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Dat verkieslijk
de "Johanna Sto
boven, op den Hoek
en Klapmuts Wegen
t'ierkante roeden.
suffisant gebouw

. -- -- IJ zeren Dak, verd
«: P den 11den, I;)den en 1;)den dezer zu llen eerste en tweede klas keI, W conhuis metU knart]'Jii naar ~iplI"lalld tlit~('gl:)\'l'1l worden aan koopers ,,:o.n ~oe. voorzien en Stokerij,
gaugskaartjes tot den grond -PriJ::! :!" Od-?IJ houders ~'all kaartjes 'oor ruime Zink Huizen.
/lJJe spelen , tege!l navolgende verlaagde prIJzen, nl: "an Kaa~stad en heeft een standhou
\\' oodsrock lIS. nel, ZO\ltrl\·lt~r en Observatoryweg 9d, Mowbray ~t en en daar de stand
IJwt Wijnberg (,d. Plumstead en Dieprivier _!.Id, Retreat 1~,. Muizen- onevertreffelijk is,
lot·rg. St. ,Jalll{j,; ell Kalk baai ~,.. I Id en 'I"(',hh~k en ~I~~nsstad sohoone kans voor
;2, ",d. De?\.' klHlI'IJP;; z u l len \lltgegeYl'Il woroen van af dell. 1._.) n:m. KLAPMU'l'SS
t rvm op Zatt'I'LIIi.~ l'll den 1.:1·) u.rn. tr~1U op )faantlag en Dinsdag van bekend voor
h ,"Ipslad Pil dell 1.:14 n.m, trem nw Simonsstad. . .. en er is reeds

Op dell 1:3dell en 1.')dl'1Idezer zulleu retourhiljctteu tegen den prIJs up" daar te he
va r: dl' ..nk e le reis uitgeW'v(>1l W n-dou naar Kaapstad van Worcester en gedeelte van het
t akhjuen tot t'TI met ~Iaitland, geldig voor teru~keer tot en met den geschikt is.
t'l rq{'ll trein up dell morgen YHU den rlag, na cle uitgifte, . C V

0)1 dell 11 dell zullcn de W'WO[lt' Zaterdag tot Maandag excursie- A. J'
i A •.

kfl:'l't]t·;; Illtg't'ge\'en won en. _ F' N bU . I.. C Af I
SPECIALE TREr~E.\". Op dr-u l l den, lJden on lóden zullen aure, eet ng (lO., sagers.

"j'\'l'laIA pa"im~e]';: Sneltreinell van uo. 2 \Illidden) perron',Kaapstad" Paarl, 26 Juni, 1
\,.,·tr,.kke[J naar 1'1t'II\I'land, :d naar noodig IS tus-c lu-u 1.30 n.m. PU 1.--- ..------- _~'-'_-
, '. I ~ ("Ialt' ::;1It'ltl't:,im'!l zullen ook vali Nieuwland gaan naar .
,.,' n.1ll • I' t . W I' lJ Id' .
KH(1I'~léid nu aflof1(l vali !Jd .;;rel nm den dag. Deze .,ne tn.'IIl\:!11zu en On erw1Jzeres
. lê t bl] t.ll-"e11l'nl;eltog'l'1l :-;tntII)TJ~,;tl~h~\ltlell.. . .

Op dt'll I :ll1011 .. u l·\dl'll zal dt, ,).,) n.m. trem vali Kaapstad naar
..; . ··t (I te \'I't'lIWhIlJ C,)",phOlldell wordeu tot met later dan 5,30, lrnOI! ....~ a ---. (.;"1 ••

, m, tell gene ve van pa"~élgÏl'rS del' Simousst ad lijn.
T. IL Pl:<H'E, '\~('erelld Direkteur-generaal.

l:!;-li 1Il0rgtm,
_\'I,jf jal'en, de hUll!'
:.!:! .Maart, 1t)~lï. A-
h~_ .._-

C 0 M B R I N C K & C O. i Rh~eO:::;'(~8'C~t~1~, UBBEL.\.\R.'1 RwheeJ.. West,
:3 '" 4 STRANDSTRAAT, KAAPSTAD. 4 Juli,1896.

.:

VOOR GOEDE WAARDE

IN JONGENS KLEEDERh"N,
GA. NA.AR Dil

ECOMOMIC OUTFITT1IIB CO.,
l- 'abriceereiuie Kleerenmakes,

KAAPSTAD.

DEEL 67.-~() 6,306.] [E. NKEL E. X.EMPL.4AR]
3 PElvC£.

, ',

WIJN- EN VRUCHTEN BOEREN.
De "COLUMBIA'" Stalen Wijngaard-

ploeg en Cultivator is de Beste. '
EENVOUDIG,

STERK, uit·
stekende kwali-
teit.

(leht't'l n.D Staal.
d~ hand vatten
ingesloten.

De Zijarmen
steken niet bij
den kant van
den Cultivator
u it om de stok-
ken te breken.

STERK

LICHT.
Kan geleverd ~.

woroen met of
zonder hefboom

--
Uitstekend in 't Werk, Laag van Prijs

Wij hebben ook voorhanden een grooten voorraad
Vf\n:- Wijngaardgraven van de beste kwaliteit, Graaf-
vorken, Mestvorken, Schoppen. Pikken en Handvatten;
Bospikken.

WESSELS & COMPAGNIE,
26 Langstraat, Kaapstad,

Eenige Agenten voor de ..OSBORNE" Zelfbinders;
Maaimachines. Garen voor Binders en "ORBIT" Machine·
Olie.

KAAP DE GOEDE HOOP SPAARBANK-VEREENIGING.
GEVESTIGD 1831.

~.ANTOOR :-GROENTEPLEJ:N.
,VROEGER PROTECTEUR GEBOUW!Nl

AANTAL BELEGGERS THA~S
HSERVE, OF BES-CHERMINGSFONDS

5,100.
£78 ..000.

Inll'ggeldl'n wordun OTlt\'ClI1gl'nt.·TJuitlwtlllingen gedaan DAGELIJKS
g.,,j·11T"l'lldeKantooruren e n ook [lP /."I,·,.,zu;!'lrUi1d. .

\'<111 I.EtlJ'E:\l' E af ,'11 hoogl'I'; lnt eres t voor het tegl'nw(;lOrdlg€>
t""l't"titilll kg-on ~ I'Ef{l'E~T per jaar op sommen, niet hoven de
t.:lDu va n l'Iï\·nt.t' l't'I':i"IWII. "ll ,t;:30(j van lllaat;,chl\l~pijell van HeLP.
RI::T()U:\ t'll LI EFDAl)\(;lIE[i) hellah'e op ophooping van Interest.

De Bank is bereid Geld ,oor te schieten op Eerste·Klas Securiteit
tegen Vijf percent per jaar.

Op last vuu bd Bestuur.
~. v. HOfMEYR, Secretaris.

Kaapstad, 6 J'lh, 18%.
-----_._--_._.------ ---' ~ -_ .. - --, ---
Kaapsche Gouvernements Spoorwegen.

Bezoek van het Engelsche voetbaltoom.

-

AARDAPPEIJIOEREN.
----- -- .._---

BOEREN en andere kweekers worden gevraagd. voor
zij hun bestellingen elders doen. er op te letten

dat wij uit. Engeland invoeren d.e volgende eerste klas
Aardappelmoeren om in 't begm van October afge-
leverd te worden.

VROEGE PURITEINEN.
PRACHT van HEBRON.
EARLY ROSE.
PRACHT van HEBRON.

(ROOD).

(WIT).

PRIJZEN ZEER REDELIJK.

Pt'lp1Jf (Jm~tronen et .
2dfmetiJlg. Vorme.J1
uar de F~om.ic Ou~
flut!!« 00, l!nIet8l1 die
J'UI'8Il 16/8,18/8. lU/·
P.llin die JlUIIA. 66/·
66/· 75/·. Bla1lW8uge..
Pakkeu 86/·
Pbet Vrij lA .ne re·

l'iilla.

GE V RA.AG 0,
Eerste AssiSteate, 8alaris aan-
vankelijk .£160 p.a.

'rWeede .Assistente, salariS
£132 p.a,

De Beroemde
maakte "'.u. ...u...

Dubbalsteek, uit de hand
'zcoais uitgestald door

CO.,Vaatwerk,
schap!

te worden, die.l .. kptlri~t~ Kleederen
Elk stnk lwdt n;, ,'1':' : .Ó: ; p-'n
'Werkelijke !f(Jrcll ':l, \ .ue, . :... , ~

MORRI ON&CO
T, KAAPSTAD.

TE ~OOP

leubelmakers en Schrijnwerkers.
HUIS VOOR

De •Johauna ~tokerij!
in .de ~I rkt, FRED. WERDMULLER,

Malmesbury,
(i Juli, 1896.

_~ .._.L • _

un.
OED VERMIST

V EN donkerbruine Muilezd in
CJ goede coAditie, zwaargebon wd,

TATIE. korte manen. Verondersteld iu
~tellenbosch distrikt te zijn. Iu-

pu. formatie omtrent zijn verblijfplek
zal passend beloond worden door

H. H. PLUMBLY,

EEN hoofdonderwijzer voor de
:3dc klas publieke school te

Kalkbaai, die ook zeudinqwerk zal
moeten doen in yerbaud met de
Ned. Gel'. Kerk. :

Applikanten moeten lid eener
Protestantsche keri- zijn, eu grondig
onderwijs kunned geven in de
Hollandscho en jEugelsche talen.
Applicaties moek'~ vergezeld gaan
van getuig..chrifk>1 van bekwaam-
heid. '

Salaris £ I:j(1 1+' Jaar t'Jl VTlJC
woning. AppJicatws kunnen wor-
den ingezonden ni¥ later dan Vrij.
dag, 10 Juli, bij d$ ondergeteeken-
de, die verdere informatie, indien
noodig, geven z1.1. Werkzaam-
heden te beginnen: I October.

J. J. DE' VILLIERS,

Op Donderdag, ~6 Juli, a.a,
Ten 11

.

.i
r

genaamd
, gelegen als

van de Main
groot bijna 8.''> IN het schut alhier op het DOI'p bevindt

.' zich boven den veroorloofden tijd een
een f.,'1oot en, zwart witpeus o-, winkelhaak rechteroor
rop, ondor : en zwaveleteart linkeroor, ennreut t we ..
in eeu Will·' jaren oud. Een roodbont OM; .tilip rechter,

gemakken 001', omtrent vier jaren oud- lndien niet
gelost voor deu 25stell Juli,'1896, zal de,

llL'V~ns twee zelve op dien daturn nit. de'1 schutkraal
Het eigendom alhier verkocht worden ts morgens om 10
nd Putwater, uur.
eene bezigheid
, t deze eene \' oorzitter.Tulbagh.

li Juli. I>.iP'i Viscbhoek,
Kalkhaai.

LEYENSVERZEKERING~
MA AT SC HAP PIJ.

J --

ZUIO-AFRIt<,AANSCHE
ONDERLiNGE

MAATSOHAPPIJ.
JOHANNESBURG TAK,

·No. 19 Green's Buildings,
-------+-._--

Secretaris.
.A.fdeeling$raadskantoor,

Piketberg, ~9 Mei, 1896.
AfdeelingsrlUld Kantoor,

Calvinia

COMlllSSLO~ER STRAAT,
r.le.q'·=.f .u........('08lO05 " Po.tb ... ,\'0 .• ~II'.? MnOl'Cl'pall'tel't van Malmesbury AA ;\,',0r.1·IHO,l'h!) EN illI ht'! "t ntf" te D f-- ~

, JU '" el ...' R.(· t (lI'<,I'( ell '·.l:rnOl'100 ~n E Uwlerg'l'l(.t:kClld.· neemt di"
I t.ijd ('n re w (,,·dell \'''l'k'oeh, or ~... lull, 18.16 iih . I .. d dDE Maatschappij ueomt of.' zich . i"di ..n n iet 1"."·(H'pn, g-el"'1 _ 'TIJ "'IC ZlJllé vrreu ell. en e

Mijn· eu andere Eigendommen Kennisgeving van een electie. I I ~:t'CI \'",,1 ll"nki.. rnerri«. rechter ....01 I leden ID het ulgemeen bekend te
te koopen l'11 te verkoopcn.c=Syndi- I ZW,.IUW~U1;ll·t linkeroor lt"I",;nm3ll vau maken, dat hij zich Kandidaat stelt
ka ten te vormen en Maatschappijen NOMI~ATIE papieren get-et" achtr-r. 3 .lHn'n ond VOUI'h"I-kIt'~ll/'<J al§< AiI11Iteur.
op te richten.-Op rekening van kend door Diet minder dan (Jet w. w .. r VAS DElt ~IE]lWE. ANDDJtlS B. HOFIEVR.
Clienten aandoelen te koopen en te vijf stemgerechtigden zullen aan Schutmeester. run 1
verkoopen.-Leeningen te bezorgen het municipale kantoor te Mal mes- Afdf'flling-"ra.nd Kantoor. '
en Hypotheken ten uitvoer te bury ontvangen worden op Maan- Calviui a i
brengen.-Vendutic . verkoopingee dag, 20 J~i, 189ij tot 4 uur n'D?" T
van roerende en onroerende goede. voor kandidate" als raadsleden Jl1 GEBOORTEBERICIlT. '
l'en tt' huudeu.« 'i'ruusporten, HUlIl" 1 de lJlállli vali de tl'~enwo?r\hg't-', .'" . rIl
cont.ract.cn Ol' rc-enkomstcu en alle die allen .\ftl'edt'll HUI .•ir herkiesbaar O:;\T\ A:O;(Tr.~ van ,it'l! Heer ''''Il 'H·I.,

, .. . I~ I' 1f .. ···h~llE~lI en frrs,·h zoon! JP I

andel'e L.cgale DuculUeIJt.,t.'tl ol' t.1.: ZIJl!, . UOi \'1)UI' tw('l' aUl Ilt'Ul'S TIl THOS .1 ~IEYf.H : I I' E:\ lJl!:f{:-; W()l'd"11 11Iel'biJ ge·
trt,kkl.:n-Boedd~ ell Elf,:f'IHIOltl1lH'1I , f'lual~ vall ti.., 1l\'t'I't'II.A. L. Brod-, , i \Taagd Pil zuiiell aan dit

, ., jl: u I '1" l' I k' HI.TKIE MEYPfa" ,te bt,:;tUl'on.-Hul".geldl'1l t'll H~·kt" llaK eli Li· 1. LIlOIt, (le Ier Il'S- (Ile\) [)e W al I I kalll.()Ol· ont.angf'1l worden t.ot op
ningeu tl' Collecteeren. l,nnr zijn., .Jame8l<"'n. !! Vrijdag, 111.Jlll!. J ~~lti, om twaalf

De nOnPIlatif' zal aan dit kalltoor 1 Juli. l"'~"; 1 I J t \.; . n "I<I JiJ'('
U. J. LOrW, l,Jaat::; hell.ben op Dlllsda!,!, ~l Juli, ~ . uur, voor I<" I ,.)<Jj''''lli';11 k" •.

~ - .-' 'I (mep,r of ml1H '.'1') tW('l'( c' )cl ·stePHell.
Plaatselijko Bestuurder. OIO twaal£ uur. THORLEY'S VOER I Monstl'rs kunnen IIlel' of aan het

--.--.- --,-, ---' --.,-..-- .-----.-.-- ~; H. ROZENZWELG, I VOOR ~ : kantoor "an ,J('ll re.,id"IJ! ingenieur

Raad van het Zuid-A.fri- Burg$leester en Stemopnemer. RUN DY.E ,E '.. i gezien wordt'Jl, hij \.\'1.'.'11 ve~derekaansche College. Muwcipaal ~antoor, : hijzondedlt'dC'1I v' vr·rkrJJgeJI zIJn.
Malmesbpy. 6 Juli, l~ paard Y il, S lan i De prij,; k Wul'f!etl l)<.~paaldvooren, ar,Aens, Cll4pen, de stl't'nen /.()nal" ZIJ op eigendom

M UR RAY S GIF T. AArJJG,ELOOPEN E NZ. van het j,al'.·1]1..· ..tIIIJl· in dl' dok.
--- J l' area ligg"l'll.

fI""'EE )lul'l'ay" Scholierschap. ()P de hwI" van den olldel'gt:'· i ---- ])e 1100'Wt,· (Jf ""1'1)...''-'t'·lId ..'r met
peu, eell Seuiol' en f'en Junior, e, twee Merrie Ezels, II LAC T IF ER I n'>odwendi)! aMI)!'·IJUIIII'II.

wlll:'D uC8chikhnar zijn I~ijb.·t begin 1 Wit,u> . I \'ale. man("t1 e~ ,;taart I _. BetaiiII)! \'Jo!';lf, (lf Ji(4CIIriteit
\'U 11 liet ,'olgt'ude acadpmisehe jaar, van beIdt I gekm pt. De C1geoaar' Voor het grootmaken van Kill, "N'II ; voor rlt'talillg lt; wonJell g(>geven.
21:).Jllli, 1896. kan ze te' 19r.>ekomen mits lwtalen· Zonder I

\'ormen ,'uu aauwek, met alle de !UIe ook "an dl·ze adwl" I FRA..."K ROBB~
b·· d h d k k . Eenl1l8 Agenten, I c··re.ft";ft,JJzon er e en, lUmen YeI' -regen tentte. I oec ..... ...,

worden bij den ondergeteekende. J. S. DE KOeK. .R. WIl SON,. ZOON· Co., il b.et!:~::vaa Talel ..... ;
H.M. FOO~ 1 ~. .~retarit, aT, GEORGE88TRAA KMpItId, 1J~ 1890.

VOO R eene arm
Doombosch,

rivier, ill dit
worden. Salaris
vrij logies. W
worden aanvaard'
di~ mogelijk na I'eg
taal.

A pplicat It'" Illut
getuigschriften van
in de Hollandscl!l'
talen, van lidmaat~('
testantscllo Kel'k
gedrag zuilcn
teekende out
den 12den dl:!zer.

C. F. LEI

school, die te
de Doorn-
zal geopend

per jaar met
heden te HAVENBESTUUR VAN TAFELBAAI.

BAKSTEENEN TE KOOP.
itik.uou en

uekwaanheid
ell Engelsche
l' eenel' Pro·
.~·oe(l zedelijk
deu onderga·
worden tot

TE
'5burv, gro@t
ti" ·volgen~e
l)cgiu!H:>T1~P
!.Ock te dOdD

':~ .,' .:.'



I'l'ELLEN NU TEN TOON BUlf Lil'r8'm DGur~

liet 'Jameson' Slaapkamer
(ONS EIGEN MAAKSEL). ,

IN GOED GEDROOGD SOLIED ESSCHENHOUT,
KOMPLIDIDT.

lAe :1Ss. £9 iSs.
IJi¥M!luOE 8 ART/KELEN ALB HIERONDER:
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..... KJ.BIIITF A.BmK.
_""·BBAOK - STRAAT

EN ..au.-8 TRA AT. PLEIN' - S'l'R..A.AT.

KAAPSTAD.

GELD UP VERBAfJU.

BoYengcm~m(le is n.1nmf'T'k~'I:jkI"':cdr'n in prij~ dan de inferieure in~e-
'f'oerd, artlkcl"ll (''1 (har "IJ 1'll'c!I:~ hout gebruiken dat goed gedroogd is
ÏD de Kolonie wllen f(U'li,,'r.5 h,~t "o<>rJf'(J! hehben Vlm onse w.-rborgd at
de ertikelen de hitte van het klimaat zullen staan.

:I).ISAACS&O()
u . , .

"
"II
....
ol..
"
".. ""

"II
""

"..
"lO
"lO
"I'
"....

..SCHUTBERICHT. / ....
GELD op rente Verblind van

Yn,.,>tcEigendommen overal in
de Kn' lie kan tegen d~ laagste
~lIt~kOt.'1'S ver~gen worden door
G. )IOXTOOllERY WALKER

~U1'6u.r, ~WlJ&.-dBW: Bu1l4illBlt'
KMPiTAO,

j\AXGEHOGDEN in het 8cll'Ilt te
Dmogel;vier OVf;lrden veroorloofden

tijd en te wru-den verkocht op 2li Jali, 1896
indien niet tevoren gelost ;- "

1. Een Vaal donkie merrie ",JD~
reehteroor winkelhaak' van wor, omtnIiDt
I> of 6 jaren oud, recht.erbout"eohM,fplekkesa.

Chlt. W. J. VAJfWIJK,
Scha.....

. A.fdeeImprud Eutoor,
i C.1YiDja.
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(/,. helft koqter
di k btlwOD*de

kosten, tel'Wijl el'
is voor (a) tegen £li~
gevallen moet de J'Ojlllel,rllHJ
schaffen.]

3. Ze gaat dool'
de boeren zijn
maanden te bou weQ,
in geen 6 maanden <

4. De pest is
(a) te Mosita.
nog 2()( I beesten
(b) Rluit deze '_llIlt,n."

5. De
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ze in é-~n of t~'ee

ijl men Iijllj (Il)
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week heoben! ze

Lijn

een plan deze
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kosten, en het

hoe groot de Ibe-
I

cordon lansjl de
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behoedmi~del
I

de zaak zeker !fJOO
een uesluit k~mt.
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llalll.!ltljl'6 stap kan ~l de
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omheinen. Dit
is moeilijk te
Bmette area is,

6, Men behoeft

do heef Le ij.oex
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hij zich sJXledig

Dit Wa8Duist
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liet, zelfs in Ideze
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I Do
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lachen znllen-~ij 't aanschouwen van dit i dBll hooI'
vreemd gezicht. word

.. Wilt ilcheelt el' aan?" vroeg hem een zijne
EH'yaren en belllldigde vrienu, .. Waarom Dit
is nw uitzicht zoo hedru1ët? ol .. Wel, :t.al zi
liel'e niend, wee' gij datl nog uiet dat ik ,"1"'h.oI.1<.,
de zwarte mutR zal moeten opzetten en
VOOl' den I!peakt'[· :r.al moeten "(lI'-

schijnen :-" "Waal'om tIan (" ••.Ta, zit!
je, omdat Ik zoo IUD.glllunn was hij eene
verdeeling Vlln het eomittl." •• Xou toe,
bekommer II nn Jnaar niet meel', daar gij
llOg een jong lid zijt, zal ,la speaker uw
oel'!lte fout wel ronde!' de zwarte ruuts
vergeven, "
Het gezicht 1"1I1.l dou heel' X helde~e

op, doch zijn gt'DlOe<l wali zoo oul8wld
dat hij spoedig naar huis gillg en rn zijn
bed het gebeurd{' tl'dchtte te vel'g'eten.
Wij hopen hij zal door geene akel~
droomen "ennoord wOI'den, ell dat !rijn.
'Vriend met de zwarte mut.i hem met Vl"6de
zal laten,

dat zulks gedlilill
ter erkenning "an

id-Afrika.
verdiend, en men

ka zeker algemeen er
We w61ll1Chen den gon-

L.L.B. f:XAlIIE:>i der Ka&peclte
door de h.h. J. &e v.
A. Hill (Bloemfout.ein),
en C. E. Z. Watel'llleyer

I ....UT van corrootle ,..iod~ It\8n in
VlUl den wotge,.enden raad,

over bet ,·oorat.ol, Van
1'O,.r sLemde, in pJaata van

ÁFRIKASED.-Den b~r J.
eerste op d .. IjJSt dill' ge.
"OOt het finaal L.L.B.

wel1B6ben 11'11Villi harte geluk met
werlckrlflg WA4 gl!w_t

lliII.f der Zwd·.dl'rikanu.
In de TrauH~aa1 aan cim paar
werk.zaam, doch kwam naar de
korthand'llChrll"er {EugeilCh en

t1(J'IIl1I~<l&CIIIJ VILlI het parlement, Hij heef. zich
de L.L.B. examena voodlereid, en

8t udill*- veelal Dit liefhebberij
on'~6l'noln~1-·belrroond met bovellgemeJd

!'i 1'111de Zuid-AfrikaaaJchll on.
.lin nu

ook ..an te voren
worden Toor si! geWeD

de aftredende auditenrep, 4e
A.. B, Hofmeyr, die de _t-
goed gediend hebben, .tek ~

eer.tgeno~jnde niet herkiubaar, De beer A.. B.
nch echter weer laD en het ï.

hIj, na &oolang de rnuttJicbap..
hebben, berkoaen wordt., Met

tuldUJlaat de h_ H.Bands, TIIoD
eo Shore, die \'l'OIjJ8t reeIIa p-
maar steeds zich teruprok,.omda&

1IIl'1I'~,,:.r.eaS. V. eo A. B.Ho_" niet
Nu echter een hUDIIt' .neh
i. die reden T8rohvenea 8JI

~~·lIlg'8rechtigden bet houe doe. OtD
.I1(l1HD~'T tadoen Iltpn.

lieten wjj
bQqgertluis, maar wij

al wat agen, want het
en ongaarne III&kell'wil IIIóIImer·

broeder wieDe gedrq die oude
lioht.,telt, Nn eebter de lj, A,
Ile4lft!gea_a-dat .. in .tiJ-

'TefIHuaelli--.oatik ed. hlMlr ;'ihllot Jf&"
.. "rui'w", een tbee of koSie dat hij

u~.-na-,Wnaea wjj niet an·
de verandenng der tilden wUun.
het 6ers&e of tweede j&al' van OUA

DIU·leEllefil'. toen een 1t'et<op dc!,burgermacbt voor
een lIMIJt&j._ llCIOdig rnaaJrte, en
de led'ln der wetgeTende ~
hun banken zag. De heer Steytlel',

predikant en toen lid rooI' ik
waar, had een kop' koffie weten te
wat! net be:r:igde suiker om te roeren,

_7l1l'Un,llUl van een medelid hem op de
zag 8preker Brand het

hU18 sidderde door de ver·
nnltwoULl'<lWiln" die bjJ betmgde o"er een lid dat

l1e~'nlllI:en van een eenaam parlement ver·
andcl'II dlUl water of wat voor water
gaan in he. hUla te drinken. Maar

zeiden. de tijden vemod',"!D, en_t
een nice fO()lrrob~nng VlUl

op den bal" baalde wen! door
H. de Vi!lioMl met de meeat mo-

IalnI,wctedi,gbe.i1 gadegeelacen,
"'~",r",n, .. AYI't:kLINUSauDlUeld Din&-

TePJradenng, waar het bleek
11&1,[0 van £625 in de bank
inspekt.ew' wven de wegen

toet<e.wd dan \TOeg1!r, maar uit
werd "erklaard dat ae moddu er
diep lag. Doe ale SimOll_tad, Ni de
huur een dozijn bomdieten fn Jut

wegvegeu. Zeleere Terqeterln-
wegen konden, 'l'olgellt den ~_

gemu.kt worden, dMr er op den
I!OOlOr.,et' geen t.rucb wlU'8n om het maten.,,1

FiDlnciëa Med bet seld 'fan dell
Standard Buk ie 1&&en blijTen,

Vóorwurden, bii"oor.
in \"All 6 bI.i voortrek-

AAn het óomité w.mi ver-
V1LIl Farmer Peek tot King',

~~ .... ", VaD goten te voorsie~ en in
breDiU; 't &Oil maar eTent;ea .£2,108
Hoe w~r hoe beier,.i de heer

l1<l'lmew, Aan openbtte wecken aina' oon
!!Chatter Cloete, dat de _tarn

Illler !!Chattel'!! ge~md en
geld uitblst.aaid bad. Voor dtlll

men een uniform koopeo, _ een
O'Reilly <IlD aich _." 9'Jle.writer"
lI!eilChriJTlI1' UA ~ ~en werd in-

ptr'Onj$n Voorta maakte de beer Q"ReIUy
aan'me:r~'i op hetgeen omtrent de 1ICh~·

wae meêpdeeJd, "linde h~er,
een _tal poet.en die .. to nie&

.. TIIItfrOed ...,. SU TOOI'
lIII&l van ..... bid, gen.

De tramweg-bUl.
De regeel'ing heeft de t['am-hIU onder

hare Hpe~iale hescherming genomen, en
het schijnt of 7.0 "001' deze hili een groo-
tere vool'tiefde koestert uan voor haar
eigene hilts. Hedoo zal sir l1ordon voor-
stellen aanfltaande Dinsdagavond aan deze
bill te geven. De tegenstandeI'R der
avondzittin~en zullen al hun invloed tegen
dit vo01'lllel gebruiken, en onder hen
noemen wij in de eel"llle plaats den heer
D, C, de Waal. Hij zal zich zeker gelijk
blijven en tegen het vool'fltel !!temmen.

Toen de hilI laatst in comitil WW3 wel'd
een amendement aangenomen dat de lijn
op de llau we plaatsen aan de eene mjde
van den weg gelegd moet worden. Het
henraar wordt alleen gevoeld wau de
trams el~1' zullen moeten voorbij gaan
en waal' men een dubbele lijn \lal moeren
hebhen. Zou het heste plan nu niet ge-
weest zijn de lijn ïn het midden van den
weg te laten met de bepaling dat een
.. {'".Ming lO niet gemaakt zal worden op
plaatsen waar de weg niet minstens 35
VOAtwijd 18? Al <le moeilijkheden zul-
len uan wegvallen,

Het amendement van deu heel' 8anel',
om de maatschappij de helft. van de kosten
t~ doen hetalen om de fIlraat in orde te
houden werd IIlecht.s door eene kleine
meerderheid verworpen, Daar het een
zoo hillijk voorstel i~ hopen wij dltt de
zaak wedel' opgebl"acht zal wornen en dan
met meer flucce!l.

Zou het niet goed wezen dat een of
andél' lid eeM de vraag deed of leden die
geldelijke helangen in (le bill hllbhen ook
mogen Memmen? Diti!l in het .hooger-
hui8 gedaan gedurende de diSCUSSIe over
de motie "an den heer Van Rhijn met
betrekking tot de geclull'tel-de maat-
schappij,

We meenen opgemerkt tI' heuben ~t
een paar leden hij een divisie het hUIS
inkomen, on afgezien de vraag waaNn'er
gestemd wordt, zich voegen lIan den kan t
van kolonel 8chennbrucker, den voor.
naamsten kampvechtel' der hill, Er
loopen' gemchten dat !!OlDmige led~n
goed getrakt6\'rd worden op champagne-.
Is dit zoo i'

Een onderwijzer en een inspekteur.
la het waar dat een onderwijzer ill eeu

hinnen1andsche dOl-p!lchool ~~weigel-d
heeft zijn !Iehool te jBten il1llpekteeren
door een schoollnspektenr die geen Hol-
landsch verstaat? Het al'gnmt"nt van den
onderwijzer was, dat Hol1a~l<Ch en En-
g"lsch op zijne school gehJke reehten
hebben, en dlUll' de inspekteur nIet onder-
zoeken kan of de kinderen in Hollandsch
"ordering getnaakt hebben, moont hij
dat zijn rapport niet alleen onvolledig
maar ook onrechtvaardig ttlgenover omIe ......
wijzers en kindf'ren zal moeten zij n.
of de bedoelde 8chool reeds geinspek·

teerd is hebben wij nog niet vernome~ ell
wat dr. Muil' van de zaak denkt is ons
ook niet bekend. Is £le ei8eh van flen
onderwij7.er eell ollblllijke? Ongelukkig
hebben wij schoolinspelrt~urs die geen
Hollandsch kennen, maar' kunnen deze
heeren dan niet den tijd make~ deze taal
aan te leeren ? Hoe het ook zij, de fouten
van het verledfne mogen niet herhaald
worden, en we hopen dat de .Afrikaners
in de toekomst waakzaam zullen zijn, en
zich niet ZOO 1DaF 01'8r het bl'ofd zullen WIU'8II
~n alen, . ..Jd.

onze 8'Onvern81lJ' een " peel'." .
De kabelgram men brengen ona het be-

richt dat sir Hercules BobinIon een
.. peer " ~~ is, en air Gordon sprisg
lLetft er "iJ ...TOtfd "Il ~P \'IQ

Z.-A. REPUBI.fEX
De rnlbut_ \"&II 4 IJ., lUl ~ tow-

leo dat btina pen ander blad -de ~
loest&Dden, in .euwil ''all he, beIaOt ~ zaid
A frih er bjj heeft, praaeld volelt, -rt OYer a.
laabie gebeul'teu_D afdaar bet ~ :

".Bet "_&e beaoek f&ll een BritIdt .......
1811 de TlIIlfI'IIIond en de in het ~
meDdeliib.lrijll4l ttaarmee de koning ea diIae
0Dll'l.m, de EttaelJohe olioieNn 0JJtriJtaL
aIlllIlede de tecen~emon.tn\tis -ute"'_
werden uitplokt, verdienen niet oDOpp-
mertt te blti~
"De Gazeta, het orgaan van de leciti~

put[j die tien ZOOD ftlJ D. Miguel 'ou ~
I. ~ en dit! nooit ~ bild&\ ti:
It''-lia la32D. pedro IV teren _ ~
firen koning D. Hipel I .teunde,. publioeenl.
g:·teren onder het ol*lhrift "Do ~tllde
! ni~en" bet ~nde .

~Vat hl het a.otlel"l! dan een vel'8Oh.te.IijkeIu&'.
beid dat bet boofd ftlJ dea 8!:&at &jjne lIIiDiateia
,>it z,jne holhoudlll8' op overdreO'elM! "'Ulle Gl'OOG
n.-itaoje met vleier-j;'n OTorladeti om lidi b.re
\'nlDdllCbap en gunort.en lA.' \'el'Zelt~
I"k de band ImMcInde die Ollt Iooe
..u·ke hard". dapn toebracht. M~ ~.
"i en! IJk t-e WIllen verkondigen dat bij lie bëiw-
oo! t>nde atm08pbeer, in tegenapru.l 1be'&, .•
kL,!de'_ "allelI moge \'e?paU beh.h'. ·cUeer."·
all.ler dal grondregel geldt. "de eer .op'''WJo..
l'en _ga&8, maar bat Ollll 't o ..~ zedd.1III."

"En de EnJZel.cben r,elve mile.. de __
.jln om, ná af de g"oI8tmalen en f__ welke
IllPII hun "l'dl'Ong. eeu treurig eu TeraedersDd
oordeel over de Port Qgf!t>8clle l"eflMlI'iair ire
"..JI~"
' .." a.'lrifJk bet blad hoeft gelijk : de platheid

eo oV<lnll'Ol'tcnIJtlecfdheid 1IlMt'mede de kOlJhw,
~jnJ.! bofbollding en de lDmw.v fan bui~_
lIChe aak611, de oliéeren ,-.tt d~ EtlgellleJie "lOOt
ontTlllgen, !ICh,lntongnJolJfl!tj,k na de gebeQne..
niMen \'aD J 890. -

"M&aI' de Ponugee.ehe potitiek q tbaaa edIier
ookc,~eel oooeJ'}l1lfclliki Mn de belangen der
a~~: ~ buis Bragan9&-Oobu3.-g Gotha
vóelt zich tllet meer aeker np zjjn troont eft,
_bi te eenig(it' tijdeen revolutie Ilit.brel'lll,
.tan Jam "et aUeer. op Engelacbe hnlp rebaell.
nuh>, lIie uatuurlijk duur heia.Jd &al moeUm
woraen door den af.tand nin een of ud_ k0-
lonie.

"Enkele goed ul(eliehte p"btid beweren dan
'lOk d"t de komst der F.ngeiache v~ Diet
alleen een gewoon ,"~ortoon ten doel heeft,
- dat deze dItmaal ID IIIIllW Terbend lItUt
Rlet de beEef,.·ahnlfceller orereenkomai $Uaedo_
ie f'9llpectÏl'veljjke l'egeeringen gesloC8n."

Ook de republikeinsehe Lladen, l'oeri aalQ
'ijdgenoot er bjj, baddon lich zeer over de Aak
uitgelruen. mA3r de regeenng had. ze door mld.
del HUl .Ie oonaoDr gebreideld. ln~ ILl
loonden de P~ngoowcbe repubtiebiaen th&u
nietII uitricbten. ~tihaddeo aUe kaas het te win-
nen als in Spanje de republiek wooer werd uit.
proepen MaM WlUU'lijk, "-oegen wjj hierbil.
Zaid Alrib ml er geen \'oordeel bl; hebben aI.
in E!uropa de republiek en daann~ de ftlBche
Trjjbeidatin der IllBl!l!ll'. het wint.
In Je E,'titJI'.riMl""l' Tu"'. is een ..erbaaI dat

eenige boeren uit MW'ico, een bezoek &au Mafe-
inl{ brengende. 1l.'111 bet sl<1tion kwamen, dat

een bUWler oon o",rtlekten trude zag, met acD
."il gemerkt :1,000 mnxim, on dat dit tot bet
prnatje geleid bad ~:m :!.IJOO IllaXIIWl die naar de
plek wllnm gebracht. Het kan waar en het kan
tcnounco zhn, IDM!' onmogeliJk Il! het niel en
ook niet eenmaal zoo beel dom; stellig Teel
minder dom dan bet 0P"Btten VlUl het be1tende
"olh4le", traktaat als let .. andel'lt d4n fopper(j,
De F.,..Ju' 18 nog niet I!o&knurvan den IpOOr-

weg ,"oor Ermelo, in ;weennl "an de ~Iige
voorwaarden Bal) den conC<l8Ilionaril toege.tIul,
IDIlIlr hoopt tocb bet geld te eien bjjoen~.
Is het waar dat Ermelo de bellte 8~nkolen der
Zuid A frikwml!Chc Repn "hek le,'ert. dan is or,
verbeelden wi, ons. alle k&ll. dat do 'Ijn C&I beta-
len. Te Heidelberg wordt, "o4relUl bet plad-
.el!Jke blad, heel wat gehouwd eo ia toeb elk
huu betet zood"" bet klaar IS.

Emdellik nog het \"olgende UIt de Njjlatroom-
IChe Boc,...",:ru:mJ

I n een vorrel! uithoek '"11.11 de Spelonken
woont er een onde en bedlTMge D&turNlen.
kapitelO genallllld Pa/u ri. dIe, bol.a1ve dat hij
fader ill vau eene groota familie, ook 001 tw"
lUDbltlell.88 zoon. beeft met name Malr:wlU'8lJaen
Tche\alangn.. Beide dellCr pl\rt1ien, met bet OOI
op bet WlW'IICbiinlnk "floed;\{ a1'8ter\-en ,-.., den
nude, zIJn l"'f!'<I<lrignaar het IL:llpltei~. , Ma.
kW'lII'ella, dre rood. agent of besifhei.u_ 'ou
!lJn ouden "Mer gewOOltt is 'J'OIJI' de b.atate tien
,.aar, wordt.-zooaIa het acbunt.-.algemeeb pl.
boofd doot d.m stam beg.erd, doch Tcheb-
Jalll!'1 hoeft w·h de eliensten VIUl een ....elbekend
wet<!llgeht "enckerd, wien~ betaling z_l. men
zCjJt tweebonderd beMteD UI 'HU, en die bet
omel "oor hem spreken cal, en de uitelatr Y&Il
dit been der wet wordt met aandacht ~
gen Gelukt heD! "I)nc pogmg en!trilrt hij bet
kapiteinflCbap Voot .iln client, dan v1'a68 ik a.t
verdoeldbeid. oorlog en bloedvergieten un d.
Qrd" \'&11 den dAg wewn &al, eu het ZOIl een pa.
blieke zegen '!In zoo dé regeering elke Dna _
de gebeurtenis wou weguemen door ~
Mn te 8tellen aUt regen t III de plaata 't'&I1 'ita
"wakker vader.

.. Ercy, )!;lllll.iIU,(J07.F. 1lF.(Jr. ... Il~u"
''ru' een 1lericht in een tÏJdgellOl)t
te Port F.Jwbetb aan !.rpbeu",",
de14. Maar mag j;> dan niet
dali 011 lItmen zondor dAt de 1'OI!'OC.inl1
tlCbuld "u,Jr;riigt?

DE lII;f.R W. VEIIWF.\' . .!l_e~
nieur d4lr t.,A.R.M.. albier, is IJ.",ocruaag.,wa'l'Ol,n
mt hoofd-ingenieur der
Nederland, eon OIXl1lI'I!!Cbtlidilnll
t,,,hiite 'J'~llIIlho
noemde mot '1'Oldoening al
- rollwt"".
Rf rt:IISIH L "eett een eonillltiu

vorm van een bilJArt spel tUMCben
twee beroemtle I!p4!lers, JonSl! ..n
lDIlI'ke1lr - bij heet OtilWl, lIebOOn
RobinllOll met znlke IIpCIlerseen
aou .ijn gew.,..,.,-ia 'I'olgenl de 8.11'.
legerig Wegl!llI de v,ennoei.nUl.

DE VIlI.11!TAATtlnlF. \'iIl.IOIRAAII
een te1esralll in de o.pc ArIl'U, op
den heer Wenelllr~ 23 tegen Hl
.Ioten om doer de l'el;eering die
kolonie te laten weten cht men
1'111bet yolgende jaar dlN Ijj1\ al
Geen prettig DieU'lR, ~ 't .... ~ ~'_:ht.I~,

DE lIO£llElIVBJlEltJlUGJJIQ clef
eopreu aiD btett, VO.III ~
op een te BuUenrortD ~ '.... leriine'
l(eproteet.rd tepn d"n boil" \'IUl
.. eg door Maclear. rjjndé het' 'fee]
door Butter.ortb te laten I~. .......,"'..._LL_._
llp06nregplan kan den heer
L,W.V ... oor TembuJ&n.l, menig C8nlllJlapelOO-
zen iJacht bezorgen,

B.l':IID£Kf'ElIT .-De !l;oIAlngeleu !ler i"'~n1tlê'
in deze _le worden I!wr de D. Jo' •• 'l41ll'et1''''r
zoo "er "eroordeeld &la ~U oordon
BechuanaJand bulten de
draad wordt geboudeu. De font
Tolgen. onsen ti idgenoot, niet alleen
perill( maar ook bjj de boeren, die
vereen&gU 9m hiUI belanpn bj; detl'ClleerjlJll
Toor te staan.

EEl( POIIT El.llUBl':ll1ti1·IIE 'II'IS'I
p, Jlf~yflJ .pri,~t lir H~I"" Jl,OI>llI80n
tiinkheid dle hU op '!JU
toou t, maar.zegt dat I., jn werk
worden door een jon&'Cf eu
ahl-raad een8 wie ~ Zoo ale
W.!.IlllEN, Hebben de .
n08lll'ehad ...an dat eUendig
waar bjl Iromt den boel In de
hier, in de twaalf jaren die vóór
in ..a1 verloopen zun, meer kwaad
met zijn baat .nde Afrikaners
ID4Dtig maken 1'&0 bet na&urelleudoOl
andCJ'8 ?
Bt:WEI.I.IKTE C.u.RhI'x.-I!Aa,tat)lldeti

dAg trad albier In het huwelijk
van Her1Jl&llnapietemootein,
Dioab le Roux, 1'&0 D""yton, in
Beide bruid en buidegom Elln wel
hier eu algemeen geaeht, eo hoewel
lIjk ,'litt een stillen aard ......
groote 8Cbare in de kerk &&li van
kinfOn en menden. De
zeld naar de kerk door baar
0, 8. le Roul., en de brtll<1I!11Om
aureur Krige. De plEocbl'!_gt:let<1
door da. J. G. J. het
het echtpaBl' heen gezonden met
IICben van alle vrienden en onder
rijst. - C.'N't!'JKYlffknI,
EEN PKOCI.AM.ATIEl'1ID rmerul (JoOOE,no'lgb

&la boopu commw.n.. In de (j.({C(l",e",~d4
(r.:ud/. van Di~, ver·II.OIJOl.Illo
bele dat bun, buit4Q de
onder de 'reeltig 111. een
noem4, geen TervOlging van
den UlllredlaD aUt &ij aich
18f161 zich 11&11 den _teu be"oeKdtm
onjlenrerpeo, 8Choon ali roor
gelijke nog !runnen
proclam&tie alaat intnacben
aie vroeger tot de
bebbeo. De proclamatie ill u'
Zij &al, ..erm~ wjj, in de
vertolkt worden; maar gaarne
teil hoeTeel Matabele ze in dit
I_n.
RHOOE8IA.-De J'..llr.ut_

aanvallen l'an dan editellr der
de 08D8onr te Pretoria hij de v.e,te~ldiJ:lg
te~en geoefend, "W.t
er bij, "die editeur nu wel
verneemt dat, tegelijk met
Rhodel!ala Geabarterde dir..ktA,ur .
OTer de telegrammen VIUI "'uow ... ,'m'lIOllden.
beeft opgehooden, IO(JdJIt bet
.uden al kuaUln te weten
geen de niet 1LIt.jjdjnlate, .IIIIi&r.om*a.u
ClOmIIIpOIldenten verkoan t8
Zuid· Ahiku.n1lClhe Repabliek
uitToer van leuaenachtig& -be1ric~I,,1l
deeia plach t men tot
heiddep llotldJzekeurde
TUlIIltlhen
oooel'llCbeid."
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DllIedaga"ond werd in het ol16J'11...gebouw I

Kaapstad, " Hel Oebeun " Opgeloerd dOOI' het I
rooot.ecbap " Door H' or bl""lt de ktm!lt.", De ~
UaI '9.al*l becet en de Iloede opkomst AI 'Il

wel dienen OOI den beer J. Combnnk en lIjja.- i.
mede-belpen l.e bemoedigen. Vooral de dam.. f
....lU'8ngoed vert~enwoordigd, wel een --WU- f
dat de beJasttotaar'll der ..,hoone Áfrikaanaalle' I
8ebe ZlCb deerlflk vergtJlllen, en de 6amee~, ~
oprechte apologie vel"llCboJdigdEnn.Oodl!r' bet po i
hoor merkt.en "lJ een groot aantel HOlludeabe r.
parlement..<leden op, die ..ieh allen zeer 1IJIl1i' f
~!~Gehelw" wordt gespeeld in een GIld alo" in !
bezit "lLll deD eenucb.tlfr8l\, 'WrE'OO1Il.maklee t
Leontino. Hii bOltOfigetracht Zijn moaJv *-' !
Termoorden. boud t ")JD ImIfbiooeder 0rSiA0, i
den wettigen eigen .. r van het .iot vol- j.
gens een testament gelnaAkl op het Iierf~ l
bod vaD den '"Origen graaf, ~;
en beeft In zIJn maelit de lCbOOUe i
I:;eraliue, do dochter Hm Onioo. 8erUine is de ;
bemmde va.1I Rmaldo, doch Loontino heeft • ~
hArt op haar geret, en kome .... t wil, al is bet ;
ook door .troomefl,. "an bloed. bil wil bur buit- \
ten. RinaWo ovordt ..eroordeeld tot 7 1- r
II'cva.ogemMtmf, onrtlueb' dneb het noodlot l'
brengt hem ID bet oudl! slot, en hIer maakt hjj zieb i
tot "nood den slotbewaarder. Tebaldo, die h_ ~
'''8I'bergt en ID allea helpt. ;'

Terwnl men Rmaldo m bet oot _kt, \"111'- 1
ach!lnt een W1t 8pook. dat niet &Ileen de roo .... , ;
m33l' meet nog 1~)Olltlllfl ,·enehrikt. Dit ,
I.<>ollooi ....a.s een ,= !k g..lukktglJten in bot ge. i
heele otuk Ol'l<tn(t eli Rlbaldo ontmoeten:-
elkaar en met behuip "Iln Tellaldo t.rnclIwn r4i;
te ontvluchten. doch worden acbterha.ald door i
den DlaJ'k.e.. en z!Jne ro" ...~rbende. • ,

In het !aau.r.e lJf'drllf treedt du moeder -b"t:
spook-Loolttmo moonde dat ze reeda l&og rall!
honger ,jood w&&-op b..t toonee1, ell men .k:&n.
Zich do" geruood8t.oe~t.and Vllll den wreedJlardigen f

WQn. Leon t !nO. "'0. ,"tellen Zn o"erhandigt J
Ol"!l!no het laau.te testament pn ''eI'''loekl LI!on.·
tlllO Deze .. ,I uch wreken Illet aiin .,,':...u.i,'
dncb .. oro t "',rhllldt'rd donI" eenilfO "",,""'n \
die kon.en ml(l()P<'n eu he.u .l w"'Kon ""ne
"1tpenen ned.r to 1"lI'gon '~ootl:ln(l smeekt 0111,
en ontvangt "t'rgtlItlllllt \'n'l ~I,no mooder' <in'
wordt door du wid .. ten w('.;:el"ld ow n:a..'\J' 'er.
d mate ge.t.rufl te "OI'OCll \

De heel' ,) Comhllllk ',"·l·)d" <Ic p.rt '311,
TeOOldo. detl Alotbc" ..ml." nw' L 111C well...kelld,,:
bekwlIllmb"id f!'o,d.,)· klo"k lIln" fol'!'Cho'
IJtern d,tOr de g,·I" ..·I" 7'lal, J tt,1 de .,lm 'all,
den nlan dw \~ntlln(jj f{Ib(w1.Cnli Nl "MI"Qf1
men lIdI Hl .),..,.wi ~;t') l!·,bt ....Jj H." bo.. !' Jlo ..
Kru·lt!n m.~1ktt: 11'1 \':Ul nl.. IIUfH!ll tUt C,l r;tJn.
bbS.hSt...·. m.\JIIHo{,·h.,:t houd,,]: t...uod'C! .-!:tt hif.
!.II0 (Mrt ;':1\1.. .. 1 !I"_"'_J~'I' \I.,.~~hl\:n \"erd1t"'f"lt dO"
beer Jl ~ '(.idt ,tu: ' dl d( f:J: ,,"U OrlSlno.
"pet,lde' !dj", 1'" 1." H. 1 "eJ":lll~n g<>-,
Iaat \fUI ,1'_'1 .It \ .•'1,1' fill dne dagen ¥(JJ:I'd~r
~ffrfrt~H \OI.l_J lil t"lIl1j\~ "PJll.~ h&t!ft gc·
7.t~H.·" IU U1.~1f n' I ,j ,',)\.10 1t.ltJ\." ftp bet g'.:hoor'
eli '~1.1 1111'1 'Jlq· d,.! \ (:r~,,:II,.~', '!' ~rden f)c~

lJu .dl¥ IJ" / I,\~l" '1':' 'li! dl I 1!I.l!"kj(~ I i 13(J.lh'S'0n. Jr)~
111l1'htlllUtr j" h, '1/ .1 Ill\.f1 t',,\ 'H.~I bH" ;.:pktmd t~ I,t!b~

1 11.1.a.~n J~i:'I) I " ! f. d.]' li • ""1"'" hidl ~1I,'(f 1'11me,: "rm
\\:l ..1I \l1cnu \QoruH);.U1:4 1..M.:,.!~fl"(·n h'l JU"1{~J. :""""'In ...
:,IOtr .I~Dlrt ""dert 7'1 1."11,1 III !Jd pul,hek opvad.

dnl h~a.r ult.pr,U>!< niet zUIlOJ'rler la. Over
lr·lH.,~l g~l1(lln"n ~ lUI de Uln'ooring goed eli

13'''''''''IJ"--hap W) gelu~ ge~eDlOCht ...orden".
U"t hl'I"fl<'1 " De~. }\lCQl_ A ..ond .

en braebt de 1ubJ<pi81"ell peel iD b"",__
Jammer dat eenigen der ~UI!I
konden!!pA.ken. Het gIlhoor wOJ'dl
gedllidig ru. men niet allea Ver.!Wo bn ..A4
lI8«d lfOl'dt,
l:en uer ge \OOgllike ll~' Da Yei'd

bradlt. \TUJ'voor Illel) de'l teer J. (ill,mtm.
T(lOB) dankbaar bIlb;>ort te

Het Hollandsche tooneel.

Bo~u:s!!CnoJ.EN,-Dr. OUlilh,utJLI'd,
Noord, zeide bij be\
der gouveroe .. entuchool
.root belaag bad geeteld in
denriia. IChoon bij wellicht
over bet ondenrjja iD de
....,. toch Teroord8lllde
tebolea; en wilde bU de
touicht VIUI eea lichaam
om de belabpo \'l1li bel
~. Maal' II het vuor
iUlllt htt rechte dat III
dat bun oudel"l! ben naar
ven te zonden, ,... -'lrnnloen
onderwij:cn ran beide
.zulke R'holen te kriJgen .)Jn en
teren getale opgeleia worden.
leeren .... t voor den ge'll'onf'1l I
Die boeren""bolen zijn Ju ••t
die anu "Ir 'Laagbam D",I.,
ben belpen bemrgen dat b"
der Kolonie W.M. en ook
e~ niet ~ Toor 1100 ~er WH
af &e ecbatren, lIllI&C moedigt
aan.



EGRAMMEN
OVERZEESdlL= ~....,.....

SIR HEROULES ROBINSON·lÏ
DE GECHARTERDE

OU """J<1' tV. [I'publ,c""," 1 J,J, 11 IS uur "",

•

""s nl ~ ti Jl LI - ( flujur )-81r Herenles
Robiason II tct pau rerhevea

De FlffiJ'ICw.1 '[',._ zegt dal bet gerucht OlD
!r. III RothMhild. on de Oocbatterdo compaguid
alechts gWI!'g lA maar 'i'OOgt er bU dat de lI&I1

atelbng van opvolgen van de beeren Bbod61 e,
Heli de auoatl5ChappUmaten"1 aal venterkeu

DE GECHARTERDE

lliOLERA

I'd 7 Jul Il i~ '"'' t ,,,

L,,~lln j Jl LI - (R,u/a ) - He! gerucht
( w tren t de RutbllCbdd. ta zonder grond
1r 18 nog 1l1,,(8 gL-daall OlD de plaat!len V1Ul de

hoeren Ubodes en Beit aan te vullen EeD ver
gllderlIlg van aandeelbond ..n aal waancbuniok
biu nen kort gebouden II orden om de vermeer
d.-rang HU kapitaal te ovcrwOi e u •

I Irt" man van bet :\01 tb Stalfordahlnl Teil
meut 'un un chclera goatorveo HD te Wad)
Halfa "II tw9(' In het aanatonum kamp t.!
Jetual

INDIE, ENGELAND en EGYPTE.

I 7 J ,/ ,,"ur n In

1 )'lJl ~ ~ Jl j (li, I.r )-Het bealwt dllr
rege"nng OUi.de ultga'cn ""U .6t lndiao:b" COD
tllll&<ónt te '-'uIlI0:1lUop reteUl~ vau loole \<I
plaataen b""u .laaI grool" veNtoordh~ ill-
"ekt en de F M. d"u~ er le~r Ol' &aJl bIJ de
regeenng dat dtle Dl ta: boe lolat ook hur ~jtllt
lU"!!" wu,ai~u

111 lUItwOOrd op "..n nUi IQ het lqerbul'
bedt Je lo""r BrodncI< ~uuJer IMICretanll van
oorlo,,) g"z<~ dat KOtll I:lrltscb reiun ..ut
order i>el<ow~nbeeft om llIL.U lJou"v!a te trel<
ken maar dat da llnt5cne gllrlllzo.meo lJ]

~J pt.. IJ..ocUI':l>aa.r ...or" I :.). J. :'urdar ze
noWI .. bad

In bet Ia~rhui'
ton (LD1.u.b t'l1j, ~ :.;:

ila voorgestel I Olll 0l I~"clllug vau Ind,e d..
gewvue tJ.,tah 19 Jer iu IUlCb" tw"V" n tbans te
SlialUw. te .t.,JJ~u De h r \lorle) .Ield~ al.
&11k':Ud~LOtmt \ uur 1 \.[ } t;t v lr L,JzaatO was om

lnlil" de Uuba'''j te la,tcll ucUilcn mll3.r dit
werd vQrworv~n wet eeO m.."rdarbcld 'all 8J

SIR HERCULES ROBINSON
nwrScHE lRl)EPE~

WEER nnnEL AL TE VROT'

111ERHH li.iL

UIlj' "'11"" ... 11J ubi, , I $ J, ti JO -4ur lt 1

Lo~p~s Jl LI - (R ." \lg"llli!en
I<eurt mell SIr Uel eule' Hoblll.un. £l'ill""Cbap
gued

Oe bcele daglladpcr.o u"bah" de "",.J rd
~treurt Jt! IItcwmwg \ au glstert,;u.a.v Jnt.l m b~t
lagerhuIS over de lndu.che tt'OolpeD te ~ua
klm en acht lC ..e'l }).Wil" van eeo lage en
krentenge P' la lick lJe )ppo~llle ]Illcht uver
de ..crllllod<:nl 6 Jt.!r g:)U \ tjrut!went8 meerder
beid

~cho'"bn0\ cl der {,~""hartcrde ultge' aar
«;gd op I.. ... rde n r","O(I~gerwte.;rd (p 11) I

l>~ [ " gel)Oft dat h~t ~'()mlt~ 'an un
d r.otlk naM deu hmcwlI .IUlplOCbl Ult 'If
tJen l.,uen ~ """taan "aan an liegen Ic>O'de
~eenng aa.nge..teld JJ t nJ uhr dut hd
com t~ .~" !.Cdr/,;, lI~l lvvr ar: t 't/flui '9"Ittmg ""(Jl
Ót'gtlln.~"

Lo'lDE\ 8 Jl I I -( R "/,, )-ln ..ntwoord op
een naag ," het lagerhuI' hdeft de b.,.,r t;ham
berlmn g... t:gd dat bIl sp'-Ilg berlcb t 'er
wa,ht '&n d" I>t,,,,hsswg' vali bel bestuur der
Gecharterde v'a het IUtlekken der procu
rotle ,uc! \olmacbt aall den huur Rhod6<!.le
Ke\t!u

cbolera Il! te lJ~ntL~ ultg"broken
"II T 1111Pellder ~ u erll:<ien

KAAPKOLONIE.
STEENKOLEN

~lt)LTE:-IO 7 JCL! -, R~r ) - De lteen
kolelUl1jJn"D- van \Jontat zun jpIlteJ'tii ylot p-
maakt w een maat.lChappu onder beperk\e vel'
ant"'oordelgkbeld voor £130 UUU, ondll!' den
Ilaam VlUl (;ollLat" Colhenaa Bata\<l and Rall
way Co, LId ~ oor 011 de lIo&nd..:lell werd
pn VUL lIli"te"keod

KOLONIALE BRANDEWIJN-
KAATSOHAPPIJ.

.\IOST.t.Ol 8 Jt LI - (Sp«I4<11 ) - De be.tu
rende dir.kwur eu de aecretana "an de kolo-
niale bnwde"unmaatachappu IUD bier IIDd.
il"t~ren, betaililD uwiMlhouden IiividendeD Dit
un levereD undeeiaD at H"t dorp la yol
bo"rllD Allwl, diM tqllnwoordljl .&reII, .....

keuden MD vllnler kODtrakt Yoor eeD tiende
nil <Wil br&lld'''Ulloort yoor drie l&re(1_

HET JODENDOMteltIltBERLEY.
KlliB,I;It,I.IIY ~ JUl -(RMfo")-De b_

Ihr ato b.l.~crt In ... n hn~l un d. laNTe._
in, tWQord Up < U '1<l1 de J v..._ dJrvedencbllp
WalL.lil SQ~J ..."d Jat llJ IIl~t hut fuuda
.du •• teUUé"" vovr U"t opncht.:u "UI eeu
1110U". 'J~08" dat "' !S .... n uwiliak ..lukheld
18 voor b"t uleU .... j!utJuu... IIJl ~"gt dat de
.yllótoáOie Wil iocd i'uoet! wu 'our &Imberley
lil ZUil opkomst goed geuoeg bebooroe te Iun
IlU bet ongelllkkilm In"onertal ID opbreDjpt
wvloed, baudel.e&lttlVltelt IUlfelu-omp"D II tct
een eebaduw V&ll hel vroeg ..re KIID~r1ey Er
.Uo sterke ultdruklungtlll gew_t over Bar
IloIWs 8ClhllDpecboten op d.. plaats WWlol'Un hU
100veel venocbuIdlgd I~

RUNDERPEST

\ RW!I[ kO, ~ Jl LI -( R !I" )-},;en lt I"grnm
Il! vali de Tege<:nnl( ullt'ang"u lell ,,!fekt., dat
d.. beWing ~lang>< d" I ruil.' Mh!.;b.. gren. en
benoorde Il V'rllbor!!; tonIwn I .al u"gonoen wor
den .pit beeft !,'T'<>vt"vuidoenlOg gegeven

ORANJE VRIJSTAAT.
ONVOORZICHTIGE KAFFERS.

J,\UEIlSFuI\Tl:I' ~ Jl I I (~JI' uwl )-Hcden
morgen warmd." t\le< kdlt" IU de III In Zich
bU 000 vuur 'lO""" (\J1 III d, Illllllid lag dat ID
boorpten moe~t g..plut.t wordell f.en unI
plotlinf vond plaat! mct hel gc, oil!' dat beide
kaifen aedood werdeo

~~~
Z.- A. REPUBLIEK.

GEEN STEENKOLEN

JUHA~NEU\:JlG 7 JUl -(/kuier r-H"t be
."ur lI&II de muDeD door gebrek &&n steeokolen
berokbnd l:lreidt mh IlU wt IQt de stadabeWI>-
Den, dur ~ 100 WIIJlUl kolen lun dat eell
meIIICIh hult OJIIUOI8lUk braodatof ka,o Juijpn
om kofi .. koken. De IroopJieden .... 11dat
iD dil oë- d. .... eer"1'1' daD be.
1f9Nu. '

JOliANNElBOaG, 7 JOLt - (&uNr.) -Oa-
"reekl 1itftljJ llJ9Dlerliedea bebbea lau wti'k
geatakt, 'rlllende Jil ltD loollln~.an
IIM. pl:r "eek·
Do beer Bouwer, eell der e1acb~.. .an

hHt ongeluk hU het overpaD VUl deo apoor·
II "g 18 glIItorena vond lI&I1 'UD kwetauren over·
leden

[ (0) UIt do Joballl:letrburpcbe bladeD blijkt
dat huo loon £CI lOa per week beciro'e&, maar
dit Wa.! voor dat Tolk lI1et aeu04lll-1UD (hg I, ...""I..owI
Land ] eD 2,000

'_euTeldeu :-1MI.uac,hl:PJM'U (:)oW'illeliv
LOBBYIST'S TELEORAltKEN. toa, E .. kadrou, MB F en

ilorporaal Jil F Pringle A SII.:aar'On,
en 'ran bet koloniale corpe I

IIW1IChappen SU!veus, Bolaum,
en Swvu

GevurlOk gelnretat werden, man.eb&p R
Hill, A 8aIrailriIIJ, M RF, en maa40haepen
Kriel, 0011101,Dn Plooy, Langveldt, H'ndrika,
Lljft gukwetat mllnllCbllppen David Ernest

A eabdron, MR" Artbur du Prees, A oaka
pron M R F ~ge Dunn E $kadron,
M RF, en van !\et kolo01&I" OOrpl ljerleants
Woode "" Abn.ball:ts roanecbappen TotllllBO en
Fnckill

PRETORIA 7 Jnl -( &WU,. )-Uet beVek
kwg tot de een_tie ID de Xaap.tad lJ"er zekere
bewoorde telegrammeD lI&II C~ Leonard
te Loodon door een hoogpplaa$ai Tamvaalacb
beambte on een door den beetaurder der PNIU,
deo beer Wemthal, lI<!ZOnden. heeft laatat.ge,
noemde beden macbtigioa van advokaat Leo
nard IIJ'Iangd 0111 te verklaren dat bet 88l'llto
I~oge td"Vl'1Im per onderzect8êben kabel door
heiuaelveu aan zuo brO<>d... ,esoaden wu
met geen &DJ"r doel dan om de toen
ueerschende politieke v"rfllttenDI te Tenacb
ten

PREr0RI.l,7 JUll-(Spt>.,_l) -Het yer-
wekt heel wat verwon<lalrinll dat DIen te Kaap
Blad de Traoa'!'aaIAdle reg04l6l1llf tracht te
~eo binnen de lAolIIU'd Itofwolk()u Geen
offiCl",,1 p"noou hw!, du b..w gebad III de
Leoo t.rd ontvluchting, eo ue dugJCCstle aOOf
Pretona (;harlee Leonard • ilCI" UULken tot
.taatagetwge tereo :Rbod .. I. tctaal oug"grond
Oe TrnwyulltCbe r~ge6J:\llg bad geóllJ b~t Dull

ste ~"i bU bet ontvluchten en heeft zIch
nUQIt meI de ~ lII(elateo
"I bet kabel&'ram aan Leonard
hooggeplaatlt Traoavaler IDIIILI' waanchunluk
'!LO eeu tlloilliehd 1''''' Charle¥ Leonard In
slle le' alleo zal de num Yaa uen afunder
.. el spoedig bebnd worden

B{:LA.WA~O 7 JCLI -VUil wptc,alell met PI ..
nitr, J. )/u"". )-1q rhaba Mamba heeft men
~ean ille~nBtlltllld~n belg maar een ~ rot
"Ige heu' deo 7, Il) acre>! beslaande Na eeo
!!,eforc~cnJ~I1 mllr b vlln lnyall op Zaterdag
lIaobt benukte ~q1,,"el PloOIer de ["okanga
rtVier aan deo w,,"terkant van [otab~ Mamba
Md het aallbrektlu van d~n dag werd ma]ool'
Ker.baw ";lar dell novrderkant d..r beuvols
mal 1.IJU Kaaptl<1be ]O!lgcU" e<l ,he ,aD lIlaJoor
RoblOlI()n gezonde,. terw"l terzelfder tud kolo-
nel Plome <lu lxolQllllga overtrok 00 In bet
dal der rl lUr ,!()i) Houweo en kinderen, met
"&gena eu eenige paardeo III ru.udea kreeg
De naturellen trLlkkeu voor hem terQjI en na
lIl.n etD poJlltle tu op een boo!!, kOP3e 0<)8t
waana 'raO de rl'!'ler RobUl8on I iololuale
)\Jngeus trokken het kopJe op om den &anval
te doen t:naar moeeten met ZWUl' verb~ terug
trekkeo Kel'llhl~W bO ,,"en Bhodea zlcb be
vond maakte 10 den ruil der -kOPJIll eeo kudde
betateo bult RoblIlIOns Jongeo. hadden tudeOl
bun aanval al het vee der Matabele gavat eD
kol PlumeI' %leud" dat bU verli_ leed uo man
lIChappeD gaf de kolonne lw om terug te
trekken, ~ragtlndtl zUn verhe>! 6 blanken 7
lLIeurlingeu aesoeuveld en ti blaDkeo II kleur
hngen gekw ..tat De kolonne keert thalllll terug
naar Bulawayo Iotaba Marnba u de sterkte
VlUl Mbmo s hoofdprofeet die gtlzegd wordt
door Buro~ laU mUleo ver weg te zUn
d<JOdieachoteo

GEVECHT BIJ THABA MAMB \,

TE~EN NDEMA

GWELlI 4 Jut:l,-Veertll man te !)aard on-
der kapiteiu Wa", gaao heden nudul van
hier nw Selun", om vee buit te mAkeo en
te trachten 1'1111~en kant .Ndewa het leyoo
l:Ultlg te maken

RONTGEN STRALEN
COMMISSIE VOOB OE DYNAMIET RAMP

Jt>HA'f!'IEUt'RG 8 JCLI -( lUtater )-Proenn
van den beer Pernn lDet bet pbruik der Ront
seil .u'llieo bl) fotoinJie • bijzonder aood
~élukt ell de g"neetlkuodll~en bebben vall ,on
dIeIIsten ¥eorllikt gemaakt Eeo ..,badu .. b..eld
"erd t>olan". geruaal<t \ au deo voet van een
pall .. I vau dr Rob.lrta<m _,. zich e..n b..en
Ult..U bad gevormd eu wt boelt de operatie
CJ Il h"t "eli te n"men _I fleDllkkoluker ge
!laakt
De cOIDt1ll8!<1t1 vooc h.t bulpfondll voor den

lynaID.et ramp becit ~n arbeId buna vol
elnd en zal weldra ootbonden worden Om
streeD ~O()bUl3ell w&reu geb?u"d om de plaau
10 te nemen ~ de veCUlelde, en van deo dag
der ramp ,ot 30 J UIll zon buoa to,ooo pe1'l!Oneo
'ao kost. vool'Zleo aan de TeNclailleode plekken
door lUl 00=_101 hl6J'TOor 1Ogencb, \ er
d.ende lof wordt toegez~ld aan deo heer
(.Iynn bon .ecretarIS, voor <» 8ioke mamer
wa.orop bU dit _ware w"rtt ~llJtl4Ird eo af
g..daan heeft

~~~~!!!'!'

Transvaalsohe Volksraden.

DE MLIliA OPGE8TA.L'"

.L"f>EBE PLANN~N
Bt:LA'I\A'áO 7 JtLl-Veroere buzooderbed"C1

van het geyooM .bU Tbaba M!t.mba tooneo dat
de 'Uaod oogeveer achtbvnderd man 81erk wa.
Daar eell aa "val op de IJltluwe stelbng, door
de rebelleo mgenomen, waAl"IIClIUnl"keen ,er
li.... 'an leven 'oor leven zou ten gevolge
gebad hebben het kolonel Plumer af deo uo
v:.) te henneuwen Bebalve het "ee worden
vefecheldeo wageoA door on.e malloen geno-
men beladeo met bu.t eli 'oedsel UI blikj611
V&llaUe 800rt De rebellen hadden lIlet deze
wagells koreo n8JU' bunne versterkte plaatseo
getrokken VertlQhelden •Kaapoche JOOgt!
weNeo onder den vuand gezIen

De MIlIDo vertrok Zaterdag 'Vao Thahj!. Mamba
me' eeu unpl ell talrIJke wageM Het bol
yan deD Mlimo >ierd ootdekt eo be\'!lltte £'lU
of £.0 10 gou<l boopen kleeren eo een nan
titelt geoonaerveeMi voedsel

Roberteona Kaapsche Jongs' bewezen UIt-
.tekende dumsten

Zeven weNen gevangen genolDen en later
losgelaten, ten emde ZII naar de rebellen koo
den terugkeereo om deze te zeggen 10 te ko
meo _n de blaokeCl te Kooza •

r&l<Ulr-ldegPOm J
(,EHEIME ZITTING

PRETURIA. 7 J<.w - De eerste "olkarud
he.,ft bllna den beelttn dail ~ ete gehelIIl"
zlttmg doorgebracht wordeode a1ecmta Toor
~) IUlIlU teo b,,~ d ..btot over spoorwepaken eo
onacbtzaamh.nd met betrekklDi tot ciynaOllet
v or de .erdat:mg hervat

DY:I:,UUET VE.RVOER

HEERE'SREOHTE'S'

P1<t;;:'n',;KIAfI Jl I I - Dó ..erste volklSl'Uli
beeft de dlllcnl.,lle ,oortgIlzet over het voor
IIlel ollltrent het Iuten van trllCU met dy1ltllll1et
"1' den spoorweg nabIJ Johaoou.burg, te Vre
odenhurg eo },;Iandsfoutelo 1)., heer Jan Meyer
gmg ,..,.jer dIl hooambten dllr maatachappu met
.l<rncht tt: Ijjf ov ..r hau ver"lWU'loozeo van •
lande wetten Dr Leyds Z6lde dat er ieeD
b.lshut van deo ultvO<lrenden raad 11''' om bet
,ervoer 'lUl dyDaaliet Iaoga de IUn te belet
teo en de beer WolmaraDJI .~e hIerbo dllt
,I~ prestdeot hem bad te keoueo A6HIIl dllt
er spue<\ti resulattes .,!lCieu worden opgesteld
"Ill btt uobouden Y1IIl dynamiet op de lijnen
of aan de ~tat1008 te voorkomeu De h....r
J evp" bl ..ld een hoge redll IIw<brende wet
eeD voon\<ll OlD ....0 COtDlW VIUl VIJl leden
a&U tt: .t.,lIen die, na <Jgerleg Dlet de regeenug
",cD ult'(Jeng r"ppori onS' Je &aak zal ultorell
~: \aUit>nomen mct een lIl"crd"rbt:ld Ian

Een petitie 11\0 de JobaJlDt!8burpahe kamen
van koophAndel hIeld een "I_II ID tot ver·
nundC1nll der '-en1"8(!hten Tan 4 tut 2 per
cent , ..rworpeo, g&ljjk o.>k eeu om MD wU'
,z'iUli van de -wBl op de heerollJ'eChtell

BERICHtEX UIT CHARTER

O'S'VETROUWBABE KAFFERS
BUlA.WAY" 17JlII-Kcnlapport \iaolulte

O&DtJUdl101l van (;bart.er werd heden ~r looper
UIt Sah ..blll')' ontnngen alA volgt ~~ell pa
trouille hedeumorgeu naar Cherema, MaJunga.
DeJu, zes lIlIJlen ZUldOO8t'an Sahshury, ell vUf
&lIdere kraleo vertrokken 18 er ID JO.laagd
ZICh moei"'r '" In:lken VI\D eeo groote
hoeveelheid graau ooteo, pompoenen
eoz De rel:ielleo hadden hunoe kra
leo verst~llet maar vloden op onze padermg
eo vuuMen slecbts eeu 8Chot af H~t ~uln CI)II

tUIgent gedroej! ZIch goed eli vtd d" krj1al mooI
aall Unze patrou1ile. hebben Illle kralen III de
onnltdd,,1 Ike I,abuheld 'all &IUlhury vermeld
en 0 Ige' oor ti n 'II' 'gells met graan beljid.en III
gebrncht De rebellen bodeo maar ~.ukken
ween tand

EeD patroulilu u"", B~ plaatAIbracht un
aeveer 3,000 lIarven 'oer ID De kaffer. waren
daar w hinderlaag en eeo lICbenn\ltselinj!' 4uuroe
on.aeTeer t'lt'lllttg mlDuten, londer onJelukkeD
aan onzen kant

RupUlp dood wordt bevestigd HU w"rd bU
Malilwaa krul gedood waar zuo elien iMiuboll&
politle de eenten w&reo om bem aan .., 'V&IIen
Bericbten van lra1!en zUn ontvangen ~t de re
belleo dell Manlj'w, Bulawalo weg aboliden De
patrouilllll ziln lbenteDpTolge lewaanQhll wd(I"a.. fk A_ JOM" Ja_ 4: 00 81 (1,.",.~

81 .... t KaaJlllCld, mo,kel "''' en al"~,,._
~)

Woellldac, 8 J ull, 1AH.
"!If arkt stil maar Ierege!d.

QOIl'D.LUCD •• l.U
MrIC&ll iltatel U. od, AIaundra BlIt&te li.

iJ, AIII&SOII .. 6d, Bent,. 1h 6cl, Balaiurall &1,
IlobeUllan ta, Bou.ua 6()& od, BIlIlaI8dooru 7611,
IirltlAh S Africa 11. 6d, BUnkpoorU ... Barll&to
&na ~""od, Q)ruuoopla 2a, COllaOlldated IDvest·
_nt 1,,11,OO~lidatel{ Gold Ft.IdI ,?tl, Ch 'ice-
<IaIe Colliell sa.. l>riekopjs (DIamoud) 6e, De&en
no 17. 6<1, But BAAd 1661, Eut co&l &: Gold 24..
Eut AlJlfUu, J&t od, Florida 101 ed, Oeldeubuu
Jo.:_te 76e, OeIdenbaia Main JOe Gtnaberg 38s
U"rdoa II. od Jumpen 16011,Jobannabllrg Tram
~"a, Joban ... burg JWtat.e 3h, Jlniihta 160&,&hp.
tIlleIDt 3Oa, Lan,,1aaite BWek Deep Ua, LaUjl
I ~e Royal fI. lid, MAln Reef a I. .I1"Y
ConllOlidlIted 60t od, Me,.er " CbaritoDi 1301,Mod·
\~rfUlite n ItlI. Od, Woll"wt MlDeI ~7.. MolyllellS
lVeel III 3d, HidM ~te 6la, KiddlevJej ~o.
'Igel H. OrioD 16e, Paarl Ceutlal SII, PnllU'O!<e
" .. Bandtonteia iJVa, BobiAIDD DIamond ,,:ts \IJ

Ilmnolaa !lt Sd, Koodapooat Heidelberg ~'1, OL!
loodepoort Uilited J4a11II 117, Sd, Rand c"Wery
.... Iki, l:lteyó ~te 3011, IialtaburJ ~68 1!hcba
u. lid \ ulcan .. lis od \ ogaUltrlllefOl1td.n61 \ ,~ I
rui. C<'lbIUh~ 0.,,,,1' H. 6d Worooater VI ..

II lliulcr 150.., llitwatt:rvand Uo., Weatletgb S.
I! Yorlr..o 21 ..

UD&&E .u."DUl.L'I
~r!Cus C<Jmpanl 2,. 601 A<~ • .u.uranoe 16<1>

( IOlllal f lt. :li", fld ComJUerCill.l~'lre ~b. Eqult&lou,
r ~!ll EIJ' u.lol Martne;:'1, I.d ("'''I'll I I

\Ily..: I6~. C'llou n) OTphan 'J ..ml.. r " 'I
~ \ A..ocUltl n £~ 1" l",n ,Kot OIO; lJr;J".
I hamher II, 111<)~ ~ llilliDI! a 'e Ik! fl'tll1l!VUl 0
,.11 ~ (,;obmaJ ~t ""rceut II, 116 ~tandArrl B&Ilk
*>IH ,'" Bank of Africa II,~ li. 6d African
B.UlI"ug 1_ 00/ rat ,ll Il. 6d l' Elizabeth AMuranllO
I~. 6d Port I!:lizabelh Boalmg 361, Onqllllland
WC!it Loan " Trust 22. 6d, N"tal Bank A "7 :Ill 6d
Natal Bank B "3 "ad Boéet.nk Match 28tlod.

MEER TROEPEN
lI.u'Eltl~(), 8 JOLI -KoloDel Paget, ~ het

7de I'eflment buaareo, Yelleseld yao luitenant
Norton, IIJO adJadant, II hedeo per ~en
wasen naar Maclouteie vertrokkeD - , Ma,oor
Bidley YaIl hetHlfde rerrmeot, voert thtD8 het
be.. 1oy... alle troepen albier

De acbut te Groot Doornpan Prle.ka, I. opge
heyeD aD een ,evol8tl~'" ~ Groot Moddel<1onlem
In duelfde a1doeltDi
In bet grolldgeOltod O'&DSt. JOhD ZlJlIlde wet

tler &Dlentlc .an de tU80I"enten wet Iran 1884
en de wet op bot In heehten,. hVllden \;'n 188~
v&ll luacht verklaard
Relrulatlea voor be! uJtJoelen .ao de t;cllOtlOChc

dtstef in Grlkwalaod UnlIt .. orden geproc~
De beocllermtng nil du.kel'!! i. o~t1ln IJC

halve op de ondergemei<le e.landen -eD mlllen ell
hUilen t .. ee ml)len '.n de stranden cUarvan en
0J le OIlanden ter boogte VIIDde kUllt '1111Groot
SamllÁ"WlLlanden Damaralalld lOO'l'erde tn",t.Clle
ti r KlonIc slrekl -Oltfantlll'Ok 611 Blr hland.
Oltt..ut8rtvtcr ClAn" lllilln hiel ram rtlUa&1
f lalllVilltam !\ oord" ~.. I Hock St HoUell&baat
p, IDooter hlAnd. MalUle.bull !tWct1ll hlAnd
"'nl L.nhll'-l Jut!. D [sland StlldAllua~l. ,Jaoo~
1\oet.,UI Itoboou.tllln nabij "1I1il .. nltabaat\ lJ,alapl
!.land Malmesbury 'iehaap ~. Meeuwfe~il&lld
~11<4nhabo&i ~ undliUjl IlIIauJ, Roep, nabt!
sIlI,lanhat.A, W""rkltp Rock M&lmeI~DueeO
eiland Malm~"'''ury kll.t \ ogclateln, B \I .. berg
-t nnd Dutkerklip Houtbaai seal Fr.ac
Il <y Dy r' Island en ContiguOU8 L!latid., Cal.,.
I, k 1;1 ~ al Illlaod MOS8elbaat St Croix laIandJ
AUo..t.aa 11",:1I.laDd At,,',,.."aai ell"ooCllln en
WIOIJ le Itntdn"ler ..fdeel nllllreduiorp

CertIfikaat ""D bevoelfdhcld aL! noedvrouw I.
uItgereIkt aan ADDle Croome Lane en IllUlD&b

SPO R T. Maria Gilbert.
___ De heer Hercules Tenaant .. t lt ol'perloaIJu"

BILJART der Ibiontc lWlge:.teld 'rall :! I I
JORll'1l'BllBt'1l0 7 JOLl-(PC 10'--''-- Medaljes van lallien dlClI,tt Jl" <I 1" Il gerr "'1I'~'--1 korl"'t'" l Jn tocsekeod aan maJOOr1 J J ID biJ

Robert! beelt bet gieterell IITood v..n L Bollen en b,,,rtlenneestez T W Mlllt"n g y
I,clm eeD bekend liefhebber ge .. onnen na bt'" Tot .reJ ..rechter voor MilJlnlull Tenwbubmd l-
op I ')00 puuten 600 gcotehonkcn tt: b~ohen :uw. !'e'!td,1 A E Oilllll"n en' uur Bluula I'vntlo

land lo C Jl OIa,hv Il

rOl lijdeliJk ooderhaJJu\\ te:ll tdcl~ te aan
pteld de beer A F Ju Tolt

JOHANNESBURG
te1egraaL)-Gceu negotte ter tllarkt

~anblcclngcu van 460 Bd Toor Baru&to BIID&.
H. 3d Afn~'lUlI, £6 lOt! Villages.

ROEIEN
lA, D1" • Jr L-l-(Pel telegra&i.)-ID ol. n

L"r.leu -IrIJd om Je "Grand (ballenl!l' Ur.p hll
I. ",,1 wIJe· racu. te Henly beetl de tJ..Jl!llnn lit;
lel L,,,,,, k. het !(OtDakk~h)" V"" \ "la g.,", 1\. n SOHEEPV AARTB-.IOHTEN

TAfELBAAI
VOETBAL

'TELl.i:NII06CH \a .~~n
l jn_~llWE 8 JULL-(l:Ipt:cwftcltJgTaD1 )-Het

spd Stcll"nboecb vs S..-tfts te Cltenhag. hel' olt
ol eell o"er" =11 ..oor I>tellenbollcb _t dr.e
punten d~ Swiftl lIJeta. Het epel Wat! tameliJk
4111 ur wal meer fonrard. play', M lIaCk play
....., OYer bet peel pen. Kr .... nbreC &lUl
oomb1natie op de 6t41lallcJelallc .;Y~ lIIIdC de
'lIII:A" _,-

Het dt ~boót hebben wil
hfi "..... cl... "tl'eellJllftI "OC)r 18~116 ont'rallpft )IQ wNt dat .u hlW' OOtftMll
to daDkea. hid lUI eie ina-nollleubeld Dlet do
aebeDrMlliillel\ om ut de l-W1III811Df un
1880-81 1>. 'l!l'IIII " ... nn hot )Ilk vru
gokomell dat elf hiIar drukte, de NederlalldllJ'll
zagell bierin !MIll "_mnlDl van een met
hea "enrant en ban taal apnikend volk, en
",n bUIl .ym~1e l)Urde sich bet Y'oorul$·
lIoht da. 'D hl ZIri(l·AfrID sonden vind'en
wat hur eiren: koloniën hun nlet of nauwe-
JlJka boden e6Il plek waar die IIWInIIII eo
Jonfollllien V&Il hun Olg8U land dleD het V8'l'-
blij m dat _d te eng en te min op"ekke-
lUk achMIl, eell pleit tot verbwdog untroften
waar 'IJ hUD taal terurmden ell weld.ra th UI.
zon souden 't Spre.1rt halSt van &01f dat de
~tdritt die Ilob bU de vornuog cl... vereeniging
voordeed laniDlllerband &foam De banden
tllllChen Nederland en de ZUId Atrik4amche
Repybliek lP~ten IlAUwer woroen door de vele
Nederlanden die naar ZUid Afrik a verhuisdell
om botraldunglln te bekleeden of anderuina,
lDaar men hoorde .-Bn klachten di..r N"der
landen, DIet vlln alle maar tocb van IOmmlge
en wellioht vele dat het land hnn niet W&II
me~ievallen, en van klachteo van Afrikaoen
en Engeisehen dllt die Hollanden uiet de
reehte lUI voor hun werelddeel wtlren t Ge,
tal leden begon te .-erminderen, maar bet be-
flobt VIln deu Jameson Illval ell nederlaag deed
het plotseling weêr toenemen Up 1 Mei
189b zegt bet venlag, bedroeg h..t 829, op
1 ~{CI IH\l6 1800"

Leest men nu het 1cr.l.g dun Zlot men
bet Nederlandsch vnlk8learakter van een andere
en "'"Ibcht Vilt•• IIu beste Z Id" t I. bet werk
'an. een lllan dl" nUllt III ZUII.I AfrIka ge
wee.t lij en er WIIIII'II,hy"IUk nuolt komeo zal
dIU Illét arbeidt (lm op den dUllr ID den
\!'ee lid" voorUIt te komen wan t bIJ bakleedt

Y I I Il. d O~ I IHltZl(l li Jke eli " )U hati
en ge""t be ITe.hgAllde hetrek"lllg m:'>lr d.e
z, Il UIOOll" !f"ott '0 ,r "-IUd Afnka o.ul lt hU
lIllIet hue In .bllropn d" zAken lt" ~hllnbartlO
\ lOruItgang Hl W:lll; held cr nwt Il ter op wor
den endle Yan Z lid Afnlca .oor d'J \Wl II I vuIle
dIe dIt IDZlcht met honl do..lell, verwacbt dat
bet eeo lICboolle t 'uk lOut vour "lob hoeft
Eeo TerwacbtlOg 111"1 UIt ZlIll verhee.dmg iCO
grepeo nog oolang&. hadden WIJ geleg,mheld
te tooncn ho.. de ma. t:fu, alH eecretantl der
vereeolilUg namelIs baar bl!8tuur het ve,.lae
geteeleend beeft prureuor C B Spruyt ZUId
Afrika kent eo begrijpt Eo nu alen 'wu UIt
hetgeeo hH schruft hoe de vereemgtog wel
ZIch ..an het En IelKchel DwtHche ell FloLu8i1he
volk gorlcht bJ ..ët t~n behoeve van het Trana-
vulsehe volk I lel stuk eenlie IBa&nden
a.leden ook 10 Olll! ulad lI'epubliceerd maar
,ht op een \\ Jle beeft IP,HAO die D1etuand
haar teo kw .de kon dUiden dat &IJ wel bet
:'IIederiandscbe tolk be.ft opgeroepeo om deel
te namen ..an het llleUW opl{enchte taalfood.
maar wnder ander doel dao 0 u IJaarduo J ZUId
A.frlkaan8Ch" Repu bilek b J ta staan 10 haar
8t'1Jd tagen f."~IOI,,.d s • geostelule zwaard
deu opslorpendeo lO .-Ioed zuoer krachtlie
nattonalite.t boc zu steen, ,"oortgn.'\t met ZOfl
der opbef te doen wat zU k.m doeo om den
baud tus""hen N••.!orland en de Tmn.\ilal door
bet bewULon van dtensteo t" 'Ill'llterken
waardli b..t vulk d..t door "ONteien Z eb
bovcll de golveo ,,,,"bief Vele honderden
Jaren zlIn , orloopcn l!edert de vor.ten en
atedeo van Nooro Dwteohland HollandcnI he
len oV'erk >meo om ..la kololll8tell bedr"v~n I I
landbouw "0 waterkeenlIg en ontwatqnng bno
elgeo 'olk te loem!! Oaarvoor kOlDen I I ,l'l'\ns
lIIet naar de Zl11d \fnkaansch" lt pu" I<
maar wel Ill. "JIOOrweg lIlg"nl"ul1l en te,. ~Ia
fulten, ala rechtsgeleerden eo geo_knndlgen,
..I. oDderwuzen en ambacbt/Jheden, 10 der daad
al8 alle8 wat de republIek VaD hUIten moet
bekomeo eo wat UIt de l'ied ..rl>llIdeu IlADJle
voerd stellig met stre)fken zal om haar te
belpen d".,atloua!ueeran
Onder de bulaglln II é.,\n stuk lezenswurdtg Er
WllA te Pretcrt&.ln .'ebman 181)6een congres der
l'ied \ereemglOg voor ZUId Hnlca g..houden
waar de he ..r Van Leooep dr J OnAlI(ln8 echoon
won eeo voordnwht bad geboude u over de eall
gratIe Tan Nederlandel'll naar ZUid AfrIG Die
voordracht W3!! eemga&IOIi pClllllnU!ltllIIlh en
strekte om die emIgralte eer af dan lIan te ra
den maar 'U werd bolangTUk genoeg geacht
om ze tegeo het volgende cougres In 8eptem
ber I I tot een onderwerp van dlllCuMle te
maken eD helopeneo dier dlSCUAfte .. erd opga
drageo aan den heer MIddelberg wel bekend III
Z'lld Afrika ZUn rede Wlltlr wIJ óns Olet benn
neroli Vl'oeger van 'eroomeo te bebbetl 18 Ball
bet verslag der vereeniging toegevoegd en lIJ IJ!
bet waar wu eUIl paar woord"n 0' er zeg"en wil
len Wat hl) ID de voororacht van deo h~el Vao
Lenoep ..fkeUl't la, dat hetgeen deze zogt wel
door ZUil huurden III ZUid Afnka J.reeht begre-
pen eo behoorilIk opgevat zal worQell maar ID
de Nederlanden, waar JUISt geen voorliefde voor
"tlugratle heencht hcbt een verkeeroen mdrule
:ml waken ElDlgl'8t1e naar ZUid Afrika 18 vol
gens den heer lf stelhg wenschéll) le, en waar
vm dan DIet voor Nederlauden ' JUISt dezeo
hllbbeo lJ] ZUId Afrika beter kans dao ..nderen
Oil. bun kenms der taal Zu worden beette het
met Wllllgtlll.t bellCbou.. d mAllr gelukklie beZIt
tel'li '1I1l voorrech ten \Inden oVtlral wangunst, Jil
baat eli wter Oaarmee WIl de heer M DIet
zeggen dat de Nederlanrlel's 'oor aUee dengeu
ZII dengeo DIet voor mllnMpoculahe zU bebben
de mlloeu 10 bun elgeu gebIed uog tIle~ &00 ont
Wlkleeld dat ZlI met an.jere !lat",s 111 I11unontgm
Dmg kuunen wedove.ell MMr 1.11 dtrull"'O voor
de dtraiol door on8l1'eoOO111le'akkep en wo hlln
door deo heer \an Lennep geradun .. erd om
DIet Uit te komeo tenzV ZI) eell "Wite po1Illie
badden, kOlltrll8teert ,e D"er :M met 1I1U
beschroomde en welfeltlndu Iandijh~dtJlI de Jonge
en krachtige Bngelscben d,e men op .1;00I11bo:>
ten naar Afrika vItuit rc,,~ eli d.e g' 'mlgd
wat zil er pao doen Ilf tWOUId Tl Ik lf" oon8 zieo
of Ik er wat vmden lean VUJr.1 de ollderwlJur
UO leta Yllldeu, IS het alae' n b treklnng 10 zUo
eljpn vAk dan toch eeo In d '"t vao regeenng
en lPOO", egmaatticbaPPtT La.t men wet wacb
ten II de leer van den Lo,r ,f Ol' de
oprtcbtllll vao handela eo laod'".uwlereenrgtn
gen, lil eell land geyormd waar ItI' Il 'I'Iln Zl!ld
Afllka ruets wet't maar laat men P&Il op "ljI"U
gelel{eubeld Een em1fl'tle ma&tacbllPPIl WIl
b" met wel pel"!lOOnlllle. lDedewerlring nOl
geeD kapitaal wil hU doen ovelkomen, maar
goede maooen Voor veertig '&l'en dIU ellldljft
bn ID mune Irindel'Jal'eu ~ Ik fallllhee Illt het
moederland oav 'd. Kaap yertrekkan die ik
hIer later weerlIIi Ze hadden veel doorleefd
ID de lange )aren .66r dat de welnart over
ZUid Afnka 10 de laat.te Jaren werd ultj'eapreld
en toch zU wareo hier vaatgeworteld, hadden
klndereo en kleinlriuderen ze genoten voor
_PLIedmeer of wIllder en Ik geloof dat DIet .en
dIer Lutd verbulZ61'1 bet beslUit vao toen be
klaagt en de kindereo ze zUn h1er v.. tge"or
\<lId en zeker heel andere mensch,n als le ID
de moelelIJker olllltandigheden vlln het moeder
land OOIt zouden geworoon zun

Dit IaatAte UI ollzeo mElens '!'oor onze lezen
vooral de moeite waard D~ Nederlander dIe
bIer kOlDt ,. orot dikwlJI8 tIlet of met SllOedli
AfrIkaoer Woont hU III .,un .tad eo gaan zno
zaken ~d dail \ ereugehacht hU IIOmt"d. leert
I." bUI\<In eo ziet hU lDeetlt bUltelllll<lIl!ICb..n
dan blUft hem toch hgt l"tM hll ":\3J'lUIOde
Afrikaner 1lJ bern den """mdeh!l~ moet z.en
Maar zIJn lrinderen die w.,rdell In bet lnntate
ge"al oprecbte Áfnkancl'II en d.t dit Dlot met
EnaelacJle Afrlkaneflo u.t het tweede ge8bcbt
het geval pleegt te zUn dllt z.ot lDell IlJiUlr al te
dUldeluk UI parlement eo elde... Het .mart OilS
dllt onH l'UIIIlto ruet toelaat de gehoeie rede V&Il

den heer MIddelberg te plaa~n maar zu 18 bO
leden der TtreeDrgtng __ n dezen zun m ZUid
A1rika vru talrIJk -te Vlnden en wu meencn
goed te doen door zoowel op bet duor hem ge
sprokene ala op bestaan ca aard dcr :\ed ZUId
Afrikaaneche V'ereenlilOg de aandacht onzer
lezen te ncbten

DI I ITf.IIIITIlS R \KI!N gLJLUll !lOm. over de
etluwell been Oe 'lO, I k<lag van lj UUI waanoor
ou de .oclab~ten 11'~rQII werd 1111111 dri~ e.ou.eu
geledell III 1093 gel"", dOOr kOlllllg Ph.lIp" II
d"n Kpaan8<h(·n ,b .ngeland In zUn lOetroe
tu ti aan den ort<lerkul'"1:( van Indie beval kODl"i
Phlhp. dat de urltt:ldct'" alln rlc ve.tmgwcrk"lJ
UI fabneken ~nz Illet !augel dun 8 uren pcl
dag loudeu ,"erken ner ur~n 8morgelUI eu
'tier uNn 8 llliddllill

:-.;IET WIlI"I(Hl" dle lcz.en "Rt ,I, lIe",' HolA, t
lto,.-Js ~au Hollandlt \ a bier oDdel m8ll~lt zul
len Z1ch bun elgtn onder\"lDdlDg"nder geJtlkr om
~andighedell berino"""o Den vOrlgen "u,tel had
Ik ti" mftllctl.ZAd", mij ill cen zwaltke gezonrlbe li
bracht. Ik proboenicr talriJke meruelJQeIl waarvau
1D8gOeD een @IJOO deed; t<>tdat DIen mil overha&ldc
eeD bottel 'lUI Cbauibetla1ns hoeetmiddoU te ge
brulken. De eerste bottel. gaf mij zoo't'eel baat aat
Ik In atae.t _ un milD werk te pao ODde twoode
bQttel .- lIIlJ. Te !roop bil &!le ApOtheken en
bIOIldeIian. P. J ,.terltil ,,";;Il "'C lQeue
...... -.\I)\",

hU over den
in Oude Tuinen 81j IOU bill

&la de eomDlIMUl,lll6I1 HD kuilDe wtiden
nemlli. -Verwezen naar de ll~oatooOI
, oor ondereoek e I rapport

lIIl<Iret..riA rlLpporteerdti dat men nOl Diet
.~lf<tJlIltm bet MOeten der bocmen daar

Woll~n.lrtliht ongesteld II
zei dat ar OlE'ta,edaMt wOMt

nnt"' ...."""'iAn RellOlutill8 WOM,D gepu
eli olet lIltgevoerd
voomtter sou er dan jleeo kans wezen

door een ander penoon gedaao to

~lalan ~ IlU • de hand de oomunsste
[a1~:el1lleellebellliheid te machtigen het werk

voeren
heer Retief Z81 dat d. commtsate van

IIlglfJjnleellebesigheld te ver nl t elkander IS Wat
aOlm.waren dr.t "Il III het werk moe

....... tt.ri. weM aelaat iemand te buren om
te 'DOelen

Ir"eette van verwl!dennll' 't'&Il Blaphtplaat-
lt het dorp bleef weder oventa&o
711ke bet aanzoek van den heer Zimmer
om de hoornen til KtllJcoeot)Qadnft te
h",j de oommtsste 'an algemeeue heilig

nog ~"en mpport co de zaak hleef over

hellr Lou w rapporteerde dat het hou t \ an
Pil "p eie renbaan ge.noelrl verkocht

iCcnrd
hncf van den ondur kolomJllen seere

rt' 0\61'.1, Icbt '10 gr ,11,1,uln H Kaal eli
P,luar meldende dat d".<;IJl" oyer,.ogeu

h", I MoU ,jc, I r&ppurt omtrel t ~H't Mn
van fI Fortuin dtu te bo .wen -De zaak
V(.rder Ran de hooTWnMoll en R t.e! 'er
voor afhandeltn!:

br f, an d~n hoor Lotze verlof n'Il

~ I (lompn 'oor ~I,n eliendom te' er
te" emde ,11 ril te planten Een
verooek >an I{ Fubu<n werd gelez, n

\'nrw".,m naar de comlDISlIhlVlU) a1gellletlne

'erzoek vaD den heer C W du
een ril boomen langt! zlJn tlgendom
en te be""l,cr l.en met e9U draad

dtlt de r;ja(} hem met fkan to"
helUlnll' op muolc.pAAl ".gendum te

ruHlzoek 'an den heer W D Steyn
om h())01en lang. dd 8trut hU

te plantelI
Vó,_'""",, !laar den h,,~r \1011 \I)<,r afhande

dat de ~trnat I!'erepareerd WOlrle wo·
llelelllmb.Cld he"t...at

van den k ,101Ilalen sooretarl8 "
van dwang ITheldel'll mdd,,"de dat

....'rlt" ••'" vllrlengd I lO met e..n tlur-(te

tLallznek-'ao de heereo il G Lenlloll
verlof tot het hangeu 'illl e.,o UIt
aaD deo ulkenhoom voor h~t eIgen
beer ~ptLlTenberg

WE!ge.,twln daar de boom daarooor be
"orden

aanzoek van deu beer Bald Win om

bnef "an den postmes.ter generaal
mell~m~le dat b"t postleaotoor aan de Paarl te

wordt IOn, f de mumclpahtelt meer num
ktllloeu 'en!Chaffen

den postme6llter geoeraal fie 'l1lIen
Uil te stellen om aan te wiJlen
wordt VeNer dat eeu COmlll11l81e
benOt'md worde bestaa"de UIt de
De Vlihere en RetIef

br.ef 'l'&n den ~ecretarl8 VRn het
~katmi syndIcate verlof Vl'IIfende om
'all de BtarlBzaal 'II00r f!Cbaataeoruden

eon vennloderde huur dan \roflgll!!'
heer MalIlo sel dat bn dacht dat zulke "n·

apulietJe. Diet ID het stadttuu te hUIS

De heer Malan 18 DIet

de zaal te verhnren tegen l:la (id per

las de not .. 180 eener .pe<'lale
vel'VIÏ,:I"rtng pbollden III xake dc ammeotle be

PPEN BRIEF-No. 2.
I

(DE BRANDZIEKTEWET )

K&f1p!tad 7 J uh 18'16I
WA4'1DE HUREN
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rouw aan mlloe beloften autwu rl Ik n
hier t onder de 'ourotandere 'ao de hrand
ZIek wet ook al. Afnkall()r8 gevondell wor
dOli n nog wel al8 wDoboeren mannen die un de
/!Ch pboereo dleo last op de 8Cbonden leggeo
p ~ Waal en G Knge (Stellellbo",b wun
dut kt) S 0I1V11!r (Uudtshoorn wundl.tnkt)
Lo (wljndl8tnlrt) DlI&I'tegen moet Ik de
D&m n van ben die het dIepste medelndeo Ulet
de ibaapboeren aetoond hebben noemen nl
...an en heer Jr.n l'daral8' Paarl) Wolfaardt
(Ro rtaon) J d. Vllhen (\~urce.t"r) en Van
Jer rll'er De koornboereo die trouw met
den Iheer Vao ZIJl goatreden hebbtIn zun
LOIl~ en Byao (Malmesbnry) ?tIaraIs (Piket,-
berg Oempal'!! en KIelIn (Caledoo) de heeren
Sau ?tlomman en de broeden Molwno
ZI) ~Ion toonden dal ZIJ del! '"eboer wilden
tcaeOtoet kQmen zoowel III 18(1) lli8 In 18'l6
Onder de o>enge leden die de m~erderb"ld
ultmltakten, zult !fIl \Iod.n kooplUI lmpor
teu"" ad'okaten procureurs dokw!'!! en ande
ren, ~Ie voor Zich laten boeren (op een enkele
IllUQndenng) Op beo IS de tekst van toe
paII8~ 10 Luw 11 l'S 46 Wea U HIJ wel
ael~en I "Ilnt ~I belll1lt d, menHChen met
TII.8~8waar om te dra~en en .elveo raakt gil
die teo Olet tIJIll met eeo V&ll UW"vlOgera
Er udeo twoe leden meer Uil de ZIJde der
tege.standen! gewent zUn oameluk de heeren
Bnltahausen cn 'VOII maar zll waren ""ht"r
afw8;l:li de ee,.te wegtll" ~Iekte

W~ bct vool'I!tel '!'an Moltenu aangen' In I
nadat de bIll Van ZIII verlonen wa.. dali t~1
rel Ik geen oog nblik of het .elect ''OlIIIW
zou r,en bevredlgeud rapport hebben lllt~
braai; langa welken weg dan aan d, .tem
van de 9 564 onderteekenaren gehoor wu le
geve~ zUn en honne gemOf!deren tot 1'I18tge
bl"diC~t

~ tegen. tanden tegeD bet select conut<l
moe~o beachou"d wOMen alii geeo de mlo.1e
notltlie geoomen te hebben van de 9 ',1)4 on
dertljekenareu De mInISters wilden geen dag
afao,deren om de wettlie beian2en van dIe
~ó64 man te beepreken, alleen \:on de heer
Van I ZUI JIJ> besu.ten aandrang een nach t
die daarvtJór goed geuoeg gerekend werd
verkHlgen F. n dan waren er nog twee
Afnltiinen. - llood1llll1l1l1l01- dle ,len beer
Van I ZOI gedung III dJ:, rede Vleléll met
8tepl .t~m totdat de 1Ip.,'ll.ker orde moest

roep~m
A'" ..t (lOlt een Htem 'nn het 'Volk met tOlIl

aobdng en dlln'e"pokt I- behandeld nan 18 bet
voot1w!W'die partll Wtllll'Opde teut '-an LUk..M
nil l«>epMlllDg I~

I Met hoogachtmg uw dienaar
I D P VAS DE-V H~EV'ER

Aflde1'e bladen geheven over te Demon

rbJU; fA."DIIl' TAlfDE."I Tdi (!'lvvi"" <aD
een VT1Itlg door liet VlllJUek naar good,' p.'<lkoop
t&ll~ ... erk is de heer Nol.A."i' bereid kumtteu
ien ko leTeren tej!cn 6a. per lItuk lID een kompleetti 0Ddertr.ndei1 YOOI' &6 61. od. Tanden•

v~ l!,1jA. Allel ~t ('IW'MI'bcqd.__ ~ N~ pbollwu, 60
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GEV AL Bet Zoid AfriUanscbe Atbenaeum.
_ ..(South Africa.n College.) >

Kaapstad

Er zrjn Weinig
de boel en van het
town die met den
nIck kennon ~IJ
streek geleefd en
deel vali de stad
Het blijkt dat me]
geleflen "egens zwak
reisje naar Dulrschland
of een zeerers en ~(ra I'
haar goed 7,011 ti) I

eemgeu lIJd t'1I

vakautie l.aar
naar de Kolonie
niet lang In de
toen ZIJ he' ond dat ze
verbeterd was en
durende haal van
had De onde
weer, eu ZIJ begon
dan ooit te vure
rapporteur
Jaren heb Ik zwaar
Ik kreeg vreealijk
borst s Xachts we
ker, eu kon dan '0'
slapen lAIl> grIllI! \ I'

rllstt'lo()l<lIuct \\ al! lllO

ook \\ akl.l I g't'unuu
bltJ al" dl Illorjlt'n
duurde 'H r Jaal
VUl I ,an \\ el kl1l1 "'" hllll
gt>en III~t Il 1.Il t~ dUf li
een Ia;;t \lIJli eetiu"l
en Iwt wa.~ Illl) , .. n ,li ..
gaan, wallt slupllu kUil
zenuwgeHtl'1 ~Ch,Wll g. I
zIJn Om ml] lllJg ll1tel
gen \ attt' Ik eenl!l' II t
[('mllkom"l ,all Johan
koude ell loen kj e< ~ Ik

10 miJn l'teht"rallU, VIU

ue 'mgeltopp< 'I Ik ,
dokters hier, maar hl]
O,)k probeerde Ik aJle
maal ZIJ g'dveu UlIJ Il
EllldehJk \oor 7.(,

dacht Ik om ur Wlilla
voor bleeke Illt'II8(:heu
MIJn lll81,l ging naar
Lumsden. ell ko< ht
\ "Igenl'l gf'hJ'Ulk>mall\II IJ
lt! eeg Ik nog z 8 bo(t~ls
Ik ook

"En "at \\a~ h t rmml
1) ze ha !tien H U

werkllJg op III IJ Ih
Ille gt hoe I ,,,. lalen
eIen Ik kon ZIJ'

en Ik kon IJl IJ rt "
.• En tlU 1 , \ e,-I LI de ]

\ nende:1 aan
• Ja mIJn man 'Il

veil 1Il~ 1J!\t I.ell
Bo(k II!' hj het
dIg' \lias, hl'~e.t1!ld,
lle7.egd Ita I .\ a J Il "Il
en pl'twflleruillg ",
l'aanH Il( lJdl,," 'Ill II kt
kelld doklel en Jo tI

gebnllkt III ilOsplta<lI en
ZIJ zIJn een specIfiek
ten aiR rhl llruatlek
genezen hepaalt! 1Il,1
bloed op eu s!.erken
\\ euzlekten van alle RoOI I
WIl tiJd doOi dE' pIllen
b :t!ke fiel" .. gezichten
de blos der gezondheid
pillen -AD\

Boeken

De derde afle.enng van
wat Ultvoertng en wal
stekend Het bevat een
deot CrooJé dat net]""

up drage over Stellenbosch
'0 daarom voor lezen
waard.. budrageD tct de
volk!taal door dr W J
eerste gedeelt.., venoehiJut
zullen wordeu en bet
trak Da'id :Mamn
IaOptelllOll gelezen
In bet ov ..rleden
het begin van bet
lezen hebben dat echter
van be t t udachrlft met
werd De ItCh1'1l'er heeft
werkt tct eea-meuw verhu.l
boeIend zal iiiorden eo
den AfnkJtner spreekt

De beer Melt J Bnok.
kend le\ ert oen
Kaapatad vlln oom
""hter ook In het' olgeode
zet worden Omtreot de
hUlDonHtl8Ch gedicbt valt op
kleed lOg 'Ill! oom (,1I8bert en
rolt bluklJaar ieteekend lA
ZIch deo Afrikaner bool Ill.
digger of zoo lell; "OOI'll\<l1t
ben on.e oude boeren korte
~ og een gedicht
lu "lllele 'en een 1IllIwen81~ru",

,\ DMISSIE·EX A'MEN voor de
L~ eerste en tweede marereu-
1\he klasse, en het vergelijkend
examen \ oor de ., Queen's Scholar-
ships," lcgmt op Juli den 27",len (' k

Het Acl!mssle-exa.mcn voor den
e mms van het II IJUII ( zen (MatIH ~ •
Rt kenen, Algt: Ilr.-l l u GOOIDI' I I v,
Engelseli en 1:'1._ Jl tw eede moderue
tanl, lJ1l Il zooals ge' erderd \ OOI
het. LIIl\erslielt.s-Ma,tllculalw Exa-
wen) bezint op den 28sten Juh

De klassen" orden op den 28stl'n
geopend De senaat , ergadert
dien dag ten 9 30 '0 Ir het inscln IJ
ven der studenten

Nadere informatie en "C dllHhu
van het Collece ZIJTI te bekome-n
van w s LUGE~IA:\,

St'\: ~'I

Il.lliE~\S IIE~ ALLE,.

Hl.Tl

<ui

III" Jl EF R ~ ~"" m""nden geledl'1I
bl t _ I Ik III een hnd &"n Il ,a

g'oP,it III! 'Hl kltlg' Villi R Jl! l lf ATI
ftO n nl In ,,~nd Ik 1'W1l(jO ]A.ren oun

" i.1 2 I ,r' Il lanlr geleden aan ( H IlO~
1"( IIf '''1 1'\11, ell RHECM~TnK
zo, ht " laulllnlr 'Itn vele betoe:nde genet'~
kUil "~"n I'll P' l>e<rde 1I,1le8wnder bMt !,0-

n lf II pn I ad III n1lJn j!'eva,1 alle geloof III

"' Il" la 1 Jke bek", Ramheld verloren tot d8!
I. itH Eli MA TIC (J HO probeerde en ln ~n~
IJII nliJn N"lll""lil"' Rheumatl k en pijne ..
II hoofd en Itl\l I;cZI('ht verd .. cnf'1l en het
lIeU"8 IS ver en w'Jd verspl't'ld dllt ou
m_!er Vl.' R()0T IImpel heellem&r.1 gezond
'as van die wonderhJke MedlCIJlI en dIt
"all wel keitJk bet geval"; ulkeen di. het
prohool'd e ~V l'elt hA! I &rul

De beer JACOB UN ZUl. van VIaidontetD
3 UDr van SteIJn~bul"R'), lI! gener;en van

pen schIJnbAar onge'l'esli)kgeva.1 'I'&Il Rheu
II," ek en JI"ht NOOIt .61 ZIJn moede
I-levr V il '"IJL aAn DUJ wyer een erger ge
al van' KooI-tIl Zlelrte," roo&I81:IJ het noe
lien De .-."1,,, (101118RllEGMATICURO
lood de hJ,1< nde JOIlIft' ma,n rustig 8~r.pen en
medoclJo "erd vo<wtdur ..nd toegediend
hoewel de bul"( n en vnenden !Zetden dat
ZIJ llIet \ er"acht~n d ...t hl) levell EOn, fO<U

hIJ tu OP. maal J.t.er, en getUIgde vII.n de geneea
l.'TILCht van de RHEUltA. T ICU&O en
PILLF~

De oude beer V.l,n Da. WUT, Y&D Jl.eddenburg
werd ~pn.zen door N'n bo" ..1
De b,...r ,., C<>ETZJ<I<Dr." ~ylel Mldir!' urq ( ('

,ond dad, I Jt ,orl cblmg Mlln zoon J,u; en liJn
...ho.,Il' .dcr rie h....r J A SKIT 1'&11 wonderboom
ll11rgtnd rp "erden ook g.-nezen mll&l'Ik IDoe\ nu
, 1~1l- I b Jf uw d""kha,. .... nenri • C '"

JONES RHEUMATICURO
liet groo~ ZUId Afnwnooh. Kf'net'SmldJel voor
J ICbt &hellIDatlek Rtu-um..tll!Che JIObt u,nd.
J.oht Heup J.cbt, AangeT.1cbtpiJnen elll en b...t,
vele du .....uden Ilevallen v_I erger dan boyell",
noemden genezen lo ..erinliC'bear un all. Apotbe-
ken en Winhhen door geheel Zu.d·Alrib.

Zwd Atrlkaanschf'J ~
KUN IN KLU KE MAILnIENST.
De "CASTLE MAil" Maatschappij

1\1<,; IStoombuou,u J..,er L1Jo vertrekkeu
U van K8&psta.d 1\&&1: Londen om deu
a ,deren Woenlklag ~ 4 UllI' nw naar
Madell"a en Ph mouth, ~ SInt Heie.. eli
AI'U!U~lUn llAoleggende Q p de be] ""Ide III

l'ehentIJden
"--{JI\,A1IóTlI L\ (A~TJ ~ KR! I BP.O'lH
17-DljNOTTU(' AsILI K"l' H"
>-UO"Lt", ~"TI E KalI lliAH'"

19-11 \11 \Ill ~ 'i' ,'Tl ~ K. KIGBI
'I' 2-1\"lALl'IS' ,'lIl:. Klj Dr'c-L'

16-'\OKHAM CA"! Lt Ka!'t UARRf~"
:J<,-lJitA" Il LL~ A'J!" Kal t Il~<.i"'

Ex ra Booten Toor Engeland, m Las Palmu
II ~RHIIKE (A"TI E Kill'" lllKAUIiS omlJ't'ul.

Jul! noet &&n St HclcrUl en A....::cuSlon
I i'MOHE CA"fLE KAIt Il \ IRI. omtrent 22 Jill
,HIli' .. "1 Lh: KapL HDlJAI L omtren An.

I\)( f aAlI'" Helt'Wl I A,. JI"'h.. I

II ~HIII' K' \-111 K\" \\AIL"'IE mtrer I
>\ i~ , ..I !lJ-

\ In 'II \ 1 l A"l L'
!"\. {ubt ! lt it..M.n ""'l

Il I lt I ~ H I A" J L K",

\ oor VI"!>< ht uf P&I!s..ge ver""""" men
Zlcb UIJ de Age ,t"lJ vau de CA:,1 Lr;
~I AiLBOO rMA n :,CHAPP1J (tie perk I

UNJ:ON LId N
KoniukltJke MaIldIenst.

UNION STOOMBUOTMliTSCJWlPIJ.
orEJ.ERb:'f).

D' ,,"Ladl>vO lJ dCI ~1.aI'>Cl:ut.ppIJ ver-
Lr<kken "I K .....l'.t.ad u&,,, t u" .. lan.

, ... \t .dOl! Il Olll del ","derelI W ut,,,, J~ kl
l nUl L li ..lij UDICLW<1l1<llo(K"llJe

VOOR ENGEJ_A.~il)

Ic ' -I) Kil" KY.
! ) '" t »t r v 8. T t:n 6;.,;

b;~11 '''' de Ma \t, h"l'lJlJ' III
bouten lal ",) LJ I j \ \1 I' I" ,
li \ 'Ill I 1tu J,; II~

d•• e J,JIL.L-.tuuw1)\)(II.,t..

J OUel

l(~ I(lLHK,,'\I{1JI"IOI I~ 'il

gal I"'lb~u 'JUl Zb:, \1 U"lll 11 \ l

L"lkt 'o~ell '--'Ill 'el nllnrlcllll~ \all Il) 1""1:" ~
op dell I 'ubbel .." 1......."'1\1:111)'

1{1:IULHKAAR1Jr'" '''''1111\\''",
llUlKq d~ Kt:!:i1 "urden ultgt'I'mkl u<' "
terugroeI" bUloeu One M~l\dl<ll pel de LC11JIl.
of tht.: l ..stle Maat.scha;pPIJ Stoombooten

Y"'1 \ racht of P~ doe men _nzoe'
• I(lWtoren Tau de limou Slo<JtllbbVt

li Ul.llOt.:haPjJIJ A, JeJle)"tll~ ..t
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