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Economic Outfitting Co.,~
P'4BRlCXltUNDE .KLEERBNM.AKERB,

J[ A. A. PST A. D.

• ~m"b1U71.... ~_ .. T'!'I"lj.m .. . . PUBLIEKE VERKOOPING _ jjJ BO~

Bl1lldiA~"'lOlh&pplJ. Heyn.es, Mathew & Co., Op de Stoep ftn de XOOJllll,ansbeura, XaaP8tad, 1,= Bma Vatte~r: Niell7lJe Tronk le Uniondale.BELANGRUKE VERKOOPJNG . .... .. " paBOlleD.
C~E-W\ JrISTE"'''·''T _ TENDERS worden ge~ yoor

VASTE
0

LoSSE80EDEREI -'=-...L.V.J... ......... - VABTGOED ~/)01lddrdafT,28November, r...k~U=::BD'" !f......
- ZIJN terug Verhuisd naar hun nieuwe Ge- el. d "1'..1 __ ,. BREDASDOBP , ZULLBo"l~1.boYeDgemli kelde rd8chapen apeo~catie4 eD Teedk~~n kun-DB OndOTgOleekeDdegeJa.t sijnde bouwen, hoek van Adderley en Lange- ...... m e ~ ...... g • ,_: te~Ki.=T:"BT':'Tii:=reg~leDwo:en Y:n e~e lK:nr::door de B"' en t..... in deo markt-straat . . •• • Publiok

Iloedel "" "ijl.. llejul ..... ". Ilo ~_ .... ~, ..... o.dijk~ ..u.. :Lr~.":'f:il:.....ma. .. ...ua. p:t ~ :~w.~
C"" •• l.. HIIlIDanrA CBIIII'lIllI. publiek ...... ,erkoopoo 11. GOIIDON: bij hot lIOPInaIa Kaotoor le U.....!;~~~~;;:r:::;:;;,._ .wt Op Za~1 ::!t~n dezer, ::~:~:HLINQft!;;".g¥i.~

'8 Voormiddag.

tm

10 un, BEL ANGRIJKE VER"'I7"OOPING Dat gedeelte yan bet eigendom "NachtWICht," gelegen sooala hierboyen . STELLE~IBOSCH. GeDeraal, Kaapatad, worden ontvan-I. VAST G0 ED: .a.. _.Id, w... ,oor op 16 .. 11 Oet., Ioatotlecleo bod ~, ge. tot op DOUCIenLOS. ó ~,

werd gedaao IWD..'- • _ • 1895, om t .... l!.uur.VAN ZEER KOSTBAAR De plaaoteo, "z..dfooteio," io.luile,uLo "Driofooteio," gn>ot OJDlnlllt Publieke Verkoopmg Teodonan moeten tw .. benedi.VA 2,883 morgeD j lf LaorcefoDtein," groot omtrent 241* morgeD; h 'AD - gende borpu voor bet Yervulleo nnSTE EN LOS~E GOEDEREN .,Bpuraklocif," hot gehoel gn>ot omtroG! 468f 1D"'i""- VAN KOSTBARE hun konIntl Je. ...... ZOOCIanige
IJ , BIIN BTD1r GlIOND grenzende aan "Z .. dfooteio," groot 8t.2i Losse Goedel1lD eo 000 Groote boopa moelen de 1eo.L.., .........

morgeD. . Stoommachine. De l~~te tof eenige tender Diet.Ien ander STUK aBOND, daarnaast, groot omtreot 500 morgen. _ Dood"eDdig te worden aangenomeD.
Een ander STUK OBOND, daarnaast, 8root omtreot 862 morgeD. DE tHeer A. J. Bosxu, op het DV

H. S. G~A VES,.J.H. N. ROOS, .A.geerend 8ecntaria. punt .laaDde tf:' rerhuisen, heeft Voor Hoofd.lospekteur.
den ondergeteekeDde geauthoriaeerd DeparteID80t Y&II Publieke Werken,
publiek te YerkoopeD Kaapetad, 11 No,.., 1896.
OP DINSDAG, 26 DEZER.

1 Groot IJf.ooJnmacbioe, bijna Dieuw, 1Jeputmrent van. Pu.hlielu Werken
1 Groot Water Taak, 4 'Groot
Platform., 1 Afelaao Kapkar op
Veeren, 1 Voer 1I.achin .. Tuipn, TfDden voor het Landen, .,.Sor-
Zadels en ToomeD, 1 Lot HardbrickL teeren en Atldveren en OOiDB VEElITIENDE VERGADERING VBDhel Provinciaal _ur... BiocIeJijl; de gew.... A-ru men1 voor het lIchepeD van GoUT!r.

den Afr. Bond zal geopend word.. te BUBG ElISDUBP, Huurud, beoIuod. uit, Tafdo, D.m •• ta Goed.r.D te Kaapatad
Stoelen, KasteD, LedikaDten, ens., van al den laten Januari tot
enz., en wat er meer ten verkoop zaJ deD 30sten Jun11896worden 8&ngebodfln. •
Vartooping te.begUinm om la uur ,.m.

P. J. Bosman, P. W. zn.,
. ~f8lag8r.

8tellenbosch, 20 Nov.~ 1895.

. De welbeker.de Zaai- en Vt'eplaata
genaamd 'C Nieuwe Buat," lijnde een
gedeelte van de plaata IC KlipfoDtein,"
groet 1,200 morgen, omtrent ander
half-uur van het dorp Malmesbury,
voorzien van de noodige _gebouwen,
seoals Woonhuis, Stallen, Wagenhuia,
ens., enz. .Alscok de noedige
Dammen.

II. LOSGOED:
1 Spider in goede orde, 1 Goede

Kapkar, lOpen Kar, 1Water Lr,
2 PaAI Eerste·klas Tuigen, 2 Eerste.
klaa geschikte Karpaarden, 12
Aanteelbeeaten van Melkgevende Ru,
5 Ossen, en Pluimvee.

III. HUISRAAD:
Bestaande uit 1 Klavier (Piano), 1

BODdetafel, Tafels, Btoelen, Tapijten,
Schilderijen, Lampen, 1 Bagatelle
Tafel, 1 Harmonium, Hoederakken,
Ledikanten, Spiegels, KateJs, Kleer-
kasten, W uch- en Kleedtafels,
.A anzettafels, 1 Naaimachine, Schrijf.
tafel, Filter, 1Staaade Klok, Weder-
glas, 1 Bure!lu, Dinner Servies, J(o,at
Kast, Stoof, Keukentafel, Potten,
Pannen, Baakist, Keukengereedschap,
Waterbalie, Botervaten, 1 Draai
Karn, Glas- en Aardewerk, Thee,
8erviell, Me8len, Zilreren VorkeD en
Lepels, enz., ens., en wat verder zal
aangeboden worden.
tiJ'" A Ide bovengemelde Goederen

rijn in eerste- kla. en goede orde, en
de .Uentie van Koopen waardig.

G. W. KOTZE,
Secretaris.

De Villier., Im1nllman ti Co.,
4j,l4g8r,.

MaJmesbury, 8 Nov., 1896.

ATTENTIE.
OP densel!den 'dag lullen wordeD

verkocht te 't ..eekuilen voor
rekening van den beer LAxBUT
Louw:

8 J oDge Paarden, zijnde paren, i
tot 3 jaar, meeat allen Hollanders, 8
Goedgedreueerde .EIei., 1 Eerste-
ilia Rijpaard, ó jaar oud.

D•. Villier" I""",/man ~ 00.
AI,lag .. "

DR' Onder~tet.keDden lullen
publiek doen verkoopen aan

het" BellevilJe Hotel," Durban Weg
Statie,

OP1MAANDAG,25rDElER,
TEN 10 URE,

liet gewone Assortiment Huisraad,
!coals Piano, Voorkamer Bet, Tafels,
LedIkanten, elli. Alsmede ~ Paar.
den, Koeien, eo!..
J. J. Bof.".svr en Zoon, Af,lage7"~

l.aitkJijke L~,eruáer UI .tl .Obetnattri... .

-MA
l. SPO!.ANDJ:R &00,

9E 'YBbTIGD 58 JABBB.
chren ome..,., Horologe' lit Klokmaken
........,.a.-..o..~~ u._ .ILaAe.. r I

ti r ....... i••

\TEBZEGELDE Tenders en
V duidelijk gemerkt" Tender voor

het Landen, ens., van Gouvernements
Goederen," zullen ontvangen worden
door den Controleur en Auditeur-
Generaal, van DokageDten, die
genegeu zijn de bovengenoomdo werk-
zaambeden te ondernemen, tot
Woenadag, den 4den December &.s.,

TENDERS aan den buitenkant des. middags ten 12 uur.
gemer;';t "Tender voor Tollen," Speodicatiea en volle bijsonder-

sullen aan dit Kantoor worden heden indien dezelyen verlangd
outvangen tot op Din8dag, 3 worden liggen ter inage bij den
December aan8taande ten 10 ure, PaJtbuiallleeater Departemeot van
voor de volKende Tollen in de Openbare Werken gedurende de
Kaapeohe .Afdeelina' voor het jaar gewODe kantooruren.
geëindigd SI December 1896.. JOS. NEWEY,

No. I.-De Militaire lAj"en-Tol Hoofd.lnIpekte.r Publieke WerkIID.
( Boven en Laler 11cle,,).- Voor. D.partemeat ... o Publieke Werken,
waarden: De liijtuigen en Dieren il No,.elDber,1896.
behooreode &IJl Inwonen binneD de
perken TaD de tolhekke. tot aan fJepartemenl. JICU& PuhlUlu W".,i,1I
den buitengreDI der Kaapstadaohe
M~oipaliteit;. moet. de tolhekken UI BOUWDBI!W.
vnj van bet.aling kUD.oeD doorpau.,
en de Wagen. TUl den . City TEN DERS
Tramweg met de l'aarden die le
trekken moeten nij door het Boy.-
tolhek alleenban. gaan.
Bo. 2.-Maitla.d-tlq Tol.-Voor-

WaaNen: De Bijtuigell eo Dieno
behoorende aan IDwonen binnen de
perken l"&1l het Kaitlaad Dorpe-
beetuur moeten nij TIm betali. het
toLhek doorgaan.
Bo. 8.-fictoria-wc,? Tol.
No. 4.-Muile1lb.rl Tol,
No. 6.--bil/l.OlUltad To/.
TeDder vormen kunneD verkregen

en Kontrakten gm. wordeo aan
dit Kantoor.

Tenden kunnen voor een of meer
Tollen, doch op ahonderlijke vormen
ingecondeD worden, en moeten
elk bedrag afzonderlijk meldeo, eo
door twee borpD 1" &litJu", getee-
keod worden.

De hoopte ol .eenige tender niet
nood-diB te worden a&ngenom~

op Laat,
C, LIND,

Secretaris.

BELU'GRIJKE VERHUIZING. EXECUTEURS-KAMER .

Pqblieke Verkooping ZAL publiek worden opgeveild in den Boedel van wiJlen den heer J. J.
VAN HlINDRlK8Z, en nage4atene Eoh~noote, de welbekende Wijn-

Zaai-, Tuinbouw-, Melkerij- eu K&lkbranderij Plaat! 'HuisraadJPiano, Paarden,
. Koeien,fenz.,

i'E
, DURBANWEG-STATIE.

GROOT DRAKENSTEIN.

WORDEN uitgenoodigd voor het
maken Tan veranderingen aan

I..trinea en Yoor een .Nieuwe
Badkamer, Pakhuis, enl., in het
Oude 80menet H08pitaal te Kaa~tad.

Specificaties en '1eekeDiogen liggen
ter insage en verdere informatie kan
yerkregen worden ten Kantore van
den Ondergeteeltende. .

'lenden .. aarop vermeld 8taat"
"TeDden Voor veranderingt"n aan
LatriDclI en Nieuwe Badkamer,
Pakhuis, enz., Oude Somerset
Hospitaal," lullen door den Contro-
leur en Auditeur- 3-eneraal, tot
:Maandag, den 9den December 1896,
ten 12 uur n.m. ootvaogen worden.

Tendenars moeten twee 'Qldoende
waarborgen hubben voor bet vol-
brengen van bet kontrakt, en Julie
borgen moecen de tendon teekcoeo.

.liet is niet noodaakelijlt om de
laagaLe of eenige lender &10 le nemen.

H. S. 6liliAVE&,
Pro Jioofct· hspektlllU'.

DtI.. rtemeDt .... 11Publi"ke WerkelI,
.I!..&apsta4' 21 Nut., lo9,},
- -_-_.~-------

Kennisgeving aan Crediteuren
en Debiteuren.

In dt'D B~del van wijlen den heer
HuDlUK HBNDRIKsz, en nagt'laten
gade ti.KB"llZB JACOBA. TaJ!L"NI88EN.

•

KENNISGEVING geschiedt bij
dele dat aUe HekeningeD tegen

bovengenoemdeD Boedel moeten Wor-
den ingeleverd en alle bedragen ver-
scbuldigd aan dtD Boedel worden
betaald aan dcn oudergeteekende
binneD zea weken VIUl beden.

Weduwe H. HENDRIa,
Geboren THBUBIIux

.£.xecUl.rice J.>aUClf' .
~ W-, 18 .Of...la86.

,, DE Ondergel.eekende . .!Dec instructies begunstigd door den heer A. B
. EAABTlIA.N, daar ZIJIl Broed~r den heer Ju BA.UTJ(AN, die de pJaat.

bestierd op punt staat naar den Vrijstaat to vertrekken, zal publiek veUOopen Provinciale Bestuur S Verga.derin g
van den Afrikaner Bond.OP DINSDAG, 26 DEZER,

De welbekende Plaatsen lf La Plazfer MarIe" "Rust eD Vr~e" en
1/5 van Cl WOl!eD~Oof," aan elkander grenze~de, gelegen ala bovengemeld
o~d~r de praohtlge Slmon~berg, fllenzende aan dejlaats van Sir HeDry de
VilliefJ. Beplant met circa 80,000 Wijngaar Stokken, circa 1,500
Vruchtboomen van alle soorten, een m!loigte Eiken, Populier en Dennen
Boom.m, hebhende oyervloedig sterk loopend water het geheel jaar door,
alwaar een .Water Molen sbtat en met goed yoordeel kan gedreven worden.
De VeeweIde is uitmuntend geschikt voor Groot. en Kleinvee van alle
soorten. De Plaatsen zullen af~onderlijk worden opgeveild.

op den 2de-n DONDERDAG in MAART 1896.

LOSSE GOEDEREN:

Beschrijvings£unten zullen door mij worden onhangen ter publicatie
tot OP maar Nl J:<.. r LATER dan den 8lsten JANUARI, 1896.

Als leiddráad voor Distrih... &.turen in het opmaken van hare
Verslagen en Kiezen van Afgevaardigden diene de volgende vastgestelde
rCïgelen :

,C Art. I.-De Provinciale Ver~ering vaD den AfrikaDer Bond zal
bestaan, volgeus Ari. 7 (b) der .Algemeene C.oD8titutie, uit één afgevaardigde
van elk Distrikt8 Bestuur, watU'Onder miDder aIs 160 wettige toegelaten
leden van den Bond IIOrteereu, eo uit twee afgevaardigden VlD eik Diltrikts
B estuur dat 160. o( meel" WOLlige &oegelaten ledea heeft.

IC Art. 2.-Ieder DÏltrikta Bestuur zal miDstens een maand Yoor de
&ittiog yan het Provinciaal bestuur moeten inzenden bij den &oretaria van
gemeld Bestuur een lligevulden vorm VlD statistieke opgaaf, geteekend door
den Vooranter en ~ecretar;" ollamens het Distrikts .Bestuur, inhoudende de
namen der Provinciale 'afgevaardigden CDdie van hun ~di, het ledental
der verschillende Wijkataiken, vergeeld VlD een bijlage, inhouden de de
namen ,an de gewone leden (en bun woonplaatsen) 80rteerende in elk Wij ka
Bestuur, alle Bondsleden d1c geregiltreerd zijD ala k.iezen in de Kolonie
te worden gemerkt op gezegde bijlage met eeu kruisje.

" .An. 8.- Van ieder Viatri.k.ta .Bestuur in de Kolonie tot den Bond
behool'lllde wordt 'Verwacht, dat zij 'erteganwoordigd al wordea op iedere
Provinciale Vergadering. .

...Art. 4.-Ieder Diatrikta Bea\JlUf cal yerplicht lijn, indiea het geen
-afgeViardigdu &endt, dun-ID IIClrriAetijk kennÏB Le geven &aD den becretaria
'oor de IiUwg 'an de Provinciale Vetgadering,.eu zal verd81 gehouden liJD,
met die keolUageTiDg op te zendeD het bij de CollltltUtie bepaalde Jurver-
alag ,an haren &oeataod en werkuambec:ten, en de ééo·'iJfde YID de aan
hetzel,e wettig toekomcmde gelden. !Jo 8eCretariI sal verpJicbt. lijD die
kenniageriDg, veraJag ea gelden 'oor de Yergadoring te lel( gen."

lIien ViJfde. beklekeot· 4d. 'oor ieder lid. Alle ,ormen (voor Naam-
Jij.ten, Diskikta en Finauoieele Veralagen kunnen gratia, op I&DIQIk bJJ mij
worden verkregen.

.Alle. veraJalen moeteJa ingClODdeo wordeD niet la&er du dea SlRen
IlDum 1B96. .

10 Stukvaten ~8n Zes en 1 van Zeven Lellgers, 7 Blaauwduig Kuipen
met Deks~ls, 5 prulVen Balies, 10 EmmefJ, Pijpen, Hogsheads, Trap. ea
Onderbshes. WJjDpOmp met Leiden, 1 Groo& Braode"ijnsketel met 46
voet Blarg, Kr~nen, Trechters, Graven, Pikken, Manden, Bijlen, Zaagen, 2
Paar Aohtert~gen, 1 Sp~. van 6 kompleet, lOpen Kar, 1 WageD, 1
Kapkar, 1 Kruiwagt'n, 3 WIjngaard PloegeD, Sleepsteenen, 1 Lot Goten, 2
Zadels met toornen, 1 Hoeveelheid Meel, ens., eu Gemelde Artikelen
zijn bijkan. allen nieuw. '

Kaapsche .Afdeelingsraad.
TENDERS VOOR TOLLEN.

VEE:
60 Aanteel Bokken, 10 AaDteel Beesten, 1 Lot Varkens, 2 Paar

Karpaarden, 1 Eente--klas 8chittpaard, enz .. ens,

DE V ILLIEBS, llmELMAN & CO., Afslagers.
Paarl, 6 November, 189ó.

..
VAN

KOSTBA.AR VA.ST- EN LOSGOED,
TE SOMERSET WEST. Uw aller Dienaar,

TRos. P. THERON,
8ecretaria Prov. Bestuur, Afr. Bond.

------._--
op· VRIJDAG, 29 NOVEMBER, Britato"D, 15 November, 1896.

P.8.-De Notulen Yan de laatate Provo Vergadering, te Port
Elizabeth gehouden, zijn gratia verkrijgbaar &aD de Paarlache Drukkerij;
alaook al de Ofticieele Notulen van d~n BOAd bij elbar iedrukt, tegen 3d.
per exemplaar.

NA AANKO~18T VAN DEN MORGEN TREIN,

"DE OUDE PASTORIE,"
Gelegen annex het Dorp en Spoorweg.Station 80menet West en ~t
o~geveer 620 M~r~, ~~n een groot gedeelt'3 ~ worden 'betproeid
mt de Lourens Riner en 10 tumen aangelegd, terwijl bijna het gansohe
restant geschikt ia voor Zaailanden, Wijngaarden en Boomgaarden.

De Weide en Tuinen zijn onovertroffen in het Diatrikt en de Wingerd.
It!lkken, waarvan er ongeveer 90,000 zijn (niet 60 000 lOOalJ vroeger
geadverteerd) zijn veelbelovend. '

Het W oonhoia ia ruim, Inchtig, gerie.tlijk en suffiaant gebouwd en te
lamen met Kelder en andere Buitengebouwen in ~goede orde
. Een groote inkOlll8t w:ordt getrokken uit de Kalkovens ~p de plaats en

mt de huur TIm ~ veewelde a an de DOrpsbewODtJ'B zoowel als T&:l
ondencheidenel13tukken Tuingrond en Cottages langa de Bivier.

Kantoor ,.all deD Afdeelingaraad,
No. ti St. Georgeutraat, Kaapa~,

19 No.ember, 189ó.~R£81STRE£RDE
Onderwijzeres Benoodigd

VOOR eene Buitenacbooi omtrent
2 ureD van Hanover. .

De applioante moet het Elementair
Ondenrijzen-Eumen afgelegd hebben
eo getuigschriften van bek waamheid
enz., vertoonen.

Ret wuk sal zijn aan niet meer ciao
500 Vette Scholten en Bokken. 7Kinderen grondig onderwijl te geven

I' in het Kngelach, Hollandsch eu de
beginaeJeD van Muziek. Hene &lariaop DiDgsdag, 26 November, I VlD £46 met allea vrij wordt aange.BoerdeJ1jgereedschap:_Ploegen,. Bohofielmachiae, Zeiaea, Eggen ZAL opgemeJd getal Vee in extra OP MAANDAG, 25 NOV., boden ..

met toebeboona, Pomp. DlIIj!8D, .... I l(OeIIe COIUIiti., publiek , .. kocht . Appl........ mooleo wordeu inp
AIsm.•d.. -lllokwag .... I Kapkar. I op... Kar, Dekrie~ Dekmoo wo.a8Jl1e KLAPIlUTtl-IlTATIE. ZAL op~erld Vee pubhek ver· lOBden voor 16 De~ber, &aDat.

-melonl, BIIZ. , • kocht urden aan KIapmuto H,I werk le b'i
ll

.... t.geu 1&
J. C. C. REYNBKE. Statie. JIDUIl'Ï, 18.6KOOPKONDITIES GEMAKKELIJK. J.8, Il""';' ot 00., .4.frlstm .. B. BLAVIN. A. H. IIOI'lOIYII, T.DolL

lie Beer r. ti. ll'wl 3OB". 18tó, J.s,... co.,~1._ ...W.l886,

--------
Terzelfder gelegenheid zullfln worden op~eveild de Loeae Goederen

in den B~el van wijlen deo heer H. RxNDBWZ en nagelatpn gade
bestaande mt:-

LeveDde Have.-.Esels, Paarden, Koeien, Varkens.
Hu1smeubeleb.-In Slaap-, Eet-. Viaitekamen, KeukeD, enz.
Vaatwerk.-Stukvaten, Kuipen, Half.men, Leggers, Trapbalie,Emmers, Trechters, eus.

800 VettA 8ollaoeD,
eo I' 8lachtoSS8D,
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Tr&DBvaalsohe z&ken.
Een ielellram in een andere kolom fleeh

een uihoerig 'f6nle.g UI:\ een rede door
deu heer Lionel Phillips bij j(elegenheid van
de Openiuil van een nienw I(ebouw voor de
mijuleam.r te Johanneabnrc gebondeo. Ge-
melde beer at&at bekend &IIIde lupiwJUteo .
un den &"d nrteilen ....oordillende, die kJt
dWl nl' 880 de bewegingen telten de regee-
ri~g Keeo deel namen, en aijn toeepraak.
W..riD bij sich in allen deele ala "OOl'lltaodtr
"an die beweginR8n "oordoet, ....ordt niet
sender reden oo.cbonwd-ala wat PAis
een bewije, ~egt de nape T,_, dat be~
me' preeident,Knltln ~eeringa.teleel ge-
daan i8, DU eent de rijkllregeering hem in
de JUie der driften in het ongelijle stelt
en bem ook in de oogen sijner burt:ren
doet dalen, dUTDa de beer E_leo om de
Trimbie pak aftreedt. en teo Illotte ook
het coDII8I'''atien kapitr.liateudom bem ont-
nit. la .,iet veeleer, "ragen wij, bet
bewijs geleYerd nn een IOOrt 'fan semen-
I "ering, waaraan d. beer Pbillipl! deel·
oeemt om een of a.nd..,.. bijl£Ondele opi·
telilltenreden, seg de kweatie der bewaar'
plaateen P Dat de toeetand eruatig ia, wie
,al dat ootkennen P :Ma.ar wa.t eillQhen aii
die tb&.lll den ,"'j der kapitAliatlln van
den Rand &all hun djde !.ien treden P Een
kleinigheid, Mgt de Oa.pe 7\mu ; net maar
het .tell1ffcbt. Een Ir.leinigbeid I Kijk
eena welke leden door die kieedistrlkten der
Kaapkolonie, waar de Afrikaner boereD
geen baa.s aijn, naar het parlement ,,~Il
Iretooden! Kijk naar de Fnllen en Bea.rda,de
10D_n eD Jon_lleo,die al.f>eUgeTead tI\uJl
om 't belang "an den Itoloniat lIO&Il dat ... n
den natareleD dat nn den pTOdncent en beb-
ber &an dat van oen Btadagepeupel op te off.·
ren da, de pest nn Enropa ia \ Zendt
K.imberley betere leden. dan i. dit
looter om welbekende redenen, die wij
hier niet' behoevuo RAn "te roeren. Mav
Ir~n()(lg "an de CaJU TiYM'. oe beer
Phillips, heel goed weteride waar hij bij bet
Johann61lbnrgsobe gep~npel etI ..kt me!
Itan maken, gut de Hollandache ra ..dge·
ver. ,...n pr8lident Kruger te lijf j

maar dezelUe orga.nen der pe~ die
~oren die BollP.nden! 108'orandeD, be~oogen
_n leer terecbt,-dat men hiei .oor
1I0mmige bedrij"en mao Den uit IEUl'Qp&
noodig beeft. Wie kan hij echter voor
die bedrij "en anders laten uit.ltomell dll.n
maunen uit een volk dat aijo *1 'pl'66ltt,
dat te weioi~ be~eltent om ooit heereobap-
pij of zeliB invload van eenig be-
lang in de Zuid·A.friwuaobe Republiek
te knnnen oefenen, en nA.t, ligter dan eeuig
a.nder, Eicb iD de Afrikaner deokbeelden
.,ioden kan? Eergilterlln werd men bier
beriulleTd &aU een gesegde "liD preaiden'
-toeD nog boofdreoht;er-B.eit.I, dat bij
liever lOa. "OOr een Engelaohmaa dan lso
voor een Afrikaner wilde genn die lid
nn den Afrikaner Boud wilde wOTdeni
en dat wae omdat hij, teTeoht, het heil
.,an Zllid·Afrik.. in de _lDeDemelting der
beide koloniatenrauen laC; maar oo~'\'eel
Enl{el8cbeo zijn er tot clen Bond toor'
~reden P Boom~ do manDon, die ia het
parlement de Kaapstad yertegeawoordigen,
nie' op ban vijaDdlObap tegen dea Boud P
Heeft te JobanD88bnrg, w..r men h"
at.emreobt in eeu Afrikaner I.... wil,
een enkele Briteohe atem, iu weerwil nil
do yele klecbteD dat er gehra UIl arWid
ia, sioh .. rh.,.eu tea glluate "au h ... ware
middel om arbeid .. olk te bekome-. l1li dUI
getoond dat bet publiek met de
deokbeeldea wil brekeu die &aa
geleobm.an oonpronkelijk niet eigea
maar in be' EngelaDd der 19de _1IW
acheD, eD die iD Zoid.4.frik.. nÏ8tl
lewyd kOJ:1len .tichten Y Al waS wij
der ""n het jlebenTde knoDen zeegea
dat, tot op den tijd dat voor de IIIIlDeu"
Imelting door preei.deot Rei"
geard bete1'8 oitziobtea sijD, he' I{()UI.ndlCh
sprekend Afrikanerdom Yentandig zal
met zioh bij elkander te bouden eD,
ooderlingen strijd "ergetende, te
da' hnn getne80110happelijk belang
tegenwoordige OIU8t.andigbedeu geeD
lijde.

aemen.
Dat kan mon aan de Kaapkolonie Diet

wijteD, sal men IIISeD. VolkomeD juÏ8t,
maar in de repablieken wiit mea a.l wa'
er iD Z.id.Afrilra in imperi&lietiloheu lin
geeohieds &an deu beer RBO!)", en be-
110bouw' men de Kolonie, omdat de laeer "Wij bebben," I8l!'t de 8. A. r6legrap'h"
RlloDn haar eerste ;minuter is, aJ. _, de II de onbillijke eD dw.15Oaan.,allen op den

aQp8r1ntendent-roera.a1 vaD ood81'wijl iD
aaD d81len eigeoe of cle&en toegediobte de inleiding ... ,iikeleo no 0", [A,ld tot
politiek bet yolkom.a een.. DUt kali men dill nr behande'd a.11de venijoige oitingen
DU wel Deel wat tereu z.ggeJl, bij"oor. no een door .iekte b.,aohadil(-i gemoed, en
beeld da$ de heor BnoD" bier 8Iftte bebben er dnB gee" &anmerkinl{ op Ire·
mini.ter il ell blijf' omdat er niemand maAkt. TbaoB ecbter, nn bet blijkt dat de

. hern.alda paglnKeo v..n be' orlfll~ yan den
anden 'foor de leiding der aUen te "inden bee: Bofmeyr een werking zijn jraan oefe.
is, en wat di.. meer ,ij; maar dat '. in neo op de onkunde ea yooroordeelen van
den wind gepraat, en wie kan het de bet ~olk, nn "ij bnihntale ,en un den
mannen der republieken kwalijlt nemen Bond bus11liwn aien nemeo o.,er een Ilaak
dat aij liner door .hlln eig'u hril dan door 'IIa~r zij Keeo kennis un bebbe". no aohten
een K.aa1'W\hen klJ''ken jl 't Is allel mi.. wij he' tijd om eenige der feiten te vermeI·..__ dIJn w..ruit men den voortgang kao zien
verat.and, Z8llt men en IegKen "ooral wij j dien do ..... k vaD bet onderwijs jfema.akt
maar de unat il Dm het bestaande mie' . beeft eed.rt het j_r 1892, toau de tegen·
veretand uit deo weg te TDim.n. Die woordiile 8upeTintendent,.~ne1'll061 van 00'
kunat zoa gevonden zijn a.J. de beer RnoDI8 derwijl! werd aaugeatold." Daarop .,olgl
in de gelegenheid Will 0:0 evn Onmilken- dan een lang betoog ter weênprekiog,,&Il helQ;een in oDl~eeditoriale kolommeo en
baar bewijB \15 geVlln dat hij het belang andettl&ir.a t,,,en dr. :Mair en dien. bebeer
der repoblieken all zood&nig, a'B een 00' tan.bet ooderwijl ill iogebracht. Dat betoog
millba.ar elemeat in Znid - A.frilta'6 ont- lateo wij voor het oogenblik rUBten, ten
wikkeling, behartigde. zal hij die gele· einJe een .anmerking te m&ken op betgeen
geDheid noden, en aoo ja, tal bij III iD den door anI aangch .. lden RAnhef van

bet a.r~i~el wordt geaegd. Het hBet a.ldaar
gebrnikllD jl ~oo lang die traag uog niet da~ in ana blad een kraistocht ia gepredilet
beantwoord il kan m&n he, oo.en Vrij- tegen dr. Muir, dat die predikinl het gevolg
I_MobeD Heroo.lee niet "wtJijk nemen als ia ,an dou siekelijken en "allijn kweeken<ieo
hij weifelt of hij het TranlYaal80be of be\ \oe8t&nd nn ani ,emoed, en dat lij jnillt
KaapiOhe pad aal inslaan. daarom ee"t dan waard ill om dooi' ande1'8

bladen ter Ipt'Mok te worden gebraob', .11
bet blijltt da.t uj eeu nadeelipn illfloed op
een ouwetenda land bevolking oefen~ :Maar
wat. ia da ...u p le er IIn~ bewijl dat wij,
die geea onderwijlll'l-lIlIIAr een joarntJia-
tenloopbaao "olgeu, en nooit een hebbelijk.
beid getoond bebben om ougaYfMIII ona in
aaltm te meagen die men, ala ~ oDder'
wij., sonder apeci6.e.lr:ek.nniII aiM recbt
beoordeeleD kan, in het genl "an dr. Hoir,
om ....el". redeD dan ook, biernn sijll afge-
wellen,'u het OUI ten doel bebbell geeteld
om bem met "anijn te bes_ddereA P Vol·
It1'8kt niei. Bij pen meuaah die iMI "0
OOIblad W .. , aal luik een gedacbte ook ma.r
,oor IIU oogenblik oprij..... ){Mr wij
IObrijgen .oor h.' Hollaodaob_AftikaDer
pIlbliek, en bet ia onse plicbt om WMl' te
nemen wat er ouder dit publiek ,oornlt.
Ret beeft liob .,..laaiu met de aak nn bet
ond ..... ijll te bemoeien, mo."el omdat het
nlen telt die .ehe aioh hieraan wijclen, aJ.
omdat be' oDderwijl "oor de gehllie um.~n·
lniDg van belang il, eD OUdetll clie haD kla'
de1'8n &choollllndeD, burn die met hulp
,an het departement ""n o.derwijl eehol,o
.Uohten of ill 1t.aDd bouden, en "ooral pre·
dikanten, die hierbij in den regel eeU hoofd·
rol yernUen 8Il behOO1'8ll te "et va.llen, ten
"olie het. l'IObt b.bben om, elk in hun
mD" el' een woordje over te aeggen.. Ala wIj
na bevinden dat, terwijl vraerr terG Sl!'
Langbam Dal .. leoh\e door U1tTa EogelMhen President Reitz &18 Afrikaner.
klaoh~n WardeD iopbracb\, en bijna. ieder- De ou1ijdil8 bede.nm, ""a .
eea jaauner ".. dM hi) zijn ....ark ni.t ko. Reita heeft anI' het gebeeIe LlUla-.a.UUJII.
"OO....... D, ., de welDip jaren dat dr. een getoet "an .ytDpMhie doen
Mair un be\.r ÏI klaobt op klacht "er- De wel,erdieDde poplliaritei' .....
Domen word' o,er een beituur dat .t.reldten waardigen • ....aman bn UIl nieU
_I om AirikaD8l'll die het. onderwijl ter geitend woTdeu d&o un de eetIlMlmJnl8hel·•
band genomea hebb8ll •of willen nemen te waarmede liJne politieke tegen.aDders
ontmoedigeu, eD dOl een ne\ionaal onder- lijne Ye1'88Td8l'llwedijYe1'8n In hanDe
wijlonlDOll"lijk te maken, IOOwel ala oyer a.\tingeu. Ala A.friunert hebbea de
teg~ ....erk:inr bij het. opriohten 'Y&D .cboleu na deo KaapllObell Bo:lCiltak het WellllCl~ellJ'''~

in plaatl 'f'&D ~e"erking alii ~ .klaob~n aeacht hun IIYlllpathie in eeD officit!61
Diet aUeeD DltpaD na onde1'1rilZ8J1 die uit le drukken. Op de "ergadering
bllDl iui~1 oobillijk hellandeld worden, 1J0uderdagmiddag werd gebouden apr ••
of prediunkID die lioh geen rekenacllap edelc beer Hofmeyr met warmte O.,or
geY8DYau hetpell de rontine van een wel· glanariike eo n.utt.ltrl loopbun Y&D

geordend departemeot vordert, maar ook ~hoolvriend. Doch preaident &iu i.
van hooaeplaat.te en algemeelI geaebte aileeu groat in het oog 9&0 het
manD.II, ftD. wie er geen Itwestie kan lijn leider ""n het Afraauerdom,
tJa lOudell zij nit eigenbelang bnn lI\em rechter en preaident .....n den
Y81'beft~; son dan eon blad als het aDze ltaat; ook als man en 'ourger on<1erllCllt,laao
sijn plicht niet. "erzuimen ah bet Liet wees hij aich door 'lijn hooge Inborst ell
op bet beBtaan dier klachten? Die kl.ach- nelijlt Ila.rak~er. lndien iemAnd
ten. djn de ()()1'I&a.Ir, niet het g6vol,r, no D&aIIl dr&gen mag dan ia p1'e8ident
h3tJeen wij in bet midden hebben gebracbt. lIllter een .. iellt.leman," d.•. '" eeD

Dr. Mail ontbreeki het niet MD "erdedi- man, dil den ingeacha.pen adel UC

I{e", en voor d_a ltaan uiet alleen onze Afrika.oer bezit, en m&.1l1I genOOI! w ...
kolommen opeD, maar er ill no die gelegen. aleh te onthallden van alle lage en
heid door heli reed. ruim gebruik ,emaalrt. dUlm&che handelingen.
ZOO wij ieY hebben bijgebracht om clen Preeideot B.eits i. ook dichter, 8D

Sneeuwberger BoDdatalt: lijn Item over on· hOpeD, als tijd en kneht hem
derwijaaJr::eo te doen "erbefieo, dla lieu l1.eI!chonkeD, DOg ".le literari&che
wij bieriD geen kwaad; wa.,t lerwijJ lust brengseIen fin zijn haDd te genieten .
duidelijk goooeg iJ dat de bevolking VlD volk ke.Il groot wezen !.onder lijne
een afgelegen boerendiIVikt lIiet die kennil liederen. Hoe ,ien wii niet he:
van oudenrijl becittell laa, die haar recht n8tion&l.t.eit.8gev1Je1dooMItraIen in de
geeb om oyer r._ Muil III sijn IItelrel den roemde liederen der Enro~\)e
.taf te brea.,.)...au lij toch seer we! iD .. t Hel toekoIUBtig ge6lacht sal de god
aiju GIll0""" Jen ODI ou~keoden DÏRWtD 'fan den ~ident m,aechien ~ter
nOW oftP'l'_ ~ "ool.IeI-" cl8ana dail .. ,Ile daGP. De politiek 1&

1!8 .*-' ..... wij beW." .. die UPijU nnadIn Y'*'
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m,npen oit Enropa die jaren l.ulr met
e r acht "oor bet Koloniale onderwijs 'tijn
n"p,k[I\Bm gewer·st; maar zouden lij dit
geweest zijn, soud ..n de normaalschool bier
t er .hd~." het IIur,:,·notr,,,-pmioarie te Wel .
lington de VTllcLtea h.IJ'jen a.f:.(8Worpen
.... "T men z~ v,)or d!in\;t, ware het Diet dit
zij die aan h.r bo(,f j er "qO Mun den geest
van het Afrihoer pobliek zochten en
wisten te vatte", en iR f'Pn oDf':'elett.erde
m~ar -verflt&nJig,' boor met b- pI wel in stut
om tAlweleo waBr"m het k~od dst, hij oasr
110hoolundt bitter weil il leert" Wat dr.
Muir betrefl, di" W9£'t dat .. i~ een betrek·
killg al8 de zijne bekleedt san kritiek bloot
..;tut, eo bet'ft bij ..ich geero{ercltQED"ij in
den zin der over bem best.asud. klachten
Bohreveo, dan i. hierin "iel.!!vreemds; m.... r
<lilt brt feit van het beatlL8.o dier klacn\eD
hem ouder de OOjZ'8nwordt ~ebr ..cht, dat is
voor beID een b6llliat vvordp~l, want al is bij
nail: zoo knap, !I1a.1l60 zal hij oiet ala hij den
zio ~aD het pobliek niet w, ... t II' tretlen, en,
voeeen wij er bij, voor Zllid·Afrii:a ,a.l hij
slechte d..n nottig werl'&&8.m r:iJo als dat
natiOnAle onderwiJl, vrij "an Britscbe
" ftodll," dat lDen hier DODdig heeft, door
ziju beltour ill aijn ontwikkeliog geholpeo
wordt.

!uid- ~ frillal
.. If anden over gedllOht "ordt Nn ja, yoortlfll"t is het ni ,t moeilijk te "oollpellen
wij weten da.t Enge\achgetiude blade!), iD wat de toekotnlt onB op dit gebied nl
do koloniën loowel ala in' de :republieken, baren.
zioh ontbonden "an betoogeD dat alleen
onder de Brilacbe "lag heil voor 0011 wereld·
deel te VInden ill. seho.m liet altijd de
moeite we.ard i8 0111 er op te letten dal
oale noegere m.de-kolonist J. W. LtWNARfl, Ned. Gerrf ....
Q.C., .ohoon schijnbaar in de witl~ ae-
legd om de rol van een oprecht koloniaal
IltaatemlUl te vernIlon, iu een stolt waari 0
hij protesteert tegeu het ceoltbeeld als
wilde bij in de Zuid-AfrikaaDBcb. Bepa-
bliek den jingo lIpeien, toch het ...11 zija
lunen 'fOOrIltelt om Bril8ehll beeoha,ing-
een be30having die bet wegrllimeD ... n
..Ile ouderacbeid tUlllchen menlob en
menech, hoogel' eu lager, lioh al8 idea ..1
.telt,-ID Zllid-Afrika te doen segepra.-
t.o, Wij weteD trouwen ... eDleer da.t ala
er bier poginjtea werden aangewend om
Lord CA,&IIUVOII'S politiek in Zuid-Afrika
te berni.n "en, er uit de Kaapkolonie beel
wat meer atemmen dan \oeD, Diet minder
dan elie lijdeD' den TranlYaa.lecheu Yrijheidl-
oorlog, teu ,unlte der repDbliekn IOJlden
oppaD. Dooh al meeoen t#ij dit t.fI we-
ten, kan het 00' daarom ,erwoodereu al.
mea in de "publieken' er anden Oyer
denk\ P Wij willen thans geen reeD Tan
ldaohteD te«eu da Zllid-Afriku.uach. poli •
t.ieIr. der rijbregeeftDg iu da laatate jaren
uit.tD, maar ona teM eeD eDkel feit bepa-
l.n. Beden UgO il die Swuie-k".ti.
a&nhanlfÏl geweeat die iu de. Zilid •Afri-
DaUIOU :Bepabliek ~_l k"aad bloed
rse' en teftna aobMrdooht \4IIeu dau meeat
A..frikaner ltuYlUD a.r lUJlollie gewekt
heeft. Eerl' aaD het &iDd·yan lijn laDI
beetullr heeft Sir H. LocR goedgemaakt
"at bij ill h.' be,ïn bodervea had. "
Wal een h .. le ftl'luchting &olDdie sau
eindelijk nit de wereld k ....am, maar
wat pchied' er ter.tond daarna? Een
ingrijpen 'fAU E.,gelacben kant iD de aaaIr.
van ZambaanaiaDd dat al den goeden
indruk der Sw"ai~ ecbikkiog -mote' Will-
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Wallen fn Prulen. bij den
Toejallg,

1 ) E Con vocatie ~ler U J1iv~rsiteit .zal
1 . bijt't"nkomeo Hl de UIllversltelts'
kamers Bureallstrl\'tt op heden
( Zaterdag) om io «ur v. m, ten ei~de
de aanbeveliugeu voor de verbetering
van de Univtrsiteits SchoolelUlmens

te best>reken.
GEO. GlLCHRI3T,
Secretaris der Convocatie,

Enitel8e be kerk
lodependetn<Ju
:MothodilltenDIJ V LUJSTAAT.

I! er ~pre.\d; Tan lIillf eht, r.u preBident
Ib;lTz do"r liju gczc'''Oh i18~oellt.a.nd ge-
dwo"go. is I(e.,orden om een ambt neêr
t~ leggen "1\1~,i\i hii bet .. moaweD "an
bet Afrikauet\llHu !; ·noot, de vraag ter·
stond belprol811 ....ordt. wie lijn op.,olger
aal zijn. Wat wij "erwaobtt.en gebellrt;
van de beicle kandid ..ten die sich ter
'Brkiesiug &an ~lIt . "eralaadi, deel dee
pllblieka &anbied.ó,-want dl, V111 PU

LINvlJ.( en' zijn 'foontan.det' in de peril,
de heer HnsB'NSOU nu de Nawl
Á.!"h1W, richtten sioh in dar tijd t.ot. bet.
oUftflltAndi,e, dM all.. n iu .~ ÏI om
bon ter 'IIUl. te sijn,-ae.c' eie Bwg"-
aat recbter STiD eeu heel ordlll.liike
lODge mau maal' in polit.iek ~b .. l ooer-
" ..reu i., .wijl daaraDttgeU de heer
Faun ill allen deel. op de hooP der _ell
il. eu door lMIl SUODII8 of K"UGD .ioh
.,.n den weg ~al !Meu leiden. Dat lDei
zijD; wij matigen 0111 lIieS aan 0111 een
oordeel OY"r den ,oarlitter ~ den Y rij-
ataatloheD volbnad te gevea of leU. te
"ormeD. In kololliale regeenngekringeD ÏI
hij h~bt j ar.lUleu ala een S.ODI8
of een HorilITa, een SnlGG of een )(Ja-
KUUB te btoordeeleD, d.t j. .eel m~e-
lijker "oor hen die ~ iezen .".\ &ij
zegtrflD .,. doe." dau voor beo. die H iD
bet parlement. nunen cadnlMJl i eu
V rijltaatlOhe yolkaru.dldet.t.$eu wordeD
hier aan de Kup niet tInmaal ,eel p-
l.. eD, aooda.t .. n Xaapeoh oordeel oyer

Vrij.tMtIOhe IterNIl Yan de eerste .grootte
mj "el all dat nn een blindé 0"" de
lt:.letll'lln is. lJoob ÏI er i.\e da, iemaud,
die baiteD V rij-'aateche politiek ..... ,
maar Zllid-AfrikUDlOhe politiek met. lid

Afrikaner oog beef' nagel".' tegen de
lt:.auelidatnr YaD deu heer FlUS" moet
inllemen, dan il het ju het fei' da, die
Uwlidatuur wfrdt u.nbeftlen dQor .. u
blad dat "oor eell UoUandlOhen FrifM
oJ tlw Fr" But. kaD gelcten· ID die
Fri.fId. lijn de l.. lijUM eD "pohklijkate
t1'8kken '"'u het. Britetbe ras wo siobt-
bur dat sijn Daam een Afrikaner a.la
spotternij in de oorOD klinkt, en "ee deu
VrijBtaat al. de daar voor,eetaDe denk.
beeldeu he' moeteu winnen!
\ Wat wij in dese rerlen beeprek.m wil.
leo i. niet de Yl'UI wie YOOr den Vrij-
ltaat d. rechte kandidaat iB, maar wel de
bet.eekenia die de thanl &a".taande preli-
dent&Yer~ie,ing elgell ÏI. Wal preaident
Rl!au ungeblenn,. dan ZI)U men, o,er
eenige dIlgen de oouferent.ie o"er he'
tolverbond hebben, elie t'ao. onbeptWd is
uitgesteld. Die oonfereotie kan OOkonder
aijn .op,olger plaatA bebben, maar men
weet het, lOo"el bet tolverbond al' de
Yerbo.ding ....&arin de Vrijstaat, en. dat
"el zeer tot aljn vootdeel,.. met de KallP-
kolooie iD IIpOO1'wegsaken .taat, il ouder
de tegeri~rdige otnltaadighe4en niet beet
beatUu~. et den toeleg van aommigen
om eeu . re vereeniging t1llllohen de
beido repll be en tot Itand te brengen,
Onder de tegen"oordige omatandighedoll,lerru wij; niets il gemakkelijker daB
,teb. een 'oestand te deDkeo wuriD
Ku.~kolouie en republieken 'én lijn 'trek. HET RAPPORT VAN ON~EN SUPER-
ken, en dit lOU de reobt.e ~Dd YOOr INTENDENT VAN ONDERWUS.

Zuid. Urika lijn. Die toestand beltaal
echter nie" en yandaat dat de Vrijatad
thaDl al. Herculee aan den drinprolll
It.u.i, eD moet oo,. .. leu welkeo w8i bij
atJ ill_n. Slecbta dit il he' ondereobeid
dM H.erolllel t. kielen had of hij b.~
pad der deugd of d.t der ODdeugd lJilde
iualaan, terwijl de kena tlll80aen Ka.p-
kolonie ID Zl1id.AfrikaanlOhe Repllbliek
op ieta reheel andera ne6rkolilL 'Yan
KaapllOheu kant words bet middel gebo.
deu om op wemakkelijke wijle de Vrij·
atubohe sohatkill' te "uIlen, en nii ta
.ija "aa de bezwaren die &aU"D betrek-
kelijk kleiDen .u &ioh tot p.... taelijke
.akeD bepa.leodeu at.u.t door eeu groot.t
en lutige adminilltratie ala die Y&Jl .poorwe-
geil be1'8id .ullin worden ; en bllitendien, il
er tuuohen de berollting ,aD den Vrij-
ataat en dié der K"lonie geeD D&Il"e
betrekking? Wij herinllef6u ona hoe, tij-
deu de eers" conf.renti. Oyer het tol.,er-
bo.d, nn wijleu d. heer MYBURGH,die eell
der V rijetaatache afge"a.rdigclen WM, -

blijile "erbalÏDC .eide liju eigeD landltaal
aaD da Kaapat.d .... meer iu eere te viad:&n
dan te Bloemfontein; eD ItomeJl Die' de
OmltaDdightcl .. WUt1'Oader de Vrijataatache
botr leef' ea werks ... 1 meer o.,.reeD me'
die der ar.ngrenl8ade aeelen der Jtaapko-
lonie, dan m.' di. tall .. u land ""D goud. Plaate·acbolen. g_ten 160
pl....tMn jl Bn"..t wordt er nU, "oor ~ plaat.e-lOholen, geen oppaf 67
ver wij weten, "aD Tra.DlIYulacben kaut Derde-kl .. leholen, geelotd 64
.."n deD uiell"eu Hemd.. nrteld P Wel, Derde-kl .. 10001eD,geen opgaaf 16
de atoffelijke "oordeeien die meU yoor de Armeu eobolen, geelotn ~

8

beoogde na.uw.re verbindklnis m.at moe- Van de 527 plaate-acholen 'lijn er dna Diet
\eD wij daa,TlateD, omda.' wij .. niet ge· minder dan 227 waarin geen werk wordt
Doel kenD8ll. Doob wordt er geI8Itd ds.s gedaan of waarftD het departemeDt Diey
de 'ferbÏndtenis Itrekken moet om de beide weet.. Nu "a' toa.,t ona dit feil P Das
republiekeD, 100 ..III lij than8 beetaan, met onae boeren nog lang ni.t genoeg·belang.
een betliat oftrwiobt fAil )let HollaodlCh- ltellen ia bet onderwij. hunDer Ir.inderen.
Afrikaner el.emeni ill beetuur eo wetge· Tensij de beyolking den 'lIperiDteudmt .. ,
ving, tot "enterkiag te di.nen tegeu dell oaderwije behnlpP&IIl aij, kan geen dege.
in"loed vaa Britaob. ltl'ekkin~eD en Brit- lijk werk of "oorni~g gemaakt worden.
lObe denkbeelden, dan laat het &icb Ilie' De tegellllt.a.nderi 'fan ged ....ongen oDderwij.
on~kenneu d..t de Vrijltaat reden heeft om YOlf de blanken helilooIen op dit feit uauw-
iu de .oorsteUia~u der Tranlval.rIl, of d.r kaaric acht te "eYeD.
Traon&alsobe pariij in zijn eigell boesem, Er !.ijll op dit oogenblik nat minder dan
ietA and8l'll te lien daD r.anlokBeleu der on- 178 gemengde ecbolea in on. laDd, ds.t wil
deugd. ~eD IObolen ......nn blao.keu en gekleo.r-

Wa' sijn ec'hter di •• trekkingea en iJJ- dau 0, i_fde bankeD lIitteD.
• loedell' 0<11 antwoord op die Y!'Ui il ID de Ksapeohe afdeeling alleen worden
dat lD8Il .lecDY .boeft te leseD wat bijaa 68 .ulke acholea gevonden mei een geta
dagelijkl Yan Enleland uur hier wOl'Clt lterlinleD 'f'&D omtNot 7,000 waarnD 4,021
overgebrief4. om d. onrtuigiDl .. bello- blanken liju. Ue omatandigheden liju dik-
qteIl dat dag w.1 chgelijk het. atreftD wijle ingewikkeld en daarom "erweohteu
heenoht om nog 8IIlIIIUI ..... 'f'WI'I8Ili8d wij Diet dat er geene oit.oDderiapn moeten
Z'IIid.A.frikr. __ ~ tile te ,krij. ~ja op _,..1: bl8abD PkIftrdeD
.... x.al~~ ..ta."""A.fd. _la ......... AlI 100

Pres hy terianeo
Roomecben .. '
OOS6ktarisIObeTENDERS.

D. Cape Ti_, Ilebruik~ deze getallen om
tot twee jr8"olgtreltkiDjlen t.. komen: dat
de Hollan:leche AfrikanerB 'I'cel minder doeo
in aalte bet ondf\rwijs dan de EngelBchen ;
en dat de En~"llIoh(!a alleen iets doeo om de
kafte'!'l te onderriQhten. Hoe kortzichtig 1
De CafU Time. weet naluurlijlc niet dat de
Nederdllit.tobe Gerebrmeer,le predikanten
aan bet hoofd lltaan ""D bijoa .1 de 1,300
oneektarï.obe &cholen 1 In n&a1DlJlogtm lij
nie\ Gereformeerd .ijn, doob het feit kan
niet ontk.lld worden. Wat de tweede be·
IObuldiginl( bMreft, bebben wij aan te
merkea d.' on" Hollandacbe jtem .. nten

thn.i. "eel meer te doen hebben dan de
Engeleohe. Verder i. bet 0011 'food genoeg
"ltend aat de IIlndin~boleo .. a.arop de
EnlfellOh81l .icb beroemen van ait Engelaud
worden oncle"teuod. Z"'O\anr wij :lor
onze ..rme blankea bebb~u om voor te
lOrgen .. I bet dwauheid lija al ou~e
krtIchten aan de katferij81 te gaan wijden!
D.18 oijfer& doen one echter iet! anderll
opmerkea, aamelijk, ja' de Engal!chen, die
altijd den moad rol hebben nil het be-
krompen natiouaal get'oel en dIl .001'001'-

deelen der Afrika.nerll, "cel erger ..ao deJ6
aiekte li~n. lDdieD men in een glazeu
bnil woont moet lDen Diet mfjL klippen
IIp8leo. lndien de Engelecl18 kinderen in
de Tra.rIlY&a1 't Holl.Ddech moeten leereD
dan baraNu huone ondertI in verOllt" .. Tdi-
gin!l loe, doob lij rinden dat beel natuurlijk
dat de HoUt.adllObe kiDdereo io de Kolonie
tJl .. iD 't Eogalacb moeten inlnigen, !

VERZEGF..LDE Tenders voor
bovengemeld werk. duidelijk

gemerkt 'i Tenders voor Doorubrug
'l'oel!ang.'· zullt-n door den C~ntrol ur
en Auditeur.Generaal, Kaapstad,
w(Jn!C!I o'.tvnll~~1\ tot up den DJlddag
vali WOCllSJIi6' 4 December, 1~g5.

Ht.stt kk eu, ~ptjCificatlën, en Voor- lo.
waart.icll vau Koulrakt eli Tenderen
kunneIl ~ezien worden aan dit
Kautoor of aan het Kantoor van den
Civieien Commissaris te Van Rhijnl-
dorp, of aan het Departement VaD

publieke Werken te! Kaapstad gedu·
reode de gewone ureu.

JOSEPH NEW"R:Y,
Hoofd-Il. ,pekteur.

Baljuws Verkooping_-
DlS'J'RIKT VAN VAN tiDY NSDOILP.

het Becht.~eding tus~Qh"n de
Standard Bank, KaapBtad, Kla-
ger, en 'rhom88 E. W. Wright
Verweerder.

, Deo. 18121 Deo. 1811'
Eent-\W.I pubUeb lIOholen il .7
T"eede " " " 83 98
Detde." " " 310 454
Armell-eoholeD 41 1~1
PIAt.tJ.lCholen .•. 220 5'l:7
A.,ond-eoholen '" 0 17
Zendin~holen 483 SU
Kaffar-acholen ... 296 361

Dese getallell tOO1l.ll1l Onl d"t de "etmeOT-
deriDg yootal ilY rindeu bij de derde·ltlae,
armtn- eD p.... tuobolen. Voor de belan-
gen onaer boerenbevolking wordt dna
g8lOrgd_ Doch wij pao "arder ell "iudeu
da, .... deter acholen ledig,lIlaaD. H."
~pot1 .. gt

Departemellt van Pnblieke Werke ,
Kaapsb.d, 5 Nov., 189b.

-INExecutie ,.an de uitspraak van
het Hooggereehtahof .in bonn-

gemelde laak, zal er te V&n Rhyns.
dorp, in gtmleld distrikt e~n v~rkoop-
ing gehouden worden op Dmadag,
10 December 1895 to 10 ure V.m.
vau devolgende goederen, nam ;-

1 Piano, bijna nieuw, en Zitkamer
Stal, 8toelen, Tafels, A.&rdewerk,
Glu-, Tin. en Aardew&ren, Keuken·
gereedachaP, 1Jleren Katels en
Beddegoed, Toilet- Tafela en W 8sch·
to_teUen, 1 AfslaaotentUr op
veeren, 1 Zadel en 'room. paard, eJlI.

CRAS. M. FRYER,
Onder.Ualjuw.

Bot.er
Sav., ..,
Aarderptl ..
Booaen '"~
Ei«aIl
Kool
Erwt••

produkteOlDftr"'eo.-UAP8TAD,
Tenders voor Reparatie

van Wegen.
nolO. IIl&1[T

:U No,lIRber. 1896.
• lo d. , I. d.
016 016
081 0.8
o II 0 0 10 1
04.9 068
0811 0811
OOi 008

H' 010 010
6 wr-' 3 .lama.

l1li0'" • .41&2
~2 NOYlmber,lSif1.

• lo 4. .. .. d.
010 016l
066 069
OOi 002.
010 010
o i 4 0 2 9t
o 0 0 0 8 lU
Ol&; 028
010 010
080 Ol~
o 1 6 0 12 7
060 070
o ij 6\ 0 1 6
o II V 0 1~ 0
o 5 9 0 0 Il
o 3 9 0 10 6
060 083
o 3 8 0 1~ 6
o 2 3 0 3 11
o Il 7 0 10 ~
O~O 0,5
o l~ ij 0 ) 7 e

~ I. L K K I. BI.

Oorzaak of Gevoli ?

Afdeelingsraad Stellenbosch.

TENDERS worden bij delen
gevraagd van personen ~ewi1lig

de reparatie en het in standbouden
door goede en dellelij"k6 repan.tie van
de volgende ~ekties vao den Hoofd
en andere Wegen.

A. Vao hoven Sir Lowry's Pas tot
op het hoogwater.merk van Sir
Lowry's Pill! l1ivier aan den kant van
Sir Lowry's Pas_

B. Van ue oevers der Sir Lowry'.
Pas Rivier aao den kant van bet Pas
tot 8an den Atdeelings greos te Kuils·
rivier, iusluitende de kleiDe Sekties
tusachen Maitlanrl-weg en Kuilsrivier
Statie, en Maitland·weg en Kente
Rivier Statie, en tusscben den
Somerset Hoofdwc{2:en de Spoorweg
Sta.ie te Somerset Welt.

C. Van Jen Oudeu Tol waar de
Btr!lndweg bij det.! SOillE'net-weg
naar bet ~trand aansluit.

lJ. Dat gededte van den Lalllste
Gift-weg vaD den Soll1erset Hoofdweg
dat als AfJeeJlIIg~-weg geprokla.
met·rJ b.

Tenders l!l(kk:l ZIJD voor drie
jaren. vau Id 1 FdJ ruar i 1~95 eo
kunneu gtschieJen wor de gebeele
of tCIJige d\:r ~tklles, doch moeteu
afLOLJJaJljk het bedrag voor ~ktie
A WellJt:u.

!Jd ge~!aagdd Ttnderaar of
'ftnderaarll :z.ulleu al de Weg Staties
88n lle re.pektleve wegen behoorende
zich teu dlt:Dste kunuen 8tdleu.

heu Kontrakt zal moeten aaoge-
g880 worden door deo geslaagden
Tenderaar die twee borgen ten
genoe~en van den., Raad voor het
IJthovrllJk uitvoeren van het kODtrakt
zal wu:\en ~trbChatr.:n, termen VaD

wdk llOulrakt van den SecretarIa
veruomeu li.uunen wordeD.

Teuders u-oeten aan den deo
onctergt\eekende word~D ingelanden
op 01 voor den lOden December
&ant\ taau de,

1)e laagste of eenige tender niet
noodwendig ~ worden aangenowen.

PAUL D, CLUVt:K,
8eoretaria.

Kantoor" an den Afdeelinglru.d,
t:iteUenbof!e~,~1 1'<[ov,ISIiS.

Kantoor ntl dea HoofJ.baljl1w,
Olaowilliam, 20 l'lo', 18911.

BOW
BooDeD
1[1101
KllfJtll
Kendn
1Ii... n
Roeadara
VijKen
Gan_ •.•
(11111"UZllarl- ___

...

VOMEN a.anloopen op de plaats
.Do Boven Dounea, Ditt. 0&1rinia,
4 BtTui~voge1a waaronder 3 (drie)
jonge met kuiken vederen, een er
nn is gemerkt een kleine kruis op
rechterbou t. Een groot wijfje vogel
met volle dracht, brandmerk 00-
duidelijk.

Indien niet binnen eeo ma&Ild van
af datum deses afgehaald. met betal-
ing van die kosten zulleo de ge·
:tt>gde vogels, door de onderge-
teek( nie, gehouden worden olD de
onko8t~n te dekkeu.

J. A. LOUW~
rOVeDDaWDle. C"lvillia,

17 Nov"mber, 1895.

LoqUlrMII ...
Uieo oo..~
lAeIOeDIa. per 100...
Aardappelen
Er'llt.en ~ne
Kallwell"a ...
AbrikDleo .. ,
Komkommer-
Pata~.
lUJ"er. -tValt rI. Mtretl BrAl! ~ 00.)

21 No"ember, 1896.
VOOlLsTaU18Ulllnlf.-Onae mllk\ w .. dese

weell beaer voor.jen, eenige pallk'll wa~ea "an
mooie kwaliteir. Alle aoorten w... o ID rede-
Hjll_ nu" tot. prij~U, di" eau w.inig lager
_ren tian die. welke op de laasate .er·
ltoollio.CDbetaald weTde.,. Beai,beid .edun
1370 Ibe. terkoobt "oor £2097. OOILoodlDlCbe
.erkoopinleo b, ginD". op II Deo_bu, wij
mueo iWoenld., lB D_mber ~.o ~I.tn
da~ vaD 'eralbepiDIi .oor de Febru.ri ur-
KoopiDg.n. Uitfoer~" I18(in'elld. de w.. k 92i
lbl 'er w.. rde van £l66Z. Wii !lOt_il d. "ol·
g.nde al. lIIarlltp,ij~en.-Witte ordinaire prilD.
l' o. od tnt tG ol Od, _ate £6
Ol Od to~ £6 lOa. ,weed, .ea 10. od ~,
£,. II. od. derde ~ O. od
tot lj tO. 'Oa. iaf.rilnr to, bard,
Il 0. od tot II lpa Od; Wijli.. wUte,
licbte, eerlte to~ IllperieQre t6 lO. od
\e' tb lOl Od; ~weede£3 III od ~t. ta 161
Od,derde el lOt nd \Ot ~ O. Od, Inferieur tot
bard £0 UI 04 to~£1 0. Od,donlter lt 161Odtot
£6 61 od, faDcf bJeou 13 10. Od. t"s t6
0. od ; .t.&ar\, witte es 0. od 'ot.
.Ii 6~ Od, liobu el 71 6d t.O' .Il 171 6d.
doalt'" tO UI Od oot Il la Od, Zwerte. laDI
£I. SI od tot 15 o. Od, Iron .iddellD £1 O.
OeI tot Il 101 od, laD, aaiddellD 13 16& od t.o\
" Ol od, kort ,.woOu lO e. Od "'\ £0 128
6J midel,l_riI £'J lO. od "'t £3 ol od,
II1II1("lot Il 0. od td Il 7. éd; Irort \ot
ml.del_\ige £1 lO. "" £1 16., kort
.101 12a. M tot 17. 6d, Rewooo Iulr'
st Od to& 12. Od, Vale laD, .Ali lOa tot la
ol Od. kon aewooa lil so' 11 6cl, laa,
.,tW.l•• Ug 11· 161 Od to' JIJ &t od,
laDC ybe 201 Od to' '17. 8d,bn ml4delJD'1 0.
M*'161 Od, lIOrt vw-12l6d tot 17. &cl, kon lO.
tIK lie od, .. WOOG lil t.ot 7. ed; .p.clonae, wiIM
.1110. tot 12 ca, »oht 17. 6cl \0\ Il 6.,cloak.
lOl "" ua, cIonk. ebiGU la t.ot. te 6cl.
WOL.-ID afwI4h~DI no ... uiYlac

4et opeuiA. ftQ i, LondeDlOhe "",.
ll00piaceu op ellD ~.,. ... de .. r, blij" ou..
markt ",1'1lk~ eu k~ tijD seer Will boO·
deod. '"Wij notetren ::....oeledoOlOht "ette bd
!.Ot *', ,,\~.rnraacb 7til 7ld, Jtarroo ,-'te
Hd tot. 114., ordlnalre "ol 3td \0, '14 aa.
de .. ueeberijln .".re , ..... dar'ip Id t.Ot 8td·
VIILLIIJI.-Boltt.D,elleD &ijl!. Yder , .... Iel

en vooraitlioblleu voor de Lollliea "erboplq
op el.a iS.- deter sijD Ollaelut. Wij DO$Mo
NIl :-Bollftll- UA Od, IOGclrop Jcl.
laag wol 'id tool Od.kort 'f01 .. bu&aarcla I!d,
brd4zieke atd, K.aplOhe II Gel to' 11 Sci.
I*oUllllcde nU .. ..,.,... nsli..h.-KDlBEllL:lY.

"KEATING'S POEIIi!R"
.. KEA TIN G'S POEIER"
.' DATING'S POEIER"
"KEATING'S POEIER ~
.. tt.BA'rING'S POI!óIER"

~nolO~~ d~~L:n-=n~tt;np~~·r~:(V]r.~IZ~~~~~;itooTh1t,
MvTTEN, .en KEVëR8 en ;lIlt ln .. ktcn. (lef_it I het
.. ,)<Jt' dl~Cll on,!,Lh.ukliJk. is.) Alle (~ocdcrcn ...an ....01
Ilf boot ochooten goed me! dne POCIf'f bc!Jpr-cngd ~
...onlcn nx", ti) ....cg~cput .orden. Het hl oa.chat.
bil.1r deze POCICfpólAt atrap" te nemen. Tc .. dnde
tc~ul',lcllin, te ,·<)Ot~omen "lC ebt &iJ utjgt.
... Kcal1'llg', Poe\et." tie:cn jl.nder.oon II,ocd.

{

WBlilGLUlZElI'
VLOOIEN,

DOODT .OTTBB.
XfiBR8.
.08QVl'IOB.

l ~,.rna.ard In het doo4e'ft ...an VLOOIEN'
WEF.l'I.l:IZI\N, K,o.KKI'.RLAKKEN, KEVE.RS,
MUTTI!.N In bont., en een ecnig andcr tOOJ1 luett.
Llcfhcbbcf"1. Tail' de lacht lullen hel O'QKba.tbaar "la"
den .. 00'1' het dno<k.n yan Vlooien op .nnne H oodca.

100 H'! ~U~I~~~:;;: tii\l;';_i,o.'i;;dkVwD dat

~:!}TH~~M~!t•.r~i~~fd:a=n:::CQs!::m~
~1;t:hte:~\~kBlika:.:rbo4cneen ycrra1ach

1
nc.

lIe de Gou"e,~ GtU6l11 van den lOden
deser ia bet yenlag .,.n het departement
YIIIIoucJM.,nja venobenen. hu .11e kanteu
wordt geklaagd over het ltel8el van dr.
KUl&, en daarom weuacbeo wij "D onpa.llij.
dig o"eniclU nn aijn werk te geven.
Ni.mud StJ bet. dapart.emeD' ,an werke·
looabeid kunuen beeohuldigen; jammer maar
dat .hes werk op eeue 100 lRu-Afrikaner

wij.. word, "00"'"
Bet .etal der aoholen il in de .... yte

drie jareu mn 726 nrmeerderd. Hier lijn
de oijferel

"DATlllfG'8 WORKBN TAlILBTS"
.. UATIBG'8 WOJlJlllB TABLlITS"
"JtBATIllG'S WORJld T.&.BLliITS"
"JtEA,Tl.BG'S WO~B TULBTB"

NIeU aadcn un _ GROiNT£.LEKKiRNIJ._I
la opmaak .olo la .maalt. Hot lo .. _lp ...aDler ."......,
kt een\ac: • __ete rc.mld4clYOIJIfI Wurmen in CMlapw ..... of
uraad W ... - kaft acl10111C11 -_. Het lo - ""'
aub" ... oaoclaa<Ul\)lIc prcpanat CJ> la 1Ii,iaDtIMr'" .-
KiMcRn.

V.kocht la Blltkn 'n lIOIteIO door &Ilo ~
"Igenaar : THOWA.S KBÁTUfO. LODdeD.

AUSTRALIE'S NATIONAAL
HERSTELMIDDEL.

C1..E~ESTS TONtO •
Il ERSTiLT Sn:.n:TIC, GEZONDHEID

EN LEV EN8KRACHT DER JIIIUGD.Gomts. Underwij7br Benoodigd
Voor de Rondgoonds School t~ Schildmj·

krans, wijk londf/visl, Distrikt
Wlnollrg,O.V.S.

GENEEST
ZWAKHEID,

,U'MATTING,
VERZWAI[KlSG,

SLIeHTE 8PIJ8VIRTEERING,
DAD&L1JJt )';N DEGELI1II:.

PAST OP VOOB. NAllllI.SEL8,

VRAAG UWI BUKEN
VOORAL DEaEJi.

D. heeT 'Willia'lll Baker, Broah, Oooranbonr,
N S.W., die ol' %7 Mei 18:J3 oahrijftI-Ala eeD
derpn.... di.. groot beat monden bebben bij
Cl..mt)otll Tooio, ..oei ik dankMal' .0 ",,",licht .....,
n ill get.Cbrifle mij n daokbaarheid - ..,...,..
ingen ont'BIIlleom_le dealen. Ik beo .... n tijd I.....
geplaatl'i gew-'- met be..ig hoe.ten eu sp ....... 't
eent in dlIII morgen, nagp;jll, ..ermoei@ eD pijnlijk.
ledematen, hoofdpijn en daizeligheid aoOdat ik
• t.eige ....n 811 .... lIen zou al. ik niet nabij ietl
...... om vut. te houden met beide bandeu. Ik
\Alproefde nIe midd~len doch lAl verICl()r.ch,
I.Ol4at ill \'1ul Clamen"" Tonic hoorde. Ik bad
h .. t die lAl probeereo ,eo na ]lat gebruik non
t ,,"" buttol. vond il< niet ..Uoen verlichting, doob
ben hlij te kunoen melding makiogvalieengrondige
I(1!tumiuR,eo beveel nu met ..ol "er1.rOD,.en ..Ue
zlIr"e h~den ""0 om een getroow gobrllik .... 0
Cl..men\ I Tanic te malulD, gelou"ende dat bet buo
I(""d ... 1 doen.-Bel""fd de u .. ~; Willuun Haker
1J,".b, Coorallr.oog, N.8 W. '

21 NonlDber.-{Per t.lIgrDqf.)-De ,,"rrD
yerllooplagea ".,.u _IJ. "oo.ai.n eD kHt
nitgeetelde w.. mieldelm.tic. OolDoe\ili' w..
oo.-area-Id _r er .... ,"0 wel.nliJke ver-
aadenlla io prij.eo. De wollDarkt wa. In.M-
lOOI. 1511 b6lea "udla UIIleboden ,a 91
.,.rlloobr,.
Ze tn balen bokwol werdea verlr:ochtftn 2~,

eli. &&II""" werden.

APPLICA.TlKS vergneld van de
bij de wet vereischte bewijseo

v110 bek " aam heid, goed gedrag eo
hdlLaat~chap van een Protesl&lltacb
Ktrll~ellootschap lullen door den
omit rr:;ctccltcude ingewacht worden
tot dell 1i'odcn l>ccember e.k.

W erk~tUlmh(',lcll tt beginnen nadat
de JaIJU!\Il vacantie nl,erslreken lijn.

:-:-a:aIl~ .£ I ~\) per jaar, beneve08 de
IIChuulgddcll.

~eu ungehuwd pt'fsoon zal de
voor'lcur hebben.

-(V. dl __ 1__ ~ .. 00.)

22 Non_her. (P", T'I#,,,04/.)- Prijaeo "Ill
pr04nktaD op hedea r-Meel _ tt. 1 13 0 0 0 0
KieU. •.• 0 IV 0 I) 0 0
Mieliemeel... 1 1 0 1 ~ 0
KafterItoora 1 2 0 0 0 0
Zemel" 0811 000
BaY81: 0 16 0 0 0 0
Ha.ergtrftD 0 8 ft 0 0 0
Kaf 0 12 0 ij 0 0
Uiea 1 ~ 0 0 ,G 0
~ppe!en 0 1~ 0 0 0 0
Boter pet lb. 0 \ (\ 0 Il 6
tieren 010...,.000

.r, 8. DA.NEEL,
". oon. :-chooloommiAie.

Vtr,lerstid, O.V.b, H Nov., 1~J6

PORT 'SIJZ&BETa.

\
A:-."rlllil h" \Il het Schut lp

.1 ED u' I.· I, I !. eht-n', 4 (I., O"·\r~' t
f 1'[ ... IK f, l)l)ll1 nl\"r~ tI \'lltt ~Or ,,"1 csd}t'
'ton .. ,,-}lI. T, lL.lI.t' n(\r '2. 8t.6\.·dJea Vlin 8cht··f
op 1.ll" r, cht,·"""U· .. bl"l\dmer~ I!Ch'j,,\ dub.
Lul 1> t.0'"" l·I~li.lI.r, ,fIen foltpcna, knIe en
wit, ... K.Cbe~DcnlJ?1. WIt, met w"ide ronde
hoorteu.

Loo t.t,·t lp 'Or'la j(elolt bionen deu nr·
oor.uu{.lell ti,d. tl\l bel dier .lbier nit de
:Cc'u~"I ....1 '< r~och' ... ord"n op z.terd~,
;)0 :'-"'ember b~;, J, Il mOl'~en. ten 10 Il.r.

JOHN MANNEL,
I:Ichat.IIleISt < r.

. BWEM.I'ONTElN.-(Ven de Jwaf'tft 'r.",11 OWifWU ~ 00.)
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V...... KO nl ICIU.PD.-Dil .. ~ de Bor"'r I
HtMl F~.".. blijkt .. a he, toneme. te UlO.
All dit. lOO it. i. til' dali aeen raad YllOr!
n. A.IIR BIlO)[LIYftII he' depaltl''''·,·1. un

publiplr.. ap, ~.n., ."rlrnk gi..,.. (lV" Ia.n,;
_ N.m"k"al."d om t. rapport ..... " o..er
.seo aood ald•• r en oYer de ""tol mi<ld"I'1I0.
diea,,", I.LÏg'·D.
OB.llflB VawruolT.-De E.rPTe# Il F' ··r

m-d ..d.,.\in. du ar in. eea deel na h~t I11.t. ikt
BOflhrf _daai. Ifebr.k heeneht d.' al. de
f"'lleoorinler lIi6\ tuechllllkoml. aom.. l.... f .mi·
li...tot. dell hoolferdood I!edoemd tObijoeo.
TlnI. JONG. BO.R". Piet 'D J 0sef Bnuid 'a-

hoat. ftII P.llo.kloof, Oradock. &ljn l"pUa op
•• Ir.r, ioform.ti" yaa .s..a at.aa.tRlforetarl. VIlO
de TraD.... 1 die toonde d.t aiJ beschuldigd
• _ .. a dief.al door .. idd,1 ..au bedrog.

TI;. EBJflLO. Z.·A.B .... I, .allfen. de pla.t.
.. Iijb Bc1tD. op IS F.bnwi •• o.tlaod. een
laadbouYMatoolIItelliDtr II4lhoadeo .ord8O.

0. lIUR O. B. ELLIO'M,dir.IlWUroj(eoereal 't G.. t io h.t Trann .. llCh. Erm.lo blij Irbaar
ftII SJl'O«-IIreD, i. Uond.rd .... 90ad Dsar beter daD in h..t arme V.la"lObe dorp "a.r
Hloemfoo&eia..... a. b.t. naar ll.. t.
DJ: CÓ.JlIA&1l.I1 vu PCBLIUI "KAKIIN, de DlItIUJtTllllftll'UI..a1l deu Afrilraaer BoDd

heer Laina. ''0 da heer Sohrdiaer, prOODl'eur- aallea ".1 doea W I.tten op de ad ... rteutie na
lf.a_l. "er'rokkea aiater."oDd Daar Bloe.- CIea la_ T. Theroa. 1..W.V.• IIOI'8taria"aa h.1
foat.iD. proriooiaal bemar. Bl!IOhrijriollapliDte, kao.
DB UB. J. R. WIlll'IO •• pri.oi-.I .. a n.a bij hem in,e_dea "orden &0& .ind

.-- Juari.he, Dormaal eollep. i. ua"D aI_i.beid ~
_ .. MDdaa "olkom.a laer.Mld bier d~ze .. eek WJlGue DilWIIBKIIT.u:UIOaao d. C'yd. kOIl
per H_tJrrlaa Ot1.llU~ de P_brou GtJ.tl~ aie' bij tijdl "erepareerd

wcmI.a 0.. op 6 D_ber ait Eocelaod na.r
lL.ol8TILU.TlJlOr.- De laU: Mtrtll Th_ de Jtup ,. 1("0. D .. leoomh&Dt Btau of Gali.

Wrighi Sha. nJl diefnal1'lll .poor_.lampen lomic. door de OutIe m.. l8Cb.ppij ,eobar.
... 'I'0OI' ftt'dar verboor "OOI' ea _rd 'fVder "ni. Dl Da ia bMl ,Iaa&. d. rei. doea.
oi...... 1d kiS , Deoember. JOMpIl Grady
'klDd beeobald!td perm oudernlashe .aor. T. OUDOOI " nipa. berioh' lo d. Mid·
wead8e1ea nrllnrn te hebben .au J. Ho W. 14nJ NNJ'. Na bejaarde boer. JlICObVali Zijl.
BeOU. baud...., iD Kerk.t,...t. Joll. Johaeoa. "oor dae lIDIICietnatr..-t "epD' poginc lo'
_ blaak., _rd tot dril m"DdeD uoakauaf 'f1Irlrnohaiog op .. kete 1II.,dal.ua .Haria
v_deeJ.i "IPD' bet .tel84 1'111 _ d__ Maratb!:tlaecd. Dar.r "'11 borpo ..... m
m.Okl. SaaDDa Daril .&oDd .. nplrlaagd ".rd alcl!gde la btwariD' ..... ld.
8_ craia WoeaaciaclDOrpD ia Loopear.. t LD.B.-Voor ll.t apeoial. hof t. IO.Berl.y
mei .. D_ ia _ I'1lI gMloken te hebbeD. De _rea ar op 19 d_ oiet .ader du 18 .. ba
-.II: .. rd aitpaeld. ftII OD.ett.ic.a dialllADthaodal ..oor. Ui' d. 18
PuI'UY or ..auoop nl naooD.-EeoigeD hIIobaldi«_ w.rden 18 ,,"ODDï.d lot , .... 0·

tijd pledea "I'd er door "II' lDeniste "Ioke. ~i_lraI, 1'001' tijdperkllll Yaa 18 lD.. ad.a
lien _ v.rgaderio. phoad.a OlD" lPo&ea- kit ft jann. Bea tOtIal .. otal jareo di.
...... tepa ba vermiodenA ..all h.. pro1lj' op d, IIna.a •• n'lI d... a _, deo wer -wo
nriloo1) ..all broocl. .Kea .... d. YIIrpderiD. aitdieo.a i. 60 jareo.
werd deu _k door die Itedllll ,thoadeD. die BIUlID.-T. OIaremOllt ollt.IoDd litter-
eeb.... Diet aoo rued werd bii"wooad •• "Uicb' midda, braod ID b., hai .... u menDa.
omdaa da bakken be.IOMa hehbeD deo ait .. ,· Bro.ebead •• edu"e .aD deo ..roe,ereD Itad.·
koopen na brood ui peNeD' tee" .t.. o. Op klerk ....o KupelacL H" Reboo.. blaDdd. al
dae '_d. blj..tlam.' •• rd gep .... t onr b" oodaDk. d. ijteri.e poriag.a YlOkoa.,.bel. ea
vonaea nil "II ooëperali.... bakkenmaa~ bareD.n all. goedereo raaktlID ..erlolaO. Maa
ecbappij .. e' 300 aaad .. len na £10 .Ik. lieD •• TOoder.telt d.t de brand oatetoad door "0
beeIoo. die aak ""el.r rri ..... a, o.er"egen. jO.I"~j., da' m.' .. a&81. te bed 1... ea ...

V... aanilG 1'..... nOiJWIllLOrn.-Voor h.t ..aurh01ltj.. apeelde. H" kiod .erd -.
m&«i.usa"bof Uc"urd. alUr Troob,iel.. lDoeit.edoor Ilja moeder lerad.
Joho Dijlr__ ...oor £20 •• ,......rbrekio. NAu". O"nO.IIO.-I.at.a.ledeD V,ijd."
..u !.roa.belofte • verleidiac· "tTia bet. ..er· lell' ele P,,._,, Mail, toen de pana4li ... lrar "'.0
hoor bleek dU h.t meitje, du 1B jaar oa i den b_ Tau.at op .......... o Fort. B.. ofo"
ia. ...• ..-d... op _ dan .... te Wooclatoolr naar Kin.willialDlto"a. 'rof d. blibe. d..
OIItmoe, Itad, dat ..er,,"",r h.. r ftII daar koe"er. dea p..... ier ea dm der purdm.
dim;" naar b.., bai. toe Ibil.1aDd hAd g.. H•• rierde paard ruktt d. Irar ",eD ee•• al
bracht l1li dat bij beloofd bad h.. r &earoa.1III waardoor zij O.le8IIe~ "erd. D. t ....
ID baar _ nrlovinprinl ..... m hed. Hij "Dneo .0 de drie paardeo k, .. ,a .elakkig
bad baar la April " .. leid ID toen lij b"'OD4 baD b."ael:lija tera,.• a lij .aUeD de.. Ilaa ••
dat ... rw.. nler _n 18U'0a.wd IlIAD " .. , bad ODtlromia«&ekeroi.t ~ ..er•• tea.
hij haar b.loofd 1'111 .ijD non. te 'UIl'D HIlTV.1fTlIBlGI8LolCHTkoa r..ulaa. !'Oemen
.,b.ideD. Zij.... later door h.. r oDdefi alt. np 6eD Veoter .. tad ea eeD Veo"r.dorp, .. 0
hui. If"S8t 410 door haar ~Dte opgeoG- Veoter.hurl.D eea Veatpen&rOOD.Thao. d.D
men. Zij bad, ... rlrlaarde mj, .oor hu ••• r· "ij da' er in bet Vrijbarlfaohe "0 V.ntera-
lo.iar •• ao 9arweerdar b.ileod OIIbehoorlijlr d.aal b.. taat. MOKehit 100 "OOrtll_D; .. ogeo
.&iobjledragen te b.bbm me' eeo •• n ua "ij d@DVeoterlnaam tot Ofer Limpopo eo
Xalkheai .0 bad geprobeerd .ekereD Fiah OlD Zamb..i. j., tot aID ''0 benoprden de ."'D.
te praten h te .roa.eo. HóI' ... rboor aer oaobt81ija op It.tioa. lII&Il deo .poorwea &an-
_k .erd rder ai'Reeleid. IObou""D di.o .. ij onr eea,,,e Jarea na de

111,8. FOB-Haec.'s COllI'1JY.-Dit bero'md l'..peiad a.ar Caïro hop.a te .ien loop"o!
toooeeI,e.elaeh.p epeelt In het operaKebou,!, VERHOOGlJIG vu I.OOK.-D•• "rldiedID aaa
.edert Dioed.g, en maah ... eo all bl] d. ZO'ltri ..iel-werleo hebbeDoolaoK. orn ..er.
llijo .ente .. rblijf alhIer IIrool fnro,e .. D. boo~inll 'aD 1000 genaald. O. re!leeriog i.
_I ut tellleo. dicbt bezet met e"o dtfu~ ea bereid a&ll hen. die bij de .. cooltractie " .er.
aaad.ebt4c g.hoor d.t d. mee.t ta.tb.re be· kea, Id. in de .hillinO( of Bi percsat ..erhoo.
wijaea na in,eaomenheid mot h.t .pel I... giog t. Reno. De w.rklill<l.u ..oor de repa
'nrt. Al de Itukken tot biertoe opgeYOfrd rati.s, .UI. krijaea Keeo ..erbOOJfinll. E.n
sija op a iUDao&eDdewijze ..u Itapel lIeloop8n 9'erpd~riDg nn de .erlrlieden beeh billioteo
eo ollder die !rUDDea "ij ..oor.l BOTMO en dit a..nbod .. n to olweo. D. lroDdukten"
JuJid ea Frcru F,O'IA all meeateratulik.D DOe- ,a.a de tr.iDeo .IIUln ook om ,.rhooging no
m.o. Wij geloonn da, hea zoo Iicbt aiet 1000 Hageo._1' I.beuren sal dat meo bier eell' 100 talent·
yol !leaeltcb.p krijllt ''0 het il daarom ge. V..." RlVElIsDALBlObrijft onse con'.pOD-
nd.a terwijl de RsleJ!eoheid d.. r il, If.brlllk dent :-" 'EeD guo.li". 81.. g beeft 0'0. gelob.t
er 'faD .. ID.lren. Op a.uta.edea Dieada.1! parlem.atahd, D. J. Vaa WijE. lI.tro:lfto.
zal de ..oorlt.elliall lija &eo beD.fice nil de 1)e dood a8moamelijk ... rl.deo Woec.d.lf·
1leerea Berbe" FJ"mio. ea Albert Manh. a.midd.a', 13 de.. r, zijD. lobt".ooote op
_oneer Th. PIJI.port ui word.o geepeeld. DOl(b.trekkelljk j'DgdlfeD leeftIjd .ao zijn.
Beide deze hePren .taaa b,er hooa' aangelOhre- lijd.. Eer.t ."d ·b.ij ulf ern.tig .iek kort

-"-b L._ __I Ila zija. t.enJllkomat YaO bet parleIDlilt .
• en eo 9erdieDeD eeo WIl t IIGa.Uez.... , "';.!t"lla "erd bRn joog.te zoontjl z.. r krack.
Bn~, lIIuTx.w·l: Co. - Wila lie eea OeH bei':.:! !!.,.~"dea.m.. r tij di. o..er

1IftOhu,. iDriohting tie. ~ dau eea' lI8D beo bad g."aakt 1D.i. de tIId.n acra'. die
fMsoek un h., Diea_ .. boa .... 0 d, heereo b...... iglD "II, ....d lIa .. D .~~telijlr lijd'D
H-r-. luna." ct Co. Op den hoek "aD no .. a m&&lld .'''Koom'D. D. ~!al ..
.AdderIer en LaaI_lrl"nM ""heft zich dit ail "ODdplaat. op VnjdalI ; bet groo$ ".tat
IIOboaDI op hedeDd.. gaoh8ll mjl geboa.do roa.gaolen, .. Dlg.1I .. If, ait aodere dil.
baadalahaï. lot eeD bootte ,,&Il 100 ..oet op hikten. getaigde 'aa d. acbtial( di. geleo
welke boo,te oog een 45 ..oel booge tarED .oor de o... rleden. badd.D. Da. Joabert.&aa&. Beoedeo it de fnaje a~eek die door .prak iD ~et klaaibai. naar aaoJtidiq no
middel no .1ak&rUcb. drad.n 1'''''DlOhap Haod. 9 .... 36. 'D ".&Agd. .naD bOl ook
beeft met ... 'III'OaiallD 'Y1ID t&i .. a doktert bier eeD Dero.. ".. ..gllerllkt. Zij. di,
uUa w. in ~llDt. zoodat meD &e1'lO'lDet ll_....... .... wae ill " .. rheid l81li I"
- tel.fooa vaD iIUr raad lIaO pll.eo m.' ..ar- !oori.. clitOipe1ia. Zij •• I'd "n ..ea door
aohiUeocle ..... baeren in Y8f111hilleod.deel..a .. D .tille'D aedarite liefd.. ArID...a fli.
cler ,Nel. Daamaut le eetl komplete '-+.-..:1. dger .. aoo_1 al. m.lldell m betrekkiD"1l
lIOhe ioricIhtiDIlDet t~hool'flll. ~&Il OD~er.a .a.lI.a baar _ mi._ j maar .ij nut ••
pa' mea of _a trwppeo of •• a het b.ydraabaob. .alI h.... o ubeid totdat ook lij &&II da hun
&OeQel ol • 1i1V' naar d. opeeD ..olg.a" nr- eeoa aal wordea teng .... "1IL "Bi) bet ml
diepiDrea di.·dimeDalIpekl!aatn,_lIkamen •• prak 011•• lD&Ii.traat. de Mer B. Oal....
ea e1aaplramen - cl. kl... keD .0 bediendm. DOg lID .oord .alI .... rd.eri0l .. nr.
IDL Dat dne .ennkkea ruim l1li nu in t1'OOltiDg,eD eenraarde H_ daecl bet li-
_.. djll tooDt da* dl haodll iD " groot door bed."a- a,.. aednv.. op :1_ groote IOheal
a-chiedL. Al de venrekkID djo .oonien 'l1'&li

lIlIliiaire iDrioh.iatpa l1li elek'ri_ liGht. lVaC
da MIIdaoh' _I' lnf' il de pracbtice np
traarlaaa. mID Dur d. llaotoreD _ deH nil'
pbreide ioriob\iDl behoonad. ..... Do ...
.... t. Ka lIOa YOOl .. a palei. aaa .. elijk.
fraaier .erk var-..c*&eD. GMt meD ia deo
klreD op. mea h"f~ 'fall daar _ nrrukltelij~
IObooDai$lioh$ o,er de lIeb.. le atad .a d. baal
mM d. doknD, ter.ijl de menlCbeD
elie .ieb ..er beoed. in Aelderley"'''''
beTiad_ ., ale d.erren ait.iea ..... die daille-
lingwelrk'lIc1e hoogte beaohoa.d. Beao.ken
MIl de a&ad aU.D buo moeite _r daD be-
Iooad lieD doer .. n. _ kij.ie te pao
Demea DaAI' al be, lIieDI ..... dig. 9U dIt
lChOaDI .. boa ••

~~~~

Foneo kom.n lUI lid hoofd, de 'ftUgatlllt-
keo ".rd.ijlleD of wordeD door andere "er.
nagee, dooh de m8t*ntakJIen del "er-
~tll.Ild8 eD dft! harteo, d.w .•. eene nataurliJkto
wedergeviDg der gewaar.ordioIf8ll. blijveo
altIjd ~taaD ale mOOaml!Dten ,aD .a",
grootheid_

W lj wijleD oa.. jongelieden "OOI'al op
voorbeeldeD Y&D mannen 100&1. Brand, Reit.,
Kruger. eD'. om ben te doen opmerkea "at
de Afrinnl'r, die lijn hart op de ff9hte
'plaats dMialtt. doen kan "oor sijn land en
volk. 'Het preaidIJn* Reit. Yel'd.ijr..t onge-
t"ijfeld een llÏeraad nu ODa staatkaudig
leveo. Zijn plaat.a ja *ban. ledig en .ie zal
bem nrvangell P

8T.&D8NIBUWII.

QB• .B~ .. D N.BUW•.

18 Nonmber. 18116.

OPEN BRIEF
......N

DBN BEER A. J. KROPHOLLEB., U.ZN.

MijnDe.,-Dae dieat OlD a. te BeriOb&eD
dat ele eohooioolDmi.. leled.n. di. «ij ptraeht
hebt te Bekladdlo door a". beleedigeod.
bondiog eo "alLelijk geeobrijf iD d. oie••• •
blad4D. ~_ de mine.. IIOliti. _ "aD a...
pertOoDof ~ a"e prodllktea. &hrijf maar
D'" hart.lu' j h.t DI 11 .. If .. I later ..er•••
I'D, "Il "ij ID.I, dali ook __ bl.a rlterd
bebbeD cIat he, voor a. be&er... allObt. het
.erk a door d. aeodiDpommiliie opJedralPn
&e beba.nit8ll. dao a la publi.ka sak.. te
menleo ID maoa8ll _ Jankter te bel_
dll·ll·

Ik beo. l1li"

8. D. 'ItIXII. •

PriII8 Alben. 18 NOYlllber 1896.
Ds u •• .,V1JT.nooNITKLLIIII te Port Elisa·

beth .. lop 9 ID 10 A.pril "lló'UeD .or.
CleD. De prijalij.i ... ..oor I' reeda "p.bb.
oeerd.
In IIDW. A. WmrlT&I:f Dl Kaaod.f.·ODd

te ClanmoDt iD de Olaramoat ball ~o. 90ur·
Inial 1'''. 0"" lijDe ood.n1lldI4'.U 10
Paieet.iDa m ll.t T.rklehe beh.. r .Ii .....
De toepa, i8 vrij. Daar _ kollellte .ordt
UIl de dnnJI reboadeo•
RonxlIIlILol..llD.-Ds. C. 8. .MorpD 1'1'.. (t

iD d. Kerkbode pld.lijlle bljd1:-&'~ UQ b..
laagUalleD4e 1'1'l'Dd'D 'D ..neadianea teD
eiDd. he. i•• tut te .telleD Kentlr'ltcb.ólDk'lI
MIl te koopaa ter Illt.deeling ODel., d. 1De-

lutlOm op BobBeaeilaDd.
N,l.JUIW&.L&Jrl).-Dt Il.... Joba Stlld.r, jr.,

yooni~ttr .an dao AIrlkaDer Bood '0 bd
ftII daaiafdeeliDnrud .an Nam.lt.al.od_. lal
biuenkort. d. K.. pUad be2oelr.u. teD."ade
mtt d. reperiDg en .et b.t .bllp.com.lt6 t.
eprekall 0_ lllilp &&II ooodlt)deqdeD 10N.·
makwalaa.d .

KIl.!JOIO....... ou&JI.-Volg.D. d. Trannoaal
.ddvvt\ur i. t __ d.,d. "D d6 6.000 krt)p-
~ ..... IIft, die ait ZoatpaaabeTJr rebr.c.bt
eD 01Mler da bouell •• n1eeld ".rden, Dlst
JDIIII' op dl plaat.a. ot bJ! .•~ ll.bbeD bet
pad. pftt m lijD mlll .. deal. bIl b.. o. oade
knMa tini·

lI.nOD» vu.-Door de heenD "bro.den
Qi ....... Kenilworth, &ij. _ fraaie ballea
i!4-"oercl. clrie Prieeo.e ea drie He~ef,mlL
W.. II ..il sia. moet makea dai bIl hed.o

10 au op de Parade il, _D' daar .AI.rLlD BGLI.lTO -1I;aD paar die.... RiIoh_
Gall.... ftrtOOad worda. YOOIda& .. af,.· 'fReDa ia te brlk_. De eiglmaar YIIII ..
..... woici- lIMr Wa&ernl iD de Zaul.. ..oainl hoozd.... ;opeacl. h~ _'er '0 lei:iJ..... BlpUliet,................. t .. het UI beMr ~~D.. ala .. "_ laMr kOIat •
......... ~ ... IOI....

.KINGW .LLI~nMrOWN.
(YCIIt Ott .... Oorr~.)

Het. •• der ... bift _r wiaeal.allic leda..
rlDde d. I.. tate paar dae.n .e._t. ZaMrdag
badd.a "ij Hn donderbai eu dMrua.... h.t
weer YerlOhrilrblijk h.. L Gilterea ..... h~t
bijoa oDdragelijk. Het .. Id "au llier Daar
Keiroad .ift Ir _r ,ned ai' eDmet deo ree.a
nn Zatnd .... I h., .ru groeieo.
r-••tleden Woeaadalf fiierf _joor Boy"

..u de C ..14. B.. lear plot.eelio,. Hij... iD de
•tad leguo OlD o"er ".t m..... werk.. .pre.
ken .n ••• jaiet er m" belig tOeDbij Icbielijk
aeenial eo Qamiddellijk _ lijk .... Bij
.erd 1.1. Doaderda"a.lIlidd., begra1'l0. !lil'
•ollld door al de Yrijwilli,erl "an de .tad ooder
dokt.er laitlliaD' Bleioe 9&0 d. .edical ltaJ!
korpe. Te G"ytOWll it oolr d. heer Geo.
O,.y OYerlecien _ d. iIItlamma~ ia d.
Di.rell. Hij i. _ rler lIiaktOh. llotrllll in dl ..
OlDmek.D eli heel~ &ijDep"'bi ia zeer 901-
m•• kte ord.. Hij lut _e Jroote laIIIi1ie
DL Een &ijoerdocbten il lb., lt&J*ia Fall.r,
.... 0 de Be cbuaoalaod poli"'" !!,Wou.ci.
Het Charle.Araold dra_tiIcIut l8Ia1eohap it

!la jai •• bui, hier ter.t.eda ea djM ..oontel.
li_llea worden pel biJti.=-cI. I.ateiJecl.a
Vrijdag 'Jl88lde hij .. • 8obipper; II

Z.'er.Jaguood ... Klpteia )'riK II _ ... "oed
.. 1hij .. .l4y Sw.. , Hart .. aPeIea.

19 No.,..ber. 189:;•
la d.D laateteo tijd hebben wij DOg al nle

..r.. mdeliDg'1IDoderOD' rehad om •• ar .alplt.er.
dia_tea enlrolea te lieD, .. 1ft nolob&Daae·
bur,. KilDb.dfY en ltMpetad. Da kol... die
aitcehaald •• deII, wordea reuP _ goed te
IIijD. J.. lDer _r dat het ij_ paard I()()o

..er 9U 0111 nrwijrlerd.J..
De afdeeliDpraad .... rklllÏDjl Irwam llietereo

tea elnda ton er II4llaot.erd '-hea de b.,.·
rea J. Nel ea P. Tb.roa. de eerde _n ....
lot trOIr. De raa4 beezaat IlD al.... olrt :-Wijll:
00. 1 W. F. Kari~. 00. li A. Jordau. DO. II1.pa nlISU lUI tenrlNld il op het oog_ J. G. Nel, DO. , J. ,C. Goo.ell. JIO, 6. F. G.

blilt te Parlje, naar Z. Fig,.o bericlat. lle& il OMaclal, IlO.6 F. D. 00mUie.
NO Zwill8r, Caaaoa Berg ceo-d. .Hij Jle& oa_D leeraar ... Oooradie pat h.t
""II' 2110IUlotram. Zijll lliddel i8 Uil lDIt.er ,_t. .. bij word. onr " aItre- ..., ...
en lija dij'D lija led. Nó iDomtrek. acht; mooh Dij d. ~... ... of tie I'8Oh&e
De dikke maa, die YO« riji eIt. il plaat. be'ftlllClenwordfD•
_r '_Id en IObijat Diet. 1'181 lus 1'&11 lija De 'lnladsiektt.... boati l1l&&I' 1101 da _.••
diktt te.~bbea~aI~e di.. ..a.&Ift..,..q 1lIOedena ..... ; ... par; aa' tooJa ia.p.k.
" - !lipt huaah~ .GaYalll. ala bo op deD lean ~ ; CIOab de 1I'Ilr1do1 dar Wet aal hier
ipOOI'trelD. - hij 111 ... YOOr'" &ijd PIIIIaOrR ~ .. ordea. tlaar Iaá
..,..~ .... OIIIIIU lUi Diet _ de ,......~kt_lij~ ............. IIOb •.... L.W......... .WII __

.Hekhrurtrn.
ZONLlA(•• 2' NOVJUBEB 1896.

Groote K.III.-'. Moreeo. (Bollaon..,h) &fr.
KoltoA (daaUl,,,iag), '. a,,,,,da (Eoaelach) dl.
St'J·Itlr.
Z -~pl1ot.-D" Ht, y~er.
P.peado,,,.-' • .:.lUfpo' eor •• Sm... '.a90od.

dl. Roux.
HaDo..., .... t 1tape1.-·IIIortIea. en '''VODde

(AtoDdmaaI) dil. Roome.
Rollaebaai.-·. A..oad,. eer•. KDObeI.
Ni.a •• Kerlr. BlIII~-'1 m<II'I!U balf.

liell eD '. a ..ond. HUil are. dL O. F. J.
Kaller •
N.B.-8peoia1. ooU.ete t.a b.ho"""alI d.

biDDeolandach.. &audin•.
Ned. <hr. Kerlr. Baiteow'l'rut.-(Ea,al·

IOh. dieoetea).-' • .Morgea•• 10.30. eD '. a ..oad ••
7 n.r. dB. D. BotmaD.
8t.·Bt.epheDL-·. Morplll. 9.80. en ',.vond ..

7. d•• M. C. Botha.
E ... n•• La.tb. Kork.8U1adetr .... -'.llorp ••

10 (Holurleoh), eD '. aVODde 7 (BlIIe1eoh).
dr. Zeha. ZoodajllObool 3 UDr II•••
Vrij. P .... taollClhe Kerk. Hoatetrau.-

Korgeadieo .. lHoUaadeeh) .. 10'80. nood.
elle... (Eo,.IIohJ te , are, ('-JInak au
Di.a.•• ledea) d•. D. P. FaDre.
Groeaepaa'. - HoUaadlOll. 9'65 "..... Ea-

~llOh, 11'16 ".m.. en 7 a. ...... De Beer.
ZODdiclobool8 D.m.
Wijaberg.-·.IIICWI(8D" 10 ure, '0 " a..oade,

6'80 111'8, d•• A. Hofmeyr.
Ntd. Geref. Z.adiD.kerk der Eben_ ~....

m"Dte. R_trut, 10'30 1'0111. 'D 6'30 a••••
.. r•. Dryer.
.&ptier.eo.lr... k. W..... raat.-'. MorpD'

l&aO. m '. at'oDd. 8.30. eerw. J. li....u.
ZODd..-hool 9.4.6 .. 1"6.
Joo,eo. Bijb ..lklu 2.4.1i.
Napieretraet-Zeodina' :-ZOIIcliClOhool a uu.

Diec,. 3 tla.r.
1II0.bray Bapli.teo Kerlr.-'. MoJ'llll' U'80

Zeadact I .. onde 6.30.
Wijoberg Baplilteo KII'Ir.-·. Morpo. 10'30

•a 'I "oDd. 6.80. eer.. 111. B.Ir.. Zoo·
-'-hool 2"5 O.ID.

ot. P. T. Betief "ordt op 7 DlOelDber te
Villier,dorp be.eeti"d.

D •• A. G. 801loen" aal op B DeoemMr te
Upiog\oa ben.tigd "ord.o.

D•. Z. J. D, Beer lal op lIJ Dto.mber t.
Kaap.tad Benet'gd word.a.

DI. Tru&er aca op 16 No..emher per N~lwJm
Oanll ait EaRelaDd ftrtrekkeo. ZijD eer".
Iraa dill terea 3 of , D_ber hier terag.
flr"acb. wordell.

Propoo,o' J. Vu Booy i. op 9 No__
tt POIlmaub.rg be".,.tÏld .11 l-.ar rler 'I'
nflJrlD.. rd, kerll aldaar. 0'

T. CoD.taotia i. een kerk~bou. "ao d.
Aa.cliwDaeh. Re.eeDt. "boll.d op Wiate.
boOlDeD.hea lud.oed nD _1'1'. Vu See.ea.
De ia"ijdia. ..ond l.I. Dooderdag plu"-

Tot 00. leedwe&eo ..era.meo wij dat dl,
Rqaelre " Or.dook krank lillt .. n eeD b....illll
.. av.1 nn iollaen... Aid.. , aal d. boekBteeD
na d. ai"a." u.l iD ....rbud met Rooklaod.
Bemioari, .eldra .ordeo gelegd.

De kerlt te Moorreeabarr aadera bar. 1'01·
tooiïol. De konlraktaoteo, de h.ereD aebroe.
d.r. Kiag, 9'&0 Durbaorille, m.t d.a beer
Jouberl, no Kailari ..ier. b.bbeu alle .. r .. a
baD .erk.

H.deaID01'1feDDID 10 uar Iromt de con...o-
catie der .Ka.pecbe uai v~raite" bijNa ler
betprelriog ,.a de aanbnelillgeD ter verbete-
,iog "au de aa.ivenileit. lClhoolex.meOL

Te Cunpbell, " .. r bet IOboolbettDar 880
_Ioertl f 9an de regeerio. heeft «ekr.. eo.
.ord' eeu flink IOboola.boa" met Doderwij.
un.oaiDg op•• richL, dal tegea het begia ...u
.Febraari gIIreedzal zijD.

Per k.bel i. de... eell bericbt oatnDgeD
dat de beer P. 8. 81ylett, .OOD Yla deo
beer C. Baylet&, SalDeraeaSUaod, eo aeef ..aa
deo heer P. H. H.yJ8t.~ ....0 het Wit&eHaia
alhier, aija .iudexalDID al. bacbelor iD d.
medicijaell afgelegd heeft ... a Gor'. hOIpitaaI.

la UgaDda .i)a er reed. 50,000 W.ltudu
die 1.... 0 kuaDen. D. protniaDtaohe a.adioJC
telt 27 18lId.lingea. Er lijD 200 kerkeD bi...
Dla een o.trek "0 100mijlen ~ d. hoofd-
Isad. '. Zood... IPI&D 20.000 ter kerk .n ia
Ge \:.,k 6,000. Er &ijD 0.. 1' d. 3.000 ge-
doopleb.

DJ: ~CHOC)l. Ta BLl.l1,""LLU.
Den lBdaa de... _d de verjaardae ..all dea

heer Staoki .evi.nl. D~. II·S it "D neald ..
dag. die <looroud en jon •• uatuull!~ ."1' oog
door laallt!!,_mdeo, met. ".ru Ilo ·1lJ()9i
I..i.a "ord,- Reede ..rOIl cl. ..lae·
~D aitatekao .n hoorde hR pjalob eier
OIDI ke 60 kOltJ.eerIiD"a, h.D ..lac
MD beurt. kW&!Den oaVold .erd I wao' ..
YÏDdeIdaar Ie.Uaflll ait de Kaapkoloaie, de
beid. :a.p.bIleba _ UIIa uit Natal la deo
DlIJIliddag"ooral leM latt _r ,,",ti_ III
_.. altijd bij di. "lqeabelcl etrooll4ea de
buen MIl om dea Oadenri,jUIO ha ... toe-
pc ... oheid toeWIOD8lI.zoedar dM·~ er
~ wiet _h_ Da.. ~.. da. AlIillriijD
'D ... ,...rdercl. aiet .einig de YfIIljld. _ bM'
oopoblik doer bet aiareikeD 1'111 71 oertit1beea
iD dea loop "D het jaar door d. leerliopD
.. rkepa. De hear BtDO~I _ kon "I'.
.... nD bet _k in de tijf en d.rt.ic jaar. di.
hij" Buwvallei had dciclrlebreoht. IN_,
waaruit we .. \'OlgeDd.Gijlen aaohaleo. HOD.
derd '0 riar l.... liD... hadd_ het elemeDtaiC
IObool.x.m.ooertJft~ .. a caknceo, Mrwijl iD de
I.. ute .i...j.. r .Ieohte 7 aiet l(8alaa«d wareu;
60 .. a 67 haddtn het hOOJrU'IOhoolex.......
oertifilr.. , vercHeDd; '7 der l.erlillJaD WanD
aaar d. noraaalIchool '""rokken "oor deD
"oU. oarnl ea , 900l' die 9al1 __ dea.
Bij h., laa~ Tealboad-ex_ waren U g..
.IMjIII iD rIe Hollaadeah. tul ... 10 iD
~ia ftII Zuid·Afrika; 28 hadden _
laoÏOr _.ifin.t .. kl'lllG in _ rxaJIUIDia
_I (IOI.fa) en l' _ ~Wr oertiJil .. t I
""'iJl eiaclelijk lIO!r 32.....31........ "l'1li
iDbel bijbellr_oia n:a_. dal ap I Aquta.
lB96 plaate \'ODd. U.. Albertija d.. lcIa tOeG de
oertifiia"D Dit e. .prak clurua DDderwij ....
onde"'D l_liqlD kMI op "D' wijae, ... nie'
lieh •• aI ..erlP&ea word... Duraa IÏDC m'D
d. lObool ait 'D gebnalkte oo::.":"U18 ...
praat eeDkopje koffie met koek, d. De-
lDiddlllJweldra MD.iade lpoedd. miNer dob
b... tte WIder hai .... rt. " keer.. W.
gl ..ea Ileehy ia 't kort deo boofdiaboad ftII d.
•errich'iDg'D vu deua hl1lllelijk.n 4&,(. di.
door aUeo DOl lanll iD hel sebea.ilD &al be.
ll'a&rd"ord.D.-OO!'r,.ptmdmL

Ge'fTUgd I-Xe" oDderwii.. r voor d. road ..
gaande .,bool te Sohilderijlrrao., diatrikt WiD'
bur,O.V.S. &larie £120 ben.. .,a. de 1Ob00J.
11114ell,

F~8IILIEBERICUTEN.

GETROUWD,
ID de Niea •• Ned. Gerei. Xerk. op Doo-

derd'r, n November. dam de. O. F. J.
Muller, de beer Johano.. Benj_ia Steak •
lIl.t jOlIg';. Loaiee Olara Ltoaora Wtller.

IDe .&aDd va..... e. la de Z..•.
Rep.bllek.--. LION£!. PHILLlPS PRAAT.

(&uur.'~ra.).
. ........_ .

Jr'IfAH"UlllJBO, 21' lio". - De h'l8r 1.1011.1
Phlll:p .... oor.htoer dar lIalD"rYan 1Ili1""",hij
rlegeoh. Id yao de opellÏllg tU het aieawe
,.boa.lprekend, g.al eea,lrleta. tOb." .;au bet
onttlaan e. d!\ll 1'OOnutPDC clerk ..... ftII
_ij oen "0 maakt. daarbij aaeldioll vu d"l1
eer".o pre.idoot. den _r HerlD&Q Eehteill.
ID het betlio badden .. S. ledea. die " mijpea
"'rUcell"oordicden •. N. -lIJ er 170 lea_.
dl. g, mut.tOhlPpij .. "...... en_rdi~1III. la
1889 warea er miHohiea 16.000 blallJrIll III
d. goadopbr .. r" "" '£163,000. Na wu er
eea blaak., betolkir.. "u 100.000 811 HD la·
boorliDI8Il be'ol!r:J1g,..... 60.000 eo d. Ioadop-
breoll~ .... m&allelllijkt !664,OOO. O",r hei
.UOO6l '0 d. te~ dar bm. 'PreItend.
sei hij d.t "D der "'ttw ... da. men leeD
ahuter ~ i.rloorporatM "00' d. bm ... k,..en
bed. Da ,.._0'''' baag dM dit _ """
ptri_ ill .mperiD lOOD. "ormM. Eta .. der.
t.eteupoeci wa. d. • .. k nn bel cJYoam1el
moao,ou.. D. h_. Phillipi daeld, tie , ..
aohied..il der dyo.miet.ooocw" meel, ea de
lObrappla. claa"aD ea het claarop ..ollel!d.
toekeaaeo ..&li _ .w.at'IIIOIIOPOU, ... eli..
uilde _101l.c. ftII wie de 'I'CJIWIIN IOD.
e.... afgenomeD.... Bij maakte ook m.I.
CUD."D '. pr.. iclentea .o_bell. "OOI'lï.fde
voor fabriekeo, werkbear ol oD""lrbaar. III
YOOnl1'&ll lijD ...erlaolllO o._ qaoitlefabmk0' t. nohteIl. Ilhallk.lijlt _ iDpvo.nlmMe-
naai, h.,,- pluillr" Diet Di'..,.oerd
D. heel Phillipi 8Mkt. dauop _Idiot
den groei "all JobailDelbar. en .. i clat
_poeci ..au het .abeel. laDd lijll oonpron.
had ia d. 'DIlI" der m'Deqb•• _ Wi,_tera ..
raael. llaar .. a' ... hu btlooaia,? Ala er
iet. iD deo YDlbnacI paegd _rd dat. deo
led..a ni.t MIIIioDd, dan Ifidea .. dad ..Ujk daa
H dIll uitlaadrr lo 'a geh.. l .i.. iJl b.t land
beboeld'lI. Hij .oe.' ".fIII cia' bij cll
houdial der .etg .... ede _ba alt d. "aie•
40akare wolk _ d. horiaoa _ '1 leDd.
.aorllpoed beIObo.wde.

De Di.a •• ,"YOlkicr dflleDda "" chi. ter'.
"II. Zij ~D upa-ti .. cIa tot d. iDko.'MD
d.. laad. bil m "&re. 100 hoo, belaat laD.
der "Di.. nrteg'll.oorditia, boetrm .... d
t. b.bbtD. Dat 10•• MlIOllilalijk red'aa"o
"ord'D maar. daar llij eeDo.. rsiebt gaf .. a.
d. toMtaDd.n. w.. b.t dja pltobt reobtait
te .pnkea. Hij laad a1J.e "ettige poglapa
•alI..... D. DIDeeo betereD lItaod nD laileD
ia b.t In'D te I'OIpea. D. admiDi.trati. d..
laod. riDr YID Il.aad kit .rler'D het •••
.o"trellt bopeloot eenip 1'8rbKeriD. te "'1"
• achtea belaal9. cIoor ..er"Di«4e kracbti,e
pOliDgaa. (L.id. toet.io.iDI). Hij ""
Hk ... dat hij bel gnoel'D ..an 111t_ ill el.
.... ",,'rpf. Rij .prak ale nraatwoorel ..
lijk b.rllr. die Iroote .. ".tigd. belaaglIII
.. rtqeawoonlil!L Hij tprak bo".adien m.t
d. lloop dat d. r.",rilll daD .ra.t der
"taatie lOll 1"1'111 ...... tUD ea lI4D eeD .pe-
Dial. littiDg YID deD ..olk..... d iD JalI.ari
m... tr.r.l.a aca .00"ttU .. 0111 b.DDe deak·
bealdeo tt lemoet tI. ItOID.D. Kapitali.t.a
• arm Yla 't'l'llllobti"beicl lletObaldi.cL ZIJ
•• rell ooo• ., ... ti.f .u wad'lI altijd ..oor
regllriDIr .D orde lijD. Er ... eobter eea
"nDl ..oor bet led.ld. Zij baddea d. b.Dd
'.a nieudlOh.p ait,eetoieo '0 ".r'D m.t
h.l.edigiog oat ..aag1ln. M la bad. b.a dai.
delijk te .... ta.D 1I.".. a dat lIJ r.wall.
troa.d .erdeo. Eea p.litie ... iD Job.lI·
o.. bar, door 82,~OO per.ooea geteekeDd.
" .. ria om .temreobt .... r .. 'd "erd. H.t
comité, Ballll •• uld 0111 d. ...It t. o... rw..
g.o, k.. er ,ploiale ol'draobt Diete te d<>eD.
D. tooo "'0 h.t d.bat .a. tergend rD

lafbartla'. D. politi.k YID aitllahin, die
iCa'IYoerd "erd DID eeoir lIobt. dat .Ij
mocbtea llebbeo. te bekorteo. ... mooeter.
.obtig eDm~D .o.ld. amper lu.t d. "etti ...
beid er no op da prOlf te .teUen. .Hil
dacbt dat het Diet Her oo"aaracbijalijk ""
dat bet hooglbol ........ I(d lOa "ordIG
d. k" •• til te betli_D. Dit leidde tot d.
", ... g olDtr.Dt de oll.fbaok.lijkb.id ..aD het
boog.enob.tehof. Na wa. Il eeD bol.erk
\nllOlI.D h.n 8n d. ".tgniag. maar bij de
I..ttte .iUioa' w.. ND po"iag gedaaD om bet
boollg.lIcbt.bof abaalut Olld., d. b.. r·
IOhappij 9'&0deo alt ..oenDdeo raad te breD"
''o. Het Wil mooetwaobtig dat eell laDd.
dat liob beach .. fd Doemde, eilOllte dat m'D
getroa"h.id &aDdat laad aca ''''lID 'D dat
tocb d. m.DlOb.D 9aa rtollteD iD llet 1&Del
.. "token ble... a. Bij acbtte h.t .Oll.ter·
achtig ta IIIgm: .. jfIIef mij •• tro .... lk
aal a"... .alk. recbtell ik wil"
Er WIl liDa' _ k.ettie, D&l8llijk eli. der

OJI..oecliDr. W.. ll.t ai.t mODeteraoh", dat
"l aegeu-tiellde "an laet falel, dal 'foor OD'
d.r.ij. beeteed .erd. bijclroegeD ea Di.t la
•tut "alID "Il mk.le penlly .a. het Kald
teD baall. di.D.te toelebraikell P liet etele.1
w.. dat het .ecii.1Il Hollaacbch ac. lij ••
B,jD. alle kiad_D iD loua bul ,,_
&11..... laep,.keod, IQ .te !wW .. ar ...
,adft. die HIl... Iliet ..iD lID poeiti. ,,_
OlD h.... kiadarea _' nee .. d. tul te la_
1.lID .661' zij i.t .... den leertl.a. Htt p-
901, ... dat d. kiadena .... ~r- 0.......
"ijl ceaotlD. K.t de baiteqewoae btJaa.
ti ...... die "" ..... d were ... koll4laa d..... k·
lieeleD "aD dea B.aá.4. ,p.t het .alle proljt ....
haD "erk tnltken. '
Er ....... oat..tttead bOOP protektie.e

nolatea, di. dm lrijt ..aa. brood .f~u ..aai·
tea. AI. lI.t laa lftOII 1'001'lip• .-ebr.i"
koD prodaoeena clan _ er r- nel.. lijD
om t'lflD di. illYOll'l'lOhtea te moppereo.
Hat 1'9011WIl cla, - ... b",olkiDa.
di. t. traar .... om h benoocligdheclea ..
prodao_, koeeterd l'Irrijkte. (Laida
toejuiob.i••• )
Er .... ia d. laatete IliUiD. lID 1IOIia,

redaaD 0. da mibeid eier pen te bele.....
rea en d. nljla.i{ .... apNk .. ter- t. paD.
H.t _rel ill .te haadaD der paliu. .-late.
om te belli ... of eeD pabli.ke verp4erilll
behoorlijk "" of Iliet. De ..... te k ...
cl. W'ilIl'iD, eier receerlDl 0.. de t.Uial
clae laooUtporden te btkraolatilllL Joh ...
_barr .... _r ollttnedea met de "ij..
waarop de politieak_ -rio,....
Jlie4adell 'Y1ID de. rnwelijkatell aard wer·

cl. bIClre ... lOII4er 4M .. Wen op,..
epocd wd... Bea aadan _k ... dat .ij
feitalijk .......... c1 """... door _ olipr-
ohie, beta_In door HOIIUden eli. iD ".. I
1I'00ter .ill Yl'l8l8deiiD'_ warea clan lij.
All" _t mm Yerlaqde ... 1I1li... heid ....
aclmiaie&ratia ea ... bnli~k ull4Nl .....
iD d. ~ke.. (Toej.iohia,.) Bij hoop" clat
cl. reCWriDI er kie lOa ko.. i. t4I li ..
dat tie ..... "OOrCliIe politiek .iet lia,. Hij
IWI ..oletreltt R- bereerte OlD oproer t.
liea, dat waanelaij.Uik lOU l.idea kit b.l
YII'IObrikkelijbtt Yaa aU.., .... Iiijk bloed.
.~orti.r •

O'MaZ •• IICR.

DR LllYOB.
h.TOau. 20 1I0v.-i.&1oUr.~ Dr. ~rIe

i. aecitn aljDterulitaIDÁ daplijkailMj de al&lin·
trill "all d. ain_eo_ raad I(e.eeilt tn
-ice bel.ol!rijlr ... 1ren .ijD bf'baad~ld. Bij
",Wekt KMD.., pu mail&nio tU la.' m.. de
DMIIOUo" 0aIUe naar Europa.

WEEST ZOlCT. lONGlCNS I
LoIDll_. 20 No... - IBNur.)-Dd B'obll&ll&

apperhoofd... WardeD hed... ·dOOI'de Itoaillain
oa.,....,.. .. war. &eer lo "lUl lICIbik met haD
ODt... .r... lil.. oa'YÏD. vall hare m.jettei'
h.... JIOdn', _ telta.ment. eD .. a Iadiaoh,
\jalie. De kDeiD.ta Mi dat tij ".Wijd ....
dat draak ail bUD Iud i. ... b... Dea•• 0 dat lij
daa hoolm call1lll'-ri. mOllt.eo lehoor·_e.

DE YOLKB8TEM.
hnoalA. 21 Nol'. - (&wkr) - DOl h_

T_. cUe tijdelijk aditeu HII da VolkeN'"
WU.edllf'lad. d. aI_,il(b.id 1'&IIdr. JilD.gelea..
b.,. in E1IIOp&, h.. ft lijD betralWDK bIJ dat.
blad DpRe8"1''''

DE L"'STERZAAK.
JOJUJlJl ... IJ1l8. 21 No~ - (&utn.) -Me,

betrelrkiog lot d. Kelly ..... ruak wMlipreek&
da edi"'r het berioht da, rIe AjricGn Trmplar
at, d•• lNid it.

J.uJlCZ BALFOUR •
LoJn)J:I.20 Nov. - (Beu"'.}-Jabel Balfoar

le eolauldig be9oad ... docb bet ,,0IIIIia il Iili-
geneld.

ASHANTL
WIDIhI. *> Nov. -(Be.Iw.}-De peaatte

"all Athaoti .taaa. la Baplaod babbeD het
Brit.ellDithaaaum _"O.'a, docb da heer
Obamherlala twijW'... hu 00.& foIn.. lal
II naar X m" .. ip BriLMb. O5Gierea
.. de. tea de traarbeW hu_ ..... d_
..~. ODcWwijl sal de npecli&i •...
,"Ilk ...

HU TREKT DE BEDANKING IN.
JO......... I1&O. 22 No,. - (B-Ur.) - De

..... pahll.1ae_Id.,. Jaoobt hd IijDe
be4aakiatl ~kba.

DANKDAG VOOB DEN REGEN,
lo ....... no. 22 NOT.-\""'.)- Zon·

cIec. 1 Dae.. il bepaald pwordea all _
~ 'YOOf d. weldadip .. 0YWYI0ediP
npu.

HULP UN DB BEGEOING.
JOIUDUBI1U. 12 No... - ( ...... ) - Br

wordl rl d.t d. r..-m, ICIbikklopo
h.. ft kt yoor clen 10_ 'Y1ID _ boe-
nIilNi. aieli .. Ga di. JI&D de mijDla ......
20L'PU lak ai, ..... bopee. 1>aartIeM .....
wordaa ..,hikklapa I.aaaaltt. _ mieliee na
Amerika lo te \'OIIaD.

UNDEELENB.UlK.T.

K.AA.P8T.A.D .
(Y...de ~ I... 1_ ~~ • ...-...in
.. .,,__, .,...., 80. ii B'-~,..
........J.

Vrij"'" 21N~ 1_
If~ "'0 ..w, beter.

VE&PLllTST.
t.o.DI •• 21 No... -IBMer.)-De WttObOP

1'811 JrtWOUtl. ia aMI Objaheeter nrplea&e&.

MADAGASIUR.
Loo.. , II No.... - t.zu..u,.) - Geauaal

Daoh .. ae telapafeert dat ",I. FraolOh. 811
.. de,. koloDietea op Ha..... 1i:ar _ko ....

DE TURK.
LoJfDJIJI,:11 No....-(lWuter.)-D ... bu_

dear. eier aaoalllldbedea .. Kooa.. atiaopal heb.
bee dea uliaa 1I.'fTUt(4 0. Ir_lUl uil te
..aardipD. "aarbij"D die mo,_odhedaD Yer.
ruDd .ordt aldaar Ma '.eede "aebtaohip te
p....... o•

LoIfDU. :I~No". - (BtMter.) -D. Hoa...,.
eohe prellliar Iii iD. .. a IoHpraak tot ....
rijkldee de'.ll' pone -'ic beeIO&eDbad orde
t. henteUea·. dl CIuifteaIG toe beItIb.mlll.
De moplldhedaD waren ..ollromea: o... r .. Il....
lrom'D OlD YrtCIa .a dan ,Iattu qllO te hud·
baveo.
Lon.. , 2~ Nov. - (&uur). - Ka ia

..aa plaa d. b-.aaiq.a YlOalle WaOIaiIaIaePeD
der mogeDdhedeo te Koo.... tiaopel geaamen.
lijk kit. da.iseDd te mon.terea.
.M. verwaoht d.t de .alMla "ei,eflD lal eie

fir1ll&lUl loo .... lIDOO.II. door d. ..ogeodhed'D
.. vraagd. o. ider mogeDdheid .. 0 'weed,
•• oh&eohiptoe t.e staaD.
De pone heelt naar d. gDa... raean der

pro..iooiia gekabeld DID Il" aaD t. lporeo de
ra.t9ar.toriDieo &eoDderdrIlkkea.

NUKT GJ:VONDEN.
J08....... 9O. 22 Nov. - (&.ur). - lCea

paar elateD....... werd _ m.a B.oj~in
WUliam ...... d _kt io h.t ",Id roadloo·
pende leYODcI.o. Hij ".rd lIMf' h.. laDepisaal
rebraab' ID ltierf littereo. Hij .... noeter iD.
.pektear in d. Kaap d, Goede Hoop baalr.

U'BOBBIO VAN DD HEBR I1188E.LEN •
JOJUJl I!IlG. :12 NO'Y'.-(BftIUr.)-De laser

B... I af,oheid fta lija .W .11
ali ta, -.i" la9loedrijk. 10...... 0 het
ea1ari. no .. -..ad hebbaa pwaarborrd
beaenu be, ~alilUche alarie door d.
regeeriag la plaate ..aD _ .... d lteaaietrerlal
toepetuD. eli beloof. _ t.aede derceUjk.
bet.aliag ale d. __ OIldanrijl "'0 beM-ak-
kiDg kIIa08ll krij,.D •

GEPAKT.
Bu.uaTON,22 Nov. - (&uUr). - Drie par..

lOaea llijD learrett.eerd in .. ,baod met. de
rooYerij .. 0 d... Nil Deeperaodam bar." .ear
.I.oht. "0 deel der ja"...,I.o it tera,gekT ..
•• 0 ea g.. n aa c.le 000,," De beele II8IOhiedeoil
der l'OO ..erii "arcl iu eea Deldoor a..Keaby, eeD
d.r prieoDien. ..er"'d Ma een koo.t.abel, elie
liob al. dronkeo yoordeed. Kr it alle .0'1'
lijklleid dat. d. noteD zull.a terug•• kreg.o
wordea•

rj

ll() Nov. (Pw,.....,) .-Kijaen ea ~
lijn gedBDIoraJieeerd. Jt peroeu~ OODlOla wordt.
gtto-...s l.eg8D 1061. :

!li No". lP.,. f't¥··n.-De grootete ?E'
beerrtOlatebeden bij de oPlumg 'faD de Dal'.
.... d .... IllD&I'kt, maar '- Wil er _ .. •
teriDg ea de markt aloot ...... :

LONDBN.

DB "LUCY."
OOITLoIIDJ!I.21 Nov.-(Beuur.)-Het wr.k

..all de LucN it "erlekerd en de beer L_oa'h.
hoofdageat,," d... J4ariulDe Iuaranoa 00.,"
... rbij d. Lucy nrHk.rd i.. ... hier Hdart
ZondaI eo lIUAkte IÏltereD _ .aUadi" 1Ohi1r·
kiolomt.not h., ...,li... Due fliaka haDcIal-
.ij. hlltft d. aa.lorit.ei"D _r "..I voldoeniDg
",ueu.

DlamaDWoD.D PetroleDm. B~NDBL BN NI" ".BSBI.,.

'nU.ILLl•• DOG.LD .._YL

JobaoD. F...derick Badolpb Bareard, J.""
Kor.aa. w_u !'Ilau.~ Koma, .ICOktIed. .

~.IIUI.u.
Re JapobuJ "'braham Tau Aarde, ~

v""'" deo r .. 'dlb~lDagiaLra.~1 Vaarb.ijl>8dorp.lp11 No..__ r. .

DE VAOATURE IN DIN NOOB.D.WBS-
TELIJKEN CIRKEL.

WOllOUT&a.21 No... - (Beut"..~-D. la.-
Joabert heeft bteIo&eD"oor 'deJa .e",veDd.n
nael .. llaaD. Daar lo' danar II"'!. &ad...
lraDclidaat bier " ..oorgeatald ... rwach\ m.a
daa hij pao" ood.rtM1lDiag lal krijalIII Validia
ea _grenaeode diltrik&ea.

PRAATJES.
VlUJl1&o. 22 Noy. - (&ut ) - Ik bm p..

IUObt.igd laet. g.ruht te r.preken dU het
......... _Ieohap UqebocleD it _ IIir
BidaeJ shlppard.

n ...NBBal(JIIT_.
:ullDIBTmi BN ANNEXATIJ:.

VJ.I1I11Il., 12 NM. -<.a..r .)-oDenil baD-
4ieieD, "'. 900U bo... de 4rie ....... il,
--- beCleDmOra- .. ,....._. ...,
........ PaD _r Ki ...... ler .. ,d........
(WIr.) DIM OOl'·Loo4ea.

BlIIN PAAR 80HllPIIN.
POIlT1:ulu1Ta, 21 NoY.-(BetIur.)-IIIr il

bealOtIIII rIe "lamme .. d" BlMT1toyU ta repa-
,.......; Il.. .........-I UI daarvoor.iapYaenl
wordaa•
D. aleepboo$ fituadi it door het ba ....... .,

,.. OoQ.LoadeD llkoola'-

N A. T.A. L. SPORT.

Kol ve ...
JOIl..UOfRlIIIIG.20 No,. (p,., ~~- •• ,

kolfalall aal _ elDbh.u. o~ op _
lIDIa; _ ... 1rp!eMt 9ODI' ..u. ... oo4 ...... a
aal clMrbij pplMtet """"-1

Wedn.DeD.

VlD ROOV;BB8.
~ITZlUM. ~lI NOv.-(lWtUer).-Bu

~ 1'&11 tier benIobte lOharba 'Y1ID daD
RUCI~ hier....... Zij haCl4eD ... plu ...
..... ca clrie PII'IOIIR .. b.roo... la- bO&eI......... b._ "rtWjf bia1CL D. politie
IUeld", OOIop bea. B ......... IÏIIIDIM" eier 'D meekte haa bekeM
dM bfl hllll 10. arnet.1IIG dMr :J'riedaaIl, die
lo het botel t.l1aï..... laformatJe ..... bG
.. .... t bad. . Daarop ld. die maa, wieaa
..... ')Baney .... _ di hij ..... jeu"'=J 'Y1ID lijD reci-t, het 84."'. pclaew-
aeerd lf. bet JIIheele plu YOOI' de foonrij.
De .... drie, I'riecimall. Bram :r..... 'D

. 8tewan, OIIteaapt.eo .n _. ~
d.D Vrij.taat. ...... lija. Bar-

s,,-, oOHDaptea oa.laal' ait bet
te JohallD .. barg. tOeD le clear

noaden ..au roo,lI'ij. 8tnan
er OIIMaap' op •• g _ da VoDk •
..... hed.1I '"II1II' duenia door clea
la verhoor...-ea.

e.1I01I&U'T •

10IlU .... UIl8, Il Noy. (PIr ~,;..
T.....-il_ ... ~ ..........

TAI'aLa.a.U.
-I.......--.

1(0y. I<>-BrISlobe _Il: W""-'" ftP Port ride
lIG-Briteolt IObipOI1l"OU4, ..... ~.
11-8S A ...... , ...... 8oat.ea.1DptOa.
.1-88 NiÁ4rOl, nD LïUe.1IIId.
Sl-8rittOba """'Y"a., ... O..e.
U-88 T--.. N......·y::::'...
22-88 Ct.II Pru-, J.tvorpool. _
~ ~;w.r., ..an Port lIoi.JoUl.

YDT&Oa.a.D.

SUTHERLAND.

N_. ~ U...k..~•• _r Nat.lll1l·Ca!GaUa.
Jl-NOOnIDho berk C._Ai. _ ..6JIIObJPe.

LONDKN .

10 NOT. (PI,. T,iI,rGG/.}-De G.",. ......
Wocada« om l~ tUlr tAl 8oeth"lDl't.oD -.

De Jlezow ... op de tb'lI.,..U,. ...; .....s.WOIIf'"
dag te IlIl14eira. 0,

n No... (Por T f.)-De PrelMW .. ..u,at
hedeo Om~ na' •. 10 Madl1ra -.lae~

•
.'"
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"L'oyds ·Aermotop~' -.tLloyds" Nieuwe Pat9nto ..."..a"v
STALEN WIrJD~OL. :<~i'S

Rebben ek L·oltuule:.Eereblij ken l'erkrl'fen ~'" Zutd-Afnka.

tellJK~ Provluole Laedbouw-Tentooust '1iIL1~ te Ros~bank Maart
.. 1894, Eerste Prils el Modal);;. P" 35

P t EJ1zab.,;thfcbe Iat.dbouw- entoollstdl1Dg L\pril, 1894. Eerste l1JS S.
' Jr Prijs en Gouden .Medalje.
WestelJJke Provn.ole Landbouw·Teatobnst~lltng Rosv,oaL'{.Februari.

1895. Speciale PrIJs.
Wftwatersrandsche Landbouw- Ten t,oonstelllng Johanneeburg,

Maart, 1895, Eerste PrIjs en Medalje.

•
DE KAAPSTADSCHE LEVERANCIEHS

VAN Ml~LBELE~,
Prijs 35s. f;TBLLEN NU TEN TOON HUN LAATSTE ZEGEPRAAL

Het 'Jameson' Slaapkamer Set
Deze Slijper is ongetwijfeld de hall~gstP en mee.~. voldoening ,,,ende

uitvinding die ooit in de KarH geb~ht l~ Voor .het shJpen van .Mesee'! van
Zelfbindend'J en .Maaimachines. HIJ be~lt veel ~ bet oog loopende punien
VBnverdienste, die alleen bij hem te vln~en 1Ii.IJn.en geen .?okcle nn ~
nadeelen die aan andere Slijpers van Maaun8chlDe Heaaen zIJn verbonden,
klnrijl siin prijs redelijker is dan die 'an ~e andc:re. .

" Houdt' de Meuen I3cherp JJ-dat 11 ~~t iedere fabnkant aanraadt.
alet den " DUTTON " Slijper kan dit gemakk~IiJk gedaan worden. )f~..:.~
Botmes venlijt de Machine veel gauwer, 18 bet trekken voor de WCI ... u

.waarder, eo wordt het gezaaide. slecht ges~eden. .. .
Er it :naar wtinig handigheid toe nood 19 om dezen ~~ te gebruiken ;

de aanwijsinJOD die bij elke Machine gevonden worden, le.denen zonder
veel moeite m staat stellen met haar te werken, al. men 10 PleCIeI opvolgt.

PRIJS, 35/- SHILLINGS KOMPLEET.

Van hunne ALGEJ.JfE&NE VOOR-
:I'REFFELIJ KHhID en BRuIKfJ ..&AI!-
HEID voor dit land wordt getu£genl8
gegeven door de groote verkoop en door
de getuig$chJijten van koopere.

Deze Windmolens zijn de laat.te v~.r-
beterde Machines voor dit werk. eo liJn
gewaarborgd, naar hunne grootte, meer
werk te doen dan eenige andere windmolen
ter wereld.

Deze Windmolens zijn zelfreguleerebd
en zijn gewaarborgd ~OigeD .tano ~
weel'lltaan dien bet hWII weent~t,. ZiJ
zijn licht maar .terl en draaie~ met den
mÏDaten wind.

Graaffen in'all'emsen'.e:ebrllik voor
het /Jom/Jenvan water alleen.

8 Voet Molen ell 20 voet vutataande
8taletToren. 26 LA'N~STRIAA'1", XAA:APST A.D8 Voet Molen en 30 voet vaatstaande ' _

B V:;~~~I!~'::·40voetTaststa&nde SPECIALE KENNISGEVING. AAN BOEREN.Stalen Toren.
8 Voet Molen en 30 Toet neerslaande

Stalen Toren. y
8 V~~!gIT~r:~40 voet neerslaande GEO i{GE F'1NDL A
12 Voet WIel en Stalen I'Ranoh" Toren
12 Voet Wiel en 30 VOb' vastltaud.

Stalen Toren. '

12 Voet Wiel ell40 voet vaststaallde BR.l II>TDRAMS B.B. BLOEM VAN Z\VAVEL.Stalen Toren. lUO'

I Toeeersste Molens voor werk-
kracht,

12 Voet Molen eu 40 voet Vaststaande
Stalen Toren.

Geen kosten worden berekend voor het
oprichten van Molen. bebalve de reiskos-
ten van hem, die ze opzet.

Nieuwe- Prijslijst, alle informatie bevat-
tend postvrij op aanvrage bij

UNIGB j.GENTD V008 ZULD·UBII:j. IJ

LLOYDS EN~COMPANY,

SAACS & CO., LET or flET &

LOGIESHUIS, .
<Wllh'r""i \\"':,1 :::-Lra:l!l, ~ bbl) rl~

....erk CD Zee',.

& CO.,
Hebben ontvangen ae volgenae Goederen van bfizondBr bekJng.

PARIS GREEN voor het vernielen van slakken
in Vruchtboomen.

Knapzak Sproei-Pompen (Vermorels Patent)
en een oieuwe lot van onze Speciale
Wijnpompen.

LLOYDS & COMPAGN'E~
26 LANGSTRAAT KAAPSTAD

GEORGE FINDLAY &. CO.
Grave Straat, Kaapstad.

GRAANBOEREN LEEST DIT!
BURGSTRAAT, KAAP.STAD

De Massey Harris 4B KOCH & DIXIE.
Toronto Lichte BInder, INVOERDERSVANALLERLElUZERWERK,
VERLAAGDE PRIJS .£38 KOlfT!NT.

IWat iSter kte,
lDuurzaamheid·

en
!ligtl trek ken

&angal.t,
is er geen beter

Binder. \!~~~~~ ..
i

De " Iron A £re 't Vereenigde Harrowen Oulti-
vator, met Stalen DiaD~anten Tanden.

Deze Barrow is zeer aten gemaakt enlwij )mooen haar geheel eD al
recoDlmendeereu eo voelen verzekerd dat hij alle benediging sal gnu.
Hij is onmisbaar voor Wijn en Vruchtboeno:u.

M. ROBS & Co ..,
STR AND STR A A T, KAAPSTAD.

1"1I1111"".~ Yicfo,iu Pjfiro.s Wil"'.
fi'J B••• /g 1'tln KtI"'"

:Rmswt/'nJ 'Ul '1111.tllI,,/,i tltI,j
·'.lIdl .""'J ",,,.

DB lIaiJbOOkn d.. Maat.cba.M ....UCHT. DEGELIJK, STERt: trekbn ftoIlKMP"ad,_ .......
.. . TIIIegrMf ACJr. :-.bYua.. via Madeira, OlD. den ~ w...,.rl

• av lUll., ala 0Dda MDI ..RIJtu'...,. van:'.II.'.oort wordt .. houd.n VOOB -GIIT ~,

• • r_ S ~ 18 .l-!_ b' 14 ,. .DJ.1I ,.&1.---------;..------------- ;, foet &J..IDU.nJ, ,oorsien van. eeD. p UWIII IJ um nee. '-ATHENlA.N, !rapt.OoPP.

op paieDte wieletle8· 'III. ~ 0- IS-NOIUUH, (ToriDSore_), Kapt.l--.

' Ben ftD de )!~Ii!a_~jrij'. mooie 8&oaa..
bootcm al80UT.t1AJIlY1'OlI verlateu toorBovengeuoemde il aanmerkelijk beoeden in prijs dan de inferieure inge ..oer~e HAllBl!BG, kon Da deMnlrom.t Tall

•..tiblea en daar wij alechtl heut gebruiken die goed gedroogd ie in de!ik: ~~~~8'u.rBlfGIL.UD
lUllen Koopen hcé voordeel hebben van OOI waarborJ.da& de~ 'tOOI ze. MaandeD, 1f'CII'deD adt'e-
de biu. YID bei k.1imut mlleo staan. Ni.b Ma ~ftD 10 ......

op - DabbeJea Pv.eepnj..,,,,.,v ...., alle Luizen &BTOUUURT1KB toor H.lTD8
V". __ • haar Zacht en ~tt haar een Glos. Dl "S.A..A.CS & CO. === =~'t;~de~~zI h .-..I"'l1J~ t rA W .... • , ... ol deOUtIe )(aat.cbapPll Saooiaboot-..

~~UKf, .0 .g_&a-.w . • me &und CMVI.. ST~. KABINET FABRIEK. j UITSTAL KA.ns. Voor VNObt of &.liP ~ IUD ___

.Kan in Zomer en W' gebmiktwordeD en lIeenlder Goedkoopl&e BA ,BAOV'.STBAAT L.6.NG)(A.BKT.STUAT ::.:h~. 'M':.~~ 8ioombooten Doeltrellmde Dippen. A rrw ._U,TTDO S ,mE 'D N": 'D _ a

14 . .1. ...... De BMl'en RYAN. .. 00.. 1("......_ ... x......... 800 •• BTRA A r. ...LEI N BTB A A T. -.;.:., ~':.'"::i!':::~."l:;
ADDERlEY.S,TRAAT. De:ae-a JtnWIILL BllOa.,L&r.ru. I KAA PST Al) '"':""'::-..;.-;tJ....

mEHOORT MEN ALTIJD EERST TE GAAN OM

KOMBUIS KACHELS EN LEDIKANTEN.;~ DezeBindersziin
~van het beste:

Kateri&al VOOR HET KOMENDE SEIZOEN BEVELEN WE AAN ONZE2em::::ft 8llboerTUINSPUIT van,~ ibeste kwaliteit.
IIIób

vV

hoort
n

,.,.._ U-RAS8PRENK~J" S. TUINBANKEN, RANG-~ e .onder IIA TT..biN.
8eD. te zijn. PIONIOJlAJ.'tDJES, bevattendealle benoodigdheden900r groote ,Qn 3 voet

k.leine~
BUGK1'4APZAlU[S. (.IOOaJB op het vuteJand YID ~pa in
. gebruik) auIleo IIIr,D~ bevondenworden voor berghPlwmoi'en.
Pro.,. 008 OARBOLI.l'(EUItl, ;.die llout~e yloeiltof.

TImmerhout, met'dae uitatekeode atol be.ltmdeld, Al met ncoel
&lIe ooruken VaD ftrrOttmg. weent.aau.-.

UN AANYB.lGEN VAN 'T BIlINEBLJ~D WORDT PBOIlPTB AABDAOBT
VERLEEND,'

GliIVIISTIGD 1881

COOPER'S
RIJTUIGfABRIEK

.Ko Yertoonkamen,
-NO, 17; J9,·21 BUITENKANTTS~

ltAAP8TAD.
• tan a;IJllOll'den lIIl alJerlet ....

~.&ijádpJl :...--

LE'I'TERZETTEJ~S.

ONMli)!JELlJK gevraagd i;0ede
Ifollandsche Let (,crzfltWrs. Vast

werk. Doe aanzoek aan het JUn-
toor van dit Blad.

(ONZE:EIGEN MAAKSEL),

II aOED aEDROOGDE SOLIEDE ESSeHENHOUT, Hit lO1ld", TOlldlt"lIl1ffldiu Instit,uI
m.. KAllleI"ll, GroeDtepleUl,KOMPLEET, KAAPSTAD,

£8 1Ss. £8 1Ss.;;-;~~:;~~
BEVATTENDEI8 ARTIKELEN ALS HIERONDER : =':..tij~beeI~~!'_~"~~j;:.~=

Eacel&lld te kabel.D om meer "'erU1nannm. DIIM
die DU eaugeltomeu sijD. 100 kaa _ lIa ......
m...tmatigtl tandea 1'OOr&ien ",orden in daD a._.
u.oapIijken tiJd.

.bijllOl1der .. ardt de UoDdaoh' &,eYeetigd op cia
geD_ en reoeptie-kalll8l"ll, die plljk. _ ...
IIOma>ip ftll de '-te In Londen. ZIJ mJD ...
",'le rocnien nil all. hedeadMpCbe .EnP&.OIIa
- Ámer!b.uohe llitriodi"l""I. eo h. p.b1Wr
",onlt _I..td t'Wr'S<rCbteeo t-..k te bt'eIIPU.

De ~ 'uden door het Londen .J.....
heelkuDdia lae1o'Ullt YQOnieu _ bij pea ~
in a. --.Id tee ooaht.eteu. lIiJu~ _ uaawkn,.
'Dam"boel ......_wUJk. taoden, Ia&e. nor II-'
kau,"_ Di_ te w~ OYer, ea wont. 'f'OCIITOI
.... p.blieb .preken IADbeYo .... , dur in ~
maDD ~ K"OOtAe 10"1 wordt be.t.eed om n1Y_
llil40pruk .. _k_. Dese lAud. ",.....
~ de al.Ier~ "D~ begin .. lea Inguet.,
of YO..... bet 1irooD', _'- en brajr-t,..,inMl .....
lMS.I.e "'MrY&II b.t YlIl'Wijdereu 'f"IUI oude ft po
broken.t.akkeu ph_I OIlIl00cUc ...aan,

De lr"IJOC.A moplij umrg .. onh in a. ~
kamer ~ 'l'",deo worden lODder pijD uit-
~ mM _hnlp ....... liJurt.a(o()xyd-gM en .ue
_dore beDild. gev""lYerdoOYBod. middelen.

Bij9oudore MDdeobt wordt '-teed ..... to.. np'
1- 'f"IUI d.tanden ......,kioderen. Gouda bea'-I
wordt ",!pu. de A.JDerik.......,he met.hode U.,...L
41100 OODnItati_ en bere.ieninpD mj. Hill WII'k
_wcb~.

.. bijIIoDdBr kenmerk 'I'IlD hM lDatitaut UI dM
~ lJet.aIiq die JI'IITOI'derd wordt de beIh aaiIIdW
UIdan d. pwone.

TANDEN! TANDEN!! TANDEN!

H. W. MARKHAM,
KLEERENHANDELAAR ,

ADDERLEY STRAAT.

Een Voorraad

Kharki, Drill, Duck, Alpaca, Fan< ry Serge, ,Flannel
en BUBBelCord Baa~es. .
Vesten van al de nieuwste Stoffen.
Zomer ~eeding van elke beschI'ijv ing.

EEN
Geneest en Verhindert

ON~B
DIP POBDER.

LET OP HZT.4D us;. lj
Ulster Kamers, Groenteplein

, KAAPSTAD,

ZWEED8C.EI DEPOT.

~weigblJrgh, l£riksen en Co"
17, LANGSTRAAT,

N.UlU .HET

"~Wr r TE
Hu.UlT, a foet 4 duim wijd en ft ..oet 9 duim boog, met Bpieplglu

~ duim bij l' duim. £6 68. "
H U IS:'

Zweedsche Kachels,
Onze "N orrahammer " Kacbels

zijn de laatst verbeterde en beste
Kachels in de markt,

Zweedache Ploegen.
Hoefijzers en hoetijzernagels TU

best Zweedsoh Ijzer.
Bijlea, Scheermessen, Messen-

waren, enz
.Eenige F.brihnten van Stapj.

patente Waterkoeiers en Filters.

ZUID.UlUKAANBOaB

KoninkliJke M:ail<1ienat:. ..

mu 18ft1l '"IIIUUJJ. ru LUrUIJI
WA.KWIOI: CA.8TL.II:,:~ Bob, om .. , .,

N..-ber.

Voor VrIIOht of Puaage ven ... me
~ __bij _eie Agenten nil de OUTIdI
lIAlL.BOOT MU.TBOHA.PPl.l. (Beperkt

UNJ:ON1LIN'lDei -
J[ontnklljke M:allcU~

mOl IfOODOO1WflOUP,U
~BPBBK!,l

H. W. MAHK~HAM,
KOMPLETE

46,
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