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VOOR{iOEDt WAARDE~r
I}, Jo~nENS KLEElJ~KEN llERBENIGD M8~

0.4 Nli.R DB

.Econ'Jmic Outiitting Co.,
I' A.BHlCFERENDE KLEEREN~BRS,

KAA.PSTAD

1 "T 6,071)·.JPr r L .).,.-.:.. ...0 [b.NKEL F.XF..WPL,HB1.
:1 rese»

-.---~,~.__ ...-_.- -
I{AAPsrrAD"I)ONIJERDAU, 17 JANUARI-iSg5--'

3(10Lxtn Vttte Ka .pscue Omtrent 20'~~~r~t~~"~~~8Klapmutsen
Schaper,

40n "Merino" Op lri}la:.r, 1:: Januari 19!)~,

Y.·~T (lIP. ...~---j
fe wl'ib. k, I';" I ';..1,' ,PU ,; Ckrrgap" '"'
fll"}\,q,J'l';"" l't'l!' t vee ;:!l.lLie ':,. - ..
I ' r 'p&a:~'l ZI)I,jét',f'-'tn .': Il' "r,or'Il,35 [cf\I:'-kr~s ,'li!!') Pt/orden

tsJlt 1. '1' r : ~ 'I !: I,f uur !"jJLll., 3 tot 6 ;, ir. . U : u •
"'lI I,!' 1 ,1'~'! r~-(·i;t· t .llll: m\)u en ..i

I ., 'I ,', Il I')'IIJ":' r 'I " . '·i Cl ,"Ulttr~~~'~I,l\.t \,cr l:,('t{t't~nO\\"t , J')( .• ~ _ .... I I. "

ffi:
Ft ' .. r;.'~;" J\.~ns nor Boeren en

.\jll cuuitcurs .

Op Wcclli.)'ing, 23 Dezer,
~l'lli": '1'~"l1l1'll •. ~rhal't:'n,
Z ;i. !,k \I,r'!,!' \tll;,eht np
L..t ,'",.1' '1111, . v i] ,'. Zij zullt'n
Ztkt r 1'1'" , '_l 'IJ.

~1. HJ~I Eie
F.1un .. \/-.fï1JU,\C .\. CIJ.,

.:I (;,II!;J"r8.

J'aar\. 1'; , II 1 t-Cl·-,
---"'--"-

PIKETBERG.

HEL\.1\GRJJKE

YerkoOI)ino'~

Dinsdag, lS Ft-:-bruari, 1895

GOERG~P, VERLOREN
VALLLI.

DE "1 ,lt'r~ '.' ('ke[i11" "l'last dour
dell 1 X"I:llttUr ]l"ttd in .h-n

].:'01',11.'1 ,. n \\ ijlf'n .lcn \\'t'I..~J.
Hirr C.\~I ,\HI S .J,'IIA:oi:i!·.1i BOE.\!A:s',
zall'ublleK \"'lh'''';'IL'

(JIB YI,(lr Z li I. t'.it. CUL. vol Jp van

watt ï , l ': c~ 1:::t..: ... " .en \\.tuf gftlZl'D1

eLZ.
I~" ) I ()lDr:HE.i\:

1] I'" " ' Il

l(j(J ,-dL'l" IJ tn 13t,kken
: :/ l~!t ... t· n
;; I l'bi!1Llt Ill' ,lt'n

1 lbk har
1 '1','[1'1: h,lr
1 :-;pliL Tlll~'"1l
I ~r.: jl Jl li' IIit:f'
1 LJt 1'Iot-:.;en
Bo· rI.' [l.i;_;nl'<d.;(,II:1p
li1; 18l "ad, enz , t lJZ.

P. J, ; ElIEF, .Af:!lager.
y (~,'Il· ~ <Intoor.

PILI(,"rg, 10 Jan .. lS~',),

})lK,ETllERG.

I~1" WHEF.LER s L7KDOORN ZALF'.
Beroemd wegeIJ~ het' \\'f':.(ne'uen Vl\n LikdoorllPn

liG, per L'ost ]/10.

Mf-:LK VAN VIQL~;TTEN.

Vereeniging. SCHUTBlCRIOH'l'.I
PiJn Westelijke Provincie Landbouwzonder

ALHIER in 'het Schut is opgeelo'"
sedert 29 n-tnber 189i.

t eDZwart Paard Qlat '_r plekbD op d.
rujl', ongemerkt, omu-nt 10 Jaren oad..

lndien niet gelo.' .oor of op CleG 16dta
Februari 1896, ... 1 bet nrlcoob •. 1IIOiUa
uit de Schutlr:raal ie MUIltap op .... 1dIa
datum.

TENTOONSTElLI NG TE ROS~BANK,1'[llLlEI\E VHU~t)t)P[SH De Zuiverste aal1gel.lcht8-opfrissc~er, het verwijdert Zon nebran den ,
Sproeten.cu», liG, per .Post 2/~,

WHEEL ER~;; CAPILLARINE (lIet: is geen Verf).
Geeft GriJze Haren zijll OO7'spronl.:eliilreIK/eur, en bevordert den

groei 2/6, per Post 3/10.
CI\RBGL;;.ND' ~TOZ J.

Fell aller.RlJT'goIlHlllllste schuimende Tandcn en
l/G, per 1'08t,<2/-.

Op 14 en 15 Februari, 1895.TK

Slmr'lDsvallel, Groot Drakenst-Iu,

VA~ ir,wn~ingen .~~t keanis gegeven worden tegen den 4den Februari.
Til lute inschrijvingen tegen den 7den.

i Alles wat tontoongesteld wordt (behAlve Vruchten en Groenten) moet
mond spoelsel.l op zij~ plaats zijn op Di~sdag, den 12deQ;. op z.ijn laatst. om 1.0 uur 'a

voornnddags op 13 Februari, daar de beoordeeling dien dag plaats Viodt.
!Jc. Ij entuoustelling Beil door ZUQe Exoellentie deu Gouverneur

geoper.d worden op den Uden te twaalf unr,

lAOS. ROS80UW,
SCh.' ......

Montagu, Dist, RoberilloD,
14 Jaouari 189~.

ZAL d,~ ouderUl'lt'ek"IHIt' latcu ver-
koopt'II (lP b()\"'IlL~cmclle pluats : i

12 Ecr"tt'-1.1!l~ "t lib ;tll'1I VIII, ruim 7;
i .'l!'UTI:') f' k l~OU ~ ~!,Ja:-4 J,~f""lW;

(ir,'di, II d., koup. r s v. I L, Il;': ('II i
zal d ':el,,' grall~ w"r,kll ,.:cL',
v-r.I I,' Kl jlll!ut"sl;ltle)

:.: Wijnpolllp.'n
(j Pijpen eli HiJuers
.-l KUlpdeksds
6 Bunu-n buomen voor donker WIJll
1 Johnstons 8!llj1ll8chine

rcni6c l'loegeu en Eggen
1 Geweer.

Levende Have:
(jjO Eerste-klas extra Vette Merino

:-<ChllpCIl
14 Eerste-klas extra vette OSSCIl
10 " " Koeien ell

Vaarsen.
;) BIIIle[l \'Ill! -i en li maanden ou d

(uit de il'~l'\'ut'rclc Hollandscue
Bu] "Onheil Acht" de moeite
\\ïlllrd te 7.11"11.

1 ~I)lL1i Ezels zal in tlli~ worden
vI'r!O,'lld rn Wilt !log verder zal :
uani!ebodc'lI worden.

verversolnugeu.
Aangehrachte Goederen zu ll.u niet

worden loegchLell.
?lIAHTlll\US S. B.-\S:-'O~.

Ve Vtllt'erx) 1rumclmun c\' CfJ.,
Aj"!'f!Jcr8. Op Dinsdag, 19 Februari e.k.,

TE MISVERSTAND, 0/8T. MAL.MESBURY.

POUND ,NOTICE.

SPECIALE AANTREKKELIJKHEDEN. CON.FISED iD tbe Pouod at MUIltlp
IlD08 the 29,h De.mber 1~":1

A Black aOrM witb Bore baOl[, DDmarW,
aboat 10 ,_ra of age.
If not rel_ed OD or before the 16&1& of

february, l891i, it 'trill be IOld at \he
PouDd at JtOlltap OD abomDf'D.~ cl....

JAOS. B088Qt''',
PODod ......

MoDtAgu, Diet.. RoberilOD,
14 .raDDftI'11895.

FERSTE n.w.-Eene veltooning nn boter bereiding door bet Landbouw-
Depertement. .

TWEEDED.A.o.-Een wedstrijd in. het bereiden Tall boter om kostbare
prijzen. door de Regeering uitgeloofd.

Bet totaal der prijzen .bedraagt meer dan ~2000 behalve de prijsen van
:(.ijne Excelleutie den Gouverneur ter waarde van tso Toor l?urden, en
de Gouvernements Prijzen van £26 vor den wedstrijd in boterbereidiog.

./'.Iu:lt!h.f!o"",op B~,* Bagna.
De helft van de enkele vrachtprijseo per treiD voor heeD- eD terugreis Gouvemements Kennisgeving,

voor Vee en ook voor Bezoeken, dienstig YOOI' ve:ncheidGDe dageo. lo. 41, 1895. .
Verdere bij sonderheden kunnen .. n den OadeJpteekeDde "f'eTkregeD ~ dia o--...v_

worden. W.,...,
MA YN AR]) NASH, 8ecretaria. RÁllflta4,11J--,1"

Kantoor der Vereeniging, Colonnade Kamers, Zeevogeleieren van
Kortemarktstraat, Kaapstad. nementl Guano

Uanden.

PUBLI EKE VERKOOPING
TE PRIN SALBERT,

VAN KOSTBARE

ROERENDE EN ONROERENDE
GOEDEREN.

In den boedel von wijlen CHRISTOFFEL ALBERTYN NEETHLING

TENDERS (verzegeld en met
boeens nd opschrift TOOJS_)

zullen deor : den Controleur ell
Auditeur Gen , tot op Vrijdag-
middag, 25. ipluari, oDtvuapu
worden "oor d koop ftn Zeevogel-
eieren op {lE' G emementl (l1JAllOo .
Eilanden ged 'de het tegeDwoor-
dige seizoen.

Voorwaarden
alle Terdere bijz
Tel kregen worde
menta Guano A
Straat, Kaapstad.

NO L JANISCH,
Secretaris voor Publieke WerUD.

DE ()ndl:r:,::t'tlckelld,', bdlOorliJk dna,rtoc gela,st, zal publiek bij op,hod ver-
i.i kO(J)lt'II, teil \1 ()()IlIIIJIZC I Uil de \\ cdu we 1\ eethling, op

vrijdag, 25 en Zaterdag, 26 Januari 1895,
OM 9 UUR 'S VOORMIDDAGS,

O~HOFHI':l\DE UUEDEHE~:
T. net welbekende l-:,f hij het l'igcll(loOl van den heer J. R G. Luttig

..:r., [.!ruot e.f morgen, jtjlj vierkante roeden in het Dorp Prins Albert, met
waterrechten.

l I. Het welbekende Er! r-n dl: Gebou weu, nu bewoond door de weduwe
~eetldiLg-, groot ('ell morgen. ;3(i7 vierk ante roeden, gelegen als boven, met
waterr. ehtel; Ijlt eigendolll kali in gedeelten of in zijn geheel verkoeht
worden om I.l)0pcr~ le gL'ricHII. liet ligt in het beste deel van het Dorp
I'rln- Albert.

I II. JJ, t gCi~( elk tan de wel bekende plaats "Tui oskraal," (beter
llC',{(:Ii.! \': icuw. 1011,1) met l'en ~froot Huis van twee verdlcl,in«c:1, ~(:'bouwd
\ .1:1 b,l~,t I l'll !'Jl il. ti r _l'''; II. .ise I' I ljzl'n.:n dak, grout ongeveer 4000
I' llrg>ll. DLl.' pLHlh 1:1 g'), I" II watvr \'}Crll~ll C.<l een van de beste ~chllap-
llaclht:11 111 UUUi!h :io. ,L

1:() L i~L x 1> J ': .: 0 El) E TE x :
J I UI SJL\AD :-Tdd:i, Slo -lcn, Lrdikunten, Kleederkasten. Matrassen,

\\'aschkOllllllt'll CII Htkl'n',' "pi(>g,'l~, \Vilscli!afels, Piano, Glaswerk. Borden,
~[tSSCU, l'oltl't1) \-orkcII, PalllleJl, enl., ell7,.

VA,\ T \\'1:,> TI~ :- Leg;;er" Balie,;, Llraudewijnketel.
Karren, Spiders, Wagen, :-:eha:lflJ:lnk"Il, en TlInmer~cree~sehap, Hout,

Paarden, Merries, K ()eien, h::11 veren, Varkens, Leer, Ezell!tUlgen, 2 Paar
Tuigen, Az'jn, 1 [loop 13akstecneu, tJ~uren\ Venster-, ] 000 l:Iavergerven,
Erwt.en, Boonen. 1 1.1zcren Eg. J ukken, Pillen, :6adels, Velzakken, J Zcep-
potten, lj !)Ilt, 1 Bad. IJzer, 1 j: ol Draad, SIelIllges, Mandjes, Ploegen en
andere ArtikeleTl, te veel Dill allen op te 1l0e.llen. Verder alles dat op den
dag drr V crkoopillg aan~eboden wordt.

Ollthowl: \' I'ijd;:g' Cll Zatenlag 25 en 26 Januari lS9;).
FRED. BG. BRAllER, Ge/icentieerde Afs/af!er.

8, j'. S LUTTFj., } Agenten voor de
P, K. :NEE rIlLING, Executrice Testalllentair'~.

Decem oer 1594.

PUBLIEKE VERKOOPING

'Ya:! teodel\ eD
derheden kUIlDen
Tan den GOuverne-
t, No. 37 Straod·

DE (Indcrzeteekende, behoorlijk gelast door de Exer.nteuren Testamentair,
. zal publiek verkoopen in deu Boedel van wijlen' den heer P. HOUGAABD,

:;7 l rccember 1 '\~)'L

10 Fzels, gedrl's~eerd, I Paar Karp6ardcn, Schimmels. 9 Aanteelbeellten,
2óO ~cllapen en Bokken, 1 Bokwagen, 1 Tentwagen, 2 Span Tuigen, 4
Paar Achtcrlui£;ell, :.! Span Ploegtuigen. 1 Lot Zwingels met Ketting, I
Lot Vatwerk. Ilalfaruen en Ankers, 2 Dubbel-yoor Hansom Ploegen, 2
Enkel-voor Howar.ls Ploere», 1 Braaklande Egge, 20 Velzakk.en, 20
Zeilz~ kxen, 1 h.'\pkar op Vt:eren~(bijna nieuw), 15 Varkens, 2 Zeilkribben,
1 Kooruzift, 7 Zeizen, 1 Ma6t: Bushel, 1 Lot Graven, Pikken en Vorken, l
Kruiwagen. ê lijpstcen; 1 Lot Beestevellen. 2 Losse Wagenleeren, 1
Gedresseerd Hijpaard (Bruin), 1 Jonge Merrie.

....}---c::;;,

Boerderij gereedschap. Huisraad van &Ue soorten.
250 Mud Room, 280 Mud Raver, 18 Mud ROf(ge. 70 Mud Garst, 1
tlnijmaehine, (Daisy, nieuw), 1SClaafbank, 1Schroef, euz., euz., CIlZ.

llouvernements ~Ke~.nisgering
No. 45, 895.Zl'LLE\ I,PC: Ill" k Pillrlc!l,

WllarOII1!.'r vr t ,(·liC'ill'IIl: ('~ ,I..:
paren, pltI,lll k \\ uri!'" Vtrk ocht le

, l\.L.-\ t"~H 'J':) S1..:\1'1 I~

I
Zij ZIJn ,di.,!: gtknd, g' ,dllkt

voor dadl'iljl; gelmllk, en wor,:cll door
I den l'igenuur.-wlel.s lI:1a!ll cell goedI artlk( J \\ :tllrIJJrgt,-persoolll!jk opge-
bracilt lilt het dl~tnkt Aliwal Nourd.

Liefhebhers zulleu Hid tdeurge-
"teld worden,

tot Gouf8rB&o
.8nlUftrin~ lfo~'814,

t, )894, 'YonIt
eeoe iDformatie
t veriohepiaga
Go~.aIIlt8-bel[u.. aan te koaaea ea

ftIl het
tftDgeu'" WUIdea
enta .t:PDi ,No.
pstad.

de KMtItot' il
l*IltOIl TaO' 2OOOlbe,

r Iak'van lOOIt..
ei llIte q1lalititeit
t aan het IpoR-

.IUII~ad.

IAlfl8CH,
'bH.'1¥' etbo.

RCJIM ~REDIET.
" Ververeohingen om niot.

Komt en Ziet.
Het is Oom TljB,

En niet Oom Piet."
1'. S. LATEGAK

Paarl, U Jall. 1,,:~;j.
Faure Necth/in; & (0, .lfslagcrs.

J. H. P. ZOEle. AI.,,.gt!r.
Venda, en A"ent.·KantolOr, Piketberl,12 J ..n. 1895,

Paarlsch Landbouw Genootschap.
TENTOONSTELLING AAN DE PAARL,

VRIJDAG, 25 Januari 1895.

._. GOEDKOCPE SPOQRWEG KAARTJES .

-'VEGGELOOPEN PriDs Alhert, ::'7
VAN de plaat,; •. Alexandria," op

G Jan. 2 Muil-~zels, een
merri.e en een ruin. donkerbruin van
kleur met wit bek. Een ieder ten
spoedigste kennis te geven aan den
eigenaar,

SPECIALE TRBNEN •
Malmesbury Executeurskamer en Voogdij-

en Brand-Assurantie Maatschappij.
VERSCHE VRUCHTEN.S. J. v. D •. SPUY. Afdeelingsraad &ledOD( .

HONDEN: BELA. ftING.

Alexandria,
P.U. Philadelphia.

Concert in den A vond.Publieke Verkooping E UNION BANK In den noedel can wijlen .Jlejufurouw ANNA JA.COBA Prolnenade
TE D SLABBER, geboren Laubscher.

~.\E;.J POHTERYILLE, EE~ ycrJl're uitbetaling ~an .L:2

O 1)· 1 ')0 Jan per aandep,[ (1ILlk~nde £~S tOLP lll~( ag', _u L. iOP datum) zid lW aan het Kantoor
I der Zuid-Afrik:lanRche Associatie

DE (hlckr:z! It·~k!'lll!c geh~t door' uitbeta.al'1 wurden ;in.n aile. aaudeel-
M'']lltfrllll\l' d.. \'I'·cdllwe C. G. 'A.' houders, dil: ,hUlir.C iltortmgen ten

BeR' ! 1.(, zal P,li,it k \l'rkoopen :- volle opbetaald hebot'n.

Pr· G ur ~TL'YTLé 1) l:ell Paar Karpaarden, bruin sl'hi'11mel, 1{lliJls, 4. J'aar oud, [J'Qed gedre~seerd
lF. .1 ;:'!,1l'1l hurt'll . n. " _f', ,. \, '"]., I'". Hillcr HARRY GIH8U\. een l'uar Blauw ~chilll[llel8, Rai!ls, 2 jaar Old, een extra. RIJ<en fchietpaar(l,
1:' I>; t ra FI' , (. ftieieelo LiquiJat\ w' 11. l ja:1!' oud, 2 .Karpa:u::lell, p ,\l('rric~, blzet van Ezelheng,t, 1 Ez~lhengs~
:.. Do J',I'rd'll Kor'pI •. ", r:."f,tad. :;.~.!III !l(lt:<!e C0!l<l!tH', ~ lU!f!1 \ oOIJ>HardCll,;j Span goedgedresseerde Ezels,2"

15h", 1':"), ..::...._,.. , -::: Koeien met Kalvcr,;, 1:.; t-laehtbeestcll, 150 8cbal)cn.
;2iJ ,\ :lIl: l".: i". < ,'il -

1 ~II i \\_ \\,,~ li Boedel van wijlen .A~:'iA HnDRIK,\
1 ~111;1lI :eLwe ~IA.BGARIETA. !:llaND, weduwe
.~ 1'1.·( ,,,'Il V;l,n wijlen JOHA~~.ES DAVID
:; S\':I:' TUL:Cll BItAND.

: I iLlr .\clitt'r T!llgell
'J \"',1'". IJ;,

PAMPOENKRAAL,

~'.:II ~,hap"n, ('11
B,., r,I',[I~~E'n><'ds('hapen II uis-

Iilll.! V:111 alle soorten.

HET PAARL8CHE AMATEUR MUZIEKCORPS,(lN LIKWIDATIE.)

DE Ondcrgeteekrnde zal ter plaatse "Roode Kleigat," in het Zwartland, (Onder de bekwame leiding van Professor Rocco DE VILLIERS.)
afdceling Jl:t1mesbury, publiek doen verkoopen voor rekening van

wien het moge aangaan,

Op Donderda !!:
<...J'

24 Januari a.s.,
TEN nRS worden hiermede ~p-

naagd voor het collecteeren
van de Ho'Ddenbela.atillg door het

. .' T" 2/- geheele DiJtrikt. De Tenders te

DE Tentoon~telhng. wordt geopeDd oru 11 uur v.m. oegangspnJs zeggen hoeveel per hood zal geeï.cbt
tot 2 unr '8 llalDlddags, na 2 uur lj. .. . Iworden en deselve moeten idge-
Om 4 uur n ru zullen alle tentoongestelde waren (tenzIJ anders gespeel- 1 rd dnb" d d' k d ild. eve wor e IJ en on erge-

ficeerd op de vormen) ten ve~. oop wor en opgeve . teekende Toor ol op deo 2den
De 8poorwt'~ Vracbtp~)zen zullen voor heen- en terugreis de hal~e Februari 1805. .

priis \'Rn de t:llkde reis ZIJn,. dus van Kaapstad, eerste-klas retour 4;6.
tweede-klas 3!, ~peelllle TrelDen zullen later geadverteerd worden. Lady H. J. DEMPEBS,
Grev is hd ntl.aste ~tation voor den tentoonstellingsgrond. Secret&rÏ&.

• Om verdere bijLOuderbeden doe men aanzoek bij: CaledoD, 14 Jan. 1895.
CHAS. W. H. KOHLER, Hon. ~taria.

LUNCHEON. VERVERSOBINGEN.

LEVENDE HAVE:

1fL
'VEGGELOOrEN

~. B.-Speciale Lunche~~s tegen 2/6 kunnen verkre.geri worden door
per brief aanzoek te doen hiJ den Kateraar, Tentoonstellmg, Paarl, tot op
:H Januari a.s.

ZOUT_)/
Losse Goederen en Boerderij gereedschap:

1 Nieuwc KUykar, ! Kapkar in goede orde, 3 Nieuwe Bokwagens, 1 Losse
Tevt, ~ (\lC\lWC Hakkarren op Vecren, 1 l"oiellwe Open Kar op Veeren, 1

--.-. . 'viutcr-l\ ar, 5 lIubbde·vour Ploegen, 1 Enkele-voor Ploeg, I Howards Egge,A LLF personen, ;dle \Orl~eTlngen I 1 Ploegland:; 'L~ge, :! ZdlbilJuus, 1 ~nijmachille, 3 Bpan Tuigen, kompleet,
tegen b()Vf'ngen~emdeu bO';;tlel: 1 l'aHr Achtertuigcn, 31'uar Ploegtuigen met toomen, ij Trekken, Zwingel;..

h<:lbhen, worden hlerblJ 0tgc!'oepen en KettiDg~, ~ ;jliJpstl.'eDeo, en W!lt verder zal worden aaugeboden.
die iu te dienen bij olldergeteekende
binnen zes weken van datum Uezes

!' J RETIEF, .Ifslager. enzij,dieer iets Vall versehllidigl.\
Yeu.!i. h:llitlJur, I'ïketberg, zijn, worden verzocht de bedragen.,

I'I Ln , 1,,~J:'). door hen verschuldigJ, binnen den- \..
,, " !elIden tijd in te dienen. .iDOODbERICH T, DOODBERICBT. EEN' vale EzelmclTie maanhaar Ileknipt,

~:'F"""H*iI!t"';s , Gedateerd aan de Ladingplaats, I, _ __ i, _ oml~nt,vijf jaren. Schulmeetlten eo
(WERLE D.EN Bergrivier, distrikt Pi.ket~r_~ dezen I0 ,DDE~ te \\' ore. ster, op dm i 0\ ERLEDEN op den ll~eo deser ODI anderen gellev.r keoDlII te gvven MD den

lóden.l~ van Januari 1uno I ~b da:ef El.lZAIÏE'I1I llE'"'DRIN."! gehefde derde. doebiertIe GLAns in 1000dergeieekende door Wies. onkosten "er-
den lJdcn U.·-8ull&Ilnah I Wig , 0". '. I ,L d U rd
Sc W

-.J ) (BES>'); dochtertJe;Y&Ll J. J. en b. ' den ou,...,r om van Vlei' mUDden, ' goed ID ~n 'Wo en. ,
boltz,. ....o"e •. "aD J C STVDHAN Jl. d d . S . I 1 j
~~ h: TIJf ea .'. ~. ' la .... w«Ie.q. !li..p6.~e:;;.olf uo )"reD en . 14.Ju. l~:: J. ell .T. BOOD. .'1.=~._

-

DE Ondetgeteekende, Eigenaar Tan
de ~roemde Zoutpano8ll te

Droogevallei (Dut. Darling) ~
kennis dat hij Duizsnden Madden
Fijn Zout voorbanden heef" ea
da.ar hij Bich voorzien heeft van eeu
Zoutmolen (~alt CIïllIher) is hij in-
8taat het gehede jaar door sijn zo1d
te leveren aan klanten. Ptijs billijk

E. MORTON, Termen contant.
PriDcipu..

W. R. MOORE, , JAN. A BASSON
Voonitter,..DirecMareD- I>rOOPftIlOi. a 1~ li9ó.

Goede Hoop Seminarie, Kostschool
en Publieke School voor Meisjes.

Tuinen, Kaapstad.B. WETHMAB, Secretaris.

nE leuen zullen hemLt wordeo op
V lLumtAG, 21 Jannari

Kiodergarten en Kinderachool
van lo tot 1uur.

': '\
_ i l__ ..~_..

1,:,-_---.'it, .....uaea.l.Iiii1irI_~

"
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EEN C¥O!'Ht l.4..l&:.-DeMr dll!?pn W"', i-'1 jJ

eao@ O()IJQb~rfl 9t:lhof le Loader, 2, Eta i-'l:l ...n
"..n £10 elk. w •• rop £7 ll68lOrt IS IU de '0' '/"U;

_<l fullJl Graph«' ~e,r.pa~r CO'''''''''y ".,.
kocbt ..oor £1,(J83 of 8t!U "~Iuq ID""r Q..., tJ:
per aandeel.

SNKLHIUO V"11 8I'OOR"I!G£JII.-Oal"ojfl "'er.
d·,o ID gog.IIlDd pr09".n C.Domen omtrent d
.Delbeld ·.n treiaee. ~>D m.. lIt'<ln '&o.!l:
ton awaar werd door eet: n ••n.~ m.oh,o. '~n
8yIDlnllton Daar Caru.le our de B<alV><:c
boogto. 23. miJl b~rlOp-eD 361 mill b.r~8f.
waarte met ~i mijl Il.li) IIen .. rond ••gebracht ID
66 mlnDten. ea ca.r de !Lf.tand se m Jl ')~
l<attID""1l I., wu de .nt'lb.,d ,. I.i !DIJIper
uur. De mu'mum .Delb.ld .ILI' 2 111111pu
Rur 09.r &ea mill her~afw&Rrt.. D.t ....... 11
deD re.oeeD dll~lIat. De Ilrootatt Inllhtld
dl. men ber.ikt bddt i. 86 miJl per Ur.

EKII IU8TOUSC;:HGUU VoUI' DIPIlTlIKB.IT,.....
Het bet 0011 op de Dleu"'e 118D""I.') le Ioejleo
dlpbtb.riti •• ia het "algeode ~"al ~lg~Da.rdl~
Het o.d.te kind, n.n ~'. ;''£.. Lod.lfI k
BOII.parte knel( ~p, ...M.~~1tJk dlpb.
tberiti •• kort oadat hij iD Ned ..,.lan. R"ltom.n
"'.... Napoleon, die 4. tIJdlog een "eek '00'
deo .IAg bij l1'riodl.Dd "ernam. wal er zvo door
lIetrotr,u.dat bl) dedelilk een pr IJl DItlOofde "oor
de beate Tt'r!Jaodehnlf ov.r de croa p. oor8pl'00R
.. rd eo l!eoel'8"ijr.e der zl·II:I.... ~,l .tnlken
dOllgen om den pnj. "'aD .£4"0 H.I
kind UD Lod"wi) t atierf kOrt Da de pnllU't.
rdking I)" v.,ba04 ..hDgeD 1II0.t"". voll(.n.
een K~nee.bl!cJ'. die lie nala., lIedeo"t.eekoDeD
.ujn Va'J de on ...etondheid ...an deo lIJd waalln ze
g.lOhre ...eD .aju.

~IUtKooPI~G E~. lA artikel X wordt voorgeateld oDder
(c) bet volgende bij $e voegeD:-

lf In I.ft! d. afge.aardi"de leeu IOhrifte-
lijke bekeoct.akiUC ...oorl~, UI bij ........ el
l]lloeteD IteallDeli onreenkomatia opdraohl 'nil
sijll Dialrikt.l-Beetnllr, eu blijkt bel later. dal
bij iD ICrijd met .00daDig. opdl'llDh' beeh
.... m .. dan .. I de Commialie ...an Toezioht op
Bleaae. de total" der uitgebrachte .telllmen
100da0ig wijziaeo.hi sij IOliden &iJlI g .... _t,
bad hij Ileekmlf "'Olil.n. opdracht."

Deu bij ...oeginlr is geheel iD oTereenstem-
mililf lIIet deo g_t nil het th&Da beetaaude
artikel. D. .bedoeling Ï8 dat de afge nar·
digdeD naar de cirkel-comités, niet lulleD
"ernimen hua stem uit te b~ol(ea. Aan
di. bedoeling ZOu niet ...orden 'folda&n
iodieD een diatrilrtebestaur geeD echriftelijb
instruktiee opa telde of iodien die ill8truktiee
om dl een of aDdero reden den algenar.
digd. Diet tijdig bereikte~. Dat ui dill de
redeo zijD ...aarom wordt ...oorpateld te
bepalen dat d. afge"aardigd. zal moeteo
atem'IDen overeenkom.tig de hem bUIlDde
opdracht un luj a distriktlbeatnar. Er
moet echter voor gewaakt worden dat deze
bepaling I{een aaoleidiog kan geTen tot
knoeierij doordat de afgnaardll{de lOU mia.
bruik IlIaken vaD het groot &&Dtal '~emmen
dat hij 'fertegen.oordigt. VlUllaar dat er
eeD bepaling noodig is dat, iodien blijld dat
eeD afge"aardiKde gestemd heeft iD strijd
met zijn opdracht, het aantal uitgebrachte
It.mmeD &OOdanig kan wOl'dec gewijzigd ala
lOU er wellrtlBtemd lijD 'folgens die opdracht.
De oommiseie Yaa toezicht Itelt ...oor dat, ala
h.t noodig is dergeliJlI:e wijli~ogen aao te
brengeo, dit ",erk biJ bur zal beruBten.

Terloops mag er op wordeo gewezeu dat
d. oommissie voorate:t ID een vo~tooot bij
artikel X (d) te d()en bjpaleD dllot het pro-
...inciaal bestnnr "allabe.e ,It dat olk afge-
'urUlgde voonien V<lO oea exemplaar der
gedrukte ootulen van bet jong.te Pro ...in-
oiaal Bestnar; of, sijel de notalen niet bij
tij Is gedrnkt, YIUlbehoorlijk gecertifioeerde
uiUrekael. dauail, n&lU' de nrgadering Tan
het C"kel·Comité zal gaan." Het is maar
goed dat dIt wordt voorgesteld ala eeD aan.
beveliog eo nie' als (len onomstootbare
regel. d&lU' andIIra op cirkelcomité-vergade-
nogen eindelooze discussies zouden kUDnen
volgen uogaaode het al of niet toelaten nn
afgevaardigden die hun boekeo niet bij zioh
hebbeo. Er zijn nog t"ee "eraoderingeo
in artikel X, n.l. aDder (J) en onder (g),
di. echter beter kun neo wordeD heaprokeo
bij de behandeliog vaD het aieuwe artikel
XIII.

In artikel X. haDdelende o ...er de ben03-
ming van kandidaten voor den "etgeveodeD
raad, en in artikel XI. handelende OTer de
beuoemiog van kaadidateo voor de .etge_
nnde vergadering, ziJD de wijziging'n bijna
yolkomeo eeDsluideod, Wat de verkieziog
..an ledeo ...oor de wetgevende vergadering
betreft verdIent nog te worhn 0Pltelperkt
dat. ooder artikel Xl (/). door de bij voe-
ging dat, indien ar geen diatriktebestuur
bestaat in het distrikt van het hoofddorp,
daD door den "oorzitter vaD het oudste
distriktsheatullr iD de kiesafdeeliog de plaats
en tijd der benoemiols"erlCadariog zal wor-
den bepaald,-alle mogelijkheid tot t"ijfeJ
uit deo weg geruimd is omtrent de vra, g
wie eeD beooemiogllYergaderiag moet" luj-
eeDroepeo. .

Verdere oodenerdeeliogen no dl'~e beide
artikelen (X eo XI) wijllen de &!achteo en
be"oegdheden der cirkelcomit ~."ergad&rin-
gen en der benoemÏogsvelT..deriDfen aan,
lIoch de behaodeling "'.b dit gewiohtig
pun\ sullen wij liev~ tot een volgende
maallattD OV8rataao. "

I
B&ANDZln.-Op _ der wijk ... erp~ariq'D

ftII dell Bc)lld in b., Beaufart.-W .. tenba ",erd
beelotM d. beeluite. YUI de Volklnrgaiittiol
...0 Viotoria WeR all beechrijyiD,.pUDteD
naar hel ooogr. op "zeadeD. Ook "ilde
men he' oonllree verzocbt bebbeD eeD gedeelte
Yan de geldeD ...an be' pro"incial. b"'~ulJr aall
bet ",erkeIlde comité der Volknerpderinjf
toe k! k.nneD.

gtlrll ia Zuid· Afrika, brutaal ...eg uitaoheldt.
dan be8taat er vrees dat sieb bij he'
publiek de welia"aar ...erkee1ide maar dllilU"
om toch begrijpelijke iodruk ui ...eatig'lI
dat de imperiale antoritelteo zelf tegeo
nIki ooderaeminge,n gekaot sijn,

Dit gevaar nl nrmoedelijk wordeD
...oorkom.n door het offioieel oDdenoek
waanan da. Honnin gewaagde. Mog.
uit dat oodenoek blijken d.t h.t niet dl
imperiale aotoriteiten doch ondergelObikte
alllbteoaartj81 zijD die. gedreY.n door de
renucht om een groote rol te spelea in
een kafterland, den voortgang der be.oha-
ving in Za.id-Afrika .illen tegenhouden.

woordire regeerde... 'fAu de' prOYJnCle
Mozambiqae geechikt zijn voor,huD poeitie
in het belang der ootgioning YaU .Afrika?
Stel dat deu ...raag rijst en ,dat, IOO&ls
onze Pretoriucbe tijdgeooot lIChijot te ...er.
.aobteo, lij ootkeanead lOa wordeu be-
ant.oord, lOU dan de Pres« weDllCheo dat
de mogendheid die, Da de tegeD ...oordip
beli'ter., het llaut.e recht op Delaioabaai
beeft haar In belit neme? 'l'och I8ker
Diet!

V.1ICBTSI<IU1Lr1ll1L- Eea IniAIl 0".... dil
oDder ...erp ..oor dil KaaP"'&deabe kam81 nu
koopb."del gehoud~1I door deD heer Bu~"ra. ia
in p&mJlehonn door G,' laodbouwd'pert.emsDL
wlpgn.D. .

.IbM DOCHT&B.V~ "IJLElI pa •• IDIlIiTB1I.OIlIl8,
die eeoige j~u If"leci..n trou"de 'lII@t eeD
AlllerikaaneCb ... ·offiolet jl80aaad HaiD8I,
is ooian,. te Bestee, VerMllÏgde St.&tft ....a
Amerika, o,erledell.
KOL(llfIurlll vu DUIT8Cu ZUID·WKIT.Aua,-.

-De keiurlijke Dui~e ""-'or aal ia
den loop YaD. dR jaar d. "oor_l'deo
pabli_r.1I .aarop I"Ondllli k1lllll.D .orden
YlrkreaeD la Duitlah Zuid.W .. t.Afrika.

Wua-De beer Gi.o.aberJ, Yall Kio,wiI.
liameto"D. beeft op aiju IlÏgeDdoia alc1aar lat811
boNlll ea nt.er pkrereo op eea diep'" y&o

188 "oeI. Hij wil dIeper lfUD batea, daar
hij doori la,eD ,ewerk' heef&, die op lieea..kool
"ij_.
THD D. BUA'DZl.][U.WITUU.-D. boe.

reQ ...-..igla, ....0 B_ufort Wetlt heef~ eene
"ergHeriolr gehoo,deD "'aar 0••. aI ... u pllnl
ter beeptekiDjf op het OODgree in de Kaapatad
&alIgeoO.,1II .erd dl agi'&U. tillen de braDd·
.iekl'''.t.

WATE" -'Jp d .. pl.'1 a Bie'J6efoDlp'Il, VlC-
tors. Wf'oIJ', L:J door deu ,l.~ na ..., ..u
heer VilU Ht,;t"rJ61'. een W.. tt"l f ·IJL.ID I[,.. ..ood,,~,
..oldeende ,ol)r de belloeft".. VaD 11000 lOb...
pee. Htit I' neemd daL .die fo~~eia Diet
eerder in bp, ..eld r~volld ..n II.
lix DS BOOOIISCUOOLh BerliJn ziJD "oor dit

jaar ai ..t minder da~ 6,031 .~odeuden in~e.
ICbre"eD, te ...eteo : 4'14 in de God,eleerdbeld,
1.667 iD de recbten. 1,220 in de lIooeeakuode,
1,6110i. de wiJabelleerta. Ho' grootste aantal
der .LudeellDdeo i. uit Pruissec. n.l., 3,570,
maar UIt allo lallden TaD ElUopa IIju er op de
hj.' t. "indeD.

VICIOBU. WQT.-Aldur b""ft men NIeu",·
jaar rlfierd dlJor m.t eoberp. pa,rooell
iD de .trateD te .chi.tell. plaaeder ...
alaao eo de kOIl.tabehi aaD te randeo,
waaryoor eeD t",eetal belha •• l. I.tor dXlr
dell maciaSraat me' £3 beboet wordeo. EeD
jOllg.1I .... rd eeD klip iD 't 0GR gewor·
peD. ..ardoor hij b,,~ ,ebruik ...&11 dat oog
Yerloren b.,.fr.

SCIUDI DOOII!LEKTRICITIIT.-Ben iDk.lier
te Belll'ado beeft door bet aaDrakeo D eeo
op ~8n I!rond 1ill,"Ddea l!el~ldlDl!.chaad der
elek t,.ilcb" verliah linl{ eOll ao<> beVigeo
IIOboJk cekrellen dat bi] doof eli alom ",.r~.
Hij eiacbt DUY&Dde elakuiclldtl maatecb'PPI]
....D lobadelooostellinir ...an £2100. eell li) f·
r..ote un 5 tb. per dag en £25 "foor genMa.
kuodi~e bulp.

DB Hnll THOVSOJl. L.W.V., \OOR 'TOI..-
Op "'D ....rradenng .-aD den .t.d.raad YID
Moaaelba.i klaajfde eeD der ledeo o..or den heer
Tbomplloa. die tijdlII. &ljD eluktietoer beloofd
bad voor de MOIs8lbalUlOh. "alarwerken eeo
leeniag in lobuldbrie"~n te b· lINO opn.men
eD d. ZU.Ir; bi) ~e relleerlDI( t. bnordHdD •
Bij had later UD den beer TbompaoD geachre-
"eD. maar geeD ant ...oord oot .. nll8c, zelf.
IIlet op eea teleJIrem. De bUfJ!em_'er had
totn gweind en de heer ThompeoD b.d daarop
geanttrOOrd dat hij DIe'. aao de zaak bad
kODuen doeu Er "'18 beel ",alopbef gemaakt
en lIe.egd dit bet veel "aard "''' iemaDd ti
Kaapatad ala "fftegell ",oordigdr te bebbeD . of
dat DUuitkfr.m was d. "raag.

NIle" ENGIUND BOIII.Elln:B.KUIGING.-Op
eene ...ergaderia, deler "er.enlgln" ",,,,den ala
punten \er besprekiDg op heL congru ekr
boereoureeoigiogen o.a. aangtDomeD .. EeD
wet te makeo om aaturellen III d~ Kolonie
te "erbiedelI dikker kierie. dAD ..aD ~ dUim
iD middelliJD te drageo. 28 Dal btt BOoKre•
de 1l00du.kelijkbeid r.aI te keDoen lieTen dIe
er be.taat om den moordenaar yu JDallilt ....at
Hope. thanl 0011 In vri] hei J, te atraffdn.
·Ie Dat er .tapp80 behooren geaomeD te
wordeD om pel'8ODell, die IQ d. Kolonie de
msULer- en bedienden",eL o..ertreden hebben,
ID Buntolaod te kuanen an.teeree. 1e
Dat de ledeD .oor den Afdeeliopraad Jaarlijks
behooren verkozJII te worden. ~. Geen
draoknrkoop wDcler permillen &all n.turellen.
5e Dat "ol tajfeo het&e,f le vracbttarief "er.
...oerd ",orde alt het lra.n."
DI PUlI.L8CHZ LoI.NDBOrwluH:B!I~O!"G beefl

op baar Za~rdag Il. lIebouden "erg.derlDjli be-
.Ioton bet oityoereDd oolDlté te nnoekeD dat,
IndieD oi ....oerbau. de aflieehnjf "'IJn. brande-
wijn. enz.. weder op de pn)lliJat ....n de te
bouden 'eli tooutellinll geplaatet worde. eD ook
dat af&oDderlij ke pnl&eD &OlleD "ordeD ge-
Kenn 900r g.cbiIderde en verDlste karreo.
Verder ...erd beeloten 11('11depatatie van VIJf
IedeD. tezameo mIK de plaatseliJke ...ertegen.
.oordillen iu bilt pariellIelIt,If te ""Migen om
hare oP"lI.Cbunll te malteD bi) den oommi_1I
Yin publieke weraen ten .IDde te ...er_ken:
om d_elfde IOhikkiolleo lDet betruklog tot bet
"enoer "aD t'ruohtan [aar Kupstad al. te
Wellington in werkIDI &i)O 00" op de Lady
Gr.y eo Paarl .tatton. 9ao toepuUnll Le
ID&k~o; 2dll, om eeD langer opontboud a.n bet
I*&tion Lady Gr>y ; eD. 3 jp. 0. lpeelale ~rein811
800wel Yan WorceÁer al ... an Kaapetad, naar
de Paarl eD k!1nil, bij gelegeoheid 'u de "'n-
tooD.telhDK op VrijdaIl, 26 deler.

UlT SWILLUDoI.l4 .cbriJft oDle oorreapondenl.
d.d. " deler :-" Op Zaterdag. deu 12dell
de.er, .erd albier ID lel ltadboi. 8811 ~rooto
en In.loedrijkt pnblieke ..erpderllli( oDder
"ooraitteraobap "'aD d.n beer W. G. SLeiln
I!eboudlll. len eindl tWeli afge'faardï,rden nit
ieder ...eldkohletaobap .. ki8ll.D om bet publiek
te 'ertegen woordi(en op de ...olk.,.ergadering,
dIe op deo 31lien de.er alhier ,.houdell lIal
....ordeo. De beer Va~ dell H .. y.r ",ord& ook
O'Illt1lCbt tegCD",oordijl te lIullen aijn. He~
"ooroaamat.e oocI.rwerp dat beepr()ken zal wor-
dea aal de braod.lektewet &ljD.-Sed.rt deD
2:ieD d_ hebbeo ",ij zeer fraaie regen. cehad.
H., nld en d. tuilleo .ijn &eer t'lrlrilolU eo
sien er groen " Ylelbeloo)"elld ult.-Benire
.aaoclaD geled.n &ille eeD paard lIIet "80 SOOa.
"&Il deD heer T. Ekaleen op bol; de bal"-
gordel brak, en de jonl(elioC ...Iel me~ IIIJDboofd
tepll eeD aoberpe roti. &OOciat er een cat ID
.i]o hoofd kw.m ""0 eeD paar dDim ill OIDt'&Dg.
Dr. Chadtriok. de diltriktadoktor, ....erd <iade-
hJk inC.'oepeD, en door .,jiie OII"er.oeid. bulp
en attelltie " de JODlJe lDaII Da. bijna ,eheel
berlteld, hoewel er eerat ".iDilr hoop ...oor belli
W.L Hat. .preek' 'faD ... If dat de ouden dna
dolrter eli de andereD die hulp bodeo Mer duik.
b.ar SijD."

fuGENVA.Lj D.I,;IXB&R 189~, Ilitjfedruki ID
dOIlIleo : I. Ka.alUch Bch_eiland: KODlukliJk
Obtenatorium 0.1 a, WijubefJ! 0·23. Simonlltad
- -II. Zuid- Wqf. Oaledoo 0·18, Stallen.
boaob O·O'. Paarl ()O()3,Tulbagb nil., Cerll
Dil, Wor_ter nil, Rober1aou 0'10. Hontagu
nil. III. Wed.KMIt: Haha .. bnry -. Ciao'
"'Illiam uil. Pike~berl nIl. lY. Zuid-KtUt .
Bred¥dorp 0'36, 8welieDdam 1·01l. Heidelberg
0.16, RiYeredal O'U, Houelbaai -. Ge"tjle
-, KDTln' 1·76. Hulll&ll8dorp 0-87, UlteO'
b. ()"47. Y. Z.ádetijlu Karroo: Ladiamlth
0·10. Cahtzdorp -, Oodt.boont 0'10, Union.
dale 0·08. Yl. Wut OMtrale Kat"NJo: Print
Albert 0'112. YII. Ood Canlrak Karroo:
GruJf·Reinet 1'111.Someraet Oo.t. 2·67. VIII.
Noora.J.ij~ Karroo: Hurray.burl! U·66. Ricb.
mood 2·63, Ha.not'lr 1'35. Coleeberg 1·81, HiCl
deihu,., 1·06. Cradock 1·'11. Tarbatad 1 '()6.
IX. Zuw Ood: Grahamsatad 1·69, Port Alfred
1'12 • .Aleuodria -, Peddie 0·78. Bedford
2·36. Fort Beaufort 1"32. 8eymo1U 2'69, Alioe
1.34. Keiabma Hoek 2"90, Kiogwilliamat.o"'D
l'1l1, Oaet Lollden 1·:l~ Fon JacksOD. 2'7..1.
S~utterheim 2"~. Cathcart 1'00. X. Noord
Ooat: QIUIIDlltown 1-61, Tbibet Park 1"69.
Lad"here 3·18, Dordrecht 2i)\j. Barkly 009t
307. Her.chel 3'32. AlI ...al Noord 1·[>7. Bur.
".r&dorp 0'73 X. Katrrana U.tata 1·61,
Kokaad .·57.

B&LDElUIDa, J"N. 14.-H. o...erlijdto, door
b.& per oogeluk inkrijgen ....11"eflift. ...n bet
lIOOu'je "'&11 den heer J.c. Scholtz ....ordt uer
,e'foeld door familie en Yrieodell. H.& blij kt.
clat de heer 8aItoUs eeD. bn t'&D Tneone
-eobapeadip tan pecbenke pluegeo had om er
_e prone mede te oemeo in h.' doodeo
Yaa cia brandsiekt.e, ID clat hij dea beker _.
mede hij dil dip afseme&eD had ter •• rllleD-
,la,III'& "'r, ledig langt deD kraalmuur had
....... toell bij bellon .et d. aoha".o in te
cloaipelea. ID den tUlUObentijd " .. de o...er-
led. bij de ltraaJ pko.~ eli had onopte.
_kt. deo beker la de ballden 111101880 en ,oor
den 8IO.d c-t. w.. rlloor hij _ paar 4roppehi
""D het dip 8lOtt iDjpll:regeo hebben. met het
gnolg dat hij OIImiddellijk UIl het brakIII
tini eo, Diette~ all ...... lrewead _d
tot lijlle nIlldiog door ouders, dfll dokier eli
aDd_, hiDDen &_ 111'" o...erleed.-Mu
d. pahlieke "abaUeciageu ...oorbij ZijD p"
allee __ sijD" OIIden puf. ~

lIlOeden hebbea be$ eeh$er D9g maar woelig.
CIaar eie IDboolnkaatie Dog _ week ~
duurt to de 1lCh00lkiDdereo met bDlUl. YrieDdeo
he' th1lil1lOlll_litJ mabo.-Het lpii' UWIII
corrupondeDt lD8ldiajC te moeteo ..clIO "'&11
-gt lueken ~ joogelingu ...au de ..
huurt; op oudel_ ...oad verricht die _II .er
'fall barbarea 1I0a....enrachtlll dan van blank"
wier ouder. ,1Sraoht bébbea hea __ f&~-
lij.ke opYOeliiq le f!8t'eD. De _eo ftu IOm-
aaigeD YaD. hela &!,ill bekend • het bJ enk.1
.. ~ lftOel voor da 0IlMr. ... _ be. Diel
p.Wlek leM lItrdao -W sij ftI'CIi.... Bet
..... ..., ... 'fOOI' die oadeaad- hier _
...... 811 CIaar __ Il00 ... enai.... cla4.4.....,........~=.:-'J....~. _--

DEClUlBI&- WINSTE]';.

Jollt .... r,
IS-TI Ilalrq bij Hermon.lWie,,,.u leTeod.

&aYl! 011 I_e P,D8de""o. behoor.ode .... "&Jl
lleer J H Loubaer,-J W MoOll'ees jr. &: Co ...1II11acve.

IB-T. Lain .. hu",. "aD de plaats,. " Wel ...
_oed" ell .. V~erlaDdlObe Rlet ...lei,·' b ..
hooreoa. aan dg boedel vaa ....ijlen dell hew
~ J L Botma.-FI'ed. WIUm~, aIa.r.

lS-Te Simooenll"j, Groot Drakéoe$ein.
ltuk ...._. wij.pompen, 5S0 lII.,hlO ...,bapeu,
-. koeieD. ballen. 8D11,-D. Villi.,., llD.el.aaa.. Co., afalaten.

) 9- Noailpdaclu, IIlalmeabury. " .. , boel'de-
~tlll ha.ieraad,-J W M06m1e. Jr.
• Co, a&11IfIWL

21-Jtieeliaboeoh, Malmeshory, n., boerd.rij.
genedachap. &rMD. J W Hoo"'_ Jr .• CO,
a&!arerL

22-GrooWerlaDl!ell. ?dalaa.lMlry, Itt'ellde
ha", (P'aaI1, bal loederen. boeráerijgereed.
.mappen, eDz.•-J W Moornll Jr .t Co,
afalaten.

22 - A &II de Paar!. erf en ...oonb uia "'D lII.j.
PJ Lou", beo .... n. buiameuhelell.-D. Villien.
IlIIlIIe!a&n &: Co, a&l&len.

22-T. Klapmut.te.ie, ....n ~~ eente klu
ruinpaardto. a wt 6 jaar,-Faure, Nee&hling &:
Co, afelall. ra.

Tyfeuze koorts.
Uit alle deelen dae Iaada-op plekken

waar ... el riolen. zijn, op plekken waar
geen riolen zijn, op plekkeo ...aar goede
riolen zij 0, op plekkeo .aar lleeht.e riolen
lijD-ui' aUe deeJen dee Iandl hoort mAn
nD tyfeule koorts. Het &0.0 Diet k...aad
.ijo Ill. de medici ODS een. "erteldeD of
die ook miaacbieD kao ...orden veroor .
laakt door d.n gloeieDdeD zoaneeohijn
d~r laatete dagen op den desen zo .Ier
door veelvuldige reg 'na buiwllg"Woon door-
weekteo bod.m. Wij geveo dllSeo ... enk
Die' te Deinde laognme maDicipalit..iten .te
sterken iD bet niet, of te langzaam, ver.
"llllen .an hare plicbt.eD, d.ah teneinde
UIt te vi oden of er, .at de ... t1fllozA
koorte betreft, ook mieacfJlea hoogere
machte~ in het spel zijn daD de
maa die verluimde eeD rioal door te
Ipoelen.

P.lARL ClI:NTRA.L.
JOB..,.X.....HU~, 15 JaD. {p.,. ~ ...f.)-Oe

IIVlMlIDn van de PMrI c..lral bebben "aD bun
recht tot kenze gebnllk rem-l<t eli 11.000 aaa-
deeleo • pan fr'IDODJ8D.

.urALGA 114TIE.
JOIUJrlr_u~, U Jan. 'Pw r,,,,r"I)._~

~ haodel III Ma, 00. bad beden plaa&e. Vijf
dW.od ~Ieo wardeo door 'If. H. Adler te(rell
'90 ~ ..... dee~ "erkOGbt. Ir 1II'IlI"dtpPnIat d...
...... ~"" ftII de N... Priau-o.e ea L,
Oae. op het tapi)t la.

Ol GREAT BRITAil< CO.

& L I. Il: R I. Il: I .

De w&lfendiem.t.
In Pretoria Ï8 meo zoo vrisDdelijk geweesl

de Koloniale regeeriag ,oor te rekeneu dat,
all lij voo ... ege een tlrievenoorlog een
wageodiellllt tnssoheo Vereeniriog en deo
Raud zou aan deo gang lIetten, zij 4,000
wAgens per maaod of 140 per dag zou
noodig hobben voor het tegenwo ,rdÏlte 'fOr-
"oer van 12,000 ton per maaod en
1,500 wagenl per maand voor eeD Ter·
...oer van 5,000 ton per maand, hetgeen
het ...olume sobijot te zija waarmeê, vOlglln8
de deokbeeldeo II&Dden ovsrkant der Vaal·
rivier, de KoloDie lich behoort te,...~den te
• telleD. Die berekeuiog il onget ... ijfeld leer
inter __ ot, doch het spreekt no self dat
OD.&8regeering haar gemaakt heeft IaDg voor
zij de verlaiiag YIn het tarief op het
"er "oer VBn timmerhout eo cemeot &&0-
kondigde. Wat meer .egt. alle maat.
reIteIeu voor het wageDtrao.port lijn gereel\,
zood,t na een oogeoblik wlI&r8chuwiog
he' geheeie stelsel in bewegiog kao worden
gezet. Hoewel de beooodigde 140 wageD8
per dag een groot get&J is, moet meo niet
...erreten dat de af81and t'8D VereeDigiog
tot Johaoneaburg slechte 35 mijl ill, zoodat
&elfs 0888.0"'&gen8 i 0 ...ier dageD de reil heeD
eo !.erug kunoen doeD. Met tuaacheD de
.'>00 en 600 w&gens is men dUI geholpen. eo
de tranaportrijder8 ia de TranIVaal. of,
zOOur die DIet toereikeod :tijn, die nit den
Vrijataat. zijn volkom(la bereid dat aaotal
tezamen te breDiCeo. In nrblliDd met dien
wag80diBD8t sohrijft de Jobanneaburl(8Ohe
Slar vaD deo 12den deler hei ,olgende;-
" Ze ....11"ageDs ".rden gi.teren aao Vaal.

rl ..ier op,eladeo eD zi)n nu op wel Daar Johan.
u.. barg. De a1g.meene opinte onder baade.
laa,. i. dal ....0 det trlllllportmiddel druk
gebl'llik 11&1word eli gemaakt eo meD berekeDt
dat er o"er het algemflell geeD iijd ... rlie. z.l
liln. daar roederen ...oor eeni(e der lIIlijn6n 0/
buitencWJtrikten DU dink' Dur hunoe bee.' ..Jl.

IllIDI kaDnen "ordeD lIe&ooden. He~ ,. lIOD8-
porttari.f 9&0 de ri rier op ru "" l(Oed en i.
la .• aijode betl.lfde als yan de Ned,· :• .adlllbe
maatecbappij. dooh men zegt dat, ah d8lls wij.e
"an t'er"oer algemeen trordt,- br tarief zal
nllaD to, 9d. Op lijDer. Jf- ....,r.1I i. bet
oa.. n1l'&gell.traD8port feel r·ued~ooptr. HII'
N ecierlandache twel II Ilnr"eer< la. 8d., ter.
wijl transport Iran wor~eo lIekdl~eu 1'oor 11.
I} 1. lIet ia een "feelbet......keneDcHelt d.~ de beer
RoUin. Dooit de " ReDl. en ...... rkocht bedt
waarmade bil 1r0l JereD yervoerde. onder kon-
trakt met de Kr ~p, tot bel einde 'faD ",rl.den
laar. De blY. HvllID. kreeg I{ÏIlI.r'D een aan-
bo:i ...an. ·.io N ederlaodllObe mWlCbappij om
acht.eu-,.ertl, walleIII te koopen "'aanoor DU
lIiea!M°.toeo IL Dit aaobod werd vaD de hand
getref jD en mell majf aaorr.meo da& d. be"r
Hollin. ",i.t at bi) deed toeD hij weiger~e rajn
0" ~rtollijfe alleD. te. "eraoop". Br mali
" Jrder op ...orden g."'ez.o de, de heer BolliD.
Dlet oD...oorber.id i. om eau pu&agier.dien.t
tlUlObeD J()baDn ... barl! eD de ri,ler MODder.
Demc, docb zulll: .eD a'.p lal alleen wordeD
llenOlDeD ahi de toestaDd seer efiliti. wordt.
PlaaluliJke bandelaa,.. hebbeD IND ter-
trou "en iD de Delagoabaai-route uu "'8118de
binderhjke ..ertral(ioll.D. EeD Joh&l!n .. burllOh
koopm&ll, dle eell ICbeepaladiDg timmer-
boa.t ti Delagoab.ai had 1i1l1l8D.heefl beden
instralrtiee N",ell om bet ICbip naar een der
Kaapeobe bneo. t. 18l1deo. Inderdaad, de
eerU,e bel8ndioc die nog te Johanll8lburg II
MDaekomen ""D Delaroabaai ~edert de lijo
tJpan i., wa. eeD boe,eelbeid Anatnhaob rood
bOnt."

ChUUJrD. - Venobeidell famili .. in het
di.trik t X ruooltad hebben, "ol "en. eeh bericht
iu de 7\_ alluYr.ge lIeda.u bIj de Cbartered
OOn:p"lllle om pJ....teeu in Gualaod, daar.r
IrUllItiJl'l rapporten ... udaar "aD de trekker.
aijD rekomeD.

Mn. "'IBLlEZIIII.-De B6Gofort eou,.ier legt
da. de b_ J aline J .oUoo _t lieD haphitorlD
n .. en.eo·'"till .UW ....ogel. "rioor, "rWl]1 0011:
aau ditllla dammeD. lUluea eo "'Ij Dla ,rd .root.e
IOhade "erd loegebracbt. De heer Du p,...
van de W.. telijke Gou ph ....door 860 lOUpeo. KERK EN SCliOOL.

~r.dukte.llU ...rk'eD.
KAAPSTA.L

,aoIG • •.un.
16 JaDuari, 1886.• .. d. Jl I. d.

Prnimell 0 0 lf 0 0 9
Penika 0 0 9 o 10 0
P.ran 0 1 0 0 2 11
Appelen 0 0 a 0 1 7
fomaten. 0 0 lt - 0 1 2
Wat_ebnen 0 0 ~ 0 1 10
Ui. (aroene) 0 3 8 0 3 7
Aardappeleu lp. mud) 0 8 0 o la 0
Vijgen 0 L 1 0 4 1
Boter 0 1 10 0 1 10
Uien 0 " 9 0 ~ 9
Ha ...ergerveo 0 ~ 1 0 6 ij

BiereD 0 - 2 o 13 0
33 Wagen.38 Karren.-

STA DSNI EUftlii.

PB.IIII.. IIT 1Urr, i. Diaadag.V'OIId naar
Bleemfontein "err.rokkeD.

BIlT POBTB.lT ill oh~"erf 'U '811.... al Sit
Willi.m Cameroa, l!88Ch,ldlrd doo' dJD heJr
Wolft, I. iD de beur. ~. sieD.

DI COIUIIS"lRIS ...... POBLIUg "I:B.][III'. die
naar Graham ..... d gel(oaa I' om z.klll ...aD
plaataelijk belaog, aal onr eeD paar clag.a
terugkeereo.

G'lIKBUL GOODll:JIIOU9Bin.pelrteer~eDinadall
bet .eheele Kaapsta:iacbe g&nlÏ&oeD. Laaer
~lDg hij o. bet bOIpit.aa1 eo het medilohe leger.
korpe te in.pekt.eren.

GUN BIl:8LUIT.-Het comite door dill .tada-
raad aanpateld OlD de plaat. ...oor hel oieu"e
.tedbuls Le bepalen. il bi)eeoge._& maar
heeft geeD healuit iD de zuk genollleo.

D. p,UIëllT&N IN HIT QUDZSOllJ t -'I' 1I0srr.
TA .. L ... erden giateren oa.tbaald" lIulI ,."ooe
ja.rlij"eobe tea. di, ...ereed - td- m" cle ~jll8Q_
...oordi,beid nn ~i ~ :.oeb.
DUILI ..u.-E . yonalllelillg ...UI Eu.ig il

ze ....nllg IIOÓr' "dahliu wordt nu ,enoond in
deD "'llIdr-l 0 .n den beer Charlt'tl A,res. Voor
b!oelll' ' .•ethebber. de moeite "aa'rd o. te g1IIIIl
mJ!- •. .

. OK IIUKllOKTI \OOllllliO·A&lOCI.UlK. Lan,""
Dl&rktetraat. koodigt aau clat .ij 5 prooeot
diaooDW geeflop alle llikoopeo. die gedu.
rende deD tiJd Tan buo ui'verkoop gedaan
"'ordeD.
BRuD.-Er brak DioedapUddal! brand uil

ia een IOhDur .cbter de soda"'alerfabriek .... u
de firma D.IT en Day. Het .uur ....erd door
de !traad.,.eer. dIe in zee minRtBn tijde op de
plek "lUI, .poedig gebla.lObt. De IOhuur. die
all stal gebruii:, "erd,werd ,.heel "ernield.

FLuucH.-Dinldalf."oad "'ond de hHr
Rapbael. ..an de "Littl. Dustpan," d.t er in
lijn ...mktl iogebrokell wae en go.dereD er a.il
g8baald ",area. Bi) deelde bet de politie mede,
eo .. erd eea &IId.r-llalfunr I.... r t'er&ocbt bij bet
polltlfe'atlOo te komeD. waar de diel reed. wu
.a .ijae goedereo er bIj.

WEIR EKIf HOOO. BIZOII..&R.- M.t den mail.
treiD nit bdl Doorden kwam lI:iateren bier aall
bei ka1Ioropperboof 1 Ma_tail, ..erg8lleld \'&0
tolkeo. ens. Maaaatsie ia een kapteio nit het
Protectoraat eD "'0001 bij Malepolole. Hij
!WIJlt bier op een .pooi.le Kendialr Daar de re-
gecrinjf, d. aard ....aaft'an ...oorloopig nog .ou
wordell gebeim geboudeu.

KOlfliTAlIIL8 n G!TUII. - Dinedagmiddag
n.men drie Irooatabel. "D boot. om te pan
'ri.lOheli. ZIj ro,iden naar het IIIldlieoboofd
om daar lokaal te krijgeD en da~ ... het
laatate wat mBn "&II heD lUI'. '. Ayonda om
neg&ll nar waren ze Diet op huo poet IlOde
boot "erd .. rmiat GiatereDlllorpu werd
I(eeo -poor ....0 heD p ...oodeD. EIID konatabel
wercl op den .ÏlDulbflunl g .. ta&illlleerd met
eeD Iterke tel~koop, hij kon "hter aeeo .poor
"&II d. ...ermiateD krijgeD. L",r k",a •• r per
teldoon eea b~rioht nil deo lig_lmao cl&' d.
koos&.bel .... oilig op RobbeDeilaDd ...aro, waar
Ze •• k~r door cleD .terklll .iud la. Mroomin,
.... n ,.drenn •• deo.

SUDlllU4D.-IIi de 1JI8Oi.aleaittiac Y&nduen
raad werd'D. bebal"e dl doo".oua reeda "_Ide.
de t'Ollflllde "erlaoogiD,en iD alarialeo aa"l(e.
UOIIIeII: £9JO iDplaaIA YUI £867 "oor tijdelijke
bulp in be~ Iraotoor "'&Il dllllta,l.iDgeoieur, aet
aalaria ..all. den medieoheD b ... lDbte lIIet £50
...erme.rderd. Dat "an deD nnltail'8D ia • .,..k-
teur met !2ó. BehaI,.. de.£900 op de be
,rootinl werd DDj( een 'ferdere poet TIIn £1.000
daarop geplaatst ...oor be, lteleel .an doc.,r.
apoelell mei eau' water. AI cia poateo ter nr.
heterio, der straten pa •• eerdeo " ...erder.
eommen TIIn £250 ...oor MarqDal'd.t.ra&' en een
reh] I< becll'ai "foor Cllapd.t'a ..~ werd.1I Ulll(e.
Domm. De potJt ...aD .£ISOO...oor lOten .... rd
met ll,DOO .....rm .. rderd op "ooratel ...&11 den
beer Fook. He& .. laril "'0 d.a m.rttlll_'~r
il met £26 nrboogd. dat nn den klerk III" £6,
cia. "faQ deo at.laler Dreyer £R. "'aD Mezer met
tl2 en d. hulpaf.lager CrnTw.gea lIIet !U en
.£120 werd leplaate& yoor "ulp. De toelage YOOr
de bulphraodw .. r "'n £~O ",erd aaDgeaomen,
4e £11{) ,oor Il ...rijwilliger. "erd geacbra.,.. Voor
het bouwen "IlO een hiljar$bmer ~aor de
braadweer werd £1 iO bepaald, terwijl £soo
m_ dan op de begrooWag Itood aaogenom"
werd ...oor bei leggen YUI waMrpijpen in Zee-
ID GroeD8p1l0L

Wu GOUDOlUVD Ulf 1II1lfaCHlINLIIVI.IIS
1.000.-He& g.tal miJDougelukkeo te JOh.D ..... ·
borr .~lUeDde de .. rIte ne,cell maa6tlen Tan
189' i. alt volllt :-Blaoken-lrldood. 16,
erollig ge.ond lO, licbt gewond 20. K.tr".-
Iredood 138, el1lltig yer"oa.d 82, licht ge "oud .
121.

Uit g •• Jlltodam .ohnjft .. eo oDi dat Zater.
dail UI Zondall: II.• bij "oor bereiding en D&ebt.
01... 1. dB Ilem""nr.. laln;k .... op •• komen ea
Z88r IlP.hc h t erd door de BrD.tige en ...el.
doordaoble I rredenen "fan den pla'llehJllen
l&lraar, d •. V!LIl WIjk. Bi) de YOOrbtoreldlDlf
we,deo drie underhnlleo eo dIl. dlakeDen
"'00rge8Ield; maar er.u geeD ., Diea" bloed"
ooder hell.

PHYLLQ:u:B.t..- Wegenl ot'lrtrédiUjl ftD we'
6, 1886. door een boe"eelbeid drui"eo uit eeD
met pllyllo:ura be.meUe area te bQIDjfen iD die
'aD de Kaapaobe afd .. I,ng, _die t... t ligt van
den .poor".c Z()Dtn'rier. Ha.iHnbpril, ",erd
Hadj~ Falal door d.D magietraat nn Wljobor,
lII.t l3 beboet.

Oe Kitll~r1q·.BI ....mfODt"D dl.trlkt •• pyoode
.... 0 d. Wuby_n.che kerk .al bare JaarhJk.
lOb. zitting le C~le.b""l1 bou len ID de ,. Hemo-
rial H.ll " door de NederdulL.ohe kerk daar.
'rOor ~eat.arl.

• 1__ ""11'1

16 JaaDal'1. lBu5.
It .. d. l- .. d.

Drui"ell 0 1 0 0 " IS
Peraikeo 0 0 J 0 9 U
Pruimen 0 0 4 (I ::! 7
&enden 0 1 2 - 0 3
Appeleo 0 0 u - 0 2 11
P_ O 0 0 [, ,
Boenden 0 o 11 0 2 :l
Gaa.o 0 ::! 0 0 2 li
Xa1koea. 0 -lo 5 0 9 7
I:ieren o III 0 o lj 0
Toaaa&en 0 0 1 0 :.! 1
do_ O 0 V 0 I ij

WUenDelO:IIO 0 0 0 I 4
Dieu D :J li 0 6 ii

~ 0 I J o 11 0
Kool ... 0 ij Ot 0 0 Ot)(eebOI 0 0 It 0 0 1t
Vij.- 0 J 1 0 J

OK CH~RLlllTOWlfvaRLU91IfG.-VolgeoB eell
telellram aaa de Sta, aal de .poor",!! oa.r
Bknder&oD op sijD lutat deD laten .Murt
JlIOpead ...ordeD. .MeD "er",acht dat, al. de
aeheele IIJu Irereed il. de reis nu DDrban
naar Jobanoeeburg ia :.!2 ureo zal .fllelogd
WOMeo.

On:aLJID.!N.-Bet doet onl lllfld bet treurilt
'...erli. te moeten ..ermeldeD door dell heer J.
J. Theroo, dan af.lager te Woro8lter • .geledeD
door htt afltert'en nD ai]S aobtJarilf docb.
tertje B.e. op deD lSden deur. De oudera
bebben OIIle deeluemiDg iD de ramp die b111
,etroftdll heeft.

Naar l.aol~jdlog "&II ...eelyold .... klaobten
o ..er het aftreklteo .... 0 8IID "eek 1'IUl den dour
.er lomorvak.ntie, beeft bet departemeot 'aD
onder.ij. besloten die week .akalltle lD bet
...olrende jaar wed ..r biJ te 'oagen. Voor di,
jaar wu bet natourhJk ti laat om er iete aan ta
...er'aDdereD.

Alle iDlpeltlun ...aa sobolen ".n de Kolonie
...eno,,"eD op bet ootenbhk te Kaapstad ea
boodeo deser dagen met den .openoloenden&_
Ireoeraal de gewoDe JaarllJk.cbe ooofereDUe.

AOBTa'-LIlICH 1.0.1IN.-In d. 009telijll:e pro.
"iaoie. z.gt de Gape Merc .. ,y, werden de "forige
maand ~.OOO ull:lren AuttralllOh koreD tot .~l
jfemaakt ea o ..er d. Ipoor .... geo ...e"ber~ alt
"KaapllOh." De M.rcur!J beeft "ROller diugeD
"an denaelldeD aard gezegd; 't 1100 dill ui~t
ongeput Bljn eeua eeu oDdel'llOlk naar d. zuk
III te ltelleu.

Dr. W. J. Viljoea die t.e StraatlburlC tot dok&,er
der Germ'atJlObe talea en nrgAh) k~nde taal.
koude bnorderd II met eeD pro.f.obrirt. Iretiteld
... Igemeen.. iliJeidiolf tot de geecheideoi.
'aD bet Kaap8Cbe Hollaoclaob' II met d.
laatlte mailboOt .angekomen eo eaJ "eld.... te
Sielloohotch all profeelOr iD de moderne talen
.,jn werk aan ...aardeJI.

LONDEN.
15 Ju.-{Per TaUgt'GtJf.)-Do eente reeu

Terkoopiotren ..... koIooiale ",ol "oor bet loo-
peode )Mr il hedea popend. Er waren tame-
IiJk ...ee1 tepr.o.oordig. maar de pri J%eo ....aroD
TIIIl II pari to, 5 perO"' lager. De totale
hoe ...eeJh81d, die aangebodeD "ordt, il t",.e
honderd en aeadII dWlllld balen " ...... aD .eYen
811 Lw~ ctai&ewI VaD de Kaap en Natal SI)D.

De alaitlog .... n d.n vakantieeanul 'foor
o.derwij.ere 90nd jfl.&ereomorceD pl_,.. Dr.
Mu'r .... op ...en:oek teKen woord ill eD b.j .pn.Jr
de ond.rwijlBrl tofo. Ook waren de Icbool.
iosp.k~ea.fI Cr.nba",. Morray. TberoD, Ben.
Die. Bart.aD. WDodcrof. Milne. Le Ronx. Brice
en Freeer te,enwoordig. Dr. MD'r deed bet
I!root lI.'enoegeli eeD p.ar woord eD hij d... rell-
lIeDbeid le "'greD. Be' ..... bewaarheid "'at bij
...oor .e. maallden te 3-rahamutad I8lM1ad Itad
dat de .... lell)ke prohcoie bij _e ..~
Ilelecellbeld bet OOlUn zou Irloppea. Hij
bedoelde daar Diet mede dat. er tt Grab ..... ~
atad miDder lo.t wu bij bet ...erk. maar -'
ge~allell betrof "lUI dese euraUl bo"etI Gta.
bambLad ....r ...oornH. Ook _& ...eraohilleode
... kbn betrof "" er "fOO'Ilitgaog. In elokntie.
in t.eekeDeD eo III landboa " waren "oor h.t

t I... IIDgege ...eD. cn dal op derelijke wiJ",
W.t ..ooral bet beeloe _', w.. dat. zoo,,"1 00.
der"iJun met c.rlifikat.eo ge__ waren. Cer.
mnlateD "'&ren iD aao ..ra&jl eo meD kOD dOl wel
..erataan deL oader ...ij ..... zonder deae trachtteD
ZI tB kriJ~o, maar dat onderwijzer. met oerti-
filraten bier k.amen. looDde dat.r belang iD
ialt ondengja llelf ,Ie\ela werd. De in.pek-
teura baddeD .Iecbte die draDgrede om d_
curau. een BUcoes te makeD eD d_noor k",.m
bao dauk toe. Wat ook lood la dez~ 0tUIItla •

1111 ..... "''' da' oDdeMfljlel'll e.n inepek.
teara meer met elbDder in aaaraking
kwamen en dit beteekende b.. l wat. No
allen wft\r terug,inlr8o llaar bUDe _ril:.
knnl(llll lion bet onderwijl daar ""n de our.
.U_D bier prolh .. reD. "aDt mill a08 het
Irel.. rde aaowende~ '11 degelijke ODd.,..,.).
&raobteD \e jle ...eD. Gebru &aD degelijkheid
...... de eande der Kolonie. Dit kwam mt bij
be~ le&eo..... aar men kOD8~nD,0IeD eo klia.
kere . beel ~,:, ..oudig DIet nl'.prall:. eo bij h.t
.loMIg .• cllrl) ....n ... Na IDOf'at de onderwijser
"'lieD dIe Bonde atriJden. &cItdat er ..._deriag
kwam. ~r""Dd, bart en wil d@r leerlinlfllD
llloe.teo Il~elld wordn door deD oDd.nnJ'
Ier. Al. d~~ niet in he&DOf( ",erd geho Ideo.
&Ou onder ....I]. rllet ..... 1 rev". Aan oolle ....
leerliqeD 1110Mt la"8JlIl'"t worde.. op lIieh
II8I....D te ltelln" en zelf te doeo 'OOyeeJ _
koa, lO~der halp ....n oodenrijur. Wal
"ooral Diet moeet ...ergeteo wordell w&l! d.t
m.n leerllnlleo lieU. "oor keoDia meeat 10boe-
HUlen. Zij ..ertrolrk" . Do met de bette
"4Decheo ... 0 de iD.pelteun 1'0 hij hoopte
dat zij op deD tijd, bier doorgebracht, al.
op eeu aaogeO&ID8D "akr.atï.tijd IDOOhteo terue.
&Ieo.

De bijeeckolll!t eindildl met drie hotru
...oor d~. Huu III de inapeb81lra.

TK VRIJ8UB.G .toad de ...orige week .oor deD
ID&j{I8traat 8Iln der lI'ouvernlmeotaklorun, S.
R. Riobardl()D, beacbuldigd twee obequee. ,OQ.
...eMlemIDta-eilllladom. r ... peklienliJk groot
.£66 7a. 6.i. eD £121. gestol eo te btibbea. Hi)
pl811"" IObDldig UD de eenle aaDklacht. De
nak nl ...oor ,..rder "er hoor '.a. "'eek "oor-
komeD.

~li4. ~frikaJn SALPITEBZUIIBZOlJT.-Aao d. D. F . .&cllltf'tiler
...ordt geeehre"ea dat de uitraatbeddifVI.n iD
Grikwaland W.t ",eldra lullell ODtwikkeld
",orden eli dat. e.eDal. 1'oor di, 1'aa PlilllU.
ook "oor die "'aD Grik"aland Wee& weléha een
maateohappij UI Re...orlDd wordan. De ..ebnj.
"r delik' dat deze .. ak meer uudaobt wurd
ia dau er ua nrleelld word&.

.L..1UIfDlltG. -EeD .toker "an H.M.S. /'hO.N.
JObD BoUivaD bij name. drODg "erledtlll VriJ'
clair bet pr! ..aat kantoor no de 6rma Green
&: 0 .... te 8imODIItad b,nn"n en rand". ~r deD
beatllurdez, de.u beft Ur;rDbart aan, nadat de ..
bem Irllltlgd had dat biJ lreeD a:1u ~k kon
kri)leu iD deo winkel. De mali .. rd pstraft
met eane boeta ..."n £7 lOe- of 2 mandea
harden arbeid.

.~,~__......--, . ONSRILAND.
'I tGDONÓ=~,-,IJ JANUARI. 18115.

DE BONDSCONBffWl'IE.

NI. in one vorig nummer de wijlllA~et!
'faU algemeeuen aard door de commiMi,
no toesicht in de BondBcon8tituti .... oor-
gesteld te hebben DagegaaO, .illen ... ij tbana,
nu oue Iestlrll met dir nummer de ... ij.
aiginpn 'rOlledig 'oor zich gepl&atat krij-
gen, nagaan de voornaamst.o t'el'beteringen
die in ,eraohilleDde artIkeleo lijD aan-
gebracht. Wij sullen hiartoe bij het begio
aanY&ngen en komen dan allereeret. bij
artikel ill.

In dit ariikel ia onder (a) ala een
niau.e bepaliog bijge'foegd dat leden ...an
den Bond den ouderdom YaIl achttien
jaar rmllen moeteD hebben bereikt. De
redeo waarom een dergelijke bepaling
noodig wu ligi ODBee inllena ...oor de
hand. Ala het. teren betaling der cootri.
butie. lOU toecela'-n worden 0111luigelio-
gen ledea YaD dell Bood te m&ken, dan
sou men dil nODen gaan doen all8811 om
het lI&ntal atemlllllD TaO de lagare bij
haune .ertageu",oordiging iD de hCJOgOFe
be8'ruen te doen toenemeo, en op die wijze
IOn een onbillijke iu,loed ...ordeo uitge-
oefend.
'Omtrent den leeftijd .aarop meD laden

-- - : ~t den Bond moet toelaten kan verschil
~ opinie ~n. Sommigen lullen mÏa-
8cbieo ml8l1eD dat de leeftIJd Diet lager
moot .orden gll8teld daD dieD waarop
meu kiezer .ordt. terwijl lUlderen welhcM
"an oordeel sallen z.ijo dat bel vaetstellen
.....n IICD achtiienjarigeo leeftiJd ~I te
beper.keDd werkt. Boewel het zeker Diet
wenScheiijk is al te jonge lieden tot ledeo
YID deu llood toe &e lateo, lOU het aan
deD lUIdereD kant wellicht de kraoht ...an
de organiaatie 'fenwakken als jongelingen
tot hun meerderjarigheid moestelI wachten
Toor zÏJ lid kondeo .orden. De Bond
lelt 'fele ledeo die jonger lij n dan 21 jaar
eD die in tijden Van ...erkleziogeD al8 an.
deralÏDB toch reeda goed .... rk doen. Daar-
om gelOOTen wij dat. de comauai. eeD
gelukkige keue gedaaD heeft door all
den leeftijd ...oor toolatlDg Vut $e stelJeo.
bet ael\ttieDde jaar-deD hjd YaO ...aarat
men kan ...orden opgeroepeo tot hel ...er.
rlchtea .... 0 bu.rgerdi8llJlt.

De lweede voorgeeteJde ...ora.adering 'fln.
deo wij ooder artikel III (d), waarin be-
paald wordt dat de wiJkoh.turen naar
huuDe MlIIpckll.ve d~trlktlbesiuntD mOeten
opzenden llilDsteDl:l eCD deMe der hfUl '''di-

t'q iod,omen,k ldaruj~.cl~ mJ,u"""'!PJ'tm.-
n 1l/'II!tI, • IDplaats , VlIoOeeD derde der door
I,•• HIJC!>01"d,,·Je1""'8.ten",gSp6I1I""9~". zoo-
aIR de Ulana "aD kracht zlJnde CODlltlhltle
onder artlkel :.! (d) aaogeeft. H.& sp~kt
'faD &alf dat dea wiJl1g!og wordl voor.
geeteld ten e1nde te ...oorkomclD dat. de
di"uikt8bestureo Z)uden lijdeo door de
DalWgheld y&n de "ijbbeGa.ren iu hel
inncm der hun. ~ende iD__ ÏIlp_
penain.-o.

Vechtkraoht.
Er is $e Pretoria tevens op ge.esen dat

de Nederland.ohe maatsobappij. ook op
fi()anoif'el gebied. een groote vechtkracht
kao iao lOOD .preiden; en wel omd.t de alge-
meene iDkomaten ovsr het afgeloopen jaar,
sonder de verdienste~ va.n d. lijD Vereeni.
gioll·Johanneeburg ia aanmerking te nemeD.
lIOOdanig waren dat de maateehappij &aD al
hare verplichtingen zal kuonen oldoen
lODder een peDDie nit de schatkist ao den
staal te krijgeo. eu bovendieq,_ nog IIjln goad
1I&Ido o"erhouden. Wij kndlten de fiDao.
cieele vechtkracbt der Nedert.ndsche maat-
schappij uiet beoordeel~n, doch wel durveo
wij ",oo ... pellen dat er vaD het ...oldÓ8n aan
verpliohtingen Booder 8~tahulp en het
overhouden Ho aaIdOl bitter weinig uI
komen ala de ookOll$en ...an de ~lijkache
treioen van en naar Delagoab8&l moek!O
wordeD be8tredeo uit t&rieyeD. die .oD reeds
g6llOgd WordeD lliet '" betaleo, en die dit
waaraohijnhjk in Dog mioder mate zallen
doeo al8 eeD grooter deel van het venoer
daD .aarop men te Pretoria gerekeod heeft
iD Kolooiale hlUldeo blijft.

UIT P.uan~lIBEBG ...ordt aaD De Paarl Ire.
lIIeld dat de afdeehDpread nn Halme.bury
bIj de relraering "er lof be.ft g ....raagd om UIt
de di.triktabl d. noodlijdenden door dill bapl.
.torm " PUrdeoberg bulpe te bied.lI. en meu
epreekt ook QDI( ...an unler in het di8trikt te
kollekteeren "oor clat doel. De beer B,yan.
L.W.V., il .oo"er ~D clat bij op iipn
koeten fotolraJl6a heef, laten n_&II 0lIl &all
de reperio, eo aodrreJI te tooo.1I hoedanig de
geladell ICbade bJ.

WOL.-Iu eene "oorieBing o er wol .n acba.
pea door den heer .B.- Orpeo oor de Nieuw
.IngelandllCh. Boerenftl'lenillh11f. driojlt hij er
op aaa lIiet 1100seer op de fil"J&etd VaD wol te
le&ten all mill tot. nog $oe deed. maar Illeer op
gelijkheid Y&D CIrMd. Ell daar de k.tttie Yan
profil' t'QOr dft wolboer daariD lilltl cia' bij
een. ,roote hoeyeelheld wol prochaoeert, beteelt
bij .... Vermoat ramm.D te ,ebruikIII, 400r
-..Ik. eD iD Au&ralië GDiDAlHrika de protuk-
ti. VaD wol toepDomeo moet sijn.

PUl4GIIlU ....... BI1DOU 1118&de mailboot
Tro.JGII, di. giateren .Daar Europa .....voi:-
KapteiD Gro .... , R.N., luitellaD& Villi.,., R.N.,
lIIej. Tbora., _jo JIuoa. de lMerea Rquold.,
FIII'I'81ra, _n. Fernira, d. he.ua Webb,
DooD.1I, Taylor. F,..... Let'Ul.lIolt •• J. Rey
nolda, ~ Lulainrton, eie heer R. Hryae ..
mevr. DaJc.tty. de h_ (Horp Btock, da fl.. r
en m8Yl'. a.en-. 1DII'fl'. Lewis, _jo"'_
Lew, de heerell Nutten, Gauge. Ma.I1er. P.
Ferreirl. J. Peneira, J . .llama .. Muller, V&II
d. MooIre, Aa4re de 1& porte. Aoc1r6 eie la
Poria.jUD.

u IOXOBl4ll.-Een .... ar. al., e.eb a-r
dapll, 100 lIOiui.itt 0111 een oorrupoadect,
haa hlliqel.in Y&O d.R heer Jacob Kol~,
YUI Vorule!ial' diltrik, Hopefield ... tro1!~lI.
De fchtpooote IlO 1110ed., .erd 11& korte 011.

reeteldlMid aaa bet "mil oDiIlomea. ,zij
!rU eie derde doobter n.n dell crooteo _.
..... ~eod. wi!~ tien bnr A. J. V&Il
der BI)I. "an AIapIIlute.. Door hare iDbe-
_eie mani_ wift sij eell ieder "oor aieh
t.e willnaD. Altijd 8&il beUg, ..... 'zij
00II op rodacliealtig.... geen "faorlae..,.
áIaar tooit. heeft. lij, _, haar Itille pe-
Ynlchl haar IIIIÏD .- "fOItat.......,.,
..._beeld Bet "'11 aal eliM
....... • ~OdI be.......a- beo _. ._r_ ea 40e
• ....Iob .... :-" ... Melt ...__ -

EEN OFF'K~.[iEL ONDERZOEK.

DI Kaapstadsche bladen hebben openlijlc
bekeod gemaakt dat, tOeD de eerw. Mor UT
onlaoga ds. A. HorulR te Mafelciug ont-
moette. de eerste g"bnik gemaakt, heeft
Tan zeer ongepaate llltdrukkinlren, zoowel
aaogaaade de trekkers n&lU' het N!(ami.
gebied eo de Cbllorter 00. al8 &angaaode
da. HOBllfR zelf. Uit het in eeD andere
"alom gepubliceerde veralag van een 00-
derhoud, da' een verslaggever faD dit blad
met da. HOFlilTR had blIJkt, dat de dOmlQ88
rioh lie ...er niet omtrent de laak uitlaat,
aangezieu zij oeo ooderwerp vormt ...a" een
of1iciee1 onderzoek.

Hoewel Je disuetie fan Wr. Borium iD
deze natuQrlijk: oos re'pakt verdient, doet
het on. toch groot geno~g~n dat een aDler
geregeldo colTtlllpOodet:r~n, d a tijden~ de
onderhandelingen toe "" I I il' te Mafeking
"fertoefde, OOI iQ de ge1e>\, nheid ltelt mede
te dealeo dat het a'dur eeo pa.blie.k ge-
h~im wae dat de beer MonAT allerscherps'
in zijn nitdrukkiogeu geweelt wae; dat
hij d. trekkers. eo de Charter Co.
oitma ,kte VOOreeD bende roovers en 'frij-
buiten, die alleen ID bet land kwameD om
de kaffer! te .chieteo ea dat hij iD ~Iee
behalve milde termeD ds. HOnlEYB verwe.
ten had dat hij ziob met .ulk eeD aDder.
oeming vereeDIIelfdigde.

Nu ging da. Bonn:TB. naar Mafekiog, teil
einde de laatate maatregeleo in belang der
trekkers te trefteo, met de volkomeo goed-
keuriog vaD Z. E. deu hoogen commi8l&ris.
1';0 het is dns wel ...reemd da, de eerste
rijklambtenaar dien hij DIOeIi ootmoetell,
de heer KolYu. luik een too. t.egeu hem
aaolloeg o"'er een trek die ricb op weg zoa
bege"en niet alleen met dea zedeliji:en steuo
der Imperiale autoritei$en, doch met een
taetb&rell stlun in den "form ...an vijf-.n-
twintig man y&n de rijkspolitie in Bechna-
naland.

Het gedzag van deD eer •. heer MOFur
kan dUI allereerst .orden opg'Ht ala eeD
Ragrant geval van illlUbordinati.. Met
deze zijde der zaak heeft het publiek
ecbter nietl te doeu,-dit i8 uitlluitend
BeD kweene tutl80ben deo boogeo commÏ8-
saris eD .niu ondergBBOhikte. Er is ecbter
Dog - and..re lijdIl aan d. zaak, 'lIt'lIArio
bet publiek. IOOwel iu EnlJelaod ala in
Zuid-Afrika, ... el deftelijlr bel&llg lal l$ellen.
Ala het namelijk ouptraft wordt toege-
la&en dat eell onclergeaobiki ambteDaar d ..
EIIpIaaOe regeering lIHeraemi.... die
pinftD word8ll met ~ di.,
,...... ... hare hOGP ...... WOOI'di.

DK Hllta E. P. T. STRGB". ta Mowbray, die,
100&18 m'D "".t, groo~ b~laog 8teh iD
OD'. ...rnchten Indastri,'. beeft ,adnreDde
zij u laatllte ,..rbhjf in Earopa eeu Croota
s·adie gemukt no deD wijubou" in Franlrrijlr .
BIl hed, teo Dienw soort drni"'"npers lIIe.'ge-
bracht eu dIe pr_lit ,emaakt aaD de relee.
riuC. die haar op Groot·ConstaDua zal ge-
brulleD.

.DI HEIa PAYNE, de UI1""8·.peciaJi'eit, lal
weder na.r Zwd·Afrika komen in de .. r"te
.eeIr "an Februari a.5 Op de "ijnplaata
Groot-CoD.tanti. nl in bet volaeDd eeitoen
zi)o .klael ...eder ...ordell beproefd. maai dan
mei de toepa.liDg Yao alle daaraan " .. boD.
deu "ereiechten, waar ..oor mell bij d. Ybnge
proefn.mio, niet alle bulpmiddeleU" p-
reed bad.

Tollen,
Het laatste veniedigiogatIliddel tegen een

gedetermioeerde oompeti.be d.r KaapkoloDie
ZOU"'DOrde regeering der republiek, naar mell
Eegt. bierin beetaan dat lij tollen opriohtte
roodom JohBooeeburg. Vergi8118n wij 0D.8

niet dan kan er tot iederen toegang d.r
stad .Ieohte ééD tol ...orden opgericht. eu
om daarm ... haar doel te bereiken zou de
regeeriog dns zeer bool{e tolgelden moeten
beften. Docb gelteld dat dit gedaan ...erd,
.at lOU er dan volgen? Niet alleen ZOUde
oieu e be"oliling Diet IOnder marreD, ter.
wille ao een partikuliere maatechappij, een
lIieu e belasti~, be~en. Doch, boTen.
dien, lOodso de bllrgers der repnbJiek, of
hun "'ageDII met produk ten ait de Trans-
vaal of met goedereo uit de Kolonie geladeo
...aren-waDt indieo tranaportrijdera door
OOI .poor ....egdepartemen~ moeten wordeD
gebruikt lullen het wel voor de meerderheid
Tran! ...alerll zijn-. zouden die burgers niet
nalaten om luid hun Item te verheffeD tegen
de. tocb reed. zoo gehate tollen. ID het
opric,hten ...an die toileD geloot8n wij dns
,oorloopig Dog Diet I

MIJN BBRICBTBN.PonZN aija. aan het afDelllen iD Graham ..
.teel ...oIR'ua d. plaatselijkl bladIlO.

103,579 BU D. Wit KUDDII AJUlIN wareD
81 me' de laate&e Koraaaia iD LoadeD.

Gouo il .an 't lralll.D 811 t'Olpna adYtr_&ie
iD dit Durmner kUl mell DUbeaIelliopo doeo.
. TIIfDIRII worden door de reperiog ,..,....,d

YOOr _voplei_n op de pu"ero_.ota.
Ililanden. Zil. adyt.

GOWII PRU8:-Te Ha"elook, zegt dil Jlidl4f1d
N6fJJ,. lijD 2" mor'N! l(I'ODd door gebroeder.
Eliou 'f .. kocht ,oor .£660 of bij.na £20 per

-

-Gevaarlijke ontevredenheid.
Dat de Portug8ellahe ...etge ...onde 1'erga-

daring ,..llÏteen ia gegaan zooder de pier.
COOOBllllle, door Coheo aan DalAgoabaai
verkregen, te bekrachtigen. heef, te Pre-
toria oa&aurlijk eeuige telcul'lltelling .er.
oorzaakt. Dit ui!.8tellen der bekrachtiging
het.eekent Damelijk dat het l'.OOveeI Ianll8r
zal dunm eer mell aan Del.goabaai inaiaat
zal lijn de groote 8<'heepaladingen goede.
ren, die aldaar ...enraoht worden, op be.
hoorlijke en snelle wijle te 108llell. De
h&Ddelwijse der COi:ft de "IT... 1aD-
leidiq OlD op $e m dat eie naar
lpoediJ ill 1rU& Ja njala of .....
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INBRA.U:J:N oDt:FSTU.
G&brlel H.ndriek., aUIU Hendrlckl, 1ft

ubeider, b_hllidigd no op 13 O~, U.
ia den llrinke.l YID Thom.. BerabariDJ Her.
bert, P,aarl, iagebrokea te h.bbeo, m.t het
doel om te .kI.o, pl.itte aobulellg, eD nrd,
d.. r t.... ",oegere .,ooDi .. en kgell h .. be.
.ellen werdeD, tot vijf jarea taoh&hlliletral
ftrOord .. ld.

lilIll.lH~IlIG )(J:T VOOIlJrIllUN KU81'Ui LICIU.
_KLln LETSEL TOI TB lUNG".

BoIoIllPD Willem.. .ea gei:l.vde arbeider,
pl'lttlllQbaldi( ua de P.,J Aadriet MaIt:ab&aD
.n Jo~ae. llakalo &aDl{elalld" hebbea ...
het voorljlemea OlDse lichamelijk leed ;te dOlo
.n .. erd ~t.2 jarlll hard8ll arbeid verooldeeld.

I VJBK.IUOHTlBO.

~uth~1I.t E.IIl.t, eeD jooge geklev4e arbei.
beider, .,.0 Rob.rtlOo, elOod b9lCbaidigd Aona
Damara, faD Tij,erberg, malIDeel aan .... d te
babbea op 3 No~. 1.1. IiiJ pleitte ni.t .phuldic .
Uit h.t getailleuerhóor bleak dat betcbul.
dlgde ID hit hoil "'a AI1.DII'I vader ....
gekom eD III gedreigd hed A.oDa.a ~&r klod
te soileD doaden ala zij nie' liiD .,enoek
iO.dligde, Zij had durop Olt .,r_ toege-
e~md en zoo, ale ze nie, 1100 bedrei,td " .. ,
noo.lt ~temminll( hebben gell(tlYea. Ó. pri.
SOOler werd door de jurie IICbwdig nrldu.rd
en door het hof ~t 6 jaren h..rden arbeid en 25
kaiql.glll veroord"'d.

De maalboollJauarckn OIUIk k.am Woeae-
dlllrDlorg.u om half,,, .. Tafelbaai bioolll met
102 puaagier.. Durooder "arIa :-de heerelI
~. P. Sprlp, ArmRrong, mej. De Oar", dr
Dlxoa, men. Greenieee, me.". en mej. Keit.h,
dr. Vlljoen, d. heeren A. Droit, W. Sigrer.
manl, F. Redding, E. J. F.ber, T. C. Stero, E.
BI ..uw. W. Vulpen, V~n Daoih.

De UDlI"braohte bladIII loopeo tot d.D
291t.en December.

ZUID-..lYILIlU.ANICIlJrIIL'W!.
De h•• r Bbod" ".. toen de mail y.rtrok

Juilt te Koa.tantID.)pel &&agekomelI en het
benoht "erd herhaald dat hiJ op zijn terugrell
weanchiJalijk een pur daReD te Bl'QeeeI 1100
Yer~~a teD Ilade met !roaiD« Leopold II
Iprei:ea o.,er .. kere moeilijkhedeo die 111 dell
Cooptlal warea jftIre.. a omtreot het door.
trekkea na de T"", •• frl.kaauche tel..,..l.

De bertal( van Aberoon, PI'elideDt vali de
Bntiah Boa th Africa 00., elle Da IHoop d.r
ju"erjpdenolf vall die IIlUtechapplj .et deo
heer Rhodel zal meekomea naar Zoid.Afrika,
"ordt gelll8~ dit reliJe voor ciJa raoadheld
noodilf t. hebben. Bouth Á/rW merkt DUr
aaaleidiag ~an dit .,oorgenolJHD be_i: op dat
d. tegeo.oordil(heid YID deJl h.nog dOll heer
Rhod.. wellioht _ mjer hand lOU ge'110
~oor de ""rvuJhDIf Yin ziln KoioDiale '0
mloi.tlri.ele pliohteD. Sleohta drie ledea .,an
het bettoor der Charter 00. hebbelI 0Dj( I-
bezoek .ebracU .. a Zuid-Afrika, DI. de hertog
nn Fife, Sir Horaoe FarqDhar III de heer
Geol'Jfe Ca".wn.

Majoor Forbu .. ooll.al a H. Joha.~
10UeD weldra naar Afrika terugkeeran.

De •• ek .&&rover het D."O". loopt ... elle
.aarln Lippen ~e Nleaw·YOrk werd r-rree-
teerd, docb betg •• o de lliellW'lbladea daarom.
tnmt melden " .. fei telijk nietl meer daD wij
bier reeda door telegraauo.n ".tea.

Alnl(Slllde d.n gelODclheld.toeetuad van
L3rd Randolph Chnrohill meldl de Bnti,"
Medu:al Journe.l dat het reeds aedert l8Iligeo
tiJd a1geme.n bekeaj " .. dat hij UD eeD
ernstige le~erkwaal leed, dooh dat IDea boop
had dat _ lan.duri,. r.1t ea oothoodilll( "YID
poht.iei:e bealomllletingen bem goed _deD
doen. Aan het mnd 'f&ll Sepa_Der kreeg
Lord Randolph, ter"iJI hij iD Japan .... v.r.
lammlDg ~s.n _ IU'ID, Olet lenr durDl 1J"0lgd
door ""rla.lD1l1g.,1Il .. kere gelaat.pierea .D
zwakte ID d. beea.n. HiJ i:W'IIIIlop lbaadag.
2" December '" Lolldea iD een tolHaDd 'f&ll
""rdooViDg .0 moeIt ...orden gedragea uit dlo
trein. D.n Zat.erdag te vGrea .... hiJ eerIt lilt
Elf1pte te Manolll.. aaogekoal8ll "u"aa hij
met de Inelate gelllJ'nbeid doorreied •.

EeD verllag o.,.r Duit.oh Zuid- W .... Afrii:a
IVor het flaW. jaar 189a·jU _dt dd da
"aarde yao d.n iDvoer bedroec £·U,778 en de
wau4e YID deo wt.,oer £6.653..... JIlr ".,.0
Eoro~he boomeD gepJ.eot, de IoD~
onder vee w'&8 miader. Dr. HiD~orfa rapport
omtrenl de ... n.lIZleheld Yla m.tbare .io_11II
... On(DD.t.tg. IiiJ acht" het IaDd geechikt
yoor EllI'Op_he ImmllfTUlteo die Iioh souden
toelegg.n op de veoieelt.,

CrT K."IJ.L"D
'IBo1 t op politiek gebied weder Dletl andere te
vermeldIIl dan eenige lpeechel door pari_ti.
ledeo gebooden. De heer Balfour .8lIIObte
een aehoor te Harnngt.oo gelok det OnlO1l1l-
t.iache pnDOlp81 .~d. meer aaohaag YODdeo ia
b.t land. liij l&&he de regeerillppolinek eu
!lei dat de lilterallo DleU op haa program-.
hadd.n dali het yemleleD VaDeenige oud. in-
_tellillgeD IQ het IaDd. sir J. Tte'f'llY&a, M.P.,
drong .In op het oatD_ ~&a het vito ....
het hoogerhOll, eD de h_ Lahooobe,., vardar
gOD4.. Hi dat &aa he' hoogerhOll alle "et.
g8Yade macbt moeet .ordaa oatllOlDeD.-In
E.a.d "oedd. een huige _torm eIlI voon.l
lip de wqlkullt veel ICbede deed en nl. eohi,.
breok'll eo het daarmede jftIpaard gaaoc1e
... rhee van menechenleveol ~~'o'" had.
-Ben lpoor"egoagelok te Chillord, biJ Crewe,
koette &aDdert.ia melllOhea he. 1&YIIl,terwill
u ~O.nood werdea.

LY IllROP4

il er olet veel blJ%ondere voor«evallea. In
I:'"",knlk waren er wedISI' hef&ice tooDeellIII
la d. Immer vaD a!&ev... nilgdea eo .... nlU'
..nlmdlag YIn beweerde panijdigh'" no dea
oi~uW8ll voorulter dar kamer, eien ~IIIOII •
-Ill de " .. i: .aarover het oleaWI lOOPt"erd
kaptei:! Dnyfu. v.roordeeld ~ het oederpao
'I1IG h.t YOIlall .aarnu de YoU.reki:iDg onl
door d. &e!epuf III mfllegedeel,t,
ID DaitechlaD4 werd _ IIGti~tiacb

riJksdaplid veroordHJd 5O~drie }area veeUog-
.ral .. vijf )ur verli. YID "!"lvreclueo,

lIIinted iD Ita .h .... aeilli ......
f'erUN" uta.nI;1Ie ~ • D-... ...,I·.r~·.Dt.............. .AId~ .....

DE
VEBBENIGD MKT ON8 LAND, DoNDERDAG. 11 JANUARI 1895

AANSTELLINGEN.

Van ecD kort bezoek door dl. A. J. L.
Hofmeyr Dio.datr aan Kaapttad gebracbt
m"kt" een ..ertegeD"oord ... r vaD 0,.. LaAd
lI'ebraik om lIijlleer ... rele op te KOIi:III III
helll ti """0080 eea ea aoder midi t. dMleD
omtrlllt ~.a .taat "lUI .. k.o in ~.bud .. et
d.o trek Dur het m.. r N gallli.

Nadlt het nr_i: lOt het ete1Jell YID ~
.,regen goedaunltichjk... ~, viel
OD&<!verteglawoordiger dadelijk mlt de dlar
ill hUI':-
.. Wel, da. Hofmeyr, .. ij hebbea deo leatetoa

tijd Eoo'eel k,.oltrijdig. berichkn o.treDI
den trek lIehoord du • het pabliu bepuld
.. n wllldud 1100 beWijMD door wat hoht ill
d. dai.tel'nil te .,arepreidell. Wat il er, bij-
.,oorbeeld. waar YIn een mededeelin, ia de
Eepru, venobca'D, a oDderteekllld door d.D
heer DroUky, all 100 d. tr.i: opphoaden
liJn door de af"esigheid VIUI d.D heer
Bhodea, die biDn"ai:Or1l lell oaar Bacla_.
l&IId linO gaaD om da trek iD be .. riJag te
letten P"

., Dit il h.t ,eval niet, eD ii: 'f8rlDoed dat
iemand de Eltpreu eeD poeta sebakkeo heefl
door lIOOie.. in DUIIl Yao den heer l}rotli:y
te achrij .,eo," .ei d.. Hofme:rr. .. De Lru il
.. nYOlldig op.ehoadeo omdat IDea door de
Kalihari IUleO iD dill retreot.ijd trek kID kllG
en doordat bathoein verleden Jaar de pilt-
.ra.,dR gekeerd had."

MIJNONOELUK.
I" 'il", 15 J.y - ,lleullT )-T"e, honderd

IllI" .. n i ·1 we,k 10 de DlillalamlJneo. 8La1ford,
wetden d\)(lr' l.o8troomend .a&er o".,rvalleo 'D
m.a rr .....t dat Dllntleas tWlahg mao
"rdrolllee 1110

BRAND. I
JOB1KNIJBUBG,15 Ju -(&uler )-Gi.terell./I

a'fOod braodll.. a rij kam .. t ..... rhuord door
h meobelhaldalma,. gebroed en Hart, tot den I EEN
I(rood af. D. brand bnk alt 10 eeu kamer al.
katrereethuia yerbaard en breuid.. sioh Ine! UIt
aaar het middelete aedeelte, dilL all meob-I.
.Igaaija gebruikt •• rd, eo nur de hoek •
kam.r, door eeD echoenmai:er bewooud. Eeo
kalf ar, die ID hel eethal' lag te alapen, braodd.
dood. G.broed.,. Hart waren DI.t nn.-
kerd.

( Voor ,.echtar BueAallIJII)

-

DE NGAII.TRllt

r.E:S GELEF.RDh: OVERLEDEN.
La) .. 15 J" -{Rev'.,. )-Prol<lllllOr Seele;y

I' o.erl eden,
ENGELSCH DE HANDELSTAAL.

JOlUn:hBlIl8, 15 J ...... - (&uter.)-Op de
mUDdaJ.ijkaoh. "lIrpderioc dor i:amer UD
koophaadel .erd d. aaadacbt bepaald bij de
ooodakelilkb.id da' de Nederleodeohe maat.
echappil .1 hare kanllgetiDgen iD het EDgelach
poblioeer', daar dit d. hlodelltul vao hel Iind
I'. Er "erd b8l10ten .. n memorie 1111 de
m... taobapPIJ te I.nden beLreff.ade due
zaak.

w.... a vaD bet m"", N'pmi. ~Ij "I' VII'le.l
.. U van .Hn"n n:Jer. llrJfl!8Ior HoInaey, ea
deD beer Wynaod Hot.eyr, "aa 80m.:88t

ONDEBHpUD MET DS. A. HOF. W... t.
1 METR. D. trei:i:.n zij a Da met hanoI famililn ge-

kampeerd in tlOten ell .... 1Il. 0" ... ae Ditge.
.trenl! plute gelegeo tDllOhen cfe MaritAlli_
ea Modibi.ri~iereD, bthooreade 1&11 deo h"t
JoliUI Weil, een der VOOfllUlDltei:oopliedoD
"YID llafeki... Er lijD twee lace,., eea be-
.taaad. oit TranlYaalach. .n b.. aader. ait
Vrijltaateohe boereo. Onder d. TraD. nl.,.
llijll v IIOOw"t.. a belf dollijn die ....... om.D
hebbin aan deo TrIIIlnuleohln Vrljhlideoorlo"
ea ....... hODner hebbeo familiebetrekkiapa iD
clilQ oorlOf verloren, dooh hOI' gehecht zij ook
vroeger uo boo laod III hoofdeo trareD, 'Pre-
k.. lij Da m.t walgiIl, vaD de PlI'tfjdilheid om
.. If.aohtl" dOllliDdea VIUI pl'llicl .. t KI'IIIer
eD da yerkeerd.n inyloecl waaronder hij yer.
keert, III .,eri:l8Iea lij 011Ii.....r oacl.r de .Brit-
IOh. reaeeriOI( '" "01l8ll ciao DIlder h.t t.I,lII_
woorcli .. Traouaaleohe beateur.
ZOOII. d. sua DU door dl. Hofmeyr llUll1n1

d.Ohartered 00. ~bikt lijn, krij"l11 de 60
pottrraVIrl, di. m.' den hilt BOIIBan _0 het
hoofd la door hem mialeid eeDI", maaod.a
geled8ll op den yerhArdea w'lf lI.. r Ghaoli.
door het opperhoofd Bathooa geetopt "erd eo,
i"Cier plaatl Yla 5,000 margin vrij k
Gbaui IlOO dat werelddeel hili mo". aaa.
nun, onder termea.,1UI d. ooaee .. ie door hel
opperhoofd Bekomi ua do Cbartered 00. af •••
Itaan, ell onder voorwaard. dal t.n miDlte 25
.. an YIn hen KOoder baone familiii op eil{8n
oakOlQm daarheen zolleo Ilaao om bet laod '"
beziell 8Il 1:00 d It bel) m"l(e aan,laan .laD
hona. famfhla te kom.n afbaleo eD daarheen
t. trekka ,oer roed. DIlC8 bmilien te MUIt-
zaui ajn, .ootaoe do mano.o we~ .ijn. onder
b"..,aermlnl van eommill"ln "an de 50 boyenll.
aoomde putgravere. TIllachllI dsn 15deo ea
20atlo moet d. trek beet.oeo en dae .. Igeel'
Irort_d .orden door 25 man van de BlIOhaa.
DalaDd poliUe onder loit. FaUer •• elke officie,
"De magiltraat.a.beaoemiDg voor Elja nnrei:
onhaDrea lal. Er "ord.a ook IOliiki:iullea
gemaut VO'lr het treDJporteerea Yan de noodll(e
promie ell alllmDuitie der politie door d.
trekke,. togeD bill'jke betalillI(. Door dil
Illel !raD oleo .ien dat er _I goede veretaDd.
houdlOIf bettaat tullOheo de ilDplnal. aotho-
riteitea en de vert.ljren"oordigere Y&Il de Obar.
tered maateohappij ill b.trekklog tot de.. trek.
nlk.

De trei:i:.n aija yol moad '0 hebbao hoe.
I(enumd geeo vree. yoor de kaffert. Onder
h.n zijD "0 paar die niet ,er YID de 70 jarea
oad lil n, dooh DOg lterk en frisob, eo "ede.
tvmln_d dIn Looht met de .. ra'" 26 maaola
m,ê te doen. All", II clmea ,.ijo er onr
de 1,~OO die a&lllOlk ged&aD hebben om plaat.
Mn oabij Ngami. doch mOD ..r_t dat er
laog Diet lenoel( plei: .,oor ,.alk _ ".tel
zijn zol, teoaij ook eeD Jed .. lte Vlll de Kala.
hari voor be.e'tiog door de boereD -rerkregla
"ordl.

De politie Yll,ll de AdriAan Hofllleyr al.
ondetbaodelaar tal80hen de trekkere, de Ohar·
tered Co., eo de yertegenwoordi,.,. der Brit.
sohe regoerinll i. leer eeu ol, dooh ook .. er
yeraat"oordelijk, en .. hrijnr de188, elie al
de laatat. onderiaaadelloaeo Yin ditO b .. r
met die lOO eYen geaOlmde partijen heeft
bijge"oond, i. er YIn oyenuil(d da~ 1r8eObo-
Ler perBOOn dan hiJ YI"krelleo i:nll wordao om
te yerrioh ten "at hem .u oplfBdrageD te
doen iD de r.aai:. De trekken kuoneD Dlst
!1enOlIZ YID gelok .preken iat zij _ali: een
mao al. ds. Hofmfyr hebbtln Om hanae be.
laalr1)D, .aarmede bij b8i:end ia, t~ behartigen.
.,ooral daar zij zoo"el met de Chartered Co.
al. met de Impenal. aothorHeiten I(eed oyer-
.eg komen. Dit d,. Hofme;yr d. belaogeo
vao trekke,.. ter barte ~n beweel hiJ 0011'
d •• er dagen te Maf~"in., toen de heer Moffat,
Kb.ma·s .,riend, de trekker. zoo".1 ala d~
Chartered 00. trachtte te bekladdeo met be.
t.ekkiDII' tot 41111 .,oorgenom.o trek en da.
Hofmeyr beide putl)en op behoorlijke en
1000e1901le wl)ze .,erdedigJe tegen de on~e.
.roade aantij!fioj{en vao den ..... deholl-~egro.
fihlL Het .. I OOC8 Ned. Goref. Kerk ook
tot voordeel .trekkeo dat &eo harer kaapste .
predikaoteo een werkend deel heef~ ID deze
uak.

Nleo"jaandag en de t"ee duropvollfende
dllZen wardeu door prof. Hofmeyr, d. Adrlll.&O
Hofme;yr en den heer Wynand Hofmeyr en
~onae ander. reilszeoooteo iD de lag.,.. der
trekkers doorgebraoht, eo al die dageo "erdeo
daar door prof. Hofmeyr. g.holpen door ds.
A.drlua Hofmeyr, dienaten geboodeo, lom-
IIllgeo waarnn biJ rewooad "erd~n door OYer
de 130 persoDa. Ooi: "erden er acht kin.
derlQ gedoopt. Zoodac. deo 6den de .. , pre'
dikte de prof. tweemalea tot groote IliohtiDl(
der opgekomen III io de N. G. Kerk te Mafekiog.
en iD d.o lI&IDiddaIJook ID d. WellsYUDJOhe
Kerk ill Monteiou Kafferatad door midde.l
'l&n _ tollr, tot zoo wat 500 Barolongs, die
aandachti« naar deo prediker lDi.terda. Het
IlngID der gelao,eo door de Were bij die
gelegenheid in de i:afl'erta..1 ... KIIr y.nak.

I,aai: bnd eo ~. De lIeheele dieolt wall rpohl
lodruk.ektend. Dea vongsn Zondal{ bad
de proleeeor de diealtlo voor d.. WIlcox, te
VriJ borg, waargeaollleD, terWijl d.. Adn"D
Hofmeyr la de N. G. Kerk t. MalekiDg ,,, ...
mal"n preekte.

Vaa den :n.tea December tot deo Hdeo
dezer, werd .Mafeking eD omstreken dagehJk.
be.ocbt door dOllderatorIDeo,lOmmigen waar· ..lA.NR~~DI~(J!lJET HiT VOORNEI!EN0)1 LICIl..llllI-
'IBOII .eer he.,ig .".n, doch de r,«enl die dsze
.tormen verl(enldeo W'lU'enzeer .elkom, "Int
op de mee.te bOltenplaat.aen W&II wlter .,oor
bet vee reedI op of echunob lewordea door
het .. egbhJ~a vin de "ewolle regsoa. Vrij.
dap.,ood 'rok ook oyer Mafekll1l! eea re"el'
dige hagelbDi die dezelfde mOel IIB"oeet 111)0
die deo dag te YOreo te Beaofort eo t"&11
dagelI te voren In de ."teIiJke du.tnkten olbij
Kaap.ta.iI zooveel eohade heeft veroorzaakt.
Hoe.el d. haltel.toen.n groo' warea .. rd
echter t. lIlafei:lD!! geen aOlmena"urd~i"e
.ohade er door VUOOrKaau.

De verkoopiag der gou.,ernemeotl plaat.eD
nabij Jlafekiol a VnJ burg gelegen, op deD
-ld.a te Vrijbor, gehoodeD, liep hijzonder g99d
al. Pluteen m.~ iOletprijzell van OIld.r de
£300 en £400 behaalden over de .£1,200, eoll.
WaaDeer mea ia _nmerking ae.m~ dat al
d.le plaaietn geen of aageDoeg geen ,,&\er
h.bben io drooge tijd.D '0 er llOIf dammeD en
pallen op gemaai:t moeteo "ordu, met OlD'
leker vooraihiohl, OIl daarbil da. al die
plutlln oobebonwd lilo dan kan men ni.t
lilden dan moenon dan de koopen veel
I.waal(d hebbee. HAt; opperhoofd .Ilootlloa
... i:ooper Ylll 1IODlIDi«.. der plaat.IIeD Daalt
UA liJa ,..anetl gulegea.

BOOGG&BBOBTBl!OJ'.
KrimiDeeie ZUU.....

KRUGERSDORP. KLERKSDORP.

DINSDAG. 16 JANUARI.

OORLUG ITS8CflF.N CHINA EN JAPAN.
LO,PA'. I~ J.lS.-(&utff )-De ..loot .,an

..rWI' • .I FreemantJ .. la naar Ja~n J!8aai1d, ver.
m ....d.IIJk om ""Jl oog op de be.'lflagen van
J IpaD te hJ, ye .t;

...;._--

AAl\STELLIr-G.
La'[,,,. IJ J.s -(&~) - Lord B,..."y

" tOI goo ,emeur van V Icloria laogeeteld, Ba
'r&ll" t ,.mlD~ tot gouy.rneur der Kiel oe
AntlU'1l en de boor Mu well, kololll_lleerete ne
.... 0 Je ~'ra,t. Settlemcol, tot ~oa'IerDell.r der
wndl<u'l

PItKTOILl.., 1l> J.u. - IReuu •. ) - De h.. r
W J Geerhnlli' tot &&ei.teot·boof'! Vlll het
teleg'aaldeputement &aDg.. teld op eeo III.ria
"ao £650 per jaar. De heer Ch .. Bromley il
tot lecretari. YID de Trannaalacb. Iteeoi:ool.
_tIChapPIJ .. ngIIt.Id. De door de rege.riOIl
op het besloor IrIplaatllten Kiln lie heerea A. C.
Bollllja '0 T. N. D. Villiers. De heer NIektri:
II 10& politiecom_1I aangel'eld.

lIE I\RISIS IN r~RANKR1JK.
1..o<D" I, Ju.-:Bm.ter J - Het FrallllCb.

mIDI'tOTIOh•• ft zIJn ootelag 10ged!eDd na ft ae
.temmlc~ In d. kamer YIUI afge.,_rdildfa.
Ie(.n b.I gencbt, our een deba~. door de
IOCI.l,1tocb. a.fg-eYaard,~deo bogonoen 10 .,er.
'*nd rn·t deo staal."aarborg .,oor epoorweg"a
Le ..."" I JH. -/&ul"r) - De knil. in

f rtlDrMjk ui .......nchllnltlk langer doren, dAar
de ,adl.eJen eo .ccl&h.ten zlob bllna re~oJlI-
t~)Dalr gedrag@o

Lo'DI' 1, JAS - (R,....u ... )- Eell h .. lf
,ffic ... le oota I""t boj"n a.ood ID Panl' UI t
1(·I(l'''U. kondljEL .an d.. t de b.&r C&Il.m.lr
P.rtM b<'<Iank\ b... fL dur de RepublikalD. 0
er DIet IU.,"I.. gd 1110 hem te \>E8ohel'lDeDhJl
d. aan.alisn tejteo bet bestaande IÓi{lme.

LO'cf'. l' h, -(Reuter) -M. C_mil-
FeltU .. ordt .lllemoeo 1f~lwt "elle". hdt ver
1.1<0van ZIJOpost ID eeD erest..lge krISI,.

DJ: sU..lr VUl Z.U:U.
"Eo boa .taaD de _keo 00 In nrband lIlet

deo uei:·"
"De heer Rbodes heeft, op VOONtel vaD mij

Pa.nOBJ4. 15 J.,..~ter.)-De regeerinl( en mijoe medeledeo YIlII de d'p.&ati. ell. ia
JODi 1814 het laad 81D"0 booei:ta, aaa yilf.IS lOL een pro.,llIooeele o.erecnkOlDllt met d. t.I~ mao die arleden lur BlIQbuaaelaed ZilO

N ,d.rlan iache maatsebapPIJ l(ekolDen omtreot 'Ingetrokkeo op "al( nur Gh.o_, elk .. n
bet hoaocleel. bt-h""r eD het aaoleggeo VlD den Iplaot. nn II,()OO morIleD preseat r.g•.,ea op
Kruger.dorp-KI.rkBdorp spoor"eg. voor"aarde dat 00. ID daD r'lIeDIliJd, vljf-ea-

--- tWlotig YID bSD, 1I00der hoone lamIlI'" aa.
GEEN OMBEINING \,\N SPOORWEGEN. tnorhllc. het laod &ooden iDluD om het '"

P T I' J 'D. ) D beslchLlg.o. VIDdeD Iii het I(oed dan komeoaK oar... .. .lY __ L,""uter. - d regening ZIJ tel'Q1I' Om buooe l.mllt8lle haleo, a lOO
ui met I&D deo volk8raad aaobev,lea alle ... 1 GbaDzi .. worden geoki:upeerd:'
Spoorwelleo ID deo 8'aal te omh.lOen, maar .. Maar IIOUIII er daD niet m_ IIIIIn dan
groot.e ltedeo zoUen heeohermd "ordeo. die 9lJf·eo twintig of "IJftlll flmill .. P"

"Dat II Jniat de ~eoil(8, doch ... groote,
moelhjlbeld die er II. Het blijkt d.t !aet
dietnkl ole' zoo Ifl'oot il a.I. in den uovao,
Yool"Keepiegeld werd. Daar .... altijd "0
praLeo vao .,000 pluteen doch wiJ nMleD
dat er g .. n 200 zifn. K.ara d ... trekke,.
bet land I(oed, dao .11.Ilea d. applU..a"'D die
reed. op de liJ.t Ituo-in de volgorde waario
ZIJ op die hjst ..OOtkomen-DI die .. rete Irek.
ken aan de beort kOl.'o."

I.B ....U:I. DIEFSTAL.
9.arel Wentlle.l, eeo gekleard arbeider V&Il

Vnlman.rOllt.ln, pleilte loholdlg op 8IJ1 &aD'
klaoht Vllp iobraak eo dief.ta.! oil hêt pik.
hUil. Vin Fredorlek Dre;yer, te Vnjlllao.'
lonteiD, eo .erd tot (l Jaar hardeo .rbeid
veroord .. ljl.

PBETOBa, 16 Ju.-(Reuler.)-Het KOU,or·
n~mlllt heeft .tappeo Irlllomen om deo Vri)'
burg.Doodee lpoorwell de yolgead. "eek te
Iiiteo opmeten.

~UllUll1)r)rG )RT l'OOlNG TOT VERItRAGU"fING.
Jaa RDJ'-r, .811 klearhng YlO de KaaplChe

DUloea, l&dud AIIrei:l&agd Op 2~ Deoember
l.I. getraoh~ te bebben het ~" .. lfj'uig doeldenJe
Yla deo h.r Gert VOjft, nn Boatenb.rg, ti
~eri:rachte4. Hij pleitte onscholdllt. De ~bter
lIel dat h1..a Reluk voor be. w.. dat
het i:iad R 0 let.el bekomeo had. ZijD voo.
ale - 2 met de kats en .,ijf jaren hardeD
arbeid.

VRIJBURG-DUNDEE.

OVlaTRIDINO V~N DK SPOOR1IrEGWEl'.

Booi Capate. eea kleurling, .Iood beeoholdigd
moedwillig een khp op dell spoor.eg hil Drie.
ankerbll&l gep).aat.t te hebbeo met hes doel
om eeu treio te dOOD yeroogeloki:.n. Rij
pleitte oiM lIoholdig eo zli dat hil bij oDgelll1e
deo klip op den .poor"eg gel8hopt had.
Doocan Ford, _ hraalfJarll{ ]oogetje, nr.
i:laarde op lalt YID mnr. Baat~e. waar hij
woollde, een khp Vlll deo spoonre!! lIeDOmea
te hebhto. Eeo broader Yla dezoD letaige lIei
dat de klip vae, gele~ w.. tnllChen de ralle
bij lID '"-I, a mOYr. Bealtle verklaarde
zelf ~.ziln te,. hebben hoe prllOoler met o.,et.
leg :d.a :i:lip leplaatat haa. Haar hUIB trU
• aar 6 IChredlll YIn den lpoorweg. D. )orl8
yond revanaeDe .ohold" en de reehter 181
dat lIeVlllg'De m.. r al. rroefaeaiDg deo klip
dur geplaltst had dao .. e met kwade bedOl-
liD". Wae heL laatete h.t genl dan ZOIl hij
h_ 21 Jur lIeveo. Nu "" hel VOllOUI,daar
prilOni.r reedl dne maaadlll In de geYlngenU
,u.ten had, 26 Ilageo m.t de rottiog.

Iiierop verdaagde hot hof tot den volg.adeD
dag.

IT ALlE r.:-; ABESS\ Nl E.

Loll!>'Y, 1, JA' -\&"1"" )-De It&liaaolJChe
jI.oeruI B&n.tlere bp.r, tien dUllaod A bOB'

'Jo er. tIJ ( oll'et terullgeelagPD. D. verlt..,.en
'lUl deu vlJoej ZlJO "' .... r m.. r de Il"li.a.neo
haddoo eee Idelll .er he•.
1 'Il' j. J ••. - (Ikut.-rl• - Gell"r ... 1

&ratlérl b.e ft de Ab_soya,er. !iu .... l.erebog.n en
.ervol!( Le OUn .... r l>lanIlI.SU.. a,t verliea der
llall8ceo In deo e.ag bedrae>: 2'10

LANDBO UWG ENUOTSCHAP.
PBITORlA, 11, J~!l-(Re,.ter I-Op eeee ver.

g&derulg yan het Pr~tona landbouwgenootlohap
"erd b~810t.1l de volgeode vergaderIDA: op ti
Maart te houd eo. Het .aldo In ku II £352.

INDIAAKIIN DIIPS- ~L.

Joho A.adre. DuoIer "lUl8 Capetowa, eeo
gekleard. '!luner, .n Linie CI&YlOo,eea half.
a.all·, vali Olaremont Y lakte, hadri.o uch
voor elf a.aOkIlUlhleo no lobr ... k eD óiefrtal
te Y8r111t"oordeo. Hel terrein haoner roo.
"erijea lag .ee.tal io WIJn beril, hoe.,.1 as
ook op Obteryatory huooe kur st t09i{eput
hadden. De lllrie .,ond belden .ohuldlg. VOIlOIl
voor deo .an 10 Jaar hard'D Irbeid, Voor do
vrou" 1 laar dilo.

,. .\.TABBLBLAlVD.

HET J:!KO&TE.
.. ED "ordeo e~ no geen nleo.a moelhjk.

heden "aD den kaot der kaJIerlllpltell1' geneeed,
~. Hofme;yr P"

.. Neen, meo lro@stert .... n vr.... dat IIlj
leta zollen doeD, DU Sir Sydoe;y 8beppard be",
Ilameo. de Imper .. le regtlt!t1Il1(, _"Ing beeft
gelaat niemand te bloderen eo hen .~lfe ver.
boden heelt belaetiDg te he!feo op inirei:kende
"egenl •• ocall de l(ewoonte.1I. Om teD o"r.
v lo.de BathoelD en de andere ioboorling.n.
k"PIt.eiol all~n lu.t om de trekk ... "ode1 te
hioderen te blOemeo. heeft Z.K. 4t' hoojfe
oommi."", "ela8t dat eeD Mkone .... 0 Vijf.
en.t ...llltlg man der Beoboao.laad pohtie 00'
der kapitelO Foller met de trekker. ID~ .. I
gaan."

.. Er le al ll9l~eerd dat het eekorte
m"l:lDg om orde ooder deetrekkerl te bou.
dsn eo ook hebben er hier geruchten
geloop!n dat. tenge~olge '1&0 het optrtden
vaD .~i:ere hooll'e besoek.rs, die onlanlll hier
.... reD, hel eAlkor~ Illiecrokkeo wil ..

.. Het t"~orte 'an de Bechoanalaod pohtle
gaat "el d.gehlk mee. zoowel OlD d8 'trekke,.
yoor oo",olZeoeamheden te behoadeo al.
om de k.fferkapttl08 ta doeo aien dat da
trek met 1Z0~di:enrlng der imperiale rere.nog
plaats heelt. Zood,. het fskorte lIWreed le
on lie trekkers bun voorraad hebbeo ~ogeela.
I{eo en .olkomen toegeru.t liJn gaat men op
"'eg-. eo "el nog In de .. maand. Dit II alle.
wat deli trek nog terogboudt; er -¥.a hoei"
numd geeD pohtleke moelhlkhedea.'

NrEUWS erT DE HOUFDSTAD
Bnl WAlO, 16 JAN - (&ukr) - Ufficl .. le

°i ga.,eg "I)"eu op een tctale lDi:om.t tot aan
loet elDd VIUI I ~~-i van £20,:>79, 'l8rkr-«eD.,an
hedn'les, zegel. en andere brooneo, maar lODder
l&Ddverkooplolleo. " ... rvoor £30.u)() I' bi-
t "ld.

DIEFIT.u, ~'.IUNDI~G E~ \ IRKR4CaTI!iG.
Daarmed •• erJ JanlIl. Jopp ... n kleu ..lioll

&r~der '&II Mo"bray. besotJolJigd. HIJ 110 ..
Dlm.lijk bonig \"aD Ee.ksreo blaok~, C ..rson
Le Z"artdam, I",tolon, eD dleos 'It,JD". Eliu.
beth Car80D, een ho.tlll,otm81d, "'Dgeraad
en Y8rkrecht hebhoD. HIJ "erd .oboldlg
betoaden aao het stslen van den bODIII eo .. u
ge "one aaorandlDg, ID kreeg voor bede miS'
dadeo 1 Jur hardeo ubud.

LH. HEeR HECJDES.
LO'D" 1, J" - (Reu/u) - Dc- )Ieer

Hbo iel! 181I16r Lond.n teraltltwuerd en nl d.
'Dlll"Dde al. lid van deu gebelmeo raaJ
Ir i('ZlforeD vrden.-K .. , p'Kol 0,,",)< Het lloeens 1J0tel le yprkochl voor £ ;.050'

lIet g.boo ... IS omtrent £1,"00 ..... rd •• ood.t
de 'hndplaat. £~,Oltp gerekend "ordt

H.t braoden vaD elle '188 Yin caLDreIleo door
bet gou ~ernemeot "ordt "e~r op prlJI geeteld
door de kalf.rs en II bereke"d ..a.n dlef81al door
blankea geheel eeD eind te mak.o.

man, lltlJ,n achltlE'n )aar olld. raaIeten in een De l-oer Cbarltoo, Yan Meyer .I: ChsrltJe.
.. n de dl.p' ~8ten, dllQr de ove,.troolOln~ heef~ t"ee kostbue mlJoelgo!ldurnmtn biJ
OD.&O,O uu\"Ola..Il, en b,elden elkander ... t Bolowayo afll:epced
Bede .erdroolee. !..le lijken .orden &eDlgen H·t weer IS nog heet en lEgen IS hier al te
II,J later I{tvQcd·n. Deze g.,beortell18 hed, I 100d\g
h'l dorp in ~r",fb.J(lli"dompeld.

l·t.'deeUogliraad VBn Kobert8on

U'N DROEVlQ ONOELT'K.
\1" ! l, le' J.l' -1&ute-rJ.-Een treOrlA

0" ge uk vODdhier ~Iet.reo pla"t",," Eso p.rLI)
m"IJes ~lc~eo 10 de Co~m'.D.kIO<Jf badeD
T ...... ua baar. Mlns 13lit bn Mafia Laod. i'HRlAK liET DIHST\L.

William Hlltton. 'l&U Newtowo, Wijnberg.
laD"eltleaWd 'ao In bet hll.. 9&0 deo holei.
hoolIer Thom •• Bridge., te WIlnberg. gebrokeo
te alJo eo liis. en Beolge pIkjee GabaK ge.
-wlea le hebi»n, werd ooeobuldlg b~vondea eo
ontllallen.

EEN HECHTSZAAK

Cricket.
PIEUB.II.uurzal1lu., 16 1.....{PI,. T'/lvrOl4J).-De

t.alr vao de NalAleohe Onout OOie heeft 'IDOr.
.tellea &&D«8D0mellwaarbij eeD meetmg "IID de
South AfrioaD Cnokoot AlIeoci&IlOIl "arot op,...
roepen om ti beal~ oyer het tolll'llOOI IIDl
dOll Carri .. belrer eD de oplOle ultdrillende dat
de IIeeliaaing -der laatete vergaderiog 'IIlD ae
.AaooiaQe ... om dit jaer _ tolll'llOOi te doeD
hoadeo op een aader cactrDm dao Kaape,-'t,
Ook dat prole.ionefol. crienten .,erkoooeolDop.
.ordeo OlD !Dbet tollnlooi te lp8leo.

LoNDD, 14 J..... (p.,. To/lvrlllJf).-Io het apel
tOllllchen Stoddarte t.eam eo All Aoatrall& dat Ilu
te Adelaide gNpeeld .. ordt, beef, Allltrllia lija
tweede iooinp met '11 gealo&eo.

LoNDEN. 15 Jan. (p,.. T'UgNIJ]).-Het. mobl.-
apel te Adelaide, Stoddarte team cepn All .hatralia,
is door Iaat.etpooemdeo met aSJ l1irII gewooaOD.

Kr""'RL£'r, 15 Ju -{Reui" )-Htt hoogA
hef btkracbtlgde bedoo dan ,erkoop nn ell(eD.
dommen'''0 de ~ortb-E .. "'rn Dl&lllood MIDlDg
Co, tu ,.!a.'ae d·o cJlicII,eleo hk.ld.~.or om de
baWD aae de kcop"" ervaa t.gen lan.t&aod"o
Iho.da.g le tetalen Mlddelel'W'111 mag de
onI.r "0 bf t bof;olet alt dA handeu dee
ilT'tlifrsgeLom, 0 .orden voor Vnjdagmorgen.
Ion PInde 11060 1r~lteur.Q, dIe er zich teg.n
'metteo, gel8j!enb"1 j te geveo -lappen te
ncmtll um .~a 'om 'an te b,edeo, ba'teoie.
.<Xln y~.1 liJ 'O~"r d ..n b;t geouddelde bedrag
'.0 deo kv<. p. 1::r 18 geeo llppel no dit
'ODe II.

~OT, 'LI" dir maaadehj&lChe verl(aderlDg, ge.
boudeD op Dlntdag, 8 Janaan. 1895.

'IeR .n "oordig waren de heereo . -A. Faarel " II E UN' OERDKlls. .
Robert ton (c1Ylele eommla'araa, Yoorzltter J, De trek leed oatuurhJi: eea z"'aar .,erli ..
ea d. loden J A Neethhna J S C II door den dood Ylll hon .. nvoerder, dm

• 1'\' • • 1 ler., beK er) , J
J. P. Oe Wet, J. F. We •• els, F J. Vin ·'.'0 ru~ K' di d h
ZIJl (OD iek,..I). B. B. Joobert en F. J. Vao a heer roger, e oor et "eder "erd
ZIJl (Ba "tDoDle). doodg .. l.ges, Wil het hoof,! der tr.kke,.

De Dut alen der Yonl{e "erga~erJng "erd en Olt de Tr'lluasl. Ale ZIJ~ oprollIer i\ pko.
1I,,1.lIeo, II wgekeurd en door deo .0,,,Ïlter zeD de heer StefaDo, Mantc, .. n HI~i:t eer.
gete.:lkelld .aardll!8 k.rel. Aan he~ boofd der Vnllteten

E31l st':', Yan lokomsten eo u,tlfaYen voor slaat de heer DroLuy. Wano~ d_ 26mao
de maand Deet mber 18\14 "er!! ter t.fei ge- teragko~eo eo hUD rapport II1di.aeD dan
lelld, toonl"ld~ • eo h.tJg saldo van .£284 6•. lid. zal de Cbarter.d C>J. het repport bei:~~ Ill&i:ID

Met bfJtnkku•• tot r.solotl •• 008. 6 en 7 eD handelen eaar baYlod vaD ",aklll.
der ..on ge Yerlf~derlog "erden t"ee brineD, DE H.KJ BOU!U.
A:edateerd ~4 en 28 December 18~, no "Bln hoe gaat b&t met onMn vriend
den !Ieeretan. YL' pobheke werkeo g.le- Botman, men .. r Hofmeyr pu
zoo, betrekklDg hebt. ende op bet nrzoek .,an .. De heer BOIlD&n .taat niet aeer i. nr.
deo raad ODl loelagen op bet l voor £ heod met de Chartered Co. UII .. o prlnt.a
''''llel ter "'paralle Vin d. Roodeboo,te 811 brief, die" II Vin hem ontnagen beb,
Koolbel'l( "egeD.-V,>or kanl8geviog aaDg'" bliJkt dat hij terogeei:eerd II nur den
DOmeD. V t"ÏJltaat. Hil koo ID .Ilatabelelaad .. D plaat.

Een bn.f galez~D '1&0 deo 11IIpekteor 'fao preeent gekrelfen hebbea, maar hij 8IOhnlh
pubhek~ wer1reo YaU deD 3Jen l.I., "aarb,j IOlJ dat. ZlJ to ver .eg "I" .,.. Bala"IYo,
l{e'OOlfd .ae "0 kOpiII VaG bel rappor~ ..an deo zoociat er If.. n markt ... , .. d&&rom
heel' Ch ad Ieli: 10 v•• ilaod m.t de Doo(hga ml de hll baar DIet hebbeo." .
reparaUt,s 0 de V" 'tona.brug. De heer .. HIJ be "eert een tru van T""'fYllera
Ohad"I~.k. dIe tegen"()()'rdi,, .1', I~gd. alle oaar Baluwa;yo te hebbea gebracht. I. dat
blJzooderheden UIt met betrekkaog tot d. .aar P"
r~p!Uatl e8 die Uo deD bra IC &e doeo zijn. " Wel neen, dat moet een apot "sen,

V oorgelteld door d~n heer N ee~blioll' en ge· "ant Boeman 18 daarh .. n ,.gaw lO gesel.
lIeOOod.erd door deo heer Ollliere: _" Dat de IChap yaD een transportrijder me' één
regeerlDlZ yenocht "orde het werk door het "ageD, eD biJ IS d,d.lille teruggei:eerd nlal
departeDlllot le laten YerrlOllten en ".1 zoo Jagersfontem, omdat hil. naar hi] III, ill
.poedig mogehJk. termIl ~8 geheeie lOm Matabelolaod DleL boereo i:OD."
voor de r.p.rah61 Olel hooIt ti' moet zijn daD DE Enw. JlOl'fA1.
L'>OO" -A.ageaomea m.t alge 'Deene .temm.o.

EeD bnef gele.éo \"aDdeo oDd'Y'k crec&ru .. n "Er flin hier berichtea gepobliceerd, ds.
li.ndbooW" YIn dea 2'isteo l.I.• deo ,..d berlch. Holm.yr, Hgg8llde dat de heer .Iloff4lllcb
Lende dat d'8l I der omhelDln ~Iwet (no. 30 te lI4aft!iliDg z~r oDbetam.IiJk heeh o~.le
Y..n 1883, fCeproltlameerd il no lrrlUlht te lijD ten. Diet alleeo tel(eno.,er 0, doch ooi: "la.
In het 'eldkornetechap YaD Robe_"tIon.- Voor over de OhaTlo8red Co. en dit hij gellerd
kennl.geviDg Unll84omca. ,mo h.bbea dat de boerea .. a'fo.di, he'

Op yoontel .,an d.a heer Van Z'jl {EI ". laod inilwalllen om de kl1!ers .. vertDoor.
!DOIlIel,1I8Il800adeerd door da beer D. We t. d.D. Will Il miJ hieromtreDt iN ·alder.
werden de Ildeo JohaDnea S. Cillie", Goor"" mededeelen, ., dat zoo 008 lIlieechieo do
T. Wol.,aardt eo .Frederlck Van ZIJl (Dode- redoa Yaa ZIJD Iu"'e,,~ lDIt Khamaaeat
lraal), behoorlijk "erlrozen alA leden vaD hel IK~p.tad ophelderen .
boeallehuf voor 1895. Ik kan .nlet onLi:eaneD dd er "erkeliJk

GeIeleD een bn!f YID den heer 0 J. Bal'll'8r, le'" Vla dieD aar.d h.dl plaat. ~von~a,
YIn AIII]sberg, gedateerd 211 Deo'mber 18~H, dOe.·~ Ik lOa ml] d~trenl liever DlIt
aanzoek doellde om .. a toelage .,an .t3O verL. er Oltlaten,-tem_ lUet omdat de_k
~oor het repareereD Yan deo pil vatea weg 011e16",1 lal "ordea OlIlderaooh&."
tasIICben AlIemorg9DIloutein eo Dobbel...,.. PROF. Elf D~. HOYHKTS.
i:ltlOf Beslokn d.a heer Barger te bericla· .. ED n omtreat uW" reil salf. Heef. .ij
teo dat &aD PilO veuoek nl" Iran worden u, eD VOl-.,al. prof. '1afmeyr Diet k"aad ge-
voldaan. dUD p.,

Eeo brl.f gelezeo van den al,emoeaen bE- .. 0 nee.'. ilI""eodeel, de profll_ ia ge.
sluarder van goOyera'lDeDta.lpoor.egen, d.d. lOod eo I'ri.ch en de reil hoefG hem ho-
29 D_mber U.. oea kopie zendende yau de paald opge.tuapt. WIJ WIU'Ondrie dagen bij
reglllall.. betreft.nde het oltrelk"D "&11 "l'Ij. de tre!tiur. eJI hieldeD 'IVIIOheul_,odtclieallt-
p45e8ll ID het 'poorwea'departemeat-Voor oden lOllen Voor hea. Op eea fI'OOte .......
kenol'I·.,1I11 aaa.Iao.ca. derlDlit .erden d.. plaanea betprolreo ea all ..

",rel voor de reia in orde I.tlld. .Ileo be-
MCHEEPVAARTHEKICU I'EN reldde ooa eall liet r harteliji: l&oh.id. Een

adrfll "erd OOI&aD,.~1n eo ua Kari"lal-
lIding kwamell all .. , IIlIDDca III vro .. "ea,
om ODI te graeteo III om afalheid vao
OOI t. n1!mell met 1(8" ... nOllr'-len feu ek iou.
Donderdag i:wamea WIj ~ai., prof. Hof.f)'r
te 8telleabolch eo ik te PriDI Albert."

EO~. J:-. DIT'
B ,1\ ~ , 00' T, I, JA' -( .sp<'coaal )_ (, ,tteren

• .. d d,etll' t.~.t uurnergaderonll' gehouden.
\' IJ!.r CtO.nr""rde deo VOOrIllter tee sterkete
G'" b.t t,lvnam ea&1 de Yer"~pertRg t.e "10-

Iona \\ eol IIc!oadpo Ua YOvraltter, Steene-
lamp. rerdedlade !IC b meL t.e zeggeo. dat dit
"0 perwooll;i: tel.~r'm 111'18. Er werd
be,.oU!n d. ual! • >or d.n 9del~n heer Hofmeyr
fAt '.~~eD DIn 0IUIDr&ak te kn) reD ol de voor.
Z1t~rhet rechl h..d aolk ~en telegram te leaden.
\ .. der < .. am all op d8 ..vgaderlOg dat d.
~.t.o :>culeboBch en VaD der Mer.e liet
lI~ev....rdli(d w.rden door bet dil Inkt OlDdeze
'.rg.JerlD~ bi) t~ "0""0
, -

, Bd tel'jtlllm. hier bedoeld. W&l vao den
">4 "'tllr .an bel dll~n~tebeatuor ... n den
'ltoTII:l.<lrdpr voiltsvergadcrleg CDbleld In, dal
hot dlltrtkl'~.tuur .. n Barkly 008t tot de
~enDo~ '"~ der ~raOdZ1"kLe..,et beelolt. _ RBD.
f-"nJ L.v d "o" "'(, lAl

WOENSDAG, 16 JANUARL

LIJ" LIIT8KLTOETi BIUL"GiN.
Jin Loorenl, een waRenOlaker, wie laa.e'

klaagd dat hij aaD de Paul, op I Jaouarl,
lIekeren Gideon Heyn .. aaDgeraod had en helll
mat I9n mN In den soho,:\der «eltokea had.
Hel hl .. k dat pneoOlet, Gideon Heyoe. eQ
Gideon 'l'el.macho. op NleowJaand" la
Lo)'tl kao~len W&nIO. Pnlooloc .tootte Heyn ..
DoLtei wlln VlUl de toonbaaIe eo een aodera
.etd ,.,magd. Daardoor ontstoDd rulle eo
een "onteling eD oDder het worsteleo Yoolde
Heyo" dat hiJ met een mOll g.. tok.o werd.
Gid.on TeblDl1chDB bev"tigde dit getuiteo.-
ell .eide ut pnlOwer .,oordat bij het mei
g1Ibl'Qlk$e lIei: "IK zal l~ "tekeo." De dil'
trlktedoi:ter, dr. P. J. Betief, verklaarde dit
d. posltie nO de wood gevurlljk "", hoewel
de wood op IIlch self dit Clet .11. De
jorle yond b_ IOhaldig un Rewooe Uil'
randing en eeo boet.e -raD £10 ol bij ge·
brei:e daarvaD 3 mll&ll.en troDkslraf "erd
oPielegd.

HET \' E.~T.iÏiL~RECR8PEL.
r."'U,lO'-, I' JA~ -tRe'der)-Bljde

(. m,n.,.." Z1~tlD~van het ooetelJJke hof pleitte
Ir.... Ih Im... IIChuld11l;'aa meI eeD bill daD
"''' ." cnnruu" U.ld lO Getob!r II. laD,....
~l.n lo b, I b..o ~ adat yordere g.twgeml
.,(".,<1 .... brtollt de Ju"e eeD uitspraak wt
'10 mucrl m.t 'U<lrb,.aob!:en rado eo de
" lOOier"erd ter dood veroordeeld. ToeD h.il
"W.o.r ..... ·d ".p KlP0&8Uit .. Daol£ U, my
ore .~, n~u htalB

VER~RAClfTlBG.

Charlee Wilham .. e80 drlj.,er. bellChuidlgd
op ~ NO~8IDber, WI Campeba&l, eeD oude
vroO". Betje Beok .. , uogerand ea verkrllObt
te hebbIq, pleitte aoholdlg. GeuogBlle word
lOt 5 Jaren harden arbeid eo 25 rot~lI1gelagen
veroordeeld.

SPORT. BOOV.ILlI.

Amos BenD.tt, alllU Joho Bennett. 1I1i.,
John DalI, eeD arbeider 8~nd Yin roo~enj
beeehuldiJd.

Gafila Fataar had eea 21ekere Cbrlltina
Peten.a In dieo.t. Dez~ zoDd r.1l naar Salie
in RoeIaDdat,..t met .. n bundel "a8Ghgoed.
Dit _8 In October eo zij wu door OaIillla
Fataar ""rge.eld. Eeo halfoor later k_
Ohril'loa terull. !leq'llde beroofd te &ljD.
AmoB BeaneLt WIll nl. aohter haar &aDlekolDlD
la BDiteogrlebt.trut, had het waachll'oed ge-
DomeD ID Chrll'ioa met eeD mes dat hij uit
ailn moo" baalde gedreigd. Z!j dorfde Dit
aORlt niet IIohreea Will, maar 'l8rllOCht 88lIl
FranllOhmau hur te b.lpen. Delle w.. ecbter
toeo ook hij bedreigd werd, weueloopeo eD
Chrlltina wal hem gevolgd. Verdere getw·
pnis werd aall3eyoerd eo de jOrle vond gena-
g.o. echaldlg. Dur e~ vroegere voonll •• a
"gIIII hem waren, "erd hij tot:l jaar harden
arbeid .en 26 .!ageo met de htl yeroordeeld.

OIH~.Ii;-~n~AT
r---

HUI. \ \~ uI.-;1-; I u::,T flEHl\OZEK
"!t· r, 1" J," -(S/tC'.li )-81J de

"If>"K VOl "en l,d .oor den valkaraad Y()(jr
0_ .. "l.e 'P ~I"""reo kl~ de beer C W H
-n Jer r ,,' h dId" et ou., I , t .... en.taohtlg

''''lDméOen "IQ I'jteokaodldaal, de heer Pi.t
'>Cl t If", otemmelJ 'l'UKL8,uI.

EEN .BEZOEK AAN DE TREKDRS.

T I PH I ::-i!-iUORTs'

'a" I l.l~ - (Sp«Iaal) _ Ty
...rcor; lUUlt. v00ral onder de kaffers, hIer
I '%r ~e ierl :\ leu "J ..ar IIJII er reeds elf

"~ die 'lelt.
I nIt b'''p'laal be'''ek.eD.-.t' -\ t ""& .... IICIi.

J ..n
UJI KO....

16-Mllllboot B rrkn Ca..t/" nil KDpIa.d.
lt....Bnteche vlerm ..llllr Gi"."rr.A,/, Yan Oar.U.
lto-lIntacbe Y'6f11la1ter Fon!laJ. Y ..... Middl ...

boroqh
l&-Brillcbe drilllDUter Grc!lÁutHId. Y&II)l&ll'

nulU.
lt.-SS .dur '. I, ~ tit.-lIel_baa ..
J6-8cbOOller L,/I •• "&Jl Saldaoabaal.

BIIC!fCUAUND
ia een mooI laad, vooral na de prachti,e
regeo8 di. er gnallea W'VeII. .a. g,..
a h.t groen .... heerliji: eo h.t vée la
oitat.i: .. de oooelilie."

liieraede w.. het ouclerhoad .fgeloopen en
D. 8IlIl. hartelili:e daalrbetulfPutr lI&Il dl.
Hofmeyr voor de weJ.illendl .. ijKI .... r.
op biJ te woord .. rd glItaan, lfilIII de per ..
ID&II lIJDII _ga .

EJo:N JOIilO KIND lOOI. DIIN aKCllIKl\.-E.o
kind ".D matig IIIUDd8ll stond oDIan,e
"egene dieflCal terecht &e Nieew York. D.
llloed.r YlO bet kiDd, _0 haliaaDlCbo "'00",
mOllt Ileh all medepliohtl~ V~r&Ill"oord ...
Zij bad vol1(8ll8 de boeohaldÏjtiag dea
i:leiata .. Il bean met 60 dollan, die op lID
áOIJ .." lateIl trepoIDIll. De klein.
-aldiaii. die llapeed woor de 'rHllltlllMlIl.eh_ ..• aI. lijM

nilPflO- "pili u.

"-TIJD. K••
Jan. 1+-~ Tl<.rM"pt~a. n...... M"lboorne.

I{-Dlliteehe bark J. &IIO<.'J", Da.. 1]11& ...
ló-SS EJ.!eitoW<T. Daar kDRba .... l .... .s......
Ib-SS L",..,,,", Cutle •..... kllllhafIDs ea

NBW.
li-Mailboot Tr'Jatt, DUI' Eagelluld..

LONDD.
16 Jan. (P,.. T.u,.. .. "._·De &uil.. (Mlle lnnIII

zoodag om I Dur Y.m. te Pt:r-&h_.
LolfDD, 16 JUl. (lW .ft~.-Dt Gwy'

kwam ~ _ 12 lQlr t.I ~ ..-==
-

IN80LnNT. BO.D~.
YIlTtrILLII. IOIDILQ'naaAYL

Sopb,e CbriatiAa Heogb. ~ <hobbelaar, Till
Kaapatad. Dand A.. P Peype-. nil Borgeredorp

aE~KNIl<QII.TO DII!'BIB17tIB GIOKD.IO.
lA de hoedele 'IIlD .-MaqoIiIlll. Le"";' OIOCo.,

JaDUII Charl .. Pan ... Robtrta eo IJI&li8,Tbom ..
William Steveoa, Gert Cbriat.iun 1&cobOlTheron
eo lUchiol HIIIdrik ViAer.

'I1II8.t.D-.pr ....

le Johan AIldri81 B_. Kaapltad, YIlDr dell
IDIIÁIII", Kaaoet&d, op i) J&Daari. Be Marthmlll
Jobaoo ... Petnu Nortje, Beodeh'DYel, YOOI"d..
-US8llt.lIltIgIItnat, OodtebOOl'llt op U era 30 Ja.
DtW1 Be Goor", &dward Mud;y. Pelion, Foor
den l'IIideDt-maglatraat. A.liw&! Noord, op ZO
Febro&rl. Be Fran90U Petnu Fo~é, T>.......fOD.
WIll, Y80r doo I'8I1dellt-1D8gIIt;r&at,GrIaK-ReiAet,
~p la F.bnaan. Be Abraham Lodewijk DDnlDdt, I
liartelleetthoek, 'IOOrdea rtlldeat- m&g1etraat.. .ort
Beaolart, op Z% Februari. Be 1-.11 Jaoobo. Vau
H.rden, Groot.1Aelroegat, .,oor dell re&ideoL' ~
~t, Tarka, op 19 JIII1Dari. Be Jacob Da",.1 >1
011 PI_, WlIgebo.cb ... oor dea raaidaat-magia.
trut., Oradock. op 1 Februari. Be PetrOl Joharuwla .. .
De Villie", Kaapltad, "oor deo -Wo op zó ::fT.::;
Januari. ,~

t... brooi:ea III tw.. baatjea, .0 w~rd, dear
er ~ier "roejle,~ YOrIoia~n I.#I(.n h&m w_
tot twee iven hardea .,beid ~~roordeeld. D;
recht"r I(af lIem d.n read niet .... êr •oor bem
te yenehliD.n, d.ar hij dail de bt •• 0. krijgen.

Het hof verdaa"de tot beden.

eU'IELE Z~KEN.

(Voor tW" hoo/tJreeA-;:-;:;;"'en BucAiJMn eli
Up'''9toft.)

MAANDAG, 1. JANUARI.

fQ" UI; OMM&ZIJl>.Ii1

t::.":,~

~.der beug ~.e al80wen i:ruï.toeht ~ de
lodeD te r>rlft'lllloe~. _ De koloniaI. •
hj ru OW' Ichland bereidde 111111 "001' ~p
eeD. R',.,eld.n Illaiatoaht hReo Groot-Bra&-
~aole wal bel,.t, dlelll hoUdua,r ID .,erbaucl
m.. 8amoa.-O., Y." oud. beetaaode lp&nDiag
tauoh811 d. Pr 0181110lllere"eenaK .n .0mWaeZOId.Dw'eobn lt-tell Wl8 d.D I.. latea tud
wilder lao b.t loeo.m~o.
H.t Hootaaracan minlÁfr18' Welrerle du

YID dan kelzer·kooll!i deu laatsten liJd niet
veel beWIllIn Y&II 'l8rtroalflQ haei Ootnnll:t'II
".a allre'redea. '

III R.lIIICbe .taati:tuacliga luiapo .erd
mea .. 1MIIfd _r void_a te lijD oYer de
teeklllell lOt toenaderini tDlllOlaea RDJland
EalfOlllld.-'fooral hoopte RllIIand deanall Te
&'Oede ,e.,olszea te Il" hij bet YUtaWUeD der
yred"voonraardea tu.cheo Chloa ell Japan.

VIr 4Jl11B.IU
valt, II&IIt d. gewou. llerichtq omlreal op.
.taaden ':II Pel'Q aa Eoaador ook te melda dat!n het laldeo yaa de Ve,..oigde Slata, vooral
111 -Ipa lratoeaataat Georgia, opatandj .. o.de:
de ne .. ,. .UH. Br "erdall geregelde ge.
'Illoh"" I(alnerd t_heo troepea Y&Il 800 ol
400 blaakea en lIehjn ptaliea YlUI negen.
Troepea .ara .ur hit t.rrell1 "1lII deo OpBtalldguoadea.

l'U.lIU.NTLK ... HINKIJl •.

Advoi:r.at Graham deed _lOei: OlD 8tIIl iD.
terdlct, deo r&IpOad'DI bale~t.lad. om alleeo
la lOa-der d. halp VaD applibat .ti:ere na.
l:~teahaPlbewlgheid iD bet dilWikt Albert te
~~ hupaOe "D OlIlpartijdic OIId.,&oei: der
-- a lotie voor nrhaal VIIG IOhad••
v~ varhrei:ial YID _ .!rOD.
'ra ....
De hoofchtohter dacht det bet; Iaot ai" tu.

aoheabeide koD i:oaen. Mevr. P,.._t1e had
zich '1_1 "'-Daelrigd Ill. eie dadlll YIUIharea
-IQ ala die daden Iliet gereclUYMrdicd kOD.
deo "orda, kou lij uiet al"ftlll. Wel wae het
eea deel "YID bet It:ollt.rakt dat. P'reeiaanU.
enavoel ooatrol. IlO1l hebbeo ala reepoadent,
mear de heer rteem1lQtle had doh .iedrarD.
HIJ beitelde goedereo &oad. Heoio" t.oe-
ltemllling ; verlieti dOD"ink.1 'mOr CIaPO ea
lloe>*d. pl.k tQe ea Ring DaAr Barpndorp.
Wel .. i hij dat hij iemand daar lie" doch er
.u 1f88lll bewii. dat hij dit koa cIoea. Dao.1I
ep bewijl "YID W&ll,edra,t door te drink.a
dagen acbt.eell. Reepoodeat "" voJ.i:oaea
ger.chti~" HIlrIlD dat bij lIiete m.t haa wou
te dOOD hebben. Nata.rlijk ..... me.". Fr ..._ti. gereehu,d .. ly. deel ID de beKi&hlid '"
Demen '0 clio te be.turen.

Applibti. "YID de baad ... _ met i:~.

x.oGJr tI,. "J8Ql.'.
Dit " .... n Ippel "YID _ 'I'ODoia YID dill

""'deat.mall'iltraal vaa OaledoD, die Mar-
garetha Wilbelmina W _els .eg8ll1 h,t
....rkoopoa Yall Ibrlllde"ijn 1I00d. lielll tie tot
.110. boete of 5 wekeo veroordeeld had. Het
appel .erd YID de haad "' __ .

Ik part£ ..A.LlNO.
Dit "II "De petiu. o. _ order "aar bij

d. regiatratll '_Obrileerd W'lU'J va~ zekeN
ho•• eliJ~noorw~deo. aedlteer~ 11 Afril
18 I~, elle applibnta i:lerk verauimd ha te
l'OI!ultreerea.
Order toegeataan. applikant do kOlka "

bete~8Il. lOador preJadice voor de reo bten der
c~edlteorea 10lI0II.0 d.1I datum VIUIhet bll"e.
h) k en deo daLam dv "'Riltratle.

Bit pa,.le LA"S.
Dit w.. evaoelle 8111 petitie OOi r.gialrahe

Yan bo.eliJlrnoorwauden. Toegee_o op
dezelfde coodltiel.

Ex parte JUONYILLI IWNICIP.A.LITIIT.
Advok .. t Bacha08n maakt •• pplik.tie om

oen orJer om op naam vaa apphkaoten z.kereo
IIrQnd,. bun 10 1554 door é4n Foori. geg,v.n,
te relll.treeren. Order aal geg8.,eD wordeD
nadat i:ennls un oredlkaren ia peeven.
Dao mori er tijd pge.oo .. ordell om all, per'
IOnen, die ellCheD op d.o llrolld meeaeo te h.b-
beo. op te roepeD voor het hol na l~ FabMlan
te ver80hijneD om honne eitcheo good te
m.k81l.

Het hof .,erdUl(de daarop tot 22 J lUloari.

A.&NDEELENJLUl&T,-KAAPSTA.D
(Ya" .u heer-ea Jo/w{ .. J4"",, " 00., ~r.
M ~~ ~ T1w Oolollllade, aro..u.-,..~)

WG'eUdai:. le J....nari, lB9 lo.
Markt IrW'Ikbr fil OIlzek'n

GOUD~.t.JID.ELb
Apee Malm:>SO a. Od, Meuodn &at.a.te £0

6e 911,Al1IWaI la 1st. 6, Aarora Weet SO 16. 6d
Balmorale eo 7. 6d, Baaietl I!() la !Id, BatJtj~
.CJ 9a Od, blao1r .Beet (Ne ...) £07. Id BonIlIl...
II Ih Od, BritIlh South Africa ,~ 7~ Od, Bda 1_
dOOl'!Ul li 6e dO. O~. £2 lila Od, CIUm ... £j 1.
8d, Charltoa &: llev.r l6 1& Od, Champ d'Or
D..".. II Ba, Ooneolidal;ed ID_tmea18 £2 JOl
Od, C-. ti lO. Od. DrietOllteiDII £0 lóa!id
Drilkopj81 li :la Gd, DIlrbeo Roodepoorte £6 17.'
6d, Jut AJI&liaa sa lt Od, &ut.l.>«luI £1 ua
Od, Baat Raad. li li. ('d. EY811lll' li lt Od
Gardoera .eo ~ Od. Geld.. bllll Maina £0 17. ud'
George &: MaT .eo 18. Od. GI"'berg £l C. Od:
GleacatrlUl £3 17. Od, Goche e% & Od. Goldllelda
(Coneolid.ated) U lO. Od, 0.-. Dnt.aina £0 31 Oi
Hennie £d 12. 6d, Jobau.eaburg Wa.tera £1 ~
lld, Johann8lbarg Tram. £0 1>a Oj Jnra'_' £6
7. 6d, Kimberley Rood~ £1 9. od, Klein.
fODtetD' (D''') ~ UI Od, LAIlglaagte Block B
Deep £0 Ilt ~ Langlaagte UDlled t. 10 Od
L..,glaagte &oya! l ~I7e 6d, Lil Reef eo 1~ Od:
Maraia !o 60 O:l, llodderfocteine lot Ik od,
)lol'Il8UX .el 160 Od, MIlT Ooa.olidated lj 71 Bd,
.. etropoh ........ .el 168 6<1, )(ui<len Farao eo :ta.
lid, N' ..boho lO 11. 0:1, N_ Pri...,... £610. od
Nlgele £& ii. 9d, OrlOOI li 11 Od, Paarl Oell~
II 7. 6d, PnnOM_ li 17. lid RaodtOllteia £1
lie 6d. Rietfont.eilUl £3 lie 6d•• 8aliabory • .ca 10.
Od. Slmm.r '" Jacl el' 10. lid, Steyn Betate
.el !la Od. TeDtoalU .eo IS. Od, Tr-.n... aaI Coal
£1 51 Od. Ollifieda (Ne.) lO 6e oi, UIIi~<l
Maine .e. til 6d, Vea .Bij.. l. le id VIII ......
to 31 6d, WItwateraraad a '- N, Wem_"""
£7 lOl Od. Wol'DIIIIterII£4 lOt Od, Wolhuttn.f!6
131. Od, r-wpoort óa lid.

~Dsaa A.t.KIIIILEN.

Cypbergat coal al lO. od, De Beert £19 160 i)J

ltIAIL~IEUW8.
JOHANNES. URG.

16 J,n. (Pw r'"_fJ.-De _kt I' .tll.
KoopeI"W -Balmoral. 71. BatJlij81 ~ Gd. DnekopJ •
:lie 3d, Ball"" 67.. Goob 'sa Gd, Modd ..... .tB.
Dl.cb 7. Jd, .Biet. 73., Uoilied lie, Onoo 6~. Gd.
KOIghti 66 ..

HANDEL J<;NNI.J"E~'UEID.
GOODUITVOER.

Per IDIllboot TrOJa" _dea gwtereo Ilitgevoerd
6.,116 0118 l'Il. goud. geeohát op .. Il waard .. Yllll
£188,1'"

VROOHTENUITVOER.
Met de m..Uboot Yea glItereD .. jn VersondSD

oap""" 120 kllten ~ken YDOe dID beer GO<Y4
mall door den beer Cba.rl... J 01181 1.6 sw.:". ltoeob
gepakt De WIjze """"p lIfI gep ..kt e1J" ......... borgt
goede reenltetea DeD 'IrIcb.t laat meo D.I. vaD
doo boom III perlramelllJl&plet (t ... fUJl<Jper) .,.Ileo,
roodat deM bijna JUet aangeraakt "arot eo daar-
door blilf. de YTlIobt InjD frilacba kleur beha ••
dell. Bo..eod_ ku neo in de Idateo de perJrikAn
Diet tegen elkaoder ~, daar er fijn aobaaf .. 1
tuacbeo hgt. De lacht bil tlllOoh8l1 de lW&eo
doorgaaa , toodat au.. koel lru.bIijYoo.

Ook werd.. \"OOrrekeluIIg Yan dea heer W.
Look. baetallfder.,.... de &ell.wo.che ID&&tIobap.
PIl tot .'t.ner .,.... "Vn1OIaten. 1(X) kilt! .. per&iklO
6 do. PI"1lllD8ll, 17 do, Deotarioe. en " do" 10_.
toee .,enobtept . ..-

OaJcleele Kea ..... ey ..... eD.

(Uil 4. Go_I~_~.)

oe kIllaIUaI. med_he nr.ad Ioeett. certifi.lCJltell
.,..... beYoe,:dbe.d ala ~end" ..erpleegat.on U1~.

gereikt .... Matllde Poole eo lillen 8pr1Kg, beide
..an bet boapi_l te Kimberley

De "penDI_ut.Dt 'IIlD ODd_IJ. geeft kanIlI.
dat Ila bel loopende Jaar de ICboadnkaou81 a.I.
Yolgt nllen aiJD. I _k !la bet _,,'" au derde
kwartaal, 4 .....1<811 DIl het tweede eo 6 "eken
Da het rierde 1twartaoJ. De 'lDltnont der achooI-
kaIendar \"oor 1895 moet dDl pW.D "ordeD.
IOhoieo qu." iIIropend .. ordell op a Jr.bru&ri
l89t.

K ... nia wordt gepye" dat ladingen guano he-
ginnea te kolllell eo dat -.uoek dMl'Om IIIC",L
geCIeaa W'tIl'de. bij deo lOaY1ln>._t.·ageat 00
17. 8trandair_t, I(aapet.&d
Oe~ "POOr bet ~ 9&ll d" land

boD'If8aIIool ti 8te11eaboech :&11" a't.gerelkL ,."
T. W. Btraohaa en D D. bt... chao (bede I~'
~ eertifiDt.eD. C. B POl",,", lid. Ic.la_ ce
\iIikr.at I H. M... lrav, Ide ill_ DWtltii<aat

DI _e YaD d~n Grooten.Keweg, IJl K"m.rh•
get.gea, 1&1 door de ,...-.ng ptnaau ..oNioo
ID de ald .. linc-..d ....11 Komgh. .. YOOrloop'r:;
'IIlD b. ondarloood OII1lIIageD
Tot bet D1toefIDen dar 1f""."hDde In d. Kv.

loo •• II klIIgelaten Pet.er Alanball:, \l d, M.~
ODiY. GIaaco •.
Begulatlee yoor het yerkrljgeD door \ "JwIlli'_pr.

...... de medalje .oor l>Ogen un.wJl ...u,dc"
jl8pablioeerd .

Tot, IIitrelker ....n pusfID 1- PoodolAoj ,. IJ.
Doemd de _..,.. J. W. Ho... ha"" van Hael",,,
yille.

Na1'Tll&f!"wordt ge:!... n door d"" l<olu"I").o~'cr""
tan. D.... Oarl l'fei1fer, 10 18113 JU d' K."lOI"
gelomeo

Oe pubheke wlOr1>o ....n d. P..... I <nll.n (Or
25 Jaall&Tl Ler gelepnb.,d der teDLooD.teHI"!>"'
• I~ IIln.
..ua onder-balJ.'" ..... lUUK,"1l am"a-" ""

~ha Rl geOW"8nde d. &t ..... "gh~ll n, d."
beer R. W RoIe-Io...... o.geeren de h...... !led",,,
Brevor lf uLtoo

.Een hJst 'raa onder baJ;QWI de-r 'ROJ0'D.l6 wLrt!t
ter alpmeene 111101 maue gepabticeolrd

&eli ~14g taeb.1' II P-iJI:l Le lL.tbrHD.
afdatIiDg ",lto aIeOO.lr '6 Jlataldl'Ml, afJee
ti... It_hardt

I /
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D. ISAACS & co.,
DE KAAPSTADSCHE LEVERANCIERS

VAN MEUBELEN,

TENDERS
ZULLEN dOOl' den Controleur en

Auditeur· Gen~ Kaapatad,
ontnngeu worden to i op 1laanda¥-
middag den llden ebrnari, 1895,
voor het vemer v olie en aDdere
waren. gMureDd et tijdperk, be-
ginnende 1 laD . 1895, en eindi-
gende 30 Juni. 96, van Ka&~tad
naar deu Vuur te Cape Point,
te~ per 100

Om verde
aauoek .bij
Publieke W

STILLEN NO TEN TOON HUN LAATSTE ZEGEPRAAL

Het' Jameson' Slaapkamer Set·
(ONZE EIGEN MAAKSEL),

II BOEO BEOROOBDE SOUr-DE ESSCHENHOUT.
KOMPLEET, .

£S 1Ss. £S 1Ss.
B.EVATTENDE 3 ARTIKELEN ALS HIERONDER:

bijsonderheden doe
en magazijnmeeeter,

Depe.rtement.
J.NEWEY,

'upektftr, PubliMII W_1tD.
blieb ".,an.

~, 11 J.D 1896.

ZUL door den Controleur- en
) Auditeur-Genenal, Kaapstad,

ontvangen wordell tot op )(aanda~.
middag deu lldlf, Februari, 1896.
voor bet yervoo1f"D olie en &IJder
wareD, geduren het tijdperk, be·
ginD8l1de 1 Jan ri 1895, en eiodi
genne 30 Juni 96, van Kaapstad
Daal' den Vuur te ltaap L'Agul-
hu, tern per OOlbs•

Om verder bijJlOndelbeden doe
....,. bij Kagasijom elk,
pUlieb W n.partement .

J. NltWEY,"iPp"or,. h'bftID""'"
"'erken,

~'_4, 11 J .... ~I .

••

TE
ZULLEN d

Auditeut-edelsa1.
ontvan~
)liddag, den 1
nor het ven
waren, geel
ginnende 1 J
gende 30 Juni
Dau den Vunr
tegen per ] 00 I

Om verdere
aaII zoek bij d
Publieke Werk

ijzonderheden doe
Magazijnmee.t~r ,
Departement.
J. NEWEY ••

pekteur Publieke Werken .

Departement YUl po ... w........
CaledOD Plein. Kaapetad. 11 Jan. 11196.

Wijnberg flames Seminarie.

PRINCIPAAL Mej. A. H.wn
CBAllBKRA. met een Staf vao

Ichttien awsterten.
11e ..'volgende termijn begint op

Maand~. 21 Januari 1895.
Leerlingen onderwezen ,oor het

)(atriculatie, Schoolhooger , . Elemen-
tair eo Onderwijzersexamen.

Schoolgeld. van 15/- tot £3 per
kwartaal. Muziek inbegrepen.

Kostgeld £10 per kwartaa1, muziek
en ichoolgeldeD ingesloteo.

Om verdere bijzonderheden doe
aaDzoek bij de principale of bij

G. DE KOCK,
Hon. Secretaris.

lIAKGJU,lT, 3 voet 4 duim wijd en 6 voet 9 duim hoog, met Spieplgl ••
48 duim bij 14 duim. ~4> 6~.

ZA Jl

Wijnberg Dames Seminarie.
\ PPLICA.TIEB, vergezeld Tan
rt gecerti1iceerde copiën van getuig-
schriften, zullen door den onderge-
teekende ontvangen worden \Ot op 30
Januari 1896, voor een 888istenUchap
da.t op 81 Maart 1895 vakant zal
worden. Plichten te aaDnarden op
1April 1896. Applicanten moeten
bemd zijn onderricht te gelen in de
onderwerpen, vereischt voor het
School Hooger en Elementair Bumen
der Universiteit. 8alaria .£80 per
aar, met v rije kost en inwoning.

G. DE KOCK,
Hon. Secretaris.

:s voet lhJU(D.EJf-Top WA8CHTAFEL met tichel ru!!:, met klein kaatje
beneden, en een Kapstok aan elke zijde.' £2 .....

WIJNBERG HOOGESCHOOL
VOOR JONGENS .

pRINCIPAAL, E. T. LrrTLBWOOD,
M.A., B.~c'J en een Staf VaD

zes A.aaia&enten.
De volgende termijn be~t op

)hand.~ 211anuart. 1895.
Leerbogen 'foorbereid voor Matricu-

latie, 8choulhooger, Elementair. Onder-
wijsen., eo CieTiele Dienst Examell8.

Behool!eld, van 15/- tot .t3 per
kwartaal .

Koetgeld, 4ó guineas per jaar,
IChooigeld inbegrepen.

Om ,erdere bijsonderhedell richt a
tot den Principaal of

G. DJCKOCK.
Hon. Secretaris.

DurbaDriDe
Do
Do

h&p Afd

BLOBMlIO:r .SCHOOL,
STELLENBOSCH •

BOVBNGRNOEMDE &hool.In-
. richting "ord~ heropend op

Dinsdag, 2t Januan. Koet en in-
woning £36 per jaar. Men doe
aanzoek bij de Principale (',f hij Ds.
J. H. NDTBLING

3 voet XLDDUPn vOQrzien van een Spiegelglas 18 duim
op patente wicletjes. £2 '8.

... o..t.s.

KO.EN· AANLOOPEN

O~ eie plaatJ Droogevlt.i, een
Neut.chimmel Merrie omtrent

S iaren ouel, afgeknipte manen, met
Ulter. .

De Eigenaar bn deRIve terug
beKomen, miu betalende k_ en
Idnrteatie, biImeD 3"..k.. QIl--

\ SPAAR UW GELD
I DAAR dA On.1t'rp;df'ekende in.

structies ontvlwgen beeft !I\leg
uit te verkoopen \",',,;r :::J J ar uari
1895 heeft hij dl' prijzen van II! de
Goederen verminderd, en daar er
duizend artikelen zijn geschikt voor

I Kerstfeest Presenten, kunt gij nooit

\
.beter doen dan liwe koopj es Pleteen
te doen vooral dear zij alle de nelft
\ minder dsn den gClil'oaen prijs zijn.
Ten gerieve van huiten-kla.nten en
koopers zullen wij allen koopjes hoven
10;' postvrij verzenden.

Heeren Sleutellyts ~!l.kborlo~e
__________ ----------------- 1 met Ketting 7/G; lhmis ZilvMeu

I Horlogie 20/· j H,crell Zilveren
Dnbbele Deksel Hortogie 30:- ; Boston
Lever 25/-; Zilveren Borstspelden
, van 1/6 tot 6/-; Gouden Borstspelden
I 7/G tot 80/-; Muziek Doozen .50 •
i 60/-, 85/· en 10:1/- elk. Wit~
Metaal Lepels eli VorkfIn G/- hel
dozijn; Muzikale Muur-Klo'l"_en
0/.; La L'nion Naciona: 81:!aren
10/. per Ki~tje j Albu.os :JIG tot'l j .;
15 Flat (larionets l5j' tJt ll/Oi··;
M.armer~lI Klokken. Elektroplet-
waren. Bpeelgoed, Prenten, \\ode-
waren. W erkJoozen, Schri;fkistjes .
Buitenlandsche :-',chriJf Papier \Jd.
voor 5 quires. Verrekijkers, Veld·
glassen, Perfumerie. Eau de Cologne
'1./6 per dozijn bottels andere Perfu.
merie 10/- het dozijn, ~odestoelen •
Picknick M.andjes, Guitars. M.::-I.S.
7d. per dozijn, Slud8 van 2/· per iet,
Tafelmessen 6/· het dOZIJneo meer.
Beissakkeu, .ulik Trom wels, Dames
Handsakjes van 1," Toilet Necessaire.
Zakjes voor J-I.~wet:len,voor Scent, en
vele andere Artikelen te veel om te
melden. Komt met een.

BANKROET GOEDEREN
ASSOCIATIE"

Naast aan" West of En£fiand,"

115 LANGEMARKTSTRA.AT,
\ KAAPSTAD.

BEREBISTREERDE HANDElSMERKI~

Het Huia voor de beste kwaliteit tegen de laa~t9 prijzen.
DE

(GEVESTIGD 1859),

Langemarktstraat en Kerkplein.
; :IC AAPSTAJ!> •

O
·NZE ZOMER VOORRAA D is DU te bezichti~cn, beetaande
. uit: Mans. en JongeDS- Pakken, \Vollen en Witte Ilemden. Kou-

BeD; Onderbroeken en He-nden; Hoeden, Stevels, enz. direct van de
:Fabrieken. De beste waard-e en laatste :\lodes •

:lUK OP: Koperen Plut san elke zjjde: L&Ilgemarktstra.a.t Ingang .
Binnenliijde: ..Ww. of l!ngl&lld" 01>een Electrische UlthaLgtord.

EXECUTE URSKAMER.
(Board:of Executors.)

Un.U~: BOlK V~, ADDK&LlY I~
BTRAAT. KAAPSTAD;

WALl

OPGERICHT A.D. 18S8.

Ingelijft1 bij Parlementa Acte No. 17-1859

opljeta&ld Ke.pitW in1SO !.andee1en
i @ £150... _. £27000

ll.eáe"e Fondsen 54000
. DIREOTEUREN :
lfel Edele Heer J. R. HO'Jl):u&, Voor~itt8r.

W. HlDD'I<GB, LL.D •
1. P. H. v,u 1> •• Pou.
W. M.UU!H.j'

A. VA" DEB BYL

~oor betAdmini~n v&il BbEdel8 liD

ei~Ddommen 11.18 ExecufeureD, Agenten
VOOIlden,Administrateurpn, of Alldeuin8 .

l'el'llODen verlat:gende de kamer .ante·
.t4jllen ala voorDoemd wordeD verzocht hur
te 'benoemen en aantestellen, als: .. De if
~ecut.eurs Kamer Kaapstad."

pe Kamer administreert Insolvente
BOedels door b.tU Secretaris.

!N.B.-AaDBoeken (Jm b';leeniDgen op
v.~oed worden daf(eliJks Iledurende Kan-
\oprureu in onrwe,!ing genomen

J. li. N. ROOS,
W ..a!'r;Plnt~D,l ",,\'(·T·.·'.~U 1 •

DE

.-Jlo"'.,,_
0""'" Ui....
A&aaD -..-u
0 v.........
.___.. ~O
I'Q,UIU.b la"'"......,.

:}o W_
."~

.... JL .~\)(itaWl. Jl J ." ..,
~JlD .
~.OA .

DE Ondergeteeken(le geeft hier-
mede kennis dat er geen

trekpaden zijn over zijne plaats
cc Klein 8toeyfonteiD," distrikt
Fraserburg, en dat, indien Teetrek-
kers gebruik maken van eenige der
wegen oyer gemelde plaats, hun vee
geschut zal worden.

b
·· I" d : P. B. NIKUWENHUlZEN.
lj ".I: wm,! : FraserbuT;. 10 Jan. 1895.

Bo,eDf,enoemde il aan' rk l"k bed' ;artikdeo d .. me· e IJ en ~D 10 prijs dan de inferieure ingevoerde;
lUllen Ken aar hJ slechts hout gebruiken die goed gedroosd is in de Kolonie
de hitte oope~ ~oordeel hebben van onl waarborg dat de artikeleJli INDIEN l{ij uw geld ._bt o'ferb.ndig'\

nil zullen staan.. ! aan uwe alechte en laatige rekeningen
"-r . ' ...don h... LOO"'B, ... ij....... W....

D. ~S.A.A.cS& coJ Ë~~~~=:'"K!.~
STOOl KABINET FABRIEK. 1 UITSTAL KAJlERS. r

BA BOl[ ..8T:aAAT LANGIIABKT-8TlUAT!

"~,llUr. I u~&.~,~a;~~
. ,

,
! \\ aarde lO!,r uw ~cltL

!W. C. COOPER,
(OPGERIGT 1863.)*' etl 21 Buiteftkant8traat. KlJapatad

i Zijne Werkplaat8en vernieuwd bt b·
ijende, i8 DU bereid eeDig Werk uit te
~oereD, 't lij nieuw of bestellingen, V80

de fijnste LaJluner tot den Zwaarsten
~k"agen.

Ligt en Duurzaam,
Reparatiën eene Specialiteit.

IVOOKBADIG :
i Amerikaansche Riituigen, Traps
!Ph,ae tom, Buggies, karren, Wa
gem, enz.
i W o. OOOPER,
~2 en 19 Buitenka.rtstra.at
i ------~--------~~-------
i
i

r 1torm~ Coll9get School
!,
!DI verschillende Dep&rttmen-
I ten van deze School zulle.
.Heropelld worden op DlN8DA!,
der. 22sten a..s.

J. B,; WHITTOI.

KENNISGEVING .

KENNISGEVING.

FRUI~EN.

KAPITAAL ... .£40,OOO.
DIRECTEUREN:

H. M. ARUERNE (Voorsitter);
A. :,INCLAIR,
P. G. H. WILMOTT
1iA.RR Y BOLt; ti.
THOMAS J. ANDERSON.
J. C. HOFMEYR..

De )(aataehappii neem' AB8ur&ntieB a.o
op EigendommeD iD de Sad ,d Buiten
lÁftDde !la,. eD op Voordeelige Voonrur~. '

I'B.BD•.AtEB8, aeen-.~
Ac"',d 111""" ........ ia

HET GROOTE AFRlKillSCHE
(lENEESMIDDEL

an MODU
HUISMIDDEL

VOO, lj.oonl&l u O.O ....TELDHItDU

V:4 -rT"? G E":i"i N!il2 ~ ltIe 8_.....

DEC RO~TE r AfRtlAANSCHE
V... Ecu"'&. Ul~tI", .... I ....... ,

.lphll'UOC .... OIl 1IeroIb1 .....

'l\.~ ZIE JC TEN /ëJl'

BLOED

Voo. Ley .... mUC ..... - ........
H.t oc .._ldftl-r

Aambeyen en Hardlyvisheid.
ZJ. sach,.e .....~ ......~ ,

Fr. .

Ott4., B.gu",tig'''? .a..:Zij .. HOO9 ~~ u.. 8t.d4t
l' ... wlen' S. J. 1'. Kl1lJG ZR '" G...... ..u N J8~T ..

WAAROM ingevoerde Z ..d"l. Le koopeD di
If68n voloot:lntug ge.en en ~8Zi(l1!! voo

het Ko loniaJ~ P""rd ge.c ,'<,,;:n 1 BeTTER'S ~
roemd KoloDl",,1 gemAaktlSSES Z.~DEL lo door
d~ !fehee1e Kolonie bekend, beeft gemakkelijke
Zli.hDIJ en yolle grootte. (.i""tt1mpeld CIl ge
borg<! volkomen tA! paaaen, ... ....,..

Probeert.-de ,eeren Zitting met Gomela.atiek
.eer IJeneftijk en voonieu .'"" een Patent.en Stijg
bnpl. Oude Zadel. BJ.O Nieuwe o.pgema.1<t..

TUIGEN
met d~ Nieu.. Po.teDte Glijdende BoMltpla&t. om
IJOhavmg te yoorl<oo_n ~oed ~mmend .,..;j
lkuur om eeD PrijslijeL. 0

.A.. T• .BUTTBB-
,~ Dnrlingstru.t, Kaapotad.

K.OLONIALE

BUU V£t1lK Ul' li ~ I,' ATSCRArPI
~ EPEHKT

!loek. V&Ilde Ku.teme.rk.t- eni St Georgeatraa
IK.A,,-PSTAD·

I Somerset Strand.

\STRA.NGMAN'S goed ~emenbileerde III

aangenaam gelegen hui.en iu bet ge-
Ieendste gedeelte van het Strand zijn te buur
, voor de maaDd Februari Hnur .£5.

STRANGMA.N,
Erin Vale, Somerset .11

MOSSOP &, GARLAND
LEERL001ERS EN LEER·

: BEWERKER.S.
I NO. 3 l'LEIN"Sl'RA.AT

I <. ~AAPSTAO .
'H~J.lUEN leel .;cuoe';"D te aOllOL.
I eeereu d"t "ij 1<'0 uuuJon Me",'4'

t v~ur KOLON L\ .. -,~ 1.,EDL:R op <it
,.h.1ID?erley '1"·"L'.OU8l' i.t:lg geitregts

I
terwijl ze r. ",'. :W :_::::i GOU il
M.EDALJ ~:~ i.JIn.l·· '. vroc 'er door be

, op Kclomale l''_'uwu .'(C,:IU :.:'n aG ..:..~Ibo•• Sho •• "'0."

I lt%\
ZUID.AFRI KAAN 80fiE

Koninklij ka Ma.ildiensl.

De "ClUtle Jf all" JJ aatsch.ap~l·

DE Stoom booten de..er LijD
van Kaapstad lla8r Looden om

anderell Woeosd><g, te 4 uur D.m.
MAdeinr. en Plymouth, te "int .
A.acenaion r.uleggende op de be~de
schen tijdeo. .
Jan. 23-0RAl'iTCLLY CASTL~, Kapt.. B&o"'.
Feb. 6-RAWA.Hj)KS O,~8TL~. K&pt. fut.

UUA SII()TU Voo&KNliIlL.\\ D. \'1\ ns r
DOUNE CASTLE. Kapl.. Huuo omlrellt

JlWllari. I

OARTH CASTLE upt .
Februari. '

. Voor. Vrachl of P8.88a.ge vervoege
neb bl] de Ageoten vau de ediT
MAlLBOOT MAA.T8CllAPPIJ, l

UNIONLINE.
KOninklijke Ma.lldi

Uil ON STOO.BOOT Jl!!
\3B~~.)

DEMailboot.e=de;llials..r.n.r.Pi.
. t:rt'kk8n '1'&0 Kaap:;u:d, naaf En

VlA Madeira, om den ..",leren '''OcuS

40uur n.m .• al8 onder;.8.&Dleg~ende

IVOOR E~GI<:L.~"'D.
J ..... SO-TARTAIl, Kapt. Ju,".'.
r"lo. 13-BCuT, {T .. ,n ",,,..,,,,1, !U.r,t, L .. •· ..

Ecn van de MaatEchappiJ·. moo,e .
booten zal SOUTHD1PrO~ verlateG
HA.M.BURG. lv,rt na. d~ .....nkow't
dese M..ilHtoomnooten.
RETOURJ(AARTJESDIl.&I'E~(j .

I ga_ngbaar voor zes M.&&llden, w.ord, ,I retkt .en eeD 'fennlnderiDj( vaD j'J
op den Dubbelen PBB8&geprijs.

RETOUBKA.A.RTJ EB voor HA
tange d~. ~UST worden ullj!6rei~t
~ bmnen Drie Maanden per
of de CMtJe Maatachappij !Stoom

Voor Vra.cbt of PI&88B.g1ldoo IDOL

aan de Kanioreo vr.n de 0 aiou Ol'
Kaatch&ppi i. A.dderieystraa\.

300

400

TAl

-
85
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De Provinciale Constitutie van deu Mrikaander Bond,
, ! I

l7';';1:P:;'1~~Y~~:\.,~~~~i':.·t-i,:'
!

'.:.. - ~.

~',.-

(;, ". CO"lIsti/u/jf, ()pg~8leld tJOM' tU tlmamu", f10n T~AI' op 8lelitiu ("olgm8 opdracht "an "~tPrornMia,,1 B~,t.llr)t
StlflNa fMl tU .,.nieu van tU butaattd, ~tituti,.

DE GEWIJZIGDE CONSTliTUTIE.

Korte Inhoud der Artikelen.
" .. 1\1':. der Ronda-Pro.,incie .
.",,,;I;,,,,h. intee keoi ... en tt"" 'fOOrQOa-ll,talen.
1" , /. en "an \Vijke-Beat.Qtpn.
I' • 'en 'fan ()lstriktlt-"Beataren.
't, ,··",,,DI( vu lajlere door boog_ BeetaNII.
~ ,!,'t_>'l van Provinci ... 1 &e.taUI'.

li ..' ." functie lJlijv"D Yl", A.mbteDareD.
H .." .'ott"" voor bniahoadelijke ZaItea.

4 (0 [tJTn'cl01{_'atie TlAn lag .. e lD.,t boocent ...... NIl.
. K.n.j"I ....' .. ooDoemingeD door CiPkel-c-i1iBL

no. AIpm_ ~erinpn:
Do. 1'oor A.la..linpru4.

1 j \ ," .. 00Dachti~ BonthmanDeo boltea .tem.i ....
11 ';'raff." eoor .. eertt ..... ige Bood. Kie ..... en Kaadida .....
,lil r""l&' \ "a Commissie '9'&11 Toeaiobt.

4"('IJn,{t,

I' ;':."',I,n .an Ámbt<to.,...n en ..... K:lacpn '-leD E.aDdiclaaia-beooeminpD.
:. ~,!.'''''''''Dg 1'&0 plaateelijk. ~diched-. ...... bij .~ bePUen

"'n Benoem! ..... el'l[ac!eri0&e".
E'."c"inl( .&D meer dan één tak ia Pea Velcl-koraetaobap.

.• . Do. Diatrikta-lleetDDr iD _ J'iHa141 !fcl_u.,.
1;_0 I..J:nM .. cbap in m..... daD fen WiJ".tak.
lj .... ·(.I""d io Klacbt ..... e....

~. W, l. ~In~ ,.an de Coo..1.itlltie. ~

\ .' ~.' I. - De?1' Provincie zal worden genoemd " De Afrikaander
H :.:1 H.• ,rt·n-Yereeniging van de Kaapkolonie."

\ . Il - Elk lid van den Afrikaander Bond en BQeren·Ver.
.: r •.1 parlijks een subscriptie betalen van vijf abilliJigs. -

r' \\ :,k,,-Bt'Stuur zal na een kennisgeving van vier weken het
.• mn~l'll oothouden aan leden die in gebreke blijven met

j " :"';J."fI~,

,"
.', '

A.: I I I.-De Wijks-Besturen zullen belast zijn met
i,· ~ll'ZIIl!!van gewone leden, die echter den onderdom van

li ". II l.m·n zullen moeten hebben bereikt;
,J. .nvordering der inteekeningspenningen van de leden in
" ,}.",·t ieve wijken; .
'" uitwerping "lUl leden, die door niet-betaling hunner

...:.. L"Illlli.""!""nningenof door" wangedrag zich het lidmaatschap
. " .•ar.l:" hehl,.,n gemaakt;

,:t' 'pzt'nding van miute., eeD derde der hun wettig toe-
~ .: ,,,;],].,jsarlijksche inteekeningspenningen naar hunne respectieve
II.,' ,:;,;:--Besturen;

·1,· ht'harti~ing in hunne respectieve Wijken en in overleg
I\le" llllld\é respectieve Distrikta-Beaturen van de belangen der
P:' \'.!h'lt',

, het doen van geregeld venlag hunner verrichtingen un
!, ,:;" r",pectieve Distrikts-Bestnren :

. l.et d.x-n kiezen door de Wijkstakken van afgevaardigden
i1\.I" l,' .\ I~emeene Benoemings- Vergadering, tot kining van
kn: .luten voor de Wetgevende Vergadering. .

\ C': l V .-De Distn.ts-Besturen zullen
. -en .lerde van bet hun wettig toekomend deel der jaarlijksche
:.', k"II111gspenningenopzenden naar het Provinciaal Besmnr i

::erel;eld verslag d 'en van hunne verrichtingen aan het
I'~ v.miaal Bestuur;

in overleg met het Provinciaal Bestuur zoowel als met de
r'- ;"., t .-ve onder hen sorteerende Wijb-Beaturen, de bel'angen der
I' \ \lll ie behartigen binnen hunne re8p8Ctieve Distrikten,

\r! Y.-(a.) Nieuw gestichte Wijks-Besturen zullen door
l. 1.11" respectieve Diatrikt.Beaturen en nieuw gestichte Diatrikt.
Il. -i uren door het Provinciaal Be.tuur moeten worden goedgekeurd
y,,',pIat zIj finaal worden erkend.

(~.t Wij ks- en Distrikt .. .Bestnren die hunne financiële verplichtin.
~""Il niet nakomtmals omachreven in Art. III (d) enArt. IV (II) zullen
c:,., Tl verteg-enwoordigen mogen zenden naar de over hen gestelde
h. ,. :.:wr Bestuursvergaderingen of naar de Algemeene Benoemings.
\ ,r:"''1l,lenngenof Cirkel-Comitée.

Art. YL-Het Pronnciaal Bestuur zal
" zl.rgen voor de invordering en de besteding van alle de onder

1.;'lt· Z(,rg behoorende gelden; ,
f\ J toezicht houden over ondergeschikte be8turen, en
(') minstens ééns per jaar vergaderen, en v66r zijn uiteengaan

I'ti,alt Il wanneer en waar de volgende vergadering zal plaats vinden;

.vrt . YIl.-De ambtenaren TaD alle Bondabesturen blijven in
f mti" totdat hunne opvolgen zijn benoemd en overhandigen .ne
g. I\,lwncumenten en baten, r.mbt.halveouderhunne zorg berustende,
t"!l eerste aan die opvolgen.

.\rt. YIII.-De differente Besturen, aorteerende onder het
i'r-. \'Im,jaal Bestuur, zullen. regUlatieI mogen oplteJlen om hunne
h u-houdelijke zaken te regelen, zonder echter inbreuk te maken op
d"re Constitutie.

'.rt. n.-In gevallen, die bijzondem:a spoed vereillCben,zullen
..,~~rp met l~re en lagere met hooger. Be.turen zich in direkte
dnmnnicatie m~n .tellen, met ..uerbijgun n.n in rang volpnde

li.A.rell. .

ARTIKELS VAN DE :BESTAANDE
CONSTITUTIE.

Arti.kell.-Deze Provincie zal werden genoemd "De t\£rikaander
Bond en Boeren Vereeniging van de Kaapkolonie."

Art. D.-Elk lid van den AlrikaIYlIJ.erBond en Boerenvereeniging
zal jaarlijb een aubeeriptie betalen van 6 ahillings.

En een Wijkabestuur zal na een kennisgeving van 4. weken het
atemregt mogen onthouden aan leden die in gebreke blijven met
deze betaling. .

Art. 2 .......De wijksbesturen zullen belast zijn met
(a) het toelaten en afwijzen van nieuwe gewone leden;
(6) de invordering der inteekeningspenningen van de leden in

hunne respectieve wijken i
(c) bet' uitwerpen V&Il leden, die door niet-betaling hunner

inteekeningspent:liDgen of door wai1gedJag zich het lidmaatschap
onwaardig ..... jemaakt; ' .

(ti) de opseadiag ftIl .'fI,ktel een-derde der door ben ingever-
derde intAekeningspénningen naar hunne respectieve Distrikt&-
besturen i

(e) de behartiginlJ' in hunne respect~ve Wijken en in overleg
met hunoe respectieve Distriktsbeaturen van de belangen der
Provincie;

if) bet doen VUl geregeld v,nlag bunner verrichtingen aan
hunne respectieve Distrikt.beetUJ'én;

(9) het.' doen kiezen door de Wijkstakken van afgevaardigden
nMr de algemeene.....ergadering, tot benoeming van kandidaten voor
de Wetgevende Vergadering. .

Art. 5.-De Dï.triksbesturen zullen .
(IJ) een-derde der bun wettig toelr:om~nde gelden opzenden aan

bet Provinciaal Be.tuur i
(6) geregeld verslag doen van hunne verrichtingen aan bet

Provinciaal Bestuur j -

(c) in overleg met bet Provinciaal Bestuur zoowel ala met de
réspectieve onder hen IOrteerende Wijbbesturen, de belangen der
Provincie behartigen binnen hunne respectieve Distrikten.

Art. v-Nieuw geltichte Wijbbesturen zullen· door hunne
respectieve ~6eeturen en Jiieuw geetichtAt Diltriktsbeeturen
door het Erovinciaal Bestuur moeten worden goedgekeurd vóórdat
zij finaal -.orden erkend. .

Wijk .. 'eD Diatrilrtabesturen die hunne financiële ve~n
niet nakomen als omacbreven in Art. lt (d) en Art. S -(af zuIien
geen vertegenwoordigen mogen zenden naar de over hen' gestelde
hoogere BeetuW'll vergaderingen of naar de Cirkel Comités.

Art. 5."-Het Provi~ Beetuur zal
(a.) zorgen voor de invordering en de ,besteding van alle de onder

zijne zorg behoorende gelden; .
(6.) toevoorzicht houden over ondergeachikte besturen, en
(c.) minstens ééJllI per jaar vergaderen, en v66r zijn uiteengaan

bepalen wanneer eb waar de volgende vergadering zal plaats vinden.

Art. 7.-De differente beltu~n, sorteerende onder het ProrinciuJ
Bestuur, sullen regulaties mogen opstellen om hunne huiahoudelijke
zaken te regelen, zonder echter inbreuk te maken op deze
COD.titutie.

Art. 8.-In gevallen, die bijzonderen .poe<! vereiachen, zullen
hoogers met lagere en la6tere met boogere besturen zich in diJftte
communicatie mogen .tenen, met voorbijpu van in rallg volgende
~n. .

..
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Art. ïxl-(c.j Er aUBea Cirbl~mi~ in elke ;Kiee-Provincie
~' ~; om de bA~n ~: den Bo+! en Boeren-
~g ui verbad met de e1ectiel :voor den; WetgeveDden
BMd k ,beJartigeD. Zi" lUDen ieder .,.._ uit; ~ afgevur-
dipe .. elk DWtrikts-~nr in hnnne ~ve :lies-ProvineieaK!=~~eDODtftDgt!D van de ~Besturen in die

(6.) ;Elk DiatriJrt.a.lJeetonr za) .chriftelijk bekend/maken un het
- Cirkel.pomité, of het verlanIrt, dat zijn .tgev~e naar eigen

oordeel zal ltemmen, of wef of de afge1!aardigde 'verplicht ia te
etADmen voor eeD door bet Diatrikt.-Bestuar bepaaldën kandidaat of
bepulde bndidaten, en in het laatBte geval al bet Cirkel-Comité
gebon.n sijn, bij elke .tem~, soolang de bedoelde kaDdidut
ol bn4iclaten nog niet geatemd IJ of Zijn van de', lijst, de stem
~ ~gen afgevaardigde u.n te teekemm ala ~Yen 'fOOr dieD
bndidt.t of die kandidaten. "

(e.) ~~ geval de afgevaardigde geen IChriftelijlte' bekendmaking
voorlegt, zal hij evenwel moeten ate,!l)men overeenkoJnatig opdracht
vauzijD Diatrikte-Bestunr, en bJijkthet later, dat hij inatrijdmetsoo-
clanige'!0J,Miracht beeft iestemd, clan zal de Commi .. van Toezicht
op BWt.ie. de totalen cler uitgebNChte stemmen zooidaDig wijzigen
all .• !londen zijn geweest, had hij gestemd volp opdracht.

De stem van eIken afRevurdigde al een getal vertegen-
D gelijk aan dat der gewone ~en IOrteereDde onder lrihem

, lJ8Ilde Dittrikta-Beatunr, als blijkeIlde uit de notulen "/&Il de
jongstA! vergadering van bet ProviJu,u.al Beatllnr* (oDderworpea
echter II&D de bepalingen in Artikel XIII.)

(e.) ;De volstrekte meerderheid van bet getal we,ttige afgevaar-
digden; p8cbtigd op zitting in vergaderingen van het Cirkel-
Comit4, ial een qllOnuD uitmaken op elke verg.de.;ng van ~
Comit4. '

Cf.) i~n Diatrikta-Beatnur zal een afgevaMdigde kunnen
~ tenzij het erkend ia door het Provinciaal Be.tunr, en teuij
het uit dé notnlen van de jonrte vergadering van bet Provinciaal
Beatu'tr blijkt, dat het aan silDe tinancieele verplichtigen tegenover
dat Bêlttanr heeft voldaan. :

(g.) ;Verkrijgteenbndidutopde wijze omecbreveat in (6); (c) en (ti)
naditAttikef de volstrekte meerderbeid derr.w~ leden, IOrteereade
onder"" op het Cirltel-ComiU ,:ertegenwoordigde Ditltrikta-Beataren
i:!ef!worpea un de bepalidaen in Art. XIII) ,daniar.oodanigebndi-

4e wettige Bondakaod1daat der Kiel-Provinci4, mur mochten
de ~nen staken, en zel& Da berbulde etlemming, blijven .taken,
dan a!llif het lot moete belli.eeo, of een nieuwe +ergadering van
het Oirkel-Comité worden belegd, of de bealilaing' VUl de
Co~e van Toezicht of. Eleotiea wordeG ÏDg\'IrOepeD, al DUI'
het Ciik~-ComiU weucheJijk moge 00rdeeleD. '
(j.l' lndien na afloop van drie verachiJleade .... h!:rD nog

pm »;andidaat de volstrekte meerderheid verkJ'erell zullen
alle Qadic1ateD, ~et uitsondering van de drie hOOg!It.al, beaehoowd
wordeD ala, VaIl de lijst =' en sal ,de veqpderiDg.,....mm... tnIIChen de drie bDdidateD. In jeftl bi)
twee ~ volgende atellUq~ nog geen bndjcJMt, met ~Jatrekte
mearderbeid ~ozeo ia, Dl de lMPte der drie van ~ lijet peebmpt
WOrdeP en sal ~d worden ta.chen de twee ~.

(L) '.Ala meer dan bet verlaagde getal bDdiMhn ae wJ.tntktAI
meerdérbeid bij =-~stemming be~t, -.I .. de ~badiclatm op de .jIIt heIehoawen .. ,.~ ,

(I.): ~ atemqpneming ... bij opeaJijke .... mj~ '-'ieden
(Lr Blke vergadering van bet CirbJ..CoaUté Dl ~Rlve bij meer-

derheICl van StemmeD beaJi .... omtNDt de ~ -- :-
(1) iH~ al dan niet toe)ateu. van MD~, _ tDeWing ale

~e DUI", de' ~ '-'t SODder voor·
lA!ggiDg van eeD ge:1oot.briel ~ door den Voor.
sitter en den 8ecrefaria .... het ~, dat hij
beweert te vert"eplwoordigen, mit. , tW de ver-

, PderiDg, ,indien sij zoocIaDig ~ iD gemoede
cmrtuiad ... zijn, dat hij wer'btijk is ~ door
bedoel4l>i8triJm-:ae.tunr ; ,

(2) f Bet al dan ut kiesa .... een 1IICUDd",)oor eiken bDdi-
" dut TOOl' den W~-...t

(I.): Komt.,. in dit artikel OIUGhNvea iwett.ig aekoau
BoDd.... id... te bedMbm, tAt 0ftI'IijcJa, al OD~ te WOrCIeD
v66r de lW_elitaire V~ ea komt ~ .. pbearen
met qa 'wettig beDoema... __ ua (mdiea • (eeD .ectmdaa ia
~ daa -.I het Cirbl~ met" ....... Ipoed (doch
met" 'tMming van deD DOl beMlhikbareD ti~ ea M.CIere om-
~) door ~ Pommde ~ ToeAeht opj Blecties worden
~ .... ' OlD eeD 1Uetl1rell badWMt, met of SOlider 1ICGJld1lll, te
1deuQ; doëh ia de tijd PbeeJ ODt.oenibDd 't'OOl ... eeD ~
(het bewijl ftal'tOOI' door ~e COmmiIiIie ... WOIdea
r1eYerd MD de eent~ verpdering van: het provincia&l
BeltU1Ir),:daD -.aI de Co~ lelve, met inaeht.DeaWa,r VaD de
bebDde ~ der BOUdII8aamea in 4eD Cirbl, eeD badidut
.. ~ bij wij ..... eenkond~ng in een of ... der erkende
Bo..a.iorpDea (ell ook'~ wiju van CiIOaIaire~ indie. DOOdig
aeOO~); doch betrekkelijk een zoodanig MD.bnOJea bDdidMt
lal art.ibl XIV Diet pJdeD. :

Art. XI.-De benoeming VUl bndidateD voor:de Wetgevende
V~ ... geeehi«len al, volgt : i
(•.) BIb Wijbtak, die in zijn geheellOrtAlert ill eeni8e JGe.f.

dee~, sal op ~ ~e Ben~VerPlering, tot dat
doel, ~~, te wordeD .reboudea IJl ~ AfdeeJing,
door eeD ~ dOor gezegden Wjjbtak ~ penoon ver-

~)Ëia~ij='80~ in ~ daa ~ ~ie='dee)ing
al ~ vertegenwoordigd op de v..... il~e Alpaeene

eor.! -n-iq ....... dljk"'. ~ W ~ ......, .... dM
tlU~ tOiInMa -_..., ..................... _ .. t-PIe
~ ..... ~~ lijD de ..... ail, VJ ,1iijIII riIItIIb. _ MIIIIOdJjt
....... ai __ I$, _de..,...alli ......... ~ al..... '
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Benoeminp. Vergaderi'ngea ftD de lCieeafdee&gen Waaronder Mj
sorteert, door een PenOOQ daartoe door gezegden Tak te worden
afgevaardigd nUo!_~e zooaan~ V~ering -.

(e.) E.lke Wijkstak a.t echriftelijk bekend maken a&!l de
AIgt'tDeene Benoeming&- Vergadering; of hij verlángt dat zijn afge-
vaal'\ligde naar eigen oordeel zal stemmen, of wel of de afgevaar-
digde verplicht is te stemmen voor een door den WijkItak bepaalden
kandidaat of kandidaten, en in het laaste geval. zal de VeJ'28(ieriog
geho~1l1en zijn bij .elk~ ~l!l~ing, zoolang de bed~lde kandidaat of
.kandIdaten nog met 18 of ZIJn gestemd van dt hJIlt, de Item van
zoodanigen afgevaanligde &an te teekenen als gegeven voor dien
kand idaat of die kandidaten.

(d.) Ingeval de afgevaardigde geen schriftelijke bekendmaking
voorlegt, zal hij evenwel moeten stemmen overeenkomstig opdrseht
van zijn Wijkstak, en blijkt bet later, dat hij in itrijd met zoodanige
opdracht heeft gestemd, diw zal de CommiAlllie van Toezicht op
Electies de totalen der uitgebrachte stem men zoodanig wijzigen
als zij WIlden zijn gewOO8t,:had hij gestemd volgenll opdraéht.

«'). De stem van eiken afg~aardigde zal een getal vertegenwoor-
digen gelijk aan het getal der gewone,leden, IIOrteerende onder den
door hem vertegenwoonligden Wijkstak, a18· blijkende uit het
jongste wrslag aan het Provinciaal Bestuur (onderworpen echter aan
de bt>paling"t'n in Art. XII!).*
(n De volstrekte meerderheid van het getal wettige afgevaar-

digJ.,·u, gerechtigd op zitting in de Algemeeue Benoemings-
Vergadering, zal een quorum uitmakon op elke bijeenkomst van die
Vergadering. '

(!J.) Verkrijgt een k:andi~t op de wijze omschreven in (c), (d) en
(t) van dit Artikel, de volstrekte meerderheid van bet ledental der op
de Algemeeue BenoeminpVergadering vertegenwoonligde Wijks-
stakkeu (onderworpen aan dl! bepa}ipgen in Art. X III) ,'dan is zoodanige
kandidaat de wettige Bonds-kandidaat VIUl de Kiesafdeeling; ma.ar
mochten de getallen staken en zelfs na herhaalde stemming blijven
staken, dan za.} of het lot moeten beslissen, of een nieuwe Algemeene
Benoemings- Vergadering worden belegd, of de beslissing van
de Commissie van Toezicht op Electies worden ingeroepen, al naar
de Vergadering wenschelijk moge oordeelen, '

(A.) Geen Wijkstak ral kunnen deelnemen un gezegde Alge-
mee ne Benoemings-Vergadering, tenzij dezelve erkend iJ door zijn
Distriktabestuur voornet houden van de laatste Provinciale Bestuurs-
vergadering, die de gezegde Algemeene Benoemings- Vergadering
heeft voorafgegaan, en tenzij bet behoorlijke bewijzen levert, aan
zijne financieeie verplichtingen tegenover zijn. Hooger Bestuur te
bebben voldasn.

(i.) De plaats en tijd der Vergadering worden bepaald door den
Voorzitter van het Distrikte-Beetuur van het hoofddorp in de Kies-
afdt"eling (of indien er geen Distrikts-Beetuur bestaat in het Distrikt
van het hoofddorp. dan door den Voorzitter VIUl het oudste DiJtrikts-
Bestuur ill de Kiesafdeeling) , minsten« een maand vóór den nominatie-
dag in het )(agistraatskantoor i en hij zal verplicht zijn, daarvan
schriftelijke kennisgeving te doen aan de Distrikts- Besturen in zijn
Kiesafdeeling, die ze dan weder aan de Wijks-Besturen zal opzenden.
(j.) De stemopueming geschiedt bij openlijke stemming.
(k.) lndien na atloop van drie verschillende stemmingen nog geen

kandidaat de volstrekte meerderheid verkregen heeft, zullen all.
kandidaten, met uitzondering van de drie hoogsten, beschouwd
WONen van de lijst te zijn gestemd en zal dé .vergsdering afstem-
men tusschen de drie hoogste kandidaten. In geval bij twee daar-
op volgende stem mingen nog geen kandidaat gekozen is, zal de
laagste der drie van de lijst geschrapt worden en za.} afgestemd
worden tusseben de twee hoogsten.

(l.) Als meer dan het verlangde getal kandidaten de volstrekte
meerderheid bij eenige stemming bekomt zal men de hoogste kano.
didaten op de stemlijst beschouwen als gekozen.

(IR.) Elke AlgemiCne Benoemings- Vergadering zal zelve bij
meerderheid van stemmen beslissen omtrent de volgende zaken :-

(1.) Het al dan niet toelaten van .een persoon die toeh~~ing ala
afgevaardigde naar de Vergadering eiB<:ht z?nder voorleggmg va.n
een geloolsbrief onderteekend door den Voorzitter en den .Secreta~l'
van den Wijkstak dien hij beweert te vertegenwoordigen, ml.ta
echter dat de vergadering, indien zij zoodsuig persoon ~laat, ID
gemoede overtuigd zal zijn, dat hij werkelijk is afgevaardigd door
bedoelden Wijkstak. 4,

(2.) Het al dan niet kiezen van een secundus voor eiken kandi-
daat gekozen voor de Wetgevende \' ergadering.

(Il.) Komt een als in dit artikel omschreven wettig gekozen
Bondskandidaat te bedanken, te overlijden of onbevoegd te worden
voor de Parlementaire verkiezing, en komt hetzelfde te gebeuren
met zijn wettig benoemden secundus (~ndien er een, secundus i.
benoemd), dan zal de Algemeeue Benoemings- Vergadering, met den
meesten spoed (doch met inachtneming van den nog beschikbaren
tijd en anders omstandigheden) worden opgeroepen door de
Commissie van T~:dch.t op Electies (die in dát ge~l al de pli~hu>n
zal behartigen in Art. Xl (i) omschreven}, ~m een .~Ieuwen kandldaa~,
met of zonder secundus, te kiezen; doch IS de tIJd geheel ontoerei-
kend voor zulk een oproeping (bet bewijs waarvoor door genoemde
Commissie zal worden geleverd aan de eerstvolgende Vergadering
VIUl het Provinciaal Bestuur)" dan zal de Commissie zelve, met in
achtneming van de bekende zienswijze der Botidsmannen in de
Kiesafdeeling. een kandidaat aanbeveien, bij wijze van ~nkon.di-
ging in één of meer der erkende Bolldsorgan~? (en ook VIUl ~lrculalre,
indien noodig geoordeeld) ; doch betrekkelijk een zoodanig aanbe-
vol-u kandidaat zal Artikel XIV niet gelden.

(?) Eenig afgevaardigde zal, indien daartoe wettig gekozen,
meer dan één wijkstak kunnen vertegenwoordigen op de Alge-
meens Benoemings- Vergadering.

(p.) lndien eenig afgevaardigde wett~g verh.inderd il van. de
Benoemings- \" ergsdering, zal de \"'ergadermg, indien er een schrifte-

-Het Provinciaal Bestuur beveelt aan, dat eli~ atgevu.udigde voorzien van een
pdrukt exemplaar Mr jongste notulen van .het Pro~nei.ul ~tuur, ot, lijn
d. notulen niet bij tijd> gedrukt, \'&Il beboo~hJk gecertificeerde ulttr.bell duf'
\lit, D&&l d. A.lpmeene Iknoeminp-V.rgadanng IllI pan .
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(,) Indien na a600p van' drie verechillende stemmingen .nog geen
Kandidaat de volstrekte uteenlerbeid· verkregen heeft, zullen alle
Kandidaten met uitzondering VIUl de d~e hoogsten beschouwd worden
van de lijst te zijn gestf!md en zal de vergadering af.temmen
tassehen de drie hoogste l(&ndidaten. In ~nJ bij twee daarop
volgende stemmingen nog ~n Kandidaat gekozen iJ, zal de laag-
ste der drie van de lijst getcllrapt women en iál ..rge.u,md wonlen
tusseben de twee hoogsten. !

(j.) Als meer als bet vér~ getal Kandidaten de volstrekte
-meerderheid bij een!~ stemming bekomt zal men de hoogste. kan-
didaten op de stemlijst beseheuwen ahi gekozen totdat bet yel'ellChte
getal bekomen is,
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lijke ~kenJmaking van den, WijkAtak Va.l~Zlllkeen afgevaanligde ter
tar e1 I~~t., meldende hoe hij behoorde t~ stemmen, ware hij tegen-
\\:O()rdl~ ~e~{(_'e};t,de stem van zu!:k 1'('11 Wijkstak aannemen Lij
ed••, ~t"l1Il1l111g',zoolang a!s de opdracht >tau zulk een t.'\k dit onder
ti.· Constitutie toelaat,

,\!'t, X II.-De ,benoemingen van kandidaten voor den Af-
cl""IIIlg-~-Raa.d zullen gemaakt worden lil~ vulgot :

(11) De Voorzitter van deo langs~ Lestaan hebbenden Wijk8tak in
elk H.I,lko~et.:'chaJl (zoo ~áa.r ,m<-'tlr,takken in zijn dan één, en zoo
er slecht» een Ill, .u J,. \ oorertter van den daar bestaanden Wijk~.
tak) zal binnen acht dag'E'n nadat de M.ag-istmat nominaties voor
d"1\ Ihad ,nrm"'pt eeu \'erg'lldering' h,·I.~~goen, te worden gehouden
lun neu zIJn veld.cornetschup, en ZQO die Ynorzitter in ooebreke zal
hlijvvn Jit te doen, zal dl' Voorzitter van het Dillt.rikts-llt'Stunr hel
n'cht hebben dil' ,'erl_r:lél"ring- np te roepen, en {'enig Bondsman zal
dit r.",hl van dell '-""rt:ittel' van het: Distrik ts-Bestuur kunnen
illro"I"'n, zl·lfs, wo dit "pofti vereischt, per te legm.af,

\', J Op de aldu" te worden 'gdlOlII),~11 ver~'ll.dering in elk veld-
k"nll'ts ...hap zullen ruch t Villi zitt.ing hebben alle Bondsleden woon-
a,.}lti-:!'III het \'i,ldk"rIldJ','llap, o!l\'ers,'hilJig- t ot welken "'ijkstak of
lll~t nk~- Bestuur zij behooren, mit .. "ehter dat gt-e n Bondsman zal
,.kIlIIlH'U <lp dIt' \,,'r~~ll·rin!,!'. tenzij hij ails kiezel' in het veldkornet-
~dla.l' ~er ..!{i..t re...rt! I~ op ,Il' laat.st 0l'g'emaakte lijst van kiezers van
d,'n Af.lc'l'lillg',.I{a.ad. "pgt'rnaakt in tl:'rII1CIlvan Wet. -W van P\~U,

(C) :\.IJu" ,;amt'llgellteld kiest de verlt~dl'rin:.; met ~"tl!;lotenbriefjes
eu IUd volstrekte meerderheid va.n stemmen dell Bondskandidaat
voor het betrok ken veldkornetschap.

Art. X II I.-Bij de nominatie van kandidaten voor zitplaatsen
in het Parlement blijven Bondsmannen die niet woonachtig' zijn
in dl' Kiesafdeeling of Kies-Proviaeie waarvoor de nominatie
ge8<'hiedt, buiten stemming; wordt hun getal afgetrokken van de
sternmen voor hun Wijkstak of Distriktsbestuur uitgebl'Séht
v"li,'ens Arts:' X of X I; en om al' aftrokking te \'erl-,>'t'makkelijk"n
zal in de jaarlijksche verslag-en der Distrikts-Bestureu aan het Pro-
Yinl'llLa!,B" ..tuur w ..rden vermeld in welkt, Kie8afdeelin~"Cn of Kie,,-
l'rO\ïIH'H'S d" \"tll~ens het Provinciale R.,>O'll·ment van Orde ()p'~-
g,'n'n Hondsleden mn eiken Wijkstak w~7'IlliChti~ ziju, met duide-
lijke "p!;!'a\"e van de ~etllllen voor elken 'Vijkstak,

Art . XI\',-(II,) Hond-mannen, die zich niet kunnen vereenigen
nu-t ,~'n '-I)lgell~ ,\ rt. XV (1/) aangekondigden wettig lx-noemden Parle-
mentairen karuli.laat "f kandidaten, kunnen huiten stemming blijven
l.ij .1., "klIIhII". Illaar als zij i,'1'zegd.'11 kandidaat of kandidaten
tl'!,!'I'II",,'rk"II, Hf "'''If (','II kandidaat .)f kandidaten "tl~mn1l'll. die
I1Io't,L!z"" I. ot' 7,ijl1 ,,"lIo>mille"rd, 1111\1."11 zij zich ()mll'rh.·vig aan de
",I-I.ra,lk vu u liuu \\'ljb.B"qnllrof lindi"ll hnn \\ïjk".B ..stuur zelf
z" ... lalll!.!' \\ dll" a:III:.!','k"n,k:,,11'1I kan.li.Lia! "I' kandidaten hn·ft
tt·:':I·I)~t''''\t·rk! I van ('t'll ho,,~t'r Lt·~ttllIr.

',I, i }':.'I> 1\"",J_llIal1, di., z ivh kalltlida"l ~ll'lt vonr de "-dgl'-
Yt'llll,· Yl·r~;ultl.l·ln~ \)f .11'11 \\'l'tg-t·\'t.·ndl'1I Haat!, t(\~l'n \'(Il~r'ns

,\ rt X \' (,.) aall"l·k"n, hgde Honds-kandidnten, nl' \'001' den
,\ f.l,'t'lill:.:,,-raa.l. t"!,,"1'1l,olgens ,\ 1'[ kei X ll bcnr.emde kundidaten,
zal, wau nevr !tij dit .!"et, tl'r"t"l1d "l'htlndt'n lid te zijn van den
A fnkaand"r Hond eli I\"er ..u I','r.,,'n Ig'ing'. en zal niet we.l ..r in
'0, Ili!,!"'1I \\'ijk-Iak "1'!,!','Tl"Ill.'n kunu-u \\'"rden. tenzij zoodanige
i\nll,J"lllan dua rt o« ",'hriftt-lijk v..r lof '('''I'I''g't 'an het Provineiaol
B..."tuur. waarna hiJ ,-"!"en,, Art. III \,/1 "I' nieuw zal mOg'en worden
IIp){Cllomt'll ,1(\ .. 1' eL'1Idaartoe bl" nt'g'd \\'ijk,.Bl'~tuur,

Art, X \- ,-E.'II C"llJIllIS~., vau T""zll'ht "I' E!.,di,,~ HIli!' ,I.'ll "·,·t-
l-"'" l'nd,'n Raad, d" \\' l'l!,!'I'v"Il.k \' t'rg'adl'rillg'. «n .1"11 :\ fd""1 inl-,""-raad,
1"....t:1and" Uit drl<' Primarii .-n !,"1I !"'l'lIl1dus 1-0"1' «lken Primarius
(Ill,L;\f ui-t \\oona,'!rti!;!' in Jl'z ...ll'd,> Ki.:s-Prt),-ill>'ie of Kies-Afdee-
Illl~ al, z ijn Prllll:Ll'lIl", !"'[,'II va n dl'n B"lld, z.d alle t w-e jan-u,
t"l;,'lljk nu-t d" and.'n' :11111,t.'nal'l'Il.d"nr d., l'rovmciale \'t'rgadering
",,,nl.'l1 !,!'"knZ,'I' Till'! Illl'l'rd,'rb"ld van '~t,'nIll1'-'11. Dc plichto» dll'r
(''''1I1111''lt' zijn al.; ,'"lg1

',I./ Et'lI ",ak"u.\ ,lt):': tt' h"nd"ll np all" EI.'di,'s .'11 11,,01' corri-s-
T"'Il,!,'ntlt' ,'Il all,J..r-zins hd staau van g"Il.I ..-kan.lidat-u aan te
rtlttt-'ill!.!'t'll ,'II hun \"t,t'kit·zill;.!' te Y,'iZf,kt·l"t'Il.

16.; Er '·tHtr tt' IfJr("rtl, dat .\Il."t·nli'(;ll~·\*t'rt1".l ..d(lrlllfrl~lltot Benot'-
lTli~!;!'"an kandidatl'n-"eh"orlijk ~'I',:.!'.'rtll'l'l'n ~'t)rdell." <1,,01' bij tijd"
aall DI"lrikb-B,'stllrl'n in h ....,fddnrpl'll k,'nni~ te g'e,'ell zulk,.; tednt,'n,

(r,l AI" ,·.:ui!,!' "',,'rzittl'r. als lWl'aald ill JYdrag'raaf (I) Ai't. XI, in
J:l'hr,'kL' blijfl z,",danige k"nlli~g'l"'ill,,, al..; daarill voorsehn'\'l'lI, uit
tt' zenden. zull,'11 de ledt'Tl d.'r ('ornmis,ie, "I' \'l'J'zl)l,k van t'"ni;; \'001'·

zit t.·r of ~.','relari",'all .'.'11 aldaar sllrteeft~nd Di~t ri ks- Be!'t liur. z.,1veil
den dag' eli tit' plaats 1'.111 ,I" nOlTIlnl','r,'nd" \'t'rg'<,dering' uepalt'n,

(.I i t ~,. ('''lllllli''I'' 1_ sp",'iaal bl,la,.t Illd ht.'t hij""!lr"t'I,,'n van
alle Cirke!·('''nlith. Illl't a;,nwijzln,:,; Van tijd ,'11 plaat~ tI"r ",'rg-.l<J..-

(-,) nl' ('''Ill111i,~i., zal wrgoerlill;; harer uitg'a\'t'll bt"k"ml'lI uit ,le
Prllvin"lal" Ka..., Tl'it~ daan""r k\\'itallti~, ""l'\'t'nde nail Jell '[besau-
fle!'. ~t,t .... k"I1.1 d(~)r al .1" 1,,1L'11. ,~

(t) 1>,.( '''Olmis,.lI' zal hL·t1'l't'IJt hehb.'II,"p aallzoek vanl',~ni_!,!'('ntak,
('l·ft kandllla.1I, h,,,,\\',,! ~"1'1I B"IHlskallllltla;lt, a,UI tl' l"'velt'n, mits pr
gol'ell kan- >chijllt "m l'ell B"nd"kanditla;!t in tl' krijg-"II, en mits er
got·I'nB"nJ,kall<lidaat ",,Jgl'll' C"nslituti,." bello'emd l~, die daardoor
z"u kUllll"1l _"had" lij,J.'Tl, I'll all",'n ill zulke !,,"1'vall"ll wa.arill het
w.'n,;._.h,'lijk 1_ ill hd 1,..!ang- vali d"11 n..lId; maar Art. XI\' zalni(·t
g'l'ld,'n hdrt'kkehjk L'l'n alzo'l allllb"\'oll'n kandidaat.

(g,) :\,11" disputelI umtrent Electies kUllnen !-!.'refereerd worden
naar de ('(lil: mi.si ..,

(h,j Er IS, betrekhlijk kandidat"ll g'elltlminel'nl vonr h,·t Park·
lIll'nt t!()lIr e..n (,irk"1 ('"mité of Jour C<;11 :\I~emeNle Renoemi.ngs-
\' ergoa<.lerin!4',al'l';'1, ill behoorlijkelI \'orm. vali de uit~pl1Ulk (Ier
Cnmmis~il' I'all '[,Jt."zieht op El.:ctle~ np,ar el'll " Breeue Commissie
van T,lt'zlI'ht op F.!('dle~," be~taandp uit de Primarii en de Secnudi
\ler CommiMie nn 'f'wzIl.'ht gezamenlijk,
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Art, IS,-De benoemingen van kandidaten voor den AfdTli~'
raad zullen geniaakt worden als volgt: i,

(ol) Do Voor~i tter van den lanp bestaan bebbenden Wjjkst&k
in elk veldkornetschap (zoo daar meer takken in zijn daB ;W~en,~.
zon er slechts ¥n is, dan de Voorzitter van den daar bestt,and.ert,~~
Wijkstak) zal ~innen acht dagen nadat de Magistraat Dotrunatleti:
voor den Raad ~proept een vergadering beleggen, te WOrden~1 hou-
den binnen zij~ veldkometschap, en zoo de Voorzitter in _bl'llke
zal blijven dit, te doen, zal de Commissie van Toezicht he, n*!~t
hebben die verg.Iering op te roepen, en eenig Bondsman)Za1 ,dit
recht der Commissie van Toezicht kunnen inroepen, zelfs, ~oo dit
spoed vereischt.i per telegraaf, '[

, (~l Op de aldus te worden gehouden vergadering in elk veld-
kornetschap zullen recht van zitting hebben alle Bondsleden;woon-
achtig in het veldkornetscbap, onverschillig; tot welken WijkItak of
Distriksbestuur zij behooren, .mits echter dat geen Bonds~n zal
stemmen op die: v~rg-~ering, tenzij hij als kiezer in het veldkomet-
schap g,~.l'..~istrtterd is op de laa~t opgumaakte lijst van kiezers van
den Afcledillgsljwl, opgemaakt in termen van wet 40 van 18~9.

(C) Aldus samengesteld kiCII~de vergadering met gesloten briefjea
en met volstrekte meerderheid van stemmen den Bondsbndidut
voor het betrokken veldkornetschap. '

r.
i

Art, 12,-1. .Bondsmannen, die zien niet kunnen Teroonigen
met een Parlementairen Kandidaat of Kandidaten, benoemd \,!o!,;rens
Artikel 6 of 1 I, kunnen buiten stemming blij yen bij de stembus,
maar als zij gezegden Kandidaat of Kandidaten tegenwerken, of
voor een Kandi«aat of Kandidaten stemmen, die niet alzoo zijn
gl'llomin ....'N, maken zij zich onderhevig aan de uitspraak van bun
\\ïjkshesluur of vali een hooger bestuur.

Il. Bondsrnannen, die zich Kandidaten stellen voor den Afdee-
limrsraad, W etgevende Vergadering of Wetgevenden Raad, als
oppositie Kandidaat tegen wettig benoemde Bonds Kandidaten,
zullen, wanneer zij dit doen" terstond ophouden lid te zijn van
den Afrikaander Bond en Boerenvereeniging en zullen niet weder
door ecnigen Wijksta.k opgenomen kunnen worden, maal als zij ver-
langen weder lid te worden, moeten zij hun aanzoek richten tot de
Provinciale Vergadering,

Art l:~,-EtID Commissie 'van 'I'oeaioht op ElectiC8 voor den
Wetgevendell Raad en de Wetgevende Vergadering, bestaande uit
drie personen, leden van den Bond, zal 1101letwee jaren tegelijk met.
dl' andere ambtenaren door de Provinciale Ver~ering, worden
gekozen met meerderheid van stemmen, De plichten dier Com-
missie zijn als volgt :- '

(a,) Een wakend oog te houden op ..lie Electies en door corres-
pondentie en anderszins het staan VIUl Bondekandidaten ~n te
moedigen en hun verkiezing te verzekeren, ,

(t, \ Er voor te zorgen, dat algemeene vergaderingen tot benoe-
ming van Kandidaten behoorlijk opgeroepen, worden, door bijtijds aan
Distriktsbesturen in hoofddorpen kennis te geven zulks te doen.

(c,) Als eenig Voorzitter, als bepaald in pe.ragraaf g, Art. 11, in
gebreke blijft zoodanige kenni8~ying, als daarin voorschreven, uit
te zenden zal de Sl'eretaris der Commissie, op verzoek van eenig
\'oorzitter van een aldaar sorterend Distri.ktsbl'l!tuur, zelf de !lag en
plaats van de nomineerende ve!'gadering bepalen, ,

(.t,) Alle di"'Pllt.cn omtrent Electies zullen kunnen gere~reerd
wonlen aan de Commissie wiens Uitspraak finaal zal weun, :

(e,) De Commissie is speciaal belast met het bijeenroepen T~ alle
Cirkel Comités, met &amvijzing van tijd en plaats der vergad;eri.ug,
(j.) De Commissie ter voorziening in haar geldelijke behQeften,

zal dezeh·e kunnen doen uitbetalen uit de Provinciale Kas, mits
daarvoor kwitantie gevende un dea Thesaurier, geteekend door al
de leden.

(!I,l De Commissie zal het recbt:hebben, op aanzoek vlloneenigen
tak, om goed te keuren, uat eenig Kandidaat, geen Bondskandidaat
zijnde, ondersteund wonle door den Bond, mits er geen kan. schijnt
om een Bondskandidaat in te krijgen en mits er green Bondskandi-
daat volgens Cohstitutie benoemd is, die daardoor ZOIi sehade Jijden
en aliuu in zulle gevallen, waar be~ noodzakelijk is in het belang
van den Bond, '
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.\ ~ \ \I.-Secundi kunnen gUorea worden 't'OOr alle be-;
~;,~k.,,~,·n in den Bond en voor.bDdicIat.en voor AfdeeliDp-1lMd,!
",~,,".\,n,lt' Yr'1...dering en W~cLm Bud. B~
,Ó,.'Zill': zal ~schieden op dezelfde Wlj •• l1 die der Primarii.* !

, .\.' \ \ II .-a. De Voorzitter en 8eoretaria van elk Cirkel-Comi~
er> • ';:lll "I ke A 1gemeene Benoemings- V e~,ala olUChreven ua
a:' ~. , \ l , zullen dadelijk aan de Co~ap.iê van Toezicht 0]) EJeetiei
,:. i:~IJI,:' rn.xledeelen van de door die lichamen benoemde Parlemen;'
'01,:'- ~d!lJldaten .
. , [i' l.",'\·alll'1l \'aIl bezwaren tegen de haDdelingen van een Cirkel~
r. !ll:'.~ ,,£ van een Algemeene BenoeIllinpV~ zullen de
~I...:, ,-t'hrirtdijk, ,taaruU tUf1dltuleri", o/_UltWfjl d4Mu, of,
::.':, r, Illd ('p de Vergadering tegen.oordi,r, "....,. ,. wd, ...
,;,!: \ .. rvit ter of Secret.arU van het Cirkei-ComiU of van de AJge.:
m., Il' Ht'n(~mings- Vergadering, en MD alle budidaten tegen wier
hn;"'lIl1l1g' r.ij bezwur mak., bam.geYen van hno yoonaemenOlq.
7,:1 _ I' Je Commissie van Toezicht te beroepen, zoowel ala van
1: .• : II' pllntell van bezwaar i en de Voorzitter of secretaris van het
:.:' !l' nmineerde lichaam zal zonder verwijl eI. commiaie van Toe-
71' h: voorzien van a&ehriften ct. oatvugen puaieD van bezwaar~
;' ,,,rl a.ls van uittrebeJe nit de notulen en van 't'erdere door heal
: ... ,iIJ': c-eachte opbe~' betrdende bedoelde pant.en,-bet-
w- Ik ook, zoover ')k, al worden gedun ÏIl alle dUpaten
r III~r-nt AIdeeliDg8 beDoemiDgeD.

. 1)1'Klagen &ullen de COmmiIIie van Toesicht cI.deli~ ~rZieIl,
li i cl U PIikaal, van :-1. een duidelijk kl.ebt.echrift, 2. bewiJZeD ter .ta-
\';ng hunner bezwaren, S. bewijzen dat de nitalag der verkieziDgftll
b.n, lidaten werkelijk uden zou zijn geweest, ÏDdietl hetceen 'W'8arO't'er
"",klaagd wordt niet ware ~urd ea, 4. een.ete van oDderwerpiDg
:~ngenoege VaD de ComPn-. .

Art. XVIU-Bij de be~ van tijden plaata van Beuoemiap
\ ..rgaJ.eringen (voor Wijken, Dï.trikten, Kïe.ldeelingen, of Kie.-
,IrIte") zal rekeniDg worden geboudm met at.taDden, ri'f'ÏeloeD•
andere plutaelij'ke o~heden, en -ZUlleD ook,~ ÏJl
ferb.nJ met bedoelde vergaderingen de aJgemeeu begiuelm VUl
r(·ebt en billijkheid in het oog worden gehouden. ~

A.rt.-XIX. (4.) Het zal in 't ve"olg geen Jmtrikt.Beml1~
...,'oorloofd zijn om meer dan één Tak in een onder betzel"e lOI'teereI¥l
\ eldkomet.ahapWe telateaof te erkennen,teuij (1),O't'ereenkoJUtifr
:\rt.. 4 der Algemeene CoDItitut.ie, gezegde Tak be.taat nit _
mender dan IOleden, (I) de nitgestrektheid der~ de eticbting
ran meer dan ~ Tak _bt en, (3) de di&rente a door d~
llJke greruilijDen ftD elbnder zijD geeeheiden.. .

(b.) Voor bet kiesen van af~en DUl' de AlgeJneene Vef-
.... lering rot benoeming vm bDdJdat.en voor de WetceYeDde
\ er,,"2oJering zullen de veraehillende TakJren in zulk een veld-
~r m..tschap verplicht zijn om ~ gflCOiDbiDeerde verpdering te
h, urlen en daarop den ~ te kiezen die gemelde ~
al \ategenwoordigen op de AlgemeeDe BenoemiDp-V~,
I<elke afgevaardigde. aldaar a&ODderlijk al uitbreDgm bet getil
't..mmen van elkeu afzondnlijken tak door hem "ertegen~
",treenkolDlltig Artikel XI. .

',) De gezegde Takken zullen met betrekking tot hno eigCIIl
!ak~nbestuurd worden even ala alle lIDdere Takken van den BouL
'I) Elk Distrikt.Bemaur zal vrij~ wordeD om un zoo-

':an lj.,~ Takken zulke vertegenwoordiging in bet ~Beetu\1l'
~e ~f'Ven, als gezegd Distrikte-Besto1lJ' al goedkeuren. .
...rt. XX.-Bet i. niet geoorloofd in bet vervolg meer dan éá

DI,trrkts-BestOllf te stichten in ééne en dezelfde Fieble ~,
:enzlj,

(1). OvereenkolUtig Art. 4 der Algemeene Conetitutie elk
[llHrikts-Beatuur twee of meer Wijb-Bestoren oDder zich heeft; .

Art. U.--8ecundi zullen kuDDen gekozen worden 't'oor ..Ue be.
trekkiDgen in den Bond. ,
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Art.--18.- Bet zal eenig ~ur geoorloofd zijn Olll,
cJ.verJDaeade, meer alt éhl Tak in een 0Dder ben IOrtereDd Veld-
k~ tAle te laten en te erkelmen, blits overeellko ... .tï.. Art
• der AlaemeeDe CoDItitutie, aaeade ~ bestaat nit ~~
daa 10 leden, en zulb te WOrdeD ~ ooder de volgeDde

~700r hetkieun ftII ~ DUr de ~e
Verpderiag, tot'::=' ~.~ voor de WefCevende
V.pderingJ de Takken6 die • eemg Veldkonaet.ch&p
~ beItaaD, 't'erpliGbt zullen zijn. __ gecombineerde Verga-
derbag te laoaden, en ald1Jl de leden qIlen kiezen, die VOJgent
Art. 11 moeten benoemd WOrdeD, dur ~p- geenerlei wijze eeDig
VeldkoraeWlsap bn tOegeWen wordeD Pleer ala twee verlegen-'
woorcliaen _ rooduige v~ te 1enden i

(6.) 'bat ~ TKkeoJ met betre~ tot hun eigen belltuur
&n11eit. b.tU1Ud WO!deD eYeD all alle aadeIIe Takken van den BoDd;

(e.) ·Dat elk ~1lJ' al vrijgelaten worden om zoo.
danige Takken zulke. vertegenwoordiging in bet Distriktabetnur te
geyen, ala gezesde ~ zal goedketU"ell.

; \

Art. 17.-Het zal ~ lijn OlD desverkiesende .meer ala
~ Diatriktlbeet1lur te etichten in een &.bIe afdeeling, mite over-
eeakomstig Art. 4 der Al Coutitutie, ge~ DistriktA!
beItanr beetMt nit twee ~ Wi~, doch zulke Dis-
t.riktSbeIItmeD Sn1Jen v66r zi~ recht van beItMn hebben, moeten
erbad WOJden door de ProYineiaJe' VerpJering, die met JDIJ8nIer-
heicl ftIl lItAJaUDen al moeten _lniten of de t.oe.t..nd VaD zaken
ell afataadell ÏIl de fiable afdeeling, dUrUl betrokken, de oprichting
ftD nlk)ea Dieow Ddtrik tsbeIbl\1l' al of niet DOOdza.ke1ij\maakt.
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(2). Door de uitgestrektheid of anderé' bloot territorieele om-
atandigbeden van de Fiskale afdeeling de ltichting van meer dan
~ Distrikta-Destuur daarin wordt gëeiacht j .

: (3). Er eeu duidelijke grenslijn tusschea de di1ferente Distrikt&-
; Besturen is getJ'(jkken, en

(4). De teestemming van bet Provinciaal Bestuur vooraf is
i Terkregen voor de stich~ng van meer dan één Distrikte-Bestuur,
'alsmede van alle bijkomende Diatrikts.Besturen in de Fiskale
iafdeeling.

Art. XXI.-Geen Bondsman mag lid zijn van meer dan één Wijks-
. tak, Wijks-Bestul1r of Distrikte-Bestuur, maar het zal elk Bestuur vrij
: ~n, een, Bondsman al8 zijn vertegenwoordiger af te vaardigen naar
een hooger Bestuur, al sorteert zoodanig Bondeman ook niet onder
,het afvaardigende Bestuur.

! Art. XXII.-Jn alle klsehteu, geschriften en mededeelingen aan
of over Bonds-besturen en andere Bonds-lichamen zal men de voor-
schriften der beleefdheid en welvoegelijkbeid nakomen .

Art. XXIJI.-Deze Constitutie zal mogen gewijzigd worden door
het Provinciaal Bestuur. Doch wijzigingen die ter eerstvolgende ver-
pdering van het Provinciaal Bestuur blijken te zijn afgekeurd door
'de volstrekte meerderheid der Distrikte- of Wijks-Bestl1ren zullen
opbouden kracht van wet te hebben.

t

'~' -;.;;._:f'_
....
:' !

';

Art, I U.-Deze Constitutie zal mog.. n j!"wJjzig-d II· '1'.1"'1 ,j'J",
het Provinciaal Bestuur.

Doch wijzigingen die ter eerstvolg •-nde verg-acll'rill;:;\ al, I..'
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meerderheid der Distriktabesturen zullen ophoudeu krarht \ II, "

te hebben.
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