
Bezoekers aan de ~tatt ~'be&OQren',~
ons.een bezoek te bren~e~ en' ii8'h;Y~f.,: '
8f'1nigeaangebodene k~PJea ver.l!eker.. " •
en, Vergeet niet:
l'e Voorraad moet \'erkoeAt "'ONIL

... ft.aPWa ........... ,~

UE1iL ti8.-No 6,1

Teo einde,
(! Het &pp'lrt van Direkteure", en,
b. Den Siaar-Rekening vcor bet afgeloopen jaar, eiAdjgende 31 Ma',rl,

J8!:1; te ontvangel.
c Nituwe Direkteurea te kinen in de pillats yau 41. Heer.n D, J. A. v. d.

Bpuj W. A. Krige, en J. F. Burger, die aftreden ,ol~t'D8 Acte ya,
oreteekmost.

d, Alldiuuren te :kic;en in de p!aeu 'JBIl de Heelen
T, Roos, eie echter herk iesbaar lijI!.

e, Voor algemeeue besigheid,

Op laat van de Direktie,

H. P. DU TOIT.

WIJ BIEDEN AAN lHHliEN,'" ._
VA\ een t.itstáetl,d. e~ g~bal'd ra.s en sterk ~bouwd: Allen zijn jll ,~~'":_~,.~~':'0=-,:/:,

prachtige condieie, Zonder eemg ge9re~ en geschikt voor dadêllJ~ , , F' b''.r:';' "~'ll'''. "b t, • ~ • a ICI 18li't' ruIK. , '

MALCO~~SSo&. CLo0-__ PAAIHI£N"i':EZ£Lt Pïtblhke
Koopu..-" - , """'e.... , TER 'z' U.LLEN OPgE'l,n.elde Paardea, ~~e TEN DER Sworden gevraagd-~---------~r~'----_,_--........-----..,' I' kV"' koooi , . Op 1{aQ,1ldag, 3 Mei, '. allen in 'uitmnntendo conditie "cor het bouwen van Nieu,ws

Pub le e ' er ooping A vo""N', il:ijtJ, publiek wpr1cn '.'verkocht te Post- en Telegraaf Kantoren.te
"'''--- .. - TEN OORPE ' V'::·,", OM 11 uns V.M., v-:r "P,u-UTSSTiA.l'I:E: De: PlU\r-_~ ElI: 1.:_'t) ,",~ , ...' ,.' ,. y"" , . a_,._Ul. .ru r . I 'di I cort ~Rze~ 1. ,

"', Gc. "7A), }!I::;~~l::, ,d' " ' ' J7ULLEN, opgemelde V..._ d.,.. ,,.... roDd"! er ''-)<lI .ep 'Pi...... Specificatien en 00 n-
' <:s: X'Wl;i ''''''',",1'1'"",,,,,,: ,_:: , U ',piibIiel< wooo.~'verkooh. u;h0gáIe ~ •. sii,l)..l.ij~ ~~ d"" .:~~ di.;",,, .. Kon""'ktkunn .. ~£:~LlJ

' OP ,_ ~''"t- - ~.' . de kraal van den heer Is, VAN naar persoonlijk mtgezocht, Jl VoIm van 'l'êDd~rerr~etlige iV, e,!!'defti
DE, AT EI OH.BR.XJEIN. ZATERDAG, 8 }[ei 1897, Woensdag, lZ11ei; ~l ..:.,~~~~;,oien naam von den oig ... ::':'!ili;~~n ~:;~;:"b:no/g: ~~:::.:e~:~'~:d':';~k.!d:

'U IlN]ii /( lt E ItIKSE, , BOSTlI US lIO.'>, IU.APST AD. VAN VAN , I.et "P' .... ," nsa m. en ten Kantore vand,. Distrikte

200 Eente-ilas Lammer Scbapen, naar. '''11 0,: ". '~:"-:',1], FRANS HAUBTFLEISCH. Inspekteur van Publieke Werken te
l:r:le~- d V!soh, Vls<'h Frikkaiellen',' Jlcot~f'lIllll>e,. kel met BJ:ie .. ·.D. )(00"811, <"1,-' 30 Eersteklasse Paarden. A J MUL~""""~t.~ PEl" b ti

" h • ..,,, U'<I met lol .d.. UJ.:.4l~•• : "'lt....'" -r t Lel ""1 ort Iza e I.,,~ ou 0" outs m, "'._, VI~ ••U~"'" -, ....1..... BI ..... 9 VIso ' 20 do. Ezels.. ":- ; ,I,~ L.S III 0., ~ agars. De Berekeningen zijn gemaakt
eoorten naar be< ""i~. , Faure, IIcothling &; Co.,alage,.. J S Ill.. "" •0 ,

vv.A.DNE~ .& ER.xa..E_. 230 Eerste·tJas Jonge Hamels. .. -- , '_::': _.... , ._...... door deu heer t:)ydne.)'\ Stent,en
~-- ----~-, "_, -'----~- DE heer FABBICIUSheeft-ions juist 2R d B 1.t Paarl, 2G'April, 1897. P bJ' kVk' 'q "'ffsl~ kunnen' aan de voornoemde Kan-D K I · 1 Ba'· M tb' · getelegrafeerd van Col.sberg" O. 0. en. U Je Il er 00l'fll i;;\"o ..... verkregen worden; alsook, aan "A 0 Oilla e: r~n eWJ'ln aa 'SC' apPIJ dat hij dese Paarden en Ezels met ~ OP u"QOO,.,; '."'Ir. 43 St Georgesstr.aati.,

\J U , ':!J . 'de grootste zorg en moeite in het T)E ondcl'geteekenden, behoorlijk '. ' D' d 18 . 1897 zijn Kll,'n~3:~L v~a.U~st.!~n £3 3s oa,
distrikt Colesberg heeft gekregen. gelaetdoor den heer Danie! inS ag, Mei, . K""pstad op f....."_' ' "",'Ol'Clf'D

(B:EIIPlil:a.~ '1'>. dat zij allen eersteklas zijn en dat S. de Wet, zullen publiek verkoepen 2ïÊ!lSI'II::-gedr~,~eerde Ral.lpurd
AII

DE 'heer P. S. MAlLA.N plan hebben- welke so~ terug be~ald '- -'---~ Bommigen der Paarden zeleerd ziju op gemeldon daturn de boven- w ~ VIl S bij ontvangst van een
~ JaD , tot 6 Jmn oud. de een gedeelte van zijn VA T. .DE A Igem"., Jaarlij I sche V,,~ad er in. ..n A.nd •• Iboud,,, in de Vrienden, gij weet allo. dat Neel genoemd. schapen. ER VIL. Tender.

Kolonia'
0

0,," J,. ij" M..... ha ppij, (Bvpe rk I), ,.1 8< hou I,. worden Johan u nooit teleurst elt, on daar V rienden jullis weet Oom Danie 10Eltll y,U, Sk.lr 0,.... GO ED. op het dorp PO RT 'I' erz .eze Id. Tenders, duidelijk ge.
in de t5laoz: al le We'oester, Paarden en Ezels nu bijna niet is een knappe boer en jullie kan dus LE per publieke veiling Ukan 'dte merkt ""'Tender voor Nisll-we Post.

meer te krijgen zijn, verwacht hij iets goeds verwachten. OP l\oIAANDAG, 10 MEI, bieden, heeft den ondergetee en e en Teiegraaf Kantoren, Port Eliza"OP WOENSDAG 5~M E I A S da' u allen zijne Vendutie zult hij. KOMT EN KOOPT. daartoe geautor .... rd. beth," zullen door den Conteeleur
' ", •.• wonen. De Ploegtijd is op handen. ZULLEN l7emelde Paarden en 1. Met wingerd beplankte Erf, en Auditeur-Generaal, Kaapstad,

- DANIEL S. DE WET. 0 me t daaropstaand gerieflij • woon- V "d 'ten 10 ure 's morgens. KOD1ti d.,.. 8.D Koopti. DEMPERS, MOORE,' ti K'RIGE, " Oasen publiek worden verkocht huis, hebbende zeven "loer-vertrek- ontvangen worden tot op rIJ 'ag-
te Klapmutsstatie ; de Paarden zijn D middag. 1-1- Mei, 1807. ,

J
O
IIA NG. FAB RIC lUS. AFSLAG E OS. a llen ged " esseerd, in good. conditie, ken en plank wider. • muren 'I'end eraa rs moeten lwee voldoen-

Dempers, Mooi'ê tt Xrige Afslagers, Caledon, 1i April, 1897. geschikt voor dadelijk gebl'l1ik, eeLt met gebrande steenen ge- de borgen verscb~ffen voor de uit.'-.' ,
I h id al bouwd, en onder ijzeren dak k dCId '>3 A I 1897 waarone er verse el ene eg e paren voeri 'g van het Kontra t, en le "

a euonv z: prl,. _If£.. 1f!L. zijn, sommigen tot over de 16 han- Yerdt:r, drie onbebouwde Erven, borsren moeten de Tenders teeke-
- ',.,.. ", deu hoog; ook de Ossen zijn Vet; gned omheind en de.ieclrelijk be- o

.II' '~.~. ',kans voor allen om te koopen. plant met winger'd en vruobtboo- ne~e laazste of eenige Tender' niet
' ti men, (waterrecht); behalve den ~

F. Lindco

1

)arg, ou . - r" El' El' H. J. VAN DER SPUY, dorpstroom ,marop genoemde Er- noodwendi.:{ te worden aangenomen.,,~-... zes. .ze s. 1. B. De Villiers & Co"Afslagers. von recht hebben; is er nog een H. S, GREAVES,STE LLEN BOSCH Paarl, 29 Ap"il, 18fJ7. staudhoudenJe waterput op eene Pro. Hoofd- Inspekteur.
' -- dier Erven Departement van Publieke Wer'ken,.' · DE ondcrgeteekenêen bieden " CaINionplein,KAApstad,

Er is ook goede im'ichtmg v( ~I'--- uit de hand te koop aaa ~., d _ 22 Apri,11897.Groote Yerkooping g~~~~ë~::;~i~::I'G.;';~:~ ".........~:.erij. zooals Gement ammen, AANGELOUPEN
eerd. Prijzen en termen van R. P. MALAN, Afslager. OP 30 November, 1~96, op de

- VAN - betaling zeer billijk. V09r verdere STELLENBOSCH 27 AvriJ, ]E!97. plaats van den ondugetee. 'Ezels, Levende Have, Kar- bijzonderheden doe aanzoek bij, . ' • -_'_' ,____ kende, I zwart merrie. Ezel, onge- _,;."
ba hunne kantoren. STEL LENB(JSOH teskend, omtrent 3 jaren oud. Deren, en andere kost re LOMBA~D.:..& VAN AARDE. 'PUB.lJEKE VERKAO'PING ,. eigenaar kan haar terugbekomen;.'Losse doederen, Malmesbury, U mits betalende alle billijke kostea' ,

- VAN - Harer Majesteit!.; Diamanten ook '"an deze advertentie en indien
3 M.... t, 1897. ZEER KOSTBARE, Jubileum. de'elvc niet gelost wordt voor ol op

15 Mei, aan8t. ~al dezelve door den,L9sse' Goederen, Vaatlerk, Wijn, [? ENNISG.EVING geschiedt bij ondergeteekende als eigendom g~
Leyende Haye, Hnisraad, Enz., \.. deze da.t eene Publieke Ver- honden worden voor d~ kosten.

gaderinz zal gehoudtln worden in F J BESTBIERTE v • • •
het Magistraats Kantoor alhier, op

VLA(J.GEBERG. DINSDAG, 4 MEI aanstaande, ten
3 ure n.m.,' voor h.3t doel om te
besluiten op de meest waar'dige
wijse Harer Majesteits Diamanten
Jubileum alhier te vieren, tot welke
vergadering het geheele publiek van
bet Distrikt SteJ~.tJ,bosch wordt
uitgenoodigd.

Op last van hetComite,
G. E. ROWAN,

Secretaris.

Gedrer.·

1I~ '~
Departement Uil Pu_blJtb, ;~er,en~' ,

AAN KONTRAK~jJR8~~' '
eo Eflrsté"klas Groote Vette --r--. Nieuwe Post-· en T~legraar

Varkens. Op Dinsdag, 11 Mei, a.s., Kantoren, Port Elizahelh;

Worce8~er, 4'i April, 1807. &('relari~.

N.B.-De volgende Nominaties voor Oilekt uren ~ijn ingt2looden :-De
He-ren, D. J. A. v. d. Spuy voor Paarl, W, A.. KJise lcorStellenb.:S('h, J.
F, Burger voer Robertsen.

Aandeelhouders gelie,en kennis te nemen ('at het Aandeel R '..:Ïst(',ru'
ge~lotpnword eu van af 20 April tot 20 :MeI. beide d.cen iogee18£.n, zco"a t
er in dat tijd,u geene .antieeleo lullen worden oyergelDal&kt. ,

D E ~('nior Venno.t, de heE'r A. B. r. VILL[I'!R8,v&n d. Firma
Dr; VlUIERS lMMJo:UIA.N & Co., die lteden ootboBden ill, zal zijne

bezigheid nu voortzetten, zoo all'! vroeger, all'! Vendu-Afl'!la~8re, Generale
ru Cummis,,,ie AgQnten aan de Paarl en wel onder den stijl en Firma
van Á. B. DE VILLIERS & Co.

Alle Vemlu Rollen zullen kontaBt worden betaald ef lecnriteii zal
vl'rschaft worden naar verei~hte.:w-~,B. Geld op een;te verband aJtoOi! W verkrij~m tegen billijke
Termen.

42 PUIK PUIK OSSEN.Donderdag, () lIei, a.s.'
OP

DE heer J.DAV1E BEPR.,zijn phats
Knorhoek, uit tie hand heb.

bende verkocht eu besloten hebbende
zich t.e Stellenbosch neder te zetten,
heeft den ondergeteekende instruc-
t.ies gegev.m om publiek te ver-
koopen ter plaatse

KNORHOEK,
Tweede Troep.

Paarl, I,) Jan., 1897. Ten 10 ttret',m, prcc~s.

DE heer ,r. C. DE W A.U van
Saxenburg, zijne plaats uit

l'1e hand verkocht hebbende, heeft
de ondergeteekenden geautorizeerd
publiek te verkoopen op de plaats
SAXENBURG, (VLAGGEBERG),

Op WOENSDAG, 12 MEI, A.S.,
5 G"oote Stukvateui 5 do. Kuipen,

Leggers, Pijpen, llalfamen, Trap,-
en Onderbalies, Druivenbalies, , ,
Keldergereedschap, enz., enz. -'81 UK VATEN r

1 Extra 6 halfaa~ Bransewijns KUIPEN r !
Ketel, zoo goed als meuw.

2 Extra Karpaarden, 2 do. Mer- HOGSHEADS! ! !
ries, 9 Eerste-klasse Melk Koeien,

P_a_a_r_I,_2_7__Ap_r_ll,__18_9_7_. , waarvan sommigen op kalven, 4 do.

Somerset West St,rand Vaarzen op kalven, 7 Jonge Vaar-
zen, lOs, 1 Outhoqrnde Bul van
zeer goede ras, 50 Vette Schapen,
10 do. Varkens, 50 Prachtige
Hoenders.
,1 Nieuwe Bokwa.gen, 1 Lichte
Mol do., 2 Kapkarren (een afslaand
kap).

15 Leggers Wijn, 3 Mudden
Barley Wheat. '

Boerderijgereedschap, als:
Ploegen, Eggen, Tuigen, Manden,

Graven, Pikken, enz., enz.
VOORTS:

Het gewone Assortiment Huisraad.
1 Nieuw Kajaten Houten Water-

vat, enz., en wat er meer ten ver.
koop zal worden aangeboden.

Yeriooplng te beginBen om 10 are J,m.
P. J. BOSMil en Zoon, A1s1agers

Weltevreden,
dist Malmesbury,

28 April, 189i. -_
1fEGGELOOPEH OF GESTOLEI

VAN mijn plaa.ts op 20 dezer, eeIl- "
mooie Roodbonte Koe (Hol-'

landsch gebasterd met Kerry) zwaa,r
bezet. Die haar aanhoudt zal ver. <

volgd worden; terwijl de eerlijke,
kennisge'ilie beloond zal worden.

A. J. LOUW,
Babyloyn's Toren

P. O. Klapmutsstatie.

l\ENNISG,EVING.

OMTRENT den 15don Dceem.;
ber, ",eggeloopen een zweet·,

vos Paard, gemerkt H. D. op reeh.-,
terbout.

Laatst gezien in de nabijheid TG
Piketberg. Een ieder die boveng&; , '
noemd paard aanhoudt zal volgeti8
wet vervolgd worden. ,

S. J. VAN DER SPUY,
( ":;: i;;){'::tP> Alexandria,

, P.O. Kliph~eL!,'

Gouvernante Gemagq'
D
OOR den Ondergeteekende, o'm

onderwijs te geven &an zijne ','
kinderen in het Engelsch, Hol~,'
landsch, en Muziek. SalarilJ, £40'
per jaar, met vrij eten, logies en
andere huiselijke benoodigdhede.Jl.
Getuigschrifen moeten aanzoeken
verge7.e 1l~1. .

, '1~I. Ádre~: " AlI'CTIONEER."
Op lAANDAG, 3 lei,

I. Levende Have: H; Ezels
(5 tot 6 jaar) eersteklas, 1 paar ~_
tra Kar Paarden, 1 pac'1r
eersteklas voor Paarden, 1 paar
extra Schimmel Kar Paarden, 1
jon~ Paard, (3 jaar), 1 extra, Rij-
paard, 20 Melkkoeien, 4 Kar Ossen
groJt en sterk, 200 Aanteel Schapen
en Bokken allen bezet, 150 Kapate,'s
groot en vet, (de Kapaters hebben
eerste prijzen op BredMdorp en an-
dere shows getrokken), 4 Zwartkop
Rammen, een lot fraaie Varkens.
II. Prod uItten: 100 mud Ko-

ren, 100 mud Schótsche Zaad UIT DE HAND TE KOOP
Haver, 130 mud Kaapsche Zaad Ha- KEIE 1111£1 B6ZIGHEID,
ver, 400 mud Uien, 160 mud Voer EEN .Wi,D.t.gevérd~: bezi~heid ~et
Haver, 10 mud 1':aad Koren, 100 .1Ie toebehooren en etn num
mud Akers enz. Woonhuis daan.n gehecbt Riet meu-
III. 2 Extra Bokwagens, een beIen complett. Stal en Wagenhuil

splinternieuwe Schotsch Kar,l Scha- Mtt ,.0 groo'e ) obterplaatl', ook ~n
meI Kar, 2 Kapkarren, 2 Span ex- groote Zaal gtáchi~t 'oor alle doelem.
tra gebreide beestevel Tuigen, 1 den die goed 'lerhunrd III odl: alles
Span Tuigen van zes,.1 paar A~hter- in eerste kJal1(,r(le en gele~en in bet
tuigen, 18 Ploegzeilt]es (meuw) middeD YaD bet dorp: op de Ma.kt.
Zwingels, Kettings enz. pitin. VOOl bijzonderheden doe spoe
IV. Woods Reaper (nieuw), 3 dig aanzoek bij den eigenaar. Kom,

Dubbele voor Ploegen, 2 Braalclands zie ell onrtuig uIeInn:..
Ploegen (Olivérs), 2 Howards Eg. C. F. A. VAN COLLE'l,
gtm, 4 Omslag Ploegen, 1 Wijn- ~omeJae* Wnt Stra'Jd,
gaard Schoffel, 1 Voer Machine,
Graven, Pikken, Vorken, ZeiseD
enz.

V. 12 Zeslegger Stuk~aten, 3
Kuipen, 6 J.eggers, Wijn romp en
LeiderIS, Balies, Emmers, 'Irechters,

Zal gemeld getal groote, zware,
Witte Slacht Ossen Publiek
worden verkocht to

KLAPMUTS STATIE,
150,000 VRUGHTBOOM£N,

Gewaarborgd OYereeniomstJg den Jtaam en VIUJ Jall IBselten
PRIJS, 1/- EN DAARBOVEN.

O HD~~S . VOOI' ] 00. en daarboven kosteloos afg.lev.rd naft eenig
StatIon.

Honderden ongevraagde Getaig!!chriften l1it gehe81 Zuid Afrika
met laatst.e t:)('iwen on~vangen.

,. oor Geillustreerden Prijs-4ijst en VruotJten-kweek"i Gids, Post
\' rij (Enge'Jsche en Hollandsche Edi*iei"
DOEAA_ZOEK BIJ:

H, E, V. P!CKSTONE, Wijnberg, de Kaap
Kaapsche Gouvernements Spoorwegen.

WINTER TIJDTAFEL VOOR DE VOORSTEDEN.

opgebracht door den heer Jan
Baartman, en zeker present zijn,
en niet te voren uit de hanu worden
verkocht

A. B. DE VILLIERS" Co" Afslagers,

L'N a'lIe soorten van Vaatwerl
_l2J te verkrijgen t('gen,de Jaagsll
Ua.rkt Prijzen bij oen Onderge-
tcekl'nJo. '
co ED WEr:K GEWAARBORCD.

'" Il. ZUID~lEER,
!,.ady Grey Straat,

Pa.arl.

PRODUKTEN.OP ZATERDAG, 1 Mei, zulle. tie volgende verauaerinieJl in ,urking
komell, nam ;_

WEElCDAGEN.UIT VELLEN; Wol, Huiden, enz., op
Commi!sie Verkront Iloooste

Markt Pri)en altoos verkregen.
·]2.21) D.m naar Observatory WQg !:al geitaakt wordeH.
] :l,U MIddag Aaditieneele trein zal naftr Rondebo" •• l~pen, hak.

houdende alleen te Mowbray.
1,3 n,m (Enkel Zaterdaga) trein .zal halt houden j,o NewliiCdl, Claremont

en Kenilworth.
4"jO n,m !:al vertrekken om 4.5 n.m.
0.0 a.In AdditioneeIe trein zal .aar Wijnberg l08pen, Zaterdagl'! uit..

gf"Zonderd, halt houden te ,Mowbray, Rendebol'!ch, ClarQmont en
Kenilworth.

j ...) n.m lal niet meer haJb hOlldf')1 te Claremont en Kenilwer&h en zal
.. _ 8 minuten vroeger van Wijnberg vertrekk8n..
V.iJ" n.m tNID zal vertrekkl>lU om 5.;)O,n.m.
6.11 n,m Atlditioneele trein za] nila!' Wijnherg lo.pen, b&terdags uit-

g~zonderd, halt houden bij alle Stati88.
1;..1 n ID Daar Obsen&t.ry Weg za} gestaakt worJen.

WEEDAGEN

ra lelijke Ilfreieoing ge".arborgd.

enz.

A1deeliogsraad Ian lalmesbury-.
- , (iiI8

KENNISGEVING. P.S.-Kanen zullen te Kuilsrivier
-- Statie zijn om menschen af teIN terruefi Tan sootie 152 van halen.

Acte 40 van 1889, geschiedt _
hiermede kennisgeving dat boven- ALGEMEENE AGENT,
genoemde raad voornemens is aan- A NEWMARK
zoek te doen bij den gouverneur om • ' J
een proclamatie uit te vaardigen 31, KASTEELSTRAAT.
ten effekte dat de weg va.n cl Mamre Postbus 389.
naar Pa.pkuilsvlei" ophouden zal
een Afdee1ingsraadsW'eg te zijn.
Alle objecties tegen het sluiten van
dien weg, zoo er eenigen ,mogen
t:ijn, moeten bij den onderge~ken-
de ingediend worden binnen drie
maanden gerekend van dezen
datum af.

FA1RIBGTOH, cruelEH ti CO.,
De Schouwburg,

Darlingstraat,
KAAPSTAD.

A. L. BRODZIAK.
Secretaris.

Afdeelingsraads"~antool",
llaJmesbw1," Maa.nJ~l~?"

DAAR de Heer Newmark groote
ondervinding in, produkten

hooit opgedaan Cll speciale gelegen-
heden heeft voor het koopel! of
verscheping, zoo vraa~ hij om
proef bestelJin.gen eu orders "?Or
verscheping, dIe als-dan Voor zICh
zeI ven zullen spreken. Geld voor.
geschoten op ·produkten. .
' Vertrouw~e correspondenten mBuropa. ' ,

cul ~&11J~eLmraD&lerUD betObsemtorlum

~

A, SPOlANOER.&CO.,
Gf,T/~'STlGD H JAREN

Chrullome:cr·, Horologc. en Klolur.akers
JlutI"': Gebouwell DarlittrJ.traat,

UUlIJ.'n en Zilveren lIorologes ID
Voorran.d L"choudcn.

HazeukraaJ I

Post Kantoor Hopefield.
- _--C. _

J. .A.. BESTER.

IN

VI. 2 Karn!!, Melkziften, 15
Enamel Melkhakken, Baksteen Vor-
men, Kruiwagens, lot Ladders enz.
VII. Assort.iment EerstfJklas

Huis1l&ad en extra'~tove enz.
LaT 'VVEL!

Alle bovengemelde kostbare goe-
deren zullen reker present wezen
daar de heer Bt!t.BRS besloten heeft
Mflts uit de hand voor den' dag aer
verkoop ing t~ verkoopen.

Komt dus zeker Vl'ienden en
koopt want allen weten aat ze allen
eersteklas goederen zijn.

PA.,UL]), CLUVn, AJSUGIR,

THORLEY·S VOER
VOOR

RUNDVEË,
Paarden, Varkens, Scba}JeD.,

ENZ.
7.35 v W van Newlandl'l zal v~tr'ekifell O'D! i.30 T.m.
!~Ul)n.ill AdditioneeIe trein van Rondebosch ~a.l eIken dag loopen.
u.3r, n,m valJ Wijnberg (Zaturdll~a al1~n) zal vertr.kken om 5.35 n.m

en eiken dag loopen.
~,~~ n.m van Ob.s~T'vatory W cg zal gestaakt. WQroell.
(J.oj.) ?,ru Addi~oneele trein van Wijubcrg zal elk ...!! uag loopen

(Zat(jrdags mtgozonderd) halt houdende sa. alle &ta~8S.
Voor verdere bijrond'e1'heden zie publieke biljetten. ,

C. B. EtLIOTT, ,g.irekitillr-Ce.eraal.Ka.apstM, 27 April, 1897.

LKCTIFERBetrekking ,Gemagd
DOOR een Afrikaner als Opzich-

ter of bestierder van een vee-
plaats; was in die betre, kking jaren
lang, en is van sober karakter.
M.O. elo " ON.S L.\ND~'. '

EenllJe Aa..-...

ft. WIl SON, ZOON .t ta.
tT. MOftG£ .. ~



KENNISGEVING

"&1 11
Kolonie,
diepsten
behoeve van ~aJl"cb
allen hem d.nl-bur ~!Jn, behalve aanbidders
V$Jl Rhodes, GaTrott en CO
SIR <;tonoos SI'JtJGG -De Gruhams tadscbe

JOfIINIfIl pt Dmlldag het volgende "De woor
den van III GOrdoll l!Jn een antwoord voor ben
die hem besêhuld1g.l hebben dat hiJ den mantel
Daar den mud het hangen en dit Il! nlet de
eente keer dat !;lI.! eeu fennh Jd heeft getoond
du! aller 10£ waardlg UJ.. Hoe moet de hrlJ
'er ervan op del' neus gekeken bebbeJl! toen bIJ
z!)n tAllegrammén doorziende bevond ut de
premier toch g~tAlmd had voor de motie die
volgens hetzelfde blad van dien aard was dat
allen die er "oor stemdeo voor hun le' en als
verraders 1ll0000tengebrandmerkt worden'

INWI VENTffiUOt' -EOD eerste vergadering
WlIAr .geen kre(bt~u:ren op verschenen werd ge
bouden ID de boedels van Ludw1g Wdbelm Carl
Sebroeder ell WIUnun C&Illpbausen In den
boedel van Geol'ge Greenfield werdIl.D.~hlllli
vorderingen mged10fld ~ van £668

~'!-<4!j"""i;l'1 oe '1&1 I!: R Syfrct tot kurator
verkozen In den boedel van William Thomas
Birch werd de tweede vergadering' gehouden
waarop met-l! plaa~s vond en- 10 den boedel van
Henry Ibertson werden schuld vorderingen
bewezen ten bednjge van £208 78 4d, en werd
de heer E R Syfnet tot kurator gekozen.

ONZE LEIJJ!W" ~prelrende over de uttdagulg
'an de .A1rikaUOl'S door den heer &bode'l, zegt de
Britaoumer Wi:I hIJ ons ultdagw dan moet
by weten dat de AfI"lkaners twu leIder;; hebben
Uil '\vaar, an deu heer Rhodes II) reeds 'eel te
slun 18 geweest, en de ander meer macht en
kracht heeft dan Rhodesl.met z!Jn milll()~nen
en met het gelree1e Bntl!cbe rule achter hem
De één IS president Paul Kruger te Pretoria
die beter dan Iemand de plannen van den colos
8US dooreiet, de sadere LS God ul den Hemel
die unumer en 'wou onrecht aal toelaten en die
tot heden over Z!)ll volk heeft gewaakt waar
"an de gesclJledeJl1. 'an ZUId Afrika tallooze
voorbeelden kali g~ven De beer Rhodes booft
deo hauels boen III bet strlldperk gc,vorpen
als bet Afrik IaDJIChe,olk DOg lets wattrd IS dan
r.al het dwu bandsclJocn opnemen en den kelk
hoe bItter ook w,t den Illat~ten druppel le
dlgen

VUUIAKELIJK.-Men weet hoe de Gape A/u
cu. y op alles wat dell Bond betreft altud ge
scholden heeft \ ero. tkelUk IS bet echter te
zIen hoe dat blad redeneert na het aannemen
der wede motJes In het parlement Het wgt
dat de meemug dat de masaa der bc'olklllg
dezer KoloLlle gematlgd en kalm 18 DIet Dlei de
fetten overeenkomt De sterumwg In hei
hoogOl'hms heeft volgeru; het hlad getoond dat
de lo) alen er ID hQpeloo:.e IDlnderhCld zlIn
ter" IJl het ID hei lagerhUIS llIet zoo erg gesteld
IS 'Vnar men echter IDee moet rekenen IS dIe
groote mnssa domme, be. ooroordeelde men
seben, dIe nchter de'l Bond staao en Zlcb daar
bIJ met !lAnslUIten omdat ze de subscrIptie DIet
willen betaltt[) Aan: den ~nderen kant 1.8 de
leagnQ dIe som. \ uurwllrm wordt en dan" eer
!)skou;! als er kleIDe olldurhnge verscblUen .tlJn
Maar nu kODlt het vermakelijke \olgen! de
I{e,eu"y IS de Bond werl..-ehJk hot gematigde
deel des voiles (wat een JJekerJteDl8 na nl dIe
praatJes Yan land'arraders em) en E gelsche
cu loyale Afrikaners moeten hun verschilletJes
over vrubandel en protectJe vergeten eli zlcb
vereeDljl'8n want het 18 bun pbcjlt Om de groote
"orslehnl;( te kmmen doorstaan dIe nu ons
"lcbt wil men lJIet dat d,t land een .Ainkaner
republiek wordt

DH 'HEOE·DIS( rs lES -Het gelIll1! ["ln JUISte
keDrus met <ten !llhond en strekking \ lUl het
gISteren avolId ID het K olonutle parlement
(~n slotte 1Ulngellomen aDlen jement Abrnham
son-zonde d,t LmendenlCnt een InioeglOg
In de moue Du rmt der woolden
Loewe! tegen de tn8SCbenkomst ..-an :wder ..

mogendbeden - ..(bt gemis ,erpltc}]t on8 om
vooral nog ccn beslist oordeel op te schort~1I
over bet ook ID onze Republiek met bUIt,,"
gewO[l~ belan!f!telling ge,olgee debat lo het
parlemeut del b..WlpkoloDie Dat de ,,Airik.1ner
part I) 10 bet Kaapkoloruul9 parlemen~ (te weer
derbeld beZIt WUB uatuurlUk bekend. doch dat
jle PlU tIJ tbans openlIJk een an~ Rhodes lippe
n.ale politIek "en8Cht f,;evolgd te bebbeo en
lat Let tegellwoordlge ffil.ntstene door dewu
"t¥pom scbUllt medegesleept 18 mogel!Jk voor
het publiek III Engeland een PIJnlUke l'entsSlng
J mmers aUes Wll8 10 bet werk gesteld Om het
'oor te steIlelI alsof de Killlpkolome, buna al.
I én man bot Rhode~lIime omhelsd bad De
ul~slag der vredesdlSC1lSl!.les te Kaap.tad heeft
meDl6'e illtlSle doen ophouden moru mettemin
t~ven8 talruke elementen 'oor ,0ldoenlDg
eu waardeermg III 1't-ans..-a.a..Iscbê !..-rUlgen
'ooml de krachtige rode' oerlngen van vele
Alllkaner parlemen b!leden bebben een dIepen
II druk hier te lande genmakt - ~uih.&lJ:fII

Halket" en de St
lenboBsc~ bIblIotheek. (1.

AantknEdwM
Mjjnheer -Ik zie IQU" I,

van de itellenboSfc)Jt 1,11
Balket in den Lan he! f
een (f)t-vJ"Á bock I U 1
er geeae boeken iu dit lJ I I
(fJttedei-yA:e wekie ng eli.. I
hIk do eede« ell met Jc 1
naren op het oog hoef': I
te schrfJ ven III at [>onge e d
Engeland en Scbc tlal I
van dat boek behoo? g~le" j
pdll.ul 'all ZUid Hllka li I
lezers ruilen dasrui; wel I u
trek:lnngen maken en "'AA rs I
guWIAl van de telleDbosac"tr~

Rcv i\1AlU{ t. [) Pr., R'I lll .... 1
'I finished tbc book feding ti 1 f I~ I I "'tt:
ed to tbfl 1'0100 of Il pro) bet I (I I!\ea.

Rev Huol! PRI< f. H, III II
zegt - All our Cbflstlttn churc] e' "
deep obligntioa to MISS &hr
what they ought r.Q bate d il I
approve and defend the prompt a J IJ
rence of rhe u tb Afl'lcan Iu 1
Lord Je 118 CliTIs!

Dr P~ 1\'TF.(~T (Presi" ten"an)
rank It WIth L ncle TOIU• (

reading lt OJO€can underst" I "I
has steod by and seen the I, rk, I
Annemws Alas fer the gl T\

befoul d WIth blood and crune
PROl' A1A.nC'Co Duo, tVr IC ker k "

land) _" 1 be f ..ct.. may be "U,", J ' I (fft..
different construetJou (Jf t ha I 3 J 1

poertion to Judge But It Is a I ,dui" lJIa
that there eX18LB a wnler of • :

tu" '~-~c tt, cxpre., pIe IT"I8t~
feeling lo my mind tbc boJk I••• cal 'nc!
noble one

Da ALEXANDER
do not underlrtand all lLt rus ar J
South African qucsfion I UI II ere
two 0I?Ullon8 about Peter Ilalk
It IS a noble book

Dr CH \UL£e BEID \ (t"dtpt'1 I
book I' not 80 much a stor , as
religious appeal

REV W. J D\~"" (\\(.1
&be vexed q uesuons of I'iou II \ 1 ..
1 do not feel myself compeLt>nt t

I can conceres some relde -..."
this book as repulsiv e and Cl t I il

For me lt 18 redeemed IJ, lts ru II f ~nlT
lts passrcuata convicnon lto pr I Ir IJlihl\'
lt 18 'ery probable tbat Ihe cor lel I" lTl.... ol
Isaiah and EzekleJ also t.bOU!!11ti e r .orb
repulsive Md blaspbemons T'rut] I"" Ileo lj)

endure 8nCh:lfJIlI ets
Slechts eene g bobbeu d r L

IS< botsehe p a.n\ten nllnder I" f
lukbeid ~an !UI.r Engclt;C1 c "-
predlk¥f16n en bosch~

oest, Kroep,·
EN ZEERE KEEL.

ersén Borstmiddel OV

verllcbt ze lis de lastrgste hoest, ver
zacbt de onsteken vliezeu, lo~t bet
shjrn, en leidt tof ve.rkwlkkende
slaap Geeu ander middel IS zoo
he ilzaam voor het genezen vau
Kroep, Kinkhoest Zeere Keel en
a lIe longaandoeningen waaraan
kindereu zoo onderheVig 21JD, als

TRA
Dl

E

Ayer's Kersen Borstmiddel,
KIMBERLEY

(Vali d~ 'lU' en Jame« Laiorenc« J: Co)

30 Apnl- (Per ul~aaf) Prjjsen van
produkten op beden

£ dI: 8 d a
Ueel 1 13 0 0 0 0
Mielies o ló 0 0 0 0
~{Ie[,emeel o 18 0 0 0 0
Kalfel kooru o l6 0 0 0 0
Zemelsri 1 0 0 0 0 0
Haver 1 0 0 0 0 0
Voer o 10 ti 0 0 0
Kld o 11 0 0 0 0
(TIen o 14 0 0 0 0
A.an.lappelen o 16 0 0 0 0
Boter per Ib 0 1 0 0 0 0
EIeren 0 :l 6 0 0 0

VrfJhandel in Zu1d-AtHkaansohe
pl'Odukten.

Met veel genoegen nemen WtJ kenn.t8
van de speech van den heer WOhUIll"anfl,
leider del" Kruger-partlJ III den volksraad,
dat men te Pretoria in I"egeenDl)!skm'lgeu
ten gunste IS van vnjhandel III ZUId ..
4frlkaansche produkten Indien de
Transvaal tot dien zeer gewensehten "tap
overgaat dan zal een leder kunnên zien
dat de Transvaa.l DIet ondankbaar IS, en
dan gelooven WIJ dat de banden van
symPathIe tusschen de kolomale A Cri ..
kaners en de republieken veel nauwer
aangehaald zullen worden

x.

• .'''NA eo JAREN LAN<: VERMAARD.

~"'Pf"'fl'd d~" /)". J. C. A:l6r & Co I £'11,,/1, !t1rus, IJ S A

I (lOU DE ME~AllLES we'.'~:i~Oc;,rS~~;~nson

~~YtR'S .PILLEN, versuikerd, zacht maar WerKZJëll •

~-------------,--~~---~-
Afdeehngsraad Clanwilliam.

Tenders voor het Leveren van een Wat~rkar

1 I et Schut te Lit
f ieu tIJd
I"~ï III

Rozl.lSCHUTBERIC HT:EN.

IN het Schut nlhl"l be, Inden zich boven
den veroorloofdeu tijd T ::vee vale

Donkeys (Menles) een omtrent 6 Jaren en
een twee J'U'\"II onri belden ID goede con
dicie Lndien UI t .!cJost \ OOI 22 ~['" ld97
zullen dezol ve I I Pil lar urn u it de Sr-hut,
kraal vel ko! h t " rden e rnOtgell~ om 10

J Vr KO( K nOTHA
Sch ut rueestai

1"ENDER:::l zullen door den 00-
dergeteekende ontvangen

worden tot op VRIJDAG, Jl JUNI
1W)I, te 9 ure v In , VOOI het leve ..
reu v lil een \Vatorkar, te bevatten
omtrent 06 gallons, ten gebruIke van
hl t 1\ 81 k volk biJ hu repareeren del

LONDEN

10 A l RIl -( Per I 10"1",,i )-Be.<tc bok vol \\ erd
g notoor j legel Is 2i 1 Op de Ant",,-rp,;n.che
wolveil ngeu Z JD goede, njne wolsoorten j I lager
dau bij de vonge, eilingeu -ran'nge-

land.

(Onze lezers 'tullen ZICh Lerlllnerl
opmles reeds ~er III t Holland, I
·Un opgenomen W I herdrukkeI I
t.hans omdat wu W~enen dat • J
OplUlC kunneu lelden~RED J

--'-_/

'W.>]'CE.i'l ,

]aarlUkacbe
Ochtend ID h
VcrtegeDWOL
\"Crscbelden<
lvold als 'VI I~

KLAS I I
P Hamman
RabIe 4de -
wald

KJ A~ Il
P le Roux •
Manus E>d.

KL.A.,~ nl
.£~ DRabIc
MaralS

KLM!'
h!Roux Zie
man

KLcU! ,
P Mant.l8 \ I

KLAS VI
C Gr()C.llewalt
lOs, J MaraI.
KlAS '\ III

A [Jammar
G Hamrum

KLAS I X
2de £1 P A IJ

KLA!' X h
Hllmwa.n ld
fullllDan

DE ZUID-AFRIKAAN
,~

VERflNlGD Mn' • -

ONS ~D.
CHAMBERLAINS ANTWOORD

MEER TROEPEN VOOR DE KAAPBohlVIClV P

l er ....( ti ( "

"l t t c~tlf

k n men dIt vCj\,achlell IUt~8c1l1en ow
'€IHtbJlle"dfl le:l!mcll \ Icl vall de lest
ZIJU IJl) htt publu keu de \Jllkauerb 0011

goed b keud als RHODBS IJl:lUn€ll doch
lilt I~ de eerste wadi dat d~ heel DE VIL

(Reuter telegra In )

Lo:-.mJ!I ~l APRIL -In het lagerhu18 hield
heden sIr Af ichue] HICks BeIWh, kanselier der
schatkist zIJn begrootmgarede In den loop
zuner rede ZOIhIJ dat da regeenng met nauwge
zetheid de posrue van Groot BnttanJe all!
paramount power 10 ZUId Afrika bad mos

ton overwegeu en dat ze besloten bad het rukH
garmsoen aldaar aanmerkeljJk te versterken
Voor dat doel :tOU £200 000 UIt bet surplus g'
Domen worden, dat l~ milhoen hedrO€g Andere
deelen van hot surplns zoudcn gebruIkt worden
'oor, eretorklllg \ au de vloot, do verlagmg Va]
koloma&! post!a'rlef tot twopenoe opvocdlDg I I
Ierland cn Schotland en voor de Jnhilee be
zoekers

SIT Wllham Harcourt kT1~lseerde heftig wn t
bIJ bescbreef al8 de oorlog~pohhek va.n de re
geerIDg ID ZUId Alrilca en beschuldIgde dell
heer CbamberlalD d.'1t hIJ eon l1l88enoorlog rocbt
op te wekkell Goddank Ull hJ dat bel Ka:tp
sche parlement die pohtlek veroo!'deeld bad

De beer Chamberlalll veroordeelde ID ZUil ant-
"oord de taal van rtr William ffaroourt als ge
'aarluk eu oBpatrlOtJscb De poMlek der re
geering zeI h!) W&II om ernnderd "D bestond
daann dat men ztoh aan beloften zou houden ell
de rechten bandba\ en Zu WIII"n vo18trelit DIet
met aanvaUende operaties hoegenaamd be%lg
on bet W:IIl bespottAllUk 'oor SIr WillIam Har
COUIt om ecn bet<Chelden n'llRg om £200 000
een aan v ,!lende politIek te noemen terw!]l de
rransvaal moor dan é~n mllhoen besteed had en
nog maXlD1l! eo battAlrilen CD mtllioenen 'an
pati-onen ..pkocht en zlcb wo wapende als vol
strekt ongerechtvaa.rdlgd W&II 'oor een J)olitlek
VIIU verdedl!!lDg De bewapenUlg der 1ransva:l1
W't! gebeel ID wanverhoudmg met de Bntscbe
verdedIgIlIgs halpmlddelen cn hU geloofde dat
de loyal,; koloDl8ten 'an de Kaap volda.an waren
dat de regeenng de poslt.e verstond Het
doel WlU! zeI hll een bflillde lrtiUtlne te stnren
en nog een reg>men t welke .ermeerdenng per
ma!Jcnt zou ttun

De beer Balfonr legde nadruk op het feit d..t
de rtJgeerUlg volstrekt onscbuldtg w~ aan
aanvallende bedoehngen en, erklaarde dat zu
oollog met de TranIlvaal als oon nabOllale ramp
zoude beschouwcn

Sir WIllIAm Harcourt ZeI dat hIJ bIll wa. des
heeren Balfours speech te hooren eli LU hoopte
dat de, tIltworking en all ecn opklarlJlg zon
ztJn

DE Z.l

wegen .,.- --
Op )ói"tp

uf)~TA8 l\[ l'REYER,
D~ waai tie 'an onze KOIOllJale goud

ulIJn-het vervoer naar Johannesbnrg-
IS echt, I zoo gl"OOt dat Su Gordon naar
het hu is kou komen mettegenEt.k'lnde al
die ult~iHeu met een surplus V>Ln
i.4~1\ l~lU De thesaui H~I gener UIl beveelt
tall ,I Lt ,It >e ,"OlllopZIJde gezet Z tl \\ Olden
tI'l 't Icl!:H~ hesb IJdllJg dt 1 I undel pest, en
hl! I~ te hop In (Lit die sl)m toel elkcnd 1Xd
ZIJIl De UI ladhelUmgeu ZIJU gelukkIg
allen kl t!ll doch het kO>ltmllal zou e, en
tJe~ £-1;) 000 pel m,laud 0111 het politIe
COldon llIlgH de Ol lUJel1 vIer Hl stand te
houd€ln In de republIeken heeft men 111

I el gelJJklllg weL eie Kolollie slechts eeu
klellllSoll1U1elJe rut ,£e,.geveu tel uestlljdlng
~HIl de pest, en nu IS men beZIg de boel en
dJ€' hllU IJl on van lJestaan hebben ~elIOl !:m,
met donkleil I"'gen kostpllJ8 te 'oorZlen
, eIen be\\ el CJ ll.a,t de I epnbLiekell vel
~tandlger gehandeld hebben dau ollze
Kololllale Iegeellng alles zal echtel el Vllll

afhangen of men el III slagen zal de pe"t
te keeleD Iutusschen IS het een feIt (lit
vole speculateul" en kontl aktauten ecn
aal dIg dUitJe hehhen ge ntaakt Uit de
h<:llUlnJ kontrakten, tel wIJl de boelen
hevulkmg IU lltlchuan,lland en GIIkwaland
West glootenueel" gelluneeld 18

II, t w ~S lI1eenen WIJ, een gelukkIg
l,lee vun SIr GUlllot7 (Jill een Bom van
.i.2;),I~~1 op de begrootln,te zetten, om
1Iltgege\l 11 te WOJden 0p"'l'Ilet t 1'001 1:
stelsd aUIl ,he plaa(,son dIe het liU Jallg
)1I1JJlelllIl del l'l-oulUgnl met h!:Jtoj)lIchten
van !:Jell hOKjJItaai wenBcb-en t.e hefluueleD
Op vel~ dOl l'e Il wordt de b~ hoefte aan
een Iwspltll.31 zeel gevoeld

De beglootmg \ OOI het \ olgende Jaar
ld -Ult,puf ï(j,i~K (~)(I en cle mkoUJsten
word~u bel el-eml 0)1 t(j 71;) OI)OofJ::h()O 000
nllllll~1 duu gr.dUllllde hel <lfgelo)jJcn

I II 1 UgellUd. zou het Illllll.tene ua Jd II Deze vOIIllllldellllg IS te wIJLen !lau
zulk felle ,elIIeeling H'lpllCht ZIJll te uet Hleuwe tohelhond en d~ OI(,lnalllC
lJl!(lauk, n cl lal heL ,.feeu wOlkende meer dOOl den \ lIJstaat van dell SpOOl Wég dOOI
lel h~ Id hld t \\ lt de IDtll1~te.f8 111 dit dlell staat nUl J ohallnesbw g Oe IJ nall-
gel ti doen zullen "eien- WIJ Illet, doch (Ieeie toestand del KoloUle l>! dus heel be
bet I~ heel dUIdelijk ,\ lt ZI) uehoOlell te 'ledIgend, hoewel tJl donkere !!edacllten
doen-tl lt IS te bedanken \Vle 18 el llle zIJn dIe de toekomst onzekei maken

de ['gelling eu de Jmé,'1)e~
lER D ( DEW>\.U,WE(E DEYlLLIER8,
l[ \ \HHOFF OLn IEU en TE \\ A rER \ an

C'\EGROFILISTISCII
KllleF.HI f'

andenuaa.1 \ UI
gehouden t, I
~ewelgerd (
noerd <loci L.
to<. nonde dat,
m~ntcll uH I
oHrbandl!!:" "
Apnt dIt rlU
den hoofcL.pei
te'cn~ de 0" I
III een plek"

D,

Seer etai IS
n \ f leeli I '"'li lad
2 ~ Apr-i] h J7

EEN VR[E~ELfJKE H8E~TEEN VR E ELIJKE HET
EEN VR E ELfJKE HET

De Ropdebosch Kerklandenbll1 1ENDEI\." W.rdell namen" dcn afdeellOgsraad
Men zal ZICh hennuel en dat deze bIll van Clanwilham gevraagd '-oor bet leveren van

gedlU ende de vOllge Se&!le dl uk be~pJUken eeD "aterkar ZIe ad,
\\ el d, en li tt el een stel ke opposllle tegen "I'C lJ van allerleI 800rt gerookt gedroogd
de hdl werd gemaakt, '11001 al VOOI het gezouten enz te bIJkomen bJJ de heeren W \dner
St leet COUl.Ite van bet hoogerhUIs De & Enksen Kaapstad -ZIe ad"
I aad \I elgerde echtel de hIli te passeel cu EZEL' I EZEl)! I--Goedaetoelde ell sterk ge
en golf a tU de hand dat de vool'8tantlerf! bouwdo ezels In prachtIge conditie zIJn te
~l' lil to~ eene overeenk9l'UBt z<luden trnch bekomen bU de heeren Malcomeas en Co Oost

Londen.fen te komen met de tAlgenstandel'8 en dan
het \olgend JHr eene veIandeldê bIll III DE WOEK81EEN''lin het menwe kerkgehlJuw
te UIeUl.!en der.Ned ger gemeente te Papendorp tlil heden

nauuddag om 4 uur door professor Ilofmey rD( tegenstande'/. nadel den toen de VOOI- gelegd worden
st mdt'llS en stelden Vool dat meu JU acbl

d hl ...· BETRF.KKINl Ills 0pZlcbtor "an een veeplaatstI atic zou gaan aangaan e et Jew'lIg del gevraagd door een .Airikaner die cell Jaren
cllmpensatte dat de Kelk aan het publiek lange ondervmdlllg ID deze boerderu heeft
zou moeten geven De ondersteuners del gehad ZeI !Idv

hili wIlden echtel hlen.an llIet hOOien, en DR KocfJ S REMEIHE -lIt Rouxville wordt
'I\,lden <le zaak met eeus bespreken zood,tt aan de ExprU8 bericht dat Koehs methode daar
<le tegeust.mder8 th,UIB Tel plscht zIJn de zoer goed geslaagd IS bebalve op eeDJ~e plaatsen
blll wedel t.e upponee~n Het IS vall Wtar lIJet de noodige voorzlChttgheld I{eweest
"rroot bel mg op te mei ken dat de mumcl 18 Een lIJst, ao namen der voornaamste boeren
puIlwIt van l\iO\\bI1Iy ook IlJtgevoudE'n dlo dit bevestIgen 19 door genoomd blad out
heeft dat de bill tegen de bel,mgen van vangCll

k uhf BEZOEKEIIS1E LON])~N-Men berekent dalIet pDbbe 18, en aru-om ce t ZIJ een ongeveer twee lIDIIIoen bewekers naar Londen
petitIe MlD uen mad gezouden vragendE' lullen komen bn gelegenheid van het dlaman
dat de bIll niet gepaaseHrd zou worden, ten Jubileum en 'reest dat deze plotselInge
da lf het pnbltek el veel dOOI zal lIjden hoewel ilJdeluke vermeerderIng der bev.olkmg

Het eemge vt'l"schtl JU de bIll dIe met de helft de pr!)zen \ nn levensmlddeleD
thanlS VOO! den raaLl IS en dIe welke enz "eer zal doeu stIJgen
la itste Jaar \Hlrd teruggewezen' IS dat EEli "I DE KI II -BU het afbreken van het
cle ondersteunel8, der llll! een klem oude kommandnntshws op Robbenetlalld IR een
stukje gl-ond ,lfst&n voor een hospItaal platte klip vali 3..-oet Jengte gevonden wllarop
DIt moet. dan bescbouwd worden de volgende IDliCrlptle ~elezen IS JoballD Chns
ala een lokaas OID de leden mede te tl811 Schnitzel geboren tAl Osnabrnch dell 15

October, 177!l nis posthouder op t nobbed.vangen I De twee andere amendementen Eyland den iS(11\nOctober 1808 Met tyd en
dIe III de bIll voorkomen, welden reeds Byt brngbt Ik t zoo wyt.
laatate par gemaakt VOOI de hll! oltge ROOIIlAATJES _ De loyalItAlIt der Kwgwll'
WOlpen "el d lIamstowllers moet llIet zoo d1ep er ll1 latten

DIt IS de Ulalllel '\aarop de bevoldel aal S als ze ten !Omsie allen denken als de Gapt
del bill getracht hebben om den "enk van jlfercury dIe zegt EI IS mct-s dat wo <le
ueu raad UIt tt VO('Ien De gewaardeel de leyalltelt "lUI het volk opwekt dan de vor
wamde \an den grond IS mmsteIls £12,OI)\), 8c1I!InLD~dcr rooIbaatjes en de men.schen VIUi,

en dit wil IDen aan het pnbhek ontnemen Katfrarta Jlcbben altud een warm piekje III
alsof Kaapstad en omstleken wet helloef hUB bart "oor TommJ Atkios Nu d~n'
te hebben ,k'ln opene platll.tlf<n Het 1- wel N Ho} YEYR 8 DOEK getitAlld D~ Afnkallh
Waal uat de Rondeo(J88Che mumcljJahWlt Boe,. en ,~ J"me,oll mcal, heeft het bart VllD

onze boeren getre1l'en DIt boek bebo)rt eenten gunste van de bIll IS, doch men be plaats tAl hebben 10 elke wonUlg De prlls 8
hOOl t te letten op de samensteIllOg van ,lecht .. 5s 6d postvrU en verkrUgbaar bU de
dien raad, om te zIen hoe, eien direkt of h~ ro., Jaoqnes Du_u & Co, 6 Kerkstraat
II1duekt betrokken l.lJU III tie bill yoor h....,," J De gebeele Z Il Pers beveelt dIt
l!Jeu tot een beshllt komt Ik'lnga \Ude de boek ten zeerstAl &.111 -Ad"
Wa.').1de '"n die }JetItIe EES VI AA( lE -Uo zoogenWlmde Inherente

I en slotte WIllen WIJ nog net dl(!lan I:wnk.held van de Tran8~aa.I was oorzaak dat het
toonen dat ele kaarten met correct ZIJll en land geannexeerd werd Nu UIt tAllegrnmmen
tlat het van glOot belaua I. met al de fel van S ~lIsJ,ury hhJkt dat Iun IJl Rhode81ll de
.- b k d ., bIt kaffers volstrekt Illet baas kali _!'den en dat
"",n e en te ZIJU voO! men eeu es III men tIlet veilIg 18 op 3 mUl lIi'stand van bet
neemt dat het publIek 'an een deel ZIJ- dorp bOOrt men DlOts VII1J lII.herenle ZI1Iakbeld
ner rechLen zal on tt Leven Ju bellllg van ( der Gecharterde praten Hoe kom 80 ?

het publIek hopen WIJ dat de I'llad deze El II DKONKEN)lANSSTI!EEK-l'e KImberley
1>I11 nIet zal aannemen, en zIjne velOnt- iii een blanke genllllmd Lee, van de steigers van
"aardlgmg over de mmachtlUg van zIJn het ID aanbouw zlJDde theater gevallen Lee
~\enk door de ondersteuners zal toanen, kwam dronken op bet werk en de v'-i nende,
door de bill dadelijk wader terug te zen welke voIRel18gebruik op het dakgeraamte 'I'M
den geplaat3t,klom hU naar boven III de meeDIng

dat het een DuIt8cbe vlag wu, mAt de bedoeling
delle neer tAl balen Het WIS echt-er een
fransclle ~nekleur, IlWIr Lee werd voor 'un
anti Duitaohe dronkell,llWl&oewmgen naar be-
hooren gestraft dOOI'!uaar beneden te Tallen en
leePlge tcnronctiDpu op lt, loopen, die Lee
~ tilcl dlJeD FI.. TIll Ijjn politiQeh~ic. - '*

A an dn, &ll/eur

MIJnheer -111 de laatst.-e UIL~al
veelgelezoll IJlad zlIn verscheldeue I r
schenen 'naanD 80ru-nJge HW uv.
dcnten het publiek bunne goed kc ~
te kennen gegeven met dell algelnt L

"!UlrUl 0111 e f>Xhrelner~ JOII!!"t" be k
Hal ,et., ge...chrc\ en I.

Nu munhoer tonder de Ze4el khe I
zedel!)kheld ':tn hel gescbrel enc lal t

,an IDlndcr belang IS tAl b<>oordecJt
men ongetwIJfeld bet boek UIt il Ic
biblIOtheken to "erbanneIl "eg-en l

pllll.ld nudlgc en onjUIste voorstel I I •
zaken ID hei gebIed der C harluf I
Er wordt mets ID 'ermeld \ an de ~
beden en moorden door de IllI"" rt
bhtnken vrou" on en kmderen ~ "e I man
Ile" gepleogd mil.."" de 1 , katf r " rdl ali
een ITmrlcblr "III de \\reedblll d.
Chart,mM wmpany \ oOl·gcsteld el lleen
Ireed I Ol" Il N:hrerner op nIs de be" IJ J111,"1Cr
'au de Chartered <-'Ompan) en d"n beer Hhodes,
mlk~Ttogelokert!)d ook als de ",rd,-J "" ren
rd<:htl 3ar<hg~t1lr >an dc arme ondeNr k I OD

S<"buJ hge InlJoorhngen die IIIeLs ill I
dienen dan om medelIjden ilO hda
AfrIkaners zulk CeDboek met genoeg kun",,"
lewn 18 nan\\ellfkll it; begrupen .1 I
0l18llehl€n ID de kou.rnnten I1lIIar de str n
negrophJllSten doch dllt er zoo vek
der Afrikaners dIe tot d,e kl"""" le LI
, urbazend

Nog een paw- woorden heer edit u
tal sImten Ik spreek, an per,oollJ k
nndmg en Dlet \ an wat Ik 'un anderel
boeken, (rnomen beL wannCIOr Ik
,enekru dat het boek dat ~a.o II( I
IDgewortelden wrok en haat !..-rIO"lt " 1
vermchtende ,enchoonlDg .an 0011 [<lf .. "'

hOld beZIt en d.aat Ik van oordeel iJCI la ,
omtreBt ZUId Afnkaru18che ,mstalldlghtJen teil
mIOste DIet'.! anders dUll de \\ aarh .. J • liCIt
leeren en metmet mlsleldonde ')ursl' II, ,en
wIllen, olgestept wurdeu "ru. Ik I t g ~er
!Je.lult lromell dan dat mell bet gemcl lt I<>ek
DIet als lezen."aardIg kan beschouwcn
bevelen

\\ A-'RIII

[Oe waarheId 1.8 rl-'Clz"olg Uat d ti
bet boek waarvan WaarheId "prWCkl'
eell klelD gedeeJt.e van het geheel -li ~IJ

• I

\V \L'lER WEG WOODSTOCK
, r L ell 7 t Jl )

I\: If luol

!-tH 'DE~ uI' eeu kweswe \<lll algewecne
L:11I I \flIk l.ausch~ politIek en lIlUt 8lecht~
eell hUltlhoullellJke zaal, zeggtu I ~Iechts
I leden stemden met Vi,llrvan twee ge
pa Ird hadden (Loc A'\ teg~1J CIl \ \ :'\),]"

\001) De aUl!cle Viel "aren Hv r'lo'\
I IMPlIl'; ~;}IUT!; en WIE'\Ell dw h('tJlen

EEN

uu

C"lvIIII;I .l, fH I,

LJ Eft:;-llell gematIgde ()lllan-nwtzIJne
, ale kl. nlen \001 It'n dag III gOkoUHll
"lt lUllen de klezel~ dezel \Jllkanel

p, Hl EI IZ

Op e<>n 8!J<ltlal
IPst-ernanlldJ,,~
gesecond{;erJ d
betb d.. beer"
machttge eel I
wetgeveod" 'L
uagerule een I
deertID ,an IDI
.an meerder, I

Dr. De Mo

GESOORTEEBRICl-l r
("wp. r. ~

vredenl" ld w r
bericht d.'U d,
Il3llleg por !tjl
De IDgeOlell r k"
mevwe roule
Stewart d.~ III

zwdcn \ an 1"
'aD eet1 111 ze .. t ~

WAT DE ENGELRCHE PERS ZEGT

t I
J_) \f ~ " t

-~
I, \1PS1.AD

VROEGII' MARKT
30 Apr I 18~"

i- • d
0 6 0 0
( 0 ,

0
) 0
I) 0 I) I) I I)
0 0 j 0 3 j
0 I I 0 o II
0 I 0 0 0
U j 0 (I 0 ~

~IEUWE MARKT
iO Af rl 18~'

i- I d
U I 0 0 8 0
U I U 0 I g
J J I 0 ~,0 I I) 0
0 II , I I) (
I 1 3 0 J ~
f) I 0 0 I 0
U j 0 7
I) ~ 0 1
0 I () j
0 I ~ 0 10 I
J j 0 6
LI ) j 0 5 0
0 0 /( U , 10
V U J 0 I 9
0 j 1 0 .. ~
0 I " 0 8 10
U I I 0 0 j
0 0 tt - 0 (I

I OHf I IIZ\BIHIl

LU\flE~ élO AI rUI -De n uiy \el • tegt dat
eemge I ermeerd~J:lIlg 'an nlJhtau"'C loorbercldsc
1011 IJl Z uld .Airikll alleen gerccb tlaardigd IS als
een maatregel, an zelf, erdodJgwg en bot bInd 16
daar sterk tegen teIlzIj de regeermg goede
Mnlmding dlla.rtoe beeft
De UDlom~tell bladen alleen keuren de handd

wIJze der muustel'l! goed
Een

ZONDAG 2 MEI 1897

Ql EI '''T n, ,
:groote luWlek,
gehouden Dt
de heer MaIl
Peacocl< 8t.eun I,
werd met slecl I
zaken III \ erbul
wanten lubII, u
meester cn del
a.ls vertegen \I lJ(

V!UI Queensto"
om zw,,,el ID' g
gen en een kl, I<
plaau.e teT beril

--tie sow \ aJI i,;
tekort 10 de 6Ub.
UIt het fon-i. "'
verkoop van III

hOKpltaal scben

lJa het debat ell de \ el<leellllg dUI ft
"~welen dat bet IlIlulstellt het 'oIlIOU
'" Il van het hUlti heeft Illdien de
nlIUI,tel1i IlU ~ooltgaau dan kan men
zf'ggtn dat ZIJ het uoen ond!! \Ul~he
kl< UlCIl ('ten miDIstu Ille eelllg reS'
p~kt hedt \ )01 l:IChZLlf en het bUIS zal
na zulk et n ueb it en \ el deel! ng Willen
alubhJ,en Maal WIJ woneu
laud vali kl"IIHl dIngen, tenzIJ
ZIch 1I1t8]-J1eekt Zal zIJn stem nltt zoo
Rtel k \'\ l zeu dat de mtnlstel S ,erpllCht
zlllleu ZIJl] te ueu mken '

GEMENGD NIEUWS.
\1t'1111(

te P"pln,j()lfl zil
~el" J),()ft~,or
(hcdln) Z ItllJnl:
uur gelegd I' Ol d( Il

.dIlen \\OIUtll Illltli Ik
JlQoUigd diL lilt htl~"t'ld
wonen

:r.; B -Culldte tCl

het BOIIII 1011 I,

ALLER.LEX. HOOfl)RECUTER KUIZf IS gl.teren weer naar
Pretoria .ertrokken

KERK EN SCHOOL
PREEKBEURTEN

I01\ II 1111'

G-roote Kerk - 8}forgens (Hollandscb), ds
Ste)tler 881'ond8 (Ellgelach) dr KotLé

leepuIlt - "Morgens dr Kot&é
Papendorp - s Mergens eu s avonds, d8

.1 de Beer
lllutland - ft N&IlllddagB, lJ:lO ds Z

de Beer
llano, erstraat Kapol -1iJ.'forgel15 en Sttvonds

ds RooDle
Hoggebaai - s Avonds eerw Knobel
NB -MnandelIJks bIdstond Mallndaga\ond

ten half acht ure ID de COml8torlekamer
NIeuwe Kerk Breestraat - sMorgens IJ 30

en 8 n~onds ij 30 ds C .F J Mnli r
:r. B -Colleote ten behoeve 'an het school

fonds
BUltAln.kantlltraatZllllI (Engelsche dIemt)_

's Morgens 10 3u en 8 avonds, 6 3U, ds D
Bosm:tn

BondeboliCh - 8 Morgen8 en 8avonds ds
Marcbaod

S, Stephell.8 - s Morgens, 9 30 en s avond"
6 30 ds M C Botwa.
Evang Lnth Kerk Strandstraat _ s Morg8.I18

10 ure (Hollaudsch) en SUVO'lu:!s, 630 Dur
(Eugelllcb), dr Zahn Zondagsschool 3 uur
'tVoelllldagavond, 730 (Engelseh)

Groenepunt ~Bollandsch, 94-5 v m eerw R
Biake EngelBch, 11 lo v Q1 ds" an Ltngen
6 30 ure s avond" Engelscb eerw R Blake

l!Jbellezer ZendIlIgkerk, R01;tl8trn&t _ 8Mor
gons 930 en "avondll, 6 30 eerw Dreyer

W Inberg-sMorgell8 10 ure (Hotlaodilch)
en sa.vonds 7 ure (Engelseh) da Mergafl

SIDIOl1Jl8ta.d - 8Morgens (HollBnd80h) en
sa'onds (Engel8ch) da Van LIDgen
Vri e PJ'otestan (Bche Kerk, Bou tstrolat _

Geen diel15t

OFFIOIEELE KENNISGEVINGf.N-- -
wst Mortgage Bond. (UIt de Gouvem~n1IJf11. Gaze/le) N

P rETE Rl! AB lT
Er word t bencl I
het lmperlJlle k
Kingwilham"l "
onderatAlId md
~en voor b,.t

than 0

18~7

DJ< llE(,fWOTJl\;GSHEDl<
Dondel JagmIddag Ic vel de de tbesallflel

geueraal i::lIR GOHllOlli :-!PRIGG, ~lJn le
gl OOtlllg~1 ede oBuel Ietwat bedl ukte om
~Iandlgheden daal de hem MEHRIMAN
kOlt ,an te \01"'11 kenniS had gege'en vau
pen motie van '\\antllluwen III dc legAe
lIng Men km niet vel·wlchten tlat een
!-'[emlel on<let zulkt omstandigheden op
gewekt An hoopvol zal \\ pzen eu hpt
kali !liet ontkend" Oldeu dat de OpSOIll
BUtig 'all gl"Oote getaIlelI lil oog eu 'er
velenu IR :-ill (.01 dOll ,'lR In dit gel iJl I
1101-{dlogel en 'el' elender dan gewoonliJk.

Ovel het geheel geuOlllen IS de KuloDle
thall~ III veel gunstIgeI oIllNtall<llgbe<len
dali het vOllge J UIl WellS W Mr hebben
,\ IJ nog de I uuderpest dl E'lgende op de
oeHI s del O, an)en, lel docb de lnentulgs
wethoden hoewel nog wet tbsoluut be-
wezeu, maken de toekomst toch veel
heldel der dan ze een JIk'l1 geleden ,\ as

Het IS eeu vel hllJdencl tPt ken dat <le
Vluchten IlldU1>lrle z. 0 aanrnel kebJk I~
tOl~lll()llJeU De n ucbten expel ten uIe
hew, Il Il dat d, 1~01)1 le geen gl lote !Oe
komst heeft III het \ el zenden, an VI tlCbt.on
n lal de I lll>opee~he markt ontbreken lIJet
en het ze u van Lelwg zIJn Uit te \ Illuen hoe
'eel Huchtennllll Johanne,ulllg "plden
gt'zondeJl g! dUI t'l]de het ,fgelo )pen JiMI
ZnId Afllkfl heeft pen groote WaJ kt ~OOI
"I lit ht, n die nog VOOIZiell ruOet WOldeft,
en 'Illchien kwecl el s beho<,ven ZIch nog
lang niet te k'\lllcn dat dE' Ophl(lDgst het
\lI III ulk "li ovuileffen
ZlItd VI Ika blijft nog het toevluchtsourd

van dUIzeoden ImlIllgl,mteu, de meesten
w mrvan aangetlok ken \Iorden UOOI de
TlaUIH'l:lalsche goudvelden \1'1) zonden
gaLllne eene opgaaf wIllen hebben 'an de
betlekklogen die deze ImmIgranten onder
ons komeo !Dnemen Hoevelen van hen
komen zICh op den grond vestigen om
den landbouwtebevorderen ? Deg6ndvel-
den nemen de overgroote meerderheld op,
doch Wl) vreezen dat de rest bIjna rut-
s]ultehJk ln de st~den en dorpen een
bestaan zoeken. Wat WIJ in de Kolowe I·Ci'IUI;I.-AJ~n.....

meer dan lets anden nlXldia h.bbeu aeout

Tot de praklIJk der geneeskunde n I 1\
'IJD loo<~"laten J Mmr en S phl8 CLwDI v l
landmeter Geor~c OS" aid Smldt

Tot onncr regJstratcllr Yal! Ileboortel en f."
'"&Ilen te St.e.JDsbarg us uugestcld J (~ I

Het peTlodleke hof te JameslQ"O \1 "a ~()')nl,
taJ gehouden ",orden op 20 Af CL
Wel.ll:lUtw..~ wOlrlpn gepubltocer j [

,;chcrmlllg ~Iln dle.ren tegen 'crsjJrckl n, a
dill pest, t cr amendatJe 'an de com pens., \
Inoektenpegf en ter amcndslle van de II I <
1891

Een spoor"egtclegrnafkan1oor I. i!'" I"'"
E.msgcvondco Oranje VrlJ.taal

Naar K

Al PLU \ rlO\ h'\\In~ Ilf<:ll
mld, fi)! tlH C11]((lIlllon,f t

liOnr! fOt t.! ,II (I~ lId r ""cd Oil tho
26th Jal ()f JtllllHr), ],{'"<I), hy
WllllUlfl DII\I~ Sl"w(1111l fl\OIIJ uf
Thornus I{t id. II 11\ ]'otltlC' Itlll,_('
"{T(]rtUIIl Jlil (lot !--""-Ollnd ml t"lI r ..
mg 2ï sqlldll K("od~ \Il.! II ~ ~'llI,1Ie
Feet, ~Itlltil III ti! ~l I POint \11(rl1
clp.<thty III Ill'; po! tl( ns (f I O!i II
and J I t ra Il f l I r d to J I' de
Villier-s Oil thl I (II Oclull(_l, i81.!
All peT'Soll,-; ( IIIlIllIg to Ilel\( In>
ng~lt or rltle III or t,) t h( "aid B()nd,
1VQ(oh IS qat( I to Ire I()~r I IIlt,d lld,
nr~htltll\ IliiIIlId lu I()dge tllt'lr
ohJ:ectlOn~ III II) ILIII.! lt 1111 othc;(
"I~blll tllll(1 I", fl III the till. of
pubhcatlull, lt th" li 1(ICf
wll1~ the 'lit! Bu) d
celled

D!\t{'d II l' I
day ot -\IIIt l~ I

Jl If BOil J\\D

HANDEL EN NIJVERHEID
IN Ol VENTE DOE DlI.LS

OEIDWONGEN 8EIrWl!.'fl'RATIE
LooJS PcrldllS Montagu

VRI.T\lILL10E OVEIlOA. Vii.
J. hann.,. Malthinul vall Dielter, Cluel.

h:1J (j( AlbeI Cluu-lcs Oongh GraaJI JklO
l1fJ.m !:Ieeo.Ue Zoutn Vier

VKRGADEJlINGK10
l1e JoJl1l James Tupbolm.. Vool d."

mag,..l raaL ratbcarl Oj 3 "n I 0 Mc
KIBaOI Trtnder Smith 'oor den r(;:S, lent 1 a
Port ElIzabetb Ol 26 MeI

SOHEEPV AARTBERIOHTEN

KAAPST\D

AprIl A .\..'iqEKOIKE'
28-8" Barunga, 1'fJ.lJ WIll.!""
2~-Hark Coil"", Ca.i<t1c, Vil" ~ " I
2U-" Clan OI'AIIlID 'lUl- Li'e, I'
2~-B ....uto van Maunt" ..
30-8:> ArllUdd Ca&~le Yal ka,"

\ ERlIl.OKKE'

Ds Bosman heeft 'oor bet beroep naar
Swell, ndam bedankt

, n~Nf)Efh \1 til I (
J tllé 1,lIdl Igllld

D \ Y. the 11 JL \ ~,
lt In (Ql .tIlt I'lll tJ" lf I \\

--'''_, , ..... {'(ll1tJJlIl ah Jut'J ,..;tlOII', t()r t!tt
j,t~(!rthe ROlt! !.11tr 1111<:palllng

In NoordeliJk Zwazleland iii een meuwe ge
meente gesticht met Bremersdorp als mIddelpunt

Eerw A A Louw "au BaGyalland Lad eene
voorspoedIge reis tot !lAUPretorIll HII wordt
deze week door ~IJne schoonouders te Rlebeek
West verwacbt

A.prll 29-:AmcrlkMlUiChe bHI< (;L.._t~. I
29~,,::; Leo t "elu nWlT II a I rl
2 -FT:l.llieh l>orl<>g<st;hI I

i>I urne
LO:'<DI'S

28 A.priL-{PL-r telegrrutf )-Dc Jr"l 0 r,..
JJ; op Dill""g em 6 uur lWll te fil,
gdw!nt>u

o AI" I-tp r td. I"I'Uf )-l~
v-ert re li ""Ut;'fl" 19 fl1 1 'ltn I
Atnka.. !Je I 'w «f 1 k" I

7 lIur v r~ le La. I

\ -

BJ Ordor,
OBA' M FREYER

'ecretal.'

Op en b.naar laJltst-en Vrlldag te (}oudwi
gllhoadeo werd de som van ~bo5 opgebracht

De ",-emeente HarnsmJth 0 V Lrau~t b!)
de lli3tst~ ,,-vondmaal Vl6rIDg ongcvC(lr £2.000
~ls oeD.. VTUwJlhge (.}tre~..nde btjoon (zoudel'
behnlp van oon bazaar), ter de1g1lJg ',111ee1l
brbchald van £1,800

AANDE.ELENMa~l

VOOR JONGilTB NIEUWfOU.W:&N In kteedlDg
stoffen, probeer lI{omSOll & Co, PIe-lJl8tr&at_Mv

BERLIJNSCffE Eli ~"WELU lA-V WOLLEN_
Alle klea.ren tegen Is 3d per pakket M~n
& 00. Pl6lD4traat -Aelt> ,

!..urS:''V'OLI LAJlSWOLJ! .allen tegen eeD en
auelfde P'lJI la lid per pU&et l[Qrraon. CO~A., ,
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Eloff eeft de post van oudste luitenan der
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A4 ". r;AS"_;;' Il ,'. ,.lite.n . . ·~ ...e lie ID een bl"lef Rsn Q,.
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per. sg.. ."""" ,~.., ha In mlJIl ge'l'aJ II
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.~ jI.~ t. LI, 5. De '.Tender.$ar meet : verde+ wyd .erapreld dat onmee8te.r VAS Ro.,
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. . .- '~tiIrJa ~ voor, de.' be.'. tre. kkin.u. Tan . Ond.er· .. '. , e. ml], ,g .es VOo I.~ ~bIJn~ ongetlees.hJkgeval van Rhea..
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Th." 'J'ta P 0 n~I__' Toebehooren en oponthoud wegens oe ollde heer-Vu Dn WELT D~,lT li ne· . • DUJ\ltprult . ti '1de .:...i_.J, • t I van """'1.'. ...bost,. , l"epara le za. ..~ DIe aamp.re- dersbnrg, werd genezen door lien bottel.
Barkly .' . kelijk kunnen gehouden worden. . De heer Á. ~&nll:E!. Drandvlei, Middel.
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01:0' •• D IIOOR de.n Se.cretarJs van ,den :Afde6'Jl'r!lfs- pIJnen, e9&.; en heeft vele- daizenden g-e. '
FRED J. HOITSEMA.: J'aad nIet later dan 3 MeJ 1897 ite rallen, veel ergt>r dlUl bovengen noemde

BILLIJKE PRlJIE'.1 GOEDE BfUIDEUI8' ~ Ullr n.m., gemerkt "T~nder ;oor enezen, .Is v~rkrijgbaa.r van aIleApoth!':
O ." d I ent en WUl'kehers door gehet.I Znid •.AJl'ikarillS, op e enve. !)ppe"

Op last,
A, L. BRODZIAK,

Secretaris.

ERTS PHOSPHATE POrlOER.

Yruchtbaor mokende middelen van alle soorte».
. ·WIITS PHOSPHATEPOEDERvoor Graan, .Aardappelen en Vrucbtboomen.

Landbouw·mest voor Bloemen.

Zwavelzuur van Potasch en Kainit..
Grond gratis geanalyseerd,

WOODHEAD, PLANT '& CO.•
Strand. eD St. George •• traat,

KA A PSTA D.

J'S C:» ll8:: ~ ~ ~
. Jloodig hebbende Plo~S'!311-~ó~rderijgereedSChap, be-

hoeren, alvorens die te koopen het groote voorraad
~an de heeren

• 1VI. ~~SS ~ C:O'.
Ploegen en' Gereedschap te inspekteeren.

',KOOH .&_:' 'n!::L,:":~~eeE~
Kaap de .Goo.de < • lIoop

Personen van Buiten ~ull,," grid ht.lpareD d~r TaB-Op. t .. koo-
r. n. 8cJ,.rijf aan ons (m 1.11110 geillustre. rJ" P!ijá!ijlt, pOltnij aan feo.-drr s,
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iDe "Verity" Dubbele-voor Ploeg
'l

Bovengenoemde Ploeg is van Staal gemaakt ten gevolge waarnakij Li~ht en Sterk is. '

Kan verkregen worden met Stalen of Gegoten Scharen.
Ransoraes, Howards, Zweedsche en A.merikaal!sche Ploegen.
Ransomes en Howards Eggen, Dam-Schrapers, Grond-Rollers.

De Massey Harris Cultivator
~. t of zonder Zaaijer. Deze is de beste Cultivator nog gemaakt

en geflft alle voldoening.

'R. M. R0SS & CO.,
STRANDSTr1AAT. KAAPSTAD.~...__.---.......

Nederlandsche Zuid-Afrikaansche
SPOORWEGMAATSCAHPPIJ.'

Kortste en Coedkoopste Route voor Reizigers en
Goederen van de Zee naar JOhannesburg, Pretoria
erf·andere plaatse" in de Transvaal.

< D4gelijksche personendienst van Lourenco
Marques (Oelagobaai) in 24,uren naar Johannesburg
en 21 uur naar Pretoria,

.' Tarief loor ReiJigers naar lobmnaborg .u f1L-tD £3 Ui
" JJ " "Pretoria.u &. 6d.--eD£3 ti

, t>agelijksche personendienst van Durban (Natal)
n~ar Johannesbu rg, Pretoria en andere plaatsen in
dEtTransvaal en Oranje Vrijstaat.

Bemoedigd door de enorme
verkOQpingen, maken d3 Fa-
brikanten zich gereed om

~SO,OOO BLIKKBX
TE VERSCHEPEN.

VERKRIJGBAARBIJ:-
B. G. LENNON en 00.
HEYNES, MATHEW en 00.
J, D. OARTWRIGHT en 00.
B. LA WRENOE en 00,
STEPHAN McPHERSON en 00.
en bij andere PakhUizen._;~"r:·~EA:DAOH&.

EI THE 11.000.--..."-' .....,_
kaan~che Vertegenwoordiger :_

CHAS. W. HOLM ES,
Timber Straat. Pietermaritzburg.

I'·

'''l
';

...

,. "rEDG~VOOD
De E'ellOuwhurg', DnrJing Straat, Kq.apstad.

WADN.ER & ER IK.SE.1'4 J
MALMESBURY

M.AKERS van KHIBBE,\l' \,(){),. l'a:lI'llp!1 en :\IlIikn, Wa~I"1 Z .ilt.'11
en alle andel'V soortpIl Z"d,'_':'<lpf}l'I't'1l Il~a,' 1J('~'c1l;n!.!' l:l"":!III..t ••

, ." d"':"(,!1 te Hl'S;ill meI' en oog IJ· en
:l'.,:d· ,b:5tll'lIutiemaotschappij'

KOLONIALE STEENHOUWERIJ. OPGERICHT IN 1864. Kantoor van den Afdeeling'llraad,
1tfalmesbnry, 27 April, J897,

"flr/,{fJ "ij Jc[i, !'an ['arlel1~Rt No. JO ea" 188~
ZUI[).AFRIK~SCHEOnderwijzer Benoodigd. .KONlNKLIJKE MAILDIENST

) ~
.. PPLWATIES met certificaten .De" CASTt:EMAIL "MaatschappiJ,
.ct van bekwaamheid, zullen ont-, DE Stoemboote~ Lijn vertrekken
vangen worden door den ol)derge-, van Kaapstad naar Londen om !kn
teekende tot op 29 ~EI, 1897, Voor ande~n WoeDBdo.g, te • nar n,m., naar
een Tweede .Assistent voor de ,llade~ en Plymonth, te Bint Helena en
Tweede Klas Pub!' k S h ·1 te Ascen~~on aanJeggende op de bepa&lde tua.' .le e e. 00 schentiJden.
Bntstown. Grondlge kenDIs van April H-ROSLIN CASTL8, Ka t. TRH'EII8.

Engelsch en HollalJdsch, alsook .. 2°-HAWARDXN CA.8TLk Ka"t_ RIOBT.

Lidmaatschap eener Prote.·tan"ft-he Mei 12-TANTA.LLION CASTL.E, Kapt. DU/i'CAl\'
'" woo:· .. 26-NORRA M CASTLE, I' apt, HAKRI1lO1<((('I·k worden \'ereischt. (Kennis Jllni !I-DUNVEGAN CASTLE, Kapt, ROIII~!I01I1

K· d . te be l' ) ,,23-ROSLIN CASTLE, Kapt, 1'BÁ"&IISvan ID el'ga n eene aan ve mg. Juli 7-HAWAliDEN CAtSTU:, Kapt. RIGHT

Salaris £70 per J'aar " 91-'I'ANTALLlON CASTL.h., hapt. DuNC.u
' Aug, ~-NORHAM CA.STLE, K."t. H.ABBI'!Ol'DR, J. A; B. BA YL Y, " 18-0U~OTTAR CASTLE, Kapt, Hu

H S •-' Sept. I-DUN VEGAN CA.STLK, Kapt, RoalS!!Olf' on. ecre_r18.
Britstown, 12 .April, 1897.

De ondel-gett>ekenden zijn be
reid monumenten en gl'''''
stcencn in mllrmer en graniet
te levCI'en en op te duMen,
graven llloLteenen mUI'en ol
graniet, in te slitit('11 te Mnit.
land of op an,lol'" kerkbo"en
in dcKolnnie of "'n renzonde
StateD,tegen redelijke prij.ea
en met dello meeaten spoed.

-,pb luid hpUtai
les:m FOlds

'£.,110 0 0
... .£tMIO , 0

De KlImpr OlHlel'neerut de Adminiatrati
,'I\n Dued"ls nis .Executeuren, Voogden,
rrustees in Insolvente BoedellI, en •.
Opt,rekken van SehepenkeDnissen, TraDe.
f'Ol'lRn, Hnwelijks Contl'1lcten, Voor bet
vool'~chieten vlln Geld op eerste V
banden, enz; en AI~emeene Agelltlchap.
(Jen in en buiten de Kolonie.

IJzeren hekwel"l. gelovf'rQ
'NIgens alle t,etili:eningen, Op-
r.chriften gemaakt op de beste
wijze, ingelegd met lood,Por_
celeinen kransen tegen d,
laags.te prijzen, '

YeraSStll'aert Los~ eo Vastgoed
tegen billijke termen.

Plannen en prijzen worden
franco op aanzoek gezonden.

DIRECTEUREN:

De We~'Ed, Hoor TH. 4, J. Louw, LoW.V.
Voonitter,

De Wel.Ed. Hitmm. '
N. J, H, CaOESER, I P. BTU, L.W.V
H, R. B, GRn". O. P. Bu8OJf,
G. W, D. RU8T. 4. W. Loow,

'. AtTDITEUREN :
De Wel·Ed. Heeren I. J. J, Vu A.ua

en MARTHS. SlfUTII, H. Zoon.
De Directeuren nrpderen eiken ~

dag'8 voormiddag., ia den Zomer te 9 a ..
n den Winter te 10 uur .

G. W. KOTZE, Secretaris.

R. CANE en ZONEN, Hoek van Strand en Langstraat,
K.AAPSTAD,

GRAIIETWEHU WIJNBERG. TELEORAPHISCH ADRES: CUE KAAPSTAD,

btra Bootll JOorBlIg.ludl J'a Lu PIl.iJ

Assistente .Benoodigd.
AAN

Handelaars In Ho//andsohe Medioijnen,
HAAR VERNIEUWER.HO.PE'S

DR. c. F. JURXTZ .sz; 00.
Hebben de heeren HEY NES, MATHEW &. Co. tot Eenige

en OiHribueerende ,~\(;;('nlep voC'r al Hunne beroémde
HoJlanc1!Oche MedIcijnen 8flngesteld.

MA.THE\N" & 00. KOLONIALE WEESKAMER EI TRUST
MAATSCHAPPIJ,

No 4, KERKPLEIN, KAAP8TAD.
poeT_ua 14.

Te~ráaf en Kabel 4rJ.ru: "FIDJ/L.ITY. ot

HEYNES

D I BOBEUG TANDENDOK.TJ5Ia,f.. ,1 , 92, AIWERLEY STRAAT, Kaa~tád
'T'ANDEN worden absoluut zander pijn nitgetrokken door toepulillg VIUl.gM.1* .Al..
.l. •eoorteD van vullingen (voornamelijk met goud,) De beate ruat~.tuden
~ op Valcanite, Celluloid of Gouden plntea ingezet, ooit volgeu de alltnUeuWlte
.Oron III Bridge methode. Billijke prijzen. Spreeknreu Vlul 9 ".m. tot :; JLm. '

OPGERICHT 31 lUART,1846 i}1Il
u_I:O. LZJ.

KONINKLIJKB MAILDIENST-0101 BTOODOOTlUJ.T8U1WPU
c".PJllaaTl.-D·E JlaiIboOt.n der Haat.chap_pij ......

trekken n.n x.apeW D&ar Engeland
'ria llacieïra. om den ander.n W~ ..,
• Ilur n.m.,.ab onder ~~

Vooa DOELAlrD.
" 21-NORlLAN (Twill 8crcw), kap'. KOLon.

Kei (;-fUTA..R, Kapt. Koawx.
" Ill-MOOR, Kapt, Gall'FE.1I' •

J\lIli 2-S.00T g,win ~w), Kapt. waUB.
" 16-~XX.rCA.N, Kapt. HE1'li'OLD:;.
", 3O-NORUAN (Twin Screw), Kapt. MOLOn.

Jul! U-TUTER, Kapt.lloltToN.
" 28-MOOR, Kapt, GaIPFKN.

TANDEN!
TANDEN! I
TANDEN ff!

I
r

-Kapitaal ..,
Reserve Foncb ...

... £2ts,OOO
£64,000-Voor de Admini,stratie 1'&n Boedels eD

Eigendommen, al.ElI.8Cutenren,Adminiatra..
teal'll, Voegden, Coratól'll, Trustees "&n
In80h'enten Boedel8 éu onder Hllwelijb.
"oorwunlen, Inapektol'll;.Aasigne:ea, .lpnt-
en "oor Ingezetenen en Niet.Ingesetaeu'
Lilrwidatenren 1'&n Onderlinge.~.
acbappijen en Finnas •.

-Voor deln,yorderlng van Verban-
. den. Wissels en aodere schulden, .

Voor le.nlng yan Oeldop Eers~
Verbanden van' V-aawoecSen andere
lI'oedgékeurde $ecurrtelten. het.Be-
•elr8ah van Kapitaal, den Koop en
Verkoop yan Vaata'óed en anderEI.eridom.

BENOODIGD,
E EN tijd~]!ike onder"ij.er of
. OOderwlJ&eI'tI 'oor de geauba!-

dlê~rde Bebool te Troye\'iHc>, bij lo.
bann~bor~t TaQltf niêt later dan 10
I(~i tot lO. September e.k.
A pplicaD~n Doeten in bezit lijn

Yan len min.len, tweede lJuae ooder-
"ijzera' akfe in de Zuid'ÁlrikalllfCbp
~~t'puhliektof ·et'll akte daarmede ge.
hJhtaande (roor.1 wal .. Ó 'lUlt :Uol.
laod.lOb). .:.

~Jari~: Onder. ijler ltlioBtenl £ 17
lo.. olJfle.,f'jseree mir.stena £ I 2 :Ol,
per maand,

Da. P. G•.J. MEIRING,
. loIIen ... burg"
orw. M. rOURIE,

TroyetUle.

Dil! 't'OOrIIaAmIte )lukl 'nin berOP.J1, l!I'IO... I ..
Amatenn, :bevelell 8terk &IIn den mndei.

handel Tall· de.n heer R, MULLE R (Groot. eft

kleiahandel), in de O.rarulHotot Gdooll"'en, Kul>'
•tM, ?oor <le beste Pfanee, HAI'mtmlnm., ADl~rikAan.
lObe Orgela, Strijk. en Bln ....l~trumcnten: nolr
'fOOl Snaren. eli ..ne Soórten lh.lek l}cnOOIllgdhctlcn;
Bepvatles, Stemmen, em. .

Bezendingen Gciln.kte MIlclek uit Dnit'chlllnd,
Ill8'lland en Amerika In Tcrocheidenhd.l

De Heer WALKER,
DIREKTEUR VAN HET - .Xl'R4 BOOT.iVOOR lNGIL4ND.

a·REEK (Twin Screw), Kapt. Aa.Ql'80lfG ollltN.'tll
22 ApI;I, TU. Maden.&, ,

QABCON, (Twin Scre"'), Kapt. ~IÁIlTIIl omtrenl
6 Mei, vi" Maderi", '

GUEL~B ,(Twill Scre"'), Kapt, '~li, omtrent ~>IJ
MCI, V1JI,Maderia.

OOTH (TW!o Screw), &.ni't, BUI')(l(I:B, omtrent 3
Janl, Vla MadeJ'la.

GIA.K.A (Twin &:re",), Kapt. _ OIlIlrent 17Juni. ,
GUAL ~Twin Screw), Kar,t. Snnl8TEIl, omtrentJl.Ih.
A.THENIA!\, Kapt. CROPE, omtrent I,; Juli.
01lEEK (Twin Sere"'), Knpt. ARltI;,TkOSG, (]O]trclJl

omlrcnt 19 Juli. .

BENOODIGD lA __ '. Ol.SCIOX (Twin Serew), Kapt., lfAllHN,omtre"1ste -dlIlSllltent om 2 .tQgnstU8,

wt>rk te beginnen met aan. Een Tan de Maatscho.ppij'8 nooie Stoom
vang van eerstvolgend kwartaal. booteD ui SOUTHAMPTON 'Verlaten voor
~a1ari8 £100 . per jaar, ~et beloftq ~~~:.a. de aankolllJlt van

,.an ..verhOOgtng. .!pphcabt moet RETOURKAARTJESnaarENGELAND
hd ZIJD eener _t)rotesta.ntsche Kerk ~gbaar voor ZeS Maanden, 'lVonjeu nitre.
en instaat cm ook Hollandsch ~ reikt tegen een venn.indering van 10 perceet
d A l' . . op den Dnbbeien P_ageprijs,
oeeeren . .a..P,?lcatlC8, .et afschrif- RETOURK.U.RTJË!S naar HAVJ-:NS
ten. van de bJJ de wet vereischte I&ng. d~ KUST worden aitgetleikt voor de
certificaten, en een getuigsch~ te~ binne.n Drie Ma~nden perde L"nioD
Tan g.oed zedelijk nUI __ ' ztll1en of the Castle ~tschappij 8teombooten.

d d" ..--"k""'"d""tS·" , Voor Vracht of Paaaagedoe men &.8DZot:k
. . en on ~rgeu:IU e~ e !worden a&Il de K.Dtoren van ,de Union 8 toomboot
lngewach t tot helft JunI, aanst. ' llaatachappij, Adderieyltraat

G, J. RUGO. =6=-~, ~~u~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2!!!!!!2!!~
",,-,0 en ftf!'l'geven dOOl' ,le DrulJu.r' ~laa
_happij .Van de 8s.ndt de ViUjen &: v.,,!'.t
~~ Kantoor hoek v.. lImg en .Bru~

LOHDEBSCHE TANDEN IM~'ITUUT . R. MULLER,
Dmn'l'EURD:

PAUL DE VILLIERS; ProCIbWIj
VOORZITTER.

HURT BoLUS, C. T, Vos,
J, O. Hor.rn, H, M. AIDUNE,

O.M, BERNu:!, E. J. Eur.
Dezulken die hen "en~hen aan ~ stellen

gelieven hen te nomineerea ala .. De
Koloniale WeeiJkamel' en Trast Maat.
ecbappij."

I!rDe In80h'ente T~ wordt bestierd
door den Secret.aris. voor wiens daden de
Maal.achappij .~nh"oordeljj1c njn lal.

WAA,BORG TAK:
Voor het G~n van de Eerlijk.

heid, Recbtechá_pe:nbe:H en Getrouwheid
van PenaMn die VerantWoordelijke P08i.
titii be:kleeden, bij he~ betale:a "an fene
Jaarlijk;!lc:be PralDl8.

:I
.~ Po_n tWr M"_~pij 'Wor

den IDontvangatgenomen door.delmperil\.'"
Koloniale, 1tFaDlnalache en Oranje Vrij.
..ta&~he Be~, lfunici~iteiten en
A1daali~ Ban,ko. andere hblie:kt
Inrichtingen" Jlaa.taehe;ppijo.
DeDin~ ~.e&Q.~ om

lO ".lIL Iii~_ Zlibrtaf U'~éD.
' . i' .' .' ~

I G.W'~'.nl"

UIsIer /(amers, Oron/ep/ein,
HEEFT de eer aan het publiek

in de Buitendistrikten te
berioht.en dat hij een REEL STEL
TANDEN in EEN DAG kan
leveren tegen minder dan df
HELFT van den gewonen prijs
Een waarborg voor vijf jaar wordt
met elk stel gegeven. ~

•

1 Grand Hotel GehoUlen, Sfrandstraat
K.AAPSTAD.'

TELlliGIlAFI8CH ADaES : NUDE·ILlS PUBLIKlB' SCIJOOL,
RI.a.BK ,w•• "r.AELLUM." KAAPSTAD,

Onderwijzer of OndeJjzemes
·1)ENOODIG-D voor een Publieke
) School in de nabijlteid 'fan

het dorp Komgba, distrikt Komg.ha.
Kennis van het Hollandsch eenC H MAASDORP vereischte.

• • ,( Salaris £60 en vrij logies. .
PrteU8U!, Jotms 811 Trusptrt·UltllueJ', I' We.rkzaamh:~en te begiWltlll z~

.. South African Cha,..ber.... spoedIg mogelIJk. Doe aanzoek bIJ
ST. GEORGESSTBA4T, den ondel'geteekende.

KAAPSTAD. l E. C;.ANDERSSEN, V.D,M.
JMacleantown
! 22 'Á ';:j 1'897,p,,~· •

•• .' _.'1

Alle Consultaties ieheel Grati,

POItbdl 338.
Tel, Adat; ..KWIL"

RiEibeek West,
23 April, 1897.

.1

W]

Mt't t Pa.:l
a,-ondm ... 1 ~'
dorp 't'''_' ." er
Donderrlagt\ \,
Otild(_~rw!Jz(,;r,..
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""t .l.u er zulk C<lDmotie wa", en bii 1.ou
~ •• I he-t la lid .. r V311 dacht. .

,f I' ,jil TOit zoi dat h,l I,jt-'t 14tihwij.
11',1,11' :'~t'1I. H I.OU ".,O}'
,·.!I rt.·,lëIH·1I 1'\:<.. ... :';~Ilt) 'Ill'}

.,,!I I Iu-: I:eheele land ~e"oeld <!lat
" • !,~. re!;""r1U)( niet aan -Ie beboef te

I.. 11.,,·, ,t tile en part!Jl"ólL hno<liug
,J", Il \\ ... "rd)(!f'rt.,digeud. Ue sln.p~

! ,Ir f-"Tl h.q .....tlt eli J.l:tl'·SQn·JuvaJ
,·1 l t . be lof re ,Ier reqee-
I"'t"ll '~I!·t\);.{ t 'g,"'n nH,:·,l-u-

ol' ,,·.ft_·fl" "adeN, ~t:"gen die
,'I hd ondernoru-n ()IJ1Hluf

\ \" :oolt'chtol. om een !·envouc..hgt:
• '1 h'lftdt:rd andere w.lzen kon

I I h.: !'ot,,!) dt) ..rr ,lI.:' 'regeerlu:;
" . l!ld!;'~'l,-n zou .l I~ niet ~e.
,'I .ht £{Iwlcr het onrleruen t re

" ,'Il\;.'t,IH)(lnJ~, Up had het
ru.err moe..t het nu niet smaad
'Il' rt U£: rugt)t'riJ1~ "f"rtroUW\1D

, l~I. I' " ,reil kpfl met meer
,_ 1\11 l loe konden l!! verwach-

! Ild\.'1l steunen in doze U101k,
\\ ~ rtJlli 1-Ul11!{ I_.ft!fl)a.akt met de
t \,r parlellleut. Uu ZOu er niet

Somereet Hospitaal en twee Alett:! 'tegrnaun en
Itezilla Dill hebbon hun leveu den Ho l'e voor
ti" ..p.",!;-.: .:,,--,.~. 7.ij '~erdél} voor d~n kan-
sol l:prn';.f){·u--orH l'ill::r~~H e!k l"t" :.;.ift •c t~~rail'
dt1nkiug van du kind~r'cn--Qa J -n Fleere a-'III~

bt,\lolt!JI. Ht-·t W.l~ n D p!ttChtig (I·r,:c·llklik. X,.'.!
nO,'1L wa.1! er ?u:k t->('J) a..tll t( Id:!!..:: (h);,{{!pb!ik CLrU,J1:i":h' ltJ.ll:.;eshe maakte hd levua vun
Vt)or rio g"moen· ..,. Ho t{tlwll!!: ..dI\~:HJ '~;laf'f"j de mej. \~',.:.!~;! \ "ur ,t;~;fg'" jilren {)flJl';L~dfJk, doch
de nml •...'~ der jon {~, ZIIS ('TM hen \')().J' 't \;,'!'k IJillt,ft·lt"H-!.._;01.) ruud van ..-en vriondiu, IH'l)h I-rne
des Hcereu af_t~gon'" ),,,1./. .. n I,e"ft ~<.11 ,lioi e., ziJ dr. '\\'llIlnm~ pCI rsoho pillen en is thans her-
i-idruk '>Cl "".!"rtu, 1I"m!t.kt. ()pw~rb-'Hl'" is sneld eu gelukkig.
de .(t:Lfv~·rJiH)c.helJlIl~'\iUI d','1! o- ,IF,'I bf'P' ~te~. Van al do e llcuden w.iaraa.r bet \.: .csch bloot-
1114lnn en ecbt.~f)ul)w o m huu I·~'lll:.!sre Jochte:' staat, l~ Dlu;e!uk .ie 1I1rlC::4ta.1l!,!lll~t:lle ou tevens
die hen ou ur.ebnnr wal1- icn Ub'\, tn-"otTt)rcl1, JIó ergSLt', lW.!i_;l'l"tio, 'Voilu;c pcrsouen,
Run Joon zal gnt1d 1!iju Iq eie u Ht'Hl'!.1. Xlf ..t iuderdnad. k un.u-n tOd \V'la hu:d bowerou- dat
weiHi~e tru nun w,'rdOll ~.r..(tHrL-IHz....mdCI :lOld ZIJ 1I0\)lt eel). bé';:rtek \';I!l <i te IC\"lal hadden,
toen Jc ,~~b~t.:lt> L\,\I;ii~, ;;t>or d·· 1.',l~F;te r:n:tal/ e:l JUl"t:lJd. n. It'\'~,i"" "i{;Ilt.~.l", \.i\I~'d"H lll.,;hlm~~
met elkaar aan CCI t.-tf~ d' oot J!l'j:'clI Quod lUk en gec-steJuk lu6tn.lou!' '!IlJeI'UlHHtl. Het IS

horducht. All,,!t:s. SIO\.:IIl·IH' l:.l,l~ in .Iuni (),Jmog-dll~ (JUl de vr-ieseljjke g\.1\'olgen van
sarnou mot d - .\. t ' , I II· " li eu (j ZW'l Dill ';.LI ludloe::-tle en cl) !jiJt1p ....in, ~d~men Jle met ill acht
misschiou later 'U)~\..'II, Heide Inn r.hanri !HL:U' IJCt:l(fJ{... tt! l,uog tC" ",ch:l~tt)i1, ell \'001' a llen die nlzoo
W~llillgtnll voor ecu tticlelllke ofJI"iJing. Het ld.Jende zlin behoort J~ ondernndtng mn ,'el!
heengaan vau du t1ri~ zu tllf14 Il'i 0.0 vruch! van X uLalsche dame. III h~J·t" ei6'ent: woorden hier.
de werk~!~\·I.~rc~lIlg\llg of CfU'I~t"L!l ~nd .VOUI' or-der tcrug~cgEl\ en, 11It!t alleeu mtcressaut
I'\ociety. De Heere heeft dur werk ril k be- doch ook Villi de h.~o~>te waarde le lo!I". .Hej.
gunKtigd en ,,,,,rfpueJill gemaakt. Ziin mam J. D. Wul"I,. die III )[ur"hi"""8tnnt, );"'wcastle.
worde in aIJH14 v~·rueerl!Jkt. woout, is uan alh-n nie 111 die Ilu'lIgAnamtJ klciue

stad wonen wvl bekend. 'I'oeu ullbng-s be-
zocht dool' een l'I'ue"lfleilllg'. die "III ht'gecrto te
kunne!! g:lf om het \'brhHI1I \ all hare wonderbare
ge.rWZlIlg 'Ian chronisr-he ind iqeatie tu verne-
IIIelI. deelde ZIJ gewilltglilk de ""lgen,I,' feiten
dallrumvelll meue.-

"Hêt l~ nu ongeveer drie ou oen half jaur "
zeid" lil .cdert Ik dun eerston nnnval van
lI.digesl;c had. Oe pijnen bogun'l(Jn op den
hop van deu maag, en telke,," nl. Ik adelll,
haalde had ik pijn. :\lij" eet lust vcrhet miJ, eli
het uauzren "an kost innakte mij ziek. Des
nacht. kon ik dikwijls met slupen. A lo ik sliep
werd mUil rust door rreeseljjke droomen "er-
stoord. Gedurig bad ik een onamgenamen
smaak in den mond. en mijn toug had een leeljl'
ke kleur. :Metterrijd, hoewel ik dokter. raad .
pleegde cu bun medic[incn gebruikte. wel'd mUil
toestand uiet beter, doch daal'entogen erge!'.
Ik leed "an ve!'8chrtkkelljke hoofd Pil" , el' WU"

aU. een ne"el "oor m!lue uOgtln' Ik kon niots
dat Ik gegeten bad bIlItIen b ...uden. dueh bracht
uI mun "oedsel weel' op I Ik gevoelde mij'
ultud Ziek. stelde weimg of geen belang in cenlg
itJt. IJn al mijn oner6[le 8choen. mu t.e hebben "e1'-
laten. DIkwUi. meend", ik dat het niet der
moeite waard was te lel'6n. Ik weet niet hoe.
lang deze zakentoo"tanu ZOll vou 1'1 geduurd
habben, WlLre het nlOt om eeno q'icnJIIl \ all mUI
dte \"eel geloof slaat lil ur. Wilhalll. Paan;che
Pilleu. eli Jw mjj aanraadde dezelvQ Le g'ehrUi.
keu Ik heo dik"'/lI, uar.gaallde deze pillen in
JIJ nleuw.bladen gelezen. doch beb het nooit
der moeite w'lllrd geacht ze eeu pl'oef te geven.
DaaT WIJO \Tlendin echter \ orkJaarde dat zu
er veel bant bd g,,"onden had, nam ik haren mad
aan. en vorzag InH tlr\"'an.

Voord"t Ik de eersten hOtLd gel)ruikt bad.
keerde mIJn appet!!t temg, en kon Ik mIJn eten
andermaal genieten. De p!lnen !Iehene" groot-
IjJk. afgenomen te zjill. alsook de boofdplJue ...
Ik ,"and wd inderdaad bun:! gezond Ik hield
aan met de piJlen t., gebruiken. mu hou-:lende
"'"'In de '·oorschrtften. en toen de tweede Galt el
geledigd was. hadden al de Pllncn ill!I ,"r1at<!n.
en hoewel ik ge"oelde dat ik r.e nwt n00dig had,
gtng ik ,oort ze te gebruiken toidat de :lde,bottel
gebruikt Wil', CL sedert dien tud. nu I:! maan-
dell geledell, had ik gC~D ~L~Ulval weel' "an
IndlgestIe' Miln boofd plaagde IIIIJ r!let meer,
Illlin appeteit is goed, ik slaap goed. en gHoel
mil met een woorJ een gtLnsch nndere
vrouw. •
AI. ecn geneesmlddd tegen chronl'che I"dl-

gestie. dy"pepsta. hlll·tklopPlllg, hoofJvun. en
alle zoodarllge kwalen. falen dr. 'VJlliaols PH"r·
sche PIllen nooit. Zii zun uok eell "I",clfiok
tegen I'heum.l11ek, SCiatIca. lumbago, g~eelte}!Jke
veriamIDIDO' eli st \ ltUS' daus, YCl'kv.'ht door
!ille haudelaars of halfdol!jn boltels (fJO,tHl/)
ge.unue" "our I ï I- door ur. Williams' medlclln
illaat3chaapp. Kaapstad. Het eenig zeker ge-
net;smldJel tegen ongerelJhedell, amemlu en !tile
Houweluh k",alen. MtuI'persotle" dool' o"er-
werk of bult.ell'portgh.xlen verzwakt worden
spoedig dool' d~zeh'er gejruik t)t gewlldhetd
herstelJ.

Het gebeurde in Natal.
nmH.-\AL VáS LJJDEN

NEW-CASTLE .
II

Eene inrigting voor arme
jongens te Stellenbosch.

, ,

\ ,I /, d lel (ht ""al'! een zeer
,,,' I dl "II achtte .het nuodig

lA su t r-ou we u III tt) br~ng(~n, met
,. I.,,",IIIJI( der rege~null tn het
I J. ~,rt'IIII,'r zei dat er geen ge,
I. ,.. ,"~,. ""nllteu later legd~ hl;
'1' ,li 'J'r:IIL....vaal. hoewel hij \flst

..'. 11 \ 1'1 I wnarde hadden. DIt

ne:...

Het i_ hoogst "crbhjdpnd te zie" h",· goed
de lllrtg'tlng' VOor n rme jOllgl'lI~ in de KtmfJstnd
beunt woor.lr.. De vrees dat die kI"s .•«n d ie
rne n duurdoor berei keu w i lde er ~t'ljll g(·br" ik
van maken zouden is beschaamd geworden.
Hot gell.1 der'gellen die men uit gebrek nnn
plant, heeft moeten tolpurstellen i. g"ooter,
dan het getal der'Q'f'lIen die men heeft ku n ne n
herbergen. Te L" ttctlhagc gebeurt hetzelfde;
zoodat het blijkt dat er in deze rigting 1I0g
voel kau eli moet worden gedaan.

Daarom hebben wij 1)('810teo, in ver-bnnd
met het Td'UI8 "Ih,<"'r. Mt onoo mijn toezigt
.truH, cel! del·w,ltjk£. !lll'lgttllg tot stand te
brE-l!gen. 1.. ,cw<;1n"tullrlijk geheel lIfgt'zooderd
nUl WaL er reeds h~"t ..llL. (Jn. doel i. ,'001'.
eerMt sk-ehtti cel! Jert'gtal jongen" daarILI op
le nemen. el! ze nlOr" ..mcl>jk mét het oog "p
de boel'denj op to le,den. Allen kUl!llen t')ch
niet ambacht.heden wordel! gemaakt. Hoe
velen hUl!ncr znlleu niet "I. opzll-!tcrs op
plaatsel! cen goed !'('staan kunnen v,nden.

'\' eIen zullen op dlC wijze III _!,aat gestold
worden 7,el ¥en ~t u kj~s grond Le Illi reu of te
koo[>Cn un alzoo vooru't Lt; kom ..n. De boe"t)-
pilllltscn dte \'cel ",,,ter ('n bcwerklll\rol! grond
hebben. worden ..I mee,· '" kleiner stukje.
verdeeld, en nl en leert gedlll'lg meer illZle1l

bOt·veel u,t l'en kletn ,tllkje grol!d kan wordelI
gebaald.

Daarbij zullen de jOlIgen. nm de nood1g,;te
a.mbacht.en zoo VCf'l moeten l~p,rell, al..: IIlcn up
eene boerepluuts nuodtl~ hf)('ft 0111zwhzelveu
te kunnen helpen. Zij ,uilen Iwt no,~dlge
onderwij!S Ql:tnUl,!!en In lezen. ,:,chrlJvell,
cijCerkuud<,.de. nood" "'UI tic noodl",e klpcdpl'en
yoorzien worden. en zoo "pel mogeltjk olldel'
den r<'gLen chrtstehjken Invloed worden
gebragt. ..

A.Ile~ zal nu afhangen van de WIjze Wf1.'l.r-

op deze zaak M" tie oudeI" dier klIIdel'en zal
worden voorgesteld. AI... mell .Iecht ...aan hen
gaat zeggen, dat zij honlle ktnd"ren n"",1'
Stellellbos"h moeten zenden voo!' drie J"I'{'n
om "oor de boerder\i opge letd te worden.
zullen ZIj waarschijnlijk denken, ook waa,· Zl~
't niet uitspreken, die kunnen ollze zonell biJ
den naasteu boer ruim zoo goed leeren. en dan
kunnen lij lntuss('hen voor uns nog let.~ ycr·
dienen. Ma .. r het i. toch geheel wat anders
al" men hel! laat ,-er.taan, dat hUil nc k1lldcl'Ou
h ,er n 'ct ..Ileen voedsel en k leederen en on<ler·
\VljS gratl:i liulif'lI ODl,-angeo, maar ook zoo
"eel ab noodlg" ,an de amb"chten kUllnen
leeren. en 111 dt, boerd<,rij benevens het gewono
werk ,'an <le hoereplaats. "eel zullen leer'ell
"an wat men anders allccn in cello landbouw.
school te weteu kan kome!!. H,el' be"taat zulk
eene l!lndbouwschool, ell Zij zullen daar,,,n

weg gebard- Vc'f'1nut hebben. ""nt "I zullen zij niet jui,t
de I"""'n in dezell'e b,j\vonen, zulleu zij de

I' ... " r..llre 1-ctdat hij nog nooit wegge. toepa8sIllg zien van wat daar geleerd wordt;
", .•01 I '. be~r ""hreln"r zoo reen van ~o zij zullen lilde boudE'rl) onder ...ezen wo,.~en
,'111, mlll"I~ne wezen Hij ZOIl dte regee- door lCrtland elle zelr ab boer werkzaam" ge

- •.' I'" reil 1111 (""breiner) was ook de weest, en da.arua dell cursu" in de lanelbouw
'°

0

... , , •• 11 d.· rc!(""nng In 1895. Het ge- school heeft doorgemaakt.
II "'.':, "a., ""d~r" dall lham. Had de I W..t betaleu anderen tuet om bl1U~1C.zonc~

. ....; "" I In d,· Jrlften-kw6stle gebandeld een paar Jareu die scbwl te doen bIJ"onen.
'1.• 11·1, Id" .Ian l<JU J" rcgoorin.g censuur Van ollze knap.te hoeren zenden lliet alleen

, . lid I"·t,;",,, De regeerwg ba.d niets naie- hunne kinderen (h.arheen, maar houde" zei ven
III I,· "f!tlllll der Jnften t-e verkqjgen. gedurig vcrg-"dermgen om verder onderzoek

f.· '"'" dcl"ke ),r~ef "erd aan de Transvaal- te doen naar ,eie dingen die met de llo~rdenJ
Z d . r'- d loon Hoe ,eel '8 er n,et nog te", .,eC'nr:g gezonden, !I zon een ant. In ...e uan ~ ~.. ',. \ ...

\I'd dan ~~I dagen later kwam he~ leeren umtrent de 'l'er.chtllende soo'l'0n van
. rd fill k"n Illet vet1ltaan'boe men de ge grond en me"ten zaden en pl ..nten en I)oomen,
'","01"1" '1'-" ~Ul! beschouwen ala verbre en de beste manier om dw le be)verk;en.

!,' '~II' elItIe HIJ was .een even sterke omtrent bet enten .. het (Iroo~en . .h'., van
.... 1.-, V.1l1 vroo" ai, e"rllg' lid. Het scheen vrucbten. en de nooJlge machinene ; omtl'ent
!" ., I~d"n IU un hilI. waren we er Dlet dierenendercgtebehaud~hngervan, dcz,ek;ten
" .., III~ Id ... tegen de Imperiale regeenng die un ze ll:ew",,~en en diereu aantasten cri de

I., . ","euk op uem gemaakt door de beste middelen er tegen. eu eene mentgtc
.. - 'In ",,,nmll(t lede .. was dat als hU diugen die Iemand kunneIl leeren. om or de

,Jot I, ' II' 1. .. 1 I'" lellh'nt was zou hil goedkoopste en heste mamer zoo "<'el mogel'Jk
I.... 1,,· lede" ,..." de Trnnsv~J onde~- ll,tden grond te h.. len. en des te beter op rn
'cL" ..fl·n "adden. Wat kregen Wil klem.tnkJe grond te b€·s!.aan

.'. ~""''''<I'' J">.;en, de Transvaal en wat ik .-raag derhah-e HIJmoed'1( en dl'lng~'d
" ~,·k"I(~"· :-;I.,til ' De !I.IlJlval op om de medew€'rkmg ,,'n Looraren. ~laglstra 'no

· _.. ",.,~ "a' lauw-warm. De beer Marlli~ Parlcment~ledell en allen dIP. m hunne TI·

I'" to.,J et'l '""cch gemaakt meer in bel.a.og "eving er iets aan doen kunnen om one Z'l ke
'. ... :,," ·IMl ,,~de. dlen .preker hef had. kinde~n toe te <{'[Iden. ::Ilag1strMen en lln~e.
I•. '. C'" ""~ had h,,,,, ht.t gedaan In 't belnng ren zullen de noodige inform8.tie kUtlnen gel'ell

· -.. I, .." aj, h,·, hut. g~en vertrouwen In omtrent de Gouvernement.! bepalingen aan.
• ! , ..u h.: de Ull"praat. Mnoemen. g .... nde dezo zaak. III gewooe gO"allen moet

II, ", f\ "lg \'ao (Ini"! ....eralag z.al In ons \·01 men de toeMtemmlIl~ van de oudel's verknJg't"'rI,
'11I'II>er\prvhlillell J en voort. een certlticaat l,,~el! teekeuelI door'

~ den plaae><el>jken Leeraar en Magistmac of
"'. '"ti''' IVredel~gter, ~erklarende dat Je ouders met In

"'r .\I.'rrlfll,I!l "rot-go L-cn divuSJe, staat zijn hunne kinderen op te ,",->edeu. Er
;,., Ile he"rell Beard. ·Dempers. l:l uok ecu !llldere Acte die den M"~l"tm&t de

I' \\ 1..1 I. , d,· Wet. PJ de Wet. A ~ du rn..gt geeft éetl geneel verwaarloosd ktnd zun.
I' ..... 1 I' dIl 1'1.. '''. [Ju Tutt. Hay. Holtz- der de toestemllIng del' oud<:r~ na"r zulk een

I,u"",',nan. 11111<: •. Joubert, Kle)'!l. tnr>gtlllg te zendeu. In den regel zolleu w,j
I· 1( .• ", I.tltul(. II.J '[arais. J S ::Ilarais. eellen jongen niet ont"nl~{'" "óVrdat h'J ~eer-

.1 I _\1",,,,,, .... 1 C :'loltel1o .. Rauten- tien jaren oud ' •. en dan tIloet bIj dne jaren iu
....\ !"r .......hrl'lner Sl1llth, Solomon, :-;OD· dQ inrlgtlDJ.{ bbjyen.

· I~ I'l"",." \',I1,,JH \·ll\·er. Van der ,,"'alt. leder k.m du., Zten hoe ", ..el l''''g' dezen weg
\ ,. 1I.·.·rd..I> I".,n W!lk. Van ZIJl. \Yeeber. kan worden gedaan n)(Jr het tiJdeltjk .ell P('II_

\\ . ,_('dt J'"llt.·r ... Dt·mp._:n- en ~olonH. ..[l. wig WelZIJll ~an l'('n groot aalltal kluderelI, dIe
I ~h) .\ hrnhaml'lon. Barnato. Berry, a.nrler~ \'oor kerk en ffiu,atschapPlj ,edor'ell

,I,' Hr, WIl ( f'1I",!)IC, J)~ Vilhers. D C cl_, zullen zIJn. t'll H.I meer ge\'ua.,·ltjk zullen wor.

I '. lI~r." "".tlre. Fn .. t. Foller. Haarnorf. den "oor de "..menleYllll.( D,wrom onder-
1.1:111..' I.;H~r~IJ(" ...·, Louw, Xortou, Ohner, nemen WIJ dit werk III dell naaiIll dt'l'i Hl'erf'n,

I"'ar"," Hhn<ie.. R"bertson. Rylln. boewel meer d ..n een ons vourspelJ hedt J"t
'III flJ' k·'r .....I\·,,\\-rlgbt, :--\martL Spn~g, Te bet oene ml!'llukklll~ "rezen zal. eli het Uit cell

\\ !!I 1111'..,,11 I plllgtOTl, Yenter, \\ arren filu:lnt:lceJ oogl,unt be~cnoll\Vrl \'001' Oil;,! 6(.'lle

\\ \\'011 \\',,,,,1 Tellers Palmer tU ernstige zaak ii. ZIjn er III et welgestelde
I:. broeders oC Z!"Ler~ lhe ill deze zaak belllng.

!I \'UHJ' 'LX)! n·!'<4dulW paarde met den heer st.elJen en ons daarin znllen nnd1"'''iU-''UllCIl eli
I, • ,,. :. "." hemoowgen ? Zoo de Heere wil zal de IIlrigltlig
,'. ·I..·.•h, .,·"Ic rlat het onder deze om op den eersteIl Jnlt ",,,,,t. wurden geopend.

",_f
it.!! n l'jf! plJcht wa ... Iune ~tem te geven. DIC daaromtrf:Ilt. met ons wil corrcspontlt-JreJ1
·,,. .• -101,· k""'[lu 0l"'u houdeo. Daar er nog Iwende Zich lOl dell ondergeteeken~e of tot
e, I''Il''IIheden zouden zuo om een motie deu Heer J. D Krlge ~fLn het 1ehu," te
• ," lr"u \\"." ,oor te Helleo ~llf hU zUu :Stellenbosch.
:,·"t·n P. J. G. Df Vo,.
1"'1. ".'" d"n kant dor reg.enng. Tb. Prof.

II.' I. 'li.' \'''Nlaag'de JadeJlik daarna om

I:

, • r,k. i'J:'Iti;j lplle hooge positie.
'I fik \ lj' dt, g-cweren door de

.'\ 'i: rlla~lr WI:H bn 1l1t1tsvan al
J:, IW!!.'\ tlt'rd werden om tegen

..:' r , 'urk t lt' \\'urden'~ \Vat zou
r ,~,·Ialld "aau zeg!?",,!? E'n

I', II f, lt dat het ruilJl"terie op de
..,'t f,rt, ht door hut -hoofd 'YQ,n hot

" ,J, '1'1""'" ,,,.1:. In dIt ge nil
,.'. I'll' "~' tit, kUS:OCI1S gekom~n lon

"' ,f" lou" I le driften.kwestie
IJl ~,I,.'III'·Jl \(Illr b~t parlJ.."went. Wii
., lj ,'r,,,'t \·(,Jk \.'U WIt DJOt'8tentwmen_
ji, '~".\I.' kHIl nlt't -bt,waard worden

"~I IJ\\ ,.()rdJ~ Iltwistenc ln bleef.
,I· ~llj "t.11 t..t:l\..'l5ram van een ouden
," ,1,,[, 1]("'1' zqll loon unt\·ungen. d~t

·1"1'11"1."": nf lt:t~aJ1ders-htlmruoe~1
Jit k ...tt'mmen mbclang \'Bu luid.

Ii /.,,\1 '.lIl hart,,· de moth::) onderMlne~

.• ' I le' ,fat ,fe heer Doogk'L' ge .
l, 1.\ \ 11\ \', rr,~.\d H IJ moest wat \'oor~

Il .It., tllt.'kom:->t . ~eJert de tegeB.

'.II.! "' macht kwam bad de re-
o ... " "":tr p"Iltiek 'erklaard. lij
111':' il ", 'nit.'ll dt)()r: een sterke re.
hl t tailII lllU 1}C\ourdeeld worden.

'1 ,,,,r.It:' tnl)tl-: ~tcmmen.
" ~ \[ 1f,1I" ZeI dat bl] uwt kon zien boe

..~.., ·\t'r I1Il:t kpl! !'ttt"mmen na.dat hU de
I',,' .. tl·rk had "t'ruordeeld, W~U
'" 11' I' nl IIlk(l(llCIl. maar boo kon blY

,\ I' I 'I mL.....~dlll'lt kwam hU nog zelf ln

" \, lJ1!1I1:-.terlt: {gda.(.'o) R!J veroor·
,u !ll:-.kfle Cll to..:h z01Je hO, geeft het

l.I; \\',llrl)1ll ht.-eft de premier niet
'J' r 1:lllt':') ~e~lt.:mJ J Uet was slechts
". rl-d,lell en Hiet urn de do Toits
. -I, >IIIelI Hij JUJ.:ht het Olet wQnsche.

! j"ldoJ/l Ilaar F.ngeland zou gaan, met
p Jell gl't'~t die nu daar 10 zekere

, • , ;- ..... Jl li- II Jl zuu \·oor bet Yoo~tel

I,

II
., r r' liJn: wddt t:(__'l!lgc wl1Qrden :Leggen,

I! IJ' "\er "t' l-a.1.k gt_"spfuken (de yrede-
,:u.ll ., tl,j~ l-ellll5t.' woorJen o\~er de'le

. " ,. ~.:,.. II 'i ha<i ~tdachl dat men eeo

., " I..~1>.1.1IIlaar hll daeh t Je heer Mernman
•. ' , .... k ... ,aak IJt kilChuldlglOg tegen
c·· r:1I;: ""_' ""~r 1'''1' Ril da('ht dat de
\l·'r~'I!I,l!1 .lt: n~g'i.:'t=:nllg u\'er de driften~

""\I .L.II "allell maar hU repte geen
.1..",. "' 1111 bad de ;pee~h ,·tlfJ deu
III ,J .. c \\',It niet geh""rd

I' ','+-r \au der \Valt J!J het

AFRIKANER BOND.
BOKKEVELD (CERE,,).

f...

Verga dering geItouden te Hot ten tot.kraal op
14 Apnl 1~:t7.
De beer L. E.terl!oizen opellde met gebed.
De heer Jall H ugo deed ver.lag vau werk

door hem en den beer A J. van W"k gedaan
in de regeling valJ dlsktkt.sbe.tuur-zakell.

Goedgekeurd .
Besloteu dat aangezien het distnktshe.luur

niet zoodallig is .amengesteld Jat elke tak
gel"keltJk ..-orJt 'ertegeowoordlgd. elJ :Lange,
zion IJlen reeds herhaalde malen aangedrongeu
beeft om venv!Jdermg der gn~von. en dit ntet
verkregen heeft, zoo be,lult deze "Hgadel'log
nogmaals el' op aan te dringen, en IIlge"ul WU
geen verboor erlangeu, de comm,.",e "'lIl to,,-
r.icht in te roepen om deze laak te be.hs,,,u wo.
wel al. andere gescbilpunten

Op een vraag aan den heer P .
afdeehllg8faadshd. zei deze dat
het dl8triktsoostuur nict bedoeld
bhcatie

Besloten den heer Van Wijk te gd".leu flO
"'an den raad te vragen \""oor dlJlI \' ell~terweg en
dat bedrag aan den heer H. Pienaar te over.
handlgen .

De heer "an "'!Ik beloofde zulks Ledoen.
Het voorstel van dCIl heer L E"trhutlen op

25 Mallrt gepa";eerd werd herroepen
Een besluit gepa38eerd I.e Hulten tutskl'Rul op

2~ December, IA9li. meI betrekklll!( t.(Jt het
Bon<lsafdeellOg'srnadshd werd hen lOepen. en eeu
motie \'an d3.Dk aan en vertrouwen lrJ hem werd
algemeen aangenomen

De beer H. Pienaar stentde III UP mInder·
heid.

mu Wlik. ons
z!]n L~lt.:f a.an
Was your pu·

J. A. Pn \AAH

:--Oe('rf!t.arJ~,

I.

CERES.
F:ell~ bUlteng~wonu vergadtnll1? ,!,(t,>hnuden te

Zourpan.dnft bil den heer ,J ,J '\I ,lier vau
tak nu 5 op :!6 ~lnart
ue "oorzltter opende met gelord
De nutuien .Jer "orlge I'ergudenllg gelezen en

goedgekeurd
Segen nieuwe leden werden npgPlIl)Ill('1I de

heerefl (; Louw S .• J (i-rlhpnulid, T U. L\Juw,
P. F. Hugo, P J van Jer ;\101"wo.P .1 Moller,
A. J lIugo. P. F. J. Hugu en J. P .• I LOllW.

Voorstel F. HUio--.J J ~l"IIe, dat elk
nieu\\' ltd kalI ~temlDen

Algemeen aaogenomen.
Voortnel F. I::!ugo-l; L""w. dat een protest

zal geteekend worden tegen het \'edeggeu van
het pad te AICred.

Amendement P .• J. "tlU der Merwe-F. van
der Merwe. voor het voo",tel lG; amendemen'
:lo

Vo')r,tcl G Louw-F Hugo. dat de afge-
vaardIgden Daar het d,stnktsbt,.tllur zullen
handelen ntLar goed VludIIlg.

Voorstel n. Louw-P. J. V"II der ~[erwe, dat
de beer.J Muller m'=t zijn rel8 10 de K,troo het
recbt zal hebben om namen or te ''''men Vlm
personen die nIs Bondsledeu wdlen Inteekenen.

Algemeen llUIli'0nomen.
Voor,tel G. Louw -F. Hug". dut ,.. ,I.e werk.

za.amhqden Ilaar On.x L"mi zulle!l gt'zonden
wurdt'Tl

nt'Rlnten met gebed,

\\
.1

I'

CE:RES·WEr.
Eel'" Bonds"ergadering w~r'd Iwden (I ~

dezer) altIIer gehouden ten hUile "'" riell heer
.J. n. du Ple"'ls. ten einde een hulp-H"'rzitter
en aSBlstellt·secretaris te kiezen Daar de VOOf.

,itte!' afw"zlg wus. werd de htl(·!' P J Hotlef
I<)t vool'litter gekozen.\

Kadat de heeren trans ]\falan en P. lingo
Ills meu we lede u ge:""kend hadden. waArdoor
hd I("tlll leden thans 25 bedraagt. gmg IJlen over
tol de werkzaamheden.

De beer P. P. C. Rbtief werd toen met meer-
derheid van stemmen gekozen als 1!Ulp-l'oor.
zitt..,r en de beer J. G. du Plessis als fiSMJ8tunt.
secretan1!.

Het wet'd toen 'l'oorgesteld door den h<,{'rD.
J Retief en gesecondeerd door d n he",. F 0
.\1al"n, dat er een 15·tal van de ci>nstitutle.
"ock"n V1lIl den Mrikauer BlOnd \'erkreg.m
lIdlen worden om we onder de leden te ver.
:iC<llen. zoodat elkeen mep,r met do donds.
l.aken bekend ~Ut1 worden.

Het werd t"oorgesteld door den beer J. do
I'I""" is. gesecondeerd door den beer Malan.
\I "",. bIJeen te komen op den 1;u"u :,je. "a_nst.,
,,,nl' verdere werkzaamheden.

De beer D. Retief gaf aan de ha:Jtl .n~ een8
.I" beereo D. Conrnwe ell A. \"iljoen keuDta
1." lIeVeo VIUI de ,·ergndering.

Na nog bet éen en ander verricht te bebben,
eT! ft:) een bedankje aan den bti1'jr!Ju PI(~'d voor
Z!i"!) gastvrijheid, ging men welgemoed uiteen.

L. P. E~IUS,
~retariL

Een
slechteWILLOWMORE.

zegen voor lijders aan
spijsverteering.

TAXDEX! TAXDEN ~ TANDEX ~
De heer Nomn, tnnden-dokter. HeYL"" ~lnthew

gebouwen. Adderley.straat. KlJJip"tad. wen><cht
aan bet pubhek "an luid - A frika bekend te
maken Jilt ten einde te voorzien In d~ aanvraag
naar eet1lte kla .. e t.an.Ihe"lkund" t!'gen matige
pr!]zcn hij bereId is te verscbail'en . EéO ",·b.'"1
zet tanden, bo'·eo. eu onderkaak, tegen "all af
flU lOs, ge"'aarborgd ,'001' l,en Jllr~n. en ge
deeltclijke zetten tegen corrp,pl'nd"er~ndc pril
zen. De heer );'alan t. eel! "f"'ctallJ<t In het
trekken vau !.anden. zonJer p!ln C bij gebruIk t
Ileen ga.~, geen chlorofol·m. of eentl( 'I't_ dat
bewu8teloosheid veroorza:lkt. Een let tanden
kan !j'em""kt en gep".t worden hillnen 24 uren
mits dat roeo vooraf :?4 uren kenn," geeft. Duor
middel van het ~erbeterde zUlgil1l{Si"I"~1.Is het
utet noodlg de wortel. of eemge gewode tanden
uit te trekken. en later kunnen tanden tnegc·
voegd worden aan Je plaat tegclI geringe kos-
ten. Bedonen tanden kunl!lln gendd worden
en aldu. dienstbaar gemaakt ",ordelI. Het
voorooemd wtlrk wordt gewaarborgd het beste te
Lijn dat III ZUid-Afrika verkregen k.LO worden.
eu waarvoor 1t1 den regel tweema.'ll zW"eel
elders betaaJd moet worden. De heer :'IIOhUl
heeft eeu speciale studie gemaakt van ku ,,"t·
dJ&tige tanden en Pllnlwze uittrekking en heeft
meer dIU! lá jareo ondervinding' in Europ;1 en
i~ dit land: en hU wil bet publiek doen ver·
.'taan dat, hoewel. Zijne prijzen Ijill"k z!jn. b.. t
onmogelijk IS wn beter kwaliteit w~rk tA vin~
den. Coneulmtie vrij. lAlt op het adre.· Den
beer Nolan, Heyn\l!l Mat.bew gebouwen K1W.1'
.tad.-[ A..DV~. J~",,!,!!!!!!,,!!!!!!,,!!!!!!,,!!!!~~

N. Hot'IiIBvR's BOEJt getiteld Ik '_~fr;J"allrr
BotT l!JIi de JameBt>n ;'I!Jal heeft het h!lrt "a n
OIll.J:l!l boeren getroJfen. Dit boek behL.."t e.1I
plaats t8 hebben in elke woning. Or pr!>' ;,
al.tlcbts 5s. Gd. poet ..rg en verkrjjgbllJl!' fnl ,I.
heeren JacqnH Ouueau &: Co., ti K.:rk,tr.,.at.,
KUJlIItM. De gebéele Z.A.. Pers bP~e.,lt dit
wil aeerate &all.-Adv

'I l'd.•,>'IJfe",t ,·rd alhJer bet hedlg
, 'i Lil !..!'" lt'rd D , R Ba.rr\' ,an Calitz·
'>-\ t· "\cT){t.'kumeli (JUl d.s, Bej'enc te helpen

j I !.'r'~ I,"it\"f)d werd eene GonfcrentJ€' "an
,~\\ t,:r, l'll tlnJcrwlJLeres.sen uit dag co

I. ·1•.!", holen be!('mnen en dell "olgendeu dag
'I~, ut liet duel WIUI te lee",n '-erotaan

". Ik ... ", \ .1:)'"<e"e 00 verantwoordclUkc taak
.1. I'" I.!IIII( Jer kn,Jeren·lammeren der kudde
!, .. I!.f'rl'lJ l~ M'~~~legmann gaf een o\""er-
fI( f.' \' .\11 hart· (lndtln-lndwgen---dut zeer leer·
L \ 1'1, .", ~ ef! zeer genoten werd Twt..~
.".. "L' lil uol.ckceru en bad onellldige
'II'" ,; kh ..dcn met d" kiodere,,_ Daarna had
! !rk ),Hl'fl als Iemand, dIe deu Heer I.!I de
I." j ~,II· 'men bad ell Hem gewijd \taB, gearbeid

~. Ik Wil.' hlUlr aL.. een nieuw werk. Zij
I \'! lIt. "r kra40:ht r)\""er de kinderen,

I •. I,,,,,, du Tott. hoofdonderwijzer gaf een
',,' '"·I.\ll,,,'TlIk~ ~n leer"£ame voorlez.ing omtrent
:' .... ,""g ,all den anJerwIjzer. Ook ds.
H",., -'I""k een harwlljk woord ten"jjl mej.
j{ II q h.uf> \'erlP<__]cl]() er'-'-ar1llgen als ouder~
\I / •. "., ,,".Ie<leclrl.. V..el tijd werd tot gebed
".:' ".,,,1,·,,1 W!! koesteren de boop dat een
I ·1 ,ti, .." _oor 't Ilangezicht des Hecren 4oorge.
I'nv'hl "'d (,ng"'''gend MI wezen en willen dit
I,Iar, "fil geregeld a!le onde! "'Uze.rs en onder·
w,;,ereMcn alzoo geregeld tezamen te roepen
mei .tlle be!ICheldeohoJd andere broeden! in de
I~',hen,nl( IlJinbevelen.

lIe '''w>! der gemeente !laar de avondm~.
'V" nl( wo. zeer groot.---en de Ht'6r gebrulk"te
Z·III klll't:ht tot rl/keu :legen.

II~ ge wane oab[iwnkomst na de tulbetrach-
tln~ ~elulllde dat de G_t des Hearen krachtig
g""-erkt heeft.

fI,1 ,j,. kmderdum", dien .Zond~na~ddag
..-erd af!leheld genomen nn drie ZondagliKlbool.
ollderwIILer_n. Een Johanna Jonbert gaat
ZIch wijden aan de krankverpleging in 't Nieuwe
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.:.é,l!ir~!;Kf;;~ll,41,!1Ii8t.i~né··OP"':d.tt

~~'i~~1'~t~d'ifu~::;~~;;·~ ~éerll.!g
m "lUl de '~e

regEWlring "'u "()l~p~D:en
was voor "r,Mlelt&[Uel~l1J;~I,Il'~llt91;ju~u1e 12, z.oo&lUfg nieuw "oor de

7.aJ :UlJl' tediten I':U', oen l!I.nnfcip;LlHeil I:e'l!ll!llltll.t Sedert lijf op

geleK!. : AIIl'8 'werd pnvmte .Ied II
o ..orge1aten. ]Jr WMl 'Rrake TM oorlog, maar
men ver;nllm mett! van de rq;,-ejlriog. Wat wus
.gebeurd in de~e .: z.i.t~? Ha~ de reg~ering
'een ferme positie ~ nomen Illl de driften.
kwestie? Het buis m~t * "'eer leide.n.
ZOO ook in 'bet vrede debat. 'Zii sprak n allU

de eens zijde zonder. d~etie;1;Jl stemden aan
de andere riJde. Zij hsdden ni~mand daardoor
be vredigd, De regeering 'II'1l8in een teer zwukie
positie. Als de motie doorviel dan wilde hij
g'Wlrne de argumenten booren, VUl hen die de
regeering door dik en dlun k4nnen steunen,
}r~ Dloest een regeering met een sterke poli-
tiek hebben. Het was te laat. om nu te ko-
men en de politiek der regeeri.qg te verklaren.

- MOTIE VAN 'l'VA.N'I'R~UWEN·. ~lEllJl3nd had vertrollwcu' in hRIIT. De l'egee.
De motie van 'II'lUItrollwen in de regeering nng moest haar politiek voor Qe regeering in

werd. voorgesteld door don heer Mell"imau die Bngeland ItlJgen, en hij 'had het tegen haar
zei, ~t hij o))t!tond om de mo.tie VOOTte 8~l1en, 0!Ddat Ijj dit niet. deed. ' Zij. gaven geen ad.
Diet omdat hIJ bet lDeett bekwame lid was. en Vles, en namen met het roorto~w. Niemand
bjj wist dat hij zou blootstaan. aan hi!leed~ ,.'118 tegen de instandhouding v~n de opper.
van hen die een aleehta zaai: bebben. Er was Dlacb~ van Engeland, IJWI;I' ae ~egeeriDg kOD
gezegd dat hU niet meer in een IIlinisterie kon niet lets tonnen .van wa·t· zij gedasn bad. Hij
iitte.n. Dit was niet zoo, want hjj had ver: dlcht de regeering die vqJgde zcu ons Jeeren
ICbeldene malen geweigerd pláata te neme" in een ferme positie in te nemen.
een minis.ene. Het tAllang:riik werk wa aan . K.piteiP. Brabaat zeide idat hij in een pijn.
hem opgedragen. Hii ZOIl"eel gelach kunnnn IHkF po~Jtle wa.~ en 8tood< tegen <le l'egeering
Ve'i'oorz'ukcn door bet mi li"I·"ri~ te kriti&oore:>. bad gesproken. en toch ging hij 'I/f(){lrde regee-
maar de zaak "'1\3 te ernsti((. BH deud bet II' t l'i'lg stammen. Rij 'II',erkt~ niet 'lour personen
nit pe1'1!oollljJke haat maar in het puh:iek belang. munr voor sen politiek. en hij vreesde dat in-
En verande.rin!f in heL IJIlm"torie W"" noodig in dien de.a re.ge.,nng uitgel\'ol'p\ln wem, de po-
bet belang I'un den vrede lIJ Zuitl." frika. Als lit' k die bij VOOl'8i&at in g raar.~ .bracht ~ou
men vrede wilde moest eeu verandering in de worden door de opv.olgel'll op de !fu_ns. Hjj
regeering gemankt worden. Men dacht dat er W8S ba~ om de balve vrie.ndoo lujt te zetten
vrede zou komen, u;.>\nrdit leek niet bet geval. Om dua oor _jjne ope"ltik~ t.e~pv.staDders er
Oe nede zou niet bewaard WOm(HI door de toe. in ·te Inijgen. Hij ve.luo'liiigde he~edrag van
8pl'aak van den prenriar, Een' niend<l1jjk ge. dr. Darley Hartley in "on !SaaIl Johan.
voel met onse huren wa" noodi .. voor wede. Dll8burg. Bij • ,.~t9IJl~,~~q" ,8 mQoe &II
Hadd»PP~ti,!kvl.UJde~~,dit.~YOrderd'? 'II'8.l Itrouwen ..• __ ,.!_ ..... : .. j;_ ,,_, .r .» _. '.

(Boee, boor). Het wu de bé<J'tl"rte van het De heer 8chrt"in~ _ei dát ilet'~ velen even
huu, dat nken in En~elal1d reeLt gt"zet zouden pfjruijk was over deze IIWlk te sproken als VOOr
worden. lden kon dit door goeuil l'1'iendeijike bent. Het was nie_L bet doel van den beer
resolut1ea doen. Er was een ool'zJnk rall irr-i- MelTimllD door deze mot.ie hat premiu.I'll<lbap
tatie in de Tr:ulsvlllil en sir Belli'}' bad die ver- te soeken. Het was niet een kwestieef het J. X.
'tiiderd. \'riendelijke en vw·tl'ou\\-dc iuiervout.e ]iL zou Zijll dan of het.J. S. zou ziju. Hij dacht
WIU ooodig. Kon dil regeerilIg dit doen? dat de kracht der regeering nu .op de pro'ef ZOU
Hud. de reget>J'ing' het "ertrouwen' der gestold worden. lederllen had zijn gedllCbt.e "~po
Transvaal" Kon tu Ill. bemIddelaar 'op- gemaakt boe hij zon st.emmen. De uiterlijke
tred~n? Hij vero.orJeelde de politiek der polh iek der regeering werd goed voorgebracht
regeering in de ,·rede-kwestie. llen moest dOOI de heerel! Jnnes en Merrllllan. H[j ~de
manuen op de hUll.ken hehben die bet "ertroIl" beer Schreiner) werd beschult;ligd VIlJ] repubhe-
wen haddon "iln de Tmlls"aal O.il den vrede toe kein;~'1lle. Hy dio 6 jaren advil!eur was van
be",uren Deze regeering bad lSeell politiek. den ho.)gel.l eommi8SllJ'is en lid "an de regee.
Als zij ee~l ~lechLe politi ..k b,," ZOIl bet nog ring. Het was niet nood~ de politiek der
gnan. Dit wns lUlt I'reemd tdB men in 1\8n. regelll'ing bloot te leggen. Zij bad geen poli.
merking naln hoe d. regeering in bet 'leven tick. Hij zeide dllt toen ir Gordon kort na de
kwam. Zij waren d" nominee8 nUl den boer laatste sessie te 008t Loouan zfjne oonsti~uentcn
Rbodes. Op eell lLilnmerking ~an dell he",r k>e ..prak, maakte bij het werk del' afgeloopen
Mcrnmal1 zei su' James dat hiJ lIiet op de zitting belachelijk, en zeide dllt hU gew~8Cht
caUOIlS\'ergllderlDg over de \'rede.resoluties WUS. bad dat de komplot-geschiedenis nooit in bet
Hil (de heer MerriID3n) zei dat er een vergade. hui. loesprokon Will< geworden. Fn dat nadat bet
riJlg "'3.8 waarop sir James Wil.'! met een amende- comité volkomen be",ezen bad datde heer Rhodes
ment, an ziin eigen. H!j (sir J am6t!) ging nllJU' scbul,lig wW!, tocb zei lrirG.ordoll dat indien de heer
de. Transvaal met zijn zakken ,·olledigheid. Hij .l.hodes schuldig bleek te zijn dan zou hjj:zoo of '00
(slr .J ames) prees de Uhodes regecring eD WII8 doen. Is dit de houding "an een premier eli
eeD slerke Vool'l'taander waardoor bii ZijD in. moest bjj zoo spreken O\'er het werk van' dit
"Ioed in d€' Transvaal ,·erloor. Als de regee. hu1.8? WW! de eerste minister te dank",n voor
rlllg van eldera bestunrd moest worden dun het goede werk laatste Bessie gedaan? Veen
mOtlllt zli van de ban.ken. Na de laatste ZJttlOg er ~W< nooit zulk een gebrek &al! leiding bii
werd een politiek gevolgd ten gevolge WaalTan eenige regeering. Gedurende de zit!iing werd
wii bijna met onze beste vrienden braken. werk gedaan van- groote. waarde. Voor het
Te Worcester ging sir Jame. een irritatie. oomité te Westminster zei de beer Rhodes
81>"""0 make.n over T!"'nsvaals<;)le afgezanten. (jammer dat bij het niei vroeger aaide) dat hij d~
Terwnl hlf sprak Will! dr. Dar/ey Hartley bezig uitspraak &annam en dat hti de yerantwoorde.
League propagandIl in de TI~lIlij\'RaI t·e maken, IVkheid op zich uanl. Had men het &ande regHl-
eQ bet boofddoel vau de League was genoeg nng gelaten zou er m&tJ! gedaan geweest zijn.
bekend. De regeering was te _Iecht om een Hij haalde dit lllln om te tonneD <lat de regee.
fe:ne POSItie in te nemeD. Zij kOIl geen "l18te ring onbekwaam was om te leideD. Hetgeen
pohnek volgen. Zij bad ~een politiek en Will! den aDderen da, geaegd en gedaan werd voor
bevreesd (eli politiek aan te kOlldigen omdat \'rede 'II'erd gesellld om de heele wereld. Klein.
mell vreesde dat. ~n Roder lid der regeering geeetigefrraiib!ohl"ijvel'8 wet~n het aan caucussen,
een andere pehttek had. De premier wilde en •. maar de begeerte voor vrede werd ge.
naar Engellnd? Werke polit'ek zou hij daar 8taafd. Hij veroordeelde de 8peech VIlli den
voorleggen ~ Welk vertrouwen kOllden 'wij iD premier die berekend W&.liom de eeno IIOOtieder
bem hebben? Zijl] eigen collega heeft geen bevolkmg tegen de andere aan te hitsen.
vertrollwen. Hjj (Brabant) had dit verklaard, Zulke verklaringen mochten niet door verant.
eli bij boopte 'hil (kapt. Brabant) zou dit woordt'~i.ke personen .geuit worden. Hij dacbt
weder in bet huis "erklaren. (Kapitein de po81t.1e wo erDstJg omdat de prelIlier de
Brabant lachte.) Alti hU (~Ierrilll&ll) op de bood!IChap des lands naar EDgeland mocht
spoorwegen lette dan moest hO zeggen dat da brengeD en niemand :tou weten welke boodscbap
spoorwegen in grooter wJlnorde waren dail OOIt hij bracht. Men kon hem niet vertrou"en.
toeVoreD. De WilW ,'an oorlog voeren iD het Hjj was niet tegen de admini8trat.ie maar de
noorden door de regearing ww! bespottelijk. De premier W&II niet te vertr.ouwen in groote zaken.
geheele zaak kon met.een gestopt geweest ziJn. Het hois moest van daag besl.iseen wat te doen.
Men had "!'OOgergezien wat zijn oorlogspolitiek Hij wilde niet in bijzonderheden [gun van de
"'as. B"I"ften en uitstellen Wa!! de politiek der administratie die in vele opzicbten Iller ont-
regeering. De zulrenioestand was emstig, en "tII-oecligeud is, el! het hui~ O!<>e8ter een einde
wo moesten zien vrede to hijgen. en in de aan maken. Hjj zou niet gaarne op de minis.
tweede plaats een politiek, een duidelijke poli. terie ~nken zitten ha~ ae heer Inne gezegd,
t.iek Yan '·erzoelling.· Zond"r een politiek ....as maar bIJ (de,beer Schremer) dacht dat hilt niet
d~ ,regeerilJg een ge ..aar. Rij dacht thans MU noodig was om een minister te wezen als men
eell andere motIe van wantrouwen In 18130 voor- een IftOOt politicus wilde wezen. Bij was niet
gesteld iu denzelfden premier. Zuid.Afrika ui~ eIgenbelang voor de motie. Het was enke-!
was toen in zeer kritieken t('tl@tnnd. Zljll motie in het belang van Zuid·Afrika. De beslissing
~lUg '·erloren. Dne maanden Inten waren wii "an het huie zou eeD ver reikende uitw.erking beb.
In een Bnsuto oorlog, die !:2,fJOO.I)()I)kostte. De ben.
TT3nsvaalsche oorlog Wil ook kunnen De heer A. S. du Plessill zeide dat nieID3nd
yermeden zti

n
. Hij boopte lDeli zou 1111 niet hem zou verdenken als bii duidelijk zeide dat

weder zulk eell fout maken. Een motie van bij niet aeders kon dan deze motie onder-
wantrouwen zon ,·tln groot ge,,-icbt than" zUn. ste.unen. Men zou misscbien zeggen dat bii
Het "'as de tt.id voor zulk een mOlle, e.p bU gelllflueneuerd werd. maar hij Eeid~ dat hii in
boopte bet huis lOU zeggen of bet de politiek dezeD tiid niet durfde. u'jjgen, en m~est ztlggen
der regeerilIg g06dkenrde. ail stelde voor met waarom hU deze mome zon onder3tennen. Bij
volle vertrouwen en Z!ln geheele hart de motie haalde aan .de speech van sir GordOI\ Wlllirin hij
...·nanau b!) kennJll had gege"en. zelde dat hU hoogmoedlll' ww! op z[jne houding

Slr James Sive,night ,eide dat de speecb "an in de driften·kwestie eu z:ulks weer. zou doen.
dell beer M:errimall hem bad vorwonderi;. De Ook had~ hll !zijDe .afkeuring te keDne" gegeven
clln8cie'ltic ,'1ll1 dietl heer moest .hem geknll:\gd dat de Transvaal neh wapende, hoe"el hij niet
hebben toeo hii zelde dal bJj OIet meer ge· er om gaf als anderon sich wnpen.den, zelfs
schikt w,,~ voor de politlt'k. ,tar.t niemand an· deze Kolonie wupeDde .zich. HU VTlL&gde
del'1' had dIt g~z06'd. H!J _rIde dat hii (de zich nu af of de premier de rechte man was om
.prek"r) niet konSfkwelit \1118, maar deze be· naar Europa te gaan oDder deze omstandigheden?
scbnldlglllg kwam slecbts van deu beel' Merriman HU dacbt dit bij de rechte man ge ",eest lOU
dIe bijna elke week "crnooeJ-de "all opillle. De ziió indien hij de recbte politiek "olgde, doch
he('1' JUerrunan bad gezegd da_ bij niet In persoon.· onder de omst.1.ndigheden "1'88 hU uiet de man
l!jkhedelJ zou gaan. rnaal' Il.id h!i dit niet gMaan" om OtlS te vertegenwoordtgen. Hij herinnerde
Hli baalde aan het gedrag '-an dpn beer Mel1·i· zich dat dil premier moeit.e gehad 'bad met
man tu vortge jaren toen hd Je Afrik.nners be· een verroek uit zijn distnkt dBt de Afrika.neno
IeeJigde. nnar de stad terugkwam en den beer de EDgel.scbtln wilden ....egdrij ..en. Hij vond la.
J. H. Hofmeyr uit Ilet Scanlen-ml!!istel"le dl'6ef. ter dat er niets "an waar was, en indien too
Bii eeue andere gelegenheid zeide de heer iet·s lil de Kolome kon gebeuren. boe zou het
.Merrlman dat de A fnk"ner@ geschOlen lIloe;;· niet in de Transvaal gaan, waar de gevoelellll nog
t·en worden (De heer Memman scbudde Zilll "eel hooger liepen? Waar hij ook in bet land
hoofd). Vandaag spmk hl; ran \'rede. en hU kwam werd het hem tegen bet hoofd {eworpen
naagde of bet hUIS geloofde dat bet minl8tene dat hij het Rhodes· ntinisterie ondenoteunde.
niet \'001' nede was. Ziln speeoh werd genoemd Maar da.n wss er cog e~n andere kwestie
eeu oorlogzuchtige. docb Iqj las een b,nef waurin de legeeriDg niet het vertrou.
I'iln een hoogen ambtenaar in de Tmnsvll.11 voor. wen vun bet land bezat of mocht weg.
zeggende dat de speech "an sIr .James die W:lJ! dragen.. [O~ beer Weeber • Wat is dit?] Ik
van eee vriend. [De heel' J. T. Molteno: WlU! bedoel de kolen·indu8tne die stel.sell1L1tig door
dit de Worcester speecb?] Xeen. Illaar ik kom de regeering onderdruki wordt. DuizendtJn
daarbiJ en ZIlI b!i die 'pe6<'b .t.aan. Men lelde ponden pall .. naar Engelalld VOOr kolen,
dat de imperL'l.le regeering eell oorza."lk voor £100;000 Jll:lrJnks [jaar LewIS en Marks, en boe-
oorlog met .de Trans raai zocht, en hU \\'llde wel wU de btlMte koleu in de Kolonie hebbea,
dIe l'egeering waarschuwen. Maar ook d" 'pandeert de regeermg slecht .. een £17,000 in de
panu d,e III de ZUld·A frilmaollCbe republiek Kolonie. Hij las uit een brochure van kol.
"all oorlog spmk moesl ge\\'alu'SChuwd worden, Scbermbrucker hoe slecht de Koloniale kolen
en bU dacht dit .. a. de plicht "an eOD vnen'&. door l\ir James behandeld worden. Hij wiJde
HU hoopte slechts dat IJlen geeD vrede zonder DIet tegen de spoorweg,con"entie met den
eer "ilde bebben. Dan werd ge ..egd, dat hjj Vrjjstllllt sprehn. Docb Wilt villden wil? De
het vertrouwen vall den Vrijst.aat bad verloren kolelI V3D Le'vis en Marks worden goedlcoop
over die spoorweg conventie. Maar daar WIlS vervoe~ dan moeten wij bet Vtij8taat8che
niet. van wnar. Het punt dat nll81' de arbiters spoorweg-materieel bUlla voor niet vervoeren.
werd verwezen werd gisteren door de arbiteno HU had dit verwacht, want sir'James had lnat.Rte
in 0115 voordeel uitgewezen, en hij werkte nog jaar reeds gezegd dat hij voor L61Vis en :Marks
in vriendschap met den VTfjstaat. Hij bad niet ZOIlzorgen. De koloDiale 'kolenmijnen werden
t.e WOrceiter In ZijD speech gezegd dat afge. stelselmatig door den commissaris en zYn hand.
cnten gezonden waren, en zUn speeeh werd toe· langera onderdrukt. Bet benieuwde hem 'Wat
iejoicht door de boerendie 'daar ttlgellwoordig kol. 8chermbrucJter tbanuon zeggen. Geloofde
waren. Hij maalcte zUn aanmerking met be- hu ~ de feiten in zOu brocbure Opgenoemd?
trekking tot een artikel in een ni~l'fIIblad, en Indien zoo dan moeht hjj de regeéring niet
men wist wat de invleed '11'118 van de pers. langer steunen: (boor hoor, ook ran kol.
Ander~n zaten acbter die achrijver!!. Welke 8chermbr:vcker). Om deze reden 'Washij tegen
loyale onderdaan zou bet uiet met hem eens de regeermg. ~laar men maakte bem bang met
ZUlI dat een republikeinAChe propaganda niet in ee_neontbin~ van Itet parielllent en dat bij
de Kolonie verspreid mocht '!forden ? Dan viel mIsschien met weder zou inkomen. ~1a,ar h"
dll beer Merriman de administrntie van den ZIllde dat het no niet de zaak was VIII een zete~
spoorweg aan, maar bet '11'&8 gemakkelijker te In bet parlement .';WW' van de hOOiat-e belangen
oordeeien dan te werken. De klacbten waren van het land. HIJ boopte dat niemand zich zou
nu naar evenredigheid niet grooter dan vroeger. laten ~ng muken (hoor, hOl)r) .. Hij EOU:voor
l\1a&r bji vraagde of het DUde tijd was om een de motie etemmen.
verandering in de regearing te maken, en over De.bee: J. Jou!>er.t .lei <hit hij gevoelde dat
het gebeeie land agitatie te bebbel! en vurige het zijn phcbt "11.8 lets te I.eggen VOOr hU zon
speeches te d9Qn maken? Men wilde vrede en trt.em kon UItbrengen. Het '11'11.8 hem Piinlijk,
niendschap en hU %lig niet in dat dit .doel door maar hij moest tE'geD de regeering gaan. Niet
eeue yerandering bevorderd zou worden, en hg alleen was het gevoelen in bet land sterk tlIAllr
geloofde dat dit hui8 bet met bem eellll W8S. hU gevoelde zelf dat de regeering niet op Ile
(Toejuicbing). \ banken _geplaatIIl was door oe IltelJl VAn het

De heer lnnes aai dat man de;r;e zaak zonder 'I'Olk. De . regee~ i.. 'OD'waardig op de
persooolijkheden kOD he!preken. Wat ooit de ~nken te .lItten. BU den JIIllClOn-inval m.oest
uitslag mocht w~zen hU zou maar op .lijD J!1aa.ta zu ge~nd be-bben dat ziJ in beJa.ng van bet
moeten bl!)\'en zttten. Er "U geen twyfel dat la~ wilde werken, De regeering moee.t het
er. een groeleDde ontevredenheid "'118 in het VOOM.ouwnemen. Zij kon nie!;J:t. '_._ 1_.> __
buis. HU zelf had geen vertroow.n in de oeate d .zaak ........,
regeerin ... HU ging in de zaak maar lion niet zulk li! n. voordra(en, er.a em er

" dj mete~. De. Fegeering bad P&egd dat zIJ"een motJe in icoen met hoopop socces zonder \'1lII 'I'OOrvredll 1Q4, mUI' prh .. te leden DIOeIten weer
bet ea?e platform op het.aodere te It&ppen,d.w.z. he~.:Werk ®en. De ~Pi"" ..... OInrurd,: .
van z!Jn platform naar dat "an den A1ri.Iraner WIJ. ~ iD denoteItden tjj~ in, 1880 ~t
Bond .. Hjj:wn VO?f de lIlOtie at6lJlman. Bij de.n ""ifI;Ië, .• idaoorlog die onder bet ,_;me ~.fthad ruets perilOOnlgJu tegen de l'egeerjng, maar de ~ T ...... w_
h" wae ~bonden voor de motie 18 8temm~n, . DE '. waa. - oen. Glad.tone inkwam
omdat hU gpen yertrouwe.D in de . ID :le~ zoDd de tegeDwoordige prellli.er Bet bois hervatte om il Ill,r
had Men bad Oetegd ;J-t h" " een dat er ~ ... IIOQ komen Hetde-tr..t over de ~tie v.

n
-antrouwer. -erd•• .... WA: 11 I!JD ·r-·~··"-~.Jah Tran.vaaJ te~. _,~ _........ ur; __LLte ~~ _ nunteven -verOltJ.ngen. &(}O, do I" 'Foor d. .~ .......au ...... 'Foorl«elet.

ItemmEln ·8lImén. met del} B<lnd. Er motie ~ .:teDllDerJ· '.~ beer Donglua zettfo "ijn toe8pl"ll&k voort.
' rev·aar . hét "aDt de 'l'eiltM!l'Uli' Rl} waa verba&&d over d .. "'n1.t.,' .. 'an den
...,ker - : ~ Hertiman die nog met de 8temn:Il"~ over

de ~ &amen met de regeeriItg wao.. "t er !DOelt "enaad p,,_t WKa. Nie

<~ :

de teenkool·kw tie. rOOT de ol ,', .

Bil zoo niet meer "pr~ken daar d' , , e u/ 'en
bankeu ledig wa.ren. e 't <, e,

Dc bPer YJ\I) der Wait 'tide ,I." I,
.1lf:H:t ~t he.t PUt... oo ledi:: "'.'
mlolSteneele toinken "'areu l;,qll[ '.
Tc 'V~ter wns nO<Jdail.... ZlJu ",!I,._
zoo mrn rospekt "var hot hui, t"
-"0000 de Afriknn"r preke,." "
voor een het bUIS verlieteu. to•." .'. :.
sehe leden opstonden. Er wa; !,•., .'

meer. t -!lOOI', hoor.) Dit wa- "
oogenblik en tocb wal'tln d« III' /.'

bet huis. Het werd algpln._" "
gezegd dat het gouver!lc.,,,,,,, ". 1:
regeering was. en xl;n f"t·d"'rl"Ill ,i . 11

was dat zij niet gethAn hnd. 1J., J,.,. I:
lrwatn h.ier eo werd Jllt:t:t nb t-'-I] r

handeld, en de En:"lsd," I"N ""'i':'
ov ral·da.t de AOlu!lIe h._·; .e".' "',_ "
dem.onstraties. Ell t<)(·" za! J """"
stil en liet h t aan tien h""r 1II,;, , ... .
iets te doel! ell een leiddraad te ;';t." u I ."
moest het volk zJCh lIildlpr,·J.:"n. vu I."., ;:.
den overal vllrga~eringl<n !(ehollde" ï '"
g'tog de commlssal'~8 Daar \VorC!'l!3~er t:l! \. r . .
doolde de \!crg~denngen d~(: gl:houl)("J w , "j. lo.

om de waarhe: i aan bel hctt u, l,rcII"e" /.
denzelfdeu adem ging hIJ rertier eli '~r,J.: ,
de TI'lUls"1.31SlJbe afgezant-en di~ III•.r ",,:
om pro~da .te '·""'preidell. [D,. 1"-,, .1
. MlU':lls: H!J 15 0011 Bondsman' ~ .1. 1 •

een Bondsman, .~~:-r ik "'eet' wa.a:'r.an t; ·t.t'

B,?nd"man .18. h" wil slecht.. zi,n dud I"., .. rk,
HO kon niet lan['e.r op OC!l('n \'0.<1 , ",r'" ,

hjj moest ~gcn do. regeering gll-"ln ; I, i~1
sche pel'!' tweeg niet 011 ~o""pM<Jd,jc' ,:'; 1
Reaucbten, en toch bleef lie re>l"trrn~ ",: 7 •

tan en deed niets. Hoe lo, me" Je" v t • ,I.
vertrouw;n .en del.e rcgêermg (lP .t, LaL_""

~~:~~d',e~o~ed~ r'1:p:,:~:~i~~1 ~I.,~;~:':'::
van zIJn speech-dat al de "<lbuld \"dli de .. ,.
~ust op dt: Tramwt\.4lJ ru.gt-\",j,·'r d"'ll !l1\'3: • r.

:ID de.. toekomst :wu. de fra'1,vaaJ all~e" ,. I u!
ZJJH. 'De llOmlDtsSaria had OJukend ',.!I

op d'e. CllQCU8 was_ Ulnar bii w"' I. < r .
r : BUlten het ~uiJ! werd gezt'~d Jal 1, ••

Iho18 ontbonden zou wordeu. Hil sou dil "'C
geloofd hebben. toen.b" nog jong 111 hO') I." r

.wss. maar nu WIst hj, dat dIt een 'oek"" \\ k-
VnDde zwakbeid van de reg&lring dat z" m,'
zulkeen lamlendig argument voor den da~ h.""
(Hoor. hoor). Dr. Te Water was een Bond>J' a'
m de regeenng, doch men kon de l'e_geerJn', I", .
dRarom xteQDen. Hli bad opgemerkl dJI",,:'
één resolutie naar de regeenng werd ","''>lId,.,
Ollt wP,¥ te zeDden. dIt Wa,e<lD~WUsdal hl la",.
baal' IJld "ertrouwde .en hil Wl.lltd"t bUII~" 1".[
buIS "~.,III/mand WaS d'e ..uIks do~t. Of I'reml"r
had Zo" ~esproken. en z,~v g"'"stemd (If (" Ir
hoor). Het was hier een ..aak "[lO l""g,n.<"I I I.
papieren V:lIl de driften-kwestIe moe.k" ""g "I
tafel gf·legd worden. en toe', tie nlO'''' ':",r
kwam weJjferde de jJremier Om ZII Ih tt d, ,e'
omdat hij in ;r;jjnbart o\'ertUJgd ,''u d"t hl! ".;'
keerd gehandeld had. Die belofte omtt;rn·' '''Jr
log. werd gedaan zonder de raadplegUJg '""
eelll.g ltd van het hnLS. Indien Stead de ZiUlk

o.iet had uitgebracbt zoo er niets "an Ild"",rd
ziin. fKol. Schermbrnclrer. De be"r ~ëbl't"le'
heeft dit 0<>'< ged8lUJ.] Ja. maar bU beeft "t",~
het select comité ill E'ngeland erkend dat bil "~,,
fout. een misstap had hegaan, el, .prcker· bad
respekt voor Iemand dIe zulh kou doell Ilt.
p~fmier was boogmoedig op. ~!fDdaad en zei Ja'
bU het .. eder wu doon. [SU' Gordon I ik bd)
gezegd onder dezelfde om1tan(ljghedcn.1 J "-
dit doet niets t.ot de zauIc. De kweetie "';.. teil

klein handelsbelang en daarover wilde men our.
log gaan maken. Er Will! een bewegr.ng III hel
land "oor oorlo!? en dlllirom moesl men maune!J
op de ku ...ens bebben die vertrou wd kunden
worden. Er was Ml88en"erdeeling in bet land
ten .gevol.ge van. bet gedrag van den ex.
prerruer, die geroemd en geroepen bad dal hij de
twee rassen wilde doeo samen werken. H el",'as
DUnict de vraag wie zon inkomen. -maar dit
regeering moest ·wel(. HU stemde meI de
grootste- V1"jjmoedigheld VOOrdeze resolut16 en
hjj hoopte de motie zou raet warmte aange.
nomen worden om hel land te redden. (Toe.
jwching).

De beer Van Wiik zei ",at men vllndaa~ mede
bezig was W'llI de vrucbt "an den boom die door
deD heer Rbodes geplant werd. en de beer
Rbodes had nog de onbeseha.a.mbeid in bet
hw te komen. Als bij het was zoo hU uit het
laod gaan.. De regeering wag een Rhode. re.
g~ng .. dJt .. 88 doidel[jk. De premier bad
g~roken "an de wapening der Transvaal, maar
h!J veryat dat er geweren door de Kolonie
getlmoklreld werden om tegen Tl'IlDevaai te
vecb~n. Troepen Icwa.men in, Hij wist oiel
WIJ.t ditbeteekeode, de premier wist maar zelde
weta. De ka1feropetand was ook een vl1lcht
vao den vorigen premier. Bet land ....as on te·
\'Tf~len met de regeering. Hij hoopte de leden
zonden !nzJen .waarbeen de regeering ons
leJdde. Hp kon nIet vertronwen in het gaaD "an
den premIer naar Engeland. .Als hij hier zoo
sprak Wilt zou bii in Engeland zeggen? HII
zou voor de motie stemmen. .

De heer Brown dacbt dat de motie op een
ongelegen tud kwam. H.jj zou loch de r€'-
geeMIli oDdersteul!en boewel ze tegen hem op
de vredes.motl~ stemde. Hij maakte eelllge
8t~rke aanmerki~en tegen de regeering. dnar
I!ln vl'llag was. wIe zon ua dit ministerie op de
kussens komen? :Mannen die de politiek ~an
Rhodes niet znll~n ondersteunen. HIJ moest
due met de regeermg stemmen. Hij wilde eanot
HIet stemmeD, maar hjj was tot andere gen",len •
gekomen. •

Kol. Schermbrucker dacht lie positie kritIek.
doch !;ou voor de regeering stemmen. Bil
achtte de ~otle ongewense~t in belang "an den
vrede van ZUld·Afnkll. HU kon het niet "er-
staan waarom de leid ..r der oppe. itle niet deze
motie. had voo'1168teld. H!) vroeg den h",,;
Schremer boe .hU 10 het mlnlStene was gekonlt'D.
en nu vDnd hij font dat de t..genwoordige re.
geering door aeD heer Rbodes op de kussens
wlll! gekomen. Men ,eide de regeering had
geen pohnek, manr de heer Merriooan had ook
geen politiek toen hij in het miulSloent: wa.
HV verkoos dit ministerie boven dal wat zouvolgen.

De beer Rautenbach zei dat volgen. zvn
gewet.en . bem zelde. en de bnudelwuze
der regeenng kon bii niet dan wantrou"'ell III

de regeering hebbed. De vorige regeenng had
verw8.ITUJg gebracht, deze regeering had III

g~n za.ak het ~oortouw genolll"". In l!lll'
~h over de drlft~nkwestie was. de politiek
er regeering u!tgekomen tOnder bet parl~mellt

te raadplegen.gtng' Zu beloo"en te belpen Iii
een oorlog t.egen de Transvaal. De regE'el"lng
z~eeg o~~r de zaak. Waarom? Omdat EP
WISt dat ZIJ verkeerd d~-ed. Z(i bid lllet. anu
de I~den gezegd en hij ge"oelde Zlcb da.lrom
verplicht tegen de regeering te gaan.
De speaker bracht de motIe ter stemming.

en sommigen zeiden ja, andere lIeen. doch vuor
de speaker verklaa,rde wie de meerderheid hadstond.

Sir Gordon op en zeide dat st-erke aalH"allen
~p de regeering waren gern&ak:t, en die leden
hepen wt":gzoodat bii. ni~t d. gelegenbeld bad
om m de tegenwoordigbeid van die leden Zich
te 1'era.ntwoord~n en zijn politiek duidelijk uit
te spreken. HIl hoopte daarom dat iemilDd
~ndeno bet debat zou voor~etten, roodat hU
later de gelegenheid kon bebben om lP.lS te
zeggen. •
. De beer T:uoplin zei «at hij geen reden kan

Zl~n waarom men zulk een motie zou indienen
HU was v~rbaasd .over de handelwijze van de
Bondap~rtu lil het huis. ZO badden in de
laatst~ Jare~ geeD .bepaalde politiek gevolgd
ZiJ gtngel? hler en gingen dlllir. Als z[j teg"n
de regeenng "'lIJ! waarom had 'ii lIIet VlUl den aan.
Yang de opp08itie. onael'8teolld? De speech
van d~ heer Mernman was feitelijk een uit.
noodtgtng om een ~ro. 1'rnusvaal politiek aall t~
neme!). Hn zou nIet $emmen. maÁr bet hUI!,
verla.ten. Hij wilde tiiei een oordeel ""lien
De beroering in het lamd was de oorzaak van
alles. H.jj dacht het best de regeerwg deztzlttmg m te lateD.

De heer Douglas zei dat bet b"m leek of
de aanval op de regeering boofdukellJk ....,""
olD~t de re~g niet een nedel'j/elegde
pobttek 1'oIgde. Een politiek van moderatlt
was noodiJ cm den vrede .te bewaren c" zulk
een pobtJek werd gevolgd. ~OOIt waren de
geld·zaken der Kolome zoo "OOrspoedlg dan
o~der de tegenwoordige rcgeering. el! het kon
nle, ge_egd worden. dat. de regeering DI"I recht
gehandeld had. BU dacbt dut ali! de regeenllIj
een beroep ?I? het land deed ,het blijken zou
dat de politiek der regeerillg goedgekenrdwe.rd.

De heer Douglas ww! nOi aan bet woord t.oeD
bet hnis om 6 !lUl "erdaagde.

neida wW'dou ""n.gC/nolJlen.
Het CQJlIi~ werd "ol'd~a;g;.l.
Ret. hubi. \'I<tdll&~deOt» tl.L.

VR·lJD.~G, 3U .APRIL, ,]397.

Het huls hervatte Om 2 HUT.

J.·.ETI!l'Jf.$.

Petjties werden ingediend door den beer
Pltilller~ ~it Kalkbaai, togen het outalill van
krooo'lana, door den heer Joobert, uit Albert,
Voor herro,ping der brandziekte"et, door tiell
heer J ones, eenigl!n -uii.Port Elizabeth tegen den
verkoop van drank aan namrellen. .
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