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I ~I I,n 'FI'T<;tt'-l,ï~,~e (lfdr!':'~t't'rde
l-l ', I 'i'r 1-1 I RIl j h')(\J:!,3 tot 6
l'~Ar, III \I,rri('". ·t tol ti jaar. 'l'edekt DE heer J. D RJl1KBJ1 Ir. door
"l!oor "'". ef'r~lt'-k lasse Jo" 7.(>lhen~~t, ~ ziekehlke .omstacdtgheden ge-
!;;:H (;(" d"cdn""t-nde Ksrpaarden, noopt zijnde, h~ft besloten en den
-, dRr rlld: :; Hijpaar den, waarvan ondergett-ekende daartoe geautbori-
.: i, tln~LLd _ 8(.'Lldpsar~, I' Jaar, 1 _~eerd. zijne welbekende plaats Koor.
I n<tf'f' 1:1' F zelheng st , ti· JaM oud. hoek publiek te verkoopen op
!-,/\I!lf' 81!lcbtossen, ge>,chlkt voor .
,Ili !'l~(htcr, :.JU Aantee lbeeste n. Woensda£, 73 Februari, a.s..
w,rllTder extra Melkkoeie!l, ~5{1 I. De Plaats Knorhof'k gelejZen te
h'la \Itte :-ch"pt'Il, ::S ~pek Vette Klapmuts ollltrent 40 minuten rijdens
Jj:,~, Ed:arl'll, 40 Vette Var k ens, VAn het ~telltnbosch Station, bevat

BI tILe! ijgHtl:d8Chop, als: eenc zroote luchtige won'ng, voorzien
van alle gemaH en, Wijnkelder, Stal-
len, W Bllenbuis, en buiten vertrekken,
allen In eerie zeer goede orde, ouder
gr!!~lvaniseerd ijzeren daken,
II. Twee Cotla~es elk met Kelder,

~tAllen, Wagenbn.is, eu Buitenver-
trekken, die beiden ecne zeer goede
huur op leveren.

De Plaats Koorboek is groot in
Zijn gehtel circa 882 morgen, heeft
volop sterk loopend water het gehede
iaar qoor, is beplant met eene Ilrnote
hoeveelheid Wijllgaardstokhn, I ::J00
Vrur ht boomen van de keurigste soor
teil, beeft groote Eikenbosehen. uit-
~tstrt·kte ZdailalJden. bijzonder goede
\"l'l'WCI ell is thans b. plant n.et 30
mudden A ard: ppelen (moeren]

Tot gerief \ RU koopers zal de plaats
.'('rst III deelen worden opgeveild en

I:' ,'u r' ~'.f'l hLLl~ '.I~J[ ~Afl WUHOEN
daarr.a gezamenlIJk; Vendu-Kantoor, Malm-sbury, ~ jjjL'

III. LOSSE GOEDERE:-t: 1'1 Jonnari J8~5.

'27 ~t\lkvnten van f) I elZ"ers, :20 Kui-
pen VRIIH LqOltT". 1(1 Pijpen, 2 Wim· Publieke Verkooping PUBLIEKE VERKOOPING
pompen, 5 Hrandcwijns Ketel", Kelder-
w'redschap enz ,:2 Fxtra Transport. VAN . - ----. -- l lIltl, rwijzer P,l'I10\)Ji~J.
Wa.,el~, I do. ~olwl\g('n, I Kapkar op HET VRIJ EIGENDO\1 1.)E Ondergeteekenden behoorliik gelast door de hoor en JllPI!B en B ENOO DIG D. I \TO()l.{ eeu Private :~cbool op de
Verrel, 1 Hug~y do 1 Nieuwe Open- . " WIT ZAND" D lol I) 11 bl' k "'erkoopen te I I 0 I j' jlkar do 1 S.chobkar, 1 -r hamel 00., 4

1

' , . IRK ..-MIT . zn. ZU en ru Je T I~ ERSTE A~"ISTE~TE voor de jj aats .!lC c OuICII). "uur van
. T 3 P U I LE N .K:R AAL, I ~ P bl k Bch It G t Richmond KtlllJl' 1.>1, Hollandseli

Spanllell. l'ICIl,wC llI~rn,; aar I IN DE KAAPSCHEAfOEELlNC, bii J hU le el ~~AeR ermisron, en Engtls,ll Itn \"l'rt'l~chtl'. :-lalarIs
"",chtt'rtul

o
l.ren,6 Ploegen. 2 Eggen, (Tusschen DlnTINIl en. HOPE1}I"LD,\ na IJ 0 anues JUrg, LJ. • .£r- A.l>J,J X r; S I £1 'Ju M k ltl p.J, elJ 1(l~le' II·'J. :iPldlcatles

4,U00 Hsvergcrven. ~OO mudden Uitgelezen ~Ielk,,'ee, 0 W d 13 F b . as! Ida aris .. per Jaar en uzres- zullen worden IJ~JlVacgell tot Zaterdaz.
Koren, 100 mudden Schotscbe Zaad I' P oens ag e ruarl .., gc en M \ k '"

0
.) 'tT h 1 L K f4 ENZ ENZ, "V'' hte I hit ~ aart e.k, Yerk dadchjk een

haver, 1 U UO' l' oer aver, ot a, I ., ereisc n vo gens sc 00 we
Paren Extra Karpaarden. 16 do.; LEVENDE HAVE, ENZ.: Kennis van Muziek noodzakelijk. II.&mllJlg te ricuien

Ezels van B tot s J'aren, 50 Eerste- DE heer F. VAN H. DUl'rIIXY, Ir·t G d d d P d 300 La mers Applicaties met getuigschriften te D. P. VILJOEN.h f h W 1 Hl" 12 Goedgedresseerde Ezels. S oe ge resseer e aar en, ..m
klasse )[elkkoeien. waarvan 20 binnen ee t et" .e come ote" met Wol goed voor den Slachter, lOpen Kar op Ve€ren, 3 Uubbele-voor worden ingezonden voor 20 Maart, Ouddontcin, TIichruonu.
kort op Kalveu gaan, 8 dito in H~rdekraaltJet M!Ut~nd.Weg, bIJ Ploegen,'2 Paar Achtertuigen, 3 Merries, 3 Koeien met Kalvers. 12 ~rek. 1895. Werk te beginnen op I
volle melk, :n Kalven, 300 Aanteel. D Urhan Weg Btab?n, gekQzen en 8lachto88en, 1 Wagen met Leeren, 1 Bok wa~en, I Span Voortulgen, Mei 1895. 1\ A A 1':3(' rl F:
icbapen en Hokken, (Vet), 150 Extra I als de plek meeat.geschlkt voor a.l!en .. . C. J. VAN NIEKERK, CO U~'tR ~[_ lAe.NiS Sf

1

JJRl'h C t:N
. \' ette Kafater Bokkcn 15 Hans: die deze verkoopwg wenllchen bl] te 1 Span Ploegtuigen. Voorr.i.tU!r School Com. --
1"cbapen . Trekossen 800 mudden woneu. De dag zal gemakkelijk G R A AN: MUZIBK AAN HEr STRAND.
Uien. ' ' worden herinnerd, zijnde 601) Mud Ef.:rste.kla.s Zaadhavel', 400 Mud Eerste·klas RO£r1 luO Mud r. K. Germiiton,

Voorts: Het gewone assortiment DINSDAG, 19 FEBRUAR." Eerste-klall Koreu. Nabij Johanncsburg
llUlsmeubelen, BoerderiJ' gereedschap, JASPER en DIRK SMIT.

OM 10 UUR.
em., en wat er meer ter verkoop zal
worden aangeboden.

MAIL EDl'l'IE

t,/I:O GU~])h WAAHD:"
. I~ JONGENS KLEElJ~KEN 1lBRBBNIGD '__'--~~(J- -. ';:-.

/:,,':" I i--'" ',., '-,
,;;' I<!J',
~~ r"

...,~. /

fGhrijfttIIa II&troDI1l til
2~ torm.en
!laar de :.anomie Out-
il.tt.i1Ig co., BrOWn dis

~ , rwen 15/6, 18j6, 21/
Pakken die pauen 55/
f5/· 75/·. Blauw BerR'
Puien 65/-
P08t Vrij in alle ge-

nllan.

GA. NllB DB

ECOll'Jmic Outfitting CO.,
, \: RICEERENDE 'KLEERBNMAKBBS.

KA A. PS TAD)

M'ET
/

- Hoek van Plein en Spin 8traten, K._u.PSTAD.

STELLENBOSCH. Publieke Verkooping

FOTOGRAFISCH NIEUWS.

Pu bliekc \1'erkooping
J. C. HORSFALL,

FOTO GRAA:F'-_A R ~.I ST,
Is Verhuiad van Strand.tra&t DMr zijne Nieuw Groot Studio,

City Chamber~, Graveatras t.

VRIENDE~ van buiten zullen dit Studio het ge::nakkclijlutc in Kaap-
• Rtad bevinden. De ontvaogkamer 11' groot en goed gemeubileerd.

Er lil een kleedkamer m et alle geruakken voor liet veranderen van
kleeding, enz. 4 Deuren van Derlingstraat.

LET OP
J. G. HOR SF ALL.

STUDIÓ, CITY CHAMBE~.S, GRt..VESTRAA':,

Probeer de ;;MI/lioen " Parafine Lamp I I

~~: ~ ('nder!!1 tl't'kl'lIden, daartoe ~e·
J. i;I'( roor dell heer D, J. SMIT,

lli, II I til hek verk oopvn te

1.1 . :r', T~I~' F 'Fr:1 [INBERC
\ _ '-' \, ,_ \, 1 l... \ l L '- L I

EEN E UITG:gBREIDE ---

Publieke Verkooping DE Ondergeteek~ndl( behoorlijk

I
I gelast door den heer JAN DANIEL

VA.N ZEER KOBTBAB.E SLABBER, die van woning gaat veran-
J7ASTE Ewl LOSSE,' deren, zullen voor zijne rekening

GOA'D~R~T." 0 D d 21 F b' I
I d 1 d id k

. P onder ag, e ruar a.a,
n ere aa eene zeer ze zame ans:

De alombekende en Vruchtbare Plaats .uN ZIJNE WOO~PLÁAT8

K N () RHO }1~ K "K lES E 1'1 BOS CH, "
Hi OE MARKT,

KOCH & DIXIE,
BURGSTRAAT, KAAPSTA.D

BIEDEN TE KOOP AAN

Bevolnaniseerde t.lseroloten van 6 tot 70 Voel voor Daken,
Blad/ood vorstototen. Daf?G'oIen, en Afloopp/lpen.

VENSTER-GLAS J R. STOPSEL VOOR LE KKENDE DAKEN

'I CARBOLINEUM." het beroemde hout-bewarende vloeistof. Aller.

::. '~·.:rr:;dt':8 ,an M.almesbury,
(Ji' i /,/.//'-/(,,}:"I FIl/Hl _·/RiAS

ll-vt', jf' Rave, als:

Gelegen in deze afdeeling publiek
verknopen de ondervolgende Levende
ijavt;, Losse Goederen en Granen,

PU BLI EKE VERKOOPING
In den Boedel van Wijlen TEUNIS JAKOBUS HANEKOM,

enz., ens

~ ~I~u~r Bokwasns. I l+ok wagen
IL, [ Jl ~ hap, I ·f;!l~k!lr op Y cerea,
I lll'fL h ar. ;; ~pall '\'~gcntlligeD,
~ ~1:'1. rl,(~tulll(,IJ,·l Paar Achter-
'Id .. t I:, 1 l."t Z" II !leis en Ketungs,
: Ir:,.\I' i llot,,:tll (Rausorne ), 1
III.bb, It·\(!f,r l'1(Jc:.!. do.;) Enkele.voer
I j"l:,:~11 l!low!ll:d), 1 1.l'lfl)lndtr
Il '1,.1 , :.; hlllpt·r, (iJai, ) , :2 Lalld~·
~nl.l« u. 1 l:>r~akillllds El:!ge.

Graan:

Levende Have, als :
14 Geflresseerde Ezels, 3 Gedres-

seerde Paarden, (Ruins), 3 Ge-tres-
seerde Paarden, (Merries), 3 Vette
Slacbtoesen, 20 A anteelbeesten, 1
Oprechtgeteelde Bul, 330 Aanteel
Schapen, (Merinos), 15 Vette Varkens.

Losse Goederen, ala :
2 Bokwagens, kompleet, 1 Kapkar

op Veeren (nieuw), lOpen Kar op
Veeren, (nieuw), 1 Waterkarl 1
Snijmachine, (Daisy), 2 Span Tuigen,
2 Span Ploegtuigen. 3 Pa.r Achter
tll~en, 3 Span Zwin2els en Kettings,
1 Bchaal en Gewichten, 3 Dubbele-
voor Ploegen (Ransoms], 1 Bukelo-
voor Ploeg (Howards), 2 Ladders, 1
Zaailand Egge, ;2 Balies, 8 Zensen, 50
Zakken, 1 Lot Graven, Pikken, enz.

Granen, als:
80 mudden Gemengde Voer, 50

mudden Zs-dhaver, en wat verder zal
aangeboden worden.

J. D. BLABBER.
.J. lY • .J1001'recs, Jr. & Cc.,

Af~l(li)crs.

oeste Witlood, Lijnzaad Olie. Terpentijn, en Borstels en Kwas(,)De Ondergeteckende zal verkoopen per publieke veiling

Op Dinsdag, 5 .Mu.a.r-t1895, STEEK EN GEWONE HEINING DRADEN' STANDAARDEN.
. r IN OOK EEN GROOTE HOEVEELHEID,V AN RE'CZELOLIE.

Te ZANDFON TE, Stoves. Ledekanten, en Keukengereedschap in groote
A T~'D EEL I N CJ- 0 ElRES, Verscheidenheid .•

OM 10 UUB, V,M.

500 SCQapen, 6 Ezels,
1 Paard. 4 Stuks Grootvee,

1 Wagen en 1 Kar, Tuigen, Zadel, Geweer, een hoe~epl~eid gezaagde
Hout, Ploegen, Eg~eu enz. De gtJwone verscheidenheid HUlsraad.

I Publieke School, Beaconsfield.

EE:\ ongehuwde onderwijzer tegen ~BI" .".0 () T) I ( , I) v., A"
1 A'I d III Kl 0 d ' L .I.' U' .-~u ssistentpn voor e as Il el- - d PI' SC

t de > hit lJ ti· I k I A ht voor C Il JIiCht' hool te
li run e ' C 00 e vU e s rsa, C er I . Iu R" . 5'1 H )eacon,!ll' (L A pplir-ant moet l'e Il!lex ivier, Circa mijlen van ex, , . ,-
B' 0 t "t ti li t SI' I gecertlllcl-erde heer WIl, ~8.lans 1:LJU
1,VlCr .os ....a IC. e a arts IS I er 'aar .

£tiO en alles HIJ of £80 met een paar r Jkt} Akt Aanzuekcn zullcu ontvungcn wor-
a~~s t pr )eWt~IDg. 10 a~:oet me i d(ll.llld later dan VfljJag, I Maut

eer 1 dcaen m
d
oe egen d 1 !iar) 111' 18V.::'. Keuiu- van iiollaudsch zat

zezou en wor en aan en onuerec-. ..
t
t': k d . 1:>. cene aanbevclun; Zlln. Doe aan-
ec eu e. k" '"., zoex IIIJ

P. W. VILJOEN, H, zu.,
Secretaris.

~I." ..\: l;l:t:tll in,lt-nlas Dil Toit's
nl,rl!, '.11 I'!'Ht verr.e r ïa[ aar.gebodec
",:rulr:,
T, .'2' :;~nti.,! Zllilen II rhrht worden

u J, 8\lIT,.1. zu,

D' i' ,( r" l m m cur.an I~ CO
Af~lugf'rs.

\':1' r:'lt,rr, y:t!rul',hury,
,~ ,1 I ..11 I 1 ~. ,).

Oude Post, diat. Darling,
8 Februari. 1895

BENOODIGD

DE ()ndeqlctcekcDuen met instrue-
I:" If;ZUllStlgd door den

F \fC\l:(nrt n ·l'tstIlOlf ntalr III den
ht'(ld Iiiii Wijlen dell hu'r JOIIA:"NES
,\ I nH!' Jl 1:.' !,£:-;I-:lCI!, zullcn PlIbltek
\ I rk(.,v~(n te

~U~.I[ ;CST, ,'J.~8~ PAF'KU/LSrOTNElN
DIqli IKT lH l{ l.l~G,

OpWoensdag. 20 Februari as.
LCI enuc Have als:

t 1\ <JfI{·n n.rt K alveTS, I Goedge·
:, I lfl, BuL;' \'uar~en, 4 JOIl~e Ossen,
1.-' Ci I dr~,,{'erde PaArden, 1 lj Varkens.

, Jj, udmj9Creedschap, als:
PokwAgen, lOpen Kar rp Veeren,
Le! Z~ iligt'1s rut'! Kettlllg', 1 Span

WA~~ntlil~tJl, I Zadel en 'loom, 1
!Jut LI Ir.\\,or Ploeg (Hansome), 1
t Lk,'lc- Voor l'loel! (Hansome), 1
llo\', Brd, ~ l'S!" L, ravcl', \ !lrken, Pik·
1-" IJ, Ltu'dl. Dd gewonc as~ortlment
(hl~raat1,

Graan:

I. WITZAND " iJ een vrij eigen.
dom van 2,000 lliQrgen in de

Verkoopillg te:teginnen om 10 ure v.m. Kaapsche Aldeeling, aan de Kust,
J. D. BEYERS Jr. grenlênde aan de plaats van WIjlen

W den he.-r HARRY GIBD,,~n wae vroeller
P. J. Bosman, P. . zn., h' d d h E.AfBlager. et eIgen um van en eer AToN,

van lJroogevlei. Zij is met alle
recht beroemd ala een dtr gelOL d.
ste en prachtigste veeweidtln met

AfJediIlgsraad Namjkwaland. capaciteit voor ongeveer 4.00 stuks,
en goed van water voorzien.
De ~ier huisjea brengen £46 per

KENNISGEVING geschiedt hier. jaar op. De wenSCh van den Eigen!iar
mede, overeenkomstig Artikel om de boerderij te verkleinen brengt

~(j5 'fRn Wet 40 van 1889, dat de dele verkieslijke bezittiug in de
A fdeelin'lsraad van Namak wIlland op markt en dalU'nevens op de gemak·
eelle vergadering gehouden in de kelijkste termen.
Bofzaal, op lG Januari, 18~)5, een Het vee van den heer DUKIXY
weglJela>iting van een penuy (ld.) in hehoeft evenmin krans ala gOtlden
het £ sterling opgelegd heeft, voor wijn Er ,zijn 12 Muilen. jong,
het jaar I bg;}, op alle Onroerende sterk, goed geleerd; 1 Paar Zadel en
Eigendommen binnen de afdeel.ing, Trekpaarden, 2 Vette Varkens. 1
OIC daaraan onderhevig zijn. Gezegde Paar 'frekosaen, 30 Koeien in Melk
belasting zal vervallen zijn en betaald en op Ka! veD, 36 goedgeteelde Vaar·
mvttl'lI worden aall het J:(llntoor van zen euz ~UO Z.J.k Beat Kaf en 100
den Afdeelingsraad te SpriIlKuok, ~p \ .\lud Ro~. '
Jt'Il et'f~tell dag van n PI d, ) tI~j(J. l
\nut'r \\oro: bekend ges dd dat J. J. Hofmeyr & Zoon, .Ars ag ers,
alle belsstlDgeu die drie waaudcn [ja
Jell \ervliltlJU onbetaald ZIJU llJet 6
pereeu t iuterest. gerekeud van ge: loem-
dell datum, zullen verhoogd worden.

Op Last,

A. J. LUY~EB,

HENRY CAHSON, Afslager.
VeDdu-Kantoor, Ceres, 1 Feb. 1895 .

Stellenbosch, 19 Jan. l89::J.

J. I\LERCK.,
Hon. ~ecretaris.

BeaconstieLd, 1 Feb, ]1':95.Achter Hex Hivier,
2 Feb. 1895.

Vendu.Kar.t,oor. Malmesbury, Januari 1b95,

Or ZATERD.'\G, lt) Februari,
I b ~ ,-), zal du Y or k eli umcaBter

Hand specl<;:n te St.·J ameS ':; van 7
tot 9 uur n,m. en gedurende het
coucert zal er een verLoon van vuur·
werk worden g-e~even.

Speciale Slieltrein zal uit Kaap.
stad vertrókken naar 8~.-Jame.~ 's
om li.4 D.m., en een ~petHale Trein_
stoppende aan alle I":lt&tions, tW. uit
Ka.ap~tad vertrekken oen 6.14.. nm.
Specia.le Retourt.einen zullen ver·
treKkeu uit ~t. James voor Kaapstad
Jirekt om \J.lu n.m. en voor alle
Tu,;schenli~gcllde 8t.atlOLS om \).15
eo U.:L -'. lwtourprijzdfi van Kaapstad
1, G P r 0 (j ll.lll. eo vvll{eode treinen
'[IIBS, he[,ltggellde St.ation~ tegen
Eukdtl H.eib. Retourprije van
:::ii[]lJn:itad 1 -; KlllU"retl haUprij,~.

Zie Aanple.kbil)etum.
C. B . .ELLWTT,

Algemeen Be"tuurder.

III \' lid l1uilrd KoreD, ~1l0 Mud
Llad IJ;IIt'f, :2IIU )lud Yocr Haver,
~I) ~tud Hug

A. C. EOCH,
~:\l,(,lItf ur Te!'tamentair,

\(,01' \\·rtl. JOIIA~:O;ESA, llE'fDE.NllYCH.

("J, ,

A/,( '.'j er·' .

Ververschingen Volop. Ruim Crediet.
Ol: 'ILI.IEK!!i, IMMELM"~ &. (_'tt., AFSI.:Ui'ERS.

RONDGAANDE ONDERWIJZER

III <il il h, del 1:1l1 \\'I!len C;ITIIEP.lSA
M .\k!.l, \' .\:S 1.J'HBl:.l{GH, I'cl art l!
\1,.-\ I" 1.\, I it Il '1 ~ll~leIJ, l)I~{[lkt
\Juiu.('~L\lry, WAARSCHUW/NG.

BENOODIGD
In de wijk Harrismith, (J. V.S.

APPLICATIES vergezeld van de
bij de wet vereiscbte certifioaten

van bek waamheid, goed gedrag en
lid maatschap eener Protestantscbe
Kerk zullen door den ondergeteekcnde
ingewacht worden tot 28 Februari
aanst

Balan. £120 per jaar benevens
vrije woning en de schoolgelden der

I leerlingen.
De Onderwijzer moet gehuwd zijn

en gereed lom kostleerlingen aan te
nemen.

THEO. MA 'EDER,
\ bee. School Cam.
Harnsmitb, O.V.S.,

7 FebrUAri, 1895.

n 11,}.~; dll'·ll'l· te lorrlt'rt'll ilcbben
,r:\ \;,r. I Ol I I, ~tIlJI 1,1>11 no, Jd wor·
, '! \ r:'''.'!lt I.1111ll(' rt kl'IIIII~I'll lil tt'
,1'.1 I' L'J Jill ht:~r ,I. c. t.rJ-.Pll.\~,
/)I ... ï IUd~"", lJt'r)2; RJ\lt'rJ l'lkctherg,
I ,\, 7'" \I '.·kt II I :.lIl ,il dat Illli d, Zt'S
':1,. it· ith ti' ::tall \fr,rl~dJI)ld zijl'
1\ :,',. l,r('I'tllt dt' httlraLCII dCXIf'
:ll \'I'tJlllkll.:d bll,lit!! Ul'IlLclfdrn
: 11'r~ cc !,d:dt'll,

i,,, ,,', t rl1 tt \\ Ittd,iIP, ::'t.·IIeleD:l
i. I, t Lt Il IjJen th~ van Februan
lt'J· '.

!JE Onder~eteekenden, Eigenaren
van de plaatsen" Oude Post,'"

distrikt Darling, en "Zoutkuil,"
distrikt Saldanha Baai, waarschuwen
hlerm<!de elk persoon in het vervolg
uitspannende of op eelligc wijze over
schnjJeude op genoemde plaatsen
hetzij door te jll{l;en op dezel ve met of
tonder honden, hij door de wet ten
strengste zal vervolgd worden, ns deze
waarschuwing.

GEBROEDERS .BAB80N •

BENOODIGD Voor den Eikenboom, geveld bij
lf Ijk J!olenr'-vicr, rli8tnkt llan-'8/1'II/I, het Gouvernements·Huis '

1 '[1.\ !iI-:R,) zul!en I~(JI', c!t'n

APPLICATIES VllO] boveugc-\' ,,!lJ"r,~l'tee,; .li'" "[!t .... l:J.gen
noemde betrekkmg zullen door "'Jrd, Il :l. ,,], \\·,) ..r;~I>i_· "< I Lj,~,

den ondergeteekende mgewllcht wor- d(·n 1~,ip!1 Uti.' r. \ 'ur Jlc' 'JupeIl
den tot :2b Februari e,k... c:UHIW1J,lLrt:1 -hl ,I.eu ::1 lIH';l La

~OllIl'Itant(.'n moeten de hiJ de wet a:cnncm:I./ ~l' t, "il'['\ ",'; ti
ven::lschtc certitléllten vali hek waam· ti keD d ,":1' "I' ~>;':' ", : 'iU l: t '.

hein ~oc:d gedrag en lidmaatschap b"\(i n: 1 \ tIJ (Jr.l"'--'''il~, U':':C'.·

rener l'rotesta.ntsche Kerk overlegsl'u uHr'; ''1,' ',:( ::W:: ,.:~',.-
De voorkeur r:.aI aan een ollgebuwd

persoon gc geve li wordeu die muziek
onderwlizen kan,

Salaris £1:20 per Jaar en dil 5('0.001- r;", .':' '~: '"

gelden der leerlmgen. '
P. J. J. DG PLE8SI~, AKERJ 'l'E KOOP

Voorz. Scbooi Com. i I~(jl' "~,, I' , ,li ,le'" li" \f/)l'C;'

1
Sr) ringfi elJ, dillL HtlrrI5Wltb, :\' lliJ'f- ;,dl,:"t:~ i. I'. J. \.!."\ f)£B

7 fcbruan, lb95. lli!>\fl., .\e\dan 10 Ctallf.

Secretaris,
A.fd£,,,!inS'~rn,1.d r;: antoor.

Sl'rlu~buk, ="IIIDHkwaJ!l.nd,
~rj .1 l\nntiIïI l ~'J0.

COOPER'S D!P
BROOTELIJKS VERMINDERD IN ,PRIJS

De Kwaliteit Gewaarborgd ~zoo
goed als ooit.

HETIKOST

VIJF EN TWENTIG PERCENT MINDER
DA:ol:DIPrF.N MET

KALK 'EN ZWAVEL IDIP,

. : -;>4':"t-

-;<'EN N ISGEVI NG.

IND1E:-; !l'J UW geld ...enlcbi over~dig\
daD u ... " sle,-,bte OD laetIge rolr.lolDgen

.... 0 deo beer LUl)tJLPH. den iJyerig"D Wet&-
Areo, KilD~Cbambenr, Keri..traa* t.egen.
ner d~ Aljemeene IP~k&lltoor, KlAJ*ad

&e WijDberg.

E:ol lS

A. G. H. LOCBSER,
J. G. 1. .BAS80~,
.t;xecuteurcn Tcatamellt&ir.

VIJFTIG PERCENT GOEDKOOPER RONDGAANDE ONDERWIJZER
UAN

TE
HiT Fraaie fn Welbekende Erf en Woonhuis .beV:.t.ttende 16 Kamers,

StalleD, enz. van Wijlen dea h~2r J, D. K.RIGE, Sr., gtIcgen te
Stellenbosch aan de rivier aan uen ingJ.ng van het Jorp is nu te huur
De Grootte van dit Eigendom is omtrent 4 morgen, Levat over ue 30U
Vruchtboomen en is zeer geschikt voor tuiDmuken in al zijne takken.
.Voor verdere bijzónderheden en termeD doe aaoyoek ~bij de onderge·

teekende tot 25 dezer. WED. J. D. KBIGE, Sr ..
Stellen bosc~,

I ,t~i.',~ U~JJU~ "'ON BLJVO
11-__ -

.(

i
I!,

{_ .l -¥
ii '. ',J!

J .;.1 ~l'
; :~~

.' ,
:....:~
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~ KRIESMANSRIVIER,115 LANGE.ARKTSTRAAT, KAAPSTAD, DRAAIHOEK,

I'

... vlualGD lOT DNB .L.&.Im" DIN8DA.~11

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!~~!!!!~~~~~~~~~7!~~~~~::~::::~~~~~~~~9F~~~~~~~~~~~~~~~~!!~~boe::~n~n~<~ie~w~@~t~.~.n~b~e:t~la~n~d~u:P~i~,o~D~a~e~v.~ ~D~~~a~r~o:o~t~s:a~c~~~~~Z~.i~.l·n~.~H~l~.t~~~p~r:e~.k~t~Y~a~II~.E~~~'f~d:a~t~"oo'i r de w.tll.Ying op de bTlndaiekt. een' • " ....... ".',,, .. ,,,,. • • Ik

beer VaD 'Rhijo .tond in hot h "'!IurbuI' op iHdere pla~t.'f'ltj x e t. nt.x» .t~lIln! IU haar 0 1 '''cb i, .• t,.. Ilaan.
·~O dIt w", ··oge"om~n -- en d ëe-d da-rdoOl I' 'e T,,'n IJ .. t ml'I.!~ 1•. Lpingtoo lJl.t <le .et.~ - ~.... - krina ao,·d doet en e" .aam IS voor '. m '11' P J D
een d.ad """oor het I... d bem daDkb ....r .. " yo"r nen á"I; k ''''m. eD <JH hMr . . a TOllschen die Ift.l er"n \V;II~ó ·e crootere t-n- d h dmoe.t ziJ·n. Doch lineD wlJ'llboeren, de b ....rell I <le opp ..,t," sr ~e"" .. aa'hoer e, ..... et e

toonst ..lliueen 1re I·ben I ('hterdit "nb"J'e ba"r ... f d d "r d dN....lblio«, O·aa1[. F4ure, H....tJi.. BUl(o. c " C h ...r uO,jJ' vr I.. '&4!l .. r Mr .. ""R oor "
K~1~er ~D. Hailer .t~mJ"n lielr~a be, Yer,,-r, voor,lf ...1 dat er mper Vlln all" kalitHlI wor lt r. ,,,Ir "Il ...,0 ~.koor,jje te 1l00l~n, zollend. &1)

peo ~aa d:e wet. Ziedaar de h&odel.ij .. YaD ioge'ODd-n en dat er meer m'lo~in ·rie·, .. n '-'ploC1! <,url zijD YOOI'd. luiJ'o"Ud'Jk" di s-
d. "i;abottfta, die de acbnrft·,.oclijDi op d. werktai~en in "'er. ing te zien zijn, eo-sd .. t trJllI.e" d-r K .iOQIP rl.. 1O~~rderh"ld pr
YllllDoereD ·opr.el..,d b ..bb'·D. Aan de PM." er o-k ra-er te l-eren v'llt ~:e, t nt-son- 0'11 Y''''' e, "'. p"lmi8'" f YOU di_ dl6lrikteo
.. e'd ait.(edaalC

d
te bewijaen dat "iloboer~" Ite"lin~ ..18 di" te Ro.i h'lnk ia dan OOk be. ,he aan hd l&.od.. ,ar el- '" t Ynor Ileljt a'en •.d

e w., b-".Ien dh-o .. aD'"1I80, dooh .p,.ker b tt." V.n Il,t vprld .....rt wpl Ilebrui< Ila._, ~ stflmd leering te ...den voor een gro, ell ~ h
lead. de liJlt der 9.. d.. lin" o'er om te bewiJ&e1l . 'D,a. t, m.. ,r ID .... Dd-rA m"'e ',an men R" o')pt
" .. krin2-le Ileh·'ele w"stel'J' <A p·OVlhC"'. en . b I "1 _Cd.t he. waar ....... I :, ,J, e n nu .In;(" .. M III ., p ..r ~!D-r,l .. atoU.

het i. daa+nm te hop'''' dl\! d,· buuenbevol- n op de t ,Jc ._1 DI-I. .Ilo..d rkt .. "mriat
klnlf op DOlldt·rda.l e', \·riJ(J..il van WIJd pit -ch e p-, u,t d. t, •• -net t : dl.trik ll I..nu ••
rijr. Dur KHIIPdlad l~1 toest room vn ten .. n i I ,j. "'.J>, d It ....d r'on

1
en

eiude al het bd,ipn8wallr fig. tu bewoud, r-u. :., Id,,,; ei, .1.&" in r .. il der wel ~'m.L~~n.
De landbonwvereenilliofl i. door de bulp "er'ed.n )Ihr droog dao ook de re,",eriog
ran de rec>eering en v"le balan"et.tlLeDdell In '00 up d ..L zij ....<1 YOOr de Reb""l. Kolonie

.. '1l.ldende .. et door het p."eroellt kreoog. maarde stad in de g.legenheid oCfllltela een &an· reed. tQ@n .. erd door ....Q Yool'llt&ader eeoer
Qenliike lom UD te blod-a in prijz~D. Wd .tuDIl. wet. dell h"r Cbarl •• .Molt.Do, Nlf
lij echter geregeld met tentoonstellmgeu o~ 8Oh.. pboer, er op JlreW~D dat meo d. dir' .
dien yoet kQIIDen doorgll8n dan zal ZIJ Lllirten io bel r.oord. en .nloiw~.t.D lIO"d~r
meer aao entreegeldeo moeteD ..00tYaog.en Itcb..de builpn ds werlciog dpr w-I Iron la
dao .ij .erleden jau dee t. ZIJ dl.e DIet [,Ot&Ij z·I., er om YrOft.,.,D. No i. be' ,
naar de tentoon8t,.,IIWg ~llIln OlD let.! te ,Inldehjk dal. t.>r.n]1 Qnee".101I'II. 8o_"'"t
leeren b'iJ· .eo dos niet thUI., doob bpge ..eo 008& er. Gr... fI' R lll ..t ooder "" "el C.llludeRa ba k _r .. ·1 d_Ilp.liJI< bij lt)deo ala A.Ot-rt, radooizich Donder tng of Vrijdal{ naar .t' Il "-II Col".~tfC ~ipt ood"r .de ""t ..ijo. Ia.t niet
um d ..ar een paar aaolfenalJl~ a"tln door te 800 heel Y..III k ... ad Ino ..I. ds noordWhte.
bren~en en dan taVl'lliI de voldoenin.g te li]lr .. en lniJwe.teli)ke dillorikteD er baia.en bhj.
knnnen slDaken eeD nuttig weri te ,.er· .en. Uit net. .aid w.. tea Jlra&.ll"ol .n ICnapen
richten. ..e.' ... rt. n ... r d. Kaap""d; 'OJr bet •• r-

YOer er YiUl Dil het ooor~·w~.teo tron m.n
Ran den ...... Iilkq .pootw.,. .. el d8rlfDhltri
IChi.kiDReD IranneD mai:'D di. beea.tllol
•• rhoedeo. lu de anlln. diatrikt.eD waar d.
..·t niel Ileld t sijn er wal .. leo te.-n. .Ml
0I'l1r hilt .... ntal nn die er roor sijn ut all ..
bAbaln lerinlt. liD al, Ill. d. "R. word'
ing.yoerd. IpoediC. toenemeD: ter"I)1 '0 b.t
noord· westen en zUld· .r.eQ aJ ...... od nf 0.0 ......
lijk. i~... nd yoor de t IL In\lIIICbea,.oor
hat BondlODollr'l II"t be' nlR aa, ala _.
neD nit !.Ibert, Ool.. berll of .RiebmoDd er
siab tepa d. wet ,erklareD, MD dnea _D le
.ellellO da' Eij er oader IIIODtea ea aDD
Yriendea nit RiYeredale of Fruerbllrl( ,!'llet.
D. relfDUing kan dil .. el dOOD, DUe. II). na
..I haar poebeo op har. .Ir-een. WIl\, aicb
bij bel be .. ~i~d. plan .an dell beer .M<llteoo
o ....rlegt ; 811 doel &IJ dil zoader .iob baoll te
..aken oYer b.t.ctl<'n Trijn'j. ea K .. ,]. no
d. opp"'ti. er. o.~.r IIAIjlCea 1501.lea. du
""I .,j .. aulCb'l',liJk b., yeh,andlj(.t ban.
delfIn.

T ..r .. iil Oom D.. ,nlj" met djn medeleden
..an h"t yoll .. comllé hel 'alid· ..... ten eo ...... t811
doorreiet. lO.. kt de b ....r M.rrimao op sijn
"""ti. ..en ro •• door bet Doord-:ooeteo, oltce•
aO'ldilfd door do Ora<ioetr:er •• die hem oYer
de braod ... ,kt.e .. el wildea boor"11. Daaro.er
b ..d hij .chter .. elo III te Y8rteU"o; aiel ,.eel
linden d.a dal de .. et zonal. sij .• r th ... 1atr
"iol' ~Oedl Iron b· .. "rk"a, on ZI] d. In.pek.
t.n', door de boeren .eln li.t UII."'llen. maar
tial., nu IlJj er wu, hij er cle pro.f m ..~ wilde
la~n nem.a. Daareat.Ifl'D boorde m.D ..ndere
idaoh'en .u hem. ook 1lIl.ee behal ... aie.w,
b.9. d,t.t b.t I.nd te .eel Jlrereteerd werd, dal
de be901100g hierdoor er toe jftbt'aohl wen! Dla

..II... no d. r8lfD8riDc ~ _bten, d., het
landbna .. dep&nem.ot biertoe meê ..erkr.e door
.oor allerlei din~n ollaoodic pld le ge,. •••
en de tUD te nrl.ten door bem aange_,.
loen bIJ h~~ bMl.urd~ d..t de 'poor.,..... be-
beArd _rdea door iemand die ... a dit bebMl'
ni~t ~.t ftaaw.te lIe!fnp bad, en&. W.lm ...
"'0 yr&jf.D .. aaro.. d&ll. U. bii het laad.
bo•• depart"m.Dt 1:00 YMI be"'r b".q.r4. dail
d. beer Froet,_o dal bij diL deed, dat
.ulleo .... inil(en oOtkeollen.-hij ia IB~3 ge-
me"oe zaak m~t d. bee..... loo~. eo Sauer
hnfl ~"m .... kt ~o dal .ijn .erk beeft l.t80
var"n, inplaate Yan ....n te blij".n nu de II1Ion
.... r bij nieL m." terechl kon tooh lilt be'
mlni.,erie "al ,,~r&&k, eo wa.&rom bij. toea
i.ts later h~.. hel geheel '1 spOOrw.gbeheer lioor
de rel(eerll'll olld.r glanlrijlce .oorw .. rd.a
".'d uOjfehod.n. hij dit a&abo:l Yan de band
h ....tt I'( .... "'e", .,b 'lOO hij beo &aD .ne bij he,
.. er. lieL er ,olln'-Irt niet .oor berekend
.chu.. D,· he., .IiI.rrilDan klaagd. 88oijl.a
Iirl It.l.d~n elat e_ .• d,,"1 der !L>1'anJect,e per.
dM!J he~r 100"" 0111 dien •. begins.IAc &aDYl"!.
H-III ui • Hm_nd bie'om aao Vallen , m ... r wel
d.. ,rom dal, uls bi) de Kolonie "ao DUt kaa
ZiID, hij bl ..rYOllr om malle eD ni.t.waardip
rIOdenen bedaukt.

Dan voer d. hou .Merriman nit t.lf6n dea
h..er Rhoies, al. door z:ijo lllaatllcb.ppiJIID, De
B ....r. pn dIt Gecharterd •. yeel te Ifroot.e macht
i IJ de Kolooie oef ."erule; 8D nyer bel Rebeel
het kapitaal mOMt h.l ditmaal ont«eldeo,
trekkende .preker .eer t.e Yeld. tegen bID d.i.
hl .. in Zuid·Afrika haD g-Id mai:.D eo bet
10 Europa Raao Yert.ereo. Na. &ao iet. ut

Dooa" BUAvus." steIIII( niet naar eiech, maar d. h""r &hoei_
W ..t .r hier te l..ndA g prut wordt blijft, .18 b... ft er IlltiJJ op geroemd dat hij .t't DO ,,,..,1

Oaar 1l."oontA, b lan~rl,k.r da" .. at meo doet, mOlrAlijk tellon.erkr.., 'lio'Jr b.,.. De Blief" _
"" ... u boof,lon lerw.,p VIln ~~pra.at i. ook on Zn.d Afrikaao.che ma.teobappiJ le lar.eo Itlij•
wedf'r de b 8udzidkt'H'e', "aaroYer, Daast 'en .
&0lore ve'l{adellOl("", olll .. ,,~. d 'ie I(eboll len G lt de Kolooie mo.t 'erder If"me1d
.. jn vol"en8 .. o..~", 1I"ID'ahe afspra.k. lul. ..ordea dat kI Graaff R'lnet ...ader .eer op
len.le h..t volkscoml c m·t de b()8r8n aao d. -en verla.in~ Y~n deu pl •• ' .. liJken .poor.
lui 1·.. -.t-hJken ea w~est b•• oIKteo hoe" ya, .. eg na.r Middelburg ie aaDglMlroalfen. heb.
Znl,I·Af, ik. Zioh .er.t .... n. Een dier verjfad.. ban le men geen pieZIel' om deo S"merll8teobeo
liDl(eO .. "rd Le Sw-lI"Ddom. •en andere tt- .p'JOfWeg in de plaat. te nemen. en da, ..
Caledon lI

ebou1en. b,·ideo di.trikten .. aa.r ...el in •• lle de 9rnobtenb()~rderij bier in d. baDrt
aao ech ..peobo.rderiJ m....r tocb ook _0 aad·f. tbaoB _t Bell k.'OCht "ordt gewerkt di. _D
t ..kkeo .an het boereoyolk gedaan wordt. D. hior niet geWllon ia. Aad.ra niet yeel YaD
vergaderingea waren druk b.soobt, eo er b!olanr nit de Koloni •• behalye dat een Pondo-
g,agen g6t>U, of Dageno 'I( lIeeo, .temmen teo .apr...in il Opc.pakt omdat bij in djll kraal
Ru,,oite no Il-tzlj de th ..o. gemaakte of een de B.. teobe Ylag ~i"t woa .ieD blj.,bllll •• n
'(•• ijzigde wet op, ofachuon hier eD daar er op d ..t er d.... rent.l(en lZ.klaag i "ordt da. het
I(e.. eaen wer<1dat ""Il. permlNleye .. e~OleL koo "ondoopperboofd U mblooblo, de moor'
o thoodell wor<len aan die di.trikteD di. een denaar .ao drie KOloDlale be ..mbteo, niet
,rtt .. "dAn. T. S ... 118nlalll bl... 1t bet dat men .Ileen ho,!: eo eirOOIl io Buotoland zit. IDr.&I'
d· braD zi.kt ..... t IO-t kracht &aoht te ... reo. niet ,elden :tiio on de I"ad, dat onder rech~
mBar d~t m.,n z. n'MI altroelb ... r IObtt., en ... 1 .treellieb beetlllir der Koloniale I'fReeriQI .laat,
·00 lat .~Ieo In twiJf I "'oren of de ac barh 'II lj I oD.. f8Lrah bezOllkt.
"ornai d.1l "'.·1 1("'011( der braodzl ... t..... V ILO ... tteD .oor de-parlemfttuittiar hoort
Olt I. Inta8soh-o -en pnDt "nr .el delfeHJk III... ulet ."1, eD de beocllrlj nngepaotea voor
IflO' demo".tratie Ya!) '~ea't.ao I-t. aaD ge· !:tet BondBO"DIC,..I,v.reD ooi ".Ialg. N.t maar
d .... o k.n "ordeo en 0 ,k "ordt ; .l.chl. BOhijoeo dat d. ",j&'~IDg .ao de erf t '&II dr. T. Wat.r,
Jalot iD did diet ikten geen 'ee&r ..... n ZICh te ,he IntDaeobeD .. elnlg bij 1 lIltlokt, t.r .pr&lte
v"rtoonro. DaD bld-k het dat er aen eierg.llJk.. zal kom.n. en lOO ook de yerbo!ldiolf tnNcb.n
retieo, scho'on iD mll.d.re mate. io de zuij. de Afnk.aer partij eD het Dl1nlat.ri. &bodet.
we8telijl<e al8 io de noord·west.elijke di.tfl&ten Natal.n d. VlIj.taat IIlYeren ... iDl( DI•• ".;
geDoelDd werd rolO ]uiSI daar de d. Z.·!. Republiel< meer. Eli wel "00,..,..,
... t .ieh mO~IIIJk 1 1 ni~vo ..reD. In bet noord· boort meo t ... eërlel di ngen .... r b.t recbt.
..e.teo heel het dat er dik .. ijl. geeD water Yoor lien gehelm yao II. Het eeue II MIl bIlIt.D'
de sCh.pon i. om Le znlpen, eo hoe zal mell za Ire."ne Ylrradellog "an den ee,..t.D "olk'raad.
dan dippen" la b·t ,uld·.e8t~n .. ordeo d.. V.rachiUeade gl •• laren word.n er geopPerd
.ch.pen Dear duinl(rooden lItealourd waar lij over d. aaal.idIDg, mur DI.t oa"&&reobllD.
I" tI,o ... coooiille , .. ken. maar ..... r het iDs !tIk lijkt bet dat mon d. lutete Oy.reeakom.t
geliJIr. &&0 lVdt~r ontbr·ekt. Verder hoorde ollltreot S"au.land .tllateo belt:rlLCbtijfeD. eli
lIlI" op Peld- pl.kil~o d. I(_ooe argnm· nteo, dao S .. azlelaod beMtten. EdD &Igellob blad
b.~ .• d.L IDeo er YOOr bedankto ••ch op ZIJD be .... rt dat ID dit "~al bloed 1&1•• rroteD
eiRen pl .. t. d~ 1I,.pekl~ara te lateo dien<iftfen, ", .. d.o. "" dal ek Swa=.u doM" lola'"-n:.ullM
.0 bleek meo, ooit al .. eel m.n de aanoemlDIf gelwlp'n IFord",.. Wd nl, ho.yaa.I m... r bloed
der br ..nd.i~kt.e .. ct ten deele &&0 h-t be.lolt er .100 .ulke blaak.a Y.rgotea wordt. dil te
•• rleden Jaar door hpl BoodIOODgr •• er OVd' beter. D.n i. ooit: d. artillerie t. y.lde ,..
lZeoomeD, .r "oorlte ziJD om doo Bood 10 d8 roep8ll. NKr de PortQgeeeob. Irrmz.a. beette
ZMk te k_nl en, IUlleo le .. en sa ook bijsoudor h.t. maar ,.Ieer lebljat ZOQtp&llaberr de
..n de "odacht"au deDbeer Hofme.,r, L.W.V .. pl.k t. zijo. Iotl1&lObeD m_Dt mea dat bit
.... ,benlen. .11f.Dh] il. plan I. om 'I'&Ildaar .. plotMhllll' aa.ar
Gemelde beer ..... oiel a.n"ezig. ook ni.t S"uleland te latea .ertl'ekk.Q. tea eiad.

~r derde verga<jenn~. die ....n de Pllari .. erd konlnll Booa.n d. t .... kOUlllglllD.a III., de
gehonjeo; en .&l bn hij er ooi doeo P Op .. erktag "&Il HUlIDlaoollnea IQ kenIUI te
,erg ..derin~.n trachl de .tem d... 'olk. llich te breDgea ILl. 111) op hila poot epelea. Di.
doeo hooren; de 8eJ.uideD dier .tem .. orden 1.ld) ... ZDllea echter YMI beter ID aea tronk
door den .taatema ... aageguo "I. &rj i-boord te Praton" dan In eea mt ua8_al.l&ud op
"0 ~ebruikl IIJO. De d.r,le Yergaderio" "erd baa pl~i .'ja. V oorte blijit d ..t d. goQd"lut
ana.n door een .eelg~meQgJef publiek be· &ilO d.n Rand la Junart 177,4630a. hede
zocht. en er .... ren b'le!"eo, all de baurt eo lIit [,edra~en. E.n laar l1:eloodwn ZOII ".D Y&Q

~"t:tDIiJkc achap"odl~~,ikt.o, di, leu "e'ULe .r<ul{je h:ero'.r EljO oPII'... pronlr~n; th&na
.oor d.... t Ipr ... ~n. on 'oo,"lelleo ten IlOD.le Ylodt mea her mét recbt •• n.lt!od dal de
""" 'VoorlL"ud ..n. Oum Da"'Je VaD den He..... ·.flt.. maand .an h"t I.... r 1"9.; 0,"", de 4 (JOU
"a. dao OOI yoll" ... t lJ'et I, 'Ijo elemeol. ono !IIIDd., gel .... rei h""ft daD de lutete Y&II
ter .. iJI d.ar.ote".n d•. Du Toi\ de beid Y40/1894..
deo dal! werd duor ... ootimIUI( .an ti)o ,oorB'~I In de bQQrt YILD Loure!)~o Ka',II •• 11

OlD 'oor '. band. de Jla ..k Daa.r bet .B..l0dl· .cbwrp geyooht..a,.o yerlad.D •• elt baard.
COOllre! te ver"ljzen . ..,a bericbt groot opzleo van .. a oa •• 'WlLCb.

Nu ut er .... n t .. ijf·1 8&1l of dit "oore~1 .. a. ten _.al d ..r r.tJ ..II.......... rduor de P",tll'
'oor d. yergad'·nolZ i"deriaad aaon_meln.. o(""seo III blla leKer OY.nalleo War.a an
in .. eerwtl .aC! de e'g-roll door deo edel.n ~e~r lD"nlgten b.t I."ea ba.ddeD 1l.latea. D,t ~.rd
Van den Bee.er er O"er ko deo dalf ge'"",:. &.or.toDd "eer.prolt:ea 'aa re,r .. rtoW.... Ife. d.
M..ar •• .0 m~n, de Z04k op de kp~r beacbon ' .. il ..... ~..n "<xl ye.1 bel&Djf Diet "--t, .a
.. eode, ha bot BOl.dllCOujfre. io de z ... k 'eel le &&~ ..Yall.o"a bad tea laalf ~ .",1 Ol.t
.. r.ebten? DiL lIjkt aaarom tlie, Wa"lOhijo. ("Iadeo ala d. &aa~aJl"r.. IDt.MOb.D heett
hJk olDdat. er r"den"D &lJIJ "aarom h., War. i. rllCMnng &aD rapporteafl ft IlJrreapoo_
redmIddel lO de _k door b,t ooog'" W~t <i.atoD "aa bladeo lat.en &aGktrc.a dat .Ij
bloat un .. orden aaobefnl , m..ar ....u ... r door b.a d. ooo\iltr. IDllohttOtr &al yereohd 'a ea
d. _do. - •• """ ".d "~." .... OIO .. , bon" ... '"'!i::....d. do Po.
.,booa ook zij hiertoe -Illicbl niet son heal tllpel8a ia MIl nlec.h licht It.alleu Iii
Pl'MCI al lijD. Om dia MI YIDtMa il ,Mt ten&OIId oftr ... ...... ,.bncat ~.

i!t
VERXOOPING

] '; E heer AR:soLDt:'S JOH!...\"NES Du TOIT zijn Woonplaats
" verkocht lt bbende h eh de heeren J. W. Moorreea Jr.

h.d ',,'U voor zijDe rekening op

uit de hand
& Co., ge-

WOENSDAG, 6 MAART, Aanst.,
AAN ZIJNE WOONPLAATS

RONDEVLEI,"
Celegen in dESe afdeeling publiek te verkoopen de ondervolgende Levende

Have en Loue Goederen. eDJ., enz.

LEVEN DE HA VE als
1." (ipdrf'!l8oorde Ezels, van ti tot {3 jaar oud
I; .\f, rrie Paarue!!

.J "Oilf' do.
.)i'Ii ,r Ku Plll\lden, v jur
·1 ;'<'~'hllGedrf'ss erd Trelt.Oaaen

I;rl .\ant ..el Be.-"ten (van ~oed Ras)
;,1 'II AUI teel Schapen en B ..k.ken

L,)S·· B: GOF!OEREN ala
CJ Dok Wagens, compleet, 1 101;88 Bok met voor E'n achter Ver\'o, .J.

II .Ikplank met Leer n, lOpen Kar op VeereD? 1 W..1tt:rlrar, 2 Snl}
:.\hchwetJ, Daisy, 2 Kruiwagens, 2 ~pan Wagen 'r~~'!n, c ):npl~t, 3 ~pan
II 'l'.! Tui~n, compleet, 3 Bpan SWln~el8 en KettIngs, 1 StaD JukktJ1,
(. rnpleet, 4 Dubbele·voor Ploegen, ~~m8, 2 Lalld Egl{"n, 3. LaLd
Krl')!Jen, 2 Zeil Kribben, 9 Zen86n, 4 WIJnvaten, 1 Lot Gra~en, PIllen,
VOl ken, enz', enz.

En wat verder ten d~e der verkooping zal aangeboden worden.

RUI. KREDIET.

J,
A. J, DU TOIT,

'V. ~lo0RREES, Jr. & Co., Afslagers.
Vendu·Kantoor, Malme8bury,

Il F"b. 1895.

(NAAST WEST OF ENGLAND.)

kans slechts voor Tien Dagen,
de Prijzen.

B ·tpnland.ob fBrievenpapier 9d. pt'r packet of 8/6 per t!os., Wit· Metalen of ver.
,,,id"nCStoel~n lId of 1<;,; pe' doz .. Aatomatisohe Potlooden 3d. of ~'6 per doz ..
~ , I,-i. "" VorlrPD die alti Id ",t blijveo 3 6 per doz" Tafelmelial'll 5/6 tot Z'/. per doz.,
;."t;',.'kcloouD 4i·. tot 120· per Btok, Lallmim NfI8mj~~.,Cig&n!n 9/0 per Doos:~ 14 da~e~.
"ol"lok 35:. tot ;,.',", (lloe· en AziJn'lelldn Van () !'. Whatllots vaa III ti tOt :..0.,

h'. ,ko.·~·Klokkp, 30., Yerr~kijk ..rs, Tlo·,pelkijkr-r8 21),'. tot 60'., ,TinneD KI8ten 8 6 tot
\1 nneren Klokken 20 . lot 1'20," G.volde PikOl' .Mandje' 16'. tot 31.1,', VlO en

.• ~6 . Nikkel~n Remoo/to,rs (J '" Solveren DaCBPI Hol0ll'I.s I'~I:., Zilveren ()orringAo
r~. - r' -, '6 ""'r doz ZiI.eren Brochll8 I. tot 5'·, Zilv~rell Knoop"n :36 p..r stel.t ''-I' pu I I P"" • " le 1

i. I .. 8roch~s 7 G tot 80 " Goodeo DlLm8f!' eo H ....reoriogeo SI C, Damesza Ken j. tot
'"i~dl'UlScbeo D \) tot 30'. Kl'u'metteo, ,[J. tot I~n,'., UI .. lMon.e T~schcn ZI)' .. tot
\ )I,t' bcbildprlJen (JJ. tol 4-5 '" Hlllldaagen ,: C of.3~1/. per dOZIJn, huppen, PIerlog!!

';"r d01.IJn, Borden 3/· per dO.'Jn.
. (lok p:("'mailleerde .\lelkpllllnen, W 8IIchkornmeo, Tinnen Kommen en een groote ver.

. ' .. Iei\'nheld !laltige "rtl kelen.

Uw laatste Let op

.------. ------------------------ -----~------

CIVIELE DIENST COLLEGE, KAAPSTAD,
86, DUn' t~~(,iR.le.;U ·r.lrrr K.".l T.

YROE<.TER CULLE&IATE SCHOOL.

STAF:
Ji, f."r W T DIRCII. M.A. (Oxford). Principaal; Moniieur Jr:sn:'I VARVELLI. Prof. VUl

liEf< TreK de beer MOIlr..A~D, d" beer CLUU, Berr LORCH, de heel R..!..IISDEN,
' de hoorKun SG, de heer PIJPSR, Le.S. aud S.K.

..", T L-DENTEN konnen Ilu .. ordon aan~nomen l'n kostleerliogen ontvangen voor
~ l'. Iversltl'it8' .eD Civiele D,8nAt.Examell6 eo voor Speciale Onderwerpen.
I ~ 0 I -1'.\'"odklab8pn openen op MAANDA, 14 Jer..r, I. ,) n.m.

lhqtklaS8ell upt-ner, MAANDAU. il Dezer. 9.1.', v.m.
_, \'001 b"relrllDó(s-lJ'part.ml'nt, onder bC8tuar van den heer CORDETT. vroeger
r.d,'rwIJzer van de PaJ I,,·k.· Hcho I tp Geref! IB opgllricht.

\ 0" I'n,sp< ct ns en bijzonderhedeo doe aaozoek &aD Taanton Cott"g~, Hot.straat

I,

adement "an Publieke Werken PETRUSBURG, 0, V. S.

TENDERS HUL PO N DER WIJ ZE J\ ES,
VI'nr KUltschietvfjvers eD For!"l-

.f n~W tI[, rij te JOl KPrshl)t'k.
bj St...1· I b, Bch.

FEDRtJ,al.
12-,C'Bclock, afd .." 'I "I{ Malm •• ·,nry .•• 0 de

h-eren N E l' Va» ~ch ..l~wijk eo It. Dippe-
~a~r le ....nd" have. l..uubou .. ma~hlDeo, boerde-
riJIC;r6t.d.cbap, grallb, elJz,-J W Moorr.", Jf
& C '. af.laK"'.'
IB -De pl.ata KIlI.rboe',Klaplllu~a. ben ••• es,

btnil.ek· , leJ1:~"ro,ke~, Is, kuip-in, ene., .. ageD ••
karr eu, plot>R'~(], toro',. havr r, p&flrdeo, 5
rn"I.'oe.cn• 300 'ch'p"n, I~" -etle k.paters.
MIII'!LU 1 nl' n, mculiuiR, e"z,-PJ .1:10""'0 W I.
l.f·I ..~· r . •

1:\ -·TA UII'lOkr",,1 (to!'ch 'no D.rlt',q eo
Hop liekt), ~otJd g&u'el'ceréu ~., la en ""atdel',
;_;.O lamme .. , merr) ..8, koei-m, 8l&cbtoaa.D,
ploegen, ene., oUO IlIDd Z .... Ilba"er, 400 do.
rall en 100 do. koreo.-De Villiers. ImllleJman
ot C". aflll"llen.

1:J-RondtlYl@i. Malmesbary. van den bee~ J
M S.,li~. le.ende ha, e, wageos en brr ... ,
lacdbou .. macbloe ... n gereedsctlappen •• n •• -
J W Moorreu Jr & Co. afAla~"8.

14-M ..lmeabury, vaa deD b""r J.o J Com.
brinclr, H.ao ••• rYen mill .. oonbuil, bnillfaa4.
~al,-De Villiers, Immehllall & 00.

Hipruit. IOhijnt men te mopten adeiden
da& de heer VAN DIN anf&B node po.

ging opgeeft Om te bewijzen dat de wijn.
boeren de wet door bet lagerhnit hebben
gedreven. Maar daarop neemt hij de toe.
vlocht tot zijll eigen, d.i., tot het hooger-
bllÏll. Zuen wijnboeren hebbell da&r, rol-
geull liiD Tn.lbaghaohe speecb, 'oor de wet
geetemd. Ge70lgeliJk moet hel aaD de wija.
boeren worden gew.ten, d.t de door 'eien
,eroordeelde &ote door het parlement i.
gepueeerd,

Laat ooi beide bewering en red.neering
eens 'an n&bij bekijkeD.

ZIj n de leven door den edelen heer V UI

D!N Huu's &aogeWe&eDen werkelijk wiln.
bodreD P Neen, geeuallinll. De heer GllAFF
belli. miDder wiugerdatokken en Y8tll
meer 8oh ..pen dan de beer Vu DIN
Huna ~lf. Bij h,eft nimmer een
galloo wijn 04, brandeWijn .. il. heel zijn
l6gen gemaakt. . Wel be ..lt hiJ een tal,. ...
plaatsen, wel ut hij een groote IICh"p'nkoo.
per en uitToerder ,an wol en ,ellen, en
beeft &ls aoodauig groot belang bij de
8, hapenboerderij j maar lieU. zjjn iDtiem.
.tA vrieDd heeft hem nog nimmer 'er.
dA, I t een wijllOOer M ZijD. De beer HUGf'
s f'en op pen.ioan afgetredeD gou ..erIJe.
." nts·beambte en heeft groot belang bij de

o Cest..rllChe goudmijn.mullObappij; m!L&r
o wijnboerderij heeft hij niets te doen.

eer KUTu ÏlI eeo ex agelIt ell afslager
, t tzijn kelkje wijn of !lOOpJe brlLnde.

leer koopen all de meeat vol.la.
lien veeboer, De heer FURl: !loet wel aan
de wijnboerderij, maar he..ft ,eel meer te
doen met pu.rdeD en yeeteelt en boter.
m1&hn, dan mei deD "ijnbouw.

Dooh ter ,ermiJdJng ,an veMlchillen wil.
l..n wij hem, aamen lIIet de heeren HEA I LI.I,

1'1 !ETHLING -'lD MULLII.&, als man van den
wijpstok un OOli DllNTJE present doen.
Wel, deze zon dali 'viQl' wIjnboereD hebben
die ill het hoogerhnil ,oor de brandziekte.
wet hebben gestemd. Maar wareo hanne
st<mmeo gelloog om de schaal aan de', een of
anderen "ant le doen doorslaau ? NeelI, '01.
strekt niet. Zi .., de derde lezing d ..r bill giug
iD den ",olge.en I n raad door mdt L, teló~r: 4
Bt mmen. H ..dden de h-eren FArR~,

NEHHl.!l'!G, HUfLIE en MCLL!II iu d"
miDJerh.·id gesttlrn I. dau nOl( zou rl, ddrdeVOGEL8TKUI8\"EDKRElf._Onze markt "88 d•• e

.. ·ek matll< VOO .. loo. Er "tt I Yerlrocht 1,4 '1 leZing zijn gepasseerd, en wel met Il tegen
,b •.. upbrel'ge! d" 1:17tiO. 8el spijt one tt! t' stern m.n. ZOJvdel wat a ,nll'aat de bH'
wO.leu roeideo d.. t d .. won oor-I!t!matlg en wering dat wijnboeren de brlindziektebill
~ ... k "a8 on. d~t de prijzen G p.rc"DI lager hehben doorg st~m j in het hoo>(llrhai •.w·r·o m.t eeo bep.aldo oeigJol{ tot dalen.
Daar koapers hnn IrJkoopeo VOOr d. Ap .. l. Wil men staande bonden dat ae h8eren
velkrop",~el, hebben yolbracht en ooz~ malh Ga.un. ar,~o ell KETHk, hoewel Diet zei .vn 8' !I, Il is \'an voorraH.d, ~ er beelt1t.n de
v",~, I de «, ek gRcn verke 'pilJg te hoaJ"n. me' veo WIJnboeren, dan toch kie,clnels ve •
!Jet Oilil Of> de lent~o, steBinl! die op den 14 :elJ tegenwoordlgen "1l1l'1O wijnbouwersI " i"d"" w ;rJt !;~h<)ud..n. H~t niea ... vau WOneo, dan wljz.n wij er op dat de WIJO'
L"c,den aaug ..allu" .le v' I'koopi~11: Van d ... ;. d d b ver
m ,aCod WNS bl opval bj Je ope~ing, dool! boower8 ID '[ecn een .an cl ,-,or ~n .
prlvate Kabel. m Id"n dllt de mil' kt ~..u b~1 teICen woordigde CII kels io de m"erderl)el I
S'cl ~eu h, ~:I.tll n"iKIUj{ tolt d&I"" y.rtoond •. / ~ijll en dat de hper KnTKa, biJV. de opvul.
V.rkoop voor verledeo ""... k 2,9011 lb•. VOOr '. '. I
£1,.;1'). UltvoH vo)r -erl-uPn ",•• k 7.31' g,r IS van dieD varli(eo accllu.rnao, ""IJ.eu
I P., ~A8Ch..t op £11.uI2. Wij qnoleeren:_ den heer L H. "\[EuR.ur. Moeteo de wIJn.
Witte ordinair" prima £ti Q. ~d tot t.7 O. boereD detiniettemlll wordeu .erllntwoorde.
ad eellUl £4 lOs Od tot £5 lOs '"eede £8 "k h d t d h t
r.· Od tot £3 IDS Od, derde £1 III ge ouden voor e 8 emmen. Oor e
lO. Od tot £2 Os ad. inFerieur tot bard drietal uitgebracht Vóór de brandllektewet,
to l5s 01 tot .£1 Gs Od; Wijfies, . "itte don gebi...dt ~ billijkheid dat men heil aan
lIChte. eerst tot saperleOre £J. Ol Od den anderen kant crediet geeft VOor de dNtot is 108 Od; t ..eede £2 158 Od tOt
lj lUI Od. deru~ £1 61 Cel lot £1 16. ad. van de vie,. .temmen dl!.4rtegen gegeYeo
IDI.rleartot har~ £0 16s Od tot £1 OaW; .lonke, door de ed,le heeren Vu EEDKN, V~Nt~III. (Jd tot £4 581Jd; St ..art, .. Hte £1 15s iJd tot
.ti IS. Od, hell'" £1 58 Od tot £1 la. Od
donkere eo lis 6d tO! £016. Od; Z"".rt ... la"R
,t:l I [J. IJd lot £4 10. Od, middelmati~ .a
!':u'l fl5. lid tol il 10.Od, laol! mld<le,," £310.
I) I tOL £., O. Od. kort Il-"oon £0 6. Od tot
£0 1:•• 6,1, mldd-Imali" £2 Il)s "'I £t 158 Od.
lanll vlo. £0 16e Od tol t.1 o. OJ; Vale la"l
£< 10. 0 j t"t £3 58 Od, korl lCe"oon ó. (oot 7.
6j. laall mid~.lm .. ig £1 lo. allo' £2 5. Od,
la"g vl08 !ti, tot il 18. k~rt lDidd.lm £1 o. Od
t ,t £1 7s tid, ko,t vl".'8 Int lt •. ko t lOs Od
lO! 1&. I)d. Ile .. ooo 3. lij tot 5a; 'pad"Oal, Wltt~
£1 la. rot £2 licht £1 5s '0& t.l 10•• donker
luo t·,t 158, donk ..r cilioK8 11 tot 2. 6d.

WOL.-O. LoD leosch~ verk"ol,i"g_o slo,,,,,
n • rllo~",d en onze marlrt i•• Iap met .... I ill
"f ~APn bAzi~hel I 'e oio n. III de .f .....,.il!h i I
1 ....0 ...... ltl· h~l",oC 1 i:. Vtorko,'pi"tl9'1 aiJl) tH'Z'

n',~"f'rl ~ , ZnlV'flJr D<lfJli & I Wil qll.,e.r.-n:_
~llp n ur K ..rrOO.J1 He ai tIlL "'t 1, or,liOl\'ft.
:i 'ui :'11 &~[l d~ wa ..obttriJ U, 8n Z""rt
.an·l_ri .• td !nl ~tj. ,.. :k.

"MLLEN,-Oe Laode. "Ohd 8chupnell_o.
'.,k""pl' g'D Op~n80 hed~(; Fn ..en tBl "ordt
v" .. acbt. Op het oogeobllk lijo all.8oor!..n
kg.n de pnJz~n vao verledeu ..... 11:. WIj
ooteereD :-Bokken ild, lanIle .. ol Std, korte
.. ol "U brandziek '21d. buterd. 3d. Kaapsobe
la 6 i tot la ~d leder, belcbadigde "algen I
k .. aliteit.

Per.lken
l'ooaaten
K.n!
.Mielie., (groeo)
A"I'.I~n
K.eeperen ...
W &LermeJoenen
1,1Ien
&ter
Druiyeo
A.r1.l.ppelen (p.mad)
Vill(en
Bo D~O(droge)

S~ W&ger8,71; Karren.

-J{AAPST AL.

VIWIGI lURKT

e •. d
o 4 1
t 1 5t
li lo Il
V 0 ~
o 0 &
o 0 7
a Il 1
o ~ lo
o 0 5
(I 3 0
O. 0 Jt-
o " 0o 1 6 _
o 1 0 _
o 7 0 _
o 0 4.t-
1 9 9 _

-,..ao •••••• .,
9 Febru.ri,

14 '. d.o 0 ~
o ~ 0
o 7 0
o 0 9
o 0 6
o 1 2 -o ~ ti _
o 0
o 0 2
1 J 3 0
o " 0o 0 7
o 0 6
o 2 2
o 4 0
o u "o " 7
o 0 0,;
o '1 7
II 3 3

LONDEN.

V&KIINIOu HIT

ONS LAND.

5QO Extra Vette Sch!l.pen,
200 " " Kapater Bok-

ken, (Puis.)
Op Vrij dag, 15 Feb.Iuari,

ZULLE~ opzemclde dio uitstekend
vet zijn Pt;~liek worden verkocht

te KLAPMUTS oTATlE, ze ..er
present,

D. F. ~f08TERT,
J. S. ~[ara/8 &- Co., Afslagers.
Paarl, 11 Feb. 18D5.

300 Fxtra Vette Kap'iter Pokken
2CIO do do KaRp ('he Schapeu
Ob Maandag! 78 Februari.
ZAL op'" mrlJ rretd' V re, in uit·

illur~tende "conditi" Publiek
vf'r~ocht wor,le:1 te Ki APlt.UrS
STA fIE.

J F. lJ L' Y.:;~MEN.
J. S. Marais ~. Co., Afslagers.

Paarl, Il Feb. 1895

PIQUETBERG.

~
__ M,
aea, eYt

•• lbcbl'
beyer al
pJ.llk"a ,

Vaa cl«
tijd DI.t
be& gerlo<
poot'"lr

'-I avergenan
Eende ..

D.IUII
ayood blo

per" ••DI<
D. roT

UYDr i•
ÏI li:

GftHltr&a
OP D'"

aiclclaa Im
lJlOI'PIl- 1
pluklóg ~:

DooM£"\'
Ilij d. ar1.l11

op Zoo""
mR bet !JP.'
waanao bl;
D•• aOIl>

&eDIt •• ODe
bandeid. ]
YOOJ'.l d. b,
doeb d. Ylf

Druiven
dJ""r
IClerenPublieke Verkoopipg H 'fo!D'!PtI

Peuiken
111 Hlti~n
Aar<lappeleu
'r·~'ll"t~n
Spaanech 8pek
B'>OD8n. (d roog)
Uleo, per 1001lts
Ap~l.n
PM""
GaozeD
Varken.
Vijgen (p"r 100)
P'Ulm~1l
"'>ol
M, ..I"·I (g () 'u)
J'( .d(O~I,rlt ••

Onza Handel.

7WU.D

ALIAS

Op VRIJDAG, 1MAAR T.

DE·Ondergeteekenrle g:'last door Mej.
de Weduwe }f. _L R0880UW, zal

publiek vE'rkooppn

60 Muddeo Zillll
2 ~ Ilo do

30 Do Br'ood

(OU Toiii

(B":lrd
Kooru

Koorn)

~o)
lVan d. h.er"" RaU .. 00.'

8 februari 1895

~ FEBR (Pfl'r Td'grlUlf.)-De vederen"e ••
ko pln ....~n zqa ~f>81 r~. B118tfl "lne "f'd"'r"D
w r D "I liller. WI li 8 1"'11 flp&nriooas 5 •. tot
Iv •. daarder, .Ios 10 p"c<n~ duur,jer, .. itt.
h 'nB An I.n~~ !lIi 'd"lm.tllle ." .. 'te 2 •. 6d. tot
1 I•. IIl'l.r ; 0.:300 ki.ten .erdf!tl .....ugebod811 ea
d. onb'enll.t w... £110.000.

Scbaspnell,n CIJn levenloos Legrn id. tot
!d l&lfer.

Het ia ten ee~enmale ongegrood te Yer.
t.llen dat wij onze bl'8lldziektewet aan
de wijnboeren of bonne afgevaardigden
,erachuldigd zijn.

De bewering il Diet alleen ongegrond,
maar ook berekend om kwaad te doon.
Htt kan kwaad bloed zetten ta8Bchen twee
kl.a.uen van Afrikaners. die niet zonder
malkanders hulp j[unnen klaar komen eo
ook daarom io de beste verstandhouding

- met elkander behooren te verkeeren. Zon.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ der zoodanige yerstandhouding komt er

DI~8nAO. l:.! FEBRUAHl. 1895. nielB terecbt van alla pog
io
18ll om de

brand.iek tewet naar den z, n der daar()nder
gegriefden gewijlligJ te krijgl'ln, maar zui.
len de gelederen der AfrikllDcr p&l'(ij ook
in and, re oplichten en voor goed ",rbrok .
keJd worden.

bIell late al die onheilii{c verwijten daar.
01Jl gerust acht.8r"l'ge.

9 ~Iaeh 'oaSUIl
30 Aan!t'tJlbeoHen
6 Extra Ezul~

250 Schapen

200 Bokken
100 Varkoos

2 Wagens

1 Span nieuwe Tuigeu

LDt Tuigen

"pan ZI\,u6t'i~ L'U r,)uwen
3 Ploege'!

2 Leg'{ers Wij n
J Legger Brandewijo

1 E~ge eo BU8rJerij6'erdedllchap,
enz., enL.

P. J, RETIEF, Afslager.
V ('oda.KlIntoor, Piq uet berg,

Il Februrui 1895.

Publieke Verkoopillg.

£ I. d.
o li 10
o 1 6i
o li ,
o II 9
o ti 9
o 2 0
lJ 0 lt
o 6· 0
o 6 6
o 3 jl

o 1 6
o ti "
o 2 a
o 1 7
o 15 1
o 3 "
1

Aangu.nde de haodelOlOp>(aveD elden iD
,lit nnmmer verachijn"nde k...n weder d.
oael. oprn"rkinl{ I!emaakt worden d .. t de
aitvoor 'an KolonllLle proda"~n g regeld
blilft afoemen. De afn!lme is echt.er oYpr
de ,orijf" mflAnd zoo groot, "an £380.128
tot £200,207. dWl biJDa de helft,. dat
on~twiJf"ld de datnms Y8n Yer~OOplnlfen
van Zai ·Afrikalln.cbe produkten IU LoDden
cUarme~ iets te mllken bebben. O.,,,.r de
seven maanden Il~eindl"d :n Jaouarl .1:1.
waB de .foame £227,63\1 eo h:t ia wurhJIr
re~d8 Ilecht gello~~. Men ml .ie~ dd
over de ziven maand~n de diamanten.nltvOtlr
£51'9 ,');34 miodn wa,. dooh oYer de ma ..o I
.J.naari werd voor £196,85ti meer nitg~'
voord. Niet~lIst:l&'lde dil en het .. felL
d.t de g"nllnit.oer geregeld bl-ef 8IlJ!!" n
"&8 het totaal van deo nitvoer toch lager,
&00 niet voor de maaod dlln toch ,.oor de
zeVdn maal,deD. De in ..oer blijft gerc<{e!d
eo vrij aa"zienliJk afoe'ueo eo bet 18 lu
v,'rband hiermede ID' rkwaardig dat de
...a.rde nn onzen rahathandel Bteeds blijft
to-nemen. Over de .('ven maaneIen W&8

die wurdCl £3I):l.4~jO meer en, o,er. de
maa ..d bijna £10.000 met!r. Deze cIJf~rs
toonen eer.t dOldelIjk hoe de magazIJn.
.oorraden Ollzer kooplieden in de haven.
steden in het vorig jur sich op~tJho 'pt
htbbeu en v~rder toooen ,ij dat die koop-
heden thans hard bezig zijn han ,.oor.
raden in te krimpen, betjleen, met het oog
op ele naderende ooml'~lltl. o~er lJelt.goa.
i'lllai. b ...el .eMlta"dlg lB. Ollze llpo ,rwe.r.
ont.angllen over de af~.,loopen week WAren
ouk we ..r aanZienlijk meer rlan In de
oorrespondeerendd .eek "I\a 1894, doch di,.
.erme,·rderinl( zal oatuurlijk nie. ,.el.
m"lln1eIJ kannen aanhonden, e,enmill .. 1a
die vaD den rablltba ..del.

A ANZOEl\E\" voor rie betrekkin;{
VBn IJ ulp Und. rwijzeres ij, de

II )orps School te Petrllsbur;{, I'.V. ~'I

,zullen door dtn ouderge:e ..kellde,
... FHZ~GELli~. ter,ders. Ileën· , tot dl'n 9deuo .. lvallgelJ WorutllJdO!isct'rd als hl'V, I, )u!lel' ;,a rt 1;~15.

"",r tri UI,tVSI ~e!l d ,(jr dell C IJ ra· touzo.:ken m0CteD vtrgel:cld gaan
j'. en A u 1[, Ut·l.Jellas111 tot 1 .

van bewijlt'n van goed zede Ijk gedrag\\ ,'\ !1,JlJg, 27 Fe bruall , 1,.,\:15, voor van lidmaatschap vsn een erkend
ri, \·oI.:.tructie van Knitschtet\'ijvers Protes~ntsch Kerkgenootschap, van
'o. t'('n en gebouw I oor Forellen. bewijzen vab bet.waawbeid om in
J.. II, I kerJj in Klip. het Holiandsch en .Engelsch in de

l'la!', 8peciiicaties en C,ondltieli van vereiscbte fakken onderwijs te kunnen
}",ntrakt zijn te bc~chtigen op appli. geven. Kennis van .Muziek zal eene
Lrl" aan, het • eF artemcnt van aaub6<velilJg zijn.

,! ~ I h.ltke ~\ er"en, 1\ pp,tad, gedurt~n. I I'alaris Ken Honderd en Acht

I:dL .dl' gewone kantooruren. . I POIJdtn '5 Jliars. Werk te aanvaardent.. 1 t'l,derns moeten del, kortsten tIJd 'op den lsten April 1~95.
~ I ).Ot'!lItJJ waann ZIJ zullen and roement lj, t werk te vernchten waarvoor ZIJ W. ROBERTSON, V,D.M.,
l',. t LlI,iercu en moeten t wee bevredi~en· Voorzitter School Com.
~ J _~e b0r~t:D vel'llChlltfrn voor het vu.

vullelI van het kontl'llkt en zulke IPetrusburg, ti Feb. 1895.
iJOT).;enmoeten den wgezonden tender
tl ekelJen.

1 it: laagste of eenige tender zal niet
noodzakelijkerwijs worden aange-

DE ondergeh~kr!l -le, ge18~t door
den heer W)LLE.\.! UA~EKOM,

YA~

, HL \ .\ L' W BIII\I\! T.fE":f\LOOF,"

.;

Disi. Malmesbury.

Op DLs1a", 5 M \!H·t '7,k,
20 Aaore·1 eu Sltlcht;chapen

20 Do blacbt\'ukeoB
6 }Ielkkoeien, Ex!!' I

6 Ezels, 2 tot ti jaren oud

2 Dubbele.voor Ploegen

6 Vooret.e TUigen, "ompleet

1 Paar Aohter Tuig~n

I Lor Plo'g TIII!(eO

2 Zad,·ls, 1 brJnu nieuw

1 Daisy SniJmacbloe
~I Wagen

llOERDEHI.JGER~~EDSCHAP: Zo)()-
als Vorken, Graven, Pikken, Zeisen,

£ ••
o 3
u ~
o U 5
o I 11
1 0 0
o ~ 2
o III 0
o I I
o 1 2
1 13 0
o 4 ij
o 5 I
o ~
:> "o ()
o 2 lo
(l 4 2
C rr Ot
o 3 7
o 4, 0

.Op het goede pad .
De N,·derlltod.cbo Z!ljd. AfrikaacsC'be

spo ,rw'·gmll.tschappiJ 18 "p het koede pad
oa zi I, nIlast V rt "tllltLHc!,e. 00. KOIODIale
prodnkt"n teK('[J ":n lug-er tartef lal ~aan
v,·r'Uden. !'. Intro lt Irek tie de l'dl{llen Ill;(

eler r,'pu ,Iiek IlU kall bewoge om (jat g'oe.1e
voorbeeld te VOI':"D ~[I, wal K ,Iunlal" pro'
dnkt,·" bet"!'I, e"[lig., coac""sle, te m..keu
"p h"t pant '!iO In.o rr, clj(~n dan z"u die
ru~penrlK OOrl mucht gt' partIj IU dd Kulofli,..,
cli~ Zich nO Ills dOOr h .... r vtlroogolrJkt be.
seil 'u wt, te .rl ..nd maleen. b ..LI(~en In ko.
m~nde dl"en88leR 0 vcr ,poor .. egzaken d~
m ..aBchen aa'l doo anderen ~:lat van Vaal.
riVier wellicht geen "indtllol'8n zon leggen.

JLULDKIEF.

RHIJlf en liE VILLIERS; waot dd ee,ste Vpro
te'[eowoordi.t den wijnboer vaD MOlJtallU,
Robertaoll, ClIl..dOD, .Ladysmith, OodUi.
boor.. en Uoiondal,,; d" tweede die[l
vau Worcester, Malmesbory eu ClaDwil.
lIam; en de derde dieD van Prins
Albert en Graaff· Reinet, zoodat er dan
maar 6"" eigenlijke sebaapboer in bet booger.
huil lOU overbliJ ..en, die ztjn pIicbt tegen de
brandziektewet heeft gedaan, t. w. de 'ld,.le
heer DHIEL . VAN IIKM HUHR zelf r
Welk" veeboer durrt nn nog steeDon op de
arm,· wijnbou wers werpen?

N a wij toch op hee oodMwerp zij n
mOl(eo wli m" oen een woordje zpggeu
a'ntrenl d" stemm~n der v"" I'Jeren en .. ii".
boere" iu het ·lagtlrhais. 0" d~rde lezing
der bill ~i ng da:lr door met 4.! tegen 23
stemmen. In de meerderheld ba {onden
zich niet minder dan 18 mll.nnen di~
zelven schapenboel'8n zijn en 28 die Voor'
name 8chapenteelende distrikten Yer~e.
genwoordigen, terwijl geen enkele wijn.
boer en slechte twee leden voor zui ver
wijnboowcode kieaafdeelingen aan denzelf.
den ka, t worden g" ..ond~n, - eo een .an
dit l~..tste tWeetal w.s nog a.1 080 mini.ter,
die niet anders kon dan met zijn collegaB

Vaten, enz., enz. ,..

mede te stemmen.

J. H. P. Zoer, Afslager.
Vendo. eo Ag"nt~konroor,

Piqlletbeql', 7 Feb. lS~15.
,~uid. áfrikaan

----------------------------------
~~ .. ·...~........'lóiIW=wW".

DOODBERICHT.

,
./Duwen.

(WilS Get.) JOSEPH NEWEY,
BoofdlJJ~pekte~.

ij 'p:' ','ment 1'au l'chlteke Werken.
I_X .. pstad. 8 Febra.'\rt lS~.:. OM .. Jli9" ....IIJ,,,y r"":2'J11fDoogo Elkl, rUn Blaat

rrmJ."t!j. J. 1'. Kil (;U.ElI In Unura4i N. J.
SMIT

'"{'IT A.\ROM ID!!,"oord. Zadels le koopeu di
I \" ¥ ",een \oldOt"D.IIIK geY'''l eo gNma,un8 VOOrI hot KoluDlAI" Purd ge.c du z;i o· RCTfER'S b&-
, .."..md ~olonJlt.al!(emaahI!i!iES ZAiJt::L III d'IO,
I de tr"heel~ Kolon.., bekeod. heeft gemakk."lke
z... I.1Ujf en ~olle IP·OotLe. G.,.......~ld en ge ..... r.
bocgd v"lkomen te !>UMD,

ProbMrt de Voereo ZittIng met Gomelaatiek
•eer generLJk eD rovruen van _, Patenleo StiJl'
begpl. Oude Zadeia &la Niea ... opgetnaai:t.

I TUIGEN.!
met d. Nieuw PueDte Glijdende Borwtplaat. om
..,bavlng le "oonoo_n 'foed sereoommeDd_.u
"tnur om een Prijlhj"-

. A. T. aO'"l'TD
I.~~

AAN bloedvorwanten en vriendeo wordt
bekcud gemaakt dat Ilet den Heere

t..-haagd hOt'ft van miJ wPg te nemeo door [JE WIJ~BOUiEN EN DE BRAND.
den dood op den I\)deu dezt:r, ten wonln~ vali Zl EKTE WET.
Jen Bc-er .\. P,c •.\!;" I'orbmouth Ro~d 'IYrJ hadden het mis. toeD wij in OIJ~
Oref'n POint mijn t'·l'dl'r;.;elitfle Echt 'enoot j'JOIl,t~ Ilolnmer t.e koonen gaven dat
ABJI.A~1I11'AJi t":,:-rl II .. ~ dt'l'()od'rdom I!I I ! lJ, 'llJelderingen op oIc p..arl.'an u~ J,I"'" l!il'lw"II Lr'D'; I:. ttveo" I
!rijneo b 'rt-:"k'::l Ir..nJ, to" 111\11 deo Heer I ".1,., ,\)r~'>ld"Tlng 1;'1 "bl 'on opbonden
PlCiat~, ec.11~",,')nt,· eo K,o,j,'reD, ]Ill I m"t :.·t I'~seeren 'l'au d" joogs~ brand.
PIARS<J)/, Lu. Ht ". I),. IJ ,'.1.\". 1>e Wel :,zlc~te«pt aao onze wljoboeren t.oe te 8obrij.
J<:erw. Heercu ;-':I\IL'" "lI Z'l!:>I, roor\'un Wallt zi~. iu bet rapport yan de
lbunne Illietdrou""e LUll' g"lureD:!e de_ over·I~Vt:·~3(Lrlnll tIJ Tnlbagb, gehonden Idt die
edt#Llen Jen. d P I I '. d d

\\'. A f'uIESLI • I V In 0 a.ar, ezeo "'IJ at e edel" heerED.. ". il Ch, 'D \. li I lt k
Geb SMIT. i .~\:l.:. ..N ;"E'i ElvlR ft S yo R spra :_

D Heer heeft gegeveL. de Haer he lt I "A.Ollgenomen da' er ..ee~~ren 'oor ge-
e li" e .temd bet ben la bbllager IUlIa, du bliJft tochgeDOlDtn, de Ilaam liea eeren IJJ geloofd. ho~ feit beetaan 4&& in het .bOCllldlaia d. wijn.

)

ALGE.EBlil JUl W'XTS.AOXBT,

.:l!s/,l:Jer etl Gezworen 1axa.teur
,,:>en \r.h,g~llOrn411 IU d6 l&gutrutll1lor6l1

Ar; 3'" taclI&ppea. m.t deo. .... t.o ap_"
tJl\p".oera.

LEjo.~lNGEN GI!.SLV1~N

alf

VOOR5CttVTTEN GEGEVKA
.Il. aaptit..d. No. 7~ Loof~1ilM&.

.~ I. I. ~ " LI<; •.

De Tentoon8teJlirlll; te Ro .bank.
De tweede ten&oo~atelling "aD de W etlte.

lijke Proyincie landbouwTereeniging zal
Donderdag en Vrijdag te Roe· bank Worden
gehouden en ~looft ~wel ~at het&&lltal al.
de hoidalligheld der lIIuDCiingen betreft .. Il

I.
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DJ: ZUID·.A.PRILUN VEBEBNIGD MET ON8 LAND, DINSDAG, 12 l.a:BRUAR 1895

D. N.DIUU..t.Nn.cu J.lGUlLING ... 1 b'J d.
pa".d~ l.er 'e. tet M~I .", he el '.0 d. f .. te
Jl. Up"DI'l1l' 'aD d.D 'pool. C D.I&IrO&b... _

PotDna, ID JlIDI a I .ord-" .~rt c.,. rd I(!
door h.t panteerdeluch p X"""t',n W,IAelm.na
dat p t oullenbl lt ID hel e .. rwdt
(II U III J,UAII - O"".nt Japan. un

CUID. tool",Ueo ,n4~'oor •• ard Dwordt UIt Ber
Iq &ao d. LoDdeollOh" StQJldarG lI'.m e1t dat
"' ,-..,rk m~D op ." '01l{6D 1. Ou..Jbanael k

held 'ao Kor ... ° der .Dur~1 n IIel .an J. pan
.10 plOI( 'ao ood ......,h.ld D~ Cb" "eecl'. mol
ta,'. b.... n•• rlt ..oJ 'an "erechode, • ella"d ,
, rml <lenoll d.r Chi _ .olle vi os I t ".~
lAot ..1 oei epoo do, J.p.. .a8 t. st ell D
be Il,." et u-r '''i ..r~ LI\.) 10~8;tO ",tu ~ e[-
... tet.eh Ir e z.k er ~I t h,,~ I( Ul.. ~1< IoJIt b
q ..week: u ,.. V1 bo dl lij, n!o( ..eh "''' m tt

Cru .... o.b J .pa ICU buu,,,,,,, 0 .ch.p 'oor L"
benid8D.

WOB.CElTIJIWN'BDOU"G&NOOTSCIUP-Laaht
leleo :t;.. terdag ,",rd er In heL stadboll te
W OHJelter eene "erp;adlltDg "an de leden .au
dIt j!eDootecbap glboadeo Er.u "De YrIJ
coede opkouut oe l&alt 'an "eo lobMldshJo
t_beD b.L dl.Lnkl Worae"Ler en tte m t
pbytlox.ra ,- ... tte areaa werd b'lIprokeo Er
.erd be,Ji0l60 lie reil' .rlDl( te ,~rao.:k.n eene
IIOhetdsbJu Le .tellea bIJ Piketberg eo er ~~o
ooLe".'uogsbn sJe te pi ..... en De depatalle
"oor du doel t b""~M~ U L dd heereD A. li

I On To t r 1 D HallO J W B Men, II'
G J Hammao en A Du Tolt E w rd
•• rder be.lol6n dal de led eo da Jwr I tee. t

Il!bICs•elden ,ul eo bo.taler.t t'D IUd. d. f" d.~
te •• nL3rken Aan deo "cretl"" .erd £10
tOtg"keod 'oor Z Jil" die. _to .. meL b trekklol(
lol tw ... rWlIJn.a t.DtOOlJ8tell'Dgen M 0 be
llOOL verder dit Jaar eeD rO&lJDenLentooolt~1
IDI( te boodeo eD dl regeerlog te YllrJloekeo om""u. LoeIage
E". o-wnR Juun:1I8 -Het "olgende ltaa.llJe

.a.n dapperb.'1 wordt UIt deD J.p ..oaeb
ChlDeeecheD oorloll' gom-ld - EeD .... mll.O
&& boord vaD d~ Irtulcu,h,mu 11Mn .erd dood
~e.c ..ote(l biJ li D. po.pug"LJ om hdl krou
""Ra IJD te redd~Q De mao ... s namelijk ""0
m""DI r KOb..m w •• lIel....L bJ j.m Iu(", ~ ."n
heL kruJtm&j!ozl) n op ",bl d •• ch t Le .t...ac I
het h ~Ill' 'an deo u..trlJ I biJ HIU Y.DII w.rd
le 18Uk ....h,"'d EU() IIn narJ .. t Il dure d ..
ee, Igeo LJ I d. kogel. '''0 8 "Jaod. 111.10
Rew .rYDllr alle leh.aeo le"obt t" komen In
ie Dabllh.ld van h.t v&artuilr .0 Lo D da
IIChald•• obt dit bomerkLe u zolde hiJ' IeL om
aO'Heel mo~el Jk meL ZIJ hebum don deur
logang te d.kk.n HIJ lIugde lu d .... po.log
'0 kom 0 w..ot geeD e"k.le kogel .Io"g lo b.t
W.II:".'JO Tooo he' tr lIen gelIldlgd w••
tOU d. Lrou "e b ... ker .orde ..J~.108t Jl
no~ .1 I d hoe.el m t Id. Yr""rod. I • J
•• 1.", op Z JU p'. !Lood Ge.. wood.r .~ot
de .Il .a, 0.: • ud J"D mau ol.uweu dOud
l"tt~rlIJk doorr~lleo d", r g." er.enOLtu wa.oI
IJ"" door Liet m ndor dal Jt> kog.l. 1("

trclf 0 H t Ipre~kL VlO" selt dat b'J v or bet
b.relkeD 'aa dit .. schnkk !a)1 ....nt,,1 to~aal
dooJ ••• mur tocb ba! "JO Iterwond IIchlAm
deo POl' wd leo kboudeo ID &IJn le.eu &00
goed en d.pper bewaakt

MEsaEN arbeid IIfblnl{ hij _eeDde dat slechLl 441
eml, rat .. ao bnl.ge IDneD moet
dlgd wor<l_o nie. van Inll:ele p"r.aoln
op dl lQ.n r Boudeo JOol o. eo mei'] 8 bon
r Ip~' ~aulht'lt b.war"n H.t !lOayerD IQ" t
lOU f"Dulie emlgr ..Ue op tonw kuuaen MlteD

U. Neetbltoll ILem:le yollwm"u OVMreenmet
he~l(een ~ ,r. Legg had W" ~d hij da.cbt
ecbt.r dat de arbeiders Vao MozawbllDO d.
beete arb ...ders war.n OOit 11 dIt I..ud lD••
voerd W ... om kali r I.t bBt Enllelaoh goo
Vtro.maot hier de ,I •• en op vlIJe "oe&"D
Itell", die op de OOII&ost gn ..ugen ZIJn P
AI dl" man en cl e Vr""gM allos Op "flJe VoeteD
.... r.o Il Bt"ld hebbeu leh betoocd g<kdo, ,pr
t oowl>are meunen te &lJO

D. voor z t~r l lIe dat de vrug oa ..r Mo
zamb 'lil .. he"!e .. J....rIoJk. op de g ul.eld.o
'.,m~erd.rd biJ d-ent I.L zu k •• rb'ld""
van de l-'urLll~e~.obe b lILtlnl(eU v8rkr~Keo
kood.tD w ,rden m... r bel Ir0aflirrnemenl kao
met DnltlOblllnd ID ood.rhaodellolleo tredeo
en .erlof b.koooen ""nlge Damarao ID te voeren

N. nrd"re beraadllaglnll WlAraan de h_
reo Bler.ch F Van der BIJl, W A. Knge eD
aoderen deelnamen, "erd balloten eeD com
miSIle aan le neil so om nralag op ~e sLallen
om biJ de ...ol&end. "ergadenng onr"ollen te
wordeo

De heer Mayen de gouverDemeDte land
bou.koudll(~ 000 I perllk.n .. n op d. proef
pl.... L. ~et,,~ld unWIJleode d.t meI b"bonhJk,
•• 1 k le bet p rz k,,"IOO n VIlD K.rnmul tot
M..art ~ou kuond voortdoreo De .elektle
vao lOU ,eel veraob.id", held al. die bl) tet
Loonde, wa. vaD h.I gro I.t~ bolang voor ao
~ e loorkn vruohl6o zoo\JOtl als dat I.te

r." u•• eo IIrooI d.el te dJ8u bebben met bet
oucc. van 4"L Insek I HIJ bad drie 10""0
d., .ooral gewaarllObu.d teKeo de geraoblJolnll
der vhel(, daar hiJ opgem.rkt had dal die zou° LbroelelJ Die I seklpest wa. bllaa ter-il)lI.r
LIJd altIfebrok n te P,kelb.rIl Paarl SI"U"n
t 08Ch en Cooltanlta aantooDende dal omSLaa
tlgn"den van het khm .. t veel te do.n bebben
m t bet UitbrOeien Het eeDlg geoee.mlddel
dd biJ kon a.u de baod g.veo WIUIhet af
plukken bIJ bet b~"ln van het IIII&0ea "an
de .aDlletas~o vrueuten en bet ve't ..m8len "aa
.Cg-vallea verrotte Yluobt·n eo.oo ~Illkl nieL
doonbaar was de ver otte vruchLeo te bagn
veo aan den voet der boom., zorg dragende
b.n meI ton ml Ite e80 .oet ....rde te bcod.k
k.on alt ,UI ua ..r zIJn m.oUI g bet eenlg
mldJ.,) om bet k.aa 1 tot een minimum te
br.ngen en ae w.dtine 8Obl]ol g der ,beg
bel yoll{end 8 Izoen te b.letteo H~t " ...
Zfi!r b l.ogroJk .oor de k.eekerl een vroege
per,," t. bekomen owdal d. yh@galtlJd tal
rlJCM \vu biJ beL o'n<t "aD bot selloeu

\\ Ilt p6rZlken aaagaat De InllchUngen I
Eurup .. eo Am"" .... erkrIJl(b .... r waren ~.e
."IJa. od"" giJs voor den Kulu, laler. vraoht.n
"\JO.ker ell Il J ... s voor .'n st.18el ".n r.IIU
tralie ale ton ~lIe Inheb UDg om reot allerl I
v.rscheld., held vruobtell vtr"cllaff~n door de
le eo d.r vere eO gl II corporatie gett.ld 9&u
IloJ re ver OUIA',ul(eu beboorde Le ook 1(0

... aj(d t. woreleo De vroege AI x od ,
Itoud. hl",lel.,ue Zl 0 800 L..u per.lk.ll, di.
Ol Lr.ut lIerSLmll b'~IODtn Ic nJpeo lIe.olg 1
door Ilnde.o d,. hl! d. "ol~ende vergaderlll!(
ID r Jp." .t ... &oU,ertoone

De .ec otOfll glif de leve, sb.chroJVlOjf VaDd.
per .. t<eo .heg die diL Jaar ZOu n..de.hg .as
woor 8keu v uchteo !:lel " JlVOrlil 10 de
vrueuteo gel'l(d op oau .. ehJko eo Ige dl pte
nJer bet vel V..n 1. ~e, .Ogd ie .heg wo dt

ill u f m"er "poejil( olLg<,br .1 j eo dA maje
u L bet. voortkumende begon recbt dJor d.
>rucbt te boreD het vel teJ hJlorL'Jd prik
keI de om lucbt te k geo N.. e.o t Jd lal
ze op na~r oL p L rUl(k"oneo door deo tnnllel
dl 0 ze le d,.o lOde ... oZleol i< b efi le .pt
I(ruoteo d... r ZIJ Llel mee bet ml ruiOOpl!C~
".okLJe wa. '''0 b t el Il tj!ekOIll" oa I
of I ever kru pt op dOll gro d we popt eo "Jrdt
a. .~o LIJd eer vil g ál" W r e_o I Ol der h.t

• legl E Z J .~r8Ch IJ De bro"lseh In b"1
z lf 1e Bel'oe e' biJ h~d vlaegeo geCleo .... 11
I<Iere brJ I. I. die IeL la gor bel vel d) r
bo rdsu maOr de galer Jeo b nen "no~en d or
• oegoro ma1e I(eboor 1 De vIoelI b ClObt
Ulet ~l e 0 per I 0 Z J ... It 0 k "brik zeu ....
u eta Ue' .t .... a 10 b t bij l Doler bluot aao
g ,a~r el als (et .~IZ. lt:' v~rder ga~t st .ao
VIgoo ooi< aa b d rf b OOl SLrOOlen met
IDS k lep dor I. ",cbt.1 lal Er IchlJnL eeo
zeker a..~tal )..ren te verl open tunoDen d.
.."der •• r.ch log vaD de p r. k vhel{ In
.nlk eeD "'a.u~..1 .Is dit laar bIJ meeot 4 Jaar
rn .... r meu m08<lt het oatuurhlk ol.t .oor uklJr
boaden dat die tijdkring r.gelmatlg 18

GOUDOPHKt::\G!ilT

wee _aD haddeo "p:z.lfdl elaoeoeu all tre-
de lt.o-bJk de ... U le kl ... t ..rea UD dl. al) te Ron
d.boaoh lI'oodral(80 hall<leo Hl) &elrgraf""'rde
toeD aan dell aecret&rll "art landbou. Yralle~de
.al hiJ doen 10,..1 eo dal bl] bot llOa.erD"
ment veraotwoord. IJk bleld In lte"aJ de pu yl
laura bl) b~m altbra.k "'een. Ihe b.o
del.'Jle De beer Fro.t wu nl6t lo de.&ad
doch alJD prIVate ''!Cretans t.elejftale.rde terne
"at bij die t •• e mliD .lgzeDden kaD zoo hl)
slllk. verkleel docb dat er leeD Ifevaar beetaa~
daar .,) niet V"o IlIn beemetteo wll0l(aard II"
komen waren HIJ _ ....ode dat er "el gevaar
be.taat en d .. be~ Iandboo .. d.pArt.ement eeo
b hoorhJien loeekteokundll!e behoorc te krlJ
IIf10 om znlle. 10... lrtueKteo !.er band te nemen
HIJ ~a~1 een exp.n jllb uiken om den .lln
ga rd waar die Iwee mao II .ano uohvorhJk
Le ooderrookeo

Hdl voontel 9&n den heer Verafeld werd toeD
Lot lIem_1n1( Ifebraoh~ eo goede.keurd

De heer V8Trdeld aLalde verder voor dat d.
correspoDden'ie IDl80hea bet laudboa.itaotoor
eo deo beer CloeLe ID de ootulllQ opgeDomeD
worde 811 dat 1I0Pleêu aaD het 10uverDem.IlL
gezondeD .0rdeD

De heer J Lou w lIeOOndeerde 811 het ...oor-
... 1 werd "cgenOlhn

e'
>U
d.
d"
uI
I
.r
IQ

JOB llINII8UR(! 11 f eH -(lWutST) - T"ee
levtobt.n n "I 11I•• aeu I .dd II :t.Ler 1611:"VOd
pl.alM 0 Counor v der van d.u w lbuk60d u
boo,imak~r werd 10 de ribben I(".tok.o, la een
mao !leDo mi 13\JOIS Nelson 18 op ea'p1C18
K_rruleerd La~er ID den ayond .tak een
knool lI:e"aamd I .soo een clljt....:hantQI.t ar'"t
Tbo. Dandy ID den ru~ en een 111&0gen ....md
Jo •• Jonel lo deo a.rm

UNDh~Lt<;NMAUK ,

O"•• Z••• CH. KAA.P8TA.lJ
(Ya" .u "'-"en J04«" J./fUn ~ 0. n"J:41 illS. I

... tllq~ aq~ 1M ()oLo.",.ade J~
marktplA..)

OORLOG T'lSSUHEN CHINA. EN JAPAN
LoXIlIlIl 8 FnlL.--i~ )-Oe Ohi_lCIb.

p&ol."r!lOh-p8D Ch... T_ lO Ti,., rfjen wer-
deo door torpedos td W.lbalwe 'er .etlll'd op
den ëden d".er DI Japan_ell ftIIeD nD de
f,,"'eu Le Cb.fuo II&D

Maandae. lJ F. bruari 1895
Karn Leveel hoog er

Wt:D.t....L'liD£1: ..."

~08 II: uaro lt I. Oj A)exanlira E.t.ALe .tO
". !Id Auror .. £ l~. Gd !o'or. W.. t £U lh Jj

Ba.lmor... Itv Ó<I ~d So.ulteL8 £u:.. od I "0 J8I
£ Il'. Od bl""k R ef (" e" £ oe ud Hou" ....
£ ~. Od Br L.h SODh Afr • I; U. UJ u«.1
doorn. £J Z. 6 C........ £3 31 01 Cb" .... £ 0.
W Ch .. hou I.. Merer £b I • 0 I Cb emp a Ur
O....p" W I. L""""I d.tal Lu .... Lm"~t. el zo
OJ 0'0"'118 £2 l>. UJ Unehm"" D. .,0 1. od
Oncop) ... £ I"" od Durbtw Roode~oorta £6 7.
od EMt Aug .... £ IJ. 1Xi E"",e'i!h8 £1 s.
6d Ea.t &Od. EZ • d Evelyua £0 160 Od
Gardo.... £0 4e I)d GeIdeohllU Mams £0 IS. 3d
George dl May £0 1& od Gl".berg £0 1", 6d
Glea_mo £3 51 Ud Gooha £2 60 Jd Goldjjeldl
(OoDllOlidat<ed) £4 la od GrOllt Bnt.&Ut8 £03. OJ
Heriolil £:I 0. Od loh ....oeeburg W.. tera £1 7.
Id Jobanneeburg Tral!l8 £0 It.o Od Jampe' .. £6
6a od K,mberl~) B.oo<:lepoorLII £1 )v. ld KlelD
fOOLelD1(De,,) J:~ 0. od l.r.ngiAa.gte Slock B
Droep £0 ~. od l.a.ngl....gt.e en l<!Ó e~ 9. 6d
Langlaagte Il.oyal £i 13. ld ,Iol,.,n Koor &J lSo od
Al""", to 3e 3d ModderfoolMUls £,,, bo od
MolynelU £1 15o! od Ma1 CQoaolidOoLedfi st W:
lIIeLtopohta.oa £ I 15. Od Mulde" Farm £ij U.
6j lI&bobe £ 90 6<1, Ne. I'nm,,- £a 10. od
N Igela £ \ 0. OJ Or 008 £3 0. Od f'...... u....t.rau:
£ I ~I od Pnn._._ £ I lOl 6d B.t.oafuoLelo £ 1
3s od RletfoolA>lOI£~ 130 I)d 1;&1I.0I1r,1&'ilO.
od Simmer & Jr.ck £12 lO. (jd SLeyn hl.&te
£1 lo 6d Tel1ton..... £:J lJ. od Trarur ...... l Coal
£1 16. 6d Unified.. (Se,,) £0 6. 3d tJ'Olt.ed
M_ elo. od V.." RiJIl8 £4 lO. OJ Valoaol
£0 1. 6d W'tW&teraro.nd £3 IS. Oj Wemmera
£6 17a 6d Wor.-tera £4 OS Od Wolhu",," £:i
Da. od lAeo IrJIOOft is od Em QlaB 11 2d

ANDE" AASDE.LES

Oypbergat 000.1 £0 BI Od Oe B""", £ 9 O. 0 1
B A Al luog £1 S. 5d ltqll table F re .U, tqulI.ablfl
1441'108 lSa, Coloo "I tore £ ". C mmel'OlAl ftre
£- lie lid Ne" Jage"tuoLetn £17 lo.

HENRY BESS

n

NA.AR ZUID A.FBlKA.
Lo.pn,8 FIllR -(R,",," )-JIlaJoor Forbea

eD de beer .E rench kHl'8II teral per Bo.ltn
Grutte

".11 tO~D "'IJ t.t"r
... rl AMb:RIKAANSOHE HNA.NCIEN

LO'Ii~li ti f "Bil -(&.ur -ti"t Wa.binl(
t oe4. hu I'a Ilf". ur<1l&deo h-.fL prei deot
CI~fellWu, vuvrlttoJl.n IIID aclIo!abne,ea UIt Le

JOIUIiIIEOB\;RG Il ~ EK - Rsv!" )-De zoak
tell'-n lioo y li.IS b .01 ui 'it 1 a IIr"1I10~.I"D
I... ter ~HIf" I. b er ( bill ....0 Jonhtlrt, ,,~d
Zat"rdag .. I<' d" 0 t< ot II

'h.! I'

l u m m U ~wil. n
• naar "L JD I U" t t
l r1o,~etr"at v\t~r Jeurfi'U v.

I' l)t:lVE .naG br... Zooda~aobter
d ra ti u to. "oortdullrd~ Lot gl.ter

111 "I( j 13 hd •• ' boacb .. rbraud docb
1I101

r
2'
0

• I Ult.od op deo Lop "an den berilJl" UH 0(

000 "~LLU -p.t.er Barke, een IOldaat
b ~<.r e' leiodeo naobt Vao Zatel'd&j!
o JL Lda~ 0 d. lazerr e albler , ..a • n Lrap
:. b t ol v r ja bIJ een schedelDreok kreel(
waaraaD b J ''0 l daaro. o,erJeed
D. i u & , ... rd gillerelI op ~D bnl

~Oi'. 0< , rtl-d .. ,DK door deo ltadsroad be
bil deld r r ... b....1 .... t d ....u.. • • ...."
ro. d. b.. ,~rICl 'oor bo zUln "lUg IJV rd.
doch d.' nocb I"ode poot"" "tIldeD ~ •• Iotlo
oJ,e~l1jerd a ..Dg"oOm8(

D' H<>R H V L SLUlTLR Ya' Col_lkrj{
'l'e bo" •• prel<u",or.o noun. alda.ar ui

JOl( b l pb ')dk alhl.r "oor bealgbelJ
~ m. cl u. da~ a ZI)U eo aanilre".eDd"
dl'" ., ~ J. toe.1.eDd ZNr gfld.ruk ~.. door de
lage pr .eo uo d. "0

EO' • GL'<uRD GI HCItPT! werd V"Jdai
~It dr-b li ~O OHle'" zaak "oor doo real
deLl w'_"'l ."I.Jh,.r g m""L De ... It ww
.... _<~ 'OUr b ta I K op _e, prom ..
D. ~I'tm .. "W ID L HvHaod!lOb 1f"1t..IJ
eD •• &<l' ,.. .erweerd r obJ~ol""rd .. da.r
"a,n p.roDd aal d. K.. peobe »fdechDIII &ad
D ft d ••• t op beL ~ brulkeo van de Hol
la,dICbe 1.... 1 0 ~~rtcht.bo ... o bed doeo p 0-
Lam""O ,ood.t d~ t.,,1 bier Dldt mochL
• ~e w.brll k De 10 pile "erd temj(
,,"01 "'0 oada, l6Ch"r de "OlLen 91UI deo d"l!!
bot» d.

DE OVrHSTlWUMIN(jEN

BET ENUELSUHE PA. RL IUlE NT

PnTOIlU. ~ r &1R _ Reuter )-Da Ipeellal.
earre.pendent 1'&0 de Pre.. ~e Blirberton meld.
dat de o'ertroomlnl{eu vreeehJke .chllde t0e-
brachten aan de Sheba werkon De I!1'nale dam
III verd.enen en de miJD .ta~t onder ",,,ter de
LrambJ n II weg eo de .Iektrlsche m ..chlael SIJo
uer b 8Ohadl!ld Oe ba ~leriJ II gel opt eD
"Jfhg m 0 IUJn ont.lageo

De ""Ier .toDd ti." voet hooger dr.n de ~op
... n de houl leo v.o de A.voca brUI(
Op de Selall II) .. ook gote sch.de RU-

da.a D. tiJ ielijk" bra~ u"er de Kr lt dil
rhillr II we[(gMpo Id A.lle m.,loommu I03M
tie la geelopt eo boL w_der II 00 { dr ~ od
JOSUIliltóllBCRG IJ FKBa - l...ta) - Uit

H.ldelberll k"mt beroc Il d.t du n.v,~o reKeol
d. rInaren en 'pralLen d d av str nao De
kar der Nigel 00 nerd door R, spru t "'II
geepoeld eo de paardeo .er lr"uk"u D. o~h"l
hl.r9&ndaan "0 hle'o ... toe hadd oopoothoud

.. VOIR V.lN DIIUlvl. III OOlllTANTU

De heer R Mybargh rapporteerde dat men
d, w veD lo Houtb "~I door den V,otona-pu In
"o~rd. HIJ meendo daL er lItIDI meer Knu.r
bPltaat om de pbylloura door Ho.tbaal daD
door Wljober!l biDDeo 0 Dltaotl" 10 le voerea
Moa beelool dat de 8eoretarll aan het IfOD"er
DemeDI ehn)"e 0_ te t.reob~eo eeo .aohLer Le
Camplha., te krl)lfeo ON deD lo voer Bn dral
VRO ea aodere v.rbodeD vruchLen .nz door den
Vlctona pu Le beletten
Venobeldene ledeo rapporteerden het IDt'Oer.n

.. n drul"en, enll In WIJoberg vao plek.ken
bUiten de perkeD door de W'et bepaald

De h'er De Waal zal dat de htu Pillan.
biDneD de I.. tlte "eken dne &alc:en orer heL
on •• tt,g ioyoereo "'0 druneD "oor den ID&IU-
tr .. t BIl WIJabarK Iflhed had 'on dat d~
beIohaldlll'de personen bebeet werden BI)
meende dal b.L 1{0a"erDement all •• deed 'daL
men redehJ I< "erwaobteo k&ll om de phvllo: ....
hUlIea Co08tanUa te haadeo Het la oamoll&-
IJk lIk geval vaD overtredlDg Le be~ppen
M.o moet ook btJ .Iahul"e. boglooeo Vele
hoereD te CoDetantla badden de IIwooot •
wao neer ZIJ haDDe karreD me' prodokten D&&r
de markt Le Kaapetad zead n om die &&rr<ID
mel eeo vracbl m_t Le lateD terngklerea
Die meat werd ID d. aohterplaateeo 9&0 de
groote etalleo opgeboopl eo hl) "'.. er op
ge.esen gewordeu dat nlke achLerpl .. taen
dikwIJl. met ""nJlerd bladereo 'llll'lArmec
vrucbteD nil baltendl.tnkten Ingepak~ _deo
besLro.."d wareo Die bladeren werdeo aataur
I Jk op den m_hoop ge"eeld lo kondea liehl
met deo most 0Pllela len eo dan .elhcbt In eeD
C nstan~l& .'Ju«_ard afgeladen worden Hij
.aa 80huwde leden om hllD oog op dIS zaak ~e
houdtID .a haooe koet.,era atreGge orden le
lI·von om ge.n wlUKerdbladeran op te
ladeo

De "oorlltLer meeod. dat de lIl6g18traat de
ovel1rrdera ~e hchL beboet bad DI .et laat
eeD boete tot £100 Loe eo &1' werden .Ieohl.
met £~ b.b ",t V ,11r.ns .IJO opinie ... 1 _
Ewar. boeIe 10 eoo paar genUen de aoodige
Llll "erklog bebb.o

Lonu B F!IIIl-tlktfler )-H.t lagerhUI.
he f, m t .eD m..erd ... hGu1 "'D t.aalf lLe.
men een am_adem"oL op hel adre. van &II,
"oora "er.llrpou wa.artn oaprD,lbeid .wd te
kenuen gell'd ... n o ... r deo Kedra.kllo loeItand
VIlU 1.adboQ" en DIJ yerbeld en bel 10000 .. _"D
der .cr 1I"loo.eD, eo verder "re. Ioe &eDIlID
lC ... eDde dat de repellol dill _& na dllll
toeetanr! Ill.t eobeen Le becnJpen n. P&l1leI
hloen .tlmdeD 10.' de IDlnderh81d.

Dd hen ChamberlaiD UI _ mOtiI iadielllD,
~l8Cbeude het onlDlddelhJk "oorlecgea vaa "0
ruolaul aao«aaode het hOOIerbo18.

NI""ERBEID

GROOTE ON.JEROBTWlID
PaBTOIILl, Il FEl -(&uter )-De re~enl lo

he' Doorditll bebbeo .11. pOltoolCmllDloatie &n
paaaaglern-ervoer met Zout~aoltb.rl( geatopt
De N .detl.nd.ch. maat.oh PPIJ booI ~ bil 0.0
0lieo d&j!eo een tildeIt] Ire brut! over d. Kaap
tlVI.. te hebben opg~' "bt

LoND&lf 11 F.a - (BA," )-D. J'raoeohe
mat1buut GiUt<>gn. "an H"y ... Daar New-Tork
m.t 500 1D""ecbll" aan boord I' _ w.. k te
lut "0 men I. zeer onl.rut over haar lot.

DE VOLKlSKAADSZIT rING
PJ.&TOalJ. 11 FEB -(Re ..ttr )-De opeOlnge

pleohtll(beld ".an de ep"Clale zltllng ....0 den
raad op morRen nl e"n et 11... fIoI.Ire ZIJn en de
rul ui onmiddellijk aan t werk tijgen

JOHANN &BB aRG
i Febr (Ptf' r,;op4<J!) -De ",..rkt • zwak

Koop6rs -Ma,e 403. Sulfe. 811. 3d Sant) .. 17.
M R"'t. 61. God" I b<l Or ,,"oPJ'" 16. 9d
Wore... "'r 80. Ur 0118 60s r...rlo Zis od Pnm
r 0lIl 116. KDJghts oOs
Il Febr (p.. T,u'I"AGf )-Oe markt werd

beter gedlU'CDde den dill! d<-eh ..... " I ger a.a.o
bel slot Koopel'll -BaJl'eLo 6 • od C ... ""1I.6",,
Or ekop~J"" lSe G cb ~7. 3d Mayo 4 • ~d MaraLe
3s 6d RIOts I~. P ..... I 74. Kni~bLl 6us

DE THA.MES BEVROREN
LoNDS" Il FEB -(&UIer) - HIt weder ID

den A.tl.ntlsch.o Uo... an " n ... liJk. H.I
.eder a dOJr glheel .Iilag.land lI.. r koud en
d. fba.ml. I. b.nroren

DAT S POLITIf.K
PUTOIlI\ Il fEH -(&,Irr )-Het nleawe

ti' I f te wordeD jlepabllc erd 100r de N.der
laod.cbe maatach"PPlJ I.... t V rtJ.t .... t.ohe eo
Ka.apkoloullIObe prodnkten tegen &anZlluh]k
l_ger prijzen Loe

62 JOO 000 lJOLLARS
LONDKN I}.n - (R ... ur) - Prellld.ol

C .vel ..nd mluut" la ""De 'erdere bood.ebap
1A0 heL co grel bekend de wtKilLe ... n

M)0 OOu doll .... &au VIer perQ8Dle etfcl&Len
lo peode 0 'er dertig Jaar b .... albaar lO 1100-
t.nt gtld met de opue daar.oor dn..-p.rcentl
elf kLao ID de plaaLl le lLelIea bew.alb..,. iD
Itoad m te het coogrea de ulLilf~e biun.D ben
dal.n goedkeurt

EEN SCHIE rZAA.K

BLOU{10NTII' Il FEB - (Rewer) - VI'n
RHn.o "0 bo"r .an Ladybraod ':l~.oBIII-
algd een hlf.r t. h"bh.n doodl!,,"obot..n, II

tor ter.chtlz lllOg ver"euo BIJ .erd '''Jge
J..ten (JP £~ OOU borgtuch t

HA.NDEL EN

TotMl J S~6 16QI ~~ 3: ~2. l013 55 t77
1893 11115 IOto 10~o Sa ~59 1 , 3 49 ~17

1I:&Leri&&1'Vervoer W1t8""1lk 1894 0 I lBllli
Dil mldd.ll.o<ucb 18114 n 18~a Il.1 OOI

Lelijk l8H 0 8~3 0 I Aoorde J. 18~4 D J
1893 0 1 LOl&&1 lB~H Dil; 18113 0)

t Oeae 0 Jfe .. ZIJD de Loteleo ..... d&boel<ogen
van de .e .. cb Ih,ode at.atlolUl zooder ..erd ....ling
t1lJlllOheDde oLe!se1a, eu wordeo ve &oderd a.le
.ollte "erdeeling pl&aLA b....n z J "Ja OD
darworpeo ....0 .er&llder ng ~ J 'Verd",,) Il!( va.n d.
opbreogllt tllBllcheo de I( on ,.Ie \ r J.t ... teobe
'l'raD8va.eJ80heeo B6Cbuao~lanj8ohe I JoeD
lieL aandee v.n de Nódttrla.o 1ee! e eD. Beob na-

Il6laodoohe .poorweg m .... ""'h ~pp eo fI" d400
)1'&( le Vr J81&a.L kan Doge ....... gust<> d wordeD op
£iI ..vO

SJ>UORWEGO:o;TV ANGBTES
8;>oorwegont~t.ag'll.eD 0...,. de .eek geémdigd 10Februari _

HOOOGEIiECHTI:SHOF
CBC RCBILL SOPVOLGER

Lo'DK~ 11 Fn -(Reuter )-:1. hMf Tar
xell COIl natl f .. aonder oppodUe "erkDJI81l
III do plaatl Un Lord Racdolph Cbar.bill

De h!ler B Bo.er meeode d.t deze vereeOl
glog de Welllngt nllOhe vereenlC1DI behlllpzum
moot alJo In bur pallID!! 0 .. do K.apltad80he
Yruebteom ..rkL nrbeLerd te k"Jglll Hij
.temd_ I(ebeel eo .1 ID met deo brier In de
C 'P~ TImes door den beer Pentz .ao Wel Ington
~t'll!tCbre'Ven

U. voorzItIer zei dal deze "ereeDllflnll' reeds
.t.ppeo me, de WelhngtoolChe 98reeOlgtng ge
"umen tl&d om ver.Dderlng ,oden tegen
.. oord 'gen SLaod '''0 zakeo te kflJ lIeo De
sta.d.raad h..d beloofd waDoaer hiJ h.t olea ••
mukl.geboll. ~aat oprlChLen om aao da
vrUOhteokw~.k.r .. ereeOlglng elIo kaos te geveo
b ..., ge.oeleo nit le sprekeo aaogaaode d~
n"o ..dlgo Inucht ogeo .ao zolk een g.boow

f..
I
£
8 I
ao~

J 46
3 ()l~

]
o...

£ £
73~ til 9&1
ó()2 t 250
• til .SO

215 t6 3&

(V oot' ek" hoofdrechur r6C~.r, Bu.:hanan on
[p' ..gton )

DE LIJN OVEKSTHOOMD
WeetehJlt
MlddeU&odeoh
OOItal JC
Noordelijk

MAA.~DAG Il FEBRC ARI BLOK"" IITBtN' 11 F~n -(&ulpr -Er zl)n
Wm. luer s ..... e ,_"eno "I ..1'.0 d e de Bprlllt ded.n

o'ontroomeo Eoo blaok~ JODgen Irlilumd
lItene llvofllld N ..Ildé .erdrool terwijl hJ !wpr "fdll depout vaD .IJn

.prOlt OYer t. steken Tre,n~n kr ]K"n op
oot bond doordllt de "Jn g.d.eltd Jl o.er
Itroomd II-

EEN NIEUW MINISTERIE

f

C !'J!-'-T!I l~ VAN R -{ J-,- \. \ Ol'i

Dit w"s .en zuk aa l(ehr"Ch, ~ >or H ..m1110
CI"m ot • .It Go L~ReDG~rL V.n Hh JD vaD \ '0
Rh J .do p e JJ ...... voor sc ade.er~oed ug
.. eg eO•• erbnlkl l(.a ".0 kOOfJko lrakt door
daL de ve".~erd (8 .elg.r1.0 good.reo tOOL
'liog"1"I toe t J I(eteoorrd .er~on Er 111'8 ct
cO&de.. rgoed 'l'. ocb I ten b dral{ ' .. " £3
12•• .1 te~eo V ..n RhlJn eo £11 1 • -ij tu~.u
V s

\ oor ,'scb.rs wHd duor hllo r "'ger .er
.1•• , ! d..t i. v rweerde .. op st.IHo he h J bl)
eh h..d I kere lonneo ~o.d~r.o b".teld.o Hij

g.r"Dd""rde tHel dat de ioood r 0 &&0h.t .lUd
•• A prol zOlld"" wo deo ..lg leverd ~o K""O
der beid. verw.erders ba.dd.., I( Z j(d dat ZJ le
aoedereo 'oor een z"loren tiJd ... o.ebteo te
b bb..o Op 'l :'tiel Khred VOl daL bIJ de
goedereD Diet WIld.. bflbb,n

V orweerder. "er~laardeo dat ZIJ overeenge-
komen •• "'0 de ccede-r.o ,66r bet IDde '''0
April te ootyang"D In oadat die .erklanng~D
0< k door aodere getlll~ea ware" be.e.tij!d Ira!
het hof "onnl •• oor d.. nrweerdera mee de
koat.en

Lo'DKN 11 FEB - (&utft') - SIr
....tl r way be fL ee" oleuw ml
10 :':oI.wf n 11,. d H"t boof

.. IIF MAN GEDROST
ELlLAllkTH 9 FUll -(&uUr) -Don

Stelleoboslichf'\ , ruchtenknt"e.·fiEHRlrT
p~ro ..u t 1l1L POR

d.rd"g"vu d U..m~D VIJf dar u. meolCh_o dj.
d_ hom..nnlolf vormd.n "ao de Áh Kin tit ..
he no .oor "oker hgt In de ba&.! de kiel oe
Ich epebvol VIn L! 'oeL laDg eD d'Hr~rdeo
Er liep ""0 '.ar" zee eo eeD .t.rke zald-ooat.r
woel en te beproe,en om ~ landeD ol naar ....
te 1061eo Lelleo rloo zUid OOIc.r "II _..hal-
reo werk Men vermoedt dal 441 boot o_.loojl
eo de mann.o .erdrookea

PallT .ELlZU&TB 11 FIBIl - (Reutw)-
Aaogaaode do dellerLle vao de matrown vu
het 8chlp Ál. liIII SI. "ordt l8lDeld dae d.
eeoe TlieobaJd Wathre, c-nee'eerd 11 an 1II0r
geo ,oor den magll~ ... t ui "ordaa gebnohL
Het IC IJut dat de ma~ro:zen MD eo._ ...moDd
0.&0 I.nd kw.men 811Dl&r he$ blonenlaoG aiO-
geo door he' Coega bo.eh Loen 81Jge&Jen W."
deo door lien boer die wlorlll&*le PI

hoogste

MaandehJk8che v~rl(kd rOil dpr vtllch en
to "Jnboor.n •• re~n g oK v..o St.Jleobo8oh
g.b nd"n up u F.broar

~l:I L.deo lo Ir 0 .. ourd lt
D< hillr J H F .. llra L W R

III ter
De leereta.". 1,,1 dl notalen dn vo.. ~e 'er

j(adefiDIf "oor 10 d~.lde nder de leden Dit
c.talogal"o .an d. YfOCblbo<:>miwe..iortl
Waverl.y t: ..bIJ Onl. <lO .an Nooltlredacbt
In het dlltrtkt 8t.ll"obolch ala >ok exemp a
reo van d. lezlolf omtr.nt nachuokallaar
door diD h.er Bottere eo toegeaondea door
het departemnt YID laodboaw

HIJ deed medBd ... hDII' 'RD len brief van den
"oorzItter d.a he.r J X MerTiman "aa"n
hl] bellobt biJ dIJ vergade .. ojC Diet t ..geD"oor
d'g te kDnnlla ZIJD en verscbe dlna zak.o
aan.'Juode die w.l dotr moeIte waardig WarIID
ID onrwegulg te otm.m eD wllan or eeD r.
lola tie 'an de verHn i'o~ DIet ODIr"past Z'la
ZI]D, Did" Itaat w.a"o de K8aplt ..decbe
m..rkt ... rieert bott ... noer van vracbteo met
den Ipoorweg eea 81,em ..~ue vrgebteok ",,,
ke • oODf"raotlf en de arb.,d.k .... lle Wat
Iutltg.Doemde bet",f ble.f hll biJ de m""
DlDi dat drao k op den bodem .an d" h.lft
van bIt kwaad wu

DI liJd &aa de dIlCUli. .an de ..rbelde
k ... tl. bMt.eed, ItODd Diet toe de geno.md.
aken In over"'.glnK t. Demen

Buloteu de beraad.laglnc O'sr de arbeld.-
kwe.tie tot 810 zokereD tlld te beperken
D" h.. r P RJll&, "aD FI.orhaal, d,. op leD

"orlee "erfaderlD K kiD Dil had pcnen de
.. ak ID beraad.laglDC te breoc.n '''Ide dat
..tle tegenwoordig. ledlD Wil .'lteD dat arbeid
.ehaar.eh Wil hiJ wlldl Dlat h.rhal"a wat h J
op .. n "onge Y8rg..denng g .... gd had WIJ
warln hier om die k.61t e til b..lprek~D eD
b,] hoopt. dat men tot .. n of andere .0IdOlnd.
vlntandhoudlDIf moo~t komen

DI beer P"rlogo.y :d. MCretarll, aelde dat,
ahoreDI men met d" beraad.laglnlf .oortglnlf
de ledlD waar.eblJuhll K&arD. zooden .11.n
.eteD bOl nel Ifold aardb.. ...o dit selZOIlOh ..d.
dlln oplflbraoht aBo d .. kIen hng ocv Ik Dg
nn Stelleobosch Vulgeol de .pourweg lp
gll"D.n IIJo ""geo aante.k.oIDIl<O "". de
waarde aan aardb", ~a verkoobt £4000 HIJ
meende de aardb.z eo, gei weekt roodgeunt
ea verkocht, alt.'nhJ k door ilrurllogeD D ..
voor raaI{ .an de heer"u gebroed<lll Sbppherd
kwam Diet flo kllarltncen HJ beDiJdde ra
dat b.odr.g Diet voor hOD arbeid werk.1 Ja wu
hiJ ".rlao"IID dat &e DOll meer zOlldeo a .,.
keD, 100 h ] die bllwDdilrbotdeo II"' dan !
het Muyoodlj( om allO te toonen b,., ,eol YOlf
deeltg.r dIe' kleloe uok.eekertJ kon t JO
ID handen "a.tl hardwerke"d. lobt>re Imm'
gr&DteD, zooala de Doord~h]lIe ItahaD(l1l
I(.wooa UD naohUln eD wlJoR'l&rdkolt Ullr
D. tl]d brak na &&Il wurop aulke peraanlIn
boocat noodlg wanD aoo .1. hiJ geloofde, de
a ..nkw .. ltIDg UD naohten een b"langrlJkeo
.koDomleeheo faotor too "ordID

D. heer T Vaol der Bijl _de dat de
arbeid.k_he Reh)k ILood met de loboor
haRk .... IIP eeD moeilijk vrug.tok om op te
lo_n Men bad t.ee klaBle , vaD ..rbeider.
de belte loort .n die werd dGor h t Ron
veroemeot .oor bel Kl'ootlte deel op 'poorw~
geD g>employ ....r:l de ander. oogollChlkt om
oaar .Iohz.lf te IIPn, g ....t n&a1 deo hoer .0

vraact WiJD ZOO SIJ dl. OIHt bek m"n doo
wllten II) ole~ .erlle zo ZIJ de boe"e.lho d
bekomen die ZIJ verl"Dlld D dan IS buo w ,il
Diet. w.ard D. boereD kuooen d. m.., ntn
die 'I) h.bbeo ol t l{ebrulk.O v oOrde Ol Il"'.
l"dOUle !:let II Jn.ernl'meo' muet arb.lder.
JO o.!reD .,m~ b ank.u of and.reo

D. h ....T Myburg Ir ....0 CoeLeodal deAd
versl"lt vaq d. veraohilleode soort m ~ut.o
"oor de boereD b .~emd die h'J &leb b~" ord
",mm g" .areo v"u EDg I.. ud gekomêo s ID

mIMe" "'0 Bolland, 3n geen VlLD .1Ieo b...t
"oldQ8~, gegov·n

De .crlt&f'll henoDerde de Iedeo dat e"n
gr~ MlJ~ Jonge"l en mel8JPB naat Caoada
,,_nerd "aa oor eea weldadll(b IdageLOOL
llitap eD d ... r door relpekt ..bele bo.r.n lf Olm
ploy.erd. Eerw Leljl .eu mluehioo kanuen
..".0 boe nIki w.. !redaan

...." Lealf .lIt dat salu .aa lI.daan, IllA&r
wll& Die' hoe Er kon leeo t.IJI.1 besl6tW
cia' de haacle1 in maoht.ea 1'U bthoorlllkeD

"D. Betlef, ftD Piet.tllllantlburg II te Piet
nlolef, Z A.B., ~ I .........

L.rl,.br.od
uHtt. IItrU !at. d~ bee De
In "JO ira.1 beelt dooi

raa
F~b
Maart
Ap"l
MSI _
JUOI
Joli
AIljf
Sept
Oet
Nov
Dec

rEJI.S KWORId..I11

De heer De W ... l I<elhiJ lOU de Itraag undach~
-ler v.reeDlglDg op e.n petoL thALM 10 hUD
mldd.u ., deo bepaloo Damelijk de perIIk
.oral 81J geloofde d.t dUllen.te poDd"n dIL
J... r door kw ....ker. eo Dltyoerden "an "ruchteo
verloren werdeo w«!geDS bet k"aad door die
worm aa0l!e"oh~ Zoo moa deo w.>rm Diet teo
Doder houdt Wil de wL,oer-b.od"l, er. beLa-
deeld wordeD HI) 1118t.oen UI.r.rekeela o"er <1e
uak VJloD""0 I Ilk doot deo heer S D Bairlto.
ID be~ Landbouw JovmaaJ. Bn 4 Mill 1893
y.raoheoeo lo daL 8Lok .ordt Il&DKew.en
dat de worm bet aitbroeIIel fin een 81 11 d.t,
door eeu seker loort Vh8g blonen ds vrDchl
I(elegd "ordt De vhlll! beef. eeo scberpe aogel
lIe ZIJ &Cow.t t vaD eeo dwm blaneo
d. vrooht IO.L... kt eo daar !tare eiereo legt
Wanoeer de worm klaar m.t "reLeD II "alt al)
.lIee f 1OO&ls '(ewoonhJI met de "raobt op
dAD1t1'00d af ZIJ verdWI nt dan ID den IfroDd
v"r ..r derL ID eeD paap e eO komt blallen lo da
geo .eder a.I. een ,lieg te VooracbiJD om meer
vruch""n aaD le taiteo wanoeer er niel
"lIChten meer .')D ver80bUIlt de ,Ueg ergeDI
"oor de "lnLerkoDde om op de eerlle de beste
"uobt weder af te kOlDeo Alle IOOrtea 9&0
naeh5eD Zl]n welkom-p8rslkeo abrikozen
pereo aecloann8l, VIJgeo lImoeDen, Ifuanl,
appelen en lelfl drUI98D Wat de kw .. ker
naLlJllrhJk m_t &&DgtI&&II hoe de worm
kWIJ' te rakeo De haer &into. meeDde
dat er lleobte ~wee maDlereD .IJO om de "bee Le
,ermlndereo - 1) "rr~ert alle af«e"allen
vrlloh teo did beom t zIJn 1 morgen. lo •
... oods eD vertiJelt zolk .... ochLeo daar op
de "'Jee de worm vernield .ordt en nllt \OL
paapje Iran o,erga ..a H", II noodukehJk
da dit geregeld gedaao wordt daar de .orm
kart oa de vrlloht nlt 10 dID «road knupl
(-) bOlld d.n boomgaard 9&n oakrold 'I1J
ell .erk d.n groDd d1kWlJ11 over zoodat d.
paapJel vermlDd"rd WordeD eo bIDDen berlllk
nn plUimvee komeo A.an de ,hel HI""
karl meo weWl2 doeo Meo ".rUlde dat de
boer P Van der BIJl I(eeo schade "'0 de
"orm gebad had eo bJ de beer De Waal
wl.1 dat het eeo g6brwk vao den heer Vau
der B Jl wae om da.g.hJkl geregeld aUe afge
.all Il perukeo t. I.. teo optilleo eo IAn do
varkeos te ~e,eo WaooeEr alle "mcbteokwee
l<ers eendraohtlg ID dese uak handelen dao
be.taat er hJOj om die pe.t IrWl]t te rake"

N.. e·o ge .HJere aa, morklogen over de
zaak door andere leden ging men alteen

Coostaotla , ruchtenk weekers-
,ereeui(lng H.ellter selDt OOI d.t de goudopbr~oglt 9&D

deo Rand "oor J.n uart oflicle.1 werd Yer
klaard te ZIJn

De lII.andeh klcbe vergaderlog vaD deze nr
vert'eolgll ~ werd op Dlll.dag den "Jen dezer,
Reh IId.o

D. presdent de beer A. Albrecbt bekleedde
rico .oorzllt rstoel IJ I.den eu J bezoeken
wIlrea t ge. WOUrd!i

4t:R.l 'li WIJ!iG.lA.RD£\

De 'oorZltLer z de d.t hiJ .a.o den .eoretarll
•• " omeD bad lat hl) aao d. be. tt.n ....n
verl.teoe .,Jo!': .... rden .olilons de hJIt hracb ..tt
do reeD beM Lo.cay bo fdlDspektour .au
pbyllox r.. 'b.CB bez lf te lioo'lant1&, ge.cbre
v..u bad btW drlojlend v.rzoeke"de om 'foor
het algemeeo out dadeli kittippen te oemen
om ~ulke ycrl.telle "'Jng ... rden 1111 Le ro_leD
dll6l' &IJ oldlDm en "Ddere WIJnolokJllekLeo
kuonen hlllue8tetl tot ergerlIII eu scbad. yaa
"cbzelveo en bareo HIJ aou graag .. a ledeD
wl.r o.mao op de hJat staan willeo weteo
... 1"•• tappeo II] g.Domen hebbeD tot 't'8rll!e
hnll .a I geDoelIlde wijngaarden

De b....r H Olim Ilr z IJe dat .11 een der
ledeo op de .war~. hJot, bl) _Oil ",lleo weten
w,1 ti •• I Ik eell ".rt. eD wlJD!(aard oHma.kt
HIJ m"eo i. si cbLl 1.')0 So OIet 10 Oov "ur
lateo WIJO tok keo t. hebb"o H] bad eeD
ond.o w'Jn~.ard laten ultll.pp6o W&lirVI&OlOm
mlge stomp n aan bet Ultlo p6n ZIJIl m....
h J be8cttou"de d t DICt 1118eell varlateD WI)O
ga~rd

lJe I eer L Clo t illeen~e da.t 1100 u gtval
wel Il 8 re I..teu '" n~alird ru eL be.eboawd
word 0 Z la I{ er leveo ID lllike WIJnstok.
ke I. &oolallil; b s ... t er gev .... Jat "IJaitok
z .. ,kttlo g hUISVest koooell wordeD

D t IDZICbL v..n de z .... k vond algemeen
bijval en de voorzlHer herIDoerde weer er
aan ho. Doodzake IJk bet IS om die .... r
I..teu wlJngaarddo g.heel en al Illt te roeleo

!'IS &~ EVAN \\ IJNGAAIlDEN

De heer J Verafeid zei dat de tc'pektle
.an de COo.t"Dtlll eo omh.;genJe "JJogo.&rdeo
DIet II'ODd I( l(eá.Bn werd en lid een )st
Von plekkeD voor tezameo lOO.at 2~ 0 0
.'Jnstok ken be'.llende dl. biJ be. erd_ DleL
ouderzocbt w I deo Z] .aroo verteld ge
.. orde, dat liJ vrIJ 'aD phylloxera ZIJO m,ar
beL ra.ppvrt had geoD w"..rd daar .1 d
"IJngaarJeD In de ..re.. DIet ond~rzoobt .aren
HIJ stelde da ..rom .oor dat de ",creLarl. aao
bet gouveroement .cbnJ.e om eeo ,erkla-
n g ve' zoekende waarom de \JOIJng~..rden die
hiJ Siopgeno.;md bad nld ondeuocht ZllO 115
word.n

Do hp~r L Cloete spcoodeerde HIJ "ae ook
ont.vreden met de w Jza w.arop do loftpeklle
gedre. 0 "a. Toe meu z Jn • Jngaard belloo
tR ooJerzo ken u..m d. b er P lIna vao hel
lo.uLltou ~d<plifleweut v JC 'a.u d. IOlp"" eUro

lo e IJ >I" w ga",d n r adom Hoad
.. ~..r fJhyl 01era ILgebr ken WbS ."

ou 1ur.o.1I80 ::; Jert dien ti d b..ddeo Id vI C
rullO 0 en be8mett~ IDpla",s '"0 10 e n Ou
te.meLte 'ilea j,(R".rkl Na d1e • lf mall .o~

bvm 0 te hcbb.,o I ad de b•• r P,llal ft d~L
ueer L \JOe,. gelast een Iregend oudersoek v,.,
l )0 "J g<ar leo te m .. k li J kuo de !'IIden
er VB lJ ~~ Verl!lLd.8n D maakte meL t"ee ~odete
I..de, der vcrt"'nl~ nj! !!Jn op"acht.ug bIJ d n
• cretar! van laodbvllW over del. aaak meI
hSL gevolll dal lie beer 1 rost orderB Kaf dat
IJ "1Jnga ..rd ]nlst zoolll8 de ..odere d! <êo

.lOk lo lieD oodersocbt moet wordeD Due
opwachtIUI: vo d op den IUen JanIlan plaatl
De b.er Frost keurde de lI..oaelllOiJzd vao dsn
beer PdlanB ..f Nlett.egeIlllt.&ande 'Vood bl] op
deo 1 deo tw... man van beL Kondeboaoh ae-
r.eUohap III IllJo .1JDg ••ud door dIn heir Pil
laAI Ilawhen leJGDdaa lilA _t.ao. Die

IIlt\HIER ~"" KOOPdA.NDEL.

." ~ I<lHS 1 f.A1D 4 STUD
it oue !loederen eOL, •• Ue"
footelo afct""hlll( C..r. op Dloada.
• I "orden urkooht voor relleDIDjl
noed.1 .an "" Jlen den beer T eaall
Ha.nelwm

W'uu 0 EL (-Te Haneooo.ch tn.alCheo
o.4t.llo.orn ,n Mouelba'l aloelf &Dd rbll".

g. ed.o ""0 "'&geo om .. u.rdoor de twaalf
(m •• beer \Ii )oand H,elt.eDhaob ocder

'".r. kLeLenk" ... en onmldde !Ijk
".rd

Op de i"t.er"n gehouden ,eriaderl~g der
ka ..... no "oopb ..od ..1 bodea 1e pr",d nl eD
nce P'Uld.oL hlln .. nlajl aao vao baD ouder
bood m.L dea oomml~ "an poblteke werkan
om feot ticbLe lpoorwogeo ..le voede .. " ",r d.
bo fdhrueo Bet loa~.roemeDt beloofde eeo
..mb~ll&a.r aaa te I$.rUeD om venillll Uit te
breogeD omtreot de werklIlg 'an lichte lpoor.
wejfeo 10 Europa wo.Il door de bmer "er
laDRd Ue com.ll.an. bel()(>{je a&II b.t
gea".roament In o".r_Rlog te !tIYell 4411 d~
yaartorechoad~rl 'op de kll8t vaa Kaap Receife
Lol K.apPuDI aan de bIIIel berIcht lOudell
&....eo "&0 bet ~~er"o vaD A.orl'aheche
.toombooten Daar K:aap.tad-o_ de MoulII ..
eD GroeD puot "aarLo!"eo. milt bet dok per
!Mlegraal t.e "erbtnden mllar koo 1I'88D k ..bel
our Da.eoelland leag-a--om 10 overwaaIDe te
D~men deD pr'JI Le vermlOdenD vao vracbt
'oor I "'YOe'd-n .teenkool Daar het diaL Ikt
luuebeu J(aap.t&d .0 Beaufort W •• t D...... k
"'0 8poedll(e "erpl.atalog .an de "ederenma .. t
kwam Ler lp rake eo da al~_e..De heltlerder
9&n spoor.eg.n zelde d.t hIJ bio neo lt: rt de
"oonraardea aoa b.okood makeo, WMr0P h.t
la' d te!leno"er het j!Oederen.tatlOD In dl
4dderl·y.uaat 100 "",bourd .orden om eeo
geeohlkt IfI'boll" op le rlcbten

D~ Loodeoaobe kamer 9&n koopbaDdei had
II'MCbre'.D daL beL Icl"Kl'am op Novemb ..
I.... tatledeo lI.wDden omlraot vruchten onjuist....

U lt eeD !IOhn]yen van deo algemeeaeo be
Itlerrler v'"" .poot "otlC~oblee. dat b J d. II
tralt n 'oor h.t I"" reo ~.u pr 1< I ~.o
de gem, 10Y"'I'rleo bUI!.en bIJ ver ... tg h.
arhkel Jaw. Wal V rt!"t h.'g. t JL • I
"oohJ kh ...d b,] de url( ..derlol( &8oldd" II >laf

E.n b".f .-rd "OOfllele18D "an de kamer
le Slaffi.l~ _arln oat"aogll .. " een brief
d_r kamer werd erkead ea bencbLeode dat
SI) een k:>mpl•• te kopiJ der cotr .. pond~ntl'
&o.ndeo l.ore""'l! "an .tut voor de kolonieD
bad ~lIondeo

De UaloD .toombootm .. ~happIJ had aaa
lI!enO<l.de kamer "... Bh.ffilld I_arnon dat
El) 'de klu oargo van Bambarg DMr Zwd
.lira". VeOr 1 I od .erYo"rL

Een ell .oder •• rd verwezeD aur de O()m
ml.lle "oor ,racht'D

Op 'c zoek un de Kaapaohe "likte boereD
"ar ....DIIIID... om de m.elllog der kam.r
of de afcl""bo,.eraad he~ onderboud 100 0'"
D.m.n '''0 de door brt ",ouveroem.ot aang_
1.l(de .egeo op de Kaapeclle vlakte gaf de
..... r eeo loellL mm"od antwoord

EeD .... bev~lanll In,leed te geb.alken Om
V tiJ lil) ij F brollfl b1J!! .Ielle bOld dMr lea
tovuat"lIlDg ~e KoeebaJlk eeu pubbeke '&caULI.
d~ I. m..keo ".rd aaogenomen

Oe alllem ... n. be. Ierder 'sn spoorwe~eo
.obr ... f at de ultj( .. t~lde nrgadellolt om~, enl
.J. OlPo.e li dL f I. Le Bloemfoot 10 aal .ord a
lI-boDdeo op I Febro"n eu d. k.mer be
ho. rde thm • fge ..a.ardlgde Le beooemen om d"
bt.mb~n n" bet depal1emht eo andere al
IfI"aard gden te ontmo.. '0

Ue be~r li G N OLcaLl BA. aangestel I
ah &118ISLeD~Itcwr ID DeL ZlIJd A.lrlkuneebé
coll(~e

ZELFMOORD
POIIT EL ZUSTs, 11 FUL-(&.uer )-Een

ltoGlJtabel b.l(lug gl&ternolld z .lfIDoord door
IUJIl keel af Le InlJden

N ATA ...

HELDENMOED GE EEllD

l)y1llWl II FOI.-(&tde, )-TIIl 8lJld41 de
'llll'lArdeerlUg der DarbaoiLaa ti k_en M rwln
9&n hot Dloedl&e !ledrq nil d.D heer Fraok
Whitehead, hoofd-081eter BIl d. Nork""" 0G#tz",
bij gelea.nbllld "&II heL ... rp&ll d.r Fcueada16
werd IlI.terea bllaloteD hom eaa renl.rd &4ree
lI&n te bledea De plechtllheld had bacl.1l om
Iwaalf Dar pi .. " ID het .Ioadb.i. iD leeenwoor
d'llh.id 9&0 alle "oorJIUD1ILe IItacIe1iD,.a De
ac b~llen man door de pogtDlI.D BIl d.1l beer
Wh,Leh ... d gered waren ook op het tooDeel
HOl &dr" werd aanlebod811 door deo barge
.... ter den beer Payne Hoer. 'I werden
naderhalld gelieven "oor deo h .. r Whl"'b.ead
eo den leer]oogen Feme 9&D de FlUCadau, dl.
hem ~egemoet Iwom

IK .. , Hl ora."" - Be"onen "an
eo m'Lrolte bebbeo Z.tardag,voDd

praeb~e Ilelejftlobeld om de IICbooD
V. ac be baai te bellPOCldereo ooder
der tooeo "0 br~ UIt.Leucd.

m"".IICO''''. ",0 b.t York ..od LaoO&ll~r
B Jwod.rlaed.o nodt meo 10 ad

ol .n op aanplakbIIJltten

1':.LXk" 0< R LE T&.".,.. -D. Ot6~t.lwvrn
UI. dt lilt de b.,r ::itnJdum ""D ....
>'0 K .ri.dorp .ooro.meol I "0

UO a lI.ebt. .... D te Ol1dtlbuom tM
D '.>vr dl Dlarat t. Johann_barg V"
la,r ... rdt'D er 00 .ware aaMD Il t b.t
I uJ .booro DIl..r KlO4pBlMd ...u-

!:l .ee. n <1at dlOtnlt b, &oad.r
Koed md.t b t op lIc.roe Ir.YO<lrd .ordt
Tiltl (f

=
GELD WEGGEGOOID

aHI'UHIIHII

DE LA 'IDHOUWTENTOONSTELLING
JOUUNK'8~1lG 9 Fu ..-(.Beukr)-Tat Ill-

te eo .....'eu er m"er das nJf 1I0oda.rd 10.ehri]
"'njIlO onL"aaeen "oor de huaclboa..neDto!ID-
.Lelhog

D. J oabel1, V£ n La.d,.brand 0 V S
Amersfoort ZAR beroepeIl Dit IS
,el aobtlLB beroep door die gameellte
braobt

""''i lliUlOOIlD -EeD c~r
lICb ft a.a.o old f......, d Illt Roox

d d du er -' Ken "ao OOZI

~

1O.00d., de heer 080 W
.Je ..... raehlJDliJk In een &&n

,.. ~ •• rb l.terLOg ... lfmoord HIJ
1.eraarde b•• t.eld eo oletteg@o

net rRlIe,&chtli "eder .erd ZlJo .tof-
• ,,,,bo b'Jn .. door .1 de lo.ouero ".n

Jerp Oaar de begr ....lplaa.. geleld De
li , on .pr ..k eeo z""r IDdnlk."U.od.
p et ~ral a t HIJ laat een vroo" tO

en. L e Ir.",der 0 na um "'JO .. rh ... t.o! be

AANRA.NDING
JOBA.N1I&8BUlllI ij FBIIL - (&.ter ) - lien

POlIlog .erd hedeD bepl'OtU door Bala en Ros"
"&II ~. Labonr U010D, om HeDry H_, editeur
"'0 de Ont,c te Ilaan :aJD broeder, Leopold
Hee., wae b,) be ... n p.reeru d•• 11"0 B.eae
.erd niet nrwond

KlERK E" SCHOOL

Prop Ern8~ G,deoD Malberbe
beroep naar LuokholI 0 V S .. ogeoomen eo
zal IClren hel einde ....0 M.art aldur be"eltl~d
worden W IJ vernemen dat bIJ op deo ~()sten
d.lI:er ID bet hu.ohJIe zal t .. d.n _ .., de
oadlte dochter van den predikani 9&0 Mal
moaburyMIJNVERGA.DERING

JOHUliEUURG 11 Fua - (lleuUfo) - Op
de t.eede JaarhJkllClhe "erpderi0ll dor mIJn
beetlerdere nreeoljllDjC, hedell aohtermuldllg,
zelde de .oorutter t.rWlJI hiJ d. aanD_e
9&n liet "sllla!! "oorateJd", In uke lOboor
hOI{ ",b.,J m.n "OOrtdareDQ .ad te kampen
l:IIet to..nemende &&D"r.. , '0 ook aan behoefte
"an eflO ",.t ter "oono.LDI 9aD het. weg lOG
pea VlD 10boorhn'BD, die tipn jp'OOLe&01'''0
zIJn In.evoerd De ,raag DUr IDboorling
..rbttld .101 .aaracbl)DliJk laclareDde eeollln
hJd ....noeent,reD maar MD d8lI udaren bilt
boopte men een puwet te knJa8ll biJ d.
un.taaede _18 'BD deo ftlltlftlld, dJ' de
grooLlLe IIU oBderftDd4In moeilijkheid mt deo
wea: zon rUIlileo BIJ elke n,.. dering lf&I

er maerder ""'" DMr iabcJorlioc-arbeid, eD
mea IUbaU. dat ., 10,000 _ inboorlUa.D
UIl CIeIl Raa4 worda. ".pIoJwd daD in
lSI8.

ODderw Jz.r. worden 10 on" adverLenhe
kolommen Il"naaad -T. Mo" rUI@r dlltr kt
r aU,esmlth 0 \<:; (I" aMI £12( en do Iebooi
_elde, d. "'JIl Hartlamllh 0 VS,& .tll .t:1 ( vr le .0 1011eD de scboolgeld.o)
• Gerrol.too bl) J ob ..nDt,barg ZAR (5 I l'1li
£l n moz ekgeld.D) Le l'eLrasbnq, 0 VB
8al.., • 1:1u!»

Kn. lUlO••ToB PU.OI bhJ"eo nOli oUle
nnaard Af .UleD 'u taJJoozo g"lalgaobri!

.a "'" beattLere In Zllld A.fnb beeft K" ..
I11III'«" a,.ot, dl beer R.ooeo De Villi.,.., Paarl
ook de pnobwgoite teetialllia .._ de befOelll.
se mllMJOl nil llDOpa lil .JIl bUU, ca .... ,
... .......... bi I .' .. -....

I
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De .lFKI~Nt;H "ONP,

V&RUADh:H!:'\G TE WORCE::lTER-

lij beide lIaaw geword'D. Hij li" H b.i!e
merken met een nreep ~_,.n '1 aToud. werd
h"l11 Cnraagd •• aro .. bij dit bad laMn doen:
7,jjn actwverd .. lUI dat bij T• ...dltte da~ .IJ
b... ndzi,t soude» "ord-n. Na acb~ dasren.ae XOTuL1UI eener comité-.n:lladcrin~, lI~bondeD
dit uok bel ge .....L Zij .erdoD "edipt, doch le RaDof"r, Oil Zaterd.:g, 211 Jall .... ri
• oordat sij "0er wat bijgekamen w.reu werd"o 1895.
lij er niet lIel&OndVaD. Spreker "oemde toen Voorzitter op den stoel. Ver~d.rinll mOlt Ile'
eenio(" bepalinllen in de ",t die OOUltvoerbaar bad door d"ri Touuitter Jreop.",d. AU" l.n
cf druklceovl waren. Het If'!lijktijdige dippeD tell'Dwoordig.
I",n r,iet ,ten uitvoer ""bruht ttordeo, waot Notuleo wur comit"Y8r"ad8riD~ ... 0 27
lOen soheerde op verachilIende tijde.n ~o de Ootober I89-i Il. g.leuD en aanjl.comltll, eli
lallllOertijd v".-childe ook in ~ela dlltrt]rtea. ook die TU "I'D p1lbliek. Tëlpd.ring 'aD 2'
Ook do bel'-liLgen betreff·nde acbntoten WlI~n Noy.mber 189~ .
onboudbaar. Vond men 1,500 .obapen· op liJn D. 'fooraitter ....rwelkoma. cle ni'D" lIeko·
Iand dan.noeat men die Mnt dippen 111'0"'" ten led,D. De TC)Oftitwr ~ d~ bedankiIII
u our bet .cba~ ~e .endeD. Men b"d· niM 'fall deD heer M. J. Ackennall all lid .. ~ het
a1t.ijd genoeg folk om dil ta daan. Ook kon comité.
eeD onplei&.ri~ b.arman aan zijn achaat>her:I."r D. beer 11. ,Vu Realburlt 'teld. .oor ea
zpgllen ... tour de .ebapen ma&l' oaar mIJD. d h H W lL-rd d--..l dat d be
buorm'Di reld, hij r.al.e Locb niet. dip~." a Hl' . 0 XJlA lteOIl.-..1l .-
Dan had lien de bepalilll! dat ~Iscb_h.pen dallkilll aal &aDgellollll!a woraell.-A!r.III .. a

d d uUJrfl!0m.a.
~edipt lDe~8teD .or eo voor te "or '0 YenDn- D... rgad.rinl droee dea. leoretarit op 0111
deo. Spreker had bpt bij onde"inding d.t b.t de ..elden aan b.t diitriktab.tulll' ait t. be'
.1.~lCh na e~o IOhap drie maanden la.g nadat tal;n.
het in Co01t""B dip gedip' "U niel gebMl T?Or De lM!o:.tarie sei dat bij un d811 hear J.
""brnik ~u:t Wal, .. egenl "n I(II8laobuge -.**hrif d
klenr, doch niel ..erJrifii,. Ook bet eeD H. Hofmeyr, LoW.V~ MIl,,_., t 'faD •

I. .. t -_ ._, 'd to reaolati. gezoaden, _Ir OOI geen ~t;.
br.ndelaar m_tal onmoge lj.. me r..,.1 e .oord oatQlltrea. bad,.a h'.HlIde ook .et
eeggen wur bij heen aan trekken. Ret er,pte ba"- _..*
... n allen zoden de kleine boereo, die geeD deD beer J, H. Hofmeyr, .ari ... r eyu......,
""Men plMts b,zitten. er onder lijden. Na kon· ea. oot dat hij .erder iD cor_pondeDue ,e-
_ tndea. II lDet d. beerea. Loa" ea AlbertijD, U
den .ij een paar IICbapeO •• rruilen ol verknopeD .een aatwoord 'f&ll heo onthD-n bad, het".lk
wann ... r zij ietl ooocli« baddea, maar kwa. de .. -
.et in werkioJr dan IOIldeo .ij het mUf ,waar toea rele_ "erd.
hsbben, en .preker 1011.han ll&llradea OlD't dau W., op de re .. i.trati. T~ g.boorten en

el
. . d lterfge'faU'D ter tatel gplegd.

lDaar dad ijk op te "eTeD, waot IlJ zon en er De heer B. J. Wolfaard lteld. 'foor .a. de
~n be.tun in nOdeD. Dal !10aden all.
kleine achapeDboertln lI!.ruïoeerd ..OrdeD. MeD heer Cblrel Vi_r lecood .. ra., dat d. heer
IDOOAt.Iqader bebwpsaam sijD, l1li de ~ B. T. Vllli.n, J. lOOD, tot hd 'fan het co lUit'
"eering Terzoelten de .e' te berroepao, die I.ko ... worde.-AanIlllDOIDeD.,
alleen ~t ecb.de zoo zijn. De "ol had ona D. .oouitter Iteld. .oor eD de heer H.
Itaande geboudeD. M8t dippeD werd wol Wolfurd leOond"rdt, dat d, IeOretari, voor
Ileobter, • .lot de .01 il daD Die' d. d. "ntkolDea.d. 'rerpd.ring allt a01ltefltal.
nataurlijke gROode nneM nn de IChapeo. lire IUbeoriptiee aal ill.ord.r.II.-Aaageoo·

Op tbeori. lIJleeD Mid •• preker 'ferdar, ,!tOil meD.
mln Olet Tertro •• ell. lo AllItralië .areD de Tuin werdeD het nn.iag 'D d. rekeninr
omltBDdi~hedeD g.bMI IDdere dan hier te gel_D ea. UIIjpDom.a. .
land.'; laad .n Incht bielpen de IOh.pen Da heer.ll. Vu Benlbare I1;91d•• oor eD d.
'foomlt. Jlen had bier UD d, .trnluopl. heer H. Wolfaard "CODdeerde: .. da~ d.
~et .. lfde pzien. Op .ammi,. plaateen tllr. beereD A. C. NelaoD eo A. Clllien tot aadi·
den zij IOnder If.. oerd te "orden .0 op te1lrtll getoaea word.a."-Á&DlllaOlll8n.
and ... plaatten nr kreeg mea. , .. na goed. De To!ceDd. beeobrij ..ingepaoteD werd.n
r•• ulr.at<ln ..1 'fOlrd~ m~o lUob 0011:buk roet aangeDom.n:-
aan d. fo,el.. Spreker bad Bobap.o op .. r· le, Dat d... yarll'aderinlf d. reg .. nn!f .. r·
schilldll11 plaat •• n afgezood erd eo eeD nr· bi.dill ,eraoekt om den beer Bambergar ia
acbil ua .01 Ifuoudln tot twee pond toe 'foor lIijn albbt te herIMlleo.
elk IC ha ap. .w:e~ be_rde oot wel dit onder 2f, Dat de .mployée llnl' d.a lpoor •• r
dil veUen dig IlItlll'fOlrd werden d •• lacbte lDet leid In koeteo "urd.a b.taald '11 'fooni.a
door braac1zi • .Itte belOhadigd .. art>n. Dit WAa .. ordm m.t NIl behoorlijke pa •. tea .ind. d.
o.i.et b.t 11..... .1. De maaier 'fla droog.n had ... 1. diet.I&U.n, die d. boeren hjden, ta ..OQr·
er Teel mede te dOQl. Vellt'n nn lI'etltoruD komen.
dJ.reo, of die in de zoa of oogezouten re· ~" Dat ieder pen:x>n die 'fee ve',oert Tla
droo!ld .aren, kODd"n niet goed zijn, en "el de een. Dlar de aDdere plute .ooraien moet
da I.elft vaa h.t lutguoerde be.tond nit dot· .ijo no een. behoorlijk. gednkt. pat eD h.t
zalk.. Dippea &ou daar ook jleea Road aan ..... one gon.ernemIDt •• aegel ea. dat zult. door
doen. Spr ..k.r Ylrklaardl .icb t.cn gullite de Jr8woao gOQ'fern~ .. eDte.ambtellana .. l
.. n.r permiaien wet. 1I.it... reikt worden, zooal. ma,iltraten, ... de-

De 'foorzlttar zeide dat de heer Conradie rtObtera, 8111.
loed bekend .toad al, .ell Ifoedge •.laagde MID IM.l00t om d. beeobrij.iDlr'panten
•oh ..p"n~r, eli achtte hem het b.. te 101tut ,nur den .Icretari. 'faD h.t proflnlilul be-
-om een Toor.ta) t. do.n. I Ituar t. zeudeu, daar het di,triltlbeetaar in

De beer J. O. HamlD&n lpeet bet dat er nIet Iwanorde i.. !ILn:I bttloot dat de eentkOlDellde
meer hoeren .. aren opgekomen, en hij TU' nrgaJariD' a dag.. na a.acbtmaal io d•
lI:laa.pde .1<::b tegeu d. brandliektawet. HIj: II1&&nd'April, om 2 aar D.ID., zal gehoad.D
bad gedacbt dat de parlementaled.a 'foor' I wordea •
... rtI lOadeli zijn If~komea om buo geToelen! Daarop T.rdaagd. de 'f"!f&deriDg met"D
o.. r d. laall: te keDaea. t~ g''feD. lo de a... tl i dukgebecl.
di.triklen bad men aicb alreeda tellln de I 0, J. WOI.PAAJlD,
braadziekte •• t nrlr.lUl'd en teD melligta I 8ecretaril.
petlti" "areo bij het parlement ingediend. :

O'fIlI II LUIDS>CHULD i
.. eD8cbte 'Preker ook e.oige .oord.n te zeg· !
ge~. BeslliDiglnll wae ~oodi" In er .... ren!
kandldateD 'foor parl.mentaire ter die beloof- ; UPE TOWN N. l'YITlD 1I.1I1·ICl.
Jen 'foor be.uiaili:ing te ljTereD, docb niet 'ol·', D due, fea lOr inter_aDtate wedatrijden Taa
g~n8 hllnne belof~_n handeldIn nadAt .ij 'fer· b.t oeizoen, .. erd Zaterdag op den IUap.tadaoben
i<o~en -.",,..n. Een 1l'I .. 1 wae bem bell:.nd groad ir"'pecld. D •. United &or,,;ce had eeD goad
d ..~ .o:n lid zeg £"3.000 ooor .ijn dietrikt .. r· team, .. aann begrepen .... Heodricb, dell be.
I,ngd. te Teri.nji(IID en OlD één Item te "iD' 11: .... _ bo"ler ..... rwijl Kaapstad .. it de bette
n"o b.J""fda fOur .. De nltgaaf 'flOC omtrent' maauea ... !' deu t .. eeden faag, me' E. Allsa eo
.[[,O,\.\IU tt" Itilmm~o. Men nOill in loii. !le· L. B. SmuUl, bett,oad. Het leek eerat alsof K .. p'
... IJ.D dtll"'11a ni"t e'08 uf d. nJt~a.af noodig· atad zeu .. orden nrslagen, doch Smu~ di.Deg
..... of r," U;II: m.~ bet OOI( op b""uiollfinK D!)()lt zoo goed IrMpeeid had. ",d~e bet lpal YOQr
mo"et .!" braDdsi.kr., .. et n18t blijven. Pie IJj_ kaal, zoodat. Jraapetad '!fOil meI 'il rUDI. De
.,)0 bet leDd '£100,000 '. jaara koaten. De' IIOOrs.volgeo hier oDder:-
iDII:om8ten dor Kolom" .. ar"D 0011: aan het ONIUO •• KVle•.
..ermind.reD .• Spreker e.eide 'l'OJr :-" D... PReid, b Smllt.
vergaduInIl Itewt kn voila OO~rtlen met de N N... er. c Seeoa.ll b S~~l.
b... lllilAU 'lp de voilI.verlladerlngen gepa.· f'ysh. b Duia ...
uerd te VJctoria W'lt, !:l ... llendam, Caledon J Terry, 0 Batbo b Tberon
tn ander. di.tritten, m~t wtr.kkiDg tot de ' J Home, e Smal. b TheroD
branchi.kt8w.t en b.looft aameo ... rkillg 'fol· Hendriok., II Theron ".
geae bare be.luiteD:· : H Brewer. b De"eniah '.'

Dit Toont.l werd geeeeondeerd door d.a i T Tbompeon, b Tberou ...
be .. A. B. Da Toit, jr. ! V. How"", b Tbet'Oll ...

D. beer IT. Heatlie, L.W.R., maakte aa.a.: P Solomoa, b Tberon
mnking op "D jlHegde nn den h_r Ham. ! T Fri .. lloh. DOtont
man ea gaf te lI:ellneli dat hij altijd Tolg.ua I Extra, '"
sijD. be.te °vertniJring "ebaDdeld bad. I ,

De ed. I. h.er J. LJ. Hago, L.W.a., zli.de dat I
bij altijd ten guD.te TU _a. parma.ie'fe w.t . CAPE rows.
"al ge .. ee.t. 11: Allen. b H_driob ...

De b •., J. G. Nigrini "U ook fOOr BeO, : J SecouU. b Tbompoon ...
permiui". wet. i G Smitb, b Hendrieh ...

H ..t voorstal .. erd IInaniem aangtllomen. ~ ~fl, b ThomplOo .. ,
De .dele Van d.o H.e •• r bad gaarne bet .termeyllr. b l:Iandricka

ge'foelen d.. Terlladenng nrDOlIIeo ungaaDdeo ~: ~:ut.,; .~';,"~rieb
nltbreiding nn .poor.egen. Men m:>eat de G ~'. Ob el homp80n
ood" d Kl· \. ......y...... ,ruo oat

al&,II lpoor .. egen In I 0 OOie ma ..en eD E A. Terry 0 Terr, b hi r h
op dt lIaaatlge plaataell, &00&1. bij'f. laarl den H 8myth :.... ont ea 10
beerltjll:eu Itroom water dil langII het dorp W Tbero~ b How
liep. fabri.ken opltericht .ien, zood.t mln het E:rtr';'... ca
geld In bet l&lld ton hoad.n. Hij "&I her
paald er telr"U 'ferde" lpoorw'lf'!n ba.iten dIl
lrol<?nie ta IDaken op kOltea der lraap.ah. re· !IOTU. COlnl'ru "•. COLOIUALIlORN.
etenng. 1 n- ...edstri'd T -1

De beer F CODradie WBi bet !DIt d.-I--' D .) .erd Zaterdac te Nowlaad. ber· S . - ...' ......._ • YOnge maal had Col ial B 176 peene
'fOn~eD .prek.r BeDI. !\len had protectie, ma.akt. ter .. ijl Motber Oount OUaobt ~ eta ge.
aoodJg. Ken bad mlt m.r omZichtIgheid te loreD had YOor61 ma.. eo du 113 aeb-r-..... 'fW.
.erk lDoeteu raaD In het. boa "en ~ lpoor.1 aI_oht. .1.... wiokllte te n1len. Motber OOQfJm.t
!,~ea.. HIJ lOU jfUrne Ilea dat da ultruea maakt. er Zateldai .Ieobt. één ruo Inj toen 'le
Inpkort _rd.D, 'D dat d. lIgeerinl ailt I InDIDgli.loot, en bleef du 111puDten ... bter
meer geld altgaf eoor lpoorwejleo. Xta.1 Het2elfde ~m "speelde door en m.. kte nij WIt
DII1I"1 rsgelmg .an b.t toh.rboad acbtte Imeer du. ID ZlJa ..... iADing-a,\'OOMI&IIIelijkte N..· ,-x:.~lo-~'
Ipreter oak noodig, Hij gaf tobter 1&11 de daokeq .... het. goede werk nu MiJtoa di. 11 ~..... ..,_
haDd om d... t_tie tenjl " trekkea. daar iDot ",".t) m&a.kte. De IICOI'() ward geb~t op Te_
d" saat d.gelijt behoord. t. word'D b:"pro- ~ Dit pt ecbter Colonial Borll IIIICht. 66 te Specie
k.D. , m 11:' de t~e iIIninp, betgeen aij dedeo

DIt fond bijYal, la. ia. de zaak .&11 'I laDde. :.oor~,,"ckel. ZIJ "oUDtIIldu me, oepn "icket.
achuli "erd b.t o,.gelateD &aD de ledeD ea run.. Scorea:-
der 'ferra4·eriDV OlDlater a.0l _e Tergaderiag 1I0Tlilla COI1llTU.
te hoadea. D... idaoa, 0 Mai.OD b
De b"" VaD deo BIII"r bed&llkta d. nr. Bow.. ... . .. :116

gadilrilllC 'foor d. ont""",.t h.m te b•• rt ge. L~t Andrew, b Rowo 0
.. lien, eD Da Mue .edtrk'l8rilfe deakbetni. Maojoor Barter, b Ka,. ... 9
giDI( ~II KiiD .dele 'foor Kija.e t.,ea"oordlg. I: D Tboau. 0 Bo... b
beId IlDI m.1I alteen. Ward ... ... 12 0 Bowe b I:a,. 6

J P Bogen, lt Prillae b
Ward... II 0 Ward b Rowe 19

Milia, 0 Ku,. b Ward 0 b KaY' 16
Luiteoallt A~ b

Wart! .. ... '. 0 run out
Middlet.oa. c :&ielwcds"b

Ward ... II b Row8
\V H lliltoa, b Rowe 0 ~ oot
L~ ....... ~ Ho"lett, e

ppa Bow.. ... 8 b Van uor Bijl 1 TIIl&IIItII... 76781M
Luitell&Dt Iillltberiaad. aot Specie l6UIIII

011t ... ... •..
E:rtraa (b S, Th.) 7

212
1673
7UC
I~
436
~
a76
'1s7
lI60
396
598
180

1301
269
S3II
aH
4117
405
361
603
821
176
912
!l'i6
1104
i36
H~
116

12l1li
li6
6s2
361

9969
W

1780
4IIM
iOOl
ns
60!1
1762
~7
6M
Uia
690
1261
1263
2540
9G6
~
478
238~

24
W

Ib94
226
790
916
8'llI
1311
169
375
MC.
117
9á6
359
529
1268
625
83

1836
llJ7
&lI
373
Ilf2

-In d.laatlte aR"""'''''' GIIJIfUe Yellohij a~
de opgw omtresu. all. iariohtill fl"II 'f&ll OIlele,.
wijs, die .0onrDem.aa.o".t ..rs ... noiD~ ont.
nngen, o-er he' k.artaal ICd!iodild 31 Dee,
1894. Wij aelDeD datmit O'fer de yolgende
totaal-oPtlayell .. "g.-ad. d. ..nohil.IeDde
di.trik~ :-

Uit de ... wtiabn YIID d811 '"'I.atioggaar.
der 08lllllD wij de ,olll!ende Gijl.,. lI&IllIaan.
de deo inY08l', den aityoer, de iDYOerrccht.eD
en 1<*1- 1'er;roDdea oud.r "l ia de
Kolonie ,oor de lIIMDd en .e .. n lllaaIId.n
.lIinidigd 31 Jaauari 189~, ",rll.lekeD
met de eorreepondMrellde periodeD geëiJldia'd
31 Juu.ri 1811' :-

In bet s~jbuil ta WOreellter "erd "P 'fer·
ladell Zaterda~morg"n ~..tl 10 W'~ ..... ne pDblieke
'I'Vpdoring g.boadeo um de bra"daiekte.et
_ de al toenemende scbuld des laod. te be-
IprUeu. Er _ren rni!ll bond.d b,lugltel.
I_eien teg&llWoordi,.

De beer J. W. H. Keizing, Il., "erd tot
yoorsitter gekoseD. lu de tenm!ltmug waarop
de nryaderitlg bijeeuRekomeo .... .~r, .0
nrsooht dat mt'll lijne I!uoel~n. met bednard-
beid en ol' gepaase wijze ao<lda uiten, zunder
iD penooaliteiten te vervallen, _Dt men had
aies Met peHOnen dcc'! .lleeo met &&ken t·,
d08ll, en wal m..t uk ..n di" 'fan het uitersta
belug voor het land waren.

Diatrikt.

KOLONI".
Aberdeeo
AIl.Die
Albert ...
AieDndria ...
AIi"a1 Noord ...
BuklJ 000 ...
BuklJ Weat ...
Bat.bant ...
Beaufart Weat
Bedford
Bredudorp
BribtoWII
C&J.doD
Cahinia
C'"","OII
Oat.hoart
eer. ...
Claawilliam
Col.. bertr
Cradock ...
Fort Beaufort
Fruerburs
Ge<JTIe .,.
Glea Grey Iu-tie) ...
GJ'IIIlIl'- RaiDet...
Haaonr
HaJ ...
Herbert
Hencbel '"
Hopetown .
Hom...,.dorp .
Janoen rille

~t
Kimberley ...
K.ingwiJliamatowe
Karma .M

KOllllrha
LadJllllit.b
Ida.l_b""
)liddel~
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tpralt bn sent de ..ergadariDIl toe eo zaidt!
da, hij iD Woreeater niet wel bekend Wil en
DOOi' Mono de gel~b.id bad lt@bad er met
betntkiolr tot politiek. akeo ~IDlIOdaceerd
te _rdeD. De belaageD nn he' laad bi~ld
bij attijd .00' ooRen eu bij .paarde aicb
moeite Docb'. opo1l.ria!lt"n om die te be.orde.
reD. He, waren aak8n vaD bet gt'OO" beI80g
.tie lIIeD tbu. soude beeprekea. nie' alleeo
'I'0OI' de tellapeahoereD, docb 'fOOr de gebeele
KoIoaie, 811 die bnelltetl beID na ook 'foor b~t
W CII'O'HItenobe publiek. Wat bel doel der .er·
pderiDg ... moeit .elbekend .ujD. He~ wae
om iD de eente plaate te .,.roemea of Wor.
c:.ter .Mr of tepo dOl braDd.iekte_t WY
lOC&la die tban. at.ond, ook 0 ID II<'D ge.oeIen
ui, te epre.lren our de al .tljgende l.nd •• obuld
.. am ~ OftMfllll8ll de posir.ia no deo Bood
~ bet ~1J80_dlll" IIliniaterie. Spre-
ker kOIl ..... dat bIC 'folktooillité he. 0_
eIie pauten _. .,... De m_ttB legellwoor·
die soadeD _I weteu boe h.t Tolhoomité "ae
oaataau. Brieven vaD Tfrachillende deeleo
dea laad., en hoofdaakelijk baadelende o,..r
de pgnlen t.baua onder de aandacht, 'lfV1III door.u- ontfto.. gfl'Qrd.n, en bij bad be'
't .ij.~ poordeeld ni_" te ...... lten maar te
trMhteO OlD een oomité \e Torme") teo .inde
QII plek tot plell: te &"0, ver,:adoriDiren te
btla,:gen eo &JdDI hut geToelan nn d•• oor·naaae" diatrikten la .. eten te kO_D. Er
werd daD ook uh De Aa, een voJlracomité aaD'
gMteld, butaaode uit 10 leden. Dil oomit.é .11
tecea de butaaade bnondliehe"et al. Mn.
alp_e ... t. L'•• IIt moeet permililllef sijn.
Aan de Purl bad mtll getraeh. yen,.rriDg te
bf'ell«en ID be~ oo.i~, doch ..&I nie~ ll18laatrd.
'Er WaHI: a'I~ eeDiae verg.oderiDjteD eeholl.
deD. Op de •• gaderi"A: te Victoria WH' ~
"ouden waren er" .al1 de ~()O maar ~ die ,66r
de wet beddeo R.. prok.n. Te Ualedon wal
JD8II er eeupar~ Io<'gaD,lIDte S".llendam .... 0·
eeDL Aaa de Paarl wilde men in n_ a1188ll
aiet medewerke. met het rolll:lCOmité. Het
eomite ZOG 1'oortpan uo plell: tot plek te
.... n en de ,e_lene no het volk" ..ern ...
Illen. .Hat blad De Paarl had bew... rd dat
... YOlkllCOlDiteeene .pliainl( io dIn Bood
wilde dOIIIIODI.taan. Dia .aI oi.t ~OO. en
•preker .""ad .r op dat genoemd bl.d die be-
...viOlE zond .. teFugU'etken of Toor altijd g.'
braodmerkt zow ~,lij... n .. et den .tam,..l nil
on_beid. Het 'Poet .preker dat hIj .11 lid
'ftD bet Tolkaco.ité alleen etecd, bij bad .t"l.
lie ""'&ebt dat er WInmiDlle eeD paar laden
Y&II he' comi~ tegeo .. oordig zoudeD .ijD 119-
w_t, en be' lCheen bem toe alaaf de kracbleo
Y&II KijDe jvnge collega. alre6de lliLgopnt wa-
reo. Hij 'fenoebI da~ men de ~U Da zonde
O'ferweg<!a en beaprtkeo.

Totaal Kolonie 2064 82310 62Q40
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Cricket. Batt.erworth
Nqamakwe
Toomo ,..
Idut;rwo.

~..." crus TEn: ~ L !: W,',.

De 1'oorzitter merkte op UIOt het wol ~d
lOUde aija dAt de beer Vao deo BeeYdT 'fooraf
iD korte "oorden zijne redeoen ~af .... uom bij
t.en de .et WM.

Dit "eru door de ,..rg.d.ricl; ook -er l..n ~d.
tiD@ h.eer Van den Heever z.ide hIj &cu daD
nu .preaea al. een nit beL vulk. eB Yrot'g of de
Itraochi.kte t th.lJ. in d n .:edra.hell toe·
.taod noodig Wol. ~r a en all. !lnde ..
produkt.n .. area _r l...~ in Prij.; d. boer
onCYini minder "0 lOU Teel meer m06"'0 nitR"-
na. Had een boer '(old DoodiA: IIn be .. t b.j
a11.. D DOll "lUll'" &cllapen "0 er .. a. el.cbl.
"0 bij met eeo plek)e brAndziekte dan Iron bij
DMt nrkoopea. De wet zita eeu II_re Urem·
miag iD dtn alallm ... oea b&lldel 'feroonakea
ind.ien or ZOOftle bez"aren werden g~pla.~st
ia den .. eg TaD den Teehaudel-de 88ni~a die
IlOl 'f'rij Iload ging. Ooder de ",e&aoud811 er
eel. penDoea. WIllO'., du boers IIClaapen ~e
zagatlD hebben: behaln drie inepelrteun It.oDd
.en aan de willekeur na eeD .lecbten buur-
111&0 bloot; maciatraat, .....Idkornet en dieDden
_da ook l'J'OO'8 macht bebbeD, en bel .....
"fOOrr.l niet prettig OlD onder de laat_gelDelden
le ataaa. ill IDlIl gnaI. Dan wu b.ft een bezwaar
dat t_ achape:J een kudde 'fOrmeleD. Ook
.au bet moeilijk ZijD om a&Il den ia.pekteur
bi_ le'feD dagen kenDI. te lIueo Ten be-
_.Uilltr. DaM penooD lI:oD lI&&I' lood. re ni.-
b'i.IrhD heeD lija eD dao zou JIlelI 'fINI tiJd
yerli_n l1li koeten III&ken m.t hem achterna
t. ni .. a. H.t rroot.ate bn r 'f&ll all. dat
lpr.Jrer t .... o de "et in bracht dat anp'
'wijfald de bandel aaa gettnmd wordeD. De
'boenn "&reD aUeo ~au elkaDder afhaaielijk
ea koeb&.ell eli:aoden prodokaen. Bet zoa vol·
_.. aprekert oordze.l "D ",ond ... lijke hoer zijD
dM al de artikeledier wet ZOIIk1lllJlea Dallomeo.
De ... lICIOIlla die oricineel iogedi ... d werd bij
la. parlemeia. _ de aob..topenboeren ds teel
~ bebMn alreeoeden, !locb lOO.lJi d•• et
D. lIto.1C1 _ lij beu worgeD, eD raakte er een
rad nil bet u1lI'Werk _k of br ..k het, dan
knOdeD dil audere raderen aiet ",rkeD. Et
__ DOl &Dd .. PlUltee, cIoob 'Prei.r dacbt
JWDOIJID&III -aftOoIId te babben da, de w.t
oabeeiaallbaar wu daa alleeo al. eeae perm! ..
li'ft wet.
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Kaapsche Afdeelingsraat
Finale Kennisgeving aan Achler*

stalLigen alvorens ·hen te
Dagvaarden .

69

KENNISGEVING geschiedt mits
deze dat Gerechtelijke stappen

genomen zullen worden zonder
,erdere KeRoisgeving, na 15 Dezer,
ter inning van &lIe uitst&8.{lde Belas.
tingen en Benten.

Op last,
C. LIND, Secretaris.

Kantoor ....n deo Afdeeling..raad.
Ne. 12 Waal S~raat. K&a~tad

7 Iebruarl I~S.

41U
7'3 Lang Gevoelde Behoef·

te Vervuld.{,l
lJ.!!
1112
o

433
3~6
1~

WANT de KI)Joniale Brandewijn
Maatschappij's beste oude

Brandewi:n is nu verkrijgballl' in
Kistjes van 1 dozijn bottles elk tegen
£1 2s. per Kist je_

Een "Post Office Order," moet met
elke order gestuurd worden 88n.

W. H. BETZ, Secretaris,
te Worcester.

Worcester, 12 Dec. 1894.

216
65~
230&
665
416
611t1
8YS
ó9t
713

HET GENAS HEN ALLEN.

1886.

MIJNHEER,-Negen mundea geled ••
btwgde ik in een brief aan u vu

de !foede nitwerkiog Yl\O RHEUMATI.
CURO in mijn geval. Ik beo 60 jareo ood
ID heb 28 jan'D lang geledtm uO CHRON
ISOHE ASTIlMA en RREUMATIEK eu
&och 'ferlichtiDi van vele beroemde gcn_
knadiren, en probeerde a1l8ll100der baat te
• inden en had in mijn Jre" .. l alle lil'eloof in
mell80helijke belnraamheid verlort!lI, tot
dat ik RHEUMATICURO probeerde eo II
zijn mijn Neuralgia, Rheumatiek en pijnen
iD hoofd en MDg8Áoht yerdweoen eD h.t
nieuwl ÏI ver en wijd "'rlfreid dat "011·
metater V.lJ!( Booy r.mper hee11emul geaoud
WY nil di. wonderlijke Kedioija," ea dii
wal werkelijk hei genl i elkeea die }set
probeerde be'f8elt het &aD.

De. heer JÁOOB UJI ZuL, YU V1&kfonteio
(3 O~ .an 8teijllJbu~), i. gu~81l van
eeDlOhijabaar ongeneealijk , .. al YaD &heu·
aatiek (ID J ieb t. Nooi t, lei sijn 1110eder
Mevr. VÁl'i ZUL aan mij, wal er eeD erg.r ge-
n.! no "KOON Zie.ltte," 100&11 &ij het li_
men. De eenrte doeil BHEUJUTIOURO
liet de lijdeude joa.ge III&D rUJtig Il..,.. 811
medeoijn werd YOOrlduread toegediead, de
hoewel de baren en vrienden zeiden dat
sij niet Terwaohten das hij 1.... 0 lOU, _AV 1 1hUr, _ getuilr(ie VaD de ge_
kracht Tall de B.BEU'"MATIOURO en
PILLEN.
De oude .... "fAIl DD WaLT, e. Baddlnbla-r

nrd .-- dGOr téIl bcU.eI.
De be.r A. Conn .. Braod'flei, Kiddelh1lqr, C,O

'fODd dadalijk 'f'trliohtiag. Mijn IlOOII Ju en aijD
aohcxnander, de heer 1. A. 8111'r, ftII Wonderboom,
lIupndorp, werdeu ook g....- ma&I' ik IIIDI& a.
aluitea-Ik blijf IlW daIdJUOe YrieJId, J. 0, TAJ<I Bo,)!

£10081a 18'18736
IlI1914 49M9

878136
17SOOO

1163028 10W26

lH7561 1216893
13608 12602
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ot 'foorátt.er leide dat d. heer Van deD
Beeftr mj lIaicle1ijk aYer de _t bad geapro-
kn n 'f1'~ OlD HO .OOI.kl CJ: .erdl" die·
0.-..

De laeer A. H. Dn Toit, Jr., ....ide dat h.t
1Nl' .oeilijk ..... 9001 Irijl1boereD om OTe~de
Saa.Ir te· o«deelen ea daoh ~ da $ er wel een
1IChaapt-r sepawoof'iill "ae die Mn T()Clntal
lOa kuDDen doen. Voor lOO9'er hij me' de
_ k be.lrend wat aobeen de wet Diet II"lObik' ,.
sliD.

De Ia_ F. D. Conra.4it, BID 'f8ebo~r, aam
kItD h.' "oord en aeide dit men gMd "i.t dat
laij a1tJjd te«eo de bran,hiektew.' ..... pweeet
át OlDdat li.ij r ....n dip gebr'Dikte, maar omd ..'
de wet Di.t geacbikt wu. Hij " .. roode 30
jaree _hoer .n de .. rat. die dip bad I!ebruikt.
AU.... bij hem op d. plaar.e op de bute
.~be wijz.e inl(eri4ht, .0 hij had b.~ dip
altij. load ,olpo& de gebrai.lr_ .. ij.inl!lID
~ De oud.nindinl( bad hem ,eletrd
~ bet ",.orelijk wu om lOb.apea aohoon te
bOUdR; •• llChCOa ';Duen !{inl road. Uit uia
oaderYiudillll IIOD hiJ den aard du brandaiekte
_\OOalO. l..>e T-'t aaide he' .... UIl lai..n.. a. De lUll 'ftD otadenia4iolf ",ilt dat ~
_ Im .... , doeb ook d.t bel land en het
_\ft op d. pi_te, bet , •• tel ..n het bloed 910
b8t dier er Teel made te mahn baddeu. De
lPrIbr 'ferklaarde bij ondeniuding te .. toen
dat _ gezood IChup no de l.i. niet riek wu
wardeD .. Schapec lI:onden niet t~Jr.n aebielij Ite
_..ndenngen 'fOOn I ID de boeTeelbeid .n
~dAeid 'fin bOD 'foe-,i... l. Eeni~e d-.ea
Dadat te"" droogte ten .inne .u -n er nijwat
N8'e1lwullcerJJeo, 'toCltdeD de ICbapeon dnw.,.
Ujte _teneD nn "Ye"I"",,! ....0 .""dael \,
b.bbea lIehad. Aan IIlle dJellln ko. m.m ...·l••
Iliehe bet Mrn ~ d .. hDid oplB~rkeD. :Spuk ...
'fI'DIII( of h~' recb I .,.. er op &aD t. drillpD om
te u.chloln de ecbapeo ~n d. naanur iD
lChooa te bouden. terwijl !Qen o'fertaIgd .. em
dat bat laod 6D eie c-rdh.ld 'ftD bat dier lit'
teca waren·; Waar m.-t bet la_D iDdien de
ftlWriqn"" op de "eL bi... f ..andrt0iBO ., Da!.
... dier in arnaoedir" IO"8lalld larandziek zou
WOrdeD, al .U b8t niet la aanraking g__ t
lIIet bnDdaiek diereD, &-on spreker met een
ltMlije bftij... Hij bad euo. "die ftII 1,,0
.. _de tchoaae r_aten. Tw .. er ftII raak&.ell
.. IM......... YOCJr1W _ W III WUID

1167869 1232621

117188

b Ka,. .., 17
b &(aiDOD ... Ja
o and b I:n,.... :II

lnoaL 1~ Ill11~.
Koop...... ... l8OO1072 £6490907
Goute pederen 4140111 lUS68
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Totaal ...
U1T'fon ..

!tol. prnduktao
OiaawJteoo Gond

EEli' 8CHRO>lKLIJIE Vla .....I.lUllllO Tan kiDde·
reo, DO~ erger ..uan die nil dBII priOI 'faD
Baratarlë en ZIJO ZOQIlbroed., iD Snlllvan'.
U~tkJ'"" "ordl w.it Son~hJlC:>rt (Laocaahinl)
bench&. T.ee "touwen, dIe In betHlfde huil
.. oonden, . werdea on&e 1eer tegelijkertijd
)lIoed.r; d. eetle '1'&0 \ .... kj!l~reo, de Indere
waD ééo. Voor d. aardigll.id legd. mea de
drie kiadel'tje. io hetlOllde·bed, OlD dn nder
'fan d. ~"eelingeD te doen ~Ioo'fen da. lIijD
vmu. een drielill« had lIeltnllen. D. grap
!lt"lllkte. aaar duroa keilden de erou.en de
jODjll(eborelien niet meer oit elkaar. Men
maakta er wd no en de ouden dedeo hllD
b•• t .ioh~heo te o ..ertuisen dal ieder Dil ~ijn
elRea kind b ....fl. K .... wie uo dri~o de eea.
ling I., .eet IDeDoiet.

EI'HOTL-Uit de onder_ki~en nn tw ..
EDg.loebe jlell!<lrden, Lord Rayl.iab en prof.
Ham.y, Ia>et pblekell zija da, dil dampkriug ..
lncbt nic' .ninr nit 79 deelen Itika,of eo 21
ulJ8len &Qar.~f '-taal, naar dat er 110' eeD
darde element'D bnist, W'Slll'Mlldenaam elrsllote
118go.en is. De ontdekking grond~ .. siob op d.
wurn"mlnll Tan beL rei~ dat de diobt.beid Yen
d. It' •• Laf nit de loobt altijd eoen half perOlIn.
&ro,)tec I. alla die 'faO dezolf.!" Sllkltof 'fer.
.re~~n uil I\lIIlDoni.. 1o: en .1Io loodere et.ibt.of.
bronnn. S ,d..rt iJ Ifeblekon dat eeo aDder
ocb<t1kuIlci;,' , de b~er De.ar, reed. opge .. erkt
had daL hl) ... I. biJ 'fOlkOIIIen lui .. r.. Tlosibere
IU;.8l0{ eo ttt-Drato: "~eold~, eeD e,eOe06n.
zu. f.er meD~,..1 Tuk reeg, m.... r .Inneer laij
Tlo,"!~re laoht O"IB. d•• ook een lIIeal(lI8l.an
"tIknol en lanntof, ood.r duoelfde 1'oorwaardeu
"In. drulttinll, tempa,.tuur en licllt, dao-.ormd.
er &Ulh Peoo soort vall .. it poeder, hr 1(100'"..&1
f'&Il 1 per08llt 'ftD de IweYteJheid lacb'. Dit
poeder I0Il 4111 .......... lijn,

1.1;00724
2111330
3b68701

la Tesamllll." 7683765 751718t
..• 17 Niet-koIOlliaal... 116812 1086i6
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Becb. Prot.eotorta,... ...
.&.adert boita wuit ".

fotaal 2t0257

MCHEEPV.l.\RTBERICBTEN
'Iil'.&LB.u 1.

..... 11&011..

Febr. 8-Amcrikaan..,be bark HaJJiolHOfi
ooat Loadeu. '

8-8S ..d .. rd..... TaO Loaden.
~-ss~ Cotk, vaD. LoDdeu.
'-Z ..~ o<>r1ogdarYe, JI.t.kr

Mo.t.Mideo. '
. !}- SS BI_/MlI ...., no Load ...
II-Mailboot 8c4t, ftIl kultb ........

""IOIlKD.
Febr. 8-88 Ltoc1M, lIMf DiamaatAilaad.

~ K4jlr, D'" XD,..L
S-HMS p.w.-J, _ s~baai.
t-88 ~~, IIlV Sou&baIII.pllca.
8-88 ~, ... Kelboarue.

..all ZIftl'I IU.l.JfDU •
lse.. 11l9i.
.£6JI886 .&53679
1117163 1~127
380847 oll2020S
015 Iffi70

Itaap.tad ...
Port KIiabet.b
oo.t Loudea ...
ADd ... NtioDl ------

6867.
13784

)leer. Minder.
... £1010,7

276374
31378
684ó

627811
121170

J911B8 JUlBUIlATIOUBO.
Bet sroote Zaid*.lfn~e ~del 'f'IIIIJ'
IIcbt, JlbeamatIek, BhemnatiaoAe licbt, r.-daa,
lich" HenpJiollt, ~J-,-- beeh
'f" d.ua..da pqllen, Teel oreer du OO'flllp.
DOIIIDdeopa_ U 'I'IIr'i:rijgba ftIl all, A.pot.lu!.
ker WiDkal.ien dOOI' PbeeI Zald.AfriB.1859.

-'4.512
189964
ób636
. 12

250114

24381i2

82fl

250114

MOSSOP & GARLAND
LIDLOOflR8 BI' LEER

BEWERKIRS.

3 PLEIN ST RA.A'.c
KAAPSTAD

HEBBEN nel geaotgeD te aDLOr..
oeereu dat &ij he Gouden MedalJf

voor KOLONIAAL LEDER op d.
Kimberley Tent.ooll8telliDg gekrege[
terwijl ze reeds ZES GOUDEN
.BDALJ ES b01UleD, noeger dool' he
op Koloaia!e TentooD .... IiD!lG ID' Lu.
Aln........ oac·

Lloyds MieIie Planters.
Om M'o!ie- in R'jfD ·e Pla n te n. l:~l: (P' nt de Gr)od,
er zaai Pof' 'b~dekt de mielies tt' r zr-if ier rijd met grond.
\Vordt g sm t.~k~!ij k~etl okk en do or een Ezel eu PJ ard

Deze Mechines zijn h j'lonrter goed gemaakt en kunnen op gereken.
worden Een of tnrrr mirlies knpnen geplant worden op verschillende af·
~tanden, van 8 tot 20 duim apllft, eo op eenige dippte. Df samf'n'telling
tn het werktuig is eenvoudig E'n de verandering kan binnen een paar minutea

&.:maakt worden.
Door de~e ~ 8chillt' te ~ehruikt'n, kan de Mie!ie-nogst bebouwd worden

en de grond kan schoon ~eltol1d en wordel, door gebruik van ons Planet
Junior Paarden ~cboffel, met bet fo!evolgdat grooter en zwaarder oogsteu ver·
krel{en wQrden, en dat de grond ook veel lanller onMgebroken voor M ieliei
kan gebruikt worden dan Wanrleer zij eenvoudig uit.ge~trooid worden.

Boeren behooren Om bij~nderheden te zenden van deze twee Machines
en afbeeldingen en prijzen van ons Black Hawk Miel~e Dopper, die de beste
Dopper is ooit gewaakt.

LLOYDS EN COMPANY,
26 LANGs·rRAAT, KAAPSTAD

LONDEN EN PHlL,UELPHIA U.S.A.
,

FISON'S
SCHAAP-DIP POEDER.

EEN DER B&STE IN DE W&H.ELD
Geneest en Verhindert Brandziekte.

Doodt alle Luizen,
V'3rbetert de Wol, Ka.a.kt haar Zacht en geeft hw een Glos

Het meut zich gereed.elijk met Koud Water,
Kan in Zomer en in Winter,gebruikt worden en is een der Goodkoopste

en Doeltreffende Dippen.
.AGENTEN

De Heereu RYAN,' .&OODT & 00.,
MALIlESBUBY RN .KAAPSTAD.

De Heeren M~XWELL Bros, KilPSTi.D,

BERE81STREERDE HANDELSMERK.

GEVESTIGD 1863
COOPER'S

q/JTU/GFABRIEK
ED Ver1o)nkamer",

--- NO, 17; 19, 21 BUITENKANTTS~
KAAPSTAD.

lla.kenIen hlVoerders v&n e.llerleiaaoart
VB.Il Rij tuig ~n.

J.~.HOUOE.N DOORN
AANSPREKER"Enz.

BEGR~FEN~!3SEN AangenomcDt
Uoodlt1.teIl, Lilkkoe~lICn ea. Boa;"koéD

GaeDelenrd iD den Kortat mogelijkea ~ijd
tern den billijk.tea Prijs. RieDeek Houe
hoek .au de Bf'fle. en KorteIU&rlru tl'~ie 0

[)lil
UNIONLINE~

Xontnkli jke Maildienst.

mOl .'001 JOOffdUTSOHAl'PU
~I?ERKT.)

------=-

ZUID.AF1UKAANSOHE'
Xonillklijke Mailt1ienal.

DE Kailboo\en der Maat.chappi! m-
. trekken 'faD Kaapstad, oa.ar Eo~

VlA Madei", Om den aoderen \Voeo.iag, •
4. UIU' n.m., alJl onder a.anleggeade.

VOOR ENGELAND.
Feb, 13-80OT, (Twill Sore .. ). ,ta»ra.
" ~7-NORItAN, (Twin . .. KapJ..

IlAIII.aloo... • (
Mar. 13-ATBE:SUN, K..p" COTe.
•. 27-MEX1C.I>,';, K"pt.. Bn"oLl'.

Apr. 100M()(jR, KapL. r;a •• ",I'I.
" 2~SCOT, (Twill SerP"), Kapt. Lu"'~·

Mei 8-NORlIA:q, (Twin f'o:ro .. ), Kapt.
8"1'"'8.100'.

" 22-4Tf1 I!:NlAS. Kapt 00"".
Een vlm de M.. teohn.ppij's mooie Stoom·

booten ml SOUTHAMPTON verlat.eD fa«
HAMBURG, karl na de 8ankom!t fil
dese Mailatoomnooten.
RETOUR.IU.ARTJ Et) DlI.&r EXG HASD

poghaar voor zee MaaDden .... orden ruige"
reikt te2'en een vl'rmindenng 'i'B.o1v pcroeD
op den DnbbeIen P&BS&gepn)8.

RETOURKAAHTJr:b voor il!YENS
tangs de KUST "ordeu uitó(eu:k! <C>:JI' ~e
oeru~reia biDD<'[j Dril' ~1&&nde[j per de CoiD
of de OMUe Maaticha, PIl .:JtoorubovteD•

VOor Vraoht of PIJoI!I!a;(" dOl'mcr ."0_'
.... Il de .Kan~ren Ylo ue Li uwn !:iL,'JmDO

Waataehappii, Adderleyptl'lla •.

Dt rcCutU JliUl" A1~pt7'._---. .

DE 8t.oombooten d_ Lijn ntrirekken
YaD K... petad Daar LoDden 0111 di.

anderen Woenadago, M 4, nur n.Dl. Yar
~ ea PI11Jlouth," Siat. Helena en
A.Ioenaion aauleggeode op de bepaalde tu.
lIChea tijden.
hbo :IO--NORHAM CASTLE. Kapt. Dnc.u.
Mar. I>-TANTAl.LOS CASTLE, Kapt. BoIlI" ....
" 2O-ROSLIS CASTLE, K.apt Tru. nu.

Apr, 3-1I0N01'TAR CASTLE, Ka!JL HH.
.. l7-HA. WARDEN CA~TLE. Kapl. RII•• t

J&.i l-NOBHAM CASTLE. Kapt. 1>es, ......
I&--TANTALLON CASTLE, KJWt. RvI;J'~Oll
~ROSLIN LASrLE, Kapt. Till ..... , •

uru IMf .. VOOKUULUII. m LAS PALV 8
LISMORE CASTLE. Kapt. LE Sn ca, omtreot

7 Febroari.
ARUNDEL CASTLE, K..pt. Ros.:, OTCtr-.ut 7

Maart.
GA.B.TH CASTLE, Kapt. RUDALL, omtreu~

Maart.
HAJl.LIDCH CASTLE, KApt. WL"lJf'E., OInt.rOD~

, ApriL
DUliB.A.& OASTLE. Kapt. PIUCH, umtren: lá

April, na 8... Helena eD !.""nsien.
Voor Vracht of .t'&I!II&ge Y"rv~ mell

Dab bij de Aput.ecl VII.D de C~I.:iTL8
JU1LOOOT !UAT80RAl'PJJ, (B3perki)
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FEBRUARI, 1891); Tweede Jaargang.
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II En deze waren iedeler, da.n ~u te 7'h""aloni1ca toM",
als die he, woord·oJ.tV'i.~,7' ~t aUs. to'9""f/enn.id,
onMr6Ol~ dag_i'" tU .Schril_, of.da. dint;'"
tJlzoo WiJt,";. Velen-tM.n_ uit km g'Moofden." Himd.
11: 11.

INHOUD:
IfUDZU.
206ODRlJEEL ,- .••

"VAN DE GENADE V&RVAI,I.EbP' OP
" VERWERPELIJK tt 2Ci

"ZOO VELE ZIELEN, ZOO VELE WEGEN" 218
MEDITATIENOm HET HOOGL~D •. 214
CORRESPONDENTIE ' 219.

,KaapJtalJ :
TOWN8HEND, TAYLOB BN Sfil6.lilHALL, DauUJIB8. ,

1895.
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; 4. '.~. ~~CBT,as:o... y .=~~.Chriat.fi,· ~pdat~ni~gel~' _ftl.uil .'iiOhaa1 geschiedt; n.ar da~ hij ge~',
)1etzij' waad." . .
• Het j'. duidelijk dit de taal van dit .
'BODeD, I gered of ongered, voor -dea 'eCJrl'GelrBt.o&J

:Cbri8t~R .lIloeten .veNChijoen j> en het is
~it r.ottere plaatsen der Schrift, dat elie twee .nt,?t_.:lift

telAm. of op denzelfden tijd daar zullen zijn~ Vqor den
:ong6w~v;gezal deze rechterstoel de Groote. "'ittfl Ttoon
.zijn va!n Openb. 20, waarvan ik reeds gespro~en heb, die

.1' zal p1+-ats vinden ten minste 1,000 jllre~ na~at de
geloov~ge VOIJrden rechterstoel van Christus wa~. Zie
Openb] 2Q: 5.' Het is I i

De dp~bqring van den geloodge die ik nu we~8ch te
»esprelcen. . W elnu, geloovige! wees hiervan ver~e\erd,
·dat liw\ per"Jon nooit in het oordeel za.l )lom~p;' w,nt gij
zijt alteeds geoordeeld in den persoon van 'een i.ander,
namelijk Jezus. Wees helder hieromtrent-gij kooit nooit
in het oordeel. Uw eigen dierbare Zaligmaker .al de
Rechter zijn, en Hij zal u nooit oordeeien voor wa.t ~ij Zelf
voor ugedragen heeft, namelijk, uwe zonden: ~.Die Zelf
onze zoaden in zijn lichaam gedrg,gen heeft op bet hout:'
'Dit te doen zon zij 0 de waarde V&tlzij n eigen. verlossings-
:werk in twijfel te trekken. Denk ook niet d~t het voor
dien rechterstoel eerst moet uitgemaakt word~n, of gij in
den h~el of in -de hel moet komen. VerbaQ ~nlke akelige
ongeloovige gedachten uit uwe ziel, en laat ~we ziel zich
verheugen in de waarheid, dat gij door het ~oenofter vau
Christus voor eeuwig in het bezit zijt van ee,e plaats aa.n
Zijne zijde in ds helderste plaats van Gods heerlijkheid.
Paulus en Petrus z.jjn reede voor 1,.800 jare.U,i,n <l~;~len-
woordigheid des Heereu, en moeten zij voor den rechter-
Stoel geplaatst worden opdat het beslist "orde" of zij
terug geplaatst kunnen wordeu in de heerlijkheid, of in
de hel geworpen moeten worden? Hoe ongerijmd is aulk
eme gedachte, om het minste er van te zeggen!

Om welke reden moeten Christe ren dan <laar geopen-
baard worden? Wel, la ~tmij zeggen dat ik er hoege- '

.. d ..
VaD ~er. Jn~ritA~§,,"_,'·,'AiLJ~i..... ~,
lIiet~b~
heelel .. 'Ori'~if,~~I\l._~~r::j#,)~J\~.~CJ:.f
boid ~V... ,~~~~.""ac~lt.
A~lllil voor zic"~~v, ••,, "jOGa 'r""EU"~u:t.1)
afdoende ~e~~ :
tt.Komt ~it ! .~~ ~"', eij,~ a~~ds g.~gd bebt,
en met Hebr. lO, -a!".r <geaQ~.en ,taats .1 afnne
zonden en h~,o~igb.t(\eo.zal Ik geenszins Jleer
gedel.keu.JJ .i:Zf'k~rlii~; al~8 is ~a ovoreenstem~~,
w.aut' de Schrift 'W66f'BF68kt .tck noot:t. .God dank! qu]ue
zonden en ongerecbtigheden sullen "ooit meer gedacht
worden in ,ilen zin v&n oordeel. . Etmmaal werden zij 'alZOQ
gedacht,' toen zij op re)Fening. vatl den. Heiland atollden
op Golgotha~ l11l uit r~htvaar~igheid voor het ofter,
waArdoor zij voor eeuwig weggedaan zijn, znllen zij nooit
meer herdacht worden tot mijne :verdoeD)enia. Doch zij
zullen herzi8'Tl, w9rden .. me~ bet' overige van mijn leven,
voor den reohtersteel v~n C1u¥tus. Wat weteq wij
Christenen hier van de ,.chrik~lijkbeid onzer schold?
Wat. weten wij van onze. sondea, de tallooze menigten·
onzer overtredingen f .W.t weten ,wij van onszelven ?
Het komt mij voor alsof ons in dese sterfelijke lichamen
na.uwelijks toegelaten wordt onse slechtheid ten volle te
kennen. Wij konden het nIet dragen. Gezegend zij
God wij bebbe;n in den dood van Jezus eenigermate
gel~rd wat sonde is en wat wij zijn. . Doch daar boven,
ig het licht der heerlijkheid, zullen wij met den Zalig-
maker de twee bosken van ons leven overlezen-een het
.afschrift van wat wij gedaan hebben als zondaars, het
ander ala gelooviJlen. " ,
Ik denk wij zullen daar zeggen: uWij hebben nooit

gedacbt dat onze, schuld zoo ontzaglijk was!" Mn 0,
welk een geschal van lof zal opg ian voor Hem, wiens dier-
baar bloed alles weggedaan heeft voor eeuwig I En dan
zulleu onze werken, sedt'rt wij deo Beer gekend hebben,
onderzocht worden: en al wat tot heerlijkheid van
Christus was, z"l vertooDd worden tot zijn lof, als de
vrucht van Zijn ei~dn dierb sre gdn sde die in ons werkte,
en al het overige "zal verbrand worden." als nuts loos.



dallie.sleven jhifl'1opl~e,'~:'
.. "e ~':·md~ jC., ..••.. r

~.• ,~z.uJ'IiJtl1ri~f .~.~gij\~..;..,.tIiP.i.iii
i
I"..""'1Ió':,1.'ClfUldl'ItiI)~~

de Schrift:; eD''YeM«!l"...aIi·ser 1s"B*. ••
OIl.:ui •. ZijDe tIJud' ~l 'l'1Ik_1I.';_, iait .

~ttJ:: ,;:'~.ge."J·Il,i~tfU'··l·"'·~tQ"'''~[)l'dl&tt
dt!i~te .. teel, en ,ala WiJ-W daar IIIG.ewiQ' tqi_U

. oDze' .. naen geoordeeld te wdrden, )Joe i ; ,

weteD Of wij' behouden JntUen: worden: of ~ieï
.W ..1.Wacht, HeTevriend, om wordt· D~t'llle:zeQM

hij die iD Jezul gelooft geoordeeld .oR-·wrorc:mD· VN'"'
_'Dden~ opdat het beslist worde of hij r 88llloo41_

of niet. In Job. 5: 24' nrzekeri de 1 datai] di&
Zijn wool'tl hoort , en gelooft Hem die , J geZonden
heeft, nooit in het oordeel-nie·t alleen verd~eJ1Ïj, nlaar
oordeel-zal komen. Gij- weet __ker dat h&! ,,"oorfl!II vep..
doemer.is " in vera 24 hetzelfde is ln h~t'~ qrieksch •
oordeel in' va. 22 ea gerigt in vs. 27. l~ noem dit
slechte, niemand betwist dit; en in de, ka~t~kening
kant frij dit zien. Er is blijkbaar een groot pnde"oheict'
tusschen verdoemenis' el:1, oordeel. Indien .een man
op kantoor gebraoht 811.·· beschuldigd iwordt van
eene misdead, kan hij zoo onachuldig iwezen als
een kindeke, toch wordt hij geoordeeld zoodra
hij in de box geplaatst wordt, en dan m~t :bet gezien
worden of hij vrij, of verdoemd zal worden.' Wel nu, de-
Heer zegt wij zullen niet in het oordeel komen, en daar-
om kan daar geene verdoemenis wezen. Er i~·.geene ifer.
doemenis, omdat er geen oordeel is; er is 19~n. oordeel,
omdat er geene zonden zijn; en er zijn gee~e JODden ..om ..
dat Christus eens er voor geleden heeft, en t ze door Zijn
dood voor eeuwig weggenomen beeft. ~olest de ge..
loovige om zijne zonden geoordeeld worden~ dan zou di,
eeue verloochening zijn van de waarde v~n.! dat werk,
waardoor eene eeuwige voldoening daa"é)Ot' is aange-
bracbt. Het -is waar, wij zullen geopenbaard worden
voor den rechterstoel van Christus. Ona lEtTen zal daar
op het tooneel gebracht worden, en de Heer: zal Zijn ge-
dachte uitspreken over elke daad, en Zijn urwel gedaan IJ-

uitdrukken over alles wat Hij kan; maar vóór dit plaats:
vindt, zullen die "in Christus ontslapen zijn," en die-

~~~ .rO~tBlijften 'tOt de: ;i9iD~ ,"'l,Beere,' . vebmdeta
~eD n"" ZU~~ eD~.~&'li_ên; ~n ,téeÏ'lijï.
'he~d"h~~ ~!lJk !laD' h~ ZlJ~~., l)e~~t,gij .~t;!abf, lrtj
')DetJJhtnJtdS ~IJD.. eb aaD' Him, geriJ1(, wif DÓg ''"oor de
\te6btbaÏli:'lep~.f z~ell ~*otden OQl 'voor OB~e':zonden
~wl~IcJ.ite '()raen:' . .i, " il

,-~N .-.jW~rlij~~ ~k~-rniet zeggen;,' ik heb dit a~es no#
niet doorgëdac~t z~ ik m~t, maa:r heb de al.emeene
gedachte daanan aangenomen, zonder die aan de iSohrift
te toetsen. , . " ,
W.--Gij zijt ~iet all~.D ~rin. Als iemand voor zijne

zoDden geoord~)d moet worden, gelijk: bet met de onbe;
keerden zal zij~, kan .ermaar een uitslag wezen., 41' Treed
niet in het gerioht met uwen knec~t, want niemand die
leeft zal voor U~ aangezioht rechtvanrdlg zijn." Doch
wij' die in Jezus' geloofd hebben, zija gerochtva!lt"digd van
onze sonden , God Zelf heeft ons gerechcvaa"digd, gelijk
wij lezen in Ro~. 3: 26; 5: 1. Nu is het zeker dat als '
wij gereohtvaardigd zijn van onze zonden, wij niet Voor
dezelve zullen geoordeeld worden; " gerechtvaardigd van"
en " geoordeeld voor" zijn twee recht tegenover gestelde
dingen.

N.-Zekerlijk, dat zijn zij; maar de vraag voor mij is:
Hoe moet ik voor mijzelf weten dat mijne zonden verge-
ven zijn, dat rit gerechtvaardigd ben en het eeuwige
leven heb?
W,-:-Door eenvondig te ontvangen, als Gods boodscbap

aan u, wat Hij in Zijn Woord zegt van degenen die in
Jezus gelooven.

N.-Maar zal' geleoven dat ik gered ben' mij redden?
W.-O, neen! even min als uw geleoven dat Jlij £100

in de bank hebt, het geld daar zal plaatsen; of uw geloo-
ven dat gij een zoon zjjt van de koningin, u dat kan
maken. Ik apreek tot u als een die door genade als een
sohuldige doemen$.waardige zondaar aan de voeten van
Jesus gebracht werd, en in Hem geloofd hebt. Zoo even
hebt gij mij dit gezegd; en wat ik begeer dat gij zien
zult en verstaan is, d'lt God in Zijn Woord spreekt van hen
die geloofd hebben als g~red, Ef. 2: 5-8; 2 'rim. 1 : 9 ; Tjt.
3-5 : gerechtvaardigd, Hand 13: 39! Rom 5:. 1 : en bet
eeuwige leven hebbende, Joh. 3: 36; 5: 24; 6: 47. Nn
is de vraag: Moeten wij ootmoedig, dankbaar, vroolijk



-~~~~",cJ~!:~~Jj~~ .*D""~g,.
iep' q~re~~rr .'~' ;.
,: t, !J:J,ll"., lD~er, VNl, ~tJl.q ,
l~ttt~.,lD.,.. ik ~an;.~" ","op~a_ heD,en die in '*rijd ,~,)JQ."1""~'~l'l~;',.!lI'f,.,t,;w.t
,..U~'," ~,;; I~~ :91lM,k,r.,*' .leen .0",09k ~~lf8lf4e lef,; ~ ..~.,
,~~~ "et9~D,~f t~ ~i~~;
tijd goed aangingen, en toen _a.YV' ..... "O'.....

Y8I'hvder '\Jerdeo ,dan ooit. '.,i}ij n'U'lI'Yl~ft,

looven dat zij even goe<i
~uggek,~f(lllijn tot hu o~~ewel~an
W.-r1n het pbee~niet~· Wij.

en zien iof daar geloof is~ Iemand
beeft; m~ar God alleen bn ~Ji~IP.

spreekt. ~ij kunnen niet. ftAaQ h
kennen, Velen schijnen bekeerd te
opeDbarep dat zij geen deel noch
Zij h~qreo het Woord en on _
;tilijdschap; zij" houden voor een, tijd~, ,
komt' ea zij vallen weg.' Niet , met
aarde obtv~gen. Het, groeit en ,raagt 'IF" ". .. ~., ..

kan ve~hilleb--fs0mmig~n dertig, som~ir; '"n,,
migen hond.erdvoud-maar vr word. 'V'ftl'I.lOnPa"rIO..ro"

EI' dit I~idt Plij tpt een van uwe ' laahelil,
zoo dikwijls misverstaan, waaruit . kl1IJinen
een man onder den invloed van i C ~.
dienst kan komen, en uitwendig
besmett,ingen der wereld, en
zeive ingewikkeld, en van dezel
Kennis was er; want een man
verstaan en toch niets sijn, Uit endig
niet inwendig; voor bekeerd ge ;
niet te iijn j I. de hond is ;
uitbraak "el, en de gewasschen
het slijk." .
N.-Ik heb altijd gedacht dut die plaats. op.een gered-

den mensch doeld-. i.;'
W.-Ik denk zeker hij werd v~r een bek~rd m~nsch

gahouden, toen hij de eerste maal ltot die beljjd~Bis k'W&lD,
en zonder twijfel was er een uitwendige veraod~riQg. Het

~ j

i. :'

Wij moeten ~iet verw:aqhten dat alle mellBCh'1l bij
hunne bekee~nff cie, geeste~ijke dingen even d.qde1ijk
sullen inzien, of, dezelfde, maat vaD ,blijdschap ~ull~~ ge-
voelen wanDeer ~ij uit de dQi8~rDis to~ Gods wond.rbaar
licht overbracht fworden. Terwijlsomtnigen in een ctogen-
blik overgaan uit de diepste bekommetyis en angst ~ot de
_blijdste. opw.ellitngen van .blijdschep '; en. da~"' .. heid,·
wordeD anderen I zoo trapsgewijze overgebracht in het
koninkrijk, dat ~j nauwelijks instaat zijn te zeggen!: wan-
'neer ~ij overgegaan zijn e , " Dit kao opgeheldercl; ~iorcWn
door de verschillende gezichten en gemoedsbewegiagen
die ont,staa.n zullen in drir blinde personen, wa.arv.n de
een te middernacht tot zij~ gezicht hersteld wer~J een
ander in den cJa.geraa.d, en~. derde, oDder de stral~n van
de middagzon. i De eerste, hoewel zijn gezicht n~t zoo
volkomen hersteld ia als dat Van de anderen, kan misfchien
eerst twijfelen of er eenige verandering in hem. gekomen
is, en misschien rree~n dat de flauwe ecbadDwen ,t;e hij
zoo onduidelijk .iet maar slechts v~rbeelding kou,! ~jD.
De tweede, hoewel in het eerst bijna g.heel verzekelld v:an
de verandering die hij onderging, zal echter al meel' ver-

3,
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HZO~vele zielen,' zoo vele weg,D:~



" ,ltêdt_tfen overt,1i~'~~
.. .._ "

~~

" : -41:, lJe: lknmg'-Aeefl mij ~ebr4~~t ,"Jj' ,
~_ .::J.: ,.lbtn'ou _leugen ..f" "11; 'ti ~'tiIt""~'1dïm.

,WV" .'.. ,fn_•. u~e·Uefd"1Je}m.deA meer ;
• ~ ~bwm u'Zief." 'Nu ~eb~I1:>~j C;"

de tphlJc1rige nuoht, van, he. ~~lretl:· en het' .. ~ ..
Het; pW drukte uit beWuste •• a-ltbeld, .fbaQlttUlj'l(lletc:(~
veiieeni~ me~ heiligen ijver. ~i~ .hebben.
en het doel bereikt, én' nu 'SlJQ ze -met bll]Q8CIlL.1J
vreugde gekrdoi:Jd. Doch, vergeet . Ilooi~, mij
is genade ~diEt··trekt,· genade die" Ioop •.f' en' 'IrtMrJalIL.,

kroont, en dat alles uit den oeverloozeo
'.- Heilsnds liefde vloeit, II Wij sullen owe
lipfde vermelden meer dan den wijn." Nu ~bruilt zij il

het woord" vermelden; IJ Bij kende zijne lefde tev~ren:;
maaT zij geniet dezelve met meerder belangsteJlin:g. I, Ge",
lijk de lucht is 'zij er mode omringd, zij is er in. :'" D.,.
Koning heeft blij gebracht in Zijne binnenkameren."l

Maar waarom wordt Christus hier II De Koning r' ge-
noemd t Het i's profetisch op Zijn betrekking met ~srael
.na 'hun herstel. N aar Zijn recht of titel is Hij altijd dat..
Wordt Hij ooit Koning der Gemeente genoemd f. N~et
in de Schrift. Hij is een Koning en alle eer waardig.
Maar de Schrift spreekt v~n Hem als Hoofd van Zijn
lichaam, de Gemeente, en als Koning der Joden~ En
merk op, als Konmg kwam Hij de eerste maal in'tleaeri~
genade, en stelde zich voer aan de dochter Zions" maar
helaas! zij na:men Hem niet aan .. Hij werd veracht eu
verworpen, gekruisigd en gedood, doch God wekte Hem
op en gaf Hem heerlijkheid, en bevestigde daardoor, in
de opstanding, Zijne rechten en titels, niet alleen als
Koning der Joden, maar ook als Hoofd' Zijns lichaams,
der Gemeente, en center van alle toekomstige heerlijkheid.

werd :.~•.fdel1ieClfnlrH:lë
~ '''APliIlé"1f~!J.

Koniriktijk. ,,: , (
Nochtaol, bet l'oord·ae.'BeereJi aalv" •• ta'.:toor "tijd;.

's l{eQschea' O~811oofelt~Qde~~é1l aOOlt~' w.
heid te Diet malteu,L In>;het' .olbraéJite ft ,.,..
van Ohristus tw~' '~( fdbdament .gelegd . voor dei!~__
komstige berstel'iog';yan; Israel, 'ia .geil_e, naar het;,Olli:'
veran4erlijke raads~mit'!va11 God ; eli voor het inbr$geá
der kinderen in het volle be.it eo genot', vaD al ,dé ~
ningen, beloofd aan de vaderen. ct ED ik seg, dat len$
Christus een ai~naar 'geworden is· der besnijden.,·van
wege de waarh~id Gods, opdat· hij bevestigeo'; '~ 'de
beloftenissen der vaderen," Bom. 15: 8. Niets kan
duidelijker zijn dan de voorzeggingen' vaD Gods Woord
omttent de toekODlstige ~riDg van den Heere', JeZus~
in verband met den troon vaD navid en 'het 'ga~e
huis Israels. Natuurlijk: zal Zijne regeering en heer-
lijkhpid niet alleen wezen over de herstelde s*.ammen en
het land van Israel; maar Jeruzalem en de stedell TaD

Juda. zullen het aardsche center uitmaken van Zijne
duizandjarige regeering; gelijk: het hemelsche Jem_lem"
de stad des levenden Gods, het hemelsehe center .alwezen
van de vele cirkels Zijner hemelsche .heerlijkheid, Hebr.
12: 22-24.

En terwijl onze overdenking over "den Koning" is,
laat ons eenige profetien beschonwen die Hem als
zoodanig voorstellen. It Want een kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijnen
schouder; en men noem] zijn naam W ouderlijk, Raad~
sterke God, vader der eenwigheid, vredevorst. I Der
grootheid dezer heerscha.ppij en des vredes zal geen
einde zijn op den troon van David en in zijn koninkrijk,
om dat te b~ve8tigen en dat te 8~rken met ~D met
gerechtigheId, van nu aan tot m eeuw~eid toe.-ne



.' .JJ) ~l~ij, .d~1' '. .
;~~ ';;t~n.~· ."IJJ"~,~.l;tte"J.~j..•.1~p.""fr .lMi"· !~'8t rR'<·bJl,·~ ..oV",
~._.ij,(j~~',.~Wi~fl, eD: ... .,.•.•. ~-..,.....,..~."JII
peD einde zijn," ~k. 1. Profetlen over:
~:Q~~.~~4 s. ,,.jjq~bij~,q~,l"aar. da : ':
• j '~" ~ Je~;~:.~ ,1Q1Qt van.: ~~.. . XI.t)~.IIlIK
"AP.f Q ,j'Jl zeer •• r ,.¥an den tlJ~ vt~,.. '.
_';Iijf ~ ~t~ tot!. de dap~.y"n Sa~uel .... 80n'.".

~J1ÏPjl. tt ,Toe~ beperd~D. $lj een. kou ..og .' JI!·"'.I.all

JP»~ beo, ~ ve~wi~r~l1 .den .lJee~" ala
~ dit, gelijk .el~I..,der, ding,· met.I-.re.el UUI>AID.l'

~4,gc1e in VQlko~8b·· m~hlk~ing. Van de
~d, ze,e to~ het ~rllis op Golgotha, ~f t.qt.. stee~igi.08
v~n Stephenus, hebben wji eene ges~leden,J.8 ,
~Dg of U)isslag; en, ~at ~iet alleen in eeue IoIVO,,,,,g

trekking~ m~ar in alle. W"nneer wij Israel , .~
onder de wet..;...als een wijnstok uit Egyp~ ~.' , en. in
het land geplant- ..ls de' getrouwde vrouw, én als! Gods
getuige op aarde, vinden-wij dat er niet al1e~n ge~uri~
Jiljsslag was, maar zij werden onverbeterlijk in :hUilDe
zonden. Daarom, eindelijk, kwamen Gods rephtv~rdige
oordeelan over ben. Hun beminde Jeruza.lept we~tl9~-
ringd door beirlegers, hun tempel en stad to~ den ;grJpd
nedergeworpen, en die. aan de scherpte des zwa.arqs ont-
kwamen; werden door Gods misnoegen naar de vi~ "in-
·den des hemels verdreven. ,

Van dien dag tot beden, is de toestand va.~ Israel ge-
weest als I( verlatea en woest." Doch het ~ niet alt.oos
zoo sijn. Heli is seer leerzaam, oij zulk een ~unt als dit,
het onderscheid op te merken tusschen Gods !Negea in de
regeering van zijn volk, en Gods wegen in genade. De
Joden, in de recbtvaardige regeering van Go~, om hunne
zonden en onbekeerlijkheid, waren, en ~ijo nQg" onde.r
ZijDe kastijdende har;ld;. ~aar de genad~ ~" liefde van
Ziin hart jegens hen blijven onveranderlijk de,.~lfde.
Let pp de woerjen van bet verbond: ",Ea ik ~&l om

mAr ilDft _.-~.~r*~~~.ta~i,~.j'J(f.:3;"zeUcttlfiliii<IfA:
liIgiliisél. ".1.fj,~_df..~W1.-.tp r ti8Ji.I.~_';
.'/Zij 1 'lijD _. (jftll••
gaaJicle d,,' .,..~l'I_ ·ltiMilill!la~mi
,nl: W.ldr d.·':g8É-.MU'ten
roll1fêlijk~'"- .' ,
. De tegeJlw~ldige --II'_la_cu
der JodeD wordell'- _op:
door deo profeét 1I""~
zullen vele dage~ .blijven
zonder vorst, é-u ~,nder
en zondet efod e n ~&.. •....iIL'MIl.

Israels bekeereil, eq lOek ..
Dsvid, bunDen koning; ê8'
den Heere ~D' tot zijDe 'fl' '<*lo thEjiid
3 : 4, 5. Distbare gedaabt& !-
H~re, hunnén·Gbd~ en
is het boek Hooglied f Is
herhaling, aan het overb
liefde des kóhings ? i Hiér ..n1~neln
geblevenen in ,de ~atlte' Zijne liefde lezeD.,......cJe-
onvermoeide, n .'. Il geduldige liefde "van den
Heer hun God, en David hun '. . .n. ID het verledene,
ging alles verloren oodet de . In de toekoms',! zal-
alles weer hersteld .ordea de genade. In het ve~
ledene, waren zij op: den d. 'Yoonra.ardetlijke
zijde des verbonds. In de zullen zij op den
grond staan van de onvoo I! genade Gods. De
we.arde der offerande van h I' eenl verworpen Me~ias, eo
de volheid van Gode liefde, z; de maat zijn yan hUD
zegen. Dccb wie kan het' . ike meten? 'Zoodanig'
zal de liefde wezen van den ng voor zijne Jood8che
braid.

Het boek Ruth illustreert op de eenvoudigste eo
treffendste wijzt', het , het tegenwoordige, en
het toekomende van Israels" d. Geene vrucht bleef
er over van Nsomia getrouw~ leven. "Noem mij niet
Naomi" (mijne liefelijkbeid') ,!zegt zij, "noem mij Mara"



.tk: ,~\ (( ...:1_ .:.l: h...u. ......ti· ,~ ''"'~'".t,,';lWMv,uv"'i4~ .:(,~"··r~~jjll•• tfif
~Wd: ... gedaan.:'! ~"l'.'",tl;tiraetiMllll
ia:.:ke.llg~en..,. tw_ ~;,.~;_,'i:rl rJ.~;~._\~Y..8ItiL
~ .. ~\' N:~mi. ,"'.ifll\1I:,,"~itt~" ~1~.1l'ê~~.*~-~lpqe:." , ','"
~,~:. .: "!' ;.v:~l{~ *:WGC;'.,.' 1r~~~_lfIr;.ii,
Gtll"'Jl~D, ,,~p. ... '" T.... a
~~. ,Mtie.;' d.i.:Gt~lr!v.. lQl'en:~'"
man.e~.~1J.t '-,:n".edu"e "en ... ~.·),iS.i'"dlU(l1811

swak overblijfsel" i~ 'de persoon van' dêl zac'lI,tt~beCli.'.'
n•• ,&ut1a~'klettJ..·N~i laan" eo: nee.~ '1UQIJ-JAMtlJJlbnJilt.

o.der de:,ltupleB " .. ,dell GDd Iaraels., ".(.ta.tllil

.ehi~oec1igea,wao., zij ,Jal1en' het aaniPijk"b ~ITAn

velden .i4 .zij eerst ,':alt.8 naJe... i iot_d ..
~igen. Maar, de, ' .... ~, lo~r' weiger' ,het: ~';~Qeet
loa$en, als hij Butll er, bij moeet neQUt~, to$.e v
En .dit, werd ,~,i.. :in tegellwoordighei4 I 'van' ti8Jl,
ge.tulgen. Deze tieD manDen der stad k~nneai ' "cll
worden ala'vOOt"8tellende' de tieD geh.men, dié
werden v66r Ohria*us kwam: maar merk· ~p,
vroeh~,d~gen IJ i. het gevolg vaa onze ve~~jging ,met'
Hem, die van de dooden opgewekt is JJ Zi~ Bom: 7·
l-r-4. ' '! : .. • •

, ! I I
. Boaz (in hem ia knoht) onderneemt nu met ~ijn geb~ele
~~ de ~k van het zwakke oveeblijfeel van i~limel.,hs
huis. ~~J IS een be~ld van.~en verrezen Chrti~tu... '4 die
kr-..chteliJ~ bewezen 18 te ZIJD de Zoon van (tod uit de,
ops~~nding der dooden." Rom. 1: 4. Wat !4eze sohil-
d~rlJ zoo volkomeQ schoon maakt is de omaJandigheid
dat R~th hoegenaamd geen aanspraak op B~~ bad. IBij
was met de naaste losser ; dus was het alles gen~e.
Israel.. .oo"el. als de Heidenen, ~oeten Dil slleen op
grond van reine genade de erfenis bekomen.' 'F En
Ruth baarde een zoon . . • . en Naomi nail). dat k~Dd"
ell zette het. op hare~ soboot, en werd zijn v~ter,r' en
de de nabnrinuen zelden: ft Aan Naomi is e.~ .aoonige-
boren.' Treffend achouwepel r Liefelijke genade! Bet
hart d~r ""ed.uwe is zingende gemaakt gelijk i, de d~en
harer ~on1Gheul. De verlatene is, als het ware" een m~der
va.n Junderen geworden. De beroofde sohoot is weer
g~vuld met een levenden erfgenaam. Alles is ~]ijd8c~ap.
HIer hebben wij zeer liefelijk afgeschaduwd de v:.olle·

lI;eiQe~en,sQl",ll.
.P;.P1~·.cUW' ltW9.·•• JI ......III:II'..w

Iiitt1l1lrBt1 Dal." I..'gellCM'md w9tde.,,: ",~IIL~U.

n)1i4lJ'Q._ttUIlIt;,ooeQlen~l. En gij *ult .
:h4nQ. des. Heeren en I~n

uws God8. Tot u zal piet
Velrl&~BDe; en tot uw lanq zil

verwoeste j maar gij .u]t
is aan h(lar! en uw labd :..._.r-...heef·t eeu lust aan ~, eu

urn,"" "Jes. 62. En wede~m :
1Y...... I;tJIl. eD haar voeren i~ de

hart spreken. Bn ik zal
van d_r af, eD het dal.
.e'.! aldaar zal zij zingen, .
ten dage toen zij optoog

aal u mij ondertrouwen in
bDlrlAl·tn.n"en in gereobtig-

VULllO'U. en in ban:qhar-
in geloof" en

Hosea 2. 0, wonderlijke,
Gods in Christu8 Jezus

;r,u"IUAi.. ra! Liefde is de ,fontein.
.lU"',,~u.~ i. gevendeu. Liefde is

VV,.....I·~U'tIsraeL-Hij bemint de
persoonlijke u geloovige.

....".,_I,r .. ~ is, bemint Hij met
liefde en vreugde
gebracht in zijne

A. M.

Zeer aangen~m w,as het
va.ngen van inteekenaren,
da.nkbaar waren wij z
volgende:

zoo vele adressen te ont-
zoowel als nieuwe. Zeer
regelen te lezen als de



·~__li.'''' '.'f~. n~.L(I'l~II'It .... ~~ "tT". -n.•-;,.~~-,
4M:: ;~Jt:~.if.. Mt1!W01t"'''1
d.ili:.~ ikc-.I _"'Bf~IH••
IfJj.G.·:...",cf, ·• .i,h~'"p"'_I1fij
titékll '~'GeMMlé'w",·qIY""_
bId}bé.a1t'1uifi'.~.1 (
Il,.at :t"'cb~'he. bJád:'1iaiMd__ '_ten YOO,-\'b :·te··,·...,i...i!Iii:Iltt qRtlftltllê
((:lk'';;}.zi. of ik 'bilt .:mo~rjjl:b~'\l.l'lM_
~keDárea er voor 'kriJgn'
vaa zulke n1ittige;boelljes~ l 1~IIIII'II'A

zen4en (will hebbeni. <6 "~·!J~rlQeJDJ

eeD .riend: een exem,la~I',.' . ' ·:~~".~;111.
bi-jna DOg Dooit géleseD."
regelen en voornemens. yv I

opvolgen "
Wij vertroutren dat elke, iJ)$4~~fni8arl

looad zal vinden dool' dea- .....'I'."...... B,
Jf OIIf'd is de la.p, het licht,',
uii dese fontein vele 81',rocl~lD8Dl
v$rlo~D, vaa vrede Toor
king "oot ftrlo.tén;, CIeOr hét 1fIIOl'_'~
Mid: deze is de J8duftge
mogen wij niet hopen· Yan .....ott ....
,Welgemeende vragen nl~

werden J doch (' twiS'\vragon wnortIAdI,wboi,1l

s'riktelijk vermijden.-Al.$ J

blad in Maart niet "eer ""nt __

wezen, dat die inteekeoaar of
geschreven' heeft. De
betaald wordeD, en de iD178leK~~lltlgs
Zie hier wat een nieuwlnl'llla
bijvoegsel tot dese uitgave
dienstig Boekje getiteld Il U'eIQIMlUt

van de heer J. C. Goosen de
kan men zien wat de inhoud
inteekeuingsprijs is zoo
harte onzen 'lezers ten ar:&lrlraltA
Briieioumer' ! i . '
'Nieuwe inteekenaren in den loo.p des jaara z.Uen al de I

nommers '·80 Jao. af ook ont n, eli!wordep verzoch~
hun volle adres, zoo spoedig [k, ta zendep aan, '

" J. O. , Beaufort West." ,
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