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DAMES
MORRISON ~ Co., I Pleinmaat, .

bieden e3~ Ui~gezocht8piutij aan.ill
zwa.rte Gebloem4e" en EJft)n Luauea, tegen tJa.

nu., 11s. 9d., 138. Gd., 16e., tot 218., elk..
F.lncy Gekleurdi' do., utgen 7i. neL; te. lleL, 1011.

9d., J2s. 9<1•. tot 198. ed., elk. ,
zv:arte crepon e Corded Rokken,·twen 12a. 94,

11)5.,18s. 9êl., tot 291. M, elk. .

Dm tiJD de Rokkel ~e elkeDou ku dnaII, •• 'ellJk StUI 'I'
met RokkeDop order te,. dl*! at. prUL

VlSCR I
ft Tafel eD voor uw Werkvolk.

,koet. ~bek, Hard~rs, Bokkoms,

'JlOOTJBB r VAN KACKERIL, ZIL
VISOH, GEELBEK EN SNOEK.

Visscherijen. :
P.lt BUI 355, lCUPtrr.&D.

Pakhuiá"1 :-'regenover Theeen'a Hout
huUen in PreItWiCh Straat.

VEEL 69.-No 8,612.1

\VORCEST.ER.

OP de plaat" van den Ondorge-
teekende De Tuin, 2-~Rivieren. Zwart Staal

Ecn kleine vaal-bruin merrie Ezel, Draad.
j ]'lar oud.

Ill' Eigenaar kan haar krijgen Gegalvaniseerd
door lJt'talin:; van kosten der Staal Draad.
advertentie.

0"\.\R de heer J. ~. DE Wn
H'rsche:dene aanz~en ont-

Yan~en IH.leftvoor het k pen van
liJn V.\8T,;OEIJ, i3e1eg"n in !:;tookeD·
strum Straat, Worcester, 0 beeft
hiJ be:lioten bet Publiek laten
uI,vl'den op 1
ZATERDAG, 9 JUL~ A.S.,

l Morgens ten 70 Ure, \ .
zoodut een iec1er een beh or1ijke

kans kan bekomen.

:dtDit EI~enrJom is z goed
he~,':jd. en reed" vroeger te koop
glad verteerd uit de hand dat
vr nicru beschrijving er van lover •
b,),!t!.i is. I,

fll't I" een der Kostbaarste
E"'t'IlJ')lllmen alhier en als \ een
H;nJcl:;.Stand onovertrefbaar. \.Het
zal III drie aparte deelen wonden
0P'it'\·t·iIJ, elk met een groot stuk:
'l' , Il Grond, beplant met Vl'uch~ en
B')'\lilt'll, er aan. \

LINDENBERG &. CO., M~lagen.

G I~Vlt_~AG 0,

EE:S- Onderwijzer voo~ de Derd~
Klasse Publieke School, HOOl

KrJlltz, Saluris £120 per annum i
W~rkt:!amheJen te beginnen na de
Juni vacantie.-Appli<;aties met af-
schriften van certificaten en getuig-
sC!tnlt!n moeten niet later dan 10
Jui. <1.5, aan den heer G. F. MARX,
Ilon, ::iL'cl'etari:!,Almanskraal, Post
HL:I..!, Fort Beaufort; gezonden
woricn.

G.A.MEYER&CO.,
imtortcurs, Algemeene Make/aars,
S~l1u'psagenlen en Expedileurs,

LEWIX CHD1BERS, 23 KJ.ST!ELSU.u.i',

1- !':I;I;,::\ zich iu 't bijzonder toe op het
j \·el~"')l'··l\ tellende Hoozste Markt·

I"';'"I) ":1 WOL, BOKKEHAAR,
VELLE~. HUIDEN Enz. Er wordt
-: •.,.."" I.eid 0l' zendingen van STRUIS-
VEERE~. l.iot"dt>reu worden geklaard
a.vu [)~t ,\ccij nskantoor on met alle spoed
,j,,"t ~"/">ll,len. All", .C<l[nmi8Sie~ worden
d.•d<IIJic ulto:evoerd. Ommiddellijke af-
rt·keIlIIJl;, ll .•nkiers, Bank VJn Af,t!ka.

(;. A. ~IEIER & Co., Pos~b~s660
'l'L'll'gl'abSch Adres; Il GEORGE

~b.'u,,"

Komen .A.anloopen,

GIJ:-iBERT C.IMMELMAN,
P.O. Halfmanshof.

DI' Tuin,
~'J Juni 1S~IS.

AANGEKO~lEN.
()

l' mijn ~ue plaats Langeberg, in
lilt distrikt Malmesbury,

I'('nigl' uraanden geleden, een Zwarte
KCIt" gemerkt J'echt.eroor stomp,
linkl'ro()r met winkelhaak van onder
l'n Zwl\\"elstaart op de punt. Eige-
l1ilar kan haar laten afhalen mits
bel alende ko~tcn van advertentie.
lndien het dier niet afgehaald wordt
VOUI' uf or 21 Juli ek., zal het ver·
kocht worden all kosten te dekken.

J, A. tlCHICKERLING.
L~og"l,a,ln. SnlJanha Baai,

J u ui U, 1~9~.

'l'E K.OOP
Of'

TE HUUR..
in die prachtige en

GEZOSDE ~HAD WORCESTER

D EX Gr;RI~HLlJK W\ ONHUIS,r.J In d':ln laatsten tijd bewoond
!lour lien Heel' Greenwood, geleg.n
:n Xapier ~traat, naast KRONII'~

~l'aDtsh Cottage:! -Doe aanzoek bij

X. C. KRO~E, Worcester

GEOCCULEERDE

GROE:S-. ('n Plat-nul·tjt' BoomeD,
\". tJ..~bingtou., Kaapsche- en

~ure L.moeuboomcn. lieste coo-
lilt \T~l 'ht~oorten cnz" onz., bij

JACS. VA:\' DEl\ MERWE. J. zn.,
Ulu.uwvallei, Welliogton.

Draad! Draad I!

V6ór gij ergens olders koopt, schrijft

eerstaan Studiebeurzen beschikbaa:t
van af het
kwartaal.GUSTAF ANDERSON & Co.,

85, Lilf.· STJUlT, KliPSTAD,
Voor patronen van hunne pracbtige

Plakpnpiorcn.

l. Queen's "Schol&rahip":-Zio ken-
nisgeving van den Secretaris

van den Senaat. .
II. lIurray's "Sch1ll&rship" :-Ten '

nutte van het minder ver-
mogende I~l der Kolonia~n;
de af8tumm~ingen van de Oude
Hollandsche volkplanterszulla
de voorkeur hebben. Vormea
van applicatie met alle bijson-
derheden kunnen op aanzoek in
geschrifte bij den Onderge-
toekende verkregen worden.

Ill. South African Goller, School
Vrije "Scholarships.' Appl'~-
caties zullen door den Onderge I

teekende ontvangen worden.
'Applicaties voor II. on lIL moe.

ten voor 2 Juli ingezonden worden.
JOHN PROCTOR,

Secretaris, .
12 WaaJstraat

Kortste en Coedkoopste Route voor Reiz igers en
Goederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere'plaatser- in de Transvaal.

Dagelijksche personendienst van Lourenco
Marques (Dcla6'obaai) in 24 uren naar Johannesburg
en 21 uur naar Pretoria.

mr,VERNIS, er. SC1IILDERW Ail
!&GEN ZEFn Il!f,LlJKE l'UIJlION.

Tarief lo.r fleizigen naar Johanncsburg £4 17s.-cn £3 i7s
n Pretoria £4 Cs. 8d.-en£3 4s

Een prachtige assortiment Lin-
crusta, en nil:' andere Boorten .

Versicrselcn." " "Dageliiiksche personendienst van Durban (Natal)
naar Johannesburg, Pretcrin en andere plaatsen in
de 'Transváal en Oranje Vrilstant.

Gustaf Andersen &CO.,
35, lUG STRA~T. KAAPSTAD.

GELIEVE TE LETTEN OP ONS NIUEW E" EENIG ADRES:

~~C»~X»S .e:n.. CO~,
40 BURGSTRAAT. KAAPSTAD.

Publieke: Verkooping Departement loor PubHeke WerkeD.
VAN jKOSTBAAR AAN BAKSTEEN VORMERS.

HUISRAAD.
:au

JAOQUES DUSSEAU &. 00.,
BoekhaD4elUnl en UItBeT8l11,

VINDT M[N

DE r: ROOTSTE KEUZE
HOLLANDSOHE en

AFRIltAA.NSOHE BOEKEN.
Y cr Bijbel .. f.um ~ Geranaboeken, TeUtcu, 8 Juni, 1898.

Dag'-keD, Gebedenboeken, -------------

g"OATALOGO~ GJUTlS. l\arill.tllllet Pnbli"loa I"'"
Adrea:8kERK$TRAAT KAAPSTAD ''''1''''- lOOl au W~.

TENDERS worden gevraagd voor
de levering van 10,000 Blauwe

Hard Bricks, van ~egale hoedanig-

DE Ondergeteekende, begunstigd heid als het monster, te zien op bet
met instructies van Professor kantoor van den Ondergeteekende.

McDoNALD,wiens huisgezin op het De bricks moeten worden afge.
punt staat naar Europa te vertrek. leverd in het Dok op het Hoofd,
ken, zal aan zijne woning op het. langs de' Bobben Eiland Boot, en
Collegeplein verkoopen, op slechts h001e bricks zullen 'worden
DINSDAG, den 28~ten JUNI, aangenomen. '

Tenderaars moeten opgeven bin-
TE 10 URE V.M. Den welken tijd zij de geheeIe hoe-

A/ zijn Kostbaar Huisraad. bestoonde veelheid kunnen afleveren.
; uit:· Tenders, duidelijk gemerkt, •Ten-

Voorkamer :- der for Brioks for Bobben Ialand,'
2 Voorkamer ;Suites en Voorkamer zullen door den Controleur en
Tafel, 2 Tafels, 2 WhatDOta, Auditeur.Generaal, Kaapstad, wor·
Kachelstuk, Haardijzer, Schilderijen den ingewacht rot twaalf uur 's
en Tapijten,' Roze n/IO ILt Puiuo, middags op Donderdag, 30 Juni,
(OoIlant en Collard.) 1898.

[Ee~kamer ;_ De laagste of eenige Tender zal
niet noodzakelijk worden aange-

Eikenhout Sideboard, Tafeli en
Stoelen (leder), Kachelstuk, Gor.
dijnen en Palen, Schilderijen,
Lampen, enz., enz.

Ontbijtkamer :-
Mahoniehouten Tafel, 12 Paarde-
haar Stoelen, Sideboard, Eet- en
Theeservies, Haardijzer en Kac-
belgereedschap, Kolenbak, Hoeden-
rak, BchilderiElD, enz., eJU.

Sla~pkamer :-
2 Dubbele Bedden (Koper), 6 Bed·
den en Strech~J:8, Spring en ldaJ.>per.
haar Matra.m, Beddegoed en
Kombaarzen, :Ladetafel, 4 Kasten,
Kleedtafels, :Wascbtafels, Aarde·
w6rk, Handdoek Rakken, Spiegels,
Gordijnen en ralen, Tapijten, enz.

Keukengereedschap :--
Tafels, Stoelen, Jempotten, Aarde·
werk, enz., e~.

OVERLEDEN te Lniondaltl, op zater-
dag, den llden de~r, mijn t.eed...

beminde echtgenoot MAT'rHIJ8 PBTBUII
HE.... oRIK ZO.!WAGH, in den oudorclom
van 27 jaren <:ln5 maanden, mij nalat. oje
met 2 kinderen. Diep betreurd.

De bedroefde Wédnwt,
A. C. ZONDAGH, .

geboren 8cnoEllll.

Draad I!!
DE ONDERGETEEKENDEN HEBBEN IN VOORRAAD LONDEN EN' LANCASHIRE

LEVENS
Assurantie tl.aatschappij

AAN BOUWMEESTERS.
mENDERS worden gevraagd voor
1 het maken 'V&D zekere verande-
ringen aan de woning enz. TaIl dell '
Resident :Magiatrut te Hopefield.

Teeke~ SpeciDka~ën en
Contrakte· conditien kllIlDeD gezien
en verdere informatie verkregen
worden ten Kantore van den On
dergeteekende en van den Civielen
Commissaris te Hopefield.

Tenders, duidelijk gemerkt "Ten.
ders voor veranderingen aan woning
enz., van Resident Magistraat te
Hopefield," zullen door den Contro-
lour en Auditeur.Generaal, Kaap-
stad, worden ontvaugen tot op
middag vlf VRIJDAG, 24 JIDU
1898.

Tenderaars moeten twoo bevredi ..
gende borgen voorzien ter heho- ....
Iijke vervulling van het KontI'tht,
en zoodanige borgen moeten Gan
Tender onderteekenen •

De laagste of eenige ITonder niet;
noodwendig te wo:oden aange-

Bulb TM
Standaards.

Getand Draad.

H. S. GREAVES.
Architect.

Departement van Publieke Werken,
Caledonplein, Kaapetad, 22 Juni 1898.

Fondsen, op 31 Decem-
ber 18~7 ". ..cJ ,:;;3S,8·1f

Totaal InkoJTl.slell
voor 18\17 .,. £270,316

Zend om Prospectus en Rapport
over 1807, verkrijbaar bij de

Hoofd Zuid Afrikaansche Kantoreli,
3O,ST.G£ORGESSTr.AAT, KA.\P8TAD.

CHARLESFISHER SlIl:T8,
BestuUl"der voor ZuiJ Afrika.

Hoek Palen.

Opwin Bouten,
Opgericht 1862.

RAPPOJlT ovsa HET JAAR 1897.

Nieuwe Bezigheid ... £1,166,775
Geweigerd, of niet vol-

tooid

DuivelsKnijpers
2j4,286

OpwinMachines. Polissen geschroren ... ;c~12,48~
BELEGD FO~m;,

December, 1808." £1,108,059
Vermeerdering, 1897, 80,790

DOODBERICHTEN.

nomen.

Gegalvaniseerd Oogjes Draad, alle grootten. Oogjes Draad
speciaal sterk, voor Draad voor Varkens. ,

a- VRAAG NAAR ONZE PRIJZEN ALVORENS ERGENS
, ANDERS TE KOOPEN.

DARLINGSTRAAT;
KAAPSTAD.

Het soort dat alles nrfstof IL

JAMES WILEY & Co.,

ONS PARLEMENT, 1898.
----<- - : ..

A ANG. EMOEDIGD ooor d!' ;:.0nderlStcuning die ~nze uitgave van
een Ho:lnn<'lf;che " Man. sard. " van de y.)Dgt!t~.Parle.ment-

.ire Sessin ht:'cft crlang-d, hellbt'1I wij IJcslOt.en eent! soort,gehJke wtgan
voor du De:;8ic van 1898 uit te guvcu. .

De i"t~k"'llarell vnn Ona Weekbla.d dlent'n er op
~ letlt'n oat Je bladzijdt'n V.lll Ons Weekblad eedurend,e
Je !'5eSi!IO i II onr:;t,IJf"\)keli\'ol~(Jnltl wordl'Jl lI.óir'g,,"omrut'rd. ton dat aan t
einde dl.r ::icIII'io l·cn vlJIlI·di~ h'n,filli,?!'r ~al wordelI ,eg'e\'t.'n, zoodat lil!
beWBaMerD Vbll C~ j'liritiJUl·utllirf.> IHJlllllWrll \'au Ons W.eek-
blad tegt'iijk een" Hanaa.rd" zullen hebben. ~

l>1\'1~ rUt! oplo.a,lr gt'reg\lld. moet ....·orden naar het getal der IUID-
toeken ol~\'eien bIj ut! wrJg<: lut'.(Il\"e/m\;~,..teo worden wleurget!~Icl, doe
men Loch dnudi;k aanzoek cu 1.I:tldtJ lict. l:curng voor de bestelling met
hilt IUlnzook
.<an VAN DE SAN T DE l!LUER:; & Co, B perkt,

KAAPSTA::>. . ,. I ·ll· .G,'/i,.,'" Ilj('lïl,,"I'II~ /.1' 1111.1,,/1 ,If) )/n,~ ,'Ill' .... :. ,,:1111 1119'· en mIJ
d . . . t I~ r!,j(tl(:l~ Ttli "Il,~,p d.;r ~t'Ii.<l(" !lnl f'ólJelnpfaal'
(lt" ('"JI I'f'~ . "I' ;, ,

L't/II "Ox:; 1AItI.I.,ut;\f, •..•~.k,

nomen.
H. S. GREA VES,

Architect.
Departement \'OOr Pnblieke Werken,

Caledon Plein,
Kaapstad, 26 Mei 1898.Brilliant 1

Duurzaam.l Gordon's 8aai Hote/.
EoonomIsch!

H G. HEND.KIKSZ, Eigenaar.Oe/leve notu te nemm van den datum,
28 JUNI, 1898.

PAUL D. CLUVER, Afslager.
Stellenbosch,

21 Juni 1898.

Diamond Dyes overtreffeo alle andere in
Kracht, Reinheid eD Dlllll'U&lUh.id. Gane
IWderen zijn even goed. Wacht u tegen
verval8Chte kleUl"lltóffen, omdat &ij TAU

goedkoope en inferieure materialen zijn
~____ gemaakt, en alechte. flauwe, vlekkige kIeu-

B.. J H DE'B'TSSv t'Pret . re? geven .. om TAD 8110C81 verzekenl telJ . • . lJ. J., 6 _ ona i EIJD, gebruik Biechts

en Am8te~am ISversche ven : I0 MONO DYES
AFIUWUS Ell BID.ERLAMD~H lA

• . • oor bet verwen van T ..b'herte, KOWlen,
Bijdropn tot venpreldlDg Tan Vederen Linten, Garen, Tapijten, EII&.,

.kennis aaugaande EDII. Wij waarborgen dat &ij meer~-
Z U :ID - .A.P a:IK.A. ren pak DA pak z Illlen kleuren dan eemg
_ DooR I aDder ltleUl'lMllooit gemaakt. en meer bril

C. B~SPRUYT. l.i&nte en duurzame kle~n te geven.
. . '1 Is gemakkeluk met
Uiqregeven te~ vooi'deolenn het. "TAAL- DIAMOND DYES
l!'ONDS ot tot b6houd éD bevordering van
be' Hollandlch:alll VolkataallD de Boeren- te verwen.
republiekeD ~ Zuid·A.frIb.; oppricht
J~uari, 1896 .• 1,

PRLJ.....

FlUOBTIGB POSITI~.
EXOJ:LLENTE :unAFEL.

TERDN BILLIJK.'
VOLLE LICENTIJ: VOORREOB'rEN.

KI!>l' ontmoet alle Treinen te Sir Lowry'e
, ' Pas. Státill. Cnioudalll,

14 Jnni Hl~S.

BENOODIGD.
HETheeft den Heere behaagd andeI-.

maal biDDen den tijd V'Iln twee
jaren, voor de vierdIl maal mijne woniDg
binnen \Il treden en dool' den dood YIUl
ont weg te nemen, na een Ziekbed van.
slechta , dagen, onz.e geliefde dochter
ESTlIEB. in den ouderdow van 20 jaren ea
drie maanden. '

Wij zwvgen en aanbidden W&Dt da
Heere heeft het gedaan.

De bedroefde ouden,
PAUL ROUX,
:M. E. ROux,

pb. lA Bou.
paarl, 19 Ju!, 1898.

EEN Onderwijzer of Onder-
wijzeres opeene Boerenplaats,

bekwaam om onderiViju in het
Hollandseh en Engelsch te geven.

Salaris £W per annum met.vrij

~ aansoek aan
J~H. PETYER,

Vaa1nek,
P.O. FraDUort,

DiIt..~ WiDiImITon.

CC(/f'rc}C"i,:r/'11 fl{lll~ ••.••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••.
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'Vul ill rV' in.h·n \,4'f lr':I!~ vr t .... 1\"01'''.''1(1, f". i"Jif'n l>('>r pot't ,"8, '"n~od.
fYui in I 1"1,1 Hf ,.n~/... ! \';';(1 l.lIlmr\'"\Ulti lud'lHI te !\;~'11,,,,lJ-t(1 \'(11 J;'H~...j_

I
YAK D, SPUY, IDELIAH &: Co., I Beestenvleeseh.
Vendu Afslagers en Agenten. NOG altijd te koop per kwart

tegen prijzen billijke bij
O. J. T. DREYER.

Noorder PaarLTeL .Ad. KalmeabUJ'1 eu Paarl,
II UNITY."



~I

Cc uoorte berich ten.

Iour .J>LlZ\BETH.

Moorree~burg.
I M&lwel!blln

lndien anlks wet het,e't:d la, .,.
oog lip dil verschillende t uiL1eJlle[I·GI~JrUillU~1P.
en ~t algemeen gevoelen in heIla",
twijfelen wij voor geen oogenbHk, dae de
Uitslag tegen sir GORDON aal zijn, dan al
de PQ8lhe run sir ALFRED alagouvel'Deur
onhoudb&llf' zijn, en ml hij lHOh geDood·
zaakt zien te bedanken.

Sir ALFRBD zal, meenen wij, deu voor-
zlohtigen en gewQDen weg Inlllaan en het
precedent van zij n grooten voorgaJlger"
volgen.

Doet hij zulb dan 18 de vraag, WMl zal
het volgende mlntsterle vormen' Wij
meenen dat de keuse van don gouver-
neur van "D nieuwen premier tot éen
man beperkt 111, en 'le meerderheld zijner
collegas 18 ook niet moeilIJ k te gi8llen.
Maar wij zullen de bespreking van deze
vr.mg laten, totdat wij weten wat Illr GOR·
DON en sir ALl'RED MIL:!<ER gaan doen.

'Vordt een nieu", ministerie gevormd,
dan zal men wuarscbijulijk het nood-
zakeljjk werk afhaudeleu, waarouder wIj
zouden stellen een deel der begrooting en
het Dieuwe tolverbond, om het lagerhule
dan te ontbindeu ea het land de gelegen-
heid, waarnaar het al zoo iangen tijd heeft
uitgesien, te ~even, Zich nit te spreken
omtrent de atgeloopen drie jaren en de
toekomst

De eerste ovel"'\ mDlog IS behaald,
doch WIJ zouden aall onzen plicht
te kort doen, mdlllu w Il met In dit
oogenbhk van vreugde eraan herinneren,
dat de strijd nog lang niet bt'elndlgd 18.
Da. DverwlDmng van gIllteravond la 10

ii
iiiotii.:D_O.,N

iiiiiii
D_E_R_D_._:\._G_'0iiiiiii2._I_J_U__N_I

Oiiiiiii
ll'l_!_18__ -':-1 zekeren Zin maar 't t>t'gm van een strijd,

zooals m lilt artIkel gen~gzaam ill ge·
DE HEGEERING ClTGEWORl'ENI

bleken. Elke ware vriend van ZUId·
DE herhaaldelIjk afgestelde en felbestre· AfrIka WOl'!! th,IUR gerol'pen ZIJD belt te
den besllssmg IS glsterwlddag gevallen doen om de behaalrle Zl'ge een bliJven.
en dEI regoenng werJ ID de llllDderh.eld ,I~n zt'geo te doel! ZIJl! Dit kan alleen
ge.leld. De !:iPEAKKR verklaarde de- UIt ged,llll wordt'1I door eend1'llcLtige samen.
81ag al8 \olgt " OOI de molle \an wau· werklug en zelfopofferillg bij de aau-
trouwen !l, t ...gen lt), waarop hel hUIS staande elektIe \,1[1 1",ltll ,oor Je wet.
oIJ voorstel \ au Mlr GORDON tot hedeD gevende Vel ga,!enn\( 1:11 \\ le tWIJf"lt er.
verdaagde 'Wlj gelooven, dat WIJ UitlUg aan d,lt dIt gedaau zal \\OhleU en dat de
geHn aau het gevoel van de overg~oote O\erWIOUlng zijn zal aan deu kant der
Ilieerder~eld der bevolklOg 'an de Kaap· ware VTIPndell \an de welvaart en de v reed·
koloul" eu \ III ZUIlI At. lka alij WIJ zt'g· zame out wikkellllg v,m ZUl'd \.inka?
gen V,'l harte g~luk met deze hlltllhjke
0\1 r\\ lunlu~'

\\ lj knnoeu li .'t nalateo de 41 n3me~
.ltl leelon, tile 'oor de mutle \Iln \I 111·

UIIU"tl1 hebben gestemd, hier te ge,on,
\\ .Ilt het I, ""n heu te Janken, uat de
publieke lucht v 10 ZUid :\.fllka heeleu
\ed helJenlcr I~ Jan ze gl~t.eren ell ..:e·
durend!) Ul afóeloopen t \\ ec Jan'n "Il I

lll.lmdt'u I, ge\\ eest
De l!,lIllPII zIJn -
hear I Dellll'cl ~ D (

\\ a,d IJ \ .It \\ pI, I

UA..,ltKTPRIJZEN e

.KAAI t\lAD.

vaollO. JI.Ul&T
2:1 Juni 1898.

" L d
Boter 0 1 0 - 0 1 6
Kool 0 0 I - 0 0 XI
Bloemkool 0 0 ot - 0 0 '.3lcn:n o 11 H o 17 \I
aoenden 0 1 8 0 2 10
Gua ...u 0 0 , 0 2 8
Zuur1e_ 0 1 1 0 \I 0
Nart)'ll .. 0 li 10 0 ft 11
Oloa 0 4 7 010 0
Lem{)l!Doo 0 t 0 0 6 8
A.... davpe~D 0 II { o 12 8
Patat .. 0 6 7 0 6 \I
I'_ D li 6 0 0 0
Poml:Deu 0 0 2' - 0 o Il
IkDI <_, 0 2 6 0 4 1
'~Ien 0 1 8 - 0 h 0
li koenen 0 e 0 - 0 9 0

TI.r;DEN schonk ons de Heer een hd
.J.. en \\ elgeschapen docbtertJe

De dankbare ouders,° J T. DR}<~YER,
A E DREYER,

Geb, Huge
Paarl, 21 JU01, I-'lt;

BEVALLE~ M'J H HEL Kl-:8,
20 Jnm, van een frl!!8Che ZOOD.

Árleskraal, UI"t Caledon

op

DOODBERICHTEN,

ONT8L \I'E~ 111 deo Heer-e, op den
l-t le n Juni. de broeder oud ouder-

hllR J ,\(Olll S CIlItISlI \ \S DU 1>lllANI.
in den ouderdom van j:-; Jaren en 10
~aandeD V dll jar-en heeft IJ IJ de gu·
Il&ente getrou w lo(edlOnd

In naam van ZIJOO weduwe worden dol
Tolgende \\ Ier " ..men ZIJ~ell"t'md wenseli t
te hebben hem III zIJn, ling'durtlo(e krank
held zoo g'IltroU w heboen Olj!!'8titaan,
hartehJk bedankt

CHH.ISl'J \A~ v U \\ ESTHDI7.EN
en fumilie

PIET SW,\,NI:<;POEL,
et! de zoen vau -Ieu o vorledeue, DIet echt-

gelllX>w, ! C dn Pisani. jnur
~aDlen~ de "edn\\e t'1I klllderel1,

J A, BE\.r;H.-,

21 Jl III - (Per 1<!1egraaf) - Tonge.olge Tan
de "ton nl( IJl' lit ti lcgraafiijneu 1" 'ran de oversijde
~"('nt.! ujd 02' ontvangen over uD~(:Jrab.:tAr daarom
"1\., it.' markt van tJtAg stap en er was goene rer
beter n I!M: der t y rlt!'llt'D week Il" halen werden
aaD...d~( n, wa u sl l h(tI 3ê) werden ycrkochl liet
iroot.Le lol vlin "aarhik .'GOde kwaliteIt werd
tcru Il:"Lrokken tegen l Ij d u" roorraad hier glo
teren "... 4 lOU Wen zanderige en tW lJalen
sneeu W\llt te

Willowmon.

,""__ 111.. ..,.
ONS LA.I).OVEIU ED):,); te ~[oorreesburg, Ma!

meribul) lfdeeltug, op den 1t)d~n
<lezer, mIJn teedel"(ehefde echtgeuoo
HUGO LAliDRECHTS, 10 dsn oudt:lrdom
V".lnbIJ na il Jaren

De bedroefde Echtge.oote,
J E L,\.MBIU CHTS

geb BESTER.

OVBI{LhDr,S te \Iowbta\ \\ "li IIiJ In
het ValkelIbuIg HospItaal "a,

mIJn ~",lefJe 6<ht~uu'ot JlJ<"" M,R
TUISt ... P', \ .. In dell oudecJ)nl \a.n hJ Jalen
en i III LILII lUll

~ 'IIc li" I':' I, I I " II I 1" I 0J en
doen, "lU t le lie ,heeft .:c 1,,"

IJtl'UI t'fIH W,dll'H

I LIZ \IJE III \1 I dl\", .A.LL.eRLE1.
Aanstekelljke ziekten wet.

}~Jll corrl'slJon,lent schllJft al~ "ul!;t
~llIdlecr - roen 'enillen tl,d i(eleden d. F

X !tOOllJe '10 do KJ lPSt.ad, 0 aanlacbt uwer
lezers bIJ Je toenemUI le oll",dolll~heId In de
h"..,!,!,t ,,] '10 00' 1~1I1bqr.",lde h bt gij be
I H)f i ht t onze 0\ I rUIt: 1.aa,!.: ld.t£r te zeggen
1 ot no~ toe heltt gq luIks niet gedaau
:-iu bemerk Ik met bliJ']""hap d lt het hoO';.r

hillS lot Je Lerro~plflg va I bet uer;t~ g.,dod.e
van de "et op a~n.tekehllee ZIektel! t..e.lol"D
heeft en dat de Iwo~de le'lD;: ..an de bIll dlO
(lVer deze ZJak IJ lnd.1t ol' den .!'J.!ten de~er
t'Q Ir htjt la..{~l huut komt
Ik denk dat de Illd nu Jnlhun OOit geko nen

" .lat g J I:tachte edl!..eu· bet uwo over dIe
za:lk lult zeggen Velen uwer j"zers wachten
(r op tI .. 11.0001tl dle de l;orrespondonttlit ultge.
look' tedl <ooral

(JU houJt on8 .teeds op de boogte
<an zaken wat de bdJ.ugen V"n 0'" JlOrbaar
land aangaat en w:J zlln er u zeer dau!ct.aar voor
Luyt 0'" U nu, Jr de Iwoode lCZlng der her·
roep n".u 11 voor hat lagerbul' komt hlerOyer
hoor.n IJ" zaak 18lRn bet huog>t.J udan'l eD
Y;lJ wdleu ga.alue UW gt'lt'oelcD t'r O\er ho\)r~u

Ve Uwe

Vredcnlnl.! lt,t
17 JUUI l/:lg"

fl'l I( IC n
\hllllt>l,u

J .1.. \\ lr

GEVRAAGD,
EE~ A"I~t(,lIt OndenllJZf'r voor

dl tWlede kla""e PllhllLke
School, \V lllowmol ( II IJ mrwt (:en
t\\eedtl kl:.t.~ Ollder\\!jZlI" certlhk,l,lt
bekomen hl "blll III toev(Jl'g-m~ tot
dewlrkl.alllll.dln V,IIl l Il A,"'I~.
tent Ondll\\III.Cr III .I, I'JlJI"kt·
School. z,d li J tl\lUlll ti I'l I \\lI k
een avulld"lll~'-,) rn )dl'[l III Ildlll Illor
Jonge llellL n ~.d,l[I~ i: llH) per
jaar \ oor dell .\'SI,t( nt Onder\\ IJ'
zer, en i.72 I'L r }LUI ,uur ti' ,l \ 011(1·
SChilOl, en LI' z ,I l:lil ld,lltloned
IDko:IlLU \ ,m 1.:';() pel }lar lilt
andere lJ! Orl!,l n b"selllk]"l.al ZIJn,

, modt .I, ,!lllkklgO ,lpplrbnt be·
reld ZIJll dil tri t. nUll n

A,lnZI)Li{LII Illlt l 'I>lJUl \ ln CCI'

tlfikatll lil (1l t li19' l hrilten Zldl, Il

door dell '>Ildel ~l tet'keude "orden
mgcw dl IIt, lllet Jltl! J,1ll dl il :! ,,,teu
Juh I~'h

.Apl'llkltutLn 11111, II op.:; llr ltJOt'tl'n
"doen v Ln I ltd, rdolll, eli tut \\clkell
goJodlln-1 ZIJ 1'l.hootUl, tell ook dl.n
vl'oel-('sten d,ltum \\ 1 ltu!, ZIJ met hilil
werkzl1..111l1ll'den een <lan\ ;_tllg kun·
nen m,lken

I I 1111.11 J, nit. rt Kil \ II l\r>~\ Le I.,,~'(,
1 ti I,.. lJ J \LlIll- j ~ 'II II al". ~I~nl·
!TI II. J [ '1,,11, III J l 'laIL"II(1 Habit',

~ tUt!, ~ bn 1(-lt'J, t" naL.,
SOIO!]lOu ~oullellben: 1e \\ utu, Therou,
\ all Jel \ IJHI \ an del Walt, H evan
IIeerlleu I 1 \all Hp~rdeo, '\ an \\ yk,
\ "Il Z, I, \ entel \\ ecbel, \\ eé', "len{fr-,
\\lIltt:lldt

\\ IJ \\eU'Chln g,~o fJI'cIG(!t'ld Le III I·
tell IJl lie b I Jrdedw>, \ lU le ~tcDl UOOI
llLe H lud,n Uil ...br",hl \\ Q g' loo·
\CULI t ZIJ allen \1J1';r[b hnllne ,,\ertul
éltls .;eL LIldeiJ hebben ter be\Uldellllg
\"U le beste eli ho068te IJelanoreu lau
!JIJ:! la uu en \ ui k 'Ic Il zal llell (Lit de
1I,,1l tuJsch· c Il I 11';(bdl ~IJrekunue \CII
k .llld, r8 hand ",.u h tnd eU ;chouJer aau
"I II )U le I Lt ItIJeII gest,.au OUl ,lo rege,,'
rill:': die zoo \u-t op du kusseos zat
gtldll[!(l en all ,lf tlJ krIJJeu Het lalld
18 a,1lI d ,lte leden ze, f glOoleu uallk
\, I:><:uuldlgd voor do Btelll Uie ZIJ DIJ dit
killJ' k l!"geuldd, III ,I, gCMchlUJ"mH \,111

ZUId \fllka hebbt.'11 ult.;clmicht.
Md ,kcbt" eun enk I v.oord zullen

"lj hedell gewagen van de .31' ,l ..mllieu
aan uell kaot der rtloreermg \ an de
Ilh;erderheld kou IDen nauweliJks lets
aud"r- Ver" achten. De heer I'i S E",
Ill' ft I II! sir t.URDOS HpRrl (j beloo1d,
Ja hiJ 1 IJ lw II Z Jll staan, IUllIen hij een
redl8tributJebdi III zijn g""Ht IUbracbt,
eu IlOe\\tl \\lj deu hellr .l'i'iJ." IJl deze
p J.ltle door heUl IllgenolUen niet kuu·
nen ~tellnen, ,laar WIJ meeneo, U.lt hU
ti larLioor de bell6gen \ au het 1,Illd III t
algemeen ..udel geschikt gemaakt hedt
,l,ln dill V,1ll I.ljl1 kltltlafdeellllg of de 8teU~·
IljKe I'~rtu, locl1 ge\uell ecu leder d,ltzlJn
l'0~llle !(~h" I alld. r, I~ ,t1~ UIt' VaU I...
dtlu wua," AUIVdl lli"O'i, VI> \ ILLIEH~,
lllCI\ ! \lllL OLI\ IER en " \SI>S. De
he"r \IIH\lt \11,,(JS eo dr "\ \SJ<:S ZIJU
nog li 'llJ'U!.lllnen cu wildlln nog uoor
gaall ~L; /.oodaulg III een ao,leren ZIO als
dl ""\ll1t rl <lil Hlr J ';.liES "1\ F.I\IlI' Il t

:"-lil I I r, 1bit t \l HE eu de
LJr:. \IL,r,H~ LOlI\ en
\ert~gtu\\UI)JJlótl1 \fllka.anuer
"tde~lltJgen dl" ZIch tegen
regeel lUg en J.. r, dl~tnbutlebdl
sir (;OHUo\ heb 'eu \!'rklaaIJ

A 0
}

Dtze \\d kau Uit dCIl lardderzaak lllet
opeIJIIjk In du lllt'1l1V3hll,lull b~~prok(Jn
,"orden, daal Il en Ua Ir,!l)or \\ l!Jlcht JU1.t
III dl) hanJ \\e1kt W:lt men llacht te Vér·
mIJ,len

'Ir lal \\.t herroeplIJ": \ ,n hnt eer,t.:' I;e.
,jptlte \,In ],Ovoll":'JnOellldtl wet ltt treft,
l Jn \\ lj het III hoofdzaak lIlet ~II l!"l,r)
de Ydll( rs, ollzeu ge,ICht£1li hoofdlechter,
.)\ IJS En UlelUlIUU z,t! hot ontkelln,'u dat
hiJ IDt! veel guz 'g' 0 \ er ,Iele Zi.kIk Rpi eekt

De ('ns 'ent verhel d,n 'L"I.o l.ldo dat bl)
een woordje "dde .preken I IIllDcendó d lt Indien
ue bc.taaudu wet goed gc-<! l~n had er dan ge"n
reden zou ZIIU haar te hurroepen maar bil moen
de dat de "ct .;een goede Uitwerking had gebad
Volgen. de getulgeRl!! door de commISSie Iuge
wonnen warun tit.: J.H kten Illet door de werkIng
der wet ,ermNHlerd In IndIe wa. geblekon
dat de <lekten lIIot vermInderden wolang de wltt
III wvr kmg was en ook: nlOt waren toegenomen
Dadlt de wet berroepen was Ouze wet ww! ook
nIet von toepa"'lu~ op bet geheele land De
wet was alleen voor de solJaten eu matrozen
Zu W!LA nu III ]ar~n III werking en locb wu de
kolOniale .ecretan. zoo even opgetllann om te
verklaren dat de 1.Iekl<!door de gebeele Kolome
vel'1lpreld wn. Van wat nut wae de wet dan"
Een man al. generaal Goodenougb Lad .elf
vorklaard dat de wet van geen DUt .. a. Er Will!
zelfs ver""bIl van oplDle of de wet goed .. as
voor de troepen Het comIté meende dat de
ultvoerwg der wet CUI Lloote vertlpillmg ran
geld 11'&8

T
lIun

If MATTHEW8,
~et. :-lllliHllcommhSle

60 Eersteklasse Gedresseerd e
Hantam Paarden

OP DINSDAG 28 JUNI, as

ZULLEN opl-('(meldl' publwk ver·
koctlt ""r,hn tt KI\I\llr~

I> SIAl I;; -ZIJ ZIJll In lxtra conditIl',
, van g'oed0 kw,dltl,t, de aan,lacht
waarulg,-eil g-el\.aarborgd UP be"te
troep "'l'dCI t lan!.!' ter ma!·kt gL"
weest

(' G ~1\ I{ b t.
J. S. MARAIS & Co,

Afslagers.

De paddastoel verheft zioh.
IJlt W,LS het ant\\oortl <lat de heer \. S

dn Ples~18 DIDsdagmldddg gaf op de aan.
valletJeR " lO dr Smal tt op de Afrikaan.
der le·tI..n v In het parlement on op den
ed heer J II Hofmeyr Wat de heschul.
(ltglJlg hetrt'fr, dllt de heel' Hofme) r
d\\aug of lIltllllJllatles zou gf'brulkt heu.
ben op de leuen <he tegen ,le regeerlIlg
Z>Jll, lil lllt't alleen eene goedkoope belee.
UIglllg voor dw leden, ma.lf gRheel
ou waar "Ij hebben den heer Hof meyr
zelf er over gesproken, uie de beHchuldl'
glllg ,erre van zich werpt DreIgemen.
ten omtrent het \erhes V,1ll een zetel, om.
kllope!1J met beloften aangaaude plaatse.
IIJke voordeeien, het aanbieden van
geluehjke voordeelen, zIJn "apenflB die
met III zIJn bereik zijn, en indien hl) al
de macht ertoe had, dan zou hJJ ze toch
ongebrnlkt laten, ten voordeeie van hen
dUJ door den heer 1'. de Waal In het hUlS
openll)k werden aangedUid.

\\ at de heer Hofmeyr wer ged3ao heeft
1; wat men van eiken waren patnol 10
I"'n kritieken tIJd kan verwachten, name.
lIJk (Jm de leden op de bt'langrljkheld der
.aak te wIJzen, op de gevaren die ons
",achten en op :le kracbt dl" 10 eendraeh.
llge 8:lmenwerkmg hgt. Maar een van de
Dlell\\ste trekken van de zoogenaamde
• Progr"8~le\ en" 18, dat een vrIje burger
In et'n BrItsche Kolonie, die van hen
versc111It, het recht ontnomen m~t wor.
den van zijne gevoelens Uit te sprekeu.

Op het Hofmeyr.dlller verklaarde de
heer Hofmeyr dat hij zijne rechten als een
llnt.toche oudeldaan vrIJelijk zou blIJven
gtbrulkeu, HU geoln dr. Smarttl IDet al
zijne gem Illkte verootwaardu~ing, noch
Iemand andel8 l.al een vrIje hurgl'r V:ID
dil land knnllen 'erhinderen dit recht te
geltrntkeu

Wat dr Smalt! van OlM Land zei de
was van dIen !I,lrd dat WIJ het stIlZWijgend
kunnen VooIOljl>'3Un.

:'-:chutbericht.

Or'(,ESLOT~:"i' !l11t,1 SchlJt le ~,ekoe·
Va.II~I, ll.ll\\ JiiJ311l I lngt'r .1 III ,[.'ll

bep,.aluell lijd I Z\\~rl, I"" Illllléllt '\
Jareu oud I{~merkt '\Ink. 111 lik III hH
rechtel'oor I an at ht, I ll1 lad, "" I' dlJ\\

staart en ,need JC 'In ,I II" r
vaars, omtrent 2 J lrell lil I I Il':' rllerkt
1rood hullttJe IllLi ((Il "II eIeU' (Jill
tl"t'nt 2 Jaar "ud ODg" merk t 'I "Ir IJ II li Jllit .1 \ na,: \Vat gaat sir

Indien Ill..l te\ortln ~cl J-t ztlllen.ll «(J1\DO:; :-;11\11,(, d". IJ - ti ZIJD tw~t'
meld~ be("'If'1l pnlllt'h lIonJllll vtrkucht uI' I ""lien ,oor hew "pet! -
Zaterdal.: lil Jil lt J~()~ t"IJ I 1 lIlIr, III ~I) lladdljk Le ueJauken Dit \\OIJt

A r~I \ 1\ \\ IJK \all h, III Hrwacht tlllllOt'r d lal hiJ reeud
"cltlltlllee~1o r IU I~ I; III dr mID l,rhcld w"ld gelltelJ

-'!'" ....------------=~=... lU lI,n ru,U do ,telllmcll tiel mIDI,ters
~oor zlchleh~n ..ftn),1

(2) :-;Ir (.()IWU\ k"n het la,;ol .lUI- Jad".
Ijk IIlltblnt!cl] llll[ .!e 1 'c8t, IIIUlIlIlT \ao

en oir \URJ<:D \IIL:o.oER dpn gouverneur
In dIt gc\al Illoet de ólll17erneur aan SIJ

(JORIJOS zIJn volllla, ht geHn om geld Uit
~ lamb ka~ le nemen totdat e..n Illeu"
IJaJlelllellt k,lU' el!;,\derell, "ant 't tlJlan.
cIcelI J 'ar elndlgl 'il deu lll~ten JIlllI. De
>:Ollverut'UI k in lilt doen, Lil. zon ouz~~
InZI ns nIPt OlltOn,tltltdOneel ZIJD, maar
Zeker het,l OUltenge ....oon wezen EI IS
'en ,I, rk prccedt'llt 'au dir HEHcr LE~
l{OBI'i ...U:\, toen hij gouverneur was van
eou ,Ier \Ihtl dl~cho kolonle~. t<'gell ~oo S 1 d V ijpoorwegon n .il r staatdaOlge hande"\ Ij~e Rall deu kant vaD eel! D •
gouverneur e \'llj"~lat:t"he volksraael heeft met

'I d d I I j2' t"C"'1l 21 -remmen !"sloteu N>n ver.
aar Wat WIJ III e IJn: wdl, 11 do('n nit bllllltl1!:8 spoor\\6glljn ,an Bloemfouteill

komen l~, dat mdien ~Ir \Lf'lbD MILSKH o"al K1UlOerle) (0 "lien bouwen ondel:
dezeo weg loslaat, hl) Zich onvoorwaard •• een c.ouces~It', en een an,ler van 8pring.
lIJk stelt aan den kant van de mmderheld CoutelJl. de Junctie van de Bethnhe-lijn
ID het parlement en optreedt als een milt dlt' van Norvalspont, over Jagen:
partIJ·politikus. ' fontelD, Fauresmith en Lltdraai, naar een

E t _I .nl I punt 100 na mogelijk aan 1>etrUllburg op
n wa ... ....,u pos tie ZIJDha de d"ktle' de Bloemfonteln-Kimberley.lijn. Later

Indien l1r GORDON (de heer RHODES) werd DOf b.. loten een maatIChapplJ het
eeu mllldtrlWd IuiIrt, floe<! ell wel. Maar rlHJht te .. "tA eeJl lUn tt 'boUwtIa 'fill

Itden heJ,J,en :l" III.; ook \olgens hUllIlt
n\, nUI';'I!"; gr.Jtemd III lar Illdlell lliC
u'ertUlglllg nl~t 8truokt milt het gevolJll'n
hunner ki~fers dan IS het hoog tiJd dat
le klt'zllrs dit IliJ d~ aall'taalld" dd.:lle

\ PIJ

VEH.l{OOPING EN

:l3 Ju 1 -ft: "Le kl W:'){_ I aar j n III.(,)C..ICQ
t:lCI..e

~,'\
Jaspor
oal.nr In \\:\JJnq.ct)Cl en tOten h, Yau d. n
8poLb~ker doln h"or Bc ..,obllr~ ..en bol lt I
Chamberhun s hoest genoc.nllddel kl~bt lelde
hll Ge"..._Neu nacht kreeg een miJner Jon
I( 'ns op eeD. de kroep ZIJn k",,1 .... zoo .01
.1 ID dal hU nauwelIJu kon ademhalen WIJ
~H.n hem e"IlIge d""l...,u Challillerlain • bOOIIt
iel <""middel dIe spoedig alle slIJm verwuder
den \ ac 1Ml!' ll! bU beelemaal beter Ik
iebtull< Uie Hl dlUln ~ert eenlCen tud ID mua
hUI, en I{.;heb tot nU toe geeD reval genen
....WV'tn nu;, get II gt"fWZlllt!' rtanbracht Ik houd
d,~ .Itl]d ornd..t !Dlln vnuw IIlet ten-edenaou
'Un al. er )loeB bottel ID bu," 104' want vóor
.U ..an Jl. m",hcUn boordep, verloren wu tWH
.Ul4enll &allkroep , -..id"

Kaap6tad, 21 olDIlL
Van middag bet die froeb apIUIweer me. dJ.e

moue 'filii WIlDVOII.... a Min eo Uie al~eeae
~enragtia, wu, da' hu.l)Dog .,oor die "eJiJagJnjJ
~i cbe lloaunmg IOUkdm. Maar ok bot apoedl3
gemerk etai d.ar iete "eI~ moa weeM, want
dIe ex-rrootbeid WOl Ille m dIe hall Ille, eD
toen ltaan die een onder.tenDer 'fan dje 1:'01-
nng na die aader op ODl;net dje tud om lie prut.
)(ur dji het daaroDl maar oe' .""ppan, elO
die lpeakcr mocl .lktlAlal ol daar '0 lid JUlI
ut. bjjua dj, moul ~t. lliellllBlDl briDe 'fOOI'Clai
daar ...eer ",lIIoWd "U _at. die "oord WOII..oer.

o
Later het ek vern:"': dat .he eli grootJaeid

Ilek wu en daarom we dil) allUDe kon bU"OOIl.
Maar liit. "Ol daarom maar "er mj) laub, wtIIIt
omlnnt k"art voor ze. het. die bau van dl.
regoenog tor ingekom ID die hUlA DIt lUk mil
dIU of dl8 praatJe van IIJII .Iekte maal' net .er
die ge!ellenheid m.,.. dien en dat dur lea
anden agter Mlt :Maar boe dit a.k IU, dj, wu
altan. duidolilr, die relleermg .. ou. die aalt: w.
~t. ltemmUlg laat. kom be' nlAl aolana U hul
baal afweag wa nie Na dl8 be~e
"..m.,e Ir.het ek umeem dat die ex-rroo"-
held 'n koue gohad bot, en dat hU "pree
Ingekom but om tu atem Die r"jl...enllg en hal
Iuudiangur dje verJ"ital.du DUlt:ookolond bet.
dUI bill ..Ige aangeelg g.kend. M.. 1f lO rut. di,
JU n lIIenl op.t.rukl14l w.1 ma4k

~ 0

DH! pJlledrnlUu .,a~ ~UI regeenng, elt meen
die dokkr Sauart D:us, hot YlW middag oek 'u
BOOrt.YID toeeprJW.k ""hou, llUUU' ek kon rued
lien dat lIJn CII{" oudonlielJnen daarme onte·
..-rede "aa, eo ek moet bon. battelik bedank nr
die toelpraa.k1 win t dit 111 ",ker, dit het. 0111 bilt.
meer good (Jan kwaad (Odoon Ek bet. die
andero dag ges" dat die aan.uJletJ_ .,an die
metabaduldeude fUDI Lou" mu Iu, dink bet
nan 'n Jnu!lllle wat mOl kapatuvel. teeD 'n rota
skop mur toen du Das gepraat bet. teeD "On1l8
J",u, tt;OU dlUk uk lIllO die mau wat m..t Tafal·
oor" rUIle gern,...k !Jet omdat dl" ber-.! 10 blOOg
lO HU bet .Uil 1.",,1 h~tlII g....kl~, "IIU kneukeli
velaf geshmp,.n .u" neus g"""ull, maar die
berg bet bOlD nlO nn dje doUeIDan8 .treke
geoteur nIe D,,, D••• Iet dat. ODIe Jan"
voel IDvloed bet, Il uivloed wat hU deur MIJD
ver.tand en ondervlDdlDg I:ekru het, eO nou
IIJ1rIngbU rond Il00. n koggttimllll "Ilt .un Ilên
onder JOu TOot b~t- maar los kom I. mlrl AI
Bun lawaai ... 1 die Hond geatnk kWIL:uldoen OIe
en ek II net bIU dat bU \lie oge van Bun kl8l8n
op dIe wUaeOpeD

o 0o
MilD beda~d.e vrI.nll AIIJr ". du Pies het

dIe doleter ~mart Va8 lO kLIO gemak JU
maar kaD ,etlan:; Ril !,ocm bom n pudda"te~l,
Wilt nou maar 0l'.; •• pnrlg het eu wat net uou
weer l!al verdwur Ptldu ... t Jcl" bOil. lIlOf! II
tud 10 mis of ve!Totto blare op Ek h6T1uner
Illl) .mg goed dIll tIJd wen ,hc .ehJe VBS te
Caledoll aall ~~k()m lIet H I) het DIk. gehad
DIe en Oom KrIs].n Vempero h~t hom nog op
n baing \ rllldehke DIlUIler gebelp Maar bU
W&8nIe .taat om Voon1~t te kom OIe en toen
ele 'ireer boor het hl) 0 .oort nil po8flle bU die
rel:eerIr.g gehlJ a8 doli:ter op n kommando
Maar !lOOS ne'!f Alldnes~.u.' het, as dl~ Bond
bOlDOIe opgeneem het rfle~1Ul lOU bl) un daag
nog pllletJ". op JlntaLown opgedraaI bet Nou
kUIe boor, bU \ erlleel bom dat bl) die Bood
nou DIe meer noodig be' OIe, maar die dag II.'lI
kom dat bU weer Halmoet pi!lvtJei draal

o 0•Wat Ter mu opmerk"lik was IOlan! l1li die
Padd ....toel gepraat bet, WlII dat bU 80 dlkwilll
moes lê 'dit .PI) t mUdat die hd ooie DIe in dIe
hUll!18 OIe" ~ 16lien van dIe prominente leden
vau die OppoSll!lUbet dit die moeite wêrd g..ag
om naar bom te koru lUllIter me Meneor 8.lcrlJ
Der wu dIe eerste ruk In die bUlIl,maar het gon
uItgIllItap waut dIe g..... llIk ...... tog al t.J ver
velIg Maar dit but illlJ geluk of bIJ maar te
blU Will!OIUdie lede ]UIl! '0 hul afwezigheid &all

te Tal, boewel LUult Dle ge.ë bet DI.
o c

Oom PIeter de \Vaal bst diU bUla 7an mlddaa
00 'n mOlg gegé m wDotagler dIe .kerme om
die IIWlJl. weil hU die bUIavertel hel ho~ Jat ex
groothelJ uaar bom ge\tQOlbet OlD bom w~t dIe
yerhe. Yan .Un setel lAt Jr"ló as bU dit sou
.. aag om teen <ue regeerlIlg te .torn lIU bet
hom te kenne gellé dat hU dte ,"'Okleurde kleserl
III "IJ n k"l8aft!eehng 1IOU mt! u~uccer om teen
hom te ga&D OIO bántH.lrtg,," UD die ex
grootheid moet dUI die laaste .eOllJom TIUldrill.
gemente te praat DIt moet ek oil, oom Plet
Let bom manmoedig gwra en ek gé bom alle
kredl~t da ...r loor Sun kolega, noef GIdeon,
bet oek kort en kragtIg gepraat en die 1I0ele&aak
n mOOI"ootJ" vooruit gegé

• e•Toen d.t omtrent [, Ullr wi\A bet dlO Il9praat
amper dood geloop, D1:w.~ ou .aur Sprlk kmk
teen Ter dIe v~ldwaalde DUIu.c Kolonel, en
hU verstaan toen goed .. at van bom verwag
word, en oprulg toe op, ttlr" lil de moeste lede
UItloop Maar dill band langer gé daar DIk. om,
want bU .u..h!J kan ver ihe vaak praat 10 'n
1001118 bUl!!BOwela. III II volle lIU bet daarom
net te gou opgebou en oek cet te lank a&Ilie•
hou, 8001 ek rouda blerbO aangetoon het

o 0o
Kaapstad, 2l Jllm

Illep hIep boeral on8 h,et geweIII llUn Toor.
spelllDg hel reg UIt gekonl. seur ISprIk en 'Un
handlangers met sun buaa en al leg bOOll m diO
lugl

o 0
o

Alle eer un dIe 41 lede Wilt teen die 'pea.
ker! rege.mng gelltcm bet Wat het d.t nou
gebelp om die mO.le VIlD ... antrouwe UIt te .tel
eli dIe parlement weke lauk gaande te hou met
dIe ollderdrukklllg.blll' Daar lê ou sour :Sp.. k
met ulll en allO dIe modder, eD ek Wil graag
sien "le bom daarult...u be lp !lODderom lun
bande en IUf te besmeer

o 0~
In u paar woorde moet ek aanbaal van die

.peeche van ncefTommle Tron en meneer Beard
van d.e Kaa.potad Neef 'l'ommlo bet met veul
gevoel gepraa t en meer t.s een IU die bUI. 00
.kaamd gemaak toen bj) n hce' Je III de gesklde
niS teruggegaan bet .Meneer lloard bet tIOO8 'n
man gepraat en g""tem ell ~&ar bU bom DIe deur
belofte. geblDd h~t nie, IIOO!! meneer ID', bet bIJ
..olgens .un 0 ertUlgmg fieen die regeerIng ge
•tem Ek blIJ bom daát daukbaar Toor, Det
MOOS"er al dIe andor lede wat teen dje regee.
nng gestem bet

o 0

Seur RprIk bet gll6é 'dat hll nog staan bU die
brIef wat bU III Engeland "er Cbamberlam ge.
sluur bet Maar "JIn ..erdooJgUlg "118 lOO pap
ala pap kan wees. Wat bet dje baDdgl! yer die
ex grootbeId Ylll 'II etuk of "at AfrIkaanden
te doen met die gebeeie tolk of lelfs met die
polItIek ell dad, ... n di. ex grootheid' Die
diTlale "JUl dill ant"ooi;d Tan die parle.
mellt op eur" ~pnk lun TerdedJglng

o a
o

TerwUI aeur Sprik "er diI8 !aute maal u pre·
mier van die rogeenng ge:Pru.t bet, eat W!llle
ROM ell oom Ma.rtma Neetbhnlf belde
van die roOI .pan, olld~ dIe galerII hard
te praat, wuarop die _peaker b"rd ge
roep het order, order, en Jil moet gelIIon bet
hoe !lar<hg dlLtdie t .. e~ toen geluk bet

o 0
o

Die ex gr JOtbeid bet dit lIederlaag Tan Tall.
aand 1010 ver .. ag nIe .q{j bet VRnEnl{eland
iuom met die lK'gcOiDg\"an J oe UIl~lU"erlain
u dIe opvolger lan seur GOrdOD Maar waar
ataat hU nou' Toep "k \laDaand 110 Daar hom
Sit 'n kUk het dil wu gtdnlt of hiJ terug gedmk
bet. aan 8IJn dade, maar a... r .. a. !;:een tekeu
'an berou .. , wel Tan blttete teleunltelllng, op
sun ""lg HU het dit Die iewU!( OlD te praat
Die, boe .. el hU gese hp! d.t bU dlt-wou doell.

a 0

Dit 18 lite "er mu uO;n nJ.e na we rc~eenng te
"orm lIle IIf"&rek WIl raai '"'' ,ht ""I woe. Ek
aal 5 DRmeop '11 fl&PIl!rtJe .kru"e en dIt op BIl
lit on !lt! tilt nodil.llll dit lateI puuhceer OUlte
kUk of ek ~g geraai het

o 0_

Ek we 8 al mlln I~ri' 11411barte gohJk met
die 0 enrt ning. Elt aal nlllt-nd lekker alu p en
mun dan nie yergeet ·liie Ek hoop du aal
verder PlID

J.UI KltZ!1l

O!tlGELUlUi:~lI!!!-~E~6D~4~J..r1B:!:e:;:doc::=b7;rnn den
beer VIUlJJaanTe!J ....a liydenbarg, l..A R.,
werd de YOnge wfleli 100 ert gebraDd doo. dat
hare kleederea UIl brud 1':I¥ten, dat men W81·
nig hoop op benteJ bHft.. Te Cbalnlllna had
aebre _"" IS_na BII1'II, 81 Jaren ouel, Ter·
ledea W~ het oo,etuk bare ltJeederen
UIl ~ &I .. tlieD, Ju iI.Mllde tlIkOIDIIIbruclW;S-'?WWta.

) '" II

lUlleD
•., op »UItC1rC, 18 hili.

~ ._._ IlOl op
Ooit LDacIeai .... (hoot. "" cltpa4e1lOOrt __ YIIIll~.... ~

OlWDWUDa 'II'Oidt ~ TOOI' _ _,pa
bliek. eCIJOOl te BooibUt.;·· ~ !'on I "PalllDlD
BeaJlfQn -Voor bjjSOJlWWea 118 ~.
_tie.

A.4.aDAIJUItTJIIDE.-De (;ope T_ ..at la
_ "hudlia.to" bo~ea b. ~~
den _'flIlop clt jodeo: uI..... .".
lklfl'4t1 pc_a". 11...... lft.roomilr
PAAIIL.-Dtt aaoetaaod. verp.deriDIJ .... de

Paarllcbe !aw4bouWftr_llIg1ll! ui_ida p-
houdIID op Za&erd.pYODd, 26 .lUDi te UO ........
III bet lliadbuia, Purl.
KOITlU.u hnierud al op 28 Jalii ....cmIen

.,erlroch" het lIÏaIIDdOID .... prof. JhcJloneIct,
te WMlII hnÏ&ej OoUegepleill, lillelleDboech, b..
Al "crien YWkocbt. (Zie ad., )
Da AANDACHTder Ieaera wordt r.YeIttied op

MIl adverteDiie VUl de h-.u G. . 1Ieyer &:
Co. alhier. Vooral de boeren IlI111ea erbeJur hjj
hebboJa die MrgYllJdiJ door te leselL

P AAIIDEN,brrea, OO!lwmalieriaal, ena. ID clall
bood.l van Yiilu bpilieill T ....... ZUlIea op
Woeoedag 29 JlIDi, door de-áfablpn, cla .__
H. JOG_ en Co., op clt p.n.de ....orden .,.rkoclli.
(Zie ad.,)

EN D..A.T IIOInIT ... lPOItT.-U Nakl had
oulangB een openbaar TIllstpYecht p1aalL EeD
toeschonwer Hl dat het ,..~fonaIeUerllik _
plae bloed wu, aoo badderr de boDen elkuder
toqetakeld.

KIIQ)ERPOJUUUI.-Eea t_.e pYa! van pok.
ken II g.teraIorJIea 111 .Kb~tad aan het licht.
Ifekomen en lIIan meent det cla beametuas 1'1111
JobaalMlllhlllJ komt. De pa_, ....erd naar het
luarIt TerWij4erd.

TEIIDERS"orden p~ tot. 30 J UDI'. mid·
clap em 12 !lV 400r be, departement .... pa·
blleke werken, CaIedoDpIein, Kaapatad, voor
10,000 b&b_1l8IL zie .,oor .,erdere bjj1lOll.
derhecleD ad.,. ID een audere kolom.

Et.:N R[Jl(BBEVEI. II m ohiaa W~.,aardlgd
om een um.,eni.telt te Pekin te .tioMen .,01.
Il9ns he~ EllI'Opeeaobe model. De hoogs ambte-
naren .un g~ dadeliJk bS:: te komea om
oyer dl ~ onderwerp te beraa en.

SPt.LlSG DEK II.&TVUR-WU Teraemen dat
III WUk, dezer dajJen een kind geboren II met
lange haren en eeu baard Belde baar en baard
.UII 111'1t Ala het menachdom 100 begint wllen
echeerm_n dunr .. ordeo, Beft de NIeU'" JU.
publ.J:uN van Vruh81d, Z.A ·R

DE BIJBEL iD kalfertaal wordt thana te Ka.ng
wllllamatowD b8l'Zlen door deo weleerw heer
Woodroofe en de blferzendelingt:n KubulWla,
Makewane, Krot! eli Tenll'o Jahaya, den ediuur
1' .. 11/"'VQ Zu SIJn thanl gevorderd tot het lOde
boofdstuk van dell brief aan de Hebreën,

TE Kn,GWILLIAlUITOWli werd laatste "eek
zekeren Henry Hoft, noeger een korporuJ Tall

du Kaapacbe poli he door Lotllla Biaalte ver·
volgd wegellJl verbreking "an trouwbelofte eD
onteerIng, die £20 ala IICba.devergoedmg elacbte
UIUpnak .. erd "oor klag ere. gegeyell voor bet
bedrag reëllCbt met de kOllten der zaak.

KAFFEB O/'DIIE -Wil (/IIU'O) betreuren bet
DIet dat de beer Olijf, een Tan die k:leurlOO2e
polItiCI, WIen bei tegenwoordig mode II progrea-
sief te noemea, te WOl'Cedt.ereen cooerlaag
be.ft geledea Voor de oplme van dell beer
Rablo beItben wu reepeet, boewel wu met. met
bem aamengaan, maar de beer OliJf lA noch
Vlfl()hnocb vleeach noch leis lUlden.

DE HEEa P de Waal, LW V, .,oor Stellen
oo.cb bedt 0111 TenocM dUIdellIk te maken
er eene kieme ""rgtMIDg In bet rapport 'filII

avn ~praak DillldaamlddajJ iD een der
nleunbladenll ,..Iopen. HU been niet ge&ead
dat bU m het. parlement gebracbt. II zonder ile
boven. tem, daar bet tegeno.,erieetelde JUlIt
het geval WIJl.

ONZE XEN8CUElI, zegt bet katferblad 1nt~o,
!lullen met leed .. _n v"rneO!en dat de beer R
Solomon, QC, w&ara<h~DIUk een prooI aal
worden van de Rbodes propaganda tegen onaf·
hankeluke, atand YUtJge en "erhcbte politicI, eo
dat de groot~ lQowed YIW den ed beer Rhod ..
bUiettaan door de leliue, gebruikt 'Wordt !:!feD
de verkiellDg van den heer Solomon voor Kim·
berley
EEli DEPt TUIE nu d. plaatI18lUItekamer Tall

koopbandel maakle Dinsdag bare opwaohttngbll
de oommllls.rl. vau openbare werkeII met tdool
bU hem aan te dring~n op :le DoodaakelUkbeld
van meerdere accommodatie aaD 't Kaapatadacbe
goederen en paaaaglert!lltation Nadat de depu.
tatle de zaak bad ,oorgedragen Lntwoordde de
oommlUart. dat hU slcb ten .,olle bewust waa
van de ontoerllilcendheld ""'D de aooommodatJe
aan bet .ta tJou Do regeerlDg WIIIIbelig .,oor.
zlemng te malten en zou alle lpoed met het
werk makeD
GLADnONE IN DEll DOOD -Het II alecbt.

"emlgeD ulinrkonn vrumden van Illad.tone
.eriund ge,,_t den doode yoór het kisten
eTen te B1en Een dier vneDden geeft dauvan
de volgende beacbrUVlng "Het gelaat
lie neerUj[ kon eea fraai beeld TaU
marmer op een grafsteen .Un ,pe llelLaaI:at.r"ol,t.
ken .trak, de arendsneWl at~ van lunen, de
lippen IUIllmgellepen Het wu ID deo dood bet
gelaat van eell grooten 181dalllJUlder meUICben,
een beld, .. lelII pe1irillllJtocbt op aarde hem
bad ge'foerd op de moeilijkste padeo, eD dat
stibwugeD IlCheen w &ellgen "Ik heb gewerkt
en gestreefd Ik beb mIJn phcbi gedaan' ED
de gesloten OD_I!"eD,de aaamgevOGwt'a handtln,
warell de bouding ....n Iemand, dJ.e iD slaap Vlel
ouder VIIng bidden tot SIJn God, ZOOaJa bU ook
deed Die banden op bet laken BOheD8nfraai
gobeeldhou .. d Dat edele "oorhoofd, eens &00
diep doorgroefd met de "oren Ttul Itllatazorgea,
vali onophoudeIUkell .trlJd voor het goede, WIIII
nu br,ua glad en effen De iDdrakwek:lrende
g""talte 18 be."eken, maar tot bet laatat ~
kon bil nooit lea andere dan de groote beer·
IICbenfiguur,III)DIdje Wil allen son goed hebben
gekend, ~ol KraclJt eD leven."

IN MEMORIAM.
WIJLEN DE HEER NOBLK.

Sir Jordon Spngg--;;;;;, glstermlddllg de re.
legenheid, geduren4e het d"bat op de motie van
WIUItrouwen, om met bet meeste gevoel bekend
te maken, dat bU een kabel ba.d oDtnngen mei.
dende dat de beer JoJw Noblo, ..roeger klerk
~1Ul dit bUI', oTerledcn "l1li In een paar woor .
den gew~de bV 'flin de Ioopb&aD Tall den beer
Noble en Iun CODn~tl" met bet huie.

De beer 8cbremer voegde ook eon woord Tan
.. aardeenDg erblJ ter gedacbteDlI 1'l1.li den beer
Noble Men had- gehoopt dat bu zou bentellett
na de rust III Kuropa, !!II daarom kwam dit be-
nebt ala eeD groote acbok Hu meeod .. dat bet
gebeeie bnl. dit zou gevoelen

Sing a song ofmore thansix-
pence.

[C05TBIBt TED]
-I

Sml!"li lOng o1.gladll __
" OIlI80luboo' DIgb-
All tbe Jnlgo party
Eating bumble pie
When the ple wu opened
Wbat a 111_ reva.ied ,_
u !Spoof the blooming COUDtry,
Waa tbefbmg concealed
Cecil Rbodea, at Groot' SebI1"'1
Boo"lillJ bard at ht_'
.. Impenum et Llbertae ..
JWIta IJttJe late
Sif Johnny ai the 'Cbequer
LooklDll very bllle-
Eatlmat_ are COlDIng,a,,,.. et them thro' I
Graba tu toa. and Smo.rt t,
" Ra:: and baggage, clear-
ReaIl;V at their preacnt pnce
They re very mucb too dear I

Genial Pieter, alBO,
Unl_ be's fixed for life
And plOU. Sally Slvewnllht
A· wearya.ng of the stn re !
Country I eropa too full,
A. everybody lrao .... ,
Enter .. People'. WIlham "
Exit People I _ I

nomelL
!!TB ~'&1'(:OIll.I88IE

De straatcommJatlie rapporteerde dat bet .,er·
zoek 1'&n deo beer F. J Retief, de sloot voor
zun woll1ltg w o~erbruggen, toegestaan "erd
onder goedkeunng van de comml1lJlarllHn

Bemoten do klacht van de beeren HeloemaD
en Miller omtrent Lady Oreyatraat te doen
overstaan

De eOmmllil!le beveelt Liet aan de u planf'
voor htit ~ervoer nU grul. "an den Malmeabury
Raad over te nemeu, ~ de grul'g.:.ten op
verecbdlende plaat8en ZUil en de' plant" dus
DIet E&I beantwoorden. be OOIDJlIllISlebeveelt
un do opene sloot bU de ZUlder Paarl kak
met aarden pupen te ..e"angen, ODwn ie&lo
ten nooi van de boofdat.raat bV bet eigendom
van den boer Ktrat6n tot bU :Fabnekstraat te
makeD, alsook de brug orer den Molellltroom
te repareeren. Rapport l&IIgellOmen.

BKI£VElt.
De beer Rocco de Vdhén, Jr, Y1'Oegom ver·

gtlnDlu, "Un wonwg te nnwderen.
Ve Jaear SeptlmlU de ;dhen deed aanzoek

eau hu.., volgeo. plan Inplot.en, op den hoek
.,an Hoofd· en OylDlWluumatraat te bouweD

Beide aan_kán werden Daar de oommllllie
van aJrem- *Igbeili -,erwe&8I1.

'!OOXEN I.!IGEIE.!I
Aan_ken 'f&Il de lteeten Ballll8l11tracb eD

Karl Fobilln om boomen voor bunne reepeetJl!1'&
"OlllDIl9D te Inoelell, werdllD Daar de Itraateam.
lIllaIUeTerwe&en.

NieuWB uit de Paarl.
l'OlUlDll.

MaandajJ 8n Dinadaguonden 1I"&Il d•• taduaaI
zoo gevuld, ZOOaJ. :zeer lelw,n het !rna! ...... De
aantnokkelukbeden war~n de OpvoeMDgen pga.
Yen door bet Delroy's gczebcbap De opgeko-
meDen w:uen ull.oltl'aL",.,edell lIIet wat IU te
hooren en te Zlon kregWl De !teer Bell II eeD
grappeDmaker '0l1.li bet. ~rste w&ier, !!II Jonge-
]u1frouw Del,oy een bek.am., actnce en de·
&erea. De andere IlCtelU'l 'Voerden blmne Ituk.
ken ook praobtJg Ult.

NIEU\\ E PA\ 1L.IOr.N
De tender "an den beer H W Boot, oouw·

m_ter, voor het bouweo "au een-lilenw pa.il
Joen op de pJaataeJl)kc .~eIgrolldoll, 18 aanae•
nomen Do !lOm W8IU'VOOt hU ioteDderd beeft
M nwt bekend, maar wen verondentelt dat bet
ieOOuw outeveer £1,600 ~ten sal. Volgelll
plau .. I er plute zuu voor 600 peraonen bene
den eeD balkon, en ooverr bet balkon znUen ook
seYen lange banken gema,.kt .. orden, n~ liOO
zItplaatsen bevattende, dus teaamen dtLt&elld
IltpJaal.tlen Aan de acbter.ijde zullon eeDige
kamen en oen keotten aaogebracbt .. orden,
alaook een eroote r.aa.1diG y~r alle vermakeluk
beden zal kunnen rebruikt worden Volpni
het kontrakt sal het rebollw ID Sept_her vol
~id IlID.

NooRDSRPAA.1U. !CDooL.
LI. Maandag werden de JopIfllDS In deze BOlknl

door bun hoofdonderwu&«r, den hMr M ., '"
der Spay, veraocbt elk _ graaf te brengeD 0

een k:leJ,gat met grond .... vuIJen, &OOdat I.
apeelgrond aan dil acbter.gelie van bet acbo:ll "
bouw bnlikbaar kon gemUkt worden voor "0 ,t
bal cD a.ndere speleD lLlO &egt. dat bet eJi"
aardigheid ... UJ de kinderen met hnlUle g'd
.en, en ee~n met kruni'llgelll, Daar de BObo,I
In den IlanllddajJ te lIIen gaan. Het werk Wel' I
na de 1I<IhooiorenhegolUlen en bet nam de YlU
t.lge band .. Dlet. laug bet gat op te vullen

• ZIOI\&!TI!AAT
VolgeJII w,n naam dIer lItraat zou men tot

de gevolgirttlclring komen det die eGII der nohlte
m de PaJLrl moet £lJn Eehter III bet teven.
overgaatelde bet iem HOewel een der van
ouds m_t bekende "U.. tJ1lten, Terkeert lijI
nog In <M'n heder111ken stut en la de mtlDJCl
pahtelt toi op 't oogenblit niet &OOYergeko-
men die te laten bognllleQ. Het veMlleowen
Yall dele straat lOU op bo"gen pru" gesteld
worden en de ZIOnegemee4lte zon 'ook oue

daarvoor danl<b'-r slJII
NOOIT TEVR.E!lJEli

Niet lang geled!!ll werd :er gUldgd dat de
tronk gevuld wu met prllOnlera, eD tbana wordt
wederom reklaagd det er te wellllg baudieteD
zita Althans, bil de laal4te mllllJClpa!iteltn .....
p:ler1ll' werd gemeld da.t op~ er alecbte
"lJf IIWIn.ljjke budietea waren die op de Itn.-
ten koDden werken, en Dloedag wu bet getal
toi nepn IIHteren Doeb djt retal wu
DIet. I1l1Iloepum bet werk erooteljjln te be-
lpoedipn.

£ElfE O!iAA!liGENp'I!EID,
Maandagnamiddag terwul bet examen lo de

.taduaal geboaden werd, kwamen aldaar eem.
gen TaD bet Delr'O,)' • Ileselaobap IIIUIkioppeDom
toegelaten te worden bun !werk op bet piatfOI'1ll
te oogmneu,doch do oommi_n. welllerde wlln
waarop een der stadsvadel'1l ~p bet toolKlel .......
eobeen 811 sClldeda' de tooneelape.lera behoorden
toegan, te bebOODdaar &ude Dal pJaU!lrd had.
den. EeDige perIOnen welideJI ~n naar hiDaen
re)aten dje toen !luIk een prau maakIien dat
een der kandidaten, dre oog beug wae, nau"e.
lliln lJlat SUilwerk kon Toorl.p&n, eJI teDDllDlte
~.. ee Vrapll op bet papIer lIlOe8t oTeniaaD dj"
anden gemakkeliJk beaDtwoord kond8ll .un ge-
.. eest. Dinedag W&I1 er 11too.rom eeD der .pe-
lere aIlIl het werk De OOIJl~ de eerw
beer CurleW1&,bad beloofd delle aaalt \41 rappor
teerelj en men la nlell1l'Sgleri& Il&&!' deD IlItala(

BEG1LU"E!tlla.
LI. Maandag vond de begrafllllu plaata VUl

Jon~Jlllr HeitH le RoUI B,! bel .terfbUI8
blcla dL Moorref" Qen eru.:Lage rede, "aarna
bet overacbot van de ODtalapilue DaM bet Zlllder
Paarl kerkbof ~ef\oerd werd, revolgd aoor om
trent lbO pel'llonen te voet eJI derItg r()tuJgeu
B,J het graf zolllfen een aantal Jonge meI"}"
"Shall we'!&tber at tb" Rner" Droefbt'ld wa.
op leden tl4ng~ht te l~zen en er werd h." ..
Keen droo!l oog geLen "&0 weJr" bettlwde,lleH el
met den beer Roux eD zune 4ochteJ'l dIe in eeo
.loul van tranen ..erkeerden. Ij.,durtnd" deu
tild .,an twee Jare.1 .. ae dt' d~1 de wo-
Dlng TaU den heer Paw Roux mptredo, toen
'ilne TroUW, eell IOOn, een kl.iD kiDd en DU
'If..er H..t.r opgeëlllClJt werden. De .,olpnde
J<m~. beereD agl8rd811 al. ~I'I : ~ de
Vlibel'll, Heon de Villma, Charhe Theron,
Walter de VillI', Kalle lItqoaar, Bertle I.
Bou.&; Japie )liDnaar an 1"$111 HIIIO Bet
flOOte getal 'fall Ir:ran.n die op bet mt i8-
~t w8lda ..... ltD be1rUI Tall d, Ida.
.......... CIt 0.,...... laI4.

EEN BESLllSTiE WElGElmf,
-:-r--

LolfHll, 1 ~ Juo. -MIW'tIChaIlc BIaDr.()
8punecbe be",,'hehbtr op Coba bedt 0..:
,.....~ c.e MerrlllUlC ge'f&DgeJj(,nUI( te •
.ieJL ~
ze. inMa$lautlache .loomb ottn ~lerdlil.

lIIld 1IIaIlIIaIaap.ftef1 'ra fl1arUue, 'rt rt"Of>Tt1lÓt
betIeloidft ad .. U';ul~ :'pa~1 "Cb .. karl, r

8A.!oTOfIAOOWEElt (a:nO~m.\Rrlf I nD
DE 8PA.AN"CnF. 'j.I~JT ~J.AR DE

PtJlLI.JPIJ~E}i

LolfDU, 18 Jum - Op den IGJtn d""tr ""n1
ButlllfO !de 0 Iba "oor een Dur IlCi !;eboQ,
bud ..... toeD :I,WO 1Cb0ten S~n.u d ".nlq
waardoor _ aUilal dier hatterllell tOI "'"rq
pbncht .erd.l.krICbt !I ont"ang,,~ 'an Ho.(
~.dU Amw,kaanacbetr&llllportllCbeptu Hou.
bereikt Mbbea.

De Spuuohl ~loot &:lnlfUnde de be,,~
.... WUI'1'III1 Kroote onaekerbe.d Lê-Iond !.Il

Y&M nJ.Che ,,,rucbttln YeroprelJ ... rden Il

Jrideren 4UaaJ Villi Gadia """roH"" on fllDi
láter bil Oaeta TOOf'bij, bljjkbaar b.·or.md 'OOt
be, Sa.·bDul op "eg Daar de Pbllhl'lJDtII.

HA.BTVEBSOHEUREND TAFERtEL

LoIQ)U, ID olliDI~Reutenl .pwl&l. 00"",-

poDdeDt. .. JIaaj(1a hangt eeu bart.8I'BCbeUJ'ttJd
tat...... op y.. SpaalllCbe wlUlbocp ~ op,
ltandeliarii'...:Z:~ hIJ 'tlD nu In de 'oom.
den .,... eD do In .. onen tun In de
mt.Iel .... lacht. I)e optalldeltn(frn doen trb
ter lIJ8i..t;rjjdeDd '" geon overlaat un De
bpiteia...-I .t.eJde ..oor om te CIJ,ltUIeo.
ren, em Da**eloo:l bIoedyergle~O te voorko.
men, - de ra.d van oorlOi werd woedtD<!
h_er, ft de kaplteln.generaal nam zlIn OIl\-
.lIc. eD werd opproJcU door den aDder hpi
teiD1f8Il1lnll.

DeHlfde corn'pondeDt telegrafeer! dal dl
bpiteia Y&II de DII~teobe kMllMr Ir"tt Iottt
hU _. d. Spa&DI~be ataf luncbte .eldt dal de
Á.III8ri.IIaIIe de PtlillPJ'lJnen nooit 10uden I.
DUeeren, mOJUJ,g ~ ilbelm keiler Wil! Do
Duii8chera w_~ten de SpaanlCbe gewondo.
UIl boord bll11ller .cbt<peo UI nemen AdmlrU]
Dewey tulWoord ie dat ~bt. Bnt.ocbe tu-
echeDkomlt lOO w,rdqa aaDll9nomeD

!'tJ:EUIVE SCBEPEN

LoNDEN. 20 J ~I -De Cad" corre.pondenl
.,Ulde MaNU., /'".t Leefl ""Il ouderbou I gebad
met den Spaa IltCluouDIInI~teT van manDe die
llel dat bn Ya.t bealDteD wa. DItUwe acb.pt.
naar Manilla te £enden, dur bet eeo on.e'i""j
lUke miadaad zo I .Un dil! beldbaftlge tIOlda~n to
verlaten m de t'hillJpll'J!8ll, wanneer de opttaDd
~t een kleme wlilea~rUtbold beperkt .IL

K.BL1GSRAAD~ BESLt"ITE.'i

LoNDEN, 21 JC)!I -Een oorlng.lnlld dIe 2
I1renduurde "ud gehouden Il.1U hl WItLebu"
te WtuWiDg' 'Il, op Zaterdag De D",I,/ JI.il
moldt da' hel toen "-loten .. erd dadellIlt d.
expochtie van generul Sbafter te 're....terk ••
met lU,l}()() m ID. en dat ....lUlneer t da.l un de ..
expeditie bereJkt lA e,," mTa! m Porlo RICO

moet gedaan ",orden door een leger Tan 2iJ ()'J()
man, onder geoeraal Mlfea De raad .. u ook
oyertll~ (.egt de Da.,y MUll) dit de aJg.
_e IIIr..J ID Cub~ :""0,000 man ui verellCb8ll.

MANILLA OEV ALLE~

SPA..'iJAAllOEN KRIJGEN 'T BLU""

LoIID:!tl, 20 JCNI-Er 'lin aanhoudend po
rucbten m omloop da. MlUlllJa geTallen 1.1 eJJ

men H rt dat d. SpaaJaard.D dll boofdalld
Daar D Jilo verplaatn hebben

De Amerlkaa.nBOhe tranaportaohepeo &Unin
de Ca IUnacbe wateren gezien

Te ~adnJ word, berIcht dR! de expedltIt
oDder gener ....1 8bafter Zaterdag nabll Sant.
de C jba lIt1n w..1 glllg, op welke plaat I, nur
men 'erwacbt, dadeluk een 1IIUI~a!&al wordeD
gedu I

Het Spallmche reaena eskader II t8jl8ll0'fll'
Cabo de uat. gezien

A \I:EBlb:AN'J:;RS TE CUBA AANGE
KOME..'l

Lo~I,F.S lt Jl"~I-V. Amerlkun.eb. trae,
po ""I" I'eo, diu "el le;er \ a.n !!.nerul Sbafler
.,.noeren van Tamp' '!JD~!I de Cut..an.cbe
ku: .Bu~ekowoll, Mea. vind' moeIte ee~.
p ....ts te' ",,jen om UD wal te !fIIaDdaar d. kU81
., oor oeue ult.g"@Lrektbeld "an ló mIJlen lau de.
., oor~ll"t ""n 8411hal(0 Cle Cuba bezet II door
S ""'Il'" ho troepen Uet zal noodig 'Iw..de hot
I(0Hd te bombardPeren, "~ór de trocp"n \fIlii
g "I:u.d kUDneD worden

LA TERE BERICHTEN

I '''tH~, :lI JlJlfl-Ve Ámenkaanl!Cho regu
rInl( heo:u ber,cht ontVAngen dat d.. Sp_he
• I"<lt uaar.to ....n of andt:re 8pa.anacbe ba .. n IJ
t.eruj,'gclceerd ,
Ve AmerIkaners erkenDen dat de LIoIJIr.-.de

V'..n Mllmlta niet effedid II, maar CIJlull.o
niet.. d""n voordat IU met 8anha10 klaar "ID
V" n..llO~werken Tan san Juan (Porte Rice)

'1J1l zeer ve... terkt sedert bet Amenluanacbe
bomb&rdement

B.:. icbkn UIt. Manilla, dato 17 de&~r, mei
Illn d~t do oproeJ IWien Delanga b"bL..n In
~enom"o, eeu ['ItUIII II&lIlIt :UalllUI In be
anlfl'ukbttJd staando, eu un d_elfde 1,.11
;~r..gen De <>pf-taDdeLiDgen beblx n 4 1)00
"'paan.cbe en 1000 Inboorli.gen genngen
Ue Spanjaarden achoten 3() ourloopero
L.lltere beneb ten meIden dat generall M nnet
~rwul hn voortrnkte yan bet noorden met 31w
m tu ll"m8ngde troepeD, lit et'n blOderl•• g ~e
'Rllen II &11 he'll( g."echt Tolgde dat 3 d"ller>
Iuulde, "'aarUI li' nenuol lIIonet gedood rd
I,.. IllboorhngeD tlU P' n yan de macLI n "'"
,er:uU lIon .., .10.., II ZI(b lawr btJ de rebelloDi
"UI, "0 500 Si'RIlJaartien g~\ en Zlcb over G",I u
~ ..d" een aoder gtJ\ccbl begon ""n b.~I)ol1
ln t()()rIJOilen t roe't\:-tl "elk~ "'oachou .. d .('r~
a! 'Ij' aal te .1 n hunn" offiCl"r,," doo<l Inchi"
~n "aIlrTllJl '1Jf I!edovd werdtn ZII werden
ech' 'r '''h Iaat.t.J ont".pelJd

DJ .8p.1l J~~,d~n hebl>OlI lonnen emmeDIt,.
Tarm, ...t door blu.dehuga In dlcbte boattel"'l1 te
.olue" I

Het Natalsche parlement..
(lUvter-ul~r"Ilm"_ )

T JL \ ERnuloi 0 EN ACCIJX8

M~RIT '11 RU, 21 Jl"l -De eonte film",,!
steld. bl' len til lot I.gerbut. de ("ed~.....n~
.oor ..an Ju tu \ II bonJ Qnh! luJJ, eD MN biJl ( m
.. oorden '1': t.t maken ~O()r nUt I n~brl""Jn~ ft
Natalaob, ~h..5"Ii"" d .....I]pIl, Old l. po.r r.
Ion Hl! ", .. kt. 0l' t14t bel u.~10... 1 vat Lt.ld'lT
reedl do ,r hut blll •• RI j:t,.,J~elr. ur 1 .. 1
atelde &1: I tt-\"ruden rout een tormee e motIf'

De beer W~I p .... J)uru,n "J"ak b " .......
aur tegen Je tolv..rlJOud uule lIet deu.t .erd.
Terdurd

XE3K EN SCHOOL.
DB J du PI'"KIA ,. t, Hok. Ilr;:- Z ~ IT ~,

roepeu IJ. WInte' ..... JlI hol l" ... 1JJ

Ds Soyman beeft "oor h~t ~r~r I alir lAt
brand, 0 VS hudankt Op)< J uh !JIl ........
8C:nheroc , ...ordell uI~brul'i,t

DB C Frue· '" n et de I JIlCn In .,,10-'0' I n
Londen nng"homen

Genu;,] -Eull I I. Ij J r~ 1t r ~ t

de tweed l.;'lI8 pUlJ , ln •• Il)( I' \\ til • n ...
hn &al 'n{ t>t:tl ~'I'OI ,1-..(;1, H rt ... fr h )u0"r:
.lar .. £jr)) "n ril n)'1 de •• td. ),,,,,1

SOBUPV A.AB.TBDIOHTJl:N.
ltAAP'8TAD.

Á.&JIOUO.E11

JtlDl tl-EII"I'&, ~'''' Vancou'e'
't-Aurora, van S.u"nahl UI c

TUTlaOII&U
Janl 22-ll&ilboo. n.wardeo c), J. D'& r.IJL'

LO:>ili}L"(
tO Junl-(l'er t~..,.)-n. GA-,.nr ".,.

bierbeeD, 1.1 lel,n 1I".~""t:I. MN{. r... q ,
De BritoD u.l-urd¥ \ n]d ..... ond (tt: I
80utbacptclll De a.rtb cut le UTluudc 1. If
__ ,. J 11111 UJ rIT-Ui,
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"ti"ï ~. op: ' ... pelleriJ ... ",am.- &jj <1... beer" aïlacleb.,t-"
... clN".ea beta nOh'; , eie ' "..,

ta.. _ktrat~. v.a,1md.toolt
lïlWal~t_01''' ch ..... ti.. .et eie ',~

&rekki.... ~.=t-.:!.~.-:
daa _ er..dead. ~ _ te, ......
x- to. ~ &oe bad de........ eie YrinCI..
8clIappeljjk.l»Uekkinpll ...... C!~Do
V.nI.r ._ bij er op Ri dé, NPmIII.
Jedaao bad 'Ua alle bet Wftrboad.
ID beIaDg Y&D h. I..,.•t De ...,..na, bad ~
yrijJaaodel-poliiiek \OoorgMtaao. Ell wei de ta·
ri.Y8Il aaapat sprak bij b.... ~II .. __
uit, da. 100 .r pen &lnheele niJbaadel kon
Vertr.ceD WOrdeD,dsn liever de sarievOD vol-
Itreki uiet te yerand_o, Meu _t l&ap
voor l&ap g&JlD. Hij '-clllllcli,.t. d.. heer
Bean! dat bjj gehoor II~"''' bad lWl deu
aandrang .. n '&ek.ru AfnkaaDder ledea, OlD
YOor de motie te .... mm.. o04er belon. da.
100 de oppositie op d.. baDm k~ aU du
eeq betere redistribu tioobill &011' anbreD(81l.
Voortgaande &ei air Gordon, dat de teree,
.oordige hili een_r gelDUigde.... .

De beer Beard &ei dllt hij vel'llCbeidene
promineDte ledee ge<raagd bad wat u iÏJlgeD
doen, eo.ij hadden i"""gd daf zij bij bet meer·
derbeidsrapport souden staao", .

Sir Gordon beweerde dat dit r¥x>ltgedaan &ou
worden, daar de laodelijke partij tege" rediatri·
butie wu.

De beer Schrei"er: Noem die prominente
leden der oppo-itie.

Sir Gordon: Men bad eigenl!jli "",en I..ider
der oppoeitie. '.

Voortg&ande zooioir Gordon d.t de paaitie
nn .de r-e~ring eeo zeer moeiliike 1V1UI. daar
• ji niel eigenliik wist ...id de oppositie 'u•.
Nu w.. biJ gekomen tot den L&ogberg veld.
socbt. Men heett g"naagd .. id verantwoorde.
liik .. "" voor de moeiljjkhedee. a.,t antwoord
";'a... nvondig: de klLlfero, Het .. 1UI mal<lrelijk
te oeggen dat de oorlog IlOO en ,zoo ~
bestuurd en gevochten .. orden. IOOlang men
buitenaf .t"" •.1, maar het ...... een andere zaak
het .... rk te doen. B ij gaf bet hoi. de vene-
k..riu~ da t de regeer iug alles in h... r rermo-
gen !(edaan had in deze zaak, tin de handel-
WlI"" van de tegeering .. erd zelf. goeJ~keard
door wijlen lord Rosmead. De oorlol( werd
ouder groote moeiliikbeden gevoerd. Galiabwe
was niet de gruot.te rebel. er waren anderen
die van veel meer beteekams waren, De moei-
I!ikh~de" werden ook vermeerderddoordat alle
op",'erig gezinde kalfel"!!sich coneentr ....rden In
den Langberg , H li hield .taaude dat de
(lill!tla.~ \'1Ul den uorJol.{ een succes was.
De klachte .. el~e hjj tegen den beer
Mernma" had, ..&li dat dut speech 100
dikwiJl. herhaald werd. de heer Merriman
zeide'aItlid de.elf.!e dingen, Bu vr ... btlgoorig
d..t de .""k nu door de .temminll zou afgeban .
de Id worden ell .laaroOl wilde bU het buis niet
lan!;er opl0ud ..n, 0.. heer ""hreiner heeft
ge<..gd dat de re"eering geen politiek bad.
m""r hli ZOII zet(!(,m dat de regeering volkomen
in. temde met de 1I0ordel!lke politiek van den
b""r Rhode. en bern .ou .teunen zoover d..t
colI.titutlUn",,1 Iwn !(",Ialln ....ordon. dan bad de
relfeerlD,g de rediotrlbutiebill i"Kebracbt .. elke
eelle zeer belangqjke poht ..,i:e kw...."e ......
Vervolgens wa< <U van plan I!e.. icbtige maat
regelen binnenkort in te dien.n. 100&18 de be-
.proeling><bill. enz, H!i kon niet instemmen
met den b~"r Scbreiner. dat een premier DIet
.,.,n rart!)man .111"""t "ezen. Dat ..... """d
voor een gouverneur, ma.a:r eeD premter m068t
-'In eig"n o;>inie bebben. en gevolgelijk ook -iiu
parqi, Dit ..... meI bem bet ieval IU &aka de
re,h.tributiebill waarmede bij "Ilde .taan of
..,.Ilen. Ueeu premier b....ft in dit parlement
ooit een belsnlóriiker waatre",,1 IDgedlend,
dan deze bill, die zulke verrijkende "evolgen
lOU bebben, HU zou altijd all"" in ZUDvenno·
geD doen om de betreldunll tUMeben Eng~land
en deze Kolon,,! op te bouden en h.,t Bnt.ache
"ppergeug ID Zouj Afnlra te handhaven,

De heer Scbreiner wilde net op een paar pun·
tee· antwl>Ord"n. die de premier oiet ""heen te
ve"'taan. Oe premier moest in binn"nlandscbe
....ilen een part!imau .yn. maar in buit.eulandache
oa!ten moe.~ bij in .taat zUn de gevoelen, Yan
&l1""P'U"l!ienterug kl ""v"n. boe el bij niel met
die gevoelem ov~re~ni"ram. . 60 kon ;;een
beter yoorbeeJd hd}ben dan den brief &aD den
beer Cbamberlain d()()r.ir Gordon voor,;:"le."n.
waariD hU I.o<lodeDwt in staat t" zun de gevoe-
len. der Holland",he Afr.kaandel"!! t.erug te
gev"n. H,i dankte deu beer Beard voor ziju
toelIpra&k. die de be.ocbuldlgmg van raM8IIver·
d""lang wegnam. Oe beer Beud wa. een ... re
Eogelecbm ..u, moar zoo opr~bt dat bli ""n
aieraad .. "" voor dit buIS. Maar wat bIJ tegen de
redislributlebill had w"" dat de biU 1/vJ,.. lOge·
bracht werd, Hd, g..Joofd .. clat elke regeering.
Da de verde"ling upde t .. eede lezing der bill, ver·
plicbt ..... deze zaak op te neDlen.Dit ..... hii e.
ajjn partli gereed te beloven. HU m....nde dat .een..
yernndering nn het IDm",teT\,,_noodtg 1V1l1I ID de
t-te belangeu van bet land, daar de regeering
gewogen Wag, maar te licht bevonden.

Daarna bracbt de speaker de motie tot .tem·
ming en verklaard8 dat de regeeflng liet bad.
waarop de be..r Scbreiner eeoe verdeeling
vroeg:

~""Jr: lleard, O~mpers, D C d8 Waal, P ,je
W....l D:S- de Wel, PJ de Wet. Ou P188IIu.,Du
TOIt.' Bay, Holtzhau,ell. lmmdman, Joubert,
Kleyo, Kril(e, Le RoeI. Luttl!!, D J M&:"&I',J
8 .\{ara;', Merriman. J T llolteoo. JC Molteno,
Rautenbach. RabIe, Sauer, Schreiner. Smitb.
Solomon Sonuenb..rg. Te Water. Theron. Van
der Vlj;er, Vlln der Walt. He vaD Beerdeu,
I P v&n H~erde", Va" Wllk, Van Ziil. V~nt.er,
Wewber. Wege. Wiener en Wolfaardt. Teilen:
J T Molteno en Ilem!Jt'.-.,
Tegen: ;~ Abrahamson. Berry, Brabant,

Bruwn, Cro:4blt·, DO! VtllierM. [)ou:5lass, Faure,
Fro ..t Full"r, H••arhoff, Har ... , Hutton. Innes,
Jou~, Lain", Lawrence, Lc)uw, ~orton, Olit'iêr.
Palmer. Rbud~., Rolwrt.on, Ryan, Sc(M,rm·
brocker. S,,·ewnght. ~lOartt. S,nut&, ~pllgg.
Tamplin. Thornp",)n. l: jJlllgtvn, \' ~lIeo,Warren.
Weil Wood, Teller" P~lmer en Tbumpsou.

De' "pea.ker verklaard!! dl'" wotit:! aangenomen.
f-;if Gordon st~Jde \'lX)r d~ verdagiov van bet

bUIl\.
Het huis :_erd,1a.l{J.t:' tt:l :!iJ "'oor 6.

" !,r

.....~-ook' dat IP..--a$Jrib'J !'i:aad'i:,-~'~~!
~" ~ OIDnlb tet_
MIII.bu14. te .veru._Do ......
g dat ar A.frik&aaden aU. die -.
'me' _ weiDw .... pe.ki behendeJea, da$ titi
..,r EDfrelae& .pmea. of al bed,en aUook de
HollaDd.che ta&l iD't 1tpI"Okea, dat. JChrjjY"n Ijj
in 't EII8"Iii:h. NOif onlaoas oc;tGIoeUe ik eell r-..,..... I ..
Ho1Ia.nclrche ..lfribaader die een EogeJ.ohlD&a,
die toea jllis~ beaia wu zicb te beii- OlDde
HoUaadacbe t.al te~, eeOd_ Doemde,
omdat d_ am de BolJaDdJChe partij mede-
werkte. Hii Mi dat hjj .Iecht.a _ taal iD ZUid.
A.frib wBD8chte te hooteD "Preken, eo dat ~U
de Eapl.obe.

Nn, mijDheer. wi. ~u ... t gii een d ..... te
.ij~e ~bmaD. die Hollandach leert
Dmdat hij Q<"b iD een land beYiadt ..... r de
meerderheid der iDwooen Holhaadecb ."""UD,
en waar dese taal gnolgelijk seer belaoerijk ill,
of de Afrikaander die ljin ergen táaI en dOlIook
_ijn volk "eracbt? Of lalk. Afrilraanden
denken :l.t han mede·A.frilruDdero ben lollen
....pekteereo, is geheel en &l buiten de k ..... ue;
maar denken aU, miaachien dat d",Engel.ohtm
hen aollen bewonderen? Neen ......n Eugeleeh.
mao ia te getronwaan aUueigea taal om iemand,
die onUoliw ia aau de &ijne,te bewonderen.
Zulke ..A1rikaandelll aUn werlrt.lligen,in de han-
den der Enc.laoben, waar IU bDJl eigen lof
mede T8I'boogen; want aUpriillen niet -de ..lfri·
kaande.... omda* deSlll! de Eogelaebe taal be-
minnen rnaar '-potten en venehten ben Yan-
wel{e ban ... ak- eo OIlUoa.. heid. ea ... aaien
tic}w,IYen lof toe om,dat "ii IOOveel~vloed .en
macht over de ~_ hebben, ,I.
Maar vanwaar heeft de EngelAche t.W dan

zulk een macht en iDvlped over IOmmigen van
00l!? Wuraan heeft d. Engelscbman het te
danken dat hli tbaDs roemt op het feit dat er
seovele Enzelsch -sprekende mensehen sun ,in de
verschillende werelddeeien ? 81ecl)ta aan de
liefde .. "lke bij roor "UU taal koellt.ert-die
liefde die hem beweegt geen ander dan zjjn
eigen taal te spreken. zoolang bij bet mogelijk
rindt OlDzich te doen verstaan.

Nu. het i. geen.Lin. mijn begeerte om de
fouten der A_, ..an te wijzun tegenover de deag·
den der Engelschen-c-ueen, het .pijt Dlij zeer
da t ik een enkel woord moet uuen dat deu
Afrikaander tot oneer strekt. Maar .. aarom
souden "'ii dan niet even ve .. l liefde voor onee
taal koesteren, en even gebecht zijn ,aan baar?
Slechts door dat te doen kunaen ook "U in-
vloed op uderen uitoefenen. Uf ia het mi.·
scbien d.t d" gescbiede,,,. vau OOl!volk on. tot
One"r .trekt en dat .. ii daarOlDde taal van luik
een onedel volk "e!lachen vaarwel te zeil!8n"
Neen, mede-AfrikaJwdel'll, denkt s!ocbt.a wrog
aan onze beld"n die met zooveel moed eo .ucctlé
voor han vrubeid ge.treden hebben, en aan .. ie
wii bet te danken bebben dat .. U beden VBn
onle "tgene nationa!itei t, t&al eu literatuur
kunnen .preken, Laat ous de ,vrucbten van
han zelfopoffering Olet onder de voeten vcr·
traden!

Boort eenM.. at een voornBme Doiteche ge-
leerde .egt: -De zorg \'oor de v?lbt.&&1 be·
""bOil" ik t.en allen Jiide een helltge toever-
trou wing &anen een aJiergewicbtig.ot voorrecbt
"an de boogere kl......en der maatschappij. leder
opgnned penlOOn beboort het een voorwerp
Y&Dzun onafgebroken belang te ~bo~n.en om
-iine taal zuiver en volkomen te be .. aren. eft
baar .oov ..r in zlin vermogen Ill, In &l hare
pracht en volmaaktheid IJ .preken. Een volk
..ien. taal ru lO' en barbaa ....ch wordt. moet .... t
alle and"r .. dingen bet~eft, op den afgrond van
barba&nchheid zijn, Een volk dat zijn taal ten
verderf doet iaan, noemt afKcheid van d., bee,te
helft van -iin vel"!!tandeliik~ o'l.fl,ankelllkhetd,
en getuigt van Zijn.. gewilligheid om op te boa·
den te be.taan."

Zullen wij dan .rhnnen dat "ij".teeda op
den rand van barbw.rscbbeid .,in, gelUk 10mml·
gen onaer tegenpartij "anne willen belferea?
Geenszins! Integendeel .. illen "'Ii gelonen d.t
er gedureode de laal8te paar jare u een,e berle·
vin¥ onder ono te .. eeggehracbt IS. Wu hebben
geaen .... t wij tevoren met hebben kunnen
&&DIICholl.. "n; laat on. onze oogen opeu boa·
den,

Nu. mijnheer editeu!". ik j,en ..."rzeiterd dat
veleu met mjj io de stilte uwe bandel .. use gade-
slaan, eu uw moed, rllCbtligevoel. patnotl8me en
en de wiize waarop gii DWvolk leidt en oomoe·
digd, grooteliik. Oewoncleren, na voort op uw
gekozcn weg en wij zull~n n vol;;en,

W.O,

GOUDUITVOER.
GiI.tereD werdllll per de a.......dtm CUtIC 711,HS

OOI ruw JI'Oad tlltpmerd, lC'*!hat op een WMrde
'l'11li .268,lI75 •

lU,TU'S SPOORWEGEN.
PIJn'BaJU..&JTZBll'lIO. Jl Jaoi-{Per teIerraaf.)-

De .poorwecUW>1IIÁeD Yoorde ......, Wldl,eade 11
deMI' ........ 18,U7, met InbtogripftD .8,067 YOGr
_kool __ , ....~...t.ta,IM,_,
inbegrip yan .1.1194 yoor .leenkool yeryoer. gedIJ'
rende de ODrreapondeerende_k van het, vorlr
j&&r,

INSOLVENTE BOEO)l,Ll!.
GBDWOlIG&N MIIlItWJ:8TUTIB.

Bobert Ewan. SUlrUtroom. Fromant.t Davy,
Klipdam.

VIUJ .. 11.LI<U UVIIBGA VIL
John Jam... McBride, Fort Beaufort. Nlcholu

Perich, Newl.&ndl.
I'KKGADUII!IGL'I.

Said Mahomed. Vri)hurg. jl)' Juli. M.womoo
Khan. Vrijburg. 20 JaIL McLoun A: Lynch. VriJ'
burg, 20 Juli. Vallu Ibrahtm, K... pstad, 8 Joll.
Johann ea Petrus Oosthuisen, Kaap.tad, 22 Julr.

De reizen van een
naar.

Kape-

IN BET LAND DEB AFBIDIS.

CERES.

De A(ridï.. op .. ie onze ""Idaten nog niet
lang geladen zulke groote over .. inllinlfeu heb-
ben behaald. kor n!!n volgeu. bewering 10 moed
en .trijdJu.cht nauwelijb geëvenaard ...orden,
daarhij ;. b.et een stam die de groot.ate belang-
.tellini inboezemt.

Een vertegeDwoordiier van de Cap' &gi*,.
die een be_k hracbt aau de "All Saiut.a·
Home" Kloofatrl&t. bad bet genoegen de beer
Samett Vincent ... ontmOt.ten. die OfachOOD
eerst 26 jaar oad· door pel'8OOo1ijkeondervin.
ding op de hoogte ia nu ie leven''''ijle en ge-
woonten der Afridia. waaronder hij lf... groot
gebracht. De heer Vincent .p.u:, over de per.
&OOnlijkehoedamglaeden der Afridi •• en III OYer-
tuigd dat zond"r de een of ande,re !l~e reden
_ij deze oorlog. ..elke Yoor beide zudea zoo
noodlottig ....... zouden zijn bafonnen. Hij zegt
zij zijn verstandelijk beter 0.ot.. ikkeld Jau eie
Indiël"!!, en wouen ID goed uI""legde do~pen.
Zelf. leven IlUin eeu ... kereu .taat yan weelde.
De beer Viucent beeft ..eel in Indië gereiod,
en ,ooal. ver»eheidene and"", Engelachen die
daar ZijD. h....ft zijne gezondbei~ v~1 gele<ioo.
Drie Jaren geleden booVOlldh!Lneb In Burmab,
eu w&&tot twee m&apdeil¥"Ieden. onder voon-
dnrende dokters bebandellDg, Wat ..... uwe
siekte? vra..g onze ve.-.laegever. Wel, ~i~e
d., be..r Vincent. de vele doktoren die ik ID
Indië Enielaad en dit land beb. geraadpleegd,
II-"e~ te kennen dat ik aan .Iecbte _pjj8.er.
teeriug leed, veroor&ukt door overapann~g.
hetgeen teveo. invloed had op mijn lever en nIe·
ren. Ik geloof ecbter dat VlUlmiin k.. aaI de oor·
zaak w... malaria koort.. oe doctor~lI te South-
sea en Soutbampton konden mij .Iocbt.a tijdelijke
verlicbting geven, en ik leed bevig aau Lum·
bago en d,...rop.,,,lg~nde 1ll0t>d~loo.hei~, met
hevige aan vallen van neuralgia zoodra Ik met
bunne bebandeling opbieid, ik werd aanaenG-
men al. IIUUlter in het All 8ainta' Home en
k.. am omotraaks acbt maaaden geleden naar
dit land, Ik oon onder behandeling ge ...... t van
drie 'doctoren .. "arv,.n één mijne .iekte ""heen
te verot.un docb ev,en..l. in Engeland j(aYen
bonne medi~iinen ;"0 .Iecbtli tijdeliik verlicbting.
ik beriuner mij niet. hoe bet kwam dat Ik hoorde

,V&1l dr, Wtllialflll Pi .. k Pill. for Pale People.
docb ik beiOn die tt gebruiken, en na .Iecbta
drie bottels ...... ik gebeel ~enezell. Ik ben nu
t.. ee maanden in de be.te gezondbeid ge.. _t,
hetgeen mij nOi niet was overkomen sedert ik
in 1895 in Burmah WIUI. Ik ondervond geen
nad"elige gevolgen \'4n de pilltill. en bare lIes,te
boedanigbeid i. dat bar~ ultw~:r~lU~vun bllJ-
venden aard· is. "" het Ulet moell!lk IS met bet
gebruik op te houdeu. fo:r i. "VU andere, hoer
die aan d"z~ inrichting v"rbonden III en Dr.
Williams Pini .. Pill. gebruikt, .!i. evenwo de
goede geyolgen r..ed. ondarvindt. L.r\\'iil no({'
een andere k~nnis van mji die van IJtllag'''' Uaal
kwam daarbeen tera~ke"rd" geb ..el !lar.teld na
het gebruik Vlln een _paar bott"k Ik !Ceoi"t nu
uitatekende jle.ondb~ld, ,'11 ben III 8taat om met
mfjne jon!!en. la"g" "Il"delm~en lAlmaken.
Natuurliik l'en ik zeer dankb •• r en teven. be·
reid mijne getuigeni. iu bet oelaug vali IUdel"!!
te puoli~enm.
" D. hieroo\'en I(egeven 'getuigeuis i•• I"chts
éeu uit de duizendtm door onl' ont nlHg't'U van
mallnen en 'rouwen van Aland eu adollooze
reputatie in dit en and"re laod~u ov~r de ge
heele .. ere Id.

Het be"iist &onder t .. ijfel rte m......t .. onder-
lijke uitwerking yau Dr. Williams Pink PiU. for
Pale People al8 een genee.middel voor ~u~-
bRiO. neuralgia en lever· en uierkw:alen. ~U ~un
een geneellmiddel voor rbumatl,~k! .c~t1~.
utbma. broDchitio en tenn!! of U1tputtln({.
ter"ijl slechte "pij.verteeenng of dY.p"palA.
bO'lfdpiin algemeene zwakte. anaemia, arm en
doo bloed, verlam,ning. 8t. Yitaodan. en. riek.,
poAitief gene ... n .. orden door ban gebrUik.

Verkocht door alle ba.ndelaaro. of traoco ver·
wnden UIl boU"I. yoor 17•. ef één bottel voor
&l. 3d: door "Dr. William. Medicine Compauy.
Kaap"tad. Vroa .... n en meiaj~ lijde~de aan
Icwaleu eigeo aan hare .ekse Vlnden 10 bear,
'.eel) zeker gen_middel en !DIlnoengebr()ken
door oyerwerk of uitapattlngen her~
.j!Oedig door' baar gebrUIk hnnne gew
.. ëder. P ... op voor namaakeels. - Ado .

[;\It:DEli LlJt: I: U), 1
:tI Jani 1898.

Hat Stellenbo88che studen-
ten~kwart~lblad.

Boewel dit dorpje maar .til is, en voeral in
de&en tud d66 jll ..~..., Dloet ik uoebtan. melden
dat men bier wm. aangenaaID verrast wordt.
Ik ...ist niet w,t met milLe"'en ,te doen guoter·
avond tot'n ik: vttruam dat I~r een concert tO.
gegeveo .. orden door d" .. Cer.... Mu.ic. and
Dramatic Society," Om d.n langen mld'''lDter
avond om te kriigen Kio~ Ik met eentge vnen·
den daarbeen : en, ja w~"rljll<! bet .pelen. bet
&ingeu. het reciteeren, .het ali". ( ..aarvoor,
geen naam beb) .. "" bUitengewoon goed, Elk·
een deed ziin be.t ell Icwam 'if met eer vali af.
.elh dIl magistraat. die h~ter .prak dan OOit ta
voren. Maar bii liik., al tamclllk oad "n .om·,
mi&.,ndenken dat h~t !tid wordt voor hem om
meer over de Illldere wereld te denkeo. Bierbu
moet ik- nOl( vHellen dat de kinderen aan deoe
plll&ta .eer ;tcrke lilD!(6n "" .tevele 'hebben,
vandaar bet onuithoudeljik J"raas. Ik heb n~
nooit luik eeu gehu Ik en !(".t&mp gehoord 10
de tegenwoordigheid YI111dIlmes, Ik probeerde
eens die jongelui te \'rll!{en om toch niet ~OO
te keer le gaau, doch d.t IH. een volkomen
mislukking: ja, ."lhleen fout, want toen vond
ik eenille vurige OOgeli Uit !lfjl"e, zelf. 1t&1~
Yaderliike boold~n op mij gencht, &lanf zn
.. ilden ze!lgen: "Hut zlln ollZe ordel"!!,laat ({II
du! de jongell8 allee Il :... Van toen, af tr:ok ik
mii tezaam in m!in bock]e. bl....f Bltl. en,het toe
dat elk Dude'en elk Junge Zich ver_lOllttgde'Op
.jin eigen wiize. Een !(1......Je .. un met ",:n
sigaartje ,leed all.. P!lnl!!k" gedacbt.en. spoedtg
verdwiinen, maar t,,,,o Ik deun morgen ~g
wllkke~ .. erd. wat ZOII ik Zien anden dan llie
blinke" vadcrIiike o(\ol"n," op mij gencM,

::se

Uermanu.Piete ....font.ein.
I~ Jllni 1898.

"
I,

Aall ~n Ed.lror.
1Ilinheer,-1 k "'e~t er i. e'tn hemelsbreed

ond~noCheid tUMCh~fl.r",,1 "lilt/fil en lfV:rtken ,~rfn.
Dezer dagen kreel{ ,k touvallil(er wij~e in&a~e
in ht>t "Stelleubo""h .tudent\'luarterly" .. aar·
over ued. z.~lf uet f"~n tHl a\nder hebt aange-
merkt in o.. e kolommen: en l1et is met betrok·
king tot di: blad cIal ,k 6Cnig<1weilken .. enacb
~ ~e,en. _,
Aan"8zien genoemd blad ~lln ooropronlf te

danke; beeft aan eell echt Afr.lraau8Che lOrieb·
ting zoo het daarom niet weu8Chelijk ziln dat
bet Irl verv1,lg ~~floemd zal wonden •.Het Htel-
lenlJ()lOll("b-.tudellten Kwartaalblad?" Ell 100 bet
",et ...ensebehlker zlIn dat bIlvoorbeeld het
voorwnord O(;iII: in het Hol1a.fI(,~.ch ~8Cbr~'t'en
wordt'~ En ~GU de c,)mml&.·ue ~lch Diet willen
beU"eren Oill meN Uollandoche ,c~ntrihati ... in
te Wlnrlen voor b,·t blad'! On... lIall.taande pre-
dikant--p.u wf,rden te ~tellenhu~h gevormd, e.
een H"Iland""h blad WD voor ben niet van
onp'" "PU, Satuurl!l.k ",11011 oo~ de Engelsche
stukK.e1l VIlf) OOzt' ~,n~~I!ilChe KLudenten en be-
~1I1(.t .. llenJ-tn d,,, waarI"k EII~el"fh.n "ijn met
graa~tIIe ~toJel~tI '\'lr·dt1il '., ..

M.~er mlltn'uk \..lp li \\' ... I"'perk:c TUUD~e Wil ik
dit., ... 1uier.._malcen, daaruw elDdig ik en ooem
md

Aan ,kn &Jile!,r, , ,
Waarde beer -lIet netrekking tot deo bnef

,geteekend "B~I... tingbetaler," die veMIChenen
is in uwe Ditg.ve van t 6 dezer, .. eneeb Ik n te
melden ilat wIi (het jJubliek) dezelv" ten .ter!<
• te .. aderle\(!!erl en dat het geechreYen lOID een
opge .. onden toe.It&nd en dat h~t met ,een bOOII·
eardig voornemen geachreven I.. Wil hebben
heden morgen d"n aecret&ru geraadpleegd en
bU .eide dat daar de brief nameloo ... e,~,de aan·
y&lvan een lafa.ard is (die eeo fataoenltJke ?..~e
k...aad .. il doen). zal men (de scbool com'!'11M1e_)
geen notitie van den brief nem"D; m&1lTbU
,.ide verder dat hij, .oodrn bet rapport van den
IICboolin'p"ktear aitkomt. ,bet u zal .enden om
de be.. eringen vau den acbruver te wederl"l!gen.

Het blijkt bij onderzoek dat d" d.,me. dIe ,ID

de ~ere k~n onderwijl geelt. vlJf-en·twln
tii lrinderen ingesonden heeft yoor een~ v~rboo-
ging van .tandaard.,.n dat t .. ee-en-t.wlnttg deu
2dan en 3den ltandurd g.~rd .UD.

Verdt'r behoeven wij uie~ meer te zeggeo,
behalve dat genoemde dame in booge acbtillil
"taat bii de ochoolcolDmiMie. en dat bet rap·;
port yall den iDJIpekteur u zal oPie.onde;
worden.

·.tDe School te Fraserburg.
20 Juni. 1898.

BRIEVENBUS.

1,

De beer J. B. Nigrini.yan Kliphellyel. Fraser-
burg. IIOhrjjft een open brief .. n d•. 8. J: dil
Toit, waarin bij onder ande,e legt dat hl) na
gebeel en al met d.. (XJlitiek van dl. Du TOit an
de war raakt.O.. lJn Toit heeft verklaard dat
bij nieta met Bhod... te doen heeft en dat
bij &lIeen werkt tot. b"il v~ volk en la,nd.
maar nu weet bij DIet hoe bil dip. verklarI"."
met bel handba\'en van bet Britacbe oppe'll"_:
&ag in Znid-Afrika, ~als ..uililadrokt in e~n
der artikelen van de "UDl" Y.n d•. Du TOIt,
moet rijmen, Hti vreest dat dear ... o 10 Enge-
land misbAik 1&1kunn ..n gemaakt .. ard"n en
dat de zaak de, kapitalisten en fortninzoekers
daardoor zal gesterkt .. orden, want aii kunnen
bet dan "ii Enge'Mnd voorstellen alwf de Afn·
kaandel"!! de opp4'rheenchappu over gebeel
Znid·..lfrika begeeren. Dat WIJ niet recht .. eaen
met bet oog op Trannaal, Vri.ietaat" het Porto·
ieeech<. grondgehled. ~n.; ..HII drukt. \'erder de
vr_ ait dat de "Ume nog de ()of/,aak kau
...orden "an groot" on.ang"nllJlmhed~n, en be-
IICbouwt dat d., Du Toit en d.. hper \"DnRyk,
door bet .tichten der "Uni,," een .trik !(e.pan·
nen bebben voor 00000181. YOlltoltje•. 0., Du
Toit beeft verKllUlrJ niet met Rbod.'. t...doea
t...·-bebben dnch .. i"n8 (XJliti..k volgt hii. wiens
arm ~teunt' bii? En t"!l~n wie i. ilie politit.k vau
d" Bhad~.·kliek bedoeld? Tellen d~ Afnkaan-
ders die' bij (da. On Toit) "iin volk eD aatie
noemt. Kao d.. Du Toit nog langer roemen
dat bij eene recbt"""rdi!!e .... k YOO1"8tul?All
ds Du Toit zoo Yoort.gaat, en de AfnkaaDdera
m';'t.!D bem volllen, lOoal. hij b,·bben wil,
.. aar en .. at aal dan het einde .. e:&en? Verder
legt' bij dat bij ook de circulaire Y~n.den beer
Jagger ont.angen IJIIU dl.. leer on)ul8t be..oo-
de.. beeft 811 daarin Jacob. Item. en EI&UI
bMden b.:eh ontdekt. Hij '-luit met dil. Du
ToiLdrinpod te veMlOllken(M,mtneh toell ID~
woord te ge..en. lIur ill dit w;eval!Ifl~.wjj
heIDndeD direk~ lID dL Do Ton te 1ICIIrii-

'·1
1

i

J
L'ed d .... dienaar,

JAN C, DE WAAI..

Ul~,j.tol~.~~~~~~~~· gegaan:
Dog a r bl!i d, ploeg, .

En foei ei u, elk ~u,d Afrikaan,
lo dit o...,nie I(unoel(?

Laat elk 'liA:.kk~r .tadi~ ploe,
En ·nd "Ic he.te werk,

D4n stem ,i.~nn... werelil toe:
.. Wit' rt,,(;luet hit iA sterk~"

\\"""flt ..wakIH ...i\l io!' di loon V~H hom
Di YB,U d I re" verdwaal:

ED mellie J.~IIÁ hom t~ mar atom,
Lee. ono iu elk verhaal, '

Ik oon,
OOK I:ES BEl.ASTlSGBET,AI.E.I!.

Onnoodige geldverspillmg.
S.. ellendam, 21 Jani 189'1.

Áa .. ckra EditnJ,..
Mijnheer,-Wat wude. de drukte .. D. F, da

Toit eo Co. ot ex-domillé Du To!~ er mede be·
doelen om zolke p""llen al. "de radevoenn.~
YID ".ii· Gordon Spngg over "redlotnbutltt .
eo de "8peecla of Rbodee in t,he.G<:fd Bope
Hall", ongevraagd un mu en &oddre,')I)rdente·
lijke ID.neeben te senden! Ik beb .•e ,aWaarlUk
dadeluk aan het edre. YID waar &lJ k:W&IDeD
tenllie&ODden; want miine mendeD eD Ik beb-
ben plukm" goede ..n i8&Onde loctnar ten
over ..loede .nodat wil aan .uIke .makelooze ea
eenzijdig.. lectaur ~ne de min.te behoefte

bebbea. 'd h '<I radIk wil die beeren in &lie beecbel en el ,"0

OlD bet geld dei aij daardoor ODJloodtgYenpilJ.u
liever lWl de ~blanken t. geyea. ,

Ik· ,eoa"
~ VELD~O.~ET
.. VA.~ SWELL&liDU.
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( jl \ '~" ,.14/,) man lal v.reiac.b.
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J \ IJ: OL:; r.: IUJ (;j.::-.- 'T BLAlJW.

:" J' 'I -Lr ',n a"nboadend p-
,'mi", 'p ,L. t )1anilIR ~evallen il ..
d.,: Jd "!"Inlaardcn de hoofdaW

• I \"';'"tatjt ht-I,G~n.
\ ':ld ~a.ij: .. \_'t'e tran!lporUicbcpen lijD la

I:.: W,(:o:-rl'fl ~e7,:~n,

~~. ;' ..i'..r:,;': ;hl de expeditie
, lo' r Z,~tt:r'JlI~ n.lhl! ~a.nti",
\I;.! ,";).l:~, !'!) "';ike pltLats,'nut
t!..LoI.":\::i e...·!1 Ilflu'r.ll r.al wordea

_1.1 -: I... \ ::I.·rd(fl:u ....("ne tran.-
. lil ;,,'I"'Tll'rilitl Shafter

) .if:, 'I de l'1100.anACbe

'.\1,:,:. \ !rIJt mOt.!lte 8eDe

"1 .t I:, '.1. >ti tl' ~~an daar de kusi
rt·k!~!,·.,j n~l1 '."1 mq!en aan den

..../::..:.:" d,· ! 'd'l Uel6t la door'
'r .. !,~:) Il"t t.d 1l1)(}Ui..{ lijn de kUIt.
:I! '-1:,]" re:l. \ vr do lroc~n ,eiJ;.,.

W·' Il~i :1 ...

"'jo;

\ 1,1:1. IHIUlUTEX.

\! ~ J lt. .\rrl':rJka.an~ho regN.
" ",I.t·, 111"';"'TI. dar d~ Spa.aDBe~
v •• u,d .. J u :--paan~he haYI.D ill

. ,: ,,·ft", Il dat d~ blokk:1de
L':!t·, ll ....f 1;<1., ITl.ua.r eli lulleD

',: I" /l1l·r, ~:Ulfla;o klaar zijn.
!\, II \,,11 ....an Juan (Porto Rico)

":".t ·"1,,,: het .-\!1Jrrika.lnlCbe

[,i' \f t:li;J.J. I:atu 17 dezer, mej.

", "",'" llclanga h8bt",n in.
"I~~ !1J.:: ...t lIanilJa lD be·

.L,: ,',' '" .Rn detelfde baai'
t','" ""I-i:n.cn bebb..n .000,
1· i Il fIn L,oortlllgen ge'rugen ..

'l' :J ...~ huten JO overloopen ..
I::t:)\:t.·n dat ~eneraal Monet"

~1:--1,~ ;" loan h,·t nOHrdeD met 3,fW
':' ..,:"" 1"_", '" ~.n hlllderiaag g.-
'.. : .. ,".~, III t vl"Je dat 3 davelJO
_' '.' r .,,1 .\I')[Iet 1(l(100<!werd'_

!":11 ~lln tiH mat:ht v"u iJe.·
,.... .. •. '. r'

l
Li' il Jatt.:r h~jde rebeJle1i

... 1 l:r'.I'·1 ;'::I\t.:n To/ch over. GetJQIo--
i·\·. Lt !~t.!l)nt!(nbauJjon

w\'lkj~ Ile!dlOlJwd wer.1l
; I" "fhcler<,() doo<! leKIIi ..
-;""" ..1 ·.erdou. Zu .8rden
Witr*"I,o.
:1··I.i"~!1 lonn~n ammunitie
, ~, 'D dlchlo bouchen te

S atalsche parlement ..

ei. \ ~ Dc .cnte lJDinl"~1' <
,'~"r::': "t1~ l"l'tId.le.iOI('.

, ' J \J!I!'~ lid!, eo oeu biJl om .......
I'\.,~ \',"r at;'i:nebrlalliting ()r..~~

,'l':u 1\. !l. III~" .Ja .. pt.'r ~a 4 .j
l.~t ~Jt~t 1,t:~·lI.l.~lvalt beid",,"

/"1" 'i\~.., L:"It:'IJ;..o::Kt"urrf, en hj .. '
IJlt,t. t~t:'n torrnee:e Rlo,ie~

'.1'1 J"J:1JI:l. Joil'r~ll, bnn" eeDt:{
,; '-cJ:' ",.I U:,IO. Hel debat went:~

;,]K EN SCHOOL.-;
••" " I.. lI"k'!.II'1<, Zv.4.a., ~-

• \\'ir.tU'· ·....·1 .. "r' lH:l l\." ... Lal.

\Il t:c:~f! V1Jor het kr~r naar Lan)'.
, ·'ed.c:kL ')r" Juli ",I" .....
.~ ,[·Ieu ult~l;brilcht.

.", r: ct J~ 1~lr;o:l iD wcJr-<.r.J iDI

In·..t1

~ .• \ nr,,11 r~ il",·r 1'oor'
("i',' ,.· ...··;1 ,~,j {.' ,\'tJl(lW'mft~,.

.'. fl ._l'·"! ,j·c'!· ... ! fllfl",rt"O houden,.
f:J !.,.: ,...." dt~ :\9'. ,,:d$.Cbool.

CPVA..A.RTBElUOHTBlI.
I!:AA!"!!TAD.

: ", '·.Cl \'"nf",'lo;r:1
. r~. \!trl .... i !t'T~nI.La .. I.,.

y ItftTl&tJj( I: LA~

.·J'''-h HIlwar';"n 4 ~.t-lJ.. .. D4&J' LoodeD.
·L(J:\ L.:C

([',r I\.:.:t·;,:JM1.>-ll,' G""f'Oft, M'I re"
. n'l . .1.11" .... ',. )1,.,.I#'lr •• oDvdr:nnlf'D

.\"ttrl.' \ l" JItII'ODtl om D ::Jur t.
[)., liar'.' L'ud. anlfendc VrIJd".
'~iJ te i\;J moutb,

tHJVOBG~t:', lll1.'

bibliot'" .' .... 10,
.a~.....biIl........ ....
'1I'Qtdee (hoor, hÓCIr). .•.. . - -
. " .•• lII 'NDOOIILU'& l.UIt. .
.lCol. W_1iraGker Hi da, a. a.,en.-~

_~ .. tIftlI·po po.1,,*"rd. balt ..... '. .... ' ....... ~n.etra bad betrekbliik 'to "OIMOiatitatoiGll"' .
ftn ile .. riDf .. ' <11:11 'Ju bët .-,.Jte), .HiJ·1~.wt~1]~=:i;!bad nooit- ,e~' wrjjYiD, ~n ·den "~'.
ket ell'bei·hwI.te bn.".lI. Bil b8d Del nOt'lt
gehoofd dM de .peaker nille wOorden ~
hafi Bit· lOU de bean.wlJ Y&Il deo ~r
,utjjt!, ondemeUllen. Hii deed dit om .1101..... 1·
veil oebooa te mIlken, wao' hij wilde geen .lti,,,hl
ge-roel tnioa~ben 'bem en' den !lp8Sker Terool"-

rakeo. I:::!!%:i~~i.:~~~~~~~~~~=~=ot. .peaker &eidat bel yolkomea waar wu a.b.ï;de".Yo.
dat de koloael Terbeyd lerapporteerd werd. -ye" en wl'I',1'dat Il.~. .
H~ bet &lItwoord niet op den kolouel peT' ..-... et,
_.jJijk bMoeld. Het wu eea a1pmeell treuri .. , t.oeko. IDIt '.\elemc: .
liahraord. . aehewiair- al ~~W~~:;;f!~!;~~~'SbHr Schreiner wilde ook een qideg, wu seks dat alt be':
. il rei dat bil DOOit de -liolJ ,..0 eprekell" dan lOU cfe

F. .... - H had 01811 de bill eent naar het,
en .peáker had W twiifel getrokken. ij ..,u beQiat OY-'lkomatig·

ahjjd Iruead dat de lpeakl'r recht eo cooaiitu- '_n ~ regeeriDIJ .PaD .~
tione8l ...a gehudeld. Ziju .tem werd 00,.,.' _-
~ijdig ,.TeIl .-labet behoorde. . boor,) ':":u, ~ •

De ~er IUddat bii m.t phoord had I. de 0. beuBolgba- ...........- ..._JD
deba"-m .dai er Te:::!:f op ajjoe besliMiil. tcenwoordiKheid n.n dtOl ~Jen.""'". Ii De h_ ~yr ..... itmaDd. die een .....
laat.te jaar, "worpeD 'fi .door .ea eenlg 'man...... die """ _ii TOOl' een aeIeO;.. __
en hij..... Jilet Tau' ,.TOe1eo dat een 'f&II de ' -.." ._..........u..
leden ailoe bealiMiolJ iu twijfel trok. ...... IllIw_t 811 OOI oielge_i _een •• tI'"

II.J.ul&l EX DEUGOAB.uJ, republiek Y&Il bare o'lafllaake1iildaeid te be--
Sir Jam_ wilde eeD uitleg ge ..en 'f&II.ijn Teil. Bij '_de dat dr. Stu:rt' IIicbaeh.• ·_

dubbele paai&;e. Eerat met betnkkiDIJ \ot de lijn. pariii. ren~ Sedau ~ door ~ teIe-
n_. 1.. __ ' ....... ha:: . . IUJru'- Hi! boopte tW IJMD ~ mete..... agoa,_. __ eo JIIJ,OlIIter,..n.poor. ~deeliDs ..an Wodeho_ weder Toor b.m
wesr eo dan ,..0 den ~I. Omu.ot de kabel· .ou stemmen.
kWMtie kon hil later meer ~glt8n al. de Z·U n_ beer P. J. de Wet &eidat hij eeJI 01&;.; ......
voor bel hoil Ir"am. :Maar no omtrent de ..... ~
Del&goahaai.kweetie, Hlf baalde áan wat de ~egrsmmen outnnpn bad !wol "::il
beer Inues bad ge... gd nur aanlaiding ....n dit tegeD de regeering eD de rediatributie ill te
en oolr ,,<lt een lid van Kaapetad aan een depa- ltelDmeli. 1700 kiezen Mdden bem daaro ..
tatie had g..segd. KOkon aeaen dat hii pen .. ~. Maar .1 badden -ii dai n.iet ae4UD
direkteur wall "an een m_tticha:tp~" di"llu io ciao !lOUbij toch ook tetlen de regeenOSIJ"'-d

d bela d IT__ • u:; aIIn. Waarom? Omdat de ~ .... I be-
strii .net e ngen 'f&II e....- oonl8. "'"tI loo'fd _ nie~T6Ii had. Waar 'o"n da
was echter direkteur TaD een at..enkolenmaat

• ..L. bjj'b id· op"oediDp-, bea Dpbilk, ena, N_, iD
ocbappij om de mijneo m .... na e 'f&II plaat. dur'f&ll werd de rediaU'ibutieDtll lap
Del..goabW te ontwikkelen. Maar hil koo niet bracht, direkt tegen de kIa.geo 'f&II de Iud..
veel tijd aall die maataobappjj geTen. Hij Illeen· lijke beyolkinJ. Dr. Smart' had giatera'l'Ond
de dat die maablchappij, indien een au_, bet hier lll:OOtppraat. Hur ton de dolnor laala$
rijk lOU beyoordeelen. Maar bij kon dit aeageD, iD WOdehouH wu, ... hO".. lfa bevreMd were
dat ,oodra zijne printe belansen in atrijd kwa· b k b' d
men met zijn paaitie ala lIIinister dan _t meu l(iezera $8.. outmoetelI en ginlJ ij Iter te li e
hem dit .lecht. "'pen. en dao IOUhil plaata kafter.w_eIl _ken. Men had ..eel a-rroba
maken. BU geloofde dat hii een ateun ..... 9&D omlwoperij, - een aatarelhad hem ge-
voor de regeering en daaroD1 bleef hij iu d. -ad: Vroepr ... een ~m eeD pak klee:lereo
regeeling .nden rou "U reed_ bedankt hebben. of ... n kombaan, maar dH ~&JJ.r'lfaa het zeer
"(HIE VAN WANTRUUWEN. (Ve"o!gd.) lJoedkoop; slechte een bellld. ( elacb,) Kolonel.u. Soh ..nnbrncker .poelde nu den grooten illlpe-

Kolonel 8cherDlbracker .u nog aan bet rialiat maar hoe had hij Aiet tegen de Engel.
woord. en' wist te vertell,m d.t hij niet het haie lIChen te k.eer gegaan in 1877 ~n hij nog edi·
on"oodij "ilde ophouden, [Bij begon ou .ijne aeur ..an de &pro•• d.; h'" w.... &00 erg d.t
notM, die get!chreven 'IfM'en op aainatena een hij di~ betrekking moest n.-rle!!geD.
dozUn vellea .mall .. lange papieren, al te telleo HU lOU met beIIlietheili ~geD de regeeriDg
en op te noemen, 'lfaaro ..er bij nog wilde ge· ~n atemmen. . .
.prok~n h~bben, baaAt eet; 25 onderwerpen, De heer Theron .ilde .Jok ieta zeggen. Ge-
"UI'Over "'ij ten minate 3 dapn sou durende de diacu!l1lie.. (~j na te denken oftr
kuanen spreken. Doch hij zou nu i8lnkki& niet het verleden. Bil had ~eel gehoord 9'OOreo
IJver allen .pr~ken.) Er .erd rooTeel 1188Pro· tegen deo Bond, eo I{ÏI~ Wilt!dr. Smartt 100
keIl er over dat de reg~erinl op de banken ge- Yer gegaan, alsof dit hUlll ~iet voor&llen nu "u,
bouden werd door de be8lil!l!8llde .... 111 Taa maar &lIeen zjin eigen hit •• aa. In 1880 k"a-
den speaker. Yaar dit wu sehoel oonatitu- Oleo eea aan",1 Bondsaiannen io 't parlement.
tionwl. lIMr wat nu noodig wu, wU met de Bet.u alecbtl ... a klein !dompje. ell ail iÏ"ieD
politiek v..n de regeering en ..ooral cle rediatri· DUI' niemand. aet ..... jniat Ulet een Tenmde-
butiebill, naar bet laud te pan, en hij w.. seker ring Tan mioieterie, ~1'wee heeren' kwameo
.r..t Iwl laud zich ten gunste van de regeering dur in 't Witte huis hu halp uai{8n, De Ter·
zoa uii.aprekeu. Hij had ..lie rll&pekt ..oor de atandhoadin& .u: alB j llie recht bondt, zollea
h..~rtlu 8chrein"r, lnm,,, <lndie met hen lllee· wii volgeo, Wie 'lfat! ,iD de ..o!gende jaren de
iing~n, IIlli&rzoo -U voor de motie 1'&n"wan- oodera ... uner VaDde rege.nng? De middelateor?
trouwen King~n .temmen da.n wu bU alle W.. het niet de I>eer ~ofm"yr? (hoor" ~oor.)
reapekt voor heu ...erlie.en. Hoe kan men eent De Bondllparljj had nooit aaar eer of po&liie lilt-
de redilltnbutiehlll ondenteunen, en dan ...eer zocht IIIIl&r men' kw.m naar haar, Maar die
tegen de r"l!eering ga!Ul! Neen, men 1ll000t mann~n die in den Bond'kwamen en thall1l &ich
li"ver ...m~n w"rhu 10 h.t hnll ten Dotte ..an te hoog achten ,un het die ona be1eedigell. Wie
b~1 land. Het wa. bem onvenc:hillig wie op onder.teunde 'do regeerin« lIIet cle.z:egiatratie·
de lIlinillterieele bankeu ."", maar de te&en. wet lIIet de Glen Grey wet, en •. ? Waren het
.wuordigc regt:ering ...... eene goede, 1)<; t.eg1m. de 'leden daar? N~, het wllol'enjuist de arme
wuordige premier droeg alle verantwoordelijk· boeren· leden met den beer Hofmeyr. Wat
h~id VlLn de polltlek van de relleenng, maar "as de beloo~ing voor 1(>·jarige bIllp? Kolonel
werd barb plaal.8 ingenomen door de vppollitie Schermbraoker bad j ge&elld: de doodsklok ~an
dail tal baar politiek vOOrlll!8chreven worden den Bond beeft geluid. be rqeering bad Zlob
Jour iemallll blllteU af die geene verantwoorde· loageachenrd 1'&11 de Afrilraandr.rs. Men onder-
lukbeid droog. Bii WIL".eker dat lIIen tlIlne her· ateundOi de regeeriDIJ om'lat se een gelllatigo;le
h..linl! vuu laalste jaar Eoa be!>ben, ~ eea of Koloniale politiek vplllde.. :Maar thana w .. Itet
Lwee leden Dl"! bU de otemmmg afwezig zollen geh.,.,1 anden. men rilde verder en Inell.er g..ua,
ziiu. Het was nid zoo zeer de politiek die DU de' B"od'Dl&IInen w:yen niet meer goed. De heer
twee p""tij.m UI het bUla veroorlJUlkle.ala .el dfj Rhod ... had onlaIWa in de Good Hope H&lI d.
r..... eu kwe.tic. HU droug IiartatocbtelUk aan tou politiek ..an de ·;tOekomst· der progreMieyea
de lede" om teKen de mOLle van WRIltroawen te nedergtllegd: :wJl! met deD Bond, en op met
.temmen. M.~n bad veel g... proken v.an de bui- een pfOlJt"'Uief ~Iement. Dan &al all"" recbt
teula.ndschc r"lali"", maar er wu geen beter komen, De regeeVhg met haar bill.-beyorderd~
"nend vau Transvaal en VrUotut in dit huis deae politiek en de OS extra ledeo louden de poli-
d..u "preker. lJoch eeDe ..erandering in d. re- tieke loop der zaken geheel veranderen, De heer
g.erinl!! zuu ben g"en goed doen. lJe kolon~ Fuller had getMIgdde basis nn de prog.... ie....
lDoest nu tounen dat zij niet maar altiJd wtl partii ,,&li gold. Dit".. I(eheell.ej;(en de begm-
buigen. Hij wu tegen de motie .terllmen, aellin van de Afrikaandenl en daarom koa lIl6II

lJe beer Bo:ard w .... bet bi.... eli daar eell1lmet die pUtii niet ondertlteunen, De heer Rhod.
Wilt kolon"! Scbermbrucktlr had lIeugd, IJIJUlr had ook gor.egd dat bil~lltm (>jaar ~r een an~er
hij g~v""lde dat het vertrouwen van den kolo· politieke verhoudin~. 10 Zu~·Afrika zon &Il~·
nel .... 1 waard '11' .... (lielscb). Bij aevoelde de Dit was een gevaarijlke politle~, De ann~xa~e
moeiljikheid nn zijn positie, en bet WIUIniet van Rbodeaia "aan de Kolonie 1ll0e11t,IndIen
8ewak.kelUk tot een besluit te komen. BU w.,.t weoachelijk, niét geforceerd worden. Hij la
be..1 lIoed dat wat bij ook deed, hij met mm- hier een nittrekoe) van de t.oeepraak ..an dell
achtiul!! oogroet zou worden, vooral door de heer Rhodes, .
I'ng"lilCb" pel'1!'-an Kll&plltad, die hem steede Het speet hem dat sir Gordon de zakeo niet
al. een kleinigbeid had behandeld, en gemin· kon inzien zooalll hij. Dit maakte ilCbeldmg t"'!'
acht. ZUn hb..rale begiuHelen drongen hem de IICheDhen. De Afrikaaoder pUtU had nog nooit
redi~lribatiouill te ondersteunen, maar aan den edikteerd l1&li eenige r"geering, De Afrikaan·
auderen kant W&I! er hat feit dat bii ateed. de ~er wu een taai volk "n men kon het niet dood
regc"rillg tegenstond. HU WaB een vrie"d krijgen. Kol. Scbermbracker moeBi de laatste
V~II .ir Gordun, maar m~t .eggen dat 'Un zijn t-e zeg!!'en: fonteiotje ~ zal nooit "eder
politiek een WIUI vali opportunisme. Dit was vaD jou drinken, want de tud kon komen dat
ook ·l "evoelen van den heer J. B.· Bofmerr, die arme BondIlmannen "eder aoodig .oudeo
msa;' "hIj wU er tegen. Acbter de regeenng -Uu. mj moeat de regeering verlaten en tegeo
.tond de be~r Rhode&, die OOachouwd werd ala haar .tellllDen, (Boor, hoor),
de ware leider v..n '-de regeering. BiJ meeDde Sir GordeD SprigK lU)1I een ~r woordeD aes·
d..t ""pitein. Brabant en de be..r F.~ller niet han gen ter verdedijring, Bij wilde er op ·Uaeo,
voritee begtll1l6len getrou'lf mnn iebl ..T~n. .at laatate _ie heeft plaats gevon~
(Hoor, boor). Hij m06llt onder de om.tead~: BU,JDtende dat bet geheel COIlItitationeel "U
b..den loeieu de regooring stemmen,. hoe"el hIJ voor dL regeeringom ~n te blii~en. Bij 'If" z~eh
daardoor . nie~ miuder vertron.en IDdeo heer be.1fUlltdat de registratte Y&Il dit land defectief
InD"" bad, die tbans lIIet de regeering a$8mde ....... en verM$8rd mOeIt worden bet&eea hij
WOl! bii in zijn positie, dan zou h.ii ook zun "ekacbt had te doeo. Maar "aar hij !wt on
woord getroaw aijn gebleven om bU de reg~. ..ooral tegen 'had W&8dat eeD motie iosebncll'
rinl!! te staan. HU moest Z8ilf"n dat hU "erd om een regee~bill te verhinderen, De
g..loofd.. dIIt de rediatributiebill toch regeerinl "U laakte Jaar onder aalke o~-
niet wet sou worden, maar boa ook, de billlllOel.t digheden II&IIgehouden dat bet on"e....,he!iik
later weder toch opgenomen .ordea, HU soa p-:_t lijn af te treden, W~~ lI&IItC8&t
meeude dat de landeliike partu bet soo ..er· sijn gaan naar Engeland· weIllChte hO er op te
.tuu dat deae zaak opgenomeu lII<><oat.orden, wiiaen dat er wel pogU>geD UIllJe.end "erdn
eli al gin« lDen naar het ~d, sou bet toch haar om Ijjn· gaan durb~ tegen te ,gaan.. IlIaar
belang .e&en om een bill IQ te bn;t~geD, HU die pogiag werd ..erudeld eD hil firlllj{ eli
bad de prominente leden der oppomtle g.. p~. werk:ie daar in bellUlg ..a.. , bet land. Bij la
ken, en -Ii wareu gereed om de redlltnbutleblll bier een aittreDeI voor uit de toeapraaIt van
in te brengen. De beer Sehremer had reed:" den beer Schreiner. "aarin rezegd "erd dat hi}
wo ..eel I[8zegd in dit hn;", Hli IIIeeRde cIa.thU in 1896 de regeering teD .terkate ondersteunde;
in belang .. n het IlIIId handelde door loeien de dit.erd ecbter ontkend door den heer Schrei·
regeering $8 itemmEIn, Hij meende dat de poh· oer, Voortpande zei air Gordo~ dat Iliemaad
tiek gellCbetat door d.n heer. ScbreiD~r bete~ trilt wat hil doorgeaaan had m het eenie
.u al. die van de tegen"oordir reaeenng. ~.U gedeelte 'f&II 1896, Toen wu bij bijna onalge.
drnkt., op de landelijke partii om de ~Itle brokeo' DHommunicatie lJIet deo gouy.m.ur,
duide4jk aan te nemen en te Verlltaan. Bij wu iD belang YID bet ..olk dea landa, om een oorlog
.oor een ferme hoading ~noTer de r~' te nnnijdeo,eD dat 'i"1'edelIeban~ .... rd, w..
publieken, maar hV yel'lltond niet .... t ~CO~h' aao de relleering le dankeo. Een. in 1896 .erd
tutioueele inmenglllg" wu. Het.u m_clueD hij geroepen door lord Roamead die bem wilde
de laat.a$8maal dat hil op zulk een k ... tle"zoo Ipr ..ken o ..er lek~ yoonlagen oo',..ngen 'f&II
stemmen. Ott kon hij ecb$8r zeagen dat hIJ de de imperiale regeenall, Zu &ateD dur te&amea
beloften aan &jjne ltieaera had nagekomen, ell beraadalugd"D lang en em,*ig hoe beat dn
(Boor boor,) Het "U eeD rnoreele zaai: en de vred., in Zuid·Afrika te bandha ..eD. Ziin rad
boort. bela~en ,..n zijn" aangenomen laDd en wUI altijd aan de imperial .. repering beaadigde
dat van .ijn kinderen. BIJ haaI~e. aan dat h~t manneD als gaDyernenn bier aan te ltelle". eo
<>pmerkelijk "U dat de b8IIchnldtgUll! te8l'n ur hem, wanneer aan~"st,eld, dan geheel. te I.~.
JlUlletl 8iv.,wright in de pengeheel oD"eerspro· trouwen en zakea Illet' le oYerhauten m ZUid·
keD werd gelaten. BU haald. aan het genl Afrika, IlIaar ttadig $8 lMen ..oort,,~ Lord
van den heer Mnndella in Eageland die de.... Boemead .erkte .te.d. hard voor ..rede eo
geering m~t ..erlaten, omdat hii, in verband eenbeid en hil (.preker) had hem daarin IJII-
.tond met de maateehappti die beruoht "erd. Iteund. Jle ..ooralagen door bem en lord Bo&-
H 3t "lUI om de publieke IIIOralitiet te ..erb?O" mead áan de imperiale regeeriDI( .erd~a ~.
gen dat hij lijn Item hed.n ..... n de regeertDIJ 118nom81l en nede werd phandhaafd ID Zuid-
~ nitbreDjleo. Afrika. Had de r~nl oorJos bnarderd

De beer D. C. de Waal atond in bet huis ale dan lOUmell oog wat gebtld bebben Olll tepa
vertepDwoordiaer ..an Piketber&. en die a1d~ de repering te pao. Men lIPnk ook Teel Tall
linte "" lOO"er bij trili, geheel tegeu 4- ~1I' de.-red. motie. No, cbe moa. hall hij oad.r-
tributie bill. Bij &iDi DU.temmell yo~oa IDDe .teand omdat be. begill8el daarin ait&edruln .i
oveltuiging _Ike ..olI(ena d. ...eoaáheo ftIl w.rd dat "eeD andere mopndbeid dan E~ 1
zijne kiezen "as: '"Mea ~ bem ..~I land recht had sich lItet de saken hier iD Zuid.,.~
.Iecht ~aaaakt omdat bU de ~nng Afrika te bemoeien. En de motie werd door~ jj
g... teond bIICl ... ~leden jaar. Hii .. had de. den beer Abrahamaoo 100 S_odeerd das; l'
regeerini. laat.ate :JUl' g.... "lOO au voor de. Diemand er 'be_aar iep". k~bben. :ND I
noed •. motie .telllde daa 1011 hll ook "rOOrhaar kwam hij \o~ bet oorlOlJaacbip. BU la nu - ;
.temmen. Dat had bii\eclaao, en hij had de r~- reeoluue hiel'Ollltrent laatate 'jaar aangenomen •. ~
leering \0811 ook ds'_"'''oor bet oopDblik Da ioskuotiea aan hem pte ..eo wan" 100 wjjd I
b8ecbouwd, Daarna k"&111 dft heer, Van der al. maar wesea kon. Bij had ond.rhandeld h

Walt met liin .raag ungaande de red.mba~te, me~ de imperial~ I~rillg in oyereeDltelllmiq t
..erTo!geoa ward eeD oomitt! aaaceateld da~ t"ee met de T..,lohe. ZlJae baDdeo warerJ pbeel :;
rapporten inbracbt, maar .~Iik.on met pea ~ nu- Hn noeg be~ buia niet Dn bet .altip goed.':,
rapporten instemmen. HU .bad ..oor eeDlIJ8' te keurea. Bij lOU deae aak "elhaut .oor,l .
dal(t'n ~roosen met·de bill naar het land \e bet baia bnUPD, maar ia elk geval boopte bij .
gaan. Biietlen1e sieh dftD_ toe.'f&II ~er~lln 4&t .. ne lIOede biidra_e tot de vloot WD 30geTen
prot,eetie, eu m~t een vader no &jl~ e~en kiod .orden. Wat II&IIgaatdat ha h'!t geyoelec 'f&II
doodeu? Want •.temde bij 'f&II daag ~etde r"gee' het yolk in qjn brie.' aan den beer Chamber-
ring alleen 010 haar oP. de lr_nl te hou~en laio "erkeerd ....oo t4tld ".d, hi.,ld bij wtaaode
d~n !lin:: hij de protectie don oek om,i..,.l~n, dat diL nill' "11" 1 Will, en ... ~ hli w.1 o1"""'ijk
I\' aut ble"f de r8l(eering l1&li dan ... It.,t ~laar het Wllol'ep_lan ternlJ lI'II""a hid, BUJu du
m..t de koorn·protectie. Bij ~ ,..0 R8.",.I~n .brie!narlo ... ertda&ldecrootameerderlteid
niet ..eranderd, !lUW' de reseertnj{ wiJde ",et de be o~ cl~1lIt.. r R~ uo& 0,~~•• 1l"
1aogtlt nw den raad na hare 'tTienden lnia- de. En bij , ...jjfeld8 of telt. d. b.lft
$8....u, Wel laat tjj dan tóëlieD en haan.I"M 8ollaaclacb .. prelrendolo ~n hem ......
redd",1. Kol. Scbennhruoker bedt 1J8Mid' dat der Mi. hij in dell bri,,! da~ Rbod- read.
.Je leden han Arden ..au iemand buitenaf p' lfenGel ""Iraft -e, en. .
kregeD haddea. Dit ouik .. de hil $80 ....11'l.,-; deD beer Rhod __ r 'I'00t kcj,.r.lljjlli']
r..aal. lIii!U1Qnd bM op hem IQ .. I~ Ql.~. diétmeo'" bet la..d .... _11.
fe"d; hij .wnd .. lfateadilr· De redmnbaPe- -ilil dat bij bott rall 4aac IIOIJ
uill wild. hii ..... t YOOI' be' ~ ~ het*D. ete helft .... a. H"tlpdacla .. ~

Kol. &h~rlUbnteker. De bill la _I.!.,._.di lUk teatn deu bdt' Jlhod.,..... Wel

ODeeriiJk 'Iid c. w .. _ WAl' boot lU" ·belaa ....
r!d. Verder j!iltg bij.fen ed. hear~O . t ""..
lijf omda' d. hear BofnMJr Diet 0leicier der oppc..ttie in het. bm. • .
heer Bofmep werd te YeIIl ia de .......
eo oef •• e te ... 1 its.loed mt. Ja .. lfIt._'"
wea werdell' .. bruikt OlD leden er kie te. bnJD..
pil ",on de regeering te .m_ De motie
... 0 den heer I'cbreiner wa. 001 eaoe auk,..
le ..eod belang "OOr do> ~olkin.; d•• la" te
doen verougelukken. V,,!"der pr • ..a bij de reaee-
ri"tl ..oor bet..;""" -lj lIedBlW~ 111 aab bet
IoOI..erbond, dill ... 0 zeet gOeI ...... DaD
werd de regeeri"ll ook hetochDldlgd "au Ill.t. tot
lo08aadering to' de ullburige .",ten gedaan t,e
hebben. MIl..r..,.,st bii. "enocbtd , ..... glJlB wa.
dat de to8uaderlo,( I1IC' olecbl •. UII de ~e
'iid" mo.. t w.."en. De KololIl" lO.,.,.t UUlt
I..nger kruipen. maat.uA ~~n m..u rechtop J!Uu
en bare ee r handbilTeo. De heer Mernman
heeft gezegd dat de red'striboLiebill ~end
werd om btlm oit te hou Ien. Dat "lUl Dle' 100.
Maar al. de heer Merriman zjiu politiek ..eran·
derde, dan kon hij aiet "er"acbten dat de re-
!leering ook baar politiek woesl yeranderen. Het
w~rd gezelCddill de Om Land partij eea lI8t.e1.soek
..oor den beer !tlerrim&n in Wodehouae. Wel
gottd, bij soa blijde """en den heer Merriman
daar op een platform te ontmoekD. Meo.~
van ras ... nhaat. maar het .waa 0... La..J. die
ra.•• enbsat levendig bleld.

D~ heer H. C... li Heerden: Wat omtrent
de GlJ.p~ Tune» t

Dr :-;1III\rll: "'"en, he t kw....d kwam TaOeene
"~ideoI)~ heer Ha). Y.." <le "",lere 'ijd~ even ..eel.

YnorlgaanJe zei ur. ~'llartt dat de ...... n-
kwc"ie hier III het Ill,,' gebr"ach't .. erd door
de" hevr Scl:relller )Ien ging voort op den
he..r Hh, d· .. tr- ham' T'f''l. nnl;lr wag de heer
Hl" •.jt ... I .. ,: :.,-",j .... ,..,.,~ I!' t.:t-'U'I'·g ~t.'8trllft, en
hu t li, II'" :.·.·d~ :.,.·11 J"6 .;;.,I~cltIL ~ta.&r om
Wt ..er :vL ,j't.~ ' .. //11/ tt·rug tt' komen. (hUI I..;flnd
M'l'rd Il ,..:,., l'~!It "111 ,.1,· po:i:i~1c van den heer
H.I)I'dt'~· k ":I ..~t'r ...l,·Ullt'lI. 1I1.l.4T wat deed (hl3
Lr/d.i FI~J" Jl:' ~I!!":: .itrekt tagt:n den heer
Ill,,) I, •. 10·"",·, ,I., he -ren Rhodes politi ..k
u '. nwt veranderd w .... \len heeft hem b"""hul:
dll,d dill hil d,·" Bond \'erlat~n b.d. MiUlr hIJ
lJ,{d d,.11 HIJlId f!ll:"l Vt rhti~n. ma;lr de 80nrl
twm. want tl~ B\.Hld W.'l~ "110 fk,litiek vt1randerd,
ID""r hll h,d '.iin p,']itiek !liet veranderd. Bii
...·t'rd L~,\bt~ j!1ar !1:13.r!eclle BondsV'er'fade:~nlI'
Hl ~I...t ,~~t t,,,, ..,rKe'l" hnl.'] gchourh'n, genoodigd,
W:l:tr ...!t,,·b:~ BI,lnd",ma·'.nt.'n IOUdtjD Wf'zen. Maar
wat ,,!,'h\'lll'de ':' Ut' heer ~;mcr w~'rd daar in·
gt.k:~cbt ! )a,~r'Jp ~ill:'; hli uit oe vergadering,
ALJ,ll'rl1l:i.al ~1I1g' U;I d('fl heer Hofmeyr tt. lilf
,Hl.J.at h.) ~t'\!!l lt~tt·1 in h{"t buis bad, bH Wil!'!. no
j.!t'1.IH~J :..,:,;l'W~. Ell (IJI.{ Lalld deed, l!iDM in
lit" ~. II'i' llH !I:~':' kwaad. Hij gin~ :lU ziueu Da
411' 1.. 1:-f-..to,'1.1L'1'lk" \V!il.t! zijn geuw",.J. lucht ~e
~e'''" '0 bobl",,,. ell dadoluk w..r,'u er 11opde
IWI'!! ,'In tt' )iprt·kt.11.

De beer P. Je Wui had lIee" plan om te
~p ,1I:,'!t. ma.;:.r l"l Ik ":'l.·le\·~rde !Jpt,t'ch Vlln dr .
~!Iurl: lll"t' ...t- h!~ !4prt.·ktHI. lid ,'oor zich ver·
k! ,.\rd,.· d.Lt IJ ' jl:lv.ïlar Wll~ tlat de l~en in de
1"~I'o\l." d,,~,r \!,. Afnk:lauders ~tlïtJt\ueDceerd
Wt.r.1\ r, Hl! kwam \'all 1.!itJ hum met de vollp.
"',, 'II,. ,li_' 'Jill tt"gt"'tl .Il' redistribu!.iebiU W
:ot- 'li'.l •• ·11 ,\(.. ~pra~ van invloed, ~a.ar bH
!l.-t .1.,11 \':111 ... rlt mt" hem in dit buis \\'11'8 ~e-
\W1J!'J Illll:llld \',lIl :,:-roott·u invloed eO met

"IT. :d I:.l·! h!'Ul ~,','r"n.~d: "\Vat gflat goU
dO"II' ~,;j.;t! ~:~I tt'~t_'1l d~ reget:ring '! C .. zetel
I~ :lld "··11:..: \r~e1 il!i dat er "eltJ gellleurde
klt'lt'r~ III 'lWI, afdcc!l;l~ zJin .~.• ZOO had men
nit'l hl' n Io{t'~pfr\lt:t'l! \"'.'l>n!Hl. deze to~prank
[1\11,..:": h" \'·:..;,.11 de ruarU.'ertllg b'llan. Twee 'Ijner
", I!)' /..1\1 j., 'lh~t :4dln:"t:hf' danl{~~trou.en en
bil : j. t ,,''''Jr r,~~:ot:'I.haat. ma.ar deze toe
~t'!'a;.:" \0,.1.." d.rt·kt V''':I'IJ Jl} h<:""tf'! bda."gen van
lH"~. "I r,d

f', 'I' \1' .\ :"\ ,III PI.';u~i!'\ l.'etrcuroe zeer de
t.H.'~ i':--:; .!{ \·;c;.tr :'Illartl. Edl dill:': WaM leker,
df' '1.,l .. :ltI'i.<tJ..: \ lil dr. ~1U3rtt het'ft. d.~ rc~eering
\" •., \ k\\;·I.I.'~ ;:.,d .:l!! Hli 1,~wt)rH1t~~rd(: df:O dokter,
W'\]I' \\',,'" ~'t'll !l1.,1I ~;1IJ twk-"aamht"id, en W!lA

al." ,\. Vl,l·ln,tut"·; ';i1%'~~pt,dell. rh., Hond had
d, 11 ,!,,)..:tt-r ..·.·;.rac-ht ....·:ulr b!IIlU WiL~. Su WBoA

li,. ,:\)\':'1 r ll!'Inhai:l:'; ;!l'llt1t'1! ont dt'fl heer Hof·
UH'\ r .l'·!.· dt· ru~ ll:\ll t.· vallen l!h ,'all helu
t•.. 'l·r·k.lt·11 wal 1:lpt (',,'11" '~IHreel wa~. De
J,.KI' r ht"t'tl "11:'1,,,,k n·rrt·!d fint rit:.' het~r Hof·
lll\" r .Ij ii' t hUlli r"lJ'II'IOPt. .\Iaar hat.l de h~r
H~,I mt 'I r Ihtl ";I:'t"il rt"('hz in h(·t hllilifi té kUlillCn?

lh. d"kl':' iJ;.,t lI,.'\',~{:1 van OWk(H,t~rli gespro-
ke!'. m,tar h, wa!'> ,h.' laatt.:tt· die daarvtlf.. ffioef't

~I'r, ~t'[l Wi\I.!I'·l·r l.u1k~ "irl~t'lI \:;-tn dL' reglj{·ringa·
lm:.""-t. 1.::' held,·11. Dail hart hjJ loclVeel van E'en
lt..'k •. r li, ::all\l~.("h 1I1l·ll""s~.laJ be~prnkeD. maar
J,' ""v. tit: t·cni..:t: bhd dilt n(l~ onafhanKe-I!jk:
'A' a.. .\IJ,l:· \'i:\'tr hU "pnral \lp wild~ wJiz,·Jl was.

d.I' tI'! l-r~ ", l'l~i'" W.l., \':111t!~n 1II1ni!ltcr oDl zoo
Lt" \(f·,'r r.c· ~:lan r.-~t'fI e·'f1 }.tad. dat nog fïtefl

t'1....l Il ,jl'\l.i' ,Iud! (I!! -It· "'pn'kell, Jal nitlt WIlde
d.al.~I'~l :1:,:1: .I, :' 1't'1l th:r rl'~eering, en dat nog
"'t'n :,w! \\.,,,,:1 h:J.-l ,:,opr tit: Afrikaanders.
\\'~Ll1"lll h" tl;~I"!l d.' r~\{I:'"erill~ ~il1~ ~temmeo
":l." IIII .;:....I'! t:'l: f.)!Udat 1111Yft"t'!kle dat er
it'm;'I1 ..! adl r<.'1 ·IL' rt.~";l't"rill!.{ ;toou. Hie toe-
II,pra,{~. ~""r d.· ·L\1. de reget"nIJg nu ...an sevoolen
W;b ,\tl .It' ~t'{lIrd,l!.4" Ic pnl1tiek moest t\pgegeven
{'!} t'd! dW·l'l';t,.)!ltl.·~: JIn m,I~:1Lgevolgd worden.
\'·a;lr(Jf.I! (It.-t'ft dl" ,J"ktcr dell he~{' Rhod~" 100
t..r..; \·GrJt.·\!I\..'d l.ou Ir(chu~l vnge\f1illllfd? "'·a.t
}K'l<'"kendt.' ,hl'~ llli Ldrl'un.ï~ ht.·t uok. dat "ir
P:l"t:.r F.J\H'· .:- tUt·' !!l"kllm.:n wa~ d.en llfl!{od te
Iwnilllldt'II H] \'r.:e~h, dat lOl) de regeering'!l'
p.o!ll:L.k 1;IIJ'.!l·: ~"\·fd:..:d werd, de zaken op een

g' . .[('!! IbL: III d, .....:ir kUIlIlen gt'stunrd w,)rde~.
Jl; ~Clfl ,,\'l:r i'.akt·11 ~l)rekt:n welkt! bet voor !§U

J:Ullt" ... :'I\'t wr·._:ht well5cheljlk 7.UU waken VI,or
~t'n:~I'11 i!l<l iLo.:ldt·r dt-! rt:'~,l*rin~!!<ba.nken te gll'l~

lil it·Il 1)"('11 ht] zal dat nu ni~t doen, HU
U:-IIkk lid op' hd ~emot'd van con ieder dat
dit. h,·t WI·~w,~nt met volk tUl land. om
Y"Ilr .It· motie lt! "t0mmt:m. Oe commissie WILS
lOu Itr..;- a.all,.;e\'ail~u. mnar bU had vaD 't begin
lJt_"fw'H\r tei.!~·J\ dr. t,~Cl'ot·;iog 'tan ladeD: ~laarde
bdl \~,l'" \'ld ..!I't_·kt niet iu flvcreenstemming met
df' r<lpport("lI. ":11 da;H'IUl kou.hii tr Diet mede
!~alll"1i ~·u[J.!)t:' Jok tt'r had laWWll opge-AChopt over
l!lllk, .oiJcr1] t·nl. ma.ar er WM een 8preé-'kwoord
da! 'c;! ",d!" J~i Ilk agt~r dl~ deur gtl.Mta.an het,
!Uil I; i '11:~ lI'!"r d::t.a.r Il it-': "Ot·l~ nie". De aanspraak
wa" ';'ltdllc! :dle-;h,:halve eell~ eer voor eeo minis·
tt'r. l'l! W.I.'''' ulet I~rtdcend eenig goed te doe:l.

DI' ~akl'r wtlci~ \Ved~r tl~ Yraa~ ter atemruing
bn.tJ' ....et:. l\)cn ~ir (,(lrd!)n k,oloDt!1 8ehermbru:·
"er t,,,,k!likte en dCle .toud 0l' turwijl het hal8
1".t'1! ""I" .. .1'..01.~"herm[,rucker zeI dat hU voor de le,hge
bankl:1I nok kot! !'iprektm. want 't bad bet z;elfde
ge\',oI~\~elacb 1- hi, ru.,.,~t .prekenomden tiid om
t~ tIJK ko Il. Ill) verte Ide toen jeta van wal dr SlIUlrtt
I!c/.olld 111.01'. waarop Je ~~"r Snuer IUlt"oordde
da t hd on wa.ar wa~, en de kul. moeRt ~IJD woor-
de:l tt..·rll~ Ih:nl(·ll. D"arnl~ ging bij voo~ d.e
na lij. 'Il tt· 1"lt'll lIer Iwhm dH' t~gen d~ redu1tn-

[,ur]O.',,1I had<irn ge.tomd. oDder bet gelacb der
Wt'I!lI;.!e ledeu ill hut huis. Dit werd g~aau om
aa n tl: h)ooefl d.lt het eenlrasseu vt'roeeling waa,
T,,,.'" heflnnrrd~ h!j dat .ommige leden de stem
\':1Il dpn ~r'~:lk\·r \'oor ,le r8~eering laatste twM1e,
.,.rk "1'01 .cr~.:'lanl haJdcn. waarop de opeak.r
d.t Ulltk"lldc en d·· lt-den "r06tl hem te onder·
",trUllel1 ().larIIOl m~l:,kte lI!i l'en !lan,·.1 op den
B,na! Wit'! .. d"od~k:lok tbans geluid werd. en om
rl•.,.... f"'.!-..·Tl wil .... ~lji lill van dt'lI Jingobvud ge-
,,'ordt.·n

t •. lMlfl' ....t,lde hq de ver.laL:'illg \'an ht"t dohat
Vj" t!" L:~,."l'(·'1/1,1,.:r;1 Otk)r df'il\' h~ef A.brahamwD.

Ht': hlJl~ ·..·:rdl,:1L;d~ om .:J.4:, nur.

PETITIEl
werden ingvdiclld d""r d~ h""ren A. S'. le Boex.
uit F ......erburl!. '''gen d" brand:Llektewet;
Immelmilll. voor venniodering ..an erfpacht;
A. :-;. I. Roex. om de Wrlt roo te veranderen dat
g~en oli"n.lbo<le een vel ÏD"-I!. verkoo~n lODder
~ell ",i.,fje van tun' baas; L J. de yllhel'1l, voor
een licb ten .poorw,,~ van Ce""" naar C"r""weg
te UUl."en,

KESSISOE\'(S4IES

van v(>or.telien gedaan door den heer Ratoie, die
z&1\'"u('lrKt~lh'n d.,t opg&Vt'D r~ Touwsrivier·sla,tie
Ier w.kl zuil"" gelegd worden, en nog 8<'Olge
awJ"rtj ktnUI~~\'inlr{"n werch'n gedaan.

IUPI'OIlTE!<.

Zekere npi)rl,rtcn ton .papieren werdeu ter
tafel ~olc~d.

\·K.El-;\I[)Y.l~l:,\f." IS HET titi:".

lh~ "i)(·ak~r lt'l riat ~l!l OII\,lerz(wk' :.:'t·d~n h:ui.
na.;1.~' ,'e hl!fi\,~hllldqil1:': '0'411tlr. SU1artt \(lStt1rfln~
d,tl er n"clllfLiHlgt-(l iF! tit: prl \'att' luunerl vali
lu~t hUl8 kWllfn.;11 Ht; ha,l ~d" d"n .,·r.lpR.ot·:\t·
srw" d<L.aJ'II,llfrl"!lI'. ~":,<pt'"Ic,·tI ~'II tij!1 II ""heht t-!f

hli !)t'l'lU\:,t Il,..' ltllt "'!>"nl \. II~ '\.,l1 ....r !,':UI~ Rt

IIrlU!'4 'f(>tl'l, li lt II I 111t"'h.•II,t 1" die
k.Jbt'lrll ~t:z;tt}D h.u:t en naarrloHr de r~gf:'1a
nn b..t bui. ot' ..rtr..,d.nde. Me' betrek·
king tot d.. t.ihlin,h""i< kun bjj .leehtA
&elllleD. clat d.. bibli,)lb~~.ria orYllOr kon .nt·
WI).O n.h·O. (Dit t:lr ..... " Yl' rd meI b,)or. 1", 'or
dn-'.\r lj", t,p~~-*itie n 11Y"lfhlC"fl.) Jl" ,.p~,,",~r
vr'It.".! elt'! l...dun tim .I!!o 8...~··tlllt :,1Ilra.1ll dlt
(t~"';t:ht tt! huJp 'ft 11. .... ,611. .

I)~ ll...,,:r Morrim~" II'; .!,.l tor \! ...." ttrl* .•tt'
k,\ulcr 'Il b"l bu ....... uUl .... 11 .,..,..wJeli~lg in
t~ ontvan'~."', ..n d,'lOI'Om .,.urd.... '0 lIO.na I.:~de

'1'
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AFRIKAANDER BOND.
STEYN811L'RG.

lllt.ll'~)Ol1Ti WILLISTOY.
Verpderin:; g..bouden op II Ju..I. Ze.iiea

Ied~o te;totlwoordig. Oeko&OIoala vuon1tklr de
beer L. G. Tb.roa ell &la lC_taria cle beer C.
F. Stofberg.
Besloten do notDIen 'rUI clezen tak ill Ox.

LAmd te publicecreo daar de leden ..our Di
Patriot bedauU hebbon.

V.,. ..~lgt:D8 werd de Koloniale Uuie • ,hel'p
nroordeeld, en d. 'tOlpad. neolati~ werd &aD'
Ifenomon :-" Daar be' tot 01lU keo_ pko~
la dat de heer A. da Toit, "'0 8te_lat, Wil·
liston eea tak \'110 de Kolooiale UDio gut
oprichten lODder daAr'f&u kennie &e pnD aNi
de IWndoleUon, en daar' aoodaniiO bandelwjill8
Ie!Icll~trijdig i. met artikel 3 der ~Ig_een. COli'
ltitutic. '00 geeft dil.... ergadenng ban cr~~
ote nfkking te bonen 0"01' delle baodoIwlJl8
van deu heer Do Toil; eo te ..eo. wnecbt deze
vergadering bot onder de uodacbl 'fIUl daa
voorUI ter en leden Tag bet di8triktabeetaDr te
breni"D, opdat 'ii eeu w~eud oog o..er aD~'
leden kunnen bouden tea einde eene ac:beunnl
in doo Bond te voon:omen':' •

T.ee beereo teekeaden ill ah leden 'faD daa
Bond. ,

De ..olgonde \'8'l{ac;1ering &al phoud.a "0."
den te ~lipkalk, op doo .. rateo ~ 10
Auguataa.
Durna nrd de "erpdering met pbed p.

.Ioten.

:,\" rl"I.t:~ VIlUoen Bonds.verpdoring, gehoudon
te Leeu IV fuu t..,ill, wjjk 1I1.,.l>ok, distrik'
St.·) ",burgo, op den Bateu Juoi 18:18.

,\I. Vcl"rI.ILterW~f(.1 gekolcn ]d. J. Coetsee OIl
a!.. :"'Or<'larl~ A. Snyman.

Mut meerderbeid '·Ill•• temmen werd gekoaeo
O. Kruller ..Li comité lid.

Voorgesteld dcor J. Coetsee-A, Snyman :_
.. 0_ vellJadenng verkillllrt sieh Legen de re-
diBkibutic·biJl der regeering. en ..erlangt d.t
hare vertegenwllOrdig~r. hun invloed zoo bard
1IIOJ000iJk.olle" gebruiken om deselre Legen te
""r.eu. n.. reden biervoor lOomdat de land..,..
!jike u.,mlklOg er ouder Zl\I lijden, a1boewel
Steyn.Lur!( er goen schade bU lijden uI: maar-ti .h,t ZIet de ' ooodsakel.jkheid niet ill dat zoo-
danige bill lIlocht..w.ng"ovmen worden."

Besloten dat de oooret.aria deo inhoud van
lIo'lenat.aande rell<,lntie zal tel""rafeereo aan deo
beer A. !:l. du Plesais, met bet ver.oek bet ook
&aD onae auduQ, ver1egenwoordigera te tooDon.

Besloten op ,;ool'lltel J, Kloppen-D. Coet .. e
• IIIUlgenomen :-" Oat ona WUkbet Diet wen-
lCh"'Uk acbt om met wijk Branelspruit mede te
IUD om een ander ~taoen !tOllt te ''''fOn aan
arbeiden."
In aake de oprichting van een plaat..ljjke

coaranL-.'Iadat de &aak goed besproken wae van
beide kanten. word voorgesteld door G. Krug..r·
iJ. Coetsee :-" Dese vergadering beecbou.t bet
ahi wenacheljjk om de mede.erkjng van Bur-
rndorp te krJj~n om een AfTIkaanache pen op
'" richten voor Albert distrikt."

Voorgt:llteld door A. SnymaD-H. Coetsee i-«

" De.e "erpdering be.cbouwt dat bet voor bet
tollen .'XJrdige yeel beter zal .e .. n om liever
oleo courant ala 0,,6 LaM to ondenteunen d&n
0111 onse knebten te verbrokkelen Olet kleine
oou.&Oton." Het amendement werd un genomen
met 12 t.llea ti stemmen.

ELLIOT.

EERSTE~LA8 ~

LOGIES ..H;UIS,
G. DLAL;.n,

DE BESTE STAXIWJ ..\.\TI!.
BILLUi<tz

C. F. 8ronDa,
SecretariJ.

Afdeelingsraad Robertson.
GEWO:-iE YERGADERING GEIIOUDE.~

UP l4 JUNI isss.
Tegenwoordag: de neeren 1" E WoJlaatoo,C.C.

en R.M, (in dun stoel), n~During, C P Klop·
per. H lj yall Ziil. J F WeaaeJa, II'J van ZUI
(Uudekraal), F J ''UI Zijl (Harmonie) en D B
Joubert.

De notulen der laatate verglldering pleaen en
'ge teekend ,

Balansawt 'Voor de maand ~Iei 1898 voorp.
legd, toenende een krediet-balao. nn £6\15
Il. !Od.
De beer During rapporteerde dst de commit·

'lie, aangesteld op de Iaa(.te verpdering, den
Boberteon-s-De Hoop weg geïnapekteerd bedt
Gp den JOden Mei, en den beer J S Bmwer
ge1aa t beeft de som van .£30 te spandeeren ill
be t repareeren ""n gezeiden weg op .. kere
voor .......rden. De heer Hruwer den raad te
voorzien van tOD behuorliJlI jf88peciticeerde reke.
ning van bet bedrag aldus Dltgegnen; bot work
-onderhevig te "Ua aau verdere in.pektie.

Het rapport werd ungenomea.
De beer Jo' J TaDZijl (lhrmonie) rappor-

teerde, dat de oommillaie ungesteld op de laat,
ste vergadering, den ]don~K!ipkuil weg
geiuapekteerd bad, en de petltlOllUlD8D geJut
hedt de som vaa.£30 te .pandIIIIren ..oor bet
repareeren 1'lU1 ge.ei!(len weg; een behoorljiko
gespecificeerde rekenIDg vag het aldus uitge.
geven bedrag to wordea ingeleverd bU dell raad:
eli het werk underhovig te weaon aan verdere
inspektie,

Rapport aangenomen.
\' uur!!""teld door de be'lreo F J YIlnZUI

(llaflnouie)-Klopper. dat de heer Joubert aal
aall:; ... teld word"n den Klipkail weg te iII.pek-
t.etroll. en do heer During den weg van Roberl·
IOn naar Do Hoop,
D. voorzitLer rapporteerdo dat bii den aecre-

tan. gel ... t heeft don dag nat te .tel"'n 900r
bet houden vaa eon bof ia uke de ~
a,L uell 15don deler.
vgedgekeurd ... u ala looon voor bet bof wer-

den ungeat<:ld de beeren D N During ..u H C
van ZUL
Hcalolea den ijecretlln, to machti"en I•• t te

gevtn :,!j eopH~U vali JIJ kJt'zt:rtt.JUt'it tv druk.ken
Vuor elke wlik.
u..u ol-<:relurlSwerd gelast de gewoDe tenders

te vra"u:.J. voor d~ uuur VSD dtJ drie tOUdD UJ

do.u afu"olinb• voor hd jaar elUdigcnde 31
_\U;(U,lll' I~~'.',lu wuruun tngewudou op deu
Ildeu JulI a.o.
Ue vour<itter vrOtg vcdof nn don raai de

huur van u.. ltood"waJ,ull.8paaaing over te ma-
k"" van den lteer W oJl. un deo beer 0 CouDor.
Tuegeata&n.
(nieten petitie, geteekelId door Il eigeDaron

vali Vmkru'ler tm Xarn:~l d.d. Il dtJl.er, d"n
raad verL""kende deu ....eg I".denue van den
huvfJweg aaar Acbt., Vlnkn".r I. laten repa.
roercu, uf ~nd"r. aan ben du som vIJl £tu to
~\.I'Vtmv')or r"llaratlo van gezegden weg.

Vool~e.tcld door de h."r.o Joubert,Klopper.
u.. SOOI "~n £2u te guveD voor du ~paraL." van
ll~n ,"''''. het wcrk onderbevi!! te we'en &aD
lU.pekll" door den be.,. }:;J Maru ..., en dat een
b"hoorllJk gespe<Jlficeerde rekeniog den raad
1..><1 yuorgdegd "'ordea van bet u irgegeveu iJ...
drag.

Algemeen aangenomen.
(jclolCll peULNI v"n:l:l In ...onen vBn Barry-

dale. u,d. ti de.er, den raad Ter.oekende den
we~ van Wiluehond.kloof Daar Montagu te
latc" repar.eren, en verder klagen "U ovor
den 0ptlchtcr de>! raad., dat bU ,un werk aiet
behoorlijk doet op de ...egen,

Voorge.I..,ld door de beeren H C van ZUI-
KI"pper. dat de 8CCretans de" Montagu op,icb-
t... woeL bt!kend ruake" in g"""hrifte, ruet de
klachten tugea bem en '!In werk op de yenebil.
lende .egen. en dllt bU In de 1.Ottkom.t 'jin
werk behOQrJiJk moet dOOD.en in overeenstem,
miDg met do in.truktiea van de ledeo, en lOO
nld dan r.al hU ,un oatalag kt'IJpn.

Algemeen aangenomen.
VoorgestelJ door de heereo F. J, ... n Zyl

(HarwuDle) - .Iouben don aecretaria te gelae.
teil twee B"Il·teoten te ontbiedeu voor de Mun.
I&guwegpartu, ea dat bij voor de, ..lve zal beta-
len. - AI!!emeen aa1l(eaom.m.

Beeluten dat de beeren Joubert en F, J ... an
Zyl (Harmoule) g..macbt.Jgd wordeu een kar en
e~n paar e.els to buren, en de Montaguweg.
partu te ve.,.terken met III man gedurende een
tiJd. run d~n weg te reparoerea yan Montaga
naar Langu..rg; de belutiug ontnnr.r to
Moatagu. de heer IJ, p, van Zyl, alle re enln.
gen III verLand met bet werk te betalen, bli ont-
vangst vaa de ({e.one certificaten ... n den op.
IIcbter. en een nn d" Moutagaledea.
(;.I.,,,a peL'!le V"n II eigenaren in voldkor.

nebcbap Montagu, du. Ij de.er deo raad bekend
.telleade met den .Iecbleo toestand 1'&0 dua weg
tu ....chon Montagu en Krni.pad, en den raad
ve.. ookende den.eh. te laton repareertlD; en
veruer klaagden <ti o.er de slecbte .lIee waarop
Let werk g\.'<1 .... n .ordt door d..n oplichter, Bt..
.lvlcll dat gezejlde w"ll in orde .. I i"bracbt
wordea ."" .poedig mogeljjk.
U.leLea brief van procureur C, P. Ye! tea

Lt.!tl._)t!ve van :t~k.ure eigenaren van BoschjC8vekl,
den raad bekomu m~kellde met den slechten toe-
B"'UJ vall dun wug va.n VIctoriabrug naar Boecb-
)olv<lu. du, [I' :id.er. en deu raau vrageade dea-
... 1ve te laten cup.reereD.

Be.loten dun heer Nul b...kcnd te maken dst
de """k de aand ..cut d"" raad •• a.1edall;UU 'vo
spoedig mugelJJk.

De lI""r Juuoort rapportoerd" dat de com.
miMi. aangealeid door deo raad de Oud. berg·
p"" aan .de andere lijde 1'&nMont.agu geinapec.
",urd beeft op uun I~don Mei, "n dat 'U iJet
wtlrk goed.k:eurJo.

Htmlutcn U.tt :i'.Jl';' 'n zullen genomen worden
om do 1'"'"' ol.. Ocu <asWO!!~eproclamuerd to
krugen.

He.lolen d~ 1I00dige .b~n te nemen den
vulgenden tak .. eg aaD d. aadcre "liJe van Mon,
ta!lu te .Iultea, nl. van dun top Tan Drlekoila
hoogto over Dobbelaan kloof, Byl.bot>k.
H~yulJ'" vlakte naar Oannavlei, waar bij aicb
bti dou Ouden ber~p .... aan.lgit,
Gde£ell circulair. vaa deD afd~lin!1"raad van

B....kly Uo.~ dd: JUn! 18!}l1,bdtrokk.1Uk de
voor;: ... t..ld. bill ill uke bet publioeereu Yan
:lfd""lmh"5raad. ko"ai';!~.lnien ia de plaat..
I~~d ni.uw.bladeu,-l;.notuleerd ..

A. SXYllAN,
s..cre tariJ.

NUluu,lI1) on mijne onde"i~u
rJdaar, door da. A. C. Karn1. S:A.
Uitge ... ra: Jacqa.. n-u '" co.,
Xaaplltad. Prp. lit. Gd.

Dit goed aedrall:i eD .te,", illpboudea boek
'f&D o'er de 3óo bladaiiden, knaneo ."U &aD on ..
leze" met 'frjjmoedi(lieid uabe ..eIeu. H.,be.
..at 16 iUulltrati .. dio goed uitp'fOOrd aua,
met een portre, 'f&D den ecbrij yer tegeno ..tr
bel titelblad eo IIIIn plrJearde kaart ..an b.t
zendingveld achter ill bet boek. In.jin ..oor-
rede a~ de acbrjjver omtreat ,ijn tul eo .tijl:
"Toen i.k ab lItudent in llollaod eeo MDdioII.
"ergaderiatr trachtte toe te Ipn&en, werd eI..
..leieode opmerking in bet llOur&IJ~a·rapport
gemaakl, dst 'bij in pbroken docb aued ..er·
.tuDbau HollaacUcb' aich bad latea booren I"
lJ6le '.rkeaning belet 0118 deo .&ijl 'rUI dID
ICbrii"er to naa w te beoord"''''II, doch men
"indt er hier en daar tocb teilen die g.makke-
liJk yerbeterd kunnen 11' Jrden.
IIet vcrb ... 1 van den ecbrii"er is boeiend en

leeraaam. H ii "erli .. t bet boofddoel"'l1 ajin
werk nooit Uit betOOIJ, docb &00 tocb wat meer
Vag de geaardheid na h.-t ..Dik bebben knanen
laten doontralea. Op de "ra .. of blanken daar
ook &ouden kunnen" boeren", ant.oordt hii be-
..eatigenj; boowel bet beewaar echjjat to ljin,
dat er reede te yeel menacbea' wooon. T.
M... ~ beeft men wel eea 26 boetten, .. III&&J' ..
IIICMIiJijkbeidil ds' wij ,66 door me..abtlu eli
tu:iHD 01l1fiDtd Iija, dst er Diet ..eel 900r ObM
beat.., te vreten la. In den winter 90erGa wii
,e o~ pataw, die 1_ o"er'floedi( .. goedkoop
,un.

De groot.te vjjand ftII die .trekeo ill.koorta,
en boe.el volw_ao blanken op .. " bOCIIr.
velden" gged kannen lenn, blijft bet JaDd toob
maar ooge.ond en moer of min ....... Ijk.
Waal'1lCbunlij~ IJlI bet later wat boter ....
d~ leven.wu,e wat mOOlr belten. il po
worden.
Up blad.jjdu 6G yindt meD d. portre"_ ....

de .endini·arbeldera ill Nyuaaland, bealaande
uit II maonen en 7 vrou •• o, WlanaD -JIlL
Vlok reeds overledeo it. DIt bet "a ""top.
offeren<J werk i. dst daar in die .!.rekeo door
d~ ware aendelioi8D iedaaa wordt, aiet mea op
elke bladlUde van dit boek, en aU.n die _
beeef weuac!ien te kriiJreu \'&0 dil belwana IlOO-
wdl ala de bemoedi&Ïlli8o un dit werk ver.
boodell, behooreo eeker m.t dit boek keoni. te
makeo.
Ton slotte kannen "ij meidOII, dat al bet ..oor.

deel aar. de.. uitgaaf .."rbond.n, komt teD
goede un de loodt!" der N~-aeadiDi'

1'1~K8TERLlc~r Eli L!VElI, door prot.
oor .'I. J. Hofmoyr (Di"t Hofweyer).
l:ltgQTen: Jacques Du_a '" Co,
Kaapstad. ,PrUI;u. 6d.

Dit boek bev.' 66 toespraken" nitgllllprobD
ia de PinJuter·bedeatuodea door prof. Hofme,rr,
en i. ge.Ud un de nagedacb&4lnit ..an de ...
liefde dochter dn echrijv8ra, LllcYj, die deo 6d.
Augustu. 18\16 in baar Heer on~peo it. Dae
toeaprakeD zUD in 6 groepen ... r(leeld waarin '~
leY~n eo den wand,,! ..an den cbristen op eeo.
YODdigedocb treffende wijle worden t-bre ..eD.
De waarde 'f&D profeeaor Hofmeyr'. werk ia
genoegzaam bekend .. en wii ku.oen bier alechta
&egIIon, dat de ervllringen dee 1.... _ &aD bet
bart vaa den eerwaardIg.n jengdillt!D grijaaard
ill volle mate 'jjn plegeud en dat dit boer"&11
een innig geestelUk leven getaig~.

V,,~ ZOETERWOl:DE NAAR PRETORIA,
door dl. C. Spoelatra. T1itpven:
Jacqu .. Du_u & co~ Xaapatad.

Dit boek &al &aD 't einde deler maand het
licbt Ii.D; De brinea &aD de leden ..an d.
riag te Alfen ua deo RUa over da. Spoelalraa
uittredon nit de Nederlandacb llerTJormde kerk
ill de Z.•A. Republiok lullen eria yoorkom.D.
Hot aal onpt.liield een belaqriik leubrift
lijn.

!'fUTCLE:oI van oen "orgader:ng gebouden te
Ryno, op dea l l deu JunI 18~~, tak :-iD, I,
Elliot.

ot> notuleu van een von:;. rcrgadoriug gelezen
eD g"""'lOckt urd. •

Voorgesteld duur G, ~r)'bur~ I'. Kruger :-
lO lndien er et!DI~t: cr fbo udcr 1~ dIU l08'f'ulk op
,,'Yon houd LJa Lhel UOlJdlJk bIJ deu veldkornet
zal gerapporteerd werdeu. '-ilg~m"en aange-
nomen.

VOUr!;e~lel,j door II Beege-J. Greyling :-
ij De bt,Hh>4,;llll!l;; vau een kandidaat UIt tt!! stelleu
tot ua de JIH[l.kb~c:"\lu:Jr ZlttWg. ·-Algeween
AiLllgtlDUWt'JI.

Vuurg"""IJ d.«.r (; ~!)b'lr~ IL ncetge:-
II Hut bUUV~r!h·tU':[lt ~ 'tragl!Tl dat Je school-
iaspektcur« w""d lIulllllld.ch ala Engelsch
moeteu kt:Illl...:.l '

V lJorge::-tt.:ld door li Beetge-il. Kruger -
j. U~t ~uu\t;r1l"l1lt:llt f..; vla~~u Jal gCQn Guur-
man 'ua v-..:c uaar CCIl ..chut lal gt!l.ouden wur-
d-:n LUIH.lur keuul:! lt: ~c\'cn aan den elgtHllar."

Vuorge.,tdd duor C, WalklU. Il. llcc.g~:-
"' ~cn ucor P. Kruger lo kl~Z~U aLM af~tJ ilur·
digde na"r het d....trtkl.!!!,c~tllur,"-_\lgemccn
~.,noDlea.

'oor!!c.t~l,j duor C. WaLklo.,G JIlyburll:-
.. Dat de L:ldol!lkc VuOrLitLer... 1uu",l,,!! geg"yen
wordt::Il."~.\lgcUJt.JCIl aaoienowen.

Vuor~e.tdd <Jour iL &cLgu·(;, Mybarg ,--
II Ilt:L !lOUYt:rn~weut tu \'r~gcn In ti", nab!Jhouj
..an Mak'Jug""huck aan een l.,Jer het recht te
ge~eo uIL1..uJ'ciJc DoolDen to ptallLe:1."-Alge-
moen aaugtHlOUh!U.

Ue lJ"er C, Watkiu. werd 'Ul.:OlCUaL! VIce
YOonlLLtH.

}J""I.JLcn de vul;;cnue vergaJun"1: te houd~n
bU dOlI b.ur ::" ~ .1,

(~. J. C. )!\ilL'lHI,
VlJOrLltl~r,

}', C, GI:t:\ Ll~l.•
::;"';r.tarlll.

.sotuh:n t~·lIl.r k .....,lrta..;t.bt:~IfJ Yl.!r;;,lrknng .Af-
ri k.'laIIJ .....r : ~Uf1d t.:U B<"'t.:rc{J 1X:!'h:ltcrm:ng:! 'Vcr-
(ffl1H!{1[1~.~~o\._.kcll-nrum t.di tin, :.!, ~dl\.)oIdcn up
11 JUIJI Ib:h, te ~l.lIWllZ.tllill', tt;U hUlL\.: vau dt:n
b~r Uau8 l'lckpjt'. dd \IuJc.

I\-got:nlAo"',rt..1t; I"': k,len,
lJuvr .lf\o\I..'t.:I--,h":ld \'ali Jl\1I Vvorl.ltter !lam de

bolpnJV!:I,l:.t,.; I Jr..: iJ"':l'r TlJe /. P.ctcnw, lhm
alo,,1.

V'cr~pdt.'rj!l; gPllpcnd md gebod door den
ouJeu heer t1a.IIl'i l'lctcrse.

Notu!"" II:cluLen,goeJb,<;keurd en Ilcteclccnd,
Als IIh::U Wt! l~l'lI '" crJcu opgeuoUWD de

beo.r"n J b, 1·I.terse eo J, K de Klerk,
BrlO\'CU lil bot,haudchng genomen.
Brief uo, L ... bet dlstnktJIb •• tuur vraagt

geld"l!Jk6 ullJtrst.,nnlDg om bet te kort vlUl
reu.kOllten un on.eu _afgeva&rdlgde naar hel
laat..te coogrt: •.

b) Om etill commis,ie te beuoemen ten eiDde
de lUIdere commIes Y&Il de takk~u in deze kiN'
afdeeliag kI ontmoeten, aangaande de elekti ..
..oor bet lag.rbuio.
a) Yoo'1leKtelu eD aangenomen dat .eder lid

..au d".en tak Is, Gd.bultea ,ua lobecriptte 10 de
kas zal .torte".
b) Als oomluiMl. benoemd J~ boerea Tbtlo.

Piet.erse, T. Urey"r, Haas lJruy~r, a13 ~êcuodu!l;
Ham Pletll[3e. jun,

Verd~r .. erd aan d., l'Ommi"le macbt gege-
..en nu ~ stemmen,
Brief n). t. tak ao, I. vragenue om een ge·

_eoluke verg.denng. om le .. en of d""" tak
geDegen lUU .un om wet tak ao, I ill een te
amehieu, lGOdat de bt:idu takken <'en t.aIr: zouden
'fOrmen,
Voorgesteld door Haaa Pie te ..... J anDreyer.deze

nrgadering erkunt met Jank Ue ultnoodigiug
nn tak uo, I. doch kan· 140 bet verzoek nIet
YOIdoen, waar bt:looft eene harteluke "'mea.
werking IIltt tak no, 1. volgens constltut.Je,
Algemeen IllLDgellom~n,de """rutari. werd 1.Ott1I
gewt ueLe ruwlutlu ""II tak 'JU, I bekend to
.tellen.

De beer W, F. llelldrlk •• telde per brief 00·
kend dat h" u"daukL .1. liJ van dezeu tak, daar
bli uit Uit Ji..tnkt gaaL A.wgcuolDcn,

Voorll".t<:ld d""r lI..u. I'lCt .......-U,·~,
Dreyer, U0:4<> vergaderLU~ 18 vau gevoolen dea
beer I"n""lIch al> BOlld.kaudldaat vuur het
JacerhulS h!J de a.an.t.'\alld" eiekil" IUhet veld
te bren!leu. uoch iJet lal """ de <J<Hllml••Il~ HII'
gelal.en worden, oll de bcuoewlu;.{~vcrg ....ddnng
naar gooJuunleu tu stUlUwen. _\Igemecn aan.
puom.w.

Voorge.tald uoor Th~'(), I'tcters;,-H, IS,
Dreyer, Deze vergadcClug "!lIJ tak no. ~ der
Mnu.wder Bond en lloerell b..tocb"rmillgsv"r.
eelligtng lIauwkeurlg golct h .. bLcnde op de ro.
dialnbutieblli. verklaal t <lch tcu oterk.t .. "'ilen
de.. bIll daar ue.clve b.rcl ..md 1S, om de bt:-
languq der landuluke bevolklug te l'IldormIJt>"n.
~ dewTe ov"r t" g.v"n 10 Jc baaden der.tede-
Ijjke bevollonll en verzuekt hare vurtegen.oor.
wgen in bet lager· en buogcrhu .....Ju.c 1,,11met
alle macbt tegen 16 .. el keu cu daL ,lu vuurlltter
en .. cr.tar ... gelut ...urde per klegram cu pur'
brief d.,~c """"IULle ;un hun ltckcnd te IleU'lD,
AJI"m~cu aaugllDOUltW

Voor!!t:&toJdJuur H. :;. Dreyer-de '.l'Teta~;":
De... vergadenng bt:t~url de bandelw[lZ6 van
dL 8. J. du To.t met belrek:Jung 1'&0 '110 Dleu w
r-iichte organusatle nam ..luk de "Koloniale
.me", en daar dIt 1leUa..1l i. Olet btt oogmerk
om den Huud dlnlkt lc~cu te werkeo g~.",,1t
deMI 'I",Jl,ad~nn" Zich verptlcht, h... ., afkeuflcg
durove.r 'lt) k.o1JC1ClJtt:! l!{~\'t:IJ. cu hoopt dat ~lJ~
oprocM.. Afnkaa.uucrlI hUil voor ..hIId vaarwel
&~n .eggcu. A.J~cWdtHl ;l.j,ugUUUWt:u,

W"rd vurdcr iJc"Jolea Jat Ue U01Il.tlUnd~
kw....wl""'uu vere;aJcrtug LU JUli .ccrulan. to
Opperblwk water U.I g.boudon worden waarop
de b.ocr Hau. Piutcrs~ JL met "t:bed d~ Yerga.
deriag aIonL.

OA, ~F SCHIlIJF AA,.

MV~I,EIi
46 EN47 STP.A~DSTR~T,WPSU:;.
l.
K' Uw. 133. Trl"" ..... ",,1i .\.1,,,,: .. Bell an ..

Ol ALLEU En~E SOORt
II[uziek Instrumenten.
,IuzlekaJc Benm)di!!'dlJcdl!1

I LlJstrumcnlcIl R(eparatie ell
Stem mi 11g.;

~.MUuu l'crllchuft ~(nig ding in
'u lijn mn Mu:dek, "iln IlctgJ'OOISll'
\crk Orgd toL de JÓO<l!ch., Harp.

Mti'LLER'S:

root e. llalnbudel IIifIk
Hudelshlz8D,

KAAPSTAD.

Gewone ziekten.
3.-DE .'IIERE:'i.

De nieren "olgen iu belangrijkbeid op de
longen ID bet aandeel dllt "ii he!'ben 38n de io-
wendig\! hu;"hoodiDg der uItwerpi",. o!'flln8J1.
Huane werlrzaambedon aiJn .uiver uit.!'1i ..end
ea .uiverend door 't hlO<'d te havrjjdell van
n!ltteloo.e oo.tand.lcelcn. Ala 'ii door de een
of &udore oor&llak .. ~rkelooa worden, dllo blijfl
't urine-luur d~t uitgeworpen moo.t gcwcetlt
zijn, in den bloedsomloop en "eroorzaakt urinfl-
veryifti~i"4r die noodlottig eindil;'t. Uet lijdt
geen twUfql dllt fouten In het eten cn drink eeD
aanluiding geven tot rule 100rteD van Dierk.a-
len. Ala lIIen de X of Rootgen Itralell' op deH
-:onderliike orgnnoaIaat ..allen d&n &al de man
die ,lekker leen lien wurtoe ajjne buiteo.
I~rtgbeld . beeft pleid. HIJ &al ~f _II' lrJeiIIe
Oler &Ien,Ineengekrompen door liJn bailen.po-
rig gebruik T&B .terkea drank, 6t een groote
Tette nier', ... rgroot ten;e ..olp 'rUI te ..ee1
.ten en IJoogst kearia dierl~k 'I'08dael IOnder
dat de noodi~ lieh_ábe,,1j!UIf geno .. ~a werd
om bet 'Vermen nn Ht tepD te illAD. Due
paar aanmerkiugen lijO "oornatDelilk te .ll\Jlfta
aan bet feit, dat &onder eenipa t.iil II18we.
.en la d.s_ KCIla en Hop,alilr van /J()JH, beid.
beataocldee~n van Dr. fibble', Vi·C- een
alierheil~aalll.ten inYloed ui&ott1eoenop da ait.
.erk.ng. werk .... mheden ..an de aierea.
Dr. Tibbicl Vi·1Jooo&ia geenaina eeu -medi.

cijn. H.t is eeovoudig een ~d' draok en
.erYDlt lOOdoeDd. een b..langrijlr. rul in het
yerhi~derea "1Wl kwalen. In d... eD a",le .. be-
lan:rrUk• organea b... ft Kola eeu .00.dJrljjk
~ermogen OlDkncht t~ qU811 aan de onYriJWIl.
hge, Ipt ..ren nn bet licftaam. Door (,D"'il.U.
I~~eye.,.I&&II",:p." die 'rilreu di. ooath,," kt-Ijjk
lun '"&II deo W1. D.. tfllpieren &e~"11 het •• rk
dEll I.vena ..oo.rS &oDder ~nJO toeatemmiulf en,
aJa lOtIo er ,lIlet oaawOrig ",bt op ,eelt ill
.,ele g8... 11.11 ook IOnder dat wil er 'f&D _""n
woaJa be& kloppen 'rUI bet hart, terwijl wH
II&pe~ bet lWemhllen dBr lourea "erkinpo
dar ruereD eo de IPU... erterine. X;la ".rln 011
,ulke, aplercQ in ..,n 1'Oedtnden ea .eraterke.a
don ~ID,be-..art bunne lrraobt .•• rbiQtlert nn.
noodtg ..erli .. eD T"!'ICbaft door bare weklul;"
werken fIUOnclbeid ea kracht UIl IlWlDet'I ea
\'TOGWeIl.f"N'aarmate de lII_b.a 'fIntanclÏ(er
-worc;len,&lenzU ill dst liJ Uacb_ III08tcn om
d. liekten "OiOrte komeo. Het IObjiai..,..1ud
waan.., mea! er Oyv nadenkt dat d. lJO(ÏJIrea
d8f'geD-nadig. w.teaacbap priob\ a.jju op
f1"1'~ waar'roorknn.u.lI do ...... laDdipte.;:.
delwU~ ""bUnt te -on. ol

De aeldame ....raternode en iIerSWJeDde
~oht ~ dr. Tibble'. Vi.Coca. wordt 1111' _
ullfebreid orkeDd al. Dooit .."...... .. , eeDia
prer:uut bet ,,, .. I ia pw_t. --YerdilD8te ..
..erdienate a1_ i, ....1' wli lID8PlUt
mllkea ~oor dr.. Tibble', Vi-c-a, .. ti. er:.
- Ion ~d 0111 aan -ÏItD ......elle
0.. Lttitd n~t <_ poatbart la 901doead.)='LI~~... een 1.ldler IIlOlIIter \'UI dr'
..._'. Yi-<Joooa '\'OOr - • PoIt9I'jj .;

.~l:II drf
--..

1. Miil.l.w'~ hij"lijjt('n worden
{!':LOCO gezolldeo op u,'l)1 vraa~.

I

BIJ B€tLS .
Goedkoop en Stevig Uebonden,,

AAN BKT

HOOFD· B1JBEL- DEPdT,
TU BIT

ZUID AFRIKAA'i8CHE
BJJBEL GENOOTSCHAP
(Hulp van het Br. en )luit. Bijb.

Genootechap),
GroeneDl ... _.plein.

XU.PfrlAD. !
~"Bu... L. NUTTALL,: Becretaria.

P.K. BUI !U~.
----=:... ~

Telegrafisch A,drea: "Bg'bela. ft

PBIJ8LIJ8TICN PlUBoo..
@ : -t6,000 Bijbel' in BoUuUoh.

Bngelach, eUL, in.Oorrud "
R'eboaden •.

C. L, :;lI:G':KT. Afdeelingsraad Clanwilliam.
Gewone vergaderiag geboudeo op 10 JDai

1898.
Tegonwoordig de voorzit&cr en de beeren

Fu... tcr. ):;1I~elltrecht. Smit, Pf)(,OOl!:en Lobbe.
Notulen der laatste "Cf!pdenna geleIen en

gocd~ekeur J. -
Dc bJ.bnsstaat werd voorgeleqd eo goedge-

keurd. tooueDde oen balans Tan-£70 bs. Bd.
Be.loten dun .....Tetari. te gewIen aan den

beer D. J, van Zijl, L.W.V., te ocbq;ven en te
vragon wat gedaan ill iD aake bet T8rwiideren
'Van de Bot ..rklQOf tol naar Doornririer,o"er.
e'lOkolll8tig wr.racuee geae'f8l1 door deo raad
op lJ April U.

De beer Pooock rapporteerde cht de ,,"Ir
t_boo du beer lIcGregor eg dezeo raad.
uitg .. teld ill tot da ADfU"~ _ie, en .tekle
yoor de Yardere diaeu8l1e o ..er d.". aak te la•
ten oHrataaa tot de "ol8l11da .,.fIIIIderiq.

De beer Enplbrecb& aieIde 'fOiir eelariJteliik
onoD te ge'f8l1 aan den beer K~ al a.
beer V&II Zijl per'IOODliik en nlet de rud _lo
woordeliJk 'flU _ a. ....Iegiog 9&11 da
1Rroo1ll. 0... -wal ~crd pVOlidea ...
VOO"tel 'fi.I_ door~

De 'fO.Irende illldm h., iG .. ....t1hD
"&II bollCllDbr"_ IHI wtr4ia

Eon :li'~cme-cne Vt>n.p,dl·rmg van deo. \ {fI-
kaalld~r Bond. tdk U4J. :!, :;.~,honden te Hrandru~.
&.Isnbu!'l.o vnn dcn hctilr \\', \Oan de \'uver.

(1IDtr~nt 1.1leoieu t~genwoordlg,
\,onr,rell"H.fl deo h~r l.) B E:rasmo,.__W van

tkr ~I"r .. e IlaDgaAllUe het opricbteJl vaa ""n
"'1Ip6n~cbou"lng k"'~lm ter 8prake, 0& een lange
dllCU.. le w~rd dIL .ool'lltel t.oen 'Ver.""eo naar
de ..olgendé Vtr"adertn;i daar belde beeren !lf.
w.aiI[ waren,

Toea kw.m ter .pr"ke ie vragen de politie
meer macbL to l'toD Ir.rll!,~n.

Du beer J H E.....mu.--.J H N.I _telde ..oor
de lI&&k to v.rwu.ea naar b.t dUltrikl.8bestaDr.... _, ...,.'V~"__ aangeDomen.

.. lol'" annhgde gaf toen venia(. D. ""JII-
clotrlllllkeur.I,' het Tenlaii: lI'*i eo lI8!l dsnkbe.
tai!linll ...< .. 1 ,·,"'c.".teld un den afaeY&&Tdicde
eultur:ttle a..l~l;;t;:noaH·:~

Do ..olgendc v.r~":\d.:nn:: ,w..q toon bepaaald
,,'1 ""n,heer J II 1:: .. ",.",., ~. l'J,lteinsklooi op
ta I\1U 18:18 ....

SOMERSET STRAND.

BDli,d'lDIDII/(J(JI·"."kf, Esscll'IIItDllfsll 8I,a~kam,r8,t.
ae IJ & : 0

D. I...00. richten de 8&D~ht op het feit'dat &11. artikelen door hon l'arnardigd door de Kaapsche
Gouvemements Spoorwegen women venoenl tegen 20 per cent minder dan In l'H.-d

HuiIraad. Dit biedt ongetwijreld groot l'OOrdeel:8G onze Telo klanten door het gaoacbe land, uit'. clout
hUIlDeorders iD onze handen te pJutien deao groote l'ermindering ftnekerell, behal ve Yenakerd te sijn dM..

GOED EN VERTROUWBAAR HUISRAAD
GEMAAKT ··VAN

Bout Goed Uitgedroogd •In de Kolonie,
troopen tegen ~eren prijze dan ingevoerde .Artikelen l'tul Infnienre kwaliteit. D. I. en Co., beritteD eet
enorm Voorraad TapUttB,LIDOlellJDl, Be4sttdeD, Bedde,oed, Eehtags8;En, Pomlel. fD GIu,Iur, [}:ctrtplul el lab IJnma.

Geïllustreerd Cat:llogus en Prijlilijl'A ~cpost vrij op MnvT8ng.

Verloonkamers : LanQemarkt Straal Fabriek ~.:n Pakhuis: Barrack en Boom Stralen.
-.c:a,a,ps~a,d.

o

,

Kolow Imamer en TrustI, Aangename Laxatief der latuur. lODllllUteLmrUClelW bctOOUnltonll

MAATSCHAPPIJ, ~
No. 4, K~rkptejn, Kaapstad.,

Tel.,r&&t~~-=I !~Wn." A. SPOLANDER & GO.,
Telaloon lo. 160. I GEVESTIGD 41 JAREN

ChrODometer., lIorol. tJ: llokmAlen
Jlw-l Ge'-- lJu~1,

GOUd"D 00 ZiJvCrt'n lJurvl0!t"t'll ID
\. u(llTIl:ltl celJouclttn.

Opqerichl.!!...1!..aart, 1846.
Eapltaal
ll.eaen'e J'onda ...

£26,000
£60,300CIIilonJa: SJroop 'YID yUgen

werkt lOOáIa Io.aneperfecte laxatief beboort te
....... het a-tel reiaipad. eB 'fBJ'bikklDde
.... Mt te Tel'lwakbu ; I19D_t hardlij'fÏ(beid
• .... P~D Toor altijd.

~ iop bun tiid ZijD veel
....... daa .... er kruiden. Eene geaonde
00JtdUle der NitNll, Le en Inge"andoo is d..terb_ ..oonotr Hoofdpijnen, Z"are
Verkoaclhed. of Xoo'rteell.
Mild en Zeker
in ejfeet en bepaaId..nl 9u oawelllCh.lijke

beatanddeeJen. GeaMabeeru beTeItu be~ aan
lfillic?eneo ,bebben bet 0_bUta.ar be ..ond.n:
KiDderen 1I'l0ieten het; nrakb ..... 'fiaden
het - id-.J medioijn, ijTerip lIIUIIIeD DeIDeD
hilt aooder oogeriéf of one-k,

M,mMk_la ell .ubetituten
aijJt talrijk; aij moe' Yraif'll
om "CaJ1bmJa" 8uoop XAA.PsTAD;
YaIl Vijpll. I. I...... I "-
Zoekt den DUID eo bet bM'

deIamerk van de O&UtomJa
VijpD"iroop Kaat.ohap- r. I, .... & 1'.1.
pij;die aijn opeJkeD bot$el die
lObt iL
OTera! bij Apothe. en

Willbliera ta "W'krijpa. In I.,......
twee grootten, lJ. lld. eo ra r..
1fOO&e llieawe grootte, la. Dd.

Dep6t: 32, 8now Bill;
'nl_Id_ft E.C.

Voor.deAdmilli~tratie nn Boedel. III'
Eigendnrumen,:al. XX8ClitenJ'l'Il,AdmiailtJ'&"
teuns, Voogden, Curaton, Trlllteel T&Il
InllOlventen Doedt'1e eo oodor Bllw.lijb .
yoorw:o.ardea, Inapekten, A.. ign_, AirPot,
en "oor Ingell8tenen en Niet,IDlleltett-1l8l'"
Liquidateureo vnn Onderlin~... ltflUlt.
leb ap pijen en Fil1Du.

V, or de Invordei"ing van Verban-
den, Wissels en andtlre SChul"en.
Voor leening van Geld op Eerste

Verbanden van Va!s~&Oed en ander£
goedgekeurde f'ecuritelt.en, het Be..
leggen van Kapitaal, den Koop er,
Verkoop van Vastgoed en ander
Eigendom.

ZUID- \f7RIKAANSCra.:

K').\JNKLlJKE lIAlLVIDST

DmE'XTEUREN :

Ds .. CA'iTlE ""AI L" Maatschappij

DB8twlllhootea d_ Lija v.rtrell ..
"aa K....petaod uur Loadeu OlD dID

•. u.re.n W~, t. • Dill' n.m., _
.tlto.d.il" ell I'Jymuatb, "" Si" He18D& ea
.~iou ~e op d. bepMlde ....
-cb"DWjdelD.
Juot zs-n.t.WABDEN CA8'1'LB, Kapt. BlGar.
Juli 6 - NORHAM CA8TLJC,Aapt. liUDAL!..

" 2;t-CARIIIISBOOIt CAI!:TLK, Kapt. Bo.rna.
All!( 3-DU.IlIVKUA.N €A8TLK, 11:.,1\. JU •.
" J7-TANTA.LLON CMTL!::, A&pt.Due .....
" 81-VU''sOTTA& C.t.lITU, "apt. H.uauo.

PAUL DE VILLIElLS, Procllr-ur,
VOORZITTtR.

RallT BOI,u~, F. W. J.fJLIJl,
B. J. DEliPERS H. M. Ar.III:NI\I,

C. M. Dr.I:X.IlD, E. J. E.HP.
OeIullten die ten wCD8Clten ann te sLelll!l,

rel,eTen han te r.ominuert'n alt .. U"
koloDiaie Weeakaull r :eD Trnat Maal.
echappij.
~o" InlOll"ente TA' wordt beetierd

door deD &cretat;1I, voor wi ..ns dadon d.
Maat.chappij TCI'&Iltwoortelijk zijn aal.

WAARBORG TAK.
Voo_r bet GDarllDdee'1l~ van de Eerlijk

heid, Recbtaohapenueid, en Getrou_heit>
"an PelllOnen die V cl1IlltwooNclijke POli
tiee bekleeden, bij bet bctal'Jl1 TAn .. at
JuriijkllCbe Premie.

WDe Poli .. en der t.,llatschappij WOl'
deu in ontvanJfllt geDomClI door de Imperiale
Koloniale, 'l·ran ....... lfdbe en Ol'lUlj. Vrij
Itaat4lobe RegeerinRenó ~DDicipalit-eiteo .'
Afd.elingsraden, Saukta, lIod.re Pabliek.
InrichtÏDfJen ell lUatacb.ppijen.

De DirektellJ'en kamee :elkeu DiDtIC!ag OUl
10T.m. bijeen om Zak" af te ~d.I_.

G. w. Sl'EY'tl.'EB., Secretarie.
" '

ilfrl 800111 ,oor b&eJud, rlJ Lu PaillU
Tl ...r AGEL CA.8rLX, Kapt.. lLuum. omtrent 2J
JUUl

PEUUROK:E CASTLE, Kapl. M.l.IU!H~LI~ omtrent
7 Juli (ria Ih. lIelcull CDA"""II.i.,n)

Al;UND~L OAIJTLK, Kapt. WIlfD&M.omtrent 2Q
Juli '

DU.sOLLY CA.STLE, Kapt. WUL4CII. OIDt"'.t
• AugDJltru; (.ja ~L. l:idCJIa en AooenalOn)

GAIUH CAtU·..~ hajJt. WAlUlU, uwt.n:Dt 1~
AugtlItWl.

Voor Vracht of P~ ve"ueg!l met
do 1 lIij dtl Agenr.en "tW de C.A.t!TU
KAlLbQO'f llAATtlCBA!'PL1, (Spb).

Mej. F. Kirsten
Stellen bosch.

M4AKT bekend dat zij met
het Juli kwartaal weer haar

10gieahuia TOOr studenten zal openen
iD de Kerbtraat waar vroeger het
onde logieehuia Tan Mp;. WiUlIl was.

U_XO_ LXJ_

De :.Royal i. de bt-e~. Bak-poedei .KONIN KLU KB MAILDIENST
die ~k.eDd is. ,W.rkelijke proef. - .
DelDingeu tooDf:n dill: ,ij ecm-derd. ·vno.BTOODOOT.lJ.A.TSWPl".J
.,..... pa~ dan 'IIIDÏC ...,mNkaeJt

Schutberiobt.
TE worden verkooht uit het Schut te

Krugeradam, AfdeolIDg Hay, op 29
Juli, 1898,om 10 uur ~. Ill. 1 donkerrood
,,1&nag buter mol Bul, 0Jl8eDl8l'kt, 3 ;.ar

lIiobtroode Afrikaander Bul,. onp.
2 jaar oud, 1 Afrikaander Hamel,

zooi kop, linkeroor halfmaan achter, 1 jaar
Olld.

l.lIIPIla&TI.

ROYAL
BAK-

POEDE·R,
.a.aaoLufT ~l1J:VJD"
De eenige Bak-poedarldie niet door
W'eel'llgcsteldheid aa~ word.. IXTR\ "'''rT,!'' "'1(111 tl"IIIL41'D.
Bl~rt Tench en Tall ~oUe kraoht GOTH, Tw ~ .''''''''' Ka!'t. lI'&!LI'OlI, 001leJIt 110

ltJDI
tot men baar gebruikt. Lu Bn oie M.... t.I<d.r.'.pij'. I:'IO<J~ Sto<lII

De ware Royal Jillk·IJPOOer wordt bootea aal jIJUTHAllJ'IlJN v..rt&It'1l ..oor
\"ervaanligd door H.AMBUR 1, kurt u.. d.. a.o.t1.kornatnil

R ' dae Kafia, JUmOOuLt.n.oral Daldng POwder Co., I RB'l'OUd.LU.RTJESaaarENGKLAND
;c pngbur ".>Or Z. JlaaDden, wordea Dit,...

NEW YORK, U.S.A. reib .... NIInrm~nnIOpeneat
----:--------,_,.,------ lop d.n Dllo.,helen P~j ..MONTAGU I ID.:TOU lKA.lHTJ~!'l naar RAVFNS

Iuga de K iS' .....ru.." u:t ,..il<, .nr'r da
~. b ,"~U J .r~" :'I." ...J , ,...",Ie r lIioa
of.u 0.. . \.1 ..1 ,...,. q rt. ' l..,nif' ,

Voor V raMt 0' ~ do 1lDftI _ oei!
MIl • Lat.oreD na • Uidon 8tocat_
.MMa.chI.p,lij, Ad~

J. L. SNIJMAN.
Sohutmeeater.

VO)B DGELAXD.foor 101tant te loop GeRUgd.
BBNB P1aate iD of nabij SteU~.

boech. Adres H.B.R., Sea Pomt
ViDa, zee Punt.

Jbl_lf 'l:lIA:\. Twlo !'crc., Kapl,JUnoLIll
Jllli 1$-)( ·.XlC_4l'o.K.i't.l1.'T!l1
" I7-M J )1';. "~t. U.IYFIIf

A",.lO-B ,UvN, i.nu ~n:w~ Kapt. Mov"
.. J&- IC 'T, Kapt AJOaTfllI

."" 7-JiJll>l.l:i u..t, liJ,JI(,LDt!

Ir,.,,

A. T. RUTTER,
M.A.DR na d. ........ Jr....

.ItIl(IfES" ea ItC&IGHTO.r .....
.... cnwde~I.~ '*:2
..... ~Yallell .. mêw. OWN

.:;:;::.:n..;'ct.7.nu:........ rnk1 G. P . YANZ' JL,
Tuxa__ j

,
-- 8oh~, _ Mt v_u· AJIIlqW, .Al~ID88Jl eD

..... ,....__, Wetlll'eJlt.v ~

... DA ar.. .,. ft A', OIVUTIGD.IDERT 18'70.
CA4NTAI. aANTOOR'_8ANKGEJOUWE",.
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