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£CONOMIC
1,abr! ceerende Kte~rftttAi.~.

KAA PSTA O~

PL'BL I U\ EYERKOOPING
VAN KOSTBAAR

VAATWERK_.'~

DE t)llJergeteekende zal publiek
laten verkoopsri .

OP WOENSDAG, 3 FEBRUARI, 1897,
rr IU CRE VJl.

Jn t)t' wouiujr van den heer M. U;
jllK 1I" Dorp,_;traat, Stellenbosch,
" ~: :,b'akn, :l Kuipen, (Kajaten-
I:. ;' I Trap-en Ol,lderbalic kompleet,
\\" lj' 1-0111/' kompleet, Brandewijn _
ker,: ~Ol!lI,jl'l't, en allerhande Kel-
d, 'l' It·c,d~chap.

DR. ,M1L!-S van Som?rset W est, v~r.scheidene aaI1~eken geh.ad'hebbt:'nd~
om een gedeelte' van zIJn l!ilgendom aan t :Strand 10 erven te

verkoopen, heeft ejlldeHjk d~artoe besloten, en de ondoJ'O'eteekendim
geautorizeerd per publieke veiling te verseopen op den Sto~p van het
N ational Hotel . : ~

Op .MA.A.~DAG, S Februari,' aan.t.
E..~ DEN VOL(fENDEN DAG INDIE.."V NOODIG.

De 220 Erve-n h~bbeIli eene grootte van 50 x 106 voet; zijn állen in
ëen Blok, een gelegen aan de rechter zijde van den weg le.idende naar 't
Strand, juist bij den t.egenwoordig en water-toevoer en in de onmiddelijke
nabijheid van Let voorgenomen water schema om 't Strand met water te
voorzien door p~jpen i; bovendien is er nog een altoos loopeuds stroom
water door het eigendom dat aangewend kan worden voor drink water'
en besproeillgs doeleinden, omtrent 3 tot 4 minuten gaans Van de Zee.

De Grond is zeer vruchtbaar en bij uitnemendheid geschikt voor
tuinen en boomgaarden enz.

Do ligging van den grond is zeer gezond en 'zeer geschik-t Voor
permanents woningen.

Deze biedt eene sohoone gelegenheid aan VOO1~ personen begeerig om
€Iigendommen aan het Brighton van Zllid-Afl;ka te bekomen daar el' nu
zeer weiJJige stukken bcschikbare gronden aan 't St1'8.rid zijn, en te
gelijker tijd vetsehaft het eene vellige gcldbelcgging aan SpeculatElUl's.

De verkoopirrg zal beginnen na aankomst ':&11 den morgen trein.

t~. J~nOS~fAN & Zoon, Afslagers.
Stellenbosch, 14 Jan. IBm. ,

C. G MAR.AIS.

I'.U L D. ('LCrER, Afslager.

18rt>9~.: UI RlIeH, lfllizcJlbc.rg.
. W'uu,Jll HMr,-Wees 7.00 ~'OC,1

komen,ill go'Jd:kf'l(\l"'" vorm eli (ill
; Urk-e;till " lu;,cf.t '(lij groote rcrl ,

..tr"VOO!!t 1U1I!..n_bcuJl.oatieke JlI~11
(IMII., (~"l))) WOlI)D algemeell.1!

Slcchrl zjj, die goludelJ hebbeu
1.""noog i:muke"1J voor de toezending.

~w:'l~J~l~~~~~~~~(!l~~~~~:~;!~'~t:~~~~~~~. ,il """i~i'i'-"i",~.. !<.,':L",: ...."':,: ~.".:: •
".-.,;;.D! ..... ',"D..,:;...r-:"_'" Kortste en Goed'k

rJltJU'FJlH. sterk aanvev()le.n. door de n"",vo;;;,uerenvan de Zee
.LJ>UlluaU' laud, Holland en ander~ andere plaatse" in

Dagefijksche pe
arques (Delagobaai) i
n 51'Uur naar Pretori .

TSCAHPPIJ .:

. .K'aapw •.J. 14 k.o, m~r, 1 '1l1l.
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I. l:' II C"c'l.aml'lwjken Boedel van
I\:j:'" ~J 1:\ I-lt::\rlRII\ Ht'DIEYR en
1\ '~i I ULSTER H I ,nl r.r H, geboren
UUv'.

DB. 'RijER 1. BascR, l\luUlCIfIJ<1J·g.
W'':t.'de HCt:r,-Wccs zoo goed

"UriecdllJ,"ZOo spoedig gij dii
. Het ihooft ml) zooveel goed
Bilen op dc IUU, kotu~t, VlW II ..

nM UlOgcn l~ebLeIl ..t, ik.

Hotel, KOV,tCIDllrl>t5trn..,t,
KBilpstA<l, }Ij Nonj.mt,.cr, 1896.

Tariel loor Reizigers Daar 14UUiIJUl.(esollf~ _£'i 17t-~n .£3 f15
." ,,) Pretoria

'"Dagelijksche personendienst van Durban (Natal)
johannesburg, Pretoria en andere plaatson in

Transvaal en Orani_~Vrijstaat.

...,

Kennisgeving aan Kredi-
teuren en Debiteuren.

("'na; get.) C.ElAR. WILSTONE,

" "
t

DE,', HEflll L HIIISCH. Ai ui zen berg.
W:\ame Flecr~-Het 7.a1mij

"Urieediu" wOtdoeu toekomen,
in tlit·laud zoo n~remocu, nQg uiet

,lii,ler~ hob MulJc\'ulcn. Zij "<"!leMen
bcllrPc\i<;,u. lk hoop dat, zij dMrvau t1Cf~rle

(li'll$ get..) V. j: "IV .HSON_

(
-' KEIDTEUHE.\jll dezen Boedel
.' gl'1I"Yt 'u hunne jJ)'('teIl:;ii.\n in

t, ll'lld,'U en DdJitenren hunne
_"J",;dt'll te betalen ua n dell eer teil
, ",j, 1'~d('t,kt'lllJl' Ilillllell zes weken
1 JO IJt.'II.-II.

. . psche Gouvernements Spoorwegen.
I .

WIJNBERG EN S~MON~STADSCHg TjK.--~---

:r.,'

"

A. VOoR SCHOLIN lCB'r UITGI1IREID LEERPLA.N.

a. "Hoofden: Bewijzen van grondige .,kenllÏl' der oftlcieele IUd'hal
en van millst.ens twee der hier "te láiide meeat gebruikelijke Indere nieu tra
talen; bewijzen vari ervarillg als hq_ofdeener -achool;

b. .Asmtenten.: B~wij~n van gro~ge ~enm. van eene der hit'r te
lande meest ~ebrUlkehJke.' bleuwe talen (m bep~lde gevallen ui de gron-
dige kennill eeoer tweede taal tot aanbeveling strekken) ï bewijzén vali
ervárÏDg aTs onderwijter.' . . .

B. VOOR IJCHOLIN JaT GEWOON LBERPLAN.

a. Ho(fJen: Bewijleh van grondige kelinis .der otlioiéele landstaal' ~n
van miostens ééoe andere 'nieuwe taal; van ervaring als ondenrijcer.

.Applic8Dten moeten in het bezit lijn van minstens hAt onderwijzers
certi1icaat 26 Idll88e ~.A.,R ;'.of eeadaarnu~l iD raog gelijkataand cO'rtificaat.;.

., b. Ass-istenten; Be"ijzen van voldoende k~nriis der officie3le laneUraal
en, naar gelang van den rang. van afgelegd ondenrijzef8eX4men 2e of 3-a
klaue Z.A.R •• of een daal'JDede in .rang gelijlrataand e~men.

Van een' assÏ8tent v:an den len rang wordt bovendien voldoen toi
kennis eener 2e nieuwe ta¥l verlangd.

N.B.-Appli..f..:anlón, n~etin het bezit van een onde1"wijzet/"scëriijioaat der
Z. A. n., moeten zich beJ'eitl't:erklaren, zich aan een aanV1i.rli1,~g8~~(1/Inen te
(m.de7'werpen, ingeval of zOOllrá~hu1~het otl.de't'Urijs dOOl' rld-ddel der offici.eele
landstaal mocht worde1'1,op~ed1'agen. ~

Applicilnten wordt a.nbEtfolen, bewijzen ",án be'kwaamhsid of er-
varing in bij!ondere,vakk~ hij hunne applic~tie'o"er te··1eggeo, luUe ....de.
dfze in aanmerking worden' genomen, om looveel mogetijk aan ~e biJ-
zondere wenachen en voors~ellen van plaatselijke schoOl~dell of school-
besturen te voldoen.

. SALARISSEN.

Xoopliede~
0:8,-Strandstraat

krijgen bij
" .

M9izenberg,
A!g~l'Il·t voor Zuid Afrika.

I

eranderde en Ad;ditjone~le Treinen:-30 Januari 1897.
~ -----I-.. ,

AANDE TREINEN. '. WEEK~DAGEN.
v.m.--:De t,egt'l1woordige ..8.15 iV.m. naar NewJands zal H·rtrêkken om

8. v.m., en naar W1Jl'lh0J'$ leopen. .
(I v.m., 'I'egenwool'dige 8.;) zal i'ertl'ekken om ti. 1O.

n.m ZATERDAG .-Een _A"I"l1lij'e Sneltrein zal \'311 Kaapstïtd vertrek-
ken om 12 ..50 n.m alleen op Zaterdags,,,halt houdf'nde enkel te

, WynbeJ'g, .Muizenberg t'nI.~tatie~ aan ~e alldere zijde.
n.m, NIet ZATERDAGs.-Een J.\~!('ll-weSneltrein zal van de Kaapstad

dagelijks (Zaterdags uit:g~7.oDderd1 om 4.;')0 n.m., vertrekken,
halt houdende alleen te Wijnberg, Mlllzenbcrg en Staties ann
de andere zijde. !

n.m.-De 10.5 n.m., zal dog 1~k8 tot 11381' Sirnous tad Iocpen.
KOMENDE TREINEN. . WEI;KSDAGÉN.
v.m-e-De tegenwoordige 7.53 ..m., van Simonsstad zal vertrekken·

om 7-.55 v.m., en niet ~eer halt houden te Claremont en
Rondebosch. .

v.m-Een trein zal van "~ijllberg vertrekken om 8. t5 v.m , halt
houdende bij alle Statie . I· .

n.m. Alleen ZAT.l::RDAGS-Een ~ieu"e trein zal enkel op Zaterdags
van Simonsstad vertrekkeh om 2.32 v.m .

m.-De te~~nwoor(~;ge I>.lO n.hl., van Kalkb~ái des Zaterdags ·.zal
vertrekken om .).0 n.m ... r

Jl.m.-Een Nieuwe Trein zal e*611 dltg', Zaterdags uitgezonder.d, van
Simonsstad vertrekken om: 7.55 n.m. •

n.m.e-Do tegenwoordige 9.22 ni.m., van Simonsstad zal eiken dag
leopen. . i

Voor andere en gevolge1ijke veranderingen zie de. Tijd-tafels en
I

C. ~. ELLIOTT, Direkteur-Generaal.
I

..

----------------------_ ..._*-'_ ...___..._.

lJ.É:< H!;"" I.;HIIISCH, 1I.uizcnIJ<:1".

Het dw' ""ij !(efll"l\lgcn li t.f!ijJclrll\u
H Uri(,'(~linl8tr~heHt.~'

Na sl~'ht~ l'en halve !le.dJ i,'<:bruiln
een ande'rt~ tl!,.!I',!Co re zenden, J

H. M,AXlKUl:I, }l.D.

.1. IJ. HOF:\fEYR,
T. J. HOP':\[ F.YR,
S. J, HOFhlHYR,

EXtTutt'ul'ell Testamentair.
:2~ C:llnjl.<tr:mt,

:_:rj Jnuu.n-i, IB!lï.

,
KQapsfud, !J JrliHlllri, I~!J1.

BENOODIGD

ONDERWIJZERS
Voor de Staat"aoholen, te ~orden opge~J.oht

op de OepI"!oola.D1ee~deGoudY.lel,en In de
Z;uid-Af~i~a.an.ohe Republiek, In ~~.D1eD
van 1lIret No• .1.5,.1.~90. '

WAA.IID!: Il &.EB ~rl BilCH, '

Wo<"" .po'{l>(J!l<1en i!end mij rou ","n'w·t'.,...
lk..bcLi&rrr~ steen in (lo nieren

""",1fl LfJ volkm;Jen i,'ClwzeJl blnnoll "Sjf
werd, I.k .tait u een po8twi88CJ vont net

Uric.'Ci.!jn Shue.ci.Jeill."
cu eeu 1Jcift('J "tUl uw molidju
en ~rllis gemukkefjj"k verlosr

. "

~tlWn.

om
pn le
stil-

1 'E\' Knappe Tuinicr : "{'II Oll-
.~ !!dlflWdl' Duitseht'r zal ,Jl'

\I;"I'k,'llr lu-bbcn : goede beha.nde-
I!n~ gewaa rborgd aJsml'de goede
i" I:,[mg.:-Doe spoedig aanzoek bIj
d"11 "ntlp-\gt teekende.

, JACS.If. SLABBEH.

:1'. W. HOFFMA1iX, ,

~djjk
lO •

bteu,
~j)Ue
I zal

H,,!- ..Lur~, zeer nabij -'Ialmesbury.
..:,j Jxnuar». l~~ï.

l\;I'IT3 deze~ ge8ohie~t oproeping v.an applicmten Voor Ter~hiUende
1. betrek.lungen va~-Hoofd en Aaslstent aan bQvengeooem-Je 8Ohol~o.

. Alge11~.tte11 : '
Bewijzen van afgelegde onderwijzersexamens, zoo mogelijk van

van speciale vakopleiding, v8nlidma4tschap eener Protestantsoh ~ristelij,e
Kerk, van goed zedelïjk gedrag; verklaring van pel'lOOolijkegeloofsoYer-
tuiging, van bereidheid om de kiDderen op te voeden in chl'istelijkel1 eer-
bied voor de overheid en de yetten dee.landa, en van bereidheid. om eieh te
doen naturaliseeren .1, bur~r der Zuid Afr. Republiek •.

Oerti1icaat van gebodJte óf doop en van goed ell gelond lichaamsgestel ;
Eene korte leven.beschrij'ing met' V8nQeldiQg der plaatsen, walt

applicanten Eedert zi,n (o~ haar]. 16e jaar ,.erblijf heeft gehouden.
J3ijwndere Ve-reisc7bten:

Volkstem, 2 Doocmbcr, 1896,
ran zijne ItbeUtDntischc '1./uuloc·
mHLóde ":tiJ den boer HIR8CU'

hifu~
) de .
; \"&11

~4
,dv.
li !8
boe-
tand
Ilget.
-tm
-<fi.i
geil·
~a

}leid
, om.

reid
'rdtr

TWEEDE·K~ASSE

,11111~'t'lI"; PlIhliehe ~choul,
S·vVELLENDAM.

en heb alle j!l!lJ0C5middclen
......~mn,·t.' prubo."Cr()11.hef iJ. dit volkomen

w.:S alle Pljo "'cg en 'wr~ ik In :Itaat
lederen lijttél' Mn RheuJnn.tbielc aan

1 Florence \ïlta, Orunjest1ut.
18 Jnnu~ri, l~fJ7.

Á. M. rrSBEJl.

~ellS
vau
eljjk

\ I'I'LICATIES. vergezeld van
...'-\ gdlligschriften van bevoegd-
k:d IU En!!elsch en Hollandsch,
wlll'n door ('It'n ondergeteekende in
o"t\'allg~t gellomen . worden tot
DI'\I'II;r'II" 2·) februari, aanst. voor
d, I",tl'ekklng \'all hoofdonderwijaor
d"r !{erwemde school. Salaris een
honderd vijftig jJolld (£150) sterling
per J<L:I r, eli vrije woning in de scbool
WLTkt.aaflJheden zoo spoedig moge-
liJK tt' 1)l'g-IIIIIOD. .

IV. E. SLIXGSBY,
Hon. Secretaris.

~-+~~----~--------------+------------------------~
ndbouw

" n

aanstaande VRr JD.AG, 29sten dezer, zal het Stellenbossobe Land,,; .
bouw Genootschap zijn .

RLIJKSCHE· NTOONST.FLL1NQ
\ruchten, Groenten, Bloemen, Confijten, Landbouw Produk.ten

_V"""M Have; enz., hOtlde~ op 't van h.et Theologisch Seminarium
de aangrenzende Eiken Laan.----------~---------
EGANGS-KA.A.RTJE8 wl1en verkrijhaar zijn aau alle Sppor\Veg .
sOi' 't.W est~lijk Stelsel en op eschikte pJaat,sen nabij de ingangAn'
Vertoonings Gronden tegen 2/-; Kinderen 1/-. De Poorten zal

11 uro openen. Doorga -Kaartjes zuIlelI na 12,!30n.m.
, uitgevaardigd. .

OLJ.E MUZlEK KOR PS VA~ DE KING'~ ROYAL RiFLES

!POOM~NAD~,g·CONëERT
>; om 8 ure in den avond ginnende, spelen.

en Koud Ontbijt en Ververs )ngen ~an allerlei aard zullen op
plaatsen op de gronden verkfijbaar zIJll.

SII, lil'ntlam,
lj ,Januari, 18v7.

DE vo;lgende zeer .
zijf uit de h.and te

1..Nobelsfontem
2. Ezel$iontein ,
3. Grobtklipscheur
4. RietklOOll>láten ' "
O. .Adj'9iningQrootklip

Daar ;de,ze pJaatsen aan.
worden. 'fnj&, 10j-. ml'i,J'WI"

twee-derde) (I) van oe AV\.'Jll'<;iUq~

worden be~aald bij at·IAVf!Mlll.D'

den kUOlle, de gronden Kaan
de gronde~, Il.L Three' SUte1'S
kan meri ~. groote be~ig:heid YOl)J'tv..At,t.~n

K3rreeboomen op geze~e gr~on~len
worden om: af de gronden~toe.

Doe a.áinzoekvoor verdoreI ",

mfll'lZ':étft4::!::.'. ~ierkllnte ~8n.
,f ! "

" "
., "

BENOO"DIGD,
E~~.\"E Dame om Je Onderwijzeres

\ an 't Kindev-en Departement
lan dJ Publiéke Scb'ool van Robert-
"Jl' te helpen voor 6 maanden
I}{'ginnende van 1 April, e.k.
Salaris £40 per jaar. Aanzoeken

Oilt ïangen tot 12 Februari ..

A. McGREGOR,
Hon, Secretaris.

!{,..i,ensoD, 26 .Jan. 1 \iï.

als ~één lot verkoeLt
J["()jtln,III" kan, ~-tndien vereischt,

n:"I"'I"l"t.u. krijgen. de balans te
BeJangheboon-

Staties op
U,ll-"~·'t", en ap Iedere statie

, groote hoeveelbe.id
i'Qil~fl palen kunnen 'gekapt

Goedsmanskra.al,
P.K. The Rest,
Diat. Piketberg.

verbonden dan de onder de versohilleDde rabrieken geD~mde ~etrek- . I,..
kingen : r Victoria W~t.15 Jan. 1897.

A. a. Hoofden: £500 per anDum, met Trije woniDg of toelageiD ----- __ ..i---' ..-+__ ~_-_++_+_-+---- __~
plaais daar~an van hoogstens £1§ per maand. ....

~. AssIstenten. le ran.g £350 ~r aODum.
2e 'I 300" J'
3e ,,' 250" "
40." 20Q., li

Il. ". HOvfJen: £360 per. annum, met vrijo woning of toelage in
plaats daarvan van hoogstens £15 per maand .

u. Assistenten: le rang £300 per annum.
~~ ,,' 250" "
30 ". 200,. It

4e ,.: 150 " ,. I.'"

Ver~t're i(J~~rrqaticn te bekotnenbij bet Departemett ?an Ooderwij •.• 1I~".1J(

te rretona en bl) d.en Heer Jhr. Mr G. J. Tb. Beelaerts 'van Blok-Iand
Buitengewoon (Jezant ~n 'Gevolmacbtigd Minister der Z A. k ·
's Gravenbage. .

A pplioalies kunnen Vl drldurend wordt n iogezoodetl bij h, t D{'párte-
ment van .Olldf'rwijs, Pret<;lria, "doch· beooemingen, . zulleD ~.~cll!ede_n,
Daarmate I.D de ontst,ne vaca ~res moet worden VOO1ll6D,.waarl).,)" tdkins
aUe tot op dtn dag der besl;ssing ingekom~''Q applicaties, in 118J1m'órking
genomen zullen worden.:' .:. . '. .

Op de goudvelden ia tot hiedQe naast het H9Uaads;;h. het .
OnderW'iJs.d or het mediU11;l!l8n 'Enge}sch en -QeD .e~e· Dili'11 doo,
.mediuOl vaolDuitJC;)hg evraagd. :, ." . . . ", :, .

! D~·Ni·.~.SVÉLn, " '
S~perin.tci~~t,:VJlIl:~~~ ,

. ".;J'" ,"

SPECIALE tREINEN .

L

EEN .onderwijzer VOOr ('cn Pu-
blieke School op de plaats

Bavianskloof distrikt Piketberg.
.\ pplikant moet in staat 7.ijn te
toanen certifikaat van bekwaam-
heid in Enge}sch en Holland eh.
Li'lmaatsohap van een Protestant-
,t Ill' Kerk, zedelijk gedrag, Salari.s
l' 'I) (negentig pond) pe.r jaar.
:,clJooJ te beginnen na de' vakootie
rall .Januari, 1 9i.
"\pplikant tant een kans om op

,j~ :'c:hoolplaats' 4 kindéren twee
'lr, n onderwijs te geven na. chDO]-
tlJ,1 voor £20 pond p r j~, alzoo
k WIICIl een honderd en tien pond
pH Jaar. Applikanten k~en zioh
l"erY(Jlgell bij den onderge~ende,
sch00kommissie ".,

'j
r
i

I passagiers~wagen zal bij 'goederen-t.rein, wf>lke ~aavstad
v.m. verlaat, g<evoegd Een Spec18le Snel-Trem zal te
een twc-ede Speci.alll te 9.3 . van K,aap t~d vertrekken en. ,te

's Crosgjn~ en aHe tus£chen stilhouDen. E n Spwlale
van Stellenbosch te 4.30 n.m.1 vel'trekken, OlD ti ure n~m. te ..
3aIlkornen en. met den n.m. trein voor SimOIlSstad eu .

{;lI~ISU(lel.l Station~ ::lansluiten. Een Speciaal za} te 11.30 n.m. Viln

""''''"'''u">Q'',n vf'rtrekken in verband w e~m trein van Zoutriviet: te
.m: VOoT Wijnberg ,en . Stations zal vertrekken. Zie
aall de Spoorweg St.~tion .

Kaartjes tegen de ;Efelftvan gewollen En.kelen Prijs zulJen
bezit~rs of koopers van tooJlFteUings-'l'oeg8.Ilgs-Kaartjes

wOlrilen:, uitgev~rdigd.

,_
MJ BENOODIGD Natibnal'e

. ., I .. .
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1'. A DU TOIT,

DB VILLIERS, van de· Firma. ~_.
h6deil ontbonden is, zal zijne .

......r"''''·''''...·.al Vend'tt-.Afslagerr, Generale
wel onder den stijl; en fuJlUl.

te v~jgen tegen billijke.:. ,
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Kaapsche Gouvernements Spoorwegen
"LOCALE TREIN VERANDERINGEN O.? ~ T AA
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DE zoogenaamuA Kaapsche UUl ver!!Itelt,
eene IllIlchtmg die nauwelIjks alUlBpraak
maken kan op den .naam van' uUlversl
lAtH da Il "e ll1 werkehJkhelll mets
anders 18 d III een l"3Iid om de Vel'8Chll
lende ex:amlUa af te oemen en graden UIt
te lel ken IS thans meel promment dan
g' wooohJk voor de aandacht van het
puhlrek en wel omdat er blllnen kort een
meuwe en vergroote I-aad gekozen zal
moeten \\ orden Gedurende de Jongste
sessIe I an oos parlement werd een wet
gemaakt waardOOI het ledenlli van den
na uI vel meen'leI d wel d van 20 tot JO de
helft waarvan gekozen WOldt door de
led ..n \an de unlvenutelt (convoeatlOn) ell
le andere hf'lft WOIctt aangllsteld door de
Ie~eellllg

Deze lerand(I1Dg "-"Id Ingevoegd op
voul"8Lel \ 'u den he~I 'tv P SCHREIl'ER

Jw een 6t.lloud~ bt'llllg~telllll" IU de UDl
) el ~1t4'lt 111\ den lag legt en zIch t h In~

zcer belJlclt Iitu TI el1\\en 1"lI1t! zoo vol
ledig cu hill khaar mogel Jk Il 1I11k€'1l

:\lllt II ligt I lellland IR ht't mogeltlk
dl' IegellIlIJ< I lig, 11llll!;,IHllelt Z lO
~tllllen en le \"lbeljJeu uat ZIJ lall lJanr
dQd kan beantwoordtm On7A' uunel
~lteJt IS geschoeid uj.! de leest vall de
Lundensche uruversltelt, che ook eX1\meU&
afneemt vun studenten uie gee'lt enkele
kl L" f \'Xllie2lng III de Unnel"Rltelt8
IS<hou 1\ on belJbf'n bijge" ouna I.'n Hl
ZOI I .. rre I~ Zl) ook slecht~ f'en raad van
gpl"!'1 Jen dl< ex.amens afnllemt doch (ht
IR srecuts eell klE>1ll gedeeH~ \ an de III
lIchting De lon(teusche uDlversltelt
beeft hal f' elgf'ne gellou 1\ en, hare eigene
professol en hare eigene exam ma, en deze
eXilllllna wurden gesteld III de eerste
plaats voor studenten uie den unI' enlltelts-
cursU!! hebben doorgemtakt De Lon
de nl!\:he u ol verslteJt L8 dnll In de eerste
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nemen en grade')
leden, un andere u
In ZUId i\.fnka komen I u~ttger
zoodanig heeft ZlJ goed \1 el k !{edaan
doet :IllJ nog veel goed" lollk, a I \1 IJ

deze aanmerkingeu gj3eIl87.lll!l met do i!Je
doeling om hale beteekonis VOOI Zdlf1
Afrika te \ el kiemen ot 0111 haai te uun
achten doch het 18 nop(tlg het eigenaar djge
unieke karakter der III I iohting duidelijk
lOOI den geest te I oepen alvorens mein
gaat spreken over veranderingen of ver
beteringeu

Een W ere uuiversiteit kun niet bestaan
~ioals de onze ¥ell heeft hier een
UIIII (I sdI Il zond or professoren zouder
studenten the nergens bestaat, dodh
overal examens afneemt De raad III

samengesteld UIt professoren hoogere
ouderwtjeerarechtens advokaten, elll'~-
een mOOIe verzatnëling waaraan h~t
hooger ouderwijs VUil het land km worden
toevertrouwd 'telen die op lieu eaad
Zitten hebben geenaude re praktische keunis
mn de wel kzaamhedeu v til een UUI verst
tert lau de heriuuei mgen "10 hun eigen
stu Iemenleven Gelukk lg \\OI1Ïl er dan
ook Biet \ eel meel Hill ben geëischt ti ID
eeue kennis van dr vakken die Z J )11
wicht WUi leu te vel tI ge Il 'I UOIdigeu e n
dut ZIJ meel of III Il heken I zu llen zIJn
met de bl hooi ten "Il , m .. talluIJh. Jen ~au
ltd land Op Uit Iaatste punt I tit veel
aan te meI ken eli het schIjnt un~ som,;
dat (hl gtilOel ult h t 19 \\OIUt \etloletll
~an la I d,lt de un Vtllbltelt tot nug toe
l lO III Il S\ II patJllll h"dt \\'1 wekt en zoo
\VeIlige wile '1lenUtll beeft gemaakt
lIet k lt1 llll"bcillen Illet III leis IlllIl kUil
I1tU\\ehlKH vel \. Ithlien dal demmnendlc

dlLZ J dlcJaren methlleZWllretlng~vltll.'S
ue. x lUH !lS lor lien ~lag komt eOlllgu hef
d,!, UOI de Illoed~ I 1I!lIchting zullen !meJoi-
telen ~ Is~ch en I~ het eene ollll1oge
ll)kh IU epn 'I t le 1 S II~ ti

k IHeken und I hedou dIe elk lal Il! I t
ontmoeten dan Ichtel tllzell(le l xall1eB
pup le! en Oude I dl zo umstalltllJheilen
lan e~!l Kaapsche UUfl\el8ltelt te Boreken
tq 0011 SP( len met wlJ.Olllen f

\ 001 zOQver WIJ lutjl lOts bebben dat op
een unnerslk!t..,levCIl gelrJkt IS het z&kOl
ue ollll( 1\ IIIUmg uie ope'edaan WOldt III de
\cr"cblllende colleges IU het celle wel
mecl dan In het andere en het zal lUIt;
Hchten nog I~de toekoinRt zoovel kornen
uaL d~ \ cl'sehdlcmle colleges III u lil \ el"SJ
(,cllen i$ultell lennuel ..n-althans ~t'n
nni vel"Sltelt lO hct 'I esteu cen III het

den V IIJ8taat ccn te PI lj

Piketbergsche spoorweg
Men IS aan t roeren om de ~flllne..pur) Iin

\ erlengd te krlJgen door bet Plketblllgt;!Cbn dIS
Itnkt naar de kust en mogellk l~t.eli ~ld"r
lDe regeerlIlg heeft te ver.taan geg"l en Ida t deze
, erlenglDg aan de orde &al kom"" zbodra er
!weder van spoorweg UltbrCldUlg sprake fs Maar

tOOal. het altlJd met deze dingen gaat, l:pLaat.se
Jke belangen mBuellooeren h"t oorde< 1 der
etrokkeu part len en terwql de e~u~ "1eent dat

tic 1 II hIer moet gebo lwd " )rduu Is eel ar der
er e,cn vast overtutgd "n dat ze d ~r moet
g\ln Op de vergadclIng te Plhtborg Q,Jtr deze
k" e.tJe gehouden op den 1[,den dezo/ "aren
oe afgo' aardIgden het eens d t eell '1: I ngJllg
",en8(;hell)k IS doch de r chtlllg ~er til' "erd
tHel nader bepaald dan dat Moort:CE'shurg
?arltllg Plkeli>erg " LI) ,0)IJoe)lg n.. ,gelijk
~ebandeld wllen "orden III du tloslli<sr 0
Iln de belangrijke vraaJ """r do Jun f"hou"d
~al worden' ,,,l'en drie p lOte I III dIl geval
~adelilk III hel oog (I) boe ka.n heU d strIk I

TP de beste manIer geopend "ordep Eu
flerb!) moel naluurllJk In ua ImC!ku,>g ge omen
wordelI de lengte hggJug helhnll uou"!!kosten
enz (2) br.1 belelkcn 'an d" K)!arls""dsche
inarkt (3) eel OIhe~ n",r le lrnncllllndcn
Deze dne punten moeton IlUlI kcu~tg ~o erwe-
~en wordelI al vorens meu I t 6~n h':1lu t kan
geraken De regeenug beeft recds l~t n op
IDeten d" bJn van Mlllme.hury voorbil JH )!Dng
~erg tUSBchen Piketberg "n Porterv~e r door
ru.::u de kust met eeu l.akbJn 'an RoRingberg
r:~r PIketberg statae Oppervlaking b~chouwd
$chunt deze I"n veel III haar voorde ...1 t~ hebben
fIet l.akllJntJe n<UirPIketberg weg gtjltle z tl over
Klemoorgn\ler moeten gaan eell brug Jd e eeu
~1001sommetje 1::.1 ko. ten doeb PU!)t qrlu hIer
toven uangeehpt komt hier deyellJk u aan
Iflcrkmg Sommtgen Qenken mlssch,,,n aan een
~Jn nader IIl1JIDa-lmJ en Hopefield naar Piket-
berg De vr lag IS of er ti et moellVlthlld be
staat de Il)n 0\ er dell lIek 'an het ZaQil, eld t~
~rengen Om deze I raag en vele ao?oren te
~unnen beantwoorden moet mon goed m~t het
<J,18tnkt bekend zun eli !tet rapport def verga
<J,enng werpt op dIt pUilt geon hcht Men ver
l/eze de dne hoofdpunt ...n toch DIet Uit !>et oog

I
De kaffer opstanden

De onlusten onder de kaffers ZIJT! bijna
toorbij BechuanaJand 18 Btll, de rap

trten mt Gflkwalaml Oost warel!- ovel
eVlln Pondoland IS I"Ustlg, 1611 de
a~utoes schiJllen handelbaat DI op

~talld III Bechllanaland heeft ~Iq_b nwt
<lver een groote area u Itge..,tl ekt le bet
SChIjnt dat het VIlUI 'ooor het teglllw Jl
~Ige althans lf! mtgebluscht. I

STADSNIEUWS I

~f lal IS II" tlJU "bal VOOI gekollle;t1
znllen WIJ tie zoogenaarnde Kaapsche IllU

I er~1 tel t met ti h~1 e ~"hl e :J:1311 cn fek.Hl
kOIUlugcn wm kop ln~1 lUll ); een be
plaid nIl t, ondel ue ulllstau(lIohedoll
kunnen \I IJ niel, meer, el 'lChten dan ete
uestaande Ul1l Vll"8ltelt Z lO II Ullcba Ir ZOO
uIenstig mogeltJk te III Ikell Ons Id t!\allI
llloet Ilatllul liJk veel hoogeI ZIJn dódh
ht t berClkell v 1Tl het alcaal moet
gewIJ!! \OUlheleld w<1i1t1en

De le lell del 11l1lveltHtelt h"hlpen
ondel II:' lelulllj;( \ ll~ den heer SCH R;EI

~ E IL een COffiIll18::!le aangesteld die een
lijst v III 1) nUlllen beeft opgesteld die ZIJ

hoopte dat d )or le COIHocitie aallgeno
men WU IIOl I," z(jln l';ll eene V"I kie
Zlll.;" ZOOd;Utig~;-!t.,J;lIS le(-,;_IRgepullh
ceel d en UOOI een ~dellng, an coIJ.
voc Ltle a Ingello doch hot bleok
sJloedlg (laf le uost ) ke 1.1I 0\ II1Cle on
tOVIellen was met slechts tw~e loden OIt
UO 'IJftlen ZIJ wd i) uf mlURtens .t
leden hebben ell tenzll ZIJ dit kan ver
kiligen wd ZIJ meI
hale kr4!hten Imtell
verkwzlllg
ls deze elsch \ an dell>oostelIjke pl"Qvm

ce te recl!tvaallltgq.n Indien men
slechts op de plaalsehJh belangen let
dao zou ttleu m1H8Ch~1J kuunen toegeven
dat ZIJ IUE>t lecht aaospraak kan ma~~m
op JUcel dap 2 vel teg~nwoordlger8 doqh
!Dellen metlIet op fie- 1Jrnktlsche zIJde, op
het welk li ttJiOOI den raad gedaan mtet
worden dail lijdt het geen tWijfel dat (j.e

aanbevehng van de COlUrniSSIe <tile cpu
81deratlt verdIent Het werk vau de

versltelt wordt te Kaapstad gedaan
de vergadel1ugen van den raad worden
hier gehouden en da.1f de meeste geleerde
heeren toch III de nabijheid vau de
hoofdstad wonen en het klUtoor
ufilversltelt III de hoofdstad IS kan
wel llIet anders
IlJke provlDcle kunlll'n onmogelijk deze
vel g"idellDgen gerege~d biJ wonen, ell hct
gevolg zal ZIJn, daL de vakken die huune
afgevaal digden te vertegenwoordigen Zlll
len heb ben er onder zullen lijden Het
pu ut waarop gelet behoort te worden UI
't samenstellen van een UllIVel'i'lte
moet t-och ZIJll het praktische nut ervan
te meer JU dit geval Waar elkeen de Qllr
volmaaktheId del IIIl Iversltelt erkept
Onder de ttlgonwoordlge omstandigh~en
een slecht Bamengestélden raad te heb
beQ lf! om het kwaad DOg greoter t~
maken Het lil te hO]len dat de ooste-
hJke geleelden t.ot andere IUZIChtell ge
blacht zullen worden daal de goede be
doeltng I an vele·, rlenden der hoogere
oplelulng LUZUlU Afllkl gedwal'8boomd
zal worden

I ME r DE T,u<~ar die pag van li; ICUW'Ifu k ge
IITrlveerd IS zlln er GOmUIlen \ oor dell 1tads
Ijaad aangekomen I
I HET Ell DillOM "3n den hoor P F iJ. udeu
I~rg In de KLoofstraat 18 aan roe] Tubt voor
.p 6W verkocht ell het hUIs wat I~r af
'{Toeger den heer a Slebfltz t.oebehtl ende
i~ voor £ I 600 van de hand gezet
l ZEL}'MOORD-Een zekere RIchard C mpbeU
!bnsmld VlUl beroep en woonachtIg te Wood
sltock heeft ZIch Il Zaterua.ga, ond Qmt le-veu

fbT"8Ch'-door een dos ... zoutzuur een p paraat
at hU voor soldeenng gebruIkt In tef nemen
e overledene IAAteen vrouwen kIDder na
DE GOJAIlIGt: REGE~ RING -Beden 1 voor

den stadsraad het comIté Vlln pubtiEjke tW<lrken
~ell raad aanbevelen om te Sllnctloneeren lat er
UIt de inkgDl8ten \ an den raad oop !(om I all
~500 worda> genomen Lllet het doel 01de 60
lf",ge regeermg Vlln hare mu)est"'lt de k Illogm
qP feestelbke wuze t.e VIelen
lRET IANOOOH) LF.EU"END'L aun den
l1'loofweg gelegen ll! door lankoop 'oorid SOm

~

"IJ .£6 000 III .beZit I an den beer F H t>kead
raai(t De lllel1we etgenlllli IS 'an phn do
ek g;beel en al op te kna.ppen Cl) veLu ver
terlllgen aan te brengen en ~I ~leluoofd

ikellk gehrulken voor v"'C on pa.ardenGeelt
et de &anwlIlst van dIt elgel1dom 018 ~€ heer
ketld nu de grootste groudelge= II) dl' stad
Rf. T rE lit; IS lf BE EES111,lll -"\i sUd~g Il

~adtien WJ een vergoademtg' al on"e debja.l", er
elel1lg111g Itet onderwerp dat werd be¥"deld

of hel stemrecht aan Uitlanders il" de
'Ii' •.~_',.n •. ~' 1::11 geg~ven worden al dan lue, De

o Scheepers, WlUl er voor eu Chr
tegen De UI!.slag "as als (;
er voor en :2 3 er tegen deze
wu onzen dank toe nail beer

de Paarl 'oor 2 kllItJes
on8 toegezouden ~T Ener.

.A.LLSRLEI.
Sir James en de republ1keinsc..he

afgezanten
We b! palen de aandachl biJ de belaqg

rIjke hrre\cn van plOntllHnte Afrikaners
dltl zich ulep geglleftl gevoelelI ovel Ue
woorden van 911 )am~8 met betl ekkillg
tot ue repll bltkernsclie af~ezanten Dei
1)1 lef, an 'releul"gesteld welllons III t,
Hollandsch ZOO\\el ah! IU t Engel8()h ge
.zonden en" IJ publtootlen hem III beule
talen, dam het van bel~ng IS dat het F tk
geLo;ch lezénd puhhek nok IllPt df Il ru
hond bekent! \\ or II.' H( I lijdt get'll
t" IJfel dat de "0()1-cl~11 \!lll ~Ir Jum%
zelfs na ZIJIl \el kl'UllJg en m, wat'()l zijn
OJ) den molen del geueu, dIe I III elIFBi
gelegenhettl gretig gel!)! Dik maken om de
Afrlkaners, dJe voor hnnne zelfstandtg-
held en nntiimahtelL striJden, van dis:
loyaliteit Jegens hare liUlJest~lt t • ....,."'nu.-
digen Welk een !!te~k
sir James deze heden niet
ZIJn met den meesten 113druk Wl.IlUUrIIlJl:!i6
vrees, dat afgezanten gezonden

blikeinsohe afge-
zanten.

fathOnl have Iivcd under the F.n~ I
chal'enge you Lo show me an\" I
abiding' and loy ti eommumtv J
-alld my stutement 18 based
mtnnate IIC<jUuruanoe =witb tl e ,
tbe people-that I have heard m
seditious talk dUlIng a s!.lOl uf a f
England tban dunng an the, ca'
III ~he Colony and that I h
from the lips of a colon ts t ~
thsre!lpectful Ia.nguage "" h f
Queen and tbe Royal F umil ~ I
any time hear In the Londun sI r

And 18 thlJ! our reward for III I
fnithfu Ide ..otion to tbc (. 0 err
of our own MinlSt(!l1! begins
loylllty of the people he nl r
whisper of Im3g1nar) rt! u II ,

Bnt you IUn)!<8V M wor-i
sarilj llnpl) that r ev er '1 nest
of the people I ndeed t he I
)OU do net attach an, value I Il

posterous attemr(,s t-o po r I"
minds of colon1a. boers wh I d
ehe 'Whole ktor) with the .. lent ra
lt merited ? "b, did vou "
parade the emptr t itt le tattle of
by glvUlg It a prominent pla,
Wb) do lOU uuneoessur h II
bv flllll-:lII'l a" nndeserv "cl tau
Wh, do \OU further intia: e II
secuon )f our fellow color ,
mg UB nre 11.1,,1\\8"'Spe 19
fuel or i he Hames c f t heir su I
y u ere ue a fal"" Iml""'"
wbere b"ual weight wil G.
utterances of a mar in \ our f'" :-,
people Will read Jour words n I
U:tJK T ., commerus (""
JanuU") 22)

Or i« t hlb lrust the real
you spoke ]lf ust \\
dn on tA. the eonelus. n ti
and I. ee StaLe friends are r gt "I
ns tbnt the 1IIllllstr) 110" N
Rhodes Minist.ry with Rhodes I f
present) And L< ) uur SP< I a
tA bolster up a rotten ca I p

feellflg III Eugland t.hat the"
stratron meetrngs ar e nut Ibl
of public oplnlun but h3' I~
the preacbmg of the rcp Illtea
ropublicas en lManes
I hen SIr lel me a",,"r~ ou li

rcpublican amissarres Imagl a
the f~"lt v of our peol J( Will
but ,.-hen "e who hl\c lu nl
(,Ol'ernll1cnt under wh) l
lo}alt oUlltlnualh luestl
a base anJ Il cachtl ou, pi t
tlJt the porpetml n< I a e j
th u,"wd. of "'1 ual c lllde. lo Ihe I
I he Rr tl:..t cl'O" 1 "ht: n ,,(: ~(!

f I I "", I "I wh Engh.1 men
I I I,d I) thc lu"t of dUI •

ti II our r gl I,,-ousmdlgnal n
tlc~ an I I lo dshed are Iur I

d

I
I

:MlJIlheer -Iem.and III dit land
gevoed rsa.kt Ian~merband
gen gewoon maar lk moot
zelden dieper teleurg leid en
toen ik de IDer""aardtge 1,.0_0".'"
komende In een toesprsak bU
rueuwe brug te WOr0e8ter ~ver "rI~PllOllKlllD""[I~
afgezanten < rd
Ik ga uwe ZlJlSpeltngen op de betreu Il

agltat,e die nu om land beroert ~et st,ltwllgen
voorbjj On munbecr t zult het best kunnen
oordeeien of bet verstandig IS vqor een muus
ter op zulk een tijd bew ..ringen UIttcspreken
die voor rmsv erstand vntbaar ZiJn Laat UI I
enkel in het \ oorbijgaan u er op wIlzen dat de
,eroordeehng van den mau die ~ooals gU ~egt
bet 4root en edel wefl: gG(ia..w heeft ",aJu'van

de tockom,t or ter kinderên afliallgt \ eroor
zaakt ell noodzakeljjk gemaal..-t !Werd door de
noodelooze en ont ,dlge' ergodieg van Iemand
die II botrekking st-ond tot den 10' III dum
g J te recht \ eroordeelt al" een onrecbtvaardlg
iets

X lar 11 UllJnheer' \\ areu w 'I ge ...Don op J.Q zlUn
als naar iemand die welke ook z loe Iouteu z JD
toch behoorde tot dat kl~n gala Engclscheu 10
dit land die bet karakter ran ous volk kunnen
,erst>lun en waardeeren 'Yaamm dan m >et
g~ JU st de man tun om zulk een onnoodige
beleediging ons ID het aangezicht te lilmgeren
als opgesloten hgt ill uwe bewering :t.:logaa.nde
repubtikeIDscbe afge:r.aLltull die bezig "-lin of

waren een repuhltkemsche propaganda Le doen
UI c!e distrikten Welhnlfton W ereester el de
P iarl

Ik IMt bet aan underen over en Ik ve r ro iw
dat wanneer de t Id daar IS Z'J DIet )fi geb eke
zulle! hl jven bun plicht te doen, om IJCwllzen
te Cl8( hen voor do~ 'ernstlge I~"""huidiglllg
een boschuldiging' die Ik als 10" ouer 'an '"
dezer distrikten weet onwaar t.e zlJn-clool eer
munster tngebracbt tegen de r~eer ngeu van
twee naburige en ynendsclt:q>relvke staten
Maal Ik: WILu vragen mjjnheer @ gIJ werkeluk
meent dat ouze tO)8.htelt zoo goe ikoop IS d rt
IV I g'" eed zIJn haar te verk wansden b Ide eerste
nadcri 19 \ al repn blikeinsche afgesan ten
Indle1l wel dan kan Ik slecbt_" z-!'>ggenda~ gii u
gebeel 011 al verglsl lil de geaardbeId 'an bet
\ olk lat g'l ,oorgceft t(! kennen

W en onze vaderen hebben nu Mn bt I derd
tal Jaren onder de Engelsehe ,1'10 !:eleefd el Ik
daag u UIt mli ergens een' < Ik Le !')Ouen dllt
gdlO< r ....mer III aau de "etU:n en getrou" er
!lan de regeenng \lIlaronder bet staat Ik k n
u ,erzekercn-<ln Ik spreek op grund ':lJJ ..el
ulLgebrelde en mt,ome kenn18 v lil de ge' oelell<
'an I et ,olk -dat Ik meer Opl ocroge en dlHlo}ale
taal cboord heb gedurende elOlJ 'erW ,f v,
cen p~r maanden IJl Engeland d!ln tO al tie
Juren die Ik ID de.e Kolome hel., geleefd en
dflt Ik 1I00lt eemg koJollll!t met ,oO\"eel mlf

achw 19 heh hoortll "preken \an de kOlllDg nel
het k ulflklUk hUlS al_ roen te ceDiger I ,d up
de I"ndensehe straten hOOIt
I • ISdlt nu OIU{ heloonlllg voor OJ dw J <ren

'an getrouwe gehecht beId a.an ue rCJecrlllg c1al
én ,an onze etgen mlDlsteni beol t te b \ ~
'oor de lo) "titAlit \ an het ,ork d,l h I cr
tegel' \)( rdtgt bU bet eerste getlulster '!ln de k
booldlge re!,uhltkclDsche algezlU len

Maar g I ku nt .eggen 1\1 lne " oorde 0 UC
boe' ell lIlet no01zakeluk 'CI,;t/l.a.U te worde I "I
of Ik tWiJfel rulll de lo~ wte t \ an on. uLi<
En d t IS zoo Mt.ar !Ddlen g I gepn """l,,lc
hecht aan zulke ongerumdc 1'0,51Igen UD! gif
te gJcten tu den geest der hoeren zooal. gU
het u wrukt "aMom hebt gIJ de gehoele slune
niet behandeld met dlo 8tllzwIIgende mlDaeh
tUIg die zlI '6I'<llellde W n.arom moot g I op
zulk ee.n tu het oog loopeode "IJZC te koop
loopen met dwazc slrnatpmDt)es door dle wIk
eeD proDllllente pLaats te gc' en ID uwe toe
spraak ( Waarom moeslen de lepubl eken
£onder cel tge redef) worden getal t do r ze oen
on ..erdiende aantll,png tegen hel hoofd te
.1tngeren Waarom moestelI d~ ge' oelen, al
da, deel onzer medck1'il, Illsten dl" (n d I I IDS

lOt crstaan OllSgedu le crue ken no" "rier
u -ti I ,:togpblazell doo bml"ht()f UI eho

l'en op de ,Lammen 'an bnn wLI.cnlocht
WlUl-TOm moest een .erkeerde ID clruk I
~ oJcland worden teweeg gl'bmeht "aar ,," >ot
gewICbt gehocht tal ,ordcn tan de y urden
'an lemaud lil u"c letrekkutg en "'U lIlen
dIe "oorden lezen zu bil bet hebt mn dp ln
merk ngen ",n de Un] eTe. (ZIe Ca, r r '-Jl
Jan 2)

Of WIS dil elge ti Ik het duel "ill uw SlJre
ken Jll.oeten w I h lewel onwllltg geUrc'en
worden tet de ge'olglrekklllg (bt onze Tram
'aalschQ en Vr I8tMtllche \ nendon gel ,k hehben
\Vanneel Z I DIl. ~egge, dat bet mmu.tene 1 I
nu op het kU"sen .., ecnvoudlg een It h >des
mmlStene 18 met Rhode" (, or het legen" oor
dlge) er UItgelaten Eo 18 II" toe.pl1t.a.k een
andere poglllg om een bedor en mak te st utl.ell
dOOl In Engeland de o'crtwglng Le doet Inga, g
VUlden dat de vergadering tegcll de Rhod~8
dem€lDlltratJe geenazlIls de ZUI ere UIt IrUKkl1lg
van de publieke oplllIe ZIJD maalr Rlk'oCiJL"Cll
zijn door de verspreiding 'an ecu (nuol
keUlsche prop~anda door repnlbhkellische af
gezallten?

Dan munbeer kao Ik u 'enekeren dal hel
met door denli:\>eeldtge of wer~llJko rcpuhh
keUl8Che afgezlLIlten IS dat de 10)j&1ltelt , LU uns
'olk zal worden oodermund matr \\nnncer "U
dIe de regeenng wlloIlronder Wil le,"en lllet go
trouwhetd hebben gediend getlurt~ m eten
zien dat onze loyahtelt wordt verdacbt gehou jpn

wanneer WIJ Zien dat een lage 611 'enader] ""
aanslag wordt vergO<lI[jkt op gr( nd da.t de
schuldIgen zooveel dUizend vlerkalnte ro Iiell na I
de bezlttmgen van de Bnlache !krooll hebbun
gehecht wanneer wU flell dat de geest 'UI
recht ..aardigbo,d waarop het,Engelsche ,olk ZIch
Inat voorstaan verkracht" ordt door de tU I I
om ZjJn heerschappu UIt te urmacn "nnwr
WIJ zlon dat Uit ooze bllJljke verontwaard'JII 0

o'el daden van onrecht 011 bloedstol"tmg aan
ICldmg ge omen" 01"111 om on8 te boschu ltl ge.
\llll repnbltketns he ge' oelen8 en dlSluyalttell
dan 'oor"n.ar "urdt onze loyahkll aan eo har
den proef onderworpen

M I cn ,k 'efSwut m" te zeggen ltd OlCl
eerllJkell eli opre~hten Inwoner van dit land
8<;hJnt, ,Iks 10)8hl-<.IIt aan de Brltsche kroon
volkomen i:Jcgtaanahal1 met een ge' oei \ all
sterke verontwfUlrdlgmg o..cr eiken a:t.IlSlag tegen
de duurgekoobte onalh3llkelukheld der repu
bheken en van afgrouln bUde gedacbte aan cene
Vet eelllgmg dIe gelegd moet wGruen In hut
bloed onzer stamverwanten

ru
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[Het IS dmdel Jk dat dew bnef geschre, en 18

naar aanleldlllg '8n het rnpport JU de C<1/~
T ,ne. -REP]

[U-WEISCHE C('PIJ]

To SIr James Slve-wnght
SIr -Ono who 18 born and bred 10 thIs

country grnclually schools himself ~o dlSappoml
roents but 1 mnst confess that I was seldom mure
keenly dlsappomted aud palDed than when i
read the extra.ordrnuy staten.ent contaulcd Jn
your speech at the opeUlng of the ll{lWbndge at
WOr<'cster about u repubhcan emlS8ar1e. I
pa.s.sby jour tlll)SIOUSLo tlte unfortunate agltalIOn at prelIent gOIng on ID the cocnt.ry ) :>u
'@lT are best ab I" of JU19m9 wbether lt IS WiSe

for li CabInet Mm st-er at !lncb Il lilmc lo l1) .. ko
statementg whICb rue Imble lo mlJlCOnstroctH n
Let me Just point ont lrt p~"SlDg that Lho <>on
doo1ll"tlon of the mail ~ ho- d,d wmat) ou call
the ~eat aud uoble work u-pon "IHeh the

fnturc of our children depends, wa,- called
forih ,wd n\.,~ Itated by t be uncnlled for arId
InOppoltune delficuhoo of 000 wh~ "all eo
nected wIth tbc ra d wbICh you rtghtl) con
demlT1:ts u an uUrl1{hteons thlog

ro ) Ot! ~lr we were accnstolllud to look 11p
as Lo one who whatever h,s fault.. belonged lo
that Sm lil body of Engltshmen In tblH (IOnntr)'
wbo are able to understa.ud a d tb apprectate
the charaoter of our people Why then should
)OU of all men Rutg RUch Iln unprovoked lDlRllt
ID uur teeth, !IJl Imphed ill your statement about
those repnbhclD emu!!!arlCS "h'i' are or ha, 0
t.tn spread mg Il repnbhcc~n PI"Qpag-anda lO
the dliltrlc!.s of WeIhngton "oroesJ,er and Lhe
Pau-l

I 16.'\\e lt lo ot.hel'5. and J trust t.~at wben IJle
proper tIme comes the) '!'IIIInot he !found want
tug Irt theIr dut> to gerrutnd proof ~f tins gr:lve
aooUsatIO!l-;ftIl accusation whlC.h 1 'il UJ,g In one
of those dUlfncts kuow t{) be utterl~ basele _
levelled hy a Cahmet MiEU5t.er at the G-ovem
ment of two nelgbbounng and fri(\ndly Stale!<
Bnt I Wl!\h to 38k yO<lli nr 1Vhethe~ you really
ihmk "e hold our loyalty so cheap lIS to barter
~t. aW8y a.t t-he fin;:t apnroach of I r{lpn:bhean
emJ.l8arleB ? "

If 80 I can only l!i&ythat you attftly mIStake
the temper of the people wboIII yOIL Pi-O£e5tJ to
klio'll' For about Il hlllldred ,.eva l'lfe a.nd om....
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Ecn J!.lgemeeJl8 bondil"vergadel'll1g erd za
terdag 23 dezer In de S)ot van de PaJl.~1scbool
gehQuden De vonge bcatuur~ledeD werden
herkozCD DlW"op werdeD als heschtiinng
punten aangenomen dai 1 et oongfel!. b J het
padement aaubevele le (lUlneJllllH!!!wet te
erur deren ZDodat je afdeelmgsn~d meer

macht kr Igt III ,.ake h~ toelaten rall beJicken en
dat de regeerJug aan ieder distrikt een polit16
dUnt""r geven z: JOl krOO1LIJwdente bewaken
Eli del k vereenigde de vergadering z eh ten
voUe met de get ooieIIs on gematIgde resoluties
op 7.00vclc llaatsco dus lands AAngenomen ter
afkeuri 19 vau de demonstratlel! voor den heer
Rbodes

Brand aan de Paarl
WAAR I DE BRANDWEER?

(Van f)HUR CoT'7'C8jX1RdetrL)

Maandag arond omstroelcs haU 9 uur ont
~d er brand In eeu strood.aIc gebouw van den
beer J de V,lJIers Kapelstraat grootendeels UJt

buur !.tarucrs door kleurhngen bewoond be
stilotnde Uo gelUI der kerkk:Joltken ko~gdti
den bra d aan en er was 'pocdig een gJ'OO<e
sdiare op bet tooneol maAr de opmMer van
waterwerken met de waterpupon .sCh1tteroe
door afwez 0 held Er waren spoedig een t&l van
bereidWIlhg" handen die hun best deden om
het vu ur Net .loUe> te blussehea, m&aJ aange
dre e door een £I1Cbten suiden 'IVlod nam bet
VUur de overflllod en stond bet gebouw binnen
een 'IJ Dlltlnien 10 bebte laaie vlam Omtrent
een h uf Dur nadat de brand w.tgebroken wa.s en
het VUUTreed. b JM uItgewoed w.... hram men
opdagen met de watersla.ng lD&l1r toen "'&8 het
reeds m08tprt na den Ill&Illtijd

Eeu ander stroodak gebouw aan de oversii<le
"an den beer Frans Ref.Jef stond In grootgerilllr
door de overwamende vonken aangestoken te
worden maar voorzorgsmaatregelen werden hij
Ltlds genome, en verdere rampen gelukkIg voor
komen

De brand onU!toDd In bet da.k en bet III

waarach 1111jk dat EU ontstond door een
onk I Cc der scbool"5teeoon Hij kon ge

makkel il, gebluseht geweest t Jn WlUl men
D13Jlrwat spoed ger met de waterPIjpen komen
opd igeu Het IS waarluk een scbll.llde dat een
plaats .Ie de Paarl met eens roemen kan In bet
bez t te ')1 van eeu meest pnmllteve hnuJd"eer
en men l eb bU een brand van &lokb.n moet be
dienen om het vuur te blnsschen WanDeer Ja
wanneer zal bet publiek ontwaken en de rem
schoenen W onze mUDlclpalitelt die kond water
werpen op alle voorstellen tot verbetenng en
vooruItgang van ons, tOO nl!.tuurschoone dorp
er UItwerpen Het wordt tud dat de Paarl
lieter un hunne slnlmenngen Ol !waken tot een
besef van hur plicht tegenover sich ..elven en
brpne naasten
"Jelukktg 18 bet verlies gedeelteluk gedekt

door de brand &Murantte zoodat er een mooier
ho. kan gebouwd worden

Heden werd bet buisraad ....an den beer Ww
de \ IJ en. publiek erkocht ZUn buus UI door
het Li Igenoten sew)nllTlc comité gekocbt om te
dIenen voor hUll<estwg van k08tJeerimgen Het
18 "el de lDoelte waard om deze mnchtlng !/"de
te slaan boe dat ZIJ Ilch mtbredt j8&J' na JIUlT
I k geloof DIet dat bet lang ml duren of • J
koopt ook bet hUIS vlln professor J IS de
, Il eN! wiens groud lllu.trekt tot aan de speel
gronden
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I" ~»EY 25 J~~ -(&ulJJ ) -Uet rapport
V" len m'lItalrcu kOUl~naJJdaflt van MaUTlllUS
toont Bali dat hot landen van ru. treeper
rouwen en kinderen van bet ~eron![elukte

troepenJIChIp li arre. Hast, g. uitgevoerd werd
mot pnJzeu8waanitge disciphne en bedaardbeid
aan dur kant der trooJ>6n De brand mg belette
he mtcklln van SChUiten en allan uan boord
met U tzoud11rlng 'an eeif paar die zwemmelJ
kondei werdei door middel 'an een touw Ran
wal gebracht

De Oleuwe Union stoumboot G rldia 18 van
daag nu stapel gnloopen de doopsp!ecbtJgheJd
verricht ZlJotle door gra rm Cadoli'lln

De lh.", 9 ('o.t zegt dat de regee~mg bU
bare haudwg bill' on zal dat bet geehar
terde 0' derzoek to~ het einde moet door
gocheven worden CJ da geen schikking mage
I jk was

JOII \XNJ::-IHHW 26 J \I; - (RffUt~r) - Ii en
verzoek aan do regeering gencht d~t do Iohai
uesburgsebe dek tw den a. gt' 6"J Vl"lId 19
plaats \ mdt moge mtg(HtulJ worden op gt'1ll d
dat sounmge beambte ineenden dat sulks
gesohieder kon werd VOl I do band ge .. ezcn
ZOO o)()(tig kan echter een dag bepaald worden
voor lo Februari waarop ZIJ die 111l1lleidwaren
konden stemmen

Dr Leyds vertrekt mos gen naar Lourenqo
Mar\{ue.s om afscheid te nemen van ZUil eehtge
noote en kinderen die op vertrok staan
naar Europa met een Duitecho Oostkust stoom
boot

De ~01/';•• 1. van heden "vond 81r James
Slvowr ght. \ erondeJ">ltolhnge, n z ,kc ll'llns
'aalscbo gezanten te W oreester veroordeelcnde
zegt dat de COmUU!Il!al1.8duidelijk heeft bewezer
sedert zInc Jongste onderllllIldehnlil'en met den
BnlawaJo spoorweg ondanks dat hU llchzolven
een Bondsman en vrier d van de 1 ransv ml
noemt dat bU tot de ann boer parb) behoor I,
Hetzelfde blad ae~t dal, de zoozeer geadvor
leerde invloed <"'IInstr J lil es b I IC! preaident
IIU waarschjjnl k voor lItoos verloren IM ...
Fp.estviering Stemming enz

Hoe !het Rhodes-adres
1 werd

AlTI d~ Elite! r

MtJn~eer -Laat OUB Onze mede tinkat 61'8

MQ del Paarl die ennader kond het adres a..
RIjodes geteekond hebben toch lllet al te h ird
allen I \I lnt du meesten hebben er IlU sp Jt
an n flllr z jn te beschaamd om openluk te

el kw nen ~t Z J zich hebbeu laten gebFniken
om der! Vijand van 0'J8 ,olbbestaan toe te
juiehen] Do heer D F ManU! Jr beeft reeds
aan de ]J>e11lgescbrev ell met welke kv"nkslagen
do .j\.fr kaner namen op het adres verkregen
z 111 e boe een volbloed JJDgo zelfs naar
Home Strand glO", om enkele P!l8.Theteu j

den su te vangen Moest vandaag het adres
woon g teekend worden dan ou Diet één lit
olke 50 Afrlkllllcr8 die bedrogen ZIJD zicb I eer
<00 Heluk maken 1e WelIlOgton zegt
men 18 bet met anders geg;tan en hct adres
'1111 de luiu IIClpahtelt van Worce.sl,er WIllJ ook
mal\!! e~ werk der dUl8ternill Ale de geachte
Voo.tilltter 'an die municipaliteit maar eens del
moed hr.d om III het openbaar te .eggen "lH
h) lo '¥'t pr 'aat verteld heeft dlln lOll men
te wete~ komen boe een man van zIJn stand ".Iam'''''',n
eer I J let merkte ook bet werktUIg van cell
paar Jm oes werd Het kwaad IS Int1188cten
geda:q.n de 1Ia~llieteJl V&Jl1Rhodcs hebben luo
dool oor,eikt om III Engoland eer verkeerden
md,'f,k lall do gezUldheld der Afnkuners tc
geven pe, erhoerluking van Rhodes ,.al 008
nog dllut te staan komeo en uaar oor kunnel
\I I 01 ze onbedachtzame en meegaande n ede
Aillknne')"s dankei

E~~ [lE WEEf

Hoe d~ naamteekeningen vverdenI verkregen (I '" ee' C()rrup<>nd~,,1 )

MAILNIEUWS

ITALIE EN ABESSYNIE
L N nf S Jf J 1); - (fleu/. ) _ De

corn-spo dor t te Rome '~g-L dat Rus uua Il' al
len doet np de zu deljjko- grens u J Ery threa
on dat k Jo MalleI k wc gert du or enge Hall
UUIsd c ge angene, los te I Lu, \ oordat ver
" I lion I~ P tuten, Jcl lJ Ou zie] VOldert ont
ru md '!lU

J \~~I' I '27 J.I., - (R uIe) =-Eer
co, ert en dausp u-tU werd g stern' nd door lo
Du tschors gebo iden LCI cere, Hl 8 keIzers' gc
boorted tg

Het stemmen voor cel IJ] •
mad VOOr Wit watersrnr d l>eg Il
n orgon

D I eer Chas I wer" lot 8C et rr 8 Vat de
effekl"n ben rs gekozen 10 pi ,at.. van
Brown Moffal die bedankt heeft

tb .. !tieh
antJy be
Tralts1'lal
they teIl
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Antvvoord op de troonrede
~f ~ W lJ:S W UUH.D ~ A!\ :sEl OOS

DE VERKIEZINGaangen II t r
Een o~r~maa.lt Jd verd glf!Lera ond aan den

I lor Sclou. gego er duur de Afrikaanscl e
sch I rsclub De heer Gru land So pe! Sir
o ald lu reo K.r Sidi ey Shippard w iren
onder t.l aa I",Z gen lo antwoor-d op de toa.st
op Z II gezondhmd vorklaa -de de beer Sclous
dal de Hollandsel e Afoolnen en Engelsehen
moesten I.racbten samen te trekken met hot
oog p het "-aag"tuk ..eroonden met bet be
I cor an de nl>oorhngen die zei bU een voort
duren Ic bcdru g og (){r de blanke! art

Do uwe
M J v ~N I Ell W \

tRA.:\SGHE S1AR (000

J HA~NF" t I 2 JAN - (Jlrutcr) lot
op de slu hug var hot stembureau I edenmiddag
had de beer D epe wk g7 stemme! tegon )(
VOOrDe MeilIon Slem ts twee stenlmeu waren
er voor den heer Joubert

De "tar beeft eell kolom begonnen JU t
lang ln Franscbe IIJzers ID bUI] moedarta.al

R.hodes en Oradook
Op eone vergaderl 19 van den IJbn<l.tak Ylek

p on no I geloudel te P L1U"dekrnal 1 strikt
C, adock werd bet volgende v<1ol"!!tel S J
Mal aU! en T 'Il Heerden mot algemeeue
stem, en ungenomen ~ Deze ,ergadermg
kenll s geoome bebbende van do demonstratie.
b, de ontvang1lt LU deze Kololll4! Hl .den beer
Rhodes dlO door ons parlemet li 8CIi\V hg lf!
verklaard met !lIlIlr erne .temman cel hoofd
ILIlDdeel gebad te I ebben 1 de l$amenr" er Itg
t"gen de onafbankeI Jk! old der ZUId AfrIkaan
sche Repubhek welke tot den Jameson mvu
le dde en terwiJl de beer Uhode. op weg lJ!

getlltgeDls !Je ge,e, 'oor het Brltsche select
oomlle dat de geheele dl Imstratle der Ge
charterde maaLsel app I wa In lUI jblJ best Ireud
direkteur wa. zal onuerzoekel eroordeelt
deze demonstratie! len sterkste F ZIJ be
simt een afschrift nn deze re.,olu Ite te zen
den (I) aau z n cxcellentae dell hoo~eD corn
Dlllsans met hot verzoek de rluksregeermg
daarmede l>er zeek .bel bako d te maken en
(2) lUln zIJ' loogedele president Krnoer

Yord", werd het olge de voorstel H II

Heerden en P J ~(jl met llgemeene stom
meI LIlngenon eo - Deze erg ®rlllg I de
conraotet geZJC Iebbende dat dp heer J lu
PI"ss18 r W V teger .. oord g w IS op bet sclup
walll mede de heer Rbodes ertrokken JJ< geeft
b Lfe .terksto ufkeur ng lrul! ver te kenne,

P J :!'if:L, JR
:becre tarls

De he~r Joseph Droomel wmkeiJer aa de
P larl beeft or .. verzocht bet \oIgende te pu
bhcee. enj- MJn Mam komt 'OOr op bot
Rho(jps ajl~8 dat aan de Pl\Ilrl werd geteekend
doeu h~ hIJ erop h;nm kon lk eerst r et U t
makep rk z 'g het, oor t eel1lt In 0 s f a I
[ate~ ,qnd ik U t dat een zeker munbeer
M,O! liar In mun "lUkeI was g komer met
l,st ~n t Engelscb g'".obrevcn) de doo eQ
ol )ner kl~rken (cen Hollander pas u tHolland)
getee,ell~ werd en bU plaatste ook mun ran n
ClOp r~LweU8Ch du,delUk te erstann te ge en
dat li t..pen de Rhodes-demon8trat e was

)3 J anuan 1897
Jacobsdal gMt goed VOOruit en beeft een

a.angenaalt kl ruaat De 'leken kunnen ge
ru.t hIer k.nmen 'Il znllen tg~ gewnd
woroen

De geachte landdrost .-o.n bet distrikt de beer
Hut t,en vertrekt naar Harnsmltb H U heeft
de promotie wel verdIend
li n opvolger de beer Villl Hearden VIW

F auresm tb word t spoedig b er yerw""bt
Moge de meu we landdrost dan ook ZOOallI zun

oo,&:mger een goede 'er8tandhoudwg krijgen
met aen Iperllar ds Murra zoodat kerk en
st .at ka bl >(jlen "aAr er samenwerking IS

D. Murrn) heeft v~1 verdnet gehad ZUn
eerw ¥as op weg nnllr Trans aal doch onge
lukkJg ~ eNi , Jn ocbtgenoote uek op weg en hij
moest terugkon en Het ru gebeuren dat U
ed bern spoedIg all I de Kaap zal uen HU
beeft ru t oodtg

De r~n I I'e"t IJj ru n tafnemen
Dc pr nkl "nC! heni ..." ons voor goe I ver

lateI Heerl ke regens "lln gevallen

RHODESIA
EEN MISLUKTE INDABA

EEN NIEUWE ONfPLO.FFI:NG

KAAPKOLONIE
REG EN TE PRIESKA

JACOBSDAL

'TEn

n
n I ')7

uit den Vrijstaat

KERK EN SCHOOL
ter ll.lI BI e>euwnt<lrn (0 \ i-l)
"LI Uar Ul>eeotfOl to n (Z AR)

v I'"
><lvrcl

la
er

u< tI~n ge

Dm.dag I""tatleden badden de Zondagschool
kil deren an de Hanoverstraat ~meente bun
JanrllJkschc p cr c en wpl Le ltoodebloem,
het e geodoln vun den heer Hare die groote
8) mpaLI e sch IDt t<!bebben net kinderen voor
al "an do 1ll'II10l'C kla. Daar bet weder buwn
der !,'lJDsttg wa.;, werd een aangename dag door-
gebracbt

( e\TMgd -Een boofdonderw!)r.er voor de
tweede klUise pubheke jongens school t. S.. el
lendam een dame als bu.lponderwlJur bU hei
kl der dep!l.l"tement der publieke school te
Robertson een onderw"zer aan de derde k:laa
pubheke scbool te Tblrl.tone

Een man die vele levens
gered heeft.

Ongewenschte immigranten RUNDERPEST.
K \8.11 F.Y JAS -(U'ule )-Ten gu

volge vru bet u t.lu tcn an onge,. el !!Cltc n
Igrantm !Itt de I rans mal kOIl er velo der

zulke naar Klm erle) en word~n ecn 0 crll\l!t FRANHCHI I ROEnn l\IIN<lEN

De heer Stephan ernstig ongesteld P,nl Hl )f J\~-De t\lCC ~rnllcle
Ice -de, nn lu.g met de I n It! o.t
\\ .Lunul geweest .oh kk ngen n kc tie
ploofnclI nge te d en In ,erl an i met
derpost

lE PO:\O DRIFl
•
I~DI

pest wordt I encht vall POQd DI ft aan de
n v el nub) du \ ru.t.aat.cb. grens

NATAL

EEN (,OED VOOR BEEl D
De rDndtlrpest l!I r U ook Il I et dlstr ct , rede

Oranje Vnl.t.aat UItgebroken op lo pla.ts
"oost Abl ,b e en de burgers an dut d .tr cL
hd bo d" ond re burgel1l va den .taat cen
voorbeeld getoond hetwelk wehswaar de'l>er.1llt
d.><:11desn eUel!en8taande navolgellswllonro IS
'I bebbe op eeJle vergader 19 t>eslote I al de
beesten op de pLlats Vlor honderd III getal on
nuddeD Ik dood te schieten Ol de blanke eigenaar
dne en de kalfel. h eo 'oor elke tieD Vóill bunne
Leellte' al. schadevergoedmg le gc en Nu
hier "eel} voorbeeld betwelk or"cboon I et een
"eID'!r laat 5 nog veel goed kan doen want bet
zal oen boer ooter bet .len om .eg lO percent
an z "beeste 1 BUil een andm té geven II.

scbadevergop.dlng oor hetgeen doodgescboten
IS om de peKt te keeren en dll1l:rdool de Ol enge
9) percent te behonden dan mll'lSCbJcnallen door
de pest te 'cri czen -B !l

Het onderzoek

J J SSl \IIN
VoorzItter

J A VI'AOH
Seer, tans

lin 10:1 "deret
EEN CONCERT

AAN!>EELENMARKT

(Van le heere Joha J'Hse .& lo
( eorgl"SLI18& Ka p"tad ak I ~1I ~ ~n alge
Il ennc age, le. )

\Iuc ",lu

Ceres distr1ktsbestuur

Begratenis van kommanc.ant Pre
tonus

PnETORIA, 'l7 JAN -(Reuter }-Kommandant
Pret.onu. lIJk zaJ Vrijdac:morgen aankomen CD

de begrafeDla UI In den wuniddag pla&ta
hebben

He, d stllktliLestuur \all dell Alriklluer ho 1 I
vali Ceres kwam op 13 Ja.nuan te Wel gen O<.~i
b!Jeen, WIIlll' bebal, e andere werkzaamI eden
een re8olnt18 aangenomen werd tegen de
Rh~ demdnstraties en de hoop Ult~esrroken
dat Ri)ode8 noch als dtrekteur der G'eél$rterde
locb mll)der RI~!ld van t parlement IL' lA fn ka
zou terugkomen.

p ~ rH To T
VoorZitter

W SRI!
::>e<:retans

JOHANNESBURG
21 JI\n-{Per tel graat)-De markt

makkeJ Jl<cr Koopen -( blU"tcre<l fi~. } (lrk.. l~s
9d Bonanza 71 , t:.r:oopers -WIts Deep tI.
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Spaarbank Piketberg Afdeel i II ::~IQad.

TENDERS

:-'.

liill Coruiminv : tave«
in ens Huis 1

Leeningen zullen dagelij~s in
worden ten Kantore van ,de

\
;T7 ORDE:'{ Ilit'rTlII").' __-.,"id~~,

• ijl om IngL'Z()II.j,·!! r , """1"1

vod"r 28 FKBI:l'.~liL \'1('1' : .', l"'..':t~

van een laac, 1 vo. t 'i.
I. !H:':

midden en cl duim lall--',. ".1;.",'

op den Bokker-un 1..1";':. \I .. ,~,

yard.-TendeN. ~'I,,·i.r "~ ..;,
Secr-etaris, moet,·" C;,·UII'., /.

"Tender voor Bokk.'r;,:, .,
J)e tenderaar rnn('f"n !\\••

"", ..', !
opgeven \,O"f d,· 1"."",
voering van zijne verj.l.. it

De laa.g. te of ef'nl::l' '"

noodwendig a,w';:f-':,UlJ:, .".

~ J('I I, ,I

".
I!

(MANNELIJKE OF VROW.iWELlJKE).

S. V. HOF~YR,
Secretaris~

f)AAR }1ejuff. SH\W door on- ,
vooozieue omstaudigheden

~clI()oJzai1kt is gewnrdt'lI de aan-
Wij offreeren deze week- Ileming vali ha.u- appJicar,iê door het
,.. ,.. r L' . k kl 'I comité niet 1ie aanvaarden, worden"Jen, pl1r'lJ • tHI"';-.'"1... "flit' -er- ft're'R. In I· .. "' I

Dr-i ll en Khai"'i. 1.11,1 tor L_. ,iJ hl?rl"j nu-uwe ~lrplll'aIIB3 verzocht
oo!",n"'r de hcl:; ,J .. " >\a"d.. \',11)1' l!l'nol'mdp t>t'tl'okkillg eTl zullen

Heerr-u Il",'!\\' S",,,.:,, ,'fl (~"I'uire kleeren. <lVl)!' den, O!It[pl';.; ..·tel'kl'lldtl ont-
van lt;, CI.[ t,,~ :;7, ': I, ,til .. ",'kl'OrLpen. \ ;lIlgl'IJ ',Ord!'11 rot op Z.\Tr,RI',.\G,

HeerenT"é',J Bt',:c::.PI,j,;'It'cl'lJn. v.u: l)y ~i) }'efll'uari 1::)~I~. KellllioJ vali
VJt ••'II.'" ZIlI!!V!i en kl'k"llc'n \,t'l't.i'l?ltt,

H~n"'uZpl!1i~rh:!'II""r· .. _'·"'Ll:"·\;ir:.~:15tQt 'I "I'l . \l.'el.k.te
:-'a,:.lf!:; :;:..,:,'1 pel' Yl;]!'. •

.)L~ sr. h'g'lfllll'll Illd d ..'n _\llril-term, 18!:li.
Ong~:Yetr :)1.).) l~ël n'll lft'n!.! '1\ ',;\r, ,dlc I' k lif ti

A[I[) u.a nten moeten wa 1 ca les"o ..irren en Pl'IJlen 1l..."P l'JI! va n teD
hhr,kant s ,,·)()r'':J.a.1 '("k, ..:bt "U .. Ii" laa.: vernielden.
~€pnJ"itL ;"ent'en, ...2t->UI(Jt"'::~part,lj \\'t'J'k· ~. J. l~()I,·d I':,
mu n .... Heuu ic u t'll \V.Jt "nd ...r IlOJ(i. \'"e l l ou. ~t'\..Tt.'tarl. ..~.
willen he! kw, r/' )'1 eli blt'':''11 h-t daar- !

l',d"tI"ll, ~~J:lllualï, I~~I~.

Speciale

Prijzen

Modellen

Aanbevolen

)Ol '"
~I ,c,'
IC'
tk'"

11:1·

t.ol,'

hw 1 1

'f'7'_·1"

1'",..\\

! BOOMENdoor
en om I

I
I

IHet IJameso' I .Slaapkamer Set
.. (ONS BIGEN M.AAKSEL),

II GOED GEDRO GD S'OUED ESSCHENHOUT, ~'"

I,

Gouverne-

PRIJS LIJST: .A;fdteelll· !!"''''',:t.d. !-;al:,·" ,r,

l'ikc!I;t'r~, I~ J.t:" .. ",ments

Ambtenaren. . POSTVRIJ. "BEACH HOUSE" ,
SOMERSET STRAND,

N IEUW LOGIESHUl~ ,

I'

"., ..'

- I'AlKI NSON EN CO:, Rondgaand~ O~d~;~_izer Benoodigd
Kersetonteui, wIJk Wln/)_urg, rJI3lWInburg

O. V S I I: uur vCl'lW,nburg )
!,

lU :LS
!

EENICE ACENTI;:N VOOR B.A~~IES pa~PEN. MPLEET,
I FRED J.• £a 1as.I'MlIJKEP~J1EN!

TlKELEN ALS HIERONDEIJ:

N t-= \Y STO HEB
HOITSEMA.

GOEDE BEHANDEliNG"GEORGE FINDLAY EN CO.,
\

PP L I(' AT [E:-:l \'cl'~t;'z,,'ld van
~. 'i'·l·,'rtitil't'erde copijeu vali hij
dl' w~t verr-i-chte ,rt'tlli",-cb'rifteno h
van lJ..·kIVaamheid, gl)(.'d g,·drag en
[idmaatsc !J:lr l'eoer Protc,;tan tsehe
Kerk, zull.-n door d"1I enderge-
kek£'lldt' io.t.;t'waeht wordeu tot '2ï
FI·!Jl'llari. 1·'"'~)7.

13,·k,:odheld met }lnzlek en Zang-
kun-t zal ''t'n sterke aanbeveling zijn

Salaris .£ 1211 per jil af, benevens
d" school.reldon. Logies te krijgen
teg-ell Djl; per au num.

\\~t'rk tt' l)l'~inlli.'o op () Mflart e.k.
Billijke reiskosu-n zullen H-rgoed

wordvn.

KAAPSTAD.

Zonder Kett.
Eenige Agenten.,

GRAVESTRAAT,
HOESTIGLINGH &ZOUTENOIJK, ,I

> I BOBERG T.ANDENDO~TER.,Dr..' , 92, ADDERLEY STRAAT, Kaapstad
'-r.ANDES worden ...bao lu ut zonder pijn nitgetrokken door t,oepas:lt~ h.nga.... Alle

soorte u Van vu l liugen (voor-namelijk met goud.) De beste k~lltm,.t'ge tanden
wordeu op VTI lcanite, CeHu luid of Gou Jeu platen iugezet, ook volgens de allernieu wste-,
Crown en Bridge methode. Bil lijke prijzen. Sprcdmren van 9 v.m. :tDt,5. n.m. \I

t·\.

AFSLA.GERS,
Huis. Land. Goederen. Claim. Finan-

ereete en Algemeene Commissie
Agenten

HET 1
:0. •••

DA T de Zweedsch- Xurr"' ..~u::.le,
Kachels zoo popnl«.»

Afr'ka z ijn .!ó\"wproeu C

OMDA T '-z'J ,,'1.'1' .10,:, 'I.,. a..
ha.kk("!} en IJr~i,ArJ. Ali .. "~'r' . .rn :.
kan WI)n.Jef}. "rl)'" ,';;: !Jr:1J1'.~; I I .... , :I. ••

ZJj j!1.:ma.k.kl.'LJh. rwl,,"'n le l!.a ... -. ,
"de a.ndL'rl! \·LlOJl"<iH·[.·n.

",';,,'

I. ~
IIN~ING VAN HUUR EN OPENING VAN LEENINGEN.

WES8ELS&GOMPAGNIE t'·."
J"PiW', \r":I,I,·.I·"llillli" ...iou-r xt ruar

JOHANNESBURG. In 't groot en in t kle: n b.:

WADNER EN ERIKSËN.
\ ROL:f.EH.

ZWEIGBERGK, ERIKSEX &: CV 17
Langstraat Kaap!ltad

.}. W. KOI\,
Voorz. Schoolcounnissie.

Emn"Jnft, dist.
\Vi"bur'g, O. \'.S.
i- .Ianuari, 18~17.

26 x...a,x..ge&t; ...aa,t;~
KAAPSTAD.

su KL\TE\ ~
1\L I PES' ,

lI()j;~If~:.-\.J):, ' , , THORLEY'S VOER
·VOOR

RUNDVEE,
Paarden, Varkens, Schape~

ENZ. 1!I.o</. .,

""I I
l:il.~,.
<]a~ ,.
te/.;tlil

e n h.!

~n··.~
11IJ dt
1 ..~,j,.I

,,
1.
.! '

l
\

Onderwij zeresJ - \' a'l" -tl,',"ft'n v.m va.rt werk
i', tv v .. ··k ;1.)'-.'\'11 tl'~f-'n dt' haZ'"tt·
~brkt 1':,,;1. '11 I 'j .Il II UndL·r;;e-
~e.,k'·II' I",
GOED WERK CEWAARBORGD.

il. Z t [LJ ~ll,:r: K,

Benoodigd. ALGEMEESE Agenten in Zuid-Afrika voor NESS en Co's
beroemd niet-vergiftig Vloeibaar Schapendip. Toegekend
Acht GOllJeD }Iedaljes eu de H005'ste Toekenning op de Wereld's
Tentoon.::ltdling te Chicago, Noord Amerika, in l.~n.

Schaap boeren behooreu dit Dip eens te probeoren en zij zullen overtuigd
worden dat het het uitstekendste is.

1\ JI.I
n·d:_ ,

Voor de Rondgaande School te
Kameeldoorn. wk. Onder Vet· en
Vaalrivier, dist. Hoopstad, O.V.S.

L~' ,"
nla:tr
III l.u-.

LACTIFER\PPLTC.\TIE3 voor bovenge-
11. noemde beaekkitlg' vergezeld Het
van g.c -r ifioeer.ie afschriften van

l>l~ .\:.\ U L \\ LJ .\ h. ET EL~. .le bij dcbwk·,t vereischte g~tdU)giJcdhr!fk'
t eu v, n .. W4:i -ihei I, g.)~ ze e' IJ .
grj,] rag"'11 hd lIl;daIschap eeuer Pretes-
'antsche Ker.k.'zuUen door den ond~r I IJzeren Ketels om
getet'Kel d lngt'wacht worden met I worden voor
later d ,n 25 Februari. ISn. '1;1) gallons_

(tOE] WERK EY GOEDMATERUA.~ 8alari8.£ 120 per Jaar benevens
7, HANOVER STRAAT. : -le scb.oolgel~en.

KAAPSTAD. I Billijke reiskosten zullen terugbe-
------- - : taald worden.

Kennis van Muziek eene vereisch-
t '.

V"\.'i de Pla;'!!" Klein Da.';;8eIJ

\1":', orut n..t :2') D"l't'rJIber, i
f:"n ,[0nkc'rbr':lf' .\fern'·'·Li'I. on ce- ;

l)u! I :. Tl ti" I). \'. -1.ru··!"~:~'!1 ":ll)t·":!:t__~. Il,.; .;.lf"l·~, I)',:d, dr:
]:2 .Ja I, I~.j'l,

l:.·;-':. A"u d.ln

LI.],' (;!'l'\' ~traat,
Paarl. vermengt zich vrgdijk met koud water,

plaatselij i( Dip - Depót. Getuigschrifteu
Boeren vrij op ontvangst van adres.

Vraag er om b~i uw
van Zuid-Afrikaansche

Voor h.el grootmaken Tan Kal ..._
Tito! I,.

't'rl.J '
de I.,
h,·I,I"
\\~"

<]:11 ,

"~lIlv .
k~ 1-

f;~I~d
dal. II.
kall'en- .
ten. E

H. J. DV~1W:A.N R: WILSON, ZOON tt (I,
IT. a&oru.iE.iAT~

De "CASTLE MAl L" Maatschappij.

Vraag-t BestelllDftt'fj voor Brande-
wijuken-is In iedere groott€.

Buitendenrs met Hout of Kraalmest verwarmd te
het maken van Kalk- en Zwaveldip, van 20 tot

:llil"h ..
In m01'1i
L .trflkk,,'.
katf~,.,., I

z.~.dra dt·
praai jCl\.
"'n hol,i, •."
Illl hit>r
I. a IIGt'Jl I,

Yelt:- I,ur",
(l~ kanf'l: ,
~\.ll wa."1 II'·
~u w(Jrr1t:l
vlIUen d.· :
n:t'h. \',
Yqilmru .,
lJ1;\·kpli ~l'"

"':Ikn ','I
J.!'(,uyeru,_·t.,
Lllrlr. II.
d .. l<'n I,,·.
m3ker-. 11t-11

lneIH1(.·n. ""
pl:1ats<-1l ,.
nf't ,,,.(,,. ,':

v.;11 t·r (·t I'

ruaa_r an'~"i
len. terwIl
nement di,
Wat \'~rrlt';-'

dif"nfoit ill fil

genot"g ~ lj
bo(· ht'l li, I
kaffer' al, i'
rjl~~ ,Lil 1".

Eeni~J' Agent-t:m voor Kaapstad eo Omstreken voor de beroemde
Nixon Sproeipompen. Een tweede bezending uu; verwacht.

~
Ouk voor het beroernos Nixon Sproeimixtuur. s .EtAN(~KA~J 3
Eenig« Agenten voor Kaapstad voor de Amerikaansche Vruchten-

droogers, De Eenvoudigste en Best«, ""

een vnn
\'(·~I I..
wat lij ~

nl, b~',
n\ll!ll~!1(

8('ht~ld,,,.
~t.a.lId

'VEGGELOOPEN
ZUID-AFRIKAANSCHE

, I
J, 11. Til EU.s 1331:::~.

Verbeterde Amerikaansche Kafsnijders en KONINKLIJKE )LU LlHEXST)
glt-t raa r •

nudtll i~
~ wa- h.
tt' 't'l'Il.

r~t.ar ;'!.1I.j,

d,..· h.'1
"-:U1rtir .
Lla"hf1
alJ.-n b ...
tf"n Wat

\\' al I.
6('n kan I
!wfrer, a;,

HOt: !Invoerders van
Persen.\' orz. (Lr ~choo!cJwm~.'!,ie. ---: :""'\

iJl"ii~{!~CF" ""'. I

...,
. ,

pllJJrt"!1 .., ;;1: rlr· 11,)r"t:1 :...n:jll ..:n t·'·li .

wel:lllf /!:t;lI· I:;~'a·.ll·.

, Il"~"':11 t:'O,~CilliCll1!I·,tJr., [Ijj wie' DlSTHlK.T~.SCHOOL
ZIJ llloO'e ;,all"'JlJleli ""IH'\'e:1l kC'llllb I ,. ,..,
t ... ::"\'t·rJ :I:ln t[ Il olld'·r:.gefcekeode I l'OI"'I<l'L

dool' II I"~I a:lt; lJlI:iJk.; k,r;;C...·'l zullen: 'W'INBURG, a.v.s_
i,,·ta;ll·l \\·"I'''I~II. _

Invoeruers van Graven, Vorken, Schopgraven, Kruiwagens
Pikken, Boschpikken, Pompen en Pijpen, Wijngaard
Cultivators en Stalen enz., enz, DIt'stoombooten dez(:r LIJ" 'er1l'ekken

van Kaap,stad nHJl,r L',nJen urn den
a.n<ieren Woensdag, te .j, " u, r. rn, naar
Madeira. en Plymonth, te ::;,ut Htlel'~ eI!

Ascension aanleggende op d~ bepaalde tll5.
schentijden.
.. 2O-RO"LI\ ,'.!~TU:. ~"I' 1".[11.'

l'e;'. 3-R.!I{WAR1)l::\ 1.. \STLE h',', IL 1:\

.. l'-T3..NTALLO\ l.\"TLL h,,!,1 I" ,. I'

Ma.r. 3-\ORHAM C.\~TLE, h;",1 1l.'HR .. "
.. 17-DCNOTTAR CAI'lTLE. Kupt. Ii,\!

g-('~f'll ~'Il

"t'rho"d!
h{'t 1~ nu
niC' dOf·ltr
~t ui,.

" ('n.kr
C'fon fil:.i.:o1!

Itil·' zo.) \,
tnch Ijl I

LLOYDS" .
" AERlfIO ....QR"

'8T J..x..d.1IMlC»Ie.n..••
GEHEEL YU STlU, GALYAlIZEERDII VOLTOOI);, VOLIDUJ BESCHUT TEGElIOBST, ,

8 ft, 12 n., en 20 rt. Wiel.. , met GD1LUCKERD BmE6B_.u OF
USU TOmS, IU 30 tot tOO loet hoog.

f \ E b~trekking vaD eerst" Assis-
LJ ttlnt in dez:l school is vllcant.

I t Salaris is £l:35 p.a. Appiica.ties
! worden ing~wacht nn dames en
heprt n, en moeten den ondt'rge.
teekende toeg~zonden wl)rden x:iet

'\ T.A \. dl'n Olld"ï~t"l'l'kl'lldc I)nl' lat~r ddn t Maart, 18!)7. .
\' i rt Lt dt'l! ], Jdt'[1 d,'zer: r-:t' r\ pplica.ti~s, eigenhlndig geschre

Vaal Brlll:1 .\!'·ITll· r-:,~,'I,.) j:lM olld. I "en, moeten Tergeztll-i gaan Vdn

Hepf't'1I :-:l :,utlllt;t:-kr:i I'n :.llld ..'rt'n: gtc~r\lficeerde afschriften van ()
rrelte\"'n ko.'lllll'" to.' U'('\l'n aan dpn I; llfgelegde e,Hwina lL) goeJ zedelijk
Undt'iz·,'tn'kcn,lt-, d~)0r Illt'n alle gedra~ en (,.) hdmaa.tl:!chap Vlln een f
billiJke: k<kikn beta.d'l zullen wor-) ~rote8tantsch Kerkgenoot.scbdp. [
deu. : J. J. T. MARQUARD,

I;. ['. ('. L.\I H;:lEH,' Voor4. Scl!oolc.mlJissle

. ,H B. Kblf, ; [l ... r ~torie, WlOhurc:, O.V,~.
h 11!Jhl~1I\'t:1 ::-i tal Il'. : I J lnu(Hi, I8'ji. ' _II

1~ Ol'l'elllJJ"[', I d~,ltj.

LLOYDS' AERMOTORS HEBBEN OOK IN
ZUID Ab'RIll GETR@KKEN:

Gouden Medaille n.n d. Landbouw Vereenig.
ing te Pori Elizabeth ... ••• 1894
Gouden Medaille en Eenten Prijs, Johannes·
burg Tentoonstelling... .•. .... 1896
8pecl~Jen Prijs, Westelijke pronnoie, Ten-
toollBte.Uing, Rosebank... ... ... 1895.
Eel"8ten Prijs, Wesielijke Provincie, Tentoon·
stelling, Rosebllnk ...... 1896
Krsten Prijs, Port Eli.u.beth, Landbouw
V creenigi!lg ... 1891>.

Aanbe1'olen door het Besp~iings Dep&rt-
ement der Kup Kolonie, .ls het best geschikt
')m wa.ter te pompen, ge:vonden door de
(';rovcrnemellts Dia.mant ,Boren' te gebrniken,
of in opene putten .

De Lompe houte,n Windmolen 'I1ordt nn
snel vermngen door het Stalen Gal-...a.ni_rde
A.ERMOTIlB..

Lloyrts' Stalen AEB.:MOTOB.S loopen met
dei] za.cht..ten wind, zijn geheel zelf.regllloe.
rend, en wedren met een langen, va.sten slag,

H"t ilRMOTO& is de goedkoopste eo mee8t-
f>Cuunm ische Beweegen'(ie KracM tel' wereld,
een Pom'p Toestel k06t,.nde een weinig moor
dan el'u goede parurd. térwijl' het, d.g en ll..oot
zonder eenil? toezicht of kOiten werkt. rJ

Htlt AERMOTO& neemt OOK spoedi~ de
pla.aLs in van de logge en kostbare .. Noria
Lift" " of f!"kkie3 Pompen.
I ij die voornemeu zijn Windmolent.oestellen

te kuopen moeten wel onderscbeirlen tasschen
Lloyds' Galva.niseerde Stalen AE;R.MDTIlB.3, en
a.n,jer·c illf"l'ieul''' en wa.'lI·d"lonze naboot.ingen.

I:et (·,:ble. Lluyd.' AEB.MOTOB. zal bilt goed.
kOf·'il ...t Hll hf'ste bevott,kn werden, en heef1
ol .,. ·,·pl., rc~.j" duvl'gcst.,."n,

\" ,," lI~er '(JrQi..scht, wOl',len flt'scuiklf' per.
...·'1 .... ' ló"e7.,)ud.]n om I,et toeotet optezetten,
k";"[j enkel gede',ltelijk'e 'eiskosten, of volgens
RJ>t:t:'ale ",hlk:ki, g.

"';dll'iif om pnJ~lIj8t en ~tuigscltrlit.en,
,.f 'e[l,1 bij'u,,,Jerh"den omtreut ~iepLe VIUl

.:. I) ~ ;. <J:"llIlc'i"Ct.:l!Jt'iJ water enz., wn.-arnit t~De
: ; .'" ,,, .. .; d. r 1.;""I."n per volg"nde .poilt z,,'
L"'::...:.;\,.l. Ju·~t:u wonl~Jj.

.J ~ . .\1O::;T E l·n.
KI"ln Ua."~'·:1 \1,'1,
Plllht,j,~[p;li:l. :2:1 .Jail, I ~',j;.

RItra Booten voor Engeland, vja La.s Palmll

\YEGGELOUPE~ PEMBROKE I.'.\"TLE, Kal'l. MaK-I, ,.

t) "Januari ..
Tl\TAGEL ('A,TLE, Kal'" 1:'.-'1',\.,

.Jauuar"
DOLTE l'A,,;TLK KlLl'!. 1I.l~li,'

Jan ua.ri
Alil'NDEL C.!:-1:J..E K:lp!. \\)";'"

FebruarI.
METH\'l::~ I·.\~TLE, "~i.L I:lil,'

F"brnan

oe eenIgeWIndmolens g~maakt met
Wielen Béweegbare Tor!ens. Zullen
meer water Dompen dan .. nlg andere
Molens In demarkt.
De hoo&"ste·prlj. werd behaald door

deze" Motors" op de Chloaao Wereld
TentoonatellJng, 1893.

'"J. J. 1

Voor VrllCht of Passage 'l't'noeil'e men
zich' bij de Agenten '9.n de L'A::iTLI! ,
MAtLBOOT MA.'\.TSCHAPPLJ, (Beperll.

\r EGt; ELOO PES BENOODIGD

:-tnERloIt,1

1)... hl\l1dr-! ...
:\...".,ilnl I

... ,.,. ,( : .. 4:).- •
g(".ekBI1 ! ··1

'Te ijj( vnor J-

UNION LIJN
KONINKLlJKH MA1llHt~~T'
UNION STOO1rIBOOTMliTSClWPIJ

CBEPERK.T .

DE Ms.iJ.booten der Maa.tecbappi; '1'&'

trekken V&D Ka.apst.ad naar r;utI'" lAnd
via Madeira, om dE'n anderen Woenadaj;: t.en

4. !lar I:.m., &Ja onl!er a.a.nleggende
VOOR ENGELAND.

Jan. l:>-t'll'OT (T\\'1U :';Cl'ew). hal.l, l...l:.II "k

.. 27-MEXICA.N, Kal't, HI::Y""Lll'
Feb, lu-NOIUlA..'i (T,,'I:) ""rew), Ka,'. );._, ~y
,. 2!-TARTRR. Kapt. MOl.J.Tu",

EXTRA BOOTEN VOOR ESGKL,,,,

EE.'i UnJerwijzere,.; VOI)I' pen
Hliltt'Q,;chool dist. Hanover,

'aan ;j of li kinderen onJerwijs te
~l'l'en 10 Holland"ch, Engelsch en
M llzie k, lIe boorende aan een Ned.
(Jert·f. Kerk. :-)alan:" £-l:() per' ja.ar,
en vrIJe lDwonmg. I

i \Verkzaamheden'te beginnL'll op
I FI<;IJl\1 \HI, 1..,~1~. Doe ,1,)./",11)'1.
;J.;lllzock IJlj dell ondt'l'geteekt:'nde.

0, F. \'.~.~ DER .\IERWE,

()
P den 1:,deo dt'zer, ceu JUllkt,C'

vu,; ['..lard t;elIlc·rkt il. O. op
rechtt:'rbout. 1ll'eren en Schut-
meesters l!~~llt'V'en kt'Dllt,,;; tl'
aan dt'n elg't'IJa;lr.

:-;.J. \'~\~ OUt SPUY.

geven

.AJ,·xulldri;t,
PlO PhiladL1j,!J1;1.

KENNISGEVING. I
t ,.;
~,.

\.

:W~Ik BlI,ai, :-iomer'Sel. :-itrand.
rf' E~DEP.S zlllll'll dU'l!' dell on-

Jergt'teekt'lIdc ill I 'III vangL't

gt'llomt.'11 \Y(Jr':~'11 I"t dt'l\ .:II,tell
DEn;ll, 1'('(11' hq:!! 'l'g"11 \'an ~II(I

Akkerl-! ~l'!J1ld !ndl f\a"p,,"cLt \'Iaktl';
tenJernar D1llt:t llnj:, "u I,,: 11lj{IJ Igdl'
t.ijd veruH·ld,·!1.

1-: Hl' TL' Hl \:--

ATHE!'iI!:\, Kap!. ll'!'I', om:,e,' li ,"
GIl.~J;;K (1'":,, ,;n",,), h...l['t. I, \, H

JanuarI. duet aan ~:. liLA' :.~ .~_
.Ml~lelra ..

I'RET011lA.. Kai'\' Ib'.l fe, ",',
d,It'! IUrlU MxJt_'Jra

GeELPH. (TW1D .'cr· w). "'li' 1\ -, •
Ftbru:lI:, d(lCt aan "'1. ii", \.
At ... lc:ra.

OOTH (Twïn ~-::rcw). Ea.t t. l;lU-~}i_'i.i(
Ft.. !,tu..1.ri. do. laan 11.'1.1, ;,

!';.1.STO!i',(TW,ll 'en ~ i. 1"'1' _._
l} Ma..:U1, dut:t <1.;.tfJ ::'t. lh·,,.; ..~,,, _\"'1
)!a.}eirn.

U..l C L CT":n :::;f.T ...·~\) K:l, r. ....\._\ ; ~r,'
1':; Ma.a.rt. ,toel .1.:Ul ~J;" jl· .'.

'Een v:m de 1[ael~dJai'J';. _ '."
booten lal SOlTHAJJl'TIJ'\ t'l': ,',

HA3-1BL'RG, kurt na de lt.dj_l.

deze M.ailstoomhooteD.
RETOC RKAAHTJ t::~U""-1 ,:\1, I." \:--',

gangbaar voor Zes Maaud"". "'u"le,.,CS
&; CO

re.ikttegeneen 'l'errninJeriu;!"aa i 'I "c .. :

op den Duhbelen PaJ;~agl'prl;' .
RETO CRKA.A.R TJ EB LaaI jl \', .\ ~

langs de KCST wor'deu uitt:"relkt '

1'TTIIICIm,AT,"'. VlmS!••' •. terugreis binnen Drie Maandu, jJ' J .. ,' ,L
U.LJ.a'L_.!<..!!:..!!!lII..A.Q,L_ • of t.h.e CastleMaatschappij :-;(uvill."" '

T .. "'TGV .. 'D,"I7T-S~ & ~ Voor Vrncht of Passaqe do., meZi \.,' .,;~~'4~T d ~..' MVIl e:toren van deCOlun ~k ...'c ~,PLBIll _8'l'B.A.AT. aatsc ppij, Adderleystra.at

STAD.
ne Alf""l

.lO""."g, bnn.j
r~ilÏ.ent-tna It ..

II" 'Panl .J~,
d~n' l'eIIidelll.~.

TVV'EE

Rondgaande Ondel'iijzers Benoodigd HAND

Spieg-elglss 18 duim bij ur dUiJll "P
£2 7s.

'·r1-:T".h\! \
[l., "'1'(I(.f ~ .
) ,; .1!Lnu.lt!"

"I "T rl...·71 '

\'OOR DE 'lijk:

KAALSPRUIT. di.st. BLOEMFONTEIN. I'f·'" 01:1

4:1, ~ 1:\ ".
L;",'" :j3i foft ~ TOorzien van

patenteAPPLICATIES voor bmmge-
noemde betrekki.cgln vergezeld

van Cl'r: ificJ.ten van bekwa3mheid.
goed g' .' li! en li,imaats~h"p eener
Protp81.\I,t,sche Rerk zullen door den
,·ndl rgeteef(t u le ontvangen worden
tot den loden Maert l8!)i.
&laris £l:!O pt'r annum en de

schoolgelden.
A.lleen ongehuwde peraanen znlJen

in aanmerk.ing genom,rn worden
Werkza'lIDheden te b"gin.n~n op den
I April. l8!)7,

, J. S. TIlERON.
Voorz. Schoolcommisaie •

pk. Lceuwvlei.
Dist. Bloem!ontein, O.V .6.

l·Uh~r'tHt:UI \all H,J> .....t·ht:n
\';~~tt·j,Jk Bultte!',

lJeparwlOt'nt \,,,,, I,,;ntlhunw.
:..>(1 Ja-nu:ll'i. )""'7. ~genoemde, ~ aanmerkelijk

voeJ-de a.rtikelen en daar wij slee
iJl ete Kolonie zullen Koopers het• ~.u. de hitte van het kJ'
I i

11>.
; -., •• L4.B1IfflABllln.'
."'RBAOK. STRA.A..: I'. D ;

.Boe. -STR.A..A. 'r.l.

leden in prijs dan de inferieure in~"'!"
hout h;uiken dat goed gedroogt! i.-

hel)ben van onze wilarburgd at
t zullen staan.

IonilliJij ke Leverancier aan belOlJ.sm alorillm

~J
A. SPOLANDER & CO.,

If h.,T{,"'·'j'f r; lJ ,53 J.U' f;X
CImmomeier·, Horologe. en Klokmakers:

.t/il/ud/ (;r/"'UU'rll DurI1ll9.~/ruaJ)

Gouden eu Zilvel't'u Horolog6S In
Voom~ad gehoudeD.

;. .~.... IBA
\'00&1 A'.

V.,:!,,,-. \~I(.tt,:
, Ka:s;16tad_

G£LlfVE TE LETTEN OP ONS NiUEW EN EENIGADRES:

~~Cl> :!r-:;;_-~.:'§ ( e TI-:.l.
40 BUgGSTRAAT, I\AAPS'"

t.(

/1
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,1' Il" ;:_l'
1 J ~ I J.. \1 J J Stellenbossche municipalt-

tei tsvergadering,
gezegtle il18lrUcWtl8 ind'ell hr; w ti r schuldig
gevoudon wordt to overeredeu.

ij, Een hrief }'IUI deo heul' Tow nsend, den
mad verzoekonds horn van de bode van £ I te
untxlun n daar hil Iliot schllldig is aan de klachte,
dar h!1 z ich hud ingelaten ltI~t de gOl1\'erlJeulenta
slu iR. waardoor het water overvloeide eli groote
8fhllde aunrichtte : do raad b~.loot na de oxpla-
natie "an den heer 'I'ownseud gehoord te hob-
ben, hem "un de boete "1111 .£ I te ontslaan,
~, E~" bnef van mevrouw M A vau der

Hiet verzoekende om In de toekomst slechts
"6,~r "en waterleiding te betalen. on omdat zIj
hl:t!,.te jaar voor twee le.uingM betaalde het ver-
schil te rekellen uls Lotallllg voor hanr (ogeO-
woordige belnsting. • Do rand besloot aan haar
verzoek te voldoen, om III do toekomst, slechts
voor een leidlilg te betalen, doch dat bet ver-
sch il n iet kon gerekend wordon u ls betaling "oor
haar waterbelast.iug van dil jnnr. omdat er nog
eene zekere '-or.t..1IlJhuudlllg getroffeu met
haar overleden man, bestond,

4, Een brief van den boer F Lucke van
Kaapstad ten behoeve van eeu zeker baks teen-
syndicsnt te worden gevormd op de plaats [Jdu
vullel in de nabijheid VBn Stellenbosch, verzoe-
kende 0'" toegelaten te worden een spoorlijn
ran het stanou naar gezegde plaats over.munici-
pale gronden aan te leggen, De raad besloot
den heer Lucke te antwoorden dnt het nocdig
lOU z'Jn eene publieke vergadering blJoon te
roepen ten einde deze kwestie te bespreken, en
dat '''u zulks zoo doen indien het syndicaat
securi telt stelt voor de kosten lIJ verband daar-
mede,

[" Een brief van den heer W A Krige ,met
betrekkllIg LOt de volgende punten, W weten :_
1, Om hem VUJI eene boete van !ix, opgelegd
omdat h!J met ann een verzoek van den raad 'ge-
hoor bad gegeven, om Z!l1I waterleiding over den
wandelweg beboorilIk te overdekken, te ont-
slaan, op grond <int toen d .. boete opgelegd wero,
bU reeds gehoor had gegeven De raad besloot
na tie omstandill'beden in aunmerldnjó( te Lebben
genomen hem met te ont.lunn van gezegde boete
van ós. en dat h" zLln waterleiding verder moolt
overdekken tot aan de beomen. ~, Of de
road niet weder In overwegin/! zou nemen bet
bouwon "an nog drie gemakhuiseu, behalve de 4
reeds door hem gebollwd in aanmerking nemende
de bjjzoudare omstandigheden van Z!i"e hnur-
huizen. De raad besloot horn hierop te ant-
woorden, dat Z!) hem niet kunuon ontslaan, maul'
dat hiJ dadelilk "oor nog drie gemakhuizen voor-
ZienIng moest flJakeJl, lT1overeeukomst met de
reglIlati'" 3, Of de raad er op zou aandrin-
gen dnt b!i oen muur van zeven voet, van den
hock van Zljll huurhuizen In Dorpstraat. tot aan
de ~t{)'z~nIJlug moert boa wen, ef) 1lld.lt.,11 lUO of
de raad hem verder Uitstel ZO(, vergunnen De
rand 1~·"loot hern e,-II verder uitxtel Vftll ceu 30
dIlgen roe te kenne", doch uut hll ""rpllcht zou
ZIJn g'C"zugde ruutIr volgelIs ~I.wlie J 1/) "Uil de
lllun[c'I"tle regulatie. op te richten

De vulgendo reken'Ngen ",,'rdell n,orgelegd
en de .ecretaTl" gonutoll"eord Jezdl'o te be.
t.alon '-

Rekernng 11111 den heol' \\" Hunt voor' piJpen
f I:! :!8, :Id" rekuII,ng \lit, den Iwer \V Hunt
bah u aalldeel In rCJMratlcM iUUl IIlOll~ll(iaIJ1 .£ I 7s.
tid, . roken Ing K J BastlaaII., lampoglazon 7s.
11)" , ,'okenlllg van 8, ,l PIIIl,p fIG 28"
rehnlng vun (;ebl'Oede,'ll VITCt, rt'pal'utlrcn van
PlIpen .t: 1 ~., Gu,

De .ecr~tll.rl8 \"erzocht dun "",,,lof h" eell'ge
nOlllmer, '-001' gercg"treerdc CIII," kon latoll
s.cbdddreul \'olgeLJs zekorel! vorm ,oorge-
leg<1

Du raad !iilf baro goedkeuflng "'emun Le
kennen t

Een lmef vali den heer p, D Clu' "I' IlIR pro-
cureur vali den heer ,l H Mam,~, 10 8.lltwoord
op oen k""nu.gevillg van den raad, '" zake zekere
\\'aterkwestle werd gelezen,

'. \ 1'1

, \ ' \ " 'I! I: \11 I "t:1.1,\';,.
T"~t'n\\oOI'l"g De voorartter Je heer Bos

ma u ,." I.,den J ,/ P du TUit, J W 11, Fick
eu IV r au Hlommestain,

Il,· nutuleu der vorige ver~"ril1g werden
gelpzell eli goedgekeur, behalve een klt'llie
"',,wrl,'nllg le WVNeu geteekend door den

\ 'I I: \i:,I['KI.I'\U!-:\"

~, ' i ~~'r \:111 (I \_.
III '!!ll ~lllg Dl' v\)orZJtLer

\1 \ \ j "lijlil (I! ~'I ht' f)~· huer}J 0 Muruis verscheen ter vergade-
'. t."''''1! t" "I" !'I"g met een vérzoek OOI dadelijk de Iloodlge

.tappen te nemen In zake de verkeerde richting

.l ie hul water in de Eersterivier bil
he r ondereindo van z!ln grond sedert
eorugeu t!ld genomen beeft, en hetwelk
tot groot nadeel voor hem, zoowel als voor
anderen zou kunnen elN'kken III tilden \'1lU
zwure regens, De mad besloot dat het werkende
connt« bestauude Uit de heereu Fick en Du
Tolt onderzoek zou doen in deze zaak, met
macht om de nooJige stappen te nemen. ten
'>II1.-1~ verdere klachten te vermjjdon.
I)" hoor J A, Bosch verscheen ter vergade-

nng namens do waterbelasbing van den beer
Hagar, meldende dat een van de huizen be-
boorende aan den heer Hagar voor een langen
tIJd reeds ledig staat, eo tot nug toe niet ge-
oecupeerd IS, vereoekende da! de commissarissen
hem van de wat<1rbelal!tmg voor dit jaar zouden

II, l "".}erwek naar de ontslaan, .de raad besloot hem ten antwoord to
\\. f,1 "~·d, lIot:htt'nd "!'(lo 1(('\en, dat z,!ln verzoek niet kon worden toege.

, '~\\! ..... ~IIT dt, Hlallg- s t an n , alhot!wel lJI met hem 111 deze taak sym-
1'1 l,t t r •. kk cn w.u-eu
" I'I[ I lI[d '2', 'tllk- pa Ihiseeren.

li" 'O{)rzlllcr I.... het opzIencrsrapport, dat de
\ .. I ~l l.ll.'!' "1:0011111 1 d d d

t"'I ruurucrpa e opziener uor tell opziener van en
! Il UIl.!''' I 1Il!o\ I" .'dank kou t rakteur Dl' Ydher3 beleedigd WCI'd, ter'will

,\ I', 'I Il'l [ 'll,h'r,Ialli~ hll znu plicht handhaafde De kontrakteur, de
1\ .or !I"r~,[l I\'ru\! Dt,tvt' I l> \'11 di I k ~ rdo leer e uuers, IC persoon il enwoo 19

w as. !laf zun afkeuring hiervan to ennsu en
verklaarde dat hl; reeds. 'iin opziener hierom-
tren t bad toegesproken De heer Martinson
verklaard .. xich tevreden met wat de kontrakteur
Hl Jele '(eda.,," heeft, •

(;empporteerd dat de .IUl8 en de bouten gOlit
I",hoor.mde aan den wel-edelen heer Jlr. L_
\'.'elhllllg' z icb in een leer bouw,ulligen en

1 ",kel!!{ell toe. Iund bevinden en ze If.s een
I· I "I

l
J,',lr,I-:I, '1<" 1'IIl.hek schandaal ZIJn, Ot! raad besloet dat de

,·1,,, 'III I'li, 1\""11 I h :x Il kenni
I I Il; "1 UI t '" I \ "L"t·r~lan ..o( (011 eer .. e13l1 Ing moest ennis

-,t: lt, ,lil ge\CII ont of gezegde 81uHI en houten goot te
.' ,r t..j_n ~I, ..)tt' (t""'I!alld v vr wjjderen of lU een beboorlukeo staat van
lll·,·,r, \ [!IU11'1 'kan ll/hllfl rvpura ne butnon 14 dagen van af deze kennis-
- '" t , ,. '[I 111<'1 'I' t b 1 b b ft. I gl' \ 1f1f{ " r~g{!n, en lDl ren U g~en ge oor gee

'I' u ":l"lra, lt \\Hldl'Il aun dit veraóek. de raad hem zonder verdere
~\ I"~ r, "I ... II! i\p!'lland LIPI kelllll:-\~CYln~ ZttU vervolgen.

,,1, .Ii ,1,1 II "IHl"r \l'rJtHlkln~ 1 1)1' heer .1. P de ""Pt had een verzoek aan

~I t,1 kat1t"'rkaptUJI : Ikll raad \lUl twO! !log tinu wuken loe te stUULJ,
j' ').'I,LI,.\ .. "n aJ", J, Le t.t:-n \'Hlde d~ gemakhUILtHl In Vau ('01Jer's gUIlt-{
I., ; 1],1[11..[1 ,Uln du!!

I \ ulgulIl'I. lll~trtlLtle8 IJl oniu tu oreugen. HIJ ver-
1\ .. 1 ... ! I!.~· '11~ Jat ft:. i kluurclc dut rie persoon tlle hot werk ondernomen

\1 IL, (. I. Jil Ilni{ gt:t:n hf'cft het niet blnn('11 tlrw wt:kon ka.n voltooien.
' '. -' , ":' 1,,,,," ,,1 J,. llid i ]le raad b.,slout um het verzoek VUIl den heer

LUl j, I. \kt'fl ,.f.l,UI i Df' \\" at tH~ te l'It.aan onder de Rtnkte voor
'. ,," I';' 'III d" l.~,k t.· i "'dllfd" <llIt ge.egd" gemak-bUizen duor h,'m b!l
'I'~ L li I,,, II \.111 ,j" d ....l.uI ! het eindt. 'Uil Je dne Wt1kOll 10 '"olkI1meu order
\\ III ·1, '. l"lt' "I,/"',pld \\,l" ~IjLr..ldlt lUll [or ~tl.:il.fUl'tlf' \'nn di!' commhl-
.' t 'L 1101 "'I!'I UIIIIl{~

I II(, ·<·n r .l.Il' _\Ia-
I 1'L.rql "\,.__', 1;\rI.lphLlllt~

. I, Il. II, IJ LI',!_!'!.(.'r:l jil Illlr

11'1 ,j. Trall~\ aal

'I

I I' ,r "f) ,lt 1)1,Il t lt' tt'

ll''':t 111:1'\ Uulll werd
j .. e f r I'Ll:,!" g-t had
11.! .... ,rllfJJ..!"t II gt.,.lo(~

,;:/, I! kuu t doch otti
m. "-~I'lI ont \ iUl~t'Jll ma-

II I .... hnlg'· t)ntrn'~tuig
l I~, I \O! I't"',·ft dt'1l \'rqburg

,II h. nu-t ".\ mpnthHoIot:!('rt
I 'd'ljr\ l len te lI!1twape--

I' \ I \ I: I, I;' Ir, r

!! 1 r;u 1: r TERn;

I, .llil! ! I .l au uarr

il

• I

",

'1 ...... '

sa I'II'JoItt' li

In zake zekere aarden pI)peu "all twee I'oet In
doo""lJede, bt,sloot de raa.d dut Je Iwcrct.uriM htit
IlI)1 l()40:6 unde. '&.I)t.'k luU JC'im waar lIoodaulge
plIpen te hekomell Zllr: en wnt Z!I zouden ko.wn
per \oot.

,; erappurteerd dat September Februari,
\\unellde In e~fl \an d~ huu..rbulzeu hehooronue

I'. I ..!1"II!l,dt·1I1.'111!;\.lre\~1l ua.f1prof BIt:!r'SCb,z!!n~Lt)rcU8tub haJ tOtw'eJa~
ijl I." hn'l·d til I\tlrllruUIl "

l,jI.J \.tll dl'~e dlSL:..I.lJ[le ttjI\ ow o\'t~r te l00pen op I~ Januari, l8!)7, tHl
r d .. '. "n., d.,~: Ik, I I, .lat III' ..eli lIlspektIC gehoud~n op :!5 JallUarl,
I I af li t J.lll~ de (.)pZlt3Uer gt!-zeg'dt~ stercus tub. wader In de-
: -I I'k' 'l'! m,'r'! IlUld rrtl<tar Zl'lfde overloopendt::f1 tOt~t.and gtH'onden heeft.
1\""1 1,r ... /.<lO,:lL\\I.)!)t.! kJ d h

- I' I '- vn at aaruaast een ga.t gegrn\"en wus et
• [ 'Ii .1." ,II I' l1let 'Lr Ik Id 6 I D d I

' 'l' il· !'1o:1 l[lit! dIe W I elke!) ,we ~evu wa.."4 ~u(Jt uac t"UI " c ma )e
I I 1 ,I,.,t ~eptemb"r F ~bruarl met i 1 te beboeteu
· I II vi II II) 'I'ot! ... rl·t IIJd..af.d t'~ I \!lqr deze overtreJlug. hetw~lk dadel!lk aa.n
I ~ j' I '.l' !lI Jil"', lIPI'~'11 ll!!l. tI"11 HeereUl"lS 1l1(ll'~t betaald worden. en zoo

I "I ~ urll I" ',r;1 \ ..lIl 111\ll' JH 1I~ nl~t. den secretarIS ~6} authotiseeren bem te dag-
I.!,' t I II' /. II' 1.11 t [1 vi I I'tl' I \n.arJ.eo.
, . h",p~ Il<lt"' h.wd tf~ I!lul, n nUl " ~ J LI l cl I te ln.ats t
I.' d!t' de k.lt~l_':-" ~t'l'll._'e!.{,r; trd,f~~;lP~~! h:'~r ~~ R~::'~Wr~1Ct meoee~e~~:t

• ti , •• I(.'p .Jl "10111 , lIlt'{ .I, )()~t I doendufl Whnollell tODstalId zijn. besloten dat de
, - I j"l:'(Tetuns hem 7.UU kennIS gt!\'en. gezegde ach-.i !J! li, ..., n.l"I'(_·1 \.l I 1'.11 nl'lIl

jl I' k lerl'haIS"" '""reu,_ tub, tlau.,jl)k to \-erbeteren,
\... '. " I' f'r) '·I·lIl' I, I 't'r,'t\ J d I I '9

• - 1 J ~ J I an,Jer~ Zou e raa H:~rueene JOete va.n .t_ up-·1 L I. ,I, t. I ,l'Jj ~( I~ rJJlul ...,· Ill\{ I Jtj~gt:1I

'''~:;mI:t1' ti. I., ",,1.1,'[1 1,[I1 "'r 'Ir,[ r 'r I ti be'l t I d
II .. t II"", rt 14 III ,'I,It"''' ~t t~r 4'1 d /I "'IJ I ~n er V\'t!r M u en op a le~enen 'un

J' kl' t W'e d, >or den opz.ener gel'llpport.eerd 18 dat bun.
~~ I I, L't·\.d ,'11 lILt Ir ":"t:'n lt.: ,·r,· )Cr)! I neachtcrplaatseIl, enz., Olbt lueeoen hehoorJiJker.a

· I, \\, i 'P1l bnt.-tIJ.-' ,\ I.. t·r t Il 't h {)oI)k ('.H..'~t.and zun, den secretarlS te autollseereu eeDe
'I, 1 k \lIt g'~w()ncf CII dl' k.ltft 1"'0l..lll

,,:, ""[,'1' 1.('-II"kk"<1 ~li wIl'-[1 ,j"d' bOeie ,an III. op Ic leggen, en op eeu legellik
r. I tij I·/ll /Jen IIIt--'t "\t:1 le Ilt."~ll tW, nin hf'n UW DIet aall de lJlStrnctH~:S \'an den op-

"chrer gehoor had gege"en,
I I li lt p, ,.'4 \, t' J.!eZl'lld wordt .!ullr gt- r,-eraprorl~erd door den op:&lchter dat de heer

' ' ... (1 tIl Wd:dl liJ ..~,k Tulo he .J J P. du Tuit oog tweE' gem.a.khullen moest
' I I lt !. /,llcl!tl...!' Le 1.1/11 3..i11l .II'll Ul-'- bouwen \-uor ZIJU huurhUIzen, d~ raad besloot

Dill den heer o'u TOit kennlil te geven dat bU
,,,k / t. [ h"·rt",, h".·ft O'lle rua bllllJcn u,.rt'ii dagen 'an af deze kennJ'jZenDg
'I' r \ t·,dlt·n ...II·I!!k }ll:lIIaakt Want de ooofilge geulakhullcn voor z!Joe huurhuizen
"""rl I I/I dl 'I \ ....hl)"Io'.ln~ vérrnuord m06l'4t L()uwen.

, : [', ,I, c "" til rI "~[I "ru ." de blallk"" Ouk van den hoer Andnes du TOIt werd ge-
· Ij, .11. Ir ~.·ILlkkl1{ \\ :LlCIl ur t:en rapporteerd uat hl! lleen gtjmakhulZeo voor z,i,ne

k I:' II I .. ,h., Lr "I' le).,'"t rt '-'nn.'11 eo b
uurLu,zen op 'iln plaat .. heeft, de ruad besloot

.)\ !,.~kt·ll.j gelluUlkl hr'!lhen, dat de sec re La ns vok hem zuu ]l:enILsg~vtjn om
nl \.1. .... yo ~ lt 1',(:/1 Olt't alii' "r.x.Jt:d de \'oor elke \""'I~r kall1er~. hehooronde ann hem. E'en

t • ...K·'t·'· h.I,1 onrl",dlll ('Il WI) nu kh 1 ! d
gema' U", ,lIln~n 'ert'g agen I'un uf deze,·lk.lI~o!l 1 T. II t"1l ,!{"achtt>n moe~ k

r ,l 0)'] .. I •• :t·.] z..11 e[luI~t"'rng le IH}uWE::n
, lO, 'I 1: ~pteml,..r ~ahan en Dallm] Ab"'"" ",e"I"1l

r'Jfldt·rIH ...t dil \ r,·j·t nll:{ als heJJt:n W't:rapportcénJ. dat lO hunne st"leUM
' I /!ll Illet .jf-'Il ()Hrk)g de !Jalle71, rllet \ol~ell.s IfMtruQbes_ VBl] den rnnlliel'

,I~t Llkll 1. III I'" bet ook paltlIl opzlcht-t:'r ha.JJcll g't'ltKitgd, ua "crschCJdelle
.!, lit-kI!..' ,li ... (" ....1 ht.'t niet lllaJell ge\\aarschuwd te Z~pl. D.e raad h~sJoot

~I I", "IJ al L.JI Iflllf'ml'n en hen elk mut lHs te beboet1jll. wn mUIen de boote
- IJl" ! .l~ i 11,Id \':'"\[\ .!t· lIlHIt' KuLo be JJ cl h • d d .,"' '''Ii "1(.1"11 te nemen um de rlld ·U'1l wvr en u,', e te al(vaar\Jen,

(Jok ,Tólbnnn.""en, onUerW!lzllr b!l de R) lI"ehe
J')n~ell~s(.·hool. werd \ 001' oezt!Jfde 0\ el'I reJlllg

HII t ·,\pr "rl ... 'Stl le kJ~ !.?f'rapport~trd. l~e.slolen !Jem tu 1:>eopt)tt'T1 met
..."r!1,klnllf·n dit' 1.,1 hJt.:rt-oc 11):-; l'lI ItlUlen de l~{:!c lliet ht'taaJrl \"\'ordt hem
" tit-lj lI .. I \orlg'~ j,~.:lr rna:tr re dag,""aarden

1". I ~ ~1.1f1t _\lut hetrekklrHl tot de walerlJ.ela.'Ii[Jfig \ an den
heer '1 L '\~ethl,t1g ,'Our het pUll' Blnd'gende
~I fh.:C'prnber 1,"i~lti.r11p~l"'kl.!rde de secre1aflS
dnt ue heer \"eethbllg "(ol Cl Ill, "' "dIe
8lHlsfa.ctlc \-por ZIJIl ",,-aterl,t.:Iaxttng "uur dit jaar
hat! :tal1gcbut!~,l. maul' dal hq gewe.gerd hnd
llJ!k~ tt1 uo!'angen 0» grond, dhr. er tlA'ac lel-
d!J.~tI) !:.;dH"' ...·kl ~ta.3.n tt":{{en d~u heer \"celldwg'
Vonr 1.111 :!. tlg-endommrn waan~our bH Jnc
jJ' '!IdelI 1I10,'t I,",,"tic Il, en Jat bil u"n I"'er \" eeth
11ll~ h~d a.allgel."lell, 0111 d~ f I III>< ,d, paaie
mt"lll i'lJ zIJn w,lll'rt>clasr:1Jfl" \oor IH~)j' te ont
\'an~on. doch dat de ht'er \-ccthilllg gewt:lgerd
had tt· l>Cl.dt..'o ,np (::t:1l hC\~!lot nUl gf.,-deelt..el!Jkê
ttt!t.dlrlJ{ mU,lr \l'rtll4chll' e('11 hew'IM ten ,·oIle. het
welk llll nJt't !.under t~H·...tt;·m.lIllng- nifl den raad
k.()11 \€·n4f.;hatfln De hUl'l ~eetfillng gaf '"OlJf

1l~ rerlenen, \-\a.al'1J1ll hJ] !lIt·<..:hr~ VO(lf ~Cn llliwilllg'
wou t'etllJCfI d.lt ll)lj eelle huLS op twt oogcn-
bbk nIet '{(:O('I'II))t!t'rd r... d~ raad l~lout (Im d(}
stul'pt'/J door dt:r! M"(~rl'tHI'~ gf!IIOlnen go~d te

kt:lIJ'·!J. én .L;df ht'lIi \t'rdt:r l1l ...tl'actltj~. 011] ~tap ~n{'(·1 r val1 ,j., lo!;lhl"'Illlt~\-\ 'I V/l.1I kr:,wht
p.") lt.:' llerllt.:/i ft:gf-'II dlll h('(·r :'\ecLhiJrlSJ a11.Tl hrt \'j'rkb:ard In hH \\I.lkiJrll!l::l lj' Irl l;;_l\:aali~i\! l(Jf
t'lllde \an J,lIlUan \,d:{t'JI:o! ue. "a.rerre~uJatle.s ar,lt,,~Il!,g \\'!]J'Hnl'(l,-e
IfIdll'!l 1.;J11 ":Ptd:rI.t'LL"tlll~ rJlI't Letaald Il'! "pt \){l~rl·lIJk, J'n I,J"-,~Illd!·, II f /.1.! ,.:elhJI,dt'n

De \-oon,Jttt"T la~ Jc \'ol:.:onue one\·en. te \\'ord,,!t 'lP dt vulgt'ndl_ ),].1:1.t"l n C'I lij 1"11 _
WptefJ Ornll.rf-Hculf-'I. DIII~l:-t.~. 1 'ball

I Et.·n hrlef ,-:lt] df'fJ heor tJ F St.lll!"'r (·lrt~l1ltagl~.Z._tl frlc~~. IJ .\I.'lIlt
.. 1'1I1r }I;111.3wlh, D\1I::1<!a!!, 'j .\I.lHlt

mt!t be:rrekkln{? (0 .. zl·kere \ JUt!1 \'an watt r na.u ,'.OlJler!"(..:1 nl,~1 :\Ia.all,la,-:-. 1-, :\l.u
1.1)'" molen, \o(lr1{e\t.:nd~, d..tt hll van 1 JanuarI Hr.Jfurd, \\">P11I'Vla2' 17 \-Ia.I'1
nl(·t tcn L(t::re~tlldt' \IDel h:ld, en Jat hll ,l)'~tIJS ~'ort B\'I\"r 4[1 \·flJ,Ia.,.'. :q .\1."1111
l.eken_> 11\ l'ft:f'llklllHst gerechtigd was op halt- f\ Ing'" 111lam..tn\:\ II, ,HII.WIt!.l.! 1'1 ~h.u l
d,~ 1ll.den ...trlfiJm. ell mell.'f! h!1 l;een berere filltl:>t- (\,.;t Londf-!fl Zn.lcr\!aj! ,}7 :\1:l-111

f.k.·Ue In deze KrI)1{t IJl) verdort) stafJP~n Z()l! ra!healt. jl,)llolerdl.1-!,) \llr.)

[lem~n de JiL'lJ"Je-"doot helLl tu antwoordUlJ l1:t,t {iuL'I"II!(!\'Wn, ZalCIdJL.! .--t 'I'll!
In hl.!t n..'~111 \au JilnUarl de rnoJeo dam '-ersc..:hel- Uonirt-cht \'rIJtlllg', ti APlil
dene malen opengebroken werdl ZO~) dat het "ilia., Ma.'l-lidag, 12 ,ol prrl.
puhll,·k bllna wnder dnnkwater w"s, lllltlcrwnrth, DIIl",lag. 20 April
\- J J t·mtflln.1 MaanJag, 26 Apfll
er of' al t'l 'llet l.ewu"t Z!)rl ,'an bet l.e, Kublad. ~.anJ.~. 3 M",

"r~all VillI eelll!.,'t..·()\ ~reelikulH ..."It ld' hebhel! toege L~ hoofdelijke Gdll .. llnC hkJr k~ltft'f:-J lil rle dl.!;-
k~lld m,l.;U dat de (.'nnHlllo(/oUlflS.liell wel bewust tnklell Buttf-'..fworth, IJutywo, '"i-;Uluak\\'~ en Tsoml'
ZIJlI \ an t!cn 1)\ t'rk(}rn~t tt ht.:hhon geslc..ten met IS bepnalJ op I(}.,
de 1I1gt!zPtenf~H vun btJt OfHleMoitcg(...Jeeltc van heL A;lllt;L~tdd IS tlJt onder.rt'g' ..lllt!t;l(r VA.II J;t'IY"Or-
dorp I>at de hC'lft van rlen rnoluDstrnom nadat tcu, CIlZ. tê Stc,YII"UII/'g I· ....hl.\,. "n t,).(. uJ!relker
twt d.~ ~"U \ ~r nelUdl !.~llll8 g't:'pa..-t."H)cl'd heeft zal "all pcrmll4n Voor het vt-'rkr'J!.!t'/l \'nn ,..cft l\1tgol.'d
Il1flt_:!Cll \'Ivelt:'ll ,onr het gerJf·t \an gezczdp 10- I n ~ewere" te Plk('t!lcr;.: D Il Het...
l.:'·Zt'tt'rlen. doch met ~N'n enkel pe;-'"JM)on ~el'd ECII kat'h2rlocatle 1.'1 ;{cVt·<.IH:d 1)1' pia:als no JO'I,
't'IlI!,!,' ()\ereCnk/llIl .. r g't·tlrdftn .z:uo..1ls 'o-orge- ,-!I_l,'"t'ndom van \'"lllia!!1 t:IHt],I"n, In dt, afdl'CJlrl!1
0.,:'·'\t__'11 ()o..: Londf'O, het &.'\nll\! mL'trll"I;flll~11 tlll\linen niet.

j F I f 1 hl:! re lKtven I" ~A.n .\f!,!,?o, haft I" lt ka.ti:'erlo('.a.
-- ..en dril' '-UI! en el'r (' hf ~et..'fJdllig lie op ,\tt"'lkiloullJt~!}_U, lIfd,'(.llrl .....,\h'xat'lln,

[III,:d.ndc, d .• t hIJ eLli 'eront\\!lanhgdtll I'.',ef r,)l t'JdellJk olidubalJhlV Ic ('lIl'lIal'\'OIi IS ""Il-
\ \11 dOl! rn.ld L{"€'datt·t·r,J ~I .lallUl:U") had unf"an ,L:"(!:-;tdd I'H.:ter :-;/IIf't":1

,,'on '"el I,,,trekk,,,,( t'Jt LI·kc,',· klachte" dat I." I E"II '1"""·""·<l-ld,·g,,,.fk""['"1[ '< .;e"pond Ic
.\ Ir, / UIt de m'''t:'II~JIHII ':UI \'lrsdJ:jl~n(ie J \\'L!.I['Jlltl·lfl f'lJ ('\CII,.,'lH II' _HIt t ....1,11Tl~
1'!.l.lt"'(·fj W\:lr 1.:111 1')~"IH1HIll It:Jth, en met all",'n
I'!k \:lll .. Jill'; nil 1 'e ~Iil,..tt'ft_ ... dnft (liJk dat hll
d,' IllrlUr bn~"1 ~1·LP~d,· "t ....!! aU) dt_l l",de \:tll

I.lIfl ~1!..:"t-·!l,j"11i Jr: 'j'l1 ".lll·,.dlt,;htt·fj tOtNtalJd

fllfn':ot IJrL'Il1{I!lI (.p dt' I, r .. tl·'-.klacht:"fl allt\\'lo-d

dt de h"er \"eetbllli>: ,J .• , ILl ,J"oh"" ~'ator Je,d
.! .. tweemanl p<:r '""pk \an ...lUI~ no I zoo,d ... 1111
'{t'rt(."htlgtl l~. ofl'lt..h(j1J1J hU u(,k n=x-bt hó~ft vm
da!.{eJ"k.ë ""altl te I"ldt n 'rtll een pla.ats te!{l'1l
!/q:~r dl' avenue. \1)I~t:'n~ lt:ker recht \erkregen
In 1~:! I Jt)(JJ' l(·kert'll J a.!f)/,us Chnstla.1n F,tllr~
\fet I"'tl'ekkrn~ tot dl' l\ft'cd', kJathte 'erkhlar
Ut' d~ beer :\ee'Lhn" dat r'WIi hU omtrent J "(
JurtHi !lt·leden beZIt lIa~fI \:l1J r"!lll eii;cnrlolll. 1 r
toen ret.:tls geen l)t'h(Jnr11d~-t 10IIIIf I;OR(OJld, maar
llJl't..rfJl!}W: p..cn elkenbl'!/}H)!{, l'll hIJ nu lJl.'t k:I:!
'e.-..l-utln hoe dat de r~au he",' kOIl "1,ruepe'l
"rlI sez.e~de muur 10 ordt~ '0 "ren:;cl1, De r:l;t.J
!ll1O:.'not d"'n hoer Xet·thliIo1!! tu lllJtwourd~a djl:
ill,fJt"l "'I gtH n ~~hl~Jr !;oef~ "fllg~ms instru:r
tIP_ h~rn gt'geH'1l ", den bnef ged.ateerd ;,
J,lnlJ.tI,. J~ ra~lJ zou b .ll,....Jt]t.n 0\ vl1ecllkuUl.8!

'. \1 \0\ .. ; ~ .1,11 T.. ',,1 .lj~11 ' ••UI~tl, I!.{ I,"

..." ,.r·'I' Il.l.tr l~· U<l,L"I,' ~hU!IIIlL:

"nll/t'nt .L? .~., uur

DARLING,
s 'p OOR WEft - VER G ,\ 0 E ft ING

"

Eene 'erg!ldorillg werd all"er gebouden op
den :lf'8tell .Junuan, lil97, ten einde tropport
te boorelI ,-an de afgevMrdlgden, d" hoeren J,
A BIliIIIOII, cx L,\V V" en \V, Bas80n, n(llU' de ver-
gndennl( unlallgs gebouden te Piketberg,

Dr, (L .\' leuwoudt geko7.OIl als ,-oorzltt..1' ver-
klaarde Je 'ergadel'lng 'oor open, en I'erzocht
den h.'"r ,T, A BMson verslilg te doon VaD de
"erricblinci"l1 te Piketberg,

De hl'cl' J, r\, Ba"son zeide ooder anderen
dat hl) IIIR uigevaardiw:Je de Hopefield.ebe ver-
gadering l'Ugewoolld bad, en dat de menschen
daar eendrachtig wareD en \'erlangden dut de
I!jn mn M&IIll~sb"l'y naar Piketberg ook zoo
dicbt bil Darlin~ mogel!Jk voorb!i moest gaan,
Te Piketberg bad bil getrach t aan te toonen
dat 't Darling dlstnkt belangrliK WM, dat het
Let VoorualllDste gedeelte "an bet ~Ialme.bllry.
,!i-mkt WIlS, HU lus toen nit een nieuwsblad
wat er te Plk~tberg gedaan was, en munhe
eeDlge aanmerkIngen op wat cr door de af-
gevaardigden vnn andere dlstnkten gezegd
werd,

De twee re8olutle. geuomcn te ",kettlerg en
reedR \'er.sctH::oen 10 de rllt3uwslJladen werden
<oorgel~zen en door d" vergadenng goedge-hurd_

D~ heer J, A, Bt.",on helde dal het werk
JUl v!lodaag gedaan. mOBMt worden. ah. 't lair-
pOrt van de Plketbcrg-st:hc \ {'rg-a.d{'nng ru.tllge-
Iló'IU\::lD wordt. Wl~ twee heererJ ,d..'i OOIJ(~df'puta-
',e te k,ezén ,'m bntlllc op"nchling iJ!1 't gou-
vernement tc ruak£:n

De voorzitter I-erzocht den heer W BlU!son
om ,et. te zeggen

Laat:ltgelloemde beer zelde ,13 t het rapport
door d,," heer J, _.\ Ih",on ,>o(·d gedWln w",_
en dat bn cr Hiets 011 kUil "IJf'gl'D

Daar t!r geeno. n.altnll!rkIlJgl!tl np het lil.pport
warel! 'erkluardp de "lIl)rzltkr het 'OOI' alge.
meen aangonomen

De voorz.tter bedunkte toen Ult. naam der
vergadering de been,,, .J, ,\, CII W BaSson "oor
hunne moeite en opofl~rJllg tJm de \'t.:rgadenng-
te Piketberg bH !>.! 1I'0n.1I

Op voor.tel van tiel! h{'cr Jj Bllfler, geM-
cor.deerd doul'lden hecr \\' \' cn,j'pld, "urden do
heeren J, A Bas"'lII r[1 ~lan'l! DlIcknt al_
etne tIeputatle naar het gu." ("'11emellt gekllzen,
eli aJ. socundl Jo h"er~1I C,.J 1)I1(ki~t eli -'Inr-
t.n Yel'>lfeld -------
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_ i!I'IiD'imlliiir il ~ ~!ifU~
_ ~_. Llrii-At:ibcl Bij

~ __.em ?illhp,fI;;&("W¥ri; de ~ t
~ 1"",," ~iI I&. ..... _.., PA.Rf.E.,,'!f.5T·L..Lr:_'

"_m!Iie .. _~.á~·~~ st "'~-""'''';'
"~_~'K.de~!

P,(,lI'-IIeerftLt.~ ;_~~~: lli.1lï.H"\'~ •·..5
.~ kP_ ~~:S-I -mee bri te _-. b:Jz'-"'- ~ ~ UI: 7__-. r .'.
fk - ~ b«._ ~ ,Y-. (I)",! ;:". lI-«'J J (1, ~: ~.. .

~. ,. r.-~ ~ b.Itr- i ee ~_ ... ~< • _.,_. .
dr_ ftIlO ~ : ... ~ 1.., . _u, .....~ ; _~,-lI '.oC.!l. .l"" l""''''~.'''''~.
bEtS . , be! ~~ ~.~ bp ~ i "'<~ M '.s'"...r:tI/T,,_. ~!._ •
~~J. ' !s..V ...",..,..d..<. .... ~~::·.· ..
De""_ S.'_ ~ ~ In tJd ,...~ llbe ~ ..~• ._~ z ;<;..>-

--"0; ees no~~.- - :Q.!l i~iJi~ ""~ "--L'~~ .._* Zaod-' ~ I..;;.... .~ '-i' .u_......~<
~ ~ .CatC __ ,.n, '" .d.lt.Aa ~ ... I.'_"",

ftI~~domde..· ,'~ ....~ ..~~,. """_:.
Bei .-ad ..~ ~ ,".'PX ..1~t~ __ d:lnI~'iLa> ...r..,..;..-

a.k eie 1WA.ues doer ..~~ a:u: £i:~! T <r! ..~_:.u ,,~ " •~bd~~~~i~ ;o( ~.'

he.s ~r;wdc «-* ~~ ha:t1t!r -~, 1Óeri:.
hetr Ym das Ben-er RJide dU nI.e \:: ~ roor . .- ~ blief u ~ I !.k ..~ :k "= .". " ,
.......~'~ mu, ooé.~ .... ~ én chi hé. adn:a .,. ~ dou.~...~· I ~ ~ ckn ... «: "

~ .• .'_"""n ~ "-1JP. . oak _ die ~ ~ ~.A1.ri- i Dur bot~ ~ Dd:. ~~-C:-. .••• .
rij al..erig mn ÏI hem dimt; Clef». baaor.t.e ~ ~ ~. , met ,:,.;.,.P""'-'- ;;d tb~:. _ .•ï..;1iiotiJe am eeD 6P6I hrief De V'~ .ad ~ am1'I~ !!4 ~ ! ':li:,k; ~ d.e tod. ~ IJ - f' ,

wen de -nm te ~ tUl .. oooa. e !LW Ii..~ 1!Ul"~ ~=P. : "
... .zrce ~ ce boofta. . JJ. Bunt!LU.. 14H> ku J. C. nr. a-. H--. c , •

' . ~ har l ..m 00 WIJt r.eide dat ij' - ~Wu_ ba.-l ~ m tno<t ~r,.~d.z •
~ieI bJ, - &00 ~ de ofiuie ~. D _ ook ~ le' ideu :.-:..t.. r:a!h "'.~ ~t.-~.< _, .
: t;;:t:'~ ~ ~ tPIiblID:u·.doda _ rum- is u- te bepert' It",JO:%.= ~ "'~ ,."':.="'.:.-. .
'~'~W<I~:II15'l uople -RD.) I· ,,,..~~ a.,., t:-.,. J .
, tn- ..w. "!l''''''''''''~ dot",,' d.ec. ~r H ','
, VIlOrn'~1d 00.".. deu beu L 'I'D Kruger "erp?..nmg pdt.:...... Jee..! .... u--_ -: ,
~ dom- den beu N. vlm • ! ~l "'0 "lUl <k .f"-~""~!
~.m., <m o!elJpang ~ ;,-- _ ... leur ~.- 11>' .... yt><.-n.{ d:aa.! de ~ :,:._

· deel!! ' . '.... Door ;k ~ a.u..,g.- c.
: t ... ~ ".~ met diepe door . J. ' la '!l'1Id ~ i ,,_.,.......~_u ~ deel r-~ \\ ..

~

gelet ~ de WdI_ ftR de AfriJcmer .~ I ~'IS~J- .>_- .._.__ J c-
.] - R~ it! Port wuntt toc:b ~.!tog ail ~ I~ ...-,or <RT>...,."., T_ - _-

__ Lo<' • "'- L r~ --'-~en ! .~ geeb Iio::oft aft"",,,,,,· ••. ' • 1Ipt=-. ~ ..................... ~ 6-~' ,j" ......~. den bee I
: lIIm:l ail; ._ zulk • ~ """" wden ut <>!CU~. ~-_...... . .

/~~Qk,,_Jh~* . 'ol 31.,~~m:~bo:tme'1·O:II:::::~!~~~~
:~ f}p~~~ ~ :::-_r.-~.!tie;m~~~,-;;_~~ri~: ..
I • wd km.~ d _~ ~...,...~ t« ...~-nn,'nn .Rhodeslbeo:rW. V-*-_.~.".
, eD ~:Ir &:UI de Zaid·Alribaa- ea eer ~~ 'I'D K.rogv :1- ~ 1:_!'.i:!:._ ~~:.:!::,.,;~;-
, he Ikpuh!iek E2I ~ Afriboen ~ _~ de wrréitw~ op '..-a:arift ru-- _,..,~1'" 'f' D. "
.: Ionre. VEnlet' ~wi Di dat zo1k ..... des t. __.~ ~ haat .- :r.u1 da I~e, ~ "I:) rJO: --.'

-w .. _. 1!1_~"'@5i~ 5o--- ~ ter ~ "an oio
.: I g _.-mekD1rig een blaam BI RII6i .-- ~ ..._~Ji .Oi!'dt ~ teen --lnL..._ . ......_._..
· ~ de E~!aehe natie, en spreekt iD .t.':I':: g~ De anne purl beeft ~~ ~ y-o--u .....~

'i~ hoo;. m ..trtroIrwm uit dat bei ~ ~ g~ mmmeH~ Dd! te d~ ~ _~~ 6l ·,.A ,.. ,·:tjEst.át l:M!bagÏ;nW een ~ ODCIen.~it ~ ftII de SIDf'i. door de ~ .ID:s.o me ........ ..,., ~~ dl h"
·i' t SIen . boo ~ Dl...-.lI_ :'t_ ....~ &L._" __ -.._..: bar e...<... ., ... ; ft> ....ne opreehte A~ m Z i ,

: ' il - tD ..er / -. - ~t 5.""';' ~T-l _,,_......Aop...... IT .gt _;:.-_-=- ... I ..-~>-beeft gur~ L, "..,.,:.; ..ofd der Chart.-..:red 00 .• ~i. ~ .. uu ~ ••~._'.......s. ~ wo '"'""" -_ ~

.,' den tebanderlj~ en ~ioql med: -DeT~1r.geél~I'~.".J~B11"IDg ..,~e ~fl€<l 'aLI '
ea de Zu:id. Afrik~ BepaliIiek, d.W ÏI er lf;Ia...elgb in~ den mdmlr nil de "'JUG 0<: ll.UJleI <ue op ....... 1,,---

· h j ~15 ..,-buL:lig gev0n4en Ï5 door bet hip- adn:Men ~ r:re:n~ -- Hj ~en 'rido beer Rhcda ..~ ~ê .\': •

, ru, ~lft, ....allt alleen eeu nodJt'raant.i!;e a1zoo de ad~ ".0 lIndrt te ligen ~eu: ge..Ol>d.m d)e-Zf, :ol_,. ~ ," -.
lraa t<-"Oigern.ate de .met Tenaduell <lie Ilhode. den tmon le ~ ll'UI'OP há 1 manDe'<l na de Afrik._h-c :.•

.'dfar d.,n ~ Bboda op de Eogellche nat¥ 1is kOIOttiaJe~ ban gep!utat hedl, en de 1 s&a.nde en algemeell wen! d"u ,..,.. .: " .
~<>rpen , -.-Jd je G1'ertuige! tbt he. op d(.1 "UI reb- 1XlImaJ_

. tDe b"'; Van d£r W:olt ~ _ b_nge I,;., • t.oeh ebIeJren' dat de l"uli ~ "eEt De heer J J. de KId, t-. . '."'$;aampnak. en "'u :teer eF'IJIIijg ~'n Y1iI~ :dL: al ott tJlf:«, ~"'" dm ..~en I~ om ail, ~ n., oml~m.> I.'. <l..,

.() de mak ; wei'" Iata- <k.or den bee (i. TUl:&bodell telt. 'fet!€Ch, &-ft IJ Eijn a.hrlJd,- rereumg. Die mali - rlu.idJg t.... , '.,
. aw lI:an§"",huld ...erd ; .. bij ToorbeeJd, ~ teJIdt; politie:k ali!; eeu VUl la:awheid' '-rempe:ld. o:u parieme-n'- H!l la ~ 'ur,] l,d

hti. aJ& mjjn oode rijpaard beg:iut adJ:ta. op !te Wel '-ft hn...erl:IS.ai4 d&t 1qj rrid lau... _ I Bnuehe par"=-t. Hflbf: '1- '_'.< ••

· ~*ppen, dan .. eet ik, dat er ie-ta moet "dr. con.equent is, eo dat· UlO. hij . ,eom.eqoent. .-en-...u.n eII.ab bet .. are \,,,,,1,,,,,: •. ~,.
':Ir m .. er~, en 1I'aIHleer ana mdrt en bedu.~ _ ~~. 0ClJ of hU ~eD' ~.Jt~ part# Indnt~h~m nu u,., ,. . :'L k

_mefitdid op eens ~ ernftig en ~ koud of heo:l "an. mar tlmdai h8 ~ con.._ Le .erhoogeft ak ttfrika • gn->v <or, t,... , ~d

.w I,.~ t6!:et een ieekea. dat et' ieia f~- qoeai ~ te 5Cb{jneD el ~eDt~ koud en df.el de ~ \'"&Il ..hel BnlJ!ck ",. --:_. r :,
. Itepd lA. HIJ.lIJ! rea- TerllltteM iegeIJ d~ ~UentIIt Ian .. blilli te'zjjn ... o~t hij door verldind~'!lI ~ hil dur nu 1r'1'" .• '''><
· ttlfteur un de Palriol. omdat hij allen reroc:f:- bet _te A.frik.UndenJOm~. Het i3 "anten roodu bV t...J &L'!lf: ta'ufh '~." w"der
I fls+h, beha!ve Rbod<i:s_ '" Ik .. eet _~.. Diet JOtJder droefheid dirt ik bOT~ heb ~1. verm~ert kan "OQrtk'~'! '. .~.",,,,

(EIen mrn ;--&:hnJdt hV hem fB,bocL'!S) te ..... 1 ~eD; _1 ik bken gaarne ~ <b•. J. L. bet on~ljilr '>In mt't wo...,~ "". . rC 'e
: geld?) Hrj merkte op du de ~ Rbodeall' - dil Toit gr001e IaJentfin hf:eft ~ bij 0ll!I gun of &til te lt.1 en. daar d, .. C'C'. aJ '"

· ~'d heeft dat bij ~at niet kende, ,__ vele malen beelt gediend; JUUt omdac il< ...t¥.'1onderkropen ~1. "en:,-r t.~_'.'-.' J:L (
'rr· toon _t Rbode> Inclrtte te doen in __ .. êIk een groot ..er-sta:od en' ~ldeT hoofd te betnntn.-n.dat 'a.II OUe Y(",m.dJ., ,'j.
·T vWo OFer deo beerRoee-lJ:mea hilt-fi,!lhetarijqDwopijnJijk\.:!moeteoge- ad~gHetlreodlu.Lbe:JeD n'él ,j.. I: ... !",..
.' luj [IJ"-' lof. en baalde aan den brief win tuiten dat <lat hoofd met een .-erbenl hut Ir"" ,,~"' ~ X!Jne '¥U!:. .
· dell beer ROItê-I,,_ aan dell editeur nB de pu.rd is. . De beer . J. , trj;dom W>egdt r'

; ·Cob.. T;rnu. ..-lIllrip hij venoelrt dat zijn ou_" Het 'treft mij, beer editeaT, dat tile ..erdedi- d_, wIj. om n:t£'t la~ hor,Te'>] d,'
: ra4 uet Hhodeo ontvangwi oomité. die zond. gen van deD ~ RhOO.es beef niet I>ew 'lretf!D .erdenk.,tng kol!!'!.e!l ~" h' '1 .. I

,.f 41:i1t' WCiI1.emming. ~r gelJlaatlt werd, &fg" te 'nTdedigeo daD zijne dengden te r.lutaen te- sche. &pnbhek. De t-r R :..... "
'~~ .. eTd. De eruleur van de Patriot &egt goeDOTer de ondeugden v.m P_I Kruge-. groot ~ gedaan wu. <k l"l"< I. ". ".,.vh •. ra~Kruger kem "ii tOOt., maar IdJem de Hoi;: WIDeD zij hem den kolonisten aanbI} ..e1en, dan Republiek daar hij getraeht beeft.L. _eo r·'.g
.Jia~ Ir.liék : "'wom, ~ de heer Van dolt .0- zij immer op 1JlIt, hij' 1"oor ~ Kulonie .m}ver te Wer_peD_ W'u m<>e<!ende'. ; ....• Jl!">

W.1t ? omdat <!-if< bem daaruit ~pt heef~ deed eJI doe _ wa. Kruger ~ver tooneo dal "'!.I metE te dOtl'l wdl"" :.'
Del heer D. lOIter ond.e,- andenm baaJde lW1 boi deeiI en dOEt. NJ i:8 eelI %ebT !!dbrj;vw die deu Ilea- Rbod .,., da. WH nu" ,,"
~e ~r Rh{Jd~ wonnen ingl>YoenJ h~t, ~ áe:h u ~4<d _ _mt in K"'-in de nn 12 of .k:nltoten lP"" met d" I:th.~J,. " .. "g'
.lsleetJ lliang In bm gras, en boe oom Pw zij. Januari met -( pu.~ Yoor den datrc-elromen. p:tn!j.
"OOft tc1jll'n Rbodet! getrapt beeft, en daar-oti ~ hij tracht te he...-jj%en dat R-b0d.e8 een Ven:!..,.. ~p'ak<on nog eeo1;,;" b.·...
~t de %.alt aan he" gebroken been te Kaap) beter niend der Kolanic i.t dan Kroger. lIet ~ ~e.
W.iI ('n aDd!!'rc ~laafMn aao~ .. ordeJt opmerkeijjlr dat ~Gematigd., heel nelt-,jesde fei- De Mer J. J, de KIer .... ~,._;J~ ",' ,', "-'L»~~t dat het .-oome) VJlnden heer Van &ot ~ noemt die in ~e Iuum ~ maar de deerd door d"", heer A. Krug,.r ._I ) .' "',.
Wlih te itel'k wu ; de kop \'an de eJa.ng leefJ' brounen 1InI:an1it·die feiten sproten ~e de luue veno!!de:o moet 1rord.,.n "". 1 ,\",1
~ : doch hij is voor acbtzinnighei<{ RrJ gtlY'O'lgen die rij hadden TanWpgt. • Ienlie d~n g'()t!\,erneur Ok'l het <"'Z "., 'Jd,.
~k1e eeo voonll61, mlW' kreeg geen ~ Laat all!! no ziine feiten nemea zooala hU ze' lijk per kabel ~ l'erzend~n aal. ,L .
eb ~IJ."ver ..:elt hei. .' beeft gegë ..en, en all.eEft inla.uchen er) bij.megen nn de kol.onien (lord Chamb.-rl"". " .:u,n

Oe ~r X. A.. J. van IUIm.borg, JUn. zegt.6 "'" bjj ltOO J.Orgvuldig beeft venwegen en zien den graaa.prtsidenl ~a.o de Z._\ R, ".~.I"
%~jnlbfll'E'~ekomen, niet om Rhodes te veroor~ ",at er dan van zi.tDe feiten ""0.* HU daartoe de heereo W. '''nter e: Il \1 de
dleetn. Bet zjjn de da6en ..an Rboda die '-Ill echreef: Klerk. Algemeen aangenomen.
Ye .meekm. ook>-zUn eigen mond beeft t.~ I. Rhodes gebruikte de macht hem dooi- de :VoorgesteJrl d()Or den heer A. Kr.:_. ' _,_",,-'..
'-0 Il! o"er hem UItgespreken. Hij had he~ Charter verleend om Drritachland ti'! beletten deeTd door den beer ~. J. 1".lr,,..l. >1" I"'le
"erlroowen en ondanteoning van de Afrilt.aner1 7:aidcAfrika ...an het' westen te ofanen tot ven;ad.:ring gëeft hare afkeur'; n:!', . 'lai
et. !j.adal dal vertrouwen en die cmd~u:nïDIÏ IIChade voor de Koloaie ; (en om d. repnblieken d; Pu1rial niet manmoedig 0Plr<"'" I''''''~''
betrj gtcrlc gcrllaaltt haMen, mllllkte hU zulk eeJ1 des nacht!! in te lIluipen, k~ IAfrinner orgaan (.egea de d"lD&llSlrau ... H ,.. ".' >l,

lIt~or!eljjk m.u.broik er van. De vergelding url bloed iesiorten en het Imperialisme, over he! den heer Rhode,;." Het """"'e. v··· "·,.e'.'"
de 4:fribnenc voor bon "ertrolnl'eo wu ver' Afn."babderisme te doon' triomfeeren). Maar men met lwee:slemmen in de m!!.". . I

ra:,,~ ef! nadat bij dal afsebu .. eljjte misbnrik ge; 'franuaal deed en doet al het mt>:ielijke om Het "olgende kwam hlen,l' ' .. .: ,h, Lft
"l~t heeft "an hei ve",rouwen in hem, bad hij twee romooteie'rende rUnen VaD heiT oosten te ~olgende wontte! io;.-di"nd "" r-.
nog IbovendieIf de perm~ntigheid ow aan zjjDd "erbtigen; eB die "p alle mogeitike wW.en te be- ah Bond..o'1-'lli1'!l ".; ..Idaan ZICh "" .. ' :

nil glCWonnen vrienden die eerst zune bitteN voordeeien om ons (UnperiAlHten) tf, p-oode le veel ",omt er op ge.Jet "'3t !lJ cl, .
~~mantlers wa.ren·te zeggen "dat bij geen foat richten (en iiaardoor in .taa.t le zijn' op .eigen geregd ...omt. D" P"'r,.,: .1, ,.'
beg~an ha.d. maar gij l.egt hij hebt mij mi&.: voeten·te gtJlan en bare onafb3nlrelfjkheid te b!ruien behoort voor Ir .('-Chten I"
,·~sf..la0" : de ,lrUUI (verraad tegen de Afri~ 1'crdediQ:en YlLnn'éer bare ..J"jpmoo~eIlMrS de PM'" aJU>ruerking .....rd gem=ln d""r ,.: !,,"',
nDII" ) v,l('eri bet \'oort-betrt.a.ao of bet.e.eltt<ni.oi lijn uit ae Kolonie gebruiken om hunpe moord· _~. KfUl{er. da, ""n komma,la:' " ..."

'é''1l1'l ~e Afrikanen was mijn doel en oogmerk om tuigen t;,edekteIjjlc in le voeren).. Il:IOet "",';:.hten en .. el: of z ., .... '.. ".
re (f~(Jcrdrnkk"n en dii i.. de man die wo getierd, 2. Rlrodes Toer\ oQz.e prodnkten :tolvrjj in gen worden door que nun""b"I" ~
en "t)!) l<''lg .. jllicht wordt. Maar gelukkig "uo Rhodesia' (waar er geen l't·.rbruil:ers zijn behalve '·oorn'cbu.u n.....n h~ mo<...' Ol'
hwrli plan i. nn Jtlkt ell als ..-jj de agitaties van. zijn roa"crbende die hn m onze prodnkt~1l in st.aan en un T~l[]en rnall.'>Cha.Plo
de kjo"l.t!teden n""eraanen den aard en 't oogmerk leven moet bonden en moet sterken tegen de om hem I<! help.-n deo vilaI'.d tt' "

vlt" rlie agItatIe" l1asp<:!Jrt dan mogen wij OIUl wrerlooze Matabelen en gtlulte boeren.) Maar Pair;'" ...il wacbu·.n en uen "f :. I., c-'bl
1.e'he.n i(e1uklrig noomen, want zij die Rhode.; Tran~vaal belast. o~ zoo zwaar m>gelijk (om parlement dell bl· .. r Rhodes "'e' ,. .;.iii
too: t"<'Jou'hen Hl "erteren doen een boos haar eigen prOOucllnt.elJ te bel!chennen eJl ons er ...il spN!ken. doch dail zal h~t ,.
...er~ wont',,! ,'~r""ren v.,rraad en bedrog, dal ~e te d"'~eil ons Impenalisme af te werpen !har er ....n r:o.pport ..ur \."" dl' p,,,,,
hd \iérknr,~ I"<l'" r""hl en gurechtigbeid. Wij, eo ecbt Afrtwnsche beginselen .in onze N>gee· dig Wa! konnen w,j dus 1- me~_rru";
1..0 ~J. Ik rr,,,,lslj'ete$id heb. veroordeeien Rhod~ ring in te ..oeren.) heid spreken zoo..iat wi, !lle!., ,,'1>' .
ni~t, m"ar ....u v"rheffen ouze stemmen tegen dt 3. Rbodes OOll1r1 :teU Olel alfe kracbt onze bOt:yen t-e """geH.
hQ<,*, da,i~" en hel "erm,,,'! van den man Rhodc5 lijn nanr het Noorden (waar bij die .'00 hoog ~ a e"n hed1\ukJe ""n dell "," 17 .:

en ti...,:,,, d~ .t"m eli .fuun om Irwaad een wel. noodig beeft) en ooder",*mt zelfs tegen hetutf. \'er-,,'3d,,ring UH"t"D

d ... ,~ '" no·emen. En wjj hetrenren het dat ei de lage, niet belálende I.aJr'ieof als bier in gebruik
ook j-I.JNkaner1l i?"vor.r<len wordên die zoo di,,1t onze produkten ~en te rervoe.l"en (w:tnt
g<:z0l'ken '.!in om. "("Jr welken prijs of geld oolcj tijderul den laatsten oorlog mocat hji ruim tie
~tdb ,,, fee"e" "f I.. laten gehroi,ken om een man l!(Im vereUcht "oor deO' bouw der Ijjb be:llleo
dUI ,hike !;H:C ooj,!Ulerken koesterde en zulJc~ aan tl'llIL~port:riiders. die amonnitie en kost 7.()lj

boozt plan!J"n Tl!t.naehr Ir, helpen. Rhodes i, langmaw aan voerde'n, dat hij da.'1r Qii'"1 yer.
Ili.et lIe eenige 1"''''''''0 t.·;(.,u wien wii met ver' moord en verhongerd werd. Ook 1Il.erk1hij dar
ncblittg onze Hemmen vtrbaffeD! het il! OilS 0011 "(in o.pgelapte VTede ni~t lang dl]r~n 1::11eR hij
nie.t Ic doen omdat hij een Engelschman ift ; die dIe Illn ~tg naar ..iJn ..·oc..t.e ()(.r-lot..-e1d 1....1
!>n~ "f'" beu<,rdeelcn doen 008 niet Illleeo on' nnodig bebben.) Transvaal echter ~l'eft l)e'
rechl; 1\.1n. !Daar begaan een Illiiter tei(cn on";' rrnnatiging aan (haar vriend cu onders eu~r).
,.En ~'IIt~l{en 001401",,1. het jg le vemederen<J Duil8cbla!ld o.-er Delagoah.-..1.i en l.:UlI 01:8 ('h-a,;r
dat . ""!llg lt.f6knner of rnenliCb "an 'lland d'e haren ~Dlpm.)ordenaar op het Jm,,,,,"
PPJ'ot-ding kan ruec!,'!Uln en lIamen dOer) bracbt en ",,,,lof '-:w.at"'e:r;igheid in het pari"
om len 0"'-" W() al. Rhodes nadat bij zicb ment verleende). ten d,;,ursle betalen, ja I.l,,!<t
gOI!>p<jIlj,aard b~ett "et vertrooweo te f!Cbeokeo: onw goederen op, en ware het met om (almach.
En Jjll,odl"', boe rjjk ook, denken wij T3n hen;! tage) Engeland en de conventie, dan wa.re" hale
"iat ~e veel. Maar onze ootrouwe \'oormanrle:Q voor on!. geheel ~ luten (en 'baddeu wil
die maken het voor ons bitter. Want waar de kans zoov"le ma.u.ma en gew~ren naar
!'.:!in ,.!j nu dat wIJ blllllie leiding en raadgevin, den mnd op te smokkelen om hare borger. te
"<>odV: hehben'l Zijn zij met dien vijand V~ dooden.) •
onze I,rnederen en van ons nationale reCht iÓ .4. Rhodes geeft_:tan onl:e jongelieden bdrek.
.-erbinteni. getreden 'I ED waar i.de patriots'r kmgen ID Rbodel!m (waar hii ze :>nbescb"rmd
man ~lie spreekt van begi!ll!elen, die ZO<l tlOherp;. Iaat dooden of gebruikt. om onder Jamf'SOn
l!'ien'!~ en oordeelvaardig is en zelÓ! oll"ervnJd~ Trafl8vaaJ in le vall.,n). Maar Trans'fIaal ~eef.
prof1if'n zich aanmatigt op te klaren? Bg l.e aan Hollanders en a.~n ruike Afrikaner-. die
n1:\Jlk1e aan~pra!lk te zijn de vader "an del\! nnder Hollanders willen s1aan (1io h"li I""en
Il/,"d: Hi; stelt en legt beginselen neer om be8cbennell. hon ""klr"n \',,1:1'11en t'""i"l1 ,lat
nan 4e """,t" lDan te wezen, om rue later wee~ zIJ geen gemeene mak maken m~t de her, or
af te: IJreken en te mi"kennen. Hij gehru.ikt de~ mers).
I1ond( lJiet OOl de Afrikaners voort te helpenl 5. Rbode!! geeft aan onze hoe,..,n '-~rd6('len
1TIa.&I' om ZIJn elgell ee1'1.0cbt te bevredigeo et) mn plaatsen -te new;:!n., Rbodesia (waar hii
"m "p..culaLle te maken met de waarde vn~ nIemand anr:lel1!daartoe hnden kan.) M:mr i;;
on~ l~aLionaJll redlt eli beteekeniA. En ell<~ -r:raD8TIlaI ruag geen koloDl8t meer inkomen "f
·j\lrilqlner die lUlk eell man langer ondef'llteunti hU móet .Eell p"" dragen als een kaffer ("-30:1
e.D .v~rtrouwt i. geen mend der AfrikaneM!\ toen 'II mlnnmeo zonder pnssen trdkken zij
ook: '!Iet VBn 1:ichzelf. want nlgeo wij henl den .. all'en 'rlln den kolonialen gOIl\'erlleur n";t
la.ngelt, dan delven wli on8 eIgen gmt. En het de hand. beschen de Britsche vlag, en schr6~uw.
18 daarom dut wu "lJe lt.fnkanerH en 'T1ende~ den" Rnle Britlaniu" en beleedigden de Wdll::e
van .zuid·Afrika wMI'HChuwen. En die nog overbeId d"" lands). -
r6!\pellt III "leb omdraagt voor de eer en be' 6. Rhodes loert o.nU! wetten in Rhodt si" in
recbt ; "an de Afnkane,.,.. die hanste zicb oni om eeoheid te bewerken _(want bij kc"t gepn~
dOnlt.ep I!';r le worden "ao (h", Lmul of (Jn. andere wetten ... aarmede -hii Ofl8 gemaklcelijkPr
W,tkOlad. • un bet Impen"le be..tnllr kan verbinden en '-er.
[le ,!reer J. van der Lind~ ..oide dat hli ge: l!enlJ{en). Tran3\'aallaat zich door de Ho!!a]].

beel ~"n. IM mel ",,,t gez:egd werd door d4 ~erkllek l~lden tot toepa8lling der oode JelW.
hoeren Van dor Walt en VaD Rensborg; ziin. tl!IC~e pohttek, verdee.1 el1 heersch, in aflts de
\'inq-eJ! i. gekneUJ!d, en da"rom llidl. ziin geheel~ pogln~. tot toenadenng ~n vereeniging (met
liob~aDl. waarbij hij meende dat al~ de TrailS; bare vllanden en ondel'kmiper!!) verjj ld~nde.
"ruil :langernnd wordt, dM voelt bii bet ook. <. 7. RhOdes gat aan Rhodesia recht \'3n app;.1

il lt twcr T. J. PI",,'tnan .cid" dat bet . oP. het KnaJ>"Che boogegerecbtsbof. aid,," geon.
of hq'"I. !'loul "n,ler de profeten. WIlS en dat herd til de rechtspleging be-vomerende (met de
!l1~1 hier ""L' om Rhode:j te verdedIgen. hem ondersteuneooe en. vereeren~ Klownil').
.. ,jd" t~)k dat hli in de eerste r.laRt8 niet M:1llU' Traulwa:1l welgert ~!jJl corruptl.l (?~ rechb.
"oo~ tkkwaam W1\S, in de twee' e plaa.t~. cl plegmg M:n hooger Uit8pr.;uk te on,letwe n
Ilie~ nq,<><lig WM (.,en .tem. in de derde (?mdat l;!J Ills onathank Jjjke republiek ~
hli (;nh"dcs) drl !I'et waard.") Bij ging eIgen hoogste hof heeft dat Voor geen \'reemd
te tOlStOI! dot d.! h,'er Rbodell veel \'oor bof.behodt onder te doen, en niet ",,",heht is
A frik .. gedu.all heeft, gelo~ Rbodes. de knecot. V3.n de Imperiale re-
. De I [,,,er A. ~r.MeLrillg t' ide dat de ~nng. om Mn zune beeren veranhvoortling te

dc.1nl{' Iller alleen bijeengekomen "'>18 om doen).
vert>nt!ralll'liglllg te kellnelJ te ge.en, eli Zoo, hee.r edit.mr, kan m'en slechts ~r in.
om Rro~l,," te ,'eroordeelen. Qf toevoegtng de redenoorin:uen der Rb es ver-

Óe »""1' D. P .• an den B ...cver,'tlflder .leIders bQantwoord.en; en zl znlleo h...."'haamd
reide oH"t. Rhod"s alle vooruitzichten . ge~ "'orden. ~"I'
boeren! in de di:unllnh'elden afgeMleden
Hij waj. ook te KllJIpttwl, en bad nooit •.(lO een VRJ.TST.lTEIt.
m~tll'ir als d~ aanbanie!'1l van Rhodes irQ' EEN VE;RGI8&rNQ I' po__'
"ten. HI'J'Iron et!rll~ de politiek V.O) "'bod- l.. -. - ,-' a.ruon, me't'1'On"," zou ik

- a. ~ ......~n·.eten, ~rom n m~1'zoo Ic 'aad .
niet l·ef:;ta.1.11,maar het wen:! bem later doide- l&lile' Jq}bn ?.. "O.'x u It:.: ut
liik~at!hij V!lll vorrn~men wu om. de TnUi:s- m:jfDlieer; ik hen 100 b~a::::;J:~~~llll,u
"aal eu !Oranje Vrijstaat te oaderdrukien. Dlglllll&ll ""." , 1
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BRIEVENBes.

" ,

D. heer E. A. Ha't:n;:3. "\ll ',i.
C.olesberg, "·il ....elen \\ aarum ,j,
deu niet naar de \-ergad~nnl1 "'!l'

"olge"" belofte. Oom naan, I" ,'1

heL'!,,,n zich rondbor-.tt;,e \""'r '1,,·
klMrd. en 8('builcn <l~ ,u,d, n:n ,
lonk "aJ] Magpeb ~
lÏt '\la.rn.t-tad. Z.·.-\.R. ,,1.' f

.}

respondent tJmtn-f1t dt: Hhndt''''
Paarl. WeUin!.fton. eoz .. .Jo"r ,'r k,
met Afrika.ler namen. Da~r dll •
t'en.)j\ Vóvr de "er~derin£t'n op d ,
t.oond hadden dIL! de Rh.>d.·.·, ei'" .

VaD een klem deeltje der 1O..-(,n,>,-
acbten:"'!i het niet lluodlg dl! .tuk ' •
np te nemen. De 8Chr~l\'(~r hoopt tl.,l

klUlers zuilen ontwaken wan t h,' _ .
voor de deur. Zoo.lrn Rhod"" Wil .!
reikt, ml bii -jin rug IUln J"z" 7.lr·,

draaien daa.r bil hen I!lecht. kan \, ,.
De heer J. C. Swart. \Rn \'"" .,

klaart dat het onwaar i. dat 1.". I

heeft gesteld 'rOOr de het.rekkl!l"
.i.ekte.inspektenr, en moen' d.,: ,.
ultge!!troOld wordt door Iemand "
de deur sta.,t. Hij i.s nog leg~n 'lo ,,.

klaart dat •. de inspekteuM! lil'" ,j
den 8['Ot drjj.en." D~WO! bed, I ..

be. lanoi g~:un en toch z'''' , ..
pondeo 'oor de wet uIIgege' eD

-'.1,;...'

"
"

I,

,,' t
Il

., ï.
Mud-Z:II,.
Bt'Sk \.,
Lad,j""

.,

.; De heer J L. ""udt Ions l~'11 '"

leiding Vall de lI"nmerkIrlZl'n ':0' \"
der" in onze uitgave- nin 1~f ,jl 1t .

lSniet vour(J/'tJ4 Lnnd ~eMchlkt 1"'"

J. 1.. relf wel uol gcVOd"'L

'lt t
, :,.,'

~,J
.. Weg met het l){I~II,I,,,i.·

ieRland die ,iin naaw toeken I.

"il. al. redakt,e "nn een Il "lb,
l>lud, zoo"l. hel 11<1:;1./",/ ,.,
Konnen pl3at"'IL

'<l ......

"~ l·.

J).: ~r 11J I:I,I.!I-.I "f. r \,',

...r. Pet-ersuur~( h· ,·f ci,·,.-; '!,1':1 Il

~ell z.eerkOtltb::.;: ·'1'>c!·t:di .,.tt
het " Sa..rmfl7 .l·!l~·.L';\ll·r\ ht'.
handschrift,dil\ l·"!t..._~ 1"'Z:1~ ".~)o \ ('.

pl:p1tii'g' Sa.rlll'" I'W!;; •. n .\ [1:1 '(,J; •.
·q&;tlt! rluJhci,Jk'l'ldl~" :--"rnl!nl ,\,I, f,··
tekst van Jit Jr. i.'111 ('. :pt )~ mt:! lil \ '

{e.scbr~,·pn op :I·,,,l)p\' . ~. , 1';"" I(

Dl""!.. A lI.-eo d~ nam,'" .. :;
Cbri""tus" stan.:l er ml t go ,d Jl :,'

'landKChrift i. hOP.clfd~. ,~.ll duw I
indertijd als .. purper-{'",k x ~ \\ , ..
duid. Het heeft 1>!:l bladznden. I', ..,
belft is in den loop der t "den '·erl ..r,·:. .'. ,.,'
reeds in de 12e en 14" eeuw m.,,'I'· ·.,.e
blAden Mn hebhen onlbroken \ .;e

vondst ....aren er slecbts 45 Io>ee lÓJ,·!. '." .. :
k"'.nd~ Zes daarvan r.jjn in de 1 '1, ,. ; •.• '."

het Vaticaan, twee te \Veenen. ,-iN" I, '.c· D
en ~n-denig op Patmos, in d,· t.iI,iJ,,:).,-,i:
van het klooster" Johannes de GodgeleeJ,

.'.

, . t-
" '

,f,.
~. i
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OOI) groote

vloek/voor Zuid-Afrika. Hij , op dat ho
verzocht werd om wker wel'~ "oor de tentoon-
atelling te Port Blimbeth te doon, msar bU
weige.rde om reden wat er plaats gevonden bad rn
Port Eliza,beth met b~"l'eklci"g tot de ontvangst
van den heer Rhod . HjJ ?;UIJ een ieder aariradeu
de tentoonstelling te Port Eliy.aibetb· dIt jaar
niet bU te wonen, daardoor hunne ",!keuring .van
de Rbodes-O"'\'Il.ngst te kennen te g ven, (D,,'
heer Plewman zeide lI'.t h!i(Lou IV )ztiu k el dav-
door zou afsnjjdcu ; de heer 14)u \II, all Iwoordde
beter mjin keel afsnjjden, dan mil" kop met
schande dragen). .
. De heer N. V1\Jl Rensburg' legde ter tafel twee

adressen . een aan ldrd Rosmead. en eeu aan
den president van de ZUl!I-ACriklUlnscbe Re-
publiek, Beiden- werden een parig aAng'momarr,
on geteekend door de veegadering.

Het wcrd vet<\er besloten <'at soo n'el bet
adres als de notu.len der ver_gndering aan Z!ln
exoellenrie 101'13Rosmead gezonden worden, met
het verzoek ze ook uaar barer majesteite
86C1'ctlU'lJ\ voor koloniën, per kabel te zonden,
en dat het adres en notulen der "ergll-
dering ook naar den president der Zuid-Afri-
naneche Repnbliek gellonden worden

De vergadering' werd door omtrent 1[1) leden
bijgewoond.

Publieke· verga:L: 1 'i'-:

.:..:urgersdor ~.
PARLE.I.f£:'i'T~LI·;ln·:\" 1\ \ I:'

G i.xo» L'

HOUlJl\"G " A\" IJl I' \

J J. RonIIllAX,
Sooretaris.

De heer sl J dtKj.·,k01' ,J
en lllila.k~ bet dot;] der \, I ~ I

nam lIJk om de 1..atlCilltlfUlieJ" .,
wuzen te untutt.H:kIL Hll ~'''t:fl I

te kennen dat' au dt l.f) {(It ~d f

die hier g-ewee-.t Z.JUUt"1I 'li I

scheneu is en nog meer daal ti I I,
allen gewap<>nd opgekomen ".c, "
harteluk welkom aan 1.<:' lJlcdull II, ,
publieke vergudermg IS UH.._ .... l «r "
en secretarts g~kuzcn worden

Tol vooreuter werd gl'Y"I.''''
~ ienab-sr t. n tot secreuu-is dt" I..,
Klerk.

De voorsrtter zeide dat er I" l.!. ~
besproken kunnen worden ,·olge·" k.
Daar bet publiek ZIch lelcurgc-I' .01 _.
niet ut:n purlementslid tegt!lJWOHPll_

'Jlqkt dat de ed. heer D. I' \.,' d.
L \r.H . de sanvoerder van Je I'!r:,'"
den heer J C. van den Heel er hid .•

bad dat "li met tegeowoordll! k"!Id,
dele laatste zulks niet beh .."rllfk ~,"I,.
Inramen de volgende vooratelh-u II.

Yoorges teld door den heer J .r ,I h
gcsocondeerd door den beer H (; ro! ,I, ,
"e~erlDg geeft haar leed wezen le K •.
DIet lPII van de rarielllent"l",i,.. .l:
8( benen i. en vooral daar de opkom-t, /.
is." Door de meerderheid aangtn""11>'

Y oorge told door den heer \\ \,'
secoudeerd door den beer J K ru., I

vergaderreg geeft hare :Jkeunng le, k ,
de handelwjjee vali den heer J ,
Heever dal b!J veldkornet P Rtee", f.,

kennis gegeven heeft dat de parl""J"" "lo
meer komen "ouden" AAngenomen

Éene resolutie werd. voorge"ldd ol". .' r.
heer W Venter en geseoondeerd d"" :" 'r'
J. J. de Klerk .. Deze 'erl5.ulenl'~ ',.' "
hare diepe verontwaardiging uit ,,\.' , • I
ruchtige, ongepaste en ontlfJl.f, .:
demonstraties ter eere van ,kil I",·
Rhodes op sommige plaatsen Mt-eh.",' . I
doorreis naar Kaapstad en ook al.i.". ,
man die zich alle achring en \ en! '11 \~

all" oprechte Afnkanen; \11 Z"I,j \ I
w&ard;g heeft gemaakt. Zil g"cft \ e-: t •

sterke afkeuring te kennen 'an h
onder de namen die op de ad 1",.,\ ., ,
beer Rhodes voorkomen eenige A 1'11., ,._ r ',

gevonden die Zll altoos hadden ge' 'rol .'
mannen van de Afrik&all~ue n,IIJI,1 ti t ,

Staande )eD algemeen werd deze iel'(dutl" ,I ·,..'l

Domen.
De he-er J. J. de Klerk 1.<",1\01,

ge"aar om sul te ZW!)gPr!omtrent n",e H .:,~
verecrmg. Die man is schuldig 1.....\11 I (, 1 ",r
ons parlement. IJ ti 18 gedag, aard \,. .: ."
Bnt.scbe parlement. H!I beeft de \: .... ,',
verraden eu als bet ware verde-Li li. . r
eenIl!!" part!! trachtte hem nu wo \" I 11,,,_'., k
te verhocgen ais !..fnka·, g+oorvn hel.l u.. l.. I
doel de ongen '-an bet Brit.scbc pa: "'11) •• : tt
verblmden opdat hii daar "U g'''I,r,,''·' •. l,e
worden zood:lt hU bil "'line terugk'JlI'.' • "'er
zon "erruelJngswork kan VQortZt,_·It"!J \ Jl ,j I ~ '[JJ

IK het onmogelIjk flm met zoo een man '" !.' [. 'e
gaan of sul te ''''!I.'en, daar die [""rl " •• i L'

~eel onderkropen heeft. '-erder!Jd 1- " ,.1,1 k
te b~tri'urt..~ndat van OlJZc VuvrlllaIl!lt r ) 'lt

l\dresseo geteekend hdJoon GII Olel ,h li I, 'k'
VCJ'etlrdcns t:i!lmeo ZUD gO,i{aalJ

De beer S. J l'\triidom voegde .'r lo '.1 PI
dlOn w!l on. !liet latell ~l()()ren d'l " '. I
'·...rdenbng knnnen kome,. bil d·· III ' \", "

~~he R"pnbhek. lJ., heer Rb,,,I,,- I.,,: t le

grooot .kwru.ul gedaan aal, de Z'Jld \fn. I ,~I,e
R"pubhek daar hIJ getracbl beeft .lt, I, _" I .~

OlUn,.r te werpen ,'tU Inoeten dell! r,I'I-',IH [....

toonen dal W!) niet. te doeo wrik" h, '", III"

den bt..-o.erRbod~)'i, t!H dat WIl na'l "11tH ~ l"t"1

of kunne" gaall met de Rhud,., l', "~'
p:li'tn .

Verder .p' akull nog eelJlge ht'(""
resolutie.

De heer J J. de Klerk 'lclde y,.,. ~, ""'I
deerd door den beer A. Kruger -1)11 ,I IC "

soJllue ~erZOl1rleD moet worden tlêlfJ 7 ' '\1',

lentit, den gou\'erneur met het \ prz' 'eb. ,t '!,idt"

lUk per kahcl t-e Terzend"n:l!lll ol, I _"',: ,"l;

van de kolomen (lord Cbamberlalf: I 'u .•. I.lll

den sta.at!!presldent "an de Z ..\ R , . ,. ·,,,,-kt
daartoe de beeren W. V"nter en j) \ol de
Klerk. Algemeen aangenomen.

Voorgesteld door d"n heer A Kru", r "0" ,"t
deerd door den beer ~. J. Stn Idulll I Il, 'e
vergadenng geeft hare afkeurlI1!! tt hl 111 (r d:'1
d. 1'(/11'101 OIet manmoedIg oplr~'e,1t .L H",.I,
orgaan tegen de demon.sLr4t les t ....·r \ t r, , ) ,T ,:_' \ ,I~

den beer Rhodes.." Het "oon:tel ~"r,i l,;trl_l"lu

m~n met twee stemmen In de mlIlfL ,tJ' ,l
Het ,o!gende kwam blero!, I,,-d, r dal hfl

volgend.., \ uorsteJ ItJg'pdiend ',('r-l I) /'" "

oJs BODd.orga..,n I'erklaarl zicb 1"~1i -'" ",:

\'eel ","ordt er op gelet wat In dl !lj' ll\\ - i Idt'n
gezegd wordt De Polrad ~I.. t"l"), 1 .~1.·

bianen behoort "oor I" '·cchl.<:'o l., . Cc

paste a8Jimerklng "erd gemaakt door d,! 11',t'T

A. Kruger dat ten kommadajj! l',~l

moet W'i..wht.ell CIl ZIe Il of Z plfol \. :\11' '~!a
gen worden dOOf z.!jne malls{'h:q'! el! ~lol, \\ ,I
\ OOT\'eochLeu . neen h!J mt>est OfJ l. 1 \ ), [Hl
staan en Dan ~"nell ma.oRchapl"."\ I,., '{'1~ll

om hem te hdpen den vUand le \, ,--:, lJ,
P"t,.1nl WIl wachten en Den of I., r 1:1'l ....·ta
parlement deu heer Rhodes Olel': ... f - .. J,;
"'.1 spreken. docb dan zal het t, I" ". /"1

DA.:lrer een raplX'rlt'ur van df' I'AA' i I' "" .
dig was kunnen Wil dus lt' meer mer" JI1'ptJ'ê'

héid "preken zoo:iat Wij lI.el< J('ut.· ,
hoel'ell 1.0zCJ(gen.

~a e';!n heóauKJe nail (ien \o"t71·! .. r
vergaJurlIlg' UIl:t:t'n

.. twee parlementsleden waren t1)gen-
nl.' Ignatius van der Walt en lJ) P.
Heever. .

wero gebouden ten ~illde
en verontwa.ardiging tegel! de

den heer Rhode. te 'Port
en andere plaatsen ~It te

N. V:lJ) Rensburg vroeg den beer Van
waarom de parlementsleden, seoals

bekend gemaakt, niet tegenwoordig

Vnn den Heever ZEIldedat vele leden
hem persoonljjk maar ook per ~rief

hadden om hier tegenwooroig te ~Ijn.
zij afwezig Z"jjn is hem thans o~I)4j-

hij beloofde om een open ~rlef
loden doot de courant toe zer.den,· ten

hunne redenen te hooren.
beer I. van der Walt zeide da.t hU een

had, maar zou liever eerst de 0j''irue
de vergadering op boveI18taaDde zaak (>0-

doch de vergadering wu van i>pini. dat
'-_.dL._L - zou wezen als 't voorstel eerst Vlr-

roe adressen .un ons ook toegezonden ter
pnDlicatie doch o""'e ruimte 18· thans te beperkt
lie op te nemen.-RED.)

-,

",

door den heer I. van áer \~alt, Rhodes versus Kruger.
door den beer N. "IlD ReDsbjlJ"g, Aa" den. Redakteur.

eenparlg aangenomen :- MlJnbeerl-Ik WM tot beden een trouw~ lezer
vergadering met diepe verofltw~- van de bladen door ds.~. J du TOlt Ult.g~ge-

gelet hebbende op de ontvangs41mlOen ven. HiJ wa. toch een van de Afrilmner leids-
Rhodes te Port Elizabeth en andere, pl.8&t. lieden; lun blad w0r?t toch beden nog alti bonds-
spreekt met verontwaardiging hare a~eu. orgaan bescbouwd ; Ik kon onmogelijk gelooveo
u~t lover zDIk gedrag, en l'>erél&md dat bil ons verkeerd zou I"iden of onze nationali-

bloed ouder de EngelJcbe en Jl,,)- teit sou verloochenen Maar IlU ill bet nuj'on-
rassen voort te planten, welke ge~(Jl- mogelijk één enkele schrede met hem ~ede te

ken haat en vijandecllap teweeg gun, ik.open geen blad ...an hem zonder .. bet
omdat znlk gedrag met a~eflll met ....alging weer neer te leggen; al wat hijzelf
women ala eone moedwi . ~ IIdirjjft is enkel ter verheerlijking van Rhodes

beltëe(li~inQ' aan de Zuid-Am • en ter verachting van Kruger; met graagte
Hollandscha Afrikaners dezer neemt hij de oorrespondeutién op waarm Rbo-
beschouwt zU dat zulk p des worot verdedigd, en baast goon stuk dat

I 1I" ..,~,nrIO een blaam en smet wflrpt Rhodes veroordeelt wordt zonder een aanmer-
~ ~P Engelicbe natie, en spreekt in de!leD daarop geplaatst. De armo Paarl beeft

~aarl hoop en vertrouwen uit dat het b[!lre door ~n monstervergadering zich te
maj<jllte.t behageu tal een grondig ouder+:.k van de smet, door de cnderteekenaars
In !je stollen in boe ver de beer Bhodes, ~ls Tall het Rhodes-adres op baar geworpen, IIn
·!wof!:! der Chartered compagnie, betrokkenl ja siet S. J. du TOlt verkondigt luide de wereld
~ den schandelijken on verraderljjken m~al rond: lo De vergadering was gOObsuecee-c-men

,,~c~ de ZUId· AfrikaanllChe Republiek dkr LA er nauwelijks in geslaagd den indruk van de
hjj ~reeds schuldig gevonden is door het kali,,- adressen te ueutl'!lltsceren." HU bejjvert zich
~s~belparlem<,nt, want alleen een recbtv~e al.zoo de adressen van sracbt te doen hljjveu ;
straf Un eouigermate de smet verzachten \iie Rhodee op dell troon te bebouden waarop het
doorlden hoor Bhodes op de Engelaehe natUi 1.8 koloniale jingodom hem goplaatst heeft, en de
gi>wQrpoo ., ï wereld te overtuigen dat het op slot van reke-
I DI) beer Van der \VoJt maakte eene Iangeien n~ toch gebleken is, dat de Paarl even veel,

w,ar,*o annsprnak. en was zeer ernstig en vUfig indien al niet meer. vereerders dan versmaders
~""Ide zaak ; zooabt inter door den beel'!G. van Rhodes telt. Terecht heeft u zun afwaeh-
LOuf' aangehaald werd , ., biJ voorbeeld E~gt tende politiek als een "an lauwheid bestempeld.
hh· , s mjjn oude rjjpaard begint achter 'ophe Wel beeft bp verklaard dat bli DIet lauw maar
echo pen, dan weet Ik, dat er iets moet' consequent 18, en dat is zoo, biJ Hl consequent,
keer wezen, Cl' wanneer ons zacht en maar cousequen! lame. Och of hU consequent
parlementalid op eens zoo ernstig Cll koud of heet ware. maar omdat bil trach: CODse·
woroit, dan IS t.et een teeken dat er iets quent beet te schiJnen en conseq"DeDter koud en
keer<) is." HU WllS zeer verbitterd tegen co!llleqne:ntst lauw bllikt te z!Jn, wol'13t h!J door
edite~r vun de Patriot, omdn,t hU all~ bet heete Afrika.s.ndemom uitgespogen. Het is
deeltj bebalve Rbodes. .. Ik weet niet zonder droefheid dat ik bovenstaande bet.
(Een:stem :-8cbuldt bl) hem (Rhodes) te gescltreveD ; want ik erken gaarne dat ds_ 8. J.
glild 1) HU mer~e op dat de heer Rbodes dD Toi.t"'groot~ talenten heeft waJInnede bil oos
zepo heeft dat h!i rasseDbaat niet kende, ree<W"vele maleo heeft gediend, juist omdat Ik
vroe~toen wat Rhodes trachtte te doen in welk een groot "erstand ,en beIder hoofd
ThlD4""Ml. Over den beer Rose-lnnes is het mIj IIU zoo piJnliJk te moeten ge-
hij ~et lof. en haalde aan deD' dat dat hoofd met een verkeero hart ge-
den ~eer Rose· Iunes aan den editeur is.
C(tl'e Ton,., waarm bIJ verzoekt dat zij Het 'treft mU, beer editellf, dat de veroedl-
>'an et Bhodes ontvangst comité. dIe gers van den he-er Rhodes bern niet beter weten
zijpe i toestemming daar geplaatst werd te verdedigen dan EijDe deugden te plaatsen te-
sc~rapt werd. De editeur van de Patndt genover de ondeugden van Paul Kruger
Paul Kruger kent hU niet, maar oJloon de Willen zii bem den kolonilIten aanbe"elen, dan
.laUd~"be kliek; waarom, vroeg de heer Vat! wijzen zij immer op wat hIJ VOOr de Kolome
Walt. omdat die bem d:tnruit ge¥chopt heelt deed en doet, en wat Kruger daartegenover
De lt er D. SIUlt.er onder anderen ba&lde aao hoe deed en doet. ~) is een ",eker scbriJver d.e
de b I' Rhodes unonnen ingevoerd b~t zoo. zich" Gematigd noemt in Kolollt8t de van 12
nl.s een slang ID het gras, en hoe Oom Pa~1 Z~D Januari met ï punten voor den dag iekomen,
voet. ltegen Rhodes getrapt heeft, en daaro~ waannede hU tracht te bewiJzen dat Rbodes een
mQestl de zalf ann het gebroken been te Kaal" beter vriend dér Kolome is daD K1'Ilger. Het is
stad tjrl andere plaatsen anngesmeero woroen. opmerkel!.ik dat •. Gematigd" beel netjell de fei-
Hii dlkbt dat bet voorstel van den heer Van dbr ten noemt die in zijne kraam passen, maar de
WlLlt ~ sterk wns ; de kop van de slang YeEilt bronnen waarnit die feiten sproten alsmede de
nog ; idocb bU lli "oor zachtzinnigheid_ Hlij gevolgen die ~U hadden ve~zwtigt.
maak1lc een voorstel, maar kreeg geen secondan:'tl Laat OM nu ziine feiten nem.n zooal8 hU M
en du~vervlelt hQ.t, .: heeft gegeven, en alleeo mlassoben en bl)voegen

De eer N. A. J. van RetlRburg, Jun., zegt w!b wat bij zoo zorgvuldi~ beeft verzwegen eo zieD
ZUDbi aengekomen, met om Rbodes te ve.root- wat er dan van zune feiten ,,·oroi. Hij
deelel~. Het ZijDde daden van Rhodes die h.m ecbreef: _
v~~ deelen. ook zVn eigen mond beeft b,t I.' Rbodes gebrnlK~e macht bern door de
,'onnl -over bern UItgesprekeD. Hij hlMl b,t Cb~ter verleend Q ui !J.land te beletten
,·ettro:u)"cn en ondef'llteoning van de A:friklililerB 7.ui1-Afri.ko van het .. ', t~ o~en"n tot
eli natl'it dat ver~ouwen en die onde1"8teuq BCbalie voor de ~ODl" !:lm de repDbheken
bem sierk gemaakt hadden, maakte hij zulle een des nncbts in te 81 . tbaar Afrikaner
schan'lel!Jk millbrmk er V!lU. De vergelding aaln bloed te 5torten en het ialisme over bet
de .Aftlkunor .. 1"001' bun vertrouwen w:u, ve.· Af.ri.kMnderisme te doen ceTen) Maar
I':l.ád cj:! oadat hn dat afscbuweluke misbruik ge· Trnns~l deed en doet mogelIjke om
maakt[heeft van het vertrouwe_n in hem, had t4i twee competeerende li bet 008ten te
nog bq'>eDdlen de perIT!:tntJgheld om aan zliD.c verkrijgen, en die op all Iuke w[j7.8n te be-
nu, get'onoen vrienden rile eerst zijne bittero vooroeelen om ons (Im ) t.e gronde te
tegens Anders waren te zeggen "dat hij geen f<>.'tt richten (en durooor in stalit te zUn 0i! eigen
bega!", had, mtlar &lI zegt bU bebt mu mis- voeten te staan en hare o"dh!b~kelijkbeid te
yeru;trutn " : de daad (verraad tegen de .Alri- vemedigen w~nneer hare slu.ipmoordennars de
knrler.h wgcn bet '-oortbestaan of beteekenis Iiin uit de Kolonie gebrulkeo om bunne moord·
"an de[AfrilulIlers wa. l11ljndoel en oogmerk om tuigen bedektel!ik in te voeren).
te onderdrukken en dit i. de man diezoogeëe"1, 2. Rhodes voert ooze produkt-oiln tolvr!i in
III! zOO toegejUICht wordt. Maar geluklcig ZIjn Rbodesia (waar er geen verbruikers ."n behalve
boos pk!fI i. mIslukt ~1l al. wu de agitaties vah zun rooverbende die hli met onze produkttn in
de kusl_teden nngaan'1ln den aard en 't oogmerk leven. moet honden1'tlfl . moet sterken tegen de
vali dH] !l!(ttatlcS naspeurt dan mogen Wij Otlll weerloow M~tabelen en ",,,,bate boeren.) Maar
zeh'eu :I(elukkig Il<.'>Cm.en,wnnt .U die Rbode~ Transvaal belast ons Z90 zwaar mJgclijk (om
wo ["cJlllchell en "eleeren doen een boo~ haar eigen produceJlt~n te beschermen en ons er
werk ~Rnt ZII 'creeren I'erraad en bedrog, dat toe te dwingen ons Impenllhsme af te werpen
hll \ er!.:o", bncen recht en gerecbtigheId. Wjj~ en ecbt Afrikaansche beginselen ill Oll~e rogee-
wo :11,I'k re.:r1s ~czegd heb, verooMeelen Rhodes nng in te voeren) ,
meI. mi"ar 1\"'1 \.~, !teffen OBW stemmen tegeu de :lo Rhode. bouwt zelf 'l,Iet alle kracbt onze
hooze 'Iaden 'Hl hot \err ....'ld vnndeo mnuRbodeJI liin naar .bet Noordeo (waar Lli dIe tOO boog
ell l"g~n de slem en steUIl om kwaad e<>n wel~ nood\g beeft) en ondernel'mt 7.elfs tegel1 betz ..lf-
m.a,tl t~ noemen. Bn WIJ betreureD het dat er de lage, niet betalende tarief als bler LO gebrl1lk
ook Afbkanel.,. gevonden woroén dle zoo die~ onze produkten daarbeen te ven'oeren ( ....ant
~zpnk~1I ZlIn om. "001' welke!1 prus of geld oo~ tIJdens d~n laatste" oorlog mOCl't h" ruim de
zl('h le 11eenefl of tu laten gebrUIken om een man I som verel.8Cht "oor ~en bouw der llin botale»
die mike lag" oogplerkel1 koesteMe en zulk~ aan traIL~portr!lders, die ammunitIe en kosl 1.0<1

boOze ~lIaur,en "' "inch t to helpen. Rhodes i, I langzaam aanvoeroen, dat hil danr bfilla "er
niet de~eemge persoon tc~en wien wli met vert I moord en verhongerd wero. OOk merkt bIl dat
achting' onzo .temPlon vel beffen, het IS Olli onlt i ,un opgelapte vrede met lang duren ""ti en hll
nic'"!;w Roen omdat bIJ eeo Engol.chman IS ; dlo die lijn spoedig nnar z!.Jnwoest~ oorlog.,·eld zal
<JOS zoofbeool'deelen doeJl ons lIlet alleen on; I noodig bebbeo.) Trallsvaal echt ...r geeft be-
r?cht. altn maar IJegaan eeo lIlSter tegen orlsi gu~stiging aao (hanr Vrtentl co onde"8teUnp.I').
En l\"l""legl(en !JogmRal8 het IS te vernederen<l DUItschland over Delagoah""l en laat OilS (h"ur
dat e<!lll!f AiTi.kaner of men:!Ch "an "!land d.ie haren slmpm'.Jordcn!U11' op hE'1ku,,,,,n
opvoedihg kan meegaan en lI.'lmen doe~ bracht en 'edot Y:lJ) afwez.gbeld in bet pari"
om ee~ man zoo al. Rbodes nadat hij ~iob ment v:erleellde), t~n dotlt1!te betalen, ja Llokt
geopeI'qaard heeft het vertronwen te.~henkenl onZErgOederen op, elI ware het nt1!t om (nlrnacb-
Eu Rh~dc., hoe rllk ook, denken wJl vaD be~ tige) Engeland en de conventie, thn ware" ba.'o
n~et. te veel. Maar onzil ontroDwe V(~()J'IIlllnneq poorten voor on! gebeel gesloten (en hadden Wil
dl.e ma~etJ het voor ons bItter. \\ ant waa~ met de knns zoovele maxims en geweren naar
Zll" 7,il, nu dat. w9 b.p.noe. leldlDg ~n raadgevin~ den l'aJd op te smokkelen om hare bUl'gel'lSte
noo<llg Ihebben? ZUn ~u met dIen vuand vao;' doodcil.) ..
onze. hroederen en van ons nati~)fiale recbt i4 .4. Rbodes geeft aoln on.e jongelieden betrek-
..erliJmtdnl8 getreden? En waar Hl de patnotsi kIngen 10 Rbodesl11 (waar b~i ze :H1bescb", md
mali dlOI spreekt van beginselen, die 100 scberpl laat dooden ~f gebruIkt om onder Jame50n

_ .,enn ~h (IordeelvllArd!g ie en zelfR ollvervnldel Transvaal in te '-Illlen). M."" Tr:J.DIlvaa I geef.
profet.dl ,-zlch aanma~t op te klareo? HI~ ze a.s.n Hollanders en a.~n zulke Afrikaners dIe
maalkte 1aansprsak te ZiJn de vadet' van den: nnder Hollarlders WIlle" stn.:lll, (1ic hUil le, en
Road. iH" stelt eo legt. begiMel~ Aleer . bt!&ehermen, hllD zakken, UI:Cll en Int7.t~n <lilt
dJ'#} de, eerste mnn te wezen, om dIe later ""IJ geen gemeene zaak maken mét de her, 01'-
af' toe b1jekell en te mU!kenlleo. HjJ mers). _....
Bond. n£et om de Afrikaners 5. Rbodetl geeft aaD onzel)() en "<J01'l'.!eelen
maar or). Z!J1l eIgen eerzucbt om plaatsen te nemen m 811i~ (waar b"
om 'petu latJe te ma.ken met de ll1<nDlllldanders daal-toe VlO..le ) M .U

I I I '", ""' . Mr ill
008" na.L,onan roe ,t eli beteekeDl8. En elke Tran8vaal mag geeD koIO[)1.8i inko f
A1ri1<anl"" die zulk eell man langer ondet'llteunt bg moet Een PtlJ\ dragen aJl!' a-ffer ~"n 0

en i'erttouwt 18 geen vnend der Afrikaners toen ziJ' mkwamen ~onder ~ trokk "3"1.... I ~ . bl' . eo ZIJ00" OIe~ van ZIC :oe f. wnut vdgen \VIi be'm den wall'cn VRnden koloniale " n"ernenr 't
lallg~r, ~an delv~n WIJ ons ~igen jlI'8.f. ~n het de hand. be&chen de Britecbe v , D 8 re ..~,~-
lA ~~ dat WIJ nlle AfnuneJ'1l en vnenden den" Rule Brittllntn" en beleedigden de, tl~"e
VaJ;l. Zuid-.A.trika waarschuwen En die opg' overbeid det! lands) 0 .0

reá~t lil] rich omdraagt voor de eer lI1l het I 6. Rhodes 'oert ~nze wetten I'n Rb-~ ... t· d • ~ •.- _, b ,I. UfH SJlL.ln.ree '~I e A.l.r1..,.ners, 'ule aMte ZIch on-' om eenheId te bewerken (want bij kent epne
de~teun~1' te wordell van 0". Land of 0".' andere wetteD. waarmede hjj OOI! gel1lakk"~iJkPr
We~kbla!i., ... aan.bet Impenale bestuur kan verbinden ett ver-
De bqer. J. ",n der Linde- Beid., dat h!! ge- OODJgen). Tran8t'MI laat ZIch door de lfollan-

beel e61l~ 18 met w..t gesegd wero door de d.erlt.hek leiden tot toepas.ung der_ ou..!'e J e!w.
beeren } an der Walt en Van Rensburg; 'iln tl8Che politiek "eroeel en h~_Ab"O'"' II d

k sd d I·dt· . • __ -, v~~,--l,na"s c':,o:l(er I~ ge De? '. en aarom lJ z!Jn gebeeie pob'lng tot toonaaering eo vereen' 111.1( met
hchalJ,m. ,wMrb.) hIJ meende dllt al~ de Trans- hare vlJ'anden en onderkrDlpe-) ..li I _ }I . d' ro d I h " .e ve'ïJ~~ ,'nllevaa aa~eran wo t, an voo t !I bet ook. 7. Rbodes gar Ban Rhodctlill rechtl nIG a . 'I

D~ b~Tr T. J. Plewman zolde dat het 8cllJint op het Kaapf'Cbe hoogegereebtsb f laid. pf't'
of h~ all i'l3ul onder de profeten, wag en dal bij beid in de rechtlIpieging bevoroer~hue (';;etee;~
met le rtLW'~. om Rhooes t-e verdedlgen_ Rij bern onderstell.nende en verecren,le Kolonie)
~elde oolf d.lt b!l III de eerste plaats niet daar- lIaar Trans\'aal weigert WH corrupte C» recbts-
voor bekjwum wall, 10 de twee<ie plaata, dat het 1.leging Mn hooger uil..t;,Prll.,kte ond~r
Illet 000<) ig WIlS (een 8tem. in de derde plaats is (omdat zji ds onatbank Aijk br ;e';{'n
hIJ (1!th~Iet!) dIt niet waard.") HH gmg voott '-~en hoogste bof heeft <lat :oo~)l~enl" lUll"
te-r,,,~!:e~ dat dD hc·er Rbodetl veel voor Zuid· hof bebOeft onder te doen eit nier "er r~m.d
A.fnlia g~aan heef~. . . . gelijk Rhode8. de knecut ,:an de rm ~~ie rIS
~)e. h~er A. 1I-Lltelrlng ~ude dat de '-erga gearing. om aan zijne heeren verant"'!;d' e·

de. ml( hier ~ioo'n b!leeng~komen Will! om h..re doen). mg te

ver~~IV~I""hgmg te~enlleu te leven, en niet Zoo, heer editenr, kll.D men sleeht:s door 'm.
om ,jf e8 te "eroo ooien. of toeroegi.ng de .,redeueeringen der Rbodes ver

De:heqr D. P. van den Heever, onder a.nderen beantwoorden:, en z" Il beschaam-
Ilelde id~JRhodes alle momitzichten voor d~ worden. IJ zu en d
boer:ts '~ do dltlmanh'elden afgesneden had. V RlJS'rATER.
IIiJ dill ttók te KRllJ.l8tad, eD bad nooit.oo een.
~ut Ilr als de aaobanreJ'l VIU1 Rhodes ge- EEN V8.l1G1S!II1fO.~" Pntdoii, men-oaw -~U 'L
sl.en. , Iron elIllIt de politiek 1"IlD Rbodes \ ,~1&

n~ llllW' het .em hem Iat8rdoide- In--.-t-"!5'·~weten, w"fOm u mu Z'llÓ kwaad "it
lill( Vn< rM.men 'II'U om de Tl'IUls- ' .?"" 0, ii vru.g u ...el exk.UQ8
..aal Vriiat&at te OIIderdmlrken. ; ik ben ZOObUtiend.e, ik da£-ht dat ~

II1&II was." ,
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De heer E. A Hal el\i:~. '·at •. ,t.,.
Colesberg, wtI weten \\ a.a)'nnj dl j' Il 1 I li.

den Dle1 naar de ,·crga.derlll!! """", _.,,,
'-olgens belof1.e.· OOlll DallnlJ~ <Il " .,

hebben ncb rondbo..,.IJg ""Jr ht I I.'
kbard,l'n schuilen de "'Iderefl ""e
lonk "aD Magpela ')

V,t l\iru-:.ba><tad. Z.-A R >,·I."It':
respondent (,mtrf'Jlt de R 1"">(1<,,\, .,
Paarl. Welltnll'ton, en ... d""r ,·"k, i.. ;"
met Afnkaller llam"n Daar dil .1". _.
ven IS vóór de vergaderingen op rio. I I, ..
t.oond badden dat de Rhodes·,er,·,·.·'·_ .
van 000 kle'n deeltJe der IOwoncr' I' .•
acbten:wlI bet niet noodlg dit .tuk 'II , I ••• ,

op te nemen. De Schrlll'cr boopt ,ik t ,., ~f"
kane~ zullen ontwaken want h~1 1-"" ,. - , ••
voor de dellr. Zoodra Rh?des "III d ....
re.kt zal bIJ ziJn rug aAn d"w 1.11111,.•
draaien daar bil hen slecht..; knil '·V'".! 'ol,·

....

.,
i I

"

IJ, fo\.,. f'/.I 1:1 I II..i "r-. 'I \ I" I II

";t Petendjurg. h,....·t ~rl~·I.r ,~.t..:t~1J .,,-t
~ell wer ko~tbn 1 ~. ;o.(>h ,Ik (dIt \ ,tl!;:!'
het " Sannr17 .(")\*- f ,\ <-111'ellt'
handschnft. dUl Jllt': tALll wa ... 'tIJ

pb'1tlt1g ~arLll' iwll~L !'l \tt:llCJllp "' lI'

"'1&":00 noJheidku'lIil":t.· :"IDIIJlII\4 t,. t

lekst van tilt te ,'lU C :pt li' mt~ 1.'11\, r ,

reschn:\'pn op 11 Inhf'\\ ,'...' I ,j'"ï ' J ~ I, IJ _

ment. ~-\Heeo tl~ naWWl .. r~., I (Jl

(;hrl~tus" stan;] er tIll t ~U ,d n :t t

I.and""hrift lJ! hCI 'tlfde. d,ll door T ~ .
mdertUd al ... pnrper-{'.ot!ex ~ . ",'1 I
dUId. Het beeft Ilj:! bladz!Jden I Jo .:.
helft is 10 den loop der tilden, erlnl ,." etea.I' ;
reeds in de 12e en I~" eeuw m"el"!1 ti c, e
hl!ld.en Mn h~bbell ontbroken \" "r ol, re
vundst wa.ren er slechts 45 IOf5Oblad,>u \ an ... :
kE'nd.. Ze8 <harvau ,..jin iu de J"I>I":I,,, k '" I

het Vaticaan, twee te Weenen. Vier te 1""ld, n
ell drie-en-dertig op Patmoe, in dp b.bhotD('tk
van het klooster!! Johannes de Godgeleerde

De beer J. 8. SWllrls 'an r .et"llI '.\.-
klaArt dat het on ..-aar Hl dill h II ", I. h

beeft gesteld voor de betrekktng "
ziekte-inspekteur, eo meeu! d"t h·
Illtgestrooid wordt door Iemand ,I" 7 :

de denr stMt. H!! 18 DOg tegen (j,. \.,
klaart dal "de mspeklellrs rnl·t d. '
den spot dlii"lfn:' De wol bedt ",,~
hel1111Id gedaan en toch Wil rt' ol, ,: ..
penden ~OOrde Wtt ullgege, eo

De beer J L zendt Ion. "('Il ,. 'II
leldrng van de aanmerkll1~en \;.'. '\ '''.
der" in on.e uitgave van I!I d"zlr I', ", f
1S niet. voor ()'/~ Lant! geschIkt 11,,11,\1- 'l II'"

J. L zelf "el ,,,,I gevoelen. - ,

.. \Veg met bet 1)"111,/",1. (',.,rl ..

i!,Rland dIe l.dn naam teekéO t. ," T'" r
~u,al~ redaktIe '-nn ('en H"lli",·t. " ,':
blad, zoo"l. het IJ',gb/a.1 er ,"
kunDen plaatsen
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J Eggel'
1 Sleep J;
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1 Zadel I:
1 Zadel ,'--
! IJzerel
2 Balkon
6 • .Acht.er-

ZenS€lI
Kribbe!
Vaten
Vleesc)I
.Muddel]
Paar Al'
Span VD
Do /,
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