
Vli'iH GOEDk WAARDE
I~ JONGENS-KLEElJlJ«EN-
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Economic Outfitting CO.,
. !.~lIn C FERENDE KLEERBNMAKEBS,

KA A.P8TAD:
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ar WHEELER 8 LIKDOORN ZALF. Afdeel1nlsraad voor de ss-
Beroemd wegens het wegnemen van Likdoornen zonder Pij" deeling van Clanwilliam.

1/6, per Post 1/10.

MELK VAN VIOLETTEN.
D~ !l.uivente eangeeichts-opfrisscher het verwijdert ZQtanelJ1'a"cle1I,

¥rOl'ten,enl. 1/6, per Post 2/~.
WS:EE~ERS C~PILLARINE (Het is geen Verf).

Geert GM)Z6 Haren zIJn Oorspronkeli1ke Kleur en bevordert den
groei 2/6, per Post 3/10. '

CARBULONDENTOZO.
Een aller-eengenaemste schuimende Tanden en mond spoelsel.

1/6, per Post, 2/-.

SCHUTBERICHl.~ .---OPGESLOTENiuh.t Schntte Ondll
kra.a.1 ("eldkoroetschllp "an Gon-Ii- i}

bovenden veroor.loofJentijd 2 Bonte SO!
Varkens geDUll"kt a.is "ol~: :
1 Li nkeroor twn\uw81alrt jl'&t en snij,

rechteroor va.nbondeu ~beten.
1 Linkeroor z.. alu"sta.&rt gat en mij.

rechteroor !tomp.
Die, indien DIet ge!DI'tVoordien tijd. 'uit

de Schntkmll.!te Oudekraal, znllea .erkocht
"ordtln op ZlI.terdlLlI:.2.1 F~brllari 1895 'I
voormiddage om 10 ure.

Publieke Verkooping
Op Zaterdae. 2 Februari T8B5' DE Ondergeteekenden behoorlijk

TEN DORPE gelast door den heer J£OOBU8

.CALEDON. JOHAN'HBS L!UB8CHEB, die mjne boer.
derij ~t opgeven, zullen voor sijne
rekening,
Op Vrijdag, 22 Februari aanst.,

.UN ZTlNE WOONPI •.AA.T8

I' GROOTVERLANGEN,"
Gelegen aa[l de Bergrivier, in' deze
afdeeling, publiek vt'rkoopoD de
oudervolgende Levende Have. Losse
Goederen, Granen, ens.

Levende Have, als:
25 Gedreueerde Paarden (Ruins)

5 Gedresseerde Paarden (Merrie8),
6 Gedresseerde Ezels, 10 Aanteel-
beesten, 200 Aanteel .Merino
Bchapen, 150 Merino Bchtpen
Hamels, 50 Merino Lammers, 20
Vet te Varkens.

Losse Goederen, als :
1 Bokwagen. nieuw, 2 Open

Karren op Veeren, 1 Johnston
Snijmachine, 1 Span Wagentuigen,
1 Span Ploegtuigen, 2 Span Zwin-
zels en Kettings, 2 Dubbele-voor
Ploegen (Ransoms), 1 Enkele-voor
Ploeg, (Reneoms), 1 Braaklende
Egge, 1 Howards Bgge.

Granen:
40 mudden Koom (Du 'l'oits), 20

mudden Koorn, (Baard), en wa.t
verder ten dage der rerkocping' zal
worden aan~boden.

J. J. LAUBSCHER.
J. W. Moorrees, Jr. ~- Co, Afslagers.

MET betrekking tot mijne kpnl1Ïlga-
..ing un den 15den dag Tan

November l.I., vragende Nominat.iel Un
Kandidaten ..oor ae vertegenwoordiging
..an DÏltrikt DO. r,. Opper-OlifantsriVier.
in de plaats 'fan (hu JACOBUS CIIRISTLUN
'Uil WIJ'I:. dia beda.nktheeft,-"ordt hie ,.
mede bonie p.reVên du de oudergete..
kende heereD tot kandidatën voor de 1'8"
tA!ceDwoordi"in~va.ngezegd distrikt geno-
mineerd r.ijn,nl.:-

1. LEWISGaEVILLJ: HEnr POCOCI,'fan
Cla.nwilli&m.

~. AnItAH.ut JOHANBI8 :Momo., 'fIIIl
BrakfoDWn,

eo da.t de lI~mming voor ge ,e~d Di8trild
ui plaats hebben op Vrijda:, de.. osten
"a.n Februari, 1895, tuuehen II nor 'I'm.
eo 5 unr n.m •• op ondergemeld1 plaat, en.
nl.:-
Te Kleinvlei, de reaident.ie'fail den Ve'd.

kornet, door den Veldkornet ....u Wijk
no. 5,
Te KarnemelkRvle~ de residcn1ie ~an

. dent VAlll1dikoBtent-yeldkClWrn~t
L
door den A sliu-

teIl - e rae. van lj ... no. ,5.

PUBTJIEKE VFRKOOPIN6Pub]~ke Verkooping
IJ

D I"o~:'1p'eterkenorn, daartoe ~e·
lust door den heer D. J. SMIT,

zullt'n publiek verkoepen te

Kl: rFC NT EIN, PC ReE LEI N BE RCt
I! uur riJde:s van Malmesbury.

or nU/DAG, 15 FElJRC.1Rl AS.
Level de Bave, als;

5 :~pan Forste-Klasse Gt'drr~~efTde
hrl~, over 14 hend hl)()~, 3 tot (j
jftar, l O Merries, 4 tot (j jaar, gt'dekt
C(10r l't II eerste-klasse F zelhengst, :!
PilEV' Go(dgedre8~eude Earpaarden,
[> j8ar oud, 2 Rijpaarden, waarvan
t'~n een goed Schietpeard, 6 jaar, 1
fersle-Klas Ezelhengst, 6 jaar oud,
1,j "ctte Slachtossen, geschikt voor
den Slechter. JO Aanteelbeesten.
wa.rrondr r extra Melkkoeien, 250
Extra Yette Schapen. ~5 Spek Vette
Halls Bchapen, 40 Vette Varkens.

Beerder ~ger€edscbbp, als:
~ NIeuwe Bokwagens. 1 Bokwagen
nlft Los Kap. 1 Bakkar op Veeren,
110pen har,3 Span 'Wagentuigen,
4 f'pan Ploegtuigen. 4 Paar Achter-
tuizen. 1 Lot Zwingels en Ketting!l,
3 Drie-voor Ploegen (Ransome), 1
Dubbele·voor Ploeg, dO'13 .Enkele-yoor
Ploegen (Howard), ] Zelfbinder
(Daisy), ~ Reapers (Daisy), ~ Lands-
kribben, 1 Braaklande Egge.

Graan:
~O() Mudden Eerste-Klas Du Toit's
Koren, en wat verder zal aangeboden
wordeu.

In den Insolventen Boedel VBn Jo-
B.A.NNIUl MARTHINUS Du TOIT, van
W ateruintjeskuil, Caledon. C. BM '-L, SchntmeMM'.

O,til.kr,ll), Afl!. C,lledC'll,
18 Januari 18~5.Vastgoed:

Een fraai gt'le:.!en Erf met Woon-
huis in hrt onderste gcdc"lte van het
dorp-s-uitsteket.d geschikt voor een
Zondags Erf-groot in zijn geheel
omtrent InO vierkante roeden, be-
plant met vrucht bocmen en van
buiten gebouwen voorzien.

Losse Goederen:

,hi&.

~ef·
TE ERS.

ZULLES door en Controleur en
Auliteur G neraal, Kaapstad,

o~tvangen word- tot op Maanda!?-
mIddag den lld Februari, 18.95,
voor het vervoer an olie en &Ild.ere
~aren, zedurend het tijdperk, be-
glnnende 1 Jan . 1895, en eindi-
gende 30 Juni, 96, van Kaapstad
naar den Vuur en te Gapt! Point,
tegen per 1001b

Om verdere
aanzoek hi.i de magazijnmeester,
Publieke Werke Departement

, J.NEWEY,
Hoofdinspekteur. Publiese w er _.

Oepzrtement mn Publieke W..rlre·l,
Caledon Plein, Ka&p..tad, II J"" 1895.

-wijn
oude
r ill
egen

met

1 Groote Sterke Bokwagen,
1 Span g-oedgedresseerde Ezels,
1 do. Tuigen ens., en allerlei Boer.

derijgereedschap,
Er zullen ook ter koop worden aan-

~eboden :
1 J!xtra Schimmel Rij. en Trekpaard

(Heugtst),
2 Extra Schimmel Karpaardeu.
8 do. Muilezels,
1 do. Vier Kapwage'l,
1; Span Tuigen kompleet,
1 Paar Achtertuigen (Engelsch Leer),
1 Extra Tuig met collar voor een

paard (Engeisch Leer),
1 Extra Dames Zadel,

PUBLIEKE VERKOO.PING. MICHAEL SMUTS.
Civiele Oommisearis.

Civiele CommÏls&rÏlKantoor,
Clanwilliam, 12 Januari, 189,)."SCHILDPADKRAAL;" DIST. MALMESBURY,U,

8W. Liivbion&l Council for the
ni vision of Clanwilliam.

------- --------------
DE Ondergeteekt:t.de heeft instructies ontvangen van den heer n. P.
. LAUBSCBBB, om al zijn Levende Have, Boerderijgereedschap, enz., van

de hand te zetten, en zal dus bij Publieken Afslag doen verkoopen te

3CHILPADKRAAL, ST. HELENABAAIt

Op Donderdag, 31 Januari 1895,
HET VOLGENDE:-

8 Muilen, 4 Paarden, ~S Ossen, 400 Bchape n en Bokken, 2 Wagen., 1
Open Kar op Yeereu, 1 ~chot~che Kar, 1 Water Kar, 2 Bpan Tuigen, 1
Span Jukken, 2 Dubbele-voor Ploegen, 2 Oogstmachines, een boeveelbeid
Boerderijgereedschappen en Huismeubelen, met wat verder te voorschijn
mag worden gebracht op den dag der Verk aping,

YERKOOPING TE BEGINNEN 0;11 10 UUR.
J, C. STEPHAN, A~ent voor de Verkooping.

J. Jf'. S~ It;;LI.ltG, A/il'auer.

WITH reference to myNotice of the
15th day of Novemberlas', ca.lling

for .Nominations of Caodidates for the
representAtion of District No. 6, Upper
Olifants River, in the Divisional OonDei!
of Clanwilliam, in the place of GIRT
JACOIIUS ClllllSTIANVAS WIJIl, I'I!signed,-
it is hereby notified thAtthe nndermentioned
,entlemen have been nominated CandidateIl
f~r she representation of the laid District,

TENDERS
ZULLEN door den Controleur. en

Auditeur- neraal, Kaapstad,
ontvangen wo n lot op MtWldag-
middag den 11 Februari, 1895,
voor het vervoo van olie en ander
waren, geduren bet tijdperk, be-
gicnende 1 lan ri 1895, en eindi-
genoe 30 Juni 96, van Kaapstad
naar den Vuur en te Kaap L'AguI-
has, tegen per 01bs.

Om verder ijsonderbeden doe
aanzoek bij de :Magazijnmeester,
Publieke Werk Departement.

J. NEWEY,

,,.

lT

ALLES MOET VERKOCHT WORDES .
VERKOOPING TE BEGINNEN TEN 2 URE N.M.

C.I0EL KRIGR.
Eenig Curator.

,onoa.

=a~:
:nIPIl
JE.
Ir h.
JAIl"

1'11.:-

1. LE"·IS GUVlLLE BESllT :POCOCK, of
Cla.nwilliam.

2 ABKAHA:II Joournr:e MOUTON,of Brak-
Iouteiu,

and that the Poll Ior tbe lI&id District shaH
be taken on Friday, the 8th da,. of Feb-
rna.ry, 1895, be'ween the hours of 8 8.m
and :1 p.m., a.t the nndermentioned places,
vÏl.:-
At Kleinvlei, the l'ElIIidenceof the Field-

cornet, by the Field-cereet of Ward No. 5.
At Karnemtn[8 Vlei. the resideoce cf the

A.ssÏltant Field-oomet, by ths AlIsLsU.nt-
Field-ooroet of Ward No. 5.

MICHAEL SMUTS.
Olvil CommÏl8ioner.

Ciril Commin:oDer'lIOffice,
Cl.&n"iUiam, 12th January, 1895,

Vendu. Kantoor. Kalmeebary,
) 0 Januari 1895.

D. J. S\IIT, J. zn.
Caledoc, I~ Januari 1805.

VERmSCHINGEN ZULLEN VERSCHAfT WORDEN. Dempers, Moore & Krige, Afslagers STELLENBOSCH.De Villiers, Immelman & Co,
Afslagers.

\" endu-Kantoor, M almesbury,
Januari 18!i5.

UIT DE H aND TE KOOP.

TWEE nieuw gebou wde Cottage I

voorzien van alle gemakken,
bevattende elk 3 Slaapkamers. Voor-
en EetkamerS, Dispens en Keuk.en,
Buitenkamer. Badkamer en w.e.
benevens een groot stuk Tuingrond,
alles door een muur ingesloten,
Dit eigendom i.gelegen in het meest
aangename gedeelte van de ~tad
in de Avenue. De Eigenaar, de
heer J. M. BBYEB8 Br. heeft geene
Kosten OD tzien met het bou wen om
deze Cottages ZOO gerieiijk mogelijk
in te richten.

Doe aanzoek bij den enderge-
teekende.
P. J. Bosman P. W. zn., Afslager.
Stellenbosch, 21 Ju. 1895.

Laadplaats. Bergrivier. 19 Januari 1895.e, Hoofdin.pekt&ur. publieke,WerkeJlt

~teuf' Departement van PubliekeWerken,
C .. ledon Plein, Kaapstad, ) I Jan. 1895.._ --

1000 Vftte Kaa,psche en Ji~rino-
Bch~pen,

100Vttte Kapater Bokken.

Publieke Verkooping.
TE,NDER~

'7lJLL 'EN d r den Controleur en
LJ Auditeu Geeeraal, Kaapstad,
ontvangen w en tot op Maaodag
Middag, den den Februari, 1895,
voor het ver r .an olie en andere
waren, gedur de het tijdperk, be.
ginnende 1 nuari 189ó, en eindi-
gende 30 Ju 1896, van Kaapstad
naar den VutJ oren te Point Danger,
tegen per 10 Ibs.

Om verd bijzonderheden doe
sanzoek bij en, Magazijnmeester,
Publieke W ken Departement.

1. NEWlY,
: H d-IDapekteur Publieke Werken

Depar~ment ftIl ubli ..lJ:eWerlJ:en.
C&ledon PIele,~pat.ad. Jl Jan. 1895.

OE ondergeteekende, die zijne
Boerderij gaat opgeven, heeft

de beeren DE VILLl1I:R8, hU[ELMAN
& Co. gelast publiek te verkoopen
aan zijne woonplaats te

PUBLIEKE VERKOOPING
WAARSCHUWING.EVil DB Ondergeteekenden behoorlijk gelaat door de beeren JA8PBR en

DIU BlUT D. zn. zullen publiek verkoopen toOb Maandap-, 28 Januari,
ZAL opgemeld Vee, in extra conditie

publiek verkocht worden aan
KLAP:\Il'TS.STATIE, zij zullen
zeker present zijn.

J. J. C. REYt\E:KE.

HAARBUIS·,
(Omtrent 2 uur van Darling),

Ob tnnsdae. 5 Maart, Aanst .. GESCHIEDT mits desen dat alle
personen jagende op mijne

plaats, hetsij met geweer of met
honden, gevonden wordendC! of hout
hakkende op deselse naar rechten
zullen vervolgd worden en wel ten
strengste.

UILEN .KRAAL,
(Tu!achen DARLING en HOpmELD, ,

Op Woensdag, 13 Februari, a.s.,
LEVENDE HAVE, ENZ.:

12 Goedgedresseerde &els, 8 Goedgedresseerde Paarden, 300 Lammers
met Wol, goed voor den Slachter, lOpen Kar op Veeren, 3 Dubbele-voor
Ploegen, 2 Paar Achtertuieen, 3 Merries, 3 Koeien met Kal vers, 12 Trek-
en êlaehtoseen, 1 Wagen met Leeren, 1 Bok wagen, 1 Span Voortuigen,
1 Span Ploegtuigen.

GRAAN:

I ~

i Goedgedresseerde Ezels, • Mer-
ries. met en zonder veulen, 8 Eerste-tJ I~.Marais &- Co., A/slagers. klaa Melkkoeien, 2 êlechtossen, 25
vette Varkens, 30 Aenteelbokken,
1 Bokwagen, I Open kar op veeren,
1 "Daisy" Snijmachine, Schroef, en
andere gereedeohap, Graanzakken.
Schopzraven, Spitgraven. Pikken,

Bali Vk' g Meet, vloer en twee-tand Vorken,. J uws er oop In GaffelII, Harken en Behuivers, Wijn-
vaten, Anken!, Zensen. Waterkrib,

DISTRIKT PHI\S ALBERT. 2 Dubbele-voor Ploegen (Bansome],
1 Enkele-voor do., 1 Howards Egge,

I 'b d C B Voerkisten, Naaibank, Zweepstok-
n I eBtge ing !usschen iIJA.RIJ8 • ken. 1 Zadel en Toom, 2 Zeilkribben,

LACK, :E1~cher, en QHAliNES ry B bo Le 1 G 1
A L G J M... am es eren. eweer,

• 1.: RANGE, en AN. • S Wt' k lest, 2
CO!'RADU:, Verweerders. pan agen Ulgen omp

Span Ploegtuigen, Zwingels, Trek
touwen, Trek Kettings eM.

G. H, LOUBSER.
Publieke Verkooping

VAN

HUISRAAD,
TE DURBANVILLE.

ZoutlonteÏD, Di8tri~t Mr.I_bwy,
18 JIoIIU.n 1895.'7,

STELLENBOSCH. Tenders. Tenders,rekkee
III dei
Il. vaa
lQa. eG
ile t1do

Publieke Verkooping WORDEN gevraagd. voor het
bouwen van een nngmunr om

VAN KOSTBARE de begraafplaats van de Hollandsch

LOSSE' GOEDl'DEN Gereformeerde Kerk te P.orterviUe,
"" 1. Lengte 900 voeten klIpwerk voor

fondament 20 duimen breed en 1
voet hoog,_

2. Lengte 900 voeten met8elwerk met
goed gebak ken bak8teeDen.
14 duimen dik en 4l Toeten boog
met een roef.

3. Pleisterwerk met kalk.
De tenderaar to leveren alle ma-

teria16D. Men kan tendereu voor ieder
deel Ya I het we rk afzonderlijk, ('o
~ezamentlijk. W t:rk afteleveren op
15 Augmtus 18J5. Tenderaar zal
verplIcht zijn twee goede borgen te
stellen ten genoege van de commisl!lie.
Tenders inteleveren bij den onderge-

teckende niel later dau den eersten
Februari 1895.

J. F. BRINKMA.N;
Voor Lvmmissie.

600 Mud Eerste-klas Zaadhaver, 400 Mud Eerete-klas RQ~, 100 Mud
Eerste-klas Koren.DE Ondergeteekenden zijn met in-

structief! van Dr. JOlIlf8TON
begunstigd, die D'U rbanville ver-
laat, om bij zijn woonhui8, op
Maandag, 28 Januari 1895,

te verkoopen al zijn Huisraad, waar-
onder :-

ZIT:.KAYER :
Rustbank, gemakkelijk Btoel,

vier kleine Btoelen, Whatnot, Whist.
t fel, 2 Netenboomen Whatnots.
Kolenbak, Haardijzer, Haardrek,
Gordijnen en Roeden, Hang- en
andere La_pen. .

EETKAMER:
~tel in Morocco Leder, Dinner-

waggon, in Mahoniehouti Eettafel,
Btoelen. Zijta.fela, Gordijnroeden,
Mahoniehouten Tafel, Madeira Baal,
Tafel. H8.Dglamp.

GANG:
Linoleum.

SLllPKAIiER :
Stel, bestaande uit ~leerkast,

Kleedtafel. W uohtafeL :3 Stoelen, 1
Piedestal, Mahoniehouten Kleeren-
&aat, groote Ledikanten, met Veêren
en andere Matrauen, Mahoniehou-
ten Pers, Toilettafehl. Waschtafeb,
Handdoekrekje&, 2 enkele Ledikan-
teD. Kinderkatd met toebehooren,
vier Tafds.

KEUKEN:
Glas- en Aardewerk, Stoof (nieuw)

Aanrechttafel, 'fafel, Broodtrog
Keukengereedschap, Stoelen, enz.

Ook: EetaerviEli, Aardewerk, Glas-
werk. ens. .

Twee Zadels. Kailoart, NaaimlPo'
chine, eul.

Verkooping te beginnen 0 m 10.30 uur v JIl.

Lr P. Cj.tmI .. Co~ ~t1'I?
!

JA.SPER en DmK SMIT.
Ververschingen Volop. Ruim Crediet.

DE \TILI.IERS, IMMELMA.N' k Co., AF8Lo\GER8.
Vendu-Kantoor, Malmesbury, Januari 189ó,

!LH! BEIITliNDF. IM

Em uitgf!hreUJen voorraad Negotie.
",aren, School en andere Boeken.

bchnjfpapier en Envelopes in soorten,
enz., alamede nui8~elen.TER executie vaD het vonnis van

het Hooggerechtshof in boven-
slaand geding, zal te Buffelsrivier
aan de woning van verweerder Le
Grange, in genoemd distrikt eene
Verkooping gehouden worden op
Maandag, den 4den dag vaD Februari.
1g%, van bet volgende te weten:-1
WageD, lOpen Kar, 1 Tentkar, 1
Paar Tuigen, 1 Span Tuigen voor 8
MwIezeIs, 2 Paarden (Schimmels),
oud ~ jaar wel gedresseerJ, 2 liruine
PBard~h, 8 MOJlezelë, 8 Struisvogds,
4 K)!l' 30 Muddtll Koren,onge-
H"," r~~ Gerven Havu, ongeveer
::()~. Jer'iTen Rogge ~n Koren, Kei-
dergereed&chap, Balies, Vaten, enz.,
(Dl. HUIsraad, cnz., enz., en 1
.BrmdewlJDuetei.

I~Ytrk(l()ping UI beginnen om 10 nur 's
voorDliddags.

OEO. E. l~OULTON,
Cndn·!laIJu"" rrlDn Albert.

t Inrter Bt.l:u~ ~ank(!r,
......;'1 '·U" AIl...rt,~: J&11 loli£.

Paarlsch landbouw Genootschapr
TENTOONSTELLING AAN DE PAARL,

VRIJDAG, 25. Januari 1895.
GOEDKOOPE SPOORWEG KAARTJES. SPECIALE TREINEN.

HUISRAAD:
net gewone 8.880rtiment Huisraad,

bestaande uit Eet-, Slaapkamer, en
KombUÏJltafels, Ledikanten, Bedden,
Kleerkasten, Stoelen, Keukenge-
reedschap, alles van de beste loort,

GRANEN: '
260 Mudden Rog, 20 do. Koren,

25 do. Garst
VERVERSCHINCEN VOLOP,

IIBNDRIK P. VOB.
De Villiers, Immelman tt Co.,

Afslagers.

DE heer W. J. DE Kocl( zijn
Eigendom ralbier uit de hand

verkocht bebbende. heeft den onder-
geteekende geauthoriseerd zijn boven-
gemelden oitgebreiden VOOI raad pu-
bliek te verkoopeD

OP Zaterda~! 26 Dezer,
AAN ZIJNE VROEGERE WON-

ING IN DE PLEIN8TRAAT.

,,.
lSt.

VERSCHE VRUCHTEN.
ALLE8 ZONDER RESERVE.

Promenade Concert in den Avond. Eene zeer sehoone kans voor itderen
stand in de Maatschappij. Een ieder
overtuige zichzelve, en kome om veeT
te ontvangen voor het weinigje dat
hij Eteeft.
VArkoopingte begillDen om 10 ure v.m.

P. J. BOSMAN,:p.!W. zn., A1s1age~.

Porter ville, 15 Jail. I bIJ5.
Vendu.KloIItoor, K&lme.bury,

Januari, 1895.

HET PAARL80HE AMATEUR :MUIIEKCORPS,
(Onder de bekwame leiding van Professor~Hocco DE VILLIERS.) 1fL

WEGGELOOPEN
ca

LUNCHEON. VEB.VERSOHINGEN. . rt, .
".Eerste-Klas Slachtvee Te Koop Stellen OO&!b.

TentoonsteUing wordt geopend ow 11 uur v.m. Toegangsprijs 2/· 17 Januari 18";); tTAN de I'll\ats valI dell onder;:.:'·') "d / Y teeb~ll,k, tUI donkerbrIlIIi!'tot .. ullr ij naml dags, na ~ uur 1 . . ---- .---------
1 I

.. I ::\{ernt! ~111ikld III met ('CII kU'ljl op d...nom 4 uur n.m. zu len al etentoongestelde wareu (tenzIJ an( el'!!gespeel' ~Tt;LLE~ BU~CI'. I I I ,. V
d )

lieu' wa~r I'· 11 ("r ,,'Hnt, U,) IIi'
ficeerd op e vormen ten verkoop worden opgeveild.

De Spoorweg VrachtpriJ'zell 7.ulJtn voor heen- en terugreis de ilah,tJ dag t) Jar.UI1r1 180,. Jil'eren Schut.
.Ij Landbouw-'[entoonstel'[I'ucr me""ters 1'11 andereIl. IIiJ wie dr!/.elvtl

prijs vsn de enkele reis zijn, dus van Kaapstad, eerete-klas retour .. 6, ",. ".,
tweede-klas 3j. ~peciaJe 'l'rt!inen zullen laur geadverteerd worden. lAdy moge aangeloollcn zijn of DO'; UJo~e
Grey is bet naaste :::Stationvoor den tentoonstellingsgroud. VERTOONERS nn .Wijn en r;.._outen aanloopen, gelieven er ddaddlJ" ,kc l-

Om verdere biJ'wnderheden doe men aanzoek'biJ" . llote.r worat herton"rd dat all.. ",er· nis van te 6even aan en o'1'1::rge·. '. tooD1QgenlDgezoDdenmoelea w),dfo op teekende, door wien .aUe bll!IJk.6
CBAS. W. H. KOHLER, Hon. 8ecretam. I:MaaOd&fl'. den 2S.ten Januari. VerllChe kosten zullen fx:ta.aU wordC!~.

S . . L be d d Bo&er di ontvangen worden op den morgenl'l:B.- peCl.le,. unc. ~!l8 tegen 2/6 kUDDen verm.gen·wor en oor .... d~ TtDtoonBte!ling. FRANS. J.jKOCIl.
per bnef .aanzoek te _dOODbIJ den KateraarJ TcntoonatellinB, Paarl, tot oP' f. BLER80H,· I Kliplleu .. ~ r.o . ..r.,.y~..bur"
24 JlDuaI'l .. so ..' ~ BOD. secmaria. I ~

or DE PLAATS

ROe 1'-LAl' D.ROBBENEILAND.
55 Slacht-OsseD,

APPLICATIES \·oor ele betrek- 15 I' Kotten,
. kmg van Rulpa theker op Gewaarborgd Vet te zijn,

HoLbencdand zulleD doo den onder- ZULLEN op DONDERDAG·
~etcekende ontvangen w de~ tot op MIDDAG (12 uur) te KLAP.
Maandag, 28 Jaouari·. IS £120 MUTS-STATIE present zijn. Indien
per Jaar, kost cn lDWODU •. Een on- te voren uit de hand verkocht zal
rebuwd persoon heelt de ·oorkeur. kennisgevin~ plaatsvinden op DODder·

He A. NER, 12 On3 Land.) .
AI. Commis.ria. ::a N. scm~[NQ.

VENS
,oor d.
IUIlio.0.
lWI.oti
, .I1b.J

.- ....
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BERE8urTREERDEHAID~ERKJ

KENNISGEVING
I
dDE Aandacht wordt geves

de regulaties, waarbij
voer Tan groenten en plan
docten in de beschermde
area [beperkt wordt. De
&la vol~t: Dat deel van
sche AfdeeJ.4,g ten wes
insluitende den Spoorw
BtatioDJ en halten tUUcJtlll
rivier en Mt:.izenberg, en
van de lijn van Zoutrivie
de DuivellIpiek, van
Zuidergrens van de M
van Kaapstad naar de Z
I, Wijnstokken, of stek

bladeren, waar ook
den volgens Pa
eenemaal verboden

2. Boomen, planten, wo
of andere on
groente- of pl!\Dte
seIs worden ook ve oden indien
gegroeid in met p ylloxera' be
smette streken.

I, Boomen, planten,
bollen en andere
gewassen kunn
schermde area .
deD,~adien ni~
phylloxera besme
voorwaarde dat
zijn van eene
klaring van den
ficeerende.
(a) Dat de artik
8tok of deel ena
(b) Dllt ze groe
50 vards van ee
wortel vlln wiins
(c) Vat geen p
of bestaan heeft
uabij de plek, w
zIJn.
(d) Dat ze vol
l'hylluxera zijn.

4. Druiven mogell i evoerd worden
mits vergezeld an een beWIJS
dat ze "iet g iden iu een
besmette streek, en dat ze niet
in wingerdblare gepakt zijn en
geen wlDgerdbl n er aan vast
zijn. Druiven niet ,an dat
bewijs voorzien uilen niet toege-
laten worden de Constanua

evoerd wor-
oeid in met

e Itreken, op
vergezeld

. edigde ver-
zender certi-

en geen wijn-
bevatten.
en ten min8te
ge "iV ijDstok of
kken.
lloxera bestaat
den grond of

gegroeid

vnj van

area.
CURREY,

Onder··:,.'001II""''' \'I)Qrwd bou" .
Deparie .. ent nn ~ndbon1t,

UI J..,nan 18i6. . i

KENNISGEVING.
H1ERl£1ID E geschiedt kennisge-

ving dat van af den ls~en
Januari, 1896, de heer MURBA.Y
W.LI.DR als VdJlIloot der hieronder
genoemde beIi~heid is ingetreden
die in het vervolg onder den .tijl en
naám van DE W.ur. & Co., zal uit-
gevoerd worden.

DE WAAL &: DE KOCK.
Kaapstad, Januari 1895.

HULPONDER'VIJS.
EE."iLeermeester, ongehu"d. die 100-

neD eeD vierjarigen dienattijd a~
OD~erwijser bij een en hstaelfde hnillgesin
geeiDdigd heeft, wenacbt licb eerbiedig a&Il
&e melden tot voorb.elting derr:elfde bezig.
heid bij één huiagain.o1 twee bu.iegezin.n8.ll,
iDdieD !lij .10uden met elkander overeeD-
stemmen tot onderwijegeYing hunner kiD'
deren iD de Hollandsche en Enplaohe talen,
soowel a18 Ïl1 BijbeJ.cbe eD Christelijke
kennis tegen redelijk billijke belooning.
Ge~ nOD bekwumheid 8.11 lede·
lijk plrag. Men gelieTe &e ~
MD

Ra Irt. C.
POitkant.oor, Tulbath.

Dekriet te Koop,
Doe a&DJOet bij

K. II.·.VAN NIEXEBlL
GLEN LILY,

D'URBAN BOAD.

MOSSOP & GARLAND
{,BIRI,()OII&8 IJ LUR·

BBWB&KBR8,
NO. 3 PLEINST RAAr£

KAAPSTAD

HhBBEN ,eel gllDoegeD se IoII[;on·
oeeruu da, .ij be Goaden Medalje

yoor KOLONIAAL LEDER op d.
Kimb«le, Ttmt.oonstelJing gekregec
~l! ze reed. ZES GOODEN
MEDALJES hoacl.a, 91'oepr door be
.op Koloaiale Tliltoon IiD... .. t-d
II01lw

r

~
WEGGELOLJPEN

VAN de plaats Vleeechbank, 2
Donkerbruine PaardeIll, het een

met 3 witte pooten en het andere
met 4 witte pooten. Beide hebben
een kol en witte neuzen de een een
weinig grooter dan de ander.
Schutmeesters en anderen gelieven
kennis te leven aan den onderge-
teekende door wien onkolten Ter-
goed mllen worden'

A. J. LOUBSER,
Vleeschbank, Hermon Statie.

Gouvernante Benoodigd
OP een Boerenplaats tusechen

Malmesbury en de Paarl om
onderwij8 te geven aan 4 kinderen,
Salaris £30 per annum met vrije
kost en inwoning. Engeltch en
Hollandsch alsmede Muziek moet
onderwesen worden; te ,ens moet de
applikant melden wanneer zij het
onderwij8 kan aanvaarden. Hand-
werk eene aanbeveling. Appltkatie te
worden igedaan bij den onderge-
teekende tot den 3laten Januari
1895.

H. P. DU TOIT,
Wets- ell Algem. Agent euz.

Uit de Hand te Koop.
DE seer beroemde Koren· en Vee-

plaats, genaamd Zomersveld,
groot 1934 morgen met standhou-
dende fonteinen, behoorende aan de
ondergeteekenden. Dezelve il te
koop onder zeer billijke voorwaarden,
welke bij de ondergeteekende EIge-
naren te vernemen lijn.

PIETER J. JORDAAN.
PAUL 1. JUUBE.kT.

Zomerneld, di8t Groenkloof,
23 JaDnari 189.'1.

Somerset Strand.

STRANGMAN'S goed gem8llbileerde BIl
aaDgenaam geleg8.ll huisen iD het ge·

londale gedeelle V&Il het Strand zijn te buur
"a.n den lBWln April af. Haur £6 per
Maand.

STBANGHAN,
Erin Vale, 80menel WeIl

ZUID·URlKAAN BORE
ONDEBLINGE

LEV ENSV ERZE K ERIN G
nuT8CH"PPI.~

OPGERIOHT IN 18405

.lioo!dk&ntoor: DllLIN&8TUAT, Kaapstad

D. e,r'k m u,Jlglt b.,taana. Zu\il·J.frilta jJruc
u-o-ulttnnl M..uchappii

DIUILTKOaell:
B. M. &.RDIIRNK. Vo?raitt.er.
ALFRED EBDEN.
HENRY SOLOMON, Su.
rRED. J. CENTLIVRKS.
PAUL D. VILLlE&8.1
GOOFRET SICB.J:L.
J. G. 8TEYTLJ:R
HABRY BOLUS.
HOD. J. X. ME.RRIlHN. M.L.A.

aa.IT. GINKaUOl"DIGE U>TIIE'O'&
G.I.'. ilIDEB.80N. M.D.•M.C.• Londen. M.lLO.8

:Kuplaud.

1lllUJJBCH k:KlUl -lJKODN lJTIRI8T·
IOIDBU lJ DU· - £1,409,046
(GeMellBekgd j" Zuid-..tfrl1rGaMellt Waard""

- £156,212
71.276

, VOOUUIOT. VOO.DUUII :
A.beol..te Zekerheid, Groote Bon_.

Seen BeperkiDgea.
B.paliqeo DIIItreIlt n*-Yerheurd '!'erklarin,
0... awtriot.ie op Rei8eD l1li WOOllplaat.l,

Matige Oakoelell.
Spoeclig..ietaIiq ftJI Vcrderillpll.

A.lIeToord_len behooren .... d. Ledea.
&tren PenoonJijll:e ÁAMprakelijkhmd.:

O.middeUijll:e 80aaa op VCll'd~
Ruime Betaliq 'I'OOl' Oftrsa".

Dri.j.... lijbob. Oud.noet.

LÁ..t7B1 E UlTBETJ.LINGEN, lM9

Pou.... ftD _hillea4ea dur wwd_ b«.aal P
..iii de '!'elpDde _men 7DOr ied-. .1,000 'I'M de
....,.,..uJijbo ~:-

hur iD 1889. Be&MId
.. JA .B £1,799
lO JAAR 1.6U
10 JU B. 1.1180
16 JUK 1"S61
U JAAR 1,J8f.
9 Jlilt I,JO'
I JA.A.& 1,060

W1LLlllI 'URSHALL, Beantaria

DOODBERlOHT.

HEDEN ochWInd ODtatiep ODae teeder·
bemiode jon~t" dochter in den

oaderdom vr.n Il dagen.
De bedroefde ouden,

MICAIEL BLABBER,
HENDBlNA SLABBER,

Geboren RaTIU.
JODwloof,

2'~ Ja.a1WÏ 181),).

indruk .'r8moon i. d.t de prijpn !lolt la llee alii, WO'er er lrIlV&ar daartoe bestond, te
nIlen. Goed klfl.rlror~n ,rrkooptll("d, m_r voorkomen dat de binnenlandscbe b',voll!:ing
bet BObijnt moei lij Ir te kdjg811 te lij" Er I.
lleeD rebrek aan kalard"'Hobtil( k, lf ..koorn. lOU worden Il itl§'eZ<lSfAn door de hoeren in
da' seer laR. prijzen bult. YC18r komt 'aim de handelsplaatsen. Op dele POUt,ll!! beeft
ia en er ia lleen '!'ooraitaicbt op bool!ereo prij.. de Zuid·AfrikaanBcbe Repnbliek dUB 1'&n
Uieo en II&I'dappd,o volop; eeretreno.mden
&Doiat K. bijD" niet t~JI'eD eli" prijl kunnen de, Kolonie nietl! te Y1'eezen en daarom
nrkoobt worden. Boter i. ook baheflge"oon duidden wij hierbovan aan dill. al zon de
volop, eenige t.onnen zijn in b.OdeD der Kolooie den invloed in Zuid.Afrikl& hij.
Iaandelaan, die leeD bod kanDen krij..,lI.
Go-de le_bor~d~ boter v.rkoopt ~en 6d. gen die het gevolg &DUeiju van de be.aar·
per lb. De muln i. ook meer dan woorlien beiding van bet nieuws ait l'atal. het vol.
Un eenden eD boeoden, de prij ... n .ijll d.n ltrekt niet het streyen der Kolooie &al lijn
ook ~ lu« om zeoden op eenille di,taotie ~e
bel.&leo. Eiereo aijn in prijS lIed•• ld, '(root.e" om de repnbliek tegen te werken.
beseadifllleD komea ..au. T.bak ("oede) ia· Maar yrugt IDen one of de liefde voor
t&lllelijk wel aaol(e ..oerd, Prima 0... 0 .ijn in de Transvalli bij de Afrikaner partij in de
goede aaDvnatlllD behalen iet I betere prij..."
daD de '!'erige " .. k. Sehapeo komen meer in. Kolonie thanl' even groot ill a.ls zij, zeg

bijroorbeeld, tien jaar ~eleden wat, dan
kunIlen wij daarop niet in be'lIl1tigenden
sin antwoorden.

Da. kinderen uit het ouderlijk Luie
trekken is een gewoon verschijnsel eo
beeft veelal eer een vergrooting dan een
,erminderi~&, der ouderlijke liefde teDge·
volge. Mil&!' al. die 'kinder ..n nagenoea
all. betrekkiugen m.t het ouderl ijlt b Ilis
afbreIten, a.I. r;ij de oaders uitschelden en
yerda.cht maken, ala zij traobten die ouders
te bertadealen .inplaats van te beroordeelen,
dan kau men bezw&&rliji( ,erwacbten dat
de ouderlijke liefde onveraDderd za.l blij.
ven voortbestaan. Beweren de kindereo
da.t Itij ooit lODder de ouderlijke liefde' wel
kunnen klaar komen in de wereld. en
komen zij in op.tand tegen het oud-rlii"
bui8, sooals hel_ maar al te dikwij~
gebeurt. dan ia de aaak natuarliJk niet IDeer
door redeneering te verhelpen.

Zoo Eal het tusschen de Kolonie en de
Transvaal te staao komen al8 men den
bandscboen IfAIlt nederwerpen en wil zien
" wie de eterkate is, Kaapstad of Pretaria. ...
Oe Afriltaner partij en feit~liJk niemand in
do Kolonie ii "erl&nlrend naar d",t meten
np kracbten; maar a.lij men hf"t in de
Transvaal met alle ge"eld da.artoe wil I",t('"
komen, dan spreekt bet van zelf date-ook
bij Afrib.ners in de Kolouie-het instinkt
tot lelfbehoud het op den duur vaD
alle gevoelsoverwegingen ~al moeten
winnen.

Oorrespondenten
WORDEN verzocht alle brieven-

geld ter betali ng van re
keniagen voor subscripties, Ad,er-
tenties en Drukwerk bevattende of
betrekking hebbende op besigheids-
zaken, aan den 8f'cretariJ der
Maauchappij, en alle brieven met
Correspondentlee voor de Oeur» n
aan den Redakteur te richten.

A. B. HOFMHY Il,
Secretaris.

Drlapers JlaatBchappi,{ Ve.n De Bandt De
Villiers 4: Go. (Beperkt).

" Oos land" Kantoor,
Kaapstad, 22 Oct. 1894. ~uid· ~frikaaD

, J

nBUlllGIl IUT

Inieekenaren ONS LAND.
WOllDEN er aan' hel inn erd dat

de Subscriptie op "De Zuid
.&jn1caan Jleretmigd met Osu Land,"
vouruit moet betaald worden. Ver-
halve worden zij beleefd verzocht die
ten eerste 8110 te zuiveren bij onzo
Agenten of direkt op ODS Kantoor,

A. B. HOFMEYR,
Secretaris.

Drukpers Jlaatsohappij Van de Bandt d.
Villiers 4: Go., .Beperkt.

K.r.apetad, 9 Januari 1804.

DONDERDAG. 24 JANUAIiI, 1~lI5.

DE KOLONIE EN DE TRANSVAAL.
TOE!! bet berieht k"am dat de heer BROD!8
verkrelren 'had dat Amatongala.nd aan de
1U.a.pkolonie enu "orden afgestaan en dat
Natal alechis Znluland sou knnDen an·
ue~eeren op 'oorw&arde dat onle mater-
kolonie tot het tol"erbond toetrad, wezen
wij er op "at de ge"olgen zouden lIijn
indien dit beriobt wa.arbeid beV&t~, ana
echter geheel onthoadende van .... rdere
oordeelvelliageD. Wij hebben, .edert het
bericht voor het eeret de wereld werd iD'
gell<lDden, va.n geen en kellln kant een be·
Yfetiging kallnen beltomen en het is dua
best mogelijk dat er nietII van waar is.
IntulIlICben ZIen wij dat de "ijze waarop
wij het bericht beepraken te Pret.oria wordt
opgevat ala een bewijs nn leed,erma.ak
oyer het gerncbt dat de heer RHOVES
er weer in ge8laagd zou ZijD in een voor
de Zald·AfnkaaD80be Republiek nadeelige
tracHa.ktie. Wat wil de Afrikaner partij
in de Kolonie tocb, vraagt De Yojlcl6tem.

"W,II.n za ODI EII1(81acll makln of-.at
daarmtê I:llIoIIeDoeKgelijk Itut-,nll.n III oas
aan de r.nade of ongeo.de der Britte!.. han-
del.polItilk onrle,eren P WIllen se dat de
l. .·A. Rtpabbek Dog' m r ,teecil Ma m.lk·
koe blij.e nO de K pkoloDie P Willin ze
dat de Tr.nnaalacb. Ita.tlr-m •• nllCbap
enkll zal b .. taao om te "orJ.o altgllOl("n
door de blnlD ~ Louden, Kuplt.d la Port
Euaabetb P Het il mogelIjk d.t lij dit "il·
I.a. Wij .chtlr willlD dit niet. D. tijd sal
lMren,"I' dllterilt. ia. Kaap.t.ad of Pr.toria."

Terloops IDag er op worden geweien dat
het Pretoriaache blad leedvermaak ontdoltt
"&ar geen leedvermaak te vinden il. Als
het beri~ht in Itweatie niet met de 100

noodige resern WaB a.... genomen zou er.
'oor er ~p~ke ZOIl kunnen geweeat zijn nn
het gevoel YIn leed,ermaak CD het uiting
geven a.an dat ge voel, er eO!st een
gevoel van vreugde moeten bestaau
hebben. [Joob van bet besta.an vaD
dat Kevoel of het uiting geven daaraan
hebben "ij nieta bemerkt, noch ill hetgeen
wij zelf, nog in hetgeen oolle tijdgenooteu
Icbreven. En mocht het bericht uit
Pietormaritzburg ficb als nog be"aarheiden
dtln is het Illogelijk ,jat men zi"h hier ver-
hengen zal dat pl'88ideut KRGOE!:s plaD om
de welvaart der Kolonie zoo,eel mogelijk
tellen te werkeD, gefDui!tt ill. EI' zal ecbter
zeker geeD leedunnaak "orden gevoeld
o.er de Transva.lors die in miudere of

meer ,lere mate de 81ach totIe~'S d ier verkeerde
politielt werdeo, boewel wij nrzekerd zijn
dat dit IlOO 'n vaart niet IIOUloopec.

De Kolonie toch is nooit onliberaal tegen.
o,er de Znid-A.friwD.80he Republiek ge·
weest, al gelieft men te Pretoria, nU men
denkt de Kolouie Diet meer noodig te
hebbeo, te zeggen da.t de Kaap de Transvaal
als melkkoe gebrnikte,-een beweriug waar.
Ya.D "ij, loola0i' Eij niet met bewijzen
wordt geelaafd, geen verdere notitie lIullen
nemen. Toen de TranlYa.al werkelijk
Engelaoh W&l heeft het in de Kolonie
en yooral bij do Afrikaner partij niet aan
krachtige eo daadwerkelijke bewijlen van
deelneming in het lot der broederII aan dev
overkaat der Vaalrivier ontbroken. Toen
de leider der Afrikaner partij aao den
hoogen commiasaris zijn rapport indieode
OVer de onderh.lndelingen aangaande Swa.
lielr.nd heeft hij niet nrznimd de oyerwa-

(V aft tU hMr~ Jru. Cl_ct" 00.) gende redenen aan te geven ",aarom dat
18 Januari, 1896. IaDd bij de Tranlvaal behoorde to worden

Zemelen, por zaIr, 100 Ib.. 8. lid t.ot '- Od; gevoegd. En ledert hesft de Afrikaner
Gan!, per r.ak. 163 Ibl. 71 Od tot 81 Od. partij, in 8n buiten het parlement, eteeds
SnikerbooneD, per lair, ~lb.2Oa Odtot 301 Od; op eeu voor de Transvaal yoordeelige oplos.
Boon.n, Kaff.r, III od to~ 121 od; Kaf aing der Swasieland.kweatie a&Ilgedrongen.
(Koloniaal) per baal, 300 Ibl, II. 6d tot 121 Od;
Do. (0. V. S.) 71 Od tot 9a 'd; Voer, per 10(1 Zij heeft daardoor en ook door andere
lba. 6s 6d tot 71 6d Kaflerkoorn, per •• k, 71 bewijBen Yan gunstige glltlindheid jegens de
Od tot lOl Od ; Boenmmeel, oDlfesilt, lu Od tot republiek sympatbie verloren bij EngelJ!('be
15&id; BOtIreDlDeel. ,esilt. ) 7. Od tot 181 od ;
M_I. Vlij.taal, 121 6d tot UI 6d; Gele !4ieliea nienden in de ~olooie of bij mendeD der
per aak, 12&Od to, 13. od; Gemengde do, lOl J(olonie in Engeland, welke sympathie zij
Od tot U. Od; Wit~ do III Od tot 121 6d; onder tegenwoordige olDlltandigbeden maar
Wit Mieli8IDeel, !OS Iba, Vii od tot 1& Od; alecht l.__ mi •• Aa_
Geel Kielie_I, 203 Iba, lb 6d tot lal Od ; lUW ~

Huer, Kaapacb, per aak, 160 Iba, 1'- 6d tot En wat heefe dit allIIII Da uitge"Q!tt op
161 6d; nanr, Zaad, 130 Iba, 9. od tot lOl de gevoelenl jegenl de K:oJonie bij· hot
od; Uien, per aak, l~O Ib.. IIIOd tot 111 od ;
Aardappelen, per aak, 163lbe III Od tot 12& thana te Pretoria heenohend régillU I Men
od; T.baIr, per lb, 011 2d tot Ol OW; Rog, heeft welgemeende pogingen der Afrikauer
per lak, 203tt Ib, Ol Od tot Ol od; KoorD, partij om de republiek nn dienst te lijn .f
per aak, aQa Iba, IS. od tot lb od ;
Zweeptt.olJ:kan, per I*Uk, 0. 3d tot lie Od; bespot of volkomen geïgnoreerd. Men heeft
Bo&er, per Ib (,&rICh). Ol Gd ~ 11 Od; eedert de laatate jaren IOOYeel mogelijk zij.
Bot.er lt".., kwalit.eit) 0. 6d tot oa 9d; beat gedaan om Kolonialen ioyloed uit de
Bieren. per dozijn, la 3d to. 11 6d; EtndllD,
per ltuk, 11 3d to, 11 9d ; HOtInden, O.'d tot republioUe weren. Men heefhtellelraatig den
la 3d ; Kalkoenea, III od tot lOa Od; Gedroogde in,oer yan Koloniale produkt en ~oeiljj~,
l'racb~ per lb, Ol Od toi Od ; Ham lID Spek:, en dat nog wel YIID produkten die noch ue
per lb, o. 3d tot Ol 7d; Zout. per aak, SI 3d
&ot al 'd. republiek zelf Doch hare luster.repllblielt

Slaohtyee.-Ouen, prima, 600 11_, £6 51 t.ot kon voortltrengen. Men heeft l&ID8Dwer.
17 lOl; 0-0, 6()0 lbe,£6 Ol tot.£5 lOa; Koeien, king Dle' de Kolonie op wellt gebied ook
WOIba, £3 la. tot U 10.; Kalverea, :lil. tot 30.;
VarkeIII, 100 lbe, 30w Od tot 36s Od; lammena; lOOYeel mogelijlt "ermeden. De MD de re·
&0 lbe, 71 Od to5 8. Od ; HamelI, 501bl, a•.gearing bevrinde bladen hebben eeD gllre-
od tot 181 od ; Kaapache Schapen, la, tld tot g.lden "eldtocbt geopend t.eien allee wat
1'- Od K.patMa, 50 lba, 121 6d to~ 1.... .it de Iolonie komt.

Trelrvee.-o.e., geede, £4 lOl tot £5 0. ;
Mailen, groots, llO tot £12; Muilen, kleine, Toch, durnn wij, nu men 0111 to Pretoria
£7 tot £8 0.; Melkkoeien, .es tot £15 Ol; 'ra.agi of de Afriltr.ner partij de Tra.DIYaal
~j~:t •.£10 tot t15 0.; Trekpaarden EDgelacb wil maken, aan de gBDade der

Ol'1lDlIlt.b.-Met uitzoacJeriq,...n Maan. Britsche ha.ndelspolitiek wil overlevwen, of
~ lija de markten - kl.ia IP-t, eD laten uitzuigen door de heeren te lmIden,
b.igbeid il oYer 't geheel gedrukt; er WIS .Kaa ....tad eD Port Eliabeth,-tooh dn---alecbu IIOIDpetnie naar _n paar nacblen r- ....vu

..,le mieliee, die Muadel op .e markt warn. wi" D&1Il8D8de Afrika.er partij, du.rop in
Goed. aieliea, nij no kalaoder, zijn valli, onill:enneDden lin antwoorden. Uitbreiding
maar mi.li.. .... IraJaoder vallea iD prijl. ,an den imperialen in,1oed iD Zaid.Afr"--Wit mieliemeel il iD aanvr..g. Zeaelen .....
lijn onverand«d ea er illMIl voondbich$ op ja een der dingen geweest wa.arte~ "ij
hoopeD prijl. Boer.meel i. lI"akbr, ver. altijd het hardst gedMen hebben j toO~-
acbeidtll 10$i8D aijn aanPbOdeD &epi! at !Mg. ..I_ -

ate qaotAUe; handellArl wiiJe. iii........ .tu..." YIIII een hanclelapolitiek waren wij
de t....... 1ap Aopea, dIIr de DOOi' i ID wij heObn .teeclI -plaolpm,

"EIt"'OOPI~GEN.

all c..B.I.c

26-Te 8tellenboecb, D8J1'otie"..ren,. eOIl.•
eD hlllllDenltelen.-P J Balman P.W. zoon,
IW.ger.

~S-Klapmutattatip, 1.000 vette schapen eD
108 k.pater.,-J S M.rail • Co. atll.gen.

iv-fe P.mpoenkraaJ. aabij Porterville,
aela, paarden. sohapen, kooru banr. en&,-
P J Betief. at,laaer.

31-Schlldpadk:raal, St.' Helan.baai. nn den
heer H P Laa bech er. leveode hue, boerderij.
eereedtob.p en meabilair,-J C StlphaD, .!lent
'oor de verkooping, 'a J W Stiglin" .fal.rer

I'IIBB1l'AJII.
I-Te Steen_rp alw S&eenOerglboe.k.

(diltr. Pik"etbef'8), oaMO, pa&rdeu, ko.ian,
_, bullan, ezell, acha.pell .... rke.i. boerde.
rijgereedecbap ia meaig~, 200 !Dad koren, 400
mud rog, 300 mad .. ad ba,er, l.a .. ad larlt,
beoefen. baiarud.-P J Betief, af.lager.

2-Caledon, iDlOl,.nte boedel J 111 Dn Toit,
nn W.~ruiDtjMknal, eea erf eD .00Dbui.
me' bui&enl(eboa"en, lone «aederea en Ineode
beve,-Dempera, Moore cl Kruger, afala,en.

2-Te Caledon, eea erf met woonbais,
ezel., p.arden, ~aigeD, botIrderijqereedacbap,
eflz.-Dempera, Moore ea Krijlll, af.lagerl.

12-Te G<>erjl.p, VerlorsoV&lIei. De pl.lt!ell
Goerjiap ea Khphoek. belle.eDI paardeo,
aon.p.n, beesten. boerderijg.reedacblP, bui.-
rud, ona,-P J R,tl.f. &falager.

.I(AAPSTAL

23 Januari, ISVó.
e I. d_ A: I. d.

a.vergorten 0 4 , 0 6 1
Perliken 0 u " 0 7 0
PereD 0 U 4 0 J G
Pruimen 0 0 7 0 1 6
App.len 0 0 "- 0 2 2-
[om.ten 0 0 3 0 IJ 8
rt18l"n o 11 0 o Il 3
Aardappelen (p. mud) u ~ :I o 14 ;j

Waterme1Ot1nen 0 0 ., 0 1 :J
Druivea 0 0 9 0 2 7

2~ W;eol, 81 KarreD.

Illro.1 !Ua",
28 Juaari. 18~ó.

S I. d. Jl I. d.
Aardappelen 0 6 9 o 10 6
JieD 0 4 6 0 6 0
Wa~rmeloenen 0 0 1 0 I 1
Penn 0 0 li 0 2 6
Perlikan 0 0 :\ 0 4 ~
Appelen 0 0 6 0 2 9
Pruimen 0 0 7 0 1 4
Drniyon 0 0 r. 0 3 0
dot.er 0 0 9 0 1 7
lCiereu 0 8 .1 o 12 0
Gan.m 0 1 11 0 2 9
Hoenden 0 1 6 0 2 7
menden 0 1 8 0 1 9
Áalkoenen 0 2 6 0 9 10
Toma&eD 0 0 3 0 o 10
Kool 0 0 1 0 0 li
M.boa 0 1 0 0 1 lt
Abrikozen (droog) •.. 0 0 ;) 0 0 li

KIMBERLEY.

~LI~ERLIKI.

Moeilijkheden in Gazaland.
Het bericht dat naar Gasaland Tertroiken

Vrijsta.tsehe trekkers moeilijkheden ver·
wa.chten met de Portageer:en is "el·bere·
Itend om eenige onj;(eru8theid iD Znid-Afrika
te verwekkeo. De trekkers die zich in
G.zaland Il'evestigd hebben lIijn voor bet
groobte deel Vrij8ta.tera en bijna londer
uitzondering AfrikanerB, en hun lot wordt
oos door han landgeDooten met belangstel.
ling ge,olgd. De kWlllltie van Portngee.
ache un spraken in Gazaland is reeds vlln
ond ..n datum en ,ormt ledert laDg reeis
eeD pnnt vlln onderhandeling tasscbeu de
Port ull'eesch e en Enll'elacbe authoritelten.
Ale het wa.ar is dat de Portugee 'en thaos
den uit81~g dier onderhandelingen gaan
,oornitloopeo en ern l(e"apeDde m.cht bet
land glloan bincenzenden. dan Itullen lij
waanchijnlijlt bevinden da.t zij hnn band in
een "espen nest stekev. De Vrijstatel'8 in
Gazaland ileveo nu reeds hun voornemen ~
keonen om het warm te maken voor ce
Portngeezen en zij lijll juist de alag VIIon
meDschen die ir:8taat ziju buo voorDemc,n
teu uitvoer to breol(eu. Mochten zij echter
niet teilen een overmacbt opgewlIR8eo. zijn
dan kUDnen zij rekenen op de bDlp van
zoov..el Afrill:aners ale lIij n(Jodig b~bben ten
einde het land dat zij als vreedlll&me l!Lnd·
bou WHS ber;etten voor bev te behouden.
ED, bo'endien. de Cba.rt,·r Co. eD de impe-
riale a.nthoriteiten zullen natnnrlijk booit
toelaten dat Portugeez •• in !aDden Ilelegen
binnen hun afeer va.n invloed op een derge.
liJke wijze optreden. Hoe de PortUll'lBZen,
tlie aan bun eeDige ha'!'en van beteelteniR in
Zuid·Afrika naawelijk~ de veiligbeid van
hun onderdanen en bun ha.Ddel kunnen ver·
lIek.eren,.IOO parmantig komeu ie een rB&d·
sel. Als die parmantigbeid bet gevolg is
van sympatbiebetuigingeD nu een tiDaO'
cieele onderneminll', gesteuod door een
zekere oban,rnietiacbe partij te Pretoria die
een paar Duitsche oorlogscbepen naar Dela·
goabaai wiat te lokken, daD 1Ila.1Portng&l.
wa.nneer bet niet spoedig tot inzicbt komt,
weldra beronw g8Yoelen dat bet aa.D die
betUigingen fan eympathi'e looveel waarde
heeft gehecht.

De Tentoonatelling aan De
Paarl.

Na. in negen jaren geen behoorlijke ten'
tooIl8tellirig geha.d te bebben zal de Paarl
,icb morgen weder yerbea~en in een land·
bouwtentooostelliog VIIondcn eersten ranlf.
De tentoonstelling zal worden geopend door
Z .•E. den gODYerneur en yerschillenda
miuistenl zullen tegenwoordig zija,-op
zich zelf reed. bewijzen dat er iuts besiene.
waardig. lal "orden 'Vertoond. Docb de
uitgelooCde prijzen waarborgen "erder dat
er belangrijke inzendingen zulleu lijn, Eoo.
wel op het gebied van landboaw, veeteelt,
lui velbereidinll. vrucbtenkultunr, wijn·
bonwals plaatselijke indlllltrien zooa.la
wagenma.kerij, en.. De herhaalde un be·
velingeu in het plaatselijke blad lIullea
verder onget wijfeld uitwerIten dat de boeren
uit het distriltt aanwezig zlIllen r:ijn met
nitstekende 'Vlucbten, be.temd voor Ver·
koop in kleine hoeveelhedeD_ Besoekers
nit Kaap.t.ad en a.udere biDDen bereik: van
de Paarl gelllJCen distrikten zuUen dali niet
a.Ueen een bet oog strooiende tentooIlBteUiDg
genieten, doch krijgen te,enB kaDS rich
tegen mattge prij.en te voorZien van de
eerete-klasae VTIlcbteD waarnaar yooral in
Kaapstad zoo gehuDkerd wordt. Onder
die olIlBtandighedllD ml, vertrouwen wij,
het aantal beaoeltere aan de Paarllcbe ten-
toonstelling op morren teer groo' zijn, eo
.. look het finanoieele saocee ftIl een wo..
danig gehalWl worden dat de Paarlacbe
landbonwvereeniging zal worden aange-
moedigd ieder jaar gerepld een teutoon·
lltelling te houden.

De Spoorwegkw8sUe.
De PretoriallChe Pr", raad, de fteder·

landsche maat.sch.ppij &an om de overeen.
komst in het begin van het jaar door haar
met de Kaapeche regeering gcaloten te
vernietigen. Deze o,ereenKomlt bepaalt
alleen dat het doo"ervoer van goedereD
,&Il Koloniale haTen! Daar den Rand op
dezelfde wijr:e zal blij Yen doorgaan a.la het
tot Dog toe geechiedde, dat wil .esgen IOn'
der dat het noodig ia over te laden of nieu we
ladingebrie,8.lI uit te nemen. Zou deae
o,ereenkoMlt ",orden verbroken den lOU
bet eenige ge,olg kWaDlm r;ijn dat het Ver·
.'oer vb. Vel'ellDiging naar Jobannllllburg
inplaats nn per trein bijDa geheel per
wagen. zou geechieden londer dat bet ver·
,oer op de DelagoabMilijD dientengevolge
ieta 10U~. Het ja voorloopig lBO
de naag of de Nederlandaebe maatlChappij
iieg raacl wtl r.aI op'fOlgen.

-_

ST.\.DS~IEUWS. !kIlEBP8CHt·rrEBs.-Ze hebben te B..r Iord
",m,J-, i)1t ~ .... L scbntt~'a o·"I ..r de man ,
IchdOp~D toer K""rlich~ roït. r , Vfrlf'den WI-<f'1[

-&II • r e~'n~ .chil·to~f~r inll on ",pu der man .
schvppon w~,e.,~ ti pODten Dit I:, J. drs
gtm .. h koeden wor-dee,

POLlnIK. - Te Adelaiie hpbb.n d. eie.e
b-,·r· n II I~n.nd. L. IV.H • PO Sir St.oe .... o.trnm.
L.'\' R. t-f'Of' W, I' lil bA1.04ht,f .. ,.r",8jA:rln~ t.1)"~

gHprol<eD. D. Ent-rpr ue; "".nn ~ulils b'r'cJlt
wonh, ':~l ft fchter Jl6~n wO::Jrd VaD was. er doo-
d •• e (J •• r··D I{el c~d Is.

Elt:.' 'lTO!lDIRlll1i LA-II i. onl.n~8 bil BI,,,-
naut sp '''I. la d.. KoloniS. jleb 'reo. Het l:e,(I
twe .. 'Volma ...kt.e hchsmea, acht. pooë en , twpp
.tM.'teo. doe:, .l.·o~u (,i,n kop. B~ide lioba_
men bnbbeo volm .... kLe iD¥@.IIT,deo, di. bij dell
kop bij dk •• r komdD ea &eo wo,deD.

DE BUll VOOrL. <i. lllDddrn8t na B·"b,·r.
too, Z ..A.R., •• rt.odt op .. n knliltje t. K ....p.
ltad.

WOOD8ToC'(.- Bet vOfire iur ,,~rdpn iD
Wood'l.od oi.t minder dan 10.. hlliun g"boll"d
Het dorp &elt na over de l,lOO blli&ell.

Ol DUIT8en COIl8t:L GESBU.u., barn:) VOD
NordeDfiycbt, g.at d. vo13ende " ... k voor
!tortea tijd naa, Ea,opl.

BIOLJteIlINo.-Tot op bet eind ".'n Decem-
bP, "BI d. qen ....l- I.Dgte der rjol en voor h- t
BieUW. at-I".I :H.(,7fi .o~L

HE' "A.TAL L05LOOPgYDEnONDEN tp K ....p-
Itad .clli!"t ..f te oem ..n. Y"n I:, December
tot [, Januari Il. "ajen er slechte eehtJieo
Iledood. EKS gELAl<OalaE "ERlooPIBCi v"n levende

HKT u DlcTSeBI H.t:s "-Ale club-r~boa. bra~". botl.~ ..rllg e reed .. hap su graan ui op
'!'oor het .. D·utacbA Haaa" i. uOl(elrooht eea I \'lJda.:. IJ Feb,o~rI ..... wordeD jlebouden Le
hili, in Bouque~traat, .obter d. Hoomtcbe I K11l'f.mteln. Po-oel"lr.berll. I ~ Ulir Mld.DI vao
kerlr I Malmesbu,y. Een .i'!' ..rt..atle ~"o dit numuier

P~LITIEK.-De h~8r IDn.s ~n dr. Smuts tul. ,~eeft verdere bijsonderbeden. '~
I"n eaDe v~rllad.riol( van lIiA•• r. in de i EIS ~f..OOLI.:IU.. '....sKr.-li 'hO:~~fjl'ecbt6.
K'.pleb. afd ....li,,1{ le M.o"b. ay tOO'.pr.leen ' b, I TU" b"l Z"IL~~rlCl>e k ..~oo lie~o beeft
op M....."d.g 2S Jsuu-ri om 8 uur 'a avoude I ~~n <f'~koop"r, d ie een concurrent bad Ultl('"
in bel sLadbai8_ I scholdon vo:>r "opllohter." .. vuile hood" eo

TYI'HL"Sl[ooBT'.-Er zijll !leene nieuwe g~.' "ho,'!." ",j~e8p;~"eD, omdat d!~ acheldwoorde"
vall~n YaD typhaakoortl t. TOkai voorl(ekomen. I 0i G" VMWIlrIlt zeer gewone nll,drul<klogeo
\Y,., een der pa'i6oleo i•• cht~r 81lD'IIe .t"'8D I' • JD.
1!"led.n un de zieKt. b~.."ek ..n. Dit 18 het WArnaolil)'.-De S. W. Echo kl.lilt ,llt.
'weede gev ..I wet doodelijken IliIXlp. hop",.) rpeda 1"01( ".pal>hoeerd " d..t ,utero

EKN n... : Of' RE" -GedoroDde den storm bor eu '0 bet dlstrikl Ri~~r.dale kUDnen ~t'r'
van Zoud.l(a.ond w~r.! ..en .tale .. " eeD dak kn-geD "ordon • geen .nkele appli'atie tot no~
'!'a.n eea buis te Groenenant :!fl y..rdl ver toe 1D~ •• ODd"n il. ED dOU!hOOIt m~1!d&flehJi<'
door deo "iod 'l'erYoerd_ ll,t ItUle d.... k.a.n nog klagen over I(~brek •• n water op d.
op een iD a"D9<>n" z'ind bail terecht, •• ar plaallon, voegt h" bla.d er bij.
het heel " ..t aobada "0 LOebraebt.

PASSAGIERs :-lUB EUROPAper mailboot Gra".
tully Orut/.e, dia "ineren naar EDropa "er·
trolt: : -k ..p....iD Burns. kaptein J ac1<.de beeren
Bathurlt, Ricbardl, PatwlIOn. eerw. eO m.vr.
8ylD'. de beer A. H.y08, de beer en m.vr.
Marr.y. da beer. mevr. en mej. &yce, eerw.
Moir. alpteia Soarlow.

EIIIl >I AT ROoS VIIWRONKKs.-Een matroos
fau de IJ,iL8cbe ooh,)"oer W... ta'( '''I. m"! b~·
IlemmlDg nl.a. Rio d. J ..nelro. ,,'d !)Ir,.d:l.l(-
mlJd.1( nab" Manille P"I(/t over boord. D.
lleepOOot N,wmi. dip in de D"bljb~lci Will pn
bet sillflaal op de Weauocay zag. 11'01( om t~
olJderr.oeken "at "' o!llllude "... E·1l boot
""8 toeD reedl ultg,zet van J~ W,./IlU'(fY
om den ma. Cte zoekeo. De Eninprue
ea de .lI.,., werden later ook ultl(eaoo·
den. mau '!'oor ze de piel< bereikten
..."ar de mao verdwonen ,,&8 •• er!:lamen zij
dat biJ verdronkeD W"I_ hl..n bield to.n op
met loeken eD de Irfltlfway >leLte haar re18
,oor~.

DE K.uf>&CUI ·Ho"ou.~ u~as.-Eeo verg.de.
riolt der olioier8n ,an I(enoemd korpe 11 ge·
boaden in verband met dA "uk die eeo paar
dagen •• Ieden "00' het booggereobl.bof "aB.
De voonittertl8t.oel "erd door majoor Duff
iOlleaomen 80 oult w"rea telleD woordig kapi.
tei"1 J ..rdine, R"berteon HU Soarl.. eO lui·
lenaot.l Bro"n, Scotl, Dove. Duokley. Tiller,
Edwardl. Salomon !fn M.cMlllan. De vergad.,
rinll "BIl strikt privaat eD dUllrde .nderhalf
IIl1r. EeD votam van vertrou"en iD luitID.nt·
kol0gel Scot, werd eenparig la0ll'enomeD. Er
werd verder bealot.en de b.... oordiojl nO dit
VOtUIIIeer.t S&D do regeering mede te d""len,
voordat bet &an de perI bekend j{emaakt
"erd.

GtBoORTEN. '!lRPGKV. LLK:f EN ZltKTIN.-
In het l..a.tste k"arLHal ....u 1"9~ .".den iD
K ..apstad geboreo 4..~.l !t,nder-n I j.!.! por dai.
zend) ...... rVaD 20~ bl.. ".:eD (:1'1.1 por 1,0(0).
ell 275 lloltleurdeD ,3~' per 1.00U). bet Ile-
boortecijfer "" i8~ lager dan hal vo,il(
k.arlaal. Hel ....nhl Iterf!eVlllieD .OU 4;9
(SO.1i p'r dnlzeDd), "aa,van 1,',8 bl.ok-n (23.4
per duizeDdl. en 270 geklearnen (:I:.~ per
1.Coo); het ..au lal lterf~e.alleD was lI'ooter
d",n iD bee vorlJl' k.artaal. '!'o')r.1 d<>ar d ..
groot. aLerft. van klDd.ren aan dlarrboea. A"D
die liek'e slier veil it\ kindereo. "a"r ..."n. 4G
g,·kl.urd"n eu 30 blaokeD; ''''0 die kiode~e"
w.ren 67 mioder daD eeD j ..ar oud. Het
8a·,tal I{",allen '1'.0 bOlwetLeIoJlI:eziekten wu
1U~. nl.: lyleule koorts 38, diphtheria ;20,
rood"onk 4:! eo Qryllpola. -l.

KAHIKSIt:'i,-Hel belangrijlrste nien .. dat
te~p" .. o.1rdill Uil Loreo':'J Mat'ln"" ge•• md
.",dt. 1.-". ft ni~l de uitroeii'l( of ..ern~derln~
1e~ lt.ff if •• ma ..r w.1 da~ Ar eeD menigte bar.
en kal' l1~neo 0pl(erocbt wordt do:>r lied8D die
'sn de .Rand komon eo det de pla.ata ~..n b ..,-
mel.Je. wem.lt.

Dit: HElII JOIlN MITCH£IL, iDlpelrtenr ",.,
.ch ,len. Was '!'erhioderd de omler-DUe Voo
''''pecëears ..Ih:er bij Le "ODen. dur hiJ I'
Mo.,(,lbaal 1".1IJ". br80nd.ooden bolltram. jj 'I
I .. ~ n.1 i, Zlln bei Le le!en. L'lIlO de Io:aar. de
l(ordljnH" ill vJam: zeUe. lo de po~in)( om t J
blu •• ch.c. brandde bij zic'l e'l(.
~rIlISill"fN II)n io 'froOteD Re~ale verscOe.

liEn H Ci;f"rlmll. du !.rIkt Philipllo .. n. 'ij

zoodel' onOo(AI"'jfeld I(roote sch"d .... nl(eflc:.'_
b,bbe", " ..re het niet .00' de llJdll(e ... "-
80hlllll:01< 'Iion sprID!th ..aDvoilels. die een R'''' ,t
unt,.] .priok~l&oen verDielden. 000 .. Id"
good en d·] toekom,t lij kt ~UU8:lg. - C',,,, ._
ponden/.

HJ I 81001101 DE ... JlI.-EeD predllL.nt. d,.
.1. bij pr.el<t~ zoo hard achreeu .de al. bl]
lI:on. zog eena, tlr"iJI hij weer met &Ij n ~e·
8Ohreeu" b".i. "u. e"n vroa. mpt h .. r
.chreieDd kiDd de kerk verlateo. Hij I iep
ZOO hard hij koe. "Lw kiDd bind ert mij DJet.
juffrouw'"'' naarow If& ik ook "iel Qetll." ~"i
dl '!'rOU", "V biDden de baby,"

SPItIl'óItBAl<E. 'lUI eeD gabeel ander 100rt.
dao die de laatIlW ja.reD in de Kolooie "",eO
(lij lijn geel eu Rroen ~eltre~pt) bebben.
'!'olgece het Coleabergache blad. ID eenige
boomgaarden in hel dlltrikt bool .at .chad.
uo.ellcht. Zij vielen de vrucbtbooUléo &800.
'l'erslond<!n del p.rZllcken, e. lilt IU de pitteIl
netjes zitlen.

PROTECTIE-f>n der bEo8ehrij~ioglpnn!~D
....n d. Opper-Cathc!li't Boeren'!'ereeni,l!lg
,oor het congres ~ Kaapsta.d is. ow p;n
."aarder io'!'oerrecht op a.lle IOlle'""rde lrI'aan
t.e l~ltgen. :roodat de prijs van k"orD Diet on·
der 2u sh. komt. ReL 'oorstel ...~rd Itema.kt
.door den b ....r \Y. Smitb en ,)Qder8t~llnd
door de heereD KiDg, H. COlli"s. F. King
eD anieren.

EEl< ONlf.RII1K1 KlERij.-Eenkleuva.a den
beer Swemmer t. Ou.t8hoorn poetote de plaat,
1er"i11 1a.aIRI~enoemde naar bet strand " ...
De bee~ S.. emmer ~"ond bij zijDe te·
rUlIkomst. d.t er een tekort '!'.D £~jllin
de lae w... Bovendien b80d de klArk. Key
ter Il' beeteo. eea paar paa.rden verlrocht en
h~t g"loJ ~Ich tO.l(eëijl:$od. Keyter il ~a.ar
JobaDDelbarll gel(&ao.

W~DlaoM Dl DI8!KLBOOItI.-Op laatatld"D
WoeDsdH",,"oud. zeIrt d, O. Courant. rele1. de
hear Georjfe H.aotonbach met zijn .. al(en t'lren
7 ure door de Cangopoort en toen bij d,cb tboj
d. Jllnctie dtr LerollJ:nvier i.am. klom bij op
lijo "ag~n. doch zijn "Olt gleed uit. "aardoor
bij oDder bet .i.1 '!'"I In ... rpl.ttlrd werd.
Wanneer z.1 men iets 'oor een O8I'D.~gell
nit~lnden, waa.rdoor die vreu.hike oDg.lllt.
ken ... rmlDderd kUDneD "orde u ~

DB BIDroRDscBE BOI!:JU>:SI'lKEE'IGINGheeft
op bare laat8te .erjladerong beeloteD uoder
BcdAreo de voll(lmde zAkeD op he~ OOnlrrll.Ote
doeD berp,eken. dat men ~egeD WljtlltiD ~ der
brandziekle.et il, tei(en de Glen Grtywet.
een er '!'oor om e.n wet &ebebo..n, " .. rbIJ bAt
".rbodea "ordl duak &aDdienstbodeo te linen
&ondrr verlof '!'aD ban mee.ter. Ook keurde
m.n bel af dat verkOfllkQmprti niet alleen '!'OOr
bo~r, maar "'~,elfdertijd ,oor ,i.cb en nuoh·
ten gebraikt werden.
O!r'l'ltRBIDnKLIJKBOPRI;CfJTI'!r:ID"" éoD der Ka-

raktertrekkeo van Rabir'lleio. den paa·o~erl.deu
btroemdeD piaoilt "D componilt_ Te L ip.ig
kwam eeD. een hetll mooi meisje bij bem eo v.-g.
de of le hem .at voor !Dochl speleo. Na haar
bedenkellJi spel ltoDd KC niet .onder zelf·
voldoeniDg op en ",a ..gde deo meetter. die
hur ironiscb laohend &aIIZ&!(: "Wat r.al
Ik dOlo"" - .. Trou"en" lnidde het korte,
maar met o,ertuigiag nilgeaproklll1 bncheld.

.. MllS I.aty. ~u,"." - Zoo ~t he: all
vrOU"an .ieb met maoazakeD !Faan bemoeiAn.
lo ODehango, Nieu".Z""I.nd. i. B8Q mtjc!!r.
Y lItteI burg.meertor of .igeulojk bUr'll'em.ee.
torel. Gednrende eeD "ar mo dilOlUIIIi" i~ den
ra.d .prl.k &Ij 61!n der raadal ..deD. Jac"<loa.
toe als .. mijn lieve man" JaclulOn proeea.
teerde er tep,en 80 voelde aioh li!anlCh Diet
Ifeaticht o'er die beoamiov. De andere ruth.
leden hadieo natuurlijk nel pret OYer deze
episode.

Bos V.ZAl_KS.-Up de ja.arloj kache '!'erp:ade.
llOR VIUId~n Afrikaner Bond ...an wij k:.!. Cam.
deboo. werd besloten ala beaeh,ijvinllBPunl op
te .enden, HO verzoek &&0 bet ooagreo 0111 de
braodliakte"bl herroepen til krilgen eo Itl
plaat.a daa".n eeDe p.rmi.I~~e "et. Ooit
.,lde .eo d. gebot>r~.n.regi.~ratle"61 berroo-
pen heb beo "ege~s de ko.ten ~D moeite fT '''0
verlooDden_ O'!'er deo heer V ..a deo Hener
",Ue .men. I:....n Jkellring IIlt.preken, omdat
!Deo Dlel "lit of bet "a.r w.', wat de COUrauLeD
raa bem mededeeleo . Mias~bieD "fill hij 00'
Icbaldilf ! ~l

GRtiyp.RllS118ClIl BOID.. ).et dlstrd,tabe.
atDur tan den Afro1<ener Bond '·~r ... rJ.ReIDH
beeh de '!'olgende beacbrij.'.. t~u - "n voor
het CODgre ... nirenomp!!: re L,' ':rlojkheld
'a.D de nrlen(llDIt '!'an den GfloS • iu. I.OCheD
.poor".~ naar Middelbarg ; veranderiDI{ nn
bel poli'ie-ltelsel. zood.t .fdeelial(lr&den de
macht In hel dilttrild tol be hoorhJ lee OllVoe'
riDg nu haar pliehl lullan brenreo, eD ~erder
de wenllcllelij kbeid ~ besprak-n om .t.ppeD
~ nemeD teD einde de I(eduroi(e OOLvreem-
ding .an groDd UI~ ha.Dden d.r Afnll:aoer. le
'erhindereD.

Hu -.\EDEli.-Klacht.eu omtrent de I(mule
hit&e In be' begID der Tongo week bill' '0 n"
all~ ku ....a toeeroomeo. Y.rleden Dia.dag W","

be\ te Gl'&&1fReiaet d. wanut.. dag di·_nm· 0

d.aar in li! : ..reu gehad b....ft. Hel .08 I .
g.aden in de Ichadn". Zoow ..1 daar al8 iD d.
w@steIlJlt:e P'O<lDCI. beeft de ,erachro.,eDdc
hitte groote aohade to'l(ebracbt aan de tnlnen.
Te Delago.bau ".. bet op dumzeUdcn
dag Liet mIDder d.Cl 114 graden. In bet
RI'!'eradal8Cbe had m~n Za",dag 1.1. lieflIjke
regeal. waaraaD groote beboette Wat. daar
m.D reeda beeL en weder moe.~ trekiHII met
alja '!''''' om waler t.e "noen. De lucht beloofde
daar aOIl meer regeIl. De aa'.houdend" zujd.
oofier _dl. de laatste .eek op be' KUp8che
8cbl.reiland "oedde. kwam a:iateren eea "aimg
lot~, met bet gnol, dat h., Her warm
w ...

W ..rn is op de plaats Krllgemrnl, .Ma",II.
burg. door boren ,erlrregeD en " ..I in eeD .!.room
van 120.iJOOgalloDa per :l4 ureD.
TE"TOONlTKLLlNG.-Te Ali,,&) Noord zal op

::!i Februari eeDe landbJu,,·tentoon8'elliog le-
boaden wordeu.

No," 1tI~IB BOOG! BUOEKKRS. - Glneraal
J"Jd.aou"b ,al d. Pe.arllcne tCDwooateUing
"elhcllt ook blj.onen.
PERSTIJD.-SolDmige bJllreD un de Paar!

"ij D van plan reeds deze ".ok le b~ginDeo met
bet pereen buuner drainu.

bOI:~o,,1I.ll vn.-De heer Melli8b i. vaD
plan op de Paarlaobe t.entoon.telliolt vac zijlle
ingevoerde paarden eo groohee te '!'ertoonen.

Roor Il< DU TB.IIDI.-TD880heD Zwart.l.nde
en Uit.eDhage "erd deo heer C. Soatbey in den
trein djn horloge milt kettinr ail de zalo: ani·
atolen .
VOLKSI.UDSLlD.-De heer Kloyaveld, lid "'lJ

den Yrij'LaaLlClben ,olksread 'oor B.th ulie, ill
.11 zoodaDig herltoceu. De tegen kandidaat, de
beer Werdmaller. kreeg 13 at)mmeD.

P.u.RL8CfJl TlIrOON3TILLI~G. - Z. Exc_ de
goa,erneur UI de &eDtooDitsUlnl! II&n de Paarl
IDOrgel1 bij "onen. Hij Yartrelr~ per .peciale
·trein om I)'ZO '.m. Rn Kupetad.

ZKLJ'IOOItD.-E8B kleurling IracbU< DiDI-
dag.'!'olld zelfmoord le DurbaD.ille te plegen
door zijn pol. af le snijdeo. TOOD bij lrachele
zich de keel &f tj .nijdeD. werd hij daarin 'er'
hinderd.

MEKR rOK"uI_-Ooi in bet dlltrlkt Tlomo
.ija eeaige gnall.n van pokken fo)rg.komen.
Er "ordin maatreg.len genomen om de ',r.
Ipreiding te '!'oorkomen, h.tgeen IDeea II:d.,.
"ereld Diet 100 glm.klrelijk W Ifaan.
TIll I'L.t.41111 B"AIl" CIS. BIJ DAIlLING, !lal op

Dinadag. ó Maart .. 8.• eea belangrijlo.e verkoo-
ping "ordeu gebouden .an leve ode haYa en
loue goederen, _omtrent 'I'Olle bijeoDder.
bedf!a ~ vi oden lijD in eeu iD dil nummer
verachijaende ad,utentie.

FU411! PEII~u:u.-De bser SebaalilllUl Van
Reenea beeft na de praehtigt&e perzilI:en,ooil
in di, land geprodaoeerd, in de hlara teutoon.
gea&eld. De "achten lijn pracbtil( gezond
en d. lrleinate WIll bijna twaalf daim iD om-
trek.

OVSALIDKli.-Te GraaI'·&eioel il plateeling
o... rleden de beer J. Car\er, aln reachl In-
.oaer, die jong iD de Kolonie gell:omen, er iD
aeei4agd wu om door oplettendheid en '!'U)t
reedl lpoedig lijn f,ntnin ti mUm. EeD
IOOn nu 4110 o,erledelle il dolrter te Winbal'i.

'BoLUlU)SCHI( COCUJl.-0nder den tiJ.el
Blauforl Wed 00 ..",," ,erachijoL ~ Beaufort
eell Hoilandaeh blad, dat "el geen bepaald
Bond.blad ia maar toeh dell neU!] .... 1I de
Bondaledan faG Be.ufort W (st heeft. DI
Beau!",,! CQur ·r aal iu bet verfolg aleohLs
Engelaoh b lteD.

PllllLICIU TlnOO!lSTELLDlc..-Speciale trei.
neil mllen bij gelegeobeid der t.ntooll!telling
op morgen aaar de Purl lOOpeD. De depa.
taUe ait de landbou" ... reeniging a.ldaar ... n.
gea~ld om o~ar di ...... k m.1 den oomlllusarn
'!'aD pablielre "er kan te Ipreken. beeft dlla
Dis~ noodig rhad oaar de Kaap8Lai te komen.

POKU!< bebbea DU reedl eenige _den
ia ... aip dtelen ftD de KoloOl@, .00r.1 ID
Albanië. Citonhace, Al'I.aDdria, Kiog"J1haml'
tOWD ea Port Bli.&abelh IZt!heencht. Ooi in
de gllYaDgeni .. en lt Graalf·Reinet eo Cradocle
brakelI de pokken nit, dooh oteral zija .trenge
maairlll8len tol W8~ cilr r;iekte genomen.
:roodat. mell na &aa CJDs\ateeren d.t ze &f.
aeeml. Ook iD de TAaak. heet CiI Ii,k&e erg
le !Iija, doob daarcatrea' oatbnUa .. de
e6eiee1e boIiehtea.
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.DI ItJ1J).AJJLllUA.N VDE"lNIGD )(J:!' ON8 LABD, DONDERDAQ 2t .JANUARI

HOOGGERECHT8 z..",. REPVB~EK, " ., .'1') ~CH, / Do 'OLUVI!lIGADERI!lO,-De N,'ulubiXU geeh
, I I,; ,I ',: 1\ I, u r : or .I.c', r Da een ,entag ,aD de II.altla, der Volkner-

'. u .1"" uile. b". ~.d.rlnr. te V,clon_ \\ est op 10 eo.:W
J " ," L " I " L' , 1"/ J)P(ldmber lleh~a1rn N_d.t den pl •• t....hJlleaI ,,,eer' I .. u o C 1-', rid Irb h

~ ~F -, H "'tl"t} al lUI t- n up Don- frur eene 'n etatglDIl wu 'oe~ebrac t
" '" , , YOO' h~t gebr u k der , ... 1 eo yoor de
Je t • ' ce•• "._, ,.or,l u .. r s ocb t door zroore b3Iaog.tel,'o. door bom ID de ,ernon.
d.D .', A.er J A ~ I~II ~. tingen de' H·g.dRlnl( bf.tooad, al.ook yoor

""ol' -J~nJr' \\ IIl<mJ .0 de j.!sstnIJ'1.ld eo vn~odel'JlchNd door IIJDe
,J • \1 ) -. j I, [,."Ol"l1 ...ar n ID den 11"lIIooote a_n dea da~ gel~gd. 1'1 den dAt
l""" h,t.I,' 'II h.' hOI. UD r'okor.ar OIJ, voor lat hij de nrlladanog me' , ..

LOl' J h anr:eshorl.', ' JD ile'"'or'~ iI"aU b"d sloot, een '0 lader trIkie &ellg.n. BI]
.. ,~ • lJ I apeu rdepart moot Z ... aren had I(eea deel In de ducauiN gen0lD8a,
••• r <" 'aD .. I.. ""[lipl,D, d re ."0 ",..ho omd,t hl) onpartIIdil( de aakeo w,lde honfen.

< nb •• hr t r p DR moet bJuden vm Hl) '"8 b •.,ree"d l!e"M.t. dat er ml •• ohlen
~~ I 'in.,J met 'OC.d t. dil] '"0 opstand tegen de bealalten "ao het Pulli-

ment "ep .. dlll~ 1100 "orden, doch zlJa. Yree.
I [Rh r [ \ F.l RI de meD"' •• r"8Ideot wu tlle~ bew.arhpld. Iot.readeel moeit hij

d', r .o.et· t"r" bilei, I' hoof t 'fall e~D 11'00. eie y.rl!ad.n~ dit kompltm.at mak~n, d.t
O'oJ,.r Uil t H ," UIJ "'." yeracb-Idd' e ZlJ op zulke eoo.utotloaHle "IJu aeha.delll
.ree I un d.. kamer nn aflliev... rdl.den, eli z ieh 100 ordelijk eo lIeregeld ~

,,,' eder .'&at.secrel.n. Y&Cmance ec '{en h.d. dat menige &nd.re nrgadenojJ ia
Jo. Ir Il on In ~t laalate mloI81""6 "M ~IJ de KoiooIe of zelfl ID EOllel.ad er eeu 'fOOr.
1111 ; er '00 ru.I\C~ De heer Fallre 8t.... ' beeld un cemen kOD Hij Irlall door lIIe' te
."., ud •• deO ; .kwum ~D bard·"erlleod I18l{lIen, cLt.t le ZIch lfedr ..geD hadd •• yol.
ml: ,1-- genl de moUo·. aan de morea jlebug.D.

~, BLlKH\ "Ii:DOO~-Eec corr.epoc. 'Kenala II macht' Iel het eeae ec hiJ moeet
P" h lj,n<nl 'p<"!ll, om' r ot een ucr te bokeooeD dat .llen op de hoo(rtl "1.11 lu.n

P"'j l' V;~rr.r Ion. md lt or. d"t aldsar "oren IIC durotD mpt mach' lIe.prokeu had·
'"' ril 't lle.I,IC"') II 111 J. "ODInIl .. n dec Hl) boopte, dat ze yoort IOlIden '-'0

l. _ I " , d" .. en der ~(I Uerd k.rk m~t te zorllen d.t ze zeii en bonne
~[: ""rl PO m"H Nel .. "r1en Jl.treffen klndereu Iteeds I<an III. 'an z,k.n h ..cldm.

",erf renille mlnul~c dRam. eo Men bid de ""aarheld geaproit:ea,' lIll8IOhlen
~t' er. p w~rd crll be.et>rd d en waM bl] bet WIl &CDlaUI08 eeD~JdiK te werk gegaan, ID&&r
",-,. '\ ,aD hN bencht W'. r beter toch had men In ......... rheld en li.fda· d.
,,·zel aodere II J4e ook gehoord. Het'f ..... kt en
l \" f" -H.t I.) ok" betull!t ZIjne votg· bidt" had meD toegeput, "aat met ge.

,,_'lrLD,j ruet de band.I"IJte der regeertn~ bed wa. men begonnen en eJndicde lIIen,
o n, prV"r<'D der b'JeeDlcom8ten ."0 boe· eli "at er gesproken wu be_, d.t meD
'"" ,m luop-kleara ond.r de bmadzleiltew~t ",1118 W... D "Allea Eaj Neht komen" w...
" ,J ,,0 IIrt .chlJot n I. dat de lr.eonlSl(eVlD 8eD allder motto aan den "ud, dat ook
,'0 -k Jr' ",or tie Hril"derlllgen l(epabllCe"rd deae vergaderIng gOld. welke cle mDelsll)khe.
• • jot r<DOemd bll.d VT<~.t dat zoo leta den ook mochten &lJO, De boerdenl gleg la
",',tl n~ ., ~ev.o tot ollten.deDhed mH d. Znld.Afnkll nOl( een groote toekom8t telle-
brOllcLe,le"'" mo't en hOdwel .lIdS na lledrakt l"Ilk.

all.. zoo recbt kOD101P Daart.oe had meu
81echt. te .ertroD "en op dien God. die dit
1.)0011l mlllderland Itefbad eli er ,oor lor'f(le.-
~.. bllO eeD behoadeu terul(rel8 oaar honne
wonIngelI toogeweu.cht te hebben, Iloot lIJD
per"ll&Tde met een plechtIg. ulldoenbJ k ge-
bed de bljeenkom8t

Oase oortWpOlld.at ui' PriDi Alben ICbrijfl
00. :-1' 00 .. leerur W'U DUI' .Kafeklnc naar
d. trekken, mqr ut 10 JUII1.rt alhiet weer
aangekomen. Den lOden JIIIlDart - er. da«
Y&IIgrOOle bhjct.obap 'fOOr de tM"ODIn ID d.
bnm vao bet .tMioo U-' ,,__ dat cl.
ltalie IIID der bUltentrljkea ftD de 18........ 18
al..... on.. 1een..r h_pat 0.. ctieeat *e
Goarlen, Bet ,eboa" "U daar Die\' ...., de
heer Braaoln_IID, de botelhoad.r. PIaltijd siln
I(1'OOh H,blll. YOClrda& cIoeJ. Br waren tohler
gewOtmhjk IOOYee1aeaaohlll dat de plMtt ,yeel
te klei. "U, .. toen It".. botapaqeaade
BrancklDanD op het idh _ .. brltj. te
I.tea boa"lID, ea ti, ten lebnib te .. na aaa
de Geref. p....... Wel, 10luuri lIO!II dit
geboatrfOOl' de eente maal pbruikt "ordm.
Bu rroot aan&al IDeD8Ob_ "U ftQ all.
bateD opc-komen na bij eie ïa"IJdiq .~n.
"oordig te &ija. Ik plooi .he' ~.tal _.
o•• tneb 2W pennn.o. IH laW'ÏJdiog wu
dee 1II0.... n. 10 nor, • DA dea dieut ... er
doop nc 13 kleiae nDderen. D. dieallt "",
indrull"elrbnd u bilt geboor lal.n.rde aiet-
LlRen.taande de drakkeDde w_te .. et da
,rOGtate aandaoht, ID dea naaUddai haa cU.
Holaeyr Olet een bepaald. preek maar lIIe.r
HIt •• talalf ftn dj Il rel80ndarnadmgen te
Kaf.nog met de trekken. Ik duk 0 hebt 81
reada YrOelfer IIoInOorAlpOndeotle o,er oDhao'
Rea. Vooral he' ltetf&8Yal ftD deD h.. r
Krager ea Illja non" werd _r UDclOlllllI)k
• erbaald. Kort na den IIliddagdlenat k,,1UIl
bet OOR'Dbbk nn Nbeulen .. een leder glnl
apoedig DMr zija WODlllI-

BedeDmorren lijD alle achol'D g.o,.ad,
ook d. lIIellJeaeohool mat de Cleu". onder.
WIJU"_. D •. Hollllqr all Yoomtter Ylll
d. achoolooma:ueai. mtrodaoeer4e d. oDd.r-
wIJ.. r ... ~ ea d. nDdereD aaa elk .. dar.
Eeallf' bart.hjke toe.pra.kea _deD gehoQ·
den door de beid. b .. nD LIlUq, dr. Maaa, ea
zoodoeDd. hopeD WIl dat d. ODderwiJ_1l
lIl.t lut eo IJ'Yar bur .. el omntteDd werk zul·
1111 uDn.arden.

MorgeDoohwncl .. rtrekt cU. HollDeyr Il&&r
eeDlre balteDtrlJkeD ID de ,euUlfDt. om dur
dlen.ten t. aOllden,. 100 mogehjk al ... ID
oMer te brenren, opdat eerwaarde KrophoU.r
.poedll ZllD "erk (JP de bllitellplaat.ea &al
kUIUI.D beglaDeD.

KrlmlDeele Zi'tla ... IH ..a~bOlltelt.a te Ptetona Ichijnall ....D
te drlDaen op eell .trtkto mlYO"noll ... n d.
Zoadlllr,,,et. ODlanga "erdea ... c pqr -uch.
meid"a dit op ZoadalllDoraea wuchlloed Dur
baane kluteo br.ehtu roor den lanldrDfi
aebnoht. VerledIIl Jlaaadatr WI.t'6D er ttree
blanken YOOr den lan4droat "eg..lll °,em-e.
dUll 'fall d. ZoDdapw.t De eeue, en
.. ventien,lnI UrikMOlllh jODreholl:. bad d.
1II1abelea nrhnilld ,all &ijDarllle bliade oaders.
ID dil uclere had ie IllD eigeD hll18 een lAIC
lIéharP gemaakt lIlet een yeiJ. Beade buohal·
dirdea "erden lIIe~ een waaracbawlDg oat
lINea.

MatIoeba h..- geaDt"OOI'II op _ bood.
achap YalI kolllmandaat Vanier, helllt.aarMen-
de mt IlÏJllIbo.oh te komen ID Iiab o,er &e gIYen,
dat hij ui. ..I 1t0000n all d. kvmmanUnt
hem belooft dat hiJ oi.t UI wonlu pdood
of DUI' Pretoria pbnchl. Ail _ helll
"D lokatie 100 pYU III d. bann waar hIJ
WOO!!t dail lOll hiJ w\komea, IIJa belutiq
beaalen en IUja "peal opgnen Dooh hi]
r.ou ach lieyer cloor ZlJa IIlj(In YOlklatIlIl dood.
.. bieteo daa ill de h.aállll cler boeren h .,allen.
De blank" die kOlD_dao, Vo .. ten bood.
aehap overbracht. zegt dat het In de_ tllcl
nil het j.... on.mog.li~1I aal ZI)D Magoe.
w, III)a boIoh ~ driJven, omdat 11ft te
groot 18 •

Wegens de lterke regeDl lo hel Zout.
paaaberr'cha leYell., is cle 8elati.koet. etne
riYler afgedreYeo. lIlel hel .."oljt dat drie
menachen nrdroc.lten. De beer Mocro 9I.n
Pre tori .. had een nu"e ootkominl,

De beer G.t Vu Niek.rk, de Ol4luwe
OOlllmlat,nS no politie ia de republiek, "",
YrOefer adlll1oi.tra.teur YU SteUaland.

N.ar aaD Land ~ Yolk mL Ermelo wordt
barloht, blijft de heer J. O. Krolth, d •
.~lIwoordigllr nil de Zoid.A£rikaaDaohe
~pabliek io Swuielaod, ~ aahklrwt-
pao.

Te Fort Oaear, Zootpanlherg, echoot. mj.
"Illiger V Illoea lIiCh per ODllelok dood.

De merlllCbe prof8llsie te JohanDeeltulg
lal, naar D~ VolkMtem meldt, wordeD Yer.
nJkt met een Zllla-medicua, dr . .Membula.
die l(epromoYeerd 18 aac eeD der llIIlVPnJtelteo
te Chl~go eo tol oolan,!,! cle betrekking YIn
dlatnktl4!eu_heer ID Nat,1 bekleedde.

.Me]uffron" Proksch eeD yroa",.hJk In.
wooer nn de IIn.nlleDu te IJte~na, beweert
lDeL n..druk dat 10 de vroo"eo'lfdeehng
van het geboa" de g_&en rond_rea
van t"ee maoaell]ke genngllllen, die la de
pnng.nlll gutoryen ZI]C

T. Held.lberg II yolgena MD telegram un
d. Btar •• n conllle nil de burgerlDaoht
gehouden. bIJg."oond door 30 burrer.,
D. heer Reoabllr,!, "RB """rzltte·. a.t rap'
port meldde dat het ledeotal 700 bedroeg. Er
"erd bealoteD biJ h.t programma t. Y04lgen
dat d. rlohteD der oada bnflen op geecerl.l
",jae zoudeD te DA gekomen "orden. De
beeren Meyer. Eraamlll en Wolmar&lll wildea
dat genaturalt.eerd.a lIoh bIl d. yereeDilflng
&oudeo kanneD 'oegeo, zollder h.t recbt.,u
.temmea ollpnkea behai" op ukea 9&0 dea
t"eedea raad, De heer ChattertoD .. rdedigde
de reohten der g.naturah.eerd. bargen, "aar.
op bet sch .. n dat III' een opetootje 1011 oot·
ltaan. De orde werd eobter hlnteld ea de
diecUlll8 "erd ber,a t.
De Vou.:..u.n .,.rneemt dat geoeraal J oabert

een aaotal ynJ"llhKera bMl, ucgeet.ld eo dat
er "Ier fort.en zallea worden oplr"lcbt teneinde
MaRQeba lo bed"1111 te hoad.1I en tot mtem.
rielljke "erg." te d.iIlgea.

Kommlllclant Bennia, Pretorlu 18 yoorue-
menlo. door middel 9I.n een opeo brief .. n
dA 'f8ldkorn~ttE.o la het blzooder eo aan .u.
barlfeTi In hel algemeen te ",rzoekeo belli b&-
b.lpzaam ta "ezen III het _enatellell "ollr
hJs' taD penooeD, d.. 'fMr IMO all burgeulD
de repobhek ,ekomen 1110.

SohriJ ,eode over de rek"'8Itiea aanlfebodm
Uil kaDdldat.eo yoor de aa08taacde yolk.rude.
urbeslDgen Hgt genoemd ItJad :-" W. nD.
d.o la _eDlI diatrikt een keUI "aa kaadidaten
dUi ~"Ijlt dat d. Geretormeerd8JJ. 100".1 tUI
cle Henonnden, zoowel ale de Vereenlgden-
ODlIe "eltrolleode lezen ~ord.o nrlOObt dese
nallleo In baa breed.poIlUeit:e beteeken .. op Le
,atten-zellsI.aDdig D.... r de .r.emboe lulleD
gun We ,ermoedeD "elI. oolllbinalle Dit
boYeng8tloemde pvtij'lfrD8pen dl. men eeD paar
Jaar geleden niet aon Yerwachl hebben. Om
kort te gaan, waar yroeger elllieahJk maar t"ee
gtoote staatkODdige hc!-'am'D lOheDen te dla.
geil om deo yoorraag, komt eeu opmerkzaam
toeeohoower wt het be.lult da~ er na dne zlJa
opgetreden ...

Oy•••••• v•• ( Voo,. r'«:hter BuchanaFl)

DINSDAG, 22 JA.NUARI.OORLOG TU8SCHRN CHINA. EN .JAPAN.
Lol'rn ... 21 J4II,-IBnur).-Reuter kabelt

nn Cbefoo dat 25,(00 Japllll_n IlatereD·
_lea. in eeD lIDeen",,~m, te Yaogebang,
riJf lII·derhg 101)1 ... 11 Welb""II. landden,
Dadat eerst de ~tenjoD op het I,rand iIO'
."Ijgen gebraobt wwen.

Lo.Du. 2~ JAN. - (&uur.) - Weihahrei
ut yerlaten, daar _ .. nal der J .paaMl1ea 'fer·
wacht "orda.

DIIFIUL.

Joeepb Roberts, Illetselaar, 811Rlch.rd DunD,
... beider, beid. na Kaapetad, .tondeD .anp
kl..,d loll Mntaenbe... YaO Ehllabe&b Berhn
twee broobea Reatoleo te bebbeo. Robert.
piel tt. lChuIdlg eD werd yeroordeeld tot 12
maan.ea hardeo ... beid. Danl!, dle Diet 110hal-
dig pleitte, had.. "&ehtea lot dec. yol~cleJl
dag om rajD Eaak yoor d. jane afrehaDdeid te
lien.

DIUITAL DOO. HlDDKL VollII BIDILUOEWItE
VOOBWKIlID"Lb.

BIIII')' Pale,., kllrk 'fill JobaDneabDl'L'"
aaal(8klaaad dat hij op ~1 JDDI, Aa Kupltad,
bedri ... liji: yall de C.. LleMail Pullete eo..
MIl pakje la_lee had yerkregon, yoor,e..ade
dat hij door dm .Igenaar, den beer A. Eokan
Blckmann, daarolll gnooden "&li, PnaoaJer
plll1tte onaobnldig. Adyokaat G'dd,. yenooht
OlD uItetei, daar d. hoofdgetll1C8 ai., tegen.
"oordlg trU. Beaohllldlgde IIIlde da, hij reed.
ner _oden lo de lle'fan~nl. trU. Bij werd
op boratoeht Van £20 nijgelaten Olll bij de
yolgende kriml:leeJe ziltlog te nnchi,oeD.

DInSTAL.

Edward Goldberg, 8IIn 10,leehulIhou.ier 1'&0
Ka.palad, stood aangelrIaagd Mn tromm.llfll-
.tolen te hebben 'fIW Robert. Btuce. Ingealenr,
tban. te KilDlNrley, .ILUID Zich b",oodeD eea
..w .. r, MIl aaclel, eea toom, t"ee paar laarseo,
een pak kle~r.n, oDderkleêl'tla. ukdoekeD,
IOkkec, be.d'D, klImbeu, "eeren, dokumeD.
ten. enz.

Hij phlltte onlCh.ldlj{. A<l.okut Grah.m
trad yoor de Yerdlldllmg op

He'bleek d..t llruce, 111Jnli mes de Garth
Olllele aaalr"komen, eenige ba.ggage aan land
bra.oht. L.ter llla( hIj 010 het overige,
maar een km werd ItlmlMt. Het Iadel wu In
C..hforaiJ Illmaakt 811 bet r.weer "" bet ''')lIe
ook, op zija order lemukt. HIJ "" la eeD
boardinghall geraIIl Yin BrowD AD aaderen
met Wie hij oitgekomeD waa,iln het S.. oy hOLeI.
Toen hiJ eeo IIllner Ynendeo het Yerllea m.df.
gedeeld had, aei del.e dat de klet III het &1'01
boLel "&8. Hij ging n.ar het hotel, w.. r pn.
eoDler hem eenige kiaten ge"eten had. Andere
logll&le "" er oJet, 181 pns~oler. beh&ln In de
klllDirl d.r logeerguteo, Getuige had de kill
Dau"keorlg beechre"en ook In legen "08rdig.
hllld nn andertt: HIJ had alle poglagen
gedaan 010 bet .,ennl.te "Ier te knÏllea, dooh
yerleefs. EIDdeliJk 'foDd hl) op III October het
,ewear in bezlt der poht.le. en op dlea dag had
luj lIle' Mn konItabel pn.onier. hUI. doorlochl
en er het zadel en 8IIIlIie aDdere diDgen, aan
b.m behoerend. re'onden.

De june yon. bellOhuldigde IChuidig en de
rechter nroordeelde bem tot 6 maanden hardeD
arbeid.

DE FRANSCHE CRISIS.

Lo"D. 21 Ju. - (~.)-Alll pogiag ..
0111 eeu Pr&IIICh mlDllt.erie te YOnaeD hebben
achlpbretak geleden, loodat de luiaia "Mr-
achljnlilk laager sal duren.

DE HEER RBODES.
LoIIDIIlI, 21 JAIlI.-(ReuUt'.)-Het. Jour'lIal du

DlbatI en Le Temp. pobl_ea artikelen,
.....nn de heer Rhoclee hoo, g.prezeo wordt.
Le Temp. r.egt d ..t h., onlllOgelijk ut lo hem
!liet MIl der bek:."...mate ml.llDen der eeaw &e
erkeDo.n eD beachnJtc b.m al. eeD kolooialen
Napoleon.

LoIrDD. ~2 JAN - (lUvw) - De heer
Rhode. vertrekt op 2 Febroarl.

WEB.KST AKERS,
LolfDltII, lI2 JAil. - (Reut..,.) - Sameo.

Iobolingen nn "erkataken nO ernBUll8D aard
b.bben plaatege.,onden onder de employé. fto
4. tram a In Brooklyn. ZeV8n-dlll&eDd.1llall
troepen In]n ooller de .....peoen eo yerllCbeidene
bowc ren YOOdeDreed. plaat..

\ - 'E I. \I ,G8~Rf \III IK!lUK' te Cale·
('('Ir Daar ir'r waw;"D, lUlllen, but!r-denJgereed
-cn If· ,>r r ro.,dlg h.~ft, Jdl.<! op Je
• b : .. Vd, ('r'''~ dIe op Zn.terd&l(. ~ r <brnaro
~ '\ ta \Ii rJt:'D grboajpn LlIIn durpe CiUedon,

't- !I It!iO : van e ~f81drN!'I Ut ropers
\1 r ,h.," 10 u,n Int< IV'DtOD boe"!-I van
• il l. 1 Jlt van \\ ..tarnlnlJc8kll I nl, da.t

FRANKlUJK EN ENGELA..'W.
Lol'rDEN, 2:.! Ju.-(Reut4r.)-De onreeD'

kom.t tauchea Groot Bnttloaje en Frankrijk
betreffende Afnlta .. g~pubhceerd. Dezo be·
paalt d. ~n.en .,..n Sierra Looae en geeft
wederkeerlg h..oclelsgerlnen.

De Fransche per., our de o,ereenkoDUlt
sprekeDde, verheugt Ilch O'fer de nIG clen Wilg
rullDlog yall de kan,en yoor een botlUJl'.

KEKK E~ "'CUOOL. ST£LI.ENBOM:H.
'(> - (lp Waterillvc f, AdeJ.lIde.

:et _ "dl ..:t>ooitmeld vaIl 17 Jaren getracht
Je _. riJt! a en ZIJIle nonw Le v~rge"D
C ., 'C,L de ~Ottid t. m-nli(ell De
• , h lO 'Ie .,1,. J'ook, Iq cal( ge.u.rI'Jl
.. L ' I )tb. 15 t rsteld, ze droolc maar

Ir;;, 'filn r et men':lf'l De m~ud, die 10
c." '. t I befit "hold beltend eD ZPllt
Cl C ... f",jer haar u~'II'·.tokeu bd.d omdal hIJ
.oen 'm!tm ... box Uil daD bOla gekregen
Lid. tt. 0 den andere bedlt:cda

u;.: I' \R ra' 1'& '.l.' DE' ArRII,n:R BO!'lD
[)O>. ol L Je I.... ,te ter~llderlr II' Reeoe be-
v"''' v:::L i~}UDt('n ~OOr bet a 8 CODgrea op te
,po f!l T1Ja&~ rram ~O vooT8wl &&U, waarbIJ
, , o.w,,,,, Il door volklJCOmltá8 Le,ell de
D .. n • 'iL'._I.I~eleurd wer leo. 11.1. berekenQ_
ID rerde_Idh.d lt I.n Bor;d tA yeroorullen
11""". Die' foot d... et, wlid. mea &el1Jt
k" r ~ (.ill BI U wt'rkt'll, om dan zQI~e WIJZl-

.J ilt'C ""r (q coc ~llLo.tJOD~eJe WIJle 1..0 te br~n-
~.c •• d,,, r Jo prutl)k noodlg mochteo

u I z 1 ,. wet 10 tuit g.hpcl m.t be.
it"'~orudp LameD Le wer leo tot b..re honoe·

Di C F J Mollu, predikant der Nllu".
K.rk, zal naar 001 gem.ld .. ordt, ".Idn eeu
rel8JWDaar Earopa gaac maken

(Van un eo,.,.eIpOftdent.)

WIJ hebbeo bier de laat.llte mlWld bijna alle
dageo IUidoclt W'lDdrshad en h"t wUlt, terWIjl
Ik schriJf. Ife"eldill. De perzlkea eo .ppelen
hgJrOo ab geza&lcl oader de boomeD. lk ge·
loof da' er Diete yoor de "Ihow" ui o,er-
biJjYen. yoorel omdat de .. Ihow" nog al
lut plaaU laeell. want d. penlken 111)0
blJo •• ll.n riJp. WIJ 1n111811eehter het beate
hopen.

Het Rhljnache guootAeh ..p heeft .. ngebo.
deo om op den dal Yla cle ., .bow" deo
gou 'emeur met IlIJn l&aI op _ luoeh te ont·
hal.n, "elk aanbod lIlet dank 11 aangeaOo
mill. Iem.ad nrtelde mij d ..t al heG ge·
bak en gebraad yoor dla geIel(llllh81d door de
)Olllledamel .an d. boiahoncbobool, aan het
&hilDlChe inltituut yerbonden, ui "orden
gemaakt.

D. plaat. .. Good 8aoo_" ftD d.D beer
Rou. "aD KlaplDah (,,~p Diet lr-bodeD
".rd op d. '8IldQbe) w.rd alt de haod .,er·
loclit Uil den heer D. DQ PI_II nU H.ld.r·
berll' "oor £500. De plaat! "erd noeg.r
nrkoobt voor £~.OOO. Stokyat.o yan zeven
llgllera lflageD £8 7•. , andere vateD !.tgiD eeD
.htlll°lr

Dloedag, den 15:1eD "erd de Jaarlt)kachl
... "aderIDg 'fIlD de St.lIeo bo.lCbe dlltn kt.·
baDk gl'holld.n. D. h .. r WIIl.m Joabert, ar.,
"erd tot .,oorllitter gekall.o. B.t rapport
"erd .oorgel •• en eli loedlf8keard. H.t " ...
een .tormachhge ... gad.nng, waarop omtrent
derhg &alldeelhoaden tegen "oord 19 war.o
Er ".rd lIOO,eel geaprokea dat men .Ik ..nder
nl.t kOJl "erlta.n. lileu aandeelbo.der
UI dat hl] daoht dat dl h.,I.r
te .... 1 .. larII knJllit, EeD ander aandeel·
hoader pr_ntMrde r.l)a llllldeel'D "oor Dtat
aan, "aarop een tooaeel plut"ond. Ben
d.rde aand .. lhouder noetl ol .. a dir.kteur
bUItenaf mag apreken ay.., zaken de bank
betr.ffead., en toen hij IC D.. n" ten ant.
woord kreeg zei hij dat .. D dlraktear Yerteld
beeft dat .. ker penoon driehoDderd poDd Uit
de baok heeft onrtrokken. De "aarbeid
hlerYl.n werd door d. dlrekteunn .eht.r ODt·
kend Er w.rd toen l .. proken onr hat be-
danUD 'all d.n heer P. De Waal als dlrelt·
teur.

Maandag gIIbeard. hllr eert erD'bg ODre·
lok. D. ,lleIChkar 1'&0 dea heer Louw glDg
op deo loop m.t d.n )On,eD Malan, wou "an
d.D h.. r AdnuD MalIIl, "D yeelbelooYeDd811
10nlr.hDg .n dm ltellD.,.U IIju olld.n. De
kar kw ..m ID aaaraklDI met eeD ylll d... keD'
boolDlD der Itrut en rak ID t"ee .takken.
Bet paarcl holde yerder door met t"e •• takken
no dea dlaeelboolD III w.rd erg bneerd. DI
jonge Halan "erd bewutelOOl op(6tild en
".rd op eeD matraa Daar de "onllllr ,aD lijD
oad.rl ,!,ed..,.n. Dr. Sallte waa dadelijk
dau, doeh kOD I .. D hoop gHlII. WIj qmpa.
thl ..... met de o.d.n. " .

D. bMl' Dunel Rou YIIDol Good 8ac0ll8l,"
trlml plaate oalaap I. Yer1zooht IIIword.n, ut
HaandaglllOrgen dood III ZIJD bed geyoadm.
!Je oorsaak I. DOl oDbekeDd, doch Ik hoop die
U !&ter te melden.

DE .. BURGERMACHT."
Jo~nallUllG. !l3 JAN, - (&uUf'.) - De

Bta"dal'fl and Di'Jg"8' Nw. heeft een lpecnaal
bencbt rut Seidelberl. meldende dat, DI MIl

lange erl raultaaUooze diaouale op listeraa,
de 'YoltrJnde motia n, heeleD werd aangtlDollllo
aanpa nde bat liclmaat.scb ..p .. n de "Burger.
_hi" :-" Alle borgen die het vali. stelll.
recht hebbeo en alle I8natnn1iaeerde b.rger.
werd.n als ledeD Ylll deze org&OlPue ~e.
l.ta ÏII lOO'erH all "ordt klegealaQ door
de ".tteD clea landa. Geen genatnralieeerde
burger kan echter "orllen yerkozeu all werkeDd
of beatwarslul. Dese resolaue te "orden ge.
lOnden naar het oongrea te Pretoria, yool'
goedkluriDl en beltrachtlglog."

01"'.l'II"8 VRIJSTAAT,

IJ! P li J Memnl{ moot nog .te.cU h.t
halS bvadeo, hoa"el Z,IJO to •• tand thlUl. be.
n.dlgend I'.

Ds P,enll&r un Bedford heeft ,oor het be.
roep na.ar KrDlsvallel bedankt.

DE SCHEEPSMACHT VERSTERKT.

LoIllD£N, I:J JJoli. - (&ut.!-.) - Te lIaU
sprekend, zei de heer A.q Ulth dat er mtpbl'llde
toevoegmgen I.maalrl zoadea wordeD aan de
.. beepemach' ja het komeade j.....

KAAp·Kol.OR' R.

De OpeUIO~ "an da "Good Shepherd' kerk
Yoor melaataehen op Robbeneiland .. altge.
etold eo "al eeDigoo uJd na 2 Febrnan plu"
Vlndec

D., Tru~8l' 'fin Calnnll nl, om gazond
hSldaredenea. een paar munden urlot nemeD.

WOENSDAG, 23 JANUARI.
EEN ZAAK TER ONDERZOEK.

KIlBIIRLU, 22 Ju. - (.&uter)-Een cor·
reepoadent no Jagel'sfontelo ber,cht de Ad"". •
'u". dat een aantal kiDderen daar ID den
laatsteD tIJd gee~vea ZI)D eD er wordl beweerd
dat een oobe.,o@gd persooo ze ooder hehan·
deltllg had. Er ....ordt •• n de band aeg8YeD
d..t de VrlJ8taatecha autontelteD de laak lIloeten
ooderzoeKell.

DIXF8UL.

Richard DUDn kwam hedeu weder yoor. D.
Jlln. 'food hem .chuIdllr aan b.t oDtyanll.D
'fin lfeatol.D goed.ren, wetdnde dIt 18 gutol.D
"aren, ID bij werd nroordeeld tot 12 maaD·
den harden arbeid.

aTRA1.ARK M'.8LAG

Bapp.. SlammaD. Abdol Adam. en Marthl'
cu. Dazuel. pleItten dat ze DIet ,cbuldlg
"aren aan d~D dood van Jaoubul B&artm&a
"Ill Kaapetad. De aanklacbt ....11.1 dat ae deD
mIlD onrred.n hadd.n op 28 October op Sir
Lo,,·y·w.g. De dokter ....a .. bem komea II.n
eu had guegd diJt het b.t b.. t.e .... h.m plr
kar te ,enoeren uaar bet pobt,.barea.!1' HIJ
".1 op de kar gezet, maar de mlln "ae aoolt
naar bet bllriaO gebracht, doch later It.ruDde
g.vonden ID HaDo.er.trut.

PrllOnlera werdeo .o'buldlg be,ond.n ID elk
haDnel' "erd tot t"aalf ]a .. n hardla arbeid
veroordeeld.

Bet bof nrdaagde tot hedln.

lIt RlYendale ICbMjft e.o correapondent d d.
111 ae .. r -' Ds, Joobert IS voor eeatge weken
~~ Still. baal me. "Ijn gezIn .!leden " •• bl)
fobter hier om de yergadenDIl: der gemeente
o.er de zaait: vali de ... nltelllng eens ha lp
prediker. te leldeu De geDl8'ln'e keurde he'
!loed dat e8<) bulp~r8dllcer llIJolf8.teld "orde.
D. k.oz; VIel op d. J M Loow (proponent),
dIe re"ds ..lLlI veleD gacslll!: b·lund 18, daar hiJ
hIer u.TDeldd.. ge'.lureDde de eynoJe Indlell bl)
gel Id "ordt d" U"OOOdII(IO~ aan te lI~men,
zal het Heugde 98roornkeo bIJ alleo die b,la~g.
etelIeD ID d. "elvaart deller groote gemeea .. ,

BRANDZIEKTE AGITATIE.
BrBGlRsDORr, 22 J.llI - (Specwal.)-Zater.

dag n.m het dl"lrlkkbeataur de ,olgende
reeolQtie met algemeene stemmen aan: .. Due
Yergaderiog lleeft hare afkearlD g t. kenIleD
o'er de handelwijze yan den heer Vaa den
Beenr ill sue de, ,0lklYergadering."

," , •• ~ E\",~l - Iir L.lweHe
Il !l.l0gfO I h ..t 1rJ8tttUUt P1istt'or
utu"s ~IU~ Jl"l.omeu YIUI ~eo rerum

jc b.. 'an ,10"1/:00 U.",tue laai hl)
l!-cLl JrLfl.)"mllieerd Ll00f P~D ~J&n"
m~' baD a I. lDeotea Het blo~d
• n'Jnet lev.rt dao h·t l.~er.l\,t, dol
OIJ dlpbtherou8 bel ile'lll ", bl)

, .. t "O'deo Ica •• puten Uuk al.
IUliid.1 och'J' t dit ."rum OUIIIIl te

I r t'! .... f~l"n Ul dazes LD.pultlDIi( ..n bq do)r
.lI .:~~ ",ti, .~[l weu.eben ree js ~QD!lJg~ Ult~

I ""I--u u·bbeD pgtleverd, II tot da ••• rre

Op de PJ nl}Je der Graham8lt101ecbe dloc.so
lc.. am~1I O.a d~ .chr&le .ala.naeen der Enlleilcbe
pr"dl'anlen ter eprllke. Eeo .,oontel van den
eer ...aarJen Brer.toa "erd aallgenomen "Dat
naardIen d. ge,sL"llJkheld 'feftl te ..eNarec
j!ehad heeft door armO<'de. en hel ".rk d ..r
".rlt daardoor j{ehllld.rd IS. bel comité "ao
bC.IIClon .,oor a'lea toa traohteB het ularls der
..rmere geestelt]ken W' v.rboo~n" De ,oor·
atelier "eelF pr op da' gepa kerk hoar dienaren
lOO 81echt belf'ldlllde ala de epilCOpale, behal ..e
de Hoomaclr X: .. thoh.lre. "Ier geettellJ lt:en echter
tot bet c~ltba&t gedwollgeo "erd en en dna meI
mloder kood"n klaar komen Voor IllIb .. lf
I/:aveo de g_teliJken daar DIet om, maar ter
"Ille der ,roo "eli en kiaderell Yoor ",er toe-
ltolllll1 nu nIet gezorgd koa wofdeD. moetlt ar
verandennll komen Dol lleesteltllheld had
zeilere po81Ue op l" hondell, en het werk der
kerk werd aeer belemmerd door finaneleele
muel 'IJkhedeo. Het 'ooratel werd algemeeo
IWlgecome~.,

'008 liET

I'~., , U schrlJ!t men uDS. d d Iq
• - HTl 1\ IJ h"U)·n de laalate p"&r
4tl ..u "Jn.er per. Vreet!lll)iCe Wllrmt.e Onze
(;IL<I~,c, Jp het dorp krljl(.n het m.....r zwaar,
'r. l'oI, nle., o~....rJeD op de bnHeDplaal&eu
&1D, lV' V r 'ill' 1 v~rL('\rntm hBbbao, er~ ,erbrand
1, r J. h tUl van :n .... cdall, dat DOl(d. "armste
~.\..; ''''.'' Dt:! .t'kum~t v r de boë'reo "JCbIJDt
C\...[iler w-ao dd U'''g'!tt -n r:IJn achraal en de PriJIJ
• li ~ ·cl a, ..r O. 'pk(J)per v.n eeD Wor·
"1.<',,, Le 'rna heeft o0ll' maar een pur
na, leo I rIJ pl(PIIOCbt, "anI hIJ "Ilde mllllr
.." ...neh 1; vQoJr mOOI loom Re.eo Il
Jer I al I II op DOl( I.Ker pr! Z~D "achtLI,
1"V<l.t de bv",,, voor 12. het I[()oro o&..r de
• a'je z.cu leo breogen Maar dauw heeft bl)
!..L'1 verQl!Jt waot de mt.>e8te boeren Uit den
t ~erb "K •• n I'lketLerg hebben hon koorIl Daar
il ~JerfuLte,o eD Malmesbn,y ~eredeo '

D, 1•• " Sr OK'illJ.l ·:IIA'XS I. voor·
") 2<~I, l' I ,rl. \ Jj! 00laoll8 toonden we
:n- fen un bJ. het 1.... ,1I\e )Ilar de pTodlli
• nn "')0 le vermloderd eD dIe ,aD br.nde.
.'JD • v.rm~rderd. doordIen 10 ooze ....lJa·
p,.da ""reDde dl8trlll;teo de "'inpardeo met
'D~",..,r "il mllilven .tokkeo tljll verm,n,!."./
'0 <le lVe,b.r~8cbe Wl,olfaarden taet Olllle"eer
.0 tnllll ,en .toIKOO 11]0 l~..,.,laJ En bet
1"0 ~ • lUld'"Jk zIchtbaar &&11de pnJ""u
\ '''~er ".s .r ""D " ....te ".rhoudJD.1 ta811Chen
~, pr JLeD.. n '''JO eD ltrande.'Jn, al. bij "oor·
""" j '''Jo.l:, per legger " .. dan "ae brande·
ol n (/ lCe.eer t:~, per l.~ger Docl. DO II

t _ lLs tJ! f~ eD br ..nde ....IJo .I-ch'. £14
.,) [),t meeOl dat \\ ureeeter, Robertaon.

'l:11 CD v.rdere bUinenlacdeche boeroo
,·.oJ .... 0 ~'ooe~ prodac..erec. en de boereD
~ d' I....rl m<>e1ebzIch er CD op IOOle~l(ollom

., ~e maileD

RI'H Ag 'OJR) -Td Darban·
V'l Cl !(eld ard.1 I v..n tIen ma,n·

Ier de LOr~ v..c 'en Il.Iodermel.)e.
2 ,1I.&r ,dOLen. terwijl de 001en
er, aan het hotrl w....r r.e In

'errlcUtell ZIJ ~Inlleo "morll'ella
'" lO ""or l,ua "'Il< "0 de. mlddag8 tal( de
"''';'",r 4('t. und "el r, Loen b~t n0ltt fn.eh

\ hn lj Dur !Jl al'oDds thuI8~olDt'nd
<"~ J, t und II k IU bed HIJ Dader
j,clO'. )"e.k u~t het I".d deerhJI ver·

" '. ~" r:r w..ren waeden IC de h&ll
I" INnli"' ,erwIJl het eene ~o g ....

ré",~ L cl !1Dder) ".r"roogen WY D ••
" " .él, r( liet IUDd Hel klcd.rm ... ]e 1&
l n·t" er" en deu uak "od~ oage.poord
c rr ,~ardrr Walker Kea voodooJ.llg
Godeno-,< I. IlI.tarea Ir"ho.den. waarbIj hetlol..,. dat h.t llltld8M1l181l1J~,8'ln Dam.re meld)e.
t-( <md d•• e~1 ~faD..ed met eec elomp mea,
'IJ d.1 li) bct~htel [00 gl!dood hebben .1.
~,( '0,., ~1.'1 ~ gewpeat ZIJ zei dat
"' I',. doc~ gellel!d had d.t &e bet
:Jl.' d.n(.I 0.: t \ "eld.korDet hur gear·
··,t".,rj h~ IS ter tereclllAzlt!.1l1g ,or
Y"len

BENRT HE SS IN 'T VERDRIET.
hIT ORtA. 22 Ju.-(& ..te7-.)-De T,aRlvaal

.J.dvert~ &eRt dat op Mn Ift!dnlt, door Rohter
De Korte glmaakt, door den .taateprokurenr eeD
beyelachnft "ord' Ultge,aardlgd !.Ot IDhech'
tenl8nellUni yan HeDry HHI Wegelll bewe·
ringea io een artikel la de Cr1tte geuteld .. Mod·
deriontem Soandall."

Cl" 181.£ ZAKE:\'.

IN C.AMEBA.

DINSDAG, 22 JANUARI.

TOI LATIIIO,

Om tJa ad ,0Iraat te pra.kttaeeren werd toegela·
ten de he.r William Stoney.

GENERALE MOTIIIIS.
E;tJ pllrte fORE a05PllAAL. OOBfLONlll!<.

DIL ,,&8 "cn petlbe vao het be.tuur vaD
het Frere Hospitaal te OOIt-LJndeo om
C&IIcellatle Y1lD alle not&neele ait:teo eli dlB-
grammeII, tutgegeY8a ID betr.kklllg tot een
stnk .rood, en om terugname durva.n daar
de erfp.cht er op In 2 ] .. reo ruet betaald waa

Een ruu "til werd toegeat&an om den eige-
naar van den grond op te ros pen tqpemde
redenen te tooneo, waarom h~t bestunr dlln
grond nilll zou terugnemen.

Ez pa"" ~OIU.l8TKR·&"!!ND"IW. STARK.

Dil WIlS een &ppltnatle vaD deo "oogt
en door de moeder der mlnderj ..rtgen
om Yerlof om de som. nn £225 op 'fer·
bind te leenu teaemde zekere hUIlleD te
repareeren, die un de mlader)ange klode·
rea komen bl] onrlijden der moeder,
Ord.r toege.taan.

Ex park UQLE.
Op 12 Mei 1~9~ kocht C. W. Eagle zeker

eigendom 111 Aberdee. yoor !II)n mlader.
jarigen lWOD, ,oor de lOm vao '£1,475,
w.. nan lo:ootant betaald werd £475. De
balaol bleef tegen 6 percent al. nrbacd van
I Joh 18u3, terwijl het kaplta.1 al8 YOlllt
moest be.aald worden op I Joh 1891) £200
en verder Jurh)ka £100 De petitie
,,&li no om een order "aub'J petltlonart8
lIemacbtigd werd het "er band te pasleeren
Order loegfslaan op coadltle dat petttlooarls
borg eD mede-pnllclpl.1l1 IIOhaldeo.ar yoor
de betalillg 9&11 de renGe en kapitaal
bliJlt
Ez partt TRlaTEy.. KI' DERaCIIOOL,WIJNUEIIG
Dit WILll eea petitie nn de trulltee8 der

klnderlChool, WIJnberg, Olll lIekere llelden ID
hua bezat, 0.,81' .. maken &all de ml8llOc·ecbool
aldaar die het ooodig heeft. De kindenobooi
had oppbonden te beat.aan. ter"IJI de mISSion'
achool nie leerhngen telt. Order "erd ge-
,eYen ,oor een rule "181, peraoDeo oproepel!de
om aan te tooaea waarom Olel laa dele petiLI!!
100 Yllidua wordeo.

He' hof verdaagde tot Donderdag.

EEB. ...TB OB..i.A.U.--oBDE ".l.."\ 'DdE~STE.

1 Breach, Bertha, Koy5Da.,A 2
2 Md'erra.o. Sarah 8, Cradeok, A J, G,rls'
3 Palgmve Kathanne C, Georll'e, A 1, Girl• .'
4 SIoO.,,,,., WlIham J C. Rookclttl'. A 2.
5 Flemmer, Emma. Cradock. A 1, GIde'

Po.rdon. Beryl E Roelyu (Cathoart), Pi'8.
7 Scblllt •• Emeat J. KlOg WIlliam'. T01nl, A 1,

Boy.'.
8 l!reda Flt/rence L Van. OalOOoa,A 1, Gal.o'.
9 Meyer, MillIC8l1t,George, A I, Go:rl.o'.

10 1l.Md, J acomma B. Itny-ao., A 2.
11 J acit:SOD.Bertna M, Koyana, A 2
U Moe8ll.Mane J, KImberley Al, Gll'II'.
13 Smit, Jl,ay1llODd,f»eymonr, A 2
14 Hbltog. Victor, KImberley, A I, Boy.·.
15 Catherlao, Berbert H, Dnrdreobt, A I.
16 F.dkillJl, Edgar, Dordrechl, A 1.

SmIt, lADDOX,Sermaar, A 2.
l~ Waters, Bertha. Kimoerley, A I, OIrLo'
I') ElL""", Altea P, KImberley, A I, Olrl.'.
ZO Oarter, Hal"D M. Cradook. A I, Gtrl.o·

Whlt.elllde, Cuthbert W. Rookch!l'e. A 2
22 ZIJl, Edmund G 8 VaD, Vordroobt, A 1.
13 Bennett, Harold C. Peddll. A 2

Kiog, AnD S, George A 1, Olrb'.

mitEDE GRAA.D -ÁLFA.HIi:TISClir OB.DJ.

Badenhorat, Lodo"yk. Rbeaoaterfonteln (S.. ellec.
<Lom) Pt'S

Badger Edward. Dordrecht. A 1.
Botha, Calh~rIDe, Seymonr, A 2,
Clark. Ephan (j. CIL'nhage Al. Boya'
CoetzM. James. KImberley, A 1, BOy8'
Dorno~ton, Ne'flJlo W, Pedd,e, A 2
MinDS, Sydney W, Dordrecht. A J
Fl81!her, Katha.:tDe. Paarl, A I, 0,,1".
~a "ler, \\ IllIum T, lj Itenbage A I, Boya'.
Bmle" Aahtoo, Puddie. A !
HOOg.on, Gilbert, Kimberley, A I, Iloye
Laney, llLancbe, P..ad, A I, G"I •.
L.lie. W,lliam B, Ulteohace. Al Boya.
L.. le. EmIly J, KImberley, A 1, Glrl.o'
.M.alherbe RaohoJ, WIJDberJr,A I, Gala'
Meyer Ed"ard C J Kimberley. A 1. Boy.'.
Non .. Erne", W, Rookchh, A 2.
Pre", Edwua. Salem, A 2.
Ramaay. Dorothy, Kimberley, A J (,,,II.
B.ooe. TIelman J, Kllnberley, A 1, Boy.'
Rou, Elter J, WIjnberg. Al. G,rl.'
Sh.lders, WIlliam A, Kimberley A I, Soya'.
Wepener, Anute B, KlIIlberley, A 1, Gal.o'

DRA.NKHANDEL.
P:UTOAlA, 22 Ju.-(~tler,)-Een deputatie

Yaa draokhande1aan .... den Raud heeft heden
hue opwachtica gemuka bIj don w,yoereaden
raad om te .. noe.kea da' het trapsyaieem mage
yerzwakt "ordeD. De zaak 18 oDder COD-
lIderatie.

UITSL"'G VA~ EXUIEN~

D.. Weel.yaaoscb. dl8tnkt SyDode hoodt
haro zlttlng.n al bIer O.a. ".rd btMtloten op
a&naoookYIn O'oillep Mn ]Ongm"D t. Ooo.taII.
tla ta plaatMn H"t bedrag door d. Hndlnll.·
'''Hall{lng aaD de nr8clllllende" CJrOlllte ..
In het dl.tnkt .,oor het loopend laar g8V8yen,
b..drDlIr .£1,193 11 lOd.-O. bljd,..,_ yoor
de Mading "ariD di t )ur 5 perc.ent hOOlrer
ge" ... t dan het "orlge. D. dlacUlI. toonde
dat man nn opln" w... dat er 0011'b.. 1 "at
O!e8r belanll'8t.!ltng "oor h.t aeDding."erk koo
betooad "orden. E.n .peelale toelage nIt h.t
foodl werd alllbeyol.n, 0.1. £30 ,oor de
Ka&plltaCache Hollaadache "CIrcuit" om ti
Mo"brayeen oDder"IJMI' eD cateohllt ti on'
d.nteuD8Il,

Pl BLIEi:E :SCnOOL CEBTIFIKliT.

De BraDdzlelk~rt'a'le,
VERGADERING TE GRIKWA8TAD.

Clt Robertaon wordt one geechrenD:-
" LI. Zaterdalf II ODze leeraar naar Moot&c1l
ge"aan ()lo d.. Malan te h.1 pen, daar er n.ac h t-
maal zou lIJD op Zoodag, ZoadagmorreD
.ch ter tin 4 Ilre I. bet ]ODget. kmd ftQ 01lH1l
lI'lI1Icht.n malfl.traat o,erledln. na een 11IIar-
tllhJk lIjden van omtrent 16 dagen. Er "Ird
da. hautlg len kar o1'ergE'lIond.n naar MoD
tagu en omtreDt 4 aar la d.a namlddar kwam
d. ){cGAllor aan. ID " ... du tot onze blijde
8chap hlar bIJtlJd •• om de hJkr.d. t. boudln.
lo den .. and h .. ft onze leeraar het bldllar
"aar •• nom.D albl.r. en II hedeatDorlf8n ,,&ér
nrtrokk.n aaar Montall'o tea .Ind. de kark ..
nadnergad .."ng daar bIl te "oaeD, biJ de
IleZIU( 'fRn \lID IMraar ID plaata 'Ill da.
lIWan.

(f'Gft "'" ~o"dMl )

Op deu llden JaaDan lutAiedea werll teD
dorpe Grlk"anad, een pablieke Yerl(.derlag
gehouden, ten eillde den heer Jan Vlok lranl
te geven om Y8nl,," te dOllll nn de "erk·
II_heden le ViCItoria W8It op 19 eD 20
Deeember II. De heer P. VaD ZIJl werd me'
algemeeDe lummea tot Yoorzltter g.kaHn.
dooh dese wetgerd. zI!Rl{eade dat Iiil nlot m~t.
de bewegmg kon mfe ..... n. Op aaudringen
df'r yer~enlll beeloot tuj ecbter het 'fODrutter'
ach&p aan te OemU, _eer meo den heer 1'.
Bacleahont zoo lateD ageereD all UliIMD$.
yooraitter .

De 0llkamet ter yarpderiDg wu poot III
bllna allea h.hben tetren de ".t g8llproltlll,
III men "U bang om de rapenag eD het
p.rlemeat te nacea ID 8811 perm!aaieye wet,
- t.8II lutete I. mea hi.toe toch 0.. 1'1....
pan, "aareohIjalijk ID de hoop dat nooit
twee-derd .. der leden t'aII den afdeeliD~
zullen ynceo om de brandziektew. alhier iD
werkiOIl te aett.ea.
De heer P Vu Zijl, YID Uitkijk,~ kreeg

t.n .Iolte ook bat woord e. nl dat hij mag
dat mlOlIlIIllge lirelt:1ID de '"' __ beswaar-
lolk 100 werkIID, aoodat hij hoopte dM )le,
pari_eat "liere yoonieaiJlc lOa makeo YDOr
bd trelrYeld. la hft aJaemeea ... hij eohter
teteo de oppoattie tapa eie .. I, 'fOOrdat _
haar een kanl g ..... n haL En hij daclbt
dat. elie oppoaaUe bJl de l'etIB8riag wemic .011
Uit"erken, yooral omdat eie WH met auIk een
!floote meerderb .. d .... aangeuomen. Ook
nn heL beroep op clen heer Ju Bofmeyr,
onzeo leIder, nr"aobtte hi) w.lalg, daar dCIZII
reed. te SteUenhocch ZJch :11ft tea j{lloele ftn
de ,olkllbe"eglol had uitgelaten Hij raadde
hen voonl()htljtheld llAIleD ben.! dUI aan eie wet
eere' CICInbo. te pyaa.

De heer J. CoeUlNI ant"oordde daarop dat
da wet 008 OYer drie Jarea IDlaIIOhl8U !&lIen
brendzlek ge~ heatt.

Tot Itemmilllr onrgepan IIJnd& nrkl •• r.
deo alle aan"eZla!!n op t"ee U zieh tegea de
"eL.

RONDGAAND HOF TE FAURESMITH.
}'4t1RJ:81!ITH, :2.2 Ju -(Svect.atJI.)-Het rond·

gaande hof ope nd. gl8teren te Faorela:uth.
Reehter ~teJln p re.. deerde. Op de krilDÏDeele
rol "aten 13 zakreo. Vaan .. W6rd wtge.proun
oYer HGD.6ttg, Y<OOr aanraading met 'fOOrDem811
om liohallleliJk leteel te doen, 3 jaar en 30
btalagen. L. P VtW S~ ('l, voor dlefat.al
nn acbapell, 18 maandu. Tobial en CAarlu,
'Mr -eed, 3 jW8ll en :lI> kalalJ.aien elk.
HermtI'MU, "fOOr' _nralldinC met 'fOOrDelllllll, 3
laar en 80 met ch kata. JaA, 'I'OOt' onrtndml
cler diamaDl· et 3 jaar. Staataprolmreur
Greprowaki y.. olger.
FAUUIIXlTH, .23 Ju.-{8p«iaal.) - Heden

WVdeD yolpnd\a yotmiUIIJ uitge.prok8ll:-
Jacob, yoor a .. llr&udiDl!. eeD jaaf. DcwUl,
yoor diefetal, ,me maandeD ea 25 bta·
.!agea. John :~,1xJ::a. aaaraoding lIlet "fOOf"

Dellllln, 3 ]UI' lID 30 mei de kats. T/toma,
K_y, m.nalag. ouohuldig u oaul.gIIl.
OMrht, MIl ~er 'Yan LoYedaie. yernJaohiDg,
2 jaar en 26 mlt d. kata.

De bneet'lI;lnll van da. H T. Kriel te BIDlm·
fonLll1l, op Vf1)dSll' li., ".rd bl)Ir."ooad door
dl. P. S, Van Heerdeo. con.ul.al, ua Boe·
hof J. J Marquard. WlnbDrll' J. G. D.
BrQIJn. Brandlort. P. Dn TOit, Ed.bar. '
.A. J .&lalbOirbe. Jagenfoataia. E A, J. Du
TOIt en A. G. T. Scboe,E'n, bllipprediker. De
be ... t'lflnjf1lredl "erd IlltgeeprokeD door da.
P S, Vlll H .. rd.n Daar aaal.idlDr 9&n I Cor.
3 yl IJ u III h.b lrep1a.nt, Apolllll heeft ut·
I.mukt; maar God heelt den wudom gl(&-
"en." N. de be ... tlgJDlr, "aarbij d•. Mar-
'1urd In h.t 1f8bed 'oorgillr, werd door e.D
cS.r oud-lod.rl,nlf'o een adr. aan d., K".I
namea. dID kerkeraad .oorg.lnea. 0 .. Krl,,1
betnllfde liJD hartehjken d&ok yoor bat adn.
en .oor de goed .. ".nech.D daana aJtgaapro·
k.n. Dd ,ernobtJnlfln "erd.a, nur tri) Uit
h.t .erel ..g In de 8epr8A6 lIea. beelotfon met
b.et zlnl{.n no h.t iaatet. .,.n na g'I,92
eo bet altspreken vaa deo lII.g.o.

..::=======

OBAN."~ VKI.JST.-\.lT.

VoiJenl dell cort"Npllndenl 'a.n de 7'ims.
lI&i de heer F. R. StethlllD editeor na de Or.DJe·
VnlstaatlChe &.pre.. "orden eB "eldn ZllU
werk aaan.arden.

In de looatle Yaa BloelllfJnteln lI]a
"eer eenIge pYSUeD 910 pokken "oorgeko.
men. De patieaten lIJn a(gnoDderd. .

Op de pl .... ta Wel&egoud. IQ hei distrikt
Wlaburg speelde een Joogen met eell reladen
geweer. Bet ge"eer ging af eli hel 8chot
!.rOt zl)oe Dicht. een schooo mebJe .,.c ,eertIen
laar. eell dochter no deo heer Ultvler. In de
kft<'l ZIJ Wall terstood dood.

lIt DloemfJlltem wordt gAmeld dal be·
nehten y..n VrtJ8t&terl. diS ID Uu.al.od ZI)n,
zelgen, d..t meo moelehlkhedeo "1Ir..... chl met
de Portnga.en. Oulanp Muden de Porta·
!lee&ea de grenzen gellad.rd ZlJn lDet eeD
maxun.kanon. tergeZt!ld no lieD Árnenil ... u
vali den oap-m van Oxle1, die In MOl alt htt
gebIed gf z ,t IS, waarop bij ollder eeD portu .
geeache oonoeeue alUllpraak 1Laa.!lI. De Set-
telurB eohter ",.rden ter kommanclo opgeroe·
pea en bl,.,oc 7 degea den loop der
zalren af"aohlen, maar de Ponogteseo
uoki:en af. De Seue~s mosten woedend
&Ijn .n all de Por&ttgeeun het mocbtell 1f1IO-
110 weer te komeu, wordt hnn eon "arme
oah" boIoofd.

"'"' on lehll)f: men uO. Il d le
LJ. Icoornboerell In het \ Ilhen·

0) u 0 u mee.~ allen k.laar met
I"mmer lDaar dat d. 001l8t zoo Iwall

al.••• eli ". ha ..er II nau" IIJ.e teoeeo booKe
pr ("U ~ bitil.,;m~D, JoeL! lloora IS e~n .elUI~
1>.,' lu, 'oP ll)n Je J1CIJzell we1er .co

" t J ..u MmeD boer ook blJa& DI-t.
IU "n verphcht "eMO OULe h.... r

rn~~K le bren "en f'l"O OUZ~ Pilarde-
,-.r r:1 ~ a x>rn ~6t'1edeo WOtltl!'Q IIJt

o • " JnLo)'lr"" lIjkt b~t tol nOK tv. eec
~ L ... ,.. er ~~r n.lt! w'IJD,:l .. rden ovor hot

r I r r ~)...luHn daQ Yerled~Q Jaar, en
• , <. t 0- .. el nIet !fOod op PriJ 8,

l~ ,,,,,bur Itl, J Ua .. \Cucbtbnom~n
.. I I b Jad.·[) Clt" a !'" dO Ir\eD van vfachteu

tmll' • rJla~r dat "I £ut.) ver VIIIO den trelO
1nl rl f'f 0 ....... t 'fruchtea verloron gaa.o
Hlj~ lOli '-r IS OlD te "rauport~reD
en .. P"" .llen ~n ZIJn er biJna zókcr V81,

,"", """" K z~1 ,uldoea aan 0118 venook
'0 'een ".!! 19 geveo o.er ~ len"berl(.
"", , 0 Ir I I II aaD::' .. Low.,.'s P .... tIolloa,
~I: J•• WDI.,. .,erbeDct Zlch tot bl8r1oo! ID
:: ~o.,Q.u 00.81, daar he. ~ulnJr8"M. nlClt.
.....'IJIo1lA<lod.het on.eat.&:dir "eder dat ml
IQ! ~ ila4deu, or IOIlitC lllitoell SI........

SCUEEP\'''\'UtTBERICHTEN

TU"ELBAAl.W IJlen di beer R D McDonald. vaa Bétha'
lld, b~dt, naar d• .,. ,"~I me.ld .. lt, "£1,000 aaa
de kerit: .n £o'H) aan de thCJOlogllch. k_"
.e!lool te 8tel ••nboach Ylirmukt,

FAJlILIE BERICHTEN.
.j,.e.m....

Jac. 22-S8 A rv'a, ,au &ldanbabu,
2~-8:) Spar •• , nD BoutlumptcD

.... Tac .....

JILC Z$-Bnt<t, Il sohlp Pel,..·. o....r :-.e...c....u.
~ SW

2!-8~ LUM, O!ll" St ·llelllD~1
~2 -Schoener L.da aaar S&ldanhabea •
22 -Bnuche schooner IJ-"ta",.y ll&ar 1010 de

JIlOCll'O

~3-~:i Do"1k Calfl) I naar Londt rJ
~3-ltiAdt;out. (jranl"Uy CtU'l< u...... Lond..

LONDD.
n Jan (p.,. T,I'f/ru,) -De .dth" ,~" kwam

hedec um i OOT"m lA Ply_utb aan
%2 hn (P ... T.l.4lJrtl4'.)-De D,. ... uar C .. "

op ..-eg naar LDgel&ad, tnr.m 0i1ladaG om ~ uur
"m. ti MlIlteira &aD.

Gl:DOOPT
In de DJeu_ Ned. Gl'ref. kerk, op Woea.dag,

23 Juuart, ~. dl. C. F. J, Muller, een zooG
"an den heer Alfred Walter B.III', lIlet. aame
John Walter.

fot prmclpaal der Grahamaetadeohe pnblleke
school 18 door het bes 'aar augeateld de beer
liraat, 11 A

Volj{enl opot.veo III de (Jouver,~lIt6 aa~tt.
door bet depart.ment "an oodertrtJl 1'eracb.aft,
.....rdell er oodpr.ljzer. 80 onder"')lierMlen
voor I > &oboleo lenaagd, terWIjl IUcb pennn.a
met Ve acb,llende cerllfilratea teo getlole 'aa
1. aaDbleden .oor betrek.lt:inllen ID door dea
Slu. ondera&euode 8ChoI8tl.

:MIJDzoontJe ...... twee m....odea la.og zeer zIek
no n ...nbee. W') gebruiktco venchlUcode I!~'
n_=ddelen. haalden ook twee docter. er bl lo
maar niet8 b ielp hom totd&t WIl Cbamberlalns
Koliek., Chohra en Dia.rrheeremedie gebCOlktert,
dat hem terr.:oo:t ""rlichting gal en spoedig ge .....
Ik IOObt bet !Ht but. geaeelllllddel en kan me!(,
'rQilIomen .,. Jrtroawen het aanbeTeleR aan allen die
erm media.JD tegen. diarrhee of cOOI_ nood.,
hebben, J B. u.e. Treatoo, Tes. Te koop bij
alle.A.potb ebn _ BaadeiaML P. J. ~t. Cu.,
~ Apti., KMpMl.-{AIIr,,"

=ODderltng 8 S B...... r, van McAllillter'fllle,
Jumatta Co., Pa., z8:tft dat ZIJD noa ... hjdt ....n
kramp In de ma&g. Dec .,ongen zomer probeerde
ElJCbamberlains koliek·. Cholera- en D1AITheere-
medio ciaaz-tegell, en ...... zeer 1'oldaao uver' de
sceUe 'ferliobtmg. d.. het gal. ZII hetft het .eden.
dien uJo! .t8llde gebruikt. OJ. ZIJhet DGOdig bad en
be.... den dat ~ DOOII faalt. To koop bl) alle
ApcIthtkara III Bandel ..... P J, Pet.anen oil Co.,
AJiqa .. ~~AIIr.J

Eell hdJadlRll'UlJIde lutlr beelt "D 101II
gelcU beeohikbaar leateJd tot aaDkoop na
eeD putone yoor dm tweaclea 1aerur dv
lh,uft 1:( .... Gtnf. ...-te alUer.

~'NDEELENIL\RKT.

KAAPSTAD
(YII. CU Á&re.. Johan Ja_ " 00., ~.
ft alqe"'_'e ~, TA. Oo"",ACJCU, a~.
_4;pn,)

W~nadac, 18 ~aztnan, 189$.
Kark t .. leta beter

OO"DHIIDULU
Agne. Muaro eo 121 lei .AlexUlcl.. Baht. la

6. I'd, AUIOnI £0 lf.. 6, Ao.ora West £0 Ille 64.
B&l....-t. to II 7d, B.okettl fO la 6d. Bamjea
.£J Ge Od, Blaak B.eeI (Se ...) £0 7. 6<1, Banaa ..
L I U. Od. Bri~..h Soolh Africa £1 ta Od, BuJet.
dOW1ll Ba SO 8cl, C_I. £3 Ita od Ohimee tI za
8d. Oharl!.ODot Merer £6 180 OJ, Clnomp d'Or
Deepa ti !I.. Oooaolidated ln_t.meDta lj a.
ed, Oroeena £2 lO. Od, Dl'Ulfonleina £0 l:!tl M.
Driekopjea £0 16. Od, Durban Roodepoona £7 6e
od, Kut. Aogb", a la oa, B_'''lgha £ I 6a
6<1, Baat Baad. BI lO. cd, lGrelyua £1 0. 04,
GCIrdaen £0 ~ Od, GeId-.h .... K_ £() u. Od.
G.cqe ot K.y £0 1& Od, GiNberg £0 17. M.
Glenoairaa £3 lla 6d, Gooho BI 7. 611,Gcldlielde
(Ooa..li.dat.ed) .£4 7. 6d, Great Bnta.lno £0 le Od,
Benoto £,ol 0. Od, Joh&llll8llburg Wa.1.an £1 a.
M, Jobanneabnrg Tr&mI tO 1501 6d, Jlmlpet1l tG
6e od, Kimberl.y Roadepoort.a £1 lOa Od. Klein·
foateUta (DIl") ea lie Od, Langlaagte Blook B
»8IIP £0 !la 6d, Langl.aagte Uniled £$ lo.. 04,
Langlaagte Royal e. lOaOd, Main Reef £0 llleOd,
1braia to 3a 9d, Kodderfoo_ t8 &. od,
Kolyueu £1 168 Od, May Conaalida.te<l £j b. od,
Metropolitano li I .... 6<1, Mnlden Fann £0 ua
6.:1, Nabobs £0 lO. 6d, N_ Pri~ £6 1&. OeI,
Ntgell £6 00 Od, Onona £3 lo od, Paarl Ceutra.la
£1 6. 6<1. Pr~ £1 1';1 6<1, .B.aadfOOtelD £1
le Od, Rletfoatei.Dot£8 O. Gd. 1'ialiBbIlry. .a lO.
Od. SImmer &; Jack lU lOa Vd, Steyn I!le&a ...
£1 7. Od. T8IItotUall £0 1;;. Od, ~ Coal
£1 78 Od. UDiftoda (No ...) £0 1. od, United
KIIlDI JH lo Od. Van RiJD. £5 3. act VIllaaa.a
to 3a &d. W,t ........ ra.Dd £3 38 lid. We_,,",
£6 U. ad, WO~ £, "" Od. Wolhuten •
7•• 6d. L.owpoort ba Od.

~DI&I ~DEILIN.
Oypbarpt ooa.l JIG It.. M, De Beent £19 ot Od.

JOHANNESBURG.
U J&D. (P... 1'.I6g~....!.)- De m.rkt .. 'fut.

Koopers -B&lmerct.l. eo 911, Bautjea ut 6d,
Ba1febt bh M,d... Black 2. IOd, E_ Rand 48a,
Gleos 70a c!d Mara.I' 3a lid, Metrop" ;;..., PrllDlOl8
£Ii 17_ &d. l'....rl. 2•• 3d, KDlghts 61a 6<1, Wol.
huter lOw.
28 J,n. (P" r,Up-54!) -0. IIlIolll .. onr

bet geheel sterker Kooper. -Balmoral 6a 9d,
BantJt8 4". W, Bu!l'e1s 660, Cooeol IIl,eatmenta
66., DnokopJe. 160 6<1. Eest. Rand 61. Gocb"
GleD8 72s 6<1, .Id ....... W Bd, Ma,.. 471 3d. Blacil
Reef 71 ed, Pnmrolc 11S•• R,et. aZo. PaarLo n.,
Kimberley Rood. 36s, KllJghw 611s!Jd

IIA..~DEL EN NI.J\'EKHEID.
SP00RWEGONTVANGIITEN.

BPOO""'8ODt1'lulgm.en0'fV de "eek p6iDdircl20
JaztO&rI.-

Tota.al 12,86811i9 990 ~.16l1868 il.141
1898 11,799 l24Q 1016 .1,10. 1,4.92 66.860

Materiaal .,ervoer W.. teliJk. 1894. 1111, 18111.
nil I mlddelLandaoh 1894, rul; l8IIa, 1111, ~.
teliJk,lSH. nil, 1893. ail, aoordehjk, 18114, ail.
1898, wl, totaa.l, 189t. nil; 1893. ruL
t Dele OlJfeca IIjll de toalon 'fI.D d. bOeIringea

'f&II de Yel'lOhlllende .&at.iona .()!ld.. --.!.eeling
tU8llOboo de atelaela, 8n worden 'fe~erd a.I.
&uIlte 1'erdaeliog plaato '-ft.. ZIJ "JD ook DD'
derworpen .... "eracdenng bl) "erdeeling 'BIl da
opbreoglt '-hea do Io1onlale, VrI)._he,
Trau he eD Bechoanaland80he lij.......

Het d8ll1 ,..... de Nederiaodallhe en BCICh~
~dache apoonregmaatAlohaPP')8n ea deo
~"..,je V",_, kan oage.,_- geeteld worden op
£6.000.

VJmKOOPING VAN VA.STooIID.
Door de beeren JOIle_&; Co "eNen Zaterdag U.

6 uo..kkcn grond te Zoutn\ler, ?do"bray, voo, £17
elI< verkocht Een kl~IQ hou te WI)Oberg .. erd
1'oor £100 verkooht door de hearen Callnn cl. 00.
De firma J J Hofm~) r &: ZOOD "er!locht 11
.takke" boo"grond le M1IIJlen})erg 1'oor £U6
Voor een Villa &ldaar ...erd £78. gebGdeo, welk
bod echter ntet lloaog1nlomenword

VRUCHTENUITVOER •
De D... nc l ... ", dIe DlDsdag Yertrok, heeft 30

ton "'''CbLeD III h..... koel1:am8l'llmeêgeoomea.
De G. aJLi .. lly CIM:I beefL bo.,endiea lO LOll ....

boord Er .. ordt IlU een I'roofbe18ndiDj! 'f&D ftl'.
aohlUende 800rten 'fTtIchLcn door de finn. Oom·
brlDck cl. tiJ vdrocbeept Zoo ook bitef, de fir_
Att".11 ct Co 27;; IWttJe. penaltllll en ~omat.ocl
per IJr,u"c Ca,rle verzoDd"", ooao.eDll lOJ kiatJM
per u,a"li</'!I C.... tI,

GOUDUITVOER.
Per matlboot Granlully ClUtl. "erden giJt.ena

IUtge'foerd 36,687 0'" ra" good, geacbat op _
waa.rde ,an £86 j IS

8TAATBlSIWMBTEN.
PuroRI. 19 Jan. (p.,. T.klJrrJ4f.)-De ataa.&a-

InkomaLen der I.-A. B.el'abbek 'I'OOr18i~ .uUen
ID88r d.. £2,000,000 bedrageD tegen £1.702,684.
.00r I S9! lI"t aaldo der aohatltiet II m... r ClaD
£1,000.000 tegen H86,U)() aan he& .,od V&II lult
vonge J .....

NATALS HANDEL.
PUUIlJU.IlITZBllW. 22 J ..o. (Per T.Iet~""J ).-lD·

voor .erleden Jaar, beht.lve goo.era.emeolllgoalle-
I"IIIJ opoot"wegm..t.ena&l en mUDtmotael £1,170&,581.
tegea £2,186,81':; ,n H!~ I U,t'r08r van kolouiale
produkten £70%,0'0, ""'geleken met £!U9761 9OOt.
bet. yong JI&r Tot&ie wtyoer £1.191.6ll t.atrn
.11.242,169 het .ong laar De etaateonuao"_
van Jalt !.Ot December waren £~Ol,óSl ~
£427,599 'fOOr d. oorreepoodeerende periode yan
bet "ortg ,...... Uitga ..... £656 HS, tegen £316,9'14
'fOOC de OOCT8IIJlJod_de penode .aa ,,«leden
I.....

\ ERKOOPING V.iN KUOONLAND
VIIIJRt:"" 23 Jan (Por Ttlef/rQ.Q.{}-Eea ver·

!lOOpIng v..., ItroonlanderlJoa lAl l plDgtoO op U
J ..naan U, had teoge.(Jlge dAt. lt ()()o morgen_.
dec yerltoobt t.egen .lo por mOrgell, 12,000 tegen
1. "d per morgon on 22 vlO t.egen t... per mor·
gen T....nLlg der aangeboJeD pla~tI8D ... rd ...
Diet .,.. lt:l>Cbt

VJ:; TCRI'CLUl!
JOBAN""BCRG, _3 J..., (p.,. T,lMI~fI4f),-

D. Turfalab heeft 8110 dl' .dend YaDtleu per<;eal.
op hare obhgal.l(lI "erklaart!

GOVDOPBRE~GMT.
JOHANNE8BUIlG.

li Ju. (P ... r.o.,r ...j)-Volpade .. d. 0111.
CJ8IIie .... el,... "an d. l<amer van mI)..... Y&D de
D_ber~. Ul de molea. tOtMI loOD
DeD gtoeta.IDpt W,M9, ~ ...... pet1I 2,2:JO;
Il"=ddeld. dll!"a geet&mpt 28"75. iemiddelde
..... al IoOnDecpor .tamper per daft 8 IU. Totale
apbreapt 116.003 OD. 6 d_, ge"uddeld per toll
948 d_; tota.l. waarde £U7,IM gemIddeld
per ton £ 1 1-1.0Id C Il. COIlOllDtnteo totale op-
breapt 10,G'60", 19 d"lAI, totale w....roe.t40 6&6
UIt wUop totaal tanDea behandeld :!S6,' 'XI,
totale opbrenpl. L '.25i "". 1 dm geaucldeld
bedrag per ton .'61 dww, t.otale waard" .el&t,U~.
gClmlddeld per tOD IS. 8d V&0 &lIe brann ...
totale opbrenga~ 1Ilo? W4 oaa 3 d.... , toale ...__ d.
"6.,~3.

JlI"NBERICHTE~

EA~1 BASD 8Y"DICATt.:
JOHAlflf.Bt:IIQ, ..!l JtUl (Por ru.,rtJ4f)-Op

de ..I""",eene n'g- ..denn" ""n r,CL 1"... 1 B&Dd
Syndlca'e %fJl de YOCJlitter da.. venchooMWt
boorrateo 0tl het 81podnm gemaaJi:t. "1I."en lIWt
ben-edtgenden u'lolall' Hot .. er" ..... I 'Jd.hJIt: ge-
Ita.a!.:t IIl&I.r Y1).C rc"'u!"lUen door D.. bur~ (..'om-
pagOlf lj yerkJ &geD at..:bt·eo de du"ekteureo uob
Q'''''rechugd ac ..lef LJOdf'rzoek .. eeT up te v .. u ....
I ~f t .. ne l"ol~d .pee a.1( Y6roga.dOfIDg ",ry een
.00rs:...1 gorma .. kl om dJrektel11vU v m..,bl.lgeD 8IIll
8QUl Va.D i; ~á!)(Y).1.e lefOne! om proepecteereD

TOl.rt Le r.ett.t'D m&&l Jc ..erga1erual' werd "OOJ'

eeD .. eelt: Yerdaagu

e:;t ZIE O)Ul&ZlJDE
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"FllIK.\.~I~U. ROND.

VREDENBOHC (MALMESBURY) TAK.

iii UITTIlI:IUP.I. no notulen ..an eene .. r~d ..,jDIt
~bODden te Vredellbvg op deu 7deu
Juaari 1891>.

Bij.a aU. I,.d.n tDfeDWOOrdijr. N. gtlbecl
werdeu d. aoialUl ... u de "oriRe ..erpderiDg
,el.aen eo l{ODd~kea,d. Daarna w.rden de
IUDPboacielijke rDIIeJl deoe deu leeretaril Dpt(1'

lteld. ""IMen "n e.n~itr toedukta.d.
Eea Dieuw belt.ar werd .. kOHD. beatUDcl.

.it de ..nlilteod .. ledeu :-De beer J. H. Walter.
(..ooraiuer). D. J. Kots'. Iell. ( ..ice·..oonitter).
.A... E. AnderllOO (WCl'Dtari. lID tb_arie.). ala
.fJit8Ya&rdiifden naar bel diatmtab •• Lllur W.N<oD
''''<>3''D de b....reo A. IC. AnderaoD eD P.
H. L.... bsnr •• eeundi de heeren J. T. !Aubl.r
III P. P. JCt.é.

V oorll88teJd door dell beer G. H. Laub ... , tn
re."Modeerd door den bee' J. H. 0.. Smid'
eD un.ni- .. DDog""Omell: .. dal du.~ ... rllael.·
ri0ll lu,b t.g8O ae Ib&nl J"~rde a1ae n•
braodaielrt ... et "erklaar' .. aar WIl pn.te .
.. ne permi .. i."e wet."

De heer A"der80o I... oor het b .. luit , ..
Dom.. bij hs' I•• ta", ceogrea i. ..Illd.
arbeidlt"lrweatl8, n.l., .. een bet.ete toepuai."
"''1 .'.dea onder t. beereu·.11 die1l.tbocl.~D.
wet. door 1I0r"'r. _r _r doelt.rtlfend.
middelen. aOOIIIede door meer macb' uo
I!pfeiale nederech&efl te ",,,eu," .0 uii. d.t
bet b.m .~jt. te aieo d'" io aoo _. boIlao,rijll.
.aak al .. d.c .. het _~ Diet recht dOD toe
Jltaod ....n ..un ecbijnt "-eft te hebbeo WDIIt
doo, Irpm,,!l beeluit (iadia bel ... wordt) aijo
wij iD d_Ude poelti. al. te ~ora.. d.... in 4.
eerste pl .. ta .pr-eiue nedereobwn Diet .... r
.Nb, ooodi. bebb~o: , !tij 1I1lJ1D.n ..oll8D.
wet 30 ..... 1889.beboet tot. t2 en I,onulnl
,enD 'ot eeD m_.d. en ~o hreede b. t aetal
•~le nedereoh",,. _r baperlll i. aooda&
ia..er8O eo dieD.t.bodetl VaG dali 'POOrreohi mio
_"broilr .uli.n k1umeo mak..... Hij lo) ao.d.
aan lie hud geno d.t MD aJ~ lJ.woo. ned ..
n-cbtprs d. DJaCbt1Jt!P". WOI'd., ouder .~rellp
,up"ni.i~. om llloio ken ,.-heu heere.
eo di~Dstbod.o ten nte uit te wijzen en ta
kun nen beboetetl tot W•• en trOIlIla', at ...
Inoo !.Ot 14 dae.n hierdoer sal d. u.
be"oordeeld worden ea recht n.der aan d.
deur !leb •..,!:t worde. ...n beer en di.nur.
R et aal ook de neill!nl!- hebben om b.t w"r'
.... 0 Ditllopotte walli.trat"" minder te m.'"n
en io pl.atsen waar de maailtrut .eOl iD een.
lJ'a.na of .lIe t".. maanden ait. zal bet tien
11.00' ..o",,~eht wezen w.ot d. bau .. I zijne
m .. o dau d ..d~lilk kODU"O ..oorbreDII.n .0
wpuedlg weder iD bel werlc hebben eo vi<:< v.... a.
Zoo 'JOk zo!l ..n .. lcen Ol"t Iran. hobben t.
8H1601eo. Daarop .telde hij 'nor al. beacbrij.
.IDltl'puOt D8&f b,t di8i.rikt.beetnur: .. dot
genoemde oongrea beeloit. 1I""ijligd word. en
dat intrlede ... u het woord ., lpeciale" W
.taan " alle."

Goeecondeerd door den beer P. H. La.bIer
aD .... g.Il.,.., •.

De nrgad.rnag .. erd gealoten met gebed.
A. E. ANDERSON.

Boa. INC.

HoetjtaOui. 1.. JUl .• 1896.

DISTRIKTSJiESTUUR ALIWAL NOORD.

NeTeLI!' 'fan eeD " .. Radering aehoutlen te
Aliwal Noord op 10 J&IIoDrÏ 1895.

Teg8D"oordia Yijftien ledeD.
0<1 ..oor.iteer, d. beer G. J. Mybargh.

opend.· de ..erpderini.
De DoLuleu 'raD de ..orige ,,",gaderi.~ wer·

d.o gele~ ...D, goedJitf'k.ord eD lI.t ....lreDd.
De beer G. PO~lIiet.r rapport.eerd. dat earn·

mill" d .. uitstaande bi:drol(tln ..oor de arme
blanken·oebool no Aliwal onhaallen " .... 0.
m ..... nOli lli~1 alleu. ~Io"'n d.~hij DDoblijYO
en het &Dder'! noli tracbt. ill te 'fordereo.

De h.,..r C HooDinR. "oonJUer ...m den
... jkat.1t Barulrrl.prWl.rapporteerde dat io IIijIl
wijl< "i.t. gekoUekteerd i... oor de armeD,
8Cbool omd.t d. wijlr maar behoeftig is en
reMI dlle .r.enllCholen beeft I. onderbouden .

De beer G. Potai_ rapporteerde dat. toen
bij aMl _II deed bij de armell8obool te Kaap-
.'ad. er g~a plaata ..oor lIind-r"" Wall. en d.t
d" 1w8toorde. hem lteloolde hem te lIull¥D
doen wete. ....0_ Ir plaata w.a; maar dat
hij t.ot nOj! toe' oieta .tlrdel' heelt "".nemeD.
Ook heeft bij om d.. "llelell ......... d. maar
118 niet aekreten. Bij wile no drie kiDderen
di~ ..u di. achool wilden gebrui" .. aIt.D all er
plote "".B.. lot"o .1. comlllilaia DID t. .tellen de
w....en D. [Je Wet .0 O. Pot«ieier om te li.o
eeD " .. rborg op te krijgtIn om lieD boll ..cdllCh
org ....n bie. ter dorpe op te riGbteo.

Het comité to, h.t terultllrij~n na he'
O1Idtl. ootol.eoboek. de _i""lijlle r.gelen. en
and.re d"komenteo na den ..origeu ucm.ri.
d.", h..er J. J. On Toil, n.pporteerd. dat bet
die ni.t ..... ,".m kan lrrij~n.-Bealo""n
'fer jer te t~ht.n he\ te nrllrijr;en door d... lfd.
oommiaU •.

D. h ,er :r. Van zi jl rapporteerde d..t !leen
.olw,.ord ~... den .-origeD aecret.ari. ".0 wiil.·
tak 11111!.I.u.llei uDn&OIItO!II .... uapo&llcle b.t
Do,.18Oboell eo •.

He~ co.it' dat bal .. 1.... met de bijdrDlren aao
cle anA. blanken achool ..an Aliwal diende
rappowl in door deo heer G. Pa."". lIeegend.
d.t d. kerk.raad Die, bel .. t i.met h.t toeaiobt
op de ..:bool. ..... da~ duel weoDd.. eeDce .. •
.i ..i. lItaal, be8taande ai, de h_ J4arcbaAd.
Le Roes: e1I Alcocll. wellle eo_Wie hij ba.
lIOhouwd.. Die' aan de w.nach ~olrt08Dd•.
Dat IUj ~'lo.. no cl. IUj~. baateed h.. h
aao I.. boekeo en DID boell811 woor ,..ijlen di.
ook al .i\pdaald aija, no welk. bij de ra&eoiog
op t8D aadana keer ..oor d. gerlladerin" -
Ie.gen, en dat la.ij het. .urplu DOg io banden
h.h. Door dn beer J. O. Van Aanlt en G.
P. Myburgh w.rd de commilaie er op geweun
dat liJ Diet O&M de _ach 'raD de ..on,_ 'fer.
rdenr'R aehandeJd heeft door.i zij PIU' 1'&a
c. bijrt,..e wegbet.aald beeft ua een bestallr
d.t aij aell dukt dU aiet. lAD de beboefte
'I'Old08'- 0011 uicl. cia heer J.O. Vu J.ardt
da' bij .edacbt beeft dat de l8hool llroo... re
beboe{r.eu bad dan prije-boeke.1. Na IIOi _r
di.., •• le werd beelot.en de DOmmiali. 100 ... r
te bedanktla eD d.t aij lo" de .olpode nr·
pderiaR een ,olleclig rapport moet uit·
hreD!l8D.

Voldoellde iolichtillilu werda door daD
"oorIIllIer un deuIl_ F. 'UI Zill ...... a•• n".....nde d... Ig~._Bood.~.
gucbni,io"pou~D werden no 10lledieud :-

::-;o. 1. aat twee afaeft&rclia4en ai, .lbD wijkt.
tak hét dUtnktlbelt •• , • .na. YDrIIIeII; DO. 2.
hc.hte apoortrei_; _ 3, doelmMiC. laer.
,lich\; DO. ", .D ~"ftIl pedke.riDI tot
h.t .liclaCeD no aie._ dorpea; 1I0.~. """n·
Ir'" aitn.mll der wet op d. _adaM 'fall
ftI'knelIItiog op llliJl4lerjarir IIi-'-D; DO.8,
.,erlDillderiq op IOn .... -ta .ead.-&.riaf;
00. 7. jvielij_ Ill' te lIaba doer 'f.tie-
ml; DO. I. da lIaaD. PP' 'ru...... 20
ftIl lll~ _lijk Il. bnDdDek",,", ..oor deu
tijd 'RIl ,.... i-te~ _ft ...
beel. Kolonia; DO. t ait'foeriD. der
wet op de DitroeiiD' .aD _kni , ook ut ..
8oboaeobe diatel ........ ~ WOl'Ma. .

Bealot8D DIll u.-.ilrl 'RIl put. toe te
•taan d_lve ID ... liebt.ea. hetwalt dua ook
door d. _b.uleDe iDMDden tltPDwoonlir
llcijnde~UD ward. N. Ju.. dwnai, .n
_I ltemmillg werd beaIot8D 0111.. ier put'D.
soo&.l.e oDder j(el'Ulltec:la.illt, in te MIIdeU ..oor
h.t pro'lill(li~. '-ta..,. a.l. :-No. 1. Iiohte
.pc'Ortr.lnea. No. 2, nrmiDcleriDjr "ua 100'

I vern"lIlellta-t.arlaf. No. 3. d. LhaD. ,.pu-
.... rd.. w.t No. :2u ..ua 18U.. UDm.uJk de
bnt.ad.i.kte.,..t le probaer-ea ..oor t .... jaren
o ... r de ,,~h~e1.A.oloui,. 1'(0:" ItreDjler!lit.
.,O.,iDr der ftt op de.iectaa4 ftII wvllrach·
_DIIt op miadarjari,. kiadena.

~n .peei .... d1a&rikte_tllllrl .~pcMrillg
werd bel"ld t"IPD dill lIeteD r,brDal'l ....
::salot.u Qal de .ijbbeatuDrJlo'fOOmtwra eD....,r.Ur:_ lIulIea ........... n!" bij Ale.'
m.. n. B"nd.,errad-... totdat tie couti·
totie IJ' WUOftunuq ill .aak'-
• ~teu hJli8alijlre rfPla·te Iat.a tot D&
.. "''181'' der ooutihltia

N. de 1C'I~"'lttlijke daaldl!ltaij(iDI'Il ~rU:
..... ~op.

J. O. V411 AaM.
a.nt.aria ~.

. i

,.

lUETFONTICINT ..U, HANOVER. COOPER'S
qlJTUIGFABRIEK

Ep Yertoonkumer«,
- N"O~17, 19, 21BUITENKANTIS.,

\KAAPSTAD .

:laken en )nvoe1'd8r8 van e.llerlei aoort upit&&l ...
nn &ij tuigen. B.e8erve Fonda---

P.nJODen begeerig hen aantestellen [lt-
lieven vriendelijk hen te nominee-en ad
ve Koloniale W eeakamer en Trust MUI.
ooh.ppij. '

liJ"' De I.II8Olvente Tak; is onder beheer
Yan den l:lecretArÏB, voor wiene daden dt

eerste.klU w.aYoh&ppij verNltwoordelijk sal lijn.

GUN CONNECTIE100 EENIG !NDER HUIS.

D. ISAACS &NOTlJLU na MDe oollllté.te,pderill, ... n a_
Riet!oateintak. Ithou.eD te De Put, bij
D. J. Jooate, 0' d.n 29.ttn Dec_INr,
1894.

ZUIIIl ltd ... MpDWOOIdi,. D, b... J. A.
Vu Zijl •• t kouDiap'lior ea cle la., B. Van.er lI.rw. lODdet- _m.p.ial. at-zit·

De beer D. J. J_ta _k\ IMt doal d.... .,..
•ad.riar bekend eD ..--bi clea Iaeer Ju.o-
Toit te &f'I"NG all woorsitw tIM • - _.
aitt. cekOPll _ aija.

D. heer Du Toit beette d. ledu wel ko •• 11
d. la... V.D cler Ii.rwe opeede .... .-bed.

De beer Jaa Da Toit w.cl lol -'tter ...
•• It"r Dui. Van der 11..._ 'lot " __ 9OOr'

&it. ... r UI d. h_ D. J. .IODate to& --.n.pll: __ twwj_.
0)1 .0MI&8I ftII cl.. heer A. 0. Toi" ....

.Mldeed door cl.. ta.. Jolln V .. cl8D R.. .,.r.
•• rd d.pwone boete toeppaat 0' CleG h_ B.
Vu cl. Il.w ... oor af_ilrbaid _der II.·
ailrnt-f. indilll IUj Diet later 'fOld_cia ....
D" o.,...tt.

Er _rd baalOMa i. bed.aIriD' _ clea h.. r
J. A. V"n~.ï!a:" - te D dur .ij Diet
""laeDa h' cl.lijkt ntraleu .
Tot Iliairikw-..... a.nr.D 111pI... na

d. ehred8llclelMaa, de beereD D. J. Vilioea,J.
A. VaD Zijl, wwd. de 11_ J... Da 'l'at& ..
D. J. JooatrI ",kOPII 900r de. "jd nil t_
j ....e, T'" tla-.ier werel de heer D. 'VaD. der
Il_w. geIroa8II.

De 118_ bo.te wwd op dm hear P. PNÏ8I
~ ... , _ af-.i.beid op _ Yroer-
.. rpderiDIl. claar hij toot IlOl toe ... nclaD
'I0OI' afwwitla,id opeal.
0. beer J. Jooete PI kellaia ut hij d_

afdeeliD ....... 'IlUI 8lIII0''. heriauerd bad DaD
b.t -..-Ir ftII dell tak oa "D illllp.lI~u'
.oow x...~i'D. 1,"- ua te etellan io het
.. ldll_taobp Viljoea •

b
~- ..~ a l'f_~
O- .... lka Da te __ ...t -

treft II-' no _ pear .~
.. ",.. ehh pu.ten eD op d. _~
pllbli.ke -rerpcleriog .,...... ta~. De
led•• der 8OIIUIIiaIi. te Ilijo. lI.e "ooniitter. d.
_retaria ea d. b.. r P. J. ViljoeD. N. dia·
c.e werd bealoten de DID'_'lde OOIDmiaei.
Olll de diapuleD aet. dell b_ n.-, 1...W.V .•
lIit cleo -If MI ruilIleD te ootal_ op ,_d da'
... D de twee 'IOOfDUmate peraonen die er io
betroklIeD aijD de .n weitlart. om eien b .. ,
Therou ta outmoetNl eli de ... d.r beduall' b.eft
al. lid na den t ..k, u d. tall dol If.a aaa·
.praall: op bem heef&.
op 'POOr.tel UD <len heer Do Toit .n ae·

HOOnd.. rd door d.n hoer B. Bur.... w.r4
bellot... dat d. •__ tuie n. dn th_uier
Jl8ld ont-..age 'foor IchrijfbeboefteD eu bij
bet eiod. wan ifOCi.r jear .,eralag doe.

DI beer Jao Du Toit aah' ba$ ..,.ahelijk
o. de dra1tpera eell Ideine Rift te r-
...n 'foor he~ plaa_n 'RIl êle ao&uleD.
N. diao ••• wer cl dit naar d. p.blieb ......
peleriDc ,.-n.
D. heel Jan Du Toit gaf "",lag clat de

heer B. Vander Merwe ea hij deD ouden
b.. 1' J. A.. Van Zijl per brief beUDkt hebbeD
'fDer d. ~. oll, .. an,., lDet da p.bliell:.
nrpdtriolr aldaar. Het UItWOOrd op de be·
daokinl' .... ouJ"lnkkig niH "'r tal.1
door atnaiaheid no den beer Vu der
Ht"".

De b.. ren A. Da Toit lID D. J. Jooat.
werd.D ae&OUD 0.. he' th •• llri_boell .n
kas bij dm beer Prei. te ont •• a,eo eD UD
deu heer Van der Alerwe tA owerhaadiJreD.

BellObrijYiIl•• panten ..oor b,,~ pro ..inciaal
bealuor: le. Dat ~aardi«d.n lIiet ..oor
langer du ..oor óé.e aittiog naar bet pro..io.
ci&al bealnor ,e(rOIIell worden. h. De ,er.
hoolriog van io..oerrec.hten op ~eo .n
• bioorei. 3,. Da' zoo .... 1 mogelijk geeD p.r·
lementsled.a afp"aardiad "ordeD naar b.'
pro ..iaciaal beltalll'.

De heer D. Vu dar Merw. PI keuID'd.' er een te kort ill cl. dilt.rikabea&Dnraba .....
Na diacu.llie werd op ..oontel ..UI d8D b.. r

A. D1l Toi.. JIMOOOodeerd door deD hMr B.
Burger, bealoteD, het 8&IIdeei no het tekort
dat. de Rietfooteilltak 'feraohulGijld il ui, d.
k.. '" bet&leo,

De ..oonittel' pt DID d. hand d. W'DlICbalijk.
heid om MIl afge ... ardiade "'0 ied., diat.rillta·
be.toar naar het pro1'illci&al _iDU te sen·
d.D. V__ naar de publiob nrpderiq.

De aerate oomi'" We'll.deriDC 1.1 MI
l' ee"nal .a li. eentItomeod. ptrbli.ke .. rga.-
d.rlDg te Pal.ietfoot.io geboud.a word.lI.
0. ..oo.. i'''', hdaokte deu heer en m.juf-

!zouw Jooeten ,oor d. goed. ontYaDIrIt. D.
h_ 8. BllfIV .Ioot met gebed.

D. J. JOOIITI. 8eoretaria .

DE KAAPSTA.DSCHE LEVERANCIERS
VAN MEUBELEN,

STELLEN NU 'BN TOON HUl{ LUTSTE ZEGBPJLAAL

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

IN IDEO BEDROOSDESOLIfOE ESSCHtIlOUT.
KOMPLEET,

£9 1Ss. £9 :1Ss.
BEVATTENDE 3 ARTIKELEN ALS HIERONDER:

Landaus. Yicterias. Phaetons. Wage,,·
tjes, Buggies. Traps. Karr~".

Reismagens; ens .• ra" allerlei gard
gemaakt vo/gu,s order.

LICHT, DEGELIJK, STERK •
Catalogus met pnjsell op anwaag. Telegruf Adree :-A.DUIJCK.

Een Voorraad Tweede.Hand RijtuIgen van alle 50011 wordt: gehouden.

AAN PROCUREURS.

DE Ondergeteekende doende op dit oogenhlik eeue Eerste-~asse
Afslagers-bezigheid te Kimberley, zoowel ala met de boeren 10 ~e

Diatrikten Kimberley, .Barkly West, I3riquatown,' Hay en Herbert, II
begeerig te onderhaD<ielen met een jon.:en Procureur, hetzij van Holla~?-
sehe a.fkomat of bekwaam in de Hollandscho Taal, met het oog IlJD

rechtapraktijk uit te oefenen in verband met de Af8lagerl.be2igheid.
(Niet DoodJakelijkerwij8 als Vennoot)

Behalee het gewone werk van invordering Magistraat8- en Hoogere
Hofuken il een groote Bezigheid te doen' met het vertlft~nen van
Boedels, ens., enz.

Aan een belnramen en welwillenden persoon wordt een
besigheid ge~rborgd. Doe aanzoek bij

D. J. MARITZ,
Ablager, Marktplein, Kimberley.

AAN BOEREN.

I,
•I
I

Spia,elglas ~
~Eener
I

!
I

HANGKAST, 3 voet -4 duim wijd en 6 voet 9 duim hoog, met
48 duim bij 14 duim. ~6 Cis. die een Eerste-Klas Maaimachine noodig hebben behoorene en

MASSEY DARKIS IMPBRIA.L
te bopen.

De IMPERIAL heeft al de laagste verbeteringen, ÏIl ~sterk licht
I en bruikb&ar. .
I PE MASSIR'f" HARK'S ZGLFBI~DER•IWordt erkend te zijn de bede BINDER in Zuid AfrikL Er lijn meer
Idan 600 van dele Machines nu in gebruik in dit land en ze allen geven
de grootate l'oldoening.
I nE VI~IR BRA~D ZWAVEL
Is vinnig beEig in de voonang te komen en kan ten hoogste aanbeyolen
worden. Alle Wijnboeren behooren een vat Tan deze IWB,el te probeeren

: Schrijf om voU~ biizo'lWkrh6tUn, aan,

IR. ::tv.1:. ROSS & 00.,
qTRANnSTRAAT KAAPSTAD

15 J.&..,. .... u. liS..

'f'ERBANDLI.l8TE:¥.

H!lPot~klJ'fl..

'Inlbach

Forreeter, J W... V Weber ...
iR:.&on, W ... W Wainwrigb~

'" Co
f.8l.erbaizen. A... }' Alberta ...

Reyahardt. JP"'l( 'blb.rbe, JP. Bd! L Lochur
borgen) .
Groeoe ... ld, J J M......
1Ien~, J H_l '"
!lioedeJl. C ... Bo
CIII'Dala. C A G D U.baer ...
PI_. d., BJ"'l
(PI... iI. du MM. Z A AMociatie
bort) .
Jantj.., C C 'raD Zijl .
8artkopf. H M JohlUlt.oae .
<.1e«, G li s .AA.....
J~. T ti Briak

Kw.diAg'
!landilaad. W ... P y d Merwe ...
W 8 • ~ la II iaen. ..
der. P

Nel, J W

CallIeart

Do
Priaa Albert SPECIALE KENNISGEVING AAN BOEREN.
Stellen baaeb

S\eer Kupeta.d
Do

KAap Afd
~ foet JrlAJlDRg·Top WASCHTA.PELmet tichel rug. met klein kaatje

beneden, en een Kapstok saD elke zijde. £2 14& GEORGE iFINDLA Y & CO.,
Hebben ontvangen de volgende Goedere" van bijzonder belang.

BRANDRAMS B,B. BLOEM VAN ZWAVEL.
B.icbmoad

PARIS GREEN voor het vernielen van slakken
in Vruchtboomen ..

Knapzak Sproei-Pompen (Vermorels Patent)
lot van onze Speciale

C Kataaat.eia ...
A n. Zijl
a-raiJJ.

Daub, A J
(D",'b. lil ~: Bdl H Boeke!. ..
borg) ...

Oo'lUraetm
D-tan.,O V ... J
H.....aom ... J PS'" ...
WILk., JJ 1
Foarie, JL j ..•
Heruuu.. F ~
Knal, S 8 , •••
Ham.oo. B l
oa.,ia, M , ...

OU"UrYOo
Do

en een nieuwe
Wijnpompen.

GEORGE FINDLAY & CO.,
Grave Straat, Kaapstad.BJPOIWa

1I0u..........ug
Jd.8midt
.A.EOOIt

Do~.

Bred&,". P A
Berll&rdieD. B
•• ...,... 0
K.oca, ~ R E. :B!:VlC:BN

(OPGERICHT 1855). '
HET OUDSTE HUIS IN HET VAK IN KAAPSTAD

II_.PID ...}
1I&1lJ111W:lD, L. '0. •••
Italan. DJ }
C--AC .
J'ozc:roft, WW }
t'iuloeary, • r... ...

8 voet JU.DDTUBL '09nien van een Spiegelglas 18 duim bij 14 duim,
op patente wieletjes. £2 '8.

~enoem.de iJ aanm~lijk 'beneden in prijs dan de inferieure ingevoerde
un ea en daar wij slechts hout gebruiken die goed gedroogd iJ in de Kolonie
J
de

hie~ Koopen het voordeel hobben van onl waarborg dat de artikelen
tte .. n het klimaat zullen staan.

17 J.uuuI.:189t. :

B~ MEUBELEN
Van alle aoorten, zoowel Geimporteerd ala van

Koloniaal Fabrikaat.

L!tJlu. RJ W Sa.....
Li .. cbiag. G ... }
( Lie oehiag. A, Lad, Brand ...
borg) ...
Oardner, Fil... Bdl J lIUller ...
Mani •• CP" '" A Moffat
Co_or. B ... } ...
Coanor,l ._
Coonill'. P . ... Z A AlOIUJ'U.ti.
CODDOI'. WP •.•
McKormick, J... C Loaedale
0_, TC... C Looedale ::.
On,. H ... Auur.tl TQ)...

0.,.".,.,
Bou, le. G R ... J
Botu. le, EO... ...
R 1UDphriee, U }
ltI_ ..A)( ..
)(CITlbeq. HL J
Lode"7k .. S II... . ..
Bot..,18 ...J
~Á IlA H'

~STOFFEERDERIJ EN MEUBELMAKERIJ
D. :rSA-ACa & CO. In

UITSTAL KA1IERS.
LANGKABKT·8TBAAT

door de
STOOK KABINET FABRIEK.

B,ABBAOK·8TBAAT
DDI

BOOII·STBAAf. PLEIN STBAAT •
APSTAD~... K'

Koloniale Weeskalller en TruIot
.Maatscha ppij,

lo. 4. Kerkplein,' Kaapsta l.

OPGBRICHT 31 IMAART 1856

£20.000
£43,530

VOOB HET ADMINISTREERKN
VAN BOEDELS en Eigendomm.n

als Execu\ellrB. AdmiDiatratellrB, Voogden:
Cur.UoreD. Trus\eell iD. Insolvente Boedela,
IIn iD. ab huwelijks J.ontrakten InBreit.,
W1U1I, AlBigneea. AglIDien. Likwid&~1llI
VIoD Publieke M.u.tac}\Jppijen en Firmu.

Voor hoë yool"llClhietel ..Yao geld op EeMe
Verb&nden op V ~ ~dere g0ed8&o'
qunte Secaritt'ikn:. r' --.

DIUi:TEUREN :

H; M. ARDERNE (Fa.irbridge IIn
Peokereurs), VOORZITTD...

llAllllT BOLm, C. T.'Vc"
J. C.' Honan, PAUL !.Jil Vl.l..L1I.u,

C. M. BUliUD, J. A. !WD.

W ilJIBOJlG T.u::

VOOB HET GA.R.ANDEEREN VAn a.
Eerlijkheid, Oprech\heid en Getron"heid
.,."n Personen in pollinell v.n venrouwen
egeD bet&ling V&Il een Jaarlijkleh" Premie

J::i" De Polisaen UD de 111al tech.ppi
worden erkend door de Imperiale, KolonW.
Transvwsche en Vrij8tlo4tscbe Begeerillglll
Kuni.ip&le en Afdeehn~_dea, Banket
en andere pnblieke Instelling.n eli ~
teiten.

De Direkteuren ontmoeten el.kea-bi1llClac
om 10 ure 'I 'fOOl'middags voor het verrich
ten vua Beaigheid.

G. W. BTEYTLEB, 8eoreWia.

KEN N ISGEVI NG.

INDIEN gij aw geld welllcbt oYerhandi(l
du awe slechte IIn lastige re_:eDlngtla.

aan den heer LUOOLI'H, den ij'ferigell
.!.pL. Keni Chambers, Ker.kstraai
o'er de AlglIDleene Poetltt.ntoor,
en te Wijoberg,

zm.o.AFIUKAANSOHE

Koninklijke Maildienst.

De" CtUtk MtUl" J1u.UcAappt;.

DE Btoombooten dl1iie!' Lijn
YaII KMpatad IlMr Londen Om

aDderell Woenad&«. te " UIll' D.m.
Madein liD P1JUlonth, te Sial.
AIoanaion &&Dlegende op de bepuJde
acheD tijdea.
Ju. iI-OllANTULL Y CAB~. Kap\. BAGn.
.hb, 6-BAWABDEN OASTLB. Kapt. B.IOBf.
" ~NOB.HAM CASTLE, Kapt. DUlIc,,,.

!lar. 6-TANTALLON CASTLE. Kapt.. Rollr••4
" 2O-B08LIN CA.STLE. Kapt Tun ...

Apr. S-1I0NOf1't\.R CASTLE, Kapt. Hn.
u 17-BJ. WARDKN OA8TLE, Kapt. RIG.f.

Mei l-NORHAM CASTLE. Kapt. DvNC"'.
'. II>-TANTALLON OASTLE, Kapt. RoluQ4
.. II>--ROSLIN CAS J'LE. K.pt.. TaATIII8.
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UtlA I80UI vonnuun. VI! LU PA
l.I8l40RIl CASTLE, Kapt. La Snol.

7 hbruari. •
.A.B.U?~. C.ASTLE, Kapt. RoeI:. amtrant

OUTH CASTLE. Ka~; RUD4LL, _m.~
Illa&r\.

HARLECH CA..BTLE. Kapt. WIP;fJD.,
4 April.

DUNBAR .OABTLIlI, Kapt. I'r"C1t, oml.reot
.A.pnl. "I. tit. H.I_.n ~joo.

. Voor;. Vrr.cbt of Puaage 'f6l'.oeg.
rich bij de .Agenten Vll.ll de C
MAILBOOT MAATSCHAPPIJ.

UNIONLINE.
KOninklijke Halldienat.

UIIOI

DE )(ailbook:l der
trekken YaU Kaapatad, aaar .&inIftI.....

via Madeira, om den anderen W ... UJlUIK.
4r 1l1lr n.m., &la onder aaaleggende •

VOOR ENGELAND.
Ja. 8O-TABTA.R,:!1II.reb. 13-800'1', (Twill .Kapt, Lan..-
" S7-NO&JlAN.. "_.~), Kapt.

BUIIIl&IOOL . • .

Mar. 13-ATRXNIU, Ka '. .r.
_, 27-¥ElC-IO.A.N, Kapt. a.,,,OLro,.

.A.pr. IO-MOOR, I.apt. G&lniN.

~ ~OR~(Twin Screw). K.pt. LUlrE'- .
.....AN, (Twill Screw). Kapi..

B4mBa1oos.
" ~AT8.cNlA.N. Kapt.Oopp.
Eeu ftD de M&&tIc~ppij'. mooie

~ a180UTHA.MPTON "I'laten 9OQI'

.H.UlBU.BG, kort Da de I&nhmllt ,til
CIeae Al&ilatoomhoot.en.
BETOU&lU.ART JES Daar ENG ELAND

~gbu.r voor Z. Maanden, worden ui'P'
~_ .. een YBrmiIlcieriD« "an 10 p.rcel
op - DubbelenP-.-geprijll.

RBTOUBKAABT1E8 YOOr HA.VENS
tanga ~ ~UST wordea uitgereikt .oor dl
08I"qnIII bimum Drie MaDA. per de Unio
of de oaale Maat.chappij otoombooten.

VOor V rach* of P~ doe men UDsOfl
~ tie LDiorn "a de UIliOD Stoombo
!!! ..... "'.ppi.j, ~
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