
BJ·
nat.
(&prIJ

Pn blieke Verkoop ing OP .

op Vrijda.g, 1Februari en indien Dinsdag, 12Februari. 189~
noodJg den volgenden dag. TE i

Te Steenrer». alias Steen- GOERGAP, VERLOREN!
perl7shoe_k.. VALLEI. I

DE ondergeteekende Ilelalt door)
den hxecuttur Datief in den:

Boedel Van Wijlen den Wel.-Ed,:
Heer CAIPABUS JOHAlfIrBI Bosxu.:
zal Publiek Verkoopen:

VASTGOED.

~~~tt::~nP~:n~'!:r~~: TENTOONSTELLING AAN DE PAARL,
plaataen sijn gelegen aan de. .' VRIJD · 5
Vallei, omtrent een half-uur rijdent: AG, 25 Janu.an 189 .
Tan de Piketbergsohe Goudmijn en·

do. uiterst geec~ikt v~( vee~t soowel: GOEDKOCPE SPOORWEG KAARTJES. SPECIALE TREINEN •ale voor la .ien, tOln, ens., volop van 't.

water, prachtige vleien voor gruen, ---------
enz. VERSCHE VRUCHTEN.

80 mlldden Gemengde' VOf!It, 50 •
·mudden Zaadbaver, en wat verder zal

DE Ondergeteekende gelaat door aangeboden worden.
)(ejuft'rouw d~ Weduwe C. G. A. J. D. SLABBER.

BUlIOER, zal PublIek verkoopen :-
160 Mudden Koren J. W. Moorre&, Jr. ~ Co.~
160 Ilo. Haver A.fslagers.
12 Extra Flels Vendu.KaDtoor, Valme1bul'1,
2 Do. Paarden 10 JaDIl&l'Ï 1-895.

20 Aanteel lieeatenBoed ---el-v-an~W1-·-jl-e-n-ANN--A-H.l-ND-RI-~-A
1 Nieuwe Wagen MA.GunTA BBAND, weduwe
1 Snijmachine van wijlen JOlUNliE8 DAVID
2 Ploegen _ BRAlIfD.3 Span Tuigen
2 i'aar Acbter Tuigen
9 Varkens

220 Schapen, en
Boerderijgereedschap en Huis.
raJ.d van alle soorten.

P. J RETIEF, Af8lager.

'OOI·OOOt W!!RDl.l
.. IN lONGENSKLDlJftlN

GAlU". D.

·Economic Out1ltting Oo.,
~-!BBlOEEBBNDB KLBERB!OI.iDBS,

KA&P8'1'AD:

VEEL 65.-No 6,077.] [.aNDL lIUMPL.U..B].
I PlINOlI

I

Publieke Verkooping STIUWIRP, 24 RIVUREI,
_ PORTERVILLE.

DE Ondergeteekenden behoorlijk
~e~door den. heer ,hCO~U8EBN FRAAIE BOJl;RDERI ..

Hnmau ~ :umu, die 'fan ....onmg IN DE MARkT.
(Ut ven ~n, sullen voor zijne
rekening op
Dtnsdag, 19 Februari, Aanst.

A&Il Zijne Woonplaatl

" NOOITGEDAOHT,"
Qtllegen in deze Afdeeling Publiek
Verkoopen. de o.odervolgende
LevenoeHsve, Boerderijgereedschap
Huisraad, Graan, Eos.

I. Levende Bave als;

r )E Onderveteexende gelast door
den Wel. Ed. Heel J. 1 Ue

Klerk, Jr. die zijne Prachtige Plaats
" SteeDWerp" uit de hand heeft
'ferkocht, sal p'lbliek verkoopen, ala
volgt ;

LEVEIDE HAVI :
100 Fraaie Jonge Ouen, waar-

onder Prachtige Roode Iran-

25 Gedresseerde E.els, 6 Gedres-
BeerdeMerrie8, 1paar gedreueerde
Jonge Paarden, 1 Paar Jon~ Heng-
sten. 2 jaar oud, 1 Paar Kar-Paar-
den, .. jaar oud, 3 Paarden, Ruine,
4 jaar oud, 1 Rijpaard. 4 jaar oud,
40 Aanteelbeeaten, 500 Aanteel-
Schapen (KerinOI), 40 Aanteel-
Bokken, 80 Vette Varken .. geeehikt
Toor den Slachter.

nen.
tO Praai. Vaanen
..0 Do. Roode Koeien met

Kalveren
20 Fruie Slachtkoeien
2 Do Afrikaner Bullen

Il. Boerderljgereedsohap, ala : 18 Do. Eerste-k les Esels
S Extra Bokwagens, 2 Extra Kap- 1 Paar Fraaie Voorpaarden

karren op Veeren, 1 O~nka.r op 1 D~o. Eerste-Klas Kar-
Veeren, 1 Waterkar, 2 Pnlj:1 sehia. s, '200 A frikaD:~ Slechtscha n
MulW'y en Contenallal, 1 Voer- ~O V V L pe. 8 W . ~ 'II ette ar .. ens,machine, 3 pao a2entullzen,"2
Spsn PI, egtuigen, ~ Paar Achter- BOERDERIJ9EREEDSCHAP:
tuigen, 1 Tuigenrsk, 20 Zwingel. 2 Nieuwe Ro~ w~ns
en Kettings, 12 Zensen, 10 Harkies, 1 Do. Mslaan Kapkar
28hjp8teeneD,1 Naaibank, 1Ladder, 1 Do. Openkar
5 Dubhele voor Ploegen (Ransome), 2 Zelf Binders, Johnatou en Me
1 Braak Ian ds Egge, 1 Krui ....agen, tormaek (nieuwe.)
1 Zsailande Egge, 1 Busbel. 1 1 L.t 2 fln 3 voor Ploegen
Howards Egge. 2 Water Krib~en'l 1 Do. E'!gen.
6 Wijn Vaten, Z:1kken, Graven, I 2 ~pUJ Wa~entuigen
Pikken, enz. 2 Do. Zwiu~els, enz.

lIT. Huisraad als : 2 I \0. Ploegtuigen
, 4 Paar Act tertuigen

1 Pian~ (Darter &; Sons), 3 Kleeder- 2 Span Mooie Jukken, Riemen,
kasten, 1 RIaEeP Kast, 2 Ledikan- en Stroppen
ten, • Katels, 2 Wafchtafels, 1 .doz. 1 Lot Leggers
Stoelen, 1 Do. Kuip- n

1 Do BalIes, (haven. Pikken,
Vorken, Mpst, en Btroo

1 Graanachaal, Compleet, Bushels,
Schoppen, Slijpeteen, Zakken.

K eukergereedschap .-
Zweedsche Stove, 1 Pottebank, 7

Bakkist, 2 Kombuistafels, ) Water
vat, 1 Lot Potten, Panr.en, enz. enz., enz.

Mud Du Toit. Koren.
Do. Bog
1>0. Haver met
goed voor Zaad.
Do. Garat
Do. Erwten, enz.

HUISRAAD :

Zakken,

200
, 400

500 Mudden Zaadbaver, ~OO Mud- i 300
den, Garst, 50 ::Mudden Rog, en wat
verder zal aangeboden worden.

IV. Granen:

~UIM KREDIET.
140

5

KOST EN DRANK VOLOP.
Eet- en Slaapkamers Sets, Hang-

en andere Lampen, Hcrlogies, Tafels,
Stoelen, Bakkisten. Vleeschba.liee,
Karos, Kastrollen, Potten, Paanen,
Groote Kostkasten, Zeeppotten,

I. If. JfOORREE8 -Ir., ~ Co., ZweedlCbe Stoven, en•. , enz., te veel
.JIl/aI/ert. OlD te melden.

Ruim Cred1et en Verversch1ngen·
VERGEET NIET TE KOMEN.

, P. J. RETIEF, Afslager.

JiL JiL VeDd.~Kantoor, PiqlleU_rs,
• 9 Januari 1895. ------

Ee. Seneone Kans voor Boeren en Cil'/JIit ~
Speculaieurs. ~ ~

LJT WEL.-De Verkooping zal
PrEetes ten 10 ure beginnen.

J. H. SLABBER.

Vendn.K&Iltoor Malmesbury,
lij Januari 1895.

op Woensdag, 23 Dezer,
ZULLEN opgemelde 8chapen,

PIlbliek worden verkocht op
het Dorp Durbanville. Zij zullen
seker pretlent zijn.

M. BINDER.
FA URE, lvEETHLING ~ Co.,

.d.t,lag"',

300 Extra Vette Kaa.psohe
SohapeD.

400" " Merino " Publieke' Verkooping
PIKETBERG.

TE

PAMPOlCNXRAAL,
NABU PORTERVI~

Op Dinsdag, 29 Jan,

Paarl, 16 Jan. 1895.

i~
35 Eerste-klas RUin Paarden

3 tot 6 jaar.
Op DinsJag, 22 Dezer,

Zl"LLRN opgemeJde Paarden.
waaronder verscheidene egale

paren, publiek. worden veriooht te
U~BMUTS srATIK

ZIj zIJn allen geleerd, geschikt
Toor dadelijk gebruik, eo worden door
den elgenaar,-wiens naam een goea
artIkel waarborgt,-persoonlijk opg~
brscLt UIt het distrikt Aliwal Noord.

Liefhebbers zullen niet teleurge-
ateld wordllD.

P. N. LAT.EGAN.
Paarl, 14 Jan. 1896.

IFGur8

t·:-

ZATERDAG,
&-. WHEELER S

Beroemd wegens
OORN ~ALF. Publieke Verkoopingwegnemen van Likdoorllf!1I londer PUn

_ per Post 1/10.
MELK VAN·VIOLETTE.N.

De Zuivente aangezicllts-opfri88Cher, het verwijdert ZO.#ewantleft,
ftJroet.,enl. 1/., per Poet 2/~.

WHEE~ERS O~PILLARINE' (Hetl is geen Veri). ERF. HUISRAAD enz
Geeft 0'1/- Haren zlIJnOorlpl'"OnkeliiieiKleur, en bevordert den' 1-.

groei 2/6, per Post 3/10. '. DB Ondergeteekende op het punt
CARBULONDEN'rOZO. staande de Paarl te verlaten,

Een alJer.aaugenaamlte schuimende Tanden eD mond 8poel~1. heeft de heeren Ue Villien, Immelm.o
P 2/ & Co'. gelalt te verkoopen :

per~ ost,. -. 1: Haar Erf gelegen in het aange-
naamste gedeelte van be' dorp, op
deo bO!ftkvan Oranje eo Molen Straten.
.....~p .taat een Prachtig Gebou lt'
onder Useren .dak, 100 goed als
nieuw, m·t Verandah aan beide lijden,
,erdeeld in twee wooinllen, nn alle
gemakk~ voorsien, Badkamer, Hont-
kamer, ens., het gebeel omringd met
muur en traliewerk, fraaie tUlD met
8~ontein en Luatbui. in fn-nt,
beide huizen kUDDen 'op 1 Februttri
aanvaard worden.

Huis Meu~n (alles wo gOIXI al.
nieu,,) bestaan. nit-I Zit Kamer Bet
compleet, Tapijt, 1Kap. Piano nieuw
en met stoel, Kleioe Tafels, Hang
Lamp.

2. Voorkamer,-1 Hangku met
spiegelIClaa, 1 Dubbel IJzer Ledi-
kant, Wasch en Kleed Tafel met
Marmer blad, 1 Kamer Bet

3. Slaapkamer,-l Mahonihouten
'Kast, Wasch en Kleed Tafels, enz.

Eet'fertrek.-l Mahonihout Tafel,
1 Sideboard, 12 Walnut Stoelen, 1
Klok 1Hanglamp, het gewone Glss en
aardewerk- en Keukengereedschap,
1 Zweedscbe Stove, 1 Kaja.tenbout
Water Vat, 2 l1ultbanken, en waL
verder zal worden aangeboden.

MEl. P. J. LOUW.
Paarl, 27 Dec. 1894..
De Villiers,:Immelman ct Co.

Af8lagers.

!lJepU"tement pan Puhlielu WeriM'

AlN BOUYIJB8TIBI~ ,
TENDERS

WORDEN p~d voor ~
IChoonmaken en WUIIchea met

oement 'fan de buitenmuren der
publieh gebou ....en te Ka.apstad.

Specificaties kUDDengezien en Yer.
dere inlichtingen verkregen wordeD
ten kantore van den ondergeteektDde.

Tenders met het opaobrift ., Ten-
d ~r voor het schoonmaken ea.
cementwa8BChen der publieke ge-
bonwen te Kaapetad," zullen door
den Controleur en Auditeur-Gen....t
te Kaapstad onhangen worden tot·
op Maandagmiddag, 21 JaIlUVi,
1895.

Tenderaara moeten twee voldoende
borgen voor uityoering van' het kOJa.
trakt venchafI«!D eo deze moeten
den tender onderteekenen.

De laagste of eenIge tender be-
hoeft Diet Il.oodzakelijk aangenomen
te worden.

SCHUTBERICHT.
ALHIER ie het Schut is OPraIOtea

sedert 29 December 189'-
.to. 811 Zwart paard mat _r plekbu op da

rllll, ong-emerkt, omtrrot 10 J- ou4.
Ir.idien niet gebet ,.oor of op clen HId.

Februari 18d6, 1&1 b ..t YeY"kooh' word.
uit de 8chatkraal ~ Moot.agu op g&IIl8lda
datum.

.ulf DC

PAARL,
op Dinsdag, 22 Januari 1895,PIKETBERG.

T!I •••• ~B

BELANGBIJXE

Publieke Verkooping JACB. ROSBOUW.
Scha ......

Mout&p, Dïat. Robertson,
14 Januari. 189~.

POU.ND NOTICK.
OONFISED in tbe Pound .t MOll.

sinee the 29lh December 11'1',,: .
.. Black Hone with BOrebaai, .U--'"

abO.' 10 ,. ... of lip.
If DO' releued OD or befGre the 16th of

February, 1896. it will bot laid at ,be
Pound at Montagu OD aboreml'ntioaed date

lAOS. B088O(' \V,
P~.

Montagu, Ditt. Rotaen.oD,
1" Janaary 1896.Paarlsch landbouw Genootschap.

LOSS EGOlillEREN :
11 Paarden
6 Merriell

100 Schapen en Bokken
9 Beesten
1 Paardemolen
1 Bak Kar
1Veeren Kar
1 Span Tuigen
I Snijmachine
1Lvt Ploegen
Boerderijgereedsehap
Huisraad, enz , enz.

Promenade Concert in den Avond.
HET PAARL80HE AMATEUR MUllEKOORPS,

(Onder de bekwame leiding van Professor Rocco DE VILLIERS.)

LUNOHEON. VEB,VERSOSINGEN.

DB Tentoonstelling wordt geopend om 11 uur v.m. Toegangsprijs 2/-
· tot 2 uur 's namiddags, na 2 uur 1/.

om 4 uur n.m zullen alle tentoongestelde waren (teusij anders gespeci-
·ficeerd op de vormen) ten verkoop worden opgeveild.
· De Spoorweg Vrachtprijzen lullen voor been- en terugreis de halve

P. J. RETIEF, Afsla.ger. prijs van de enkele reis zijn, dus van Kaapstad, eerste-klas retour 4/6.
Ven~u-Kantoor, .. tweede-klas 3/. Speciale Treinen zullen later geadverteerd worden. Lady ---_

Piketberg, 10 Jan., 1895, Grey is het naaste Station voor den tentoonstellingsgrond. .Afde(,!ingsraad C~lv:inia.
___ -___ _ Om verdere bijronderbeden doe men aanzoek bij!

JiL . CHAS. W. H. KORLER, Hon Secretaris VERLE8GIIG VAN BB1- YEG.
" ~. N.H,-Speciale Luncheons tegen 2/6 kunnen verkregen worden door

per brief a8nWI~.Jcte doen bij den Kateraar, Tentoonstelling, Paarl, tot op HIERBIJ wordt volgens Art. 152,
2 J . Wet No. 40 van ISS\) kennis. ... annan 8.S. h N V DPublieke Verkooping gegeven, dat dil eer J . AN RR
· MERWE aanzoek bij den Afdeelings..'~ ~l .'.,. _.raad van Calvinia gedaan heeft om

. . de ondervermelde veranderingen van
~~.-... den weg over zijn plaats. en dat de

Raad van plan is bij Z. Exc. den
Gouverneur om proclamatie da.arvau
aanzoek te doen, als voigt: De weg
over de plaats Drift West. loopende
links van den ouden "eg en rechts
van de klipkop voor ongeveer 1,500
yards.

Een ieder, die objectie maakt tegen
de afwijking, zende achriftelijk zijne
objectie in aan den ondergeteekende
binnen drie maanden van datum deses.

Op last,
CHAS. W. H. JOHN80N,

Secretaris.

!lJepartement van ?uhlt:::~P"km---
__ ~j;l

DOORN RIVIER BRUG ..
VAN RHYNSDOEP.

KONTRAKT No. 1.

VER~EGKLDE ~nden (ine~_
bovenstsa-de op het couvert,)

voor de eonetructie van gemetaeldé
bruggehoofdeu verbonden met hewea-
genoemde brug lallen door den
Controleur en Auditeur Genenal
on tvangen worden tot op Woeudag ,
na.middag den 6den Pebraari, 1896·

Plan, Specificatie eo voonraarden
voor kontrakt ku1lDen op aannage
gesien worden .a.n het Departement
van Publieke WerkeD te KM,....
gedurende gewone ltuttooru1'8ll.

Tend~raaJ'8 moeten melden biDDen
wdkeo tijd zij het "ark, 'frMm)Or

zij tenderen willen. 'fooltooien en
moeten twee veldoeoch bOrgea fOOr
de uitvoerinR van het kOlltrakt .....
scha1Ien, welke borgen dell iap
zooden tender moeten.ondert.ek • .., ""

De laa.gste of een~ tanaer be-
hoeft niet nooclakelijk a.&ttgMomea.
&e worden.

H. 8. GRBAVES,
Pro HoofdinspektelIl.

Departement nn Publieke Werken •
.lI'"J.,-tad, 14 Jan_ 18ll5.

DE Ondergeteekenden behoorlijk
gelast door den heer IAN UANIKL

SLABBRR,die van woning gaat veran-
deren, zullen voor zijne rekening

Op Donderdag, 21 Februari a.s ,
AAN ZIJNE Wool'lPLAATS

" KIE S .EN BOS CH, "
Gelegen in deze afdeeling publiek
verkoepen de ondervolgende Levende
Have, Losse Goederen en Granen, DE Ondergeteekende zal ter plaatse j, Roede Kleigat," in het Zwartlaod,

afdeeling Malruesbury, publiek doen verkoepen voor rekening vanenz., enz. J

. het moge aangaan,
Levende Have, als: D' ') J. .

14 Gedresseerde Ezels, 3 Gedres- Op onderdag, ,.,4 anuan a.s.,
seerde Paarden, (Ruins), 3 Gedres- LEVENDE HAVE:
seerde Paarden. (Merries), 3 Vette d
Slachtossen, 20 A.anteelbeesten) 1 Ben Paar Karpaarden, bruin schimmel, Ruins, • jaar oud, goed ~edresseer
Oprechtgeteelde Bul. 830 Aantf'el een Paar Blauw Schimmels, Ruins, 2 jaar oud, een extra. thj- en Bchietpaard,
Schapen, (Merin08), 15 Vette Varkens. 4 jaar oud, 2 Karpaarden, 9 Merries, bezet van Ezelhenglt. 1 Ezelhengat

in goe-ie conditie, 2 EHI Voorpaarden, 3 Span goedgedresseerde Esels, 25
Losse Goederen. als : Koeien met Kalven, 13 Slachtbeeaten. 160 Schapen.

2 Bokwagens, kompleet, 1 lCapkar Losse Goederen eD Boerderij gereedschap:
op Veeren (nieuw). li, Open Kar op 1 Nieuwe Kapkar, 1 Kapkar in joede orde, S Nieuwe Bokwageoa, 1 Loeee
"Veeren, (nieu,,), 1 Waterkar, 1 TeDt, 2 Nieuw, Bakkarren op Veeren, 1 Nieuwe Open Kar op Veeren, 1
Snijmachine, (Daisy),2 Span Tuigen, .Weter-Kar. 6 Dubbele.voor Ploegen, 1 Knkele-voor Ploeg, 1 How.rds Egge~
2 Span Ploegtnigen, SPatlr Achter· . 1 PloeiIan_d. Egge, 2 ZelfbiDdm, 1 Snijmaebio~ 8 Span Tuigen, kompleet,
tuigen, S ~pan Z"in~ela en Kettings, 1 Paar AchtertuiKen, 8 Paar J:'lóegtnigeo met toomêa. I) TrekkeD, Zwmp.
1 Schaal !,n Gewichten, 3 Dubbele- en Iettings, 2 olijpateenen, en wrat ver~r zal worden aangebodeu.
voor Ploegen (RanlOm~, 1 Bokele- , B. WETHK.A.R, Secretaris.

~C::il;~~lg~,O;~~ 8 ~o!7'5~ De Heeren J. W. MOORREES, Jr. ~ Co., Afslagers.
Zakken, 1 Lo, Graven, Pikken, enz.

Granen. als:

:Malmesbury Executeurskamer en Voogdij-
en Brand-A ssurantie Muatschappij.

In den Boedel van wijlen Mejufvrouw ANNA JACOB.!.
SLABBER, geboren Laubscher.

Afdeeliogsraad8kantoor,
Calvinia, 26 Dec. 1894.

Afdeelingsraad CaIrinia.

VERLEGGING VAN EEN WEG.
'17' ENNlSG EVI~ G geschiedt hier-
A mede oYereenkolDJ&igSectie 15:d
van Wet 40 IIn 18M9, dat door den
Afdeeli"garaad YID Calvinia aanJOek
bij Z. Kxc. den Gouverneur al ge-
daan "ordeD. om proclamatie van het
volgende gedeelte van den ....eg = den
nieuwen ....egop de plaats Doornboacb,
Doomrivier ma de brug en aan den
l1otterkloof-weg 88llIluitende nabij de
.. erf van Dooroboscb, en deo ouden
weg over de Drift voor gesloten te
verklaren. A.llen, die tegen boven-
genoemde afwijkingen objecteeren,
wordt veraoebt binnen 3 maanden
van datum _dezes Bulk. lIChriftelijk
te doen.

10SEPH NlCWBY, ..'
HODIdWpektinr I'1IbIWre Werba

Depert.m8llt " .... Publi~ke WwIreD,
Itaopa.d, 7 Juuri 1896.

VISCHGAT-RIVIER BRUG,
VI.CTORIA WE8T.

TENDERS

VERZEGELD ea gei!ndoeeeerd
als boven voor het bouwen 1-an

een Houten Brug (slechts arbeid) ea
de toegangen daartoe zullen ontvang-
en worden door den Controleur- ea

. Anditeur-(j6lleraal tot Woenldag, 23
Januari 1895, 'II middaga om 12 uur.

Het plan, de lpecificaties en de
voorwaarden nn k ontra.kt knoue.
gezien worden op applikatie aan den
Civielen Com missaris Victoria West
of het Publieke Werken Departe-
merot, Kaapstad, gedurende kantoor
uren.

Tenderaars moeten leggen wat de
kortst mogelijke tijd is waarin zjj het
werk waarvoor zij tenderen kunnen
klaarmaken en zij moeten ~twe~ goed.
gekeurde borgen V00r het wtvoerec
van den tender verschfltf,m en zulktl
borgen !Dotte" deu tender onder-
teekenen.

De laagste of eenige tender sal niet
noodzakelijkerwijs worden aange.

op Laat,
CRAS. W. H. JOHNSON,

Secretaris.
Afdeeliogsraad- Kantoor,

Calvinia, 2. Uecember 1894..8ERE8ISTREERDE HAlJDELSlEAK.:
ZOUT_ALLE personen, !die vorderingen

tegen bovengenoemden boedel
hebben, worden hierbij opgeroepen
die in te dienen bij onderget~eIide
binnen zei weken van datum ,deses
en llij, die er iets van veraóh-Mdig&
llijn, worden versocbt de becba«e~
door hen venchulcligd, binDen dén-
selfden tijd in te dieDen.

Gedateerd aan de LadingpJ.aat.,AAN GE.N A ME In ....oning voor Bergriviel'J distrikt Pi_ketber~' deaen
twee of drie Schooljongeoa bij l6den dag van JUlllan, 1896.:

1I1'i1Pldl! fimilie. Doo uamek: bij - -- J.- C. ._.
Vendu Ka.nloor, Piketberg,

10 JIlDo, 1896.

I

J.C. SIIITH dl CO••
IJZER.KOOl EN TIMMERHOUT MAGAZIJNEN

~V&""""'''_M"",,,,,"h WagenhoutJ
AAGMOLENS,
&

DE Ondergeteekende, Eigp.naar van
de beroemde ZoutpanDf'n te

Droogevallei (Pist. Dar! ing ) geeft
kennie dat hij DuizeLden Mudjen
Fijn Zout voorbanden heeft, en
d..8.r hij sich vOOrlieo heeft Van een
Zoutmolen (Salt Oruaher) is hij in-
staat bet geheele jaar dool' zijn Zout
te leveren aan klanten. Prijs billijk
Termen coatant.

IAlf. A - B.A.S80N

nomen.
JOSEPH NEWKY,

Booid I.UPeI<teIIr"" l'lIWiKe w~
lJIsII!t si ,. PabIieb w.a..,
. ....,...,.Il .__ '''''

!
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Gouvcrnemenfs land- en Wij'n-
bouw Bchoot.

STEI,I.ENBOSClI.

'~'BELANGRIJKE VERKOOPING
vu WR K08rBA.U

~ASTEGOEiJEREN,
• zooala J!laar zelden In de Jlarkt tomer.

Komen Aanloopen
OP Vrijdag, 11 Dezer, ter plaatse

Vitchwater. een JODge K~r
met bruin He~t-Paard~ ongetee-
kand, hetwelk: hij verkocht, doch
hij suspicie lI18TUnde, is verdwenen.
De eigenaar dU8 paards bn hetzelve
terug krijgen. met betaling mijner
onkosten.

It. J. T81ITEB,
Riebeek Kastetl. 13t.eU.nboach. 18 J&Iluari l8Bó.

SCK (..TBERICar.AAN PROCUREURS.

DOODBERICBT.

AANGEHOUDEN iD .de Publieke Schut
te BpringbokfoDt"ln, bonn den be-

praldt'n tijd.:
1 Zwarte Oe. rechteroor snijtje vall ae~ter

linkeroor 2wavelBtaart, emtrent, 4 Jaar
oud.

I Rooi kol Bul ongemerkt. omtrent 3 jaar
ond. k

1 flleekrooi Vaars. wit kwast, ongemer t,
omtrent 2 jaar oud .

1 Rooi Bnl kol voor de 11op, rechteroor
slip wi~kelhaak van achter. Iinkeroor
wiu'kelhaak fan voor. omtrent 5 j.ar and.

1 Zwart Koe lIChilder li ... ongemerkt. om·
trent T jaar ond.

1 Zwart Koe, linkeroor, wiokelhaak .... n
voor, rechtemor Iwa.lU.staart. om*",nt
8 jaar oud.

- lndien niet eerder I"loet anllen lij uit de
Schut te Bprin~bokfontein verkocht worden
op den laten }t'ebruari lB95, teo 10 nre v.m.

J. G. FI8CHBR.
Sohntm_ter.

W0Jl.DEN . er aan hel innerr] dat
lde Subscriptie op ., ]J(' Zu:«

..4.Jrikaan Vereenigd met OM Laud."
vooruit moet betaald worden. J)~-
halve worden zij beleefd verzocht die
ten eerste aan te zuivernn oij onze
Agenten of direkt op oos Kantoor.

A. B. HOFMEYR
Secret~ris.

Drukpers Kae.tscltappij Van de ëaadt de
Villien &: Co., Beperkt.

Kaap.tad, 9 J.nnari 1804.

DE ODdergeteekende doende op dit oogenblik eeue Eerate-~Sle
. Afslagers-bezigheid te Kimberley, ~oowel ala met de boeren: 1Q ~e
Diatrikten Kimberley, Barkly Weet, GnquatowoJ Hay.~ Herbert, 11
begeerig te onderhandelen met een jongen l'rocureur, hetsij Yan Ho~~-
ache afkomst of bekwaam in de Hollandsche Taal. met het ~ Il:J n
rechtspraktijk uit te oefenen in verband met de Afslagers bezJ.8held.
(Niet nood.sakelijkerwij. ala Vennoot.) ':

Behalve het gewone werk van invorderiDg,Magistraatl- en Hoogere
Hofazken il een groote Bezigheid te doen met het vlU'6ffene, van
Boedels, enz., enz.

Aan een bekwamen en welwillenden persoon wordt een eerste-klas
besigheid gewaarborgd. Doe aanzoek bij

D. J. MARIT,Z, . .
Afalager, Marktplein, Kim~rley.

50 Ossen en Koeien,
DE volgende Sessie z4. beginnen

op SO Januari 1895. De
coram omvat Landbouw. Veeboer-
den], Zuivelbereiding, ;Wijnbouw,
Wijnmaken, Vruchtencultqur, Bosch-
cultuur, V eeartaeDijkuDd~, Chemie,
Plantkunde, Boekhouden, tiekenkun-
de, Mngelsch en Hollandsch, Eenige
beurzen VaD £20 per jaar worden aaD
kinderen, wier ouders niet in goede
omstandigheden zijn, gegeven.
Om prospectus en nadere inlichtingen

doe aanzoek bij den heer F. BLBll8CH,
Hoofd der school. of bij den onder-
geteekende.

CHARL'KB CURREY,
Onder Secretaris voor Landbouw.

Zt1LLKN OP

Dinsdag, 22 Januari;DE' ondergeteekenden begunstigd
door den heer A.. H. SlI:ITH, Sr.,

die door bet overlijden van een zijner
lOOns, ziekelijke omstandigheid van
een anderen zoon en wegens hoegen
ouderdom v~ zichzelven, de boerderij
gaat opgeven, zullen publiek ver-
ioopen, op

DIIOlS; 19 FEBRUARI, WST.,
DE PL.U.TSD

GROOT EN KLEIN DROOGVALLEI,
Vroeger behoorende aan wijlen den
heer Caas. PROCTOR, en later aan
GEBROED.Rs EA. TON, groot te zamen
circa 2,000 morgen, trelegen aan den
barden weg leidende naar D'Urban-
ville en Kaapstad, omtrent f uur VaD

Kl~uvel Statie, een der beste Vee-
en 'plaatsen in het District, met
Jolop water voorzien.

De Plaats GROOT DROOGE.
VLEI bevat S aparte groote
Woonhuizen, benevetis groot Wagen.
Luis of Pakhuis onder IJzeren Dak,

. W~enmakerij. en Smidswink,els,
groote Stallen, dienstboden vertrekken
en kleine Cottages ;. beplant met een
menigte blauwgomboomen ; hebbende
benevens de groote vlei. 3 stand,
houdende dammen en 3 do. putten,
en een prachtige moestuin.

D~ Plaats KLEIN DROOGEVLEI
bevat Woonhuis, Stal, W agenhuis,
Dienstbodenbuizen, tueest allen onder
IJzeren Daken, 4 Standhoudende
Dammen, 1 do. put, is beplant met
omtrent 1,000 Blsuwgom, Projection,
en V ruchtboomen, hebbende, een
prachtigen moestuin Zooals !gemeld,

• . zijn de plaatsen ongeëvenaard voor
Zaailand, Groot en Klein Vee, in dit
District. De plaatsen zullen afzonder-
lijk of ill het geheel worden verkocht.

A. H_ SMITH, Sr.
Malmesbury ,

17 Januari, 1896.

i» VillUr8, immelman ~ Co.,
AfslfJgers.

TI

•KLAPMUTS-STATIE,
Verkocht worden voor rekening van

den heer F'RA.NS JOUBBRT.

FAURE, NEETHLING & 00.,
Aftlagm,.

Paarl, Is JaD. 1895.

6 ONS LAND' BLAD-ALMANAK
VOOR 1895,WEGGELOOPEN

1fL.
PUBLIEKE .VERKOOPING:

OP den. 13den Dezer, van de
plaats Klip vlei, een geel

Boesman Jongen genaamd Gert,
zoer plat van neus, aleebt van
spraak, een wrat aan de linkerzijde
van het hoofd tussehen 'de haren,
met een porter. baat je en klapbroek,
een' oude vale hoed. Allen bij
wien hij moge aankomen, gelieven
kennis te geven aan den onderge~
keDde of I&n dit blad, en aUen die
hem ophouden zullen naar ree» t
venolgd wordeu.

M. I, LOUW,
Klipvlei, Philadelphia.

,'OORD £ ~.~".
--~~~

Nog 9ênige ex9Illplaren nn den Blad.
Almanak. die lJlet onze uitgave lip

1 J tUlaari nrschenen ls,

DE Almt.tJak bevat benevens den
gewonen KIllender, informatie

aangaande POit en Telegraaf, een
Tumiers Al uanak, opgaaf van J(r
dagen van sluiten en heropenen van~1
Scholen, en de Seeaies van het
Hooggerechte. ell Civiele-Hof en
andere nuttige saken.

Verkrijgbaar tegen 5d. Stuk.

Springbok. 9 Jan. 1895.

Goede Hoop Seminarie, Kostschool
en Publieke School voor Meisjes,

• Tuinen, Kaapstad.

OE leseen zullen hervat worden op
IlAAlmAG, 21 lanuari

Kiodergarlen en Xinderschool
van lo tot 1uur.

E. MORTON,
Principale.

W. Eo M.OORE,
Voonitter van Directeuren.

Tenders. Tenders,
WORDEN gevraagd voor het

bouwen van een ringmuur om
de begraafplaats van de Hollandsch
Gereformeerde Kerk te Porterville.
1. Lengte 900 voeten klipwerk voor

fondament 20 duimen areed en 1
voet boog,

2. Lengte 900 voeten metselwerk met
goed gebakken haksteenen.
14 duimen dik en 4l voeten boog
met een roef,

3. Pleisterwerk met ka.lk.
De tenderaar te leveren alle ma-

terialen. Men kan tenderen voor ieder
deel van bet werk afzonderlijk, en
gezameritlijk. Werk afteleveren op
15 AugustuIl 1895. Tenderaar zal
verplicht zijn twee goede borgen te
stellen ten genoege van de commissie.
Tenders intelereren bij den enderge-

teekende niet later dan den eersten
Februari 1895.

J. RRINKKA.N,
Voor Cum missie.

Porterville, 16 Jan. 1~95.

DB Ondergeteekenden behoorlijk gelaat door de heeren J.&..8P.lRen
DIU SlUT D. sn, zullen publiek verkoopen te

UILEN .KRAAL"
(Tuaachen DARLING en HOPmILD, ,

Woensdag, 13 Februari,
LEVENpE HAVE, ENl.:

Op a.s.,
AL"f BET KANTOOR VAliAan Ouders van Buiten. De "Zuid Afrikaan verce1J1jd me:

ons Land, Kaapstad.

12 Goedgedreaaeerde Ezels. S Goedgedresseerde Paarden, BOO Lammers
met Wol, goed voor den Slachter, lOpen Kar op Veeren, 3 Dubbele-voor
Ploegen, 2 Paer Achtertuigen, 3 Me..:ries, 3 Koeien met Kalven, 12 [Trek-
ea 8~htossen, 1 Wagen met Leeren, 1 Bokwagen, 1 Span "{oortuigen.
1 Spáp Ploegtuigen. MEJ. Ds. C. F. SCHOLTZ is

1 :gereed Kostleerlingen in te
nemen, die Kaapstadsche Bcholen
bezoeken tegen billijke termen.

Doo aanzoek bij
1 Mej. C. F. SCHOLTZ,

P.O. Box 181. Kaapstad.

WEGGELOOPEN
VAN de plaats ~"Alexandria," op

6 Ian. 2 Muil-l!:zels, een
merrie en een ruin, donkerbruin van
kleur met wit bek. Een ieder ten
spoedigste kennis te geven aan den
eigenaar.

GRAAN:
JAIiUdI.

21-Ki"8nboech, MAlw, 8bury. Yee. boerderij.
A:er eedschsp, gr ..... J W MJOrr_ Jr .• Co.
af.laaer •.

U-(hootYerlalljten. 1rh.lm .. bury, Ie'.ende
hue. gI'&aIl. 1081111 goedere u , boeraerijgere_,j.
aobappca.. eDz.,-J W Hoorreet Jr &: Co,
.f.....en.

2~ -Au de Paarl, erf en -oonhni,e ..a.1I mej.
PJ Louw, boID8Y61U1huiameubeler,-De Villi ......
ImmelmAn '" CIl, Aul el'l.

:l:.! - Te Kl ..p8Iur.a ~ie. nn :l:; 8I'r.~e klu
ruinpaardsn, :1 tol 6 j r.-F.ur., Neethliug .I;
Co. &f.la IfU·l.

:l;l-Te Durb.oville, 300 KuplChe 80 .'\JIJ
M.rino .Ob..paD,-F ..ure, Ne8thling " Go.
.. f.l~n. .

2~-Tt! Roolekleig.t, Zw.rtla.nd. tJJeebng
Milimeabory, paarden. aull. koeieD. schapen,
.I.cblb ......... n, Itarren. bllinugenl, 8n boerderiJ'
llereedllObap. -J W Moorreee Jr. en' Co.

26-T. 8t.ellsnb"8cb, n6tCoLie".reo. ens;
en blll8m.ultelen,-P J Bo.DUlu P.W. ZOOD.
IMager.
tll-r.. P ..mpoenkr •• I, oabij Porterville,

.,,'1&, paarden. aoh.paD, kocra b.,..r. en&,,...
P J Belief •• felager.

rBBBUAlU.

I-Te Steenw.rp alias S~nberIl8hoe,
(distr. Piln'etberg). OIIen. p&ardeD, koelen.
..... t'MII, bullen. ez Il••IIObapeo. y.rkaDI. boorde.
rij>{ereedaobap in menigte, 200 mud koren. 4()0
mud rog, 30u IDlid Ua I ha~er. 14.0 mad ga rit.
beneten. bnilr ... d.~P J B.et.i~f. afsl"'lt8r.

Ill-Te Goerjl&p. Verlol'8nYlLllti. D.. pi ... ,,..
Go.rg.p eo Khpboelr, beaneDa paard8ll,
8On.p.O, boleeten. boerd.rijgel'lllld8ohap. hui •.
rlad. 6na,-P J R,tie(, mal{er.

13-Te Uilon&raal (~lIIIohen, d&rlin~ eD
Hopefield). goed gedr_de e... b en pa.ardeo.
3UO lammen. meni .. , koelen, IIl.&chtoea.."
ploegen. eo ••, 600 mud Aadhuer, 4000 do.
rOil en 100 do. &oren',-De Villier .. IID.elmloll
• O~. ar.aller •.
19- T~ Droogulei (nabbij Kilpheo.,ellloalie),

de pracbti gesaai. en veeplaaUen' Groot.- ea
Kl-io, Drooj(a,lei. ben··yenl ,.ee, ~ra,,". bui&-
raad, boerdl!lijcereed1ch.p, era,-;De Villie ...
lmwellDlUl f'n Co, aflllagers. '

19 -Te Miavent...Dd, dil~r. lhlmocltlltJ'.
scbapeo, p•• rdeo, (Ilel., bokken. bees .. 0.. lC_n,
boerdnijR'llrwe iaobap en huiaraad.-J li P Zosr,
afslager •.

(jOOMud Eerste-klas Zaadha,er, 400 Mud Eerste·klas Rog, 100 Mud
Eerste-klaa Koren.

JASPER en nmx SMIT.

Ververschingen Volop. Ruim Crediet.
DE \'ILI,IERS, IMMELMA1'\ &. Co., AF8L.lGERS. Alexandria .

P.O; Philadelphia.

S. J. v. D. SPUY. Iluljenderwijzeres Gevraagd
VOOR bovengenoemde betrekking

in de 3de Klas Publieke
School te Lucasfontein, DUt
Malmesbury, zullen »pplicetiea
met getuigschriften door den Onder-
geteekende, worden ingewacht tot
~terdag, 3 Februari. Wer~ te
beginnen in April. Salaris £40 per
jaar, met vrij kost en logies.

1. D. BE'l'IEF, V.D,Itl.
Moorreesburg,

12 Januari, 1895,

MET betrekking tot mijne kennisge-
ving van den l5den dag van

November l.I., vragende Nominaties van
Kandidaten voor de veriegenwoordiglDg
van Distrikt no. 5. Opper-Olifantsrivier.
in de plaats van GnT JACOBU8 CHRIET~AN
U.lI WIJ!!, die bedankt heen,-"ordt hier-
mede keoni. ge~even dat de onderget.ee·
kende beereD tot ka.ndidat.eu voor de ver·
tegenwoordiging van gezegd distrik] geno-
mineerd siju, nl. :-
1. LEwiS GBEVILLZ Hssar POCOCl, V&ll

Clanwilliam,
2. AIIUILUI JOHA..IlIfES MOUTOII, YaD

Brakfonkin.
en dat de IlAlmmiDg voor lesegd Di,strild
aal plaats hebben op Vrijdag, den Ssten
vao Februari, 1895, tUIsoben 8 nur V.IIl.
en 5 uur n.m., op ondergemelde pla.hen.
nl.:-

Te Kleinvlei, de reeidentie Va.n den Veld.
kornet, door den Velikornet Tau Wijk
no. 5.

Te Karnemelkavlei, de residentie V&Il
den AssiBtaDt- VeldkorDet ·door deD Assis8-
t.Il~·Veldltoruel van Wijk no. 5.

HICHAEL SHUTS,
Ci viele CollllDiararis.

Civiele Commissaris Kantoor,
Clanwilliam. 12 Januari, 1895.

Vendu-Kantoor. Malmesbury, Januari 1895,

KOllEN AANLOOPEN

OP de plaats Droogevlti, een
Neutachimmel Merrie omtrent

3 jaren oud, afgeknipte manen. met
halter.

De Eigenaar kan deselve terug
bekomen, mits betalende koeten en
advertentie,. binnen 3 wekeQ van
heden,

KAAPSCHE GOUVERNEMENTS SPOORWEGEN. Afdeelingsraad voor de Af-
deehn e van OlanWilliam.

Wlinber~ en 8imonssfad Stooreegdienst.

OP ZATERDAG, IU Januari, 18%, en lederen Zaterdag daarna tot op verdero
kenniMgé9iDg, zal de 1.8 n.m, trein nit Ka.psta.d ars Exprestrein [laar Wjinberg

njden, Deze Trein zal te 1.25 n.m, van Wijnberg naar SimonllBtad gaau. CD bij tusachen
liggende Statiou S 8ti lhouden.

op Zaterdags alleen, .al een trein van Kalpatad naar Wijnberg gaan om 1.4
[,amidda~s, die aan alle Stations stilhoudt behalve IQ Woodstock. Op Zaterd.gs alleen.
,,,I de 1.:');'; n.rn. trein via Wijnberg om l.~O vertrekken en OVur do geheele lijn IJ

PS.-Ter zelfder tijd zullen ook
worden verkocht, al de Goederen be.
hoorende aan den boedel van wijlen
"'A. H. B:&uTH Jr., bestaande uit Vee,
Boerderijgereedschap, Uraan, IInis-
raad etc., ete,
De Villiers, Immelman & Co.,
. . A fslaya-:'6.

S~LLENBO~CH.

A. H. SMITH Sr.
Droogvlei, 17 Januari 1896.lilinnten later gaan.

RONDGAANDE ONDERWIJZERMOSSOP & GARLAND GEVRAAGD
Voor de wijk Midden Liebenherg8vleJ:

Distrikt Bethlehem, O. V.S.

Ka.pstad.
C. B. ELLIOTT, Algemeen Destuurd~.

L..UB.LOOIERS EN LEE3·
BI!.WliRKBR8,

NO. 3 PLEIN8 ['RAAi'
kAAPSTAU

HJ<;BBEN feel genoegen te aOIlOD_
OBeru... dat r.ij he 6oudon Medaijt

voor KOLONIAAL LEDEa op d.
Kimberley Tentoonetellm, ~k:reger
~"ijl ze reedll ZES GOUDi:~
IlEDALJ ES houdeo, vroeger door he
op Koloniale Teutoonst.ellin,:oll oiO i..a.nd
bollW Sho," ill_onDer

Te Huur of te Koop Gevraagd GETUIGSCHRIFTEN, met be-
wijs van goed gedrag. en lid-

maatschap eener Protestantsche Kerk
moeten naar den ondergeteekende ge.
zonden worden tot 7 Februari.
Salaris £120 eo de ScboOlgelden.
Billijke reiskosten worden vergoed.

W~rk te beginnen zoo spoedig
mogelijk.

. Ds. D. J. ·VILJOEN. V.B.C.,
Reitz, O. V.S.

Publieke Verkooping
V.AN KOSTBARE

LOSSE GOEDEREN

"WIG. JU.IIKT.

l~ J.cDBri, 1"lIó.
e I. d. 1: li. d.

Pen.ik~n 0 0 8 I) 7 U
Appden 0 0 ti - 0 J Il
rom.ten 0 0 ~ - u I) Il'
Peren U I) 8 - U li
Proimen 0 0 2~ - U j ~
Abrikozen 0 0 4 - I) (J

A.udMppbleo (1'. mud) 0 :; 9 -- (J ,

1(001 0.0 °i - G I' C,,
DruiveD oo. 0 2 0 - 0 .) 9
W.termeloeDen ... 0 0 6, - 0 ti A
.~... ergeneD ... 0 4 [, - (.I F, 1
~erell ... o 10 0 - o 14 IJ

21 Wa.gel,S. 26 Karren.-WllR11Il 1U.1l.,
l~ J.llu.ri, I~.;,.

£, .. d. J: I. d.
Appelen cl o 6i - 0 (J
do ....r 0 0 I' - ij 1 :J
i{ool 0 0 OJ - 0 U UI.!!lenden 0 1 2 - 0 ., °l(Cj"rsB 0 u 2 o IX 4
Honde,. 0 1 6 U 1 J
9ao1l8D .... 0 2 ;1 0 " 1
Drui,en 0 0 7 0 ; I)uien 0 3 1 0 I; 3
hrdappelell 0 0 J o 1(1
Peren 0 0 ~ 0 4
Penik:en 0 0 ;) 0 ;s
Pruimen 0 0 6, - (l I
Toma&eo 0 0 2 - 0 I
JUlkoen" 0 ;j 6 - 0 X
W.t.ermeloeDen 0 0 lt - 0 I Jj
Zour'-oB_ U 5 9 - ij ~ .1
Mielie., (groen) 0 :J I - 0 4 "

(VII" CU ~ Bali ct 00.)

IN DE WESTELIJKE PROVINCIE
BEST&ANDR IN

Een uitg~'breiden t'oorraad Negotie.
waren, School en andere Boeken.

;:'~/m)fpapier en Enre!ifjJes in soorten,
eM., alsmede Huismeu!Jelen.

EEN BOERENPLAATS, BESPAAR DOKTERS REKENINCE~.

Kave's
Worsdell's

Pi" en,
BAkend voor meer dan 100 jaren als het

beste geneesmfddel.

Olvi~Ion&lOouncil for the
!/)efJa.rUmentpan FulJlieu Werken Division of Clanwilliam.DE heer W. J. DE Kon: zijn

Eigendom 'alhier uit de hand
verkocht hebbende, heeft den onder-
geteekende geauthoriseerd zijn boven-'
gemelden aitgebreiden voor raad pu-
bliek te verkoopen

OIJZaterda~, 28 Dezer,
AAN ZUNE VROEGERE WON.

ING INDE PLEINSTRAA.T.

ALLES ZONDER RESERVE.
Bene zeer sehoone kans voor iederen

stand in de MaatschapPIj. Een ieder
overtuige zichzelve, en kome om veel
i.e ontvangen voor het weinigje dat
hij !leeft.

VfIlkooping te beginnen om 10 ure V.m.

P. J. B03MAN, P.W. zn., AIslager.
Stellen bosch.

17 Januari 1895:

WIJN-, Vee-,
nabij of

Spoorweg.

Boeren, die in onderhandeling willen
treden, worden verzocht zich te richten
tot E. E. clo Ons Land.

Zuivel-
niet te

Zaáiplaats,
den

of
AAN BOUW.BBSTERS,

TENDERS
WORDEN gevraagd voor het op-

trekken van een " Brandvrige
kamer" &an bet postkantoor in Wale·
straat, Kaapstad.

Specificatie en teekening kau ge-
zien en verdere illformatie verkregen
worden aan het kantoor VaD den
óndergeteekende.

Tenders met het opschrift "Tenders
voor brandvrige kamer, P08tkaDtoor,
Walestraat " zullen door den Con-
troleur- en Auditeur-Generaal, Kaap-
stad ontvangen worden tot op den
middag VaD Dinsdag 29 Januari,
1895.

Tenderaars moeten twee voldoende
borgen voor de uitvoering van hetNieUwe Log i eshuis, contract leveren en die borgen moeten

VERPLAATST. den tendeu onderteekenen.
NABIJ DE KERK EN DE ZU: De laagste of eenige tender zal

niet noodzakelijk aangenomen worden.
GEOPEND door de W~. W. P H. 8. GREAVE8,

RE'.Il.U, tel oomer_ Wat Pro Hoofdinspekteur.Strrnd
Departemeot 'fan Pnblieke Werken,

Kaapewd. 19 Janu.vi ISgS.

WITH reference to my Notice of the
15th day of November last, ea.lliDg

for Nominations of Oandidates for the
representation of District No. Ó. Upper
Olifants Ri"er, iD the Divisional Oouncil
of Olanwilliam, in the place of GIRT
JACOBUSClIllIST1AN VAN WUK, resigned.-
it is hereby notified that the undermentioDed
I(entlemen have been nominated Oandidat.e8
for the repreeentatioD of the said District.
ris.:-
1. LIWIS IGU,.Il.LI HBNIT :POCOCA:. of

ClaDwilli.m.
2. AU.AH41l1 JOIUJl'NQ HOUToN, of Brak.

fontein.

and that tbe POll for the said Distriot shall
be taken on Friday, the 8th day of Feb.
ruary, 1895, between the hours of 8 •. m.
.nd 5 p.m.. at the undermentioned place8,
vil. :-

At KJeinvlei. the residence of the Field.
ooroet. by the Field·cornet of Ward No. 5.

At Karnemelks Vlei, the reBidenca of tbe
AsaUtani Field.oorDet, by tb. Aaiatant.
Field-corne& ot Ward No. 5.

MICHAEL SMUTS.
Oivil Colllll1iallioner.

Civil Commi,eioDer's Offine.
Clan "illiam, 12th January. 1895,

ver van

Zij reinÏlileo het bloed en :lIiju oogOOnnu.rd a.la
een sachte maar degeliJke buikopeuer, ea boyen
di~ all.. verster""n &ij d" senll""n .n ...,...
Illkeren. de gezonde werking 1'IUl alle organen
Y8rOOrza.keode op die wij... Yolko~e l8IOadoo
heid.

Zij zijn een zeker geneesmiddel
te~en Indigestie.Mislijkheid.Hoofd-
pij n.Slechte Spijsverteeri ng, Leve

en Nier Kwalen
Verual ioef alle CRi.tel, h. t ~d. fU 4",j6.

.Bigenam, JOHN KAU. [Bepl. Londen

EXEOUTEU RSKAM ER. BENOODIGD
EEN Onderwi}zer (ongehuwd) op

de plaats En$ela's KUlI, 3 uren
van Fauresmith, vO(,,'r zeven of acht
kinderen. Salaris £'50 p.a. met kdst
en inwoning.

Applicatiea aan lien onderge-
teekende ill te zenden tot J I> Februari.

C. D. BA.M.

JAARLIJKSCHE ALGEMEENE VERGA·
DERINC VAN AANDEELHOUDERS.

f? ENNISGEVIN G geschiedt hier·
~ mede dat de Jaarlijksche

Algemeene Vergadering van Aandeel.
houders gehouden zal worden aan het
Kantoor vav de Kamer, in Waalstraat,

op Maandag, 4 Maart 1895,
.ow 11 UUR V.M.

Om aan Aandee'houders ~et rapport
der Direkteuren voor te leggen be_
nevens een Staat van Zaken van de
Inrichting tot op 31 December 1894;
om Twee Direkteuren te kiezen in
plaats van de heeren I. H. HOF1CEYB
en W. HlDDINGH, die op hun :beurt
aftreden, maar herkozen kunnen
worden; [ook om Twee Auditeuren
"ar te stellen in plaats VaD de heeren
J. P. DE WET eu H. T. &.rANDEN.
welke beide herkiesbaar zijn.
Nominaties voor het Direkteursc hap

moeten bij de directie ingezonden
worden overeenkomstig Artikel 28
VIW .de akte VaD oprichting, niet later
dlW Maandag, 4 Februari 1895.

op lut VaD de lhrek.tie,

J. H. N. BOOS,
AjreereDd Secretaria.

~ IS JMIIaIi lEIDS.

Afdeelingsraad Stellenbosch,
Fauresmith,

15 Januari 1895.lenniageving van het voornemen
om een Belasting op te leg26Jl .

DOODBERICHT.
..,.ENNI8GEVlNG geschiedt hier-
A mede dat op eeDe vergadering
un den Afdeelin~sraad te Stellen.
bosth in dé Bofzaal aldaar.e worden
gehouden op Woensdag, den 13den
Februari 1896, de heffing zal voorge
ateld worden v, eene belasting vrn
1 penn] in he~ ,£, de h(llft daar'l'an
voor hoofd- eD de helft voor takwegen
voor het jaar 1895.

Op last 7an den Afdeelingsraad
Yan S~llcnoo8Cb..

PAUL D. CLUVEH,
Secrelaris,

AAN Familie en Vriendec wordt be-
kend gemaakt, dat het den Heere

behaagd heer. tot &icb te Bemen op den
l~en dezer in den jeugdi.~en ouderdom van
24!j&l'eII en 6 maanden miJn t.eeder belDiude
echt«enoote MARTHA LlUDTRAU. If6boren
V It.Jon. mij nala.t.endo met twee lcillderen.
het jonpte alecht 8 maanden oud. Hoe
lwaar dit verliea ook r.ij. leg ik de band
op dID mond lID nijg Gode etU.

. - LOURENS LTEBENTRAU.

KEN N ISGEVI NG.
17 Januan 1~~"

l'OO&L8TJUJI.V.IDBII.... _O~t il dHe
"eek wel yoorzien eo de k_li. bel un.
geboden. i8 boven b" rwOO8. e j(w"ll.
teiten lijn in _OYfa&g en pnjuu' Z.iJD le'r
Yut. Wij be~eleo <loze vrienden .. n bO'.D'
bezeIldiDgen &00 lpoedig aogelijil: ~e l.teD
ko_, daar or DOlt maar t.ee nrkoopiogeD
sijn, voor Iroopera bUOD. "cncbepin16o 8lui.
1.811 ,.oor de April.,.erkoopingen. Verkoopingen
voor de Yoriae "eek 3,011"2lbe. ,..rkoch~ voor
£3.795. UiLieroerd in de "ee" 3.0V:l lb•. g'.
_&rdeerd ""en .£.4a91.-Wij no_ren de
yolgeDd" al8 mark'prijr.ea :-Witte ordinAIr"
pri- £6 lO. od tot L7 lO. Od,' etut.
£'5 (Ja od to~ £I! 0. 'weed" i:1

OVERLEDEN aan do Paarl, op Maan' 0. od ~tol £3 lo. Od, derde LI
dag. U ~anD&ri, l.I. ODze teedel1l'e. 10. ód \.ot £2 Os Od. iDferieur !.ot Io.rj

liefde Hoeder IUGDALUA IL.&IA WU.B&L' £0 168 Od tot II k od; Wijfjes, "It,e
!lIDiA Boos, Weduwe VAD wijleo den heer lichte, eerat loOt luperienre £4 ;,. ,,1
"--' CL.":_"; __ :" ".----.. De' tot t5 lOa Od i ~.eede £2 15. Oil lOL
\AU1Ol ....-_ .............. 81' Villien, in ta lO. Od. derde £1 O. Cd tot.tl 1:,. Od,
eien ouderdom .ftD 7S jaren ell 6 maanden. iaferieul' tot hard ~ 1lie Od; tot £1 0. od; dou k'"
!}iep betrevcl. ·ft lO. od !.ot. "51 od I Fuacy b,.DOCka£3 1;'.mi .... _ pIaIDeDlijb Irilldel'llD~ od ~ £0 101Od; 8*-n, witte ~l 151 od I.<.,t

I I .12 0. od., liclaae.eI 6d &ol All st od~.BID V LIJBBS. --.10 1~ od tg uilOchznna. iarl,

INDIEN gij uw geld wenaeht 098rh.ndig~
du uwe slechte en lastige reCeDingen

aan den heer LUDOLPH, den ijverigen W....
Agen" Keni Ohambers, Kerkstraat legen_
over d. Algameene Poe'kantoor.· Kaapstad
en te Wijnberg.

Jl ... ,.,.,..YIln den ~ldoeliDg.,aad,
6telltu.bo.ch,17 J ....II&l, J~:H.

0ttMr ~ruligiltg ,,":Zj;n EDel 1r4Iu *" BI .. '
, .. SÓIl",,' B.J. r. nUGllJl ...6_..u N.J•
BJllT

WAAROIl illgevomle Zadela t.e kOOpen di
pen :"oldoeniog P"" 811 ~DII' YODI'

•

be\ Koloniale.Paard'_c ikt ziju? B.UTTER'8 be-
roemd KolouiuJ gemaaltt.INNES ZWEL ·.ia door
de pheele Kolonie t.""Dd, heeft lIWmukaliJII.
ZiUing _ 'rOlle gJOO$te. ae.t..peld 811 geWMr-.... = borgd volkGlua le .-.EEN Publieke ,rergadenllg lal ge- jl b dOT A 'U'D'IiIB L.· ft ;J Probeend. v_ Zitiing met Go~

houden te .Adderley, 11.. ge _,.......~ .. QIr vO t Her gerie4ijlt _ 't'OOnieD ':&0 _ Pat.eu., 8ti~

Koeberg op Vrij den 2.óaten dezer, 6E YlIl:!TIGD 63 J.4lU!t. '-Pl. OOM;:~~

van de >OhrouomeMr., Horolo, .. ell ~kmabrl .et de Nieuw !'V.eaM GliJdeode.loNI;plW, CB

"'111''''_' (J-'--- IIDbariDg M ,~UO:O- ~.-r-"""'"
- -- .... - - Prijalij& . . . .ea.a.. - lil... ill .I.. '1'•• OW".'I YOOftIM.......... ..¥h.......KatrWL.

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

Publieke ~ergadering

GEBOORTEBERICHT.

EV ALLEN op 15 Dezer. de echtgeDOOte
fan B. A. tie Vrid 88Dl'., "AD Mouill.

all RA IIUI DooIa.... .



~NAK

cl dat
Zu ti
and;"
Ver-
t die )onze
or,

CR,
etans

lelt de

Blad-
op

18 deu
matie
eeu

~:v~t
1 het
of eu

( mu

,.nlerll
A Co,

lin lIIeJ
Vllh-.

ena.,
:ZOOD,

t.ntlle,
eD.,-

gHboek
!roeien
OO"r ....
-en «lO
dpm,

10111: e.
.....d.
tou ....
00 do
.el_

lat.au.~
lOt.- e.
, bUI8
'lUIera,

... 1tCUJ,
"nau,
PZo.,

.,n

clat de lterlrere den I_kkere UIl Iiob oudu'"
_rpt, eD 111Joe overmaob& op dl wreedlte
.IJ" CtIWoeleo lut De OIldelworpeolD .. ordea
tot de gna,,_mlte II ..vernl) gedoem i Zoo
aU to, DU WOl lIeblekeu lB luw ni,t. &All deu
.. reede verdruklung een IIJDde ma~Q daD
dat de blanke man Zicb ta8lCben t .. ee har
baren ter '11'000 veatlj!t en over b... lilDe
nob tere heenchapP1J 0 tbrcId' Wat lO1l er
Ile"orden IUJn V60 de FlolCoeI mdieD II] r.le'
Joor den bl~oken mao IIILde maoht eier kaffera
",areo ferloat r Denk aan de Muhoo&l
<oolanr de macht no Lobeagula door den
blank eo m&o nl t Ilebroken wu En ... t on
de "reede Lobengula ,oor de I"akke K&lboo&l
a lIe.. _\' dat II op het ooltellblik de wreede
8ekoml .oor de I".kke M~ die bl)
dUIB8adtalieo 10 de lage gewe.. dlOht biJ
het meer N Oaml Ran de uner 01O_OICO
~ooeo t W lY met het oog op de ODUlt
.preekhJke "reede mllhaodeliag dezer Muoe
0'. door Sekoml en ZIJO volk da, da Enlf'll
sehe sendelina Lloyd Uil Kan]e voorledeD
J .... r aan wJo zoon heaft geseed .. wonld in
God Lha' yon and your people .. art t.her.
already Daar Ik meL oo.e YOOrtrekkan
keDol8 gemaakt heb eo .. eet wat loort VIID
meolCbell .e .IJD ben ik erftD o.erlaid da'
Ill] ..leh lIeer er over lullen verbllJd.n ala hnaoe
nedel'1l.ttlnl( b GbanZlel er "'e moob' bij
dfaReD de zed"h)ke m~b, Uil de Ohart.ered
00" ooer deo .. reedeD Sekoml ea IIJO ......
tao beate van de .ardrukie M.aeoerueI. t. 1'_
.terkeD TUIn Ik derhal.e te Mafeklog Y'"
[am dat een hooggeplaatst BrltlCh IlIIbkoaar
op 1:11a doorrelle Dar de Kup"ad. de trek
k.n halft u t,ekreten voor men8Db.o die
naar Ohl.ollel wlllen pall o.dM II] b.lut
III)n op het uItmoordID eler lnboorliDJteo.
I eb ik miJ over desea I.. .., ten dlepate
I.:I!(rldd ICnolld HAd biJ, soaall Ik .. door
P"'I'1IOODhlke kealll.maklO(. da vreedzam,
oortrekker. kaDDaD leereD kanala dao lIOa
h] "D (an.cb aDd.r oordaal over beD h,\;b,o
I.;ueld en met m J bebbeD ,eloofd dat d_
rek onder Gvda bHtl1r dlillitbur ui ""rdeo
~maallt &an de altbreldlllv nD aodl kunaGl(
]k oDder d. bOldeo.a ImlD"rl t II bekeod
lilt bet ]u.t d. "reade opperboofd,a IiIJD
EJOal. LoOOallala lt Hn " .. dl. wo laDI( sij
loeD kanneo ",at &IJ ,,11110 dl grootate bloder

7. JD In bet wuk der Cbn.teh)ke leodlDg Ik
arz.l D.t te lei!reD dat Ik (elool dllt oOIe
'oortrekun dOOrlllUlOI gIlD.t g !restod liJD
e;:eDa .Ik.o uodel Dir d. Dllt 0 bhod .oor
(jrd ... 1 vaa deo bo ..r nl.ta aodlra dan k ...... d
eDkt .n apreekt
t 11 III J geb .keu dat .elln zoo nllt d.

r don be T I d d n"eat.u van b.n II nOlllen laren tot I(e"I< S 00 t Il )~ar ~eo IIr aeent.eo on,er KoioD ..le kerk blbbea beho~rd
:id I It]D !r~z ~"d dn bet w~rk der undlalf oader de belde ne a

n m rIO 0 OaB.m d.." Il~d: en~r.~.: .. 1 op t hr drag.n Ik h.b de trakkerl dl.
,/, ;( aD om dur de t"'ee od.dl~ultV"f a JO~ pred k DIC 0 Maf.klllif hebblo unge
u U e .. O~O d. /' d en da d vr oord h erl8n berlooerd eo heb bun !(Uegd

o LOlideo ... nho .bonden Ill: rIO I lat bunne KoioD al~ "TlInden •• a ban ver-
n " Z nd t!lV b h "acbtoD d.t .) belaolC zulllo •• n.o la t bIll

\ ., 0•• 0 d .1( • d] ~ ot: .. ~ a J onDer kalf rb,,<.1~nde eo door nl.ndeliJk
v ru d.ar y re" c &. . I

... u. "~8 b I.n Zat.rda e ti en roicbtYllard gb.ld aan d. loboor ngl"a
r;lU li r. ar J Maf lt D b:d nll~a tOODeo dat I] als Ohr .teoeD .lCb

d n vo od Z J d" t oder b.n hcb~a gue8t lid O.at da trek
J. \ 0 ;. rl"o n~" a. "08 en aar ObaDI .1 door en lDocbt bet hlln gelak

a hl' d rr ld eo \Vas Pdr uo aldalH e 0 Irncb kteo E.aDlCeh. deoaar
• • 8,_ iUO aIl8\, ru >'f{q dtJ,.ar

d
• t get'lt.llkim le dlmHn te hebbeo d.o

u ... o p. s",all eo eo fil G _.> d L L.

t IlJe e ~ .. j r nil ave tr cr.k nt AI" t" l' .. or Dl.. t I&n 0 uw .IIen tre .. 00 ..
li f =1.8 beLbeD \ af b.. 0" ] onder voor d. loboor! ngen tot e.ol.egeo makeD
'leo pa nen te I eeolj!od.l .ostoddnlnll: "ur "a WII.a1 ala di n]f.o t.nnt ICILfge'l'ur
t wo'"d door m ".rd ge.oerd lit D I gdea etn gunltlg .er.lag ultbreogen de

•• m dl ..gs met m Jn ZOODD.ar het an~.r~ aan IIJO "ilO de eere t. beurt .a1len aalzallt
<I( 0 ...... hldd & I a. and. ,,00* ¥ Ik deo en leld.maa .00r onu treklten te worden P

"eo avoDd gedRan b.. 1 n de eD'.an den Oou kerk zal t aoo t kUDDea nrant"oordeo
r tU ~r Il: '00 zoo vel 0 al. die bevatteD J. lt J 18 daar wat hunne boog.~e belangen

on <,,~D kor en Li Dat en Dam deo volgenden aaogaat, Da 'Ilrzorgd lut bl J.eo
da onder een "esp.uoen ..eli t"'08 dleD8hm NUl( ""0"0 d tfn Ilotte Glen barbar.a

I Avood om len ur DI een avoDd .tam d e nabl] t lIeb ed 18 vaa een of aoder
u de lent t Le be'} ~ loudon keprdeo l!:nropee.cbe m"gendhe d kiln op dm dllar

p<>r 8se 11 ~~ n rua Malok li; loru. "oafbank~ Jit bl, •• D en zoo moeat da stam
pr.,.,lttp 11 d Il VD it deo Zon ag 1"'00 all 8.kom no.jC of laat of &ID de Dliit
v 'tlr Ja \" II p den D I~d ° eier eh. I ol aan d Chartered Compaoy n

cl eo de ffell~ e Viln .oor t I&&t~t .0mmllCe Uiloden YRloo Seltom koos d. b•• nehapp]
ellk S oud r m n I( b or "heb~" v.. u 1. Cnartered Company Daarover
~ cl a)[ (k n ar :JUc,! toru p erbh d k m J worl\! all vr end der lendlnll

u cl Il J Til. Mar tzan yo:d u m d. ~lIn8t ge gez ndbe d d ede Cbartered
b a a d Company J~gen8 de ChnstehJke undlnR'
) d n et boit m OBt ]";:dnl d. zeodlng onJer kerk

to r 0 to. ~ao ho dag hc"lt !leleR'd Men
De ft .oorleden laar d. Bntll<)he
n~ "II eu b.wegen de oooce"ll .an

::I<lroml aao j.. Cbartered Compaoy toor
~ t !told g t verlllaren Wil dat g~lukt
1..0 h ..d da Chartered Company z eh YIO
t 0:- b d YaOl h t pp"rboofd m ",ten terll ~
trokho N ~t:1!1 d k!UI d nade~1 g~ II'IVolgen

naD ZJQ d Wdo. geacb.d berekeaeD W]
bellbtlo OUI d rbal'e er 0 verblugd dat de
Bntacb. reg.er ng d pn uoodlottlg.n .tap
n ut hldt lI'od ao t Verbaal .an deo b .. r
Scbe ..p"''' een d.r trek'ler. dlQ bJ d, teek ...
ti ni der c~oc aa e t~g~n"oordlg .. a. ID met
.. dO k keoo. h~b ~emaakt neemt allen
.. )fd "eg aan de ocbthnd en: weidlIlheid

d Mr CODC". • Ill: zou t MIlr betreuren III
i. hOOI(. com m nar I door t bellO,k dat
8.koml aan Khama "ddra. b·enlflD zal ZICh
mt) bt IIItea b.... e ilMn deze k"eMt e "eer te
t)p.oeo D z d. Il It. nv OOI<} der Br t.cb.
"gMr Dg moet er oDd.r I Jd.n 100 wel biJ de
oboorhD~"o al. bJ de trekken eo biJ allen
d •• Ich met ben éea gefOdeD

N J HorlUYR

)IIJII lIf'zot"k aau de
I rekkers
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"FRIK:\~ER ROND

M LEANTOWN TAK

llfOTOL!:oI nu de k" ..rtaalllCh, .erg&derlog van
deo MoLeant01l'D tak gebouden teD hDI5e
vaD deo heer 0 L 06 Kook Gadeboek
op diD ~den J anUlfl 189:;

TOl(enwoord I< 1~ l.den
De -rerradenng "erd- ala ieWoooh)k geopend

met gab.d en "el door deo heor 0 1:3 De
I:ook

N jl de openlng maakte:le VOOrzItter bekeod
dat er "lJD en dla~rtI&lbe.tureo 1D0e.ten
gekOleo .. orden "...,n. meD oYlrlflog tot
kiealDIl AI. voor .. uer "erd herltoB8a de
heer W 0 So Jmao met bl]aa .Igemeeoe Ite.
meD .-\1. _retar • werd herkoHo de heer
N J VaD Rensburr all penmnpm_kr de
heer Joe A De Kook al. comh6 leden d.
beereo N G V~o rt n.burg (herkoaen) N J
Nell P J De Kook eD OOSDIJmao

AI. dletrat.belltour -Tot .oorlltter oa een
tw to.cben d. bderen G C SnlJmaa en N J
Van Reo.bnrg dd hser G C SDI]1IIaII met ~o
.tem .eer Du hee, 0 C SOI)m&D ",rd ook
.oorlooplg reilOzen .Is .fge ..... rdlgd. naar het
coDgres t.e Port Ehzabeth In Maart 181}6

nES R' NO.P'C!(TKli'

N&dat bot'eDgeooemde nrnchllngen aflCe
Iaandeld wa,dO kwam t r spralte al. belobrll
.1n~.puDt het .erhruzen van politie-amb"nareo
hetwelk do r den bl!& Fltzpatnck -roorg .. teld
werd 2 S~elde de hoor J. T Neil voor all
J,eachri].lOgapuol bard eD arbeid .lIOr v....
dleveD "door den heer Edward Leacb
Verplichr.ende lOent nl{8"el In plaat. van

longnekle-qa.r.ntilloe
Biera. gtO;l: de verjla:lert0llt uI~n bepal.cd

dat de 'I'olglode kwart.aalaehe bljeellkolUl aal
gebouden "ordLn biJ d8ll heer P J D. Kock
op deD "nteo Zaterdajr ln M.... rt 1896

PIKETBERG

NOTUI ES VlD eeo vergadering gehouden te
Pik.twi op l:.! Juuan

De Dotulen van d. vorige vergadenog gelezen
en goedgekeurd

De 'tOOfZltter ZSI d.t ,olgena g ... ooate bij he,
bell:ln dea Jaan de vergadmng DUmoeto.ef'lUo
lot bet kle&eo 'I'&n een ,o"natter eo 8lCreWl.
ala 0011.bl8tuar.la.ieo De beer J J Euteeo
"erd herko.ea ala voorlltter de heer A De
V I.rs als 8 row,n8 De t'olg"ode beereD
.. rden gek zon .Ia beatllnrsledeo -Danl
M.ra I Daal Liebeoberlf BueDd Burger
Joban .. ee Ko fé eo WID VaD Nlekerk

lJ_rua IlOJ( men O.er tot de 18wooe belig
b81d eo de braodlllektewet 'II'U bet pu~ ter
baaprUiol(

D. h_ Bareod Burger sprak o.er d. on
_taaDba.rheui van de wet Zooall thana
_IIMD..-.w. Vele auan h... aprakeo ID
dID ...... ..-

De beer Daol JUrtl8 .01 CIat hl) .oor de
Yroegers braadsiektie .. et.... mur liOOtlI I J
Da 18. vollirekt er teren la Hl] &el nrder
dat waDoeer &00 ,ete baaproken "ordt IDIII
... 1 moet Y~.a of het to' belang VaD bet.
het laod wuen zILI, eo i-i meD de U1CU~'"
bladen daD viDdt men d._ :l.8 '"* _wg
bijval VlOclt

Nad.t oog nel door aDdere heeren Mlea de
wet tre.prokeD ... 1 aam dil eerwurde beer
Vlok b" .. oord. en HIde cla' wel veel '''lfeD
ele .. et (!Hproll:eD '11'&1eo dacbt slJoe OplDlI
DU t.e g"ven ten (flu,tsie van de wet.. ]Jij ZlI
dat olDdat onse K.. paobe .... 1 thanl 100 Ilecbt
eu met braod'lekte b•• met I., er eenlClI hOD
darden fan balen thl.DI \8 Port Ellsabe~
liglCeo die Diet verlqocbt kunllea .. ordeD Var
der 181 hl] d.t hij nl.t I'8Ilht '11'1" bOe 0IlZ1
boeren te .. tteo ".nt voor hnlgell til4 Ifel.
deo In g_llObap me' deu heer De Waal
L W V en Sir DaVId TenDant &tJade. ging
hi] door bet dl.tnkt en o.. ~1 _ mep .6ór
'.0 braDd.l"Itt.e .. at eo ou lIulk un wat lf'"
m .. kt lt wordt er m~t .UeeD hl"r IIlMIr door
gebeel bet laod blJDI ,;esoilre.en ge.ocbteo
'D lCeproMiteerd V.o .... r ou dat .ade"
gevoel en oplDle Hi] be .. eerde da' door
lekert b_en Dam"h]k de neerel! Van Rbijo
eo Van den Hee.er belde parlemeat.ledep, de
boeren ooderMnnd werden om t.llen lalk
een .. et te .. erkeo lDet bet oog op de &All
lta.O ie elektie. Hi, lel verder dat geeo v.a
de vonge spreken wilt wab d. wet .. erklliJk
behelst

Hierop aotwoorddeu yenoheldIDt'1I Da beer
o labrata .et dat, wat be""1 bet.S'" aan
gebaald word door d.. :Vlok. de boeren
eent _ brandllekte .. e, wilden hebben an nu
er "I!"n ZIJD bo v.rklaud worelea op de
.olllende wiJH waar aiJ totn om .roe,.eo ....
eeo l(.matJtrd. '11'''' maar ,1.beel en al ai t
llooala op hl' oogenbhk bekeod eD _t
be,"fl aanmerklOa:en omtrtot de .ooflloomda
parieme '.leden lIan hll .. ,gen d.' lioo.er
Iaem bekeDd d. beer VaD RblJn 'lOh .Iechte
nrdedlgde I de olieD".bladeo en al. de heer
Vaa den Hee.er lIOO eea jfrooten Invloed ouder
de boereo heeft ale be"eerd "or.U dan WH
.ol>::eol liJD 10.1~0. de man .. el ean plaataio
bet hlll8 " .... rd

D .... rop Itelde de hoer Mara I het yolgenele
voor d.t lJIet "el nig.. tegenltamlDeo ....Olf...
oo.eo "erd - Dat dez~ ver,.dariog .lOb
.eh ....1 eD al 'I'ereenlct me~ de ..... Iru'-o
gft, omen bl] de 'I'DlklYergad.riDg te VICton.
Wtlt
Een am.odemeot "erd voorj!Ht.ld door den

beer DaDlel Llebenb~rlC en ICHeooadeerd door
deu heer EULeen - Dat delle verg"denol(
be.lu t om de brandnekte_t. .. a prod te
,eye, Heuel,. "erd ook tot .temlDlag .e-
braob t docb t'er "orpeo

s"lloten deo heer J J Ek.teen .Ia ."rte.eD
"oordll(er van dit dl.trlkt af t.e vaardlgen om de
.erl!adenn~ te Port Eluabeth biJ '- "ODen In
Ma,n1 a&DIt

BesloteD om eane pnbheke 'I'ergadenng te
beleggen zoo apoedllf mOl(eblt op ol tóór dea
16deu Februari ~ k en dan onu vertICe ..
...oordlgell [D h~l parlement te verzoeken In
dl8D moglhJk die .erlCtoderlog bIJ te ..oaea ten
elode onze gevoeleol te veroemeD

BesloteD dat aan den Ircreta:t. 'I'In de koorn
en moleomut.ach.pPlJ geacbruflo worde hem
naReode eene pDbheke .erlladerlolf te bel.ggeo
te Malm_bllry voor d ..n 16den Maart, met bet
doel OlDde Zl.~ vaD deo kooroboer te be8preken
eD daartoe UIU, lodlgeDde elle belaagatellenddn

vaUNteD

voor wijk 'DO 1 2 eo II
"odBl' ,eletIen -

WIJk No I H DlohO'D 4 OJ, pili' 1a0Dd
WI)k No 2, PtalIk De VIIllerJII, a 9J per

bond
Wijk No. 2 J J V'D ZIII, a lld per bolld
Wijlt No. 2 W Van Niekerk, 11 le plr hond
Wijk No 6. 0 B De Villie ... a 9d per

hond
Wijk No Il J J Van Z'll il JA. 6d per IIoDd
Bea1nlen foor .. lIk DO 1 de~ tender Yan H.

DokIOn, yoor "IJk DO 2 41" na FraDk D.
V11I1.r. ea YOOf "IJk uo II d'" van 0 B De
VIIItera &all te oem.o, ID dat d& HOretana bun
deseUde lutrUOtiaa p.. ala ua de andere
ID'I'orderaara, oo".r deae nntitoDdhoDdlll1 dat
10 "aval eealga la'l'ordw ....n IIIet naar lID
plaat.a gun om zicb van DI,"kevi"e relfl.
uaUe te nrlltwl_a la de rud d.aardoor
kOlteo beloopt door da~'aardiog, .Il10, de In
.ordet&ar. de kOl\ea t. beWell hebbea

Du secr.ta lB rapporteerde cUt de tODttakt8D
yoor d. bonr na ~len lIMeltend wareD

T"t lede ••• D het hóltotlebof werden 11ftkozen
de heereD Bke ... n, Toerien ID BIII_"

De .oorzl'''r rapponeerde dat aln 1'8\d
kornet 10 WIJk No. 2 _t MpIl .. "'ld .. orden
ID nlaatll YIn dien die bedankt hl.d V oorg ...
Iwld door dea hear WI8II!, ~MeOOa"-rcl door
dea b~er Toeneo d.t de beer Johl.aa .. Jaoo-
bUI Wien vaa BliDdefoa"'la auleateld .. or.u
.lmeodem.at VIID den beer :&111011", geaeoon
d .. rd door deo b .... Bnak. _* de b .. r W A
V.o Niekerk ungaateld .. orde One nemel.u
voor het amendemeDt eo ,,, .. er tegeD amea
demeDt du ....Dgenomen

Van de ten 1~n .oor llIlida"ork voor 1895
.. erd die '1'10Mej H 8 FlOk _oxeDomen

De op.lcbtar Arant!1or "erel Allalt .p den
15d ..a lDet de rep.ralle 'I'IIn .811 laoofdwag te
beJiUen " Grt,.pal lot op 2" BJtlertn ID ....
daar naar he' dorp. HIJ kreeg ook laat d.
tinten te I.ten rtP"fOlreD

:men Itrlef ,elelen van deu I80relana der
IDUDOlpatltel' VlO Port.eniJIe dat de plaatlea
Iloalooulr.ot eD Ultvlurt uie' meer deel vaD
die mUDlclp.htelt w.makeu Voor baDII"
gl.lnj( .uleaomeo

De t.eDder UD den beer W 0 Fiok om 100
baleo k.l t'«Ia 8d per bul te la'l'ereo werd
aan!reaomen IDlt. elite baal '0 Iba .... eu
aflC8le•• Jd .. orde &all het pakball Tan daa
raad

BaaloteD clat d. hper RoaIOUW bat t'oor dit
]aar beDoodigde vOIr koope

Ten .ot .. oord op Hn brltf .'0 deD '8Ore'.rll
fao dil Port.er'l'llle .aaiclpahted .. aar biJ df!
aaDdacbt van dea r .. d bepaald "or<.lt op de
ooodukehJkhelel vao 8ID braJl over de drt!t bl)
.eD 10lfang t'an het dorp Port.er.IU" '1'&0 da
Plketbllrg .. elf li Jde ",eril de .earetan •• elaal
mede te deelen da' tIOIC oomUe UIt den rud .. I
101pekteeren

Voor" .. teld door dca h .. r Euteen ges.ooa
deerd door den beer ROIlOIIW da~ de .Ieoble
plekkeo ID de .tratea van dl~ dorp '8rep.reerd
wordeD eo dill de 2 duu:QI PI]P o.er de .tr •• t
ICeelrd "orde uo ele dam oud.rkanl bet elleo
dom nO mel FIck -Aanlenom80 De h.er
Wie .. ItemdB tellBD dur hiJ bet legl(en 9In
pijpen te kOlLbaar aebt.te

He.loteo dat na de m.pektle door dl beereo
Ek.teea en ROI8Ou" Mnde,. ren_gd .. orden
.oor het nrl8j(leD vaD ".n .. el o.lr dea heu Yll
te WIttedrift..

De beer B F BIU.... klaagde onr deu
.I8Obtan toe,tand '\'aU deu "'I die door koa
traktao' BIllIOn moet "erelIAreerd .. ordeo
Den IIIOret.aUI werd laat gegef.n llaaaoD kenlu.
te ~eveD den .. eg _der versaim te repareerea

VeraehiJlende rekeomgla "'srdeD _geno
mon eo beta110gen goad«eburd

Bn.f Rele:;eo van J P Suul IICh~deYergoe
dlDIf e acbllade .au £j .!.. 6d voor IIJO w.lleo

B~.lotea ham te ICbrIJ'I'8D dat de rud meer
IDlichtlogea noodig hdlft o.er de .... k

:\fdeellDgsraad \~. Piketberg

NOH EN der 'I'orglldenolll Relo ,jen op ol
J~DU&n lti96

Tegf'DWoordlg de "elOO h8O!r H Edyc 0 C
en R M ('00 zItter) en de beereo D J Brl~.
o J Rouoll" W A WIele F JEuteen Ou
K. C rOerlen

De notulen der vorige vergaderlog werd.n
geloaen eo gOl!dl(ekeurd

Eeo bnrf ll:elez6D van den heer Roober ver
lof van af"ezlgbeld van deze vergadenDg
.rage de - TOel(esliaaD

De aeoretana rapport.et>rde aat er eAOovertrok
ken balans In d", baok vao £'JQ7 6. 3d
£119 bl II kODtant 10 baoden wa.

Be810ten d"n hunrQer vau Greylpaatol en
z ] ne borll'en keDo I Le geveo dal aLt de ach~Hr
lt" h~e Lolokomaten de .OID"D £116 6.. be
drll~~od~ let bIDnen t"ee wekeu bil aald
...ordeo DJ dao your het bedrag gódag vaard
mullen "ord'D

Rapport 1C"le18u vao deo hetr D J R()Ill()a"
In zak. deo etAat V.D de tweede brug te U
R neren YlO de Pi.ketbergzl;jde, over de Boom
drift

B•• loteD dat teD1a1'll lI:et'raa~d wordeD la
ge.oDden te "ordlo bij het werkend oomlté
blooen l4. dagoo VaD datam Om genoemde bruli[
te repareereu door t"ee dllnDehouteo Ihltten
vaD een .oet 'I'lerkaDt ooder deo gebogen balli:
'- pla.taeD

De • cretan. legde eeo h).t. ter t.fel vu
.lle peraonlo d.. yerODderlLeld "ordeo de
noodlge q aahft.ua Lf' belatteo om te .temmeo
vol~eoa .eclle 1 eu li ••0 "e' 00 20 V.D
18~' De .... d keurde die goed en belloot
dat d. gezoDdell .. orde san deo reeldeat
m.g .traat

De heer &OIlOU.. rappJrteerde dat bet boat.
"erk YIn de bruglCen door den heer J Van
der Mer .. e op den hooU"eR lO Porkntlle
".maakt. voldoe, de.... hi] deokt ecbter
Illet "at het klipwerk II .1. het behoort u!
liJD en be.chonwt genoemde bruggen t.e
oma I volgeD. ItOlitrakL moeteD lie Yeertleo
.oet zIJn

De heer Toerien deo kt dat d e brulCllen yol
gena kontrakt lIem&llkt &iJa De heer Vao der
Mer"e de kootr.ktant "", tegen"oordlg eD
hield .taaade d~~ hl] Iaet weck 'I'olgeu kont.rakt
_ll:te

Beslot,n d.' de heereD BbteeD BOU01I"
eo \V lee. lCenoemde brllJfreo lullen IDS pek
LeereD op aanstaaodeD Maandag In hgeu
woordlKheld tan dea kODtr..kt.aDt en dat de
secretarIl gemaobtillii .. ordt het belirag ua
t. be,alen op oertifikaal der drts genoemde
leden

De heer ToerIen rapporIleerde dat htJ 00
derzoek gedaan bad Dle~ betrekkiDg tot de
vordmog vea den heer 0 J &a.. ouw vau
HouLeoD.tant toor acbede MD ZIJO ku ....
leden leD bodragtl VaD £2 28 6d en adn
aeerde gemeld bedrag Ul~ 'e bet.aleo-Gued
gekeura

De Irontralrt6llt De Beer berIChtte la plr
IOOn dat hij den "eg wlil&f"oor biJ gekoo
trakt.eerd hl.d 10 orde geInaak' had. lDI&1'
daL de 11"'.1'8 regeos ,eel.bad" &&0 den .. ag
cedaao badden zoo '11'&1bl] nu be.llg d .... te
repareer.eo .oor de IDlpekue op den 15elen door
de beeren Roe,ou" en Eu&een.

B88lo~tln dat de lecretarll la het Yert'oJg .Ia
al(8nt vao deo raad voor be' m&g18trutehoC
'l'erachl] 08 ID alle .. il;fil 'II' .. rin de raad bet.rok
keo mag liJn
- Zekere rekenmgea vao koeten van den beer
G H Panott ten bedtal(e van £.LO 17. ld.
belOOpeD ID zabD " .. no hij .Ia ajftIn' no dea
nad baodelde werd voorgelogd N. dl101lUle
.. erd deze ooder de bijzoodere oDiltandlgbeden
aaDl(enOmen de aecretane ui 8<lbt.er moet.eD
probeeren het bedrag van VOOIUI eD kOl~en
g geven ten faYe.,.~ nn den raad III de sakelI
YaOOert Jouben, F Etgel ... ID B Goa. ID te
yorderen

De aecret&r1a legde eeo~ oorh8poodeDtle
ter tafelolDtrent de bel(l'OOti~ vaD deo Wig te
Kapte10.kloof de lutete brief 'ha d ... beer
De Waal LW V bericbtte dat bi] dm eom
mlBlarll Yan pablillke werkeD om'reot dl. suk
loa sieo en deo ultalag ZOD mededeeien De
beer Bnnk bood aan op etl:ea kOllkn oaar de
Kaapstad Le gaaa 'ea elnde DIet den heer De
Waal m.t de regeenng 0'. delle zau deo
KAptelD.kJoof "eg. t.e ooder handelen BesloLeo
het. aanbod nn deo beer Bnnk aan te a.meo
lO ham " macbtlgen .le yertegen .. oordiger
1'&0 de .. n raad te liaan met het duel om de
betallo( nn het bedrall lO: kwllfile te yer
knureo en dl J heer De Wul'daarvan door dea
aeoret.am te ~ JrWltucea

De aeeretalll npporteerde dat biJ de OOOdllCS
hi)lllleo eu ID lruot1el goaooa.n had Dur de
parennaD aana"'t.ald t'oor da l'eJrlI~Ue ... ID-
.ordenol van cle I1oo4eabe~

a-....~ 1,OC......_lllbelllll ......- ..

SPIC ALK .BOADI&1lI0 Op ..LJ.Ouarl 18~". om
etne bOIlHLlDgr.e hefteD voor 1895

r aen"oordlg de 'DOrziLter. de ",ehdele hAer
H W E:ly" 0 C en &.M eo de booreD 0 J
Buok D J Roe.oa" W A WI_, J J
Ekteeo eD W C Toeneo

De seoretarls lu de keoDl8lJevin« gspubil
oeerd ID de Gou~erne11WnU GCJ:IlUe .ao 30
November 189..L 110 apporLoer~e. da~ hIJ de
ook gepablioeerd hl.d ID aln oonrant, die lO
bet dn,rikt cIrcaleert eli .1 de leden keoOI'
Ilege.en had In .. ke de t'oorlletltelde hef
liog vao Hlle b~IaaUOR zooels de wet lIDIk.
verel.oht

Be.loho eeD8 belnl.ial! v.a j- d 10 het £
t. b.ff.o ! dvoor hoofd .. egen en • d
.oor tak"f!ReD en .odere doeleinden te ,elIrUl
ken te "orden betaald op of voor Jl Murt
lB95

Deo looretellB werd opgedral(en om ala hiJ
dl& ••hertearde kv.... te vermelden dat
op elle bDlaSUOgeO die op 1 Job 18115 nit
staaDde lól]D, lOter ... t teKeo 6 peroent per
laar ~.I cerelleDd .. ordeD Tet'8U1 .. erd b_
l...t g"lfeven kenOl. '800 da.e helIiDg te l(8t'ea
aan den r.taUatear .u aktIIII

Z. AllEPUBLIEK
De .ollleod. bonehten outleeoan

De Volk.,um -
B[lInea "DIIC' dag.o kan man de yeraohl]

ning nrwaohteu VIIn een 1P'00aboak o.er de
loog.te .poor"lgunlel'l(8DlladeD .oorn.m.
liJk !M•• ttead. de oorre.pond.Dtle, getoerd
taaachen d. KaapkolonlllOb. ,.. .. rlag 811 de
N Z A 8 laL ea d. rtgHna( te PretorIa D.
publikatla van d e oolTtlllponC:lIltle zal .. aar
achlJohl k .eal ophelderllIg nracba1f"n &an bet
pnbbek oyer dingeo dl. 00' voor nIen d1lllt.ar
IUlD.

De lO'l'oerrechten o.lr 1898 b.drOlgea
£692 831 .a o.. r ISO" iSH ,u,O. en "ariD
belC,oot op £696000 D. vermeerd.rlog voor
'I'Irl,deo laar bedroel( da. Dlear daD £100 000

MeJuffroa .. Norman, die dtla kdlll' dood
achoot dle ID het raam ,an haar .laapkamer
blDDellklolD. II oaman. d.n at .... taprokuraur
na all •• erdere rlOhtlYenolgua, oDtalagen

Op al Janllaf'l .... a.t zal het bu_ItJk "or
deo voltrokkID tUlICban dea heer J. Vao
Woaw, den t&lent'l'oJl.o t .. bllaar .0IObllder.
Wl.n. ' .... rdtge haDd reedl minlI(l Zllld
Alrl_he pbaurLeDI. I'D panDOnh,khlld
heeft In beeld gebracbt 811 miJ S W OeUI.n
docht.r van dIn haar Jan FOelhe"
D. beer J F O.lhan haaft op een dneta!

r.k"lIluea UIt Job&DD.. barg en Krugeradorp
geant .. oord d.t. DlltteglDltuDde II)n ge-
IOndheldatoa.tand oog nllt 'aal benedigead
I' eo bIl dH"ep .00r_eIl. 11 eell rtl. oaar
Europa te makep, hiJ sloht IDg... olg. het
drlnlrlDd venoek ztJner oollltitDiatell. b.r
kieab.ar ,telt eo derhalvI terugkomt op .IJO
te.oren bekend gema.kt bealalt Dol h.er
Hanoook hM't Zl]a kandlClatllllr t.anllP
tnkk.'D

AI bet hout dat voor doorvoer .... n Dela
goabaai aankomt wordt beeohoo"d ala belltemd
yoor dl miJne. eD d .. noor word' geen dool'-
9OIIUeoht betaalel. '11'.$ eeo "Dmerkeli]k
ICbJl opl.vert~====~~

s JUJZBIS 'ROL-KeIAr Wilhelm Yergeet
biJ al I1'Ja. be.lomllltenapn ook dl IIOrr voor
&Ila koevel DIet. Di kei.er,1OO verbult de
B",rhjDlObe berWbtga",r VIID de NeUl York
Heral4, draagt 'l]ll knevel hllat laag aD m.t
oDlhoog~r&a1de pIlOten In tO;D hij hoorde d.t
de kapper HabJ ... n bIJlIOlIder micldll had Olt
gevonden om did vorm ~ "e •• a &All d,
kOlfelI lIjDIr klanten, g.t tJll dien kapper
laat lecl_ ., biJ hem t. kom ... Olll SilO
bevel te t'.... 1l Hab1 tomt nu I D.
middap de k_rhlke IDOrren • pft-gn6. Hi,
ontvangt daarvoor vijf lhilliDg. par VlIJt.
D.... ren1l0 ... D werd bil door Cl)D k.lllerliJkan
klaDt leer popUlall ell m81i ver"aobt dat
hl] .. el .poeclig deD titel van HOfri'NT zal
krtJgen
lt{ Jn zoontJe .... t .... maande. lang seer .iek

.-an DW'I'hée WIJ gabruikten r8l'lOhlUonde ge
oee.m ddeleo baalden ook t".. doot.en er bl)
maar wete hialp blm tmdat wiJ Obamberl&1D8
Koltek Obolera- eo DI&fI'ileereu+lio gebruikten
dat beon &eratoo:l verliohting gaf ott trPOedig ge_
Ik &lObthet lw' IIU~ sen-uuddel eD kan met
.0lkomeD veruoa"eo he' aaabeftI'- lIaIJ aIleo die
- mediCiJn tepa diarrhee ol obolera aOOdiI(
b8bbea. J Jl. Hare TrfttoD. ~ Te koop bij
alla ÁpotGetMw_ u........ P ~Jlo ..
..... ApDt.~... J J~...

J /-
I 4 ___..,..

16 Juuarl lR95
Op Vri]d&Rllamlddag. Il deser OIltD\octteo

oaH pulemenW.daa de beer .. LJ Vau der
Wal, en lol M Veater, hal ne kleaen alh ...r
D. epko .. e' ,,&I alet groot De hoer 0 J
VUJ08II .,or&ILWr ~au het diatriktabeltllar van
d... Boacl. werd tot Voonltt.er dUier 'I'upde
riag benoemd..

D. lUaa JL IJ VllnK.
kwam bet eenl Uil h.t woord HIJ "'''8!!1 in
bet kon naar de .e",chd181lde .. etaoo'"erpeD
la de laat.te aiUlog van het parl ... ent Repu
_r.. -Ill cle boarenbel,ollen ~eD 1100all de
heabo, vali Jnrieledell, ele anaa.t .., vaD Po"
dolaad. heL • ...tb .. r .tollea VIla liem.nd die le
op ,. ellteo Irond beleadil(t, ... de Gl.o Grey
Wd' die aen eertk .tap le om de oa'.,.elliu
j(wwe, .ooral DlrUDde d-In arbeid te
regalen De pl lMliJ'" HaDo_b. "~IJe
reohtea"e* .er&1'On.. de bij, '11'&1 oalf den liD
der HaDover_ l(llpa_d D. groole &aak
.aa de aIUlnS.... IOhter _ bt.ndsiekLe .. et
HiuoYer lOll epNker!Wlt VNfCeo beaa' .. oor
dla Hat lpeet bem de &l(itatil ~ bemerken
dle telpD dla wet "P tou" IIIHI II Dbe
baro.rlnl( .... _e kgaD d. belaalC'" YIn den
BOlid Er .. erd t .. eadrtoht eo vlrdeeldbeld
R...-ad W urom bUIteo deD BOild om gii
"erkt, ... Oil' .0l«eDl d. rel(ele .. van den Bond
die toob 1'OOnleDlD« ,epoe. maakt.eo DID
gra.ftII, mdieD er 88D1gI beatoada uit cleo "ea
te r •• men P Da YlI'Irad.en .. , ~ V.-ona Wed
.... eeDe onhells.me .ebellrtenil yoor de be
lallJIIII nn d, AfrJltan .. partIJ, ea ... b... l bOlten
dl ooutitllm '1'&0 da Blind Ba met b.t
lIeaclar"lI" OlD _ percniu4en ... t kOD
Ipreker Iloh alet Ye~ Beoe per_I.
.Iet'e _. beteekeDd. .llOhte dM _ dlItnkL
m~ be&alen voor de aalatitIl81d nn eell
.oder De moeUIJkbBld If*'Pperd omtrent
11,1"111: _ ... ter la IOmml.e 4il&riktetl IObeea
h_ zeer '1Ilploleol Al. eea lIDIr t .... dUI
Hnelacbapan op IIJne plaat.a ID llt'&D biel. a.
daD seid. da' hi) pea w.ter had. OlD .. Le
dippelI daD t"Jfel •• hij Iterk of dil waar ....
Qa oppDllsie In ba~ parleaeDl te .... de braad
1i1.1I:.. ".1 .... &All ._ daD éé. oonaalt toe t.e
aohrl].ea Da weatellJU pro.moie .... o..ver
IObUhl aIDtrant de IOhaapboerd.rlJ en daobt dat
n. aen braadf.lekte .. el op d. IChaapboeren
eena IIOIDlnl.. et op de "l]oOOerell lOU 'OlgaD
J.odertll "eor wer ktln de w.t tel(.n omdat. IUJ
teg.o Rhod .... area Spreker .. a. oogelDkkll!
naar hOI' lCeroepeo door de zllkte .an "eD IIJner
kloderen bIdeD' de t"eede IeIIO" .... n de .. et
W.. hIJ la h,,' bOla Ire",",.' d.a lIOUbil er
~..It.r voor "e.temd b6bbaD B] de laa&lte
.ergad"rmll te a.oonr ,,_rd h*t elen .ertGgeo
"oordlgerl t'fI) gelr.t.eo Da'" buo goedduDk~D
te baDdeieo ID dese saak Hl] W&l 10DtI!o."r
tUlgd d.t het pelleere taO eene braDdzlekLe
",et DIet kOD Yethlnderd wordeD Ze fs tei(~D
atander. van eene ".t 'l'erlanl(d"a ieaonde
schapen t.e hebben .n bil dMd Ziln bVBtom
<l8n "akkere I'matlg le "et te bllpea ~ 1ILaad
br.ngea Da kWalliG .aD lu.pelltear. ,,&I de
lDoeiliJute De ob]lCbe werd gl!OPl*d datm... tUet 10 de wlJkeD had.n IIOU krl)gen
bekwaam om al de dokDID.Dteu ID te achnJ.ea
JI9 de r.gaanDIC IIOU tIlICheD Spreker b ..ë
1!"1l aoodanll(en lageo duall VaD "Jr.e landee
uOOtoD Waarli]k soude bet bespotteh,k
.... eo te verwacbt.en dat "lj ala eeoe naLle
r.oDden kODnea beata&n lDdlen "IJ oobekw,..m
"arelI om ho ... oaverDe.ollt met de noodll(e
rapp.uten te bevredigea ElIDe and.re obl(c.le
"&I daL milt het 'I'erphob tood dippen het 1100
,erDement .leobt. 2 peroeot van de ,erhezfto
zou betaleD Dit "", eeD mluellland De
"eL bepaalde dat de boer 8l~. dau al de
IOhaele alleen moell lijdeo .. anoeer lIJ oe ver
lIezeo niet m_ d.n t .... Uit d. honderd .. area
G Dgeo .IJlle 'I'erhezen boo,er liP dan betaalde
bet gouvernement all.. Het k"am du! daar
p nit dat d. regeerlog 98 perCIlot bl'tA, de..
lJe eSDl«e gewnde ob~tle tegeo de .. et wae
du bifiB~r, hel Ber.tt' ~.. r s acllteohepeD moae.
teD gedIpt "orden of SI) al laek .. areo of niet
Toor IU] kooden .ervoerd .. ordea. 011 daobt
biJ ...... eene ooodeloo.. .trelOmlDg \'&0 deD
handel De .. moeiliJkbeId aDU men .. eilIcht
wel met de eerate parlem~ote.lttlOI( 'l'8rbelpMn
Mea koo olet nr .. acbteo dadelijk een .01
maakte wet 'e bebbeD De _k "" eene lnge
"Ikkeid, doob hel Wil ooodl( eenl .. et t"
b'ebbeo Er "&reo te ".. 1 Dllatlgo lDeD6cheo
die,", IIChade .. area .oor bonne buren

VlUG ••

De heer D J Kl@1Dgeld .. ou .. eteD .... r de
br.Dd.lekteIDlI ....0 daan k".1D HIJ t"l)felde
of eane '11'0' die kOD Oltroelen

Do heer Venter .ot"oordde Vr ... miJ vall
.aar komen de lUIsen cp de hotteDt.oLe en
u1f~n MI]n moeder dokterde hl.fiI dlelUlt.boden
ge"oonlilk met. loog eDgena. heo faO de lUlaeo
V.n waar komeo de JakbalzeIl en toch dood.
gtJ ze. Ala 81J olat lelooft d .. de brandsiekte
uo ,-anen worden 18 bel reeu 'l'ed ..... aar
om Itl) IUet 'l'8rpliabt 111111 wordeu uwe IIDhlpell
" clippen om U" buurmao ~ reddeo De
to8It&nden der samenlenDg ClJn ou eenmaal
zoo d.t men niet meer &00 vrlj ha haadellD
ala ,oorheen OlD ltet verlial van lDe[UIOheD
I.. eol door de pokkeD te Iteere. wordt Ill) .er
plia!!t U te lateu enteo Om t'erllts van IOhepen
door branG&lekte .oor w komeD moet. er eeD
verplicbteDde dip "at liJD

De heer D J KlelOgeld 1181declat bll gele
sen hall da' Iemand &all geen Goll geloofde
omrede dat nl9m.nd hem be"IJ.eD Iron .. elke
er de eerst.e _ de heD of het et Niemand
bad he. tot Dog to. be .. _n .. aar de braDd
Ziekte VaD daan k ".ID

De beer P 0 Dil TOit hael oDderuodlnlC dat
men IIOhapeo kOD clippen ea dippeD en het
blelp DIet. en de eeDl~e nad Wil om se te
lobeereD Nil zel de "et dat ale mau niet
.laagde met 1I1JndipJ"'o d..n k"am de la ..... 1t
tear om de lObepen ID handeD te D_eD HII
.. 00 weten of de boer IIJDe IIChl.pIII1Illet mocht
acbeer... voor IlJ Ilezond waren

De beer Veater ael dat mea nrgat dat
dIPP'" niet hielp ala IDea "IJO .. bapen 10
deaaUde vuU. kraal het sl.plo als toor
heen Er.... Dlell 10 de wel om ts beletten
dat d. boer slJDe IObapea aehalrde Yoor hiJ
H dlpk

De heer J A. VaD ZIJl Ir z61de dat de0,... RemeUers de wet bedden en pe'ltlo
Deereo OOIer rut te komeo HIJ zelf al. boer
'I'IID lareu-laoge onderVloding kon niet altoos
de brand&iektl kll8fID Soms laad hl] fll]D
aeh&pea leB Jarin aehooo ma.r he' fleV"Dde
_ren ill vto* nO de .. ekte N a had hij
eed.rt NoyelDber Diet gedipt eo zllDe IOhape::!
'If&rOI1 IChoon HIJ b.d meermalen tim dagen
oa bIJ gedipt bai weer braadz ette ge.onden
Niemand oatk ... de de " .... rde .an bet dip
pen maar hl) hed er geeo am ID om op Z JDe
et.eae plaatloDder orders '1'10. andereo te
ataan

De heer B J Du PIeuIs let dat hiJ nu 13
l.reu laag ID het Hano'l'8rllObe dlstnkt boertIl
dat hij altoo. ID Seplember lICheerd., eD
da. b J DOOlt aoodig had wel(801 brandmekk
ZIJn acheert.IJd te .lIflledereD eo nooU 10 pood
.. ol nrl_ bad door braDduekte HIJ koa
IDIt den heer V.n ZIJl Dle' lBItllDmen

De beer VeDter HIcle dat ID t'toIlf'lre ]areo
men meer ~ had en er Olet 100 vele IOba
pen warea Toen li:OIl eea boer zich !lch.peo
Oltki_ l1li &part. houdea Nn &IJn mj ver
ptloh' ds delrlD te 1fI08llea

De heer Van ZIJl erunde dit, maar wou
.. eten zooal. In sIJn eigen gnal wal lUlden
een menacb doeo. mOll' ale bil ZOOvel. kln
deren had

De h_ Veoler aDt .. oordde dat hiJ n et
parDe met onde maDDen flooals de he.r VaD
ZIJl streed. Die goede oude hedeo hadden
le eter~ Inge"ortel e Opl0l.. BIl redeoeerde
lid.t met Jonf.ere manneD Hl,"&1 echter
o.ert.ulgd dat onze ..rfetUs"et (;ok '''0 h... le
boel te doea 1wi met de brandziekte De
.edurlge Yerdeellllg van plaataea maakte acu
peahoerdariJ al JDgeilij1ur De joogar ... wech
leD IllUDer clat ;;, oad_ lalleD dRerY.a.
ca MIl d....... yq;Pila&l te krijsen ZIJ
..... lIiet ~ la BaPiIIIid t,..........- ...... ;........

· t

ten d. _reld 10. Wi, Af Ik180.]"" W'1!lonI De h.nr V.n <ier Wah
on .. zwub,1€o1l Dl"t 1011.n II 'i)< f "'IJ :ml e ola.cbLd.t all parlemelltal:i4~~~E=~~~~2
doen .alleD '11'1,lJlieLVOOfDltll.. n HIJ 10011 n~t ..lie bOlt ..obe",eIdD~a
DU un deo beer V.n der Walt 1.len de aud.r. bl, 111 bet pulel'Dent
I Jlle van de u.k bloot te leggeD .... k moeet litteD

De beer Job. VllJoeD "OU ..~rst VlD den De heer B J Du Ple•• a da4 _
beer Vent.r weten of hiJ o.oreeDkom.tlll heL h_ Van ilell H~'ver tfeU;;d lCIiOale
Phil psto.1lIObe bealrut deD etroom g lelel bad V.n der W.lt dan iOU Ir
of Dlet '11'80'''ZIJn

Do heer Venter .o'woordde d"t d.. heer De he r P 0 Du TOlt d-ofi ook.'
Bofmeyr er omtreat ~n J~ren geleden ID .I....id" Ven deo H~.... v""l ItoOraII
ODI te beren dat er ge-oDe ..e phobt.8nde veroon ... kt heeft door lI]oe batld,!I .. iiI18
braodClekte .. e' door'fl g maar DIeID.. d kon ID dl.'nkteo dl" b J met VI!IMlletlYl_ditrt
dit ou doeD te gaaD eu de gemoederea .-n

DE IUd I J H.JJ DioRWALT .. "eD
oam toen bet .. oord Het. speet bero d.t hij Da heer Vpoter eel dat, Uld1en de
van liJD collega venohllde Het "erlt der partlJ bet lfOu,ernemeo' W laten al_
laal.~" parlementsutu"g ..... oobevredlg.-r d de braaduekte k"ee'1f!. tle beer Rh~
IIiJ IraD dM IObraDdnen .ta..tsm.o UI den "",,, eflODl~OW jtonVerueflDt lIOeat
beer Rhod __ ar alet ZIeD Deze zou OlDl- BI wae It'tmllod die 4e AfnJr,if)er
mer ka1fdn met 1'eel lI"OD<1anoe1~eren ~~ ..olie ... rst o ad Hij ~C de .... ,
_t deed bil met Pondolaod Zoo wat 400 (I() de Af lkaOftr putl) III"t Al dA
kaft.ra "erdeD llcannn:oerd m... r I(....a daim de "et wareo telJ"o d.. ongtneele _t
IIrond ...... voor deo kolonllt bto..,h abaar t-e""a de veranderde "el De Arntr&nl'.
Rhod_ had hIer een 1110018 ka~1 OlD Nal.lLl te '11''' oobek .. eam "m ti reg.enDg to ... ~"~Ulrl.
be.redllOD eo In de tolcoavonUe te krijgen Dft he r J H Vll 000 (YlO het
had bl! IIILn Nat.! P"ndolaad geil;~.eD ea .owns~he di8Lnkt) at*lde tAleD voor dM
Natal bolet om Sl]D IpOOrw lt te ...,lenlleo v rl':.de Ol( de heeren parlemeotaledala
Maar dl' ... t hiJ Die' te dOlln Een fraa e d.nk ... or de gelellenh~ld haar gegeven
.taatemaa, toor"aar W 80.rom haod Ide hll .... ontmooten doet 1I1jhe' lIedra« .an
anderaom ID Obarterlaod Ds.ar pr('Ol¥.n~ert VaD der Wa t ID de l.. &lte .. rlot",_
hl) grond aaa onl, OlDreden dit h ] Afnk.. R"oeikeDre doch dat .an deut
dera daar '11'11hebbeo om b, laad mak te af "nre
m.IleD wetende dat II] d .. r aoll.n vr.kk ..~ De heer B J Du Plel!8' skld~
De laatste trek vroe!r DUI gronrt M".r h'ln .. Ilt roor d ..t de.e nrg.derlO!l; .~
.. erd grood Jre.. eljlord ID Matab-olellWd "aar 1'&0eeu. alll"meeDe brtadZlektew'i_
IiIJ k.DI "'80 ~ le •• D en I{rood a&ogebod.n Bet limeod,ment IIlog .erlored':'
10 Milahonalaud a1.... r alJ Ol~t kunnen 18'1'80 er 1'oor e 13 "" tej!ea !
Maar iD T_buland en PondolaDd groni aan H t .oontel V IJoon "erll •• ager
oale deurea krl)geo de AfrIkaDe .. If'oae 13 teJr"n 6 at",mmeD
bDi Zoo ook met. Gleu Grey Aao dlk.Weu. D. heer Venter .ocd bet aaDDfmea 'I'aa
"'"IJer rebelleD vu "le "IJ he. land ver rell91ntld vreem" Da het beelan VaD lie
overd heblNIn, .. ordt Vler morlfeD JI1'ond Ile verilai ..nolf om de bandeD •• n de .. IriII ........
I(l"n oa,ervreemdb ... r W.a knJltt eeD ltd n v te 1..leo n d" zuk
blaaka tn d,t !.,ad lalk een voorrecbt? NeeD Mes bet pwona Mdankle MIl eien 1'OCai_
al. eeo bl.nke ID r.obuld ven lel dan "erd
ZI]D graeel yerkocbt Spreker Will Olltevred.O
DIet de .. Illie van regaerlng teJte4"oordlg
HIJ Dl8t ellenhjk tien 0pJlOfJlhel d maar
bi] ook ,_ I(()U,erDeIDClol.lwaO HIJ'
.... .en Boaclamaa NI~t aooala de hCt<rV"ll
ter diA bier oDder de Bonil.ledeo flea B"ndll
m.o .... _ In het parlement Dcb hd YID
de Afnkaoer part] Doemd.. O"ze I*rtl) "erd
In 1884 Ae'I'ormd en hetft at d eD tiJd aehter
een gou .. m.mant Da bet .Ddere 1C",,@Wo.H~l
'11'.. hoog tijd D. e I JareD oDdl!nlndiDl( dat
de Afrtkaner parUJ .. erkelijlt eene oppoaltJe
.. erd ".Dneer Il) met de rtg~erln!r Olet o.er
eeollemde Spreker !tOD die p huek van ae
'l'en f!0 Demen nl~t baldlj(ea AI. bl] lell na
koo kriJIC80 .oor Z]O dl8trlkt dllD moeet hj
helo.eD op eeD .nd~r pnnt toe te I{f!V"Owaar
hij waarhJk Dlot me~ loate.dr 0 t mOf',t
~oo DIe' r.lln Het parleweDt moeat al.
hcb&&DI Iedere aan'raaR ,"oor l!0bS~D op z lne
ellleD" lDerleLeD beoorde81en lDur er getne
parLIJk .. eette vaD maken Met dit aeven ~n
uemea be~lDeel piakie Iet I1;oovernt;menL op
de begrootlDl(~D wat het .e ItOO"eD DID 'tla n
dat men alln die partl b.boordr moeal m n
.oor alle. .temmeD EeDe goede oppas tie
wa& volstrekt noodlg llooals oDlanll1 0Da:blOtk
to~o de oppotlllle h~t land £110 000 spaarde
Dlt d9 £WO 000 die ,e.raagd ,,~rd Yoor bayen
"erken Hl) zou gaarne al Jl: Joe Af lkaoer
Hlellden .. 0 zIJn" .Ilde hebbeo la de oppa-
atl.. vooral om ultga.en te keereD "aot "IJ
Itaau anden voor de deur nn ... are bel .. tlD
geo No omtreot de b... nd~lektcwct HIJ !tOD
Olet ZOO iliad Iprekea als de beu Venier
maar zou trachten de .ad.re BI]de vao de
k .. eelle drudehIk te makea Hel Hofm.,
begtn.el werd In 1886 In le' bu " aaoJlenOm~D
d..t Wl'llr er eene meerderheld 10 eeDf! afdeehug
ol valdkoroeteoltap de wet .erlanlfde, dat ZI]
ze daD krlJg~ Maar de .. et moest .... nle
mand opaedrongoD .. orden In 1894 .. erd
feue COmmll81e ".OIC".tell een alu.reenlllJdll{
.te 001II1811181eHIJ had bue "erluaamheden
tf' Ooleab ..rll bijgewoond eo hiJ h&d ,eZlen
dat Zil • IDImer 'lrU dan d. kalpate ad,o
UUln.. am ~~ 00i1B8 t te bereiken Haar
rapport wl1l1'du tllegeven .&erk teo 1'0n.~~tlL
aeoe br&Ddlllekte"et De ....geerlDg bet 11'10
blU optreklteo o,ereeokolD.bj'( de uobavelLD
geo van de ClOlllml8lle Het Boadaconjfr_
n.m een b•• loit d.t d8 relCBerlDg In bur
Idea .er.terkte en baar IDplaata t'an eeDe
l&abte wet 'ene he' lObreagen waarVlID het
belflaael ... gezoad ol dood makeD DIet eene
NIemand kon met die wet lD.temmea Ze f •
ledeD ,aD bet BoerenOODl(res warea Ar op
tellen ODder de 'l'8rbeeldlDIl oa heL Boad.
bealDlt dat de ",&Ii: DD popnillr .... "erd de
aanbeubolE v.n dIn Bood voor ee11 gema gde
..et over het hoofd «eIleD f!n eella oo .... a eme
l)lte ",et .oorgeet Id Volgeo. Benderege •
behoorde .preker ooder edllinur t~ komeD tn
hl) Wil daanoor gereed Hl] bad. ch lmmen
Diet ooderworpea aon de Bond.rfllolohf NeeD
bl) koa dat nIet Geh.ebt ala hiJ ...1.8 aan het
perau .. llve baginael van 1880 en overtuigd ala
biJ '11'&1d.' eie meerderheld II]ner ki.zerl m
Colelberg tegea eene verplichteode wet "u,
handelde hl] koo .. k"eDt eo be.ooht de lIoner
nement. wet na begin Jot elDde Het 11"8.11
'Pljttg d.t d. Afnlraner partl] niet .11 lIIIll IDIn
tegen de regAenng geataao had lO del8 luk
Rbod .. hall de bulp .an d. 0ppo. ue In dese
k .. eeue, IDaIll hll "Il elen D•• m nIet. bebben
d.' 11)0 biU. door de oppositie door bet halS
lf'Iyo.rd "(Jrd"D ED meL al de .oorwendsel.
d.t er .ao die br.odltekte .. et IfIIen part
kWeltl~ zou R'emaak& .. ordea .. erd den 9
ledeD die ale een eente cavcu. blJeaak .... eo ea
b •• loteo d. bill Daar een aelpct oolDué te ver
WlJ:lIen sf)Oedl!r bekend 1(4IIIl&aIi:ldat all dil
gedaan "erd Rhodea lOa bedaokeo V_hSl
deoe leden .. erden allOO ba.ng (emaaki er ...
toen Illeta andera u! doeo dan OlD de bill soa
&lcbt IOOJI8II)kte maktla Die oolDplloaatte -r1Ul
j8 parcen~ "uznn de beer' eokr .prak _a
ook een ah.me trek De heele blll "Ill 'I' I
Ihmmlilhedea De boer moeit .ll'b t-oob nIet
verbeeld eD dat h ] 91-! perOODt :lIOUbet.aald "Or
daa 0,1>de lZIl"ODeberelulllllg VIIO !ten llulbngl
.oor een acba.p 0 neeD Daar lulleo
arbtters komen eD bet s.l be"eKeo .. ordeo d.t
de aehapan lIllk eO z... 1I: wareo en Diet meer
wurd dan la. 6d ol 2. Bo daanan zsl h I
zlJa 98 pel'ONlt kri]PO S~ar had verder
de Yet tereoge"erkt omda$ hiJ bur Diet DoodIl(
bad Hl] voert die .. et reade 16 jareD
lan« op llJne pl&&tll rut eo ,,11 lCooO 1100
.ernemeo' op IUJlle e 1(8ne pi_te hlbbeo
om b... over beID te .pelf!n Eo dit 18 be
beg oael no d. wet nl6t"PD8taande al de
mooi.. prsat]" nn 'l'eruesbare lDspekteur8
Die IDlpekt.eun loUen moeteo huIleien volgeo.
regulatlel opgetrokkeo niet door deD boer ma",
door het lIouyeroemeot dat allOO baas bhJft
De hoyr Vla ter h.d de &I(lt.tl' "'geD de ".t
e. de verpdenlllf t.e V[ctor1& Weet t'eroordeeld
omdat er brulAOnden Bood om gehandeld werd
HIJ (Ipreker) dacbt dat he~ volk .olkomen
recht had een agJtalle aan den glllllR te letteo
Er "area Y81'11CbeldeaeoDtened ... en die l800e
Boodsleden _reD Het parlem"'L bad lfII'Ia
Dotme genomen.an de 7e petltlH met ~ 000
o&&DIteekeolllgea tegeD de wet terwlll er .Ieebl.l
9 petiUel met :IDOura' 600 namen tin guni'"
Yan de ",et lOk"lomen onder ...dk, i.. IILeer
.. areo 2 Dit POlt Blizabetn tiO 1 Dit de Kaap..
slad 'I'ao de bn. kooplll&G8 afkom,ulf die de
boerell ",lien .erteUln dat de braDdulkl. tie
oorzaak .. u van den lagen pnJI vao OIlse .. oi
l6nriJI hiJ (.preker) vaD opnue 1. dat de koop
man aet lIlJD laren laag door elkaar mengeD
Uil goede eo lleohte .. ol de oonaak li.. Daar
waren aatDurhJk andere oonaken ook aooall
Dleuwe fabrikaten dle "OileD goederea III' de
markt driagea.. Het "" .,.hter onredehJk om
aan de brandZiekte allllllrl da ach old te ,.,eD
d.t "ol «edaald 18 ID "lI&rdf' Bo-rendlen ral
de brandZiekte nooit 10 Znld Afn'a ullgerOtlJ
"orden Spreker had Zich per SOUnliJli ll1e bOl
moeld met de agltel.1e teg ..o de we" of.ch OD
hiJ een ID&II& bfle'l'8n ontvangen had om .olks
te doeo HIJ koo deo od heer Van dea Heever
nlel hraltJk oemen dat hij lIeboor 1l~1f8'''0
bad .... 0 het geroep OlDeen IHdemaD W•• d.
heer V.o elen Heever Illel VOOTUI~gekomen
daD IOU er kJoh 10mand aoder. ge .. eelL

KAAPSTAD
(Van cid h«ren Joha" Jan_ Il 00
.Il al4tmlNlle sq<'l\t6" TM OolotlMde,
mark pw.n)

Vnjdag 18 .1... uan, ~'-
Markt zwak eo ""zeker

oounUlfO&J:LD

AgD811 Uuaro £0 4. od Alexandr. ~ £0
fI. !Id Aurora. £0 !lS. 6 Anrora WMt j!Q ll1e od,
B..tmoOlI. £0 7. 6:1 B.... ket • .eo le 9d, JSealjaa
£2 7. od blaclr Ikef (Ne.. £0 7. Dd Bnaan_
£ I Il. Od BflLUlh Sou I Afrio. I.. 7. 04- BulW-
doonuo £3 ta 6d C_t. £2 19aod C!hit+~i -.
6d Oh ..r1too '" M.ver £G 111.. od Cb&m
Dil<pe LIS. OolldOhdat.ed ln'ftlllmeat.
Od Oro8111l8£2 lOs 0 I Dnefoo"'lOl.£O I
Dn ..lwpJeti £1 2. Gd Durbao R~ t,
Od It&.t A .. glao £3 LI od, E_leagb.
od E.. ~ Bud. £ll u. rei, Bte1yn8 £1
Gal"dD8I'II.eo il od GaldenhllJl Ka!na £0 17.
Goorge &, K., .eo 1& od GlJ'-.berg .£L ta
G1eo_MlI £la 151Od Goche £2 a. od, GoI~IY.
(OonlOlid~) £. 10e od Great BntalruieoS.
Henot. £3 1 • 6d loban ..... burg Wat.en.£1
ed Johulneeburg Trama £0 I"" od .1D11lperl
8 6d Klmberley Roodapoorto £1 10. od
'0 telol (ne",) ~ UI. od L&1lglaagt;e BIOOIl:
Deep £0 II. ad, Langlaagte UalWd ~ 10
Langlaagte RoJ11ol ! 4 17. 6d lIaiD R.. r BD 1littM....... !O ó. od Kodderfoateina lit la
Kolyoeux £1 15t od M., ~_Idalad £, 7.
Metropobtan. !l 16& 6d, ilbl8en Farm eo
6d Nabobe SO u. od, Ne" PriIJlf'Oftll BIl lO.
Nlgela £6 5. 9d, OflOlUl £3 la od P .....
£1 7. 6d, Pri~ £1 17. 6d &a..<ÏfDIItIID£l
ó. 6d R"ICfOllt$1I8 £3 IO. Od SaJiebDr,-. lIS w.
od Simmer &I Jaoll: £16 'lOa lid Steyn .....
£1 S. Od Telltoaiu £0 IS. od Traoanal coal
£1 61 Oei Uoifieda (M ... ) £1) litt oa. traitacl
MalO> £1 6. 6d Van RiJDe £iI le idL VaJeaaa
£0 se Gd Wlt_tenaraud DI 6a 9d Wem_
£7 lUs Od Woroeatena Bi 10. od WOln'Q... ra'IIIP.~
lh Od r-a~ lito 9d

t.JfnULiUlQl!'!I.lcK~
00aI lIJ lO. 6d Da Baea-'J~II'

(Ui4 CUGo_"_'_"_GtudCt )

L lot V~D .. ge:oaren .... vee wordL gepub&.ord
d Q h 11 merken ooder de bn.admerluesiaK'atie.
"et belJbfooger8Jietreerd.
Ter lO emMDe informatie word.... bekead ge.

maakt d~péOhu Vali den aecretarito van lIiUt 1"'01'
d. I<olonen Lo<d Rip"" " .... blj biokead geat;eld
.. orat dOoL Hare Ma)esteit niet. geadrieeerd .....
wordeD b....r redht vaa veto op de "e!;tea dIX2
het parlemOlIt ID 1894 IMIIlIr"IlOIIIIIIl, 1111t.a oei..
&80

De Bn"ch SDllLb Atnca Oompany pabliaaart
""n8 ordonnaotle "aarbij de sr- -.-bbuIea
""dere ordoo ...... ti811 .... Irraclu SlJO worda Ill$-
gebreId

EOD .cbat 8 geV&iti«d te Ood .....bal'!l n1W
..eld ..or ....techel' Zllld Z&nd1'8ld dialrilrt. ~
bury "a MO op Vao der St;ebo pIH.. ta bet CIlIiriki
Bredasdorp
Met lOllgz ekw u-met .... 11.1.... d 111)0 de p.....

oea Moddtwfoot.eID d.. trl"L Mount currie ea
Kommet) ... leegte distrikt oott Lood ...
Het aanW lospekwlltl voJgr... __ 6 wet 20

lS94, voot de atcleebng KiagwilJiamaowo. wordt

~~i.u'lJn UlIlZwlrnlo, GriJl:walaIJdooort ~
.-er-deeld 0 de volgende veldkorDetIlDha.ppao BQ de
gT_n ........, .. ord.... bepaald D I Iodowaaa,
Zunrberg l!lgell Onder L b Il

Alle W' Id wordt In de ..fdeeliDg Vlotona Weat
-"bermd ....0 I Jul tot 31 Duoember
K8Illl1lgeYing "urdt gedaan door bet laad bo ....

departemeat dst ala oo.met"'liJk (ooder de "et
.... 1898) lullea beeebou"d .. ordeD rood".w
m ltzJ8kte en faroy

Tot .-redereebl.lr. Z JO ......geatald Herbert
H 11gb C 1lF1e .. oor be, dtatnlr.t N&lll8kwaJaod
Erneet AugUltU. B reb .oor bet di4ril<' J&IlJI8D
rilie
N.~ wordt gedaan aaar J ..m.. Lardeav

deo Uotober ltl!l4 pee BS A. ab lij de Ko ODUI

....nk .. am loforrn.tle te ..... d." ...... deo ood",..
kolol1ialen .ecret-ana
Tot dllLn!ttAg_beer nw Cmeikal~ ooet

Po..dolaad 11 aaogeat.ld dr I ManhaII tot do
VIn Port !h. Jobll dr F S !louer

De .olg.nd. ye dkorn8tloen LlJO .... ngee'- d ID
bet diatri~ t Umll:Lokllhl Gnkwalaod Uoott - .. Jk
I ludowan, Joho TbOlLJ*>1l Halbert ""J" ~
Zuurberg Ja_ ItbeD8Zer H&Dcock "Jlt ~ lnI<eI
lJOlO...... Ardmdlao Hou loon .. Ji: • Lower Ibill
Van el Hn ley
F",o dllLnk~r .. ordt gen-u.gd 'OOI'

Hopetown
lJ. a_ho voor be, !&odm~XAmen """,*D

gepu Llieee, d
De If8&meadeerde ~Ia .. voor de ooDt.roie

g"OPAe orde eD b. beatD.or .&rl rtc&Dd .erven
b Yenhoofdeo en toeg""gt'a da&rtoe be ""' ...
...., d. bueD -41go"b..... ..onien er ll"e.,.._Je
IIlformal a KOPb ceerd
A.yt.en t.eu ,eoo rte- en

!terfl(ev ..U..n. 0 Naw k ..-alt."d r.&D!'(_"id te
Collcord .. L ",roo en KowlJ13tlgu ~e okOI

KULONIALE GOUDVELDE!\
lIiOGIIUB 'I'UG&N

De beer P D Du TOIt WOII weVD waarom
M beer VaD eier Wah Did 00II _ Mt leroeP
,.WtQlk ........... Y..

De goodopbJ'8D8llI. yoor Deoeal« 18!H ...., J.>
lUly.na loudftldtlll .... 14 on. I d 16 lrfI.
811 ..... eie PrlDl ~ padftideD , lJ clwlol-
16 ,ra.,

,



• ».. "wracIeri!lC " .. de mob tot cl.,., ea.II·1 .,ur. IIA'l'IGIDID. II.... aoo .~ aOI~liJk te .meno, !toe .hlj!
la.... J. If. Hofm.yr, eli. altoo. _oboncl I' , sijae knoIateD' uaCllp&Daeo ~ft bet PDhliekl
~ ••• ,. do u.", ~ AI,; • .,,, tij, _ ~ •.OU • , ~ --::~ r;::.::
~orllu~kt h.m ~rJ.lld."jk m"t 0". op te Lrtodeu.. . !'" It 'Japa. ID. i"eM] 110
OlDdl! hraad.i,lI:te"et ~o'l(en. oale ".olut;e r MI)Dheer,,",:III:. Zie lIa.: Z. R, S. geweteg I pdrllen bij de .... ~bat. I
ia d. ~oJIr.. erpderia'II'''Loruec t. hsrroep.a." Ibp.·ft dat b~] In '''Ii! biJ8IlO8IIt te IADet 11011 He' Ian mij Iliet ~~~:Ob' .... a ~ea
Dee. ,"-OIQtie .... rd door een meecd~th~ld kOID"D.. Ja! Dat doe,., aUl ~tIIIlr.. ~Ii ._ .Ic!-r 'ltlt ~ I .. rt t..p . , _a bij II het
.... lJ'f'Dom.a. lJó 1'OOr.lltt., .t '!d" Yoor dat Irat.l. die uoll: lDaar .-!Jh.pen II (1IiIIt 1:11"d~ leeerd pabliek OYer hekBIW. •
et!D petitie orere"o!rufQaLljf 1'oorjllS>lado r,lO_ vel) Diet all .... om IlItJet YOeCItIeIna.le bijeII i "n UJ opitaaa.eo k). aU]DeD.Vader liaan,
I.. tilt aan deu heer Hulm.yr g".ond~a .orde. I. vretoot!, .. au oolr ~.t. DHhe k Pl .. d"/ea .. pa: Vader',!k ~ "loadljJd. ~D dea I("~.,,-,,,., .. m VOOh'., '00' •• m d h ~.. E~ do ~.- "'" ~._ _.. _._ , do... H L.Wa - D•• 01 b_ ~ _. ~ mj ••• ~' ..... _ .~ ~_ _... _ .... ""_ _ ••i" - , z.. 00 - Id ~ do of .. ( ~, .~ ••••• _ '" _ .......... _ ~,_ '~" _, '"!' _ ....

- ~ - ~'" pi ~. Do D ~. ",,,,",,!! 'oo doo "-. _ -. wh m'u .......... _ - P··~.oo D. D"7u F.Vg ~ doI"''''_~' do lo _ , _ .. _ _ ..:T~~~,:::::!'(-~ -- _ Z'j' - x........ · · .... !ja __ ..... ~. -"' .. , ..... _ _'. _ _ •• Loo',
.. de OProepi"" 'raD cl. "er. Heiland Diet lneeD Yer~, lIOa r-aakt ell... L.W. V.. pwerkt, la, aellJ aa. lIardtr daa hl]_,-.;:c--.,... -.. .. •• - L dro _ _ _ hom _. "-I<. 0 ' 0

·l:'Iilv~_'o .•, daartoe Y.~t, Ju Voorlftateld door dell beer J. A. Loobaer, ftr-"_ t. drinkea tot jae redaoh..... Wat IDOrel!' .

........ _ ............... 'oo ... M.r. ....... , ............. -"", .. -....... "" ............... ~.... , ... -'r°PPR·nll 80 "are. tlt "Aaa,eailll delaadllObald tot h.t 1literete top- he' ,ibed ~ luaohteloat te __ door waar il, dat cl. ,.nooa in k".i. sich ka.di-
" paot ..-t .. eD II t. oue toell:oaat Mer doa- hDIlDe "erclerflllijb lalll~DpII h raaIrt Biet daat pat ."lIea, Opellt to+b Uwa 00 .... "oed,""'-IL '1.H.0_.O.I. D•• R mik .. - Z. ft. s.. _ m," , .. ,

I O. Lio I. 0. Ilo """ - - " _ ••• ;.II.b _ .. _ do _, __ b _, alo __

8_0.v ".;j ..D.A. "' _ doo ft_ "_' " __ """ _m;._./
I - I. C. Z."", b~ Ko~ ~. bij"", •• ;" "'.nc .. Ik _ op _t _ , ;,0 _ •.

rm.""I'lIA ....... ". """" .. M.K....... ""'Id _ bOIOIOad.· M. - ... _ ". do _ -... , .mj.... d _ _, lo ,; _ ... ,.........-L J. Do Toll, P. I. Ilo •• U D u_ _. ,;_ _ _ _ hod _ ,
O. Lo L. D ,. '.m.. "' _ 00 n .• wij "'" U bij ,,-, __ ._ •• _ ,
IIMIder eD J. C. Krapr. IlaDrenolD.a. "ii loauo ook hare oa4erfanea yerbiecleD om bet cia... , I

'_.-H. W•••• I ....... 1.W.lt.;". '''''''''~b .._ M.... wij'u"" alo _ ...... B.. "••u"
' J.M ..... b, A. J. Vali Bohalk"iJk. A. 8. Lel' . bur zijn' Bo,hoe lnuanellwij claaDOlfcilaklll.~.rlfiW R .. W. J Vaa Bohalk"l;k, H. Voorg •• t.ld door deu heer J. A, LocinIer, oDderdaa .. YAIl den KalliaR der Iroai.a«e. .. VUIua.,t Niarini III H. ou ,ier. Ile.~oondeerd door dlta heer J. C. D. Klerk: blijfen ?

" • C P. F.K .... '.J. M "0... ; , ... _ ..... ;j ... V ·z.a •.".., _ DrI".Dhno. Ii . I. B' ~ G. Lo &O~ I , mo< d._ ..,..•••• __ d _ _ _ .
t ~ 0. Phil Jacobi, J. Jaoobt ea A'/1'lla ~bre HollandlObe olea".blacl~a. 'D, !IODdea .praitea. Goed. Eib .0Dde heelt
~ 'I. doeu ZI] milt. beter. dat lilt ~?I~ nrpbcbt zall.ijn aaaleep; allO ook u 18afI.a, ~1l kom$
: ""100' ItJl.).-H. O. Buurmaa ID J. • ... D te Ilt. een ODpartlldi« HulIandacb Idiefltal lIIl 1D0000d. Ea lulleD "i, Da CItarOaa PoLITIQ; IIChrijfL een laDgeu briel in au~.
,.il'" :J blad ht te krl' .. Of woord op een f".IIIl. on laag. door .. Koor ...-... ...... ........ "J'.. . ...... doo ......... ~ ..... _, .. Il ~,,,.,.....,.dh"-" W•• _ .. ,'1'..:o,;"t; .. -<J. N....... I 1[.. ;.. --.Wo... . .............,.. wij -... _4. "-orij,'" _ _ .;j ,,, De Mb.., '''''''j'' ".Jo.1 K'__ .-B.V" ",.. • ,- - .. ~-.. IJj _ , ._ N'" lo ••

.... ""'~- •. J. V_ ••. J~'_.",.P. N_'~''''''''''''''d.'''_ _rij.pj.,_ ,.
Cloek. d . de af.eoha.lJ't!r fl"er bet hoofd, oaelat ailMidtUlh"rll.-A. J. Do TUIt eo J. J. R"aoe. Gedort!Dde de urgad,rlnll! wer en "DI~e tecen OGlen HeilaDd claarin R- bttebaiclitriD,

,J yelcle. telelfTalDlDBn oatvaogea, al "a lo.temmea e kunneD Yiodell; maar omdat Onlll Heer door
Oal.Uaia.-F. Moller, JJ. S. Barller, J. eil ,d:at ceDe reaolutJ. tel(eD. de alr·meea. brand- de Ferizeëre 1litllUCholdea it "OOr wiJIl.mper,

r J A V W· kLJ N I 1:' G' Zl.lrte"et ""DOmea zal "ordea. .. Inu moet hilt "olk eeD alacho" ID hetx'aao' A Pa'k I II J A. pi t.
e
, . I Na d.ge"oae bedaoklarea ea een 101lJke _ti. driokell no wija bthheo ja a66 dat

JJ, :II.-~:K~n, p~~~ J~ge~ .: P:"Baden. 10f.prulr 1'&n d•. M~ec1"r .. "rd de nr"acle- zij het oiet een. m01"D llllllrak...• !Bil boe
apeb rlog met een lartel.Jk gibed door hem g•. zullen onze kindereo. 4i11 dat nrlÏh a1.00

oral. Iloten h b"'- . J cl L:' bel11"",0. rt.-J. A. Vao Heordeo, .r A. Van der . e ""n lIlr8aOgeU, ea atll IJl eD"J
)Ier .... F. C. B'lley, Jam •• Hitchcock eo H. J. H. CLJ..uIl~I. ItZen, dat 0011. Heer wijD .-kt, p_

A. Vis.r. A"llt.nt.8ecretanl. dl'Olllren ell gebodm lléeft " clriDlren.
Ool..berq.-N. Va~ Rensborg eo B .J. Yorater. N.B.-De .. rgaderlng ~810ot dat de oade doen ~ Zilllen .ij I:i.t I8""D: wee ... clezen.
P'*"-"lU.-P. H. De KlerK eD C. J. Vao der comml •• le 1'oor nrder. werhumhedea aal hij i. eeu pe.t voor oal fOlk P I. claa niet

: Herl(, ....DbhJ'ell, alleeo. "erd de heer H. J. H. Clu •• de ah.1 die Paula. 00. f'OOneC' clat.I j'1&ilip8c.,rrt -C J V .. d.r Beril. sens bllgno.,d. kOlDen moet.
RiUmolld.":'D, C. Conradie en C. G. COr.radl~ Verder k.n ik ZA8. biJ' "el'ltaaa. Hij
PrWk -D S. Vil'oeD J VIlJoeo, Jo'. J. Du OPEN BRIEF. maakt lelf de p~f. op de .BODl. met hetT

U t J' V Jl' Mahomed ... oech meIBJ~. dat ID ''11
611

oogmOl, ac. Mmeo Pil • cl h . dwAal
port Bf'fJvforl.-J. F. Dreyer Veoterstad, 14 Jaaoari, 18n.). beter. la ao d~ C r1~aen ea ...
Orflldock -0. Ve.ter, Pbd. :'\.1. i BICh Diet Irao of "li b.keereD ea 1100 ook
G1'Ïkva4uJd Wit J K k ;:{ !ley! s U IIet nllcscolallé v~rzOckt ,'e teg~uwoordlg_ h.t ~aolCb.. Mab.olDedaaneche yolk .1. af.

til < .-. ()" ". b.·',d vso LaJyHnlltb, R,v,nd ..le. Moaeelh.ai, schaffere. En toch hou4t hij maar yol
"""'IIfI"'~'.. ·-D J. Van WIJ" L. W V A. D. OuUtshvurD, 1:i""I~lberg en aodere plll&IIJ~O~ie, dat men eerlt. de aande mo.t ""rolJDeo

,ob~_t . I wtuscben '.led te nameo, op a8 v.rgadennl!, vooTllat men. Elch. ha keert. Dat 1. ~r-
m,tll.":'J. V~o dor VIJ ver, L. W \ .. : d'e : ..1 g~hood4ro wordelJ op Doaderaal1:, 31

1

!aJIr ee~ spliotenlJsu"e leer!. la Obm'Ds
d F V Ed. L W H D Z Janus.l, 8morgeo. om ll~n ODr, le Swel leo. dan Diet gekoasn om sahl( te mu.D

. ~t "'Il.- H' Sao
1d

"b nl' n . ", ' dom, ~ 0 eiode het aafo·len 1'ao gelDoJde dat yerloreo il? Of i, hij jlellolDea OlD~ ~yn en • "" u, e . .. 1. • I" b
'I/fIu.bur .-J. ·A. Lcchaor, M. A. Y'8Br. I rll8~rJlneo t. booreu cp de .ol~ende pOtJten:-

1
ta rOt'p.~ rtc,,,vaa'Td'fl

en
!. A. IDIJD oeeem.J

ill J V Z,,] G JIJI,. oe algemee, e bra ..d ... ~kto"et; 2~, de Loe- loude IDI) OotDomet! 18. "elke bello.fte'",nl"" lWn._. . Iln '" . . I' b Id Ih b k d Z Ik? I h'
D .. r nemeod" lalids.c 11 • e I ao aao eeo Il I,ma er . • IJ.l&a ,/,;}er'J n J k l' J D V II rs liet Volkticomtle mal tegeowoordig "'z'n. i dau niet OU~ln OlD te deokeo clat .1. io.

UJO ... - • - IC IOn en ," I 1<' • 'maoda IIOhold betaald i., hij dali no", een
(voor cl", braodzlekta"ft) Uw d", dleoaar, borg zal gaan zoekeo i' Neen Z.R.S. Houdt

• B~"t' (GO'Up).-L. P. Vaa .Ass eo A J D. P. Vu Dill HnvlB, op om u~e Broeders, (ah gij IIOll een greiDtje

. ;)"A_ \'oorzlttu va" be~ yolkscomlté. Christen beid beZIt) te ,aroord_n. La •
. .,...,r8.D. leo wil R. m. 14 op 00' toepaeeell nR 3 :" .-A. J. Bcahd, .T. Burger eo J .. Die daar drinkt 1'erachte him oiet di", niet

Holt.aItIlD8eD. 'COII...IJ.'-I'o..l."O'·~'''''''''''''IS''''~', d'k" E . f'"' d' .'td'ktPrim 4Cbert.-N. F Mar .. s .A. J Erumol, I ;:--11 •• '""lE! .\1"""10(." •• ..Ii" -i nr t 0 lP! .SC:.uer, le~p riO
o P Bk' I oordeelt hem met dIS daar drlDkt. W&nt

en .' • IOC or. : Goj h<left heID aaageDolDPO. Wie aiJl gij.:':t.",ilk.;:Aj BM~~r ;n D J. Roslouw. 1 (W', S:-"LL.U n:u !fUl' VI!!U,lf'l'WOO&DI:', aflChalF~r dlo eeoa aodereo hui.kDeCht oor.
.d"":'~Nmi....:a lJ ~rK' II I' LlJll vooa Dil a."O'LI:'~ o_ua oCJa., deelt PHI) atut ol hij .. It lijn eigen h"'r:
V_< -, I' 0 "S ne °htr':I kJnOlfDillllTIUJ.' doch hij zal ",ad'l .. teld "orden. "ant God__ r..t._. .• leU"60 ou t. , . At I t t teil D. V r 13 LaatHIerOp Y_elkomde de edele heer V tn deD - 118 mlle 'iJ I.6m "'aB .8. e e..H

. el L d d d f VAN RUIJN vs. NATHAN. 101::8 dan elkaoder bIet lDeer oor<j... leo lDaar.'er 10 lJ Ipre.pu e WOor en e a ~evaar did I I' ..d t .. d L-__-' ,.,d
'~ I ti> d II d'r~ - 'oor ee t II lever. oame IJ-: a gIJ ert '"-IIJII..... , par e_n alll,er" am •• eo a ft aD ~, 1 I Á toot ,I" • "

heluatlkllelld' ni8lldec. Eene verklezlDg Aall dell Edlt,ur vaM de .. Z"id.Ajnlw.a4 ,,, I"Ial'g , rt" ., 1I8""e11aam oJ "gerll.U gel
J

t,J ~- taG ,ooriI.. '_voor.itter, ~cr.tara. eo ".,0· D-n4 LaM." In.era hJ' Ik d"eel eli bed.oYerze~er~_ ~n .dea

b

HANDEL EN N_I.JVE 1l

7
U'

- .~- j I' f .L L' d eere -7.111, at geeo log onrelD .. 10 IlO •lf.. kD_"tar. I·P· 10 .... nr.leZloll van -I, MiloheH,-:-!Q 0". OltltU. van 27._DCC61D': .el,e dan 1'oor U afschIlfer, die acbt ieta 00-N~.t.l- beer D. P. V..u deo Heever, L. WH, b~r II. IIChrtJ/L do edele heer Van Rhl)o tegen I . t. . h t _
-- -- O. J. Mar.ai., tot YIC~.1'OOrlitter, den . Na'tlao" I· Mz:t I . _. r!".flll !!...4!,p. 1'oor U IS eO_elO. ....'.'1894
--- ._. • .~~. - BroOOWJ:OONTV'N.......,.~_.~. ....,. M.... ~._ ••••• ,'«_.._,•., d...Qo, ... d. doo. __ "~., _ ....... _ .~ •• "..... <fil tleer JIilaeder, OlD da I ..N t~ dáa d .

...~ met Relied ta opeDeD. bel".lk! a an ge 0 "ar?D e el~eoe Ul~lDgeo DE MAANHAAR-JAKHALS. 'le1l4 1893.
- - .......... DO ...... ". d.. h_ V... 'Ib,," .... ~ ... ". " d. •• . • •.
de .".... YOOr"dt'l nrg'darm :'7 "~~kej.1 DleU':l'IblaJen zooai. dOur "Nathan" met 1't.r. - : ~~ ~: :J !:.
N .. -.. ._ ... - ••, d~ -...... ..,.... - ... ~ d".m .",_. " do. "'" B•• ,,~ ,~ " O~ "'''.'' ........." ! 2. ." Iud;r..... D· .IJO .ebrtJ.ell 10 Dr.• .L(wd 'ao 1DecelDber 0 ~ ..I! _ • C
lIa' • d~~aen. , 1'1~rz.l:tad~1'erzoh~;111. De beer Van RhiJo 8ChriJft oohoadbare Van RhiJoadorp, 9JIII., 1896. E-o bO.. " 00.. a- ~ VOOrste lil - leoeo .... d' haal "Ill,' hl' 0 E-o bO... 0
'tll}f-...;- te doen 811 Il .oorltelleo "erdea io· la~o. eD ,. t ~~~ dlhelIao, dan Ooem~ hil d .....J!_ eer'l-d Oh o"A,eJUI~Pi~1'enda d~a. 3dea W Jl:" ( ) £ £._ To"...... d.· .. "'M". .. .-. ., .......d •• bI,.. " -o. ..u. . _ . ~... ..'w.... ... ,. . ..."'M ".700 "-''' ... ''''
,~ &ot balI 2 _er e ,ergadenag d.. au leug....... lDeL1'eraebtIng te ver"erpeD.' II elldore 1'eebaereQ aaoC_Dd. m&Allhaar.j.k. Middellandsch (b) 23,63' n,U3 ZG,~6 73,28'

. Ik be halz
eo
. ~e heer N. H. Ma.tert heelt de 1'olle Ooetehjk (c)· '" Z3,116 31,280 IU,lIsa 'O,~8

ID .u "". '. _ ~m•• ~.n.. ... _. 'P' N_'il;' ,d)... '''lO U,'" ",'" ""',"- do -'.Il_ oil.. m N. ,~..h", Nm",. .. "" " '''m.. " f N.Z..A.S.K. &.•.

.... - - d , d. ~. d " .. ~ oo,~; "j.. - _ ., lo , !" _;, Li"
._ B. J. B. C J. J. S·_"'d. ~ DE .AGELSTOR'" dM•••• ~ ..... , bo. M mij. 'lido ........ .. .... '",''' ....... U.,.,. ' !.. ..; ,""' _ K:"'~~;: J :: ~.!::."':::.;;; ~ "'~ ... q" u.......,u..... _ ...
!'.;.".:':.::. 'i;.=:.:::.:.'....~~:;-- ::;".:r.: l::' j;.:."'1,•.•'.io.'7':";:!',: .".- -'....... ''':,' '::: I::;;.;'";.'.. '-'- .. .01..... .. "', ~:::"!'.:NC':.: • H._ '.. Koop." ::::::-':,:,:;=' :::''':~'~:''':.::' ..,,::-- .. -- - ...... "'''''"w .,," n. Z .... A/'t ••••• " io ~ d.. d;"rih ;•••• K_. mM' ,., ,. " "I Beide IfeIó8Rden bebbeo ReeD Bin lDeer. Nel, LA. .. o.t.rt- 8tephau SteUeoboaeb alle udelijke eli geeatehjk. l"llkheclen nr.

o...L...l." , j ,- d.. '.-. -..... ,,' • • , . Ilo ~b .. 'Mh ; X • : 1'.:- ~,!!. helpea ea &lI" l{e"laacbte elgwnachappen" ~. OU oo•• w.~ , Jl,,·.._.-Hot • M. n_m' ' .. d •• ~ •• d.. hl ". m_ ,. omj. j.... " (') 0 • "'... _....... ,un _ ........ _~ _, _. •.... "...... W;. " .......... n ..
Wo<. - - •• , ;. _.. A.I __ I ,..- -. du bij _ po , ''''. 'M. dj ;. 1<_- _" bo'... •• .. .. _ .~t .

- -. " 'v • mh., "00", dw, .. d. m.j" .., hl.. .. ~ ; •• -....... '" ." / m.te IlIIn"e.ig is, SOOdat de ko.teu der oa&- Hobeo
n
A Zooo JJ KI. iDlpaitea met Pl'lUllllmrtak,,&ter. Eea d081.

deriat MD =- . /"'" pJ "", , ., " .. , - _, -~ j ,. _ ._i .,,_......... ...::-;;:;;;:'aaitn.' meI "io.t "ordeo gedekt, Die' Yerloren El8IIJnDB, J D A. 0' Regeerwg J_ville "Uilt .. kt den kaorriptea brompot tot"Due ftrnd8t~ "erkJaart ZIch tegen teoe J.nuan 10 ooze "abl]heIJ .anrichtte zouJeu "8 op meI honderden lammerea. sal hij 18 alielI I" Btevenaoo, A D G Vipao '" Kaap Afd MIl ~lDtIt aaa.ach. Roae"ater

~ b_d_ ~.. ~.b; •.• " ,~ •• U.Wiroodwb • ~,- ~,.. ;.. v - " '" DB r.uIlL8(JHB "IJN~.N BlWi •• WUN. B _b~ _ ho, W""_,. B_" F SOD T_, B_... ..kO M ; 00' '_"' •• Hit.
"'-'ij' ~. - -- ._ .. 00. m""""o ~ b;, rl"b _t ;. '.b _. ...·'I'BOII.lPpu. O-~.~ '.Wh'j' __ Do '.di H.... HOOP Afd u. V_. _ •• '~m .
... "'- ..-.t ••_ do>;, -., "". ;k -j" ..'''.- ._ ..op Vu do ..... , _,f< - - _ "" "'" .. ~... _ mu. n _ ••. ....j•••ft ..--- - .. _ d.~ Do w ",. d. "'bo~ b··.. ' f '.pj" 0; '" ;. lo•• og oio """-0. , w"" , ,j.~.. N ~... ...b~ "'OIJj.. "lo " , ua , h,he
..... _~, - - ••• ": d·.;j.· ""h ,'u' d '••. hl.Id ~.oij_ .,; _ ', hl"d h_ .... , j ol _.~ ~... lu ....,."... .... """""'" -....,; .....
.,,. "'_ ,,- b;j .~ ......... ·1.. b ~ ~ "'.. '"' d.. , ,- ""Mmo,. >rij op doo 'oop _ _ ~ _.lo , _ / oot"'kk?ld omtreot 85,000 ~ubieh yards rooII:. ~liageDr IIlaakt dapper, berl(lilDotoh •
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De boer ploeR hOlD moe,
De dochter lDelk die koo,
De yroq" il aan 't .piouen,
Zeuo rij geffen binaea.

De boer il op die .."ier, Zm merklll.UJrdi.g, plam.
D. doohter "peal ~ll1Yier. In b.t DOOrdea 1'1l1l OOI "ereldcl .. l, Afrika,
D • .,ron" ai. ia '.'iJo, ia eell plaIIt ontdekt, di" eene groote .iRen.
O. IlI1llltje leer LatiJIl. aardllfheid be.lt. All het IUd 1'IlD de plaat

De acbrij,er, die er op wijlt dat .r noeR.r Ijnll'ltampt "ordt ea meD er aaa rallrt, claD
reen buaan, elltarlainlDents, Cooo@rt8,boKdi.óg 11 bet gevolg. dllt ~D', die dat geclur.
lIGhool•• pracht eo praal wareo. fluit daa eene hilft zicb beel pr.ttl. 1'oelt ea. gaat daD .. a.
betchrij,iac hoe 1'r08i{er d. Na. huur sooder '-cb~ e4 linKen, allol luj deD Ifl'OOtetea
s8ClIriteit den aoder 2,000 njkldaaldera leeDd.; pret heelt. Gedureode Mn allr "orde a cle
eo naagt eobrij"er (811 "I; ,oeI en bijaa d.t eea &lIerclollte diaKeu ~dua. D~rna kOlDt de
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..... ,. do d b l<oIo.i, •• " .. ~ .. ,.f H". dM .~ ;••• ~. -~.... ,d h,.. ....M ;. D..,_ •• oo ",.
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OlD met nog t .. ee eOd"bezreal!lod.a, LONDBN IdOelde pad tA rijdID 1'" De rechter krabde
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." m,cln' 'uNb q. "j ~'_f , .. Ik.'o<_'" doo._ V_ B:B " •• D _.... Hu "no'u. 'U V'",.-V"",, b~f,
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""... I ·L Do __ ... ~ J '" H '''''boo <Up Af, .......... ,. --...._ .. ".00 .....

'lDoelte om door woord'D IIn gebareD d.( M rr;:, J T '''1 Ila te laten aau Bila "erre b1oed,or"a.ateo.
~tdrilt na h.t 1'011raaa dan ~ac te boden. "ndtick,~: W Jard'De Btellenbaech LieYer .iJ de griJM tooodichkr ai]D I(eld0,.., b" ._b_ .. , 0 a...... .. , l;"') ,,, .._ '.m _
halulq I" pat hot lteeds vfrder. Vrll8lelijk D

Tder
, H T Hopkins ... Kaap Afd hie. lpao YIlrilIlreD. Daarom I.. t hij op oenis bet "aDDeer de lDenechllD .I·ch o"er ..1- -'el ..n Gla'~~'_,E.! E:recatenrabmr Pbilipato .. o _I I d _.. '-_,

ua ~, UUUQ.O ... J Logan Z A. R "'Jner a .. g._.erea ~a .....; grooL hUI.Deder"erp"o, OlD Eioli le.fnd t" l&teo "erbrij. Bteven., J W J n...;_ '" P .EI' L~b boll"en, "aar 200 I&aIia-o.che .... 0. en toon-zelell, i.D den zekeren --D, dat ZI'J'"'---door Proctor, J ... ~~r ... UIl""" L ..

--....... A .MoOr..- Kaa Afd "unehDaarll 'All beiderlei I.slacbt, di. aao.., ~.d... D.• '.b ; Po"" •• _,... .~ ._.;;; B............ boo.... _ buo loop.... "._.
, , Uj •• _ • 0 BI.B_. P........ m,•. _ _ & ~ _' .. bob_ ...
..... iol -...... • .. _ .in H.. h f ~.d..... _ m_ bij ... f_ 0......... .... ,_ ,_.ht. .,,' ..
mea. Door de "erwarrinll' "ordea .,elen d0e4. Dnnpao, W J _r praktitch ~erwarad •• a er lal eeo onr.
I(8trapt, lOOdat na dea -!loop YaD het f.... de Wilson, JA'" •• KW Town .,11led hO lDuziek.iastmmsaMo zilll-O. &.

waleD lDet lijken en 8ter~eadea-aJe bezaaicr ROOd., J JG ... J 60 piano:. till yertcheideoe Ol'Ifelt. Er komL
mj.. D h ••• ; _ L ._ -"'''1 u, _~. 'Ioio ~.
oUo. "·_i..-~bo , _ .- _ , _ b;h''' _ .• ,
-- d,.. • - ...... " Ju,a,. "'" do pl..... d;o V'"'; ..

- d~ openi~g te bnDeD bij"oaen ft!l het "eR
Ilioht, IIJO .,laatete .. rk" "OOIIla hij helnoemt.

~VBBI.NlGD
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ot. 1'nllr.. "r Rideriag g1'hollden t.
, op W oen. Ja. "D Donderdag,

• n 20.teo Dec.mbar, 189'-
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voo.t DE .JEUGD.

Em goede bloem.

D. lwaiDgia der bloelDea,
Dd ht:f.lljke 100',

Zal_ker ieder roelDea,
AI blo.lt .ij .Ieebt. eea pOOI•

Verrukkelijke g.arvq
Z.adt lij door hof ea IrlLlU'd.

Ook OlD haar ecbo,,"e kleqrea
Ie SI all.r halde "aarcl.

Maar all Ik door cl..... rcle.
EeD. ehl opmerbaam C. ;

ZIlt 't eerat dl groote .aard.
D"r IOhoolle dablia.

We! milt .ij _te reareD •
Maar toob jfeIliste. "ij

VMllanpr , .. haar kilaren
Voor 't 00' 1:lOyol "urdij.

Schooa .ija haar ,alle formen ;
Rijk II haar bladerll:roOD :

Zelll DOKhit 't alljaarlltormell
Sprtidt 111 haar IOhooD tea toon.

Weldadig i. 't uaechoD"la
Der dablia 1'oor 't 0011.

Waar r;ij sicb moge oahou",n
Dur achatten "'j h .. r haa!!.

AaD trou "e .,riead.abartea
Zegt zIj meer daa cle rco. •

Ook lij kaa ODipoed talteD:
Zij biildt belaag,loot

Al "Ilt IIi beelt t. ,neD,
Steede zoad.r wede'll,

Roem daari>8I la b",t I... a
Altooa d. dablia !

Blomullvtn"bruik 'rt Lln<kn.
Het hrbl1lik 1'aa bloemeD ia groote stedea

i. nrbueod. Te LoDdea 1. de jaarlij"ecb.
y.rkoop 1'AIlfri •• che bloeIDen mlter cia. t,,1te

i miniOlll poad.1l at,rIiDIl.

I
I • co VDaB 'l'.AFELBA.AI. J.A.SU.1J.! ]"I HOUGHTON m8TAT .

I'JftDIWIlTZllllU, 17 Jan. CP". T'Ief~uj).-Op , STANDEN DER MAAN

_0 1'WJ[IIderiag no de :'W~on dEs~~ SeNte Kwartier 4 Jllll '/ Laatst<! K ... , l' J

wwd heelel! - veravderioc no e 9 .... r 2'l m • <Il IlIlT~.I ID. v m
I~ea.rd Om te fOOni.. dat eeu _rder. T olie .Maaa II Jan. 8 N,ea" MUD ~, Jo.
) beid op _e 1'ergaderiug, "aVOJ> het bal" a~· nur 20 IXI. '.m ..nr;"; m p nl

Ital .tem_1I eier ..... Wcbappij ~woordigd 'I--it, bet kapitaal sal kanaeo --".' I

Datain. , HOOeW:lT8., L:l.lO"A1U.:roan EN J.lPPil BST. CO. ; .

' 1~1IM 17 Ju. CP." n""" .. /.)-De '.Dl. , ...m'

l
>.m. li In

J

J'ord ea J"PJIB' Eli. Go. beeft _Il diYidend 1'111 1 ; Dinodai"- .•. : 5 lIS 6 52 11 4i
lt perOIIDt ftrkIaard. 2 i W""oaclq "', 6 11 I 6 <3Q 0 2 ": I

DBODBER-WlNSTXN. !1 ~~~::;UC...I ~!!I ~:~ ~ ~~
Jo~, 17 JUl. (P.r ~f.)-De 5 I z.terdac ~ 61 9 lS3 236 : I.,In-lJer.winItea der p..uoro. bednpo .£IO,IIH. 6 Zondag . 10 IS 10 54 ~ ~ ~ .:

Die - da G*-iro 16,000. ~ ~a·..ill 3~ 033 6 I~ I,.,
JOlWl ... lIM, 18 Jau. ClW f'florr .. f·'_Wol· SI W :::1I' ~ 2 1 28 1 Iii ; jJ

hater ",oa3, lf_ ChilD• .ea._. lO Donderdae 1 54 2 19 8 7 I !i II

, II Vn)dac 1 2 4~ S 5 8 5i, ~ lGCA88.1LL X:OOLllUN.lN. '2 Zate~ 3 27 :I 48 1I;!8 y ;"
JOIlAlfnnuao, 17 Jac. (lW zw.,1'tqI}.-ICr, ~8 I zdbdag - 4 9 4 2!1 10 19 IU ~~,

worck Yeel 1'&11 de c-tl koolmijn 1'enracht. ~: I~=:: g ~ :~ ~ "'~ .
Er aija -bood.-d ..... die lrOOI ~; de; 16 I WoeDId&, 6 Jl 6 34 0 I 0 ~J
laag r. door elbDder geaom- .0 1'OeI dit. De, 17/ DooderdMg _ I 7 1 7 3'l 0 4s' I J 7
kool wordl alechta 'I'UI eene diepte .... JiO net I 18 Vrvdac I 8 6 h.., 1 ~ 2 X
opgebaald eo - '"-It dacelijb 1.JQO ton ah. 1» I Zatercla& I 9 26 10 9 .2J 3 4.'i
Br it - di rldad .... 60 Jl8IWat fAftehrd 20 ' ZondaK /10 4s ~ ~ I 5.0
~ ...~_~b~raItaiohteo dat bet. dbi-I 21 ~ l~: 049 687- .__._.. ! :: VV ", 1 U 1 U'I 7 ll3XKTROPOLITAN 00. 14 Donderdae '1 M 2 12 8 a I
JOIl.url\-..s"I7AG. 18 Ju. (p". ~ • .wv:)--Op ~ ~~_ 1 i2; ; ~ g t~ ~~

een bnile .. ewooe aJ~ 1'erpderiag - I.... _'- i 3 U 3 til I II 42, 9 57
.aodeélboGden in de Xetropolic.a.a Go. wwd de :J I ~ 4 4 4 18 10 II i 10 26
proyiei-- onre.kom., .-oaee met de Raad ill , Di.udag - 4 33 4 47 , I 0 ~ I" 54
Min .. L&d., "_~. De O"'_· 30 I Woenadac - I 5 I 516 I 11 ~ I Il 2.s
kDlllet bepaall dat - da Baad V,- SUlJea I ~1 Donderdlw .. i 5 33 5 50 ! 11 42 i _ _"ordtia pIroebt __ CIanU _t de X.opoo,

Ii&ae fOOr 14,000 1'olo~de aaodeelea. Het I -De.....:.-ti-id-....--h-oogwa--te-r-op--de-h-,-ero'--nder--ge-m-e~ld8
kaptteal ~loom1-oo_bap~li .. 000 orordeo .._. I p!aalMD .. ordt pyonde. door bil den boor ..... ter~d
derCI ftIl. , &ot ,. , ..... Tafelbaai op te tellen d. achtu die PIaa~

I IIaaode Jet&llen l-

I u..m u.m. D.UI

' DeIaCOa!-i 0'571 Karma ... 0'1810. Londen 15
Pori NaI&I 1'60 8ira0...tJaai 0'4 A.I,rO&baai Uil
Kowie ... 1'10 .I(oueIbeai O.~
.. 1'OOr Port Nolloth 6 1IUll1l..... aftrekba..

IiIPORT.

lU.ND GrllllCB.tNIo A1fD .POSTING CLUB.

J~DI4I. 17 Jill. lP." r"'J).-
Op _ fergaderiog YIUl do Raad Gbymkhaaa I

aud Bporting Olob, giet4R'8navoad gebooden, ~rd I
eenparilr b.loJoea cl. naam te feraoderen 111 de ' _
"Job ....... barg Pony aod GaIlowaT Club.~' Eta' OEDooPT :

reeoJatie wen! ook mel ~ _~erheid &aII- , la de Nieo"e Ned. Geref. brk, Breeatraat.
Ifeoomen, .. aarbij 00&Il prol_aale Joc"", ver· '0 Woeasdag 1~ JaDuari. door da. O. F. J
rund "ordt te rijdan ODder- .tlat 1'I0Il71be. ~olJer, eell ~o na daD b.~er Pettlt8 Johan.

, oes Bririk LoUi, lDet 11IllIIeJohn Round.
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tot £,~ lOw oa, ",idd ..I_~ilf " ..
• I 'ut £1 ~,(, I. Ian!!:m'+',,' '" £3 lO,

" Il. \1.' :.nlld.: (:! 1(,d, OJ Lol
, : ." .:- .... '0 £I) II' 0,1 Lot A:J l~,

v : "nI h-lm £1 ii 61 IOO~ £1 179 61
, " Lil I.), od tO' eo 1& Od. kort. viOl

I lOt £0 lO, Oi; Vale I&DI(~2 lO.
: t 5, od. If""wn £0 &. Od tot £0 ,.
.• : Il11JJelm £1 U8 0.1 ~ot .1.'2;,~ Od. ;
.1" l"s Od tot £0 Id. OJ, Irort. lIlid~"l
• J sot .l:l lv. 0I. korL vlo. £Q js.
. 'I. mlddelmati,;t en kort £0 10. Od
. \. «d ge"onn do 3. 6d tot 61 Ild,

1" '. WILte II 5. Od tot £1 lOs Od,
• • DJ tOL .£ 1 ,)1 Od. douker .£0

£0 "8 lid. korte vale chic.. .£0
I ill 28 'id
_ "~d,,rt 088 1.. t8~ rapport &ijD de

.ol.erkoopioien ~peDd en
t v • I. \er hand. een al~m_e daliDIf

h.lf peDn"y per lb. rappon88n!nde
je l.. tat.e lluitincap.ijseo. Dit ruul.
j ,.iet ver_cbt. eo pril_Do die een
ter W&riIDin de Iaa&ale weken &ijDDU

~ ~l. OOit. WIj no!~eren :-~uperieure
v_tte U tot 4tt. ordiDaiMl 81d tot :ltd.
.. aMeberijen ; ea lware en II&Dderi8e.
ltd .
K' -De yoorraad Deemb!.oe en cesape-
ur it ood ..rhoaden. Wij notesren :-
~II ~o .• lanlt" wol 3td tot 3U ..
~ko "'rde. 2id. Ib. ~be
· tot· Beeobadigde ..olgene,.

, I' Ju .••
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KUlBERLIIlY.

'" de ,,-"eR lame. La.~e tt 00.)

i J'N.-(P ... T.~gNlJf.) - Prijaen van

~

~I6DI)~.~eden :-0 17 coO 0
... 0110 (100

eel... 0 13 0 0 0 0
vorD lIllO OUD
D ... I)~O 000

o l~ 0 0 0 0
070 000
o 0 0 0 U
o 10 0 U 0 U
v90 000
o 1 0 0 0 ~

mv.~ rolop. De marl(t i. o... rladen met
,.1. L8Ien bespottelijk lar prijl4lo ..er·
w .rdt.

:.lJcr !l"'llj 'I !.,
r()g·'W~t-c·-· .. ,j
di. p""',. .."

u m
wnJ.'o 1 f

O&~ 1..'\1
llelbaAJ (I.;U pDelen

:r ...~)

,rerttrut·
C F. J
" J obAll-
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.PORT ELIZABETH.
-,p.., T.k'Jraar') -Op de bokhaar-

... ,doo Dm.clail sl~cbta weinige bal~o, ,.n eo er wa. "i·te dat op eew!!o YSr·
l wee'. Ue wfllm ....l'" wae IIlIII( en
[,;C wooden I,,; balen aanll:ebo:leu en

,'0 v"rIooht. Er ••• een Jlro"te a&Dvo·r
,ed.renmarkt. dlo '''it wae ..oor ..il.

In .ommlge Rev..llo~. een <elgi·.g

end "loll.
geo V.r.
voetpad
.. ,,<\0 •.
da .. ~
lt:~IJIr
~·ld
.afd.
Val.
b8.
,hde
"Jle
: Je
It.O
<'eD
eelr
en
"Qt
_ft

".,~l
>n.

en

Ll)~VEN.
'\' -I Pt>' T,~q"Gaf. )-Z •• re bokrellen
'I' ,,'n farthln,' ~ot ecn balfp<'ony geval.
\1.<1 um _Il hcbt~ beh_l~n roll.n PriJI.
H il llcbte een farthlOg booger gaan.

~uid· .:\frikaan
<;I )

VKRllNWd II lT

ZHI [WAG. 19 JL'iL"AHI, 18\1[).
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KIKZE~ YAN KANLJllJATEN

( .ta1!en va.n kandIdaten voor par·
1.;"rc verlesingen. ~oowel voor Let

er ... I, bet lagerbuis, bell't'ft worden
I u" ~ewlJugde Bond6Con~titntie et·n

bIJ,ooglug>:n voorgosteld dio, !i'S

""'!.J~ln~men worden, ongetwijfeld ten·
,e ZDlltlu hebben dat de a.lgemeeoe

'. r ,cgHergad~rlngen eD de vergad~.
,'~D de llrli;e1coQlitéa gerc~~lder

o ....erkeD. De Dagenoeg 8en.Ibldende
Jerlogon In de •..rlikelen X tn XI,

l...r-te ha.nd<lende oyer cirkeloomit"iI,
(Wl~j~ (l,er IOI"emeeDe benoemings·

: del "'geo, hebb<Jn "ij in een ..orig
.HI l..ed! nag"l(aan, en "ij komen nn
d. bl, vo<:glcgen aan het eind dwr belde

die, IU aanmerking nemende
'er,cbd ,'an omst Uldighedenl 001( na·
*.! ('er"laldeud ZIjn.

\, ,Dl.tl ,eL<Jrs de met on! vong nom·
" 'l rtOL,lcn I.!un8tltutie v,s..)r Eich nemen

LI; Zleo ,I.t In de vooqJeetelde
wordt bepaald dat iedere

!.,JIorn lig)' (Jf clrleelcoIDlt(·8.vergadcring
d al b":",on omtreDI het t.oelaten vaD
.l' I ... " llj;~1,'1 lot dlo vcr'l'aderlngoQ zon·
~ .!', "febf!"\ en. on omtrent het lI.l of
,lt I\IIZUD \.~ll ten h~CQDdu..J ,"oor ellen
ad, I,,~I v Jar déll ""lgev6ndcli raad of

,te .,' C' \ Mldc vor.:aderlog. In oen voet·
"'~ b art, ,cl .\ V I beveelt het proviD'
l ••, t~'"tUCI eCt 1:1 !>an Jill voor alle

dlc-.;,j{Jg,ra .•d, eo parlewontalte kandida·
: ') "'< OLdl lulleD worden gekalen. Uit
'" r,1 Io(l"l)<JtLJK to, h re.:da geda.l&n en
I t u ~'''', Uleo Diet kwaad EIJil ala er
""" rel(l', \,lD werd K"wl&&ilt.

\ ['f,I, r WQrJ,·u ouder utt. X (I) en
.\ [ \OOr&IC'UIOl(eu gemaakt In een,I; ,~I dat Lcllr "oud k ..u voorkomen. maar
:,,( ~,t uu,: . J~ .la;ullll,keliJIe aL! onmag.·
,,~ werJ khl., "'Jl"J,_" "uen althans
;·,CD voorLleLI~.:cn voor. liet. kan toca
,:"uculeu (j".t lu'. lJ"ud~ka.ndld ..&t en zijn

,odo. II...d~1l of ,tdr"en, vf bedanken.
Ilb.:vo.,,,d' wurd" .. V(IÓr een parlem ..n·

"', 'erk le-I"Ib( Ko ...t zoolel.B voor dan
c," li. t -t \ OrYOIt:, wordeu de voor!l~Uen
\, I dr CODlLDI'otO '''0 t.Qe'.llt·ht op dIt
,It .. o,,;,·ou",er;, Uet elrkclcomlt'~ In

• VI\O c k~ tll'tl vvor den wetgevendon
r\ll t ti Jtj i:llKL'llll:~ue OelJoenuugsverga·

I !Jó " geval '<iIJ "Iektle~ voor de wet-
" ", le vorga.J""IIb(. door de commlMle

, ) 1. ( Jj t up t.:!Olf.lIUti wordeu opgcroopuo
L"","6n ka"d'chwt, md of zonder

•. ., :0'. le ~el1 IB dt: tiJd voor Llllk

· file, ,,~~~,.~ucel o. lJereueod dan zal

l'.....a lOt.'ZIC!Jt &tlf, I..~t macht·
,., rll(j de bt.ktlodo '",nawIJlB der

.' "~U III den CIrkel ut de klCllaf·
':, e. u kandidaat aallbcvelen.

o.
d
n
u

•

" fit:" der!{el'J~ll i>epalwg wlJrdt ge·
: "<.,'r Doodig Len eInde d" WOKe·
I .•, roorkuwun Jat er. dool un'

ulll"LAlIdlgUt.-l~U, e~ luuder dllt
lAlluc te II llepulJo wcnlll.!h beetaal,
I', ".d.l.;anlLd",.t IvU z'Ju IJIJ .en Vllr·
é 'II ... rdoor dv lJuud811lfwlIeLi bonlI.'
• L , ,,/I'U verbrokkolell ow dal zij
" I, u 'IIctorl voor wie te ..temmeD.

" 't 1 tL IIt6r eel! Dood&kaJldidaa&, op II.IIIK
l..ct gc w olle. 'il IJze lI&Il bevolen

"'L L •• jc ruccderh"id hoogllt wuar'iiiliijnlijk
\I., , 'IC h, m "LeIllIDllD. al i. het ook uiet
:4, <10 billijk aaDgMDde .ea op die

men m Jeten onthonden, e::1 dat een Bonds
'man die zich kandidaat stelt tegenover eeu
wettig BondwDdidaat zal ophoudl\Jl lid
v.n den Bond te -sijn.

Onder art. XI (1.1) en (p) wordt nog be-
paald dat een afgenardigde naar een be-
noemi~verfC&dering me8r dan één wijkstak
kan 1'ertegenwoordigen en dat, ala een
afllenardigde naar een benoeminfIBvergade.-
ring wettig verhinderd i. znlk eon vergade·
ring bij te wonen. doch er ligt een IIChril~e-
lijb bekendmaking van den wijkatU van
znlk een ~fi{evaardigde ter tafel, meldende
hoe hij behoorde te8temmea. die Item van den
wijkstail toch door de vergadlVÏng lal wor·
den aanl{enomen. Dese bepalingeD komen
niet voor in 1'8rbaud met d. eirkelcomité-
vergaderingeo. Of daarvoor eenige reden
b ..staat on, zoo ja, welke. is ons onbekend~
Wij geloo,on dat die seeties met goed ge·
"ali( ook aan &rlikol X zouden kunnen WOI-

den toegevoegd_
Aangaande da benoeming vlUl kandidaten

voor den afdeelingna.w wordt io &rt.
XlI der gewijzigde con8titutie een zeer
praktische veran40ring voorg&lteld. Wan-
uee~ nu de voonitter "an den in elk veld·
kornetschap langst bestaan hebbenden
wiJk:stak oalatig is io het beleggen van
een ~ergadering tot het itellen van kandi·
d&tNl voor den nfdeelingeraad, krij~ de
oommis8ie van toezichi het recht lulk een
vergadering bijeen te roepen. In deze
btlpaling is niet alleen onwenechelijk dat
een lichaam liggende tu.sschen h~ nalaUge
wijksbestDnr en de commisaie van to8zicht-
n.l., het distrilr.tabOlltllur-wordt gepasseerd.
doch het is bo ..endiea onpraktillCb om aan
ccn lil'haam van algemeen toezicht het be·
haod ..ltJn van dorgelijke plaatselijke zaken
op te dragen. Wij durven dlln ook "oor-
spelIl'!) dat de bepa.ling: om il) het verval!!,
al. eon wiJlnbestuar nalatig is, den voor·
zitter van het dlstrilet.JbeEtuur de beuoe·
rningsr8Tg ..derino: voor een &fdeelingsraada·
kandidaat te doen bijeenroepio,-algemeene
goodkr:.uring za], wegdrageo.

lo een vorig ortikel hebben wij roede
met een euleel woord melding gemaak~
van artikel XIII. Daarin wordt bepaald
dat. bij bilt kiezen van kandidaten. Bond.·
Illnnnen die niet woonachtig zijn in de
krt!Safdeoling of kiespro,inoie. waarvoor do
nominatie geschiedt. buiten stemmiDg
bltjven, en dat hlln getal wordt II,fgetrok·
"en van de stemmen door hl1ll WIjkstak
of dl.trlktshe8tuur Ilitgebracht op cirkel-
t'omité. of benoemingsvergaderin'l'en, op de
wijze vermeld in artikelen X (d) en (g)
en X I (e) en (~), waarin naar dit nieu we
artikel XIII verwezen wordt. De hedoe·
!tng van dit nieu"e artikel ia dllidelijk.
De tegenwoordige conlltitutie beltt wijks-
takken of distri.k~" ?eeta.ren niet om d. door
ben aanbevol,ln Kandldateu le llteaolln met
Eoovocl stemmen ale het volle aantal hll!'. Uit hetgeen. onzé ~afekingsche co!,.'es.

I d bed-u'" al . h' pondent on8 'IHnt IChl]Dt te moeten blijken
uer Il en '--é". wooen misse len Idat de belangstelling van den éer". Molfai
Hleo deser leden. In Iltl~ ~eheel andere in den Ng.mi.trek zoo groot ie dat hij selE.
lue8afdee!rng of kiesprovlllcle dan waar. het opperhoofd Bi~komo uit zijn verafge.
o ..er de vedl:lezing loopt. Zooiet.8 is na- legen ~ehied naar Palapehwi laat komen om
tUllrlijk oobillijk en mag "orden beachoawd met Khama dien trek te beIIprek,n. Sig·
als een ongeoorloofd gehruik maken VIUl koma. of Sekomi. is het opperhoofd dat aao

. . de Oharter 00. de concel.ie gaf op kracbt
stemkracht. Vandaar de nlen". bepahog, waanaD de trekkers weldra het land lullen
w... ra"n, om haar uitvoering mogelijk te binnengaan. ea er !SCbijnt 1'reee te beataan
maken. wordt toegevoegd dat "in de jaar- dat dese samenKomst der twee opperhoofden
lijksche veniagen der diBtnlctebeetnren aan tim doel heeft middelen te beramen om &an
bel provinciaal beBtullr zal worden ver. die oonco .. ie te ~ate~o. De... conqeaeie
meld in "elke lOesaIdellltngen of kieapro- ~ echter door de lmpenate regeerlDg goed.
. . . gekeurd en bekrachhgd. en hoe d'lll de beer

.. ,ta,es de volgcnll het provlnolale, regie- 'Moffat, als rijksambtenaar. betrokken kan
ment vlUl orde opgegeven Bondsleden van zijn in poging-ell om die bekrlocbticing oD'
eiken wijlr.etak woonachtig zijn, met duide· I{edaan te maken, is een dier raadaelen die
!rIke opga ..e vau de getallen "oor eiken bet gedrag 1'aD den heer Moffat den laat-
WIJ¥8t&k." sten tijd IObijoen te kenmerken. Wat deze

coocos8Ïe betreft stemmen wij volkomen
o'ereen met de woorden w&arms" profee&J01'
Hofmeyr een elden in di' nummer ver·
achijnend &eer lesenswaardig opatel O1'er
Eijn bezoek aan de Ngami.trekken eindigt.
Het !lOll zeer te betreuren lijn al. ae.e
kw.tie weder heropend werd. De aedelijke
invloed der Britache repering moe' er
onder lijden, coowel bij de inboorlingen ala
bij de trekken en bij allen die .ich met hen
ééu gevoelen.

wijse aanbe1'o!en kaudidaat, niet gelden de
b!"pa'ingen van art. XIV. vooracbrijwende
dat Bondsmsnnen, op verbeurte van het lid·
me atschap VtUl den Bond, moeten stemmell
voor BOlldskudidahn of zich ván stem-

Tiln slotte nog iet. aangaande art. XIV.
bet lenlMte dat direkt over elektleaaken
loopt. UIL artikel is nagenoeg hetzelfde &Ie
al t. 12 In de bestaande Boudsoon.titutic.
:::;Iechu wordt er. iIJplaats van over "par.
leOleDtaire kandida~Il." geeproQn over
'~geoll art. X V (II) uogekondigde wettig
benoemde k!lndidaten." van welke .. wetuIl'
benoemde kandidaten '. men oent spreken
kan als wurdl goedgekellrd het onder XV
(II) voorgeetelde : dat de commiS8ie van
toezicht de namen zal aankondigen vlln
'\V_tUg benoemde Bondskandidat.en.

Een andere voor~e8tolde .ijvoegiDg in
hetzelfde ort. X IV ie de verklaring dat.
wan1l8llr eoo "iJkebeattlnr Jell een wettig
aang1il(ondi~den kandid~t heeft tegenge-
werk~, w, onder dat bestuur resIOrteerende
Hondsmannun door oen hooger beatuur uit
dcn .Bond klloneu wor Jen gezet. Om la.ter
weder tot dcu Bond te worden toegelaten
zal, indien een verdere voorgestelde wij.i-
giDg van ut. X IV door de provinciale ver·
I(aderrog wordt goedgekeurd, het niet meer
voldoende Zijn d:lt de Bondsman "een aall·
zoek richt tot. de provinciale vergadering,"
-zooale bt'paald in art. 12 der thans vac
'1c:mobt zlJn,lc constitutie. Hij zal geheel
Vli.U nieu lV al door een daartoe bevoogd
w iJksOCMtour mOeten wor,len opgenomen.
ilO dit zal aUeen kunnen geschiedon als hij
o:ewapeod 18 mct een schriftelijk verlof "an
hel proVInCIaal bestuur. Uat de bepalingen
uuder het \)~lde art. I:! der cOnatitntie dlls
OOlllglUillli veracherpt ziju, zal worden goed.
~el(ellrd door ieder .BondBman die ID%iet van
!l()(jv6el belanlC het is voor een or~aniZitie
I\ls dell Bood dat Itiptelijk W(lIde voldaau
Dan de bepaliDgen dill men Slch door aijn
toetreden ..erbindt op te volKen.

li:n IU,CSTID IlOOVIUlHoofoMu.-De -Alge-
IIJu.obl! roovor Areakl-beo.el·tlachu sal eer.t·
,luC' mot IIJDObeDd!! 'Ol Algien torechtetaaD.
....ec.n• Jil moorde1l. II pol(lnllen lot moord. 2
lJraodatlcbUD&8D. :.lO dlefataU.n CD 1 , .... Id.
dadige ,naolllloboudiog. Arellri ie ruim drie
JIlI'~n iD de gemeen~1I A:,wfoun, Opper.Sebllon
ea Soummam fli&etij k beer eo _t.er g",,_t.
j). ItlU,OOU m.unen "08lldeOllich In alles Daar
"JDD "'velen ltn 'tiJD InllaJl. G"ld. 'OilderlO.
vrou ".u. allel koa hi) voor .ioh tlD zijDe mao-
.cnappeo elecbeo. en bet werd be .. gelenn.
lhJ "lie door ", .. alijlr.. wJ'Mkn_ID«.n .poe-
JI« allen lqeuLIID4 t.e OVel'"iODeD eo dee4
"!Ien blllptl 900r ciju wil.. Kaar eilldelijk
Ir__ er t.oah _ eiD4 au &ijD _riklle'fÏltct.
Kr werd e.o ware .xpeditie..... Areeki iii... •
londen, !iij "ercl .. fug.D ,800_, ea DlI
sal hij .. k. wel4ra &all ._ lMal word ...
0•••• 11.....

De Glen Grey·_ei.
V)rd-Bipoo heen den goa.'ernear Ider

Kaapkolonie verwittigd dat bare m~jee.
teit niet lal wordeo geadviueld baar rtcht
van 1'eto aan te wendea in "Drband jmM
de Glen Gr&y-wet. Hii v~de dal!rbij
dAt de elf petitie. tege!l de w" ~ foor
middel "aD den ~onveroeur ai, !Zaid.At.ka
opgeconden. waren gel'egd '001l ure m~ ...
Soit, " die 100 vriendelijk .,.... jleer
gracienaelijk te ontvaageu.,1t doeh cJaii hij
m.t in.tut wal bare ~ 'fall ~mg
.aviee te dieneD in ,.erband dle' ~ wer-
!lOek iD die petitie. vllr1'at. ~et aa~ere
woorden: de Glen <heJ.w.t ia,; SOOalI ¥er
V8l'll1Anclitf m6JllOh vooruit. k~ bebbeq ge.
wet.ea, van Imcbt gebleYen, I aietk!geD-
.taande de petUi.bewegiDg ~en .oor
de lI&~ureIlen op touw ge.. In het
JringwiIliamatowuche kafferbbid is J.Ot!IIde
gedreigd dat, ing61'al dit geeQbiedea ;011,
een beweging tot het vernietl(lWll vall de
"et .ou worden aan den gaog gneti in
het lIIngelecbe parlement of ·ooder 'ihet
Eagelecbe yolk. De raadceYlll'l 1'aD ÓDH
naiurellen weten natnarlijk _~ goed;dal
met de. d'pAche "lUl Lord Ripon "'n
den goaven.u der Kaap~olo.lie de"'k
ie afcehandeld en dat geen enkel • ..,p&lu.
thans meer ieis kan uitwerkelI. Het is
du. te hopen dat .ij niM nn' de ouwe·
tendheid hunner minder bevoorrecbte ,na-
tuargenootea lullen misbroik maken door
deze laataten te drii vel1 tat het doen 'VaD
dingen waarbij .ij nooit eenig voo~eel
knnnen behalen, doch die alleea sullen
uitwerken dat een groot d~l faD hei
Koloniale pabliek tegen hen zou worden
gekant.

D. ..llooa.'· die ... 0 t>t.Ir:ar .enrokkea
.ontt hier UII.t. VrlJdelverwMht.

Bn WBDlIR.-:Nie& aUeeQ iD. de Kuptk4,
,.. ar 't011!"Deni' "Msabillen" c1eelan ... a ZDiiló
Afrib oat1'lllJren iiidm.ea, il be' o.era1e"
WanD gewteet geeI.nnde de laaUte d&llllD. :

Inau~Een VOOl'IoopIa oadlfBoek il...
bet ma,ptraabhof I"boadea iu de _II ,.....Iiaa FonGiD. die ~ulcUcd .tond iD 4e
••UWe Daatpen" Ingebroken te lija ea d .. ,,·
ul~ horoloJr81 ea rlllgen petoleu ~ heb"".
De luk komt heden w,.r 'IOOr. '
D. lIUlI Bn".!!. toII.nl ftOIl de Zuid·Aftl-

balllllhe Republiek eo vau hf I. koainkrijk
de. NederlaDden te l)a.r1I6D. 'Ml toeft op ~
oopabllk alhier. De heer Balw' la hier tit ..
... lijD IObti8DOOte .f &II haleD. elie van
_ rel8je -naar Bnropa per 8eo' wordt terg
"enracht. De heer Balw' la voon_eol _~
deulfde mailboot verder te niHn 11&&1'
Natal.

VlIll'OKnI nIlllCBIPINo.-In d. wekelijbolle
verpcledDg .. n het havlllbt"lIar wml be-
IIOSft la ut.oord op een vraag ftIl de Outole
CompaDlde Douru OiJltle kie te. lat;u
_der kOIRel:l een hoofd te pbruikeu, op
oonditie dat lie niete .. n boord bracht daD de
nuehtelll. in I"m.lden brief a_md. Di~
cljn auaelijk vijf,ieD ton vruchteD. waanOOI'
iD de lróelbmer der voJ.rend. mailboot. ~
plek la. .
BOOHUlIOBTIBor.-W.A.P. G. LeonardY~olld

beeebaldi~ me\ de mlld.ad Yin ID Ineed.
doord'" .iine .MuigslI il in eene ai ..iele .ktie.
die te.- lait..ot.·killonel Scott "'D d. Kaap-
aohe Booclanden 1'oor bet boog. hof gebncbt
w.. , valiloh _. eo da, bij die I"tlligeota pt
wetende dat lij "'h wae. Hij Jucl DI.
tijden. die oi1'ie1e akt.ie llnead dat hM CO"-
vern_eDt beroofd werd door de handel wij ..
nn koioMI 8eot~, di. m&lllClhappea al •• ao·
we.ill U.t opeohnjno. a) waren H afweeig.
eD dat OlDde &oela•• der nperina in handea
t~ krijgen. Donderdal lien geheel. da« "er·
den ,eluigen in due aaU, die iD .Kaaplta4
veel belaDpielliDl "ekt. gUOOr4 en Vrijd~
werd het getuigenverhoor voon.ce .. t. De
j arie bracht, nacla* de advolrut heD toeaJe-
.proken had, "D uillpraak ftD ort«hrdclig uit
en pn.o.u.r werd oDWaiUl. '.Een beroep op liefdadigheid.

In oen andere kolom "lUl dit nommer
vraagt een geachte oorl'lllpondentl die .ioh
teekent P.R .• of er niet ieta gedaaD kan
worden om degenen die groo~ schade leden
door den hagelstorm aan den Paar~en.
berg. distrikt Malmeabnry, te hulp te
komeo. Op een dergelijke v~ 1'er"'llCht
men jfewoonlijk een bevestigend lUltwoord.
en dat antwoord verwaoht men .,an den
kant .an bet pnbliek en niet "an de pen.
IntoSIICben willen wij gaarne alles doen
wat wij kunneD om de goede laak ~e be-
vorderen, want wij weten dat, naut som·
migen voor wie de geleden aohade wel ~n
zware mur toch goen onhll1'ltelbare elag
is, er vele anderen lijn die lIAjlenoeg 141811
..erloreD "at zij bezaten. In lalke ge .. l-
len i. nataurlijk onmiddellijke hulp noo-
dig. vooral qmdat dit juist de tijd ie
waarop meo verwachtte een gedeelte 't'aIl
den OOil'st binnen te krijgen eB er dUll
waareohijnlijk financieeie verplichtingeIl iD
verband daarmede waren aaog~. lien
zol beginnen met te beproe"eo welke halp
er verkrijgbaar zal r.ijn in bet distrikt.
MalID68bnry zelf. doch wij sijn _er dat
ala het later noodig blij'" een beroep te
doen op andere deelen van de Kolonie.
dit beroep niet tevergeeflob u.l wol'lJen
gedaaa.

12.833 NIKC'IU hailIIIII werden our het jaar
JM\!! in LondeD gebou.d.

OK DaUIVD au de Paarl h.bbn. naar het
pl...uelijke blad meldt, door de warmte ua
deH week ""el geleden.

DOODDOoa D.N BLlIlIEM.-T. BIOIIIIIfonteiD
i. ged.reade een be VIII oo"eder. eea paar
daaen geleden. len kaffermeid door den blik·
I.m ,ecI00d.

600 1'BOUWIILIJUDOIT.RII lijn er io Rasland.
eD er .ljn nog tnaohen de 20) en 300
ROlliaohe jon~edame8 aan b.t Itlldeertln op
de hoogelCbolen in Fraokrij k eo Zwil8er·
land.

Lr"URT.-Bir Ohlrles Min., ajf8nt'gIIDenal
iD Londen. been op 16 Januari een kebelgram
aan deo proenr.llr.generaal gu:oDd.v. inhou·
deDde dat Lippen te Nien"· York uitgele-
verd i••
TIJ .KOEBA. de ge"aen eer.te mini.ter vau

8"a&i.1_d. heen verklaard d.. de Swaaie.
Dooi~ InUen vocht.eu ~~en dB Tralunul. Voor·
al nie' Dil EDl"land het aangaaade Sww ..
laud met de republiek eenl ie.

Eu nluw .Lj.D. uiteluitencl gewijd ua de
bewgDI'i "D de vrijwil1~en i.a ZOld.Afrika.
heeft lij U8 1'e1'lObijning Atlma~kt. HeO il h.t
olficieel orgaan der vrij"illij(8n en de ndakti.
b""f~ alle boop dat het bl.d lIeD ldOCel aal lij a.
Wij hopen lulkl ook.

Dg 1UII8COIITINJ!.IIT.LLE 1'&LEGBAAF.-Er is
Kan8 OP dat de l~legra,tlijn .,au de Kup
naar Kaïro bij het mee. T.qga.njru Eal
worden ".rboaden aan de "i8u", lija in
c!en CoDgoetaat. die nn de "e ••ku.~ naar dat
mier :zal worden doorgetrokkeo.

Olllllll'AGlI:IIl VI. TlIlIIN. - Er loopen reed.
heel wat ouen"a,reo. ~a8lOhell Vaalririer eo
Johaua8lbarll. Een' paar dagen ""ledelI ver·
Ii.teu Diet minder dan 51 wag.nl Vereeniging.
het Jll'ootlte deel er vaa met ...... D bevraolu, daL
per OIIeDw."en goedkooper ",",o.r. word~
daD per trelD.

AnlTTIN8 Vl.!'! DR.FOBD.-Tellen de afzettiog
l'en dr. Ford te Woroe.ce,. ala gelioen&ieerd
geD8Iahler iD de Kolome. cijn t. W oro .. ter
petiti.. pteekend en .. nonden DIIIIr deD gl'
~kuodigen raad, vtAitmd. dat !lem opnieuw
toegela&en warde I. praatiaeer.n.

HIT W'I&LICHT.-Verleden "eek Yrljdac'
middJ« werd seclilrenl\e een hlfi,eD ltorm In
heL KoebergIOh. eeD klenrling door deD blIklem
doo1g •• lagen ; op len andere plut. "erd een
ko. door bet weder gedood; terwijl op een derde
het weerlicht iD een huill .loer. ecbter londer
iemaDd te beII.enn.

Ol' Dl!: IURYIiJlOADKBINO der Cr.doklcha
boeren ,er .. niaieg werd eenpaMI( besloten den
heer John X. M.rrlma. L.W.V. te vrllgen
eene publieke nrgaderiDg. door de vereenigiDg
blj_ t.e roepeD. tOIl te .preken o,er de k"e.~i81
"aD den dali. 1'oorDamelijk de agltatio ~ilen
de brandliekte.et.

Olnu'l Ilf BlSI·TOLA'D.-De oorreepondent
van de Fr>nl,l beflcht Ilil Haeutolaud da~
een tooverdokterea kaplein Muuphe rJlerlei
onsin beeft verteld ollltrent de boeren. die
~ao pilln EOllden :/óijD zijn land te nemen.
Ma8uphl heeft dienl.eDgevolg. lijn "alk gelaat
Zich zadel •• ".peol elil. aan te ICb.fIeD.

GOIDJl URDAPI·ELIIOIUIi. - Uit Piketberg
IChrijfL onN corr".~f)ndeDt dat de bier Vau
Noorden VaD 72 Loopstraet, Kaapstad, flU den
heer Wiid 9an Piketber, drie aardappelmOilren
zond., Zif .erden repl.nt en de opbr!!ngat w ..
een ,mmer ,ol. Het ia ~ hopen dat de heer
Van Noorden meer nO di. _rdappelmoereD
b.eft'or dat hij weet waar zij verkriJl~baar zijn,
want he' is aeker de moeile "aard er IeU proel
mede te neIDen.

De Nl(ami·trek.

Het Volkaoomite.
Het ons 100 llUlg geleden beloofde verelag

van de volksvergadering te Viotoria West
werd eindelijk giateren door on. ontvangen.
Wij publiceeren het beden. niet omdat el'
eenig Dieuws in staat. doch omdat wellioht
sommige onzer lezers er bellUlg in .tellen
een offioieele lezing te eien 1'&n hetgeen er
verrioht werd. Het volkscomité rUIt echter
nog niet en zal in het laatete van dere .n
het begin van de 1'Olllende maand vergade.
I ingen houden te Swellendam. OaledOQ en
Paarl. Uit den open brief, waarin de hoer
Van don Hcover belangstellenden oproept
tot bijwoning van de vergadering te Swel·
lendam, lien wij met genoegen dat hij het
pnot aangaaode hfrvormillJt van den Bond
nit zijn programma weglaat. Recht IIOO!
Als men gyieven hoeft tegen de brandziekte·
wet dan .zal er veel meer kaol lijn die
henteld te krijgen met de hilip van den
130nd daD met die van eeD partij clio nog
eerst ge ..o~d .ou moeten "orden en dan
nog vijaDdig tegen deu Bond zou optJOden.

Elu, VEIJURO )UN reiet Op het ocII:8nblik
in Duitaolilaud ruod. "'aar bij zicb aan
alle aniversileilen laaL bellajken eo ollderzoe·
ken. Hij i. eeD Roemeaiêr. 32 jaar nnd.
wiens lichaam Ied"rt de laaIste jaren .~III.l-
_tiK ... n beL 1'8rbarden ie. De .pieren. bet
dlelCh en de bllid "ordeo alle zoo bard
ale been. UQen enllel" dokter heeb nOl! kno·
Den Ilitv inden welke de liektll IS waaraao
bij liJdt.

Eb I'J,EDIUliT Dam eelll een preekbeurt
w.. voor een collell&. die bekelld '!Valiom
lijne ,ervelendo preken en die milt 1'a·
kantie naar bet 8Lrud gegaan Wal. Na
de pr"k maakt.! de prediiau~ .Iln excnUl bij
len der ouderliugtn. omdat hij zoo'o korte
preek gehouden bId; eeu houd, zei bij.
... in lijn Itndeerkamer I(ellowen IlU ha.d
een paar bladen ai~ lijn preek gOllCheurd.
.. O. mijoheer." zei de ollderlin,. ilO z!jo ·ge.
zioh. gliD... rde 1'aa boop ... zal mijabeer Ilao
ui aD Onl predikan t een Tall die hond ae kleinl-
j.. Jut kry ai '?"

UIT VII!lTIiUT.l!l aohrijf' onse OOt'respondent.
d.do 16 dalr :_t' Zat.rd."avond "" er een
Kfoote publieke verladenog in b.t .cboolge.
bo.". De pariellleneeledeu D. P. Van clen
B .. v". J. Joub..n. en A. S. Da P18ll8Ï11"aren
tepo"oordig. De beur P. Kruger. Wilboek.
" .... OOrlltltolr. De braudlÏellte v"roonukte
(CD harcleD Itrljd. De PIf'ij Ir \ 66r telde ~~
,>4IrllOoeD,IIn ,",Il molie ..an 1'ertrOIlYun iu "I
lie clrie pulcmentaladen "erd door dil meer·
derbeic1 .lIIlgenomen. .Er wareo die er bilge·
voclI'd "ilden hej)bon cUt li 1 de .L_m die da
heer A. S. Du Pie .. ,. voor de braJIdl.lek~e".L
r.;egoven luid af"ellrdeD~ Mur diL vo()ralel
~8 wet doort-Een ieder klaagt ont d" .1Med ..
... bou.ade 4rooC" lID ,root. bi.w,. D.
wolken kC)JUn aedurig op, maar word!!n door
dID wiud 1"III,.,eo. De behoeft.e llIID "tleD
II 81'00$."

De Vergadering te Hanover.
DlJ.uk zij den ijver van onlll!a oorr8llpon·

dent te Hanover kunnen wij on.,n lezers
oen uitvoerig venlag voorleggen van de
politi.ke vergadering die oolauga aldaar
gehollden werd. Wij. 1'oor OUII _If, tie
beKwaamheden van onsen oorrellpODdent
kennende, lijn overtuigd dat het venlag
even juist all uitvoerig is. Maar toch
zullen wij oD.voorloopig 1'a.n opmerkingen
omtrent het op die vergadering geI'Pl'Okone
on'bouden tel!< einde de .preken, ail er in
het ven~ m~hien een onjuisLheid ing ..
Blapen mOle zijn, de gelecenhuid te ge1'en
die te hentellen. Wij doen dit omdat, toen
wij oDlanaa ieee schreven naar aanleiding
1'&n hetl(elln eeu der voorn .. mate Ipreken
op de Hano"erllCbe ,ergadering I,rappor·
teerd WAa aezecd te hebbtD, mOfS_ hooren
cw hij ,er"koerd gerapporteenl "u. EeD
herhaling durftoll 1f8D8Chea wij té .,oor·
kOmeD oD lij lullen dUI niá Wil'
wij te aeggeo hebbe door
IOhrihelijil:e, mondeliage of
.ktIuWIpA w.ta CIM ba rapport \'.f

• Tu.. DIlAI!I ."dltZ[P1f1"."CIlJ' •.._(.p
bUIl jaarlijhehe
dookaohe boereaver,pwlÏD,g
deo . ,oorllitter. deo C.I8euther, UIl.
WIlIIrID geprot_teerd trOrIb "pu de be" ...
linl tea gUDlte vUl _ 'DfrIDIipi... wet. en
bij de na-illJ worelt uORlI4'lronreo op de
uitvoeriu, der .!«emeeDII nrylichtencle wel
iD al bare biaonderhedea. "01«_ eo'1 rep-
port iD de Midlaacl N"". lei: de vocl'lteller
da, de bHluicen ln de volb_gade' ÏIlg
te Victoria Wut. ~d' werden 400r
perIODen. die hij llOD DOelDen hIt >!linder
ODd.wezen of oon_tien el,ment 1'l1li dail
Bond. Hij dIlCht dal die bealuit.1D lÏgeGUjk
niet koodea geacht "ordeD 'faD den Bood·
uit te gaan, want het oeDgrea a4D de Kaapetad
had lIiOh voor een ...... e !Wet verkJMrd,
eD dat beelait had na.urJlj,k op de ng..
ri0l veel iDY10ed ai~. IBij dacht Diet
da~ de Bond dil beelait SIM 'herroep ••
Sprek" dachi .... aader. ~1'er den Boncl
dan voor 3 j'reD en hij lGOn nD op heel
_t puaten mill den Bead _pu. Toeb
.aren le ui.' 100 pro~ef all bij ,,11
wenaobta. De heer Edixho1'en..,adelrde Ilel
,ooratel, maer Hi dat hat .... mocht lijn
wat de voonlUer Il-Id lI.lII, dat t.1e
derde 1'aD den BOD. ,oor d. .... waren.
Wat h.t OOIMD beUGf; iD he' weatea. ill .uelr:en
aooete WilliatOD, F~bUI, CalYiDia. K.·
hanb at Prieska kreel( men niet tien CUe er
voor warea. Bet w.. l"eD orenirijriDl Da
te .8IIptl. da* de Vi~e volb", ••
d..ring bij de 10,000 boel'llD "-"PD'IfOOI'C1itcde,
die net zoo dachteQ:, 0_ de 'brandsiekte,,8&,
all men daar gehoord had.

OK VOLG'NDB OIDIJI~IlPU voor het admia-
lÏe-ualllllll wordeD DO(( ia de Kerlobodl 1'"
publioeerd: Bebre8u.aoh. <h"Diu gra_ .. Uoa
\Ot au de l1ouie. Geneeia IV.-Alge.eeD'
IlO8OhiedeDi.: Elberta alcemepe gelOhialienla.
Roaen BGUana.-Jlatbeotie: Geo •• tri_.B.-
clidil Libri I-IV en VI.-Trigoaometri-
Formulier en klepuling clenel" op de metioK
YaD driehoekeD; of all lpeciaal yak in de
~laat. cl.r driehoekunetinj(. voor di' jMr.
·.l'yodal: Heet. a Mode of Mo~on.-Natllar.
ka.nde: Balfollr Stewart'l Let80nI ill Blemen·
wy PhJlÏC4.

r.BBIIBBIIRTBN.

lIIEUWS UIr PlXBTB~.
Prunna. 18 luo - (~. - oue

Kaa~ta4aoht' mail. die ap ~ ... Por-
tenille !I..... "el'O(MlMll' oD".redeDbei4. ze
wordtllieo ... nDd af~el'''l!d het.feen nrhipea
kon worcle~ door dID poetm_l<IrI_ htliww;ia,
toor 01'1ll'Uld &oe te kunea.

De heer SootJad verw_. !aiet_ $wee
f81p.k~1e boeren ter Mftclat.alitLi .. op eell
auklaohi "'aD aaorandiDf. ' ,

De hitte it ODdraeeUjk. Ot thermometer
...... vadaaa 104 IJ aden .iu d.llOhaduw.

'1'.-'. R•• I:.L ••••

DE LANDBOUWV'EREENIGING.
JOH.... Oll'BG. 17 Jd. - (~.l - Op

_e werp4eriog VaD het DitYOenDd eomi~
1'111 de Wit_~aodlObelandb.nl~
lei de 1'OOnil.ter, mijDCOIll..u.aria T. J. Vu der
alerwe. dat bij ea de heer Kretuchaar. cle
..eldkone'. bij de voornaamate fi.rlll&l iD de
.t.acI road ge,,_t warCD om .ablCripti.. Zij
waren overal ol! _r aUge.Dam. wijze ontfall·
gen en de meerderheid der 1JI'OOt.eIi,_ hacl
pwillig bijdragen p~ ... a. Zij _n eleehH
_ .fl"wel8ll en dat wae 'oor den haer Ian-
german .amenl d.n heer J. B. RohUaeoD. Het
JO."rnement had JOed~vonden het pbnaik
1'&11 d.n If'Ond ~jclelijk toll ,....._.

8P00RWBGREGULATIE.
JalU .. llUl1U. 17 Ju. - (Beulw.) - De

Nederlandaohe mMwhappij kOlldie' au dal
de iranlÏtolroetea voor J08dereo Mtaald kuaa
"orcle~ Ma het .Wioa VaD a.t.1IIDli.na VI 'f&a
af&endiD,.

PLEFnERI3 JOHANN_BURG. .
lOB ao. 17 Ju.-(Be.&.r.)-T_

dm. ·rier·honderd mtllllObea' WOOD". de
VijfUPk op9oeriDg ftIl Fi1Iie' a1rou pterea-
a1'OlUl Itij. De outwaaptea w_ ... daa
~.

Keer clan tw .. -claiaeod meo__ ~
.s. ep90eriDg VaD de .. Pinafore" op het .. Al
fneeo IDtenainmeat» bij. De beer <hu..
FrJlo_ eu mejuffrouw AuDie I..eal1lrVen _
_1'Ol al ... Balpb Backeha. » ID .. JOH-
phine."

Ben rood....,ae oadenrijler word' ~
voor de wijk Kiddea.Liebeaberp1'W. CUetrib
Bethub_ O.V.s.. aJaria £120 eo cle .. }tool·
.. Id ...

OVB&LIIDBN. t

10IlUJJI1IBll'II&.17·lu. - (~.)-De heer
lilUeI Oolemaa Cohe. _ der BandpiOllie .....
.tiert heden_geil aU th:rf.... koort&.
De b.. r Cohen wu _ der prolBi_!:.e Weo
1'a&l de loocllche ~_n&ll ea. _ ,_pek.
&eerII. lIIID groo& _tal niea.deD wOOllde
hedenmi4dag aijoe hemf_Ia bij.

Een ODIehuwd. onderwijser "oor at
ach~ kiadel'1lll wordt 8e~ te E .
Irnil. 8aIaria £SO per laar mM kOlt. en in·
wooiDl·

KERK EN SCHOOL.
ZONDAG. 20 JANUARI. 18116.

De .ynodale oommiaie bel a.' met het daar·
lteUeD ... n een arbeideb1lreau. il, Dear "ij vaD
haar 1'oorcitler, da. A.. J, L. Hofmeyr, verne·
mea. lreeda IOOver .et het ".rk ge ..orderd
da' bet ubeid.bureau WMnChiiolijk len cleser
dllleu reedl io wMkeode orde lal zijD. De
oommillie boopt weldra len prospectns -vaD
het werk dIU men ondunomen wH te zuUea
kunuen "'enden _ eiken kerkeraad. Het is
dl. Bofmerr deze "eek reed. llieluk' 1'oor ...
llink. jotlge Afrikauer IOnen werk t.e krijgen
in het lpoonrea-dep;utement. Dit .erk be·
looft dleo JOlIgelieden I(oede vooruitlich\ID. ~
meer daar de hier PriOll. ali cbd van explol·
tt.tie. beloofd hleft met belaag.leDing hDD
loopbaan t.e .ullen ,olgen .-De nieu"e wetten en bspaliDC.n der Ned.
Geref. Kerk lijn tban. verkrijgbaar bij deo
.aakgelutigde t.e Kaapatad.

Groote Kerk.-·. )(org.nl. (BoI1andaohl de.
Rou I •••1'oude (Engelacb) prop. ~.
Zeepunt.-Da. lloorre&
Papendorp.-'. Korl"01 dl. Sleytler; ••

.. onde ---
HIIDO"eretraat Kapel. - •I IIorgeal lerw.

Willemaeo ; '. avoDdl d•. RooI.
RoIrget.ai.-·. A1'OIlda, eerw. '![aobe!.
N.B.-BpecWe colleote 1'oor hulpbehoevende

gem_leD.
Nien'lte KMk, Breest .... t.-· •• orgens 9.30

eerw. prop. E. G. Malherbe. B.D.; '. A1'ODde
7 ds. C. F. J. aluller .

Ned. G.r. Kerk, Bai"nkanL_'raat.~Enrel.
IIObe eli_tenl.-·I Morgeoa 10.:10. da. C. P. J.
Muller '. avOllde 7. eerw. prop. E. G. Ma.l.
herbe, B.D.

St...Stephens.-'. Kergens 9.80 en '1 aVoadl
i. cia. M. C. Both ..
E~an~. Lath. K"k. Strand.traat.-·.l(o,..n.

10 (Hollandaoh). en •• ayonde 7 (Enl"laohl,
dr. Zahn. Zondag_hool 2.30.

Ger.!. Kerlr. Groenepllnt.-Bollandaoh 0'''-5,
(EagelllCh 11.16 en 7 '1 avoDcIa Da. De Beer.
Speoiale collecten "oor behoef til" .... _ten.

EEN IIIJNONGELUK.
lOUllIJlDt1I.G. 18 Ju. - (.BRt.r.) - Ben

1'eraohrikkelijk d)'ll&aaiel-onplak had p.te~
noad plaace ID de a.o. oooh _jo. Nadat.s.
1"W0D8 ontploftiDllICIp8r&LÏIIldaiar warea, k_·
den een blanke mijn"erker lIIl vi. kaffert tenlI
Ilur de plek, _ de dJUmie' OD'ploh " ...
Ein nnchrikltelijk. o.~plolll~, voDd DU
plaat8. Twee kd"trl werd ... op I. plek pcloocl
en leD ander .tier! op wer lIMf het boIpiaaal.
De raob .... baad ,,&0 deD hlaDIten mlja".k.
moeet afge .. t wordell en een been "aD den
kaJl'er. De _ak .&11 due ._!)!I"lofting il
onyerldaarbaar.

JOIUJINDBPG, 18 Ju. -, (Bt.. ) - De
bIaoke mijDwerker g.naamd BeaDett, di. fCe"
wond werd in 4e Geo. Oooh _ijD door een
dpamie'-oatp101iDI pat 1*MD.

Da. Pienaar. vaa Som_t West. is blroepen
Le SYDderioD. Z.·A.&.

De. Bnchner. vaD Ta.lbacb. heeh 1'oor het
beroep nur Amerafoon, Z rA.R .• bpdankt.-
.Lf1'lfbgde.

TELEGRAIMEN.=i)Dr. Kotcé hoopt teRen h<t einde def wiek
nur KruiaYallei (Tllihallh). te geaa, lien ei ode
daar op Zaterdall. den 19dM. voorbereidiDcr.
dienlt en op Zoodag de dienlL8ID in 1'erhand
met het a ..ondmaal waar ~ nl!meo. Op liaan·
dag. den 20._, 1&1dl. A. M:oorreee er ook
.ijn~1IIl de .. beide leeraren .Illlen aledaD, d.
ccDllllmie door de synoeIe beoOimd. de lemeente
~ ~ullvallei ontmoeteD. ten eálde cle op'
pame nn diD Ilemeeote Dnder rinjf eo eynode
te besprekeo. Dr. KotM cl!!nlrt yand ... nr·
der D&Jr da binDenianden ti reiten. eeret nur
Ricbmond en nndaar ter.g naar Vietoria
Weat, alwaar bii. 901lleDI gemaakte ,chikkin~.
op Zondag. den ~7.t.IIIl. boopt t. lij.n. Op
ZondaJ. den 3c1eo Februari .... 1 hij wr.r.nchija.
hjK te Brit.to"n we"B; eD inelieo hij nOif eene
_k Iaager aitblijft., d~D wellioht op den lOdea
te Beaufort Wlllt.-Ktrkbo<U.

O..... IIK ••

DE CHARTER CO.
LoND!!.!!, 16 Jd. - (&..ur.)-B.t rappon

van de Charter Co. tooot. op claideUjile "ijle
au d.D voornitpn. gemaakt ill bel •• bild der
.. atlOb.ppij wat hetrefl boerderij, ID de
groo'" ontwikkellDg VaD mijn.n. ea de nil-
breidin. van tel.rafen eli .poor.'lPD. De
inkolll.nea .• n de uitg"'lD voor hel hal", jaar.
.. ëiadigd September, tOOD" _ dDicleUjk.
"rbetuiD, en men v_IGht dat cle inkollleten
Mn he' einde ,au beG 1oopeud. jaar meer
culleD sijn dM de kOlten der a4miniatra&ie.

sw AZlBLANDZ.utn.
hlTolIU, 17 .J.u_-(Be.ur.)~De TI'UIIIftIIl-

aohe commi_il1'oor SwalielaDllu,t _. IÏIk
te Brmelo. Ko&oael MartIiIl III. CSI volpD4e
WeeiI .s. booIIaohap der koaiqin cmrbreDIIIII
UIl .... v...... woonlig .... nrgaUriDC der
Swuienatie.

VERVOEB VAN ZWARE GOBDER.BN.
PUTOlW., 17 Ju.~.s..ur.)-Dri4v· treioea

1'OOr z"are pederen loopeD na per f\aJ 1'a&l

DalAgoabaai naar Pretoria eD 4ea Baad. Bet
""Oir 1'ul c_re JOIderea .... ' daIIelija
toe.

DI. 8teyUer meldl aan de Kf1'lfbode dat
bij in de gemeente Paarl ..oor het Hugen~.
lIedenltteeken ,1ekoUekteerd heefL lil 1 21. 6J.,
makellde met he~ YrOIIger aldaar g.kollek.
teerde, dat m.t rente medet!er.kend tol 3J
Deoember l.I., £76 111. od. bedroec. eeu Ke'
ameDlij'k bedra, vaa lU, a.. In d. g...
m8ln~ Noord".Paarl kollekteerde hij .£37
61. 6d. Me, 12 4.. 5d. aan flnte op bet
gekoll.kteerde, voorloopig ID de bank beleId.
beloopt bet geh.eie bedrag in d. beide gemeen·
ten .£1117 4s. 1ld.

LORD OllUBOBILL STmRVKNDlD.
LC)JrD••• 17 JAIi.~.lUvUr }-De ~d 1'l1li

Lorcl &ndolph Chllrehill i. _. eroetig ••
wordeD .n beG hart 1'erllwakt.

,-", ~I8IBm;RAN.K1UJK.

LeI~<71u.~&uter.>-In de Frauobe
kamer "erd MB-brief gelllen ,au den hier
Cuimier Peri.r. Hij verklaart. dat er pel_de
de Ju!:.ete Sill maaoden eeD 't'IIld&oebt fall
luter 'D beleediging ge,,_t ...... ..riob'
terea het let", de lU&ietrat.ea u het hoofd
1'&11 den ataat. Bij pat voort mIS H ZIIfIpn
dat. bij Diet ba toelatea dat d. bea" dWnaren
VIUl den .t ... t wordell beleedigd. en ... eamin
kan hij deD la.t lijDer betrekkillg dragen IlOD-

der macht.
Er _. veel oPlewolld.nheid ia de Iuun.r .n

men riep :-" Le .. d. ~ODing."
De verkiesing IChijnt te lullen liggen t'lll-

ICben den heer Waldeok Rou_a en deo heer
HrieIo".

LoND.!!. 18 Jj.lI.-(lUaCer.) -Een auaifeet
ie door den hertog vall Órl_. ui~,
waarin hij I!II(. dat het nllr Dabij is dat Fruk·
rijk "eDaoheo lal tot de monlll'Ohie terug ta
k .. rea. .Al. het land hem roept aal hij lIenid
.ljo de tuk op .icb t.e nemen en zijD 181'ea •
bloed ,oor Frankrijk ~ pVCD.

Lo!!D~!I. l~ J.u.-:Be1&ter.)-De heer F.lix
Faare il lot president ..aD Frankrijk JPkoIen
mlt eene meerderheid 1'au nel"n- eo· ... b« boven
don heer 11r'.NOn. D. beer Waldeok BoIllM&D
onttrok .icb aan den .trijd. Er _ lID groot
rumoer ter"ijl de lIillinl plaat. yond III de IlO-

aialisten pror.cstesren belli, teglln den uiwlag •

OVERLEDBN.
PU1'OalA, 18 11.Jl.~BeIIUr.,-D. heer W.

W. 1Iaré, .. n welbebll4 plaat.elijk llaalllliMl
.... t en broeder fall bet lICl RIl de ........
raad, _rf pteraYODd. Bij"" ....a... iceD
tijd lliek.

Bed.n 1'ertrok dl. P"pler aaar D'UrhaDviUI
-Iobfljft OD" col""8IpOndent. Rit V.ntentad.
dd. 10 de .. r-om daar .. n paar maand.n de
diensten voor d•. A. D. LUCkhoff waar ti n.·
meD. D•. LUCkhol wordt morren bltr ... r·
waebt. om gedIlrende dien tijd de plaat. "an
dl. Pe'pilir tt> VInIlHen.

D•. Pepier had Zaterdag het genoegen om
een lang,~kOllt.4Ifd.n w8nlOh vervuld te zien.
Eene nieuw. kerk vlOn d. IIndingll.meente
werd In gebrIlIk "eoomen, of IngawIJd. Wur'
hjk, dlZOl ni'Rw, kerk II C,.n artikel van
".eide. Dil Zaterdallmiddag In het oadl "e-
boil" waren. toen d•. Pepier een zeer indruk·
w.kkend woord tut aflOh.id *prek. hebben
licb k.nnen onrtlligen hoe noodlakelijk een
niellW kerkgeboa" "&8. D•. PIpi., heeft
,BIll moeite gedaan en nie mOililijkhldlln
Jrebad. voordat hit niea"~ Jr'DoIl" voor diD
dIenil VIln God kun geopend wordin. Docb
hij beeft zijo dl)8l btJrelkt. Dur ltaat
h.t lIeboo" bij het marktplein al. een .i.raad
voor bet dorp. en al. bewijs dat de _ding'
JrelDl8ntll in aantal en blOlI toeneemt. DI.
Marohand wu lIekomen. al. hd van de len·
dlDgoommini. van deen rinJr. om deel ti
nemln aan d. pllCbtige verriobtincen en bMfl.
nadat d•. P.pler het geOORw onuloten bad
la din naalD eo tot den dienat nn den One·
e.niKlln G~d. VlIlHr, Zoon en HeihJren G... t.
d. Inwljdlnl(lIJ'edli If,bouden naar unieiding
van 1 Cor. 15: 58. Er w&ran van nreebill.Dd.
dorpen eelle Itl'oote menigte kinrlingen g.ko.
meo. en daar dlln middag ook gerlCbelden.
blanllen den dIeIIst bijwoonden. Wal kirk.
konei.tonttkamer en de ltoep .opgepakt "ol.
Er .aren min.tens 21i0 p.nonen dl. d.n
dlen.t bij"oonden.

De kerk i. 4r2 bij 2~ voot met pl.Dken ..Iuer
eD plauken plafond. roodé I{ordljn,n 1'oor d.
raIDen. en lIlet haDI(' en Il&aak"oli. mIllIrIam·
p41n.1'oonien. ZIj b.eh !feen pl"l8ketoel, maar
.. n plat,orm met eeD tlawee~leedJe, waarop
.taat; .. God ie liefde." Bo~en din 111ganI!
atut: .. HalIeinja !" Op den mIlIlr achter
hat pilOtform IS un beeld Jrcechlld.rd, vOOf'
stellende een ..hereDden enJrItI, met een bezalo
in de recbterhaad en 8IIn rol h ..lf ontrold in
d. linkerhand. waarop !!Ut: .. Het EeuwiJr
E,ang.lie." zeer coed rlChilderd. Den heer
H. Horak die lael gedlaD beefL komt een "oord
vlUl lof toe.

(Maar tnlllChen. t".oe haakj~: En~el II
maneeliJk. lijn .ltljd lo mannelijk. "daan'"
.."echenen. dr.~eu manaehjle. namen al. Ga·
brlili. Micba.I, enl.. "'aarolll worden lij dau
al. gevlllGgf'lde vroul"en voorJreetelci ~)

D~... vulId. was ~r ooaferuntie onder ..oor·
.itteC6obsp van d,. l'epier. Er werdea toe·
.prakot' gebou,jen door "ad"llin~ P. J. V.n
den llee,,"'. c" d·· brooders loateDdi)K. PieL
Joubar!. Vermoatc I. U. J. Uamea. eD d!! wur·
,lige oud-oud-riln, y.n C"I~.berl!, P. J. Jon·
bert. Hij t.ad tie hoe.,teen nn het g.bonw
~~lelld en eEn i~d"r WH "erblljd hem. duw
oprecbton Z&ndln~ff.end. ook bij d.ze geleg~n.
beid bier te zien. D.. M..rcba.nd IJlrU hel
1 •• 18\ en !la! eeD kort onmcbt vaD bel
b.lanp;tiJkate door de 8pr~.ke'a getlegd. D~·
mede eiodigde d. bel.ogrlJke eli onyergetehlke
dag ..oor d.. Pepier '" de .endinue-llte "
V1Dt.entad·

~ ...'I'''''',
DOOD GBVONDBN.

Dt:I.BA.!I. 18 OCT.-(Bn!ur.)-De heer 800".
die bijna al de jacht.eo. CUe in p baal 1'l1li

Darban rAilen, lIo1nrde, "ert p.tenDa,ond
dood in de lCraM g.'tODden. Bij et.i.f &all

een hartkwaal.

WARM WBEJL
Dt'uj.Jf. 18 Ju.-(Bmder.)-BM

buiteDgewooD heet.

O.A ..... " .... IITAAT.

PRESIDENT REITZ TERUG.
BLODlFJJfUIIf. 17 Ju.-{&Mw.)-Preaideat

Beitz i. van sijn uit8~pj. naar de Koloaie
teruggekeerd.

VERDAAGDE CONFERENTIE.
BLO.IlI'QIITIIN. 18 J ,,!!.-( &uter.)-BeD DOD'

fuentie 1'111 Vrij.taac.obe handelaan io het
tol ..erbond kwam~n heden bijeen, aaar wegeOl
!leringe opkomBt vU afgewaar4icdtlll vaa bGit.en
werd er bealoMn de COIlfereDUe uit t.e a\ellen
tot de tweede _I( in Februri.

K .... p·KoLON ••.-HANDELPRINCIPES E.."'{ LOKATIEWET.
KIMBKIU.&T. 17 JAlI.-(&ukr.)-Op ....

goed bezoob~ ..ergadering vU belaet.iDlbeta-
Iers .. Heaoondeld WMden .terke neolutlel
aangenomen. waarin pproteeteerd werd tegen
de haadeliDfl nn dID .t.adaraad om te tn.ch!:.eD
de inboorlinllea.lokatie"el "aD kracbt ~ mak.1t
.Mrdoor de baodel van de .taci len leer bl·
laullrijk nrli.. lOU liJdeo . De heer J. B·
Oarrey .. aB vOllr&itter.

DE BEER MOFFAT WERKT.
)l&fl1[lllO. li J.M.-\Bpecia,d.)-Eeo ban·

delur.lOO<Ivea uit bet. Ngaml,.bied hier ....
Reko_n. "ertelt mij dat Sigkomo (Sello.Il).
heL opperhoofd In dat gebied, op w"'IJ is _ar
Palapcbwi ten einde Kbama 4aar ee ontmoet.n
III t.e .preKen over do COIIC~' ..... ronder.e
.rek he. l&IId iIIuekt, ell dat dit bezootk van
Sigl(omo DUW beeft op aaDiporea vin den

eer". Molbt.

BR ..... CK BBCKVAN.&.L&.l'ID.

DE NORTH EASTERN DIAMOND )(LJN.
KIllI.IIlIII.Cl. lij Ju.-(&uter.)-De rroote

flu.le vaD de Nortb E.. tern cliamoud miln werd
heden oit,cvoerd. toen de likwiclat.eur eeD

order UD het hooge hof, op den 15den ge-
m ....kt. waarbij de ..erkoop van eigeDdom be-
kraobt.lId werd, Ilitnam. bet IoOtaal bedrag
.£;15.000 zijode. Er w.. ge:llLcbt dat 8f1n QO·
bod. boolter dan die .om, zoa gem ..akt worden.
en eeD kabelgram Le dieD ,!I"lIte ".. fli .. lijk
ont" ....gen. maat '"ee woord.n kondeo Diet
ontcIjferd wor ien ltn I"n uni>.xj werd JIdaaD.
EeD groote m.oj~ koapera Yan m.ebiDerie eo
claim- wae bljNo io de omgeyin!l un het bof
en er ..... alg.meen gejobd toen delikwidat.ellr
de order aitnam.

Er lijn "Yell claimhouders, ~ie ..... toad
willeD .... ".k~1l'fOOI Iich .. Inn.

I
..... w"',."' ... ",,'

•
Ouder liDil ~. 8. Haa:rcr, van Mt A 1l11{t'rTl!1f) •

JIlD&.atta Co., Pa.., &ogt da-t liJf) vr.,oow IJJ 1t r&.iiD

kramp tD de rnaa.g Oen .fldgt·D ~(.}Jll6rprobt~rde
!IIi Cbamberl .. ",. kohek·, I ~.olt"".- eL 9u'l'ru""re~
medic da.art.egen, OD wa~ zeet .olriaan vTt"r de
aneUe ~erlicb .....g. dUI het Kui. Z'J bo.,(' !.el ,,,.1.,\
dw. tiJ~ .l~' gebruIkt, al. ZIJ hut DuOdig bad o.
beyorden d .. , bet DO IL r... ,t. le Il""", UIJ ..Jl.
A.potbekent BIl Hand"!...... P. J Pe...... ~u &; Cu.•
~ID_ Ag ....... 1Ua)",\.ad.-[.tJ •. l



--:----. -'. ,-. <, ~ement, Gegalvaniseerde Tdzerploten. 6 tot 10 voet,

BLOEM VAN ZWAVEL!
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\
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R IJTU IBF ABRIE K .DA.~ro!.<~:=~:~eall~
ED Vertoonkame", uit te .erk~pen v~.r 25 Januari

, TTS' 1896 heeft hiJ de pnJz8D van al de- NO. 17j 19! 21 BUITEN KAN of. Goed8ft'n 'verminderd, en daar er
KAAP8'1' AD. d1lÏleDd artikelen zijn geachikt 'oor

J[abn ell JDlO8I"dm 'RJl aJ.1erlIt.n Kentfet,at Presenten, kunt gij nooit
RIl B.ijt1dgeL heter doen dan .uwe koopjes I!leteea

__,. te doen 'ooral daar zij alle de helft
Lnda.s, Victorias,'II"to.s, Wog,.- minder dOl den ge_ODen prijs rijn.

fi's, B.grin, Tra~s, Ka",., Ten gerie,e van buiten-klanten ea
RIISflQr'.s, 'u., 'rall ,I/"I,i aard koopen sullen wij allen koopjes boYIID

(ONZE EIGEN MAAKSEL)" r,,,,oakt voll,.s ord". 10/- postvrij venenden.
I LICHT, DEGELIJK, STERK. Heeren 8leuteDOOI Zakhorlogie.'.D8EOR008DESOWOEE~, OoiaIGoOo ... pnjon .... _. T_&m.'";"'~~ ii:.!.,/!6;re:::: ti::

KOMPLEET, Een Voorraad Twoede.Hand Rijtuigen van alle soort wordt, se ou en. Dubbele Debel Horlogie.80/-; &stoa

£S ·~as. £8 ~Ss.ol'O!Jeer de II Mll/ioen ., Parafine Lamp I I ~.:~1!i~~
BEVATTENbE8ARTIKELE:NAL8HIERONOERI . KOCH'& DIXIE, :'!~8~~I:neDIO~~rk:~k.6/_w:

' , . ,dozijn; MUlikale M uur- Klokkeu
BUBG 8 TRA AT, K A A P 8 T A D 45/.; La Union Naciona! 8igarea

BIEDEN TB KOOP AAK 10/- per Kistje; .Albums5/6 tot 16'.;
(J8I1olvaniseerde IJ8s1platen von 6 fot TO Voel voor Daken, ~~re~1ariKI~!;:/-~~kt!oc:;

Blodlood,. vors/platen, Oa((1olen, en Afloop/JlJpen. w&ren, Speelgoed, Prenten, Mode-
V•• ST.KB-OL.A!j J. Jl. 8TOPSEL VOOR LEKKElfDE DAKJlU.~ warén, Werkdooteo, Schrijfkiatj.,

cl CA&BOLLlIUJI." ,het beroemde hout.bewarende ,Ioeiltof. Aller- Buitenlaodacbe Schrijf Papier gd,
voor 5 quires,' Verrekijkers, Veld-

Date W"ltIood. LijD'" Oli.e.Tirpcmtijn. en Bordela en KW.'l glaaen, PerfulDerie, Kau de Colope
SfDI II GBWOII HBIIII& Dij DB' S'lIDAAIDII. 'l./6 per dozijn bottels, andere Perfu.

, . merie 10/- het domjn, Modeatoelea,
00)[ IEN GJ¥)OTI HOEVBBLlIlUD VAB B1WZKLOLIB. Picknick Mandje-, Guitara, M.S.8..to.....Ledek8lllelL en Keuk8llP,reedlchap 111grOote 7d. per dOlijn, 8tudavan 2/. per let,

'Y..-.cthe1deD.b.i1cL 1'tlelme.ea 6/- het dozijn en meer,
Rei •• rueo, Blik Trommelt, Dames
Haodsakjel1'&n I, -, Toilet Neoesaaire.
Zakjes voor Ju.eele~ voor Boent, al
-,eIe andere Artikelen te .eel om te
melden. Komt met con.
BANKROET GOEDEREN

ASSOCIATIE,
Naast oas " West of Eflglafld,"

115 LANGEMARKTSTRAAT.

0.. ......... Pooler .i .... _gm> .iJ0!"IIP
- Ml=WEEGLUIZEN. VLOOIVI,"OTTEN, ea EVElUI ... aJIe I~ (t<nrIj11ot_........ -ik Is.) Alk ~ ...
of",* __ pod _I ..... Poeier bap ,H,

:;::--._-~.~_ ~ ....~ isT:'!:
~ .. ~ -- OIOda. &ij krIif• "-ai ......P_. ft G.a....s..._. b.......

: {WDGLtTIDlr.VLOODUl,
DOOD'!' XOft •• ,

.IlaV:aU.
K08QlJD'OI.I ~ I. bet ...... OU TlOOrEN'

, WEI!GtUJZI!N, KAKKERLAKKEN. KIlVE",. I MOTTEN I. bont,... _ -Ja .... ooort r-.'Ill-er dl'e 11'___.__ T71_-, ..... -h' -_..1:- h b'L- beh Liefhebben ya e ee jadll_l>ct ..-dI..I..........
.IlOCD eeu 1lI\:lnJW-na8 -.aaJmlCLlDe DUU\I.Ul' e UW1 ,",oorene en I de. -.. bet _ ..... 1'lOOIera op IumDe H.....

M"8l!J~T HARRIl!J IMPERIAL ,/ aoo~~'B!Jr:=7:r-~A'A~WD". 1 Pat,.. oan d. war ....... ti. _ctcalng .....te koopen. "". THOMAS KUnNG, ...

De IMPERIAL heeft al de laagate 'f8fbe~rio.-u, liahtf v'~t~~~~"':~.·eryaJ·dli ...
b-:'L'L-- "'- is aterk "J[]ilATI.a's WORX_ '1'ABLBTIQ

en CWA,,-r. ..J[lU.TIl'Il G'S woao. 'l'.A.BLB'1'8 ~
, . f .. KE.ATIlIG'S WOJlJUllr '1'.&.BLB'l'8-DE l'tltlS~lfV H£ URIS ZELFBINDER "JCU'1'UG'8 .OBJOR '1'.uL.'1'I~

Wo~, t erkend te sijn de beste BINDER in Zuid A.frib.. Kr IIÏJ-n meerl.Plea_da a een"GRO&:NTE·LEKKSRH1J,"""fU, li .pmaat ala In .maak., Het ia de eatlge laaD_ ......
dan 600 van dele Machines nu in gebruik in dit land en ze alleD geven' ut ee nig. act... ""'idd"', voor W_ ... i•• h... wa.....

• - Drau Wormc kali. lJetlomcnwordm. Het III CCD ......de pootate Toldoeaung. ~~ onoch.ade!'Jk. prcpan.at ... lo'bU-_.- ....
..ti "ILWB BR~~ 0 ZW ~"EL Vcrkodat i. RIIllc ... BoIt.'_aIIoDr""li*Bo1

.tgen ... : THOMAS kltA.TlNO, LoD".,le rinnig bezig in de voorrang te komen ~ kan ten hoogate aanbe"oleD. -- _
worden. .Alle Wijnboeren behooren een vat .an dese naTel te proheeren

Soh.riJl.o"" vo/.l6 bi,fso'llotU1'I!.etU" (J(a
E. JYL. ROSS &; CO.,

ATRA N nSTRAAT -gAAPSTA D

LLOYDS & COMPAGNIE,
, " KDlG1 AaUTQ IN ZUIDUUQ "00&'" ,
AER¥OTOR GEGALVAJusERDE STALEN

WAmMOLENS
OM WtJte, mee op te poiftp6p, m voor het :tlruvm NA NtJChÏMric

op ee,., BOB1'e1IplatJtI.· .

t,
DE KA APSTADSCHE LEVERA.l'401ERS

VAN MEUBELEN, .
8'1'BLLB$ NU TEN TOON BUN LAATSTE ZBGV1UL

Het'Jameson' Slaapkamer Set

u v. mo_ ID '0 net ~
Btal.. 'l'oreD.
, Verdere i.DfOrmUie omu-t mol_ ea iOnDt

ftD -.ne srooUe op applib_
!le.. wiodmoleue sijD de bede lOOf ... k ID

lie pedkoop.te in Zuid-Afrika; .ij wwkea deu
koopprip iD biDIJeD _. paar jareD en Joopen
!lODder moeite ea erpaia.

mn 0)( PRIJZIJ EN BLnONDIBHEDD.
N.a.u H1IIIJIJI Kn'l'OUJl

AAN

18 LJI&8!I.U!, DAmD.

DFJWAAL"& OE KOCK HuGu"!,, S voet 4 duim wijd en 6 voet 9 r!uim hoog, met 8 pies ......
48 duim bij 14 duim. £& £is.,

Graven, Spit .Mest en Hooi Vorken, Goud .Mijnen Gereed-
schap, Schaap Scharen.--Beenen-.Mest, en verder

allerlei Huishoudelijite IJzerwaren, van een
N.A..1.LD tof, een PI..1..NO tn

SPECIALE KENNISGEVING AAN BOEREN.

KEIUGE AGBNTEN VOOB

DE- BEEREN MA.BSF1!1L, ZONEN & Co., ~~PEBKT.
GAIN.Of dROUGH, ENGELAND.

P' JRTABLE ENGINES,
DORSCH-MACHINES,

~ KOORN-MOLENS,
...... ~~ ZAAG-MOLENS.

~ ,•...dorma~ met be\.rekkiDg tot bonD,8IIIeide Machinerie 11&1 de belie "ut

DE WAAL & DE Koe-KJ
GROENTEN rLEI~, BIJRQ S'rILUT, KU.P8T"D

:s foet M.UIlOll:a-Top WASClrTAPEL met tichel rug, met klein kutje
beneden, en een Kapstok aan elke zijde, n I_

GEORGE ·FINDLA Y & CO.,

J~D. CARTwRIGHT & CO.,
GLAS- EN PORCELEIN· MAGAZIJN-,

ADDERLEY Elf DABLINGST.RATU.

ztrID-~i~80~B I HET GENAS HEN ALLEN.
'LEVENSVERZEKERINGI ~

JlllTIICBAPPI... MYT1a'tYDEV N
.... .I.~L1D ..... - ega maaad81l geJedea

OPGKRICHT IN 1846 betuigdeikineenbriefaauu 'rall

de goede uitwerkiDg 'rall RID,U1UTI_
JIAIoftIhntoor: DULII&8TJLllT, :laapstad CURO iD mijD geJaI. Ik ben 80 jama oud

eD heb 28 i.reD laDg geleden UIl CBRON
DI....u ft z...,1l ow-ttd. Z.... AfNG._, ISOHJ: AB'l'HlU eD Rll.KUMATlEX 811

~fIr.ltffl.n, JI. .. ~ .oqh ".licht.iDI nn ftle bero.mde geaeee-
lr:UJadire n, eD probeerde &Jlee IIODder bu& te

Dlanna : "inden eD had in mijD pYeI alle "doof in
B. lf &ROKRNI. Vo" iU('I'. meJhlOhelijke bekwaamheid Yel'lorea tot
ALF&I!D EBDE:R. dat ill:RHEUHATICURO Prob.!erd.' eD ulD:N&Y SULOMON. Bu. ~. .. . N
I'BED. J. CE~TLn'REj. njn miju euralgia, Rhenmatiell: eD pijnen
PAUL Ol VILLIERS. in hoofd eD Mllgerioht "erd"eD8D en he'
OODFItEY BICHEL. Dieuw. iJJ "er eli "ijd Yerspreid dat "ou-
I.G.dTKYTL.EJi meester Vu ROOY amperheellernaal geIODd
BURY!lOLes. w.. t'&Il die ..'WODderlijke Medicijn," en dit
BOD. J. X. MK~RIMAN. M.L.A. "al er.keJlJL h. al .L .. ,_

Jr•• n. IlINJr"""Ul<O'". 'OV'UVIl ".. e. ge., ; e..eft! ..... het
c.. .. O.AllDBRSON.M.O., M.C., LOlldn, M.H.C.S probeerde beTeelt het aan.

Kngelalld.

Hebbm oAwaAgeA de volgende Goederen UtJAbijzoTliler be1411g.

BRANDRAMS B.B. BLOEM VAN ZWAVEL.

PABIS GREEN voor het vernielen van slakken
in Yruchtboomen. ~

Knapzak Sproei-Pompen (Vermorels Patent)
lot van onze Speciale•en een nieuwe

Wijnpompen.

GEORGE FINDLA Y .& CO.,
Grave Straat, Kaapstad.

lllJ,LIJ8CH ~::ElIE. - £156,213, IJXODN LNTllEBT· - 71.276
. IOJl)UI IN DIB - - £1,409,046
(BMM ,.Bik,á 1- Z~:~.:",~aa".<Io.W_,.d",

Toouu ... n YOO&DULB!f ,
..... '- fAIr_heid, Groote Bou .... en.

..... Beperkillgea..
~D omtrent niet.yerbenrd nrklaring
a- ...trielie op B.eiMlll lID Woonplaata,

)I~Ont",,~.
spaoclige B"taIiD« Yau Vorderilltlft,

Álle Voordeeien behooren MO d. Led.u
e- l'enIooolilk. ~pral<elij.u...id.

o.midde1lijka BOD De op VorderiDgea.
Bmm. Betaliq voor u-....rga .....

DriajuriijUch. O..__ k.

L~~'lB7 E UITJJt.:2·.iLI.VGE.V, 1889

De heer JAOOBvu ZUL, 'rall VlakfoDtem
(3 uur !.an BteijD8burg), is pDeHD 'rall
een .lChlJDbaarongeaeealijk geyal 'rall .&hea.
matiek eD Jicht. Nooit, lei sijn moeder
Men. Vou ZUL aaD mij, wu er een erger p_
"al "'D "Xooria Ziell:te," lOOaJe rrij het noe-
DIen. De eerste doe.ie BHEUlUTICURO
he' de lijdeDde jonge maD rumg .!apeD én
medecijn werd "oondllleDd toegediend de
,h.~~el de burea ell meDdeI! aeideD' elM
&lj. nset Yenr~hteD da, hij le"ea lIO!l, _,
IUJ t__ l """, 811 ge&uiKdeYau de gtIIIeee-
luachl "au de RHJ!lfMATICURO eD
PILLEN,

:I fOet KLUM'UJa, ,oorzien van een Spiegelglas 18 duim bij 14 dmm,
op patente wiele~jes. £~ '8.

~~rsenoemde il ~merkelijk beneden in prij~ dan de inferieure ingevoerde EET-, Ontbijt-,. en Theeservies,; Toiletartikelen en alle lOOriea
lull eK en daar "IJ alechta hont gebruiken die goed -gedroogd ja in de Kolonie Aardenwerk m groote keuze.
de hl~ OOJ»en h~ voordeel hebben van onl waarborg da& de U'tikelea Hang- en T&fellampen, Vloerlampen voor de Voorkamer Tale

YID he& kliDlut zullen staan. . messen en la.tuie- artikelen en alle Huishoud- Benoodigdheden.
Venilverdeen Fantasie Goederen, geschikt voor Trouw, of Verjaardap.
~ten een Specialiteit. luiat ontvangen een lading van hun apeeiale

PortD. IS
) STOOK lAB IN.ET
BABBAOX-ST

BOO.-S

K ;

UITSTAL KAIIERS.
LANaKARKT.8TllAAT

KB

P~EIN STBAAT.
,rrAD~

" VICTORIAN WATER-WHITE OIL."
150Q vuURPROEF, .

Jl( PATENTB Ic PAUOBT 1I0ZZLB~' BB Jt&.BItD.
P4 118'J.'1 OLII IN DB MA&U,.

SPAAR UW GELD

KAAPSTAD.

ZUl.o..AFRIKAAN$Oa&
Koninklijke Ma.Udiensl.
D. "CtUtl. Mail" JI.~pt1.

DEStoomboot.eD daaer LijD .,.rtrekbl
'rall Kaapet.d Daar LoDd81l OlD dil

aDderea WoeDlKiA«, te 4i alU' n.m. nol
Kadein 811 Plymouth, te Si.,. Heleaa •
ÁICeDIiOD UIIlegaOde op de ~de W.
lObeD iijdeD. ,
.I... Ia-GllAlfTULLY OABTId, E.pt. BU1f!I,
hb, 8-IIAWUD&5 OA8TL11,Kapt. Hn,

mu .IOft1l 'M' lIuun, fI.\ LUPUlli
DOtnB CA8TLI, ~ Hu.,., II-....aurB O.ASTI&,Kep&. &uu4Llo, ~ I~
Voor VNoht of,..... YaPY", _

Iioh bij a. Apa" ftD a. Oa.8TL.I
¥AILSOOT MAA'I'80HAPP11, (JJ.perbl.
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