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,v10RRISON & 0., leiD Straat,
\'"" ',I, I.. "'I "TIl hunne Prachtige Vertooning
\:, .w « Winter Goederen te komen irispekteeren.
\. ~ , I I 1"",1, Tl tt I,,',re waarde telown Je 1~8te prijzen,
\.., ,,,!I ,""" ("'1''''' .luckets . .1Ilanteld, Waterproofs,

'l,' I'"i,!,,'rt.,. ~I,·i,jt·' Dressen, allo grootten,
I',' '-"'':-:':''\\'11'. On.l ..rk hed iug, Cnrsetten,

" I, " I,,,,, ,,'rlW,l.ar. \\·0111'11 Tjalio .., Blouses,
,',·)lII1in'_. Konibaurze n, Flanellen, Quilts,

I d' 1·1.,1-;"" •• J;.'d,J".l:tken". e uz.
t>~ •• \1 f' \ .. ,'C). :;'~ .lu im l(I,':l, :~I; duim lI/G

DB

eo,
Fobrik a Til-

Zuid Afrikaansche Depot:

Strand-.traa.-t,
Loop en Breo-ssrsten.

,,'" ", 'r ",'':'''I,O:I.!I (,I' ul h- maaudelijksche re-
:-o"".! "\\' On!':l' direkt uan

MORRISON & Co., Plein Straat, Kaapstad.
V EEL ti9.-N 0 6,5DJ.l KAAP~l'AD. DINSD&G, 10 MEI, 1898.

HOOFD-ONDERWIJZER

FRANK HEROLD,
Voorzitter Plaatselijke Runderpest Commissie,

DEPARTEMENT VOOR PUBLIEKE
WERKEN.

Kaapsehe Gouvernements Spoorwegen. Departement loor Publieke WerkeD.
AAN BOUWMEESTERS.ONGEHUWDE ONDERWIJZERSBl '\1I(l[II\;j1, \ ....r ,I" TI\'t't'd" Kla.

I' ' ,~" ~,I,,, .. I tl' H.lw"IIl\·ill"
,~, .i.tn 't 111)'Lfd zal ~ta.all

, .: I I, 1',lIt"IIIo'IlL\""l"l·is("!tt("ll:
Jl ,]I.,n,I",11I"en EIl~l'l,dw

. i,"!! v.r n LidIlI:.lat~('hapder
~, :k. iLl~'<I'!..: van lwkwa.aln-

PUBI,(EKE VAKANTIE-DAGEN.BENOODIGD
Voor Buitenscholen in het

Distrikt Potchefstroom,--'_'_

AAN BOUWMEESTERS. TENDERS worden gevraagd
MEI lOden, 24sten, en 80sten, 1898. voor het bouwen van addi-

------ tioneele aocornodatie aan de Volun-

VAN af den 18den tot den 30sten MEI incluis, zullen Enkele en Familie tier Drill Zaal, Keapstad.
Excursion Kaartjes worden nitgereikt tusschen alle Staties op de Teekeningen, Specifikatiën en

Ksapsche, Yrij~tlUteche till Indwe Lijnen (behalve pluatselijke inschrijvingen op de Kontrakts-conditiën kunnen gezien
WljubeqJ en Siml1D8IItadliJnen) volgen .. de gewone termen. I rd . f t' kr

Op den Beahu,a.naJand Spborweg znlleu l<~f>rste,Tweede, en Derde Klasse Retour en VE:' ere m orma le ver egen
Kaartjea worden aitgereikt (afgezien van afstand) tegen de gewone enkele reis-kosten, worden ten kantore van den Onder-
en op den Nooerlandscben Spoorweg zullen Kaartjes tegen venninderde prijzen geteekende.
worden uitgereik\; tull&Cbe~ Midden Vaal Rh'ier Brug eo de TOOl'DaaJDI.teStatiet! dcr Tendera duidelijk gemerkt "Ten-
Nederlandlche .MaatsohapP1J. ders voor toevoegingen aan Drill.

DUURTE VAN KAARTJES. zaal," zullen door den Controleur
De heen-reis moet op nen nag del' uitreiking beginnen, en de terng-reis moet en Auditeur-generaal, Kaapstad,

voltoord zijn niet later dan :10JUNI 18!l8. . worden ontvanzen toe op den mid.
Kaartjes zlllhm niet geldig zijn in eenige richting per wekelijksche eerste-klasse dag van Dinsda-g, 10 Mei, 18\)8.

Snel-Treinen.
PlI88agi6l'l! zullen worden toegelaten de reis slechts op terugkomst te hreken. Tenders moeten twee bevredigen-
Voor verdere bijzonderheden zie de Publieke Aauplak-biljetten, of doe aanzoek de borgen ter nakoming van' het

hij eenig Statiou. Kontrakt, voorzien, en zoodanige
C. B. ELLIOTT, Algerueene Bestuurder. Borgen moeten den Tender onder-

teekenen.
Den laagsten of eenigen Tender il!

men niet gebonden aan te nemen.
H. S. GREAVES,

Architect.

50 EXTRA VErT
SLACHT OSSEN.

li

TEN DERS worden gevraaga voor
het op richten van een Politie

Kazerne te Clanwilliam.
'I'eekeningn, Specifikatien en

Kontrakte- Conditiën kunnen wor-
den gezien en verdere informatie
verkregen ten kantore van
den ondergeteekende, en ten kan-
tore van den Civielen Commissaris
te Clanwilliam,

Tenders dul4tilijk gemerkt "Ten-
ders voor Politie Kazerne, Clan-
william," zullen worden ontvangen
door den Controleur en Auditeur
Generaal, Kaapstad, tot op den
middag van WOENSDAG 8 JUNI,
rsss.

Tenderaars moeten twee bevre-
digende borgen ter behoorlijke ver-
vulling van het Kontrakt, voorzien,
en zoodanige borgen moeten den
Tender onderteekenen.

De laagste of eenige Tender niet
noodwendig te worden aangenomen.

Il. S. GREAVES,
Architect.

o ALARIS, de inkomsten der
~ school (niet minder dan £15
per maand).

Bewijzen van lidmaatschap eener
Protestantsche Kerk, en goed zede-
lijk gedrag, alsmede getuigschriften
van bekwaamheid, te worden inga-
zondon v\J'Jr den l óden Juni van dit
Jaar.

Diensttijd te begin nen 4 Juli.
:.\1 instens een certi fikaat van het

Illde klasse onderwijzers Z.A.R"
O.V.s. of K.K. examen, wordt ver-
eiselit. Geen aanvullings-examen
vereischt,

M. L. FICK, V.D,M.
Potchd"troom, April 22, 18gS,

----f,-

OpMaandag, den tSden Dezer,
ZAL gemeld getal OllleD Publiek '

J worden verkocht te Klapm_"
Station, komende uit Barkly .
District. .

Zij zijn vrij van Runderpest .

LOUtS LOMBARD.

I, B. de VILLIERS a Co., Afslagers.
Paarl, 7den Mei 1898,

, , ', , •I I (!\ \ ~ïjl' \\ I 'lt I Il~.

- ::.";'1 \', al lt t \ lW!' f ,f l'P 1 t

I' \ . ;.. 1.1 Itl.\kl' nll.:ldl!1!.!' pr bij
:,~ .• 1'l'~::lIi"n III Jul, of

\ 11\I.IIJ:HIlI:,\[)_\[,
\ "'Ir!lttt.'r ~.·h(Jlll (\'In

BENOODIGD,
I~L.\ Or"r, hu wd Gl'cel"titi..;cel'd
'.- u'"i, n\'IV,'I' voor de Derde
, i'I.;':" 'd' :-;,,1,001 te Garies,

t , ,:,.1, Ouder wijs moet
\':: \llol',jt'11 III Engl'l:ich en

i-, L, 'I! zoo mogelijk' ook
1. .. r: I • / ,l·k.

r:, '.:1'_,') I 'l I' j.ia.r, lil, -t vl'lJe

\
Kaapstad, G Mei lk9,>{.

Sch ut verkooping. EEN Gerieflijk Woonhnia, met
daaraan gelegen Wagen"

makers en Smidswinkel, met den
daaraangelegen grond, staande op
Erf .No. 5, Blok N., groot 200 vier-
kante roeden.

Het eigendom van den beer
Schalk Burger, en waar wijleD den
heer M. Toerien een voordeelÏfle be-
zigheid gedaan heeft als Wagen-
maker en Smid,

Daar Porterville en 24 Rivierén in
de laatste jaren een voomaam
st"ndpnnt hebben ingenomen onder
de steden en distrikten in de Wes-
telijke Provincie, is deze 8choone
kans de aandacht 'van koopers en
huurders wel waardig.

Te bevragen bij den ondergetee-
k'3nde.

Runderpest. Kennisgeving. 220 Extra VetteGehuwd Ouderwijzer
BENOODIGD,

Voor de gesubsidieerde school
te Goedgevonden dist. Pot-

chefstroom, Z,AR.

INui.tv~ring van een besluit., door de Plaatselijke Runderpest Com-
ID18SIe genamen, wordt bIJ deze kennia gegeven, dat van af en na

datum dezes,' en voor het tijdperk van twee maanden, alle hoornvee-
vervoer en het1v~.rvocr van hoornvee binnen de afdeeling Stellenbosch
sl.echts toepasbaar zal zijn op zulke Veldkornetschappen in die afdeel ing
die geen besmette areas vormen; personen die vee willen vervoeren van
de eene plaats naar de andere moeten eerst een certificaat bekomen,
waarin ze daartoe ·gemachtigd worden. getoekend door het meest nabij-
zijnde lid der Plaatselijke Runderpest Commissie, of door den Assistent
Resident Magistraat van Somerset West, welk certificaat op aanvraag
ten eenigen tijd vertoond moet worden aan allo wetsbeambteo of alle
personen die wettiglijk recht hebben do vertooning van zulke certificaten

Il, "",::Ll'\ku k J,"ginncn na
, "I l .t: i l. Deparu-ment voor Publieke Werken,

Caledon Plein, Kaapstad,
27 A pril isss.

OP

VRIJ DAG, 13 dezer,

ZULLE!'{ bovengenoemde Spek-
J vette Ham -ls uit de kraal van den

heer WILLIE K&I(;I':, te Stellenbosch.
om 1() uur in den morgen worden
verkocht.

Paul D. Cluver, Afslager.
Stellenboscbv f Mei, 1898,

.i. • '-, \ ,'r,-,'I.l'i'] van copie-
'._ ,: :1::\11 vu n l.ck w.uuu heid en

. " ," :"::.1 k gl'drilg z uIlen door
~.' i' :''-'l'[l'"kl'Illiu worden iugl'-
- .: 'Iu,k ~l"i. Applicant

ii 'I ,.':1['1" lrot cst a ntselu-

Departement voor T'nul icke Werken,
Caledon Plein,
haapHtad,;, '\[,'('11'108,

BENOODIGD.
EEN Onderwijzeres op een Boeren-

plaats in het distrikt, bekwaam
om onderwijs in Hollandsch, En-
gelsch en Muziek aan zes kinderen
te geven.

Halaris £45 per annum, en vrije
logies.

Werkzaaml18den na Juli vacantie
te beginnen.

Applicaties in te zenden tot 31
Mei.

Adres:
J, M. THEUNIS8Ii;N,

Jukhalsdam.
P.O. Fizantfontcin,
Dist. Victoria West.

OP(U:SUJTEN in het Scbut te KaI'J'Mo
kloof, in ,le af'deeling' van Hope

Town, over den geoor-loofden tijd, en te
worden verkocht te 8trijdenbnrg. op
~iI"'rdag, den :!llltell Mf'i, lli98, om 10 uur
'~ voormiddags, indien niet wvoren:geloet.
het volgend vee :-1 donker fbruinlblee-
~"rrie, witte achterpooteu.ierest witt.e
haren aan begin van staart, omtrent 2
j ..ren oud; 1 Merino Ram, rechteeeoe
zwalu lV"taart (bejaard); 1 Merino Ram,
linkeroor stomp (bejaard),

(Get,) KARl. RIEL,
ISchutmeeetw.

oALARIS, de inkomsten dero school, gewaarborgd op min-
sten" £1.-, per maand, met vrije
1I"0nlllg".

Applicaties zullen door Jen on-
drrg"l'teekt'ndo ingewacht worden
tot den l'-,dl'n Juni.

Applicantcn moeten in bezit zijn
van lIlde k lasse Onder-w ijzers acto I 1'1'1 J,'Al'lL' k" .1
Z.A.R., uf O.V.S., of K.K. Geen ~ • \. r.. gl'lIl~a t_ zlJnue
aallvallings examen af te legO"en. ,I~ door ,~l'lI I,wer }~. x EL van

, ,,'" "(J['a"iJCl'g, ,VIJk Noord Onder
M. L. F,Ie I\., Jl,)kkeveld in do Afdeclinc vanV [) 'If , ' ' ,., ,

. . . .. Cal v 10 ta, cu door andere Boeren,
Lalldl'igt nuars van lu-t Bokkeveld in
de :\flkl'lilJg" Calvinia No. T, om
zckcr..n \\. qc, hieronder nis (A)
aangemerkt, alt; eene verl{'gging
vali genoemden weg te verklaren:n E\"IL\._,\(;!) \','or de "W. J. Geschied;, biermede Kennisge-

\ lf ,:,>1";,,,I,:j't ~ch,,,,l" tu I'or. ving dat dl' Aideelingsraad vall
I '" 'I' dl'!l (I:.dl r~l'· ..ft t

I l'lwf:i!r"I":' 1't'I,ulll'n, III ],l'ê j)l'7:it Calvlu,a van \~OOrnernl'll is aanZoek
. l' ,,: IIU:".,'l! tL'l up "'/' v Il . d G

val! '" il ()::dc'l',,-ijzel's cl'l'tdicaat: I!I.] i.ljIW LX~l' ('ntl,e er 'o;lvcr-
TIl ,'c'.! ' I, ,:l:':il', Z .•\.IC, lwholldens fIll'ur te doen, III krlllen van Hectw

.,,'lJ :,' IJl'gllllll':1 (lP " 1·) Ak '0 1"8n dl' ,_ I.Ilt':':i tI' It';'::_;"lI hl't aanvullin,!!:>- .'0. .J~, -tc _,. vau • J, OlD en
, 1 ' I' \ '["It'll zulIl'n de v(Jurke'lil" O'l'niet. n I Yolgl'!Iuell weg ab ge:;loteu tt> laten

'.: :.:., I" I' ',Lll" ,'n (<' i .... - " h', kl
" ,'II n:!1 ~alarl~ vall "1.:17 l(l~. Jll'r;]>r()'a)]leel"l'~: ,

Illla:u;,j Ollt-.Ti"l'II. Zij, dil' l'l'l!' (A) De \\ Pg liJluende yan af
,','e:'. 11<'1'''''", !Ill t .', D j lV'II 1)" G 1I ():J(kf"\IIIZ''l':l c,,!'tlfic:J.at crde HI ('m,; \IV1L'rnaar ras Jerg, van

\,' .\llll.l"k I.~l dc' \'0"1'."1'1,1', , f .1 'd lOok "d d G
ol • KLt""l', Z.A..lL, \)l:lwlldcn:; aall\'ld- a ':le ZUI e IJ e ZIJ evan c ras-

ling~-p\;,ml'n, beZitten, kUllnen ook Iuergs Hivilr alwaar do nieuwe weg
""!':it:l~i I" :.: li'rl' [.",I,',-,c'!1 applicatie maken, doch ontvangBn I begIllt, door het kamp, tot waar de

i I, \1, "'[,'11" hi.J·l'l'!il' 11\"entuel'ILl I!enoeming eell I lllél.me, weg er III loopt.. .
" :', l,k"'IvII, "",t;uf,! d,,(Jl" E t L' tIl"~alari,,, vall £1:2 IJl'r !lHk1.l1d. 11 III e!lUlell ~c¥an ,oec Il' ';J,

,1,i;,'11 I\'"é'''''.j Ilonlt-n. 'k ,- 1 0,).1 I ''\}IIllicatlcs moetelI vergezeld."'- ·te ,() van _,,,,,. ue vo genue ver·\ i;, - IJ, ,-",,!.,:< _:-':" 'II,/,lll"lnt I I kl
. I' "~wn van certificaten, attestatie van egging te aten pro· ameereu,

\("'1"1''1 1llll'I'll Ilnle!'· h r J'k
'_ "~'I, c:':'""I",'''''"It''' ('L'l'tili- dell kcrkl'rand, waaronder aPIP't~' nam(I~'IJD: W 1',1.1 W'I

- , , ' " " 'caut hl,l,()ort en ('en getulgsc 11"1 t ) e eg eluenuc van 1 •
:' "'1' !,;ll! l'rI" tL' rL'IZL·!I. ~ d' l"k d ,] I ... ' nG· 1. • f d- ." , van goed, ZP l' IJ ge rag over ue ems! .lvlCr ,I.tar I asuerg, van ,t ,e

I', Il, F.\CI{E, 'laat~t" tW\": jaren afgegevt'n door ztudL"lIJke Zijde van do nr~sberg.s
\ ,~\,II,,,J! ('Ultillll"il'. 1'\')] la)]udro~t, ycldkorIlet of pre- RI\'ler waar de oude weg Ultdraal~

II I,' , I" I dik.lnt. door het kamp loopendu, voorbij>1:, ! ,1','1, , •
1 _ ,\pl'lic<intcll dienen te l'ermcIJen, het kampaan de oostelijkL' zijde tot

of zij kl'nni., \'an Lil' EngeIsclro taal waal" h~~ ll1 ?~n ouden weg op de
r)t'zitten ell cl'l"titicaten dienaan- noordelIjke ZIjde loopt.
(Taallll~, III tt> ;;luiten. Eenige objecties tegen de sluiting
,., Sl'hooltm'Tl .j~ per dag. Werk· en verlegging van geno~mde wegen
~I;llldle,kll te beginnen 1 AU:["'lTS moeten JD geschnfto biJ den onder-
I~'" 1'-'. A pp1icati"::i v6'Jr ;.\0 J l'.\'! as. ge~eekenJe worden gelaten binnen
tl' zL'ndeli a;w dne maanden van af 1MEI 18g8 .

AFDEELINGSHAAD CALVINIA.
__ -L--

Sluiting, en Verlegging
"an Weg. te vragen,

Schutberichten.:iondgaande Onderwijzer
, i \"" I , )( ; LJ TI,:

. ~.1:, lI:jr. Slixsprult, DIs!. Smithfield, Stellenbosch, i) ,Mei, 1898 .

\ I' I ' i. II ' _\ TJJ::-; \ uCJ I' bo I'l' n.re-
.....\_ '." 1:1':' i,~,l[·t·kklll'~ \"t'l'gezL'ld

.i. \\'t I \"t._'t't.'blïll(' gl\-
IJ \ .111 l.ckw.r.unhcid ,

,: I,l.' d., ia.u st« :-)('hool.
, :I !'r""ilkalJ[ waal" apph-
.i.i:u W:I:', l'rl van 11(1-

." ,', 1'1' ,k '~:int.'clll'

"V.ee-z.:l.e:k-tie ...
NO. 27 VAN 1893·

1'0!chd.,trooTll,
April 0, L"'0~.

ASSISTENT Herroeping van Kennisgevingen, zekere areas in de Stellen-
bosscha AfdeelinQ als besmet verklarende. Onderwijzer

NADEMAAL de ziekte bekend als Htluderpcst uitgewoeO i8 van onderr het V l'e ill ,Je besmetverklaal"de gedeelten vfn Kuilsri vier, VIagge-
berg en Bottelari.h__z90als bepaald werd door de kennisgevingen Tan 22
N ovêmber; m7 ; 21 Januari, 189S ; eu g Maart, 18g8/ respectievelijk-
d(,lze besmette areas als beflmet verklarende ; ges~hiedt hiermede kennis.
geving dat genofmde ke.::Inisgevingen hierdoor worden teruggetrokken
en dat het trekken van hoornvee, schapen, !Jokken en varkens binnen
dei\C area;; van Cll na datum dezes slechts onderworpen is aan de regula.
tiën door het Runderpest COIDlte in deze kennisgeving van 5 Mei, 1898,
voorgeschreven, 'en in 't algemeen te worden toeg'cpast op het trekken
met hoornvee in deze afdeeling.

FRANK HEROLD,
Civiele Commissaris,

IJENOODlGD yoor eene wijk-
J school, twee uren van het

dorp Lichtenburg. Salaris, een
honderd en vijftig pondpn ppr jaar.
Applicaties met getllig-schriften te
worden ingediend bij den "()nder~e.
teekende tot 15 ,Mei, schoolwerk te
beginnen met 1 Juli. .

H. J, L. no TOIT T H if T K Ih
I e U U rOl eDDy

Afdee1ingsraad, Barkly Oost PORTERVI LLE.
KENNISGEVING,

AANGEHOUDEN in het Schat te
Welbedacht, over den veroorloofden

tijd, en t;j! worden verkocht op den 2s.t.n
Mei, IS~~, indien niet tevoren geI_ I

Een licht brnin kortkopImuIl merrie Esel,
af~E'knipte maanh8.llr, II of 9 jaar oud,.
merk of brankmerk onUchtbaar.

(Get.) W. W. v AN DRR MERWEa
Schatmeester.

Stellenbosch, tJ Mei, 1898.

Aan ,Wijn
-------------------

Alberts Phosphaat Poeder
Graan Boeren.en

\ '

iTE worden verkocht, uit het schut
.. The CaveH," op 211Mei, li!98, indi<in

Did "roeger gelost; 1 zwart os, linkeroor
zwaltlws!aart, halfmaan achter, rechteroor
twee halfmaan en 'sneedje achter, witte
plekken onder peni!- en jlan de keel, bij
de af zijde, bejaar ; 1 zwart rijpaard,(Blauw IJzer Guano). kol, met geelbek, linker achterpoot wit,

______ owtrent vier (4) jaar oud.

EEN volle lading ex bark KATHINKA pas ontvangen. Wij T. J. STEE~c~t~~~ster.
waarborg~n onmiddellijke aflevering :-geene vertragingen meer, Afdeelingsraad Kantoor,

Barkly Oost, 2 Mei, 1899.

Bou11Jlll,
30 April, 1898.

'fl " \, "(:. \ ~" .. tt! 1ti' (LI f ..::\ ....:" is ...
I" ,": :.>!" I,l.h I'lliJh,k,'

! : .' '" c. \ \- l',' [. :-;:\I;(!"l:'

',I. I'" I,' ,"l!I\',L1I'dl'rJ III .JllII,
,I ":1'" lil I g,'[lllg ..'C'lll·iftl'll

"",l-:II,,'I,l I'll gOL'tl zedL'Iljk
/ . : '; \l, ~! 1'(il'! J ! Il ~l'" ;tl' Ilt

Afdeelingsra.adkantoor,
Calvinia,l Mei 1898,

Gebruik eenmaal Alberts Phosph(1tesOp last,

X. S. LOUW,
Secretaris.

tl. BOERS2\IA,
Hoofrlonderwi jzer . DIYISmlAL COUNCIL BARlLY EAst

NOTICE.
Pound Sale.

en gij zult nooit eenig ander Vruchtbaarmakend Poeder gebruiken,

Hoofdonderwijzeresse Benoodigd. WOODHEAD, PLANT & Go.,',1/' :

I; ,J. Il ["1:0,
IlolI. ~l'l". V'O()]{ do :lde KbsHe Gemengde

Jongens en Meisjes School te
R('lcl,·rberg. Habris £~III per an-
nllm, met vrije kost en inwonmg.
Eeli(I O"rondi/.!"c kennis van do
IloIIandsc jH' 'taal eene vereischte,
zoowel al.., bekwaamheid om lel'r-
lincren voor het "School Higher"
C ~versitl'its Examen voor to be-
rpideIl. Werkzaamhrden te he-
crinnen, intlil'u eenigszin:; mogelijk,
~a de \Villter vacantie, in Juli, H.S.

\' enl"(,l".~ bijzonderheden te he·
kOlllen van Jc tegenwoonl.ige
Jl oofdondcrwi jzC'resse, Jonge] uf.
KATII, SU:'IïII.lXI;, of dell Onder-
gc'teekende. . ,

Aanzoeken met cOple"Tl van gp.
bli<'schriftt'll van' bekwaamheid,
en;, zuiieIl ont\"Hng'l'n worden tot
np den :;:,sten ?11ei, door

J. \\'YXAX LJ L. HOF.\IEYR,
Hon. Sec, van het Bestuur.

IIe1tlerherg,
SOllll'rsl't "~est.

Het Paarlsche Gymnasium, J" F. BRINKMAN,
Algemeen Agent.

Porterville, 26 April 1898.

St. Geortte'. en Strand Straten,
K..A.APBT A.D •

\ ',' " TO be sold out of the ponnd, at" Tbe
Caves," on the 28th May, 1898, if

not previoWlly releued.; 1 black ox, left
ear swallowtail, half·moon bepind, right
ear two ha.lf·",oon", aud cut beliind, white
spote on the "i#elly and dewlap off Bide,
aged; 1black riding. lo:')nJe, star, brown
mouth, left hind fO(. ,~te, about 4 yean!
old. '.t\" I '

T. J. 8~ , ~K.AMP,
""oundmaster,

\Di visional Council's Office.
Barltly East, :! Mil)", lli:j~.

APPLICATIES, vergezeld van
gecertificeerde copien van

getuigschriften, voor, de betrekking
van Tweede Assistent Onderwijzer
in het Paarlsche Gymnasium, tegen
een Salaris van £12.) per jaar, zul-
Ién door dun ondergcu'>ekende ont-
vangen worden tot den 2:3sten dezer.
Werkzaamheden te beginnen bij de
heropening nm de School in Juli.
Applicantcn lidmaten to zijn van
eCll Protestant,che Kerk.

S. DE VOS,
lIon. Secretari~,

Paarl, ;J ?IIei, 1898.

B:rc.~\TOODIG D. Departement loor 'PUDll~te WerkeD. K~psche GoUlemements Spoorwegen. BENOODIGD.
r" i \.' ,'\" Ij/"!', ~ I'P l'l'll BOl'rl'n-
J~j'" "I I",t Ih,,!rikt, be-

",,:, "\1 IJ' 1:1 IIolland"..;b,
, . \1 " ~., Il II.Uit!Wl'!'k aan

AAN BOUW:.\IEESTEBB.
, . f.-"

TENDERS worden gevraagd voor
hét'": oo11.weh van additioneeIe

aecommod4tie aan·het Oude Somer-
set Hospitaal, Kaapsta.d,

TeekeniIlgen,: ~pecifikatiën en
Kontrakts-conditiën kunnen gezien
en verdpt"e informatie verk1'Agen
worden ten kantore van den onder-
geteekende. ' .

'renders duideliJk gemerkt" Ten-
ders voor toevo~gtngen aan 't Oude
Somerset Hospitaal" zullen worden
ontvangen door den Controleur en
Auditeur-Genersal, Kaapstad, tot op
den midq.ag ran W oeusda.g, 18 Mei,
1898. "

'l'enderaars moeten ter' nakoming
van het Kontrakt- twee bevredi-
geD?~.Borgen 9avstellcn. en zoo-
damge-;1tqrgen moeten den Tender
onderteekenen.

De laagSte of eenige Tender zal
niet. noodzakelijk worden aange-

BIJ OMTRENT lsten JUNI.-
Een bekwame Dreamaakster i

moet tot het snijden en p8886n goed
ID staat zijn, Doe 808.nz.oek, bijzon-

,c derbeden, referentiën en termen
verlangd gevende, aan

GlmROEDERS BADENHORST,
bewetsdorp, O.V.S.

MET betrekking tot boven-
staanoe advertentie, Tenders

vragende voor Zuid Afrikaansche
Stoom Kool, wordt hierdoor bekend
gesteld dat de tijd YQ9r. de ontvangst
van Tenders verlengd is geworden
van af den 12den tot den 1gden
Mei, 1898.

W. SI~CLAIR,
Hoofd Spoorweg Magazijnmeester.

Kantoor van den
Hoofd Spoorweg Magazijnmeester,

,Kaapstad, 28 April, 1898.

_:' \1 :j,

"'" ;.:' "lIi'\!I!! alld 1lrije

.. , ","'1 duul' d, 11 (lndel'-
""'.",,1,[ 1',l)rdL'1! tot A.fdeelingsraad, Bar kly Oost

.\I,
KENNISGEVn,G.,

" il J Ilnide
DOOD B ERIC HT EN.

Schutverkooping,

TE worden verkocht uit het schnt te
Ros:ilmo, op den 2&ten Mei, 18~1~,

indieu niet vroger gelost: 1 bruin ruin
paard, stomp staart, omtrent 10 jaar oud.

P. H. STEYN,
Bchut meester.

G";STORYEN te Platteklo('~ --,,:i :U('i,
<JOHANNA WOLFl',jonglllA" ;"lieCde

dochter van wijlen den hOtlr li, ,j. Woltf,
il' den ouderdom van J:? jaren en:J rDII&Jl-

deD, diep betreurd dOlo, haar treureDde
oll"deï'lf,bi"oeiieMl en zulte",.

De begnfenÏl zal op ie plaat. plaat.-
vinden. op Zatel"daa'. om 2 uur in den
namiddag.

\\'I:";TIllïZE~,
~t'crl'tHl'is, PAARL.

KENNISGEVING LOOPENDE
OP mijn Plaats Appelskraai,

sedert U. December, Zes
Jonge Struisvogels, Kuiken-pennen
nog op de Vogels. Deo eigenaar
kan de Vogels terug krijgen, mits
betalende alle kosten van gedane
schade en adverleeren, Indien niet
opgeeischt, binnen een maand, zullen
de Vogels verkocht worden om
kosten te dekken'.

LOUIS KNOBLAUCH.

Appelskraal, ,
4den Mei, 1898.

i '

DE Ondergeteekemle wenscht aan het
publiek van tie Paarl en eltlers be-

kend te wa.ken dat hij een TIMMER·
M,\~S BEZIG HEI D het>ft geopend.

Ailtr werk aan hem toevertrouwd zal
met stiptheid en nf'theid worden nitge.
o'Ocrd.

~ LET OP nET ADRES,

D. J. DU TOIT,
N~t Royal Hotel, PliRL.

nomen.M~'0)-uflruu;LMA1t i GO H. S. GREAVES,
••l il l.I. IJ! t • Architect

VandlJAfsIQ~~rs"' A".I,,·, Den............ t 'P bl' k W L_~ r- ~_en voor u 16 e er.Lt1D,
N. IL Ka1w"" • PMri ~ . Caledon Plein, Kfl,apBtad,-..aY.', I 27 .Ap~ 1898.

A !deelingsraaJ Kantoor,
Md 2, 1891i.GE\'HAAUD.AAB.UAPPEL MOEREN.

AAN Familie en Vrienden wordt be·'
kend gemaakt dat OU7..e geliefde

HAlJNlB.laatatleden Dinsdag, den 2t;lIten
April, de eeuwige rust il! ingegaan, in den
jeulf(iigen ouderdorn Tan J 7 jaren, 4
maanden en !a dagen.

.. Haar I188Cheruste in vrflde."
t'it naam der bedroefde ouden,

H. J. THERON,
A ,M. TBERON, .
.(Geb. Lo"AJlD).

DIVISIONAL COUNCIL BARlLY EAST
POUND SALE.

,. () "
,( 1

.il EE~ As"istent voor de Eerste·
klas l'uhlieh t-ichool te Bich-

mond, K.K. Salaris £Ijn. Werk
I.al zijn Standaarden V en Yl. 'ro
heginnen na dl' Jult vakantie. Doe
alLuzoek bij den ondergekekende
Y'Jur den lOden Juni.

P. A, C, RU TH,
:::)ecretaris.

"l,,"r l'kt~\ ., ~, !.!'('~e 11
~Illl d~ld(_'lijk te

Jl :iP~ I'!I, \"crl~l'ij;_;,haar
hi i TO be BOldont of the pound at. RoIaIynn,

on the ~8th May 1898, if not pre-rioualy
releued: 1 brown gelding, stump tail,
alJoat lO y-.ra old.

P. H. STEYN,
Pound __ •(;pl'l'()('del'~ HOUX,

-r l'etIcll berg' Statie.
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LUP8TA~
Oeboor1iebericht.

I --
HEDE~ 'l lJ .u k nil; dl n-. r ,~n

ZODUtJ'
MWHA 1·1 [Ir 1,l)t K,
~ELLn [II 1,1II 1\

("b"I'HJ EELDEn:;

(VaN Il, B_ ... Bali.! Co)-Kaap"tad~ MeI 1898.
STllIISYEDF.RF.S - Onzo Markt werd d_

.. eel. matig voorsren \''18 lb. brachten £1766
op Prjjzen w.r~n ferm tegen reeente taneyen
en wu verwachten sekere be .. gl.eid In ie toe-
komst
t,~~n uitvoer
WIl noteeren de volgende marktprjjsen
Witte ordinaire prun , £8 o. Od t.ot £9 1111Od ;

eers te £t, O. od tot £7 o. Ud tweode.£4 5e od
tot ,1;> u. Od d,'rdo £31\; od tot £3 16. Od,
ulferwure tot hard ,I; I l~. Od t.ot .£~ lOt! od .
w,,!)eK witte ee ....tc tot Kuperwure f.!\ 10, Od tot
£u ItI"Od twoede.ei lï.tidtot.l.50.Ud,dorde
£lll .. od tot£i 15.0<1 mferlflUrtot81erhte£1
lu. od tot £2 7. tid, donker.!.:4 5. od tott:51i10dj
fancy byock. £4 H,. od tot £5 10. Od .t.&art WItte
£2 I. od tot £1 5. Ud,lIehte £~ 1. hdltot .£2"
IJol donker £ I 5. Odtot .£ 18. Od hcbte £0 O. tot
,l;U I", liJ .wart llUlge£4 I [m Od tot £5 Iii. od,
IaH~ tut lnlldclmatlJ t4 r,. od tot £4 1&.Od miJ.
JehnaLlg .U I'!. tlt' t<.lt .c3 7. r,d kort mu.ldol
llIaLlg .1.1 lIJ. ud tot .c2 O. ud vale l:ong
.c3 IS. (JJ tut .ct 5. Od lang "u<!dol·
matig !. I li" ud tot ,1;I I ',. Od muldel
matll( £ I I". od tut .I;~ I"..Vd kurt IDlddehnatlg
.tI ". tiJ tot ,1;111" Od .plldoll .... Witte
.I; I 17. ;,d tot £2 1'.. lid donk"r £ I u. Od tol
£ I 7.lod lwarte wlddulmlLtlg en kort.cil 1500
Od lot .. I ',. ud larIl; .. lo. £ 1II. Od tol il
12. I,d kort' l0" .1;0 8. od tot 151 od vale lang
\ lu. t, I 0_ OJ tot £0 O. od , lange ,,101
il H. ud t, t £ I 12. 6J korte ,,108 £0
~. ti I tut .tu u. titi kort g ..... oon £0 :!a Od
tut £/1 r.. ud .padorllLl, hehte £1 15. od
tut .cl 17. Gd, donker chleu 2a 6d toi
5. Ild

Will -Do Londen""ho verkoopmgen zIJn be-
~ollnen wet eeue Jahng Tan 5 p"rcon\ cu en~e
m"r~t " .ttl t~n!!evolge daarvan Lichte IBoge
lol" 11 zullen nog kODp"rs "lOden manr alle 1(0-

Lorekklge """rten verkoopen zwak Onte bovun
• te notocnul(er\ 'Ull oloohl.o \ vor 'p"clale lotten

W 1\ noteeren -
Super lang karoo vette 4) tut &,d mlld"l-

mati!: 41d tut 4l-J ordtnalre ·hl tot 4! d, .,. are
en mfeneure do, 3d tot 3ld
VELI ES -Markt ferm
Wil noteeron-
Bohellen 14J tot 14~u zondr0lit0 ~I tot od;

.ngor:lll 4\d tot od KM!"",he l. IJJ tot 21 Id
elk lI\nl'wol 4 \d tot Hd korte wnl ~l<I tot 3fd,
oo..chadlgde 3ld tot 3,d, bastaard. ~a d
Beechadlflde v811ennaar kwalIteit

I(ENNISU ~VING.
"1EJ S. 1l00'T~rA~ he!'lcLt u,d
.J..l ZIJ Op 1 lj Mei, 1to\J~, haar
Eersteklas Privaat Logieshuis zal
openen m " Melton House," Oranje
Straat, No. 1, Kaapstad, vijf minu-
ten yap af het Parlementebuis.

Brieven tot en met 15 MeI a.s.,
aan haar oud adres "Hereford
House," Buitengracht Straat; na
dien datum Oranje Straat, No 1.

NB-De Tram loopt voorbij het
huis.

vaosa. ;Ij "8ft. I

:II~I 1898.
ti .. CL
Oil'
o S 0
o 1 lOt
o li li
o 7 •
o li ,
o li 0
o '1 0
011 9
OOit
o III 1
o 0 0
o 1 6
o 11 1o , 1
o 0 6

Zu n-l, n.ocncn
Hoenders
Bow
GU:U38

Lemocncu
Kweeperen
Peereu
AppelCII
lI:teren
Koo.
AardAppelen
Pal&l...
Tomatoee
\ arkeos
Eenden
Pompoenen

o a 0
o I 0
II 0 \1
o 0 io
o 2 ,
o 2 11
o 1 9
o I 1o lt ,
o 0 •
o • '0
ti & 1
o 1 0
o 8 0
o li I
o 0 li

DOODBERICHTEN.

AAN vriend: 'II '11 blouIH'r\lanll'n
wordt hierui- de l» k, nd i:l'!IIaakt

dat bet deu 0\ Itil u-h IIireu (,oJ heh.l."lgd
heeft, door d, 11 un v rlldd, IIJkt'1l dood, III

onze Z1Jdt' \v ....~ tM lit !lIt U I)UZt lt tt'pJprge
hefden ZOOII, ~ h \ \, JIl 1\1\1' In d,'n
Jeugdigen ou de rvln m '"' 17 J Ir.. 11 tIl 11
lJU'anden ~ 1 e-ell '10 srte l ij k lijden 'an
20 dagen ,..kUl dt k\)llIl~ '\\ .. rltt.:d h ij (lP
den 2,18t,u \pnl II,,. smartelijk dit
'Verhl:l8 ook '''. "JJ wil hn nochraus God
aanbiddeu en ,It! I.IJII
.. IIIJ 18 de Her-r II JJ doe" at !::ut'd I, ID

ZIJue oogeu '
De bed roef de ouder-

W I' i.t ];];1-,

1', '1 Lt BIH
("l> ];HI'I;K

NIEUWE lUBT.

o 0 tI-
o ij 1
o 6 1
o 1 9
1 0 3
o 1 8
o 0 3
o I 4
o 1 !I

o 0 9
ooIt
o IS 9
o 8 1
I 6 0
o I lot
oot.
o II t
o li ,

I impeonen
Koul
Aanlappelen
Peeren
Klereo
Buter
Bloemkool
Kweeperen
TamatlCII

Zeldzame Kans.

Publieke Verkooping
Aan de

PAARL.
o.

ZATERDAG, den 14den Mel,
50

Groote Extra Vette Varkens
AAN f'a mi lie ..n vr-ien de n wordt bekend

~ gemaakt dat hel I'll I eVt'II Il "f'I
\ be haag ,I IH' f! (1)1 lil il t e r", l'''tI 'I' d< II

~

aden Mll TIJIJ[I tt:·t."\I, rhe mi n tt ,~!tt~t._
noot~TU'II~'I,I"IlHI Ijl f'JII JU
den oaderduw \ III I J Ir> U tJ \ UJlaud, t!
naeensul<lrl.IJJb:lljdlll\11l _ da"," Jlli
Inllammdtlt' I jij t!all!eudl" lIlt'[ , kind
eren, zIJn \llll,n \11t'r \a.U 7lj,Utln ,-li

nog een \\ebkIIl! '!li l'Jt! (nhll-lt!b,lar
verhe8 t.. I <,Irt ur,,"

MIU\ dUb u t rtn .....lt "\ III lilt n h trtt

l!Jksr"'n ell Illllt_'1 I 11lJh: " '" I il ,le
vneollpu In \ lt""IIIII1II dit 1 tIll gt
durelld~ ZIJlI Ilt'ktt. /.) ....\ trOll" t'll tU

vermot'ld ht bl~ t! IJ'" ,I,lltl
vergelde lt, u rlJkl lijk, I \\ J lij!; ol ltl
hebb .. u (j" \\ ort I ! "', I ",I lvUIUlI",le
hart"IlJk 1..,1, Il.t , \\ d ZIJ ulU hew
ged.i••1l1 h, ti

lJ,

ZU LLE:\ publIek \ e"kocht worden
Uit dl' Kraal van MCJV. tHAI

\ \\ AUd';;, PAARL. Er ZIJIl 2[>
gome~t. Il onde!'

~\ LOUW
Murals & Co. Atdlagers

1'.lall, 'I \Iel, 1H'I:l
---~

'I '"
ltlll

E~RSTEKL~lSSE OPRECHT-
GETEELDE PAARDEN.

Ra\\ ,.)1, \ II'
jdell \1" I' 25

o • - 0 0
o 21 - Q 0
I 2 I 2i

o •
o 1nl
o ..
o II

II-Il 4
It - 0 !J
,; - (J tit
"-j - IJ '-'t
.1 - 0 0
II - 0 ,h, - 0 7
3 0 4

SCHUTBERICHT (I I t'la ""r.:r.:HD).

Op Dmsdag, 17 dezer,

Z l L L1..~ 0l'gemelde goedgetcelde
!'.llll'dt'll, ,dlell geul'e~~eel'd, en

W I,ll omleI ver~chl'ldenc paren eg,de
1\,11' !'.wrden ZIJII, pultltek Yll'kocht
Ilordl Il ,I,ll! KLA1'.Ml 'I'S tiTA-
T1U\ ZIJ zIJn de lLDlLLCltt I\a.ar-
diJ: 1d op JUl na,un en hd IS
l!,llC ('g

I HA:iS II \l'I'TJ'I.EISCrr.
J S MaralS & Co..Afslagers

rl'E \\"rJ,," \, rk ,I, I' Ulltl!JI<llII- 11
Jtt'O r j(._t II"~ lu t I jl ! Il _; ...t~ Il \lLl

2 oude tuuf r !1I111 Il __t lil r kt linkt II l (

z ....aln"'Blaal t "el rewe! I lil k, I hu"rn I il
1met lau". \\ I ,ll IJ, t k", t, \\ "

I' \\ \ I I
.....\_b L t lUL I. ~ tt 1

l~ Onderwijzer Benoodigd.
I 'j
I

HOOFD U\llER\\ IJZf.,I:{, \001

de EelstL'-UI.S l"II)lltke ~chool
te Vlctorl,l Wt,t ,""t!arl~ £ \IJl) per
Jaar, of £r,l, III \l'jt' IIl)lllllg, gc
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De heer "olM m",,"t uene .peclBhtelt
'allCh. Tanden volmaakt en op de natuurluke
lelukende, tejfen de iaagwt m"lfOliJke Pl'lJ14!l1.

BllD'PT EOINQ VlU.1 [AD,,]

Ds weleerwaarde heer D. H. Rotha van
Hwellendam, doet In een andere kolom de
bazuin helJer khnken. Hij Is een waoh-
ter Jle Diet slaimert. Er zijn er In onlJe
uagen enkele Afnkaanders die In koud~ De" Logan-Standard."
onverschilligheid de oogen en ooren alUi' Inde lVol'cuter Standard allW! " Logan
ten voor wat er rondom ons gaande is,' i'ltandard" vllldt men een heftig scheld-
tel'wlJI anderen maar met kunnen Sien, artikeltje tegen den Afrik13nder Bond
WIlt de gevolgen zullen zIJn van het 81a- omdat de vergadenng Voln den hee;
ge. van de politiek der Jmgoes',Men let~ Ollft' te Hexnvler Oost do)r siecl::ts een
op de vele vonnen die deze ;raphcld paar kiezers werd bijgewoond. Op de
aanneemt. s0?,lmlgen zeggen: Het w~ meetlt belachelijke wijze wordt het weg
maar een fout ,en geven voor niet tekun- .bll,jven der kiezen toegeechreven aan de
nen IDZlen, dat er een v.l'IIChil is tusschen diktatuur van "de ongewnde padde-
een fout begaan m het uitvoeren van een atoel van klaswetgevmg." Maar dan
rechtvaardige po,ltlek, en een m18· volgt de eigenlIJke aanleiding tot hst
daad begaan m het bevorderen van IIChrijven vlm dit artikeltje ._
een onrechtvaardige politiek, een mi.l!dB.8dl, "W b bbe
waarvoor geen berouw wordt betoond en Il e n "lID IChronn ont1'angrn. g'neht tot de kleurhngen, door een "ooman.
een onrechtvaart.hge politiek die op alle BondllMIUl, doch na de bohandeling ...elke w I
mogelij ke WIJ ze wordt voortgezet. An e. In bet, ,00rg&8l1de bebbon beechre ..en mOilt
ren zeggen "Veroordeel de daad en nilhl1ét'""vcr"onderd z]'n, al .... I wetge~n den
dan op", maar zij wenachen te vergeten, Bond bet vru gebruik onzer kolommen !.oe te
tlat <.le veroordeelde niet heeft opgehou- staan voor de a1iemcene ven~reldiDg van een
den-met 18 ge~traft- zIJn booze pl.mnon lUBtnn den beer Rable'. politieke deu,cden ..
gedUrig 'l'oortzet Een derde ,el'8Choonmg Men mO€'tlt een verechoonmll hebben
uil I "'\\'Ij moeten vergevmgsge.~lDd ZIJn, voor het gebrek aan" fair pla)" en ver·
want te dVi.tlen 18 menacheiIJk!" Maar zWlJgmg der ttlrechtwlJzlOgen vau ver-
dflv.ulken ,lto wo ~preken maken alsof loll draalde tenchten.
nIet kunnen heseffen, dat vergeving zon- -------
II"r bCI'ouw DIets ander8 18, dan ~lCh mQ·
dejJhehtlg te maken lO 't bevorderen vau
het kwadtl.

Ne~, zIJ <lte nog met zulke argumfln-
ten voor Jeu dag kOlDt'U, zIJn hopeloos
kortzichtig of llloedwililg blind-WIJ vree·
zen dat hilt getal der moedwillige blinden
veel grooter l~ dan datuer hopelooze kort-
Zichtigen. Dit doet ons denken aan een
ware gebeurteDl8. Twee theologische pro-
feSilOren, een waarvan onder geldehJ ke ver·
pllchtmg stond, redeneerden over een ge-
WIChtig punt. Professor A.. voerde alle
argumenten aan ter staYIng 'Van z:ijn stel-
hng, die door profl~sor B doorgaans met
nH~ts andQ)'8 beantwoord werden "Ik kan
dit DIet :lIeu". D.larop nam profe880r .\..
een stulr papIer en schreef er op GOD,
nam Cl'n gonden poud UIt zIJn zak, be-
dekte het woord erllled!" en vroeg aan
proflIssur n Kan u zten wat er op d,t
jJlIplt r ge,clln veu II;? Profe~llor B aut-
\\oorddtl. N('('u Professol A nam toen
het muntstuk we;:: en vroeg. Kuat gIJ het
uu ZIen" •

D.. t.oepasslng kan een leder voor ziciv
zphen maken In de pl.l.llS van hctgoaden
pond' a.n profe~80r A. kan men een tal van
Iludere verecbooOlngen plaatsen, de verder·
r"lyke pohtlek vall de ex-grootheid van
Grooteschnnr en ziJne aanbidders en ver·
dedlgers bllJft oll\eranderd - of men
vnorgeeft ze te kunnen zien of met. Hoe
good 18 het dat mllnnen al~ ,ls. Botha
tI achten de hedek~ell! "eg te schnlven'

o1i£3l294 9s. 211'. Zóc,1ftIt£JOO}-w()dI.Ol*",
het vo~ jlW.~~ 'IJ'UI'-

een dividend ullb8l8aId? tIet
maat.cbappij ''WUI! toch met om

UJ'JIII16I;IUen tie betalen, maar om de
markt tie ~Ien. Daartoe heeft men een
kapitaal DOO~. Vanwaar moet dit kapi-
taal komen? Waarom de wiMt aiet bij

kapitaal geYoegd? Neen, de direk-
hadd8l\_ een 'andIJ' plan om het
te krijgen: "In het llfgeloopen

jaa,r sun uitgereikt, voor een-tieadé bran-
dewjJn ontvangen, 3,947 aandeeien in de
maabilchap.fij van £1 elk." En hier doet
de vraag sjl:il voor, werden deze aan.
deelen In ruil voo"r den brandeWijn tegen
of onder den marktprV8 gegeven? Indieo
ander desen prlJ8 dan kB'u men de winst
rekening DIet onvooBV~rdel.ijk aannemen
ala een aanduiding van den atajlt der
m~~haPJl~, en dan krijgen de wdeel-
hG~ feitelijk niets meer dan een deel
vall hun eigen voorschot op aandeeien
terug, Laten WIJ dit punt met een 'Voor-
beeld oph,II~lleren. Gesteld de brandewijn
IS £'20 ~r legger ID de markt, nu komt de
maatsc~ppij en zegt aan een aandeel-
houder: geef mij een legger brandewijn,
waarvoor giJ 15 £1 aandeeien lult krijgen.
De maatschappij krijgt den brandewiJD.
dus vx>or £15, per legger, en ala
sij hem nrkoopt voor £25 dan iJ de
winst £10 en wet slechts £5, hetgeen de
Willlt geweest sou zijn indien de brande-
wijn tegen lkn marktprlj. _rd pltocbt.

Dit een ell ander IChijnt aan te dulden
dat de Koloulale brandewijn-maatschappij
langr.a.am van doel verandert. In het rap-
port worit gewag gtlmaakt van den tegen-
stand dien de maatschappij III de couran-
ten ondervond, en de voorzitter noemde
lalier bij name Ons Land. Wij gelooven
mot, tlat O' eón aandeelhonder In deze
maatacilapPIJ IS, dIl' onze aanmerkingen
zal toeschrIjven aau een andore drIJfveer,
dan om ue belangen d<lr boeren-bevolking
te bevordereu. InWen de aandeel-
bouders \:lr mede tevredeu
dat de tnA.:ltschapplJ van haar
OflHIO,,~1 uod verandert, <.lan hebben wIJ
er niets !.egeu te zeggen. Of lDulCn ZIJ
tevreden z\ln liet het bestuur - hetgeen
ZIJ uhJkb8wr ZijII, volgtm8 het rapport der
vergauerlllg-dau 18 het ons wel. Deze
Jlllgen moeten door de aandeelhouders
ueflltst v. ordon. wij doen mets meer dan
oDze opvattlDg der zaak III 't belang '\an
het publiek onbewimpeld Uit to spreken.

De heer V AN IlER SPUIJ - ~a88Chen
twee haakje!! knnnen "'IJ hier aanmerken
dat hiJ volgens het rapport, sodert de
)onlPlte vergadenlli' der P. llergmaat
8chappij, geleer<.l heeft dat persoonliJk-
he<len te,,"en den edltenr van een nieuws-
blad wet te pas "omen op e\:ln vergade-
ring van 8Ilndeelhoudel'8-iS bliJkbaar ge-
heel tevre<.len m zijn dubbele positie ZIJn
,enledigmg 18 "Ik ben voorzitter van de
Paarl llorg~n- en Brandewijn-maat-
SChaPPIJ, ue bestIerder dlOr maatacbappij
koopt-Ik heb er Dlet8 me<le te doen Zoo,
dan heeft de voorzitter det dlrclctlO van
een h.lndelsm,l'dtschapPIJ Illets met de
zaken der maatschapPIj te tloen, zIJue be-
trekklDg Is hoofd7.akelijk een honoraIre!
GHlitRId <le bestIeruer der Paarl ~ergm.aat-
schaPPIJ Wil brandeWIJn koopen van de
Kolomale Brllndewijn-maatschapptj. Wat
zou de poSitie van <len voorzItter dan
Zijn:

AAX~RKlS<1EN7-
~t. I

nelondJfl~ou kaf \ uur da:duI.Jl;~ vur1.oop
slcchto "ltvanJe!l

Lr :1.~ no_.{guede Uil' f\a~, ~U ptUllen MLllgen
uV~ld. ;r." ..hul ~ll uuol,olued zun II"'''~''" 00
volge.zul do t. gen\1oorul~l! 1II).!t·orlogeu v.utf d.t
ku.t bulwo,roll <I" "rol'''u all.;"r lwogw ui i14Jn.
{,oWe K,.I<HtiaUo en V~I",taat..cbellllu.l.i"" worden
tu,(en b",no~~rd.t prll'..n g<!'rw.gd,." I.eten
veralldermg III wWirde ."11 meel CIIt jout; of-
!!Cho,n d", ... l'1'le4 """,r (urm .un mM~IlDlllcmll
opw~u IYenololo boter ID tlimwllken vOOl'rn",1
l.7leu g06ukoop, markt o, ... tokt, het.seIWe .... t
aardappelw.1'lu1IIIvoo Jn goeden vOOJ'mad

IS9S.

DE ZUID-AFRIKAAN
VIIIIINICID ...r

ONS L~ND.
m:-'SDAG, 10 :MEI, 18~?l

+=KOLONIALE lllU\.NDEWIJN·
MA~T8CH \,P}'IJ.

• d

I:LOli:'l" jJnb~oe~rcn WIJ het Jaarverslag
van de KolOOIale Bl'andewiju-maatschspPIJ
(bf'pt.), waann dê staat 'lrr mnat~chapPIJ
wordt blootgeleg.J, een dlvldt'Qd '<'an 5 pct.
aan de aan<leelhouders ViOldt toegekend,
l'll £2.iO BIln de dll'ektetlren, auditeuren
en ambtenaren De vOI'khll1hg van een
Jlvldend ureng~ elke aanduulbouder, 'Iln
welke maat&ch:lpPIJ ook, In een gooue
lal!n, t'll men vmdt nwt vele a.luJeel_
houuers dIe Ol.l.uur znlkll oIDbtandlghe<.len
uutevllJJcn zIJn. Dit maar 10 't voorbIJ'
gaan.

De voor"-lUcr <.l~1 Jln1ktle bl"oIcht <.le
kritiek ',LD 0,,< idI/II, aa:J[..LUndu zIjne
dubbele pQSitIC ,IL! dir6ltiUr -rtOI1-Ï'~rl
llergwIJn- en lk.mdew\) u-ma,a.{tchappij en
de KoloDlale Br ...ndewIJl'l-hi~tschaPPIJ'
ter sprakl', en dalroli !tomen wIJ meer
specllllll of' dit p.unt terug., WIil. WIlS on~
kritiek? Het WH gebasedrd ep \1& stel-
llllg' de genoemde mil.a(1Icbapptjen ZJ.,In
(Jpgerlcht met ~gelloverge!!~lcle bed~e.
hugttn De Paarl Bergwijn.i'ell :eraatlew.-
maatsehawu is een hand~lllmaatschappij,
d le In de UJBrkt met andere t.lrank-
handelaars com/,l'i~1rt, de KolonIale
Brandew ·ma.ltachapPlJ daarentegen wertl
opgerH;ht om de markt lt rlJi1llclI. COOl-

peteeren In belang V,1ll nandêelhoudert!
en rt'gelen III belaug del pfoducllnten zIJn
toch twu .. "(,,onderlIJke d.IQlfCU! Hoe
kllrwon dio twee ti LD eaml'Dga:m I'D ID
"n l'CISlJOU \crte';tnwoordlgd wordelI'
I II"llen WIJ ~cl'keelll gOl1l(orn\uerd zyn
,wugaaudt, het Iloel del KoioOlll10 RI"'.mue-
w'J n-m.t.ltschu"'}llJ, d,lU verV'alt ons krltll k
gedeelt.elIJk-U1e~ geheel un ,,1. De vraag
on(...iw.at "n~' heanrwoordt ,kI Kol. Br-
maatHr:;h,lpPY nug .I.IU het dV!'.1 waarmede
ZIJ opgenclj,{ werd: Op dtJ;&tl¥1"Joó.Ig wordt
dOOl het lODgliW rlipport eenlg hoM ge-
worpen. Den '3erstcll ltcht.stra:t1 vinden WIJ
IU da pa.ragl'~. "t;Huleluwg VlW handel",
waarm de direkteurIm zeggén'-

A.LL..EIBLEX~
Ds. D. S. Botha.

• :\f"t betleUiug tot de....UJk I'Bpporteeren
uw" dlrekt.curtm, dat alle 1IWi"IUkc poglllfl~n
zlln aangewend goworden, b:v <k.lJr reizigers
utt t~ z"nuen al. a.nderszlD8, t.o;l!' "Iu.l .. on8 pro
dukt bekend te .tellell In de geh ..do Kolome
zoowel .u.. J,t1 d.n .. ru.taat, d~ Iran. vul e~
Rbod~Ul, CJ! '!ill" U verblud t.c kunllEln m..lru.n
dat 011:1.6 pog\U&.n In vol. 1I11'.aU.nm", 8UOCCll

"lln bekl'QOud l."Iwordcn hQbb..lld~ "IJ Illlltlt
atgeloop"u .)8lU' m~t vel" goed" handel.buu.cu
Ulf u \\ e conDcctJ.t~1l aaug1l6a.au

Wat is do bedoelmg nn <kZJ 'WoorJen?
Dat de <.lll'cktie pO;::lug,':J llall\\~uJL om
COlllleCLlL"Ilmet hundC'lshulau allU te ga.LO
eli In do markt tc' compete eren mt1 de
Rudl'!'e maa!.otclllipPIJcn. lllt.ar l.ti dIt niet
eene <>ntaardlllg v ..n het Ollgtneele uoel
der m,Ultschappij ~ \Yeru Jt> m,latschaPPIJ
lllet opgencht enkel ow de bl-.J.lldewlJn-
markt tl' II gelat ( Da! wd lIégt;on slechta
te koopen als het noo,lIg mo~lrt bevonJen
worden, en <.lan tsgen e«n be}J,l3lJeIlIJl1J~.
om late r v. ",Jf'r b1] ti, :;roote m,tat te \ cl
l\OO"H~'l fl'~ ,.j, III ) I I 'J It ''''l'' '41'1(ll

Zak~n Le JOo u IU t ~"\I '"l h 1ll\ld~JUI. elJ

I' prt~lffl \\tlt nl u" :lU "ril nlllllt-chaPP'J"u
ell wIJnhallllRI,\ars d,) 'n Wn trom dan
1I()~ een ~t)It)nlu.le Bralliile\\ IJu·maat-
,<h 'PIllJ' b ~O\llll tl[1 thaIls hnotJ·
u,:><;lge\\ or<hm ~

:ILuIr uu komen \\ lJ tot den ander<'ll
hchtstraal of de vraag of <.lelJlitatschajJIJIJ
nog .Uln haar doel getrouw IS IJebleYl'u De
aandeelh()nJ~r~ oot,.a[lg'en tien llidJend
\an " pelleut 011 klinkt m'IOI. de
maatscbapPIJ gallt 'OOI UIL~ Dd som
van 1.:1,2.)7 145. wordt 0PI deze WiJze
Qltbetaald aan de aandeelhoudel'!l,
terWIJl de geheeie Wlll11t gebracht werdt

Cham berla1Ul5-verdedlg1ng
In het Ilrltitche hUI~ der gemeent{n

ht'eft mpu P{'1l Img debat gehad o..-er de
aummistratl!' II..r Gecharterde maatsch.lp-
PiJ. 1" lt het "peclaal !'n volledl!,.rapport
van het ..../rlfltlflrd mui DI'Jqrn VI'It.ugent-
~chajJ d.tt \Ii IJ el<.lers pnbhceeren vooral
hlgkt, dat de Gecharterde compagIlle en
de heer Rhodes Il(erk door de lIberale par·
tiJ gekrItiseerd werdeu. terWIJl de heer
l hamberlalO, dli verantwoo-dellJke nuDIS-
tf'r, op alle ptlnten optrad als han verde-
,j':l~r. D., It, J~e commissans, 81r Alfred
M ti n6l', d Hl te G Iaan·Remet zoo veel te
zeggen h,llI 0\ ,'r wederkeerlg vertrouwen,
en d, J>edoellng der unpenale rel'eenng,
beh{x,,,' dit debat nauwkeurig te bMtu-
studetc nn, en dan ZIIl hij miBIChien later
begillIl Il III te lieD, dat biJ .leh op MU

dw~} benDdt. De heer Cbamber-
WD vel1duft, dat het niet waarlcJujnl.jk
il, dat de heer Rhode8 zijn "font" Dl ber-
halen. Eu moeten wij den heer Rhod811
en den heerChamberlatn daarom vertrou-
wen?Wat zegt onze booge polltieke eom-
misllllria-de speechmakende sir AUred?

Dan zegt de beer Chamberlaln verder
dat de 1I.1Utl.tg der jongste elektie (hooger-
hIlIs) toont, dat de heer Rhodes weder
premier der Kaapkolonie al worden. Dit
ia een klaar bewijl hoe goed de Rhodes-
perr eD. zIJn kliek erm geslaagd lijn het
vertrouwend en lichf«eloovlfr deel 'Rn 't
Britsche publiek op dat punt te misleiden.
Wat men van de tegenwoordige BritBche
regeering, met den hOfll' Chamberlain a18
mml8ter van Koloniën kan verwachten,
il een led« dUideliJk. Wederkeeng ver-
trouwen wordt al meer en meer onmoge-
lijk gemaakt. --_---

De atellenb0880he Sohoolzaak.
WWlrh.Jk, de zaak van den heer Honey

tegen dr. Marais, hoofd van 't Stellen-
bossche gymnasIUm, op zichzelven be-
sbhouwd, is zoo belachelijk, dat het niet
veel aandacht waard ill. liAln stuk of wat
IIChoolJongeD.8 venbenen eene kennis-
making met de rotting, een hunner 18-
dn.agt sich balaturig en wordt daanoor
extra gestraft. En hiermede iJ de r;aak
afgehandeld; maar nu komt de bij.r.aak,
en dit Is, men tracht er een Hollandseh
vs. Engelsch_n raseen-kweeti&-"Bn te
maken. Het pbchtaverzulm waa.ryoor
de jongeWl gestraft werden was: &il
kenden hnn Hollandache leuen niet.

De CalM TImeR publiceert een geheel
eenaijdig rapport-oogenllChonlijk van de
baud van een der betrokkene part~en of
661l der waarnemende ageBten-en zegt
dat dr Marai!! "de worm onder de
egge heeft geplaatst." Dit 18 de uitdruk-
klUg, waarvan een beIlChaafd blad
zich tegenover een man als dr.
Mara18 bedient! Maar wat vooral
op clen voorgrond treedt - In
het eenZIjdig rspport \lOOwe1 all! in de
kritiek van de Tt/nes 18, DIet het phchtAl·
verZUim, waanoor de Jongen8 g8lltlaft
werden, als wel de IDSlUuatie, dlit ZIJ ge-
straft werdtln, omdat zIJ hunne Holla"d-
Bei .. , I_n nIet iladden geleerd. En dan
praat men nog van r_nhaat aankweken
biJ anderen en van gelijkstelhng dertalen'

Maar onze tijdgenoot schiJnt een ave-
Clale houdlOló tegenover de Stellenho1!8Che
IDrlchtlUgen aangenomen te hebben. Niet
lang geleden was het 't theologl!che Hml-
nanum, daarop volgde het Bloemhof
seminanum en nu 18 het Jongens-gymna-
Blum met zijn rector &.:lnde beurt. Zie
wat een correspondent hierover egt.

Geeft Dil 0l11l4IgoU ... meul' de tengel. VlUl bet
bewuat in de band \'UI dWD llWl dan .laat bU
18 ~. aangeu ebt Traa ... aal en V'l18taat d.
phede Holland",h .prekeDdc b<tvolklog 'IJl de
KaaptplonkleG Natal - met welntge uttwDd.
"oa6D - en die ~nguLoebon In Zuid Af"k. dIt
met 0,," Mil hl.'lllg'C!,.flleer h~\'bton "~n de d.mn
r&l..... rend .... n ve ,..J~rfu["lcé Hbodes [.,Ill".
Maal- nog meer dan UIt loll &oU daaruoor den
rueen~II"'t, welke on:: ..lnkk,.; bettwl "11 ont
zette,!d "eel ... Md doet. op ount.tltarcnd.
WUse .fIGeo toeUeJDf'D eh .hoo den weg tut een
bor;rIroorloJ DI Jl III zune af£T1jtleJjlkeunb.tl."
t.ae~ Eu al aoodeo "Il lI'een rueenhaat "U

een oorlOll}e .. "",.en hebben, dan nog lOU men
toclr-JU1ir'eeo mln schuldig IUlndaden .. ",.,....,.
de beer Rhode •• áuldtg be ronden I' de~.
1f1ebl.ipte belal1geu d... "olk. In de hanu<n
Jáotren ge'eu

Uu vraavt m,1 mlMChion ...ut mil tI, .. t
vreeun dur &0.. leb all de h< n""mln.
Tan de. heer RbooOll lot I·remler wo kunn.u
plaata bebben' .MUil ant "oord hier-op is

dit Niet alleeo de sterke pog mgen met I..
W'OodenagawaarJllen u.or en Yolh..rdtD~
daartoe &&IIp.. end door geldznchtlr,:. fortuu
_ken, door de be .. onderu .... en l1ebuunl.
&geDte. \'UI den beer Rbode- en doer de
beeliste "jjanden van de Bol1andl!Ch 'pr.-ken1e
be"olkiDg \"lUI ,ZuId Afrika, maar ook fel\"o
gebeu~..u de "o1gende -!Je t""'pra&~
\'UI ~otIWerDeur le Gruff RClnel de
boodJDg \'UI ex boofdredtter Kor.ae teg.oo~er
de Tr .... aaJ.cbe repenDg de beu~mJn~
\'UI deD ~ Rbode. tot direkteur 'an de
"Cbartenod Company" , het feIt dat de heer
Tbe ....n, "ooratter 1'&11 deu Afnkaander Bood
ID .une toe.prak .. te Hope TO"D en Bnto
to ...D ........ .-a b... ft wat hn ooder d. be
aieaode omataodllheden boeft knDnen &eg,eo
de riohtuqr door _mlle HoUaodocL 'pre
kende Afribanden aan de Paarl eo .Id.,..,
.e"olad, eD" Iaat bni DOt leut hel felt dat
be. bestuur 'I'8Il d. Doofatommen en Bhnden
lancbtlq het beeft kunDen t.oelaten dat d.
leerlm:;eD der InMch""i as" (lJ'O()tOlChunrop
lekkernlJ1111ontbulol souden .. orden (nn.""hltn
golooft dat beetoor dnt .Ie boer R ..od.......6~.,•
"pure IICbtlng" ,"oor de klndpren woder
polit.aeke ooemerlr:en milddadigheid be.ft boo ...
HD). Ik kan bet IDlI4r met golooyell lJ. uil
ooodtginJ laat mil denkrn .1Ul lol,;ua 'oor
oDecbuldip "ogeItJ""

Om bo'I'.qenoem<ie redenen ml1nh.,.r acht
Ik bet mun. phcbt om ~ "flgen Ik beaam
aJIea .... t da. Kngo onlangs ID U" blad mei
hetnlldcin" wt de ull.lattngell un dril beer )I.
bn"ib o.er de predJ.kaotcll d.r Ned lioref
Kerk, 11'8. beeft

.Met YrJJtDoedlgbelu mai Ik &c:;~eDdat Ik Mil
lI'6ene predik&nt Yan ODW kerk boh ontm""t tb,
Rhodeagezmd 18, of bil ... eD er wo vor Ik
beo!p"uren kon, een Vrtrlanflen bo.t.aat dat d•
beer Rhod. wed"rvm In one p:>rlement aan
bet roer VD.D &akon zou komen

God verboede dat on. ,olk ten·tlle van
II'Bld, kWII.d, g_1 .ou noemen, en Lm VI. tl
iewul eeD man dIe bodrogen h~ft bot Loeetuur
"1IoIl &&keD18 de hand geven ....1

Met &Cbung de o ...e
D I' BOTHA.

Sir James zonder doekjes.
Sir James Sivewnght heeft te Oodts·

hoorn een .. after dlDner speech" ge-
maakt, waarm bij de positie door ons
mgenomen volkomen rechtvaanbgt. HIJ
spmk met de openhartigheid van den
pollhku.s die ZICh op TNten grond gevoelt
en van eene meerderheld verzekert 18.
Persoonhjk, verklaarde sir James, waa de
heer Rhodes een zeer mnemende man,
maar de heer Rhodes vertegenwoordigde
een politiek, die mu blij ven bestaan
zelfs Indien de heer Hhodes er niet meer
wW!. En wat 18 die politiek? De
" kale muren" weg te nemen. En ",at
zijn die kale muren? Sir James noemde
als voorbeeld ter opheldermg : de Trans-
vaal, protlldent Kruger. Dan &Cgt sir
James rondnlt de aanstaande elektie
zal dl'a:uen om d~ :vraag • H.hodes of anti-
lUlOdes? Nog""lri'éër. sir James Vias In
een buitengewone openhartige I!temmlDg,
zelfs de eenvourllge boeren van 't um·
nenland zoudlm goed verstaan dat
"vooruitgang" goed Is Geen wonder
dat sir Jame8 Jet' heer Oh \'Ier prees ala
het betote boerenhd lO h.et hUllI. Slr
Henrr Juts kreeg een speciaal plUimpJe
(omaat hij 81r JamelI op de kullleD.8 heeft
gehouden ?)
• Sir James bereidt Zich den weg "aar
't a. s Rhodes ministerie, Mooi !lOO,

maar zulke appelkamn knnnen omvIir
geworpen worden I

GEJ4ENGD NIEUWS.
EElI Dl'lli R.EOB!f.-Een dUim regenval .tr

tegen .. oordlgi tUO ton water per morflen
DE !lBEa Koru., elt hoofdreebtcr der Tran.

vaal, 18 Zaterdat! met de SparI'" op ""1. naar
Europa gegaan

DE INKOlIESOE mailboot de /Int", ."nlt
bedenmorgen hl"r verwacht Uc 1)"""[/0. ()"tl,
"ortrekt morgenDawlddug ow ~ uur IlUl' t.u
",laad
Is Nllw '\ OliK&'Jn 40 ()(l() pe ....onen n\! dlen.t

geset tengevoi!(. yall "'tin .Laderaad.bc,.lw t <>m
alle publie"o ""erken te .taken totdat de .tad.
fl.11&IICIeD &UlleDpregeld zun

GEDBOf! r -Ooi heer G D n.-, TaD Helder
bert{, Solllenet W8It, ad verteert dat een botten
tot JOnpu 'P&Il uli .IID dienst 18 gedroet lUn.
beechrU"mg komt IDd. ad"ertentl8 '-oor

TE A:V8rEnD411 la de poruer ..an bet Itadhull.
die 72 Jur oud la, lI't'bn.. d met eell Yerpl~u
Uit be& JJlJlhe ...ch oud. manneD en vrou ... n
h1l18,die don leehlld .an ~4 J:\'''''I beeft bt,retkt

CoRKECTIf -)fen heeft 0... vt>nocbt te mei
den dal eer.. G W VIlU den Hoe Diet op
peDsloen" lOargetreden al. looraar UIl bet Zultl·
Afrilr:aanocbe gesilr.h t, .ooal. ..-ermeid ID onz.
ultgue "UI [lt April, I I

TOI" don anderen &vond do trelD tUJIIICbon
Uitenhage en Centhrl'6ll 1:101:, ,,~rd een paaoa
lPer In bet laatste rl) tu 'li ven<:bnk\ door Nn gc
kraak en bet Inkomen 1'&U een II'tooten .teeD

door bet "coater. NIet e"i plellle~'
YAll ,XTlt DolGEN - Met de ophanden runde

... (""Ileda~,,u ht'eh bei IJ"OOnI'eI( departement
au lermaal tlCllIl,;klngen gemaakt, .oodllt bot
Nl.he, ond pubhek teren yormtnd ..rd" prUteD
kan worden vervoerd .MOD leu de unkondl
ging IU onze advertentie kolommcn •• ncbun.nd
A,s r "<LI lOl' SHLf.OES I ""!lAl - Yel "

[lofT lWll1 \an' H.... ford honfIC, llultcngrtlChl
.tt .... I, bt:ncl,t ti ,t 'lJ verhuill<l UI 111\&1' • Melton
[lou""," Ol'Ll1l... traat alw ....... U een oorste Id..
log.... btu., LUIDen 5 mmuten ynnar b,,1 parle
mentsbIl." geopend beeft n.. tnun gut
lallg. ha:lr D1\lD wYerbluf' OOI bl)

Y&l«rA.O" nlXG TE PJIIUl ~rows -In onE8
..-olgeud" uitg'" .ullen Wil een voiINlig ra[>port
pul>h"""r~n \an een ... rgadorlOg u'ti de b""r
ot d Wa.lt, LW V, te PbLlIp"lown gehad
""dl n.. ruD<lerpllllt-eommlule werd brecJ
."crlg 'beeproken abt oolr de a I elektie en de
kUI1,hdlltuur van den heer Merrimllll Een
wutle van bartollJke ondtU"llteuntoi nn den
beer V d '\\ a.lt .. eld met acclam.tle MlJ
gennmen

HASCOGK GE IRRl'srr.ERD -Beticht .. ID d.
.tad ootvangen dat Htlflcock d, ....-creWlI 'u
de Kaap de IJoede Hoop ooUwtero6'll;o'Ing be
!!Couldlgd van verdut.term..: 'In ongeveer
il;j I~HI bU ~IIIIatDkom.t t., "outLampIon fu,
d"ni"glllw,dda.t: op ",u be, ol Y.H d. Kaap go
aro"'.Icerd I> lJanoock lal wo 'peodljC mui!"
Illk nur d~ K )Ion e wONon t<-ru!::;ehra,ht urn
tt·'tocht te~' llll ZHn hOQlJullb Jp ua.nr.oek "an
Jen Let'r .Muore ",orA,tI,ler der TcrrtlJlblUg,
"der 8.1"'Fl.trall~ g' J>lautst
!\u; '"I A' E' w.Jrden de ED6el~chen JO Trano.

n ti b.hand~ld Teil mmBle vuige,,! H I"xlo,
l\! ,. locn ti. hL..,r FIEmmlnq (een t 1",.. I.r
dir.., leur dlo III eenl';fj maJ~n III dit ImJ g~
woe~ Yt:O-)' Lil tiln )oné""te rel! naar 1 raD" 1.41
lU r IIgd;'ljtj torugk.a.m oJltnnlo; 1 In je

66l'l\te wet k. fil cr d LIl J 000 fUlIJt JoUk" rJ I' li tq.
oeelsp lIJn dllj JU(jrhf'cn "llden Z )f .. \)1 r
bet QVl:r ~Ira.n"va.a.J...cbe z.ak~n tol~ h! r,.' Ilchto

Engel. he puhllek ,. d,e ontin' an HL ode. du!
te machtig Rartd PO'I

De Cale'onsche Spoorweg
Eemgo lDgezetC'uen van Vlihersdorp

hebbeu ID een ,mtlere kolom een!' ultnoo·
dlg'lDg aan alle IMr!elllentsleden om de
route van den ~pl)()nveg naar Caledon
door Fruu.~chhOtlk ti komen beZien.
Een mOOIe )leiegenheid.

De Neel. Gerelormeerde pre-
dikanten en de Rhodes-

kwestie.
De BOTHA VOOR ZTJN AlIIIlT:;

BROEDER~

Aan de" JUd<l/,;l~ur
Mijnheer - O.ervloed vnn werk en af ..... lg

bOld vau bu" hebbt:n ml) verhllldcrd reOO. n.,.,
lOer door rmddel '" n uw 1,la I aan ~ncnd ...n
vl).nd le z('g~eo dat nMr mijn oor<le~1 .le 'Hlde
IlUer M} hurgh van Cloote.dal, lI.lt I ",Ldl~n
boscb, beL geheel en alllII.' hed! d, tIlII" ken
nen ~eeft dat de m.w"le - of vele - pred,kan
ten d"r Nederdmtsch Gereformeerde kerk In de
KoloDie ..-oor dell heer Rhode. al•• taal.8man
IUD

Toen Ik niet .poedl;; mltne meeulIl'I hlcm1'er
m het openbaar ult"tpreken kon meende Ik dat
Ik maar ''''ugen zou Immers het oode "preek
"oord Mqt

, Al loopt de leugen nog zoo .nel
De ...aarbeld achterbaalt hem wel

Doch uken nemen .ulk eell 1I'0nderlilken
loop dai Ik vroe. mu &aD ontrouw te zullen
sch1l1dlg maken aL! Ik 'WIJ~ Daarom ...tI Ik nu
Dog al II het .. at lat met itescbeldeDh'lId lets
hlem' er ,eggen

Lr gebeuren dmgen die mJ] doen nee'.cn dat
de h"cr Rb~ bil de ee·.tkomendo p,...lementl!
'Jttlll; tot premier benoemd kan worden en
gcschledt d,t dan I. een oullog naderbIl 008 dan
de metll!tell vermoeden Want bt:n()(>mt onze
gou vtrneut betj:ccn {rod ~erboodp den h""r
Rhod"" lot eersten mlDlJIter dan ;;e~ft 1111de C'e
"lChtl!{"te .taatuaken 111 de bandeu '>I, ""D
DULDdle men als staatsman nlet VtrtlfJU\ft'(] rn:\~
Een man die door cene Obpart Idl~t ~n nordrel (; f( , ..,.H' rI' ,~ ,r I RI '\ lf ) n jr'; ol

kundJge comml8&le In Engt;lau<1 !'KhlJlrll~ lit I t16111}Ur.z f li Il! I JJ I...rd~ d 11 IJ 11 t

vontlt.'11 IJ'. aan lM.....a~ t.cgeDorf'r du I~.;,--enng land I 2~\1" rJ l.t! 'llfunit"n lil WUI , r,
..an t nrt I InJ Oen ~ol1t'"ernt" r d ....£, r Kolome komen dan Jn fn"'Khen staat Ol"er \Jle' r
zqo Cl,..L:1I kahUlct eu 7. ... I(~ J(~dlrek-teuren YaD H~(' ~'"
de -Ch II !.en cl COmp'D} <Il bovenóen MD bet
tn .... lIen "-Iln een lIabtlr!€t>n .taat met eelf ([.
"apende mach t zonder de Mloate reden 8rlt.oe
gehad te heboen li[l _taal dUI ..eroordeeld al.
eeD bedrit!ier, &Is eeD boow smeder 'fan loo<...e
planDen, &Is eeD maD die tei lIlel ODtug om
élOgut,en UD te wenden om rlen Traan.len
bUll land te berOOYell .. lh 'II'UI' dit Iottban
lIIIIIIObtDJe,... GttUl 1011.



de Jongen ~ tn li! nri" Ie I" met bad geker>d ...
(.1(:) .... rdeu d "etul;en voo: "0 t.c:ogCllgeroe-
peo en OiIlWlrvraagU Me' net verhoor Tel'hep de
beele dag en toen de rector 8 middags om baIf
Vler onts.n was werd hIJ buiten op .t.orm
acbtIge wu.... toege,JulCbt door een groote echaN,
die bem aan de deur opwachtte HIermee,...
de cnouneeJe _k afaebaod,,1d en een ieder
gmg '-uns weega. Ook de beer Hone) doch d_
kee-rd~ naar tb,,! terug 811 atelde nu een Ci'rieJe
sene 10 YIln !.:!I) tegen dr M&I'3lS en .t:ItI teeea
deu hoor lAld~r ter vera-ding no de lChOIde
deo kiemen HODil) aangedaan

De eene dag .. de I~ no den aDder.
t Is een wllArwoord ",ant

OOlH>ERnA' 7 AI &JL 98
verleende een Il3genOPg getrou .. portret VIUI dell
rongen Donderdag A ndermaal w&8 bet bof '1'01&oe
aan de deur O'D de Honey zaak aan te beoren.
Doch ditmaal 'lo, 1 Je Ilaat""luke mat"'U'Ut.,
die bU t VOr! ~ er oor had gepresideerd, den
.c.ocl li! o.a.l ...,D under En ditmaal zou de beer
Wahl een Paarl""t "0.0 geboone VIUI de firma
Sifberbsuer en ('0 Kaapstad de zaak 1'001' d_
beer Hon ...y 0lCemen terwIJl de beer )(OD~
mery ,\ all<"r voor de ve rdediging .....-..:t-. of
de beer Wabl die groote woorden-men noem'
ze tO t Engelsch Ja r-b.-.aker_a1a pr-Hau of tI.
H ... xu on enz gebruikte 0111 e1fc.kt te maImn we-
ten w DIet Zeker .. bet eehter dat bU DIet
eenmaal werd toeg"Jutcbt ....at .. el bet ge ....
18 ge.. eest met den beer'" alker die kala be-
daard doch overtuigend sprak en met den rec-
tor vooral t -en de.e den beer \\ ahI untoonde,
boe vol gutJ"" zun 1"Ir1<:&,waarop de beer WabJ
sich bl Jkbaar het "oorwta&n .. el w.... Dat d_
beer aangename hertnneruIgcn van [lln ~ ID
SteUenbot!cb en van .un eerste leo 10 de meehan_
meegenomen beeft dAt "",rt de Cup' T mu ver
M&(ge\"er dIe &Ilden wo berorgd over den b_
Wahl ocheen te zlTn ID I gllh",,1 nIet H&rteljjlr
en berbaa.ldeluk werden de rector en t In lL8IIla-
tent door de groote schare 1'&11 belangateUeDdo
'l'TJenden ID en ...oor d~ aaaI t.oege)ulcbt lOen de
IllaitBtrant andermaal UItspraak deed tegen d...
ouden boor Hone, en lIJn loon Een ieder ...
bill en dankbaar dat ook hier n>cbt en gerechtJa
beId "adden gezegevIerd I!(l eeu leder gtng wel
gemoed naar bUl. Anders gmg t den beer
Honey Docb ""Ull'en ,..u ...an bem FAll enkel
.. oord OVer

UO,RLZ -A. REPUBLIEK.
Een hu1abreker ontsnapt.

DRANKHANDEL ONDER Kll'FE.BS

TELEGRAMMEN
OVERZEESCH.

DE FAIR PLAY VAN DE t:A.PE TIMES

(l,.ge~)

Luther verhaalt ergeu, dat "'!In achoolmeeaier
te MamfeM hOUl op écD mOl'ilen DIet mmder
dan 15-ma)en de roede liet proeYeD, en de
acbOoIvoo van Lydius !Jet ",un knaap) ... opkltm
mon tugen een .tok en ga! ze ve"oigena lOO
pduebt Toor de broek dat "e met geltneoade
knieên en eUehoogen Daar bnla gmgen
WIe be~ ve",lag van de Utp' T JU' Y1lQ

Zaterdag o\'erdet!teUeoboaclie school e. tuebt
ra&k I~ moet onwlUekenng tot de coochweo
karnen. dat de tegenwoordige rector nn bet
gymnaslIlm "lf> man 18volgt>n. de bekhruvmg
van Luther of Lydlu8 een v",..t met despotisch
gezag, een klDderkonmg Toor wIen de kinder..._Id bukken, buigen ai baraleo moet een
echerprecbllll' _ne straffende band d.e pdueb
te p1alr of bjjteDde roede VIUI kweepertakkl'o 100g..... 0 &00 g&arDtl YalJeo 1aat ol? de plaata,
...... eie gebogen l'UIJeII VIUI zon JOIIgena op-
houden f'en fa\eoenJUken naam te draf"n Edoch
deze pireDgbeid behoort, evenala yele andere
diqeD, die ID de a....,:n-..lroiollUDen .. orden
opged.i8cbt, to. de nihrielr ' Fictie 'Wv danken
011&8 t~t IDtu~n voor den tekst toi
dit artikel en ~r de óploeaina van deze raad
eelachtige kweetie dle ...u ~ mJ,.ffiIllD; den
'I'Orm VUl een artikeYun 0illii1_~ven

DE UCTOR

Aan bet hoofd van bet Stellenbcesche gl ru
OUlnm staat, eedert den dood VIUI den heer
Willwu :Milne eeD Afrikaander van geboorte
en eell oDdleerling ftII bel V,ct.on& college dr
J F Mara.. die n. met lof 'IJn CDNn. aan de
KaaptlOhe UDlvel'lllte.t te behbon ..ol&oold ter
voort&ettlDi .vner .,udiên nur Enropa g!D1l Te
Edtoburg atudeerde ap promoveerde bV 10 de
WUI eA oatnnrlmnde en voor &oov"r .. u weten
.. dr Ma.raaa de eemge D SC !D Zu,d A inn
Dat "!Jn benoom!Dg tot hoofd aan een onz..r
oudJte Znld A.friItunecbe leennnebtiugen dan
ook algemeen en Dtet t mlDat ID A.friltaanecbe
kringen groote voldoenmg pf, &preekt van ..,If
NatDlUluk wven er destuda enkele. dl.. eTen
als de GJPt. T,nu. tbana doet t een kwHtIe ..an
iJlde" ""r.UII Englw. ID&&kten Ond.r de let
ding van dr l'4ara .... de scbool numenek en
mtellectneel .. aarlIJk DIet achteruItgegaan In
tegendeel bet 10mllUlDm van lSlellenboecb be
hoort tlaan~ pn wat de gelnuwen Il w.t bet
leere ..d pertlOneel betroft tot de be.;te IDrleb
tllllJen ID aD. land Voon wonder dan ook dat
ond8l'll algemeen tevreden a[ln "v ..r de goede
vordenngen door bunne kmderen gemaakt en
dat tot nog toe nIemand Zlcb mISnoegd beeft
yerklaard over de "1l1e .. aarop de redor del
mncb mg ZIch van ZlJ8wk .. eet te kw Jt«J
:'Ii Iemand - 11ltgezonderd ~n - namel Jk

nE !lEEI J \\ Jl )SF.\

Deze bp.er dIe reeds gehukt gnat on-ier den
last dllr Jaren Wui Jareulang magl.trnat.!lklerk
later magIJItraat In ....n of ander ondeneldl!Ch
dorpJe • ~a eerToi ontolag geYraa.gd en 'an de
regeerlog "erkregen te bebool kwam de oude
beer Hooey zteb lIlet man en mil" bu .. fin
baard te Ittellenboech natuurlIIk om de {..<ill
lelten dIe de plaat. IDtellectued biedt metter
woon T""tlgen O.engens boudt de oude I eer
<Ieh onledig met het bepleltell van kiellle
.aakje. van ondergesclIlkt belang d,e voor den
pl....taeliJken magistraat k, men
Onder de telg)o. van vader 80n<, IS e een

d,o den lIeven nam van
)SR.u

den moedlg;,n rand.eter draagt
Ongoluklhg I. volgen. ArlMtotel"" de man

die hel""t IlO met de opleldlDg van anderman.
kUlderen Ont bot woord van oIen (,nek.ehen
wIlsgeer maar al te wur I' heeft klein Koen
raad dr MaraiS zoo DIet b J verDIeu" IDI dan
tocb zoloer yoor de "en te maal geleerd Deze
longer .tudeert ... dert eon Jaar of wat onder
d, bek .. ame letdIDg van (I

Cl\ Il LE nOl

(.1

Bechuana rebellen J IRAS~t:BDt'Rr. I) MEI - (&UUr) -Een
klerk 11&11 het k:mt)or van de rJni£ed £ngmee
ti U); maatschappj] pksegdo beden ,.elfmoord
door zich door het hoofd te schieten Geen oor
zaak wordt I{enoemd yoor de daad

De landdrost legde heden een boete van .£300
op of ~ maanden t!'Onk.traf 10 _n zaak OLder
de drank .. et de a... a",1e .traf nog opgelegd
sedert de .. et 10 .. erklDI( trad

( .RNuMIk"."....,..>1
1---

DE GECHARTERDE GBIRI'tIB£ERD

CRA.lOllBl.A IN TER VERDEDIGING
LOlfDU 7 MEI - In bet Ia:!erbnUl vond

pterav6nd een debat plutla ..... da KolonIale
peliuck dep regeenng voora.l DlO' beu.kklng
tot 1l1,n,hllUa,

!'hr Wtlh:un Harcourt verklJanle dat de re
colUlttuctle V4JI de Gecharterde m,,",Uchappu
IWOn,el bl't4lekent ala eeue erkenDlng dat er
groote tekortkolDlDfI eJI 1I'&reIJ en &el dat WIe
ook bet 1I0lPlneeie hoofd JJlocM .. e.en de beer
Rbodes IOn toch In daM admlDlatl'llteur bl,
ven He~ Oënll8reerde de berkiezlog VóODden
heer Rbodes ala lid der-cftrelrtie -~

ID antll'oord hierop .,1 de beer Chamberlain.
dat IIIc1ien een Toor.iel PilaU _rd OlD de ver
1D'~okbeid der Geoh8rterde over ~ ma
It:ea, 1011 de r.eenDJ niet .n lltaat aon bet &&II
te 1I811ltD, Beue1fmde de lIHt6tilr _ eie Bula
ft)'04poonrec verleJIIIDI noemde bV het lIIIClI*

IC~~~:U!~==~~~TaU - ~ -..poonreg dieJr! UI W· ~ _pot yetd. De reparmg bad
iriel a. ~.lrieUDjlYlLll den bee. Rbod. lUIlP-
'IkIaIeIt lD4IU' bad alecbu p_igerd sieh to te
1atea mee de I'4ICODIIbmtie vu Rbodo.ia Het

'1I~"1;QAn' I"" alMOIn.' noodaludiiko 811 _n ..... bet verecb1l1dlJd UIl de nabunp .. ten en aicbselven
om ~ berbalia& vu du hm_ Ulva! te
~.n De booKe ooDlm_ 1108 abeoiDIe
alaieltt ;',..,bben, welke beodand _ worden
__ noodia Ho (de hMr Chamberlain)
daeM het. DIceWII1U'IICIliinlijt dat de beer Bbo<lee
~ zll'lk .. n font SOD bepan HU Wall vroe-

dar KoloDle J!tl t en.ndien de
.lalrt_ _ t.oeta aren IOD hU ...eder

~~~~~~~~~~t~~9~~ 1be.::l:t~~~ll:; EEN VOLLEDIGER VERSLAG
LoJft)Ef( 6 Ml:1 - (8ttartdanl 4lf& D'9K'~.

NetC6 }-De heer Em., de lK* KoiImUlA op
je bepoq IrritiMel'84c1er sel clat de Illak
tegen d. Gecharterd. tau volle be .. ezen ....
en het aw_ ......d. beuami.u"

'IIEOEEIlUIG
t_ te ~ op deu towtand van oaken UI

RhodesIA De voorwteUeD van deu beer Cham
berlain hadden geene ven.ndenng leweei ge
bmcht In de directie der Gecbarlerde en de !IItu

ontnlofJ:en Iat ... W'tIlI bOIl moelllJk.r ""maakt door de recent.!
toetIpnull! ID C&IlOlUltraat Wat de lpeech van
den beer Bhodes betrof bare IwIdel ..... oUle
zond en laare pqllttek &cer ge ..aarllJk HU vroeg
de regeermg te waken o".r bet pel'llOneel der
malltscb",l'Vu. betgeen beteekent bervormmg te
weeg te brongen Het .. as treung dAt een man
die door de eenpange otemmen van een comtté

het hUl! veroordeeld .. erd wedf!l' to zulk
eeD J'O'Iltle geplAatot .. erd feiteluk aan bet
bootd dec dweotle van de Gecharterde De beer
ChumberlalD scbeen ~ te l!ln de malltacbap
Pil bard aan te raken !Sappeu moesten gena
men .. orden om lo toekolllsttge reg ....nng ....n
het gebted der IIlllatllcbappu eeu recbtvlI&J'dlifl
en m"r~ele te IlIaken

SIr Reld klaagd.. over gedwoDgen arbeId
en de

I EIIASDJ:LINf Df.l\ IIATl'REll E~
De klacbten vnn MlrR,cbard Martm ,erd.en

den de aandacht en bet hUll!moest een kan.
I ebhen om te bespreken of de rejloormg de her
kieZIng \'all den hetr Rbode! .18 l,d der dnel Ilo
kon toelaten daar bl de boofdrol .peelde ID een
'tlleeat ach.ndabge en verraderluke pogmg tegen
en bevnelld811 .taat

De beer Wyndham verkla.vde de (]ecbarterdc
een 8Uocea. De &aak welke bolde ~ niel8chen en
Afnkaandea ID ZUid Afrika verlangden '11'811 het
heRte ",,,,,rborg ~o<r de hescher.ung van de natu
rellen ID Rbode.lll betlleJn te vtllden .. a. ID
de.. hecr Rhode.

Do beer Haroourt XCI dat de beer Rbode. nog
ha.- wa. v,u d. dlfekhe Waar ..... du! de
waarborg <Ltt <lemaats bapPl1 Illet", li 1t8l\ Iml
m.tr"crd wordeu al. VOOIbeten eo d dnelt:
teuren \\" der

[&uur te{tUr<J"III'e1I ]

GEVA~$N E' LOSOED1TEN
EtN F~(lAA'-

1 st I II 7 Mu.,l'" A'lIerilMoea ~
de ~ ransebe Itoom1M>otLa } III"UJ ~ Oonw ..
~e'''''lteu gUlOUICB toen z I d(llbn~
binuenliep naar mcn ,ltouden\oIde met oor
logsmateeieel D6""-kap,t6lu yan de hool pro
teeleerde ten •terloot..
[Wn:'_]-De t ranacbe stOOlllW;U'_' Fay.

die door de Amenkllllen g!l IlOIIh_
...erd .. loagelateo.Het bljjkt dM A.merika.nen
ruet de order ...an lie admi.rahk!lt om de boot
toepng te verleepQllliad ontvlWl~

AANSTELLINGEN

1 RITS(U FA II PL\Y
ten tJotte f enlIJdlger eo partl)dlgllr "e~
dan dat der ( JR } "" ''KIl Zaterd"fC henrt •
OD' Olet oolt zélf. DIet In Hd Dagblad "",1_
~ bel bel Het be, at lI&genoeg alles <ilIt door
den b....r Vi ahi 01_ dal door den beer
\\ alker aanRevoerd werd de donlrerste tIJ ftD
dr \ en" eld. getuIgeD" wordt pramment ge
.told dr ~wut. ziJn etklAring wordt ven....-
gen van dr Mara.. scbrnndere rephek wordt
geen woord gezegd Tevleden over en blgkba.r
dankbaar "X r lOO n eenqj,l!g verslag Rpreek'
de editeur >an bet IJlad In eeD aub- leader ID
korte taal afkeurende knltek Uil )V6r dr Ma
nu. gedrag londer ID aanmerlring te Demen dat
het vel1!lag met voorbed:acht meldIng maakt
van Idoecbt. (Ol Il 1 all!OOkvan bet fett dat de
b"er Uune) tweemaal V(){Jf TelllCbilleode reeh
tert< doe """k !.d ,erloren wat met zoo n beid
van ..." , ..degIg" ..lt I. heer Wahl .n.81"8 on
DI 19d Ik "Ire ZWlJge" WU O'Ee leoers znUen
uil de.e I>"beurten", overtUIgend EIen dat de
(JH T opnttmg Vnn (. rJl q e'en !Dan
hllr UI al. baar beinl van de Znld Afrikaansche
polltlck !loch wat vragen ....,J 'l1lt Dit dat
kwartlCr te bupen 'oor d, •.,rbroedenng en ver
e~119l1g der t" ec gr lOu_.." •• cn al. aken wil
lond. en w. tend. op .)0 n WIJ"verdruld .. or
del !lr Mara, "toe allig Afnkaander de
Jonlt" Hon \ een EnlrclllCb kllld en daarom
JH de kWCfltle ,olg.n. de ()aP' T cl ook alweer
1),ull",··1:'9"-------

JOUASNES.t1RG 7 MEI - (Retour) - Vl"iMg
bedenmorgen .. erd de beer 8tnotton een ltd i\n
de ban Iel.heura die In Jeppe.town woont II'"
wekt ,I or .... n goraas In IJln k"mer U, vODd
I en ve II JUd mali met ecu WlDnl~lOkolJ ~"r\rs

, lo I • d • I" bstllldclI onderacekeude Il )
• "ono p doch le bUNbreIter vlucht te n"",r d ..
deur ter selfder tijd IlCU revohe. llf""blUltlDde
waarnn de kogel o'er bet hoofd van den huer
iStratton gIng

De veriegen .. oordigera
mpnen eD de elgen&lll'llder Hatherley ~k.erD
badden een CO-feNOlle met bet doel een IlI&at
ragel te pMlleel'8D om don drankhandel ende
de ka1f8l'll te bebeeren

"mmI':" 7 ::\IF-I - (n,ulfr)
Cr, • verpl~al~ naa but Il
te I

D

GELUKWENSCHING
LoSDI':!( 7 MEI - (R'"b r) - Eon brief

van bet buitenlandsche kantoor aan de Oe
charterde bev ..t lord Sall.bury. lIeluk "unllCben
met de sueeesvolle telellr.ilillCbu verbmding van
bet centraal Afnkaanscbe protectoraat en
noordeluk Bhodesia met de reat der .. ereld Het
na.m minder dan t .. ee uren de eerste boodIICbap
van Blantyre U3ll1" Londen oyer te senden

ZELFMOORD.
EEN ZWARE STRAF

IIte r Koue te"eooYtlr
~ de beooemlDg

t i rekteur van de
I et f ert dat de heer

\ {nkaander Bond
II p" Town eli Bnta
,. at hJ ooder de be
neclt lonnen ~n
ge 11ullandocb _pre
\, I ,.",1 en elden
i.a t bet feit dAl
nm Il en Bltnden

toelaten dat de
, 00t""lIn." op

• r I nJl~blen
r H lO( t'S Wejena

k. d ...ren l.onder
J ~I i h~"ft boow ..
, I ""~ De UIt,.

I !;.ua 'oor

LOSnF:'l ~ Jlr. I - (Rrol,r }-Ill antwoord
op kritiek over de behandeling Ier IJ", buana
rebellen verdedigde de heer t:bamberlatu de
Kaapscl'8 regeerrog D~ eenII.'" straf zet bU
.. elke de kalfe,.,. vreesden ...... de ontejgemng
van bun land vandaar dat de r"ileenn~ stappen
III dIC richting bad genomen Uil voogde er nog
bJ dal '01011 der rehellen er met slechter aan
toe .. aren dan buI.shodl"nd"n ID Engeland RHODESIA

BIJNA VOLTOOID.GEBREK AAN BROOD

avond vaU
}.,U bun 1O!(11\ID,
rIJen opend~11 ~lJur
terug lJe S~IO
~..trokken te Cavtle gevecLt bilgoln om
half G unr 5 morgens De Spanjaarden vUlirden
eent op t 000 lard. afllt.and doch .I;Oudere1!eet.
De Amenkaoen wacbtten totdat Ol) bUIDen ',pot)
\ud. WlU"QnTej!Clll den mltldag 'IlII:lli bet Ile
vecht h<cI6irutn1 geetod'gQ toeu de Spnanoc!Je
vloot bedeLU~ vql"ljll'ld .. "" '1"'<18 Sp&IUIIII$e
crUlser. .. erden ~ot ID bet watBJ a{gehnaod
~..en andor tonk met al de mansdbappeu liet
waponbuls ontplofte betgeen gr~ verlies vllO
le,er! veroonaakte ~Iocr dan een duucud
Spar J<Ulrden"DeUTelden

OPROER BULAWAYO 7 MEJ - (Rl!Kler )-De alonl
belooht de Cntenon mun gtalereD De dam,
ID Iwt om dertig mllhoeu gallona .. ater te be-
vatten IS buna voltooId He' werk aebliM ua
ZIJDI"'beel goed te .. orden lIedaan De d_ wal
IK!f8plell!tord VenD&IIngen van ecDlge monatel1l
kwarta Il"..en oon good resnltaat

LoSDfS f) MEJ - (Rruler) -Ondanka
de opl,effing der oolutlDg op Ilraan en verrolD
dur,"g Yan den pril" vau brood bebben hloech",
'prrcre nog .t~..,d. plaats III Itahp vooral te
li! iJRn ... aar het tooneel v~d op een op.tand ge
I kt Du Hrat"" z!ln opgoblokt door omgekeerde
tr., n_ ~n hu,"ralld en ve,""che,dene bloodrge
g~."cht n hd ben Iluh ~thad tn~cbcn de
Lr "'1'011 .n hst volk D... wd wordt nu «eoc'Cu
l"erd I r MilO) tr. l'eo De vlucht..Imgen
.e~g~n ! L ~)O oproerl ngell gedo<xl en ong"
vcet I (JU) g kwetst • Jn lI~t oproor werd
bedeom rgon I~r t maar het w rdt n J fhcl
uel."ngekOl Ir J Ja de 8taJ ru_t g " I rn."~e

I hlH 1hat. b" ,J ID I a\la ~ lo

REGEN' REGEN'
K \ \P:-;IAD t:\ ()~ISTRI KEN

Sedert Zon la"",orgen "lln III Kaapsbd en
om.treken do< rdrlllg"nde regens govallen Ook
In do 0' ltg~endu d,.tnkten beett het z .. aar g<>-
rel,;en~ on I" Bergr" ICr WI18 gt8tercn Dur wu
verllemCll t.ot anu de ooycrs vol

C \LVl:'liIAKAAPKOLO}.IE
De cr1minecle sessies

(Ál ""\ a lIIf.I-('Jr aal)-Doordrlngen
le rege" Ziln Hooort pteten gevallen en w
K h Jr Cl al~umtlt' ~ewe st to Z.UIl over bet ,IJ8

tnkt Mu I. alln alle ka, t Il OOZI!.(met I ~t
pioe~en Du vo<r"lt. cllten dor boeron 'liu
good

VrIJ staa tsQ'he Volksraad.
KIMBERLE:Y____._

[R l_r kl gr!la lien ]

11 ~ ~I )\JR\\ H LIJr.>, () In un rr"l n I 'I)

Ik w"Mch ti het eon cn nnder mette te dooien
Uit de dmman\eBstad

De ontdeIdrmg of liever gew-aaude Oftt·
dekl"ng .... 11 een dor rnlnot.! d_nt-
In Jnen te 1I0peu>wo t-tt de gomDe<l_n bier
ze~r gaande gemMkt.
lIIen daoht dnt Klmbc;rley nu eed med~mgel'

tOU krllJ8fI en mel ver afgelegen dIe bet In de
schaduw tOU .!len

HelIUIll bet IIChnn' vol~n. de bertehlen of
de gcl e le 1I~ _., Irluc~bijjlnm-
te 1. n :"! ,. ,. l .. "1' e 1

Ik I( I f ItllllAt",Jat d Do Beor_til~
nu wu~r wat vriJer LIc u lean ""bel'~ q
lJ., landel d ~>,""C~~Il tv I gcli*le I Ifat tJap

"as he~ lit nil "".cr Inendig tEl'I1I'Ordc. Iln de
i er vllld t cc Il goego D1Arkt ..qor Z ,fie pro
duk ten.u..t onze 11 !land.che Ir rk gt<;lt het blor
v der l od. le,,~1l' VQQfl!p<X~rlg

Op den !~.t~lI II l.j"ld lo ,omeente I are
parI k", he bannr til h"t ""i ,ol~cboow De
burgewco"ter d wrt u OJtgelloodigd) "pende dt n
bazaar I adat I i loor Ion Iocraar d. De \ ,al
.. as ~e ntro<lucc>t.'ftI Da .am~n"'er1(1l1g .. llJl

hartoll ker dan OOit to .orolt: IlIlh."lk teo~c
To,"e b Ld dal dil "~",r <lu"VIIIr.",,' .I:~;lUop
hcacht na aft eli ,an ,ollkl)~tun

Oe I' ill I I d,~ wn- er ~oor.ool\'J1g In don
'v ct to, lo kerk .mmpend vol ,,,~ »e
luuraar "prak nllar 1Il1l11"idlll;!,nn a Krou 34 li
I "" I J (Jo".) ilO., een JO' geliDJ1"ao begon
I d n ( od 7. J'" Vilde.. Il, ,d. tA weku, Dc
die, t wa. meer bttpnald .oor J )n~hedcn ~n
er WtT I met tllllldach t DIlar goun.teld till III

'lIjkb.ar n ct zonder ZUileng""oe.t
Uut .. ondm"",1 den Zondag daarop fl~holl

de WI1!t vurk"lkkend De kerJt Wll!I "tn.
e .. ' leb hUltengewoons I JJoadhtlWlaio gele
genheld 'eie I uiten enllChen kwamen tn
De opkom. ton 'tmen te' d,n laat.!tBn tud
~ekcr eon oorzaak 'On IrcmoedlglD' voor leeraar
on ksrken ...d~~~~ .........~
De dlCtator der meuwe

"Unle

n I\tlu~ n" \!; I -lJe Raa<] hedl den
Brnndfort-ll opstad-Ualt!ontelll spoorweg
gepllllllaerd

!)f sPOOUWtG8cntLD

HOOGGERECHTSHOF

ookrransvaalsche Volksraden.
[R. r If yra , J

l:SZ \1 ItI"t,~D\( \ \CA\TlE

rH ( It!)\ mlf.1 'filTIN( WET
I "Ml f II Al~ II! li 11

D. heer (_haml>erlnlo antwoorddu lat do re
~"erlDg nIet te kenneu had g' guren dat. J de
lUw le.o' or. tellen bad lj'oedgekeurJ l'i ",tte
mill waH het karakterlI!ltek vau den beor Har
cr DIL om 'I)n 'poorweg' oonlel een dwIU
Mchemate n'>OweD HIJ hennnerde het hUI. or
un dat bet C..nadeosch Stille r.oo ., hema 1lI0t
mtnder he",,,,t werd dan dAt van Rbode ...a Wat
bet tatlef I",trof verkeerde de beer Harcourt
onder een 1D1II'orotand J)e reg' orlOg had met
RhodesIa Alechto iCe~ndeld lOolLl. mot Canada
ron .Iotlt ,erklaarde II Jl dRt bet I ,uwe",hema
gCI(og bel er gif 0' er de maat.ocbapp I De
regeotlng ,,:1.' In het beztt van ILb!IoluteIlltcht
over Iedere daad 'Vandml meu .. en raad liII
koo go~n ver.cbll lleD tUlIIIChenhet beletten
der IUlndoolbouderMvan de d.irektoureu te klUzen
en de algehoei. aCochaffio!(""n bet charter
De beer Wanklln (Jl betreurde de "an val

1...1 np don hger lihode. die Diet aange.poord
werd d, }f lage motIeven
De huer Morle) zei dat hel Illet tut krediet

vnn bet bUla Will! dat zulk een "ti tengewoon
belall~rJlke vtmlndenng 1II0000t gemaakt wor
dun lO de h4k"lo polttlek met hetrekklOg tot
llbode1!13 !lI. d or den beer ChamberiaID allO
gekon llgd

De heer l ham! aria n dasgde dm! beer Morle)
om te ...orkhr I dat tte pohtlek lor ro"eerlng
met hetmkkwg tot Canada onpol twk w,,"

()[>"ndour cu 'rJlh ,"del Wal< I Ict 'e en
dezelfde .,,"k Ve oen wa. tu.,cl Uil natlu' de
Il Idere t aoocben k>den ~an d z ICJ, i~mlhe
De kolomcIl b Ion, 0( trechu_.n aan ten gUllste
9&1l het moeder'" d .undd "ed r COilc•.,e" te
verwachten

L10 heH 111'rley dac! t dJt de TO(rotellen
on trent Rhode'la <-'Cne vura Idcrltl~ van BTlt
~che t .kale polltlek betoekende wll:lrop har"
voonpoed ru "tie en z mo _Iell • rg' uldlg
Qver\\ ogen worden

0o hecr Lal ... I hpre I """hou .. de de ~erkla
rmg van de~ heer eh.mbarlan meI betrekkIDg
tot gedwo geil arucld al.. volkon e eerl k

De beer CourtIley blee! v Ih Il lell dut "lit
!lclJt,urd w .... met betrckklllg tot gedwoogen
arbeId onmogol"k lOU !Cew,,",t UJU .... re er
Imperiale r<iloorlllg ID phut. Tti {,echarterde
be.t If H11vroeg .. to de rc.do t wu wezen
bekloed mef macht om het rop rt der lOaat.
.chapl'll ann den b lOgeu c( mm ...~"n.
:r.lell

Do heer ChamherlalD antwoordde Str
ManbalI Clarke H ,cger oommll'lIllrt. '0.
llll...utolalld en Z Iluland

De beer :';cott yeroordoc Ide de bebandcllDg
der nat urellen

De boer t:hambcrlaln ant ....K rdde dat zooda
nliie kritiek een kIlrakte. trek "'a.:! 'Ill wkere
kl"".e In t I}<e"'llllddte Wanneer er momlIJkheul
(nulelld tno",,1 , de n3turellen II de hlankell
tlad. I Ik!<Jt Ic ~ olgtrekkl ~ kWllIIl'n dat de
blanka nil' rkcur<1 en i kr,;li'llD~ recht
ha I Die p"r..oocn d. tUI dien dat ZIJ

.tcn " .t Ilun r 11<I""e k I
nubai'" r I te m"llH •

HP. AH'EI

K en lP' III mac}lln~r1c OOt: r tt nl'
El ng hacl gebracht Dat Jet g
de. J "';icn heer.n II I '" ,c r.. I
on op I... ou len heuren liJ. gelil ed etm
ollaangename. lIldrnk mllnkt. k Ilen wc daar
u t Olmakon d.t deze d" c t r "I II' Id r
beulOChen dRu dreIgendon t , ,"rlOcht ZIJn
lULIItotentdell beor earney IlJln t he.tlllln nn
cell magl.traatokantoor II "tell.nl",scb tu b,r
lnHoren Tot een "" htt.llak kW1l1I bet tOt Il
evenwd nlel 1", I lOeIde' IOnal <IaJ.J1 k lat
du ,,,d« van eOI Jongen die wetend. en Wil
lend. bltnd '" tegen de huten un 'lin klOd
eli om de bll'8rklap naar de rechtbank dreIgt
t. loopen en te klagen

IK ben IICllcr on tund
IK k n t Il.et 'erdrage.
l>.t )l' , .oete kInd
Door Carno) WOlII ge.lngen

k>ch ... arllJk Olet c uld be o~orbllrdcnod "
good .el ....e

JII.noer Hon, y. dr" ;rtaal I ct de .cbo I
ecbt.e-r lIok ud Uct lean Terkoorel .prak
Bredero .ahgor na;ledachlt •• Uit de ... en
tiende eeaw ende bet verkeerde cn "el op

~ AIRI

\ 'I -lied nnamld<lag ...... 1 le
verw g ng vaD de ~rondbeh"tlng w~t In den

e .. tu' r IJLI ,oortgotet. ArtIkel I ten elfectc
d Lt du bd ....tlDl! op 1ullrllan!.Jlen 1. lid per luO
m rgen gron I tal wezen on vrlle pl... t..<ente
II , nwoal. voorb"en "'erd aangenomen met

rdcrhe,IÓ'un drw.tcmrrlcA ArtIkel ~
lTt'n 'in "'pTitItM 1 wonendo 1altelI do
1<1 repIlI Iwk •cne kleine bel....l ag

z III !mt"len wer! lanllonomen \ rtllee I "
I"'paalt I lt c.~enaren van een erf of f!edool °
van e n urf llJndo muer dan du I elft bIlIneIl de
gren.en van ""n stadl mot gebo Iwen er op Jaar
I k. 1:1 tullen betllle, 'oor elk hal.u erf m t

r op 15. voor elk Ingesloter erf
I. voor elke loge.loteD halve erf l'~ v or
elke pc erf 1 '" net ~Il""t ..... nog aan deo
gang t""n du raad verd~e

PresIdents i~zwerlng.

maar

----'-

HANDEL ~N NIJVERHEID.
"I aou\\ KGOS rv ANGSTP;~

•vanb"tcn ,oor <lu woolt gel! nd I d

.. "" ..
Il r. " c

..
:Il~ " ..\i ol .., "

Klei..,) ~ " ~ "... " I: - .", -.; 2! Q " :l~ ... ~~-.,.

k l:ut r" w

- nIc v() r I)pn~me
I.J.O uw, ~

lS \ J ,\'( Rt:N!II~1lL
D 'lvt"rn
VI.BTk{ ItK&.N

_ \ nn~ l' naAr :Se\\CA8tlc
7- IR '1"",,11,t r nur 11..'" ibna
-C 1.:)ti naar 4. ",trA. f>

LOSDK"
_ 'le -(r r telegr'aaL}-De Pembroke e_tle

18 Donderda!cavood om Il a r te PIJtI'OI th ..... gc
ktlmcn De" onnan arraee:rde Vr jdap ,OD<! om 9
QIlf te bOuth&mptou.

BRIEVENBUS, go
e " ",lug le

nlet ut
I J tU (wo
,u mporteerd

u ovrz et moet
~I ólJld,"_UQ",

Een ltd der I!cm ente och. Jft "an CIlI'OIlP
von docb de IDboud van Zlln bnef II van chun
aal .I dat .. u bem wet z'lnder dUll aaarn Vll.Jl
dUD lICbrU"1II'kWlU81l1'Iutaon

•

/
1 I
I
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Rondgaande Onderwijzers
or

Onderwijzeressen Beaoodigd
TW

S:e:Jfe!spoort e. lIiddeljutei", "ijk
Ya» lillsprllif.

AP P LT C A TI ES voor boTenge-
noemde betrekkingen, Terge-

lelJ van de bij de wet verei.chte
w·ti:ig'!Chriften van bekwaamheid.
W...,~ll\ed~J van de laat8te aehool-
comrmssie en Predikaar waar appli-
can ten werluaam w~ en TU

lidmaaz-cbap eener Protestantacbe
Knie, zullen door den onderget.ee-
k:':!l,l,: I:Jgewacht worden ~ op 30
-'lel, e.k.
w erkzaaznheden te beginnen wo

5p'~dlg mogel.iik-
. :-!al~ £1;21) per jaar en de school-
zelden.

\~ RlllJkp reiskosten, gestaafd door
kW".t.anties, zullen vergoed wordeD.

~ .Jj. - De geslaagde applicanteu
r:l.:,<:-ten zich toornen van 2de k.laa
;0 poonrl-g certificaten om tegen balf-
pnj~ t~ reizen.

il. J. S. v. D. MKRWE,
y OOTZ. Seh. com.

:\{ttz, Fauresmith,
~- Mei, 18~.

B&~OODIGD. . "

~u~~"'-'!:.~N"J. .lA!:ir.an:., lZ!3JI at noUY,!Ht ~
'-, TU lUlluda:h. hPJSh ru IU1eL

S&l.lr..s £135 per JUl.
I I L:ld~r~. ODd!n1JtIIm, tI!gQ ea

~.J Hl! £12tl per jut, 1"OCIf da
t~4 TmltlIWlta ~l ta Bolhol.

Soliede Koloniaal-pemaakle [ssc)IIUthouti,,· SlaaPkamer Set. (.u.l.ici'bo"eQ"~,
£9 : 1&'''1;' 0

D. I. &: Co. richten de aandacht op bet fei: dat alle artikelen door hen venlH1,.Ji~l door >~ Ka!pSChe
Gouvernements Spoorwegen worden vervoerd tegen 20 per eenl minder 4~, In 8"0Md
Bnisraad. Dit biedt ongetwijfeld groot voordeel a3.--; onze vele Idanten doer he:t g--.m1lC~)~d~ ~ie. cour
hunne Orden in onze handen te pl.lDt.,.,.;u dese groote Termin(leriDg'Tenekera. behal.,~ Tenekftdte!lijD ~sij

'-;",

AP P LI CA.T I E~ VOOT bovenge--
noemde bttre~ngen, verge-

zeld van de bij de Wet Teraiachte
~~tuig:o;cbriften van "bek-waamheid,
grJE.'cl ~ra.., van de laatste School
(''lmrru'l;;le en Predikant waar appli-
canten weriaaam waren, en van
h,.lma;,t/oiChap eetier Proteseaateche
Kerk, zullen door den ouderge-
t.ot:b:nde inzewacbt worden tot op
1:3 .] nm e.k,

\Verhaamheden te beginnen op
11 Juli e-k,

BIllijke rei3lcoeten, ~aafd door
hoiranttE:;!, zullen. Tergoed worden.

~.B.-De geslaagde applicanten
moeten zie h voorsien van onder-
W!jzf'N IIp<xJnreg certificaten om
tt·tie'l Lalfprijs te reiz ..u.

Ds. P. S. v HEERDE~,
y,y';-z. School Commissie.

Bosbof. '\ ~!. I, ) s£,.:.. Die Landbouw Gereedschappen en Machini-
r~e Lchoeven, ~ehoo~en den g-rooten en) ~T..:~Uhl!i!!~R~

wel- uitcezochteu Voorrand .vau de onder-, M -nmBS" .C1UGBTOr=
geteekenden te inspekteeren, waaronder zijn, ..... _de~le~ ~%__ ~ftIl£3 __ . 0WIe

Ransome's Howard's =-~..:'~.. kt
, ··YUZG1BX...... ~ ............£~ -, .. -q;liijM"" - .... ......... . .,

v.. _~'<-.Amerikaansche Ploegen; Eggen, Lan~l'"D·':A~T.
Rolblokken, Koorn··~ifnl~ns,Kaf ' IIETGENAS HENAtI,EN.

GOED EN HUISRAADVERTROUWBAAR
GEMAAKT VA~

Hout Goed Uitgedroogd in de Kolonie,
Koo~ ti"gcn lageTrn prijze dan in!r("f'Ocrdc ...."'kel~ lAD In.f~ kiralitcit. O. I. en Co.- _taG én
enorm \'uorraad TljFjt I. Uu!e~n:s. ~tdstt4G. Bt~c«tM, *~:ta.;""P~111 G.wur. Il ctttplut .... U.. ma.

Gd:l;r"trecrd ClltaJo.:~lI! l"I1 rriJ-'jj~t ~t. vrij op ~"raag. ' i

Verloonkamers : Lanqernarkt Straat Fabriek ~dn Pakhuis: Barrack en Boom stralen.
~aa,ps~ad..

Underwijzer Gevraagd

y13t8 Wlril(bt}~l te hdderfoDtel1! (Zand·
r1'(;~r}, il!. l:d~ell L~~lIibugTld, dlu'

BUhleh~lll.

\
1'f'UC.\TIEj ~()()r ho.('n.
1 .:TJwm,],·' h::trd.king, Trr::'"

zd,! van de Ld de Wei verr-:.•(:Ltp
1l'--L ; .ll"('~ rif ten van. bekwaamheid,
):(."! l"'(:r3~ van ~e laatsta ~chool.
C(Jr~::'.::;_"I' (On Predikant waar appli-
nm: ;'.e rkznam wa.~, en van lidmaat-
!;(:!J:9 eet.er Protestantscha Kerk,
zld;f:~l ,!, 'or den ondergeteekende
::-'(!'f'wact,t. worden tot den ::?!~8ten
),!,., I>.~:.

\\'.'rkJ'.~rr.:l{:c]en te l»:ginneTI na
de "'ink; vac.mtic. •

E· n ~,-l, ;~,d re~OOD, gewillig
ku,,::(, ~l;r,::f·n In, tt nemen, zal de
,.()'I):·~(·';r hf_,·)fJen.

Snijders, ens, enz.
Heining Draad en IJzeren Palen,
Bolinder Zweedsche 'Kookkachels.

E~

Planken.

geene

FRANGtS;A. C. UUTHRIE,
Prokureur en lotalis,

CAJS'ED.:O~ _
.; §--;--- •. . .
-, .. ,i. ... -

Agent ~ de XoJODiale ABsn-ornhel·nl·n';!i rantie(BráIId,Maataehappij,Beperkt,
•• en Southern Levens A.saoeiatie, enz.

Zolder
1\ LU,: .")(;r!,:] \\'a~pnhout, ver.

~ \';,a1'd::: J (':] L'(.>ed ge<lroogd.
A ..;.~'·~"l·h,l1,t ~l,,,k('n, Xaven,
\'I~l>'l!~,IJ: ... ,:looomen, Pik.hand.
'I';~r,~I .., 'J'af';!'i'(l{)teD, \\-a.gpll en Kar
\\ 1I';,;n, P:1Z , :l:>')()'l 0j) Landen.

THESEN & CO.,
Loops~raat, Kaapstad,

Paarl of Knysna.

ONDERWIJS. BETE~E .WAARDE ONMOGELIJK.
GELIJKE " ONWAARS.CHIJNLIJK.

KEUZE, FATSOEN EN MAKEN ONOVERTROFFEN
ONZE WINTERVOORRAAD ~ aangekomen Kharld, t'lIt

'l'~eed Pakken en allerlei Kleederen voor Mannen en Jongena.
Ilegen]aseen, Overjassen, .. Covert" Baat jes, Winter Pakken. \VolJeo
IlemdeD en Onderklceren, Hoeden en Stev-cls Voot .'ll.ana en JODgeD8.

DE nESTE OLIE L'i DE lliIlK1'.

Al>;,[.I>·\Tll"~ \(",r,f, lx'rrek.
, .. : , c, '\';";""[:11,.) ;1.111 rl,.

~: ; .,,' '..••:.. ,,1:, ~1'.,(.11')O1 te Vrij.
}1I·l.~. j_, ,.' (!(,(lr Il. Jl IlrJ(l.'r~f'tt.f_'-

~.f', J.; .d·;';' ~l wurll('~j tltt ;~l
r!.,;, ;.

:'(~. ,t ~.:l .:,,')' t('Tl ov('rL'O'1!f'n
.1" L,',": _. 1"','.1 ;··rJ Viln b(..kw~arn.
)w:.J. ),:' .... j " .. I,'!k b,'drai', f'n lid.
1ll,1;'i .•,:I, I;' "1,'·1' l'r,.'r, .. t;;nt.-clu:
Kt',k, ,Il :é' \I ;i!, I I: TI III·t Inj de"'tt ""['..,-('!." a ,P',"t;:llfi:é"('xamen
op 1./1.:"1' .. ,[;,:.,·;,,; ('.'!'l.hkaten te
dCJl'1I.

Bd -al.lrili j" £:11
' pC' annnm, met

£411 u)tc·bge "oor j'")I{H". HtI!ijkf'
rel...ko"ten 1I'()rden, na een jaardien"t
ver1'(Ot.-tl. Wer"kzaambed"n te be:
ginneu 1 Juli e.k.

A. B. W. V.\~ ~IEKERK,
Hoofdonder\\' ijur.

Yrjheid, l Mei, 1-3~le,

THE

J. :L.A.~~lE~ ~ C::O.,
Lang~rnarkt-.slraat en Kerkplein.Kaapstad.

. NOT A.- \\ IJ !lCboo_o slf.>Chl~een beziJbei.b !JI~ Lf.~. ",,,lb; gél!gllD
I!lIn Lan~markt ~lraat E'Ddoor naar Kerk titr4llt. \ri zl'I.olott b~ne
rel~~ Uit om ons te -rertgeu'Kooruigt'n.

Maal{t

KENNISGEVING. ..\ssistent Oudrr '. ;
t. PPLIC.1TfL..; , !

~-\ ~oem1if-: bet r- :~., ! _'
Publieke Sebc.nt t- \'
...orden g~.!vraa~,!, ~_;~-...~
of 1'1"1)11',,"> tij it.

Sa. ~~ to: t:2r 1
1

verhXJIl."'.!l~.
K ~O :,,;.., v.in : ~ ..: ....

aan t.:::v t:l. ~ ;; .
~ LHERT :' :,:n,.. -

Eeue Algemeene Vergaderingvan AFRIKA.-\:S·
" DERS in Namaqoaland zal gebouden worden

te Koets (Rowesdorp), op 'VOENSD~G, deo
Mei, 1898,' ten einde Parlementaire

Kandidaten te benoemen, enz., voor de aan-
staande Electie van het Lagerhuis.

Onder voorzitteraehap va,' den Bond.
Op last,'{ .

J. _STUDER, Jr.
TE KOOP,

Bij H. BErKES, c\·'·":
Somerset ~l\-~:--',

.,-; ,

ONS PARLEMENT, 1898. 20lETTE\ ..\Ri\E\S
I .zurD-AFR.KAANSC~~

AANG~OEDIGD door ~ ODdent.eaning die onze uitgaTe vu O,!>."DERLI~;;-; :.;
een Ho~ehe " Han'erel" van de jon~ Parlement- LEnSS VE RZEE:E:~I S (!

air8 sessie heeft erlangd. hebben wij beaJOten eene soortgelijke nitgan u

WOl" de Sessie van lBW uit te gentno
De intakenanm Tan 0n.II 1lIleekblacl dienen er op

te letten dat de bladzijden van ons 1lIl eekblacl gedurende
de Sessie in oogebroken volgorde 1I"orden ~ en dat aan't
einde der sessie een volledige bladwijzer zal11"orden Ilegeven, zoodas de ;-=,::ccr;;u~e'j ~ sÓ: .: ::-: •• ' .:,

bewaarders van ~e Parleme:ntaire ll1II1lDlerS van 0nII Week·
blecl tegelijk een " Ban.arel " zullen hebben. l.:.:~h.::.;;;:-. :: \ ':'''~T:_~ -'-_:

Daar de oplaag geregeld moet "orden naar het getal der aan-
soeken en nle:n bij de TOnge nÏtgaTe lDOI!SteD -worden teleurgesteld. doe Talt;.ke" ill [Jn.-'Y;_ ". . ~. ">C .:

men toch dadelijk aanzoek en zeode h~ bedrag TOOT de best£nIDg met J"t&""_",,,: c r >

het aanzoek

.AA '.Alf DE SA-sTDT DE rILLIERS ct Co, BEperkt,
KAAPSTAD.

Nederlandsche Zuid-Afrikaansche
SPO ORWE GMAA TSC~PPU.'

OPGERICHT I. ....

Ge/ieN ~'Ctm8 te r:iJtdcn de som ran- ... :..... ~ltl11i7lg~, en mti
drtMtroor per ••••••........• t te remlen,!la afloop der Sew, etm aiCmplaar
NA " <>NI P ART,IIXI5T. 1898." .

Getl~ aaR§ •••.••.••••.•.....•.•..•....... ~ : ...•......
§ , : ' .

-Tw in ~, i:adien pe trtin 0{ le ~ iDr!ien ~r P'l'" _t.:l~
tVal in tra. ot ,-t. ct lus oain~ iBdien le ~ ~~
IVIII in ...nm _ ea llIlna.

H",.. ALFRED EBDE~ ... Col" ......
HITR'f SOU1}ln:-;. ~,v ...
FRED. J. CE~TLl\·RES.
PALL [).lf nLUF;R.,':
GODFRET :,rCHEL
J. G. STEY'fLER
HARRY Bl)LC~
H. li. ARDER~E,
Hon. J. X, MERRDL!S. ){ L.~

f.'!!L:!TZ .;1r~iK~lC::-'J:,;,~~ .!:: 1 (';'

G. E. C. A...'iDER ..:~O:'i.l{[).:\l '.. -<:r.
H..R.C.S. E~a.nd.

J llRLIIKSC1r ) PR.XIil .
== IllOIll j rTIfi!ST
f1lJrnn IT I:.ilnn c- ,- - ,
GtÁal ~.lI Z'_;'.J.fM,~.~ -~'-'~-J~"

Kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers en
Goedereft van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatse!" in de Transv~ .. ~

DeeeNik$che personendienst van Lourenco
Marques (Delag~baai) in 24 uren naar Johannesburg
en 21 uur naar Pretoria.

!aricf .. BirigIn JIll HauaIIrg.ft ffL--G £3 171
"Pntoria !4 II. 1d.-alJ 41

Pt'1l~~ nn ~~-:c:~~~!! <!:':'U!' ~~~ ':.-tu1
~~ .j~ l'~-i~:'?'<!e ~~:::i"ra 'fr"if' ;~i~~ n ~~«(I':'1.:'.le
OQt"Itpron, ..!r:,~\!~~r..!ll€ -
['urn m I~).

5iJ J.L\P.
.7 J.L!P. ...
"-5 J.UR
;;1) J.\J.~ ._
lf) J.!.J.R ...
13 J.Ur.
l1 Lu t:.

'OJ J.L\<! ..
s J LUI.
l J.L\&

ft ft "

Dagelijkscha personendienst van Durban (N
naar Johannesburg, Pretoria en andere plaats
de Transvaal en Oranje Vrijstaat.

l~, ..,

l_:;t:.!

VERKRLTGBAAR BIJ :-

Bemoedig. door de enonne
verkoopinqen, maken de Fa-
brikanten zjbh gereed om

9&0,000 BLIKKER
~E VERSCHEPEN.

ZUID-AFRlKAANSC,.,.

KO:SINKLUK.E lfAlLDIL\ST
De "CASTLE MAIL " Maat.6chapplJ

B. G. I.E1fNON en Co.
U X'NES, KA.THEW en Co.
J. D. CARTWRIGHT en co.
B. LAWRENCE en Co.
8'l'EPHAli )(cPln!RsoN en 00.
en MJ andere Pakhuizen.

DE Seeombcotee deser Lijn ..-e!'trálen
va-n Kaapstad na.v Lond .." oe dell

andenm·-Woenadag, te " nar n '::L, ~
lIladeira en P1rmollt.h, te Si" He;.,,,,, eo
A.aoension un1~ll.ie ci' de b.,p&aJi., t1:l;
lIChenti jden.
)uy 11- D(,,,\'E(lA~ '~A~TLE h.>: '. ii, y

.. !.;'_T.\ ''-TALLO\ '.1 ,T: f .. K.". , '~.'
• Jun: ·~-r)l-SOTr.U, I~.\..,;ri_~. g l... ':_:: ,-4..:. ~ S.

.. %:!-HJ. ......H~I,f:\,',\';d: ~'~;',... ,
Ju." .;-"oeR.\li!' \,TLE .• ~...;.:. :.". L"

.. ::::'_("ARI~B.H.I_)(i~ I·_\:,rl~.· E..1. r•. : "'7:'t

.!llg .""DI·"\1.;o;.1" " ,,,TU: K~.· i'.··
,,17-T_\~r~\.LLtJ~ (·!__·qLt E.,i.,:' ~- ~ .1"_

lI.GOa- _---
tuid Afrikaansche Vertegenwoordiger :_

CHAS. W. HOLMES,
Timber Straat. Pietermaritzbunl.

['(\(""E ,·,~.5TLE.01,'. 8, ."l"au-
I:? }l.._: l t'.& St. Ft":--:::l ":1 _\.",._ .• ~.

RAfj L_'\,~ I .-\STL}I 1\.1:'( !!:. 'I .U. "

~;.\&TH c.u;rl.': f:",": II""'.'f'
.!Rt'\I>E[ '·.\!-nL !,;,,:' p.',.""

.J'-:!:.{' i.~LH'-.~tue-r • .!.,_"'t.,_R·

\' OOt- Vncht of 1'J.."K'1'" '·~~""r.'"rr:~t
~ch bij d.. A~ntdl '::n j .. ( .'.-T:.E
MAILBOOT YA..ATSCH.\l'h.f .. Lt.::.

." .

4

OmbeiningsM.ateriaal tegen Kostprijs. __-------------- -----

EEN BUITENGEWONE KANS. UNION LIJN
KONINK.LUKR lUl LUI E~~TDe Kaap~che Kolonisa.tie Maatschappij in likwadatie.
UiIOI BTOO.M]OOTMj.....qcC~F?Tl

..BEPERKT ..~ EN E g"J0tC voorraad is in onze handen geStêld;< en wij hebben be-
:;. floten d('7.eh·e ~n kost prij~ te verkoopen, n.l.:
Zwar:! Drieboehige IJzeren Palen geschikt voor glaCde en

u(-<):-ndraad, 1.".>lj per dozijn.
BO:lt~n en Krammen benoodigd slccbt8 .oor doorndraad, 5/~ pel

gro,vs.
Winpalen (in het mioden; ::?l/. stuk.
Ho.kpal'3n, met 2 dubbele staanders, 30,'_ per stuk.
Dubbele Hekken, " voet cn 12 yoet met pilaren. hangboomeD, en
:itaaoot'1'S kompleet, £.5 1~8. 6d..
Gladde Zwarte Staal Draad, £8 per ton.

DE M.iJ~:l C'J!' YAAt","::. .. cr .er-
treltl<e= 'I'a.'l Kaap"'t"': :<'-".: L: ...·" •...:.d

ria l:ladeira., om d4'D I1.Ldel~n W ot"""""":: ~.:J

" IlIlI l:.m., monder ........;... -t::.".

):fa!; 1" ~j ,;_·It·~

lv:.l ! :.I:-!,\
, J-.-:","._[

,_ :!,,_',_ :\'Ji;~1.\ \{

LXTIU BOOns ,",' ,e; ;.' ". -'.::.
Iji~EEK (1\"\.:. ~._

\( ,

KOCH en DIXIEl Kaapstad.

J. C. SMITH & CO.,
IJzer, Kool en TimmerhontMagazijnen

;(OLONIAAl EN AMERIKAANSGH WAGENHOUT,
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Nle.uws uit de PaarL HartebM,t.rnier·
'10 .\prl 1898 .

R_llt Vl'lidl\gR."nd .. er"aiter le e-en
!leW vrI<nden en I",len vau onze "111110
I.. Hartebceat rlVlet, d ..... wu op de ... ohlcmcleJ:I"
Zaterda,.morgen, 30 de ..er. onsen ID,.,. ~"he
IJehlet ...ed.trUd mo_ten bonden. Er .. &rCD acht-
tt .... leden tegenwoordig eD acht afweZljJ.

Wij hadden een tameluk gunltigen dag, waar·
vaD I!Qll1lll'tl'e van- onse leden lloed Jrebruik
ma&kt.en, door een lloog getal punteu te le..eren,

De k.pltelD en aeeretana kQJleJI elk acht man-
nen Uit 0118 middea en lIChot.en tejren elkaAr, de
nltalai waarvan de ond"rstaanáe punten uit-
wuoen auJlen.

WU ...aren .eer teleuJ'i"llteld dat lIOOlmljfe
..an onse leden, dae nogal teglUl Veerenltraal
mooaten gaan IObleten niet tegen ...oordlg ...aren.
Wubopen dat oom Hendrik IlJD b.t doen &&I,
door aicb te oefenen EOOdat hO ...ederom Zi)n 67
leveren kan teeen VeerenkraaJ, op den 18den
Me. aanataande

WIJ be.loten toen ook om op den 17den
Mei tegen RIetfontein, en op den l8den Mei
kgen Veerenkraal, (beide plaaleen In bet dIA·
mkt WIllowmore) t. gaan schieten.

WIJ werden door Veerenkraal wtgenoodigd
om ditmaal voor een medaille te schieten, bet-
welk toegekead .. Iworden aan be' lid dat bet
hoopte getal punten ID de 1I'UIntmde pariij zal
bebalén.

W IJ brachten een seer aanien.men dae door
en moeten de vrienden allen bartelUk bedAn.
ken voor de belan~de~ ehe.u ID ons stel-
len om onze ..ereeotging bU te "onen

De af.tanden .. aarop"U ocboten .. aren 200,
400 en [>(JO treden, op eIken abtand '1.'f scho,
teil. De behaald" punten ....... n als yolgt _

t
I,

d,enm" In de gemeente WelJington
• Oe ~tm,-en'e bad sich opg"muk&

Op te kom, n ~f, ''''''".'1, en bliJk tt) geven ..an
baN! ,Iankbaarh"ul }"!leM den Heer" voor bet
..oorrecht .oolanl( onder de leiding ea ""nor.
gIDg te bebben lDU!Ien .~an van een man .. la dL
Andre.. Murray Wie dpnkt ID .alke dq.n
0It! onwlilekftung terug &all hct;l" ..n lloor JI e11
man Il, hel v"rl",l"n 1. ~edaan, vooral "p hét '{"
bied von opvoeding' Men h,,.,ft W eJlIDgton
"I,,,,bta "~n besoek te hr~ogen om daar ..... over-
Iuigd I" worden Yooreerst b"..tt men de UI'
gebreid e gebouw .. n vali bet Hu~enotell ... ml.
nanom, ."vln reeds zoovele duisenden jonge
doch ....'" lilt bet ganache land hunne opvoeding
lC"noten bebben. Dan beeft men daar de ultee
Lreid- Jonge.," opleidingllllCbool, "&ann reede
ve le jongelingen nit all" oorden bare opvee
ding hebben outvangeu, velen "'&arvan na ...erlt.
"",m zlln aI!I nuttige leden van Iterk en staat.
En ID ..erband hiermede staat Je kla.ue ..eor
opleiding van lendeIIDg"n-.endehngell die QP'
geleid en toeg..roat .. orden onder bet bek ...ame
opsicht van dien grooten kamprechter "oor bet
aendIDgwerlr In Zuid Afr.ka Hoevelen "an
die .endehngen .un DIet reeds nuttig ...erluaam
ouder de heidenen, Ja, boe velen hebben DIet
ree <l. hunne toegewudbeld aan bet werk dat 'U
zich voor oogen gesteld hebben, met
bun leveu betaald? Ven'olgens heeft men de
Goodnow hall, ...aann godadlenshg8 ..ezrich-
tingen zoowel als Itla.uen voor le tterkundige op-
voeding i"bouden .. orden

En ten slot te kr!lb>'t _n de groote CnmmlDg&-
bali, die ZOO goed tUI voltooid en bestemd is
voor de boogere opleiding van de lonen en
dochteren vali Zald·Afrika Wanneer die leer.
l1JnebtlOg eerst ID vollen i"ng is, uilen de
ZUlt! Afnkaana<;he sonen DIet meor nocdig
hebben naar I>:uropa te gaan, ten einde opgeleid
te worden al. dokters, advokaten, IngeDIen",
enl Dan kunnen .u daartoe hiertn ons 1DId-
den opgeleid en bekwa.am gemaakt ...orden. ZUil
deze leerlOrlCbtlDi"n nu DIet alleen nltalultend
Illk door ds Mnrray opgerlcht,.U 'Un toch
gro )telJ1ks en hoofdzakelok door tun IJver en
bewoollng eu behulpzaambeid tot atand geko-
men Na lIJn er .. eieu die met d. Mnrr ..y niet
over ee n stemmen, betrekkeluk 'line Wil""
ran opvoeding diegenen dl" meenen dat bO de
op voding onzer Jeugd t.. veel teevertrouwt ID de
banden van vreemdelmgen, vooral aan Amon.
kaneu Doch bet .. bier me t nocdig in buzon.
der be jen na te gaan III boeverre diegenen dau al
of niet guluk hebben bet LO hier de plact.~ en

ki. III i.m ta ! pohtlt:'dl~DH:lr~ tud met dese kwesties te bespreken,
/. 11) i l-, ht t thans l~ k In Oat ds Murray ook een man van naam en

I I k L, k l II"'t~ekenl' IS op kerkelIJk gebied, verel8Cht
I I~ j~ 'J [::I~,j7~~;l 1U"~e volMtrekt geen betoog, men behoeft slechts
I r '["IJ \ l I d~ kou terlJ~ te denken &an de vele Jaren wurm hU

de -;ed Geref Kerk In Ziud Afrika als mode.
rator g.'dlend beeft

We~.'n. d." onnfiebroken regen konden de
foo"tclukbeden natuurllIk nt~t doorgaaG, daar
de mee. ten III de open lucht zouden plaats

k, Ik l,d VInJen .00a6 blIJken .al UIt bet b,et'onder
lilt" <lok .0hlcnJ programma Reden (Dmsdag) zou or

0" eene groote optocht Tan al de scboolkmde
reu III de gcmoellte geweest ZUD, al, wannetlr
er wowat een I.["~) achoolkWlderen buoon ver.
"acht "erdelI Ook zoudon d, :'I[urray ver
F.( heidene adre~fjn ·a.lngehoden l!:qn lOOaJ.!f, aD
dt_ II IH rkeru,ao un gCUltiCnt(!, dtl onderwIJlers en

Ililt LI !4( hoolkluderen d~ mUniCipalIteIten van de
\\ It Jt:/I P L.Lrl en \\ dhngton enz

I, \ I li I I lp ht:t diner trI Let Marth~ gebouw, werdeu
\\ J I ~,. tIl tt_It.::;ramnll:n \all gpluk~cn!4('hen ge)ezt'u 0 Il

1 - \'" 111 l.ljn' cxctllt utlC den gouverneur Mlr (iordou
II tl~~j.1J~i/:I""l'rl;l~ namens hetmJlll~ttile dr Tc "'"'fltercn

• I ~t \ ) l' ~Ir Pletl!r F,lUn~ Ungt 'eer 10 predikanten\ 1/ \\ t Il Il md dt kerkfra[ld~ledell zattm aan D~ J Roos
T til Zif ~ za.akl<clvoItigdt' LH~ 1l1mtni!!. de leeraren der kerk

Ot rt Hire... \ \.Jnr ldut:kt nJ door dr J J Kotzo
eli ill Jt.: aan \\ nZlgu 1C't:r,lTcD

liet Lut~t~ lH ...lult WRS Indien het weder
hul ((It lIet dl' ft;(~telllkh(...:Jen hed.C'11 '·oort to
II tt~ Q

\ It! allt_~1J '" l'" de teleurstelllllg \"'oor do
~tmjt_lltt grrlt t ll1a.~r har~ I'\Ulart "erd ook ge-
d, (Id d .,)r 'rcli.:Il Jil t_\prc:-l~elqk 'an andore
Id l H .. t_(l \ UttT de ft-"t !"It~llJkhedtll ",treu ovarge
ktJlIlf II

..

UNIONDA~~. '

t)\:uEI t K.

It! • ..dl...,:11 uud,ta..; gil ~ de zoon van den
I h II \ 1111.r~mf't een pt ird en "spider"

li. ht h I \'·elu..,~t')n te balen, toen
r· ru rn 11I~1l br d, met bet gevolg dat

I .£ tt t:t'n ht t Jl ~.1rJ annanet en bet
Jt fl l')f}p ae-t t e Een ander loDrebeer,
~' I.. I rliluig getet.n wo •• proag da.
d ,iJ de Jongeheer De Vllhe" bleef
toe n he t paard over den beu ... ! te
~!fl~ t\lII~I. hl h-t naar eeu Iw>ech

I d, IJ:\hldlt.ld ~",dat het paard rn
ti" 'r t't 11 !lldot \\ a~ ~t"t,,7a.:\nwerd bet

, II f -!,t hral bt door te~t'n de boomeo te
I I Idt"r~ l w l~ de jong eheer De VIUlenri

~e"orpt·u liet paard werd
l I e rd aan &-J)O bout, eu ZUD achter
I "" ram. U {"Ik een ~~ 'Konden, terwvl

1 J;( ~ !t,e1 ,enllell w , r I (~e1ukklg
\11'\ til. t w ~ t ] )Il~~ hoere Il u et IJ het mrus t
bezc, rd

"I
,r

b
I

\\ rt

I v, (I I 'n~ 1,~· fl'lt v erne
r \ till klO': 'al Jt:: we t IU

kt dl~\ I I de lantxt e
Jr"d l)~)t~! ,,()t)\t-el

d o('r1\lk\lnde
~ "Ii UêU ma~l~

p 1111~)ILllll 'Il tt' zookeu
z-r.i k 1'1 )!trIIJ T \. \ t('\lfHldJ -T'e-n

lt Jl )]Hlt-d naren be ter bun
,r • '" r Ioo r mt er ver l.reker-s 'Il.O

t UILI01! d .... per ..o IHI. te pek
Il IU\. II l'lt ,Jt_ g( \ol!,{tnkklUg
rile l,nlzlll ma ..ulll\\.rke

I
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HET SECRET.UII! .PAN,
CH B&II8On
19n1Wl du P,_.
Jan Terblanche
W Besoidenbout
J ac FeITeIra
Jac Scbeltema
lin van Beneburg
Hert Zaalman
Igu Ferreira

HET
o Terblanche
Gert Terblancbe
T Steward
S Zaauman
H Rteward
L Zaauman .
I van RuoU6n
Pdu Pree.
J T arbu. Dehe

\,\;dll lrldt' de
Il !rt.~ lllt:t fllll'der
~ I I dt: J;t\ l11ge

Daar "II reeds lan, van plan waren om een
Afnkaander Bond!ttak' o'p te rICbten, maakten
"'U ouk van deze gelegenllCld gebruik en ver
gad6rden ID bet acboolgebon'" dadelijk 118 men
klaar w ... met bet ",bleten, ea hIelden eene
,ergaderwi.--4ie goed bUlCe.. oond werd en die
.cer gunstig afliep

N..d.t de tIJd.IUke ..oorlltt.,. de vergadenng
Je- noodzakelukheul nn zuJk 6IIn nuttige hoe
rtlnvereentgtng bek.end gemaakt bad, eli de al
gemcene %ooW'el alM do provlDcUlJe CODstltutle
voorgelezeu ba", gIng men ovêt !<lt h~t t6flke
nen voor lidmaatschap ~ad"t WIJ nellontlen
leden hadden, gUlg mell o"er tol ;;tentme.n voor
,'oorLJtter, socret.af18 tm cOInIt.t'r;dco Er wer
den gekozen al. VoorLIUer de heer J acoJu. H
N heltom,l, .ecretalI8 de hoe, f' il Bas.on, eli
COWIt" leden L Zaaqman, JcrtTerLlallche, Jan
Terblllndie 'I(nru,. Zaauwan "n .Jacobus Fer·

IIEr!' Hl )(,[t unf.\

relra
Er "crd toen algemeen be.loten d,t Wil op

Jen l!I.&t.ton VrlJdagavood In )[0\ (JUI.t dien
avond 'oor WlJ onze ichlctvcruenllA'tng hebben
zullen) ln bet Kchoolgchouw to IIart"b.,'e.tn
\ Ier, \ oor dat do~l andermaal zullen l"ergadu
reu, precr.,. om half VIer uur

Daar er ""n bet Warm bad ook een plan I.
om een tak op te nchteo en 'lJ beslotou hob
ben op den tweeden Zaterdag In MeI b'leen
te komen Lduofden sommIge onzer ledcn (zoo
veel mogelIJk) tot hen over te gaan om hunne
ge'vol.n. te hooren en te trachten lland aan
band mot hen mede te werken ter beyordermg
""W 0118 "aderlauo

Xadat onze voorz;Itter de vergaderIng IJO
dankt haJ gingen" U IL11eu hoog,t Ic' roden

I' 'I

Z ''\1IAI.

[.I. gt \\Oll~ ochh ..:ndILi st III de kuk om
t.1t. rt uur

Lh gtrDlt:tJ!C llflbrt p~ CXXXI\
l>al .. lIet r~rl l.egt_1l op IJ Jaai

\ Itl! fil t_:11Zt.!.. Il \\ l!IJ"I( h
I), geWtCllte "'11(1 )'; ( X\ fil I 2
I.t lt Il \ til (rods woord en \ oorgeht ..xi door

ti.. \ IIjf'rtl):1
I)t.., rtltt!ltezJlII;t P .. (\'1 17111 Il
I- t ... rrt_,J, UI ~lt)th~h,--d door profes.!ior Hof

I [11t\f

IJ K~m!t_tltt1.II.:.1 ('l;Z :'\(\1
I/I" 111111 lil...,'.. lfl Jt: kerk nm dno uur etl:n

I!tl.lllIt_nlllkl du k ..t"IHI Il)! t de ge bt..'td t got.: Ile dao!ell I ell 4 MCI zullen onyergel('ltlke
dagt'n bl!l~en voor de g~iJ. tJOti6nlJ fllude
de sturf en lJegrafenI~ngen van den hoer
~t~phanu:) Ueorg du TUIt., hoofJoudorwl]zer
va.1l de !,uldleke scltool te Raw.om Ille .huar
bU H }arell lang ondurWIl" grU "a een .mllrt
voliwIen yan acht dageu bezweek hIJ III den
ouderdum VIUI .. ~ Jart~1l aan IJJHammatIe In de
IUllK(l(l nalatende e~ne wod!!" II Cg. bOrtlD
~IDJth) en zes killderun behalve ecu atlogl!OO
IDt..'ll kmd en zltn ouden vader om ZIJt! hUt-IIH lAU

te botr<:lIrcn
:Ul" ol'lmoe<llgheld Iret hll ,le ,('rz~kcnng

na dat hl) geret J \lns heen te ~ Lan t'11 \ ollen
,rl:Jc I.ad ru~t lljllGn Z.dlgma.k:er I vt op t
la.!.lt~t y,~ hIJ bU zijne kt:unls ert hart ru\_ reud
"a!ol 1.IJrl afscheId 'ran Ut' zIJDen

'cel ') rnpJllhie wordt gevoeld mHt de be
Jro(!fde WeUUwe daana.n getuJgden () a. d~
,eIe tc]t;gr,lmm4ii1l dIe III ont\l1li{ IIa,lT ver
ht_"~ I~ olllierl{tulLaar groot

nc 0\ erIC' ione zal guml"!t wordell Joor leer
\ckll te (JOUUWI, ¥taut g.l.arne J"Ced hu J.;I)OO

aall t.·en Itder \laar hU koo, zelf~ ann l..{eklt'ur
JUli YuoraJ zal hU wordt:n gtWI~t III de da1.(
~(_hL)ol ell 10 de Zondag~chu(,J "R..:LT\"UII hH de
SUpt nntendi1nt W.UI Vt: bt_).:raflJnlsr('d~ werd
<loor dun plaat.dlrken louaar ti, '''lhcri",
\ oor een gruot~ !o\chare uItgosproken III t
sdj(jolgeiJolJ'f ".Ulr t lIJk ()'{'ergobrn( bt werd
!III 'prak ern,tlg lot de schare ovel 1wnord
ZtJt o()k ~I) LeretJ Yel(! tr aoen roJdt_ Tl UIt

dl uogt n 'lil oud en Jon~ en ",N Vt rt Iou W( n
dut t;(.Il dJt:pen ludruk gemaakt "erd

Aa[ldotJulljk \\I'UI hot ZlIl!« II der klIldcrcll
tOdl Ut' dr,Lgt l~ bet lqk oplHlnJl'n en O(lk bj}
hd ~r lf Len Ut rhg fal prat htlgt: knmzt. n n"r
SH "dUl de kJlit GIJ d~ uflatlIlg' In t graf

'f"ge rie GoJ allu \ortloo.IIII« «lf ,le I.>e
drucfd~ weJuwe 'Vertroo~t( Il

hUiswaarts
Sr.CRF I "RIS

IN MEMORIAM.

\1 A \" [ AI.~

J IlO I lf lUt' dt"l 'OOOrllllJd,lg!'\ !tumeukomst otr
L't'nHt II tI..: mft dt n:.dJUngt ll:erur~1l olllj(rd~
lj 1.'nJell UUI dl: jll!oil(IT1t::

(Jm r"uilt uur l!cz.lnJt:nlljkt: ftefo1t maaltiJd
Pt_::04 Il lllJlddngloi. tot \'Il:r uur gt zellig VOrkl.H"r

\ ft tllc"prakt:'n met luf tIl dankzeggmg &all Ut.:ll
II cr

! [";;!lÁl,I....I I)t .... \ oul mlJd.tg:-i um Tl! ~I Il uur ...lm~nkt)mst
\, Il I~:II \ 111al dl- ,,( h, It'[ Irl J,_. geWtcMte a...'1[1hd HIjgt
.;'\ I lt I Il tI( fl .....eUII!la.rlt.

- I 'I I)m h:l.lf tle'II uur lJptrn._ht 'n.n al de scholeIJ
;~~. Irlt~ d. h., rk"ilra,tt IUllg"i !Jaar dt klrk
JIlliii'" IJIJI fltllUUf 'rcrnt litlngt Il III de kerk

(Jill I \\lialf uur ~t! kIIld~rt:1l dt:r !Julten scholenr

I l,lI d. pa"forte ,p~lr bet IlllJdag ét~u
I i>~... IJ llIlldtll:£"i OIll t\\e~ uur Ilan de pn..., t-o rIt'
I d,-- Zt Ilda~>ol..( holt Ii (]lt.. t II,tn onderwlJll:rS dit
I Itll der W, Iker. en (brr;telllkeJollgolreden
\ I re! IlIJ,(lll6'UJ en Ilndt.re Jong~lledcn Jer ge~
nlt.J~ Jl tt_

IIIl ImlJ "!jf uur In hd ~rartha ~ '{ehouw Oet}

!II'~ rlIildtlld \tH)) ,d du olldl'r"J)Zcr~f:'n undtr
..an dt Jvrp8 en IHllt(:!l~( holon

Kl

PI.Lf [[EK
I.. l1~rl III Jc la.at:it( dait IJ te \\\'lIItJgtlln op

kl rkt_ Il!k 5!f'llwd !jldn~\ S III(.:t mInder lS 6d.1 het
I..'~ ':ll 'p )l,dIUt-k gebIOd :\Ilerwegc hoort men
) er Jl LUl""! lUldt tI. ktle "pnk(n Oe rek"l~l~
tie" \u0rdeIlht:cr.J ~ :\raral~(,lIdr H>fTmun
11.1,1,,·:on daar d~ ro[ultt:! gedL.'111 ",n Wttilltm u\(rnl
t!llik ondertt.:t_kt_lId hnQwcl tilt zt:kcrufi boek1
hf"\l.l!erd \Terd dlt dit flIet bet gtv8.1 "US ~Iallt
\(H)r dlt'g~uf"n I" het (_)ok lll()~ell!k tooals men

lJ~IIIj(lll_ Zl\.!t AI btlpt bet nIet bet troost t{)ch
I 1. f : 1-,' I "'Ir 1)It~tt.'r r lure btt:ft \\ ellIng-toll uok Ctn Ge

I \ rt! 1111 t 11.0t_1: gt:l,ra<ht np \rlldag II HIJ y,erddaar
\fTlII1\ tt !t(CIl u,er~(ëllnHbt \llnde P:larl d00rdt:oht>er

I \\,--1 ~ I~ ral I.Jal P Rt~tl{f \Vat hq(1l"{en1Ilkultjlcvoerd
I \ II I dl II!.!'I r ~ I heeft I~ nwt oiJ a.anplaklJll]etten aau d~
.... - 1 ).., "1 ....1 Il ~tratt:n te \lUGtlIl ~It:n zegt dat .hIJ de
I. ( ! d II I J \ r Ilecr~Il J I'red PenlI tJD GOl&lon een vluchtig

/ if ll~ \\ I" 1)H.~l.o, k ~{lhra(_'ht het.ft
k ," I ,I, /, {l I II 'ewel Ju Afrikaander r.artll te Welhngton

1 n' lJi I I, \all \\(JrKt \()Or ·dcil ~(:er '18ral~ en dr
lt n I I I dtmlll to\. h z.aKttn enkeIeu gnarnl: e~n 1)I11at

I "I 1 k CJHl.1luptrooen 'Llar bl) moet tcn tluk

I
~(ht: bU\'r "', lt,n die behoorlIlk op de hO(tgtc
\ In ll.kt Il d~r boerderIj I~ die" ent WIl3.l' bet
\ audaan kumt en hoe g-eld 'nu de lxH:1rtn of
bda~tln-:-bet.dtJr!'4 g't'ma.akt wurJt en lite In a.lle
opzichten de I1tJercll!,elangt_ Il kiln vertegen
woorJI~en Zulk hO ptr1ll()on t.lzoo redonoert
111\ n kan zlIn(k hn feIl plaat ...tliJk man op
• , nt! tllilke onder!olteumng rtkent!ll

~I..,.r Ier wille der e.m'gezlDdheld onder
OIeuut men de twee genoemde hee ... n

Och dal Ik e<,n lOan gel "'ren wa..'
~(I"'H ha-n lt..·('fdc t'r nog fluolt teil \ [OU" Uie

op t ~Il (If andt r tIJd van h3'H leH Il hll' UH..'C

IIO( mdu UltdqlkklnL{ met h(<:ft geUltf'rJ of die,
lOlt ZT] d.l' jUIOI.te woorden niPt "'prak le toch
fllt_·t ht'1 tt l<~ldt' JD,d, n he .. ft 9(,1/1 ht Zt £a~rl~
ht·t di.lot dt.! I'ichOI)!J(; 1" i1kk:erc ~l'J:f' \ elt; der
g~'not'.!t:lqkhéflell d041r bunne '<Jllt.!K lcl!tge
lIontent lJ brIletier!' genoten UlOt1tll on' g UlO eu
word,",!, g ...(~\\ 0llI.;'l n ,{Of:!! mt fr te ollJ.l~rE:a tIl dan
ht'f~t_"cTl dt gelukkig€' man IIO(llt g 'raa.gd \\ nrdt
door te ~taaD

GeeD wonder dan dIlt %1' somtll,ls tegen de
voorschrIften der natnt.:r Ultroellt r. '

Zoo n II rUlmt~ haddon lOU let nIet m'I(.dlJk
'Un om honderden voorbeelden te ge,"" 0'11 de
ellende aan te toonen dIe VTouwen md'eten
door.taan-<llkwul. ID sttlle verdraagzaamheId
-bedendugscb ESn echter Dloet ienoegzaam
zIJn I 'll)ne vrouw lt"ed 't'oor verRcbeJdene Jaren
Mn ge. wollen be,men en voeten zood.t bet
VDM baar ellendig lV"" om hare hUI.houdelqke
ph~ht"n te vernchten zoo schrIJft de beer J
(.oldlng vali Ste) nsdorp, Tran.vul ~&ar,
voegt bl] er nl dadelIJk bIJ dank Zll dr Wd.
ham- PInk Ptlls .q IR nu een geheel andere
VTOUW Het g~zwel I~ weg en d, pIJn (.ok
Ik kan den lof u ...~r PlOk PIll. 'oor Pale
I'eoplf' nret te buog ulI'pnk. n Ik kan ze
altoos :l,,'lnhevclen ze ook In mqn hUlS houden
Ingenl Ik ze noodl" mag h(·bben (; II kuut
VILn bo, engenoemde regelen, olg.ns goeddnn
ken j(ebrnlk maken .

De brief 'an den !Jeer Golt!'Il~, t.ft~men wet
vele anderen van dank hare g{>nez~~ perlilunen m
ZUId \inka ontvon7en kan woni. llA1{eZIen teil
knntore ~an Iir "'"I!nm_ " •• lre'!n 'faatI'Cbap
pil 4 \ Lat,gestraat, K"'ps"d op penr;:en tud
\ ~n .. nw ..k Dr W,lh.ms Pink PIlls voor
Pale People gf"nezen rht"um~tll 1.: ~1.1t1Ctl) rug-
ge!!raatJlcbt Zeno\\ pt)nen terIDg of D1tt-4=lrende
zlCkw, _I echt •• PIJ"er""ml~ rt) ';oe"""" le ...er
kwalll I,lo··nsarm le,lf" ~t 'ftn~ dans, rachltls
~roertf\ ,o()w~1 Ill~ htllrlll~k t n z.oonJ~ roos en
klrer ~ez ... ellen Door handel"" .. 10 talgemeen
verko<,ht 'lf hl) Or WIlham. \IedlclJn :'Ilaat.
""hapPJl K ,.p".l\d ...rrh('~·nfr Jnrn .~. bottel.
'O-(lOr li!\ nf pP" b.,tf-I 'rO,)1 ~... 3d .Als eeDe.
remedw '·o'-"r alIi> f'tIIWf'I.!J Ik k '" alen r:l!n IU
onovertroffen, eD nt\nnen door I verwerk ge-
broken, uf ,hor LIlIlrn'p'lTI~t,ede¥ van .. eiken
aard ook worneu 'I~,ed,,, to, g-zonclbeld 10 de
mannelIJkheId ,l,_ lJ JU ~,',rulk he,."teld-
Jld~

Vrou wen die gaarne man-
nen wIllen zijn.

/

I'

Een kans voor een Afrikaander
I' lru. rJdTt Edttpur

'Innbecr -, an \ .. ""hIlIende kanten" erd de
Haag gedaan na afloop der onlllng' geQouden
~kk.tle H~Jr het hoollCrhuJs kan er nIet t\~JI'\Ve)
Irn!(lOll 'OOI zIenrng gemaakt "ordea In de drIn
~~nJc ~hoeftt der Afnkrtander ~Jartll alhier om
lemanJ te krll!!en dIe bereld za! Zlln een agents
ell Vt udu at'Z1ghmd lmder 1)n~ op te zeUen)-
'I lit Ut il toe lSo loor-er mIJ bekeud op dIe vraag
I.{t t n bt_ ~ rt"dq,:eud unt'Yi ooru ge' nodeD en toch
billft bt't ~ttlill.! WUf dat et n rr't htsZlnUlg fI..'ltlO-

naaI "_\fnk LJlntlr ..r de IOI( hootu~t(..' kans ter wereld
hf'cft om hier ten twt.aalbaar beZlghOld In dIen
liD te bCglnnen "

\..1... cT l;l( h ml~1 hl€"n In de Koloml~ een be
'0 /lt lo1'd 'fnkaandt2r be' Indt dIe I,ovenit.moemde
el~enschappt'u J1ezlt kan hlillch er gt'ru~t aan
"~.:ell heot zd ht'OI niet herollwen ~'''n late
71, h tOt Jl nit t m,"'u' )e<hgen door het geEc"!'de

dat ti dt Pl!lt-'z ....tenen 'an "'"'elllIll,(ton pro~es
~1' e,; (e-en .:lIHit·re naam \ nor Rhooes gazmden)
Z1n lf. t 1~ " .. I \1t3.:\r er wen.icll lIJ ~temmen
ol tc"r (Ii U"I ''"1.'1 nh ..t met: r rtan .. kl~Zel14) llItge
brat .lt V'(lf Jt"n h..,t-r Faure dan ,oor dt'n ht,t.!r

ma lr lt dt!re. Il dIL' \Ii ('{'[ hoe hrt hIJ
dt.~ el k " !,)f"'L!t !!,"\afl ,al ook weten wie ,nor
F lurl-! rn \\ lt \ w')r '\t:'t'rbhn:: ~ft'm lt· de ~t)~dt'J\
t"r Il' ...t;'~!(). f 1 \\ I' kIJIlJ)UI "!1(tlJI .. dJt ze~!;{t n
datdt' hlt:'! rtUrt' I,! t n .. 111t't rn('lIl.-,n1canoplln
In ...lo~!T 1"., 1.:,"lt'l~ d11> ""It·t 71Jn ,~mllepraat uf
op an I. rl \\ " 1.!1I dil1f'IIC" t rl

Heer I 1II,·,.r LI Jan!,;. nJe voor de opname
dezes

ri,
\! \ . 1

"

\' .. hlqf I~ en.
WAR> '\'RlIU.ASDEB
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nLJ\'(IEI;~EL 'IQT DE ZUlD-AFRJKÁAN VEREENIOD MEf OXS LA:\D H' :\IEL

.,
.' De Kolom,lle Brandewijn

.Maatschappij, (bpkt.)..
JAARLIJKSCBE VERGADERINO .

vOiknmeo beftid plaata lAlma.keD voor eeD audo!"
ala "ii dit beter ICbtte. .

Een aandeelhouder_rkk! &&Il cUt bet ~mer
..... dat de .Tlonitt4!l' sioh Diet .erde.fir! had
in d. pera. roodat bet publiek beter " ..infor·
_rd Lo, lIjja. ... d
0. voonitw: Ik ......,tedir!e mlJuU op .e

vertpAlerilll der Purl Berg ..Uo IBaat.chapJ.>U·
De beer nn Zijl ... ide, het .... ni~t de lDoetlAl

.... ed DOtitie k! ne.en Ha ..a' ~ aleuwabla<iea
corra.poadeateD Aiden die UlODl ..m aebru'en.

Een motie ftIl vertrou .. ea en dAnk ua eko
vDOJ'SitlAlr "oor Ijja be .. eleD. dlecateo .. erd
daarop .tUDd. eD -* acclamabe uageDOUlen .

De voonitlAlr bedankte korte.lUu.
Ala audilAl1U'8ll.. erden pkol8D de bee~n F.

LiDdenbera, (Wo,_w) en J. J. Minnaar
(Paarl). . .1_ loo

Hiermee warea d. verricbtillJea .... e pen.

", .
De jaarlijluoche v,,~ering der ,Koloniale

Bl'Iln.tewijll ~lWlu.chavpij werd gel\ouden op
WoenadJl;;ulOf.i ..n in het .t .•dhnie te Wo~.ter,
en door ongeveer 30() a,1nJeelhoudetll bl)ge·
.. oond. 0, beer D. J. A... an der Spay, voor-
&itter, presideerde.

nET RAI'I'flRT naa DIIlECTEUIlEN

werd gelezen, en luidde al. volgt :-
RArl'()kT vali Direkteuren aan Aandeelhoudel'll

voorgelegd op bare Negende Jaarlijbche
Vorgad"ring. gebouden in de Stadual k!
WOl'OO1Oter. op Woenedag, " Me~ 1898, '.
morgeus tell I0 ure. Afdeelingsraad Malmesbury

j ••••

'.~

.,

_.

De direkteuren hebben het gen~n thana aan
&aude"lbouders voor te leggea de b&Iana .tut
voor bet jaar cindig ende 3laten Maart, 1898, ala·
mede .. inst en verliee rekenÏlli voor 'betaelcle
tijdvak. waaruit blijken zal, dat de win.ten voor
het algeloopen jaar na aftrek van de onkoeten
en beheer, en •. bedragen de 10111 van £3,294 . 9 2
Over deze oom stellen nwe Direk-

teuren voor te beschikken ala
volgt :-

Aan Anndeelhouders een dil-idend

Notulen der ie"oae ;'erpderinll 'P&Il den
llalmeeblll'Y afdeelinpnad, phouden op 3 Mei
189.8.
T.eo"oo~: de h.. r J W H RoNDUW CC

eo RM voorsitter, en de heeren T Lou .. ,
'L.W.V., J W M~, JA Bueon D Brink,
Ja.bohaa Loo ..., dr. G H Steyn eDW D Mal·
b.rhe.

De notulen der ..-on,. Terpderini .. erden
g.lesen en roed&ebllrd.

De I60retaria rapporieerde een Ir:rediet·, kon·
Lant- en bankbalana nn £::'23 7. op 30 April
1898. .
BetrekKelijk h.t ua_k om de uilllpannlng

I._ben Zanddri't eo Breekmuur t. ..erkoo-"
Open, ad ..iaeerde de reperinll d.a raad dat het

ni.t raadzaam pacht .. erd om de .. uitapan·
!ling te ... rkoopen, maar dal het den raad "rU
.toud, volgelUl tenDeD 'nID akte 40 no 18811om
eeo moraen IfJ'OOO "'IUI pnoemde uit.pIUIning
te ....rhureo. .
Na dioo.... ie bealoot de raad den heer Oree1f

lAl bericbteo dat IUn ~k om bnen.-.
noemde uitapaDaiai le koopea ot ta boren nl.t
kon ...ordea toei08tu •.

De beer ~I. Gred ...u in de "erpderiai
~n ...oordi~:-
Betrekkellik de o ..ereenkom.1 in "erband

met den Slent-Olilantafontein "eg, werd be·
Ihten dat dezei", voltooid en lllUll' den oom-
miMeri, voor publieke .werken zal .. ord.n op·
iezonden.

Briel gele",n ..aD don heer P. de Villien,
van Nieuwpoetl den raad verlot ge ..ende om
gruil oabU IUU baken te iTa vtln. Den aecreta .
.. erd gelul den beer De Villien voor d
conoell!lie te daoken.

Een petitie"erd ingediend oudertMkend
door lekere Iandiegenaara in bet veldkornet·
ocbap VolllVoor Zwartland resen Lel prokla.
meeren der Omheinin~8 Akte in de&e "Uk.
Een deputatie deed ook bue' opwa1:bting bij
den raad ten ta veure en tej{en bo"engenoemde
petitie. Eene aear bef tige doou88ie voud plaat •.
en na bot vertrek der deputaten b.. loot de raad
om deze &aak ~oor de volgende vergaderiog te
laten OVeMltaall.

Kapel op Groeorivier uit"pannhlg.-Brief
van de regeeriog olltvangen "erklarende d..t de
&aak overwogen word t.
Kalahukraal-Klipfootein weg.-Een brief

werd van den oommill8aril voor publieke werken
ontvallgEn t~ kennen gevendo dat d. commi.
....n.. ontevreden Wal! eD den raad aanbevelende
om nieuwe tenden te vragen.

Besloten werd den .ecretaris le geJuteo om
nieuwe tenden te vragen.

De motie van dr. G. H. 1'1, \'n werd voor de
vOYJendevergadering neergezet.
'oor.tel dr. Steyn-To Louw dat CCDe

commi ... ie he!!taande uit dc Leeren n. Brink en
den vool'l!teller den ..oorget;k!dell weg in.pel<·
teeren, van af de verlenging \'Bil d..n Riebe ...k
weg naar MooIII'eeoburi. Allog,,"omen. ,

De lIOOI'etari. legde verscheidcue dokten-cer·
tiJikaten ter tafel. .

Hem werd gel&l!tBndermaal met Je ",*eering
te correlll"'ndeeren in verbaud met de oot.aling
van deze certilikaten.

Voorstel W. D. M.lbed)t.~D. BrilIk : dat .de
.andacbt der regeering worde b..l"'uld op den
8lont·0lifantsfontein weg. eo dal de regeering
wordt gevraagd gonoeg geld op de supplemen.
taire begrooting te "Iaatoen "our dl' heboorlijke
voltooiïng dier ACCt.UL Allge(lomen.

Voorstel T. Louw. L.W.Y.-dr. (i. H. Steyn:
dat de rogcering wurde geHaagd 1I,·noeg geld
op de ~upplementairc begrootin~ te plaat,,"
.oor de behoorlijke verl,,"gin~ ell ~oltooiïng
"an den Jantjicsfontein.weg "llIlr \·dddrut.
AAngenomen.
VeMICbeidenc reken;ng-en werdell ~oorgclegd

en voor betaling neer;rezet.
Het rapport van den wei! i".pok'<:ur werd ge

leze'lJ en genotuleerd. De vergadering ,erdaag·
de toen.

_( , ',cl

I
t

Tan [1 0/0
op £t5.IM ... £~.2[>7 14

Bemuneratie aan
Dire k te ure Il.

A uditeuren ell

Ambtenaren .. ,

• j,- o

o 2,507 14o

k
.\

Laten-Ie op winsten en verlies
voor bet volgeode jaar .£711615 2

l'ITBEIKJ~li ,"'AS AASDItELEN.

In het Iltgeloupen jaar zjjn uitrereikt, voor
.. ntieude brandewijn ontvangen, 3,947 aan·
deelen in do m....'ochappil "an .£I elk.

Uwe direkteuren hebben "order bet pnoegen
te melden dat niette!!"nat.aande de vele mooie,
Ijjkbeden .. aarmede Elj in bet. afgeloopen jur te
kampen hebben gebad. DaIIleljjk de iTOO~
droogte in bot land, de renderpest en bet goouni
tornen aan den drankhandel. ala bjjvoorbeeld de
Innee Drank,.,,!. onz., zjj nochtbllll.in .taat wllI'On
bjpm ,Ic geheel" MtokVRn brandewijn met wimt
"3n de hand te zetten.

,.

l'lTlUU:IlJlSti VAN U.A.NDEI •.

lItet het rekking tot deze zlIAk rapportooren
uwe dir.ktoure!! dat alle mogolUko POgi~lIenZV" aangc,.-enrl geworoon.k., b.v., door. reuillen
Ult. to zerden nl. and_nri. teo einde on.
produkt ~",kend te .tollen in de ge-
beele kolonie. 1.00W~ Ill" in. den Vrijs.taat.
Tran'''1ll\1. ell Rhod~a; en zijn wij verblijd te
kunnen melden dat o"zo pogingen in \'ele ge-
"allen met .neeo. zijn bekroond geworden:
bebbende wij ill het afgeloopcn jaar met vele
goed~ hnudel.buir.en nieuwcconnoctie aangegaan.

AASlJEELES '·ERI!EI'IlD.

Direkteuren .r:\gen de goedkeuring ..an aan·
deelbonoer. t.ot de verbeurd verklarini \'!In [,96
undeden gCK(,cht in h"Lmll eli teIl voordeeie
vllll do maat.ochappij.

., i

_ i

~LE( !lTE ES .TWI.lrr.LACIiTHiE8ClIl·LDES.
roor .lechte en tw!jfe~acbtige .lICbnlden be·

dragende Oe .00n .,·an £1.3<Jol•. Id., to reeds voor·
zitmin~ gemankt ln de WlJlst en verlIes rokemng.

YC,Jflélli'l artiktd 16 ,an de acte Tan overeen-
kom.t" tred"1l nf al. direkteur.n de "olgende
b.or,,,, I' ,J. \. d. ~Ierwe voor Worcester,
P. L. le Huu, ""or Tulhagh, en G. S. Wolvaardt
voor Muntagu. Ln daar zij bohoorlijk genomi.
neerd lijn ttr aan<ulling vlln voormelde "aka-
turen ('u geene andere nominaties zijn ingeko·
men. zijn zij al. wodanig wettig gekozen.

AI. ~uditeu..,n tredelI af de beeren F.
Lindenborg mn Worce.ter. en T. &('os ~1U1 de
Paarl. die ocht"r herkiesl,aar zijlI. •

IIet dividend 7.1\1ootaalhaar zijn "an af den
15den ~Iei. I~~I". ann gcrtlgi.treerde aandec!
houder. 0l' den ZOsteu April. I~!JH : &an bet t3k
kantoor t~ P:l...'1rl.voor aandeelhuuder" wonend\'
te Paarl. ~tollenl)().cb. en omstreKen; en ,'001'
alle and"rc di.tnkten aan het boofdkantoor te

" j.,

.,

W orcc~t(._·r.
I>c YOorzittf'T la", nok ecn opgave. waaruit

bleck dat ,Jc "aatkchapl"j than_ omtrent 4~.I~J(J
aandeelcn telt t"!(,,n 41.":;;1 "erieden jMr. Het
re..,ne fond. Wil' betz..tfdc al. dat van bet vorig

/
·alU'. \'erlad,m j:Ulr I,ad ,Ic maatMChappij 6><.1
Cggf~rR : dit jaRf waren (.1' -; LI_:ggcr mw\ler. zoo-
dat de mant:-.chapP!J lhan~ hl' leggerH in ~'uor-
raad "c(·fl. Dc :\laat!\{'happij breld .t:1:,,)mwder
in \"crhanclen dan vl·rledl'n jaar. Er wal! een
gara.n:i(· .±:-7 R~. \'00.1' ierll're _legger brandewijn.
De (Jnko!'tcn waf'pn lI't wal huogf:r geweeFt ten-
ge\'ulgt-' niIl commi~~ll' ~an agenten betaald. ~n
dv kl)!'otcn ,·a.n hanrlcl~relz('n waarmode een btglO
gemaa.kt W3.J!'.. I>t.:ZC waren zeer ,-oor:opoooig
gewce,t en baddon de J.ezi,rheid uitgébrerd .. Dc
Dlant....·hapPlI I"d een I!Inelelr)k bez'ghe.d'Jaar
doorgemaakl. Zij had gekocht. J Ai',
leg!(ers en "erk""bt 1.4'1:1. Zij bad "iJsndcll
aAII alle kar.ten eu daaronder behoord(êf1 ook
cOl1rnnt~hrijveN. BTll'..-en waren gepublice(·rd.
onder ~'oorwelld~('l dat dil' '-a~l een der bOt'ren
kW:Lnlt·ll. TIij'-oor\Jedd "ef'lodell .sove.mbcr
n~r!oloCh~'\'11 Ot'Ti I'chriJ\·cIl. daLde Lrande:wijn znu
dall'll tnt £1[;, éll verklarende dat·(1(. uil'uwe
ool::P',t in "'I)rc~~ter oplIckHcht wal'i. De c~ur3D-
teil dit-_' i'.ldk IIIt:lIW", I,enltten. ble"en met te
'Von·\.~~!·:r,doch werden I\:.lar iooeren handtla.ar
in h", bn" g,.,tu;rr,1. Wie zo gO!;chre,en h"d
rnOt''''lt'l! de :ll.r1tlc(.'lhouder" maar zien tut le
.nuthlen Dre ,,,,,Jolen ,len uandd ~ecl kwaad
ged";,,, In ,'.' li gC\'al had .bij hrandewjin
verkocht In de Tr:lII~,"aal \'oor i:!h, t.oen hiJ een
teh_·,..;rnrn I'JllYHlg' dat die ki~O~Jer niets meer met
de lU:L',,"chhl'l,ii (p dO"D wrlde hebhen. daar de
beer K r"n(' bem "OOT' i:!1 J h:,d a.angebodl'n bet
,·aat W"rK ill~e:-.l(ltcl1

El'n lH-lt! \\'l-'l'li oTlt\'nngen "an oen klant.
do()r dell a~lJnt d'~r maat~ha.pP!i te Johannes-
hurIt. zeg~en,je dat hij gek(lcbt had "er heneden
den-pl'!P"- dl)(lt' eie mnut~w":lpr,!i genoemJ. ell U3.t
deze rdfqd hll'·t·o de mi\rktpr!j~ scheen te p.;tll.atl

Dl' n~a;ilfO.<:haf'P!i wa'" verplicht schikkingen
te rnakL'll [liet Il(ler~'11 Ot1l htUl brnndewijll 0l' E:en

zckt:'rell prij:, te h()lldt'n, (lf8choon zij oy~reen-
kWiLmen zulk~ le d"~II. ma.aklp nuchtanl5 Iedér-
cell Zi)!l t'l,,:en ,-n lrwa\T'1kn, hetgeen de maat-
>;chap'p;j wer hin J"nk !lad de maat>!Chappri
Uwn hekelld gemaakt. d:\t tij l'ch met aan d~
wl1igenn>l,i'n 1'lIUJPTl houden, voor dt.'wdkl' zjj
8cbikkilll!en p-maakt ha.J, 'Wat zou cr gc-
beurJ zijn'~ IJe brnndl.:w!in ZOli terst.ond tot
.£ I;, 1(l'da"ld 7.IJI1. Op d"n 31.tcn December
buurn.,. 7.!j L'xtr~ rakhlli~ruim,"e, en na Dccerrl'h(.'r
n~Tknchf('1l zi, :!.Ipj~1 oxhf)nfdl'n.

Ik lr""r \\. )Iillcr (Jt"hert."n) Hoeg of hij
jUl"! wa~ III 7.ilIlC hf:'rekt:'fIJng ,a~ d~n t_;jtaat die
"o;,rl't·ltl~·d W:l~ dat ne brllnd~wl!n ltl~ezet WIL>;
gemi71ddd t~~~(>T1 t:{.l Iwr l{~gger.· ..

De ",)Of'llth'r 7f·dt'. dit was JUl~t. maar nat
wa_....ollde hrandewijn.

DI' hpf'r )Iill"r '-rOf'!! ook of de R6Curileit.en
gerl':\lizcwrd kondl'r:' \Yord,'n

Dt..' ~')\Hzith'l' rl. lil :qjn alle een;;k kla,.. en
klllln.,Yl 1:' e"llll"t-1 tjln gerf:'uliz.eerd worden.
"'!I i/(·'·efl nn t:l~1"I)Hr brt\nrlewijn. te \Vor-
ce,rer g,·1 ·.er,!. Wij bc·l,h,," dezelfJ~ moeiel!jk·
ht'ld al1'l Y\.; k·nen jaa.r. nL' menschen verkoopen
vnf)r .1:1>0: llh~ .. ma.ar tegen dien prijs kunnen zv
niet uitkome:L
ne h"rr ~Iillor z•• J,·. hii bad Inding VlLn

Oudt.h'.,m <lar hrandewljn te Mosselbaai ge-
le \'f'nl werri voor Cl J.

~:e" "~n1eplbnutier 'T.>el! hoe lang de maat·
8Collpf'ij 0.' hrnntle .. ijn np £I~ zon bonden. Zij
acheeo altijd III.. laser te .taan dan de
oppositie. .

!Je' \'Oorzitter antwoordde dat er altijd een
competitie best<lnd tUJ!""henwijn en brandewijn.
De b"er Krone Wal! zijn eigen baaa. Ala de
maabochap pij een prij. bepultle waren lij
_ede lijk oerplicbt &:In te nemen wat door aan·
d~dbouden aangel>Oden werd tegen diell prijs.
De beer Krone d.arerrtegen kon lijn prijll8n
van dag tot dag vera nderen.

Het I'Ilpport ee tie verklaring werden toen
met algemooce "temmen ungenomeo.

flr. \'00RZlTTER E" •• OSB L.ANDA

De voorzitter leitie dat bij un pefllOOalijke
zaak voor de aand"elbouden te bren~n bad.
Verleden jur b.d .. Om J.an(l .. eenige brieven
gepubliceerd. wlUlrin zijn poei~ \'IlI'geleken
werd met die VRn den heer Rbodes. omdat hij
tw"" beeTen diende. !lij,.."" ~oo""itter T&ll

deze maau.chappij 6:\ o..k nm de Paarl Berg .. ijn
maah,ebappij. Hij hAd een t.legnm gewnden
aan den cdit.ur "an d',1 blad. wggende dat bij
bereirl 'vra~ om n.!h' infn"ontie te geT~n, er. ob.
je.cteerend~ om ~('rk, erd 'OOi¥eat.-ld te worden.
Hij had de zaak \'l' 'rg"hr.>ebt op eelle ve~e-
riu!(der PMrl Ber: W:jn raa&ttochappij. IIi) WIlII

~()"rzitter "an die :\hatlOCbappij. docb alle ver-
knopen en inkoo!>"n "ertIen door den '-tierder
gedaAn. en hij had d"" nie', meo te doen. Ilij
litlt rI.' zaak iu han,i.'" der vergadering, of hij
bue '·ertrou ...elt 'IRllM'g w,.. of niet. en of zijn
dnl:>bele pooirie een go ........ r inhield ,'oor de aan-
deelboudeMI. Hii To a. de ... nte voorzitter der
BMlIlde...jin maatoch'pyij .n in het eent ..... er.
eenige m(W>ielijkheHK"weeot in bet be'-r tier
weD. docb nn gÏDf;en de oba goed. Hj; "..

Ah! inwoner va.n Kn.n1nA, ~!jn mij in den
laatsten tjjd twee ding~n duidel!jk geworden
le. Mjjnbeer De Rmidt gaat ono bij ~et parle.
ment een opening uitkloppen, of al. Tantalus
lijden wii gebr~k te midden van den groot.ten
overvlo<od.

2e, Ouze kerkernad gaat on8 een ruim kerk·
gebou w daarst~llen. of .de beker del! bell. uI
bjj toekomstige nachtmaal. feesten blliten bet
God.buis moeten roudtlediend worden.

Bevrijd van de allel!verterende .prinkbanen.
tot nog toe venocboond vae de vernieleude
rnnderpest. en gezellend met milde regens,
bebben wjj pracbtige oogwten ingezameld. On&e
ochuren .iJn meer dan vol van gent, mielies.
aardappelen, hoonen, el1%.,~nll.

Tever::eefa .oeJct de landbouwer dese arti
kelen aan den man te brengen. Naar de bin·
nenlanden vindt eie anne boer geen uitweg:
Qvenee.-wel, ziet u. er doet m:.ar (,pn arm·
zalig vaartuig onze bave aan, dat bet 7.ender
on"" prodnlctee '-t IIChikkeo kan.

Zaterdag voor nacbtmaal werd on. rundel'
peatotatiOD met al .jjn toebebooren, buis, Lnig
en levende ziel. romp en .tomp, perl.u.blieke
veiling ...erkocbt. en deze artikelen wer en alzoo
\'lUI Dan tot Beneba over onze landpalen ver.
spreid.

Op den volgendeD Maandag ...erd een onzer
ondernemendste boereo .-oor bet IIlafrÏatraatabof
gedaagd, op eene beechnldiging van o'·ertre·
ding Tan de 1nnderpeet·regulatie.. Hij bad
nameljjk eenige achapen over de grenzen ge·
bracht; deze diereo m0ft8ten in tegen .. oordlg.
heid van een daartoe aangeate!den ambte~.ar
out·smet ...orden. lIlaar daar laatstgenoemde
aehitterde door zijne af ...".igbeid, beeft de
eigenaar \'&n gemeld voo. na twee dARen ge
.. acbt te bebben, de tlebapen ulf op de voor
geschre~ene .. ijze ontemet. HU .. erd eCbu,T
me~ .t') beboet.

Hoe rijmen deze bandehvjj&ell met elkaar ~
Het' ilvool waar de mug doorzijgen en den kemel
doonwelgen !

Daar on... "laat8t:ltjke I~ liJdende ....
aan ootI0ntatetina, werd aan ds. R<->uw, raD
Geol'l". -ietelegraleerd. en eI_ k.. am ~.
gt1o.tiglijk o ..er nm de die ... ten met nacbHllaal
WUI' te nemen. Zijne preeken waren roodanig
cUt ik en velen met mjj. hed ... t teenOlIt naar
buia n_. Menig IUdkorreltje, door hem

Boeken en tijdschriften.
PIETER DA:'tIF.L DE WET.

EE:-r LEVEoSKSCHET:i

Het 18 're!I:O OIl ,-cr lCl('rl:i zeker flO!!, \'e~h ilJ

het gchtu~en l!o.c d~zc jon~(' 111111 'Jp ~)Ud{'>j:L:lr!i-

dag, 1,>j~17,te Hertn8.nu:!ll-'iptl'T'~.flllll.·io! waarheen
hn gegaan ~H.~ voor de \:Lkantll ...:. !wt slacht(Jtlt'r
\)'ordr\"an C~11 treurig ouguluk l all "crdrinking-
een ongeluk. dat, on(~er dl: J,(~....cljlkktud(: h<\IlJ
GUd8 lIl~den dood «illdl~de.

\'001 OTl)'l ligt tbaoH lJl 11k<.,rtó k:\"(.;nM('het~ \-an
dez.tHl jungerl hrocder. '·all cif' hd,wa.mt· pel:
\":1.11 eerw. A_ r)re~·er. \~1U1HL'rmflfluspieteN
fonteill, met ~htltl'gt:iYUn.· nm den O\'l'r

ledebe. De !"cbqj'er zr~t III tilT! \-oorwoord
"Dit hoekje 'pat de werelrl i II. \'ergeze!d "'IJ
teu gobd-de lIe,·r. "I!t·eri ""'et T, le harlkll;k-
dat de Iczwg Cnjj,ll \-')1'1 alk!!' ma.ar \'00r-d.1

f()or de jeu.;d l,',iJ m{l~'(" g!~I-Pt.'\·ld wnrden .• lat
zii t~t roem en r.riitl ,',~n (~('kt!o\ liefde Hem
eeuwrg daarvoor zul en dank.h.

Pi,·ter Dallid de Wet. in dell minne bekend
al. 11.)\" we,d op Z~ :\Iaart. IRïf,. in het dIStrikt
'V ()retster gehoren. De e<.!r"'t~eborCIle zijner
ouder.;, was hjj de ,-reugde en zonnescbuu van
bUil b·ar!. en zjjn vroegti;di~ heengaan ...a.. hun
een .tBartelijk verlies. z"oal, bun ouder!.art
aUeen I<un gevoelen. \' oor, de \'Clo "n@den
..a.n den o<erlcdenc WaR zijn beengaan Hen
droe'-lg al. onverwacht.

'Vii bevelen deze hrochure allen aan. zoowel
zij die den overledene gekend badden. al. bun
":iell bij een neem<:Jeling wa,. Het bock.ke lO

verkrijg!.""'" te Worc""tér. tegen d.n geringetl
prijs ,an .>d.

~""'""!!!"'!'!" ..........~!!!!!!

KNYSNA.
(l'an "'n c",,·e.l<Jl.ndmt.)

\

,, .

oiL".. trooiti hNitt de .ew~n.cLt: O'.ple I....
·reikt. Lee~ en g_ale blll.e~ h.ru <i,uk
bur voor zllne seltopo1fel'f'nde h.rd" xol(
DOOft UI Kny.oa '-Glk eeD acbur van m--n
.-beD ai<>h .... rk..aartl bei'!yon. Geen "unJ.,
dal ow kerkaebouw anJ~rm ..rJ te kil'''' '"
Nadat elk plu'-je "'as ingenomell -·,rJLe ~'[I:.
booeft twee _,rten van plutaen. lItplaat',," 'e"
ataanplaatll6n-moeatenmin.teno 2o)<rZleler: l~L
teneden .&eUen me' bU de deuren e" ."".,.",
bDiten te .taan. Schiklcin,en "'crden ,.,.!, i.cr
(emaakt om lIeze nitrealotene "'u&l'on in d.
paatorie "at kraimkena toe te dienen. Uet
18 te bopen da& aH"o nn sullen rurren h,ot'
boorat noodult:eljik bed .. met hel houweli '(n
eeu nieD"" lierk te begIDnen. LU"ltO w, ..,!."
dan' ook op den ..olgenden Maaedag '<>,r IJ...
dragen tot dat doel geopeud en fi.uk geiee-
kendo ADeleren bebben als eeu dankotf,·r. ,''u·
dal ...jj nog berrijd "Un van de pest, het ~"",j
,edlCht beesten ..oor deze &&ur Le ('On,r:!,"
oeren. En &boo beeft de k:erkemad ou samur.
met de opbreitpt van onze buur en nr, '·r.",
iere inl&melingeD omlrent .t:ilW op ZUIi r,·kl

niÏf~ Heen!' g;;~"'1I8~iliige harten hier on rl!
andere diatriktttn, .. ant "li Iljn maar arm "I'
dat _UDetenten in 01Ul midden .. orden UIl.!>'
beeid !

ELEKTlES.
ADVOKAAT SCHREINER .ALS KA~DJ

DAAT voon MALMESBt'RY

Grikw ... t.ad.
. 3 Mer I~:'~

"<Ill de" E.fjlllur.
.MiJnheer,-Ik sie in o...LA,ui dat 0l' een- ID

vloedrijke verpderina i.. beeloten den Iwer
W. P. &breiner te aamweeren al. klLlld.J,..(
"oor de oentkomende el.ktie.Mijne beeren. It..al
loU toe een pur .. oorden te -wn Ills eeu kIE"
fIIIr "lUI deu beer &breiner, die nauwlteuritl
plet beett op Ijjll p&l'lemeot&Ïft loopbaan li'
durende de 4~' &reD ...aarin hij ono ver!.o!(en
"oordir! h... ft. .. i. een _r vent&nd1~ U1&1l.

ia voor recbt en .IAIt ..... 1 belani in luae klezer..
en i. daarbU uen maD van If'OOteu invloed io hot
parlement. Hij .... t te ,. ... a en te nemen, LOO·

dat andere leden bem ook fM"Ie belpen 7.ou
bet komen dat de beer Schreiner uw. vertelien·
woordiger .. ordt, dan ben ik ver&..kerd d~t giJ
un bem &eer pbecbt lult IUn. UiJ 11ook 0''''
onmiabur man 1'oor de Afrikaander JlCU'tu.Bet
.PU' mij en Telen met mil """r daL de boor
Schreiner bealoten beeft lich Diet "eer voor ou.
verkiesbaar te .l.ell~n ...ei8oa peNlOOolijke rede
nen, bem .elve boet bekenII. Daarom zou Ik
gaarne &ieu dat, 100 lI:ijbelli neemt. en b!1ge
willig il te .taan, dat gJj bem un bet hoofd "ou
d•• tembul lult plaateeu. ~n bet zal u ROOit I",
·roewe".

C daokende voor opname.
HoogacblAlnd.

De uwe .
P. J. c \'o.. s li."

DE HEEl{ BRl!\K VERDEDI(;[)

3u Aprtl .. ~,~
Aan dill Ed,t~·tlt·.
lIfjjnbt'er, - In uw bind ".n ~" dc~

.er ~ie ik een hrief getcehnd ~eL

··.temgerecbti&,1e" Wel het lO toch maar
alte duidelijk wie '·S." ie eli wat hIJ
bbdoelt. De man ZOEIkt"job" al•• Iektl. alent.
De ocbriJvllr braakte lo! tegen den heer J) Bnnl
bem urtmalcende "oor een dW8.!UI.

Ja terecbt .eide "~" lroe een mail al, J,. beer
D. Brink lich al, plaat.\'er.anger d'lrft .""IIenTOOr maJlOeD als de la,,:·eren De \\raal en Tl:flUant_
Welke objeclie beeft "S" d'111wb",n dell hl·cr
Bnok. omdat hij misscbi"n in r!Jkduru Hr.('h"t~
Maar de rijksten doen bet Dleeste k...auJ II: hel
parlemeut. Verder ,..eit:ie ..~.,. d~ Ruodl'i'rt!r~-
dering bestond uit de Briek.kllek Z·."I. rk
verneotru waren er " Urtp.k..8 t.er \-cr~aJ~Tlng,
maat buitenditn mag ..!,:' hl!;dc w""en Ill. bil
toL de Brink.ldid, behoorde. Wanl de fam"l"
Brink beboorl tot de eefllten ru bet Zano"eld en
ik donk WIJ kunneu ~r lrotltCb op l,tlJl ,)tD een

Dlan al. de be", D. Brink eaar htt parlement te
Lenden, die z.eker moor geda.u.11 he~fl nl{)f lUO
distrikt en voor onre Afnk ..ande .... Jar, ..,-..,
ooit l"an gedroumd b(·~ft ,,:;.,. cindj~t ruet de
kiesers te waaNU.'huwclI OlD mannen naar bet
parlement te zeoJen. rlie ,'oor vooruitgtUlg Inn.
.1t'"\.'·mt1cudc teker mannen lftH:l.ltI dt' JWt'r LO~a.Ll,
Wlf.nt dan kan h!! elektAuagent wezen ow een
duitje tt~vertlJcuen_ Yt~rdl'r h(~)p ik dat dl~ hL'"6r
D. Brillk geen rlf' minliH' !1otitl" 1'\1 nt'men van
na.amJooz.e lK'hrjj\·c",.

lY bIJ \"oorlJu.ut dallk.l·ndt: "our '-'ld.dtuIt; J\_l~

D, uwe.
J \'

AFRIKAANDER BOND.
UAXu\'Ell

~otul(_ln t;('llH eomili"-tf;;:td('r:l.~ \.J.l1 ,jdl

Hanover tak yan dt'.-\fnh.:Uilldnl~":,,l. t:"J., u-lcn
ol' Zaterdag :~) A :111. lH'.'~.

L~den lj. J. tic \'rllllf' .. \ ,',1I"'r" \ I', "1<

Kt'YIIlg'.

Oe \,ouT7.ittpr- "PUfl,ll {~( ,. r;:a.j,
geb;·d.
- ~lltukn der "onbl (·olll:lf ..... :;7,1, )':
Fel,!".) gelez(·(: to.n aaq:vrlllllltl1

l)t· open brit'f jj, 'J/I" ',./:"i ,L,·~ J. -, .,·Ia
ril" J.,'ln dl: Il h~(r P "ar, d"IJ fin"'. ~'.' ",
U·lJ. lJ \\'olfaardr I:'n ._Lr :j!H",.I-~ : '.-. ,) J"fE
lWt·J \';lU \"('[l IIclfn-r li ,h_:t_'c \ .:"J! j. f. t...·

~~\'~!ll'HI t'(· IHf1'Jqll'll W:I. !;:I ~'/I .) ~ . /),.;

lJiet r,:li de CilmlUl~!'le ;';111 11l'~Tl I'" !' ) I / I' ht"(1
hem herlilfHJf't'lld,· (J,ll ,ui:.· t.· Jil'. I. I 14
d:.l-g. f: \-arl,lf d~"j I-i.k:, ~f" 1- ,. ':1 /_., 1111'1

lUU. II \t·r~.r~ I!'l.l,-,p, 'I L" '!', 'I 'I ~~.

Hot -~R.Udl"·llr~ral'I'(,n Ijl' I lt !., '"" 1...·1J

"all dc·n ttw&.'lurJt:'r Il:!;; :':UII.' .1. , r, ,Jl' ol .',·b·""
correct lJevuuJt:U Wli ,.:; .T,' il: II
'Vulfaard MLddt'{I voor "Dl ,,~( f1It,··r: .~J.JI te
neweIl.

11.' W...lfurd -F. Pr",,," "~"Idtl< I·· .. r J:" I.
ekkti(' tildeIl dIJ C")mmiKfl.it' '·a.n wa.a.k.7,a.il.HJht;u1
wtrkl.:uun DV(-t l[]ll t !Il elude:: il'rl.t·' rnojlt;!:Ik.ut
slem 1.t ~crkr!lg~D, elI dat het 1.;' 'u '-('nleUl! lit

~erzuchl ,,-orde mt'er ~templa.'lt~t:·'l tt.' ¥l'\"n,
z.ooa11'l 11..: Hanovt'r Road. Eu ui,lk onl ..h· bL't:rl:1I
Du Ple!".~18 \"J.I1 I3nts T'JWrL Ya:) der '\'tilt,
Colesboq(. ~ de Waal. ~11,jdtll,"r~. ell

I. J. un der Walt. l..W \' Uit toc noodr·
gen Zaterdag 14 dt'ztr ten :! urtl. nw.
hUI1Llt! klf"zeI s t.()(' tt: ~prdi(-(j \' (·nier
('en sp(-'"CuL.le cvmll,t:y-crgadcrlllEf tt' !hnl'ieIJ op
Y,!}\iag' den l:id('11 df'ler It.:Il lJ di :~ url', Il ru_
0nt bet 'fcrslag vau de h(·trt"1I .JC)(,,.,tt: l·fj '"a.n ZOI
te hooren.
J. CilJit'N en J \"dJ'_1{Hl~teldt.:rl \-LoO: Illn l!1n

edt:le dNI st.UlHpre~id--:llt Jer ZIJIJ Afr~i\a~lIJt4.0;he
republiek met "lI"e herk"".:01l I;c!UI-.lo- ~'el1'

IICben.
(; Wolfaard en Il "·"Ifuwl.t J.:.: I. ',r ,I..t

de 'béer J_ Yal} H~rdt:ll t"~o;d;,:~·j! l.!~ \'"rd~n
R.I~lid "an dtn talc Alt.lt";f"n./tn Il.

~T()(-!Dvard~dt: Jl: \".'r~;l.teIlll~ [jj

,-!ehed duur den btxr.J (·dIJ~n.
- (J. J \\,,,., IAi.<

!lw1

SPO R T.

VOETBAL.
lJne bclnnJ.1T!Jke YCot·t h:.tl ~", ...i,,:'

Zu.tl'rda({ ~ :St~wlanj.: !,!·· ...1P1.\.~.
~lrJjti W'U~ lu _"",·h ... " ,j.. ~h.·J'

I~obe.aD ell \'lelJ.:,Ho (·.·1,.· ~ II

jof~.,._llct. %Ct'r t' fil:.. " ..; ·.',11
jIt~Ucbl ,.an hnl!~ Z J ~'I1'III~'~j J ). -

i.u~,kn t t·Ktn I1.1.
Ol'r).Dh.llt·>_-\.~."': \.- ..... \ I

',.o!

!\a. un "'I.' t:.,fl ....rr:. \ ".

Olen deL3.. ~nn\![j hf:"1 te. "'!l t' ,_; .. ~

er'~n wanne f!.tIJ)'! j.l.wtTfo. W:~l.:j

Tan hunne te;;en~tandt:n vo.·):n ~n
n-1,

DIOCÉSA!\ ('(iI.LE';E (Il \ - 'I!' l'
LE'jt: (I).

De&t~ weth.tr.jd w.·l..lt' r.·....: .....10· I.. ".

~ Stel1.cnhos"óCilC'r" "~,,.l !I"!j z.,"j " ~
door(!ftAtli .,("'1 h:·,.,t0 \j'HI !;t'1 .."h I"; ,{3\
tei(Craf&nden Il{)t'.:] k1 'j\ I .... r:; !.~."._
College :i iJDr.t4·n r)\, .._.'·...aTI ('I,;i, ó."

_ :.,,1

'.,.

,~;"

.1 ..EES KRA4·lflJCf \ "f..KLH-:1'I, --1>.
per Loowr \"'an Y rI l'iC},P' w:l:i.jld. \j\·h"

\Veliingt"n. en t,~'n ....,~.f':1.I: d,,1. ~.;,.
bet:T H;,~o~·n:. t'(lJ I,pt·t·l ('han.l .•. li' - 0-f:

g~net'sr[lldJ,=1 k(o.{·Lt . 7l' ~'- lid "', "i.;r.

"!luLt trt..lot.>g b4.n m~jl,tr j"l';':'·:'" ~ ,1
kft*I" "-pn k.--i \t"'H~ Zon vol .. 11'Hl d.I'
!'jk~ kun adenrLale-ri. 'Vd ...~\. J)

ri,~ i~'n Chaml ...'rl..t\;l" h.•...-~:.rH)'·_
"" ell,! o}lf' p,jl:m f'l'r·"'·dd. rol"., \ ,
h·f"t!t'm&Jt.: 1.t"tt.L Ik ~.-L;lJlJ.,jJ(j nJ'··:
." ... gen tIJd 10 ruue Imr. eD .k L,I
~'tK:n ge'\"aJ g~z.len wurm rh .. !"~""
....nhrengt. Ik houdt dl<' .II·.·.~ , ..".1,'
.ronw Dif!t k"ri,_·J~D zo:.J1!1:1 a!' f'r L'-' '~. I
in buil wa, want T(I/Jr wij T'an die [D1'.])f"rI,.
boorden. yerlf)r"n wij tWt:'€' kindf:.n-n un :",~,-
.Aek.

. - I'
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