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Daar 4e IOOJlClmlC Out-
lI.ttillr 00., hk. die
PUteJl 16/8, 18/6, su-
hll. die ,... 66/-
6D/·75/·. Blan Ierp
Pallen 86/.
~ Vrij in alle ct-

rillen.

van Plein en Spillltraten, Xaapstacl. '

[COMOIIC OUTFITT18 CO..
1 ourieeerende Kleerenmokee,
~ I

& KAAPSTAD. .1'
---- ._----- . {.'
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Natuurlijk Gezon cidszout, DE OLIVER"OPERAHUIS.
IIDOOR IJVER BLOEIT DE KUNST." JOURNALISTIEK.

Patente Koud talen Ploegen met Patente
Omkeerbar Scharen en Punten.

I
RDEN GROND EN I/OOR HET BRAKEN VAN
AI.GEMEENE DOfLEiNDEN, -

\,\.r ORDEN GEVRAAGD aan-
" zooken voor een betrek-

king ill verband met de Redactie
van de" ZUID AFRIKAANen ONS
LAND." Salaris circa £250 per
jaar. Applikanten moeten vol-
komen thw! zij" in de Hollaudsohe
en Engelsche talen. Adres: A. B.
HOFMEYR, kantoor" ZUID MRIKAA."i
en Oss LAND,"Kaapstad.

",nooit".., verzochta~~n
van hujme

zenden. '1
te aanvlaarden

I::SelllteulberV~A.nt.1IA_ 1896;
LLEB, I
Secretaris

Schoolcomité.

._ G'II'ADIOIIBBD ALLBEN

WltjC1NS ON EN·
Aan hun Laboratorium,

J. C. COMBRINK, Bestierder. Een Vonkelende, Verk------_._._' --_
TOONF:EL VOORSTELLI xo

I3F.V AT al de lhoedanigbeden van
_) Wateren. Geeft kracht aan den

Zuivert het, Bloed, Verkt op Natuwjijke
verteeringsorganea.

Kinderen Houden Ervan.
BLIKJES VAN EEN KWART PONO, 9d.

- OP-

Dinsdagavond, 7 Juli, a.s, en andere Mineral(
Geneest Hoofdpijn .
Wersterkt de Spijs

DE BESTE PLOEGEN VOOR
- GROND

Ala w..nneer zal worden opgevoerd De Oliver Patente "CombinaUon!' Kond Stalen Pl~eg.HET GEHEIM,
Drama in 5 Bedrijven.

NIEUWE 008TUKES.

AANGELOOPEN".uIUf~ RIT nUC.TIG BLJJ8J'r.L

DI "ST. IICOLAASAVOHD."
(
' )P de plaats van den enderge-

teekende. twee Merrie Ezels,
1 Witte en 1 Vale, manen en staart
van beiden geknipt. -De eigenaar
kan ze terugbekomen mite betalen-
de alle kosten, ook van deze adver-
tentie.

PrijMIl, .. StAJI." ;)8. (of 5 Kaartjes £ 1);
"Dreu Circle," 45., (of 6 K&artj611 .fl);
.. Pit." 2•. 6d.; Galerij Is. 6d, Plan v..n
bet Hnia en Ka.&rijee bij den heer W. G.
COMBRISIr,HOl'Ologiem&ker, Korte ~larkt·
.tMl.&t, bij de:spaarbank.
Plan open fan Lf DonderdAg, 2 Juli, &.L

Malmesbury,
23 Juni, 18Q(}. Plaataelijk Agent de heer HUGR KcGRBGOR, tI S~·Geol1l'eIlll1~1'Il1

Verkocht deer ..lle Apotheken en IrIlidenier-.

VIRTtOI5'WOOBDIUD nr orrTIl ...... ""Assistente Benoodigd
VOOR de 2de klas, pu-

~blieke . (na.bij
Worcester.) van Hol-
landsoh, Muziek en Hand-
werk i Salaris £60 per
jaar en L~e~. te
bekomen aan, kostinrichting
tegen £30 per . Werk te
beginnen na de ber vacantie.

Applicaties, certificaten en
getuigschriften' lien door den
ondergeteekemle : ingewacht
tot den 20sten de i

P. J. VAN

J. N. DE KOCK.
onsa W. HOLllES, TnIBERsTRAAT,

P.S.-Keer dan 20,000 Blikjes zijn de
NATAL.

DJ:

Morgenwacht~
1 Juli, 1896.

HVJ:8RAA.,D
BIJ

GEBRS. WHITE,
GOEDKOOPSTE

20,Vette Slachtossen,
10 Fraaie Ruinpaarden
100 Vette Bokken

DOODBERICHT. en Schrijnwerkers, "UlP lOLOWIE "
BRAAKPLOEG.

zeLLEN OF'

OVERLEDEN op Il JDli. mijn geliefde
cehtgenoot AlIR.l.O,u1 P!UER hue

L'E Vu.i.tsns, in den ouderdom van 65 jaren
eu S mann.leu, na een smartelijk lijden vau
:.! maandeu.

Hiermede weusch ik mijn hartelijken
dank t.e betuigen aan de f&milie en vrienden
die hem zoo tronw 'hebbea bijgeataan ge.
durende zijn lijden.

A. D. PE VILLIERS,
Geb. WeL".

Goudini,
1 Juli, 18~ti.

DINSDAG, 7 DEZER,
Publiek worden verkocht te KLAP-
MrTSSTATIE; zij zijn opgebracht
door den ondergeteekende

P. N. LATIGAN.

Frue, Neethling & Co" Af.s~ger8.
Paarl, 1 Juli, 1896.

._--- -- -.- --
I

Let op het Afh'{''': HERRK WHITE, HO e Ht, Langstraar. Kaapstad.
Kuilsriv ier. 3 Juli. 1896,

Gouvernem
en Wijn

UTH & ZOON, GC~~I~~i.L;d

.,.,.,.."",,..,,-a,,,''i:o EN ORGELDEPOT,
STRAAT..ocrr .... kl .._ waar4 e.

(losl_nde en Hor11"o!.:ale Gra.nflp,i:UlO·S.
I<. Co .. Dresden : I£. 1\ "Al'""-, I'lutlCBrt;

Am.orikJ""lI'ochc Orgels Joor de Cbicago

DOODBERICHT.

H~DEN overleed te Rnsr.pleats, onze
geliefde moeder, A!'!NACURI~l'IJI.I.

BA-SOS, geb. BA~I'<)l>I,in den ouderdom van
8~ jaren ell. 6 maanden; diep bst.reurd.

Namens de gezamenlijke kinderen,
C. r. BASSON.

Malmesbury, Rustplaats,
28 Jnui, 1896. Laat-te .OC<'-~. 2 volle stellenlr-riren. 7 werkeude ""!'i,,ter. en groot..

orgelr',vc)1er,en andere even goe.lk''''ll. Alk Hoog. Graad
MUl'i,"dnRtnlml'lIt..~n. Bi, Laar ste ntcowiR'herten 'Van
AutHh,trpen. H.(.. lueed enz., MA.kt~r8in voorraad j!ehouden.
Alle en volle b'l:illu:,trecrde' . (·Htf\.l()~rl1SAen en llrij,.lijdtesl
erati~. All -, .., ,~'" van buit prompt en nauwkeurig ut tg't!voel"fi.

DE

"BLUE BELL."
21 Eerste-klas Ezels, (2 en 3

jaar oud.) DE volgende jn zal begin-
nen op L1J,Ll"~U"", 28 Juli, 1896.

De Btudiecursus vat Landbouw,
Veeboerderij, Zuivelbereiding,
Wijnbouw, W Vruchten-
cultuur, V e, Schei-
kunde, P Boekhouden,
Rekenkunde, h, Hollandach
en Timmeren.

Eenige van £20 per jaar
worden gegeven aan zonen van
ouders, die niet tn goede omstan-
digheden verkeeren.

Om Prospektussen doe aanzoek
bij den heer F. B~EltsCH,Principaal
der School. I De "Blue Omkeerbal'e Zelf-

Op .aandag, 6 Juli, aanst.,
ZULLEN opgemeld.. Ezel:; pu-

bliek worden verkocht te
KLAPMUTSSTA TIE. De Ezels
zijn getrokken uit de beste "t~te-
rijen en in extra goede conditie.
Zij zijn de aandacht van koopers
waardig.

R. 1. DL PLESSIS.
J. S. MARAIS & Co., Af.slagers.

DOODBERICHT.

OV~RLED}<;N te Klapmnts, op Woens·
J&g, den hten tlezer, onze geliefde

moeder Ass.\ :d.l.tlD.l.LEH NEETHLINv,
weduwe wijlen deo heer ADRl4AS Jxcoous
U.N Vr.R BIJL. in deo ouderdom van 81
ja.ren ; diep betreurd.

A. C, VAN DER BIJL.
Klapmuts, :.l Juli, 1896.

8 U RGSTRA A T, ~ A A PST A D.
I

80C!I&~~
IIIvoerders ran AllerleI IJzerwerk,

Behoort men altijd eers1te gaan om
KOMButSKACHELS EN! LEDIKANTEN. I

aoEREN MOETEN ZORGEN DAT ZIJ DE PATENTE u OLIVER" PLOEGEN KRIJ8£N

SCHUTBERICHTEN.Onderwljzer Benoodigd
BElEnINGv~N.TREKPAOEN

I~-
DE Onder~~kende geeft hier-

door kennis aan het publiek
dat een iegelijk,! die bevonden zaI
worden van af dátum dezer eenig-
een van de wegen/over zijne plaatsen
"Kleinkloof "<en]" Brandkop," ge-
legen in het distrikt Calvinia, tt"
betrekken met klein of groot vee,
volgens wet verrolgd zal worden,
daar er geene trekpaden over de
gemelde plaatsen] bestaan.

I
~. C. KOTZE.

Brandkop, ;30 Juni, 1806.
I

~AN AANVRAGEN VAN 'T BINNENLAND
Op('\qDT~ ,t.ANOACHT VERLEEND.

WORDt'

A.UWEHOlJDEN in hei schut te

VOOR de Gouvernements school Kamdanie over den veroorloofden
te Witpoort je, nabij Boksburg. tijd, en te worden verkocht op 2,') Juli, 1896

A li ' tui hriften indien met bavorens gelost ;-pp caties, met ge mgsc '1 H.oode 08 linker oor zwaluwstaart,
zullen door den ondergeteekende ] rechter oor halfmaan van voor omtrent 3
worden ontvangen tot 31 Ju~~. jaren oud.
Salaris £180 per jaar met vnJe 2, Ren roode bul rechter our zwaluw.

staart halllD ......u van achter, linkeroor
kamen aan 't schoolgebouw. wlnkelhaa.k van voor omtrent 2 jaren oud.

Een gehuwde persoon zal de 3. Een zwart lap 011 rechteroot zwaluw·
voorkeur hebben. staart halfmaan van achter, linkeroor

winkelhaak van voor omtrent 2 jaren oud.
4. Een ~wart os rechteroor halfmaan Tan

..oor, linke roor winkelhaak van voor, om-
Boksburg, Z.A.R. trent 3 jaren oDd.. "

.,\, F.en bruin merrie, smal bles, 2 WIt
,"oorvoeten ongemerkt, 5 jaren ond.

6, Een zwart merrie, linkeroor halfmaa.n
VIUl voor omtrent 7 jaran oud,

7. I blaau w merrie ongemerkt omtrent
8 jaren oud.

VOOR. BET KOMENDE SEIZOEN BEVil,EN WE UN ONZ.

TUINSPUIT van de beste kwalit~it.
GRAS SPRENKELAARS, TU~ANKEN, HANG)[A.T~

TEN. i
PICNICMANDJES, bevattende alle hElnoodigdheden voor groote-

kleine gezd:<l:happen. ! '
BERGKNAPZAKKEN (zooals op h,~ 'ft8teland van E~ ia

h' _- t. -,) w: L li zeer nu tt.ig_bevonden ~ordeD voor berp,Jdimm ...
'1(,1"" I (lll~ CARBOLINEUM. die Houtbewarrde vloeistof. Timm...

rnerhout, met deze uitstekende stof ~handeld, zal met lUoeeI an.
oorz..ken van verrotting weerstaan. I

Geiuustreen!« PrijSlijsten PostVflJ Viin de Eenige Agenten

LLOYDS & COM PY.,
40

P. B. J. Stofberg,

en aanzoeken om
a.al! den onder-

eht wordenj

D. H08MA~,
Secrt,taris .

BENOODIGD ,

Da Beroemde Hibebia Dubbelsteek, uit de hand
maakte OndertIeeren, zooals uitgestald door

MORRISON & CO.,
~ehooren door alle Dam~ gezien te worden, dipd,' 1;C'1ri,!"tt> Kleederen
t,~g('nmatigo prijzen willen hebben. ~lk sl!~k h('('(~ .,1" :lII:'.h zt'lf ei-n
\'igenaRrdigen st ijl en v+orkompn. \\ 1'1'krliJke T.,· 11',)11, \ aleneiermvs
un Zwitserscbe geborduutL1c kant. . '.

Hpocia.lewaarde in quderk1t:leren van Flanellett-, en van.:'-";atuu rlijke
Wol t£'gen alle prijzen.

EEN tweede Assigtente voor de
2de Klas Publieke School al-

hier. Doe aanzoek met noodige
getuigschrifteu van bekwaamheid,
enz., bij den ondergeteekende tot
13 Juli aarist. Salaris £60 per

Get, F. J, J. Brand,
Schutmeester, GEV~AAGD.

EEN hoofdorïderwijzer voor de
Bde klas pubheke school te

Kalkbaai, die oo~ zendingwerk zal
moeten doen in! verband met de
Ned. Ger. Kerk.:

Applikanten !moeten lid eener
Proteatantsche ~rk zijn, en grondig
onderwijs kunnen geven in de
Hollandsche e~ Engelsche talen.
Applica.ties moet!en vergezeld gaan
van getuigschrif~en van hekwaam·
heid. i

Salaris £1501 per jaar en vrije
woning. Appliqlltie:'! knIlnen wo~.
deu ingezonden~let later dan VrIJ'
ditg, 10 Juli, bij ~en ondergeteeken-
de, die verdere i informatie, indien
noodig, geven i zal. Werkzaam-
heden te begi.nnrn 1 October.

J. J.l1E VILLIERS,
! Voorzitter.

Vischhoek, :
Kalkbaai.

.Afdeeli"g~l'aad Kantoor,
Calvinia. :30 Juni, 1896. Porcelein, Glas, ,Aardewerk,

annum. AAXGEHOUDEN in het Schut te
Matjesfontein over den veroorloofden

tijd ~n te worden verkocht op 25 Juli, 1896,
indien niet tevoren gelOMt;- .
I Een lichtbruin Merriepaard. met wltte

"ti~peI8 op deu rug, acheeve grijze ~ol
voor den kop, gel'llerkt reobterOOT slip,
halve maan van achter, linkeroor halve
IlllIAn van voor en van achter, bejaard.

2 Ben lichtbruin Merrieveulen, gemerkt
rechterool' halve maan van achteT, groote
witte kol voor den kop, wit 8treepie op de
nellS, omtren. 2 jaren oud.

Get. t·. D, TRONT,
Schntm_ter.

N. BASSON,
Sl'{'retaris. VOOR VOOR0;,,; WEDGWOOD PAKKET NO. 2

-BEVA.T-

Eet I'heeservles. Eetservies, 6 Koffiekoppen
en ~~'hoteitjes, Theepot en "n Stel Bekers, In

het il'eheel 84 Stl.lkken.

Riebeekkasteel,
'27 Juni. lt:l~16. 30s.30s.

-. --- -_._----------
Rh ijnsch Insti tu ut.

EERSTE - KLAS MEISJESSCHOOL,
STELLENBOSCH.

Opgericht in 1860.

STUUR DADELIJK OMi EEN.
.>ok Totletsetten, 6(Jl. Thees"rvtezen 6 11. Eetservh~en 12,6, Kommen 24., Theepotten

6,d" <JtoeDt~sc'F'tels 2/·. Borden 1·6' dozijn. Kot!l.ekannen.

WINKELIERS! Zend om Speciale Prijzen in 't Groot,
LET OP EET ADRES:

UI' 'J'! lo' II THEATE·U GEBOUWEN, KAAPSTAD.
3\JI l}{j '~',;HG~Tt~F

---------

MORRISON & CO
PLEIN TRAAT, KAAPSTAD.

Afdeelingsl'aa.d KaJltoor,
Cah'inia, 3Q Juni, 1S96.

KOLONlAl E STEENHOUVitR'J,ONTBJXDI~G yan -VE1~NOOTSCRAP.DE nieuwe Tennijn Oegint op 16
.Juli. Kostleerlingen worden

nrzocht op den 15dan tenlg te
kom ell. Om bijzonderheden doe
aanzoek bij de hoofdonderwijzeres.

OPGESLOTEN in de Schut te M!ch\l8.
kraal. nabij )Iala~ab. over den ver·

oorloofden tijd till !!&Ur \'crkocltt te worden
indien niet van te foren gelost. op Zater·
dR"', 2,') Juli. 18~6. nm Ic) nur v.m, ;

Y Jonge VogelstruJt;, ongeveer 10 maa.ll·
den oud; .taIU't en vale veêren onge"e~r 2
maanden; witte pennen nog lIl, leeren
baud om het linkerbeen.

H. M, VA....~RE~SBURG,
Schutmee6ter,

~[ichelakrarJ, afd. 8wellend"Dl,
I Juli, 1896,

lJemHI,·j-I."-i •... (. .;".IIJ :)~

rPHl rl11,r·!~,l)t'~,!.", en e~f.
~te{,Tlf>t11n nl,' "T!W!' pn _g1 :1.nlet

tR L \'('Tf'l, , n (II' tf' M'·htpn,

g"r." '-'j T11t-'l c;;tf'f'ut--rl mQ'-'_4f] af
l'-r,: !'~ in !P .. 'nitpn t.' \1R.~t-
Jli"j "f ('1 _l1.Tld,·,·f:' Id'J'kLr)Vt?n
,; de I~ Il(Hl'f~'I,f l1._hrC"'·-f"~i"f·n'te
"'''le". ''';.rOtI. re'irltJke r,-ij~f'n
ell met d"D m!'eFten spoed,

I ,r zere!1 hel..-werk geleverd
volJl""' alle U<f'keningen Op-
"~brift.en llem1l.8ktop de heRte'~~~~1~~~~~~I~Wi....ilzt'. injlf'-le!lrimet lood. Por·ia celeinen IcraulMln ~en de

il=~«l la.agstol prijzen.

Plannen IIn prijzen worden
frr.noo op .. nHei psod.n.

TTENNISG ENING geschiedt hiermede dat de vennootschap, hier,O<?r
j_~ bestaande tusschen PIERCERu~ ell ERNESTRoOD onder den stijl
of firma van" RY-AN, ROOD en Co", heden ontbonden is met weder·
zijdsche toest.emming. De bezigheid te ~almeBbury zal gedrc\'en wor·
den door ER'IFlSTROOD en W II.LI.UIPEARq PJ.<:l\BERTBy,.Junior, oudel' (l~n
stijl of firma van "ROOD, PENBERTH¥ en COMP .AGNIE."

Alle schulden aan de firma RYAN ROOD en Co., zijn overgeno-
men door gezegden PIEHC~:RrAN die ook ialle lasten gezegder tirma zal
voldoen. '

Hekenillgen kunnen betaald worden aan gezegden PIERCE RYA~'
persoonlijk, te Kaapst3:d, of aan ~D, P~NBERTHy en Co., te Malmesbury
'lie volmacht hebben dIe voor hem 10 te vprderen.

(}ooateerd kl Malmesbury dezen 30liten dag van Juni, 1890.
Getuigen:

, Hoek V&Il Str&D.d en L&n.gatr&&t,
A.APSTAD,

TtLEGRAPfttSCtl ABM': CAI KAAPSTAD.

DOODBERICHT.

G. W. KOTZE,
:WOHL. OROESER.

P. RY.AN, i

E. ROOD,
W. 1;». PEN13ERTRY. Jr.

ZACHT nntBlapén in hareo Heiland op
dell '2:,"t.-n Jezer, na !"ell lauglll'lg

"-jdeo. dal zij m"t geduld beeft ge.drangeo,
mijne tcedt!'l;I'eilufdt' echtl(,'nnot.(' EUl.\IlHB
,J, 'IiAS~_' 1geb L. &uEX) in den ouderdom.
VlJ,n;3; Jaren, 11 IUILIlndenen 1:1 dagen. mIl
Da1.. tende met twee hulplooZ<' kinderen om
het droeng lot te betreuren, Teven8
wenach i.k mijoen hartelijkeIl dank te. be·
tui@eu Mn dtlll heer PH mej. A, B"nk,
~k Rall <le 7.(10 "~Ie .-nellden ,he hAAr Hl

haar i&ngdung.. "jJllU bet.bt·n bijgt'8tllall,
.. KoóU!liJk is in lie (JugeIl d('~ Rl'er!'n,!l~

dood ZIjDer gunsh!" "oute!! p, ilo
...r. Lj

Oude

OPGESLOTEN in de Schut te Zuur· ,
braak boven den veroorloofde~ tijd, FAURESTRA

en dMr te W.Ord,en verltocht, ,nchen met VIUl 'lI..!., terd ·r J I' 1""II1! "nut.e voren gelOOIt.op I,a ag.~" u I, 0. ~, '

ow 10 11nr ,. IU : ' opname,
F.t!II !lIl1nDetje V(lgelstl'nis, vnlle. ,n...;l't'u, get.eekende

~()ti{,hiklum te plukken. {JndllldehJk merk
op dl' I,nk'·!"f)uut.

J PRETOHIC:;.
SchlltmQl!5tel', l110 Buitenkant·

, lUlapste.d.
Du bedrudJ" ecbtKt""t,,,t('.

J. P Li GRANGE.

B&'M4II'ivi.r, '1.7 JIUSi, 1896.
Zunrbruk, aiJ. Sw.U_dam,
1 Juli. l~,

-;

•

, ',



PlttTOHI \ ~ 11 II -Oe ecl'!lOO \olk. -an I had
een \oonltel te beha.rlde en OlIl Ulhchtlilg 'an
de regeenng te hekomen omtfent het aantal
spoor" eg ongelukken ,lie onlo.ngJ! "add .., plAAt.
gehad en de oorzaken <r \ II Ve heer J nn
Me) er hield "eder een Lmge tbespmak waar
In b I gevl\lIe I opt..,lde \ lil ~et denulleeren
van tremel aan Simmer ~ J >ek en te Barher
ton ook \ eno helden '"Iln bounllg Het
""bunt, lItmlo I I dat de spoorwegmaA\
scbapPIl ha:lr ukken zooveel !Jl 'geilIk tracht
te ,uilen nu de ootelgentng Ijarer Innen door
de regeenng nadert ZIJ \ erni.indert de ul
ga,en zoo zeer dat de \elhglltlld >1U1bet pu
bliek er door m ge\ll&' komt e~ d:>.t .. ol met
geen ander doel dan om de aandeelboude!'!l
rikdom te bezurgen Ik aarzel wet de !\ -der
lan I"elle maat~chappu te he.fchuldlgcn an
grol e IU\latlgheld eu schrle I<ud De onge
,allen kunnen aaUo I lets a~dcl'l! gewettm
.. orden Dezell .wt \all we,! kan men met
laten, )ortduren Het .chllot Ill!) toe dat de
t Id dH.ar I. \ oor den staat omS spoonvegen t~
ontetgenell (Hoor boor en ulcbmg) De
railJeeren eli hot...lIlgell door 0 htl'.8&tnbeld ,.an
be:>.mhten \ ooral III het llIet ~ ,keil naar dp
1<1 ... el worden thans ehr< H8cbl Het r..,.,n;tcl
strekt met slecbt... om IOheht~ .. "" bekomen
maar bepaalt oolr ~~. ue raad Peil beslUIt kan
""Il. m ondel anderen nalatige spoorweghe
IUllI ten te straffen

Ve beer Vun W lik ,.erklaarde elk woord door
den beel Jan Meyer gesprokllU t(; hckmcb

beer A 0 \\ olmaraos '11'4 het .Iecht. tell
deele met de 'onge "prekeN eens De klachte
W1U! een zaak der regoonng

De beer J eppe schonk "IJn volle goedkeu
BASUTO'S nng aan het VOOl'iltel, maar de heer To.en

I wa.o! het geheel e<lns met de~aanmerklllgeo
P * EI IZAliETIl 2 1LI I --( Re te )_"\ er van den hoer "W olmarans I kon g~n

J. d oogenblik IIch vereemgen me het betoog um
scheldr" BMUt< kapitein. en on er(f;apltems trent de onteJgemng Het ,,*>t'lItel Wa.!! ge
Zlln hrr ondor den (eeo ) zoou van Letsca .daan met oen dubbel doel lp om lIlhchtmg
wel geltleed en verbaaad 0\ er al wat zIJ zieu lo te beleomen en 20 om een I1e&Olutlete Iateo
de Ba-,\! Heden morgen "nlgen 'II aan boord '_"""'IVlI.aU die de regeenng last gaf (,( t bet
'an d<llmall.toomboot en t was een velTll.88end uemen van stappen om den 'jPOOrweg te ont-
gezlCh* ,oor heden die ten deele UOOlt te voren elgenen

Iu den loop der ,erdere dll!j:uSl!ICwerd zeer
eeo ..cIliP badden H.all8Cboewd In den nMud scherpe taal gebeztgd door d.m beer Toscn
d<lll bekoebt~n zlJ de exercltle zaal en vooral aangunde den heer I IVed.'\) la.a.r bet leleme
waren r I begeel'g de "apenkamei te zieu hd voor Plet Retief b..t lid ,Jor Barbert n te

keunon gaf dat bil onW'aarbedj)1l steunde en
later dat hn moe!!t opp!l88en Bet ,oot'lltel
werd aangenomen met li) .te",men tegen 3

In den Iweedeo volksraad "'erd het rapport
over de melaatsob~ n voor de ~weede maa.1ge
lezen

DOODBERIOHf

Jd IJ r nl

Jl' I -( Ik ter -Do f).,tly
d&t de Chartere I eoml'II.fl1Hl erg

om fon lsen en .:lat mou daarom pla.u
millioeu .t(;)t!lIIg to ereeeren dooi de

schuldbrievon on eon vermeerdenng
met een hall millioeu ultgege' en

yrRllNlCtD MET

ONS LAND.
'fAll de

oorponatio~ ltd
I!pOOl'WtlfllD die door

l!qin pDAkkellilr te be-
.'.reJi valt, "bidt DUIn lIJ: (!(ID coupon In
die den bezitter IIljvan recht geeft op £1 per

..oor 10 weba. lOO hU door een trelD
bu,ten 1Ita4t INIItold lfOI'Ilt Inn werk
of II&n do RafUftbeswodon or .£ lOO

de benttel' weprta een spoorwegon
lUimt to o''tljjden binnen een mMlld

I)'" &OOdiwlg onltOl~ Het boekje da.t notJOIl
gedl'Ukt ~ met PJaatj.on u,cherwutlCtlwel voor
nen Ill. III lun 3d WIlllI-d
De oxt» RW"1.l!JlIHmr.y.~ I IS( heeft Woenll

.Iagmlddl\g nob bozl,q gohoudon met
oen I\uk van mille H_ly .. ver een llIeuw
leervnk III kllldorgarton en eon , an
deon hoor Reekoll'1u over ouderwjjs ill sen
dingscholen dat hll wilde beperken tot leeeu
IWhrl1vun eli rekellen mllar J11\I\rm wer gron
dig e I lOO dat men teu deele zoo ver alM deu
vIjfden ltand 141'(1 kWILU! Hot IJl >erkeerd om
alft ktnderen nRAr t hove maantJu te grlJf"'lI
m~ anders wat sou t enn. ~elf()n zllll
ale men hot lellt!rl I I (II ver-lere go
kleurden \, "I den B ,I cl en .tl I telliko
boeken leerde lesen IllIJlT ti lt cl oen mnrnor
WAS OIO milten bun te I) t I ou lo De lezer
Itoll \ oor da~ ~eklourdu Ju Ir' I eh .h C In
no >~tlld filet vl,r Z I tw ialf l ireu oud wIlreIt
diuustwerk sonden lIIO.,!?1l loe I maar dit wert!
III t 6611 HIJ grooje DlCO Ierheid \ orwol'p(;)o
Klewer waM die tot .erwerylllg \1111 het VOOI
atol om het ondorwlJs op die scholen op te
sehr e en op grond oat de goklclltde kinde-
ren 1001 dell voorsteller oen mjjnheer ,\ ilkin
lion h vu ulen wa.ren knapper to ZIJli dan dil
blanke I 0:1 paar tempelier« h putatres kw I
uren (m te \ I"!len of 111011 II ,tlghllld uiet mil
opnemen Il I I 1" schoolv l~kcll '"rwezell
naru "Olllltt' • r\vo l(l. grv< to receptie do lr
de KlIIlps he onder .. lIzurK •• I die \ an h II
ten III de \ r ImetlOClatl.l1Inal WMr ooie nnde
re I h ,rl orbeeld Je le lo uale soorct.:,n8 en
do HU[ erintendeut mn onder WilS, teg nwoordig
wrY'tln Douderdag hield UlOU zich, oorname
li,k b Zlg met 0011 dis WISI" 0\ er schoolradon
naar uanloiding vau oen \ oordracht \ all don
heer C ithbet t VII. I Burgersdorp on hot Llook
hierbi] ouder inderen dat men 'Til 1l1gemcen
voor schooldwa 19 WIUIm:Lllr meende dat deze
bot hgtlt leon "0 ~l(jn mge\ oerd als men de
sohoolraden elk Il\ zIJn dlAtnkt hiertoe be
voegdheld toekende VoortA "flrd or ~eApro
ken over een paar gevallen van ontllag aan
011lerwuzcl'l\ gego, en onder anderen een te
Ath II ~()Ord waar de hoofdonderwjjsor h~t
ollt...la~~11te '1111om % Jn \ erset tegen een plan
om met zlJn school een andere w \ orovUl~."1
en den hoofd, IIdorWI)ZCrI\ldaar hem al. \ 100
prmclpaal toe te 'oogen Des avond. 'ertoolllOg
'Iln,.' ..rgroote IIIsclcten hll kl1llehcht loor eer"
:S Abrolham van WIJnberg

I, sr'" ~ Jl I , ~(Jh,', )-10 het lager
huis w~rd bedell de \1'a&g gesteld of het bt,-drag
der rw¥ilit die tegen de rebollell 10 Rhod_a zou
gehc."d worden naar do beta.'\llemcbt der Oe
charterde zou bel "kend worden SteIlI!!, llIet
o.ntWO~rdde de heel Charuberlnm

Rea II nog lllet8 besh.t 18 acht '''en bet
mogol le dat 8lr Hel cules RobIIl-an Olet naar de
Kaap erug 1.a1 kceren Ziln t"""tand IS Diet
g"\I1.:Ufllk maar hll gallt Dlmdcr 8uel \oonllt
dali I4en aTWo.chtto Cl mOl HeeM da! (ht
g paatt! aan zIJn ouderdom zt!n tCl 19keer zal
vcrhlllileroll

HetJ!".,erhuls hu~ft lIlet groow Illcel d Iheld
een r"f'llltie 1\1\ 19, omen \ a,U'!J1I Olachttglllg
wordt ,crlcen I 0' I drie mllhoen aau den
Ugan~, "poorwcJ te he.teden

De <iholern h..e,."cht t Wl\ ly Halfa 1II....ar tot
dnlne1 nog lIIot ondel nulltaU'en

~AAPKO_LONIE
])e" league en een ongeluk

P I~J ) IIZ\IITJf 2 J LI -(Rett )-
De JB:~I"\ ergadcIlIlg \ a I de pohtleke associatie
werd ~tera\olld m het stadhUIS gehouden Er
was e'l tll.mel,lw OpleOlOst en een be, re<ltgelld
npi>OIjt en gel lel Ik 'el'8lag \lelden ing",1 cod
Eeu "fOl."Lcl w J d IngedIend at de 13,0cllltle
ZICO Z'_'U ""nslultelI b I de ZUId A.frlkaau~che
leaguIl d lt na eomga dl!ICll""le aangenomon

werd ~n con comll werd aang""teld om de be
doehj dor \ orgaderlUg UIt te \ oeren

Met betreklc:ing (.ot bet stoomleetel ongeluk
pw lIDldd 'g "erd h I bet mon.tercu der
mnnnc~ ba 0 l~n dat cen kalf r \ ermISt werd
b" n4erzoek wert! z!Ju IJk ."l\ unden op den
bod~ru1nn de boot

) Jlil (Ru )-Een
Inquesl werd he Ic IlOorgen gel ouden op het
IJk 'io eeo k lifer die gedood wert! III een
,racbtrbUlt tengc' olg" \ a 1 het breken van eeo
touw, raardoor een f.\\ arc stoomleetel \lel el'l
bern ~de De lruLgl"traat vrageode of ket-
tt geil \ oor het aliateu 'an zware geWichten
som. qp dcn proef gesteld werden lereog \ an
een ~tUlgC te hooren dat. ZIJ ,erollden;ield
warcn III Engeland beproefd te zUn \ r de
m!!Ch~mg maar h, Wl"t IIlOt dat ze hIer be
proef werden De magistraat ~erdaagde daarop
bet III oest too emde getmgenlS 10 te "lIlnen
van d"l beambten en een scherp onderzoek lo te
8tellen naar hot systeeu! met betrekking tot
stroppeo lO het algemeen Het onderzoeIe zal
morgeh bervat worden

P [,l)rS~ LINO ovtllod"£l 0l' ZondIlg
deo .!t:tiHtenJllnl Itll huise '""0 b&l'6D

I"'\)edel te Stollenb, .... li onse geliefde
zustci RA »n F.LIH' HU HS ~1!Kt!t1(

JUi' V.\~ ~11 KrltK
nu.nx \ Jl \ ~~ :-ilt<;KlmK

) Jl":))

STAYLEY

SCmUJ'FSTER V AN "DE
NEGERUlTT

ZA rERDAO. 1 JULI, 1896

BKSPROFIlNG8WERKE..'i
Dg eomnussans van openbare welken
h eft ZIJn hili om voorzwnlng te maken
VOOI lv' 1 bouwen lau drie besproeltngs-
\\ rken ingcbracht en ecno tweede
I I.IIH( zonde I opposrue In f}('gmsel ct..
l'lllf I In lie pluIIJk !{<lllt het echter
Ilt r ZJO gumukkelijk on z)o lra men wall

z J P I lannen In cell bepa rldeu VOl In •

1. I R)'nngen de moeilljkhe len IlUU uile
klIIII op De Ihll(;n~1'I u t optic dulde
I j k I t 111All het Ill! t II) nil ~ eeus IR

t I, , go'*lllll( en 1nL het ZIJIl kan lilt
\ tg(~[llltl ,,(hOUlI" rummerkel jk
III ~< hlen !C<b'lel verau It Id zulleu

\\ I 1 Il

r)

INTEEKENAREN
\\

II

COIIIIngille , egt dat Et! nog
omtrent do li innciên

'" II irn de derde lezmg aan \ an lo
wue",~,ullll·bIU met een meerderheid mn

Stanley 18 heter hocwel IJ 111'g
lntcekl IIIr Il (li \ ~ t tllll! dill

( II I UI H I schu] I ~ I ZJil" uden
fiuaa l (In \lldf.lllll..{ verzocht om
lt t t rc k kt II I' ]1(.' n dooi l'ost wissel
tt \ II kt rru 11

A B HOFMEYR
Secrataris

Beecher St. tl8 III over

CRETA
SIlt H ROIH'i HO:S

fn II "rl ~ JJ, 10,"

:.I J I I' - (Jl, '_r)~ Er wordt
II hot oosten in Creta gevochten

dor gr ote mogendheden z[Jn van
dat Jo '!.IU1301III g \ an esen C tristen gou
van ( reta van 0 I",",rdu wordt doo het

\ an Abdull"h Paecba al. rnihtair he
velhebber. daar deze hooger III rang I~

Jh I~ \_ r» geert te kennen dat de
Kel~JII",I""U\ all str Hercules Rohln'" n door 'lin

ongerusthei I , lil onlnngs zeer geledeo
dat het tWllfelacbtl!l III of b, naar de
kunnen terugleoeren

At'rlkaansohe zaken

K\If'1I1
\ j t; • !1iI \IlK

KERK EN SCHOOL.
PREEKBEURTEN
Z()~ DAG 5 Jl LI 18'J

Groote Kork - Il :Morgens (Holla ldscb)
Kotze (avondlll&.'ll) 8&\ md~ (Ellgelsch)
Meyt.lor

Zuepu lt -" Morg 118 ds RooU!e
m:ul)

l'ap"ndorp - • MVi-gcns (rt\ 1 hlL'U,I) en
II al onds (danlezf'jtglog) d. 0" Bee
Halo, e!'!ltmat Kapel - • llorgen. d. 8tcvtlcr

(avond naa.l) SR onds d Roome (dankzeg
gtng)

RoggtlhU\l-ó \"olld. e rw Kn h"(
Nieuwe KOl k Bree8tnat - .Morgens I 10

(a~onima..'ll) en sa\olld. ij 'lO (danlu.clfgtllg)
d8 JC lruter \anMontagu

1\ B -~lUIodel Jksche bldllur Maandagavond
ten 7 UI'C tri de WIPbtzaal

B utemcantstraahaal (Engelsche hensteIl ) -
8Morgens 1) 'lO (, oorstdhng 'an lIIeu",e
hdmiltell) ~n • a\"olld. ij 10 (,,,ondmlU\I) da.
o Bosman

St Stephens -sllor~eu8 930 el "a\onds,
ij (I onJmaal) d~ M C Both,

E'an", Luth Kork 8trandAtro.at - 8MorgenA
10 ure (Holllllld8~h) a\ondmaal e1 .a ouds
(j 30 (E "3'" h) dr Z:lhn Wo~nad"ga\()Ild
7 30 (E 19d,seh ) •

OroonepulIl -Hollandsch Il 4~, Ol E Igel5ch
llio \ lJl (a\oldmMI) n G 10 .a ond. d.
E de n 1 Zo Id~glI~"bool 3 li ru Biduur
Maand '!fol' ond 7 uur

W unberg - • Morgeus I t t Hl Ol
\O<}l" de m1ht:urel 1030 (,'oninaal)
s "ond~ ij:JO d8 A J L HoflJl lT

StlllO .sstad -8111)rgen c, "",ond. (En
gelsch) ds V LO L'l)oc

Ebcnezer Zen hngskcrle Ro e.tmal -. Mor
gens ~ 30 en • avolI(ls ti lO eerw preyer

Vr JC ProtllO!tant~he Kerle Ho It...tmat -
Morgendienst (Hollaoo.ch) to 1O:lO en avond
dienst (Eugelsch) r. 3f) d8 V P Faure

B"",,hrU' mgspnnt.eo 'Ooorde tanstaallde synode
der Nedordu tsch Gereformeerde ZendIlIgkei k
lullen tot 15 Angustns ontvangen worden door
ecrow 0 lf Rellleckc Ceres

hel plaatselIjke hlad
UlO te doen W laf de

te <leugen :en bet
dat m<n lo!burg

Brltstowu lul Jl en dan
laten moet MUir

de 'OlibuTgllI'l! af?
ung numUler ~loop lil

t de ontblndmg \an de
beeren P Ryan en E
III den datum men
Ki! lo -In eon and~re

komelI aanloonen vao
Ve Klerk gezClrd t"

dit moet Z III De Kok
die lil bet schip ~rrl"I

Tilllor gedeporteerd
m den Indlscben

urt \ an Cbllla zoo als
idcll1lltii,iR'.:n~K>~:zich 'el beeldt --en ...,,1

I I l!l8abon waren 00
vond uw I 'Voens
een koffiijkraam
vervoerd werd

en duo In 'Til
ter stedo Uit te

D. J Mum,) W zoon hulpprediker le Wor
008ter 18te ParU" 0' !;; beroepen

Te Burgersdorp IS b, de 1\ed Gerof ge
meente beroepen dr ~ 'V Louw van Pblhp.
town

Het hl ,kt Uit een telegram van d. Stt;Ulhelm op
deo .!ti.ten deler ol1t>angen dat hll eene pogtng
heeft ged:mn 0111van Gazaland nlUlr Rahsbury te
g'~'ln H I was op den .2""ten met veel moolte
te { IItah aangekomen van w;mr h ) verder tele
glafeert \ reescllJko moord en plundering op
den weg naar Sal18bul'y De coae), loopt
tbans met Het gouvernement zal m, bmuen
14 daireo v('rdur tmnsportoeren naar Salisbury
l mta!, IS lil laager Eerw Groene'il aid te Bula
wayo heeft aan de koorts geledell De bewo-
nc,." \ 1lI1lnyatl Z I" W Sah.bury Eerw Lie
benberg arMldt aldaar Meld aao m Ine echtge
noote dat Ik pel'1loonli,k velh~ eq welgemoed
hen Ik vorzoek de .oorbldding van de ge
meenten onzer leerk en 'lUl al Go(lJ! kloderen
De toekomst I" dUllter Als Ik te 8:\118bury
ItrTl\ eer hoop Ik weer te telegmfeeren Ker/,;
lj le IEEN BURGEMEESTER

GI \.1 \l(!I;;HB 2 Jll r -(!lP., I~r )-D8 heer
Henrv 'Vood IS tot burgemeester 'a I Grabams
.ta 1 g<lkozen op een "e1glIderillg \ an den sta<L.
raad

De lessell aao de landbou wschool te Stellen
bo~ h wordeo ber\at op ..!8 Juh, a~ Er IlJn
eelllo6 heurzen vali .c:.!O per laar ~oor hulpbe
hoevende longens BiJzonderheden omtrent de
oplc dmg k III men op Mil' ''age kilIgen hU den
heur f Blersch hoofd der IIlncbttll(

(,eVl'll&gd -AAA18tenw \ oor de Ebonha Ier
school (.oudltll lI&b" 'Vorooster salarl8 .£60
en lIlullelegeldeu Boofdonderwllzer \ oor do
derde kiM publieke !lebool te Ka.Jkbaal .alaris
.clflO on vrlle wOllwg

EEN PROCES
KI~nERLE\ 3 Ju I - (R lf ) - De heer

JQI! A( Hill ,an de firma HIli en Pad Ion zal
bmnen kort de regeenllg dng\ aarden III het
hooge hof wegen. ixlweerd oBwetttg lo beslRg
houdeli \"Itn )'IIlllTdeo en honden aan den 0\ er
kant 'an Vllllin ,erEen lekker soopJe-maar?

[Do JR M]
NATAL

an pro

'17 Jum lil '0
Ik "!LI! hedon norgen w :Mafekmg tolf om

be1.lgl ~den te ,emchten Het durp '11'38 dood
Rtll IlIaar enkele pohtlem.'lnnen W:lTsn daar cn
alhoewel Ik aldaar heb Vllnlomell en ge\T3Ilgd
• I "'1lren Rllon d odstll omtrent do troepen

Wat de rnnderp8!!t betreft het t. III bet
?llafeklngoche dlOtnkt dood.tll geen beeRten
gaan or dood on d" gedacbte II.ldaal 18 dat de
",nderpe.t spoedig aall bet afnemen. 10 zal

Er ~lIn ecne mfllJlgte muilen en donkey~ en
eene heele hoop n'achton te Ma.flllelllg alleo
be3temd \OOr Jnlius Weil te Palla. Palapye en
Bn lawa, 0 docb Z I kunnen geen transport
Ier!J,en

'\ erd er hob ik geen meUW8mee te deelen
Hier bebben 'II te lIiafekmg geprobeerd \0 •

te maleen dat ik lemMd Wall III den geheimen
dlen.t van onze TranR' aalache regeenng die te
Mafeking kwam om lilt te vmden wat aldaar
gedaao WllJ! BIJ bet DiJl:On botel heeft 86n
.pnl TOOIJe& mu een drankje gege'en dat
gebrouwd WBil 10 een kelkje van onze rechte
bolandJwbe dop en dit heeft mv naar gemaakt
Docb zu hehbeo Olet.. UIt mu geJtregen enkel en
alleen wl~",'m' lie had Olots te zeggen en Ik
hennner mu altOOII het oude spreekwoord
~[lIld .r0nr owu busllle&a Bnd pay \ Our own

debt., en ZIJ zullen nooit lets mt mune mond
kriJgen

LoSOE1i heeft, met de vool'llteden mode nn
6177 913 lII'11'onenr Dat IJl de U1tkomat der
)onpto Tolbtelling 111 Maart I I Die volkatel
ling omvatte echter alleen de binnenstad Het
CiJfer ~1UI de vool'8teden-l 7D6 421_ dat van
de Iaa~ volbteUing 10 1891 De beTo1kiD&
III de Engel8che hoofdatad II III de laataie Jaren
JDincler eoepnolllell; dali mea, voJpaa benb-W-'.o:..t. jOIIPM ~ PPODd,

~ J (LI -( R~U(u)-- De

KADETTEN
> 1 II - (R, <' )-

BezlBheldoplekkcn warcn heden IlllOilddag
geslo~ ter ecre \ UI de lLlgolIIC6nc lcadetten
parade voor m.pectlc door den gou\crneur De
paradej die zeer g)O I .fllel .. el d hor het pu
bhek djt-uk bilge .. 0 d

So14aatje spelen op alle soholen'

\ Jo Tu

Ot,; ItJ.o:r ft ~ HllEI"I::R he ft k III I •

I\[ hJ p lell Illell
'lil afwl'z ghPI I 'or .lt"Il lllt'r

HHOPI ... zal 'I \j:CUI HN IS h"kcull lat
)J III"mt nt_II I "It

pla.al~ I~ geJut ende
11:11 lu I zIJn 7.etel H' hE'R!

f Illpn Ipze tue8t mmlilg [lan tit n
HH I 17, zt! ,,\ell "IllpIl \\IJ

th I I~ ~ l I"lle llltsllI'ekt'n doch Cl

Z Jil t" .. I HI!en" \arop "IJ ue aandacht
venr\ehpll! Il( l'al .. n
(1) -Hl t 11Ippurt ,au het 8t'lett comIte

dat holt ;.dlalldeltJk en vemulerltJk kom
plot unut rmeht heeft 18 uog Ulet voor
lipt hUlS De heer RHODES ,.,-as de pre-
rnH I der Kolome en bekleedde all! wo
tlamg eene verantwoordelijke positie
Gaarntl hadden \v IJ geZIen dat deze ~
ultgellteld \v as totdat m¥ het rapport
voor ZIch had Het land en de parle-
IDlIutlleden zullen dail beter in Ita&i njn
ODl teil .. lOBde op1D1. uit tt bNqg.

Donderdllgmorqen zun
de hurgelllC6ater

IKh3ptitatie n<llir Pre!<>rm.
eeOlg opzlcb t
besloot hem

reulko!,tell te betalen

Pn:l1f:ll\aIO ZBt R 2 Ju, --(ReUI .. )-Op
een fl~tertalllllleut glOterlI' ond Bali kadetten
gillf6vell ZOIde prcmler dat er IIU 1-00 nalllen
op d~adett..,nI18t 'WlU'OIl 00 dat dc regeenng
TlLnp n WIIII de mtlit:ure opleldillg "en deel \ Itn
den us op alle publielee ""bolen te maken

REPUBLIEK.
VERVALSCHING

DY); \.MIET

TROEBELEN In RHODESIA
PRETOlIlA, 2 Juw - (

Lourenqo :MarqllCt!. Dollderdag
Lwabon heeft eeu ondeneescb itelielll'lml
den gollv~eur ,elOBden dat bU
!IOhetroepen t.eratoDd naar
De lofantene gNlt nu 1ICb0Qp
ErrIIlWl18 bee~ drie dagon
,"toeten

Bil \\\A\

[lv .., r ( I ti" n • 1
VERGADER[~" lE~ lil;SSTE VA~ DE1\

HEER nnouns

BO~{ :-;

avond d lOr zeer vel Il van de
11""\ Irll hJlg " -ond

H t gewndhe"l8Cowlt. heeft
de firm", die zf Iden schede
door t till onnau s keurige
wh .. ky door den an"IJ st "In het

Spoorwegklaohten en
(E\v'\OE\

Purr I' >J, T -{17 t

JlJe)er ltd \OOr He dcl!'erg
sten olksr "ut cell lang'
u' er de heha ideling \:ll

III lAt", bnppjj en R(.ork gc"pro
tigheid en onbeloefdhe I \ An
Ril swldo voor 0011 verz ek
loo ..nen (.( ge,en waarom op
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:Sa le"lll~ eli goedkeunog det notulel legde
de secretan. de rekenlIlg ..-oor, toonende oen
0' ertrekken 1!1 de hUIle u1 .£'11 ~fi Ol 31 JIlfIl
HPti
Betretfend~ de motw \a' ~ell heer ,\ D

Mruherhe met betrekletng tot h~ ""gI-Ul1.c '1111
dcn weg 'Illl "'Iet t nMr I)lif~",funtetr "erd
beel Wilt dl8CU,,"1ege'oerd en eilldellik een 0 r
stel:\f alherhc HIWl<n ungenolllf'n dat een cl III

miSSie aaoge.t~ld "orde om J~)\enge!loelllocn
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releeN som 0(.1 <le hegrootlllg gcplaat...t te lerl
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lilt den hecr 1I\C( bUMLou" en d"l >onoteUcl I ~ m

Dr pte) n trok zlln voon<t~1 1)1zake Jc I I.m I I> In
te :1>looTreesburg terug met ht' r....ht n I ct I nil
later ti eer oor te brengen \\ I

(Toedgekenrd \\ erd het k
spekteur der !,ock"'l en re ICefilUli!l"I

Er wert! be3loten lat
nog een ezel Z)U koopen om
teil te \ en a.n~en

De heer Kilhan d ende de
borgen III \oor de \oltooullg
,oor den RleheekkaateelwelJ
geacht werden
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er 10 geslaagd ...."" den oo,~o.ic"iIllris
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t '()(r 1: beginsel Ic plaa.t><eu
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danken \ oor Z1jO dlCn,,1 In deze
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den ...orden IlBO alle
den mad dat van datum
zlebters en werklieden van
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en last iot betaling word

Bet m.apekteunrapport
pkeurd
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OJt.!preken Ïli onze mqde dae meD ook in
Awotrnli;; .tie hulp YAD der reperinr in ruim •
u ate \'t"DII.gt en yerlrriigt welker aanroePintr bier
-e lande ab eeu z.. lIkhe1d YAD OOZ4111 boe,.n·
.UUld veroordeeld wenit.

:\ u de kontrasteu. die nog nU ..at merkwaar·
'''!<Iu lilD dan de overeeJl.kumll~n .. In ÁIdtra·
I' I*n .. geen naturellen, en een Brit.cbe
.•c,ulkmg die haar oonprollg beeft in be~1Iielae1
\'1IJ1 .tnfkoloni!\n, maar die, lieden meer dan eeD
naive eouw, richgobeel uit VTiiwillia pêmipeer.
:ungerekruteerdheeft,Blereen koJolliaieDbe..-ol·
'<1nl( die onder toezicbt van een bandelamaat-
_,1 t1PPli hier sedert \ twee·en·eeo·baI .. _w

j"HlStigd en op baar eigen ,elepn.heill, ICboon
oor die ma&tlCbapPU gevolsd, landwaartA inge
trokken ill, tot het oude '-tuur doordat der Brit-
..,he regeering yeryangen werd, CDdie ...66r dien
tud ieleerd had de talruke natw-ellenbevolking
..1..baar natuurliJke onderdanen te bellObouwen.
In Austrahp ul ruinaten sin, Nieuw Zéeland er
li!) gtorekeml, ZIet men deels grondeilJenaara
he met bulp van Europeeseh werkvolk of wel
.loor verhurjng van hun land op het stabiel
, ..n halve opbrengst den landbouw, daaronder
lh'll k"ombou w. op groote IICbaal en met groote
"Ill'" eli te ve na brrout.l uItgaven dr!iyen, deels
boeren die op eIgen ielegenheld mallee-grond
mder den ploeg brengen, III door werken, en
.. el IlLl het meêloopt gelloog verdienen om
hun kinderen een behoorljjke opvoeding te
g"ven. maar bitter welOig kaus hebben om
zich OOIt te verruken. eu die dan ook hun
bedrijf wel op de voor hen beste maar waar·
lIJk uiet op weteMCbappellike en in de too-
ltom_t houdbere lJl&Iller oefenen.' Die boeren
.taan trou WeD" in maalAcbappelijke pO,"tI4j vrij
wel geluk met IUllbacht.hedcn: de "lgelUWJ1l
......" groote plaatseu, ""hOOD gelljk,taande met
EngelMche "lI<jurre;' en Hollandsche heeren-
boeren. hebben wet een werkrolk eu Dlet
pacbtere te mak.," die wd onder hen staan
maar seer duur te houden 'un, zoodat de
boeren van bet rapport een gevoel hadden dat
het toch ligter W&ll om met Zwanbooi en diena
mu,liepap klaar te komen. Zwartbooi ecbter
kan w ..1 ab bediende goed beantwoorden. maar
m..t hem, zoo alii tOI dikwt.ila in het ooeten ge-
b..urt. al. pachter. al of niet op het steIMI
van halve .opbrellgllt, te nemen, wekt men de
klach teu van boereD uit de buurt, wier vee
gel",,-u.;d wordt om in plaat.8 van d.. mieliepap
.aD Zwllftbool .teviger koet te vefllCbalfen.

Wilt 18 no d. Koloniale boer? Geen hee-
re"I.",r. althallJ! ,,1. hll Afrikaner i..,-want
.LIt lJ, d~ hoor Oouglau gaarne den" aqulro"
lOll wdl~" op"l ..n. "'Ien .,en anne blanke bUurDWl
.I.ch t. ,,,,,I Jeu b,-.I III de baud nadert, dat
W', ~t U1t)1I UIt '!lU parleru~ntalrc toeepraken,-
""<:Lf ",huon lou""r boer toch een echte an&.
,,~raal, dll! IU bhUlk.m '00 lallg zp zlcb fat·
ooellllik lI.,dralleD '!Jn g.llIken maar m zwarteJl
'!lil "aluurluk dienatvolk zIet. Naar die boe·
I'1lndenkbcelden .taat eD z.amenleving te orde·
nUll. dat II .eer IDOIJelijk•• cboon men wegena
vrculllJen IIlvlotld het nog ruet lOO ver beeft
gebra<,hl. maar dl~ urdeDlng 18 datgene wat
""n c. ht .\fnkaud .taat.8ruan &l"b ten doel
behoort "" .t"llen. on het IJl bekend dat tot
,,"lan.,_ JUI.t zulk een ordemng van een gebo-
1"" i':ng"t,,..hman hIer 10 ZUld·Afrlka vorwacht
w~nJ Il, dt'ze pllriemenL8zILtlllg leid.. een
\ink.l"er 1.. 1 nat d~ onderwuakwe.tle en vool"IIl
.he ,"all IICbouldw!1Ui DIet kon ter hand geno·
llIt'll WONcli ""r d.. arbeld~kwe8tle Ij'ereveld
"'''''. ..II ""U and"r Afnkaner antwoordde dat
llle'" J..n DUOl( I.ot de onderwllllkwIl8tie komeu
£.'u B,,.olen hadden v'm huu standpunt gelIJk;
.1".,111" zag de ""rote llaar hetgeen behoorde Le
'11". en J" twood" naai' h"tge"n voor bet
'lOgtlnl,lik mogcl!lk .ch ... n. Doeh wat I",hoort
t4:l 7.lJll moet Ulugcl!lk gt:!wa.a.kt womon. ~n WIO

het rapport "nu de ha"ftUl Hal"" en "i_r
lIllllwkeuf'll b".tud""rt zal. "H) ..I g\l\lllerlel
uplo""lng 'au het zWllre vfaajflltuk hoe dit Le
l>t:workell. to"h Il1tlid heel wat Vinden dat hew
",,"I.!lhllg \I".ft UlD over wik eeu ol'l" ...mg
'c denk"u. en om Lt! leuren In41"n dat d .. IIllWt,
... happ'-'Iqke ~o".l.alld,," vali ZUld,Afnka van
.1,.. "an Au"tmb. null veel Ill" ..r verschilleu
dJm het prachtige kilInaat van Nlouw ~eeland
en d" po.IUc van d.m Au.traliacb"n koornboer
veroclulhm \'!lU hetgeen men in dit werelddeel
Vindt. WIJ vertrouw,," dan ook dat het rap.
vort weldra In Je Holland8Clle taal ..enchU'
nen zat IIlct die totobchtintl door afbeeldingen
die 111 bet on. than. voorliggende exemplaar
lIeLDlJlt WONt

Afdeel·"'('"in~gs~ra~-a~d~U=ru!!"!·~ondale.

KOORNBOUW....~......
:~

· '\"oor 01111 ligt bet ra_PPOrl over "koorn·
bouw "" hndbouw in het ~emeflll lO Allatralii.
l\ieu".,,;r,,,,,bUld en Van Diemenaland," door de

· h"''''ll- W. DaIM en .1. D. J. Viller. Het
· '''UI onder bet mlllistono Rhodes dat de beide
hp()f8n door de regOlMtng werden aa.ngest.eld
e-rn bet endereook te doen waar di' rapport
I.et resultaat van I.. De kwestie van in...oer·
I e--hten <lp koorn was tudena bun _telling,
t"., als ali oog Itl, een .• brandende" kwati",
wo 'ais de t:ngelacblD&ll seggen sou, en de
R"nstelliu, W811 bet geyolg van de yl'&8i die
er ~e.teld .. erd waarom koomboow bier te
lande oo.cberming noodig bad om in bet I.,.en
te bhjeeu, w,rwiJl men in AU8trali~ koorn in
meuigte urt ..oorde, en bet zoo I~P le-
verde dat het hier te lande, zelfs met de
,_.td!IKe hooge belutlDlf er op die II'lheven
we-r-d. met het koloniale kon woMlllveren Het
)'Llt1 f'el.,.·hlldt! ,tU8 va.n een 001 naar Wim·
l"luw III Europa of vruoht enbouw ul Amerika
(k~lr Il mand van hlt11 een ondersoek ,)P de
p le-k te laten doen Ijl h"t gen.l van "lill l~

dt. ,-nl&!( hoe bier .,.." ,.,-tlke! te laveren dat
'Ill" dat van t'rankr"k of :-'paIlJ'" Duitschland
n' lIoll!iArli" !:"I,!k><t'\at. ","t vruchten betref!
!,pl.!t he t hiisonderheden nu .,ru.·htenboerder!l
-\'11 '·lH:tl" ....J van bereiding voor d8 markt en
vervoer Dat men Iller "ell'llt ,ets maar toch
nh'! !V(I heel veel over lcoornbouw lO AustraJil'
.'lIt! kunnen leeren. dat \\ l~t men vooraf. Vil

IJJ 100 ver hllIJdt'f1 LIJ re.,...ht van spreken die
dt' !:t'lldmg uuar .\ U!\trahé onnoodig achrten
h: w ul '"lI het zeer !{o.·.lk"urd,," dat de re!:",,·
rtng aan den heer ('db..- \ Hor 1.011 rers nur
t ·Ibf"m ..· hulp had v~",,·hltft Intusschen. het
I.hn werd ten uit eoer gel,,¥d. en d~ ftlil'eenng
Id")~ een zaaiboer Uit het w8llten en een Uit
het oosten rut bet wl;jI\ten een VQ,n wien men
""t dat h!] lt1 een voornsam koomd ...tnkt al.
ccn eerste kl"" boer gold. en dat hll volkomen
op de hoogte 1fU van .I~ Ilh"IW",h"d~1I In
den koornbouw waar prngn· ...:w ..·\"I· ho",rcn Uil

loet OOfttell de halldl'll o\t'r III elkaar .loe·
gen toen zij ,~ III Uat uuder ...."tach.. wtlllt.en
aantrotl'.n en UIt het OUlIt..,neen die landbouw
"1' betrekkel!)k !fI'.>ote "",haal In plaaLII van v....·
l~....rdertj droof. .,u door '!In ",,,IgeluktOl P"im·
gCIi In .,.,n d~el V!ln het ,·"lt evenzeer aa.rdap
I"'lkolllf'lc( w,.,. gew.mlt:'11 al. Rhod"" duulllwt·
et! [lotJIlll'tll1 KOu,lkf)Uln" ''''

H"l rappoJrt t,)onL Ot!1l!tdoelM dat. WRar' fl"
h"l,le }Jwr ...[) '''Jok le.aOlt'1I mt~n heil u\.ral
~Il,·.h~l """ ,'Ii hUil all. lllltehtlrtg' .... Ic(af d... l!1
ml.lr wênOl.rhl..n K.1'lltt~JI. "'1\ ,trt.I,·rd'~ll • .Iiir 1.1)

\" IJl ,b, 1)l're1tt",lhgh@IO nllTu~·h'.41t~ !("!lIl1lk
b. },1"t"1! 1It'Dla:.k:r ltt'11 \'JIId! r'r h.· ...1 "'<tt IH

\4"if "\tof kolollJl\le h.lotIrf Jl >{dwd ,d I~ tlt·k
k\ l Ik l11tuW IS B.,tr·t~k:kclilk w,lont I, \ ..,..,11 III

.\ ""r.a111' ,'ed lI"brulkt" '1'1.,,,,, W;i.' Iller ",el
()t1itt'Ii.:f1rt. nm,ar cf hoorwht'" bil manneIl t";U.J
Ir. I 'ak h,,1 d· nkbedd dat hil per oIot "an re
~'_'UII'~ met d.,ugde. ""rw"l du h.·ld" "e~ren III

Au~tr,d1t· d(, rCMult.u,ttHI (.or \'30 1.a~en t'n 0l'
h,,',;,{cn pn," ..t-eJdCII t 1.. lntUl'UtChCll J:l.1umer
d,lt 1"114"t "dt 11It.·UW(' wcrktu1i'6n Nl d~q~e
lukt, ~h·tt\'ft but rapport OTl\-oll~Jlg ..... !'I,·ht,OIl
IIir! J.~)I ,j, !'W,:huJd dl" t~ldt' ht'erltTJ Z 1 \er
'0\ )Lcn "t..turt~ [I.Jo.tI Lf i.lt·. tdlll~t"f1 '-"11 .llt l'll

d ...r en IJlril \\.'t·l h'h \et,1 hel 'I hulp 11H.!f1h-tt:!'
lil YlIFh Uan ln loult.'rt' I)tJ~'hl'l,YIll~cn !ti htlt
K••drukte rapporl .,-,ekt U"'Il .Ioe w.fl,._·cldlf'lj'ell
t~ \ erg".d.

Koornhtluw h' bc'ttlldt.·~·'t·n wa.. hf'l hnof,tdot'1
,,',wrmcdl' de beult: htten.'u wftrf.vaJlrJq'd \Ii IlTOIl,

Cf! meer dali (ln~' f If,lc "Uil het t:l~l'1l1t1k rap
fl4,rt-.::r Z!ln t.:~fl ,W,lItlll a.allhl\uif"ul", b\,- wu,"t}t
gewlJti ""UI h~t'5t'~lJ L\l af'htc("\:'en'-o ~l'n. lil

VI('ton,l eli ZUId \1l ...trnJl'· ~H~UW ZUI'] \Valh"
ell ',JUt-t!II ...Jalid ~ It'll W Zeehl.lld t_H1 ,; "u lhe
rnf"J1~b.J1d III het \ .ik ,ul1:oJo('htltlwd heb-hen
t \V i)..'4 t"'Jl rlt."Cl~ bctll and.·,.... ('ali wat mUil

hltr zIet In "Ictorta LlllkkclJ h"t ~l'Nt ht2n
(LaIIda. hl d~ Z()()Kt.·l1 ..aaIlH.h: 1I1aJle~ ~rol}dt'JI --
. 1IJ1llh~l_' I~ dt' naam niH tJtHi kll!IIlL' ",.)orl

gnml)(Hllll tjl~ t.'r "'liSt UIe grund "'c",l \ n~~r
ip,',rulkt all'" .,hw'htd ,oW'ha~JI,*tHrle, waar lil
tU:i..o;Ch~{} uet kUTlqllt"luiuUl welIg tH~rd.e, maar
t hall. wordt het UI groot.. otukkcn voor z"or
lage prllE"n ''l!rhnurd &all boeren. ,he met '.,r·
Iluft'~ u,tged.u:hte werktUIgen het land vlln
Ooomen LU ('?t>ren en p!. tegen en er dan t.'lTW~
\t'ïllnen,~oll,Jel'" lJ6.:-11prn~Hln~(lf k:unMtbemesting .u
met deu plo",!! op d~ oppervlakte bilIvende.
III\a.r bet .tuk l.\Od. dat bcr,loc~d I' na d"n uog'llt
<"Il P"'1r Jllar al- ",·Iu.peuweadc l",zlgcllde-
" lilt daan"" deugt het be""r .ian ouontgonn"n
ft;'rolld,-~n 'lI~t \'~I !«'TUn per &ert! maar van
1""hJt"e kwahtelt oc)fr.'itund~ dan IUHlt!n? tarwe - --
\\'"t "'ell o."r~. p"r hu.hd IIl""l.:t i. IUI ...~re Up d" verg:ui"nni vau I~ JUlll wan:n tegelI'
wu,.t . m"t ~ IHI,hel. [>t'r ""r,', t ..gen:t. ,;..\ W''''Nlg de hoeren I'aykler. R..Jemeyer. W&Il'
pr !....lwl verk.",bt. ka" ..en I.",r die ult n ""nburg. londagh "" KntzIDger .
in",' .tuk land 7'~1 ocr••• J""" I"'1,,>11 t. lieoIlote" dat de heer Taylder "oorzltter zij·
:<lr: leven r~kk"n, J)••rgellJk llluJ ab de mali"" :\a 1,,%10&eu goedkeuring der notuleu womide
Iall,l. Il .-Illdt mell III het IIr()"t~r riool dar maaudelllll!!che rekenmg voo'lfelegd, wonende
.\ u.tntlt ....h" k"lonwn mIlIlr er ''I'' llronte ""U l1ad"clJg saldo van fil;' 0... ~
.tl •.h" waar d" lj'Tolld, 'h~l beter .. en vt:t:I Van de tenders voor het "erbreeden van
IIw .. r I"l'ct \'a" rl..at.t:n ,,, lu,d .\n.tl"lll... Hoekplaat...!nft .....rd die van B. M. Wehmeyer
t:.'rl " .. .ra.l 1)0Ik: Jrl het me~r ,lf wIJkende vuor.Lj llhl a.clngenomen,
:,\,,,,,,, l •.da,," " •." ,,,Ik,, grond' V.,or He~ll)tOlu H. de .Jag"r iii! te ~alen voor h.t
kt ,ornlll >lI w gt'ht'Zll!{d wf,rJt. 1.Q<C1.. (>1 al~ V~rt 1113ken cU oogrulzen van eeu deel vau den ...
.I,. kÓ'>I"llI"dClI ';i" "eu,," ZUid \Valh. bl! G""T!pda tol.
",",uH d~, kunrobo-t-r h,.,t nA("ht vali dt:'fl ...duw.phoer Op een petItle \~1Ul etgeuaanl van de plw.taell
I"" ,,"",t .,m Cc le 1,.,7.1I("n, ""hoo" ,Ilt r""ht ell(ell. Rood"heuvel. Loopeude Rlner en Schoong.·
hk dl,."" ,,,11(""< Il", """,,,.~I ",,,,(.jL_tWar I' llcbt. den raad ",agende heil te helpt!n deu weg
,b: men '" all ... I".t 1j'T',,,,-t, \(",,1 "oor het ,'an Ro.xI~beuvel naar de drift Vall Ohfantsn·
~roqt"'tf" l\all(.I.~ 1lI()~t \'t.:dnt'l.t'fl ,,'ordt'n lezt~ns- VIer op de plaatM Schoongezicht te repareeren,
w,\ar,ltl(e bt:""hrIlVlll~en l(el/e' en .tI,. "111." k .. >rn werJ bt,sloten op voo",tel V&11 deu beer Wau-
hol...r~n tUl III zt-'ker 0Plh:ht qok twt ;;rt,pt •. pu ntllluurM' um .f15 aan petltionarut.aen te ieveo,
bl'ek ,,'.;r ...dkoUl zull"n "Ill miL. Z!Jeeu geliJk l>edrag aan den weil betltedeo

~1.~lr nu de verg"I!lk,"~ met d" K..apkolnnl{' "" ,u.t het werk door den wegUispekteur Il(>ed.
Ol~ !fI'onden die la de l",reUld" laud"" rllh !1ek"urd worde , het !leid te worden betaald aan
ovg.<ten leveren VIndt wen In dti KolOnie ner den h"er Wanuenbllrg.
Ii~n. 'lf blIlUl nergens De grond ID de Kolollle Petitie gel":&en vau do. bewonen "Iln de
'uur koornbouw gehengd eo '>ok dleu men Vlucht, .-rage.de om gratl8 door dea tol te
"r "oor beZlll'l1l kan.,-want ''-11 raadgeVIng aan molftln lfII&I1 bU het komen en ia&D van de eelle
d. koornl.,,,r.n III h~t rapporl geg"ven lO om plaat.! naar de lUIdere. Besloten bet ver_Ir
,."I"r Van de 'I>rult waar fIlelI l>U bou ....t het toe te staan en dat eea voorwaarde te dien effek·
land te h.:ploegcn t.lall thaI" g8!!Chl.,dt.-18 te illfJe8low,n worde 10 de advertentie van de "er·
,~d""r met het malle,,·land te vergelllk"n. I", huring van tollen.
h"h c dal dit lamt ,,,''uw lO ~Il ru~n het du. BTlef gelesen van den h6er J. 'tan Niekerk,
,"nd ..r illdcre 1"'lOe"t'"K he .. gen kan dan ,he vfliillDde om eell toelage op :aiJn .kODtrakt voor
d... , d.. ""hap"" ,h.· "C al. pr 1I""n k.~,", wordt het begruuen van Langkloofweg. OeJlótweerd.
li' hou"d. h..t OlikrUld .lfvr"ten Wat men Bnef geleien van deo heer C&irllcrotl ten be-
C' blt'1 '" Zu,d \ fnka h•.. ft "" III .\ll.tmli, bOtlYe van den h.eer P. L. Scholt., I811i8nde dat
, ••. t h. ~tl d.lt liP' lang. drn<'llten ..... ore hagel de raad den tol vao Georgida moet wegnemen.
I'ljl.'. dl "'pnltkh.lr~ll fl-T1d"~ r"e~t htw,.~bt er ~lIloten dat de'secrewru BCbruv. aan den beer
IlJlndt T .'r~ [lt 1,-~..nnd l~ K;I'ln ..r tlllUlf III :-,c:'holt& om heID t.-e berIchten dat, naardien d.
r"J,(~II "01, 'r '-<I""c¥~ld "I' L\llk. t .. 1"11 ,L" de ,U.aAi ZUil tO<ltltemmllli kreeg 0111 den tol op te
I..;""nlt"'k-Io'r PluhJ( r,ll h,·w': l'rIH)~(' Jiol.l~rJ flLhhm op ienoomd." plek., de raad d.i. daar
~hllt lJl~1l t-r -Jill'!!!"! l.wl1 h~l h~/_(H lt I'ia.a~ h.Ld "t!n~t.·bt t.e houden en hem tt3 verzoeken \re &81.
" l" hd Ifl YIl t.)r1a Le"r ,ir1Ni!C )!C"Wt.!~t ruaar ~t:11 welk~ grle\ en t'r zun en hem ook ie berich·
" ",' van dr'.>gt •• "hteraan ,h., ken~ LD"n er teil dat J" raad IIch altIJd aan, zune yoorwaar·
Il'''' I "prtdkt rian 00" ~I'" zelf dat het rap. den zal houden en lien lpoedig antwQOrd te
por' l)et "nm'>gelolk acht "m III de Kolonie vrageo .
kl)l)rnl~)UUi t. dnlVtll londer vrott:.'6tJt: t,t,genover ordtr wt'l'd (l&geven .. nil rekeninien uh t.
1.1ndolt dit" luik. \ ,l"rd~d"l1cr vvor bieden hetalcn_

B<Jvmdcrlwdc" H' l'r ,ht en dat Uit het mp. Het rapport van den lllspekteur werd pJ.en
I~)rt ID'" te .. ""I.·" ,b, ,. DIet on. doel. rutMU' en "lD~etlorueo .. Il de aecr"tari. gernacht.iad de
lJ J dt' It'Lllllo( ti lit hd IIn...h,~"\"eel profijt men k:ofltrakt~ur" van IM:"Ctle~ UIt te h8taJeo.
cr lilt tr~kkt'll k.'-II d'H)r ')ver.-"·lIknm""t. zoowel De b~r loodagb •• rlangde 10 btft V'Wd"'YOJc

!il .. KI'IIlr:l""l nf"~ d. bl~r ht4t-'N, h. 'Irl!- tnef04tandcl1 \oll~hf!Cer rapporten van den wegw.pektellr.
,).I L""....n I I. """ I!C"""" kl.,,·nl Iller', lande ~".Iotell daL d.. heer Radeweyer gelIUlllhucd
\'tWlre~1"'Ht dat dt., t~rt_'n ~ md ultzl)fldcnng wuN. eeuljlt: .. boYI!§" III dIeDAt te nemen om
natll!lrl~!k van.t~ ~.lllc(pl""he - WH we'lllg pro· J" Orvutplaat.!bOOlfte te r8parMNIl.
gres~I"'f. 1-(lO lUI, 7.00 Itn\\'t't,,!\.! 1.<111eli teil Du ~.cret.ana bencht dat de kODtra.ktes 'Yoor
lwoc"h· dat lil'" .dlel! .1".·1,· ll,""'C d" rel(""rll!1( ,,·pl.,ratl~ van weien op:i1 J.h 18\1ti eihói&en.
kllkell en "lil .I.. ~ alle. 't'rw"cht.,n. 1'1\ pla .•t- \ uurlS,,.teld door den beer Rade~ ge-
Y1\1l tt'lte de handt>t1 Uit d~, mouw te 8t4jk~n ""coudt'erll uoor deo heer \\'annenbarJ :'"dat
~t;l,ar IqU d~ \u ..lralj:-.. h... k'H)rT1I)f~r"ll lOO .'. [I man 10 dlUtMt if6llomen worde 900r iedere
\ t'>t.llpr0l!Tel'4",W\'t'-r \jil kll,LI,p~r d.Ln Ut' K,LiI.()!Y:.'h",' i~1 tle \ all den weg ~n een JllaaIldelijkacb
Lu, l.1I! l! ,killg nl\" .,! nrhtell Iwt Z,., ""lan. 'an ;::S It"'" eli dllt deze onder beetuur
trI ,lat li; 1.1)",w,lt twt h.-de J<iar lUl11 t werk \ all Jell tlhlpektuur"taan UlJ' de gebeele III&&I1d
l'I", an 7.11 l,pzU(t-'n t· II d'_·t.·Je andure wl'rk \uurtliurtmd werkeu1 UltgOZOftderd '8 Zoudap,
tUI~en!:"n nm" hUIt·n..: lll.Lar III dt'n r,-,~eJ-WH.!lt "11 dl:lt krUlwageU1i{. pikken. er'A __door het wer-
er ,f.'ln 1IItz.1nll,·rmgcn hq\-,",d)ol·t:ld wi\( twt kt'fllje COWJtt' bc~tejd wordetL Aangenomen,
1"'''1('''' '.111 ." II mad1l11.· IH·treft "Ill ,.1'>\. hl Be.ll'''''" alle to!l'1D in dE- Ilfd.,,,liug pubhek
w~t.m ...per "'!tH'1I1 lall~ dl 11 WI'~ t.~ trt._'kkL'n __ t~ d'X_'fI rerhl.l.ND!Jp Vrutiag, ~1 Augustua 18~~6.
l'in d 'lc -lcch" ,J""r'Hn .",d.· .... dILl! UIe men Blll!loten dat de seeretlU"lB twee teuten beste!le
hlL'r Il bnukt urHd,,! mttll hH~r J,nd~n' ~l,·hlli.f hll PlfW en co.
t,·" h··toIl l,,,.1..1 dllll "ok "'el de "'"rklll!: e' Vvor~""t..,ld door d_ beer \Vannenburg. ge-
\' lfl Ili'!1'4Chrt!' ('11 I1lflctr W'e~n na\'olglug Milt)€!\ n se{"ollt.lt~cni door den heer KntZloger. de re,
]t'fl ",.Il'tlt Le~ll'lt m~f1 dan W<lt tit: held ..· geerUl,lo{ te \'er~ken.~ l\{dfltehng Le H>orZltm
Kl'-Oelillaf'-' \ an ht:lu tHutrefa rt.tU~t tlfl rOel'JtvTp \';Lll ",,(JU mud z.aatkoreu. 'Ouder dewlfde '\"001'

k Jm n \ Cr•.nalJlt_·(l. d.lIl J;u·t TUefl rillt dt;!'t:t'lI deze waardeu w George en ),l.oueJbaal ~e gekregen
. " ~ . "'!lJ.,. Jle "pIllle ur u' er had. maar h...t hebh.m, IOndaL de vcrd""'hllfJ ervan overr.,jat,,"
',' le Wl,·r nlemand 'r:\<U lor w!,rCfI rn.UHIt·tl wonJe I'-l1Q het werkende. comlt~ en dat de tM:lCfl"

\ j,: .._! 'u!.!' t \ ,til ~ï ..tt'lI dan lUlctCrt_'1l ,ft, Il~ I r ,lI II!! ~hrllYe lUUl de ptLrIeo:wntsledeu 'Yoor U.o.:lC
11111.-" !l.1'\ ,it' IJlInlolh'r\. It _""H landbnll. reil ( ,ddet:llll'f 0(11 tt: \'l'r~li::t"fI hun lnvfoed htJ d~
,l" 11",111 Lt~ h"t'r 'lt..,.., l'l \ \11 1)1"'f1h~lloCLlII,l"p lt'~~t:'rtng te ,,"conuken tt'n t:wdt het verll.J~k
I h. I .... ,-h.· 1~'\L\.!' r .. ,I. I "I,lnlJ. llliLAktt, dat [I'ege~ra.all t.w k'lliQD
Jl ti.. fecbt.e !U.UI IHlj l.1l DIll p~rlll/l.nent '!!!"~!ioo<~~~~ ... __
hCl<"f,J ""'SIon'111:4 mfldhoow dt"parh>fllt.'Jlr tt' wezen Dt- Kt)~l HA.A.HU.t:LJ~.N, ~oor d"u o't'erled~1l
Ut> }ldlchtlll~t-'fl dh' Ilkll ?L.a1J JauJ~ InrH htlgen ...hah '-an P.,rzlt> nagelaten, hebben, naai
}.t~knllum rie hllip dIe mp!1 pr dnor prnt!'fn~ Ilr, 'Yllls rut:edl~h 10 lt.1I. \oor tit: fo-,.t-
n.ungl'r\ met nh'lI"t' i'\.k.rtUl L.rr.I.,UI \~ll afld('r '1I1)'/fl'l Hr,':~'" ':l~bl'e\l·tl ·lr1j'k@l. een waarde
\'t'ldgt;,."':\.tl \ t'rW('n eli Ic.'[l 'OIHit'r, lat een za.ad- \ &lI ruim JIJ nnlllVt.'lI ponJ. 'Hot \'OOrna&m.ltc
k" 'l)'l'\r <If Wlt~ (LUI ')lJk n \.'f ( 'nI'IlrTentlt:' \-aIl --tuk, a.n dt -..t·hattt:n der krot,n IS Ct'1l bol van

Tt_'Ilt:t"rltl\(~.t\(t' "lll.~t W,l"l III rk1\',\Ju",-hg Ina.~.f'lef guud, lnvel~d metpaarlCll, ter tte

la.Tldboltw~'h'''cl\ \\t'rkh'lI )111"( ,1.1L"t-IIP till ,""t \;UI c~fI dlll\ell-t:'t OIJk de at d grou
1

• 1 h h ". 'u "U troon, waarop
H1 (If hhtd lll ....... ,.[1 \ " ,"dt;',.j ,'r \ 'l'l h,,'(. hrt' ("!Ol lt- t~'I1'" III heli J3iU' pl~ t~ neemt uw re<'ht
\"n \\rrd hu lItt li :lr:"I\I" t '\k~'l, .... "'fIr. kt..Jl. l~ 1.eer kOl"th.;w Het officle ...l K(:
p.\.r,/' \!ql·l.ti~ t-o'I \\ I. ,,,,,I ,,'j' I .. k, 'J!,j'l,lln~ '.\ l.:1-<! ,lit dl. "h:th tt!] .11.' '.l.tl'~"lditld J.r. rt. lit

\"lf \,I"I{~I) ha,J.lt'n t-'ll Iq .. \ I I.,_.f..,k .. ! \ ~U. lUll 1 ...I..../·! I JIII:t t..;telg-e .. tt t'll'" 11 tt..'1 \\,lanr ..:~all I

"'Il!r, ,,",Hell' ~.J! d~tll WJlt \"f,,.,lt IT _.\'I .. tnlJ, : ~~\II,I/:.;~L~I-t./~':::'!dUI\","'r'~ ,ttt'll \\Urdl'fl III lwe~

illet J,!'t'(taan .J'oC,r PI')t~l.t:. \'JI d"", pr ....01I' II' 1- , ..... JI~~t II ,liJk "Iele ~lIudetl
H:1l'errut,t'1 '-"to'" I Wt:tHutL-t l'--t·P ~nf'-ll I':'n \il/elrl\~ ·.t lj \e~tfl ...t(t\~U \,." ~~'lIH1flt t;dd ,\Ilt:ell;Ut,u
• ,or htaJf llX> dUll! "I~ h,.r ~"1.:bt'f!iwht: l'lt t~at 11l:!'I1~ é,md Illflot"t Ir ..al 'O"f ~f"ll w~rde Yau

w:.t.'" J•. \'rudJf \.1l1 p,...tt:lth: lul' ,.II)1..t'lrdt:'1]J t ,lit'" tt',,~ IlKlfen
.r0<:ht ..llboo, ....I,,'l1 l ....oden t,. I, ", ,.\ ... tmhe DIL H"S~K). II !I.l) f. "'_."1:' -rI<OOI' (Wlld
) 1 r pr ru - 'lert \ ","yru}J ""'. ,Id' .

l' !Il t' "'~U "~U r"lr"<'nlllf""t1r~ U""!! beb, ",ne-:-Stiuddt!1 rOOI b .. u .ter"-<te aanbeoolen als
beu untwtkkekL ll", pNmle6telsel VlllJt Jan ,.....". d 0« ,I. n...kocdhe,d ~o &lie andere
oolr bij'IIIJ bU de beide b-..n j WiL voor on. &lIa ~ ete!:: ' bont en 1000000n.T" koop bij
&p!'lli:en er 1"11 oorUel OlV uii. W., "ij wel IIt11DW ~. 9 a!~.:r ~ ....ta-

vel;khlllfil. vertier dat Mam_,~olie reeds
we'Klfe.t:m<len,en dat op den eenten

vernderintr , ..bouden
te bealiMen, Daarom

uw hoede te _jin
V81MV1JclttE overrompeling."

; de bron waar het
l\ooen roneg om

hechten, en dIt doet de
vra&i die het opscbrift
? t·_ge~n"1.in8. Kunnen,

1.200. lJuut()~ naar
men het mer1rt? Alln

LO het cen feit dat de koloni~·
Zuid-Afrika van hetgeen in
zoo.at evenveel te wet""
bet binnenland VllJI China.
rapporten vandaar .toe<b
er uit sien kno hoe er
wordt 0111 in Downing-

a.:emci4><.lerE'Dte bevredigen, dail om
recht te laten komen
lnderdud, aan wat air

tUd plagt te verkondi-
dO~'1Ii11&1,de,n voornitpng "all land

zij, kouden zelf. die
:)Y<lOrIOOeIdnemen die bil gele-

een provincie aan
bem,eb!clbe rijk plegen te
goden dea!aDds vel'11o'

keizerlpke majtllfteit de
zil &lcb gebaaat had·

velrteJWeI~wOOIr-d~lI'er te veraekeren dat
, Dit maakt dat

nit of over Buutoland
~tee<1a moeiljji gaat om

Vo••t.I~)t. t.l verklaren dat bet valech

vau 30 II. vindt men een
dl1\llg der progreuieven om

. III plaats van dr. Leyds &iA
klligen. Dr. Leyds, .egt men,
maar WIUI Willem de zwijger

een FraMChman, Willem
en bebben zij niet allen

dienden en waar nun vream·
verweten werd, groote diensten
Coater heeft ala ltaa1oBprooureur

AInK,lLn~lraillWvoorgangen gehad ; bebben
g~e ..en dan bij? la dr.

10 de Ooat en z!in op-
een mmder gewerwcht

~l&tt_Cn!,tllJriII dan iemand die
bet Ilivellalich t zag

ztin geost en karak·
beew, W'lf\lment 10-

tl;dgenoot aangevoerd. ill
in de woordIjn : .. het

proefnemmg op unbteliJk ge·
alllCbt gekozen, en de om.tao·

eli t.. Kaapetad zoo ver·
den ~egonwoordi,en staat ..
wordt, stemt tot nadenken."

t.eambten kan men zeker qjn
Jo:h""It.cll~ bp"lo~maDle Illet in de

ha.ngend" kwe.tie," zegt
~lI'tlll.m'>ot. "der naturahaatio met

peMlOnen die hebben
veld'tochten tlll¥en Mala·

,'ULIl(J'lIUM. III tot een oplosamg lJeko.
w",""eh ••" der deelhebbers aan die cx·

geeu burgers waren. Eli"
De stukken "un thans

en zwlen ter uitroikillj
aan de vet'I!Chillonde land·

die lIlet kompleet Zijn
onl~bl"ek••n van een nauwkeurige op·

en voornamen. ÁIIo de IlUld·
ragen OUl den datom' "an ge·

bene "en. de vroegere na·
I land van verblilf vóSr de vea·

AfrikaanllCbe R6pllbliek."
... rOOIIlU.~. biJ Rustenburg. vroeger

en la~er door hen aan
thans het middelpunt

... ".h" ......·h.. gemeente iewor·

Zl; meer
LeJds om
I~iding in
TrauMvoallK'b
aan den voet
eu III Londen
ter ge.,ormd
tn8llCbeu, door

lE,
W!'<'DtRIlIH.:lp.

Zl'UR .:N LEVERKWAAL,
EN DOOR CLEMi.NTS TOS IC.
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\1t'.1 Wl-:} II.L;o.; dil [eZCl! \\:11 de lw" 1:"L)f'}1
1~,,\\1.'!'! 'I~ U" lan.! .... \'a .. hJ(_.r nn.l\'[ nlt."MiL.. luli zul,
["Il 1.11 iJ IlUU ';!f.·11 (l!Jdell'lIldl/l~ ....IIII(·J ,!.."l~IIJk('Ont-
....taudl;;heo.\:n '1Inn,'rCIi '1lt.'11 \ort~~ll wHltel hall
1& d, 1itft tilt' mij lil ''1-'11 l.WRkk~ ,c(wJwthcu_l
»)I,wht. I la'lflJh:c rH("(tu!l]nell. Waal'TaU

It)fflaf men nnj Q\"Crlw.a.lde
h04.tn •• 'oId !t. 9"'

hottcl gallDlJ .oo.,eel IJIIAt <tat
Dlij" werk le gaan en de tweede
fe koop <bij alle apotheken l1li

J. ,.... eD eo;. aIPIIIeeDe

" JULI. 1896.._
ur.nmE,'R,-~egen munden gelede1l
lil betuiif.:e ik Ï1!. een brief UIl 11 ....n
da ...,.cI_ lIatwei'kiug 'fan RHEUM ATl
'Ot:TBO il) m'ijn·.... l. Ik ben60 jann oud
en Mb 23jll/ft la1Ig' geW. UIl OHRON·
ISCHE ASTHMA: til BBEU1U. TIn ell
soOht verliehtillg nu .. le b&l'081I1depoeH·
'kundipn, en probeerde allel soader _t t"
riDd.D en h-.d in mijn geval alle geloof i..
men.ohelijke bekWJiAmbeid verloren, tot dat
h: RHEUKATICUBO ~e en iDee.n.e
sijn mijn N4lUraJgia, Bhl11maijek eD pij'D~
in hoofd en aangesicht' verdwenen ell"het;
nieuwe it ver en wijcl vel'llpreid' dat "ou-
mee$ter V.ut Booi amper heellelD&&l gesond
Wal van die wOD_Hjke Mediciju," eD dit
WIUI 'Werkelijk het jenl; elkeen die het
probeerde beveelt het &All.
. De heer J4oo1 TAlf Zm van VlakfODtAtiD

(3 our ftII Steijllliburg), it g&1lesen van
een IIChijnb8&rongeneeslijkgevaJ van Rheu·
'Jlu,tiek en Jicht. Nooit, !lei 'zijn moede-
MtnT. V.uI ZIJl. aan mij, 'Wyer een erger ge.
val van" Koorta Ziekte," soo.l.sij het' DOe-
men. De ente dosis RHEUllATICUBO
deed de lijdende jonge man I."11Itigalapen eD
medecijn 'Werd voOrtdlll'end f.oeaediend,
hoe'Wel de buren en vriendIIl &eiilen dat
zij niet Yerwacbteu. dU hij l.vlll IOD, _,
Mj twee._'ÁitIr, en~igdevan de pa_.
kracbt van de RBBUM.A.TIOURO en
PILLEN.

De oude bett 't'~nDD Wnr, ftII BeddenImfg,
werd genel8ll door .. bottel.

De beer A. CoftllD, Braod ...W. Hiddellmrg. e.c.
vOJlddadelijk _'Iic~. MijD _ IAlf ell lijn
""boonvader. de heer I. Á. 8JUT. nil wooderboom.
B~ndorp, WerdaD 0Gk ....- _ ik ..- nu
.llliten--lk blijf uw UDklilre ..-rieod. I. O. VaD

JONES RHEU'JtATIC'URO.
het gro<>te Zuid.Afribauabe ~idd.1 'OOI'
licM, &henmatiek. BbewnlAllclM lioh" Lm4e
lichtt Heup lieh" AJnlfUl,ohi-pij-; flIlI. en beeft.,.1. (luilell4u ge'f&llml. ..-eel erpr dan bo..-~n
_lilden pn_. II ...nrIj,'bMr ..-&0all.ÁpoUIeo
ken en WiobU.n door phMl Zuid-A.frika:, __
TANDEN! TANDEN!! TANDEN
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LOadeD.

WEGf,N8 d. groete drukte 'fmIOrIUkt dOOf
dell unioop van 100•• 1. ~ken In den

lutoten tijd heeft de heer W 4LIn bij h.t aanvaar·
den .. n bAt '-tuur hei noodlg pcbt lIUl

EnK.·lftud te kabelen om_r werbmalinen. Daar
die ou ngekomen lijn, 100 kan mM 011 nn
k1l111'1 m tig~ tandeo .....,..ien word.n iD den koNt
mo:cclijken tijd.

MijlIOnder wordt ~ MndacM ,,".mp op d. '
geneoo- eo reoepti.-nmen. die gelijk ltMft met
oomruip v.n do t-te iu Londen. Zij ~jn ~
v..lh! vooral8" van .1Ie hedendtuJ~he EDgelacbe eo ,
Amorikaalllobe UI\Vl!ldillgeo, cu ,bot publiek wordt
bo!l... rd Te,zooM een berou t. hrollll"D.

Do kuDStm"thc8 tanden door bet Lon<l.u TlIOd·
he<'lkundig In.tltllut voonien _MIl bij pen &Oden
in de "'ereld "'n (L('hwr,lijnde een nauwkeurit
narnulnel \'&0 natuurlijke laodeD laten .,oor het
huwoll nielA! te ""I1"Ch"" over, eD wurêen ,00 .....1
... n publieke ,preI«,... ·lAnl"lvnleD. daar in het
maken de groot.te rorl( .. arolt I_teed om "';ven
uit.pruk te Verllt'Kflr,". Deze tand"n wo, len
volgen! tie all.rl ... """ ,... "w··!>' be .riwwlen in.d&<J$.
of ..olgon. bet kroon·, ot_f· en brull'·betriDNl.1MI
1....Ute w.mD het .,erw'Jdereu van olUle ID po
broken .tukken geheel oDDood ii( 1'I1JIllkt.

De grootat mogelijke lOrI( .. nrdt Hl J. opent ..
•• lLer ttedragen Tand_ wMden IlOIlder PiJa ui'-
"'Iro"".n met bebulp VaD ati""",f-ozyll-AM _.u.
"'.1..... bekende p"oeIverdooTende miM.1m.

llljlODdere aandACht wordt berteedt ~ W=
'". reu 1'&U de tanden .. o killdr.cn. Goudeo
.or 1\ '011"1111 de ÁmerilrMnlM:h"metbodoe .
Ille 'lOnaultatiel en benkcuin""n mj. ~..n
.·u .IL gel!&J'Uldeerd.

r:.ll)rijfon" ..~ kADmert .,..n IMI Inatitavt ..
,...talllJg di. ,evorderd wordt da 'beJI$ ...
I.~..won..

I

iHA1WL\ST, 3 Voet" Duim wijd en 6 Voet 9 Duim
I 4R Duim bij 14 Duim. aa a••

met SpiegelgllUi

LE'l' OP HET ADJ..:
Illster Kamers Gmnteplti.,

KAAPSTAO.

. ,..

'1.1lllijke LeverancierliD belObsem.tGrlllm

~

AI SPOLANDER & CO.,
,GEVEST/GIJ SJ J.I Rl';""

Chronometer., Rorologe- en KIpkma;; pr~.
Jlutval Gohuull'NI Darling.traol,

Rug, Plet Klein Kaatje
.SJ ~....

Gouden en Zilveren Horologe8 111

yoorraacI ~h o11l11'n.

R. MULLER,
7 Grand tlotel Geboulen, Strlndstrut

K.A.AP&TA.D.

TIIt.IIOSUIIICB AURF.II : , I 'fUT KLUDTAHL vOOI'7.i"l1 I'" • (>('1] ~)Ji~gel.glaa 18 duim bij 14 duim of
patente wlell'lJtlS. £2 7••ti RELLUM." KAAPSTA D.

KEN VER.~H RTKU.JKE ROF..sT.
EE\ n:W.,cHRIKLI.IKE HOEb'T.
UN VE~HRIKLUKE HOPm'.

•ti Oommorcl&l Bood, Peokhaa, U lolL
w ... nt. _,-Ill: lw> mlj" .. _ - -

altnruk_. __ Ik lOU u ....... - ....,_
Uw putW .. beb PIMD d_ aIj. -

::"~ja~~~I=~-= ::
ala hl,._ "' ... Goddank 1"10_> St...-...
lDOQlI Baopltaal. kaB nlaIl<Dd _ =
-. "'" ........ "" dat bH mtj __ lilt.
putte. De 111)111. die _ bM! ou - .... ~

Y;~~b!. :"~J."=..-"
I<:E:i DOKTER'S GETUIGENIS.
EEN DOKTER'S GETUIGENIS.
EEN DOKTER'S GETUIGENIS.

..... ~b ",~ Soutb W..., II ... li1:,

...;;'.!~...::.._b1~. :.:.

.......... ..... h_putIIIoo, _ Ill:bill ... IlO 60

laa"" .ch' 1-' T~ III baIPItIIOII •prt.... pTJtlrtljlr., OD bot .......... ..--
PTu.j,] "- lklljddllrwljll .... -1Jra!lIIIlI""
u• .,."~lI.\Iode~...uedie m1l~"".
no..." •• beveel Ik"'" allo -.druk ......... 11. .... n(>, .......b,B_IItI. vI ..... -',-<.,.,._in, lijdt .... .,.....w. __ Ilo ....

A. {lA~lI1gL. ~.II" L K C.P. .., L.JL ........,..
L.IL(· SO OIl !..II.

GF.Rm;I1~ KEATINfPS PASTILLES.
(i EIHtUIK KEATI~O'S PAS"fILLE8.
tH:HRUJK KEA'rING'S PASTlL1D3.

"Jl&'I' 18 11 J ...... oa!.K1)1lII"' li4da II[U~
aU., P..ftlIoI,a_ ....... ....-. ..,.. -
i::"'t'.la~<IIID"'t 01II>1a' aIj t:r.......a~
~..~'!:'~ -:'01>:':'":,,, _"=,,---ZONDER WEERGA.;

ZONlJER WBBRGA..
ZONDER WBBKG \.
X.MIlfl. I' I'~ lilt ."...:=&1' ................... .'

BoTen,enoemde is aanmerkelijk benedon in prijs dan de inf.ri~ in~e.
voerde artikelen en daar wij slechts hout gebruiken dat goed gedroogd is
in de Kolonie zullen Koopers het voordeel hebben van OIl.l8 waarborgd at
.lrtAkelen de hitte van het klimaat wHen f:itaan.

D.ISAACS&CO
8100 •• KABIIETF .!BRIEK. I U1T8T!LK!D18.

8A RRAC K . BTRA AT LANGJrtARXT-8TRA.A.T

BOO. - STRAAT. \ PLEIN -8TRA.A.rr.
KAAPSTAD ..

DAlnrBETUIGING. I

A,L~=j:'.:iJ;":'..ri:~dï.1GELD OP VERBAND.
mij zoo goedgnnatig bijgeataaD hebben in GBLD Op eente Varband Tan
den onlangs trenrigen brand op mijne V "Ill'
plaa.ts,door hanDe milde bijdragen, VQOl'- Mte "'lgeDdom~ overal in
namelijk de vrienden van de ~eel1teD d. Kolonie kan tegen de 1~1i' .'
Malm.bl1l"1 en Moo~urg te beda.nk", B.eatekoers verkregen word"n awr
~~&Ulka thana bij monde n.n u"; 6. 1l0NTGOMEltY WALKK11,

Jntmv, 8a.D4Irt luk .....
KMNTAa.

WEGGELOOPEN

NAAR ~a.ldanhabaai ruim ecu1 maand geleden van den onder.
geteekende,
1 Zwa.rt (voor lijf) Bantam K()(',
1 Witbonte Koe,
1 Zwart Koe (die op K~"'elJ ging'
1 Zwartbruin Os.

Heere» Schutmeesters en anderen
gelieven kennis te geven indien ~p.

melde Beesten bij ben zijn aanz .
komen. Alle billijke kosten zllll"11
betaald worden .

H. N. ~CHICKERLl~G.
Rocklands.

25 .Iuni 189G.

De loioniale Bnndew IJnma~tsrbfl potj.
(BEPERKT.)

IUIISGEVIIS AAN AANDEElHOUDERS.

HET DIVIDEN'D op
Aandeelen zal uitbetaald

worden te MONT AG U aan
de woning van den heer
FRANS D. DU TOIT, op
Dinsdag en Woensdag 7 en 8
Juli, a.s., en te Robertson aan
het Central Hotel, op Vr!,jdag
en Zaterdag 10 en 11Juli, a.s
Alle Aandeelbrieven moeten
vertoond worden.

Voor de Direktie,

H. P. DU TOIT,
Secretaris.

Worcester, J 8 Juni, 1896.

LANDMETER.

K. N. TEUBES, B.A.
48 Buitengracht St., K.&a.pst&d.

H. J. WASSERFALL,
AANSPREKER, ENZ.

Doodkisten zijn steeds in VOOTr&ad.

Begrafenissen aangenomen.
Doodki!lten, LljkkoeU!en eD RoUWlroe+"'bU

geleverd in den Irortst rnogeh)lren tijd, en
teger. d4' billijlute prijzen.

Kantoor; Bureau Straat.
Woonplaats: 132, Lange Straat, Kaapstftd'

Zuid Afrikaansche
KONINKLIJKE MAILDIENST.

'Oe" CASTLE MAIL" MaatschappiJ.

DE Stoombooten dezer Lijn vertTekken
VIWl Kaapstad naar Londen om den

~oderen Woenlld!lff. te 4. nor n.bJ. naar
Madeir& en Plymouth, te SiDt Hele.a eD
ÁllCenllion II&nleggende op de bepuJde ua·
schentijden.
Jol! ~RANTOLLl CASTLE. Kapt. BROWIl.

.. 17-LJUNOTTAK CAF fLE. Anpl. HAY
\UII. i>--ltU:>LI~ '-A~TI.K Kapt. TRA' ~:"".
" I!J...-HAWAHDKS C.t.~TLb:. KBp' Hl GAY

""I't '_T."STALLO!' C... I'TU:. Kal·l. Drll'C""
.• 1&--~OllHAM C.u;TLK. Kapt H.t.RRllIO.
.. :~O--GR.A..NTl'LLY C.t.~TLE. K:\l't BRO"'~

Ellra Boot&1I ,oor Engela.nd, via Lu PIlmas
I'EMBROKK CAl'lTLK, Kapt. CUAUllA, omtrenl 8

Juli, doot aan t-L He.1e1l&en AlIceIlAlon.
I.I.,MORE CASTLE, Kapt. H.uuul!, omtreo'!~ Juli
';.t.I!TlI CA~TLE. Kapt. RE:"O.t.I.L. omtrenl .i "u~.

doel a.a.n H: Helen.a en A.~"eIU!I1on

WAltWICK CAST1.E. Kapt. W"LLACE. "m'r~nt I?
AUJ..,"U8tlltl.

,RI'SOAL CASTLE. Kal,t WII'DER. "ml~' 2
s<>vtember. doel 8&_' !'" lo. Helena eli .ÁltCf'11~IOll

HARLJ:>;CH CA.l!TLlt. I(,.pl. VIARDEN. lIrn'r~ll' In
&ptemher.

Voor V~ht of Pauage vervoege mea
"ieh bij de Agenten nn de CA.STLE
M:AlLBOOT M.AAT8CH.A.PPIJ, (Beperkt

UNXON LXJN
Ko Ilink 1ijk e M IJ. i1tI iens t.

UJION STOOMBOOTliAT8CWPIJ
(BEPERKT).

DI<; M.a.ilbooten der M&at8cb&ppij ver·
trekken \:o.n K lIJI p..ta.d IJ.IWIJ' Engela.od

via Madeirs., om den Ilnd"ren W oen ..dag te~
4. uur 1:.00 .. B.ls olld ..r !IAnleK!(lmde .

VOOR ENGELAND.
ls-s()nMA~. (T"'l1 ~w). K"pt..J"~1II
t_I"HfAI{. Klipt. MOKT.)".

..ng 1~-)I()OI\. "'''1'1 0R"YI~ .
.!6--"'\ li I l1 ....dl I""('f'f \\) Ka.pt 1.'&'8 W'I!;R,

Scpl ~-M)O;XlcA;\. Knl" 1\.:\" ..1.",.
2:~~()B~IAS (r" li ....c,{'\\) Kapt. ,JI)~Ea,

Oct. 7-TAh I ~,H I\ltl" \1"1<1'"

EXTRA ROOI ~:" VOOR Jl:SlJlélJ.!'O.
Gr~P;lé[,. (Doubbl'le '< lirncf). Kapt. MOLUN.,.

trenl :i .Jult, VIR rf'n~nffe
PRKT.lIUA. Kapt """"TROU. "Oltl'l'llt f\ .Iul,

TeH~rlflt
GAY.LI'II (Ilnuhhe"'''''hrnef). Kal" T,·", 'Ilj',

.).1 Jl\L "la rl·ru.,,'tft.:,
GOl '{ ( I ~,'uhh"k ~ l11U' f) K 'l,t Btu.t.4' LH ~n

I • II' l:i AUJ(l1l'tU_ ... ,.~ 1-':11\ "ft,
TROi,A:'\ Kapt M()l'£LEl 01011' III :: -\

Tenen!e.
GAUL. (Dubde Srlirnel). KAI,t '!\A('IUé (J:,,:

10 :->eplembef. Vl .. Tenenfte

Keu ...an de M.a.atacho.PPIJ·6 mooIe StoOl"
booten zal SOUTHAMPTON verlaten \(
H AMBU &G, kort na de B.8.nkol1lSt
d....e li&ilatoomhoolA!n.

RETOURK .\ART.IF.Sn .....d·;~(; EU:'>
ga.ugbJl.&l' voor Ze. MllAn<1'!\ .,,,,d.·, ,' .
reikt ~n een vermllld('rltll{ "at, IU 1...'...··'
op den Duhbelen P_&~I'TIJ' .

RETuL'RKAAlnJE, nR,n I"\\~:'>
I"n~ *' K l·.-iT ""Idou u,t". f'",,,'
terngrei.IHul ... '. IJl'" ~luann~lJ I '('Il dl L '"
of U,,, Cutlc ~1a.atlll..-Ill'rl"J tit,,,,wb0ute:,

VlJOl Vracht of P_~t' doe m.n
.'-irl d, Kanturen v~n de UUIOJI ~t'''Im:\f'
M.aaUouhapplj, :\c!delleystl'&llt..

Gedruk' III lil~geiJ"Yen door de Iir. ,I."r- 'f
aOIlaPPij Van eie Sandl da VUlien "..... ~ __ a..... 61 1\.,

.... &..-.
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