aan betObsmatertum.., .
; I

A. SROLANOER & GO.,
· ,

lOE!rJtSTlGD 5.1 .1.1 RJ-:N
· .

Chrollome~r·,j Rorologe- en Klok.mak m,
· I

M",,';"I ("1 ..."".,,, n",·/mg.t1'(Jat
, 1 '

DE HOOFDPIJNPIl,

DEZE pil i~eenma()h1'15" iJl,x"iztliver.,. ....
en iH zeer werkda.dlg nivt alleen II.

~eva1 Vltn hoofdpijn,' m,,~r niet te WUI'

deereu in ~eval va.n Au.to he ien, Lever
Long- cn NIerkWalen. Pal-alylliti, Beroer'"

DE VERSTERKENDE Pil,
Voor bet geven van kt-acht eu ~ttll·kt.4J '... 1

hilt gest-el.
Deze pil werkt al~ BIlnzacht toniscb mic

del, eu is van grunten dienst ill ~t!Y.llen va,.
Dyspepsia., Slapeloosheid, Rlwtlmatiek t!TI

Jicht, en is bijzonder kOl>telijk voor all ..
vrouwenziekten. Een proef zal rnilDscbl)ots
overtuigen dat deze koll)niale patente pillen
boven eeni . voerdt! staan. Zoowel te
verkrij~cn va.n' den patenthouder; T. R.
Prourlfoot Prieska., als van de heerlln B G.
Lennon en 'Co., I\l\lIpstarl, Prijs 28. Bd., rl"
<1""., rustgeld eJtru.

NXEU~E
KOLONIALE PATENTE

PILLEN.

In

PAPIER.
ANDERSON & 00.,
'L.."'.I'IluSTRAAT,
PSTAD.

monsten van hnu
lG PLAKPAPIER. i GELD op eer8te Verband YaD
en ven:ek"erh. due' eeu KQede i V&ete ~igendommen o-.eral iD
SP.U.RT uw GBLn'1 de Kolonie b.o tégell de· .~
IS, _BORSTELS tern Rentekoera ~erk",gen ..... cfeer

DP' Co'" 'l G. KONTGOlfERY .~AJDB,
~ ., tnk1nv, 1w.adu4 iUk 1tIilIiI..

~ ~MP,TAD.~--~.... .

GELD OP VERBAND.

De," YZEREN EEUW'~ paarden houweel
i I

en Cultivator is:de beste .. l

.• et geraamte is ,geheel van Staal
, :Kan gebruikt worden met

5 of 7 tanden.

De "YIEREN EEUW" met Hefboom Regeling.

:De "YZEREN EEUW" Yereen~de eg en Cultivator,

Deze is Allelt&len

Onsehat- tanden.

baar van Sterk

vruchten·

~weeker".

uurzl&Dl

WIJNGAARDMESSEN EN

BLOEM mn ZWA ,'EL van het merk van den WINGERDTROB.

R. M. ROSS& CO'J
STRANDSTRAAT, KAAPSTAD.

·8 U RG ST R 'AA T, KAAPSTAD.

: BOCB&.D~
[Invoerders van Allerlei IJ rerwerk,

Behoort men altijd e~r8t te gaan om

KOMBUISKACHELS EN LEDIKANTEN.

VOO/{ liET KfJlIENPP: I'F.IZ(,EN 8E:n:U:N WE AAN ONZI

TUINSPUIT van de beste kwaliteit.
GRASSPRENKELAARS, TUINBANKEN HANGMA'!' ..: mN . t. ~ .

rICNICMANDJES, bevatt.ende.a1Ie benoodigdheden voor groote_
I k ]t'1T1p_gl'zel",' hn PJ 'PIl.
DERGKNAPZAKKEN. (700:-..11'1 op het vasteland van Europa ia
. g'(·hnllk) ZUIl('11 zeer nuttig ],cvullJen worden '\'Oor bergbeklimmera.
Probeer OIl"; CARBOLINEUM, <lieHoutbewarede vlotli8tof. Timmer-
, merhout, met dl'ZC Ilitstekende stof behandeld, zal met IUceeI alle

oorzaken ,"an verrott ing weerstaan.

AANVRAGEN VAN 'T BINNE~LANC>
PROMPTE AANDACHT VERLEEND.

WORDTAAN

- - -_._--.,.------_._...,....------

Natuurl\jk Gezondheidszout.
Een Vonkelende, Verkoelende Drank.

: BEVAT al de hoedanigheden van Engc]!<che
. Wsteren. Geeft kracht aan den Levf1r
Zui"ert het Bloed. Verkt op Natuurlijke wijze:
verteeringsorganen.

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

en andere Minerale
Geneest Hoofdpijn.
Wersterkt de Spij8'

PAS Op voor NaDlR.ftksel~.
BLIKJES VAN EEN KWART POND, 9d.

OElABRICEERD AT.T.EF.N Dooa
WILKINSON EN SIMPSON,

Aan bun Laboratorium, NEW CASTLE·ON·TYNE.

Plaat .. lijk Agent de heer RUGR McGRBGOR, 21 St,.Georgeutrut, Kupai-atl.
Verkocht door ..lie Apotbelrel'!l en Kruitleniel'!l.

V1In'£OINWOOItDIU~ III ZUID-AP'~IK.l flOOR

OHAS. W. HOLMES, TIMBERSTRAAT, PrEI UlMARll-nt'RO, NATAL,

:.S.-Meer d~ 20,000 Dlikje.. zijn de la.aI.Ht,. rr.::'.nrl \'el: .dlt.

J. C. SMITH & Co.,
I:IJzer, Kool en Timmerhout Magazijnen
, KOlONIAAL EA AMERIKAANSCH WAOENHOUT,

80,
STOOM

Breestraat
ZAJ\GMOLENS, .•

en Riebeeks Plein,
~A.A.PSTAD_

100,000 VRUCHTBOO~IEN,
Al de Beste Knropeesch6, Ameriiaansche en Austrail&cbe Soorten.

NA.AlI Gegarandeerd en Vrij TAn Ongedierte. G, Incl'd r"DD<! Vrij u.n alle Spoor.
weg.St.tioM. Prij~ 11· !<'It 1/9 .

BIlZONDIJlE Kl!"Sl~GEV[!lG Jd ~ BBN, Dl! DI Dl! OllirR~K~S Wova]t.-AJle boomeu, die
beeteld lI'l)rdlm, znllen fn.noo Vrij un uwen Tuin afgele-rel'd worden.

Voor Prijzen, Cvnditietl ana., Uitgebnide C.talogtU en _wijzingen TOOr d~n
Vl'Ilchtenlrweebr doe uianMff bij ,

E. V. Pie KST O:NE,
CONSTANTIA., WIJNB:qG.!

OU.JOrU la te bUolllan 'bij _d. V~ •• ~.~ Prij" 8c1.

H.

~~~~r~~""~W~fJ!:';;~l~<f'i'" f!
~;
~ 7

~&i~;fU ~ ..
A. T. RUTTER,

MAKER "'&Il de l..,roemde Koloniale
"INNES .. en" URIGHTON'~udell.

• beltell·1 o .... r de geh~I •• Kolonie. Z.dela op
ordergemWlkt van £.: on meer. Ond.,utlcl.
DieD" opgeml\&l..--t of seknur na~n&alll
"oigant p....runen v..n de kl ..nten, .:

T"OIGBN '
Ke' de nieuwe Sohuiflltrflng, ~ bet

- IOh."en.te "oorlromea.
Vl"Mltf om Pnj8lijR~

8es. DABLJ:NG&T:8.4A T,
KAAPSTAD. ~

.J. S. HOOGENDOO,RN
AANSPREKER, E~

B lt G R ~ FEN ~ SS E N A&ng~1Ïoruen.
Doodkisteu, Lijkkot't8eu en R()u ...goed

geleverd in den kortat mOJl"elijketl ti id
tegen den billijksten PM!_ Il ,..h.,.,IG~H ou~e
boek VIlQ de Bres-en K.nrtemar.'t .....tf.n

-SCHUTBER~HT.: .

en

I~hel ~'htlt alhier lwnn,lrn zich l)(lT~Il !l..n "'1"1

, nrlOoJf,let: njd ;J. Al.·len. oen !w&-rt: \, .t pen-
IlLlI'" kop mel kn)1)bI1N!11!">. rechteroor fw~h!w,.tAa;t
Ilnkt':r,aor .'IJmp. KUl np ka}.en. omt reut A jereu
I Iwarttntpt"ns h(0)l wit mrt ha.rtkol TOd:- :"'ien "nl
wu 'j1'l"f k rurs met lanl{e witte kwlltit Vil jt&&1 1..)t,L
HIJ kalven. omtrent 6 jaren. rechteroor r.WA.lDwltUl'
linkeroor I-"f"'I1 ct ukje Af. 1 1.wtll'te ,&aN ri!~t Ilt)MU
l'lek~el\. .un rren t :i JUf oud. met witte ~t~l' "{',,,r

••ehof en «ver kruis, grunt Witte plek a-chtef n~('h!er
Nnd. rt"(:hl('ronr sltlJ. h n keroor Iftuk)t' a.i. -l e wart .
\\~ltrW'nA '·a.a.rs, met hlauwJ!Tl)!!IP.:haren voor'.,df'n k,~p
»ndcr .1(' _"taart.. hnkerc.Jf ,..llp. rechteroor ~Uk}4' A.f
om t r ...n t :. }A.reo, ln(i!en niet gelO!!1 ~r deu
1&kn .lul! 1~1I!l 7.ullen rlezelve op dlell 'iiltum u,t
Je :<chutkraal ....,rkocht ....oM"n I4n 19' uw',
SID0rgt"n .

M MENTOR. S<-hnt~IM

Gouml8ment Uil Dé Kaap de Gee~e Hoop

Tenders vo~~~erz8keritl~.

T.EXDERS worden gevraagd
yoor de volgende verzekering

op Zee:
I V,.or alle J.!oedll!'en ~U mllt4!I-i~I, ,·er·

~dlOept rln"I' .i.·1l Agent.Generaal d,r KlUlp
Kolttllle ID Londen. van eetllge 11ilven' In

(;1'1)01 IIl'1tt:\nj •• n&ar K8ap~tad. Moitselbu.l.
KDpna, PtJrt F;lizabet·h en Oo~t Lrmden
nl' hmiet van dA verzekering.: ol' het

wa.ter. I' tf' eeni!le tijd zoola.ng de ~li8 ~IiD

k r-ach t iii. £ 100,000. • -
~. Voor uile goodeN'n, MaterillAI:: en G~·

CI-eotoHeerd~ Dwa.l'!iliggeNl en Timmerhout
\'eNicheept door tien 8nperintendenl VRn de
(lon vernemen til Ow'u·~li£\,gerfa.hdt.k te
Knysna ""ltl' Ka,ap><t&d, AlOl!l!elbaai: Kiln·
na, Port Eli1.tl.heth en OOlit L(Jnden~ .

1)0 limiet ,an het verzekerd ... ; op het
witter, iH te Ol(.nige tijd zoolang de poll. un
ha"bt i•.£:l,OOJ.

Y ormen van tender PD van de: Maline
l'vli. kUllllcm verkregen ..-oroen :a.an d@
~I)O()rWelo!'1Il8l!'azijnen ~ Ka&phta4, Pot1.
j,,1t7.a.beth en 008t Londen en hn den
onrlerget eekendl'. .

fl".lvten tendel'l!. buit~n op temerkt
•. Tenders voor Zeeverzekerin!!," EUnen ont·
v8Dgcn wO"oen !Uln he~ntoor '~"n den
Controlenr ell ti. ucliteur· eraal, ~aap.t&d
tot--::.p Vrijdag :.!4 Jnli, 96, Dill tWaAlt

_UUI'.

De IlI.8gste of eenige t-ender ni~ nood·
wendig hangeDomen.

W?If Sr,SCL.GR,
Hoofdmagll.zijnmeester der 8~egen.

Kantoo!' Vilt] den HoofrllJl~ijnm"ter
I",UI ~poor",pgl'n. '

Kaapstad. I:{ ~foi. 1896.

Zuid Afrikaansche
KONINKLIJKE MAILDIENST,

De « CASTLE MAIL " Maatsohappij

DE St-oomboot<!u dezer Lijn "..-kk ••
van Kaapstad naM Lc.nde.m den

anderen WoeWld~. ~ 4 uur n.aD., naar
M.adeira en Plymouth, te Sint H~leaa en
A8can*on IUlnleggende op de bep&áldll tua·
8chentijden.
" U-l\ORHAM CASTLE, Kapt IiAUI80I"

Jub :,-QRANTULLY CA15TL&. Kapt.~W5.
.. I7-Dl'SOT1'A/{ CASTLE. Kapt. B).T.

EI1ra Booten lOor Engelandl fil LU PUIlIS
'IV ARWICK OAI:lTLE. Kapl. 'IV Hue •. "mtrent 14

Juni. Jo-

I'EMBROKE CA:-iTL.E. K&I't. l·KE..4GIIS;'ol.trent 8
Juli, doet .... D 81 n"lc" ... n AJCt!DOlOII.

DOl'N¥. (,A~TLE. K&I'I. IlARRI~. "rutre!lt 22.Toll

Voor Vracht of Passage ven-oege mell
zich bij de Agenten van dil. ~A8TLE
~I AILBOOT MAATSCHAPPIJ, CBt'ptJt'kt

-------------- __ .
••

UNION LIJN
Koninklijke Mail dienst,

UNION STOOM.BOO'l'M!..A.TSClUPPIJ
(BEPERKT).

DE .Mailboot8f1 der Maat8chappij ver·
trekk,," v .. n KQ,I,patad U&ar Engel&nd

via Madeira, om den ararlcI''''' W oe1l8~ ~n
4r nllr I..m . als ()nder:a..."~ggende ;

VOOR ENGELAND.
I-MEX"'A\. h"pt. liI> ïNOLJ-"'. ,

t:,-~lIlal.~:-;.\I'" ..n ~t>eW). KaptWoNrr;s
2~-T"llTAJi. h.O.I" Moaro))l.! f

Jul,

LXTIi" HOOT&\ VOOR KNGEL~ND.
GAeL. (l'uIA,Ie """">ef). Kapt. TYACKI., omtrent

i .111111. VI'! 1eneflt!c- en Madeira.
,;PáHl \~. }lal.t. ~lARTl)< om\l'enl I~- Juni, Tt&

T\'II' j ~I·.

GRLt:I\. (LJoubhclc &hroef). Kapt. MOLoliY. om
tr,=nt ~ J uh. 1'1.& Teneri1fe. .

PRET' 'IitA. K~l't. AJUll!TBOG, omtrent ~ Juli na
Tcnenftc.

Een van de M.aatacb&ppij'e moote Stoom·
booten zal SOUTHAMPTON verhl.ten "onr
H A.MBt; RG. kort na de unlmlDBt hl,

deze Mailstoombooten.

H.ET()CRKAARTJ ~;SnaarEl'\ll EI.A"'·
glwghi<l\l' 'VOOl' ZeI> ~ta.aud~lI. ,,,,pj,,, ,,,'
leili:t t~'j(ell ...'CII vermintll'l'Il1g 'a'l I.L' I"'" .
op tleu Itubbelen I'II.>IHa.gepl'ljH. .

1{},~TvUH.KAA H.TJ EI' Il_r ij A \ I·
l....ngB de K:U8T worden U II gel'tli I.. t. .

terugrelsbmuell Drre ~Iaanden peIiJc I I,...

of tbe l~lUltle .Ma&t8CllI~pplj Stoomt.wt",
V oor Vracht of Pfl8!;Q,K'"doe ID'f Il,AUV" ,

lULIl de Kantoren .,.,u de UUlon :S_t,ot.ml>evl
Mu.techl.ppi j, Arlderlerstnt.at. .

J
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