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VOOR GOtDE WAARDE
; - .

IN ",ONGENS KL,EEpEREN;

• ""', ,

KFtUJ 'rr.PA'R1EMENt.

l'kllrijf 1'., ptTOLtJI Ml
ZeJfmetU;,p , 0 T m IS11
... ti.ltIOJIOlIJic Ga.~
Il\.ttl f Go. BruIUIl Ijle •
JlUIIIIl 16/&, 18/&, 21/-r.tvD die pIBII. 6~1.
e6/- 75/-. B.I&VWBtJ'CQ
.Palleu H/-
hit Vrij iJl alle Jf'

'f'IilhlI.

PWa. ea 8piutrateu. Kaapeta.d·

, '

E"1I1ml'lIl1,
Fabriceerende K1eerenmálteti,

KAAPSTAD. ~

40 Qedresseerde en J0DJ8
Paarden, . TBNDE~ worden gewaagd

16 Slachtossen, '~' voor aanbouwingen en veran-

Op Dins~a.g, 21 Juli, ~=~:m8~an de Kaapstadsehe

ZULLEN opgamelde Paarden en Bestekken en teekeningen kun-
Ossen publiek verkocht wor- nen gezien worden en verdere iD-

eien aan KLArMUTSSTATIB. formatie verkregen worden ten
Onder de P~en. allen in goede kantore van _d~nc~nder8eteek~~dé.
Conditie. groot en sterk, geaohikt· Tendera du~~~ Ten-
fll6r dadelijk ~lik, zijn er som- den voor toevoegm~ aan den
m igf'n die 16 hand hoog staan. dull. KaaP8tad80beu Tro~ zullen door
de aandacht van koopers waardig. den CODtroleurenAudlteur-Generaal

C F LIEBENBERG Kaapetad. oDt»~n worden tot op
. . . Woell8dag, 29 Juli, 1896, om 12

J. S.KAUIS l Co., !talagm. , uur. .
Tenderaars moeten twee voldoen-

de borgen venobaffen voor de uit-
voering van het kontrakt en dese
borgen moeten den tender teekenen.

De laagste of eenige tender zal50 VETTE SLACHTOSSEN. niet noodzakelijk aangenomen wor-
den.

DEEL 6?-No

Op Woensdag, 15 dezer,
ZCLLEN bovengemelde 088en
. publiek worden verkocht te
KLAP~TSSTATIE. Zij lijn in
puike Conditie.

P. N. LATEGA~.
Faure, Neethling &; Co., A1Blagera.
Paarl, 9 Juli, 1896. '!(

1f!L
40 EZELS!

40 EZELS!!

DE Ondergeteekenden, daartoe
gelast zullen publiek ver-

koopen op

:MAANDAG,20 JULI, A.S.,
-TE-

VOGELSTRUISFONTEIN,
.Afdeeling HOPEFIELD,

Opde plaits Yll dil beer ~OH1:1IKLOO',
40 Eerste Klas Ezels, 2 tot 4

jaar oud,
De Ezels' zijn allen geleerd, voor
kontant ingekocht, en de aandacht
van koopers wel waardig.

Laat dus deze sohoone kans niet
Toorbijgaan.

J. RETIEF.
De yilltm, Immtillu .t Co., Afslagen-

Malmesbury, Juli, 1896.

-_f1!L
WELLINGTON.

60 Groote Vette Slachto88en,
10 Gedresseerde RiJ-en Trek-

paarden.---
Ol' Dinad&g, 14 Dezer, inatdee vu

VrijdAg, 10 Juli, &.8.

ZULLEN boVt.:~melde publiek
worden verkocht uit de Markt-

kraal. De dieren z~n in uitmun·
tende Conditie en de B8Ddachl van
Slachters en Boeren wel waardig.

Daar er geen Spoorwegt.rucks. te
krijgen waren, moest de ~erkoop1ng
lIitgest~ld worden tot DlOsdag, 14
Juli,

J. SMIT.
J. FRED. PENTZ ei Co., Afs/age,...

Wellington. 2 Juli, 1896.
------------------------
Onderwijzer Gevraagd

OP een buitenschool. ' ongeveer
een uur van Malmesbury.

Salaris £60 per jaar. Kost en in-
woning kan op de plaats nrkregen
worden voor £80 per jaar.

Wark te aanvaarden op 30 Juli,
1806.

Applicaties, met afschriften van
getnigschriften, aan ondal'geteeken-
de te zenden tot 15 Juli, 1896.

FRED. WERDMULLER,
Malmesbury •

.Ma.lmesbury ,
. 6 Juli, 1896.

VERMIST

p"".-;Ir ; fJ<lIwJ":I" Dr-hrrl(J'fJ~rll~. 1''''1-' ... ]
IJ 10,. ~tgc/J ,,,,...ldbl tIVm'IfU /;NM/bm',..

Yrnchtenboeren ...ure BOUWMEESTERS.

Letop het Adres: GEBRS. WHITE, 80 enl82, L&ngstraat, Kaapstad.

KO lO N I ALE ST E ENfHO UW 1:RIJ.

EUW Jf paarden houweel
r is de beste.

H. S GREAVES,
voor den Hoofdinapekteur.

Departement ....11 Publiek. Werke,
Kaapetad, 19 Juli, 1896.

....... ~iapheelT&D
Ka;a pbruikt worden

6 ef 7 tanden. ~~

p=-T.......
la wt!rIIftc.
DI _".

befboom ..
..,Iur die de
...1IIItbeId iD het
W1Irikt1Il, a1_

~fke
repl1af ftn
CI.eD NOlI.,·
boo..

let Btoool 1legeDag.

" Y8reenigde eg en CUltiYator.
Ron_de,' Ondnijl8f Benoodigd

nr DL

wijk WEPENER. O.V.S.

BOEREN en andere kweekerl .gevraagd, voor
zij hun beStellingen elders ' er op te letten

dat wij uit Engeland de .volgende eerate klas
Aardappelmoeren om i van October ajie-
lev:erd te worden.

VROEGE PURITEINEN.
PRACB'l' van. HEBRON.
EARLY ROSE.
PRACHT van. HEBRON.

A'PPLICA TIES v~rgezeld v~ de
b~ de wet vere180hte bewJjlze!l

van bekwaamheid. goed gedrag ea
lidmaatschap eener pro~tantscbe
Kerk, zullen door den ondergetee-
kende ingewacht worden tot Zater-
dag, 1Augustue, e.k.

Salaris £120 per jaar en de
echoolaelden. '

Slechts onge~u.wde personen z~-
len in aanmerking komen. Kennll$
van muziek een, aanbeveling. '

Billi,jke reiskosten worden ver-
goed.

Onachat- tanden.OOSIIOPOtITil FIlAIOI
KAA. TSOHA.PPIJ, .

JOHANNEt.SURG TAK,

No. 19 Gfeen's Bnlldtngs,
COMMISSIONER STRAAT,

baar van Sterk en

(ROOD).

(WIT).
T.l.,-/ AtI....: ..CoellOl ." P""_ No. BBl.

PRIJZ~N .ZEER
, -.....,_, __ r

COMBRINC
DE Maatschappij neemt op zich

¥ijn- en andere Eigendommen
te koopen en te verkoopen.-Syndi-
keten te vormen en Maatschappijen
op 'te richten.-Op rekening van
Clienten aandeelen te koopen en te
verkoopen.-Leeningen te bezorgen
en Hypotheken ten uitvoer te
brengen.- Vendutie - verkoopingen
van roerende en onroerende goed~
ren te houden.-Tl'J\nsporten. Huur-
contracten, Overeenkomsten en alle
andere Legale Documenten op te
trekken-Boedels en Eigendommen
te besturen.-Huis-gelden en Reke-
ningen te Collecteeren.

H. J. LOUW.
Plaatselijke Bestuurder.

L. JOUBERT,
Voors. Schoolcommissie,

F.irydale, diat. Wepener, O.V.S.
" JUli, 1896,

EN SCHA,.IN.

het nserk van eien wtNCJ.1IB.1)1']l.M.KOSTLEERLIN GEN.
,

Tweede Klas Gouvernements
School, Dal Josaphat. OSS&CO.,

.STRAft TW T, KAAPSTAD.
R. M.

De Beroemde Hibernia DuU UU'&.QUU'IiIiA'

maakte Onderkleeren, ZOO&lS

MORRISON

OPENING voor eenige K08tleer-
Jingen ..an deze inrichting

tegen £28 per j~r, acbcolgeld ~-
gesloten. Leerhngen voorbereid
voor alle Standaards, en alle
examens beneden :Matriculatie.

C. J. ACKERMANN,
Hoofdonderwijzer.

Dal Josephat, Paarl. --
CO., Porcelein, Glas, Aardewerk.

iehooren door alle Dames gezien te worden, Idiede keuric ,tt> Klt>.>~~rt'"
tegen matige prijzen willen hebben. Elk 8t~k beeft 0l' /.h~}l t,·1t e"l,
eigenaardigen stijl en voorkomen. Werkelijke 'I'orchon, \ alenciennc
en Zwitsersche geborduurde kant. i ..

Speciale waarde in oDderkleeren van Fl.elle.w en van Natuurlijk ..
Wol tegen alt. prijzen. i

! DAOru.IK OM EEN.
)Ol!: T~-' e(l1,Tht_rti41H11 8/11... t.eenter.an l2,e, JtOllUlleJl 8et. ~

ltd., i/., Bof'ISeJI l(e dosIJIl.. Jtollelrall.lI.eD.,

WINKELIERS I om Speciale Prijzen' in 't Groot.
OP KET ADRES:

R" '·THKlT&R GEBOOIE', Kl'PSTAD.
UI D\RLIJGSTIUT. lUl

\Al1I:~rw:l\All~nn PAKKET NO. 2
_B.VAT-Th._ ..nll_. Eetservi ... 8 Koffl.koppen

IJCII\ot.ltJl... Th"pot en .. n Stel Bekera. In
ph .. 184 Stukken.

Raad van het Zuid-.A1ri-
kaanacne Oollege.

MURRAYS GIFT.

ON8 VOOIlVOOR

30s.30s.
De Bomaal College lodelschool.

TWEE MurraY8 Soholierschep-
pen, een Senior on een Junior,

zullen beschikbaar zijn bij het begin
.van het voijrende academische jaar,
28 Juli, 1896. _-

Vormen van aanzoek, met alle
bijzonderheden, kunnen verkregen
worden bij den ondergeteekeude.

H. M.FOOT,
8eoret.ia.

DE verschillende Defartementen
van deze Scboo zullen her-

opend worden op WoensQ&g, 15
dezer. MORRISOrN & CO

PLEINSTRAAT, K~PSTAD.J. R. WHITTON .

Assistente Benoodigd
VOOR de E)Jenezer 2de klas pu-

blieke eohool Goudini (nabij
Worcester.) Kennis van Hol-
landsch, Engelech, Muziek en Hand
werk vereiacht. Salaris £60 per
jaar en muziekgelden. Logies. te
bekomen al\n~ de k08tinrichting
tegen £80 per jaar. Werk.te
begiDneu na de September vacantie.

At>Plioaties met certificaten en

DE Ondergeteekende neemt de getUlgaohrifteD zullen door den
vrijheia zijne vrienden en de ondergeteekende worden ingewacht

leden in het alr;Uleen bekend te tot-4en 20éten dezer.
maken, dat hij Zloh Kandidaat 8telt P. J. V AN DER MERWE,
TOOrh.8rkiezing ala Auditeur. Voors. 'fAD 8choolcommiuie.

DDRIES B. HOFIBYR.

H'UJ:_:a.A..A.D T. KOOP
BIJ :

WHITE, lea en en SW1jllmten.GEBRS.
OOEDKOOP8TIE HUil VOOR

ZUID-AFRIKAAN8CHE
• ONDBRLINGB

LEYDSYDZBDRIIGS-
Il AT S CHAP PI~.

A.fdeelin.garaada Kantoor,
Cal'fiui •.

IN het scbut alhier bevindt t:;eb een

INDIEN niet tevoren geloet roode Us. mp}'k linkeroor slip, reeh.
29 Augustll8, 1896 uit de 'IICnnU.lnofLl teroor stomp, '

te T1'08 T1'08 verkocht worden morgens I 1 Donkerreode Bul, twee j.ran oud. merk
om 10 llUr : rechteroor stomp. linkeroor een IInoetj.

1 Roode witpenll O. e ju.r linkeroer van boven.
sw&luwlltaart, rechteroor lndieo niet gelo8~ voor op 2:J Jnli •• aut.

1 Zwart Oe, ~ ju.r oud, zullen deze dieren verkocht worden.
blhu.k l"&D 'foor, liakereor P 1. A DJ'; VTLLIERS, '
in de lies, kol voor den kop, Sehuimee.ter.
de rechterhoom

D.onderl!'f't,,,plcen~j!" ~ijn b..
I"eld monomenten eli Il'J'&f.
l~nPDin m"nnerpnl(1'lllli"t
tt, I,..,eretl I'n op h· l'ichte"
J,"I'1\"en met st.eenen muren .'.!
gnwi ..t in te 1I1uit..n t.. :Ma~t.-
land of op and_ kerkbO'l'ln
in de KoInnie of II&Dgrenf-ende
StateD. tepn red..Jijlre prij_
en met dIm m_ten .poed.

IJlteretl hel(1l'('rk geleve",'
vu1ll"NI aUe tookelliugeu. Op'
""hriflen gemaakt op de b.!Ite
"'ij,-., iDll"legd met lood. Por·
celeineu kran .. n tftpt\ ek
lugwte I'rijtte1l.

P1&n1U'D omprijlltl1l wcmln
fr&DOO op....,...k ........

IN het schut ath;er nNe8t,.tfH, bo-ren denI !lIlOOrtO"fden tijd: 1 ~'el :\lel'rie, 4
. jaren «nd met eell wit linker achrerpoot,

IN het schut alhier ....""'m",..ch boven 1'f'cht.eroor winkelbaak vnn .."nr ' bruin
deu veroorloofden tijd bruin min Paard. iJ jaren ou<t, on?et" ..rk t

merrie Eul, .taart 111 m&Il8JI InditE_Diet 1l'610l1t, sullen dezd n' np dell
treilt tw.. jaren oud. 2!1aten"'Juli. 1896, alhier nil Je gclJtltlrraal

lDClien niet geloet voor den verkocht worden.
1896,.sal deselve Clp dien J, H. SCHRECDER.,
eehutkn.t.l alhier verkooht SchntmeHter,
pne om 10 uur.

Goudini,
1 Juli, 1896.

WEGGELOOPEN

NAAR ElaJdanhabaai ruim een
maand geleden van den onder-

geteekende,
1 Zwart (voor lijf) Bantam Koe,
1Witbonte Koe,
1Zwart Koe (die op Kt.lven ging) .
1 Zwartbruin Os.

Heeren Schutmeesters en anderen
gelieven kennis te geven indien ge-
melde Beesten bij hen zijn aange-
komen. Alle billijke kosten zullen
betaald worden..

H. N. SCHICKERLJNG,
Rocklands.

PUBLIEIB SCHOOL TB YllUBURG.

APPLICATIES, vergezeld van
getuigschriften, voor de be-

trekking van hulponderwijzer zul-
len door het bestuur ontvangen
worden t9t op 14 Juli. &alaris
£100 per jaar.

Kennis van het Hollandsoh is
vereischte.

Den tijd, wanneer men de 1Verk-
zaamheden kan B8Dvaarden, ge-
lieve men te berichten.

K. D.MeKENZIE,
Hon. Secretaris.

Vrijburg, .
24 Juni, 1896 .

Heerenlogement,
6 Juli. 18%,

.
V r.nrhijn!idorp,

Il Juli, 18P6,

Ni.n ....erust.
8 Joh, 1896

& ZOON, Ge~~gd

ORGELDEPOT,

25 Juni 1896.
H&rte~ Krul, diet. Tu

8 Juli, 1896,
H. J. WASSERFALL,

AAN8PREKER, ENZ.
BE~OOD1GD

EEN donkerbruine Muilezel in BOARDERS in een pri'fUt ge-
goede oonditie, zwaargebouwd, Doodkiatan zijn steecla in Voorraad. zin bestMnde uit twee: Schbol-

korte manen. Verondersteld in jongens en 8tud~ten.~ £36
~tenenbosch diatrik~ te zijn:. In· aegrafentseen aangenomen. oer jaar ~ afzonderlijke ~erl
formatie omtrent mJD verblilfplek Doodkilta, LijkkoeWa eD Bcna....... f~~oten. Doe aauoek bij ~
zal pasaend beloond worden door gel.nnI iD deJa k-arid ~jlml tijcl., - \._ C. 'u' NIITlILING, Ivwgn-,

, &egeu d.bilHj .... prij8eD. ~~ . JIL.

H. H. PLUMBL Y, Kantoor: Bul'Nu 8ttut. 8t.l1eDboeoh.
PiketbeTgweg; ,Woonpl .. tll fU"Un,. 'trut,-laapatldJ •.8.....,.....,.,·' lull, 1_

1. e, VERSTER,
8ah1l~.

:"-.'

.J



Worden andermaal er a Hl herin-
nerd dat de subscriptie op "Ons
Land ' , (0-, lilt betaald moet worden
Derhal ve verzoeken WIJ hen zeer
beleefd de , erschuldigde geit len
"001 30 Jurn to vereffenen om ons ID

staat te stellen onze boeken voor
het halfjaar te kunnen afsluiten

:\( HTERSTALUGEN
l nteekenaren (he voor meer dan

een J iar verschuldigd zIJn worden
finaalom vereffening vel zocht om
het trekken op lien door PO>itW188el
te voorkoine n

A B HOFMEYR,
Secretaris

wtIlenl~lier.fjuu1aemeDdatdr.R'n~N'lA111!()1f
dingeu kaD
vraag DOg of bet
ia het gevoelen van

een m.au te ~olgen waar dit gevoelen
Jf r('kt m 8trijJ to! Im t al !(Ifll gezolld ver-
Iftand mag IlIJ#Jen Want kwam de raad
niet vau eeu ZOO hoog« autorJutelt, men
zon ze voor te belachelijk hebben gehou-
lien om er nan te denken

Maar Imm, er III nog een uuweg, De
heer FAURE I<Jeweertdat de ziekte reeds
twee maanden ~eh,den te l\(mdta ill nttge
broken CII dllt het waarschijulijk een
verdwaalde O!I WQIIthe daar zltlk wer" en
men heeft tie aungel.atlte beesten doodge-
scheteu Dit hl waar doch II!het de geheele
waarheid? Is het Diet een feit dnt de
pest voor de derde maal op deze plaats 18
uiteebroken en dat eeu week geleden
ou;e\ eel 20C) t»)!."\envan den heer W E5IIOEL8

daar werden doodgeschoten? Wie zal nu
nog Willen haweren dat het \ellig UI

M081ta buiten de hesmette area te laten'
Doch wat spreken WIJ nog bier over

IDIillers de beer I- A l RE erkent het g
vaar zelf w lal hiJ eerst aan dt hand gaf
(le '108141 locatie l{lII)UUel lijk III te slui
ten en liter In het hui« dat tie Molopo
lijn zoo verarule Id kan worden OlD ten
ZIl den \ III deze plaats voorbij te gaan
\JO e moeten el keun ..n dat we 01111 geheel
eli al niet rnet dit I wee le plan kunnen
vereenigen fI..t kw lad IR echter nog
verdei loorgedroiig Il want IJiJ eene
vorige gelegenheid zeide dr heer F AU RE
dat her Ian r lau 'IfontRloa (/(1/1 beid»
Ijdl' \ III ,le "\Iolop) glleg( n IM en dat
hl] II"t geglven heeft wegens de onte-
vredenheid <.ter k~tfers eie aangetaste
beesten ,f dood le schieten of f~1I IW'JI

/", 1/ I Jl I 1 I )(JII'II 10 de 1Jt>
~Ill( lt 1tJ'( I I II I (lt IS het voorstel
de he in ing lan~~ I, \101 po tt' maken

D, Haag 11101I~ I I~ bIJlII "It moet
Merkpl \\l Zt II tie opmie \ an (en man
of bet gezond verstand van alle welden
k. nde mensehen De Iegeei ing de heer
I- ACRE heeft tt' ht'RltlJi!en t n op hem
zal d. \!'IOint"" rdeltJkhel1 I"URten
ZUI I \fllka t Itlcht \ llel van hem III leze
benarde til gt' aU11 Jke olll"tandl~he.len
(111alrit zal IOcn h ..1t1 Hlennen "lar hIJ
de i l'lllDgcn HUl ht I lmd he\ I tit rt

Hederl lie d18CUS81'" IU het hUIM hel hen
"IJ Hl nomul LIa, le I t'gt'ellll,l! bel'lloten
Ilpd I,," I') 1', fp htt'u maken In 1tt'1I
n 0 lig zal h .. , land t I ~ekel IIIt'ts tf gom
zlIó\,gen (loch 18 zlIlks hl I gl \ d met tie
:\1,1 Il lrJII V h~t'1 THO~lI "O~
L \\ \ 18 dO()J I rege(,1 lOg af,!evaar
dlgti naai B (huan dand om het \\ el k te
gaan bestJel ell Veze l.entlmg achten
"IJ van I t'laug en \\tJ Willen slechtd aan
de h IU I geven of het Ulet 'et'lltandlg zal

,an toeZicht aan te

Tpnders YOOl' Voer· Rantsoenen loor
PolItie-Paarden. ONTV ANOEN van dell Heer een wel-

geecbapen en frtllCh lOOntje
THOS.J .HEYER.
RIJKIE MEYER,

(geb De Waal)

gt \ n In h I!l(h n lel' hoeren
I III re ge!lJk op \ le plaatsen knnnen

lt h IIlUg zal M110elhg ge

mell le hoei en hiJ een krlJ
gen 01Jl het \\erk II t te tieeien DooI eeue
publieke \elë,r.JUering )p te roepen Goed
ti lh d III me et me neen hcho()t1IJ ke ken
llIsge\ JIg Vl!bhcet'1
wee k tiJ 1 nemen
dan komen op deze \el-gadel"tng de dorpIl
speculateul'8 ,lie hel wel k oudprnemen
slechts om el geld mede te maken Zoo
zIJn li te ~[afeklllg eenIge het'len die
lUIzen len palen In I eZlt hel hen die ZIJ
le regeeflng zt>kel len dnuI'IIte zullen
aanl le lel1

(,edmende de 018CU881e ID het hUIl! lil
het ten dUI leli)ksl .. gebleken dat ur DIet

meel lan Peil paal boeren op de verga
dell ng te \ III hurg I~ ge'\ eest waarop he
MI ten w~nl de :\[olopo Ii)n a lil te he
\ eIen De speculanttln staan altijd ge
I eed (I le h()eken lel Sit lten om hunne
Clgen p~l'8Olmh)k. helangen te
dpten ~n nICI die 'lID het land

"aal Jill moet I 'lol 'po lijn
i 01l\\!J" Ilen Ulll ti€,IOIW"'
om :\1 lf kl lig tt I e14chermen
men heeft tJeh het cOJdon langH tie
Molop( en teven.. IH ele pP!lt 1-e.. illI III
the IJ ea Z II het IIIet Hel I .. tel zIJn
et n dubbele ItJn IIUll'K:hen 'fafeklng en
\ rlJhurg tI' maken Deze t"el' hemill
gen moeten onge\et'1 'miJl lan dkander
ZIJIl ell g€~ll dHn r tUil8chen III gelalen
wOllen \\ Jr lt de pest 0)' deze WIJ1..e
DIet terng gehou lt Il dlll ge"ell "II alle
ho 'v op en of ze 0l eenti' and!,1 e WIJ ze
geMtuIt un uitgeroeid kan '\01 deu 18 wel
de Vr-cillg

D ..zc maatregelen zull!'n het llOd dnl
zend.m p' Il ltln !!tel lmg kosten en IndIen
til I ..geertll~ le \v Irt- !Jd lIJgen leH land.s
lev 1'I.lelt za) ZIJ tilt gpld gel edelt)k
kl'lJgen ~ Il 18 Illet tie tlJti om te zUlIllg
te ZIJn doch Olen zorge el voor tie
\\are land!! en n lt tnkel per800nltJke
helangen te ht:'vol del ell en onnoodlge
gelth el kWIMtln![ Ve minister van land
I OIlW hoeft gl~t(lren een aank ndIgIng ID

hl I hUI!! gpdanll \\aarblJ WIJ de aanducht
Vienscht'n It I t'palen

trgND ••lt~ zullen 1001' don on-
.. (ltrgttechndc nnt\811g'en wor-

ell' n tot op Zatt Id I,.{, {! I dezer, om
twaalf IItit , \ oor !Ic onder genoemde
loverant.ie \ 10 voer, door den kon-
traktant tt worden nfg. everd aan
de verschilk nde Politie Stations op
Ilt t K aa pschc Schiereiland van tijd
tot tIJd

'1\ n Ieraa: JIl et II monsters la n
rlit kantooi \ l t tooiu Il (wet uitzon-
dlrlTlg \ lort '1 lil \ 1) ZIJ kuuru-n
tenderen \ I li II,.{ Jt( I \ 10 Jl.'
g-enot'll1de k\ rautic 'I'wcc vol-
doende bOI';l Il 'OOI Il uitveerrug
van Il t kout: kt moctr n 111 elken
tend, I f!,.noe Il I 1\ t dl Il H ct ge
le verdo moet " Ut: lieste 'OOI t ZlJ n
l n In gULnIL frissche conditie
nf'gelcvord worden

Jamestown
1 Joil 1896
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DE \ ol,;el I tel In Jil z tI lier: 1
nen op D n Ja __ " r dl 18~b

Dl ::;tudllCllr ... h OlllV lt Iandholl\\
\ ecbOt ru .. rIj Z un elberLldlllg,
"lJnbouw \\ Ijllmakt 11 \ Illchtt:n-
cult lUl' \ tet lrh IllJk lI1dL :schel
kunrlr Plantkun Il BoEkholiden
Rehnkuude EI 6'c bl h IIollandsch
t;n 111llm~Iln

Een Jê bellI Zlll I <lil £211
worden gC.,t'\CIl nau zonell
oudei" uw nllt II ';O"dl uIn",tlU
digbeden \ erkul reu

Om PI (lspektll""uI
IJlJ de I hlll F Bal{,,,
der t-ichool

DOODBERICHT

"" t\. \\ \ I 1 EH ...
.\1 T

"el> He 1 I

Afdet'lIngsraad

\11.(' h; I"

'fendt"r Ber ";11\ Il r BIll';
Stcretarls A.fuolltnó"l aad

Plket!J(;r~
Op last,

~ICO J 'r ()1\ llll h~ ....hl u\Ven
cIlEt)~ , )Hr een hellling langs de Mol. po
h )e,wl le Zit kt~ reed~ (\\ Intlg miJl ten
zlllI(n VIII Lil liJn t ... :'lI ~Ita Il! IIltgehro-

D. he .. r ScHIU';ISER vond deze
onv .. rkiaarhaal lat hiJ den heer
t Irnkkt liJk H.~ )f dl HlT
Illgt'f() IIJII III ,\pr\\egillg heeft

~ Il Hd a.,tw(onl wa." Ja gis
I I I 11('1 Ik aan hem getelegl'afeel-d en
ItIJ l.I. rafet'rul! terug Llat tie lagere lI)n
Uil t noodlg II! Maal nn komen hIer
t\\ (tl it denklOlltlU had ril' HrTcHEON
III Igenoeg het plan nauwkeung na te
b'3'111? En w01'l.lt hl) Ulet IDlll8Chlen door
pL'Iat"dl)ke IDlloeden ID zIJn oordeel
).:t'lDtlnpnN't'f(l WI) WIllen mets tegen
dr TIl TCllEOS zeggen doch de heer
fHEROS merkte zeel !('recht aa.,. dat hiJ
ook meuschehJk III Bovendlen hebben
we vernolJlt!n dat llterke pel'8OOnliJke be-
laDfeU 111 dele .-alt pmeDi4 lijn. WiJ

KEN N ISGEVI NG

T E onell: ;det kPII Ic z:.d I n Il t!('1

",. , 'l I; 1 " de I\"('t \ en olgen dit
op lUJllO pilitsen' KLIPHOhK
" NOODHl [P ton Ol IF \~1::;
KRAAL ' g-degen te ~t Hcll:ua-
baai, afdeehng Malmesbury, ge\"on-
den \\ ordt hdzlJ met gow('er of
hondt>n, Jachtend!:' of zICh aan
een~e oVQrscbnjdmg ,an welken
aard ook mage schukhg maken

JURGEN KOTZE
KJlphoek, .Juli 8 1896.

.AL~ERLEJ:.
Het deb~ over protektie

De allooI' 'an bel lang IlltgPliteldll debal
t \ er rle m Jtles van tie heereu WIener
Sl hremer en Sauer I~ nren lezers reeds he
kent! WocllHdagln nd k\\am de zaak tot
e ..n , II![agen till8co looI' bet vool'!ltel van
den heir DeDI' W alii Th~ prevlons
quel111On --de voollooplge Vl'aag-waar-
d lOr de 8melluemenren 8chremel (op en
af schaal) en tiauel (tegel! verhoogmg) Uit
het \eld werden ge ..1 !gen Het hUIS wru!
I Itter t.. leu'1lelJ~lti doch de mIDlIlters

erg tevl'edpn De heer Dl' Waal
klemt Zich nog \U8l aan zIJn motIe van
la Il<!Ile)aar docb het moet hem nu reeds
dUidelijk gewoldeu zIJn dat ze llleUl me+>r
dau een doode letlRr IS Woensdagmor
gen wert! pen ,oorlooplgtJ vergaderIng
gebouden en htllllotl'll dezen stap te doen
.Den heer De Waal ~el"(1 opge<lJwdgen het
voorstel te d~ en hl) achtte het zIJn
plicht, oet bij stuk te houden hoewel
meu van alle kanten op hem aandrong zIJn
,oorstel temg t~ trekken

Hl) moet later I\ltgevonuen hebben dat
hl) op een verkeerden "eg Wall want na
het antwoord V'.lIl 81.r Gordon !:3pngg waar-
mede hiJ :9ch niet tevreden verklaarde,
WIlde hIJ terugtreden, d.och de Zl'Ilk
\\118 reede bedorven. Wat Will! dIt Ilnt
woord van sIr Gordon Spngi ? HIJ
zou de resolutie van 1895 als een doode
lett6 erkenne~ Toen weld hem leta ID
het oor gefluistef(! door deu minister van
landbouw en hij voegde er bl' "doch ik
aal Die\ eell ~ TOOl'IitUe~"..

TROEBELEN in RHODESIA
[Rrol" -"'~gru li "l

KA.PlTEL'" WHITE !'I KOLo"" ~

1:-< DF. Bl 1 RT Df R ST \Il

Het aanbod aa~nomen
De GechaHerde Dl8Iltschnppl) heeft zich

OOtlacht en besloten de aangebodene hulp
du Kolomale regeerlDg aan te nemen
Hlr Gordon Rprtgg heeft reeds IWlt gege-
veu een tl"dusportkoI'}llf up te rlehten dat
naar 8ahshury, V18 Beira, gezonden zal
worden De maatschápPIJ beeft beloofd
alle onkosten tElrug te betalen

Aan de hand werd gegeven dat de re-
geering het hUIl! de macht moet vragen
om het geld DIt (Le 8chatku~t le halen eli
daardoor do eonstttut ie te handhave J

Op dit punt hebben WIJ tie opuue '1111 'Hr
Henry de Vtlllera onzen gc ichten hoofd
rechter De Ca}1 11 • Wlrlt Il'IKtt rIll
morgen te vel tellen ct lt ~II Hern \ voor
le motie' an Rh \ Il ge!ltelll I heeft om de
-/IIIIr IIH /1 I tu! II DOl h "at zegt het
rapport lau de ( 'P" 7 '" 1 Daar de
sternmen staakten zeido le presldeut tie
motie dringt aan np don constuurioueelou
we~ Daal het parlement ID zlttlllg IJl

en er meer dill tijd genoeg zal zIJn \ ior
de sluiring del tlCS!!le om autoriteit te
Hagl n v IK het zIJn plicht volgens le con
stituue lilt t le vont srauders del motie te

kreeften III
aal I 0011 bJlwnder soor t van be
uitvoor dreigde te \ errncugen

kruidenier III (ana I I heeft er een
.... u,,'~•• r- tegon ultge"on len ,Llt z In landslieden

doll LI'S • laan I' Iker maakt
us -] n Sierra 100110 \ indt men th,Lll.
w soort tUgel'll nl nege", die zich nl.

mensehen dooden en (e
t Wordt met gemeld of zu ze

wel op rechte t Igermalller ze rauw
I~ het laatste het 11'''\ ai dUI 18 er

Z I aan indigeatie zullen I lien

'\T. II!: "I nw E' -lit het debat
lIJ dep Vrllst.aatllChell \ elksraad over de .\ er
IIlL1Ile [vun den spoorweg lukt bet dat eigenluk
iederoen cr 10 beginsel voor WILl en dat de \ r J
MnzlIllIIuke Dundel held die tegun stemde dit
alleel~ daarom deed om lat £ J meer inlichtingen
0' er de spoorwegkwestie III het algerneen \ er
IlUIgdê

Ih~ H( I I '''I'' IH "1111 lId t van Rot
wrda" van Sama"' ..ng op rel. naar de Azoren
met ~n ladll'lf SUIker kwam Do ldllrdagmorf'"
In de Il\ en alhier Ongeveer 14 dagen lIeledon

de "erd et sclup op de hoogte \ III Pt rt Elizubetb
d r ten zwareu rukwtnd overvaller waardoor
de bOf'g.prwt en een deel \ an de tolkeI iadje
0' erboord gtng De kapte," brak een nh h) die
gelegénhcld eli vier uratroeen werden ernsug
bczeefd doordat ze tegen de ve rsehansing' aan
gcslagen werden Het. hip 18 reeds !Hi dagen
op rill. hotgee I to te ""hrll' e lO aan I~
wlIldslllten waar het me te worstelen had
H.; Slte\ ssnl II ". III I .'1 II f n s "J I \S

vindt 1>1I\1l1hll deu heer Charlea Southev van
Culm,tock Cradock die \olgclI" cen tdc'lrrnn
In de ~ Il Ilr ril e/" 1" de localiteit
nauw~eurlg heeft nLgegaall on IUd alleen
IICbOOlld t moor een punt \ oor Ingelll~uJ'1! I"
Ban d~ urtv oerbaarheid met tWIJfelt m .."r >ok
vali o,rdcel I" dat het OOMI'l'HelbaroIllnd 'all .t: 1
per mlJrgen tot .t: 10 of '1\ dlicht .t:.o 7.&1r lEen
lelt. ~Io.... tIJdel,k wal ..r op karooll\nd te 11ft
gun h.eft h I zelf hel u otant geKteld ol lij ur
1 I malll wovwel te ic\ eren ..ie allden< Cll zelf.
brakk~ grolld gaf dail UI )OlIo )( gsteu IJ I zou
echte~ er \ or zll" 0111 h r den verkoop t.e
bepalen dat \ &Jl elke lOU "cre. lO \ H)r het
planttln \ ar \ ruchtel\b )omqjl Dl )o.ten gebruikt
w rdQlI deugende b.,t 1dI'I,I blIwnier \»r
Huohtenwerderll el >IJ \ r lu erne

(. t LI rt IH IIllt' IB ruet I p1e1uerlg 111/\:11'
t hooft zirn nadeoJon Zoo kreeg nlango
baroll Aibert de Roth""luJ J te \\ ""neil een
ultno9<:h~lIIg mt Buda Peeth om I !(IIJ(j(J g ti
den u~r zeker adre. rudaar te zcnden ande",
"Bl! elln d ,Ik of pU!tool \ OOI hem bCllteDlI
HII gif de zaak aan de politie aan de." Wist
een " oor te 'ultlon dat h r een KChoenllUlkoro
ioerlt g begon en b I twee 1!"ldawn elll hg le
en nlIj kan de !.aron weer rustig Il tgaan \ cr
,elon~er w"" Iet. \\ Ilt den prc", tent \ a e n
NIeu, \or"""ho ua k o'erk,,"m Een m[rn
heer .endt zIJn klL'lrt)c III wonlt Imlnen gela
ten eqge ..ftden prosldent een pal ertJe Boven
Bloud er p te lezen dat z rn bezoeker ij I!(~)

d IIm,. doels III groote en deel. In kiel le
bankrjotel nood 19 ha I Wilde h I lIIet het ""n
dan ..tI htte hem llIet "leen ce k )~el 'an den
m Inhloer zelf maar ook eeu d) lanlleter I \lln
een '!IlI1()<Jt dl0 nabu de deur "at! Ue pre
hldeu bedankte te betalcn en kreeg cen kogel
In z I bUik terw Jl een andere \loge I I1It den
zelfdttn re\oher aan den m Jnhe~r een Cl d
man.kie t Is ma.'U' het best \ oor bankpre81
denteIl om panttoerhemden be en hun tlenel te
dragsIt dan kunnen munheeren JC ruJeton m Je
kop8t~k raken

H 'P l:l;USUI -Meennll1en U! er 111 onze ko
lomm.n op gewezen dat over t geheel de
gouvernements ambtenaren bltwr wemlg ken
nU! ,.p t Holland8ch hel ben en dat daardoor
groot pnrecht geU:l.1.n "ordt AAn het grootsto
gedeelte der hevolklllg ter", III men het rut Jd
wil dfcn ¥ lOrkomen alsof 'onr Engelseh en
HoUalltlsch gel rko rechwn bestun<len Onder
aDde~1l bl,kt dit gebrek aan kenme \ Iln het
Holla*dsch III H1ze wlegraafklUltoren "aar
~oora~ dIe kenOIs bepaal i noodlg 18en onkullde
groo~8chade kan eroorzaken Als die onbekend
heid tt het Hollandsch nu nog ge\onden "erd
lil p tllen dlO geheel Engelseh zun zou er
nog n t zoo¥eel te klagen \ allen Maar dat III
Holla,dsche plekken rus :-ite.lenbosch wie
grammen als de \olgende nt\angen en Ultge
z')ndeQ worden le een ~(JJ 'SI \AI lIt den
\ rustdat zond men eeu telegnun \l\n de, ",I
gendeQ lIIhoud OnmIddellijk gnlpPIgC H I
lalldscbe tooueel.tllk}e. kmd" .... ¥rnag V---
De ~Iegrnafbeamhtel mll.'1kt.m er .ht \ao

()I VI/ilk V"'IJ I' ""I III I ul.lL)"
J. d",[1 II 1--- Het ZaJ on. aange
nnaru 'Un 'an onZ8 lezen< meer \ an dat fralLre
IIOOrt,"rk te onl \ an gun t"n einde er up te
hlll\ en: hameren dat telegraaf Iln postheamhLerJ
H Ila,jdsch moewn J.m ICI

RH'~J\I 'I wordt door de I
alle reden hebbende 001 troUeh te zIJn op ZIJII
tOt .tarid wat kerk en school hetreft Achter
eem ol,,,n" hoeft het 111 dr Kotzfo en dl Moor
rCC8(J~ Van Heerden ecf!!te k)J.... predikanten go
had 4 Wilt de IIChool betreft 18 het oplUerke
hJk <U.t <'en klem dorp aouaJ. RIChmond III

.taat I~ Cell eer.te kIM IIChool III goeden Ktand te
houde1 Om de gewllhl!held den I ur en
gêestdmft "an betJlDf hek In deze zaak to Zier
dan m1et men op e \ ergadenng 'an Zaterdag
8~ond tegenwoordig ge"ot'1<t Z!In Daar kon
men bilvoorbeeld opmerk"n dllt het dorp zelf
zeor w'lmg hlldrnagt tot bet In stand bonden
'"n pul:tlieke mrichtmgen dat het dorp RICh
mond ~!Ine hetoekenl8 en 11001 te danken heeft
aan dt! boeren \arl het dl.trlkt '\\ at WIJbe
doelen 1~ dit dAt van een dertIg tal aanwl'zlgtn
cr .Iecht<! ze\ en durpelingen tegen wool'<hg
waren e .. een \ an die zef"en WbJ' eeu ruMt.ende
b< "r =1 dan tellen WlIonder dat getal ook den
magtat t den leeraar en de eIgenaar nn de
f. I I. er .Iecht. drie echie dorpehngen
tegen.oordlg waren En Wil ltleenOIl dat dIt
een t)itIKChe RlChmondsche \ergadenng 'IlIUI

De bwJragl \an het 40rp I. n tiende \l1J1 die
de, dl8trikt8 En dlln 18 bet ook llIet het ge
heele 418tnkt Het zun nog .Ie< ht. de 'an der
Menvcll Kock.. Therona Van ZlJls '1IJ".,no
Both"'j. 8andilanda Ackennan. e I nog enkele
andere I

REunr lAU ES zr", I A~-Het gezegde
"p ..aker Brand ell het kr IJe thee \ an
"Wl tier d et onB donken aan leh

I IIC) verhlUlld 10 Z r 1 DIIllJ of
""'-lIOImlI" Parhament (I' l6 ) De heer

mahge kan.eher van de !'Chatklst
held een rede te Manohes

h01¥I'en--<!'n hier \Olgt l<ene HIJe ~ertahng
- V, r de aank mot \ an

re ,\{a.ncbester hBJ .un gastheer
'emomen dat hll gelegcn

poblleke Iu,"spmak de groote IlU\n
biiJtlJDdel1'ChefbebbenJ had voor Witten

bTlllDde;riin. andere goede hoedamgheden
doet die brandewun Zich

ODl!ICnUJollgll\ r ID een glas dat
n~~~,eliik~nfijze de oogen~houw \~

zou nUen Dien witten bran
men met zoo gemaltkeluk 10

onze gutheer W18t Zich ¥an
en an m_ter te maken H J had

dat bil gelegenheid 'an de
"iieell~(,mllt, eene karaf van dien brande

\ an den redtllWU' .tond
een "'U mIlde hoeveelheid wllns

uit'KelIC~J61J,ken,n&m er eell proefJe \1\n en
a.ls had hl' er geen hekel tegen
met zilne rede \ oortgmg werd het
ledig, waarop de voorZitter zonder
m dLe Imraf Jag lIun giu weder
gmg met zune tl&D8pru.k Toort

wat-nur oopnechu~ glae
Al weder wordt hei ledig en al
bet deOT den waklreren "oormtter
DiDY nu en V'&D &!Jnrede en van

bnildlirtVllR wvm weder ZIJn POrtie insIukt
tot een mode bed gebracht

hnmcll'!1tmn ook verdwenen" De _
blUl6ll dat toen men tot dat punt

piqlllleJl, eie IlOnditie 'Van den heer DiIraeli
daelfde 1rII ala toeD hij clie aal

••• Id, Oil dat )IIi lkIl boona I "" "

stermnr n
'Vat gaat HII Gordon nu Ioeu

Een diner
Dondl r 11jl<1\ 0111 \\CI I In het W Il to

hUIl' el IJ thnel ~l g~\!ll \ eie palle
mentsl(ld ..n '\\ alt Il IIgl Il" )tIrdig ~n aan
~pell(;he~ l_ t l,e~t Illen J1lthl'ak het Illet
De gelegenheId tlte le gaslen hlJcenhl'acht
,~as-ht't \ iii t1'l.1f 'Ril (t n heer \\ atel
man lIlgenIlUl lande dtctllHCht tl'llllHleg
m:mts hippij Het 'Ioldt ontkend tlat
.Ieze I IJeenk )!UHt eenlg polttlt ke beteek.
UIR had en lJI('n 7.egt lat het slecbtJj een ge
zellige hlJll uk. IllRt" fiS \VIJ ge, en tiezen
Uitleg om,lat ~I lt! den kUllneu ZIJIl dIe
anders tot Ic g( \ olgtrekktng kunnen ko
men dat dit dl,lJel lets heeft te doen met
de tram'\eg hili thans v or het hUIS

L !!!!£!!2I2

STADSNIEUWS.
G .11 wordt
a -0000 ge

Dy. "'\Rlf:
door IIr Donaid
lIChat
~IEIf" f I ~ 'ernem{ n wu dat de heer

Campbell Botba. oudste zoon 'an ru. Botha
"an St Stephens Kerk alhier te Edlllburg zlJu
ellld examen III het 'ak der geneeskunde beeft
afgelegd

Z -A
lIL d~ ~ Ik.lIll! \ a I li

~oderll\lldl!ehe roode
bende dat men ook n de
Republiek een dergpl ,ke
had. een belangn;ke ¥",'UllnellJlil
voor bestemd heeft \
nog al lleIU!8tte 16
eeu boer ¥Bll A.frik ..n..r
drift woonachng die
NataJ..che JD8.i18traat U!
weerde ml8handelmg "an
lil .un dIenst welk meU!)e
basterd meld w.... die' 20
wegeos ongehoorzaamherd
toegedIend WIUI
Den boer had men gewelge'r<1liontler
vr I w laten met moeite
dat zIJn ",ouw naar hillS
had trouwen. gezegd dat
sten en kon maar later
Irfioeerd Wilt er op W
~hap leert dat leder
pleegt te .terveu t
III de ZUId A.fnkaansche
dat ~oo wat de heele
pl'BChtlgtl Natal aau ZQ(JgClJail!p'J.
fef!! wat men hier
noemen 18 toevertrou'IItl

De I [Lo."" van 7 Il
voe"&, artikel o~er
alot..om 11 dat de
ZICh DIet behoort af

EuropeC8Che .troomlllg
werkeluke deeinemlllg
8toomvaartplanneu llIoet
mogendheden die "egens
116laugen ~JIU aangewezen
der \TlI" boer<lDrepublteken
\JO el 18 het v JOrdeehg
kaanl!Chc aepuhhek om
elders III Europa .teun te
het doen Toch ¥ergew men
I,hul EuropIl met den gee.t
ZUId A.frika door F.ngeland
er zooveel kwaad etlcht de
voor allen wti In plaau van
deelw \an het menllChdom te!b",...,rk.>n
IIlmderen weet te
tlld om dit punt III
Europeeacbe macbten op den
.tellen maa.r wori! t het door
.eh e Uit het oog verloren
'an het etnde daar

E en proces van eenrg bclall'li'il81
Men hennnert lIch , ..11.",., .. ,..

de bestuurden der
Plr kort lI'eleden I1e1O'eiaer'li
voorstellen der
1088lng der hangende
In 'Verband daarmee heeft
'oor regeling ,lier kwestie
bestaat lilt de heeren J ~
commllll8J'l.8, W MooJen
Illeur dr COilter .tolllt,.pl'OCunl.r,
admkaat en A ~U1clleel
beslown OUI een
len tot
nu tdechts ol? bet
treffende Jonaten om
gaaD

I \A T" r L nERI( TITE"
Rl LA , ,\ I J I -K lonel Piu mer rap

pol'W<:rt op .. deZer Jill h~t l:wd om TItah"
l!ruUnza (!Cho"1 \ al re bell< "at! die gL-deellA!l i.:
naar dIl "h lngul I zich teruggct.rokken hebben ~n
gedeelwl rk naar de Matopp' 8

Bil de reed. 'enn.ldc ongeJnkkeu te Thaba
Imam ha "erden cif paardeu gedood en Ter
lI'e"ond

Een henchl \an Tall meldt dat een op!'taud
der llakalruuU! te MOlt8J'Ch ni ~erwacbl w rd.

KapteinS 'Vhlte en Brabant gaan morgen Tan
Cbarwr £'a l mml~ post naar Mtlgel!u. Wll8J'

de vlland gewlfd wordt bueen te komen
Bea.I beneht dat majoor HOIlte patr uIlJe.r

de ua&r Manunads sterkte de kopJetI oofleh", t
en den v I&nd er UIIJGeg 'Uftum d....Jdeude " 1

,waalf oo""ten e cj hokk. n hultmal«'Il t
"\el'l!CheJdene kaffel"!! kwamen In kamp nu ,Ich
o¥er ttJ geTen
K )Iouel Plumef!! koionne \Ir rdt JI'-">fldag aan

.taande terugven.aeht 8poedlg na dIe II&n
kODlllt zullen de vt!l'1!Chtllend<lkol nnes ge'l'ormd
worden 'oor de ){atoppo1l en een algem~e
beweglllg za) dan plaa.ts hebben GeneeaaJ
Carrington zal de troepen vergeaelJen

De veJdtel~un naar de )htoppoa III tot
op eeolgen afstand bullA!n de ~tad gelegd Vall
vandaag zal men ze "erder leggen onder eelrorte
De draad loopt op palen tot bWlA!n do "OPr
steden eo vandaar ligt ze op den grond door
het b<lI!Cit

GEE~ KAFFER."i TE ZIE~
SAl l!lllt ft) 10 J (LI -Landmeter generaal

DunClUl vertrok ptermiddag om 3 UUl' llIet
een trooper '&li Charter en kwam !lier heden-
Dl~ lil de vroewte MIl zondIlr een enkolea
lrdW " 011~ieu.

ZEF.I ['s r Il TIl IS ¥an dm eigenaar ~oor
£i ilOO gekocht door den togenw JOl'I."iel1 b \tel
bouder den heer ~llIis die er eell ee!'llte kllLl
howl \an maken wil >'oor ben die op zoelucht en
zeebaden geswld zIJn

DOOR het voorloop 19 LLB ox Imen Z In ge
komen de h h Il'llceney I. \\ ~undwulll
Zulnland Nathan M.M J hannesburg Ash
burnham L P Gmhaml'llltad Pr"t<8I) Juhu ~
Bnrgel'lld(){'p Hall (j H WInberg

PIU f I ~~)I( Lf \\ I" 'an het Z ,\ Athenaeum
IS zoo gelukkig om z rn zoon eO"'tc op de IJst
der gep_erden 10 het 8chool booger examen
te zien en dat wel schoon gemeide zoon .Iechb
veertien Jaar oud 1. \' an harte weuMehen
wu hem geluk. w\ enl h pen le dat zlln zoon
een lo<pbaal1 moge hobbeu deze eCT!!ttJ zege
waardig

POUI ELIZ\1H111 E" mlleER
RUODEs

Jl Il I- IZ u r. II J I -Of een verg:
d&rtng die men Zaterdags, ond za hooden om
cen petitie In t< hene t< I onmlddelJ Ik h~
stel Villi den bocr RhOO"" al. hesturend direk
teur d ..r (!-'Charterde 7.&1 de \ olg.nde re...
iutl< "ordCi ()< rgCl<r.c11 Delo vergadenng I
\ olie ") mpalh c met hu landslieden Il Ubodee a
wat trI ru" .teilen der groote dIenster betreft
d )( r del t'd I ter t J lUlOde. hewezon al.
dnektenr der Bnt.scbe ZUId Afnkaan..che maat
• happ, hoopl ermllg dat d e dlcn.ten mog. I
w rden \ uortgezet door z r op meu" lLIl
¥aal"(!en an d" po"ltle onJanll8 door hem ID de
maat.McbapPII bekleed Dc n,"'<llutle zal 'II' r
len 'oorgCl!teld dOt r dell heer IJ B (hl'lJ!
tillll en gelleCOnd""l'I.1 door de heer J Bratcr
en men \ erwacht IlCIl zeer groote \ ergadenllg

KA.I 11 EI" WARE

wu DE PROCL"-\[\TIE ,\" DE:S H()OGF~
( ()MMI~"ARls

(r" tiJ -Kapt Ware. patrouille '"
hedenlUJr!el toruggekeerd en herlCht dat,
1tlanagolll 8 knUlI met \ erscholder andeNl r r
I rand Cl 'Ilftle! naturellen gedood hedt Ue
'!land ~ert'lU!t I zlIn kraJen \ InehtL~ nlL'lr
holen III de berg~ 'In .. aal men hem onmogc
I~k ka erdr Jl en De patr uilie leeft o.er
de h ndord hokkol f IlltgelD&akL Op d I
terulflllaMICh trachllcn Wo wat 'ltH rebellen le
hokkei af te Iltten I aar z I "" nlen Olet eon g
'crh"" afge. Lig n \ a nzCl kant dnaden
noch gek" ~t.t<,

~ r ht!l'"",1 I alge meel "genome I h"ld tugen
do proclamaLle 'an roti MI tc rcl",ll.. De
rueerderhel I I. II >or lecl dat d. de reoolle
m"t .trellg bei andcid "o"lcll Iet Lu d OIet
veilig I,

TRUl K" -), en d~p\ltal'" v In le kamer \lUl
koophandel Llhwr I. b I don" u,rn .Igmnoonell
he.tuurder 'UI .poor" egen gann kJag.,n 0\ er
de lIChaan<chte 'atl truck. III het dok rua.'U'
heeft 10 zoo \ er 1lI0t ,~'()I wd \1111 de rel" gehad
ala het bleek-wat troU" eUK Iedereen Wlot -dit
er ID ZUid Afrika geen trucks genOtlg Zllll en
dat a.'\n de ge\Olgen \ all dit kwaatl de Kaap
etadllChe konpnlllnll8tand ZICh evenmlll kan ont
trekken al. I"mlllid ander.

~hT If f I \\ HtS wllen nza le/el'!! \erlle
men dllt onzen hooggeachten h)( f lrcchwr Kir
Henry de Villie", gt"wren om8treeu I uur oen
ongeluk O\erkOllliln lO H I "a.~g:UUII ,den eli
werd op d" hoogte \Iln het \\ rnberg cnttagc
hO!lpltaal \ all het pwml ge'll orpell wBanl or
hem een rtb gebroken werd ')Ij Lar "11' Clnemen
beef de dokter dIe MP' edlg aanwIJzIg ww! alle
hoop Jp cell "p'>edlg hentel dllt ruIen zeker
met on. bern toe 'IIen..ehen

Dr. "'"HAflIl n ~nll IKecllblLddllt
te Londell lal 'II' )rden u'lgcge\ en door de
.rt gu. 1Ill\;ltllChaPPIl 011 dill \ nlgell. clln benebt
In de C I'" Irg • \ an gl.wren nder all lel't)n
ook het BntllChc pnbliek...vl do hoogte der
1 ransvaal""he pohtlck zal houde I RM Lkteur
zal zIJn de heer Hamlltoll die tt Pretona Uit
den tronk 18 ~rllgelllten na ~ !J
Terklaa.rd te hebben zlOh met geell Irans
\ aalllCh~ p')htlt k tOl zullen hemoeIen
ziet hoe~tJtll het woord \an"er "BIl zulke
'WI\II",I IS

ftSr'Hl"l"nlll\ 'A" PLIDl\tf f' I I
\ F." -De vierde }aarirrkscbe tento< nMtelling \1\11

de Kaapstadache en weswlIJke provincIe phum
vee dUiven en k lOlvogel@\creertlgmg werd glo
teren In de mal oOieke zaal goopend door den
mlmster \an landbeuw Jen heer Jl H Fanre
De mzendingen waren een honderd meer dan
het vonge Jaar en bedroegen bllna liOO De me
ded~lIg Wal! beter en daaruit \ olgt dat de \ er
eeDIgtng \OOrnrtgaat De tentoonRtelhug mllg
gOe<fg68laagd ~eeten en hefheboof!! \ BIl ge~ogel-
te kunnen wo gemMt raden h,.ten een bezoek
aan de t~nt()o1U4tellmj$ te brengen ,he hen met
ml telel1l'lltellen De beoordeellUlrt< \Bil plUim
vee waren de beeren A. Cleghom eo 1 Holdo
worth "an dun en de heer R Dexwr en \ an
kool'l'ogeL! de heeren R Duite eli W Borallle

PR0YB&I 'II GIEi!t LY.R tt! Bonn daartoe aan
gezocht door een veorna.am hU18 III lUde te
Crefeld heeft door middel der RuntgenlltnLlen
ontdekt dat ven,a)acbte zllde steedJJ en onder
rule omstandigheden \ an on vervalAcbte te on
dencbeiden 18 Om er"a1achw &IJdewerpt geen
t1Chaduw If

MARTELA tR" DF.R ,\ ETEs~ Il \p maken de
profeuoren ,AtWB~r ROM en Woód te lltddle
town Conne<.-tleut (Ver St) met honne proef
nenllngen bett'Blfende de voediog van den
menllCh, Een student wurdt b \ opgesloten 10
een Inchtdlcht 'ertrek waar bU door een bU18
Tel'llChe lucht en \ oOOlMd1aii81 1\len weegt
hem ,elTen en zun voedeel vóór en na de spu&-
vertenng ~r zorg'l'11ldia om te kwmeo UIt-
maken m welke mate het voedael beenderen
vleach en bloed vormt Het ID&IJ __ beu,
wekkend &lJn-maar lIAIIPDaaIn ta bet .t
TAlmJIll' 'TAJroU TAJrou Tea,eeTOl"" TUI

een nag door het pablJek _ goed, I!Oedkoop
taDdbeelwel'k w de heer NoL.U ben!Id kllMtAa
Ieu te Iomfto tegen til. pel' Iltu eo een kompled
.eel, bo'R'D en ondertaden YOOI' Ali til. od. Tanden
CnIi;keD lOIlder .J!1J!!.· An. wOld& .~
...... BOJ1MIt 5 .. ". ...,..., to
A4d1dti ........
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TELEGRAMMEN IIErr
OVERZEESCH.

})A.RLEMENT. De heer Sdtn!lllllI wil bobbim regee
rll~g voor~ll:htlg'.J90t IIJII De Faure
bM£t Diet ,e&egtr did belde planMn ~1' dr
Hutoheon ZIJII geweest WIW'OID moel de Ipo
langa do Molopo gollOu.wd worden ~ D; mWlII
te r heeft geen gogmnde reden voortl1*brOlcbt
Hij delikt do regeenllg moet do zaak D""wkeu
ng overwegen

Do beer ~f"mtnan zlllde duZl,ldl8eU8IIltl 18 zeer
goed docb mot praktUICb Hll zou aan te hand
geven een eomru 1130 te stellen om een lan op
t.. trekkeu Waarom word een 8tuk laud DIet
seh ~JO gemaakt 'lW vee ~ Men kan :I() wQI
beter bewaken aan een en kole lun Het III
dwaaoheld da lIJn ID do be8mette area te plaat-
sen

De heer Faure lelde dat de Inn lOO veranden!
kaa "ordon om du MOIIJta locatie In te klUIten
De Iun 7.31hn 1001\&t ilO mul langer WMen

De heer Robertson seide dat do ziek tu reeds
drie maal bIJ }{01<lta Uitgebroken 18, en dat de
do >tIg_ hotene dieren onbognuen liggen

De haeren Palm r en Prokt hebben alle ver
trou weil III dr Hutcheou Do boor Paillier gaf
Mn do hand allebeide ljjnen toe te maken

Kol 1; hermbrucker denkt du regllCrlJlg \\er"kt
te hLngllMlU Niets" nog gedaan

Do beer f IUr" zei 1 ,I de dm Id reeds ge
kocht IS eli h I beeft I ~t gegeven bet werk zoo
spoedig mogol Ik te h~rnnen.

Kapt Brabant wilde dut de rell'{'eruig
weken een rappo t ZIl.] publiceeren

Do erd I( W cl torugg rokk lJ

Kapt Brabant p1e.tle sterk dat
ook onder bijzondere oadeelage m:t::~~;.~
vorkoort HIJ wil hebben dat de
zal betalen
Ue heer Jone. gunt Barkly

3ndero dUltrilnen mU811 ook
apruJt op meerdere On(lenltetJlni~llf.

Do hcet' Van der Walt wil helMleJofdat
J111turel'un ook ra) belMten ZO
mlIDon komea te"" met veel geld
keu doch betalen nIets

Do beer WalT8D vroey boe men
BIJ on do beereo Pslmer
Croshle W eeber ~n ook
hunne diatriben Bosuforts
beeft eeo lICbuId .c I 'lI)IJ()
beden daar KlJn ook btIitelnJf~'WO(}Il.

De beer TllDlpho
'oor <te I.RlI'ert)etI VllD u:)\·~,a•.le·--t~.
Dr Vallet! seide d&t IDd ..sn rt...IiCerinl!

Mn de aM06bnpraden geeft ze
moet hebben In de uitbetaling

TAlllSKll1

De heer Brow n 'roeg QC de
Ill~liotbeek '" voor de I\Oldaten
hooj,t h i dat III afoch&ffin""boeken
om at I. I 7.'et dat de soldaten
woon' eel brandewijn eli lier

• ko-
ll'"k >-
ulf"'ll
"nd te
I ndo
Il 19"
I...or

DE GECHARTERDE
I II Il KI!: lIU:-;IS rx CANADA

Supplementaire Begrooting,
WET~EVENDE RAAD
DONDERDAG 9 JULT 18iJ6

I "rl rI£.~

De heet" Nlletb mg bad een petitie 0' er de
ROlld"bo.Jeh wet dl" IIMr b.,~ comité werd 'er
wuz~n

De heer Wleuand had een Uit Somerset 008t
0\ or dil wet op be~lIlettlll!Jko ziekten

IIlt~,"lhe van
mn bel ben
au k 'I Iraai

regeerlflg II
toe te malum
Op een e ,,-aag \ an do" heer

S.'hreirl .... I,,,,id. de h or Faure dat h 1 1118trIC
di. I"n ook te maken--dc

van }fOlllta BIJ geeft bet bUlO

\'er·zclrdrin .. dat de reg~enng alles ID h tar

doen om de pest tegen to h JU

Koor-ts
nen bad een amendement deu

oostcllfko hof "II bet hof til
l!)den t.<> maken van het bof Van

Uil \ lf III plaats van 3 rechte", zal
procureur f.'Cneraai kon het amen
aannemen Men moet niet III

In verstand sterkte zoeken
Momm l' zesde dat bet een oug"

ht men VILli- de dne reehter» lil

of te K mbeeiey een api>' I heeft
te Kaapstad doch 'an de rech
hoeft men slechts een apr» I
De beer DouglU8 II ook VI lr

amendemen t omdat bil meent dat bet goe<l
van de versehillenda ho, eu met

IJlLlUl'r&lurlg komen
dat het amendement

m()('\llfjJklleldmet raakt-om een apr» I te
liet booggerechtehof In KMplItllll
naar EngellUId 0" oclllge weg Uit

111 Z Jn OrIOle IM bet laar
hof \ an app \ 001 geheel Zultl

nc hu. r " iener hoopt de
porten xu lien aan.wlloe )ur
ceerd W orden

[le hoor LUll .. drukte IHlk 'I' dit
b.toekent <le II~) 'oor hel boek
Wallace

De k loniale ."kl'llw L" • -ide dat
w118 lILt8e ul'ye' en het l......k op
sullen pu blieeeror doch dRt de
kaarten en hlokkeu rAl hetslon

Do heer J ones \ roer of dit alles
te betalen hebbeu \ oor de
prof "allllOO eu hoeveel
zulleo worden

Dr Te WAter alltwoo"M"
de rel1"ennJ{ te betalen heeft

De boor. au re zeide dat de
den ,. eon zeker aantal boeken

111 staat te

W:tgCllfit

De heer' an I • Wilh "cut
zeggen hooft M,n hooft eeu
maatschap] , d -cl hoc In heli le
hal kroet gnat H, waarseh 1\\ t

De hoor Ilrown lo opt ll'e~n lid
ml trachten geld uu derse ZllAkte

• II

k h

nen
Do heer 'an der ,,, alt drukte

puIM, en hani le RIl. f I I een
iuspekties werden gewe.gerd
werd 'eel ontevredeuheid "1
zaakt

UI 1 e \\ ater seide dat WI 'eel
dit 'erwek \ oldoen 7.a1 worden
alt Jd ~emakkelilk bekwame personen
die belde talen mnchhllOJ'lJn

De heer Le Roex wlill DIet
antwoord van dr Te "ater
genoeg bekwame mannen en deze
'bIllijk

De I eer Wee""r wille
wllzagd hebben Ur MUlr ll! nu
deo aan de regulaties en kali DIet
bn WIl

Het oonnt- \ erdaagde
Het huis verdaagde om

ti rek

'"'"'"n~ n
h wle< a

(hUI Ik heere« JO}UlnJa_I' d: Co
.traat Ka<1J 0100 nokeloars en
a~nUl )

! II

If I rI\

LIet I UI' g~nll In count- om de supplementaire
begr >otl ng tel sternmen

De prenuell Haagl DOli cel! klerk en een hoek
I Il Ler III C I~ kantoor

De heer ~lIer wilde \\ eten \\ aarom een boek
n >od; I@

De heer ierrun In b >opt dat !lOll' eeu klerk
hot kantoor n staat ,,sI stellen depecheu "poe
,IIgoI af te hlln Iclen en minder redtape te
gebruiken

De heer Inlle. lOl Ic lat de u-beidsagent DU
h ofdzakol"kjln lKJlang Ier Transvaal werkt en
\ roeg f hIJ met z tn werkzaambeden kon Uit

.tl ekken nAA~ de K IOl1lP
De heer Wir.&ber I.ol k er \ <x r dat le Ix erea

meer gebruik moeten kun nel! maken \ an dezen
agent

Oe heer ~ <iue. "",II hel ben d lt het kontrakt
gOClIuItgeieldl .al worden aan naturellen \OOr

_0 uit hun .iáIn I genomen worden 1I\en Wille
beter aeeomodatie voor het 'or' oor van Wen
per spoor

.. r J LlIlC. ~Ive" rrl(ht seid dat de volgende
.t 'I' wezou ~I de naturellen oen ve ren bod ID de
treinen te gejen

Het OOIU.1Riverdaag' le om ti uur

u!p.:n
Do

... Je
ct

VERBANDLIJSTEN.
2 Jl' IKII6

Kru.P8tad
Kaap ...,d
Rob<>rt.aoo
Ka&P Afd
Kup Af.!
( the_
...... p Afd
Ma.lmp.hury
KooJ t.t.1

lid comlt.~ hervatte om Iluur r r lo: zaberb
ROIlDE"&lLA~U

Dc beer lEtel! hoopte dat de koloniale secee
tans toch uie het ide- om sommlgen der me
laatschon n het 'Mte land te brengen en af
te sluiten gelleel op rou geven lndien woge
I Jk moet lul18 gedaan worden

PUKKf!'ó

De h""r F~t \-roes of de regsenng ..I le
Uitgaaf zal d~n lil >-erband met het u,troel n
>an pokkel!. j "el~ dtstnkten I ,del! d .or j ..
tOe.!ta.nden 1111andere dlAtnlrten

De kololl13le secretarlt! zeide dat de regeerl g
III vervolg dMe kwart der enk )sten zal bet.~len
AI de dietnIr!te1l worden op den&elIden m~t
gepla.at.et ddcb de meuwe gowlldbel(!B bIll
maakt \ oorz.~nmg voor blJzondere ~vaIleD

De heer J !P. du PI_lt! W DIet tegen de
111(14) voor ~kly West !la&" daar bn bet een
good rekent en boopt dat andere
dlstnkten spoedig ID het vool'nlCht ~ullen
deelen

De heer &lh ...,in,.r gaf een UItleg van de "pe
eiale van Barkly West pok
ken de diamantgn.vers langs
de ze trekken rond JI.OOdat

heluten ID de psondlleida
om la van de lOs. m1Jll !icon

IOJlllltr'lIII ~ d... UDtiekcIU'ke~

f I..lJolh

corn t
.. r ( ordor "prog!> \TIllLgl uf men ernst g I"

I t gcr cp 11 bC"1 roei ngsw rke J Dit
schema I' I et beste dat de regeertag kan breng Il

(j x 11 nen I ct UIt dan zal het cell ""hande
we'~1 Ue bJekt,e I" dat d MOIIl te gr >ot ,,-
het ~"'lie lil .. J IloenICl \ h, t all Iele lIet
Keuhardt ""h~lIUI "en: d "Id Jk "'\liga
I lIIe w laTl I wtl men biC. niet lUID de zaak
raken

Het "Ollut ""rtl ~"'S'de
Het huts eroangd" DI ti

"RIJDAG 10Jl LI J
t. {v 'I .II lrlft. J

l iUI' stad

eraal
net

,den.
lceltQ

worden gro<>te
ru"ll vfr..vacbt

"ETITI~

llara_ W eUlOgton-te worden verk laard
eeDe n8kale llfdeehng Rlvewnght (Somerset
West) dezelfae mhond Te Water :SOmerset
West dezelfde IObond

Rt NDERPEST

De beer Faure las een antwoord van de
TnLn8vaal!!che regeenng dat &IJ met ""","d IJ!

de belft 'an de hemtng tll88Chen Bechnaoaland
en de TtanITllal te betalen daar de peat reeds
in twee der diatrilcteu langs de greruen II!

uitrebroken Sedert pteren h~ bij u.n dr

K. Hl
"'''1 A(d
l mtl4h.

P rl EIIa.bM.h
( '.dl&b--..

• l"t
, a I

, rte
0< r
ti >or

,"(le mager prod~



LSCHE AFDEELINGS-
RAAD.

L~CT,IFER
VoarW_ ~ 'fill ~'M'tIl' .

Zolldft .-_ ...

l'il de tele;.,lTIlIIlm,,;: a.D' Gtlze lijaun ·siéh· .
, .' i!lUel1.'1I dat 81' bll. gelegvllbeicl \:3a' lwt
kl"'ninpfeMt se Motloou 80lI .on~tteild., ramp
,,!M'o voo!i, ",aarbij ~ondenl\U.l 1!iI1. hond.wdell
",lw merlllCheu he' leven verloron. .

IIROOlJ " Sl'ELtl:'i.
Áli!l de IwllderddllileDdeo VlD het volk die

'laM hét fe ... t oppkomen Wllrea - zowlen n.l,
's morgllDA om .10 UID' bsket'll' met IekkemiJ.
brood en worat uitlledeeld wordeD en daarná
zou,len de "olbapefeD een aaDY8L.g DeIOOD.
0. meeste menlJCheD wareD er '. lWlbt. om één
unr reed". ManDen 00 1'1'ODWen; ouden en
jougen, met pakkqD brood en drank op den rDI
"f in do hana, waren bijeen op bet ~te \"CUd
te",no ...er bot Petrowski paleiS, baiten de .tad
I{elegllll en waar de keizer na zijn UI'IkomsC in
MOilkou ~iin. intrek had genomen.. De politie
was I'lp dllt vroege morgenDuf nog in JeeD "'01·
ledig aantel aanweaig, om orde te kunnen bOIl'
den. En III 'IJU'On er bii de puiek duisend
politie-agenten en bovendien koakken gewe.$,
de tien- en Uenduilenden, .trjjd~d ...oor eigen
beboud, baddeo lij niet in be<lWllDg lt11nnen
houden. Wat moet politie. voet.- en parden
volk beginnen.1l bonderddnizenden, ala de
orde ...erbroken ill ?

AI de duisenden VUl meD8Clbenatroomden dus
naar bet veld om deel te hebben un &I bet ge.
ll0ej(8n VUl het f_t en van de door den czaar
verordende geachenken.

00 voorssee ototIdeo tusechen den .~
nAuwer wordenden doorgang eener reeJOj teDt.eD,
waar ~ vordeeling zou gescbieden. 'Bet eigen •
lijke land der voJbspelen is ~oor een greppel
''ID de andere vlakte afgeaohelden.

nET OST81',US VAS IlJ:T GEDIU~G.

om vier uur ongoveer schiinen beambten, met
de vordeeling belaat, aan bekenden of vrianden
beken te hebben yege ...en. Bet voli, dit
ziende, word woedend en beseerde, cIat d~ ...er-
deelin, zon beginnen.o.' beambten Wierpen
weu de pakjee met de beken onder het .oUt.
leder wilde oPrapen, en velen rukten ODd~ den
~oet. Bij het opdrincen atortten velen m de
IJl'OOte greppel. Anderen weer over hen. Toen
kwamen de kozakken, die gealarmeerd wvell,
er op inrijden. en toen wi8t men noch 'l'oomit,
noch achteruit te komen, en werdon bonderden
doodgedrukt. Want gevochien' bn er, uur de
dooden le oordcelen. niet &jin. Yer'lrondingen
riet men niet bii ben. Veel geCiI en geaohreeuw
~ er niet bii geweest i de benauwdheid bel~tte
dit Er waa meer eene 1UJlllla!r' vlII'8tollUDlllf·
\. elen zijn half dood voorultged:roD(On en
vielen, toen er eindeliik rnimte Invt.rn, dood
neer. Rommigen konden nOl even ~ ,en
dan plof ~ dood lagen ze op den grond. , .

Umndweer en militaire ziekenverpitsgerB wer·
den ontboden met hunne W&geDa. op hoopen
werden de lijken bIj de tenten nedergelegd.
Eell rapporteur \'&n bet Hou.udacbe Ni_,

,-a,. cV1I a..g. die bij de feesten tegeDWOO~
waMgeeft d" volgende beacbrijvinr VllD _t hU
lUl deze treurige gebeurtenia, die dnDelulen in
MD oogenblik in rouw dompelde, .. ntrof

OP HET It.RItHO'.

Wil gwgen Moskou door de triomfpoort mt
1:1";''''llfDloedi¥e wOllinpn. .

~;en groote IIIndvl&kte lie ...oor ona. Moeiliik
.. a_ tr het gaan. 0. ,on ln-andde, en het ,tuf
vlOOSin OOI. neus en oorea.

Ben groote meni(te ging voor Dna nit, .tof-
wolken bij a\Ofwolken opjaaand.

AllO!u gingen naar het kerkhof : mannen,
vrouwon en kinderen, om de douden te zieD \'Ill
don vongen dag. Velen uit droeve be1aaptel
lin!!. de mee&tt!n in de hoop, vader of moeder,
iWOnof doebSer. broer of zUlter, te berkelIllen
eli eene eerlijke begrafenia te besorgen. .,

Er .tonden twee lOldaten en een boofdman
"lUl politie. Twee pelotoDl! 80ldateD IIIllI'Cheer-
dell het ktlJ'khof op. We ,Ioegen linb om en
!!ingeu lanp bet hek VllD bet kerkhof, tot We
reclJtIIom moo.ten .!un en gaan Ianp liet onaf-
zienbare bek \'lUI het kerkhof, wur millioenen
mOllllChen begraven Jiaen. LaaI' bet ,eheeie
hek stondon 801claten, man UIl man. In de
greppe"" tUllllChende 80IcIaten en het hek, reden
lI:.oZl&Uen,boog op hun &adel. Op den dijk, p.
vormd door autlOUW,hooi en .troo ....n den wauw
g"l'indigden .. inter. litspen honderden en hott·
d ..rdou, De aueeuw begon onder het hooi en
atroo te ontdooien. docb languam. Beneden
den dijk, aan de overlijde vali Clen rUwes,· bere-
den door een .ta&rt rijtuigen. hadden polla. en
gendarmerie poet gevat, en achter desen 00 ...0011'
keerde een groote IDIICht\'Ill 80ldaten ea ko_-
ken, .
op het kerklwf weplaten,' _ten we door

drie sterke polten lOldaten en ..... 1 luitenante
\'IIUpolitie,

tAl"Ilt &agen w. nOl nie~ dan ...el'llChillende
groepen wenech"n op de glooiïna ...an het onaf-
.ienOOae en bree<le kerkhof. Toen we achter
tU8l!Chen de waterwa(feDa uitkw.men, waar de
br,wdweer aan ieder. dJe 't begeerde, uit blikken
bek"n cn groote hODten Dllppen .... ter reikte,
zag"n we bet jlUDlDerachonwspel. In minatena

TII::N ZEER I.ANGE R1JE~

luien de slacbtoffer&, de meeaten nOl niet har-
kend. \"rij dicht bij elkander. De pzicbten
lIwart en vol ltof, ptold en nO( ..lietend
blood uit mood, nem, of OOjfOn. ve bandeu
gewrongen, de armen stijf gebogen of hoog
opgeb4lven. Alle gezichten gtlllwollim, de oogen
toe. Hij velen het dunne pie of roode bemd
van het lijf preSen eD gt'OOSe d.,.len vali de
opperhuid ODtvNd. Vele ...rouwen en vele
mannen, -inic kinderen.

De &rID~ plWlj. der m_ten pt te
kennen, dat. ziJ behoorde tot. den boeren- óf
arbeidersatand. Ook doodeD, wier kleederen te
kennen gaven, cIat bun gr.t bij de meer ~
den gOlteld lOU worden. op de bont ftIi bar·
kende en niei·herkeDde dOoden een beiliaeD-
prentje, Vrome RUIen wierpeu ~te mu:-
ken VllD ...tif k~ken op de lijken I oud Kebruik
"oor de botItrjjdias 'faD de begrafenilko.ceD.
Yerderop werd bei

EEN VUULIJIt TOOSEEL.
Groepen \'Ill twiniiI "TOuwa l&teD op cleJl

gt'QDd met bergen wit liDDen de lfjlrwld8ll te
Imi~ven eD te naaien. Onral lOldaten en
polil.ae-~nMn. VrouWen en DWlDett ootldeed-
den de herkende Iiiken en wierpen er water
o\"er. om te __ ben. Van de honderden witte,
ongetlChilderde dood1dlten, mei -ant.deUeI,
of doodkiaten, ge ...ormd door uitpholde boom-
etammen weN er door de lIIOUjieb earbiedic
een ~n. G .... deden lij er in, daar-
over wit linnen, waarop de cIoode, ontduD qn
lun &rIDeplunje, met in wit liDDeG (_Wt.II-
doodebemd) pwikkeld, 1icbaam en bijna het ,.
beele hoofd, werd nedergelerl. op de bCmR
leade men dUl weder bet heiligen-prentje, en om
het boofd kwam &la een hao. een breede
papieren reep, waarop afbeeldeela ...an heilifu
l"JeHlIIchik). Sommigen ontvingen bei oli_l:
lr.ruillCn er mee op hoofd, borat en in de
der handen ("ab<JI"UIDaI.j). n.n werd de kilt.
gt:~I"te,1. Het dicbthameren van de kisten
klonk us4jk in de OOretI,

V"rderop ~iVOn ..eIe kisten reeda ~ I
er lagen iakleM. sroen op. E.n pur laDdereD
wierpen blo"m pJell op een lriat. en eelareicl.en
bitterlUk, Hand aan band ltonden de arme
kleinen. wchreiend aLtof er ~ooit trooat ...oor ha
zo~ komen.

IUBT\'f.KSCKEt:IIt:SDf: ~<:uOt'W~PELES!
Eene vrouw wierp xich gillend op het ltik \'an

hMr man, dM ze herh;onde j eone vrouw lag
swm van emart op den grond te II<lbreien bij bet
lUk harer docbt~r. Een moe&jiek, een stoenl
kerel, ut auf en veralagen op een grafbeuveltje
te Iacben en se !ICbreien. en lijn kinderen rcchlM
eli linka hingen UIl liin armen, de oociee rood,
Vrouwen zongen ldaapanpn. In de vuno eell
W1IIJeomet IJlden lijken, die lanp at&pela dood·
Ilillten gins. Hoogerop· UIl lange WelA mteu
meJlllChen, in en IOnder uniform, bewijzen vali
overl(j_den af te geyen un ben, die de identiteit
der liJllen kOllden beW'jjzen. Doordat de RllalJfJn
o ...eraI een pu moeten tooneB, werd bet her·
keunen vergemakkelijkt. Een· ,terka macht
IOldaten en politie .cond er om beeD. Rechte
VUl deze DWlDen der wet vierden de prielten
een lijkdienat.

In wis onderpwud en blau"Sllweel MerbaDg
fill boofdclekMJ, lIIIIIkie de ar-teliIke, met llare
.arU" bareo en grooWQ, WiHen lIUrCI, diepeli
Indruk. Bij en de IUDen ~ ,-"bedilD uii
1111 bewieroolnen de dOoden. Een ,Itil, ~ •
deo Ifti.kken bij v_. Bij dele JijbD, Uecbtl
nebteDde om in de pone~,~, WONeD.
boewel hei debillJOl De.,.. ae kiM 1If, UODCl
op MIl ICllotel ; rtiIt JDei Maige 00Dl.... hei
dOodenmul =:uii hei iaidchrl \'UI' ....

=t~,::=-""cIoor~
UUen bevOebtied, ..... JIMnjeI _.lID.
... toteD. ID eli kin werd ook DOl 2i~~5~!~~~~B..... letten beCI'rUb PIPiV ,: ·_ .... ,f......... .,:ii=~W......... · .......
pili, Doab.... . .':I~;,~=:=~=ooaaa........ Jl
...... 0......

U .. wone ttl"J,"delijbc."h.~ vergadering' van
1e<k-i1 ~,·hou.Jt}n in de h,>fzaal op Woensdag.
il Juli. t.)(>11 er tegenwoordig waren de voor-
zith'r (.,11' ed heer ~. V. Cloete. C. C. en R.M.)
en de IIL>tlrenlIlal .. n, Ylotman, Booyl!fJll, Kriel,
en dl' st'C*"tarid,

:-'-otlllel1 der vorige vet"gadering gelezen en
get~..,kend,

F'inantiéel ver.lag \"an den _tAm soon-
de een balan" 'rall £l,2l5 ~1s. &l. waarvan
t.~~2ti7•. lid in de 8t.andard Bank, tJ.S7 1& na
in de r...rl Bank (in liqnidarie] en 19 18a. +1
kassa in handen en ontvangen van Jen invorde-
raar te Wellington .L".!8 98.

De secr«>tari. rnpport.eerde dat de heer Jan
V&Il der ~erwe gelUae.gd had dat de doordrift
.....n Blauw .. lei nsar Haveqhas gebergte be-
li'nllDt>l'J. ~~.

lIt' heer Ylounan xe ide d ..t hij ,le zaak on-
de r-zocht had en het l.e,'ond 1I00a1. door den
he ..r run.der i\Irf\H'n.an){"ll~"«>n. Een ~eelte
'-.111 .le d()(H·rtrift' i. toe gemaakt.

Ht':';\litt_'Jl Il.lt de !oIB('rt"t.ar1!'i' Kamen met de
h ..wn'lI \. ;utma·rt en Bl)OYSPU de zaak verder on-
dcrzoeknn t':1 tUie br·l",·mfth'rlngen ,·erwijaeren.

~l~t hotr ..kkll12 tot het aansoek van de heeren
Iie ,',llieN n111 '\'atérval om hulp tot het toe-
rnakeu van d-u we"l over hun eIgendom, zeide
d .. hJ.:r Knel d..! hij de zaak ondenocht had en
nid e('ni i:oo met de ht~lotcbouwiug vsu de heeren
11., " oilier> ""t lulll !{rond opengekapt is door
den u.fdelelin~,,;raa.d Het 18 echter noodig de hei-
JlIllI(S!" r ..pan'tlT(·1lwat naar zij zeggen vroe~r
•1001' dun ra ..d ged ....n is. Hij sou aanbe ...elen
de we!! op het i: voor £ beginsel in te sluiten.

De hoeren D. P. De ....illiers had ook onder-
nomen, indien de nw>d helpt den weg toe te
m..ken, om een ovërdekte riool te maken om
het water af te vooren.

D" beer Booysen wa... er teg,>" dat de !'>lad
iu d.. aaak zou treden. Men zou den weg
ul'.:llell voor anderen die ook trekpaden ov es
hun ci~ndom hebben.

Be-sloten de zaak naar den l!eCret.ari~ te
""rwijzen r oor verder onderzoek en rapport.

De secret .. ri!Orapporteerde dat er nog over
de ,£:)\).) uust .... nde lo, van de belusr.ingen 0',,11
1..\1;,.

Hesloten dat ";1,, verknjgbaro belastingen
ingevorderd worden door rechtspeoces of
flnJ"r •ains en <iB.talle on"erlR-tjgbare belas-
tlnl{ell llfg." ..hrcvcn worden. .

I "!l""'ol!(~ keunisge viug .t"J,le de he-er
Y!u,"n.1ali H.KJr dat £:) gC3Lemd w"!)J~dc voor
rt'para.til.' \""1'11 den \'fe~ (laar en \'oorblj de
pilll1t~ vun wijleu deu heer D. J . .\Iala.n.-
...-\,L-ug\.·llOlO\:I1.

l;d-d~1I rupport \'"U dell hoofdkon ..tah~1
nluldl'lIlle dat de ben.·d,·u po lit re ~"dun,:n~,'
lid j'llar :N,i putroudie. >l:cttlaakt hai'l.
:!.I" I ti I'Ia..tM!H besochr , I".;,!;I(I muien ~e'
rc-IS.I. ell ti:, arrl';tau".· gemaakt had. };r
........ geen gruud n)or de kl"dlt,· ,lat de !,o!tue
de Wijk ~a.ll Wagenm"ker.vlei uiet iJ<>l,'WKt.
Zij lJe,oek"1l de wijk geregeld docb klagelI
u,-er ctl' ,I,'<:h.., hehand,·ill1g door dc boerelI
III die "'Ijk. d", we.geren hen herberg Le gc\' ..u
.1 wtll"" zIj er n'or b.:talen. -

Ot- Iwer Bo<'y'('u .gaf lIju -p,jl,!," k~nnen te
l.covr't>1l dat .wlk, ltd 11"".1 ". iJ ij hat! eellter
lLt'! g-.Jklaa~d dat J.L' puilt IC niet' ha:n 1\'t'rk
do,,!. Hij" "" \ criJaa-d ,bl lIj 100 ""el k,)n.
J. 1\ d,*,1. \\'"t h~j " ..ht"r ovcr klaa~J,· i~ ,h.t
Pt'I! lH:f("(it":.r; pqlitlt'Ulan tt: KlapmutM ge.~taUo·
""'I'd i, ,'1. \\,,,I111I!lfun '" de kou,'" gclat.en
""I!'Jt

l.c t'fM)ll..ltt;:'r "·e.· .. op dl! drU.lgl'llde nood·
:lukl'ltjkhcltj \·1\11 (".·'1 l~1)ldlt'ml\1I [tl KlupTnllt~
tt· hl,j ,1)1.'11

I'~ i."er n.l0Y"'JII Ze' dat Wclhllgton (J0k Mln
njd':-II'l.f. p,jj,[iemlill Ul(k:·t hehh+:n. Hij ,roes:r
d,:ll \'"')Url.IUcr Lf'ln de ollder",t{'Utlf~n ill Ill'
la.aa d()or haar aan te be \·':.'I,_'u,

Paarn ... tal'le men ,·"tI rle l.l\ak ar.
\ieh·zcu pelllle ntll In in~e~Ptenen '·"'11

Klem llrakt.'II:01t~,n ten gUfHste ,"au eeue 'rer·
lt'g.i.(\n~ VHII den vrng (J\.......r het p'K,~ndutn nll\

J ..,. h'~'r I' Hftllptt1eisch.
Be,lolcll d ..t ,It, I<t>eretari. d" noodigC' Map'

pt11l llCmt~ tlnd.:r dt' \·110rzlf·tllUj(t."'lt Jer wet.
l'e !l('N l 'ti he '·cr.d,,·ell ter vergader,ng en

"rn,'~ hulp Vflur d,· "'I'''l",,[lC "an Uoolhof.wt'g.
Lit" h('~_'r \" lutllIHIl Wfi,1"o cr -':..)01' ulll.lert!!teuniug

!., gtlV"1I irllltell d" we!: go.!J gt'rcpareerd
wordt.

De beer BO<lJ,efl gaf kenni. dat hi} bij de
\"olgendo \·crgndering zal "ool"!!tel1en de vorige
"",ulut,,, OHr dl' " .... 1< te Ill','roopen en dat £10
ge,;telIld ""rde voor repan.tie ...an den Wbg.

In gevolge kcnniHgenng stelde de heer
Booy~4>nnlVr dnt £40 gOl!temd worde 'roor het
begruizen "an den Iveg; W~lllDgton·Koopmall8·
rl·ner.

I ~ beer \ïotman "'a.. er ,'OOI' den weg bij
den hocr .\:bml8 Le begrnizel1,

Hc.,,~otell d,,! de heer Booysell het bedrag
"3n l~l'l" jaar o,'entaande kan Il:ebrnikell
,o"r I"<'panotlc van dell weg.
G~I<lz"n brief "an den rommi!lSsris van

plliJlmkc ,verken in.luitende ('opy va.ude Dieuwe
t",r u'lOrge (jrey" hrllg.

H".I"t~n dat ,\e l'1I.Ildniet de lIoodzakelijk.
he,d inziet de brug ·1 \ "ct hooger te mllken.

Daarna !{ing de n.aJ uiteen.

DE

"UlP IOLO.lE"
BWlPLOEQ,

DE

"BLUE BELL."

R~ MULLER,'
7Gmd lotel GcbolleD, StrodltIut

K..A..A.P.TAD.

.Dubbel-voor Ploeg met Patente
lIOherpende Soharen.

Zelf-De volgende mededeeling is ontvangen
van den et'rw. P. W. Ennia, Ned. Geref.lee-
raar van Ermelo, Z.A.R., en behoort kracht
bij te zetten aan de getuigeni. reed. TOOr
't publiek'gebracht door de pers :-" Erme-
lo, Z.A.R.,...-Heeren,,-Eenigen tijd gele-
den bestelde ik van uwe dr. Williatwl
paarsche 'pUlen voor mijn negenjarige
dodlter ~e er altijd bleek en achraal uitzag.
Na gebrup' van anderhalf bottel heeft ze
nu een gqede kleur en echijnt veel Iter-
ker, en dit is zeker toe te echriiveD aan
uw uitat,kend geneeemid'el. Wilt ge
me, 8.v.p) weer een dozijn bottellaturen ?
Deze worden voor andere menechen be-
lteld aan wie ik ze aanbevolen heb. De
llwe, P. W. Ennil, y.D.M:"·

Op 27 ltfaart achrij vende zegt de eerw.
heer: " Ik echreef onla\\ga aan de dame
voor wie 'ik de pillen be8telde en ik heb
e~n antwoord ontvangen. waarin gezegd
wordt : 'f Ik was bUj de pillen te krijgen
en moet ~en dat zij mij heel wat goed
deden. . Ik ben nu veel beter en .oel mij gegeven.
zeer gezQnd. Ik moet u weer bedanken
'foor uw ;"'l'iendelijkheid om mij dr. Wil·
liams ~he pUlen te zenden."
Getu~niB hoopt zich ~n alle kanten

op dat dl. Williama paarec~e pUl8l1 voor
bleeke Qlenechen een det grootlte der
nieuwe", geneeamiddels zijn, het bloed
opbouwen en de zenuwen herstellen, zul·
ke zlekt4n heJ'lteUen ala rheumatiek, nen-
ralgie, ~eeltelijke ver~ng, looomo- ORDEN GEVR' 'GD
tor a~ St. Vitusdana,zenuwhoofdpijn, W AA
indigeatiy.!,zenuwve1'lllappiDg,en het ver. zoeken voor ~en
moeide ,noel daaruit TOOrtlpruitend,aiék- king i.p. Terband met de ~:1actuf.
ten ~ IOfOfula, chron1lche z:ooe ena. van de IC ZUID ArBIXAAN
Zij ku~en verkregen worden bij .Ipot.he- L.um t. Salaris circa:,e:d: rJ!:reli:, ~iii=~=)~ jaar.' ApplikaDten JIlO.lll
maatlohappij, Kaapstad, op oot'QDIR.-an komen tbuis 1ÏjJ! in de .HoUalldl4"htil
at 3d ~r een bottel of een.baltdOilja voor eD Engelache talen. Adres: A.
17a. Dr. WUliamI~ .. ' pillen zljn HoFlOTll kantoor" ZUIDAFBne
pen purgeermidde lj ~npn den bloe· '"
der gellOJldheid?p b eek~ ftetee "WaDpn en ONs LAND,. Kaapstad.
en zijn ~n specmek ""oor: all. 1'J'Ouwen-
ziekten, terwijl zij bij mabnen een radi- I"IIjAIMlftaif nil Iilhualm-
cal. gen.zing bewer. in alle gevallen DM""w" IU 1WIIWINl1' !

~ getob, overwerk (If 'tiuiwnapon,heicl
van we~en aard oo~-UTT.

·RELLUM." KAAPSTAD.

GEVRAAGD•
BENOnderwijzeres voor de Derde

Klae Boerenschool te W akker-
stroom, afdeeling Robertson. Salaris
£60 per jaar. Kost en inwoning kan
VOO1' £10 per jaar verkregen wor-
den. Applicat.ies met certiftkaten
te worden gezonden aan den onder-
geteekende voor 20 Juli. Werk-
zaamheden te beginnen op 25 Juli.
Kennis van het Hollandsoh een.
vereÏ8chte. Een lid van de Ned.
Geref. Kerk wordt de voorkeur

.aEI .OETEI ZO.I DlT ZIJ DEPATEm "OLIVER"

Geillu.treerd. Prij. lijsten Postvrij van de Eenige A'#llnrltn

LLOYDS & CO
40 ;aURaaT_AA T'

~BlfOVD HET BRANDW AOHT BUREAU), f,A.ll~"Dl-.

Natuurlijk Gezondhei szout.
Een Vonkelende, Verkoelende Drank.

J. S. MARAIS. BEVAT al de hoedanigheden van Engelsche en
Wateren. Geeft kracht aan den Lever.

Zuivert het Bloecl. Varkt op NatuW'lijke wijze.
v81UenngsorganeD.

Kinderen Rouden Erra.n. Pas op voor N
BLIKJES VAN EEN KWART POND, 9d. BLIKJES VAN EEN

andere Minl'r:d,
t Ftoof.l pijil.
t dt' SpIJ~CALEDON.

(Van w, Corruponaem.) JOURNALISTIEK:
Caledon wordt al maer en mMr een punt van

aantrekking of aantrekteliillheid, Het dorp
."lf D~mt steedl roe m Wtgeatrektbeid. Men
i. gedUrig beZIg wet nieuwe buizen optetrekken
~n oude te verbeteren, aoodat het ibanII wa~t
betreft DIet eenig Ulder dorp in dit land oom-
per...erQn kM. Wat net· en IlChoonbeid aaupat
munt bet &eker boven vele: anderen in bet land
UIt. Het minerale bad heeft ook &I een naam
'<erwOf'\"en Joor gaoach Zuid·A.frib. 0. be-
!lOeken vermeerderen woner, dat de eigenaan
besloten hel>ben het dit jaar nog aanmerkelijk
t. "erbeteren en te vergrooten, Daarbij komt
nog dat Caledon een a1leraangvnaamst klimaat
b~'eft. Dit allOt; .. erin m~ om bezoeken hier,
heeu te lokkeu. In den laauten tijd vooral is
l'al",Ion-lPet de ,. Va.cation COUl'!le of lect.ures •.
Wd rol. De oud<lrwijzer. en lecturen sch~nen
hUil. verbluf alhier te genieten. De ingese·
ten~1l 01."'0 bun best om .., het le ...eR zoo Ullge-
IllLll,nUlog~l!lk té maken. Een groot aantal ..an
h"n l!'cui~t \TIl loIPes. Daarbij worden Iii nog
onthaald "I' I)iool<;", convenasjon8. ooDcenen,
enz.

L.l. Z,m,iag nerde de ~ ederduitacbe Gerefor·
ru"el!<l~.,."Ill,,,·nt~ ll:lllr a('ontimllAI, bij welke p.
\.'g'@oh",d haM q'rll!C l%rnAr. pl"Of~~r IX! VOl,
t;,gellw""rdlg W~'. "'le,,' [,·gt'II\H"Jrdigbeid met
vr.·ug •.le 1)<.'lp·"etw"rol (." «:ker niet z'Jllder z.e.
g"u ,eW<le>Otl' T,·rwi,l Wil III d... kerk hel bt:ilig
t~,t de- (lvolHlmaals .-oerden. werd er ook op
.tien dag let-ot ill d.· pa.torie ge,'i.,rd. De lee-
raa,. -meI 'lin oud.ten ZOOI) ('Ierden vok dioll dag
hun geboortcleOllt net ontbrak dali ook niet
lI.'\n rele bewijzen ,'an liefde en achting "lUl den
kllnt der gemeente en de bOOe ging uit ..eier
hart-en op dat hil nog v..le jaren voor huilt. ge.
m''''tll'' eli kerk mogOlgespaard blii\"en.

'. .\llló<lldagallfe,~r wven de kinderen "er Zon·
-i1a~ "P-o:cn picnic uitgelloodigd. net
IIl.fcljl" weder droeg bij om het genot der kin·
d-;'rch tÁ' vedIOOgCD.

\. ilnd.aag l Diruodag) valt tlJ' oen I13Chtur..gen.
tI\l~ INII' gewaardeerd wordt. omdat Dlemg land·
mlt(l cr reodJo naar ..erlangde. Alet be~ oog op
al d-el" ",,,Idad ..n en 100IIeia and ..re moler roept
01U!! li'" Ult· .. Loof den Reare. W:lnt bij il!
pdl"

Waar i. toch ht't jonger.: lid mn Caledon?K.oor' &11 nog donkeys en eze'" "oor ~1atabele-
land. ~ Unlangw Mg lD"n hem bier met dM
.. "rit bClig·-ju tot uV .ten lievell Zondq ging
bil tUt om wagen. eli ,,~el. te koopen--weIk een
voorbeeld ~ AL... n&c leeraar dat 1D0000t hooren
en "'~ten-hoe zeer zou bel lijn ~oen! ED
bii IIlI ""t 'nch le "ettln I<omoll! \f.' denken
sUlltl onde ... t.euuen vlln lnlk .. dingen? Zjjn Iii
tenjK)en meI ,,,Ik kil vertegWl'Noordi,.r ?

OIlABRIOEEBD AT.LEE~ flOOR

WILKINSON EN
Aan hun Laboratorium. nW

PlaatHlijk Aplat ct. heer HUGB lloGRBGOR, 21 s.,.Uecl1'lleuttj;'al., L.apl'I...u.

V.kocht door rJI. Apotheken 'eD Jtra.ideuiera.

~ .. ftO~OO.tlIUPJ nr ItnJ>oo....'llIU DOO.

0B.A.8. W. BOT.)tES, Tl1IBE&8TRAAT, PIKTJ:;RWA

P.S.-KMI' clan 90,000 Blikjea lijn del_tate 'mMnd

K.\T.IL.

- 8 U RGST'RAAT,Kenniageving V&Jl een eleoUe.- • i

WBJlj8 OP UWE ~OEDE
TBGKN DI

OiXEENE, SCHADELIJK. N.AJlAAI8EL8
:V"-N .

OLEMBNTS TO~IO .
VEBl[~~: ~;ron'~WrLIBB8:

BleSTE,OBIGlNlELE
EN ALLEEN ECHT.

Wordt niet bedrogen of ~ oa eallia an·
der te kOQPfD,of UWmoeiSe, tIjd en pld lijn _bta
wene"orpen.· .-CLBJlBNTS TINIe-

OENEEAT BEPÁ..t.LD 4LLEOIVALLBN
, ONTSTAANDE url'
llLQEDARIlOBDB. LlnBKW AAL

,EN INDIGBSTIE.
Dc hCf!rJ. !I. McGarry, ~ BroIrim Hm,
ochrijft op !III Jnll, 1813 :. i(t~~ 'POle doaljo
beu mijnwerkers te Broken Hili ben III door lood
vCT!liftigd ge...eest. 0UIanP b8D Ik werkeIIjll err
ziek ge",,,,,,,I, met rljll ID .. ledematen, 1'111 ft
nicr~n; lIlij_ .. ater .... dl1DlI:e!'".n klem' en liet
ren .uil; beziakael achter; mit psicht .... ~.
,Ini-tert! ~n ik rmt.... kte &lti met een .Ieebten
.maak i" ,lcn mon.l Ik "''''' wtjaead en lODder
"nergie: ·miJIl vel ...... Utllig "Ml: ik .... bijna
alet In lit_I TlAI\rmijn werk te gun boewe1 bet
t1i~t ,eelt k ...art mljl ....n mijn: woning ~ Onte.
"etI' t ...oe weken ,reledea begon Ik CleIneOtli toalc In
le nelll<lq; ik h"h slecht. .tWfJl! rotte'" I!'lbrulltt cn
beo r-eed# een heel ander lUI\n. Ik ben Yan rlan bet.."mer tt prolJeerell, daar ik lterk o'l'llI'tuiljd be,,· dat
bot dr liekle Wura&ll ik IljJ helpt. Gij kUDt
dlt bate Yan ,,"'Ieren, 'lil er ziJn lIeU

lijden .m mtlllr .ln', Ik vnll I,"'<i.
"ertrou", dar llij door Dlijn on.

.llIlen lalen lelden en Clement.
1!'lY8l1. on ik twijfel niet _ <k'D ,\It·

IJaIlItb.... de uW" J. lil. McGarry, A'(J\Illt.
KIU,N.1.'I.W.

BOC.&
Invoerders van Allerlei

Behoort men altijd eerst te gaan

KOM8UISKAOHELS EN

THORLEytS VOER
. VOOR

R U.NDVEE.t
Paarden, yart8n~

•• Z ..

WORDT

EpI· rn~:'f \"F.R~T.H)I:O,-Aan boord 1"&11 een
tiOOmboot detlun twcehonderd"ut'i¥ Ichool·
kind:eren """ plui&iertocb'je op bet meer Krom-
_n, (l'ruulI...:he proYincie BrandeDbnra). Bill
...... ~OOI w!:Cr ...n alleD hadden "eel pnoegen.
Dur "'erd opeun. de pret Yeratoonl door den
~kll1'. dw III,Jl o.on van w:"ede ..e1'1\'fOllPn lP:
Doht k",am verklaren. dat bil den lre~1
S()II laten .prinaen .om sich te ,wrelten .ClP
lIJn patroon. !Je kmderen wve~ natulll!~
dOo4elijk v_brikt. Zii IGhreeuw\len. liepen
aftIII(AJ bMn on weer. eA bunne plitid.n !toD-
deii bin e1eobte met veel moeite be"$ien,. 0.....
bOOIld te IIprinpn. Hel plu...., de4 .toker, die
ptot.+eUnl Danuill1lia Will "'W'ord~te 0 .... •
IDeeljtenn.. ltIaar de ~ door da
lICIbrik tiju hoofd kwiJt., 811 .bet 0 "...m"a

a
:::. Md-~~ ..*all .. DOf j.... bMijdI ilLlp .,.. da ...... "'"' :

MiOE" I TA"i)E~ Il TANDEN I

~Jtl.)en Tandheelkundig Instituut,
lilster KAmera, Groent8pletJa,

KAAPStAÓ.
,)Mer I3eiticr nu deo \UIer J. WALni, lt Il ~

Londen.

\r;- -':~ d~ @"'OOie druId ... """,r"""kl d,,(>,
.~ don IIIlDlntlr v-rn &ooveie hNoeken in dell
....... n tij'l h~l de 1lC<!!'W ..un bij bolt lL'Ulnar·
-n .an bet ~1I11r b.~ ll00dig ~t ""IH
\Iv~l:ll1d te kabelen om.mM'r werUmaoqen. DUI
• nu klUlll"komm eijn, zoo lt..n lDeII nu nn.<, m.till" tanden ..oonien ,..,rden ill lien tm'hl

'Jf."" tijd.
"""kr wordt de ....ndllOht I!"!"'~~ op d.

. ,,__ en ",,""rtil'-hm..r.l. di~ gelijk .I&all met
.t -i ize 0&11 d~ oo.l.e in load ..n, Z~ Eijn :..on
ti,. <-.,.~eo nn alle bedendu!!""he EIlRellrbe en

" .... ';iru,.".obe uit'rinding.n, en bet publiek .. ordt
...IM.' ... noeM eeD be&oek te brIDgeD,
!". kUQAtmatig. t61lden door bel Londen Tand.

.....~ltundi. lomtt.\ut Y04nie lb&II bij ,._ r.nd,,"
n d.. __ Iti ten .oUer, sijnde _ -.nwkeurIc..mulutelvan natn=e.: tanden. Iateia 'fOOl hel
·'u- ....." nieu te ... O"'!!!'.811 WOKen ...oora.!
·,n I'"bli ..ke Ip",k~" Mllba'l'oIcn, daar iD bet
""ko"" de ~lItte IIIrg word, hMteed om l1Ii~M!
,it'pl'a,k t.. _k_n. n.._ tanden .onlen
ol~"n. de .UerlMl.tc z>liging. beginlM!léD~' in I.
,r "olgen. het k"",D', 1tIaf- ea brug. , UI
..atl<te w ....mn h~ venrijdel'lll 'nn - po
1roltf'n .tukken geh... 1onl!oo4ig mwt.
D. lI""tUI. IDOgelijke zorg wordt in" ~

'(a~er ~~ Tanden worden 8GDd.. pija uit-
:etrokken met hebnIp n.n ltikfto!~~d..p. _ all.
,ndeN bellead. p'l'Otli'l'Ol'doqvaod"middeliIL
Bij.olldere uDUcht word\ baIteed\ MI!! hi' ,..

""reD nn de tlnden ""n kI~. ~fJD heila,
l'Onlt fO\jre1Jtl de AmeriluaaD.ahe ~ 1...-l
\Ile oolUlultatiel an b8rekeninpll mj. a...wk
vo:-d\ ~eerd.
&-0 'biJ_der hnmel'll nA W ~s " ...

~t.aling die .,Y0r4er4 word' de wh ... 6It I
1'18_

LB'l' OP KET AD.... ,
, /J.ler Kamers GroenteplelJl,

KAAPSTAD.

".Zuid Afrikaansche
KONINKLIJKE MAILD~E:NST

DE Stoombooten deler Lijn
van Kaapstad DII6l" lpndell

anderen W0eD8dag, te " uur 11.111 ..
Madeira en PI_1111outh, te Sint Hele"
~n.ion ....nlegg&nde op de bep.ald.
IChentijden.

" 11-DUNOTTAB. CASTLE. Kapt. Hu.
Aug. ~ROSLIN CASTLE. K~It. TUrE"'.

.. 19_HAWAUDKN CAI'TU,. K"pt.:RIGBT.
Sept. Z-TASTALLON CAISTLE. K..pt. DO"CA~

.. I6-S0RIiAM CAt:!TLE, Kapt. li~nIION'
.. lIQ-ORANTULLY.CASTLK. K.pt. BBOW~.

KItrl -BooteD,oor Eng.ludl fil W
LI!<1II0RE CAl!TLE. Kapt. HABRIS. omtrent 22
GAlUH CA:;'TLE. Kapt. KZ!iDALL. om~rent 5 "\lg

doet aan St. Helena en AOOCD$lon
WARWICI[ CA~TLE. Kal·t. WALLACI\ omtrenl :

Aug>atlls.
....ItUS DAL CASTLE. Ka!>!. WI1'DD.j omtr<u\

September. doet aan !:lt. Helena "n t.-n.",n
R....Rr.~('H CAliTLE. KApt. WAaDL"i1:IJUlLnO' I

Septem be.r.
Voor Vraebt of P.... ag. verToere

.ich bij a. Arnteo nn d.· OAST
MAILBOOT MAATSCHAPPIJl

'U_ZON LZJN
Xonink lij ke MlLild~e1l8 t.

UnO! BTOODOOTJLll ...U\I,u .....
.(BIPEB.KT).

DE Mailboot.n der j)la.ateob.&ppij
trekken VB.n Kaapetad naaf A

naMadeira, om deu anderen Woenadag
• unr c.m., al8 onder unieggende ;

VOOR ENGELAND.
" Ii>-NORIIlAS, (Twin Scn!w), bpl..JOlflll
" :t9-TARTAIl., Kapt. 1Il0IlTON. •

.1ng. l:l--lII00K, "' ..pt. URU"FI",
,. lI~\.'UT (TW'll ~rew). Kapt. L.uJlI:II.

Sept. II-MEXICAN, K"'l't. KBYl'iOLPA.
.. 2:1-NOItIll .. S (Tw,o ~r" .. ), K~pl. JOl!iI:l.

Oct. 7-:fAHTIHI. h"p1. MORTOl'.

EXTRA BOOTK:O< VOOR KNGiUND.
GREEK. (Doubbele t:!cbroef), Kapt. "oLan,

tren! a Juli, ...ia TCIlCriJfe.
PRJtTUIU .... Kapt. oUUll!TlIOO, oml!reiat 6 .Iul:

Tenen4e. :
OAKLI'H (Oonbbele !V!bruet), Kapt. Tno". OWII

11" Juli_ .. lA Teoeri1le.
OOT11 (lJou bhele ~Iu'oef), Kapt. B1IIII' " liK. ,

lrell! la AUgustus. VI"l'encnft", '
TROOAS, Kapt. )lo.tlr.L.Y. omtrllb' 2j AujóuO:

Tener!Je,
GAOL, (Llaoole 8chroef), Kapl. TT4CU,

10 September, vla Tencrille
Een van d• .MAateeho.ppij·1I mooie

bopten ,al SOUT HAM!" l'U Nierillte.
HAMBURG, Iron na de "'~Om.ll
CieH )bil.toom bootell4

REl'OURKllRT J ESnaa.rENO t:LA
pagbur voor Zes MaAnden,worden UI

..ikt tegen een vermindering van 10
op d.n Uobbelen Pusapprijl.

RETOURKAARTJE" DIIAf BAn:
laDP de KUST "ordeD ui~reririlrt
-.pia binnen Drie Jl.aanCitell'peI'
of UUJ Cutle MntAlohppij 8tOomloool:e[l~.

Voor Vl1lCh' of P......,
lUl CMKutoND nA CMU_
y..t.obappij, ~;

0eGUt- V~ tIM .. =,..-.--~ '!!:-~ ......~--..........., ..

e::
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lilt,

ST.
ST.
fi1.
u hO.- .....-aIJn-......s_.--.~~
lo_bo.
kWIIV-

\~nENI
.tltuut,
,tD,

',."Ir., door
en iD den
I&t ...,,-n"""'_'
.....,bl naar
meo. Daar
!D on nu
· deo korto'

thl'd op ...
•iaan -*

~ij lijn :.
:ngela:he 811
bliek word,

I::~d-pI_.u..1-
M! bod=.
:"~.;:f· n._.
lIII1i II--

· HAY.
_."J!U.
". afaDY.
.IL Du lfCL",
H .....BLIOlI·
pt. BBG .... II.

3_
d~en8t.

!iD.

L.u"Ca,
L[)~.
(~I" .JONa,

Ih' [",.t.1r ill ln don D~t \"&Il W~ '-lP
p"",,, .....I"Ij bier ~guk"1)l8D, Itll,l "'li veel JlM'
~i.•,ptln. 1 ~ •

j h er Zuid· AJrib wordt lust _ en
juc"·'IC.,.J~I? da\ d. yermeldina ~ ill. sir
",dooy Sluppal'lJ bee" .... It. T._ ~
,.'11 ,lat zijn gI0d~ in ~tan,~:~ietp
ce ,I,,.,n hlUl m.t J_tIlIOIl. PIantien; hij' bid .Aall
""It'r van dt_ iiJbrel~oering om cue& bet OOI
"I' J"n 'j>Ol>r.egbou" Ia~ aan te IIC~
I",h,-.orbik van .ter 'foontell. 'Verder blijkt
het dat president Kruger door een ~
,~III ,I"" heer Yonlaiu Wbite sijn dank !ieeb
,I,,..,, toekomen aan den beer J. B. BobiMo.o
....o r h~tgeen de" teft bohooo'fe der Zuid·
.\fnka,ul"",h .. Republiek gedaall bad. .aecbw
.lort ...sen "''" te Londen aa~omeJl, eo bet
~"ru,.ht wordt bernieuwd daai ur B. B. John·
.t,""'. vroeger nil N,.UMland •. de pblab 1'l1li
-rr .I".·0IlU8 Je Wet te Pretona lAl vervuUen,
% I"'''" htj hiertoe door IIir lIercu1ea BollUulon
'~Lllb"vol.m. Voor\lO .. ordt eeD lang ..~
van ,'clJ discussie ~1lI1leden \'aB bet boeJIerb~;'
.vvc r het onJerzoek n~ de JametIOD·zaak ID
,k mallblad"n m~eeld. Lord Ripon drong
er "P aau dat de annie zou ter band worden
~,," ..men. nu ":in:lall de K.aap een onderzgek
h I' I ,,'rurd,,"d. ION Selborne ... blur ~n
f,.d' 1\ , .• ".r. ~Il merkt" op Jat bet onoo"ook
il LIl ,I.- l\.",.p mét g""loten duoren werd ge-
h"",I<'I'. t .. rwill men in Engda.ud de verk~-
nll.'t li Y vn dr. Jf\m~UI aan een parlementair
"II~ql' In ht!t hof tegen hem zou kunnen
1•. ng"Il. 1-1'1'<1 Ki,n!.erl"y vond dit. antwoord
rla.;l'lW I'n V1't..eg of Oleo zoolang wa.\cbte.!l SOU
"" \.",t tHd WNi nm faz.aohm te gaan schieten.
I 'i' .J"rn,,"""·' .1"",1 brandde bU st~rk Ios..m
Ion"h, 1",,1 "'nlt.bur)' vp de ~nell, die op deu
r~lI~t:l~(_.ht..~un...~d wu\:':o! om niets te zeggen tegen
mat I flt"1I Wlêr zaak voor den rechter WM.
1.,,,,1 H.,.~bery "inJ.";ijk verklaarde dat men
ol"nr ur t...!.t·[ sl~ch(.~ maken 600 dat de zaak voor-
• ..-"" als zei uul...Jd,;un wa&. en dat juiJIt daar-
:1''''f Iwt I(e...hret!uw tegen bet .. trouwelooze
.\ PIjdIl . zou t,)("I1f'lIh-.n.

E.-" ,It ....·u,._.,,·'an h"t Lond.",>O<'be ko<>pman,,·
,..)n~~" on.>:r k(l1ttell van very~ voor Engo-
L"\flll nXlr hit'f, dat met aanneming \'1l11 eeD

'n)l"l f"" lt· I 4r;Lr!it li eIndigde, is voor koopm~8
I>(.langrljl."'r dan ,oor onze lezen; maar .. el 18
h..t ,.,,;, hehnl( tu zien hoe de beer J. Morley
het pilln "an .\"n heer Chamberlain tut een
tl3.I" .. , h""dcl~,·,,reenlglng tu~ben het Ver-
"cmg"" Konmg'lj" en de kolomen veroordeelt
'lp !(p,nd tlat .Ie El1gtlUchmall kwurl zal zijn
,d. hd hr ..... I kJoiner en dunrder .. ordt, en de
k"lo" ".1., hnll.h",·r""nIlUl als bij ~ijn 10011 door
,'pb~' f l_'I: ,'an p"ot~:tit! ~~et afn~lD"ll. Ook in
,I., c\ lI.tmJi""h" k"loot~n hAddeu de ""nlte
tII1rmHt!f!1o ~ecn ~l~izi~r in bet P~ en wilden
lil er .. ,·h Iie,'er lIlet over uItlaten. In
Dutt"'hlan.t ochiint meu intuucben bet plan
,,,,n"keun\{ in bet oog te houden. en de heer
J '["r\oy W&" ,Jau wk Viln oordeel ,Jat zO<>
m~n het uitvo<oi-3" een kontinentaal handele-
vl'rl .. nd legen Engeland weldra volgen zoo.
\' ".,Ier i(een nieu .. ~ uit Jo:n~eland of grooter-
BritUUlje, behalve dat III Bntscb Borneo allII'
,-iaal quud heet on Wekt te Z!ln, en dat te
~~wCMtJe, in \ïctoria. de ~tg"naant der kolen
mllnen oon ftinkc houding tegenovt>r de werk,
lieden aannemen en er voor bedank.", om DIet
UOIet! te on,lerhantlelt:n. ..

Uo" uit het .. lIteland is Di.,t veel. 1.:. It
Fnu1krjik nie\ v8<>1ande .... dan dat pnns VIC-
tor Napoleon verklaard beeft nooit van bet
rech; afstand te zullen doen om a.l1Ide FraD8Cbe~
gatie dit ri bUI' leiding te unvllArden, e!l dat
lIlen er verMandit! genoeg is om voorloopltJ de
.Ia."mii (lP Madapllw te laten ~~rlbestaan.
De CubaAn""be o~dehng'lII JUI~ben over
de overwinningen dte all v~n plan. zun te ~.
hIlI"n, op de Pbilipjj":,,,be eilanden w~1
tUen prollOOtie ten einde u1 v.,.,r va". ~merl-
kaansche ...aren tegen te pa.n. DUI~land
h i.,fd oleb tUet de "1'1148 heug of ~men III de
Duit.oche koloniën al. dan nie\ Vleêm~ehllgen
Wil welat.m. In AtJllb b"bben de ~ederlan-
de.... onder generaal Ve\ter groote voordeelefl
behaald. en meende men den veldtoc:bt ... aarbIJ
ook een stad gebombardtoerd en ID ~e I18Cb
gelegd WlUI. spoedig tut een ~ elDde ~
zullen bre"i"n. Majoor Lotbaire heeft zUn
ont.1ag lIit den dienst \'llD den Congo .~t
,enomen. Cit Turkije alles nog even ellen~
aJA vroeger .oowel .. at Creta aJA .. at Armema
betreft. I~ laatatgeooemd land eten de kin-
deren thana gra.o' ell in het Turkacbe kamp
voor Canea waren tball*-gezouten menscben-
ooren. wn deele mei ring,m er ID aangevoerd
UIt Anneni ..., te koop; ..oor .. elk doel .. ordt
niet meld. In AUlerika ..... de beer Hobart
door re ",pllblikeinen tot kaudldaat voor b~t
ambt van viee-president gekozen, en ~n. 10
den meta&lstrijd bet gond de overWlflnll1g

te behalen. __ !!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!"!"!!!'!!~

ja ·'!lur r .de tlehrjif1all J
.hl",;.,ittliA'. ttiJ/JiIT IJlell .i~. ~I ook

_-'._, ScJtll'land ••ob
lI8eI' "er Vlltll "" ••" ... .,..l'Cn.. d t
af--Aw»ld. 'lulll men JII .. t 7.8l..geu,· a
""'" • i... zl}Ollbl ol" , .IIorge-thl'!If'II_"". . Wilt hlljh 1)1', dan

!Ul de die ""k "{I,,lol!, t'lt d.
.'.uwe I.I(;hri,·ftaAl. MMI' ",' I~ ti"!! "'.ltl groo

ter
..... .1' t at tUM Dl<JlI
moeieliikbelli. WlI!'r\'O()(' meu :". . lid
lOOaeer aail 't kappen gMt. F.en~ .g~.wo 't
aioh~' de vool"l~telde wi;z~ "<.lk. ~~hnftel:,k uil

. , "': '--1 ndt'n'lcbt-llltU1t al e~ ert. en In!"'e ..... u rik'
acboolboek't>n m~eD w<,b 1.00 snel l1I"g8 I ~na.aen vono. ó~rgebracbt .:" orde~-.al ~
Afrikaner dan nog in ~taat zun de ~OI<lerlao:e
!lObe Iitera'nur te .t1l'11taal1 6U OUl.gekoerdweb
Nederlander de', AfriknanSche,. die we uit-
ho n, dllt zieb' ook zal on~wlkklllt:n en ,
tn!den? Vel'llt$an'! ja. met eenige IIB~Odg
wa&l'!!Chiinljjk w~l; Ilve~la. een 0 ~ ~
bijv. wel Vlaaul8C~ en een 'laulIng. Nederlan !IC
I ka doch dlt \'ereillCht e..ntge llplottend.

b
eaiden. np' den .... ur is't tamelijk .-en·eloud. ene en 0.... . .' t te doen
dikwijls stuiteoe.; En i.·t ons tile! JUl"..
omdeatndie run rt Hullall'h.dll(t'LD:lkkell)k te maj
ken, en al8 we '·$Ii. de studie tier noUaDdMChe taa_
spreken bedoeJ"it we toch u u-t "Ileen de. opnuUt
koD1lt..~MJ' de t&al selve : het lesen er In voor-
naroelijk. lI e n . ""n loch ook n~et "eronder-
.teUen dat de ~oOrtt.retl!l,..,len der ~ederland"ehe
literatuur in de.ien nieuwe" vortn sullen ove.rge-
zet wUf'ien? Op 't .nng"I1I,hk he!'O~a'[i.t ct l~
'! AfrikaatJ""h. *>0:11 •. t !.i'",,,,,ok,·" \\or~l, g:'al
literatuur. ell aI* men ti", " lIulbll,l.eh .Il~.k Id
behouden wil. een t<illl ,'uor r-eu "ntwIk e
\'01", moet de :s'~rlaIlJ""hc ItlcratClUr \Ol,h ook
de Afriknan""h<l zijn. .

lu ~cdNland'7.elf t. m-:u "ok me! t<oJ\.h'ereen-
voudiging hezi~~ (;a ..'111 we van hier U1t ,oset te.
ver, en in :\ei.lerlatHl '")0 ... or m()!iel~k. dan
zullen we elkanf de hand reikeu .~11 veal go"Js
voor tie wekO'ÏJltH kUllnen lHtrlUb~(·n. ~ern-
a.chtige woorden en _\frik:uUll'Cbc Ulwrukk'n,gen.
in de tAAJopnCU)ell. dnardoor knu Z!l .Iueht., ;lJ"er
"..orde u, maar Wfl,;U'O)lI 1.~ III een \"orll' te gteten,
die zelfs den·' .\frikancr. gewuon llollandl!Ch-
AfrikaallMCh te "prek,,". til druk of schnft
nee Iud \""oorko~n t .~ .r dank zcgg1llldé "()or .Ie Ingenomen _pla"t •.
rnimte mjlnlw~f (lt..' redakteur. Yl~rblnf 1k met

hoogachting
11':\L\~1J DIE 'l'IlEHWI.J~ •• LEFT JS

. r BtlI.LA~lrio;(·H.

TOT DE 'I ZUID-AFlUXAAN "

.... CJeU Koloowen Secr.taria.
Kaapotad, 8 Juli, 18\16.

})
E vuIg, n, le "",~Italtn van ex ........ _ w',rdoa let' alge·

JDC<lle II funn,i'i. gepubUOferd.
. HENRY DE 8K1DT.

Jtobda' e onder 8ecntaria.

UJIVBUITJlT V.l. Da ~"r Da BOEDa
_KOOP:

HoodEa 'SOHOOLEXUIEN,
1896.

N.B.-Hei .v.m.tj' (') duldt UIl dat de k"ndldaat nuder
, daD 17 jaar !tt.

~ I -11ft LOF
LewIa; A.lfnII Dale. South .O\friIlU Coli. t!cb.. Cap"

TcnnaJ
2 De Vae. ~ J .• Bor.· l'IIb. Bch •• W .-ter.
3' Lueu. Fn.' A'J .ariet BlOtI' 8c!:1 Johazm burg.
4 •• ..ru.. B.I4a 1.• VN4I_bar( ~b Bch.• Oape-r._. :
~ Beid, W~. 80ath AI,lou CoD. Bch., Oape Town
6 ~ <bril, Ik. AM,...·. COD. Bch .• Ot-sham.·

town. '
7 BabM, ~ Wry' Pub. Bcb.• lIaJm ...bory.
8 1IhUaUr. 0Ij-lHr 80ath AI,i .... 0011. Bch .• Cape

towa. I
• ~ Harold CoW .... Itia .... ood 0011.•Greum.-

town. '
10 1IanhaI1. Óbarle. WlDlam, m.b Bch.• Simon...

towa. 1
II W.bber,"" 1.• Pub. Bch .• Bedford.
U :aa..u:IaalSouth AIriCU 0011.1Iah.• Oape ToW'll
13 1.-, Edpjr AJlao, KlDp .. ood Coll .• GrahamA-

town. '
14 WelchmaD.! Walter. 8\. ~.re"', 0011. &ch .•

16 ~.~::; Booth 4lriou 0011. Bcb.. Oape
Town. i

lG ( ~. ~ Nonaal Coll. Bch •• Oape Town.
Gat.obe, Jeo!-. %>al.0011.• 'Klu, William'. Tow".

18 J)e ViUian, t;,lau Eauoa. 1U>eDlab !.Mdt •• Stal·
Ienboeo~_

IV ·Kok, Fred~ lobaon .... Pub. 8cb .• Bobertooll.
lO .aroband, ",artha P .• HIl...-t 8em .• Welling......
~I Le Bou. )Iary H .• Hll(WlDot Sam.. WeIJiDa1.on.
~2 Juffernbiueil. Luci. 8 .• Bbeniab ID.titut.o •. 8te1len·~ ..
~a Tart'ut, W~ 0harISe, Hirh 8ob., 8!moD8tOW1l.
~4 J ... lroWIt&,i6J1etta. Pub. Sob .• JoiaaDAeebur!!,.
if, Luu. F.lix, Pub. Bch., Blau ......u.,..
iG Leipolclt, ~ D .• Bo,.' Pub. Bch_, Woroe.trr
27 -sohollz. D. J. Jl., Normal 0011. Bch .• cape Town
28 VIIioen, Jo~ Pub. Bcb.• BichmoDll.
2\1 Hotmep. ~e H .• Good Hope s.n., cape TOWD.
JO Key ... ~bard, Bo,..' Pub. Bob .• Kimberle,..
:jj Vu~, lIartba, H"8uenot &em .• <ne,.towD,

NatáI ..
:S~ ·Vu D-a... 0ar0liD., Ri..'-k !JoIL. Uitenb.l(ti.
33 GercleDer. Uu.ia. B. A.• Pub. Scb., 8tellenboocb.
a~ WhI.,. Frank. 8t. Andrew'. Cou.~ Bch.,

~wn.
3ó Solo_. :Iruet H .• Ed_tio .....1 IDIIt.• a"ellUld

.met pape Town.
3ti KAOthe, ~ C • St. Kartin·. Pul>. Bch, C~p'

Town ..
37 Bmu.:Mary. B~of Sum_, 81el161lboecL.
38 Vu d.. Rfet, Frederick B .• 8\. Andre ...·• Cull"ll"

Sob .•~~.31) Joutr.rt. J_'l Boy.' Pub. Bcb.• Bberod&le.

I·BIIlDettIA,~ur O.•.• Ore,. In.tItute. Port Kliza·
fO betb. ,
lPerold, Abraham (I..on), ~ tJeh.• Dal JOM'
\ phat, "aaA.

12 OIii.,.,r. Alben H., Dale ('....lIeg•• King William'.
To ......

43 W.tbeim. Jolluol.Ooll'ge. Onalf·ReiDet.
H RO~l J)OnlI 15•• Union Coli .. ClaremU1l\.
'li 0. ,.••• ,.0 .• Victoria G,o ..~ Scbool, Ri',,·rod..I,'.
lG De CbarIH Al.,. .• Boy.' Seh .• Tark ... tad.
47 llalberbe. EUaabe' b A. M.• Pub Bch.. F",""b

Hoek.
48 ·Sla<Ie, No........ Calvert. King .....uud Colle!!,".

Gl'al...iDetoW1l .
4~ o.Jer, «JeoI.g. Arthur. Bo,.~· Pub. !!eh., RiY".-.JaI...
hO KaaadorpJ' Leonora. All Saillt •• sea Point.
hl Munb. JI-Pb. South African 0011. Bch., Oape

To ... ,
h.~ J ..uJ.ut. Willem Adolph, Boy.' Pub. &h .• Riv....

dal~.
óa Krig ... Evtlyu "'Y .• Pub. Bcb.• 8tell ....buoch.
64 ·De ViUMn, B. J. Y. d. S&ndt, Pub. Sell., V.D

BbYJUid.orp .
MJ MeGrOlior; Jofu. B .• Pub. Bch., Roberl ... n.
66 Bote. L,,!!ore .",Ia,.. Girl. Pub. Scb. Pri,,,,.

Albel1- .
67 Oettlé. ~ FriederiOO. Gre,. lllÁltute, Port EIU,,·

bodl ..
68 x....t ..., ~ .A .• Pub. Soh .• Victoria WMt
69 Bvller. BNinald, Boy.' Sch .• Tarlra.ol.ad,
GO WO-. oeen Cbariee, (.;-rey lnatlt.te. Port Eliza-

beth. ,
ti I .anhall, ;.All .. E., HiIJb 8oh.. Simou_wu.
62 Wi11Iame" Maria Vioturia. St. Ilary'. Cul!..

J~b....,.
ti3 ·H.,.... J:- 00Irert, Bo,..' Pub. Sob .• George.
IIi Gaae. ~ .... ce. Iinpwood CoIlegu, Gl'I\bama·

to... ,
n6 (h~ ..t!:~ TbGaOU. G....,. Iutitute. POn

06 Waltoe. ~ L .• VredeDbarg m.h .Bch.•0.
To,""

G7 .aIherbe, Daaiel F. d. Tolt, GedeDlr Bch., Dal
Ja.Uhat. Paarl.

68 Notion} lio';"" Ogihie. 8t. Aadrww'. Oollege
Bcbji GrabaIut.o ....

69 OHri... t..bll Gerhard. Pub. Bcb.• BiohmoDd.
70 Bobmlre, tIdu, Eut Public Bchooi. EutLoud .....
jl •• tthe Arthur Holland, 8t. Andre .. •• 00Ilege

Sob. ~QrahIllUto'IPD.
j2 F.rquhar, l[atheriue. Girla' Pub. Bcb;.zKimberle,..
73 '"CroIIj'. I'billppua C., Public School. uen....
74 Bo_n.loba, Pub. 8oh.r .urra"" ...rg.
76 HoOO.""1 S....... Normal 0011. GirlII' Sob., Cape

To ....
'6 S.nor. HFberl E..e1yn. St. ADdrew'. Co~ Bch.,

Grabemet.o'tF1I..7' ·Hu""n., cbsriee F .• Uni"" Cull., Claremont.
/ \ W IVnn, Eolith F .• All 1IUl1.r<'.Rea Point.

, Bun, JJ:.IiSabeUO •.• H uguuwt. S-.. WuibDj(ton .
I ~O 'enwfOl'd. Eurne s..n., Gft)' b.titat" Purt ltliu·

I beth
IHl Colktt. Kdwin, Pri •. S,·b .• Witwltlip. Uitenb&fJ"
Ig~ RiOOft, Ethel, uood liOlIO 8em .• cape Tu.n.
18. Krigoe,:Maria, lI.benW> Uuoututa. 8tell ... oo.oh.

I FranltliD. M..,., »i ........ QUI.' Soh .• Gra!Jiwuowwu.
18~ !..apiD, Philip. M ..rt.t Brotber. Sob .• Jo ..... n...bu'11

I ·RoMou.... Peter J., Pub. Soh .. 8t.-1l""t.<-.h.
IIII! Marko. Samuel LOUIa. Pub. 80h . H.oidelberir. CC.
lij9!Bchonberg, DaG,.. Bo,..' Pub. Sob .• W~.'-&Il JX,.. de. ItUG. Norm. OoIL &IL. Oape Towu.
191 'Ou P , Douw. Albert A-u.,.. BVxber-dort>·
19~ S , Sibl... Dale 00IIeP, lUq William'. To....
193 H01'1lII• .Alfréd. Boyo' Pub. Sob .• ~~W_.
IGI Beileo. J_. Bduoatioual I..... BOeIaad -.c. T01f1I.
196 8utton. W. Hubert Relb. Dale Oou..,., Kiq

WIlllam·. Town.
100 ·Lou ... Jobaana Frederiluo..GirIo' Pub. ~ .• prince

Altr.rt.
197 Moodie. Th_. Ray.' Pub Sell.• Ri ..eni1aIe.
1'8 1lalaA. li..- Maria, BIIff1IOID'"!\em • WeII1ngWaI·De VlDien. Loa_ 8 .• Pub. &b .. North raari
1119l Leith. NonDaII Campbell, OOI 0011. soh, ~t

\ EAÁ .
'tOI I~a,... J_ II..Puh. Sob •• 8talJebo.ell

\ 8oatdl. FIOnBOe. RiP Bch .• ~to.O'D.
:.lOs!'.bIe, F..... D.• Boyo' Pub. Bch., W~.

Steyu. 1laria II .• Hugu .. ",t sem • W~lllngt.n...
III~r. Ohariea, Ed....uotD&l lDllt .• R.oeI ... d

~06 .1nIet, (Jape To_.lNaudé Annie."Vredenbu ... HiIJb 8cb .• c.po Tuwu.
l07 Paokham. Alb.r1., Nonarr.I 001l.1Iah .• c.potIToWll

IEa-. Ap-. Hia'b Bch .• Q_wn.
:W8 Eston. Allan H., I'ub. Scll.• Job ........ buflC·

Ilartla. Bbod&. VredeDbura Higb!!ch •Cape Tuwa.
211 ·(hoenewald, L....... J .• P,lb. Soh .• Bo~.

I
Benjamla.Am,.. Kiao P-..ck' ~., Pon Eli:&ahelb
'ElUott, Am,.L. ~ Gir!o' Sob .• Gr&Ii.m,.I""..n
'HaIl, LaiU'1l He&trioe.Oirla' Hip Soh.• Wyuber)c.

21~ Lej_. Rachel. ClIeYtllud Bia'" &hool, J<>Iuw.
I -'"'rg.
I Tucker • .ReP.ld 8" Madat Broth ..... · Sohool.
l Johaa~burg.

!I; 'Fouché. PaLlI B. A . Boy.' Pub. Sch .• Welling1.o11.
21 (Laureoue, F rederiok, Pob. Seh., Porter'fille.

~ V... d, r Me, .... Eliz&beth. Pub. Sob .• Brilittowll

{

OamPbell; Ma,ion. Puhl;': !",bool, OuJ...berg.
.De Vmw., Melt N, Pri ... 8t., Paitord<mt-g,

Hf) 8tell_boet>b, '
B"8". Steph ..... Pub. ~b .• Dal JOMphal. P_rl.
J\.~rek, G..oI'Jr'I.Normal Coli. Bcb.• c.pe To ......

{

'Rall, AnDie Dor.., Pub. Scb .. Heidelberg. C.C
M.,..,., liane Irene, Dio<>e8UtGirl.' Bch .• Grah ....I.·

lH town.
Tenn'OD'. Aub,ey. 81. ADdreW·. Coljege &1.. ,

l G... I..wurtowu .
~27 W_I.o. D... id H.nnau, S"Y" High ~kh.•

Wynberg
U~ V_ CI.er 'Il....... Cbarl D • Pllb Bch.. Hfa,&wv..lley.
2'lV Van der W...thui_ J , Pub. Bch.• Ri"'-k W... t
230 P_" llaria. DiIII..Boou-cling Soh .• Burgb ... .dorp

Iaa..ood, haD, Kill(!'ll"'ood Oollege, Grahamal.o"·c
't31 l I>unM01l~ Joh.a lI_hew, P..b. &b .• 0aJ,.daa..

\ VUjoeu. JMObu. P . Pub. Soh.. Rl.,hlDOlld.
:.&... 8beard. Mary S.. Ik Jameo' &h., W<JI'OI'(Oter
:1.36 Bonven. O' ...ald. High Séb • Q......nMtown
~3G Br..dtiliaw, Leo, Higb Scb., QII 6Il_town.
. a' j A.......,n. lliehael, Pr.... 8~lldy, C.... ' T<tWt:>
l I \ BanIU, AP'" M., Dioc Scl!.. Dordr~b~.
lag 8Iepb ..... , AIeX&Dder, ~nutb Afnoall ('.,Il ~'l...

Oape Town.
l~O W~,.er. H.len J., M,. p_,.,.,k'p Soh .• rort

Elizabeth.
(Batem&D. J_ B., Gr...." lUIdBeal'Olnl Put.. &b.
, .Kruger. Henry J , Pub. Soh., \'''''ter~.

Hl I8'ebrita, B ... ter W , I'ub. &h .• Freooh Hoek
btead. A,.,bllr W. C., Bo,.. Pub. 8oh .• Kimberley.

\ Blak .....aT. Cyril T.dnant, St llark'. O..U.l(o.
"~6 ' 0.,.".,-:.• " rier., OW~I...r RL', Albert Aood.!mr. BlU'glool'!!-

dorp
~I; Du Toit F ..llny, Uirl.o' Pub. !!eh., llal_bury.
'HS Lamb, Alettu Puh. Bch., Jut.ann ... hurg.
H9 Bu,.."".: Thon ..... NOf'1DIL]Cull. &lo • :Cap<. Tu",".

I ['e W~. R&IIDlu'DJ., f'ub. Soh .• ~.
. FldcK, \"m(lent. Eli.c&be4.h St Sch., moemfolJWlU,

""U, 0 F'.!l.
IH~, Th"""", A . B ,yo' Pub Seil .• Wu""",wr

I.);) j ·Snnk. Johann.Lu\t1tr, Boy.' ruh ~II., P....r!.
• I Herbe,ldt, M't·b,el J , p"t, ~ , Stel'8nbo""h
'1.bi) Crowd"T, HAnI'tl ~. Ln:oo:t Bro\..h~' 8dJVVl,

JohlUJo....bur!'.
~ .G"\~Wa.lJl, C1NDe:1t, PuL ~ch I \in.ba.ml4UrwD·.

.,!.,6 ·~l Frandna C, puk Sell. Jl A. Hamlt.·t,
( c."",
\ Kintc",ill. H",Il(.~rt Pa.nu(_"l. Collf."!lt", G~,ff-H..Hincl

~.j, VUt Soh..lbrij •. Pieter W .• I'l-,y.b!.lldy.Steliell'
I boech

26u 11_, Yule'" Mi.. II"""", •• Pn ... &b .• Hopefield
1(,1 R;ran. Norab L' , Uirl. Righ ~., Roc.d"bneob.

\
~. Cbn..tlna F' , Pub. Scb., P. A. Haml"t.

26' oereo- ( Lcy,., David. s,outh Afrir UI Culi. Soh.:.! ~ Town.
Southey, JO&Il, »ie"_"" Oirl. Sob., Urab .... "u,wn.

\

.Krynauw. Micbiel N .• Puh. Bch • lI~bnl'lf.
2Gó Nel, Bendrik J., Pubhc School. O.hiDia

TempiAr. P"...·nal, Grammar Bch.• Or-Uuwwot.own.
r 'Ve Kock. ltI ..ria, Pub. Bch.• a._",.ru...
I Halm. t;mm.a A"IP'et.e, Rl>euiIrb1mt.itute, 8tall"" .

tti8 ~ bo<och .
I Lombard. Ella J , Hugut'llu\ Som.• P... !.
,'Pienaar, Job.a.uDMH .• Public Scbool,~.

l;~ NoethJing. Dirk Jo ..... n••• lliM R........ •• rnv
Soil .• Hopefi.14

1i3 ·Hut.hlruoon, Gertrud. !II. Pri.ate 8twi,., Purt
Elizabeth.

274 'PotjCietor. )"hllun ... T .. ['ab. Soh., .Aliwal North.
2;~ Ii:rY""Qw, Jam ..... Pub. Bcb.• Riebeek Weet.
'~i6 SbieiA, Renjamill 8b.,,·, O-r-e,. lnatltute, Port

Elizabetb .
277 a,_. Jnnu. W,lli"m, Pub !-\cb., Murr.,..burg.
Zi~ \ '0.. Kock,. Vicbld I)o.olel, Pub. Soh'! Caleo!oD .• '

Wock•• Ehzabetb C, Pub. Bch., Hei4e1bc-g. e.C.

[pa .~ mwr tlf~jj,tnB'l' nlWmJ~
-nELlie VOOlt .. :GXV06f.B!II1 IIJMJlJIl coa
IiUrolCD~IIJu·l .

S()HDPV AARTBElUOHTD.
. -

TAfELBAAI.

78 AlIKti" 0brUtd.J ....
80 n...Jou 8 .• Bo,..' Pab.
81 f ·Gl.. Roelf. Boy.' Pub. SeIl.aw.. M... Ii. J .• Ik. 'lbrtill"
sa Barg..,...... Eben. B. D.,

Gn.ham towa.
84 .RetIef, FruJCI.ua H., H "If"ODUt
sb Blddle, Iry WiDlfrtod, II iooo

Xlbabet.b. '
K4 p,<trOft, CI.ode. G,_ .... d S- l''';''t Pul>. Scb.
A7 ~araI •• Danl.ll:lugo, Bo,..' Pub. ~ .• ~eIJin~ton
Ill! IUea-..I, Prida. H ....... 8em·I:.'!VelJin,rtoll.

I
Epn.. Tho_ Daaiel. 8\. ....... College .

89 Onhamotown. .
uie, WOU- G. 8.• Bo,..' Pab. 8oIj., W...- ..r.

VI I.m.. wUUam oeorp, ~ Coll .....
Gra!IaIuIowa. .

92 1·0. W"'. Dulel J. B .• ,Pub. 8oh..! 80__
IBoth.ohilcl,_! .... nette. Girlt' Bcl. .1r~I~. l'lOra .... 8t. CJpriaa'o C!l-Pe ToW'll.~ t De Lek •• 1ObaeI J .• Boyo' ~.·.Bch .• I'rinue

Albert. '
96 N..I. D... I..I I.•Bo,..' Pub Bch.• W~.
p7 ~,FredIriak C.• Pabo Soa., IltellMlboeh

!Beak .. , 8i.mOD. Pub. Bch .• .Aliwal Jforth.
98 :r.pla. OpU E.• Il. A..u-', 00IleP s..'h.•

Grahamato.... i
100 Ball. ;,l.,.. VN4I.. barg HiP Bch:J. oape Town.
101 NIooIa" Arthur E., 8l. Ilarlia·. Jub. Sob .• c.pe

T01l1l. '
10'2 2"Aet11aa, .... ,. W. Gir!o' Pub. SJ. , IIalmeoobury.

{

Ba_ AlberUDa J Publie &obool.Oereo.
103 De Voo. labella W .• Hugu6llot ~_. 1'.... 1.

Duthie. A......... V_L.BupenotlJ!nn .•W.llmgton
106 HinoAberg).~ ... ormalOOU...., .• o..p.T.W1l.

j
BucklaDd. VOOiI. llariÁ BrotheR' 8pbool. 1~ ....

107 bor". :Corbiabfe:y. tAwi" T. Berea ~OlIIY. DorbAn.
NataL .

1V91 ~ .1 , Bo,..' Pub. Bch.• Jiaberley.
Du Toit. Wnu M. Pub. Sch .• JO~D_borg

CI..A88 11.

III •H....ekoru. Hendrik A .. Pub. Sob.~ MUOITL'Clburlf·
112 Hu Tolt. 0.....1. Pob. Sob .• E~.."., Ooudini&.
113 Oart'. WUliam S.• lIaNt Brotherw' $cl.ool. Jobanu.·

barg.
Il I Maodonald. Margaret E.. Milo P_k '. &11 , Port

EUaabeth. .
lib Robb, p_ 0., Gw' High Bob .• ""'debuocb
116 8mute. Oerlnóda, Pub. Bch .• Bielrj!ek Weet.
II; ·De Kock. Jobn G., Bo,..' Pub. ~ .• G..orll"'.
118 a.-.n....Charlotte P .. Huguenot ........ Bethlebem.

O.F.8. ;
119 Tie~ .... Henry G .• St MarUD'.:Pub. !!eb., C..pe

TOWD.
120 Hall, 0eCiI Derotb .... Diooeean IlHrI.o· Sch . Gpo·

h......to...... ~
UI Van Velden. Adn...a. Pllb. Soh .• 'teUeDboeeb .
I~i 'Lomclie, Bthel. Riebeeh Coli .• Ui1i>ahatre.
aa ·1loOuMer. Jam ... , Pub. Soh .•• .q._,..'l.urg.
124 De 8midl. Vel'llOll, Solltb .AJricaIIiOoll. Bch., C.pc

To... '
126 t Do VUU_ Alfred I., Boy.' Pub. ,Sch .• Won:.eooter.
• yenter, J~hanD• .A •• Theo!. &emi BurghCf'lOdorp.

12/ F...... EIlOie M.• Huguenot &m .• y",,,w'IPD. Natel.
I Bremer, Eotther MareleD8, KiM B..-er·. Priv.

l2H ) soh., Hopefield. ;ICook. Willi.m Ern ....t, Gl't'y In~tute. Purt Uiza·
. beUl. ;I8chWDA.D, Alike, rub. Sch. , Van. Bby""'!orp.

IJO Packm.... J. F. PUz·Bogb. ~. Bartholomew',
( Sob., GrablJ1l8town. :

132 Gray, !¥4ney F .• Dale College,; KiD!! William'.
TOW1l. I

(Fomnell, Lo ..10 a....rinald P .• ~lJ1I1I'ood Cullelf'l.
1 '13 ,OrahM8/ltOWll. i
. , .L&tegaD. IUtherit.e J • Ui,l. ~b. Bcb., Paarl.

S\.aDd_. Luc,. M.• All 8tUDUt·.s., Point.
IJ5 Seymour. George E. M.• Bo,..' iPub. Soh., K,m·

berley. [
137 I Booy0e6. William A .• Pub. 8ch·.lRiobmoud.

\ .Vlfjos. Albert". D , Bo,..' Pubi, Bch .• W.,...,.,.Iet'.
139 ·H ...... ,.. Amy 1Iaud, Puh. Sob .• ~mllht!eIcI. O.F S.
140 De Wet, Jaoobua Stef_ .... Pub.~OO .• OaIedon
i.1 Trulet'. EWe. Good Hope &.l .•~ TOWll.
III TherOD. lohaDD. C.• Public BchCli>l.Oerea.
143 ao..•• Tho_ 0 .• PriYate 8tud~'Lad,.Grey
144 Rams.,.. Doroth,.. Gir!o' 1'111>. ' •• Kimberley
lIb Walten, Stephan..., Boyo' Pub. ., Ilalmeoobury.
146 Ado.Ddorf,JoIIII, Pub. Bch.• Jobaf.-"urg.
IH ·Neetblmg, Joh.a B.• Pub. Soh .•,~b81 Botha, .RacIwI11Pub. Sch .• .R.aw... ..ru..
14 .De Witt, JOOlt... llWObuo, Pub. !Jeb.• Roberteon

IDu Tolt, Albertu., Bo,..' Pub·st·. W-"'r.
1~1I JUtdr.ll. AlexUIder B , Pub. .• Biohmond.

Viljoeo. Roelof 0 , Pub 8cb., ,~t.mad.
li,J MoU, Joh.a. South .Afrio_ 0011.fell .• ~ Towll.
1~4 • :HofflDAll. Nioolill.&,H~ JiIem.. .UiagWll.

I VaD d.-r Byl. Abnt.h... 8., Pubo:l~ch_.Stellenoo.cb.
Iba Oloete. Mool.I'_ C.. 8t . .ADd ....... 00IIeg0e Seb .•

GrahametGwn. "
ló7 Theron. JtIOObD.,Pub. Soh .• llurray.burl·
158 Bekker. Booooh. Pub. soh. Ali~ North.
169 LUll, o.briel loll ... , Public 8cI!oo1,Oen •.
1&0 ~ Jager. lna, Giry' PDb. Scb., lleaGfon W~!.

I BIaka, Biohard Alfred. Bo,.." Pub. 8cb .• Wel·
161 liDgton. :

OeDt1i .... , Fred, Nonoal 0011. !ab-. c.pe TuW'D
i63 loub.r1., Jaoobua, Pllb. Bch.. 1I!Ift&Y"",,?'
IM J_ obadee GodfnI,.. St.: A.II4re.... Coll"!!,, I

8cb., Grahaaatown.
166 8u,*,,",. GeOrJe <HrarCI. Dale College. King Wil-

l!aa·,Town. .
166 JorcIMR, AJeta, Pub. Bah .• E~, Uoudinia.
1G7 1IiIIaM •• ..,.. G1enaHiP Soh_ •• lj.i&enberg

!B_ar • ._... II .• JIl. ,,-'. Pri ... Scb .•
168 H~eld. .

H"8" • .-.u-. Pub. Sob .• Dal )~ .... l, P......l.
170 Leeman. BlaDohe M.• Vl'IIdenbunr tlÏjfh s,-'h.. Col""

Towa. ;

I
L,.ell, Ila.gdaiena Phoobe, H~ ~\. W~I·

IiIIgIo<l. '
171 .ela.k. -.....ihinua. Mioo Breaei. Pri ... Seb .• Hopt"

. 1ieId.l'al Bailie. Charl".. Pub Ikb., MlU'f&,..burl·
/ TurvflY. WUU...... High Bcb.• Qneoutown.

lPotgi-. Pieller J.. Priftte ~,., Lood,. 0-"'1
•PW r. 8oba.llr WilI_. Pub, ScI. , c.,,-.,.,

176 P Adelaide, Pub. Sch .• llidcie[bW'lC, C.C
Swart, B""",d, PilL. Bch.• CoItIi'berg.
'Whltehttad. Ka.thIeen II .• H"4t 8_ .• Welhng1Mn.

·(hobbelaar,.An""" Govt 8eb.,V ..... blU'jl.O.Y.8.
'U"" Piel#r A..-oldu •• Bo,..' Pub. t!ob,,~m .
H_. lulia, Vide";. Ul"u~eSebool. RiY... o.ia.le.
W.!.oh, A1eund.-, f; , n"l. Oolletr .. , 'Kin6 William' •

To"""

GRAHAMSSTAD.

Iuli ~!ilOOl'!ICbe wk- Diu, Yan lIURoor,. (W.A.)
oS-Mallboot Tartar ..... n SouthsmptQD.
\t--88 Agnar, 'ran Kn,.",,, .
:t-HoJlaodeeh &cbipMelati, ftI1 HamanDl·
'lt-SS Umhlot!, van ~at.al en koatha_

.....,..,JtDlIII

Juli :8-ltlailboot·Otantoll,. Caltle, naar EnplaDd.
8-88 Pembroke CaoItle, naar Engeland.
: 8-8S lIonIl' Sepbar, _ kuitbaYeD1l ..
( Natal
; 8-1>8 0Ian lI.acnab, naar St. 1'8OtUAa (W.I.)
: 8.-88 Ouelph, naar ltUltlul'fCD.Ien Natal.
. LONDEN.

teIegraat.)-De Norham CaAtle I. '
te li am. te )Ia.tqa IIIUl&'I'kdIeD; eie .

ft1'lict bá WoetJlIfIag" 8 n.a
9, Juli. ....{I'e' ~f.)-Ilte ...."IIaa m.n

W~ a'lODllnit Livcl1roo1 ~r- .
;; . ~,

dM ~ lieU! '" Z-uld •.vw~ eer-
~ _, 0". LaNJ.

lI4inheer.-In u .... uitpVII op • U. ouder
bet. hoofd ..lf_ pduu" ve_ii4i een brief
vu ~iD antwOOJd iQ" ICbrijven
Nl DWblI4."",,, eKO lJ8Óen Joni~. '~fllIIUl mij
...... p... te toooen U\ alhoe ..el bij 14 daaen
beefi pnomea om dAi eatwoord in te zend"en.
bil er mede Dieta Il-" pdaan om mijn voor-
s. IChrijftn te weerletJgen, maar interndeel
grove onwet.endhaid betoonde of moedwillig
eeoe ..erkeerde ..ooretellÏJli Y8D aken gegeven
beeft ' .
P. ~ wie ik ben, boe oud'ik ben. en

of ik veraetén heb dai de b_ l)e Waal iederen
dag dat hU in bet parlement lit .£1 168. betaling

~: ik ben en boe oUd ik ~11 doei nietJt ter
_81 en lIfU mijn geben!!.'!'u betreft g.loof ik
bet vau P. te winoen in bet colUltateeren van
feiteft.

De beer De Waal krijgt flU" .£1 168. per dag.
_ £1, zooala ieder lid binnen l!O mijlen van
de Kaapstad wonende., en als bil (P.) dat al~
bealin" ri doen voorkomen. dan kan ik hem
verzekeren dat de beer De Waaien -.rij wat
meer parIemenwieden dan. bij. ..ol twoomalen
per ,lag seoveel krijgt ah! zij ontvangen. .

P. ..il mu terecht helpen, maar vsrplieht
lIlii die dienst aan hem te bewijzen.
P. zegt, een weg ill gemaakt .van Platkloof

naar Cza.rs Kuil. (Dit erkent bij door den
beer De Waal te _iin l!edaan). Als P. een
PiketburgenUl' is. ZOOaIS bij voorgeeft, dan
beboon bij te weten dat die weg niet van
Platkloof nur CZ:uMkoiI ill gemaakt (een af·
8UUld van 24 miilen), maar van Platkloof naar
Roodebaai. de plaaUl der afscheping, een sf-
stand "all p.m. 60 mijlen en waarvoor de heer
De Waal ..id ,,&n ,het gouvernement '£1,000
-maar ,ui .£4.()I~beeft gekregen, en dat niet
op bet £ voor .£ stelael. en dat door bet maken
van dieo weg een gt'ootgerief aande Zand.,·"lde~
ill ~zorgd en bunne plaatsen in waarde beeft
doen ~nemen zooalll met dankbaarbei<i door
ben erkend.

Telegr.w-p. sleept de ~"ren Van Rhijn.
Wege en Van Zijl alll hij ol" haren Voor de. Piket.-
hergenm'tln, om h.m dieta te rnake~ dat dIe ~wd.
jetOde "" .. erken van Jc telegrllllfillu naar Plket-
berg waren ; indien ik mij niet ver.p" had de
beer Van Zjjl toenmaals nog geen zlttm~ ID bet
parlement en indien bij bad, bij en de Illldere
gennemde h""ren weten beter dat bet aan de
on\'ermoeide ~ngen \'an den heer De Waal te
danken i~ dat die Ijjll naar Piketberg verkregen.
i. geword"n.

De lijn naar Porterville IIChrijft hij toe 6I1n Je
Porte"illianel'!l, alhoe ...el bIj wel weet of be-
boort w weten dat het de heer De Waal ...- ":-
ze hen 11e1.orgd1>-'. .. "I .P .•• ""fI' Ol er een IICbroef bil Dill o. "; wt
zijne geTUI!..telliug verzeker ik bem dat •.ullts bn,,:.j niet bet geval ill, maar dat bet. een ~lecht ge·
kozen .. apeu ill met zoodamge IIUllnuaue. lets. te
willen ~wi:izen, bet keerl en wondt gewoonlIJk
bem die er gebruik van maakt.

Ik heb Il;t~ gezegd (zooala de heer P .1J:e .. eeTt)
dat de gonvememenhgebou .. en te Pik~tberg
en porterville door bet gauvernement zUn ge-
beuwd, maar wel dat ze verkregen Jllln ge....or-
den door de ij'ferige bemoeijÏlll! ~an deo beer De
Waal. "1"1.Waterleidiog.-P. maakt zlCb mooI U.. o\'.er
de .. aierleiding in Piketberg, maar ontkent met
dat de heer De Waal ook hierin de Pik~t~rge-
WW'II ten dietUIte heeft gestaan. Te Piketberg
...ur voor jaren des zomen geen water v~
menllCb en dier wlUlte ungen. ..ordt het nu 10
overvlo,'<! door pjipen in de huizen gebracbt, en
rei.ige .... vinden .lf nu volop water .o':~ bun vee
te drenken. De on~kookte ft.au.lte~t van P.
om die waterleiding ala een klelD pu»)e en t .. ~
houteo bakken te beecbriiven, he"ljAt dat hl]
goon inwoner van Piketberg i~, of toen ~n
IICbTeef nog te veel onder de~ IOvl".,.-l \'an II
breakfaatje en champagne of lets anden ..er·
lieerde, I

UI beb,wol beweerd zooa)l! P. bet voonte ~
dat de beer De Waal de 8ticbter lA \'an de Pi·
ketoorgl!Cbe en Ponl'rvilllChe kerken. maar :N.l
dat hij (De Wui) er zijne beste ondel'!lteurung
man heeft geschonken, en zeg tevens verder dat
door den beer De Waai'! ~middeling het g'.'u·
vernement die kerken g!lldeliike ondenteumng
beeft verleend om hunne schulde~ te delqe.ll,
...n zulks i~ ook d" Z<ll\kmet de Plkctl",r!!>o<:.lc

""bIlOl. ' rdediP. raadt mij den beer De W:aa1 Olet te ve .-
gen, docb dit mag bij voor .Zlcb ~If. boud.en, ik
... 1mjjn eigen oordeel gebmlken IDdlen er.leta te
'-cl"dedigen villt, het .. elk tut nu toe nog met het
geval i. "ew_t. d.~ de heer .De. Ww g,,?u-
rende de reelts ,'an Jareo dat hn Piketberg' er-
tegenwoordigd hooft nieta be-:ft gedaan waar-
0\'''1' hij BaIl'Ievallen nf ~erdedlgd beboefde te
worden. maar integendeel heeft geto?nd de wel-
vaart van het distrikt en zijne constlt~enten ter
barte te nemen, zooala nbg geeu een zIJner voor-
gangel'!! g.daan beeft; mijn laatste ACbrnven
WIUIgeen rerdediging van. den beer De Waal,
nng minder eene raadgeVIng un pertlOnen te
Piket.berg en Porterville. maar .Iecbts een" aan·
t.oi>ning dat al\'0l'6n8 de pen tegen den ~r De
Waal op te nemen. di,- p".r ... """ gedacbttg had-
den moeten zjjn aan de dienaten ~oor den beer
De Waal aan Piketberg en Ponel'Vllle bewezen.
waarvan het vorengaande slecbte .,.,~ k~m
ataallje is en ook <loor Piket~rgenaar ID Enne
hrief niet ontkend .. ordt. en h~t '!"'" ged'lIIl1
daardoor np hem, P .. \'an toepAllllIDg IS.

De uwe
Ey.'I oUJ P1KETIlEBtJf:li.\AR.

.. ()~DA~K '" WERELDf'. LOO~:'

l'ikether~ • .'j .l uli, HWlj

.'lan ,kil Ilrd,,-u~U'tr l',ul d"/1 7,'lId-.~fl·;kIl1t11 ('t!f-

el':lIifl'l fIIt't ()U14 /.,(111(1.
WtUl.rdc boor,-lk zit) in uw bltlli ,'1111 u·

Zat<mlag oudllr h~t huofd .. Niet. go·jaan .. (nog
al met een ? I)r tlCht.er) "-'ln zeer ollbtlleefd en
ondankbanr ~hrijven. und"rteckend .. PI""tber.
ger" tegen I>n~M geachten vertegcn woord ttfOT
den ht".r D.; L. ,I" WKaI. ()lIdllr het lezen
kwamelI lDil' 'llIwillekellrtIC dIl w"ord"n van
Engeland •. ·!(i.oot"" .Iichter ~n ~I~e'&e~-*h~'lJAi
.. liens H\'ll dee"h; wu \11 ••• -

'-ik '.ou ·~I~~lll.l\.~tI dell .. ndlllikhilr"~1 Piket·
berger (") "ilIelI "mgoll: Uo<lT "'Ien" toe-
d(>lJnhoeft Plkelt.er~ jllrcn ""hlcroon het geld
gekregen um Zalltl\'eld. hard" pad~at dtll-
lenden pondon kOOltte-te laten .maken. Uoor
...ien8 tned~n heeft do pubh"k.,. ""bool w
Pikelberg £ 1.000 Vlln het gouvernement geJcre-
gen? Door wien. toedoen de scl~Ot(,1te porter-
ville een bijqa even groote 8Om? Door wle.ns
toedoen kan~Piket~rg vlln d~ pochen op Zll~
fraaie en .f.atllOenlij"~ pubheke kal1l.oren .
Door wien .. toedoen beeft P,ketberg IIlIl reser·
voir en waterleiding gekrugen, cen werk dat het
gouvernemept IOOwat .c:-IOO kot~,e 'I Door
'Nienl toedoen werd de telegraafInn vali Plket-
be'rg nRlll' Portervili" verlengd '!

Wie Wall 1)0 wie is tban. de groote kampvecb-
wr voor de \'erboogde grMnbelMting? ~VIl8
bet niet e~ ill h..t niot hOi( de heer D. C: de
Waal, die zplf" uit andere "w..afdeeltngcn hln"en
van dank ontving ,'001' 'line mannell)ke houdlllg
in dele zaak ?

Wie wll8:)let die ge"ochten heutt om het lage
vervoer va~ grnan onder het twee-ton My.teem
zOO \'erand,rd te krijgen Jat het lt U toegeJ"!"'t
wordt op :bezendingen van I .i)(~l l.b. geWicht,
zoodat .,,1.6- nu hot klein.te boertJe zllo grnan op
de goedkoqp>lte ..-ii"e nallr de markt "ervoerd
kan krjige. ? .Ik £ou kunnen v(}()rt~a;lIl nf)J{ In8nr thenIlten

op te noe"en on' ,Ji."ikt 1",~elCo door deo he..r
De Waal. jIooh tul wcJk nllt !. "

Zou he~ nict heter w~.etl ""lr I'tklJtl"'l'gt'r (. )
in stede ,-on dcn heer Il" W",.I te "crgUl"en
hem te hdpcn "n ';jnc l",",h.~. te .• t~rk~:'.I),fD
ft()2' vp.rd~r t~ y,-'rkr !,~,. \ '.'·'1· \\ ~ 'I • Hl"-~hf ,)( '1,

l'w dw. IJiclliUlr.

(i~~E'\ lIt \\'.\.\I.'ii! ).f.\S .

EE:\ EXPLASATIK

Kaapstad. '.1 ,r"li. 11'1%.

4,,,,, de" ~n.,.(VtddJ1' r,llt ,kil Z,u.a·.1/r~huH'f"ef-
,,~~j!ltl ,,.,.t V", La/ui.

lljjnbeier, -Het venTe" nn den heer Charlea
Leonard'. eer de "drukte" te Pretona geleg~n-
beid gal om een ~vell!Cb:Jft tot "un 111-

hecbten~neming uit te vDJ\N,tgtln. heoft v.ele~,
ver .. onderd. j"malld beeft zIJn" outMnapplIItil,
alll men: het zoo nOtlm8D mag, oogluikend"toe-
gelIlten. De procurenr:genemal' heeft mIJ de
IIIlbnld ·gege~en. schoon Ik de moeIte genomen
htlli het1l de heele zaak duidelljk te maken.
Wat hil in het parlement zl!,de nt.aa~te veel
etIekt maar kwam niet met <le waarheId over-
een. 'U" heer Cbarles Leonard kwam onder
mijn verpleging op II Jaauan, nil ziln t"rui!:
kOlDllt "an het station Victoria We@t. Hij
WIUl .ZQO ziek dat ik heel .. ~t moeite .bad om
Bekilre dingen te ht.letten, en Ik het 1lI!1onder
anderen de namen en rbdooen der I",zoeken
voorleggen eer zji toegang erlangd en. Op 16
JIUlnar\ "wam de beer D. de Villiers Gruff!
aJA ik .,.n oude vriend v~n Leonard, naar. mu
toe om bij mii in te lelden den beer ~n.
hoofd 4er plaateeliike pol!iie. De~. wilde de.n
beer Leonard trien, en ilL bang "lJnde dat ~It
besoek de goede ge\'olgen van miin ~~delmg
wegneQ1en zou, bood.!",r .beecbennmg van
mijn pe.tient een rtotgtlCbrifi aan om be~
voorloópig rost te veneb&ffen. pe beer Ihri·
800 echijnt hem ecbter tocb bezocht te beb-
ben • een weigering ontmoet te bebben.
aJA zonder bevelscbrift. Heeft men een andere
reden dan deze gegeven, dan bell ik hier ni.et
verant",oordelijk \'O[Cr. Rcboon het getoltJ-
ACbrift, dat zeer oDscbuldig ia, op den 16den
gerven werd. werd de ongesteld beid . reed. in
mijn áanteekenmgen VlUl II Januan vermeld,
schoon er reed. groote ver~tering''''''' ~k noch
lijO menden koet<terden. voor zoo ver I) ",eet.
eenige .. twijf.el aan zijn voornemen.~m naar ~
toria te gaan en dl' gevolgen van Illn handelw\lll
in de onlnsten door te &WlI. Zijn vertrek ID
de Gift/ph WJUI voor mJi e\'enz~r ':"l'RNe~d
aJA vwr zijn ander.. vnenden dIe met mede·
.. eteDtl .. o.ren. Het ~olhouden villI onsen hoog-
geacbten procureu~.genernal o.m roU een blaam
aan te wrijven !lJ ,'oor Ol!] onverklaarbaar,
daar 'bij door betgeen ik .. bem" verteld bad hei
beter 'Nillt, Ik heb mIJ a.ltljd ontbouden \'aD
bet wen van publieiteit . aan tieze aak, ~
ik acht bet tban. mjjn plicbt om - duwe-
lijk te ziin. Wie ook deo beer Leonard er toe
geb~bt beeft om weg te pan. heeft hem eeD
_ -'lIlecbten dieRAt ~ .. e&en. en meer dan
ienwjd andere ben ik jammer ove~ ajjn hantl~l-
"iii.; Verleden week kwam mo een g.tulg
lIChrift ter band van dr. FTank Scorer, toeD
gen~r aall boord de (J,,,.lph, dat mijn
p~,:, omtrent de zaak ~vestigde:. De beer
LeOUIIrd wall nog zeer Illek toen bil ~n boord
ging.: ell bleef dit tot bijna bet eIDd der
re;'. '

Wa ....om weh zou ruen Grnham"~wl wcl oon.
.. d" .tad der heilig;,lI" nnemen'~ h bet omdat
d~ biM<tbop ziin zetol <LUll' hudt'! . lo het omdat
er lOO vele kerken, ""holen en hefda<hghllld.·
inricbtingen zjin '! . . . Of III het !lOm.
omdlot de m"""te Rlen.chen aldaar E"l!~l.t!cbe
zondaan ljjn? Doch ...-ie ... 1 ons O')k alt!ld het
waarom beant oorden .?

Of Graham tad nu den naam ...~tad der
heiligen' verdient of niet. e<ln ding 18 ."ker:
Zil heeft een ""bOODe ligging. en dat zal elkeen
erlrennen die een oog' h.... ft voor natuul'!!Choon.
Umringd door hooge h~uve"' ...beplant met scbler
elke boom,.oort, m."""t lil een aangename
indruk 0 een reiziger. Komt men ..van. het

teo a..: ",e",,,,1\ men zicb dadeink bil bet
...68. e . and tafT<Uppuo aan het station In eon ..ere Il mot-
feer. Men vindt o.a. dat men zIJn lIC~oone
AfrikaanllCh heeft verloren, en dA.t wel ID oon
ptr.ar uur reizen.: Hier UDme.... IR alles En-

beh. lien kan het biina niet 11,,100\'1111 tliltre alfIemeeue ..\frikaanscbe taal bIer den ...eg
hoon moeten ruimen voor een .terkere mede-
din""ter. I.

Om de zaak ""bter goed te ondenuo>Aen
~ten wij een .tapje ..{dalen, en nu 'flndt men
tot sjjn v.,r.,ondenng dat Afrikaansch sijn recbt
beeft behou.l"n bij de dlenende~. Jil,
men kan I'll ieder Iogieaplaate gaan en deselfde
ondervind."g ',""bt eo de dieD1ltboden 8pre~~
1111"" AfrilrBanllCh. En men \II, zqo overtu'8~
V!\1l tie "arn .. n,,,.rheid der Afnkaa1ll!Ch~ taal,
dal men ,oItoo. op de een of an~,,", wuz".,een
AfrikaantOCh-~prek"nd pel'llOOn bU de groote
ban<hol"Plek"eD III dleD1l~ neem~. Doch men
ve....ta 00" dit is UIteluItend met bet ooge::r.
deo bandel-zeker niet om bare ocboonb ,
daarvoor heeft d" haJtd.,lalievende Engellcbman
geen tijd. . . b . Ionder de nillligtrt-e lone ttngen te t _me~

ker het Albani~ hOlJpitaal en bet laIUlbmm-
ze k .-noemde
gengesticht. EeD ~ un ee""'beboefte
o .."rtuiIJt 0"" al dadejuk van de groote .. .
aan en bet fVOOte Dot van een aoorlfIelllke In-

Tlchting' .' di""B-lgekid door een aanvaJll3" en vnen e Il..e
..erpleegster (nune) gaan .. ij van .. ..ani tot
aard AUes uiterst inte~t en leerzaam en

~b ~iet pnllCh opbeurend. want men k'.'mt
>';' • .~a,L_- Jr;~ met a.I de onbe11en
... lDa III _.'_'V ....... -~.. • H'
..... voor b"t meruocbelijk geet.el Y8~t.ar Ill. I,;r
riet men een bleek rláat door een .langdlU1l
ziekbed vennqerd. daal' ~ men pun op bet
betrOkken vaorhoofd en dUI' weer ontmoet u

d aU- "I' HIt den menach opeen 'ftagen oog...... - '-. d' le
bet kor\lOtondip en ~1~ ..\'aD lt ven.
Wij verlaten be. booopitaal mei DlijdAchllp omdat
"lj zelf niet een in .. o-. daal ""rr-hvooral omdlot ",jj .. eten er KOD~ .d18 oae t
en dag open zijn 'I'OOrsijn ongelnklDge in .. oue~i
Welk een invloed beboorl- verpleept.er l11e
te bebben op bUI' patient, die daar ~ pmebben ..J van haar afhankelijk ill, en van ,"er &aC te
en kundige bebandeliItg in meer dail een gen1
bet )even a{bangt! _.. _~.... ~

H.t boapita&l bek~t eell .....,._..~ •.te. •
. -Y8I'l daar h....ft men een pnebtJg UIUt t

~DI de i!t.ad beneden, .An. ill ~ deR
b!nteUenden op te beuren ~~ te 'ferkwikken ..

Van bet hoapitaal gaan WlJ naar bet JmmkIllD'
~ng88ticht, bestaande uit ~ilf (fI) groote
pb< uwen-seer IICboon van butten, doch .eell
énk;le blik er binnen ill pnoeg. u te O\-~Ulgen
'fan den aard dill' inwoner... Iller ontcltpt OtIlI

oowiUelr:eurilJ de ....aag , .. at 18 de m.meb IIOn-

dllr be\ ..entaDd '! b -_-I#de
Oremeod aan dit lleeticbt en onder e"_"

beheer beeft men er een voor onnoozele (ver·
,1aJ)deloose) kinderen, Dit g;,etidtt telt zoowai
"a..h. kinderen; aamen mei de VTO~ .. eo en..__ '---_..... ttchi beeft
lII&DD8D 'FB1l bet ~JlIIIIeD aae!:h.u die in
men er een ptal nil cuea!iOO ol •
de meIIte pnllen ..oor hun )eftD ~
" De liaiDI_evenaJe die n,n bet boept_ ..
~nat: lIai ik eiDdipn met de 't1'UI '
waarom .. j krankzinnileu DUI' .Robbeneiland
senden? Lker niet om bUil lot te -.eruDle•
namen·

8CHREISER E:s' RHODES.

,l,w da< &.kd.:teur Mn ,I, " Zuid· •.J.friJc<l·a.... ~.r-

un'gd ".eI .• (fn. Land."
Mijnbeer.-Wie vllrbaaAt "ich niet over bet

vool'!!tel-8chrein ..r, ...aardoor den beer Rhodes
verlof gegeven .. ordt om .. eêr zitti~g in bet
parlement te nemen? H~ moet die. beer n~
\'el'!!taan .. orden'! la het ruet de heer Scbr~!I-
ner die in de dagen van den Jam_''II! slnlp-
tocbt in de Trarutvaal n~ met den heer Rbodes'
op dezel1de Kaap!Cbe mmittterieele kUMena zat
tOeD de beer Rbodetl bem ""rliet zonder be.~ te
raadplegen in zake bet J am6llOD1Ikomplot. Is
bet niet dezelfde beer Scbreiner die de resolutie
Y8D onderzoek naar bet komplot in bet parle·
ment voorstelde? la bet niet dezelfde b~r
Scbreiner die een van de leden van de OOIl11DlI-
sie 'fan ond~k ill in d, Jameson-zaak, "a:"';
'fan bet rapport nog niet bekend gemaakt 111 •
la bet niet dezelfde ~r Schreiner die verlof
vra.agt van af .. eligbeid en weder zitten voor
den neer Rbodes in bet K.aapeche parlament ?
zal dan bet volgende a.I. pariementlllied moeten
pzongen .. orden :

OP! mannen ...an de Kaap!
Blijft gii dan steeda in.• laap ?
W~t duimen gii? ont ...aakt!
la niet de tijd gekomen.
Dat gii bet drqomen .taaki
Om,'t too'ferland t' ontkomen ?
Hoort tocb het haangekraai!
Bet maant 0 om te draai

Wanneer Eogeland den beer Rbodes niet
meer in de Charter .. il bebben aJA ~ voren, e.n
bet Kaapecbe parlement Vra&IIi bem .. eer ID
I"n boesem, .... t moet clan net oordeel ~an
~raDllveal en den Vrijstaat over bet koloniale
parlement sUn ? ,0... LattO beef\ terecht eiken kolomst met
&tinpur unmerlringen _er .. akiler ~hnd
eo elk A.frikan.r &al nu onder de Bcbreiner·
motie zijn eigen merk op siin 'f~rboofd druk-
ken voor de toello_t, WUJ'llAn 'It II zal moeten
gekend .. or<\en.

Ik ben enz.
J. F. MAN1Krs, H.O.
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VMIl Zyl, Jaoobwo lil .• l'ublk &bool. Do~rocht.
Vc _. Jam," P.• Bo,... Pabo Soh .• Beaufort W....t
VdJo,,,. Gid_. Pub Seh.• BrilAlow •.
Vu..er. Edwto Arthur. 8078' Pob. &h .•Welliulton.
V,vie .... Petnu J .• Boy.' Pllb. 8ch .• Beaufort W....
Vl.,tDl&ll, Karl. II .• HUfr1I8DOISela .•W.llinfl1;oll.
·v,,~. Adolpb. Pub Sob .• Barkly EMt.
Von Boddeabrock. Heory. St. Kilrlr'.OoIt. Ooor¥e.
Von Hollke, R. W'L. Boy.' Pub. Soh .• W.'tlli;ton.
W....I, CUrOOIi. J., rub. Sch., }forth Paarl.
Wege.J_PYederie~~ .. RipSoh.!.__W,oberlC.
Whitlllrer • .IIIitmie B., U\rla' Oon. Sch .• Inlir Wil-

liam', Town.
WI,italrrr. N~, Gtrtt· CoD. &b .• BlDg WillfaOl·.

To .. a.
Will. Alan I(~. PUb. Bch .• Ool....herll"
WIlliwu•• Joho, KIi""butb St. Sob.. BlooDlfoulc1n.

0.r.8.
. Wi1lWwI, .Ill..,.,., Oirla' OOU. !leb .• Klog WUIl .... ·,

To,",.
Woul'ord. Bertram H., Pub. Seb .. 4.Ilwal Nvrtll.
Yeld. H.ttle. Pub. Sob .• 4.lhral Nort.h.

Reptered i 16
Eumincd 70S
P-.t ,j6~

FrWud .. .. 146
F. GUTl1'RIE~ ~. __
T. WA,Lln;R - "' ...

W. l'i-l!) BO)l', Lwiatrar.
UU1V ..... ,t)' Cbaml ......

10th Jill)'. 18D6.

-

•

J
I.;
.i<

vao doo hoofddirektear VII'l vervoer
ont1'&llpn omtrent een voontel
"ftilldering lI&IIienOIDen, dat
op een ticket>·ensw ..tje voor

aeroe-illlU (MMafJier-.
de verwarring eo or.ge,ec;eldhodcD

werd ge:regd dat de beer More
!rew_t wU. den IIOOl'1ltari8ge.
en beloofd had den .ta-nd "IUI

lIen veranderen. Een votuar vau.....u ..... tuiei ng aan den heer :More wen! aange.

Di" mijae heer"" sijn mijn gevut.lell';_' ell ",
... verre ac bij u sullen ill~a.II", nll<ll:"l' " ..•.1

Die$. - ik heb de verzd.:eniheitl ,lal /"'1
_,. kapitt.el vaD ona werk ..f':""Anoi,.J.i ,_

:lcm scbema min of moor op reg.·l.m too" I.
~L"d al moeten Wo~n " .. '~"IV('I""
ZOO verre wij f!8werkt hebben. f>ch"",v,.., .. i

niet belichaamd tG &ijn. maar ik !:;,ud .&aand.
"Ij den 8te&t. ~&l1 ~:;.J,."et.J ... ;" \'(,orb(1 7.')'

eD die V&Il -~'"""J"M"i moeten OIl.nTlt"rtrl'n
la bet verl..ciene' behI.J..1I .nj elltulld"r u

~n, schrijven enz .. op h"l pla.nt'·f! \ I".

verbeterde IOOI't.('II vrll(·htA:nl".,m~lI. I"" dl .
PA 'f'aD vruchten, enz .. ellE .. IJljg,"tll.ll.n. IjO ra r
,,;j hebben andere zoer I.J..l"Il~T!jk.. I'lidir,."

\Vi; IrnnlUm ni<9t verwa.chten dal e..n I"""
onder on. rollen aanhonden om hun 11)< I'"
UDdaebt voor oen onbepaalden liJd te IV,jd,."
&&Il bet belang V&ll Vl'lIcht<-n lcwr'CKI"·, ill ''''1
algemeen, en dit uit liefde of liefhel,I)(., 'I.

Onse nieuwe boomgaarden en "l,.I,el"tx'!lIlI'
nen nucbten af te werpt,n. en .. I. ,. ti mr-t d•.
bui~wereld niet ~lijk blijven. «n ,j,. l,,,,.t,r"
berichten fln raad voor OIUl hehben a""gaalld,.
het planteoveJ'voer eli te r markt hrell~"n ""1
verseheidens soorten hoorn ...n r-n \:11 '111r-n.

er heel g"rllJl"'<f'IoJk <'t IJ" Igv fuut •."
worden gemaakt.

VooT .k dit mijn rlll'pOI!. .oIlllll HJO(·t de tn •.1.
dinM' makr-u ntH het gfte(k \\('rk dat d, ",r, d, 'II
heer LOHlII"buJi. ~oUt"(,I.WlJ\t·lIf ... ('lnl',"qlf~~)t!

wordt g.,o"~'1. Ik lx-u ver-z .. k,,,·d d"r 11",1.,.<:.
tonsehe T"ru('htenk\t"{\<4;kf'r~ ht!t no« Il I J r !'~R I,,,,,.
treureu dat zij door I!IUIlIC d'IHII"'ldl'ljol~1 I,..

weginJ;t hot JlOlirerIIPUJ('lll (lmef,II,wlr! III'ld., lj

de a.lJ.tellillg r.· rnaken
Laat mij r eu ~lott,c, IDIJIl" hee-r-en 11 h"r;,"I"'"

ren dat ons I'cnO(_tl !"rhu p 11('{ /1/""" I !.!"' I), "

schap is. 'Vlj I.pltl",,, \ "II,· ,r,·el',·1 ~, klO:", ,.
voor het~~'fI wij tl(·1,1,t*1I gh1.'·lIl. I ,) ik \ [1&,;)1.'

U om onzen goed(·u nsam op te hun,l. II. ('Jl Ill'"

tOf>O toe laten dal ZIlSl~·q(f"1l00f"(·II.t"I" 11

ovcrt.rptJPJl. \\'-,j h(,t,ht'JJ hl"t "onl t~',,\\ ;,',1
ons het houde u.

B!:D 'CALK" fN I.E»'I~;SB'H'lIEX.

in deee zaak, op de vorige ver.
I!"·uu,wun. W8.11 "" den tuinoouwraad

De raad had ziin SPlit te
dat de r6l'l()!utic omtrunt bet

Diet uitgevoerd kon worden en zjj
augeaiie vali den beer L<HUUlbury
om .. red _le" aan te vallen met

IrIlljHloctllJ. Wellington .EOU het eel'llte 'dur.
de beurt komen.

TAALBOND.
INU VAli 4)1Y.HlKAAX~o:rJr. WtNIJKHIJ.

~1·QK.'Y.@.

over het op de vorige \'et'gaderiog
besluit van den onder'lIeCf'etariJl VlIJt
werd gelellen, waarin hjj zijn spijt te
dat hij niet kon voldoen aan deo
vereeniging. daar bet aanwek kwa!J1

IIChlllll[lnl~n gemaalct w&ren. aij be.
beer Pentz bii bet Pllarl1!Cl.te

. De beer Pents Wtlll
den '"origen WoeDlldag een

""K"''''''f'''M uli'!lo,ro'>nd. Na heel wat moeite
IWI te bevelee om alle

I.:"JO RLekjes en minder die
en daart.oveo een pro rata 1'er.

h» ..don .• pplik:\t1Lell zouden IIOOwat
vlln het a.~lItal b...vraagde .tokken
lIet comité ba.J verder aanhevolen

8DIG!ntllnten ..en plechtige ....rklarin, moeten
de .tokken voor bun bona-fide

D---.--..;~~~:.:.:: siiu om geplant te wordeo op hun
--,iêrvardëi- fUT av ""'u ,,__

llenflDlllmlmll.t ontvangen had. waarin hjj
Ilii"'l'aIUl(Jj wer4 boden een verpJerillg bii te

D~r de kenni"6l'6vlng 100 kort w.... on
dringen.d .. erk bad. kon h.jj

grIIln. Dit zoowel ala hilt feit oiat
op het tipjo !WIgeateld .. fill tot Vjlr.

C61ren""oQr,Jtll'er vlln Wellington op het comitll
z-ou Wol in de kond~ getaLen hebben:
W'll,t d""f ('~'J ot .",L're fout w.lren de aan.
:o:oekcn I·.n l".jell ,jor veroeniging aitgelateo
lIit de ltit Il.. r de Paarl geaondell. Welling.
ton m008 in zulko zaken op eiplI heenen staan.
Daar het oog tijd wa. dat de Iftekj81 in handen
dor boere" zoadeo komen, vroeg bjj de leden
IIpOcfJig~ komen om hun gold te reveo en bun
d8CJarati~te maken.

JNVOE VAN t;VBO"EEIICHE WIJNITolu.e:>l •

Het. deo!lOOr8tane ter oore gekomen dat
~o.,e wUjlr ingevoerd .. erden. D.. rom bad hjj
den tuin uwnuvl er over gesproken en dbze
"fill het mpt hem een. dat zulke invoer onwen.
ICbeliik ..... De voorzitter lei ook dat bet ge.
vaar dOOtoodlnigen invoer groo~ wa en men
moetlt die ten oenemalo beletten. Bij vree.de
dat er h J wat ImoklreJ&rjj plaat!! bad met
"Vostokj eo men moetlt overtredeMI lItrong
IItra1!en. • diAcuMie .erd bealoten op voor-
Ktel VAlt <Je hoereo W. A. Jouben-G.lI. BlI.
tief dRt .IO! vereeniging den lI8CI'etariti bedankt
voor be~"I'" hii in de zaak deed eli geheel eeOB
ia met _tjde voorsitter lei en met de re.olutie
dOQr den t,inbouwraad aangenomen.

! WJ.lX'>P,"Kl·XlJtl.f:.

ne Aoore... ·I. !I ·lOl,', ter Aprake de "ruttelli n,
vaJl een li(ijudeskulldige door bet jouverne-
ment om tJ+eren te belpen en te onderrieh ten
ilt h~I '1lIlk':1 van wiiu. ~ 1 eenige diaoull8ie
",..rd 1'(J8lo«!ende .aak te !&ten OVl!l'lltaan.

: OOED EN·rES .,
De beer ;JacobWl Marau. vertoonde twee ge-

enw Ktok*n op AlDo~ikaanllllhe wortels. De
eene Wall op' riprlri" ell de alldere op r''J"otri.,
bei.!" een! jaar van het entllel. Die op Je
rlp,rut ... i de beate, maar beide .. erden zeer
door de lod;n bewonderd. De beer Marait zei
dat uit 400 reënte bij 370 .. n 't groeien had.

De voorjjtter deelde mode ...rvoor hij
waschllli;n van kalk i zout en .wavel, paratllne
en harw .. n eden kon eVlII'Cn.

Do heer . le Roux, A. IOOn, .. erd tot lid
der 1'1lree~ verkOlen.

De ~n van den YOOrzitter en
secre~ ,.+un daarop plezen.

N.. bet ler: van bilt J'!IPl)OI't van den 1IeCJ'8.tam zei de rsitter dat bil bet er geheel eena
meil ...... en oeral •• bet eprU: van de vrucb.
ténkWeelre~. Sedert IIjJn tcrugkoDlAt van
Clllifornië, bij het oat dier nmes voor
tuin· on Ian WIII'Iu( bad hij er op !WIge.
drongen. A de verschillende \'TUchtenkwee-
keravereen n Bieb tot een lterk lichaam
"ereeni~en len bun li:antonr hadden met een
III!Cretari •• di. &ich ,ebeel op de zaak toelegde.
dan wu hij z+ker dat bet de indnKtrie oneindig
good zou dben. Kleine vereeni.tringcn met
kleine j..,.lii~he Rubscripti811 konden niet \·or.
wfl.Chten dat: hnn IIOOretarillllen .-eel tiir.! !)e
~fAJedd'mRan ~e bellngen der \·"rM>"igin:;. Hij k"11 "1l11 .... me'~w('rktng. v ...u de,!.
'tt!IJI er \''''If <Ibztl •.aak op ce,i .• ver;r.\Sfering to. w"I(!'''''I'"I"I.~~I. heL fe't dat h'J
overwegen. ~ rapporten wor,l"" d.1IIr"1' ""n. ,I k t"tjOR. g"M(' Ikt ,"oor .• 1.'1II ,. rUo.:IJL1!","a"U'''.
l!'0nnlOen "lilt· da'lkh,Jllli"ing II ''1 m, ." .... - ,.. , h,,~teld hucft. Duze klHtl~ zul
"8CrOfnn... cl word":11 'tl :I("fl IJlkofJplolprtJ!II. (_--n

Er werd vt ·ti"r 1..,.1 .ten <1.' 1";,1, ol .. \ "r. "llIok ""geN ",-pr e,·,: '-lUlk ...aar lang.
eeniging te l,crzi"!1 C:J ton " •• ,': t .. laton "pr(lke~ tH. moar !liet praet'8ch I..... .,,,,,.....~.

Rmen,looren ol"or het ·st.a.mde (,OIlJ,I.; ,'11 I.. lilt"" "U ID "liJ I(
drukk,.... Leaell. die tl"hLer.talhg waren met HET Tr.. li \)ll( T IIRF.,SIl£X VAN
hunn~ .uh.::riptt" ..... erden verzocht op te he· U;S\'OJUfJG£ IIIITI

talen. Ik h"ll verzckerd dat alle VrIIICJ~tE,u~~IlO.;erM.
Op voo",tellvan den heer .1. D. le Roux. ge. en die 1'I0nWellington ill het

IIeCOndeerd dC10r den heer J. J. Malan werden vCl'8Chllldigd zijn II&n <1 ...." heer
dezelfde alOb~Raf'(Jn voor bot volgende jaar zijne lof ...".... rligc pogtn~n in OU8

I18ngeateld eli fen boous V"l1 £'1.') weni Mn tien b<JD ","ertuig<l dat zoodra de ki.tjeM I
eecretaris toeg~kend, terwiil "-I"ten wer-d hem materialen een behoorlijke proef '
een IJIllRri8 te &!e .. en van .t::JO voo. het volgende wordt. ze ill algemeen gebruik zullen
jlllU' te beginn~ '"IIJI den hten AUgUMtlL'. De lie. Het .pijL mij 1.0:' Inoetell vermelden '
cretari8 bedankte voor de goode woorden en dc ',,-",-a zicl. mt·! ms ..e ""h,reden
toelage. hij we~8Chte echter dat een RIIII",. het ulls digtrikl. de gevolgen
werk wilde overnemen. daar h"'" veel tijd van zullen worden 1I'<,\'o,'ld.
hem ''1''OelC. bell ,k verblijd te kUlllwn
BET ADRES VAN DEN VOORZITTER. led,," ill het ~11l"'m""1) "i"h

clew, rf'.ealijke pe~t Lf' i>e.trijden.
EEN OSDIRLINli A'IfRrKAAssCIIlI

K\ff.E&F.Rll
I. in de Bo\'cnvallt·i aangelegd on

dit gcnootMClutp plalltfon ook '"'lel
8che "tokken afR ztj "r maar hsnd"n op
leggen. I

"ET ""'PROF.I Elf. i
V~'1 \'rnchtenhoomen IRgen

amiere Eickten ontvangt behoorlijke
maar wij ~"oelen dut er Apoedig een
zal moeten gemRakt worden om .. Red
in de lemoenboomen tp hc8trijden.-

In nan .. verband met het werk
vereenIging i@

!JE Tt'J!'fROl'WKo\AD.
Veel mf -'t toegegeveIl worden aan unl' "',,",,'tl

die nog maar in zijn kind8Chheid
t<'"~ij de board door de wet i.__,,_ ....,.~
be7.it ,"an gelloegzame fondsen llellL8lAtlH
en een '·I... ten ~retsri~ dlO
eli ziel zich ....,jdt aan het inzamelen
spreiden van illfornu.tie, l'lI r-aadgev
\'ruchtenltweclter~. kllllnen wij niet
dat de u'twerkll'll die wij op het
!{)('n in dil !l:cnoo!!!Chap eerst eell
tuinhouw werd ",,-,,1""'0 en zal hereikt
Gij zult wel allen met mij iostemmen
bloei "an eellig geuoott!Chap of kamer
groote maLe toe te schrijven is aan
k ...... mheid .cn ondernemendheid vali'
II-CCretaris. Wat zou worden v&n oru:e
ciee-Ie inrichtingen bmeM! van
enz., ware het niet \'oor den ij ..er
secretaris P Het mag voor ,"r·ll.Cl~te,n.ll:wI*.II:era
een belangrijke v-raag worden of
bun belang zou zijn een

VII.(;COT[l\It"Ii£Ii.ERJ;-[~I!
te sticbten, met een MeCretarlll, "lOOS
zouden !lijn bm alle informa.tie in te
vera~ er van te houden, bnJletlUft
ceren, vergaderingen bij te wonen
lICheidene gellOOt8chappen. en bet
vrucbtenltweeken in &f1en deele te .,.,na~J,",'Il.

HUOGER ~XAIlf-:S

ILL" I. Mn .OOOIITU LO'.
1 Conelia Thom. Hag II...... Welliogtou
I DO llaIao. Jongen. Pob Soho,!. !StelleDI ose h
a J P Botha. Normaal College. IUap8u.d
• JL,..1l I:y_. Vi~a CoIl. SlAIlieobo.oh
II F 1 Oab .. lOll, PUb School, Gt B..... R
II Be,mla. NÏjpi~i, M"i.Jee li Scb. W'jllbet,(
, M I d" loelr lonW PDb Bob. Pollie Albert
8 &aroh VaD 110,. __ , BII(I' Sern, Welling.oo
9 A. B ·• Bynacb I n8t, SteU... l>i>!ICb
10 f I.l be I. Meiaje, H:IOp Soh. WIjnberg

loa fieof. Norm Call. Kaapet.ad
Job He1O'. Hq se a. Wellin~IOD

18 { 1_ Malherbe, Jorur Pob 8ch. I!t.ellenbooob
8 J }hupt. Viot Coli, &el .... bo.cb

L6 I H JO.""". Jong P.b &bool, aiyeradal
"LU U-liET Lo•.

11 cara van d-a Vper. J0811' Pub !cb, G BeiDe'
17 {Jac no Beuba'1l. Norm Coil .... K... petaol

G P dn Toit, Iona Pabl SchooL \IVelliagton
OF ":ra"'rat, 10'" Pab Schoot. St.ell."bt; JOh
lob. Vent.ld. loq Publ Sobool. Ri'l'erldal

Jl { O'... ëa K l00Re. Vlot Coli. 81.lleabooocb
lak J tie ViJli_J.?~1 Pa bl Sob. Well'ngto.

til IlIliabetb Kalln. lli4J ....d S.., Grut.Bei ... t
N { 4.0 .. d. "aal. 8108111bof Sem. ·tell"lIt'_b

L 4 8clwo!leea. Narm 0011. Kupel&<!
{ Obriatloa OoDradle. Sem, "oroeeter

.J6 llIUabooth FafU'8. Goede Hoop S••. K .ap.1.ad

{
D , Mal_be W •• Oodeairaob, Ilal Joaapbat

18 Ada ftD Ba,.._., H... Sam. "eniaSlon
Felia Lo&., Blaaawftllej, "elliqtoo

Il Lat. I'ro..\r. Vlot o:ro.. Sob, Bi.eradal
{
Baliaa Gordoa; Yi~ Gro.. lOhOOI, Bi__ odaI

32 laoolla lm_-. BIoeml>o' !lem.8te1l ... hsb
a. WoaMneD de Villi. n. loar l'1lh Seb, W.IIi",

{
Lettie Mad .. , RiJ_ 'o.ahte. 8101l80booocb

a6 41 Parol<t, Oedaobohool. DalIOR"baI.
tT B K.ra,er .... d....8~1. Joq Pub 8oh. P.. I
38 P 140 1'-..NIlI"IDaI0011... EAapot.ad
It J N Oeldeahall. Iq.PubI Sob, 8tel .... boaob'0 0eaiI MeI.tJ-, Normal Col .... l'..~

. 4L WO... M,-ba~. RIIlaornl1«i, "eUingtoo,

~

Obri·t ftII NiebtIl, 1-.pub Bob. "elllOiI ryno p n.ro. Do do
" chri.l P pauw Ilo do

1.., 8tofrbeq, Victoria CoIl.... 8t.aIloubotcil

{
/ohuaa 5aa4e, a,. Sem, Welilagwa

.. ÁlUlie Oroztje, Do do
Duial, lOIlberi. Blaa.nlW, do

.1 D I Joaberi, 'ona Roop laIaOOtI, Wljnberr

!1_ ICJ'7II&IIw. l'1lh So!>Oal, Rieb.aIl Wea&
• A Tberua, Hanaal COQeP K......,s

10 8 J'rIoir, HlIglleDot s..ill&l7, "elUDgton
I....ftD tier "&it, Pshllc 8oboo1, Pet.niviJ1e

{
lP I_ba, Vlotorla 00»•• SeelilrDlx.ob

N • HMlbliar, M.ia Roop 8oIaool, WIJobel'l
t lacob P OJ!Yi_, OOI Gr...,.~

le t ~ 8t.dI ... BlJaecb _ 8telJeDboooch
118 ....... Loa •• Pri"..~ .......

I B J kw, Vlctaria aou.-. StaO.. b ach
III D P MaJherbe. P •• Ged ... laoDhl Dalloupbat

{
I.o._ Bof-rr, aa.de liOOD 8em, laap.taol

41 PJ Rap, IIcw.aI Col., Kaapád
I I 0iIdeaIa.,., loeI Pub 1IoUOI, &i ...... '

IN Beule de "ook, 1:'';'''' 8taate. priu &lbert .
86 1... le Mou, Baa-& a... Welli.,.w..oe V_ 4. VUllen, G__ Boep !!em. ~
67 {WIJIpD 8taeabap, Joal I'ab $oboot, Weil
I 4 a-u. 1-.Hoop 8ohool, Wijn",

81 ( I B ftII .ohallnrijll. Vio (loll, 8telleob:lecb
t Wille. Nallcle, J0Ilf pub 801.001 do

71 Peter ..... da Jlerrra, Viot. 0ciIl, do

7t{~I!:-Ia~~~a:...: W'"
n 0 j na dar .III_a, 10Dfl Pub! Scbaol, 8tellanb

, Ahi' ~ 8mi" 001lep, onaf. BeiDe&
741 Ber$h II ....... , BI_hof s.., 8t.eI1enI..cb

fO D Buww. OOI. GrW·BeU.t
74 lP Bohahort. lOIIg Publ 8GbaOI, lkelieGl; _"

OhriR J PaDW do "tJllhartoa
79 I J Pie_, do paarl
80 "artha elo PIeIU, Pllbl8cbooJ. PMf'daberg

81 {~:=--~oo!7ub~l't'~b
sa J A Dieperink, Gedeabo~ Da.! J_J>hM
U C 8 ooppan, 0I0DA' Pub, 8obooI. 8liellen'-cb
86 80phia 'Chobbalaar. Pub School, BIeWek W_.ar_aJ.4. UI.

!u......8mu.. Pltb 8011001, BIebeM ,,_
Lanie Boc .... P.....

se 8 G Kritre. VIot.oria OoIlr,., 8te1i1rD'-"h
P .. Daaeel. pablic 8ObOOI, Ri"....... 1

110 o-r.t MlIUdorp. OoIIetJe. 0....,.a.m0lt
91 0 D •• ~ der .ltleitra, Vlot Ocllete S .. Den'-cb
92 Tiba le Boa •• ""j...BOOjfe Sob®l. Wijobli.,j'
III Brie a tie Vilitertl, lonr PDbI School. P_I
"' I 0 "reuoh, Do WiJ ......
liS { W A Brlok. Do "ellington

1 C lIOIIe.Pen, Vlo' aria 00 lage SteU.oboaoh
17 lola. 4. Tuit. Pabl 0 8cbool. I£o.be~. W.. t
118{ El .. bat~ O_i rh. G""'e lioop 8_ K.ap1;d

O. I.Oo.tbu,_, Jo"" p"., Sail 8, ..U......... b
100 Jtlarth ...... br Mer ... , Uil' S- Wellinf'oa
101 I.h. Brink, 10ft, I'1lb 801>001 !IV "IUDInOIl

la ... I Oliriar, Col •• O... ff.Ret_
loa Er_t Ovloer ,

W D .a-.... ht. "adia 8'elleabollOb
lae loba· .:.. M B81W8. Voot Coil, ..
106 { G.orwe 8Wema' ... 1,,0, Pllb Soh &1..... 1.1

A J X-b eftla, ]fa DI 00:1. Kaape,ad
108 loita Loa •• PDb &obool. ai..!>· ... 1r W... I
lot IMDiel BrinIr .• ..
110 J" - oopp-hapo VlOt Coil. Stal .... bo..,b
III Arnold B du TOIt • ..
111 LOll •• Haapt Bloembof Bem "nl 0 1 duBaad. Vio OoU, ,.
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Het is ill dit
R'eworden. dat door den
\'enla.g voor ,le jaarlijksA,e Ve:I'lOIlae'rl
za.l worden. In het volgen vani
zal ik trachten een rt'1fC1 V&.Bt ;
zoo kort mogelijk te zijn.

Aang_nde bet a.fg"I()i'I~·"
rapporteeren dat het get .. 1 van
-""""'lI'\"n"rd 18. Dit i. too te
bet fert dat zn&......"._.,.'!f:! .. ,)pl!'8
naburige di Htricten lijo
vel'Hcheidon leden verloren.
genootllCb&ppen hebben
unde'I'CfI. hoewel zij zi('h
ploten om hunn" w~W\rd..cri"R
werk dat wij ondernomen
-iin ill geln'eke R'eblev'!l1 hunne MuliJ8c'ri~otie
tJ ootaJ.m.

I'JIfAHCIP.ELI!
Op dOll finaneioolett ..taat

dat die niot gelijk MtMt me
;a.ron. Wij hebben cltn goode
verloren, door het
lijlr,e gedroolfCle vn,chten:te~ltoc).,t.cIli
I(Un~tG van die te ROIIOba.nk.

De verataderingcn gednrende
jur .erden geregeld gehonden.
*&11 bevredigend.

VOORt:rTGAlfll
In het drogen van vruchten

nieu.e .tel8eftrok voortdUl"Ol1d
en ile bn met vrijmoedigheid
Well1ogton in de:re Mnil{!
Zuid Afrilra overtreft. Prijsen
"rnchten ware~ voldoende, en
zit'h toelegden op v&n!Ohe
_kt bidden geen reden
At. wij op de uitbreiding val

ren. !runnen vMlchtenlrweekers

IOheD met de vo«mliuich_~ ,~inl:~::::~:~~;
toekomat. Er ill~ïna een cl

naar ef!r~t8·klas I't)()gde VMIlCIlt4l1L
ker. \'l." wezenl ij ceNtO· klas
ten kunnen onmog"lijlr un de
doen,

De verscbeidnne !IOOrten vruclljjtfmtlOo'm(llD.
door den voorzittm',en dAn heert'j,~.,tone
porteerd. komen In
verre RAn onze verWtlc.ntllUI'
ven.-Eeo aa.1~merltelillke hoev,oolh«ld
wordeD dit l16izoen U1tcc,pla,nt.
wen dat 01Ule leden vt)()rtl~1n
IWlUpIa.nten V1Wi de ken
voor de dro~ en
ilia zoodanig sllllell gellj.'IJ ....,..n
VIllcht.énInVeelrera

De .. Pionier mlJ.&LlI('['Il~'DU
Wilt wij met oue v ..."dht.,n
drogen, kUDnen doen; de latl"(~'11
een onbeperkte oetltut te
ten geschikt \·oor bumlc jam.

Spoorwegvervoer heeft ICer
rende de aftfeloopen twaalf
dacbL verelscht. maal' door de
8amen ...erking en sympathie vllon
R. Price, hoofd spoorwegbestuu
ft ~ altoos geroodc attentie OUL"''''~~l1l._

Hooron,-U hot jaarrapport gevend moot ik u
gelukwcnochen f met het werk van hel uge.
loopen jMr. V'!!lr i. het uit mijn gedacht", op
dit oogenblik ~t de Wellingion8Che "ruchten.
lnreekenvereenJging kan roemen op voldoende
kennis. Integendeel word ik &eer gedrukt door
de overtuiging .... t er ZQOveel I&.ken zlin. die "'ii
DIet weten. neze "ereeaiging u.. waals gij
weet, de eeratt tuinboa.vereeniging iD dese
Kolonie en al.:.ii op het feit letten dat -.
'andere diatriktein on. reedA gevolgd ziJD. dat
..oor een groot deel wji oorsaak gew_t lijO dat
we hier een eotOmologiacb bntoor bebben. dat
wii het saad voorden tuinbouwraad saaiden. dat
wjj in joder ge,,~ een .mkeer teweell'¥ebracht
hebben in bet jdrogen .an YTuchl4ln In deze
Kolonie. dan seq ik. dat wij reden bebben on.
zelveo geluk te ...enachen.

Het doel .echt+' van dese red. ill om kort te
wijlen op de golteo die "oor ona zijnl ..n pe.ige
oppervlaltlrisre w~nken te geven met betrekking
tot de plicht "'n vrncbtenkweekeMi met het
doel om ten minlite eenige branders te ont.
!romen. (

Nietl! eiacht nabwgezener .tudie en aandacbt
..oor bi;ronderhe4en dan tuinbon.... Te velen
bebben m~ i"..rlateQ op de Voorsleoigheid
dan op eIgen voor welalatren. Ik
boop dat rU in .ult bouden dat. boe.
wel -ii eea in ODze indWltrie .ien
"oor de we mllea Itnnnen be ..inden
dat au met vrucbtenlnreelten be.

eenige jaren taboel teloorge-
aallota. onttreklreo..

Detili_IJJ4IId ill de lItn.f YOOr gebrek .. n
den tuinbouw.

die niet koa.
vrncbtenk.eeken
'Yereenigiapu bU.
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