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DCEL 65.-No 6,071.] [
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Boek Y&Il Pletnen IplJl Straten, K.unrAn

K~PSTA.Dt ZA DAG, 5JANUARI l895

][ENNI8GKVING geschiedt hier·
mede dat krachtens een besluit

des Afdeelmgsraads van Van Rhijns-
dorp, gepuseerd op den 2 laten
l~zer, de heer J ACOBOSGERHARDUS
Db ',V ILLI:ERS aangesteld is geworden
tot Begistrateur van Hoodon en
Collecteur van Hondenbelasting in
deze geheeIe ~deelin~ onder de voor-
ZIeningen van ,-; ~ 40 VBn 1889 c:8

des raads bijreglement~!l voor honden·
belasting. Dat alle honden in deze
afdeeling voor of op de~ l6den
Januari 1895. ten kantore v~n. voor·
not'mden collecteur gere~streerd
moeten zijn en de belasting \{aarop
betaaid. . \

Op Last, 1
P. A. VAN Zytl

KENNISGEVING VAN
V ENNDQTSCHAP.

~J!r,
13 Extr1l. Jl"eJI'Keeien, waarvan 7 iu

melk~\
7 OOt'dgetedde VallrseD.

] '2 'dtr Slacht Ossen,
1 ()pl'f'cht~eteelde Frie-che Bul,
1 Paar Grdresseerde Koets Paarden, DE Ondergeteekende op het punt

Eerste-klasee Henssten. 1.) band staande de Paarl te verlaten,
·1 Paar Gedresseerde Koets Paarren, heeft de heercn iJ'e Villiers rmmelm ..n

Rlllns, 1~ hand.-2 duim, \ & Co. ~eltlst te verkoepen :
1 ~Iollfitgen III goede orde. 1. Haar Erf gelegen in het, !laoge-

naamste (.(edeelte van het dorp. op
0l> lllnsdag, 15 Januari. den hoek van Oranje en Molen ~traten,

7 ,wa~rop staat eeu rrachtig Gebouw

ZL'LLEX bovengemelde publiek. o~cier IJzer~n dak, zoo .g()e~. als
verkocht worden ann KLAP- men w, ml t '\ eraudah aan beide ZIJden.

MUTS STATI rc. I 'e Koeien en verdeeld in twee woningen, van alle
Vaarsen waaronder verscheidene gemakken voorzien, Badkamer, \fout
prachtige Kernc8, zijn zijn van goed kamer, e~z., l:~t geheel o~ringd met
ras en de aandacht waardig. I muur en. traliewerk, fraaie tUID wet

I Bpringfontein en Lustbuis in front,
REND. LOUW. H. zn. I beide huizen kunnen op 1, Februari

J 8. JIaral's ~ Co., Afslager" II aanvaard worden,
~ .~ ~ ... ~... _~. _~ Huis Meubelen (alles zoo goed als
. . nieuw) bestaande uit -1 Zit Kamer Sef

compleet, Tapijt. 1 Kaps Piano nieuw
en met stoel, Kleine Tafels, Hang
Lamp.

2. Voorkamer,-1 Hangkas met
spiegelzlas, : 1 Dubbel IJzer Led i-
kant, Wasch en Kleed Tafel met
Marmer blad, 1 Kamer Set

3. 8laapkamer,-1 Malionihouten
Kast, Wasch en Kleed Tafel8, ens.

Eetvertrek.-1 Mahonihout' Tafel,
1 Sideboard, 12 W alnu t Stoelen, I
Klok 1 Hanglamp. het gewone Gl9.l1en
aardewerk- en Keukengereedschap,
1 Zweedscbe Store, 1 Kajatenhout
Wafer Vat, 2 Rustbanken, en wat
verder zal worden aangeboden.

MEJ. P. J. LOUW.De Villiers, Immelman & c«,
Vendu-Afslagers. Paarl, 27 Dec 1894.

De Villiers, Immelman & Co,
.Afslagers.

450 Bpek Vette Kaapsche en
Merino Bonapen.

100E~r~te-Kl~ Kapater Bokken

Op l'insdag, 15 Januari,
ZULLEN ~emelde Pchspen en Bok-

ken publiek verkocht worden te
KLAPMUTS-STA.TIE. :t...ij zullen
seker present zijn.

J r. PEPLER.

Paarl.3 Januari 1895.

_-JiJt.
1,200 Vette Ka.apsche en

Merino Schapen,
100Vette Kapater Bok-

ken,

ZULLEN op DONDERDAG,
den 10den dezer, publiek

wordell verkocht, te KLAPMUTS
STATIE.

ZJJ ZUWN Z!llR PiESENT ZIJN.
EFRAIM.

FAURE, ltEETHLING <t Co.,
A 181age1'l.

Paarl, 2 Jan., ] 89;j.

JIL .1f!L
Pt:BLLEI\E VEllKOOPING

8imoDsvallei, Groot Drakenstein,
Omtrent 20 minuten "Il Klapmuts en

P&&rl BtatioIlJ,

Op Vrijda~, 18 Jaullari 1895,
'S KORGENB, TE.:'i II) URE

ZAL de onderget{Oekende laten ver·
koopen op bovengemelde

plaats: .
. 12 Rente-klas Stukvaten van ruim 7

Leggers elk zoo goed als nieuw
(indien de koopers verlang en za!
dezelve gratis wordeo geleverd hl
Klapmutsstalie)

2 W.ijnpompen
6 Pijpen en I!ijders
,) Kuipdeksel8 .
6 Bin!l;n boom~.n voor donker wijn
1 Joha1-\'lo; ~nlJmachine
Een~~'\t!óegen en Eggen

1 Geweer.

Levende Have:
65() Eerste-klas extra Vette Merino

Schapen .
14 Eel'llte-klas exlra vette Olsen
10 1. .." ., n..oelen en

\ aarsen.
5 Bullen van 4 en 6 maanden oud

(Uit de ingevoerde Bollandsche
Bul .• Gerben Acht ." de moeite
waard te zien. -'

1 Span Ezels zal in tuig worden
vertoond en wat nog verder zal
aangeboden worden.

Verver8chingen.
Aangebrachte Goederen zullen niet

worden toegelaten.

, MARTHINUS S. BASSON.
ik Villi8r~, l111melwtan N ,.,~ ...,0 •• '-

, 27 December \ AJIIG,wI.

Publieke ...~~rkoopil1g --"" ~
PAAIrRL, ~ ...!a:L..

OpDinsdaz, 22 ~JanUári 1895, 'Publieke Verkooping-.OE }leer MICHIBL' NICOLAAS DgERF, HUISRAAD 8fIZ. ; KocK zij'! Woonplaa,ts" LAM-
.'. 'P;J;O-''' uit de b$nd .verkocht
~f¥t<Je-.~t. der-oadergeteekeaden
gi:lW;!IIm O.·D'-''I II . .

Woefif~d:f" 16'Jaflua.rir}8{}5.
Publiek·'t~ 'V~~~ IY~II. ¥Jue

LA MM ERH0 EK~Ill~PAWRfi,~·,
, ALS . .• '''-f~'~, lt ~ ,

I. LEVEN'D!t~it1M""""
() Eerste-klasse Ezels,
2 '.' voor Merries,
I Paar Kar Paarden,
1RijplS'trd (Schietpaard]

12 Aanteel Beesten,
5 Ossen,

225 Aanteel Schapen,
1Oprechtgeteeld~ Merino Ram,
,3 Varkens.
II. LOSSE G01ih>EREN:
I Licht Bolt..wagen, compleet, 1Kap-

kar "'p veeren, 1 Open kar op veeren,
1 Bakkar op veereu, 1 Openkar, 1
Snijmachine, Daisy, 6 Zen sen 2
Rpan Wagen Tuigen (bijna nie~w)
] Span Ploeg Tuigen, 3 Paar Achter:
tuigen, ~ Span Halters (nieuw), 3
Heeste Vellen, 2 Trek Zwingels en
Kettings, 1 Kruiwallen, 2 Bamboes
Leeren. 3 Dubbele- Voor Ploegen
( liansoms) 1 Enkele-voor Ploeg
(Ransoms}, 1 Egge, 2 Slijpsteenen,
1 Trek Zaag, 1 ...'taaibank. 1 Zeilkrib
(nieuw) Zakken, 1. Lot Lood en
Ijzer Pijpen, 1 Lot H.ieten en Dek.
strooi, Hou (:iebrande Baksteenen een
Hoeveelheid Mp-st, Timmerma:'sge-
reed se hap, enz.
15 AandeeIen Koloniale Brandewijn

Maatschappij, Paarl.
1Aal.ldeel De Paarl Berg Wijn,

Brandewijn en Spiritus Maat.
schappij Beperkt.

III VATWERX, als :
3 (7) Leggers Stuk raten (nieu w),
3 Jrayenoout Kuipen,
2 " Trechters,
1Trap en onder Balies,
2 Kelder Trappen,
1 Azijn Vat, 2 doz. Maaodje3
1 Lot Ylootjes, Kranen, enz. '

IV. HUrSRA.AD,
Bestaande uit:

Tafels, Stoelen. Ledikanten, Matrassen
Kleederkasten, Watervat, Keukenge-
reedschap, enz.

V. GRANEN:
135 Mudden Zaad Haver,
35 " ti Koorn (Dil Toit),
15 "li Ob'
12 " Garst,

En wat verder zalaan'geboden worden.
. RUIM CREDIET.
N.B .• De Verknopillg za! precies ten

] 0 ure beginnen.
M. N. DE KOCK.

J. W. ilfOORREES, Jr. i- 00.,
.Af8lager8.

Vendu-Kantoor, lWm86bury,
27 Dec, 1894.

Administreeren en Vereffenen van
Boedels.

Ln HIERNAAR OP EN LEEST!
DE Vendu-Meester behoorlijk ge-

last door den Curator in den
IDsolventen boedel va.n wijlen GERT
JOHANNES LODEwlJK BOTHA, zal met
de gelegenheid van de Inzegening van
den nieuwen Leeraar, Proponent de
Wet, als Herder van de Gemeente te

LA IN GSBURG,
Publiek doen Verkoopen op de

Weduwe le1'8 Irt, Afdeelingsraad Van Hijnsdorp.
Op Vrijdag, 18 Januari 1895, --

om" ure " Namidda'}l, HeffintT van Hondenbelastinl!
A.;;;: Vastegoederen toebehoorende voor 1895.

aaD boven~emelden Boedel. bestaande
uit twee van de meelt uitmuntende
plaatsen in hot District van Sutherland,
Parochie Laingsburg.

!Ste. D.PJaats "WELGEMOED/'
de woonplaats van den overledene en
beter bekend als VENTERSBIVIER,
bevattende 3317 morgen van de
oeste weide in Klein Ro~geveld, met
3 vaste waters, en zaailanden zoo wel
als tuingrond.

2de. De plaats VAD F:RLA N D-
SCHE RIETVLElJ, beter bekend
als BOVENSTEVLEIJ, gelegen aan
de Buffels Rivier. Deze plaats i8
bekend als eene der beste weigrooden
i n de M oordenaars Karoo voor groot
en klein Vet", groot omtrent 7588
morgen. .Er loopt een mooie stro(J(D
water voor onie besi.elde Oom
Abraham zijn Deur, de Karee Boom
floreert daar als een Populier, en een ACdeelingsraad Kantoor,
fraaije moestuin is daar door de Van Rhijnsdorp, 24 Dec. 1894.
Itroom versche water herstdd. Er
zijD twee vaste heete waters, en bet
nieuwe pad gaat over deze plaatS.

_.. Laatstelijk heeft dc Eer·
waarde Consulent, ons Verzocht om
aan UEd ~kend te maken om vroeg-
tijdi{r naar dit Nachtmaals Feest op te
komen. Inzegening Zaterdag morgen
voorbereiding namiddag en Vendutie
Vrijdag. om 4 ure in. deo namiddag.

~Y. GIBSON, Curator.

FRBD WILLIIOl', Atalapr.
~tad119 Dec.18~"

30 Gedresseerde Paarden.

Op Donderdag, 10 Januari,
ZULLEN' bovengemeldl Paarden,

waaronder verscheidene egale
pareD en allen geschikt voor dadelijk
gebruik, publiek verkocht worden aan
KLAPMUTd-STA'l'IE.

A. J. HORAK.

J.8. Maral's & Co.• Afslagers

ZUiD AFRIKAANSCHE ASSOCIATIE
TOOIl. usr

ITENNISGEVING geSchiedt hi.
.\... mede, dat de ondergeteelrendea'

beden iu Vennootschap getreden zijn
als Procureurs, Notarissen eo Tran ...
portbezo~ers onder den stijl of firma
van "GUS TRI JLLIP."

Gedateerd te Kaapstad desem lsteP
dás van Januari 1895~ .

ua:s. 1:1. Inno_"" ....

Hr". WHEELERS LIKDOORN ZALF.
Beroemd wegens het wegnemen van l.ikdoornt>It zonder: Pi}ft

1f6, pl'r Post 1/10.
MELK "VAN Vlrn.1i:T'I'EN.

De Zuiverste aangeaichta-opfrisschor het verwijdert Zo,.. bnlriJn
Sproeten,eDI. J /6, per Post ~/ ei' F. T. "BBO.'T, Tandheel~

WHEE~ERS O~PILLARINE (Het is geen Verf). kundig. van AdderI8!atraat,
Geert G1'fJU Haren ~IJn Oo-rspronkeliilce Kleur, eu bevordert deu Kaapct;ad. zal Ma m wbtt Jelten

groei lJ/6, per Post 3/1(1. . TWlIDEB Dillsdag Vijl .elte
CARBULONDPNTOZ ). ' maand beaoeken,

Een aller.aatlgenaamste schuill1rnrlc Tanden en mond spqelael. Alle IOOrt werk, a. &. Goudwerk in
. .~' !.. ' 1/6, per Post, 2/-. verband biermede naar de laatste uit-

., ,indiagtn en ook Celluloid op de
beate wW ,e"aardigd.

TANDHEELKUNDIGE
KENNISGEVING.

SCBUTRJr.llICH'r
, .

IN ?e Schut alhier bevinden sich _ (6)
]ODge 8tnllno~le me' 'I'OUe drat'M

IrDlkeD~eenn-oagem"rU. Zoo uiet , ••
lOlt Toor of op den ll6ateD deler maa ...
nllen le v~rkocbt wordeD •.

P. J. A.. na VILLIER8,
Ar· Soh ... ...,.

Heer.nlogemen~, 1 JIJI, 1e9~ ,

Kennisgeving aan Crediteaféa' •
ell lIebiteuren.

In den Boedel van ~ijlen ALn, ...
DAlfI.Le van Worcester en Naie-
latene EcbtgenCi)ote MAODJ.LaA
lJA'fm.&, Ge~ Dmu.,-

10lDD PUIf.
Cooaultatie uren: 9-~;'s v~n11ddags

tot 6 uur 's middags op Dinsdag.

Men bn zich aanmelden bij den heer
VAN NIJUU~R K, Hotel,

MALMESBURY.

KENNTSGEVING geschiedt DIr-
mede dat alle vorderinaen iD

bovengemelden Boedel mOOeu worden
iDgezonden en alle schulden wordea
betaald ten Kantore ,an den Ond~
teekende binnen zes w.eken V&o af dea
Men dezer gerekend.

J. C, Wll'TXRBA.CH.
Wets A~Dt,

voor Executrioe TeatamelKair.
Worceste;, /j-;ia':'·w.rj 1895.

KENNISGEVIN G
BRITSCa BBCHU AIALAID

VERKOOP/NO VA N KROON·
LANDERIJEN

II DBAFDEELlI&HUOII!.

KENNISGEVING

SC IlUTVE RK60PU~qEN.
1 JANUARI-30 lUll 18zt

8ERE8ISTREERDE HANDELSMERK. BIJ dlse gacbieclt kenniagtTiDI( dat ta
volgende Plaallen, Belegen in de Af·

deeling G1lrdonia, Britlch Becba&aaland,
te koop smleD worden .~bodea per Pu-
bliek. VeiliDjt. vóór het Kantoor vaa dell
Oi"ielen Commiuarill te Upi" .. ton, op deD
15deo Dag Tall JANUARI 18d6.

TBRHEN VAN VERKOOPING.
Fl'D·tiende del kooJllCb&ta, belie'"". de

mengelkolltea en de jaarlijkaebe ~,fpacht
900ruit lot deo 3lateD December, 1895, te
wordeD betaald op dell dag nn v"rkoopin~.
Een-tieede dell koopaohu., beoe""v, r..eten
daarop tegen 9ier per coat-'por jaar, gerurod
VUl dn dag der nrkooping, te worden be-
taald sn maandeD na pmelden datum na
Terkoopiug. Eéu·vijfde dee,kOOJllObata, b".
HTenl rea~ daarop tegen li.r PeP cent.
per jaar, rrekead van deD dalf der 'Verkoop-
mg, te worden betaald ééa jaar D. gem,ldeo
da.~1lDI no. verkoopiag. .0. 'btMlio. der
oferige drie vijfclen 'V&D deD koopaobat ... 1
WOrdeD ve~nwoordird door OOG ... wig.
durende jaarbjkeclte erfpacht iD bedN« Se-
lijklMaDde DIet d, rea_ op drie-vijfd'lI
nn EOOdaoipD kooplChat., gerekend tegeD
vijf per COII'- per jaar, en sal &&nvalllt'lI be-
taalbaar te 'lijn Tan en Da den datam van
ferkoopiog 900rmeld.

De algemeeoe koopcondi'iën Iullell wor·
den 'VOOrgeleseD op den dag der nrk:oopiog
voorafgaaDde.

SCHEDULE.

AAN allen, dien het mage aangaan,
. verzoekt de' ond~kead.

llenm8 te geven aan eenig penooa,
en vooral waarscbuwt ~i' den heer
~. ~. VAlf A 158, vau On llkafooteia,
distrikt Beaufort W Cl8t, , .olb doet
door wraskzuchtigheid, hem niet YeI'-
der i~ pjn vak als ondenrijser te
verklemeeren, of gerechtelijke stappa
zuDen genomen worden, IOOaIs de wet
hem toelaat.

J. 8. DE VILLIERS.
Wilgerfontein, dist: 1'rins Albert,

10 lJecember 1894.

11ENNI8GEVING geachiedthier.
" mede overeenkomstig Art. 61

van ~et 15 van IB92, ~at de yer.
~oopmgen van alle onopgeeilChte
f chutvee Mn de verilchillt:Dde Scbu"-
kralen in due ACdeeling, gedureDde
het halfjaar eindigende 30 Juni 1896
zullen worden gehouden aan de ver!
schillende ~cbutten op eIken laatsteD
Zaterdag in el~e :Maand, ten 10 ore
des ,oormiddag •.

P. A. VAN zrt,
8ecretaria.

Een Nieuw Dorp op de ..Plaats
Koppen," Beaufort West.

" Drie

I-)E HEER D. LUBBE beeft op zijn plaats "Drie Koppen," in de
.. afdeeling Beaufort West, een Dor fl laten uitleggen van iets boven de

Honderd Erveo, die hij gedurende de a s. maand Januari van de ~and
zal setten.

De Plaats Drie Koppen ligt aan den hoofdweg tussehen Beaufort West
en Victoria West..\ .

De afstand naaf beide dorpen van Drie Koppen is zeven uur of omtrent
42 mijl.

De Plaats Drie Koppen beeft eeu prachtige, sterke. standhoudende
fontein vau goed zuiver water, en de erven van het dorp zijn zoo uitgel~d
dat ze het volle voordeel van genoemd water zullen hebben en met weiDIge
uitzonderingen gebeel als bouwgrond kunnen gebruikt worden. •

De grond is zeer vruchtbaar, hetgeen blijkt uit de geregelde jaarlijksche
oogsten van granen en vruchten op de plaats.

De heer LUBBEis van plan weiderecht voor het dorp te zeven op ongeveer
8000 morgen, hetgeen den kooper van een erf instaat zal stellen zijn !eveDs
onderboud te verdienen, dat, zoo Diet te weelderig, in allen gevalle VIl8,t zal
zijn, en dus voor lieden van kleine middelen een voordeel.

Het Weiveld is ven ,Je beste 800rt voor álle soorten Vee.
Een lang in deze streken gevoelde behoefte-aan een Kerk kan nu

vervuld worden, en oe heer LUBBE beeft een prachtige plek afgezonderd voor
Kerk en Pastorie met waterrechten. .

De bepaalde dag van Verkooping zil weldra vastgesteld worden en in
de verschillende Nieuwsbladen bekend gemaakt. Het plan van die dorp
zal binnen een paar dagen in handen vali deu heer EDWARDRICB, Generale
Agent te Beaufort West zijn eri daar ingezien kunnen worden.

Buclabotoor, TUI Bbyudorp,
24 Dec. 189',

ADA. bUT Maon
VIer - l'Iul.. Koet'IIII
.....,te

Morg"l" Bde.
G_abo .. lL>IIo",2lI.468 2771/. per lIlIII'IJ"D 7S 17 I
Omdraai Vlei 16,378 388,. .. 1)8 12 8
Ari_ 27.901 1'70" 78 12 I
zand VleI 80.124 266.. 76 10 I
Will! Klip 16,0%7 178. 67 8 a
A1"D6III ]5,494 SI8 , ,. r.6 14 8
&Un.. 19,896 621.. 86 , 8
NUODpII 19,650 to... 66 16 a
Blaauwpan 80,882 172 ., " 98 4 I
Netherl. 116,6114t1! .. .. 81 1 •
Ithorkbam 17.761 149" 14 4 "
Hakdooreu Vlei 1O,7G8298" " 11718 •
x-r"op 5.886 "4 76 a 0
~bap =,4311!9.. "19 9
Kakoap 69,572 678 94 19 :
J[amkuip 17.836 4S8.. 71 III 4
O'P~ ~,171 26.. 84 II 1
GamIa Vlakte 43.626 lNI8 86 7 4
TitiM poort 88,898 U6 87 III II
Droaphoat 17.NJ nG lji; SI Il II
8laNwboaab lJ,08:1. "'.. £I S 4cno..cs- U,OU 86'.. U ij 8
Tu BOOriI VIai 11,881'eo 3/. .. ea 11 II..0-""'"dja ........

...... bij.

Vapr nriere bijsonderbedea doe aauoek
bij dID 1.aDclmeMr-Geaeraal. V rybvg, of
dell OiTiel... Oom ...iaari., UpÏllgkln.

AANGELOOPE~
OP ~e plaats vin deu, c)iideip.

teek~de, een .wart 0. _. ,...
peDS en Wltte kwa.t eo twee witte
achterpooten, ~t platten kop _
openltJw)de boreD' 3 jama,.,'"
De Eigellaar kan lulka temP ....
binDen 8 weken 'Ian beCIea ..
betalende dese advertentie ea aBe
andere koeten.

PLAiT.S.

. .

La-ndbouw Tentoonstelling, Stellenbosob,

DE JAARLIJKSCHE TENTOON~TELLING van het Stellenbo$sébe
Landbouw-Genootschap zal op Vrij lag, den lsten Februari1895

plaats ne:neD. Prijslijsten zijn van den ondergeteekende ,·erkrijgbaar •.
F. BLERSCH, Hon. Secretaris.

AAN BOEREN.

Gouvernemenfs Land- en WU·n-
bouw School,

STELLENB080H. lt H. BA.8s0N.
Klein Hoop, diJt Ilalmeabury,

, Januari 1896.

.M£SSEY HARRIS IMPERIAL
te koopen.

De IKPERIAL heeft al de laagste verbeteringen, is sterk
en bruikb&ar. '

DE ft'ASSIEV UA 'Jl:UIS ZELFBINDER

DE volgende Sessie zal beginnen
op 80 Jaouari 1895. De

conus omvat Landbouw, Vfeboer-
denj, Zuivelbereidlog, Wijnbouw,
Wijnmakeo, Vrucbt.eocultuur, Boecb.
cultuur, Veeartaenijk uode, Chemie,
Plantkunde, Boekbouden, Rekenkun-
de, Hngelscb en Hollaodach. Eenige
beunen van £iO per jaar worden aan
kinderen, wier ouders niet in goede
omstandighedt'n zijn, gegeven.
Om prospectus en nadere inlicbtingen

doe iaDzoek bij den heer F. BLUacH,
Hoofd der achoo~ of bij den onder-
geteekende.

CHARLES CUBREY.
Onder Secretaris ,oor Landbouw,

.1f£.. J!!C..
WEGGELOUPEN

VAN de plaats Oudepost. op Woeas-
?8g Achtermiddag, den 2dea

deses, 10 de richting van Riebeek.
kasteel :-

2 Zwarte Ruin· Ezels met geknipte
mIlDen, oud omtrent 8 jaren, iD
goede condItie_

1 Zwart Ruin-Paal'd met witte rechter
achterpoot. omt.reot 6 jaren oud.

1 Donker.bruin RuW-PMrd, omtrent
8 jaren oud,
.Alsmede 4 Paarden, bet eigendom

'&0 den beer JACOB BEnu. t.w.:
WEGGE LOOPEN 2 .tiroiDe Ruin-Paarden,

VAN Durb&nYille, eeue Ioe. zwart, 1 Schimmel Paard,
wit peDI, wit lqrut, beide 1 Zwart P¥rd,

achterpooten en één 'O?rpoot wit, om •. A.llen lijD zonder Halten.
trent vier jaren oud. Informatie wordt Heeren Schutmeesters en anderea
vriendelijk geVl'88ld' door onderse- hij wieD zij mogen komen aanlOOPeD
~de, die onkoateo VCl~8D ZaL gelieTen kennis te gereo aan

A. D. LUOmO.FF. 1. J;HO:PlIUli. ,
D DarIa1iIIe. Owlepoet, 4 1&0. 18'0.

lioht

erkend te lijn de beate BINDER in Z.t.id A.fi..ka. Er lijn meer
600 van dese Machines nu in gebruik io dh! Id en ze allen geven

groot.tte ToldoeniDg.
liE "INE BR~l\IO ZW~· "EL

vinnig besig' in de voonaÓg te komen en kao ten
• Alle Wijnboeren behooren een vat van dese

&J.riJf om voUe bUUJJuu,.1utU1II

:&_ :M:. ROt::)S'. ar;
R NOST AT le.•



D. heer J.4.soUCB6U laat Datuurlijk
de ge]epob.id bem gebodeu door
bet beaoelt V1lJI deo heor RBOD"
aan EllIelaad niet onl"bruikt voor-

- bijpan eo beeft io lijD blad, 1huh
reeda heel w.t op .ijn ollde viool geapeeld.
Maar jllia omdat b. de oude deuDtje. lijD
o•• r .. bet' 0PHMn van de aandeelen Maer

'fe~ maaUchappij door eeD oorlOf di"
&an de Xatabele door bedrog werd opge-
drongen eD gevoerd werd mt'~ eeD bar-
baanchheid die leerOOfera aoa ODteerd
hebben", over "vrijbuiterij" en aodere der-
gelijke dingen, kllnnen wij onsen _n die
ontQoeJemiogeo bespareD . Eo neoaOQ aal
het onDoodig sijn dat wij die oude en on-
billijke be.chuldiginRen ~o allN w.t de
heer &BODEIIonderneemt of tncbt te onder-
oeDll!1l weêrleggeo_ Men wee~ ou eenmaal
welke boudiDff d", heer L.a.ROUCReU in .nlke
mken aaooeem~ eo het IOhijot onbegol1ll8o
weri: !.e beproeVen hem tot rationeeie inlich-
ten te brengen.

lo een der IUtBt-Ollt,aogeD Dammen
'!'tUl Truth wordee echter eeD paar opmer-
kingeD gemaa't in verband met de ui~-
breidillg naar bet DoordeD. welke opmer-
kiogen de aaodacbt verdienen. vooral .aD
pe~Den die belaugstellen iD de politiek
van Zaid-A{rika. De beer LA.l!OUCHe&l
erkeDt natuQ.llijk dat ., die 8pekulanten"
de lIitgeatr.klheid van 'let rijk hebbeD
'fergroot. dooh die vergrooting bellChonwt
bij l'erder als een bron van .wakte dan .111
eeu bron van kracbt. Maar .ijn groote
bezwaar geeft hij in de voL!'eDde woordeD
w... r:-

•. De iD_era der Bri...m. eiJauden betalell
IBa. per boofd .oor de alae-ne verded'ciag
van be. Jijk. De kolOlliateo be&alen nieW. He.
ia daarom ia hfi Reb... 1 Diet .reelad dae de
IaatSkn .eollCbea naar uitbreidi Ol 'rUI baD
rebted. lactiea bet pbif'd i....wunl bliJ"t Le
aijo ..,..... zij h.~ lODder onl OD'" ODItUfteD
"'nail te bet&l... ; iDdieD hfi Diec. .... Id i.
iatea lij de I.. t op ODe' rusteD. la leder ren.!
eohter 1II'Olden de ale_oe ook .... a VOor d.
.e,dedÏjjiDc op OOI lewDrpen. De KMpl!oJoni.
~a .. ilten dae wij • alaim. ait.peodeD' va'. de
Kaap DIIIII' deo Nijl, eo pld bee&eedden om die
"" ooderboaden. ODder di.n V.,HaDde dat di.
•• kk.,. kolooie di. Voor niet &OD Itll_ O"'_
Demeo loodr. lij 0... ain ia b-ci. Di,
wonb ,eaoem1 . uiebrcicliDc n.a 0'" riik.~
JUt it IUtbnidiq op oae lIOIMa ea .... lAB
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voordéele vali d. kolOIli... a d.n 'rUI 00.. De
iltW'Ollera 'rUI 00.... 1t beetDrellde koloailio a1jn.
iD', nure • .umilJioe •• eu die 'rUI de Brït.ab.
.iIaod"D aoht .. o-4ert.ig. zoodra ilr hoor dat d.
kolo.llo .. obied .. &ot d... Hdedi.i~ dee rijb
bij te dIaCeO iD de verho.diol( vao elf. &eh .._-de,.., ... ill d-.lfde verboadiDg te be&al ..
toor - • aitpeaneo' iD bUilDe ,..,.aWHe
batart, '00 daclalijk .. I Ik -k_DeIl dat ui"
breidio, .. dreven wordt op.... beboorlijba~ ....~

De vr&ltr of bet, niettegeDItaaDde dit
niet weg te cijferen Dadeel, uit eeu oog-
punt 'fao imperiale politiek nie~ iocb aan
te beYele.U i. om d... uitbreidiDp-planoen
!.e bevorderen, willen wij nu niet bespre-
ken. Het is echter van belang te weteD
dat bij de aoi,.er radikale partij in Enge-
land. WurvaD de heer woucBêRI de
"oord,oerder is. dit oadeelr:waardel weegt
dan alle oitbreidingsplaDneD. Nu it die
radik.le part,j oogetwijfeld voorbestemd
nm in macht toe te DemeD, en, naarmate
dit gescbieJt, ZlllJeD ook hare denkbeeldeD
omtrent kolonisatie m~ ingaDg rind.n.
HetIelfde geschiedt in groote EuropCCllClhe
mogendbed.n al. Frankrijk eD Duitacb-
land, Waar wel de kapitaliatï.ohe ngee-
ringen trach!.eD steed. meer kolouilD te
,erwerveD als r.fvo.rpl.kkeo ,oor hun toe-
aem.Dde gebreklijdende bevolkinr. dooh
"aar te,ens de lIteedS in macht toenemeDde
lOCialÏBtieobe deelen der hevolkiDg zich
teg.n bet geheole atel .. 1 van koloniën
verklaren. Het aal nataarlijk nog heel
w.t duren eer Engeland. op aaDdrang der
overtuiging van de meerderheid in het
EogelllObe volk, zijn koloniëo gaat afIChef-
fen. Doch hlSt aal niet zoo heel laDII'
meer duren dat het moeg wordt van het
': .fpelUlen van claims" ,oor de kolooiën
op de "ijza door den beer Wl!OCCBeRI 1100
daidelij li: bescbreveD. .

Wij WIlten dit nu aD behooren daarmeê
ons voordeel to doell.

Op oDtginDing van eigen hlllpbrJnnen
kan niet genoeg worden aangedroogeD,
maar, OD hierop hebben wij reeds vroeger
ge.esen, als wij heden beginnen al onze
holpbronnen te ontgin neD dan kannen "ij
morgeD oog nie~ de vrucbteD plukken.
In den tllalCheDtijd die dill noodzakelijk
moet verloopen is de nithrflidiDg vaD het
Doordeo en de daaruit voortvlo~iende han-
del iD Koloniale en ingdvoerde produkten
ooa eenig redmiddel. OOie verbinding
met het noorden zal OQ.IIook: andere voor-
deelen brengen, "aar,an dil Iliteec.etting
ons than. te ver lOa voereD, docb de v.>or-
deeleD die wij oamiddellijk zulldo plllkktln
komeD het eerst ID aaDmerkin~.

Het is dQ.II _k dat wij oos die voor-
doelen versekeren VOOr de OpeDbara mee-
ning in Engeland eea keer Deemt in d.m
g_t looals na reeds door de nltra-
radikalen gepredikt wordt, en daarom zul-
leD de woorden vaD deD beer LÁIloncReu,
die berekend .aren den beer .RaoDls eD
zijn ondernemingen iD de oogen '1'&0 het
Engelsche pil bliek zwart te verven, op heD
die bet reobte illlicbt hebben in de bIllaD-
gen der Kaapkolonie eoD tegeÏloverge8teideD
indruk te weeg brengen eD hen aaDl!poreD
deD heer &aODEil in r.ijn pl'Dnen vaD
Doordelijke Ilitbreiding lOO'eel mogelijk te
8teanen. llLalfBlaG ••. aCOBlOll Bll co.

D_ .Nk .t.oad vao den vorigen Donderdae
ov.,. 0_ eeo op" ...... au deo onderba.lJDw 'u
Namakwa!.nd. Uis da pe~d. bleek dal op
all No,..mhr 11. de petiliol.aria vooaia tel"
Iaaaa J aooblOD eo Jolef -O ..mbeser, N amaIt .....
laud. verkree, voor de 'Om vaD .£1.Q6~ 161. !ld.•
met in~r_ te,,811 II perOlDt vaD 16 October
189£. Tooge.olte van een ni~eyaardigd be.
,.elacbril. Dam d. ooderbalja.. al de !oue
,oederen d., f1naa eo ..ertrooh. 10•. No wu
er oog een tekeri vau £470. De petiLiooaria
be"",,de dat J_baoo cl; (.)0. DOj(uila&aaod.
aobilldea beddaa, .. aard omlrent £2()(); baun.
dien t,," err.o in bet dorp Spri"lI'bok, lI'e.
reai •• reerd op D.~m van 1_ J_bOOD. PeLi.
&ioaw ,.ersooot DOom eeD b"'elaobrlf~ toot iD.
bealagne.ia, der uir..t.aande lChald.a eo de
'.ee er,..D. Order volgen. pet.iJ.i.geg"en.

Afrib. )(~ mag ~ sijD te IJIO"-
milt en damn rHOI 'efteta!IÏDIl-Voor-
al al.· de opriohter h.' eeratl! .laohtoft.
it 'faD b •• gebrek aan acbie~ht hijde
leden-, mau di& ill na, toch! een le,.al
waarin proefondervindelijk .aqetooDd
wordt da, het Ilattig il als eeu vroDW
_pene to, selfverdediginr hn baDteeren.
Nog een paar nIko voorbeelden en meta
aal d. ka1l'drplaac .ien verdwijD.n. Béa
diog il te hopea, l!lIl d ... ÏII dat !Dra. Nor-
man Diet te v... l lutige .. 'olKeD lal h.b-
ben na hare flinke dud, met andere "00l.
den dat men haar Diet dan met de boopt
noodi .. gerechtelijke form.litei~ AI lu-
tig 'allen.

IUU."l.
9-VerkoopiD, vao de plaUi Good S......

benev ... "'&eli. le~gers, eD' .• JMard.. lreeieD,
Olrk8ll. h'"-d, _. la dea ~ .. v.a

wijlen den heer A. Breddl._P J Boanao. P.W.
' 000•• faJacere.
, 10- Soa.... WNCI~raed V.adah. \'IUl __

... I~ Ir08dereo "80"" Welt. Str.Gd,-
P J .Bo.man. P. W. lOOa. af.I ....

10-T. Klaptoate. 110 ~e pufteu.
-J 8 Marai. • Co. af.u..er..
.1l-8a~l.ad. ~r p'-_" Koonplaat ....

~~_D. JlMrdea. k." 811.. ia clen boedel
van '"lift deo bMr A.oje~ C Gr'*lewald,
-H P Vu £.iiir, afa!all'er.
U-Te "onte,u. baWlaad van eer •. ·G S

I(alaa,-G P V.o Zijl. at.l.ller.
IS-T. KlaplDot., '110 IOb_peo .a 100

bp4~. vette eli II'lCh,iJt VOOr den .Iach"""
~bOOrell4e aau J D Pepler,-De Vlllien.
lmmelmao .. Co.• A(.lall'erl.

I~-T" JOapau: •• extra mellakoeieo. V&arseu.
Illach~.... I Fr;,ek~ bul "0 paarden.--J 5
.at.. r"18 .. Ca, A f.la""'8.

IS-Te \I.lrall bij Hennoo .• t.tip ••• a le.ende
h",'e n l·_ '~o~,it'r"'n, beb'){)r61Id., "0 .po
lI...r J H Loabeer,-J W MOorre.s jr. cl; 00.,
at.iaI(en.

19-Ti L.iD«lbulll. vah de p1eateon .. W.i.e.
moed " eo .. V.derlandaeba Ri8&,.I.i," be-
hoorend. aan dea boedel van .ijlen deu heer
G J L Bo&ma.-Fred. WillOlOl, .fslager.
18-Tw 8imoOlnll.i. Groot Draltenftein.

etvkva ..... wij.pompen. 6~() meriOD-BIlhapen.
-, koeien, ballen. 8O.,-D. ViUien, I_el.
man fil Co.. aMacen.
22-A.aa de P •• rl. erf eo "ooobllill vau mej.

P J Lou... be_n. buiaaaeubeler .-De Villien.
Im .. elmaQ cl; Co. aWacln.

KERK EN Sellno ...Nl.If BoK.... .00.1. in 00•• w.,raamen
vermeld _d. maar A••oa i.dil ~ \'DIl dell
...... die Zaterda.morgen h Pretona ~-
dadig i....... raad·

Eu KotUIIPUA.O onjer.ond·lIfen kort ,ele.
deD ill Duilacblaad. D. Jabi,.e eli-reD k .... meD
in ~lIlk. m..... op ... tten dat .J" boerea den
airijd Le.ea beo niet koaden v"lhon~,:n ea hun
bui.en moeetea o.. 'railOen. D. r"'18'-n ZI)O
\'01 mlUaelllijli:m, die Ifrdie deer de IIroo~re
villllChto .orden venloodeo .

OP IIHJB AM&aIUJ.ll8CR. - Tu Kaaps&ad ii
oillang omeu de heer A!f,ed W. Hab-
bett, die ni. Aaerilta Ae'ODde~ li 0111 ~rlol,!.ell
iD te wianen ..onr 6811 te CblO&IfO 1utlromend
Di.a""bl.d .4.fri.cG, o.tren' Znid.Afrika.
De h ... r .Kabbelt aai PR bicycle met d"o b.er
AlI'1I&1I.81,die hem verger.elde. op reia ,.':1
DaarJohaaDeeburg eo Bola.'l0'

Eu Ol:UTlrolU: kom. DIet de laelute mail
ai~ EDi'eland. la de Cb.rterboo.e Scboel, Le
GOd.lminlfe .... cb •• a d.o laaI.ten ~I)d lI'ere.
,eId '••• o'od. een ge" .. di. I·.rlington. be-
diendea eo bewoller. iD do baart dea dood op
hei lijf Joel en ia eea pur I(.. all.n bl.teri.
acbe toe ..all'D ,.eroorlaa"Uo. Hoe" ..1 ali ..
mo.elijk. p 'lriDIte&liD het .. ork w..,.den iNkl.rI
om deo .-t te ....ng80 of te uotdelalren wIe
bij w... al... II'je Olea da.r oIet ir. mu, k>ch .a
la" NJt.urliilc een ot ander •. grapp3mal<er ..
die gee ... p...It.

UIT PIJ.JI, .ÁtBBaT IObriift onu oorre.poadent
00" na bartelijlle uiea"j.ar."ellllObeo, "ur.oer
wij be .. daDkeu, dat op ni.n"JMn.1ag blJn.
b.s I.beele dorp alt alG eeD pikDik te
hood'D. Tegen deo .id~ tak .r ecbter een
UDweer op eli om k •• rl voor een belron het te
ngeoeo, _I. bet daar ill lau, niat pdaan
had. D. regoD hield meer dan eea aar &aD eo
II. .rm. pilulikkera Irwamen Iblli. sonder
•• a droo"D draad UIl bel hjf. Ket di, .1
"llOD.... ij den liear Dill ,Iooeg claaken-lOO
IIObriif~ bi;-.oor r.olk eell re.eo. WUIt h.t w..
h.er drOOR en wana.
DI" N.uTlLt1a,'· tli. Woen.d&4flllichlai aln'

k ... m 'au Port Nollotb, heeft Di.IIWI •• _
bracht omtr .... ~ den moord .&0 d~o beer Percy
Chriatie. Z JOal. m~n sicb berinoerea .,,1
.erd d••• op 7 November door iob>orliageo
.wo den Ihm Van bp~dn Ka!ln_ dundee.
aoboteo. N.da, le de plaat. beetool.n badci ..D.
Vetli.teD le dJ ... oadat ae dr. SlDolair V.. ~e-
boodeo badden. ~.e h •• ft de _00.0
aao ma'oor L'UIW.iD, ileo VOltlcb~n commi ....
ria,o.e,h.naild. D. eigenlijk. moordeu.or ia
doodg_boteo .a de anderon aijo toot gnan'
If·oi .. traf en kataalagen veroordeeld.

NÁt1lr. OlfTlrolili.l!lo.-De beer ea m !v,. Tbol.
L~aw. L.W. V•• kearden Donderd.~middall. io
" ... Itehap .. a don heer en men. B. W~tbm ....
__ ~aria nn de Mal_bn ry Pll:.onieankam.r.
Daar Kal.baai t_1I' vaD eea ridj .. naar h.t land-
lfOed vac deo beer Loa .. '" N .wlaadl. Tereu.
o.er h.t baie Da b.wOODd door dta b ....r f'..are,
U.O. .11 RoW. vu .Ita.petad. reed ....ob.t ...
Bopi.,.. di. vaD d.. '~pao.ergp!"lden kan'
kwam en Iljo purcl aiet bet.eugelen &00, op
da apider in. 0, !aap en apatbord.n Over
het .i.1werdea veraiald 811 d. diuel •• u .ijn
kar lOU of deo beer Loo. of mevr. W.tbmar got-
tro1f8O bebbea, .1. .....'renoemde er Dial ia
!leelaal(d .... r.ija p.. rd WOl te ~rekken. Het
;cu .. r ..oor deo lf8leerd .. rechLer 0. voor d~n
beer Faare, di. u Jr.aai" i. op cabbi ..a, If.braobt
te "orden, weN aEge_d door 't rllCbtera
btleefd gedr.g lageoover de benad ... ld. pa"lj .
Gelakltllf dat er ni~u -Ifar veroorzaakt wBrd
claa een Irldlle boil aaa men. Wet.hman

Generaal Cameron.
. Rilt ill leld.D of nooit gebaard dat er in
het dok alhier Bulk eeu le ..eDdiRheid .u ale
op Douderd.g 11., bij g.l6ll6nheid 'fall bet·
verirek van IftID.llraai Sir William Oameron,
Die levendigheid werd IIIIotaurlijk .oor eeD
Ilroot deel yeroorsaakt door de ceremoaiën
die gepaard gaall aaD h.t velirek V&rI den
gen~1 die al harer maj.teit. troepen in
Zuid-Afrika kommandeert. Maar er .....
toch ook nog iet. anden merkbMr. Er
waren ni.t alleen militaireD die hun generaal
uitgeleide deden, dooh er waren meoachen,
en vele menacbeo, die een vri8lld een lutet
vaar ...el k"amen toeroepen. Ale er nOl
een bewijs noodiR was dat &'Boeraal
O.meron hier populsie W'I. dan werd dat
Jrel~'ferd bij gelerenheid van zijn vertrek.
Hij ..... hier 'foornamelijk daarom zoo,
popalair "wLlrdeD omdat hij .00 gebeel eeo
der ODzeD weTd. Hoe"el 'fan hem, ia zij Il
bij Da geheel-milit"ire politie. niet kon .. or-
den g"ëiscbt dat hij ~ioh boiteD militaire eD
officieeie kringen JOU bewegeo, voad m.D
reDeraaI Cameron bij allerlei inriohtiogen of
gelegeDheden wuriD het pabli.k bsl.njf.telt.
ED IOOwel bij dergelijke gelegenlaedeD .le
~edureade de verachilleade maleD dat hij,
In afweligheid vaa den gonverneur, de r ..
geering der Kolonie administreerde, Wl8t de
generaal. sioh zeer bemind __ aken. Zaid-
Afrika buiten het ~pr.obe ICbiereiland
moge hem "eiDig kenDeo, ~ob verliMt het
eeD wann vriend iD generaal Sir William
Cameron.

L .. DBOUWIOROOr..-De le.H. UB de laad.
boll"lIOl1l1Ol tA 8telleabot~ 'zDllen , .... t
worden op ~ Januri .... -Z/4 .041.1",.
V.auftU'l'. - Tot poabD ... ~r.lPn.raal eD

heetuorder der tel8lraf6n i. aanC_.ld de beer
A.. Faluk, toot no~ toe aeoretarÏII. der poItoIrijeo.

Ed UBI: VBlIJII&LD.- De DailllCb.Ltathe,-
1IOb. Ilark tIS Umlanieoi ia door_ aardbeYin.
op deo 2Setea Deoember ver"neat. All.. werd
veraield.

TBlf1'OO"TlLLlllo.-De t.eDtoQnlhllillc der
l.ndbCluw,..reeoi,{ia. VUl A1"ni. aal op
28 en 29 :Maan ~. Grabam~ g.hoadlo
worden.
OM LrPrnT TI H'L.x.-De~wef aub-io-

lpektellr JCae&oGi. Dood.,dag .fi de .dIM"ian
vertrokk .. om W. A. LipPilfs van Nin".York
~ haleo.

HH UU" UB IPJOI IX BlIlUlIO i. t .....
tot 4ri_ooaJ ,oedkoope' du iD BOlCel_d. ID
Raalaod behooren bija. alle apoor,,~gll1l aao
4ea ataaL I

D.8000n.-Ia loromige ooetelljke di.tri i ten
moe" mea d. droogte _r lI'e.OfI6". ID 1018-
mIg_ ,trekln i. er ia geen oegen maanden
r'lIea II'nall.D.

VOITBU.. - E4a EagellOb tiam heeft te
Parijl eea lpel I(llplleld "'1r811 lllen FranlOb ..
clab. De FraollOben ",rloraa maS 2 goala 6
tri .. (II? panlaa ). .

HOllDllI. - Eiglll&'rI van h4adu in het
"diáritt V.orhijnadorp &alleD .. el doeo eeD
hDDi.gevia, _aa dell nentari. vu du af.
deelingaraad te lou.

DI BlCUU&I1 vu DElf 4PIIIUulIlfG8&.U.DV.&Jf
VUBHIJ.IDGaF..-l1 kennia dat ""~ gelou
110butvee ve,koeJie .. I wordell 'lkeo laalateD
Zatordac ia elke IIIa&IId.

PullaI&&IO voo.. D. eUR0I4 !-De Jooee
c ..... van RIl.lud moe, geli".d Ia.boee dat hi)
preeiee net '00 wij I"ven ala de priDe van
W'al. al~ijd geleeld hede. .
Eb IrOBhethJf08d8'eYood8llwaa Durbaaville

w81 t.o loopen. Wie baar tel(eDko.t, breDIl8
haar •• a deD beer A. D. LuokIloIt di~ iD eene
ac"'erieatie haar Dad. beeebrijft.

Zoun.&JfIBr.JlG. - H.t opperh~fd Haloete
mo_t ern.eil( siek aija. - Er zijo DÓ'II' geeD
bepaalde iD.hocties I(.,even ... 100 barl(er.
om naar d. bon~boateh.a iD Zoá~p'OIber, ""
lAan.

h DB. VRIJSTu.r i'aat men '_d. voor'
mes h. oprJObtlen vaD boereaYj!ireeoiajnlfeD
ea de beelaiten op d~ verg.deriD"D van dio
'_niIiG.ea •• DOIDen hebben teD doel te ... r.
Ir,ijll'ea dae de OJ)~oop.re vaa ~I de akku
.aarin de wol verpakt " dei &aD d. boe.
ren ~erag!! ... en .n dat "Ioou ,e~ .orden p.
g.ven voor h.l dooden n.a ODgediAlrte.

Dr.uoo ....-D. hark .. N'/irte. di4 "an de 1Il-
comatl terag .. ke.rd ia, ~rlolat da, de kano.-
Deerbotell ,.uur op d. ka1l!... po;end a.bbeD
op beid. O.... n d.r ri,.i.r. Boadetd.D ~aff.rI
"erden ,edood of ,..oad. Br Waren pene
.erli ... n v.u de zijd. d., Po)rtqcee.... 0
Fu.t"ro i. van ... nia. clat Ir i. bet Di....
jaar .poedig ..erand_inIID ten ~. IMtre'-
lendd den op.tand lollen komen. '
Vooa BOu.mIll4CHTJlae._B .. BDIt'lChe b.>er_""e de TralfnrJ4l .4.liverliler-, •• tiad. .iob
• ier JAar geleden aan de BeoedeQ'4apieeri,.ier.
Hij • ..,tt na de boerderij ia d. TraD .... 1 op
en zal .icb liaan toele,geD op IOb•• npoetaen
of .en ..ad ere ooderaeminll' die ~ biedt loo-
oeod 'e sijn. Hij b ..elt 18I'ea oo"lten 'erlorea
Dit de .cbl die hij g.pla,,' beeft. eo wel door
h&g1ll.raeat •• priokhao.n, loÏlen 811 algemeene
~g""IIpO~.

GUALA.ND.- Onlan,. werd in W.terbara'
(Z.•A..H.). eene bij •• nkolDot door _aoh~iclan.
bnrlfere (er ..-..ren 80 ...... en.) phou4en. OlD eeu
..enlalf '" booren. dat door eeo bnrpr. die
Gaz~land beaooht had. "erd ui'lebr.cbt. Da
m_tea der .. "w.&igeo wareII Kra.enm&Doen
e~ Do_'p.'.. doch aij b ... lohu C¥Il, aaail'e.
Blen Id] 100 onle,.,eden waren over d. be-
.ta&ode reI_iD.. haone .. keD le rephilI
en naar Ga .. laod weB h trekken.i-LGIIII ert
Volk.

AUurna- Elf BBOI.. D)!;..... J:T.~Io bet
m&gietna&ellof te Hal"flburllr"amen Donder.
dag w.é, P.a.er Blan .. en 3 andtren ..oor,
beaobaldigd nn o"ertreding d,lr m..-en_ .a
blldi80deo" ..t, door den dieIlIl vlo I(ebr.
SC.pll!lll ,..,I"'D te hebben. AI de exoepti ••
w~r",o verworpen en da -gi.traat· vond ••
IObnldig .a veroordeelde se 101 £2 bOete. D.
beer Sba", die b...chaldigdell verd~.c"",· Ifaf
Il.ooi. vaa app~1 en op borgtocbt van; £i "'rd
het vi.rtal out.l.,en.

Hn TILIGUur·DVUTIIt.lIT._ ID: dea lijd
"an 1 O.c. 189'J tu, No,. 181;4 lija er 1,633,064
telegr.mmeo .err.oad· D. eea ""_rderio,
tonoend •• U 6.33Q. Daarv.a wano: publieke
892 46~ en door h.t 1I0ll",raem~Dt b-&aald.
3;'.430. terwijl vrij. oftiaj""le bet .. tal ".a
78,921, en de .po"r •• "'legr&IIIJDeQ 631.807
aumhlrten. He~ tot.aal der 'OIIlVaDilJlten .8<lD'
reud. dien tijd wa. £7',IIO~ Hl. 6J .. zijade
.£6.134 17•. ld., meer dao vaD Dae. '~iI $Qt 30
No •• '93.

TTP811S TI TOIUl.-Ia het bandi.te ..... tion
.u t'erbeterbaia "" ToIt..ï iel I)'pbDllroOrse ait-
Cllllroken. Br siju th.D. II pv.Hen ... 8 ,.,_
daab!.e. De gebou".n wordea .Ieoht.a ,door d.
sieken en hllD oppuaera be"ooad, latwijl de
ge!lOaden ia tell"'l1 le,.en. Eenige.1I ge-
led.n .tiert _ jongen aaD de siek", Drie
kiod.r811 van den .aperin~Ddent van Ia.t ver.
beterhC' r n &ieIr. &r wordt aa een: onder.
_II: in door dr. Gf'IIIOrJ, 'lIeertDd ge-
_dhei .bM_bla der Kolonie. en cloor deo
~ &per, iDipebeur 'fall pvaopaiaeaO, naar
d. oorsaak. ,

Eu 1l00&D.-Voor h.t R.,.ohtabof t4I Lllik
It.at r.ekere Dufollr.y wreobl, ood., ~a.l-
dill'io~ ,.ail moord op eeD beeldIOhoon imeiaje
Amelie F.Uo, wier lijk me' wondeu o.renleb iD
- holleu we« bij BeTo. Heual IC.~
.. erd. De vooraaa.... ceta.ige ia dit 'prooee
i. een kleiDe jOacea. een Deelje vao .l•• U..
"en ..oad hem l"WOD4 eo iu diapen Il.p op
heS 1ich_ sijoer teaM liggen. Hij -relllrlaart
d. Dufoarn'l. een droDkaard en Jiob...us, die
ÁIIIeli. het bot 1Il&abe. ZiJll taGte eD h" 'fill.
I(QeId baal, kien &ij van eeu leeel '" $arDe.
EIeuae, naar hui. ,ioteo ea dal hij ... •
hel igen Wiat deo moord ppl. ft f&.
Dul~uray blijft aobalcl oot_D.a, ID":;, ar
uja nog allerlei -dicbeclen elle he.
pleiten. . .
Bun£eBTlo W&QD.-W"lIlie~. '~l \'&II

N•• landa had i. de 1D&aud a~ IOOn
Jam ... dieu hui. ~tr.el(d had,
ftér .hiJ wa; ,aan

vader bed hem siJa
Iatea ailLreltkeo ea

.. bter &ija ~ met kop....
K .. koperdnad boJad bij

d811 oelt ...... aan een paal. 0_
bood hij eea toaw.Bij II&DI lijll pat
hem met ~Oild waa.er en &OtD !Je.

llobaamujpllob, .et auilrár. la
.. 1.",,'IIao.... IOD .IODd d. Joa,eD. lI.plaa,cd .n

fttlftl~-g door dl v1i8l8D van 10 ua, tot: balf
toeD bij ait sljll poeitie verlaet .. d.

die beMnchtig ..,lDeene bebandeliq.an
lOOD w"d de ..." door din 1DafUi;raat
Wij. berg aet £2 of 1 IIIUoIIdbaboe&. .

UI[ m Bllf ua.-De oorr.~t
de .Lp,.... lOoriJf. uit Tbaba Noba d4t de
Tielaa Voo Plu_ sija llW.. ,.rloor door

...... kar. 0. l' ..erl.edeoe '....
Nob. 0. te et_m811 voor een raiIda.

.. vertrok 'rUI daar m.t &:Ijn drijver' ..
WeiDia t'1IOr~. Op .... __ lijn
ba •• dom d. JOO«'" t'&O de br om sija ....
sijn ba..d op M ti1lea welb vaa de br I(evaJlea
.u, aD het il hael waanobijoJijlt dat de
paarden, MD ~ oa.de, _akte di...... ~titr
,,1I'1iea OlD bij dee It.al ~ &o.eo _ .ft de
kar &aD1ÏDpn voorda& de jOllleo tera, wa; ol
cla& de 0........ .. leideela iD handeD _
~ op loop &ij ........ "vore.· de

~t CMvdre over Ilea 1+1.
Hoe W aij, cle 0 1 11 • le aft de br ...
-..Ilea, IQ. b.. lijk op CIea. lIIOrPa ,...

... D. abet door alja oudu v",",
...... CIa. ~ .. ' ...... ia de _;,_ 'bh '+aL. ......~

D,. P. VaD der Merwe i@ te Da:iJr.g bó.
lOf'per.

Prop. A. L'lQW h .... ft ,.oor bet borOfP r"'l
Frauobhook bedaait.-Tot predikut t. W.t ....b •• ~. Z.·A.R. i'
_. pen d•. P. J. B:lIhof. "0.0 \ enLo,.bcq.--op de aendingstatie M~hu'i. B'chc,n.l,ni

.erd ..n met K..,..tmil door d•. B',er h:'od"'d
r ereon.n Iledeopt.

De .ettea lIJ! beptollng.n d..r Jol e d. Gerei.
kerk znllen W&VIObijDI'Jk .lnoen eeo "~l
.orden gepublioewd.

la het lendin.geeticb~. LUiltraat, ,Ih"r,
IIII.u af Maaoclall' .... , I a'oDd. om ~ aar,
bidnar worden ,.hoad.n !r8dnreDd. d_ g.b~,

weel. ~

t» KM"lJbode !Fera.. mt ::i\. 'PO,,"ot A. F
Loa .. eea ..enoek VaD Pt~ Ollt.anll'O b... ft
om aid ... , .oor ten tijd .bI hulpprediker .. err.
za,. te LijD.

Een HOllandIOh dagblad.
Sedert bet begin van dit jaar ..ersobijnt

De VoIéuu. all eea dagbl.el. HoeweL wij
jl8darende de laat.te dagen gean nDmmer
'fan onseD Pretoriallehen &ij<iKeuoot ont van.
g~D hebben, t"ijfelen wij niet of dit Zuid.
A.lrikaanlOhe HollandllObe dagblad zal op
.Ilen "ieo ae moedertaal lief il oeo aan.
genameo iadruk mak~u, al wu het alleen
Dlaar om het feit dat het vonchijlJen van
eeD HollaodllOb dagblad 0J> Zuid-Afrikaan.
ICben bodem ...eder mogelijk wordt geacht.
Wij 'Plflf8D rDedtir, want de" JJOIfiDg om
eea HollancUch liD8 blad in .taod te ho.-
den i. ni.t, lKooals' Reuter . segt, de eerste
iD Zaid-.A.frib. ID 1886 gaf de firma Van
de BaDdt de Villierl & 00, te Kaapstad
reedl ll,t YoUab/4d alti "D dagblad uit.
Di& dullide echter Diet }'ng lID "ij Wen-
acheD de dagelijlnobe YoI_um eea langer
bestaan dan hel d ... lijklche JToU;,bJtMl.

~DI. G. J. Malherbe ie te Strijd'Dbnr~ ho-
roepen. D•. H~lm .... met brtn (JP bet t" ...
hl. !.er. ijl d •. Cilliere 'au Abcrdteo ook eeolge
.temllleD kree,.

Ds. OODradie vau Na.akwaland beefl 88G
pur dajfPD .eledeD h.t Strand .erl.ten, OIl

be,indt IIioh tbane in de Kaapstad. vaD .... r hij
per eente IIDh...,sgelegoobeid .... lliebt Dit,.
dajf. oaar alJoe sem-'" vertrekt.-Ktrkbodt.

i'»ro.... ktellinurkten.
Oor.e correepoacl8llt van Piketberg HiDie

onw jfi.lera,ood dat u.t verlObill.nde p.reooec .
uit .encb.iJleode dilsrikleD, dia apphkatl'.
iuoDden voor he~ bolp60derwijser>'ICQap.o
d~ publiek •• chool, .ej. K.tie Van Hails.teen,
vaD KOTen_. lDet algomMo, .lemmeo "erd
verkol6u.

-De heer Van RhiJn.
STADSNIEVWS.Na Oom D... ntje op Oal Land geIIOholden

heeft IICbijDt de heer Van Khijn het deftijf
te vinden dat ook eenl te doeD. Wij steIleD,
• ooal. on.e lelllre ait een andere kolom .ien
zullen, bem" daartoe wel "ilIeor! ir.. de
gelegenbeid, doch hij hoade ODl! teD goede
dat wij de betIohnldigingen t.,.eD onesel,.en
nie~ be.ntwoorden. Betreffende de waar-
acbtige belaD~n dea landj! hel,ben wij onB
eeD deDkbeeld gevormd. loowel ala de
scbrij'er del brill!. Dat deze ecbter vaD
aadere opinie is. zoeken we Die' te verklaren
door b.v. achterdoohtig te nagen of de heer
VaD Rhijn niet meDBcben naar de oogeD
te kijkeD heeft, maar onpartijdig geven we
bem de gelege!Jbeid sijne gedachten uit te
spreken. Maakt hij aanspraak op deo naam
un onpartijdig d.n moet hij niet traohten
OhS verdacbt "maken als "ij onse gedaoh.
ten OD" aitapreke~. Verdachtmakerij r8
tr9Uweni nooit arl(nmentatie. Dat .d.. heer
Van Rhijn on8 de Grll4ff-&,nelt!r Voor-
hoodt om ons aan te .piegeleo, ilzeer mer.-
...aardig. De man Yin de (haaf-RsiIU tw
w'ae eerat BoDdtlmaD; daaro. sobold bij op
deD,Bood, eD koo ,een termen viuden leelijk
I{enoeg om zijue minachting 'oor dat
lichaam te kennen te geven. Later traohtte
bij in Cr&dook "eêr een BondllOOorant op'
de been te krijjfl!o en beloofde BoodtIlid te·
worden. Bii dat aUeI! was hij 100'08terk
voorstander van een algemeene brandr.i"kte-
Wbe dat bij niet wiat b03 slecht di~ " dOlDme,
onverlicbte remsohoenCln" te makon. Nil
het hem iD .ijn kraam te pas komhteont bij
de tOjfecstaoden der W6t eu draait mel
bebelfde gemak als de wiDdhun op de
torenspits. Eu dat is het voorbeeld dat de
beer Vall RbiJn ons Ier .piegeliug voor-
hoodt. Wij ,.indeD dit niet ,leeDd
voor deD heer Van RhijD I

(y""" d.no hoo/l.lrec/Un-. Sir J. H. IN ViUi.m.

'SOlO ••. 1IU:T.

{Januari. 18Ui.
, •• d. I. •. d,

romatell. 0 II :it - 0 " B
AbrlkozeD lJ u 3l 0 1 1
PeralkttD 0 () S 0 ~ \J
P~u OU2 OOv
VIJJt.n 0 ) II 0" 7
Poren 0 1 3 0 4 0
Ap!,den 0 V ti 0 I 9
Me ..boe 0 1 2* 0 1 ~t
.£.V<1.ppeleu lp. mud) 0 " U lJ Il
.boon .... (groeu) O:J 2 0:1 3
Drui ve.. 0 I 9 u 2 11
A bnko&eD (Jroog)... 0 ". 1tOo 51
Biereo ••• '" ~ lj 3 0 13 9

1 Wagen. ti Karren.

DB Hnull Gue T.oLLIP IJl 8. S. HlITroll
,ereu ".onll dal .Ij al. prv.a'''llr. en ao ....rl ..
uu ill .'lInooIIlOLap ,.treden aija •

lJrIBEUR.-Ter teraobt.t,itling le VUW_D
Jobn Abrabam •. eeu "leurling, wegenl illbraak
In een baia ia Ho&traat.

SI" GUIlU( BoWII, d. ilGperiale .eoretari.,
il gl8ter.D met L ..d, B '''er op eeo paar
maandeo •• rlot nur EagelaDd vert.oHeD
m.t h"t .tonmacblP Galll.

EBlI IJ:Lll1llLIlfG.Oornelill8 P."'reen. i. ter
"'reobta.&itli~1I' , ..r""'11 beeobaldigd "ao in een
gebon" te Z""poo, ,.brokea te aiJa en daaruit
tlliallereedacbap IJ.. t.oleo Le babben.

KIUKA.-Giatereo ... kapiteiD IChama te,en.
w~rdi~ bij bet t'ertrek van de .4.t'-ia". Bij
b_cb'lgde de ltoo_boot. "ur hl; siob t.
midd.n vu .1 hfi re"oel en aedranlf r.elter .Is
edO bt ia eeD ..roem·:I pakhuia pYO<Ild .lateft.

ALW.U D4T IOU.LOOI aUDc •• -Ter terechte.
si~unl( i. v_eua eeD Maleiaohe drijver.
Gamel Joeepb. di. _ joua-. Alfred 0.".00.
.et een WlBeu .n twee paard.a om,er,enden
BO d.ardoor beaeerd beeft .

Ovr.IlLBDIlJ.-Het garai_n hier ter ltede
heeft h,,~ verliee te beLrellreo vau maioor O. A.
BOlhOlan. ~an de Black W.tob. die Woea.dal(_
oamtddag ID bet Nleaw. Sl)m_t boapitaal
o ve,leed. De be,,'afeni. vood lia\ereII te h.U.
elf pl .. t•.

.. Da VOLKalIaDI" i.••B<>aleerd iD eeD maat-
IOb.ppij met beperktt veraDlwoo,delijkb.id.
bebbeude een kapil.&al van £1,1100 verdeeld iD
pond·"andll~lien. Eea'derde dier aandeeluo
b1ijfl voor de legeDwoordiee eigeD'lara een-
derde VOO~predik.n"D aD ledeD der Ned. Geref.
kerir en eea-derde voor bec alg 'meeD pobliek.
H.... S: "ST.•GIORQI:" k.am Dooderdag in

Taf~lbaal, en aokard. aaderb.1t mijl van de
co.otrale werl. WliDilJ8D be~tea bet IOhip.
GIlteren fcbter " ... het a.bl) d, kade en werd
door m~ beaooht. De Bt.<horg, ia Ha .. r.te
klu krul"~ Vao 7.700 &OD.~, wen.. b_ooiag
raD lil olll.Ciereu .0 GIiO -liob'ppeD •• boowdDuitsohlands handel met Afrika. !o IS9~. De SI.-George aal ~;lIlIjk
Zondag DUr de w.. tkDlt "11nki:en.

III IIrr ~ImI"ULlJI[ TU1711 voor beho.tUg.
damea. TlUnplein, w.. op NieuwiaanmM.eD
tOlloben drie en vier uor eea ker.1 iD eell d.r
k_era binnenll'edroDll'eo. Op d. vra&( .... 0
de bew~DaMr .... l hij ~ild •• b.nl hij hl.r
ltd te lIJD. De dam. ,Ing IICbter nit ha.r
b~d '11 Dieu g'lIObilrt.,. bij de hand vind .. de
IIOOide .ij den ill,dria.er met een "&IObk~
n.. r den kop. Bierop IloelI de veot hooar
n~r ea oDt ..laohtte to'lI. Gelukkill dat zij
nit t trIlltlg be_rd la, .aar on.elukkig dat
~e politie, die, toen lij ", ur bijgean.~n w...
Inll'eroepen werd, d'D dader vaa dit ,._eeoe
Btok oae Di.~ lo handen heetl

P4ll.t.GII:lI8 Jua lINGIlLuD per .4.t.hmlafl dIe
lri.t.reDmldJal( ".rtrol keil ,,: _ a.D~1
81r W.lltam Oameroa, K.O.B., mejn. O.m.ror
(21. kytMin T. C. F. SomervlUe. d. blNlreDB. E.
Board, Pluder. M.elral. mnr. Mack.y, m.vr.
Mitch.ll, mej. X."'beJl. JOD.. b. Mltcbell.
10DIf·j· M.tchell, d. bieren E. H. A.roott
ldiD.,.. l'im .... TOllki .... Needb.m, BAddei,:
O\Jr!.", GoldlllaD, W. MoLachIan. J. B.
Moon, LIl,ton. 8ta1l!0rd, eo Blroh. Per tOI.
achen bO:Jt GIJvl, dU lriateren uaar Buropa
vertrok, lIinlon !:lir Graham Bow.r Lad,
BIJ".r. jOD.. h_ J. Gr.h.m Bow'., de
heer A. G. Bid ... , m.,.roa" en jO.~h .. r
!lIden. de bHr Xanb. mnr.! 3 JODctJal. l1li
~oaleb. Wol1l!, d. b .. r WoodJooof., 2 :Ioa,eb.
8~rgeaDtaon, .ej. C.>opa. de heena Bar~er, dr.
Ooward, .d.. W _I.. SolomoD Kendly
Bri .. e, La"!IOD, B'}'ce, A.bbl,· Salllvao'
Nlcbt, Tbeophilll., Joo ... ThoRlpeoa. m.. r.:
Joogeb.. 2 lOD.. j. Wllaon, m.. r. Leooard
j"'Dlr"j· Brook ID Joa~.j. Oo.raai. .'

VIIT"I: V.ur GUUUJ. OUUON.-Bllt
gebaan &eker •• Ideo dae er IOOveel menlObeo
SIch un de dokkeD berinellO ale trlAeren b ..
ce,al w". lader di, kon ... .itge.... om
gen.raal Sir W. Oa.uon te Id.n venreltltea eu
de """ aaar de dokk811 wu 100 vol vu vo.t.
ganfC4lra 811rijtai,ren, .1. men lelden hier &iet.
b:,..n Da drill .... eeo eerewaoht der .K:aapaabe
Hooglaoden °Pleeteld voor de woain!r van deo
lIen'rul bij h.t bateel, die sal-.té toea hij
oltk •• m. .De leoeraa! ine~ktem:l. hen .0

nam op a&Ddoenlijke "ij.. vaa beo afaoheid.
De .enerael met da d ..... O_roo bept &iob
toea op w.g. De l8IIOr&al wae vergtlHld door
de atal~ftloleren ia hunae pracbGire re,.e.
IdllllCtiDlfeD,.au een bered8ll .. lrorteder D.B.O.V,
Bia... .ll:ell lIIr.wub' \'lUl bet Yorhbire eli
Lan .... reti-t ontri.f h.. bij de poon,
.a vaD daar toot aan d. Ifoomboot .toodea mau-
IOheppea vao de Blaak W.t.ob. Uit hlMDden
keelen _II - rejaiob pboord. . Hij de
..4.~ ...... ko...... werd .... ......r be.
!t'oet door de lliu v.n u Kaap. ZBxoeI
lelltie dl 1I'0UVeruEur,da d.mn LociIl .. "vole,
de .dmiraal, d. miDi.r.an, I'IOb~n, parl~&e-
1IIdea, Vértapa .. oordi~ eter k8I'aeo, hoofdIID
n.a departellelltea, de buri'8IDeeeter, haade-
I......allea ...... tefeDWUOldÏl. De áailitaire
o1Iioier'D eo die der Va.laaMerkOf1ll8D iDhlllUle
IIObitklloda nnifonPea, de '-It.oJle ldeedlo,
dur dame. m.altt.en hat 1f~1t1lf'1 ~t een IIOhooIi
g"iob&' T ... nov ... de ttocmboo, wu ...
waubt der Black W.toh en _ 'u de joo .
brisade 0Preetelcl. 0. .. nenal aprak cl.. toe
'0 aeade &aD allen 'aar".. liD.. .n recht.a
IrD"teode. Vanier op d. bal wae Ma wacht
\'lUl de D•.I.0.V. Rif ... die ook door hem,...
i'roet werd. .Na bet vel. sroe- ea la&_ ......
.el.roepen, .. iclde d. klok, de toa... W.,-
da IoapeaaItt 811 h.aalaip ... Lanaaaam
"611 M .tooaeo. A.llte ..... tIOl tOOllChou ......
Belf. het baIJroa "lID deo ~ktKorea. Op de
kaa. tan de aed kant II&oDdde h'
"aD het Yo,b~ir. LaaOMter re,p..... " d ..
daarbeeo .Wo&k.D " .... d.D .......
poort.aa oatYAD,(en te bitbbea, ..
Jrorp. .OOncln ..... cl apeeld.. D bij
wac"'vaode .. ~ ......
Dï.un-.riiwi11icerUo#jli. De anilJerie
de Ichcdf .... t_U ....... .. laJ... t 'lUl
IICb_ ..,... de anfl1erie op eie bele
_rdcle di&. Oadar ba, ";aWl IIIr ..... l.u.Ii ...
áooed. he, .bip ui' H !1UDÏI
BOC...... ,... terwiJl .. Da... ~!ItII~.
de muiet b .... A.rdd z.a .. 8TM"
No«laa,. _ dea .-..l_
W'IIi .......... ,

-D. b. r Ura. ood-noderlinlt der lI'emrea"
H.ide;b·rll. ..i_ II")()O onlann .elflDOOrd
pleell'de. beefl .iob, nlar de Ké,.klJOd.< meldt,
.. gelalpen lleaob~ deo H_re. uit eeo ..erbnjuld
bart. "'0 offer te braogea. Bij heefL 1&11
..ija ..n le .. aor £30 ..oor d8 Hak ~es Heeren
u ,erha"diJtd ; eD d"t geld il v~rdeeld Il•• orden
louchen de bion.ala,-iacbe aendillll. de Ny ....
aendioll en hel Brilsch eo baitealaadoch
Bijbelgenooteohap.'· -Uit d.1l pro.pectaa vaa het Grad' Reinet
ooll8jftl ..oor 18t4 96 blij Jat d .. t de ... cbool .. a
w.llarer.ohu aobool "'0 de een(ek1au~ ia,
.D d. daidehjlre htogr.f1ëo die den proepec-
tal .eflier.D breDJr.D er Iliet weiallr t.OII bIj
om di'-"l indr1lk t. vereterIreII.

D. 110hool bad Md.rt 18112 groot eD toa ..
mend .acee. b.j d. jchool.:u.ena. Veriedea
jur .!&all'deD ii' l'eerhngea In di. e:u .. _.
.... r .. D lJ iD het achool.ele.eatair.9 iD bit
.cbool-hoooeer en -4, io het m.tricalatie-eX&DlID.
Oad.r d. vakken van onderwija behool'Q ooi
handenarbeid en totolflllie.
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Uit Prire Albert IIDbrijta onae Il.WOUe oor.
rt'Sj)nndent 01Ul :-" Wij hadden het genot !lilt
den K.rec.d&j! prof. Hofm.yr in ou. midden te
hebben. Des avond. te ,.oren ww. er ia de
Joo,eoesacbool _ Kerstboom voor de kind.rq
der .rmenachool. Eenige CIa_ hadd.n Rf'
Jaobt dM nib ~oecl lOude .Ijn en het hl iD
der w.arhei I lIII(l ,oede ,edaabte. Zij badde
...... 1 lIlOei" !fed.u om g.ld ~ koU.k,"ren, eo
aU•• 'oor den baom in orde te maken. Ik
bt hoel dan ook Diet M .ergen .e' hoe .....1
vr.ol!de in het bars oud 811 j0D« &esaID.Dge-
kom.o il. DI. Bof_lr .... Datuurlijk heL bJ.n
na all... V ~l8obeid.De toeaprakeo •• deo ~..
bnuden, d........ K~lICh.Da_ aittredeeld, ..
toe~ de kioderen beeolliD.. ~ aiJ DOl!
ieder - un~1 koekjee meele naar blllS.
Prof. Holm"", ~ehtte de ~.. op Jl
Deo_ber. Goor 10 deo VOOrmidd .. "D boei.
eDde leerrede uit te .pret.. ·naar aaGleic1illl
vali Joh. I 14. Met dl. HoI.elr D&ID cia
onde prot cn de dieoateo bij plepoheid
·ao b.e Dachlmaal ...... " Za-a.p.YOIlde
'-prak da. Hata..,r ale pIMaeeljJa. ,_
teuill'e beeluitea vu deu Iterkeraad, 0,..,
oteohiaatie, kolblat.eeren 811 sendiag. la deo
namidda( w. o.trlll' den MOdiog d. k.,ke-
raad o"ereencekomea den aeadtling der ge-
meenla eeue gelelfeobaid te ge .... om de bai.
"'nplaateea Diet alleeu dea Zood... maar
.ooroamelijk iD do weelt '" ber.oeken lO VOOl'
de gekl.nrden kerk te hood.n. Wij geloo.1O
dal dit eea doeltreffeDde ~I ia. eu wij
verwacbten daar veel liegen vao. In hes be.
Ilia vaD ~e maand .. I de eerw. Kl'Ophoiler.
1100 .ol(eh)k. eea UiDvang makea met sijn
werkend. bOitenJ8lllteDM. Ke' die .... eeoLe
R"ae h.t lietr goed. De gemeente oohrik-
kdle zicb. oi.~ultaaode a.eceD_king 100
kraoblil(.1a "il. llOOdat er miaaohi.a &aD- of
uitgebon"d •• 1 mDelolD "ordeu. Ab ie_od
n "er lell8lll te veel geli heefa en hij ni.t w.,
w.t er mede te d08ll. la&t he. daD tocb zoo
vri.Dde1ijk .ijn een paar honderd poad '"
_d811 naar dea eerw. Kropboller, die aal nl
WeMu hoe er made te haadelelI.

arID.
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Haver 0 14 0
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EieP.n 0 1 0
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Zooals onl6 leiers weteo ill meD in
Dnitachland aaa bet beproeveo om zoo Diet
een deel van den baDdel tn88Chen Engelaod
eD Zaid-Afrika dan toch deD bandel tus.
/jchen Duitsohland eo Zoid-Afrika in Dai~
~che handen te breoKeD. VOlgeD8 et'n
Hamborgach blad houdt de EngellOhe
8cheepvaartriog den bandel op de volgend.
wijze io hagdeD, De atoomvaartmaatachap_
pijen hebbeD een zeer handig uitgewerk"
rabatetelsel ing.voerd, ~n gevolge "allvao
die maatschappijen steeds groote sommeD
iD hand.n hebbeD die zij aaD de 'enchepen
verschuldÏ8d r.ijn. Gaan die ,erlOht'pen na
bij een &ZIdere maatllOhappij verschepeD 4an.
veriieeen .ij de 80mmeu die ala rabat in
banden der maatllcbappij bleven, en dae
zijD siJ .18 het " ..re ged"oDgen r.ich lteedl
.an Je eeoe maatBohappij te bedieDeD. Op
dezelfde ...ijza bebbeD de leden V&rI den
scheep,.aartriDg ook eeD monopolie in han.
den 'aD deD handel tUIIICben Duitache
havenl en Zllid-Afrika. En de Daitacbe
bladeo kl~eo dat door dit monopolie de
EDgelsche 8toomvaarimaatachappijen er in
ge81UKd lijn den DaitllChen handel te be.
lemmeren, door nl 58. per toD meer
te vragen 'fan H.mburg dau vaD En-
geleobe havens Daar Delagoabaai. Hier-
vaD begint mea in Doitachlaad genoeg
te krijgen eD, al ziet men in dat de Ouit.
ache verschepers op de bierbovén be8o.bre-
veD wijze aaD de Engeleche Iioomvaart-
maatschappijeD gebondea .ijn, de nieuwe
venohepers boop' mea altbaOl voor dil
Dnitache stoomvaartlijneD te "innen. Dat
dit uiteiDdelijk gelakkeD aal lijdt geeD
t"ijfel, ,ooral all meD in aanmerkiag neem
welke buitllngewonO uitgaven de Doitaoh.
rij kska.a ~ióh getrooIt voor het steDa.1I v&.o
den Daitacheo bandel.

DE SPOORWEGOVEREENKOMST.

'fII.&11JI1e II lilT

Hee mage, na hetgeeD wij reed. ge-
álhreven hebben. IOmmÏ8en overbodig
IOhijDen dat vrij nogmaals terugkomen op
de spoor"egovereenkomst die onlangl tus.
IICben de Nederlaodache Zuid-.A.fribanllChe
epoorwegmaa&achappij eD on.. spoor-
Wegaa~riteiten geeloten iJ, docb, uit
hetgeeo wij in een paar buitenbladea Inen
blijkt dat men de zaak noo{ niet recht ver-
staat en er dOl wel degalijk reden is om
DOlf eens uit !.e leggeD w.t er eigenlijk
g8llCbied is. Dit is ~ volgeode ;_

Er is een overeenkomst gesloteD VOor de
geregelde doorzending van de goederen van
Kaapache h.ven. naar de goudvelden zonder
dat overlading.een omalaohtig dou.oe.onder_
zoek, het oitnemeo 'faD nieuwe vracht-
brieven of andere laken die noodwendig eeD
vertraging iD het vervoer zOllden veroor-
saken noodig lijD. Eli verder ill besloten
d. inning der vrachtgeldeD en de afreke-
DinoJ daarvaD te doeD plaate hebbeD op der.
gelijke wijze alII het tot nog toe geeohiedde
oDdér de Bivewrigbt-o VIlre<!Dkomst. Verder
is sr Di.,tl besloten, en deze o.ereenkolDBl
beteekent du eeDvoodig dat het vervoer
van goederen, zoo"el als d.t v.n pa_giers
en maila, doorifaat soo&l. tot no~ toe. 1)e
NederlandIChe .poorweoCmaatschappij he~f.
haar tarief tllllllCben Vereeaiging en Johan-
nelbnrg eD Pretoria echter verboogd. doch
d. personen dill goed •• n Vllr'oeren bemer-
ken daarvaD Dieter, aaDgeaieo wat die maat-
schappij tban. meerl vraagt door onze regee_
ring uit hare 8poorwegoohaagstea wordt
bijgepaIIt.

Aan de tarie ..eD in de Kolooie ÏI lIi.t
gepeuterd. Wat dIllook het venchil moge
.ijo tDlllOhen het tarief v.a oost Loaden en
van Port Elizaltdth nilar dea .Rand. dat
tarief wordt le lert jareD, reed. ..heven
volg'OI de beginseleD zoo&la door het parle-
ment vastgesteld, nl.. dat het ~ariof van
iede,e ha,.en !lal lijn evelll'edi.c met den
afdtand "aarop harE! geografische positie
haar 'plaatst ,..n het .tatioq "aarheen bet
vervoer is. Het is dal onjDist Om k zeggen
dat de regeeriDg no "de Middellandache
lijD gaat teD achter 8_ilea OlD een ongull-
suger lijD te bevoordeelen ,. eD dat daarv!lll
de schnld is lo Sir GORIlON Sr&lGG met
.ijn OOllt LJ.DdeD dat ons laDd toch al te
'eel gekoee heeft."

De toeetand blijft preciM zooals hij W...
ED dat is. wij weaen er reed. van te vordO
op. w.t ollae r,...eeriog wea.oht, ten ein le
te knnnen nitvinden welk deel van d.D
haRdel onr.e spoorw84!'eo onder die om_D-
digheden !loadeD behoadea. Met d.t doel
ver&oeft de heer PIUC& than. in de Trans-
vaal. Wordt door hm bevoaden ~ onle
apOGrWegen minder V"r'oereD dau aij beboo-
reo te doen en kil noen doen, dail zaJ de re.
geerÏl!i ongetwij!~ld anelere SlappeD aem_D.
IaAlalchoa p., alJeuij u oa.deD g&afr.

~"Jlid ·~frikJJ"

ONS LAND.
ZATERDAG. 5 JANUARI. 1896.

PORTERVILLE.UITBRfUDIYG NAAR HET NOORDEN.

MOBDER EN Drum IUNDEBIl:N VER-
BRAND.
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Bualand in Afrika.
Uit eeD berioht v&.o Reuters boofdblltoor

ia LODden sohijot te moeteD blijkeD da.
BOlland voorwaar ... t m~ UD de
".crambk for .4.f'ic4." De Ru .. iacbe beer
heelt sich tot aog toe buiten Afrika ge_
bouden, wellicbt uit vreee d.t hij het er te
warm kOD krijgen. Maar ala die V1'88I ooit
betltaan heeft dan eohijo' lij na ge ...ebo te
liju. Want het &enden vaD eeD expeditie
naar AbeMinij! met bnitenge"IlOD prachtige
geacbenkeD voor deD vorst kan niew andea
bedaiden dan dat .Ruslaad beproev.n wil
daar vuten voet .. .krijgen. .\beeaiuii! at.aat
DageDoeg pheel onder ItaUaanllCb pro&eo-
toraat_leohte een klein stuk land lar.gII de
Golf van A.deD ill nog ohafh.Dkeliji:_sn
daarop IChijnt Ruland nu r.ijn .inDlln
gelet te hebben. Dat RUIII.nd juÏllt op di'
oogenblik beproeft ook een stukje te be-
maohtigen vali de Znid- .Hrilraanache plum_
pudding is niet Yan beteekenis oDtbloot.
MeD Un het betlchon wen alt! eeu pmi:&iache
proefnemiDg in hoeverre d. vriendt!ohap._
betaiginjfeD jegllIlll RDI!land, in den.Iaat.IMn
tijd in Engeland g8ll.it, gemeead lijzi, en ale
een duidelijke riDger"ijaing van Ruland
dat b"t die 'riendaohap niet afalaat, mi" lij
vaD :aetbare blijkeo VIUl oprecbtbeid ,er- ~
geseld gaat.

Een ~ voorbeeld.
De P~tori.\sohe dame, ¥. door bar

Bink optredeo eeD (' . tJog ja.iH bij-
tijds geaUln beeft ".Je& to'R8Yen aaD
r.ÏJn beee&.cbtige luten, du een prak-
tieob voorbeeld heeft teld aaa .odere
4ugeaiDde monaten, ft soodoeod.e een
w.rk verrioht waar baar de dank-kom' 'fan alle trtIl eo __ je. ID,~-\ __ m_ .
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\\,[JLE~ 1'1R JOHN THOMPSON,
L,,,:",, ~ JA',-(Reutw.)-H.M.S. BlmMim

ID<: h-t It01f.lIjk u,.,.c},ot 'aD Sir J"ho
TuumplOD 8.AlI boord i. t. ll ..hlu uogeio.
mea en door deo gOll .. rDear·lCeDer .... I, Earl
A "'rJ.~D, OD dllildDd. mealcb~D oDtmo.t,
lid IIJI ... rd m.t m ilit aire ter ODtYII,lIg'D,
Dur b.t parl.meDt.blli. o"rw.bnocht eD ill
HO latAfalk jftplaatat. '

Los osx. , Ju. - :&ut."..I-Ue begn!eDie
Uil S" JObD Tbomp,oD te H ..hfax w a
.... r IlIdrul .. elllsDd. optocbt. D~ k.. thedr 1
.... met roa "drager. lI'enlJ .a ..... D d. pro·
c ... ,e lUI)r ~' t \;.;,lfraalpl ... ta Damea ook d .. 1

.. d" Earl rw ~b~ .. a eD urte"ea.oordilera
ua all. kl ~D) S,r M.deDaie Bo"eU koa

EEN RlDDER.
L0~ '.I~, 2 JA.,.-(&"~",,.)-De ed. Maekaulie

B" ... ,I, J. III.a", premIer yau C",".da it
K.c. \1,0. ge .. ordeD w.geD' het pr08ideereD
na do 0,ta .. a cODler'Dti ••

RCSLAND I,S AFRIKA.
[_'!<Il D', ~ J.lC, - IB.wur),- EeD RUMitch.

np.dlll', UD wier boold ,job k.pitelD
LooDt••! bniDdt. It Il.... r Abeaaioië op ... ,
lIreg ....D lD.t koetehJke "WetObeDk'D Your deo
N egu,'en oDderkapteiae.

EES JAP!NSCHE &IDDERORDE.
Lo.oI:<, 3 J4'.-,/lrotu.) - D. mjk&do ... n

J .paD b••rtt l.".r W db~lm de orde raD d.
CC',I&Dtb.mllm nrlHDd tar arl,aDIDI{ yaD
cL.uteD b. .. .a.~ door Dlllt.ohe offiCIereD 'iD
bot oDd,rncbteD nD de J "P&llH&'D UI de
IfiJlflI1 u.t.

VER.MI~DERING IN INKOMSTEN.
LQ~D"', ~ JJ.N, - (&uur.)-D;' Opl{anD

du ODt,a,DglteD nO Vlotori.. 'D Sy iD'y
Itllj"D cp aeD' gToot, yer:niDderiag wij'.D.

OROOTE BEROERING,
Lo"DI::.'. , JA!'!. - (&ut".) - Groote op'

,.woDdenh.id i. ID S.Ii. nrooruakt door h.t
Ilt'aard"reD nn eeD b... laehrift tot inlleoh·
taDlIn,mlDI nil Stambulo1f. dl8 b.. chal·
dlgd .. ordt med.pbcbtl!C t. Ilja Uil dail
moord nO d.D heer Beltobe1f iD 1891.

MEER C,M.G,' •.
Loll'DKI< • .j. JAS. - (&ut.r.) - De Itr y&ll

('M.G"I' &&Il 1010Del C<.llnll. ,eg ... a YOOr
cLeD.WD ID Ug"Dd .. 'Il &&Il komm.Jldut Ro·
bertlOD .0 hlltea...nt Carl Yoor dl.a.t.D iD
N,.-.lud.

DE NORrH-EASTER~ D. M. CO.
hI1IflERW<!. J Ju. - (&uur.) - Er .. a.

n.Dd ....' ... a grCoOtd meDljft" ""0 bet paDheI
In bét bouggerecbtabof b.j jf.l.g~Dbeld faD
bet rapport der' offiouMI. hk "lIl.IeureD '.0
d. ;';"rtb·Enten! D. M. CJ .• BIIJlfoDteID. dat
b,jLoDd.rh.d.D ral om.IIDt de laatat.s ur·
looplllg. H.t toteal b.dra,. dat .. ruegeD w... ,
"... omtreat £35.000 ed hilt r.pport be,.l
taD ...... t. de b.kraohtilCialC nil den .. rkoop
&aD, boewel d. lik"idateuflleid.D d .. t aij Ille'
yold"&JI "veD oYer deD ui tal .. ,. Na argu
lIIentatie gelutt. de yoomtteDde rechter de
laait te laten orer.ta&Il tot deD 1'OlgeDdeD pr()-
YI.IOD,,_ d..g, deD lsd.1l a .•.

ERN SPOORWEGONGELUK,
PORT EI.lZUlTH. :! Ju.-(&uter.) - De

trelD ."'0 bier Daar Graa1f·RdUlet Yertrok
glltereDuond om 7 aar mlt eeD groot a .. ata!
palMjj'len. Om 5 liar nedeDmorlf8D k" ..m d.
treiD, di. tOfll 10 mijilo .... 0 d.ze sljde 1'&D
Aberd"D"', .. a•• oQurwaoht. bij teD ".g.
,"poeIdi pl.Ir ... aardoor de looolDOtitf eo yer'
ach.. dene ... glnl ,ehetl no deD .poor"ell'
alg'WOFpeD .... d'D. Vel. p ... rt.r •• area
erg lIucbokt. ID d r d. k"etellrell UD twee
'nl.tlg .. areo rd'D dokten y&ll Graa1f,
R.,Det gebaald. di. per IpIci .. l. looomoti.l
&&Illtwam'D. IDtaMChID giDgeD d. h .... Clark,
direlttaar 1'&0 goedereDyenOlf 'D Ka.oetRII.
lIlgenleu '&0 P~rt Eliubetb o_r d. plei: .1&&1'

het ongelak plaat. ,noDd'D bad.. De D&IIleD
der lI.k •• t8teD .ujD Dog Diet oDtraDlI'eD.

VOOR SIR EN DEN BEER DAVID.
p1.(!Tnll~, 4 Ju.-(Spec\aaJ).-Er lllhijet

MD algem ... ne .. eneoh te b..t&&Il ODd., d.
boeren dat OD". yutegeD.oordipn, Bit
DUld TeoD&llt eD d. b.. r D. Waal. bel eli ..
tnlt tall.D ~il1l.

REJEN.
Snlllli.l..uD,' JAlf,-{S"""i<J,.u.)-Praohtig.

r.c.DIf lIjn jfe1'allt!D. De droogt. it geb .. 1
oPI·brokeD. De boereD lijll jaich'Dd.

OVERL.KDEN.
KI;'g"'LLu"no,"". ~ ;JAil. - (&uur.)-De

heer W lill&.lD (JOY.lIlly O..k. gedarIDde 'fel.
lareD b.alaDrder d.r K.drviecb. koloai&le
baDk, b.a.e.i dell yorica Il&Cht UD de WaD.
deo, "Illjfe ".i'D gelad.a bel!~ID'4 doorclat
ujo ,Iaaprok door eeD .1Iarbolitj. iD braDd
!'Ult..

WARM WEER.
KL....GW11 L'Al"'l'OW., , J4 •. -(&.ur.)-Het.

"arme .~t!r hOlldl &&Il eD r.g.1l it bIer _r
D()(X!Jg,

)'i .-
,.. ~'\ & TAL.-E~'s WOLKBREt;K.

,I' 1'!RMBlrLBclIo, ~ h!'!. _ (&oom).-
\\ &t als ""0 w"lkbrsuk beechrneD "erd yw
~",t."tlaY'Jod '0 een valle' , "I'h I, eftlll(e mIJ eo .,...
~er. ~e""JI h,••• Ieaht. eeD licht.e reg8D yiel.
hn hlU'I(OllO in •• 0 hULS in de vallei_
IJl Cl , .. dm il '

J • 0 e~ Y""lOCh.ldeae wageD. w.rdea
"·~g·.pceld eo d.. Icallen der looierij yol.
~e'po..ld. groot. ""bade reroorzahod. W~r
NlD? .... r. re~enval ltedena.OIld eD eeD \weed.
OHrrtrOOllliog .. ord\ 'erwacht.-_

~OG GEE,S SCFlOO,sMAAKTIJD,
."I':f:TI'~'liTZ",·Rr, JJ ... - (.Rn.Ur)-D.
1 .. "" ze~t d bD &t ot acbooDmaJteD Y"O d.

J
onty D.,t,"D b.. ttert) Diet roor het eiod Yau
&oa." lan I" p .... ta "Ddeo. t.Dp.oljre Y&ll
...... ~ebr.i:'D ID de tI,'"r<tort. .

nSt; RBOORl_H.MHEl D.
r!li IRV lil r' BC'

'-a- .' Ra. , J .. ·-t&uur.)-Een
IL ncr "UY. blI J vn (eltlk doodjreechotea door
I&all "'0 ge .. oer t. komq, da~ _. h.e. po
~lICbllw4 ha4 ~t t. raba ...:_

DE VLOEK VAN NATAL.
PmrcRJUalTQuaa. li Jd. - (lUMw.)-o-Edi

_«"kll"'p i. ia bechteDi. omd.t hij liet
ttlaap"ertrek .'jD.r ment~rtl biaDea,iDII' .D
baar hij de acbo.den ,,"p. Hij kaa. bit
h.... apad tOeD de dallle aebr .. u"d ••

II..uL~IIU]""
De mailboot (}rllntwll, 004," liep aietarmor-

.,ea om drie Dor Tafelba"l biDa.a eli braoht
97 plu.allin.. • ... rond.r d. ..ollf8ad_ :-de
beerelI WiJ mot, B •• ter. EdmuDd •• BIll'I'O".
da h.. r eD mnr. B.ll eo lIiDd. lIlaj. Rad.
mtydr. d. beereD P ..n.. ·F. Voa MD1btol(b.
AaroD'. d. heer ea metr, G.a'iar. d. beereD
Fralln.a, G',,,la. De JODr. VaD Ri ... StraateD,
GAliDl(eD. De Vh ... Reole. JCr&&au. Sabot-
tel. R,)Uy. B '. de b .. , .a lD.j. Prouk.

DI DIe! de _il _ ..bracbt. bladeD lOOPeD
to, d.D ISdeo December.

ZlIid·AfrikUDlob Dieu.. ia er d_ w"1I
Di.t heel y.. l. De b"r RbDcJH ,,&I gecJDrnde
de .eell w&&ronr het aleuwl loopt de raat
y&ll dea priol y&ll W.I .. te 8aD4ri.cbua lID
hij had beepnkiDgea o•• r polltieke.uta met
lorde Rlpoa ea lWeebery • ClêD h .. r Butoll.
D, h .. r Rhod .. oDtYialr 'fader 'lID deputati.
Ilit d. Ab.lriri_' Pr.oteotioa &OietJ dil op-
belderiDIL k .. m .n,eD omtrtllt dl GleD
Gre1.et. Di, oph.lderiq wml door du beer
Rhode. ,epy". cIooh &ij beftt .ut .. rlijk
yoor OOI Diet. ai .. _ 0.... pnaier pf
ecbter de led.a der .el'Mlli,m. _ saak
.taDdJ. yoor d. .ij.. wuro, &ij &ioll be-
moei.D lD.t 01lA ukn. WUn&D &ij Di.tt
wilteD.

DI' h .. r Selo.1 achijat, al. bij
Deerd heeft. z_moeclijr te
beeft &lth~ .0DIaIl'" 1D
IJ"'CA m.t "" ... lijk .eel .nalt UD
eell bllrproorlo, eli. iD de Tnuaay .. 1 yoor de
d.llr .tolld.. di. aaa "ordeD "Yol,d door
teD harl.roorl~ iD leh .. 1 Z.id-Afrill .. omdat
bloed dikk"r ... d&ll water. Het bloed y&ll
d,a beer SeloD. .... klurblijlle1ijk..., hobt
toeD hij dit .ieiocla had. Deb.. r Slioul w••
9oone_ iD bit eiad 'f&Il Ka&rt weder D&U
Zaid·Afrik .. terq te keum.

Op de jaar ..er .... eriq eier Oa,. Copper 00'.
.erd het rapport. waanai' 4. '\'COrnea_tt
cijf." iD 00. 1'0ri, DlUDlDer werdea oppno'
meo, lloed.ekllDrd met &lpmeeae .temmeD.
Dit ... lfde lliebearde, ook op d. ,,'pel.rinl d.r
African B ..nkiDIL Corporation.

Dr. J•• HOD b.. ft. Daar Bouth .A.frica .er·
neeat. beloofd eell Iesilllr te boadeD .oor h.t
Imp.rial I .. titut.e.-Majoor VOl FtIIlJooie .. I
Da afloop YaIl aijD ",lof Diel near Dam.,.·
IaDd terugkeereD.-Dr. Rathe.fooft H.rril UJ
op 29 deMr eell laaiD, hoad'D 0" ZDid·
AJrih yoor het Royal 00I00ia1 loeti~1Re.

H.t ED!(ellObe parle.eo~ sal. .011feDI ....n·
koodiRiD.. op li F,bn.ri bijMDkom,o. eD de
repriD' z.al dau "D .eerderb.id hebben
..u a.tiell. De premier .pru oDI1II1I1 Ofllr
be, .tDemea der "'IeariD".eerderheid. eD
.ohUt! het onulIlljdelijk da~ lij aaDd'D l'er·
li....o bij IIOmmiga yerll.i.. io .. a. laoe"eI alj
DOli l&alil Die& lWO_l .erloreD b&ddeD'" d.
yorige regeeriD' m b.tsd(de &ijdnerloop.
Lord Roaebtry lei dit bet booprhaia .. groote
biaderpaal tea.. liberale nipno, ea
he~ doeJ der eeriD' "H d. nrhouiling tu-
scheo de twee haiseo aoo te 1'Ir&lld .... a dat
de daideliji: lIilp.proi:"1I wil Y.D bet '-'r.r·
h.il oiet .u ÓIl.l&&I'de so. lIaaoeo word.D
lelllMb door h.' bOO8"rhaie.-ID de week
wuronr b.t Diea .. loopt nrden iD &selud
weder drie maDaaD 0PlebeD"" die bu
nOIlWIID n'_d hedde.

Aanpaede de EDgaleob. 1roloDiia al m••
belaDgtlelliDI( wordeo "raOlllell d.t Sir J "ho
Tho!llpeoD. d, premi.r.D .. iDieter YaIl juaLiti.
'aD C.Dada, omweat win. oyerlijdell de tel.·
graal reeda beriabl bl'l4ht. mm op·dm .. lf.
deD dil (12 I>eoe.ber) eD kort Dad.' bij wu
iDI(eI"onm ala eeD lid ..u deD phaimeo ra ..d
der kODiacin.

De ,. .. rio. fta N'JeD.·ZeeIaad b .. ft de
YOlgead" paDtea bekelld gelll ... kt ui' hur pro-
I(ralDma .oor d. YOlI(eDd, leMie :-Het tari.f
aal wordeD nr.odenr; er nl eell achem. .oor
pl"'l..lijke r~riD« wordea yoorRelerd; yoor·
geeteJd .. I .arel.a bet iD'I'oerell YaIl pefl.ioeaea;
meD &al beproe'eD de draDkll. ... tie op te 1000D
eo mell .. I trachteD hei l.nd 0J' prol(r.e.ie ..e
wijze t.e oDlgi',Dea. De kolouial. 'ht .. arier
keurde d. oDn.acbi1Iicb~id der rljllllMlijf"rio,
om&reat dell bbel o.er Caaada.t, Sprell.ode
o.er de iD de yorille sl&tiD, &aDpDameQ .ettm
sei de \h .... urler d.t de ..... _reieDiDg
mak .. _ 1'00r bet .. 'ea 'f&D y_bottall .aD
bOIreD oader' verbalId op blLD ~d. ""
,.yoJge ba4 lebd d.t baa rellMtarief MD
priftt.e pereoDetI reede .eer 'ferllliDderd w....
De ~_iDI bad _ milUoeo _ IlUld .. al(8-
kooht 10 b.t Nom !eland om btaobikbaar te
.tolleD .oor boerea.-Ill b.t dietriltt Ne"ou"e
op Nieaw·Zeel.DeI neeed. meD MD •• rk."kiDg
.. a mijD_ken. lIUr de "'aaarl d", 11001-
mijaell .. aegd haddell lalflr8 10011_ &4aalleD

Aard der Belutiog. 1891. 1894 gena. _lDtê cl. mijDwerkere Diet &4nedea
waren .

lo.oerreehteD £14.2697 7 8 £116636 16 2 Omtrent cle flDaucieele oriaie iD l(erioaadIaDd
Ha1'Blllftlldeo 1,,25 12 11 .eldea de m.' deH mail aupbrachte bericht.eD
SnceeMie·reobtea 1M8 3 7 1360 9 8 d., eeD ptmi.ll OIllo8tolld toea de OOlDiDerDial

~~~!=7.,ezea 1~~~ ~~ ~ l:a~: ~ : Bank ea i"te haadel.hw"D ~e ~'liDgBa
ataabeD. Hei pabliek liep ~ Daar cle

8poor1r8l(eD ... 21998:a 7 8 Z20()-'8 li U Unioa Buk al NewfollDdlaud eo d. lf(IG1'erDe-
Bei •• t i 0 g 0 P _&4 apurbank. eli. ook bDDDe be~liDleo

BaakDO"D ... moet&eD ... ten. Deuelldea ruidder pm
Gror..dbelaatiDg 4809 7 I) 9603 2 I 0" 1'ier uder. fil',lDU o'er d.1I kop. eD de
GrondyerkoopiD· Iftlbeele bud.. ltoad ml. H.' _iDiaerie trlld

geil _ 7600 ! 5 2617 11 11 aI-WIW'OlD il Diet duicJelijk-eD ritcl deD
MijDeo ... ... 1122 13 8 2067 9 [, gotl1'el'llear au deD lei_ der oppotiiie op to.
Transportrecbt.ea ó248 10 0 9787' 2 ~D een Die.w aiDieteri. t.e .._, clat
VendatierechteD 2880 3 1 867 6 9 door d. OIIde reperiDppartij IOD .trerieo
GemeDgde lID .pe. geeteaad teD eiod. te beproel'la ....... lijk de
ci&leoD~.,...gtieD 121,,' 3 1803 11 4 orilie t.e beetrijd.a. De{Dt_t op .. p!lblieke

Baat.e ... 1575 19 9 '76 ID 7 I_iD. aaa op l.JuD&ri .. LOadeD dQor eeD
Ha,belu&ial( ... 5872 6 0 7567 17 0 der ..wu..rde buJma moet.ea lij. uit-
Haur (belWYe betaald.
ftIl gTOIld) ... 164 6 8 14.2 li 0 De jOlige khedi ..e 1'.D EtYpte beeft btkeDd

Geeeplde LiCeD· lIe_ll, d ..t hij ..ertraCbt ,..d." .0rdeD en
~iea ... l«a 9 0 1216 12 0 wel. bij "0 al"fia iD sijD harem. Ala bie, kiad

ODiDlile.Dlde . .1__ ' d' d t ..t.
Z el 10008 18 2 111118 16 0 eeD &.:I0Il II ,.._ I' l' e roouopy._er,
eg • ID .rrani:njk ach_ m.. d. lOIiDaderhll

Boeten. Verbear. ......bell B d eo )ilD.,elud ... ., lr.Im op
';lIjde GeldeD ltlal 3' 2113 16 Ó te 0_. eD self •• pru. n. of'"
K • 0 ~oor- 811 toeIJ..a.ruaa DiM soa lnUlDID WetCleD J"OlRd

Holfooiea... 399 2 8 60 li 6 door eI1l .edereijdaoh. ~I to& 'raQ'
Verkoop y • D rijk. EDceJaad. Fraokrijk lIG llua1aad .011
Gou,_eotl .00 ...... _ aterIr boDcIpooot.Ioluip liilllli-De
Ei«8Ildom 1897 18 10 au 12 11. ~ __ e benad.latJiqea «mr de :PlUIabe

TtrIIjI·Olllnara WtJrootiac lok ... t ... l'erdeeIUIteD tU' !It'UI'iD
GeldeD 1964 16 0 1116 4 8 d• ....-me rrOCKI aeerderbedea beIaaallie. De

AoeijDe... ~..-. iii' dea- bed, lIoJa ..er-
Hoitbelaat.io.... I 16 0 klaard tea ,.... ... _ alW4ttg ~ iD de

iDroerrechtaD op 1maoUto' •. wija eo y... -
Totaal .u.3-Wl8 8 , '12312 a 8 De Pr&olOb. wijDOOtt wori& cUt jaer ...ohaaop
Net.to .eraioderiDII' .£22,315 13•. Bd. 31l1liWoea beotol~ el 11 .au... I»iader

clu la 1898. CIOOb0III(e- 8 lDillioea: bo •• a
h", plliddeJdI ftIl 4e ~A' tMa j_.

D. D1Iit.eeU k.i.., b.eef' de •• priDI Y&D
d. eoci&li.áMDIY ~ YU a.. rinecla •. OIDop
te .taaa toe~, •• ,oorlftial( dei trOClllnde.

2 .. b=-- yoor dea Ir__ iapet.ld.erd, re-
l» karak&4rieNrd &I... &&anl 0' .. oooetitati ••
2 iD 1001''''' .la de aoD&rc*ia ... ,..nobti, deal
1 "... na d. Du_be ooaD&it.ti.. EfD der
7 do.l.iacleD.&II de ain.. &llti-molatioaaire
II •• t. yoecd. d. kriMI' er bij, .... oa .1I1ke

&&DlJ&lleDop dell bee....... ftII uka.
3177 16 1 3079 3 1 te ,00rkolDlII. BIj cleMlfd. ~d &ei

31162 II li 3UOg 13 11 d. kei.., dat bij. ait bet. beriollt clAt de. R .....
.ieoh. luaiboa.erl lllu"'l1 Ofti' b.~ R...

31068 11 1 18690 8 10 .ilOb·Daitaobt uDdelnerdnf, . de py.I,.
11001 1~ 7 ,S4a li 7 trekkiD, mWte ut dit ymln, YOOtdeeli,

w.. yoor D.it ... hl&lld,-J>e &I~_.
~U18 16 114M2" 10 '" opillie der pere o,..r 4e .ott.N.olD
HM8 ... 0 809'l 3 3 1ÏoDaire .. ttea it ODplI.tit 811 •• D

Relooft oie~ d.t aij iD deD tet(tD'II'OCriIpII
yor.1Il SOn.D wordea _....-.-De ~
t.Uag YOOr be' rijk _lul' ID 8IllYaapMa ~D llit·
pnD op £62.30~.8~ ; er sal _&er .. 188Ilillll
ftIl £2,217.000 ooodi~ sijD • ..ol leprbecroo-

743 19 11 UD~ ie lIIel .... i.llioea lliark nraiDcl.rd,
doeb de mari"-ll:rGOUog ja ruim rijf mil·

8708 10 6 lioeD booger ~u ",W"D jl&&l'. De berroo-
tiqeD .oor Zilid-W .. r.-Alrib. Ooer.-A.frib en

~760 12 0 63100 16 7 I..meroen tijD r .. pei:_elijk 13.600, ~1.1óO'0 £3.000 hooI(er.-De aiea.. ~ .. Iier
OOg:.! 6 ;j ,al op UiDedag, 11 Df'Oember. in den rijbclag

eeD .pelOb wurill hij lijn Dieu .. Protrr.mlD.
594 ... 6 blooU8t(de. Hij sei da& lijll aemeo ... 0

ha ambt Diet I11III 1'VIIIlcieriDtr I)'Iteem
bet.eIbod. eo bij aa. beetaaDIe rei ,..,_.

78~1 9 • Mem. Hij clroall _ op lIheid.
... t.a paakl... koloaia&e poJi$iek. bnal

2606! 6 10 &aD - llitbreidi.g eier lIIiariae, beIoofdllpe-
132 12 0 oiu! dl uaclecbt '- wijd'D "D laadboa.

die MIl ..-w d. iladuuie lcqcl
m .. nillliilld. d. _ tt. ,,'t-I'II'1'Oil1ltiio
uire ........ all lICIOtIir _r de .-,il1iaJl_
CleD etaa&. Bij _ ..
_ 1IIiIiclel.1d.-........ tt

"-.-l. R :JI .

DIE KAFFER IS TOELl.
P:aETOau,. 2 Ju. - (Bnur.}-BeD dame.

jfftl&&md m• .,. Nor ........ iD eea hui. m.'_
'l'rlodio aIapeDd., w.rd .. kier doordat eell
halfDukte i ..l'.r door b.t raam biaDlIDkwam.
D. kal'~r werd t .... m... 1 ,..aareoha"d docb
ut.oordd. millllObtead tOGlG (bo.d j. aloDd).
De dam. yuarde '" raakte daa kd.r. eli.
bedeDmorgea om t_ uar oy.rleed.

lU.BAlS YS . .KRUGBR.
PJ.ITOJI.U, 8 Ju. - {Bnter.) - Pneideat

Kruger heeft lij al prokureDre iDetrUti .. ,e-
gern om bem te .1J'ieteD.00rdigeD iD_
aoti. yoor llO.OOO. door Law In Yolk tareD
hem iapateld. HIJ oatlleDt d ... laater.

EEN DAGBLAD.
PUTOau.. 3 Ju. - (lUMur.)-De YDlkI"-

i. 011 al ... a Hollud.cb daabLad 'Il.itppnu,
d. aerate pogiDg ill Z.id·AJrik ...

NOG EBN DAGBLA.D.
JOBU'OIIBUBG. 3 Ju. - (&»ur.) - H~

DleQwe da,blad Tlu Jo'lw.nrtMbwy 7'i.u nr-
eobeeD hedell yoor bet .. rit e. 11 fWJlIti, ODt-
"&Il,eD.

VOUR EEN BANKGEBOUW.
JOB 4j(~IIBuaO, 3 Ju. - (.&nuar.) - Tire.

.tandplaateeD iD Commieeioa.retreet, tera'
oYer d. S!aDdurd B&IIk sija door BUOD
R ,theohlId Yoor £22.000 gekocht. M'D yer'
Deemt d.. I eell praohhl gebou" yoor MD baall
oDder betch.rmiDg 1'&11 bet baia d .. Mroa.
oDmlddelJijk opg.richt .ard8ll11&l.

EEN GEVEOKT.
JOH411'.KsBUBG. 4 Ju. - (lUMUr.) - Em

h.lti" geyeeht ".rd WOIIlId&If gel .. erd ta ..
acb'D oDge,...r .If hODderd k&1l.re y&ll Lni.
'" Mark. mljDn. Vier of rijf .erd. reclood
• 0 eea groot UDt&! leaJjjk gewoaeL

FILUS AMPHITBlIIATRB.
JOHJ.lIJIIII8UIIG. , J.U. - (&uw.) - Filli.

A mphlthntre Compauy (beperkt) i. ,tlbt-
teerd mot eeD k.pita&.l nil £21.000. Het
"geDwoordige gebouw sal Deêrg.haald .Or·
ea een .tteDell rebou. iD dell yorm .u HD
purd'Dbod, opgetrokll~ .0rdeD DU1' plaa·
0'11 Dit EDg.I&IId lI.braobt.

MW.AZIELAlWD.

~E DEPUTATIE.
Bli.llIUl:UDORP,3 Ju.-(B.uter.)-De d.pa.

tie i. un EDcelaDd terUIrI.i: .. rd. G~II
be.li.t •• chikkiDgeD &ija gemukt ..oor d.
iadab •.

BRITIICH BBCHI1AlWALAlWD.

UROND IN BECfIUA.NALAND.
VlU1BUBO. 4 Ju.-(&uUr.)-De aerate nr·

koopiD' raD lfJ'Oad. UD de 1I01oDiaIe rfll('"
riojf toekom.Dd .oor de ooll.trlloti •• &11dn
Vrilburg IJ)OOnr' .. h.d bedea plaate eD w...
~n m.rk ... ardir .accee. V&Il 38 plaateea te
Itoop ,.bodeD werd.D 3-t. yeril:ocht te.eD
pnj"D raD £21t! tot '£1,276 eli:. Hat tot&l.
bedra, wae meer du £20.000. b.t Ir'middeld.
per pi .... !• .f6l1~. Dr. Smartt, L.W, V•• iooht
eeD groot blok D&bij Ma(.kiDg •

Bel.. ' .... ·Opbreapee •.

Verlelijieode ltut .,... belutiDJ-OPb1"llll.
Mil gedu reDde de m_dell 1'&Il October
189,3 eo 1894.

Verplijbade .&Mt nO beJaetiIlg-opbreDl·
.teo IftldureDd. d. l'Ijf maaa4aa, Jali tot
N"",_ber. 1892·93 .. 1893-9.f.:-
Aard der delan.iug. l8U·IIB. l8ta·H.
lIlyoerreoht.ea .,,£68M67 3 1 632620 11
HUeDlletdeu ... 7100' e 2 7
Sacceeaie-reoht.ea 8316 0 Il 6321 18
Poet"esea 81681 U 8 ~ 16
Tel~._ ~;l611 16 , 81473 19
Spoorwem ". 1011603 12 11 1081641 11
Bel .. tiolop

BankDOMa •••
GroDdbeJut.i 0 g
Groad ye r k 0 ~

,iagea
HijDea ...
Tl'lUleportre cl h·

ten ...
V.adutiereohtell
GIIIIl~eeDape·
oiaIe oDt.,...,It.en
ReDte ...
HDt.belae~in, ...
H 0 11 r (behaI ..

nO Jll'Ood) ."
Gezegelde LiGeIl·

tiea ."
Ooi D lf e y u Id.

Zejilell ...
&..ten. Verbear·

de Geld.D
Kan to 0 r· eD

Ho1fooi8ll
Verko 0 Py. n
GoDYernemeD~1
Eireadom ."

Terug-ontftllgeD
Geldea ...

AoaijD.... .
Huiebel ... uag ...

7001 9 7
Ml'J13 ... 11
30422 12 0

12620 14 7
16117ll 14 8
~78 ... 10

1060 0 •

~~l 0 2

(joe7 11 10

111~ 17 3

1 16

:l6~?6 18 10
11)8 IJ 0
9 0 0--------

Totaal .. .£2160691 , 8 2lU88l 9 7
• I Nltto twailldlriac 126,766 U •• leL

bIproI,eo ... erbolldiq ....... "..k ,.
eD emplo," te ..erbe~D. Bij lei 100e
dM biJ lOU bepro"ell .... , eta'kerk ,0.4 t.e
dotll ...... er""lI •

Be' yerd"r. oieuWl Dit .grope il' d&t Dit
<le Italiaanlab. becrootiDg bleek dat bet
,,,kort. op d. ..woo. .._I .... D bljDe clril
millioea pead lterllolr ....... waan&D oap''''
t_ lDilliOllll &OU "ord. pdeb door bee.,..
rlDglID eD bet &Dcl_ door .erbeo,.. bel&aliog.n
op aloohol. Y1Ulrhoo~ooejM. nwe katoeD.
•DJII.. ~llIlolie .u lIoorD. De Illin... .,...
lauOlll dacht _&er DiH dat. er ,.d.D 10'
o...-utbrid .... -ID HODprij. w.. de
koaiDklijk. loedk.urlD, .. beolu .... d. i:erke-
lijke "etteo. eD b.t laDd .... ~door uit "D
kriU.kea t.oeet&Dd pracl.-Uit BaelaDd nr.
dieot •• m"Idi". dat d. IIOD..... r-geD .....
'f&II Polm je .fc-' oe_' bij DM& ... ldelde
d. k.tholieke prielt __ .t raa', te laMa .. dat
d...... den FralllOhe. .cb.haal G.... aie om
bljaoadere oDdenobeidiq behaadeld beeft.
bden",lea W.nlclle .... D dae week wtl-

Die lIIICler uiea beriahtea OIDtr.. d .. oor.
101 tallObeo Ohio. _1.pao,waamua cle boofcl.
i.hoad ODI reeda door d. w....., it bebDd
IIIDIIab. eD ,..ral&geD 'f&1I de 0Il4trlaaad.ua..
lIeD t1lllOb ... d. Ellropeeeohe mopodbecl,a (D.

,,..., het OptredllD aur &aDleicli.g eltr aePleer.
cl. Ar ..... ieob. wreed bad.... ""k. OD.. r.... d•.II.~, SOOaiI wij ook reed. wet.u. to, Di.te
láddta.

HAGEL EN DONDER.

la l'er .. hillende dilt,ik,ol1 n"bij K ... petacl
ie h., Op Woenl'I." l.... t.Lled"a .. _lijk
doadanreder ,."ee.t. . la dB .tad aelf w..
er ook ,,'" d01l4er III' "gaD, doeb u.iel ftII
belaag.

TI ZIXPI1IiT

.loeR de bllk .. m iD 8010 bo&rdingbuie .e-
DUlDd Arthun Seat. D. l'ratLI iW&lll iD eeD
ll&llllr _r eeDifle jODgeliedeo "ln. a ..m
het lilYer beel., y&ll eell tRlltlalItok die eea
der joojfemuolID iD d. hud hail WIg, be·
IOhacligde MD dar muna .rij .rg. doch
deeG ai_ad .. Dig leed. He& wader giDR
hi.r .er,,,,elll nD MD w.iIlig urD doeb
geeo hap!.

TI PllIUDBLPHU

woedde d•• torm, a. .00rt.fgllUD' te sijD
door yrettlijkeD _teOwiDd m.' '*«lI"olk"D.
op be.ice wij... Br rieleo "ln.D hgel-
I_DID 100 IIroot ... daiyeDriereo eD die.
Dur eeD oorrespoDdllD& DD. meldt. nel .. lad •
uDricbliell. Op de pla ... Altlt&Ddri .. YU
dea bMr B. Vu d.r SpDy. aljD 170 acbePl1l
.D &I bet pl.imyM, op drie hoeDdere aa, g"
dood door dID hapi .. 0011 "etbflIIIP081li door
d. o •• ntroomiD' .u de ri,ier:- b. ,eDeler'
ruit.eD -* al de horretje. sijll totaal .. rDi.Id.
De heer Vu der Spuy beS'l DO DOgUa heele
rllit. OD" correeponclllDt beef. ..nomeD
da' aelf. d. boeabj. b .. lem'" 'f&II haDD.
blacl... a OIItd_ !lijD. MeD ngt da, d.
bagel I11III h.lf 1'oet. dik 'op bet erf I..g .D
lau,. d. ririer .ereoheideo ..otteD. Ni.maod
bD sich harillO_' clat aoo i.te gebeurd ie
m di, di.trikt. Op de plute ... Il deo heer
TbeaDÏIMD. RoudeboeDhh.U ..al. werd.1l nie
tchaoell J8dood. all. clammen brakeD. de tDiD
.pcl<!(de w"« en b.t hllie .loDd ollder w.br.
0011 udare plu .. n ledeD belaogrijk.

:rB IUtD-ACHTU·P.t.AB.L
brak Woeaad&jJmiddag em , uur _D hapJ.
IItor. lae. koamd ... lai: o,er dea PaarleoheIl
berg. sooal. nog DooU bel ... fcl Docb psieD door
d. oadate iD.oDera daer plaat. lID w.l.liobt
Dog ll00it ill het bo1'enlalld oDcler..oDdea werd.
De bqelat.eeDell """, 100 1IfOO\ ea 1f'OO\er
daD dDinlleiena eD rielea iD ..-. rUIm MD
halfllDr '.D ellIuder. eo I.gea DO. ia hoopea
deD yol~.nd.1I cfar. Het .preeb YU .. If-&oo
IChrijft eeD der beproeU.a Olle-d.t wijn· .D
boomcaardeo h.t ..erg.ldeo 1IOe&ell. De wija·
•• ardea .ao 'lijf pi....... .,... af de", beer J.
R. De Villi,r.. _reieD totll&l yIII'wo"". terwij I
eeoige and_n delleUjll. gehuID4 _rdeu. Nog
oooi' t.e .0r.1I heeft eeD 4er ia"OIlen _ .00

tol;ale l'erW08l'lO' I&IlIObouri. Vereobei4e ••
ruiteD werdeD Mk plJa,ctD. Daar de op-
breDpt .,... die 'rijf pl .. te.a railll 100 1.. 1Ilt
il, k&ll de .. hade op Diet miacler dUI d.. • ... l
leuen pe&eld "o.en. bdhal" de n1Iclu.lIIl.
.uroDder .-Ddela en akere ... lOeaaid oDder
dl boolD. lagen. '

I1IT JUJ.JBlBUDY
IOhrijft OIlS. oorretpoadeDt cLcJ. 8 duer;-
.. Qi.t.ma (WoeD.,) .idtlar brak er Ha
If8waIclip dODd.retorm oyer dae plaat. lqe.
De rtgeJI k .. m m Itroo •• D _r ell .a. yer·
.... Jd 'f&D lterlllD wiDd eD builieDcawooa
lroote haftltte-. De bagellteaoaa ...... D
aoo poot'" dDinlll'i Omtreat _ Dar
D&CIatdol!!torlD .oorbij kw.m d. ririer ...
_ bRÏlOb.ade IItroom af. Dat .... -
grooteob JUiobt. HoDclard.a IDelllOb ..
.toDdeD lallp d. rin.r PD bij d. bruS'"
tOlllOboIl.IrL Wij h.bbea deD laat.tea wia-
ter d. ririer Diet zoo yol rai.D. Oucet.ij.
f.ld lalleD de hooimijteD ,eel pled ... hebbea.

.... hit WMr DOr ... 1 8rpr. D. laapl-

.teeD'" ....... &DO rroot'" pDl8JlfiereD IeD
• alleD Dilt .lleea W .,... ruilieD .tDk .... la .. D,
lIIUJ' ook de .ij~gaa.r •• sooale Mj .BI'JI"
IDea. totaal l'_.ld b.bbea. D. kale atok·
keD ltMD 1101 m&ar. Ook "D JIll&" R.b
lrleia ... ja clooclcea1a ....

ft IIU~J.l' ...... r

i. ook ua _iDeO la laaisea -
.... ,eriobt door cl_ Ia."l. ,. L

1'.. 1 acbade

•• BBK BBVRTEN.
_.s, ..

ZONDAG, 4 UNtJ.A.RI. 1884.

COKBII.POND.
~

(Wu ft'BLLIJ. ., -m T.a.uewOODD.-
LIn TOO. D. .no..... 0... 00.·
"l'On.II'ID.] .

DE BRANDZIEXTEWE'f.

VIDrbljllldl>l'p. 18 ~ •• 1894..
"'- lift &daktevr PIlft " (hu [mld."
. Kljah -lll kaD Die' .wijpa IIlIt betr.k·

IdDI ~ a m.rkiolf nn.' i. uw.llitr ....
YU dell 8 deMr ..... ia a setri de .£100.000
door mij aupb.aald &4betalaD _ .. ia.pek.
t.DNll ftD d. bqodsiekM •• "t' a~ .01111:-
ED h~t ja jDm _ d.r .roolIte ........ Dt.D
teil I(IIIlIM 'f&D de Irl' dU arm. :belut.iDc.
be&alare zioh tUl ..00 ... 1• .,... CltI IOhapea·
lIoerea iD OD' !&Dd ia h.. ........ ulke
rroot& ui.... ptrOOÁ8ll ter 1Ii-.nDI YUa. b~.". W~lijk Illr. a~rkillg
doe. mil ID W 1Il1l1.te lIitt YWWOlldireD ftII~claarcloor 't'IlItaM __ daidalijbtt __ ik

pcIaoh' had da& D miDd. af....t 'f&D 1'_
Iioerderij daD de au iD de _n t iDcU. 11.me_D....... ad. bebad .. 'f&D be&
1181'01,der dippen &Olldt ,ij .....0'1' ••••
I .. lde .... _lIiDg lI.aub bebbeD, iIa& ja de
.rme belaetiu.betalen £100.000 per jur op te
lelrllh. bet. ne .,...4'0 .... boe~it te roeieD.
waut begrijp daiHDdeD aai... III •• _d.
aohapea _, pdip' trOt'cleD 14 'Il d .... Da
wed" sulke t. doea. 0011Kaapeobe .. peil die ia
OD.' deeJto der wereld lIDI DOOit b~kta
,.had bebbeD. ii.ecbaJl"!l y~4 of iD _
lIrIDOtCligen toeet.aJld IiÏJDd•• _ kwelt of Datte
weder ..oil' !rort clu.roP. bOlIderdea of lie1'er
da'-dID IOhapen aallen daardoor ... OIltijeli.
ReD.. ~ moeteD .ter...... Z~ d. beer
Smla eD aDd_ geloof_dig.' ....... Dell
.,... IIlf OIIderyiadiDtt gl"ld JiébbeD lI"Il
direkte IOhad. door het dippeo ta, be~j"l1
blijh de .rm. hoer de lijdeuu )!$tij. Zie
dur de oDllooclige nitroeiIll, der ... teelt di.
OD' laad. drei", Zijt lIij. beer editear. de
~eeriag.eD de .Dti·AJrikaaoaeh ,e.mde ledeo
Dl.t de oorlaak 1'i.D die KrienD. ..bade ea
oO_'enaamhed.D daardoor .eroor_lu r p p
Z9t rij ~&II YOOl o.ertaigiDg oD.atbaar of
"iJlea. blaud P 1& bet daD lIi.t etlr in uw
oolllaDi ppablioeerd dOIn d. iD.pellt.eDrt d ..t
m bee kleiae deel dill Koloaie, &I"aar d. w"t
in werIdog ie, iD 3 _den tot 1I1tiID0Jani
l89'. 00' cirQ& ".000 IICIb.peD aolmrfl lIi)~
lID de boerea iD di. 3 maaadea ,(132 boete
be~d bebbell P Ziel &ij daa Diet al d. Y8r-
.1&11811in de oieuw.bl6deIlJ iD Illr ea .Dliere
bladeo nD leloof"urelige _uaeD, 1I0U&I.
oad.r ~Ddere die Yau d,n h .. r 8~yD. 0PK'.
DOlDeIl 1D tie Yolklb0d4 ftD deo 8at.e1l deller
hoe nie &ah .. peIl door het dippeD te Wod,ho~
reede gedood aijD en hoe ..er.rlDd ...,' bOot811
daar geworden sijn, die duiMlldllD IOllapeo
b&ddea, bezitten .... r thaua eea kleiJi klompje
eD aijo D. ...rplioh~ ala .ij 1'Ieeioh eLeD
,"IlID hllDDe purdeo 1'00r .. hape. te l'er'
rDaleo. :

De edi&4ur ftD de Graa.f.Bawm 'ferdiea;
~ eD krediet. dur hij opealijk erkeDi ia
lijD inJeidinllaartlkeI 'I'&Il deD 6deD deMr d ..,
hij iD h", begiD iD sijD oal&:uod" .oor _
arp."De brallcbiekte.et ..... doch 'bij "re
oD.deryiDdi~ eo olDltaDelilhedeo ia 'hij o'ar'
ttugd clat hl] .e!k~ WU, ru i. DD &eb goOlte
.. a et'1I perm"'le" wel, dal te chral.o iD
oai:Dode I. m8llaobelijk. Maar D& aUe rede·
lijke en groDdiee o ... rtui.iDg nD mUDeD
Yaa aelfOlldeuiDdiag .Leed. nog iD die d_
liDg te .0Ihard.D ie ooredelijk 'D OIIlaeDtOhe-
lijk. Zijt gij het aiet, mijnb .. r ad" •• r. eD
0011 de heereo Tberon eo ZijD oollega 'Da Toit,
die aiet hUDne miutappea willeQ belijd.D.
Muoea 100 I{root no Itr eD repu .. ti. &I.
d. h""D Theroa eo Da Toi. moel&8D dad.-
lijll op de bijeeDllom.t ta Riobmolld I(eu,d
ht-bb.D: wij h.bbllD .ed .... d, lDur wij be·
lOOYeD beterechap bij de --....d. &i~tiDI(
'f&D het. p~dfllD~t. du w... de pbee!ti kw.tie
1'OOr ~ &leedua.

OfecbooD cle b .. r Thema _ aaiaaieolijk
eommetje YU bet llou"roemeot per jaar trekt
..II yooraitter iD het Lagerhllia, eli tljn col,
I~ Du Tuit door het ~o.,erDem8ll' .eed
belooDd •• rd .... lid UD de braadaialEte-oom.
IDÏIaie. lleemt b"t toob Diet w81l hDDae cl_
liDI( opealijk &lal'er.taDchge lied8ll teeHenDea,
Di. t.ee h .. reD kUDDen tocb Diet o~tk'lLDeD
1'00r die oacMard, ftt lleetemd te hetibeD. aoo
all !lij .olceaa mijD laai.. plec.a le doen.
la de Oraaff·&irutUr ..... deu 6Jell deHr

lees Ik; .11 ik gabniill EO. makn rill eeD
kleiD genog Ilakj. yIeaob l'''D eeD g.. toleD
IOhup. w"'ade eht he~ lIIIl ... toJeD iier
.... boudi de w., mij &aDlprtkelijk .oor het
geheeie .. hup; bijgeyole ftUC ik • i. bel
oDbillijk .,... deD ad. h_ Van den H.. er
beD beideIl Ylll'DD'"oord.lijk te boudelI yoor
di" ,eheel. wreede wei P .

Teo alotte .,.., Ik u IDlt alle _heideD'
heid lIIij t.e &IltWoordaD of de heer: Rhod ..
ODd in D," DOIIID ,.worpea beeft? Zoo j.,
d. boe~eelbeld of auderlOm beeft bij u ge·
_men~ P Ik suil heb Dog aooit bet
_m.me guieo, doch Reloof"urdié" maD·
DeD hebben mij yerteld. i.maud op cleSe wijse
oDder iDYloed gebrac:h.. ba die Pet'IOOII d.D
oagelallllige. clie oDder &ij. lD.loed' il, Det
I.ten. dQeIl WIt hij "rkieR. waut aijD ID&Obt
ea *ilUraoh •• ordeD he. door het m.. .,rilml
.lIuao-, bij kan h.e. Diet belpeD.

Geheel de aft •
P. B. VAli Rml •.

.A.CIA CUlt Betkaláetw till" " DI ZuiJ...A.frilwoaA tri
0... LGw."

MijnhNr, - Nadal • &00 .... 1 ." .. ,d eD
,MOhre,... ie Oftf de be_"ing 'eaeD d"
braDdai.ktewe$, .. aelft mijn peraoroD aiel
nij 1J.~I- ia .u beoordeelinc of Yllr'OOr·
cIeeliq,door lOla..... npponelleD Mlegtammen
om,"ot la.tgeea it aou l(Ia8Cd bellben op
yergaderiag8ll. ID&J het .mij wel poorloofd
sijD ook eeD paar .oordeo .ed. te ptateD iD
da~ l(e4raieob. Vooreent bt$ rappOrt '1'&0
PbilipttoWD. JUD_r, cia' WDIlII_ ie ..... d
oOllfllObii:t eo aDbekWll&lll it ... rapport &4
nDaeD .... D .,... eell poli'-e .~ag,
bij het. Dilt liner laei daD O. 1Il0ed1fi11i" of
door oabek'W1lDlllhei. ..km of nl~ _"
acb ... ID IIIIlzijdi.. .tje d. wereld iD &4
lIeDcleo. om &1 be\ ",keerde er iD &aD !.II
tooll'O, 'aau te l'eel pl_t. ,,_a eli au le-
DOlf( daaromtnm to 0011 Diet udera ie bet
telegram 'f&D Briteto.n iD OIU La,,<l .... IS
des.r.omtreJlt d" nr,admDg te St.rijdRbarR.
waot haa rapport heb ii DO&' Diet 1 r
blijf het .ennobleD. Lee. mea 1111 h.et
tel.,n. du komt ... *«li" ge.olgleekkillll
dat" h.. ull Tbaron ea Dil Toit ~n
beYOllclto uja na de bl8Obaldilin. peegd
door CleD heer V ... d. WI61L '\Vuhlie be-
acbaltlirio, wordt .. eed ftIl all.a' JfODfl
OII",lool to lijD. Kur wie ter ",",CS.. di.
piet op 4••• cederi_g sel,.. ..... _ Dil ....

w.Ik ..:! kaal liet UIIOO beyODdea il, .Of ....
.. Il eaU1 .oord te.eel .oor ... aI_~w ODI

ar bij te ~ dat door eie ~III
berroepfii ... het... cle drle Mere ....
n.en der drie boDda'ukell iD bUDD. :111&1100'
dil(IDg fta mij ,.uRcl 18 de wer-'d iD·
lIe_daa hadden. D ..a nl ik aa. ~.
bebbea oy. de lJeWegiDI( t.egeu de lIep .... rd.
.e' ie DOg al bet ert.te. Niet ..~ h.'
telegram '111" _ar wel dit, DI.: d.l ik
perllOOalijll 11_ d,,1 ... 1 lI.men iD'l:e b•• ,·
gia" Dadat bet goa",oelDellt eD bet. Jl&!'lelll.llt
PD de miDIt. ootiti" II.Domea h.b!MtD nD
haDae It~.door petiti ••• 'lIl.eei8lld. om geeD
all(._. "et. Ot rekeDt men he' maar .. 0
kleioillh.id. al. het 'I'Olk ondub de w_·
IOhawioll ftO dea yoorsiuer ,au het COD'

g.... 37 pe~itiea .et meer..s'1l 7.0vO '-'mmeD
opzMldt om leoh lreeD all{emeelle wet hllo op
lot< driogeo P :Nu "ordeo de .oormanD ..~
door elk oieD.. blad t!n koerant.llch,iJ.er teD_.te yeroord ....ltI, eD wurom',' Omcla' be~
.0111 lich Diet IaDger ~eneigli geyoelt 0111 lioh
door partijdig, leidelieaeo ea &oerent.achrij yer.
t.e "t.eD miaaohteo e~\mieleide". Immen &ij
hebbllD tocb 0011 • .,\ eeni,c beeef _t yolk.
regeerio" beteel8111, No wil meD dat het. yolk
op 00II.1 ituuoaeele MJU ta weri: ga, ID& lf
wa5 i. ciu ooo.titntior~l? Weder n•• r het
OOD~eI; lJOCI redeD_rr, mea. om heél _.
acbilnJijk &Ildermaal ~C-" uit '" lam.n.
De r..-riA' beeft boe: IDd oie~ d~ .iott.e
~ l1li& bt$ yalá . il -' l&Il Ml....

UI "'"'"wij .... ' 0... IDkeie BoIIaadaohe
koeraot .,.mpatbiaeen lIlei de tegmetaudere
.,... de .et. lIIUJ' 'f8fOOrd.. li baD ,. _I eer,
Ea uh Dil ie ..... IlOO bH.eh' da~ ar &lb,ariD,
ouder de Afriltaaer par4ij lromt. Maar juiet
toen het Re1'M1' .oor d. d_ '-g. a.I. toeD"
I(~bate.et .oor bil huie .... tOeD daobt lfNIl
_~bladllChrij ..er er ooi, "D. OIIldU lij geea
kmBl. hadden YaIl h!i gel'oeleo del .ola.a
- toeet&od.. ..... l... cIa. ta _t doea DD
de koeraat_nDea , Zij !(ri.,.. bet ..Olk .1.
OIlbeclaobte Dayol.", "0 deo h .... Vali d..
Hee~r. .Maar ik lIIag hllD "el raden toch wat
.&adllf"l' oYer de klippeD te I(&U. Zij mOCI1l
hM ~I &aDIle..... a. 'Ir&IIaeer Ik buo &eg. dat dito
~"egaalt met'r ait bet ..olk Mlf ootataat, daD
lIJ ~eDbo. . ED ~t bewij. m., ik dit aegra.
da' III ...If Illl elk d.. 1 der Kaloaie oyerladea
word m.' .raaLi ... brie,..lI. alhoe_1 ii ..D alk
dit lul 1'erIItaaa. dat ill pereooalijll s- deel
~ ~ iD ClerA be.... Ba daarolD raad
III _ ieder, die _lit ODe!&Dclm .olk "oed t.
doea. houd nkeaiaJI .. et bee ga1'Otlea 1'&11d.
meerderlMid d.. l'olke eo Diet millder ... d.
toeetaDdeo del lauda. Wij lIlOPIl 0lIl selYlll
&och Diet· wijNr WilIeD rek_D du -U-.
Nu, heer redaktenr, mogea hier ... ach..,.
._.._ iD 1'OCII'komea, _ bet dUI &I. ruet dell_lOb. 'IrD&rIDICIe Ik het t.eD roade _. Door
ho.eoat.ucle iD Il" gehrd blad &4 plaateea
zDl~ gij IfOOMlijke .erpliob_ •

De DW"
LJ. VIJf DU Wur.

VOlJeIfoat.eiD. Col.ber,.
27 Deotmber. 1894.

Brleve.b ••.

DI 1fUJ. Joaol1l' H; !:I.TTIJ l'ID HarboDW
prij.t ODe iD zulk" ui~dip 'torllleo Yoor ~
proteet !.era da be.eriog .... de oap! Tt..
ale lIOII de Doad afgMUl.... géeoDden hebben
om den hoertdl het I.eeba nO 'ftIIebtea al &4
radeD eD de .p b.t prot.eet. .e ..ollde erkeDDiug
,~ .ouaeo tijd,~~~t dat ~e b.~aldilfÏu.
ODlulit ..... clat '"J .110 brIef liner olel iD .ijll
Ir1Iheel opDelDeo. 0.. beenm Smitb'. gelolc:.
W~.oIOb.eD.oor bet DitOIr. jur reDip'_rea
'Ifll l'U harte.

011 .B&llI. ALBnT BlI.D.t.. 1'&11BraDd ....n.i.
O&lnola, epl'Hkt d. illl8tb ..id tegeD ftII bet
door deD hHr P. J. Wege. L.W.V .• oDty.ageD
berioht .... zou de OOC.t te Notlekop door on ..
.troomilll totaal rani.ld lijD. mr i. jlli.t
tot dalftr •• iDig IOhad. geled'D. Wel bedt
bet hoor. _ter _ jl'edealte ft. bet t... eld
.taallde lloorD olld.r w..ter rut, aogelijk dat
O?k hi.rdoor 600 .. 600 mlldd.D koon ,..rloreD
allD. mur det;e IObllde .ordt UD d.a &nttlnD
lIallt .eer JrOIIdgemukt doord ..t het .ater
&&Il h.t l.at ge .... id. gr.... DOl road ....Il pas
k~mt. Er "ordt dur eeD oopt Yerwaclat ftIl
mlD&t.D 4,000 mild kOOrD,.D kaf lal er mHr
daa yolop lIjD.

BoBa nD Belle ... e llla.agt dat. DUde .el op
het. regiat ..... D raD gehoortllD .a .&edC".I.
lea .,... kraohG ia Klworden. er moeiJijkbeid
11 ~mtreat deD &IIlbt.eDaar bij wi.D Ill... iaI
l'8gI8CteereD. Hot pmMk.liji:1le eo. &ijo bij
deo Yeldkonaet, doch .. Boer" heeft _Il ,eld.
~Det. ~rokea die zioh mel d. reaiatratie
DlM bemoeleD .il, .ut he. aohij Dt dat h.t
l(OIl.ero.meD' er DiBt 'oar wil be!.llieo. IadieD
de yeldkornetteD .• eigereD. mollen d. be>erell
aar,eo d .., ....o'ift.e bij den lD&(Ïetra&t .Drdt
gedaaa eo zij moei'D dill rerra dietaDu. gaan
ter wille ... 11 bOliDe di.D.bodeo.

-UOieleele K...... I'~.I.. eD.

(Uil 44 Go_-u.GfIIetII.)

G_.te.tIe replat.iee _, de mllllÏaipalilllit
ntD Grah&meto'II'D WordIIll ppabli-.i.
Tot apeeiale rnderocht« 'I'ODI' De AM la._,..

ataId .J~ Aa&oD Powell. Zij .... jariediktJe ligt iD
het. dieU'lkt '&Il het. 'DOOt'd~jb baba der
plaate PunlID.la!, la be. CIi.It.rilU 1'hiliPItiO_.
.... el" g....._ ftIl eli. eo de -.oInD4e plaataen
die ook iDlfII8lot.eo WOrCIaJl, Paarden "-lIei (Enkel·
llop), Kallllooteio. BraodfoaMliD, Zwankoppea.
DamfOllt.eill. RoDl&llefoateiD, W_...... ~
'-'hoek. Waoht.-een-beeaje, Carolupoon. J.i:-
halafOllt.eUl eo .PaDWYlei k>$ bet ~.
bakeD.
Ten baljaw der KoIDnie eo aoderbeorigbedea ie

kil deo eartteD ~ io Jaaaari 1891 ..... ,...
.Leld J.-pb ...... i tot ...... "'reaideol-magia.
" ....t rall r-burr. William D. 8. Latwr.

Benoemd lijD :-Piet.er Ja.aab Oillien. kit &IIi.
8laal-.e1Jl1oroet 1'001' de "ijk Toa". afdeeliD,
.BObtneOD; HendrIi: Butiaa .Il&reia. tol Yeldkor-
~ roar de wijk BrKriYier. afdtelios prieab i
COl'oeliua Jaoobu./oobert, tot ....... ·".Idkoraet
_ d. w1jll Tradoa •• aldealiDr 8welMau1am.

II ... NBBRICHTKN.

WOR01Il8TEB 00.
WOIICUTn, 'lu. (Pw nu,r .. ,).-Bet. 88Il'

eo.twiatigate dirideacl 1'&0 d. W_ter 00. werd
bedell •• rldMrd. beafJaaade uit 10 J*t'80l, be-
Ualbaar op • rebruri &aD a&Ild .. lhoudtrI, die
op J6 daaer ~ lijD.

INDIGESTIE
lCa.D h;t prDlg sijn ftII beel _ oonakeD, zwaIr:.
beid .... de .pij.vertanD,. orgaoeD. o.....rt,...oiog
1'&0 den s-t, I8nn'l'lIwakt.e, '" ....,1 rool<en. u.ee
Df ., hD draak driDIen. lo elk genl .... t de
OOI'lllg ~lllllllg sijo. de eeDige behaGdeliog. op deo
dDIlJ' ftIl .DOfdeel, ja een be..-Uende behaodeliog,
en het ge..-middel moet .enterlteode III opwwlt·
kutle aipll.lChappea bezit.ten. Di~ ja D,et het
ge.aI met. d" ....la pargearmiddela. di" &la JI&~
'f'OOI' dyapepsla ..,I<oob, word..... en dit wordt
daarooor ~ dat de rerraardipn aeaeo dat
tie doeia .er_..se,d moet .. ordeo t.oadal bet ....
wenechw doeleiud bereikt ia. Dit kOlD~daar no
dull dat het geheim geneeeta.iddel tleohte aldri).
"Dd ia. en door .oortdDread pbnik ~1111 d.
_g. de leyer eo ingewaoden er ,...00II Mn,
aoodat bat lija uit.erkiog •.nJa.t. (!lem_te
ToDio .erlrt geheel uden. het helpt de lIJ>ijner.
wriDlr. be.arclert deo omloop der p.etriaobe eD
dantlklier .Ioeiatolreo. 'lII'JM8I'dert de afaoheidiDg
ftIl gal .0 bel pt dill tie ing......wm om bet 011'
bruikbare Dit"" .. erpeD; het .ereLerlrt de Z8oo"ea.
.onDt betn, lIpi .... _OnnreelaeI. ID b.mrCIert de
eetlut. Clalll8llta TOllie ia een aatuorlijll henr.el-
liapmiddel '00f !IIID .ernrakt. geeteL r- bet
eeral raD M.j. I.Wrighs, ~.... BriebarIt. Qtaeeaalud,
die &la 1'01«t achrijft.: -Met. hel grootate ~D

IOhri if ik a <lea paar rePI8 om a te laten weteo
boe s-i C1emeota TOIlio Dllj gedean heelt. Vier
jareo laog leed' ik MD indigeet le eo ontetelcleD
lererl alltt!.~d.t ii: at. lag eeD tijd laoa &la lood DP
mijll llort4, daa m... t ii: 1'OmeereD. Ik r.ooht bulp.
doah .000d plo bad bij ,ela ... 1<_ Ik pro •
be.de aUe lIODl'teD patent.e meclioij1lll1 ID dotr.e"
mtdecijn8ll, mMr ik .4IrlDOI'8Ie er lIIeCIlSII geld
mede. III aam een halfdO&ijD botte~._
.. il< \hee gedroouo b&d, I0Il die mij III80r goed
PdaaIt hebben, Mijne ...iendeo dachten dat Illwn
.t........o. en _s..... ik zoo ziek. dal. zij om mijDe
OIldert telegrafeerdeo. d..... meo elk oogeoblik d&cbt
dat ik son ate ..... a, maar ill werd "eer voor een
,.... detIen beter. "" toe~ werd ill ...eer ziek. ElIa
TrieDli. die mij """. '-:ht. b"",b~m;j de M<wolo"
Jf."l, e.. ~II zag ik een adyert.8nt,e Ollltreot
Clemente Tooie. Ik geloofde er ni_ iD, omd&t ill
w,eel pateote medeclj08D gebruat h.d ......... ik
boorde heel wat. rBll Clem"nt.a TODlO.en daar mij.
m.w>er op aaodroog, bcht ik.oor ti eo probeerde
bet. De ait .. e:rItiDg ""'" merk ...... dig •• 11 om een
lange I{el!C' iedeDUo kort te n...ake., ik beD volkomen
bersteld; eo bet ja Da drie maaoÓeJl. dat ik de
laatate bottel II:"brru~t beb, eD ill aeb Dooit ........
een ly mptoom ..ao miJD """Ifere &iell'" ge......ld.·l'
gelnkw-oacbend, bhJf ik, It.j. J. Wrigbl.,J South
Pine Ri1'er. t·'" tlriabl!m>. ~ueenalaod.

fuVS!lBIBTr<:B. - Op de giatoereDJwniddag
geboudelI .ergadering vu hel hav8ob·.taur
bleek dal d" iokomnea voor 1894 £l1J,5(II1
bedrotge1l, &eglla .£IOIj,70~ .oor 11:1\1:3;eo DI.

..h.rek lr&Il "ifrkocht mal ..rieeI ".ren de nptto
iolwmet.ea .oor 1894 fIO;,ï;,,,. ai)ude £61~5
meer de.o m 1~93, 0" 1l1t",..,en woor IS!I'
bedroegea £1~3il) eo ..oor l~~IJ £2Hl.tiO!.
Het lllldo .. a de I_mg YaZlltl9J ... op
31 DeoeID"'18~£179.000.

SPORT,

Crie.ket.
ILU.PST,~. ". \TbT£LIJIh.& p&onscu:.

De tweede k... iD dit oei&oen werd t nsêrh en
bo\'MlgellOetllde "lobe r-peeld ea wel 0l' LlIn.d1Og
en Wooaodag tt Se .. la::da. George Loh man u ne
bekeode 81lJ'",' Grielt_r ..... bij de K... ".u.d';'bd
ploeg en aeker !>ok Ol' bem te &ieo 'Jl'Iien .. arec
""lea g~D""lI. Het ..... L4I Loeechu" .. era w ...:Ilig ~ IIItlDder daD dail80d iD den m(Jr~",

~o .ll&to.Iddap, Loeo ook Sir Henry Loch "D
p~olg heoeveoa ..dmira&l Bedford kwamen toe.
O&m. 0011 op dell twl8deD. dag, toen h~t' spel
!,-rrat .• enI, "&reD er .eleo tegeo .. ocrdig eo
11D.."udd ........ bet ,etal loeacbOll"~" zr., ~oo~
.1. den Yongeo da.g. De W... teliJke Pro"inc ie
had op d........ ""D Jag 1'erloJ"8Dmet 1>6 eo het
..... .oor d_ elub blijIr.baar Diet pmaltkelijK de
~oot te benteUelI. D. twMde loaiD~ oloot met
07. De lIlllUIP BD beide clubs W1InIQ ..1. "algt :_

KUPiTJ.D.

E Alleu. c B~, bOarid.
8Oa .. , 16

G Orippe. b o.ridaoD 0
Milia, b Daridaou 5

b Darideon ... 0

cl RIohard. b D..
ridaoo

G LoblD&llD. C Vao der
Bijl b Darideoo ". 25

R OtWder, e D.. ióaoo b
Vao der BIll ... e DOt oat

Majoor &nero a Biaaet"
Ward... s4

J AJld-. b Ward xl /
F lta,., b Daridaon 2. DOtDDt 2
Middletort. DOt oa~ 11 c Riobarda b

DandaoD
G Priooe. 0 B.ieharde b

Daridaon ... u. 0
G &<nr., b DBridaou ._ 8

B,... 21. l-b 1 ... IIli B,...
:u1 Totaal (3 "ckt.) 22

\VEITII!.Ul:i PIIOVlNCla.
A Rloharda, b LoIuoaoo... 0 b LobmaDD
8 ...... e, c J>ri.nDe b R01Fe 16 b Bowe
M B~, 0 MiddletoD b

Ka,. ... IJ 0 eo li Lohmana U
Daridaoo. e Lohmaon b
Bowe... ... 17 0 Allell b Bowe 3

C D MQoo, cl Allen b
~ddlotDa... .., 19 raD oU

Laiteaaot JohDatoo. a
Mien b Middleton ... 7 0 en b Lohm&JtD~6

V V ... der Bijl. 0 en b
LohmaDn ... .., 20 b )(jIJ.

Laiteaaot S'k.... .:lLl!.
b Ka,.... •• • b Lohlll&lUl

III DaW8Oll' ThoIllM. 0
Lobta&ll1l b Middleton U .. K.,. b Lob.

V A. Vu. c»r Bijl, b Botr 7 b ;;::'nn
T W~. ~ ou\ h. 0 Dot 001'88 .., 18 B,...

... ID

146 107
Lo"DO. li JUl.. (Per J'.u,rra.if}.-Bet cricket.

tam rau deo b_ 81ioCldan beeft _ elftal no
fbeal ADttralië met IHOMl1I8 gelrJopt. net apel
llIU'de rijf dageo eD bet ..... hoos,

Gb)"ID""'" Club.
zooala l'MCI. ""rmeld "erd.. d. "edr8llDBD t.l

Keoil"DfUl Diet door &Oorelao bijgewoond ala ge_
daob'........ Trou ...... er "area f'Ile aodare "er-
~1)khedeD die 'oe.lhoa w ..... troi:ku. Il00II.1. het
onoket..pel se N"wlaoda eD&. A!1ae gieg niet EO(

ylot &la bet pilbliek dit w-eqate eo met .. egen
eaa .. "erd .101IlIJ heel wet tijd rcrlOl'8D. 9etg- .....
taerhjk 1I1"tbevarderiljk i. OlD tie toeeoholl'll.er. le
ranoa.keo. De .oIpade ~ YaacleD pl_:-

Perd<elde POfIY H .... d~. (Opeo 'I'OOr ,Uen.) Te
wordeD .trdeeld Da pabtill:aaie der pwicbwD in
t_ wedrtoneo. ~ paard lU. t...-le £!,
derd • .i1. VOQl' poDl. '{aD "'-IiieD haodeD OD
lager. zee furlOllga,

Bieraao 0&_ 11 PMl!d811 CIeeI. N .. twee 'er.
ieerde "!Iterte" ePt'DDC de uoep w.. behit.1 .....
,......_. die .leoht ~ _ lpoeciic 10 leogr.eo
~bter~. Pri_ Obuu., die f'OOI' ...... behi"ld
IlJ8 pocti. eau tijd laog. toeo .Jacll bem ba ..
raakte m$ L.daa achter hem. Priooe Charli" liet
hem Diet baaa bllt_ m.. r nalO "",,r .oor.
PuDjaDb rnIgda. Ollarlie "oo.et; eeD hal" Jeoa'tAl.
81lJlbeam ..... _ .Ieohte cltnh,

1. W, RoN' Priooe Obarli.. bejUlrd.
I. Parguaao·. PlUlj .. b. do.
I. N_ .. •• 81Ulbe&aa.

KettóI_rtÁ H~p. (Opeo 'I'OOr .11ao.) W.....ÓG
£17 1~. .. mIJL 9 paard ... !iepeD dezen Nn.
Ilaa~hter '!"'" 1'CIaI'OP lDet 8edao eo Miustrel Bo,.
ubiJ. Mooolighter behield da poeitie. hOl1l'llISedao
all. deed om di. iD " __ • .a "GD met. 'fier
Ieagtea.

1. Mll)rihaJ·. MooalJghter.
2. JIaraia' 8edao.
a. Williama' 8poof.

V81'JuIM P".~ HlJrulJu.l'. (0PeD roar IJlen.)
Eerete p&&rd .ut. ~..eed8 .es, derde £1. Ze.
farlooga. NegeD paard.n Dam". er deel...... Er
... "'" .erkeonlt ".tvt," éaar V.tohbo. ait.
.~ng - Diet terugkwam. De .lag .iel met
Kimberl.,. bopeIoo. aooh_. D. race ..... lo_lIOneo
Sir BerouI.... Bill eo loharUe. LIt laatate raakte
~ alI.er rerbuiog roar "0 wo- gemak&el.ijk met
nJf leogta> V&Il Sir Beroalta, terwijl Bill drie
leaf$erl aohter Sir Heraalea _kwam. .

1. Adama Iobruaie, bejaard.
:lo Spien· sir BeroaJe., 6 ju •
a. K.pt. P~by'. Bill, btjaard.

N'.-.cj .. r. 8t4MI. Waard • .e16. De winDer te
WOrdeD ..... koeht 'fOOl' £i6. Zeyen fQrloo,.. Vij
ptardeo liepen. pree 1&008 _ ea bleef 'l'oar.

1. liIor1iimer'. pree r..oo8, bejaard.
2. IiqIW. T.U,. Ho.eIo.
I. M..dDrl' •• kbJ. elo.

p"., 8t.upw"_ H.....aup. Wurde £16. tweede
paard .es nIG tie baan. Tw_ IIlijltD 01''' hiDder.
D..... door be!. 00'" btpe..td. zee paard"D Da·
meD er d.1 aaa, d;' Da _ ..... rd •. ' l!.art"
jIOed wegkwam.. Diok Deade,e " .. eertt, la~
lnn.m N~ .oor. N. orer _ hiDderaill ge-
.prn"gell ~ liJD, Iueld l:ioa. Bill op. JJ,el<D...... y.
pr<>I>ooerde In t;e haJeo. hetpea Diet geluk1.e .D
ptaaet WDD m. 'I'W8Dh.ideoe leagtto.

1. Gr .. Dahield'. NllIIfet.
2. N... •• 8a.o .......
a. Giddey'. DiGIt o.4eye.a..u-.a~HiMdiMp. (Wdeo ..u.. a.) W&&l'de £1.,),

.... mIJL Zereo paardaa li.pea. ze kw D
(1'ODI' b. _ gedareode de ,,_) goed de
'I'lapp&&l af. File t'OOrDP met Priooe Cwlie eo
lArriIr:iD op de hielen. Fif" bleef yoer '11 "OD meta Iengteo.

1. Kapi!.ela Katurin '. rif".
2. Briboa·. Larrillia.
3. W. Bc.' Pri_ Obarlie.

Crnuw.tiow DWt."u HaNiiatp. (Voor allen.
Waarde .e16• .ea yoor het ",-» ea iJ.Gor be
derde paard. Eeu mijl. Di' .... 1'OOr' IJle paar.
deo. die 1'erlareD beddeo .. lt liepeo. Spoof wou

1. Spoof.
:Il. (;awIIUI.
a.81Ult-m.

SCHEEP\' UH.TBEIlICH I'E~

',U'SLBUl.

• .&.IJCI.a> ....

Jeo, 2-SS '....aad.l"u, ..... Wal.illcht.&i.
:.I -NODI'IICb"bark F"}arQ, f'1UI 8uD<uwall,
_SS B",wtQ, raD LoodeD.
3--88 Gaul, ""n Z....zib"'r en ltuatbaf'en •.
B-lIlIIS S/,·G,ory' •• ,.D 8imoD.baa,.
~ltailboot (ffan'uJJy 01.1", ...... &Dgelao(~.

YC.T&Oa:I. •••

Jan. I--B<ltoch .chlP Mcd.ff. D.... r Phll..delr !1I&,

!--Soo.~he tM.rlr ft£;t"la, naa.c GtHlm.
___ lUIS .~!I,~.",,,,DAM Engel ..n,j .
-SS G-', D&&r So:o<b.&wp,,,o.

L.uSUlI:N.
3 Jan. (Prw T.Uyrll4f.) - De .\'orma. ir ... m

raod ... j{ (Dooderd"ll) OlD 1(1 ',Il' io deo •• ' Ld lA'

Pl,lDout.b aaD. D. JlU1.(;O'l arrJf'eerde le :"'JDtb
ampwa up DoDderdag ""m 1u uru ',."oodM

Ouderling 8. S. BeaYer, Vfin M<-.:ALlli'Ar. It.,
JaniattA Co .. Pf\., I~ dM liJD vr,·uw ll,:t lioódl

kra.mp lO d, rau!l. Uen .ongen Wlr.t~r f,n,l(' r'lt>
zij Cb.ambcrhu05 kolil'~', Ct),)I~ra.- en fha.rrl·-"
mediC' d~...eg"'D, tm was zeer .r·ld~ ,)n"r ,j,.
er:.'!Ue ve.rilCtJun~, dl~ l~et gtt.!. Zi1 bel·ft b,,: !II"" j, rt
dien uJë stt.oed!IJ~Rbr.,1lk:t,a11 ZIJ het no.JOdJ;'· ::~,~, n
beYOpJeD dat bat no Iti faau. 'le klft'l' t·' .\ ~

ApoL4eke,." 81l Ha.ndt'lJWlro. P. J Peteroen " L.
~ Apo ... ~-{.4.J •. l ,:

'. _ <u""'(, .. :M"'~i.JJ[ïg

. .sftv'-rso.s.u ......
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DJ ZUID AtlUKAAB VKR~~lGD MBT on .tuut' ZA'fERlJAO. 6,JANUARI 1895.

HEROPENING. SPAAR UW GELD

VERPLAATST.

LLOYDS & COMPAGNIE, D. ISAACSt & CO.,EENIGE AGENTEN IN ZUID .lJ'llIIU VOOB :D.

j ftJeelingsraad Toor de Aftlee-
ling Malmesbury. AAN de HUISHOUDSClIOOL

in verband met het RUIIN.
SCHE INSTITUUT, te Stellenbosch,
lal even als aan Iaetstgeuoemde in-
richting, het werk h .,rvat worden op
den 22sten Januari. Om voorwaar·
den doe aansoek bij de Hoofdonder-
wijzeres .

AERMOTOR GEGALVAN1~ERDE STALEN
WATERMOLENS

DE KAAPST ADSCHE LEVERANCIERS
, VAN MEUBELEN,

Om Water mee op te pompen, en voor het :drfiven van Machinerie
op eene Boerenplaats.

.
De " Aermotor " W~ndmolens trokken dit Jaar de Eerste Prijzen

op berde de Westelijke Provinoie en de Port Bllzabethsohe Land·
bouw·T~tooD8telllngen.

NAARDIEN Lij Clausule B
Pectie 7 Wet 40 van IS8Y

ieclwe Afdeelinisraad jlerecbtigd-. is
~.fe leden te doen kiezen in het
m.trikt, w..nn het kantoor van den
.Cifielen Cop,mitaaris gelegen is, in-
dieD de waárde vaYl eigendommen,
be1"b.-r voor de doeleinden van
T~enoe.de wet, tweemul maar
minder dan driemaal de- waarde van
de andere di.'rikten, door vijf gedeeld.
aal lijn en naar.diee' volgens de
niemre achattiugs lijst het belastbaar
eigendom van het distrikt, waarin het
k~toor van den Civieleo Commissaris
8elegen ia in dele afdeeling, dubbel
maar minder dan driemaal de waarde
.ft der andere distrikten, gedeeld
door vi)': zoo worden derbal 'e de
kiezUIl in disuikt No. 1 versoebt
kandidaten acbl'iIt.elijk te nomineeren
(een moet er ~osen worden, daar
er alreeds een lid is, die Distrikt No.
~1~woordigl j) om genoemd
diatrikt .n den Afdeelingsraad te ver·
&e8enwoo -digen, Ieder kandidaat
moet gene.mineerd worden door niet
minder daD vi'jf personen, stemge-
rcchtisd voor hot distrik t, of anders
lAl de nominatie van nul en geener
" .. rde zijn. ,Geon stemgerechtigde
kan m~r dan een nominatie teekenen
op straffe dat lijn naam geachrapt
wordt 'Van alle nominaties, 11Vaarop die
'Vereebijnt· en beschouwd wordt als
DOOie dur geplaatat.

Alle nominaties moeten door dell
.mdergeteekeode ontvangen zijn niet
Ia&er daD den 30sten dag van lanuari
1895, en eenÏ8e nominatie na dien
datum ontl'lngen &al van nul en
FflDeI' waarde zijn J eder stemge-
ft'ctllisde, die zoodanige nominatie
onderteelumd, moet r.iJne WOODplaISta
'Yermelden.

Gedateerd dezen 24aten dag TIn
December 1894.

. 1. W. H. BO~SOU\V,
, Cm.Je Oomm;..,i. 900r ..

AIdeeliUg :aulm.bI!ry,
Ci'" Cam.u-.tia KaD"-.

JIalm..bu,.

BESPAAR DOKTERS REKENINGEN.

Kave's
Worsdell's

Pillen,
B.tend TOOr meer dan 100 J&l8Jl ala het

beste geneesmtdd!l.

Het (Jameson l Slaapkamer Set
Deu Windmolens lijn de lutate ,.erbeterCIe '

MachiD811 voor dit .erk, en.ijn ge ... r~, "oór (ONZE EIGEN MAAKSEL),
bUDDe meer werk M doen daD 8I1Ilg "Illier

De Aert;o::r;;:.· .ijn c\e uitvinden nil dID II BOED BEDR008DE SOLIfDE ESSO~UT,
u.tataande Stalen Toren, eD van den neen1UDd. KOMPLEET,
Stalen Toren, die toelaat dat men den IDolen Daar

deo grond kan neulaMD om hem olie te geftD eD e~ "s' e~ ..S
natea~7~e Windmolen, i&ijn ulfrepl~Dde en ~fiI ... s. ~fiI'" s.
en lijn g6.alrborgd ~ifl'8n '&arm te weerst&all
dien het huis weerataat:. Zi lijn licht maar sterk .•• BE'/ATTENDE 8 ART/VELEN AL8 H/ERONDER .en draaien met den minlten .ind. Zij sulleD " . I, . • 1\ I •

water oppompen nil Mnig" diepte niet. 8.50 ,.oet
te boveDga&Dde, en .anDee!' bet water 26 voet
van den grond i., lal de 8 "oet molen 800 pIlous
per Ulll oppompen. De U "oet tOllpl'Ute moleu
leYeren omtr'Pnt een .. paardenhaoht, 8n indien
toegerust met 18ne lpeoiaale ltal. mollIII•....,
aal het 6 tot 10 bushel, koren in een anr malen,
tIIrz"lfder lijd lal het ".ater oppompea of 88nig
ander Machinerie drij,en.

STII:LLEN NU TEN TOON HUN LAATSTE ZEOEPBllL

Zij reinill8D bet bloed en aijn·nDge<;nnaard .1.
- saohte deplIjI<e ~ope ....r, BO boven
dit .u... Ierkeu sij de zenuwen en yer-
..uren, de geaoode werking un alle or'J!IUlen
..--kende op die wij.... yolkomeoe laoDd.
beid.

Zij zijn een zek~eneesmiddel
te~en Indigestie.Mislijkheid,Hoofd·
pijn. Slechte Spijsverteering, Leve

en Nier Kwaleni ferial .. aI~ ~istn, h. !li. per M.je. ,

'; IigellW'8, JOHN KAYE, Bept., Lond911

" ][]U 'l'ING'S POEIKB "
••KBATIBG'S POBIBR"
" K.BATING'S POElEB ..
.•K~"TING'S POElJilRH

'~ATIBG'S PO~:IEB"
U)OI Ot~ d!t~cn,.:cnp~I;'~~Z;\~tl~Ë~.nA;~oo~~~
"HlITEN. conKI::VERti IIn alle l nsekten, (ter.lll het
"our din-en onsch.ukJiJi: l~.) AUc Goederen van wol
(lt bonl t-.chooren goed met deu Poeree be!lprengd te
• ' ... den 1'oor .IJ wqgcp ...kt worden. Het Ui onsehat-
b;i.ar deu: Poeier naar stTanu te eernee. Ten einde
tcktU'.teUIOI te, voorkomen sie dat gij krijgt
,. Kea.tw!J's Poelet," Gecn aneer soert fa geed,

{

WBEGLUIZElf.
VLOOIEN,

DOODT 1IlI0TTEN.
KEVl!!BS.
1IlI0SQ'UITOS.

~E~ë!r~~t;:N.dKA~~E~ttKK"ÊN.V~~~FR~:
~~;~~~~\~a~:'J:h~&nu::I\~n::S:;:~7:~!:
den ,'()I." het dooden van VloOIen op hnnne Honden.
~OO ook J'oamn reet hunne h::'f'cling Hondjes.

Het PUBLIEK woede GEWAAf{8CJ.JVWD dat
P~i.)" \'..~ de w~re POf;I~rde naa mtd:ening dra.cc.n
v an THO:.lA~ K~ATING, zonder dese naamteese-

~1;r1~htC~~\t!7~kBlli::::~od&tt:'~\'CTVólilKhin,.

"XEATING'S WORlIlIlilN TABL.TS"
..K~ATI~G'S WOBlilEN TABLETS"
"][EATING'S WORMEN TABLETS"
"KEATI..NG'S WORJlBN TABLETS"

1'1~!I anders dan een GROENTE-LEKKERNIJ. toowel
in opm~k 41.. In srna.at. Het II de eenige manter waarop

~:nn~:r!:\~~m~=n-:':::r...=.cn ~~di: '~::d:'::~i~~
.. te en onsch~I:Jae peeparaar en 1-' biJaondcr g:ocd 1'001'

Kinderen.
v...kocfil i. 81lUm en lIOttdO 400r alle Or_iRe n, ,

• Ig.naar: THOMAS KEATINO. Londen.

GIlOOTTalol II .lLGIUIUIf GInUIl[ TOO. BilT PO.....
V.lll WAT.& ALLIlIlN.

De nominaties V'ln eenigen kandi-
dut mogeu in bet Engelach of het
tlollancsch ge8Cbreven sijn en zullen
in IUbstancie ala l'olgt zijn;-
. Wi~ onc1erg~&eekenden, stemge.
rechtigden voor bet vistrikt No. 1.
oomineeren hierbij A•.B. van in
de. afdeeliDg, om lid van den
AfdeeliDganad te worden van deze
AfdeeliD.yoor genoemd Distrikt No. 1

Gedateerd dezen-dag van-
1896.

Geteekend C. n,
E. F.
G. H.
I van
. J. Woonpla.h.K.L

KENNISGEVING.

8 Voet molQ eD 20 YGet't'UtItaaDde 8v.lu
ToreD,

8 Voet molell ell 30 'Voet 'Vutatu.Dde Stala
TareD,

8 Voet molen en "'0 'Voetyutitu.Dde Stala
TOreD,

8 Voet molen en 30 voet DeenlaaDde ltala
Toren.

8 Voet Molen en ",0 Voe\ Deenla&Dde Stala
ToreD. ,

10&018.011& MOL.1I1 YOOIt wnXIUCBT.

12 Voet molen en "'0 Toet YUtItaaIIdt
Stalen Toren.
Verdere iDformatie omtrent molen. en ionDI

"aD alle grootte op .ppliia.tie.
Dele .iDdmolell8 lijD de beate "oor .lrk eD

de goedkoopate in Zuid· Afrika ; .ij werkeD den
koopprijs i~ binnen ~n paar jaren en loopeD
sonder moeite en ergenIl.

ZEND 0)( PRIJZEN EN BIJZONDEBHEDEN·
NUll HUJI" JUNTO."

26 LAN68TR1AT, UlPS'fAD.

Kerstmis en Nieuwe JaarJs
GESCE:EN"XEN" -

lUJreUlT, 8 voet 4: duim' wijd en 6 voet 9 duim hoog, met Spieplglu
48 duim bij U duim. £6 6s.

INDIEN gij Il. geld .enaobt overhandigt
dan U." ,slechte en laatige rekeoingen

aan den heer LUDOLPB. den ijverig"n WeU.
Ageni. Keni Chamben, Kerkstraat &agen.
OTlr de AIg,meene Poeiuntoor, Kupetad
en te Wijnbel'lJ.

Alle JOD&ste Nleuwl&,heden in Juweliersw&reD, Zilver-
enwaren, Electroplaat en Fancy Goederen.

.
\ .', .; .. -..,. "

M. LEVENBERG,
ADDERLEYSTRAAT, KAAPSTAD.

u

eDI., 8111. 48

VISCHGAT·RIVIER BRTJG,
"VICTORI" WEST.

Ohrouomekr., Horologe. en KlokmHell
";JI~ 0.00._, Darli"f'WIIlU

GoadeD ID ZilUffD Horologta iD
,oonaad Aebouden.

DE BRANDZIEKTE W.ET.
De Kleeafdeeling. Caledon en Bredasaorp. DE StoombooteD deser Lijn Yelirekba

ftD Kaapaad Daar LoadeD Om dei
aAder~ WOlludag, te 40 aur n.m. ,...~ ea..~= te Siat.Heleu _
Á"OMlIIlOD . op de be~,..1_ ......
den tijden. ,__ -

J... 9-DUNOTrABta.8TLIl. hut. "_a.
• D-GIUNTCLLY OABTld: Kapt.. 8aqw

NI, 8-H4WAJlDJ:N OA8TLi. ....... JU....3 Toet M.lPD.EK-TOp WASCHTAFBL met tichel rug. met klein b.tje ....,... ..
beneden, en een KapStok aan elke zijde. £2 1_Nie~ we Logieshui~,

Op

BEL!NGl\IJKE PUBLIEKE VERGADERING
IN DE HOFZAAL, CALEDON,

Zaterdag, 2 Februari
OM 11 UUR V.M.

1895,

17ENNISGEVING geschiedt hiermede dat op de laatst alhier gehouden
A Bon dilvergadering besloten werd eene Publieke Verqadering te beleggen
op bovengemdden datum teD einde de wen80helijkbeid te bespreken om ,bo,eo-
genoemde wet herroepen te krijgen. ,

De Vrienden van Bredaadorp en omliggende 8~reken zullen seer
welkom zijn,

De Edele heer D. P. VAN DSR HOVER, L.W.B, en de Plaatselijke Parle •
mentsleden lulleD ook tegenwooordig zijn en de Vergadering toeapreken.

ALLEN ZIJN W BJLKOM.
C. J. P. VAN DER MBRWE, Voonitter.
C. JOEL KRIGE, Secretaris.

Caledon, 1December 1894.

SPECIALE KENNISGEVING AAN BOEREN.

HET GENAS HEN ALLEN.

"-TENDEES

VERZEGELD en ge~Qdosaeerd
alti boven 'Voor het bouwen van

een Bonten Brug (slecbts arbeid) en
de toegangen ~ IUUoo ontvang.
eD' wordeD door den Controleur- en
Aadileur.(:jeoeraal tot WOf'nadag, 23
J~uari 1895, 's middaga om 12 uur.
~'Bet pJan, de lpecitica1ifll en de

1IOOrwaarden van kOlJtrakt kunneD
gezieD word8D op afplikatie aan den
eiYiolea Commiuans Victoria West
6;' bet Publieke Werken Departe-
.. ert, Kaapstad, gedurende kantoor
uren.

Tendert.rs moet eD zeggen wat de
kortet mogelijke tijd is waarin lij bet
werk waarvoor lij tenderen kunnen
k}8armaken eo zij moeten ~twee goed.
peurde borgen voor bet uitvoeren"an den tender verschafTen en znlke
borgeD moeten, _~n tender on4er·
te9enen. .

De Jaapte of eenige teoder sal niet
noodukelijkenrijs wordcm a&DRe.

MIJNUD.R,-NepD .... adelt geledl1l
betuigde ik in een brief aaa a van

da rr~e Ili~.. erking ftD RR~UMAT1.
eURO ID IDll1Jlenl. Ik ben 60 jaren oad
eD h.b 28 jarrn laor g.leden aaD CHRON
ISCHB ASTHIU eD BHEUMATIEK en
!lOChYel'liohtÏlIK ,.an ftl. beroemde geneelI.
badigeD, 1'11 probeerde anelllODder baat M
.. iDcIen .D bad iD mij ... val alle aeloof iD
m~eliju bekwaulh"id verloreD, tot
.. , ik BliIlUIiIÁTICU&O probeerde en u
d,ta mijD Neur'allia, Rheumatiek eD pijD811
iD hoofd fn aangelicht ..erdw8D8D en· hei
llielU" i. "er ea .ljd "er.preid dat ..Otl.
...... V Alf BOOY amper heellemaal gewud
"'" no die wonderlijke Jhdicijo," en dit
wal ... kelijk bet geYal jelben die het
~e be,eelt het aan.

De beer J",ool Uil ZUL, "a. VlakfonteiD
(3 Ilur ~an BteijD.barg), ia poften "'0
88n IChijnbur ongea_lijk genl "an Rhea.
matiek en Jicht.. ~O(>it. lei aija moeder
Mnr. VAN ZUL aan mij, .... er een erger ge.
,al nu "Koort. Ziekce," leOale lij het D08-
men. De .rete doei. RHEUJUTIOORO
liet de lijdeode JODge man 1'1IIti« .Iapea en
medeciju.erd. voortduFead toegediend, de
hOe.,,1 de buren eD meuden .. iden dat
&ij Diet ,.erwachten dat hij le". lIOn....
"iJ '_·m*" -, en rtuiirde "U d. rnee.-
kr.cM 'fall de RHl!:lfKÁTlOURO ea
PILLE~.
0.. oude b_ V.lf.On WALT, YUl Bedden.,.,..,

..-erd ~ d..... Mo bctt.el.
De '-r Á. ConuIl, BI"aIld'-' Kiddelbur. O.C

fODd dadelijk ....tlobUnc. Mijn lOOD Ju .. sijn
IObooo.w .... de b_ J, 4. 8.n, ft!! WOilda-tloom,B1IJ'I.-.dorp. __ 00II ...- _ Ik __ 011

,'ut_-Ik blijf 11'11' daatIIan 'I'riead, J.O.... 100,

-

DOIIIfln.
JOSEPH NEWEY,

BOGI. a.p.kteur ..... Publieke Wwba. GEORGE FINDLAY ,& CO., -

NUDJ

Geboorten en Sterfgevallen.
Hebben ontvangen de volgende Goederen van bfizontler belang.

BRANDRAMS B.B. BLOEM VAN ZWAVEL.

PARIS GREEN voor het vernielen van slakken
in Vrucbtboomen.

Knapzak 8pro~i-Pompen (Vermorels Pateqt)
en eep. nIeuwe lot van onze Speciwe
WijnJl(>mpen.

8 YGet lUDDTAFBL voorzien van een Spiegelglas 18 duim bij 14 dtom,
op patente wieletjes. £2 18.

.Bo~eo~de it aanmerkdijk beneden in prijs dan de inferieure ingeyoerde
~- ea daar wij slecbts hoot gebruiken die goed gedroogd it in de KnIOaie
de hi

~ Koopen het voordeel hebben van ODS waarborg dat de artikelen
tt. YID het klimaat zullen 8taan.

D. :ISA-AOe & 00.
STOOK KABINET FABRIEK. I UITSTAL LUIERS.

B4&BAO J[·STRAA T L.A.NGXARKT·8TUAT

BOOII.:TBAAr. j PLEIN :TBAAT.
KAAPSTAD~

!DeptVtementvan Puhlieke Werken &.. SPO!;ANDEB &00,
(JE JTllbIIGD 53 /.dR4N.

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

:lABU DB KERK BN DB ZO

GEOPEND door de Wed. W. P
RlI'IDp, te 600lerMt 'wcal

Sbrud

-WAA.RSCHUWING.

V,AN eD na 1 ,lanuari 1895 zal
elk pboorte en aterfceval moe·

ten' PrBP. porteerd worden aan de be·
.1C)Ortijkeregiatratie- beam~ten. , .voUe bijsonderbedea lIJn verkrijg.
baar nu den .Hesideot • .Magiatraat,
~ ~, Stationmee&ter,
VeldkorDet of PoIitie-Beambtr.

aDBY DE SJUDT,
UaIIIr ', la, e 11N.

GEO E FINDLAY c:&
Straat, Kaapstad.

DAAR de Ondergeteekende in.
strueties ontvangen heeft alles

uit te verkoepen v6ór 25 Januari
1895 heert bij de prijzen van al de
Goederen verminderd, en daar er
duisend' artikelen zijn geschikt voor
Kentfeest Presenten, kunt gij nooit
beter doen dan uwe koopjes meteen
te doen vooral daar zij alle de helft
minder dan den gewonell prijs :zijn.
Ten gerieve van buiten-klanten en
koopers zullen wij aJlen koopjes hove"
10;· post vrij verzenden.

Heeren Sieuteuooa~ogie
met Ketting 7/6; .' veren
Horlogie 20/. jR·. 'Zilveren
Dubbele Deksel Hodogie 80/.; Boston
Lever 25/.; Zilyeren Borstspelden
Tan 1/6 tot 6/·; Gouden Bot8tapelden
1/6 tot 80/-; MUziek Doosen 60/.,
60/., 85/· en 105/. elk. Witte
Metaal Lepels eo. Vorken 6/. bet
dozijn j Mpzikale Muur-Klokken
45/. j La Unien Nacional 8igaren
10/. per Kistje; Albums 5/6 tot 15'.;
B Flat Clericnets 15/- tot 100/·;
Marmeren Klokkell. Blektroplet.
waren, 8peelgoed, Prenten, Mode-
waren, Werkdoozen, Sebrijfkistjea,

l Buitenlandscbe êchrijf Papier Od.
voor 5 quires, Verrekijkers, Veld ..
glaesen, Perfumerie, Ean de Cologoo
'2/6 per dosijn bottele, andere peftu ..
merie 10/. het dozijn, Modflltoeieu,
Picknick Mandjes, Guitars, )(, B,B.
7d. per dozijn, Studs vao 2/. per aet,
Tafelmessen 6/ het dozijn en moer,
Reiuakken, blik Trom~(s, Dames
Handzakjes YIn 1,., Toilet Neoeuaire,
Zakjes voor Juweelen, voor Scent, en
vele andere Artik~len te reel om te
melden. Kowt met een .

BANKROET GOEDEREN
ASSOCIATIE,

Naast 0011 "WIJst of Ellglalld,"

115 LANGEMARKTSTRAAT,
KAAPSTAD.

MOSSOP &, CARLAND
~&ER.LOO£ER.S EN LEiR·

.HEW.ts:RKERS,
NO. 3 .PLEINSfRAAT

KAAPSTAD

HEBBBN 1881 geD08g8n M ..nDOtl.
oaereD dai lij he Goadon .Medaij•

,,~ KOLONIaAL LBDsa op d.
Kimberley Tentoous~elling I!'u.n
_wijl .. reeds ZES GOODJUl
.EDA~ES hoadea, Yl'08ger doorhe
op KoloDiai. Tentooaet.ellir&!Cell N .L.aa'
boa. 8bo .. 1l8.~D81:

ZUID·A.FIUKA.ANBOHI

Xonlnklij ke Ma.lldienaL.

II'&! Mil 'M' IIUUIt, Jl! LUrU.M
IURLJCOH OUTLII, ~ "mn.. _ .....

JMDMi.
DTH!U ~ABn&, K_,( laT .... 18

~.. uan.
DOUNJ: C48TLJ:, Eap4. H.uara, --. lJ

JIIDuarl.
GUTH O..&.8TLB, ~ ~ J

I'ebr.ri.
. V~. Vrscht of paa.se YeUCItlp ..
~nbiJ de .Apotea "aa de OÁ8T~1
AAUJBOOT lllAAT80HA.PPIJ, (.B.PerbJ.

UNION LINE.
Xonin lrJij ke Ma.lldiellSt.

01101 STOOlOOOr"'TIOWPIJ
~BPBaKT.)

I---' ,

DEMailbootenderU.1.al:.. " ....
. ~kkeu van Kupár .:&:rT....

na Madeira, Om dell ... dereD Woeaa... le
.. Rur n.m., ale ooder .. aleggende, ,

VOOR ENGELAND.J
JM. 2-ATHUIAli Kapt. Qopp
.. IS-MOO&, Kapt' U.vrlJo. •
.. 8O-TABTAR, Kapt..loJr •.

I'eb. li-aOOT. (T.. iA 1IOreW). Kapt, Lu-.,

Ben 1'Im de JI'~a:':tI:ij" mooie Btaoaa.
beo&en al SOUT ON VerIUeea YOOI'
ILUlBUBG, kon Da de eaUOaUt ...
de. M.ailaklomhooten.
BBTOUR~TJES~EBGBLAND

~baar voor Z. .lfauden, WOrdeIa up .
Nikt .... eea~ftDIO .... '
op - Dobbelea Pe_ceprija.
llBTOURKAARTIB8 "oor JUnBS

... ~ ~U8T woldea lIitpbib lDIIIr ..
....,_ bUUaeU Drie iii....... de0..
fil de o..&e MMteahappij Stoom .......

VOOr Vraob& of p..... _ ... .......-MIJ" La&orea l'aG da UDioa Iko _I._
MMtwhappij, ~ J_ I

~_.u~._ ......t:;:4,.. .. lMd& .. , 0.-
Q............. llllt.... ~ a "· -..--t
\ t
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