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VEEL 68

BELANGRIJKE
VAN KOSTB-AA-li. . "

. Dep8ltlment Jan' PubHeie Werken.
AAN BOUWMEESTERS.

Geent~Vru~htbooineD.' .
VAsr B/OINJIfJIf, PE R ST E-K LAS E Ge!bté; . :T' :&NDERS - wOl'(len gevraagd 1:1 V rucutboomcn zooals ~ ·Vr~... /'

onderwijZEJr ($'ecertifi~.,i) . . Voor het bouwan van Nieuw~ scheidene SOOrten Perziken .•.Abri- ". een De.roe-Klas Pubheb Cenen voor Schuldenaars in de . ,
Vink. Ri.~~r., -.I.Af7An..: een v u·h··--.! G . V ko~en, Peren, .Pruimen .. ' Vijgen;..

e~ ~C-.... . Itn A 1jtmUorp evangeDls. an I.IO€Illarten ens., zijn nu verkrij."'b a..r, <.het dom &ib(,r,t8()Jl en twee Rh~"nsdorp -'1 til.
·s· poo-,.r..;..., "'- ·S.·~.'.,··n17"".·mrw,..t· uij de oudste en welbekende kw":'

. • ,".~ "'tI--c YO Iannen, Specificat,ies en voor- L" 1 BJ'
• ...: fJ--·;I·'::-h ftft_..J: Ir. t I_t k lI.E"lIJ v.an •• VAN VER [IL, • zoon~. . me,," UIoIiqisc' en ,,!q<U'U~,n van ~n ~K! .", unnen ge- Stéllenboscb. .: . ~_

JUg.ge~l!qJl OOIe bek":"" Zl...on "<'J'<IerO mru,btmg .... kreg.. De .ig • naar- is -""lU ns <ij..
..'. ' . , . . . ,~~ ~~ ~- l~. .. . . ' kantors van den 'iobder-: kweek:er:rj ntla.r meuwen grond: ;;'~o,
Ondehvii~res te iiln éeillid' van '1-' de d·' id }'''k g me kt' Ten verplaatsen, en heeft, dua beglo~n

"" en ers Ut. e IJ . e.... r., - zijn voorraad dit J'aar tegen ver-.de lWl!Onoohe Kerk. . den voor Nieuwe Schulden""", . d ro" do h d
Diell$1i te beginnen op 12 .Juli, C II' V Rh iln~dorp " zullen door min e e pl1Jzon van . an ,t,$.e .en~ an . J" IS . '. .' , zetten, ~

1897. ' den Co.trolen, en A.d iteu ,·Ge... Geen billijk aan bod voor groote .
Applicaties met, getuigsehrifl<>n eraal, K.. pstad, o.bangen worden kw;u>,it<>;ten ""I Tan de hand' ge. ..

te worden ingezonden niét . tot MAANDAG, 21 JUnI, 1897. wezen worden. .
do. I Juli en geadre sseerd aan Tende rases moe". twee voldoen. Gelisve dadelijk aan,oek te d_: .'

J. H. CONRADIE, d;~ borgen bezorgen VOOI de uitvos, bij den eigenaar of de heeren L. P.
Vink Rivier, nng van h ,t kontrakt, en de borgen CAOVI.N& Co., Kaapstad.P0 T.n_ 1_' moeten den tender onderteekeneo.. ,~geVR1I..

De laagste of eenige Tender niet
noodwendig tfJ worden aangenomen.

H. S. GREAVES,
pro HOQfd,lnapekteur.

Departement van Poblieke Werkel\.
=Kaa.p~tad, 12 Mei, 1997,

Gelegen in het Distrikt RIVERSDALE,

TE

H ON ING RO N ';P'<E~I~
(Dl STRIKT 1UVER8ALE,)

Op Dinsdag, 3 Augustus, 1897.
-

'nbiIê ~.~.FeestYiérbig' geuu~nae
DOQB '. . ..'

DB .KINDERBB.~---- ----.--------
DE vol~ende 'Kell~isgevi~en ge~DE ondrrgeteekende, behoorlijk daartoe gelast door de Executeuren schieden ter mformatle van

lIJ Je Boedels van wijlen den heer J'ACOBUSNICOLAASSWART, Ouders en Onderwijzers, met be-
en \'ooruverled~n(' echtgenoote DINA MARtA SWART,(geb. Uys), zal publiek: trekking tot het Bijeenkomen van
H'rkL,open op bovengemelden dag en datum :- . de School Kinderen op de Gronden

van het Gouvernementshuis opI, lId Restl'erende Gedeelte van de plaats "HONINGFONTEIN," Maandag, 21 dezer ,
m-t liet fraaie Woonhuis, buitengebouwen en kampen daarop, groot 1. Overeenkomende, met de Vier
",,', m""g"" en 17 vk. roeden. Stnkk en Grond te worden ing eno-
t ~,Zckrr Stuk Grond ".ANNEX HONING FONTEIN" alias KOO.RN-men, zullen er Vier Afdeelingen of
ru \:' 'ml't opstal daarop, groot 2398 morgen en 300 vk. roeden. Groepen Kinderen zijn, namelijk:
J Lot A. van de plaats" KLEINHEUVEL " groot 370 morgen en Groep A, Meisjes van Publieke

3~1I \.~ roeden, Scholen:

t l.ut A. "an de plaats "ANNEX DROOGE RIVIER" groot 188 Sc~~:~ B.
morgen en 320 vk. roed.... Groep C.

AI d\' bovengemelde gronden liggen aaneen, dus biedt deze eene Scholen.
","W",' kans aan diege... die we.,che. zich te voorsien van Groep D. Jongen, van Zendinggo,·,!en £,"l'ondin dit distrikt. . Scholen.

!lezl' gronden zijn zoo goed bekend als de beste Veeplaatsen ID 2. 'l'en einde de schikkingen te
dit Di.trikt, dat geen a verdere aanbeveling noodig is, dus bespoedigen, zullen daze groepen

vooreerst bijeenkomen op de vol- 1 W. SINCLAIR,
gende plaatsen om 9.30 v.m. en UOQ/dSpoor"eg lLogazijnmeester.onder toezicht van hunne Onder- ;

KantOQr'I';&nden,wijzers naar hunne respectieve Hoofd fJpOQr"egMagazijnmeeeter,
plek.ken marcheeren . Kaap't&d, 20'Mei, 1897,

Groep .A. zal bijeenkomen op de !
Normaal College Gronden. ! KAAPSCHE

Groep B, zal bijeenkomen in het GOUVERPEDNTS SPOORWEGEN." S.A. College Quadrangle." i. <'.

Group C zal bijeenkomen op de Tenders voor Zuid ~.&1ri~
ruimte langs de Z.A. Bibliotheek, kaasche Stoomkool.
inkomende vall de Nieuwel!traa.t. \. .

D. zal bijeenko,men in de TEND;ERS worden gevraagd
Avenue, de Tuine», achter voon het leverep van de ~eheele

de "Band Stand." of ee!lig. ~~.;~ran 2?,4,OQO. Ton van
3. Er moet één verantwOordeliJ 2000 Ibs pel' tOn ZUId Afrlkhansche

Onderwijzer zijn Voor elke dier Stooa'lkodl gedurende het jaar 1898.
Scholen voor iedere 30 kinderen. De koot moet met de hand uiLge-

4. Er zullen Vier Leden van, het zocht zijQ, beschut wezen, verach
Onderwijzers Comité Bestuur· over uitgehaald zijn. uit een dr'ooge mijn
elke groep zijn, waarvan een ageeren en vrij fijn van alle uitwendige
zal als Marschalk, en het toezicht schilfers, [klein kool, vuilnis en
zal hebben over de bewegingen der vreemde s~offen en, moet niet gepakt
kinderen. Geen bewegipg zal toe- zijn voor dflevering (mits met voor-
gelaten worden zonder zijn' uit- afgMnde 1 toestemming van het
drukkelijke orders. Depertement hangende de aankomst

Deze Marscbalken zijn: Voor van Trucka voor lading) en zal
Groep A, de heer Pan-att; Groep onderworpbn zijn aan de goedkeu-
B, de heer McLeod; Groep C, de ring van Iden Hoofd Locomotief
heer Griesbach ; Groep D, de heer Sllperinten.Bent of een anderen
Goligbtly. ambtenaar! . behoorlijk aangesteld

5. Yerdere bijzonderheden zullen door het K'n.apsche Gouvernement.
aan de Onderwijzers die er aan deel AfleverJgen zullen moeten ge-
nemen, gegeven worden, aan wie schieden inl8poorweg trucks aan het
ook de Medaljes eri Toegangs Kaart- KaapschEl. q.ouvernements Spoorweg
jes gezonden zullen worden. Station het Daast aan pe Con trac-

6. Schikkingen zullen l'5""<UO'''''''"'lteurl!mijn *gen 720 Tonnen per dag
worden, waardoor Ververschingen tE' beginnen op den eerswn dag van
aan de individuee1e Scholen in da Jan.qari 18~8 en geregelde afleve-
Stad zullen gezonden woroQn. ringen van I 720 tonnen of alken

Kinderen va'1l de Voorsteden weeksdag drrna tot dat de geheeIe
zullen verzorgd worden in de" Drill Kwantiwit 1 geleverd. is. .
Hall." , Tenders Imoeten mhouden van

J. R WHJTTON, welke mijn lOf mijnen de Kool zal
Yoorz. Ondérwijzers OOmité. verkregen ",orden.. .

W .• T. G. MACLUSKEY, Vormen van Tender. Voorwaarden
f:lec. Onderwijzers Comité. van l{ontral{:t en alle andere bijzon-

derheden kupnen verkregen worden
aan de Kantoren van de Spoorweg
magazijnen, IKaapstad, Port Eli,...a,•
beth en OJ,l!t Londen of van den
ondergeteek~nde. .

Verzegeld~ Tenders geadresseerd
aan den Cohtroleur en Auditeur-
Generaal eb gemcpkt .Ilan den
buitenkant, cl Tendev Voor Zuid
AJrikaanschJ StoomkooI " zullen
ontvangen Jo~en tot~·op Vrijdag
middag, 25 JuDl, 189i':

De laagste 10f eenige Tender niet
nood wendig l:;! lVord-en aangeno~en
en het DepaTteme.t behoudt ZICh
het recht om de geheeIe of ee~ deel
van de kwantiteiten waarvoor ge-
lenderd werd' aan te nemen.

W. SINCL.AIR,
. HOQfdMagaz.ijnmeetlter.

Kantoor van den
Hoofd Spóorwelr M~aijnmllellter,
Kaapatad, 2Q Mel, 1897. -----------------------, --

Robertson.

TANDEN!
TANDEN.,!
TANDEN ur

FRANSCHHOEK
Eerste-klas Publieke School.
DEZE School, met den heer W.
; . ALuJBJrRBE B. So. als Principaal.
en een bekwame staf van Assisten-
ten, zal geopend worden na de Juli
vacantie, alsook eene Kostinrichting
in verband daarmede,

School- en Logiesgelden zeer bil-
lijk.

Doe aanzoek bij den Secretaris,
J. P. KRIEL DE VILLIERS.

Het Genas Hen Allen
MIJNHEER,-Negen maandengeleden

betnigde ik in een briel aan a VIUI

le goede uit"erking van RHEUMA.TJ.
CURO iu mijn geval, Ik ben 60 jaren ond
en beb 23 jaren lang geleden aan CHRON.
[SCHE A.STRAMen RHEUM.A.TlEKer,
soqbte verlichting van vele beroemdege
neeekandigell, en probeerde alles lIondru
baat te vinden en had in mijn geval all.. De Heer WAL KEH~geloof i" mell8Chelijkebekwaamheid vel',
-Ioren, tot d~t ik RHEUMATfOUH,Q pro,
beerde en in eens zijn mijo Neuralgia.
~beum&tiek en pijnen iuhoofd ~n aauge· LONDEHSCHE TANDEN INSTITUUT -:&lfht verdwenen en bet meUW818 ver en '. .

:1:e:e':::'7::::lt ~~~~~~8V!:n~i: ' Ulster I<amers, flronfepleiflr .'wonderlijkeMedioijD,"en dit waa werkelijk
vet gevaal ; elkeen die het probeerde be.
beet het aan.
De heer JACOB VAli ZIJLvan Vlakfonteiu

(3 uur van ,Steijll8burg), is genezen van
een IICbijnba&rongeneesujkgeval v&nRaeD'
matiek en Jiobt. NOQit,sei Eijn moede,
.Mevr.VAl\! ZIJLa&nmij, wu er een erger ge.
n.] ",.aD ''Koorta Ziekte", zroal.ezij het noe-
men. De _te dO~8 RREU ':A.TICURO
deed de.lijdeods jon~ m.. u l'u.itig slape.D en
medecijn werd vuortdurend toeg~dlend
hoeweldil buren en vriouden eeiden dal
DijDi"t verwacbten dat ~ij levenzon, uw
zij t"lee·maal hier, en getnlgde van de ge.
laeeskncht van de RJ:lEtTMA.TICUROeB
PILl.EN,

JONES RHEUMATCURO.
[Je oude beer VAN DERW.t;uT,van Red.

del'llborg,WCI'dgenezen door een bottel,
De beer A, COETZEE, Hrandvlei, Middel.

burg;C, C. vond dadelijk vedicting. Mijn
lOOD Ju eni;ijn &clrOQnvader.de heer J. A,
SIIIT, van wonderboom,Hurger1!dorp!wer.
den OQkgenesen maar ik moet nn sluiten->
lk .blijf nw da.nkbare vriead, J. C" vaD
Het groote Zuid.Af~k&alU!ohege~ce8ml~del
voorJicht, Rheumtlck, Rbellmatlsche Jicht
Lende Jicht, Heup Jicbt, :Aangez.icb.
pijnen, enz" en heeft vele ,druzcndenge.
vallen, veel erger da.n bovoBgen noemd.et
gtuezen. 18. verkrijgbaar va '1 ~1I~Apot~e-
Ul'II en Wmkeliel'lldoor ge het-IZUId.Afrika

Koln. en Koop %
KOD1 en. Koop % %

Ondel1ijzeres Benood~d
DIUEKTEUR VAN BKTOP DINSDAG,. 3 AUGUSTUS, 1897.

D. VERSVELD, Afslager. EENE Onder'wijzeres wordt ver-
eisoht op _Pe plaats Drieheu-

vel, Malmesbury die instaat is on-
derwijs te gevE'n. in Hollandseh,
Engelsch en Muziek. Getuigschrif-
ten vereischt. Salaris £45 per jaar
benevens vrije woning .en kost.

Applicatien te worden ingezonden
voor 20 Juli; e.k., aan

.J/\C. .A. LOCRNER.
Drieheu vel, dist. Malmesbury,

12 Juni,' 1897.

HEE ~T de eer ~an ,het publiek .
10 de Bmtondlstnkten te ~

berichten dat bij een HEEL Bl'EL,.
l'ANDEN in EEN DAG kan,
leveren tegen minder dan dé
HELFT van den gewonen prijs.
Eeu waarborg voor vijf jaar wordt
met elk stel gegoven,

~
All, Consultaties leheel Grati.

RE"~ ,~ Vuum':r.D,
\"'ndu Adrns.

RI\'C'rsJale, LJ Juni, 1897.

ERVEN! ERVEN-!
I PUBLIEKE VERKOOPING

-VAN-

BENOODIGDZeer Kostbare ERVEN,
Van de verdeelde OUDE PASTORIE GRONDEN"

Aan de ·PAARL.--_.
DINSDAG, 29

o IJ ~NW AS en lhgga. Doe
I) aanzoek bij de heeren
HEYNES, MA TH EW & Co.,

. Adderleystr-aat, Kaapstad.

Op KENNISGEVINGDezer,
Zr LLEX dl' onuerget.eekenden, daartoe l:Ïegunstigd door Mej. D. C.

~LI!,1l LJlJlE, Publiek Yerkoopen OAÁ R de mondelinge over~n~
komst verbroken is, d1;l.t de

firma van VAN liEK SPUY, bnrELMAN
& Co.; niet in het Paarlsche Distrikt,
en de firma van .A. B. DEVILLIERS
& Co., niet in het Malmesbury
Distrikt Venduties houden zullen,
zoo geven 'de ondergeteekenden
hiermede kennis dat zij nu voortaan,
zoo wel in het Paarlsche alsook in
het Malmesbury Distrikt eu ,ook te
Koeberg Vendllties houden zullen.
Wegens hunne bekendheid alom .18 HetEersteKantoorindeWereld

om de Overgaaf Waarde in werkmg teverdere a~n~v.eliDg overtollig. br'engen om Achtel'llt&UigePolissen 1"&n
A. B. DE VILLIERS & Co. . L-racht·~honden.

23 BURGSTRAAT. KAASTAQ .

2I. BOUW ERVEN, DUfFETT'S KACHEL ;.
.:. 'l,",ZUI d. BtsU. ea te StOlel met _.~.-,

K.oox,. OP :a:OUT~?'-
lel tu er goed mede·BlUell~

Gele£;(')l ;la)l Je Malherbe- Dirksen- en Du Toitsstraten, bepJant met
VruC'hthoornen, Wijngaard en een prachtige Bosch va.u BluegUQl.
Port.] <l.C'k"Ollrn Populier Boomen, grenzende aan de " Spo,rtl?g Ground:"
De sterJ~ toenemende aanbouw op gemelde gronden, die ID een klem:
dorp I~ nranderd, maakt verdere omsclu'ijving overtollig.

G. J. MALHERBE, Q.Q.

A. B. DeVILL! ERS & Co.•Afslagers.
Paarl, 1 t Juni, 1897.

.... P.S.-Pllln Kaart te zien te~ kantore van A. B. DE VILLIERS& Co.

DE NATIONALE
Onderlinge Leyensassnrantie lut·
schappij Jan Aostralwe, Beperkt.

OPGERICHT 1869. •

Paarl, 8Juni. 18~7óTER• BEZICHTIGfN·G. . Hoofd Kantoor voor Zuid Afrika:

St. George's-straat, Kaapstad.
Belmg Mn Assurantws van

kracht gaat te boven ,..£10,000,000
Belegd Fonds gaat te boven £2,500,000
Ja&rlijkscb inkomenover, ,., ,£440,000

TE .WORDEN VERKOCHT.PnbUele School aan IIDt Baden,"
BENOODrGJ)~

E EN Onder~jjzore&; goed En-
j gelsch en Muziek ~n hoofd

vereischte. Lidmaat eener Protes~
tantsche Kerk, moet reeds onder.
vinding hebJ>en van schoolhouden.
Salaris £45 pe~ jaar.; logics vrij.
Van 8 tot 10 kmderen. H~lf uur
van hef dor~,. Werhaam'heden té
beginnen vo].~end k,vartaal. Appli-
caties dadelIjk te zenqen aan den
ondergeteekende met getuigschriften

P. L. LE ROUX.

KOLONIALE WEESKAMER en TRUST
MAATSCHAPPIJ.

MOXSTERS van de volgende "Merken" van de beste "Margarine"
\ervaardigd in de Fabrieken van de heeren HAGERMAN & Co.,

}3ULHf\l, Rotwrdam, nam.:

" Cowbrand," "Three Crown" en "Confectioners Favourite."
Alsm,'de monsters van geprft er veerde vJeeschsoorten en saucijsen

in b!rkkclI lilt de fabrieken van" Confederation" Delfts ha ven.
EMILE H. VA~: NOORD~N,

Eeni.ge Agent.

'700 niet gelost 'Vool' 10 Jou,
fJ 1897, een groote hoeveelh~id
niet.geeigende goederen, thans .J~-
gende aan het Waalstraat, Pohtl~~
Station;' alwaar de~elve door EI-
schers mogen. geinspekteerd wor-
den en bestannde uit: Da,mes- en
Mans Horlog'e~, Kettings, en Borst-
spelden (gouden en zilver~fi), arm-
rmgen Gouden .Hángertjes, Arm-
banden; Klet.1derstukken, Overjassen
Beursjes; Hoeden, Caps, SteveJs,
Wandelstokken, Macintosh, Schil-
derijen enz., enz.

W. G.· BLENKINS,
W&am.Hoofd vaDPolitie,

'Kantoor van bot HOQfdder Politie,
Waa'.straat, 101nni, 1897.

DIREKTEUREN IN lUID AFRIKA :
Sir GORDI)N SPRHi,;, K.C.:M,G.,

Voorzi t,ter.
Oe UeeI'C3llAI'''IUI V!:!( DEU B,JL .•KoopmaIl;
A, W, Sl'lI.IlAI:S, ~pman, Kaapstad;

JOHN W. RAll,
Bestuurder VOOl' Zuid Afrika.
-,-------_._----- .._-

Adres:
Bade~ Montagu.

No. 4, KERKPLEIN, KAAPSTAD.

(tpltnl, .£20,000. Resem Fonds, .£60rOOO.

WIARBORG TAl VU EERLJJIHE1D.

-~_ .._-_._-_ ....-.---------
ATLANTISOHE vxaOHERJ:JEN.
w ilNER & ElUKSD" BOSTEUS 355, KAAPSTAD.

MALMESBURY
Eueitemttm&r el Yoogllij- en

Assurantie Ilttscblppij.
Brod

. 1 1(' ~111 Pekel met Speoerljel1,lIOQt.jes, Ge-lnge,egd ViS<lh,VlS<lh Frikkade leD,.lo.~ . Geelbéek Biltong' eD andere Vi8ch,4roogd en Gezouten Gerookt V1sch,Gevl...._ . ,
!lOor-.ennaar het Seizoen.

. VVADNER &; aRZI:E:SEN.
GEENTE

VRlTCIDrBOODN. ALGEMEENE AGENT.
A. NEWMAHK,

31, KASTEELSTRAAT.
POIitbQll 30'.

TENDERS., Logies-
BEN'OODJGD,

ORGELIST voor de Ned. Ger.
~ C;pmeente. Iemand die,d~-
lelijk muzlek,onderwijs geven kan,
;ru de Hlorkcur hebben. Voor
~zonJerhl~ll'll verYocge men

;, ~ch tot dpil onoergeteekende, niet
~ter dan Zaterdag, 3 Juli, a.s.

C. D. DAM •

Kennisgaving.

> , •

'aure.~mitb, O.V.~.,
11 Juni, 1807.



TENDERS worden gevraagd
voor het bou wen . van een

Nieuw "Lock~llP" (nacht-gevan-
genis) en Verblijf~lek te Dnrbanweg

Plannen, SpecIficaties en V001'-
waarden van Kontrakt kunnen
gezien en verdere informatie ver-
kregen worden ten kantore van den
ondergeteekende.

Tenders duidelijk gemerkt II Ten-
der voor Lock-up, Durbanweg,"
zullen door .den Controleur en
Auoiteur-Generaalontvangen wor-
den tot op DINSDAG, middag, 29
Jnni,1897.

Tenderaars moeten twee vol-
doende borgen verschaffen voor de
uitvoering van het Kontrakt, en
zoo<lanige Borgen moeten de Ten-
ders onderteekenen.

De laagste of eenige Tender niet
noodwendig te worden aangenomen.

H. S. G REAVES,
pro. Hoofd-Inspekteur.

Departement van Pilblieke Werken,
Caledonplein,

Ka.a.pstad, 16 Juni, 1897.

.
" 1 •. . .

'G!lTBOmyD ~ ~"k8llb.of,: Kaapetad,
. PU ~i&le licentie. doos ,!la. C. F. J.

.lI.aller_ da. J. n. Neethling, .Je beer G.
"j.' 1~ TAll Stelle:uboeciklOOf met
..... oudIte dochter Tall wijl.~ deu heer
T. J.lI00a.

AU nienden •. en bloedv_anten
-.r.ordt hiermede bekend pmaalri dat

li. aan Algoede God van leven en dood
~ heeft toi zjch te roepeD onsen
teeder geliefden vader Ju HUDRICI
Louw op Zaterdag, 16 Mei, 1897, in den
ond..dom tvan 66 jaar, en 8 plaanden,
DA ·ten amartelijk lijden van zoowat 2.~
dagu. Zijn .!.soh ruste in Vrede. en Wl]
trooeten ons met de woorden van den
Heiland. ,,'Wat Ik nn doet, weet gij niet,
maar na dezen sult gij tet verstaan."
Name.na de bedroefde kinderen.

Ju HE.."IDKICJ:HOr)(ETIiKLouw.
lIarii.ngebnrg, Transnal,

eb :Mei, 1897.

HIERMEDE wordt aan menden en
bloedverwanten bekend gemaakt

da. het de wil d" Heeren 11'&11 nn ana nit
den tijJ naar de eeuwigheid te nemen
onsen geliefden jongsten soon .AliTBO!1I!
OBalSTO),PlL VLOnu.Ji FICK. op Mundag,
14 deser, in den ouderdom van 21 jaar, Il
maanden en 21 dagen, na een smartvol en
jammerlij.k lijden van ... jaren '&an hart-
kwaal. Hij leed het ZW&arllt gedurende de
laatste OOK~nblikk8D zijn levens. Hoewel
het 0111 .zwaar en ba.rt ...erscheDirend was,
kussen wij desniettegenstaande de hand
du Heeren, omdat het een geleend. pand
WU. Ook troosten wij on8 dat wij de
v~ek.e:ring hebben dat God hem aange·
DOmen en in Zijn bloed gewaucben heeft
Zijn geliefkoosd lied, dat bitdik:wijls met
de kinde",n in den laatsten tijd long. wu
1SB. Voorts Gez. 62: 9. O.a zei hij:
.. Mamma, treur niet om mij, ik ga naac
Jezus." Tevens brengen wij onsen dank toe
aan vrienden en bl,oedver.vanten ook Mr. en
Mrs. .Albertijn. Mr. en Mrs. Sb-asbeim,
}fiu Spijker, MilS Cairncrou en Dr.
Retief en zijn gade die ons allen soo
trouw hebben bijgestaan met weldaden
en liefde giften

li&" astijd on8 Heere! docb met mate" Jer:
10: 24-.

Wij zullen zwijgen om1at bet Gode be.
_haagde.

De bedroefde ouders en kinderen,
J. en M. FICK,

geb. Vlotman.
Wellington, 15 Juni, 1897,

AAN bloed ...erwa.nteo en vrienden
wordt bij deze bekend gemaakt, dat

het den· goeden <rod bebaagd heeft bij ",ich
te nemen, op Zondag, 13 Jnnl, 1897, mIJn
geliefde echtgenoot POIIJPrs LoOEWICUS
WE ZLS, iu den oudenlom van 80 jaren eu
'l cagen, ua eene ongesteldheid van 2 ja.ren,
en 8 maanden.

De bedroelde wednwe, '
.ALETT A I. WESSELS,

Geb. De Bruyn.
Scbietplld. Napier,

lG Juni, 1897.

OVERLEDEN' op 17 dezer op zijne
woonplaats LAngerug. distrikt Dar.

ling, PETRUS JOBAn'E~ Rt:8S0I:W,in zijn M
jaar. Diep beLrelU'd door zijne ecbtege·
Doote en kinderen.

Kaapstad, 18 Juni, 1897.

PLOTSE LING overleden te Stellen·
bosch, de heer JOIllI!l!<EiM. DE VIL·

LInS in den ondenlom vau 78 jaren.
Diep betreurd.

. De begrafenis zal plaat. vinden bedell
(7.aterdag) namiddag te half twee
unr.

Jr,..
SOMERSET WEST.
20 Extra Vette en Groote

Jubile Ossen.

.A. J. BOSMAN.

~H~e -ecmmissies ~hoor<ln zich "!Wg.
ttJ,d1g voor te bereiden eu 6tappen ~
nemen ,om aUe informatie omtrent d .. in.
en.thrg en uehandeling der beesten LeY~r.
spreiden. De i'nenting behoort niet aan
de veedokters alleen gelaten te wortlen.

'. de bro.ilc.~~ gez~n.dh~.:'·.. '.'
. , .: •.••.~. \~'b:, .• ",~.' : Á>'''':11aAy~r::S=-·· ':: > .•..•. >:'. :ptw-J.LI, .

, WTel1 bet BIOCd,
:Yemcrkt de Zentnrn,
&berpt ~. Eettust,
Verdrijftn~é·Mlt~
en r;~aakt b~t Leven een Getrot.

GEMENG.D NIEUWS.

.:

Ds 8LEEPl!OOTDlEN8Ttusschen Robbeneiland
en Kaapor_d zal op jllbilé·dag ~taakt wordelJ
. TW!E BALl.sullen Waanchiinl,ik !.en goe"
...ernem.ntsbm«l gelieven worden ill de tW~e
eo derde week V1In Juli. .'C.:';J

Wr.GClRr.ooPEN.- Een lc1eine jon ... n -,~
Prima A..Ifreds &mlot, Ceres en in dle"st .lJl
den heer Pieter J. PriM.-Zle ndt..
TENDERSworden van regl'.eringawegegen&&gd

voor het bouwen van een "Lock-up" (nacbt-ge.
....ngenie) en verbliifplek te lJarbanw"g.
E.ET.luÁL.-~e~ oiviele dienst eetmaal op

den LroonsbeatjJglngl!dngzal waar1!Ch!Jnllik op
l Jllli ten gouvemementahaize gehouden Wor.
den.
DE sn, IJEl<:K F, F. 'VIDIASD i. leer onlre .

Juklcig met ziin ingevoerd vee. BH'nen eentg.
maanden heeft hii twee fr:u.ie ingeroerde bullen
verloren.
T'REK80KKENmoeten in groo!.en getale tn

het Richmondache "ijn en de liefhebbers <onde
jacht halen hun buten III op aan het genoegen
dat hen wacht.
Vr.aWRIlN.-Eel) kwitantie van een depo ltlo

in de '·BaDkof Afrika", Kaapiltad, voor .t:'.;"H,
door genoemde bank uitgereikt &&Il den heer [):
H. W. Wessel.

EIlN GOEDE8TRU'.-Een melh8rkooper. dre
aan het Jobanneabnrgacbe hospitaal melk rer-
kocbt had, waarb[j vifftig percent W..ter geT~d
wa&,is tot een boete V&D £bO veroordeeld.
EEN ltEcP!PTIE.-Bii de lev~e, en •. op Mun.

d~, 21 deur, ten gou'I'emementllhui..e, tullet bel
huis en de tninen geïllumineerd wel:en en de
...erveraclri:ng·but'fetien&ulIen op dezelfde plaat.
sen ziju als bUde jong.te reeeptie.
BILLYBIi:D.ulDia de naam nu iemand, die

in een Tr&IlsVWlICbblad zUn achuldenaan op.
roept om bem voor den 28sten dezer mund te
betalen. Wij vraeaen dat velen in rlaaL••• n
Billy znllen gebruiken "you" en de rest va n
den num zollen laten sl.aa.n.
OI'OEH.ANO.N.-De ka1fers,di~ op Kran.plaato

in het CradockllCbe distrikt een gruwelIJken
moord pleegden en da&rOmter dood veroordeeld
'lVe~en door het laattlt~ rondgaande bof, '[ln op.
gehangen, twee laatstleden Maandag en een op
Dinsdag. Allen gingen him naar bet acbnot 'D
betuigden berouw OIer bnn miadaad.
H.l.VE!<IlESTl"l'R.-Ter vergadering van bet

hannbeetunr, gisteren gebonden, rapporteerd.
de secreteris dat er 1899 ton goederen onder
huur '!vu in het dok. Er waren 13 schepen in de
baai, waaronder Il met steenkool beladen. ï. s.
durende d~ laatste maand werden 95.471 ton
goederen geland en vCl"IICheeptlin vergelilkl"C
met 70,310 ton gedurende MeI van bet vonie
jaar.
EEIlVOLLE VEiUlSLDINo.-SohrUvende o'er

de braltterechetaen. die in bet Dagblad 'or.
IICbijnen,met portretten' van parlemeot.&leden,
zegt de Dia11Untd Fidd Ad"",.tiur niet te ... ten
wie de achrijvor is van hat eleg&ntestuk 0'",

den beer Solomon; een ning houdt de .id.,rt",.,-
echter ..oor zeker en dat i. dat de achruv., van
die 'lOhetsen nooit de fOllt zal begaan, waarran
bij' den heer Solomon besobuldirt, ....n te booge
bedoelingen te bebben. Integendeel. de recbte
soort van journa.liame voor dien aohruver tou
onge...eer dat vali bet PolilienuUtcs zijn.
EEN '·EROEI,IJKING.-Onla.ngi heeft het

Britech lagerhuia met 221 tegen 91 stemmen In
hreode le~ini II$lnwetsontwerp aaugenomen Lot
""ering ..an in buitenlaruhobe gevangeoi... n
..ervaardigde goederen. Daari!!llal4n boe d.te
hsndelapolitiek met de free trath beginselen
overeen te brengen b, waarop men in Engeland
lOO trotaeh placht te wezen, dunkt bot on. to•.
darling, dat de Brit8ehe regeering wel ong.,
wenachte g~dM'eH uit Groot Britt&nnia poogt te
weren, maar boot! wordt wannoor bijvoorbeeld
da Zuid· Afrikaansch. Republi..k onge.
wenschte oer'mlen uit haar gronllell WiJ uitbou.
den. Vol/';ulelll.
'INI5OI,VESTUmOr,-In den boedel VUl Wil.

liam Tbomu Biracb werd een derde vergallen",
(ahouden. Uit het rapport van den cnrator bleeK
dat de acheduiM luten ten bedrage no
.£ t, It9 19s 3d. toonden en dat de baten he&tonden
uit huiaraad, geWUl"deerd op £128 eli tw.. le.
veDllpolUaen.die een overgaabwaarde bddeo
vlln .£91 15s. 5d. Nabetaling der onkosten .rou er
niet Yeel overblij' en voor COl'curre.nte crttditeu.
reD. De infiOlvent had geen boeleengebouden.
bebalve een, Waal;'neen rekening .an IOhoolgeld
eebouden werd, .maar 'Vanuitgaven wu er geen
aanteekeulng. Het rapport wt.rd a&Dienomenen
Itet ...erder beheer des boedels &an den curator
iel&ten. In dlln boedel va,uCbrlee Sto~y werd
een e8M1te vergadering geboudeD, waarop geen
orediteuren 1'eMl(lbenen.
ONJUIT.-Het Jotl1'lral '1'&11 GraJamut.ad he.

weert dat het 'het eenigate hlad in A.frika il, dat
bijzonderheden omtrent de trooDibeatiiginll ..an
bare majll8teit, de koningin, kan geven uit lIJn
eigen kolommen. Dl!.t la onjuÏlt, want in 1831
bestond de Zuid-Afrikaa" ..I ze.en jaar. In e.n
nummer ,.an 7 Januari 1831 van de Zuid-Af".
kaan bn men b.1'. adve~ntiea krijren ,I. d.
volgende: "Op Zaterdag, den 8 dueT, zal bij den
heer Blore worden op.eveild een Ilavejongon,
18 jaar olld, lijnde een amid, «eze jonie .. ordt
om geen andere rede ,.erkocbt a~j om met d.
opbreDi't een onverwscht. opgu"i<' ltapitan.!nl
te l~." Of:" Op morgen, te 11 nren, zal bU
den beer B10re verkoch' worden een bekwam.
Inijder; bii ja tegelijkertijd een allerbel.:wumsl8
hut_jongen." Of; "Uit de hand te koop twee hPl'
tale meiden met 2 kinderen, ook een jonge ,.,.
j ja.ar op het smids.'\mbacht is geweest, bIJ ..Wi.t de heer Chamberlain toen hij da achttien jaar or-d. T. bevragen bij d81! beer

IIChiJddng omtrent het Bechnanaland pro- Leewner, Langatra&t.."
tektoraat met de Gecharterde ~f, dat TELBUR.&.AFURIEF._IDde Kolonie 'Un or dil
de troepen onder dr. JameJ!On bedoeld het telegraaftarief voor de Tran ..... l ook op 12
waren om gebruikt te worden in verband woorden per shilling willen bebben en voorleder
met eeu opstand te Johannesburg? Dr. woord meer I penny. Een beUuit om door de
Harris beweert dat hij den heer Cham- regeerina da&rOver de Tranavulscbe rege. ring
berlain een .. wenk" gaf en "OpenhSI·. aan te .preken i.door het boogerhui. &angeno.

F irfi Id had men. Wa&rOmde Tralllvu.! ecbter daa.raanni.ttig" met den heer a: e gespro· kan .oldaen, legt de Vo/h.tem nit. Na geulCd te
]ren. De heer Chamberlain ontkende bebben dat d. pena, al een llEIerachuracbe r:& unI
alles. En.egt de Oape Tim(J$ van gittet:en in de TrannuJ 1&, gUt het blad ..oort:
terecht:- "Het Tranavaalaohe talegt'a&fwezeDieef! ge.
"Het wordt 'dua ee_nepenoonlijke yl'a8i om· middeld 3 percent win.t. BU invaerini nn bet

trent d. beeren Chamberlain. eer en oprecbt· nieuw. tarief zal niet alleen die rinst ~ DI.t
heid; bet ja in dÁ4lll sin dat de loo~ van gaan, maar zullen wij .oor een nadeelig uldv
een van Engelaada :lierUta politici ID rvur komen te staan. De "minlatr&tie aJ .eel koot
Ï8. Hoe beperld cl, "lUI POIt sij, !Mt u du:i· baarder worden; de nti r_ n"aar belur.e
delijk, dat om op dl4 vrur te faleo, inditin Kupecbe lijnen zullen bela.nilri}ke...enterktD(en
dit lOU gebeuren, pooeg lOU ·ziin den beet eilclien en de tekorten op ae kleine, niet.bet.a.
Chamberlaio uit liet publieke leven te 1'erban· lende kantoren liDi grooter worden. Ondortue.
neD." IOben wordt in den volltarud .teed. om DIeu".

Maar waarom past de Cape Times dit k&ntoren gevr&agd.Na men !Det winst werh-
be 1 toe.. h Rhod al il deze ook niet groot - hB.tIl&t W. op ID,giDae ook niet op <Len eer . es. ",illÏiÏng der meIiloriea r.onder al te groot. op-
den hoofdaanlegger valI het kQmplot? De offermgen 1'oor de tch&tld.t.. De borgen nil

Cape T;'metJ meet met twee geheel ver- Amersfoort b... Vl'llgen om e~n telegraafkaD'
schillende maten. niet waar? In geval toor. Men zal bet hun thans geven. Mur Dlon
Tan den heer Chamberlain zou een we~ zoude het niet !rnnnen ouder de werk:inllraDbet
derl~ van zijn getuigenis genoeg voorgeat-elde tarief. Wij .rouden ."el e.nl "ill ••
ziju om hem uit het publieke leven te ."eten of de borgen van Amersfoort DIetd.
verbannen; doch de heer Rhodes, die voorkeur geven Uti een telegrafitanlOOr bo .. D
eenen drie·dubbel.en eed heeft verbroken, de tevredenheidlbetuiginien onutr Kol0olOCh.

.rienden\ den.-Kaapaoben poatmoosier.g.llerulzijn eed als paJ'lement81.id, zijn eed a18pre-· inoluis ? .
mier, en zijn eed als privy.councillor.wordt
verheerlijkt en op alle mogelijke wijze .
opgevijZf'ld. --...........,..-

moest: '
gé~ kaffers' bewoord, ..

. .... op ~7 Decembe;' gevangen Registratie in de )(lddellandsche
~ C~~na WD ~voerd, en dat veld~ _ . d.1strUtten.
kO.met BQtlIU ..N ammunitie aan de naeu- Te' Port EHubeth bestaat de "Midland
~Hen ~4J llniedeeld. De premier vroeg RegiJltration A88Ociation" met den beer

.J.w.llooaoz;:;;::;-c:io.. AJ'8LAOBIUI. OlD:~D onaeuoeJc en dat de nOO\lige stap- D. lf. BROWN alBrdagent en besrdtierd:l~
.. JaaJ-.... . K·...·.._.'';'IJ.·~.'.. ·:,·.~.'ra ,.et. te 'laohtolRn.· .. I ' I.': Gee De pogingen wo en gespaa om

8Il'!'~ ~ "":" '.' .. . pen IOQu~D genomen worden om te be- lijsten voUe<Ug te krijgen, en vclgeas de
. . 1" ~ l;~L,YN, ~rIlLAOBB. .... letten, ~t, opstandelingen a~bter of op de POl't Elizabeth Te.leg1'aph maakt men
III!Il .. 'J!ePt.eiIi __ ~"ler, B~ bet Tran.vaaltche Hju :bel.lchutq zochten. geenonderech.éid in nationaliteit. Omtrent...~ ~ le,... ba .... bu~ I!IIL. . Men le~ erop dat deze ematfge}Je..' 10 000 circulaires zijn uitgezonden. aan.

~":'~~W:'_'B~ - IChuldiJi~ ilec~ op de vel'klaring van ~nende dat de redistributie van zetels
. ,; 8. ''l4hri ~Ca. 'AJ'SUOIRIl. . ,twee pva~gen .~ers berustte. Maar wij op handen is, en dat het ~m lt~ig ~s

., .J--'-.;1t.Io. __ .K·""'_. tu. 'Jette 1lIacht..en. eD ln d ' ~).·ed· _A •• • allen geregi.treerd te krIJgen. Dit UI~ ----r'."-...... '. vooe"n. e ,e,._...t enll veruer ~1II1U een pnnt waarop' nauwkeurig acht gage-
.&. 8.' 1)8 Vli:.J.l~l8 it ~ AfSLAGERS., . de gepub~ceerde telegrammen vervat. Ten moet 'Worden, want indien de re.

S. Jllld~~.Q~1Itie. eersteklu tcbapen. Nog dienl6lfden dag berichtt., de diltributie-bill wordt ingebrecbt, zal het
ft JIUI~~ k91tbare G'Y". " landdrost :van Chri.tiana aan zijne regee_ ongetwijfeld een atrijd worden tueschee

H. J<>~,8:~ co.•AF!lLAOBB8. ring dat bU van oommandanj DB BEBR en Itedeling en landbouwer. Giltallen sullen
lO laai-.~, Ir~ nIIiPI. veldkorne' BoSKAN had vernomen, dat veel te doen hebben ~et de nieawe ver-

. l). V.UP'.L1l, .J'8LAOIR. deeling van cetels, indien men zoo ver
• 4QI.....HaIi~. ·tlletrikt Ri~ kOlt-' 200 We •. met meiden, kinderen en vee komt. Dat men van den bnt der "lI88OOi."..n&"""._,~"" <" - tegen de Woaadheining dergrenl!Hjn lagen. alion" hard aan tt werken is, toonen de

en .daaronder doorkropen; men bad dUB volgtnde feiten: eeae vergadering is reeds
f.DlLiJJltetli seo ~nachappen noodig om de te Uitenhage gehouden en Btaat te Graaff-
naturellen af .te weren; de natnrelJen Reinet gehouden te worden~ ~ee

. . L._L!..~I'jk d b I_-._t agenten zijn werkzaam te Uitenhage. Een
waren ..-wVr J on er wac t ge'pJAA"" '. ander was te Graaff-Reinet om de inwo-

IntU8IIC4en had de Tranavaalacbe reree- ners wakker te schudden, De be,Uerd,er8
ring. het telegram Tan. onzen pMmier met zorgen dat de namm hunner wIN:kliedtm
de bel.lchuld~D ont'VlUlgen, waarop le op de l!ïaten komen, Deze agent 18 ttUIDS
aaD den llanádroet telegrafeerde de in- te Aberdeen en zal van daar naar Jansen.
strukties ~ng toe te pa888n en indien ville' gaan, Hij zal van huia tot huis
ll00dic man.chappen op te roepen. "Veld- gaan om 3temmen te krijgen, natuurlijk
kornet BoSKAN werd voorloopig ge- sleohta in de dorpen. Nog een ander

agent is te Humansdorp en hij zal TaU
achorat eli diens werksaamheden opge- daar naar Hankey gaan. Zelfs Celeeberg
dragen aan veldkornet MUSKAN." De in- is niet vergeien en heeft een speetalen
houd van: deze twee telegrammen werd agent; alsook, Nauwpoort en omstreken.
aan sir GoRDON gueind. Victoria Doet en de andere dorpen sullen

Dienzelfden dag zond sir GoRDON ook besooht worden. De ~tratie in
een tweed~ telerram bewerende "dat Port Elizabeth zelf gaat flub vooruit.

In Kaapstad en omstreken doet men
GALISHWJi feiteliJk in de handen van alles da.t gedaan kan worden om de lijsteu
veldkornet! BoSKAN was. en versoekende volledig te krijgen. Naar wij vernemen
dat hij ui~leverd zon worden." Dit tele- waa er een _agent nit een Kaapstadsche
gram zegt niet vanwaar sir GORDON zijlle procnrelll'l-fil'ma op reis in de di8trikten
informatie had. Ook niet waarom van Robertson, Swellendam en di andere
G . zuid-westelijke diatriktin.
.ALI8HWB gevangen genomen en uitge- Men ziet dUI dat de tegenpartij moeite
leven! moest worden. Men weet dat deze. nocb ko.ten ontziet om hare partij te
din,en niet zonder de behoorlijke be- Tersterken. en wij aan onun kant mogen
l!edigde verklaringen en vormen gedaan Uiit slapen en onverschillig zijn. Help
kunnen worden. on~ de pamfletten over registratie te ver.

Eeu tweede te;egram van den lllnddrotit spreiden. Ga de lijsten nauwkeurig na
van Christiana berichtte der regeering te en hilp malkaar. De Afrikaner partij
Pretoria, dat commandant DE irÉiR en beschikt niet overdIlizenden ponden, doch

wordt dit gebrek niet aaneevuld door ons
veldkornet BoSKAN met 30 burgers de patriotisme? Wij hebben met genoegen
grenalijn bewaakten. Toen zij bp de plaata g6$it'n dat comrniS8ies van waakzaamheid
van BoSMAN terugkeerden, vonden zij en toezicht benoemd zijn, doch er achijut
daar 509 kafl'ermeiden, die met veel moeite 008 nog niet genoeg vUl1r en belangstel.
over de g~n. werden gedreye)). daar zij ing te zijn. De tijden iijn el'U!ltig en in-
verklaarden zich liever te zulle)) laten dien ons volk niet zichzelf helpt zullen

wij geheel uit het veld geslagen worden.. doodachieten dal? over de grens ~zet te
wordan.

Wij zijn nu gekomen tot den avond van
2!l Decembel'. Den volgenden dag zond de

VlUlll!4~n€ ",geel'ing eeu vel'dere IJood-
achIlp !lllll dell landdrost van Christiana.
hem gelasten de GALISHWB over de grens
te zetten en de Britscbe autoriteiten ervan
te berichten, opdat zij de vluchtelingen in.
ontvangst konden nemen. Deze bood!IChap
wel'd aan Iiir GORDON ge8eind, :Nuarop
d,eze antwoordde dat hij ten'eden was met
de genome.n stappen en de TransvaalBche
regeering uedaukte voor hllal' bijstand.

Op 31 Decemi>er tele,grafeerde de laud.
.drost Van Christiana aan zijne regeerinj.!
dat GAf.,tSHwK op 28 December over do
grens kwam ,net één volgeling en dat zij
olltwape.nd werden. GALISHWE zei dat hij
naar MANK.ORANlOzou gaan; en dat hij
Diet meer op TraruJVIiAlach ,ebied was:
doch mocht hij el' komen, 4an zouden de
iUBtruktiel! : .treng worden opgevolgd.
Later d6t'ldjl hij nog mede dat de bewe.
ringpn van inJJpelcteUr RA ¥NER in zake
BoijKANS bouding ongegrond werden be.
vonden, en dat het getuigenill der genn.

kafl'era . leugenachtig was. De 1'raus-
vaal8Che regeering werd voór de tweede
maal beda~t door de OIWI voor' haren
belangrijkel( bijstand.
Op 2 JaD~i, 1897, ontmoetr.e de land_

droet pel'llOQ~jk mel vildkornet BoSKAN
en Já gewapende burgers kommiltarta
RoBINSON, die zich overtuigd .verklaarde
dat BosJlAN: en dieIlI burgers hem ge-
holpen had4en, ell dat het bericht van
R~YNBB- o~neembaar wae. De land-
drost adviBeerde daarop, dat de achor..
ting VaD BqSKAN óp~heTen zou wor-
den. I ,

Bovendien, werd op 26 Januari
per brief d~ .hou~ng van BOSllA,N en
diem burgen aanlir GORDON verklaard
en gerecht~igd, 'en men lOU denken
dat de raak liiermede afgedaan was; doch
op 22 Maart overhandigde de Brit80he
agellt te Pre~ria be@edigde verlJlaringen
van gevange,n katren, opnien ......: bevat-
'tende de betcilluldigingen te~n BoSKAN.
tie landdl'oat van Chril!tiana ontving op
17 ,April ojxlracht een oDderzoek in
te Itellen.. ~et raJfport bevatr.e be6edigde
verklaringen: van. burgers en Brit.chl.l
onderdanen ten gulllte van Bo8llAN, die
GALISHWB o~tried om oproer te maken
en .tot ,0ndez1werping aanmaande. Bos-
KAN had nooit ammunitie of ~weJ:6n aan
de .ka1fers ~leverd, maar de koloniale
reHeering steeds geholpen. Dit rappórt
werd irigediebd op 22 MeI.
Wij hebbed het noodig geacht de fei-

ten onder ,d~ aandacht onzer lezers te
brengen. '

De Diamoli(l Fields Advertiser betreurt
het dat al de i papieren in v... band met
dese zaak ni~t op de tafel van ÓIlI par_
lemellt werde~ gelegd, enjvoegt er bij dat
illdien de saak! stond, zooall de Vollu,tem
ze had Sepubli~rd, de republiek alles in
haar voordeel ~eeft. Het zou eeD schandaal
lijn i.dien de izaak gelaten werd waar ze
nu il!. .. i

Maar als de feit.en zijn .zooall!gepnbli-
~, dan ve~taan wij de. houding nn
.ir GonDON in. het parlement in 't ~heel
niet.

Aait 't eind van 1896 bedankte hij de·
Trana~l . tw~ malen voor hare hulp.
Op de beschi:rhhging va .. een paar gevan-
pil 1[a1fera Wén} Yeldkomet. BosMAN

men alle. reden- had b
~h-uidiiingen onge-

,.A.LLSRLEX.

Lijders a:;;lr iudigestie. nl.gemccec
verzwakking, . huid-ziekten, cf" nndere kwalen doer
onzuiver bloed veroorzaakt, geve men

J'

AYER'S PILLEN, versuikerd.. zacht maar' werk~aam.

De drie illleidingll-lU'tikelen V8U Oll~
Land: Wie kan goregistreel'd worde.n?
Hoe moet Plen gel'6gistreel-d worden?
en Hoe moet men .temmen? mt>t de
eirculalre ván den I!6Cretarls van be~

'BENOODlGD
EENE Assi8~nte voor de Pu-

:J blieke School te Jacobsdal,
Manco. Salaris £126. per jaar.
Getuigschriften te warden ingeson-
Jen aan den ondergeteekende vóór
of op 31 Juli, e.k. ..Aan de ver-
eisohten der School wet moet
worden voldaan.

B. B. KLOPPER.

Jacobsdal, Marieo,
14 Juni, 1897.

Kaapsche Afdeelingsraad.--
Kiezilig van eeil Lid voor

Distrikt No. 6.
l' J.

, ~if;D~.·BuIS.GO" ..~~; ..U;)
. ,~~.

, LEVEE JN BIlGE.PTIB 21 JUNI.

'%; -

IN v~rband met mijne ~ennisge-
vmg van 13 MeI, 1897,

geschiedt hiermede kennisgering
dat de volgende Kandidaten behoor ..
lijk genomineerd zijn 'fOOr de
ncatiure in Diatrikt No. 6, waarin
de Veldkornetschappen van Koeberg
No' 1 en 2, Blanwberg en Durban.
rille lijn,

GERT JACOBUS VISSER LoUMBS,
RoBE.lT STUI:E,

en dat een . Stembus zal genomen
worden op Woensdag, 7 Juli, aamt.
beginnende om 8, uur des mo~na
en sluitende om 5 uur des nauud·
dags op de oudergenoemde S~m.
plaataen :-
Aan de woni'llg van Veldkornet

S. J. Van der Spuy, Adderley.
Aan de woning van Veldkornet

Tobias Mósten, De Hoop,
Aan de woning van Ass, Veldkornet

Cornelia Loftus, Dassenberg,
Aan d~ woning van Veldkornet

Ryk Cloete" Blauwberg.
Aan het Magistraat8 Lntoor, door

den Specialen Vrederechter.
ADe 8temmen voot:. eenige per-

soneu behalve voor eenigeen der
bovengenoemde Kandidaten zullen
uitgegooid worden.

C. M. STEVENS,
Waam. Civiele Commissaris.

OD'dertijsel in het Hollandsch
WORDT gevraagd voor-de ,Eers~

Klas Publieke School te Robert-
son,' bekwaam o~ onderwijs te
geven tot Matriculatie Examen.
Salaris £150 per jaar. Te beginnen
met het werk van af lOet. Oopi}en
van getuigschriften tot 12 Juli,
moeten geadres8eerd worden aan

Ds. McGREGOR,
Hon. Secretaris.

Departement Jan Publieke Welten

Mt
Levee' en lteceptie.

AAN BOUWMEESTERS.

GOu ....rnemellM ~ie.
, 21 Juni, 1897.

Bljluipn IIIllen unkomen TU Gra".traat
kant, d $CIa nRn.Un en langt Bouqnet-
.trul erireiliren. .

Dij het a1haJeon Un guten moeten lIij Ia"ll'
d.wlfd. w..... a inkomen en uitgun-nllmeljjk
iJlkomen m.' Graveat .... t en uitpan IRet
Bouque"trut. ;
De politie sal .tun-.lla&f.MD voor rijtuigen,

terwijlsjj wachten, unwiilen, en jongen. om.ze
te pan roepen sullen ten Gou.ernement. bwze
uIi "ellie Ijj...

J. BA!I'DIliv W'LI.JAXI!,
Uajver, Militaire Secretaria.

Soldaten en matrozen.
Elders publiceeren wij het bericht dat

stappen geuomon worden om in de Kaap-
stad een tehuis of club voor soldaten of
matrozen op te richten in vel'band met
het jubileum. 'fe SinlOosstad heeft men
reeds Eulk eeDe inrichting die good werkt
ell in een lang gevoelde behoefte vooniet.
De bedoeling der inrichting is om solda.
ten en matrozen nit de lage dr·ink- en
ont.Mpanning'llplaatsen te houden door een
fatt'loenlij k club ttf tl;jhuis, in eeu ge·
scbikte plaats. ter huuner beschikking w
stellen. In Engelnnd ,,<o.relt werk van dien
aard ondernomen door de veJ"tICuilleode
kerkgeuoot-IJChappen,' doch hiel' bij ous
zijn de kl'achten te gering om afzoJlderlijk
te werken en daarom wQuschen 'de gene.
raai en de admiraal dat deze onderneuling
de o:ldersteuning van alle genootschappen
en alle IJelangst~lLe,nden mage weg~
dragen. In Kaapstad heeft men nog nietll
van dien aard, hoewel de behoefte .I'eeds
lang gevoeld werd. Wij yertroowen dat
deze onderneming de hartelijke onder-
steuning zl\1 wegdragen die ze vel·dient.
Men hoopt in 't kl~in te beginnen en later
de ouderneming uit te bl·eiden. .Men zal
tUlllChen de drie en vier duizend pond
noodig hebben. Het i8 nog niet vaat be.
sloten waar het, te hnil! gebouwd zal wor.
den, doch me)) hoopt de beste plaats. er
voor te krijgen. Men heeft in deze nuttige
onderneming een andere .gelegenheid om
het jubileum onler koningin met een
blijvend gedenle.teeken te herdenken.

THORLEY;S VOER
VOOR'

RUNDVEE,
Paarden, Varkens, Schapen

BNZ. DE ZUI~AFRIKAA"ltvan...o MET

ONS" LA,RD.LACT1FER
Voar ~ grootmaken ftn Kalvenn

. Zonder Melk·
E.eni.. Apnt.n •

R. WIl SON, ZOON I/. Co.
ST. GEORGESSTRAAT.

REGISTREER I

Robben Eiland
IMaatschappij Van de Bandt
de Villi81'S &; ~., (Bepkt.)

Bondtoongretl, zijn over~drukt in een
plllJlflet en ve,rkri.jgbaar Ilau ona kantoor
tegen kOltprije; d.i. l-

30 )'OOr b. Gd. met post.geld 21. 6d.
100 voor :~. ... met postgeld 5s.

1000 \'oor .~~' :.. met, poltgeld 5011.
Indien de pamfletten per trein gelOD-

deu kunnen' worden lijn de .venoer..
kosten veel minder. Men gelie"lte du.
bl j de order'.te voegen hoe ze vel'lOnden
moet.en 'WordeD. De v~hillende Bollda-
takken IJehool'til de aaak ter. hand te ne-

Keten met twee maten.

DE gewone Sl8(>pboot dienst tus-
8chen !tobben Eiland en het

Vasteland zal gestaakt worden op
DINsD.o\.o, 22 DEZER.

HENRY DE SMID'!',
• Onder Koloniale Secretaris.

Kuloniale Secretaris K.Antoor,
17 Juni, 1897.

Op Maandag, 21 dezer,

ZULLEN opgemelde Extra Vette
Jubile Ossen te Somerset West

nM ; den het'r H. G E;l<:Rl:\'G.publiek
worden verkocht; zij worden
gegarandeerd goecl en zeker present
te zijn.

StellenboscII.
18 Juni, 1897

P. J. BOS1UN en Zoon, ~sla.ger8.

Boot.

KA..AP8TAD•

HIERMEDE wordt kennis ~eYen
dat wij den heer J. H. DK

Bus8Y} Rokin 60 An:lst.erdam ItJS
onzen Agent voor H.olland hebben
aangesteld. .

C. T. SCHULTZ,
Secretaris •

!
J4ARXTPRIJZb.

.'.'17" ..... an
VASTE Deposita Kwitantie, No. 18 Juni 18'7.

17/73, uitgereikt door den • Lil.
1'- o 13 II 011 8Kaapstadsohen Tak van de'" Bank Ronden ... 0 1 & ') li 2of Africa" (Beperkt) ten faveure Nan~ •.. 0 S li 0 7 11lenden ... 0 , 0 o li •van D.\N1Er. H. W·. WE88.ELS, voor Oauen o li 0 0 4 0£3,500, e.n gedateerd 11 Juni, 1896.
~ .. o 8 9 o 11 "Patat.. o 0 ti o l4 0Kennisgeving tschiedt hietmede Appelen ... o 0 • o lt 0

dat de boven scbrevene VaBte ~pe1a o . 3 0 o 11 00"........ o (I 4 0 3 "Deposita Kwitantie verlOTen is en t-oenm 0 2 6 013 0
dat om een Duplit::aat ervan aanzoek peru 0 1 II 0 5 '7Zuarlemoenen 0 1 J 0 a 2is gedaan. Uien 0 li 0 o JO IQ1:001 o 0 J o 0 4.D. H. W. WES&ELS. PontpoeDt.u o 0 " o 0 IIDoter 0 :I 1 o 2 1

.JiiL
400 SCHAPEN.

BOVENGENOEMDE Eerste-
klas e Schapen :P.lJllén op

DONDERDAG. 24 JUNI, 1 S., te
KlapmIlt -Statie verkocht 1\ ,)rden.

TOBIE DE VILLIERS.

A, B. De VILLIERS & Co. Afslgers.
Paarl, 1 Juni, 1897.
------ --_ ---_.

men.
Wij vertrouwen dat onze metle-werkera

ill het beI8ng 'qn onaland en volk &uilen
IOrge.n, dat .e9'ë Iltemgerechtigdo Afrika-
Der door bet gebeeIe land in bezit van
een exemPllaar van dit pamflet IIi
komeD.

VERLOREN.

WEGGELOOPEN
~

rORT ELIZABETH.
14 Juni, 1897.

HIERMEDE geef ik kennis dat
een kleine jongen van mij

beeft weggeloopen op 23 Mei, geel
van kleur, omtrent 4 voet hoog en
omtrent 14 jaren oud, merk ender-
~nt de· knie door draad gesneden,
laatst gezien met vaal ~leederen.
Iede'l'Een bij wi~n deze jongen
mocht komen &anIoopen gelieve
dadelijk kennis te geven aan den
ondergeteekende. En indien einig
een dezen jongen aanhoudt: zondel'
Kennisgeving, zal die persoon ge_
rechtelijk vervolgd worden.

PIETER J. PRINS.
Prins Alfreds Hamlet,

Ceres.

&') Extra. Vette Slachtossen,
;"-')0., " Schapen.

Op Donderdag, 24 Juni,
, . ZULLEN opgemelcie Os:;en en

, Schapen, allen in extra Oonditie
publiek verkocht worden aan
KL.ÁPMUrS-STATIE. ZIJ zul1en
,zeker present zijn. •

L. A. STOF bBRG.

J, S, MARAIS &; Co., ~l.gers.

Onderwijzer Gevraagd,
OP een plaats 90 minuten van
" 'Ermelo. Onderwij.s moot

. "olgens Schoolwet.
£8 per maand· eB vrijo

.fu\VoriUig.
. M. J. J. OSTHUJZBN.

ADRES.
De Qaledonsche spoorweg.

De wetg8Tende vergadering beeft met
eene meerderheid van drie stemmen het
amendement van den heer Merriman om
een lichte lijn te bouwen, verworpen. Ket
word~ algemeen ger:~gd dat de bill dit jaar
tengevolge daarvan geen kans 'meer heeft
wet te worden. Wjj BYmpat.h.iseeren met
de inwone1'8 van dat distrikt die eenspoor.
weg noodig hebben ea zich erop hadden
gelukge\\·enl:!Cht dat hun weBscheindelijk
vervuld ~U women.

Da, Louu Rugo ontving 1.1. DonderJ"t,"'ood
bet vqlgende adres :_

TVel &nmard~ hUT,
Wij, de ondergeteekenden, leden J,'r 'ied

Geref. kerk, Groenepullt en anderen .n'le! lIn·
biddende, vernomen hel>benJe dat er "I' u ... 1·
eer .. aarde een beroep door dea<1<erk."",,] der
moedergemeente uitgebracht iA, haas'"'' onl a
te "81zOekenUC" wert onder Ons toch n,eI up lO
geven voordat heLtijdperk en'"" n·"trek,·n "-
Wij verwkereu u weleerw. \":UI nnu 1,1 I,,.h.p
o'ver het beroep op u uitgeh,.:v-ht. ,''".] "te:'"
min hopen wU,dat gedurende de ncr m.;llxlell.
dat anze leeraar nog afwe~lg .. 1 ,,'n ",' htt
ge_noegen van uwc.n dien.t on,ier ,,'" ID",,-
bl'ijvengeDleten.

'Vii nemen deze gelegenbeid wur li "ei,·,r'
t~ betuigen boeveel wrj bevoorr""h: l c dOOl'
lilY. ern.etige en indruk ....ekkende J,.c,r~leneJl.
1!D, waar ook u.. e toekom..ttge werH:-1rj~mOf<
"ua, bidden en gelooven wli dat (;,.,J u .·eI,.."'·
t.ot cenllIJ rijken zegen ral mak~u !{Jt ,,' ,r<lU I'W;
ZiJnr kerk .
:Wij hel>bende eer t~ 1.(jU weleer~ Le,r
, U weleerw". d.... dienIIeL.

Onderteekend do"r kerkerud
en gem",,:.:e.

.Aan den weleerw. L Hl "'.'
.mmem.end IKru&r der 1'ied. l,.,rer

kerk, GroenepIlot.

De regeertng en l'Ullderpest,
Gistermidru.g werd de motie van den

heer Van der \Valt omtrent rnil~erpeat in
het lagerhuis besproken en aangenomen.
De heer Du Tois achtte he.. niet noodig
na de verk.laring van den heer Fjlure ~ijn
a.uleu.demerrt "Voor W M!!JJen. lJidien de
.rego~ing ~r, nieuwe politiek uitvoert.
E'U ,er ill slaagt de lUede"_cerkiqg der'
IJoeren ~1mjgen. 'gelooven wij oO~ dat
de toekowt niet meer mo don.leer lt als

. maanden g~ledeÏll;)n.8 toeacheen.
.iiOUtJe-c:o.nlOIIJ'W()f;d,n afg.ttaft en

;De plaat-
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eo.URXJP WHITE,
RYAN

& GO~

VOOR

CATALOGUSSEN.

DOKTiR'8 RIJTUIG.
14. 16. 18. BURGSTRAAT. KAAPSTAD

150,000 ~VRUnHTBOOMEN,
GemrbDrgd OJereeniomstig dm Naam eD VRIl lID Inselten
. P~JS, ~/- EN DAARBOYBN.

-. ,

ORDERS voor 100 en daarboven kosteloos afgeleTerd aan 'eenig
Station. .

Honderden ongevraagde Getuigschriften. uit geheel Zuid Afrika
, met laataoo Seizoen ontvangen.
. Voor Geillustreeroen Prijs-Lijst en Vruchten-kweelr:8l'I Gids,.. Poet
. V rij (Engelsch 'l en Hollandsche Edities)J .

DOE AAKZOBK BIJ I

H. E. V. PICKSTONE, Wijnberg, de Kaap

"ONS UND'~ AAN DE PAARL.
HERHAALDELIJK dringend vel'lOObt lijnde door O,Dse 0nder-

steuners aan de Paarl onse zaak Terder in die .A1deeling uit te
breiden, hebben wij besloten een Plaat8ljjk Kantoor aan de Paarl te
open.en, en de heer D. F. Marais, J. son., .. Áfrioan Banking COIJ>Or&tion"
gebouwen_is aangesteld als onze plaatselijke vertegenwoordiger. De
liedoeling is om meer plaatselijk nieuws op te nemen en OM LaM du.a in
alle opzichten aannemelijk te maken voor de Ï?woners der .P~rl_ac~e
Afdeeling. De rapporten van den Paarlsche Afdeehngsraad, MUDlclpali,teit,
Magistraatshof, Publieke Vergaderingen, Concerten, enz. zullen geregeld
cepubliceerd worden.

De heer .Marais zal ten alten tijde gereed zijn de namen van nieuwe
J.nteckeuaren, Advertenties af ander Drukwerk, Bestellingen, Nieuwsbe-
richt-en, onz. te ontvangen en op te zenden.

Wij rekenen op de ondersteuning van allen die de belangen van ana
-Isnd en volk op het hart dragen. Men vervoege zich bij

. DE~ UE'Ei D. F. MARAIS, J. ZOON,

II African Danking Corporation" gebouwen, P.uat.

KOLONIALE STEENHOUWERIJ.
De ondnget.eekeDden Sijn be
reid m01la.monten en graf •
• teenen in m~r 4111~"
tA! lenreu en op te' .rich....
grann met lteeDeD m.pm ol
graniet iD te .Iuiten te Jbi..
land of op a.ndeN kerihOY,a
in deKolou1e of ... nIlN~
8taten,~nredelijb ,np..
en met clen me.ten .poea.. .

IJzeren hekwerk plwen
YOIgwDI all. tee.lteninpa. op- .
ICbriften ~ de beet.
wij ... il'lgelegd metOC. par-
eeleineD mllMn *es- de
luglte prij.en.

Pl&nnen en prijllell wordeD
fI1lDOO op unwell: psonda.

R. CANi:: en ZONEN, Hoek van Strand en Langstraat,
~AA.PSTAD.

r,~A~lfTWtp.nll 'IIU~aE~G_ THfGRAPHISGM \q~ES: CUE UAPSTAD.

Bemoedigd door de enorme
verkoopingen, maken d. Fa-
brikanten zich gereed om

~15O,OOOBLIKKB.
TE VERSCHEPEN.

'VERKRIJGBAAR BIJ :-
B. G. LmmON en 00.
HIY1h:s, )(A.THJlW en 00.
J. D. OARTWRIGHT en 00.
B. LA WREN"OIl en 00,
STEPHAN )(oPHERSON en 00.
en bij andere PakhUizen.

8L.DC)It..,.. ......", ...
id Afrikaansche Vertegenwoordiger :-

CHAS. W. HOLMESJ

Timber Straat, Pietermaritzburg.

".

Het Claremont Genees- en
Heelkllndige Sanitarinm.

D F. ppni~e inrichting V&n dez;u aard in 7.uid
AI'·'~a. ls ou open Toor Z,eken en ,"oor

b.." rli~ rust en bf'rst.elliug soeken.
.l;t!" reu op eeue 1 O<'gt.e in de scboone

('I~'''"'vllt \'all e i. Ol' kOI1...3O afata.nd .... n bet
N ew land8 Station waar altijd hUDrk~D siaan.

Het Sanila,.inm is eeue inrichting WII&r al
Oe M"iJeleu. Ml'thoden en BtmocxIi,.dheden
roor de b,"'~mlelillg der Zieken, "worden

t <.i~ lld(ali.,n"",; .. Ji~,,'k uud e erkend Wl'rdPJ1. Ht! heeft ook aeeommadatie Toor
sonen, die lI.ch Diet ?:lek 00"'''''011'''''11, mltal' ui e moa z'Jn en rU8t noodig hebben. _..,
,.A AJooUIJU RTB' r A.' n.DE-S, zooala Stoombaden Turktrchcbadm

"",,,C''''''C<lUU=, Elrklrill('h Ctt,qtmlnt(lr-B,ttt' Bad. Di, Bad heeft licb bew •• en d;
ror m nw b-ha.ndelinp te,';jo "-0:0" Rheomo,Liok, Rheumati.;i-e jicht,

ens. De t/lflf"l"/'/lIng u u»"1([1'1'11)1r. li'iwlIUH .. erk worot yaD MalltJQV~
t Een mooi Gyn". rum (nl~t l'fJVl'ldde Dn ectenraj , Dië.ot iDIJf..nel.t ""Hr d.
der patieuren, Huime T..f,,1. Ui: rt:hDtie Riouleerinq, Flinke Kamen voor de
ioJl' der Zj. keto, g,'h<>f<1 v.-ij VR.n IIt-"rr.Pttir.g. MIZ,. ens,

l'..aectri eh hchr J•....."h",t gt'l.e.,l e ~b.;Il •• eu een "IiI't" voor de vmIiglJeid 1111bet
Ulll .... ke p;ltit)IlI~II.

Do JlItWLtlfl~ VI ,. ""j;·t ..I de t:'P1l1al..ke" van een et'l'Ilte kIll!! Hotel, eD "ile mUi.
Jr t'1I t!e ,,;eu ...' te Uil' ,~,i r" ..,, T ..... r d .. .J ~Llt, d"li".g eli Gennilll ~an (iHoniacbe
""'n, d!~~l,...cj .. le f !" 1",;1.1<'11 "" II~h".,:ldlU;Z !'O "ig hehl;en die Dergen' a ..d.t-B te

'IJJ!). EdI ".,.,I....llt't s, .. t (. j'Kt hld" \ HjJl,1l't'rs e.D &h~laan., .D ...
dQkl!''I" t'n ·,hull ~~d.,kof r.

.. Voo", V JJre-b-ij1:ou,1.tL.~1t:n pn p....r- clue :Hln,~M'er

.A.Y#-VllllIU frandelijn laaatschppij
(BEPERK:r.)

14~ENE Speciale .AJgemeene Ver.
.L. gadering van AandeeUlOuders

iQ gemelde Maatschappij za] gebou.
den. worden in de !:;'l'ADSZAAL
W WORCESTER, ,

op Woensdag, 21Juli, a.s.,
Ten lU.ao tt,·c 's mOr!Jf'1/8,

h~e.eelbIBid 'VitO vier-. Ten einde te besluiten over de vol.;i>'i.~,a~~=:,~~~~~~~e~n\gQ,.til~~l!'6\,lI6~e~f~e,L)rO:D~'Jl"l~ ,ende!: voorMl..... gende 'Voorgt' telde veranderinge il
:: . - wordt), in :ver- in de. Akté van overeenkomst

'; ollwooe:rlegbaar' hunne namelijk ;-
1. Dat de Akte ven Overeenkomst

der Maatschappij, aldus gewijzigd
.worde dat hare doeleinden uitge-
breid worden tot },lethandelen in
Wijnen, Spiritus en andere .Al.
coholische Dranken door onmid-
delijk na het woord "brandewijn"
en voor de woorden .e te koopen"
de woorden ".Wijnen, Spiritus,
611 andere Alcoholische Dranken"
te Toegen in de inleiding tot de

. Akte van Overeenkomst, waaruit
de Akte de doeleinden en oog-
merken der .Maatechappij vermeld.

,2. Als A.-dditioneele Clausule bij de
A.kte van Overeenkomst te wezen,
"Dat de Direkteuren zoodanige
rechten zullen hebben te hande-
len inWijnen, Spiritus en Alco-
holische Dranken evenals zij op
het 'oogenblik . in Brandewijn
hebben.

3. Vat de naam der Maatschappij
veranderd worde in "De Kolo-
niale Brandewijn,Wijn en Spiritus
Maatschappij, Beperkt, en dat de
Akte van overeenkomst diens-
volgens gewijzigd worde.

Op Last,
R. P. DU TOIT,

Secretaris.
Allf> Aandeelhouders die zich bij

Proxy willen vertegenwoordigen,
moeten zorgen dat dezelve inge-
leverd zij.n aan het Hoofd-Kantoor
te WorOO8t.er v66r of op DINSDAG, 20
Juli, ten 10.80 ure s' morgens.

Worcester 4 Juni, 1897.

(ONS EIGEN ~M:A~9Jt;),i

'IW-BOEO GEDR60'a,9·_:'.uu. _.,......

g~brtjik diel' lVateren ,(zeewel voor ~ Drinken als het Bad ,Il)
·WVru.Ii· ....y\JUClIll ViOOl2el!1C1u· 'S" ve·n voor hen die lijd~ aan Urine K \.a'en,

DyspepsmJ, AnooUlÏ8., Jicht, Rheumatiek,
M"~9"i ,J!50lILt)CQoj~jll.ellrafgpllo.J in verwante ziekt:en.· Het Kobuur in hei
..... ~ . '.' ". ee,p" .pr.ikkelcbd,e ui:tw!Jrking op h, ,t vel. De
W~ .' eeti·"Tonic 'bjj herstelling van 8n~Y veeloopende
...... eu ...qor I"A~ waardoor ook onts:taan; zij zijn zeer aangenaam
"oór -deu~ en -bïed.en /J:'.. f~l "Inter aan van de Oeste klsa, I

, P~ftetten, OntledintiQe.nees~nndigé en allde~ rapporteo, Termen'~ .ne Verdere bijloDaerlieden ~1?-_jlj.ijéht;i.l1gziJn te bekomen op aanzoekbiJ' . .'. " v

. .' . '; .' MEJ. HAL.' . LB, Eigcnar-es.:.
-T~ ;-ul4tU," Caledon.

. . ,~ -

, ,

=: . ,," .,""~;
a silo _ ~~>

Ned6tlanasche, ·Zuid~X1rik1llnsche
• .'.' ~, •.." I' " .

. , 8POO~'WEG.MAATSIC~ffPPIJ~'
, • ! o.

" .
"

~elHtoop.
o-

G'EOCULEERDE en ongeocn-
. . loerde Limoen- Nart je- e~
Zuurlimoen Boemen t6 koop bij

O. A. v. n:MERWE,
0/0 den heer SrecD.

Wellington.

UJIOI8fOODOOT1LU.fSCWPTJ
ca...... Tl.

DB Irlailbootm der 1laatechao1lij Yer.
.kekbn 'ntIl Kup.t..d DaAr ":tngel~d

"ria Jlad. ..... om elm anderen W~ tAm
" uur Il.mo, ala onder u.nl~

VOOR ENGELAND.
" I6-MBXTCAN. Jtzpt. R-wrNOLD8.
" 5O-NOIU1AN (Twin 8CreJ. w), Kapt.. MOLO~-Y .

Jlili U-TARTER, Kapt. H-oaTOW•
.. 23-MooR, Kapt. OalJ'll'SN.

A!lg. U-BOOT (TWin Serew) Kapt L.uUIKR.
" 2Ó-HEXIOAN. Kapt. RE'I'NOLD8.

Sept. 8-NORlU.N (Twin Screw), Ka.pt MOLONr,
" 22-T-ARTAR, Kapt. HoaTON.-_
BXTB.t. Boo'lBN VOOR ENGELAND.

OIAKA. .(Twin Serew). Kapt. -_. omtrent j
JODl.

GUAL (Twin Serew). Kapt. SYL\"E8TER, om t icn t
Juli.

ATHENIAN. Kapt. Cao'pE, omtrent 1.; Juh,
GREEK (Twin SCrew), Kapt. ~B.l('TROl'G, om1r"r t

omtrent 19 Juli. .
OASCON (Twin Saew). Kapt. MART!!', omtn t t

12 Aogustos.
GEULPH erwin Screw), KGpL Tnos, om t n I ,ti

A,Ogus!UA
GOTH (Twin Screw), KRpL BruundER. OlJ,':' :.' ,

September.
GAIK.A(Twin ~). Kll{Jl. CoP!', omtr. r. lj

September.

Eeu ya.n de Maatscha.ppij's mooie DV)Um

booten bl SOUTHAMPTON verl .. trn ""r
HAMBURG. kart na de aaakomst van
deu Mail.stoombooten.
RETOU.RKAART JESDaar EN GELA:\ D

~b&ax voor Ze8 Maanden. worden ur: ..e-
reikt te~n een vermindering van 10 pen'er,t
op den Dubbelen P&68&geprijs,
RETOURKAARTJES naar H.~\I \3

la.ngs de KUST worden wtgereikt '0 -r de
terugreis binnen Drie Maanden per de I =. JO
of the Castle MMt:schappij Stoornh ....'!' : .

Voor Vracht of Passage doe men aR:.7 ,eK

, aan de Kantoren van de Uwon btooTe tvJOt
.M,.aUchappij, Adderle]1Jtra.at

•

, Voar Kl.uurUEL voorzien van 0011Spiegelglas
.' patente wieletjes. . e~

B~Tengenoemde is aanmerkelijk beneden in
~oerde artikelen en daar wij slechts hout
m de. ~olonie sullen Koópers het . hebben
.. rib1en de hitte van het klimaat sullen staan.

bij 14 duim op

.. ~o'H'nbol1oemde Ploeg is van ,Staal gemaa,kt ten, gevolge WIAlTIUl
hiJ Licht eu Sterk Ï!.

Kan verkregen worden met Stalen of Gegoten Soharen.
Ran80rues, Ilowards, Zweedscbe eU ..imerikaatlsobe Ploegen.
Ránaomes en Howarde Eggen, Dam-Schrapers, Grond-Rollen.

De Massey. Harris CUltivator
Het· of &onder Zaajjer .. Deze ia de beste Cultivator Dog gemaab

), eu geeft alle voldoening.,..
aoKSRSI!r .STRAND.

R. M. ROSS& 80.,
S'TT 1\. !)'-::T'? ~ \ T, KAAPSTAD.

'Hlt$n-KLAS

'LOG IESH U IS,
G. ,BLAK.B,

DE ,BESTE STANDPL!:ÁTS;
BILLIJKE' PRUZEN

~
'( III EQ IEOU 'l'~J!.\.lfJ',",m11fric f.;;,ti;(~J~

U_ZON LXJ_
KONINKLIJ KB MAILDIENST

Ged.Jukt en Uitgegeven door d_ Ltn.Hc- .. \/.,
. sebj:ppij Van de Sandt de 'ilhm .I: I, Ik,
~Itt, .. n h.1IlI Ka.ntoor hoek 'I"&Il BrDji CL II".,
.~ EIAf"'Iad,

.,.1.

/



i, as.,

D. ed heer V&Jl Eed.1l WU hIii dai d. 1"11
~ d..., bill lDi'edlelld laad .0 dat hU DO

lOCJa -- Yool' d. "...m, kou .ienuoClIl, om
da& lIe& OIliwerp Yeel ooi lOU doen Mea Irou
ajet biJJiJker ... bjj'4Ill dan oQder dit oot-w.p. ,.... bIJ .,. Y&JI hane dd YOOrateJ0Dder-
........ waot &Ilea wa. 0118 l&JJd ooodig laad
WIl ~i""WfJ'lreo
D. ed,he; V&JI deo Bener koo d. Ianp

...... 1lIe& Yerata&a het ootwerp wu goed :
lIlIar ht ... eodement oolr eo das IJleet hem dat
de ~ Yall Iaodbouw DOOit OUr hlte V&JI-ua bat wtl.. booreo en altijd maar scheen"raak te Demen.

D. ed beer Dolley W&I verwonderd OYer 'U0t,," edele Ynenden "001' hem. Dit wu nor
bet beete ollhrerp .001' bet bwa In belang derhoe,... eo toch k"amen le met hQJI ameodement~
De ed heer Van Rhvo .el dat hU da. ameode

_nt met da bees. bedoeling opg .. teld had
lliet 10 beJaO. v~ atchzelven mul' van anderen
A.1a er "oor ~en wai te doen Ylel "U er
echter altijd bQ "ur, hoe".1 er geld gen~
"ermont "erd b v aan de "rl1"illlgera Bet
Yoo..... "U opg .. teld dool' den ed beer
8ehl'elDer, dien alle AfnCanel'll Yertroowden endQlIeed~
oe eci. laeer J:terholdt &eldat de bedoehng van

den ed heer V&JIRbun &onder twufel goed "U
en koo bet vool'lltel doorpan dan &Ouhet goed
·UII Mul' bU olllleolcen m06't de "oonteller
~If overto1cd Worden dat het Vool'ltel heel "at
pVlar op.l .... erde en da' bet de deal' opeosette
'toor ~ bedrog De redeneerlDg dat het 10
~ del' boeren wu gIn, DIet op, "ant oolr
d. IpOorweg "an OraaJf lleUJet naar M,ddel
barr 'IfU 10 belang der boeren en toch "aren
er beel "at ltaOllleruen daar ge"ettet De rut-
Jer 'I'JUl deo mlllJater .au laod~w dat de 1'1
reel'tDf weid kon ge ..en waardoor bet m"rellJlr
werd "11 eerate verband af to koopen W&I Uit·s.had
De ed heer Vao den Beevor dacbt dat de ed

heer'V.o Rhjjn beter rou doen bet .OOl'lltel terug
te trekken maar benep Zicb op den voorzitter
d.t de ed beer Dolley een on"aarheld geJ:egd
had

4

toen deae beweerde dat zu de bill "ilden
l.tea vemollelukken Hij lYll8'oor de bdl maar
daebt dat bot nieUwe artikel de wet nog beter~ !Baken.

De ed h~r Van RhUIl zei dat men niet
~ denken d.t bU de bdl wrld. I.ten veron
reiUá811 en daarom zou bU met verlof dea raad.·un "oontel terugtrekken

Het ont"erp werd zonder amendemen I ge
rapporteerd ·001' de der!!le maal gelezen en gerapporteerd
Bet bUl•• erdaagde om 4 1;) nm-VRIJDAG lIJ JU~I

)<o,t.l" ••ad se ••• __ ." Si, ""wo ',m ••M. ~m," ~, men d. "'. d.,........ , ,./JO Lo..,... Do ",,,.,_ i~, , 1_ n•• "''''' :DE' ... ""', -J ,..oel nrn;j -- ,,.,... -'-no 'b .. '~.~ F_ d...... k
llw h_ ""rn_ ' d' ... ,.,. boe kj", m" .m ... m"ki, , k.m .. 'rn Do _" '00""'"" •• .". ~,...,.,

.~ '- "" ~ eren .,.. "",,,U'''. " •••• So Lo,.,.,.. M_ m" not 'm"d.m", van dr S_u ""''''go~ 1"10 u_ ·P....... bo'nj<h .. to. a, 21 _, 'u.h""OOnl. hU ho. M... ro,U_

....... "" ,do, d.~'U'"10< ver '" zo ''''''".b S" I.m" ,,,.,~. d" ...
Do ........... "" ... ~ """.-..... a. 'i' -, h....... en d co,.... .... '>,-. ("J Do ~_, B" ••

do m.... ....hl. 00' "klj" B"'~"""".m w C~h" 0 Cd, lV", F,u., onesD. T. W"" - do"",.Ii ... dool ... m' ........ ...... Bu .......... ....... 'H".. r....,,'~ Lo .... D J _
"'Ue om de ....,k..... eren m' do-w., men , ~. -~ .. ' '.nI" Ol"., P"~" ",m."",. B,....... ny"
......... "'- Do --- ""... • D, S_II '<' hU hoop~ de heer "."'~. !I". s,"~..., Sonn en ...... T •• pli» T.
- ...,.10 ....... teun .... £1 - .... ~ 'Ilo w. "" - ........ , " ... deren to" .00t'f2 "''''' uP""". V" .", w.~.',,,.
Doo, _I~ den'II 'w•• ""... '00',' d.,. lO .. 00"" ..... _ ...... M. "'.lIUnl' W';'" T.U... D....ren n.......'00 _ r hiJ'" "., zou dan fei ".wo ." .... p.o. "to 'H' 'm •• k sou 'JJ' .. n..,.,.
tolUk - d nI.. "JJ "Md ·""."Ik"", 'U'; >ru, d".u "" h" 11"'" Jo., (2G) n.h~_ ... ", D. V.U", P
..... ' do m ten en ". men """" "Ik dure 'U" .... de lJ'b' D N d.... ot P J d. W~ A , do
Do ,_ V" dv ·U_ mot ........... '''w sou........ ..."d "", Ia,._ ten P'o;" J P du P,_ .. D, I", U""b ausenm., ho ..... " , mod HU -... .~.~. ,~_. 'U' lo A~'''' •• uh .. r..~, ..., Lo,. L.... J • M..rn ~

do' d. _ ~ , , - ho' ...... , d•• """ ......~ ..M ""'1 " m., J eM.lt", J T ".,~" 'm..
'""i kiud_~ " '" t~,.,.m"" ....... BU.. ld. ",' doC.,.", '''' ,.~, .." "k "'h"',,, Sm'" V.. do. V"." ,., d"
"orden all ~ '2;5 kUldereu '!!'aren. lceo, maar dacht' men kon daar een fichte lvn W~ VUl Heerden Van W,;Jr Weeber Tel
Do h~, ~ J D, T". kM.", m."" ._. ....,r" ...~" Proof".". ou~, 'M '"u,.. Ion '" S_ ... d. h~, N,rt""'m", m....... H, _ """'~ "hot." ' .. h,h( •• _ ..... ' '.m .. a."", '.nI d" ...... "',................ m' _ , to .... n, h_ "'m""" do< h., ." d•• h" op hot ""d'_".".mm.. (' _. ,

d .......... ,........................ Co'"'' 00' m b hu , ... )~ ....... d'" •• ,.~ •• d
Do hM, A • lo a.,;" - "'_ -.0. dot '"di., .J"""",_" ."d _.. Dj, ... "m"' ........ M d... ,,,.

hod - do ....... ,_ ..~, d.. M. " .......~, "1"'00'h.. .. !jo, ", ••d.
m
", .. '" d" ''''''p"

•.... 00.. _ ••••• - - _ .... ,.,d .... - M' .... m..... u .. ;. ' "" ..... "' ...... ' ... m v.... ' .. - d._.a R, - "k .. _ .bljo.. ld, b~•• ,~ .... 'd.m"_ lo.. '" ,,,' "'. , ..
.... b _ .. to. - _" w Z"" ""k mot 00 ,........ ...", "' .. m '-"" ""'...... , - Bu , .. T. ,"' m" h,hto ~" .. ""oonl. _ ." .... _
W.... '''.... • " d••" k"". ", " d,,,, 'RIJD'G 18JCN'Do hM' J B -.. hod 00 ot ' .... k.Jd , B.. • m." d.. ..... _
h... """''' ~, ·U· h., -- d. 'U' 'u, ho. b~ ,."'" .U ".. R....... h~ .. ~ •• 2 ,...... ~. o. __ _.'"U -'-... •• bld q~.,'" '" ....... H",,~
De kJeur.IJoreo umren reeds goedkooper ~r t"ee 'HexnvlerenM cl.iébt buelkaar op dezolfde

·U· !Jo - __ lou HU .u '.' ' d. bijJ. d~h da _ ._ ,t km ..
hU ~'d IJ> -' _" ..... 'U' .. bó •• d ..".... I ~u,,'''.~'''n''.............'Il"'" "'" - Do'_ - - , ' .. h.""'~ __ ho< h." .. " d.'"b•••• ~h.''" BU _, ho ri_ -. hu "' Col _ ~, b.,~ to, "'ol "'''''''''nie' '~m... 'U' ~, h.b,", n. k _ _ ~ '" ._Do bM' So ,nI. hot d•• blo... _... 0. tw_ ~ 'M' ".. g ,
kind.". mot "~ .. nI," ~ ..... h."' ..... , ,._ .. d. "".", .''' ". ,",d. '" •• ,," .""
" h" p~ d, ~- ~. du"......... ".... E, db hod •• __ "'Md do' Do V" ZJI' '"",.f .....d, m•• , ~,
" HU'" '00' d••••• d" n Fn'~hh~k '"' ''''' m_I ........ W.... ~ d., , Mo", .. od ... " .. ~k," 'p hot
,.~,'Jt., " .... ... .. '<0' P , .. , BU.u"..... l"W., Wu "" "". boJ.., .u d. nDo h Kng. m."d, .... d. 'od .. "., h.. d•• d. ·U' '" ,,' 'U', .... 'U "" _ ,_ .. , "ol go'.. d" m,,,, •doo' ~,d •• '"""''' doo, h" .m .. d.m", Do hoofdJ". '''''' .. ". f-' d"". hU""~, , ,..
.,,, ,••,~ ,,,' , ""d~to, h.... m....... , d. "'" ' .... 00... 1'0 , D" _ .bl_"'. dol d. -.."'" Pro rt"' .. I u. d. bJ ""'n, ......... "JU "'U<. "

T. S~'''" h" ,,,'M' ~'" , D. hoo, B.... , .. dl< d. bil' ''''' 'u. "'g. ... J ,m~S ng.. ~. dot b" '" .."
" d. ,.. - ~td~ .. , dood '" 'U' ..... hI '.nI do' m'b d. .. ..... ~. '"bte .00",,, _, hOi no.. hw ""bl~~." I ..
........... " ••• •~d.~. b le d,,~ -~ ... ' ,,,I "'h"""U' k" '....... HU hol "d" h... ~. hu ooh~, .... '.. b........ ,.. , d. k... ~. "d.n' h ".d.... - '" .'~ .. 'ou hot ~."' ..... "'mm.. ". to _, ••• 'p "" "rl ,.,
."""', d, k"k " •• ," hod m' to WOl ro .... "'''''f ... h" ._ d. ' ....... b .. ~~"'"ge"en voor die ouden ell beboeftlg~D Aangemoe hoelcsche IlIanr hot rapport van den IngenIeur
dlgd door de goede gevolgen gUlg profell8Qr De W&ll cr tegell en bU mQc.t du~ daarvan afZIen
V 08 een IIChool 8tIchten voor arme blanJcen en Hl) dacht dat de l'egeel'lng een degelIJk onder
h" boopte dat d~ KQloDle dIll echool rukelUk roek moe~t doon In .ae hel, te 8POOrwegen HIJ
loa ondersteunen dacht den t,jd daar ..oor !l'ekomen ,

De beer Mernmao zeI dat lUn AmelIdement De beer Nerton "1lS er llIet tegen Caledoo
met klelU~gheld '11'811 ontvanren Dr Te aan Iun te ge.en, maar ljad het tegen de WI)ze
Water "Ilde de geklearden \ an de blaeken "aarop de &aak voor het bnlC gebracht werd
IIChelden Waarom had bU dit DIet pdaao III I Wlll1l'om "prden andere afgllllCbeept met bot
deze ZIlting In plaat. van 10 de lolJby rond te .abaidie begtnsel en deze lijn tegen zlllke groote
8taan De zendlugschoJen oamen de arme blanke .Itot!tell gebOlt'lvd? B" dacht dit lJIet racht
lrinderton op En moeaten ZIJdaarom Veracht 'IVor De andere leden zoudel) hnnlle kaoae. afaouden
den? Neen het Ja t-ot bUD eer HIJ bad blllnke door voor luIk een Jure Ilin te stemmen Z"
mannen .tlell werken IIIlmen met gekJeurden voor kqnden DIet naar hnn

ne
kiezers turuggann al.

hetaelfde loon BIJ betreurde ook dat blanken ZI)voor de.te lUn .temd"ll
samen met gekleurden ter scbool!fUn On~ stel Dr Smartt ~telde 'OOI' de "oorden
8el Wat! ,erkeerd WI) bou"en (JIll! buUl V"n ofl2 voet 6 douo 'jn te "oegeo
bOlen WiJ helpen die meo.chen die "Of)r hon be beer Van der VIJver geloofde DIet dat de
opvoed ma kunnen betalen e~ d<>unJen Vel'wllar CllledQn Ilin nallr Rrvet.ual zou gaau want de
'%,~ ..; D. ~"" ... ,,,, .. ,,,' "..... ..bwp ,.,.. " d~,h~, m.,,,,, ...... 11" ~ '~_H..
E •... b '0 ,od_ , W" .... q. h •.." ..... ffl 0.'''''' '" .U' w '''''' K.pt nmb", '~g hM d. """'" b.,""d, " .. d'm """g" ""M .. " _, .,•••d. d " ,," m_"" hob '''k.p h.. ,"p'"w, ""'",.,,
'od••• D. ' .... Jm,,"h. O.rn'"moo .... k"k ...., d" w.do ~b,M ' bol ' .. d bH~ ,,' S" J=M", dol h., p""",,, •• D"d ..
h'l wo, "'bl,~ d.," ..,,,,.. bod m", d. _k '00'''' .... ",. ' .." ' .. "'. D. Co,''', 'I.' d.. '.""'''~'lon dnt de gou, erneur het par
..",,,., '" K~ .. ,.d ... SOlJ''''''''h ..... , h..... ""ot '"" b... fdt ...... " H., d"" Co< '.m", po , "' .. , k ",m.... Mo,
... '''''g d•• d". d. " .... n ... 00. ,,,,, '" k" ·""'h n,.. ""lJ - ~ ••• 'U' k_, d d , d. "" """ d" h.. "~.,,

..... ,.u • D." "" d."" bo...... Bu _. 00' ' .... ' 'ou M' ''',ro'' ..g '"' h" "'m'm ..D. hoo. P d. Wui 'oo.d. h•• 00. - "'td. ljjo '" "ol "'~'" Jl,,~ .... 'mr." ..,.... h~p , Do ',,", ' .. d" • ",~b," d...
b•• ,,, "'" Hk" B" ... , .... " .", .U" Col "" J" od" m... ...u .. ,_, P h.. ", h "" U... ~ '" ''''''''b'."'rn .. '"d"... .. d" ~.d~, " , "''''' IU" d" bU , k , dot~, Mu, JO 30.. lo", JO ..
'''''''',' (D. h M.. ,,_ '" dol hIJ" " dot .. , '" b...... .. .. ,.", d., "dd.. d."~'.d.",,,,,,,
..... hM d.. h hUbo'm"d, h , d. n. ,".. J.".... , '''''' <loC.,."" 'U' .. d,,, 'm,.w.. ,"' .... """" oo, ..... ",
b"", ' "" d."""nI" •• rn' , ) .. , d. "IJ ""d.m~o", "" d."'"., wo, w. d. """n" '''''00''
D. ,"'.,,, p... ,.... ,." '" k.. k.. od .. k"d... IJ., h~, P~m .. ~. d., bV d. ...,,,,, .. 00' ._ "j, .~/d. ,~, d" hot h,,, MO""'g
.. ol .~, d~. m ,,', .'~".. Hu b....,. u, 'U''''" '" ... hoo, J"",, '" ••uf.ld. U"." 103D.. , '~",d,~,
'," B,........ do, .. m. uh"",k 'p " .~ '_do b~ ...... , h'J '''' .. "k ho' .. " hod D. h,~ S,h".d" g 'f _ d. h", d", m"
d".", .,b,.. ..."' .....d di. ploo d" "''''''''"k, '••" hod"."", "" "..... ." p,...... "'oo,~'" D..... '"' •• u iJb, .m 'oolt. Do h_ J.~ ,bl~'~nI. d"d. b~, P.,,,,, MM'd~m,,,...
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zelf de zaak helpen be

Vorderen lrig of ongelukkIg goen lOtere_t In hct dl. kB" J
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end ,bi. '" """wo. Al, "." d. ".,,,~,,,~ 'IJ" •• /d. 0 b J P d 1" , Id h ,leTn et memn,ng geb~,h. "m boO......... , 'V""k.", ..""," '". ,."".p d""... ',.. ''',," .. "." ....
er. e ~ek ZOUbU bereId "ezen dIt &1n te nemen a'ond lf, "tt(ln
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e
zou H d be I te 'f d dd t

wanneer ongeveer.tal d&t ;laat8elUk b!Jeengebracht de Caledon liJnCdalnedbctaletell' Hlj.oo 'oor een zltte~t wer SOli ann ngvoorml ng e
Bet amendement "erd "crworpen 'erklaard hchte Iun voor a on 8 mmen

De heer Van WIl; hoopte m$ lOU tot de
Eell dh-uie werd gev·raagt! I I d

I Oor (19) Beard Brabant Brown Crosb~ ItemmIng komen e Caledon l n zou e arme

H J M blanken veel helpen Stellenbosch WIl8 mnarDougll8S Frost FulJer uttDn onea errl schraal de wlln~tokken waren ólet groot enmnn J C Molteno P",lmer Robertson Ryan

!'\auer Smuts Taruphn \Varren Wood lelJer~ men had daar~" doornboorneo In 'un diS
de beeren Brabant en Palmer tnkt was veel leaf gras en hll' er en tocb

o C d WIP d voerde men grll8 In 'an Europa In z!ln dIAT_ I'~) D.mp.~ • ~ • 'nkt '0"' " "ot ,,'. "", ..... md,,, d.
Wa.al 0 ]I' de Wet A S du PlessIS J P du I d b d Op ~ILlkel ~ lel de heer Knge dat h~ lJlet kon

PI

···l8 Du 1'01' H,., llolf Bolt-hao.en Immel runde~t daar klilalii ZOU!en e Illensc eli aar d t kId Lt '-' b d

~ ., -~ • I bt D d verstaan \Vaarom at ar I :e.
t

at "" re I<'ng a.... K"" Kn•• L"M.~ L...... L", "" ...,,, ",.... 'I. ,~"~" "".p h.. bo" .... " h, .... h." :.r de Braak
1 Uttl

" n J 'lara'· rou -ral •• "'orton 011 tflkten hadden eell 'poorwcg 1l00Qlg en mOll I rd B t té h d t t
' ,t - "..... " k 0' crja Iterl \Ve e ooml " pe I les

' Ier Rau ten baCIl Scble
lll~t Slvcw-'ght 8mnrtt, moe.t tpt .temllllng Dillen d h id d te t

~" D b D t 1. I I I It, nn e m~er er II er IIlD'O>&enen lIIe mln

Smltl, SO',nen

'·erg le 'Vater 'Tp'n"'A
lI

Von @ epr <+IUOlluac Iwas lee em II egon naQwo I I d I AI h :'1_ rd b

' " . ,w • ", Id h id ",h' ..., ~ '" " '''''''.M~."
der V,,

'er 'an der '" alt Vun Beerdeu Vllne. ipoor"6g0n 011 te lIjeel ""'Vye IInme e 00 t Il d k te te
'V lf rdt T Il J h IU

n
moen 811noJoiton 'oors c en e ZAa rug veMr!JlIen.... .... V." W,,' \V ..... , '., "'''''' D..... V.. d.. W,lt '" d" m" 0".,,, Do .00...... " .... ", hot _~, "''''''

DOllder ren Du lOlt en Haarhoff cen I"n WIlde gc, en maar eeu smalle en al. de D, rapporten werden toon goedgekeUrd en
Het amend

ement werd dus verworpcll lj a lngcllomen
d regeenng en de ledelf dIt mot" I eli' WInnemenD.M",.,." .. nl" .....g...... " .... "'d." 'U g." '"'' ",,, .... 00"'... , ,~,

"p",.. ... '" .. h.",,, b,,, .. ~ ... bU bm,," '" ,,,", h" h"'j ,' .... mlAI.I/()~~IOII\! had

De beer J ~ MaraIR zei dat bIJ (liet warm
WaH toen de bill bIJ de twef.-odelezmg III den
nacht werd doorgedro, en Het argument dat
men naar het noerden eenen korten ...eg WIlde
hebben was Diet ...eel waard HIJ "'dden
de zrulk Voor p~n Ja r uitgesteld he~ben danr
hej hUIS zoo verdeeL:j "Ill) op de bllioodel'be
t1en hqo~el ~lIell (1IleqOn eel) lUn WlJ<legoven

De heer Weeber wa. hef met <fpn hee,
MaraIS eeDS dat de z",k mtgesteld moeat lYor
den docb al. hIJ .temmen moe~t ZOIl'hIJ voor
de nauwe I"n stemrneIl
:l\faJoor Tamphn olJdel'lltennde de bil) zOOQh!

ze stond Het Will! lIU met de tnd om In bet
beginsel van hebte 'poo,uwegen te gaan

De heer RO?ertson lel hu "a~ voor de blIJ ZOO
als 'U '\.{jod hoe goeJ eell Ilauwe lUn OPIr mag
"ezen Het lOU e," foot welen een nauwe
lUll naar Caledon tp m,.kell Men kOJj he ver
een Jllar wachten dan dit te doen
SII Janjes Slve" niht lOl dat men VOOreen

nau wen spoorwpg """een te zlJo mMr Zoo IJlen
van nl ond een hecle qmkeer malcon door voor
een nauwe IOil te steIDmen? £3<1 ()J)<I of £40.00(j
\I Ill! ;;~tomd 'Opr opmetIngelI Zop mEInd.1
j(eld g~ali 'crsplll IJ door een :J vqct f nQlm
,,," cp Lil IIlIlten ZOU men ~ulle een Oeglllsel
g ~I) ""Qerefj mijt goon lilformatie voo"'".lOh
lIet wnij Ijlj "Int <lu L"q zpl~ eene veralld,rlDg
te m~koll HIJ ~Oll Ilaver de aaak rOl} jaar
laten lHeNitaul tf.t BCII n IUWItluo gaan ma,lcon
H" h Id hard gO'.erkt en zou nog hard "'efken
om de 'Un door te krugen en hoopte h I wusllll.en

De heer ~l" nillln ZCI d"l de p!l'ltle door Sir
J atIJea Ulgenolllen \ erkeerd was lIIea kon geen
beter experIment hebben dan dezc Iliu ,ue

voor noodl~ "'as d'JCh zeer kostba.'lr Sir Ja'les
veranderde ZIlt! IloudlOg dczell middag U"
g~loofde Ill,( t dit Qe I,m VOlt na Ir tSweJJendam
verlengd zou worden want de ,\sbtoa Illn "erd
~ooheen .erlongd I.lc,h~ llJncll 'oijden meep
de hU het Iil:n.d!rRed ont"lkkelen

De heer 8chrelllol dacL~ d ~ <le tlJ<l gekODj(jn
"0.. om oeu proef te ncmeq met "ente sPOIif
w"~11 en hl' znn hOlt ljmendement onde~
8teunen nlct Uil rl}andJgbeJd tegen (;.aJedoll
1j,14 JJ L <al !JeL. 19 wanG ala DI.u Illet eeq

De heer Tam plLlI ael dat IJlQndoor deze We.(

lOU lDgrUpen op bet gl"Q()tebegin84!f .an trrijJleid
van dell onderdaan Het heJl,# recht van den
onderdaan "as iller 111 het spel Ab >de wet
algemeen WIi8 ZUu hl) cr DIet ZOOzeer teien 'U

ni'Il4hr "de "et wa. alleen bedoeld VOOrPondoland
eo tegen de ulteprM" "an bet booggerechtsnofen en geb.elmen rt\ad

lJe becr Beard zei dat er gelegenbeden kwa
mpn dat bel nood g \I .... prompte stappen te lie
men in belang 'an bow IrIng 'nl d~ll 'red
Ut' •• wet zou echtcr Inbreuk mlken op de "li
hOld IItD den 'od han Er wag groot ge'l1Ill 10

zulle een grOf te lf, J'<Ing' 11;11 de begrn""en van
reg'" nng va n .'llio 1>c"'Chaafdelaudell lI~t eeru
ge arg'Um( til tpn ;:lIuste van <le wet" ns dnt het
som" lIoodl~ I IS t TI d,del"k slappeIl te lIelntn
Onder de Oesta.nde wet kon me" Diet Ill'JX"'ee
ren dan op 0' 1 oc, el gegrolld op beiied.gde Ver
lelalll gen HIJ &eloofde echter m'lt dal d.t ~ ,I
doende arb ument wa. 'oor aanname, an zulkeon bt o'lDsel

De heer Saner had geen obJectIe tegen het
amendement &;brelner m""r WIlS het nood.g ,
Tegen veel w~t door den heer &hremer gezegd
...ord bad h" nIets In te brengen maar bet WI8
een li CUlYbegmseion het aao bet bof te lat-en
te ~s"ssen een man langer gevangen l.e
boudel Er was ook een geV8&r III de
blU ))e macht kon mIsbruikt worden Een
plaatselIjk blad ha 1 gezegd dat een Bond
mlUl"tene 'an de n "I'ht misbruIk kOIl maleen
maar hll geloofde Iliet dat eeu Bond mlDlst-ene
er Oleer mlsbrnlk van zou mnken dao een a.nder
OllnlSterle Het gevuar lag daarin dat een mail
op on voldoende Infonlla()e gealTO!!teerd en Rao
gebood. n kon wordp.n De regeerllIg moest Olet
de macht bebben een IIlIln langer dan 3 maan
den !Lan t-e hOllden te 'z I bet bewezen kon "or
den dat het III belan~ 'all den 1'I'ode WIl8 hem
langer ann te hooden HIJ _ DIet er.oor weEen
een mIllIStene zooveel rnacht te geven lilet zou
ook eeu moelluke 'aak \'iezen VOOrbet bof om
te beahMen of een mnn langer moeat worden
&angebouden 10 belan,ll van den ''rede HII ZOu
het amelidement Schremer ondersteunen \Jant
dat wns beter dnn de anderen die gelukklg teruggetrokken waren

De he. r Hay d.dlt de blll heelemaal Oil
noodJg HU vreesde Jat er onreobt gedaan %ou
...orden als de bIll aangenomen werd Onocbul
dlge men"cl'en louden mogel!Jk gearre.teerd
"ordeo en zoudeli maardell lang ge, IlDgen ge-
bouden "orden Men moesl lIle! terugga&n
lIaat de donleere ecuwOQ toen een man gueD
.bns gege, en werd ZI,n , nscbDld te bewuzen

De beer J C Molteno \Vn~ l.e!reo de bill
H" had grooter obJectJ .. tegen de bHI maar bet
amendement van den IJeer Schreiner bad betwat, erznel t

De beer Schreiner zeI dat bet niet bedoeld
was bet recht Vlln app!'1 te ontnemen Er was
recht te nPr-lIeercn 1egen de UItspraak 'lUl bet
bof 111en had nu BlechLI! ten doel terug te
gaan een m lebt te wettlgeo dIe de reget>nng
d .cbt dot 'II bezat maar die wflgge"'eept werd
JOOl' de olt"praak van het bof De macht lag
bl! detegeer ng en deu gou'erneur Geenonver
alib'oordellike rJCI'l!oon BOU 'emand mogen Ilr
restetien (aetew3JO en anderen werden III

heebtenrs g, nomen en gestraft zonder verhoor
Als Gahsbw. morgen ge, .ngen werd zou hl)
met zeggen of men hem tereobt moe.t .tellell
of dadelr,k loodschlet.en MI8lIcblen zou het
laat~tgenoomde best wezen H I hoopte het
amendomel t nu worrlen aangenomcn

De heel F ft Ire dnlbt niet dlit el meer Icden
waren '"" bnt ge, oelen,., den heel IJn, da!
men moellt ag teel en teocl1 J et rllS~euren van
dezen maatre~el Het Impndol1ient 'an rlen
heer SChrelller """ In bPlal

o
,". Jen, re le

en het lV l8 nIt nood g 'cr le e "'cu","" ()\ crdo zaak te hebl en
rel' stemml.g gebrtdu

men t Schrerner aangenODle I
De blll gl 19 toen door Cl "enl nl, geamcn

deerd IIIIl de "P(lliker g' r"PPOrt.eerd Ih er
weglug en derd leZIng op MMnd 19

lIIet[;lJeel aflL1nkelljk ....as run de 'C<:Iartsen
De ~g moest dra Id ''Oor hetnlogt'l] grat~ " rvoerell

DIf beer I - UIl dar dit reeds gedaan.. erd;

De beer A S iu Ple,oL' 7.~1 dat al. dil bet
gevaJ WilS dan '~a..Il" levreden

~.. James lel dat I I het ,evnl 'H.' Pillen
zoaden 001.: "''!lIJs, -erd women d<>cb er
Wn. een moe" k ~ nmtrelll bont en I.er
palen Docb rsonen d C , .. len haMen
Olltbodeo olJder de 'erslandboudillg dat ...
"rl(lS 'erloerd werden ,"onden hun geld t6lug
knJgen De beer Faure had <le r"h"k der
re:leerlilg bloot gelegd AI.. bn ""Nit g"
tmeht de pest tegPrI I~ Ion len <l.tl<.hnu "il!'",n ~eloof op Inenlillg U" I.", pt" dat III de
be. -t,n reMs Ing""n I "llren ~ boer il 0>0(>'

t-e I l~crcil Eelt te eot<o ZOOnI. elO dnr[,1
b{"'~Q Uit het dl Inkt 'all lrad""k dIe Ilallr
de Trnh. :t.'ll waren om de ln~n'lItt te !ralln
IeerOL Elk dlAtnkt heboorJe dIt te doen I)"
regHe'·lI!g deed \<31 Ze kon ..n h" meenrle d.,t
de t'egt"nng den dank 'Iln het lalld bad 'erd'end

De h", r P J da TOl! t~1 dal ,har de beer
Faure gezeod heeft dnt bil de mo tt ... op papIer
ZOn UItvoeren en r~8 dllnrmee heT.lg Il! ""'u
b 'Un amendement lliet ~oorstellen n .'lt
Hope fawn helrof leck bet dal d" pest w~.
nil).,"'~tampt D 1nl' hel thans zeer droog ..n
koud """ In dat dlStnkt zou h I den beer faure
vragelI de '"C"tillg 110" ""n tlld]e na te laten
De heer F rost "roe~ t mnn de Inentulg ool!:

zou uitvoeren 'n dlstnkt"n "&Ar <lepe.t thanl
nog nIet W:l8 H" dacbt dIt n()(J<ÏJg
De heer FaDre te dat de commlSlUe reed5 allD

gesteld Wns De pest werd In Hopel O\Jn UIt-
gestampt Het 'V.S Dlet waar dat .Iecbt. ~I
lra.lvoren dood "&ren Bet WIlren '17 kaJvere"
en 13 koelen De boeren waren nlllid ""ebt m
de OrIOle .an SOmmlgen en de 'eeart ..en 'er
leeerd HII had on~oor\\aardelilk vertroD"en 10dr HuteheOll

De beer Merrlm&n ZCIdat hll ve,l:.l'i<! lY18dat
de beer Faure VOOrlncatmg W:tII, toaar er WIlS

nog Diets I/edaan Redert men flier znt W&lI de
pest tot In Fmgoland '61'l1pre11 er. men" CnI nu
verwacht d reóeerlDg te prU""n voor haar w",,1e
HU had belangCiJke Opgaven UIt den' I'!rslut
toonende bet r!'.sultaat 'an inentIng door eeD
boer nl, L... de resultaten dIe leer gunstig
Wil~en HII hoopte <le motIe WIJ niet teruS!rll
trokken" orden H II bad een bnef VRneen leie
zeI' dltl It)() m II!'n '3n de pest woonCe en "In
vee werd doodgeschoten bV een open plek In de
'Un. HU leoe nret 'ersta.1tl boe het nu WRI! methet cordon langs de rH Ier
De beer Tnn ner Wltlt ZeI dat bet hem speet

dat bet "mendemcllt lIIet werd Voorgeateld
moral met betrekking tot bet cordon Eeruge
dagen geleden had hl) nog bencbt dat de politie
DIet "as weggenomen De regf'tellng droltte
veel op lOentmg docb zu bad nog te veel ve"
trou wen III de veedukten! BJlna nlle dolrtOni
"aren bard en on veraoh II hg en hll had meervertrouwen u1 de boerelI

De motIe werd anngenomell met bet amendement Le ROex
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-De &geerende praaldent nam den stoel ID omhalf drie a m

l(ll~"'Il!( EVI~! I \~ '!OlIF.S

De ed beer Van Rh!)n gaf kenDiS te zullen
YoorUeJleu dAt geen kenDlSgevlllg Vno motie ge
daan bn "orden door een ander lid van het
bwa Damena een hd dat als president ageert

De .,.f heer bolle) zal een voo"t-el doen
dat zeep ell goederen voor het maken vali .eep
benoodlJld. ·ru .tollen vervoerd worden over de
KolomaIe . sPOOrwegen t-en bebo8.Ye 'an wolwasICberuen r

O~T" ERP TfI( un \ li lif I \\ J)~ KUl
STAlJ:<lHf \Il "lll II ~ "f r

De ed ~ eetbhng le.erde bel rapport III van
bet .. lect COmité op ho'eugelloemd wet"Ontwerp
H.t rapport ...erd aangenomen eli de tweeje
leZIng van het olltwerp bepaard op de 'olgende
vergadenng Ook gaf het edele hd konnis dat bU
&Ou.ool'llt. ..Uen bet comIte OD de derde leZing op
de volgende vergadenug te bebbeu

PORT I I IZ\I!F.lll \IL~I(lIAI 11J;IT
De beer SchreIDer vroeg of het bet'lVl8t~ deel

vali de bill zou worden teruggetrokken De
heer Peal'8On deed zu Ib ..n bet hUD ging om 6
nur IDoomlt~ bIlIla al de leden verhetea de!laaI

Hot hUl' I:lnlr Il comn .. op de bill om 5 mUlu
tco ')nr' "'r Jr "ur<il af eli toe VI\Jl13 tot
II led"n In het billS '"
De clau.ulen J ~ }-.!LO werden afgebandeld

mer een lllltaJ WU1.ls;pngcn

De bIll ~Ing door comUr en werd gerappor
'.eem OlD 10 Illinuten 'OOI' 7 uur waarllll hethu,s 'erdaagde

Ilgeocu-
Je- eB

bIJ
E,
UCKI,

mgton.

-KO~lItAKT BEKRACHTIGD

PAPIER£N
De Koloruale secret;lrJS legde ter tafel de oor

reapoodentle betreffende be..proellng,werken ID
Cerea d,e betreffende besproellDgll"'erken ID
Aberdeen een rapport over de hefdadlgheld.
genootschappen en ga f verder verslag ..an eem
le wetten door den gou verneul' lfoedgekeurd

P, f:IORIA. Ii Ju" - Beden li: deo tweeden
I ~ld "cl'd de zaak der }!rnamfonteln e~ben, er
wezeil o&a.r een comIl .. 'lil ""f lederi, ten tiDe
'au ollderzook ,..aarop het rapport vao pubheke
werke u ID b..h.'lI}(I~hng werd )renomen

J n den ('ers ten raad "erd het rapport over on
lerwlls behandeld eli loe..chuldigd vel'llCheldene
ledoli den slIP<'f1ntendelit wegens ZIIDbegun
.t gen 'an Hollande,.. ho'en Afrikaner8 Bet
itpI II H I "'lligcIlO'oen III den nauuddag
"nl de '"'daging 'an oIeli raad werd bet kOD
lrakt t u"""hclI da regeerJlIg en IIf1l<:battlc 'oor
het u,tleggen, In eeu Oleuw dorp nabU Hetdt!)h..rg beloachtlgd

E

lENST

SUl '1LREl t I AllES

Dr Til Wil ter .telde "oor een reaolutie. ".n
genome~r bet lagerbu1l<, tban8 te Overwe
gen, m~r daart ...gen geobjecteerd werd
... rd de overweg"ID!; 'oor de lolgende 'ergadenng bepaald

BR \.AMFO~TEr~ EISCBE~

--=Transvaalsche Volksraden.
h:l.1K. -lAl \Il~l JAlrfl f

Deze bdl al. IJJ COOlIL~vao he gl Leele hUI•
genmendeerd w I'd overwogen De ambudemell
ten "erdeo goudgeleeurd de bill V(){ r de derdeUlaal gelezen en gepasseerd

-(Reu/er telrg,ummen)

chapplj.
lIET \ifl\\f TOI'lllD \D

De ed beer Neetbling Hoeg of bet protocol
op bet tolverbond door den V r!Jstaatscbell volb
raad "118 aangenomen eli "anDeer het nieUwetanet In werking tou treden
Dr Te Water antwoordde dat daar de zaak

lIIet tot ZIJn departement behoorde hU niet "'1"tof bet aangenomen wa..

Na eenige mlQuten gedurende welke de ko
"'nI&le oeeretans afweZIg wa. kwam deze lerug
en deelde mede dat de ageerende premier p;u.
Mu telegram ontvallgen had ten etrekte dat
deVrust.a&t&:he 'olksraad de tweede lezlOg van t
olltwerp op het tolverbond aangenomen bad en
dat d.. denle letllIg morgen zou plaats bebben
Ar. dit er door .. as zou de datum hepaald wor
deu van bet ID werkIng treden van het Dleuwe'-iel.
De ed b~r Ross

allo?

Dr T .. Water zeI dat nIl zulh niet "'at mU!
ochien IJl bet begin V:lJ] J uh volksraad.

-RAPPORT OVER ONDERWIJS

r
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Het bUIs neflatte In 6O .. 11.i op de (;"ledon
spoorweg verlenglllg bill Er WIlS eell all)ende
CIlJ nt om de som vOOl·"het bouwen der Illn met.t: I'ill/i(!!.) te vermlDdoren
De t ...., }!.errlman ze. dat men meer moest

doen aan licht.; ilpQorwe~en QIU laIJdbouwdl8
tneten te ontwlkkeltJn ILHJ Iwn nIet Oil) een
dlstnkt te olltwllekelen eell lwaN luu bow"eo
Men zou daardoor te veel geld op een plaat. be
steden terw,,! de andere er zonder moe.ten bIl}
VOf! HU lYees er op dat IndlP AustraJIP enZmd
.4.m.ertJ<.. llebte Spoor" egell badden BU zou om
het i6¥oei6u 1'$11 bet bu.. tc wetfln te komen
Voorstellen dat oe Ir neen hchte zal Ziln van
2 voet 6 dUim lYllde 'poo~ i)p 1110 Z<'udan I oor
£:lIlO OIXJ gebouwd kunnen worde...
Sir Jame. dacbt dat de berekenIng ¥alJ

den heer !fernman voor de lIcbte llJlI te laag
WIlS H..,. vflnlchll zou llIet zoo groot ziln Het
was "aar dal ~ .. ~ voornaamste "Jnel] klaar
had doch men mQOIit pl,ot rergeten dat deze
Caledon liJn ultemdellJk naar Bo~, li:,I~i1betb
verleogtj wij Wonten Btl w~ tegen /;iet 'll1elld ..mefit

!'irr 1 b01lJ1lól I PllloWlI "'Jl.'! lólIlg l,d voor Ca
ledon en me""de dat de:S1 1,0.,. 'Y. I IS I )11 tie
be_te was fOJrdlO ,h.trJletoll De .li'ral~cllfloek
I I" was n,et mogelUk a,jlfij.S 1~~IUllrd IQOI
"wellendllm eli mee lde dat dd IUu ook ~UIJC
((_, stltuenten zou be\( ordeelcl
Kapt Brabal1t wa., \ Oor le bdl <loch w Ido

.. ete., Jj' de I J' 'an S"ellelilam nn~r Olldt.ho r zou g&&4

"Ir J ..mCJibetre ... d. het d II cr ZOO"eel "Pfl<J
"tIC was tegen deze 1)111 ~, "as het le ruute
en nD weder do WIJdte

De beer Mernrnan De tweede lezing a"" Lill
werd in den Darh t doorgedrr eli
StrJallics Z~ "reil lil mlnvteli '001'/1

g..ateld I

ne heer MaraiS het ...... _0. jj ijijr
SIT J ame. Oet hu VOorde P~ari "'u zoo np

lIewonden Jat h" OIet w",t wat h I leed
De b.!er MaraIS "ISt Ik bet met' (" WIJI~het OIet f

De voorlltter ....d.. orde [De voorutte"
.tond op en met de VQ,.t op den tafel)

HII' JalU(! zeI dat h" '"all lIlOr!!"en
eeu depu Zuu<ler tIJd rIFleI ''P l!JU

III nanmerkllig I emende lat rw !.rpeNt "!reeois
I le KololllC I" IS , 'u ge, len <1l1 <lc gren"
boel>ln op le 0 il Jerrvler I )(,olll""!>tb rlO
1'3 \V Iden hlln kIe n(le tedltnke, Illgezegde
'IVIer Spreker lel Il I dacht le t Id "ns nu ge
kum" I 0111 le II I scI en '" IhHld to geveil hlJn
'ree Uw h (no ti \101 re Ure h:C 'Infrlepc~f
lV" leed, ,de 1\ I li IC I)u Il ns" en badden

le il IC H 1 lacht Zl,n 'oor
"preker I[C" "'g"e ook Vlll dehlflddwlze V III lere(\Celill, Ulle,lH.r~ I",

zUIler \'0 de pos l I !lil "d lo lo leoeelili. le
I'e.t daal il1\ oerm dOOI er een pluuts Le koop"l
om procfneulJogcn met lnClltlr g re doen

De heer Le Hou, ~tol je Vo r ti. aDlendemenl
Ol bet bovunstlLande -:'\;r. kl Inree te In te
'oegPlI htel gm eu l:tugs en te H I zei d lt
h I wat, erder w,Ide glUll De menschen leden
veel b ,lIa ongelooftlIk veel Z I "addell b lila al
bUil lee verloren .l!.rWBa goede we,d" langs de
1'1VIer en men kon het, ee d lar In Je, en bouden
Ills \ erlof verleend "erd danr te "Olden

De beur faure 'el dat bet 'OOl'lltel recd.
eemgeo L'ld op hel papIer"". en hIJ bad Illd
genoeg gehad OUI ue zaak te overwegen en te
zeggen wat de regee mg lOU doen .\fen \Va. tot
het t..e.;hllt gekomen lat In dA dlstr hen dlO aan
denVlergrenzen de pohtle verw ,derd zou worden
en men gelegenheId .ou bebhen de Cl I Ier te ge
bnllken belde, 0' I' grcu.en en drenken
De heer Lit Hoex I lat IS zeer goed gedaan
De heer Faore Dank u ~ oortg;Ulndc zei

spreker dat men zc>u mogell lakn grazen en
drenken In bet dJatnct Burgersdorp w.... dc
pest Illec 'erder \el1ipreld Cn alleon ~éo
plante "'" onder quara.ntallle geplaatsl Daar
Irnn klem vee ook In de bel t gr Izen m .ar
Dlet beeeten In Pl'leHka en Kenhardt Willlde
rIVier ook opengeplaal<8t Men had nu besloten
dat runderpest door de geheele KolonIe moest
komen De regeel'lng bad baar best gedaan de
pest te koeren lnentlOg"lI8 nu het eenlg mld
del en men glD~ daarmede .nel 'oort (.amld
deld zou men 811 percent kunnen redden Bet
speet bern dat de meu.chen In (;olesberll tegen
Inentmg waren en wa bien Willen tot de pest
In bet distrikt IS De veea.rtsen war en, UI ge, oe
len dat de beestelI ingeent moestel wordelI v (,r
de pest ver.cbeeo Op he wuze zou OIen meer
bee.ter. redden HIJ WIlde de leden vTlendel"k
verzceken oln 11",,1'hUIBte gaan en de menscheli
aan te sporen samen met de regeenng te werken
zoodat lUen kon voortgaan meI Jnentu<g Alles
dat In de motIe en amendement gevraagd
lYerd W!Ui de regeerllIg beZig UIt k voeren De
pohtle zIJn verWIJderd, a 1 de VaalrIvIer alleen
bU de dnften waren eeDigen De Kaapsche poh
he wae heelemaal weggenomen en naar Langberg
gezonden en de -peel.le politIC \Vas vermlDderd
In plaat.! van 2[>!») politIe was er no ,uecbts
ollgeveer 150 mIlD H, had dus zlln best gedann
0;0 de wenscb van bet .olk Uit te 'oeren Dan
waren er de veeartsen Er was een beng deba t
Over de ,eeart,..n maar mell ZODlien als de
pest kw Im zou men komee 'ragen "aar zun d~
'eeartsen Eelllge leden d e zoo warm waren
o.er de 'eeart.sen hadden recd. gevraagd Wliar
de 'eeartseu Z III nu de pcst 'n hunne nab Ihe,d
verschenen wa.. De regeer ng zou een statl n
stlcbten IQ eder d'stnkt 00 gal te verschaffen
en r ent ng 'oort te zette, 'all dl.tnkt tot
d!StlJkt HlI I OopLedat het I nd nu zou ....tnell
werken met de reo een ng Om de ver" oe.tlO~ '00

''lel mogel'K le Vetm nderen De moties ".rCD AA.NGEKOIIE-'f
Olet lanJor nood'g J<>n 16-S,., (Ian Cameron, 'I'an l vel'pooL
De beer \ an der ',ver Ineg of met de Io.-Il,.,.k Aln OVIl vao Ilarr]

gebeel
e

Kolome door iHlg e, ten 1 _\\ ynsuv on Barn
D. h,~ ,,,~ .. ,. oo"'d. ,.. m.. d~, • -, .,_, • ,. ",,' "- .. M .u....,

ZOII enten waar ie pest nJlL, .k en kan. hpcft I -\""roche tJuk [ r~ma. van AlbanIe.
z!Cll te ver.prelden 17-1 Lllhaan,",he bark OroID8J!Ovan Barr]

De heer A ~ du Ple88IB da bt het nIet n '() I -Schocn.r!:iea Jl m van J baboe.

) -B ,rk J olJCrt" lIern ..rd van Oar<lt1f.d~ d. "'".~~""' ...... ,.o" d. ".oon .., , _,_. ,_,' '''d<,... _ ,~ ,_gezegd bad dal ZI' de p!,htlel< daann Ver il CISCo

..... h., ~'g"",,,,,, He' d."",. "" \I • -, ,..,"'. '" _ .. , __ ......w ...
bert Will! reed. lang geled-tn 16-\ulc.eb van Lonrl

endoch da tr Illel b~1 rr'~,,, 1:1 lil het niet zo, ERTROKKl:N

...... ~ " d" • ..w, .... "" '~b "" ' .... __ '~'m'~"" ••" '_"'"to,," d, "' ...",,,, '" d,P'"'''''''''''' ,._",,"'~,","",'". OL ~, ' ....... ,.

mlSSte. te gww () k hoopte h, dat de Tt "-lIa IIYJOI "."&f'ltD I a IIp 111111 ku tu,..geenng Spoediger lp bne' Cll , , lele~rammen Vens.
zou IIJltll c>orden daar het Som8 mOtll'Jk wa. I O~ VE ~

een ant"oord le kr Igen nl 11'" rie UlIik leer lG J In, -{Per IPlpgrn"f)-De fantallOQ Castle
ernstl~ Dil.f1moesten eelllf:e h< eren In fltaat. P le lit"",. l5 VBn ~ OUi 10 • IU van AlAdtITa• gUijteld worden te Jeeren ellteo, zoodat men vertrokteu,
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Dr Te Water stelde daarop de 'erdagIng van
bet bUI~ voor tot Maandltgmorger. Olll balf elf
d:u.r 10 den middag de gouvornenr den hoek
>IIt.eeO 'an den mOuwen ,Ieugel van het Nleu"e
&meraet bOllplta.a1 wu leggen

naart..gen werd geobJecteerd daar er geenIcennQl Vta pge.en was
De ed be.-r Wilmot wdde 'erdagIDg tot Maanda!! om balf ttl"le

Sir H St.ockelliJtrom vroeg ...aoneer het par
I_nt zou geprorogeerd "'Onl

lll
D. tolonUlle .ecretlln. le, <Lot da t

hepaald lYa8 miSS{11ICIl aanstaandendag
det bou .erdaafi'dc daarop rn, eil tnlntltêfl

·001' dne tot A1a&ndag Om half d ne
-:'i a Ir ,k verneem I. de heer Jl) Albert) ft

lal ~1lchtwachl Rredasdorp gelraagd zlcb
I brkll'.baar te stellen als kand'd"",t voor deo
zOld "estellJ"en CIrkel De he"r AJ.bertYIl 18
ecn 'an de 'oornnamste hoeren IQ het dlfJtrtkt
van Caledon en II' )Ont 10 eon deel "an den
CIrkel dat tot nog toe geen plaatselIJke kand.
daat heeft gehad Er loopen gerucbten d.t de
heer Keyter <leh illet "eder \ erklesbaar zal.tellcII --( 0 r r 'I lIclf/)

.treat -[Reuter tdegram J-I} liLA 1 F \ L \, OlItIl F \

Het hOls glOg 10 G"'l1lltooJ>de derde en VIerde
rapporten 'an liet select OOlDlté oP' erlatenlanderIJen

De raoporten wel den o.rtlkelsgewl,zo bebandeld

:'iAUWEHE 'EREE~IG1!,;OIDlrenl

t 8 JulI, Rl(lEIIPO\nl' 17JI\I-Deraad heeflbet
protocol en de" federale raad aangenomen In
'erband met bet !!Cbema voor nan were vereenl
glllg cn bebandelt nu de begrootlQg

Ireut 111

"f Jf I F:\HO~St:IIE :ojT\Dltll~tge ma
A.STI.B
3eperkt DE ELECTIES.-IJE ZLID" ESTELLJKE CIRKEL

Wlt'TGEVENDE VERGADERING

De heel' Oats cell dlrelet~ur van De Beer. Iii
naar l'iamalewaland vertrokken Men zegt dat
h , ZICh verkiesbaar zal .tellen voor dIe klesa;f
deehng om dell beer Merrlmao te ont~tefen
Hoe belanW-lIk IBbet dus dat Oleo zlCb laat re
gl.treeren ell toe te ZIen dat anderet) geregu.treerd worden

17 Jl ~I HEf fl'l qJ!no~o
SIr Jame. 81Ve'l\"rlght decIde mede dat hU een

telegraam 'Bn den preSident van den OrallJe
Vrustaat bad ont •• ngen meld.nda dat de
tweede lellDg .an bet nleowe tol"erbood tanef
aangenomen W38 en do derde lermg morgen zougeseIHede

Dc naam van ad, okaat Graham "ordt Ire
noemd al. een leandldaat VOOr den zetel "all
Willen den heer Barnnto

Het boUl betTaJte om .! Uur
..., 1'1J JF.

Er ...uren eenige pew..,., Vijn ruin pob"e!;belang

Er "'lUI slecbl.8 een kenlllJlgeYlflg, ~lIe rap-
porten ""nlge pap lere li en adultlOueeIe rWn4er
pe.q regul:u_ werden Ier tafel gelegd Het buU! glOg lil coml!.( op bet rapport '811

}jet lIClpet comité Over pell1UQeDen schenkmgenell toelt~Ujgell
Het rapport ging <lOOI' oOlll.lté

porteerd en geJlllMl!eerd

.LOST

ueNDEf I ESf
De heer fraure zei dJlt dr Turner tban. te

Kaapstad wno H, W"", 'liet naar de 1 ran.
f'Ial gelf'13n Spreker ha,1 aan de 1UIllll"aaL'che
regeerUlg geochrevcn lilt h, dr lurne, WO
~enden maar IJlen had gealJtwoord dat dA re
geen ng hem n."t moest zenderl Vuor men ze
ker "lot dat de iIIentIlIg een .uecea Iras

ne hePr ~nnt nberg vroeg ot (Jordonla
tmt&hgen kOll ,nr le I 'an de runderpelit-relrU
IlIti"" en d~ l)eL"'I~n te btcll Ilenlen
Do heu Y~lIrv Z61dat c, I ueart. daar heen

gezonden l}1l "oraeiJ eu Jat Jt lu.truklJ6!!
reed. waren gegeven

WEDRENNEN

-

LOllY

PO~DOLA~ n II Il fTE"

Bet huIS gmg lil ComIté op het ?ntwe-p op dePondoland wetten

De beer SchreIDer drong erop aan dat de re
geenng de macht Inoe8t hebbeu om III na
tarelleo gebied per proklamatie wetten te
mali:en "oor Ind" Iduen Al. een opperhoofd
oproerig werd Ilioe,t de regeenng de macbt
hebben dadellik stappen te nemen om den "rede
t" bewaren BIJ liteldfl een amendement voor
ID qlen gees! H, Jaobt bet ID belang van den
'reqll dan de rugecnng IJl .ulk een geval
bUlteugewolJc mal ht lUOest bebben H" haalde
het geval 'an (allsh we aan De rcgeenng
moest de mlcbt bebben om londer bevel een
oproellg opperhoofd to arresteeren Het geval
' UI RIg'CIIUtoonde dat dcae wet zfler noodlg Will!
De m:1(lht dIe mon 30U gCI en "a. ecbter llIet Jil-
beperk t Sprekor gaf een voorbeeld De pfl
iOnleI' IeOIlna dlle maanden bVbet hooggerechts
hof aallzoek doen om, rllstelhng eli de regee
rlUg lOU dan Yoldocnde moetelI bewuzen d&t het
noodlg wat! Zoodaillge pn80lIler asn te bouden
1\1"11 moe., eell fel me houding In daze zaak Ran
nemen ander, ZOu bet ruet gaan, want !SIgcaD
en anderen zullen er op lEtten wat hIer gedannwordt

SII Tames SI>O"f1g.bt boopt~ het amen<lemellt
zou wortleu aaugenomen De arr~t.atle van
Sigcau bad lief "1I~1d.,. kosteil rall eeu oorlog
be"paard UI"''' d e nil estntle wIll! met volgens
Ifet, en <Ill trom" Ilf lUel gokomen (Jm deze wel
te krilgen Het lID1en<lclllent Inn den beer
8cbrf>lner '1''''' Icer UIIlIIc Het gaf de regeenng
8P6C1ale macbt m'lar niet onbeperlet en b I zou
daarom aandrUl~",n op aauname van da-!IlmelldeDIeIlt.,

SPORT
ent

Lo'nE' I' JUOI-{Pcr t.C.Iegra&t )-De "<d
ren nCI OOr len \ "" t !;Ooden beker wem h<den
g., Ilncn rio. r I en. IDOn 'Jode ~ InkfiehU Pnde
tWMe en Love \\ '''''y dcnle"treD,

1 , r.J( li lXr, T'" RI f: ~

~lr Jam"" tSlvewfll(bt d""ldtl mede
nen telejfr.tm V:ln le \ rll.taa""""" regeer ~
hati ont.~lIg ..n In antwoord np een telfigr~OI
\'";).n hem IR r-erband Olet dell datum WllJJOCt r
bet nieu" e tol verhoud t.lrl( f In werk'ng lOu

komen daar er I ~el oogenel veroorUl~kt wer<l
door de nzekerneld lJet telecsr..m meldde d.1t
IDeo IIlOrll'en de zaJk zou besprekAn In den
raad en m"u zou d III kunnen weten "'elke
~ordeflng er gemaakt 18

KAAP!TAII!!<Hl: Mt~""" IHlf
De amendcmenten 10 deze bdl werden over

"ogen en de bdl \ oor d" derde maal gelezellen gepuseerd

"ODfTl \[EI E' Il JOl RE( LI ~TIE'
Het buIS glnV weder 10 (.."ml!€ op de adJI

tJoDeele MCboolregulatlC!
Dr ~ aoes stelde ecn nieu we clau.ule v( or

"' .. rbU bepaald werd dat de PL.at.."UIce school
comlUWlie een gel,,1< bedrag r..aJ gOlen aL. Je
rejfeenog "OOf .kOdt en l"iles oodorworpell aan

I • I
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BIJ,OEGSllL hJT DE ZUID.AFRIKAAN VEREl!.NlGD MET ONS LAND, In JUNI, 1897.

Wa t klPfL~J toch?
W:\t kJ.lI\~tsu toch !IU Afllkllllcrso It men on. m \e<lertaal niet eert?
ln djons~ de. lands noch op de scholen

Waar mets dan I Engel.(h wordt geleerd?

Wut mort gn dat er 10 uw kerkon
Zoo (hk"llia Engelsch wordt gepreekt?

En dat het Jong geslacht ,}lt opgroeit
1" iets anders IIlUlst d lil EllgelllCh spreekt?

GU klnngt' maar behl C;IIrecht tot klngtln'
Z,,!,;i bobt g\l OOit al nagedacht

Of niet £I" sohuld hgt ann u zei ven,
En of g uw phcbt wel bebt ,olbrncht'

Ilebt gil U" kwd ren liefd en nehtlllr,:
OOIt lIl~eprent voor moeders taal ;

Le!(de OOit bJl u dat dierbaar kielIlood
Het kleul.te wlgt)e III de scha ..1

Hebt g In U" hUIS (hen COligeen akker
111 heel uII8 ,,"de Icvcm,land

'Vaar t ,asdJe welig op lOU groeielI
t Lw kind reu III het hart geplalIt

Of .. as bet U niet meer tol vreugde
Dat .11111, ", mOOIkon EIl~elsch praai;

En wo hel doopt en lol. II genoemd werd
In billS zOOwel als op de straat'

(Jf dut de nanm '311 1\largarelh,
~Iet mooi g noeg klonk voor nw kllld

Dat \]1 t veral Lalde Lugeh;eh 1{(I(JlJ"
Mem ~choonhcld vot r de "ereid, 111li'

GII prllKt de m urneu die daar strlJuen
A.ls HofmeYI VOl! Moorree8 Viljoen

En anderen nog maar ,ehen z'It g'l f
Te loom en trllJLgom letll te doen'

Nauw hebt lW hUil ge..chrlli ~eloIen
Run rede prul nog ,"ngehoord

Of in UW hillS teruggekntnell
I. slecht. weer t Eng- lsch aan bet \\ oord

Gil Jlllcbt hen toe wanneer 'il .preleen
GII prijst ben om hun manuetaal

Maar zelf verroerv ~II IIlOt een vIlIgCI
Nog legl een" IJ IJ" op de "ch"al

AI wat ZIIdoen dat werkt gl) tegen
AI wat ZIJ bou\\en bmok! lonlaf

W!U1t," U" huis haar war-e tempel
Daar delft KUvoor uw 1",,1 helgtaf

(JU oud ren die zoo Inui durft kl 'gen
En gii ook die nog t kw "".1 met tiet

GII zlIlt de schuld er n" moeten dragen,
(.nnt onze moedert,,,,1 te 11Iet

De hoJem waarin t ,herbaar plau tje
Zlln wortel. zeker I ulep"l zou "taau

DAAIIn k" eekt glJ th,,,,._ollnad~nkclld-
hen" ehgtwrend khslel uld laU

Wallt Illet de laai ga lil ook nc zeden
Van t, OOIge.I,cht te loor met een

En t hloed , \II heluen ,loeit d 'II liter
DOOI d ud Ien ~an sieebt. I..faard. been 1

ChamberlaIn's depeches,
HOOGGERECHTSH~F

Gebrulkto postzegele

Zoo maakt g1l van nW kind ren ba.sI.ClnIR
Een 800rt \\aal elk len mond ,oor spoelt

'VAAr Enlo'el!!Chman noch Aink Iller
De Ulln,te achting <oor go,oell

DIt I" bet k'lillad dat een. zal' olgen
o oud ren op U" ftauWlte.t

DIt IS bet erfdeel dat" IIW kwd ren
Neen meer nog d Lt g ons volk bereIdt

W lt kla ,gi gii dan ter" Ui gIJ vad.'g
Daar nedertlt te lam en flao ..

Om ICl.'!te doen ont" likt veel hever
En stoekt UWhanden lilt de muuw

Komt helpl dlOgenen die daar .h !Iden
Voor d r",bten unzer dlert. re L\"I

Waar t'énheld heer..cht I" .ltJld .turkte
En ,olgt ,an .elf Je zegepr"al

/I

(.chefdc kllldcl un - 1k g \ U allen weel
het een en bet mder ",,1)111\eli 0' Cl d,
uude postzegels d re Il I gezonden heul en nog
zult zl n I{ 1 (), pr bet doel dor oude ze:;el'
w li k ,t m: r .cbrUven daar Ik ree- '.s b1l hOl
I li 19 hel gezegd wat wu met de oplJrengbl

tl [oenIJ Il Ik vind llodung kIDderen d e \I agen
" I' I • 7 I de ,olgonde oude postzegel. [1100

~,,, 1\ t Jel\ d» HOIll Ik ".1 Iller zc~!len dat het
• It" allU I IC' ,ti "I blUft, betZ\llk "erkltlam
bell I Je KolonIe \ rJlsta"t of 'trans' aaI (L,at
" "leien< of oIlJerwJl"el'1! Itl dag of Zond,,!!:
• Il I II lu lall du klUderen sy p dUldeltJk

1I1lkell )Uoewellk met thuis bun "Olden de zegels
loch unl",ngcn en later ..I dunrt bet lang, er
ken I \ an iIOtnllllge gelIlcelltell b"bben wtl
'e' Jilt' angell van !lnderun "eer WCllllgen of
gl heel nte t.e hoewel de gemoenten m'SAChlen
wlHgrenwnd 'tin of ook op hetzelfde dorp
\\ Il ZOU de reden llJn 0 l s het niet mlSACblen
dut de cene leeraar of onderWIJzer de zaak aan
,le kIllderen bekend maakt en ben er toe aan
t ,oedlot en de aodere Illet) HQt adres wa"r
hee II de kmdercn de oude postzegels moeten
z.,,,,len 'llItit giJ ondcrschre' en Laat de su
['e!lnlendanten \ an Zond"g.;cbolcn en de onder
w l,er" van scholen s.v P zoo goed zIJn de
kill I tun e' toe aan te Uloe(hgen

( eet t acht op de ,olgende w'juken -
I "chelll t de oude postzegel!!' milt het papier

af van de enveloppe_ n et ze een paar minuten 10 het water en
tI ekt dan het stuk en' elope dat ze aankleeft

If \ \\ alIDeel l I droog "In plaabt de nleoo
<ehoongema\kte mde zegels een op den !lIlder
",gge ,IJ of It~1 en doet er een dru.ad)C garen
um eli bllld het bundeltJe, ast

I (,llect<ert tot gtl ',tl\) lot
uie er Z I het ouk" (JIMI Zendt
I)<><lz~gt:l. naar R li Il,neel
I) V,.,

\\ I hupen IIc' e kindei en nu den "llItcr u
II ede te ,Ieelell " ,t I'" C uutle po.tzegel, hcbheo

'pgebriieht
~et hc!lhc le ,

•i
J

.'

llJ'~\ hel_,t of
het ~et:ll oude
\ cntel1!lJurg

} Jl U anull

Lw vriend
R H D"HI

DE BRAND TE PARIJS

>~

I,
li, J no'lc mlulbladcH bl \ ltten ,olie bW"n

ut. bt: taallo llnde de t imp wolke een paar" lj

kengekden 1. h,ofd.u,d ,an i'rlllkrlJk trof De
J 11rl bche" cid Idlgheld.bazaar die door dames
"tt de hoogeie krlng'" wordt g~houden en waar
I, , >otli ulle Pal I.ehe wereld komt was JUIst
\ Ol de ccrot< tu lal geopend In een nieuw hou
tL I ~ebuu" De ,,,"keitjes waren ,e ... crd met
gc" hllJerrte lekontle" Illes hcht en dl( ht

~etl nmt.Itll I \\ lren een \et ttlenhonder(\ nlen'M:heu 1n
I el oebou\\ toen le brtnd dUOI bet hal1!ten
, III cen lamp utlbnk Het (Iuurde niet langer
uan eell uur en toen wa" het gaosche getlm
merte In ""eb gelegd

Aan blu.ochcn VIOl lllet le denken
scbreeuwen en gillen' an hcn d,e le' end ver
I ra 1IJd"n moet hartverscheurenu en afgrIjselijk
zIn gt!"Ct1st Acht ultg\.ugen v.a.ren er ,,,aarvan
,tct ,ooi I ct personeel IhertegeD "crden tJl
IH lei Ler In lon h:u.al\r ~aren (lpge~lrongen
tl n' 11 le \OU[:\\.lI zunden 7tch \0 t het meer
I Iliel I reddell d • r de dll~ uitgangen aan de

_.
MISLEIDEND ell ONWAAR

nE 1I0FTJ¥:-ill!\\1 I'Ellflb

Caledon afdeelmgsraad.
VERGA.DERING GEHOUDEN OP

5 JUNl1897

ALEXANDRIA

TogenwoordIg de beer H J van Breda CC
(,'oorzl~ter) en de beeren W llutcbln"on P
Il Swart, H .T Human P D de Wet, P van

der Bql en J H F Kle~lI
]'Iotnlen der von"e ,ergadenng gel, ton

!{oedgekeurdGeleten brieven van don KoloDl.ien se- ret.t\! t·
eu den comml.lI!>llTl.van openhare werke I mel
deade dat de zaak(welk" r.ank' DO) onderoochl

wordt..Se_loten dat indien de tol blOnen deze maand
geproclameerd wordt de Mecr..taru ten iers ru l
vr"gen voor dezelve te wordcn IOgewnden \ ,i r
de volgp,nde '''!'!{adonng te worden gr hond-on
op 3 J uh indien de tJid echt.,r te kort 1< "lit
bU de gewone vergadermg op i ~ugllst u. A lit
tolgelden zollen dezelfdo zun aId te liDlIwhoek

~U(. 10" tt\ b I \~ lOl

ltelczon een brief van den oomlnuu~arlll lUUr

openhare werken over dele zaak De .""retaT'.
lao ZIJII..ntwoord daarop eli deelde .den raad ook
mede dat een andore petitie ont\llllgen "ab ob
Jocteerende tegen de plr.at8U\g van hAt Iolhek

Resloten de bandel"llzc van deo .ecreta.ns
goed te keuren en de petttie aan den raad vau
8tellcllooocb te zenden

L\t L[)OX 11 P IO~TlI" \IIlAK" (

De secretarIS ];'8 "neHn door hem nau de
regeeJlng Ilt:ncht het geld op d ..zen "eg' er
.cbuldtgd vragende De lII.pekteur rapl>Olteerde
dat de heer Bromi,,) en bUden weg ge" .. pecteerd
hadden en dat de weg door deu be"r Hromle,
wus goedgekeurd maar men had 1I0~ [act eeu
cert.lficaat van de tege~rlHg ont i \ngt.:t1

Ht sloten d lt Je ~c(rCl.l.n'" ian Je regoerlll~
zal ."hTlI,en om het geld en op ouL' u.;.t .101
beer Lamg zal betalen

...~ III r 1 I t lf nl' I

He.loten d li de .ecretans aan Qen loer
Kle\O te C;OUdIDIui schnl\(~n hem ,ngentle
aIlS ~ hutmec~ter te (rOU(}10\ te fungcert!l1 (' 1 zoo
niel ICffi"nd aan te hc,elen voor die hcttekkll g

HOOS' a:,ot\.UA\I \1 \11~ ....lll!n I""

Voorstel P H Sw Ifl- P D de vi ct dat de
weg lelde!ule van den hoof Iweg t,. BooutJ~'
kraal via Remg"t en Wollkllllll tot" nar hll
loopt III dea WC" '3D C ilodou n...ar Genadendal
nabl) Ma.tJesdr.ft aid een ofdeehng ... eg gel' cl

c1ameord tal worden
Aangenomen met er-n meerderhet I "an lit..urll

men stemmend.d et \ "lor do hu~r....,n ....wart , lil

der BIJl De Wet en HumlIl
BCI Al"\l 1,\(, 18 li

J I' I tlHI
oOllerlm!l

1\1 \ 11 wnreu "11 Ter

vcrs 19: \..\111IC kcllJ" ~ ver

De Caledon spoorweg

Besloteu Jat eene hela..t IIIg ,\0 rd In bet L
geheven zal "orden op ..lie \ a"l ,gendom III

deze .tdeehng d"araall oudtln,orpcl1 de helft te
"UI den he.teed 'Illl hoofd eli de h"lfl a 'u d
dcclmgow"gen dezche het ,alLa,r It; l In
ten kallt<lre van den .ceretar • op IJJ uh I"~

I )Upt- H<)t" lE '111

(,"IezeIl ploclam.tle """rh'J de t ,I af~e.cha{t

wordt
III \' EI [\ 'D~

ItL~[)Er.1 EBT COMI rr
Gelezen telegram _an den sec.etarlJl ,aD

landbouw den raad verzoekende een runJerp""t
com.té aan te 8tellen De heeren l'\wart Hu
man en Hutcbtn80lI ....eraen gekozen ..ls leden

..an dat comlV'

LAMZIEKTE

K\\ .\RfFI TII\ lfn PH} 1

Gele~en brief "n lIen heer l I' Hoffm Inn
wJlzende op de moeilikheId UI I et .IUlten dc,
Kwartelrlvlcrdnft daar bIJ geel zaud bad etl
deu raad vraJeoje 'tLnd te \er ..chtffen

Besloten werd den lIl.pecleu, Ic machtl!;et
het £and te laten gru' en

\:lll Ieparaue \
de.elve 111 orde te brcn~en
Hesloten tIen ln~pectl.!ur

de dJlft In orde te bl etlJe
z\\ \..\IHEh."-I'

Gelezen bnef' tn l.en heer \\ c~el pret.ollU"l
dell ra ,,1 ,!,,~enJe hem toe te IlteH cell bek ce
pi Ullsell 0' cr den \\ eg aaH de \ !Ihcl sUOIP l J le
,all de I plllgt!1llhrug

Bc.l,ten ,ht de lte~r IIntd I" I lid Iwk

Hopefield " J u rit I" ,-

d ot de Iloet Jc-ba.al con e.
pondcut , lit de (I I • 111Z I" telegram lan
dat blad op lx I lit .t1edeu kla l!;l dill ,cel
kwnlfh\1lhgllctll J'g"" hem !.ctoolld 'li rd III
gen Ige "at I I ~ , " II .. I p dcn H!ell Illt-t
ledell III 7. ,kc \Ict \" ,1\ ...1..: I \ III "" lt 'liJ l)oUII!'\

olll e 1\ 1clll Ic w tut;kc en Imht II ZlIllC b
C

,ol,;trekktng dllt bet tdeoflm de cen'e" o,,",l.ak
1!oI \ 111 de \ ell Ilt \\ l\fllulgmg \ \11 het puuhl.1k
JUist l' d \11 I"" hd ge Il \\ ond~r \\ ant het ge
he"le I cldelll <ch I t 'enlr ".I on ,erkoerd
\o-or ... "dth\ICIJI 11 lch~lll ~lllH~nl
.I111ki<elIk ,e,kl , t I I I I I t (I,ud. (Uti

Illngh tlH (dell t I lel" JH t z)() \ cl d~ ( Jr I
cOIte ...polidcllt) \t rlof \1 H~g le pt title te laten
t.cckenen ,\()()I Jvl ot!ll~ 0 er I J Ir n ":l.lrop
hIJ (de ondet" ILe ) bet reg I-tCl 111.81,,,Il VIII
de ouderdommel te :tll: I fn 1.Ul ,len heer ~\JItJ

zei dat z.eketlj UI IC Jt II ot u'" ho\ 01\ de lG J lren
"I\rel Het clc kUlIlut t yl t>1cl tt (n )\ erh lndl~d
:1 LU t\\CO dUI J I'rill '" hetgee 1 I Ilt lf~e"tjurd
\\eld t!lOT den hell CUIlI lII~h ,m ell de )(l(1genfl.
\\erden ge\ tangd te ~cekel1tll III UH geeo hang
nL"kellJ of li" \116 \\ el\l gel rutkt om bunne
lUllmteekellll1gclI te kr!1gclI .I" 'I IJwllhg ge
ge' en .. erdelI ])e heer CUllllll1gh tin lat toen
de petItie eli 011ICI loeg de )'''16el1' omtrent
dell Inboud Ulet !tet tcoulu".t dnt de h,ee
)onger.. lw 111 ,I ,cl .. Dik lIne~ t~ekenden
be' reihgend lnt \\ )oll.l ga\ eli mu:l.r de andere
knaap die thu," tcekende kon Zich met tn het
El1gcl<ch ull.l, ukken IJ. C I I II" cOlre"
ponden! ,," te ket",ell gc, en £I Lt de (ltltltle
"Ileen geclrcuker,l \\ et I Hlder de boeren dte
geen l ngelseh ,c,"lunuel! eli Ik ,eranJerstel
d.t hJ) bedoelt d ,t [I1ell Jegellen dIe Engelsch
~elst()II']. II of cell ,ertahng konden krIJgeo
wrg' ul.hg \ crrnecj w mt III no meerderheld
der IHIl.geWIIWII \ an eenige IJCteekem. onder
Je boeren v UI d~ ha..'ll \; nlld( n \\ I \\ CllIlI6"e Ult

Z()IlJCIIIl~CII wa. I ('I nH.teen Z lOlt of een
dOl.:htcr \1'1 hc !lIet 111l!t.n.fl.t1~ te \ ~rt,.den m laf
1.Ulk~ .. Illet het gC\ il £I lIU de petitie zollder
onderscheId Ulll ,!lell \()',rgelcgd wenl \\ ti
die fraue cl. Ite~pondent lltSll111eetcU dat Hl ,cr
,olg ".lIe petitIe, eerst dOUl hem moden wor
den 1I"!l'71ell en goellgekeuld ID o,ereen
"temmlllg met ZIJne Jellkheol']..\l1 \\ "nl 1111zegt

een nleu\' s)steelll 1~ te Hoet)e"l'\haal lnge

\oerd enzIk hen , • .1,111,1dal Je heel ( unIlIngham den
slechten Indl uk heefl \ cr" tJJcrd "elkell hIJ on
get"'lfcld tegell wmlt, leden hpeft ,eroorz""kt
JOOl <lJn ollhepUildc opmerkin", eCII hd 'an
de scbool eomlnl,"IO k \\ am de !\Chool blDnen
pnt Jooldnt h I IlU In 1 I" luL,.e t.,!eornlIl den
nMm noemde' an dell heel I S,,,l!e dIe rond
gill!;,' ab een dIlkeI! Ier "c.lerrlUlt.sche (.ere
formeerde kerk HOl'eheld eli IIlet nl. hd ,no
de .ehoolcomllllSSlC Hoetje-baal De,e kiellle
"""hpl"k tmcL _Iechl' een I n"cl.che kerk t"cc
scholen po ..t on telegraafkantoor \Ii1ScbcrlJcl\
eli met c""" een pullheke ,ItIllkplek) IS plol
.ehng der' ergotelbetd ol!tlukt ml t.e .cllltteren
111 dt.l kolommen \!.lH du ( II f' I ,~ t.en cmdc cie
bek wn.l.1mhellen v UI een 1'6(hLg' og cu rapporteur
te tc)onCIl mt.a.r t.ot ""ut nut)

De u\\c

A a II dr , Jl I, I Irt

1,1 I I"
Hl t /1 I l-

I " I" I
II " I, "\1I)" I t ~ I I I I' I t t I I

I''' li' \\ .. t mll dne 'Iner helpel1! cell
I lel I , Ifttg! II mOl ""hen te redden door

l'~ li dlC\onstcr \ \n no::') goen twee meter

h, g" cl mtnder kloek ,,<dlo.g Zich een een,oudlg
\\" knilll Z mlel "eh le I e<lcnken drong ht)
I et br tndenllc geb< '''' blllnen een twee hen
nl lli Zoo red le htl ,eertlg ongelnkklgen
I en' 101el ntets meer te doen Ht) gIng naar
• en lel gcne""heel en om I In gc" ollde handen
te Illel ,crll1nlen el1 ccrdwecn tu.sehen de

l2:l
\'\ clZ

l
' \\ lhelrn !'\clIldc \:l.n preSident F:lore

I I.at Hl J Lh cku III den tOU" die ParH~ eli

_, heel I rl kr k gl troffen heeft doOI de nlIlp
t le HIC T,an (.ouJon L,at ( .-xl "lie Dnge
Ilkkl!len krachl.a. 'e tile nu cell gelrefdc he
tit kkl lo \ e",ecn~1

t luk l< n ngln VIl t. rt I to",1 een kondoleanoe
lcle

6
ram Hare maJ""telt .emde Ik ben

onlzet ,or de ,el1!chrlkl Ike ramp UIC ParIJs
li 1 UW dompelt \\ ces o\~rtUigd Jal Ik lean
dt~ de~lnecm til de vfC688llJke ramp

I \

nng zal Lll]\CII o\erlit lan
\ II I lt- I ...p~ II' t 11:,1 '\ '\ I '\

loeiezeIl bnef '''' Jell heer \\ c\ dn 1011
klll.~ende (ner o\crtrtdlll,..{ 0l deze Ult"'pu 11116
ell \ erl ,f \ rJ.gende \ ce h: luo["'ell ~chuttell

1 "I H utchm""n tcl uat h I reed. ,cri ,f had

gege\en
IInof (lenotuleerd

~tltlIHf.RHIl I'

(,elp.zen Clrcnlute \an hft k\ntoor \ II
to\. ,l0I11alclI secretat 1! lU ~;lke het ndvertt er~n
~ In alle ~chutbertchten In" n h'l\ oe!5,el lot dl

\1\\ C

II" I~)'II

Een zegen voor hJders aan
slechte spIJsverteermg.

de I L.~dd. ,.aak I an harte zal

\ roeg ma.chtig1ng DIn op T( kt'
nlllg ,an den raad I'll d, n "tattdClardhank te
0' ertrekken 1 oegestann

Rapport ,~II den Ill'pec!cnr v III wegen ge
leIen en ter he" ar1llg geb,'De .ecrela". leg,le ter tat el ,eTlllag tooDonne
tt-t lUIde belallungcn ,e,.,.chuldl~d ;ulll hct

uorp"he.tuur voor de )"ren I~'J!-I!\' Be
.Ioten de sommen Rf te ""hr I' en nl- niet Inba.ar

RekclIlIlgen 'o.r Mei ter tafol gelegJ eli be
t:&.hll6 Jull ..t

Da.:lIli I .Iool ,lu I li I

I \" I)I '\

lie' I es "',lhew
K ,al _tad wenscbt

De Phlhpstownsche verga-
dermg

\ I I I I, I

4all dt'J éllilur
Munhoor -In u\\O mtga,e ,rlTl " IUlll

.chccn een .tuk ondert, l kend Z H
dllt mil lIoopt ottl II 11.11,( te \,Ilell H,I
.ch!)lIt mIJ of ue heor J """"n dingen Uit d,
lucht gr'1pt w,nt bIJ pr..al mn cell' "mUlI'SiC
die [\ Inge.t.eld w'" Ol Lollze Bomi., el ~ ItlSIIII!(
om een \oor ...tel III te dIenen op ,h flnl,lu kt
,cqpder\lI

o
(he gehoudell 7.011 \\1ort'C!I np IH I

u,olld. Ik wn~ tAgeTl'" ordt6 op dIe HOlui ...
\erg1ci.enng m:llr lleTH nt::T ID I 111et dat zulk
een (',(_)fnnns~ue :1.:lnge.""teld \, ero 1 r wel'\
l'I\cchtM hc ...\nt.el1 de'" h( Breit ~chrellil I ~ \ crk! l

ring 111 bns;el \.ud ,our het Meleet COIIHtt te I e
.preken Het '" du. ""n 1>0"'1s .Ia Ic h"~l
.Jans"n de kink heeft hooren IUllel1 11I""r
DIet "eet \\' Ilr d, klepel IlIngt \lllnheut
Jan!Oien loon u ht!t kunllen ',~w\ll{.,n Uit tt.
notulen '\"'nn onz.e Bond!<.\cr-gadt;)rlllg ht er z J(

cell commlS",e aangestold "erd IIct ""blJnt
of gIJ ,an hooren leggen .preekl
oud .preek'" l>ord zegl ,nn hooren

A

K' ~"'" I \I" go.c1l1edt noor den ",.arne
mentIen CI\ .elen commiS arl' lier KtWp.che afd.e
hng dal (Ic loe,m~ '\In "en I{deehng.raadsld
voor d\8tllkl 110 " Itl gelloernde afdeehn~ zal
pi ",,1.1\ hebhen op \\ ocnodag J nh -ZIe ".I,

111t Ht ",t t K -I ell (1I'Oe'I15 ongeluk
"""I 11l,~.tlodcn Z lLPrrtSI( tA' \ tlher.dOlI' plaat-
De hoer Hru11",1 tll" 'won ell I andereu gm
ge
ll

dien ,hg ttl!.;or- ]\,hten III dell herg Om
•treek.. luur .n d"n n\lulldd 19gleed de Jonge beer
Ba.II1ard '1ll1 een khp en Viel o,,,r eell vrll booge
krans Het Jacht gezelllChap hep 0111 de mn.
e( vond den Jongen mao ID eell oownateloozen
toestLnd met zlln ",ngellCbt bqn' onberkcn
baar' crbrl}zeld Met' eel moelto droeg men
hem den berg a.f en bet Wallreeru. ~ nur 111den
~,ond voor men IMhu\8 kwam De dokter werd
mgeroepen en verklaarde dat de patient niet III

geval\f was De ergste kwetsuren .. aren ID bet
r,,,nge"iht maM d. I'atl nl d,e !!ID !Je'tftlst
beId een liur UI' bet ongeluk tcrllgl.'neg klaagde
Q'Vl1r PUil ID deD rUi

\IIIIIH<rE ,~ .Jlr.t( rE t ItOl~t ZI"'KISG
"ell _Dele lIltmuntende en welbekende
snuif ISoventl beroemd heter te z\Jn dan eenige
andere soort voor ~lIllrings boofdpUn oorpun
v"rkoudhPld ook ~O()f ~eere oogen Pm" op
allnvraag Allee.n gellla&kt door HermJl,n en
C;onarU, t.abtikllaodel.a&r~ Kaapstad -.lel""

BI [\kfontelll
rl>eze l"orre~ponden IC kan nU m''''5(;1I1Cn

bOlldeI4-RII')

MIJN BERICHTEN .

JOlJA~'E.o;DC"r: 11 lt ,,-{Pil t 1c~""r}-lJe
Geldenhuys goudml)n mt\..'1t~hnplIJ 1t!d1 een d ..
len t v ~n 1v perC('n! 't:rh \flar l l)c \\ cmmef!'\

mantKha.pPI lH..'Cft 2 pereeut C \ I l( n I

I \ ,,,TI (0 \ ~ R'I H
JOHA,~F.,BLnc 11 Jl 'I --{lll ti .'1'",,[ )-Du

eerete )aarl)k.schc ,"crgadcr n~ '{"aJ aall \ :t:Hwu ~cr"
van de BMnl]e- 1'lP.e1~oudmlJn ul""l""h'1.1P'] hnd
,.teren pi""'" ~h t ., r-I...c .luor ",,,,I,,,,lh()u 1<!1\
,ooridejlli lOOnJe ..an .Jat I, • t~h"lill ,""
tt.ef~ ~Cleelc ~",tIC bldd

I

r ~ pnllllJl Ka.ntoo L - u~ ... Cfi !se
lMlMI, ~. r ..ook 'l"&D Drng CL \ .. j
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