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HET HUIS
VOOR

OP de VerkoopiDg van BateD
van de Purl Buk (iD Liqui.

datie), welke geheuden ial wordeD
op 81 Juli 1896, 'foor het kantoor
'faD de Koloniale Weeekamer en

1&B~~~:Stnat, ~It MaaYéhappij, No. 4 Kerk·
-t-- plem, lullen ook de volgende r.evéDI

, ~ poliaaen, behoorenlle aan onde"er-

Onda1llt1i.a, DA1tAMid,d welde InJOlvente Boedels, verkocht.
uva • v1"" DUIIVUU~· worden:-

Voorde Rond,~ndt8chool te Tweekamp,' .1. F Minnaar, Paarl,
nlbij senekal, di": Winbu,.,. ' in de Star Levens-

APPLICA111ES zullen door den verseke:ingunaat-
onder~teekende ontvangen 8Chappij, op ,den

worden tot ~atel'dag. den 22sten 2bten April, 1887;
J. L bij' . d ...,..eiacmtAlt il ouderdom toen ver·AUgustuae.s., ,"en e ...
be~~ van bekw8&Ulheid. meld ala, 89 jaren ;
zedeli:jk gedrag en .No. ;J3,244 voor ... £600 0 0
eener Protestantsehe Kerk mp. Halfjaarlijbohe Premie
leverd moeten worden. Kennis van {betaald tot 21 Oe-
muziek een vforeiBClite. wber.. 1896,

Salarie £120 per jaar, beuevena Bonus bijpt'oegd ...
de schoolgelden. Alleen Waarde van overgave
personen tullen in A. J. :M:anie, J. IOOn,
men. Billijke reiakosten Paarl, inZuid· Afri
vergoed worden. banIOh. K1Jiua1.

H. GUDATH, oPd26rdOotober,l865
Voors. Schoolcommi.ne. ou. om toen Ter·

meld ala, 25 jarea ;
Senekal. O,V,S'l No~ 2374. voor £500 0 0

16 Juli, 18\#6. Ja&l'liJbohe Premie (be.
taald tot. 1& Au.

lJIiItat of IIIitIItt Ba_ gustus, 1896)....... 11 9 2
VOOB DB Bonus bijgevoegd 3á8 9 5

ArmentChool tit Polchefatroom, Z.A.R. Waarde van' O'fer&ave 303 6 6
J. O. S. de Beer, Kaap-

APPLICATIES met~. stad. in Z. A. )fu-
eohriften ftD bekwumheid. tual, op. lO Novem·

alsmede bewijzen van ",t-' ber 1878; ouder-
~hap van eene Protestaat.che dom toen vermeld
Kerk en van ~ zedelijk ~ ala 24 jaren; No.
sullen Joor den onderget88keDde 5,6&, voor .•• ...£200 0 0
worden ingewacht tot 1 Sept~, Jaarlijluohe PnmUe(be·
eerstkomende. Werkaamheden te taald tot SlOct.,
beginnen I) Oee., eentk. Applicanten 1896)
moeten miD81leD8 in besit lijn van Bonna bijgevoegd
een aete Derde Klu Onderwijsers Waarde van overgave
K. K. of Z.A..B. en moeten in httt P. G. le Houx, Paarl,
eerste geval gen9n zijll een in deKolonialeMu.
aanvulliDpuamen alhier af te tual, op 6 Februari
leaen. 1890, voor ... £2,000 0 0
~ £10 per maa.Ild. Jaar1ijksche Premie be-

u taald tot 5 Feb- •
.IU. L. FIOK, V.D.M. . ruari, 1897) 91 6 8

Potchefstroom, ~ aarde van oVergaTe en
\5 Juli, l896. bijgevoegde Bonus 267 0 10

I. J. DI YlLLIIIS, l. P. Zet••
I. P. P. PDOLD,

GezamentbJm Trusteee.

8 • 7
á4 á 0
71 19 3

4 9 6
78 1 9
61 13 6

'fleeRe.de 0IdnijJereSIeIl
GEVRAAGD_.

Voor d. wijk Onder Wet· en Via/rivier, Paarl, 24 Juli, 1896.
HooPllld, 0.F.8 ..

CERTIFICATEN met bewijs
van lidm ... .scbap eener pro-

tcst&ntache .Kerk en van goed zede-
lijk gedrag moeten worden gezon-
den aan den --ondergeteekende tot
13 Augustus e.k.

Kenni1! van Muziek etine 1'61'-

eiachte .
Salaris £120 per jaar en de

echoolgelden.
Billijke reiskosten worden terug·

betaald.
,UCHEtS

.. JUl ,W. om ti sttll. -.t, .
&oota OF, _OUT.
_ .. UI -. '&eM "1aUa.
....... "''' •• R.

23 BURG5TItAAT, ItAAPSTÁD.

J.:M. THEUNISSEN,
Voorz. Scboolcom.

Bultfontein,O.V.I:).,
20 Juli. 1896.

POBLIEn SCHOOL,OPliGTeR. KENNI8GEVING.
EBN hulponderwijzeree wordt

gevraagd tegen een salaris
£1()(\ per jaar. Werkzaam-
te beginnen op 1 October,

icaties te &~ndenmet kwali·
aan {!tm Ondel'guteekend8

26 September e.k. .
BBNST r;CHRODER,

Hou. &cretaria.

LT' a.
~U.1896.

Afdeelingsraad
a.fdeeling Pike

Verkiezing van een
der rekeningen van
deelingsraad van

HIERM.EDE w~t
.~ geven dat Bene.
vergadering van oerso ,oeIn;
tigd om voor
men, zal gehouden
llofzaaJ, te Piketberg

tiMnPDan'l den· 22tMen A.ugw;tns.
uur, v.m. voor het VAl"kil'l9f:l

één auditeur der
den afdeelingaraad van
in de plaate van den heer
J. Scotland, afgetreden.

Geen electie bad plaats
vergadering gehouden op
en 20 Juni, l.l.

KOC1RE·. & IOUGE,
PNIftIl1N11mI'tl. "- 'dtm Kerkeraad.

:lIATE
.

Kantoor van den civielen f"oIltUmJ!'\";''lT"is
Pl\..-.~ft~r~, 2.\ ,JulI. lS~ti"

Kaapsche Politie Dis,ikt 2. GOOYERMÊHMTssCHE

AL:
neh .
1 V nill .... m..a".tillAli ... Dbei~

~, ~.• hte~~.
!BV'"
1 IMhte

liuk«"OOt YJQl

,V .. Iruin
"DIChter .

1 Vaal'ruie Eu', ~n rechte r-
oor ·"aa voor eD aan liDkeroor
'floll achter. , . ,

I :6wari punTie p..t bl&aw schimmel
peal, IInkel'OOl' halftIJ ... Y&n voor, recht.r.
oorbalfmuD nu ao~_. .

3 Zwllod ruin E_!f, halfmaan UIl, reoh.
tMOOr VU achter fit lIalfmaua aan linker-
oor ...... \'OOt'.! ,,0'

1 ZwaI't Vaan, C+&nut 1 j... oud, oa-
~ .(
Ind. Did,..011 TOOl' of op deo U

A11pIhI allen lO t~ookt wordeD alt
ecbutkraal te ~berijIob.

't,
~

Verplaatsing van het Hoofd-
kwartier naar VrijbiJr8'.

• !
i

HISRM"~DE wordt k~nis {?e-
geven dat bet Hoofdkwsrtier

van de Kaapsehe Politie Dij..trikt 2,
tti?elijk verplaatst z~l wonden van
KImberley naar VrlJbm'g,i en dat
op en na Woensdag, 29 a~zer, alle
mededeelingen bestemd \'POl' den
Commis8aris van geootlmdtl Politie,
gezonden moeten worden o.ar laatst
genoemde stad. ;

JOHN .J. O:R.A!HA.M,
Secretaris 'Tan het Wetad~pa rtemen t.

K&ntoor van den PnkureurG-enerlw, .
Kaapstad, 28 Juli, 1896. !

aanyraag.

WOODH
ItA

NT& CO..,
A·D.

Gouiverne
!

nisgeving.
NDRAAD.

HET GENAS HEN ALL E~ ,
,..".wt,in ontv~n ten kantore

lrIaandag, 10 Augustu8,
IA~'fIOPllnb'van 7,500 rollen Doorn-
Tellld8:rs moeten in dl;' landstaal

onderteekend zijn. Het
l)noPll1dJ_I1~" Het is niet

·lnJN1iEER,-·~egen maandJn géledf'n
.Jfl betuigde ik in een brief ,..an n V1l1l

de lr(J8de uit.werking van Rn fl:UMATl-
ouko in mijn geval.. Ik beu (ii, jaren oud
811 heb 23 jaren lang geleden aMI GHRO~
I8CHE ASTHMA en RHEmt..TJEK el.
aocht verliobtinp: nn "eie bero-. de gem._·
kundigen, en probeerde .llOli r.o .der baat t-
...meien en had in mijn geval al~e geloof u.
meuohelijb bekwaa.mhé~ "·Jrldren. tot dat
ik BHEUKATICURO prObeer. en ineens
sijn miju Neuralgia, Rheumatiek en pijnen
in hoofd en MDgellicht verdwePt'n en bet
Di_uw. ja ver en wijd venpreilt dat "on-
meester VAll BOOT amper beelleU:uwU gezonrl
W'U Y&D die wonderlijke M:edic~n," en dit
wy werkelijk het genJ; .lJt.e!m di. het
probeerde beTeelt bet MD.. I
D_ heer JAOOB T.ur ZUI. nil ~akfonteiJl

(8 U1ll' TU Steijn.,burg), il ~ezen n."
een IChijnbl61' on,..n_liikge~ n.nRhell'
matiek III Jicht. Nooit, lei !rijn moed~·
M:e'fT. V.ur ZIIL a&D mij, W&II er ien erger ge
"al Tloll ol Koorte Ziekte," soo&li zij bet noe-
men. De _te dom RHEUMATJCURO
deed de lijdend,8' jonge man nllI~ig 811\~n el'
meclecrijn werd "oortdn1'PlId . toegediend.
hoewel de buren en TriendIIl seiden dal
dj Diet nrw.chten ~t hij leven eon, fM.

MJ ""----,M.r, en ge!UiKde van de geneea·
krIIcbt 'Y&D de RHEUllATIOURO e"
PILLEN.

De oude 11._ TAIl ~ W'UIl, ftIl BedMl'lbllli"..a-- door _ boUel. .
De .. .L 00.,...., BruId",lei. M!ddelburg. cc.

'fllDIl WeIijt ftI'lichiinl. )lijn IOOq ~ .. lf eD .ijI.
1II))aoaDnc!er, de beer 1. .L 8JuT, ftIl WOlld"l'boOln.
~. __ 0011: ~ -F ik moel nu
aldID-lk blijf uw dlDklare ~. ~. C. 'faD

JONES' RHEUlItA'l'ICURO.
Bt& ~ Zai4.AfribaD'" ~de1 ..oor
lWlt, Bbft,1IIIiiek, Bbeum..tilche! Jicbl., Lende
T..... Keue. .liCIZt" .ÁallplÏCht-pijneq, eu, eD heef\... a~ pftllen ..... erpri dan bo",enpn..........- x.wrkrijpar ,jan all• .ApoQle.
.. W'iDbliIn Mor phe8l Zaida.trib.eD i

P. J ItIES.
Boluatm ... ter.~.at Juli, .1896. -.,.....-

ERie <!....... loteulm hit Schutte up.....
v..uey," 80~ W-, eell kleiaet

roocle oe.· ,.
InelieD,..epe oei.iet gelOIt wordt

ofop1,~atua 1" sal hij in genoemd
IOhut . t.~ toer beetrijdilltl der

! • J. KROGH,
Staataeecretári8, Aid. B.

Gouvernemenukantoor, Pl",.tn,MA...
29 Juli, 1896.

l' & Co.,
MAGAZIJN,

P. G. ~BUBGH Jr.,
~. .8chl1tm_t.-r.

P .... I Valley, ~ weet,
27 Juli, 1896;......"-_

IN hei Schilt aIhi.. beVindt aioIl. bo"en.
.' ftl"OOl'loofiIeD ~j~ 1blMuwboDte

omv.nt .. janu on~ ;lIUIt ltoDlJl duri en
IdeiDe horu, beide;Qo!eD .met .lip bIj tie

lacHen nje~ gelOIt vóór 16 A.ugu.
.. nat .• sal dft4!1~e op den datum uit

80llutkraal "8~ht worden 'II mO~1J
om 10 Ulll'. "

~.A. HOFFMAN,
; • Sobutm_ter.

ll __ burr, 28 Jut;, 1896.
i ~

GLAS- EN

en alle soorten Aarde·, ~ '11'-, Ol!tllijt-, en T. .
"l k . , k
~ W('1' m, 'groote eu •
HRI .~-en ,'l'afellaml'ell, i lo- ,r}nm.:l(ln l'OOY'rll' Voorkamer, Tafelmessen

en (flnto,jo. artikelen en Hl:isholld-P.'noo!li-:rI11H'den.
. V(. 'z!h {',,(le eli F:: ntasi t cederen. ,q:li ;c~~k~ voor T rou 'il" ,of V erjaar-

da,;-~pre.anten een ~peJiaJi JUt,it ,mtv'~Jell eea lading van bun
~pe :ial!:l Port. t

"VICTORIAN' 'VA_TER-)VHITE OIL."
f VUURPRO~,

. N07:zJLE" EN KANNEN.
OLIE IN f.ll~iMARKT.

IN the P.,..Jld h~ ~ ooofined, Binoe a
Jalf 1894t ( -

13 IAI.P i>oakerl. '
, 01. GDJ,~ P.aIlk:e:r. Iwallow tail ODboth-,' halfm~ im nght ear.
I CJrq 0eWiDtJ t)QDbya. uDmarked.
1Lipt e:~illll' DoIlkey, cat on

left ...-'from . : '9

., Gitl Gelding ~keyl, out on left ear
from .belimd.. 1
1Gr,.y ()eJdiUg ;-I)onkey, halfmooD OD

n,ht ear-.iD: hout ~d halfmOOQ 011 left Ml'
from behiad. -i

1 Bláok J&.re "!iJk blu aebimmel be))r,
left eat' hl:'fmoon 11 ~t, right .... haIf~
mOOD WUa4. .,. .
8Bl_ Ge~~ :poolt_,.. hal:flDOOII 011

right .1' from be'"lmd, and· htlfinooll on
left 8&1' iD.mm!.. 1·

1 Blaok Heifer, i aboot 1 year old, uot
markeel. ( .
lf DOt rel8ued iOD or before tbe 16th

Áagu~ they. will tie .old out of the Pound
., Robertáou ). '

1 P. J. KIES,
. ~' P~d_t.er

BoberieaD 24 JlIlf; 1896. .

IN PATENTE

K.OOP

GEBRS. •• tDUl8I'Iy' eB SchrijnlerUn.
VOOR

AAN bloedverwa.nten tn Vl'lend(.n \\'ol'<1T
biermerlp bekend ge'm*kt !le do"d

vR!1 Nnt! d ierhnre k lein doc~ ter H,. ,TI: R
C~TlUR1~' EUHIIETH l,.ww' STH~~AMI·.

geboren Vi""i1'i.,. in deo jelldi.~ell ouo .."I"",
vun 16 jareR .e1l lt m~nden. I lt' d!1t)0,
Kngt'1 kwam QWle Walling hinnen op:'>()
.hmi. 1896. Zij ~erf dell n~midJl\gs 0111

half 2 w·e. na ecu 21i .. lbed vl1u1;, d~f'" IUUI

do kool'iuiekte. H.·t "'88 111~of "iJ een
dllnnersln,g in O!l1.e wonina: 1\(>()J'rlPIJ, wan I
zij was ami een lief kine!. en maakt<- me>
h..t Ban~na&m door l<in~n ,en bpelen "I'
haar harmonium, om baar H ..ihtnn dAar
door te .verheerlijken. Mw wij willen
"til fit';", CIl de sllLande bami k~l1 u....'
ooze tranen want Hij bet!ft· het geda." ..
Zij leefdo in eeue echt \'el·hi~t~ni, '.'11 Il
mnanden, eli laat een zoontjje I,B """ '2
munden uud Zij had ll~ell 8tHffwd.
m&IU slechts een on'l'st.ap OWi~· dell Helll~l
Vijf miunten voor hlH-en dood h..,dRllkt" ,iJ
ous áls !{"O'lt O\lrlel'l' \'oot' de t'p\'ot>oi,,!-, t·"
de If'iding naM' """ Hem.·i.i!'11 lw.trR("
on1! ni.,t ""pr hu"r lijdelI , .. ,IIII!I,,". WHUf
zij i~ lLir! hewl' cl,." IlI'l'e H(jililufl. eli IIi.·
beeft vuur LRIII' gel..nen. eli l",nr -liJd,,"
is niet te vergt'lijk~n bij dut ',Ril Chris.u-
Ns zij de woordeu geuit hlld .. uodri ge·
dacbt .. n zijn niet OJl7.P~da{'hU'll. pn ,ijn.
wegen ziju niet on~.· we~q, ell b",'" 1)('.
geertf\n uitgesproken had, da.t .zij wen>('h!
haar kindje mede te nPOlen. ~tlAd' 7.\) WH,
dt'r hand of voet te trekken !

Uit Oa&ID van de bedroefd~ gt'OOt ouder's

Get W. STiKNKAMP.
. ' H. C. E. ST$ENKAMP.
: ~b. Louw,

Bloemfontein.!
~. O. B~.,"ld,

diet Oal'riJua, .
SOlllit l"

•
~1'KNDI!!R8 worden jleVl'l1.tl.gI'I

t,..-ede I"md Iocoruotiof
voet lang bij;j voet., 11 dnim
met ,koperen pijp('n on koperen
liggeudt' te Ileau fun W est ...

Ue ketel le wOI-d1!1l (fn~rgegev~
hij daar is, en oolaliug moet
schieden.

\' erzt!.g-elde tenders V"'11 bui wn
nm .. Tend",' ,;"",. K..t.·J .. zullen
ko" (rult·lU' ell audi leur g'{·.nt:j~..
lot flilUldA:;r, i Allgugtu~, 1800
dags ten twaalf uur out v IlDf;lJn

W SINe

~11I)tJrwe!--'"1lia~lT~jl1mn:""t~J·.
K"''t.!;!",1_ 2:J JHI r. 1."1"';.

,.atnlijke Lml'lDCier liD bet0

CIlrnometer., Horologe- en

DE verkooping van
dell heel' J. J.

adverteerd voor i A
Malmesburv zal NIET
den. •
J. W. Moorrf>e~.11'.. &. ('0.,---~~_.,--- -_._

17 LANGSTRAAT, K

Ongetwijfeld' de beste voor.
en zeer zuinig in 'L .

OOs..
Patente \rlCTOli.IA P

GASKACHELS.

.J. S. HOQGEN'O ..•• ..-
AANSPREKER, .

BIGRAFENISSEN'
boodki.et.n, Lijkkoetsen

rlenrd in den kortst ID01nlil1fllili.:fj
..,_ den bHlijnten Prija.
hoek Y&D d. Breo-en KQlrt.etna.r.btitlll"~.·

,:11 rll'~,"'n!i"JI ,l:t ..""

Inf"" dal! \"'t:( 'll:t,"P;·!"tt. ton W"~
~'p.'L'~11",·\1111"1-, ri," ol· !:cd ...t.' le::;:

1_, leh l:{j k \\ ;HIL rl.u ,l '''' fpt \'olitl
ht 1-1. t'll ",.) I,'~"! 111~' jp,- 1..~y)t"f{"',·
lilt'-ln,it- \\ ,,~ I.<-t Il~

\"'r)(}f' lIH ..q da.T; 1"j,.n.'T!tllend@
.!'enlt~t!ntp. nlet ko 'rl (' fu"".·fJenJlCiQsj".
t.."t:!tsi id,. (ita\.:'·n en IL:jdP'r \Ia-od
eli het ,,,,·li ... daT ei .. k'!l'k ''',
t~U \~.)t)raj 71.111 h1ll" rll"'lr zijn
Ilebl",,, ~dL..I"'1 1.al Ol'rht later
t>ejlre pen.

Ue OH!rledene llLaToone
groot aantll.l k1ndeft'n. kl"".lril.dm
achterkleinkinderen na..
NameOll de treurendt: ,...e<{uwe

P. D, ROSSOUW;.
Fraserburg. .
27J~n96. . ..
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end werk.
geeplt werd net men niet' O.()lllil~·Hi1~t,ltt
voorbijgaan. De baa~ Olt>t
boden verheugde ZIch d.lt het IW'8IlJ'jlt,&
werk "'0 het jaar achter deo ,ag wal, eo
nu vierde men "wUl~m tt met wát
lekker kost. een extra 800~ en nog ~
wat. Op tie meeste plekken werd de prat
nog verhoogd door het 100000n'Van een _no-
tal schoten los-Imut. In al dezë di~1l
li eeu veraudenng gekomen lDej h_!t
Invoeren van machinerie. UWlngerdOlll"
bestaat op de meeste plaat8eo nog iiumrin
naam Dit parlementslid spreekt ook van
de phy lloxeru en hare verwoelltiugtln. In
de Paarl is men uu f)ruk beZig met het
,ulllplant-tln van Amenkallnacbe stokken,
en heeft men lang tijd genomen om bet
geV1ll\rduidelijk te be..effen ; de pogingen
die nu aangewend worden zijn ernstig eo
"lcclbelo,end.

Daar ontmoet men weder Iemand die
lilt een graanproduceerend ,lilItfIkt komt.
Wal beeft bij van hel platte land te ver·
tellen' De eerill~, zuak WlIlll'Over hiJ
"preekt III de sch mrschheid VUilezels, De
mc('tlte plnatseu ~IJn schoon gekncht en al
.Ie oude ezels trekken nu tt·allIlJ)(,rt naar
Bulawuvo De pene hoer laat steh hier,
de andere daar eeu \\ Igell maken, en elk-
een meent dat hi] lit t hAAte kontrakt heeft
aangegl\l\lI. In het 1.e:;11\van lion winter
was het \\ lt droog. doch lUCn kou toch
g"noflg ploegen en hel graan lil tot
toe fli-achll): en ~eelhelovel1d

In het pllllem('llt hebben ZIJ weder veel
gesproken over (le helMtlng op Ingevoerd
koorn en meel en het verv oer vun graan
over onze tlpoorwe):en, doch. men wa8
verstandlg' genoeg tie Mken te laten zo08111
~e ziJD Heden tot klagen hebben deze
heeren nu met. temeer (laar de re-
geeruig de guano 7AHJ goe.lko0l' kun
"chalftHi

Ell wil heeft tlt'lA' . 00111 tt' vortellen ~
H li ,ertegen woollilgt ~ell ,oed 1810rlkt.
W Cl, het hangt ,IIII!~,If \,In tie hruudlliekte-
"et Op Uit pUllt I" 1Ul'1I ver~eeld. De
'len \ t'1ht'ugt Zich el Over dat ZIJne
~thl.pen ~choon ~Iju eli ,erloat \ un
lal ~llell,ltg lIl~ekl-de hl·"ouZlekte-IulI~,
de 11I1I1..r kla,lgt 0\ er tie onUltvoedxllu·
he,,1 \1\11 de goh,lte "et Gedurende de
If!(eloopt n Jl IIlelllelll~zlttlIIg \\ ,\II mell
wetier met'1 ,1,H1 een!! 0[1 tilt pUilt, uuch
we staan hed.'u nog llet waar wu "alen.
[n het ge1.l('ht yan den \ecuoer-
('n 1D,Ieillaati III het oog \au
tllen die lJlJI,lIlgMtellenlll OilS lant.!
OOS pent t mt>u ('un Hng~tlg(ln tlek
Vraagt Ill"n "at II uuio.· a.llIleltllllg geeft
U,IU II! het ant,~o" ...1 de \Iee:lelljke run-
Llerpeflt nit goya Ir I~ 1,1Jl voel grootet
hetet.>ketlls tl,1lI ,It' hrnntlzwklewel, tlte loch
lIIet 111 lit' Ilinge .ltHtnktUII toe~pa8t
IlOI,lt zooilllg tll g"e<,n"Illel I~ om te Ulp-
pen. Dit kill m,.11 ZHJlI 111 do oogen der
\ee],oeren eli hunne H·ltJn.len

\.1111 al dew herl111Ier n ~en 1.a1 eon
l'In,le kOlllen lA>O Ira tie p:u Iemeutsl<'uen
~Ich \,e,l,.r n' I t het 1.1IIt!\l'I'l!VIOIUheh·
hen Onl,c ~I,I,I )lal we,lel' ha Ir gewone'
kleul aanlll.!lIIt I In de ~trnten zal men

:'I~ lIo hall.I,llliril ell 11ItiIIIe
Ill\h.llg~ I~ 7.. I t<,17. J lon \ liJn I nit de
Ilin lelll,1 Ill'lI ,le !ltnt.! ~ellz! <,cn bezIJek
komt hltmgt'n

:S I el' \ (I (l-JII 11"leIIJk~('h vet hhjf III

,le hooft.!A I I ,I! I 'I J{ql JIlle II" lID de
parlement~leul-'n \\ ~ lt I II Uil· hn <I De
H!rdndertnJ I' lollx,!. e 1 het 1~11hell, die
up ee,n kieiii lbl PJt) w,men uf up eeD
hoerenpll3t~ \ Iet'lncl zIJn ID thm morgen
llIet I>(pw"kl te wor I~n ,looI' 1\('1~el'llnllnp,1
V,1lI e::ln \ rougen w Igell, hul :.:eklop van
een hetlwud. lite II"'p! ..Koffie, me·
neer,' of ue pl,la.plll ku ,;tem \ .IU eell
Hlentl dte IIIet tot om elf uur In bet
hillS wW"'gcble~en. welke hem 111 zijne
t!roomen stoort Illet eell 'maal hoor
<le boeren ~Iapell Ia.lt al~ ZIJ III .Ie stat!
ZIJn I n

\an ,tile .t1ll:gt'1J kOUlt een cmde. zoo
ook, ,IIth,Hu! I \)(Jl het tegenwoollltge, aan
tie politiek .. gel'prekken He,lurende dil
p,uleIDenlRzlttmg WII>I 't politiek \"oor ont-
biJt, politiek 'UOI het IDnl.lagmaal en
politiek \ .~Ir het avundeten. Hqeveel
heeft Ill' ti Iltet ge"l'roken over RHODE!;
ell het komplot? Hoe, elel ~voeleul!
"el tien lIIet gt'lJIt· !\let hoeveel angstige
\ en\ arhtlDg 7d'lg men met Uit naar het l-ap-
POlt ~.m t komplot v,ln het select comlte ?
De pallementsleden zollen nu ,Ieu tiJd
hehiJen al de gehcurteUll!sen llCilaartl te
hel k,lllwen. tie opgedane kenUIs en un-
den-lIldlllg te verspreiden in hunnen per·
!IOOnlt)ken omgang zoowel al8 op pnhheke
vergadermgl:m

'WIJ 'oor OU8 nemen met leedwezen
afz!che\el Het "'aB on8 goed met de
laudsvaders III aaDrakmg te lil)n geko-

PIIETOBIA. ~I J["J I -(]kuIer )-In offiCIeeie
kringen acht Illen, ~ ver aI8 bet gut de
VOnDU!l!eno...er ,Jameeon en CO wtgesproken
voldoende

bet oag ..1uk
doend JD
.tl'OOInmg bij OOI_uit.
kun Den verhoed Wordell
Iwllaéeu .peilen

Do Ugauda 1IpOOrW"lIIJwe{.. met eon. meerd er
b,ld ftIl láO .temmeo dobr bet J.licr.hulA p
p:m"

De aak nn J&me!IOfI kwam hedenmorgen
.ecler YOUr bet bof, en ,Ir Edward ClArke gaf
UI I Jil ~praak to "e~Den dat PI_nl Ulet
lag In Britach ZUid A.fri~ V oon. dat pn
mR0bt w.. wt.pnJ.t III Maf.lnllg, dat er
geen plan ..... om v(jand1B UI handl'leD tegen
een n"ecmden .... 1., en jlat bel aan_k der
heMonneN dr Jam_n reehi\-aardigde Voor
de kroon repliceilrde air R Web!lter dat ....owel
PitMul al, Mafeking onder de 8ntacbe kl'OOfl
.u, el) dal bet belacbQIUk wa. den .Iolptocbt
al. lew vreed__ te bejIc:Ihoowen, daar de ge
tUIlJetiIII toonde dat er lQet voorbedaehton ra'ie
..... phandodd

Rhodes gewUUg Daar EJlg'eland te
paD.
--r-

O/lfMllfI~"" lI'p"bl,,~,..1 JO JtI). 6 II JIl-LmmE:>!, :.!9 JCLI - (iJkuILl") - Eeu brief
wonlt gepublieeerd ...all den heer Hawk_le)
prokurear van de Char1jervd Oom.-nl, waarin
hU segt dat bn deu ~hCltou r-generaal gem
fonneerd heeft dat de b.... Rbodea bereid b te
komen, locben le pl'Óll8CU11esulla! verlangt

NIET KEER cr-ROEPEN.

nu
lOO}1
np de nC'lIerle~lnlZ
lie, IJn kou
tilt wnt dl\
•• HeforUl ('o\l1lte.'

Hu ,Jacob,,,, !lChl~l~t uch niet Jat hll
Hollalltl8ch ,loed ml ZIJlUl ilOOren heeft,
doch he"eei't dat ti lj zlJIl konlDgin ge-
dlend heeft "'101I1~h~t een loyalen onder-
daan p8llt. ell hIJ Jla!\gt uilen Uit ieU! te-
gen zijn Dualn en l'tlputatle te 1.eggen,

In tie South Aj 1uru! Financini &nJ/ d
\ lndt men etne verde<lIging van 811Jaco-
hos gericht RRn den beer ChamlHlrlain.
Wat men oo~ \'110 si.. Jacobus moge den-
ken en zeggtp, de Brlt-8Che regeering aal
zijn plaats piet IIpoecll~ kunnen vullen
met een e,'ea bek waam man voor deo poBt.
.. Ondank i~ '8 werelds loon tt ook in dit
geval.

Is I""" ~I III T rt
Welt bevindt sich een
Augustu. LIl gelOlIt moet

HEr III)<)tIIK\\ARTII'.K
diatnkt I! wordt tIJdelIIk
"truburg 0\ I'!rlJ'lbracbt Zie
VF.IlÓF.11tIlIIZtl'l"EKH

kooplug vall &AMetH der
tie) te wordelI
advertentie

TESIlF.RI' \\ ".IlF.)1 ".
ICbe Oou,,'tntJmcllt anol)(,r... .ta""
name \all oen tweede lootlmotl,.,
Voor bll&<lllderbeden pe a.rI'v,,~t..>n,ti ..

Ol' ZAl EJCII \(" 2-,1 AUf,U
berg ....ne vel]l&denlltJ ftIl
worden geboU\lllD voor het
auditeur Zie Illhertentle

E£lllll VEIlKOOI'IMfIvan
ken .. lop DIn11ftag :l~ AUIlU8,tUS
Hootpelher. omtrent 4
.t&tle ,ebouden 1II'0rden
derheden 5111 ad vertontle

EEl! lI'H)ly' Rt (jy' li
eiland gllItonln en _ •..n.,t", ...nl
we vememéo
Koeberg en tnB,lm,esD,ury
regen zal daar du. zeer

Ot: IIHR J C MOL
oppoeltie vali den bnt"
"'l~oe' b\, de ~te verláj!:lilllrt'n
ala hll DIet 'I' legenlflog
Wil t"lifelen of de "
al hebben met dr Do&rloy
te loopen
Ol' EllS 'F.IU.\D&IIIS0

DEK l SI\ ,.] ..~n Err op tb .tUllfll'tlf'1J1S
mld worden een coantó &allAt<llIelo
de ~u"OfBhe om til n..,....,_,'"
.lOde het aurplUll
ionda, nit IU h.md I
convocatie, Ja! betlteed

DE VI8f 11111\ 1F.1tTAK\'&0
In bet d .. trlkt van Cradock
Jnh. 1896. d. vl.llgende
genomen "Deca "'...........I...i.Joa
dauk UIt te apreken aan wellet1leltlD
P du PI_lA, L W V , ont:lel'lltelloÏllll
verleend aan bet v",~rtb8'ltdJln
bluven vali de t.oo .... n..~"wll;.... bnlndziel"-"., ..t

) "

Twee misleide dokten.
"Hchoeull\llkul', hOIl(1 Il bi] uwe leest,"

zegt het ot1de 8pl'tlekwoord, .lat weder
van toepad$1ng 18 op de twee doktert!
wier namen gedurende de laat&te paar
maanden ptolllllleut, doch In een UiteNt
ongnMttg I~bl voor het publtek waren.
D", JamellÓn en Rvrll beVinden zich
zeker DIet ui een 1.eer benijdenswaardige
Jl<!8ltle ZIJ hebben bun beroep -verwla-
t4e1d voor een meeT willltgevende be·
trekking In ~henst der Gecharterde maat-
8chapplJ, en! IUtlten zij nog O&ngrellltje
cel'gevoel bezltt~n znllen zij het hoofd
nu zeker een welmgje laten hangen. AI-
thaM (ht verwacht meu \'an hen ala fat-
80t>nhJke Itll.

DI. .JameilQn lf! Yet'OOrueelil tot YIJftlen
maanden g,vangelll88traf wnder harden
at ueld. De hoogste Htraf (Inder de wet
IS twe,' )BJ1!n_ In verband met delGe
zaak moet' men DIet verget.en uat dr
.J,lmeaoll Dlét gelltJaft IBvoor de misdaad
dIe hij tegen <le TraDflvaal heeU begaan,
maar wel Toor (\Ie wgen l<:ngeland.. In
de Tran8va,,1 'U~hiJ een roover en kon
hIJ or het !!lpg\ elti ter dood ZIJn veroor-
deel( <loor den kriJgIIraad, doch ID En-
geland Wall hij >Ilechts een onderd,um die
III vre<le!ltljd eolt hevrlt>uden staat met
een gewaptlDde macht heeft aangevallen.
Boven,ltel\ Wll8 lIr Jameson Illechts de
nlt\'1l8l'del WlI een verraderlijk komplot
,loor amiei" hoofden Uitgedacht. Hlj
zal nil weU liJd hebben om kalm na
te denken ~,el het Ilelmurde, en moge
Illj be"hutl'1I ZIJI\ tiende beroep te
henatten en nOOIt ,~edel naar de !rUB'
ten \lIn Ztild -\.frlka terug te komen,
<lan kan ulj hopen het verledeue te
doe u ~ergeten, en het laatste deel van
zIJn leven betel' te eindigen dan het
eerste.

Dr Harii' lil DIet meer lid van OUllpar·
lement Gt,eeren werd beUl verlof van
afwezigheid gewelgllrd Illet :lI tegen 91
"temmen, hbewel tlrle der ImUl8te~ de
JJlone ondertlleu nden en alle vier (de heer
F.mre lf! m'Bechuanaland) er voor stem·
uen \\'at fenkt men no van onze regee-
rllllC' WaaJ:lolll ,\erd t!e lJIak uitgedtelol tot
op den laat8ten Ilag f Meer dan een lid dIé
,"oor het geven yall vllrlof aan den heer
RhooM g<ll:!temd heeft op de motle-
Schremer pvoelde zich wet erg geluk-
ktg hiJ de~ gelegenheid De 8peech van
llIeel dan eéll 8preker maakte den indrnk
dat ue spreier of WllleUllbltnd is of het
rupport noli met heeft gelezen, terwijl
anderen, zOOaIs h.Y. de heel' Weeber man-
moedig zelden "at ze gevoelden.. III
ZUlu-Afrlkl{ nu yoor alttjd hevnJd \'1lJl
dezen dokWi' no, 2 ?

A.rme doltters, ZIj hebben hunne maat-
1!ehaPPlj ~ol gediend en moeten nu
alleen de gevolgen drdgen. la dit edel-
moedig Ya~ tien man we hen gebruikt
heeft " NIt wachten \\ IJ nog op het laug
heloofde onderz.oek der Imperiale regee-
rmg Zal tnen tltt onderr.oek UItstellen
tot dat de g~tDlgen vel-dwenen zIJn? Zal
Illeu daardoOl kleur geven aan de verden-
kIng die op zekere hQOggeplaatste per-
!IOnen III England rust f Wat nu nog ge-
daau moet JVorden 18 m de handen der
I Illpel"iale res-rmg.

i'·~--~ .... --~-
Aanmoedigend voor den taalbond.

Het doet oni! veel g9noegén den volgen-
den bnef vjm profeB80r De \TOi! te publI.
eeeren Grtarne wu het publIek lets Illeer
ID 't bIJzonder Willen weten aangaande de
Jongst gehfluuene taalbond-exameDl!. De
namen der geslaagde kandidaten zIJn wel
gepubliceetd, doch het zal jgoed zijn m-
dien de rápporten der ~xa,"lnatoren ook
gepubltceerd konden worden.

'Bl! bet l laat8t gebouden taalbond examen
hebben omsl:ieeka 500 kandidaten Zich aange
llIeld Docll Dlet alleen wa.t bet getal kandl
daten betrvf't. ook ID andere opnebten 'II'IUI er
merkbare voprultgang t~ bespeuren m verband
met dit eUlien

Verder ofltnng de ondergeteekende deHl'
dagen \ an d,n raad 1'&11 eonnnatoren te Pre
tona bet \ o.,ende otflcteele beliCht "Mfjt be-
trekking tot ide taalbopd certi1ibten lO de Hol
landsche tMJ., wonlt door den raad nstgBlltold,
dat biJ bet opderwlJ&tVlMWIIDen3de k1u, en de
voorloop'ge ~examens voor wetugenten en
cheml8ten (ln de Transvaal), "'1lstelhog \'&II
HollandllChe.>taal en lezen ~erleend kan worden
I.Ip grond van een certifikaat d!,f .. boogere af
deehng ,

Het hoofdbeMtuur on alle \Tlenden VIUI
dt.n taaJllon~ zullen dit met blijdachap ..erne
men

Daar de vt!l801tdeeling binDlln kl.lrt al m0e-
len gescbli!4i:n worden alle takkeD drirÏgend
verzocht, all. veroochuldigde bjjjlragen 100 lIPOe-
dig 1D.000eluk'denth.auner ek I A Hofmeyr of
den onde~kende toe te &enden Suoen
werkIDg 10 dIlzen UI zeer veel waard, OlD bij bet
opkomend ..,I&cht meer belalltJlltelhn,l op te
wekken, eO de banden ... het boofdbe-
.'nur to ltetken

P J G PE VOil
St.ellenbo<lOh, 211Juh, 1800

Z.-A. REPUBLIEK,
VERDtJBBELLING

EEX 8CHOR~L'W

SCHOCWBt RGEX E~ POKKE~

-Q,u"",ot'H eli (J'In<bl,c«rtt 119Jub, J JO " ut

L(I)100"', :UI J I I I ;:-( n$du )-De heer Cbam
berlaln iIQl ID antwoord op een v!'&al m het
laarerbulA dat hll op ad \'Jeti \ an air Fredenck
Carrington niet, IlO plall lW&8 meer troepen naar
Zuid Afrilra te senden

JAKESON
'MACEDONIE

LOSIJf.!'I., 2l'! JUl -( IUldtr )-De JlUlIetiOn
zaak III hedenmorgan JJllnat, en lord Ru_II,
hoofdrecbter, II bQgl.lnften met ",n 0ptJOlO
mmg

De toestand UI Macedom' 18 emstlger ge
worden, daar de be, olkillg de (, nekscbe ben
den ..leuDt De Turken verzamelen troepen IU

Ml\C6donlt en Eplrua

JAKESON GEVONNIST.
, I
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L..,mI N, 28 J li I ~ fV'tvr )-Dr JamellOn
en medeplichtigen zlln IIChnldlg ge,onden Dr
J lllleaon lA tot 1'. mllllnden gevD.llgenUllltraf
zonder barden arbeid veroordeeld 111" John
Willougbby tot tien maanden, ma)OOTWhll,e
tot ,.evell _ ...lon en DIllJoor ()oven tT, kolo
neb Oreyen Wlnte tot vllf maanden elk allen
wnder harden arheid

ltaalt)e ~40 den ZIn die bil de Engel
dalrbllldpCMI to de Tranava&l beerecbt moge
""", ..,""'lU dat de lengenA door de TI"tIII_1a1

o"er een groote umen.werlng
BntllCb 10 ZUld-Afnka gesmeed

geloof gonoog nn
ze tot bet ollderwerp van een UIleidiDil!-
maken

Drew heeft toch emdellJk een 'rentan
gedaan HII bad een voorlezmg o'er

eerato uitlander ' IWlngekondigd, maar
"IIIOU gahonden wordeu kwaw bn met

,hIJ Wall zei de 'OOrzlttr, vau ,Plan
lIa,...n,.i,,,.t omdat men Ziln lezllItJ ,"OOrpoli~lek

bouden en hem du~ bet Ia.nd
Dit wordt altha.ns door de T",,,ntU.l

l",i"lJof',,,"'H1 vertIlId
NulatrooJmCbe JJ"",.,llrr",,,d liet meD,

~()(lreElntdat op een plek die Zwagenhoek beet
onder de purden zal ZlIn UItgebroken en

tweede dat de Zoutpan8bergllChe ka1fen
medewerkelI met den witman om de run

bUIton bun land to bouden

SCHIPBRECK

Tt:RKlJE, URIEKENLAND EN DE MO
OENDBEDEN

LO:!Wf)i,"2lI Jl II -( !Vuf" )-De hoofdrech
ter, lord RUMeIl, i!pnt.k lu zllno op8OmmlDg
hedeo aterk togen de argumenten 'oor de ver
dediging Dr JamMOn eli de anderen z!Jn nll&r
Holloway ge\()crd De vonDlllACn ,au de m.1I
taire pnaomen sullen btlt ...erbel! ..au bun ne
po.ton m&lulton

JAKESON'S VONNIS.

ROBERTSON.I
S
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L()"oE" 29 JCLI - r JUut", ) - Zoowel de
LondeDllChe ala de pro\"lJlcwe bladen keuren
het VOIlDlll goed o ..er J am_'n en de zllnen
geveld

De DwtllCbe kanouneerboot ltl,3 lA op de
hoogte van Kaap Shantmg lO een orkaan
vergaan, wordende lIleohte tIen matrosen gc
rvd

De Porte heeft In een d{'P<'cbe II&D hneklln
land geklaagd over het Lenden 1"an "-apenen en
IIChletgoed naar Creta en bet blDnentreltlccu vau
Gnekache benden In llaoedonlP voor welke
daden do Porte Onelumland \ erantwoordtcllJk
acht De 00_'" thans &lUI Creta toeptaan
.Un de grootate di,! men geven bn De mogend
heden .euden een gesam.IUke nl.lta naar
Atbone, aan de regeenlltJ te kenDen ge ..ende dat
ala Onekenland den noegeren raad der mogend
beden DIet ..olgt. deze den SllItan zullen too
laton UI Creta orde te be ... tollen
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KAAPKOLONIE.
WATER EN DRANK.

ALLERLEJ:. '
Sir Jaoobus de Wet

:-ilr Jacohu!\ tie Wet. de" I\IItlHh \.gent',
te PN'tllll.1 ge<lon'nde de (WlI!!, heeft on-
get\\ïJfeld alle<! III 1I1J\)\elmogen gedaau
nm .Ie helangen der Bntsche re~eenng te
t~'hal tlgeu <\.I~geburen AfrIkaner was
hIJ 111 ;o(aal tll'n pre.~dl·nt en deu UltVoe-
teuden mad te \ e~taau III alle omstandlg-
he.len en zoo,loende .\Ile noodelooze ge-
!I, hillen elle ge\\'lOnll.tk UIt misverstand

tl' vermijden Su ,Here'ule8
H"),II1"ou :telde tot hem Inen hiJ Johan-
ut'"hlll~ III Januari hezocht .. Het verder
\ ergietelI \:ln bloed \\ el d \f.·rhoed door
nwe lD!!pannlngen en U\\ oOI-deel." e'1 ID

.Ie tegenwoordigheid \"all den gouverneur
van Xalal &EmlehiJ ., Sir Jacobus doet
altlJu het rechte °11den rechten tiJd"

~lettegeIl8ta.lDde hIJ N'eJs een olld man
I~ l'n alll'" gedaan tWt'fl .lat III zijn vel·
mn~en \\ I~ OlD lie r~lken te regelen_ en
I~ter geslaagd 11!1 dan eelll~ antler man.
werd hiJ op heleedlgende WIjze aangeval.
len .loor ~n deel 'all rle BI"lt$Che pers,
dat geen oogen heeft VOOI de daden van
eenig Afnkaner, cn dat slechts de dien·
8 en van geboren Engel8chen op prij8
weet te 8tellen. Na de gebeurtenl88en
t.e .Johannesburg voorbij WIlren, ontVIng
1!Ir Jocohus heel koeltjes ~n t.!epêche V.lD
den heer Ctuunherlain heUl zIJn ontAlag
Ills HI·If' lt ageut bleden,le. AI8 Illen een
hond" ti <llann IS het Ultlt llloelhJk een
..tok te \ luden.

Mm der Le8chnlcllflngen tegen hem
ww! <lut hij fie lang gedraald had met de
Vroclamatie van den hoogen COmmhlll&lil
hem op daD 311ten December toegezon-
den. Het feit is echter dat de jongen die
het telegram te Pretoria te bestel,en had,
ntet wetende dat de zaak van 100 POOS
belang wu, zl)1l tijd vel'lpUde door de
vergadering van eeu .. joapn lecturer"
op den weg bl) t. 'WOlleu. Bet telegram
werd Weu uiet afsepven voor 9 dieD
'VOIlel, toen het l"Mde. te laat WM ieil
lDttf opall CIaf er m.u" ~

JORAnUIltJ8G, 28 Jn I - (/l. ...u". ) - Het
wordt unaekondigd dat mell bealoten beeft
de !pen te ""rdubbelen tll88Cben Johao.net-
burr eo ElaoAkfonteUl, tn_'Io01l ElandatODUlID
eD de .. 8pn:up," en naar Jeppeetmrn, teta wat
he& ""oer laDP de 10(1- eo bet rif _ &al
'I'.,.licbten
unt Dt Biddn,..-.n de P1UteelU.. politie,

wordt ... op .!PIl yerma: ,eechont
te -Uil, l1l&I' - _t ID 'I'erbaod mei MIl
laak ""0Il",~~,

!lI J'Ilt-{Per td _r.~If)-I' mark., or ~"
gomha.'\J' ,... \~ "hr J.!("'lrllkl IIh' "'rekl.. nIt IdilI ...
"an i;~}"ltn \\..:I"'\lll 41 \ rkOl.ht t:: 11JO. I li

\alen Jl' vU'lrra;\l1

Volksraden.
PAARL,29 Jeu -(~uUr )-Pzachtige regen

\")01de laatde twee ~eo, ~ van groot nut
UI KlJn 'rOOr de ~ W!Jnboeren en
anderen die er belang bU hebben, Jubelen oo-er
de verwerplDlJ van Inn. drankwoi door Ijen
uItvoereoden raadDS ZUI~AFRIKA.AN

LAND.

I
OUlTIIIR~'i wel.lt!n I"'HI~hUile tl 'an un1.e
We$~lrlltg \C1,laalrtl ('II htl<leu klImt el'U
8;K'CllIat' t,,"hue nm tit' ft /ill' I "I//il 11/'

lIttZi'lr" mt W1WIIIl d" l'arlelIIellt~zllrtlll;;
VilI) 1.'lll ge.lluten 7..a1\\ orden , eIen del
parlementsl .....lt>n IlI'hhen n'ed. ue !ltad
"rlaten, eerwlJllle anderu he:weker~ ook
pdlll1'nde de "eck hUlS\\aart8 zulleu
keer".. Iu de 11(1<1 zal een geheel antie-
.re ~t heer~cheTl l!()(,drn des 1,lUd"
nIlld~ten weder stif-' IUJIl Met 7..00 "eie
parle.entlllt'th'll ntt de hlllllcnialldtffi ID
de 'taft kan m.,.n ~ Illllt het ge\" unI' "t.atls-
leven v('rg.'tUII .'11 lil. h verpuutllt ge~oulel\
111 de groeDe. I, 1U1Uioowvlakt~u V'.Ln lIllII

land"
w.r koml Ill, n IClIlllllcl h>geU lite UIt

MD rtrijnproduCt'erend dlltnkt komt,
Bit ~h U hoe lie hOOren bezig Il)n

wingerden te bewerken-bet mtj-
reedI klaar en de m_teo hehben

,;nna.m1'l)1Il H ge-terd, hoew,,1 dell" ge_
meér en meer altaterft. In vroe-
toen men nog niet 1.00 veel met1U_.,l. werkte, werden de wingerden
~lt-ttll Mr .. rmota

noNDERD\.G
1=

11\')h

(Reuter lekgrommen)

DE RUNDERPEST.

N ATALr
DE "LEAGUE."

SPORT.

VOETBAL.

Pn:TEIUCAIIITZB( lW 29 Jl LI - (R~tr ) -
IIAIt bestuur 'I'alleie Zwd Afrikunache' league
beeft &en 'I'erpderins gebouden Kolonel
Rime de vOOrzitter, sel dat de __ .....tan8 der
u leagoe," de h_ Fuller, had geeehreyeu om
ZIJn genoecen te kennen to geven oYer het be
IJIDnen l'&IJ de bewegUJg m Nauu en de I.Ipmer
Iriog lDUkte dat bet een II\&P nader wu tot
federaue onder de goede oude vlag Een aan
tal heeren werd ungestold om met vel'l!CbilJonde
C8I1tl"Wllllm de koloDle to oonwpondeeren om
takken te "OnDe1L

HET ElfOJ;L8ClfE TEA~

POllTELiZABETH. 28 Juu-(Pcr tele~)o-
Er W1IiI een goo<l AAnlal l~bonwClll om I,el
twoodc "1",1 I' IIMl tnMmli Kn)l"ei&n<len ,le
OoooteUfll.c "rnvlllCle, en weder tooI~1en de l':1I1l\l1
lIChen ,ne lij ,lol kololllolcn ~ "aren TI)'lon.
d(' ceJ'lite helft ~ten ,le beIo'lCkel"!!een ~ g<>&I
maar later kwalnen ZIJ h\...ha&I,leli)k in, en len
.lotte "Oll'lf II "J het meI JH punlen I'Jt Blko
nic

TA.A~BOND-EXA14INA.
G},:SCHIEUEXIS - HOOGERJo~ AFDJo~E

, LIXO
In Tllr~tJ met bovengenoemd eX&DIen

weDlMlhtde ondorlletookllnde te benchton dat
de kandldat.n

D f. Malan,
C H Loot&,
D F Halherbe,
A J. J»erold,
~de klfU lIepuMmi lijn.

L P J BId.nhont,
D F dil T Kalberbe,
J de )[ook,
J A IMpenalr..
A... J DWPeriDk,
dmH Itfi". '

A. J L. Bol'un,.......

De acbouwhurgeu bebben nes "III de
een slappen ti,d gebad rua.'I.f he' op
neel brengen der" Ara)iBcho oacbt\"erteI
door bot Fiemmllll tozolacbap heeft
..tmLndWlng gebracht, en <le oorsto \ ertqonl.lltJ
w<!f\l druk toll met vreugde bUge'l"oon<i, :jJ.lOdat
het bleek hoe Ingenl.lmen mG' dl' poglnlf~ ..&Il
lut geuillChap ",ell \..all ow Joh:u\llCBhufl' te
plellAeren t

Te Fordsburg x "I honderd boden In (.,aran
taUie gcplaa.tMt \Vegens bel onW' kken ... n eeu
poqO\ al De 1xrato!rhton V:l1l het geZOllfJ)1eld.
'-tuftr Illn gc!!:wTlI'" lIenlce,,1 over hun ;t<nelle
Cl' &{dGendc lllaat-<m<>I"n tegen het 1!K-4ce~n
\;LD verdnchte So....U.n

WF.RK.8TAKERS
JOlrA'iNf:8l1ll1{. 2!! J111-(R",",,.) _"f)ngl

veer :.lOO boye hebbea bet "ert geataatt aan
Porge!! RllIlJ(untem "a.:mloor het 110011" .. em
de potiue ID te roepe" ten "rode ord1te-L.,
waren

STERFGEVAL
PIH1"ItIA :lR JlIl-(RfuUt )-Dc ."nlg'

o~erle\ ende 1.UMIA'r ....an pI'CIIldenl ~ rug",
mevr (·1&1<.... dil }'1"8"1' 'an Ull~tenijurg 1-

overleden op 7', Jangen leeftjid ,1.11 laaI 17-
nakolD~hngen ua de l're<luJ"o,' b"" ft er 14 1

Bevolking van Johannesbtirg
--- l

.JOIIANl>iY.>IntRil 2!! JIII- (li"'}" J-Hd
voorloopig' rapport d.., ,olkHtelhng ro(l'1(e
legd WUI h"t ge1;on<lbe,oI.be.tllllr tooIIt dat
binnen oen plaats van drie ru Iiell 102 7:!i1 men
octlcn bIlOOUwonen "I :JJ ~2, "junk"1l H~'"
kaJl'et"II..en i Il'll gemengd , II~ do hl ",'en hi'
hoeren 32 Hl tot het nuulIIol"k" 1)( -1-1<4tOI hel
vrou wel"ke g,,~lll.dli

'_~"!!""'JI!!!!III!"~-

TROEBELEN in RHODESIA
[nrttltl IJ [/''''11 ml" J

(,En;CH1 E~ uu Ol. Af A I , Ippr) ...
FultT DUll; 1';\\"'1 ~{)"II \f" '''-.')-

Jt LI - Het kor!", Ka:lp"che J"n~n ••• IIlOt (Ill
maxim onder bevel '~I k"ffiDlllndanl tt<>o.,rt
11011 en IUltonant kolonel ~rge&nt \ all I1I!t00..1.
knmI' naar dit fon gemllrcll.l.",,,1 nm den IUIn
leg er '3.11 te >oltoolen Kolollel ~.-g ....nt .he
lOet ~(n (}rdonnlLu~.<JffiCiereell \ erkclllIIlIg I""kl
bil &lIn kllln ..t, ontdekte bet spoor VJUl l~n
natu.rcll<,o komIJIlluIl<, dat 'rIJdagnach{ &.and.
plek was Bo·.ngekomen Ue be ....egtnllcn ,Ier
vl)andeu waren lIlet ""..,1 OQrdeel <1... onder
Kchelds geleld, tAN)nonde dat de r~J.elllm zicb
lange h"t boBeb "n.. In een I"nl!'" ",,"ennot-
I16hngelnn haddp.n UltgCl<lrd't InnlH n _Jqo \aroi.
'an het fort Het "poor "ce. MI dat h.1
kommando omgetrokken """ na.~r .Ic )Iell\ el.
mOlO nchulIg'

(".teren Il>und ""., L, l lort 10 belt ~rl Ikell
toe.tand 'oor d, ",rdedlgmg womtr,lc h"t
1II:1Xlln op bet kma ICIlIIO.I 'n hel mllJ"n lIu
plaat8t Bil het h"oth.ll"" \ oor l"lJ ....d" t",,1
8tlet me.n op twee kralen eIJ ",:uktc mén e"mg
grnan IJmt De' llron der rebdl.u 'pn IIOm
tilda ~Icht'_' UI bet fl.lrt 111 alle nci tmgen
behal,"e bet noonlen

Het ..olk VIUI Robertllon. korp. ,. III goed.
guo Idbeld en Bmk 'an IIJI IR ....cemwd 'an
de vele verhelen Hl de gevocht"n " ..n ()nla.n!(1'

M.~ER FORTES E'S MEER BE" g(,h(.E'i

BltA\,n .. 2~ Jill-bm 1>0>1. "'I ..eldra
worden opgencht aan In.C7.l1. Poorl Dehng ...
weg Behah e bet furt door HooortllOn onlaRgl!
Opgeril ht IR de M .. toppo. r.al men h.l~n een
IUl<ler oogInnen hl) lnugu dMr men ~han. de
rebellen door hen t-c \ erDloelen tot o~erwer
pmg WIl hrcllg~n

De krug-omacht • In k ,I lllel -\I,ler.m \I1tHelra
werd \erWlldll Ol' 110 de.er te l mWI \ireenigd
t., .IIn T" 00 detoohllmenteu \lUI toet 7.1.
hnurcn zUn 'all M.acloul4l1e lI&!tr~r e g'
ga.a.n een naar Tuit met ",..n kompagnie mtau
tono te paard

YOORBERF.ID~F.LE]Ii

I} \,"KA~I 2'" Jt II -KolDlnandaot~Rol>erl
81.1n. kl.lrp. IIlI.roheerde gtMterclIl1\ 006 In lJa

fort l .her voltooid en 'lJft 19 KIL1pschq )Onllelll
onder kapteInA Luck en Nub daar gq)~te,. W
beboon met een maxIlu en ~e\eu I.tl~ken om
bet bez~t te booden

(" ..teren toen lUItenIllIt kolonel !-\errea.nt de
af.ta.nden Il&IJIngdoor naar ,Je kOPJeK om hd
fort l!aber te IICbleten boorde men de vITILII
den naar elkander roepen van eie kl.lpjes De
echildwachten W1U'8II met ID .tut hlVl positie
te hl>p&len wegeo" deu aard , an • de ' bosch u t
tlng door de kopJes venocbaft Ma)t,or Ker
I!Chaw'a patroullie 'I.Ind den "!)and nog ,III beElt
van Ch&bezbergen ten ''OJd-008teu ,an ff¥11 .her
onlanRs verkund door IUltenant-kd'lon,1 Bl\Iien
Pl.lwell.

Vandaag vertrok een patroUIlle om;:de bene
den Chabez mllel te verkennen ..ut Fynn.
kamp ton elUde te Le!!hMen over poSI~"" '00'
een aanstaanden aaI,,"&1 op de poKm!! der re
beUen

KommlLDdant Robertson vertrok bt<)enmld
da!r Uit het nmp om de opnemtng ,~n de lUl
bjjbe.d VILlI fort I .ber ttl voltoOien ~n de nl
standen ,oor de zevenpondcl'll~n JIlIUlmaka
nOmlen te merken

()~nRnKBARE GEWERE~ ,
Bt I ,\\ Alt' 21) .rt LI -De lnyatt patronille

rapporteert dat de rebellen \ olop vootzien XII"
'VaD pakezels "n beZIg zlJR graan te .ervoeren
...an 8blLllg&lU naar de sterkte to TbaI.4 Imaruoo
\'&II wUI" Plumer ze tijdelijk >erdreef ~_ ZIJ dIe
neh I.Ivergaven, teu getale van een ,honderd
hadden geweren die toillal I.Inbrulkt+- waren
Dne rebellen gaven IlCh onlangs ~er me,
)U18t zulke wapenen en men geloo1 dat ze
zulIo.. gedaan hebhen 1101 de blanken erkeerde
bencbten te leveren Een rebel, dit{ op bet
punt was lIch met een ~ geweer o.ver W
geTen word door '[In vrienden ~d

HEVRIE'\DE KAFFERR'

BILAWA)" IIAl1I"K\:od12!1 Jlll~Jlsleren
bemerkte een patroUille dat eenige "", nende
kalle ... ZIChm de nchttng der MAto~ begt.
'ell lIen bespeurde det acht der v,jjLnden UIL
de bergeo lrwamCi. om ~:' l~ ontmOften lJ,
patroudie ...er)oeg Jen 'IJand, die IIAIII" de ber
¥en ttlrughep met achterlatlng ...an bun pak
Jet! Een el' an wem IJevond"n M.art~n Hen r
patronen te be, Iltten ell tie andere mleli6!< MeD
denkt dat bmDen kort tegeD Seeombq ge>D<h
ten lAl worden ....urna het plan r.aI zj;t om een
keten "'UI forten te bouwen 10 .ekere ~tnlcten
die \ art' dp rebell ..n ,"en-Ulld zlln

OFFICIEELE KENNISGEvtNGEN
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lridl·· .
. .' SH' ~gg ondel'llWllDt de _mobe.
, bdien ~e" fbrris .ril .tnlfen. breq iDeen
'. lJ)<)ti .. ~ bem Dit bet bUM ~ setteD. fbe beer
'&breiDer-DUr hebben"" geea maCht 108.]
Mea mOet goede redenen geven om de p'WOODiJ
t:áD verlof le geven te breken. "

De luier orpom oadentew>d. de moiie. _
De l(:leIIker nel de moAe ea ..erIdaardefkl

dt'ja '. bet badcleD .. "0IID8IL .'
De ~ Merrimaa yroeg eeD di..we.
De beer D. J. Jlaraia ... iD bet bu doch
. uit tOeD een dmaie ",.,.......s nrd.

~oor:[19].-De beerea Jko"D,D, C. d. Waal,
J, P. d. pr-m, ~ Foller, lI.tarIId, ~n.
Palmerl BobeneOa, 8chermbruck., Sivwrifht,Sman" SoaDeDberx, BI,."", Te "aier, Uplbr-
ion. \v eae. Weil, W'óocl
'Tog.. [:ltl.-J.)e beeren Beard. De Villien, P.

de Wul. &y. Holt.abaUll8n, HatlOo, laDe&,
Kleyn. Krille. Louw. J, S. Marai&, Merrimaa,
J. T. 1101\eDO, 8ebreiaer, Smuta, 'famplia,
Theron, Van Wi;&, Weeber, Wiener. Wolfaardt.

Dr. Harris jadua Diet meer lid \'aD OOI pu-Ie-
ment.

Het hoie yerdaa@da voor de laatate maal dit
jaar om 3·30,·~."!!!,!!,,!!!,,,!!!,!,,!!!,!!,,!!!,!,,!!!,~

!1'-'Voon..
zu1k oen ~ en ullw:ltflU;rig'
ven I...eft diJt, bet ..(),)r, o~m.Ddi]It;··j.. f:
WI!7A!U ook, ~Il vel'1llag te
..I...·hts """iJl:t' 8UII!1I ••rkiugen plAkea op
tell it! he~'V(.nsl~ ...

Het zou ook ..,er I(ocd "eWD ..18.er':stil<llIUIfjt.
,l~ vergad ..ringeD tijd algezond.rd ..
u" l-eden daD bUlIlle oncMnindingeD.-
der kuunen mecledeelen. ,

De heer le RoUX' Ri dat bet _i' WetlllChe-
lijk 1'\'1\8 hetere VetlllOOrten te hebbe... ~ t,••
gmg zoo moeilijk u te belCplMJl, . .

D" Bon. Sec. zei dat de li4IOJ' 'l'hOL Louw
bet in het ParleOlent lOOTer Jlliékrepn beeft
dat de Regeering de boe1'eD .lI1Il!_. hJPen .~
betere vceaoorten ill ... voeren. De l'e",I-'Il'.
"uilen eeriMg bekend ~t WOMeo.

J)e heer B. Loo" seide dat een anw goed
plan om goede meiklOOrten te krij~ " .. dat
vali de boeren, Vrijdag middag of ook' ZaWl'·
~ morgen naar K~tad IP'!n ..... nt ~ di.
dag.,n wOl-den er altijd een heel boel kalveren
VaU ~e melkkoeien verkocht, .~.Ji,Iwnnell
lij die kalveren tegen gerillgeu prIJII,ol>koop8ll.
Hij gaf wen eenige voorbeeld4!J1 om ait op te
halderen. .
Ter verdere inlichting lI4Iide de Voorz. dat.

ze "lveren waren vao goede melk 1toeiell
doch de eigenaren hielden de koeien ODi de
melk en uotvl', eli daarom verkochten zij de
uivers. Verder '11'_ hij er op dat de nuit-
schers reeds besig zijn met de' b1veren op
te koepen en de TIIIUltaten wven 2:"'" bovre-
digend. De Hon. Seo. zeide dat men die
kalveren ook met eeu 800rt voeding_ lltof ge-
lIII&DId lA.eIiftJr, en bij apotheekeo te krijgen,
bo groat maken. .

De beer F. Joobert-D. G,. :Malan stelde
voor om het rapport met cJank ~ te '!Iemen
en dat betselve open b1ijve'~diacuuie op
de volgende ,ergadering. . ..

De Hon. Sec. maakte toen a.t hiJ
niet. het ftoaricieel vi!nlag kOll voolege»
daar dat in bezit van den Secretari», w.. en
de socretanl moest noodwendig afwezig wesen. '
Hij zal bet bij de volgende -.erpdering 1'001'· .

leggen.
De vergadering ging toen 0....1' tot het

kiezeo van een ~nur voor het volgeod jaar.
Op vool'8tel van den heer Gideo. .Iblherbe
werd het oude bestuur eenJlllrig herIrozeJl.
Hierna ging men oi\eell.
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"~:l,:-- "r~-.'lg'd~rdgr&wn va'l de bcs::c l;vfalitelt, Graat-
--orken., JI( .vorken, Schoppen, Pikken en RaD4vatten;
3~l)ikken. .

PI{TUO:U!IU.

Een \"Iln mijn voornaamste drijfveeren, OlD
de melk boerderij 100 8~rk aao le hevelen u.o
dit di~tri"t is omdat deze Vl'e68elijkate plaag
onze wingerden zoo sne] verwoest, dat bet ge.
heel eo al onmogelijk aal ,,_ (wegens de
moeilIjkbeid om A.merikaalische entjea te krij-
gen) om onze wiogerden even snel te vernien-
wen ails ze ..erwoest worden. Sch~nbaar ver-
niélt de plaag gedurende bet eerste Jaar slecht!!
eenige duisende atokken. het volgend jaar
vindt !{ii dat. bijna een vierde van uw wijngaard
Terwoest ll!. het jaar daarop volgend, omtrent
de helft, eo het vierde ~aar vindt gij dat gij
voltrtitelr::t geen wijngaard meer hebt. Ik bere-
ken, dat. van 2_~ millioen wlogerds&ol!;lreo ill de
PlWlr'*'he aCdeehng, reeds ~)millioen vernield
zijn. en dat er in het volgend jaar on~e\'oor 10
millioeu verniet igd sullen wezen, l!:n hoewel w
dit jaar hooge prijzen voor onzen wijn lm!gen,
hll,d~n velen ouder veel minder teverkoopen,
en >om.nlgen hadden volstrelr::t niets. Het
getal dier boeren wordt elk jaar grooter.
Er lIjn niet meer dan honderd duizend
ge<'nt.e 8t-okken die drsgea in.dit distrikt; en
hoewel groote get.llllen dit jaa ... geffit worden,
eal het toch ten minste .) jareo duren. voordat
:r;ij een vollen dra.:ht kunnen leveren. 5cJO,OOO
Amerikaau,;clu: .t-okjes worden door de RAgee-
ring III dit distrikt ven.preid, Ik hereken dat
van I'riva.te bronnen oog 1.000,000 ~hi"t
voor eunug, zullen "erkregen worden. Eo
ve ....mderstel ·dat twee derdeo van dit ~
gl'O<'ien, dan zal dit ons' 1 millioën ge.nte
BIOkj.... geven OOI in de plMt4 te stellen vu
de;),IJ(~),l~IO, Natuurlijk sullen wij bet. volgend
joar meer "tokj,,~ hebhen om op te enten. m_r
dan Dl.)C! het lJIet vergeteo worden, dat de
phylloXt,,,, nog weiier &IIIverspreiden dali nil.
8oromigen mogen ,.eggell dat dit ..eo treurig
tafel't.'tll ", dat lIlIlg ""zen. maar het i. een
"'''N, Ik h",Dg !hL .leetH! voor uwe 8&U'

dac!u. In de Iluop tlur lli:l ,·lkt-toHl za! I\all~pf.,ren.
v'n "uel tl' v ..el UJ' dl' f.{{'"t!t"'nn.c te wxc hten.
'''·,ar f"t.·llI~'" \"lUI ti... Am~nkhn~("tu.· ~tukkell
uw tll.i uu not\·a.Ulo!l, Hit te planten. u.iJoi f' .. n
III O'>(!';l'l't,,'tltllgl', z",.lat !lIj III .ta"r i· 1.1,,11-
zein"" lUer .lokjes te 1",lpeh,

(it:tSTI !>fIlKiO:\..

: I Ic 1:.....~l·I'lng h....ft. ll:tnddenJe "I' ..dn".
,~n ne" L..udbuuw &"..1.K",'dl/.'nu.tlllliJk Will'

~,)UI Ui' ,i,· l>egrovtllllo( g..plll..t~t ,'oor Il"t ,l.~·1
, .. n l.l..,..r .. 11 '" pl'\."'lllKin!l~" Le hel ('eli UI hl'! ",'r-
IlIl'IIW~1I \'lW huo"e wi)Il~BW'd..". op het t "'JUI'
t 1~~ .•n ....1. llez.: \'l·r.,.,uigUlIl i. '"' gl"0{)!e
1IIO<!lb)kht'I<l.er In ~""Iaagd OIll ;;(»' 1la1l,!eel"ll,.Ut .1::, ,·Ik r..u Itrl;g ..o, opgclIomllll ,<ll'~het
I·ui..pt" ... ue\,c beg_lll""i, ell get!,)teel'd iD ""11
.. IJtlp..rkt .. " ~..rt."'\llginjj ot mlWl:aclll.pl',j UH'l
deu lI....m "",: .. I,.. \\ 11Iger..J. V .. nlleuwllIg.
,. I!U""IIUlj(In!(." <k oecr ...t.ri.~<,tu.p " ... rv .. n
de h""r f . .l(ulfn"r ~oed~uu.tlgly" op ..idI
genolll.t!n heef~. dll', !."t i. zei<er d" ouderne·
millg tot 0011 .ucee>! zal lll"k"n. 1>... vereeni·
giog i. bIlzl" h....r eigen moo<.lerplalilage Aan
te leggen ... u het "ordt verwllcht, dat op deze
w.j",,, eeo Jl:root getal geëute 8tokkcu zal en
kuoneo uitgedeeld "onlen onder de leden.

S"HUilE 'HWY IJ. •

Een VIIn de groote moeIlijkheden vao den
bottr "lOa, om oone genoegzame hoevt!<!lheid
tDe!lt te I.rlJgeo tegen Jage prIjzen. en boewd
er t'eUt I(I'O»te verbet"nng i. iu guano Heden
het in u..nde" der Reg~""rIllg gekomen 18.

_ bejd!' :11 kwatitiet en prijs, toch lJ! het gebleken
niet. ~t I(eschiltt te wezen voor "Y" en boom-
pardeo. daar het ~lecht8 voor één jaar werk~,
terwij I de ge"one kraalmeat ..oor 3 of , jaren
werkt.

Deze vCle<!niging "enn ill genomen be"bende
van het groot j;CL,,1 kralen van guedeo
IlChapeumeat, welke dicht 8&n den spoorweg
liaeo. naby V Ictoria VIest, en op lUidere
pIaat....n waar <.Ie'elve opgehoopt werdan voor
omtrent etm hal ve ~'t!ln" tot vele millioeneo
tonnen, en eeJlvoudig ""laten werden OlD te
vergaan. terwijl onae landen groote behoefte
hadden aan m88t, drong voor omtrent IB
m-nden geleden, bij he' Spoorweg Departe-
meu.~ 1Wl!l, en slaagde ook er in, om den prij.
van vervoer verlaatrd te krijgen tot. lei per
ion per mijl. Later !Oen bet bevonden werd
dat het moeilijk wu om tJ'lWl8port naar de
Btetie te laijgen, werd de Begeering "eer ge.
naPerd met. de vriendelijke hlllp van Sir
JUDea l:iivewright, met heG gevola dat. een der
JD,.leo V'erbtllláen werd met een spoor met
Virctoria W... t 8tatie. Deze k1'aal bent zoo·
_. 2b duizend tonnen metlt, en al een langen
tijd nemen om vervoert! te worden. Om de
:Regeering zQO\"er te krijg,,!! om dese lijn te
lepen, hebbeu ~ij.een precedoot ......tgesteld,
en W1Ulneer, WIJ die kraal uiLg1tput hebben,
hopen wij de ~poreo ook naar andere "ralen
te ..te~g.u, eo lIJzoo ..an te houden met meat
te verschaften.

De spoorweg werd eerst voltOoid tegeD bet
midden van laat.ste m&aDd. en hoewel zoo_t
in bet ~r, hebben de Paarl eD 8tellenOOech,
I'Cllpo..'CtlevehJk, Z:l:.l en III tOllaen genomen.
Alkn u,,: lDOtlJjI.er iJez""dingeu \'an den me,,'
gekregen hetJl>t'o, spl'ekeq met veel lof daar-
van. .

Deze il< eene groote aaak voor 008 en zal
grooteliju bel!",u om meer grond te ~erken
eli hct geroeI' weg te uemCll van,_" Wi~
ko lillen luet meer grond bewerken want wÏJ
hebooo niet voldoende mest.... '

Val CHT Jl II .. '10' EeK&1UI lOJl'S a £II
• ECII. Vruchten Kweekel'll Congres ~erd dit
J"'" gehouden op de &_goerinl(fl "ijo pl.v.ts.
Oon8t.IWtta, WBllTOp giJ vertegenwoordigd
wtenlt door de \'ulgeode leden: [),;. 8. J. du
Tpit, en de hEleren I'. Ku1Ine'l'. W. D. du Toit.
Jr'.'. :I~ijn. ~'. H. Hem·f W, D. .Malberhe, J,
IJ. lh.tlef l'lI d... HOIi. '''<)(,I'<·ll1rl-. Zllk('lI "all
belant( CH~e"'l"'lt \'~KH wljulx.Jt'ren ~ll vrnehtt'u
!,weekr-.rlii ''',:rd.'1! hf'''!lr~.Jk''ll. De \'!'T",,11\flt'1l
Ul ~le HIt-"ll\'foChIUlkll WI:Ht'tl Lt"Cr I)j'l'crkt,
~1Larrl,")r lit: \\'Jldtllf'ft'n "'1 \ I"llcl!teu kW('tkt>T'!'
\"(;f:1 I.....·rzu,me lijII Ul!~f I~l' lI~f"f'matll' \ t!r(ureu
}u.,bht·n. IIJdil'11 h(,t l'oln-"!'1;t."tt1l'ntl'" I./J.,l(!.
I"Jff,t J"ldr'I/('" "l'll \ ,,:l(.'dl~ ,'''pp()rt Uf'('fl \'1111'

tl., ,rrl")"htlflU'('II, !,.tl da ..tll'd,)(,!· .1.)1 ho('n. ...l1 pCJI

gl'l~lt" lli,·fl ..r Irt' ,\\""/.",, \'f"rd~·lI. ':H uit zal ()(jk
hl?~t'(.·l1 !Jd ~,Iltd 11I',,"'T' IU'l,u!all' ~~. nHl.kc:n.
\V 4Jt~ t~lr liPM' h.e h.....u hl·t lJlaar tC'"',; \,"eini~
J4.t!nlU~. gellunlt~n VaLn dt! \'t:,rri\'l!tillgen der
y;,nchilleude VPl""'llI!(lllgeli Het ,dlljllt of
daarm lll{'<'"tal ...rt!llel"n g~g,,\'e.rl worden uit
~ndere h.lldbou.... hl"Jtu, Ill.ted.: '"un een
'~~Ild !)eIang te .tell~n III de zaken rondom
hetzelve,

.VESS:ELS & QOMPAGNIE,
. ':26 Langst raat, K.aap~ta.d. .
Eenige Agenten voor de "OSBORNE" Zelfbinders;

iaaimachinea, Garen voor Bind JH' en" oRBIT'; IlacJdM-
""',
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Een welbekendVrlistaatseh
BURGER SPREEKT ZIlN GEVOE-

LEN UIT. DB Onderget.eekende koopt
. verkoopt op Commi:<$itl al
;oort,en van Produkten. •
Alle Orden aan hem

~ullen met &erg en spoed 11It,......" .. ~ ••j_
Norden.

Voor bijzonderheden schrijft aan

TJAART J. 'I. Do WA.L~.
BUllS, Forda~rg,

Joha.nnesburg.

'ftIIrrIaf 14rw ".TjUl'\, ft rtNIbur· ,·Z- ~
-=;;:~:-;-;;;;U""iUir-... J ~THORLEY'S V}'~T ~

VOOR h,\

RUNDV
~d8n, Yarkena,

BKZ.

.MP OE OOfDE HOOP SPAAR~1:t{..VtRE[~1GIH~
GEVESTIGD teaL

K.A.Too:a:-GaO ... TBi.PLBJ:_.
, (VROEGER PROTECTEUR GEBOUW"N) •.

.,. &,100.
;.,,&000.

I),
el.
ve

ot! heer Harry Theron van Boejeskraal.
in het ditJtrikt Itouxville, Vrij8taat, 111een
welbekend en hOOAeachte heer, nlet
illechte aan zijne zijde van On.njeriYier,
maar ook in Aliwal Noord en nabijheid.
Henigen tijd geleden had hij een 1t8nval
van een ouden vijand vaD hem-eciatica
~n was hij niet ZOO gelukkig gvweeet

een geneeemiddel voor zijn kwaal te
zijner kennis gebracht was, dan kOD(le.n
de gevo~D vre8elijk geweeBt zijn •. Ala
vele andere mensehen in Zuid Afrika il
hij van zijn kwaal genezen door dr. Wil·
liams paarsehe pillen, die wonderlijke
medicijn. die nu zulke mirakels over de
geheele wereld werkt_ Dankbaar voor
zijne geuesiug gaf de heer Theron gewil-
lig aan olt;o schrijver, dit! heuronlangll
op zijn pliUtts bezocht, hijzouder-
hooeu «mtreur de zaak; "In Juli
1.1. ba,1 ik etou aaoval \Cm f!da-
tkll. Ik v..eldt! pijn in miln heup,
mijn linkel' J,('en ton in ~jD ru".
Alij ik reed uf Ii.-p. leed ik .erg.'· .• Hebt
Il oIoktel'14 gt'MUlolpleegd, Inlmeer Therou ~..
... JII. Vro~t'r. toeD ik ook zulk I.'o.'n ftlln·
vlll !wd, hez,,><:ht ik vt!le dtlktf'r'II un pro-
" .......d... o)Ok ,eie patente m8\Ucljnell,
nuutr zjj hielpen mij Illechts tijdelijk, en
,leden wij _I' weinig permanent goed."
.. l<:11 boc hebt u VBn d ... WIll\ams pall!'-
lI<.:hepillen gehool'd r" u Eeu vriend vaD
mij iD .-Uiwal NOON ried mij ze te pro·
bee!'en tlU ik ging ze vlln apotb.elcel'll L..n-
non en Co, kOQ})en. Ik bepn u tlat.llJlijk
te gebruiken, en voelde mij In korteR tijfl
gebed ,,,nezen." •• Zijt ti geheel zeker
dat de paanehe pillen u genuen~"" Ja,
gehetll zektlr, en ik kan ze Bal). allen die
alII ik lijden aanbevelen_" VOOI' de
!!CMj ver vertrok drukte de heer Theron
lie hoop uit dat dr. Wilba.ma, p&al'llChe
pillen 8~ig een huilthoudelijk woord
in den {rijlltaat zouden worden, want h.t
zou goed voor hen zijn, zei hij, te weten
d.at er zulk EIenwonderlijk geneesmiddel
I>ellwt. In alle gevallen alii bovenataan·
de. hebben dr. WiUÏJUJl8 paarlICbe pillen,
een mirakuleUl!8 uitweI king. Zij zijn
onfeilbaar in het gel1ezen van rheuma·
tiek, IlCiatiCB, neuralgie, gedeeltelijke ver·
lamming, zennwhoofdpijn, indlgeetie.
Verkrijgbaar bij alle· handelaan, of -
zullen postvrij gezonden wol'den door dr.
WilliamIl medicijnmaatechappij, Kaap-
stad, op onh'aDgBt van 17•• voor een half·
dozijn bottelM of 3a. 3d. Toor een .botteL
Zij brengen den bIOI dér geIOndhei4 op
bleen, tietie wangen en zijD een specifiek
voor VlOtlw8nliekten.-Ádv.
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, llIflL .ILIItDI ,mn
1IIIItJ. or .aclDllJGlfOIDI ....

...
1D1eaIelcleD. WOl'daOJl,""_en uit~iDgen gfJunDAGILUIA

pdUNdi 'J[antóorut'ell eD ook op Zatertlt1f/tffIC1'Itd. r •
Vaa,Zl!IBPENCB lf en boopr; ]ntert'8t 'Voor:het tegenwoorclip..

t~ tepn .. PBaOBNT per jl\lU" op 1IIfl~'U. niet boven cl"
£100 van pri""" perIOnen, en £800 vam ma.:ncbap'pijtlD· 'ftm BULl'
BETOON en LIEFDADIGHItID be~vé op ophooJllng \'8D Interelt

DIBut II Mrid GeI4 l00r te aiel. 0" lersttKlu Sarlteit
• lIJf ,..t per jure

op laat, van het Bestlll\r,
S. V. HOFVEYR. SeoretariJ.

.'·
'LACTIFER,

\' our ut fl'OC*UbIl ftIl ~

Zond. _'IIII.-t

lenl .. A...,teni.

R. WIl SON, ZOOI ~
s~. GEORGEI8TWT.

1tupIt.ed.6 Juli, 1896 •.
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Zuid .A.fri)taaD8éhe
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8 T.~ ~D Top WA!roBTU!L met Tiohel:r-!lw., en ... KaplfA)k aan elke' Zijde.
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PRIJZEN ZEER REDELIJK.'~
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OQ·MB:R.,INCK & O·O~,
8' & " IlmANDST.RlAAT. KAA;P8TAD.

Tijdschriften.Boeken en ;.
,~

';;

I

WAARSCHUWING. :=-~~~=:.:.. ,.,·iI.ktO&eIl ~ __ ... " 'soo wij h~ Pllbltek keti1ais .......
dM1r\i BUr,." DE KAAPSTAo,Nl£T DOOR-IEMANp VERTEOENWOOR-
DIGD WORDEN. - I

.Man. en Jonaena Overj.aen '.en ~egef1!.a88en,
• II " Witte en Flanne~ten l:ientden,
... .. Broeken,.atMt Qualiteiten,
• " " H~mden,. caps en Stevefs,

De ,... .,.......'nOI' 4e ...... ...u.. la 4e

KOl

l\iB :0---:.
V_So~",~J"

K.oninklijke )(&qdi,~llS

UlIOI 8TOI~DOO'1'1WtrsoIW

IJlII

OOS]-,

..-.~

JC

Mo.
K!.A.PST A.D,
00.

Logemarktstraat en Kerkplein,
, '

J. 1.AWLEY &
• I

;) Vut! KLI:BDTun 'foorzien van eell Spie.s._e4rlM18 d~ bij l' duim
· patente wieletje.. 'Iir;sï '7.. : D~
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f..~(if~;lllj.s' .\"."''tfI/l('I'''· D,,.,.,.(()I'.'/ ,!i South .4.f~f:{}·.
t ttlr""cn: DelluL. F.it ....ard. ,II- I'" ..10 Lang.
.tllUlt. Kaa .....tad.

LJ .. z.. iluttigo.: uitga,. .. "all ,I"" bller E,h.-a"I.
l","at 'Ill" iufol'lIlRtit lI"'t },etrt>kki~ to! .Ic
,,1.. u.....lJlati~n tIl t!iti .....b.rif ....11 in ZUid-Afl'ika
I("pu bli"(,,,rtl. t: it 0.14: nppaf blilkt het dat "f

II;' lIi"u'nblad,," eu tljdecbrifteo in Zuid-
Alrika uilgepv,m "ordell:-in de Kolonie ill,
Vrii&taat 6~ Transvaal :lO, ~at&l Ó, .~bodeaia b.
Daarvao wonlen Sb in 't EDg"J.ch Ilitgegeven.
Ti in 't Hollaod.cben la in 't Bolland.cb en t' En·
gelacb. Een klaar bewji" dUBdat de dorpen eR
stedeu Eogell!Cb zijn en dat onze boerenbe· .
volltiog aog veel meer un kranteo hll
doeo. De Kaapstad alleen ,"",ft 22 nienw ..
bladen. '

De gide bevat &IJe informatie omtrent b.t
advert.eeren, en bet book behoort te liiD in
haDden VlIJ) elkeD baudelaar. ~viDlJ1Il1 V&II
de vool'llUlD8ie .t.edeQ en dorpen worden re-
geven. en aan bet eind riDdt men de I"Dcb-
ten VaD een pur hedendupcbe jollJ'lJ&ljnen.

.'
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Natuurlijk ·Gezond~idszont.
O.ISAACS" '

.. -LlBIJJTlUBlIK. l'
B At- RA 0 ~ - ~ 'f BtA ...-~
BOO. - STRAA'!.

KAAPS;TAD I

,

Een Vonkele,nda, Verkoeler1de Drank.
,II' ,,

BEVATal ·~llOedaniabed. Tan "'lsch~U!n ander" Minerale
. W....... / Geeft kncht_,pn den Lever.! Genf'Mt Hoofdp;jll.

Zui~ hetBJrACl. Vertt O}I r'3fUU1'Jijke wijze. i We'llter~L Ut!~i:"J.'7.:...........:,...,.~if_oakBe ....
ILlK!J'd VAN EEN KWART POND, 9d. 8L1KJES ~ANi LElt KWART POND, 9d.

~'" If, :
. fJUABBIOllIID ALUl1l:!\' 000.:

WILKINSON EN SIMIpSON,
Aan hualAbontol'iuD.l. N.lWi CABTLE·ON-TYNE.

SLOT.
Een rcr~lllg viln dezen urd i. noodweodlg

dr-ovg, en ik },eli bev,....,,,d u lAl ven·den. zoo
1131 ik mIj h .... 8tcn om te eindJgen, of wij on.
~~la.I>u LoL hIertoe gerecbtvaardigd hebboJn.
llil ,'oor" t.(l be"h ..""n. Pel'8oonlijk heil ik uiet
geheel ell "I r.encden met den vooruitgang
door ous gemaakt,
\\' lj moeten m~..,r levelI unde ... de leden aien

h' krlJgt'Il, e" hell IDN'r het lIot de~('r Vcr·
e..'TlI,'i'U!( ilallIOVllCU. WU m()I>(C'1l IULeD vcr·
~UU:ll\ Jar lij nitjl znlldll!r dt"k' '''cr~lJil(,u~e-n
kUIl""" kl"".r " ...me" , .lat lij e"'::11 1,,~)(Lz.. kelijk
I!.IJH \~JJ' L.-en l)'l)l'rpn j>~'\"olkll4Z al!" de mest iii
!\ Oor tit.' \\ïjll~aardcu tJat IlHIi-c II ,.ij
",,,, .. d'l·O dat ,Ie~ reN."t:III!l"I~'·U zull ..n
ftun!'eh-U ell gvc.rlt.· \ rllt'hltHl t\fwt"rl"tm. "'ij
<:en I"..eu.l., adl(,f. ""rk","l 1",11.... ,: er ill
;IDOétEn -tell"n, Al.·" lj dal "",r't ,-·e,.k"'!l~ll
htulJcn, ('0 Ill"~ .,..rJel'. kunneIl wij t4l'l'redcD
1\'ue.1;' mt't .. at- "\) '"erlutlgen hebbeo.

Mijne Heeren. het I, Uil "\!()r U om ..mbte.
naren te ltiut'n voor het '"ull(end jur,

Ik beu.
De uwe,!lU.

Ca4L W. IL ltOllLlL

,
",,'

TAlrD&1'I, T ...~DE'!I, TA~K)I. Ten rvolga \'aD
een 'ra&¥ door het publiek naar 1JOed, plkoop
landheel ...erlr. !» de h_ NOI.AlI bereid klJtll;tlan·
leo te I~en tegen se. per &luk eu eeD kómpleet
oItel, ~en ".Il ondertande!! .oor &6 6a. Od. TaodeD·
trekken lOnd<!r pijn. ,AI18 w<ndt pwaarborgttl.
A.dns. Reyuee, Kathe... !1ien_ .. boa.... .0
Add ... ~ KaaP.tAd.

in de 'schut te Pearl
Somerset W f)!!t, een, kleine

; te~ij genoemde' Oe op of vóór
WI. 1196, ~lo8t. .uI ,,·orden. zal

uit genoemde ~chut verkocht wor·
dekking der onkosten.

P. G. l1TBt'RGH. Jil"
8chutmeefJter.

\".:LE !u)lDEI.A.UlS "~Ien "'el .'lal iHUl klaDteD
hun be1te vrien<len ziJD ~n Ull!t genoegen ,~,n lil!
1"!Ddun ,)Ok~aDde becete goederen. ou! ~~beeld
Roemen ...-IjPerry ~"{.'tuDeI'\'n. ..oomame drofiAten
le \·UUlnlren. lil icbigan, Zij ~n: ..Wil_leD
ni.., Cb ..mberwu Dlirld~1 t:epo hoest. tIaII ~
klante ~ te be.o:lo, daar bet bet beate lIliddel il
_1 we .01$ YWlraeht hel*ll, III a1ttjcl ~
1wIft,." t. la1.u. Ipdt±m • "'...............
l' " ot.,a1pz._~~

Ui BLn nr
J v..:;:c 11:

de Kpl. lie
IJientekoers V8r·klM·~n
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CORRESPONDENTIE
t:~rl\CTlF. nll.I.T ZIel! 'II zr v xn l'H W,I"R
on.lllt VOOK DV. Or.VOII.LF.S8 ZIJ~ER (;.

Ry'III'OSDEST£lI·l

VRAGES AAS VAS REy~nC'RG.
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Wa:u'@ beer editeur,-lk lan bet IIChriiven
..an .l"u heer :S. van Rensbarg tegen " Fairplay."
von \~Iell .J'lli, niet ono~em.,rkt laseu voorhil-
gsao. Ik ken" F&il1'lay' niet. ma.v het i. mjj
of hoorde ik Goliath nn oud. t.elkeom.&le uit-
komen. Oo<b volk bonende en seggende;
.. komt. vecbt met mil, en "la ik n onrwiD lult
Iii OD& Jie'lea : doch overwint een uwer man-
nea mi i, sullen wii u moesen dienen 1" Nu
bet ia uiet voor ana om oordeel to vellen of F.
UIl God.. volk behoort of niet: een ding ia
lek8J', daar ill een boneode karnpvecbt~r. die
IIChiint toor laag neer te sien op liln medo-
menacb. .en &OO .. eel boon en vergif over hem
uit te btaken als mogelijk. Hii daagt .. Fair-
play" uit urn zijn I~en te be ....iI"en met na-
men of feiteD. en bii doet Inlb Diet. Beeft bij
.dan de .,oordeD van onseu Heer en M_ter ver-
geten die ""'~; .. Al "at gij wilt dat u de men-
IICben deen sullen. doe gij ben ook alsoo," d.i,
a] wat gij van een ander vordert r.toot ~iiook
doen. Nu. iets te z0~en Yalt 100 moeiliJk niet.
maar wel bet te bewijzen I Tooa dan, "aarde
beer Van Renaburil dat gii bewr IUt dan .. Fair-
play,': eD noem de lI&JJI6D in uw di8trjki, die de
brandaiektewet -.an 189. niet bebben niige-
yoord of onwillig lijn het te doen, en doe gij,
_Is llii vaD " Fairplay .. eillCbt, en wjj sullen D
geloo.en, en knnt gij dat niet doen, dan
kunnetl wii het niet voor waarbeid UD-
nemen en ill bet dWI een leogen wat
Jij geaegd heb 1 Toe no 1 ~eef moet
nu nies w~r draaierii maken en .ijgen-
bladenIn zoeken om ..ooThii te lromeD! Net
die naqten van penonen en plaat.aen vragen wjj
om uW'ge~e te staYeD; en ook'.nlt gii moo.teD
p.-l wesen om met een te aeggen op boe-
&nige wiile zii hei niet bebben nitgevoenl;
want and8l'll Iront gij w~r een leugenacbtige
hlMm op owe medeboeren leggen. Nu. alla dit
ook u .... "igom Daam, voor do waarheid hohneft g:j
o niet te ..cha'DeD. gii mllet bet maal' DOlt1>.).
w[j."n, Dan .pre·,kt gii vali een !~kerPll regel,
vul"e'18 "olken gij gehaDdeld hebt in 1896. Nn
lt,,,;'t !i 1)0_ dien regel noemen, o~ is dit ook
eelf leu";""? Hebt gjj ooit in 1894 of in eenig

Ja:or vó6r 18~6. uw geheel distrikt door
tiid van Z88 weken al nwe sc!1apen tre-

min .•te een of twoo mul, met mlllSCOlen
fB"" ui tzonderingen, waarvan ~ alleen
'iit? Waren er ooit paaen wtgepven

. (<redrukt) oroor ..,boone of
~ndli1ell:e oebapeu r Wu een dienstbode ooit

, verplicb t lij oe IIObapen te diW"D, ala ai;
. waren v66r bij ziio beu ..erliet, en zoo
? Ah d&4I' ooit vroeger zoo een regel

ons dan en bewijs bet; andon iR bet
en pen waarheid ; en die zoo &egt.
eon leugenasr en moet liever in het

blijven me~ zijn leugeWl voor eigen
lijk belsng 1

editeur, ik sou liever niet tegeD zulk
m!\D ieta willen zeggen, dien ik niet
Mi ~olintb te vel"leliiken. maa.r bet
ti 100 erg dat bet de plicbt is van een
.waren v,aderlandslievende de pen op te

Rln~R:lD.\L.

Aa"~tler R .. I"kt",,1' l''ln ,k Z"••l·A ïr.kan» r"
..elligJ met On. 1.·11,,1.

Hl Juli, 1896.

!wliinheer,-Ik .ie in uW oounult VIJ! den
2!\steD Juni een brief nit Caledon lJeteekeDd P.
de V. alij een antwoor~ op den brief van X in
Il" blad van den l:kl"'1 .Iuni, De beer P. de V,
behoort ~e~er ook onder degenen die de brand-
ziektewet ongehoor7..I.!\rn ziin. als bij en alle
tegeIlstanden, de wui een degelijke proef geven
dan zullen &jj allen met X zameD stemmen dat
de wet goed is.. De hoer P. de V. vraagt of de
m_te petiti811 dan niet voor een permiaaieve
wet ja? Wat zal bet ODtI baten ala er een ,PBr-
missieve wet is. J.uist door mike meDllCben,
waal'Y&D X. in ZijDbrief zegt, <lie de. petitie ge-
teekend bebben. zal de '!Flit bier Dooit ingevoerd
worden, want zij zijn ..eien. Maar ale bet lIOn
afhangen van boeren die meer dan 100 acbapen
hebbeu, dan bestaat er geeD vreea, want .eel
meer daq twae darden sullen voor de wet ziin.
Maar ....ij z!jn nu .. eder gemat, want bet etolr-
paartje. (permiuieve wet) van den beer Van
Zijl, i.a bii de tweede lezing verongelukt. Verder
&egt. de beer P. de V. dat de twee leden .an
Rivendal sterk tegeD de "et zijn en of zjj niet
door de in ..loedrijke boeren ge&teund worden.
In BotWOOrd kan ik vriimoedill zeggen dat zij
het vertrouwen, dat tie invloe<lri.jke boeren,' in
bon b:wden, verbeurd hebben.. Als de heer P.
de V. de nieu '1'8bladen getronw leest, zal bij
wel gezien hebben, dat tij verleden jlU\l'. in beel-
deu verb .. n" ';;'1, O'Tl.j~t lij ni~t handelen unar
de gevoelen. van hunne: ·kieliers. Hier is wel
nog esn klein deel van bet distrikt. dat de twee
leden IJnd~r8teullt, umar "ii beteekeaen niet
veel: Dieuwsbladen lezen zij nooit: van de
politieke wereld weten zij nie1.8 dan wat de
twee leden ben vertellen. en dat gevoelen zij' al
mankeert de waarbeid er ook aan. Wij kunnen
de bedoeling onaer twee leden BOmaniet ver-
staan ; toen bet gouvernement de regnlstiet!
voor het kiesen van brandaiekie-inapektenrs
naar den afdeeliugsraad IIOnd.om te aien of de
raad 18 goedkenrde, maakte de beer Van
Wiik eeD ..oerstel dalt de raad de regulaties
goedkeurt. en bil bepaalde ook den tijd van ge-
lijktijdig dippeQ j en na dit ging de beer Van
Wiik rood, bield verlJRderingen. en siede dat
meusehen de wet niet geboonamen en ook
geen brandziekte-inspekteurs moesten kiezen.
Den dag, toen de inapekteDrtI te Ladismitb ge-
nomineetd ziin, drong de beer Van der VrYer
bij de i("kozene ÏD8pektenrs er op aan dat· aiJ de
poet Diet moeten aannemen of bet IJODveme-
ment moet het. lIIIOlaria .erboógen.Zjj koDden bet
werk voor bet geringe aa1ariA van f.7ó niet doen.
en nn aien wii dat de beer VlUl der Vyver 100
groot telewiesteld ill met het departement van
landbouw, oindat daar ZOO een groote BOm nit-
~.wn voot brandzielrte-inlpekteW'l, en 100 ver
la .aroomen bet, is bet sa1aria van de inspek-
telUll nog niet. verhoogd. Hoe heeft men het
DU met. snJke leden.

HA~DEL EN NIJVERHEID.
GOUDUITVOER

\ 'Per m1illboot Tarta'r werden gistA!ren uitjo,eV'lL~,1
33.5,'>1l ona ruw goud. geschat op eeu waarde van
.tIIH,17!1;

NATAL'S SPOORWEO~,N.
PIETE~llUITZBU~, 28 .IULI.-(rer tclegrnaf.)-

Het spoqrw"l:,inkomlln in Juli beloopt £23.11\2
tcgoo ~At~,'88 In J.jJi 18116. De ....ermeerrlerin~
w ... ; £~;7i; ~OOr iq.<teren, £5,9611 .eor pa..IIIlgi"rs. .
Het .poór",ej1.illlr.om~n voor tie .week geëindigd met :
18 Juli was £22,1S~ tegen £7,086 voor d"".elftl,·
"eek ill tfllló. !

. : lS~OLvit~TE nOEDELS.
\ Vl11JWl~LlOJ: ontWAVE.

Fredel'Ïck . Th.;oootlus Van Niekerk. Psa..rdeknwll
lpcatie, pot! Londe~ Adoll'h Werner f'riedr:ch
H"noe, P)tilip.town. .enry Willbun Bu<lkley, S,,,)'I-
lerviUe. i~Iel wij en Peter Thorn..... Town .. ",'1.
ooet r.4ulen. . I •

, V£BlOADEB.1NGt:1I
, 'Re HIe.lD&nll. Sttlphanll' Boaman, Ronclefontein,

voor den ."""idcnt-nlagi8traat. Murrny.hnrg. "I' ;,
en IZ .4.lIflUl!tll~ Re Carl Johannes Lot' de Beer,
voor den ,..,siJent-al.agistTMt, Prins ,\ 1~1'I. on s
ADgu.t~. Rc Rar~veH IL Compa~JY, voor ',Ien
rOO.lellt~i.traat, l Port Elir.abeth. op 26 1\;1-
potu .. ,

Verbliif ik in goede yerwachting,
W. J. VIWOEli.

RHODES BIJ HET VOLK.

Grey1O'WD,2'2 Juli 1896.
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l'ilrn. van der Merwe wil de League

hii denkt zij kllll en ml goed
I

, C. Bekker zegt dat, na de argumen-
te hebben, hij van opinie is dat de

ZOII goed doen. hij zou nu den

door den heer J. N. P. Botha,VVJ'II_"'''I'~'~u den heer Gab. Kotztl : "De~e
Y.J!1KJen~w· Velmome'n hebbende dat een arg.m.
. League in'·~~~~~I~n~)~~i~~~n D~U~('Van~

l:J<).no~eZJ~IQelnom zamen te werken
vel'8terken. zoodat wji
verdedigen tegen den
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doet !Men goed werk; want,
en andere ;Olllstandigheden. ia op
plekken noglnoo1t gedipt. Het volle I"g<ie
grieven voor, het parlement, het ~'OngrI)8.
de stem ..an ihet '!'olk is, stemde ook "oor een
permiHSieve ret ; en nog werd geon gehoor ge.geven. ,

De heer J~I Breedt itegt allen hebbeu reeds
tweemIlal en eer gedipt. en nog hehben biinaállen "oei br' dr.iekte.
De heer O'il'n. Yan der Merwe w,l 011 het

be.luit van p~lemont blij ..en, want de brand.
ziektewet. z hjj. doet goed werk.

De heer Ga . Kotzee hield een lange rede.
Yoering over ej:haa.Pboerderij en brandziekte.

De heer J. :r:."_edt atelde voor, gcsecondeerd
door den heer lJan Naudé: .. Deze vergadering
betreurt het ~ van ons ministerie in zaire
de algemeene brandziektewet, daar het doof il{
voor de dui~er4Ie smeehtemmcn Over het land
om <le algemee~e brandziektewet te wijzigen on
permi«8iof te ~en."
AllfCmoon !\Il Ifenomen.
D~ j,,,,,, t..' 'lu. ''''',<.Ie voor. gClOeCOnueerd

door den hoo'" T. Dry: .. Deze \'Prgadering
dankt den heer )VanZ,jl. L. W. V., voor fie man.
moedige wijze I waarop hij de brandziektewet
bestreedt. en hoppt dat hjJ r olharden zal. daar
hji Ouze hartellilfe ondeM<teuning géni<:t ; en Wij

veroordeeieu he. gedrag van Bondaparlement...
leden, die strlidlg stemmen met het congre •.be8luit.... i
Algemeen aan'enomeu.
Vool'8tel S. N. lP. Botha. gesecondeerd door

den heer Jan M4rais· "Deze vergadering. ge.
zien hebbende cap kennisgeving van een voor.
atel in het parlernrnt, OlD de brandziektewet in
Ae noord.we8telii~e di~trikten op te heffen VOOr
twee jaren, zoo +erzoeken wii onze vertegen.
woordigers om zi1h tegen de Ijrn te "erklaren,
daar wjj e"en zoo, veef grieven tegen de hl'llnd..ziektewet hebben. r

Algemeen aang~ndlnen.

RIf<jDF.RIA OORLOG.

De heer J. Botij. zegt da t onze regeering be.
Iloten heeft .£30,000 te besteden, indien noodig.
om de Chartered rpaatschappjj te helpen in den
oorlog. Hjj is nie~ tegen de uitgave, waar het
geldt Oln lDen8C~leven8 te redden, maar het
moet door de lDaa~appij terug betaald wor.
den. Hii (J. &t~) stelde voor. geaecondeerd
door den heer G. Botha: "Deze vergadering.
gezien hebbende ~ !'eIIolutie, door het parle.
ment gepasseerd, in Iverband met den oorlog in
Rhodesia, om te h~lpell de OPStandelingen te
onderdrukken. 1efleq een koste van '£30,000 uit
de 8chatkist Van Ife galonie. en wii keuren zulke
handelwjjLe ten aterhte af door aldn. met bet
landageld te han<lele~'"
Algemeen IlI1ngenolDen.
Pat,.,ol gelieve ove~ te nemen.)
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-- '.ii:>=/Notulen der speci.l~ vergadering geboud~ te
Balfour. den 2O&ten Jjuni, 1896. TegenwoorUig13leden.

G1!opend met gebed! door den heer P. Pie--tel'8e. ,
" Notulen der vorige Jergadering geleien, goed.
gekeurd en onderteeke~d. _.. "'~;"1."l""

Een bnef werd gele,en van den afd elilings.
raad, dat het ?ple8!ren: "an bonde tu aau de
'f8I'8Chillende Il<>ard& Overgelaten la) worden,
docb indien Ijj het nie. doen, &al de raad hetopleggen. '

De voorzitter en de hEIer P. Pietel'8e wa"cn
van vetllChiUende geV<>tlJlm.over de 1I&&lr:, IDAar
gf!en be81llit werd er over genomen.

Toen wer<! O"er de vqlgende punten IrWpru-
.ken door vPMlehl.'iuene leDen, Da,oIelitlr :_

1. Of dese oak sa) bJWen Itaan" .
:/. Om een bepaalde vo/gadering-plaab te be-

otellen l

Il. Of lidmaal.llclaap 0tlderhevig ~maAICt zal
worden aan t(>ge woordigheld.

4. \Vat de plichten v n de politie.dienuen
zjjn. en hoever zjJ die tot nitvoer bren.
Iren. I

Na een" genei'ale dilOcu....ie werd het besloten,
d_ de punten van groot ~Iang Ijin, en daar de
yergadering zoo k'ein is, leen verdere speciale
'Vergadering allaier te h:>ilden op den IldenJuli.. i

De Rlagtersnek su !>lI<:ripijiewerd ook lIit ge-8teU!. ,

De heer P. van d"r W_"I"'~!~~Ddat hij \'00rnemeIl8 WRII
breng.in.
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