
,
VOOR OOED'k WA!RDE

Th JONGENSKLUblKIN
GA WUB n•

Economie Outtltting Co.,
, A.RRICEERENDE KLBERBNKAXJRs,

c •

XA.&,P8TAD

WIRTH'S
FO! O~~ ry A USTRALT8CBE
CI:RC'US,

'.~ .;" >. .'~I)ur.. ...
.4, .,:":: ''''t-'',t'' !lttetlluroer .. ,

~ WHEELER S LTKDOORN ZALF..
Beroemd wegens het wegnemen van L11rlo()rntn zonder Pi.Jta.

1/6, per Post 1/10.
M ~LK VAN Vl;)LE:T1'EN.

be ZUiv~"te aangezlchts-opfrisscher, het verwijdert;. Z01lnebranden~
. Sproctf!'ll,enz. 1/6, per Post 2/~

WHEELERS CAPILLARINE (Het is geen Verf).
Geeft Grijze Haren zijn Ooraprtm!t:elii1ce Kleur, en bevordert den

groei 2/6, per Post 3/10.
CARBULONDENTOZO.

Een aller. aangenaamste schuimende Tanden en mond spoelsel.
1/6, per Post, 2/-.

A. ROHVICI.
(;U"', WlltTli.

... ALUA'OD.

VAN AVOND.
J\é;rj V~rschillende Voors tellill gen.

C1HOOT PROGRAMMA.

DE GEBROEDERS GILFOBT
(UEGINNERS),

IH/n;' /Ij'? eli KllZlJsiekr Romeinlfc!te
Gl"r/irt!oren.

. " \1'.: -L"o.ll~ula'. drie lOOn. die Dio&dag.
,t'; 1,,1 ' ... .;efl" ,ordlg ""~Dt "&rOO zeer opgellumea
«: :: -vceu P',ndt._·rJatc ayond weer te komen.

DE VALAI/E FAM/LIE
t. 1 :.IJIlOf' ~·QnderliJke V1iegeode

.1 Trapeze A.t."

~- '#"'1 " ,I 2·,
•• rÓ, \\~. i.. - Eec ~ed.,..j", Yan de G.lJeriJ 1&1

:'~"..,,-Ir·j ",".)rd,.o, toepog J._

,~l EL L E ~ BOSe.H.----
VIe fOR lA COLLEGE.,~-.

i» Heer GEORGE ISRAEL
co. (. ;" eer ""lend to .talle, dat Illj een

GK.' \ It ~O.\.Cr.KT

BOKKEVELD, DIRTRTKT
DE Ondergeteckende gelast door den heer C. P. Du PUSSIS zal per

Publieke Veiling Verkoopen aan bovengemelde plaats

Op Donderdag, 6 December. e.k.,
TEN 0 UR~j.

DF. VOLGENDE LEVEN DE HAVE, Enz·, Nam.:
400 Merino Hamels yet'(oor den Slachter.

OP VRIJVt\G AVONJJ, 23 NOV'

M F VR, McKAY.

MEJ U F F. sc R I VEN E ~,

D E H EER C, G, LOiN ING E R, 600 MeI mo-Ooien !? en 3 jaar oud,
30 Prachtige Merries, 8 waarvan met Veulens,
3 Paar JODge Paarden (2 tot 3 jaar oud).
1 Hengst, G jaar oud (Robert),
1 Paar Ruins, 6 jaar oud,
1 Paar 3 jaar veulens (Piets),
1 do. 1 do do.
1 Paar Kastanje.bruin Paarden. :3 jU'lr oud,
10 Vaarzen. 10 Koeien, 10 Koeien met Kalvers,
1 Bokwagen met Tent kompleet, enz., enz., enz.

Bovengenoemde Vee en Paarden zijn allen werkelijk
koopers waard, de aandacht van

T ......~ng.k;Utrtj6M, i - elk, ntrkreren te worden
:",,; ! .. n n....r H":"!I". ~-\p()the.k.('r, en lIe]'tfr.
ti- .. ,r·I"'" 'I, .";'".Jlt"IlI"'lICll

;~ .ren "pen i}~( ": te hell'inneo Dm 8 uur.
1"&:. 'fan J•• Zb>U1 !'IJ dao heer HA8rr[A~, Apotheker

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

Publieke Verkooping
VAN

KOSTBARE

VASTGOED
Ceres, 5 November 1894.

KENNISGEVING.
LEVE~DE HAVE,

NABIJ DURBANVILLE. DE DARLING FAIRIn den Boedel van wijlen den heer
D. J. VAlf Nux.lB.K. ZAL GEHOUDEW WORDEN

DE Executrice zal doen verkoopen
op de plek,

Op Vrijdag, 23 November,
. OM 10 UUR,

I. 37 Groote Bouwpercaelen,
tezamen met 10 morgen bebouwbare
GrCJ[Jd en Weideveld, gelegen te
Jobannesfan tein annex Durbanville.

Ue grond IS zeer vruchtbaar en
'Water18 mervloedig.
~. Terzelfder tijd zal verkocht

,"orden ~j EeNte-klasse Ezels (3 tot
b Jaren oud), 10 Excelieate Trek. en
rtlJpaarden, 10 Goedgeteelde Koeien
(Ill melk en te kalven). 10 Eerste-
klasse Slac.hto8sen, enz.
J. J. Hofmevr &: Zoon, Afslagers,

OP WOENSDAG, 19 DECEMB~R.
FISON'S

SCHAAP-DIP POEDER,
EEN DER BEST,E IN DE WEkELD

;

Geneest en Varhinde:-t Brandtiekte.
Doodt alle Luizen.

Verbetert de Wol. Ka.&kt haar Za.cht en ~aefth~ar een Glos
Het menat zich rereedelijk met Koud Water.

Kan in Zomer en in Winter gebruikt worden en is een der Goodkoopste
en Doeltreffende Dippen.

AGENTEN I

De Beereu RYAN, ROODT & 00.,
MALMESBURY :IN KAAPSTAD.

De Heeren MUWELL Broa, .1(uPSTAD.
DOODBERICB:T.

OVERLEDEN op • Nove~ber un d.
Kaapl1l4d waar bij de gemeente

0I.-Tll.1y1i,(' al~ Oudorling in de SYDode
te>·."eo"ooN:lIgde, 00 .. g.liefde Vadf'r
A~ ;, u ~I" rr arrs Du Prsasr, in den ouder.
doCl "Q , :l JUd u ~)maandeo én Z3 dairen.
Ir I h'ellll"O "O&On hart.elij.en dank toe

laD [J -. \\' ,'.r .• en Echt~encote en de ZlIlIter
,'I.I'.m,<n" VIlfl '\ Di.koDelllleDHillS voor de
bf{ led er .• ' eD deo o1'e~ledellll tot op 't
!aar~~; t~_'WF!z.f'u.

i ;~Daam der gezamenlijke· kindf'rtln,
L. A. DU PISANI.

T,ENDE.RS
Voor het Verkoopen va~ Plaatsen

in Brttsch Beehuanáland, Verkooping

••-_IIIJP _
I:utoer ftn den Landmete ... OeullruU,

x:.u.petad, November 18r14. ,

MONTAGU.

Publieke
TENDEBS,geëndÓ8s~d als boren,

geadresseerd 88n den] Con trolenr-
en Auditeur-Generaal, I Kaapstad,
worden gevruagd en zuil ontvangen
worden tot Zaterdag, 1 December,
's middags om 12 uur, v n Afslagers
voor het houden van d Verkooping
van Plaatsen geadTertee· door mijne
kennisgeving No. 162 v Uj9i,. ge-
houden te worden te Vr" urg, Bntsch
BechUJUlaland op 4 Jam . 1895.

De laagste of eenige t der zal niet
BoodzakelijlerwiJs wo en aan ge-

jDODJen. _
J. TEMPLER tIORNE,

Landm.ter..Generaal.

DE Ondt:rgeteekende daartoe gelaat
zijnde door de Executeuren in

den Boedel van wijlen Mejufvrouw
MA.RlA JOHANNA LAMBERT, zal publiek
verkoopen, te

., GOEDEM:OED,"
OP DONDERDAC, J3 DECEMBER 18g~,

Ten la ure 's Voormiddags.

1. Vastgoed :-Zeker gedeelte van
de erfpacht Plaats Goedemoed groot
224 morgen en eenige Kwadraat
roeden •

Het Eigendom is beplant met
50,000 Wijnstokken, waarvan een
grl.ot gedeelte nog niet in volle dracht
IS, 1ao Lemoenen en N attje- boomeDO~i.s:-.APEN in de hoop de. eeu.igen u',leelingsraad van, Tulbagh. en ook verscheidene afl(lBre Vrucht-

,~ver,,,. II&n bare woninl( ~eMiddelpost, 1\Hl boomen. Zaailanden iJ .er voor 14dl.t.lh Pda:etberll. op Donde~AK den 88&08n
D,.,"r, m:Jn tMderj!eliefde, echtgenOote ".ENNISGEVING gesch.iedt h ier- mud Zaad, waarop atle graan soorten
.lL .-. '·H ~ARIA OL8t)l.~l(eboI"8DHitchoocll A mede volgens Sectie 5 Gedeelte en ook lioomen, Aardappel, .Mielies.
IQ d.~ ouderdom vaD :23 jare", S maanden I van Wet No. 3.0 van 1883, dat enz., kau gewonnen word~.
et: 1 'J&i."e!1 Haar liIden .... ·.aar doch , }I . d li. J 1>.... '" U~8PA.D:--' Vatwerktde H!'@!'e gaf hur genade het mel geduld deze, Raad zijne Exce enbe en .WVaa>C "1.IV\l & u
~ <1r"feo III wen80b hiermede mijn Gouverneur zal verzoeken .1 Ik Om- Tuigen, Karren, Ploegen, Huisraad,
!DIlllieo clark te betniff811aaD onM gelwfde hei,.ing' Wet van 1893," in dit zooala Tafels, ~toeleD, Wekanten,
~' BlDlIr~. doo heer Jr.o KoUt, Mej. Brand, Di.trikt te ProcIameeren. Bedden, enl., eJlI;
OO!W~( ..\, YI_r en d. andere deeIDetD8D' 0 k lUO' lJ kO" La

de 'neQd~Q die h&ar tot 1'8I'kt1l!illk~ "Ven op Laat, o. uO • Ol~n en mmm.
III bur liiden eo mij tol ~ooet in dese D T ll'.::l AD ,l lIB, Ien óO ~88tard en AfrikaaIr Hamela,
~P~Ylnll. De Heer "rgeJae bn elkeDI . CHA~ AlYJ,. G
lirfded!enel de o~Jode:ne be..... Diep Secletaril'j' p, VAl ZYL, .Atalapr.
Il.trnrd. . ~ ft!! da .u~, 'tD4a. III ~KImaw,

iJ. 0. OLQlf, ~ 16 ..... IaN, .III:UP. "lIcw.1Ie6. :--....._

DOODBERIcaT

() HRU:DEN te" ZilverIllJijo." Noord.
- ~ ,,,~ mijD t.ee<argeliefJe echtge-

lIoot [Jo .;, RL'S80l~ in ZijDSaste jaar.
..,. , MARTHA RUSBOUW.

Z':H:T:lI)~ II; No1'. 18:14.

DOODBERICBT.

• Olll.!KTlItlalllf t

H. x. A.RDERN E. V"·irai'ter.
ALYRED EODEN. '
Ht:'NRY SOLOMON. 8n.
FRf;n. J. CENTLIVaK~.

. "PNOL O. vrLLII!:ItB,
GOOIi'RE:'t BICIlJliL.
1.0.IiITEYTLER,
BARRY BOLUS. .
U()U. J. X. MERRIHAN. lf.L,A.

BKaST. GaN .UJtUNOIG. t.OVI8J:I7.
c._ E.C. !NDliiRBON, M.ll .• M.C., Loode", M.LO.S

Engeland.

IAARLIJSCH 1pU.IR· • '£156,213
INKO.EN INTI&E8T· - 71.276

IONDSU IN HAIDIN • - £U09.046
(Gehul Belegd ,,, Z~7caan,cM WNrd",

1'OOILIfAAlln. vooaDIKLZ. ~

A.MolnlAlZekerheid. GrootelIonl1U8n.
. Geen Beperkingen. •
, ' Bepaliogeb01lltreDtniet..'Nrbeurd verld.nn!l

GMD rwtriotie op Re_Il en Woonplaaw.
Matige OnkoetAm.
Spoedige Bealing non Vonlerbillft.

AlleVoordeelen beboonm .... d. Led ....
n....n Pel'llOOnlljke ÁUlIIprUelij"~eid.;

Onmiddellijke Bonn. op VorderiDgs4
Ruime Betaling voor Ov~re.

Oriej ..... li.jkeob.Onde..-lr.

L..4..t'lB7E UITBET..tLINGEl!, 1889

PoIilIum nn verschillenden duur "erd.n bet .. lp
met de volRende sommen "OOr ie<YJre£1,000 .,.n d.
tot'llproolrel ijI", ..ersekering :-
guur in 1889. Betaald
'6 JA ,R £2.799'
811 JAAR 1.624
10 JAA lt 1.980
16 JAAR 1,,868
III HA R 1,28f.
9 J AAX 1.101
I J AA& .. 1.06<1

WILLIAM '\fAR8HALL.Seareta

"aarde 1'001' uw Gelf!.

w. C. COOPER,
(OPGERIGT 1863.)

19 eta 21 Buitenkant8traat, Kaap,tad
Zij oe Werkplaatsen vernieuwd heb-

bende, is nu bereid eenig Werk ui, te
Toeren, 't Bij nieuw of bellteUiDgeD, ....0
de tijDllte Landauer tot den ZwaarUen
Bok "agen.

Ligt en Duurzaam
Reparatien eene Specialiuit.

VOOHRADIG :
.Amerikaansche Rijtuigen, Trap~

Phaetons, BuggiC8. Karren, Wa
ge'M, enz.

W C. COOPER,
li en 19 Buitenkar-tstraat

BET GROOTilFRlWJSCHE
GENEESMIDDEL

lIT MIlL
HU::rSKl:DDEL

YOOI ~ftIU U ... UftLD8IDIW......
GlDZ:IN.,. ......."...

v... Ic_ u, &1 , __ ...
11'''111&1 _ ....

-e. ZIEKTEN 1(31-

BLOED

- Boek van Plein en Spin Stra.ten, KAApSTAD.

GEVRAAGD

AA...'iGEHOl'DEN in het Schut ..
Clan1rillillm boven den ~eoorloolclea

tijd en yerkocht te llI'oldon op Zaterdag,_
24.<rtenNovember 1894, indien niet te'l'O"
,eloet:- -
1 Donker roode Vaars. met een doffe witte
hast, jlemerkt rechteroor shp, liubrool'
zwaluwstaart met een 8nijtje van ach_
en voor, omtrent twee jareD ond.

TIM BURROWS,
SChUlmeuter.

Clanwilliam, 1ï Noy. 18~H,

POU "D I"OTICle.
CONFINED in tbe Pon-d IIot Clau1rilli..

beyond the st'pnlal.f'u tlwe and to be
sold on 8atllrday, 24 November 1894, if Dot
l'reviollsly relEo&aed:_
I Dark Red Heifer with a dirty wbite "il.
iu right f'BZ elit and its left swallow.tailed
with a cat in front and behind, ..bou' i
yaan old.

APPLICATIES met goede ~etuig.
schriften voor de betrekking

van Eerste A seistente in de Tweede
Klas (:Jou7ernements 8chool alhier
zullen -worden ingewacht door den
ODdergeteekende niet later dan 20
December. De applikante moet.
grondig kennis hebben van Musiek
en Handwerk. 8aliris £80 per jaar.
Werkzaamheden te begiuneu na de
Kerstfeest Vacantie. ..aI

W. J. PIENA.i.R, Sect.
Nieuw Bethesda, 13 Nov. 1~94.

TIM BURROWS,
PouDdmuter.

Cl&iIwillil\m,17 Noy. 18:14 ..

.OpleglÏDg van eene .Welr-
belastiJlg.

BENOODIGD~
VOORWAARDEN.-De Bijtuigen en

Dieren van de inge~en b~nen de. !'I7ENNISGHVING hiedt hier.
grenzen van het Maitlaad Dorpsbe- 'A gese deri
stuur moeten toegelaten worde.n deu . mede dat op eene Verft. enng
tol zonder betahnll te passeeren. van bovengenoemden Raad, gebouden

.. op 16 NoveJPber 1894, eene Weg~
No. 3.-Victoria Weg ~ol. lasting van een halve penny (!d.) ID

Voorwaarden van tender te worden het £ opgelegd werd op alle belast.
verkregen en kontrakten gezien te bare eigendom in deze afdeeling voor
worden aan dit kantoor. den dienst van het jaar 1894; de

Tenders mogen ingezonden "orden ééne helft voor hoofdwegen en de
Voor éën of meer tollen maar áJoeten andere helft voor afdeelingsraads-
op aparte Vormen zijn. met het bedrag wegen; en dat dezelfde vervallen zal
voor elk aangegeven, zij moeten ook en betaalbaar zal worden aan het
obderteekend zijn door twee borgen kantoor van den ondergeteekende op
in solidum; . 1 Januari 1895.

Ve hoogste of eenige Tender zal CHAS. M. :FBYER,
niet noodeakelqkerwij, worden aan- , -'Secretaris.

BENOODIGD.
BENE Hoofd-Onderwijzeres voor de

Eerste Klasse Publieke Meisjes
School alhier. Salaris £120 p.s,
met £24 voor Huishuur.

Grondige kennis van de Hollandsche
Taal een boofd-vereischte .

Kennis van M.uziek eene aanbe-
veling.

Werkzaamheden te beginnen na de
Kerst Vacantie.

Applicaties met getuigschriften van
bekwaamheid te worden Ingezonden
aan den ondergeteekende niet later
dan 17 December, aanstaande.

D. J. HERHO LDT, .
Secretaris pro ~.

genomen.
Afdeelingll'uda •K.atoer,
Ol....william. 16Nnnmber 18kOp last,

C. LIND, Secretaris..
Kantoor yenden AIdeelingaraad,

. No. 12 Wale-8tnat, Kaapetad,
II) Noy, 1894.

.AfdeeJingsraad Robertson.

OMHEININCS WET NO. 30 VAN 1883,
Yredenburt; Hooee School.

KEN NISGEVING geschiedt bier-
mede dat, in termen van Sectie

6 van Wet No. 30 van 1883, op de
volgende vergadering van dezen Raad,
gehouden te worden op Dinsdag, Il
December 1894, om 10 ure in den
voormiddag, een resolutie voorgesteld
zal worden om zijne Excellentie den
Gouverneur te verzoeken Jijne prot la
matie nit te vaardigen de voorwaarden
van het Iste gedeelte van bovenge-
noemde wet van kracht verklarende
in het veldkornet schap un Voor-
Cogmtmskloof, in ceee afdeeling.

Op Last,

G. W. BORCHERDS,
Secretaris,

VRIJE NAMIDDAG

WAARTOE alle ouders van
Scholieren, Oud- Scholieren en

V rienden hartelijk worden uitge-
noodigd door den heer en mevrouw
Pmcrr AL en Staf, vindt plaats op
Vrijda.g, 23 November van 3 uur tot
6.80 in den nam middag. M.urraysburg,

15 October 1894.

KENNISGEVING
BRIT8CH BECHU AJiALAlID.

VERKOOP/NG VAN/ KROON-
LANDER/JáN

IN DE AFDEELIN& &ORDONI1.

DOO R den onder geteekende een
bekwame Hoef- en Grofsmid

en Wagenmaker, meldende prijs.
De personen kunnen gehuwd of onge-
huwd zijn, vrije woning zal door den
ondergeteekende verschaft worden.'
Gelieve zoo spoedig mogelijk aanzoek
te doen bij den onderge~kende.

GIDJroN C. BE:) ~ER.
Boedeknil, dist, Hopefield,

14 NOT. 1894.

A'deelingwraad-KlUltoDr. -
RobertllOn, U No.ember 1894.BIJ dfze geschiedt keun geTing q"t de

volgende Plaatsen, g egen in de Af.
dealing Gordonia, Britseh BecbnanálaDd,
te koop EnHenwordeD &&Il en ~ Pu.
blieke Veiling', vóór het K toor 1'~ den
Ciyielen Commisearis, te U 'nllton, op deD
lSdeD Dag 1'aD JANUARI ~9ó.

DIVISIONAL COUNCIL
OP ROBERTSON.

FENCING ACT NO. 30, 1883. i.« TAALBOND.lén·tieDde de. koopeoba , baneY.e de
mllDgelkosteD en de jaar!" he erfpacht
,ooruit tot den 3lsten ber, 1~5, te
worden betaald op del! dag Terkoaping.
Een.tiende del! koopechata, ntftDlI nmt.en
daarop tegen Tier per een jur, ~kead
yan den dag der ,erkoapin ,te "ord.n be-
taald ZN maanden na gem den datn~ 1'aIl
Yerkooping. Féo.vijfde d koopecba~. be-
DeveDSreoten daarop te ;yier per;oent..
per jaaf, g"OrekeDd.....n dell Ill' der Ter~oop.
ing, te "orden betaald ééli r Da gemialden
datum 1'aD verkooping. ~in' der
overige drie vijfden 1'r.o koopeo~ lal

\ worden vort~nwoordiad OOreeD ~1rig.
t durende jaarbjkscbe enp. t in Wrac 8e-

lijklltaaDde met de rente op drie-a;:-,,'deI!
van aoodanigen koopllChat, gerekeDd
1'ijf per cent. per jaar, en Uon'&DJr8D
taal haar te li jo Un en na D datum 1'aIl

I 1'erkoopiug 1'oormeld.
De algemeene koopcondi iëD sullen. wor.

deD voorgelezen op den da der 1'erkowing
yoorafgaande.

NOTICE is hereby given, in terDll EEN Conft:rentie ter bespreking
of Section ó of Act Na. 30 of van de belangee der Holland.

1883, that at the next Meeting of sche taal, waartoe alle belang'1ltellen.
this Council to be held on Tuesday, den benevens de Leden van den Taal.
the 11th December UU4, at 10 bond dringend worden uitgenoodigd,
o;clock a.m, 8 resol~tion will- be p~- zal gehouden worden in UK ZAAL
posed to req~8t HlS. Excellency ~he uER CHRBT E L IJ Jr E JONG~-
Oov~or, to 188ue. ~ Proclamation LINGSVEREENIGING, LANG.
declaricg the provl~lon8 of.~ I of STRAAT
the above act to be 10 operation JD tbe '
Field Cornetcy of Before Cogman!l OP DONDERDAGAVOND.
Kloof, in this Division, 22 DEZER, TI HALl' xcrrr URE.

By Ordrr. Namens het Hoofdbestuur.
G, W. BOBCHERDS, P. J. G. DE {OS,

Secretary . Voorzitter,.
A. J. L. HOFMEYR,

Secretaris.

1

o iYiBiooa.lCouncil Ollke.
Robert..Ion, l!l NOftmber, 1894..

INTERIM VALUATIE.
PL,UH. "lIEA.

Vier·
Iran te

MOl'I!'8n, &de.
Gilmaook Hollo.23,4632771;.
Omdraai Vlei 16,378 á88 ..
Aritoll" . 27,901 870 .,
Zand 'tJel 30.1:!4, :?66
Laag Klip 16.~7 17~ lO

Aroam 15,494 31 H " "
Enna 19,8% 521 .,
NlU'OlIgu 19,669 lI9& ." "
Blaau"J'&ll . 30.1<112Il:? .. I :..
Neth"rlea 3ó .51l! 4!l1'! "
I:horkL.am li,751 2>~(l "I ..
H&kdoorea Vlei 2O,1t;R 293 " II

Loerkop Wo.,KSG ÓY4 .. i "
A,_bap ·l2.4.39 2~' lO! ..
K.koup 6Z,5l2 578.. I
J:amk, nip lIi.826 431\ "I "
O'Poort.· 41,171 26 " "
0- VlUte -43,626 163 "I "

Titiu Poort '88,698 166 ',' I "
D!:'lGI.hout 17.940 115 1/6 ..
Bl¥lIwbc»ch 11,032 642 .. I "
Orondneu '18,~a 3ó~~.:/ "v&II BOOiI VlIIf 11,8lla 680 j

~=:17"EN~ISGEVING geschiedt ruer- .Afdeelingsraad van Tulbagh.
.Do mede dat,. overeenkowtig de

1 Tool'WBf.l'den van Sectie 251 van Wet
: 40 van '}.889. de Afdeelingsraad van
3 Van Rhijnsdorp een Hof Zal honden GESCilIElJT lll('rrued~ volgP,1l8,
: in de Stadzaal op 21 December, 1894 Sectie 251 van Wet No. 40 ·va.n
5 om 9 uur in den voormiddag ten einde 1889, dat de Valuaf il'. Lijst voor de
: opjecties legen de "Interim," Valu3· Afdceling van Tulhagh au gereed is.
~ he Rol van onroerend eigendom over- CII voor dCIl tijd van r/erl':9 drIven van
3 eenkomsti~ Sectie :248 van geDoemde den 1Gden Dezer ter inza~e zal Itggen
~ Wet opgesteld, &an te hOOfeD cn er ten kantore VIUl dell &cretans,

over te beslissen. De Baad hedt den 1bdeu dag van
~ Genoemde Interim Valuatit: Rot UI December 1894, te 10 hre v.m
, ter inzage van alle betrokkene personen in de Hofzaal alhier bepaald voor het
: liggeD aan het kantoor van,den &-ere. aanbooren en overWc"en van alle
4 tarÏs gedurende kantoor uren tot den objecties tegen gt!llOt:~Je Valuatie
~ datum van bo'f'eo~oemd hof. Lijst. :

Op láat, Op Last,
P. A.. VAB ZIJL. CllARLEB ADAIlS,

8ecre&aria. 8ecre .
ol 't:_::::a....~ -.,~'::r:~ _.~_,~

".

JDGrR'8D 7' 17
" 58: 1:1
.. 73: 12

';!;: lO
67. 8
MI: 14
es, 4
61): H,
93' 4
8Z I
Mi 4
fi7 18
71;: 3
73.19
9.4,19
11 111
M II
86 7
87 16
66 11
68 8
~, 8
63 :11
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TE HUUR

VA'q' den lIt'D tot den 1óden Decem·
ber de CottJge 'UD den heer W

BUllu te SI James

KENNISGEVING.

INDIEN' gij UW~Id "eolIcht overh.ndlgt
dan uwe slechte en lut1ge reKenu:gen

aan den heer LuDOI PB den IJyeng"n We&8-
Agan" Kent Ch&mbers, Ker.btraat Sageo.
OTor de Algameene Poatk&.otoor, Kaapstad
en t. WIJfiberg

Correspondenten
WORDT verzocht alle brieven,

rermsee bevattende of be-
trekking hebbende op besigheids-
laken, aan deu St'cretanJ der
MaatachllPpl) I en alle bneTen met
CorrespondentIes voor de Courant
aan den Redakteur te nchten.

A. B. HOFMEY Il,
Secretans.

Drukpers' hatachaPPlJ Van De Bandt De
Tilliers &; Co. (Beperkt)

I ODi and' Kantqor
Kaaplltad 2'2 Oet 1894

~ui4· ~frik aan
n&l:llIlGO KIT

ONS LAND.
DONDiRDAG. ~l NOVEMBER 1894

PARTIJ IJISCIPLINE
GEDCRUDI de laat.ste SIttlD, no het
EogeI.ohe parlement hebben WIJ kunnen
Ilea tot welke boqgte In sommige llUIden,
waar meo parlementairen regeenngeTorm
heeft, de partij Ihso phne kan opgevoerd
"orden D. rege!l!n:1gnoorstelleo. of ZIJ
betroifdn .. ken van het allerhoogste be-
lan!), zooalll de Home Ruu Bdl of vaD
onderietJcblkt belang looala het slu ten nD
de dI80lL'l8\e over een of ander onder"erp
"erdeD alleu MDg.nomen met lDeerderbe
den die III de ID_te geTlIllen geen b&IC
dOZIJD .temmen Tan elra.r verschilden
En dat ID een hUil no 671 ledeD'

Dit 18 een beWIJS dat wo"el onder de
.1I11llteneele partij &1. onder de OppOIl tie
luik .. n Toorbeeldlge diSCipline beersohte
dat biJ nagenoeg Iedere ,erdeeling van
b.., hUIl! leder hd op liJn post wlUI.-dat
wil leggeD aan d .. r:IJde van die partij
loot .elker oDden'.nnlng hiJ r:loh TerboD
den had Toor biJ TerkozeD "erd

Het II DatulU'l!]k niet aan te
dat la Vell geTallen niet enkele
.nkele gevallen tllet
opinie waren toe~a&D dan degeDe WaAl'
vOOr II] stemdin loderdaad ruonen
alle laDden "aar de parlemeowre regee-
nDgavorm un Kracbt la de gevallen biJ
dOIlJD8n worden aange"ezen "aann leden
Dlet .Ileen tegen hllDne persoonlijke over
ttllg\Dg, doch zells ~en de overtulgulg
ran"'n jp'oot deel hnnDer klezera Item
den De verklarlIlg waarom r;:lOleta ge
teb.ledt 18 een,ondli' genoeg

Als men oyerttrigd II dat d. I&ken des
laDda op de bellte WIjze bebartlgd worden al8
eeD .kere p{o.rtlJ of MIl lI6kere combi Datle
nn partlJeD un bet roer 18 dan zal meD
utllarhJk looyeel mogelijk IIIJn beet doen
het muuaterle dllit die partij of die com
blOMIe n.n partl)en vertegenwoordIIrt op
hes i:_n te hondeD In gevallen
OD~bIU belang 1&1 meD er nlet ... D
denkeD tageR te .temmeD .la di., tegen
.tem b~ beetAan vali nlk een mlDlitene
In gevu.r kan brengen Ell zeil. In ge
nllen YaD groot bela.ng heelt een parle
IDllltelld da. met eell Dauwgelet ge"eten
SIJn taak opvat, YOOr bl) tot tegeOlte~en
overgaat, te o,er"llIC"n of het belaDg der
laak bes rechtvaardiit da. hiJ daarToor
he' btetun der regeerlIlg In de WUgaobaiJ
ltelt..

ID vele gtnJleu III dit acht.ratelleD Van
pettx>nhJke 0plDlel biJ putlJ belauleo In
den politlklU niet alleen Diet laakbaar doch
bet II lI.lIt &IJOph.bl Hebelfje doet Zich
voor tua.chen parillmentalid eD kiezers I:hk.
'WlJla 11&1 "II parlemeuLahd dat op eeu
uiter pUDS van qplDle TerschilI met &lJn
kiezen, toch atemDleD ID dell geest van de
"enacheD d.r laalllteD Ea da' doet biJ
dan Dlot ~It anIPt Gm ZIJO setel te ,erhezeD,
docb omdat "IJ, geroepeD a.18 hiJ la om
lek~ belanreD t.e vertegenwoordig.." liJn
perIOOallJke ovortuiglogen niet In dCll weg
"il l.ten atr.an van pbcbt n die hiJ Jel{eDd
anderen te TervJLllen heeft Een dergelijke
verpliohtlnll aeeft het parlement81ld tegen
OTer de meerderheld der leden en de erkende
lelden Tron de partIj waarvan h J deel UIt
maaY.

Er liJn DatllurilJk taken nn plutae-
liJk belang die niet algemeeDe belangeD Lf
partij bel.DgeD lakeD, w&ar\n leder liJn
eLgen dlllCt'etle moat gebrUIken AlII bIJ
"oon-Id In lieD bepaald. k:i~deehng OTer
een Dak van plMteellJk belang een deel der
kIelera ZOGen eeD &nder 11118 denkt, dlUl II
het Dlel meer d.D natunrllJk dat al8 meer
dan éeu hJ dil afJeeli.Il~ Tertegen"oodlgt,
die ledf'n TIIr8chilleod stemmeo lelf al II
eeD Tan ben een aalllToeder een er partij

Maar dIt IIJu II tlOndE'rlIlgen Er moet
lD gty&llen nD .Ige_D bel.ng een lekere
diIOipbne bea&aan die ulet dan na zeer ern.
• tige .verweglDg mag W'Orden overlreden

Toegege~en dAt bovenpllnde beechou'
'IFUll{ea Jalat Il1Jn, <4n nl mei! ona alhcht
tegenwerpeo dat hue toep&8811l( op de
lahn ID de Kolonl. praktlach ulet mogelIjk
\8 omdat 'lnJ hier fe tel Jl.; gtlell partij NI
g"lUlg bebbeo eo ei nl! geen part J d 8ClphDe
behoeven Dat Wil op het oogec.blii: jj'een
'elteliJke partiJ "geerlDg hobbeo 18 yolko
.on wur Doch nl niet II kon k~eD

.. ala WIJ cl. eohacluwu. die &oap" po

beurt'DlIMo-volgeD' hellnpl.,h ..... •
WOOrd-Toor sieh nit werpen, ]Ul.It hebbeo
bekeken, gelooyen WI] da~ ani land sich op
een ,eraDderlog In dit op.acht. mag voorhe-
reiden

BI~Jkt het werkelijk bet geval te zIJn dat
WIJ In de naute toekom.t een sterl:er af.
acheldlOi vau partijen zllllen gun beleven I
dan moeten de lOeiers en ge,olphJk ook d.
parlementaleden parilJ )ti_no Er snlleD
piortlJeD gevormd wordeD .10 erkeode leiders
zallen moetee hebben En daD .ordt ooi
de partlJ discipline eeo noodukehJkheld,
soodat het. n18t mogelijk 11 dat. leder lid
mur op liJn eIgen hontJe oanollll-verged ..
nagen nD eeD andere partI] bl]woont en
dus de belaog.en VaD lI)n elgeo parbJ III
geTaar brengt

Zich aan discipline te gtwenne~ 11 ahiJd
maar moeilijk en het I' dit .prou, ..1 yoor
meD8Cben van ODa ru, die groote nlJbeld
vaD denken, spreken eD handelen ge"OOD
IIIJa Doch VT1Jbeld mag niet In oogebon·
denheld oDtaardeD, eD dat zou 11] tocb on
gehnJfeld doen ala. doordat leder lndlYldu
IllJn 'lgen hoofd vollr'ie, de helhglt.e belao-
gen der gemeenec\ap ID pvaar "erdeD ge·
bracht. Dit laatate II coo dUidelijk dat, al.
de nood aan den maD komt, ooi: SI), die bet
mlD8te aan dl101phne gewend ZI]n, lUl
leD leeren Zich daaraaD te onderwerpen. En
bet 18 toch waarlijk BOO moeiliJk me~ .Ica
ne4r te leggen biJ be.slDlten geDomen door
meerderheden ID vergaderiDgen van liJn
etgen geeetvenruteD, of Tertrou weD te
tooneo ID de Inllohten d.r lilden die meD
Illohlelf gei:osen heeft I

ALLERLBI

Imnugratie van landbouwers
De beer L ~ lener L W V , II zoo nlen

dehlk. ID een lD'fesonden stuk In de Cape
Tune', aan 0", umd de verzekerlDg te geTen
dat hiJ Diet bedoeld heeft Uit ZIJn pilln
voor Ilta&tIUltde~hDIl van land aan lmml
graDten politiek kapitaal te 8laan Hoeseer
de vnendel JkhelJ vaD die verzeke
rlOg OD8 treft moeten WIJ erkeo
neD de redeneD erToor Diet te begrij
pen om Land toch heeft DOOlt gezegd
dat de heer Wiener zIJn plan opperde om
politiek kapitaal eruit te siMD en-wat meer
Zegt-WIJ hebben het nooit geda.cht WIJ
waren en zlJa n,o~ teD volle overtil 19d dat
alles "at de heer Wiener met ZIJD plau voor
beeft IS de verhOogIDg nn de welvaart van
de Kolonie lIet eeDige "Rarop WIJ ons
,eroorloofd hebben de aandaoh t te veatlgeD
IS het elgen&ardll!'e verschijnsel dllt terwIJl
de Afrlkaaers biJ bet nltvoereD vaD derjre
I Jke plannen het eor~t deokeD aan halpble
dlOg Mn de vele a.rmen die reeds In het laud
Z Jn-Jooals blijkt Il t do beslu ten der
synode--de hee.l' Wiener eu zIJn vrleDden,
daareDtegen bet eerst denkeD aan het In·
voeren vaD vreemdeliDgen Dat WI] daarop
Ile"elen bebben 18 D1~t omdat zooals de beer
Wiener a-elieft ta ID8IDUeeren. 'lfIJ bang Illn
dat het Jnvoeran van Immigraaten de mllch~
van deD Bond Zou kunnen bedrelgeD doch
omdat WIJ van oordeel zIJn dat onze arme
blonken er recht op bebben eent geho peu
le wordbn aan I oneDden arbeid voordat de
staat er toe oTerllas.t die Toordeclen aan te
bieden ua vreemdelingen Als "IJ ons ver
IMgd badden om te tn8lDueeren dat de
beer WieDer &lJD Immigratie planneD op
wierp ID de boop vaD door die Imollgra.n
ten ZIJO eigen p.ol!tleke partij te versterken
dlUl zou hiJ, ID onze oogen rechtmatige
reden tot klagen bebben jj'ehad Die In SI
Dn.he IS door ODJ! eohter Diet geUit. tell

eerste omdat WIJ haar ongepas' eD ten
tweede omdat Wil haar dom zoudeD bebben
geacbt WaDt als men hier eeD laDdbou
wera b~volklol{ lavoert dan sal die oatnur
lIJk veel eerder lIympathlseeren met ODze
boerenbevol"1I1g met wie r.lJ dearlfde he-
Ia. gen beeft, dan met eeD koopmaulbevol·
klDg dIe geheel tegeDatn)dlge belangen
heef, EeD redeD te meer dll8 "aarom de
IDSIDnatle waarmede de heer Wiener oos
mln edele beweegredeneD voor de oppositie
tPjl(D :I1Jn ImIn18raha-plan aanwnJft, m18
plaatllt II

De Wolmarkt
B.den begiDt er "eder een nieuwe sene

van wolrer,ooplDKen op de Loudensche
marltt, en., hoeseer geboopt wordt op een
verbetenDl{ In de prlJlen vaD onll voor
DaAmBt.. stapel produkt, het IS zeer de vraag
of de'l! hoop zal worden yennld Op de
wolvedtooplngeD die Dinsdag te ADt ....erpeD
begooDen "aren de prilsen van 10 tot 15
percent lager dan biJ de vorige verkOOPlDIl'
CJp de verleden Week te Port Elizabetb jle.
hOllden WOIYerkooplngen wa_ er l{eeD leven
III de markt te knJg.n De toesiand der
"olmarkt 11 over de gebeeie wereld even
slecbt en slt~cbter daD ID de .Ieobtate tijden
vaD bet voor "0l boeren 11:00 moeilijke J&ar
1886. De voorraden zIJn oTeral groot,
d,aar er dell laatalien tiJd ,eel opgebouden 18
op hoop nD beter pnJlen. en de wol bhJn
nog bijna oDverKoopbaar. TOOral IDfeneare
aoorteD Wat er onder znlke oOlltandlg.
hedeD van OOie wol boeren moei "ordeD
la een raadll8l Z J hebben geea ooDtróle
OVer de "olmarkten eD knDnen dna Dleta
doen om din PriJs Yin het artikel op t.
JageD Het e6nlge Wilt ZIJ doen kUDDeD \8

door het leveren van pnm. k ....ahLllit wol
hllD verhelen tot e n mlOlmnm terllg te
breDgen ED p'lma kwaliteIt wol kan meD
alleen leVeren .111meD het beete 8Chapenraa
hefft, als de 80bapen TnJ V1LIl brandZ:le.kte
liJD en als men de grootllt mogelIjke 1I0rg
be8teedt aan bet t-oeberelden der wol ID die
nchtlog bebooren onze sch.penboereo dll8
blln energle te onhflkkelen

Nog Nlet Tevreden
De Vn)burg8Che ltamer van koophandel

SOhlJDt 100 w ... r vu oordeel te lijn dat de
S "llZleland·kwesile nog Diet lanl!' genoeg
slfpendo III gehonden. ZIJ heeft Uit baar
mlddeD een depntatie aangeeteld ten eIDde
den waarnemenQen admlnl8trateur vaD Be-
ehnanaland te vragen er bil harer maJ_tel ta
relfeenDI op aan t.e dnDgen dat, ala tiWUle-
laDd un de ZUid Alnltaaneohe Republiek
o,tlTbaodlgd wordt, dese republiek oolt de
lDvoerreohteD afJohaft dIe III thlUll heeft op
goederen Uit Bnt.aoh Beehuanalaad Men
weet waarhJk niet "aarover tnIIn Blah meer
yerwonderen mo.-t over de a_'moedlg.
held van de V rlJbllrgtlChe koopheden om,
nadat gebeel Z!ud A.fuk:a .angedrongen
heeft op een DnyoorwaardehJke oTergave
YaD S".III.I.Dd. de Trane ..... 1 toch nOir een
D leG"C YOorwurde te "lllen O~geD.-
of OTer de oDnOO&elbeld dl. II) ten ioon
.prelden <lOOr te verwachioD dal bnD !Iepa.
tatle lO. litJpen zal, n. bei lot. VU S"uw-laad n.da _, btIePW Ilo

• 1

S,nodale Aa:d.teeJuln1lJ.ge:n.
De bl] de beI~

kiDg van pen81otDfondl, de
"enlClbeh]k soovel. gemeenten
mogehJk als deelhebsters van het fonda te
WlnDen Daartoe werdeD d. voorwaarden
vau toetrediog aannemelijker jfflmukt
N iemand kan hierdoor ciromeD te lijden Bet
fond. en al 11JDe deelhebeters "orden ver
z.kerd van een grootel! en VIlBter Inkomen
Mogen nil maar vele gemeenteD loo"el ter
wliie der kerl!. al, om haarzelf. 1nl. Ife.
brnik: maken v&.o de nieuwe voorwaarde::l

•••
Het WIS eel! aandoenlijk o<>genblik toen

da VaD de Wall Terlof kreeg OlD op pen.loen
af te treden HIJ II een der oadste leeraren
eD heeft de kerk &rouw gediend HIJ be-
kleedde "el MP. den moderatorstoel ZIJDe
nJke enanDg mukte meeet&l sIJn raad van
waarde voor liJn medebroeder&. HIJ heeft
ID de laa .. te lareD den beker der beproeVlng
gesmaakt De am art, die hem de .tap tot
"eiken hiJ nu bealoten beeft, veroorzaken
mocbt., worde nJkebJk ",nacht door de
warmte en de barteliJke deelnemlDg, ga-
menad met weemoed. waarmede dee
moderator. "oord tot bem genobt, ID de
nrgedcl11I1g werd ontvaDgen I

••e
De moderator wee8 la Zijne toespraalt, bl)

het broederhJk onderhond. er op dat er
groot guaar 18 dat kerkeraden te hcbt
teneden kUDneD "ord&!! met deD Ilodldien'
stlgen toeetand der gemeenten Zoo kun
nen er honderden lidmateD ZlJU die nooIt
onier behoorlijke b.. rbeldlDg komen, en
lelfe niet de geregelde prediking blJ-woneD
HIJ wees er op hoe b" het Hallsleg.r W8tlt
gewooe Chnatenen til gebrnik~o om aan
laelen te arbeiden Waarom, vraagde hiJ,
lal de kerkeraad Ilcb Dlet bedleneD tan
kerkeraad8leden of VlD geloovlgen 10 de
gemeenten, om armere eD afgelegeD YlJken
te beloekeD, en den menIICben het eTange
he te brengen? Waarom lIullen WIJ Diet
den toeetand der veraohtBrden reoht In
oogeD80honw nemen,-reobt Dagaan hoe
veleD er liJn die DOOit opgeLocht wordeD, eD
dell &oods menwe "egen lOalaan om de
8 nlmereDde kraobteo der geloongen ID de
Ilemeente ten DUtte te maileD? Nn beeft
de oaderv)ndlDg reeds geleerd dat men
hierIn zeer behoe(haam moe~ ZIJD naar het
Apoatollioh "oord L~gt olemand hU8
t.eliJk de haDdeD op D3 we k of liever
raad vao den moderator behoert tn kaD
echter met vooruohttgheld gebrnlkt worden
en al spoedt meD langl&am h~t wordt tiJd
dat de kerk meer op de door he:n aanbevo
len WI)le zal trachten te doen

ee ..
lIetgeen voor bet llu;(eDot n gedenktee

ken IS Uitgericht 18 niet .lelen I vo r epn9
kerk die veel te daalten h eft aan de vrome
voorgoslachten Kollelitanten en comIll ijble
mogen bIer en d,ar b~ter gewerkt h bb D
maar het valt Diet te ontkennen dat men
IIOmS ba.rt moest pielteD om de meDJ!cben
te doen verstaan Wilt ZIJ verschnldlgd waren
aan de u.ak De kork heeft met dit
gebouw een tweeledig doel Het IS hare
eero leU ter gedachtenIl der getroawe voor
nderen telloen En voorta, eene laai voor
de synode en kamers voor den :raakgelaB
bilde en kamers voor COmm1ll81en die werk
,oor de kerlt te verriChten hebbeD, zIJn zelll
oDmlllbaar B~t 18 to hopeD dat de maa~
regelen nu genomen bet ge"en8chte
gevolg h bben IInllen Het II de rechte
8!a.p dadelijk naar een ~e80hlkt Btuk grond
nIt te ZieD. en dit ,erze'kerd te bebbeD Bet
geld .. IZich leker laten VlOden, als de zaak
me' erost aangevat wordt

GE"E~ .. D NIEU\'f1C

AORT III TBBaTlo LQ8LOOPlIJOB10JiDBN wer-
deD '.D 13 October tot Hl NOfember t. K",plt.&d
a1,.maakt

Bnon UJ\OBlIIOJ{J:N-DI 0 S Mala.a, BA..
van MontalU, h.elt b.t beroep IIII&rBelha.lie
•• ngeDomea

D. TU.L.OND CONFIRIlITI. wordt lledeB.
avond geboodelI 10 de MAl der Christelijke
JODlllehni'lfereeDI"lnjl .lhler

Dil: lUlIIITIlU F ...ua.ll III L.ll1l9 lUllen de vol
gende _k op rel. lun DlAr b.t binDealand
eD 0" eeD beloak .nn ••• I&D Fort B .. aforl

TBOIOTIIDIO OTlaLIDE. - De HaTrumMI!
Tune. II dood Nejj' If... n Jaar oad had jt.noemd
blad Jatit leerea p"pen teltII eea tollIDIe tolD
-klaar met Keel -&.1 P

PILO. Palefl ui h8deDllliddag om I) nur. WlDd
an weder dleDeod., opstiJlen met IIJa ballon
nil de Goede aoo p-LlI1neO, en &lch m.t'IJ D
puachuLa I.~n valleD

Ibt O()QtTII II In bot M&1l11l1bUlJ'lCbl ID vol.
I.n gaDi Koom II biJ lIa geheel nlJ TaO roOIt,
roage II ook !loed. doch el. hav8l'OOflt II be-
Deden het IDlddelm.tir ..

VIICR voo. liE. &url), - MBD _'" t6
Loa.reDg~ KarqUIJII plana.a Dm daar TlllChe-
rlJ.D te bolgtooelI ten 81Ddeo deu Ralld te Toor·
lieD vao _VlICb. die IIU alt de KolOOIe kom$

VOOI DI U1ID1IOtnrrU1'Oê>J(ftIiLLlllo till JIl
PURL II £68 2a. blJeengebraobL Ken hoopt
£200 bil eeD te knJgen.lood.1 met de rep.ringl
bulp op bet I·voor l-aeJIIal UOO beIobikbu.r
..I UJD

TlilJTOOlllITJ:LLllICJ TB OOIT LO. DE. -D.
p"JdiJQ d.r laodbou" teotooa.teUlog rehon
d.1l te wordBD op 1" eD U llaart, 189.5, nr-
IChl]nt rIIdI all bl] YOt«Ml sot de Pla&teelilltl
bla~on.

Vooa Brr TIIICHI1f KIT DTII.+.J(UTIDde Groote
VlIChrlfl.r !lIJDt .... menaob.o Ce aradook door
den llUljp8Ua&l baboe& met £6 ZIJ hldcleD 1111
mud ... ,ol 'V1IChaedood me' MIl eak.l. dyaa
au,t.-pauooo

Tlla 'nUCHT8ltrrl:lllG TIaWIZU - KIaat
Tbomea en Maal Wul1&.. , die belCbnldiad
Ilun TaO deD hoer ell m.vroa.w Oadd te
Orahamut.&d Termoord te hebben. liJD uar de
terocbt.azlLtlng ",rweseu

DJ: IrBINI:R.lUToGBLII uJn over .Ue deelen
van den V rlJlt.aa& drak besig me' be. vll'D181ea
der .pnni:b'lIell ea 1111wordeD daarin l'eholpeD
door de Th.,. D. beerelI hebbln hoop hlIII
oogsten te reddeo.

WBLLlliOTOS JCUlIIClPll.ITIIT -Dr Gregnry'1
rapporten over de guoodh81da.lllnobtIDgen ua
bot HnllenotelHl8lllloane werdlD op de laatate
verlladenn" TaD dl Wel.liqtonlOhe manICl.,...
b\elt gelezl!II

DI IEJ.W.ullDI P })np.RI. nD de ZI')D'
gemeelIte un d. Paarl, ge.ft 100 Yeel vold_
alng La a-ufort W ... t, waar hl] iiJdeu. de
'runde yoor d. Ba.ge arbaldt, dat er. 901
... de COMner, aprake la belli .eae ~eurl tan
te biedeo

BO.PI1UL TOOI IflIJOTnUJu unTO --op
de bedeo &8 bouden v.pder,DC v.. deo 1ta4••
.... d &al worden 'oorpeteld dat MIl PrIJ"'",
word. a.iSpeclueV8l1 voer planllBD VOOr _
boepltaal TOOr beemetteliJK' liebeo. De priJ •
IIID t. al]a !26 ell £ 16
Twz. In ••ou. 0-118 lturn7 ea KleIt .. 1

D&Illell, "lankea, werM IlIteNa voor den
lIIalEl.trae' alhl. aebraob., ....lChuld18d BIl
Inbraak en diefat.al lo hn hall ftIl d'lI Il_
J O. tIolmep ea op anden plaaLaeD aet
veorloopac OIIde,_k I' IIO!I Olet af .. loopen

Nl&I1'" ua ..."OIU -Op de hedea le boad8l1
nriaden... yr.a deo -.d.....d sal wordIG
yool'Jr.. teld dat twee aleo". ftlenOIn wordeD
lt.bouwel -UQ OlD 200,000 "aUoo. '"
ua dea Kloofaell. totteD _ kOlite
.. - bil ~11M7, holl4eacle
pilou, ~ - .... flllle3,roo.

D. IUDdU.D WIIfr Kft-De ..uN•• mOlII
r.. e&.daned ftD 008S LoodeII yoor l1. 6llCl
ICh.de ..er~iafr. omdat hll lijn been gebm
11.0 lI&Cl ia 88D der It,"'_ oDder lor, '''0 d, n
I'adlned, elieDde IDde yor", ...... Ir te G ILbam..
ltad veor bet OOIttllJIi:e hof 0. alt.pra!l}.
Wal toor verweerden IDd de k08tell

P ....UORU un ECBOU. per m'llboot Soot
eo 11lI.lIheaboot GQII! Jle I(latoren u, ~f.l " .... 1
.. rtrokk.o -de h.,.UIO D.alell, DiEon de hoer
eD mevr. J. B Graf d. beerllo F J DOnD~r,
F Bum .. er .. mey, sn me] Solomon, de heer
Pnlltoaer, mei Hutton de heer'D meI Wil kor.
de b .. rea S E For.ter, TonkiD. Ali Ilar (3), dr ,
man la ]oolel FalloD, de h_ eo mnr Ham
mood ID 'wee kindereo. eerw Rip(101

]bIJ .u.anvJ.DaaLJ.1J[ ou:nr.-D.t Iemaad
... t <66 ]ur oud 11 eD do reedl 111 kiaderIID
heeft. die allan la leYeD lijD. dat 11 lekU 8111
leiclaaamheid D. plukkia' di. 100 nJk .. se-
reod II, II hlrtog Rober' v.n Parma. BIJ
bet't "lin kladeren van zIJn .. ,.te vrou",
Maria PI&, pn_1 nD Boarbon-SIOIUI, en
.eveo vaa lijD tweede, M.rla ADtonlA. priD181
ftD Br.gnu, die 8~ Jaren ood I&.
E .. W'OIU)IIlLUK LJ..)(.-Op d.lllaata Thor

beek, ,"Ik Kalferrlfler, dm~t BIOtlmfonl.la,
het eJ«8odOlll ran deo beer W VaD der Mlrwe,
IlODIlU •• "0 wooderllJk I.m uopkomeo
Het boI.tllDd eigenlijk alt twee lam m.r. met
acht pooteD, twee ltaerten, eOl maar die oadw
mak ..... I~btl .IN D.1t en kop hadd.n om
o,er te beeohlkkeo De a.taar boud' ".l..n.
vaD '0 grappie. Hit de Expt"'"

HIT "'IDI& II lo de I•• tlte daPD. TOOr deleu
tijd van bee ]ur, _r ODI."oon ID b.t laatat
der ,on •• _k WI' het lief warm. Zoadag
"erd h.t Itoel.r, MaaIId., hadden WIJ veel
wind met atof, Din.dag w.. het 6rg jtldl'11lrt eD
t ••• o dm nond begon het rereaeD In d.a
bUltendl.tribea woedden Din.d.gavond en
ook IflItlrlD on"edere la. die d. LaI.IfUlwe-
.eeDlCha" nrstoord.. Dla.daraaoht en Il.ler
8'J den .. b .. lell dag r •• nde he, dink

Mo.o •• IUUWIUB a'81'Icbt op h.t IOpn·
bhk In beTII' Olate la BollaacL Bei VIII an
HU. mllDlObeD IIJd.a 11' ~D 001.0" heell
mao ontd.lt:t d.t ooie hU'J" door den mkte
wordea uDlfI'tt.&at Iemaod flDd oolaD" nam ..
hJK drM bll.D met de h.ad,.n d.~ w•• he.
moi!elilk o.dat deu .od.rl lOO vl.lfre dIlrea
IIloh niet nit de voeteo kondeD makeD. omd.t
II] bJdeade wareD aan mood. lID klauw_r

Bn IILUITU'I ZUEaD.lGKIDD ...ea -Op de
Ia..tats ",readerlDg un deD .tadlru.J TADOoat
LoDden dIlad. de beer KID' ..en m.mo'le ID.
lIe'Mkend door 1.280 blankea en 133 ieklear
deD d.n re.d vr.l(eod. het v.,lof Taol den
gou y.menr te TerknJI.a tot bit. 'Illtea TaD de
ltanhlnen de. Z .terdalfillaliuddaif' JIl-o •• en
d.m_nt van d8a heer L.lDbert. "1&r\0 dl raad
ZlID 17mpatbl8 mpt d~ lDe.orlahaten ultdrnkt ...
docb bet onweolCbehJk acbtte un haa .erzoeK
te Toldoeo, werd a .. genolDen

ihJlltBa ALI HIVOIOP.ll. -No. er dit ooll'~n
blik eou KriSIS ID de 8al ter loda'tru beeracht.
wolke de IUllt:erpMJzen bM(, doen daleD bene-
den den podu ,tleprlJI ...~rden er In .lIe I.nden
"IlD Earop'l mld lel AD beraallld OIO den knl I
h·t belt 'e kaoDen bez"ereo Door deo beor
VIVlen Inlke,obemlCDII te St QllentlD. wordt
!\aO de .u ~elhbnk.nleD ID F ....nl.. IJk dl raad
g!g"T.n d .alker ID deD Torm ... n k •• kAn
t. ,e , .. rJll!eD, ten elDde deae eao h"t vee te
kaDoeD yo.ren. OlD zoo doeDde bet Yerbrulk
weder ID o,ereeu.temllllol( t" brenl(en lOot de
p odllkCie In Bngelllnd wordt reed. Hdert
]areD ,ulker UD het yee I.voord

EZN PATRI.lIlCII !iEOOBGAAN -Op fie plaatl
G o'Ddraa. nabij Ad-I .. d~, 18 In het belllD der
maand rea ton eo de 00.1. beer W IJItUl Petrus
EDlelbrpobt In dea oaderdolO na 91 I.NlO
ZiJD talnJk &rooet en ""kroaat, de eer en
'"Pekt door .lIea hem betooDd ZIJD onder
vlndiD.en Tall de k.fferoor1og~D en lcennll Tila
de ae.obledeal' van da' deel der Kolonl., i!1.
biJ daa ook plaabt te Tertellen op Il!tel'8ll.nte
"Ill', pnD hem Toorwur recht. op deD o... m
vaD patrillOb ZIJII kraal' eD nalt:rooat bdtl&t
Olt 13 lOOn. flD 3 cocbtpr8 86 klelDlrllldeten.
117 .ohterklelOkIDd ..rea en II ach~r aohwklluD.
klodereo. te.meo 206

OUOOITIII IT.IlGIHLLIII BIf znnl" -ID
bet tijdperk UD 13 Oot ober tol 10 NelyelDber
"erdeD te Kaapata<l geboren 164 luodeftlD
telJea UI ID d••• lth penojl ... a yerleden
Jaar Het .terfteOIJf,r w... 238 per I,OO~
op 8ID bevolkin. ge.~hat op 561)00 87
der o,.ledeu .... reD blaDken eD 6' gekleurdeo.
3<6 w.rm b"DedeD het Jav ood. 9 lRllObeD één
ID nJf Jur. en 68 boTeo TlJf ia.r oad De
lfenUln VlO beemetteliJIte Iiekte ID dU tlld
... rK w.r.a -rooclvollk 16, kroep 2 tyfeu ..
koorta 8, binnenkoorti , dlphtb'lrltll 7 'r711
pel .. 2 Op 10 No ..ember w.reo d. Tollleade
,evaUell oDder b.h ..nd.hal( -roochoDk 11,
t7feDl' koort. 6, dlphlhenu. 3

Dz OOUVIUECll Ulf Nu.u •• Sir Walter
Hel7 HUtobialO., Yerg'leld nn Led1
Hat.eblalOD en dooh... benena. l(8Yolg.
k ... men ptermlddag mat du mail!.rem bier
aaa De hoolle ,..ten werdeo ep bet trtatioD
oatnnlen door SIr H.nry Locb eo If8volr.
.ea.ul Oa.erOD ea aevoll(. de miDI .... ,.
Spnlll(. F.nr~, eo Froet, deD bari.m ••• ter
nn Kupetad ea nle andere booggeplaatate
perlOnen Er wu eeo eerewaeht '.0 de
Black Watch an de vrl]wliligera aaDwes1i Sir
Walter eD lAdy HntchiDaoD glDgeD oamld<lel
liJk door our Newland., waar ZIJ de IfMha
ZUlltD liJD vaa SIr H.n7 an La4, Locb tot d.
vollf8llde "eek W oenada., • wanneer lAdy
HntoblalOD UIl' Earopa vel1rekt..

Ibt UTD vu JlBua-Voor IhID... n tIJd
werd benoht ,",D een Ine.abelohn] nnr Tan
1uu •• welke door dlJD heer NotoThcb te 'l'hlblt
lI.8Voaden wlrd an wlI&nut verscheidea" tot dal.
ver eDhekeude bllzonderhedon omlrent 181W1
wordla nrmeld. VaD ,erscblllende K.DteD
.. ltko Nptontoh. mededeelinpa hgonepraak
MeD hield he. ,oor eea bedrl8fer of ID het
pnnll{ne ge ..&1 voor een bedrogeal Prof
Max Maller 0 .. Viel he. bef II.an NOlO-
Yltch ant"oord. tbaa. op dil .aonlllD d.t biJ
nogmaala naar Thibl' .U, OlD niet aIleeD de
balldechnfLaD .. Hun_welke eleobt. aflOhrif
teD lIl]a-_ ook die te Lba.... de ooraproD
blIjkt manDlOnpten .... ieD .HIJ hoopt da'
men IIJa tero"kollllt Al afwaehten alvoreal eeo
oordeel Dy. 1lJ1l .rk t. nUea.

Blit UUUI JHJ:OWI UIT Dm..aoo.u.uI ill dit
mea daar .og heale was... het I.Dden Ton
V08pID, paa~d.n, provillle, eD" De koone
beenohce echter heni daar ter pl .. tee 10 er
w.ren Dllt DllDd. dlla 600 pauioten iD h.t
h08pltaal 0. Porta~eellJlI .011.., 010& tot don
aanval over ... n totdat .11e Y8ra&erklDlreo lAU
l{e.olDen lIJn eD be, oom.llMfl&&t ler'M't II
I for matte lilt be' blOneolaad segt dat de
Maeb ... nh 'D de MapUIU. die v"boodeD .Ioten
met Ganlf1l1 b.on, znUel! Inll'eren aaar banl8l1
VIn d_ IUI.tea •• ffenor." dl. uoh op
oorlojl yoorbereldt. Uit QUlllmaae "ordt
benoht d.t elO PoR1lpeeoh olJi.oier lIedood I'
.n da. de ,eheele kDl' la oproer vubert Ta
Loa.reDlIo Marqu.. heerlChte de laalolte dAlen
groote opll8"ood.nheld "egen. het lU'I'IateereD
eD DllIwdelen door de polit18 Ya. IIn fataoeo.
UJlt. ]ODI lCage1lcbmaa, die Dleta mildreYIll
bad
Eu LICInlI IlLfttIlln.-Op de plaata van

d81l heer J a KoUlS. Gr08a"all.l. clietrlk'
Plk.tbarl(, haddea WIJ oDlanl' het pnOllen
dea .. BoDDIe ti lliftnader te .IIG werllea «a-
llIIponeerd door d. heeren R7'" Rood .. Co
op .10 12deo deser, om 10 aur I 1II0ra-1,
w_ 8111 1D0001lftevan de mvloedrijltete boel"ltll
op hel Iud ...... WOOI"ClÏIf. I00&I. d. heereD
J 1 Bkáe., 0 1 BoIIODW, D J JIaralI. B
F Smil, A. 1 Vo Zijl, H .t... &.mu •• I
Boooaai .. , 1 Do.m_, een. ID JIlIl, an .. le
.lId..... De IUOhU18 .. rd aaa h.t werk
I.eet i. Ma .Idclel_q ""k bu.rdkoona OIl
werkte IIIJl' ~ Het II de eenie .... biDcler
elle me' .. deo werb ID bet aCbila' de belte eD
bebtete .. lfbiod. die ,_porteerd IL pe
_hiae werd 400r vier meilan ...... kelijkltl'
aet.rokken d.D eea udne blader door ..
KIG denkt dat lij lIOId ID het Madyeld a.1
be"l.., daar &IJ aoor haw IKlbtherd IIld il
b.' 101.1 &and lAl _Ilea De heerou Byao,
Rood lID Co y.dienan deo daak d .. _d,&1d

~~'-tDftD nlk ...

K ...,.' n.IO.. 'l'O,& PI.I•• Oe
f1'8n~rd .lf.r8l1eo YIUI
eo vaa be~I~t.Ar. la Za I A.lrl
eoolSle ',,9'1t, de heer R -oco D~
ook de praolJWl(st.e teaum '01'
ste mn.lc v"'o Ear 'O<l In &lI
d._I" -ttrll.lena- ".tr ..m""lte ..,;:_
'"nulUI Bosn, BUU?OIlT ?tIlIT -Op ~De

Y81J!tll<I.rIOIt yaD d811 Af Ikan ..r Boud te HMo.
fort Welt op l' No pmb..r li "eboad II .. er<1
he.lo'''n tot liet opncbL~n ... n lien BollalIdacb
nlenwlblad. I.e wordeD gedrukV do" <1 .... beer
Br1ant. than. elpour '.0 de Oourl<"r Verder
werd Hn voor.tel lJ J M Vlin ddr SpruJ
P J Sw.rt. no 10nlg"D daal( aa.n de h-e,oD
P L. Weeber. LW V t~ 1 0 0". V&j!81
LW V. MDpan~ aanjj'enoallll. TeD .IoUe
klaa~de de ,oorzItter d., er T681 dron-
kelllC!uap op Zond&l( 111 bet datp wu, ZOO"rl
onder de blankeD ala oDder dl "kleurdeD De
drank wordt Y81k~eo I&D Jaet lpoorweg
Ilalioll De Toorlll$l. klaalrd. ook Oflr de
yele kleurllDll~a dl. rondlOJpeQ eD met wllI"D
werken ~o Ir werd .... Ioten ..eQ pllblleke Yer
•• denDIt tB hoden op den 28.t...n NO"lDb~r
0111 la lieD w.1 .eD In deze lIak iliaD doen

1
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in hes dllLnat AJl1fa' Noord. kom~ een be
rich. dat. YlA verrq&allel. paraanl1iheld nU
.. n lta4,r pta.llt Da kaff.r kw.m op d.
plaate "on deo beer V.. elall .at I a.atlapp 0
e. kJen d. hood naar Dem bljfte lak.lele biJ
he' dier 1.. ItJK toe m.' 111]11kirit. Hat IOODtj.
TaO din bMr Vau den U.rlC T!'Oe1(b•• wa.,.
om hij dIL d .. d, _op hiJ h .. klDd daar OD
dla .haa.elele Ulerop kw.. de yad.r a&a'
loopeD ... &ar vMr hll k.D. bai deft 1t.1hr te
PakbD of op d.n .roDd le V~D ODtTlD" hll
luik .. n 1" ....eldI1t80 ala& op SIJO poll dit
alJn arm plllCh la.m werd ae' ,elukte den
heer Van d.D Ber, .. laMt d841 k.!'er op d.D
rrood te "erpen. mul' biJ koo. he. Dlee laag
Deer laoodea V 6ór d. kafter olJtenaple dlud.
biJ den heer Van deD Berl( _Il eeD 'la' toe
dl. liJn "'D br.1r De h .. r V.g d.n Beril
iIlIOf" tbau. liJn bed bOllden 41Dde kaff.r lit
lo den tronk

H.1 OUaUII[ TU .AOII][~&lf - Op d.
lu,.te yer.adenDIf na d~KooDa~oogteo boeren
~aclLermlDl .. ereIlDICIDI( k"am 'er .pr.ke de
vrUil of bet (ebruik: nq broel_teo In ,egel
strllllboerderlJ a~1 .fgeaohaft bebeort te Wur
den D. heer 0 G Wood .teUe ,oor .. d.,
d~ tiJd lIIekomell II dat eea. fte boI"corL IC"
maak, le wordeu het Ifebrulk JaO bro< 1I&l~.D
beletMnde' De arllummtea d. oDder.teuD,n
YILlldit Tooretel weren a Ile •• hJke ku aeDi
"ordeD lebona eD b. boareD wordeo iaLlIOb
ODyerlOhtllig ,.n "aar ZIJ d. eier. krl]«"II, dD'
yer.1 ebt bet YogelluUlIral &l1e0Ill.k.OI Do
KoIoul.le y-n., dr .Hutcbl!OlI. die tOil(eo
woord 19 11'.... IOheeD Diet rJ800 !OH d~nkeD maar
moollde dat kUlkea. In eeD brctelkast Ifoboren
enD !{e&olld en Iterk &1Ja .1. eli. ID een e.t
jleboreD EeD aDder "oordeel .""D broellr. ... ten,
zei eeD y..rder aprek ..r WAl dlt fUen ID ..enig
"eder meL bet broeien ka~ voor.g ... n Ho."el
m ... ~ d.n een .prebr dacbt ~.. bel ahcbaJfdn
T.O br06lkasko de waud. Tall ,0gdllrulzeD
lDe&eeD1&1doeD 8tl)gon. werd het ,oor.tel fer
worpeD

UIT VESTEll81AIJ 'ObTIJ{' onze oorrripoodent
d d 19 November -DI A D Ltl"kh lf Ut
D Urbanyilll noeg r predl~aut .au CuleeIlerIl
,,,I ID he, beglO ua 1t!9~ bl<4' seDIlle w.kel
voor ZIJ e If.zoudheld komeu daorbreo)!en D 8
P.pler bl d.D te D 0 rbs,nvlll. IedureDoe dlpD
ti ct de dl~DeteD waarnemen -Q .. Ned Geref
IBmeeota hoeh 88U waard lien oad"rllDI( denr
deD doo1 yerloreo De hel!r D.DO"I J Du
PI ... 8 o,erleed op II dezer aaD Ter."a~kltl.g
.an bet bart De laa.tste m"!liDdeo WY b J
slli<lt:elend dau "eH -rll:e dlln we. r Wilt beter
Up 30 Sep~emb.r he.ft biJ yoor h"t I... tst zIJn
plaat I III de oad.rliolr~n bank IllReuOmsD .0
op 1 Oc~ober yoor do 1•• L.te m.. ld. kerkeraad.
.ercaderIDJ( bIJg."OOI cl. De gemeellt4 'er
but ID bem een erDSligeD Toorbidder Wa' de
le.raar en IIJDe broed@rl kerki,raaJ.leden In
bem Terbel8l1 w.t n die heereD ibet beal Voor
de ge .... DLe I' ti D ..teter 'till éell groot vel
lid -Droolte en .prln~b.DAD SIJD "eer a"
alge.eene Ilachteo Ht t gn., dat door de
laatsle relt.D. mooI bel!OU Le gr~l"n, 18 duor dl
.prlolhaneD afo(eflel.t!r. of l"IIllPI well omdal
de rlllODI te laD~ wtgbllJyen

HBT GILDOf III TOOnalJ -D. Barkly Oo.t
Mo.UlCW vertdt b t ,olgend. -E D lllaffdr
mellJe op een der plaat.en lO ~al dl.tnkt I..
krIlnil: ID "'0 hilI, waardoor de' wine' vreelliJk
Wall1de D. boer eD II,ae TrIlIlW rUld.a d.
ondon Tan b.t kind d. ~l.ea ~e te. oppea,
mul' alAn.a "Ildoo ZIJ niet hOoren OP"D
lekereD DaCbe belfon het kind eri ~ 1"8IItea •
zoo err d.t eeo FIlllio ID eeD olburlge baL
,eraadpleegd werd alJ nrtellie hnD d•• het
klDd beeooyord wal-dit h.dd •• alJ .hlJd lI:e
loofJ-dat eell oC!meld lete In betklDd geplaat.t
bad dat het vaD bianeIl af op.t lin dat de w!Dd
dat dIng m08l' wecwllll1eo -,D...or de hut
w.aide d.e "Iod. :lOO&el hiJ. IllAOIterl< aell08J!
&IJm08lten, IndieD II] hel I TIll Y.D bet kind
wIldeo .,arell. de ...... balteQ our deo !.op
Vla dm be. rel tlluobeu de 1rra1llen DemeD
waar de I08rpendl Dacbt"IDd koad 'D .ktrk
Woel. ZOO dedeD d. hohtRllOÓYII' 00.:181'1.
bet arme kmd werd naar bnlien •• dr&j{ODeo op
de kranzeD lt.plaa!.8t. T 'en d. d .... lIbrak
k""'lII de OIltgooob.linlr ..... nt h.t klod .uerf
Tueobt TI"I&lIt g.meld b~ of luik dlllfeie
werk Diet Itr.fbaar b.hoort t. ZIJD.

Ellf ICH.... n....lL - De dlCbt.r Tlno7lOD
nam een waardrJool ... 1 paplor, en door Ir
HO I(edlebt op te acbrunn 'f'erdloDde biJ
£6000 D.t W&I geDle TallcDrbilt bn op
8IJII of aader .~ak plIpier ICbnjYln en het loL
eeo waarde vaD £8,000,000 má)[en DilL I'
kaplt.aal De Vereellirde Stat.ta kaDDeD lt
0011goa.d Demen en durop een T<H(.,IafdrukkeD
(ad ..laar gebee'on), die lODe "a.torde nn !~O
heef.. D., noemt men ,eld EeD horloge-
maker D8IIIIIt ,oor 5s UD matenaal ea. _kt
daar eeo h.rloKlf no da' £5 "lArd I'. • a d.t
noemt meD vaardigheid EeD koopmao De.lllt
88D artikel dat .en .Ixpence wurd 111eo Ter
koop' bit voor twee ahilhllil nat " handal
Een demew ell1 1D000en hoed voor £1 koop'n,
maar ZIJ lObaft IIcb lievlr MD voor £10 aan
D., II dwauheld Eoo werkman met een
epade wer.lt&10 aar In grae.h drie of Yler toD
aarde of .teenkool op voor een JliIIIIor.hillioC&'
D., II arbeid. Deg.neD die deze g.leer4e nr
handeliDg ID het BerhMT Tagebl..t IChreef zeg'
dat hil een m_I ,o"r 11000.000 lraa IChrIJ'.1I
eD die zoa Klim peODy waard .Ija EG dat
nOlJDlt biJ e.n scha udaa.i ,

POLITIIU TaaGillUllIG TI BlTlIlJmBlIl. 0 V S
-Op 8811. pohllelt. Ytlrlad.rlng te B~t.hlehem
o V 8. oDI.o.c' Ifehoudeo, Iprakeu de beenD
Af E R.oUl.IJobaob J J Bruw r B B VilJoen.
J N Swar&. Lo J Both ... J N Naodé en F
8.nfolltclO, kelldldateD ,oor deo 'Yolkaraad, de
kleiera toe V oor.1 werd ooderTra.ltd onr
bet. toiTerboDd De m_La bDdl:1.'ell ver-
kl.arden ziob teo l'alUJte "u etoe wllllglDe
Yin hAt toIT.rbc.>nd en yooral dat BallltolaDd
er Uit ,ealOt.e1l moet worden De beer B S
VII]oen verklaarde IIlob teg.D .. q Iolyerbond.
waot, sel hiJ. .. 101ft prelldenl Lig haeft 10
EaroPI g8legd dat het bel&a&nd. tol
verbond ,. _lijdag ie en 0011; WIJ zIJn meI
handen eD yoeten"'D d. Ka.pkoloole verboD
den me' eea hoor &anef BeD and.r aevr.ar dat
.DI dreij!t II, d.t on. gr&aIl belalt zal worllen
olDelaLDuutoland. g .... D ID de Tr&D!vaal word'
lD... .okkeld Aang8l1eD wiJ mlt BallIto
laad !liet lIuallea CODourreeJ'lJD,bebbea WIJ ,_
billijke Iran. OD' Kraea la de _rit te bren
Ion De beer Brnwer preferetrd ... a tol
Terbood .d Nr.t.al e'l TI'UIIY&&l,d-.r di•• akn
de Daaate baw.u haddoD Op 180 vraag 4en
h.., V djoea ,"n, or de Koloaia gereohUld
w•• V"J .... tlcbe prodokHtl t. llialutla aal
woordal bil "]a I ..... "IJ hebbaa Keen _rkt
ID de ltaapkoloal'. dill sal he' de l'aapkoloole
_ WelD" __ Ollle produlI:&ta t. bel ...
tea.' AJI.D Ilebalv.6. beer Botha w_ '!'oor
de IlltibnidiD. .... be$ .poorw .... I•• I•• ooraJ
MOr t8I1 arauJiJa.Bloenafoa\e1a aa.blJ Lldy
_Cid. Flokellartl. Be~Ie••nolr, BeUaI ..b8ll1 .e'
"0 """.I.lkDppa.D' \8 KroonHad. Xaodldaat
J 1 Jlr.wer 181 ol Ik II yoor 8111 gr&aIlliJ
V&Il Biouu.JaelD DII&r BI--t.eia, maar nl
~11l1" (Geiaoh) ~ de Vrl,lllr.a& de
ltaaIaCIe liJM. 100 o .. r_ 10IId-l ....
AadWa_ bijftl.

~Jn.de der N. G. Kerk. R

DISSD!G, 20 NOVIHBER

N. jlPI>. d door d),n nnderltag y.n Tark ... t..d
eo b~t UI gen ".0 Gu '43, I. werJea de n t!lleD
I( lueo en ier .. nm~'r I

D. nr,aderlng pal au ter be",. deliDg our
'.D

'r

Rlr PRIDII:....NTIl(\'"IDt:'''OfOND8
H~, ,,,ril a" d"r c.JBlIIlIS8Ie bl ro eer InllL

• Dit fODd. II •• dert ~e laa$IJ!.8 'YDode met
£3 000 yermeerderd, doch len IplJte blernn
meenl n"e lIomIDISSI. dat ..... ogez.eu de ran en
koerl lil! r lUll I'. en d~ '010 'aD £2 ~OJ Jur
liJkl aaD p'ID.IO<UleD1110etwor.Jea uiib- .... IJ ..n
de ~8leenkll HIlICe.de beer Gordon, geeoe .er
bOOlllul! y.u L06I.jj'eb voor b-t '''le[1woordl~8
111110 a""beyeleD. bot DD D1~t de iiid II 0111 aaa
dea w'lBsch .arvat ID beeobrlJ loglpual f 2 a en
D tI! TO doe

BeL bedoelde be8ebnJ'IDa.pnat I' - 6J
De volgeDde l'&t'&lld..nDien 10 bet regl.meo i op
bet pr~dlk.nteo Weda."'D en w"',enfoDdl "or
den lrema,kt a In art 38l. word. Ul ,er.
derd II £50 £8 In £t. 10. YIlfh<n Jaren ID
tWI"t Il la~r !!l' la £ 00 en hel o.enge f&n
b ..t arukd bler ...ede oYflh."kvmlu_ b In rt
38~ worde 16 l~r 0 TeraDd rd ID 21 J ... en
e, Aan .rl 381 worde toego.oegd Bijaldien r;IJ
echt.Gr .. n of meer mloder).rlge klodereu nl
b....r ba"ehJk mei willea haren wel oer" .o)r
o.erledell lIIa'iouder h.rJ zorg mocbt hebben
... 1 b.. r bet Jaarl(dd le haDDea beboete Ite ..dl
Uitbetaald wordeD

Hel rapport TaD deD releokan lJ~e .. erd
I(fll.. eD waa.nn biJ geen TerwO(!rde I " m.ar
wel eene ""rmIDderwl{ y.n Lel j_ I <lcb
peDSloen u"beyeelt. of do r"oldok, r. '!lo b!
kapll •• 1 moet yerm.erderd .. orden

DI &oe. Z~I dat d~ rl0lt T.on Bar .le si
erkeode dat lGel dil rnppo t r Il~. Ir
nrme6rderloj! Yan pell.loen ~o '~r .... c

DI na" n.n Burger.dorp trv~ " ~
bellObnjflDI.pant In "lH onderd ... 1 (a)
O,er oodord .. l (c) oDt.tood dllCll .. IC D
nrgaderlnjl bIlIloot om he' belrl • I u. I t
aemea eD de zu.1t aer een elmml"lo t. 'or
wijlen OlD te rappCJrt.erea opd"l er jleeD mil
bralk jtelllaakt "orJe

De uobevellall der 001ll1D1"1. w .. nrder -
"Wat betr~ft beecbri)VIII,IPODt 61 b, ID...,DI
awe c~mml"le dal ID artikel 384 l~ IlrlD
ven.oderd kaD wordlu 10 l~ J.ren
Dit werd .aail'OIIIOmCO
DaarDa .. erd b.el rapp(ut OTer bQIcbrlJYIDl{1

pnnl 66 Ifllinen " ..Ik b•.abrlJYID,epIIDt ..I.
vollt IIIIdI -' .lrllkpl 37. worde .ld.1 ,~rao
dlld. d.t n. d. woorden JODeer II dllD biJ
.11.. wer 'alt eD Yiry.ngen wordt door tal
deze nouw. Inolen oog partICIpaDIe wedn""
lien J.reD I.din dood baars man 'an daar af
een VIJftIeode IIIlo.der onl'.ngell JlI&rhJkl don
,rof'l'C'er •

H trapport blerofer II -' B'I brIJVI~Il'
pout Ilo kaD niet .. or deo uooe. I"D m...
o .. e c~mm le ~ ge.il a.n de b"u(l dat de l.b.1
In arlliel a37 ypnal. ye,aoderd .. rdo ID dp
libel dOJr d~n reht kundlll" In I: JD r.~ pori
yoorllellt.l.:! (Zie B Jlaa. Ae 0 k kal ow
C,mmllSI. het "al b d faD d~ Z AfrlkaaoBC e
l~v""B ... ar.nLle maat.acbapPIJ lJ IeL ... b"..."
leD

Na uIti"" door dl A.lhelt sprak dM De Be ..
(Gro·nepuutl. de bot b.lCbrJJlI g'paDI In~.
LOndeD b..d BI attlld. 'U r de Il&Dt.."tl! I
der eOllllOll.18 lI.oed le ktarer DIL Doemt J.
•• rl(&derlnll ....D
D. commll.le .t~lt nrder yoor flfln Yeran

denog In arLlk_13 6 ler ~..rJu dehJklO~ eo JU

oV8reen.lMmll1lnll: met een bl!s uI(, door do ilHt
"te ly ..ol1o ~enomeo De YerllaCl~nng ve 8iDII(!
Zich Olel bet ,oor.tel

De oomllll •• le IIUit bur rapport onr dil
IODd. m.t te ".Ig"ll _,t Voorts "enlOht ow.
OJmml .. 11 te On<l~flteDo"n don wel Ir llrJ{e08
door de kerk~hJke lt. tooreomml'S1~, allOOI
door dtD laa.g.luliJldeo, om ll8!aehJk meer
·n beid te lakn ID de belegjliDI Tan Ilel
fuodl •
M.~betrekkinIl bllrtoe .telde dl Ro.... oor

d.t &lO artikel SB' worde l.OegeYoelld of ID
.ohede .. rheodeo of .aste .tgeDdommeu

Oe lIukiela..tlllde "Ilde weteD of bl] dil
aiml l.treereD moet P Het ... 1 te TMI woe le
,eroorr.akeD D. andere toadieD word_D ~e..d
mlnll~eerd dOlf kaman 0 I m.g blerm IJ ook
If<>d ... o wordeD oDder tOtlllilobt Y.n de kltrlre
hj le klinlooroolDlDl .. le Blerdoor lOU lIIen 1'60
It:w.rL p. callt mlJtOt.D "rhe .. o, w.t tocb IIlel
lOO.eel "

DI B Marob.Dd ltelde voor det de Kerkelijlt.
ltantoOloommll8l. I(enebtlgd "orde het fondl
te belealleD op cerlte Tel b"Dd op , ... t e gen dom
door middel .n met &dYI'1 vaa IOlIede_l
lohappllen. Ten f,.,eure Ten drt ,oorll.el trok
dl R.,.I bot &IJD. terll~

D. St'7tler ,roell of !iDII!: een hmer ver.nt
woordelijk II Toor heL II UP (N ... a I) Wat I
moet bet foadl ZOO ID lieu", Ifebr_ebt "ordeo
ter wille Y.D ééa ptlrolJl I' lt D zal groot. 'jllJt
er vali b.bben al. er .. o cnll.lt:omt eD e.n groot
verliet yerooraaakl. Voortl .... 1 b.t nl.t roei
bJken &1. de kerk dsg'l'llardeD m<Jet w.t IIIJ
doell .oet la jlenl '.D ,ebrelt: aan de nooiiI('
b~tallag door middel Y.D dl kalIIera HIJ
lLald. Toor dat er i .. D ,erallderlai gelD&&lt:t
worde

Da. a F J Maller lIel daL lDen ge'racht
b.eh geld lo gouernelIIeotlfoDdllm ti b.-lëll'
lilO, doch de rejleeClDg wil be Diet l.nl!H
bebbeo Het geld UJ d." DaLt ..1~s moeten
I gl(.D M-n moet tech denlteD d.L b.t Raid
oYer bot geb€ele laad Yerspreld word. eli alle
pl ...... n .aUen loch DI.t dailID 10 I)fIJ' De
k.lDer. o.f"nen lII,oote 'ooi!Zlcht'ghell 10 bel
bel8f1(81I nn bet geld eo m.a loopt dnl g~eo
•• nar Door middel 'aD de kamera kaD IOeD
het geld ultlfltteD tegen 5 tot li perc .. t
AndeNl moet men ZlÓb tened.n hoa 'eD m"
3t p re,nt V ol'Ollldentel dat eell daliag knmt
ID de waarde "aD e1jfeDdom. din Terheet III n
niet all ••• I ecbtl eea welolR

DI J W L uw zei dai er lt88n VOlliller
wlJlle T.O gcldDltaetllD1l I. d.n llellLa TerbaDd
op ... t ellleodo. M.ea Ile.h DOOit Illeet dali de
h"lft nD d. _rdo Tan eeD pluta

De uakgel .. tigde be.amole wat dl Maller
gesogd b... ft A.lI men le.D nraoderlOg
_kte. zoo. bet geld Ial.8r nllt tel008 Ilrion
GOIlYernemen1&ftlud.eD bieden lief U opeolnll
dil II blllteo k" •• tl8. Beba.klilbilletiea "II
de reg .. nr g ook Dllt mMr genn

Dil. G Van de Wall benIInerd. un Wit biJ
de laatate 1100de g..da.an was. la het Ye I li
om .1 het geld biJ "D !tamer !.e belegeD 0

Wil bhJftIl Yerantwoord&1IJIt .oor ..1 de Ter
besen

De 1'8rgadenlll nam het ,oora~el na d. D
M.rcbaDd UD

Op eea vraag Yan d. P.pler ant"oordde de
moderator dat de betlngeD ultrebracbl moelen
"OreleD &1 II d. pr.~iJlt:ant TlD 1111 lt eene
IPllleente geeD deetbebbt.r •• n bel predllt:&D
&8n-weda"en·fon. Ook dat b",ung.rro 14
bu".bIIteD balllc.Dm ba wel Jktn ba.lt.eo den
lewonen tiJd

De _klleilltigde Ipm our "D wenk ID
IIIJD Ter.iaI( .ege.1ID .et boIcre.klo~ wt dit
fondll Dil wenk II De "elllCh~ I Jkb e J
"ordt DOg '!.eIHi. gevoeld d.t er dill leltJ Ice
bapahagell ID de w.t gemUKt ... "rdell b!~ref
f~Dde de Toor"aard.. waarop deReueD ct c
J.reD l.ng verzlUIIId beobeD .an het fundi de.!
S8 DeJD8Ddit I.ter kllDDen 10eD Ook fiSC! t
.rt 376 eene yerbetlrde Ted&ohe 0111 a.n te
klonea WI' .£6 eD Wil £8 eontnbu I. mod,l'o
ba1al81l, ~l de bep&IiDK omlrmt de hooi(en

1.

P811DII. ... 'TE' PE 0" "

'an dan re~entu a ilf l •

AI, .. aD 8<111 Dl.a,,'l 1l00"~D t
opne.ml "lDt men liD all men uilde It.en .. e
t~D lal •• t mat m Dder bOtte din .ed elt enea
o .tI

D. Luclthotf loei dat de allie l(emellnUQop
geelII. .. bebb.D ti)eD aDder. jI;.meent.c tJab
..~ng.,{Vrd bebb'D om de ... ~It t,l ,tand t.
brl'ogoD HJ"1i echter I Her Dumh" C
dao reobt .... lrdlg ZlJO B.bD·o de Bni."
llem.eDt.D feIlI! gemaaltt 0 het "rl.den lAAt
lDeD le nUit II te ba.rd Itr ..tIeo

NAMIDDAGZlITI\G

D' II vu DIB KIB E

De moderitor 1I1.... te belt_oj dat t d nc
onh.nlllD II d ..t d, cl \ an dn Mor ••
ern.tlg ongeateld • te DUrbin' ..

RIëTP.IDn.!ST!~ rKH oEH' D8

D, dlaca .. a o'er hit pred haten pnl en
fODdl werd yoortll:ez't

Da Sliytler meeDde dal d. ledeo b er Il"
nugd "orden op all b)f te t !. i. )Ortn
"I.Dt meD bed! b.t r.ppo t '''0 den ,.k.n
kODdigl ,nlt:el Mernt l~un Hl " •• ,J. d.
meD I.e feal "I • Jn .... nt ... er. tebt. 9 P<D
1I0n ....... D a Ja d.o worllD li d. r.n 'D
fln.oljfec Ea er Z Jn .. rlcb. ,l.o. I.. arell
d18 nl.t meer ",I t.oóJ nl(' JD Mer; .. ord d
4e oommi.", loorul(i om P ~"'g w
geloo~.n.D bet Toorlt.1 u= te aOWtn

D, Albeit "ot"oordde <D I.~:i n tb. [LeD
.00rd .. 1 trtllt:lrea :1&1 a t h.t ~tr.d 0 '.0
rnO'er jrllm ... "t.n

D. V.n H8frden benDDerde d. • ~.dHog
dat ID I..t .. ,.t"g no C~O rpli,"nltu~d If';"
lW!rd .. ordt da~ lO a t .11. 1 0 I""ru.o p,o
II08D aall'D trekli: n (D loathed. da Arood
H fme1r-,eeJ m "der pere ct cew.n d.
!II II, 100 "lal( d, Van Heerdeo roor! •• dl
gemeeDten dil Uil bil tea bl J"O Dl('Domell
11'0 den, daD 1011 Ir gln.ar 1 JD '.Cbl. ·ef
leerareD le pf'll'1 DIe1~n eo w.e • 0 £I IJ
Ir Jllen Hel f Dd, zal .. nDeo b I de opname.
Voortl moet de ,.rlfader nil: Il aaD denkeo d.
d. lemeenwn ba ton arm !IJO on m'o lt .. n
dud 'IIn barmbartlgbe d be .. J'fn d) r le p
DemlD UIJ .t.lde Tuur dat bet r'PPJr!. de
aaDlleDom.n
D. f.rpdUIDI!' Dim b.t' ratf aaD D&m

de UDoofei nl( der comm II.mtt Do r,ll nr
tot bit ge"IJzIgd art lol ~lI

D. comm ••• bey""I! ,,,r ler de" [Il cr
YaO artikel 199 ale Y I~t A I. ~fID«".D

Illnll"D aan d t fonds de.loom n ID I J 0

DcO Z .ma&Dien nil de b VeB l( O~ "0 d t

le.,raar a.anr.oel: doen bol e 0 P..:p"'tlO if ..~
c nttloat en betaleo Y l(e08 C.I' ii • ,j

de ,yo Jd of 11nodale c mm ."" I1t"" .~
d. tl ... ·et !lde I..,raar lom h~ 'D< ~.w -0 ,

ct" d".lb.b,ter e ID hil 'Jnd. I IL

de I"",aar Diet '&D .'De !lelD.en e
b.b.t,r II ID bet f~ndl t d fO 1 LAL

wel: r.o .. "allen Z J ader d" b.p~t Dó(OD ,.t
..rt 1.1 39~

D, A bt t legdd D t .. at m.! de " ,; oe
o~d ,Jd "ord!
u. "eb ,Itz vroeg of mlO D t .eg~.t cl ,ft

.IIe " .... ,1( lreme"Dt.oór.
DI A bo. t aotwoordd. dat rnvll t'

Irani" lfe.eD aaD h I. fl' .n.O .e
bel D' te lDai:~n D J d~ CLe,.n o( "Oo<D

DI.U ".D leeraar

• BiJlag. A. lUidt _ti Predlku!.8c."eall."n
lond .. artikel 370 -BII&1dlon eeD predlll.Dt
ua la., overhJdae lIlJDU non" een bo wellJ k
I&DJPlt mM _. die __ dan U Jareo JOaeer
Jl dan hij, &al hIJ lf aoadeD liJn Opll"'" IIeDe
DII&r IIJaea ouderdom OD dl811 der noo .. 1f8-
"IDncbgde.eld.'>IIII yolreDa;bet Tolllende tand
ID d. au VIoAhet fODdl te .tarten - Voor elk
J... r TIUl veraohll TIUI ouderdolII taa.obeD 4u
•• D lID de nou" benen de lt lear t3 1)1 .1.
de precllkut Doder 30 Jaar I" £, .JI billu.
'I"en 35 eo 40 Jaar 11, £40 lO. touelle" ,,) .0
405 £6 t1ulehen U eD ~ ti ~D •• cb~D 60 eD 66
e7 ta.ehtll 56 eo SO ~8 tll"clo"D t>O "D 65 Á.~
tll8l0bID 66 eD 70. £11. tONCOtrD 70 eo 70 "n
£16 alt cl. prlcb.u, ~Ilaechen 76 ea BOJa&r
0114 la.
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!lE SWAZIE-DEPL'TATIII:.
W .•DU, 19 No\.-(&tt4ter.)-LordRipoo'

.at"uvrd UD de ~W"Ie-deputat.ie w!l'd g"l'lIen
sn .aD neo vertaald. Mill' VelO_t dai het. "'0
d.noelldeo iahond I' al, Sit Henry Lacht vr0e-
ger Illlt"oord.
nel vertrek VIW de deputatie werd verhust

IoSO pJOJe de ai ~e,..ardlgd.a ia de gelegeaheid
le !klilen IU :::;nziellDd te lijD roor de tijde-
ll;il.e r~goorlDg word~ It.lgEtlChaft_

l,I;Uon: <.?VERS'I!ROOMlNGEX
Lo,,[~, l" NU'.-\R,ul"".)-De RrooC.te

, •• l8Ill>om1D~eD die deze eeu" gesien heelt
,"uden plaat. UI de tl.len v.o de Thamea en
J, l ... d eo ook w welJteh]le deellD no E~
,...,J. Zoel grooLe scbadll I. tooI"ebracht aan

U:!"-.' I:iTE.:1l ltlNDEK
L -, '\, 1, :-,rov. ..::.i}le~ter).-De l'erkieliog

TOd } urf..r"),U'~,Yeroaruakt door de benoemioK
.. a 'It J oen H.lgby tol rechter, heeft tengevolge
I,t •.: J"t cl. beer Italllllay,!len oouaerl'aLief,
ge. "n L.:I met een meerderheld ... u :l~O IItem-
:nO l'ver "Jo liberalen teg8ll8tander.

hf:G 1;A.}'ENl:3 EN HC"WELl\JK.
, i', :', Nov.-(Re.t<r.)-HeL \lJt,offelijk

o,",,,,,,ot n.n wiJI.o d_ CZa&r ÏIIme. iadruk-
"eL~.nde plfchtlgheid belfl'll'en in de 'feraterne
Ier. t.<l ~~ -J'etersbnrg.

Het huwelijk TaD den e... r en prin_ Alioe
II .':n.ul yr.fige~leld l'oor Maandag.
1 - E
(jlll'l.,'e} 'JTSSC8EN CBINA N JAPAN.

Lc > I rx , :Cl' ~(J\ .-(&.tctr.)-De ChiD_en
molden d .. L de J.paneezeo op deo l",dlD terug-
~ednl",o werdeo near JalicllwlUl, met MD

verh~. van ..0" man.

LOMBOK.
L. ';JF.', ~I' :So\.-{ll~).-De HoUandache

,er..rwacbl b""f. dol B..hn~he IterkLe Tj .. kra
\;JU'O ungenllilo ilO Lw" van de sterk.te
posiuee lOgenomeo. Zij "erden !load verdedigd
en de Hollaadera "er101'Elll 1:51)Mu dooden en
g."oodeD.
LO'DU, ~l ~O\.-{&utn.)-De HoU.Dde ...

hebben de retiL VIUlT~ Npro ingeDOlDeo.
T_ o1!iCl_n eD nepatien manDen werden
redood door de ontplo1!i1lg "&II een kruit·
m..... ljo. De ec:h.tteo fall den radja .erden
bUltKemwt.

r:r;:-< GROOT Ml:SIClJS OVERLEDEN.

LofliL"",
o....r1eden.

.:I' ~ 0\ .-(&CIkr.)-R.binatoeUl ia

EEN GOED TEEK~.
00" Lu~Da', ~U !-óo\.-,R" ..t.eT.}-Op een

.pe.Jaie uIgaderiog nn d~ huenooDuwMeie

... rd bedea besloten een der baggermachine!!
hUlta! werluDg Le sIelleIl.

REGEN.
M, fUL"sJ,L'RG, ~l !'>o\'. - (8p<'ctUal.) - Het

r&gent beerlljk .edert gluera,ond. Oak heeleD
regent bet bard en hd aie. er UIt of "ij nog
meer knjgen. De droegttl III than. gelukkig
opgebroken.

PoRt ELlZ.u.ETll, :li Nov. - (&~.)-Em
bnige donderItui bru hedennamidda« o .....r de
alAd lol. D~ bageilteeaen WaleD bij80Ddcr
!;TOO~ eo een k~er werd op he' hoofd geWotfen.
MIl OpeDe wOlld .eroonakende.

Z.-". II..P()IIL' ....
UNDI::R 'T ZWEl!MBN GESCHOTEN.
JUH.1<nlll~"o, 20 No,. - (&uur.)-Terwijl

.. rllge jU~8DI IIAD het baden waren ID .en dlUll

....Il de Cro"l1 &eet, gJlg Clande BoIweU,
"eert18D JUot oud, op twulf yoel I.fMt.aIld ftII de
Uldereo etaan eu 8clloot met opzet eCD hagel-
~weer af op flOII jongeD genaamd Charles
l~cl!&"J.. di. ID het under")! gel.rotf.m "erd.
l~( naIUd \I erd _ aa..r bet hoepllaal gebracht.
ltaar hl) UI een geu .. rliJkeD t08llt.alld hit.
.801WeIJ .egl dat hij Dwt voornemeas WlUl
~d:. le be_reD en dae het eeD ongeluk
~

m:T CYA...'.;lED-.MU~OPOLlE.
• JlllU." "Slll; SO, :W ~o\. - \lleJtler.)--Op een
tledon gehollJ"a ,ergaderutg 'JII,D het beatun.
lier kamer nn llJ.ljDWlIZeD, ter o'llrweglog '.D
de niel, W~ ,ooratelleu lA ver baud met het
lyaIlI«l-mullOpollo, werd ~D depuIatie aaDge-
.teiJ ow marKen naar Pretilna te gaan, en ook
werd l>ealot.eu om ~ Vrijdag 1..11. 100

'ugadenna bl)een te tOd}Jea VIUl .ertegen.
wLlOrdJgen der ""heeie IlUJolndu8tlle, .oo"el
leden als olet-illden der kamer, waarop 110
boUjlOR lal wordelI bCllprokeA die de induat.rio
"Aanoyor het monopolie .101 r.annemen.

h.ITllRlA, ~I NIJ".-(Reuldf.)-Etln deput.aiie,
Yer~eiOn"oo~OIIdll de .III1JD1.IIdua'ne en be-
!ta&Dde WL d41 hoeren J. B. RoblnlOD, L_
PUIltpp. eD Goen, 1II ... kloOWore Op"l.chLlog bij
deo prelIIdenI ea n.d oen b"uadigende dlACWIIle
o'er de cyl.nled-k "e.tie.

EEN WE~.sT.AK.IKO.
J0lUlf:<Jl,liIlLS<O, ~l No".. - (Rl'ut6r.) - De

"erUedelI vaD d. NlMl4rl&.udache Spoorw"l'
:nu.lAChappiJ toeElandafODI.e1n .t.aaktell il•toereD
hel "lTk yoor hooger 1000.11 en kor\el uren'
4odore "erkliedela weNeD Dl' Johaollelbarl
gezonden JOOCiatde t.reiDdien.t KNIl l'.nrattiD&
olu1.nOlld.

lU.RI.l GERED EN.
JOIl ... ':O-UIIC!tIi, :.11 Nov.-{&uur.)-Meilltj ..

en Cellien .lMgdeD er ,w.er1Jl beide iD del
.1;1 tt te I.ouen III 1ID!D. MJ OIl twee-"lJfdo seo.,
lUL teU Jl !fin) atan en pa<1Jd door Lan~.

.M.ACHl.Kl::.lTE~-EXAM.E.N.
PI.UDIl:J., ~l So,.-{Rd~t4T.)-De reg.enOll-

":'DI'1ieD181lr heefL oen petlt.le ODt.loIIgeA vlUl
l]o uaehuu.wn Op den Rand, hem nagellde
dA4 alle lIIg"wcnuJI, .OO,nJ maollilllat.en, Keen
"er&nLIJroOrde1lke booUehk.1JIg ZUll"D kunAeD
bUlHdtD z'Jnliu BOD UaDleD ppiIoIICIOI'Ii to
lIJIl.

Ml J N ·AMllT1:L.'" AltE!\ .
b..:.[()lU&' HNo •• - (&u'er.) - De beet-

B..aer, be8llWer ua d. Meuopolit.ao li. M.
Co. ,5 &IUlg8ltAlldto' mi}lIWlIpektour. De hBer
C. &holy 1&1 regeerings-IIl1JDllUldmetei IÏJIl
ID de heer D, a. B. M.1herbe UIlatent-miju'
laA4aeter.

N • T. L.

Sl'RL"I.K.H..L~~"i.
:IUrI.lUIUIUllC&O, Jl NOl. - (Bn4l<'r)-
8Prtl4lhanen worden geagd i.a -renahilllJlde
d.J'trátoen _ ...ede t. IIJA. Zij dldtra .&er
-.. iA WtiDl& pn.llIa lGbade.

--r------
Z.·A_.TULBON".

. ,
HOOGGERE

'~'"

DIC GEWIJZIGDE STATUTEN. -(Y_ CU" }J.OOjdreehtl!f', rechJf.r1 Bucl.4- ""
Upingttm.) ,

DIl\SDAG, 20 NOVEMBER.I: ~r be.taat ""n Zuid-AfrikaanlCbe "er·
eeulglnr nnd". d"" Dum 'ian .. Zuid-Afr i-
~e Taelbo ..d,' aamengmt ..ld uit 1•• "n8-
:~!1fIleden, Ilg'.BeDe leden en plaatselijke
_en.
n. ~"en.:BnIl8 leef"n zijn ..ij die iador min.

Rtllll. Yllf poDd"n el"r1",~ .tOlt~n iD de I,,~ von
~.t. ~oofdbe8tuD~.; hl.j(~lu"o"" leden sij n zij die
)Illrhjks led,. vIJf .bilhng. startelI iu ~ennClQd"
1t&8; en .plaat_liJkt leden zijn zij dUI i!lder
'wee .bllhDIZS en au pence belalt'n &aD den lak
waartoe aij behooeen,
ill. .Het doel .,au de vereeniginl{ is :-B~

"ord~og ftII ,de kenws dill' ..olkstaal en aao-
kweekiDI no een oD,,,iklreld Dationl.liteitl«8'
voel.
lY. H.at in art. J omscbreveo doel tracht de

l'ereOllllglOg te bereikeo door :-
(ol) ID o"erleg met raad! bestaande Yer-

eenilliDgen telOrgeo voor de .... rspreiding
van jC"8ehikte lektllnr eo schoolboeken

(b) Bet aitloveo VIW prijsen of beur .. ~
&aD leerlingeD op onae scholen voor
vorcieriofit in d~ yolk.tl&l.

(r.) De taalkwestie "oor de aandacht "lUl
het puhliek te honden eo de bellUlg-
llellioe .ia de go!t'ie z.. k op te "ekken.

(d) Het Uitloven of toekennen van prijsen
of eer ..oU.. oaderscheidiDl{en voor hier
te I"Dde ~8tlChre""n of "ertaalde etnkken
(wer ken) 10 de ..alkstaal.

(ei Met de ~ d .. lands, deo Afri-
kaner RODd en de kerkelijke licham.n
_ meD te "erkeD ter bereikiDg "'D het
doel der vereeaijjCiDI.

V. In elke plaat. waar min'Lens 10 leden
"onen wordt een tak 0pjl'nich~ die zijn aiReD
beet.Dll!'led.n kieet In.l'oor elk lid Mn shilli« I{
an drie pence Itarteo aal in de kas van het
hoofdbeetuur.

VI. Het wordt &an net hoofdbeataar o ... r-
If.~jaten "lUl tijd lot lijd en SOG mogelijk jaar·
II J.. eelle algemeene verlflderiDg bij eeu te
roe ne.,1 O~ .om c.otrali .. tie te "oorkomeD
beUl'toehDg ot' "erschitlende middenpuutoa bij:
.. uDm" "aaraau de ledeD van bel hoofd-
beatuur amblsh.ll'e dMlnemen eA 'II'IIIlrlOe all
SLemllereohtijrdeu lullea "orden toegelatea aUa
lnel)8lanve, rJgemeeqe eo door de veC8chillende'
takkeo Ifgevurdip;de leden. De e.fgenardillrle
vAll eenen lak zal één .Lem hebben "oor elke
l'ijf leden to, zijnen tak bebooreede

VII. Deze .lg.meene ..ergaderin~ kiesl een
hoofdbestuur aan be&welk tot t'e eeratvolp;ellde
rol.emeenll v.pdering de beharti(iug 'an .lle
belangen der "lIreenilling wordt touertrouwd
en..-.ar-t'all de leden teIkea. geumalijk of ..,.
lODderIijk nrldeahur ziju_
Vill.. Het. hoofdbestuur der .ereeuiging be-

8tau UIt IIIIven leden. waarollder BeU "oom"
t.er. eeD v.ioe-"OOHiUer en eau llecretari •• die
OOIt peDUlallm_W aijD .. I, door he' hoofd·
hutvnr Hlf te kiuen.
. Vii.' ledeD vormen MD q.onam_ Bij I.hre-

zicJ1lld van ~n of lDeer der geW'OD8 ledeo
wordt het quorum Ilit d. reserve·ledeo aaD'
~YUld. Bij moplijke nkatue gedurende het
uJdperlt 'lIIIChen de rJllemeelle verga4eringeD
".It het hoofdbeatu.r zichzelf laD

LX. Het boofdbeatuur behartigl cil zaken dllr
"ereeoiging bij brief"iuelinK, of komt ale
het zulk •. Doodii aeh'. op een gPMohikt' mid·
deApunt biJeen. De nrgoediDg der oDkOiLen
getooI:tiedL uit de rol"emeaDe fODdIeD.

X. lIet lt.oofdbe.tuar i. belut met :-
a. Het bebalLiR!l1I .,.n de doeieiDden nn

de l'ereeniging p;enoemd onder .rtikel 3
.n bet "DII'ellden nil d., mlddeleu ver-
meid ooder artikel 4.

b. De ai~Yoerinlf 9&11..... t er verder door d.
.lgelDeene nrgaderiDI{ belllot.eD "ord t
~tr.tl~Dde de opea~ e1lUllens. d. op-
leldlDg ftII ollder"IJzers, de lIAD.teJlin g
"aD schoolinapekteurs, enz.

.. XL Het hoofdbea&ullr z.l.lllebonden aija jul'-
hJkI een l'erelag 1'I.n "l De vernchLingen en
vao deu .Laat. der geldmid4elen onder de leden
te 'I'enpr.iden.
XlI. De vefeenigilla bedieJat. zioh. mat toe-

stemming eo ODder gcedvinden nn den redak·
Lear, 1'.zl Jong Euid .4frtka ala hur Oflr .. n.

COIlD!" I" MoollU lts.

De heer O~Ddee, ~eo ."oDlnller, bou __ t.or
eo Iimmerlllan tA Malrne8bIIrJ'. eilobte l'an
prokureur Moor,see {.'>lI 10.. III. "oor .. ker
"erk ~pd ... n vol".os .pec.tik ..tiel door da
.erwAPrdAr goedll"kflurd.

D.. verwelmlpr ontkeod- dat hij de plannen
geordQrd en j?oejzekeurd had. De klarr had
werk voor heID RedlaD, maar niet volgoo. lijn
(kl&l{er8) Ipeoililcatie8. Het "erk WIll ook .Ieaht
ge-illan en daarbij Wtu de lom llievrasrd le hOOI·

U it het ver boor bleek d .., de kl ..1f8I' voor
ver "eerder np diens vert 1ek lien houten: afaiai·
tiolli voor £10158. eo £3 51.:voor ,ertPlderin,
Raa. een houten ,~Iiewerk ,oor £15 ID•. , ...
e.flch!idlng voor £8, twee lIltbanken voor £7 ,~
railiDgs voor £7 lus. maakte. - -

D~ verweerder weigerde de rekenioll, Il"oet
£5~ lOs. !I I. te betalen en bood hem ee~st £24,
d""roa ;:;0 aan. De teudér ....D £1il vond
plaats n.. de dagvaardiog Jli~lfeDome. werd.
Voor klager ,erlCheoeu tw"" timmerlieden ait
Kaapstad om te lIIetu1l!eu dat hat w,,~lI:'*
gedaao Wft" en dat de pens niet '8 hoÏll( w ....

De verweerd"r verklaarde d.t het ".~k door
00badrevenc leerjongens .Ieeht ged .. , werd.
De kl"l{er had het "erk .ilrwaarlaoed vo.r '
ander wark. Up verweerder. l'er_k haddeu
t",ee timmerlui uit de ltad he, geelaoe _rk
onderzocht. het slecht h-voudan eD wa' -
...and beschou "d dan £48 _

Oe uitspr .... k vali h-t hof, WBa voor ~
voor de Bom v.eill<,ht, £:'~ lOt. 9d.,·mjo £2 óe.
voor de lpecifi "atlea, DIet de kostee.
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WOENSDAG, :!l NOVEMBER. ..
YAS OER \I ESIIJL'IZ>" VI. v ax IJIIl \\JlSTHlJlZIIf.

Men. Be ..trice VaD der Weathui"D nOOI
om eclttaoheidlOg Vlldl hlt.u man "eKeDl di.lUI
overspel met zokere lDejuf!. Johanna Hel.;
het ..erdeelen van den lrezamelitlijkeD boedel
en de zorl{ 1'8DdnA minóer;"Mllen kiDd~a.

D. beer J. D. VaD der WésthuiaeD erkeod.
de ~!iOhllldiliugeu fn was li:ewillill VODOiatna$
de kOlLeo t.egen hem te hebijen. Bij "l'II1Oht.e
echter de lorI{ ven de twee oud.te kil'de_
meillje.-te hebbe en bood eie klacerel £500 iD
konte.llt aaD en .1:;,00 twaalf mllADden 11.1I8r.

Ui~ het verhoor bleek d,I de panijeu ill
Maart 1!:!I<Ug.hu"d werdea eu eerat te .Klip.
·drift en I..ter te Ba.ken.kraaI., in h.I ailvikt
OudtIlhoorn, wOOodeD. Klr.ger_ ,,,acier, de
beer HaDI. Lil Roux, "oonde ook' dith. bij
OndtahoorD. He~ o'enpel roet ~ODR8j~roDW
Joh"Doa Belm, die een ooclenri]zereI iD v...
"eerderl buia Wal, g8lchiedcM bij gelepDheid
no het October naohtmaál. N. D~a-1
kreeg zij V&llhet hof eeu interdikt, ha,ar man
belettende zijoe pl .. tI la " .. tj(oed te yerlloo'
peu. Hoewel de man £500 aaapboden wwd
om de onderwi ;teree Wl'g t.e zeDden WIIigerde
hij zulka te d()8ll_ Sedert, dien !.ijd ,had eli
klager", R&en woord met haar man I.prok ....
Bet voo nIs nn hat hof, WIMall vollt: De
echt.8Clheidinp; wordt toege*taan: k.lanreII aal
de zorll vaa de drie kindereD hebben. ~
zal in ~zit V.D de plaa~. blijven eo ~ &aD
verweerder betAleD £1,500 'oor de pll&t:lIm eie
g&nsche boerderij, de lasLeO bijgerekencf; h.
reld •• 1 ala voljp betaald worden :.-£J6()
me~!len. £250 op 1 Jl>nuari 1895; '£6()O op 1
Jnll 1~~)5 ea £500 op 1 JlUla .. ri 181lfi. All
voar"aard. lrol jleateld wordeD dat klag;rM_
,ader, de beer J. H. J. Le Roux. aIO den re-
gistraLeur van bet hoollllereohtthof wllal'borll
geve d.t het lfeJd ZI.I betaald wordeD. Luili-
,enoemde heer werd ook ..angesteld rJ •.00_
ger vaD h.t geld eO beide parlijen ao1lea het.
recht hebbeo voor het hof t.e komen, 'ltotdea ae
termen nO het bevelaohrift Diet Dage~omea.
De kosteo der .nak tullen door "enreercler
moeten betaald worden; . iodien het· eer.te
paaiement 'lUl £2W de kosten niet dek t4aa aal
de klagereAe het recht hebben het tekort ftIl
het ~II'eede puitllDeo t ..f te lreldi:en.
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PROGRAlOlA VAN DE CONFERENTIE. De mailboot YO.,hlllli Ca.tZc liep gi.termiddat
om half vijf Tafelbaai biDDfn. Op hare paua'
lIienlijet komeu da v04reDde n..men "oor :-0.
Ilraaf "lUl Beaueh.mp, de heereo P. LaodOll, J.
C. Molteno, L. Maclean, -Robinl, kola,ael .u
mevr. Bailey, dr. Parsons, de hMr eli mil". 0,
Leonard ea twee kit:dereD. de heer et! men.
Marais. mej. Grabam, de h~ren mevr_ Mullina
eo twee ltiDderen, generaal Digby Willoaghby,
de hael' J. U. Logan, L.W.V., mevr, ell mej.
Lo~n. de heer 81l 'tllevr. M.u Langel'lllllnD, de
heer en mevr_ B. L~wreoCl, de heer tIl men
E. H. Dumioy. •

Do aaDgebrachte bladen loopen !.ot deu derdeu
dezer. .

Zuid-Afrikunscb aien ". j. er dele week niet
9eel. E~ werd maer daa één publiek baok.
voorbereid ter !lere van dr. J~metou. De Oity
zou hem Ditnoodil{eD eD de hoop werd tie ken'
Deo I{egeven d.t op een meer al~emeene bii-,

P.S.-Damee en belangstelleuden zullen wel· ko.m.t zoo"el Lord Rallebery rJs "- heer
Balfour Legenwoordip; soudeo konnen aijn.

Up deD Zaterdag 'fan de: w... k wuroier het
Dieu",s loopt kwa91 de Hwazie·depatatie per
.d.th811t/l1l te Plymoutb aan. Zij wer4m op
koeLen der koningin geha.".t eA lie~ tdoh
Maa.ud&fl!dadelijk bij eeu B"'ell klearm.aer M
LondeD een pek laleereo aap.eteo. D,fÏl_
".t het belangrijkate ......t er OI.treDt h.. mté
te deelAu ....It. Zij hnchten \VOID.d. wel
een bezotk bij Lord !UPOD en deD heer S,cln.,
BlUton, doch die M_ken beteek8Dden,:sooala
WIj reed. weteo. niet&. .

Het Eop;ellChe nieulI'II I>epaalt %.ioh kit MD
paar .pe.che. gehoudlll door Lorde RoIIeb.."
en. Srolillbuly. Bij dje fl!elegeuheden werd
welD~ mel<lellll...-..rdig. ge18ld eo Wit p-.eI
"erd lB reeda door de telegr.af ,ermeld.

De VOQl'naaDUlt.e politieke g.bomrtetai. iD
Enrope "", in de w k waarover he~ Dien.....
loopt, h)!t o'PerliJden D .den Cl'.&&frJ0'Wrol
meD retde "II' dat herale1 onlllOgeli ...
veroor..&kte de tijdiDIlI "aD· den den toch
I!,,?ote eenl&tle. Hij stierf op Donderdag,
IIl1ddag, ~ dezer, om tW\zal1gminuten ont ' ....
in het IIOmerpaieia te Lindia. Reed, elm
Woea.dag t~90ren t.r&d het 1u.Yie .tadiDlll
der l.iekLe in en Dillldag werd uit hl' optredaa
VIUl ooog.tie .aD de linkl1'loDi en aod..
oompliCltle8 d. gevolgtrekkiDg gemaak' da,
het elIlde n.bij w... Deo euar werd ~
,emeld dat .ij zioh op zijD dood m<oe." .oor,
bereideII, hetgeen bij met IfOOLe blD;lw daed
Beden dim tijd nrwachtte hij kala cl.. Good
tof ea "" .Ieohta _ oo"tllblik baiMil lIeUUia
De British Me.tlClll Jovmal aeat dat het riIed~
ledert JDUIldeo ai"" ..... t ".. 'dat de CIUI'
lOU a","eD, docb zoowel * behoe'V. no
helllZehe ~I 0111 SIoaaYredl,DeD werd cbianr.o
geen melding gemaakt. De prina en de priDaee
'all Wales en de hertoJ' eu d. hertogin ftIl
CDm~rland kwameu OoDderdaguood W
Li'&dia: Ban eo ~u deA ouar d. Di••
meer III leven.-DeD V,ijdapaiddat daar-
op verICheen de eenLe prokluuatie nn_-
N Iloi... Il, den 11000 " ..n 01'.W.
caaar, YerkllU'eAdo dat grootherq GeoI'P da'
troonopvo!l{er waa !.ot to~ r.ijd eA wijl. liju
(Nlkol .. s) echnerbilldteall met prin_.JJioe
no BeAe geteg8uc1 moge zijD aet een .tam.
houder. HIJ yerkl .... de dit liju o'ferlecltlD
vroder de verpefllOOlllijkin. l'an recht ID necJe
wae, d.t lIJD eeaig doel ned.e 1I'U eli de wel,
.... rt~ .m.cht en glorie ....a Rnsland, het. pluk
l'aD liJD ol;ld.erdanen. De $lCht en de __ t
,an een keuerrtJk ruatt.e io lijn handan. Ge,
ateuod door de greazelooae toewiJdiDI ftD het
}{~he vo~ . riep cnar Nikolau Il God &eK
gellllge dat hij In alle din&o hel 'fOOfbeeld al
,01Ken hem door lijll vad.r .... -Di' JDaDi.
Cell& "ard dOOl geheel Europa lilt' da POOtIH
tevredenheid l'erllomlD ID "erd ftIl aDa kan.
beacbou.d all "n ~ dat de dOOG ftD
dell CGfor den vrede ,an ElUOpa lIÏfl iJl ...-r
IOn brengen.
OmtreDt het e.ftr.da v&ll Capri.i en EaIeu.

burg <ia bet optreden "an Hoh.nloh. werd
gIImeld dat de tttee e.ft.rClieudeD ridclerorclel
krqeD, doch de Itl&doD di. ve",ach~ wordta
.at GlJeliJ&er Dienl dauomtreot te mel4ea
11'1'111&iI~ND4 DOII1c~ door OU oaiTlllp8,

."
"

, ,.
Het .olgend. i. het programma van de

conferentie V&D deD Z!lid-Afriban3CheD Taal.
boDd, die op hedenavoud OOI hall·acht
in de aaaI vau de Chrislelijke jongeliÏlgl1'er •
eeDiRiug. Lang.sl'1IAt, alhier, zal worden ge-
!1ondOll :-

, .

J. f·

PRO'. Dil Vos-H.t werk ..au dea Tulbond.
Ds. A_ J. L. Hunl.EYR-H.t stiobteu van

oituwe takkllll.
DE lW. Hua J. B. Bonula, L.W.V.-De

.eranderiDg iD de constitutie_
1)". A. Moo.nru: 15- aet VCll1W'haffennu ge-

ICbikte lektullr ia de Hollandaohe taal.
A. J. L. HOF.llKTR,

SecretariI. ~,

kom lijn .

KI~"'WILLIAnjlJirOft'~. ,: I

,
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!

17Nol'.18\1".

Het ia bier vreeehjk benau"d en oaaallge-
n.... m. meD voeh zich ,,, .. teil. lelu in een bad.
Eeo donderbuI ie bier onr gegaan maar heeft
Diet veel goed. gedaan "I.t de lucht betreh.
maar 1D0Il aiet het onderscheId d ..delijk op het
land. Ik vree. dal aieL nel van de groeD~ea
Iaurg RrOeIl sallen lllUien, WaDI dUlzeaden ell
dDuenden Yoe&glUlllure huppel eD roud eD ~IJ
8lrekk.n Zlch to, weDe groot..! brlledt.e!lit. NIIIL
aliMII liJn d. .pllnkballen ID lo..l.ke t.alrlj ke
klolllp"a bilr in bet roDd, maar aells iD KiDg
ZiJD de mieren iu lullle z"ermen dat &Ij d.
hUlaen In atrepeD VIoD daiaenden bezoeken en
zlja 100 brutaal dat zij wei alleen rolllII waL
lekker i. IlADvaliOll, _ ook de meneohen_

Luloltledtn Vrijdaa heeft korporarol Morria
van de Kupeche politie aijn keel willeu alanij'
den in een 1'1aac .an WMlWDDÏ4(heid. Hij Wal
op dieDIt le_et en na deu l(IILIOhen dag iD
de wr.rme I0Il geredea te hebben met slecllta
aijD cap op, heeft hij ZOIlD8Iteek gekrepo.
waar400r lul io dien to.t.&Dd vMkeerde. Ztjlle
POglDi lo. IIOifmoord il aie' selub en aD liat
bij III het hOlpitaal MD het herstoeUen. RoL
word' gezegd dat hij a1reeds in lodië de zOllDe·
aLeek had eli daL h~. h_ DU waanailloig P
maakt heeft.. Rij wordt zeer op prij. gaat.!"
w.. enll .aJu bij lODder kUDIl1g te paald rijden.

Gedurende de vergangene "eelt il .r voor
denig dWZ8nd pond Bter11Ilg verhandeld op de
aaodeelenmarkt. op lIIlk eeD grooLeIl voet heeft
men lang Dlel in King bandel gedrel'en in
&&DdetleD !

Hede., Zaterdag, ,iJD er twee crioket.ed·
ItriJden alhier geepeeld geworden. De wed-
8trtJd tllMClhen de Katren eD de Pitate. liep op
een drl" af. All er allICht. "ijf miIIQIoeD laDgw
tIjd I"wee.~ "al daD zouden de Kaffer. ge-
"onnen hebbeD. In den lUlderen "ed"rIJd
vereloeR DrJe College de KAifraruwl door j
wic.i:ets en 11 run.. Ae.n de KaJIrarialUl zijde
mMkte HopkuIl ~ runs en aan de Dale College
foljde Giddr t4 wel uit.

Ttnnjl Ik. hier ..iL " tcluij1'lD plagen de
mieren mi; .onehrii..ll:elij k.
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Ter"ijl Je beer T. J. Richey, no Alt.ena, Mo.,
reaende "" w IU.nau ...en:! biJ BChiel..iJkovervallen
door OeI! be'tge alt&cli; RIl aholera morbu. Hij
gutg in -eeu !>pOcheellom wat medicijD se Jroopen
80 de drpgie~ ned Item Chamberlaimt Koliek
Cholera eD Dwrhell GeneeeDll.!d61 UIl daL hij
l>e.lveI. he~ Le probeel'ln_ lle~ gvYolj waa een
dadaliJke veroa<:lalllK yao PIJ n, en eell paar d088a
ifIIIU"u hem glWlsoh en al. lieL il .gell1A&kt voor
II:wr.1ao ill de iJIiIlll'llolllieo en llle~ uden. Het.
faal, nqgj", Te koop bij alle ~ 1', I.
l'~ illQo.,~"""'~·

I.



O"lIaZ"II"'.~R.

!lE SWAZIE-DEPL"TATIÉ.
W.'OU, 19 No\.-(Rm4ter.)-LordRipoo'

.at"wrd YO de tlwaale-deputat.ie w3l'd gel'zen
sn .ao neo verteld. Men, verneemt dai het. Yl\O

d.noellden iahond i, ala Sit Henry Locht vr0e-

ger Illlt"oord.
nel verlrek HoD de deputatie werd Terhuat

!.so eJOJe de aI~enardigd.o io de gelegeaheid
I.e !k!ilen lU t:l .. zieland te lijn ...oor de tijde-
ll;il.e r~gooriog wordt It.lgllllChaft_

l,I;Uon: <.?VERS'I!ROOMlNGBX
Lo "t);, 1,' Nuv.-\Rrut"".)-De RrooC.te

r- •• 18Ill>Om1D~tll die deze eea" gesien héelt
,,<ideo plaat. in de ti.len .... n de Tbam81 en
J, l ,:.d en ook III "estelijke deelln nn 1Il~
",,,J. Zoer gruoLe scbadlt i. tooIaebracht IlAn

U:1'.' tiTE~l 1IlNDEK
L -, ", I, ~ov.-"i}le~tu).-De l'erkie.iDg

TOd l-urf..r,),U'~,Teroaruakt door de benoeminIl:
.. 0 >lt John Ulgby tol rechter, beeft tengevolge
~,t.,: Jat do beer It&ll1l1ay, een oouaerl'atiet,
ge,.,Hn '-1 met een meerderheid ..aa :l~O stem-
!IlO l',er "JO liberalen t.fg6ll8,ta.nder.

hf:G 1:A.J,'ENl:3 E~ HL"WEL1.JK.
I. ' i', :', Nov.-(Re.ter.)-HeL \et.offelijk

0,"""01 van wiJI.n d_ CZa&r ÏIIme. Uadrak-
.. ,..~ende plfch~iiheid be"rl1'en in de 'fera""'kte
Ier ~ tAl ~ t " I 'eteesburg.
Het hu"elijk Tan den e ... r en prin_ Alios

II ~.n.ul vvtge1!leld Toor .Maandag.
I ,.- E
Uflf,[.,\G TL'SSC8EN CHINA N JAPAN.
Lo I,.,. :C" Nr» .-(&.tcor.)-De ChiD_en

rn.ldeo dat de J apaneuea op den 1,~dlD terug-
~edreY.n "erdea Daar Jalicllwan, met MD

•elh~1 van ..0" man.

LOMBOK.

L. ';JF.~, ~I,' :so\'.-{ll....t""'.-De Hollandache
,ec..rmachl h~f, dol llrJin~he sterkLe Tjakra
\;JU'{) Yllgnallóla 1111 t "H Tan de sterklt.f
posiuee ingeaomen. Zij "arden !load T8rd~d
ID d. Hollaadera TerlolElll l;jl) aIW dooden en
g."ooden.
Lo. DU, ~I ~O\.-{&utn.)-De HoUaDdel'l

bebbeo de retl~Tan Tj&m Npro ingeDOlDen.
T" ... offici_n ea alll'Mluen manDen wenlen
redood door de oatplo51lg Tan Ilea kruit·
1II ..... ljO. De eeh.tten tan den radja .erdeD
bUltKemwt.

r:r;::-i GROOT Ml:SIClJ8 OVERLEDEN.
l.oN c'l', C: I' ~ 0\ .-{&CIkr.)-RabiuawUl ia

onrledea.

EEN GOED TEEK~.
0o" Lu'D.', ~V ~o\'.-,Reut-eT.}-Op een

.pMlAl ... £~eriDg nn d~ huenooDuDissie

.. erd beden bealoten Nla der baggermachiDe!!
bUiten werluDg te slellea.

REGEN.
M, IUL"",L'RG, ~l !\o\'. - (Spt-c..ual.) - Het

regent beerlijk .edert giat.era,ond. Ook hedeD
r.gen~ bel hard en bd lie. er uit of "ij aog
meer krijgen. De dl'OOlJttl is than. gelnkkig
opgobPOkeD. •

PoRt ELlZ.uUll, :H Nov. - (&u4.n-.)-Een
bnigl donderIlui br.k hedennamidda« OTer de
.(Ad lo&. D~ bagellteeaen waren bij80Ddcr
I;TOO~ en een k~er werd op he' hoofd geuotrll1,
MIl opeae wOlld weroorzakeDde.

Z.-". BJlP()IILIJlK.

UNDI::R 'T ZWEl!MBN GESCHOTEN.
JUH.)!!lWI~"O, 2V No,. - (lWutn.)-Terwijl

.. [lIge jU~8DII I&D het badea waren in .en dam
nLl de Cro.1I Reel, gilg elande BoIwell,
Teertlen Ja&!' oud, op twaalf Toet &f.t.aIld VIII de
UJdOI1lll etaan en 80boo, met opzet eCD ha@el-
~weer af op ecu jongen genaam4 Ch.des
l~chard., <li. iD het underhjf gel.rolfom "erd.
l~,: naIUd werd _ naar bel hoepilaal gebracht,
waar bl; UI een gen .. rlijkea t08llt.alld Iiit.
Boa.ell liegt dat bij aÏo!t Tooraemena WlUl

~d:. le be_ren en dae het eel! ongeluk
~

Hl-:-r CYA..'.; lED-JduNOPOLlE.
'Ji)!i~.""Sl!l;RQ, :W ~o'. - \llelLl"".)-Op eell
b.edon geholiJen ,ergaderuag 'fII,n het beatunt
lier kamer nn lll.ljDWlIZeD, ter o,erwegiog Taa
de nie li W~ ,oont.elJea IÁ vorbaud met heL
, lyulI..d-munopoLe, werd ~n deputatie &&Dge-

.teld OlD morKeD naar Pret.ma te gaan, eo ook
werd t..ealot.eD om Legen Vrijdag ._11. IIOD
.ergadenDI blj80ll te Wd}Jen Tan l'ertegen.
wLlOrd.J«en der ""heeie IDIJuindaatrie, soo"el
leden els olet-lltden der kamer, WMrOp lie
bouj,nR lal wordoo belprokeo di. de induat.rie
ttAeDOYOI'bet 1llOIl0pulio ol lJaDDemon.

h.lTllIUA, ~l Nu".-(Reukl,.)-Eltn deputaiie,
,er~eionwoo~tllldCl du ~JlU.DdlUtrie eo be-
!ta&llde WL ci41 hoerea J. B. RobialOn, L.
PUIlJpp. eD Geen, 1II",.kloOluore op"achting bij
den prelIIdenI en bAd een b"uadigeDde dW:Wllio
o'er de cy.nied-k "e.tie.

EEN WE~l:!.T.AKIKO.
JCiH.iJ:<:Ii!IILRIO, ~l No .....- (Rcu/.6T.) - De

.er~ell VJ.1l de NlMi4rlandaclle Spoo",.·
:Ilu.wchappiJ !.e Elandlfoal.ein st.aAkten ii.toereD
hel wlTk TOor hooger 1000eD en koner uren'
4Ddore wukliedaD wer'lWl aI\ Jolwuleebarl
guondeD JOOCiat de t.reiDdiea.t IlMO l'WrasÏD&
Olld.n01ld.

lU.RlJ GEREDEN.
JOIl4.')lUIICIlIi, :.II Nov.-{&uUr.)-Meilltjel

en Cellien .lMgdeD er ,ifiereJl beide iJl del
• 1;1tt t.f !.ouen ill 1 !DiD. ~" eo t_-..ijfde 110.,

IlItlo I8n Jl yin') atan ea pac.1Jd door tanJ-,.

MACHl.Nl::.lTE.\-EXAMEN.
Puro&!J., ~l !:{o,.-<Rd~I4T.)-De regeeria'8-

":'Dl'Sieniollr heefL 08!l patit.ie OlltTallglll Tan
l]o m&ehW.t.e1l op den P..and, hem nageDde
du alle l.IIgenietUJl, ,OOnJ maolli.wat.eo, Keen
TenDLiroordeLlke booU'ehk.ÏDg KuUea kunllell

PROGR.AlOlA VAN DB CONFERENTIE. De mli~boo~ YO.,.hlllll 9a.;Ilc liep gilwm, iddat
om half vIJf TafelbaaI blDn.n. Op hare puu.
lIienlijet komea da T04reade aamen Toor :-De
IlraeJ ..an Beauehomp, de qeeren P. LaodOll, J.
C. Molteno, L. Maclean, 'Robine, kolo;ael eo
me1'r. Bailsy, dr. ParsoDs, de heer eo mjlvr. 0,
Leonard en twee kiJ:dereli~ de heer en men.
Marais, mej. Grabam, de b~ren mevr_ Mullina
en twee kinderen, generaal Digby Willoagbby,
de heer J. U. LOgt\D, L.W.V., men. eh mej.
Lo~n, de heer eli 'tllevr. M.u L&ngel'lllliaa, de
h,eer en me~r_ B. L~wreDc" de heer tri men.
E. H. DumlDy. : '

Do Mngebrachle bladen lOopen tot deD derdeD
dezer. ,i

ZlIid-Afrikunscb nieu.I j. er dele week niet
Tooi. E~ werd maer dan één publiek Nnk.
voorbereid .ter eere van dr. J~metou. IJ. Oity
zou bem ultnoodlgen en de hoop werd lo ken·
aeD gegevon d.t op een meer al~emeene bli-·

P.S.-DlUDee en belangatelJeadeD zullen wel· ko.mlt zoo"el Lord Ra,,~bery rJe ~ heer
Balfour tegenwoordig loODden kunDeD lijn.

Up den Z.terdag TaO dil' "eek waaroier het
nieuwe loopt kwa91 de Hwazi.-depat;a~e per
.d.lhe'ltlV' te Plymouth aaa. Zij wer4en op
koar..m der koningin gehalll .... ' III lie .. lIiOh
MaaudAfl! dadelijk bij oou weil klearm.aer ta
Londen eeD pak kleereo aap.eteD. Dat:iI_
"at het belaDgrijkJ'e .....t e,r OIatreat h .. meê
Le deelAD nit. Zij braohlen Woenad. wel
een bezoak bij Lord lUpon ',en dea heer B,cln'l
BlUton. doch die, M_kea beteekeDden,:sooaIa
Wl) reed. weteD. niets., '

Het Engelache Dien"e I>epaalt I':ich kit MIl
paar .~.chee geboadn door Lorde Ro!Ieb81'7
eli, Saliebury. BI] d,ie lI!elegeuheden' werd
welD~ meloenawurdig. gesegd en wat 181814
"erd IB reeds door de telegra.f nrmeld. :

De vOQl'n&amaLe politJ,eke g.bomrtetli. iD
Europa "II, in d" wtMIk "urover he~ Dieu .....
loopt, h)!t overlijden Taa :"den CUUrJ' o.wel
men re@d8 "11& dat bera&.al onmogeli wae
l'eroor..&kLe de tij<linlll Tan, deo den tooh
I!r?ole eenlllolie. Hij stierf op Doadbrcla«-
middag, ~ dezer, om LW\nlig miDutlll OTe' ' ....
in het IIOmerpalea te Lindia. Reedi clm
WoeD.dag tllvoren t.r&d het laMlie .WiIUR
der l.iekt.e in en Dinldag werd uit hl' OPtredeD
'fan ClOag.tie .. n (le libkerloQi en aod..
complicaties d. g8Tolgtrekking ,emoad' da,
bet eiDde n.bij Wil. .Qen cuar werd ~
«emeId dat laij zioh op zijD' dood m<oe":' 'fOOl.
bereiden, hetgeeo hij Illet· grDOw. bbIlw deed
Bedert dien tijd nrwachtte hij kala d.. dood
af ea "" Ileobta _ oojftDblik baiMD lIeUia
De British M e.tlClll Jovmal I18&t dat her riIed~
sedert m.aaaden ai&p""'t ... -dat de CMar
IOn aWYln, doch zoowel * behoeft no
helllZehe al. om 8ta&Yredl,llen werd CJI'arnO
geen meldiag gemIakt. De priua en da piriD...
'aD Wales eli de hertor' en de henosm 1'1ID
CDm~rland kwamen Oonderdag ... ooG toe
Li'&Ilia: un eD ~a dill ouar dal ni ••
meer III leveo.-Dea V,ijdapaiddac daar-
op vereeheen de te prókluoatie nn_-
NIkolau Il, deD ZOOD TIn o1'8rW. '
ouar, nrklarende dat grootherq Geol.'p da'
lrOODopvo!ltt!r wae tot to~ sijd en wijle lija
(Nlkol .. e) echnerbiDdtenll met pria_.JJiee
van Heeae gezegead moge zijn .et Ilea .&am-
l.. ........a... D.~ LI ..J_ i..1_" _!! '_.JI __

--r-----'~
Z.·A,.TULBONIt.

DIC GEWIJZIGDE STATUTEN.

1: ~r beataat fM!O Zuid-Afrilraaneohe Ter·
eeuljpD'g nnd ... d"" Dum Vlll .. Zuid·Afri •
~e Tulho"d," aameolf"steld uit 1•• "0"
,~P leden, .lgom ... e leden en plaatselijko
_en.
n. ~ven.:anIl9 leti ..n zijn ..ij die iader min.

Rtea. Ttlf pood,· ... Inrli,,~ "to,t~n in de I,,~ von
~et. ~oofdbelltUD'.; hl.j(~luuen" leden sij n zij die
)larhjk8 ledFr vIJf dulhDg. storte Il in ~ennCrDd"
kas; eo pl .. tlllllijke leden zijn zij dUI i!lder
'wee IbilliolZ8 ea aea pence betalE'1IUD deo tak
... rtoe lij behooren,
ill. .Het doel van de ""rlleniging is :-B~

l'ord~ng van ,de kenni8 der ..0lk8tul en UIl-

kwoolrlnl no eea oll,.ikkeld nationaliteit"8-
1'081.
lY. B.et in art. ~ OIDlOhrel'en doel tracht de

l'e",elllgtng to bereiken door :-
(IJ) In o,erleg me' reed! bestaaade Ter-

eenillingea t.e aorgen voor de .... rspreiding
van l(8aehikte lektaur en schoolboeken

(b) Hel aitloveo V&ll prijsen of beurlll!~
&&D leerliDlfea op onae scholen voor
vorcierinfol in dA Tolklt .. l.

(r.) De taalkwestie Toor de undacbt Till
het publiek te honden ea de 'beIang-
ltellin& .io de gotvie z.. k op te wekken.

(d) Het uitloven of toekennen VlD prijsen
of eervoUe oederacbeidingen voor hier
te lande ~etlChl'..,. ..n of "ert&alde ItDkken
(wer keD) In de volkst .. l,

(ei Met de reCeeriOII d .. lands, den Alri-
kaner Boad IIn de kerkelijke licham.n
_ mea t.f "erkea ter bereikiDg ... n het
doel der vereenijtinr •

V. la elke pleet. waar min'LeDS 10 leden
"onen "ordt een t.k opjI'uich ~ die .ijn aiReD
beet.DlI!'led.n kiee~ .n.l'oor elk lid MD shilli"l{
la drie pence .tonen aal iJl de kIWI van het
hoofdbeetuur.

VI. Het wordt &&0 bet hoofdbe.tuar onr-
1f.~j&teD van tijd lol lijd en SOG mogelijk jaar·
II J. I eeDe algemeeae l'erlf&deriDg bijeea te
roe ne.,1 O~ .om c.otraliatie te voorkomen,
bearwha g ot' T8reehitJende middenpuutea bij-
.. uom" "aaraaa de ledea van het hoofd-
bestuur arab'shall'e deelnemen en 'W1IIlrlOe al.
8temllereobtiRdea saileD "orden toegelatea alla
Ineljslanve, rJgemeeqe en door de venchilleode'
takken afgnurdigde leden. De afgnurdilloe
l'1':n eenen tak zal één .t.em hebben Toor elke
1'IJf leden 1.0& zijaen tak bebooreede

VIL DezA alg.meene ..ergaderin~ kiest een
hoofdbestuDr aan he$welk !.Ot c.'e eerstvolgeade
rJlflHDllene TerpderiDg de beharti(ing Tan .lle
belangea der Tereenillillg wordt tonert.roawd
en ~ de leden ~i:ea. geumllllijk of at.
zonderbJk nrkleebur Zlja_

VIII.. He$ hoofdbeatuur der 'eretllligiag be-
8tau wt I18ven IedeD. waaronder een Toom"
t.er. 88D v_ioe-TOOHiL. en een llecretari •• die
OOIt pelWlDlfm_ter lijn aal, door hes hoofd·
butuur uit te kazen.
Vijf leden vormen MD qworum_ Bij ahre-

zichaid T.a ~a ol lDear der pwone leden
wordt h.t quoram ait de r08ene-leden .. a-
~1'Uld. Bij moplijke .. kal1lre gedurende bet
uJdperk slIIIChen de rJae_ne l'erga&eringu
TuiL be' hoofdbe.tntlr zichzelf aaa

LX:. Het hoofdbeatu nr bebartigt ci. zaken der
vereeniging bij brief"iaelinll. of komt all
het zulk •. Doodij( acb., op een geMohikt 'mid.
deapant biJeen. De vergoediog der oakOiten
getooIlied t uit de ullemeene fODdIeD.

X. Ret It.oofdbe.tuar i. belut lIlet :-
a. Het beh&rLig~n Tan de doeleinden na

de ..ereenigiDg lIeDoemd onder .rtikel 3
.n het aan"enden na dOlmlddelea Ter·
IIIf'ld onder anikei 4.

b. Do ui~,oerin. 9an .. at er verder door d.
algemeene nrgaderiDI{ bellloten "ord t
~U:ttl~Dde de open~ e1lUDenl, d. op-
I8Idloli VIII ollderwljzen, de l&D.tellin g
TIn lChooliDapekteurs, enz.

.. XI. Het hoofdbea,u!lr z.aljfehoaden .ijn jur-
h)b eea l'eralag 1'In IIIJne verrlcbtingea en
van den .taa~ del' geldmid4elen onder de ledea
te 'l'erllJ>reiden.

XlI. De Ter .. nigiAa bedi8IIt zioh. mat toe-
ltemming en aDder goedviaden nn den reclak·
!.ear, 1'~ Jong Euw .4frika &la hur orlr .. n.

Het tolgende i. het programma 1'&0 de
coalerentie no den Zaid-Afrikaan3Cbea T .. I-
DoDd. die op hedeavond om halt·aebt
in de u.al vlD de Chrislelijke jongeliÏlgl1'er-
eeai.injt, Laag"rut, alhier, UJ wordeD g~-
!1ondeo ;-

PRO'. Dil Vos-H., werk ..aa deo Tulbond.
Ds. A_ J. L. HulMEYR-H.t 8~iohten van

DÏtuwe takhll.
DE lW. HUB J, B. HonulB., L.W.V.-De

,eranderiog in de constitntie_
n... A. MOo.aru:ls-lfet Tef1l('hafféln nn ge-

eebikie lektuar in de Hollandaohe taal.
A. J. L. HO~-.llKTR,

SecreLarÏl.

kom lijn.

KI~"'WILLIAnjlojrOw~.

r VaTl OIla,'1! Oorrt8pO'todenl).

17Nol'.18\1-a.

Hot ja bier neeehjk benau"ci en ollaaoge-
num, men Toeh zich ,,, .. teil •• elu in een bad.
Een donderbui ie bier onr gegl&D maar beeft
niot veel goed. gedaan "at cie lucht betreh,
mUl lDen liet het oDderacbeid du.delijk op het
11UId. Ii: Treell dal ui", veel VIn de groen Len
lanrg RrOeIl Illillea uiUien, waal dnizenden ea
dOlZendeD ,0e'8angen huppel"D rond eD ~ij
81rek.hll zich to, WIIaegroot..! breedte uit.. N,et
alleea lijn d. IprinkhaDen ID salke t.&lrijke
klOIIIpen hilr in bet rond, maar zelfs in King
ziJD de mieren in lullle z"ermen daL &ij d.
huileD in .trepen Vloll daizenden bezoekeD en
zijD 100 brutaal dat .ij Diei .lIeen rJllII waL
lekker ill I&Dvalleo, _ ook d, meDllOhell.

lAat.ltleden Vrijdag heelt i:orporarJ Morrie
no de Kaapache politie lija keal willea aflail'
don in een 1'1aac 91D WMlWDDi&heid. Hij " ..
op dieDIt le_e, en na deD l(IIIIOhen dai in
de "arme 100 preden !.e heblHn met slecht.
aija cap op, beeft hij ZODD8Iteek gempo,
wur400r lul ia diea toe8and l'erkeerde. Zijae
poging 10' aeibDoord i. nie~ gelub eD lIa liat
bij iJl bit hOlpit.uJ MD h., hers!.eUen. HeL
word' gezegd dat hij alreeds in lIldi. de ZODDe·
at.eek ba.d "D daL h~. h_ nu WI&IlAinnig lf&'
maakt heeft.. Rij wordt uer op prij. pat.!d
woaenll .aja bijlOadllr kUDIlig te paAld rijden •

Gedareode de verpngene week il ill' 1'001"
dertig dnizeod ponci BterllDl verhandeld op de
aaodeelenmarkt, op aalk eea groetelI \'Ott heeft
men lang aiel in King handel gedrel'en iJl
aandetltIJI ~

Hedea, Zaterdag, ,ijn er twee crioket.ed·
lWijden rJhier gespeeld gewordeo. De wed-
sWljd tllMClboD d, Katren 811 de Pita," liep op
een dr." at. All er allICht. Tijt mioQ~ laogw
tiid Il8wee.\ "lOl daD zouden de Kafferl ga-

cln~,dUC~.
(Y_ CU" lJ.QOfd.ree~f.r1 BU<:'WMft 8ft

Upingttm.) • ,

DINSDAG. ~O NOVEMBER.

CORDI" I", KooWE s,
De heer C~adea, ~en aanDIlQaer, bouwtll_t.er

en i immermeu tA :.t:..1rntltlb,ry. eilobte ,an
prokureur Moor,e"e {ál! 10.. III. Toor .. ker
"erk lo["dlULnvolll.08 specifikatie. dooe da
TerwAPrdAr goedll"k"urd, .

DA vArwe.mlpr ontkend- dat hij de planneo
geordQrd en j?oejzekourd had. De klarr had
werk Toor heID lIedaao, maar.' niet volgOOI aijn
(klacers) .peoifikaties. Het "erk WIl ook lleaht
ge-illan ell daarbij Wal de lorn:lCevraud le hOOI·

U it het verboor bleek d.' de kl.1f8I' voor
nfweerder op diens verzc)ek éen houten' afelui-
tiog Toor £10 15e. eo £3 5•. 'voor ver.-nderiD.
ReD. een houten t<;aliewerk toor £15 lp,., tI8IJ
af.cheidlnR v~or £8itwee r.itbaoken voor £71'"
raIlings voor £7 lus. ml1>&kte. '

De verweerder weigerde de rekeoin" lZ'"oet
£5V lOs. ~,I. te betalen en Dood hem eetllt £2t,
d""roa £30 aan. De tendér ....0 £1fl vood
rlll&ts nIA de dagvaardiag jli~1f8nome. werd.
Voor klager yoracheoen t"ee timIDerlieden ait
Kaapstad om te getuigen dat hit we~lI: «*
gedaan "a" en dat de pri is niet 'e hoÏ>l( WY.

De verweerdAr verklaarde d.1 het "etk door
onbedrevene leerjongens .Ie~bt ged .. , werd.
De kl"ger had het werk ,êtrwaarlooed 1'0.r
ander wark. (Jp verweerder., l'ersoek lJaddea
tlllOOtimmerlui uit de ltad: het geel ••• _rk
onderzocht, het 81echt h-voudan eo Die, -
"aud he IICh ou "d d.n £48 _

De uitspr .... k vali hpt ho!,.... Toor: ~
"oor de aam' v.ëi.8<·ht, £,",lj lOt. 9d.;aio £2 bs.
Toor de lpecifi Ilatiee, met de kosten,

WOENSDAG, :!l NOVEMBBR.

VA" VER WES1IJL,ZES VI. v a x IJIR WJlSTIIlJlZIIf.

Men. Bestrice VaD der W8IlthuileD not(
om eclttacheidiog VIlO bll.u IDIOn"elleua diena
o,ef8pel met zokere lDejuf!. Johanna. Hel.;
het ..erdeeien vaD den lrezamentlijlreD boedel
en de zorg 1'6n dr; .. minóeri"!illea kiod .... a •

De beer J. D. Van der Wéathnilll!D erkend.
de ~!iOhnldilinlten fn was gewillill VODOiaIQ&$
de kosten tegen hem te hebijeD. Hij "l'DIOht.e
echter de lorI{ VBO de twee oad'Le kijlde_
meisjos-te hebb .. en bood eie klacerel £500 iJl
kontant &an eo 1:;,00 twaalf ml&Dden lalier.

Ui~ het verhoor bleek dat de p&nijen iD
Maart 181<ug.hu"d werdeo, lIa eerst te Klip.
·drift en I.ter te Ba.keD.k~, in het ailvikt
Oudtshoorn, "oonden. Klaaer_ ,T&481', cle
beer HaDe, Lf; Roux, "ooBde OOK' ditb. bij
Ondtahoorn. He~ o'enpel Jast ~ODR"j~roU"
Joh.ao. Helm, <lie eea onclenri]zereI j.a vsr-
weerders buil "U, g.. ebiedde bij gelepabeid
nn het Oclober aaohtmaá!. N. D~a-1
kreeg .ij TID het hef eea interdikt, ha,ar mID
balettende zijne pl .. ta ID v .. tj(oed Le ,erlloo'
pea~ Hoewel d, man .£500 aanpbod" werd
om de onderwi ir.erea Wl'g tAl zeaden w'ltigerde
bij znlks te doea_ Sedert, dieD !.ijd :had eie
klageres lellen "oord met haar man I.proi: ....
Het VODDia van het bof: was ala l'olit; De
eobt8Clheiding ,wordt toegeêtun: kanr- al
de zorl{ van de drie kiDdereD hebben. lOa«ereI
zal in bPzit v.n de pl .. t. 'blijnn en .......1II&D
verweerder betAlen £1,500 'oor de plaat:ll en de
gaolOhe boerderij, de luLeO bijgerei:encl; h.
reld •• 1 als voljp betaald worden :.--£J6()
meteen, £250 op 1 JI>ouari 1895; '£6()Oop 1
JDli 1~~15 en £500 op 1 Januari 189fi. All
voar"Mrd. arJ 1l8lteld wordeD dat klag;ree_
vader, de beer J. H. J. Le Roux. aen dia re-
gistraLeur vau het booilllerechtahof WIarDor"
geve d.t het Ireld zal betaald wordea. JAaid-
leaoemde heer werd ook a&l:Jgesteld rJ. ;00_
ger van h.t geld eli beide partij la au1leu het.
recht hebben voor het hof t.e komen, 'ltotdea ae
termen TlU het be.e1.aohrift niei nage~omea.
De ko.ten der .nak: r.ullen door T,,",eerder
moeten betaald worden;' indien het; ser."
paaiement "an £2W de kost.en niet dek .........
de kJagereeae het recht bebben het tekort 1'1ID
het ~weede paaiameo t af le .r8i:ten. '

MAl L l'\ If!: U WIl4.
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.... K .. GD Klif ,0118 ·t&..D, DONDERUAG, 22 NOVEMBER 1891-'-,------------..__ - -
bij .t. uit.pruk deed in de saak Krip te .. n
De Waal. En de beer W. A. Krip meea~ ook
'DO'!' da& hij oDlobuldig ~ ill.

Voorw.., "ij _leG bMer, ell doeo 4" YftaI.
...... i8 "..,heid ? Jl Wij lIijD Diet verbaaad
aooaI. dr. Smut. onr d. uit.praak, waDL wijruD_ betrii_.. . . . .

Tb"'o-phi las aaho lut sich niet Yao draad·
", ..kilerl leid_. maar wij "ill~o hopaD dat ilij
ziab 00II Diet n.o prop.trekken z)a lateo
I.iden.

De awe,

één en!rel_ IOlillde klip zijo. WIJ tlLi1ell b
rea khp (of laat ik liever ZtKCttn "'D b-~r
_ut bet.. 800 lfroot al. eeD héra, rU'm ~(\;
"?6t booJl. en 1.2OQ voel I"olf. Wil ,,; t IllGet;_
bier. den Jo"-rebeer Van &i.t. di~ In Ju -., 1&&,.
.te Jur te Tau "erdw .. lde en .w ,1'If~D '11 b ..t
bosch bied voord ..t h,j lCe"OD1," .... rd Il
yerteld. e~ hoe hij al dien lIJd up 'j

PADDAS.KUBIiIt.N ur lOOGEU4A5"~a.

mout le~. die bij ..erplicht we. reu .. t ..• 1 'II
o~dat hl] geeD nur bad. Hij z"gL dat riia
d~reD lI,e!r lekker waren ..oor beDl, ',Nach~
IhfOP.~Il m- een aard~ari:gat .

WIJ Irwa_eD noda,!!, o'er Dai ..et.p .. \01.
verdoopt door deo heer Hbod81 in Coop.pu)
Men ~llat o ... r een h()o)gen ber~oil en d ...h d.~
soluelIJIr &OOwat 1,000 'oet l"l!'pr af, Het werl
18heel Ifoed Il"lfaan en is een kredIet "oor den
IDI!'Mleur. WIJ %al!'en bier tw"" l~lIweD'elleo
dre irOIL YOOr onse ''')mat door den heer Co
I( ..schoten werdeo. Hier o •• r.1 i, een meD,ga~
I(root wild en OOl.ledlertR. doch da.r "ij de
Hwomboot t.. Beira op rien Ydeu Cluer WlileD
VH[]geo. bebb.n wij oucerlijk l&en tild OOI
wlid t. eeh't"t.n. Alo ieau"d PIln plen II 0111
hi-r wild t. jachten dao zoo Ik beDi UIlraden
om tellf'D bet einde ....n A pril n .... r BOlra P"I'
mail.team.r te komen on dan m.~ de c }&ch
naar SaI,.bllry, "'.ar man """ l(ezoDhm ICbie~.
paard k ..n iuopeD tf'K.D £130 tot £ao eo dan
neAT Gazaland of na.r Maa~i K: .... i h g ..... OOI
te jschtee. Al. de jaál o see III nn men bet
p... rd Weer gemakktllJk ra" de band .. tleen.

; ,,~~l;,: ;, t
, :~~~~R

8iU''''lILt.IJ!o vu PUTLJIB.

De PGIIq ftD da beenn Bmi, ea E_I.
.. YlnlDlUlleDde pu'Ujen ia d. Z
kMDlK!be B.pab1iM te doe. "uUIOIlIIlelll\eo
Meft dipbreak .. leden
de aitlanderlrwMie. De
VoikaftneaÏQIg-t,e meer
- ....... -wildeD ~ ook
laar..,. .... w••.tot de niea" op r.e
..... -.u.ial' _deo·' 1rOrden toeg ..lat.l>a.
....... woordi ..... "an d. BIl,lrtInDubt
andeN KnapriaoeD wild.n dM aIleeD $eo
pn.alifieeerde ba~ leden aouden
.. .ij _iprd8D .. If. eeD reaolutie
banD om de a&nJ;l4lmml' yaD lIeDat,lUIalUl8elr'de
ba",.,1 oyer te I'telt .. u de oelll... lDll
ooocna lIit de nienw op $e ricbten "".r"',nll7lb'aa.pyollf YaDdi~ t:erechil 't'aII opinie
er 'lAD eie _eDlmeltinlif der·
kwaaa. B.t volll'enlie "oonto>l
aIot ftD de Smi~·E.,18n cool,nootÏe ullll~no.
•• a :-" Due Yl.'rjfa4eriDg.<Ie za.1I: aaa de
rijpelijk o "'ojf.n Ilebbende, besl Dit om it
haar _dd eene ooDimillne "aD zft8 I.den ""0
deu "rItaderiD" U" te ltellen. die niet be.
hoona het..ij ~t de VolknereeDiging of ~ot de
Bararvm •• ht. me~ het doel om .eoe werll.de.
riol' te bODd~o en om d... keo .eNer te be. Wij Y8rtrokk8l1 gilterennami<idag VaD Salie.
Iprelr-.a. en OOI te ai~n om 881) "''''' te "iDd'D bury per .peen.te coach naar Cb.moio eu bo-
die IIOQ kUDll8ll leidep tot b.t, ,q, DIChte do'l. pen die- 230 mijlen iD ,ijf dag~D ~e !.ulieD
ea OlD alaun Ifesamenlijll: eeJl !>"olframma Op . doen, lV ij krijgen .Ikd 20 mijlen ot zoo our-
a. ItelI.D en he'lIéln yoor eeD "olgende 'f&,:- trimt eén vencb IpaD muil en, eli de héHIPIdw, te le.gen." Sy .. in~ton. de eiKen .... r un de eoscb. g ....1

0<1\ met ons lameD. du. ~eloo ..en wij dat ali", Wij kwamen " ..ndo.&ll te DlIItali uc. VIUI
DI VOLU'fIlRIItNIGIN(l. zeer goed en roor.poed'g .. I Ifaao. Op "PIf h i= r moer-u wij met o•• en "~r ler O'er "eg hr.

De led.D der VolkBl'e~nillinll' hielden 4n nur bet ee ... te co ..ob-sta~ion p~.. eerden wij voerd word ..n. Dm~11 'I DlLr ""'1 kJ~n piekie
eigeo congres. "aarop .ij b-sloten een' lIi.slte ~eD M.. hona.atadjl! eo bieldec mil (Jm het met t ...... of drie ba-.t."neD hu,.j-. eli ""n ~
O'I(IlIIÏlaue op te riohtRn, Ife~&amd " De Vol!?. Irraait je m.t aiJoe inwon",.. di .. Det Zoollol. atroohnt ten, meer uf min. H-.t dorp zei,,, il
aaoht, de Koninlfltem d.r Z.·~ Republielcj" ba,iaoen boven op (roo'" klipetap<ol. WOR"O. Il-wnd. daar h-t gel ..,,<o i. buol( tel(60 de bel.
D... Die.". yereeniaiog ui. naait Oll·te but· eens d8gelijk ~ IlIl&Il bt-Ilirn. Bier (utl'dr) ItI'lK ran e8n berg, d. eh ~" .trellerJ ron,lom uja
.-ra oolr l'8D&tur&li~erde hlargera opaemet.. we,d DUll .. I:i~.,bod"n iD e6 oDde .n aMr .""r onl(ezeud, V~D b'er b..~lnt de ~ II0l.d.
Dit laatate--coollt .... heeh "oor uiteen te If•• o "uil .. kalabaa. Het iD bijn,. niel Doodig om te bell" 'aa de Muoe ~n eommlllen der IDWOoen
.. a nllOluti. aaOg'Domea te kenneu lfeYen~e &eglleo <id wij maar Dbt .... ctjes daaraan "ao Dmtali die plaata.D of cl.iml te koop
dat d. VoJhDluht Dog Steedl wilde .. m.,· proefde". Wij zagen. hIer o~d" .. meideD di_, baddeo "eraekerdeD JOl d ..t eenÏRe eirendo ••
'""- tot de II&IIIflnemelLiRg der partijen. I, zoo oud eo mllfer -IJII dat. Z'J bIjna 0181. meer men lot lOv ODaeo per too InerdeD. ie~ waar

Op bet: COllgrBl d.r VolklVl!reeniginil Iprak koodeo loopeo en hanne tandeD waren n611000 wij Zl'er aan twijf.len. !Cell d101( kan ill: niet
ook de ea. heer D. P VaD Heenr, L.W.a lltamp Realeteu .18 die ..an eeD "oll-ooi.", <tJr.l.4an en dit is; waarom .. ordt er bIer 811
Hij lei o.a.'dat bij .Ioh iooig ""rbonde" lf" SJmmi~.n der Masbonu aiin .erba .. nd groot. o .... r.1 in "la.bonaland zoo w"'nill Ull«eriobt
1'OIlde .an de Z .•A.R., door bandeD del blOf'd. Dlaar zeer achraal "an lijf, mOLbeeDeD biina met lIonddel"erlj ~I. hel I&od w.. rhilt. 100 rijk
... erwa.teobap. Hij w8llllCbte de ..ergaderinir zoo Ianjf al. die "an een .traisv0lr8l. MI,' a&IJ mloeral.n II al, men oe weert ~ .Maar d.
drie IMriobtiJle f.iten op het but te drull:ken': 'cbiea. zijB baDHe beeoeo upr .. zoo Iaug !fe· aaak komt hierop ueer, eo ik heb bet altg ... on.
(1) dat bet land zijn yolba-.l .net bebben;· Blaall:l opdat _ij de. te barler II:IlDoeo .. eg. den. dat ab leDiand het land 7-1lO opbe •• lt Kl;
(li) dat he' geld de. land8 bioDeo de Ir"enaeo Icopen tranoeer er Ife... ar it. bem maar gernet kuot "ragen "f nij olai of
8IOeQ blij.eo; (3) dat de stem de. "olke het Wij gingen nndaag door een Yan pl_tMn lee ko()p heo>(~, flD IIlj kur t er Yan .
!&od 8IOeS' r .... ren. Hij zei dat zijn groote DI!: o&OorSTE ZWER~IIUf 81'R1NlUlAlI'KN .elrArd wezeo ua~ of hij lif een maal "&Ii h_
eloel ...... ' de lf'OOIee natuarlijke hulpbrooneo b"tf, die k".Lba, .. (P) ar1ikeleo om "eD de
na lMt land te ootwilrkeleo eli h..t dna geheel di. ill: ooit gezien b6b. Zij trokkeD recb~ .Did hand le eet.en. Vao Dmtali DUr .u-K_
OIIat .... Ir.lijk te .aken. Bij WbL 0011: dat en :rijD IIfIO ander ooor\ dan die wij in d. gaat men door een
de und der .rieodaohap lDOeII& wordeD MIl. Koloai. hebbelI. Ik heb ... n p .. r «naogen om
b*a h te be_D. Ik denk diL il die aoort w.. nan

.. ~ lIUl .n die perm&DeD$ iD b. land d. Ollda me_b.n 00. 1100 ... 1 "ert.eld hebben..,..... _en. BÏJ.prak Oyer de dsgeo
tOeD hij ilia beet deed dea Afrikaoer Bood m die t.ot d. but eo bi8derllD 'fU boomeo af.
d. KoIoui. op te riGhten; sijD broeder-Afn. Yl'8t.eD. Die apriDkkau i. "eel grooleer dan
Ir.... _NIl toen JlQliu.k dood. doch d, d. anderen ell ie rood hn kleur. me' ylerken
.... ritp hen la het lenD' ea !lij dedea haa die OM If8deelylijk rood _ijD. De pooteD .iju
... k lO8IL De TolbftneDiafa~ dNcl hierin Mer laoll eD 1'01 aoherpe aporen.
'ut". .. b.D jrrOQte d~l behoord. __ Wij p __ den ftDdaac eie llra"eo ... 0 mr&.
...... .. zijn. Er IOD altijd .eraohil ftIi MoK.DIIie. haar kind eo Grad)' die la~Lete jaar
... Bija, doch iu eie groote oatlonale lnreeti. "Za.eo m.t MoKenzie zon koelbloedig w"r,
beboen8n iii; .men te werbn. Het "a. den "ermoord door een b1fer die sij m hbOb.

• teaie hadden geoom'D wecens diefatal "'0....ujk dat bij .n .ijn ach' kindeNII be"o. "'---ten. MoKellue onrleed te SaliabIl'" aaD.... tIeIIChta 'IrOI'dea no de Trao .... I. In de - .,
KoIaai. .... hij eeD trou"e ocderd •• o no zij oe wondeD -en il daar begr&YeD. Wij 1I&gt'0
ban _I_teit. doch all hij eo zij zich .@.: ook DOl{ de kog81merkea in eeD boom.tam.
~ .. _der hun Bled.·Afrikaoera ill de Zuid. "&al' die iaffer Grad)' doodeahoot die zoo nak
AlribullObe Republiek en den eed yao trou" " .. nn de koon. dat bij band noch ..oet
....... IIOUden alj bet laad getrouw helpeo. lI:on "erroeren. De kOiw zshe zijn niL den
Banjq Jlea bloed. "aren oD'ferbreekbaar. boomllt.aDi uiLl{8&..pt zeker dOOl eeu of Ilnddr

tranaportriider.
HeL "eld i. hierlaogs oi8\ aoo alecbt al. 1.,0

miden "lUl 8aliabllry. maal' lang nog nieL z<>o
goed ill. wij yer .. acbl bebben Le aulleD akU.
Wij badd'>D bet gelak om hier te onLmoeten
d.D iODgenheer

BLIJr BIJ DL WURBI.1ll •

• lDe bewijzen nn onzen corr_poDdent be-
hooren thllie bIj dfta pubh~kell un klager te
Stellenboeob eo niel m de kolomlDen yu ....D
Dienw.blad. Wij kIloDen niel de "prYolainll
ol)8n@o in eea aaalr· "oor lIleineed.-RED. On,
LaM,]

Daar MatabelelaDd.

[Doo .. DU RaU L. J. COBIZIE.=

( Venlo/g).

3 Oesober l89~.
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PRACHTIG' ES ZllB BIRGACHTIGI 8TILUL

D. bergen aijn sommigeo z .. r boog en bet il
.im Jtedllrill klimmen .n daleo llOO r Dien
IlMt, Lot "dr teD OOII"'a YaD M... i Kc :at_
gul bier onr d'D X !]lu.pa&, di. ~eej mool8r
eo hoojfer,~ dan de Dni ..el.-pu. OGflIIlkh(
il de lucbt gedurende du. tijd ... n b.., j ....
zoo delDlterig dat DIeD DIet nrder daD 6 of"
!IIijleD "oonUI k&ll lIien uder. moet bet .. n
pr.chtig gelllchL zij_ om Yoor een diat.aatie ....
30 uf 400 mijlen o ..er al die bergen eD diept
w.1811 been r.e Irllnuea zi.n_ Het. "otId word,
"I~ijd meer en meer ruig. 0. boom.i worden
ontaagliJk groot en aDO ook het It..... Ihn kao
hiltr T&lDboeklegru aiea dat ruim 17 yeet Jaac
iR ell bijna zoo dik ala Spa&DJIcb riet. Hot
Ipreekt ~aOIl8I£. dat het hier ollCaaond DloeC
lijo, all men iO "Dmerll:inll' 088'11t dat het h.. r
nUm 2.001} ..oet lager il aaD te Salieba." "aar.
niett4lKena!.aude de hoojfe li«Jinli'. de koort.e
ook maar erg heerlOht. aler II:rijlfeD aJle Euro-
p81>ueD. behalve de Portulleeaen. de koorta.
W,j pIL.. ""rdeo .. o plllllll di. verlateo ....
en á. bller Mood'e ,.,-t.eld. OD. dat de baa.a
d.... nAn ~dllr"od. d.D regeo"jd Bell &ac
duvdl(evoodea werd door eeoig. tran.portrij.
der. dIe b. m daar '0 dAU belfl'<)e ..eo. ea hij
HjCt dat tor mller daD leD geyal ru diea aan!
-all, ilO dut er al p.rlOn.o lIe ..oadea lIija di.
S;>IDI meer dan "0 maand dood "&1'811 "ÓX &ii
gevoDd.o worden.

(lVorot 'Oerwlgd).
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Ga.NItRA~r.JOUBBRT.

Dit.... ~iId .ijDde op het conll'rea to! "er.
8IIIti,jMD fill 118n"erklarinK af .... lelgeo omtreot
!lijD klllldidatullr 'toor bOlt kommaod.nt.
.... eraalacbap; zei-Dur ThB p".,. rappor.
"'~t biJ Diet preci .. hel doel en he' werII:.
Mr Volk ...._aijfinll' kende, doch hij ",_de
pea _kei. combinatie nD pilrIODen of nr,.·
dena, eD durom bad bij.r niet tegeD op die,
"rpd.ta;nR t~ 1'8reobjjoeD. De hem Ifeetelde.naar ..... leer Rewicbtill. doch ill strijd met de
,...... •• het laad. En. daar bij g'hoorzaam,;
Il.id liIUl Gie w.tten ~.woreo had. IroD hij niet;
.. geD wft· bij doen rou al. 880, meerderb"id'
• oor h... IIOU ,temmea. D. wettea 1'&0 het
lad .ereiechteD niet VAn hem ja of neeD te.
an*"OOI'IItn. Bij nrzocbt Diet gerra'll'd te"
worden "'at !lijD weolOhea waren. Hij sou
lIiCh ODd.' de direkte leidiq na God plaateen'
.D ZijD ..u d~n.

·01';:

I
{

A"~dapve!en
H~Gnen (,roan)
lJuavu
!C'_D (per 100)
doler ...
UieD (grooDe)
ZOod_oODen
Bottn<lerl
Ken'D
J(ooJ

Gana8ll
Eeoden
Komkommen
Pruimen
Abrikozen
&nrteD (lr08N)
Bloemkool
Pa.tatu
LeIII08Den
LoqU&m

:\'
T)Ju li! A8 1(001)1.1:,

een zoon van 'WijleD den beer Thomu Moodie.
die D.... r Gazaland trok meI 1; bmIli.,. in
Mei lf\1I2, uit den Or.lIjtl Vrijstaat. Di. lrek.
ke .. y.. tÏRden zioh in M .. houaland in de streek
belrend .le Gazaland. 1;>0 mijlen teD O()lteD
nn Fort Victoria en (lo mijlen teo auiden
"'D Umt&li. De trell:l<are badder. geen .ch""
peD bij zich •• 180nt. p.a.,deo. baeateu eD don •
key •• doch op w8l! verloren zij al hUDGe ou.
gezouteD paardeo ID den lijd van 3 dagen bij
de Sabiri'fier. Hel ander Yee breobl ..n zij me1
.iob. De jongebeer Moodie. die bijnIl door net
If.heele Muhooalacd ....as. beechOD"t Oa,.llLnd
al8 de beete en gezond.Le lI&re~k. Bet yeld is
ta!D.lijk open en zeer berltaohtig lIIet kort zoet
.r&8. De grond is Diel &a1lderÏjf, ma&r II rood,
met lI_rte tu rt in de "leien eo 18 zeer ge·
acbil" "oor ollltlY&tie YU eenige I!OOrl ..an
gr&all. Water is er ..olop en hij zegt er re~ent
l(en08g om soDder be.proeilng zaa.ierij ~root
te makeD. De plaaNtIn ZijD :i,VOl)mOll(en groot
eo de trekkera k, elfen ze ., Yooroi~t" doch
moeteo een jaarlijll:lChe reooguilie ..an £Ii be.
t..len en £22 lOs. "oor tranaport eo in.pektie,
d'joh ala lIiJ Z. wil leD I..lpo OpSieLeti dan 10",-
1en zij teD minwte no~ £1~ btlLaleD 'OJr m"ct.
onko.teo. Nadat deze trt·kkerH zich d.ar 1(_'

Yl'ltigd hebben zijD er no~ ;1H alld.re trek.
ken Diet eeo m6Di~te DleDlcheo uit dec Oranj"
Vrij.loaat daarbeen getrokkeD. zoodat er up
het OOj(8nblik "eini~ 1f00de "0 bellOhikb ..r~
~groad o ..erblijft. D$l kaffe" die daar won"1\
!groeien de .olgende .racbten. groenten. eDz;-
mielie.. kafferkooro, pok ko (rooi meel)
pa~tats. pompoenen. komkommers. ha""l.
nOLen, Iomatoes. riaai .. , booDen. loiker.
riet. banallU. eierYruchteo. watermeloelJen;
lonrlemo8ben eD zoeLiemoeDeo groeien da.r
o ..entJ in h .., ..eld wild. Van de kalfera kan
meo al de bo"engemelde YrUCbt.eD rnileo ..oor
zoat. II:rlLleD. 'lionen. koperdraad en Ko.dkoope
ikombaar ..... dopje8 eo kruit, d08 .ls iemaud
\te loi ie ODi .. II ~e werken dao kao bil "oor
de waarde "an een paar .hiiliu~1 g6nO<tg kOIL
Foilell yoor een half j~ of .00. De oude beer
Mnodle je io Ápril "'0 dit jaar n"slleden "Ilu
....tlamm.ti.; de anderl! trekke~a zijn nog alleD
in het land der le"lIDden. Dle trekker. koo-
Ileo echt.er niets "trll:oopen. d.ar lil geeu
markt bebben. De oa .. te markt is U ml ali.
lIoch dur de Sabiri ..i..r 6 maanden Dit het
,)aar "ol ie, kunnen zij bijD. nietl "an haliDe
prodnkkn daar been brengeo Dill te 1'8rkoopfl?
!IJ.genl deA Ifroot.en wlalld en YOOI'IWDebJk
omda~ zit aog ,_ ".,er."eg daarheen heb-
t»o. Hij ie yu opÏDie dat ODI.zouten paar-
4eo hier ~ 1i00 Iicb~ aulleD wrekken.

4. Ootoblr.
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'·EItKOOPI~GEN.......-
NOVKJlbKR.

23-Kaapstad, eelt huil no ',i CasLeel.tl'u1,
in den boedel van WilleD den heer Llldwl(
Henry OoldectIlRidt._H Jone •. ~ (Ju, efalalfWa.

~9-Te .. IJzerplaats," oabij Ma1tland. Z6
melkkooieo, 7 paardon, eDI., "!la den heer
Seba.tiaan Van &eeoen, -J J .Hofmeyr &: Zooo
..fdlage....' ,

DK(EMBU~

1~Woroe8I,cr, Het hu,. '0 erf vao wijleo den
beer S C G'e.lf, K~I'<oIeo iD 'd .. Ke,lu!I.lUt,
Worcester.-Paur •• Ncetbling & Co, afalasen.1

_fI; i

ALLULKI.
Uit a ... n ..rt.bor~ wordt. d.d. lil November.

.. o.pe Yolkut#m bEoriobt :-" Heden gaan Ife.
ruohteo ronel dat M.goeba·. iomDl&odo gillte.
NIl de moo,cbeu di .. nog bij elkuder staan op.
da plul. KrooneDbarg •• ijn komea aanllel(gen
we, te trekkeD. WID1 ttij willeu deu berg Icbooo
hebben. ander. komeo zij d8 be •• ten De.... lI.
Allee i. iD rep en roar. en iedereen naart wat
de IDi&eDaatl tD de mwnlCbeD in <I, f<>,teo doen.
d.t aoo iet. kan g.bllllren op klaarhcht8D dali.
De meolCbeD "I(en d. kolf.ra tera~Kaan_"-
Ook aan De B~nt1,,"end werd bericbt dat
Blaowber4l weer bezet II met kll1fllr&. EeDilfe
manaen door' kommandaot Vors1er daa.rhleD
I8IOCIden om oDderzoek te dOeD of de berg 110
",heel aohoou wal werden oD"erwachtl door
~andeliJke b1fllllontIllOOlt. ZIj begoOD.O op
die te Ttlrea ea wel 1100 clr.& zij ....rplicbt wanD
"ru, te trekken.

Vanaf dao Hd.D No.elllber heeft het direlrte
PlGftrltear per .poor ttlllCbeD Pretori. en
IJeIatoabui MD aa.anDI( KeDOID.o. De Pre-
toria poateD naar DeiallCl&baai nrlrekkeo op
ZoJJcl&t. WoeDldall eO Vrijdag te ~.'5n,m. en
arri'fMND te PretorÏB op dese!fde dagea te l()...ó
.... IL De Barbertoo, !..ijdenbarg eo all. tu.
IObet1fEele.e pOIten lIijn daarbij mgelloteD.

Ilelaataobheid wordt gezegd le h ... racheD iD
M keelielokati. te JohanDubul'( en lDen Illeent
IJadiaob, ,roeillteDY8rllooperl gezi.a te hebbeo
die &lID d. zi~lI:te lijdeade wareo.

De apoorwefl&athorit.eiteD Ilijn na oordeel
dat het onCf'luk dat onIaal1 te Mlddelbllrjt
~ "oad. neaala andere OOll'eluklreli op de
epoorli~ IIIOftt wordeo toea .. chréy.n &an het
DMldwillig plaateen ftD ..oor"erpen op d.
ail.. Zij IDyeU na een belOOllÏDg ait ,oor d.
oa&d.kkiD, der IOhuldigelL

"c.~d""'ell ..u...r"'eQ.
KAAPdTAL

B ",ueo, (Kroeo)
Komkommerl
Kool
Ken.a

'KOka. IiIAR~T.

~l !\OYeGlber. J Bg.,
, A. d 1: •• 4.
o ;j ti ° 3 11o :l (, 0 6 II
OO~--OU2,
DOu 012
o ! 0 " ~
07 nll4
o t, rJ 'I ti 1)

077 08'
(

d ..v"rgeneD
&....dappelen (p.mud)
I£r,,~en (groen)
tl':leren

3 W ageDs, .; Karr.n.-.1." .... IlUI:Y
~l Nonmber. l!!g4_

£ I. d. ~ .. d.
o ~ 0 0 10 ti
o :.!:' 0 i 0
o 1 1 0" 6
o Q 0 0 10 0
UlO Ol~
019 043
o Il ij 0 18 G
o 1 2 0 2 2
010 012
o U 0i 0 0 1,
o ;1 0 ::l a 2
o 1 8 - 0 2 lIt
o 6 0 6 8
o 0 6i -- 0 3 7
o 11-04:\
041; Vt6
o 0 0l 0 0 1
U la 4 0 la ~
o 9 6 0 12 !
o ij it 0 0 7.

(Wil 1t'I1.LJI. 0.. .Ift TJlUlf'l'WOO.Da· : Wij,ua,. ....odaag
LUl[ TOO. D& 41.... 0Il10••• O~ 00" u. GIIOOTE)LUHOI.uUD
&aII'On.II'1'D. J

'-oeba. maar mOlllteu "lr.~&eD OOodaohap.
per l'OOI'ai. _den om d.n indUlla t. laten
~ clat wij helll kWIIIUJn be_ken. omdat
.nden de heele '-I 10. u .. gph.nlloopt. ..
hebbeD "ilia bao,rheid. Het. ltadje ie ollltreat
II,mijillil lu. da plaat. "~d.a heer SymiDgt.oa.
ea i.. Iiioala aewoonliJ k, ,_boawd op groote
"lippeD op een kopje da, &MI' I~iil 18. Toen
"ij o@ij dea iDIaag ".,en kwamen wij IIeO (Ya" de ~.eft", (Touw. en Foz;croft.1'f'odu.kkot. !II
~tal m.o.ka': •• ,telle. die. !.olm zij onl commi4"",~~nu... Q~traa, ..
_en. op huoDe haadeD klapl.toll en "mone" '_.~
.. deo (h.t...., laat m deo IIliddag). Wij gin. !7 ~o". 1S~
leD cloor - nallw .. poort ea klommeo bijna lot t I. <i .£ I. d.
tI!oY8Dop d. groote klippen ,bór wij bij de hilt ÁudapPQ11llJ I' 10,-, lbe (J 7 V 0 1.i 0
ftD 4en. iDdoDa kwamen. Hij m.aaIt:"~... Boeneo per lVJ llM. U "6 'J l~ ti
~k na OIlH u.nkoDiIt zijne "8flChijDing 011 Boyr per lb. 0 1 1 (; L ti
troel DD. om binneD zijn ho' te komeu eD &illleo. per.doZlJn... 0 0 ~ U 1 5
eSPr& (kaJfarbiu) ~ drink.D. Hij drook eer.~ ~"nd8" U :l ti 0";1en pre_teerde durop de kalabaa met bier Ganzen ... 0 2 9 IJ 4 V
a&a onl..... Hel bi. wordl. met - IIrooteo Garat per IOV Iba.... 0 4 cl 0::' V
bPllt.ID i8pel uÏ\ge,lehept ell daaruit aedronk:ea. .!lam per IL .. ,OU

4
1 (J 0 b

De heer Veater gef den illdllDa een kODlbaa:r. Ruerger ..en'l 0 il t, 0 6 CJ
~II9DL 81) heL w.. eene urdijrbeid o~ te zien HOIlJder.... ::: 0 1:3 0 _ 0
""lke lipreD hl] ma..kte "aD bh]dechap. Ka.lk...on•n ... •.• 0 ti () 0 IV 1\
ZOocira hij dJ! kOID"'rs om aijoe ecboudera JtoorD, por lIJ') IbIJ... 0 li 0 0 7 ti
gtgooid h.d be«onDeo al de bJ! erl dl: Claarj J.."m ,.,neu per 100... I) 4 6 O!j ft

~W._llf ",aren op hoane hand •..:" ta klappeo. M ... I, per hlO Iba.... 0 i'j ti 0 10 0
Dil beer V.oter kreeg all <.eDtegen.preeeD. MO .\1161"'8, P 100 Iba.... 0 5 hO;; 6
ldéin hoeader~ru!~j.1 niet yeel grooter dan Par.;.tu " Ij IJ IJ (J II ti
"!II !,rootl cia It. De meide "area allen bettlg TabU. per lb. It 0 1 0 V ~
o~ ID .de ~eD te _ken ea toen "Ij daar· UleIJ. per 100 lllis v 8 li n 14 IJ
h*~ PllaD om ...... iea wat zij plaot.eo ea V..rken .. eli 0 10 0 .J;' 0
AaMIII, aeU.ea al] het op eeD lOupen eu holden VOlftUatrOL88ieUD 0 0 6 0 0 e
d.. k... aaeo iD tegen eie "oote klippen Dil-
klaaterllule, -1IOOalII_ b'oep ba"'Nlen.

Dil STKLLENBOSSCHE ELEKTIE.

!'ORT ELIZABETH.

{,OCUlbet. LtJ~DKN,
~1 }iov. (Per l'el~ra.af.J-lJe Anll,erpecb ..

woherkoopiug6Q;tiJIi geop$nd met JO \Ot 14
paroleat baaedtu lio ptlJr..OI! der lar.t.It.e "f~
lqOIl, , -

•



De a.akllelaat ~rle aDtwoordde dAt Venter
I.. n. nachtl(eDOmen werd door den gea
e nt>m D " ac Da na
D F J Muller .aarlCha"d.e tegen he\

""'1l.f 0 ....n h I verwek
D. Abt heeft JUlIDer voor V.ownt.ad

III.. mon moel recht handeleD Het nl 0 ot
uduam • n om hel fer:soelr toe te Btaan
D ,emeeDte kan OpOen .. aanzoek doeD
o UIe.. or de d Nn "oorltel In i!ezeD

g~
lJ. C llDrraJ Bprak ten gUD.te \'&0 "\.n

, nad

V aPeour A ID b.nDn~rd. .r loaD d.t
en , •• d "'0 dee WW ,an Bur*e,.d<Jr~ en
eo b ... r biJ~edr",ea t.ot bet fo ds W ur

OQl III t te 0 a be!.alen voor de laren toen al]
C I[ t ft ~ ... cht " .. P

De U8e0. r ~el 100 te bandeien lOU on bilhJ k
I 0 k~ no"et aodere reme'"ltell De w.t ..
o 100 ha d a aIReD dellkt Eeu gem .. ote
• ~I dr e lf6 1)1 na de .tiC~UIlt( En n.
d d. ar.n b.-budl lIIeD D1e1ju~ te belalell
:n.u 1.. 0 Icbu beWl)1 p"leereq. Ala meD
~ .""k no Veole Iiad tO"lood du zou
j ..od reD ook komeD L ... t ".n betzelfde
O"n 'OO~ \ e tenlad wa& meo ua P.tru, .. iJle,e. OIoheel
!J, ReDe W et "lP,," ook teil

Un n .noe~ nu VeDter.t.ad
II fo •• 1 no den II.MellOr werd

ok ten ItlD.te \'60 de

Ep dat, alb~ .. el de .,.oode .. n
.. ~ ~ lo..il 'aD MOll a~o ",n de band ge-
I~ e f de a_tand !lbedell 'u Moutaau

• II~Q ~ de lIIIIo&ellb_ MIl

TEBrB.ENIGD ur OR8 LAND, DOKDIRDA.G, Jl

te bevelen dat haar vtraoek word. toe,.taan
Andere wordt Mo tara nooit de-Iheba er wan
het fondl ZIJ nM~ Reen kWiJtaebeldlol(
enk I t.o.IdIo" om deelhebtter te worden ollder
de derde klu

De ouderhDIl: .....n M:oDta~ zei dat mAn de
!lem.eote oordeelt naar h,t ledeDtal eu ".t II J
doet voor de zeodlbu .. iI D IOh d' "e.ft
leen be,,\J8' no hur nJkJom Z J lI ...n arme
"em_a

Dil. W Marray lel dat de .. air lIa ,oor d ..
,ynode II, 1111 leikenlllaie he.ft m.n ge,oeld dat
Monlallu In d. d"rde 11.1.. geplaatet moet
word eu Bet I.OU hIer niet eeo saai: nD
'armhart ,beid m..,. ",n ncbtraardllhe d
ZJD
0.. H Muller mflf'lDde dat bet DIet lOO lDoe

lijk aou liJn ,oor Montallu In de t"eede klas
te ZIJn

Ouderhnl( D k V.n N ekerk Zet .J, de ge
m....nte ea 0 .fhloi: I Jk fuDd, kau apr ehten
bet een bew Ja 8 dat de g~meeote ,oor de
t.e~d" klu blItalen kaD

O. 818yll.r II J dat d. ayoode d ..n naam kao
knJ~en \'aU d" barmharf ge ,yo01e H >e"ele
male I de :l:uk DU 'oor de .yoode l(eWlHIst
eo te keDmale s II) afltestemd leworden AI.
meu ZOO aa gaat dan breekt m.D de fond .. o
af

D. G Malan .prak een "oor<l tu upl
cat e Mootawu .. 03g !teen de.lh.beter MO
h.t fond. .Me~,, lde nIet Ingaao a_dat
meD dacbt da~ d. klu te hOOf! "ae. AI.
men op aadere Ilempentoo I et dan \'fUtrt
men glen barmbartilgheld Wat de kerke
raad gedaan heeft.. bet lefeD van '1)1
gemeenteleden ver ... ur ....rd ten "oordeel. nn
een peD.loen voor den leeraar HIll heeft m.a
~eb er aOI( geen "oord.el I(ekrell:eo Montagu
"erkt altOOl hartel)k met de kerk _m ook
o deze zaak wtl men met de kerk .amenwer-
keD

Hel venoek ",n !II ataRu "erd toel(eltaao
08 Vol" DI!: WAll

B~t laat.te d•• 1 ua bet "pport "U - Uore
comm s•• b... eeJt aao dal aan bet venoek nn
dl! comm •• Ie .ao dn nOl! no de Paarl Dame
I Jlr d.t p.D.0II0 .. ord.. "",Iee'nd aao d.n
Iiltlr.ar Uil de Paarl worde woldll&l1

De vergader nj( nam d•• e aaDbe .. lllg lODder
dtACIIl•• e aao-m.' leD ~,.ung hart 100&1. d.
St.,.tler IIId eeD woord &el
lJ, 10hllier kOIl de l(elegeDheld a et lltaD

woorb JIlaan lood.r brt leed lilt te dnkuo
bet •• lk de "erl!adenug Iluoelt dat b~ Doodil(
d "oor ds G VaD de Wal om.f te trAd.n D.
veraa,d ..r n~ nreeol,de ZI.1t h .rm.ol .t,.. de

De moderator apr.k ook eeD ban.l Jlt woord
0, G Vali de Wall .prak Mn woord no

dank Wa. de gameeot. De P ... rl .. n ge
m.eute "'D 600 dao kOIl hl] bl J .. n werk.n
dool. DU 11.00 h J n et De kracbten d .. hem
r•• teD ID leo ecbter alten. Mn de b.laDIeo der
kerlt g.w Jd • JD

acht Mbbeo op oa.ael9la ID op eie ndele del
Heeren-rooralop den Joagehedea ond~ Willer
zoon I. ed.len lOl]D De to lrOllll' der kurdereD
hangt feel a.f \'&D oos To~ oog toe II)D WIJ
oot onw lIe..... t docb ala WIJ op Hem wacb
~n dan lal H) OOI me, een 'weedea Pilllcl\er
lIe!1;IIDVukwlkkeD WI) venroU.IID dat de
Hfer dil brk nog een groo\en .. gen nl
maken ,oor h., land en be' held.odam

De fel'Jladennl long daarua pI. 180 ,
bet f.,. waarmee Ipreker lijD aanllprtjak
elOdlld.

Nadat di Mleder en A.lbertiJn UI het gebed
_ren ,oorgepan ZOn" de vupderlnl Ge ..
H 1

Weer w.. d er gebeden en wel door di, J B
Neetblmc ep G Marny die vooral baden om
de ophefting ~u de droogte In het laad

hi] aan dl Vlak In,... b.m k~ bi, eent
ceeD a twoord daaro" dat hi) D" de 'Yllode
help n lal BIl heef, 1IGh&leerareo gnraalld
OfDhem te h.lp"n eD &lj h.bbeD alleD cewel
Il~r Hij It ...." degehlk 10 de!Purl,.kol
I.kte rd 91n hUil \0& ba .. _a b~t Dam bem
v"'" len d&llen la Zwu\laDd hIleft bIJ eeD
kar gehaurd en rODd,eredeo De kerke raad
heeh hem 1(8seg-l dat. aii hem ~n W koo
gefon BIJ beeft Daal Welllo.\oI(,eacbrevell
en 'aa daar hBl'fl me. un h_ j[f'eehre"D
dat hIJ nilt toen kom"D moel&. BIJ had lrlal
m"bury eD Paarl vo,>r SlID. nkenl$ll .eDOmeD
eD dl8 d strikten had bij bijna IdMrgemukL
01& dJn antwoord

D W P D. Villierl nOlll h~ Ian, IIIID
aanga&ll al m.t elhDder te _hDldur8D
De koliek_a \en moe\eb mur bekeQuea dat III
Dtet vroell rDnel( begoDIleD "lD HIJ ... lde
,oor dat de .yood. de kollektantta op"ekll.
dat a 1 wroetl.r met de ....... bel(lDOeD

Het rapport werd' DU paragnaljigeWlJze be
handeld

0 .. Pi~o.er A lOOD wlld. DU weten _t d.
oOl'1laken si 0 waarom met de ... k 100 alecht
,!(89orderd II Het.. een IChaDde ,oor Dnae
kerk Ande e It.rk-D zullen begUlDen on. te
be.potteo Hen hOlldt «loeIende ... n.prakeD
maar doet Dute D. Bofm.,r "Ijdat hIJ n et
lIJd had lIIUf &oab had lUJ tijd om UI aDdere
laudeu J'Obd ta nJdeD BI]" er vllOr dat mea
la de oonak.n lOla

DI W A Joabert ... dat da riDJ waarover
bi] aan .... teU werd biJ- klaar wuI.

Da W P Rou.Ieean Iprall: ID dell-.fdeD .-t-
De r.aaIr werd tol WoenadarmÓrpa Ultp

lteB
nl l!T"OD4LJ1 OO:lOO,s11

De mod"rat.or a~l da' het tIJd wordt om de
'JoOOale com ml .. II te It:ie.. n !Men moet
doartoe eeo wet ,@rand.uu Hl] leeft k.o
n. dat de .... k morgeD nl belprohn word.n

N. b~t lel80 .ao dil kladoeLu.leD !pna de
ye gad,nog ti Uo

NI jlebad door d. D I(arohaad "erden
de Dotll.leD laI.Z.D .a r.re .. meerd

De .. rIfadenDIl IOD' daarDa P .. 138 ,
• &aDd.. JeM a M w.rd door d.n mod.rat.or
rele:aen dl' ook ID h.t gebed ,00rrUlg

lIaom.u. TI. O.DIl'aBOUD

Het ond"rwerp "U D. kerk In har. voor
II.h cl:..ten

De .. rata Iprehr wu da. W P ROUleau
o"er het onderdeel W ,Iken "JD b ... r door den
H .. r g.ll.wen ' Sprek.r lel dat d. kerk door
".1. "Jand ge lIlacbtlll wordt bedreIgd
Tltgólno"er d ... m.ob!.aD .taat de nrlt al ... n
..rme wee. BIJ haar .taat eobter baar Heer
d e maoht Ir ea rew Ihl( .. oat haar te helpen
)a lut ti belpen De Heer RI DI.t all.. D haar
fIOO'r re\'&ren maar 0011:li' 1C •• arell bewareD
ook ten laat.t.a dare ... 1 de H.er bet .cbeepJ"
Z Jaer kerk "oenn door all. Ir",ar.n h,en
W] mor.n de k.rk al. d. bruid d" Heeren
b .. obouweD HJ zal h&&l' m.. r 'II meer toe-
natan met Z ,a Hlti ren Geeet Wij m"Il'D
da ... D f11lmeD doop d ... r-tel VIt "achten
w mOlleD nr.acbteD .tat, hoe m.. , d. zonde
&oea.. m!, de Heer Z lO. kirk meer tooten aal
o Z JD kleed Zoo .. 1 d. kerk meel' vereeDllrd
1]0 éeD Itudd. ODder éea berd.r; Wat zal
dat tocb h.erlt]k Z Jn I Voortl I.ctea WI) op
de kerk la Aare verholldlDg tot het ".rk Z)
a eea dleDare. wa.art.ot II) ook mMr en Illeer
toelltrU.t lal worden door d.n Heer Nog
meer daD OOIt t. woreD zal de kerk kracht
nrkrl)lCen om h.t eungel e te b~Dj(ell naar
""Ikereu en laad,n waar dl. bl Jde )Iood.cbap
nOl( DOOt g.bracht II WIJ mOllen '",rw&ebtea
dat dl dar VIr baast B&l "0 rden w"neer de
kenIl. dOl H .. ren d. &&I'd. bedekkeD zal al.
b.t water du. bod.m der... O:>k 1&1 d. kerk
z oh meer b.t lot d ... lfefall,n.D untrekk.o
Waar andere m&ataoh.apPIJtIl zalkl _ken t.
doell daar m:>et d. kerk nlk. naif m.er doeD
Docb als Il b.t ".rk d .. a..ren ~n 1&1 daa

ona Bil Bell.1I0TEN GEDIIII:TlIJ:I:IlI FO.DS kan nlk. alleen door alJu kra.ebt , .. ebl.den
"erd het \,olcend. gera.ppo teerd Dd W] moeten dill ,uwachten dat de doop d ••
....~sotroOrd lt. to etend nn dit food. la ,.e I(..utee me..r b .... r d .. 1 ea.1 word.~ HI.rop
l) bene .eod, • Jode er tot DOg toe .lachte moeten WI) wacbtan De n..r .. 1 Irenade
li 9"";;'8 5d. fOOr lt Je"n~bra.cbt Ind en de C4lgen ID deae dalr,n wanDeer ", 1.00" .. 1
.yno4e het plan nn b t opnobt 0 nn eeD klallen over oafruobtba.arbed.D Haar be
Hngenot8o ged.nkteahD teo Ultfoer wenlCht Itemm Dil zal dill I )n om woort te 1l&&1lte".D
!oe breDl(en aal bet aoodzakeh)k li n nOli eens de maoht der dUI.ternl. Z J zal Jaaa Heer
MD. kraobtig. PORDI( a~n t. wenden OlD bet na\'ollfen .u 100 aal Z] met H.m • Jn b"r
on b""keode te vorkr )cen en lOU uwe oom I]kb.dea nlraan eD met B.at dur b.. reeh.n
m '1 e aao de baod wien I.no dal DI t meer AI .ob Jut bet lOm. dat WIl geeD Oferw na ni
daD • Jf koll.kr.an ... n die len warm ha t WOOl' b.bbeD w J w.ten ecbter dat de OflrwlnnlDg
de zaak b~bben daar oe langeeteld. rd.o dl aal. I WI] 1D0eten d ... n morl( •• nleuwea

Bet rappon der oommlUle a" r de kollt.ktfm moed watteD W J slln oa. wet bilwa.t na
d k d oaH t.kortkollllDPD dooh w J a 'Q op onHn

onr '1. &aa 'w r gel"le. D .... ID "ordt ge OfBreten 181daman In d.D ,01'lIlder ,all onl
ZdIiC I da.t Il.chts a de helft der I(em ..enten IS rtloof
le 0 lekteerd eo ie gekollekteerd. lOm I' Na hpt zingen vau Ges H9 5 Iprak dl W
£22JO Vele "emeeDlen zul eo meer ieveD al. P D. V Il "n Ofer bet t\9eede ood..,deel T.
er weer gekollekle.rd wordt De comm eli. '"
bn .. lt nIet Hn dal mot het Ir.bouw "orde a] dil nHer gekomen P Hil Eell dat I Joe
b8100n.fl l1116r dat meo d•• andplaat. DI~ aai: Dle& aoo g-maltkeIlJi: .. all dill ,an den
loeIte De oomm as e beflel~ laD dat ID de wongeD Ipreker WIJ moeten oos voor bet
K .psladBobe nnI( worde ,ekollekteerd aan uDgeuobt d.. Heeren .tellell e. daar DalnrootmoedlllNl De Ilerlt .. als "Il w.dn.e
gnleD er oog lIleu 10 den rlol voor de .. alt ,oor deu ,Hoer Een weduwe II 1118land dil
M.duD IIDe Ro.I lel ~ het dUI~eli)k bekend ,e enza.am la, vol van droefheId eli UI rollwgo-
m.. iltmoet wordelI _L 8UIdeli]1l hel gedenk waad Wo den d_ keuteekeo.o biJ d. kerk
!.eIlilen wezen ... 1 pfoaden? W J ml_n ,"1&1 d_eq. VIDd8ll

D ba wil DI.t hoollmoed en eelfgeDoeg .. mhedeo
• IOn MI h.t lIebou w zal :lIJD 'er aedacb laplaMI vao oot.lII08d gebrek aan " .. rheld.

tsn • \'&a d. oferkomet 9&0 de Hu~enot.n Het held. en .rolt Vlodeo WIl alet ver lal "erelde
gebouw ui ecbter to, groot nut sIJn voor d. dh dl~rk Elkee heefL g"foeld daL men teeD 11& .le&UI el De \'I!aad .0eltL "ooral II)D hand
.ch lie p Hie heo-h wo"r eeo ay odal. w.rla- Le legoleo op OOH ]onllehu Hebboo WIJ hl r-
der nl He' Ilebouw 11.1 mooten b l'atteo eeD '·treD .ewaakt of h.bbea wIJ R.. I..p~o 1 Heb-
ua voor d. l,.ooJe eo kamere foor h~t Irer ben WI) tot den Beer geroepeD om de :macltt d••
~ hjk Itan oor werll Er 1II0eteD oo~ .Dder. Helhg"D Gee.tea. Beo wedawe roept om hDlp
k 100 lDoe.t.O W) d~ en oaoh' tot H_ roepeo
•• e I • waar d· I~dftn d.r kerl Ilcb n ID boeweel ",.Iallen wordl er Ofer (jebrek aall

de a ..d b.... ndend~ MD ru.tplaal' "(Nr de b.l.nrtell o~ ID biduren reklaagd Ook il el'
h I b d d • f<><OUmog"" w dAD dODd I 0111 J S lJ" " Ihe s I I dat hIJ t<-l ur n eL • echte brlaolratelllDIl ID hlll'~lenlitH,bben • j dil kao.t g"leerd om om J(1Idur~
Jle'leld ta AI. HII.I(eoou' • bJ beechaamd dat "oor bet. aanllMloht du Heereu te It.U.n P De
de II&komel ogen dIer manueD 100 mlu ,oor de Heer zal diegeDen recht doeD die da, .D oaobt
u.1l o"r b.bbet: Het I. MD gebol om d. to. H.m r,)@pea D. brk .. 'I'OOrlI dl B IIld
vadereo le eereD opdat b.t onl "flge. W] na Chrbttl. BIer denken WIJ au bet gewa.d
bebben eeu gehoorza.al DOOlig-hoe dthlg diL der r.IDbeld en dae lof~ 1111 d.r bli)dlObap
kerklileboliw ook ZIJ Mea kODlt ter synode mUl' hi.r dellkea WIJ ook laD .. llopoff.reode
om te w..ri:en .n het 11 oomogell)k onder de liefde Heeft de Beer die ... Hver.etead. hefdl
tellenwoordil(e omlt..andlahtKt.o om h t wllk "an all. oohaDgen 1 Of moet Bij k~en o"er
"hoor I)k te doen Men lrao hi r 01.1 hOOl'eo OD' da, "I) OOU .. ute h.fd,. verla&etl hebbeo'
Hl) nrtrouwdll' dat f.le lODen d.r HugeDOteD VaD "aar 11 dis' Olllda~ WIJ het te gedl.akke-
m.~ eeD warm h&l't ,oor de saak "0 hier zol hIk hebben He' zon coecl lIJD ala er "eeT
leo g.... o W J kann~n toch DIet 100 ootaard ol"! k H
al)" ala om de oa .. ed.oblen18 der --"e-n DIe' .. n ".Olf wam oe .011 de Iiefd. en toe,e-

.. .... • v WI)dh81d dali weer ontbraDelen !>oah MD
te wereereo H] ,ermuwd. da. hit .. boIIw udere reden ilrbre1 aaD.ebeel .llvoU'remeen
binneD 4 1.'''0 zal ltean eohap la er dIe gedurige lD1::" III. ZIJDe

D, Radioft' , .. dat meD b er DIet komt Om le oord h Zsprekeo o'er de w.olOhelijkheld wan de '- legeaw 'I eld om op IJDe eerljlkbetd k..... slaren 1 Voor\l 11 Da&ll hoop op de .. lice wer
m.... om le ondenoeken wat trBda.an II Waar IehlJnlDg ftIl ODaen Heer te lauw Dil leae.nte
s de lffer 1(.. 0.1 ,aD belaal'.IlIDI( en entha ID de eerlt.e dagtoo .... lteeda "aGhtende eD
•• ,lIle II bl.nD b.v die ",0 da St"ytler' Uite eude Daar de kom.t d.. Seeren Dook PU
Waar 11 dl' aile. ,ebl .. eo P Is bet allea deo "acbteD WIl biJoa nllt. De toekomat •• r kerk
dood lI",tonen PlIechter nauw verbond.n un die verlOhiJ
0. Pien.ar R.iII00D w_ er op dat Vl.r OIOC dee Heeren Boe dik"ill. wordt da

areD nntre&ell liJn 8D In he, groottte deel te kt t L ....1-
vaD h.t lGd 11 alet ... koUekt .. rd DIt be- rm- optr

ewe
om e _.811 o...... t.. wun"" de bnlldfllOm kom" IlIJ Daar

w JS' boe met. betlult.ea der sJnod. omC"proo walteDde moge nndeo Hi) zal Illch l)ml[Ordeo
geD wordeD De moderatuur beef, tieR led.n I di BG&naelteld doeh IQ bebbeD de moderatuur en... lI:e eDeD .. 'WOI'd. gezec

d
d.t dekerk ID een Llod.,.,.lIOh8D geeet leeft WI)

teleurll ... teld Er wu eeD lid dat met hnde fert ouwen echter dat er ooit ,an deu ,_t
LOCDellb ) de laat. le .yood. 1181 dat men hedeo fao Philadelphia iI-d. broed.rliefde Laat
wa ",rIIadereD UI de .HugeDoteDaaaI Eo h er on. komen tot denJlelfdeD Heer die biJ OOI
Illten "IJ aOt(-ID dte maunen verbledell 008 alles volbrealf.1l kan, en die r~ci heeft -
aa.r een and ..re zaal ta gaao ie oommll&1 ZIe ik ko. b.t..tehlk De kerk ta dienare.
llloe.& de koll ..kl&DteD op de fln,en getik. 0 boe 'MI dat "erkeerd II, II fOOrbb en kan
bebben .A.. men op Ilcb bet werk der Iterk DUD1et.meer goedgemaakt "orden I Bier liJn
oeemt, dan .oe' men dat werk doeD Wl] In d_ IUldhoak IPplaatat \e middelI

Da. Strub"lm 181 dat hl) s- droppel der h.ldenen Hoe veel lier nagelatell Eli wat
HngenoleDhioed In zlloe actereo hed&, docb lIedun • werd mopIijk rda&n tot eigen eer-
hl) .1. bIIlana In d. r.UIr Bil h.. 1t .. bter ..-r 1118' omdat d. a_e zulill vennoh'
aoolt lMIIl brief over de aaak no deo i:oU.k heef, eD t.ot Zijn _ Heeft deHUde liefde OOI

Laot ootwaol(.n Wie il dil' Wauom h .. ft pdrevea dle.en Heen J_, ,edroCIaa heeft
hij deD o.data no, Dligelatea o. &leh.. lv_ oyer te seven tot in au dood

B~t blee.lr dat de A J L Bof_.yr de Hoe __ pat het om ~d mt 0111 lit kl'1Jleu
kollektan' is. B) sel dat hillD het t'Weede 0 hoe ,,"I oonaa.k OlD 0lIl '\'OOI' den Beer "
laar kom8ll wo. doch men 181 dat hloIet nrootmoedi,pll! ..lJ. Wil daaken W ,oor
~OIIDlIomeD lDoelt DaarDa wu er Il.kte IU beelden no toegeWIjdheid hoe ver iltaan "lj
II JD bUll BI] wal n~t oowillig, maar hij kon D8Ilk Mn ltIana el. moeder van J'lill..-de
D "t h]dende liefde denk aan Martha-de dienende
DI St.lytler lel dat ZIJO .nt.bu8l&.me .nn ltefde dellk aaD Maria---4e OOD"mplailege

aroot II all OOIt lie fonn Hl) wae Hngest.ld h fde I Bij elDdi«de me& de 'nUl" doen of
ko I.klut voor deo nna wan de Purl BJ oale k.,k dali Olet beter aan hare r08puli aal
" Ide de Hak feblef op deaehJke WI)ze doen beultwoorden P zal OD" kerk ala eeO beerlijke
eo daartoe had hl) deo tiJd nIet. B] Wilde Y'fllobt IIlJD tot .. radlI'D' 'an deo Heer dIe
~aak 811 toeD waren er kOJ.l"~D _oor de 'er IIOOYeel voor DS. ","edelI áeeft P Ja., wli nr
ru te Jodeo ID RUII&Dd Daarna 'OOI' let. UOII..eD dat Hi] dit allu 10 ZIJD BruId aal

anden BIJ IIOhret:f un di .BabI. en BeLief bebbaD. WIJ venzoa_ da, Hij o. opIUeliw
ga .. atlptla ea Iq DD4ta DltI. ook __ l1li ••• .wl• ~ lIP..... lIOPi WJ,J daD

DI BUl'l'II:!rLAlSDSCHInMDIIIG

Deu de Nef"thl Dg d. ~oretanl vaa da
bUlteolaDdacbe .endinllcommll1l8lthane tegen
woordll( il, werel d. saak de&er a.ncliD' weer
belprokeo
O. N eeebh.1f z.el dat mn daDllbaar II dat

men ni",t te nrgeef. gearbeId heeft W 1] betef
fen Dl.t aaar elleh _t ,oorreobt da Beer aan
OOI "epnn beeh om een llendiD,k.rk te
Itlehleo H.l geNun DIet al tooi dat het aan
een kerlt als d. ODze,el.k\ 0 dUl,_k
UI hllar mtdden te ,tlchteo NIet alleen II]a
WIJ fetphobt om d. bedienden te bearbeld.n
mau tar .111. ",D onae kloderen _ten 'WI)
h.t w.rk doea Doob bDiteD OOM gr'8n_ be-
It.ah!' 100 te le,ren een Z8Ddiaglterk.r.naJD
te Zoutpanlberr Daar ltomeD ,aarli)ke bUDa
20 ,emeentea oaHr Iterk bIjeen en daar heeft
milD ewen ordelijke nrp.Jerlagen als "1) hier
bebben Daar )ev.rt men vellll6tflln onr ~.
d eOILt.oel'and neo al, hIer Hl] daDkt den
Fleer dit 1I1Jne OOS'D IlUleo h.bben dal de
Zoutp&lIIb.rg.a "eo Cbrllteh) k IaDd "eword.o
IlO Al. 81.0 bij .eo kraal altlpant d.n hoo t
men dikwl la de Iraff~,. leSAugeo a ngeD BI)
Mal(ato "erkeo da Herman.bnrgen. Een vali
II o. 10Dea die een Ohrllteo 1111Dg NDl lI&.r
H ... t.o eD 9I'OflK om ,erlof voor dil Obrll~n
ka1!en een i:raal 141 bou".n. Hl] Wilde di
'ehllr Olel toelaten omd.t alloo het zon& U \
ZI)o kraal genomen lIOa "orden Dit lel het
heIdenllOb opperhoofd D t he.ft :le AodlO,
gedaan Nil WIl wawn da, In da laaSilt'lI
tiJd meolOheD rODdl(eW.. a (1)0 IU de w"reld
die te,eu dla &end aca bold ,eruad hebben-
dooh het .. befondeD da. het werlt lIlet beter
kou Il.daan wordeD dan door de lendehngen
onr de KSD.obe aard~ N alUlI.rl Jlt lal er fout
erj(en. a Jn I .1" 11 0 ete ,olmaakt. Laten d e
m'tIllobeD die fout "odea 1....0 en beter doeo
Z f. hIer ID oDa ge_eeolen .. If loo.'eel nr
keerd. Foat \'Iuden bemoed gt niet, ma.r
drnkt ter neAr Maar de I .fde,olle handdruk
de helpt Dlt I' bet hoollete "erk op aarde-
h.t werk voor Koolnr JelU8 E wordt le
"aagd of bet betaa.lt oot te werken onder d.
kaffen fBI) aDtwoordde da~ bel een zuk 11
foor het OOI om e S.1l maar 0 el "oar het
oor LaaI on. God voor Z 10 liIoadh d dla
k n-en ZllD prektilChe re.oltatan Op 'eie
.!.au" .. be, he dendom omgelre@rd li )heef
met lealIerl aef'l'lad en bet:ft DOOItleta geil en of
Ileboord daD wat Cbrllt.l)ltl was De .rouweo
dl •• la,en warea bJ t h IdeDdom ,oelen deo
ze~en ",0 bet CbrllLendom De ktndereo
fo.lea d.n l8Ien C!", Chn.teudoms want DU
h.bbeo II j e.n belanll.tdUlod nder en moeder
wat dl k.tr.rlrindertJel Olet h.bben. H I hl.ld
'leb ernn onrtlllgt dat de "Ddinll III bet
noorden 'aa de Traolfaal BeU muur '8"eelt ..
fale d..,en tt«.n de fermoordeode lI;aff4u Z
.,_d8a dea lendel ng Hofmeyr Docll ala
met het werk VOOrttrsgMn moet worden dao 11
er l1000 JaarltJk •• eer nood g D t IS be
p .. ld Doodl, om enkel daljCeoe 'e doon wat d.
IeIIdllll~m1llllll' Dil la de hand beeft T"..
"odere leerar~a h~bben I cb aalipbodlD ,oor
het werk nam.1i k !'ropon.DI.o N ... ,hliDg en
Da Toll' D. HodlD,oommlUte kon I. n.t
af.llHa Blenoor h .. ft meD moer geld
noodig Voort I mo.t het werk ID .MuhoDaland
.n Matabelelaad ultgebr.ld worden Te 8~el
lenbOIOh kan m.n DOg mellr d<l&n-da.ar It.. tt
meD Dal( alet Tbe do-w thoat sooie 7 -d
men eet nog Die' miDdel' of meD Yérloooh.ns
sicb aog niet I"Doell ZI)ne gemeente ... el
arm-It beeft ecbter goedea mo.d en men 'al
daar nel m .. r doen Maar 1100 moet ook elk
pr~d kaDt .11 onderhng naar hu.. '_0 en d.
kollekte verdubbeleo Ge".IDd Il ln di.
leeraren die vrou "en bebbeu dIe ,oor de auk
)"eren Hll dankte Gud foor de put.or ia
dl. voor z In liMIt opr Jzeo "&&I' er edell
nOUW.D 'IJn dl. ,oor d.a Reer werkeD al
moeten II) 11010. Imaad IJd.n De bl)dragen
d.r kIDderen waD de kerk lt Jil al~eDomon
Broeder Holmeyr .. de klad.r &Iladeling dooh
d. oo_ml ••• kr Jit DIet lIeDoejf \'AU de k Dde
reu 0, oud.n moetea de klDder.a opl.ldeD
tot meer lilfd. voor de _k III lIIor.n wat
welnlll lekkerl m ader hebben HIl daakte
deu He"r. dat bIJ ooI{ Keepaard II foor h.t
.erk "aar d. Ii.fde van zIJn hart 1100 op g ..
v.. '''d M.

D. C llurr.y .. daokbaar voor d. belaur
.tellia, In de zendlog,a&k In d... riadering
Er il ntell door de Iyoode belprok.o dat aeze
zaak ID belanlllllJkheld onrt .. ft H.& leld'
hIer niel 100 000 E1.leD III&&raillioeoen Laat
OD' dIt nretaan dat elke 11111Rind. neny .. 1
waard 11 al. de lIel n.n elk ltd der modera
'Dur WIl 11)0 "rbllld wann"" Wil fan de
bekeenn. vao 6én Ziel hooreo I DIt II recbt
waat Ohr .tal werkte .an Uu Maar J.. u,
beeft ge.ol(d Ik beb .n.. maoht eD u
moet Il] gaan In de ~aheel. "ereld eD pr_
ken H.bben WIJ dl& reeds rhoord' Zoo
I_hoord dat het gelUId DIet weer Uit bet
oor bo 1 De Heer werwacht de t 10GeD lO
lIJn ICha&hDll. Zal het nlllt goed IIlJD ale "I)
de tienelen fan ooze bi1.angetellioll ftIl on
un ubeld d.n aeer breDgen P Geeh ea U
.. 1 ge~ven wordeD_a Wl) moeien DIet alieeD
geld geVIn ma'" ook gebed eo werk en be
laDgIItallin, Wat gebeurt me& nur PAII
he. YODr op ééoe plaat. bll]h, dau ,m.lt lie'
-maar meu moet het ytlllf IIlch lat n nr
.pre1deo en dan brandt het "ar III Zoo me'
dell zegen du Heereo l1li de gloed B&l ooze
gemHOtaD verwarm.n Ziet fOa te de waard,
waD bet "erk voor het aang"lOht del neereD
Hebben .1) h.t gevat "aL het beteeketot dat
de Beer Z Jne Iterk gebodeIl heelt om la d.
lanlObe aarde te predlkeD Voor\l al, de
£leer de ... aIt ~t het OOlIpunt 'an 1l.lfyerloo-
obeuiall belCboo"de Hl] dis S10~ o,e" ..
lIeYen h.. fe., wat waarde lOU na .. lelfvenoo-
Ob.D10g in Z Jn oor hebbe. P 0 "at lOa
HIJ 1I10h .. rbl )deD al. Hl) ZAg dat wIJ OD'
bekommeren o.. r ZI)O "erk H J "ti d".aak
nIet hl.r bepl.lteo II)" reedlOp Golgotha
b.plelt--d. otI,rllllde op het krui. het .. rgo-
teil bloed AI. Wl) diL verataaD dan wu hei
Olet noodit: voor Iemand om nu en daD o\'lr
de zeDdin, te komen .prekell Laat 00. deD
Beet bld,ie. 0_ bet hUIl aI&oo \I aanIOhoa"en
WIl blddeD 10101 0 lIeer on\f.r. a o"r
het arme heideDdom All d. Beer ani eeD
dair 1011aot"oord.a daIL .ou H J segg n
Ik b b mtl ondermd - omfermdet Il uP"at oB~rt g J op om u"e oDUermlog &d OpeD

baren 1" HOllleo "I] de vrt)lDoed gh"ld h 9-
b8D om te aell~ Heer G J weet wa~ WIJ
doen VOOfU en voor UW8 IEMIl ~ Mog.o WI
het re bed U tBpreileo (0 Heer ootform IT
Ofer 00' .n onr onz, kerk omda~ .IJ Ofl'
niet hebben ootfermd over d. beid. neo WIJ
hooru gadung n .0dl8re k.rba VaD nlJ
WllIiren voor h.t werk dIe geen .. lar ..
.,.gen eD ook ~eea geldah)ke onder
It.nUlDR omdat IJ lel Vila geld habbeo
Zalleo d.. ulken ook Diet lO onse kuk ~fondea
"ordea P DLk"IJla llebben menacben VIel !,e.
langlltelling In den aelldeling ale hiJ wruPom'
fan hit r.ellCiinllveld doolt men ondel'lliellDt bet
!fuk nlaL Boml .Ulgen Wl\, Men I&l aem
b.t lond fan Boheba leYU en dan _Ilneer
he' 1I0llllkt .. hord rond kom, dan 'Werpen Wil
h.t koper 'an N amarwaland er In &111.
lleeft mea vaD 10 tot 26000 poadea onr om

bouw daar til .tell ..n dOClh al. hH
9OOl' MD liend ogk8fkje koml

geen geld In d_ tiJd lOell~
de kerken te plaatIen Doch

£1 000 .. Diet om God II .treelen
te Itreelell en me~ het IIDlleu k
dan dool' or,eL,celwd wordt God
het g6roep van eeD 1W0dur

RlllU."Jl-'''''' lero..P ,an .... "'rw.t.ea he.
bib_ ... lIlf ...looGhe"C

II: "D.lIllf ".Ui ZIMOJ:lIlf.U
De fer~d.nnll gIDC daarna onr tot het ,ol

l(eDd beachr]" Dglpllnt - ~2c De 'yaod ..
Ileme .tappeo tot bet daanlelleo no eeo f nda
ter "erBO • Dil eD op wo diD I! fan de klo •• ren
de li nde nllea oozer karll

DI Il. J L Huf rA.y \'foeg dal d t beeoh J
'ng.pll.ot n Oil' b.rt blij"" wonen dOl) wl le
o de 011: l(eeth log d, Died end h.ef B
.k d 'oor dIt bel bl]u oreretuD ,oor d.
"0 ~..ode ,.rgad.rlnll
D c mm •• e b nl aaD dat de t)d er nog

D 8 I om 0 deu 'aak t. hand.leD
D. Sklytler .telde fOO dat eeo camm •••

"ord. a..Dlluteld om gedll.reode het roe,. 00
deuolIk 0 de r.a.alt III ta aleU.n en bJ de fol
geode syoode te rapporleer,n

D. A b. t Itdde "oor dat daar da ee,.te
leemar nn We I cgton r."ht op penlloon beelt
8U daa.rua nl~t !l_brn k maakt d" twee
eera en ale d.,. b bb.rI worde.. beIOboll. wd
.ooder dat de gem"llte "0 aJd tlou .. l" liields\J"
bortale

D. P enaar A.n w I oaC lIIen "nt kenn ..
moe~ Rn.n "&0 be' "00 .tel Het lal dan
WoeD.dAl beeprokeo "orden

Doodllt BIJ w... olllan .. op eeD koJlekt.el'eil
"oor de kerklohald Hij kwam bl) lemaDd en
VloeK Iet. doob d" m.o WIlde eent alle &IId ..re
rekenIngen betai.!! '0 d.!! het o",rbltl.r.,,1
geven ,oor Gad Z!IO doen WIJ WIJ renll hIt
o ..erbbifseJ vaD oa~ ,eld 9111 on.e bela.,
stllhD" te dlkwl]11 aaD d,n Reer W J nr
Ilun :101 Dlf"t ""i het II Zlchlll"8D te ver
loooh.aen.. WIJ maftan onnlben tekort dc)aD
ter wille van Godl ~ saak omdat God, IOiOD
Zlchselfen tekort ~ heeft op ZIJn groote
sendlDpkollekterell ... n het krull Nie. laet
ovencbot aaa God geveD maar oalSel\'8n te
kort doen I Ket hef OOI( op d. arOle b1.ankell
af<gt hl] dIt ook -,,&en d. haDdn van d
Moorreea, Marchand! a Pienaar 100 Illltefkt
worden WIJ m.:llltell m .. r bidd.n en DIet bet
o ....nohot ge,.a .....0. het !leW W lJ moeten.
met d, band ~P deo voet blddeo-ook met ...
bear. d I bidden eD !ioen gpl )k Om dit an'l
te vermJl(eD moeteIl wil bIJ bet Uti I I.yén
o all WIJ dat kru I In ZIJn .. If .. rloocb nil én
lIellopolfonnl keDDen, dao lallAn WI) met I efde
ver,uld worden eD d,.n komt 00' 18adllUfw.rk
reoh&. Zoo komen w f ook n aanrakIng m.t
deD .. 'beerhIktaa 'PS "el'1't'.en IIIMIJ'o-eD 100
.. rknJrn Wl] kracla~ ea ~pathle met Hem

DI. l(oGregor "I dat WI) veel ~8boord beb-
bea dat auttll(" !De t".. laat.te .prellen
hebben aiet alleen wqordell ,"proken .ur oolr
buooe IOneu gepuil D ... D.lnll' ..... k I' ek
1u.1I der kerk ..Il beeta.at om d... ....k te
beb&rtlpL In Hand I leielI W] dat d.
B.iland lleoh\l op b"t ltnltI SI)II werk b,goft"'"
hMb. WIJ moat-Il cJat w.rk voorbetteo De
aendlDII' dUi Diet ~. biJzaak .aar hoofd .... k
le pliob' "'0. de Iterk WI) ziln alet 1r11'Ollpe1l
om le werken IIlOhttj kr w lie vau d. zielen
der heldenlD mll.ar omdat de H .. r OOI geboeleo
he.ft D t .. Z Jil "nel_n all WI] due niet
w..rlreo dan an .. ~ oDliCehoorzaam Boe
moe' msn de Il 000 ., J.eu NIet door kollek
teo of buur.. Maar WI) .oet.D roodlfaan "'0
Id t.ot IdopdaL elll"D g ... a kao GewOOll-
I i: reeft slecbtl MD ~I.IU dlMtlder remlIeDtID
Met raad te gaan zal mea van alleo krlllf4ID

DI Á. Lon" lel dat da verll:foderlnr IU IlDg
DIet liDO ,.s& chI I. al. delleD morgen Doeh aa
• lie .ugadenng 100 DltgedllDd Wat baat
hellChNr dat WIJ de ~k IlOO warm b.. prekID
ala WI] Illeta lioeD ~IJ moeten de! _k al.
predIkalIt en ouderliol meêD_en naar hall
Daar d. kerbraad. ",rgader ng en naar deo
oreekltoel WI] _oe~ d. l5aak hIer alt de
kerk "ellnem8D n~ de Ile.eentl 00 ..
menllCb.D zIJn goede menlChea doch III VIII".tu. d. zui: DI~t liCeuOllIf

Olldfrhn~ J S De filliera Illl1fOodsd.t on ..
kerk een bIjzonders ~plnl( ale af.ta.mmehO,e
der Hng.ooteu he~ft om de !leodlog te b.~r
t.lg.o Het bh]kt Uit het gebed van deD aeraten
1I0tl,erDeDr dit lUIt. ITOOt doel ""
om het hcht nn bet e\'lDreh. 10 he'
land aan te ltaken Nus.r 000 berlennll!
ID de u.al waaro •• r bl Zich terbl Jdt W
lDoeteo on. "erantwoordel Jk besohou weD il)
drolIII: er op 1&0 dat de rechte maonen Daar het
parlem.nt ~e~ooden moet.D wordeD opdat meD
de drookeolChlp ooder d. heIdenen moge
onderdrnkun

De modent.or Iprak ook een woord o,er de
zaait H 1 WIlde Iprekeo o"r het werk w.. doe
WIJ moeten terol(gaan W] lrAan alleD Un
toekomst tejlemoet .. ar er moell Jl werk I
bard we Ir Docb II er een aelt.n aan .eroon
den Spr ..lteode Ofer de nrala.l{eo no deo
~od.dllID.ttoeltaod Z8 .preker dat b] onr lieD
zekere saak Dlete hoorde H) • onrtu trd d.t
ltooderdeD der ledematen nOOl\ In de k.rk
kom.D Gedurlll met ZIJD rondrelZeD heeft b )
me' de broede,. liColprokeo over de ,eie lea.
malen die DIet naar kerk komea E k nllQht
maal komen ma.ar dezelfde m'DlOben Daar de
afd d.. Heeren en ZIJ Ja t.ooh maar eea be-
IrekkellJk kleID g.tal De andere leden Itomea
Z)' Neen I BI)oa de belft OOller led.mateD
komeu t ... maal of dnem .. 1 d.. Jura ID d.
lie lt Kan een ,elOnd. toe.LaDd ,..n ree.te
li) ke l~veD hierb) b.st.aa P 11 dit DIet eeu ~er
oorr;alt.n di. medewerken tot d, wenoht.erinj('.D de blankeD 1 We"'D Dnze leerareu ho.~le
led~n nooIt Daar kerk komeo 1 Au de Groot-
rtWler alJo er 'an ODII _eDeeheD dIe DOlllllet
..rme blaD ken liJD, doch zij ZlJO MO het ZAkkeo
0.. hooreD het woord nlat meer daD dnB' of
,,01'111&,,1per &ar All WIJ ooa werk goed eo
~lroaw suUen doeo dau lIIoet het ooc gefte
tl~d wordeD op d t feIt DIl aakken f.n bos
folll; Itao ,00rtgMn ID de st Ite Oftle "....
IlalCen 111)0 te guolLl1( eD roo'''leunc
Ala men ln dea. riDgen zou rQDd
gaaD daD r.ooden de broeclerl ech.ter
moet'n klagen dat b.t werre fan run.t IC K"
.teld II In de gemMnten OOI fO II: ".rkeert
n een Oflrraag.toHtaud-.r I' .. n ln.troo-
miDI( .. 0. vreemd •• I.ment.n 0. aD' land ,0.
dil altw.rklnl!' hlenan II all.ronlfllll.kklrt
Eu t.oob blJf.n d. fenl&(ea ,lIa.Ui ,D.
Heer ,pl'Mkt en kl ....rt o,.r IOmm Ire d.r ••
meeuten ID 1[1.10. A, e Wat IiCUH J HrpD
wan oall kerk P Spnll:er Do.atde b.t Jr'YaI
.aa W.llWgtoD dl. toch"n lIierk'&&1ld. r"
m"Dta II. Daar beelt meD ,chtlr In .... n
boekeD ge,oDd.n dat er 10mmlg'D liJD ii..
aoolt naar keI' lt run AI. d t te W.lhart.ua
gebeDrt wat &.al nIet k.DneD g.bearen III de
groote gemeeoten , r-t on. aln aMr bid
d.a om 0011. ool,n te open,a om d, zak •• te
ZI'D zoo&ll HIJ Z. liet. Laat all' eikaDder :Op"
achtrpu en elkand.r wIJ .. n op nieuw. ~
.tand"a en.r op undrlalren om op nl.' ...
wIlHn ti w.rkeD MdD moet 4e onpbrulktl
II:raohten der I.meente lIebru kill D .. oll4-r
I alf8D ea d ak.nen moetln gaaa .erken ZIJ
belioef.a a et aU. a n de lierk ta lIttIn II J
launeD gaan ... rkm Hem , r.nued
IlI.aDeD W) III.t lI&a ODIe )onlfe m.DlOben
bllts.lfd .... rk ,e'en ale d. Bal,lJtwn "nav P
ODn k.rk doet dIt nl.t OOk "rk moe' 4lt
ecbtar doen 111 d. toekom.t moet ellr I.. taar
en karkeraad er ;lloh op to.!.ggen om d.
.Iulmer.nd. g&fen In onU le_eentell op ta
wek keil I D til bepaald nooclill WIl 011..
kerk aan bare verantwoordeliJkheclell ~i-
woord811

Daar het tIJd wu voor d. paUl .000t dl
Ipreker IllJn. opmarklJl'u ltakea

NAMIDDAGZITTINQ

UT IItlGUOtlN OIDItIIXtll~

Da v.rtrad.nDr Il ag voort me' d. diae"le
Ofer het BalfeDOtIIllfad.akteekln

D. ll.aeder pi &&1lcl. hand dat eell Dl •• W.
koU.kte-comllllllle "orde aan~"teld

DI RoIlOUW dubt dat da I7'DOde t.ot "'Il
aad.n owertalj(ln. komen i:an dan dat d.
kollekte , .. 0. IUCCH wu AI. &lln beechnlf"'P
plUlt bl] d. lutete 'yDodl IDgedllnd aangtlDO-
m.n wlrd dan wae hat beter "' .... n all
.Selde toen foor dat .1" eea OOlllml.al. w<trde
aaa, .. teld m.t Illb-c:>mllllllll.. d.. bJ d.
nDp"ergadanngen ~ IROHt.en doen. BIJ
atlld. Dil eell voont.1 In d._ ,_t voor
alJ .teld. '1Ib-00_ "I" voor omdat het<on
mogeli)ll II foor ten !Dan al bet werk all .... ta
doeD Iu de x::.... p.e,.d b.tt men bIl" Illeer
dan 2 mann.n noodil( H J w I dat d. koliek
tea pd&&1l lII.>elten wordelI v60r SO otUDI
1896-

D. 0 Maller lel dat lt J 1r.. 11 Bnplll)un
bll>4ld In ZI]n aderen heeft DIt I' luet
I ]n IOhllld-.D hlJ I ua bl J dat h.t 100 I'
"ant nil h"ft h J IIcb nl,t onr de mlallikk ng
te .oham.n D. commillie hMft r- .acc ..
i.had omdat 'IJ n .. t "nOlI!' eatbu.ta.m • .be-
loond b.. ft W lit beelt lie COIDm1Bllle.. 1".
Ired&an , Mm hilft In de bladen pechre".
dooh hll heeft lIlet gehoord dat 4e oomm_e
d. ..ak gedrnen h .. h. D. koUektailtln
waren dn" omd,.t cJI OOOlm_a &00 lliLlI.w
wu B.t beelUlt d.r l&atete .,.llOde waa dat
dil oomDlllal.aobnJf.n moeet aaar de DablltlJr'l
.tawn om _lllw.rkilll te 'BrknJJeD. Heeft
d, commllll. IlHOhl'lVell P .11 bn JU8t .... r
waohteD I.te alt te nchteD ala blen
n.t brandt. On.. .auoheD b.bbJBli eeD
bart ,"oor d. zaal alleen moekD d.
1I0l eit.nwn branden "oor de nak
I vele Inallen bebben i:oUektMlteo ~e
Il acbt tot nabiJ den tIJd no de "ergadarlog
et 11IIode II&tullrl:iJk bebben toeD 11 et

veel u 'cenchl men lion IDlu
De eommlMle bee', QObter de kOI~!k,aOllen
0Plre.chre I en aaoge.aaod
ka aooer en enlh1lalllUlCbe
.telleD

Up reo nug ven dl
woorcl .. de .~ dM er;

anon litt .. on•.a.WlJI
aet rapport fau li. oomm ..... eyer op,ot-

dlDI! en ond.rWlJa "ordt au bebandeld.
Het rapport Gpent ale 'Ilat _" VaD were

bel groot ~t.aI beeoht'l.)VlDgllpllnteD naar baar
.. r"e .. n en d. '."Ioblige uken eli. daann
voorkom.n, il he, II" oomDUHII met d. poo\-
lt. UllpaD01Jl1 D1et plaid haar ...,port voor
de.. nrllad.nDR YTOegIr' ua garaedbeid te
laebbeo ZIJ beefs UI bahandllillg rhad (a)
bet rapport der lJ'aoclala oomDllllle over DPvoedi." en ood."IJI, en (b) belcbrijTinppua
teo nos. 41-51

,£ -H_ BaPfl'l'rl-Dit rappori loopt lleahWl
o,er twee lalteu -(I) de lzamlna YOOr_liD Ir
ondel'WlJIlen, vollrCIDI an. 90-9T lIJD In 18112
door 6 n In 1893 door 10 kaadidaLell algel id
A..a elk van d... kanclida&en 111 d. JUl'h)k.che
toelace ftIl £16 t.oegekeod. (2) 111 de Lr~
'fall 17 A.r_tlll ... rden D&lMU daze 00111
ou .... -... belaolrijke napn aan 1.....,. eo
kerkendeo ,enobl, -.&rOp Ilech.. 91er aD~
woorden ont,aDlreD lijn Het 11 le betrlllleo
dal van deze lelelellhei4 om -11. der ge
WchUiI\e nup~llkkell het onde",,], betr.f
fen de voor de II&Ddaoltt der .,.nodale op
"oediDpoomlll1.llle te breDgen door 100
WtlDlgeD IS gebruIkt gemaak, waardoor Ilj
verhind.rd .. rwordell Mn volledig rappon
aa. d. .,.tlode voor te leiren In allOO beL
werk uwer OOllmtaale IrDOtendeela ... vermin-
deren ea v b.handeliDg der zakeD In dIe nr
pderlDg •• beepoed1&en Robtar befatteo de
IDgekome aotwoorden _lge nDttig. wdun
dIe door OD' ID Oo.ze aanbe"elingen 10 a&AUler
Itlllg liJD leoomen

Da B Maroband ,raag of er niet rrooHr
macbt aan de IJ'llodale COIIUlI1.81leo,er op
voedlog kon worden gtgefen DIt 100 a.akea
lleer b .. poediren Dil ui later beh.aod..ld
"OJIdell

Men IIIlj( ,oort !Det he' npport hetwelk
ve,.'IIer al. folrt la d. -

B-&acÁ"1"n9tpUnU" -D. beIOhril"DIi"
pGaLan de aHr OD' verwezen IU)D IIIU1Deaon
der Illkere boofden worden gebraobt -L Opl.l
dlDg",n elemeutau. olldennJIerINoe. 41 ea ~
D &8 belClhrl]flnll'PUDtIn 81)a il ve rUlg
nnoekt de .yo04e beIeeldelijk In overleg m.t
den .aperlllteodellt"l('!Ilenai \'&a onderwijl MD
plan ~ berama $0& het l\lohtAm "aD eene
1nl' cbu II ,oor b.t opleiden van elelllent.&lre
oodenrlJ&el'lI Dur de WlJae vao 011.Z8 !.Igeo
wOOOOlgeNo maalachooL 4." De lJ'oode d log.
ILe 11.aan bl) de reg"tlnng om "rDleerd~nDg
<aa .~IILOe agen "oor aalanuea \'&0 onder
WI)len en ,00r ..1 oDder" ):l:OrUlell

WIl bebben be"ouden dat de ,olaeode
pogtRKeo n het werk I JD g_~ld om In deze
b h<>efte toe "oorzi 0 -(a) de curSUI bej(on ....n
aan ae ;Sorm_ ,ebooi '\JOl' de ,0rDlUli van
~m.u ar.. Olla rw &ers b tHIn dlsrIC-llJae N eow.,el gt n

ca lila beKoo[J~a ....a de !:lllg UQtoeo-.cbO'lI te, p
We. Unilun c Il UIe" III de NleG"eetraat
~c1, ... bi,jagD4er ,ogc de ....,_ YM 2.lE OllLlJDE .EN BlJVO.&GSEL

~

geboudeu 11 van de eom.IBIIl@ omda' men treeD
".rk te doen bad da ..r de kollektaotoeo Diet de
IDHoaeltal( nnell' genoeg Iled_o bibbeD

Da. R IIIOQW.~I de "entudhondiDC wall dat
de ko lek~nteo klaar 1110esten hebben ! de
twee eer.w. laren Daaraa mOett cJe boek.teen
g..legd worden en bi] du. pletreohetd ing&-
• Jd H J WIll dan ook YI'08If becoao•n
0. B M.aroltand 6Ilhroordde als eell .all de

kollelrt.ant.eD Desert _ren nllt ver.Dtwoer
deli) k .... d. .yaode, maar aan eie OClJallUlmll
dIe dan de venlaceD _~ voorlll8Pn door
de kolielttaDtea ingedieod Irleo moei Da mur
dl Penaar R.m 8Il Á.zn .. ID C Muller a&A
8tellen ZI} zulleD II&tllarliJk l.)ftnr 81]n. HJ
heeft z )n beat redaan 100\'1181 hl ltOD BIJ
heeft glllObrenll aan 9Inchetd8lle leerarea en
ZI] hebbeo geweigerd te help8ll Hij heert
befooden dat er "l'IObllleDda ~m_teo be-
paald tegen de .... k &l)n Vao d. groota
.ameen'" Burgenriarp' beefl hi] altobu £15
Ilpltregen en "aD de kielDe ge_te Kolteao
.ua MeD li tegen de _k _ea legt

Waarom moeten al 4e lreboll"eD ID Kaaplla.!
treIIet "I)rdell Hel I. ondaokbaar 0111kolld
~allt n 100 \OIl te .preken _Doeer _oDeD
haD bHt g'ia.an beDben Wy hij ,por de
el'm8 blankell gaaD kollekteer.1I dan bad b J
weel meer ge.lr:regeD De sfonodi die ge91'11&8d
werdeD I In 89eolObuldlll al, da kollekt.allteD
want. SIJ b.bbeo IIIIwe... rd

D, Oormeol lflllli. U t .... 1"0. Barger.dorp
IlOO "'IDIg ~I(ev.n h .. ft. Kort voor el. k01lll&
van da. Marcband .... daar Iemand ander.
geItOI1l8Dom t. kollekteere. di..... hMI lOm-
m.tJe w'tCReaomen heeh Anden r.oa de , ..
meeJlte meer aernD babben.

Ds.J Krig. sel dat all _ van plaata tot
plaate PRaau "are mpu veel meer gekregen
zoo bebbeD Men 1110et _hall dat veraot
woordIOC geduo "ord. aao de naga. dan lal
er wordennl( Ilamaakt word.n

D. H Mul.r I. dd all de kollekianteD op
d.n rrcht.o tijd lIekomes waren dan hedden
I] meer gekregeD

D. PIeDaar A an ui IDeu al niet vorderen
door HO nleDwe OOIDIIU"le met. IIIb-collUllllllee
Meu moet VI)f kollekt&ateD aan .... lllttl om op
plaatsen te ko lekteeren waar llOI lIlet gekol
lekteerd .. Enkele WarIIUI manneD lulleD nel
meer doen .ao .. le ltollekt&Dteo, die ,.~ br'
foor de ZakeD hebbea ,11 onmogeliJ& ,oor
bem om kollekuDt te ,,)n

D. .A.. Loa w Z.I het II CIIn 'f'l'tIchtelOOH zuk
0111elkaar le belebuldi«en D. be&l&hli~ for
d.rt niet, noob ook "ordt de liefde &&lIP-k
kerd Hl) ,eloofde dat _eD 1111&lal WlIlD.a
door de &aoll&me 9&D de voon"'1Ien voor d.
.. rgaden"l HJ daabt dat het beter.011 &IJO
het werk op te dra.eD aaD elk leeraar en kerk ..
raad om In eICllne gelIIeente VOOl' de laak ti
kollekteereD ~ Zoo zal _r l.DItevorderd wor
deo RI) deed e.n ,oontel In dezeD aeelL

DI ROIIlIOuw repiieeerde Een nu, beelt
rlObt gehad IIcb te bemoeIen met de saak HJ
w I na dat de nogln &ch mlt d ..... k .nllen
bel .. teo lo ellten rlDg mOltea er t"ee ledeo
• 0 Om \e kollek_r.1I. Z) lullen In han elfU
nog eeu "akeDd oog kaoneD boudeo De oom
81118 e ha i ver"aoh t dat wan de 80 000 ledeo OO&(lr
Ilerk elk 28 5d &ouden betaleD Na. uurl]k WISt
men da de umer. ~emeebteo 111Ik. Ill.'
doen kODd.n doch de rIJkere g_eenten wer-
den nr"a.obt meer te g.nD Zoo h~h &ober\-
lOO IRet b,ar S)() leden £130 gegneD d I II

IDeeI' d.o 2, 6d ptr I..L
Ter 8temmlnilgtbraoht werd het 'oontel vaD

ds Pi.oaar aangenomlD nam VIJf kollektaa
ten worden aaoguteld met warme harten voor
de laak
D. Meeder ltelde yoor dat aaD de oomDlllue

volmacht IfIlgefen worde om eeD RaDdplaate
u koopeo al8 b"llft meu Dletlennel( geld NU
heeft mea ~2 000 Ala l1I8D £6 000 heeft kan
meD geruit be(CItlDen.

D. D S Botha vroeg of li. OOIIlmllllll aDder
baodeld heeft met den 1,,:1era.ad en de ",eenD,
o,.r d• .zaak P

D. moderaa.or aotwoordde la I
D. Pleaaar (U tenhage) s~elde voor dat eene

andere oomlDlUle "ord. aaDroteld ale Bnce
oo .. a ledenkleekan oomm .. lIle Dam ie tw ..
ouderillllleD .,811 d. ltaapatad dil oudedingeII
"an de Nlea.e Kerk of VaD GroenBpnat of d.
_kllelullgde

De vergaderUIg nam het voontel van dl
M.ttder aaD

De nrgadanDIi belloot OGk dat me* d. 0'
rlohtwg van he' gebouw door de comlll_Ie eeD
UUftllll w<lrde geDomeD aoo spoedig aogeliJIl

D. McGregor .t.elde ale amendemelIt op b.t
,oorltel P .nu.r four dat bi) de 18l1oet11da Drae
d.n " .. oead "ordelI d. drl. leer&rln VaD de
Kup.t.ad de leerarea faD dil N18n"e Kerk en
DurbaDfill. ,n d. mod.ruor
D. Pienaar trok liJn voontel terag tea

g1llllt.1 van dat ,aD d. MoGrel(or
De oud.rllng no Al wal Noord .tlld. al.

a.andemeDt ,oor dat de moderator d. OQm
I111III. beDoem ..

Ter .temmlng gebraoh& w.rd bet YQOrItel
"'Il da. MoGre,or aanl(eoOmen.

het ltaapache lCh .ratland door d. M.lr on.
langl baron Den (cl de toeJa.,ren 'oor 100'1'IIlj(
ooderWllt~rt In bs.taaod. soho en (I bel plan
nn cl 0 r 0IC vali Beau! t om Be klu VOOt
de fOrtDllllt "'a onder e zors te "erb Dden aaa
de 8CIfIlteklu )oDgeosscbooll" Riohmood U"e
8OlIIlDI"te beeh ... oe "rtJmottd Ilbeld om aan
te be, .... daL een a.fIODderl,ke InncbtlDg voor
de Opl"ldlOI( 'aD el.menwrt ouderw )zer. VII"
weg, de ayaode r.tiobt "orde totdat de te,eD
woordige ooderne"DleD behoorhIk op de ploef
Zila flllteld. Wat aangaat hat I&eleel ven
leerlioc-oaderWlJzlII'I _nt SI] dat de vol~eDde
verandenDgen ID de be.Se&ade regulat.l6D
noodig lI]n - (I) dat 1_111ll'"ODdenn.JIIBI"S
Diet verplicbt lullen &lJD om wekeliJke meer
dan :> uur onderw J8 te I(e~en 2 dat dj waar
dit gewenacht wordt., rn het eente J&6E IfIIheel
n Jreateld kaDaen worden no de nrplichllllj(
om onderWl)1 te geTeU (3 dat lemaod al.
ooderWlJII6f8 lal "ooaeo word.n UDge.t.eld
z ader da, hij een cUrine of g"deelte no een
ou 1111 als leerl ng-oodennJIer e door~
4. ook 11 Uwe onmm s•• ~ao oordeel dat het
pl&u \,&0 den Bea ut" I.ICheD rIDI! met goed
, .. olg elders kan 'WOdeo aaojtoweod AI. UI
"Ik rlog r ... ort _ klae ,oor de op eldiog ",n
oaderw )&er. aaD de een of andu ~de
lahool word, too"e"oegd r.al In de b8ltaancla
lIehOEfte ur grootl II1&te worde ,ooralAlll.
ED b.t ZOU ".neohellJk &lJn dat IlOO-
danige IDncbungeD 'allral Ult bet lIJ1lO"
dale IOhoolfoade worden ondereleuod. 6
Hoewel u"e comrlllllle de noodalteli)llheid
g89oel~ vu eene depliJlr:e voorbereidin« ,oor
llemenWre onderwl .. rs le h.t haar Dooht.ana
Iftblelten dat er ID de afgelegene ttreken van
Oal land een driD .. ade beboefl.8 betta&t aan
eeoe andere Itw no onderWl)lI8I'I, di. lfMIl
boo~ren at.atal hebben bere kt dan In It.andaard
V wordt .. rellOht Il W] betelen derb..alve
aan dat d. pupenotendent gltnerMi ,an oude
"IJ' \'8~t worde de aal1ltelliag ",n 1100-
dao'le pennDeD lodleu alJ goede get1llll8ni1
hebbeo In di. I__tell goed te Itearln .a
z.u. MIl te moedipn ° a. door bet werk
door ben ged&.an te laten lIelden als ladMlta
\'&n dell cnnll. die",o elen 1_Iioc-oadennJ
181' wordt fe_bt 7 la verbaod hiermede
10. het weDlCbeliJIt liJn dat dil .yoodale op-
voedi.ngl OODUIll_e I1I8t het op"oedinp-depar-
'-lIleDt ID ondethandelilli tnda 0G1 iDrloh
WlleD, aoerJ. die vaD de. heer 8.aokl ta
Bl&u",allel di. la he "rled.ne zuLke roede
vruobten heelt gedr&j!en te gebrwken VOOf
de "oruung "aD oode", Jzen foor OlIM meer
afg.legene nrek.n 8 Verder • .,k. u"e oom
lD.lIS1e aan dat, toeD eInde ]ongelledea aao \e
moedifen 0111Zlob. ale elemeaLalte onderWijzen
te doen opleiden, be. leer noodlg .. om folrlUl
b,t ,oorgeetelde In beeohrtj"nll8pll.at ~ bil
d. regeerlDliC aan te drinaen de staa..c.oela&e
"oor Bale. .... 0 ,ooral wu aoodanLl' oDder-
WlJllln en ooaerwl]....-D, te .. rboogen.

1)1 .Malan (Montagu) die buob~nuppllot
4 I lagedleod had &el dat bij dr Kuu OYer dIt
beacbriJ'lngspDot beeft ,..prokeo .11 bIJ WU
nl.~ 'eo truu.toe er fan. H 1 lIal dOl dl' be-
IObr J"og.pnot tefDltrell;keD lo o,.reealr.etD
ming met de aaobereliog \'an de OOm1D1IIl..

De ,ergadertDl II&ID de een~ Mnbenlinl
der COmDL1llle aan allOol de ~weed.

Over cle derde &aobefeling ODt.II\oDd eeoe
diacuUle of z J "elDoodlg .. daar men nu
reed, de aau.ttill ur kan krtJgeD non Doder
w JII8r1 roonder een oertifiltaat Hilt werd echter
uugelet(d dat dr Muu .r naar aU'eeh oocler
"IJ&.ra bwten te lllUtea die geen oertiJillut
b.bbeo Men w I ,aarDe de ,nJbeld hebbea
om onder"IJHn &ond.r oertifiltaat te kaDUD
a&DI~llea In k1e1oe bmLellaoholeD V.rlOb ..
deoe spreken geJ\Ul!deu .....n d. lewill"hlld
ftIl dr KUIf OIR ougeoert.iJioeerde ODdenriJ-
..,. aan te steU.n In bn s.oeelao~ ale da
leeraar ben aanben.h Aod.reD badden "eer
MIl andere onderVlndinl moeteD dooraa&i:en.

DI ROIII nelde foor dat aan de derde aaa
be9Il.in« ~,oegd "ol'de mtlol hiJ do DOO-
diae bek"aambeld h .. rt
0.. .Moorre.. legde u t dat de oomlllllll.a

nataarliJk gaarne ge .. rd. manDeu Wil bobbeD
foor onder'IJ.er. Doob _en 11;11.11 met a1~
deal maIlnen kn]gen 00& wordeD vele Afri
boer. bllitengealutan door de bepa.liq dat III
geen ... ~i:&&t bebbeo terwijl de deur Opell
gae, worllt ,oor neemdelingea

Ter .t.mauDr ,.braaut werd de uube"elin.
der oomDlllll. uUllellomen met d, bIJ ,oel1Di
fan da. ~

lf

;

D. aTlfODALB COIDl.Jlllz..

De vergadanol bet!oot dat d. o.d. l71ledale
00m lIlIIIla bh]" beelAall tot.da& de 01111w. P-
Itoun ..

Dil: PINa1o.lfrwuT~ rt wlLLllllToJl
DI A.lh., dIeode au IlIa '9OOl'1tel ID dat

daar d ... rete leeraar wao W.lliagton lIJD reob.t
nil JHlDlloen lIle' lebrlliJn n.n de .. meell\8
WelllDg~oo nlé\ geillOht worde daL IlJ voor
,,, .. leeraren In het fond. behalen lal

De nrgadenD. Dam bet voorstal II&D

KIT IY"OD..u.J OnOIDLlGIWIlrDI

Plint' "erd daarna boilprokon
D .. Hoorree. "ertrOQ wde dat de lJ'Dode ..

of aader "PIaD ui mall:eu om het .yoodall
IChool1oad. te .tarkeD, daar de 'yoode dl
kollekr.e ten beboue fan b.t fond. atg.sob&ft
b.. ft. Ala bet 10ll.da beao'"oordeo moet aan
de t.geawoord ge \'erau,woordellkbedan dan
• er niet geooei ,elcl HI)II kan men fer-
waelaten de .... k u I te brtll;i'1I P De longe lUI
I JO Immen 1,,,oonliJI arlll.
0. Mudel" atelde voor dat de kerkeradan

di. zaak ook beh.arLLlen Laa' elk. kerkeraad
belaDg stell.n lD cle leerliog-<loclerwlJ .. n In hare
ICbool

DI. U MIlTny ,roei lioi de aaaIt ,oor du
kerbraad 1101lIeDzal'

DI. .MAeder ael cl&t like kerbrud In lIlJu ver
liar aao d ..1I. nng moe~ meideo dal ZIJ 100''''
leerlilig onde WlJ&el"l ID de IOhOlI bebben

D. .AlbeIt &el da. d. Irabsell .. r,adenag
seker ge,oeld. de noodaakeUJkbeld om bet
fonde te .terken. .Ill .tell1. voor das de 'JOO-
dale oomou .. le o,er op\'Uedill.g de macbt mage
b.bbea om iIldi811 1I0odig HO kolleju. ~. "
IObn) "en

De .onba ltelda voor dat de JaarliJUolae
kollekte voor bel fuode weder worde lDIf8foerd.

Hierte,ea .prak de Blo8yLler wWlJI dl.
Neeitiling er voor Iprak

DI Alhell Lrok alJo voo,.",1 In docb cu.
8teyw.er '1.8lde bei.&.U<1eweer fOOI'
Tu atemllllDg r.blllClh~ Wlrd dit lMtet.e

,oolltll ... ogeDo_
Na bet I.. on ,aa de kl.adnotalen liD alo..

gebed door dell oudllilog ,aD FraaacaAoek
IlDg da .. rp4ena& mWeD.

De Braaddek&e-qUatie

OPE..>.; BRIEF

Vellter.tad, Ir :tOO °nmber 18~(
Op Jut .... bet ,olkll-Oi)aur.é "ordt UII.DII

trll8eveo l1a' hO vol"l\'erw;ad.crl1lg gtllwn<1eD zal
worden t.o V IOLOrI& Weat op W lI8II&dag d ...
lOJen Deoember _t I.I:!n 9 nre om Ge yol
gdde pnoten te orerwegeo n.meuJ"

I Dil algemeene br~ndatek~ ..we'
II De IIl>eoemllnoaeiandSlCllulit. ..
lil De rNOlatle gepua...rd door het Boa.cla-

ooogres aaa de Kaapet...d
Alle diltriln ..n <11. lIIet OOI wOIllCb.en 1&_

te "'.rll;eu op deae ponten worden vnead.IiJk
werzooht buo Ilf!!~fuc<1l&den '" zenden UMI' die
l'OUlI 9IIrgaderUll{

Ret WOrlU aan elk di.~nkt ,n)gelat.ea 100-
feel af,,,,aar Igden te &eudeo ab he~ goed
duoilt eD "aar lCe"n fohs-ooau ~ bett&al. lal
~I& bel .. uugb..taler w"l"om aJo bij Clte ,oIlra.-
.erraJer ag .u mdt aUe rooUIAA .... cl.. ",n
een ..fl( .... rdtgd.

E Il aIIUIi' dl. al.c.n.ardigdeo weil tObt te
Illoden "ordt '1.0<1" lj I veuuchL YrOtog' J4ig
aan dell .acre ani lI: ..1l.W.I te ,UeD \'aO be. g~
oamen ~t III fool"lllen ng gelllA&kt leaa
"orGen lOOf_ mogelijk

Uw d" Ibea.arell
D P V.lY DU H..uvu,

Voor ..uaer
P J Zo t:t Eli Dl ~ m

Beoretarll "U bet
\ olu.collllW====-:-:---
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'. I

l'ERBAND ... tJ8TBN. EQUITABLE
Zee

1 14 II
o lY Il
1 li. 6
li 12 6
2 lJ 6
li 8 0
10ft' Vi.""r, J J A1pm ~e1.
3 Z 0 I &.mao, JJ::: km"r '" Piketberg
1 IS !I! Rotl"r, J '.. C Woll. Kaap Afd
3 cl iJ, 8tn .... , JC... Kol Regeeri,,!! Kenbardt
7 15 0' p'ót"ne. D P t Do MaDC&Z&II.
li 0 cl Pieterse, CF ,

3 5 0 CvntrCJCten.
~ " U \l~k~",I811, A V , 'J .~ 9 0 .
I IJ U ~:"dJ, LJ L
o 40 li l:,ll,ef', p. C .. !
1 iD 0, 'cb"llI:"'lk, YA)
6 10 0' Yiljoen, WD !
o 6 3 lleIJ<>rt, C II M J
li 5 U KOl bk 11If,,1, C H 1
• Jl 0 G.. rtend, L 8 ... j ...

li 6 0
I 2 ~I
I 11 6
3 5 0
8 8 G
o 11 0
~ ro 0
8 la 0
• 1 0
J 18 8
I 17 6

... 6 15 0

H !/polkt/rMl.

:~JFRetiel
N .. d Wet<t.

bnij ze n ,.. Ylc ... r ia W
Bdl J ot A Scall&ll 1" EIi~hetb
J Botm.. Butberla.nd
J 00118 Brit.tow"
H Carrey Kaap.tad
z· A A880cWi. 8t.<1ynsburg
8 ~yer,! Il i,,,ndale

K"""g •.
Guard ABaor... LïtêDhall"

Coftlf'ac:tM.

Bullel~
OloalDp d'Or o..p
ar-~-&.t.Bud. ...
Gel"-bvij. Ita~
o.k!8IIbuij. Mai""
OI""cairtUI
Goaha
Ooldti.lda
Heriot.
a....'1 ~0Il""
.l.Je .. fonte1D .,
Lan"I~ It.tAte
1.Antr1~ g,'y~1
t.a""I .. g .... OD,'.,i
it .....;.
Wefr.poht&ol ..
Mey'" " Chqlton
)fnId .... Far ...
Kodd"rfonteiD
NIge18
N_ Prim~
har! Cent.rala
~
Riec.laateiu ...
limm ..... J.ck ...
Twaoaiu
United K.u.
v ... &iju
Wolbalen
Wi~
W~w__

lU.AJII8T AD.
("_ tW "-- JoM. ot...... J ()).• ~.
_ alg_ ...... iTlw Ooloftlt4d •• ~
-'-.,zn._) .

, lVoea.d4g. 21 No.....uer, law.
DI _ti ÏII ietlI willJCW.

OOI:1lU.'DULL'I.

8 NOYbBU, 189'.

KMI""r, , II J '.. 'J Soh.. .,.. .
Kr0Pl, J 8 J .. d Hoe .
Boe J W P Bo.man
Juni , A JE Key.
Koeta&ll, M
Duo man, M Ai:gi. AlI80r
v .....J '.. Zeo<lin!lkerk .
Walt, , d, BJ... lV Skinner .

Kv.riiflg.".

9 NOVllIlJlIUt. 1894.

.. Lou .. , P A
(Lou .. , li B
berg) .. ,
Toit, do, DJ

White, AB
Odendal. FG ...
Home.n, A 8 ...
Ritaon, C
Beyleveid, A J ...
BODkmaD, JP ...

JOHANNESBURG.

to No ... ('''' 1i1'V"... f.)-O •..... kt .... he-
.. .... , CIOCl> otillec. Veriooopeu :--GeIdeDb1Ul
KaiN II .. Bloot B Deep IDa, )(a~ 33., KJ",n·'oa._ Ha. Chartenl 411.. M odden 1.Sa. Koo-
.....:-c-n CoW.ry .0.. Qu_i_: - Bollela.
...... lie tot 36a 6<1" l.lriek0Plflll ill. ""t 2...
... BUdII 1911 6d to$ to., W... cai 8Ito ed'* '" BOYU IlO. 6d tot 91 .. Chim roe. to,
57. &iet. 66e '''' 87•• Nicele 9u tot 9za ed,
pa.od. li... tot Jofe 8d. ·Pr;" ..... 3b tot Sh ad,
IDi&hta ss. lol 860.

HedMtmorgwll kDObt de beer l, B. Joel. na·
_. B..-to lIrothenl, 80,000 Langlaagte B.eyal.
~ 86e, koneant, ..... den beer Il. J. St.roy ...
Dh _ de grootIM ~ • koDt ... t dl"
lUer ooi' pl_ had.
Il NoY. ('.r T.... /).-O' m.....' il ....-

.. met ..... ~ ".te rij...... Verkoopwn:-
BaI....-..J. S. Iel. Bdel. S4Ia lid, 01_ Sa. 6d,
JIoyaI. 8,., M.y. U. W, Klei ... 65.. 1l(~1'11 ~,
Poc.nbef_ .. 9d, ~igbto 68a 6d, ho Ril"
la., Vailied 5e 9d. B Deep 9L

BleDkin.ol', B

Horley, J
Lynch. M A
\\eber, F W
Moore, CM

l..·
.. (
j ......

10 NOnMU&, 18'4.

H 1IfIOtMkett
~DTm&l1, EP... P ValJ Schalk·

wiJ:t
Oosr.hu isen, J P Execut"" .. k.amer
Cloete. J J J B..,r:!
Enlt' lbrscht, S... J Lou e .
Coetzee, Jil... llaok of AfrIca
Bieherdt, A lf ... W Manb
Walt, • d, H 8... H Slu,ter. . ..
Toit du S H A Corn"lulaen
Myb'urg: J t· ,.. C Bro .......
Roebert. CA... il hlt"D
Verbeem, JJ,.. J 8IMbl
Wijk, Y1Ul W1... H wben
Sm,t, PJJ S Jami""""
Wet. de, DJ 'li H,'rman •
S.mm., FR... C CaU,,!!han , ..

MltJNBE~I(JHTEN

.l.AALV ALLE1.MIJ N.

De Lp"" m.ldt d~ d.. beer Minter zijD .....
deel in d" KaalnJlei dianaaatmijll .oor .t1~O.OOO
...... ooIot heett .. a de. b_ J. 8. l\ebioaon.

GOGO TE WELLINGTON.'

D. Balna Kloof P,..,.pectiojl Goldmining Com. KWlti"g'.
puy heeft ""11" de I,,.,., h. v.>lI(... <I. zeer dl Jl'
lP..,. ~ oot ... ~o ..... t ..... boe.... lbe- Walt, v d. .lJ ... B rome .. ,
du pdkWV1.l voor .. ltOj{d aan d.n goll •• ru .... : lord_n, PJ .. ,} Kol Regecring
_te .... 1,.' :-No. PI 10 d_t. la 1fT. per Ion ; IJord ... n, A JH ...
IlO. » re'" 11 d...t, jl gr. ~ toD l ...... d. een II" Pope, A E ,.. S Kerr
aIddaIde ..... 10 d.I.. tI IJI'. per toIL r",,,.,aal.

HANDBL EN NI.lt'EBBBID.

Hypotheken.

Ecle, "an, JM ... M", rk e II i....
Ehon

COftWadtn,

Kent. W l' '" J
llernbard~ FE... ...

Per mailboot. S'ol .. .,-deu ptern altceYOard !:leo ...... , H Il( ,,,)
27,771 OIMI ru ... pd. ~ op _ waard"..... Jordaan, A 8 ... j '.'
"ua.

GOUDUITVOER.

NUALS JlN.\NCIICN.

Ptrn •• .&JUrLBnG, 211 Nov, ("Cf' Ttltv'fJIlj).-
D. OIltnGpl.ell d"r k.,loDie Yan 1 Jab !.o' het ~
lUId 'aD O«.oher ..... "" £~lIf,OOO !.eg ... lC~e7,()L() KI'1J!f9r, UP. J Stabl
.... ~n jaar. l!e .1'8&'"'" ....,_ "11102,000 lepD , BIM., y, SJ... J WiI,oD
1211,000 ... rt.deD jMr. IH, ....!'den. Y, P W l' y li_rol9n ...

MoKeoLI., A R Alg BoeJe1i.mr
, WiJd, JA... MotUlu ."
I 8t.eeDbmp, J N ," }
I 8_nbmp, N J... Alg Boedolkmr

IVlok., :\I ...
Opperman. CJ... Bdl P "'ink ...

YUnrlLLl •• ".I).LOTJlIl84TL ., Baltardieo, S ... J B&tee ...
oebn .TolwmeI lbrthiIIu rrutnla EI&,Stut- • Zali"gen, ", Ha Huell.t Steer

t.erMim. op • n.-..be. .Tabu JaoobQJI Lud· I Thomu, Hoo. Do
..... AlnaHria, op I O-ber. Chriatian, ElUting ••
"ijDUId """'- PDtlI'ie, A~ op , Oeoem·
ber. DuW Da ~ OradoH, op 80 No ....m· lUI&ll, D J P Il1CObe
... W-lillam Jolua P&mMr ID HlIlly RObIrt Palmw, ' Sl.Mlmpber, J S... J Jl Tail
II.DCWaaode UI Paba .. B7.... Gn.ham-..d, op' I 8tnmpber. PJ ...
0-_. Gerbardua lfiollo_ Jlioilau, Mid- ae"ef'a41.
dILIbart. op a Deoember. Leonard, W A P H HtlIIw.--...~ ....

.. George Bobb. Philipetown, op 28 NOftm-
.. eD , O-ber, """'den rwideDt'magilltrut,
1'IlDiP*Jw1l. a. ~ r-:., SlItberl&Dd. op 1_ e O-ber, 'FOOr desa ....ws-1·JDaCÏatrMt,
~. lie Al~ Oecil Oalr .. bc.u, OOIt
Laeden, op 28 N_ber eu 6 December, 'YOOrI H@n~ri(k8. r M ...
da r.idn$-~ 0.. Lood8l). lie Robert ReM, Il E ' ..
Ka7, op 9 Junari, 'OOI' den I'Niclent.-ID&tfÏeU..... Kendle,O IC
AlIIUl-. Ba I BQbeOrt Hogpn., arab_e· Cloote, A C
1ItAd, op II J aari 1896, YOOr d... ....;d... r.- Leoni ... AP
1DIIfi*aM,~. a. Philip.r- Cto. ... IOnati.n. A J'
~..... op 10 December, YOOr d... reaideat- L ... k,n, J
....--. ~t. Be "Uie... a-.drik WakeHn, J
AJ1Iertij1l, '-awberg, op 18 o-mher, 't'DOW du ,.........*-_____ .Colea __ . Be I~
a.t.aIN~. H~ClDt.oiD. op 16 Scboltz, G DJ ...
~, l'OCII' deo ~~t, B_. Coli<*, BI
..... Be Paal Jo~ lilania, .IlietfoaoeiD. op
2l ~. "*' cia neicla ...........
0ndGaL

IN80L"!iU BO.DWLS.

GlIIlWD".U BKQI1urrL<TI. (VOO'LOOPIG).

WWiaIll 1'. C. KonMr, lt&ap.tad.

13 NOYlI(1n:&. 189 ••

H!lPOlhWn.

D A'pellinr ...
II: 0...,,,,,
Bdl J K.ndl ....
M He, wood ."
Mid Á!I"IIoy ...
C SmiUi
T Larll:in
E Nelaou

1!...n",•.
RG_
J Barry
OOftlracUJI

JOtt~,Inin. W r '" }
KatLbe ..., J W". ...
0udiDer. PC J
C.wood, E E ...
Caoper, T S 1
Karillier, Jl .I. j ...-
Sie_o, N P
8kyo, B J J
Spi ... I' li GA .
GI'1leIIWOI1d, lV .
Loft, W
Powi •• cl T
Tonder. ", D A. ...
Lyvno. Z
()elof ... , PJ
Baker. Id
MIldau, A.
Pey~ke, C S
o'lnen, H
G.oiaIer, A.

.... W Kanla
S d.1:4I011:
GBeiu
)(W~ •••
J Whit ... ide ...
E Thomas ...
Bd! A Oodgeon
K"I W"""katDer

,.. A Pieter.a ...
... Kol W-um ....

J ConY)' ,
RdJ J MilJ T .. ;

J CairnOfOlk' ...
L Serrurier.
KlUtingl.

VoI.dleuk, J Fl... G Re;b
Gnu:t'Gl1l.

o Fourie

CO"'rocUli.
L&nk ..eter, H ... J
Lioley, AG... •••

Albert
Albert
Woroester

J• ..- ..in.
Rout ..... i.
Oarnanon
Coleeber,

}! iddelbo"..

Viotoria W

Caledoe

Kaapstad

Paarl

On.banu!IIt&d

Portenille

Ladismith
Colesberg
C&rll&M'on
V&Drb.iJnsdorp
Dudtshocru
PllArl
Colesberg
CrJitzdorp
Burgendorp
QUNlnAtoWU

Middelborg
Cal"iDia
Midd"lburg
Beaufort W
Adelaide

('ala

Montagll

Molteno

Cradock

Oudtl<hOOnl

Cndock.

Mi,l<Ielbl1l'i
Loap Afd
Cradock
A&l\p"tad
Hopetown

Ba tllerl&lld

Cradoelr:
Kaap Aid

Do
Do

Groenberi
Cer ..

Kaap Afd

Kaap Afd
M,.tati~le
P Elizabeth.
Sn,berland
Oraall. Reinet

~=aetadKaapetlld

KAap Afd
Ondook

Alexandria

.. t Uitenhaee
owt Londeu

KAa~
Prina Albert
Rinndale
Piketberg
P Eliabetlo
Kaap Afd
Ladi.mith
K.. petad
Dordrecbt
Kaapet.ad
P Bliubeth

00
Oud&ehoorn
~patad

Rj~end&le

Olldtehooro

._ 8imonuW

8CHEEPV ~RTBEaICRTEN

UIle...,...
N~. Il-Wal~ H...-y JI,.".,41.

Il-lhi1~ Nor","" 0«111. ""n .I:DpIud.
.... HOU...

~~. 1~8 "_d. _ IaId"';II.&!.
10-81 z.-., nw '.ReIe .... i
lil_SB ~CUUI, _~ ..

K.-L
Il-lIatlboot SerI', _ ..........
Il-U (h(4, llaIIr lDPIUd.

LOlfDD.

li .09. (hr ~.>-Dt Gtwk nwx..u..... _ 7 IV • Mt .,. ...

-

Afrikaansche Angorabok
Teelers Vereeniging en Brand-Assurantie

Maat seil !ljJ;;: i,DE' NIEUWE OS~ORNE DER is' aan 't werken, bij de
heeren J. F. DIIEYER. Vrijman..u, '.I. ....... ;~ GERT. LOUBSER, Klipbenrel,

KO:berg en Cl..OETE en·tiLABBERTS, nburg, Oi~. Malmesbury.
. Alle belangstellende vrienden, vriendelijk uitgeuoodigd

Machine te komen inspekteeren,
TH

applikaties van persouen die wensehen hunne bokken
registreeren,

aties worden verzocht van personen die gewillig zijn als bok-
~_~'_L~ __t, , te ageeren. Slechts dezulken Jil' praktische kennis van Angora-

.. hebben behoeven applikatie te doen,
applikatie dcen voor registreel'ell van bokken of de betrekking
worden verzocht de vergadering beneden geiidvertcerd bij

BEl'!::i:r.: i.

"rANTOREN :
HO\l'-8traat. drie douren van
St.· Geor~estraat, Kaapstad

OPGERICllT IS4!).
Kapitaal .. '" ... .£151000
In. 30,000 Aandeelen, van £5 81~

DIRFCTEflRFN:
CUH. p('lprr., \·l)of7.itl .....r , 1 L_ \Lt :_"...,
~;. LA!HI!'<KJl:K.G. ! \ ~ r .. ,_..

H. ~lAKA" .J f II

ce.,
Agenten, Kaapstad en Paarl

;--
, zullen worden ont vangen door dl'll Secretaris tot 2i

ct, van wien ook v rdere iIl fo r t II a Ii..· te Iwk():Il"n is.

LET! \\ r.L·-h:llc \'t'r~ad 1'1(,:.:: \1\11 Id 1II'\'(HT('I\c! (,ulllit~ van
bovcngellJCJJd,' Verrclllging Zal f.!t'I!',II,lt II w()!'dcl' III hel Stadhuis te Port
Elizabeth Op 2H ~ ovember 18\)-1, teil lu Ure v J')r Let uitvoeren Villi bezigheid.

U. G. LEE, Secretaris.

I· .' '.1:1., '.' .." ,
AODITr;LJH~·c\

L).t..'J).·L \1./LL..01 ~u [J, \IAfl.(,· ... hl).

tiECRKfAHI:.i :
W. B. P,ac(\'Ac.

Zee. Polissen slniten in !\(E1CO ~an l<I.d.Jn
dur sn vlLn bet Schip. Zee· Ve,.ei:er1D~
word .m te Londen IIIlD!lellomen door de
Ag -nten der M&lIt~chIlI'PlJ, dil heereo
PIlEVlTI! dl Co., 2 Cro8byplelu, Londen. ~
premieberekening volgen. Lloy-i. Poli8&1I1
kunnen volgeua de kent! VIID den ~6U8u

reerde te Londen ol te KaapstAd beta&] b.,
.. nrileD mukt

P.K.Klipplaat Statie. 29 Oet. J Sf)1.
Td. Adres.-" Lee J uuior,"

HANDELSMERK. J~D_ CARTWRIGHT & CO.,
GLAS- EN PORCEL.EIN- MAGAZI.JN-,

Somerset Strand.. ADDERLEY EN UARLINGSTRATEN.KONINKLIJKE LEVERANCI

STRANG:'I1A~':) 1!()t'41 ~emfalJlleerde ~a
lI&ugcD&aW :;cleIlC!l Llitrn 1 r: btl gt> -.

eondate zedeelte van 11et !Strand ZljU I€ butu
tot 15 D,·(;ember Huur L·,.EET.~ Ontbijt-, en Theeservies, Toiletartikelen en alle soorten

Alndenwerk in groote keuze.
Hang. en Tafellampen, Vloerlampen voor de Voorkamer Tafe

messen en fan taaie- artikelen en alle H nishoud- llenoodigdhedeu.
Verzilverde en FantasieGoederen, geschikt VOOr houw, of Verjaardags-
resenten een Specialiteit. Juist ontvangen een lading van hun specials

Port

"VICTOR,IAN WATER·WHITE OIL."
1500 VUURPROEF,

IN PA.TENTE "FAUCET NOZZLE,"

Z"TAYEL! Z"T:\YEL!

DE Onder~ete~kcn0en bieden nu
]3raodrlims Zwa.velaan 10 Vaat.

jes.en Va~en tegen de laag'-le markt.
priJzen.

JAMES SEARtGIlT & Co,
1 S Strand-8traht.

Kaapstad.

SFO.LAN"'DE-:R & 00_A_ STHA:<iGllA:-i,
Erin Yalp, 80merSl'1 WNI

GEVESTIGD 53 JAREN,
CHRONOMET~R, HOROLOGE l:N KLOKMA.KER,

ti .Untltal '" Gebotuoen, Darling-Straat,

WENBCHEN buDM·.•.klanton en h~, pq!hli"k in 't algemoeo'te. informeeren da.t. zjj
lnisl oen groote l'erscheidenheld K!okkeD, Cionden en ZllyereD, Horologies,

Jnwelierswaren, ens., hebben oatvanuen, ~8Chikt voor Kerstmis· en Nienw.Ja&rll·
PresentjeB die zij te",~D redelijke prijzen aanbieden. .

Ook f'en groote keuze ha ~4 nnr en 8 dll~en K.oekoaklokkeo.
En een groote vencheldenheid van Pleet,arPD. •

KANNEN.
Pit: BEST!': OUE fN DE MARKT.

DE WAAL &; ~~)]JKOCK,
._------- ---'-"--~ .

Cement, Gf~almniseerdc IJzerylvlen: tot 10 v~et, ~ GE0 R GE ,FI NDL A Y &. COo,
BLO E !1 V A N Z \v A VEL, Hebben ontvangen d. volgende Goederen van bijzonder /irlang.

SPECIALE KENNISGEVING AAN BOEREN. MOSSOP & GARLANJ
LEERLOOiERS EN LE~R·

bEWK&KER8,
NO. 3 l'LEr..\l"SrH:L\r

KAAPSTADGraven, Spit .Jlcst f'n Hooi Vorhen, Gozul Jllijnen Gereed-
schap, Schaap Scharen.-Bcenen-Jllest, en verder
~allerlei llz~i,houdclzjke IJ::.enoaren. van een

NA.iJLD tot een PI ..1.JYO lIJ
I EENIGE AGENTEN VOOR

DE HEEREN MARSHALL, .ZONEN & Co., BEPERKt
GAIN~BÓROUGH, ENGELA:N'D.

PORTABLE ENGINES, ~~
DORSCH-MACHINES,
KOORN-MOLENS,
ZAAG· MOLENS.

BRANDHAl\IS B.B. I~LOE)[ VAN ZWAV.EL. HEBBEN ,eel Ilcn(){'ll~n ti! 1101:01).

ceereu dat zij be (ioudco Mod'lj.
~oor KOLONI.A.AL LEDER op d.
Kimberley TelJtoonBLt'lling ~6lrtg11l
terwijl ze reeds ZES GOU UEa
MEDALJES hoaden, vroeger door be
op Kolonial. TentoonsteiliuI(6lI aa Laud
bouw Shows lliIwOIIner

PARIS GREE:\' voor het vernielen VflU slakken
in Vruchtboolnen. I

Knapzak Sproe~-POlllpen (Vel'morels Patent)
lot van onze ~Speciale

.
en een nleU\Ve
.Wijnpompeil.

GEO.RGE ,FINDLA Y & CO.,
Grave Straat, Kaapstad.

\

znD.AFRIKAANl:)CHIo:~:

XOninklij ka MaiLdie!l!Lt&- All. Informatie met ~trekkiDg tot boveniemclde Machinerie zal,:de ~beet.e atten ti
erlangen .

WAALDE
GROENTEX

& DE KOCK,
il kI/llioen " Parafine Lamp I IProbeer de DE Stoombooten dezer Lijn Tertre~

VIW Kup8tad IIur Londen om dei
IWderen Woensd&g, te 40 nnr n.m. na
Madeil1l en Plymoath, te Siat, Helena a
A.soeDsion unleggemle op de bepuJde tu.
!'chen tijden.

" 28-HAW ARDEN CASTLE, Mpt. HH.
Deo. 1:.1-NURH A~I CASTLE, ""pt. T ... I:.U.

" 2t!-RU8LDi C.~IlTLJo;, K..~l. Dc"',, •. ;
Jan. !I-~DU1i()TTAR CAISTLE, K ..ot. Wlll!fn.

" i3-GRA:\TL'LLY CA!STLE. Kapt.. B"" .. , .
Feb. 6-IlAWARlJE.'i CASTLE, Kapt. !:LT

BURG '~T,RA.\T, K:.\APST..\ D

J.C. SIIITH & CO.. \
I

, IJZER.KOOL EN tiMMERHOUT· MAGAZIJNEN
KOCH & DIXIE,

BURGSTRAAT, KAAPSTAD
BtEDEN TE KOOP AAN

Gep'alvaniseerde /Jzerplaten van 6 tot JO VaetIvoor Daken,
Blad/ood vorstplaten, Dai?ctoten,:en Aflaot;PI/t;en.

VENSTER-GLAS J. R.' STOPSEL VOOR LE KKENDE DAKEN
" CARBOLINEUM.'" bet beroemde hout.bewarende vloeistof. ,Aller.

IITtA ROOTU voet UIIKL.UlJ, fl \ L\~ rALIU
DUNBAR CASTLE, Kapt PIli., I, oroL.... 1 sa

No ....mO"r. '
DRGMMU:\D CASTLE, Kap •. HAUU0., ()tDll'aD1

o Deoeml...ef.
PE\IBROK.E C.\bTLE, K .. pt WA[,Wc", o:ntre!lt 1I2

Deoomber.
HARLECll CA..IlTLE, K~pt. WIl'Ol .... umtreot I

Ja.UllAII,
METll\'E:\ CASTLE, Kapt, BK,,', omtr8Df. 11

JaauAri.
DOU:-; E LAbTLE, K.. pt- H.'U(I, omtrenl JJ

Ja.ouari.
GARTH C.A8TLE, Kapt, Hr..'CALL, omlJ'llld I

Februari .

Voor Vracht of P8.8Sllge 'f'ervoege mn
tich bi i de Agenten VIUI de C" ST LH
MAILBOOT MAATSCHAPPIJ, (&perit~

, .
Koloniaal en Amerikaansch Wagenhout J

STOOM ZAAGMOL~NS,
BEEESTRAAT & RIEBEEKS PLEIN" .

KAAPSTAD.
oeste Witlood, Lijnlaad Olie. Terpentij n, ~n Borstels en Kwasten.

EN G2WONB ~HEINING DRADEN STANDAaRDEN.STEEK
OOK EEN GROOTE HOEVEELHEID VAN RkuZELOLIE.0 .. MON'NI,G Stoves. Ledek&n.te~ en Keukengereedschap in groote

.~ Verscheidenheid.

,W~
~

DOO~, SPEOIA.LE
,AANSTELLING

. . Oogst- Machines.Walter A. Wood's
AFNEMER t'ité.

UNION LINE·,
Koninldijke MailJiensL.

ONION 8T00I4BU,Ji .aur~ca!t(;J
(SIF :r\r;.T,)

DE MBilbootpn d,r M!Vit~ ra.pri; vt~·
tM'kkeH ~aD Ka~p't.ad, rJ"at Ealoft'iaad

via Madeira, Om don .. tl.leren ,I ')C(,e l~g, Lf
~ uar n m., al~ onder aaul"iiiicudo.

VOQR E-'Gfo,L~\'V.1
[),oe. ;-Il(EXIC.-\';, Ka!" 1'<'1".;,.;"

I' l!~--"(_)IiMA.'\, cl wJr, ,....·Te .... , _\ I)a~t: ~:..)()t:a
1"-"11, K""pt. }jAr '!:lil ('(,r

Ja". ~-ATl-H:'I,'I.\S ".'I,t ('",,;
" jl,-'\!()C'H, K"fIL 1,'11.'.,

, :I"-TAHT.\I<, ""[" ..1,,,.
r~·t,. l·:'-SCVl', (T\\IO ~·_Tt·\\ ,to, I.,,', '#';""'f_

EeD van de :'li &atEcfsa.p,f",'. mva,,· ,~loom.
booteD zal SUUT HA)tl' l' u:'i \'t'rlalt'c. Toor
HAMBURG, kort Da tit: ""nJio",,' VlD
dese MaiI8toomh()()t~n.
RETOORlUA RTJESnur l:.\'G ELA:;V

gangbaar voor Zes .MotAodeo ... o~deu UILjie-

reikt tegen een 1'erm(l:JdenDj( faD j,) peT';eo

op den Dubbelen Pa.s8&gpprij6.
RETOUllK.A.ARTJ Eb ~cx..'C HA'; E~B

tangs de KUST worduu ·lll.:er,,'t ","r d~
~ia binnen DrIl' ~l&a.ndeD per at l LlOD

of de O&8Ue Mut~ha;,piJ btoornoo.Jte".
VOor Vraoht of PII.BIl&ge doe mep BI\~,oe,

aan de KantoreL \"lIn de lu;oo bl:) ':11>0
Maa'-'happij, AddlilIty,trllA~.

li:ni Excellentie
8ir HENRY 8.
LOCH, K.C,B.

ll}n HooIT Edelo de
Prosident von
en O. V.8.

VOOR

, 0

HET doet den beer A'iONlfIG veel genoegen bek.end te maken dat zijn
nit,uw atelit'l op den hpek van \dderley en Kas~eel Straten (tegen-

over Courtenay, den Juwelier) tha.ns open is.
De heer ~ONNIG noqdigt:het publiek uit om het te komen inspektee.

ren en hem te begunstigen.
Ein iedp.r die het atelier bezoekt zal overtuigd worden, zoo verklaart

de eigenaar met volle ve~keting, dat Ileohts Eel'!lte Klasse Europeesche
artiatiache werk verricht, wordt.

Antwerpsche Internationale Tentoonstellin ? 1894, aan Wood's
Oo~st-lrIachines. Binders, Maaiers en Harkers,

ZIJS TOEGEKE~D

KOLONIALE

RUND URZlKP.tIYg* IAATSCllAPPI
, EPEBKT

Roek van de KOl-temarJtt- en' St &eorgtlltr&a
KAAPSTAD· .

Ir., lITE:::3J G.RA~D PRIX: "
7

DE HOOGSTE PRIJS VERKRIJGBAAR.0ttM, Bf9uihtigi"9 ~a,. Zoj" HoOf Élilu ~ 8'4.t
/'rts\4e1<t S. J.1'. KRUGBR ffl G"'",aal N. J.
BJfJT I

WAAROM inge"oerde Zadel. t" koepe II di
If8"I1 1'oldoewD!! ,..~8!Ien II""!n~D. "oor

bei Eoloz.lal. paard pee ,kt .i;n 7 !lUTrKR'S be.
roemd Koloniaal gem&aktINNES ZADEL,je doer
lie ,eheele Kolooie bekBDd. h... f~ geu>aj! kcliji<e
Zittiq eo ~olle grootte. Geatempeld en gewaar.
~~ 1'olkomen ~ puMD, .

d. Veeren Zitting met Gonielutiek
eo ..oora ... T&n _ .Pateni+n IilLijg
Zadel. &1a Nie..... ~t.

TUIGEN,-
dcelcn "an de

KAPITAAL ... £40,000.
DIRECTEUREN;:

H. M. ARDERNE (Voorsitter);
A.. ~INCLA.lR.
P. G. H. WILMOTT
HARRY BQLUB,
THOMAS J. ANDERSON,
J. 0, HOFMEYR.

De Maatlchappij lIeem' A"11l'alIli.. a.a
op EiB"ndommeo iD de Stad 'D Bui~lI
Levende R .... en op Voordeelige Voonra&r-
den.

FRED. AYEBB, BeoreatU.·
.. n',ohr.pJIIl fOOr .B.......

De Nieuwe Rechter-Hand Binder is de beste en goedkoopste in de markt.
De Lichte Vel beterde Oogst-Machine wordt veel van gehouden te

Koeberg, waar een mer#gte ha,er gesDeden wordt. Het is thans ver.
beterd met eeD stalen wiel en .tof-scherm.'. .
WOOD'S hebben hUDeigen DepiJt in Kaapstad en l~sc

Machine worden verkocht teg~n Londensche prij~clJ.
Touwen Ohe worden oo~ in stock gehouden.

WALTER Á. WOOD'S MA.U· EN OOa~T-~IACH[~E' CO.,
63a Bm STRAAT, KAAPSTAD,

Gedrakt en Gi~e""D dwr d~ Ur.;<p.!'I! .Il .. c·
ochappij ...., 1. 8&odt d. ~,':,,,", & lo.,
(Beperkt) """ hlUlll<' Kar..",,,,,. !oio. ~ !IV
GtorpIIrW, .~.:

.... T,BUTTD,.~"DId"'.... ,....
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