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FalJ~ende ]{~m41t., :"
KAAP,8TAO ..

HET MAAL COLLEGE. AANGELOOP EN.
: 0P de Plaat. V"_ "n oUdel"R8- 'Tweede11.OndrelijJers ~eQ. taekende in of omtrent Mei-' ,

1896, eeue Rood~ Koe met 9O.IG%t1"a 'V4!tne BlIJ,OJl,"Hl~~OVEREE~KOMSrIG de ken- 8tomp staan met swartboDt vaan .. ,u1m.JI:taI
' biageviog van laatstleden KaJJ.-De eigenaar kan zulks terug
~ zal, een Speciale KJ.. ge- bekomen mits betalende aUe koeten
vol'lDd worden aan het Normaal en ook van deze advertentie.
CoDe,e voor Studenten, die, het M. J. A. SMITH.
MatricnJatie of een hooger eumen Droogevlei, diJt. Malm.bur"
gepu&eerd hebben. • 18 J..1: 18tU!De Termijn begint op 28 deZer, WU, fro.:"~~~~,:;; _III er jllfltllle, BaoodIgd' Óp' , . ". 271u11,aakt,
~, ~~ " ,
Do ....... duurt lOO' ..... deo Arm'.lChool te I'otc.,~_,I,A,H, ZULLEN 0P,Pmelde ~lachtoa,ea,

(Jali:n-~ber) en 'VOoralle Bt.. '" p-.. f-. pubhek woril..
dentft'l die! gewillig zijn om ten APPLIOATIES met getuig. verkocht aan!, KLAPMUTSSl'A_
m~ Voor een beperkttm tijd on- schriften van bekwaamheid. TIE. , :
derJ:,ïl te ~en biedt de 8yperin. alamede bewijzen van lidmaat- IJ,e Ossen Jjlt apekvet, groot, en
tendent-Ge~eraal een beuis aan schap van eens ,Proteetanteche zwaar en zullen ZSK8R P.$Iil.
tegen £30 per jaar. Kerk en van .gced zedelijk gadrasc, SENT zijn, ,r ' ,
Andere ~ij""nd.rhede. k ..... ZUIl... door den oudergeteok...r. IJ. P. STEYN. h

op ...... k rerkregen worden. ..onl.. ingenchl IDt 1 Bep~, 1. s. J!Alti's • Co., AhJIar;tn,
A. D. LUCKHOF,F. eerstkomende. Werkzaamheden te

beginnfm bOot .•eerstk. Applioanten _

KENNISGEVING. .=::.."i.,"':d!"'.JJ..beo:.~:i.;,:-:,:" tafiA. : _.."..
K. K. of Z.A..R. en moeten in het ~ ~.i ENN lSG EVING ge8chiedt eel'8te geval genegen zijn een P bf k V k . d

.... biermed. det ik mij ne pi.... ""ullingoêxamen a1bi.. ai.. U le .e er OOP'" .. ,.. Palmiet ValJei tt in de afdoejing 'leggen.
van Caledon omheind, en een hek ~alaris £10 per maand.
geplaatst heb waal' de doordrift
gaat. M. L. FICK, V.D.M.

Eooig persoon die gevonden zal Potchefstroom.
worden overtredende op gemelde \5 Juli. 1896.

plaats, met vee. honde~ jachtende '1 jTEnDA.G' 25 JULI 1896:nI:~~·wij,. ook, >al '.!'VOIg<! dOUVERNEMENTS SCHOOL ua. ~ 30 kAAIE ~. .
- OERMJSTON. PAARDEN EN EzELS.

!

G E V RA AGO, J. p. L. PR~TORIU8.
Eerste Aaaistente, salaris aan- W.H.F.qEn, AFSLAGER.
vanlulijk £160p.a. c.JadOIl, 20 JIllI; ~B96..

Tweede A.sIJistente, salaris P bl' k 'V k ' .
£132p.&. U le e' er oopmg

STELLENBOSCH.

··EBEN. HET HUIS
VOOR

en ,HuJpbehoevenda
MA.NNEN, '

fAURE8TRAAT, KAAPSTAD,

IS nu gereed, en aanzoeken ont
, opname moeten &an den ouder~

geteekende gericbt worden. '

D. BOSMAN,
&cretan..

16 Buitenbnt Straat..
. &4M-"XQ@(t:[lJ Xaa~_.", : ~'-'::~==+.'--:<'~'''''l!!'1!l!I'

SCHUTBERICBTEN.

(ltOOD).

(WIT).

ZEER AANGEHOUDl:N in bl't a('hat (ei
Roodefont.ein over den ,'eJ"OOl"luofdt!ui

tijd en tf! worden verkOt'bt (Jl' "'11 ~8f(!nl

Juli. le9tJ, indien niet bevoren. ,1!""llI~I:- '
1. Hlaanw Merrie. l)unki.. 'l't"\;htm'OOr,

winkeJhu.k V&tI acbtet- bal{m&&11 '1111 'FUUI',:
linkeroor 'll'inkelhltak flIIl VOOr omen-ut I::;
jal'en oud. ,

2. Een "art mUl wit bd: Donkie, •
Jinlc~roor h&Umaab 'Flin scht ..,. en I'oor:
roobterool' ,..inkelha&k van u.ch~1" ttl'et1 (
je.r,n 'oud.

WR"8ICjrc~el1J S. E.n V!!AI m.. rie Donkie !'eul, linker-,
ot'f" halflZl&&n .&11 lIChter eli Voor l1lChtt.'l'OQr:
'll'iDk~ "an aChter een ja.,. oud,
" Get. J, H. torw, "

soa lItmeester, ;

BRINC '& CO.,
J VZ-.AAD

• BIJ

.: WHITE,
GOEDkOOPSTE

Áfd~ra&d., Kantoor,
CalYinia,

KOOp

De I)[lderge~kende zal publiek
doen verkoopep ten dorpe

04~lIiIDO_ -IN het aehut alhiej' IHtvindt eich boven!
den veroorloofden tijd een zwart 0.. •

gum.rIet linkeroor r.waJaws-...rt, een:
8Deedje YaIl onder en k.lt!in~ witte tIOhter.
pooten. ladien niet plast YOOr IS hp_
till, 1896 UJ dell8lve op di.n d~ nit de
IIOhnlkraal orerkooht wordeD 'II mGl'pna
om 10 nr. _ ,

JASPER VÁN BRBDA, l

8cb!l~;

• -+OP-, '

A. P. RUGO.
Franschhoek, 20 Juli, 1&16.

WIJNi EN VRUCH -ENBDEREN..
VICTORIA COLLEGE

GOUVERNEMENTS KENNIS
No. 666, 1896.

ING ze Botteriarij
16 Jllli, 1896.
--- -.._------

De "COLUMBIA" SIen Wijngaard-
ploeg en Cultivator. s de Beste.

I

Gehul '&Jl &::&ij
de lun1rattcn
iJl6"ll1otell.

APPLI, OATJES met bewijzen van
goed gt"dr&g, lidmáatschap

eener Protestantache Kerk. kennis
van Holland8ch en Enge}sch Over.
eenkolD8tig de school wet, zullen
door den ondergeteekende. bij wien
alle verdere informatie te bekomen
is, ingewacht worden tot den
22sten Augustus, e.k.

Kennis van muziek ~ne aan be-
vbling. '
Logies kan omtrent door de mn-

ziekgelden betaald worden.
Werkzaamheden ooginnen 5 Oe-

tobert' e.k,

C. J. V.LV NIEKERK,

HIERMEDE wo tel' aJge~
meene infor tie bekend

gemaakt, dat van e na datum
dazes geen bestelling 'zullen ont-
vangen worden voor ..nen van de
Gouvernements W" p ta Groot
Constantia.

-ALLE ~n (ook de Land.~
meters- en Mijncul'8U88en)openen;

WOl:N8DAG, 29 JUL). Het examen
voor toolating tot het College wordt
gehouden op 29 Juli.

A. MAcDONALD,
Secretaris Van den Senaat. r

De onderge~kende ¥J publiek
verkoopen aan den woning van den
&,er F. D. PHlPPS ten dorpe '

VILL:I $RSDOR P
~oP-

mvOUDI&,
_.---""",~ T.ER K, uit.

stekende kwaJj.
wt.STERK

BN

LICHT.!

•
ZATBRDAG, ,aa lULl, iS96.

;, " Oe ZIjarmen
ste:~en niet bij
den kánt van
O"n CUltivator
uit om de stok-

- ken te breken.

Een 8T09t 8S8Ortilllent
:"' Kan gc~e~~n!;

worden met ai _,.._ ..
zonder hefbooJ1J

-L088EOOEDEREN.VR.lJBURG
PUBLIEKE SOHOOL. ZUid Afrikaansche

KONINKLIJKE MAILDIENST,;Uitsté!end in 'tWerk, I aag van PrijsVoor volle i bijzonderheden zie
Handbiljetten. ;

W. 11. F. KJ,EYJ, AJSLA.&ER.
Caledon, '~
, 20 Juli, 189~.------------ !

Onderwijzeres Benoodigd -P-UB-LIEn-S-+-CH-OO-L,-ur-IX--GT-9K---.
VOOR een. Gouvernemeuta On.

dersteunde School op eene '~ •

plaata twee uur ftn WaJ'J'enton. EEN hulpoiJderwijzerea wordt WE SSELS & COKenna van EngelllQh. HollancMPh' . ge:vraagd tegen een aalaria ,

en Muzielc IlOOCboblijk. SaIOria van £100 PeJf jaar. _Werkzaam· . 215 Langstraat, Kaapstad.
£30 m.hrij logieo. bede. te ~ op 1 Oolober, "'--'~é:AU'Anten Voor de "OSJ..~RN'E " Zelfbinders,'Applioaties met getnigoohrifteo 1896. ' " _ 0- JIIU

van hek_h.id en goed oedeIijk Applieati.. Ij! _de. met """li. )(aalm~cltiJjes, Garen VOOr Binden <!n "ORBIT' Machine.gedrag zullen dool' ondergeteekende fioaties aan d.,n ondergeteekende Olie. '
on'-ge ... ord ... IDI op 1 A_. .oor 26 BepteJjber e.k. . ,too, 1896. "

A....ll:::·::::~..:::~ ii::': Werbaamhede. te beginnen zoo BmT SCHRODER, KAAP OE, ii. GOEDE HOOP S?AARaANK.VEREE~JlGINB.......... b..,. <0, .iDh to ....... op no., apoedig mogelijk. ,Hou.Becre~.. ,
aerdag den lOden cieHr, OU" teederreli.t- P. J. PEROLD, V.DJl. U,nin MAn. _ i GEVESTIGD 1;1. '
de oudat,e dochter; JOllU)r.t. SUILU4 DE Ad W to r--e "" _ ~ _ ft. 0 0 _ ~__ ..",_ _ ' T :EI JP L:n J: N •K"" ... d

18j
_ 4

... : ..... n u. 10J.Ii,I~. ~_ _, ~ _

...... .. - lijden 11 ! (VROEGER PROTECTEUR G .BOUWEN), .r.":.;..".:....!!'i!.."'i: !.:~hj/...",: COSIOPOtITAI mAlO! MdAlll"'-d, lamatJaJ.,"cl. II-IL B L ~E- THUS I A5 100
ot """"'"'. h.;, ,"" .. JIn. . u._. _",. _ ..... B £Ti1 II .. " "~'OOO.

._.., bij .... "'i '-to. ;.... KA4'l'11O.._.r... ,__ IIIIJIJ. GP,!lBICBUJJcsroos.". ...7&.;._, w; • ...,,,.... opnJJo. w_ JOHANNESBURG TAK, 1'OIVALLIfJ'VJJtlJD....... .
ltlj Diet, maa.r • ~t.; ..De a_.. N 19G 'M, dJngS . ~i! ..,._, . I.I_ldep word ...... -,." .. gedaan DAGELIJKS"lfllert," m~ Ou .til 1IIabn, en omdat 0 '..... • W J..fK lo. 4. ed di K= OOIt
wijploo- ...... H_ w... - -'. lUUDD,' ~ • Ure. 6. ...... en op Of.Uera~rlY«iI7Q71lq,.

~::'. ,,"&iiI, wiUen wij IWijgn III OOJUU88IOND STAUT,. 'MET bet~r t4t ,"ne Keu. - V~Z~N;~E'iÓÊ;Tt~; jaar

Wij " ...................... ......, ....... _" ....... ...... 1: niasevUw - l!9 ~~ 18911. ~ .... pri.... ~ .. £300 van "u8C,nat~!rg-:: Ch~ijk:r~ei~ b;! -DE Maa~p iJ' ' neemt op'zich ~~~~ic::~ 9tu: •. ~;~ BETOON'en ~IE DAnIGHEID behalve-
besteed, A.I.made ook aan cfl', Dam.U . • pp. . " k'" . De D.... lo ,~ ~ u lWA . t (1.. 1.1'alA".~, "Jo ;j,.. ~ ...,......IJi.. ... ... MiJl>' er.... BlpIldom"",!, hierin,) be en~ gesteld ""1_ -. " f. I ...._
,"u ,.. ,., _, te koopea to verkoopea.-ll",di. artIk~ 84 ~ Wet 40 ..... 1889. ! , "Bl naponf "r

Doo ...._ "d~, kato. te eI1 M8at.0ehappijel1 det d.cODdergepoemde Ka.didalelt "ti.. rv ,. ... r
.~ - p, J, DE !COCK, ct.,to riohten.-op "'koning na geaomi~'ijn 'VOorde ~'"*

li, li, DE !COCK, ' .Um -len te koopen ... to 1Voord~ 1ft idenAfd~
G." D.w... • ...koopea.-Leeningen to hezorgoa '''' N. ""'fad van Wijk· o. 4 I:IIOp.tod, 6 i, '

Bot riYi.r, Villiersdorp, i en H,Ypotheken. ten uitv~ te (8pringboJrjon~), ala volgt, nl:-+ -+ ,- ---'-
ZO Juli, 1896, brengpn.-Vendutie _ verkoo,pingeD 811111111Jlfle.rt*".hue••,

------- van roenmde en onroerende. ~ ColltllU J. J... ór'''''lJssel. •I d t· I I . ht· t1 ren te houden.-Tranaporten.lIuur.; En naardien ~, grOoter aantal kan,i..n US rlee e nric In.. ...._. OTO. ~ ... alle CUdatU genOil'lineoed 00dou ~
VOor Arme JongenB. ..d.... Legal. Doou""!"ie. op to ...... p-""Iiriik te ki_ lOlt

t""",",,-Boedok eI1 1I1soad- tol; wordt .~bój ...... 00,.,.... . ,
~ beot ....... -Hwa-pIdon en JIeka. da$ _1It.en>bqO V_ de """""'~.. ColDllUllle alle
mgnen te CollecteereD. een Jid;~odim 'lal wol'den dOOf ~n van rroaUl:t.en,

H. J. LOUW, den Oiviélen ~. aan ~ Alle Orders MD hem rsonden
Plaatnlijke Beatuwder. ,~;te ~pljDgbokf~J1te" G1llJenmet en, tpoed 1Utge~rd

-- -:--------:-' - op 19 Augoatup, l~ te,.~. '~rden.
G E 'it R 0 'U' WD.' OlD 8 UUl' V.m,'~D te ~t>OIQ f Voo .. DJpIl'lJlqaro4!Nl8IlIChr:ijft aanuur DoDI. ' ~ _:A~D~:\'.r:~do.~,,~, ~ , B. MJBLA.Qw.4Y;, I TJAARl'

LUckhd.-C1as'_ oa'" rooatao "wiiIeD " Pmele ~.
B. H. .Muaia,met lI.aria.joa,N ~' OifttJe.c.miw~~. , ' i
VUl J. li. de vm-., ftQ IdI.'.' Van.;, 8pdq~, ."""'-=laad,
SWl..... -, Q,l.....JA!6. '

!
ï
f~

'EEN oud-leerlin!{ del'
bouwschool ID "'4VI .. " .. ~,

jaren Jang in den Ind ..,,,..,,..
bouw heeft gewerkt en
boogte is met alles wat
betreft, zoekt een ~~r("tlIU"lUj(

Manager van een
een betrekklDg als
Oorrespondent; Klerk ol ~ilrllSlleUl

is hem welkom. lJ jt6w~x,~[lae
tuigsehriften. Verzooke nnDIl Vilt
loon. Adres "O~ Land
letten V.M.

Voorzitter Schoolcollllllitsie'APPLICA.'tIES-tot den .2Osten
A.ugustus a.s., worden ge_

vraagd voor de betrekking van
Hulpon<.!erwijzer op een Salaris van
£150 per jaar.

De ~kozen applicant zal zijn

I'.......In,j het begin vanhet volgende
Ichoolkwartaa} moeten aanvaarden.

K. D. McKENZIE,
i Hon. Seoretari8.
I Yrijburg, 18 Juli, 1896.

-Oe " CASTLE MAIL " MaatachapPIJ. f '

Dl1/ Stuombooten deter Ujn ~kblli
nm Kaapstad na.a.r Londen om da i

~nd8reD Woenadag, te " UUl" n.w., UAl':
Madeira en Pl_ymonth, te, Sint Hel... ell,"
Aaoenaion aanleggende op de bepaalde ... ;
IIOheutijden. j ,
Alii· §-ROSLIN CA.STLE, K&p~.T&4vna, ,;
" It-BA WABDEN C4STLJ::. lf:t.pt. RrGo_". ;

'lept. J-TA.'\"l·ALLON CAIlITLE,Kapt. DvJrc,u, i
" l6-NORHAM CASTLE, Jfapt. H.t.utllOll' .:
u 3O-GRANTCLU·.CASTLE. Kapt. Dao"lf. i

, i

Wij 4ebben ook voorhandtm' 'J!1 gTooten voorraad
van :- W~aardgraven van de kwaliteit, Graat.
vorken. Melitvorken, Schoppen, _.,',or",... en Handvatten;Bosptkken. i

£Dra Bottel "or EageJud, rtt Lu Pillllu]
LlliMORE CA8TLE. ~f't. HABIlIll,OUltreDUI Jail
<JARTH CA8TLE, Ka,}'t. R.""DAL .., OIU~nt ii "-ag ~

doet 11&11 !lit. Helena en .uocen..ion ?
WA1iWICK CASTLE, Kapt. W,uLAC&, i>lIItlent lt;

Á~ r
AIWN!JAL CASTLE, Kapt. WZNDD, ODltJent li

September, doet MIl lit. Heleoa ~ ~ ,
BARUCH CASTLE, Lapt. W....n.. , IIJIIll"eIlt Hl:

8epte!Dber. ;
VOOI' Vracht 0{ p....... "" ,~ ltI8Il :

sich bij 4e A.gntea van de OASTLJiI ~
JUlLBOoT lrLUTSOlIAPPLJ, (8ePertL j---------------------- ,

PAGNIE, ----- .__ .~------- --_

DOODBERICHT.

OP de plaAts Zonq
Tulbagh, 3 merino """WU:ltlU.

de eigenaar kan dezelve
ben na betaling van aLle v....'Y .. .,

kosten.

LBYBISYBRZBDBIlG8-
.AATSCH

V_ZO_ LZJ_
Koninklijke, )(&ild(~8t.

I1II018'l'OODOOTlUATSCWPU :
(BJP1UT). '-

r....... "RLEY'S VOER
VOOR

NDVEE,
, JalieDI, _,
BNZ.

I~~EN Publieke Vergadering zal
_.J ~houden worden aan de

Inrichting voor, Arme Blanke
JODgImI" 85; Bl'ee8traat_ heden
om elf u~r voormiddag, ten
einde het rapport VIll de Com-
miaaie t.e o~e8'8J1. •

Dr. Te Water, KolonjaJe Secre-
tarie, 'aal pl"f$ideeren. en de Ven--
~~ Ml iwordeu toegesproken
doo: Parl"'ttleden.

EeIll8' Jnvoeden van d. ~P4eNORR.A.lLUlKER _, _



30 Jul -tal.rlon ~) fraAIe 1'..n ...1 n en :10 ~etle
elacht....,n

J S \(.a.IUIQ.I: l u At sLAGERS

NARD. daar men zIJn naam 1.0U lII..n"t!u
met de zaken te Joohannaaburg [In den
VriJstaat., waar hl] op de co Iftlrentie w 8.

hepen er reeds ""ruchtlJu ID dien lin)
Wel, hIJ glOg MaamtagmIddag, na hij den
beer FAURB had gezien, naar Groote
Schuur doch de heer RHODIIS was UIl
rijden HIJ het een boodschap rlat hi]
den heer RUODIllS noodzakelijk 7.Jen warenDiet ZOO eerage dapn
moest achter De heer RHODES het hem DE VHlflADp:RISr. VILOden
omtrent een uur later' het was toen reeds beden OUI 10 nur .. m. gebooden
donker roepen ' Toen Ik 10 zijne stu BET .Il\TRI~11 ATlY. F.XAIiEs-De
deerkamer kwam za.,: Ik 0011 man dien Ik hierin geslaagde kllu,hdaten komt m~,r".in',.it.

1 Z BFT PRAIS'ERIHEUlfl -AAn
nog nooit te voren gezien ha IJn JUni waren ~r JO verh.ind met
Toorkomen Will! geheel en al tel neerge dnuneentelleJ(30 mjjlen I 0,,7 ya.rds
slagen en veranderd. Voor Ik nog een legd •
woord kon zeggen zeide hij Ja, j I DRIF. Illl H:F.RTlG HO!lPF.N Inn van

10 Joh "I bet atadllhondenbok
het 18 waar Ou J AMFJSON hooft WIJl! waaT\'1U12 ve;kocbt 3 opgll~orderd
kar met appelen omgegooid He' 18 alles dood werdon
waar Ik zeide dat Ik eenige telegram \ [iii!( III Ril , .. rdeu gewaAnl8buwd om
men ha I Hl) zeide Laat staan Het driJfnetten te fl_ben binnen tWIl8

het strand ala IlI~r "en VIscbenplek
IR ulles w tar Ou J Hl &~O:'li heeft seine netten glfrit!cht wordt en sulke
kai met ippelen omgvgooid m Hergrl\ler tast to zetten UI geheel "..rboden
zooals zijn gC\\ Ilte IS als hij aangedaan DF. 'F.IIGAv8RI"f die beden om
I~ Ik was \ rt II H I ~I I Ik zehle houden wordt In do. industrieeie inriebiinR

ar ne Jong,,118, Bá Breestraat
"ilt he I lelt g J WO len dOOI deu k, lonialun .... ll't!W1.

lom' HIJ 7.e1 I Watel Ook JUl de v"J:enng toe~,p"JlIe,n
hlj heeft IlIgele,lt II (, I sclu Jf uw be worden door ~rleme ltsl en

u HET ( 1)1! r4 v \~ IllIllY.~E WERK
danking Uit (, \ Ik weet lat gl) het oen na I den stad.ta.ad aan om bet der re
lult ~ II toen zeide Ik Het 1>1 niet geerIng In zako hot beleggen van ve8traa'
I.. HlIlg lf Ik IIIIJne Ledankiug' zal gum met een boujeu plaveisel MI te nemen en

kt. I dat we" ~ beglIlDen zoodra de onu;,lgrond
UIt"ChrIJHII do h I .. leeg van lem IIChe worken IJl die straat kla.ar Zult

vele ft>! eLI met beu ekklug t lt deze Zlak D~ PH S uil vali VrUburg bevindt Ilcb thana
eu Ik vertalde hem ,lat het zIJn pitcht was In do 813d ai) IJl afgevaardigd door eon pa
dadelijk een kahmet.!~",rgnderlllg t-e be blieke vcrg~~rl<lg te Vr!)tlUrg geholiden om

eeutgo aakcfI lP verband met du rund,*",*,lon
leggen der de &andad1t der regeerIDg te brengen Mon

Ik \ nil I gen eg tilt olll dadehJk te IIIlbnnt org ont.!3'leden te ZUil o.er de w.atrege-
rililllen dn! !le he lal\klllg van den heel len der regoenng

I k JE. li o~ IIf IlOel)! - Dlnldagnacbt b4l6ft de
RHODE" en .!:Ulrme(!< natulIl IJ I le \1111 Wild .tork In lIe Kt.ad geWaald Eeu dtr groote
II zijne (olle~l' ab~ llllt no IdzakdlJk elkenboom!ln In de goo,"rnem"utll taan WRI

Wal' Ik \ l(l<g' hIm t hh I '" t:1rI m holen 1len zw,rm loIon bad .un ~crbllJf er In
I Deze wllll I.,eft d"n boom In t mlddeu van

Iwbt lP) m J llIet~ ~I 'III vlHtel Wen Ik den stam aflftllorokeu Illl de buen zullen nu
glz!telt'n lt el \\ I~ I I hIJ ant\\ooltlle moeten vortrctkken
tIn unupltJk Ik da ht lat Ik hem tot AL E IAlI~E1! -Van wege bet landbouw
~tlk"ln ha I g'ehl'\lcht I k zont! IJ J{)(ll'lf'hap- dep&rtemeut wordt ,crkondilld dat voortaao

I I 1·1 geen WIJneli I~cer tt! bekom"n zun van de gou
("'u om hem !prll" t \011 en en WI ue E da,.. .ernementllJll'!Ats to ConstantJIL 0 t nog
Ultlt~ Cl \ III zegg li mUien Ik beID w~lna.dat zeef onlllng. wunrecbter. verldaárd
tl'l'ng hl 1 gehou len (.edUl enlle hebbea dat nergen. zoo goede bermltage te be
dit O'~heele nndahon,l WIl8 de komen 18 t~ one berueuwen of dl.lI&IIkon

'" dtglllg geen V~ IU bet parlement &al ul*lok
!l"er HHODE-I luclel'tlaad vel plettt>ru ken '
Hl] Wl" ,erplette..-l HIJ was niet ue Er.li Ruooes HRl \IHRIXI beeft hier Zater
lUan dIt' wn letll kon voo"'óeven d 'g plaats Onzen raad om kolonol J_r
\\It Ot k de Ic leu moge gt'weest zIJn !tIJ Coope mt te Qood,g~n om dlln ..oor:atteratoel

te bakleeden 4eeft men ID "'10 \ or gflvolgd als
wa~ ,er»ll tit'I I tAell Ik met hem "VI-ik men ZOOal niet bem zeIven dan tocb den beer
IlI(bt'n het onl dltJk "II! ZI u Ik bet ntet r J Alldel'1lQJlblertoe zicb heeft aangel!' baft
zegg.m I eh hd IS "aar HIJ kOll Zich die te Claremónt Zicb ..er toa geleent) beeft om

Dan Jessor Cot>pe ver!jlldenngen eell t!ebun van
n et aanJ.:,,~tell heh\)( n tleed hIJ zulks retlpectabihteq. bil te zetten
lan l~ hl) ue 1 e~t. ICWtIl lilen Ik OOIt ge Z A MLTt AI I t ns., EIIZKKEHDt' )lA \T
zien heh Ik zei le "llroID stopt giJ ~lHAIIII-~tdlrektcurs zUllaloobtll gelmml
hem Ulet h e\",1 hIJ mgereden heeft nIlerd de beel'ell J h Steytler F J (;entlh-rea

en 0 SIcbei !le aftredenden die d08 berkozen
knut gl] hem n g ~tovpen Hl] zelde zIJn Ala ~udltcuren zIJn genoouneerd de
\rme ou J .l.M.E>'IO", fIVIlItI,; Jalen 1:IJU heenlll'\' B ffofruey" die formeel moest afire

\\ IJ \ rlenuen ge" eest ell nu gaat hl) JU Qen docb woor berklesbaar IS B Hands en H
eu rulue<Jrt III ] Ik kID heIll Ulet ver ~,pelngler, bebbende de beer F W de Wet zicb

gunste tan den beer Hofmeyr terulIIe
hmdelen Ik kill hem niet gaan trokken
tlgen Z)O Irukl~ h) Zich 11It Z A MI.rAI Lf.VESi!HllZt"tRI~(Il;)lAAJ
\ond plaate tu~;ehcll UUi! Iuch Ik ~(HAI I I -1Ji3 beer F de W"t die eeraf \an
lhe ulngen UlN t 'el halen Ik pi In ...as Zich WIn te bieden all! een der

aud,teurs eil'l.r lUlllIts.:happu heeft 110 besloten
hem III groot< UI ",fht'ld Zich te onttrekk"" aan de ,erkie&lItg ¥all audi

Deu'" olgell lt'n dag Dm!! lig "erd een teura en wel ten gunllte \ an den aftredenden
1cablUetB\el!oP I IlUg gehonden en auditeur delf heer A B Bofmeyr die Zleh,

zoow men ,..eet weder \ erltleabaar getiteld
slot n dat 1'Cl 111 I ~tel"S wu len be lmken beeft LedtlO der maat'ICbappll gelieven daar
doch le I Lt Ik 19 \Ii cl 1 nlt~t U IleltJk \"Iln kenlJl~ t""nemen
cl lal ~ R IERe ~E, R )IH:'Ii'lOX Dt; EPf.U IHIR J W SAlEI' 10 giateren per
Dl Il D. u/~ C ,tl. naat" Europa ,ertrokken Me

vro lW &loer .. erge.elt haar ecbtgelloot en ze
In t gehPlm '\\t:>r len de plannen ge- IIClDeDOlel Bicb bunne twee doolltert)eB

malkr \11 ..., ~ 1 PI \oodcf'ltll' ~le· heer Sauer '1talI gereed to wacbtell tot nil
mand had IC ~ , IU ht' klHoplot outuekt debat op bot rapport vali het Jalll6llOn

I oomlte doch bu meende dllt zun .tem geen ver
zelfs niet de IlHtg' su l:Jt 'all ) lf. klUg schil zoo lDIJl'eu bU de besliMIDg De beer
En toch m)< ,teil de SII JOue vel lerfchJ ka Sauer llldt re~ geruimen tIJd aan ZIJn keel en
hd~chA plan \(3 lOp U zo wijze lllih .. kkell deiiokten bl,r hebben beID geraden dadelulteen

.peciahst ID Iioropa te raadplegen
BItter IUOl d to::l lIr.!telhng g \\ ee ..t ZIJIl STAllS ~I ttrEI ,. 80ERE!( -Maalldagavond
vein' en III 11 zn II, lt I )DE" tOQ I h J he- had biet ter etede een openbare vl!l"lZ1ldenng

plaats lDet !let doel om de Indtrekte belaatlll
gen waaraan' leder me~betaalt te verltien
I>e beer 8mllrt nce bnrgemeester PJ1l8ld~rde
eli opende qe dÏAcul18le met te wuwn op de
aanstaande ctlnferentlll voor bet toh-erbond
waar de zaa* der IDvoert'eebten voqr eentge
Jaren zou g<lregeld wordelI en met de leer
te verkondlgllJl dat bet de plicbt der regeerm,
ww! om de IIlL hun kOllt lIOOgoedkoop moge
I Ik te \er1lC~aJnn, [tcn emde "e In staat te
stellen om meer goederen van de koop lal Zlcb
!Ian te acbatfen D D J De beer J agger 8telde
de eentte rCllOlutle voor waarbU de op en af
IICbaal voor pe belasting op koom veroordeeld
werd en betpolllle dat dit stel1!C1 tot IICbur
ker!l \an de1I kant der mvoerdent nn koom
kon lelden tzeer mogeliJk dat , de mamer
.. lil bet koo~manlllPlde DD] dat dé koom
boeren er hU wmnen zooden ala EUdoor opbef
ling van beechermmg voor h~n bed.,tf er den
bouw \lLn ahdere produkten aan moesten \'&lIt
knoopen dat de belastmg op k:oorn onreebt-
mardig Wall ala een op deo arme en dat
men lie' er artikelen vali weclde ILIA wUn
brandeWIJn en tabak moest beialltelt f dIe ala
Z J UIt den vreemde komen reeds ~ boog
belMt z!lD D D 1 FAln werkman met den
artIItocratlAOb'en naam van Mont}ole ~ndeer
de zeggendl)" dat zoo ala de zaken tbana stoo
den het geUl dat voor tabbert)"" ..oor B\)n
..roow 1l00d1( WIUI!Ian k08t ging eli dat kwam
alletl \ an 91a beroerde boeren die te 1nl
waren om Ql werken en te dom om op de
rechte IllAIIler te werken Natoorluk werd het
voontf!1 ee .. temmlg aangenomen en no kWILDl
de beer ~ch met een ,ooratelom de be
wtmg op levenabebOtlftim te \"ermlDderen
Iet" wat h,t gepeupel recbt had te eUlCbcn
daar hot oV4nchot IJ de IICbatkiat aan ben
DIet aall de regeenng behoorde KWILDler door
• )n ..oontel een te kort dat m06t5t dit goed
gemaakt wIlrden door een accIJns Toen
daarop spreker op de e.pe TI "'" en de }:;o tlh
tir II T,i'!l" pit kwam boorde mell ge
schreeu li' terelI dIt laatste blad dat tot ver
\ eien. toe, ilc leer van goedkoopen kOllt preekt
Dlaar dat m~t de JIngo geetlt gewOOllt zun de
~'" //1 t f lIU 1,I, lIPT! 18 mos tegen den beer
RbodetJ en deze IICboon voor booge koornbe
laatmi geuv,rd bebbende IS bIJ bet. Engeiacb
gemeen alhier popnllW' om ZIJOverraad tegen
0' er de AfrikILDers Bet voorstel werd geee
condeerd door \-ader Osbome die ,.aIde dat de
tegen.oord",e ~tand met de boog" belaatm
ged Illaak", dat kIDderen en vooral vroowen
hier veel te ~eel ...erk hIulden cu dat bU ziJn
snater zou bll)ven roeren tot bn "un Zln
bad gekrege" vlln bet parlement 'll"elke leden
geen recbt liÏICd bon geweten prIJs te geven om
geld te 'l\;Jn'len [ Dat I een leer die rmelde
vader he, e, lo ZJn vaderland Amenka, waar
allee om geld gedaan wordt verkollilJilren moet
-D D] P'arlemelltaleden waren ~bitaalde be
dienden en m.-ten den wil Tan haa buen
bet gepenpel doen Men moest het volk op
.oeden tot bet begrip van han lr.eveDt en bet
laten dat een ~Iementalld dat de bela&-
tmg ZIJII eigen doodvonnis ala poli
tlek: toekende (Ba.!f!DaI'erlJ TaII'")e

de ware democratIe en daardoor
4Dlerluu..lUIAclleoongree een ploerten

fatsoenlIJk man ID w11-D D ]
dr Darley Hartley om te verkon
IIOClahstiache leer VIII prorrea

beJ~~lnlr, zekere Hanau voliJelli wien
pariellmel1~ledEon ID de aarde IOIldel) gesonll:en

badden bóoren apre-
van den naam Tan Wani die

de zakeD &lecbt 'lillen In een
Juffroow hem &I tweemul re-

mtler ..oor J.iln kOClien lIlwODlIIf te
om dIt vroUe' belubog Ten alotte,

un~men 100 worclell
waarom de beer Boalob &00
varkalacbter wel Tan brood

pip1'OlI:en luid. eD daar
opreee om op de "vt-hbo-

as de beer BOU:b pIlD
ook vl~ te lateo OPnemfII
WIM' f"Il lDv~ op

,.... de.at Ida&r be-m kon T~ 10
dur .. un lie dnr

Pda_aD om ll. ltOIIMD ur
YII'I.m.~1OI4 ......

K.UPQT~D

VROBGEKARKT
ti Jul 18%

£ • I

Kool l I) It
Pompoen V ij 't
Hneerhoo 0 10 ~
Kaf per "ak U

9u&"ao - I ~
te" n II
Appelen 0 I •
UIen o 0 \)

"IJrrWE loIAJII(T

gereel Ulet loor
d )01 de oeRtlcrlJlg
zlenlt)ke

ALLERLEI.

Parlementsleden en gouverne-
ments kontrakten

• 11It'1I" Il

Waarom geen tijd?
~tkI"tl1l \ nu eene IIS{II ..~1l plaats III

he! lag ..!IIIJI~ lBet hetrekktng tut het over
\\ ~e::t 'all het rappol! van het JamellOn
,,~le t COffilh Hlr Gordon Hprlgg vel
klaaNle hel h:t11dohJk <lat hiJ het ra PI)) rt
l1)g Ulet had gelezen Wel I~ waal de
p I JIller ht>eft '6{'1 te doen doch het
~t hllnt Olet ol !tIJ te l"'geerlg 18 het rap-
I rt t~ I.. Zt n Toen hiJ ~ dat het hUl8
IHet voor onl\Ooulg nltRtel w ~ maakte hIJ
le alle~ behalve beleefde aan lIlerklng
lall 'J.al Ik dlJ:te orde I~ag op het papIer

\ Ol m Il"gcn l.ettlll m a W Ik zal zorgen
I lt Illen t'r Ulet hiJ komt
W larum hebben 80mllllge ledell geen

t J I lUeer om t~ wachten totdat het rap
1" rt o\erwogeu wurdt De zaak 18 'an
t;t (! I groot helnng en niemand behoOl"t zon
I"r e< n \\ ettlge reden voor dez<l dl8CU8ele
weg te gaan

B.A (Letterkunde en wijsbe-
geerte), 1896

I~ ~"
h<lll">l \\ I. ,Iegl alii \ III ueu heer
Bu\t:~ \.~nagl~traat te ~afektng) "erd
hem dien mll<'1ag ter han,1 gest.eld HIJ
kon de ,)dlng Illst gelooven en gIDg or
mede naar den hE-er F ACRE doch wl1de
met niemand anuel"1! I'r over sprt!ken voor
hij den Ite"r RHODES h Id gesproken.
Hl) had hem (RRODES) den vong~n Zon
dag ~o:asohen ti eu ; In den mIddag be-
~ht. doch deZie vertelde hem
nlete Vl\n het komplot, hoewel
bij;. \~H.ulnR) hem wlllU1clluwde

!lOS"" f I RIl

Kemp J II. Pnnte Stud lf' Rondebowcb
, OuUche C 8 A Coli Kaap.tad

Van der Hpny J P VICtonll Coli Stel
Ic noseh

4 Rol m .nn Mane 8 A Coil KaaptJtad
" 00 lIn CR" Ictona Coll StelJenboecb
tl Ou PI_u, 0 J Vlotona Coil Stellen

boscb
([r .v.8EERD

Row1JOn 8 H Pm,te Skldl. Cathcart
8 Clarke B PnTate Stndie Pletermaritl

bu"l
9 :S el C V V"lCtona Coil Stellenb4,llc:b
10 De Vilh,,", C W S A CoIl Kaapetad.
11 Cocks, 0 G Grammar Scbool, QO~1I8-

town
U TWd:~ Jou ... f S I pine 0011, Ron
13 Horak, J D de V Gtll CoIl SoaaeneiOoet .,

Juu O.UlUOlf, HOCIeratOr
W TIIOxao-, .........

P~\RLE)IENT.

DJ WIT ftIl den beer Van BbUn over
k'II"aldlcatiea 1'fUl parlewneat.lledea boodt een
voudlr lO da~ DieuJaDd die een IrontraIn met
de .~II( Iot. III verband meS deD openbaren
lan$d:ien.t !teen lid Y&Il bet parlement Ml
kODnen .lfn! In artikel iS worden een aantal
geVallen OPi9! • JtDd ~ III bon" e 'lOgen op d_n
regel bllvoort-ld ala men ltd UI van oen tal
rijke _t..cbaPPiIID undeelen die een kOlltrakt
beeft ala "Il door huweluk of erfenll er
een be"omt-.want dan treOOt de wet eerst na
,,, ... If ""'o'in werking._n dersol )ke meer
Al. Iemand een Itontrakt hoedende gekozen
wordt, dan IIde vemeZlDg van ~nerlel waar
de neemt li!' rpk<1lene toer. IIttmg dan wordt
bl! beboet m1 Item 100 yeel voor eiken dq dat
hu lit.

DE :!lI!Dlsdm o,.zo~J)m lotIlIH.IlllTE rappor
teert aan deo .taderaad dat VILD 20 J UDl \Ot
10 Joli,1896, 1H9 geboorten plaata vonden waar
van '5 blanken waren an tJ.I kloorbngen een
der eentrellClOmde WM onooht 10 der lW\kt
genoemden tJlj~,terfgevallen ~ln ID dien tlid
gerefUltreerd; nameluk 2:1 \ rIO blanken en 42
kleorltngen. Daarvlln yaren ~ blanken en J ~
klewbngen dader 1 Jaar 2 blanken eli ~ kleur
ltngen tUlIIIIl.en 2 en I) Jaar ~ blanken en ()
\deurlingao ever do IlO Jaaf t\an dlphthena
en kroep 8tlerf 1 bL·mko aan trinlrhoest I
kleurhng altn typbeulle koorts 2 kleurhll(en
en Q:LIIdtal't!Me I klellrhng termg tubereu
IOIMI ens á blanken eli " kleurilllgen en aan
andere zlok"'n der adembahngwerktnlieu ~
blanken eli 1 lrJeorltngen
Rt "m RPJI",r - Een Gap-ll, Ertro ,t"",rll

DIDadag ID bet licht ,el'llCbenen oovILt vooreerst
meuwe regoUatl1l!! der regeering omtrent de
runderpest ~Ie hierop neêrkomen ciat lo geen
hoornvee of! deel en ef van bUlnan de II':'pro
elsmeerde beilmette plek andc:!1"11 d:\11 met een
verlofbrief Jcl vali de overbeid mogen venoerd
wor4en en idat gee I zoodalllge verlofbrietJ"g
zoUen verlOlCllidworden voor vervoer Uit liet dl8
tnkt !llafekirg .20 dat memand met of zonder
verlofbrief ~ en¥ \11 of door de !le.u ur I,
8trt~k ID Mhfekmg en \ rllbur~ I1'ag voeren
80 dat vieTwl IUIIdorpeat Itjdende tredood
moet woed<$ll zonder vergoeding "n &Befer vee
~ mmg worden mitt de vurgoedlng die dit
regeenng "epuit moetende de iedoode dieren
met buid CIlf1U begraven worden en 40 .eenige
bepalingen <jmtrcnt bet houden van bootn en
aniler vee ¥t de distrikten '\ rlJbu"l MafeklDg
en Kuruman en bet ontsmetten van personen
die op pletCkon zun geweest wIILr runderpest
beerscht Ërt.' de aanAtelllng van een run
derpest-com 18II1l oo.taande alt '063l"ts Hut
cbeon dil 1ementeledel) CrOllblo Van der
Walt en bompllOn én politie cammluans
Romn.on opt dnder voomttel"JlCbap \ lOJl eeRt
genoemde nr. te gaan welb beperkIOgen van
'ervoer VIUI hetgeell "mettmll kan meêbren
geo gaete d moeten wordon, hoe de besmet
verkl&arde plek te be~n welk:e mllLtregelen
te nemen OIO de bepalingen te bandbaven boe
bet algeme,m vervoer moet beperkt worden
en al wat v~er de draadbelOmg en de noodIge
pohtle acbadeveJ'l108(llDg ..oor gedoode dieren
en over bet gebeel bet tegengaan der runder
peet betreft De beer A C Harmawortb
wordt aall ele cammlllllie toegevoegd als aecre
tane

DIILec#» -Oa_meeat.
WUllChiJnlIJk "Jill ~ ..

""",~eu.' hebben. een indl'fidu dat in beS jaar
JDde kraaten heel wat van lIiOb het

ecbooo nlO~ velen aieb de moeite ga.
til) t..D wat bU ~f Bet"..
anden daD eerw J MIAlketme, door de

riillllÏ'l!_wllr· IalJIlIIIteld om de _en Villi

BéC~lUaI~ '" ""elea, en ae &00 regelendeOOrIOtr kWILDl sir Bensulea
~l:#nlOn begreep dat er mei een II1&II die bet

doel steId" om overal de JWVten
te118nc'~~ de blanken In bet voordeel te lltel&en

be_Ien W.... en bU werd dUi
later toen die eJJendeli 19 YILD

Wan-en hter kwam om de rralren
.turon ID diens omge\ l:til weder
plet te wor lf 0 en wu de h cr

~'jt:tJi:b~D:ilet tUMCben gekomen de boeron
II souden door toedoen 'an het

op de !!ChaodelllkAte lf Ize 10 hen
1I:un bekori Toen WI\rren na Z J I
begrafenil en Elln fmale plan mot
Of!n louter F.lIgelMChe volkplantlIlg

het had afgelegd \ erd ...een ook
............... r vILnbet tooncel en na even al.

boek te hebben uItgegeven tegeD
TnI<&J~"'" kWl\m hll bier terug om te

de kleurhngeu wetI,,,aam te Ziln
den twl d:1t bJl z!Jn pOlit In

":1~~a:~:!::t ••,rk:~:w~·'JtWill! en op Warren a
" dat bJl 111 de ("", ril "

onder den naam van Jrm
Be,tig:'R!l&r.die daarop ne rkwamen dat Inen hier

Warren of een '1I.fI dien. goleat\er
plaats '1111 den gou\emeur der

Ka",,!koIAmio alII hocgen comllllllllnnll hebben
oog te boud en op al wat er In

repopbliellen zoowel ala kololllpn plaate bad en
ten gun8te van Engeland 8 oppergeza.g
de bela.ngen van lIwarten ~n blanken

Bet Wllll merkwaardIg hoe bil
er let. tegen ."n plan geaogd

een ,olgendun bnef wlIZlgde om bet
"",~.m"'lIk te maken .maar bet hielp 1110 en

later ala een bewlJa worden beechoawd
,an bet pohtlcuS spelen had afgelllen
te HAnkey sieh nergenM andel'll m~

be~poeide dlLO plaat!!ellJke belangen Tbt,U18
bn op Uleuw de pen om pretlldMlt
leeren wat IJIII pltcbt tegeno' er
der Tranevaalache bevolk mg bl d",t

miin .... r" doet fill daarbjJ \ ertelt bIJ hem
bU DIet onafbailkelnk: UI waar

En.ge,Jand'e suzcrelDltelt .taat-want op
bl Jan Bergenaar een veellfOO"
dan IIIh okaat SobrelDer hoofd

Kotst. en sulk" domooren -en dat als
mllnbevolklDg cenvoudtg~al de recbten

die de oude burgen des Iaodtt belIitten
moet komen zoo al. blIJken zal UIt

vo<M'Il_IJd'an Au.trall" en andere landen
Anatralie hetltaat wel d"flelnk een

_t ...,int> tUlIICben de eerste ontginnen dn
en zoo M Dlet de UllJnbe\'"ollring dan
ben die 10 bet belang der muu 8 dIe

on'kr1nn'llI"IIhnn roenten betwl.ten maar OOI
de ZUid Afrikaaoscbe Repnbhek III

element waar door den herleefden
gebeel van wordt gezwegen

men bot tot de arbeidende klaaae
de blanke hevolkmg betzJI 10

of mlJnboow werkzaam van beel
laat en \ ernedenng ontbetf"n en daar
een gemeenllCbappelnk belang tnAIIChen

en een bieruIt voortvloeiende eendracht
100 belpen brengen Maar daar
VILn en door er 'an te zWJlgen toont

bU nog altIJd de oode fopbroer van

IJ ,Ir • 'Y" f, Ifl ,II,r.,.
r..,~llf~ :lO J,II-

.telhng \ UI JIIIDIlIIODIS
grout.m toel >op van ,,,.,,,,·.I"'"I,.j,,,,,
wel d be -edigd \'nl6jf Nlr
'eMlC9nlen &an 0111 de akte
ongeldig te ..erklared op
word te kennen gegeven
gaan bil den vreemde
bewoerde mildftl' en jlelDleoclftl
er DIet ID te kennen
digden Bnu.che nruierdll'Uln
rCllr g.meraal "Ir R
.o",lig WIUOte bewIJzen
plek III werkmIl 11'l1li

drJl\ "n gepl.
genoeg bleek Uit
der akte De lord ..""""' ....n'..'Ar
pont uitmaken

Hltt bof "an onder7.0ek
Dr. I"' nd (J,,,Ur hoeft
YBt en de getutgenlllllCn 'all
en van Uodbolt .. erd"n
noemde zelde er ~tlk(lI van
p"ilmgen lf68Cbled warell
onheil nil ij uur

Dc beer C1tamberlain
den beer Arnold Forater ID

dat bU een tud \'&n CI'1SIS
sttg oogenbhk acbtte om
van ",randenng van het
lalld

WETGEVENDE RAAD

Dr~!';D;\G tI Jr Ll PI~f

OIflNHgtR
LO:o(DE'(

(Jh, ""d, ,,"bt bet rapport
oomltP over dell JaOl ""l'I
ern.tigen aard en ,Jrtllgt bIJ
oorlam er op aan 0 n de akte
100 .poe<ilg mogeljik \ oor te
gerhu,,, De.Om" Jf \ oel,rt
port de ll00dzakelnkheod "" ....,......"
stond aan vn.ardCII der geheele
door de kroon

Een OIenwe RuuIACbc
good, ten bedrage VIUI 500
met RU8l11l1Cheen vreemde

DI HEER

GEMENGD NIEUWS.
() ./r I '7n1 " g'l' blfCl''''-'
LosPui ~, JCl I - (

II;é Beresford beeft te LI
nng toetlprekende geregd
welDlg wa.. "or het hclloo>tliik
tegenwoordIge eli toE,k"'lIu,ti.lle

Bet' echteR tn"l!Ch"n T
ber,,&t III de buurt \ "rt
Herakleon 'lin Bntsche on Juan,,,,,",,·

pen aangekomen
Toen bet bof [10 &.'\ke

\ at werd 'erklaArde de

t '8 I "mieel lal <lr n .. r
mfonulIlie wat betreft de "eHnl ke ko,tpn
"w de \ oorgestelden "t g '0 r hct b,. lI1 .....t
Z In en ""I om le.c reden tegen d'l III t e
.temmen

De heer (,ra,,!T " I lIok gaarne !Deel f r
IJUlt,e hieromtrent Ikl I.,..n en m"ent A ~l lat
hei. cen g,,'nnd argull" I I..,n gullilk an
den weg I- I.t h, nanr 'poor~""L,e
voert I n het eitotnkt dal h I \ ert.egen'lfoord g1
'!I r et1iCh 1 liP wegen an ei,en IILJ"{! e
tod z u h gce I \ r g moud,~held heli!>., om
rede! en 1. li d. dew lIIet 7.ulk en' erfA)Ck
h,! hUIS te kom n \ 4;" IS apral.:er I",
boc rt me' hr. l~eL1' het .£ v " r £ rn,!IIcll e le
baudeien

ne heer \"' Ic ude be. hou" tent mot c
al. d :te ee, e hele"dlg ng '()() den afdeeling.
mad die In ,mike lake! behoort te "orden g<
kend

\ er\\orpen
\ em"el ng ~ <1"1\1\:1 I
I _temeien I

T"ln stemdeu 11

JI,\\A1lfIK\ If \\' Elf'
lolt ~

Et"" re E lI\\ f.RlIEli vhegende spnnkbaoen 'IJn
ID de buurt :Yan Col ... 1x rg gUlen Ht.t wordt
tijd dat bol parlement opbreekt boe zal een
boer de Ipr1nkbaoen bevecbten ale bU ID bet
bUbi bllJY"o moet ~

Ál" EER zo<) -De heer Logan L W V IS
weder op reis naar Europa tf!r ,emchtmg van
beZIgbeid 'Het 10 IIU de d..roe maal dat die
beer naar Flngelaod ,,"-"lt \"oor de ZlttlDg \ all
bet varlemtlDt ton emde UI Er wordt natour
lUk veel o+er gesproken. Maar praten helpt
nlet altIJd - Jf o~41.., Nier ,odtml

"O\ERAL," roept. de (J, JM J1_rcury \'lUl Zater
dag laatstle4en 10 verrukmg UIt vefkkllW"t bot
land zwb voor Rbodetl Overal bebal\'e op
een plek WIOr ooze tudgenoot nog geen tele
gram van bad en waar bet deD vo""en dag
gebleken WIlS dat een parlementair comlt~ door
den speaker aaDgll8teld sicb tagen Rbodee
verklaard bait

EEN OEVECHT

\\ A\ n li Jl I I -Garnngwn 18 met dUI
man l sber. meu Wo plaats op 19 dezer
nor • ,,,oDds 'erlatelI bebbende o{' 20
omorgen. vroeg met den viJand ..laags

ID de Matoppo S c..~1 de bron der Tuh
Een ocllerp geveeht volrde dat tot na

bleef voortgaan Over de IOIItlg
Van onzen kant sneovel

Fred Warrlllgblim \'"roeger vali
rUlteru R T Kok en J p_ Oe

werden H WlllULrrut Ion S nn Wllk
lUitenant A.lfred Ta,lor hgt en ook

vt!l"ICllei(len Kaap8che Jongene werden gewond
blelp mede van den zUlderkallt

~huldlgtng te"en jr J
t-cbuldtgden geldig ,·",'kla"'""!,,
dIenst nemen bedoelde \ Rn Ioc'P' ....1illlll te ZI n op
ulderee.n ID bet gItbIed komngm ~'1lr
RIcbard Web8ter de 'oor eie kroon
openende gaf een der ge.cllledeDls
VILlIden .Iulptocbt te zlIlIen bel' nzen
dat de tocbt met rade en III bet

T OOLD BABYAAN
WA\n :lt J(J I -De lterkte d,e men

aange\-allell WIUIdIe VILOBabyR&n De
werd OIt liJn IICbermea gebombardeerd

tot ID .terke liellrugen ID de kopJes aan
bron der TuliriVler ge'tolgd Deze werden

'la de ILOdere door bet natorellen
O<iJlltin,gellten de Kaapacbe Jongen. onder hp

Baden·Powell g8llteood door
mrIlDl""r1I1' te voet met maxim. bere

pohtle en \ erkennel'll der bereden
De rebellen ,~hten

atand vaattgbald en het \"eebten
2 n m toen de stelling genomen

de kralen en IK bermen der rebellen
werden Oraaf Orey de beer Cecil

kolonel Rhodes waren aanwezig
van laatstgenoemde werd gedood
het leidde :Sa bet gevecbt trok

kriiiaRlnAJ,ht terug,n1Or Ueher. DIeuwe

Laing smacht WIU! bedeD morgen
de wetltellJke Matoppo I daar men
dOldelIJk bOOTen kon De anti
UpltelD Wbeeler en IlUIpekteor

lIC!hootprachtig

BEVRIEl\o"DEN IN :-WOD
H{I\\\A\) 22 JtII~Be"nende kaft'eMlte

Umlrupanolu kraal werden gtateren door re
hellen aangevallen eile vooraf \'&n de proklama
de verwIttigd waren Twmttg be\Tlenden
werden gedood ZlI vroegen om bn lp 'an Bula
wayo maar daar alle behalve ongeveer JO ~n
Il) de tegenovergestelde ncbtlng lDilt generaal
(larnugton gegatlll 'Iln Iron er geen hllip ge
d,nden worden Ol8te ....vond werd bencbt dat
viJf blanken met de bevnende kaJ'len aan
dWa&lnner hulp noodlg bebben Derttg \olun
t~1'I! warden teratond opgeroepen en waren
hedenmorgen om .e" uur ter parade Een
hiLndelaar ecbter die \ an UWa&IMVler lO lOge
lá>men zegt dat een patroUille ollnoodtg 18 daar
blanken kunllen Illkomen ala.e "Illen daar de
1rJatabele naar Oamboe gereltreerd ZlIn

Blli!rt:t HPF.R \ \'" EES 1.A."11l I~Il-Ala zoo
daDlIl bled4 Zlcb aan een oud leerhng van de
rukalandboftwacbool In 'Sederlanei die laren
!aaJ In rndii' werkzaam WIl8en goed op de hOOf
te II met a~e 11'11$ Iandbeuw aangaat Voorllen
nn goede getutglMlbriften UI bem een betrek
km~ all ~bonder OOrT6llpondent of leta der
geilJD ook .. elkom -Zte adv.

F.EN IIAVIA1~ werd door een Aliwal :Noord
lObelI natufellen dIender betrapt op bet aan
pakken van een I!Cbaap waar hIJ de mgowVl
den Ultacb.,.rdc om bet vet op te vrewn Het
ecbaap gmll zonder mgewanden etlDlge ltappen
verder en viel toen dood neder Onze Ahwal
ICbe tijdgenoot zegt llIet of lie diender den
bavl&aD w~n. moord voor den magistraat beeft
gebracbt
EEN SPO<.tR\\tSAAR C \ItSAR"'~ -De edele

heer De Vllhera beeft onlangs lo bet boogerbull~
een l'Il1JOlntle door gekregeo dat de regeenng
een "Iuobiiee opmetmlJ zal laten maken voor
een spoor"llg VILOVlctonaweg station llaar
Carnarvon Hlenloor werden de mwonel"H VILO
Carnarvon wakker iellOhud en men besloot een
deputatie naar de regeenng te zenden om de
I&&ktoe te licbten en te bepleiten

VEE\ER\ Of R -De heer J L Green te Ma
fekmg 1!Cbrbft &an de D" -id• .,1 ~ r dat er
alle Qna [II dat de naturellen ,Idaar met hun
.. ~ llllIU' DaVid Philander a land zullen afzak
ken bebbellde men reeds groote kodden m
die nebtmg op rel8 gezIen eli van DaVId Pbl
lander I Ialld IS er ruk, erkeer met bet land
be.OIden Orno)enVler HU raadt alle natorel
len benoorden Upwgton het overgaan Tan
Orarpert\'"llU" te beletten

8rEIJN$Rt:JI{ -Een oorrelJpondent vllndaar bl
be~ dat ale de regeennll nlet bet be
sproeungucbema opvat een oompafilie zal
komen ODi bet werk te verrlcbten en met al
de profijten naar Engeland te gaan st"Jken
Met landbouw en veeteelt gaat het goed 111
bet Steun.oorgache en de publieke !!ChooI UInu
fluke aall den gang Hn acbt het liet IWI&r
Jammer dat de beer A S do Pleulll, L W V
DIet meer hoJp ge~en beeft om voor de
8teij08burgllCbe IICbolen een kIeme !!Om op dtl
begrootmg te krugen

EE" (IE&<;IIENK- Een Jonge 0llderw1J1~ere8
zegt bet .Ir Imud W&8 naar Grabamatad geko
men om de vakantIe I_n bij te wonen en
bet trof dM dil )uJfroow waar zu logeerde net
JIUIlIJ werd ZIJ wilde haar toob ook lek ge
ven leende eell IOveretgn van een docbter dea
hutaea, en kocbt er een smaakvol .. bracket
voor-boe zoo n ding ID tHollandacb beet,
dat weet JOO8t-waar de )&Mge seer me~ '11'&8
mgenomen Mmder Ingenomen ,.... zIJ toen "U
na bet verirek der onderwuzeree bevond dat deze
vergetelI bad haarecbuld af tedoen,zoodat zIJzel ..e
de !!OYerl'1gtIaan haar docbter m08lJt terugbe
talen Dat 8 ~ onderwuzeres recbt geschikt
om door onden ID dlen.t ~nomen te worden
die bun trinderen tot be:agbeldemanllen wil
len vormen

EE~ K.4lu)C) OPINIE -De E,." II! bet DIet
eens met de S I Tekflrapk dat de regee
nng Ilcb op bet Imlllllln boodt door gooYenle
meDta-kon~tcll onder oppotlltle IedelI In zlln
oplDle-dle welke meuscben ID de Karoo Uit
bon kenruemaking met de vemcbtmgen ID bet
parlement Ql!doenC-ooadt 'U Ilch etaande door
haar IwaII:~ei(l. III door aan de dubbele oppocniie
die onder Schrelner en die onder lunee, te geven
Wilt zll willen leta Wat baar daarom baat om
dat de eene nocb de and_ OJ)J)OIIitie een IIU
DlItene bn vormen Wij hebben.' zegt ODae
tijdpnoot, nooit eeD hoop opuue ftD Kaap.
lobe polittek "bai mur w~ baddeD hoop
Na betpen dit)aar vertoond II hebben WIJeen
,.nngere bpmJe der polit_ UI de KoioD e eu
mIDder boop

RECIJTtltUGINO IN B4ItrTOL.UIp -De heer
J J (',netIer VILD Morgearood, diatrikt lAd,.
brand lIC'*ij:ft op lG Juli un de E:epf'tA' dat
onlanp .,.n paard alt IUn atal geatolen en0.... de grenaen uur BUatolaDd Il8hncbt WIll
Na 8 areb rj!d_ acbterbMlde lijj de dieven
met beS JIU!d, en wat ,.... de atraf? Dat
~I bet JMiard tenlaeveD en de reiakoeton YILD
den eqreDUr betaliii lD08IteD Dat WIll de
,eraf VOOl! paardeadiefie. mwletd door 88D
beambte aalljj JoD&illu', It:irinp. Tot du ""
de bes' Cotbel' Dat je aba &00 PaD, dei
&al m.m.ua TWWOIIIIleNa die tit fraaie

SE .. door de beIRV4en _ .....
DIU' de ~ letOIIden DIe
:o.ttnDi· BuRtolltll 'La 1888 beeft

.... ~ ~ elia .. we 9IIl W
torpII, aiIiiItá "" poll .........

l

" I I

Het getotgenverhoor ID

lt! Hl Oull II!klaar Bet
dl3 heor Rlcbarda 'an de 'er
wanten der Klacbtoft'on' er dat er IDllatlg
belei had plaat. gehad de beer A8plnall
dit namen. de cu~rn~e~:~~:p~lij w"" ....prak

tult li lW ede
e d Illllill rge

EE:S TREFFE N
Bu A\\ A\n :.!:.! Jl LI - Lamg vali Flgtree

de Matoppos werkend ontmoette de re
ID m_ BU dreef ze weg met "en
V811 'lO dooden Bet ..erhetl der blankeD

dooden en tien gewond \ Jf-cn
bemende ka1fera "erdell gedood

WjEDENDE KA.FFER!o\
Bl I \\\ \I, .!:.! J! I I - Kolonel Baden

met S Jil patronille vond pteravond
kolonne b'l de Charters Famona politie

berichtte dat hll op d9n :lOsten
aangevallen WIlS dlcbt oDder Inngo
hli ID la8frOr \VIl8 De rebellen

weggedreven na zeo uren hard vecbten
zegt dat de rebellen met de grootste
aanVIelen en bmnen vllf ~ard \all het
kwamen I n I

Het bn", erdMIlde t l glot~rcn
LAING8 KOLO:Sl\o~

BAlII~KA)!P :tl Jl! I -5!ergeant Warnogbam
twee Kaaptlche Jengeo. werden beden met

eer l~ven Veelinget 18 bier ge
LalDge kolonne nog DIet loet de

1IC)(,fdlllOl'Dnrlevereenigd II!
kanonnon wenlen op den lOsten ge
men denkt dat zUn kolonne een IICDOrp
met den vnand bad Een bencbt

aU.lt.ert.vo,nddat Laing heden ziob bIJ de
Jtoofc:lke,lolme lOU lI&08lwten

...nne.n~1t Lowtber die van de kolonne af
gedurende bet gevecbt met BabyR&n 18
Figtree IWlgekomen

pe.irouille \'lUl honderd bereden man ver
.n.lterllvtl,nd oli bet kamp om met Lainga

m aanI'Ilking te komen

RTT ....~,..· ..."Db"C.a ...

MAtEKI"C; »
Dleuwe gevallen van rUlilll.,mBlll
voorgedaan ID de
ten zoiden val)
MaritZ&llI een te 1>.r1l&,mSJI

Men beeft prompt
troepen ten getale van
Het 18 dOldeltjk dat
stRando oltbrelringen
Yin be8mettmg toe te
did bewust of onbewuat
gen

GI"'TERE:S (
TAl 01W' ~n !lAl Tage
TAke ru derp!!:"1

er "cg
<lie gelezen

De <r""l! wann""r de alge
mesne t)t!:8tuur ier ~a 1 "pcx rwegen verWaL:t l
word t naar de KI. terug te 1cQi,ren om
• In a.mbt al. I oofd ~aI het Mpoor,.egdepar
terne"t .. ",Ier n te IemelI Hii wwde wer.,
h le hel met • mans gezondheid gtllg

Beter ze d IX wmllWU"ll!van openbare "eT
ke

D beer \ an deo Bee\ er '7Oe$ of de reg"'"
onrnemc'. Ijl e,,11 oommlAllle...." te .t.d

len met betrekking tot de voorzorgen te,.. r
den gen wen tegen he\ verspreiden VaD d
run ierpet!t en zoo Ja. of de regeenlll( iereed •
den ma.<! te zeKtren boe vele pereooen op gt
noemde COm1lllMieu,ogetJteld znllen "orden en
ook: bunoo oamen en of ee11ll periIoon a&II

geateld r.al worden o"er WteIUI etgendum de
o:nhellllD.,uun zal loopelI alsmede Qf dnbbele
omhelI1l1lgB opgeaet .ullen worden "n of w
dIen de aekte zal venchi:inen op deq Kolonia
len Ir&nt waar de runderpellt~nlet zlIu ver
acboamg heeft gemu.ll:t dUItrik
ten ook ombelDd zullen worden ~ wild,
~ up_tie vande"f"J'Ulf
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_. YCiOral MD allftODder de
clea BeeNIl 'lrijDPUd dew».
.a te 4ikmM1a uien.. De onder·
het kind door .ijn liefde trekk •.
ajliegel zijn waarin ChriltWl '-Id
De onderwijaor moot bet een

mUoo om huisbesoek bij de kin-Ir. doen. Dooh bij dit all". moot hij in
hel ~ehcug(,II-.iu het bArt het feit 1's.thuuden :
:"i iet orp der kinderen Ina .. r um Jezus wil.

Ue ";;.er Odsud ..I, komende &all bet woord.
Zl'i.lc4t het cene ~aak w .... die heide oudere
611 !ofeQlt:Cllte Iia aan het han liggen moest.
1{,j hero .twlti!W~'Ih <lt. vmag op den voorgrond.
Wilt mpet er ~n worden om het jonge ge·
~Iucht ~'OOf de kerk le wUlllen eu te bebouden P

Hem W&5 bet duidelijk ala deze vraag op de
re<'nte ..-ijzc beantwoord moest worden. dae
mo"llt~ wij gel&lfde leerure ell ZondailOhool·
olldl!rwijaera hebben. God moet. OUI MIl onl'
lol1'en 'tllltdekkeo. Haddon wij geI01Id. _.
uen in: het I{eloof dan zou h.t iD meer du een
op':r.ieM II.nd.éJ"llzijn met OD:&e kerk. De kinders
zijn zitk omdat .ij dool de ouden worden MD,

. g.,.tok~n. Ouae groote behot!fill ie: Wij hebben
noodi. mallDlln en 1'1'Ouwen ~kleed m.t Goda
kJ'1lCbt; ~DOIl. di. ontkleed .ijn van . aUe
werel~indheld en bek1~ met de liefde
del!H4-·
Het, ZondAg1lcboollrilld moet in den onder-

wiJzer nen leyeuden Chri8'WI zien.'
t h geen opotferiAg maar wel 'een voor-

recht om voor den Heer te arbeillel1. Laat
l!Ilt o~ ..rwijser en ondetW1)zeres meer a}e een
lIfj,ulgde voor den Heer arbeiden. .

eJ1o'P ,"vlgde de heer Klopper en zeid e dat
de ouders de kanalen ....aren waardoor God.
liefde "loeien moest. De groote behoefte wa.:
lief tie tot God, eu die liefele moeten wij niet in
0115 ~Iv"u zoeken. m ... r wel -in God. die de
bron aller herde i•.

Aal)(l kuunen wij alleen \'001' God leyen
\Vant komt allee niet uit de ware liefde tot God.
dan baat bct nieu.

............ ,

~fi°::,-,"':.tJl.~::"icI. _ ... .,.,."AlKIIIII."..

b_ 101 ~, MI _, fil
ei~t 1tIIM t«nI 1Cft11Mi"1l~.
~ barpn hu' ".'"14
ol*! '.... liUU - al wie ..te _pb, la heel mooi ,&00 laq=-~~b:fthe:,~ct:: j..~ , .
den faWQtjilljjke lieden 'lin, en dM het. voor ,
bewakera. onler ataata-gemeelUlCbap niet' ,li0ii-
pat ow eerat k.tm te w..,bten tot die beeréJ!
lICll op tutbaN wii" ve"l,epen bebben IIUI de
s&ro.fwet, teil einde ben dan eent yoor' den
recbter te tJagen." De door OOI geeorlÓVeef'
de woo~ boudeu een ware vergel[ikinll in:
&ieebts berinnenm. wij one niet dat de we, ..llilo
langooriaen vriend o<lit beeft betoo&<) cfat
diem ntlllt Il(!l'IIt wat waard ja sewordeu ijt>dert
bU. de wezel. er sicb Ife"eld.ill'i en het bruik-
baar gemaakt heeft.

EeD besluit van den eerllten volksraad, ill
tel..gramlDen niet vermeld maar voor dil Kaap·
kolonie lfeweWlCht, la dat man iollielleden .die
in de Kolonie atudeeren op de Tran.,,:mIeehe
,poorwt!pD dergelijke vootreóbten aal toeken·
DeO ala zil reeds pruimen tijd in de Kaap-
kolonie &eft genieten. • '

Bet Pieterabwpcbe blad deel\.l_l mad"
door een Aq1ikUneob pmikant in sjtn Pie
tera~ .. in ......' ,en. nl. dat phowde
pie be dUDea _tandiir aullen doen
met. pen' ·.... bu!JICM jonpT.ren'tot be-
weken IIUI te moed ... daar dit de manier i.
om in bet PietCIrbWPCbe eehtleheidiDjIbof te
gerakeo. Welliobt een ner ppute IM voor
lijn An(.libaD,.che hoorclere.en. '

ID de Yolkutem VUl 16 U. yeracbiJnt -een
brief vu dr. Manaoreh teil eiDCle sekere Tef·
wijten in de V~qj'lg teaen het beheer van
h.t onderwij. ,.noot te wet~en. De
zaak door hem 1'oorpetun ia dat er behoorlUk
landItreld owet worde. uitppven om die man-
nen w \-armen die bDofdiollen i. de _t-
8Cb&ppjj "er9'Ullen eD er den ,.le'.eD en
Ifeleerden ltaDd moeten, uitmaken, en dit ill
leta wat ook in d. Kaapkoloni. 1'&Ilpu &011
-Un. .
0. Tr<f'N8Vaal I nd¥,ldmJ belooft eeD .. e-

keljjkach oV,en:icht in het Bollandeeh , ten
beho~1'8 Tan alle ,'.~nmtigd. boeren."
O.matigde hoeien, in- d.:-ual door Brit-
.ché dagbladen .. be., ljin. die 'boeren
di. Bieb door mooie pr ... t). laten bedrie·
lf'lJl- a.tael1d. blad· acht bet FI'IUIII~bc f_i
wabre1uk; een FraDlChman .on seuen.rp"UUft.
WeT, 0l1li la dit FI'UIICh nieuw, en .l[ikt twt
ait eea EnpJ.ch. fabriek te sijn.

t.:it de Nietll« &JftIblikliM lien wli dat .,ee
der t. Enk.1doom _oorde boeru uit Vrij.
heid zijn, BOOna VUl not.aria Behr aIdMr,

De V"'kw". Yan 18 U. beYat een ~
O1'er bet rapport in de JAIMIOD- of liever
BItod..-.k. en NIP ., van dat het beoreat!lt
wat ied_ reedt wiA-dat de beer BhOdiII
sijn poeiu. heeft mla~ in een -8Dlp8D'
lIina iD MIl met Groot Brittanje ba1'rleDden
atut,_ dat a CIOIIIIDiIaM tey_ heeft be-
"onde.a dat d. to'" door de Geehvterde
.. erd.n fOOI'~ met bAD. eD meelewe-
tell nil liet bDtoor M Loaden_ "Er man·
keen," YOeIi, bo er bU, .. nil .., aan dat
door ot. ....... DWre oommiale ill LoDdell
AI worden Ilittevondell _t in Zaid·AfriIla
ook door pen 1'entaadit man _ betwijfeld
'!fordt, dai nameliJk bare Brtt.cbe _jeaiei~
...-tariI Yan aiaat Jt'00l koloniën, de beer
Chamberlain, ook 1'1111 bet. (p'OOte bmplot beeft
.fpweten1'· Wel, dat Watate kunnen ID}/ niet
in pmo6d. beamen: II1I&I' al WareJI "iJ eTen
D"enuijrd er van ala de veratandiae mannen
'Y&!I on&ell tijdpDoot, dan lI)udeu wji bet daar·
om lievw verw(laen .. omdat 1!p o~ be,
. t . IIIIltU 1'1111 ben die door de om-

~ anll bet. verderf der
niche Republiek te ..wtln, on·

noodic willen ~ten. Kleine dieven vanat'
lDen; poote komen vrij., en dienen tevelll'toi
beIIlherming hnnner kleiDeN medeplicha,.n
.Ia lil in deu diebtal pmeqd worden... oe lIOheidllrecbtel'll " Bern," zegt verder
on.. ijjdpnoot, ... bebben tot VakkUOOige ad"i-
!leun benoemd de heelen SWckalper, pw..en
ingenieur 1'18 de St. ao,hardcbaan, en Deitler,
een der direlrie1Uen dier rlin. De.. heeren
cullen ad";etI moet~Jl p1'ell inzake ~ _rd.
der Portngeeeche lijn un !.onrenro Marquee
naar BeM&nO Garcia. en in zake de techui1lche
punten welke iu di8puut zijn,"

Lit de debatten io den tweeden "ollw-aad
over de drankwet deelt de' Vviklm "' eeu die·
cU8llie mede o'\"er een Irtikel tot &fllChaftlug
Vin .. banneiej8ll,'·. 'De commiesie wall er voor
wegens vele !Demorie!!: dil heer w.tldna bad
reeda &18 oommilJsie·lid er tegen If.proken; in
den nW:I waren de meeate leden er teaen. Roe
kvn meD 100..,.1 1't'Ouwen ..an Il(!n fa~n1iik
belltaan ,JOO mur op eana ber001'e.? Som·
mige leden uaen 'leeD kWIad· in banneiajetl;
een bUDJJer had HIfI ftII eeD banl!eilj. re-
boord die MD man UIl __ tpnt omdat bjj
aod.tIuterljjb taal~ADdere IMenden
ilat bet eeD onw '~.' ".; nie-JDaDd BOD PIli.... '.. tot IOboon,
dochter betibeD. De ... ~ Yerk2arde, In
o1'~mat met lijn ~ JMIl opinie
O1'er bet ond.",.., .. 1ranMi;l uiten ,omdat bii
er ,_ _taDd 1'1111 W. ... 15 teren '1
atemmen werd bet art'IAl ~.

EeD oorreapondeni ..... 0,111Vol).lcbrjjft oit
E!alillbary:-''-WU bebben. ..,. oopten van
lrabrkoorn en mieli.. ~, tn er liln
boeren hier die lOO YMI __ ~.GIIDen beb-
ben ala ooit te YONII. IiIdiM er ~ YID
granen zjjo. laten lij 111&1' de PIIa, *0 Doorn·
ton~in. HaJcufoatein, PalIaMifoiltel.n, 81ij,.
eteen en Zftrtfontein koMá ... ZtJ lallu ...
noeg krU,en. .

noem,
den

.olk de
en oogmerken

b!fIltfmelkloozo vijanden verijdeld had.
in ~ Tran.,. ... l l1iet de

von dLC \"rQme: yoorondel'tl
• _" .. aft .... om del gelool~ wlI hadden

ni'lattn qm in dezen r;nldlioek ~ne plaatll te-
riDden ~aar zij hnnnen qod ongelltoord
konden \fienen f .En, heeft' de ,Heere niet
beloofd 1'por de Zijnen te zullen zorgen P
~wi. en "",t. dit I.melon kombtot. betreft,
beeft, Hij ~ op nieuw gedaar, r
oue ~Udel'l! hebben veel eu IWUl

geleden, oJdat.wiJ1 volaena .pre~, uit bunne
ondervin('l,Dgen WiJ.berd zouden ll!OeD. en die
lea i.I de tpvOfdiing - /mN #7';4a,..,.. I
Hier latéI1 wij de eigene wóord.n .,Ml un

'Preker ."0J.1JtI1l1 .. Wate bet niet !lat !iJ 100
ookundii "nn, dan lOU er gelil 'in.,.l 111' de
Trr.uavMl:tlbebben plMta g.lied. , En zal ik
~!l da . a~ P N~, I hadden1fIJ e.en I ,ore 0 ,_ R~ op-
~u greil'n.vn,.~ 'aal, oue
~,~ en oue ;~ioRilliteit, ale Wd-
aradén, ~ &ouden DIet d'lllcl8n dat de
geklelU'deJj-. ~p gelijken "oft m.t 9ua gHield
-.orden! 1l! zouden de ur niet Mil neeuu;IeD
geY.1l om.., bene en ~,JIOi!I-. ill cm.
land t~ liekleedeo. WiJ &oude, niet &00
bhndeh~ ..u.. ""'t. Engelecb 'i. naipen.
al-of Ill' III 'j, Hollaud.teh nieis ~ ie, en al&oo
"on onsz41ven do;. grootete gekken maken.
Hadden ~ een ~~ge.lijke. natiozia~e op voo-
dlDg. dan 'flren WIJ DImmer door 'dlO vreem·
(lelingen bU kalfe" vergeleken! .. :

Al. Afr~nnl'l! moeten wij _ald!.'r geechud
",orden. en waken VOOl onzo rccht4in, om 0l'II8
tlal •.godsvruch. eu na.tionaliteit tAi behouden,
eu tilt zbllieHch leden door onze kindet'en een
ware 'I(uio~k (1)vo6di~. hoofdzakAllijl: in 0IlU
llw.·dutaa '1tc geveil. '

STOOl(· liBIJm !BRIlI. I
BARRA.CK - STRA.AT

BOOK.STRAAT. I
KAAPSTAD.

ooon' Sl~apkamer Set
. (ONS EIGEN MAAKSEL),

GEDROOGDSOLIED ESSCHENHottr,
. KOMPLBBT,

£9 ieL
'8 ARTIKELEN ALB HIERONDER ~

ZA T t;RD AG.

IIIo'lOLvtl'lT& JtO&,OEI. V4M w. J. VAlli WUIC.

Op "OOl'Itel "an ad"okui 8hiel .. ..-d 400r
be, bof , ooealDi!lauil, nl. de ~ VUl

,......,.._.,. C.mnia, 14 om iIdaar' e1fp,tulpnill
".,band ,met. CIeRJI boedel in 1'erboor .. pe.

OwnLntiCBTIO.

BEN K1EZER OVD Di ODD
RHODES EN 8CHJLEIND.

..taR deR BtIiUfw !laft otw l'.tGfICI.
llijnbeer,-W_ beteelrent het dM de heer

8cbreiDer intreedt om verlOf voor Bhodee al·
weaipeid te ~ P Schuilt er m.iaaClUeD
niet iet.I achter P, Al. Rbodea er den moed niet
toe hoeft., w'1M'O~ mOt.t de heer 8ChreiDer elit

IWtnJSlIl ~ vOQr bem doen P Dit lijkt mU ui .r in h.
parlement nog veel MDbicldiAg 'f'Oor BhOdeI
11. Rij behoort. achter de tnu. eell .it\)laat.

rellPOllldtt1i. li te hebben maar niet in bet pctrl.mentehUli ur
Kolo~e. Ik heb nooit. in Bijl! ganaohe loop-
bMn een I{reintje vertrouweD iD hem gehAd
811.... mear a1tooe te wacbten ui bij Afrika
ill moeilijkheid lIOIl breqen en • nil bet
bloed VM de Tn.n ... al en den t.reurigell t.oe-
~ YMI tepnwoozclig. Wij willen urn Diet
DIMt' voor een ~woordl,... ToorGrikWaIaD" W .. hebben. Bij beeft toah niet.
b. miDIM voor 0IlI pduo. Nv. omdai bij
lOOI&ntJ • een mot. om et. Iuara "y)opa
betb kK sijn ylerlren er in ~ .ija, nv. wil
et. heer SchNinet' hem er _1' uithalea, ......
kICb heeft bij .9n,!nen lang een kweclIplelL
BeG il voor miJ een achok If'w_'_ toe 1_
dai de ,betr 8chNiner,lijn plek DOl wil OpeD-
houden. Neen Hl toCh liever aOOiJa bet oaet.
... reenoord: .. Vat jou JOOd eD trek Pereira,"
lIiOei toch Diet weer btwinnell te I~lell.
B. &ou ~ .ijn ~rler een n1'fiach ""

aobikt werd om hem .iI een PruimPje in te
allkken eil iD _ "lIClerland weer aU te
'Pawen aOOdU ZDii·,AtribftA hem 0Il .... 1I
n..tu, daD ui hM nnoek YOGI' bet hail
pbnebt ......

YRIJDAGA VOND.
nl KUOIZUJl.

Ds. Beineke leidde <lit ond.TW'!!'p in. Hij
zou cehter niet veel lI'!>lIgen. HU wou de
em_~ alechtll berillueren aan de "ewjgtige

o'w..nn &ij leefde.
aS ie 4e Zond.gachool P Waarom wordt

er ~oonel opol!~ gedaan III waarom WOl'
den er zondapchooJcollf_tie. ,ehouden?

Om~ het Iv.lk _ ,-iI'i~...."al Yan
groot.- ,,",il' .ta _ du een lOU denJran.
o.M!DIIl aMI' het perk UI .... deil cmllllUl

tfeduri~ Yiocl8a iD bet kweeba TaIl
lOnse , Het J*:k il U Inr_p~a
VaDWIllllol' de boomen wOrdeo ftraOIId.eo.

1,,00' ia ook U ~hoo'-lt"-' zoo
beboor~ lij ill .VU..... Tnr~1Mts der kerk
eli, der maatechappij. Zij w-t!le kw ....

r.1aata te zijD "loll .Ik ,_-telill, TaD elk
eeraar, Tan elk recbter. DIl Claf8t4m is
~eIIC hikt 1'001"elk eerlijk &mb,- ~ •.
Er ;sijn vele plM&Mn -waar aan bet hart

~earbéid .. orch. dooh er ie ~n een zooala de
Zondagechool. die ~ ~ t.en doel heeft.
Zoo kOmt het ook dat 1ril allen pel'llOOn lijk be·
Iallg bij de ZondatJechoof behooren te hebbeu.

8V~ker zou nies veel &eggen O1'er de ver·
scbillll1lde punten, doch wil gaarne de ouden
erOp 1FÏjzeD dat bet huil de plaatl bij uitstek
ÏJI ...... geboorzaamheid moet .. orden ...nse·
kwee~

Mea kao Diet lUien voordat men deu grond
heeft 'VOOrbereid. ZOObn men ook niet _t.
vrue~ aan bet kind vp de ~hool
arbei4en '!faar het huia geen voorbereidinp·
pla&tcl ill geworden. Het ia de plicht ftI\ Cle
oude", dat "oorbereide.nd" werk getrouw te
vemclhWll.

D.l heer Wileon un het wourd zijnde, !leiele
cLot onden Ulet wu.ten boeveel er over onge-
hooraambeid ge.oprokell .. "rd. IIl' de dag·
IIChool woct de oudel-wijzer raad met het kindru.t zich ~u de ongeboorzaamheid .cbuldig
ma..kt mi\ar in d" Zondagl>l.\bool i. b!"! QUdel~.
H ij heeft uI dikmlL&ls gt:\'fmden dilt kiude",u
de.) ~k;t e" ... t In <i" Itlru! leereu eu bij weende
dat h"t dl' plicht nw OUUCI'S wa. te zieu ru.t
dit tlwi. !{et:t-n welod.

lil. Ollzen tijd h(JIJrt ID.". maar g~'<lurig van
c<xllmeu. exam!:u t~no .jl. er heel weinig j(e-
d .... u 'Wvl-ut tot \'erzllwelwg ,bn Bijbclk"nui~.
ltl.j meellde dat hel dl! plicht ,,·a. 'l'all de ge·
lIleente urn ml'er in hc( bij,vllder &all de Zou·
w.g.chooJ te denken.

u., heer Odendal "",id. o.... iIJ UCfl jvv!, e<;1lt'r
1'urigll_pl'Uk dat Uodook de Zondagacbooi
k.nderen ala zooyele Samoell roept.

Eerbi..d en reepekt. i. groatendMIl door on.
jong g8ll1ach& onder de Toeten get....,t en hiJ
V reeJI4i .. da, he' Tau onl. kiDderen ook &ou ,e-
zegd worden, alii van arael-" Wai de nCJira
opgebouw'j hebben, hebben de kindel'l! af.
brollen."

On. ge~ m()(>t gedarill zij_"lleer, keer
onle jcu~."

van een )on~ po~eaman, die
van d,le bl'llldegoOlPje Vloll 19

bl11ic:ije "MI 16 Mn Tall eijn
hee" I (Wilt aall'die kerel_
at. hij te. k~1U, wij Bijll
weet). w7~ poIieamUl,

VMl. ~9 jaren, ~ mor,ien
een ~, dU. alMillcle .•iDki~••
heeDeD ~ ja.; Di' meillJe
lij moet~ "ordeD.
oUd), _' cUe brwd'lOm il
hij "'1 nie la~L wllCht nie!

mee aoo 'Il lieke vlVjl'lJtn 40111l P
het! Hij il ~ arm, hare

Jlietll, boe nJlen 'iJ:l'OOrtpu.
, niet! Wel, aoo álI ik reeda

il hunne auk! boch, ik heb
genomen n dit all.. te bérich ..

om .' voorbeeld ,te pve' bOllllollia
een il! Mijnheer de editeur, met. aI
die .iekte~, n t.egell8poed, ellende .D oorlotr die
than. ondtr onll régeeren, bn ut miln ftatt
niet v~igen. met al die lrolijkheden,
plezieren pu vermaken. W ... rliJk eeollUlWlCh
II toch tien onveracbiUig din«', Hij leef~
mee.tal Voor de werelil en bckdmmert etoh
bitter -Wig over de eéu.wigheid r.

LMtet.rtden Don~ '11'&11 een;klompje ,Tall
ODse btlI-éra !!peCiale poliSie op ,de greoaen,
die hon aiaaris P8tI ontvangen baddon, op Ip~
en hoe ~ lij bet be"erkten weten wij niet.
maar t,let.lbui,- op de lijn WUI' iai.j inwonen
raakte ~ hl1lll~ en een ge1foer, q,et eeIl beele
hoop patl.lOnen eJi ander goed we,i'd verbtaDd
en 1;erniekl! Zoo paaaen &y de ).ijn op! En
hoe kan )lnlle op die manier die vreeslijke
n1nde~ keelen' Voorwaar, dit gaat. maar
beroerd uïet orue burger politie. :

OWl ~.uaide .tatit net ~htig eD ,de
tuinen Zl~ fraai. Ome beeaten .ijn vet, Ala
uet maar ïlie runderpeat niet onel.r bulle kom,
dan kan te nie ~en nie. 1

OpvoEtding VOor A.fr1kaners.
~ EES vooruZIN&.

STELLENBOSCH. ,

(VaN HIC corrupotffUnt.)
GREYTON.

Eau bet waar .un dat er bier op
t...... ·.. 1'eIltii "eduwen "onelI (iD Dc!'DI.tnat
alleeIl clrie-en.tlrina,> ?

Kan hét ...... da& er bier op bet
maar vlif wedu'1f1lMl'l WOI1811 ?

Kan' a. ......iJta dat er hier op bet
I_oodem, oude oJll'huwde dun,. "ODen
Dorpatrut Uleen Yier-en-t1rin~)?
I(u .bet dat da. N~ VUl

preeka*l beeft da&, ala da PNek
pr daft MD aiic1er·baIf UDl duart, men
onten-eden over wordt (Hker niel da bei
roed beatucleerde preek ia). en dat aDen
zijD aipartje wil pan rooken? '

Kan bei ...., 1jjJI' dat er onder de
lingen toIDIIIlpn zijn die ~
,teJl leeraar) opatun ala er ~
en dainloor .toornia IIUI de pmeeDte
weklwl ?
Kan hetwaar 'Un dai de beer VlD

een middel ~n de brandaiekte
1'ondell (arekere llomoiopatiacbe pUletjea),
de "-'ea Krip .n &.man het hebben
genomen ?
Kan het waar zijn dat de m_te' dui.,

bi.. tot het b.ilalepr Oyerpan, ou4e
buwde j1l6ov.wen liJn?

Kan bei ..... aijn dat .... n hier ...
........ ppjj pat oprichten (hoe
~)? .

Kan het. ...., Ijln dat mell hier wed~
"edzu,.clllb p&\ oprichten? .
Kul bei 'IrNl' aUB dat, de op.iob*

ptll bepafenia ov~
al heeft bij lDtIIICbtD IIUI

"arkKul ltet waar, lijn dat de joncen di.
l4ftd roadbrellli bei 1IfOO" PU met
tea niet. meer dnPD Iwa, ,VUl ... de
IDt.eekeaaren,1I1I dat hjj verplicbt la het
lID ...... tje ronel te .tooteD ?

Kan"bei "aar IIiD dat yelu voor' de
bedaI1k.n en voor de Tel'fraph bebben
teekend ?
Kan het waar lijn dat de beer A.

"eêr pat .tun alt parlementelid Toor
lenbolOh? Indien BOO, ,,_ur ik bem
bli Hker gekOMn zr.1 .. orden - 100 I
voor bet booger· dan toch Hker yoor
laprbnia.

(VafI_~.)

Dittrikt Caledon, 10 Jali, 1896.
Ik moet In toch look _ _t ftII ou

yenohte Nuaretb medec1eelea. Wil bebbaa
de ...... had 1111 eatertainmeDt biJ .. WOIMII
clet ptleven werd .door 0IlI4I 0IidenrU ....
mill K:8olma,.n ~ 1rerd door uéhool·
Idndena. Bet. • pheel ~ 'fOOI' U
OGClen' om d. j~. aoo te __
en 1ÏIlpIl. Bet. ~w te k1ein i
dit ... ;jammer. Dat wil toch niur een
Dieu_lChool kanr1en .~ OlD liet GlIder·
wijl ouer kind ... lijn YOI.. &MI te w...
pan. JIaar nochiUIII kom. miii. Jl. 80Imtau. lof toe _ bUr .. erk" en ur hoop dat
de IObóoloolnmillie bUr bartelifk c!aDkbMr
al sijn.

3 Toft ihunBN Top WASCBUPIL oet Tichel Rug. ~ Klem Kut je
beucien, ID een Kapstok 8&D elke Zijde. .sa .l~

PBOOLUlJlE.

1. solo: tniaI Breclenbmp.,
2. Soit:! 0h0nlI: "Uaeful Liuie" and .. Idle. ," ..u...a MaJ'1lI& Kubn and JIaria

Fovie.
8. Jlonotorue: "De Verloren Bril," mill C.

BedeDhom.
•. Solo. IIFairiea WecIdiq," mill DOUr Ik
Cl. Beoitation: "Dentje ook.IOO,",C. de W.

Mn. -
6. Solo: "Barde-B!)l·Keilije Polb," mill K.

8OImt. .
7. Solll: "Where did JOU get. t.ba. bat." Klau

W .. t. .
8. o.et.: "Woodland wm.p..," aniaaJl.8obaa

and DoU,. JIa~.
"ITD"AL.

9. SOU and Ohonla: "The Tudl 8eIIolr:',"'W Groeuwa14 and litte ODIL
10. DiaJon. ~..The BukwarclSobolar," ....DolJr. .. ,. and Dailr W.i. .
Il. Solll: TIe Good Muaioiana," KlaM Welt

&id little 0D8I.
12. Becitation : "Moeilijkheid Y~.op -

boenn_ta te aiabn," Joq Maya.
13. Ollet: .. OhOp Waltz," miAeI li. Solma ~

DoUl )Ia)'l.
GOD IAn THE QUEIl\'!

II .. PPQIIt El(.

Het pMloktillChe dtel werd afgeha.ndeld bij
,,01k0 ~,,16gellbeld de rapporten VIJ.ll de 1'01-
g':lld<l Z(ju~bol.,n ...~rden voorgelezen-
;-'"mt!l'.et Oo.t. ,Albu,"~, U len Lyuden en
J<,cbcek Uo.t. Cnodoc\( ell .1.1eundnc. \'IlU tie
lI11d.cl!eZI.IIHLlg.dwhm geen rllpport"n

""rder "erd cr betlloten dat ... All" Ilamen
de r ullderwljzHI .1. ollderwijzerelllen d ...r
(',,,,,Ioek.eh .. ~cw.,:ntc In het rapport wordelI
opgeo(Jmcn." En .. Dill IIr I...unena deze
f'''I.fcrt:ntic "",lo brief .au d" ZondalJl!Chool
o,,,I,:rw'J~er. en uudcrwiJzej'''''lclI 1'10 III d"
~cm"(;IiLcn 'Il dezen rillg genchl "orde waar·
II) 111,,1<111'1( I("maakt wordt .... n de yoorn ....mste
Mkeu .Ii" "n' hebben bezig gebouden, de ver-
,1"K(:11 hier inj,(CtJ"md tl1l vao deo zegeu 0118
W·.. ·lwu lt ..n. Z'J(1We I a • \'SD de vurig. be$eerte
diLt de ugc" . "ur riikeiljk ..enn.ni,vuldllP in
""1,<) go.n..chc kerk" De conferenti. lloot dien
!ly'ond met een 1......1It.. "ergadering in de
kerk, .--

RUNDEBPBST.
.;

[Do". M.)

l1alllWli, Z.A.R., 17 Joli, 1896.
Met I.."d 8n daep ... rdriet moet ik 11 melden

dat do rundel'J"l"t albier sterk II&D 't toenemeD
iA. en da, bet net beroerd m'itt one pat. Behalye
op6 plaaww albier (de mijne iDhIINPan), .U. al
de heeaten IIIU'lptaIt tin Ji} pan dOOd' of wordeD
doodi8lChoten dat 't'n niarbei4 .! Kartoo
tfP'OO$ Ml klein), d. blanke menaobeD. ~
~ aaaaen,_ eobat -Vn 1'erlielaan beeaWn op over
6,000. Bnat.en\lW'l bjjDa 9,000. ., 1ODdo.
MafMiDt ell 'M0DSIi0a, lijn nu over de 3,000
I~eu .1 dood! 0, -"'-lOll! .,...JtjII!
En mijDh_ de editeur, bier ajfn ..... 0.-
CD_ben ait het aoorden ~ ..
anderen die bier woonaabu, lijn, dM, nieta' CIaa
meaIieB hebben om ill ... 'IrUd .. ta.bben .-
pld om "'-h of meel .. ~ 1 Dr en aar
;meieren. die door onzetl lieyen s.er nor 100
~er ie!!purd .n op ouae beeQen Ijln, balpen &00
....el we kunnen. lla.ar de K.upeche ~
.owt een fout oin 100maar 100 toepv"" te
1.lln eO hana te women voor Hontaioa eO d_
luie. diefaclitige kalfere, om niet bunne beesten
dood t<' IIChieten die door de lliekte aaDeetaet
z!in.' War41 het!eeu boer, en hij durfde !ricb
verzett.en :&00 ali! Monlaioo doe" .tan werd bli
.. el gau .. rnoeg gciltnUt. op zijn plek gezat. en
'ilne oo.,.,ten, ziek of gnoo.t. dadelijk dood·
,.(e...moten! lo ",eli kaft'er·kapiwin beter do.n
.·en boer'! De ruenschen klageu dao.rover. Iii
liJd.." duronder. Zij klll89n niet al. bunne
ootJ8!.en, ziek of geaond, '!fl,lrden.doodJllIIICboteo.
.. Dowoilljl Street" Itn de inboorlingen
1>ellCbcrullnglmaalllCbappjj en " }!anaion Houee"
pa..-..en ,oad 'P'6orhunne Iiéveling zwartgoed op,
maar de arme boer beeft niet zulke booge lui om
.ieb over hem te ontfermen eq geld en kOfJtvoor
hem en ziine arm(j 1't'00W eD kindertjtll te .enden
CD geTen.
I\lji <lonkt. het plan van de Kaapeche re·

llooMBg om de heele IUDmet doorndraad toe te
rua\(en, zal oiet belpen. Bet ill net geld lIIOlIIeo.
De ftllreering moetlt bet geld bergen en later
aan de hoeren uitbetalen die 8Cbilde aeleden
hebben door de rnnderpeet. Dit ja 0111 aller
""0 ~oudige opioie.

WILLISTON.
(Vali _ CcmwpoMeJU.)

16 Jali 1896.
Bei pat hier nOl II1I&I' treurig; de rePII

blijft DOl -'j het veld il maar aMch$; er
komt ,_ y~; de ~ betPnnen
... te aterv. un dekte, en SUil DOg ........
VII'IChillende liekieD beenCbIm «ader • aaba-

dDllliekte opbIuaiekte 1rrimpaWrte.=. bak, ell de bo\ken lij1l ~Iiek. Brood
d1l1lf en pm JeW. Ken krijgt Bd. 'fOOI' Kap-
aahe 1IChaapve1Jen, en 911. voor bok..u.n.

~ lIaaIrdaS, 'deser, il bier een tremir
oDpluk pbev.rd met de dochter. van carel
VUl d.. Cour, woon&cbtil op ~
Bondepi. Zii il omtrent U jaar dud; &ti .....
iD bet veld met de achapen, had vullr pmaakt.
eo rukte IIUI brand. In den avond kwam lij
niet. lIIIIr bnia. Dup daarna IJÏnlen cl. ond.,.
om haar te ~, en vonden haar dood, p-
heel Ilitcebnud.

Vop de aporen had zij, om bet vuur dood
te ~ v...cbrikke1ijk rondp1oopen en de.~~P=...:~UIdeecleien VUl hu: at.eacbev.ra. zij • Don·

..t derda( !Jasraftll. .
De saak VUl den blanke w'PllI die&teI "..

niet. voor.op den 30tten VUl de laatste mund w•
hier vendutie oJ> een boerenplaata; d. prijzen
behaald "U'IIJl hOOI voor Yet, j6a achaap haai-
de £2 lOa.

Venterstad. een fiskale
afdeeling.

\'( ~T KLEP;~.~rP;L vool":'.:ien va.n ('en Spiegf'lg-las 18 duim hij 14 duim op
patente wieletjc8. £2 7 ••

Ile h""r li. 0, Viljoen beeft den kololilllleD
... ·r~~..n. LI.. lIondeniag ontmoet olntrent
d,·l.p ..aak. ~mcn ml!L de parlellumv<I"Jeli de
!..·.·r~" l' J' ,...." deu H..ev.r. L.W.K .. 'if H,
~""·k,·,,.tr(Jm. L.W.R .. J. Juul,ert. L.II·.\' .. !ln
A ,;, <lil. Ple'.'M. L. W V. l~ heer F r.
'\-":lIa"J. L. I\' IC, WA,o01(,t te""n ...ooniig ,u...r
h" l ...~".... lie he..; Vlljoen la'dt thHclclLjk
l~lt~_'t"~tls..I"f"Z.~~ waarom \ ...:n...tor~tad w~n.l"(l.t ~ne
t"kal,·, aldeehll~ verklaard t~ "ofdell eli ht~t
m·" 1:IJfe .... a..nl{etovnd dal lid .... I io.taat zal
ZlJ'l 'lt."hLt:i,,~n te rêJlf"t~ren Eeu der JlTl.}ot~t~
gru'¥f!11 . I," tiRe d~! .Wl"M tW.lr ~nn'1L1~nt.
waar',p til ,if: t~K.urlol \ï~H Vl·ut,.I""'t"d g~dre.l·n
wtJnlt., alt"o .. tu '~Cll :rt:Hrtg''''n toe!'olt.AHd IS, dat
z..t\1 \.·crh.o!p.·~l Y'I"\JI'd·,:(1"'&.l1l1~r \·enter ..ta.d l.Vn
"'I{,'!I dl.tnl<t.m..J t."dl. Dt> lll,eren rarl,,-
Ult!IItl&lodt;n hl~hb('11 h{'tll lJ{JK t1ltlk OIldl'r~u!und.
lid IUltwoorJ .. u, dell k'Jlu"mleu ",'<'r.·tllri. WIL'
~""r bemoedigenJ dur hIj u..-prtuigd "'Il" dat
\. "1l\entad wl·1 n ...·ht "0' ..... L'lJrlU.k heeft OJI
''''lW tbk"le IlfdC()lmll!. I le peut •• werd tieu
v..I!C',nden, d"ll: .,,!(cle\'crU b'.i. het lagerhuis
<I .... ,. d('" n.,..r Joub.,rt. LW \ . "n ,"erwpzen
lIl,UH' c!f.,' rt·g~'(.'I'Ulj( {'VOl" d" \'ohle liJ.: ~t~l'ile.

dél.dr l!f·t !+' I~Ht W(I:- \(~',r d'~l(" ZlttlliM

:"Vl'Il.:.\<:'r.oemuc is aanmerkelijk beneden in prijs dan de inferieure in,.
)-:r.1c artikelen en daar wij slechts hout gebruiken dat goed gedroogd ia
I de Kolonie ~ullen Koopers het voordeel hebben van onze waar'borgd ~
le artikelen de hitte van het klimaat zullen staan. I;

DIlISAACS&CO
UITST ALI UCOs.:

LANGKARKT-S'1'RA..A.TVENTERSTAD.
t r'''Jl 'ma"', cIJrr~ljpondent.)

20 Juli IR96.
Met de: IICboolexauien. maakt;" enteFlltad

geen dech; fi,uat. D. Yijf die opgegaan zijn
vOQt" 8Cbod.l-hoog .. r. zijn allen gepalllleerd. Van
de 14 die ;voor elementair .iin O_An ·zU"o
li ~. 'l'-"~'

~ toe"per ..an walier na&l bet dorp la weer
zeer ..wak., Van de drie hydrantz ,die er .jjD,'
geeft er :pog maar één _eer. en ~II: niet al·
tijd. ~ weer bij het oog vani d. fonifrin
water lJ8b4ald moe\ worden. De. mlUlicipaii.
leit it In f!nderbandelinf.met het ,.uorerDem, ant
om een' 'lijatf:rhou .. kullcli(e bier te la&en ko.
men. ,OlD ·te lien of dl! toevoer "Ill _ter uur
het dorp iniet '-81'IDeerd...rd Iran w6rclen. Wat
Dlij ..reemd I!Cbijnt in dia l&IIk is dat an.
koeten VaP rou een gouvemement.tb.mb&e be-
iUld moékn worden, alICf bij pen aaIaria

honderc&an pond. lfiiiriinI ii'oIr.
lI08dJrOOP MD prI'nia* iIIPllear

lVa' _i óf voordW lMeft W
1OO'.PI~iD_t

r l~ln.:~. rA.SD£...~, T ~l'1JE~, l'en ~~~\'ol~ van
"i i "~ ~loor het })ulJhck naa.r ~. )(H\!'tlk.oop
!".I(H~h'o:rk ul.lt: Ot."Cf ~Ol..AX hcreld k.ullat'an.
... n 1(' lt'v.:r'_'ll letJen ~ I~r !lt uI, en een. k.ompleet
/ltd. hon"n t: nondt!rt&nden ....00, •.} ÓIL I)t randen.
!r"!.un wnder pIJn. All.. worJt It"wurborg<i.
Al,..,.. H"ynoo, »..th ..... , !'Ih.:n ...e Il'"hoO"'en, W
AcLierle1stJMt. ~.

- - -----------:.----

GELD OP VERBAND. I LETTERZETrEllS .
. ONMIDD.ELLIJK g~ goedeG-:. op ~ Verband ~ Hollnndsche LetteraettérS. Vaat

ti ~ .. ~ea 0TeNl m I werk. Doe 8&llZoekaan bet Kan-• +='=....... eie .... toor van dit Blad._a_1ft ._.-,..... 400r

'=iiia~
_.- ......

\' t-.l.a:; H \:SHr.t..\AR'" \Kpl,'!, "'·t.'1 dat h\111 'klanten
)..~m flt,~t{ q}J,'u~kn 1-iJlI I'n nlt.:t )lt'n!~n voonu"'u lie

h·:n (la1l, ,.,i. \'':'U li~ t."b.tf' ~~I"I,.m. At" yoorbeclJ.
IV)t!DU:r. .,dj l'CJ'T7 eD l'tl~NoU. ..\.'OrtlaJl).f· ,troii"t~D
lo' '""\DiI"Do Mlch1pIl. Zij te"", ;'.." " """,,lal
n ,tot Ch_her 1&iDa, middel t"8'Cll botJl! lIIlll 01Ue
klantIIID lJ&Il te beYela, daAr het bet 'bate middel il
tlat '" ooit ... kocht liebbft, lDl altijd ..aIdoeutna,eelt... T. koop. bal alle aPOtJIUen ea bandalMft,

J. P.--. ea eo..pjp-_..... .....y.
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