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YOOR GOEDE WA1RDE
IN JONGENS K~EEDBBEN, .

IJ
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Zelfmeti1l,. 'euten
HU' eie honmnic ~
tittlnr 00, iroekfllldle
PIIIa 15/8, 18/8, :til'
Pallflll die JIIII8ll ~/.
fI/· 75/·. Blauw llefge .
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VU PWaaa 8piutratell, Kaapsta~.

ECO.OIIe OUmlTIII· CU.,
Fa1wiceerende K lecrenmakea,

KAAPSTAD.

- DEEL 67.-N(. 6,81J.]
.,

Tenders foor VOEr·Rantsu~Den YDor
Politie· Paarden.

j'

VAN BREDA.,
Schutmeester .

Verkooping,
- V,.\)I-

Afdeeling V_AN ~E PAARL. KOLONIAAL EN 'AMERII\AAI1I&lbn~ WAGENHOUT,

Publieke

In den Boedel va.n wijlen Mejuf.
Ar.'NA M. VAN rl~:R ~IJL, ~eb. NEET1I- .00
UNO, Wed. van WIJlen den heer A. ~l) ,
J. HN DEU BIJt..

DE' Ondergeteekenden zullen
publiek doen verkoepen aan

de wODlillg van de overledene

Op Woensdag, 22 dezer,
'i morgens ten 10 ure,

Al de Losse Goederen behoorenne
88D opgemelden Boedel, bestaande
nit Eet-., zu-, eli Slaal>kamer Meu.
belen, zooals AanZIt-, W&SCh-,
Kleed- en andere Ta.fels, Stoelen,
Ledikanten, Schilderijen, Tapijten,
Sofas, Kleederkasten, Huisklok,
Dispens- en Keukengereedschap,
enz., te veel om afzonderlijk te mel-
den.

IS nu gereed, en
. opname moeten

geteekende gericht _"'~,,1..n

D.

TENDERS 7.111len.loor den ~n-
derget.cekE'nde ont vangen wpr.;

den tot op Zaterdag, 25 dezer, om
twaalf uur, voor de ondergpnoerilde
leverantie vali voer, door den kim.
traktant te worden afge~eYerd ~n
de varschillende Politie-Stations ]op
het Knapscho ~,hi('!·t'ilflnd Tan tijl}
tot tijd. ,

TendeMU\I'~ In.>et.~nmonsters ~l
dit kantoor vertoonen (met l1i~n.
dering vau J!'l'Oenvrx-r i. Zij knr'tNI
tender.-n voor eernz <lee! van i cic
<7enoelllde leveruut ie. Twe-- fol-'
doende hor'gen voor de Ilit\"oerli ng
van i,,·t kontrakt moeren iu elken
tender genoemd wordon Het t~e.
leverde moet van de beste !'.(l(Irt~ijn
en in gezonde .. frissche conditie
afgelevel'<l worden. !

P. H. FAURE,
Á. C. v. D. BIJL,

Executeuren Teetamentair.

Fanre, Meetbling 1 Co., Afslagen.
Paarl, 16 Juli, 1896.

Publieke Verkooping
- v.""-

PAARDEN.

Dr; heer PIBRRE DE Vu.u sas zal
te" WELCO}IE HOT.EL,"

Maitland Weg nabij Durban Statie,
aanbieden

OP WOENSDAG, 22 Juli,
TE 10 UUR,

20 Eerste·klas Ruins, groot, sterk,
goede conditie, geleerd, verschei-
dene egalen. _ Zij zijn in het dis-
trikt Colesberg uitgezocht gewor-
den.

J. J. HOrun. &; ZOON, .!f8~er.

De '1YZEREN EEUW' paarden houweel
en Cultivator' de beste.\.

STO.OM-,"'_."~I:'"~I.~'''''
-Breestraat Plein,

:;'; ';'::;"'-'1."';;. ~.

----_._-_ ..._--_ .....~--

H. J. WASSERFALL,
AANSPREKER, ENZ.

\

Begraten i88en aangenomen.

Doodkiaten, Lijkkoetsen en Rouwi:oeteen
geleverd in den kortst moplijlten tijd, en
teget' de billijlate prijsee.

Kantoor: Bureau Straat.
Woonplaats' 132, Lange Straat, Kaapatsd.

en

Natuurlijk Gezon eidszout. Werken.

Een Vonkelende,

TENDERS'
voor aanbou

deringen aan de
Gevangenis.

Bestekken en t.....lr.w.nnCPAn

nen gezien worden
formatie verkregen
kantore van den on(1eitl~eu~klenQ.e.

Tenderl'l duidelijk ~n .. rlct.

ders voor .
Kaap8t&d8Chen
den Controleuren
Kaapstad, ontva.ng~n i
Woensdag, 29 Juli, ; 896,
uur. I

'I'enderaars moeten' voldoen-
de borgen i voor de uit-
~oering van het. en deze
borgen moeten den teekenen.

De laagste of tender zal
niet noodzakelijk aana~nOlllle
den.

OOS1l0POLITANFIN ANOE.
:MAATSOHAPPIJ,

. JOHANNESBURG TAK,

No. 19 Green's Buildings,
COMliISSIONER STRAAT,

PfHthtU lf e, 382

BEVAT al de hoedanigheden' van
Wateren. Geeft kracht aan dell

Zuive~ het Bloed. Verkt op Natuurlijk.
Terteenngaorganen. .'

Kinderen Ho~den Ervan. .pu op
BLIKJES VAN EEN KWART POND, 9d. BLIKJ!S

en ande~ Mineralf .
Geneest RoofdP!jl.

, Wenterkt de SpIl' ~. "TZERO BRut" met· leIbOom

De "IZBREN BEUW"
Regel1D£

eg 8D emUlator,
Mielies, geheel
Mielies, georokf'n ...
Kaapsche 'Haver
Kaf
Haverhooi
Groenvoer
Zemels ".
Stroo voor Ligging
Rotszout

ppr 100 1lb2.
00: .
do \
00 \
do :
do ~
do i
do \
do'

DE Maatschappij noemt op zich
Mijn. en andere Eigendommen

te koepen en te verkoopen.-Syndi.
kalen te vormen en Maatschappijen
op te richlRn.-Op rekening van
Chenten aandeeIen te koopen en te
verkoopen.-Leeniugen te bezorgen
en Hypotheken ten uitvoer te
hrengen.- Vendutie> verkoopingen
van roerende en onroerende goed~-
ren te bouden.-Transporten.lIuur.
contracten, Overeenkomsten en alle
andere Legale Documenten op te
trekken-Hoedels en Eigendommen
te beatareu.e=Huis-geldeo en Reke·
ingoen te Collecteeren.

H. J. LOmV,
Plaatselijke Bestuurder.

.NllmRllksel~.'
EEN KWART POND, id.

OUUBIO.B&D 'ALLI_ ooctB

WILKINSON EN SIr,lPSON, '
.Au hun Laboratoria .. NE}V CASTLE.ON.'TYNE,

De Stations, waar Of> proviand
noodig is, 2ijn Karnpsbaai, W~d-
stock, Maitla.nd, Observatoryweg,
Houtbaai, Claremont, Wijno.."r~,.
D!eprivier, Constan~i~l, Sim?nl!stad,
DUrban. weg. D Lrbanville.: en
waarschijnlijk Philadelphia, .

LAt1\CELOT HARISO~,
.AgPf'Tend Hoofd drr P41itie,

Kantoor vn n het Hoofd der Politie, :
K""jJ~L".d, 9 Juli, 18H6.

------.....j
Plaatae1ijk J.pst d. hMr BUGS KoGBBGOB, 1l't,.~tl'Ut, ~ .. pt'I ..d.
v'.noobi CIOOI' alle Apothebn eD I.ruideui.en. ! .

:. .
_r T&D 8terk en

CRAS. W."HOLDS, T.u.BJUTB.uT, pJTP.RJlARIT8BUBG, NjTAT..
P.B.-lI .... du to,ooo Blikj .. lijn delutetJrn ...md ".. kocht.

. .
"WAARSCHUWING BeTODd~ hebbende dllt zeker te!D&Dct

. . • lil ~ 'nUl ODI! ill cle omau.'teD eB
Ba1tcmd18tnoten besteW~n aanneemt, zoo ".1III01teD ~ liet Publlek lI:eDDi. te .....
dat. wij BUITEN DE KAAPSTAD NIET DOOR IEMAND VERTEGENWOOR-
0100 WORDEN. ~

Mans en Jongens Overjassen e;n Regenjass~n,
" " " Witte en Fla~nellen Hemden,
"" " Broeken, alle ~ualiteiten,
" " .. Hemden, CaRs en Steve Is,

De beate Goederen '9'OOl' de laapte ir1Jzen iD 'e. l

-----_-. __ . ---_., .._-----"---~- ----_____.__
Afderlingsraad Piketberg.

BLOIll n.n ZW AVEL van het van dell "WlNQBRDTB08. TE~DERS worden hierme dege-
vraagd voor het afschrappen,

Schoon maken, Schilderen en Her-
schilderen van de Groot Bergrivier
Brug. :

Tenders in te zenden op of ivoor
31 Augustus, 1896, geadreslieerd.

Tender Bergrivier Brug, ;
Secretaris Afdeelingsraad.:

Piketberg,
Op last, •

NICO. J. VLOK,i
Secretaris.

R.,M. RO S&CO.,
,-'STRANDSTRAAT, KAAPSTAD.•

i
1 •

BVK_RAAD TB K.OOP
BIJ.~

Langemarktstraat en Kerkpleill, K A A PST AD,
J. LAWLEY & CO.

WHITE,
GOEDKOOPSTE

leubelmakers en Schrijnlerken.GEBRS.
-,

BENOODIGD iGEGil VANISEERDE STALEN
WI N DMOtLENS,,

~ OM WATER OP TE pOMPEN.
DE STERXSTE EN DE BESTE 1 IN DE WDELD.

BOAHDERS in eon privua] !!e-
ziu hestaa IHk uit t wr-e: fI~ool-

jongelI" en :-if IIdt'lltell tl-g-en, £.}(;-
per; jaar met afzonder-lijke k/lmCI'!;
inj!e1<loten. Doe aanzoek hijt den'
heer C. M. XKF:Tlll.I\"I;, EYert~rf'('n.
Stellenbosch. :

i

en 82, Langstraat, KaaP8tad.

MOEREN.-liRDAPP AA...~GUIO[UE~
Lanll'foutein over

tijd en fe worden
1!:(91.; in.dien niet t.o . . . 0PV0EDIN G.·:

1. Een gl!el w rt ! donk ie me i-rie,

roode .tJ"eep np haur RIR~n r'"k np I ' -_.-
hnar l'echtt"'llIJnt, ooren ' on~er:Jf'I·l.;t, 00'- Df, Olldt·l'gete ...kende, Hoofdon-
t.rent 7,of I' jaren nudo : . \ del'wijze!' van 't opvoedings-

~. ~,elJ ~lIlIlUW vaa! i wltpe". Junkie insr it.uut "II Tweede Klas Publieke
merrie, o,,~eml',kt, • I Jaal' "url. ~cLO()1 ,. Hr~10:\DI(M" te Groot

Drakenstein, die epn ruim J~rtig-
jarige ondervinding in het y~ van
onderwijs heeft, wenscht ~ het
publiek bekend te maken d$t hij
bereid is kostleerlingen aan te ne-
men voor de Elementaire eu School
Hooger Examens tegen billijke'
tenuen. Een grondige kennis van
de Hollandsene taal eene hoofd.
zaak,

De Iiggillg "au bf>t "Suuondinrn"
ii gt:'zond, d- olllj!l'vinK Jl1'llchti!:\"

Scb nr mee-ter. en de leerliugen zullen dwir een
tehui- vinden onder rliij}l persoon-
lijk toezicht. ;

GEO. P. HUTCIIINSON,"l
Hoofd Onderwijzer,

8 Toet wiel en 25 Toet Tore
8 foet wiél en 80 net Toren
8 toet wiel 8ll 40 voet To1'6Jl

1:0 toet wiel en 25 voet Toren
10 toet wiel en 30 voet Toren
10 toet wiel en 40 TIet Tmen
12 toet' wiel en 25 Toet Toren

i· .

BOEREN en andere lr.........llr ...... word'8n genaard, Toor
zij hun bestellingen doen, er op te letten

dat wij uit Engeland de volgende eerste klu
.Aardappelmoeren om 'begin van October atee·
Ievel'd te· worden.

VROEGE
PRACHT van .&..I.JI':".YO~~~"',,",

EARLY ROSE.
.PRACHT van ...................

(ROOD).
Afd8fJlin!fl'rudskantoor, :

Calvinill. .

12 toet wiel an 30 voet Toren
12 toet' wiel en 40 Toet Toren

:, ;

~
Pompen Tan alle soort om op &11. I*1tten te passen.

'\ Deze Windmolens zijn op een verbe~rd ~ l~~ ingericht, enf8terker
dan iets nog in dit land ingevoerd. De tot:ené .zlJn. sterk gekop~ld, en
de wielen zijn zelfreguleerend, wadat er feite~lk met naar omgeZlell be-
hoeft te worden. ..!

ALt..to: nU'OJUlATlB JnT HTl1BN nM

,WESSELS &, (j)OMPY"
26 Langstraat. ~aapstad.··

lIlvoerders van Landbou,wwerktuigeJlen Haebinerie, Bak·
kiespompen. Graven. Vorke" ER'en, enz.

AANGEHOUDEN
Spitskop over den

er. te worden verkocht
indien Diet bevorebs

1. Een vaal

(WIT).

PRIJZEN ZEE·

K & CO.,COMBRI·N JJ. fdf'eling~nuo.dsk&ntoor.1
Calvinia.. T, KAAPSTAD.S &4

A ANGEHOUDKN
Doega over

en te wOl'den
indien niet [l#'vcrrt!u.

1. Een vaal
a.ehtige kop, zwart
wit plek op de knie,
hoog bejaard.

2. Een bruinbont
zwaluwMtli&11, snee va
wit lam, omtrent een

KAAPST AD. Simondium,
Juli, 1896

••• Slojdonderwijs.BOCB
Invoerders van

D
Ierlei IJzerwerk,

Behoort men altijd eerst te gaan om

KOMBUISKACHELS EN LEDIKANTEN.
. J. fiTRA n.;~.

. ;':,·hutmetJ~tcr.

I

J. D. CAltT·\VRIGlIT.~ & Co.,
PORCELEIN- MAGAZIJN,

;

GE\'H:\:\(;1l H'il tl"·i,II,,,··i! ;t.-.-l~·

I, 'lit "(" Ir :-'1".i ,j"lld, 1'" iJ" II"
\":11'; )'t:\'ocgd i'll )f1'I" L"'II k H.'.'IF·

leel't'n ill dt' 1["\\ "Iii' vu k \.;';11 van
IHld"!'Wlj" aa n "lt- Staat-lIl'" 1..):-c1I('ol
te Pretoria.

Vereiecbten zijn. B,·\\i.1l.l>t1 van
bevoegdheid en l'1'\(lrlng als. Sló jd-
en gewoor. onderwijzer, van lidmaet-
schap epner I'rok'talltl'rhe kerk,
goed gedrag ell i--n'()[rdige kennis der
ijoUandsche taal. Salarif( two
p.:r jaa!'. .Applicati:!; met de ge-
yorderde stukken in te zend~n vOO1'
of op 1Augustus aan .

1Dr. N. ML~8VEy'T,
Voonltter ftIl het C~turl1l.Dl,
.tan bet 8\;11a~~ GII.

~~~ .. ;

Onderwijzeres Benoodigd G LAS- EN
ADDERLEY EN DARLINGSTRATEN.

L ET.,. On~hijt-, en TIJCcsemes, Toiletartik~.leu en alle aoortea .AarQ.
I~.J werk III gl'Oote keuze. ;
- llnnz- en Tafellalllpeu, Vloerlampen voor~~ Voorkamer, T.telmel ...

en (,/III./lli". I\rt ike]PIl en alle IhllShotld· BelIoop 19odheden.
. V l'f'/.ih l'rul' en Fallln~ie Goederen. g'tl,;Chlkt voor Trou~.,of Verjaar-

dag>4I'I'('Sl\lltell eoenSpl'cialiteit. .1 'list ootva.,gen een ladmg ~ b.
. I I' • '.;poe la 0 111'0. , l

"VICTORI~lN WA.TER-lv.HITE OIL",
160" VUURPROEF, "-

(N PATENTE 4t FAUOET NOZ~LE" EN ltANXD.
lJ~ DESTI OW IN 1>1X4UT,

. ~,

Calvinia,
14 Juli, 1896.

. dt zi"h hoven
jd eNI ZWRrt 0 •.
Inwsta&M. !'eD

witte aehter·
U, Aogu~'

datum uit de
's morgeu

.';

VOOR oene Gouvernement:'! On-
dersteunde School op eeue

plaats l wee uur van War·renton.
Kennis van Engelsch, Hollandach

en Muziek noodzakelijk. Salaris
£JO met vrij logies. .

..\ Pl'licl\tll'~ met. g't'tuigsclJriften
rall I'wk"!lamheid NI gOt.><!zedelijk
K,'drag zllllen doo!' ondergeteekende
out vangen wordtJn tot op 1 Augus-
t 1lI~, 1",'..-Itj.

Werkzaamueden te beginnen zOO

ipoedig mogelijk.
P. J. PEROLD, Y.D.M.

Adr.: Warrentoll..
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Secret ri G. .A.GEN.

. J. A. SMITH.
Droogevlei, dist, mesbury,

18 Juli, 1896.
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Armensch It Potchefstttom, Z.A.R.
GELD OP VER
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a. oAPPLICA lES - met gc nig.

schriften van be waamheid,
m do bewijzen v n lidm at-

schap van . ne Protestant che
Ke e van ~()e(1 zedelijk ed a;.c,
nl n door den on rg t kende

wo 11 ingewacht tot 1 Sept.,
eerstkomende. Werkz arabeden te
beginnen ;')Oct., ee Ik. Applicnnten

ten minstens in bezit zijn van
een acte e Klas Onderwij ers
K. K. of Z.· .R. en ID ten in het
eer te geval genegen

ulli g urnen
legge 1. ,

. la is £, lOper maand.
:M. L. FICK, V.D.M.

Potcho stroom,
"i Juli, 1896.
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1/"".1"'1 drr ,\",,1. X"~' 8p'~'f;r'!lf*""IJI:Iot'I'i-'ir
tJ;~t" Ju' jaar 18YS.

TWf'e' gebeel verllehill.mde ~n uit
ElU"lpL 't Een een '"""'lar dat jaarlij~ bier
ter hand komt, en d~ nood. op één lUnge-
..tuJd kao wordon me' v_lagen vani>e Beer'.
ma.at:lCbawU of de Standard benk. . Het an-
der eeu dat Zieh ten doel stelt om ID .E1lI'Opa
kel1DkI te verspreiden oyor Mn land door ve1e~
uil het publiu waar wiJ' voor sclui!ven betzU
belocbt uf door he~n zij bet.ij la kranten
lezen of ran vrienden en betrekkini"n verne-
men l>e.trekkelijk bekend, schoon WItuurlijk die
k~lIuis niet van dien aam ia dat men ze niet
g'.lAl"n.. utt een we~hroven boek zou aan-
vullen. En toch, se doorlezende trof het 0111
dat 'iI Juist al8 men se- .-aIDen leest op punten
van belang voor Zuid· Afrika licht 'lll'erpeH,

De !OChrli\"~r "an "land en mensehen tU8-

!'Chen Zam,besi en Limpopo" i. ~oou ,·retlmde~
hllg in de ~tr~k~fl waar bn o."l"MChruft. HII
1" -,oen gehtlr~n ~t:41~TJllntl~r, -Iie 1i8 eon de1lJ'flc-
1\I~e l<'~'1'1l"1I" "1,1o·.dll1gbekomen te hebben op
t.:~U Ic~ftitd waarop men g":-l\'uonljjk ouderge.
...eb.kt ""wrk doet bcsr nurder werd van een
~ c-rlerlalluSt.~h~ lmlldl·I"OHLAtjl,(·haPP!f u.a.tI de ()O~t-
i.;.~.t vatr ZmJ, ,urrka, 111 welke hoedanigheid
hp'."ok d.· Ka"p"tad t"'f.o<'hr eu Ite tgeeo hji ge.iun
en gehourd had tIl O\'I! werelddeel III eeu wel-
l!ctlchren'R I~Jek aan het pubhek meêde .. lde .:
'"'!;" ti", la~er III Duitschland een weteusébap-
p"1~,ke loophaan ,·"~d,,. en rich daar vooral op
Jc itlldw ,"U, Zuid A Irikaansche xakeu blj)kt
te hd,[",,, t'''';Zdt.-gd. 't Is decl. "I' grond "an
~'I~n "nd"rYIII,ltn", ·,I.e ach .ntn_:hen tot bet
1'<>rtuge~be deel d". lands. beperkte. deels
naar resnltnteu van yt~t'll.il(hge b"uken~tudle,
waarvan hu IIrtu~;hcu self er ke nt dat l.U niet
Ilfd"end" kunneu "!in. dat h!! bet gelett....·de
publiek van J';UI't,p" 111de overal gelereu UQi~
sche taal een denkbeeld zoekt te geven vao een
&Wd w""rvan weu than" gedurig hoort eoeder
er het red.te .au te wet-en. Een waarluk
gue,Je en op .et-en8Cb~ppeliik o"derlOek rUIt-
tende kun van bet houd t-lUt er DOgniet,
"",ot daanoor ii bet "<Ii te joog: d" scbriJver
geeft een overzicbt der bestaande nienwere kaar-
ten, haall in Zijn boek nO( menig een undere aan,
elL voegt er aan toe ""n dIe zoo al niet nU~
yoolka- en plaat8namen dan tocb de gebergten
m~t bil '1 hoogten en de .nieren geeft. Daarop
'roJgt etin hoord.tuk over de ontwilekeling der
aarJrlfkskumlige kenni. "an hel land, waarin hli
dikwltl. op puuten kOUlt ook door dr, Tbeal
in Z!In oulangs t.e:.vrok~n boek over de Por,
tugezen m ZUld,Atrika ""band.ld, en tIIet
w"mlg belezenb,,,J tO'JUI. al ;,. bern nu en dllll
be~ ''"U "Il auder ulltg ..~n Wat h. wel bad
kllnn~l Vinden. Ulaal .u bo.Jken Illet onmiddcl,
lUk ~I '!ln olJder,.-erp in vedJilnd .t:\ande.
Eo b.er L' ,)P t-e lll"rkeu dat de uaar ltchtl,,·cJ,
den be ...", kt .. plllkll d.e h"t werk toelicbten.
Tan twee tl.:lturf'J1ent!ll"'n der bel'olkllll(,d.e waar
men He' .-\mh".ehe eu O),e w,uar lOcn bet nel!t!r
.,Iemeut tu "Hult. eell paar tliuke ILfbetlldiug"u
K6Vt:"O. l>~ '~fdt: r~IIlEm '·,)ora.l dOcH Po~tugt'zdn_
"" llritten maar toch ook door UUltl!Ch"nl.
t'raMdhm etl Hollllnd""he Afribnen gedaan
en oo..cbreven Z'In deu ""hruv"r beleend; het
i6SCbrih van .mzen stadgenoot U. C. de Waal
olÓ..r d,en. re ... met deue heer Hb ..de. noemt
hl! a.l1""n daarom er lII"t hll omdat h'j ophoudt
met ZUil opgaaf h,i het oog.mbhk d.t I",t Iana
Hrit-8Ch '8 geword.n; maar in den loop nn zUn
vdl'der" bencbtell meldt h~ het herbaaldeluk
a.I. even belangriJk al. preUig g""",breven,

Dan yolgt bet land, WII.3I'VJU' eenlt d. knsten-
linie en de aanliggende eilanden. daarna de op-
p<lr\'lalete. boe bet ~icb vali de kuilt en d" <beide
grenllrivl" ....n verheft en wat d~ oard "an den
IJ<xlemen het wezen der gebergteu is. ten .Iotte
de y"nchillellde rh;"ntelaels bellChrevefl wor,
d.m. \'ertlCh.U<lIlde afl>e.eldingen geveil bier een
delllil:beefd vall bet liilldscbap. "U «!Ora! uit dit
uit voerljfSte hoofw.luk van hel oo..k, bijlla een
derde. "kunnen llJ die In ilardl'!Jksiullde van Zuid
Afnka ouderwu~ OIoeten ge,-en veeileerelI, mits
llJ Dui_h kenn.m, eell taal die door i.m18nd
met Holl4n<bch bekend zeer licht •• aan te 1",,-
ren door louter bock .. u.tudle. I>au komt bet
klimaat. w....r mell IUlichtingen bekomt uver
warmte en leoude .... lUd en regen. en ten .loue
!f"'ZOndh."d.todUllld. In bet PortuleelJCb ge-
b.ed. zegt de schl']iHr. ken ik geen Ew:opeWlll
die ,'an koort. Il! ,"rjjgebleven. en ook ntlgel'l!
V:tll1 buitenaf kr!Jgen ze. maar de Inboorlingen
,,;:1 vr "'li '-an. en bUil knocbtig{' """tal ten en
d<lvr!laaud~ ge,,"ndhel" _teken ze"r af bij het
akehg mU'eu der me ..... " hlanke'l. W..I do in-
I".)rfingou t,c,tnlft "!I~t d~ ""hrll"er op het on,
df'9"8Cheultu!!lICheo de Zola' •• tamnlfm ,lie h..er-
",-,bapP!l '" b"t land <oeren of "ocrdeu-JelIata-
1lt1l~.dt·.-\i.Jag:ua.II le ,..Ier noordwaart .... ertrok,
kon An1!nnl.-----(!I1 de \:tn~gef'e t".H~,-ollen-. die ty.u\IJ
"':trcn ,n ti" d"!(cn \'an het .\JOUOtllotapa rllk.
\"O'lf het ge\"vt'It'1l \'an Ht-ut. dat de naam
~{I_K:.arn.IlJl'll. lOU al~ de f!encté Pl1rtugeZtm c.l.
be,-"Ikllig noemde", '" ,Ile ,';\" ;\Jakalakka ill
tflrug tt' \ lOden get.'ft dt· ~hr!f\ t'r njt"uwc aan-
w5fzlll~en: den lIa.am ~l;~htlfla a('ht h!f t"CD·

\"t1Ihh.g t!:t'U Ilmtert' u,t"pra.alc "-:lH :\[:l-",holt!, waar-
,"e;t~ de llatal,d" hun .ll~ en wllen 'lall"",hlld
babix·n. ,,'ant e~n \ ulk \'al1 dlt'fI Ul\alU heeft
JU.n ~4!'enl!lk n'et. t },,,i~r de "olken echter
dlti er ta 7..aUH:\nnH.·'~ h.·~tcl1l~ld ".-ort:!t·n. en
d •• ,wer b"t ll"hed thuk gd •.>uwd maar "II.".
T·...,r vecbte" ge""lllKt "Ill. 1I""mt hli de
)lllbudJe, 111 ht:t nuord"""t"" vali Rhod""ia,
..Is ""IJ vali moed ..n kracht. dat zelfs
tegen :Ilahuel AIII,ornOlo. vau W'en ""n por·
t...,t ..."rdt gegeven. eli che h.er te lande beter
aI3 Guu"em t",kend is, het gebouden bebben,

Het laatste boofd8tuk loopt o"er de poli,
tl"k, Uaar, TAl men zeggen. weel men hier
a!l"" van. lIll1llT wat er rebeurt dat verne.mt
men noet ali... eu wat men .~rneemt vergeet
m~n .omt!J(ilI, .J Ut,t ID dit hoofdstuk .-indt
"'en 't eelJ elJ ander dat Lee_ ..-"t-enswaardi, Toor
onze le•.,,,. ••. Uat "lire land he' lanti tu.-
..:ben Limpopo en Zamt.e:.i wilde iupakken, dBt
WtKt men IllIlg ""r Lobeogula de cone_I" PI
d,. bern teil .,Istr.k .ou .. ordeIl, en eer
llahy ...." Ilaar Enaeland werd lI't'hracbt om
der Ikltten (lt"80tue.d te lieu .ll "an d. konin,
gio ,"u,i t. Icrl~'n, llaaNllu liet Portuial
zlCb .n I""'ti zoo,..e1 door Frankrijk als door
Vu.t"dilucl h'l \,.,rd~en bet recht roeeennen
onl ,he land.-n t""""h,," Z!ln oo.tel!Jk. en '[In
w~'tel!IIre h.Zltlllli.1I lt. Zu.d, Afrika dte nog
n,,, .lJIn and ..r., mogendheden hehoorden, onder

'ZlIn krln¥, ";tn Invloed op l\! nemt'ln. Mur
wat h'd!, h.,t·, b1ll ..laud ,loo! 'Il pt!'!'! z[in
.,'r.lra, "lO'! L.. nelll(ula. e,,~ Jaar later werd
fie (~~~hart.·r'!It' 4Ip~erH·ltt .• ,.. J.irote~tcn "an
PtotrtUillli 1,... lpf!T1 Z')O WIll al~ d .. lOO •• en "er.
mtldtt \·l·rdrat.{t;-n Tt'JI !'\ll)tt~. In 1~~'f), mOe8t
P1trtu\Cd.1. "!Jnf h'f! EniCd8C"~' .. luOt bedr61fld,
tot'W'e\ ~n. t·n lidi ~'lIdt'"rweqwn aan ~~pahngtm
ri.e gehu.1 '" hel " .... rol"" I \ all Ellllelan<l ZIJn,
EnKltland'~ b't"Nenllv.,ICt{t d ....""'hrll\"t!f dat p'or-
tu~aJ "'''' cl" macbt h..dt om h.t lall,l "oor
blanken te """neil m''K~ Jill" 1I1n, !nl\ar het
woNt tet du •• er nog r"et al. recht be8éhuuwd
dat een IWUI IlJpt ~Ct1 t",lrlJk I(ezin .n een
kle,n hu,. r""ht hedt "m d.· h;lna led.g .. wonillg
"'I' "ijn mei "'.tA'1( kru,,"t g.7.~gen"cu buur,
"""' l.d. t_ t~ ~t!l~n,·n. En "llt Eorel""hen 00-
;.r~ft dltt \ I)"T d... Brlt"ch., I~langt'n gewerkt
hd.l,,·n. \~II hUil hlllUj~I,,:j, en bejpipl'en (leeft
tit· ""I1"I'er lilt'! onaartllge ...aaltje., ~Iou. Iaat
if. IdI d, Jor dt~n Portullt·e',u·h..:u ('OHAUI aJhier een
Inrn ..itll'lll' g._'\"efl :Uln Pl)rtuM~che heamhtell
~...'I!I.tt>r ~ït'r. hulp IIjJ nH~t "erder zou il!Jn ge.
'{"~1Jt'ti. I,l'!' '.< m "." \·nendrit.·happe1I1k ID08'~~

J~k 1"')f"'¥.·;I~II, t'IJ dt~[I h!! l"ertelt ,lat hU
",I!'Itrf'k. I\l··t al...,h"na..'lr dt'f EngclM"he regee-
n'~' ~.·kf'lllf'll I!II maar III naam dier tegeertlJg
",IIIII Li] \"t:"rL"n.f~ Il II1f-'t Il;ttl1rf'IIt:B·)}fKJfd~n lhe
r.;f+!I", tlf't "1'pt.'r~.·l:'L" th·r l'nrtugezen erkend
J.{~ddt·n rhf' P,",tll~t ,~:wht:' 'erdragwn. ~ei!C'thn.
W.l1 ~~1 IllPt ~t.I,flg W~llt lI! war~n te~:n den zin
dt'r 1Jt:""d"I:11{ 1(,·~I(l[t'n maar "an l lIltaHa z("g1:
JJI! ,lat al", d"lt:: zh.:h filet ~t:wdhg ilaN Engelanfl
UTlJt'rwnrpt li ha·i, mt· TIh('m ZOU. geJwougen h'Sb-
!'~n. lV'_) 1.:1(11 J::lIgt.:! ...cht" ruallleren: Wll~ kennen
l, :llcr l)(_)1.; •

.'" .I.. ""'der I ,,,.\,,'he m",~t""IrIlI'P!I, Het
lp' .,,·kt \ l4.ll t"!f d.lt W') g~en o'·erzicbl van
}.,L;l.l \ t'r-.c.h.~ 1HL';·dcelt;"f1 H I't 1111ge:!'teld in «~.
lil.d'.:dt_·" 1111 !JI,k wal JlUrlrt."1I aJ .. ric ~Initing
d"f ,jnfi~ Il !,dft·(C \\.lllf p(lech ... de fetten
w""I"1! Uh' io{\."",t~,·ld .'r, ht"~ i.....,at he-el wat bU.
I"lttkrh""j. n ,ilt' th-r ct'tl rlurtlg~ If>ktnur. H-.or
lol! lt {Il'·nr ..lt.·d,·fl ,'I. pollth" ll1ak,·n. maar lOl)

1\- 1 ,~i 10"[ Il""-('f"l.ft"'ll ClOI h.. t ~"fl ~n ander
,l·" IU1'U ....r \'Indt ,,~'t'r lf' IICm.. ,!. dali ilJU nflZ~

rlHmtf! JH nu··t l<lt·I.\I"11 ~!fl'r·ht", lt..{", v\'t'r de
t·lill£lI;t,·{'l .. ·LAIJ¥t!e\:~·tlhMfI'n In de ner ~r"te
III.arl.'I ..n \,\11 1"".':. hn\.l·~jtt>ll .ie Tl'1ln!ilvaam'he
"it<"',rwt:j{t·!J. dl~ t'wn li""'\ kdotnett:Nl t ~:~ m!Jlt ..n)
1tng wart":l. z.'\nH..n m,,{ lf) \ I~rret:llt~n en de I)p_
Lrf'l'I~' dt~r. rut II d~ Olutol, hal'P!l }Who'on'ode ku-
lenmll11 !._',~.~I,.~~H np in dt!ztdfd.~ maand~n van
1~~t~. t .. t. n \1": ~r",(ln'"'~gn~t y ..~:-\ kllomcte~
l '\tt .. III I.m) ht ..tn~ Wa'" Jl@ ~m tpt ~32 ..)()l)
geMt!~fl j n 1 -'·ê. had men, na ilitrekking
,~ ~II.. k....ten .. ~" Jx,.jrag ~.,.eraebouden van
nl~t DlIod"r dan l.J, \'.2\,1\1. \, at een witl.lt : :!&l
men &eQen.. IDMI' t.leehta een tiend, lUervan
'!I'~ ,,~ cl. aaM~PP\h ~ ~. "OCH' d.

HOOG GERECHTSHOF.
STRAFZITTING.

ZATERDAG. IH JULI, 1896.

~TR,U-IlAJ(E MAS8LAG.

J,rn S ....u,... een Jdllurling te Pniel woon·
acbtig, bad een IlDder"n do. eers~ met eeD
stuk hoot geslagen en den volgenden dag een
.teek toogebrncht, .n de mlln WBAsr later aan
overleden. Hij pleitte MChuldig, maar zei dat
bet WY omda~ de mali het m~t zijn. JlUl Sieven,
vrouw. bad aan~elegd, HO krellg ,Irie jaren.

lH\OKl',

. Twee Damara'.. H""f,·.L' !:ok en KI,m,
Will"" .":,,,'1""""'" pleitten onsChuldig lIAn bet
"erm""rdett van <*,11 (Iuden kleurling t-e Pella.
:-;amll'jualalld. A.kend .Jannari genaamd, en
werden verdedigd dL~)r ,,",·ok.""~t Mcwhlan.
Izale ....... !!Chaapwachwr vlln .Jen uuden man.
die lIeel wat ""bn!",,, en bnkk"tt had, ('Il een
Dam:"1l verklaard" bJI "ede dat hij bekend had
.,unen met 8tt>pbanu" den Ol(l()rd begaan te
bebben. Toen advóku.at Shiel verkláringen
van be>!eboldigde wilde voorleggen die aan de
o..erheid ill de buurt gedaan waren, verzette
zlcb advolraat :\fcLacb1an, op grond. dat onoo-
hoo"liilee iuvloed gebezigd,wa.!! om bem ze doen
atle .. ~en. Zij hielden ill dat Koos Jalluari,
!,roeder "Iln vermooNe ~II zUn erfgenaam,
bern tot den moord verleid bad met bem
eén aallGeel in de erfenis te beloven. Nadat'
l't-epbanDB verklaard ha.d geweigerd' t-e hebben
aan den mooni deel *" nemeD, verklaarde de
jary bem ollllChaldig en balt lIChuldig. De
recbter weigenie, des adrolraat zijn betoog t-e
le,.eren ovill' den ,.erkeerden invloed, hebbende
bij &ltUd het recht zich tot het rolle hof te
wenden, eo Izak weni ter dood Teroonieeld.
Hiermede .... het werk der Itrafzittina gereed.

Nood in Bechuanaland.

EXTR4 Boon:~ Y',IOH F.~GELA~D.
GAELI'II ([10,,1,1 ..+ '" II". t) r:.j".,'nlo~.omtN",

30 Juli. l'is Tt!Dt"..ntf,'.
OaTH (Iloubbele t-C"i,r""n. ".pt, JlRE}I)!,li:ll, 011"

tretll UI A ugtlst U~. n~ I enc..l1ftt\
TBOGA's, KApl, MOlSi:LEY, omtreDJ 2i Alli"It·"

Teoer.lIe,
GAO·L, (DubeIe Schrocf), KApt. TY4CU, omtn:n

}U rseptt' JJbc~,,la Tenenfte ~~

Een Tan de M.a.a.techa.ppij's mooie Stoom, ,
hooten z&l SOUTHAMyrON verla.teo v(!<,r

HAMBURG, kort na de ae.1:lkolIlAt van

WIJ, de OnnlP.rlCeu~e~,endenzullen deze M&ilstoomboot.en.

een volgens wet ver- RETOURKAARTJESna.arHNGELA~I)
'volgen die on plaatsen MiddelpOst ga-ngba.ar voor Zee Maanden, ""ordeo Ult~ ••• 1\
Oorlogsvlei, ena.'lr's Poort en reikt tegen ecn vermindering V"_11 10 pere~L'
Jakhals }\Ioof . legl'n in t;aldanltH op den Dobbelen PlUl8lLgeprijH.

'''f 1 I RETOURKAAllTJEI'\ llI~ar HA\'I\'.Baai, afd a a me~ Jllry, gevou- langs de K.ST worden oi~o,..ikt v'",',-
den wordt met gl'w,wr of I tltrugrei.LlDr.llm Dl;e Ma.andenpel'de l",
Honden Houtdragel'!l j of tbe Cutl .. \f&&t8cha.ppij Stoombooteu
en aUen maken of Voor Vracht of Puaage doe JDttlD ae.nzO<'~

1 aan de Kantoren T&Il de Unio~ Stoombeot&an eenige van we· MMtlIch.a.ppij, Adderle,-.tn.at,
ken aard ook mogen schuldIg .
maken.

~EN ALLEN.l
, j

Nel,"en ,mJWI.n~en gelt'den'
in een brief f\l!.n 0 van

VAn RHJmMATI'l1
Ik best 60 ja.reu oad

geleden Mn CHRON-
RHEUllA TIEl: ""

yele ~ pneee-
prlbeerde .n.. lOuder haM te

alle geloof in
~.,,!~~~~~ be"wiwnhel4 'NrI~m., tot dat

.
ZUfD-AFR'KAAr'JSCYE

ONDERL1?\'G E

LEVE_'_{SVERZEXERi~·~ ~
lVIAA'.rSCHAPPIJ.

T:wee gedChrift:1ll ui tEllfOpa, .d~ii~~ WIIII
de~~oa~ ~ ~~,~lfde ~~~'~
vootopm.ete ,.an itt, maar toob
om eCD retlllbreeuw- ·v&o. lIitl!lri"'lII
door AmstenilUlllJCba- g"ld~oIvetl . te ~h'tfMl"
digwl. In bet n~ lutrt:rired~!-, )aar, zegt h~
"l!I'Il~, "UI de mv~ binken van·.hi iD
werkiD' a.teHen dw- Nat&llijn. Qe ha,.q ~
[)urben heeft al een D1e&o_..ieoliik deel
vali bet Tervoer tot liicb getrokkon, en liet laat
zich voorzieo dat ieder der drie m....... n
é~" voldoend Le~ond de,,1 qn den hl· en
Ut(,'oef' ... 1 Iraumen ~obticen, lIOOdd eeue'
olovtl ..nde ooncurrelltie zal konnen Te"IIIedeo
woniell, indien pen der oonourreereude "poor-
w~gbeaturen tracbt ziob, ten koIte 'VIUl de
anderen, ....n een, o''1)rwegend deel ,.an het
vervoer m_t-er w malum. NlllUlt de vervoer-
pru",," ZO Ilea de geographillche ligina en de
uu ichtillg der verscbillunde bav''II1 VIUl groo-
teil invloed . IJlijvtlu ol' hot &aD ieder der
drie routes til beurt \'.ui ..nde deel van bet
~ervoer."

jo;n uu, Uil het eind, wat ill "en pree1r de
toIlJ'l""'lng. in eeu iahel de moraal heet. Wei-
04: kel1l,i~ i. 10 der tilt! door bet Afrikaner po'
bliek "')!JOlneu ''11.11 de behandeling' van Purtllgal
door ";ngel"'tld :welhchr geen>! vaa bet volkomen
g"",,,k aan resultaat J.t de Portugeesche ver-
drageu met t'rank'llk ell Duitechland brachten,
Heel WBt klachten hoort men daarentegou. 11,,'t
run sir J:untft'l SiTewTlgbt eu die er vau 't\'e1tm
IWUlr nm mensehen diu er niets Villi weten,
m ur ol" t~kortleolUillge" J~ Xed. Z., .\. spoor,
w<'gIllJULI!OChappV. W~I 1111, tlle-';l'l!~VCIl d<!I- de
!:J"!.' .. ,,d.d.e bedienden en lagere beambten die (le
mu, ""h"ppij be",!t met di" der Kolonie "erg",
1..1., • HJtl! te wClll!Cucn overlaten, ill bet dan
nret raadzamer aich dit te jtetr'OOllten dan er. zoo
,u,. hier, Engelsehen roor té hebben, die de 1:u.d8'
!.lUllniet geh.neo aalt te leeren. en tot hilt v..1k
boihooren dat met Sclous &ich altjid verbeeldt dat
be. een vreemd land beter kan be8tW'tln dan
iemand anders ? En dan, spoorwegvervoer
moge afbangen van geographi8ebe liggilli en deu
aard valt have,,». maar bet banMt web ook af
QD verstandhouding tlU*!hen de landen waar
de lUDeo doorioopen. In de Z:·A.· Re~bh.ek
is de stemming tegenovel' df' KaapkolOnie nIet
wo heel gunstig; waarom, Ib.t moet bier daar·
gelate. 'lll'onieIJ. Maar in die republiek ja men,
DlIlU' &I wat hier ..emomen wonit, niét op zijn
gemIlk "..t de Brit8obe' politiek heVeft j en niet
aUeen met bet oog op den tijd van" 1JJlI!8On,
en op de wei&ering van het bestuur van &hod_
om zich door Tranavalen tegen deo landeYjjand
te laten helpen, mBfol' ook aI3 men lie~ hoe
Engeland tegenov.,r Portupl beeft gehandeld,
moet dit gevoel zeer natuurlijk 8Chijnen. Be-
boort er DU in de Kolonie niet een gevoel te
betltaan dal bet Afrikan.,r element gevaar
ab iD die landen "an Ont!. werelddeel waar
weil 0l' Afrikaner maoier oo.tnuni worden, en
""W' men in bedrijven waarwtlanden ..oor noudig
'!I" ztch van Europeanen ait een la. d bedient
dllt In' Zuid,Afrika Ilooit gezag un oafenen
Ula;u- Vil" de _''-frikaaD3Che bevolking rUbankeljjk
hlUft. het sterkere uitlandllChe (llement haaa
wordt dat in eell imperialisme Dlt den Yl'eetnde
hei! ziet '; Donderdag zal een belangrijk delmt
in ons lagerhui~ over de J<Wleaon-zaaIt plaata
bebbelJ. Wordt het in dat debat daidelijk.eD
herhaaldelijle en met kracbt uitgesproken dat,
e"en ab in Europa geen heencbappij van eon
enkel "ulk bebool't t. be&taaD IIIJW' de lang
bestaande u-taod waan" eeD vrjj Engeland,
eell \TiJ f'raokrijk eD een ,.tij Duitlehiand geza-
Uliltll"k in al wat betoebaving en ont1fÏJdl;e!ing be-
treft den toon geven.zoo ook in Zllid-Afri\:a BUIlt
koloniën ender Rritoeb gezag vrije Afrikaner
repllblieken behoorea te bestaan, niet l8leobts
om ,Wh .eh'e maar iD bet belang van het wereld-
deel aI8 zoodanig, dan zal men meer daD door
e..nig ander middel het milvental\d uit. den ~eg
nlim~n dat than! tUIIICMD broed_n 10 ZUld-
4frib heerseht.

EEN B.\RMHARTIGE 8AMARITAAl"i
AÁ~ 'T WERK.

Het lijkt ~genwoordill Inaar beroerd in
lltochnanalltD'1. De menschen zijn daar
\'()(Irtdm'enrl ongerust wegens geruchten
"mtrt'nt kaffers. die willen opstaan. Daar·
bij nekt hilt vee in het land en de kola-
niKten ál'n rninatie aankomen. Ziekte
he4!rscbt er ook. De votgende brief juist
ontVBDien van eeu heer te Upington
~Jewijl!t echter (lat de Bechnanalandache
menschen een. vriend hebben-Ol ee:1 barm·
hartigen 8amaritaan"-~iie ze ten miMte
nit eenigl' moeilijkhed~n helpt,. Di.
hrief luidt all! volgt ;-" Publieke School,
Keidebe,etI, Upington. Miineheeren, ik
hen amper wanhopig gewee8t. Mijne
,l'On w heeft altijd R;m rheumaliek geleden
van haár Illeillje!ódaien; lin onze drie
jaren hllwelijk8lt~ven zijn ellendig Ileno.g
gewee1'It, daar zij het grootst. deel te bed
lag, fIOUl!! twee maanuen achter elkander.
OndaukK .lokt.el'!l en paten~ medicijnen
hij d .. dozijnen gelll·uiki. werd zf' erger Ein
e~Il"'r. Alle vertro~wen" in dokters en
!lndere medicijnen ve.rIGren hehlJende, pro·
h_rue ik op laatst DI'. Williams paal'llche
pillen VOO I' hleeke menschen. Zij heb-
hen U(' zekerste geoezing bewerkstelligu
ill !'tHl ~eval VlIll rhf'umatiek, die ik ooit
gezie~heb.- Nil ze zes maanden gebruikt
t .. hehhen ,i~ mijn vrouw nu (le7.oIlU. en
heeft niet .Itl minste pijn. Deze \'er-
klul'ing is niet overdreven, en !Itaat tel'
IIw ..r he"chlkkini'. Dankhaar de u'.e,
C. W.-\t:E:'iER, onderwijzer." AI zulke
ziekten als Kheumatiek, Lumbago, .Jicht,
Sciatica. ~t Vitus nan:!, en gf'det'ltelijke
"erlamming wOI'th'n genel-en dom' Dr.
Williams Paarsche Pillen, zoowel al"
iwligt"iltie. illaptloolheid, misselijke
lHillfdpijn, IJlof'dal'llloe<.le, nif'I'- en lew'i"
zi"ktt~n. [Hdlwll lie ook uiet voor rnu,If'I'-
t*~{:-D.O.J \'rllt1\\enziektpu \all all..
~OlJrt"u I'n "prlit'~ n,u kracht ih llUlUlltln

,1'H'1' l'''llilo{~ 1l\"I'rd"tli.,;:Ioeid wlll'd ..n o'lk
d.H.r ,li! w-rllote ~p"dtipk genezen. Dr.
Willialll8 '1>all''8che pillen knnllt'n .er.
kpt'gpn w(>I'den van apotheker!! eU
winkeliel'!!. in 't algemeen. ,)f wl_)rden
pl)~t\'rij .1001' Dr, William~ :'.Ieolicijnen.
lllaatllCbapvij. Kaap@tad, verzonden op
OIlt\'lngst 'lID 36. ::kl. voor de enkele
"'HIel of 178.• 001' een haIf-dozijn. Zij
zijn zonder weêl'p llle een zenuw.
veraterkelldiDUdd~ 'Voor beide "_0.-
(ADVT'l
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ItooftU;autoor: DARLINGSTB.llT, K&&pstad.

DIJl.ETEtnlD :

IL ~. A.RDERSE. Voorzittar .
ALFRED EDDEN.
HENII.Y'SOLOMON, IlP.,
fRF. D. J. C1:."NTJ, IVREli.
tAUL VI! \'J LLI ERS.
IIOOFR!::\" ISlCIlEL.
J. G. 8'rEYTLKR.
H .\RR Y sot.us.
HOD. J, X . .MERRTM ....~, ~I I. "

aurl GEKKD.""r·PIGK ,,1,\r... ·t ~
l.iC· ANOEI{"O:-'-. ~ D . .\I C.. LouAn" II

n..C,S. Eugelaad,

"ci
JA..\.RLIJlI. ~H ) PR.EMIE • £1 ï 5, [lt :

IrKOXES } JNTEREST . ~::.~ ol: I
"O:\D,':i:EN IN HANDEN - - rl.6ti~,:~j .

U.I,Nt JW'7l'" Z,wl-Af~<1w "'_.un
e.
'f

,VooRN U.JlSTII TOOIDJtJ:Lmr ~

lboeulute 7,.. k8beid, GrooM BoDIlafeI1. ~
G""D UeprrJIln<t'n. .
Bep6iinj{en op,"""o\ niet..-erl!eurol ~lIi I

Geeu -"'ieti..op Bet.. • lVCll6llplaa14
WAl.i!r8 OnkOlIten. -

Sf'OC'dijff BetaliDg _ ....... pnn!l"",
A li. VoordeeleD behOOPen U" de jA"""

<weu PtnoOulij" .. Aan~pr;,k ..lilkbeid .,
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Ruime Betaling voor O.erga,""
Drieju.rhjkseb 0Dden0ek, laatot, in Juni. 1896.

de yollrDtle in .JaDi. 181ll8.

!Nrt,iK tbo-,'80 toepItaaD "oor betaling no I
Pre1uiulUll, gedurende .. elke de Pel; ..... ~nclll I
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WILLlA.J( JUBB1UJ,L. 8ecNtarI1,

81 S 0 .JM 7' 6

J. S. HOOGENDOORN
A..AN8PREKE~ Enz.

B KO RA FEN I SS E lf' Aangenomen,
Doodkisten, Lijkkoetaeu en Roll'lll'goed

plK.er3i ill den korillt mogelijken tijd
tegen den bi1lijbten Pl'lja. ltiebeek-HoDH
boek YU de Bne .. n KortemarkRtrat.en.

"'.
Zuid' AfrikaaDsche ,

KONINKLIJKE M.AJLDIENST,

De "CASTLE MAIL" M':tschapp'J'1

DE 8toombooten dezer Lij)! vertrekken.,
van Kaapstad n&ar Lopden om den ',-,

anderen Woensdag, te 4 u tU' D.Ill., na ILl' ,~

Madeira. en Plymoutb, te SiJjt Heltru en ~
Aacen~ion nnleggende 'op de bepa.a.lde tu &- i
tlChentijden. i
" 17-DUNOTTAR CASTLE, K,avL HAY, .

.lug. ó-RO"LIN l'A1"TLE. Kapt. tRA\'F.R/l j
" 19-HA 'I\'ABDE~ CA:"T1,):;, I\A-r' HIGB,", j

Sept. 2-T.o\~T4LLO~ ('MlrLK K&pt Dt;~, ,lli, I
" 16-NOI.tfIAM CASTLK, Kapt. H4RIt.80S
,. SO....oRA.NTULLY.CA8TLE. ~apt. Banw)!',

Elt,. BootID JOOr Elgeled, ril Las Palmu
LlSMORlt CASTLE, Kapt. H4JlItI'll omtrent22 Jul; (
G4RTH C4STLE, KApt. REl<D4LL, omtrent Ó AUi

doet a&D St. Helena en 4I!Oelll!iOll
WARWlC~ CARTLE, Kapt. w 4L~cE, omtrant 1g .

.lRU~u~4STLE, Kapt, WIl<~n. omtrent ~
September, doet a&D St. Helen .. -en AMJen ••on

lUBLECH CASTLE, Kapt. WAII.du, omtrenl 16 t
September. i

Voor Vracht of Pll.llsage rervoege men l

rich bij lie Agenten van de CASTLK'
lfAlLBOOT MAA TSCH.APP.IJ, (Beperkt, .

, ,

'ON:lON LXJN
Koninklijke Maild~~n8t.

UIIOI STOO:MBOOTllUTSCHA.PPIJ ~
(BEPERKT), . ~,

~
DE Ma.ilbooten: derUMae.t.eha.ppij 'Ver· f

trekken VIUl Kaapstad ~ Engeland .~
via Madeira., om deu anderen W oe~ tee 'j
" aur L.m., a.le onder aa.nleggebde :

VOOR ENGELAND.
n 29-T4BTAR, Kapt. MOBTO:!o\'

~ug. l2-MOOR, Kapt. GRI""t)<,
.. ~COT (T ...m Scn:w). IUI'~, LAIUIEII.

Sept. 9-MEXICAl', KApt. IU.Yl<ULD6
t3-NOliMA.l' (Tvnn ""r,·,,). K..pl. JOSIIj;,

o~ 7-TARTJ>lJ" KRp!. MORTO~.
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van bovenge-
geheel genezen is

At:' .. la.1II kanker middel, en
eigenaar van di
zijn dank te be·
verblijd wezen om
beantwoorden, Ik,

heb de Aesiab
en zIJn broeder

Jl;t:iJ.Ua,.'II', en hij, JAN HEN-
het drie ma.an-

geheel genezen,
ABRAHAM P£1'RfS

UIJ,(tHIIUUI'loH""W en heeft
opgezet voordat
; hij is veel bewr

toe niet genezeo
K is geheel betel
gebruik maken.
beantwoord wor·

1 Ht e 1 H e
1l' 6

------ -----;--
473 lt t "3 18 '/: 1,01~ l'i 2 4.73 lIJ 2 64.3 18 'I 1,019 12:olTotal

Bip-:,Wore • ., II wi~, ~il 3rd cia,. ol..
.h~i" •• and allowed 1>1 Ua. Cou.eil 011 the ,tb of Jul" 18e6.

i (Bid.) F. E. WOLLABTON, Ubi~~. n personen.

)VÁARSCHU \VING. , LE'ITERZE'ITERS.
i
I

O?fMIDDELLIJK gewaagd
aollandsche Letterzette1'8.

Perk. Doe aanzoek aan het
toolj van dit Blad.

-, ------------!-

8CHUTBERICHTEN;

.~ .-:-- ,---, -_.

DEOndergeteekende geeft hier·
~e kennis ~at bij een ieder

zond~r onderscheid des persoons in
recbt~n en volgens de Wet zal
vervolgên, die op "'ijn plaat$ Schaft-
plaats? en tIe daa.raan gelegen gron-
den ht'ipntocbehoorende zaJ gevoDd6ln
word$l, hetzij met of zond~r geweer
met ;pondeu of voor eenige
overtt;eding van w('lken aard waar-
aan zpodanig penoon ef personen
zich 'J1ioge'~huldig maken, daar hij
niem~~d (lP zijn eigendom toelaten
zal zO$lder zijn verlof.

~. G. H. STEYN.
QWlllIqJJlll&UI, SaldanhabMi,

lf-li ... b""'f,18.JaU. l~.

AANGEHOUDEN in het achut ta
Roodetontem over den veroorloofden

tijd en te worden Terkocht op den 2~8ten
Juli, 1896, indien niei bevorenl! gelost :-

1. Blaa.ulV Merrie Donkie recbteroor
winkelhaak van achter h&Jfmaan van ",oor,
linkeroor winkelhaak van .,oor omtrent 12
jaren ond.

2. Een zwart ruin wit bek Donlrili,
linkeroor halfmaan Tau lIChter en voor
reohteroor winkelhMlt nil achter ~" ..
jaren Qud.

3. Een Taal merrie Doakie TAl, liaUr'
oor halfmun Tau aohter .n TOOPrechteroor
wiukelhaak ...u aoht.er MIl jUl' oud. -

Get. J. H. LOUW,
Sohutme.t.r.

I(omen Aan/oopen,
OP de pltmts Zouquasdrift

Tulbag~ a mermo n.amIJ[le~
de ~genaar kan deze},'e
ben na be.ling nn alle·

P. f. JOUBERT. . H. KOTZE,
M. SADIE. Jr.
uti, 1896 •
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neo k f. voor do
[j ptlr Je Uuion
toom bootea.
~ men lIO&D.IOIIk
on St.oombeot

14.Jd, I•.
J!lD 100 II toch oi~ de .... OrNIk ..

orde weder herIIteW. .. men ..,.oeh lÏáII ..
~ pnd&, I'll hoon ..-,..., .... ,de jj Pt'It"
die 6 maandeIl geW." alhier ,.*- YOIICI.
Vooml nu dat de IfI'OOte heJdon'" a1!"wUlIIIIIIIIpD l.erUgJekeerd uit bunpaleis toe PN~ "WaKav de guun van oom Paul W&NJJ; eD..,..
nel'f'nd .. erden iD,pbaald. Acb! RC .... ·bet
dien da{r tooh een i"OOte "reuid.. ell. 8811"PII)I,
takel om dil gekir. monigte te zien. boe aU .. u .., .
helden op de IÓbondllrvn droegen, ,eli door de -Onhw. ;..,...u.. SpIjt mij .
atnteo tJ!Oldleu aIanf "ij vllrlekimi ..,.,.. me' aï.i deo brW -J: 'T. "'; oDii'!8II~!m!~n
MIl paar dlliund ponde~ beloond til ~etl "OJ'. wam an kOll ik al eenler .
den dooe 0011. Doeb die helch!} JUn vert.tolt. _oord baorpI. bebbeli op de TIUg, Qt
Ii..:m nlW'1 E'ngaland en de' eh.,. .*aan·ou hl de..~ ben. ·ltie.. ~ .IQ()&Is bil ~,.a..,. .i~
weenen Ofer eon gevallen .bare-1IW'kS. "...,11 werd.door den heer D.bodee in 1k

En wae hebben lij DU bii al elie PN' pWOU' b:h bJ,lt ecb .... ~ iu de lJó~eid prt,.old te
n<'n, al:! ~~",rd""l van hunnen or-tand tePD de 't.:het ántwoord te .gevlln, en .oI£.het lDei
'...geertng ~ Oat III de I'taal:llku.met Il00' wat P . om. lIbOO .J, v, 8. en .alle A..fribueri
t24\1.()I)\1 hebt",,, vurri:kt; of ~ii .00 'II(JOOdi.fI voOr ~ leIren te ~eo oordeeleIl. MiIiohieD
wet'r zulk.. gekk~ grit;>jtlil mllen ondernemen aal 'lfa. Ik. te. uq~n heb, men~n de oogell'
moet de '!Id on.. Ie-"""" , doeh "ii a.ullen te ver. Ol)eUfIÓ owodat III) kunnen lien', hoe'.dil ukeo
gt..>ef. er l)J\iU' uu.zien, "',."1 <:1 hebbeu een goede do..lijda ~1WI _men en dwb~'uog !iilli 1""'18
Ietl gcle.'q:l. a-ekkeR Uit bet gebEmrde. Hec la een tam811i1l;

Met dtlll hande! ~~t hrit tllmeliik goed, ~ !aug verhsal, .ver;le~ mij dm, mgnbeet, dat
goed .tl)>4t '" "r.IlS. en ""~ll'·nlA". naar 8taud8' I'. I~ IOOveei rUimte 10 l>eI<lag neem. J.uJat~rr ., n Tnenden I . .
lP'uot alhi'f'w,,1 d., .•lll,,"C,ltl""kt ui .. t al t~ va&' Lo' ..
do<:h t<1I11IlI'11i. :,:"r"'I"I<1 i. de Mad. ~i}1' '"veodlf . Zoeal8 gii· aUlt .... ten mMltten d.e h8ren Ven-
en er wo~t v~,,1 t",..igheiol gedaan. ler en De'WaaI in HI92 een rei. met den liev

In Je ~ongl! week ••erd .,.-ne advertentie in RbooQS door: een gedeelt.. vao M.. hónaland .
de nieu"f8hladc" "eplants ",,,t de uverig" WIJ T~n zii terullkw&men I.(Sven zij 1U.1k~praclltige
aWldplM!*.en uit een :1000 gelegen te Turf. benJhten van 'be' laud dat lij doorrelad hadden
font"m ,-taw. vl'Ot.~r Ca.ley.-,,-,wft1lh.ip. ver- ~aD -Iosua en Kaleb van ouds) dat Iji iD menia
Irooht lo~defl wo...loo. De plaalfl il! l!'eJegen 7.00 frik..II~'(jen ouden treklust "akker ri8JM!nom
wat ;lil ',¥nuwo rijden run de 8tad )DÏlIt achter te verhUllen -. r dat bee-tlijk·em 1$_ Zooala.
.de ren.. Op Zakrd,;gnamiddag te 2 DV ieder Jwh ~ he.rinneren ging h•• deliijjda maar.
. YOad .re: ""rkoof"ng """,..i... De 0l.'kolDAt -., '88!' ,waar bier 10 de Kolonio eo menipe.t ......
leer v~t. zoo Win :!JM) koo~· wareD 100 aebt.3ruit~apan wegen. droqg.tete en .• ~.

!l
-...rl~~' .I W d hanen. dat de. eeDipte Ditweg 6e8toml ID. het

eO"~'I'~,g. e au eren! nd "118 verbUI.IetJ lIUi' ~i ......oemde ,_.. om _1_":'-
00 op .de p".....t... die .._ !Dn· ._-_.... .,~-..............
aiok '·er.iehattoo, h~t wtoder i!;~~t;!;;~~"""':!t~w:8OlJ'~ i.ta ..in bem k krijpn, Waai iIOOaIa
J""tiM "'~'eJ'!ilébin.g.,n" "~ .•' "!.~~~.!.t,:Yell0s:J:YaII·niederdL.C.•
leu lónderli..tJgll voor J en ... """" -
duurde ,~i. noet lang.of men Ag den IIeU8 van zitter eo baa.iI te worden en niei een er ~
m.,.,r dan: e ..n JohnDi" met ."ORder Mrde keonÏll knecht te .jin..
m&.ken dat de stof zoo 8tll8J'. Gelukkig .. :venwel brak toen jnllt de -.te

Over dil 200 lIta.odplaat!Oen met niets dlW'Op M.tabele oorloll uit lOOdat er niet vvder 1&11
dan dr~ gTIlI!, werd.", verkoobt van .£60 tot trek!ren Il6dacbt kOD worden. Na dien oorlog
.£'liO per stuk. 0.. ovengen wer le') heden na. belegde ae heer Venter een ~erpderin& alhier
middag verkocbt voor omtrent delUltllfden prija. en beachreef'~maals in glbeienJe milio de

~f"n "",t ook "innig voort mot groote pak. ebt van dat bodes mnd en Terl8kerde den
huizen te, bouwen in d" stad. De beer Markham ren dat, ala aji laad daar wilden hebbeo ~
beeft eers voltooid in Pritehllrdi!traat van 7 ver. het .bjJ~a voorniet kOllden kriigeo en dat hei '.do.
iicp,ng •.u h.....lll.!,"' gt:li;kt lI""r eeu hooeen toren onelndl( ~te.r voor alle bijwonen ZOn liin om

I -.. plaatll~m III dnt land te bekomen dan om .ich
op ~C,,..(i..t"!lti,· . '~.I1c me d .. nieu .. e potItkal. bie .. nog IaDger af te .lóvtlD als bo~thou"en en
Ioren !I''''' men t!uk~ voort, het aal een pra.ehtig V Igel_ww uitmaken. waterputten. e en waren 100 verrnkt met.pet

"i,termor!!en werd oen man genaamd Jaoobll denkbeeld om hun poIIÏtie te verbeteren 'dat
lo d••.• Ir,.t door een zekeren Austin met een re- boo ~otb?siasme te!'! toppunt !!teeg. De ~oor.
volver ri'lOr het hoofd ge..chotoon, bet "ordt niet Z1ch.ttgbeld et'bter die deo Atrillllner kenmerkt

lo d h I I behield toch deo boventoon. op dieselfde
-verwa« t. ilt !l za even Alistin is nog niet ve..... dering werd toen besloten om eerst tw-
ge\~()ndCli. "'SO- -
,M~t ol.; runderpest gant he t 8"'lnklrig beter. afgevaardigden te kielen om bet land te bespie-,

men hu,,"t zoo t., '.eggen niets meer er van, den .. 0.. keu1I8 viel o~ mjj en den beer A. P, .I.,
lB0i!'t' het! tncb .pO<l<hl( geheel verdwijn"n. Die Faune, .Ir., een allerhefate.n, waren en trollweDi
he.! m"eoot er 'mder li.;d.m. &lin de .lachte", ; zij Afrikaner. nu onllelnklrig !liet meer. Het be·
Im)l(en nIet veel moeIte hnn .la.cht'ree van Vil. .Iuit WIUI dat wij oent den heer D.bodel moeMen
. ! 'f I I kl--_' gaan .ien om van bem te vernemen' op welkeroen , , .. t. ~r Wnrf t voo !(e. _u, en zii zeggen conditi88 blï grond lOU afstaan I&n de t-_LL..".
da, ,J" ru.n<lerpe~t v"r:tnderd is in een binder. nI&_pe"".. ren. en verder of bij een commiMie f8ldelijk 1011

ouJ~",tennen om bet land door te rell8n. Daar·
tIp kfriwl!ik gebi,," gaat het goed. Do h I 'k _.. .

kerk,.,..,,,a h""ft e..n :,"d'll' ,""bod voor kerk. op ,,) I toeD dlJUeliik geantwoord, dat ik inji
groud gtlkl'ej!eu voor £ I:!O()(_~och ~Ioten de keu"" zou laten welgevallen. maar dat elk 'en
om niet lQn den k~kgr~nd "f tol zien, maar bet eeo leder hei moe.t ventMo dat ik oietop kOllten·
lie ....,r ctoor tandeM! te verbnren: en om een vau den beer 'Rhodes zoa gaan, maar dat at. ik
.tuk ~"X)t !OO bij I:!() voet nit te houden om f;ng het. op mijn eigeo koaten Ion .ijn. Kort
een ,,'TOOte niclI""" kerk te bouw8n, hetwelk lerop gingen de heer Fourie en ik dan ook nlUU'Kaapstad om OWl wet·k uit te #ooren. Het
hOOI(nOOldUlk.'hik i,. dll:lr de uude kerk geb.,.,1 lement zat toen net en dt! heer VenterÏntrudu.
tt" 'klein \vor(Jt nm tip (~r()()t_, ~meente te be- i al d h
valt"..,. het <al wel ,-en t:.!1)')I~1 k""ten. coon e .00' eli eer Fourie en mij aan deo beer

() b
Rbod". Zoodra hjj vernam waarvoor wU",'.,....

.' P l'~!1Ie ~i·(..'Omjf)ol~r\~el(~re\\faad8 \"erf.m.rlerlIJg k b--' h ..-
I J

..- owen waren. lO'" ii .~..Aig aUe .. en""'e·
Wt"'( tot ulkcn ~,~kol..t·n in pinnL" '\"'an dfn h,.ue- "'jd Y""'" .....
der allv"ka.at .h,~,h",tie nalU' Bloemfontein "cr. !Dent" op II' e gezet en was glll'eed ons te ont·moewn. Op «jio kalltoor gekomen v&rtelde ik
tri,kk,," i•. ,le h"er Pip,,·· Van Os, procureur al hem wat wij van !lem wilden weten n.l. de oon~
hl~". ft" hjl h~"f! /.'1" plaat. r"ods o::Jtler de d' h Ihr"..d"r, i'"(,,rlo,uen. Itl....wa.a.rup ii p aatt.en lOU afstaan aan trek·
II I

boeren .. De conditit!il werden voorgele.en door
,·t w<to cr i. iu Jpn "'.'lISte" I,iri .eer aange· I H T 'k .

n...."1. "!h.)<,,,,,cI d,\. uaeiot, mak ko"d. en _Iken 'r. .arrls. oen .1. objectie mMkte tegeo de
Ja:lr! !Ikocb" r"""gUl tIe van £3 por 1.000 morgen

lIlnr .." lit' au .tt! .""""J Clip· . "n het wrug)lemen door de Cbartered Co. van'
14,.; "'It ":l ,~..,.dr""il te worden "n IJlen d" plit.a.tll6n tegen .fti per morgen al8 de Co.

fit."I,P IU.i.l' r'';~,~f1 tI> \·t~rla!l~.m. di,- ".\ . ..1]'U~Kl;\llIg ~er Jallw1e en ntJ~ rllat:r a.nJer~ COD-
tan~ ~<e't'r\'cr-r~ :lf I~, daar iH.~t hwr ~Iechts ill:.. clitiH:iI.tliM ik nadvelig be8cbouwde, werd d. beer
don 7.,)lf!\!r r~s.:t'nt. R bo,IO'I k ....url on vroeg mjj of ik dn.cht dat bil

.. Boerl>U ZOn lroopen .. er bijvoégond. dat ala bij
"fli; 1 h bewonen voor zjjo land wou hebben. bij het
. .&..IJ (SC r ifie n. hll'.n..n kort ..ol kOIl kriigen van Engel~he im-

mIgranten. Hjj ...ecs oru de Icaa.rt van .iill land
aan dell muW' en zeide : "AI dat land beboort
Mil mij, en als de oo..ren daarheen willeu trek·
ken. da:> kunllen liJ' dat do'ép, ,naar ondel mijne
conditietl." Ik vrotlg tóen aa.n hom of hij de
kosten van eell eommi ... ie zou vergoeden om het
land te gaan bezi ...n. waarop hi.i antwoordde';
.. Harris. al. ik dit doe ,lall 1"lIen de ,genAcben
weer leggen dat ik ben beb olllgekoclit." Ik
gaf ,Jen beor Rhod~~ duidelijk tP, Jrr.nnon dat ik
mnn eigen ooko.ten- toU betalen ~U .1"chlJl .pr,",
volgen. mijn opdrach t. H li .aide wen da.t hij
nni later we';r zoutI" ziell on uoodigde on. uit
"III don volqendell dag n:J.lU' Groot" Rehuur te
romon. WiJ n&Ole,l' nat 11.3" en hij hooft onl
,laar rer-lit rov .." I onthl1'.'!d. Oru hier oen ~taaltj6
t" guv"". bo," hll door ZiJII" mnelDO!l<l. IIIt.ui"...,n
Afrikaneno wee~ in te palmen kan ik meldeo dat
toon bji on~ al lijne bokken. paarden, en •. , ge·
t.<,?lId..had. roun ollrQrg~I.,lljk" vriend Mn mil
z,,', lIaa. hoe 1$11 Jil tog teull dl Rhode.
'K"",,'I Oft lo die &Ql'tlte Engelsman wat ik ge·
.ien h..t wat nOlt ZooM COlnA frikllner is." De
.",nleiding tot deae oplll\lrking WII~ ~ngel wijt ..lu
iHII'.lat de be or Rbodo. zoo eenvoudig WIUI en
...ulhcht ,,"ok omdat hij in ~iine (Fouries.) tegen·
woordlgbeid een \'\\n z!ino .talkn6~hten een
!!Choponder zijll~. zI __;pioren gegeven had. De
heer Rhod ... WaM .Ian ook werk.clijk op dion dag
'()O eenvoudig al. de ,nnvo'Hllk8te boer.en had
.!oc"~. ooreu vO\)r Zirlltl .Holland.che !r"sten.
(Jp ,henzcliden dag ,vertl 11011 dlln neer Fourie
en mij door ,.""",,1 <le ven:l,k"riu:J geg~v"n dat
het .. allright .. ItM omtrent UH ko.t"" van de
voorgenowen rei.;, .door Rbodeij land. DIIAI'de
heer Fourie niet met die indirecte belofte te-
vrooen w",,~ be.loo:. bJJ om maar tbois te blijven.
EIo~ miD w,~t hij toon ,lat zDlka beloften 100
.. ,ker waren all! &ok van Enpland noteo I
Immel'll het i$ wel te verstaan dat 8IIn man als
Rh~etI nooit in pOl'l!Oon luike besigheid .w
vernebten.

Bij de~en tijd ''''~ het toen al besloten door
de hoeran Te Water, Venter en Var, Zijl om eeD
reill to. doen door .. Matabeleland. Ik .Ioot mij
toeu hl: hun partlJlUlD en reÏllde soe van bet
eent> l'inde tot bet andere einde door dat Iand-
ea wat ik daarvnn thwbt.·'zal dien zien ala men
dOlZ ••id· ..tfrikaw. van dat jaar doorl_t .

Bi! wat ik toen .gesc:hreven beb, ata ik OQg.
Dat ,k zee.r nauwkllUrig gew_t ben in mjjne
aanteekeollllf8o k8.11de heer Van Zijl ltaT8Q
want hij is ongetwiifel een der meeat praktÏileh~
boe,.,u 10 uew Kolonie.

So :aal iedereen zien dat er geen de mOlte re·
deo "oor mij bestond ow Dit wraakzucht bet land
niet aan te bevelen voor il<ln tuk. Ik kon dit
niet doen omdat ik bet belang en heil van .Olllfl
boeren beoogde. .

Ik gaf mjj toen niet uit voor profeet maar als
ik om 'geld ol vuil gewin het land ~o aange·
pre~en had en er w&ren een !domp van pole
meiulehen beengetroklreo, hoe IOU het Tandaag
met ben ge:w_t zijn? Door de Matabele.
ven:noord zouden bunne nitgebleekte ,been-
d ..ren thana op bet veld hebben gelegeo ali bnn
rampsalig ovel'llCbot. Van .&.frikanenJ. kOlt Toor
aaavogels. te maken. is ongetwtifeld lete waar
geen A.frikaner I&n .al doen, ..ua niet ten be-
hoeve van een D.bode8.

Nr vrieoden, bier bebt ll'ij aUM lOOllhI het ge·
beurd il. Oordeel voor o.zelven.

Voor ik eindig r.aI ik .Iecht. nog dit aanmer· .
ken:- .

T()flD ik in dat Rb~ mnd WU Ternam ik
IOOwel alA miine I'IlÏtIl!'enoten dat "ij plaatlen
voor ana kGndon uitIOeken. Toen ik opmerk.
te : .. 011\&1' boe gemaakt mei de conditie van
penoonlijke occapatie .. werd mij gesegd u Ob
dit sal allria'ht 11'8811, lOok _ een plaati oit al•
je ee .. wili hebben."

ZOO werdea d, diogen toen gedaan. la het
noodig nog meer 'e seaen ?

Den A.frikaanacheo Bber wil de beer Bliodea
in zijn land bebben, er kome wat er wil. t-t
maar bet prachtige aanbod Tan lOO .""D OD'
langi pmaaki ~ een .... de' BolJabcJacbe
predikanten. Uet II OD Diet m_r IS ~.
Dine per 1,000 lIl.Qrgen eD al.die andere.~.
lromende cooditie&. Bet it _ alleen : Afri·
kaner : kom en neem .onder piel: wa~ nw hari
begeer\, IOOlang ala ik jou _. iD mUo Jud
kan krUgen ; en te, .ijd. : ik al wei Iaier de
urop een beetje etjjver Gm aUo nek ~ te
trekken. Hei la evenwel te hoPen dat de Afri·
DD8J'II DU een 181 lODen Qelwd. bebbeu' dat zij
D.hodell pheel alleen mJkm J8ien, mei lijn plcl
eD al ; want aD bet IaDd lf08d la al. het Diet
noo4ir aUD 0lIl lII8IItChen door ~I .... pre-
dikanten daarheen te IokkeD. '

,Aa" de" ~U!u" Nil der<Zuid Aj;,iktU1n .'0"
f~7tigdi:m,t Or.. Land. .

Mijnbeer,-1- Velen bebben hun 8teDlID!ln t.t.'gen
de Tervloekte brandsiektewet verheven. De
k1aagtoaen w..rden gehoord, het Inurmureeren
Deemt toe, ~ lij die .ieh moesteD ontfermIIII
blijven doof.'! Zjj .toppen zicb de oor~n toe, li.
neven. het g.... eten met allerlei ve~hooingeo.
Jo'oei t.och1..!illen zij OWldwingen tot ,. wie weet
wat?" w li~ ajjn loraal, waarom on. dan tot
opetand veroqnaken ( Wil knnnen 'en willen
Die' dit j~k der brandsiekte wet. dragen.
Laten lIij di~ nrplicb~ zijn hno 8O~apen a.l.le
nachten. te billen ("em1ge hond orden :hebbende.
en daarbii ~in veld) die wet hebben. leder
boer. die deq naam VaD boer w..ro is, doe zUn
beftt zijne ~bapen IIChoon va.o '~dziekte te
honden, en ~toe hebben ,cv hier :geen wet
nnodig. ,JIe~ zou goM zijn zoo er een wet WIUI

die maakt daJ parlemeutsleden bOk li ..<len van
ondervin,ding io boerderij wareo. Daar is de
heer Van Zijl eao goed voorbeeld. De !Deesten
van die voor.me beertje. bebben vaCr eeu wet
geetQmd die ~pgoed (Iet wel, goed) .ien oouit·
voe.r te~' II. IUIUU' liever dan omllieeren-d.
boogmoed et dat-,solJen zij traebt.8D le door
dik of dun v rt te &totte~ ; eo wat er van komt
raakt hun 0JitI- Het landsgeld kanl vermant
1I!:0rden,dat iaakt bun even min. .

Nu tol'~. Ondervinding is de I~.te leer·
meeaterell. (i)llllLoderen te overtuige;. nam ik
e~n )o0lrlln otenno ram die zuer erg ajW brand-
~I..kte leed, 1P0derde hem af van dli "nderen.
gaf bern wt.Voedsel groon lucerne, deed nieu
verder bebalte bem tij tICberen. en bmoen twee
nmanuon W~I hij totaal geland. IIitir loopt bii
op de plaata.fJllleo kuonen hem zieni Nu wnt
kan dip-pen bïllpen zoo er geeD groene 'weide iM?

wli deze :laat.te hebben kan bet ~(lrKte ge·
...ordeo,; Orotln veld i. de bestIl mwicjjn.

en dat kiln Ii)eman.j ter wereld on. iI\()JIIM vor·
ochaffeti. 0, WUII·a1 duor ., Pro Bono' Publico "
op deo heer Yan Zijl is waarlijk laag. Slecht •
oen pll4r reg'J!len "oor bem. Ecrstetils Wil ik
~m raden +lAnd.,.en lil",. voor ~ich lte nemen.
"Pro Bono; Publico" 'put hem riiet. Ten
tweede hij v~klaart Clanwillillm een ;gocd dia·
trlkt vnor I.j)kktlo.. Z,~ hjj dail brandziekte
ouder zlin bo)tken heeft, kao ik bern 'ruJlln een
"'Jttel rauwe (Ijjnolie m\lt ",,0 pond bloem yan
zwavel w m~ge". een eetlepel vol er van aall
ieder bok te, !Jev"n. veertion dagen d8JLmBwoo·
derom eeh ~t1"plll vol en daarbij gooide weide.
dat MI heli ~heel genezen. Van" Pro Bono
Publi~ .: i. ~ te veel notitie g,momim, ander~
zou Ik. hem' ook een rap op de villgel'tl toe·
dienen.

Nu heer edIteur., ilc val u zeer .0Id'"11 I~.tig,
dus boop ik ~t gii zoo goed IUn lult' deze I'e·
gelen te plaati8en in uw veel gelolen blad. U
daarvoor dankende v6rbljive ik

Boefen en
.\ , .,L,u:. ':( /"'}1<'[ll12."'·;·, (h~Jr Ellon Pin14ol1t.

" roll/.',h ,~"J'r;'I,t,l,".· .., J(I{)f Y_r~. Vert:·
( ·.I .. ,;,f,~lj.

.~{,,.·,,t"'·/ (j"",/. {lolJr H. B4."rton Da.er
III ze hf)4',kje.Ii" zijn ur.f(. 2. :: en 4 van een

_,'r!'· kurtt, !H'\'t.:l1.,u Ilt'f1<Utmd" Little noveltl. "
lf.. "tl.l""'" " Je h"c'r T. Fisloer (Inwin.
J'.~yr-no"lt'r ~IIIH"rp, I~f)I\(ll~rl. Prij~: J!iL linnen.
,;d I'u.lq~rf·n luuul. Zi)1.if!f\ ('r 1..l't.:r lIt"t Ult.. ,~n
lHj7JHld~ ~o,:,'d iJl~f'hotlrlt ..n Vllqr deu prijM,

,\" Pin ... frrr Jt"',,...nt",,'·t· (Oe(~n pl8.AtM vCur
I",:·ouw) i;-( df.~.lZuM("hlf~(I,:tli~ van ('('njtln'Ceu pr'":"·
dik"ot j .., up ~C" kl"," dnrpjA al. hulppr",tiker
k(",II~ !'n '.Judo pn'4ilkunt, ",lhof'W,~J 7.elf V1\f\

lIIh".pnl~ 'II ~ot1r,,~. !o,,,,ft z"ken IIlIIiH h"nn~n
~... nÓ( h.:..eu gI.nn ell <lnmalig gehruik \"H' ,Ir,,"k
.. • :...,meen. I)" JOIl:!" m .. n I.oo~ft 1.olf I'"el
lltdpd"" \"'11 onmatig dr&nlr.llohru'k ,." "oort.d.,,, onWt·(JI'.t><anoort'u drang hil.'r ~cho<·1 Ic.,jt
tI! mkl!n. IIij begint zijn w"rk IIlPt \'(,01 "lDed
,'n I i"~r cu be,,"orkt ..cd p;oe<l ,ioor woord "Tt
dAad. i;,," ZoTtdaga'rond ('reekt hij ol'(>r <I ..
t.·k" " Hij , .. nd gucll plast. \'(>or heronw .. I·
h/)t\\-\"t'l ha'; ~laP met tranen zoc·ht ... pr ("lP wijzen ..
d~ h,,..· n\en d"ot RAn een zoodo toe tu 1["1''''''
Ill'~r zOn .... ak wordt tUt men ze ni~, overw,n·
""n k ..n. !I,j i, zil'~ ?,.)f)I,~ ...U~L vaD zijn cigl>lI
l¥(a:.;,h.~l,IILr 'tjj If! f"'ll1WYI;~ '!lfllmoed8ontstfol.
"" .• ~rHIl: PU ::'~ 'II' pT·,H,le tl~1)vr 'f'alt, Do

,i,n,' d.'wi.l'j dIt' t_:,"f)l':l1ktwn.' lr Ilrn hctp tt·lavpn
':"f'" "', w'·,·r, d.·n IlHd,~tl 1-1 .. ' 1'1) het gt..'volg jlll

flaf tI IJ {lt' rl;'-~.at'( rn\;.··t. \ ,·riatel1. Ziodaa,r de
I,ll",rf.! ,:<;'II.·r ( "lUI ('('Tl Y("rrJit:dfif~ rlat "ij ,..!k
Itllll'l' 1t.:.Gf'rJló r11;['~n t'-· }"l,I'O, Ht,t houlci.' t·i:J
dl'-" m"t ft\'n Ile-~pl'~k I.II"'JIo('hIHl J(. hPIT\I11(1t_. \~'Iï

fit'Tl jnn 'I?n pre idcunt ml zljnpn \'l'OL'ji(l'r"11 ~;),"'t ...
fw"r. '!"'Il hij .... n rle dronk,,".drap jC"n>d I;,·,·ft.
"" ril<' ~ep;t. .. anderen hee't hij ~rcd. maar
,,~hzeln,.. kiln hij niet redden."

TIt., ,',,,1,/,,,,, of Pr~j",liCd.-Dit boek verhaalt
tiP 2'",,·,,; ...10111" Tan ecn onl(elukkil( hu ..... lijk.
De on,u, i. e"n \"()j.,lagen dronkaard. die zijlle
TroulV rn;,llllDd,.Jt .en verwa.árloost. Hij mlItIkt
er Il,...n Ilehu'm '· .. n d .. t bIj de ooVILlhghffien
V"II ziJ"" vrou .. wenscht te verkoopeo voor
Il"·ld om drank lt! bekomen. Margaret Mary.
.. jil" H,"'W. lVii bern verlaten voor eeu anrler.
dod, wurdf, terul(geho:tden door het I(en>el
dar ziJ haren 1II.,n moet bij.uwlR en trachten
te ,,·d,lo-It. 7.ij kom, tot op den rand van rien
"f",mn", riod, woNt tclk ..nH teruggehouden
I!'."r ,.. Il Ileb~imzinnig l'ooroordeeL V.,el
)!(J~·d.. k !l~nl~Uwij niet vaD deze nov~Jle zeg
Il"" 0" ''''3chiedenis i. nocb leerzaam, noch

Do uw ...
F. 8. \'Ai OJ.JK.

Houboek, Cah'inia, 29 Juli. 1896.

VOOR ZlJN DISTRIKT GEWERKT.

.'{'all dtll Rw)kteu.r ''<'II ,le Zu.id·Ajrih"III ,,·u.
. uniftd m~ On. Land. ;
'. Mijn.beer,-+V IllJIlln mii met betrekking tot
den bnef van." Piketberger " v6l'!!Cheneo in uw
blad het vols+ode. In de eente plaat. wij ziin
het ten vollê met u eens dat de briel .. eenzij·
dig" ill. u ~ru:iiqig. De heer D. C. jOe Waal
beeft veel ~ gea;w, voor Piketberg! en Por"
~."ille. . Ditl'kan niet ontkeod worden en wij
z.un verzeketll. wanneer verei&cht zal hij niet
te_n achteren ",taao om de belanpo vad het di ....
trikt ~oor te ~taan ~oover bet niet strjjdig ill met
koloniale bel$ge~l 10 het algemeen. lf:oil moet
d~ eer geveil wIen :ze ~lromt, en ik geloof
n~et dat.de h~ De Waal de heachuldiJingen in
dIen bnef vtrvat verdient. 'W.t OIlA ecbter
lIPijt ÏlI lijne ®.' bbelzinnigo bouding in ~I! >, de
Jam880n"Rb~8l'I inval ill de Tranavu:) "-daIU"
door h~~t bi~ veel van zijn pl'9lltige ""noren-
onder ,zIJne ,oomaamste ondersteunen in dit
diltrikt-maar dat geeft nieJQ&Ddhet reebt om
eeo zwarten sluier t.e werpen O'p' het ~e dat
hij voor bet ~~ gedaan heeft-voot ditmaal
pnoélJ· . !

Uw dw. dienaar,
..1. F. BBr$IDIAN.

!tlt',·rt!' ~n~lt..

.\[."./".! I, r.,.y-i" de na.un van een typisch
vrn', .·.p~~""n. d,e men iD al de groote
1::1""1' . ,cl,e ,teden IlAntreft. en die onge·
IIJkk,," in Zuid·A.frika niet meer onbekend iB.
E"" i':IlC' ruf'u"cL. door tt'ltenMpned bijna tot
W"JHlhH0l' ll(!dreTCn treedt een café hinnen on
r ... ·kt oi" aa,."l""ht van .Margaret die hem !ol~
,'., '~·.nr 1.') III een park Van vermoeidbetd 10

,ia"p ",.t,. Dt'n volg ..nden morgen herkp.nt
h'J ha"r: ."11 door hare bemoedigende ....oorden
wr.rol! h,) nm ztJ.!fmoord ~ered. Later vindt
hl.i haar tterug a.18de hnlpe van een predikant •
HflU'" in bet oostelijke (het ann") gedeelte
VIlli Lnlldon. en raakt verliefd. Zij weigert
liJn ..anzoek. en bij roept in de bull' van den
d"lIllIIe "n z~in9 p;o.dedie hem ten sterkste af·
rll,it·n. '\[arlr8>rllt doet een zeer nuttig werk
en h,·,·ft v ..el invlf)ed onder de armen wier
tO"_I'.. ,,,1 zij ~",zonder goed Tentaat ; op rMd
\"al, III:". CUl"Zon. de predikanuTrOn .... Ter·
11".1 rle JOlige man LOIl'I..n mor een tijd. Rij
knmt tHQIl en VIU.lt .Margaret .. eder in ecu
• "'ebt hui_, "n binnen een jaar sterlt de ~nne
YarJ(art't in ,'Cn boveuicamertje in een van de
van.te .tir ..ten van Londen. De zond" va.n
Ma rlla...,t i. meer het gevolg Tan de daden '<'&Il
and",,,,"-h&re moeder. ce. hooggeplaatste
damf'. kon haar niet als kind erkennen. en zoo
gr,*,de MlLrgaret op in eeue omgeving ge-
hoelen .. 1 tellen baar natllur-dan vali hare
'elp;eo;> daden. Het boek weJ1)t een helder
licht op eoen ZflI1' ILkelig deel d~ _enlering.
0.. jCeschiedeni8 wonh goed v'erteld, en iaat
een treurigen indrak op deo leser,

PARU':MENTSLEDEN.~

YIn 'lPlIIlItQP die Iesen wat de heer Robert
Rowls van H"llanda, Va.. bier onder mededee't, IDI··
len zich bun el!NA on<ter.tudlng onder gelijke OIO-
!ltalldig~n beriaDl!reD: u Dell 'fOr1Men winter bad
Ilo:de .tnil.- die mij it! een prabe a->ndheid
bnociJt. III Vrobwrde talrijke medklijnen, orurvan
me geen _Woed deed. f-9Cda' men mij O'l'el'haaIde
.een "',ttel vau Cbamberlalns boestmiddel te ae-
bruiken. De ~ bnttel pt mij 800-' baat dat
il:; jf\ lItAat ~ ... IIan mijn W'I!l'k te llB"D en de tweede
bN"'! ~.,.najlmij." Te hop bij alle apothekers en
h..lId .. lsa".. P. J. Petenen en Co.• algerneene
&i(J'!f1r'~I\.-Ao'·.

Uw dw. dieDUr~

L. J. COnn£,
Philir-towD, 26 .Iani; IS9&.
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OOOD.Io.AlCDULD,

De uwe,

.Aan tU" EIii4e ••r "". 0...
M.ijnheer ! Het strekte

..ion dat een der leden in
merlring maalde dat in
gaande kinderen 108.000
46.264 blankeD waren en
Reer editeur! Gij ..iet
ll\ifertj ~et gemoed onzer
overstelpeu en meer
tien-duizend-v ,',er-hondeNi-eni~Ci~,tillJI
gelrJcarde dan blanke
worden. Wel il! "11&1'.
kleurden dan
gekleurde
zal men ~inden dat de
regelmatiger iB, en dat
menige school hJt getal
treft, W urom ia bflt P
oase blanken. met weinige o~I.aolnQ'~rllllg,eu,
min belang in de opvoed;ug,
stellen P

De gekleurden gaan 008
wekkend is bet te sien
menig ou tata en aja hunne
eu brieven schrijreu, waar.
zeggen, menig blanke ~~:j::::!~~!~1~~Het IS verdrietig bij I
komen en vader, moeder
geletterd te zien, en
sich selven. Wat ook U.J'L"' .... ",.
getal killderen te
school gaan. en daarvan
instl aktie, en ook te
.... n zijn slechts 1,202 in
rig gesteld niet waar P
doet veel, en heeft al
betrekking tot ea.~ca~le.
der een BOOrtvan "" ....,~ri.ml ..J

Heer editeur!
kinderen bier in
ook niet opgenomen
hoeveel scbool
Aangezien al de
onzeu eerwaarden
moet ik nogtban8
bouden wat betreft
deren, Nog vele kinderor
wezen toestand, Onso oe
getulgon bij de aannam
gekleurden ~'ltwoorden
blanke. Hoe treft de ilJJ't<pEoc&,ur
een getal van :10 tot. 50 l<ó,"'IJ ..... n
l.'i on :2'1 t<..gem ..oordig.
moeten hunne kinderen IZHnrl"""'"
werk te doen, ja touw te
hout tEl h..kken en wllt"r
i. uiot ID alle gevallen.
voorzsenmg ~em .....k t
oo,qtt\id kur-ucn . 1.;j h n
nemen, maar In pl.n:u,~ van
,heli lijd UItgenomen wordt
l~ 'Iger tijd en dan -staat het
of h~ of zij weer naar
Standaard werk lA hen
z\i dan nog hunne xmderen,
voor drie or z.... maanden,
dan moct het kind het vralóClttlrn",k
na drie maanden n_r
SOIY''IlIIl'V" sijn waarltjk
nauwlijks tilt den Bijbel
of goed hun uII&m soh .

Sturen zij hunne J<t:·nn'......
school dan komen zij met
en nrets meer.

Er werd noz geze~d dat ....,nnl.r.'n
.It,,'d.!!' ill vete distrikten
het j nist zoo bl] sommigen.

V cel werd el' al JI:e d .... n,
rumge8poord hunne k
school te zenden. doch
il'UltH' til"ll~l·Cfl. JHCt. Ilu~r HC

werden gezegd het te doen,
lekken, mnar neen, Zij
msar ZP') ",,·,,1; hunne kinds
nocdig mrx-r te weten, Het
onderwija " gee ft zeker nier
smaak in menig mond en kit
\'Tl.md en 1.",,1, j., -tinh ill
al. Jsn's paard met met
~elrl wOI-dell tllOt't .l 'LIl'.
krl.illen. Het " waar dat
lutlunderH arrll"peren en
zoodnt wIj op onze hoede
betreft ,,duratie. cl""r
tijd zull"n orertreff'en en
md hell ~llJl .. " k.tnlle'J wed"

WBt zull"n w.i dan dUGU

Wtjb voor te komen r 0
"cbool zenden en ons niet
gehit lawlI dreigen en
lat-cu voorgaan. V"le
gelonken mua. laten wij
eu klemooduin die er nog zIjn
.ut het vuur te redden.

D.!.SIl~L
Onder1l'ij

AlolDtyre. II R
Heyua, 8 P
W t1U18, C .F W
Nui II
,joocboa, B
MautrdCht, 1 L
IIorrlllOll, J
JJw."", Johan
Ma.-i"Ju, J H
Hana,8
!-iel, G 1 8 ..
Loodt, PJ
Ili.ani., do A
Truter, H A
Templeton, W J
WilIl,1 B ...

Hypoa.w".
A Driver ...
C lrIaoll8l
It area .......
8 B ...de
W Ma-ab
G Trtll
b ...ereeaip8
8 Muk. ,_.
H lledforJ
1. I\el & ' 0 ..

o UosthDiMu
A Erl ..n~ ...
T Mille.
W M...-.h ..
Ficb,,_ & Co
Bdl T BOD8,..
KUItmg'.
P Hougb
Ag boedelkmr
&ljn r,oO" .,

K",drrb Irll'
, .. MlnderJ !rind",

.: } bar8en

JOHANNESBURG. I

18 Joh-{per ~)-M&rkt~. B,.q.&lv
Banb 42~ sa, Af"lcaw; 398 3d, Cly4e.w.,. :Hs
9d, Floridaa 268 3d, Ale=aadru I'" 9d.

20 J ull.--{Per t.clcgni.&l )-lIlarkt lcvenl<.x.s.
AfrIcaU8 ros. East Ban(L, jo Bd, Ba.m&to &nu
t38 3d, Driekopjes ts, Moly west 91! 9d1 '

VERBANDLIJSTEN.

If 1U1fI. 1896.

H'J~t~ .
Re_P.J 1 ... a emu'w· ... Pb;lir:to,"",
Lotett, 1 .H ... M Gompert ... Port 1 zabeth
8ohDeider, J Elt..,<lard8 ... k Adel ..ide
Coetsee, A J P St&udardB"nk Adelaide
Dolf. P ... R Hunt Port ':h_lj,tb
ElIman. W .. , .Jl: Arderne ... K.a&p Afd
~inIr. P 1 J ~aoobsohD,.. Albert

,1 P ... S a,de Ca.I.a
Abrab_ • .Jl: 0 LAnd.berg K....peta.d
Haycock. 0 J W hI..."b Kaap Afd
1aliel, A .. , R llabluL..,1 K.apeta.d ,
RY&n, 1 ' .. BOII.. ve r a i g Qu ...... kh.
Codnsr, H Ste' &rt en ...

Wlllowm';"")lolJ ...D..ld
Fowler. W C 1I0dg.roD "" .. p Afd
U ..apt, D F ... Hub dil" Be-

que t 1'ort};tiza~
l\.utlrl:l"

llillArd., J U ... o Wolfe bap Afd
S'"II.mndt. T ZA A."""l&tie aaDOUr

KwdtJrbtll y'.
Nortje, W J ... ..I" :M Dderj kin-

d ...... " Oodtaho~TD
Nortje, C 1 ~ Knlntl>18U ...Oti,isr. D li

Ko"t -iktr«.
)~yDh .. rt p i J ubU.dlaobo-Il'Murdocb. J J
tJlemeDtI. C T 1 Colel~el gMurray. G J .. , J
J ob.doD. \v ... .., (

Beauf"r! " ... tOeu, J ., )

. " -"t

.{£,"I'''9'
VY"'" .. d, J 8 .. '" ( i'ii·r. . Rober!son
!Leid, U e U Z A A."..lati. 8w.lleDd ...

KIJI ler/.evll',
"lerk, du, .. 0 ••• Mi ,de Jlundrn 8om_t~

Ko"tracull.

:::i .
... },.,

::: } .. .. .. , 8tre.lead 'PI
• C" lc,rlatu Rolld .

lob .. 'an_ ., 0 .... " H.n~ of Afti_

\'KL" ILUfDIltLA.U;S welen wel dat hun Uarlten
bu.n beate n'leDden ZIJl1 e.! met ~n(~n ..orJl"lh·~ me
beo daD ook "aD oe h ...te Il oe 1,,,,,". .u. .,.."",l •.,.,1d
noemen " ..tj Perry en (:~!.ll 'H. "'IIiJMlame d~ ~ ~n
le Vhosmgcn. Mich...,., ZiJ"" ;"'C'l ., W" &&,",;Ien
n>et Cb3mberls.."" m, 1.l,·1 'e,~'"b~t &.:>n0111'"
IdAnIes aan le beloele" • i......h ! he", beo;t" m'd ""j I.
<lllt we ooit ..",kocht ; ,,:,ben. • 'I :uti;'l .old •• Qing
l!,,dL" Te koop. h'l "I!•. apt>tbekcn eD hAOtIe~
p, J, P"t.er.m eD Co~ aJg.<Ih!eDe yo 1I"1l.-Á.D'Y ••

za 10N'. 18116.

E.ofllraltu...

J-.HB
Pettiter , I ...
~le,Jl
Goa.... a)( 8
HiD, T
Ball, C 0

,.. f ..,
...

... } ...

C.U.Vl:-:IANXa.

rl\"NES· OR A:'\"K WET.

R&Jfl.kl.lJur ~"It de Zuid· ,i(rt/caul{ ver-
'lUt 0114Laud.

Illl'UU'X"'M"'LnL Porterville, 11 Juli. 18\16.
Il uwe UItgave VIW 1 Jnli zie ik

."',r"'VQn van iemand d... Zich .. 0011 mend
noemt, bet publiek bekend

dat onze boeren lacben VIUI vreugde
Indien onze vriend waarlljk

hij zegt dan vergiltt b!l zicb groote-
ik denk dat ruim een twee-derde van

de hili >.jin, die verder kun,
neus lang·18. Het;" voor-

te zien hoe oe dronkenschap
i. ook waar dat onze boeren 80DIJI

hebben door dp" drank. Maar we lk
daar In wezen urn do kantienen af te
? Dit ml wo zoed wezen om den drin-
glas of bottel wjlll te beletten en eeu

geven of daartoe t-e btengeu om zijn 8
of meer bl! de groote maat te kouPllll en
het gevolg we • en ~ Jn plaat. "all" dat
misschien van Zateplagavond tot MAAn·

da."md,.."m beroofd il! "an zUn arbeiders zal bet
4 of li dagen. Een ander oozwaa.r
Ir.orenboeren die nu misschien net in
in bet jaar wiln op hun plaatsen heb-

de kantienen geeJotell werden, van
J8.ll1mri hun wjin zullen moeten koo-

hem geen bagatel zal kosten of hlJ zal
arbeiders w eze n en dan ml dit ook een

schade wezen iu den drankhand Jl. want
er geen kantienen meer zullen bestaan
ook geen maatsohappj] meer bestaan en

de arme wijnboer dan doen. al. bil
te wachten tot de korenboer van-

komt halen en dan misschien
een dlh, Bn ~."I moeten Lllnkro~t
hi] ." beroofd Gm bjj een groote
\"'t'rkr>opcn

,>I "nI1l''''T. in hel parlement i8 veel daarop ge,
"nge,.,ef onse veeboeren moeten

den drank Mil den naturel te ver-
door middel 'an de kantienen. ~I;~'lr. I.
billiJk e n reclu om den veeboer m Z!ln
h ....d te voorzieu door een bill te pas-
die tot ondergang i. en tot gebrek zal
"an ~en zeer edele kw "an ollze beyol·

~cbo'tz, 0 D J
Bred .. , " l' A
Alb,rtyn, J U
Hoogeodooru• J ST
u..oode.m&n, J
Ololl:e rs, J D
U.oker! A P
rocd J
Taylol', F ' ..
A.-m, j{
l'eter.
M.llati S a
lVo~••. JA
Ifroenewa.)J, A li Il
V do S de Vill re To

DrukpersmuL
.ebappiJ

8eg rl N D
Lewis, li

fiy/m/MI,,".
S Dormehl
Cour AR8nr
1(01 We .kwr
EIOC "ROler
C lIar.ey

.: J OoJI,;y &; Co
J t;ill>6rMuer
F Li-sdecberg
W Hertz '11
bor~
J ~liLet bi\cer
\lltl.\!lP t.AufJ
I' (,&.;le!,e. ds

Court. ay, W H

Potgieter, T D

J il ,Jr ln6yr
l' Too •
J IIr.y(ul

firma
hor.:

K«.•/,n:I'.
D Ht'......, Kaap-
.",rl

}f,n.t/fr/,orYI
.. M wu ·tJ iuudl.l

..l borlr"n
llJnderj kiadn

Kunt,,,k/eM,
l

... J
.}
..i
)

een w,·t ,d. ,I" loralldZ!ekt~wet weNlook
tot groot v()ordccl \'oor ony;e \'oehoer('n

,Jk~ prOI1!lCI'·. tl'rw!il dIt l'en gm,,! ..
~,!{It·k \ no" onR is.

z')n H!e met m'! bIlide OI'er de n1.ln·
taal door den beer Dé Waal tIItge.pro,
die drankbill voor het heut WIlS.

geloof Ik dnt ieder rechtgeaarde
afschuw heeft wanneer hn lelllftnO

~ eli dat er heter ~oo.·
moet worden om de toenemende

dr,~nl,~r.lsd:l.'lp tegen te gaan. daar zIJn ,·..Ie met
, muar doe dit dan .onder om nnze

_;·;n~""""ro~ daardoor IIClutde BalI te doen.
De uwe,

D. J. Bossonv. JR.

Marn ,u; W 1:1
BriLrllow. E
• '.. ter W A.
.l1oAlliat.er. S J
Lour"n~. H M
fu-rlea, H C

26 1UN', 18116.

BR,-\SDZIEKTE""ET. DI" Editenr tlan Otu Land.
Mijllheer.-Vers.un mIj een

Diet te reel gehrulk maken
ik \Til nIleen .. Oeen De Waal
.. Oud Pi,kethergenaar." nbr
(protektie) rerwljzen in uw
Vden Jali (bij\'oel(Sel) vooral
edele beeren Schremer. Van
waar de beer de Waal alles
plllAt~ van de groote kam
d,t:! verboogde
mogelijk dat
miucbleJl, een
kantoren, ete ..
allC8 'nm gezegd ('n zal bet
g<o!uigJn. Als ,. een oud Pil"~.berl!1erul&r
mijlen meent te gaan met eeD
Platkloof naar ROOIbaai. dan
\"oor het laatste "",dec u:'
liebben, anders gaar, bIj naar

Ik heb de eer te zijn
Cw,h .•n"IIn,ól

HlI;oUw'_'.
H " lieer4~n
X t' aIYeraiteiL
Ned O...Kerk
D A.p.ling .
DIOONe ",0

" .... palad

~~b!t.by. w :.:,:} IV Mu.b
1'. borg)
Penbertby. WP.,'}
(Rood. E bore)
'wbor, P JP,.. 1 n .blot",,1

~ ~;
, 1<1

",) '1", .

'.
'p.• ~j
tt -,

~

lIooifontein, 6,Juli 1896.
Ed.lrul' rall <I" Zuid-Afrikaa1l rrr~~'tlg<l
U,.. Laud.

.IllIIUllt,",r.--Vargun mu eeD plaat. roor on,
Ik wOll met over de bl'Btldziekte-

schriiven. waar DU de permisslef-
de wet "erworpen is door ons laier-
meerderbeid van 18 wil ik gaarne

er over zeggen.
v ~~...~~ ••. zie ik den n3&lllVlWoDllen secretaris

zoowel als tegenstemmen; geef
D belieft Je namen vooral ran ODlle

A1'Mlrtlll, .. leden 8elrnur. dM wli weten kunnen
die een wet op 008 foroeeren met

komt er een dag vali me-
keloinCR:iEmwie weet Wilt zal de tijd on8 leeren

jaan, Dat onze paTlemenuleden
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