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KAAPSTA.D, DONDERUA.G,15 JULI, 1897, 7

BELANGRIJKE VE&KOOPING
VA~

LOSSE GOEDEREN EN LEVENDE HAVE.
In den Boedel vvn wijlen den boor N. F. MARAIS en nagelatene

ecbtgenoote Mej. W. C. J. ~lAIlA[s. (geb. De Wit.)

DE ondergcteekende, met instructies begunstigd door de Executrice
Testamentaire, bijgestaan door den heer S. A. A. nL\RAI~, zal per

publieke opveiling verkoopen op de Plaats

"TILGEHFONTEIN,
-Op-

VAN de plaatsen der
teekenden ;-

(1.) Een vaal merrie Ezel, 6 jaz:eu
and, lang manen, gebrandmerkt-
met hoefijzer linkerkaut Van nek ..

Kenni sgevi ng aan Leden. (2.) Een donkerbruin merrie E~,
10 4 jaren oud, gebrandmerkt hoef.

ijzer linkerkant van nek.

KENNISGeVING geschiedt hier- (3.) Een roode merrie Ezel, gemeil"
mede dat in termen van de ,J. L. op bout, manen o~i"

Acte van Inr-orporatio der 'Ma at- geknipt. ,
sch8'pyij, de Twee- en- Vijftigste (4) gAn bruin Ezel, gemerkt ,
laaitijkscheA1g"(3meene Vergadering linkerkant van den nek. .' ." ....,,,.,,.'""_
zal gehouden worden op (5 ) Em aonk~} merrie Etél.

(f' en .i) Twee zwartbruin Ezels.Maandag. 6 September, aanst., (8.) Een zwart Ezel, gemerkt F. op
n:x 2 URE x.v., linkerkant van nek.

. V IRk' (D. \ Een blauwschimmel merrieten einde het ers ag, -e enlDge~ Ezel.
en Balans-staat der Ma.tschappIJ, (10 EI' E I

k 30 J ' ) en vaa merrre ze.
opgemaa t tot UDl, 1897, te Decenen bii Id E 1_

b k ertenen IJ wie ge me e ze ...vernemen en te espre en, en voor t> k d' d
d ki T, A dite mogen aan omen wor en vrien e-ever lezlDg van wee u 1 uren. li ik 'd .l liik k . ~_IJ verzoent ace IJ ennis ...

geven aan de ondergeteekenden
door wie alle billijke kosten betaald
zullen worden.

S. J. Y. D. SPUY,
Oak I'ale.

(en)
J. G. LOUW Sr.,

Phisantekraal,

k
"

60 EerstelK.las Slachtossen,
300 do. 1do. Schapen en

Bokken. Hoofd Kantoor: Darllng-straat, Kaapstad.

BENOODIGD,
A AN de Dorpsschool te 'Lyden-

burg, Z.A.R., een eerste
assistent onderwijzeres tegen een
Salaris van £165 p.a, Diplomas
dezer Republiek of daarmede gelijk-
staande Certificaten eene vereischte,
Vrouwelijk handwerken ea Muzie~
eene aanbeveling. Applicatie wor-
den ingewacht bij den ondergetee-
kende tot 5 Augustus a.s. In
diensttreding zoo spoedig moge-
lijk daarna.

DE ZUID AFRIKAANSCHE

IUTUAL LEVENS ASSURANTIE

WELLINGTON. Maatschappij

Publieke Verkooping Op Woensdag, 21 dezer,
ZAL gemeld getal Vee Publiek

worden verkocht te KLAP-
MUTS ST4TION, opgebracht door
den heer JAN 1l.uR'rMAN, die zeker
present xtH}én~ijn.

A. B, DE VILLIERS & Co., Afslagel'tl.
Paarl, 13 Juli, 1897.

C. SCHULZE,
Sec. Schoolcom.

Lijdenburg, Z.A.R.
5 Juli, 1897.

YASTE-ENLOSSEGOEDEREN
DE oudergeteekende zich aan de

Boerderij onttrekkende zal op

Dinsdag, ~ () Juli, 1897,
s: morgens ten 10 ure precies,

Afdeeling
Publiek laten. verkoopen aan de Berg Rivier.

PRINS ALBERT, Onderwijzers Benoodigd.

IS,

Rijtuigenl enz :-:j vier plaats
loss(_' Ka}Jkarren (nieuw), 2 do.
half~lett'll, 1 IJieuwe Buggy, 1 do.
Openkar, I zl'~-plaats Kapkar, 1 do
\'ier.plaatf', I halfsleten Opeukar, 3

~ Molw:I!!en", ge~chi kt \'oor wijn en~«:». kOI'f'n IJocl'l'n, 1 halfsletrn rio. 1
S('hot,~che E:lr op yeerCII, (nieuw),
I licltte BI1,~~.V, "oor 4'l'I1 en ~ panr·
d('n, I ,(,t IJ;tanlellWu ('n \1'il,I,'I1, ;3
"et,; 1';Jan11'n\\·:tgf'n Ilan'n, 2 do,
l\arwIl'h-Il, :2 do. Mulwngefl nal'en

I 1 f lilIII \ra'rl'll \'l,llina;: ](111 "4'looideH ET \·"I~elldl' "Ser.il'" i~_ge:-lt(lIc-n. I"dien Il:Ill,!:;r l(l( dl 0 .~c\·()I1( l'll ,. n ' "

k I I B(lk 1'('111'11, I J\: niiw:lgl'nl I Int111,'1>1"'. ,'Il ~('d dL'Il ()nd('r:.c"tl'4' '('Il( (' "('llnl,, :
I I r \! I \V;I!!I'll:t'<WIl, 1 e.\tra \' (j, rl11;Il'llinr,Cl'I'lttic:t;lr :..'.',1(" \". :21;j:,II] (;1111, 111(1 n]'cl'll 11.1;lltl \,;111 ,." .1'111'11'\, ,

,lol:aTJIl,',IJllrg. 1 \,,;,iIllal'hilll' (trap), 2() Zwingl'I,:,
I [·,'III'I·lcll, :2 l'a;ll' Aclttcrtlli£l'll, I Eer~tt,klasse :\ rrLICATIES VI)(lr (k iJt'ln·k.('l'l'lilil'aat ....111, \11, ,'-\11:1111·wn. 11111 0]' UI'II lla:,m \,;111 " "

.Joh"fHlt'_;.;[Jllli.i. Bllggy till)!, i do. allilIn k,tJer, I;_ killg \'!lIl ~l'(,!,l'tar-i" l'll Till"
(\'rttti,,;t:il ,'-I2~, \r). ,"'::2:;111·VII), III() lIP dell 11:1am \';111 L. Ehl'lielI, Zarld ell Tuom, "oz. ~allricr YOOI' dezen Baad !!'gcn- een

.JolwlIlll'"bng-. I Voorts :-1 paar Knrpa;lrdell, Salaris van £\111 !,cr ja:1r, zilliell uoor
k (Ilrui nc) 1'1IiIl.~, ti par, 1 Jl IIg.~y dell ollderg-etl'ek Uilde (Ill tvallgen:\()II Wp~t4'rn ~rnIVllf'liX ~rine,. (Hr-]'er·t I .

. \. '1,'-,111,",111) 1111) 1":lil,flJtltr,ill E"tatc <iIIr! (;old· l'a:tru, (IJlauw:icllillllllel), l'.\tla 1I'0rden tOt:1 11111'n.lll, ol' Yrijdag,l't'I·tlricla~ l,ïl,'-\, . u. tI' td' l
U
(-

~rllling ('ollijlany, (Bel'crkt), ol' sc Ill' paal' . li Allgustns 0.)'.

Ila:llll van dl' LikwidatellT'f'I1 van Huisraad:-lletge\Vonc :ts:-iorti- Scc:retaris en Thesallf'ler sc-
i I }' G II lI' . rt Illellt Zit., Ed· el1 SlauI,kamer curiteit te geven voor het behoorlijk(l'.\rnatoa ',~Iatet'n Ol'lflllll1,."
I' " (B 'I'el kt) MClIbL'lelJ, iYaaronder fmain Zit- vervulkn van ZIjlIC plichten voor
\ ,) rIll" 111.\ l " .' k' ,." ' .., 11', , . t I I " 3 . 0'·_'r) Ilur'(-"," j'nl)(lfolltl'lll (,ol(I-~. {I!lln!? ,lIntl ::i111te, ('xlI.. 1.tlIO, en \ID £tiOO; "an IcmZt-: l'l'll \'001' ,,;.: li ,('l,ttlti":I:tt ',,1:11;, \0. V)ql)1 ~qll:2(I, r '., \ u

(\)!l~~anv (Beperkt), op Ilaam van I v,xler zal a:lIlg('bodl'll \Hlrden. en twee borgen voor £;~(Itl.
.T, Lind,~av Heed, V rij htlr;!. J. F. BAART:\L~~ ,lr. Op la~t vali den HuaL1,

]i)(1 !<;III.J!'IJJlll'ill 1:~tatL':'i, op naam \':111 J. Li ril [;::{.I· Hepd, VriJIJlII';. J. ,'{ JUlt.IJS 0' ('II., A_('[U')'TS. II .• J. DEMPERS,

JA:\lES JOIL\STO~. N.B.-Et'n groot gedeolte VHn de Secretaris.

Koopschat kan 0 renten gelaten, Kantoor V9.U den Afdeelingsraad,
worden, Caledoo, 6 Juli, 1897.

WOENSDAG,4 AUGUSTUS, e.k.,
TE 10 UUR DES V.M"

At de losse goederen en vee tot den Boedel behoorende als:
Huisraad :

'l'afr-ls, Stoelen, Huisklok, Harmonium, Kleederkast, Bedden, Ledi-
kanten, B reekgocd, Keukengereedschap, enz.

Boerderijge:reedsohap:
J ukken, Stroppen, Ploegen, Graven, Kruiwagens, Hout, Pikken,

Koevoet, enz. VOORTS: 3 Karren, 1 Wagen, 1 paar Tuigen, 1 Zadel,
1 Tent, enz.

Levende Have:
:3 Paarden, 10 Beesten, 17o!) Klein V eo,
En wat meer zal voorgebracht worden.
Alle artikelen zijn in goede orde, en het Vee in uitmunt cndo conditie.

S. DE KOCK, Vendu-Afslager.
Vendu-Kantoor, Kenelrn Gebouwen,

Prins Albert.

PUBLIEKE VERKOOPING
- VA:'i-

GRENZENDE AAN HET DORP
TULBAGH,

OP

VRIJDAG, 13 AUGUSTUS, 1897.

K E;.iNISGEVING geschiedt hiermede dat de Commissarisscu van de
'I'nlbaghsche Municipaliteit publiek zullen doen verkoopen ollll.V

erR V.M., op boyengenoemden datum en ter plaatss, zekere

42 Erven of Bou~peroeelen,
Groot van 85 bij 150 vt. en daarboven.

Op lust , .
('HAS. ADAMS, SCC'I'l'lan"

Municipaal. Kantoor,
Tulbagh, :J Juli, J I~~)ï.

OUDERS EN VOOGDEN.
R l!I~E PLA.\TS voor Hoarders (Kost leerlingcn ) aal! dl' ".xoorder

Paarl School," Paarl. Goede behandeling. grondig en gued
onder" ijs voor £~8 per Jaar (alles ingesloten). Prachtige ruir:nc slaap.
vertrekken en schoolkamers. Doe annzoek om prospectus of verder-e
informatie hIj del! heer 'j.[. J. VA~ flI:-:i( SITY, Hoofdonder wijzer of

Ds. A. MOORREE:-;,
Voorzittur Schooibestuur.

DE WAAL & CO.,
Het Goedkoopste Handelshuis voor

HEINING MATERIAAL
Doorn. Draad,

IJ zeren. Sta.:ndaard s,
Gladde Galvan.iseerde Draad.

IJZERWAAR voor HUISELIJ K GEBRUII\:
Ledikan ten.,

Kook Kachels,
Olie Kook Kachels.

CESTOLEN SCRIP

,A"surant ie !\alll('l'l',
lIollbtmat, Kaapstad .

1. Haar Zaai- en Wijnplaats ge-
naarnd " Zoetendal," gelegen aan de
Berg Rivier, omtrent 20 minuten
rijdens van Wellington Spoorweg
Station. Er zijn uitstekende zaai-
land ell eerste- klas veeweide en
grond voor 1vi,il1gaard eli boomgaard
die niet gernakkelijk overtroffen kan
worden. Deze plaats is beroemd
voor "eilalJd"," patatas, waarvan
honderden van zakken gewonnen
konden worden. De gebouwen
bestaan uit Woonhuis on de noodige
buitengebouwen.

Losse (ioedel'ell :

vodh do Eerste-klas Publieke
School te V ict-oria West.

(1.) Hoofdonderwijzer. Salaris £250
pAr jaar en vrije woning, een
groot geriefelijk Ruis. Hij moet
gocde getuigschriften hebben, in
staat zijn Kandidaten voor Matri-
culatie voor te bereiden, en ken nis
van Hollandsah zal eeno aanbe-
veling zijn. Salaris zal verhoogd
worden als de onderwijzer goed
uitvalt.

(2.) Eene Onderwijzeres voor het
Kleine Kinderen Departement,
Salaris £100 per jaar. EQne
degelijke kennis vereiselit van
Engelsch, Hollandsch, Naaiwerk
en indien mogelijk van Kinder"
garten.

Werk te beginnen met het kwartaa
van October. Doe aanzoek, met
getuigschriften, bi.j den onderge-
teekende tot op 31 Juli.

G. A. MAEDER, V.D.M.
Hon. Secretaris.

Mutual Gebouwen,
Kaapstad,

24- Juni, 1~07.

Spaansche Ezelhengst
TE ~OOP.

TE arriveeren dozo week per
stoomschip" Bloemfonteiu."

Het dier is 3} jaar oud, donker
van kleur en staat in alle opzich ten
gelijk met onze vorige importaties,

Doe vroeg aanzoek bij

WOODHEAD, PLANT & Co.,

St. Georges' en Strandstraat.

De Direkteuren verzoeken om
Nominaties ter aanvulling van de
vacaturen op het Bestuur ontstaan
door de aftreding, in rotatie, van
de Reeren H. M. AROERNE, HE~RY
SOLOMON, Sen., en P.n;1. DE YII,LIF.RS,

die voor herkiezing vatbaar zijn.
De Direkteuren verzoeken insge-

lijks Nominaties ter aanvulling van
de vacaturen ontstaan door de af-
treding van de Auditeuren, de
Heeren HARRY Hsxns en P C.
GRA!'.T, die herkozen kunnen wor-
den.

Nominaties zullen ontvangen
worden tot '\VOE:SSDAG,21 Jcu,1897.

H uisra.id, het gewone assortiment
waaronder J 2 Tafeb, 2-1. Stoelen,
~l Kleederkusten, Ledikanten, H uis-
klok, Bakkist, Keuken· plaat,
Karn cnz., enz.

Kelder· eli Hoederijg'ereed~el!ap:
Waaronder. Kuipen, Stukvaten,

Pijpen, Leggers, Emmcrs, Brande-
wijn- en Hozijnenketels, Opene kar,
Schroef, :2 Zadels en 'I'oornen,
Lange Ladder, Hij. en Trekpaard,
(zeer geschikt in twee-boom kar,)
en wat verder zal wordeo aange-
boden,

Wed. E1l:\ST G. DU TOIT.

J. FRED PENTZ & Co" Afslagers.

Hoofdonderwijzeres
BENOODIGD.

\ PPLICATEN voor de betrek-
rt king van PHI!'iCII'ALE der
PAARI.~r'Hr; EEllsn:·KI.AS MEIS.lE~

PuBLIEKE SCHI)OL, zullen door den
ondergeteekende ontvangen worden
tot den I-kien Allgustus, e. k.

Werkzaamheden te worden aan"
vaard na de Septcmber vacantie.

Salaris £125 per jaar en vrij
logies.

Verdere bijzonderheden to beko-
men van den Voorzitter, Ds.
MOI1HHEI';8of van

D. HUGO P . Zoox,
Hon. Secretaris.

12 Juli, ]897.

WILLIAM MARSH.A LL,
Secretaris.

Victoria Wei't,
8 Juli, 189i.

----------

Der Boeren Vriend in Nood.
NIE~IAND BEHOORT ZO.\'DEH

Onderwijzer of Onderwijzeres 1:! !)R. LA VELLS
GO..,
b
'"~
"".....,
=

LET WEL! BEROEMDE

APPLICATIES vergezeld van
de noodige certificaten van

bekwaamheid en goed zedelijk ge-
cirag, ook lidmaatschap eener Pro-
testantsche Kerk, worden hiermede
gevraagd voor ~ betrekking van
Ouderwijzer of Onderwijzeres voor
de Derde-klas Publieke School, te
Buffelskloof, dist. Ladismith, Kaap
Kolonie.

Kennis van beide IIollalldsche
en Engciseltl' Talen, een vereischte,
MIIZ1Ck een aanbeveling,

Applicaties te worden gezonden
aan den ondergeteekende niet later
dan 10 Augustus, 189/, School te
bezinnen Il October, IS97. Salaris
£!j() per jaar en vrij logies. Ooge-
h uw de applicanten zullen L de voor-
keur hebben,

J. M. VAN TONDER,
Seers. Schoolcom.

Leyer en Bloed PJlenUITGEBREIDE

Publieke Verkooping
V"L\

.\ I ,LE RKOSTB..lL\HSTE
VASTE

fo: x

TE ZIJN
Paarl, AI~ een "il voor bet huisgez in i, ze de

beste in ~ markt GetuigMch"iflen tot
staving van haar ~t'()ot uu t ell genezillg'en
va n lever en rnaR!rkwalen zijn in gl'Oote
getallen ontvangen door

SADlIUEL ADADIIS
EE:\' lG E AG ENT,

111 Langestraat. Kaapstad.
Prijs I '.; pel' post I 'J, 4, Doosjes Post cri].

-----_._------

Een Onderwijzer Benoodigd .

LOSSE D EN Onderwijzer \Y~rdt vereiselit
l~ voor de :3;]e Klas Publieke
School, te Antjeskraal, uie in staat
is onderwijs te gevcn in Hollandsch,
.Engelsch en Muziek.

Certificaten, zoowel van goed
zedelijk gedrag al" vnn lidmaatschap
eener Protcstantsche Kerk, z ullen
inge\Vacht worden dool' den onder-
geteekende tot 1 ;oJSe}Jtember, as.

Salaris £50 per jaar en vrij logies.

A. J. ERASMCS.

Een zekr-r l:t·llt'1-";l11;dd"j 1,1tlnt'n ,..: dagf'1l dO()f
dczc lv-r gl·hnllk. I"'r 1.. even glJl...t voor diczcl fde
ziek t e ill ~(·hn)ll'n.

14RII. },rolJ("t'T ('I) Zw
Ee-n Z.(';"-"11 W)qr BOERE\.
j'rlj!'< t,«. '.1\ 2,., 6.\.
Me lic-rjn n.'T andcrc ziekten kunnen op nanv-raag

lerklc;':~1l worden.

GOEOEREN,
1{ijru ig-el!. II li iSI'i1II(! EI! Z.,

AAN DE PAARL. PAARD~N ! PAARDEN I

I\E ondcr zetcekende. verschei-
) dene a'~nzoeken gehad heb-

bende voor het eigendom, uit de
hand, heeft vast bcsloteu 1'1lUIlCk te
doen ver-koopen

Op Vrijdag, 16 Juli, 1867,

ADAM'S"X-O" DRESSING.

Antjeskraal,
Dat Kosthaar Eigendom met P.K. Grootfontein-Statie.

rl;lar0l'~taand(' suffisante, ruune,
d \I iJlw!e· \'cnllcl'ing woonlui is, IWYélt-
tellde 1(j kn rncr<, met k ajutei: hou-
ten halkon under vcra nda, ruim
wagcnhlll", st n l vUil r (j paarden,
alles onder IJzeren daken, en in den
besten staat v.m reparatie.

Het eigendom, gelegen op den
hnl,k: \'an de Hoofd- en ]llarktstraten
in het I,edrijvigste gedeelte van het
dorii, biedt \\egen~ deszelf:i centrale
ligging eene scllOone kans aan voor
het drijven viln ~'en nOTEL of
"BOAHDfKG HOUSE," terwijl
het als handf'bstand onover! roffen

Adre. :-
Buffelskloof,

2~1 Juni, ] 89i.
SAMCEL ADAM:';, L C.P.

Eenige Eigenaar,

111 L1NGESTR.A.AT, Kaapstad.
BENOODIGD,

AAN do Gesubsidieerde School,
te M.\\'.Strooll1, een Tweede

Assistent of Assistente, moet eert i-
ficaat der classe ondcrw ijiprs
Examen bezitten en moet indien
mogelijk op ;) Augllstus in dienst
treden. Salar1~ £DO per jaal',

ORGELIST.
Dorpshestuur Calvi Ilia,

Ai\\ZOEKE\ voor de hetrekking
v.m Orgelist. in (le Hanover

Straat Kapel, zullen door den
onclergeteekeuclc worden ontvangen
tot op ~1 Juli, 18Di.

F. X. ROOME

U lE R!l1 E DE ge:-chiedt kennisge.
li ving dat up eene VerglLderi 'lg
van den Afdeelingsra.ad, Cah'inia,
gehouden op ;3 Juli, l89i, e"ne
belasting \"an een penoy (ld.) in het
£ sterling werd geheyen op alle
belastbaar Eigendom binnen de
grenzen van het bovengenoemde
Dorp, voor het jaar 1897, en dat
dezelve verschuldi!Td en bt>taalbaar
wordt ten kantore ~ van den Afdee-
lingsraad op 1 SeptclII bel', 18D7.

N. S. LOUW,
Secretal·is.

KI,nt",,!' >"an ,Ien Afr1ec:ill~ra" ..J,
CHI,iIlUl, Li ,Tuli, 1~~1/.

L. DE JAGER,
SecretarF.s.

Consistoriekamer
drr Gr'oote Kerk

Adrierley St.Onderw ijzel' Benoodigd
D ENE Onderwijzeres wordt ge-r.J vrangd op het dorp V ictoria
West, die in staat is ooderwijs te
geven tot ten mins((' na het Elemen-
tair Examen en Mnziek noodzakelijk

Ccrtificaten zoowel van goed
zedelijk gedrag a],.; \'an liclrnaat"chap
zllllpn ingTwacllt, \\()n!en door clen
()ndcrgc!eckell~l' tt,t:2 .j,l\ II; Salari;:
£60 per jaar ('Il \Tlj logie~.

\\'. K, VESTEIl.

SCHOOL KINDEREN.

J0::\G EXS of Meisjes die te Wel-
ling-ton willen school gaan kun-

nen aan' Logies gebol pen worden
door Mei ... D. J. CII.LI~;R~, Fontein-
straat, Wellington.

Municipale Kennisgeving. HetriGg eener Wegb8lastiog.

KE\'\'I~(;EY[\'G g('~c!ticI1t hier·
)1]l'de OVf'rt'l'n ko;n~t itr d~ \,(101". ,..,

zWllillC'l'n \';111 ,\d,!' ,.j.:~ van 1,':),Q'2,
rlat :\ IC:II\\,(~ Heg\llatil'~ door c!pn
1{:lar! g('pa.~seerd r.ijn \'001' liet rt'g"II'
leL'I'I'1I \':111 liet Stcl'nen'vormc'n,
Ilnuthakkl'n, Grazen ,:ln \'ee,
\r as,~chrn, TentoolJ~t-ellillgen pn
Verrnakt'lI, Bouwen, Presenatie
vnn -Waterwerken, Dra.~l'n van
Gewl'l'en, Verlichten \'iiIlKar-ren,
BeleIllll1t'ren van StraLen, Ver·
lhraald VCl', HondeIl en Locaties
wa.arvan oen eOjlij ten Kantore van
cl \f ., I" 1 d AfJeelinll"'·I\a.rl~.K"lit"'>r.l' . llnlClpa Itelt gel uren e ze\·en .

\ lihiula1 (j JU~l, l~.,i.
c!:1I'1'11 yan af datlllll dezes ter in-
sp:cLic zal open liggen.

Op la.st, VA N D, SPUY, IMMELMAli &: CO,
J. llAMILTON WALKER, Vandu 4{sla.i!f'rs en A,rentL'n

'" Secretaris. T 1 ad
le. ,Mallluoshnry en Paarl:

.. UNITY.'

HTF,R~!EJ)E geschiedt kelJlIi'ge"
\' in;.!' dat 0l' cene \' ergadelilig

"':111 dl'll .-\ fdeelillgtiraau \'lill Ca!villia
g'eI1oll.Jell (ll~ ;1 Jllli, 1i'l~)7, t'ellt"
hela~till~ \':111 l'ell j1(.'IJn~o( Id,) iu Iwt
£ S' erlill" werd f..:'elll','eu (lj' alle
ol1roerellli' Eigr!;doln in deze
.Atdeelillg \,((iI' dell dicll!'t van hd
jaar 1t5:J 7, l'll dat de ~l'zegde 1)('la~-
lIng \'en·"lt en lietaalbaar \'.urdt op
I ~l:J,tcllll>el', l~aï.

BENOODIGD

?\. S. LOUW,
::;l'crctar-is.

Mllnicipaal.Kantoor,
MOQtagu, IS Juti, 1~7 •

WEGGELOOPEN'·

P.K. DTrban\'ille.

1,E Blttf'l'jllltS lH-lTI Buchufontem,
](I .Juli, J 88i, zijn gevonden

twpf' vree-mde Donkies, een vaal
meni!', linkeroor slip, rechteroor
winkolkaak van voor, halfmaan van
achter.

Een zwart geel·pens ruin, linker-
oor zwaluwstaart, rechteroorwinkel-
kaak van voor halfmaan van achter.

De eigenaar kan ze krijgen VfJOF
18 .-\lIgu~tlJ~, met de vcrgoeding der
kosten ~ il ~el1oemden tijd zullen
zij vcrkocht worden,

P. F, L. STRAUSS. -

Bitterputs aan Tluchufontein,
"P,K. Rooiberg"

Boesmanlaud, Calvinia,
-- - _._---_

KENNISGEVING.

r1 E ondergrtc'ehnde geeft bier-
. mede kennis dat hij de Olifants. ,

rivier warm baden nu onder zijn
best ier heeft, cri dat alles gedaan
zal worden door hem voor het ge- . ,
mak "an degenen die de baden '
wensehen te gebruiken, De baden
en woon vertrekken !lijn ip goede
orde van reparatie gemaakt .

A. P. Bt;RGER •

STëLL~ NBOSCH
PRIVAAT LOGIESHUIS •.

J H DE WET van de Firma·;
•• , Gebroeders DE·

WET, wenscht hiermede hekend te
maken dat hij het welbekende"
" Lngic3hlli:i" in Birdstraat, over.
genomen heeft; het was Vl'OO_ger
bewoond door den Wel Ed. Heer van
Caller en later door Mej ufvr. Eckard.

Er is ruimt= voor meer Boarderi.
TERMEN lE ER BILLIJK.

Doe aanzoek bij

J. H. DE WET,
HwUenOO80h.

Somerset West Strand.
UEJUFV. nE~FIELn wenscht.
ru het publiek bekend te ma-ken
dat r.ij ren Eerste-klas Logies Ruit
op bo,'engenoemde plaats heeft
geopen!l.

Degenen die yoornemens zijn het
Strand te bez('eken gelieven te
scbrijven of in l'er"oon mln7.0ek te
doen-" Sea Vil II' lIolls!-'." Termen
IJillijk.

_ ......

CXJE:I....:Q •
Eenlg bedra" Vlln £1 tot £':',000 te leeD Uil

cCllla-e fatHoen]'jl-:c }>e,wren la eeui8'
deel va:! ZUld-AJri!;a .egen

Bl LLIJ KE RENTE. ..
TERUGB;TALING BIJ PAAIEMENTEN.

.\1'st:ln(1 (lot't ('r nit'ls t~e.
Sc'ni,j! (In't EnJ!"elf<Cb) lnslult.enc1etrallOO

en\'cloppc gC!i:iros~,"crdaan" BULLION,"
Kantoor V~ln I/,,){ I,./,/If/

- A~n B:.uwmee te;~~Kllltraktenrs, eBI.
KAJATENHOUT.

f E\ (11'1l0:C' \"_''',CIH!illg lllokk~n
"1 ill:-t tt' l',>! t EJizalJeth ge·
al'I iYl'l:rd I'arqlll'l' \'Ioerplanken en
SI'0onH'Z !)\\arshg'{ers worden
yerwacht.
Vae aanzoek bij Jac., Loopul~.
Postbus 436, Kaapstad •
wz- . ..

• i

j'

'\

,
'.'
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li. , d

der KoIoOIe ill het algemeen wisten dat z 1 lleveo" llIJ,lekn .p w eg zrjn Hue
voorucruens waren getUigonl!! af to leggen voor lang zal de w~rkelootlheld nog' voo i I
t comité dat ZIJ DIet geautorUleerd zuu door dUI! n ? De onk sten worden (l<lg{)IIJk~
eerug vorregcawoordigend lichaam om ultlIJg f:;'loote en ulensclllJutlu tgdieel n iet tl
te geven van eelJl~ gevoelen frum the Dutch vorderen
point of VlO" en d lt 'V niet t politiek vertrou
"ell baaitten betzlJ Villi den Ainknuur Bond
of van een llJIuZleuluk _peel dor Dutchmen
der Kaapkolonie zoodat aan hun getulgeoll; geen
gewicht lIlag worden toegeschre\~D ui. vertegen
woordlgeDde hetzU Dutch geweien. of
opunes

Dnt deze resolutie ztl worden gekabeld aan
den ed heer Schreiner met dringend verwek
goedgunstig ~'appen te nemen om ze le doen
voorleggen aan t South ÁfllcaD Enquiry Com
mittee

De heer Mohr zei als er 00 teen voorstel
was dat hU aan de vergadering kon LOc\urllou
wen WIL' het dit De motre kou zonder dl"
CUS"le a.aogei;l.oruen wordeo Il IJ hoopte d lt
he ... oorstel zonder discussie
worden

De heer 0 J Marai» secoudeerde en lel dat
het hom verbaasd" dat t" cc AIrtkaners Zich
kondon aJU bieden om geLUIgeUl8 lo gewn , -or
dell heer Rhode. die de hoofdrol "peelde IU
den Jameson inval den man die veel beloofd
had en zeido dat hJ hat nuorden ging openen
\ oor de Afrikaners H 1 geloofde dat er
niemand "lil! (he de motte met zou ouderstou
oen

Oe metie "erd tot sternm ng gebmcht eo
met acclamatie aangenomen D. Du T lt en
de heer 0\ ~ le Roex LW V blev en buiter
stemming

De heu Venter verrelt 011" nu hoe tit
IH li H 1\\ kAle) III I mden naar
k warn om heli en d! II hOPI I, U"

gell g!'Lulgenl~ te "aall af l. ,...gl n
hoe wist de heer lluwksley dat I" heercu
Lou \\ en Venter Zich te I ouden 'lAl el
den H! t zal zeker 1100r ti, ken j \\ r

dell wat a, liter de glr dijnen OIllf.(lUg r
Het I~ bep laid lIlJlINlilt de leden! u tt

lezen waar Jill de heel" en ter teziuncn nu-t
den heel RI oues kapitein HralJ un, m IjO' I

1 umpliu (lIlz L, geil le motIe, In "an
trouwe u ~t, nidr dus l!'gell It gehAele
Af rikaue r part ij III liet Jl 111 Il (ut \let
II ZIJn Iraai- lrgulll' nten zor,_ue Je lu-er
\ euter dat hIJ I IJ le H(J ldet pal tij ,t JO I-
t, _EfII de plftll dil I ern flail het I I lf
Ill' nt h «l ge,oudlll '

De h oui \ euu r 'ChIJDt
omtrent het mtstaan , III hel te" n woc I

rltgel1\lUl~tern en maakte gelrllJk van
dell na 1111 'Ill den eJ hef I II fLU' \ r
d~of h ij d aa t e .:eI3-t \\ 11.- \\ J Il t \\ lf
I Il het ZL'e1 f Jp v irstel ling \ ll1 d n
hf el \ enter juist 18 doch \\ at h, dl I t

van het m uust e: lp

te d til ruvt (lil ID

III I" 17 OIll,UlII I

l;-dll1 111,11.11 .2hten dalI Idi nEebtLenT\\cedeKlas
"I' >I\H"'; K wltJC~ nua: 'IIt:\\llIld" t It"';lll"lkt wordeu aau koopers

Trd::tt, \0 Ir) l.ums; tot ti Il YottU1l1 GIL Tiel -pri]" 2::; -ttCgen de
".','''''"M,.,ndc I I T1111I Ilrt! I I IJze0, II lIllellJ k - \ 1!1 h rapstad en \V ood-

1" Il I!.) III Oh"l T\ OI[VI \ I{ IJ 'IJ, MOI\ bl ay tot
111\1 T ) I Ri-troat l s Ud
l rt 'v I (Idi 'Lk ell :-ilmolls;,td,d
Illl lJ( ,..,lrItllllll! met den I 2,

van

REIZEN MET CECIL RHODES,
DUOI til wilde wereld van ZUlt! \f11ka

GIt'iTEREN
I

\\ ei den de voor-loopige kiezers
lijsten door de veldkornetten voor huune
deuren aangeplakt, en ZIJ ZIJU nu open
voor Inspektie door het publiek Met
deze lijsten verschijnen twee kennisgevin
gen eeue dat auuz .ieke n III eeu bepaalden
VOl III Linneu een Lep Lalden tiJd (waal
schiju lijk 21 dagen n .. lie publi katie)
JOOf deu veldkornet ontvaugcu zullen
WOl den en lie andere dat oIJJectws tegen
eemgen naam op de voor loopige l ijst III

eeu Ijle P lalden VO! III ook dOOI hem binnen
eeu bepaalden tijd outvangen zulleu \\01_

le n Deze aanzoeken en objecties "or
deu door den' eld koruet of anderen legis
u uue beambte onderzoch t en dan ha ndelt
h ij n Laf ZIJUgoedvindeu /
Ilc L IS van het grootste belang dat men

lez.e voorloopige Iijsteu n ruw ke urig be
st ti leu t TenZIJ men l.ekcud I~ met het
disu-ik t tm de persoueu d ie daal III wonen
IS bet moeilijk II de n urien uau w kc UIIg

te ouderzeekeu l{e' ds vroeger hebl en
\\ J urn de hand gege\en d lt III elke \\ IJ k
een C m m isste VIU bevoegde personen
lange~tt IJ behoort te \\ ( rdeu OUl de lijsten
na te gaall

VUZ< tegenp:1rtlJ I" hal d aan I werl en
m kll'Rg

EIe! r-s publicoeren "'J el Il altlk,1 li t
de I Il sst. lit waarrn aangewond \\ rit
.Iat Kaapsene H I III I Lag'C Le I'll toria) I..
lu t dozIJn botu-Is kos: kl \\ Ijl ..roede
trill'; he Borde uix dud-a Uil 1 rauk t jk
ambo len ~Ie( hL~ 228 pel JOZl] n Loue!s
kost ~)orLugoo"cbe eo DUlt-che"IJnen ko
men meer of rm n op den?! lf'den Pil)" Uil
De vruag' nu l8 \\ uirour z ijn df' KUljJbclH

\\IJnen~ zoo dUUI \.au Je bt'iaHll')~ kali
het t u e t sche leu want die I. "lucht<! I ~

pel cent (ui L il till of tell zes le III hel
poud ell liou we u" kan men liJ Kaapstad
ook met ,_oede Hermlttgc \IIO! m indvt

'l! p..,r liott el krlJ,.!'<-'1l De font hgt
Olel biJ deu prod uceurder want Jl!'

verl oopt ZIJll jll()Jukt te.;eu ~t) I 4:..1 per
legge dal IS wow 11 J I,d ptl bot u I \\ IJIl
tegell 28 per hottel I' zoo » at ~"t) ).H'r
leg,:e Dl plot-Slug van de mueillJkht Id
sc h ijut ons daal III t e lIggeIl dat ome
V(KI[JaanL~te boer. 0 huu produkt zelf
Leg' n ..ell bestaan bnrvu PIIJS aan dell ver
hru ik er moeten I rengen

( IIkLk

Naar den oorspr rnkclijken tekst en het
Zu d ;\!ri'kaauseb Tijdschrift va.n lCS91 en
1~ Il en de Engelsclle lllLgave ouder den titel
With Rhodes In hlllo8honaland, by 0 C
WEL M LA be\\erkt door

AFRJ:~ANU8.

Tegen den PrIJs van 6 Shil-
lings, gebonden, te beko-
men bl] de voornaamste
Boek Handelaars m Zwd-
Atrrka.
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'Ian \\c[hcleIIJkhIJ
dl I..!'I II tot ht i,;\rlJlcdLn
11i1ItldiJk all Il M

111..:;"11 \\ld[111 IegIn!,,, Vtn
1I111~Iljk der \c Iurlant!(n t{f

I lJ Il \ III Il rnlldtrl11l~hlld
II \1 I\OQII1..!'lll \\ rlht! 1l11I1a

J \ H.

OPGERICHT AD 1833

[u;e !JIJ t J rlrlcllJln 'le 'In

\ II Opbel.U 1 t r 1.l..11111 lliO hr.; tl

_1 Jl
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DIRECTEUREN

R U i~DVEE,
Paarden, Yal'tensJ Schapen

ENZ.

'Jl el Edele Lc~ I J Il Il
\\ II

A li I,
\\
A lA"
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Zonder Melk

Voor I Pt Anmlt .tlc' I~I \ ,n Hoe lel. er
e 1<:800 mn en nl. f.xe. leOIPU

\ uo\\,den \ In U'rllrall IPO uf \
lorsoncu \erlllnj.[ lo lu k IT cl

.tellen ..Is voorn em 1 \\ Jr len 'el L l.tth" II

te benoemen eo llIllltc"I~llcI "lH
Executeur. Ka.mcr K Rap"tad

De Kamer admlolstreert ln801 ..enet
Boedels door bMl Seel( tailS

N il -Á&Il.IOC .. en om beleenlIlgen (lP
't'utgoed worden dadeliJk. gedul'llode KIW
~Oll LQ overwegwg_genOmi!D

J li. li BOOS,
Ii:oontuie

'\IURlIE5rE £:-1 OrIlEGrr. ORJESE ZISKISG
3'<L lf -De2e uitmuntende en welbekende
80nif I! overal beroemd beter te £Un dan eenige
andere 800rt voor £lnlringa hoofdPiJn, oorpIJn,
.. "rkoudheld, ook ..wr seen oogen Prij. op
l&ll'l'I'Ui Alleen ,emaakt door BVIDaD UI
Oaaard, t&lIUbaD4elMn lUapPld --4"

I~n" \(!rtf~r'\'1tt Jgl: I
takke, \" 1011 \ fr k lllel Boml \ er ome h
b" Id" dat de \, orZlILf r \ Ln hl t :-;outh ~ fnea
EO'lUlry Comm tleo "alJ d,L WJIlIIe Ilnchtte
dat de heeren Louw en \ enter le.lcn \., het
Kaapsche parlement toen ID I, nden ijan"eZI~
baddeu aangeboden om get UlgCUl' 'oor hel
comlt.é af te leggen from the Dutcb point
of new on dut senoemdc b"eren werkeliJk
werden ondervraagd from the Dctcb pOint of
'flew, weDlCht te boek te stellen dat toen de
beeren Loaw en Venter Zuid Afrika verlieten
DOCla AUAIIt QOIIIU61&t1lU, Doch "tbo Dutdl I

LACTIFER

Eenige Agenten,

R. WIlSON, ZOON & CO.;
T. ei OROE6STRAAT.
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rELEGRAMMEN Verdor zIJn Pol Constantia VI uchtenkwes.
kers- vere migmg.

DE ~IA \:\OLI"IIK"Clil VEUI, \DET~I:'\(,
il .n LJ

0l ou e cornnnxsre vendutie II :\hand ''lIIC
I","d, li !.. " le h , ren A H J, \ illiers "li Co
,\ crrieu de \ ( I~ 'I\d, 1vudeelen \ el kot Lt

Pa rr lscln ~iuabclclund (U r opbel auld ) be
haaldot 1: il,

PUlliseh. Drukpers maat chapp I (1.', opbe
taald ) behan l hll 1.1 J,

r~rl"lf'nhll e"~IU kou "oden
pbo eli 'nu boul1len

Ut w-cre ta L t.tlJt dil Il! r (1 .. 1

""hn \ eli h~d dat du u l'I>a~1 J

kou worden ,nOf cl il d'l< I
))41111 IJfltr HJ \t wv i.rr

Bnef golezen \ llJI de .. ~eer .1:Ln R
M en, e klagende orn verbual wegens I, t b,
UUUfn door den heer F J ?\lldau, 111een ~(:

dee lt e VaD bot do, rdrif't naar den t,erg I, idendr
O. heer ~ lot U !Uil zei Ic dat er \ r le c' r reeds

~t:'11 OmIHl8SJe af~( \ ~n.hgJ "as om de pla.:.tL~ t
b %Il II en cl, C>OImJSSJe h" I g~r.lpl'0J~e", j ct lt
Je ~ ond III dispuur Peil pul h"ke doerdrift w ,t.-

D, voorauter lacht dal de raad ""lt met
verd r met de 1.aaK moost j nl ll.tn tLa..ar deze
oenc k weario wuë uie door tie heeren \ an der
Merwe eli ~I\lnn op eeu undere plaats ruocst
uttg. ma ik t \\ orde"

!'iD blOei "at wikkel en wee on I",
sloot men e indi lIJk l til Jt Il beer \ al titi

Merw e te schrjj \ ell da t tl~ raad nu ..L In Jc zaak
kou reden Zllnde hel \ erschil elL.." hen hem
en deu IICer l\lal in een • lik vau pr! v I
aard

Let
J ~"11 IJ J'\J) ,~ I', J J J )1 t~ H.\

OVERZEESCH. !t1U':LCu ~.ITJ...._

OPl'l HUOOID!" (.lDIHJD

])0 voorzrt t er de heer Albrecht lil den .tud
en 22 leden t gt Il \\ nordlg

I \ \ 1 ... ( \ I .... ' II ~ ~1 \ !Ch. I

Ut voorzrt tei ZOI d li hiJ onJan!!" bil een ouder
houd met tJOJJ '"I de leden vun dCJJ stad.taa,(
vernam ont U\J schure n tel bt'8t;;huttWg" van JIJ
ren op de, r }CgtJ m u-k l 1eeds orgCJ icht \\ uren
IIIj tou de gelegeJlh",,1 wnnrnemen thans er op
le wuzen dut ook andere verbeteringen ncodig
'IlO zoo a ls het leggeu vau een spoor lijn n rat- de
markt zoodut produel. n DJ> de rn vrkt gebracht
konden worden zondel 0' orpakk iug

De bet r.J de Kock ZCI dal de accommodatie
op de markt zeer ontoereikend WIS Er WUI gecu
beschutving voor producten ter markt gebracht

De hoer J \ ersfald stelde voor de zaak on
der de aanducht v III den stadsraad te brengen

Do heer LUUIM Cloete klaagde ook over ou vol
doende iccounnodatie eli dacbt men moest de
"'lik laton ann het c"mlLe dat a ! de wostelukc
\ ruchtenkwoeker- zou VI rtegunwoonhgen

lie! voorstcl \ llJ deu heel Versfeld werd aan
gonomen

\\1111"11 IH\ 1I .... n J\S 111~IHJ~
i.xst.t x A.Z'\

n een langdUrig I"Jcn vali "ver rle vjjf t.ien
maanden (H erlced tie heei J H I nshn ~W op
I I Zondag III "ID eevenr igste Jaar Alhoewel
van een st.ille geaardbeid heeft de overledene
do pi mls ziJner mwomug voor eene reeks van
jaren gediend als comnussarrs 'un de murucrpa
litcit en sal dus nu,; hlng III daukbnre herinne
rlllg hlij ven voort leven voor het uu tug werk In
die richting godaan

vene \DI UI,\(, (,bUIIL DI" or l.JL\:,~
D\.l, J[III'-

.,.
de
len
et
gt
te

uik

Sir Gordons oorlogsschip

\\11 Z\I 1>-1.1 1111t.LI'\
Overgave van naturellen

lll..;tr

)00

be

"'Al hltl Hl II JUlI (Ii ut» )-lIet laatsto
bcri lit vui HUI \ LI\! houdt III dat de naturellen
Uit dl lu.Icu beMulIH Il te komen 0111ZIch over te

I 'mtrent '>\)11 metden en kinderca eli 40

dat ec I

ql OH\'l-t' HIE\l-\

Gelezen brief \ lJI Jen scoreturts van den tUiII

bou" raad meldende dat Gp de I urtste Hrgu.de
nog van de u I and onder bespreking was de reso
lu t ie VUl het congrt:JH vrugende stappen te IH:

men ter 'el \\ lJdellllo \ LO 6r1ev(m m vel band
met hel spour-w eg!Je.wllr eJJ d lt do rand opgllilf
,\ ensch t van de t{T le \ ell Jer versch illende vere«
Il!glflgt..:ll

Het alJcrtJcen g<' oclen "IS <lilt de grootsle
grll::\e va n Je CUIML1nll.l. b.» feil \HlS Jc gedu
fl~t::! \ulwl.M!it.:llllg '1111 bearnl en ian \"JJllbtrg
stu uon Z -odrn le 1.H: 1I11btl:!1I bekend werden tilt t
do mensebeu en het" "rk "crdln ZIJ vur" IJde,,!
eu u.t.lU tlJdpcrk VtrJ \\a.llbc.stuul \ulgdl!

Het IS on" leer lang~r",.alfl melding te maken
VlU twee JODge Paar lieten die het B A examen
(luatheslH) mot goed gevolf.1 hebben afgelegd
De gelukkigen ZIJn de heer Adr iaan Louw zoon
van deu hour Toby Louw (Zulder Panrl ) en de
heer .Iohunnes Louw zoon van den heel Attie
Louw (Groot Dra.s enstein ) Mo< I wo Jonge
Afrikaners I we leuze bill'e steeds voorwaarts!

Of ...[ )(11 IA\ .. 1 \1)\ C;){L'~If{\\T

D. beer \ lotman bracht [,.)\en<tundc «loot
tl he rde Jl IJ \ f(~ g of d. sloot n iet kun tf)"':~
1II:.\a.~ l worden lU lI\ tjrleg met de mnmcipalucu
De sloot l~ diep gt', iurl jk en lDor~lg

De heer De \ lliers lelde dat de sloot op
pn v 1 lt eiqeudum w t,:,

Dl secretaris lc~dl! Uit ti Lt de ruunicipa lit.cu
reeu .. \ roegou u\ el de slo Jl llC il had ~z;lg L.::t-
houden maar heeft tal nos t oc tut get:n besluit
geko nen

Be'iloLetl de mu me ipa litert te herinneren aan
het ~e\aar 'an \\~gc de s loot

H errnedc w are: Ju zaken nl :::Ichrulhd 1 e r
verdaagde de ra lil

i Lt JL 'L( n tal 1"1hem kenni- moet
grHm geLegde 1.t:t""tl..'ll Il idlJk tt ver w )d&lcn

e n d~ ~ til \ 11 !. J 1 1"- te t etalou al!'; weigeld
ve-dor hem te rue ldc n da t } Igêt..:u'-'ecbtbeeft
om cel 19 'Ot' m anderen I UII~lI lt III UIII lptl.li

kit aan te ueiucn oui op m UIl C It.J.h.::ugrund le
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SCHEEPV AARTBERIOHTEN. HU0, ...en
'\ a heel wa t 1SCu'"'C steltle Je heer ,lal I!) , 00r

Dat aan_HWI! Je heer }jugo JJJet zoo leer
haa;;tlg" I. l 11 "rwek dadel Ik to Hrkn ge'l
de Z lak « n m 1<"d hl"ft a' ent."." ten elllde
te lllil of men nl(::t t( t U(:n 0\ ereenkom~t kon
geraken

1)lr \\ cr! ge<e ond, ,,1

RHODESIA
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r,»

[. I

BESTE TUINGEREEDSCHAP,
Boerdcrljgereoc:l.cha.p, Rlohel-, Goo~n.· _D

Dek- MatilPleel, Ye""-,OI1. en. K..,. ten..
CARBOLINEUM, deltroOte "W'olbe..,. rcl_JLl.

TEGEN L~G E PRlJZ1:N BIJ

KOCH & DIXIE. KaaDstad.
J, _

Voor gebruik met Een of Twee Disaelboomen, htra Sterk voor Zuid.A1rib..

SOHRIJF

& CO.
voon

WHITE
RYAN

CATALOGUSSEN.

DOKTER'S RIJTUIG.

14. 16. 18, BURGSTRAAT. KAAPSTAD

150,000 VRUGHTBOOMEN,
Gewaarborgd Oyereeniollstig den NGam eu YR1J van Insekten

PRIJS, :1./- EN DAARBOVEN.

ORDE~S _voor 100 en daarbovr-n kostuloos afgeleverd aan eemg
:itatlOn.

Honderden ongeH8[l.g'de Gdui::;~chriften uit geheol Zuid Afrika
met 1Aat8~ Seizoen ontvangen.

Voor GeiUll!'treerden I'np;·ldj,t rn Vruchtcn-k weekers Gids, Poet
Vrij (Engel8ch .• -n IIollandsche Edities),

DOE AANZOEK BIJl

H. E. V. PICKSTON E, WIJnberg, de Kaap

J. D. CART"TRIGIlrr & CO.,
GLAS- EN PORCELEIN- MAGAZIJN,

ADDERLEY EN DARLINGSTRATEN.

EET., Ontbijt-, en'T'hccscrvics, Toiletartikelen en alle soorten .Aarde-
werk in groote keuze.

• Hang- en Tafullampcu, \']o;'I'I:lTnpen voor de Voorkamer, Tafelmessen
8nfanlalfi,,- artikelen en all" lIIII';]IO\lt]·BI'Il()odi.r.:dhcdl'Tl.

Verzilverde en Fnntnsio (;ol',krl'll, .I.(l'c'cllih voor Trouw-rof Verjaar-
dagspresenten een Specialiteit, J u.st ont vanven een lading van hun
tpeclale Pert, ..,

"VICTORIA~ "~.\TEI{-,rlIlTE OIL."
150~ VUURPROEF,

IN PATENTE "FAUCET NOZZLE" EN KANNEN.
VE DE;:)'!E OLIE ix IJE .llA.RKT.

',I
J.
..' '
~~. '
r

J. C. S~IITH'& CO.,
IJzer, Kool en Timmerhout Magazijnen

KOLONIAAL EN AMERIKAANSCH WAGENHOUT,
STOOM

Breestraat
ZAAGMOLENS,

en Hiebecks Plein,
~AAPST'AD.

•••••• a.
Ned erl and sc 11C Z II id -Afri kaa use h e

SPOORVv'EGMAATSCAHPPIJ.

• Kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers en
Coederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatse!"" in de Transvaal.

Dagelijksche personendienst van Lourenco
Marques (Delagobaai) in 24 uren naar Johannesburg
en 21 uur naar Pretoria.

Tarief loor Rei1igers naar Johannesburg £4 175.-en £3 17s
II Il " "Pretoria £4 Os, 6d.-'Cn£3 45

Dagelijksche personendienst van Durban (Natal)
naar Johannesburg, Pretoria en andere plaatsen in
de Tran~vaal en Oranje Vrijstaat.

!~RIKSEN ,
J<",t..,~r.·>=·";i',,'-i,,), t·~. .l';:__ BUS 355., "l.lÁKEH:-i Van KHIHHE,S V0,1" ,\O'1'1rd"1l en \Jllill'n, Wagen Zeilen

ol) OD&lIe andere soorten Zedgwul:lTD UlUif l>t!,jU~JJlDgbom~l..

D. ISAACS & 00.,
DE KAAPSTADSCHE LEVERANCIERS

VAN MEUBELEN,
A. T. RUTTE~

MAKER I'Jl'<I de beroemde Ko.IQhi6l
" INN£S" en " CRW IITO:N·,Jtade~

bekend over de gehecle Kolonie. Z""iele 0
order gema.'\lct nm £:1 en meer. Ond. ~rocle~
nieuw opgemllJl..kt uf sek n ur IlA~tn&&kt
volgens po.Ll"Onen van de I<I.. nt en.

TUIGEN
Met de nieu we Bch u.1fstreng, om het
schaven te voorkomen.

Vraag om Prrjsl ijsten
aa. D.A.RLXNGSTRA.A.T

KAAPSTAD. '

ZUID · A~RIKA'S SPA.
DE GAVE ALIRN GAVEN DER NATUUR.--------

MineraleDe Caledon Natuurlijk Warme (Yzerhoudend)
Baden, en

SA NATO R I UM. Het lJameson' Slaapkamer Set
STELLEN NU TE~ TOON m'N LAATSTE ZEGEPXRAAL

HET voornaamste en meest kostbare bestaanddeel dier Wateren il
IJ serachtig Koolzllurzout, aanwezig in een hoeveelheid van vier-

maal zooveel sls in eenige andere besende Bronnen (en onder voorwaar-
den waardoor het JJ zer zeer gemakkelijk geassimileerd wordt), in ver-
eeniginz met een temperatuur van l20~ Fahr, onwederlegbaar hunne
zonderlinge reputatie daarstelt. .. .

De Inr ichtinz is binnen gemakkeltJken afstand van Kaapstad-e-Sir
Lowry's Pas is d; tegenwoordige terminus Spoorweg-Statie daarheen.

Het klimaat van Caledon wordt als een der besten in Zuid-Afrika
beschouwd. Hot Sanatoruim en do Baden zijn gelegen op een heuvel
meer dan loOOvt. boven de oppervlakte dor zee, en Linnen 7 minuten te
'foet van de Stad; elke zo! g en gl>rief worden voor kranken en bezoekers
bezorgd. •

Het gebruik dier Wateren (zoowel voor 't Drinken als het Baden)
wordt vooral Vioorgesehreven voor hen die lijden aan Urine Kwalen,
Zenuwachtige .Aandoenini\en, Dyspepsia, A na-min, J ich t, Rheumatiek,
Lumbago, Sciatica, Neuralgia, en verwante ziekten. liet KoJzuur in het
"'r aanwezig heeft een prikkolende uitwerking op het vol. De
W.teren verschaffen een Tonic bij herstelling van snel verloopende
ziekten en voor zwakheid. waardoor ook ontstaan; zij zijn zeer aangenaam
Toor den smaak en bieden Tafel Water aan van de beste klas.

Pamfletten, Ontleding, Geneeskundige en andere rapporten, Termen
en alle verdere bijzonderheden en inlichting zijn to bckouicu op aanzoek
bij r

(O~S EIGEN MA.AKSEL),

IN GOED GEDROOGD SOLIED ESSGHENHOUT,
KOMPLEET.

£S 1Ss. £S iS..
BEVATTENDE 3 ART/KELEN ALS HIERONDER:

KOLONIALE WEESKAMER n TRUST
MAATSCHAPPIJ.

No 4, KERKPLEIN, KAAPSTAD,
POSTBUS 14.

Telegraf/ en Kabe]. .JJres : "FliJELI'l'Y'

OPGERICHT 31 M.ilRT, 1846

Kapitaal ...
Roi'orve Fonds ...

£25.000
£60,000.

Voor de AdminiRtratie van Boedel! en
r:i~e()d<)Ulmen, alsl·:l<"cnteu.ren,Adminl8in-
kUrs, V<Y>gclcn. Cnrators, 'I'rnsteee TQ
!,,~o"·ent.en IJo<,dels en onder Hnweliji: ..
HIOI w o a rden , luspektors, Apsigoees, ~Qi-
en voor Ingezetenen en Niet.Ingezeteneal
Lik w idateuren van O!lderlinge. M.aat-
<chllpl'ijen en F'iruras.
Voor de Invordering van Verban-

deo, Wissols en andere schulden.
Voor le'3ning van Geldop Eerst.

Verb vndan van Va.stfroed en andere
ioedgekl3urde SecurIteiten. het s...
legg",n van Kapitaal, den Koop en
VerKoop van Vastgoed en ander
Eigendom.

1lf8J, HALLS, Eigenares.
Tele«rammen i-" HALLS," Caledon.

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

DIREKTEUREN :
PAUL DE VILLIER.S, Procureur,

Y lItIRZITTKR.

HARJ<T BOIXS, C. T. VO~.
J. C. H"fM[rR, H. M. ARD~Rn,

C. M. UERSAR:l, Jo: J E ..RP.

Deznlken die ben wensehen aan t,., 8t.elJ~n
~plie"en hen te nomineeren als "D.
Koloniale Weeskamer- en Trl1.S~ ~a.at·
schappij. "

~De Insol vent e Tak wordt bestierd
do,,'ir deu Sec('CLar·i •. voor .. ir-ns daden ric
Mn,\1schal'pij verant woorde lijk zijn za]

250,000 BLIKKEN
TE VERSCHEPEN.

VERKRIJGBAAR BIJ:-
B. G. LENNON en Go.
HEYNES, MATHEW en Co.
J. D. CARTWRIGHT en Co.
B. LAWRENCE en Co,
STEPHAN MePHERSON en 00.
en bij andere Pakhuizen.

WAARBORG TAn..
Voor hr-f Gunran.Iccr-en van de F:ed" •.

heid, R.echtsch:'1'cllh('i:i en Get")ll\Th~"i
V"" P."",,">n di" \·c,,,nt'~oordelijke Po.«.
tie. he k lce.lcn, bij het betalen van prl,,·
Jaa: I(:"cl'e Premie.

~I,! Pol isson der lLnt~rhnrrij ...rrr
derl irl.uT1l\"I!ls;~t g-~nom('n door de Impf'nnl.
K,,J,,",,dp. 'lrn navaa l-che en Oranje Y, IJ'
~I"nlscb~ j{cgeel'ingcn, Mtrnicipalrt..t·ilen .."
Af,Ico.·lin;:,(",!cn. Banken, andere Publiek<
Inl ichti()g"ll en ~la.at.schnppijen.

n" Dj r-ek te nr-r-n komen eiken nin.clag mr
(II I' "1 bij"l'n om Laken af te handelen.

G. W. STEYTLER., Secret.a.ria

=.l=~'l-IILOOa-............ ._..~ ......
Zuid Afrikaansche Vertegenwoordiger :-

CHAS. W. HOLMESJ

. Timber Straat, Pietermaritzburg.

HAXGKAST,3 voet 4 Duim wij,1 en li Voet 0 Duim hooCl' met Spiegelglas
4 .J'-\ Duim hij] I D(lilJl. ~5 5~~

De "CASTLE MAl L" Maat8chappl~

DE Stoombooten dezer Lijn vert.reUea
van Kaapstad naar Londen om den

anderen Woensdag, te 4 uur n.ID., D&&l

Madeira en Plymouth, te Sint Helena en
Ascension a.anleggende op de bepa.a.lde tna-
schen tij den.
Juni !I-DCNYEG.A.N CASTLE, Ka.pL. ROBI"SOII

" 2S-ROSLIN CARTLK, Kapt. TRA "KB.~

Juli 7-HA VI' ARDKS C.A!iTLE, Kapt. RIG8T
.. 9I-TAl\TALLION CASTLE, Kapt. Du~eA.

.Aug .• -NO RBAM CASTLE, KApt. BABRISO"
». IS--DUNOTTAR CASTLE, Kapt.. HAT

Sept, I-DCNVEO.A!< CASTLE, Kapt. RORIXSOJJ

Het Claremont Genees- en
Heelkundige Sanitarium.

DE eenige inl idting vnn dez~m aard in Znid
Af rrk n. Is nn upen voor Z;'eken en voor

ben die r-ust en hcrstelling zoeken.
Gele)lp(l op eene I oog-t.o in de sohoone

CI'U·(·lIlont. V"llei, ol' kort.e n afatand van bet
New land" Stat.ion waar altijd hunnkarren 8taan.

Het Sauitariu m ;6 eene inrichting waar .. l
de M iddelen, M~t hoden en Beooodigdbeden
I"",,. dr 1";'fll/rI,lmg drr ZI·~.knl, worden

gebruikt die in Ituli"Il''C:'' l iecl k n n.!c erkr-nd wordr-n liet !reeft )tlk accommudat.ie voor
personelJ, die 1.id,l,nit:t. ~il'~ IJt:'~~'ltUIl\Y~'Il, m.uu .iie moe 7.ijll, en rust nouJig hebbeu. •

• Al.l.E ~1(!l,U.IJ". :-;,"'I,I('~ ,'A~ n.D[S. zooa ls ,~I""'III,a"nl, Tu.rkeclu-haden;
E7f/,/,.,.~c""I!(m"". F/,U,'''''';, /',1.,/,.";")1(11'·1111/1' /;/1'/. I)" IInd heeft 7.ich bewizen de
meest -.Juellreffendc r r» (!1 ""I! fJPh"l!deling le "jl! """. lih,·l(rnnl.ic·k. I{h~umatiel<e jicht,
:Mala(ia enz. l'e 1111",.'-/'///:1 I., /I'!",r/pr/'Jk lIiJ7-"lld ..r w tr k wordt va n Jla,jsfl{!~
gcm"akt Een !l,IIUI G.. tnnus tutn (met opcele i.le Ililf'l't~(ll'") i lJipd inw'ncht Daar d.
h<>hoef(c cel' pat ie nt en, liuime T"f~l, Ui(.teker"le Rioolceri ng, Fliuk e Karners voor de
bchandell(lll' der Zieke(', .:ol;e(·1 vrij van He.mettillg, enz., en z ,

Eltet,.i ,·h hc l.t .i.v.r het geLeeie gebuuw, eo een "Iift" voor de veiligbeid en bet
gemak van z wa k ke p" (IP,d en.

lle II!('i('I,ll)f~ "", el!i.:! al d e grmakkel! "an ren ee rst e kill. Hntal, en alle mié-
rle]fn en J~ n ie u ws to uir \ ll.dll g'l'1l YI,(lT d e I'dllll.d...liflg' en GCTlf'zitJ~ vn.n Cb ronisobe
Zi •.blt>Il, die SPf.'('j"lt' \"t r i."'( Illt'll e-n ltt·IIH1Idt>111Ig no dig hebben, die llerg('n8 anders te
kriJg('() zijn. El'n \·"il'·'.'"e ,("f (Ir'h,·lpIJd \"'''l'lp~eI'8 en Behandelaars, en eeD
lnwunt nde duk l e r en ("illll·"'·d,:\.;lf·f

... YvOt v e rdei e 111.]/U1hlt ,1H:dell en PPIFI11.('tll~ adre~s('cr

ZUID-AFRIKAANSCHE

KUNINKUJKE MAILDIENsT

1. Von MAR)(.l!iREN Top W ASOHTAFEL met Tichel Rug, met Klem Kastlb
beneden, en een Kapstok aan elke Zijde. £2 .1.4••

Enra Booten Joor Engeland, Jla Lts Palmn
WARWICK CAI'TLE, Kapt. --, omtrent lie

JUnI, Vla Ht.. Helena en •.\scension .
Avox DALE CASTLE. Kapt. DROWI', omlrno' le

Juni.
GARTH CASTLE, Kap'. WARDEN, omtrent

Juni.
TINTAGKL CALTLE, Kapt. HK~DALL, omtrent

Juli.
RAGLA~ ('A~TLE. Kapt. Ban', omtrent & Ja1l,

vra St . Helena en Asoension.
ARC.1~~KL CA~TLE, K"I'I. Vl'l~DKR. 'Jllllrenl !I

Voor Vracbt of PlUlsa.go V'"rvOO!l'8 mIlD
sich bij de Agenten vall dl' CASTLE
MA.ILBOOT.MA! TSCBAPPJJ, (Beperkt

CLAREMONT G~~:[ES· EN HEELKUHDI;E SANITARIUM, Claremont.

1i(::Z; cb :lE: JR ~ ~
Noo:l:g hebbende Ploegen of Boerderijgereedschap, be.

.i ioren. alvorens die te leoopen het groote voorraad
van de heeren

~. 1..V1[. lR.c>eiS ~ C::O'.
Ploegen en~ Gereedschap te inspekteeren.

UNION LIJN
KONINKLIJKR MAILDIENST
UlIOi BTOOMBOOTM.li TSCHAJlrr J

CBEPERKT).

DEMailbootenderMaa.t.Bcbappij ..er.
trekken V8.Il Kaapstad ~aa.r Engel&IlD

via Madeir&, om den anderen W OOD~ *-
4 Dur n.m., ...18 onder aa.nJeggentile

VOOR ENGELAND
.. 21'--)IOOH. I\n" .. (1WJ>'YEC'i. •

'Au;.;. !~-~t.'\)~.(TW1.1l ~crl:w) haf,t LAn_~ ...
," ~.,-M "XII A:O;, Kal'!. 1;£1 SOLI' •.
""I,t: ~.:O;OltAIAS (Tw,,, ":e,,,"'), 1\1ij,1 '\lo LOJI'T.

" ~i-rAH1.A1{, hal L :\1"",,,_,.

,1l':THA.I\(I(11'I\.' "·111{ \n·Jy.I""SD.
ATI,h~IA~. Kn] t j"lPJi'E .. """·'.nt 1.'1 .Jull.
GIlEt.h. (1"111 :--("/"\\-)1 ha.\,l. AHM TI:((,-,.;(., unttH'fl\

PIIII " ..."nt 1:1 .lt:li
GAS~·.O~ ('JWlIl ~cn·\\). h::qt. :\lAJ.!TI:o\.omuI!'"Jt'

I:.! :" 1l:_:lll'oT Il!)

UErLl'lllï\\:!, ~(:'t..""). l\;q I ·:,».t· ..... "lJ.tlenl 2~
AIl'_"\l~lU.t!.

(jOT!i (lv.jn ~rtw). 1\.:l1 !. 1~1lE~ ~1":l~, r,nll rrnl ~
!";cl"emhet.

GAI~A (Tw.n fwn'\\). }\:q" ('(,rp. (,ITllrtnl ~;\
:-Cpteru Oer

Een van ,Je :\.!I....I,,·lllll.j,lij'. r:lOoie S~
hooten 7.MI SulI'lIA.\II"jl()\ \·"l'iHIPll TOOJ'

lIAMBURG, ~"l·t tilL <l" ",,,,k('IlliU TAn
deze M81h,'()"'llll""'t~"

RETOGHKA AHTJ E~, aUI E:\G ELAl" lJ
~~.n.Io;'L~,r ,'oor Zt..·to. ]\f HlI1l1PIl. wf,,-d('n uit.~ ....
elkt t, I(ell tot'1I """'oInd,·} «(lL; ""lJ 10 rc,~-el.l.

op de.l,l,ltu.lli"'!"lt PM.I'tl'-H\.."l"'}1jl'l.

f.hJOl HKA}.r{1'.JI:S "HilI' 1!.A\ï~..YS
IHn;.:t<dl! KL::;'!' """I~lJ il (L:t:l·,..ikt I"ut". d..
t~l"U£Te\~1!i 11\11114'11lJr'I~ ~Lliltldf"II lH'''rdti [UH'D

ot I.he CR_,tlt ;\lhl""'i"'1'I"J :-:'''''lllhuou-n
\ oor \ rtu·Lt c..iI l'!l."'~al!fl d('f! nlf:'n R.ar170t:'~

a.a.n de Ka.il,f,'l!"'fJ \':t:' Jd l'niun btool::lO<J()f

MaAt.sch"pp'). Acldl'rleystraat

De "Verity" Dubbele-voor Plo.
3 VOlT KLEEDTAFEL voorzien van een SpieC;01jzla."1S duim hij 14 duim 0

patente wieletjes. £2 78. P

BOTengen~mde is aanmerk:lijk beneden in prijs dan u.e inferieure in e-
voerde artikelen en daar WlJ slechts hout gebruiken dat goed gedr !.
ID de ~olonie zul~en Koopora het voordeel hebben van onze waarboo;gd ~
de artikelen de hitte van het klimaat /'uilen staan. g

D.ISAACS&CO
IIDOI - KA.BIDTF.!BRIEK.

aARRAOK - STRAAT
UITSTALKUrl&CJ.

LANGMARKT-8TRAAT
EN

;' PLEIN - STRAAT.

KAAPSTAD.

EN

BOOJ[· STRAAT.ROH'ngenoemde Ploeg is van Staal gemaakt ten gevolge waarn~
hij Licht en Sterk is.

Kan verkregen worden met Stalen of Gegoten Scharen. .
Ransornes, Howat:ls, Zweedsche en .!.merikaansche Ploegen.
Rallsomes en Howards Eggen, Dam-Schrapers, Grond-Rollers.

De~Mass~y Harris Cultivator
Met of zonder Zaaijer. Deze is de beste Cultivator nog ieIDMk\

en geflft alle voldoening.

SOMERSET STRAND. I "-':nl s~liJ~e LcmanClcr Hn netObsma.torlum
~~~~~
~~~

A, SPOLANOER & CO.
(jf,,!, /;Sl'lUD S3 JARE.V '

C!J.iC'lOme,er., llofulo.:;-c. ell Klolur.akers
j{utu.ai Gebou.wcn D,cr/;n!J.1roat,

Goutlen en Zilveren Horologes iD

Voorraad crehoudeIl.

EERSTE-KLAS

LOGIESHUISJ

G. BLAR-E,
DE BESTE STAXDPLAATS.

BILLIJKE PRIJZEN

IK KAK EEl IEDER RIC0M!J.1NDEER£!L
R. M. ROSS & CO.,
STRANDSTRIAAT. ~AAP.T.A.D.
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,b!}f 'fI'.lfa bee~e' ~::l~~Ji[J!;t""i,nJ.terie '''''.''80 clai 'Pf'ubJieke "crg"cle,i'.g '-le-hooden .ó~;lIeJt'
to,vn np den :.klen ,J uli, IXII7. d!ltl Tl'8de 'YlUJ' ~Al\t ,téferi .. ooe-

De beer M. 1\1. Venter luaakte het doel der. h.. r VimieJ' MD gel'AArlijk' 'IilrU ,lil 'het
vergsdermg behnd .. ::!preJrer zei hH had i bet en bU (.~er) jo_ den heer 'daêh~ dat til' eenel'll.'
goed ge<lacht deee- vergadering bijelkur te mend, en .alet uit.roeoi, ~:te, irien ()~ het .~~,wOOrd.ige' .
roepen, daar 't g bleken -~ dat de lucht-be- weg. Bpl9lter had ge'll\e_bt clIat , a.1a bet ,p!I.l'lement ontbo.u'.
"'llkt was, on bi'i willie de tr'\ 'hte:d" suiveren waarop de beereu Venter en l,oQu.. men lJ!eer.Van cJ~l''w..alt. er

Oe l-eër t:lori~tiaatl du f'le .. i- werd !Jeknleo peal' ebgen lJlOeÁ ".rbinde!d worden" Iljj, 'dacht dat .... men man.
aU. ooorz;'t' ..r, en do beer Alm.h"Ul .J. Cootll88 de motie Y&Il wantrouwen kori aangeabmen .... een Jáo ,Hofmeyr of lir
al. secretart , .. sijn.. . en, dill .. " 't roer van Aken

IJ heer Do Plesais, den vO"I'litturs.toel in- De beei Venter liet woord nlllDende, sei dat:' ,bet ..eel beter . ZÓlj 'ztin. Hil
nemende, .ei dat bet hem eeu groote eer waa den bet bem ungen.m 11''' de Ylderl[ib Vtrttu. ." da~ "me",; ,GoQe tJa.u'k moes] zegpn
VUOr?IU""",toel lo mouen bekleedeu. aruJg4l.Jen ning '1'&11 den beel' Coeteee .. n te bOOi'en. Be er' nog zulke E,ngelachen in Engeland te
deze een groot velMad"rill!( WIll!. bestaande niet beer Coet.ee beachuldigde 'preker 'daf hij' .. a- vWcJen ",aren .ala Labon~te. Hij W.;l.ft oit den
alleen uit ki".ers van Colesberg, maar ook van geboden bad aetuigenis af te, Jeg8!éO".:Spre- BondIItali: ~,PhilipatQw.n ge .. erkt door jekere
Richmond an a-idere plaatsen. Hij hoopte da~ ker sou ~lUlen be .. jjzen nit aUne verltlari~ pahlOI)en teryrijl bjj veel gedaan bad in dien
allen vW'¥lAndige mensehen waren en zij de dat:luIke wei het genl ..... De beer Ha .. ksley tak, .• H'tj .'?e&Cho¥.-iSdeden heer Venter van din-
zakeo souden bespreken zouder persoenljjkheid Inram naar spr!lker en Lou.. en 'I"I'Oef hen of ~n'di~.bli (VI!nter) in ,hei ge.beim san he.m
aan den ~ag tedlegI gen; .• !"f"tVdoel der vergade- zij pnegen Wl.l'en getuJgeru. af te !eggen. (Maraie) g~ bad. ," .
ring W ..at e ieer .U. ", enter vel1!lag zoo Spreker en de, beer Lou. stelden toen op _n' De beer" Jó.ua AndehlOn dacbt dat de beer
doen MD zijn u kiezers. papie~ H~re. ponten' WiIaJ'over sii pn~ Venter een Rbodea-1IWl .. u. Spreker ~bt

De heer Petro. Venter vroeg, aangesien er w&ren getui~nu te geven. De v100nitter', dat de heer Venter achter een_j!ordiin stolld en
"'~r e,·" ."r " ,I (·1 ,Jpr Ri~'Hon""sdlO kiezers maakte bekend dat er twee leden vaD' bet :lieb balverwege ..oordeed. Hij bescbuldigde
r, -"""" .. ,,1~ c ur c.u. or "II"" ,oegelaten souden KUplICI\e parlement, toen 'in' L.nden'. geeui- deu beer '\Tenter .anRhodell te veel op te he~-
.....r.lrll .J."d L,' "'11',-", ""Il d~ '·CI·tradel i"lI' ' genis souden geven ol &&Ilgeboden_'~deo'ge- len .. .Hjj beschnldigde den heer Verl~er dat toen

P.· hp." 1".1 . :,"', "", ., .. Id~ voor, geseecu- tuigems te geven. Spreker' bad :met aangebo, de8tjjth ill Maabonatand gereisd had hO de
d...·.-.I .!""r .I,u h ','r I'. ,I, Bo"yscn, dat iedere deo, maar werd gevraagd. De beer Ooeteee aangemoedigd bad daarbeen te verhui-
1"'1'.,.'" ,,, de I'~, ""1.,, i,,'f .. -ehr worde geg""en veroordeelde .p.reker OOIe omdat hjj niet voof zeD. HiJ meende th,t de heer Van der Walt
dee-l t" ".mu·n aan de di-eu-si ...s., maar wanneer de motie van wantrooll"8O ge&temd·bt.d, Spre. toen gezegd had tht die per.onell die de men
....>olnl.leg soudeu worden v'''''-gesteld alleen ker bad alreeds geaegd. ltI& hi!i iIe driften. él!hen aaomoedigdep ~. heen te verbuisen maar
kiezers vanden beer Venter zouden stemmen. k f kt 'bad b" daarv . 'te d' 'Jf H deeh d d edArueodement J. A. Venter-J, du 1'1""0;0: De w.' le Ifera& ,'HU U . 001"81· fil -e., moeaten gaan. jj use ~ . at e,'

~~ hebben. Spreker wu echte.r iI,iet zullt"een gelr beer 'Van Heever v01ll.· bUild
v~ering blijve bij de oproeping. om den beer ,Merriman een plir.at. 'in bilt iD{~ beer ' eo de
,""'ll'8te.l aangenomen. nisserie te beaoqell. De b.. r Coet.ee"'uide heer

DE fJl!llR lf. M. \'E.NT£R dat bet een Rbodilll·mioiatcrie .... , W.el; ~,.~ plaats ..oud, oiet
:reide dAt hij Zeel' 4ankbur ww! voor de goede ,keI' koo ~n, 'dat- liet oriniaténe "1I'eYOtimf daad te
opkomst. Teo eerste 1Ip8e1 het hem dat hij de werd oalourljjk !Det .. iv., no den' ed.~i beer Venter
gebeele ie. van he,t parlement nie~ teg9n. Bof_,.,...·~·haddint'Wfi"lti':'TtfW&_in ..ilde pleiten leb! te be-
woordig was. Bet parlemene werd vroeger up- bet ministerie ale Bcadsmaa,': ",Heéren Ooet- wijzen.
geroepen Il n gewoonlijk. Spreker 'yaM dns see's antboriteit 'Wu bier boiten .pil IImfetén, De beer J. A. Venter seide : tot lnlicbtini
niet bij de opening, waar kwam eell;5" welr..;n De beer Janeen (Ricbmond) zei bij wás niet kon hij zeggen dat bet onjuist was zooals de
later omdat hij llaar Eurupa W3i!. Il lj was ook peMOOnljj.k tegen de beer Venter; nooit bad- beer A,ndenoo aangebaald bad dat de beer
voor het parlement verdaagd werd Daar huis den Ijj een verschil, .leeht, op, politiek gebi~l. Venter een vergadering belegd l!OU hebben om
IJltkomen. wegens dringeude olD.r.andi!{hed.en, OIlllltreeks rien dagen voor deR beer 'Ven'Ur de volka-bewllging te veroordeelen. Er WII8
en bij hoopte .[jDe kiezers wode. hem dit, naar Engeland vertrok, ontmoette ipreke!:' den een verpdering belegd voor andere doeleinden,
IIWll bierroor yerscboon<3n, Spreker zou in her beer Vel)i.er in 'w beeren Ventén kantOOr. HU' eo .preker berinnerde sich goed dat hU(lIpreker)
kort eenige wettwl aanstippen die gepasseerd vroeg den heer Venter ~n of hU óiet dacht 'op dIe 98rpde.ring een reeolotie.voorstelde de
wacen gedurende deze zitting, dat bet ge.aarlij'k wu naar Engeland te PU 'Tolb- ... rgaderiog veroordeelende.

De Pondoland wetten werden gepa8l!OOrd, die en dat het acbterdocht r.ou verwekken'tijj IUno 'De heer Venter .. i bet ..u hem .. aarlijk
de regeeriu!!, macht geveil opperhoofden te Ir- kieHrs.. Hjj dacht dat ',heeren VenUJn getui. vel'nllllend. Te1'ens m~t bij den beer Ander.
rest;eeren op .. le verd.enkingeo rusten mogen genia nie. recbt '11'&1 met betrlekltiDg"tot de' IlÓn oomplimenteeren dat bjj tocb ook van
't'3Il oproer of rebel,lie. Vroeger bad de regee- natureIlen onder Oharter"gebied."HiJ UOttg den avond den moeti be .. t om ruiterljjk ..oor deo
ring daartoe I!'eeo recht. beel" Venter of bjj voorgege-..en' bad den' Afri· .te komen. Hjj .. ist .. aarom de heer Ander-

De runderpe!ltwet w ..rd ook ge(lUll88rd, kaner bond te veriegen .. OOJdigeu'in Engeland. bem gekant .. u, eo vooral op
m&ebt gevende plaatselijke oommiSllies aan te Hjj dacM dat de beer Ven*« nor .. 'n .D bij .. i&t bet wel dat de
at.,lleo. Spreker dacht het .eer wilzelijk var. ling .an Rhode. ..... Hij (.preker)' !lij hooge opinie van sich.
het gouvernement dat zii de zaak in handen zien, w:aarom de beer Venter' .oor de Spreker wist dat de beer
der boeren gelaten bad. , ring geatemd had m.. t de"_retr toUw"en ,.t~ iedacbt had vóór de brand.

Er werd ook een .. et gepa_rd recht aan Waal, cn meeod ... dat ,de 11. 'Seltniinel- on· in wer:Cing wu, dat bij aIleen acboone
.tad8radeo gavend.e voorziening te maken voor .. etend Rbod88 gero!gd bad. Spreker' en all .. n rammeo kon verkoopen.
d.en ge;oondbeidstQes'tand Vlln bet dorp of de dat d.e h~ Sehreiller ~ril1JP.keerd ~ wu self een boe.r en wist .. el dat
.tad waarin zij als zoodanig .tadsrnde8 :lijn. kon DIet alen waarom li&' b.. r Véntel 'nIet" anen tijde IlChoone ,lIChapen kon
Bij dacht de.ze een zeer belangrjjk.e &1 te.eM rugkeeren wilde, oadat dol beer Anderl!<)u uitievonden
nuttige maatregel in het belang der gebeeie dat de "*llutie tot meDltcben zon die ook IICboone
Koloniale bevolkiog. beloofd bad daarvoor te .. Spreker bad ecbter r88pact

Er werd ook een jacbtwet gapulleerd, boe- onde.r de olllllt&ndigbeden 'kon4en gekregen ..oor ,de.. beer AndohlOn,
ren het recbt ge ..ende wild te knnnen acbieten Venten ki_nl gHn motie "fil vetVoawlÏli pU. ook na jU1ln lang vno nond rond.
dat gruende .. u hinnen een paar mijlen van 888ren. .. voonchUn getreden .. u eli zijne be.
bunoe zaailanden. • pf"'3ker dacht dat bei Diet De beer Venter ru bier het ..oJgende Qit bloot gelegd laad, maar de beer Ander.
een ~e maatr~el "'&8; men koo mllar ge- Ons Ltt7td V8.0 den lSden Februari: " m.t oqj:uWbeden te Ijjf gegaan.
makkeljjk voorgeven dat bet WiJd achad., aan de "Sedert bet bekend i. 'c.fe beêl- .. u de man toon de Jameaon
landen aanricbtte en dna I!Cbieten. Hij dacbt M. M. V.nter L.W.V. voor dm ..and, die ee.n ..ergadering op-
dat ons wild Dleer betche.rmd moe8t worden. beer Tom Lou.. IJ.W .V, voor had om J ameeo.DII daden te ..eroor-

Ook .. erd gepueeerd het oienwe toiv.rbood naar Enpland i& gegaan Werd en preUdent K":_lJergelulr tew8llICben.
met den Oranje VrijAtaat, da~ op 1 Joli io "el'llCbiJlende kanten de vraag voonitter van die TeJ:gadering, eo nu
werku.g tnd. of bt't niet noodif' i&dal He ltiuen deser ... r· ~eer Á.JldengD, .preker iDet zwke on-
Er .. as een pt>{Ïng in het parlement om b.et tegen"ooldÏfe.rs let. doen mlleo om h6t Brit. be.choldijfen: Hil (Venter) dacbt

mmiaterie uit. I,jn ... tel te gooien. 8prebr ache pobliek te 1'er.. i~tigen van bet feiif dat ,'iU ~r Marais &lIItIpeelde, aat hij bem uit
riemde ten gullSte van bet ministerie ~o .. el met betrekltiog tot d. Rhod ... kwe.tie"rn •. ' ge .. erkt IIOU bebben.. Dat bad
om de volge.ode redeneo :-De regeerilIg had aina degnoelena blUlner kielie"' ~lIirÓÓ1" nooit pdaan, en bij ~. den beer
een ferme boutfini aangenomen in den laatsten digen. Men ecbjjat te TnlUen det sij ID E1ip- 'uit bet te, bjI.. jjsen met f.ll4o. Hjj IIOU
tjjd tegen goed.koop brood en Ile~b, waarbij land een .erkeerden iIlclrur! bnner!' .. laag ajjn iemand tegen te g&all, om.
oo%e looeren groot belang badden. Indien geven nn bet ware geToe!eo met h.m van opinie vw.ebilde. HU
AWltra:1ï.cb .1eet!Ch en graan vrij toegelaten. en dat aji daartoe van bon po&itie aet eeo iIl'Uauatie .. u dat de beer
werd.en 10 de K .. pkolonie dan kon het ievolg 'Woordipn.an t.... yoortfamjj bier beecbuldipe 1'&11 in 't gebeim
Di"t. ande", sUn dan ondergang "oor onu kieafdeeJingen gebniilr' cnUen koo ook dingen bier
A{rikaanAehe boeren, omdat ziJ onm~eliik met Dat de heereo Lou .. en Venter di. de beer Marais
de buitenlandeo konden oompeteeren. Boeren- ill' liympatbie ajjn met haDII" _i. Maar bij .ua den b...
prodocten .. orden tegen d., laagste pf[j.en pe.r duideljiltate gebleken op ajjne begi_len en rapJá
_poor ver.'>8J'd, ook d:nwl en palen. De Be- dil Rbod .... erbeerlijlriag, ,die ,1I{j .. _ daD d .. heeren Maraia
eboaoaland.!!che grond ... souden onmiddellllk na .. oond. Te ,.Malm~ werden ;Ilj.t te bulderen op publieke ver.
d.e rebellie geoonftakeerd, .. ord.o voor de Kolo-I nagen ~n den beer .Loo"'~~, dnt in privaat p&egd ...
'ue. Spreker ,.... bereid aln vQOr ""8 mohe onbevredigeAda.eoi-..oorden of In t Willem Marais .. i lijj d. man
.an "antrou_n te .temmen bad Iii ·betrekking 'lIIJtwoord PI, .Qe oo~beid de ~Iatie opV... teJd had (een .tem: Ja,
op de ....geving die qead ·i.eerd werd door deo ..ui cle.' .... Venter ..... dliideljj' ~ ua EnpJ.cb,),
bear Schreiner om de Vaalrivier-drifte.n te de 'ne b.., Mania: Jil, ill Eaceleoh~ om.
epeDeD mai Enge_.1Ie jlewapende troepen, .. ant boodeD' dit ilr be".. w.. 1Iat, er"lIen a6al. kon
wat zouden 4e gnolg.n ge .. _t :lUn .oor Zuid- ColetIberg, W'IW'UJ) de !leeren Van ien ..Ja' 6êt i. Hol~ OJII-teld .. erd.
Afrilra ala pntIIident Krui.r niet toegaf om L.W. V., en N. A. J. van Reaabal'l, a.cbt dat de beer Venter lieh te ICberp uit.
d.e 4rif'ten te opeIIen? De lUk met betrekkina oent d~1 namen, .. as ook ~ die g :ten had o ..er de reaolutie. HU meende de
tot de .Initior der driften lBoeat door een be- .ereen~ ten .terltate b~t veroordeeld. Jam.on ioval wu eo bleef een IlChandvlek
vGegd bot ot arbit-ers beeliat lijn i8"~ doch " Deze feiten -[in io Zuid-Afrika goed genoeg ..oor aUe oatiea. Hjj had lieb neutraal gebouden
de motie van wantrouwen bad geen betreklrin&' bekend, doeb iQ Eaceland i~ men door nr· op de verpderi~ van 10 April rt bet un hang.
op d. driftenk .. ~tie, want de beer Sehreiner draaide tel~men ouder den in~rnk re~radJt llel. Hjj Jiad niei w.ar..oor geatemd, ook Diet
die de grootate rol In de k .. estie .peelde, spru dat de Afrikanen met enkele Illtsondenopn er over ge.proken. Hij 11'118niet veraot .. oord.
ten guD8te van d. !Doti. Y&Il wanirouwen en den heer Rhod.. nog ondersteun.o. Set uI Ijjk vOOt bet aanbang.el van deo beer Ándenion.
stemde er .oor, &erwiil de papieren aangaande ·derbal ..e goed .. esen indien de kiesen deHr Hij .telde de l'8IIOlutie slecbta .oor ill belang
d. driftenk.·..u. nog niet op d. tafel vali 't parlemenlAleden .tappen knnoen nemen, die der Afrikanen. HU dacbt de Gecharterde een
buit waren. 6e,,0"'ljjk .. u bet plan alecbta nllAr Engeland gekabeld knnaen .. orden, om bet groot gevaar. Spreker .. i&t dai de beer Rbod88
aet milli&ierie over boord te .. erpen, lOader d.e publiek aldaar m.t dell .. aren toe&tand bekend groot genoepn bad b.t complot te pnder.
lJI:inSte ontrou .. heid be .. e .. o te bebben. ook te maken. .teuDen, .. aot Rbode& had verklaard dIIt de ge-
_temde'de f'éileerinlllllllleo Toor et!n motie van u In ona vorige uitgave publiceerden .. ij oog beele kaart ..an Znid-Afrika rOQd !Doest Ijjn .
..rede. Zeker wu de regeering niet gevormd een onderbood met deo beer TbomptlOn, Hjj dacbt de beer V8II.ter m~t .erklaNn of bU
in 189j) wader adviee ..an den ed. beer Hof· L.W.V., .. aarin om in 't minat er van te &eg!fen tegen of ..oor Rhod88 ......
meYT, anders 1100dr. Te Water uiet HO lid van de waarheid schandelijk werd ..erdraaid. Om De beer Venter zei dat hij al een .0 ander
bet miniate~ gew_t aUn a.l_ Bondsman. De di.: doel te berei~en ;WU !Den ,._,Iutiea op pu- maal, ja duizend maal ..erJcIaard bad dat bij
verstandboudmg .. as deIJi,ida ala de reeee- bbeke vergad.nngen kunnen doen "'_ren Rhod". uiet sou kUDDen .tennen. Wd .. ilde de
ring aOIl afit"eden dal de beer Memman .een duidelijk ~ kenne.o ge ..eud.e, da~ deze t .. ee beer Marais nu mee.r? Bij (Marais) Hi dat,
....gee ring vormen _t met d.n beel' Sehremer lede. DIet liet 1'ertrou ... n bunne.r ltieHI'II Inuke spreker bem met lage inainDati ... te Ij)f .. u ge-
ala procllreur·generaal. HO (llerri!DlUl) WIJl den ~~r R~od .. be~itten. Een andere maliier gaan.. Hjj son gaarne zien dat de hettr Marais
tegen zicbwhen en .Ih anderen ..-aren tegen' zoo 'Iln pehtletl te dien effekte te.laten ,"kenen se .. ederlegde. Spreker daabt dat de heer Marais
bem, eo d'! beer Scltreiner dacht dat bij de 1door de lenp en hreedte van beide ki_fdee· !ana: gesproken en eigenljjk nietapzegd had.
alimate .. as, IlOO lana: &jjn daden niet un bet tingen. oe beer Frans Naude bet .. oord oemeude lei
licht nameD. Hij (Merriman) stelde Vrjjd&jl "De olllllta~Ï!{beden. moeten belIliasen, .. e.l~e bp .. 118 een kieser van den beer Venter, en aI.
wo moti~ Tan .. antrou .. eo voor en bad 36 met de b."te mamer UI, Muw.:blen kan een petItie Iti_r maakte hij nu unsprank iets te &eggen.
bem, en Maandag stelde hjj .oor om de belu- geeiroolee.rd worden in die deelen waar een Hij ..erlangde slecbts dat dIl heer Venter bem
ting op ingflYuerd graau-[Niet- graan maar poblieke vergadering onwensebeliik . wordt .ge· lliet moeat tegempreken. Hii wilde de welvaart
meel. D.D,)-met 210.6d. te verminderen, toen ·uht.. Acbt men bet noodig iets te doen van den heer VeIHer be'.. erkell, en dacht dat de
weder alle BondlllDlUJDen tegen bem 1Il0000ten dan moet .aJb dadelijk geIlC.hiedeo, opdat bet beer V.nter no moeet terug.keeren VMn Rbode.
stemmen. Nil vraag ik ja dit lwnaelnrent? De naar Engeland gekabeld .kan worden ..oor de te volgen. Hij dacbt dat als de bee .. Venter
beer Sehreiner die door zijn tehrallder adviee Norman in Engeland aankomt." oiet terngkeerde b-jj hem oiet onde1'llteol'"'' kon.
geheel Zoid-Ahika in .uor en ..lam kon reJlet Spreker 1118dit .tnkje om aau te taollen boo Rhod... had een billijke kans, drie jm'~n lAng,
hebben zou wede' procorenr-l{enernal ge __ t dat de editeur hem (spreker) trachtte verdacbt nm liJn inbol'llt te tooneu, Hij dacht ,J., beer
lijn om verder advies te ge.ell. Daarom had te -maken bij ajjne ltiezers. ~prekllr .wiat oiet V.,nter wU de leid"r bier, waar sinds den
"preker ~en de vaJacbe motie van wantrou ... n boe ()tu, La'lId kon voorgeven dat bu Sich on be. JAIIletlOn·.ia..al w'as zijn gedragalUo ..eranderd,
jlestemd die meer om deo balsband "'U dan Olll slist gehollden ba~ op.een ..ergaderiog te Col",,- De heer Venter koo n.iet verklaren "WIr hij W&A.

den baad. ber~. 9Pn:~er wut DIets van z_nlk een Yerlta· Bij (llp'~lc&r) kou geen IIro.me \'Foobwn pluk.
Er .. erd ook voorziening, gelDaa.kt geld tegen denng, .HU (spreker) wu ~?O~top .ulk ... n ken. 'Kla de heer Venter licb niet zaiverde vau

drie en een half percent re'lten te venchalfen op O'8rgadenng te .CoIesberg. HU vroeg nil of dit O'8rden~, kon bjj (Ip~ker) bem niet steun.n.
goede llaCuriteit voor besproeiings doeleiudfn, de mnt .. as die het gevoeleo van bet gebeele De 'beer' Vemer W08IIt no lijn ~'&re kleor~m

Er .. erd ook een vredes-metie lIepasseer'!l, Afrihnerdom uitspraak? Voor dat 0". Land wU .. n: \
voor dat sprek. er tero~ was uit Europa, met wist of bij (spreker) getoige~iII sou gevenN'-ond De beer Ve.nter: Zeg mU "at ik &eggen moet?
bet oog om den vrede \'80 Zoid Afrika te be- bij bet al goed heIR verdacht ti' maken bij sjjne De beer Frana Naude: "Ik verklaar plechtig
ware(J_ De regeering had Eiclnelf gEcensureerd kie.en. Hij noag de vergadering of bet recbt en dat al de verdenkingen op mij ru.tende, dat ik
door voor die I'CI!OI0tie te stemmen, Hij billijk W"U tegenover hem? Waarom niet een een Bbode!l-ondel'lltelluer ben, valach zijn. Ik
(.preker) zoo no neder kom"n op zijn betoek .. einig' ge:"acht? Waarom be~ toen ,al ..e~acbi zal Rbodes nooit weder ondel'!lteunen iodien bU
naar E¥laod, 6n nok zijn verklaring daal' af· maken bO znne kiezers? HU, dIe zuoe kieHn een maatregel voor bet bui8 brengt, betzij zulk
geg"ven. Hij W:li! bereid zich te verdedigen Inu al bilDll vijftien jaren ge~rouw gediend had, een maatregel in belang der Afrikaoen l8, of
van avund hoewel hij "aogevaUen werd in .tin~ moest bU no door O~.. L"'llZ ve~ht I'o;maakt niet."
afwezj~held door eerzucht Ijle pel1!onen BIJ worden? Spreker WIlde plecht.. blar Uit bet De beer Venter: Ik verklllAr plechtig mij &lIn
w"" Daa. r Engel-and gegaan voor bezigbeid. voorgelezoo stokJe aantoonen bqe dat On. LltI.a het eerste gedeelte l,e hOllden, maar bet laatste
ToeD hjj daar kwam werd bjj ge.-raagd of bU al goltJ·~cht. heeft spreker ,,?rdach~ te. maken met; .. ant' Rbodei' zou een goede maatregel
g8n..gen ..... geto.igeni& af te leggeo. .Hij voor hij "lit of spreker ..oolt ,etuJi'lnl8 ge ..en kunn~D inbrllogen, dinikt ten gnnste mjjner
('Pfeker) en de beer Louw IChr ... f toeo op een zoo. .fn da_arom bad bU oo.k ..erkl~ dU kiMer., en dan lOU ilr &edeljjk verplicbt sjjn daar
papiertje .. aarover &jj rtoig .. is lOaden af- 0... Land nlei bet ge ..oelen d"r Afrilraners voor te Pemmeu iii belan, ..an ben die mU ge.
ge.en. D. pentOOn die ben gevraagd had ..e~n"oordisde .. Spre~.er lu 0... L'J1'~~,maar souden hebben, tiOOaIa geblebn is !(~.*rënde d.
getui.geniA af te JIlgi8D, gaf toen te kennen op dIt punt v_bilde.bu van Dem. HU ~ Juilte' _e, toeo de'beé~ abQd~ eenIlIDen.
dM er twee Afrlkuol!Ohe leden van ï Ku,*,he nu ook op de vergadefU!g van den IOdea Apnl datié op de Pondoland ... etten' voontelde, n.l.
parielllent wa'l:en en JeD1I8en i0t.uigeni& af te HU wiJde .. eten wat bet baate sullte reeólatJe. om de regeeriog in .taat te atellen eenig kaffer-
leggen over lekere onderwerpe Il. . te nemen, en ae over te kabel.n &all .v~keer: opperhoofd, aooala Sigcau, die rebellie mocht
[J., voorzitter maakte toeo bekend,datt .. ee Ahi- de pehlOnen. Jil, un p8nOoen Y&Il wien bU btotoonen, onmiddelljjk te 'arreetael'8n. Daar.

kaanscbe leden aaogeboden hadd.en getuigenis af .. i&t dat ajj geen oontie daarvan namen. HU tegen beeft pen el\ke-I Afrikaner lid van bet
te leggell. Spreker wilde gum.e dat elkeen Y&Il dacbt" dat een pe~n lIOOaI. de beer Coetaee, bo patemd.
avond rondborstig mannelijk en ruiterlijk lieb waarlok een aardig figuur maakie em de I'8l1O- De heer J. A. Venter vroeg ien beer Venter
uitspreken mOESt' en niet wools bU vorige lutie te Hnden aan Laboochere, Het ill bij- of bjj Rhoda weder soo ondenteunen inge ..aJ
gelegenheden hsm ~n te ..allen .. anneer bij kanl bMpotteliJ·k om- bjj de gedachte te bljj ..en bjj .. eder eerste mioiater wordt.
nHl' prel!eIlt -.ms. Bn Will! bereId te antwoor- dIIt b~t un Laboocbere rkabeld ~erd. .~pre. De beer Y!lDter: Neen, ilr kan Rhodes uooit
deg op de vragen die DO aan bern gesteld lOU· ker zei bet wu een goede ret!Olotle, en bO bad weder ooderateunen; bU is 'niet te vertrou .. en .
den worden. altooe reepaci roor iemand die ruiterlijk voor· De beer JobanD88 van der Wall zei bij wilde

Ue heer L, J. Coetsee zeide hjj ...ilde ill alle waartl! trad en in de b'_e voor de Afrika· dad b.. r VeoteJ' .. eer bebben. Hjj .. ist dat bjj
uiendocbappelrikheid ielft zeggen. Bij (spre. ~_eJ'1l sprong. Men trachtte nn ~prelrer een' penEngelsehmao .. u. Hjj !lad gesproken tegen
ker) was een AfrikaBeren hij h&d meer verwacat )wgo te llJalt:en, lII&IlJ' dat soo men Dl,:"m.r~: bet aanhangsel op de vergadering van 10 April
van den beer Veil ter, Hij zou den.heer Venter oen doen. Men bad bem be&ch~itd .?at bIJ HU heriDnerde licb goed toeo de beer Veoter
Dit ge>IChriften bewji.zen dat bij aan,eboden bad een Rb~e&man .... , maar dat lI'1erp" bU. met te PhilipetoWD kwam. D... tijds boorde hjj
gewil{eni. al te geveo (~ heer Coel1lOObad bet veraobtmg van &Icb, wa!'t dat wu bij wet en toen de beer V~nter. kwam, dd bij eent voor
noodige papiertje niet !:l,jmch, maar aJa de "er· bij.lOu Rbod .. ook nooIt kunnen _tenuen a.la predikant gelltaaeerd i bad. De beer Venter
!I'i'I.,rifljf hem ~ou veroorloven kon h.jj bet g3&O min~ter, .. ant R~ea bad betoond aandat'hg opende een winkel te'Pbilipstown en hU daobt
halen lJil zijn ksot-oor), te lijn met den aJlllptaebt. Maar .. ~t spreker toen ab: die Vmier .. ordt een groot kere~ en

Oe b.e~ Coetsee voortgaande zei de ge- seer onbilljj.k dacht ie sijn, .. u het aanluulgJel hjj II oet nu acbatriJk. Hij bewonderde toen
lIChiedenis herilAalt licbzelf. Hij dltcht dat de aan die ,._,rotie .. aarin men aeide dat .pre. reeds die man ea toen hij Ilaolr parlemt-r,t lIelon.
vorige yel'!(aderin,< roohL hnd get.nnd"ld, Bij keI' al lang bet vertronwen nn .ijne ltieaen den werd bewonderde bij hem nog meer. Hij
opruk niet UiL ambitie bier, maar in belang verloren had. Spreker d.e .. npn nit dit dacb,i de heer ,Venter m."...t ... orw ....art. komen
.",,,,. Illllinrmlileit. Hii IOn gur,,~, v~n deo te bewii,zen .. Bii..had groot reepect voor per· en neb Juideljjk nitsprakeo omtrent Rhod ....
he,,' Yent"r willen weten waarom bIJ olet den oonen dle ruIterlIJk ..oor den dl\g k ... ohn en HU.dacbt dat de beer Vau der Walt een groot
b....r Rboot'll beeft aangenllen. Hjj (spreker) bem krin-rden, maar wat spl'8ker niet ver- t m&n ..... Spreker .. i&t h Oom Nu" bad ook Da
.lOt dat de b"er Venter L'lallt-e jaar pzegd batl langde WY dIIt de Richlllonchcbe !riuen' hem een foof beg .. n. Wai spreker .. ilde"&11 dat
dAt .oodra Rb.od.eI op b.•t pJa-tfO}'Ul kwam hij !D088ten veroordeeien achter &jjo rug, en w.1 de b.. r Venter m~t Hggen bij had be;ou .. ,
(Venter) hem (lllaod.s) 100 .. nnllen. 'prenr door.te ~n dat bij al Janr liet vertrou .. en el! bij (spreker) ~b, t mun d." bee.r 'hnier
wiat dat de _r Tbftoo ook lIOO {{etegd had e.D van lune Itiuen verleren iIad. Da, _bi .pre. één maaud moest tijd p n .
.. il.de ~ .. .ten 'WUI'OID si J '-t &00 geban· ker onbillijk en onreehtyaardi,. De beer Cuet· De beer JfUl. A. Venter it.M.".. voor eo C. J.
deld bebMa,"1Ijj beIo-Ifd )I,dd"l' té lullen doe.. - bad .prek~ ~n omdat hij niet V.nter .teêOnd .. rde ....:.Uet spijt on. dat "!lOm.
Hij d.tché '.dai..de-baar V... ter 86" yerkee.rd be- &bod88 toi veranhroordm, aeroepen had. De a!pn '. bee"," V.nten Ai>< our Europa YeI"
ginMI bad. ~ verdriet t_lD ellelId. ver· lJ<iia.rTb.ron .n .preker waren bij den ,-ker bud OflPIIomen beb~u, en ....ii. bedanken
ooruakt werd donrdien ona ,"~n bloed en om te "race" (>f Rhod. loi venntwólbnliaJa derl b Vent"r VOor Illn. ,,,,la,,,, du",.t.!n. e.o
.188!!Ch erd. Utj wilde .. adér een prpepen koa worden, .. !Mt bJ.ek dU ... aM _tel n~rd.r ona Yer:troa~"n i,n honll,. ..
Mra:.D4 ·,•• lIleD heer Venter moen. Er..... ltl"fllftn kOIl ,forden. KO.IJ.....t "OMIaan"'01""0, De IHl.tr Aoderanl nep hier art: H.oe ku"t ilJ

eell!Jl.~~.am waar ~prek",. up wou,netr- dail ,''u Ipreker, "~, lIedaaIa,..,.hl .. ". 'f.hf. Lmttl, "ea !fto.ti .. ~\O ..e.rtrou .4111 i, ,.r.ellen (erw,il aij
dato..1l0Hf~ w1\.o.{ouk de.oti~ er,\'-oort .. teaaa.tl.~ -,'beJouldbelJt V.... ter&eItI'aD'. '

~pt'illlane>:rd •.mI ..e~lt"Jn.O?"iI~ ,""141 .un d .. ~~ .. VII.IJ.' '.~! '~.'' ':> ".:, . .' dacbt ook dal. de heer-
ait~~. Bij~.da'._ 0111,,:1 ~.~~ ...•..•...... ~. ~.·iJ .., ~
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LAND,l 15 JULI, 1 ~7
lMIt
4i!I. . " . ilQ.;k~1l

.hPe.' ~.J''''', ' .• ,.',motie''_ Y.iro1l1l11'IU'ikon '. .' ·a.· . .
..JJ. ...• .~.~, .telde Da.

deard dóor .déifh6er D. J. .d- Kij~ b~ en vrienden VIlD den NUOrd.
~; ..vaa '.tempi:eëh~e .: ,!aD~>gij g,tr.e oo"'!*J»l!Iieliten uieuoo- ?'M~ljJ~ clrk-eJ. - lk geef hi rmede miin
Ilieut~i~; .de. dirt «til PIID wlt''I''l:ijer teJlalAUll90penau .. UIIII.pteQ ~&:Il.k.. voor het vertrouwen dat '.
vao den lheer )(..1(:: 'telitet: '1111$ . . . ~odil:1l ~ pI ik er r.',tweemaleD 10 ~IJ g~teId hebt, door mU lIJS u..~
~nL belibénde' _' ' . ·'Pa:Ie.e:o. Maar Il kunt s ,brappell'w,,'o ~woordiger!D. den w tgev6nden raad t.l
siJn claáti wfj ii"&11 dti.miwde.. . nt4!' .ge...il.eh, QlocM" ': !"'IDl~all. Mho polrt.lelre klOpi""", mo"t u ,til

litil!kpn~".:betr_~~ to~ deu VoorJedim ~rdag \oell de .heer W. Kulln \',,1 bekend Wl"1.en,van lH7:~af. :'.eo rk [.' c' .",::ebben o(l3'émer-kt,.' cllente,"nfe"Qlge "au; .ge- oop 'lijjn :rijwiel in volte 'f.~. de l:fooglli.traat op WitS mot bet. eersre 00 ... ro,,,le I;, ",.If I';,'1 "ot
voelen, d4t .wjj'. ala Jrieaeril' eli iitvell,l oond!l. k •• 1JI liep een bol'ld·, ',HJverinuhttl voor de Dl.a· ouder lip" bittersten ~t.r!ld "'111 het 1",.." "an
IllADDeD hem op pe.u· 'IDQjfe.lijke wji\le onzen ehiue.~.me~ .bet gé\tol!( de~ dl! ruiter .:hiel eo ~D. A.f,ilmlllll!eh ,·olk. IUIII t" "'akke, •." .1.<"
·.teun .lt.ann.en tchet1keu. . ~jD. arm ...... ~t!ie. . . ., hef en leed waar u roU ook lat", g~I",,;... hebt

De ·beer ..1. A. Venter ~l~'~ .laatste spre- .De beer· F. Lindenherg, publieke DO~, II ,biJlJl(\Q .de wanden V&Il den wet.g.'·COdUll ~<t
kelT bail hem aanp-vallon ..Hn selde dal:de bller orilaap .i&ageeteJd tot. bode o:an bet magi&. ~ mIJn grootste trev(llI was: niibe,J ~<>Or
.1_ Á.OOenoD Nn' .lage .UWnaatie tepn tra&t.bOf . .pe b~ I.indenbeq !..eeit lIU heel po1l6 m.oed~rt:aaI, en hei la.nd .... bewaren "<>Or
hem gemaakt 4adi door te &eggea dat bO lOU wat .hoet. op IigD o:or".en wjj wiilóm hopen dat. o~erdreven' landsschuld, VOOr de w6h'aart ~Iill
heloofd·'bebbell tegen iien heer Vël:!ter·te g&lUl. . niet dil- laatl\e atl'fOlJalDl if die de.n rug mIJn .• aderland ea volk, Naar miln ""'leng
Dit ... oujUUt~ 8Dspreker d~de don heer An· van déD kameel 'aal 'breken. . oordeel .beb ik gedaan wac Il.: kon. Mijn loop.
denol1 uj, dit te bewijaen. .' . Het _ uu aIgem~Q bekend dat. tie lld'. beer baan ill den raad '!V1Lt' met een weg vall rO'en

De ~r Frana NalJde WiJde Jl'et611 waarom .J. D. B.ilgo,.L.W.Jt, sich niet llMIt de v-otg,m. om uwenhl'iJ,omds. ik mij nooit WOulAt"n ge.
•prek.,r :\eJ'l guoe\e.der 1J!;0tie deor bet ooQgrel -de kiuiar ..oor hét 1I.00gerhu:is U.I ve:rkiet· bruiken allO lien volgeling, maar heb altUd ge.
PDODI. lIa., $'''8'1111' V'enter en. Loaw,. ·geehund ba.... :.tetlo. Dii:a beter kan, voor ense oleu",e iraoht om de plW\tI! van mijn kiezen Le ver.
had. kandidaten.. tegellwoordigen, die mij gezonden hebben
De beer / J. 4. Venter lei hij bad De .beee Dirk d, VOI.Rahie, die; ~ men menigmaal onder een storm van. a'imalion'

dit nieds verklaard, toon hjj lUll legt, door' den Bond .0ooeNiteund zal W()~eu, en veroordeelingeu,
verslag deed Toor den Bolldatak, en liet ver, ·alaapt :niat. Hii _·aap het woelIIn. )!oo11OO l(jjne vrienden, mun politieke loopbaan, die gij
wonderd~ hem ..dat de heer Naude er dei~ neet Dirk, wijl.at u ]ront deen I PlIIIOp dat mu lt jaren ~'6Ttrollwd hebt, ill nu ten einde
niotl! v.n .prU 'tehrOI bij, ook iD de yergJldeiiu, ju nie Zol)(iq per t~ rU nie. u.. .~, waar ik recht op heb, is nu wed er IJJ"
wa&:, "Ik heb ~eaegd dat ik nooii b.Ude ge. :oe _t_ in. de mnnicipali\eit •. vefOQr· uwe handen en mun loopbaan ia voor u om tAl
dacbte verkeerd hel:i, dat er onjaMthpden over lIIliIrt éloor het aftreden nn de heeren Y. beóo.rdeel~n. Waar ik u misschien niet voldaal)
bei ",'.ter Icomeu;" Spreker .temde "oor' ,elie Ba.rria en P. W. Voigt,.IUllen .poedig 'fevold heb, 't is mt!Il8Ch.elijlcte dwalen, daar heb ik dan
relIOlatie, omdat hei in de nieuwabladea bericht ~ordep,. Er zijn reedJ·.~ aieu1!e b. ndidaien ,ed .. aald IDel mijn besten wij. Mocht ik weder
wet'd, dat de h~ren Loaw en Vénter &icb .. a- 10 het veld. Brayo- nieiaden I .Het U.I toch p~ worden • te vertegenwOOrdigen. kan
gebodeu hadden. getuigeniJ. af t4) bet. dorp wat lenndiger, Weu op den '\em· ik u pen. nieuwe politielr: voorleggen maar 0

om .t.lmde hjj daar"oor,. want dag. toeroepen met de woord.en van de dochter Uil
bet ~r lu.g, .. &jj r.eb. ~UdeIl tie beer Gert de..Lab&t, lit., d.e tilombeltllDde lia&r geliefde moeder: U ... volk ÏIi mijn volk en
bebben. Speek,r wiat dat .... eea· . VIII hA!tdoo&tommen ins~toat, die roor- u. God is m4in~. Zendt mannen naar den
vroegere ~ ·beatoad. Spnibr . w~ in be* buwelijk trad met joagej. raad, die uw land en volk lief.
&ll&mgaan met den beer .Naudé om VUl . Ja .Zaterdar .terQjlgelt_nr van ..,_.__._..,.., dan kunnen we een rijk en I(1'OOt volk
heer Venter t. willen' 8~h'en en aftepenMl,n ' .' Wij weneoben bun een . M'une vrieoden, ile ben bereid waar
niet voor eeu goeden mq~el te .tammen die . it gel'Oepen wordt te "enchijnen met de nutuien
.de beer ~hodu 900r·_ ':t. hu. R. ,mU,,-boofdonderw.ii... \'&Il de yan het parremeu-t in de hand, om rekemcbap
"lUlt ge&:teld·dat llh04ee tets IlChool.f.smet.lijn OIl<&ten soon te ae ..u VIA hei groot en gewichtig werk dat
dan linllen. wij. weder OuIU.ilpQm.om aen ondenvjjaers. gij IDOtoevertrouwd bebt. Nogmaal8, mijn bart.e.
beu wu 100 bealo~: SJIt1!lter 'tm te wone?- Wij well8C~!ln lOken dank. Mocht ik weder gevraagd worden
de yergilderillf datl8l'groote .' teil ...- nit.tap)6 en een llpOeClige u tcl Terteg~nwoordigeD, r;a.lik op u "'e onder.
behalve de heeren 008 •. eD· ~kOlD8t.. c' a~qning vertrouwen.
gematigd geeprokea IwIden· en toonden ..' De beer: Ji:o:vr&Jd, -die a1l darde onder .. VJi.4lr Uw onderdaaige dienaar,
wet eigenlijk pel'lOOlllijkbe. id badden. ~r yoor de Ju:f8te Il maandeD de plaat. n.o, deu D P H
dacbt d..t men niet te IlCberp lIIOIIJi w-ta. heel' J. 8ma*-, die naar George vertrokken' . . VAS DES H\'J!R.
BU dacht dat -.lln fouten kllDl1&I1 ~ ,il, ÏDlIjUn, gaat 11&&1' Goooini. -.I...aar hij d.e vente~, 8 Jufj 1897.
\erwijl wij ulen lIulDlICbeijjk lija. 9é betl"8Wng innemen aal van ooder .. gur ill de
h~r Marais had met eroei reaprobn .plaat. ,_ den heer BooijIl8Q. Wij weDIICh&n • G EEN VERDEDIGING.
over natiooeHteit Spreker lI8ide. dat .0_1·OIIaOn' TrieDd alle yoorepoed. I--
gen over nation. aJiteit .preken om meaaobe.Jtjk, . .De beer .A. Kitt, die voor ·liOOwat' 16 jaar Munheer,-"Kiezervan Swellendam" wordt Dil
roem te "~erven. Spreker wifi dat er ~ bij een plaa:taeijjk we.aw,hlad diende, beeft al bruaJe~. ZUn aauvuJ op de ed. heereD Van
wrjj ving beatond van deD' bnt .liijDer 'tTiodep 0IIlI verlaten en it. naar Vrijburg gegaan. Wij Eede;ll. V~ den Heever, LoC.bner en Van RhU

n
,

nn de ... telillre zijde dat. Ijj .pNj[en '"'. "ealCben hem. u bet aoodige.· dat IilJ eeruge uren op Zondag met den sneltrein
nationaliteit, mu.r ~prebr·..ut oot .dat.de De droorte 'cllluri nog .teedI voort IIn onu gereCLm. haddelI, om lIfaand.ag tegenwoordig te
nationaliteit van dia uieuden -*ii* niet bOereD amaCbtea naar regen. lijn in den raad, ten einde een kontrakt van den
verder .trekte dan bonne ru.daitdeu. 8..... Op..J1. ~ w.. 01UI dorp w.t WOjlIig. Balawayo .. poonveg met onaA£rihanacben vijand
ker dacht dat tie penonen die du laeer Velliê- ~ WaND. nle buiteDmellllCben die voor nacht· &bode&: te á1niten, te béatrjjden, .zooala IU ook
op een vorige Tergadering ve.roordMld Iiadd.., ·maal inkwamen. De Teranderina in verband lI'8'Iaan hebben, iJ beneden hU.nne notitie om
_r per.oonlijk .. aren. Bij ~bt ala ..o be~ met ie Ned. Geref. kerk ut oog niet voltooid, hem, mn dweeper en huichelaar te beantwoor .
8'e:d&a~ haddea tot opboawiag bUIlDe, naUom,l~ nadaar lijn er oog iWM ICh\ereaa ..olgende den,.doch daar hO het nu waagde tegen den ed.
telt, ZIJ beide penonen _ten vetowd~ heh· ZoDdagen nanhtmaal. beer Van Eeden op te treden

l
opgeIlomen in Uwe

ben, rooala bet congree deed, llUI&r IU Y.IIfOOl'o . De .bandel bftifi ov-er het algemeen nog uitgaTe van 6 Juli, mag ik, die de belangen van
deelden .Iecht. Venter, een daidelijk be!. maar Iwalt.. Alle 'on&6 "oornumale boeren OJlll land en volk op het hart draag, ter infor .
..jj, dat ~ lliecbt. peraoonlijkhe.id .... .0 pan naar de sw) om hun inkoop te doen, en matie '..an h.et geëerd publielé niet zwUgeIl door
Veuter. Bij meende ui III' bij den hoer Vt'Dter de ",'in.leelien alhier moeten' tevredeu lijn met het geechrUf ftn.IOO een Tiedoor, een man die
een groote veraooeriar te bespeuren na; de brokken. bet aie~ verdiend heeft in een verkeerd dae.
niemand ~n hem ~~rtaaa ~uwell ala Bet I{eru~ht ~ier in omlDe,!> dat de heer licht \e .tellen. Jaren beeft bii in den raad ge-
een Rhod .. man. HUI nam ook ID aanmer· V. B.m...Eioh Olei weder herkiesbaar uI.tel· .. ten en ile daa& dien Tiedoor nil aan te toonen
king dat al wat wij door bet par_eat in be- lea ala lid Toor de lIIn.nicip&liteit, il heelemaal WUloeer de ed. h~r V..a Eeden gedurende dieD
lang ..an Philipetown gen.n bebben, wO o~nd., Hjj is reedt g' •.l'UId z.ulb te doen tijd tegen de bela.ngea "8.ll 008 la.nd en volk
het aan den beer Venter vel'llCbaJdicd 1I'U'8D. .. beeft toeglli\emd.. . gestemd heeft. Zelfl in de I&&tste zittinII:, vol.
Hij (.praker) dacht het niet recM op die wj;' zooak ik reedt in bet kort ge\elegrafMrd poe O'U Land, heef.t hij bij verdeelingll in bet
met den heer Venter te handelen", . hebt.. sijn de bearen J. D. Hugo] P. Boeman. en hó 29 m.uen r;Un ltom uitgebrach~ en in welk

Voordat man tot stemlllÏDf o.~ &ei de Á. ol. VIII Beenen bed~mi<ldJg met den ~vaJ, beeft hij T,:rkeerd getttemd ? Doch ala
heer M. M. Ven\er bU wilde eie v~ilnq niet _1t.J,ein 11&&1'. Johapaeaburg in hUil capaciteit hij. kieur) Ali .. Tiedoor, een Rhodea-man ia.
inftu ..neeeren hoe te .temmen. Hti kOlulechta ala direktearen YID Je' Weroeater exploratie· waaraan Ihet bet minet te twufelan is, verban.
&eggen dat hij Illeende tijne Ióue,.. la bet yer· maatschapPij, met het doel om een ioepectie te den aan ~ijn ministerie bezield met jillioisme,
ledene getrouw gediend te hehben. .AlII Ijj maken 9&n de mijnen. wij verwachten een dan naiaurlijk hebben de ed.. heeren Ve Eeden,
bem ietebewijaenleonden dat hjjYllrkeerd PdaaD jIOed rappori bjj. bun terarkomat'. De beer P. Van den Reever, Lochner en V..n Rbijn altoos
bad zou hO bet openhartig erkeuaen, ~t hii Rabie, VIII de firma P. en P. Rahie, verguelt Yarkeerd gestemd. Ik dug dien Tiedoor uit
bad altijd liUn gevoelen. ruiterlijk nitpeproken. beil. Dit is natuarlUk ook met bet oog op lRet IUn wareo naam voor den d~ te komen,
De heer'Fraoe Naude had paegd de teekom heairbeid· WIj weoechea onu stadgenoten een want ala bet hem wtW'ljj.1e te doen iJ de be-
.tire wel ...aart van .preker te willea heronie- aanpname reiJ' e.n eea apoediae terugkomat.. langen van land en volk te bevorderen, be-
reD Nl had zeer 10001 peproken, maar .prekar Nog een kawbdaat voor het bOOgerhulI I hoeft hii &i.ch niet te eohlLlllen' manmoedig met
trilde zjjne maers berinnere. ala bb aan· Het wordt mjj 100 even verhaald dat de beer lijn waren naam "oor den dag te leomen, too-
nam wat door den heer Fr&III Naude YeI" Villiera Harria, noeget van Montagu, ooie .. la die manmoedige strjjden alt008 gedaan bad .
eiacbt werd nl. u &ou de hoer Rbodee Mn in bet veld a.I komen "oor ~n zetel in het den. Doch ile heb gehoord d ..t een zek.er per.
,oede maat.repl voor 't huÏll brelllU, om daar boonrhoia. lAter mMr over de vel'lChilleude IOOn reeda £100,000 ap&rt ge&et heeft OIC te
tegen te atem.en; us .prekerdit lI01l belooven, bnaida$en. .pandeeran aao naamJooce achrjjven en bU de,
da.n ,"ou de heer Fnwe Naad .. een motie van electiM te trerken ea te IlChrilPen tea'enode.taOO
.,erdere 8tenn voorstelleD. Dit 1100 preci.. Het sociale euvel. vuti~e en on omgekochte, ~proefde oude leden
neerleomen op de geilchiedeni. van .law, en Iaodavadera, uit het hoo"erhuis te doen ••.
boe bij JeaID met een kID ....erried. Sprekar --, - ren, en leden die naar lijjne pijpen lullen danaea
leon a.la m..n met aeltre.pect aan bet V6nQt1k Aa .. dM R«ial:teur. in te krijgen .
van IU

n
vriend niet voldoen. MjjnhMr.-Ik zie in Illl' blad van Il. Zaterdag Ah OeIer, Ali&:! Tiedoor of ~oi:g ander per.

Voor voorstel·J. A. Venter stemden 12. ..n brief aooata ik vermoed, komende van aoon mij naar de atemljjsten verwijlen L.:an waar
Motie·Naude aangeDomen met 35 .temmen. dJ. F. i Roome W&afin hij bitter o ..er het de ed. heer Van Eede!: tegen de belangen V&II

AIIKAlI.ol S. COII'TI!1!E, aoclale ..eua! in Kupt'ltad leIaagt. Iemand, die laad en Tolk gt'stemd heeft zal ile liWijgen, .00
Secretarie. ver af woont vooral in de naburige Rtaten .en niet, ala een getrouwe lezer der venlla.lren der le-

koloniee, die dezen hrief leest en .niet veel van den, U.I .ik ontrou w zon aan mijn lan4 "ti volle,
K.apetad weet. rou denken dat de boofdstad VIln indien ik niet oplcom voor die getron"e. stand.
deu Kolowe een Sodom moet wezen, en dat .,utige, beproefde, oQomge.kaehte oado leden,
ieder jonpelllClb ot aanzienlijk. man, wie bij op 'Wier werk het Afrikanerdom trotsch kan
ook lij, door pro8ti'uteo in den IIvor:d op de zUn.
atraten wordt aangevallen en auoo door heo
.,erleid wordt. Nu ...eer, net z0081a eenigen tijd
geleden, iJ het: 0, de uitbreiding "an de protlti.
tnti. i. IOrgweleleend! Maar, vraa.g ik, boe is het
dat Ik, en dozijneo met mïj, bet m&:U' niet leun.
neo aitvindea waar die zorgwelele.ende toeetand
van zaken heertlCht? Ik kom dilewij!1 in de
Adderley., St. George •.. Burg. en Langatraten,
maar ben nog nooit door een ·prostituut unge.
~nen en nog nooit gemen dat iemand door hen
aangevallen "erd. Nu ben ik. wel niet jong
meer, maar in alle gevallen nog aa.ntreldceljjk
genoog, en willigt net zoo aantrek.kelijk als
eenige hrievellAChrjj<el'll, om tulngelokt te "or.
den. Nn, mijnheer editeur, als ii de tegen.
woordige Kupetad mwt vl'rgeljiken bij wat zjj
25 jaar geleden was, dan moet ik, en een ieder
met mij die de stad toen gekend bee.ft, bet
erleennen, dat alboewel de populatie bijna ver.
dnbbeld ia, men nu veel minder publieke pros.
tituten en bordeeien ziet d"D vroeger. ID die
dagen werd men dilew[jl door de gekleurde
pl'Olltituten achtervolgd, en soms werd je hoed
door ben van je boofd genomen; destilds :zag
men ov"ral bordeelen. en werd men des aaRgs
wowel al. dell Il"und~ door heo gelokt. Wat
Wd KeerolD8traat toe.n en wnt is t.e than!; WlUl!'

vindt men nu ee .. puhliek hui Y Dest.jjd" met
de lelein~ popula.tie ko~ men ze ,?P de vin~t:1'II
tellen. Neen, munbeer, Iemand dIe een W6luig
in ander" land.en gereisd beeft moet gt'tuigen,
dat Kuapetad een zedeliike stad is in vergeljj.
king met andere Ellropeesche steden met
dewlfde J»pulatie. Van een Londen met haar
5(l(),OOO geregistreerde prostituten met dubbel
&ooveei private, of van Parjj_ met haar 250 000
geregistreerde prostitutoen met· driemaal .oo~eel
private spreek ik niet, wnnt deze zun groote
steden. Dan kemt dit nog er bij dat JUapetad
een havenstad is, waar baast iederen dag man.
nen en vrouwen uit vreemde oorden landen. Nu
""U ik gaarne willen WQten wat de dominé zou
doon als bij te Ilamburg(Duitl!Chland) zou "Olie.,
waar men lange nau .. e .traten heeft met n'etl!
anders dan bordeeien ann beide kanten Wur"ag
d8llzelf. inwoners dag en oacht be%ig"un men8cl:en
in bunne netten te "sngen? . Die vrouweo 0
die vrouwen moeten uitgeroeid worden! M;~
waarom moet de vrouwaUeen "en'olgd .. ord.n?
Hoe daD met d~ mannen die .icb vBllgen laten?
Waar glllln a88 18 gaan de aasvogehl ook. niet en
...aar !r,-en Ifeld te bRjen iA "'oont de jood ~k
niet, en die ZIChniet wif IntoeDvan-en wo..Qt ook
niet ge"&Il~en,. en de bmkter.b~bbende jong.
man laat zlcb ~Iet ..angen en I~ olJk niet laat op
de stfllllt en klDdorell hehoorell (ahais te tjjn,
en als men ruet laat in d~ .trnteri rl1l1dlo.>pt
zie~ men ook niel_ vao al dnt .oogeDas.md~
IOClIlle euveL AI dat ult,mep"n vnn stinkende
villCh bevnilt onnoodig d" Slat! OHzer ..aderen
in de oogen der vreemden, "ovefldien is het im.
mel'8 be~t iemanda I'uil linllen in "ijn eigen
bOIl te ....n!!JiCben.

DE iEL ECTIES.
DANKBF.TUIGIXG.
,----

On'f: I",WOSKR.

RUNDERPEST.

OP DE NATA.LSCHE GRENS. Rwelleodtmmer
AuA8 KIK \·OI<8CH.

PIETt:R\lARrT1.,mRo,. 13 Jnli.- RunderpeAt
wordt gezegd (,e zijn uitgebroken op een Vrij.
8ta&tl!che plaats op de Natalllllhe grana. DE BRANDZIEKTEWET.

Zeeleoeglli, Prins Alberl .
r.£N BEVREDIGENDE RESOLUTIE. Aa" d~1I Ed~r.

Mijnbeer,-yergnn mij ietl! te zeligen om-
trent het 8Chr!lven van den beer .\. J. li isaer, ....
Sutherland. Ik ben niet ..en man die in
kranten schrijft, maar munheer ViS8er beeft
mjj daartoe gedwongen. Nu he" ik verplicht
!eta te ~eggen emtreut mUn toestand. 1.00 ver
Ik nu ~~koillen ben. Tot nu toe b"b ile m!j
fatsoenlIJk gedragen en de beer Vi"""r kRn das
niet Eeg1{ell dnt ggeu fat""eolijke boer in.pek.
teur wil ""wn.
lie ver.ta ook uit het IICbrijven van miinheer

VL58er da, hij all.,.n de .. et vel'lItaat en dat de
wet, door hem a.lleen wer!tt in '-ii" distrikt;
het 18 alle. dO()r mjinbeer Brits, \'a" La<li.
.lIlltb. Ik boop nIs de beer V is""r in je toe.
kom.t we,er in een knu.t .cbl'ijft. dat bij ,-i iD
wo)rden In oVt'rwfiglng za) nemen. Daar b!i
et>n behoudllJ' Illan iJl. hoop ik dat de beer
Visser de "".%ittin~ • 11"-'1' bu r"u niet 7Jil '·er.
woosten, die zij met hun z weet verdiend heb-
ben. Ik kon nu mijn naam onderteekenen,
maar de h.eer Vlli8er zal w83.l'llChijnijik liever
willen weten wat dan wie ik ben.

IK BEN BES FATSOENLIJK BOEK

EN OOK IX8I't;c-n:t'!t.

POUf ELrl'.AUf.TII, 13 Juli.c-Het runderpelI..
comité met den Ill&fÏ8tna •• Ia "oorzitter, had
heden namiddag een Terg,dering om te o.,er.
wegen of de oigeaaaJ'll "an zekere wol en vellen,
in paltbuiwn aangehouden, ze mogen versenden.
De heer Creswell Clark, bestuurder, en de beer
Do"ling, waren tegenwoordig.·De heer Clarle 1&11
al de kenni8!fevingcn over deze &&alein de
Gazettt vel'lCbenen. Het oomité healoot dat op
bevredigende bewijzen dat aan ootsmettill( en
andere eiachen voldaan is o"ereenkomatig de
..el'llCheidene wetten, wol en ..eilen leunnen ge.
lOll! worden. De regeeringa 8poorweg·beamhten
hod~n ieen tegenstand tegen de retK>lutie.

TE NEL8PRUI r EN J AME~TOWN.

BARIlEUTClS, 13 Juli.- To' op datum zijn er
1~3 hee.ten IULn runderpe.t bezweleen nabij
Nelspruit, alwaar de peat thans.in heviten graad
woedt. Uit een troep van 209, zjjn op bet

. oogemilik 81echts 40 in bet. I• .,en. Te Jamee.
\Own, nabU Barberton, zijn 8 genekt en ver·
ICheidenen ziele. Er beataat nog Tel'llCbil van
gevoelen of de zielete wel runderpest dan alechtl!
galzielrte is.

ALIW AL NOORD. ltIJNBERICHTEN.
Ben fra.nie staat van wen IIChiint te Aliw ..1

Noord te beel'llCben. Daar ziin in het dorp
beesten, aan runderpest genekt, in de acbter.
plaateen van de eigenaa.rs begraven. Al. dat in
het gebeelc dorp plaats vindt. zal het er lpoedig
recbt ....ngenaalD ziill, temeer daar men de doode
dieren zoo ondiep begru.ft dat bonden ze open
krabben. Ook op IIOmmige buitenplaateen; waar
in slooten begraven wordt, mag ter wille der
gewndheid der men8Chen, wel een oog in 't zeil
gehouden worden, dat de begraving OIdentelijle
geschiedt;

25 PERCENT DH·IDENT.
JOBAJfNliljjBURG. UI Ju LI.-{Per telepuL)_De

derd~ )aal'!l)kscbe vergatl~ring van aa.ndeelhouden
In de BóuIltWl. m8&L8<'bappij wei-tl beden gebou.
den .. De ... oor.Zltter zei dllt de 1l··nd""lboud.".. bij
gelegeabe;d nn eie tweede jaarl.ijJw-he algelllfleDe
verpdering gt!ÏDlOnneent werden dat de ocbuld
aangecaan In ..erband met de dllJlJ'ste)Hn;: van een
nieuwe batterij ....n i() G&mpe ... en vermecrderinK
"an boTen&&rdache Ul~ingen, de oom ..a.n
&56.000 bedt: ... ~, ter ...1)1 &all bet eiode van April
nadat lie molen ged.nreode acbt maan<ien met bet
m&lea bezig "'IU, de mijD goud bad geleTerd ~r
waarde van £209,h65. De gehooIe schuld &aQge-
ga&D werd leIl ."?lle afbetaald, en de m•• wbappij
W&l In een JlOKltle b&a.r eerste di.itlend 'e oer.
IrJ.. um.·:t:en bed:ra.g_e \'&0 '£50,000 of 25 percent op
bet bqntaaL. De aandeelhouritml !uvldeD rerkn
trotscb te nlD, daar dit bet ~rst" ui .ideod ......
dat "'etd verldaard door een "deel' le.-el" mija opdeo R&nd.

BES}IETTE AREAS.

De plaatsen Gembolcavlalete, Ka1fersl'lLlld,
Frnaiplauts, Welge.,ollde!!i Bokleiespan en &00.
depall in de Ilfdeeling Hopetown zjjn een be.
Imette area verleaaard, onderworpen &&Il de
rnnderpe..t regulatieo.

T II Albert zijn tot een besmette area Vel'
lelaard de .plaatsen Klipfontein, MooiplaatI!,
Kommandantskop, Dwaalfontein, Poortje, Bo.
terfontein eo Pa:u;)everIi8ll.

KEEREN ONlLOOELIJK.
DOl Uwe

MEIiKWAlltlilGE ()~TOP'l{lUN(lES. _ Een
DUlt8ch b~: onder b..t opschrift, ",De nieu,"te
ontdekklOg, . maltkt melding van den .. mikro-
pbo,!ogrdllt.. donr prof. Frans Dnll8and uit
GeDeve UItge,·oaden. 't la 8>'n il18!Tuml'nt
waardoor lDp.nbet aJlerftjll8te geluid lom wa:ar:
nemen, zelfs de kloppingen van bet hart dee
meNlChen .. Du~Dd kon met ~n instrument
de ve. all Jermg ..n in de hartkloppingeu van ~
sp' eker of ZIlngeret! aan de IfWlIICb.. v"rzau:elde
iChar" bten hoor:o. Wann ....r een rbC'iL:lt.orof
eell lOOneelspeler beftifj' docWtieert, dM! "er.
nelDen de toeboord.~n! hoe Inel de barten klop.
pen. Wat.echter treffender is, de mikrophono-
qraaf zal den dooveof doofstomme laten bOOl'eD.
DQlillaDd heeft de proe,f g~nomeD en is ill vele
g8'1'&lle~ ga~d. Hierbu leomt nog dit, dat
d~ ~ Relebsbote" van tijd tot tijd eene aankon,
dlgulg I""'nt Vlln de &btIHJ""'.cl,~ methode
...dJc.e die ....olo DU!l8Vld "er..., ov rr r.. ft. Me~
lleeIt "oor door de "'>epu..i"g d ...r '"ethode deo
do:<'~.8t-()m.mellhet gehoor g"l,ecl '-'ml! .... g"ven.
Zu J. laet resultaa, 'aD 6«fI I '2 an ~c" ,Il, ...
loozen .arbeld. Met bet IeU-DltltlJatl oc.r ":I." eell
~_bt~.J.!I' h.... r' ied.er doof8IomDl~. GelO'< lie
A.jht:ge_..l'>tJen dnngun door levellde licha'uen
&00 Yuen a~1 Sc~r'~f~~ilt. tJII'r '.e fO(1)r:ft dJ.'
ste ... en <ti.. gIIluiden der ".tUDr u'''U' dMbe .......
~11 der lii-l"..... Ml'n bll"pt .I""r 0.1,'. ,,,,,g.,
lUId. kl ~"". lLIgO",""." verowd"riu:.( tew"".. te
b!,""~I'''U]:, lt ''l.>"QoIdill~ Vali Jo otl{"'uklci!(811~,:~~~~~t:~d .... of d· !';oo ..... UI de wer"id ii"kmncn .jin, iJf

:I . .., .1I'•.,boone 11ll"" &jjo ge ...ordea.-

Aan dp1t Edi.t('"ur.

i:lein Wtldfontein,
9 Jali, 1897.

Mu"beer,-Er wordt veel over runderpei!t go.
sproken en geschreven, maar w~t iJ de vrucht
crva.n? Men spreekt V&:ll de peat te keereu
mAAr dit. is onmogelijk: Met ál de geleerd~
mannen UIt Ellropa .ullen Ijj dit niet kann.en
l1oen, want wie kan tegen God lJt~n? ME>t
al b.ull slimheid moeten &ii bij de boeren komen
leeren. Wat weten lijj·van:ciektea. onder vee ?
De. looeren .:,<,h.rikken niet "'oor die ~e
heeren. ZIJ z.fjO geleerd, maar wii lijn niet haag
"oor ben.

De awe,

OFFIOIEELE XENNISGEVINGli!N

WEDRENliEN.
['nKT ~;,.I~"\nK1-H.H Jnl1.-{I'", te~)-De

~I"tdlfh U"'r.TI ~·~l,ltcU 1.."W prH;..Pf'&tulnt ~&"..t~-'I1OO
Uit re 1"..Ut ..U.~.:tmVt.w- lIeu If"leb' ell' 'l.1eh :Octll-
brr ,...,..,. lJu ""'·t·, l.'r.J6 i·. I~-dt.
Y:t!J' 4'1"'11 ... \~ ·"nr,,. mu lil'·'..H..........
"1'1., ~ ... i:Jl;i(,. I II· nil
den IAt""
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