
('al,'don, 18 Mpi, 1897. Op Donderdag, 1 Juli,

ZUID - A11'1{ ll(A'S SPA. ZALwo~Je~el~er~~~~I\ ~~Cri~)li~~

Me1'S ST ATION, te wordl'll.0Jlge-

DE G \TE \1 T 1.'\- I' \\-1:'- DER NA1'U'VIi' bracht d00r den het'r JAN B\ABT\f.\:'\A j i ., I, - IJ. H' \. li. zeker present,

De Caledon Natuu-rlijk-W-a-r-me-(Y-ze-rhOudend) Minerale !.B. De Villiers & Co., Afslagers.
Baden, (' n •Paarl, 24 Juni, l897.

HET v~~st~"~~~O~,,~,t:"~eo~o:waremn..!!£ -~
IJzer:Jchtig KoolZllllrZOllt, nanwezig)in een hoc\'eellicitl V;tTI vier- 30 Uitmuntende Ruinpaarden

maal zooveel als ill ("{'nig" andne bckkeln,dkelJronnenl(enlondcr
l

,)'oorwaar- 16 do Merries.
den waardoor het J.Jzpr zeer gl'Il1<lk 'C IJ g~'a"tilm: ('('f" lIon L, !Tl Ycr- i •
eeni~ing mct een temperatuur yan l~O~ J-altr, oUllederll'gl)[);ir hunne I
zonderltnve rcputatlc danrstclt. '. .. '

De lllri('htiw' IS llillnen (T('makkeltJken afstanJ VRn KaapE'taJ-Slr
/ Low~'s Pas is de'" tClirll1l (,orSi):'e tt-l'minus SpoonH'g-Statie daarheen.,

Het kllfll;l>tt ynn Caledon I'.n;·rlt als een der uesten III Z,uHI-Afl'lka
beschouwd. ll(·t :-ian.'ltvrllilI; \'lI d(' BadL'n zijn geJq!en op een heuV'el
meer dan 1UOI,IIt. hnl L'll de o!'pl'l'ybkte der zee, en hinnen 7 minuten te
Took van de ::itad; elke ZOI g etl :.; I id' "'orden voor kralJken en beZDek.er!'!
bezorgd. ,

Het grhrllik dier Watf.'rrn (zoowrl \'oor 't Drmken lll~ hrt Dad'ln) TOBIE DE VII.LlER:-; I. BENJ, ZO(J\'.,iii wordt vo~r;tl yoorgeschrevcll YOor IH,'n Jie lijden niln [jrinl' K\lalen,
. ZenuwachtLge Aandoelllll:~ln, D.'srrp.~1n, Anrrlllla, .[wh!,_ Ithe:um,atIek,

... Lumbago, Sciatica, l\'euralgia, ('n verwante zlcktrn. Hc~ J'\olzullr ID he~
water aanwezig heeft l'en Pllkkclt-!I(lo llltln'rkll1g op h"t vel. De
Wateren ver.-;chaffcll een TOllie lJij 11I_'I'.;t,·llin~ lun Rile! l'erioopende
~n en voor zwakheid. 'l'"aal'dnor (iok l'JJt~ta:11l ; zij zijn zr'!;'r aa"geuaam
TOOr den smaak en bi('den Tafel \\ ;Iter aall lall dé ueste kla,;.

, Pamfletten, ,<?ntleumg, Gtn"e;;kllIHllgr eli, andel;o rapporten, TermeD
en alle yerdere bJJzonderhtdell cn luJ.cLllllg ZIJll te o(jkOlllL'n op aanzoek
bij
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Kaapsche Gouvernements Spoorwegen. ,~W CLANWILLIAM. Onderwijzers Benoodigd. TE ._KOOP.
~ EEN Onderwijzer ell Assistent BIJ den ondergeteekende, kwartenOoenin« der Noorde/like uerlenrinr naar Patacmue. . ...... Oprichting vaneen.Hunicipaleit '..J Onderwijeer voorde Tweede- beesten-vleesoh tegen billijke

---- Publieke VerkOOpIllO' Klas Publieke Sch.Qol te Fraserburg. prijzen. Orders zullen met spoedOPen na 1 Juli, zal de verlenging van Mochuli naar Palachwe wor- \. ~ Applicaties voor bovengenoemde uitgevoerd worden.
den ge()pend voor allerlei ~oodrt Vder~,eerd' d D d d I VAN H IER~ED 'tgeslchiedt Ken~ihs-t betrekkingen zullen ontvangen wor- O. J. T. DREY ER,

De li) IUII Trein van Kaapstad, es z.on ags en es on er ags,! EERSTE-KLAS . gevmg,\ ag~meen na nc den tot en met Woensdag, 7 Juli, Paarl.
\ml door leopen naar Palachwe, aankomoud des Donclerdags en des I ID termen ya Sectie 13 van de 1897. Salaris £240 per jaar voor

Mltaullags, te :),;:'0 v.m. ~SLACHTOSSEN "Munici~ale, jet, 1882." dat zijne eerstgenoemde en £60 per jaar voor -"E- -,-0---- -d---- - .. "
C. B. ELLIOTT, Direkteur-Generaal. I. , Excellentie de~ Gouverneur voor- AssistentOnderwijzer.., en n e.rWIJzer

J i) J 'li'l"-,. TE CERES. neme~s is een 'proklamati~ ~t te School te beginnen op 21 Juli, _
Kaapsta , _:) UDI, iJ vaar-digen onder de voorsieruagen 1897. BEKEND met de moderne talen

DE Ondergeteekende, gelas.t door van gen98.mde Wet: . Applicatie.s te worden ge.zonden en muziek, werkzaam in con-
den heer S. A. CILW~US, zal , (1.) V<?r~nd~. h~t. do~p Clanwil- aan Ds. F. SUIQ1lNS, Voorzitter der neetie met het Departement van

publiek verkoepen uit de Kraal van ham tot. e~n MUDlClpahtelt onder Schoolcomm\ssie. . Underwijs, zoekt plaatsing. . De
d e heer en B.HJMANN & Co., te Ceres de vooraiemng van genoe~de W:e~, Op last, voorkeur gevende aan "Van Staats-

on~er. den naam ~a.n d?, . MUDlCI- J. G. LINDENBERG, wege Gesubsidieer de scholen,
paliteit van Clanwilliam. S S h 1 Hrieven te adresseeren ourier

(2.) Bepalende de grenzen er van eo. c 00 com. letters P,R. H,c,dactie" ()X~ 1..\:\1\."
als volgt:- Fraserburg, . '

Van de junctie der Olifants- en 10 Juni, 1397. .-~------ '-I -.~ -w: '
Jan Dissels Rivieren, de Olifants- ~ -_ I~(n gedenktee (ell te lttr
rivier op, van daar langs de Jan Aan Onderwi]izeres Rivler, Wellington.
Disselsrivier af tot aan bet Zuid- ( ,
westelijke baken van de dorpagrou-
den, nabij Darrskrual : van daar
langs de grensscheiding tusschen de
dorpsgronden pn de plaatsen Ronde-
g-nt en I'latteborg naar de Jan
Dissels Rivier van daar langs de
Jan Dissels Rivier, af tot aan de

~ naaste punt van baken'[X 1 op de
Kaart van de Dorpseronden No.
27S3 O,K., ingeleverd ten kantore
van Jen Landmeter-Generaal; van
Jaar naar dat baken; van daar langs
de watervoor naar de Zuid-oostelijke
grens van des dorps private eigen-Op Ma~ndag, i) Jul i, a.s., dommen, zoodanig dat ze in de
Municipaliteit worden begrepen
naar baken b 1 op bovengenoemde
Kaart; van daar naar de naaste
plint op de Zuidelijke grens van den
grond gekocht door de Regeering
\'001' een woning van den Civielen
Cornmissaris ; van- daar langs ge-

Faure, Ncethling & Co., Afslagers. noemde zuidelijke grens naar de
Jan Dissels Hivier ; van daar langs
de Jan Dissels Rivier af naar de
Brug; van daar langs den publieken
weg naar de Zuid-westelijke grens
van de A ugsburg Erven; van daar
I d d A bRouxviile, O.V.S.
angs e grenzen van e ugs ur!:{ 1H .J uni 1897.
Erven, zoodanig om ze in de __ ~~ ,__ ~ __

Municipaliteit io te sluiten tot waar VRUCHTTIOOVEN.
de weg naar Van Rhijnsdorp weg D .lIL
draait aan de Noordwestelijke grens;
van daar langs dien weg naaf del

I I Eenlg bedrag van £1 tot £5.000 te leen aan.Tan Disels Rivier;, van daar angs [ r \ U JZEN DEN g('ëllte Y rt.lcht- . eenige fatsoenlijke personen in ce mg
de Jan Dissels RIVIer af naar eerst- U boomen van de keurigsto deel van Zuid-Atrika tegen
genoemde junctie; en : soorten overeenkomstig naam: BI LLIJ KE RENTE.

(3,) Ze,; Raadsleden cr voor toe-) Prijs niet boncngaande 1/-
kennende. TERUG3U AL/NG BIJ PAA/EMENTEN,

.' '1' d :2 000 DrRf?ende Guavas en Lonl1at~Ob]l'etll'S moeten Inge( len wor-' ,1"1. ']

I iJ'" d· 0 d· )' I 'I S _ PI'lJs 6d.
een ,1.1, tn dn er ~doonIaSen ,eerIe .. 500 Limoen (Seedlil!O's)
tans 1IDnen en tiJ In ectle,;. 'kt P '. I/I">
der Ir et voorgeschreven. 1118e. en. I'lJs -

HENRY DE SMIDT, Doe aanzoek bij
Onder Kolonialen Secretaris. C. M. NEETHLING,

Ever Green, Stellenbosch,

HET GEBOUW IS V~ERKOcHT
DE 0 JRRUD lOET OIT DEI lEG GBRUlID IOIDEl

Bezoekers aan de Stad behooren
ons een bezoek te brengen en zich van
eenige aangebodene koopjes verzeker-
en. Vergeet niet:

De Voorruul moet v.erkoeht wordeD.
JIOek n.n Plein en SlJiutra&a.. x.......

VEEL 08.-N 0 6,459.l

w-,.. .

VOORLOOPIGE
.EL

KENNISG- EVING.
--------

Belangrijke Publieke Yerkooping.
DE onderzetcekeade, hf'hoorhjk W·List dool' do RiJlelr'iviel' Land Maat-

schappij," ZRI P\lullUk Vcrkoepen te Ratelrivil'l', Afdl'eling Jlre-
dasdorp, op

WOENSDAG EN DONDERDAG,
22 ~ 23 SEPTE:D'.XBER. '1897.

Dat Prschtiee Eig-elldom, bL'"lllalld,· uit Zeven Plaatsen grenzende aan
elkander, ZO~Jwijd t'll welbekend ab dl' "Ratelrivier Estate," b('"LJalldo
ee n gros a rea van 21.2, ~:) morjrr-n, n~ .+~,0(jG akkers, met een zeegrens
van ongl'V"I'r ~() III IJ1l'1I, lid \\ ei veld IS uitertnate g-esclilkt VO')f

PaardeI;, Il.·..-tcn, ~t:lwpcn en \' ogvlst.ruisen, en er zijn pracht ige
ZaadandelI. Tuinen, en twee groote Zoutpannen. Er i" ook eeu Lit-
stekende Voorraad Heerlijke Water loopende door de Eigendormuon.
en ren overvloed van allerlei soorten Wild, illsluitende Grunwe en Rood
vlerk Patrijzen, Fizanten, Smppell, E(,lldrll, met een woord \\'nt('J-
vogel:- van alle soorten, .U'rwijl \';111 VrIdwild n,H'll er vindt ':al" Hlle.
bokken, Klill~l'ringl'l'l:\, ('IIJ,IHJ:,b'lI, I h,,~ers en V luk hok k en , enz.

Woonltllizen, Hllill'I1;";l'bolllYcn, ~l'hllrCn, enz. ZIJII allen van de
beste SOOI·t. Al!'l P"11 winstgeverule I'lnnt", Bezigheid" Pkk, ('II "('11

aangt'naam \-l'I'olljf voor dl' g'ez,)ndltrid, met_ al de \'001'11Lo,,11'111'11
gelloegens die Wild en Vermaak Il' Land en te \\ ate!· aallllll·,]ell. k unucn
verschaffen IS het Elf'elldolll oll.";L·evt·naanl In do h.olull:l', en zal bet III

Perceelcn ;orden opg;veild ten t·ilJde Kleine Koope!':s te é!eri"Yen, of in
een geheel. De Spoorweg naar Caledon, wnnrmede nnar nll« \\'a:lr8(·IIIJIl-
IijkheiJ binnen kort een aan vanrr ml gemaakt wor.h-n, zal dl' II narde vun
dit Eigendom grootelijks vermeer-dr-ren.

TeIJ'rlljkertijd zullen de Lcvr-mlc Have en Losse Goederen verkoelit
II'ordell"'b<,~tRande uit i/lOt) ?\Il'rlllo SL'II;lfWn, van Austrulisch ras, 1~O
l'aank:l Hengsten, Ezelhengsten. :1() .\Jlldl'n, .'<1) Koeien cn Ossen, GI)
Vn",.I.;tl.'lIi;ll·n, \"-ageml, Karren, Tuigen, l'loeg~'n, "laaiers, enz . alsmede
:Jl'I, /'akkrl1 Zout. enz., een Pl'achtlg Assortiment Huisraad. en wat
vcrder PP den Dag der Verkooping 1lI0ge aangeboden worden,

W. Hl F. KLEYN, AfslageT.

'l'ele~rammen j_U HALLS," Calrdon.
MEJ. HALLS, Ei6cuares.

Voor ge brill met .Een ot Twee Disselboomen, lxtra Sterk voor Zuid A.1rik&.

SCHRIJF

& CO.

WHITE
RYAN

CATALOGUSSEN.

14. 16.
DOKTER'S RIJTUIG.

BURGSTRAAT, KAAPSTAD18,

UW IS VERKOCHT
uit den we!!' ge~d wordea

. ,

Bezoe~ers naar de Stad bebbaren oná
, een bezoek te brengen, en ziohyan eenlgi
der aangebodene Koopjes verzekeren.
Vergeet Diet:
De Voorraad moet Verkocht worden.

Hoek van P;lein en Spinstraten, Kaapsta4

!{.\A.PSTAD, DONUE (~ BlD4 ~1tl tI."-l pet' U!NA:: n'-a-'YA, I~,,"~,
I-;. .. ....,.."n;. ~ f".., £/ 110; pil"'fI'.u ...", .•1..,._ ."".,....;., NIoolbG2I'.

i

...

MAL\1E!::)SURY

':x('cnteul'skllillCI' Cll \'oo,Ztlij- CD
drillJll- Assuruur il'lllantselllll'piJ'

OPGERICHT IN 1864

/ngt/'Jld bij AcLe van Purl"",," So. 10 """ ISH

Gpbetaald KapItaal
Reserve Fonds

£8,220 0 0
£10,000 0 0

De KamPT onderneemt de Admini~tnLti
van Boedels e ls Exc<,uU>nren." oogtIen.
Trustee. in l nsolvonte Boedels, enz.
Optrekken VILtl Schepenkenniseen, TMUls,
porten, Hu .....lijks Contracten, Voor het
voorsch ieten Vl.U Geld op eerste Ver-
banden, enz : en A l~emeene Agantech&p-
pen in on buiten de Kolonie.Op Maandag, 5 Juli, aanst.,

Verassnraert Los- eB Yast goed
tegen billijke termen.

n: 10 UIlE v.x.

:3·) Eer:;tc-Kla:s Slaohtosson, uit-
gezocht ill dl' Graaff-Reinet eli
.A !w!'deen Distrikten.

, Deze Ossen zijn de aandacht van
I Slachter" wel waard ig, zijnde zij
groot en vet.

HENRY CARSO:\', .-\ f,;la~el'.

DIRECTEUREN:
De Wel Ed, Heer Tu. A. J, Leelt', L.W.T.

V oorsitter.

De W"I.Ed,.Heeren.
N, J, H. CROSSE&, I P. RrUl, L,W.V
H, R. B. GRurr. C. p, Buao..
G. W, D. RUST. A. W. Leoy.

'r AUDI'l'EUREN :
De Wel-Ed, Heeren I. J. J. Vu AAM

en MARTHS,SKUTS, H. Zoen.
De Directeuren VVIlIIOIl- .IbD om.

dag's voormiddltP.> ia'len 1.0_ ie 9 lUll
a den Winter ~ Ml uur.

r )AAH. het wenschelijk is een
geuenkteeken in Wittt'rivier,_

Wellington, op te richten waar de
vier jeugdige levens verloren wer-
den zoo wordt hiermede deelnemen-
de vrienden hartelijk en vriendelijk
verzocht mildelijk hiertoe bij te
dragen t(,t deszelfs opricltting
aldaar. Het gcdellkteekeJl zal £1;)1)
kosten. Alle giften zullen ten
kantore van dit blad ingewacht
worden. Deze giften zullen erkend
worden door de Kolommen van dit
Blad.

VOOR de betrekking van Hoofd-
onderwijzer voor de Dorps-

Distrikt School te Rouxville, O.V,S ..
worden applicaties gevraagd te
worden gel'ich t aan den" Voorzitter
der Schoolcommissie Rouxville,"
door de ondergeteekeude. niet later
dan 20 J uli 1897, werkzaamheden
to heginnen 18 Augllstus 18~)7.

Salaris £l-Hf: per' jaar benevens
du schoolgulden en een groot en ge-
rieflijk onderwijzerswoning. Ge-
mildelde aantal kinderen. Vijftig
A pplikanten moeten, benevens de
gewone getuigschriften van be-
kwaamheid als onderwijzer ook
opgeven: (a) Dat zij tot een
Proteetantsch Kerk Genootschap
behooven. (b) Dat zij van goed,
zedelijk gedrag zijn. (c) Dat zij
gehuwd zijn en hoe oud zij zijn.
(d) Hoelang onderwijzer en waar.
Bi Ilijke reiskosten zu llen vergoed
worden." £25,000

£60.000

Vendu-Kantoor,
Ceres, ~6 .Juni, lR\li.

OPGERICHT A.D. 1838.

UEJUFV. BENFIELD wenschl
111 het publiek bekend te maken
dat zij een Eerste-klas Logies Huis
op bovengenoemde plaats heeft
geopend,

Degenen die voornemens zijn het
Strand t{· bezoeken gelie\'en te
schrijven of in persoon aanz.oek te
uoen-" Sea View House." Tl?rmen
bill ijk.

20 Eerste Klas Paarden,
200 ,,' "Kapaterbokken

G. W. KOTZE, Secretarie.

KOLONIALE WEESKAMER EN TRUST
MAATSCHAPPIJ.

No 4, KERKPLEIN, KAAPSTAD.
POSTBUS 14.

Telt'Jra.i/ en Kabel .tdres . "FIDELITY."

Namens de Commissie.ZAL opgemeld Y l'P puhlick ver-

I
kocht worden tl' KLAP.\flJTS-

STA1'm. ".
Dl' l'aarllell zijn allen geleurd en

de aandacht van koopcr-i waardig.

W. A. J. v. Jl. ME RWE.

---~---------~--

T'ENDERS

TENDERS worden ge vrua gd
voor het orgel thans ill ge-

bruik in de Ned. Gel'. Kerk te
Malmesbury ook voor het opzetten
van Nieuwe Orgf'l, tot dell UJ Juli,
aanst. Voor bijzonderbeden doe
aanzoek l,ij Jen ondergetl'l'ke'nde.

~PGERICHT 31 MJLlRT, 1846

Paarl, :!9 Juli, Ih07, Kapi taal H'

Reeerve Fonds ...
GERHARD R. JOOSTE.

Kassier Diaken, Malrnl'slJllr.y.

Malmesbury,
28 Juni, 1897,

Secretaris Schoolcommissie, A, C. KOCH, Voor de Admini,tratie van Boedels en
Ei~Pt!,I()n,nIPn.~I. Exocuteuren,Adminiatra-
kUl ... \,,,,,,-,,-1"11. Curators, T'rustees van
IIIS.I.cllt",; IJ"dels en onder Hnwelijlcl-
root W a r ,Ict!, l nspekt ors, A.signef'.s, Agent-
en voor Ingezctenen en Kiet-Ingezetene'"
Likwida leuren van Ouder-liuge . Ma&t-
.:c.lW!,piJl'lI '=11 FinnRi.

Voor de Invordering van Verban-
den. Wissels en andere schulden.
Voor leening van Geldop Eerste

Verb-tnden van Vastgoed en andere
goedgekeurde Securiteiten. het Be-
leggen van Kapitaal. den Koop en
VerKoop van Vastgoed en ander
Ellfendom.

60 Eerste Klas Slachtossen
en Koeien,

200 Eerste Klas Schapen en
Bokken.

---------~-------~

.\ f~t Hlltl tlo!'! ('1' lIi!'l~ lot'. DIREKTE_UREN :
PAUL DE VILLn:RS, Procureur,

V 'J' IRllrrLR.

~TIJ yan Sohrijf(in'tEngelsoh) Inslnltendefranco
enveloppe geadresseerd aan .. BULLION."
Kantoor van Uns Land.
---------~~

HARRY B"L!'S. C. T. VOS.
Ji C, HOfl.'Hn. H, M. ÁRDEaJJK.

C, M. BEI:SAID,lt::. J, E.t.RP.

Dezulken die hon wencchen aan t;., stellen
~Iieven ben te nomineeren a18 .. De
Koloniale Weeskamer en Trilllt Maat·
8cb"ppij. "
WOe Insolvrnte Tak wordt bMtierd

dool' d'311 Secretal is. voor wiens daden de
M:ullst:happij veri\ntwoordelijk ~ijn zal

Logies Huis.
K!\l".~·'''lr \'fln den
o ,~.'"Kolonialen Secrelal'is.

Kalp,tad, 14 Juni, 1897, WEGGELOOPEN BEZOEKERS naar Pretoria zul-
len wel Joen het Viljoen's

Pretoria Logies Huis een bezoek te
brengen, alwaar men rekenen Iran
op eerste kla.s ontvangst en gC'
vriendelijke bediening.

WAARBORG TA ... i
Op Woensdag, 7 Juli,

VAN de plaatsen der onderge-
teekenden :-

(1.) Een vaal illerrie Ezel, () jaren
ond, lang manen, gebrandmerkt
met hoefijzer linkerkant van nek.

(2.) Een donkerbruin merrie Ezel,
4 jaren oud, gebrandmerkt hoef-
ijzer linkerkal,1t van nek.

Kennisgeving aan Leden. (3.) Een roode merrie Ezel, gemerkt
J. L. op bout, manen ongeiijj
geknipt.

(4) EAn bruin Ezel, gemerkt F
linkerkant van den nek.

(5,) Een donkervaal merrie Ezel.
(6 en .7) Twee zwartbruin Ezels.
(8.) Een zwart Ezel, gemerkt F. op

linkerkant van nek.
(D.) Een blauwschimmel merne

Ezel.
TEN 2 rRE N.~I., (lOl Een vaal merrie Ezel.

ten einde het Verslag. Rekeningen Degenen bij wie gemelde Ezels
en Balans-staat del' Mal,tschappij, mogen aankomen worden vriende-
opgemaakt tot 3Q Juni, 18D7, te lijk verzocht dadelijk kennis te
ve !'nemen en te bespreken, en voor geven aan del ondergeteekenden
de verkiezing van Twee Auditeuren. door wie alle billijke kosten betaald

zllllen worden.
S. J. \'. D. SPOY,

Oak rale,
Ingelijfd bij Pa.rlements Acre Nn. 17-1859.

Opbetaald Kapitaal in 180 Aa.ndeelen
@ £15£ £27,000

R<l~rve Fondsen £70,000

DIRECTEUREN:

DE htID AFR1KAASSCHE

MUTUAL LRVENS ASSURANTIE
Maatschappij

"U LL EN bovengemelde Paarden
~ publiek worden verkocht te
KLAPMUTS STATION, waaroll-
der verscheidene egale paron zijn,
meest allen gedre!'sPf'rd goedgctpeld
en ingekocht ill 't ColL-:,bcrg distrikt,

--------_._,----~

Hoofd Kantoor: Darling·straat, Ka.apstad. Somerset West Strand. Voor het Gnal"l1ndceren van de EerliJ~
beid, Rechtsch"l'enhcd en Getronwheid
mu Per.onen die Verantwool'delijke P08i.
ti~. hcklceuen. [Jij het betalen van ~nc
Ja.a,·lijh~l>e Pl'ellJie,

I!!i'rU~ Poli.sen der M"",tsch8.ipij ...,,)
dt'n i" 0,,11'0 rtgsl gennmen door de mperial.,
Kill ,,,,,,I,,, TI'anRI',",,j'cLe en Omnje Vlij.
st ;'1:lI .. "h~, Bf";:t·t!I'i f1,~('n, AJ unie; pa.liteiten f'n
Af. ie,·li";.:".,,.1"11. Ban kpn. ondere Publiek,
I 'Ol ",I" i";':f'" en ~laat6cbMppijen,

1\'·11i,,,kl{'urc'l) k()monelken Dinsdag""
"I . '" I"je,'" om Zaken af te handelen,

G. W STEYTLER, SecntAns,

KENNISG EVJ NG geschiedt hier-
Illeclc dat in termen van deA. B. De VILLIERS &: Co. Afslagers, Acte ,van I ncol'porati8 der Maat-

Paarl, 2-i Juni, 1807. schappij, de Twee- en- Vijftigste
__ . .___ J anrlijksche Algemeene Vergadering

PUBLIEKE VERKOOPING zal gehouden worden op

Maandag, 6 September, aanst.,
Aan de PAARL,

SCHUTBERIC HTEN. EXECUTE[TISKA ~rEH.
Zeer Kostbaar Erf, (Board of £xccutc'~)

Kantortln: Hoek van Adrlcrloy en
Wale Straat. Kaapstad,

IK het Schnt ,dhi"'I' bevindl zi, h hOI'en
oen ,·eroOl·loofden tijd, I hl'llin ",iq,plls

K, e, met groote witte lieHt~'n,wit or kl'ni,
en witte kwast, kuite horentje~, Jillkc"oor .
~t<Jmp,omtl'ent:3 jaren ou-1,-·Illdil'll niet
"'elMt "oor:!4 Juli, nansta,A.nde. zRI deze"'p
,;p di~1IdA.tDm nit de Sellutkmal "erkochi
,,·orden.

Gelegen aan het Van der Poel's Plein.
Op Woensdag, 7 .Juli, a.s.,

TEN 10 URE V,M,:

ZlJLLEN de ondergeteekenden,
daartoe begunstigd door den

heer J. P. Rrs, ocw, pnbliek ver-
koopen zijn Woon-Erf met de da.arop
staande Gebou'wen met een suffisant
woonhuis onder IJzeren dak; heeft
uitgetitrekte Tuin- en Bouwgronden
en is '\'l·l de aandacht Y;ln konpers
waardig.

De ;.;teeds toenenlPnde aanbouW'
in dien omtrek m:l~kt Yl'rderl' nm-
schrijving oH'rtollig,

De Direkteuren verzoeken om
Nominaties ter aanvulling van de
vac;ltllr('1l op het Bestuur ontstaan
door de :lftreding, in rotatie, van
de Hec}'('11 H. 1\1. ARDEBNE, HENRY
SOLO\lO:'\, 8en., Pil PHI, DE VJI,LlEn~, P.K. D'Urbanyjlle.
dil' Yoo:, hl'rkiezingvatbaal' zijn. -- -,~ A,\l\U~;HOCDE~ In h..t ",IIIII ,~ Wel Edele hccTJ,ll H"t".tI\H.VOOr1;Ilt~r

Rl" ] I t't t· n.""ltilll'ut, OICI den Vl'I""'I,"'lrlCllj II \\' HIPI>I'GH,LLUDl' Dil'cktclll'enVerzoekell iusge- '\ 11JnSC) nSI·Ull, Ilid ('II te \lorUPIl ,,,,k'..!I1 up ,:1 Ju!.. "A,I{ PEHP..sD,AfD
lijb, .:\ornll1atws ter :l:lll\ uIling van 1~~li, Il d,en 'liet lJevo!'e"" ,-".10'( _ "W MotH,",
de YRcatU!'t'11 ollbitaan doo!' dl' af- STELLENBOSCH. ~;('Tl Bood" 0" Ji"kn""" ,Ii:,. n·dIieJl.ur \ "A. lAl> !JU BYL.
tredinO' van dp Allditl'lIren, de' . _- -- ImlflIlII"It ':U" a~h!t .... nmtl'cllt + p,'en 'ud,

,., li JJ (' Opgencht 1860! lerd"1 ""t;etll'kt'l1rlHeerclI II \ l:In Oï;S en _. .
G J. I k k A, U \'.A~ ~IEJ<;I·;[n..:,[{..\~T, Il' lel' -ozell 'unllen wor- ,. SdIU([IJ"e,t,r.
den. DE Nieuwe TermIJll zal e~n aan-

Xominaties zullen ontvangen vang nemen op 20 Juh. Het
wordell tot WOENSD.Hl 21 JULI 1897. werk in het DepartRment voor, , IHuishouding, insluitende :-Kooken

WILLIAM MARSHALL, . Bakken, Wasschen, Kleermakerij,
Secretaris. EenvoudiO' en Gesteld Naaiwerk

enz., zal op denzelfden dag beginnen
Voor bijzonderheden doe aanwek

bij de Principale.

(en)
J. G. LOUW Sy.,

MATTHEuS ME~TOH,

Phisantek.raal. MIID1I'p, disl. Darling,
18 .runi, 18!17,

eigeudorurl1ell al!', t:xel'uteOJ"eIJ. ,\ :.._'"t'ntt'n.
Voogden, Adm".istJ"Ut_(,llrcn. of .\11' 117111~

Personen vl:::!'langendc dl;' kalll' I tl!ILt::'·

3tellen als Vooïfloclnd WOl d("l '1..'1ï'nl' III ha~r
Le benoc!Ucll en WlI,t,'sl ...II'·II, al" Vo
Exeeut"ur. ,K"01er. K ""Phl.,J.

De KatJlcr a.dmlTlj..;lrPf>rt lll",o!renet
Boedelsduol' I,a", :-;",·,·.1"1"

1'\ n. .\a.lJ'>'l h.C·11 "1.1 )"""\ ·,::'_"f·rJ PI'
vast..~roeJ "UI"\lt"ll I~i'!,ll' l]k ~ _:r-., 1.1, I,de 1\: au
tooruren in oye/'''' l g-lTl.! ::' !H,ilJ' I

~·11 ~ H')'j.S,
becl ttuia

Fanre, Neetbling &. Co., Afslgers.
Panrl, i() Juni. 1897,

Afd~el iI1W!l'n"dS·KI\lifoor,
C"hinin. 21 Juni. 1,"9ï.

T. A. VAM D. SPUY. IIIELMAN & CO.
Vandu A{slaf!"rs en AiTenten

TpI. ad. ~rlllmr"hnr'y en Paarl:
•. UNITY.'

Archilecl en [,,'J.')I./I'/{'(,
12 WA/\LSTr.:\.'\T.

M uluHI Gebouwen,
Kaapstad,
24 Juni, 1897.~AAPS l' ['.D.
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...~••• a.
Nederlandsche Zuid-Afrikaansche

SPOORWEGMAA TSCAHPPIJ.

"JuIstheld den inval en de vergezellende
"omstandlgheden. Ware er geen misluk-
"kmg dan zou er rechtvaarolglllgzijn.
"wetl8t Het sou een ander beW!).s ZIJD
"geweest, dat Indien verlaad (treason)
"gelukt. nlemaud het verraad durft Hoe
'men" AlIlOO 18 het saoeee de maat8taf
del sedeknnde, en 18 'u m181ukkllli swar-
ter d lil dl' grofste mtsdaad of dan
een opeenhoping van misdadenl Het
blinddoeken 'Ill de Afrikanerpartif,
het beliegen van den gouverneur,
het misleiden an de Britsche r
rmg hei onrlo de voeten LIeden \ I
harer majesteli proclamatie en "ri1" -s,
het bloedvergi. en te Doornko het ge
legen held ge, en voor t vermou den van
houderden blanke wannen, vrou ,\ eu en
kindei en m Ma: .beleland, zouden tellen
als niets.waren ZIJ met--heel ongelukkig-e-
uitgeloopen op n mislukking Dit IS de
leer van den heer Pope Maar ee IS
DIet de ZlJne alleen Ze vindt ook elders
ingaug }<n dat niet slechts bil de ruwe
volkshoop maar ook bil booggeplaars
ten In den laude zelf~ III de kerk WIM
het niet een bisschop (he den Jameson
sIu iptocht vergoelijkte met de opmerking
dat bet JUISt op die manier was dat het
Britsche r-ijk aan zijn grootachheid was
gekomen ? Deze openbaringen van ver
stompten eedelijkheidsein zIJn \ eel meer
ontmoedigend dan de inval zelf Want
indien het zout smakeloos IS gel' orden
waarmede zal bet ~ezolltt Il wo: len
Gelukkig echter ZIJl! er he\\ IjZen re n
o ver \ loede u lt ol nog heel w lt zout in
het Hritach« volk I~ overueb levon ,,18
ouder aridereu gl'hlekell Uit de heftige
afkeurmg waarrue le somruige der lam
lendig heden vau het p uleruentair comltt'
van ondelzoek dOOI invloedrijke Brit
sche pel 80rgnnen \\ ol deu 1 e" I (et

JHJ

DE.. "
GEV:JIAAG'tl-4iJi;en ondel"'II'Uzeres op bet dorp

VjCliona We&t • ..urm fGO per Jaar Cl' ru
~
\'QoUEILEIDIII9lJlIENST sal gebouden worden

9P morgen, Vri~ ... ond, te 7 uur ID de
WlCbbaal door U 0 F J Muller

KI!!'IlI19GE\'lIllG IJMCtuedt dat van af Maandn
e k de aloepboot ....eer des Maandags W oen~' ~
eo Vfiida&'i van de 8tad vertrekken zal ~ar
Robbeneiland \

V AJ!TtlOF D 1'< ftIlJdO"f) - Van ZlJlalcrMl
Hl de afdeeling RI1lbJllond groot 6900 morgen
I' door den heer J Naude Charlessoon voor
£2150 gekocht "

MAJOOR TAJdP1.IN, L W V IS gIllterenavond
near VrUburg vertrokkeo om ",ch bil de troepen
bIJ den Langeberg te voegen Nu zullen" e
spoedig l!an andere dingen bocren I

KORTF. IKAATJ;S O\ER GROOTE KWf:STIEfl-
~ u de par lementsaittang ten einde ts zullen
we weldra weder onse korte praatjes he
gmnen en In bet volgende nummer reed.
een paar onderwerpen ter be>.[Jrekmg a.nnkoll
d igen

SI H II IFIlTIl DIf x DEH' scbUnt Richmond
er op na te bouden Tc oordeeien naar de klach
ten van het plantseljjk blad vallen ze 8 a,onds
de dames op straa.t aan en belee<hgen ze Af
.chaffing van d le spul eo aanstelhoglvan anderen

1>1 de beste remedie

KESNleGE~ lSG -De JaarlIJksche algemeene
vergader-ing "an de leden der ZUId \fTlkannsche
~rutual levens nss urantre mautsehappij ml
pltalJ< hebbeu op Maandag CJ September aanst
e n nom naties voor direkteuren eu auditeuren
lulleo wgewllCht worden tot \, olmsdag 21 Jul!
e k Zlo ad,

PnuEKr - De beer JJ \ Hnmpson van
HelgravlA Kimbarlev schrjjft - lw Ilansor 8
\ll1gle Corn Salve IS gebleken succesvol te zlIn
" Lk k'll dle recommendeeren als een perfekte
gellezlng \ erkocht dour handcla:lrS over t
u l~em"~11 of eun dOOSJe (Jl< st, rIJ) toegezondcn
oor I. l>cl door t, I f ulford & Co Kaap

.Lad -( I,)

BA t.-IIIIJII IIEID wordt lO DUlt.SChGlld veel
.trenger ge.tnft dan bier W hnde Eenige
pugehedel le r ranktort n M die slee
I en "Ierpen n Wlr heL beeld van Karel den
( rouW dat da"r op een brug geplaatst 18 cn
i tart II I e Z" lard 'lUl den grooten keLzer ,er
"wIden "erde I deswege veroordeeld tot I Jaar
e evangoulsstra f
\ \I,,, I f I' B - De gewone Takantie

cur.u. 'OOI l nderwl)zerl! wordt deze keer W
lIudtshoorn gebouden t Hollnndsch .taat we
der ui. een dur vakken op de agenda en dl
\ IIJocn 'an ~~ellenbosch lJ! gisteravond daar
I "on ,crLrokken om d,e Idll5!'Eln waar te ne

UIlge' eer lW ollderwuzers heLl>en zlCb
diell cursus au' gcmeld

O~Zf li ~Kn \I t: IIAJ)~ \ -Men zegt dat de
"gen Ull der t aledon""he minerale baden' OOI
I enter i!- IR .tIll eigendom 0\ er te ma.ken aan
(en Engelsche rn ,atschapp J voor een paar hOD
derd du". Id jNnd '" dat een svndllcaat '"ll par
lementolerlen en Inderen meI een elergell k doel
loeZig 15 W tr achtel het "al me bad aan de
0l1fant811' e afdeehug Gl..n"illlam In hander
le kr 19en

\ Illnl" - le \\ ur,dlal! heeft li heel
I IS gcprOlllo' uerd d )kt I II le gell« ,k I Idc
tee-I gd d e lel eell Ic I" aar I1gen leoft Id 'nn
~ J Ire I beeft D e m 10 heeft eell toer elgel
ardlgel le.e l"lo,p gohad \ our ;,.1 Jalel
ver I h I st I nt Le VI an<cbau maar h I kon
"cldra "egen. gd.lrek ua 1 eeld I et loorglu
deeren Cl moe.t ~(I Jn li lang den kOSL ,erd,e
lien als onderwlloCl Na I erloop <an dien Uil
kon bU zun studien \ enolgcn maar toen k" am
do op.tand I II lXI> I wa \r"'''l h I met 'eel

deelnam li I ,e::-cl na het kmper
a 1 dIen op~ and naar t-;Il)cnp. ,erLanllen
_aar hU 32 preo lalg .. erkie ID de zllver
IOli0eD In I~~) "erd hU eindeliJk HIJgein
ten Hu keerde toen naar \\ arscbau te ug en
Ien atte .une studien welke h I Lhan" heeft
ol Loold
DE L ~tJF.~,,1l1 THM, t"l~1 I-In zIJn

lntlek ~an de 'ertallll15 ~an het I nek I er
Zambesls door ds S J du Trnt tegl de

I" I ensehe 1""" De sp<lClalc OOlu gr Ik
Ield ~an dit boek lO dat bet g..schre, e IS
door den beer " J du TOIt den of'r ebtel
(n pres den I, vtin deD Afrikaner Bond "Ien.
re'oluIIC mut betreklnllg tot de beste IIUllllcr
m den Hede 10 ZUId Afrika te hundbl er
nin gs dOl r de Kilapscbe wet!!e I le ,erga

denng "el'<l !i'''p'"",eerd De 'j
l..laarblilkel k ,Ien heer P J Cu I lt ,

den Hond met ds ~ J th I I

het lJ .y/'/acl De fout
og meer In toog md.el nel
ert da t bet LJ ql/arl hal d 'oor Je Inne'

I ImengUlgsmotl6 pleItte en getl1 MoeJ k< I Ziel
I de motie ,,1O den beer P J d, I \Jlt ol
voord,oerder 'an de geheele oI.fnkaner I an I

Ro~ tGE~ Hl\Al ES -I Il t Engel8Che I Idscbnft
Vatue wordt eloor Wil ham Webster Q1edeg~
eeld dat them gelqkt IS 10 'e(ll kc rteren I IJ

dnn men tot nq toe noud#: bad fotolfmfien te
en aardlgen meI, }.I stralel! H I gebrUikte

d Lan oor een bUIS 'an J ,ckson dIe d)Or oen
~plntuslamp werd ver" .rmd l)e t Id "ll'
po.pere" voor het maken ~au eeu beelJ
I a.n een kinderhand "as slecht, een bal"
.eoonde voor hel radlOgrafeeren <an de hand
an een vulwassene bael hU en looonde nuo<lIg
\h dat ~oo \oortg~lt m"llkt mon "poe'hg met
X stralen lDstantal1( 8 Dnt III bet .onhcbt geer
X stralen kunnen "orden Mn getoond beeft
men dikwUIs hieraan meenen we Le scbrl) en
dat die stnden er "el 111 ~oorkomen lIlaaf door
don dampkTlnl( "ordel tegengehouden C lt
I lOe.en "In C 'pn seh Int te iJllken dat III de
• tralen der at n do x: st.ralcn IJlet' oorkom"n
HU werkte op den top \ an de [' h' Pro/,; 4 2.J11
lOewr boog en stelde een voor Rontgen stm
len gevoel1ge plaaL ~an 27 J UUILot 10 Angus
tue 11'196op het middaguur aan de zonne"tr.len
lloot zonder eenige .. orkJng waar te nomen
Met een mdr,rc pIanlol eene hoogte 'on 2 ~iiif'~t:~~~iII_1':
lieter III de " I gelegd Of de nllddagun:D~~, , ",
J uh l<Jt 2;.: A ugu.tus kreeg me,

rflSultaaL \\ aren de X stralen lnf>._trlll'n
I ebt aan\\ cZIg dan zouden ZII
r JCt In de Ix" elisIe lIere lag~
kring. maar eerRI 111 de 0 te drcbt<>rc
wordep opgeslorr~ en 10Uq qUJ de pla
t en op groote bOQl:~e wel oranderd moeten
liJn f

VIII IEIlSIIORI ~8 Jf~1 -\VU betreuren
I et tcn zeerste dat OUZ\} gcacbte onden .. lUI ,
100SS Lettie MarJ.18 'ID" gnat 'erlato. 1\1 ,
MaraL'l was IsLe a."wéntc 111 de publieke scho I
.Ih,er en heeft gedurende hMr verbluf ender
ns algemecnc tevreden beid en 'roldoellIng g<.

~even WU zouden haar gaarne langer al
oderwnzerefl Willen behouden doch daar t

rust noodlg beeft willen ""Jl haar die niet be
Il)deQ Gedurende haar drie JarIgelI dienst
t I)d ..liuer bee ft 'li veel IJ' er aa.n dell dag g<
IOl!{den ZIch veel opolIenng getroost ten emd,
le school te doen bloelen Zu heeft "teed, ge
toond dat aar 8tre'ren Will! om de belange I
d~r .eho I te beharttgen en d..n boofd IHier
, Izer qen heer toenuI,n, ~l1e mogel Ike hulp t<
,~en In ii, adl el! door de IICIJOheren I UI

lI1g"l>odell \\ en.! het leed wezen , er baal
ert rek en goede weruwhcn Vu< r I UI

!Iel Ik III de t ckomst Ultgedrukl A I. cC

l'e\\ I" 'an helde en ,u;btlOg Wlrd '"'' haHr
na hel, lezel Il bet vIJe. cull g_1 et k I
00 .cbolieren m erhandlg<l ZII bed an kie
• boheren hut..,l!)k \oor betgeschcnket allt
wool'dde III zeer gepaste woorden op het adre>
, an de ChMstellJke Jongeheden 'ereen tgl n"
ootnnI( miss Marai' eeo pracbtt!!, geschel k '{)( r
baar on.cnnoelden IIYN en d'ens",n aan d<
vereemgmg bewezen In mUZIek beeft zu \eel
gedIlan en zal door veielI genu.t w rden B
de opbrekmg der school waren al de scbool
e JlIllnl,.,eled, tegen...-", rdlg JlIISS Marai'
.. erd door het ,,:elicele ooml~ Il"rtel I~ IJ<!
dankt voor jJ '!lr W\lr~ US Rehd die <le
belange" qer IICtlOolop het han Qraagi beeft een
Ilnge toespraak gebouden.. De hecr W
Hutchlnson heeft haar een vlres namens de
• bool-comml8Ble aangeboden \\ IJ we" ..c1 II

li ,ar alle geluk en voorsp<>ed tOIl -( CUl t.
pmdent )

vDllNlClO MET

ONS LAND. Or Ilf TE\ rQO!;srEI I I" te Bn
Ireung ongelulc gebeurri ~ en w
deo pa ierfabrikunt De Naever '"
raderen Va.Deen machine geraakt en jaru n
, erpletterd

SP 1H"I ~GO" P.1.1K TI D RI kl
den I Kden J uni werd een blanke 'I
employ~ Willem Koekern >er I ) nam.
goeder Cf t rern 0\ erreden en z Io(Jti ~ ~
d .. t bIJ eenige minu ten na het un, e va1
lee I

!Lo'J,"' I'" "IHUI \Á\

IIIA'" beeft de w,rt.dJI •• ch IJ •
pua ld J u voortaai de aar I em,
co IDmurue- optocht III de kerk n et
all' , ~gel een brandende maar (
stoken waskaars III tie Illn I • II
omdat elc kMrs' lammen I d
du ne kleedjes der mt'"J'" ge
opleveren

Ef" EI H TRI( rn I r< " f
groot opzren en ougerust l eld n Ier I I.
van de huizen larur. den eleku-i-, he
naar Romaiuv ille verwekt 1 Wet I a;

een bleekerskar wplke I a hot '0< rl r
een Lr un Ol het spoor ach ter d er t

reed tll" geelt xl door der .. Iect • I
...-elked<Ul.l"ultdengronlb,all (II lJ
wordt I ameljik de noodig e be w eegk ra Il
81'0 I zelf den ""gen8 ~(egc' ..:rl IJ
van dr bleekerskar kr""l1 0< k el I
scbok ,. aardoor hU de teugel. Itet vali"
beproefde nog de arme paarden op lt b
ID3<'\r die pogingen moesten 0l>gege' Cl 'II ...

Geruimen tud later was di gr ocd daar
elcctrici tel t

Et x rlU tRI IV'£11 K wordt UIt Ber! n
richt Een sche psebut ter mr Cryger h
bj] een voorstetling welke bJl ID de VOO,",,d I
\\ eisaeneee gaf ten aanschouw e 'an 4 lJV\ I
sonen Zj)O zuster doodgeschoten DIe IU
een ruel!!Je van 2:.! Jaren "'1l.8 zUn bel!",ttr II
had baar bIJ dele voorstellIng al. I 1

andere reeds allerlei d lI.gen UI t de ba I "
scholen Ten slotte zou hll haar ook acb er
0' er • Jn scbonder eeo glazen bol n
hoofd II< I leLen B I nc Il tJir. pl.to< 1 n
hulp Yun eell 'plcgel SCblet hIJ t af--.,n "I I
zeil le oogenloltk vnlt t ID wster met ".v h
'er.(ueur" del kreet op den grond De k ~
had Da Ir I I de ril IJ I getroffel J- e "
nee.bo,,, die onulldddlilk te bulp k .. am k
ha if I I I, r 1ge I brIJc l .. r geen trwst ge
Het mel"Jc stierf l1a erloop van een paar I
fluter

de andere aanvoerders gevangengenomen
en na een lang verhoor vel 0<.11deeld en ~
der voornaamsten te SI 19 tel snek ge
hangen

DOOI deze zeer 8tl pte Il ti, un mg \ an de
uiterste letter der wet, '" rden tie grens
boel "Il tegen de autoritei ten' erbitterd, en
het IS de gedachtenis aan du' su-enge toe
passtug der wet (he III het hilt van een
groot deel van het Afrikanerdom leeft
DoOI gen uie te bewijzen had men de
hal ten \ nn 'eien knuneu wmnen en W lar
schij nlijk ZOIId 1311l0or de loop del gesebie
denie heel "at veranderd zIJn geworden
>\.an den Illderen kant haalt dl 'AlS

OORD [ de optuie aan van landdrost (Ul'

LER 'I" III Uitenh Lge eon m III die met een
boerenmeisje gehuwd was, en veel sympa
thie met de burgers had In een IH lef aan
dell kolonialen secretarts, na bet treurige
einde der ten chtstell ing, zeicle deze 'd lt
het geh! UI do ecn hlijvendeu en he il sa
men indi uk op*de bevolking zal ach tel
laten

DONDERDAG. 1 JULI, H197.

REGISTREER '
De drie inleldmgs-art!kelen van OnB

Land \v lt' kan gerl'glstreel d worden?
Hoe moet IJlen gere.{IKtreel (\ "orden?

en Hoe moet men stemrnen ? met de

CII cnlai: e van den ,;eCIetaris van het

Bondscougt es Zijn o vergedi ukt In een
pamflet eu \ el kllJgbaar ian ons kantoot

tegen kostpr ijs d t

~U voor Is bd

100 voor \s
1000 voor \08

Kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers en
Goederen van de Zee naar Johannesburg. Pretoria
en andere plaatsen in de Transvaal.

Dagelijksche personendienst van Lourenco
N

Marques (Delagobaai) In 24 uren naar Johannesburg
en 21 uur naar Pretoria.

met postgeld 2Q !Jd

met postgel d ;)~

IIIpt postgeld jOsTarief loor Reiligers naar Johannesburg .« 171.--en £3 17.
n Pretoria £, ~s.6d.--fD.£3 ts

Indien de pamfletten p~r tre iu g"zon

den kunnen "orden ZIJn de vervoer
kosten veel ruiudei Men gelievo UUS

IJ J de OlU( rs te \ oezen hoe ze \ el zonden

moereu W( rden De \ erscbJllende Ronds

takken behooren de Z Lak tel hand te ne-

men
WIJ vert: )owen dat onze mede werkers

III het belang van ons land en volk zullen

zorgen, dat elke su ruge recht igtle Afrika

ner door het geheel- laud ID bezit van
een exemplaar I III LIlt pamflet zal

komen

Jl "IJ

Dagelijksche personendienst van Durban (Natal)
naar Johannesburg, Pretoria' en andere plaatsen in
de Transvaal en Oranje Vrilstaat.

, VI at een Afrikaner III BEZCIDE"

ROUT'S toeleg "al laken dat IS zrj n ver
bond met de kaffel s Men kan t-er vel
goe lijk ine zeggen dat hij geen ander
middel had om zIJn plan te volvoer PU

:\1el1 k m insgel ijks, en met zeker recht er
op "IJzen dat het Afrikaner ras zrc h zrjn
II,ep tog om biel baas te worden te zeel
be" nst 18 om III een vel bmtenls Illet eeu
kalfel volk lots anders dan een tIjdelijke
SChlkklDg te Zien Toch geven zulke
relleneenngen wewlg voltloentl1g Maar
kan een }< ngelschman helJl e\ enzeer als
een >\.fnkanet verool deelen Dt V!oN

OORDT beantwoordt deze vraag ontken
nend en haalt ,eie gevillen ultdegf8chle
nis aan om zIJn ant"oord to lechtvaar
Illgen

Dun elnlhgt de 8chllj\ el met een alge
meene beschouwlIlg ovel de ,el hondlDg
nel verschillende rassen til ZUlti >\.erika
Welk een lot VOOI L\\ee natlen Uit het

Brabant te Port Elizabeth

DOODBERICHTEN VERKOOPINGEN~
II HF KI E\ N A~;;LAGKR

het

A A:\ LIDI' Iverw lil ten en vr-ienden worrl t

h'ermede bakend gemaakt dat het
den Heel-e beha.agd beeft miJ I gehefde
bhnde krnnkzIDnq,e pn door d, vallend~
zleHe lrefolterJe dochter L RULIA \[AI<IA
KI 011 fl<- aan vt'lke b, ...Ien ZIJ tien Jareu
lang gele len heeft dour den dood" t haar
bitte. hjrlen te verloAsen op h J Il 1"97
)n len 0 Irlrlom ,an I" JareD ~r ) maan
dt'n n h<l krankz DUIgen gesll I t le Pre
tUlla

ZIJ rtl-te ve I (( IU Jezus armen
L I[ KEf!

wer

Een bltdzlld .. UILde ,oorge.chledell1e
der ZUid A fnknall8che re}'ubbek door
dr J W 0 van Oord I. Ultge,er J H
de Bu.sy Amsterdam en Prek,na

SI tgLersnek IS de naam vall het pas
'l"el.,;chenen welk (l-W bladzIJden) van dr
J ~ (r I A:S OORnr In zIJn \oorrede zegt
le 8chrtJH'r Het hl!'r llltgege\en boekje
maakt geen aan sp ra Ik om een mgenllJ ke
monograph le ,an het gebeurde te Slag
tersnek te zIJn D,l.lutoe had dp scllliper
d" plekkeD dj( het tooneel van het ge
heul de waren, zelf moeten bezoeken
luaar hem ontbrak de gelegenheid Doch
h, t IS gegrond op de brollnen~tudle, ge
hol PI n doOI oDtien 1I1d Ing aan IsngJallge
hl8tonsche studten zoowel als aan zIJn
journalisten loopb lan III de KaapkoloDle
ontlpend

feu letlel z ilZich 'kl h, ngen dat Iemand
met de welbekende b! kw Lamheid gloote
Il ltl wgel.etheld en VOOIhe!'IJeloozen I j\ er
\ (Jl II 'AN OoRDT Zich tie moeIte heeft
getroost d de bronnen 'ln tnfol matJe
omtrent deze heiangrIJke blldzlJlle tn de
ge~htedelltR van ZUIlI Afllka tt: ollder
r. ekenen ZIJIlC bevmdll1gen In het licht (e

"OOI WIJ het hoek zelf ht 'PI ekeu
tt' met ken dat hN
lIpt I. \\ IlrliJ keen

haml te

eell "ellleen8~h~pp~ilJk ~tJ. ,ell II lal
, Ik~ldlllg ais het bed\\lllgcllln
tPIl Ilutte IIIlken ,au een UIII Ijk Iigel

Kapt
eXtra ve te ~lac) t )folFlen

KapttelLl BI-altantheeft als preflldellt val
den jlngohond een plll nIeu \I tJCR te 101 t
l' llzaheth \el teld Het perste" aR, dat ID

dien ztJn Boud met heel wat U111 ho( \1 u -
\en der Blltsche vlag hLd gedaan el "el
dra geen \Iag om te WUI\en wu zIJn g~
wcest Illaal dat, gl'Ootendeels wegens dat
\\UIVen, llie vlag nu tamelijk veIlig IS
ZIende lat s k IpltelllS pal tiJ, naai zIJn
eigen I I kCIltt'nls precies I' I led"n 111 het
p 1I111n~ nt telt IS zIJn "rootspi aak nan we
bJks e\ellZeel gerechtvfllrdlg(1 tis dl( del
111'"en ~IlIJdeJ8 van loole\ Slleet dw zIch
zeIveIl IlIlkeken lOOI heel het volk vau
Illgellnd DI lal \\ lIlnfCI IlH'll bedenkt
lit nlelllllld III ZUid \fllka el Jill dacht
(I" \ lig lUI te randen dau I an haal bl
Hlltglllg geen ui te z\\are taak zIJn ge
weest zelfs \001 hd luttd" Brabanteehe
legertje ~Is, el del lIIellwtJe vernemen
\\ IJ \ In den ledellUI dat de pallemen
ta 11' vie le~ lef' lut e zoo HlIlw \\as (op
I n let.~ awlel A n~ Ikomuale ti III i~t \ Iede
goed (II 011l0g Hlecht IS) ,bl d I!gen pal tiJ
ZIch 1 !ltel \\E'lnlg om le zlllk IJelo€nnde
\\ Il h II dit Il ti gedacht TIt den heftlgen

IaH lt gel "t lLId lo I d" Hh, de.~ Ol !<lwen EI
De llEZLIDE"Hours ge\oeillen t(gen gllml,," III hlt HleouaanglnamE'
onll tt IllrllJkf E'1l d\\azc gel Jkst.elltng dat d" ITIIDIS!( I~ \\egens hun "temmen l

\ IDgelllell heelschel'S en gebolendlell~t '0111 IIHeotel ve nelIIen na het sTl13len er
\ li k \\ Uil 11 e«ell k het offel v lil wn op al" t'en 'I" lt1 ,rede tot elI en PI IJS

I t I I t I I hpt I ell I I het har lnekklg ver~pt van den
\1 I elI (t el (11 IllOe" en \ \\ etl k lpltt'ID zeheu (I t.eg~I1'

plOt"t \ III ZIJl! I toedel hlelt<lgen on I (,al t "IJ be!letlende helde aangehlal
hl lier Illtgeul uI I el nlUwellJk, ,el"wul !I, punlen nl t Ill! t hem samen ti III rloet
I )ch Ol11ll11gt het SllchtElsnpl IIlpl ePlI het Il'; ZOO\ el fe meel genoejlen kenDIs
liChtkiltJA de lIlht'tlltll,::elltlld, el' tell1dlllllet\\tt de heel BlalJ1ntzelue

d'll eE'll I uh t< 1II1",lukllllo dil t lilt (I t le oJ ,o.dlngs k\\estle Hel

l
Ilt dl ht'1U gdloilen llat t\\ee-lelden der
I IHMI st!Jllulk t leIen die op Jubtlédag
\u Ir tien gou vel I" urpaladeelden geldeur
Jell W li eli D 1111 teg-eno,el gedenkt hIJ
l,t III lUIZenden vau blanke kllltielell
Z Ildel eelJ 19 olHlerwt,l.~ lO mld walen
\ I agt hJ" Il onder zulke oru~tanJ g
hl' lell h~t iJIlDke las 10 dIt land
moet \ ( dt lel d Jllgf hIJ t'r op aan dit
WIJ all:! zljllcn k" IJten \ lil onlen eer8ten
plicht, nallll>llJk te zorgen DIet alleen dat
le LJlanke kil deleu kunnen WOlden opge
,oed maal d tt ZIJ de \001 Len verant
WOOlltllJk Z Jl! lel p]Jcht zullen "'orden
ben p te ,r e lt u D Lt 18 een "oord op
ZIJl! plek J el Wille da.m van kunnen WIJ
ht'l I \1 Il JlllguI:lme doOi de vmgers
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v€ n en op \ llRteu voet siellen dier heel
schappij (der bl,lI1ken) tevens tot een
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Hoendertentoonste1l1ng
De telltQonstellmgen van de l\.aap

~tal(sche , I \\. e-teliJke PloVlncle pluim
VAe ti li tveil en kOOI,ogels vereeUlgmg
~t Il I~ed~ zoo wel bekend biJ het pil
brtek, dat het bijna ovei bodtg IS el aan te
hellflnereil' dat er heden "eer een ten
100nRtt'1l11luehouden WOldt In de Goede
I-It 0P zrull
I' cn kl.rinE' hellllDermg aan het feit

Ic II ~chtl) /o!'~el1 kwaad, maal misschien
'el I goef} doen <l Lar zulke tentoon-
sLellingeu met alleen dam om de 1l10eJte
waard uJn om bewcht te worden, omdat
~e den beweker de vel schillende soorten
plutmvee beter leeten kennen maar
vooral omdat ze bevorderlijk zIJn voor
een UlJverheld, waaraan tot nog toe be
paald te wewig gerlacht IB Evenals
7.u 1\ el boerderij goede wlUsten opbl·tmgt
aan hem, die ZICh er aan gelegen laat
11",!!,en zoo kan ook de hoeudel boerdelij
gUAd betalen al~ lDen el waar zIJn aan
dacht aan gt'eft Met een steeds toe
llemende stedelijke bevolklUg die meer
le\ enIJm lCidelen nood 19 heeft moet deze
b01l1dell) betalen VUOIal voor hen che
ulet tv vur van goe(ie mal kten VCIwlJueld
ziju De tentoolliltelhng van heden zal
e\ enals vlOegere eljn tal van belangrIjke
IDzeUlIlDgen hebben en voo! Iiefbebbers
van plUimvee 1..31 het bepaald de moeite
\.\ aal cl ziln de bonte kakelende memgte
le gaan oogenscholl w nemen De
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De beer HIIfIII&DQ Dreyer I\tolde VOGI'eD
de beer Sieberi MCOnd.,nt.; .. Dat eene com-
mi.ie bMtaaDde uit d. heeren J. T. en J. A.
Piete~ voor Maneuana ; Tho. lltJller en .JUl
Dreyer yoor Blinkwater, en Hans Nul en Lode-
wijk K.elur voor Oa'hoartvlIlo,lIr.ng6llteld worde
OlDtoelICht te bouden over het behoorl!lk o~
trekken der reptratie-l[jston."-Eenpang IUUI-

genomen.
Door gebrek aun tud, alsook daar de opkolDlIt

veel te wenflChell overhet, moesten eenige be-
IlUIgruke voorstellen- blijven overstaan.

Op Yool1!tel van de heeren P Roux en Th".
Dreyer, Jun., wcrd besloten de volgende kwar-
tBabehe vergadenng, lI!Jllde op den Iwseden
Zaterdag III September, 18n, bU den heer J.
T. Pieterse, Boven Manel\%nna, te houden,

De vergadering werd hierop met gebed door
den heer J T. Pieterse gtlsloten.

P\lI.J.Rnlx,
Sccretlll'i •.

DE ZUIVELBOERDERIJ,
WILDSCHUTSBERG.

Do heer A. C. MacDonnld. I<Qivelboerdeli1
• ,pert. van bet IlUld_bouwdeputement, beeh
• ,I met het volgont! anlkel over de zuivel-
I,. ,.",1., rl J heguMt.gd - ..

(.. "Iurende de I"atllte paar p-ren, t~t
,'~ hec r M""I)"nald .•. beeft de .ulveltndu.tTlo
>1101IC tordering gemaakt m de 'OO8teluke
1" ", II,,"" Inderdaad de \ oorul4;.ing m 11010-

111111" ,Il.mkten .ooaIB Bedford. Adelaide, Fort
n•.aufort , ent, beeft haar op een vosten baa ..
~"br,,' ht nIB een lIlk van den landbouw, en
,j,. geidtllilke toestalId der boeren IS mei har"
till t wllr..kchng l.~cr verbeterd

In de we'lelllke proVIIICle lUUI den anderen
k UIt lil loOt hiertoe maar weuug aandecht aan
lae lIldu.tTl~ I{escbollkcn W""A't "MJ' dllt
d,1 deel der KolonIe beter gesellIkt 18 voor
"uchwllCultuur en wlillbuuw Terselfder tijd
k HUlt-Il Wil nw' unlareu te denken dat het
Ir."u, van 1'(''' wlvelbo",rd"ql In verband met
hun iudere saken, van WUl8t mJ .Un.

I lp de ru('4litsle unser plaatsen worden
k lt JIll KndJell l)t~~len gehouden Deze .. or-
d Il u'inn Ultslultclllk er op na gebouden
\ "Ir hun mest voor de lnnderjjen, wordende
ol" " ... Ik \ iu weung lJtlIang [leacbt. De rede-

,11 hlt,nuu" l.1!1I dat de tito van den boer
1).;,l.:ll

l1lnt
11 wordt dOHr Je belllngruker vakken

I. I lA InhouweIl ,'rucht-.encultuur. en indien
" ru vn gehuurd \\ erd nm de euivelbceederii

lt 1.. ~turcn. z.ouden de kosten daarvoor de
\\ II ...tt_ II \ enDuldcren die verkregen mogen

def] u IL dezen brou.
I IIt wa> ook vroezer bet p'"oote .truikelblok
,I•. l)(J'~"Jke provIncie. hli velen die schaap-

" • reil waren eu slechte k le ine kudden beesten
I idoleTl

\1 aar met de lOvc",rtng vnn roomafscheiders
dl.: ..llcbtmg van roomenten werd bet be ron

dat de lUl' elT-lll1"zelf. r.. et aleehte kleine
~~,hll II de aalHJacht Wa.!lTd ",aA En er ~lJn
\ t I, Il van dese k lasse van hoeren die eeruge
trUII ~elt,.Jel\ geen £.1 pt'r jaar mankten UIt bun

/ II' , I boen.lerll. en \ "",,, ...g £ IU tot £.tO per
1 11.1.. 1 treil ken. en (hl. z.onder t"enlge materiale
\ t mverdenng In de ar~ld~k~teD. eo ronder
\ dIt '\ t ra werk en t IJd te \ ereuiochen

liet vee wordt .. ;.cht" III de kraal gehouden,
_ 'L' "od. en 's mOf'\(t'ns gemolken. en de melk
" en roomllfl«:hel<lcr gel'lnatst het bewerk~o
\\ i u-v an aan een klltff'fJOngen gelaten wordt

I le melk wordt lil sommige gevallell
,I .,vr den b<-stuur-der der roomerjj bi Jeen
-: ur lt ht en In andere gel"nlleu naar de

\1!l1~rq gezonden twee malen 10 de week
I dt'll w mter en driemalen In den lomer
\ III de rl>~)mcn! wordt de room beproefd om te
/ til h,>e\ eel l-ot.erv et er In ts en aan het einde
\ 'Tl lt"der~ m:l.:l.ntl wOidt l}{'talllig g~aan \ulgens
""c:eote'd,'n priJ" )X'r Ih De hater wordl dan
lil .I,. roomer\! \ en aarrllgd en op de markt
fr teht

111 handen van dpn fO()merq beRtuurrler
• il oe room behoorlijk belmndeld hJ het
\ L.,rdl~ren tut boter \\ l~lrl)\) de rlleuw~tc
,II "It'll gebt'll~rl worden ell daar hll met
II:' h<w\eelhedt"'n I,,)ter \Ml unlfprme kwah-
lt lllJdt k:lO hq n,ltuurlljk cen beteren prqs
1\1"11 \ voOr hpt PI oduc..:t dan de boer
II .,1 hetlelfde "te I,..,I hier lle\'olgd zou het

..!'I)to,ojleft..:o§Ut'laLen hcl,1W'1l

Notulen eener Yergaderloll gebouden !I Juni,
18\17, tak Wildac:bntabe'lt, No. " distrIkt Tarka,
ten buise -.an den beer P. 1. Grobbelaar, Wild-
achatsberg.

De voorsitter de vergadering voor wettig
iOOpeOO verklarende, werden de notulen ge-
lellin en goedgekeurd.

De hoer P. W. HaHulfll m ..rkte op dat er
Illets gezegd I~ met betrekkmg tot de leden die
veTIICbiJnenmoeeten die den kandtd6l&t ah! in-
Hpektenr hadden tegengewerkt.. Werd be-
sloten bU de volgende vergadermg die neoren
Uit te noodtgen ten einde hieromtrent onder-
zoek te doen.

Als meuwe leden werden opgenomen de
heeren P J. Grobbela&r, J. Grobbelaar en
J aeob 0 robbe laar .

De voorutwr maakte bekend dat een 'an de
voorUaalllJlte uilen WIUI om verstandig te hande-
len bjj de voorstelltng van een kand.daat voor
het hoogerhulH van parlemest.

Voorgesteld door den heer L van Heerden,
geseoondoord door lien heer P. Hatllngb. det
de beer Nloo!au de Wet, van Ahwal, gekozen
worde als lundldaat, betweJk algeIDeen aan-
genomen werd.

Oe beeren P. W Hattmgh, P A. Hattingh,
L J van Heerden, N. de Beer, J HEsmeyer,
werden benoemd als comnussre om te sreu dat
alle personen die de kwalificatle bezitteu ge-
regIstreerd worden to de Wijk.

De leden van het di.trlktsbeetuur deden
verslag : na eemge discussie ...erd hetzelve
goedgekeurd.

Verder noeg de beer P. W Hattlllgh wat
gedaan WBS met het geld dat gecollecteerd Will!
III 1!<9u .,oor bet Slachtersnek monument.

De secretaris antwoordde dat het aan den
beer Du TOIt gezonden W1U!. waarop de beer
Hattingh den l!8eretans verzocht "en Ic" itantie
te tooneu.

De voorzItter de leden voor bun oe opkomst
bedankende werd de vergadenng geslot.etl

De beer P. J. Grobbelaar en Jongejuf
Grohbelaar werden voor bunne \ riendeliike be-
handeling bedankt mt naam VB.IIhet CO~ltÁ

GREYTON (CALEDON).

Een Bondllvergadering ...erd gehouden sen
huize xlll1 deu heer J G. Hugo, ElJjeakJoof,
op ló .JUIll, Ik97.

De voorzitt-er opende de vergadering md
gehed.

:Sotuien van de Tonge vergadering werden
gelezen en goedgekeurd.

\'oorgesleld door deo hoer A de Yilliers, g&-
secondeerd door den beer M. \' IJjoen : dat dur
de heer H. C. le Roux de Iaatste \·.,rgadering ver-
laten en ook een bedankrng ingeleverd had, bU
geerl recbt zal hebben om te "preken.

:\ adat d. "ergaderlug den beer Le Roux Hl
minuten tijd had gege ..en om zune belangen in
te brengen ter zilner verschooning. ste He de
heer J. G. Bugo voor. get<eCondeerd door den
heer C. le Roux: dat do heer Le RODx weer
al. bondshd sal aangenomen worden.

De heer H P. Beyers, voorzrt.ter Tan Rivier
Zonderend-tak, rnaakte toen een aanspraak die
seer welkom was, ell drukte \ ooral op de Bonds-
broeders om toch een.gezwd te rw ezen, en
bij (de heer Be) ers] hoopte dat deze tak een
voorbeeld zou wezen voor andore takken. en ook
dat de geheele vergadering een. wezen zou met
den heer Hugo .!J1l amend~U1ent. wnarop de
\ oorzrt+er van dezen tak ook een nette aan-
spr.nl< maakte.

Voorstel gedaan door den heer .J r: Hngo,
gesecondeerd door dell beer K Bredenkarnp :
Een moue van dank aan het hooger en bet
lagerhuIs, vooral aan al de leden die gestemd
hadden tegen de Innes drank bill om die te doen
yerongelukken_-Algetneen aangenomen.

Yoorgesteld door den heel .J U Ma) s, ge-
seoolldeerd door dell heer ~ Br,,-deukamp:
Dat de~e "ergllderlng uet \I eno<cbellJk acht dat
bil elke BOllds' .rg ..dellng een soort vali wapen-
schou" mg "li gehourlell wordelI, als uok schlif-
.chICten. zoo<!!tt onze Jonge Afnkaners kOIwen
geoefend worden OITI een ge" eer goed te ban-
teoren -AIgeuleen aangcilomen .

, oorgesteld Idoor den heer Hugo Dat leden
die ,oor een )'lJlr [IlI.leld ZIJ" geworden en
tegen dell Bond gewerkt hadden IIU weer de
kan~ ZOUdt.'1l hel)bcll om ,1angenomCIl te worden
als B4 Illd)4,Lroe~erH lndIelI Zil daarom aanzoek
doen (;e_cG"OndeerJ d""r dCII beer May. en
algemeen .ul.ugcnomen

Dru.: nlCU\\e leden werden \o(lr~e~teld B..'!.nde
,erg"derlng door dell heli H IIg0 welke dadelijk
optr.ulen eli lmnllc namelI teek enden, t. w Je
l",eren C S Uroellc",il". W ,",nJrle "" H ~Ior·
kd \\'a..LT'O}J de heel It ugu h>cn \\ eer op het
gemoed drukte \ ,UI Je BOIHJ...I,rlJcdeI8 urn toch
te \\cten 'AlUlrVoor ZIJ Hondsmanncu Zlln, eD
111L,eJ,Lllg "lil onze natlUllalJtclt moestelI WClt.en

en Zich ook ondtrWCT pl!1l aan .11 de BOllds regu-
lu Ut::'" ,

De heer H P Hc\ cr, legde toen UIt waarom
el ~lJl Ja,u guell afge\ ll.lrolgde ",U~ naar )'lalllJe2l-
IJIlf\. eli r.el dat er ~pl;1kc \, l.:i dat de tuk V.ln
l,lcdvll dovel """, m.Utr hlJ k,," de bondsbrut:-
der, de blijde tl)dlng I,rellgen \ an helle\ Itlg ,all
dcn tak te ldedoll eli dat op.1 Jult daar een
dll!ltI Ikt ...be~tlilll"'" \ PI g,ulcl Ing 7.tl gdlOuden WOf-

d('n I,ll "elke g\.'I~;t nhl'ld de secret ~!IS \atl
leucr lak ook \['I",lelg k lJl do\.n vali ZII!] L{t..:lden.

\ oorge.t.eld d,><" dell hoCi M. \ IIJ"on, gese-
condeel ti dOOf d~n heet Le R(ll1:ot eLlt Cl tt;'n cuID-

1lI1~o;,lt> \an toe7.1cht z.d aarH!~"'ldd WOIJen, be-
st,undt' lilt zes kdé/l, tll~ l...d woutell zIJrgeD
\001 de fI'!.!I"'ty ltle \!tll kit zcr!'l. .\ tllgt'nl)lltCn

De hét:'1 lloffm,lll ~eCldart~ \.\11 dell H.lvler
Z ,ndér Llld t..ak z.el d.lt bl] zell \ t:T LdlJd \\ J,~ OlD
t(l ZI('H dat dt.:ze t.\k dez'-. ,-",L.;lk ,1.1I110t::ld\! 'laar
hoc" <1' llt.;t met. dl fl I,und .. 1111 zOU J..111 de hand
ge\ CII DfIl 1l1l!\'1 tikke 1 te :;tH.:htell zood,l .. te Bre-
d l~dl)rp t;! '\,lpICI lb.;\!, 0...)1 I~ uok t'-.:n c.ulD-

1I11....ql: l1nHt..ll~ Oe becl UU~') 71"'1 hIl7,OU \OOr-

ISh lit II (HII du \'l':-,t 1,Uldu t:1l111lHh .. !t te \ tT""Sterken
tot -l In pi 1.').1",." \:lll ~ leden eli dt: tlet.:rcll J F'.
De \\\:1 ei. \[ \ dJnen Ulj te \ucdell Algelnefll
a ngdH ln~n

'1'\)l~tel door deI! beer J li l\LI.\~, g0~~con-
deerd Jtl0r den huer )lugo: De \cl!£adenng
Lrt:ngt h,uen dank tee U,lU den heer ~chrelller
\ IJl)t zIJn manmoedig gedr<lg III Lllgd,lnJ voor
het slUlpLOcht-conllté logeIlo' Cl Ollze Afri-
kaners. en dat dele ,ergadenng het eell8 .s
me, zijne \ erklanng, ook ,wn onze geachte
parlementsleden ,oor de \ redes resolulle door
ben aangenomen. alsook aan al de heeren die
\ oor de Afnkanen< ge,treden bebbell 10 En-
~elalld, zooals de beereli Labouch, re John
~Iorle) ""''1"l1h En "Jr William Harcourt, en
wll h"pen dat engeland OIl> zal beschou)\on alK
troll"e loy,tle ondeldanell \an bare maJe.trot
oJlze gCI erbledigde kOlllnglll In.ur vertn)uweo
ook dolt Engel,,"d Ollze mede A f"kaners III de
1 r 1I1S\ ,~.11 lUet rUl"ot 11len zal en met tocbLen
J,lt zulke batellJke ~enH.:hlell \,\11 OOI lug meer
zullen \CIsc!J1jnen ,d:1 H\ I fil/tIt/ rut! Alge-
meen a.angellomen

Up .1andrang V,ln den h,,~r BoyerR bleef de
k\\estle van de h(\ngelhul~ t:h.:C!lC UfCr!it.1un,

da.tr ~r rlflg tlld 'OOI "";}'"
Xa ling ,eIe \1"lIlJ1C SpC~t..IIC:'; o\t.;r dp ~p()or-

\"eg "\éllcnglllg en lJldcre 'I. d ..ell (II cell be
dlnkJe ann den \OOll.ltt_r tn :;CCICt.lIl'" \\cru de
\ Cl g<ldefl!lg met gelled gesluten doul den \ oor-

ZJ t tet

J H L8\'" ~I<,

Seeretans.

Notulen van de kwartaalsche v"rgadcnng
van den Afnkaner Bond, tal< no "l. Stocken-
strom gebouden ten huize van den beer Jan
Dreyer. Opper Blinkwater, op f~ JUlll, IKQj'

Vergadermg, volgons constltulluneel voor
schrift, met gebed geopend door den heer J T
Plete~e.

Notulen der vonge vergaderlug door den
secrcUln8 gelezen, en zouder e~nlge .k'lnmerklng
goedgekeurd en geteekend, waaflla lIlelI tot het
werk O\'''glIlg

l~ED"U\l.iE' (I'DEI,\\ !J~_

Eenot "a.~ aan de orde een' o(lrstel \ an den
heer I' Roux. III ""ke 'permll,,,,~'e ge.h.ongen
OllderwlJ' volgen .. kenlll8ge' Illg I I \laart IK~17
maar wannn met verlof der' erbradenng "pel-
fills.."U6\e met gemattgd werd \t!nangcn

Voo,.,.te I "Op de toekomst en weh anrt mn
d.. Jonge AfrIkanen< letteude. cn a,lIl~ezten het
h.ue ~cllsch en v~rlangen H;f.het ondcn\ Ij~ van
hvt Jonge geslncLt t.. be.ordercn en te' en_
1"ltande op de lauwheId 'an sommige oude"
\ .lll \ ermogen en ook \"an anderell dié In de
gelegenheid gesteld 'Iln. \au de th li" be,taande
kansel! voor de opvoeding bunnet klnderen
gebruik te maken zoo IS Ileze \ t!rgaJcnng vall

gevoelen -
lI) Dat er ecu gemallgdeged\\ollgcn Olldet

"'" wet III <\ll<len dorpen eli (ildJl!J." olkte
.treken III belang der Kolonl"lell "ezen zal, die
dt.:ll \ PCJfullgang dezer Kololllc ten doel z.al
ht.:bhen ell dat gcd wongen ollderw Ijl) ZAg tot
sl.wd,wrd I V, moot toegepast \"" dt II

(:!) Dat meertlere onden;teul\lllg ',ln gou,er
rie1h_'llts'legc-zonder aanZIen Jer plaat",elilke
Ilqdrl"':C[] YdkH de behoefte en Ilt..HHlzlkelqkheJJ
het 'eren,cht -7 ..1.1 woroen gl'!:!"f" ell:utn - (.,)
denlt, kla., puillieke ,cbolell, (/,) illmenscholell
eli (,) pn,ate boeren""bolell (Ill dunbevolkte
r.ttrt"'kefl) v.a.ar genOf'gza.am Ot.:\'-lll'\ \,ln goeJ en
degell)k "erk I!el~ver<l wordt

III eell nrc6J\ oenge aan!". pra.l.k l~gde de \ OOI
:'Itt'llcr met "feel nadruk Je \\:lll ...chelilkheld \ ..UI
zulk t:etle wet Uit Ril (lchtt .. de Kolonie on
tip \ 1101 et>n algemecne wet IIl,lU zag get"1l
~l\alr \O(lr het UllH,ereu \,UI \\,.il \II

\ o~)r~tel "'I)orkomt
Du h~ r ,J T Pldlr!\e \-\ l:o\ tltl !!lIn~t( \l1n

pernll- ...W\t:! Wt t IJP geJ\\LlIl ..:ï:·!1 IJlhIc' \\ lP;
JIl_Laf zou \oof ht.:1 \oflr ..tél ~lelll~lh.ll

Ih be(r ~Idu;~rtw l!') \o~r ~ed\\I)]I!!1;;.1l onder
\\11" IJl gt..:heel strell~e ma1L' ell ,lchttl. het de
plIcht \au hel gou\crnemellt ltll'er ouder.:.tetl
!lwg a.an scholen \rl t algemeelJ te g(:\CIl Jlt)
ge\oclde bet gewlcUt \iln de I \oorultgaJIg dcr
Afrlk 1IIers

De beer .Jan Drt"\er wa ... gt:hetd tctJcn gf'-
d", ongen onderw jS en Z,lg g-Cdl kan~ ef\'oor
lilj \ reel'lde dat ht-t d,l.3.rrm~le C\ el1700 z.ou
gaan als met de bl andz.lekte "el en lOU ga.arne
een ander plan bemamd l.eu om deze zaak le
beVllrderen

De heer ~Iebert meende d,lt ~r \ crschil was
tu~schen schaap en mensch, en rH.:httc het \\ en
st:helllk Jat fe, ~t a.UJ men~ch QIl d,flt aan dIer ge-
art~ld moest \\ orden

l'e beer Tho!l1 Drc)cr Jur "<lo, ten guo;to
\ an het v()()r,...t.t:l en wees ~r DIJ hoe het. onder\\ 11~
\ lil zoo\ eie \fnkaners door geiJrck aan Le

en naJatlghelJ der linde," \ el ",aar

I' heer c\ t ~rlC lh>L1_ll,! I., wekt 11.'''0 de
1 ,('Jl In ht>t .....tcllcn\.(")"'~he e,l tracht de he

I _..t~ll.!lll der 1~)ert:'11 Hl de zaak up te \Vckk~n
I I \ ,1":-\.IIJe 'Apek z.d eene \~rg:.tdf'nng te ~tel

loo,\ h g~buuden "ord,'n UIlI de zaak brt'ed
r 1"':- 1 ... ~~~rrcken en Indlen mu~relllk tot prnc

1 J • \ qenllg te br~lI!1{ell \\~ U moS!cn lC~
_ t 1 .t3.t al'S mell voldoende o(lder<il.t_'url'lll,~· kl ligt
I !'ttJl 1 ::1\\ke RU ..tl:llhlll~ l'cft:lU 1'" l'en
. 'lllt rit te ...tll..:ht.cu, t..:fl l CII bdlUKtjn PriJS \ our

lil te IIt'I d~n
\\ ) v. dl. Ii Uilpen J,lt ltl! boeren nH t af hlcr

lUltl!'l .. tl.:lll Tl1~.lr L h~wd ,\ \Tl tien pllH:1g
1.11 t'f1 d~z.e \ ed ..er l ~lfnJt' 1l1du ...tr IlJ ef'1l

..jj I e!OlI11lk~n \let t'"{'l1JU ~r\"t lOl) na .ll~ Kaap
... ..L I llI,lt t luik ('ell ondt't! t·Ttlln~ I)P een grlt'dt:'Il

Iql'l ...la~ g~!O.tlt:ht ~n i.J~ht.H)rlljk understeund
1 ~I L~~n -------
Het hoogerhUls

Sabbat.
deen

A rUl d*11 R.dld{'lil
'[qnhe('r- \l'l~lllt'11 iwt hno£:,€rhuI'" \:l.1l !It;(

p:1. lenH ilL hInIlt.'r1 kl ..t I ·ll}.onden Rt.L~lt le VoOl

dt'lI en h<:t land \"fddl""\ lol ~·t-'n IlWu\\e klt.:/lIlg"
J..al op:.tcruq ......n WlllJI Il Z.tlll hoop Ik dat ~II Illij

zult \t'rOOll()'H:.::n om l!t,; 1l:.{1 \oy,.ordetl te rIchlen
tut dt...' kh:ler:oi-\-OOrlll \ l!1 de \\t:~lel"kd dl"
trlktell Ell Ib. mOd tlt:'!!IHTlt..:tl met O1lln .;,(Crk~te
a.lktuJlng uit te drukken o\er het gl'dru~ \.UI
"'~lllIrul:.!e \ lil lie lt:dr>n \.lll het Hoogcl 'lUl!'l.-
Voi>.)rd de h~ren "an l::edtHl \an H.hUn \.\n tien
Jle. ,er en Lo<:tlner--<he leden lhe bel a"nge
1,1 ht \ Ln eIken chLLiteTl en \onral \'an eiken
(hn"I.lllk n \tnkaner III den laatst.t:'Il tlld j'elt
111:Il doun \';lozcll Va.nluen het.:r ~an den Bee\ er
I. ,ol Ik n,'Olt Hel goecb ver"a("ht Ik Weel te
\, I \ an bUll \ aD den beer LoclUl'" heu Ik
"" "Inlg ke!1nll'l- ...laD hetgeen Ik gé1.leO heb ID de
\, "lll(f'n '''li het Vdrlement DO(h de heeren
\ 3.:1 E ...·dón en van Rh1lnZl" mannen die hunne
,kllllilen In de <)lloJe \~n onze kelk dikWijls
hdJl)( n l.tt..(!u h""ren - t..11t.')\'~r dln~tellJk~ z~lken
nh t lUJdi'l .Ht.III lilk" dlOl heGheI1 ge...pr"kl!n
1 rt alle \I~r ! I lllalilHIl die wo\el u.h ;,/i{/lif

.. '>, I t,t lit. ft dl luk \ ln Z<llnlllgt"t't'llIeu heb
tIt. 'I atgt.. kt ur.1 1'nch \\nt zIen wq' Zil b~·
I:t\lll I. li Il IU,;li "·{)-lt>~t ...r lil he",prt.k~n lallds
zakcll 1111,11 I)p \()I~l",t.I('d,\!:! W.L~ de d.lg
\ LIl ", loutmo~tll:':llI;: \\f"g-t:. .i"" ... 1,\n,l~ ll)ndt_1\ {Il
\a.Cl l{t tJt-~1 urn rit- \\t..IIIl1_!' \ lil df:' rlltl.j~rpe'Olt
r.1l Wd.' d,)(,!l lt- ht en' II J S"ecn~OI,l.:lr-7.11
11""' 1""/1'/"/'1'>/'1' /1 ~ 01/:' 111'1f/1l'/{tI A,(,o/"I,/(I/
I~ ht t Vo<lIl,Jt.1 ,1.1T (,lJO~ klndetell \\fJrdt'll be
drll\."f,j' dl' \\t.!rcIJlllh{(,Il",p"ttt:n~..{L\t \l)\Jlden

\a1\ ....a.uha!<j,h. dl!5,ng m"'l Jf-n \I!l!.{tt der \el
al httn~ np de Z')t)_t-'I',l1lllld~ I ({II" \ fnk:l.ller
Icd"l1 \ lil den \\ etr.rc\ t nden r'\.~llj \\ ,len dat
zelf ... sir J lme'S :"-J1\cwrl1{ht die de gewet~n~ \.\n
de gvd) rt~t!7.end~ lloden \,ln ....Oljlêr-'C! v-.·f>:'\t f'p
i:t:t1 g'Tuwclllk,' WilLe :;ek\Vl.!t..r.t hef·ft 1l()U1feert'
Zin dlt TIllnnen \\lql \.11' ;;1) \\L-der kUilt
~lt.'mllll..:l1 ~ f~ i'I,t nc: t t\1 otl! t~ Otlt" tt.ell )

~J~ het Ill('~ 0111;;.',[1I..., heter (,JU pure \\ereld
111l~en ua..L1 ht:t p Lr!CUlIJT1L te zeneen tI \11 zoo
danl~e mIJnne" ; In dil g-tq.,d al ....pr \OOi gorl"
dit n~t ntcr gez\lt ~d 7. 11 """)rdelJ. z.d de na ,-m
",lil qo..t~l)f'n"'t \n alle gtH al niet Jt>()r den
moJdQr I(ebaald w()rden, en zal ebn.tus niel
ge~L~"n worden III het hal" ,'on ZiJne vrrenden-
of .hegenen die 1~llllleD ilJne"\ neoden te tIJn

KI('zers t (111 !lt: ht eon plicht te \cnu!ieIl-
l~n phcht tegern" Hr uw land-tegeJlO"\ er u lo\'

("..] be,oelt uwe ,crlllltwoordellJkbmd-toont
Ul.el\en W.k'\rdU{ tw\ertrou'f\U te worden met
eene ~letn In het kIezen \ an leden ",Hl het
parlement En raadpleegt over de zallk bU
t'i'"~1et uw ,erl"f heer rt,'l:lkteor ml Ik n"il een
W0')rd ncht~n \'r),)ral tot onze mede kH~z.ers
Ifj de Zuuj 'Ve-tel Jke d .. tnkten

Ik kil erll
E~'i Knl~H I' I'r. \t'll~tll'('

~\\ ~ J I I ~n"\ \1

KOOP'lA.);~·;Rl\ IER TAK.

Ik twer Uermaou~ Dre,cr !'(t...'{_:onrlcer~le en
t ~r ~tl'mnlllli{ t.{t:ulaeht, \\e~d !Jet \ f)llrstd alg-e
meell en rnt:)t a<.:cl.unath..: aa.ngellonh::fl

l'I)[lIt I I R\ I"'l

Y(lOf'tel der h.-eren T Orc.' cr JUll J T'
PieLers.... d. n \ )'Jrt!ttcr worJe t recht der \ er
g"lOellllg ge~~\'(,11 Jl!n ed heer \\·I.:!nanu III
..'1111 \O\.H'S:..e{ ,1[IIE~(I,lIldcl boc.Jt..:l en elI te c..ndel
lil:teu'lell Ul \, I dr. rt"!~cenng :.l.111 te dllngen het
r,~ppol t der (nrnrul~")le ,oor het hUls te leggen
-\.lngeIIOmt·T1

Oe \o0!sreller "'prlk '111 h{~t fJngcnef 'Ct
oorzaakt door Zdl.' \clc h:ezl~gger~ op zulke
enen en acht:e ecne \CranJeIlllg zeer \\cn-

"' heilIk
De lleer ,J T PIeterse en eenige aliliel en

'proken In denzel [dell geest
!I£ 1:.:1t IIErR~IIHf-I'I-H

(lp \ (,or.tel van de beeren P Houx 1 h, ~rul
lel werd de volg.mue dankLetulglllg algemeen
aangenomen -

Deze \'ergaderlng brengt haren dank toe
a<ln dCII erl heer SchreIDer ,uor Zljll manmoe
Jtg oplredell en onpartIJdige vel kialIng \ OOI
bet Bntsche sele, l COrultt III zake don Rllod.,,-
.T ameson ~n \ al, en hoopt "nt hU op dell lOge
slagelI weg 7.a1\ uortgaan, LOt b,,, ordering \ <lD
de wel V~lrt, niet alleen van deze Kololllo,
maar .an ZlIId - A fnka III geheel Verder
\ erzekert deze vergadetlllg den cd heer SchreI-
ner van het "l"olle vertrou wen In hem door
alle oprechte Hollandscb .prekende _\fnkaners
ge!!teld ..

U :If \ \ '.
SC( n~tan~.

P S - Deze was de eer.te k.-er dill de t,tk op
U1tnoudlglllg zitting IlleId hIJ tien beer J G.
H ugo. eli de leden werden op ccne " I Jze 011 tb lUid
WllQ,noor d\!1l heer cn me\r Hug!) alle eer toe-
komt De \elgad~lllIg \erJ.lagrle om 2 uur en
men glOg aan7.!tten b,! ~cn \"U" l'lullof,tafel.
Aan speeches olltbrak het natuurlijk IIlet :"la
bet eten gillg men \.\.tt sChllhchleten Er
waren ongc,eer ~~) mClll'\chcll l·lt Baarn der
hOlldsbroeders Jnoet Ik den heer Hugo Ilogmaals
"'ll bartc bedanken \oor het gul en gastvrIJ
onth,,,,1

J

Bonds) ergaderIng gebouden te Zandwllk op
l~ .JuDl 11;~lïbIJge"ooud door d<ln \OOrllttel en
eell aantalleden

De vergadering ...erd met gebed geopend.
:Sadal de \OVrZlUer het doel d"r \elg!ldenng
beken~ gemaaltt had. slelde J( heer P L'lm
brecht. voor twee leden aan tt. .'ellen om de
regl"tratielust na te zIen of Zij 111 orde IS \' oor-
.tel eenpang aangenolllen.

De beeren 'F J. Lombard en ~r J Maree
werden gekozen.

Toen "el-cl \-0 ....1.<1; gege\ en door de afgo-
\a.ardlgd"n naar het d"tnct.bc:stuur, de beeleu
P S Lambrecbts en J P. BosrnaIl l!.Jlngrumde
betullDg der 8ubscnpuegeldeu !lOll het
dlstrIctobe.,u ur.

De heer A. .J n,n W Ijk werd aL. hd \'an dcn
tak voorget!teld door den heer F J Lombard
en werd aangenomen, docb de "oorzltLur gaf
Z!I~ leedwezen te kennen dat de beer A. J. mn
WIJk afweZIg ...a. door ziekte.

Voorgesteld door den bcer P. Bosman, een
motIe van wantrou" en 10 den beer dQ Vllhe",
L.W.V. te paaseert>n, MU hIJ aan den kant van
de onyertrouwbare regeerlIlg gestemd bad_
Gesecondeerd door den beer H. P. Redellng-
buys en eenparig '!.:lngenomen.

De beer P. BOtIman ~telde \'oor en de heer M
J. Maree IICOOndeerde een dankbetUlg1ng aan
den beer Scbram"r "l'oor z[Jn manmoedIg gedrag
ID Engeland bIJ bet geven vltn zlIoe getnlgen18
voor het &elect-oomlt.., van onderzoek naar den
Jameson Hluiptocbt, en 'ertrouwt Lat bU ..al
Terder 'oortgaan in be: vecbten \oor de ~frib-
Der belangtD en den nede Van Zuid-Afrika'

lfOTIE \AS 1i\ \Slltnl Wt~.

De heer Rou x .telde voor en de heer Jan
Dreyer ""coodeerde .. Deze ver~denng dankt

:-\IlH:ltlP _ D~ t.ewonerR der ~ oord OO!Itku.t den ed beer lIernman voor wat onlangs door
,an Slbent' 'lin e~n w"nderlllk en weinIg aan hem In de wetgevende vergaJ"nng m bet be-
trck1<ellik volk De onderzueklllg>!relziger De lang de7.er Kolome I. ged::u>n, doordat bU een
WIIl.!l. dit, ben voor eelll~en tlld Lezocbt werd votum \an wantronwen ID de regeer mg beeft
olle~bebalve gastvrll door hen '-'eb.lIldeld Zf! voorgesteld, daar ZIJ van gevooIen I. dat eene
aamen h",m 1LI10'laf \Vat bij bIJ Zich h.ld en uet \era>:rlennll; lIJ dat bchaam In dezen kntleken
wa. hem onruu\.:ellJk h~n tot rcde .. , brengen tIJd. de welvaart van gan.eh ZUld-Afnka zal
ZI1 "In, Z,)t) verhn:..J' oe Wmdt. \V:llgellik ou- bewerk"tellJgen Verder geeft "1 bare sterkste
zedellik Het I; ""n goed gezend ra~, \eel afkeuno~ te I<ennen over de ..temmmg yan
mOOIer dan de E,I"mo" ,an Al.ask" m<.ar ZlJ .Jle Afnlmner leden tegen 't voorstel lo deze
~tel'Ven .llel uit !.Cnlle\ vlge \-an hunue onzede- zaak'
Ilikheden. Het land 1lI dnod.cb en kou<l, en er De beer Tbs. 1)r~er wilde de namen der
waallln lI_'weldljl8 _termen De ml.iOue... Afnkaner leden dIe tegen dIt voorstel stemden
I<lo&&ezeeva&rder!l, leven ,an .le \"I~chvang"t bIer mgevoogd hebben
ZIJ hebbeo Keen godsd'en.tlg ~evoel_ maal wel De beer Roux objecteerde, eo zag dan he,er
een oDllterfelljkheld.goloof ~-a hnn do<><l,lOO .un voo .. t.. 1 teruggetrOkken.
gelooven ZIJ. gaan <li Daar elln andere wereld, Tot otemmlllg gebracht zunde .temde slechts
W"lIo(IrZlJ overrl<>ed van ...aIVls""ben en mbben de beer Th •. Dreyer, Jr , er tegen
znllen v lOden. De grjl.aards worden bij ben Het yoorstel, an den beer Dial. de Laoge in
.afgemaakt, en Il) laten ilt geWillig doon. !Den r.ake kolOniaal tabak naM de TralIllvaal werd
maa.k\ ben be.""hooken en worgt ben dan geochra.pt. doordat bU zUne verscbuninK ter
o.,ze "ilden staan In naam onder R"'«~I""b vergadering Dlet bad gemaakt, en ID geb",ke
geag, manr f~ltelllk leven Z!J alleen volgen. gebleven Wllll bet aan een ander penoon op te
bunne elgen gebrUiken. • dragen.
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LA.ND 1 JULI,
Als er maar meer zulke mannen konden I

,evonden worden die rue' .erken voor eigen
Ak maar voor IMd eli ,'oU, !

VoorresteId door don beer P. Lambreehta ie.
aeeondeerd door den heer F. J. Lombard de
Tolgende \'ergaderinll te Boschplaats te houden.
Eenparig 8Jlngenomell.

De voorzitte,· dankte den beer Bosman Toor
.zijn glUltvr!Jbeid CII Je verjSadering 8100t met
g.bed.

·MONTAGU.

\" 'ct. Colleg~ Stellen bosch.
H. do du

Jo do.
du do.
do Ju
do. Jo
do do.
do do,
d" do,
do do

l\f cl>J'" School WUG-

II "LI,8, .\Il:! LOt.

r [, I-\Levn, HesLer H M, dlversdaJ
.tt:'! 6 Maj.,n, D (; . rlct CoU, St"lIenbosch.

l 7 Perolcl. Jan G do do

1
8, Le Roux, Jobn H., Y1Ct. College,

£ Ht-ellenbO!ICh,
. q 9 Bothij, J P do, do.

la, de \"!llielll, LJ. do do.
11. TlDdall, BA, r,ct. l~lIege, Steile_

bosch,
12 ~,ehaus, il W Boksburg Z·A R
1:1, :-\chonke, F J, VIeL, College Stellen.

bosch

LAAGHARTIG. All" den lledal.:Jf:Ur

Miinbeer,-I~ uwe uitga' e "La II l-'il
t
rdag

ifi eeae commumoatie "erscbcn~" 'an den tdtlen
boor Va.n Rbijn alsook een brld van dell heer
A, (Ill Tolt ann genoemd lid Ik h,,,l eerst g••
dacht geen notrtis vnn dIt proJuc, h' nem""
daar bet publiek genoeg bekend Il< met de I",:
trokken partjjen, doch bil "erder~ Ol c-w e....ll>g
ben ik tot de conclusie gekomen "rno korte of'
heldenng van de zaak te geven
Omtrent deu 24-sten Mei (eerder no~gH dan

later) telde de edele beer Lochm-r ml, dat de
beer Vnn RbUn begeerig wus dat "U de kll'Le ...
t. Worce..ter zouden toespreken, en dat hU
(Van RhlJu) den 12den Juni vool'llLeld" 'OOr d

t
vergllderiog daar het anders te laat voor Il('m
eoude word~n om zoodanig een 'ergaderlilg D!J
te wonen De ed beer Locbner vroeg mil t.'(,o
'Iut .k er van dacbt. Ml)lI ,mtwoord wa " du
Ik er DIet. tegen had, Op Zaterdag. den "',.ten
Mei. op \\'oroester tilnde, OUIDoetLe ,k de
heeren A, du TOIt en Pb Botha. die Olj' loon
verbaalden dat zlj een bnef van de heeren Loch
ner en Ya n Rhjjn hadden gekregen, \ erzo.:ken.
de om eeue zoodamge vergadering te bcle;;gen
voor den ltden JUni, en tegelIJkertud m!lno
opinie er over vragende, Ik ..eida hun dut de
heer Lochner mo reeds er over gesproken had
en dat ik geene objectie had De heer Du TOll

vroeg m!l toon verder" .. zullen 'r/I de meetIng
bijeenroepen," waarop Ik hem rroeg of het e~ne
Bonds\'ergadetlng zoude wezen H'I n,n t w ooj-d,
de toen 4at hl! dacht dnt het een.' puhlreke <er.
gadering moest wezen, Ik eeide dat IDlln gCVe&-

len was, dut '!J bet konden doen, terneer daar
men verzocht was ."Iks te doen

Op den iden dezer ontnr'll Ik een brief
van den beer A, du TOlt ran den volgenden
Inboud

J. P. BOS.1US,
8ecretaria.

Aa" den Ediuur.
MiJDheer,-Ik weMch Il toch iets te melden

dat alhier met jubllénaeht 18 I,laat! gevonden.
Zoowat twee weken geleden glOg de beer J.
J. E. Cloete met een gehuurde kar naar
Sutherland om voor zich !;woo parden te
!roopen ten einde daarmede ieta te Montagn
te verdienen. De beer Cloete is een gebuwd
man en bceft ook een weea te veNlorgen be-
nevens li,n eigen kind. Het gelulete h~m ~,n
paar paarden voor DIG te koepen. ],{et jnbilé-
nacht werd hi doer een geweerschot wt den
~Io"p gClIVekt,' doch daar er den geheelee
nacht door geachoten "erd, dacht hij er mets
vnn, te meor daar liill vader een der konsta-
bels vereecht had toch een oog over ~n huis
te bouden dellVUI biJ naar C"renveg .tat.e
mOOIIt gaan, die hem Eulb dan ook beloofd
bad.

Doch wat gebeurde? Jlfet het geweel"f(lbet
dat den heer Cloete wekte, werd een van
t!in purden in den stal doodgeschoten I Welk
een IIChnnde om op tulle een wU_e wrau nit
te oefenen en nog ..t op een o08Chnldl.g dier,
en op iemand zooals de beer Cloete die geen
mensch of dier heeft kwaad gedaan!

Wat moet ZUId· Afrika toeh van zulk een
plaat. ,lla MontaiU denken?

, De uwe,
N, p, CI.AlETE.

[Wa.s het niGt maar !'en ongeluk '-Rw, UIIO
Land ]

ONS .ARME LAND.
1.

Ab hr, ah né, dat gaan zoo niet,
Ona lu lid r.llk spoed 19 1u verdriet;
Privaat bell1llgo gaan b., recht,
Regeerders werk met one maar slecht.

2.
Van runderpeet en wat met meer
'Vil ik maar heferslllet beweer,
Want schand bo schaad II dit gez.eg!
Om dit op zoo cell WIp bevecht

8.
Jalousie, tweeJracbt, haat en nud
En geld uu hoope weg gesmUt ;
One boere diep gereneweerd
En dit deur manne groot geleerd.

(.

Och Vader, wil ons toch bcvi ijd.
Want.zoo ~n wiJ hier nooi. vooruit ;
Die ou stIll i. heI ...'!" di Le.t
DIt weet ODa nu deur melllg lea.

5.
Net een 0111(1 bet bier uitgekom,
Koch 18 Elta naam, zoo ken .U bom;
Maar nu 18hiJ geen Engeleman
Zoo kan hul bom niet regt verstaan.

Il.
Jl!. sprinkhaan, brandziekwet en pes t,
En droo,!le, oorlog en de reat,
DIt maak 0". land gebeel gedaan 0

At.. wu geen nieuwe koon ln8WD.

7.

WORCESTER.-( I'all IJ",," corr"J~lId~JlI.)
Over Hexnvier, 4 Juni, 11{~7.

Den beer J D, Hugo.
Geachte heer

"WJj hebben de ver;f.ldenng bepaald looala
"afgesproken Indien eeutgszms mogelJlk ho.
"pen wu, dat gIJ 008 met u..-r tegenwoordIgbeId
"zult vereeren Ik heb ook de heeren Van Rh!ln,
"Lochnsr en V3n den Hee"er uItgenoodlgd."

eEd dienaar,
A H Dl' TOIT Jn',

Dele ultnoodlglOg WIUI overtollig daar w!I
reeds onze t.oesl.emlUmg badden gegeven

Het IS natuurlijk ~ebrUlkelrjk, <lat ;,f de
kieeers Z,f de parlementalre representant ..n ver.
zoeken om zulke "ergadermgen te beleggen doch
het ge1:eurd~ relden of mmrner, dat zu Iks plaata
rond gedurende de sessie van het parlement en
d.....r 13 ook nret veel aan gelegen of de parle.
mentsleden of de kiezers er om ~erz()6keo.
.I/aa" daar )4(..'11,1,1/ lr/Jf JI('pPr af ht" zl_)ua!tt de
udJllfLg brrcrce» Ju" I t

Heer editeur Ik ben niet van plan m!) In eeu
penne.tr"d te begeven 0' er een zoon nIetig
ZlL!i.kJe Alleen wd ik nog verder o<,merken, dat
Ik nunmer gelracht beh den heer Do TOIt of
eemge mjjner kiezers over te halen,om naar m!lne
pjjpen te dansen ot 0111mil te behagen, .Iecbta
dit. dat toen de 'Lnnes bil!" 'oor he. huis was,
dat Ik dien beer ve reocht om pet naea tegen de.
zeh'e In te ,enden, hetgeen bU deed

Zooals Ik ge.egri h"b n6em Lk hIermede af.
~,held '110 de \ neuden en

\'erblpn uwe 'n"nd
J D Hu,o

29 J ooi, IBn.
Seder t mijn laatate 8cnru-.;en WIUI onse stad

...nt levendig g,ewee.t tengevolge van de feest-
viermg van harer majesteite jubileum. Vooral
wao zolks bet geval op DlnadlLl' 22 dezer,
toen 8<'0 vrU lang programma lIVerdult-g~.oerd.
De Illuminatie beeft echter, van wege een
,mnhoudenden sterken noordenwind, nog met
kunnen plaats vinden, waardoor ook vele mot-
to'. en "fancy" lampen vernield werden De
plaatsel"ke mdu~trie. werden goed ,'erLegen.
woord 19d. Alle eer komt den heer D, }felTlng
van Retreat toe die de eenige landbouwer was
die voorwaarts wa.. gekomen deze kwam met
een waccn beladen met allerlei soorten "un
produk ,~n en bespannen met 8 mullen, ter.
w!ll zU" jongen pat.at.as uit den grond op dell
wagcn haalde ell ill bushela deed
Jongel R E, Harr-ia, dochter van onzen

8tadg-~nout, dell heer V Barrus. <he voor de
laatste ~ Jaren onderwuzeres was In de \. re.
"enlillIg' High School van me vr. Percival,
Kuapstad. gaat 'oor een uit.st.apJe van 12 of
1R maanden naar Engeland, en vertrekt mcr-
gen met do .YOrlItOIl Z" is, naar W!I verne-
men, o"k, oornemens de op,'oed,ngs'lIlrlcb.
tmgen OJl bet vastetand I an Europa te be.
zoeken,

De aanhoudends WInd beeft on1,e straten
zoo gcbo,," gewaaid. dat er nouwel!Jk.. meer
stof te Ioc.peuren ,", De nreederl ner 18 zoo
'0l al. 2e nog nIet "a. sedert de voltoolmg
vnn de !-rug te !';,euwe Dnft. ook de Brand.
,Iel cl'e 'eeds een Jllal of langer dloog IS ge.
wee_I.. I' nu we"r 'ol 'V!l bebbe" maar
welntg regen geh,.d, manr, oaar men ""gt,
heeft bet In bet Bokke'eld veel geregend,

Al IOUel' moesten .-eracheldene lngezetenen
"ln GOlldIDJ, d,e .-nn Kaapst.ad per trem waren
teruggekeerd, tot n/lar Worcester komen, lJlIi.

dat ZIJ \'!ln (,oud"" statie buune wonmgen
nIet konden bereIken, eli ..-el omdat do sprUI.
ten aan I.elde "uden \1111de (;OUdllll brug vol
waren.

Ue illumInatIe d,e g-lSteravond door de
meoste In>r0zetenen we' J gehouden, boewel de
wlIJd e' Cl, sterk was al. up D Ilsdag, :!:? dezer.
IS goed afgeloopen, zIJlide Je ll.OttO'. o,'or 't
algerueen leor mooI ,l,{ewocst.

Ik beb bIJna 'erge' en te melden dat de
scbcolkrnderen 'an den "eleerw R Sheanl
met heblJLll deelgenomen aan de prO{:eSSle van
de andere ..chooikiudercli

Het prugram .n verband met de )ubrl,:.
feestnerlll;: IS nu afgt!bnodeld met ulLzonde.
ling van het .-uurwerk, dat afgestoken zal 'vu r.
den zoodra het weder gunstlIl' 18.

Caledon, 26 JunI, ll<~'ï.

Daar is die ding, daar is dit nou:
Kom, A.fnkanertl, en aanschouw,
On. moet ou S , 'Il' nou bard bevecht
Zoo'n egoist, zoo diep en ecbt, '

8
Die man die geeft he!aal! niet om,
\Vat 'an 0,," lnnd en vdlk ruo"g kom
Ons broeders ook daar oer dl Vaal
h:an hll hul maar die strop omhaal.

(I

1>3:1101['moet hU gewis Iller Uit,
Tezame moet ons hem UIt..IOJlt
En III zIJn plaats 'u mail III zit.
Reg\ a-nrdlg Ja, voor zwnr-t en WIt.

Itl
De sternbus ' de sternbus daar moot on. nou

[hlJ
Voorzltht'g on" stemme daar nlmat in kry,
Ock moet. o"s eeu broeJer" oord richt aan

[dIe plekke
'Vleug manne In parlement handel aL. gekl<e

II

Daar'S Worcester C:lInnl3 '1lalmeslmr)
fPa,,, I byzond.r,

George, Oudt,hoom, Colesber;.: en 'Yode.
[house nog onder

Daar macs hul al. manne door:rokke 'an
[g~o.,

Hul lede wat gefop het dl les goed lees
12

lJa.arom ml,ilJlH' Jaarom Lrocot!I~,
". ees flOU vlj tig flink Cll sterk,
Vat. nou mnllne op Jul .chollaer~
W.t VOor land ('I! ,olk zal werk
En voor taal eu dlerbaar kerk.

De Caledon spoorwee'.

.Aan dl'll Ed,tt"lJ.r.

Ml)nheer --'1'1 dUllkt Jat de beer lI1emman
\'crk~erd "as III bel ....uorsteJlelJ n-tn een twee
\ oet·zes-dUlm 1411 'oor df'!1 spoorweg '.ln SIr
Lowr) 8 1':18 n.lar Caledon, In de eerste plnalAl
omdat de llin door (\'"e hergpassen moel gan.n,
waar er korte dr.uIen zullen Z!ln, dIe b!1 een
nauwe Ilin bet ge "aar 'an het om,'a.llen "an den
treIn vermeerder·t en dURgC\'!l1lrluker zal Z'IIIdan
een line VOel ze. duim lUll, ten '''eed~ <>md..,
het llIet zou aansluIten lDet de bestaJlnde 1!ln ;
ten derJe omdat het Ulet recht 18 de le"ens der
ra"sagle", In Je wlUl.gschaal te stellen met
proefnemIngen I nd,en men het plan, an den
h",er -'Iernman een procfnemlf>g waard achl zon
mHns InZ1CIJ!Ól. het best weZen een lIJn dJrect r:ln
Kaapstad naar Plketfx.rg te bouwen, "aar er
geen fx.rgen te passeeren zUn

Daar de presIdent van de Tran"~a.al d" twee
ge"angelll'n, Samp.on en Dane., hetft losge-
laten. dunkt m!) dat Je Engelsche regeetlng,
ter wJlle "all den nede, alle overtredIngen
'an dt! conventIe tot hIertoe kan ~ergeveo.

Afdeelingsraad Swellendam
NUf! r J.\ 'Bn een

J Uni, 18~Ji.

TegenwoonlIg rl~ vnorznter, de heeren
Steyn, .Jolloert, GliJel!LuIS Hellshurg en Hu
man

Het kllssuboek I all den the.auner Loonde een
ba.lans an ft \ ,111 .£~IT, 4s Kd

Met botrekkIng tot de UP' chl'ng van scholen
voor arme Llanke klll(lcléll, word een rapport
van den heer lJJldClIbuls g't:'ll'zcn lnhouJcnde
dat men bezl~ \la,4 te I'olllpcenkloof omtrent
2 uur ":w HeIJell'erg, ecn gebouw op te frek
ken, doch" egen. gebrek ""n fondsen "crplrcbt
wa. bet Wel k te slakE n.

Er waren I:) klnJeren op die plaat.. Yol-
gen. gelloemd rapport be'LOIIJ er ook te Asch
kmnl, zoo,,"..t H mulcu ','n Hmdelberg, groote
behoefte ann eeu zoodan'ge school. '!Jude 1ti
kmderen aldnar ti 'e "egen. de groot.e armoede
hunner ouders geen onderwlls hoegenaamd ont.
vangen.

De voorzltt~r mpporteerde dat bij niets ver.
cer van de regeenng In zakil arbeiders ul t
Namakwa.land gehoord h&d,

De secretarls rapporteerde dat de reparatien
aan Blggsbrug naar bebooren zun gedaan, en
dat bO het half aandeel van dezen raad aun den
Rlyersdalscben raad b.,d u,thetaald.

In zake bet voorstel 'an den mad van Xa.
makwalnnd 0111namel'Jk een belastlllg te heffen
op wIelelI, werd besluten er Dlet 'oor 10 te gnan,

Besloten dat de temporaIre benoeming ""n
den heer \V. F,ank tot veldkornet 'oor WIJk
Swellendam worde goedgekourd en dnt de heer
'Y 'Yessels als pellillll.ente velJkol'Dct warde
aanbevolen.

Ook werd beslotcn geen comrolsRle te henoe.
men om de hekken IJiI Jen heel' K nobhLUch te
impekteereo.

A.ls ledeu vun de runderpest com'lllSSte wer.
den aanbe"olen de heeren A A Yan ZiJl, Thorn
lands, .f U I-\tevn, :'weliencl:Jm, DOllw (;
Steyn, Yoolhuls :1. W W Joul'ert, .Joubelt •.
dal, en J, A vac Z'II, ::iwellcncl,lm

Het :l,h'eneeren Vlll! alle schlltvetkooplligen
in de (,OUt"f'llIfIlU"nl'f (,u:;rllc nerd lT1 beglOsel
goedgekeul d doch we;:cn. de ollkusten nfg~.
keuId,

\ ~rg!lderlllg gebouden op I

De Rhodes-politiek.
!';omel'!!et West,:!9 JunIlR";.

....1011 den l.:l,',tfIU.

M!Jnheer -\VO zlln nu gekomen aan het
eInde der <esSie. Het p:uot ons nu het oog te
"egt'gen op het gedane werk, en verder een
oog m 't zeIl te boudeo bn de op banden zunde
klezlDg VOor den wetge' enden mad, Daartoe
hebhen "!l ~~el reden op onze hoede te ZO"
Het bez.oek vnn on~e dne ledelI, de heeren
van RbUn, van den Heever eo Lochner, was
~eer gepast en butlld. om ons de oogen te openen.
D,e leden w"rell uItgenoodlgd om eene Tergader.
mg te Won-ester bIJ te wonen; bet komt er
ook DIet op " ..n of dIt geschIed is op ultnoodl.
glDg of elgen keu le. Zw hebben reeciB In den
raad bemerkt, dat onder bunne gelederen
Afnknners Zijn d,e de JIllgoes aehtenru loopen
en tegen het belang van de volk..partll de
voet dwars zetten. Ze waren dan ook nIet
wachtende n,UlTzulke b.,,,,uzen, De beer Hugo
plmtle sterk 'oor aankno(lprng nan de geheIme
plannen ,'an <:Ienheer Rhodes en ,un lUItenalIt
tot ultbreld,ng van spoorweg.communlCntle
met RhodesIa, D'B ·beer liet ID 't "crscblet de
kolenwlInen van Rbodesla geopend, en tt ucks
gel.ldeu om Worcester auk een goed deel cr
vun tc geveil ~{,sscb,en Z!l" Cl' nog ..nder e
beloften gegeven Worcest"r heeft ZICh be.
roemd gema,1kt als, olgel'"g van RhodQS \Vel
"lIJ cr nog dIe de kille n,et voor Haal gebogen
hebben De beer H 18 wel gc, ordel d In Jaren,
doch hc' lO nog" el mogclUk dat b'l ?Ich met
Rhodes,u·st.".nkool zal kUlIllen "erwarmell ]\faal
om rl/kdam \ ,lnd"a, !e, erwachtell kunnen WIl
hem ltIet \ ICleu, geell edelgesteenteo of goud
de format 'e T,ln st.eenkolcn 18tot stand gebracht.
maar 1(01ldnfLell of dlaUl3nllagen Z!I" nog nIet
ge\ emden De geoloog zegt de i!Chepplng ,!aat
"001 t, ten ID n"te wat het la.1t8te betreft Toeo
Jle dlle hear. n op ccn nutt 19 bezoek UIt waren,
cu gc ..n tIJd te ,er.Plllen ba.ddell manr met
dell eerstkomeude!} trem moe~ten tcrugk&eren
eli ecn gedeelte "an den ZOlldu6' moesten rt:-ll,en,
hadJ"n ZIJ aan den edelen heer ~ eethhn" een
f!lne opmerke,' dIe ben III mmachtmg wilde brEm.
gen gelegenheId gegeven, op z!Jn vooratel moest
1e ra.ad er ,-an 1<ennis nelllen, De heer!'; eethhug
18 ", de .tad "Atbene" opgevoed Hoe koo hU
zulk een hedigschenlils onopgemerkt laten? Etiele
heer, als gii op den Zond,,,, roet cell verwoes.
tend "uur bedretgd wordt zult gU tot den
Maandag wachten om het te blusscben ': (rIJ
zult mu ).om legen Geen "Simile," 't houd
geen sLeek. Kunt fW u een grooter ramp voor.
stellen dnn h"t hoogel'hul~ ge, uld m.et Jln:;oeo
(met Afriklk1uscbe nnmen). alwaar de dIer.
baarste belan~en van be! land In t spel "Ull ?
UIJ zUt UIt d~ stad "A t.henc " be~ wordt Vall

U verwacht eC<!wetnlg meer gezond veratand UI
be"c{elllng te brengen zou t;Ed eco andereu
weg aangewezen bebben om als Chnsteu goed t.e
doeII? nreDg "P,eter HaIket" weder In de
!';tellenbo8.'lChe b,bhotbeek, en werk alwo mede
Illet het doel oln In Engeland onderzoek te doen,
nnar de scbandel!Jke 'Ill.hnndelrng ",.n
naturellen ,!oor de (;e"harterde, In plaats 'all
mede te werk ..n tot onderzoek, bebt gII toege.
lateI! dal de Jingoes te Stellenbosch kOlllog
Icr"''llen en dell heer Rhodes ID handen werken
Hebben dr. V, en d .. :\f" W[lre Afn!mners, DIet
IngeZlen dat er een .."rk~erde zet op bet schaak.
bord plaat. 'on' I 'J

De u "e, en7..,

FREI'. METCALP.

Z.-A. Taalbond-examina.
HOOGSTE T AAL·EX.B{E~.

De "oIgende is een lust der ge.laagde !rauw...
dIlten :-

1. KL.~', liET LOP.

1, Potglet<lr, M, G, V1Ct. College, Stellen-
bosch
2 Joubert, Uaggle,1deIRJcs·scbovl, WlIoberg.

r 1 Volateedt, J p, Louw, Ylct. Colleee,
£j, ' Rtellenbo.ch.
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Brandziekte en
zingen.

de verkie-

..ia1l dell Rn/'lkleHr

Munheer,-Ill lIW ultgaa'f "an 151.1 lte Ik een
bnef van dell heor G J Nel, waanll hll 0 a
zegt het ge, olg , an het RhoJes.\'el'glft en de
brandzrektewet ", clat WlJ ,erJeeld 1II1nr de
stembus gaan ~u ria hehoort nlct zoo te ZIlO

Laat libode. eli de brandzIektewet n,lar de
maan gaan en Llten Wil ons 'erecmgell en
trachten clen Ba ti UIt het parlement te houden,
Het kan Illil weID19 ,chelen wat "'ln de brand.
zIektewet wordt Z!l kan herroepen worden nl
Wat! bet morgen, ell Zil knn lil!)I en al wa. bet
oog tIen jaren Tot IV" ~er heeft dre wet mu
hoegen:lllmd rIIet gelllnderd, doch hrermede wd
ik nIet zeggen dat d,e "et goed IS en mil DIet
ml hlOderen Dat de wet III .0mrUl~e dlBtnk.
ten Inst geeft eu n'et goed werkbaar 18wd Ik
niet oot kennen Wat mIJ hlfldert 18dIt, dat er
een heele boellll"pektclll'!! onder de wet z!Jn d'e,
zoo tc zeggen, lIlets doel! "" toch huo ""lans
trekken en dan nog oen toela'lg VOOt paal'd"n
'o~r da.nrblJ Yerbeeld u heE:!"redacteur, het 18
nu IDeer d"n zes maanden dat·onze lIlspekteur
laaut hIer nnd ""., en t.oen nogal il, vhe~ende
haast, en tocn was bet noodtg 0111 een a.""lsteot
aan te stellen; geen wonder dus dnt de wet zoo
veel ko.t en welmg \'Tucht.en afwerpt

Ik weet van een "Iaats lO m'lne n"""beid waar
d. bmndr.lckte haar vruen gang heeft, terw!J1
de m.pekLeur niet te Zleil,s 'Va.arom zoo een
wet? Moeten WIJ verdeeld nuar de stembos
gaan' MIJn opinIO IS, als er een kandIdaat le
-die "oor de brundllektewct 18 en geen Bailie.
dIenaar, kies hem maar lO h!J tegen de wet en
een Rhodes·bewondera.1r, werp bern uit, Laat
de mmderbeld berusten Irl den uit.lag, hetzu
voor· of tegeostaoders, en In:.. n wij oos ver.
eenigen legen onlen aart8vl)lltld, wa,nt de
.tweede dwaling zal erger z!Jn dan de ee,.,.te.
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D, W, H, WES8EL& EE.' CH,'RI F:SDIrKf.XSFEn1 ~aI In bet begua
van J uh worden geVIerd Hl bet leep:aaU)e
Broad.trurs. "oor de opbrenget wil men eeu
club Dlet leeskamer lnrlcbteo 'Voor de vis,.eheT8.
zeeheden en arbelders dIer plant! Er zal o.a, ook
een ,. Dickens'{",r" 'Wordeo gebouden w-...,-
leder !.-raampje een bU13 Uit Dlck"l18' "erken za.l
yoorstellen en waar de verkoopertl gekleed z:uJ-
len ZUil als pet'80nen uit d,e werken Voort.
zullen Toordrnobten gebouden worden deor ver.
lleheidene personen van naam, o.a door den beer
H.nry F DIckens en mej, Mary Angela Vle-
kens. Een bewonden.ar "&li den grooten scbrjj_
ver aond ulvlUIt cell groote som voor bet doet

EE'i III m ((llII'O)1IST.- De oude Deensche
CO:nponrst Harlmann, vIerde dezer dn~en Z!ln
~':?8tell );I<'!rdag. Nog steeds bespeelt biJ bn de
rrod.dlenstoefenlDg het orgel 10 Ouze LIeve
Vroowe kerk, te Kop.:!nbngen I

H.:" OEDE'iJ,;f')1YA.H ltIDDF.LE'i tot het aan-
eenschakelen van spoorwageru 18 een geliefd.
koosd oooerwerp der ultV1llders. In de Ver.
eenigde Staten alleeo moeten nu al rUim 6ÓOO
p&'enteo zun genomen op uItvIndlogen van
dIen aard,
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EN! President en generaal.
PAETOau., 28 .TUNI - (lV~t, ) - De plWl

OVERZEESOH. ~tD.:::ncte!!:nd:~~~':~ld~og~~1 DE KONI"';:-IN-I"'" LO" .....EN I (VOOI ile« IVMrntllOrlcN 'loojdrechtm- But/ta (Vallw<OorrupoiWellt) OFFIOIEELEKENNISGEVINO~::l
o ..er de dTllokk"8II\le geen onderboud met de NU' " "U.I. 111111eH reeliter &nom, Il) Aall tU" DJ,te1J.,. I

OR E T A --- I .... h W od da d bel. ft_ 'U __ d d d 7d d d (t: t d. GnlJf',,".~m~.I. Gft.. ", )regeerIDI hebben Los 1:101 28 JUNI-De lwmn In arriveerde I MIJn eer,- ete e t gU e ...... 911 van JUJl&n ag&'I'OD en en ezer nam e
-- GeneruI Joubert I... eel beter en wao heden hed I'> Lo d eed naa~ Ken .. naton WOENSDAG :lO JUNI 1e97 0011 dierbaar vaderland op bIt harle draagt, 100 beer J D Hugo ons gewezen CC en R M

Lo~UES ZA JUNI - (ReuIM) - De :Maho aan I D kaDmr I eoen In n eJI en rIO, ---- voel Ik: mu dell te meer gedrolllen om u te ..an ons afscheid BU die gelegenheid ...erd he ~cn ""h ot " """""'!1'1 le °ch.r ,( nh In of
m.danen IDCandia deden gISteren eeu Ultnl en IJ waar bare ID&JCJlt<llteen adres van de Ingoze I (!¥FOnD .3 HAR" "IJzen op eeDe "olk die 'leb aan den geZlcbt. sloten een ,!"ol te ,geven ter cere van den heer neelIng lie b. rt al.· k le KOl f' ...<1 t, af lcul
over eien de tu.urgenten Eeu _~=op;go .t~ Hulp aan nood'ijdenden tene~ ~~tflïl Er ~:1017!:d 1:~:f~~~:I~n Advokaat Schreiner Q O. (met advokaat einder ..ertoont en die weldra den geheeltln Hugo en gade K.I~" ,rl\
volgJe .... arm t6 Muzelmuns geu 0 ",wo geest;I n Barke IDahl ~.I d b"g oond Beule, Q 0) 'oor klager advokaat Grabam horison met nevelen zal buwange"n uMhen dit Men kwam ID den avond ID de bof..,.,.1 bijeen ~nw",kl
we-lel De insursenten maken Ilcb gereed hen I par!J aan uc mg alD......el. le u ew~ I( . --' L_-t B L_ ) rd I t b t jd rdt _" rd N nd 1 L__I d fd I I ~'

ru "e JOUANNVlIIURG 29 JIJ" I - (limt,r) - werd door een sehiteerende menigte waarouder m~~_~,o.... uc....t nan n;:oorldv€:rwd
ea cJr h euve DIe UI' wo ._ee lema en ro geoJl """ UIt van en a ee I &"",-na( en l'C80 13 I •

dit betaald tt. zetten Het piutaelUk hulpeomie- ,Ilt ge,orm:! wFrd bnitenlandsche ambeseadeurs pnu.en, admiraala, .."._ ...u een ac le J."6 .. te oor 0 n ui het knnnen ontvQmHn dat de Kolonie lutie een ..r daartoe gehoudene publieke verzn
g1 lom een fondl bueen te breneen voor het ferlee generaals en Kolomale peemrers IGMiJfobrd,el&teena&rEV8:n

J
I~~e", I "doodRbulZEln te grootelub tutgezogen wonlt door wtbeem dering bood de heer P A van ~lleertlJirls

Dankbetuiging der kontn n uen van hulp aan de noodlijdender IU de dis I ow ray gen .... re I er mUDlC! Kbe mncbt!Dpn &<IOa1a banken branclMaaran I £lea ruds. den beer HUllO een nn deo
meten Rustenburg en Zoutp'u,~hol"1l rappor DE PREMIERS ONTHAALD Ipaliteit en etgenaar van zekere .teenovene na ties en lennnenckenng mutacbaPPU8n die Inad aan Het adres bevatte uitdrukkingen van

IftlN r.~ IX J 'I - ( lieuter.) - De konlO~1D teert dat £123 reed. onb 01[111''''lF Lull wagen I bij het eigendom van den klager De act!e hier uken doen I de boogste achtIDg en .. aardeering dor diensten
bedankt door de per~ hare onderdanen barteiIJk vracbt reedsel en kleedtng IBaaar Rustenburg Loxnex 28 JO:>i1-De prenners hadden een was voor ee(l bljjvend IDterdikt de verweerder ZIe maar "elke enorme 1:",:/ten JaarliJks ID van den beer Hugo a.IS CIVIele couim ",ms en
,..,. r de IrefTende bewlI·en V'UIhunne getrouw gerond en voor uitdeeling en een som van £200 bO'lenkoIDllt 3 uren lang met den beer Cham I beletteode op zulk een ~!Ize de Bt.aenoven8 de ukken nn de aandeel ou ers rollen en Ivoorairter de .. made welk lichaarr g,dU"~ )
heid e w~!!e' ":;coheli roor uitdeeling III het ZoutpaDeberg d,.trlct berlain In den r armddnz CII waren I avonds op ~llt te brandekn dat .£bJeoot....bt dverooroed_aaaktaan dan boe "ordt er DIet met het kapll.aal gowoe den liver moed lust en inSp UlO "'" V3n ''I"

e be .. nger en 00 voor lie a everg mg leerd? Ga bijvoorbeeld nu naar oen dier ban I IlOM!ltter koorle rekenen

I een recel)tlc bil den hertog van A rcorn en I De klager verklaarde m zun getuigenis dat ken die hier zakon doen en 'raag wat 'U op Vef'\olgen. trad de heer H II Cowie op met
woonde nter een receptie bil op hot tooneet van I,une vruchtbeomen godood waren doordat de va.ste deposita goven en wanneer Ifeapprobeerde I, eli adres "an den staf 'an civiele beambte de

)- DI Jameson I het lyceum bjj Sir Henry IrVlog verweerder zilne steenovens 100 na aan klagers sokuriteitén verdisconteerd worden dan lUit .lIJ I ( der den beer Bugo hier hebben g~d e 1 met
(),.II, Hllglng J IIH~r.MILRG 30 J~~I-(llp"l, )-Opde ---- eigendom het branden Ook 'lOU het onmo bemerken dat bet profut maa.r event) .. lOOide gift van een album aan mevrou w Hugoen

mnnndeljjksobe vergadering der handels ",,",0 Meer pletzter geluk de ven.sters van bet huis open te hou percenr ts een Gtadstone bag aan den heer Hugo
UIatie werd verder eeu voorst e l gedaan dat do ---- den als de ovens aan het branden waren we Nu vraag Ik wa.a.rom moeten "11 dan bel r Daarna I"re""nteerde de beer P A V1\nZIII
assool&tle In belang van den handel en der m I LO~DYN ~ J[;'<I - De Koloniale premIenIlgene den rook De gebouwen werd"n ook be pen om de sakken van dia hoeren te "Uilen? den beer Hugo een adres door t pubhek ann
wooen de regeerlng uI peutacneeren om de ZIJD op oen TI' iertochtje gegaan naar Maiden sehadigd door den rook Waarom DIet bet geld of he ..er gezegd geboden
bestaande baksteen COn001l81ete cancelleeren In head De heer Walderf Aster heeft .e np eon Het verboor duurde den gebeelen dag en wIDe ten In ooze eigene zakken lelaten ? I De beer Hugo bedankte op zeer gepaste w jze
geloerd cement 'an "peel"le belaAhng vrtJ te tUIDpartlJ le Cl veden onthaald Lord Wobcley op een vrnag van den waarnemenden hoofd Laten WIJ eene inrichting tot Atan brengen en zeI dat bj] vele banden van echte vrlendscbap
.tellen een departement vaD I"odoouw te slIeh heeft een specuLie levee gehouden \I ur 'p hU do rechter zeI a.d,okaat Grabam dat hIJ nog noge met beperkt.e venmtwoordelukhetd 10 0081 LOU moeten breken met zlln, prtrck en zllue
ten 'oor het controleeren en lerbetere'l van den koloniale officlOIcn ontvIII!! veer tWlltlg getuigen bad up te roepen voor eIgen dlltrlkt .eker een der bedrIJVIgste ID Hlenden bIer zou hIJ Illet hgt ",rgeten
landbouw met het doel de mvoor van laodbou" I do verdedIglOg de gebeele Kolonte WIJ hebben Iller drie Uit Na eenIge .peeches door de becreD CnW1B
producttn le vermInderen en de kOlten van be Een koninklijke ultnoodlging Het hof verdaagde toen tot beden beemscbe banken die goede zaken doen en Wil l' A van Z I en 'an RhlJn gIng mrn met tJ "'I I IIr Ir ) - Het Hol ._- te d .- 'on het volk t d\ ..... n vermtn eren en wera - e I zIJn er van 'erzekerd dat, lndien de zaak gned aMen voort

la c h eft betlar.kt vfl"lIcbaffen de rnarkt.,._,once8llle te cancelleeren Lo"v. s :lO Jl' I De leoningin heeft de KUILSRIVIER. aangepakt wordt wU een goed hapje vali I DE ~IH" f )II 1 , H' 'T
en bel gedwon~en te maleen dat. le producten Kolonwe premIers op Vrudag nanr Wlnd.or die profuten zullen ..erwerven lnd,en DIet D d d

Fene on tkennfng bil gewlcbt zullen worden verkocht Besloten uItgenoodlgd alles I 108 agmol"l(en g'lOgeo e tngu'et.enen !lit
werd de£e le"eltle8 te laLen overstaan (J all een Cor,upondMl.) I Zie maar eena op de Paarlscho executeurs 0 n bun Dleo" ~n C C ~n R M dp heer CJ HalT

::z:: ILLLMI)Ó!\ 1 lE E:"I REGE'l kamer dIe II pu een Jaar geleden geboren 6n t. oltmoeten OmtrPI t dn~ lOllen bu tor het
NAT A L 21J JUDI 1897 hare aandeeien dIe £10 opbetaald 'In staan dorp .. erd halt gebouden en den heer Ham en

RI\r.Il~1 \I' )1 Jl 'I-De IllumlIlatIes op Onze geachie .tat,onchef <'.e heer Ham beden op £18 famtll~ bel!rOeI VUl bIer g "ll" mell 'oorl pn
gl.terenavond walen Ce" groot .ucce. Het re man mevr Hamman en de Jonge) Ham Nog een bezwaar I. dat "Ii geheel en al andermanl wer 1 halt geh, uien hll • 11 \Vonnh •
gent hanI I eden morge, mlln hebben besloleo om ooi bIer het Jubtleum ooderworpen zUn I18nde willeleeur dIer IIlrlcb '" aar een t ti an III.ezeter el hu le plollcbllng

feestcl Jk te hordemeen En terwIJl onze hogen hadden gcmtukt om den man '"n I\a~crland
groote monscheo buna alIelI op deo :l2st~n te Zeg bIJvoorbeeld z) komen o.ereen 0:11 den t.. ontmochm
Kanpstad waren be8100t moo hier te trachten renteko~T8 nog booger te maken wlar 'II" 11'11 EeD B1'0' '"n het
om het op t gomoed der IelOderen te druk dan? Onder het Juk dIer bloedzuLge... Barn 'oorlj'elezen u) ,
ken dat Zll wanneer maIlDen en Houwen ge De hrllOdusuranhe m.atachapplJeo zun al en I n ,.."arop g~pa I !; a
wonlen ook mogen weton dat zu ecnmaallD ooderhng o'ereengekorreo en bebben de p'e kc II" g na k t<o I
bun leven eeD dlamal im Jubileom bebben mIen op alle rt.81008 !Iedert JanuarI verboogd bu '''Bart.
me geVIerd Men '108.'1 eerst vaD plan het op Dit zullen de banken 00" zeker doen geef .M JIneer o"e' crll SMe ling I. ~e p " ~ fn
V rl)dag Jl te vIeren maar wegen! ongunstig maar tud kaner zonen ~fog~n W I III 1l1le"'Iken (tficleel
weder hebben 'lOU het UItgesteld tot gutteren Dllarura lat~n wu ontwaken eer bet te laat kerkeluk en maat.cbappel Ik In a.al!g~name har
(Maandag) namIddag IS n oOIe .ameowerken lot 'ooru tgan~ HU' on.

Omtrent t"ce UUI begon het goedgekown De uwe d stllkt en be orden ng 'an tile nutllge taken
teflcl b I het .tatlOn allengs Vlln kIlIderen Hl ( f.' ) 1 (\\ U hebben dit v,,!"Slag 'oei moelen bekorte I
,n ook 'II glOota menschen te wemeier Paarl 2A JunI lf¥.l7 I" ege08 gebrek aan ru.mte)
}{ Hl n le tafel. telden wu onge,cer JL
bl ",kc kill leren dlo allen op t gelicht van

vele lekkClllllcn er ze. r piel' eng Ultza
o k d. 1uckboff onze geachte leeraar

Ol ' toood Igmgo' ergekomen CII toonde
een IJ Iwnder 1111mg gelaat B I de openlllg
to Ide z) eer" aan hoe onoe geacbte kOllmgm

n f 'oor het goede wa. CII hoe gaze
rCl:'!et"1 ng J!t oeweest 0 a ZCI z tn

eer' dat W I zoo dik .. lis eell 1.egell
kregen op ha.ar ver)Mrdag en DU met haar
I 1111 Il ten Jul deum "erden \I U ook weel zoo
gezegend dat de droogte IDet dIen dag 'oor
goed ,oorb) was Zillleerw !tet toen met
I el oog op • mmLge Engelsoh., lunderen ZID
~e I PraL.e God from Whom all blC8.'!mgt!
Il" ete HIerna dne Jlllchkreten voor bare
n aJb.ielt onze komngm en toen aan t smul
len en geloof lUll de kiemen eli ook de ,ol
"",se ~n hebben getoond dat 'LI g'Ben loop
hebben om "odennaai een zc~tigJartge regeo
r Bg te \ term

Unzen geach e t.ttonchef en lt.ulsgezm komt
tile eer toe Hu UlO pOglOgCIl zlln met het
glo I.te "ICces bekroond geworden en wU hl I
'c' ben ha'tellJk dankbaar Wu hopen ",n
harte dat l I nog lani te KIIIlsrt\ler mOien
hl I en en dat het hen moge I \\ elgaan Meve
e I de JOllgeJ Hnmman gllnl voo. een lilt
_tapje n Iir t bl nenland onze beste weosehen

TELEGRA
VERTREK EN A.A~KOMST

• d· ,1... 1<

Dr Jameson

':l .J I 'C: f w n

le n Ic, I ~ ~bcrdet.n I",
"cl ern 1 ft t er tot Jl ~Ia..~JL.

Benoem t I~ tot eupe loten Irt .. n.'l ~ 1 (,
Cloete en tot bnofdu l.rt>lker.. n 1e)r'"1. ~ H rel :1
'rubbft tot u treiker ran perreu ten VO! r bet er
k.nl~n van ammun tere C&rn&Tvon :'\ T 'chor

Rechter W H s lomon 8 1)1 IJ" &alli""td I
tot rechter v.. o het h )('11"' b f

Tot onder l"Cfl st rateur 'fan jl~boc rt( '1 en stl!f'(

re1'lllien voor Gleu lr re1 I Mr ~"C rIl ma)OOr K
IJ C.ban Mu._~a<e

oe heer H M II Orpen s tol .. Im •• , ra eur
V:lD de wet rer koop g ft 1 voo se .til tt' e
Iro~n)en aang'-"'ld I n 1'''''''18 v. teu I C I
( rowe d.e.f reedl

Een t.elegrufk.anlf)()f fill ~ pen le" 2'('1 Z I I
A frik""D'" he !lepu bl k cn vn 1>0»1"e"" t.cI""\V le
I he P D"" CntJoclt

Nog meer etsehen

on
IW<'r.

Een mlntstor1eele orisis

HANDEL EN NIJVERHEID
Lll Dt lT\ OEn

t tI ...n

r '" il' I
.1'.1"" ti~ I

\\f'rden nel ir '\ rman ~. 310ftS
U Ltj:t..:voer 1 ~hat 0l een \\ aar Ic t'Q.

EEN ONGELUK

(,Ol V~R~ECR OP REr~ L1H ES IEl DI: VlERI:'o;G

P " I \"lIlrZRCI }~ Jl 'I (Rnla)-
Ep J" Igman Feit, P CClone hll namo werd
gloIerelI te MOOlr" Ier vnn "lIn paard geworpen
gn I ruk zJln nek

De v ldarttllene dlO onlang. aankwam beeft
ord ..r gekregen om Donderdag Il • naar Lad)
sm th te gru.l!l

Ilo gouverneur 1,al de btnnenla.nd.che dl"~ri.k
ten en Zululand blnrwn kort bezoeken

P 'AHI I I I ~ I - De uItgestelde lulnl, f"e8
telllkbeden zullen op \ rIJdag e k _ J ult plaats
h"bben

II ET FE E'-\T GE( [~DIG I)

T II "~f'l Il( J, sI-AI le vlLg
nen eo decoratICs \VOlden uu e.r\\ Vdc cl el zakon
nemen weder hu I gewoner I op

Posttarief I EE~ GED] ~Kl EEKE:'o;

PlnIDIARI1ZB[RO LI Jl~1 -(R,t./tr)- KDIBfRIU ~O J ~I -(R "r1)-~fon
~ end kcn!1lsgevmg "ordt gepubhceerd van ver hesh het plan cc I Il eu ven 'Ieugel Jl te
mlllJerr 19 ,an bet posttarief tllS8Chen deze Ko- rIChten aan deJedenkz lal te Beacon,fiell als
1001 de Kaapkolonie en den Vrijstaat een bl Ivend g enktceken 'all bet d,m anten

"\RH,,~llrK \~HII1" \,\\ II\~"''' I Jubileum der konmglO

OR AN J E VRIJ ST\. AT Op eene verg:tdel Ul~ 'an len Be Icon,lwl i
, (Il uI; ) - lJe P eli • schen slad.ra:td werd gIsteren b8ltlot< I de I ()od

d,e r "'P~ ~ 1< naa Enge I !lICbap door de konmg1l1 gezonden bV g~legen
I" r r I lezer ge Het nieuwe tartef held van het Jnbllé te laten Yen!1ereo en IU Ilist

ti" ~" • '" hoord d~ I -- te zetten om ze op te bangen In de raad.zllal "I.
, I " , .:> t l.mell18 e I Cl ma R no 'TF.I'I lj Jl ~I - (R.uur) - Het een "MJ.chtems aao de gebeurtenis

" • I \ an d t getal .. ordt "Le'> ,.ermL'lt en men me lW ,olverbondtartef treedt Donderdag (be I ---
v.... Jl Ier- elt dat .u .erdronken Z!JO den) ill werlelOg STELLENBOSCH

Pr e e • fug nn de EuroJ>""sche en natn I
,..,11 "'TIl.n 1genaldeofficlcrellworden er I RHODESIA Dt JlAIlf 'ff"TFLlI""fnE~teStellenbosch

f l rdron ken I zullen beden plaa 1, hebben Een groot pro
grnmmn zal "or len uttllO oerd d ,t met goed
weder zeker eeo 'u oes zal Z In

IDe heer Rhodes en de .Afr!-
BlLA"" ~I Jl'! -(Reuta )-Transport k

IS 8chaar.ICb Pr zen zun boog en -tugen oog aners.
Tallen VaD wag~C" z In noorllg om aan de o.an
vmag te voldoen De B tlllwayo ",at.arwerken
maatAchapPIJ en de W Houghb) Coosohdated
alleen hebben 1)8 O(JO lb. matenaal te Palla
170 ~)I) Ibs te .Macloutsleweg en 4G:> (JOO Ibs te
PaJap)e Vel. wagens ZI)n ooie te Bulawa}o he

r R E ZA f ril) J ~ - (Rp lp) ~ en noodlgd om klIppen n .chlO~r e én m Inmatenaal
pu~1 eke 'eqflul~r ng b ,,,engeroep"fl door den te 'ervoeren III oet dtstnct
J ng bot d weN gL'ltera' ond III het .t"dhuL'l g~
b Iri. om to""prakcn te hooreo 'an leo onel De Bulawayo lijn
Br.bant en den be~r Wilmot Kolon~l Arabant :
"I rak "o"lcnd I ,na ""0 uur lang eo pleItte' oor 'JoeH l DIP AL !I. PYE Rf CTI E
g,.d,. ngen onderw,. waar l1It'oerbaar Hn E E'l Moon BOEI
pr."" I re'lder t Kru~er <oor bet loslaten 'an de "RI 1nl Rt 30 Jl 'I -(ReuIPr )-De 'poor _
I..,,~Reform prIsooIers lll~"~ "~tuitbreI I Iweg\erlengutg Mochud. Palapye zal ..an af mor I LosoEs Z'J JLsl-Het ZUid AfnkMnscho
d ng van spoorwegen met mln e~ re te vo<ra gen 1 Juh geexp-JOlteerd worden door bet Ko comité vau onderzoek had heden voor twee uur
." r 1angldo< f IH lfkeHurd~·fter eentge n:rIli Jonwe spoorweg departement en de afstAod 10 een zlttllli met gesloten deuren en verdaagde
tot ra..sengevoe a I ~a eeD o'crz'e 'an 2 oren minder afgelegd worden De maatlchappu d t<>tV d
hel ...erk der z ttlOg el U eef w~er stilstaan bU 10 'enocht geworden een statIOn en dorp aao te ~:!..rt,ke~'!n~e Conl,emporary Il {t' r .e~t
de gr te bel .. fIe uw jen goed oo,.p,;"" ngr I leggen op de no m:lergrens v.n de JunodIctIe der I dat sr \\ Illlam Harcourt z 1" ,raag om de
pl~n De heer \\ Imot hIel een toettpraa oooa ~ Tatl maa!.8chapp Rhodes tele ramm~n hoef laten .ta Il \le~ens
w "I hul ben gehv rl " lt degel ,kheld kracht I)e kontraeteur. kon lt en bon voorn men tian k g dd' I t legen do\ al " b ~ een wen vaD eregecrIng ", e• • Ir k I elr~r, -"'lnklu er .poorwbe~ult rel om blJoa 0' mIddelliJK p""sng er. en goederen naar belangen, an het land zou z In le I te Ic erel
dlD~ 'pmk hll meI' ee em en ¥oor et nemeD Il\IOnarcb I" het Tatl dl.tnct te vervoeren
.a de kontrak tn ,oor ""gen 'an deu afdee I
I ngmllri cn anJer le regeer g te plaat ... n H) Een ontkenning
beschouwde de t(}tk m"' >or dUI! bandel 'an Transvaalsche Volksraden.
Port ~IUllelbal •• 1 ,tc ,nie Iref'edenheer
Rhodes 1." dat tt u 11( I ~eJulcbt werd
H I g~loofde d. Hula" '" ·poorweg een
bron an gr >ole r kJ m • r Port Eltzabeth
zou li lie be' \\ like ",kkerde de kiele ...
&aD om g )t"de n anncn I :lar b t parlement te
sendeo ten cm le de schan Icllikc hroodbela..tmg
opgehe' en te kr gen I:l 'poorde de men.chen
aan om ZIch le I~~en regl.treeren en had groele
boop voor de "lgende ejectIe fen votom ,an
r:1..nkbetUlg1ng aan kolonel Brabaot eo den h""r
W lmot werd eenparIg aangenomen

Het JubIleum VRIJBURG
Een stoom boot gestrand (I <L , te (C NO"

SPORTDe VIelIng v~n het Jubileum die u tge.teld
wer I W"~CII' den regen zal plaats vlOden op
morgen (Vrtldag) den i!den J nl bl gunsll,l(
weder Mell knn let. goeds, er\\ .chten ¥ooral
wat IlIurruI1attl'''' betref! .I< n I ng echter IS
tegen on. onze beZig beId. st lilden !tggen te
ver lilt elkaar om hll Illumllleereo hel beste
effekt te makeo

DIt I. een moelellkhCld d,e w I nwt u t de.
weg kunnen rUImelI 10 andere op'lcbten zal
de zaak zeker een SUCCllS welen

l~ Jun WEDRENNEN

Parlementair

Inspectie door den prins Ult het vrederijk

JlS (R I De pnn.
un \\ I • lil le Kolon lip tr I'ell op dell vol
i" le IdterJag aH' bel Buck11gham pal Cts 10

TRA"~PORT RIJDERS BE~OODl(tD

tet'rtn

KAAPKOLOXIE
Twee praters aan t woord ~ H11'!E Z[TfJ~l

en zal
nemen

HET SLClPIUCl:f1 CU'!1 I L sc HEEP VAARl BERIOHTEN
Jo; \At :;TAD

Hollandsc~ blJ t hooger-
school examen

I )~DF' ~O JL" -(R "r) Dr Hl .. (l'

miss Flori "ha" zullen op de Z !Lil g I et
mIL<: op VrlJdag "eer ,oorkomer met betrek
k ng tot zekcro te I ra mmen

De r " legt dit h I aul telt beeft "Ol de
'erklanng an de C I I ~II" f te or t
Ieennen omtrent rle be 'ermg l,t 811 \\ Iham
Harcourt z)n e scb omtre lt de Rbodes telegram
men zou late:;.;n~";.:;t",;,,;.;.n;;..~~~~__

JOH.L"~ESBURG

1', , I' J, -lien eersten raad
wer I heden be""j ten een cf mID18f'1 e van Jf
lede, alTI te stellu • Olll de wet op de k .. al fi
eatle an I Ibraa hledc a le gaan met drn
.1aat.prokureur

In den t"eeden raa I ,errl het rapport van
den pOlltmee.ter ger.erftal 0' er" ogen en "crd
bet ded 0' cr de 'paa bank ,a ge, ome.

Manu.

Dempers en Vllhersdorp
Kol Harr1s

D~ JI"'GOBO" D

I'."WRAI J fT Il

brachten d. vendu rol op AANDEELENMARKT.

RUNDERPEST.
Walenal Vllhersdol p

2J Jun 1~ 7
I" J()IlAY\E~BlIH

\ ERSPREIDI:'o;(

Aa, d " Ed leur
M ,nheer -Hoe moet Ik den heer Dempe ...

L \I V \ er.tMn I Voorleden )aJJr toen d-
heer Dempers zune klezers toe ..prak te Vtlhers
dorp' erklanrde hIJ dat hJ nooh 'oor Sir Lowry.
pas n ,ch voor de f I Illschhoek IUn Wall hll
\ roeg slechts een lU" ¥oor Caledon Dat heeft
h I ooie aan mu en de heereo 8 P du TOIt en
H 11 tchlnson verleden Jaar te Kbl\pstad ver
kla'lrd en herhaalde malen pn' a.at aan mu en
anderen gezegd En WAthebben WIJ zelf onder

Ruklkte~r
Mine hecren TT enOfm teg~n!i.tandcr8 \an

bralld T.lekte" et (, I z dt zeker alle. II

OPEN BRIEFP fr Itl \ )<1 I 'I In den e~r'ten ra.rl
W " de I.,.Pt p Ic 1.e lel khe d I cd n '" Ic
orde \1 de ,rt kt I" tOl" •erd"n gepa"perJ IIA'''' B

'I k f Onlzorg.n " lregelc IArtikel 4 wer I geil Illg I e lr n .tr I oor t cl UIt ebrukel
eiKellaalM val IJ.oldeelt:1 dlW In pllat~ van twe.e oh a g
Jaren makende pr01!t tu~es te worden ge,angen I
gehooden voor twee Jaren en dan erbannen In

dten noorllg Blanke vrlluwen dIe met kleur
hogen leveo 8taan bloot aan " Jnr~n gevangenL'l
8traf en verbanDIng te rw Jl de mannen bloot
,taan aan ti Jaren harden arbeid en 2:> slagtIn
met de bt.

J , ()
K \llfKIEY !? J['il -(Rml") Kolonel

H rr" en fa, I le "Iln g1sternlond naar Kaap
8Ia I ertrokken op "eg naar Engeland Er Wa.'!
ef' I!ro<>t.e ochare m' an hem ahcheld te ne
m paradeerende de Gnk '" aland W fst brigade
ook Do kolonel werd lUlde toelleJulcbt Voor

.ertrek '" erd ~en talr ,k gcteekende rekwi
• e den kolonel aangeboden hem verzoekende
l b verkle.baar te .telleni' (Jnr de ....cnture In
parlement om KImberle) te \Crtegenwoordl,e Z ,n ant ,,"oord werd r' erzoek hedel ge

pubiteeerd In lill ant~oor I lelde h, dat hl) een I PRETORIA !\I) JunI-In d~n t veeden raad
81ell,0 vnor~tAnder was ¥an de oppermacht '-an werd bet venotk 'an de bmer ¥an m ,oen te
(r >ot Br nan)" In Zu d Afnka en noolt een Johll1ne.burg om ee \leg lal g" het flf to
81ern .nu geven (he In le gerlog.te mate den laleo maken 'an de han I ge"e".
bond I,.,.taande tUSM:hen Engeland en de Kolo I" den eerMtell r.a 1 werd ne \let op le Zl.Je
P lOU kunnen vpnwakleen Daar de wel,aart lukheld 'OOI de t"eede lila ti gelelen De derde
nl Jlt land gelIJk alle andere landen afhlt1g mn le~ng lal "rlldag 1 Ilal6 I ebbe, c' de wet ",1
de rede en 'nend8chap"betrekklll~en met de onmlddell Ik I a plll ,t u " k acht TV' .. jen
'.rlch llende ",aten lOU h I z )ne best.., pogl"ge~ De concept poosloenwet II as er le, lL,n Ic orde
mei dat noel AAnwenden H I wag .terk terl Bet begmoel .. n het on! ,el r wor lt I "r 1 k
lUI ~tc Titn 't'fll en )nbclcmmerd verkeer tU8 en de tegen!o\tanrlel~ Z In tT tegen op gru trilt
!l<ben de vel"!lChtilende .taten ¥an Zmd Afrika de re~cerll Il pen depo,,! al i \)I)()CII ecft
eo me~nde Ja\ levensbehoeften vr,) 'an In' oer uit ie publ eke fond.er D t " i~ hoof 1
recbleo moesten IOge'oerd worden HII wo alle ohJeclle ~len IS nog n ct lot een ':>e-I"",,, g ge
1til kc 'oor~tellen tu ,efJ~emakkelu" ng van raak t
het on lcrw 8 r ler.teunen H I wae ten gUIl.t"
nil een ,nendell kc en deelnemende pobttek1 VrIJstaatsche volksraad.
legenD er de (,ecbarteNe maa!.8chappu ZU"
~lem en nvloed zouden altud .un ten gnn~teJ
van 'f ~rultgnng

~c, ertel1enwoorOlge, de I erg-.ul~nog 'an de.
K mbtrley en Beacoo.field lakleen VaD den JID
g bv' I hpeft ",sloten de kandIdatuur van.
lt; lo el Ham. te .temme ,

Zondag 2U J un wa"' oor de gemeente
bIer ~en fee.td.g daar de "e lWe klok ,an
ollle keI k nge" lu "cr I Ds ] ouw t Il cede
pred kill t van (,ra~1l Relnel WtI.. nl ergekomen
on d. "e eh met de dlen,len behulp'.lm te
Z I" Dc opkomst" as groot
de gcmeel te z eh rondom de
om haar '0 r het laat,t te I

dt

• le runde

llge I " dienaar
ge A ~ II l

DE ELECTIES. NIEUW BETHESDA

JUl l01tl"\ D (J t I ee I corresj () le I )

DE SI LI Il"'G

~ J S I - De raa.d

Z A -REPUBLIEK maatregelen scssle
warel de 'oornao m8te ZI nde de ,erandenog
'an de constItutte \ erdere " IZ'g1ng \I a.. nog
abs.,luut noodutkellJ" en h I dacbt ook dat het
ledelllal Hn den raau ,erm.nderd moetlt

Dankbetuigmg

-\ ~RI:: l-\R)H~~ t.URAA.GO

J "'f'RlRr. 'Jl' -(R"lu)-Op
oe n .andel Jlesche ,erg:tdenng vaD de hllI1deb
aAl'!" ~t 0 P beden werd een brte! gele.en van
Jen heer Dlepennk ltd van den vol.k.mad
d~ l.-den der ",,~oclatle d8nkelldc 'eor de .nen
dd ,ke "" ang"t an leden van I,.n volbraad
~er ~elegenheld 'an bun bezoek aan den rand

I-;n re.olu I ~ wem IlaJlgenomen ",lAnn de
p<'1,á an rl~ K""pkolonlc en ~ lW ,n het hcr
I aald~1 lt: 'cr li dcr n <an hur uc "poo,"" egtane
v rnl 'a' pr .>dill ten 101 der etn maanJ
kenn. ey g looaJ", 'efl"f ngekomen met d.
Kaap "v""...,rdeeIJ wordt De reliOrnile beyeelt
verder llll tal n~l)er Iers moeton omZlen naar
ct': u Yonder r nte 'il'flll.rlan !\ hunnu goerferen
J( ..dko p"r per "l>oor' no< r I lellnnen women
d.lU ov"r de KlUlp""he oC ".talb(;h~ I:iJnen

worden
de leden voor de

BRIEVENBUS

~ell na.m,lt,),t op pruSldent Kro~er ""anan
de 1011ODdgoed I. plaat.en we daar m Ill~t om
lat ne v~,.,.mallt rIet Hral goed .tnlkt en het
.en beel st yk werk " d,t te \ernnderen Oe
o)J"teller m et zelf mHr DOg" n< hel Hr~ 0' er
uen

J(lilASSE nUllu

re' ~ J tjl

JcuJ 'an 1 0 I~r
lPO eer .te
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De Ta1tt.Jll()JI Out!t Inram l>iD8daamorpn om
.cbt au.r 'in Taf~ UJI ná een Taan 'oU I
aeati.en en een balveD daa. Onder de l!i8,p .. -1 23 Juni, 1897.
aagiers, door baar rebraéh~ tren men CMD be" Wp hebben giate~D ~_I.gevie~d" eli een
kende namen aan. Het meawI,loopt tot op 12 telegram aan bare malest.lt de konlngm guon-
Jw,i en wat Engeland betreft ID_~ Oyer tie den baar gelukweneehende met de \\oJbracbte
feestelijkheden in verband met ,bel Jubileum, 60 j.rige r•• ering, en Pa.r nog een l&.DgleT~n
Nieu ..1'1 omtrent en God. &egen toe .. enachende. Daar de geLe·

ZUID-MRIIL'- raaI van de ... pelflC!iouwing, D. P. ,T.aD den
Heever. !tr., uog iu Kaapoltad gebouden wordtill er niet veel. Inde Louden Tim" geeft de d b tit " I d b

ed beer J, W, Sauer eeu uitlegging nn zliu oor e par emen ,,6U 'Un opvo ger, e ~er
k d P. J. v.n den Heever, D.lln., Doornkloof, &lek

rede over de vredes-motie en ver laart at ter- te bed Ii~t,Wal kom.mandant P. C. Coetsee DUI,I(~_L&.
w_UIb!i voor bet nakomen van conventres ta, er bevelhebber. die op wlWrdige wii~e sich, nD sijn
niet moet vergeten ...orden dal er een groot plicbt kweet. Bii werd goed bijgeliaan door
verschil III tnuchen techniscbe, t·Uf"".cbtlge de officieren lL J: Prinaloo, M. D. Vlljoen, R..
ve~breklDgen en opzetteluk e, en dat bei rIJk en en P. J, nn den Heever, D. P.En.
ZUid-Afrika, bet best ~uden gedIend worded, Oiaterenocbtend OlD bal.f negen IICbaarden zij
al!! men d.t ID het oog hield. O~er bet voorstel '''oor bet magiatrutUantoor, ,"ar do tcbool-
van den ed· beer ln~es om een budrage te ge ..en kinderen vergaderd waren. Daar werden toe,
voor Je rIJkavloot, het lord Cbarlea Beresford .preken gebouden door den a.saillt.ent resident
zicb boeren en ook de TUf'U, dl. wowel dit DI i.traet en ds. Snyman. De IICboolkiLderen
..oorstel vandeu beer Ione .. aIa bet Boodsadres llo~en eenige venen van bet bekende "God
aan ~e. koningin beseboa .. i &bl teekenen van save de Queen" waar bet publiek harter~'.k meli
loyalite.t die somnnge pel1!On~n beweren dat ' " 'b' ah

dl' d be l.k' Z id Afrih . t instemde. Na een driemalen hip, lP, Drr
een. ee. er ~o lng ,.IlU. UI - , nie I en drie wvos •• n de ...apeasebou ...ing, was de
beait, Een .cbq)yen TerllChlJnt ~rd.,.. ID de I IP.cilti heid daar af eloo n.· Toeu de wapeD-
T."". van den beer :Mac:.lrarn~ die de aan- ~boQ ~ daarna .!cer ~p bet markpl.in was
ateU.ng van een vertegen ...oordiger no bet, _.l_WlIli d ffiei '
B· b k BI f . be I it al 00<1' I·e"",n door bovengenoem e 0 eieren toespra-ritse e ril te oem oneein p ei ft n 'i ' rd "God b
ow de Engelsche rtlgeering op op de hoogte "ken g"~,onden, WYOS gevuu, .. ve t e
VaD den rechten stand van ""ken te brengen. Queen gezongen, en daarmede Wal! het eerste
De b" ft'" bri f erd be" nommer van bet program a.fgeloope.n. Dese ru.er gee ID .un e" er wu ... n , . 90
wd op de hoogte van Zuid-á frikaanscbe r;aken wapenschouwIDg bestond Ult. onge~eer per·
te " daa hii it t d t d K ek I ' IOnen, ...aarvan de meesta ook vlaggen badden.
,'U

n
, r U III eeuse Il, e aap, 0. ome Kommandant P. Coetsee had een "Iag W&aTOp

niet. sooals velen no<~denken, onder den invloed t d " K . . V' t . I .. H t d
Ylln Rbodes meer is. ston : . ouurgrn .'C .orra eve. e orp

.'8 nOOIt tOO rllk voorsreu geweest van v laggen,
en wl:lren er meer te bekomen geweest er sou-
:len nog veel meer uitgestoken <Uu. Mnar ver-
leden ..-eek was er geen vlag, of wat op een
vlag g.;liikt, in de ".inkel. te bekomen. Ver-
scheidene opschriften kou men in da Engelscbe
CD Hollandscbe taal in de strat-en lezen. Op de
woningen VBn verscheidene kleurlingen .aren
vl~g.n.

De sports ziin seer goed a1geloopen. V ID 10
uur tot zononder WM men daarmede bezig. Er
...oei wel een sterke noorden .. ind, maar die
hinderde weinig. en bet .. as niet koud. T .. ee
uomrners op het pro~ram, n.l., sociale gatberi .•g
en bonfire, hebben ruet pw ts gebad, maar bet
vuurwerk Will! de moeite waard. \Vae eie wind
niet zOO koud geweest gisterenavond er ..ouden
seker meer toeschou .era geweest zijn. Het ge
heel ...as een succes en Venterstad behoeft sich
niet te ochamen over de wijze waarop men
feest gevierd heeft. Maar nu komt een weer-
k l!link ID bet schoon geheel. Kwaaddoeners,
ongetwijfeld blanke !mapen, tijn laatsten nacbt
beug geweest om eigendom te beschadigen en
to vernielen, Karren hebben zij omgegooid,
de markttafel. vernield en gebroken, de markt-
lok op den groDd geworpelI, dat die gebarsten

is. en meer ander kWlUld. Waarom kon men zich
n iet vermaken sonder scbade te doen? De
w inkels zijn vandaag' nog gesloten.

l>l Juli, 1897.
Zaterdae-middag ...erd door dil. W. J. SnijlIlll1l

'~e boeksteen gelegd van de tendingkerk van de
,oreformeerde gemeente; Eerst liet z.eerw,
,inqen P•. 4l ; I, en "mg "oor m bet gebed
( II las I ~amu.el 7. In den .teen werd een
I .pier ge.lo1.>n, wnarop staat ;-

"Hockst"ell van dit kerkgebouw ,'oor de
~·l.!reformeonie zpndiuggeoloeute geleKd, den
CI;'!~11 Juni IR~lï, door d•. W, J. ~nijman,
kem"r der gereformcerde gemeente te Venter,
"ad, biWes~aaJI door d•. P. J. J. ViJjoen, pro-
I'onent W. Postma en dell hoor Frans Kruger.
. uorgange,r der L"Ddio.ggem~e-nt-e.

..Deze .,; de eerste 7.clldlllggemeente, en tot
"g loe do eenigste der gereformeerde kerk in

; :.-Afri.ka.
.. .-\.,~ GilD AI.LEE~ Vf. E~R."

TlJcn de s!Ken gelegd "'ai! werd gezongen
'5, IIX, II. en d•. Snijman hie1d eeoe toe-

'rrJ3k over I Sam. ï ; Ub. HU werd ge"ulgd
"or ds. Viljoen, die sprak oYer Openb. ,', ; ~.
. '.nrna prupon ..ni W. Postma. over Hebr. :1 ; 6.
'!'"cn de ueer J, Balt, die .prak over de ..'oor-
'e:l van Bildad, Job ti ' ï: ··C. beginsel zal
,el genng 'iin, maar uw laatste zal zeer "er-
,,,,,rderd worden." (Zeer gepast voor deze
,IdIO" gemoonte, en bet kleine kerkgebouw dat
'rg"ricbt wordt,) Toeu sprak diaken P. C.
:""tzee een gepa..t woord o"er bet bouwen
an dt1.l twee;!en tempel onder Xebemia. Toen
ree i de beer Frans Kruger, de ,.oorganger van
Id <~ndinggemeeute, het woord, en sprak Dur
l~nleiding van 1 Petr, 2 ; b en daarna werd ge-
ungen Ps. III I, De laaute "preker .lod
:et danhegging, en d.. Viljoen sprak den
egen uit. De collecte op de steen bedroeg
~~ 'I 6.
De gemeent" bel!taat uit kaffers, en is nog

.Iein, daarom za] bet ook geen gebouw worden
at £ 100,000 zal kosten, zonal. d~ b'isscb( p van
~aap"t,ad wil bouwen. Dit gebouw zal maar
. 1 bij tO voet zijn. De beer Sarel nn Vuren
j de Mu wmeester en boopt bet spoedig te vol-
,Dien, .oodat bet nog in dIt jaar in gebrUIk kan

• .!nOlllen worden.
Proponent W, Postma u. beden te Betbnlie bij

'~J geref. gemeente beroepen.

Kxlra 800t9 ioor Engeland, Ila Lu Palmaa
WARWICK C_4.STU~, Knil! ---, omtrent 10

IJuni, vi" ~t. Helena en Ascension .
AVO:'>!DALE CASTLE. Kap'. llROW1<,omtrent 10

Juni.
GA.R'l'H CASTLE, Kart. WARDEN, omtrent

Juni.
TINTAGEL CALTLE, Kapt. RIiSDALL, omtrent

Juli.
RAGLAN CASTLE, Kapl. HRI' N, omtrent 8 JulI.

via St. Helena. en Ascension.
ARU:S-DEL CASTLE, Kapt. WINDK&, omtrent 21

Juli.

Voor V.racht of PlI8sage vp.rvoege meD
.ich bij de Agenten VII.II d,· CASTl,I!'
MAlLBOOT MA !.TSCHAPPIJ, (BeperIrt
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(ONS ,EIGEN MAAK8.EI~),

IN GOED GEDROOGD 'SOLIED ES:SC'H£NHOUT, EERSTE-KLAS

LOGIESHUIS,
\ «'.; ~"

KOMPLEET,

£~S1'88,
. ",.

J( ',

LLOYDS' AERhIOTORS HEr-BEN OOK IN
ZUID A~'R[KA GETROKKEN:

Gouden Meda.ille van de Landbou" Vereeuig-
ing te Port Elizabeth 189'
Gouden Medaille en Eersten Prija, Johannes-
burg Tentoonst<>lIing ..... .., ,':' 189~
Speelalen Pri js, Westeli J ke Provincie, Ten-
toonstelling, Rosebank v., ..• ... 1895.
Eersten Prijs, ,"Vestelijke Provincie, Tentoon-
stelling, Rosebank .. , ... .•• 1896
Eersten Prijs, POI·t _ EJill8beth, Landbou,:,
Vereeniging ... 1891>.

.A..1nbevolen door het Besproeiings Depart-
ement der Kaap Kolonie, &l.s het best ~It\
OIn > w&ter te pompen, gevonden a:oo~ d.
Governements Diamant Boren te gebrul ken,
01 in ope ne potten. . ~ .

De Lompe houten Windmolen wordt nu
snel verva.ngen door het Stalen Galvaniseerde
A..ERMOTOR..

Lloyds' Stalen !ERJlOTOBS loopen met
den zachtsten wind, zijn geheel zelf-reguloe-
rend, -eu werken met een langen, vasten slag.

Het A.EB.XOTOB. is de goedkoopste en meest-
economische Beweegende Ka.cht ter wereld,
een Pomp Toestel kostende eeu weinig meer
dan een goede paard, terwijl het dag en na.cht
zonder eenig toezicht of Jro..ten "erkt,

Het AERIOTOB. neemt ook spoed~ de
plaats in van de logge en. kost~ .. Noria
Lifts " of Bakkies Po~

Zij die voornemen ~. WIndmolenWestellen
te koepen moeten wel onder.oheiden tU88Cheu
Lloyds' Galvaniseerde &alen .lEB.IOTOB.8, en
andere inferienre en wurdelooze na.bootzingen.

Het echte, Lloyds' .t.IBJ[O'l'()B. .ml het goed-
koopst.en beste bevonden worden, en heeft
den tOets reed. doozgea~

W&nneer vereischt, worden geschikte per-
sonen geZQnden om het ioe8tel optazetten,
te~n en.lcel gedeeltelijke reiskosten, on volgens
speciale aehik.killg, .

Schrijf om prijslijst en getuigllchrilten,
of zend bijzonderheden omtrent diepte van
den pnt of hoeveelheid WIlter enz., waaruit eene
bel ekening der kosten per vo.Lgende post zal
toegezondell worden,

DE
G. BLA.K.E.
BESTE STA.NDPLAATS,
BILLIJKE PRIJZEN

,
BEVATTENDE 8 ART/KELEN ALS HIERONDER:

n UI EEN IEDER RECOIIHMDEERE!.

MONTAGU

f

150,000 VRUCHTBnOMEN,
Gewaarborgd O,ereenk{)mstig den Naam eli VRIJ yan Insekten

PRIJS, ~/- EN DAARBOVEN.

ENGi:LASD.
Zooals 'reeds gezegd wa.a .11611 in Engeland

rood. met den jabilé-geest doordrongen en die
premiers van Engelsche Kolonién, die reeds aan-
gekome" waren, [de pr emier 'an Natal ""'rd bij
het vertrek der mail in Londen verwacht), had-
den bet net druk met bet bijwonen van eetmalen
en dergeijjke, waarbii de een beid en samenbin-
ding van bet rijk ""beru,g en inalag un d'e toe-
spraken vormden. Bir Gordon Sprigg w,.. -a 1 die
moeite van bet bijwonen nn feestmalen be-
spasrd. boe .. el bij er- nog genoeg pleisier van zal
hebben. De Koloni;Ue troepen trokken .... r de
aandacht der Londenaars, ID&f-rdevertegenwoor.
digera der Kaapkolonieie troepen, 16 in getal,
moeten WMr eon treurig figuur slsan tegenoTer de
200, die uit Canada er .... ren. Bet parlement W&ll
wegem! de Pinht~na.kaDtie verdaagd, nadat in
het Iagerbuu. bel "'eLoontwerp op compensatie
aan werklieden door het comité geraakt
w.... Dat deel van Londen, wur de
processie op jubileedaj: lOU langs gaan, Will! al
geheel ontsierd door al de stellage. Yoor zi t-
en standplaatsen voor toeschouwers. De fondsen
voor de verschillende gedenkteekenen VlD bet
jubileum namen steeds toe, zoo ook dat voor
bongersnoodljjders in Indie. Naar Indië wo
koren gezonden worden uit A merika, maar dat
plan is 0fgegev"n omdat &elbucbtige hande-
Jaar. ID ndil' de meBscben wijs maakten <lat
dat koren ,-ergifligd WIUI, Overigens yindt men
ook daar d"t bet met geven van hulp veel ge,

jO wordt door beambten, .. aarvan er al
le gestraft z!in. lit

}'IU.!'IKRI.IK
t bencht van een levendJge &IttlDg van de
er van afge.aardlgden. De welahAten nl

werden erg rumoeng toen een der mm'stel1l
op honne kritiek antwoordde. Een der leden
werd daarop gecen~ureerd. Hii wilde ecbter.
boew~1 de ,itting tijdelijk .taakte. het hui. niet
vorl.ten en ging. toen bij door de sold.t.n er
nit ge!.et werd, onder den uit.roep <an; Leve
de iIOCialerevolutie! Bcbande voor die lawrd. !
been. Toen de .itt.ing later hernt werd, en
een der leden O'''r de regels v.an bet buis
wilde .preken, dat bern echter door :M. Bri.."on
belet werd, werd de wanorde 1.00 groot dat de
prez:ident .ijn stoel verliet. Een walerboo.
13 oor~"U1k geNees' d3t VoU'on, niet "er vliln
Grenoble, oventroomd werd, Veel !!Cbade werd
aan gebouwen en bruggen ~ebrucht, maar hel
verlies un men8cbonle ..e"" W3S gelukkig niet
groot. De sLOfIelii~e "bade .Ordt op h!jna een
half millioen pond .terling" g~chat. - EAlndeel
van den grond le P::J,-vs.waar de bnlDd nn npn
hazaar onlangs pl....," vond, u. gekocht om ~r een
gedenheeken op le riebten'voor de Ihchlo~( ••
van bPt ongeluk, - In Ii(:ltj werden ~t; p~,"n,
neD m <lJur uan In lM!.r, als Flanschcn gpnatu-
rali.ep, 1I"t geheeie ge:,,1 <an gen:.lurah8eer,
den b1...}roe¥ In 1}'i9ti. '1.7~ I manllen. 1faar',ln
971 Itahanen, ,ï;:1 Beleen, ;-d,-, ElzasSer. en l~U
DUlt&\:.en "lln, Lït

G. P. VAN ZIJL,
Vendu- AtSlager, Algemeen en

Wetsagent.,
OEVESTICD SEDF RT IS7G.

KANTOOR :-BANKGEBOUW[N

THORLEY'S VOER
VOOR

RUNDVEE
Paarden, Varkens, Schapen

ENZ.

LACTIFER
vOOI' het grootmaken van KaJveren

Zonder Melk
Eenige Agenten,

R. WILSON, ZOON & CO.
ST, GEORGESSTRA,\ T.

• --------
\ GELIEVE TE LETTEN OP ONS NIUEW E:.NEENIG ADRES:

L I...e>"Y"X»&I ell1 C::C».~
40 BURGSTRAAT. KAAPSTAD • ZUID-AFRIKAANSCHE

KONINKLIJKE MAILDIENST
HANC;KÁ.~T. 3 Yoet 4 Duim wijd en 6 Voet 9 Duim b~. met ~D1etcelgl8fl

~.:8Duin; bii 14Duim. es 5&.

u ONS LAND'~ AAN DE PAARL. De u CASTLE MAIL" MaatschappIJ .

DE Stoombooten dezer Lij.n vertrekken
van Kaapstad naar Londen om deu

ande.ren Woensdag, te 4 uur n.m., llIIM
Madeira en Plymouth, te Sint Helena en
Ascension II&Illeggende op de bepaalde ru-
lOCbentijden.
Juni !l-DUN'VEGAN ('ASTLE, X ..pt. BOSllfllOll'

, 23-RO:-<LIN C ...STL)t~, 1\ apt. TRA \... BtI
JdU 7-HAW ARDEK CAI'iTL&, Kapt. RIGST

" 91-'I'ANTALLION CASTLE, Kapt. DUWCAII
Ang.+-SO RHAM CASTLE, KApt. RARIUSON

" I8-DUNOTTAR CASTLE, Kapt. JUy
Sept. I-DUNVEGAN CASTLE, K.pt. RoSIN80lf

HERHAALDELIJK dringend verzocht zijnde door 0DZe onder-
steuners aan de Paarl onze zaak verder in die Afdeeling uit te

breiden, hebben wij besloten een Plaatslijk Kantoor aan de Paarl ta
openen, en de heer D. F. Marais, J. son" .. Á:~rican Banking Corporation"
gebouwen.is aangestaid als onze plaatselrJke vertegenwoordiger, I?e
bedoeling is om meer plaatselijk nieuws op te nemen en 01Ul Land dus III

alle opzichten aannemelijk te maken voor de i!lwoners der .P.aarl.sc~e
Afdeeling. De rapporten van den PaarLsche Afdeelmgsraad, Mumclpalitelt,
Magistraatshof, Publieke Vergaderingcn, Concerten, enz. zullen geregeld
,epubliceerd worden.

De heer .Marais zal ten allen tijde gereed z.ijn de namen van niellwe
lnteckenaren, Advertenties af ander Drukwerk, Bestelling£n, ~icu\\'5bc-
richten, enz, te· ontvangen en op te zenden,

'Vij rekenen op de ondersteuning- "an allen Jio d.e belallg"cll "an ons
la.nd en volk op het h.art dra.gen. :Mt'n vflrvoege zich bij

DEN DW: D. F, MARAIS, J, Zoo:'{,
"African Banking Corporation "-gebou wen, I'HUL.

,,)

JI{·II:olf 1iL.\~n EX (l'-/:'Tf.~Rr.lK

wordt tl('!ncbr de uitslag van het fcrhoor ""3n
dt:!n rx)!iucLi:en speurder \"O[) TauS(·h. die van
meineert en plich ""erzuim be.cbuldi~d wa., H i'
w~rd VI u~esproken. - Verder wordt er meld",.
Il..maa~. nIn een Tran8cbvaal~cbe t.lltooll .. el·
lin~ te Berl"n geopend. die echter niet vnn "eel
bet ..áeoi. !!Chilnt te zijn. - fn Beieren werd
een kruitfabriek door den bliluem getroffen,
Ongeveer 11.1100Ihs. kruit ontplofte en I I hui,
zen werden uru\'er A'elA'orpen Hoornen ill dt: na·
bijheid werden oUlworteld, Zelfs een uur
.an bet tooneel van het ongeluk werden
deuren uit de h~n!l""l. gelicbt. - De
eente zitting .an den ()o.lenrijk:l:hen r!lk"aad
kwam tot een elO". omdat bet unmogcJ"k WBS

met de obsfructle "an bet Dui!1'orlle elcmpnt c ,
M>Ciali,,!ell met werk VOOrt te I!:'nan, Zooals
re~ in het '-orJci matluienws "crmf'ld Afaat
deze oL~tru("tit1 in ,'erband met dt:l .'rkenning
vnn de C7.edl taal Jour Je regeering-'-"ocinb,
tiscbe \Voeli ligen ID H"ngar!Je waren oorllllllk
dllt de g-enrlarmen er op de bcwouerlol te ~huHen
hadden. relen 'lVerden ge ....ond uf gedood.

Á.~HH:Kf: J.A~I't:"\,
L'It Rusland kODlt de 'Whng "an hel leJ!~ell

der kiel van drJe oorlog~krui~et8 dfhlr r('l~ der
groothert.og€'~_ ~n men vcrwltcht dat de lJultl'lche
keizcr Il• .-\ugu,lu, tegell woordil( tal Z!l" hp d,.
mdlt:'1.1re mnOoeU\'fl'S ~ ~t., PfHcrsburg, Ilalj('
WIl Z!JII ,'Joot vcnHt'rkcli en reil rapport tiaar,
OnHrf't'lt legt dat :_!1-1 Dorlf)g~~heren tri 1~1 tor
poedo boot",. n(lOlh~ 7.lln, lJa! rapf",rt b""cdt
~'lJl eeD "(Jill ,'oor het d(,t,leillde (lP Ut LegrotI
t,lng te ll'ttf.:'II.~f}e politieke kns.i!" III ~palljt:
W<UI over, Jaar !Je kOIJIII:::CIU·rt:'yenLC~ "'e!gerdt'
de oc..QaukllJg' van het Illlnl:ottL'rie aan te nC-IlH'Il,

-Dc VrCtlf'" olldcrhandt:lingen tus&-hen Turkpt:
en (;rlekcnJanJ Q>rdcrde'l niet al te goed. eD de
Turken h",Jrc"en allerlei loaldadll(hL-den en
wrecdh.,d.'ll ln d(>()r bl'n b~leUe ,"It;ekt'Jl, Jh.
nli't op l'r~La was ook nog voL'\trbkL niet hl'f-
~t6ld.

A1lfnl~A.
In den Amerikaanse'hen scoaal werden de de,

ba.tteo o"er htd tartef "'-an 1I1\'oerret:ht-en ,'oon.
gezel, en daarl'!I kwam aan het lich, dat men
wo.-eel m0l;elilk den invuer u.t t;anada wilde
heperken. De re~eering van Yenuuela laat nog
"teed. onderLOeklD~~n doen o<er bet I!€t",i.te
grondgeh.ed, 1)1' Cuba hebhen de r~bellen "01-
Hrekt nog Illet ingegeven en generaal W.yler
,..11 hl·n. the o:1dt>r d~ wapt'nen l.!jn, lervolgen
ltlAar hen, d.e zich ondenrerpen. genadig be-
bandelen,

WillowmOre.
3 Von MA..BDB.IN Top W.!BOHTAJI'EL met Tichel Rug, mt'L Klem Kastjt.

beneden. en een Kapstok aan elke Zijde. £2 J.4 ••CHRISTELIJKE JONGEL1~GS- VEREE-
~IGING TE "VOOR WL'IOTERBOEK",

66 m:q...:7I~.A.~x..:E:"
B.randverzekering- en Trustmaatschappij

St. Georgesstraat, Kaapstad.

(I-a" un CO'T"POH.de"t.)

Doornboscb, 16 Juni, 189i,
Mijnbeer,- Wij hebben bier in het verloopene

j:\lII een tak van de Christelijke jongelinisver-
uuniging oprericht mei zeven',ien ledeu. Wij
hubben gedurende dit tijdperk aangename "er-
~:lderingen gebouden ; d{l leden stelden veel be-
hng tot du.ver er in, tot blijdscbap van allen
Jie daarin belang bebben, Bet i. verbazend om
le zien hoe dat de leden vooruitgaan wat debat-
ten betreft. Wil zijn nu reeds zoover gekomen
dat w[j in ,'erband met onze vereeniging alhier
.. 'n maandelijkscben bidstond opgericbt bebben,
\'nor fil de \Tienden en vriendinnen die in ooze
"er~eniging belangstellen; en wij bopen dat, de
\'I'ienden er goed gebruik .an tullen maken.

De bid.tond wordt elke maand door een Yan
Jcl leden "an d, Cbristelijke jongelingsvereeni-
~iIlg geleid, Wij zijn nog achteruit in bet geeste,
I!ik leven. en mogen de ..,1, vrienden bierop
acht .Iaan. en ons te I,ulp komen, In dil OIlS
verz.oek,

~ B. Ullze Cf)url/nl gdie\'e o'·cr te nemen.

OPGERICHT 1844.

DIREKTEUREN:
De WeiecleIe Heer.l,.!I1. Hl:tOWN, (Voor'ziLter)

.De Weledele Reeren li BEALW, W. M.\I~SH, O. SIC Ht:l" L. J. CAUVI:K.
J. A R~;ID, H. K 'I'KED(;OLU.

U'NJ:ON LJ:JN
KONINKLIJKR MA.ILDJ.E;\~1'
UJIOI STOOMBOOTMilTSCH.A.FTTJ

CBBPEKK.TJ.

DE Ma.ilbooten der Maatschappij ver-
trekken v&n Ka.a.pstad naar Engeland

via Madeira, om dE'n anderen W oe~ UlD
, uur I:.m., &l.s onder 8.&Dleggende

VOOR ENGELAND.
.. :-!O-KORMA~ (Twin S<=w), K:1.I'I. Mown.

Juli li-TARTER, Kapt. MOR1;OJ<.
" 28-MOOR, Kapl. URIHES.

Aug, II-SCOT (Twin ,",crew) Ka.pt WRAlEK.
.. 2i'>--MEXICÁ~. Kal'I. HKYJ<OLD".

Sepl 8-:t\ORMA~ (Twin Screw). Kal,t MOLOl!iY.
" '22-TARTAP., Kapt. MOHTOli.

Deze Maatschappij, een zuiver J\-nloniale 111.8telling
oud.<It gevestigden in de Kolonie /.:]uiL nu alle soorten van
zekering tegen verminderde prijzcn.

Voldaanhcbbcndea:1I1WetKo. lO ]8~)1 van den Vrijstaat 18 zij
ook gemachtigd daar bcz,igheiu te ,enichten.

Agentschappen in al do \'oOf'lta:tn1stc Steden en Dorpen van de
Kolonie alsook in den Oranje V rijstaat en in de Transvaal, <

en een der
Brandver-

Een zegen voor lijders aan
slech te spjjsverteering,

TANDE?-; !
W. J. MERRINGTON,

Secretaris. EXTRA BOOTEN vOOR ENGEwND.
GC.!L (Twin Screw). Kapt. f'YLI·ESTER. omlrent

Juli,
.\THKNl..:", Kapl. CHOPE, omtrent J.; Juli,
GB.I::KK(Twin Screw). Kal't. ARMSTIlOSG. OlDlren'

omtrent I~ Juli.
GASCO~ (Twin &rl'\\'). Kal,t. MARTI". om:,.enl

12 A ugru;t U~
GEULI'H (Twin Screw). l\.al'l Tn'()~, on,trcllt 26

AUb1l1S1 U~,

GOTH (Twill Sen'''). Kal,t .. l;UEM,'d.l.IL HlIltrt'JIl 9
B<-ptcm Ix·r.

GAIKA (TWI/l Sere"); h.al't. ('(11'1'. \JnHn'ut ~.~
~ptcmbcr.

Een van de Ma"t~ehnrrjj'" "o<,i" SLoom
hoottn zal SOVTllAMl''I'(J1'\ HrI"'ell voor
HAMBL'RG, kort Da de allllkun'"t var.
deze ~failstoomboot"n,

HE'I'OU RK..AAwr JESnltftr'E:'\G ELAND
gallglJ&:lI' "oor Zes AlannJell, ..."I Jeu Uil!,:..-
reikt lt-g-en een vermindering '·IU. JO p('.,.t'Il~
op den Dnbbel ..n PRlisll)rt'prijh,

RE TO L'H.KA.A RTJ ES n!lJlr H A V ENf!
11LIlgl!de Kt; ST wOl-den u: l,g-erei kt VOOr de
LerDgJ'eis binnen Dne Moandpn perde T; uiolJ
uf the Castle .Mllal.sC'!.nppij SloulldX>OtI.'n.

Voor Vracht of Passage d"" III en aanzoek
,'Rn de Kantoren van de C niou Stoom boot
Maatschappij, Adderleystra&t

,
','

De heer ~lIliln, t,andcu-dokter. ilcy~e8 Malbo ....
gebouweD, .AdderleY'8tn>at, Kaap.Lad, wenscht
aUII het publiek VRn Zuid, Afrika loekend te
mak~n dat ten einde tc voor~ien in de aanvraag

Ill. KFf.. A.'~I"'ATt>. t~ E.\'.",I\P !.e"ft naar cc",te kltL~"e t,andheelkunde tegen matige
priJzen hll bore III I. t,e .e...chaffen ; Ecn gebeel

oolRlI~ l~f>nl' 1Il('fJl0rlO aan dt· J(f)nin::in g-t·- zet tanden, bo'-cn· en onderlL,ak, tegen Yan 01
zondl'n, nndf>I'tet·kend df\llI' :\tj.~7,i ,'I 1111 \\'('n, .£10 lU~" gClrn.ulJorgd voor tien jaren en ge'
hldd""de dnt' Ill" l,an' ~fajp"'t·it In"" .. he- deeltelilktl lette II tegen curr""pondeere~de prij'
11ll.2'I'Tl l'itl\f1Pt'll te ne1llen !l'r Pl1,lPldl'tlkint: ten. De hCt~r ~olan ih een specialist in het
'all het I \ .It'! .,), 'f\TI H()()nll'i(·h{.' Tl!,..!) ",iQ'. tn:kkl'n \'tw tandt'n, zonder pijn. h!i gebruikt
Ii-del', I'" (',lf l't,t h'",r; ,·l';~e'·rl [Ij/,gl' illlJf'1 ~t't'n r;a:'l. gt..'t..'i1 chloroform. uf eel11,1,( iet-8 dat
VtlI,," t,iJ ti .. Vt'l k ie7.in._.. \ ;,'1 111:tlllll'(l li :!' hl.'\\'lls'l.'i(lj~~hLid v('roorzaak t, Een tet tanden
III dIT I \1 I 1- k kali ~l'rll'.1.kt ell g~pall.t wcrtlen hinnen 14 ur(J1l

lal'" . :IJt"stl"t III {e \1;'1' - t"f'geer-en rn~tt- dar m~n ,'{)\)raf 14 uren kennis geeft. Door
11l()t'tt Il 1" '7.II"deren ;'I'1.t le llt'bhl'11 up middel \'all heL verbeterde zuigin~~LeJ8eJ, is het
11111111., I'rl!'I,'ld,' en ge\\ I\!l'..:" det..-rllll 11:\' it.' n~t:t fJO()(!I~ de Wr)rLc!s vf eCIIlgc gczullJe t.aflden
Olll allt fl"~lllL:en lt" ',I d, l'\lnd,ketl dlt· 1111 UIt te tlekk"ll, en later k.U!lII{':1l taJlelen toege,
blHlIl'!l (lt, K.-d.: ';ill f· !'L"f'!HlI0 ilI\O!..."f"·'''''II! \'flegd w(,rdt-'Il aall dA plaat tq,;l'll g-erilige kos.
wordt'll Ollt ,k bu,,·...,ht te Ilt'n.:ft·llen, t-'n de tCIl. nt.dl)r~l'll ta-lAden ~tl:1tlell gC\'uld worden
•. ntTt'ntnf1t' ~;tll tie nli~" wt.'t'r ill te \-oeren I ('IJ aldu:-I dlenl'ttUaar geuHwkt wordelI, H~t

k I \1 I' . 'v,~)rroerTllI "'erk wordt gewaai Lor" rl het Ioe!!tetwe.I e '1~1't' . HJ""eil lq """1' II 1>OIIIwkhill· dl' Z'U 'f 'k k "k ' •
• 1"." -., .' I,' • ; tTl a JIl Ut.' _"'\_n'a "er regen a.n 1\'orden.

rn1nllllpfn ILl ,\t"Jkl,~alj hl't'fr btlde blJ~'('-,t'n W"anoor III dt-IJ rege! tweemaal lOt)\"f'cJ

In(!\Jg','/1 ;,':..'" !l'ch tI.' ~;,~Il. t\',t\.'fl'l j,claal~~ UlOtlt worden, De heer ~olun
l)e B1I,I:t·:.!alld;.;chc :---t'l'.t'f:ll , .... ll,,!t lit'! I.t't\ft.l't:n ~p~naJc htudie gen:aJkt \-an kunst,

boven .. ta.ar,dt' t.'rkt'lld. a: .... "Id':..", .. 1 l:: Lt'll ~III:ttl:..'tl tarH~t!'~ ("Il pim1oo.il1e. uitlTl;!kking en hoelt
donrd~u ,....:,,;.4' ... ~t'lï ...I,'ll·h l."IJH't 11 ti' !w,)~)"t'rdaH),' Jaren ~nde.r"lndiog i~ Europa en
rH'hiE-n, lt j il LJl'tllllTlt' \'~'Il tlt'I' }{.t;Ld d('r I' III dil laud, ~II hU wil bet publJe.k doen Yer

}\el~k alS" (. ,tIl", dHf tif' ~ft'n,~'I'lt' ",,'tIr llHn' st.aan drLt. hoowcl tllns pqjzen tiJJiJk z!fn, het
I . OOIIiIlfJ'('!!)K IS f'en Ott£r k,,'aJitcit werk lfl "]I. "leSllllt I'rlp;:d '" "e"""J~", t:n ('P llaar d ~c Ita ." L b 'In

1 . I' eli. onou t.1O vrU· et op et adres' Den• "e \','1'1\ ~z~n 'M n[llll' den eeNten heer :iolan Heynes Matbe. bo K t
plini tft'" .tad.-(AI'~',l ge uwen, aap Gcdlttkt .en CIt1;'~('Vcn ooltr d~, J )rl;}, ..l..t·"" :MJ.1-

schal'plj "nn de 8andt J~ Vdllt'T':- 0.: {'II" Ht'
perh, MD hun KaDtoor boek vip! Brn~ "" W"'"Strl!at, Kaapstad.

3 VOlT KLE.EDTilEL voorzien van een Spic!:;rlglas 1,'-1 dllim bij 14 duim op
patente wieletjes. £2 78.

Bovengen~mde is aanmer~~lijk beneden in prijs dan de inferieure inge-
voerde artIkelen en daar Wll slechts hout gebruiken da.t goed gedroogd is
in de Kolonie zullen Koopers het voordeel hebben van onze waarborgd at
de artikelen de hitte van het klimaat zullen staan.

ORDERS voor 100 en daarboven kosteloos afgeleverd aan eenig
~tation.

Honderden ongevraagde Getuigs!;briften uit geheel Zuid Afrilra
met laatste Seizoen ontvangen. '

Voor Geilln~treerdcn Prijs-Lijst. en Vruclttt'll-kweekers Gids, Post
V rij (Engelsch ' en Hollándsche Edities; •
DOE AANZOEK BIJlD.ISAACS&CO H. E. V. PICKSTONE, Wijnberg, delIflIJO -KA.BlDTF !BRIEK,

BA.RRACK-STRAAT

BOO.

UITSTALKADJS.
LANG14.A.RKT-8TRA.AT WADNER & ERIKSEN,.IN

STRAAT.
.D

PLEIN - STRA.AT.

KAAPSTAD.
~AA.PSTAD. P.:IL. BO'S 3tUS.\1A 'K ERS v:ln KlUBBEN voo!"'.:)P:L8rden en Muilen, Wagen Zeilen

.1\ ell allE' andere soorton Zeilgoederen naar b~lling gem_to
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