
~PUBLIEKE ~ER~OOPING ~.. .. IW#'. ZUid-Afrik~::ci:A8s0ciatie Hulponder\f~~Benoodigd .
~ ~ Administratie en Beredd.erineOp den 4 den IIMA ART, 18 9 8 . van Boedel.. VOOR de II Klas Publieke School

• ' - I"UATS VIlW.!! - 'I PUBLIBKB VBRKOOPING Publieke Verkooping. d.r"i,:...~~:::7;!':';:::u:.;
IV R k d B d I 'l P tAl A Publieke Verkooping tot Standaard VI in de Hollandsche• oor e entnt: van en oe e van WIl en . J. VERDOES, ITe II Lakenvlei. I' .. Viotolia ,rest {des/ing, Vil UN IOSTB!1tE DE OndergeleekeDden behoorlijk en Rn~elsche taal. Kennis van Hol.

TEGBNOVERDEWINKELVANDEN HEER KLEYN, CALVINIA VRUCHTEN- EN VEEPLAATS gelaat lijnde door deu heer l!1ndsch. vooral noodzakelijk. 1ie.
OP WOENSDAG, 26 FEBRUARI, 1896. MATHIJ!!GREEP, zullen op tUigllChriften van bekwaamheid en

'S VOORM/DDAGS TEN 70 UUR, lY liET D zoed zedelijk gedrag, alsmede van te

HIT VOLGiMDE: 0 I STR onderdag , 18 Februari a.s., behooran tot eene Protest an tsche
1. De ,welbeke~~e plaats Kliprug en Gouvernements Gronden Schap- BEHOORLIJK gelast zijnde door den heee CUARL A. CILLIEK8, die IKT STELLENBOSCH. I'UBLIEI VUIOOp!'!l Kerk, lullen door dell on~6rgcteeken_

hoek, distrikt CaIVlDl", Veldkornetsc~ap ran Voor Hantam, groote 6~65 besloten beeft om de Boerderij op te geven voor eenige jaren en zich TB "RONDEXUIL, " Nobij HOPEfiELD, Je Ingewacht worden tot 29 }'ebruari
Morgen. De plaats beeft een prechtigeu Tuin die beplant is met vele en ter woon aan de Paarl te vestigen, zal de Ondergeteekende publiek opveilen : DE heer J. T. JURGENS heeft I, Levende Have, all: saust. Salaris £I~O. Werkzaam.II t V htboo

k d . onde.r.geteekende gelast per pu- heden te beeinn dJ'8 e soor en VIID rue men, 00 nurzame waters en prachtig veld Voor I. bl k li 200 Aanteel Menn·0 Schapen, . v,., en na e UOI v&ca».JJ t V klei W le e vel ng te koop aan te bied en treII.. e. 1I00r en van ee, groot en em, eonhuis, Stallen, Molen, enz., enz. . 8 Gemeste Ossen, . /
Z k b 1. d d b Z ,__• De Huur voor een tijdperk van 5, 7 of 10 jaren van zijn alombekende op de plaats zelve, D H CILLIERc \r D l.rIJ IS 00 esen voor een van e este aalp1Alil.llenin het distrikt van 1 Span Trekouen, . . 'J, . ..Ll&-,
Calm,l&' uitmunten-ie Graas- en Landbouwplaats "LA.l~RNVLEI," groot 8,200 Op Zaterdar, 15 Deser, 20 Aanteelbeesten, Voorzitter der SCftool Commissie.U Morgen. ,

:EI: I S]x, A A D. Om iederten eene kans te ge'/en zal 'I LAKEN VLEI JJ eerst in Twee OM 10 UUH, 20 Varkens, Aberdeen, ~9 Ian. 1896-
VERG EET N IET WOENSDAG, 4 MAART 1896, Gedeelten en later het geheel opgeveild worelen n.l, " Zijn welbpkende en Vruchtbare 2 gedresseerde Karpaarden, S

(a) Het gedeelte bekend als RAMFONT~IN, groot over de 3,000 Plaats u Welteneden" gelegen 000- Jaren oud),
Morgen, waarop een gerief ij'k . W oenhuis staat, alsook Wagenhuis, Buiten trent 20 minuten rijdens vau het 2 longe Paarden,

d ( kl' SteIl bo he Btati 5 M~rries,Kamen, Stal, enz. Bij bet woonhuis zijn Ian en met rpmuur omringd) en sac e Btation, groot onge- 6 Geleerde Ezels.
voor 6 (zes) Mudden Zaad, met genoegzaam watervoor dezelve ; en veer 502 morgen. De ~ebouwen

(b) LAKENVLEI, omtrent 20 minuten te paard van Ramfontein, bestaan uit een ~root, gerietiijk' in. Il,Boerderijgereedlohap, &la:
groot over de 5,000 morgen. Op deze plaats ia een der prachtigste en gericht Woonhuis, f Stallen, Wagen- ,1 Bokwagtn kompleet (bijkane
meest gerieflijke Woonhuizen in hot geheel Nieuwveld. Dan zijn er ook huis en de gewone buitengebouwen. nieuw], I Bakkar (nieue), lOpeD
eerste-klas Buitenkamers, Wagenhuis, Kafhuis, MolenhwJ, benevens een De plaats wordt als de beste in Kar op Veeren, 1 Lst Tuigen, Z.in.
gerieflijk nieuwgebouwd Hui8 voor eeu bij woner. ; Omheinde Landen Voor de afdeeling beschouwd zoowel Voor ~elli en Kettings, 1 ZelfbindC1r Daisy
12 Mudden Zaad, waarvoor er jaar in jaar uit een genoegzame voorraad vruchtencultuur Ills voor een zuivel In goede orde, 1 Losgooier Daisy in
water van een eeuwijjdurellde fontein is. Al het Graan wordt zonder plaats. De grond is beplant met goede orde, I Johnston in werkend
eenige moeite op de plaats verkocht daar het even v~r il van Victoria West, een groot aan~l wijnstokken en een orde.
Beaufort West en Carnarvon, , verscheiden hei d keurige vruchten.

RA.M:FONTEIN als LAKENVLI'l zijn tot zulk eeue staat van vol- boomea, De watervoorraad i!J voor.
maaktheid gebracht dat de gelukkige man die er in slaagt een van beide te treftijk en het eigendom is wel van
bekomen alleen zijn Vee daar behoeft. te brengen, te ploe!1;ell, te zaaien, te bout voorzien, zijnde het laatste reeds
maaien en dan oogst binnen te halen, en hij zal wanneer zijn huurtijd tot een een bron van inkomsten. Voor een
einde loopt in staat zijn om te doen zooals de heer CILLIERS thans doet, energiek man moet deze plaats een
d.w.z. zich ter woon gaan vestigen volgens zijne keue en in gemak zijn goudmijn blijken te zijn wegens de
leven door te brengen. , vele goede hoedanigheden als bouw-

II.-LEVENDE HAVE; plaats en de nabijheid van' verschil.
lende markten.800 Merino Ooien, 400 Gust Ooien, 300 Jonge Ooien, 450 Hsmels ,

400 Jonge Schapen, 100 Oude Ooien, 20 Merino Rammen, 240 Boer ROERENDE GOEDEREN,
Bokken (waaronder zijn 75 Kapaters), 2 Paar Dookt-rbruin Karpaarden, 1 Bestaande uit' Levende Have,
Paar Bruine Bij. eu Kurpaarden, 1 VOl!Reun Karpaard, 10prechtgeteelde Paarden, Muilen, Melkkoeien, Ossen,
Hengst, zooals in het Nieuwveld gl!en suder te vinden is, :i Jonge Paarden, Vaatwerk, Stukvaten, Gistkuipen,
4, Merries met Veulen, 6 Mcrries,7 Eerste-klas Muile~els (waaronder een Keldergereedschap, Wagen!!, Open-
paar prachtige Karezels ), 4 Beesten, 4 Struisvogels, en Tentkarren, Ploeg, Tuigen, en

... Wij weten allen' dat de heer CILLIERS een 'progres8ie"e en onder- een hoeveelheid van de gewone soort
nemende boer is, dus kunnen wij verwachten om zijn Vee van .A 1 R& en boerderijgereed8chappen.
in goede conditie te vinden. Termen GemakkeHjk.

111.- BOERDERIJGEREEDSCHAP : HY. GIBSON, Secretaris,
1 Nieuwe Veerwagen, 1 Veer Bokwagen (leer gerieBijk OF eeue plaste), P. J. BOSMAN, Afsla.ger.

1 Nieuwe Afslaan Tentkar (3 Yeeren), 1 Span Tuigen van 10, I ditto van Kaapstad, 1 Feb. 1896.
4 met lange Strengen, 3 Paar Achter Tuigen, Zwingels en Kettings, 3
Zadels en Tooms, Halters, Nieuwe Molen "Ml\chine, W&llChmachine,
Dubbele-voor Ban some Ploeg, 2 Enkele-voor Ploegen, 1 Howards Eg, 1
Wal Ploeg, Graven, Pikken, enz., enz. '

IV.-HUISRAAD:
Ledikanten, Waschtafels, Stoelen, Tafels, Rustbanken, Glas. en

.Aardewaar, Keukengereedschap veel te veel om te melden.

De ïerkoopine zal beeinnen precies om 9 ure u.m:
G. a'B4 PROBART, Afslager.

Victoria West, 27 Januari, 1896.'

DE oudergcteekenden geven hier;
mede keDD18 aan hunne Koe.

bcrgsche Vricn~eu en .Anderen dat iiij

KENNISGEVING. ALLEN die ieta te vorderen heb als naar gewoonte hunne verkooping
.• ben van bovengenoemde firma,' van Zaad. en ander Graan te Khll.

worden vriendelijk verzocht die heuvelstatie zulien houde I; datum
binnen ~4 wflken van datum dezes later te wordeu bepaald.
bij den ondergeteekende in te LOMBARD. VAN AARDE.
leveren. Ma.lmesbury, s }'eb., 1896.

J, G. STROI.HJS. ,"","Vt. ;pe! nm $

DOODBERICHT, J/

AAN vrle.deD en blOodver"'II.DteD :'orrlt/
bekend gemaakt dll.t Let den P A6Cl'1I

behaagd beeft tt t zich te nemen Q' jf) dCII
. ::l~otlr: JlUluari, ldCI(J, in dOLl Olld~ .. i10m Y&D

L.'Jua .3 jlUOD, ZIJU getronr;:e ,.,_. Iliit~Deoht,EEN Onderwijzerea op een plaats 1'. J, ALl''';, lIJ leven pred' aDt te tilltb.er.
, uur van Richmond. Kennis 1&no. lil) ruS! hu z:' tl werk In deu

iliB Hollandacb ,EnLMlsch Muziek WijDgurd vaD zijDen H~r.
d d .' -e--' C lt llAlWI der beciJfde bl()Odvcrwll.oLen.APPLICATIES ~llen oor en met de t~eone, teekenen, en hand I I .Á.IJY llHA.\lJ

ondergeteekende ontvangen werk v~rel8Cht. ...' I geb ~ALi,'~).
wordelI. tot Maandag, 10 Maart Salar18 £60 p.a, met VriJ logies. , l' li. ALI~(j .

18U6 voor een Hulponderwijzeres Applicatien te worden ingezonden i tJtellenbu&uL ,SI J~u., 18:".
voor 'bovenstaande school. Zij _oot Biet later aan ~ Murt. Het werk kl = ••&t...••"•.. _. &
Engehsch en Holland8ch. kunnen beginaen as de April vacantie., DOODBERICliT'
onderwijzen, als ook muziek, aan I I

d d I ]. k' taal C. VAN DER MERWt. I A,ti.,:Ii.· j.'l111lic tu Hicud~u ~ __ I. 11.Liergevor er e ec,r \ligen en 00 .. lil S ........... ....

k d . R' : • !4eu~ Uelo;éud dat I,et J ..z:; Heen. bezijn GymnastIC te ,on el'WlJzcn. Klaverfontcl[), lchrnond. ',I Lu, ft om Joor dou Jl.I I· £1 0 (j Id Llia!('t vue ,,,IJ .II! IJDeSa ans U .per Jaar. e voor __ ~ i "Iele ~ ntIlH<U, 'D'jU dwrl.lUtoll LcutlibIlO.t,
Im.uz,·iekonderwlJs voor. Je onder. j I..: HOOG ~NDOOI> 1\.~ : Nt, Cl.;.ub \\ I_LUI 1J~!(u ..]>j, In den Olicief.
, ,..:J. ~. \;...l'1 I ctOllJ Ivan '-"} )~rCLl LU :':0 Jlig-CL. Hut: Z"'&ArKENNISGEVING geschiedt hiermede dat op zekere Wissels CD W1Jzere~.t dt1l"'" 13 Apnl , LIlt r-erlulI! !.lJ I I ook LIJ, LC"c:LL Ota lroolot Jc.

Hehl'lliugel aall 0lJ8 ,,.rschuiJlgU voor" Kun!;tmellt," eell at~lag van ~er e aanvaar .rVPI AANSPREKER, Enz. I wiJ-_ OUldat Jk we,,: de l:ibl"r lt6t-ft~h('t.ge_
£1 lOs. per ton zal toegestaau 'Worden-zonder prejudice-iudieu betaald 1801.) _ I ~

op of. voor den 15~len dag Vali Februar.1 189b, na welken datuw wij ger~exi j WI' ..LlAM VAN ,DRpTEi'\~. BE G R1. FEN I.:-i ti EN Á.&ngerw.en' • De "~~~6"'eG •.
wn voor en aandI1llgtln zuIlen Oh betalmg van het voUe bedrag verschulA~d Ilo. Seoret&rlS. .~kiaten LI)kkoet.eD en ~.Ir'lOd I . . lU ,I(nUl.
l ht" ":i,ti t GeM..-e!'G iD den Kortn lIlephJkn tijd t geb,D, "r~en onbetaald 0» oVlUlienoemden ,J.tum. l Grik. "utad, r ~ eie. billijb&ell PriJ&. ~beek-Jioue F JU.rttoBt.eln, .Moorr)e!~llrp

R'rAN, ROOl) 3Qlllul.arilS~§. 1a7ft1lde .... ~ 'I 19J&Ilu.rdal·'
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'aleatsID; Zuid Afrikaansche Associatie. !!I!I:

YOO& DK I.
Administratie en Bereddering van

Boedels, 50 Eerste·Klasse Top Ezels, 3
tot 6 jaar,

10 Gedresseerde Paarden.
30 Blachtossen en Koeien.

APPLICA. TIES zullen door den
ondergeteekende ontvangen

worden voor bovengenoemde betrek-
king tot .en 22 Februari ) 896. Be.
trekking te worden aanvaard op 9
Maart, ] 896.
.Sollicitanten moeten gecertificeerde

afschriften. van bij de wet vereisohte
certificaten en getuigschriften van be.
kwaamheid, goed gedrag en lid.
maatschap eener Protestantsche Kerk
inleveren ..

&laria £120 per jaar, benevens de
schoolgelden.

Billijke reiskusten zullen vergoed
worden.

Alleen ongehuwde personen komen
aanmerking.

H. N. SWEMMER,

Ei Km. i

DE Ondergeteekende geeft kennis
dat hij ~- 1aoeveelheid druiven

heeft te kOvp, op het oogenblik
Hermitage en later Hanepoot,

Adres

h. VERKOOPING VAN

WONINGEN
Of; Donderdae, 6 Februari,
rj ULLEN opgemelde publiek ver.
~ kocht worden aan Klapmuts
Statie. De- Ezels waaronder ver-
scheidene k leurspaunen, zijn goed
geteeld, geschikt voor dadelijk ge.
bruis en in eerste- klasse conditie,
groot en sterk, zijnde bet grootste
gedeelte van 13 hand twee tot 14
hand 3 duim en de aandacht van
koopers waardig.

P. G. MARAIS, P.G. zn
J. ó. .Mara£s &- Co., A/slage-rg.

1.
TE STELLENBOSCH,

OP Woensdap', 5 Februari,
ox 10 u tB. V.M.

Verkooping

EEN ZELDZAl\lE !{ANS.

Belangrijke Publieke
_, '" VUl DE Executeuren in den Boedel

van wijlen FUDI1I.ICI PIn'BR
HA t::PEl'LEIIC1I, zullen per Publieke
Veiling rerkoopen op bovenstaandeo
datum:

1. De welbekende, behoorlijke
Woning van overledene, gelegen in
Dorpstrsat, SteIJenbosch. Het Huis
beeft twee verdiel~n, onder ijzeren
dali, bevat 6 rs en gewone
~eneveD, Stallen, Buitenkamers,
Tuin. Dit eigendom kan mCJt be-
trekkelijk weinig kosten in een
Logieshuis veranderd worden.

2. Een Hui8 met dubbele verdie-
prng onder ijseren dak, met 8 TENDERS zullen door den onder-
Kamers, ens, en Tuin eraan ver- ': geteekende ontvangen worden
bonden, totJ op Zaterdag, 1 • .M aart, 1896,

3. Enkel-verdieping Huis, 7 voor het koopen van bovengenoemde
Kamers, Stal Wagen buis, en ,een plaatsen.
Tuin, beplant met een keur VBIl Ist. lJZERFOl'iTEIN groot 2000
uitg~lO(htc Yruchtboomeu. Morgen en 400 Roeden gelegen aaI

~ LS. 1, 2 en j 8taan uaast elkaar • de '.Zeekust, nabij Darling, in de
4. ,HUlS met twee verdiepinge~ Afdeeling Ma1m~bury, heeft een

boek VlID Dorp. eD Andringa·8~rateD prachtigen _Zoutpan die ja~rlijks
onder ijzeren dak, 5 Kamers en duizenden Mudden Zout oplevert,
g~.one geneven. een goede~Afachepingahaven in de

Jj, len Buisje YBn Twee Kamen, vubijheid van de WOOD8tede, zoodat
onder Ijzeren dU. de Boerderij lIIet weinIg kosten kan

Ve Eigendommen liggen prachtig, worden gedreven.
\\IJTdlll g<,ed verhuurd, en hebben ~deJAUOBLSKHAALgroot H~O
\\ ater lilt het Beaervoir. Een prach. Morgen, gelegen nabij de Zeekust,
tl!';e gelegenheid if! er nu voor ben, en annex bovengenoemde Pla.at13
(lie Ol' IJ Lrgcerli jke woning en looueude lJzerfontcm. Als Veeplaataen zoowel
~eldbdq:glDg wekeD. alij Zaaiplaateen zijn zij alolllbekend

Tcrzclldcr tIJd zal t.c koop wo ..orden als twee (2) der beste in het di:Mict;
g t I Nit U het gl'wolle 8880rt1 mcnt bcide 1'laa~n hebben vol up en
liuNII8d, "Ilaronder Eettafel, ~'ofa, l:ila.ndhoudend verseIl Water.
.a:;lerelJhot, lledt;ledcn, ~toeleu, enz. Termen van betaling zulléii ~ecr

Il Y GIB"'ON rremakkelijk gemaakt worden.
. • ", 0 V oor verdere bijzonderheden .teeSocretaris. b"

t A.gonL voor de E.l.ocuteara.· m.n a&JlJIOek IJ.
a ~rkpl.lC. K.aapetad, J..w. STlGLING,
!1t JIUI~, 1i9t:i.J I Wets· en Algemeen ~~t.
. I. ,. II~EB,__!f.UJg!!.. _ l1opeield, ~O Jan.. 1896.

VAN KOSTBARE
I, W Y" VAST EIGENDOM, ENZ.prij .. 0.

DE Ondergeteekende heeft instructies gekregen om per Publieke Veiling
te verkoopen, ten ~hoeve van den heer C. J. VAN DEB MuwE, die

besloten heeft de Boerderij op te geven, op de plaats . Beers, Schoolcommissie .
Zastrou, O.V.S., ro Jan. 1896." lJZERFuNTEIN"

en " JACOBUSKRAAL"
TE KOOP.

Op W oensdag, 12 Februari, 1896,
IJ; ~,L Die welbekende Vee- en Zaaiplaats ., Rietvallei," (bestaande Uit deelen

van de plaatsen Rietvallei en Klipbokkrans) gelegen bij Karoopoort in de
Afdeeling Ceres, groot ongeveer 4391 Morgeu.

Benevens de Ge~uwen op de plaats bestaande uit Twee Groote gerieBijke
Woonhuizen, 8tallen en Buitengébouwen, zijn er Drie Groote Kampen van
Klipmuur. De plaats is wel van Hout voorzien, heeft een permanenten
Watervoorraad voor besproeiicg., staat No. 1 in de gehecle buurt en is zoo
welbekend, DIet alleen aan de beivoners van het distrikt Ceres, maar aan de
bewoners van vele omliggende distrikt en als een uitstekende Vee. en
Zaaiplaat8, dat er niet vereier melding van behoeft gemaakt te worden.
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Grikwastad TlJJeede-Klas

Rublieke Schoool

'Ir&ooPi
4dobe.
1Krit-,
ld.....
lol._
.et .... 8. r'. NAUDE,

Hex Rivier Statie.
!, J na
I
,J_

U Ossen, 15 Koeien, H Vaarzen, 19 Jonge Bullen, 10 Paarden, 20
Varkens, 100 Mud Koren, 100 Mud Rogge, 100 Mud Garst, 1 Partij
Gezaagd Hout, Smids- en Timmermansgereedschap. 1 Brandewijns Ketel, 2
Groote Meelziften, Vaatwerk eli Boerderijgcreedschap, enz., enz.

1gej, 8
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! ;"KLEEDERMAKERIJJmEPARTEMENT.'
,) .

Zuid-Afrikaansche Associatie

BENOODIGD.
EENE ONDERWIJZERES voor

eeue Pnvate BoerenachooI in
het Distrikt Carnarvon. Kennis van
Holland~h, Engelsch, Muziek en
Handwerk vereisebt Salarili £,60
per jaar met vrij logies.

Doe aanzoek tij
J. H. HOF,\fEYH

Opvoedings Kantoor, K'aap!!tad.

III, Granen, als:
soo Mudden Ilaver, 100 Mudden

Baardiwren.

De Villiers, Immelman & Co.,
Afslagers.

Idallllesbnry, JaDuari, 18:16,

Orey College. Bloemfontein.
GEVRAAGD: 1 -Een ouderwij-.

rer voor het Hollandsch, de
AlgeméClle lÏeschiedt'nis ell de Aar.
dijkskunde in de hoogere klasaen der
Lagere School.

Salaris: £2 UO per jaar, met vrije
kost en IDlltoning in de kostschool,
waarvoor d~1 moet worden genomen
aan het toezicht op de kortleerlingen.

2.- Een ol\derwijzer voor de lagere
klassen (8tandaards 2 en 3) der Lagere
School.

Salaris: £1.10 pet JAAr, met vrije
kost cu luwoDlUgl als boven. Beide
betrekkIngen te aanvaarden op 1 .april
a, 8. Alleen olJgehuwde personen
tot eene Protestantsche gezindte be-
hoort'nde, en het Hollanclsch en
~ngelsch volkomen m8chtig, komen
In aanmerking.

Applicaties met getuigschnften on-
treat goed gedrag, bek ~alDheid en
_?ndervinding VÓÓrof op 29' F4,:bruari
10 te zenden bij \

DR. J. BRIL~
, Rector Grey College, Bloemfontein.

VOOR III

Administratie en Beredderinl
van Boedels.

PlJHLIEKE VEHKOOrl~(J!
PUBLIEKE rEHKOOPI~G!

In den Boedel van Wijlen den heer
JOliN G. G. KNIrE.

DE Ondergeteekenden zullen a.I.
. Executeuren ill bovengemelden
boedel publiek does verkoopen te

~ONTAGU,
Op Zaterdag, 22 Februari 1886,

Ten 10 ure 's Toormiddaga.
VASTGOED:

Twe&Dp.rde (;) part of aandeel in DE HEER J. L, COOK,
Lot No. 443 groot in haar geheel T,ANDENDOKTER,
67 morgen en 488-i kwadraat "The Dental Hall," Paarl,roeden.

'11Deze Eigendom grenst aan de KAN ~eraadpleegd worden in
alombekends Lot No. 16G algemeen alle vakken van zijn beroep.
bekend als .1 De Kamp" 8.8.D. KUlJst.&Dden van de allerbe.te, ge.
Monta~u, en is good voor vee. wa.arborgd te zIJn als natuurlijk.,
In goede tijden kan men er ook volmaakt voor het eten en spreken.
graan op WioDen. Deze hebben de Hoogste Prijzen

getrokken op de TentooDlótclling te
Parijs en elders. De door deu heer
Cocz geyraagde pr:jzen zijn ongeveer
een-derde van wat gewoonlijk ge-
vraagd WOl dt,

Adrea :-
" l1lc Dental Hall,"

Paarl.

HY. GIBSON,
J. W. KNIP.K,

Executeuren.
L!.apatad,

3 Februari 1896.

GIDEON p. VAN ZIJL, Afslager.

In den Boedel van Wijlen ALBJ:RTu
P.lTRUS STRO.JOS en lo ... .NNES
GERHA1lDU8STROB08Handel drij-
vende te Butherland onder Je
stijl of tirma van G£BIi.OED&R!
~TROBOS.

ZAADGRAAN!
ZAA.DGRAAN!-

8utherland,
27 Jan aari, 189G.

BENOODIGD.
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= D'I IUIJ).oADI1UAN '1IBNlaD lOT o.e L.A.WD, DINSDAG, 4 EBRu A.RI 1896.

" Ons Tijdschrift, " VILLD -OoYeraDderd WIJ Doteerea -
~erlOOI 10 bund,,11 OOR8M>rt.eerd 3i i tot
d p.., lb P ..ltI 2, d tot Od KlI8plCbe
12d tot o. 12H Lammeren be8ob ..dlgd 3d
Int Od Bokbnlleo 10 bundels g880n.eerd
id tot ~d per Ib do beschadigd
o. • id tot o. Od aDgonuelieu In bundels
~.... toaerd J I tot 4,d per Ib do geecboren
3id t.ot 'd per lo do beechsdigd, Hd
° ud huiden droge "id lO! Od per Ib
ilro II gaouIMn ~'U tot ~i J P t Ib Datte
s ~d r.o' old per Ib droog beschsdigd Us

8 jl Lot .j, I per Ib, Spnogaol:YellHo 7 d tot oa
kSOK'ifOL.-Onze k..b II >au roden geda""rd

~.. en .il dHz~r b r ichten W lD[wr~.. r no
reeren "" g~[IIldd",d goed l4. • WIUI.rhaar
tam hj~ Ut I IHHe""gerd Bl'r s de mar.
1-wa1t en er lB Ol..ts te doen T"ee Itoopers
hebben genaagd maar ~osd genlldJold .. ot
'agea .3iJ _ wij bebben van lI""n trau
.. OUel telleo dieD pnJ. Ilehoorj WIJ radeo
oplroopen ID hel bIDneoland tea Iterltate de
bokboereo na- de raadJIaamh81d te o.,ertu geD
om b.t zOllllll'haar DIet !oe IOhee.re... 'oordat bet
,0ldoeDde lang II om .. erkei Jir. zO[llerbaar te
!UJu Kort baar roldoes uiet aaL de behoefteu
,aD deo bandel eli II nu bijna lIV8rkoopbooar
Op dv markt heden ,,"rden Jo aleo aaDg~bo
den en ti ,erlroobt. V Ilf balon II ed "Interbaar
"erdao voor I~d ,erkoobt ~ bale u lange blauw ..
.erdon tegen een bod .an Ibid gebollieo eo
dr. b.len van ,jez.1f 1.10 rt ma r "at v rward
" ..,deu 11I1I"bund8n ""goa ~t Comp t 11<
"a" lUItoloos .oor gelll.u le p~rtlJe
m_ar (lr II ge"o .. ra d r o. op v ..r ..d
,,6t'k le r"pporle ..reo W J
Snl-'erlBllI' lang blau" V rIJ.Ia""
"'nW baar bokjes Od lot lad "
laoll I(d tot hid "lDt.erbaat
tot O!l WInterbaar (kocte) 1 d

Wor..-Onze Looden.obe Ir.ab '1'&0 2~ de.....
bencbn Sllpef .0eeu"wI~ie Ilo ler levsnd g -
Id booKer .lil.r lB er 860 bet r ge ,ooien eD
[Ileer naac ou.r super llngt "0 .ol.,an goede
It&pel vn bebt ~0011 balen ZIJL van de band
!(e.~t leder' on8 vorig rappor !.ogen pnJzeo
loopende 'I'&D 4i j tot 5td l voornumstl
Iranaaclle! was 'l'&n 000 ba eo la ge Ic.roo tegeo
4 j Er 18 I rai:tllCh g8ll0 v .ag na.r kor e
'.rrOJ eo Komeng 1 v Id vet "ol t.UI honler.
z I,,~e PPiJzoo .r..gen dat H r b nueuland
se " h IIJNI eco vu le~ ZOII IJU
w Ló WJrd6U nOa ysrwa.d.l: vil

k,",up v.. eenlg bal .. n!! he./t I de Wee Illa...~.
le.,ouden De m.rln tller nn \ .odug be.stee
21 ~l.n wa ..rVion lJ~ vorkoob ".rJeo H t

p~ve.. verLO olOg pCiJzen
~n b ed~n IlateluOl voor

., Iwol van d. "arvu W J nO'Jeron -Extra
lapeneure U mur den Gra.veld .,ette "jj
tot tiJ ).Jer Ib Koud. toL au).J~
I'l~llre 12 miU\DJcu Grllo8Vold nL Le Us 4Jd
tolDe Ó. cl por Ib kone tUl m dd"lrnaL!lo(e
Gruveld velt" li 4td tOI '}}d per 10

1~ ma ..uden Kuoo .,ette
)" vd tot 08 oU p"r Ib guod" toL .upel'lure
1. maandeo Karu< v6tte Us ..td tot Ua 4i d p"r
Ib k lrte lot lDIllde rnall(e K.ruo veLt ..
.d tal O. ~H per Ib ,,,ar. slecht • .,eLLo
3J tot ol Jld per Ib ruwe eli gellleurd

Os ud tot VB id per Ib
ut.... luperleur. U leo hage Ine"u ... nH~
II ltd tot 18.J per Ib ""l'endure Ult.nbaKe
.D....u..wll'" 18 u,el 10 Is Id ~r Ib go~de
IT tenhioge Ineea"" ~te O. lt tJ lOLU. 12d I er
It: 8leob'e en met ooltrn J Ult ..nbaj{e lo"eu ..
"ltte Ol lod tot o. lid por b op bet land
1{"..... lCben droog u. 1<i tut Us V J p81' Ib
up b~t land gewaaacheD Il ct I. u. d tol u.
Sj p r Ib ruwe"o 1I"llieordo !!""as.cheo
Us ~d lot Os 5,d Il.r lt, lwoort. ru"o g... as
• ueu UI8§J Lm l. ~d vur Ib w t~e kru.
r ... ó(eWlWi.oheo U. U lul UI Std per Ib
"lt e ril "e gew... aoheu O. d 1o, O. 5d
I)er Ib

komt ~llt 1111" dooien vau ZUid Afnka dat
de pl~1l &.",0 t to~nl'men 18 In dl'> dis
traltt",lI (1 "orge Cl KLJ) ~ la z un or st.reken
waar 1 Jna I{een groou blaartje meer IS te
VIndeu U lt den Y nJst a "t schrijft een
ber oht!(B er dat er thans drie soorten
sprmkhanen Z JU cl e alles voor eioh ver
nielen Naar men zegt wordt tabllk ook
door de eeue 800rt Ol g""vretcn

I ti 1\ atal I e ft II.. regeert lit z ch deze
Zilllle aaujtetrukleeo en IS men beug dl!
e ereu te vernielen I U andere doeleo vau
ous land wordt het ge e~J dat hot kinder
ap I 18 om de plaa~ op d e wIjze te
willon uitroeien Men kilo eveu goed
tru hteu de seo et oen paar emmers
ledig t~ scheppeu Over doze Hug knu
Den slechte de Illge"IJden oordeelen doch
de ~~ IS .,IlO &00 g oot belang dat hel wel
de moe te waard 18 zoo bet cODgres dJt te
Burgersdorp gehouden tal worden ADlg
licht cp de zaak sal werpen Jaar Jl Jaar
L'8n groot deel nn den oogst to verliesen
s lilt alleeu ontmooolKen<i rcor den man
d e rJe hitte des daags draagt maar 111
tByen. een aohterultzett1n~ van de wel vaart
va I hut g heele l.. nd We kunnen de Baal!;
let lang ..r overl .. ten aan de genade van

het lot Ouzo m Dlster .,an landbouw
wor lt geze"cd Bpued g op r 18 te zulleu Io(&aC

• rbtl d ruet de bra d t eli.t w~t z,.1 h ..t
et gue I w ~ u zoo hJ t KtllJI.:urt Jd lufele
..t e UWlOt omtreot dtJ el rlukbaueu '

Het wordt t Id dat ouze rege.rlug zlob deze
zaal.: aantre"t W ..aeom mooteD de boertln
Blt Jd ouder eene pl~g IUcbten dill bel
allen woed beoeemt om den grond te be
wel keD?

samen niet om wette a to maken docb om
a t ng te Ke,eo aan de gewaar .. orJtnlllln
J e gednr ode het Jaar de verschdleode
dealen h bbeu bel: g gebondoD en die sterk
genoeg wuen om de Invloed n V::LUden tijd
te we Ierstaan

"e ruoeueu dat er voornarnel jk twee
sak eu Z JOdil gejur g voor onzen volkageeet
stnau twee ,,'Toote vla!o\"n d e z cl 0 £.én
oploss 0 u d Il Bic ht s du keersijdeo Z Jn
van t 0 zaak de toekomst van den
U I~a er De toestar don waarrn ons volk
z ch be., dt vera dereu bIJ den dag bet
"et,,1 van in WOUtl8 neemt ge weUlg sn,,1
toe de vore scht eu v..n de strijders wordeD
meer ond r bet gedraag vao deo strijd om
het bestaan zinkt oen deel van On! volk
gedDng lager het Idealisme den Afrikaner
eigen gaat te n et m bet onophoudelijk
zoeker ns r goud Zullen de Afrikaners
blij ven gelden voor wat &lj waard ZIJD
zulleu Z J han iuvloed op deJ toekcuistige
lotgevalle 1 van d t land bobou den dan moet
nadruk gelegd wordeo op het onderwijs en
hot Dat ona te tsgevoel Hut boofd en bet
hllrt ve zorg t worde

nUI.IUUI F

GEILL trSTREERD) Doos" BU4voa
H·, nl.u,,~ lQlalattiU" der K...piw om la

°l g lr_den ° der moelol le mHt.aod ~ d 0

'''0 weg" de boOlb81d der meuBcllHU "Il t "aar
IaJk aa die J llm~1 n g,sebi j"o. II t •• n
nude m "Ite om h t .ta..tI&cOI~ do r de I< ipp °
heeu ~~ stureu m" .. r nu kODlt tir Ilvó( C~. b J
waL niet v..o meoseb nhaud 01 m nach b
UIt~l&8t Reeds vrueger 18 IQ 1 & br hu
meldIDg ~em.&kL vao z .. ermo. ap r.kb .. uen
ale het velJII" .. aa >e 0 elon en W~"'-8 d ,
n t e_n so rt Outasn d e men b .r slech • ..., d 0
Ziet " dl" nOl! .,ra.aLaohL Il r 0 aa cl .:ewo
Tb.n. bl Jkt b6L d .., Z I Z cu vul: ave d Ilr I.to
."r8pr~ldeu .&ar men 10 teo rt"g "t' Die ,an
beu uoort zX>al. lillOrg. de KnJI". "U UaClL.
b:lOrn en .,ouralla la.teLgeno.mJ UI.tu"t heet
b.t lilt ZIJ allea "6ru ol... lot op tabak toe <I

ar alll:olll."u lIebou .. d wordt en " .... r vroeR_r
apflolr.haliln Liet minder ..flt ....r Vila baddtn
d ..o la d.r UJd Holland I groote dich t.r Hl d"r
d Jl;; Natuurlijk li het eer.t .. at r l(~vra8l1d
.. ordt wa&rOlIl dl r_ó(ooerIDg er Dl.t8 teo(eo dud
en "Ijlt men er op d.. t de ml lJI""r.a land
bou" tontoo stel11ugen bezoollt t: der Iel. te
lo"l(l(bn " ..t toont dIL hiJ • Jn pot IQ det.n
b • ft Doch w..t II dl pout .M.n v., w t
b., de boere dal ZI la de kom.t u r 'p u s
" ..n"n een b,z:>ciln!! v,.n b 'tlo .. u e e, du,
uID DI la tOKtU dotiu w ..ar Voor .r.t doea Z J
er " I •• t~ge en ~8 w eje ol Il d. 'p I l

lI..U.D n ZOu ,.r w.rlr..! Jl e60 Io("beel alder
".~ d d&u bv l>r .. "d. lit al. "O .. e ,
uf met. te "~h:,D "aar Utll'!'! 'lbO komt. toU h e
DUt. It" Jt ""0 "'''tU tor.. m ' .. u d
'I' kb"ueu bllt.r ""1"111 .. eot \\., J r
lu~ il. t ukuudliell die ... U"IJz"n hoe Ol. t u
~ w_t " ..n n, bo deu door bvbIlo e e en le
\'..rL ellu mur dit lut zicb licnter 'tic",1 eu
dan ten Uit ,oer lelgen foeu eCUII!" J.r~l
lIeladen de Kak "vor het pa lement " .. am
betoog je de boor Van der W .. lt de 10'" de
IpllnlLh ..uen op ~IJU pllWOtl k .. ltm.n or d••• o
"uI( Ltgen gel~reden en le ,.u alo'le oYer
"onnell had dat [II.n de .Ioreu .1 cb~. dan k
Yoroleltln ale liJ wat IDden ug.l niet gebeurde
op pleka.eo 1I,,1"ld w.. ro Ill. mtn gtUl",U.l J'
berelk.u en bearb Id.n kOL ~n t~r&elfd.r Li Il
1e,,1Ull bIIn bJer lilt be' lJuord .. I eo met e~n
u.toui( voor ten dag dat m IJ p pla.alloo
Z JD lJuurl de ....n.ta ..ud •• p .lJdu u ... 1 cul
"ou u troeleu maar dat dl: Ir.u.. u 6na m CC

bed'ag.n loudeu dao de pl .... t •• n l.I ........ d
.. areD Eeu Lrooat IHbel dltot.prtnkhan"n g.
"oooh k Oil eyen onYer"laarbltorti "J,e ""I(
r"keo als I J g.kolll~o ~IJo e dalu aal men
~ooltol! d.. • ..keu uu IL..IlD maar op m"".oo
"acuteu W .. t de rel(eerlijll ,!th"ol OOd.T
be~re pohtlok. omIlH.a.ndlj(h lieu lIan die ... n
thaOH zou lIuDn"u do.u uw '''0 <ie MpOLi<
haueo J.lltortl te trddr U lY dllar • J uo. lu du
1raUl.lLel ."n boul(eulJuud Itlch ~"U de ..dJ g
lier lJatnroll"o Villi á 1I ..... u ó .. ocv .. o bibouk
IJk w m"k... d ..~ ZIJ ZIOU u L vrou ".,0 "0
" nJer.n I I dleu8tb .... r "d bl U U le Ko UUle
vour eeDlg_ Jar6u t'tj p ohtt.tu t!t~ ""'L a.a u&
bet wegraken der plus auk met ~en ""J~ 1(1 g
der laooilr.welUe g.paard ZOII kuuntn K o
m ar meL een III nl.ter aan bet boofd u
koiooIen die z.lf. 6IIn mall lOO I(Al.U IU !o:;nlla
1~lId ..la Rbode. tegenover dien Kli ..m .. ID h.t
oo!!elaJk b~eft geBteld 18 hloh ..n m010lel JII te
deuken

Dan beeft meD de brandllekte"et Hel
blIJkt dat hot pl.n om die w.t "OK te kra geu
.. aar men te Graaff Reluet op ~y ~ .bra.rt ""n
mon8tergergadert01l "oor bond"c zal duur de
prJgrulleve boereD ten Bterk.te .al besl roden
worden en diL look natollrllJk Maar d •
w..t Leo u t 'oor te lei/gen d ..t I. uDder de
omILaudlllb8<i~u dea t. I... tt~er om
dat do droogte Beltoc~ ZIJ een t Jrl geled"o
In v.lfl strek.u werd afjpbrollen tOCh n II
.,oondnurt ol wt~r beglDt ~o blutendlen
ds beer Rbodel had beloofd de dllt rakteo
.... ar de .. et bee".ar ~af te zullen beso~lIen
en die belof e wordt lhanl Diet .,ervnld ..I
beelt men de booren veu.kerd dat eeD ' .. u
de nieuwe mln stera dd.elfJe La.." zsl allo
vaard"o All Lwee hetle fde dlug aoeo !Ian
beboeft het nog Liet betzdfJe le &IJD II een
oade Ipreuk á e lU dit Knal steil II Vall
toepasling l' lulu18chen IS 10 dd a/deehnl(
HntlLo"n waar etln boof,b08p"kLelir oDder
de wel Op een plaats yer.cheen om acbapen
te lDepekleereD en ~ven. uut~lge le.sen over
heL lI.dlert" m68 te deelen d ..1 de I .kte 'fer
...e"&, de man met bedreig ugen 1IfeggeJaaltd
door de zooas en eelloonzoooa ""Il den eig.
nur die net aan het 8Ober60 "aren eu dl[ I'
&etl IlIt'hJlte aaak 011 de wel nOi DIet .ellmaal
wordt toeRepa.ot

legeu de ooglloatlge beoordeel ng en ~1lD
h~1 miuisierle daL thau •• un h~t ro r s hebb n
eullele BlelDmen "cb yerbev"n en ID 1000 •• r
met recbt all men por .Iot ., ..u rekenlo~ lOO al.
de Uk.D thanB staan lDoelliJk eeu Deter kon be
Ir.omen Ook blijkt b.t dal Hr J ..ID., ::SI••
wrlgbt le Pretortl de lutlg.WI apoor .. ellk .._
he. met bet lpoor"egbeltu IIr aldaar vn 1 .... 1
gereKeld en teven. In bet all!emeeD een .."er
lIuolllgen Indruk gemaakt beeft maar d. t.ooo
Il.r bladon aldaar 11 Olet pleu .tlg en ter"lj
men er Yellang' dat de Kaapkolonie &leb n .t
beperketl ... 1 tot betiliRIDHen "an .ympathl.
BO wat diet meer II) nndeD de ""0 "en door
wel«II!UDd. KaaJllohe bJa.deo gege.,eD g....n
blJ'I'&1 Het ... 1 atelhg .,.,,1 helpen al. J

reKeellog en bapaaldeltJk de procurour.',4IIe
rulllr Tbom .. UplDgtoo er IQ .1•• jt om
O\'6r IOmmlgu punWln w.... rop be8chu 41ngeo
Legen deu beer Rhode. gegrond .. .rien zoo
all Mn groole gew.enmokkelarlJ die &&li De
B...r a m....tachapp J seweten .. Or ... bet noodige
hchl ~ verlprel<ien maar r.. de kooelerlJ
dte hldl- beeracbt lijkt u r. d t LOO heel
makkelIjk Diet W ..t de &lId betreft die
ID Maart uJn JurhJklc • oungrea te Hurifer.
dorp Ijoudt, beeft ae .... votad80be lak een
belaogflJII bellwL ge~meD n I om de geb ""le
zaak ,an bel Icou rot "I. onderwerp vau d ..
eUti8'" .ao bet (Jl .,r81 VOor le leggeu l!;eu
der led"o acbtt • de :u.ak lien .t.urm In e~u
tneepul een ander d .. heer Lou.. LW \
In <i .. J.m.ao t. gedeag verour I"el~o maar m.1
"en verdor 0plDle I.. len w.."bteu tot bet door
Eogelan4 lleloofde ondenoelr. klaar lOU alJn
U. hlle .Hofmeyr IDlopch.u b.lnt .. oordde
dit lIJ eeD ludrll""eklusnd~ raje waann bJ
&e le dal eell g"bsllrtelil. tile olet 11.obt, Zald
~rilut lIII.&l' ook I::nseland eli gebeel EllroVa
'ID rep eli roer bad gebracbt ~h ..... '1 Jl< RedO
HlOrm n eeD Lbeepot k:>o hoet.o en dal IU
ba. gedlOns '1'00"1<>1 ulemlod .eroord.eld maar
sl_ebls op het bdaoll ddr za ..k lIowe.en werd
HJ ,oor .IOb. IJa UI"t eenma.1 ru"t deo beer
Lou" o.,1St' Jame.un ....u oordeel "IUen U1t'pra
ken un het L"IJfulacbttg "' ... of d.z" Diet
•• uvolldig BeDW"'''tUIg 10 de band no ..oderen
tI"""etit ..U on wat dil beer Hbodee In de
zaak gedaan bood d ....r kOll b J wel!leht leLa
o.er ~.ggen maar bil zou e,~ ""IJgeD Wa~
daareuL ..geo de beer Ruude8 • lCedaau ru.J
Luell hiJ hO h~t gell.nrde vcnfltLllI:'d W&ll eO
had b<:booren te dQt,n daarno gaf bij eee l!;tll (0111111:11 'OI'T Y,.n dd (<11'( T "lM:bt
overlllOht dat merkwaardig dUH1"hJk "lW! en hel een ochanlie voor áe Kaaplt.aa .ial men hier
ledere'lI deed lIeyoeloD d..t eeD eenZijdige nit neea Un Hollandach Afnbltouecb. klaaleD
uroordeeliol nu J .meeOD ooder de ODlltao t~ beh,edlgeD n~t.I doet om d. belden der
dillbeden tot.aa1 nrkeerd r.ou ZIJD lo der Jam"lilou tl:peGlue ... 0 aegenerendln In1.ueb~ Le
d&&d er lB !leeD t"IJfel aan dat er eoo komplot bereideo Dat. de Iilee.ll die hier beerecbt
heat.aaD noefl en dat de beer Rbode. er of de ond"r Hrlueo, dla aleedB den IIlOtld ,ol hebben
.... lIlegger .,an la of alLhlnl rnedeill abtlg Ken .1t.lI lameuI.ellen der kolowateor ... uo
betroa"baAr Johaaoe8burg.r .,au wien onlang. DI 011\0 4T l! der llnlfenltett beelt Z.terdag
ID dit blad eea "elpreK met de redactie \'er UIULemm J ár Cameroll en den beer W bUtoD
achetl6D II, "IJt diD YIJaodiger. 11111teilen de kX loden Y&n deo alii vel'altelteraad gellor.eo
TraDlY ... lache regeenng door den he-r Lionll EeoaLemm g d...., ol.mud kou ateJliweo YOuc
Pblll p8 aan tien dag geleIId loin deele &ltI d d Ir. d db lelllaD le a.1 aD I aat WAMg"~ld en LlJ
een haodc1"'IJ' der relle8flng 10 el belanlE "an d" l>. de eemgu au.ndidaWln "acelI W ..ar
reohL en blltJla:held teRello'l'8r kaplliLliateo dl.Ol ID luik e_u geval de url!&denog Yooc
m.cb' ten dOOe aau veratu;:,rd.n.ld der "api Ale IOC 'our dr" P'--""n In d"u "'eLlle fenden
,all8len d.t de rejleeulig hun recbt 0l' d" IVO r ....d ol.cbLl dCl" " ..ndidatsn ~ Jil dltou .. orden
gewr.amde bewaarp aatlen be'"... Lhe bt. d.'cn vtr.kJ...,d gekozen t. l.lJn eD " ... rom la.ao
"aarplaat.en &lJn I~ullkeo grood. lU de bil url lIlen LIJ Ull ,onlle tuerlue;';log.ll IIle" neil "",
der ra JDen ....n de elgen.arl gege.,en om ~r h"n ..e1"o
bun uI!«emll.1I I(ouik"arle wt nadere belOl'
beiding neer I.e leueD en waar dezer; lh. "UIlI.HO l"",f~ Z.Itoterd~6 eeo verl( ..derlnll
tbanB b "ereo ock m Joreohteo op Le babben geltoll.ioo toL hel ont".UlCR.,an de y...ll1&lle
erwi I de r61(""r og de .....& door het hooge I Jill. der 'lglnlluwlOeD ~ JOw d.. beer <';IOUVIn
g~ncbt.wof " I laten Bltma&eo en d ... noode ze bad 0PllernlOlll.L. :-... h"t l... ell Yao re '"
"at ltaar 00" .. "I degellJIr. Iooel.omt, eeD .. e~ lr.uu<41 adne. VIW &dvou," ::X:brelner uholol
genndeo maatregel ten bar.n t,ehone geWIld deade dal 10 "Mr "ti YIWeeo veta 11iDiVIloD deo
bad Wat bet andere punl betrefl de beer C.UYlD omt.rol.lt den UJd ... 0 h..t 10cUellen
cnde '01ld"'e' lIa[ delfplelt.keo a.ao hon Je IJll al. 1a1di« "on belCl ouwd "ordell
die &cl het eerst a/lIIerkteu !Daar toooll lt.e1ae de heotr ;)llIart "oor OOI n.... ' l1et Keg&-
hel bJ.. k dal d. maaloiehapPlJ Will' LIOn. 'en adnea tA u.ndelen en tooIl 1111&ooder
Philltpe he. hoof".,an lB mulOhen klaar hield fill dllcUl&le ID lIIIlI .. allll~ .... loec1&noQ d.1I
OIII.LIN &00 aael al lie ~ "" ~ 'IIAI 4. 'erpQlnAI alt.eell
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HET EER "TE, eemgste en grootste
G elllulitre~rd Hollandsche TIJd

SClH f, onder Afnkaansche hoof 1
re Iac le Ve.scheidenbeid yan inhou d
fraaie en vele Illustreties, en 32 Blad
zijden groot.

Er 18 lang naar zulk een Eerste
Klas Afrikaansch TijdschrIft verlangd,
het voornet werkehJk 10 een behoefte.

Het Eerste Numnier zal omstreeks
half Haart verschijnen. Vraag proef
nummer dat gratis verkrijgbaar 18

Wie het ziet lal het wlUen bezitten.
PrIJs Voor eeu geheel Jaar 12 Hf! ,

ven geD post vnj vo r lie KoloDle r.n
o \ t) 8/5. voor de Transvaal, Natal
9 6, bil voorwtbetaling

Teeken UI op 'Ons TZjdschrift "
Agenten gevraagd tegen hooge

Pro VlSle

De l Jtgevers
JA.CQLES DUSBEAU & Co,

Postbus 288, .Kaapstad. De politiek van de Volksstem
Dat de politiek 1000wel al, de tooo nn de

Volb6tem de Transvaal I{llOn goed kUDnen
doen, moet el "en lezer "1100 dat blad dtllde
la k goblekeo zIJn Uat sulks Diet met vuor
belac;bteD r!lode L'IIch e:lt w lien WIJgaarne
ileloQvul h,,1 gc\aar Voor de lransvaal 18

e bter des te grouter &lbeldon eO swa.len
I I( Il uie! III 0 zo JonrualIstlek e daarom
bepslen "IJ ons bJ een p&&r opmerklIlg.tI
waarmedo WIJ zollen volstaao

De Afnkaoee partij WIlS de vrleDd van de
1ranlvaallang voor de Volksstem he~ hcht
lag d_geo Z J Id beden nog de vrtend der
ropubhek zooals getoond door bet kracbtlg
optreden van baar voormannon en de vele
beslUIton genomeo op Boods eu pnblleke
yerg ..dertngen htt geheele land door Z J
zal ook de vrleod 7an de Transvaal bhJven
a ~ de V, U6.[ reedd lang tot bllI"e vaderen
s t erngge"eerd
1 het mie d ngeartt"el van den 30sten

Januari segt geoodLlld blad - WOlt echter
de mopscben hier te laude ontstemt-waarom
hot DIet rondUit getegd -IS de hebbehJIr
beid lan al pohtleko kringen In do Kaap
kolonte om ZICh voortdurend te bewoelen
met Transma!st.;be a.a.nl{elegeoheden op oen
manier die hieT ttllaDdo aanstoot geeft

Wat s no. de bemooung waarvao de
Vulk.,te ! spreek t? Het IS dat WIJ aan do
band gegeven hebben uat Iemand &ooals de
heer Schreiner naar Jobannesburg zoo
kunnen gaan om de ontevredenen die nallI"
w J meenden moor vertrou "eo zouden sLei
leD n bern d ..n III Iemand vali Pretoria
voor te Icbteo met goeden raad Waar IS
u de Inm~nglufh 10 de pol tlek .,an de
IraD8VII&l "
De Volk ~t~M "orj1ilat zlCb echter dllOrhJll

lod en ZIJ moent dat de Tranevaal j1ioen
rekel lOg behooft te bouden met de omllg
gende ~taton Uit Id6e wordt alleen In de
I ol/. ,I, geopperd en daarom gaan WIJ het
londer verdere kornwental1r BttJzwlJgeod
~oorbij

Hot IS no n ut de tiJd om mei andere
kourantaobrtjvers le redekavelen De dier
b... rate recbten van het Afrikanerdom (wo
tWijfelen 80ms of de Vol 8j/em waarlij"
govoelt .,at die reohten beteekenen) lIggeo
o de w"eg!ch.al en WIJ boudeu onH bij
voorkenr daarmede belOlg dan op smaleuden
looo tegen onle vr enden te schrtj veo

"...

In
bl
&.0eu te b"war"n va

door don getlllt vaLo
komt toevlolllOn van•---_ matcnalllwe d e ow!

o t Eurol a
Ue Kaapstadsohe tak uQ den Afrtkauer

Bond booft &lB besehrtjvlng punt opgezon
den oon onderwerp dat hel natwnal telts
gevoel van den Afnkaner tot zlJue wortolen
beeft geschokt Het hart 'un den waren
Afr "aner tnlt Dog vau ge.moordo ocrast
ov"r de g beurleolllseU waarmoue het Jllur
1'" li IS bC;{ullU~n DLOl1roUl gllllU du Id",,,
vas 1 gJo uOlar I t C3ugl:tJti OUl WiU u.,
wereld te vurklaruu wat daal d dp n het
h ..rt hueft gebraud gudllreude ue woeltlSe
dageu Daar g tau lu utspreken w
dlCnen w lien In bUll pol tlek leven
be' Z jn den mammon d e zegt E"u
vereeolgd L;U.ld Afrt"s hoo ook tot stand
gebracut s te verklezeD boven verde~ld
beid omdat men dan een paar meer dUltJe8
Z eh IU Jeu zak zal ZI~n rwl"u r Uf gaan
d" afge,aOlrdlgd"n hu.u verl!oou VerUll!u weu
mut hut Idulil smo en ru terl Jk aan \ r "nel
cO v JOlnd veekillrun dat ~IJ bnu vr jhp. da
gevOtlll'\l1uJoolen en Iefhebben jl

Ga.aroe z"gen WIJ dat do Kaapb ..Jael e
t .. k ook het andere ondurwerp-ooderwlJ8-
had aaogep .."t doch de leden daell~en
well bt d .. t het DIet meer uoodlg was da...r
andere ta"ken er reeds eeD b~hrtJflngs
puut vau gemaakt hebben lJltJft de ver
standellJke outwllek:eltug achter dOln wordt
LatlOnal tCltsguvoel mets andef'll Jan voor
oordeel lJekrompenhe d eo kleurlooabeld
ZJU bede eer gevallrlJka zlekteu Il het
maalacbsppel Jk le veu

AaDj.{!I.Ilud" heL besohraJ Vlugspunt vao deo
K ..aI .t .. ds heD t ..k v..u den Afnkaller Bolld
wtlleD "J n Je eer"Le plaats dOen opmer
kou dat htt slocl ts "eli oGddClferp alllllCtlefl
ou geou oordeel tegtlu "mllnd velt Het
II' J8t 6lecbt~ op het feIt da.t eeu kuwplot ot

8limenZWer ug tegeo ue 1cllond,aal ontdekt
s \\ e dil pa. t Jun er vall Z Jn "fetun wu
DO~ L ~t ouk u et In hoeverre de betrok
kune penonuo er seliul d g !lau zIJn LJ"
feiten dl~ reeds belr.end SIJD tooneu ecbter
dat do Ktldpla:olollid onwtltetJd gtlbrlllli.t UI

gewolden um de ptaonen der 6am~nzweer
ders Uil te vu ren

De l h l.rterde m .... te happij waardoor
de ba.menzweerderM 10 staat geateld weeden
hODou pla nllu met tlene ge .. ap"ude wacht
to trachten U t kJ vooren genoot de moreelu
ond.r6teun ug der h..OI001.tlllJ Du zeuden
van geftoreu een tal vlln lauuoueu eli eeo
maasa van ammauillo wordllD ons laud In
gll>lmok~eld Waar ~IJL de lDroerbelastm
gen die er op bet .... ld mo".teu zIJn gIlwor
den P WerJen de doullns athbteuarCln bJ
onze zeehavens omw;ekocht of ol Hield?
Onze spoorwegeD werden g;brnlkt om al
dat kr Jgsmatena.a.l te verVOOreD eo oaar
Johannellberg te brengen Hall komt het
dat Wil mete vao al deze dlngen geweteo
hebben totdat de oDtknooplllg k ...am In den
IDVal 'l'8n ir J.oUIE80N ( Allemaal dlOgen
d e ondorzocbt moeLen wordeo KODnen
WIJ aDS tevreden still lan met een konink
IJke commiSSie of zal bet nood g "e~en dat
oos p..Ilemuu! 00" de zaak: opvat en tracb t

tt' dtln ue scI uld
h b IJ d n vtlrbooDdlDeLbet It I oongr ..

D! Hl R H IiKO' koloniale ye"",r 8
re ft ".I11.... a ow d. Weltel Jlr.e Pro, QC

loelleo

-HBa AJU
1- Rsspl B rRra fIer leUll

Iln -A B"lIter I lager
'-Maitland JO alacbtoeeen JJ Hofllleyr eD

Zoun .faJaj((ll's
5 -StelleDboecb "oonhu zeo en losgoed -J

G Mader afslAger
lj -ZuurfoutslO aHeeling P lcetberg le.ende

blh "&wooder eeD m4lll11(t. goed. purdeo
1,200 merino llChapen .... lIteelbee.téo bo<!rdollJ
gereedlchlp van .,e.rsehlU~ndtl IOon 12J mud
naver koorn rog eD nllllflil&d J W Moorreea
Jr", Co .blagers

ti -Klapmutedtaue 60 enrllo ,et te e&ele
paard.o 4 jJ elach tOHen en ~oelen -J
.Marlloll & Co, aálallere

1 - Urn. miJ DI t
"er lt keld8r~e 8tldachap brtloll1 '" JG

Uvom~ ..o li tnll{en h DllIrll6d -1'
IIH I W ZOOD.1.I"g"·
lj -Malmeabury - WoonbuI' III Loedol1-

Btr .... t p .. lr.hu leo daaryaan .renleode
b >oren de aaD dIn beer J G L St.yn-J
Monrr~8 Jr & Co &flhre"

I~ -W.IWI'l'red.o l::!r.eJlenboech dd pl ... t.
pw' 60~ morg.... met degelJJk "oonh a I
bUltengebou .. en BOl nacbl<>nboomeo WIJD
gaard land<rIJen lev@nde baye k.lderilereed~
scuap vulWork boedertJllereed~cb.p jlureo
bU~ -I J Ilo ..m.... af.IAtler
lo - LaDgeberjf tialdaobabul

1I'')()1 I ~ morg!l1 .,~
rl'<;dlk)hAp 1..11 Inad
Beater afslager

19-J ooltenbargldoof na.blJ 0 UrbllDnll~
De plaats groot Cl 0.. "u wor~en leveod.
ha.e Qu..rd.rIJllereedlcbap ".geoB en k.rroo
kor D 00( voer bn .. menb.l.n en "lDkel"oe
Ce 0 -~ aure N*lb li &: Co ../.laKera
.u-h • g .. t Cll8 Ik t .M. me.bur, paarden

., a I ui lJ kOt- n OC ap D ho.,rd
r." IICb .. p b u.raad I v mad t .. ver U
~..tI J mill kortn -J " McJOrredl
C.I.I ..", 'I

-\1 ~n ilJ d~1 van lot DO ~

l1li t ,eheeI 57 .. r'(tlD 4.""1 'Ie ".nte
- IJ L lO L .fsl&j! ..r

-Z ut100L ID afdeeli ~ M..lmeabary
Ichspen p'a ... teD eze s aan~eelbe.,.r.en boer

r JIlMo.aiooblp tlvl) maj z ... 1b ...,er luo mild
I Il}! eo lUO mad rog,-J W M>orro.a Ir &
Cv .is ..'(er.

Jb -~uod~booj(ts "HeeltuI( M.lmA.bury de
W :le.oud. plaa.. IIro<t b~" 1Il0rlCUli een
""'"t-~Ia. aaal en ''''pl''dI8 I••"o~e ba.e
lSd I( .o"r"'l1 boerderaj. ••ree<1lcbap eDZ "Da
J W .MoJOrr"". Jr Il;; Cu a.lrtl."er.

e~('u et-D .. lefd ,
t ... e r.pu~l •• ou I.
LU I(lugeu v.a rtl;(U nll(ti IJJtW 1. a,!ol r (:
ilenera.1 ~&cvwbe v.r de ... mlllJam.1ULoI( der
ru"cD, mur "le Ir.ao d9. .. ,a,.u Ueeutoo .1. lDen
liel .ulk van" ..t .. 1 .hu.nl de 8tadabe,oUuo/i
Blcb lOO n ~ra EOReloch woo( IJk l.t .... n8 el
I.n I rou weu" d. K .... p.che .teden 11.... 1
h l OleL lJ ter 1. J urt I::laubetb bv he.f
mt!o ~r "ere duf ~trtlg an.'! Yac J .mesun s
kolonne d d er aau "al w&ren jf.g ....o .0. er
al er I. m.lhgl ,den v.rkocht.<lo -je bo ..ren
.... ren laf omdat z J li"ver achLer klappe
lOhatlo d .. a n t el .oId .ellohenen ma ..r luoh
"" en cr uur d. I vnu bon Jo; sci ~eu enz
-cea roolr.ooocert u Vl..at. v ueu r ....d h •• t

lI:egeven um zoo Iposdlg mog.1 Jil dra p~t.aarkl"j
u.... r hnn re.""lr.tl v" ple.kuo le g&llD-"v~
la n t :-tó4tal te melden d .. t ""U pru e. Lu.. ch.u
d. regeer ag eD haAr vroegemu baven ujoenl.ur
M.tbfe dle wel!eUI ZJO 001. ag III t JU a",bl
v.rlloed II "llde e undor het pabl c. zoon.
.,00r8tand.ro had Ila h L h .... t "" li: Ilo "0
deI"rt ,ormllj( DN ..taleeaYaoM lb .. neLen
n aOLI hl oth .~ ..u~"u 'J u do tr h I b lI;e

~e.. ob !.tIhv! .eo.'e",m ~ lea ~ osle ddr reil".
1101( "Il Lg.w~zco

1 Ilr tech IJ. bae.oaIand ncelLl de Altlk..aer
Hon i ""rk • eIe wat len gllo8U!;'.n lo ,Io.d
op de yerlrie&lnlfell Ir.an bewe. Iten eu I heL
_prottctor .... 1 heet [IIeo kraebl &an de 'I oor
weg \'erlenl!lllg le arbeideo U t H.boJe. ~
WflDIl( Rechter \ ntoeLt II er ala .... ruemeou
adllliolstrateur w..rlr.~....m tot td1 eD WIJlou daL
er o.,vr bet land eeo nadr .e 61Isl •• nil ., .. ~
1>e Gtcbarterde Itan er hel Df~LUllr11el" J'
voereo na d" J ..m.aon lOped ~ e ~"emt de
rlJkeregeenog d t lIt.tuu op Ilch dan kao [lion
zeker IUJU daL er grOl Ot'J g.'aren ,oor <ie:tu a
Afra.lr:aaDlObe _t.at.n III het ver80hlet JD w~
a ..n .,ull Zich het "od lDel z"arten oel .. I
N.t.&I "0 de Trlton.k ,I a.I. BnLleb il cboana ..Dd
aedert d. JIIlI..o "'tJIa:.e I.. odreg.hulf a 1...r uie
tijdens Ilr H 'Robln.on.; ""ri'" gvo .ernoar
tMlb.p b•• /~ ... 8 gebad eu all Kbarna a lid
" ..I~rl .. 0 Jee &&1 HeL belte .,oa w.. cl
zIJn ..I. cl.ZDld AfnwnlOhe Republiek er hot
lo(zo .... reeg m_r <1&ar18 thaDll I(o ..n d lie
....u III daArom I het u bet bel ..nK .,an uu.
W eJdcteel dat d~ K .... I ko oale er het b .Lllur
f .a.,,,ardL 1111I onder lOodanlge voor" .... ,joo
.t ...... DaLur.lIeo en lod erl e.,eumlu a d
r.pnbhek"D lf bteD wordea toeKe"end die
polille"en 10.lu&1 ge,eu \Vaut por su
r.""owg ae 8~r J<i tO.8chen A[CI....Ue"
Il llten zuu L el van d "n .... rd alJu J. wea
er ~cva.ar van I<on duob~en .. are [Jot u I dat
de Hr ~t.en ulet e begnJ pen dat eu u e IIIdO

mlodere ra".6D ec ooder buud~n eo dUI de
pJaltle der boogere .,erbet.ren moet

graan

KIMlJtliLJ:;Y
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Rechter .Maasdorp en de
TImes

De (Jl e T me. Yersproldt haar anb
Afr kaanaehe progagllnda allengs verder en
maakt luch zoodoeode steedl bespottelijker
Gateren maakte z J een aanval op rechter
r.tall8dQrp die DIt polltloke beweegredenen
tut z J~ tegeDwoord gdU post zoo aaugeiteld
Z JD

Het blaJkt ntuascben dat de lecor
pont ed La" !:!oolety een lichaam dr.t over
de bellUll('eO der proltnrenrs alhier wa.akt
naar Btt T Upington wal gega,n en bem
rechte~ Solomon nn Kimberley had aan
bevolen als kandidaat .,oor het va.kaoto
rechterllchap albler Als dl' 1000 1.8 IS bet
&cker de eer8~e keer dat de prokureulll Illch
de parl!lBnhgbeld aanmatlgeo zulk oen
ongehoorden stap te doen want nog nooit
hebben )'V1Jgeboord dat proktueurs leta met
de naoRtelhog van rechtera te doeD hebben
W j bel'l"IJfeleD daarom t.n sterkste wat de
(aJe T"'l~8 ae~t

H"t blOlj gaat echter .,erder en doet bet
vvur kOllluD ..Isof wat de Incorporat~d
L.w ~C)"l y Ztl~t het gevoelen der balie

t Lu O(~ r eht; of ~ D~t s ecb ler
el Z w~nt J" aJvukaluu htlbbtlu DIets

wet geilDe ude Vereenll( ng te doan Ook
f hbcn W J de beew redtln om te &eggen
Jat de r...nstelhog vaD recb~er Maaadorp
do Dnanleme goedkeurlllg der balie weg
draagt Het algemeene ~ovoelen der balae
"Il!! dat of Maasdorp of Solomon aangeB~ld
zon worqen en daar de heer ~ll1.ll8dor;
vele Jaren langer dan de heer l:lolom ....D
rechter IS gewoost heeft het goavernol Aent
eerstgenoemde met recht de v0'Prkonr
gege\'en

Cape
)(.l.ABr

" -Enltelyallel nabij Hopefield de pr.chtille
pl ... ta Eallel,..lIel groot u morgen I~
rOtldeli beuneo. 600 mud koreo .500 mnd
zaaahner eo ~OO mad rog boerdlllJgereed
lICbap " lpaDDen e.el. lIlern. 500 menuo
001<0 eo óo aao&eelbo.la:.ken .,.. lteo., enl,-J
\\ .Moor~ Jr dl Uo &f.daKers

l~rod.Ik.'ellmark'eDo-~AAPBTAD
Ha.erIJOOI •
Aardappe-leo
Appelen
Ele f"'D
Pcrz ken
Per"o
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bril .. t w ,~.pp u wen On t~
der [I dat e"n zuud"Ulg kow plot dat het
recht8gevoel vaa alle b schaafde natl8n botft
gesohokt, III vervolg nlot WOOer onder 00£8
oogen gesmeed kiln wordOD

Eon van de gevolgon '1'&0 bet komplot
18 de bedanklDg vao den heer RHODJ:3 als
prem er der Kaapkolonie Daardoor 18 de
pol tlek der Hnkanoru'artlJ In du gen
govallee en bet za.] dOO I):.~ebt van bet con
grtoa wezell Om den weg die 10 de toekomst
gevolgd Ea.1 mooteD worden alln t. dUiden
J<.;en uien W m 1l18tone 18 getreden Iu de
pl ..ats van dat Jtoao t hoofd waar.an de beer
l:tuuDK8 heefL gestaan eo dat door de
AfIl"auer partij gesteund werd Wolke
Loud Dg zal de Bond &Bnnemen tegenover
dit derde I::*IUOG IlWJlSterltl '

Tracbten W J oa he~een WIJ gezegd
hebben &ameD te vatten dan bhJkt bet dat
van het congrtlll verwacbt wardt dat het
tlch dOldeLJk: zal uitspreken Omtrent het
komplot zeli en 111Joegevolgen op de Afn
kaner partij met betrokking tot a) de
TraDlIVw b) do l,ecbart.orde maatschap
I J c) het larlemeut en I) de regoorlQg
Eiet wordt derhalve van de afgevaardigden
gcoillcht dat 'J uaar het eOUfres zuIJen
kOIIlOn ulet .ooder het gevoelen buoner
kiesers daarumtrent te hebben Itlgewonnen

h
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4
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o J 6
) 4. ..
o 0 I
U
1

bUa.(t' JleU

y randed IJ..... 0 v lisg 8 b pelilL
h er talD.l ke lI:uude voorraau ID
Z~IIIc1.~ Jveo g~" l<i mur ..I. er gaa... regen
lt 1111za het vecbra Ir. ,orm oderen en de Pfl]
.en 1nl eu d.D dooien K.f 1'''0 goede k".1
~.Il beb ....lt DOg !Ioede pr J.ao In/orlnr kaf a
uov~rlluopb&ar eu b.~a.all ~letB ill er dan ds
~reluoolr.o8len .. oer en bav.r un veranderd
M ehoe en ID uewetll '" de vu Ij(e weelt
Bermeel g z f~ en oogez ft 0 et .e. ID vr ..ag
(.;"o 6ll ....ra ..Plldl ~o~ lI:oedltovp Bot.r
bu t..ng."ooo v up pr Jl n z""r I.... g Elereo
V"'lIoopeu 1IWl0lIJll wel VroebLeO aeer volop
.n go"dkoop til ..chL\'.e bl Jft bet&.lf I.
G ede • achLulS.n Z Jn lut Voor £7 I
,.rkuch &bapen 0011~eer. bunch
Boort Yee bu.1I boogc pr Jaeo

c::

Ul IUlO}'" !JE >lA LRoor V <In wOld
hed8!lmor~"D ."r .. llCnl 1>a u Ijllaand •
l>ooL e de 1'-'" <u iL

ot
U ~
o ~
U U
o :J
o U

liICCflTIHMU.'OORP de ot.a ...e b ntdre I Ltr
vIn hot bu<g. bul he.! Zaterd.1I lo JU tele .... IJ
de re htb&llll lDgenomen

UK VAL ArK UN A !N OM>J~ t,uoeu de
ilreozen Y..n de K" ..pat ..doch" OIU Ic 1'. Lelt
voor I ~bedr"",!!I..l ~ l ~~I leg.n.l' ~~ ~~
'oor ~, lJ....r J. Ua ....t uI( ,j per.l II loa
deze d t Jaar bocl "al m •• r Oedr.l!Ien dali het8 u vOrige

li.!:Nt.!.AL ~ ::iMlI yo.pr ..atJellt d.rZud
AI II..... ulClIe U<publlek k"aw Z ..l"rd ..", ~
KuvoLaJ ....n I J I na .. , de m nerble b .. ien
"" L..I.du v..rLrokkeu lU gozelacbap vau dOln
heer Il.l4ak Vlln A pb n pultm ..... l.r I(oueraal
d, H..puGI ek

o
ti
~,
•J
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Rhodes en Jame~ on
Het wordt gezegJ dat u heer Rbodes

DIets ge"eten heeft van de I plannen van
dr J .. neson ow d._, T &DlIV aa I 10 Le
trokkeu De tw Jfelaars I btJbt eu hlOr oon
le t Oill over D.. te d~ ken Het volgend
telegram werd door ~,~o I d nn het I ooger
bnls venooden -/

V ..n _' _lAID
OiOt! Rhodu

/
; Johallll .. barg ~7 D_mber

Groo~ oPlIewoadeDbe li hl.r Er wordt
opeolIJk !luoJgd door ledvD Un d. tlatIonale
IIDle d. giJ opltand ItOOkt eu 800 pohh.
dl8D&I 0 nab J dM greDlleD hvhL U .. e Uien
deo nUKvn .terla: op e.tI offi leele oDtreonlne

telegram werd gee I an~"oord
zoodeg De heer 1~hode8 hield zioh

ood Lntbert!cb En toch moeten w J ge
ooven dat hiJ ulels 1'& 1 den Jameson w
va.l beeft ge"eten Z!!ol het ruet gemak
kehJkor wezen om te gelooven d<l.t Wit
zwart UI? ..._".,...,...,...,..,...".,...-=""",..,,=

V EEl< VE ~ E'iUBLL'i -Eeu IDa do
o e~ mlo~r daa zegen 'l'roa1fen f ad zel~o
C.dman ,Land deler dac.n te Lan lw t.<orecht
egeoa ~l "IJ yenJ Ieder der .,roB "eD 'l'&n

.MOGIIoonlObgnindeo ~nl{vl.chlllan .,er
dde alCb de "eltige ecbtgenool ran h&ren
liJn Toen Cadman Bl,n eerate lII'It~tl&,e
... .,.rllet ln 1"86 had bij Degen klodereo
• heeft bij er ~1I'_eo tWlo Lli Hij 11 tot
Jartil dwu,Slbeid ~L

U
U
I
U

ti

PUHT l:.UL..AbE 1H

'IB 111I10D llU

O.Nt> LAND.
• r EBl:tU AUI 18\!

ti); T coDgr.a uewe a overw8j! uil: het lIomplot
tel(eo d. T an ...... 1 lol. ne ontkn r ng .ond
In d.n IU'" v.. dr J otJII"800 .11 á. "'lippen
100 de Af caner p.. rt] d enteoge.olge te
l'furd611 geDu"'~u

liet J'>B. Jk cho
k a ur Iuud L J n
t tlkc pu cl V n

gemoeduOOI!ta d faD t vo, \\ ord t noo t

o klaardtI licht ge~~eld dan wanoeer he~
door Z Joe verLegen,,-oordlgera .,elgaderd 8

om de polItieke &&llgelegenheJeD des landa

te be8prtkoa ot afgerMl'4iidtll ko~ t~

.4 I. I. I',; It. I<.: I

Spnnkhanen
IJo JIlren kUllluD en g t.a.ll en te "orgeefs

wae! t meD op den ~tcrkeD wlOd die de
81 r okhllnco In de zee zal drIJven Het
,eh J t of de plllag die vroeger een t JdehJI.:e
"&li nu porm!!oooot wordt Tdgen zUlkel
plagen moet de meDsch de nudde1en hem Th
Qaarwo S8iev~ ~~. BM beriQJU .. ,

-.......

ti •
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westelijken Cirkel.

"lUl eenlK
m"CI.t'aa~
!", r h_
l .Id.n eeo
Li d.... 11

1 den Daalll
"orb .. 9er
80r er .oor
bWlte lOOr~
P"oo "oor

lOO Diet lot
... tt wy ..ao
d UD UIt.-

P on rood ...
et "erboa~
Ou".nD • .ua
r VIUI d.
or de pl,.DO
miller deo
~ 0pP"rd la
og; h.dden
hl] slecht.
da PI&IlO.

mat lDet d.
ma(lnr .. &

fh ,niKS VANUaBADIl. 110Iel .. 1188DIOftd
roor m8DlChehJke paUea~D 1I1 .... r k Your
, ... p&MIl80 Een pu'el.nOM 9..0 de Duulche
Ir..uer 0 oodMII ... t tbana 0'" men ". baal
&<,0 t..dkaur ID d. Noortbee De keu"r ui ..
utuur I k ....n Ifl'oot nt .. 1 kOIItbaarbed.u be ....
.J Jal b jz onder fr le pa""l.tlou ID I..ur nit

g,.Jr.i{"o .11 heL ook 10 I.aj( nl~t ... IDcbt
a da il"" ..I verll ~o pIlrol D huo IlI~DI er
I ~.o E1Jeen 1{t'~I.cbtl,,~ til t 0.. bof II"all-r
• ou. u r wen 10fiop ",breef frl88Cbe lucht
•n •• I;o.den YO<r ~D h t p.. reIIDo~r rt r
I ser a .. erd n 0 e"a 't1..r.111 k ItJe lDel eeu

u vovr bel dou dnn.eII Y&II bét 10Dte
wo er P en ,,_bIkt_ plHtl 10 IM DP"'I(.
a.n. o. ~1.1r .... r do pareleo baden wordt
Nurtdurend (oor achlldw.cbt bewulu
r;., Gn~l' n OIJO&LOK-Tn Coleneo ft8n

reil n N.HI Utt eell DIljobeer Y..n den nUID
nn !d.m. mot IIJu bral op den Deal eo lDeL
i • doehIer. bIJ bem de Ir ..ot te lea a onder
•• n I ef'lil on .. eder !.Oeo hl) p ot..,lIull' op deo
~ro.d .erd ~eWOl'p~n en oplrllbbelend. twee
un UJD doabl... .ohIJobo. .. dood n.... 1 alch
... g blt •• D H OIolDde doch te", op eo brachL
•• aDder de " ..... nd.b ..... r dur 1"1( een ce
I ourd. dloaatmeld ook aohlJnb.ar dood .et
D nend II.IOIIDd "..n deo beer Ad&llll op

d.D ,loer Alle dne •• rden ~chter bllif,bracbt
.0 d. moeder d" 1111 l.. zoowel ..18 die .lIn
h-L "Dd blpkeD lIeh el onj(edeerd te ZIID

h t. de br I ....D deo balnader die Illter
eell hoek gnooden .erd b~ do<>r d~D

h is_ID er 100 "lIa lan .. lI:eee!reu d.. t IIJU
",,'ll'lld alob biet ~bnJY8n he'
, U'UI!< IIr • het toood81 lte.tOe.t "an eeo

.aar eeD \\ oro.. tenob bl..d 'e"
.1.... "lUl I{eeft J JOltel Pretortu. "ooot Iu
Q' b d. f~mllle Hayoee en w.. oet DIt
Koerea ~a dlnon ID Il~ kamer braken .a

• bur kl*er8ll, eaz er Un .&olea GeJuk
il, ar D... ol Boltm ..n ben Uit bet uo.t~r
.pnnl(on on b"o oo.loopeAde be"ODd hiJ dat IUJ
b. boodelt e .I~ren and v een rota h ..dden
1I:.1.i{d .ar. JI bIJ b.n aan d.o IInd8ren Ie .. nt
un de rOU! boorde pra~o d.t lij hever ma 8
l ~r.u bo.dd.n .oeten nnd.n eu .... oe... ltea
l0t , ~aoil bradeu moeat6a 1D.. len Tllr.IJI &II
h .,..e~ ~'l; lt .area hep Da",e .. et m.t hel
i:>< nd.ltl~ en ZIJ h.p." bem "ol oa IDMr
rl .. d.D af toeo .IJ beyol!rl. pl.k leeD Daderden
r r "eri toeD eea komm ..ado !fevormd OlD ... te
aOleD mur lOODdit l'oraam do.l een bllaner

..en rc"ol •• r bl] llcb b..d IIchtt. meo hot
ID n _ DU18 II IDtuucbea de beid
no deo d .
r n vuo II 1'00 n ..blJ de drIe dallend

.Iuil. kielll"ee karpaardeD, merrl_8 mailezei.
Ofn pr. I... be0ltlt, f en ... al "II bo..rdprlJ
~.r ....h bap.u hUI.ro.ad z..1 do:)r deo ".Ibe-
koodeo .f. aj(er den boer G I R Prob&rt l'an
\ to a W fil It.holld a ""rel"n op _ ~ .bru.rt
p d_ rlutl r ... llInv IRt "ee I; hoarearie

.aO JeD b....r ( A I liter. dla bettlotea beeft
d. b ",rde"l op t. If.Y~1 II ..Ii.... "r.l" kl ... n
,,, ~ • lOOp." un h.. nde .n vor I kien Er
... i ter .. al aad.r. d.t d. meDlcbeo Da... de
".ndu le bei ° rt te hlen"ea eu d.. t • d.. t d.
hour •• 1 pe .... dd worden d. plUlo
I'''avl. ICr ol • _Ol Do plaat 1 10 twe.

n 0Plfe"elld .. urd., 0 I LAkMn,,11l groot
er de ~ L)"O R.udfootelD 3 O~) morllen
belde &lln Ii Da.. .ooabauen en .lles .. at
eon pi.. t. un lI.bou"eD noort II II ban.YeD.
d "oor lll .. erlJ IJ I t. n ~eleli{eDheld dIe

moet lat.D .lIOrbIJR ....o dIe III het
oc,,,,eld eeo Ileur lie pl ... ~ " I heb\iea
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" dat m.a
ul t
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b •• r I lal. ua A pon PO! me'ller
""0 d. fraao, ... 1 bd.lodl z oh

• ID dl Ilad PU w. b. Jd.n bol 'u r
t een pur te-r b.l~ul(rtJilo f. teo VIlO

_m 0 .ea g•• prok te Irr Jlflo Oll&e ... rote
rull' ....
Il bet r lo IDb•• r Van Alpb.o dat
Traa., l.ob. reg •• r og Z)O !Culd Yo"r
d "&8 op din Dui 'Iln J JlmelOD P
\lMU d t I e.u .a.n d. Ifrotat. oa.a.1lr

dl. tbaal d. reod. do ..a 0 IOmmljfe
raDt.n D. r'r"r Do( .Iat nl.t. "110 d.
i D~ prrl d.llt .. a.a op ril. oaar L Jd.o
r~ om d.a hoealto.n .. a ""D k.rkg.boll"
1.III7PD H J .... d .. rlfea.ld door d 0

KOei< d ""'0 deu u t.oerenden r ..ad
bMr Wolm.ralU-~1r ltd 1'&n deo OltYOd

r ..ad- .. aa Daar Mldd.ltur!f 0111 Daar
pl ... t .. n te gaaD Z.D Geau ..al Jou

t bel'oDd z ob 0 Na~l t. I'doordapra t
bad ".rlof .. a Keru mea t Jd bil I Ja
I. te ilun dO rbr.oiflo Gen.raal Slo t
op ".rlof Daar ErlIIelo Boofdr.cbter

té buoud Z ob a Kaap.tad De &eallf.
bteDur t. Pr.torta ... dUI d. h....

B",,"cboteo d. ""l'1I.m~nd. Itutl·
rotan. E.ut Oot, Ol( bJ ddput.tle. uo

_·,w.M ••_burg, doch d e .el t.c.n .. o<)rd Ifdlla
1111 In ".rdeo daarum ai, .an OD

l b.!lanll' baha.Ddeld
ODa... r ont V1DCmeo bet eent.<! benoh t

toen de zakeD beror aln orDalIII' te
ID J ob.... o_burg &ood de .tuUaNlre-

t.lel[ralnaleo "0 de boofdperaoaBn DI
" •• m lerall doch .Iat nleh "an
Da h J do i{renzoo ... oyergetrok
werd oad.noel ItOOa..a doe Il d.

_,elnl&Ora,tr.ea der d etnit.eo tD8",bln Job ..n
rg en MllfeklDil .',,"a zoo nyerrompeld
de U d,all do.t ZIJ DIet. konden doea eo
un glOe ......1 Joubert telej(l'&t<l8rdan om
IInlt "a!feode All-on kommlOouot Her

Malan bo~rrlep j •• ta ..tle eD g nlf lIIet
klolDp)e bouen om J.m 10D te(lle te bOil

Weet a oolr let. vaD de p&Iorden die w~,rlIO
hl D b.t dle~r kt na I\l18tenburc P

J.. De beer Ja obul Mo.l.D hd "oor
<1lt.ob"lI: woont te Elandul"I.r op den .11l

Job ..no .. burlf a ..ar M..toklag HJ dee:!
be. cb.ld a 'oer met de B.chu .. ~a

tIe li J • e " vao de .trenl(lle
eo &eD ocbte Traanal., BIJ h8m

d. plut. werdeD ~O paardao Ileplut~t
het .arzoek dIe goed op te paAleD ea "et te

daar le door dr J .mt!loOu to~ eo de
Ilehelnld loaden IIlOCten worien Eeolj(e
vo<r deoa 0"111 .erdeD de.e paa.rd~lI

Verbeeld u de .0roM.aard Iflllg "aa
heer toeo á.iJ lo.t-r z~1t do.l Jame.oo

De maoecho.ppen d •• elfde paarden l"i'o <ill
nal .. nfO~rden d bIl opK,.~ bliJ

Uowetend .efopt Diet ......
JL mllar do I{rap II I!ced beLaald
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• ~ beh >urt t. ~ b.o ulQ .. ""md.1 0
do. b D d"D .t.... ..aa i .... ad.to.enJ
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I{ • l.ndel~l(la .. I. He .. ~u Dr •• be-
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d Alr I .....n.ch. Repu bi,.. OOI aa h.t
r rea UD Durm.r H ... bltJlt In a&Dtocht

•• JD
lJI r ~TI • UD ")Ord.. 1 da t de "er !reerd.
c d.r EagellC! I bladen a d. KolonIe
r&Aa I jft d .. t 1 J ~IJen door Rbod .. E JD

EUIl_aoobt WIl !lenlKe or nn .taan ong.
t ... f.ld Dd.r z ln a,loed m.ar dl grooll
", .. rd.r be d "a~n " ..n oataur lIOO dat bIJ Z.
"e heb "fd. I te k >opea oD h J lOll ol.t
d. m.... l JD d. b J Dog onlaDg. ecb .. n t.
ID ..1. b JIlDIl: ..tal eO .oor betKe.n bJ ton
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De heer lo D Conradie no Z.... lplaata sprak
de lUozers l'aD MlttlmAibur, en omsLrelflD op
Dooderdag deo OeteD dezer to. en Itll(de onder
voor" tL"rlOh"p van dnbeer li IS W..lt ...
v.n B.benfoDtcID IIJO' beglDael8D aan den
dar

Do ve'radellllg Will klelo doch 101'loedrlJ.
.n luisterd met gelp"oDea aaodachl ,"rWIJl
bl m~1 mllLl!lbed en ,erstand over de belug
rijke a..keD die tbaDI 0111 publiek beweleD
epr ..k

HIJ raaakt. gebrwk l'aD nageaoeg dl
"olj;feade woordec

MIJD een Le bej;fIQ161 aal IIJa de bal&l1Jteo
"aD de boeunbevol king \11 behar~ltIeo eli ik
l'er~rouw da~ bet mot •• Ihaobhlr bell)hoawd
zal wordell "ant ah de boereD fi~reereo dan
tloreeren alle .mbo.cillihed.n ca winkelier ..
JMzeUl 11110 prof"Hlle. g.. t hel mlt de boer eD
slEcht cl.. a m.t heD ook

De hoereD bebben ItQmers lIIet ,eIe oabeileo
.ooall dG roeal de droogte ""ites " ..n .prlD.
bODen eDZ te k..mpen eo dao &II ZIJ bUDne
produlteD op d. .arkt brenleo w.~en EIJ
dat ZIJ ID de OpeD markl ID collIpetItIe lreden
met deo altIander met ZIJn Olell"er !ln
goedkooper IDODler UD werkeo Ik h.b
daarom bIJ de Jonll:s' lleboad.D parle.
lD~Dt.alro zlUlnl de balolw l' ..n het gounroe
meot ,",a Ha nrbuo"de belaatioli{ op ID«e-
yoerd gr ....D toegol rucht D.~ I. per

(yoor Iln hoofJruht6' rul 'tri Bud an<l7l eoonliJk ook lDet il. koorllOOereD nD dit
e I M 11<18 lorpl eD vaD de aanj!r,nJ.eDde diJJtriktoD k.n

'ymplltblleeren leIdt .en af 1'&n bet felt. dat
VOL>r de ,,"rienginK UD den spoorweg ....D deo
aDdereD k.Dt nn Worcllter IDO,,& II milD
gra ..u dertIg mijlen lII.t deo WllieD ,erl'oeren
en kreeg toeD elf shillaDI!! per lDud daarl'oor,
b.b.lve nog elf pen DO voor ~reln,enOlr
I, ben DOli{oen kool'llboer eD scboon Dlelop

EOO groot een 8CIJa.! ale dIe la dit datrl"
KedrnoD wordt toell "In Ik OlD ea bIJ étóD
du ~d muddeo koorD b.halYe "at door IDIJDe
hu urder. g8"oDneD wordt

_ M.t betrek. In" !.pI dil &rbeldllwe~tle WIl
III bebban dat mal{ .. Lrateu meer maoht lIelCevuo
wordt om meL L oor op ddu kW6su" loeg
IooperI en die aoorL UD wen.cbeD te d.ln.lln
toL ban elgea oDderboud wat weer biJ w drl1j(eD

'" Voor de IIltbreldlnR v..n .poor"egsD bea
II ooie waDt Deem bet 1'8noer l'aD drUly.n,
ho. Ifl'oot lien kWlLOtlUlt lIa ..t Olel D.... r het
Doordeo dat DIet aneeo de prtJ8 ".a drulfcn
doet li Len waar ook de PriJ. ""D .IJ" en
brandewIJD HoeTeIe ezels pa&rden 1101Il
peD cc boe "oei graaD worden nit
t hilUS r u.r hot DoordeD lle.oDd.n do., onZCD
IJ oreD8taIJd berordert liD gild la ..t olrcllleere" ?
Waar, zoo..18 la Oudt.hoorn dj booteD j(IIOD
mual hebben 1'00r hDoDe produkten omd.t
ZIJ ... rst e'3D "oeMtiJD woeleu doorRaau
I! 66n spour"ug hooj{st DoodzlkellJ Ir: Dp
brandeWIjn s W... tBCbaPplJ beefl veel ge
d ....o om deu pr'J! vaD brandewIJD te dOOD
!LIJgou mail ala de oUfl!Il zeer Kroot la roul de
J rtJI l'aD zelf

:Scboon bet nrtrou wen van da na.bura.e
It .. leD ID deu l,...neD tlJd erg geechokt II ge
worden 1D0etQJt"aekUIzen bIJ huane ".rtegon
"oordltleu 10 t p&rlomeDt .. udllogen .Uoea
zullie mlDI.terte8 t~ oodersteanea die ID
"1.ndecbr~jJpehJko "e~standhoudlng nIleo
wozen mol de boofdeu dor DabuIIge staten
.oodat dl In"oorrecbten op ODZO produltteD op
huaDe gronzen vermloderd zullen "ordeo

De bnen. 'aD N ..tal eD Doiagoabul oomp.
teereu m.t de oozeo en :toO "'J niet In nleD
dohJke veratandlwudlall met de bloDeDIaDdlebe
etateo 8t ... n ui het met on8 zwa ..r I{•• n

Do verlenglnl{ v .. o spoorwelleD moet traps
i"WlJze gaao .n sou die vaD ld..lmcebury door
mijne linOIra .. relicht "or deo r.o.l Ik d .. "oor
Itemmoo

~ Met betrel"tn!f tol do opl'oedlOIf spIJt bet
mIJ dat 1'Olen ouz~r Irlncer~n geene Opvoedillg
l!eD1e~eD vooral onder d boerou d ever
vaD elkaar "006D WIJ Illn wekelijks
de ultlande.. biJ bODderdeo bet I~nd
In.troomen ZIJ zIJn li{eleerd In lollen
la"', wet ODze loodereu In compIt tIe
komeo DMrom II het vaa bet booli{st ge"lcht
dat meer VOOriIIlOIDj(door het der.rtemeDt l'aD
oDderwlJ1 gemaakt .. ordt voora. In blJdralea
lot dIe bulpbe,hoe1'8Dde kloderen

" III bea iterk tel(en een &OCIJnlibel•• tIDI(
deu .al de rUln ..he nD de wIJDboereu .. ezeD
Ik apreek met kracht onr de,e saak .. aDt ben
Ik nael eea "1100OerZOODP
ti Wat de braDdl.le.t."et betreft mIjne IOzlch

teo II) 0 .lreoos bekend, daar Ik op bet BODd.-
coogres .oor eene ~fouB .. eve wel •• nemd
heb de "It dIe thaDB best .... t II oDultvoerba ...
o de uoord wealel Jka de.leD 1'0.0 aUB laDd
:Somml«eu vaD de boeUD da.r blIJveD ong
veer t eD dallen op ~eDe plule on do.DmoeleD ZIJ
Weer .Id". trokkeo om '!I'ateroo welde teloe.eD
Mon legt d ..t hel beter voor die boereD zou
ZIJDIljdieD Z J alles '{IOllCD Y6rkuOpdU 60 ~ls
koe~hteD bIJ boereD III andere dlstrlkteD glDli{eD
"erken maar denk eeDa dat dIe menlch.D
lhaDI f1JkehJk tot • land. kosten blJdr"li{eu
LJII arme mGD le eeD acbter"a ..rbor. dat bet
laDd vourult '01 lI:aaQ. de a.rme man zoekt
Illlmers eea i;e~t ... u '" kriJgeo w....r hiJ dIe
geld heeft Dlit zal Itaao werKen lie arme man
moet werlen om te lel'en

De redeo waarom Ik voor 841Dperml88leye
,ut ben le dat all oeD "lit tIeas gemaakt 11 doo
moet die gebandhaafJ worden eo de tegen .. oor
dlge wet IR tIeoe oumogeliJk rutyoer
bare wet ID aomml.. d,.Lrl.teD Pu-
SOODItJ" beD Ik mlJz..}nD lOt "ot ge .. eeel
eD ~een straffer "et kao j(ema ..kt "orden,
voor drie In dertig JIlren heb III dIe gehaad
baafd rour boe zeer I. die wel op mIJ lel ven
loepas Wil I daarom tllet IelhocbuI( "er.eD
mil... de lIIenaouen In die droge dl.~nllteD
D1l11lDerverli{eten iD eeDe onmogelijke wet op
beD foreeereo

7 "oor beaulnlllDII "a.n eland. ultl!nen
blln Ik slerk maar "ur pr~lll'an uo gelll&&it
"ordeo 1D0et loCO Diet ZUID'g "8UII

¥;&NlVALL VI FcIlNIVlLL ~ Ue8proellDg .. hl.r alet 2000DoodIg Ills
Advokaat McGreior voor .. eche~e8 nr Doord"&a118 he~ acbema l'an t gou"ornemeDt

M.. !u~ 1 FEB. - Re .te l -Gedulende "eerder niet yertegen"oord'ld Ben ... ol.oek om I(eld te j;fev€n waar plaatsen oabela.t &IJD
om bclleldlnl( vron t.a1el eD bed, "egea~ booze werk\ slecbt w..at «Je elilenareo kUllnlu
behandelJng door .er .. eerder me~ Wleo ellchere. Iteld ID de oppn "e rlmarkt k.rtJllec
10 1~9~ ale "eduwe CorDwell "ehu"d " .. , eo De V"D WIJkB'lel dam 5 eene mlilukk Dg
b I WieD :zoIJ eeo klOd Daut e"Dlge UIl haar omdat de menscben dIe daarom of henr d .... r
"on" bu"el Jl ha.d E scberee had eeD I&DgYar oader woneD DIet de l!eSChlkte perlOneD
haal OYer bet !lobrOl " Va.D hkeLir door haar EIJO ona ien ~rODd te on'-IDneD
D<lhtgenoot dIe dao last I( eo somtl)ds "ezeD 11< ....11 dat i el gouverpemeuL a"D afdeehDga
lOOI "erd b ....r met leel Jke Dameo beetem raden d. m ..cht galop !!escblkte plaatseu
pelde ea eeD suept.err De over ba... ha<l damwen Le makeu hel "eld da&rODdwrgo,ende
IJtt~ogoo d eD tu"ue WIlde dat ZIJ lDot hem DI laDdellJeo daaronder eereL aan de
Daar Jobaooesburl( ..ou gaaD waar haar kiod elj!el area Le plICbten en ale flg.Ddolli te be
IIl1llOrulet tegeD hot klimaat lOU leunneo "er boodeD lOU bIJ het kapItaal eD de rUDlc betaald
weerder k,,&m toen opdageD en n ..m ha ..r ID bebbeo lOO nIet dat de dl.tllktraad bet
cODtra verhoor w&lor oDder a.Ddereo het ID -ecbt aal hebben dIll groodeo te verpachteD tot
bleek dat ZIJ OL 00 S Jure IDkolDen h.!! "n dieD tiJd "anDber Ir:aplteal eo reute bataald
dat. J eonmaal een echapenboat UILden scholel lIJn "anDeer de dam het elgeadom 1'&D deo
h ..d geDomeD DeL toen biJ er ... o SWJdeD Wilde oonprookehJlt:bD elgeo ... r .. ordt
maar dit " ... zelde ZIJ DIet om hem er m@"op ElDdehJIr "11 Ik Diet DHr mlJII eIgen
ZIJU gealobt ta llaaD Ook een zoon $ docbter oordeel, mur sou Ik gekozeD .ordeD om den
DIt het een~e buwelllk_ntgenoémde had Doord .. eltehJgen clrkol In be~ p.rlemeat te
ZI]O It.afvader eeD bloollllnK oad (ani k ..n Yertellen .. oordllen altijd naar deo "il nn
dal Diet 1'6rLo.lsD) genoemd. en t" ... di.D,t .I]ne kielen atelDmeo
mlldeD tradeo &le getnlg1ro op, om gel'o~d Le Da ~Dor.. tter beaankte don hlar CODMle
word.n door l'erweerder die zed. Ziob DIet te l'OOr de h~idele lIIIUlhlr .. aarop hIJ de belang •
bOlten te gaaD aan dr.DIr ZIJD ,.,OU" nooit r lke :KleeD die OD' dlJltrlkt eD het land ID het
ml. !aaDdeld maar h.ar IOmllJdI de handeD neL Ilg8111611Dbetrefl'eD voor de verlladerlDg gelegd
gehaDdeo te bebben om, ala .IJ bem DIl. ID bet bad eD nOlIt (lf er lellllolld "w die leIA le
realcbt spaugde, met b"'f," redeaeren Hij bad 1'fageu had
h... r DOOitgemeene "<*:lrden toegevoegd, maar De Ileer Joball Llebetrau w ldo welen cf de
"el gezegd dat hur gedr ..C ruel l'eel l'erschllde heer Conr.dl. !lOlt een lloodalllall .. a8
"'0 dal vaD eeD publieke "'('U" OetuIICDDrl.p Het antwoord WilS a
bijlliet op De boolJrecb~er o.cbltel'uecblldene HIJ vroeg verder of de heer (JoDl'&die de
I ..ken die nn l'erweerder gelalgd "areD be constltutle 1'&n d~n Bood gel_n ho.d eer bIl
WeleD te ZIJn, eD daar ollchers. bltJk ba ..r ooil die teelleode ?
"ort aob..aerd .... bleek b.t dOldeltJIr: dat III Het ant"oord WilS «Had Ik ~Iene prtvateJO lU~&.H 1\(, I 1: > BR -{Reuky )-Kapl~eUl .. IL .. _- Z
hevor UIt ol .. anuce mOO¥"n IJ 0011 de o.orl! r"denen dao :zoouIk CIIIIlD de C()UstltDtle h ..ode

ilarry 8 gistereD Da"ht c bet h081ltao.I te voor b.~ klod bebben lOt het Iwaalf Jaar wae leo maar Du II: die bob handel K ID het alge- ULE~ .EIIKliO LOl~ew \ url a ate",er
Kru~erodorp overlodeD eo daD kon de lD.n zleb lOt bet hol "endeo lDeen belang no dpn BODd door te st ....n U nr 'I d bl het oDder

GIIL.reo mur>(eD h .ld Ihln depIltatle vaD de terwIjl maD bem la den tOll8cbeDUld 1!.legeD De beer Plet Dn Tou vaD Gro.nautbDtelD dag.u e. bejelaar u~~r:Y:I~m ..~d !oden bleek
beid moeet "erlCuaff~D het klaiJ te £ OD De zelde at hIJ' ct te-ren den beer Conr ..dle "liB ,~keD vaD r;d~DPbe"ruent" En el-che opl "htertDlJolt;smer een zameDl;omst m.t de lhans h b h d bj _1_ J" daD" ~ .~ g UI ~

a.ndere ree terl waroD .t lerwee ~eDS ca e maar hIJ wIet Diet de red.nell w.. ram J..... te ZI ~ 11e dld 0 1 ;) te LODdeD ,oorIUltlO~ uoudeode goaYOl'IlemoDts comIIlInle en hoof4reobter IrJ aan de h ..nd d.1 .lacbere! Dit I.:andldaat stond 1AltU.Dd~r 1,,;0 1 d aa.D
.el 0.... meD verDeelllt over d. arbeid I haar £-uv e J&IIl8eeD loue £40 &aD l'er .. eerder Dr Rowe bedo.Dkte dell beer CaDradie 1'00r ~ 48n bedra!, nil rUUD;l ~ PODP<XIdOgI
l.e.I.Ie .Dll8J1de de call1illlllle de DOtullll, llloet1t lel"l1 em helll Uit het hUll te knJ!U, beldere Wljte waarop l;1I~me~ IIJlle OpUll" 'r/Il nlJOhe WlIIIlI UUPf OIl •
CUl d, regeenul "Ildell IIIAMdMll~ ll.J I'tIIlIlA III .. lllilllea I dill l1a& plIOlIllIII "u. I ned.... Ata4.

I

-_...._·¥~~j-I~.·_~~ti~:',
~J.$~ ~~'\ w

EEN IlLUUWBOEK EN EEN STERF
Gl1:VAL

LOBDEN 29 Ju - &wer )-BOD I.u...u"
boo,k o"er de beroeei ngen in Arlllllli. la ~ ..

Pllblloeerd Het loopt "cortlaatellJ. 0ger bet
r~pport der S.... an OOmmlll8l. " ... rult bhJkt
d..t de bonobt'lD over alachtinl(eD zoer onr
dreua illn V.>Or zoo .e' de comllll ... e laD
te ".tea komea werdeu .Iecbt.a .0 hedeD te
8&111011Ylnuooed lII.. r het !.olao.l ~oor bet
diltrtkt., ..... rID ~U dorpaa nrnleld "erd.n
!.ooade da~ 900 perluoen ollliekomea lIJD
Sil Joeepb BKaby la dood-TURKIJE EN RUSLAND

STE RFG EV AL
LONDEN l) Ju -(lk1du -Behooo de Port.

oat.kent d.t er een llu_b Tt1rlllOb yerbood
II 1!8810ten llielooft mon dat er tieD ItallWIJ
ReDd{! cy.reenkolO.t beet .... t waarbij TarklJe
MIl RuloDd be~ bazeLteu nU ArmeDlc tot
her.tel der orde toel .... t ler.IJI RualaDd "ao
ZIJD kaut ltelooft I urklJe la ~.k.re leYlIlI811
lOO ..II bu blaDenlomeD der DoLrdt\DIlleD doer
d. BtI~ehe 1'Ioot 'e oDder.teuoea

D. edele hoer H UKh I,,;hilden II o1'8rleden

HlJKSBOND

OWWENTELlNU TB: KHARTOUK
Lo.D&II Jil Ju - (&,.tt, ) - De OIIlaDl1

I!lYormde rlJk.bood " .. r de hlrtoR 9..n
Onoll.bure pre.1I1~Dt "..0 II beeft If18teren,
oader Yoolr.ltLerecbap 1'&0 deo lord m.yor liJD
IDleldeDde "erlfl'derlDK gebolld.D

De oorr .... ondeot 1'I1n d. Pall M aU 0 uetle
tele.raf .. rt alt Oalro d.. t e.o olD.. eDteholl le
J(h ..r~ol1l1l I.. ultcebrolroo ea d ..t de lD.bdl
het vMlorlD heelt IlIJ YO.IILer biJ d ..t 'Lam
men.trlJd d. oorr.aak ....

SPRINKHANEN

OUDT'HOORH 1 1: KH -(Ue .tu l 1:ou '".rm
Ipnu_baaea ~" .. f .IJI'D Idull en e.D blilve
mIJl breed I. bodeu uamldd ..g de .t~d blDuen
gekomen eu .al blon8o 48 Ilren alle. opneten
AI de boereopl .... t .. o la do KIlDoalio V.Ii"1
"I)D Ii{.rllln&erd CD t ... t er ,oor b.t dlltnltt
lDaar uur D t.. De druo"te en de .prlDkbaDeD
lateo de armere 1<1..... 0 .0nJer le~ I'Ipnuk
b..aeu h.efL meu tban. orer.l nD dID Z" .. rt
herll! tot de zee ilu"

1ER EEUE OEH-P
POIT EL zun.. I .r ZBI!. - (fl.<lIur ) - Een

rooae )oo~rt .. IIIlIereo. ,oud 1('.eYeo In d"
.... 1 der Odd f .Ilowl ter eere UD J .lI1eaon e ,olk
De Itrooto .... 1 .. a. prop'ol Ve .. ohLI !rea
"ol gee.tdrtfl mur ord.1 J I NIeL. vaa polt
tl.koD aard "drd voru lrloufd D" ueer J A
Hull.Dd prellldoerJe

EES A8S18TENf MA(r[81 R\AT
POR EL Z!H"TH l} E II. -{I .t".,. )-H~dAD

moriOD hebbeQ de pralrtlz Jn••• u bat m"g •
tr .... t.bof dell hMr Harmy"orth ..... teut
lIIaltll~raat dIe .aa hier D.... r Uoleeberg ralllt
eea frMI Z 1""'0 'Cllleok~ord ea .1..llom gc
~eYen

ONWEDER E~ !;PRINK HANEN

HGLL' KOI'd NA KAAPSTAD
o ou OOR)1:J } &Ba -(Rt14Ur )-Een Z" .. r

oD.. eder 18 III.teren lo.geb .... wa over het d,e
tukt Csnlto lot 8choeoqlllo.dorp eu Grobbe
laan ID Ol faatirlVlereo 1110 boordevol Door
een zwarelI wIAd dae den .Iorm vooralgmg
"erdeD d. Ipnakh.Den ,,""t "llarLa wp
0111..Dt... Yler IOOr•• eo eD tb.al ga ..~ een
." ..re JrOIll raD K.amaaUe ID .ee~hJke neh
!.IDI! ~r"IJI oeD IlDdore &lOh .an Khpnl'lft
Dur de .t.t.d .poedt eD reed. Jozef Keiler.
pl.. u berelkL he.ft Geen refileo 18In Olldt..
boora gno.llen

It y'lbuAL&, J l.IB1!. - (Ueut,.". )-Het beele
dl.tullt buul1eo L.o"lberg e bedekt met
I(roote z"erlDOU IpraDkbaaeo dle ..l wat ~'OID
la opvrewn ZIJ rlll~.", ""'"urtl 8D trokken
I!laMrea de It.ad blUDen

ilJEN A~ULO Ar RllUAN SUHE BOND
OOeT WNOP J I: £HR - (Reuter) - EeD

"er"adenD!! "erd ZaLerda"nlolDlddo.g un
Kel.eg Jrehoudeo "ur men buiooI llOb tot
eea Anli{lo-Afnkaaolch.n Boud te vormen meL
het h.adb .. eu der Brltacbe "Illg 10 Zald
:Vn la el. boofdb eg Dael

KUUD":!'!."

IO:sTWl ZEN
BL A"AYO 1 FUR - (Reu .r l - MeD flDdl

bol bIer beroerd daL da poetbr .1cchl. lIl.t
leO deel <Ur lRatl la aaIltekOmeD M.n .cbat
de bl.. deo dlo per "eek lo M rJdklUg bhJ nn
op I"ee ton

BLIKSEM -GETUlUEN -JAMESOSIE.
TEN

eeo I .... reu .torw II glattreo eeD m..n ... n den
n....m '&11 D. roe "oonachtlg op eeD plaate
drIe !RIJlen bO"tetCD MafelUDlI door den
bllkaem gltroffen OD le.hJk be.eerd ZIJG
HOU" die un ZIJD ~ Jd. ZIlt II er goed. af
Ite~omen

:Serge ..ut Wh te dl~ de dop cbo van dllo
boog~a wmlll18~ar e VIIO Maf.lrlol! aao dr
J ..mt,8on gebracbt bo.ft vorlre~1 Ver Ru,t
(.,u.'I_ ua.r E "gelAnd om I(.tuagenla lo p:evc I
D het aan.taaad rc"bt.j(edlall Ook po.t
m_t .... le o"er. "ertrell bIJ de •• lIde I!elegen
held om ".er bet .r'DIJdeD der tele~raatjradeD
..1. letalgd op t. ~redeD

Acbt IUldJ.8 vo.n J ..mellOD liJD hier 1I'1lItuen
aa.DgekolDer: zODder a.L er tIenllte demoo.tIIlU.
~oor of togeD gemout werd

K::c.·(. ... 'Y<lIII.

INVOERRECHTEN
PalTOR Alt IBR -\Be 1,1')-DI lDl'oerrecb

teo ll&II het I ..utoor te Prelor .. Yoor JaDIl...
Inj(eYUrdlird bedragen .L ... Ov £lUO ouader d ..u
IB J ..nuul 1 !J

fWb:E :sTElU liEV ALLb:N EN EEN
DEP{jTAIIK

_ .........

EeD "ltm .. a 1'&11 deo aum 1''' Baalltl
FOlter KWUlIDouderd., n&mlddag op de .pOor
weKIaJn bl) d, 1i{".<l~rr"1l00d0.,en ...prd bIJ bet
l'erp aMt.~n rillr rlJtu ~eu OYlII'rllf\ea Hij .erd
Dur bv' h e t..aJ Rbb .. cht eD .1 n be ..n Wl!rd 1
.fge .. t IllUr b 1 b·~Da \e ,..rz,,~k"cD .u
ol'.rl~ I "I.tere Id., 1

M <\.LMESBURY

CONRADH SPHEEh."T ,
EEN :s1 lbl.NG IN DE .M.LJNIiA.iL.H

VELDKORNEr BODEN'::sT'EIN OVER HEr
VERLIES DEI{ BOEREN

JOHJ..sI!I.!sBUIlO 1 FtllU _ (B~uter) - Éen
Iplll.8lDl( "ord~ aauatuode geacbt ID de
qllJnk&lller daar een eombinatie na 2" mlJueo

b•• tuarU6rklll8ln!f Wil en "el
Daar lDell msent op IIroDd dlllt .UlMln de
lD.... tech.pp Jen die bel lDet bet berl'ormlol8
comite boudeo IQ ba~ be.tuar nrtegeDwoonUgd
r.ljD ZIJ drtnltOD er op wao d ..t OeD m .... t.oh.p
PiJ .r door eeD lid ID pla.ts 1'&0 dne lOO ..La
thaoa, nl vertel!eDwoordlg:J wordea

Wilt hel l'erh" betreft dal de boeren ID
hit Krul(era~orp.oh. genobt "eledAa badden
.ordl nldkoruot Bo~ea.leID l(el8gd 1'0imllObt
te bebblo gogeveo tol de aankODdll(lO~ dat hiJ
.u 000 ~erb~lIreo 1Il .. 1 al. be"IJI wor~t gele
Yerd dat er meer d..D Yler burger. lI",oeD veld
en zea "."ond alJD 11 den etrlJd meL de troepen
dit GecharLerde

HOOl:H1ERECHTSHOF

ZATERDAG 1 }o EliRUARI I "!it

loll NOIN 15 Ali. T1MAIIK

Oe hooldrech~t lelde dat TalD..tle be.chul
dlKd "&8 y..u Y8edlefle In yoorloopIII gerboor
reuomea door deD mll~18tr ... t .an n.a"fort
Weat, en veroordeeld da .. r de prokoreur
Renerul liJD &aalr: oaar bei lacere hof had
verwezeD, door .penaleD vrederechter V.n der
Byl m.ar due had ~ertulmd om zOOIIlede .. eL
... cbte al. de .... k "oor eeD lIDder '" ..m daD
die ze ooderzocht b..d ea aOOlll8 door do.
prokllr.ar !fene ......1 u tdrukkehl. ..as bertD.
Derd op oleo" de .e~lIll('o ID het Vlirhoor
t. Deme! en :laarom moeIt IICbooll do vent
oob~lwl.tb ..ar ecbllldl~ wae d. ult8praak ,cr
Dletlgd wordoD

KO'Ua s , 00.'
In doze ... ak een vaD d ,fatal oDd"r nl8ch.

l'DOrW6Ddweis .... oaKeDoeg bets lfJe I!ebeardl
met bet.dlfdu ge"ull(

OOliLOO G

KoloDI.le regoanng VI Mooo.y Verblllnd UD
.( IUV OIIl.udolD kou .erkocbt worden -Droueo
v. Clllrk AJ'okut Debr.laer bet"18tte Hl
d.ze .... k eeu 1'&11een le raD.oben "I •• el vaa
ZDOW..t L·U" de IIqllldlte t maar de hoofd
r.ebt.r •• Ide dllt yerweerder ... 1 later telleO
.Iecher koa optreden ale u I h."IJzeo Iron dat
d. zaak onkla ..r w.. maar dat de I IuldlleU
Hl ~ den wII.ol b8l&ond en du. u t.pr ..al; moeeO
It~ la ..n .ordea 1'00r ellcber -Mackloto.h li
l.lvtb.. Prome8se van L I -Faure" I,,;b.rl
1011 Yerbaod na t:4vU mld £J ~ dl&-
b.t& ..ld waren ell!endom kao 1'.rkocut wordeD
Hulthea V$ Stent -TIeobLerlajle ultBjJraal v.a
£ Ibis Wd -ArDhola &. (Jo , SlDeer
:s.1 lo nn rCkentDI( leD boJral!e v_u.f. [) Hl. d
-Wylhe tB W Ila en Iur er &buld no £ I
48 I met 000 l'erband er biJ, kliDneneded Lot
,"rboudeD Roed .. rkoeht wordIID

I lUKT JK

De beer f W NeKer "erd all boHIedlgd lr ..nl
lateur EOifelHcb eD Ho l..ndlch, toe1lel.teu
Eed te wvrdeD ~f.celegd Le I hlllpstUWD

GIH.l- AH r El!'.lIlJ
wcrJ \\ m lhJmpeoD

r,;CIIT. UKIiJ NGBZA"EN

Ua,"l ,. llllart Wal eeD za.k waar de man
ecbtsobeldlng vroeK "8I(el. overlpel met
&eIeren MI chell Adyolr:ut Gr.balD voor
elacher oeD jIollaDdor mei 000 H\)IJ.o.Ddech8
nou" getrou"d Het bleek d ..t de t".e hier
aam.o gewoond badden m.. r dat de vroa w
nrdw80en en later beyoodeo was lDet MItchell
lie dltue vrouw te 1."eD .Kr " ..a een lelad
Utt bet huwehJk en d. t.ee heetteD ~haD' te
ZlIIl&lbar te "oDen E ht.oheldlDg Uiige
aprokeD "Iscber fOogd over het klDd -ID de
zaal ua Welcb v, Weloh "erd de man "aD
oYer~1 belchuldlid De l'roa.. "a8 ..I.
"edD"e milt .erw8olrder getroa"d maar
baddea oD.... ngeDaamheld bekomeD omd.t
nooll lI'old thui. bracbt en ... ron nO t.fel
bed geecbeldeo roaol bleek lo ~I dat hIJ
sieebt .. bIlIzen bezocht De hooCdrechter zeld.
dat de zaak lu Eoover Ulel hlllll la orde "as als
de g.tulgen lUIdj'. wareD "aar meD DIet op &aD
koo m"lir d..... de m ..o oeD d.llv ....rdlllll onl
V.Dilin h~d cn UIot YOlllcheooD "tU ZOIi ook hlsr
d. echtecbeldlOg warden 1I1t1!_prO&eD

DEAlia~K ~. D'~Ra~K

nl ra TA~ g J J VUl lf EXEB"
Op voorsLel 'an adl'oml Clol8 Irreeg PO'I

1I0B&1I1l'erlof OlDM .r lelacher ln jan a pu 14
peru te yervolgeD w'gen. OleL batauol! V110
,elJ l'oor ""U hand"l.Jrell "eHcbllldlgtf

XOLOS'ALK UG.':; R liG VI OfI'E&lIUI
Op 1'00r.tel un ad"olraat Giddy Irre.1! de

reg6ellnll' "erlof l'aD r"'poudeDt biJ edlkr.e ~
dagl'aarden "ogens een over_DkDmat omtrent
pl .... t.aen ID Kcobuiii Au den m.D moet een
exempl .....r d.r (a.:et d over de ..... 1 Da..r b.t
meer N!I..ml "ordeD l'erzoDd.D

FOPPE ~, !lArE
VaD de blllDd ge"e:zoen word eeD .... n.oek YIllO

IIdl'ol<aa~ Grabam om. wellon ... fW.zll!beld van
eeD I(owlcbtlg getDIKe d.ze &&1I.k VIlD 5 deaer
lot 1 Me! UIt te stelleD

GI::;rEKEN

2 3
Het ww In 01'_lIItemmmg met d. aWtert

l'ao ODU oon.Lltlltle do.t m8lllOben nJp nn
JUeo en oa_nodiDl! gekoRIl WerdeD tot
ledeu ~an h.~ boogerbwa

HIJ bed&ok\a te1'8nl deo 1'00rzltter l'oor de
"Ijle .aarop bi) de "erpdenog leleld bad

,U.ME80N'8 HELDE. ..
_ U:z:6i sw' __

De lTaaibew'_lag la Iele .Zuld
,Urlkaaaeebe Rppubliek-ZIJ KOMEN OM VROUWEN SN KIND:&-

REN TI!: REDDEN

WAT DOEN ZIJ'
E.n .nok "0 Karl BhDd oYer dIt onderwerp

WOrdl UI de S .A Ztnt ..ng 1'I0Il 'nJdar Ll.,
meêgedeeld, ea Wil _ onae 1_ .r-
ODdi_at te doen ... , er ten korte achetl nua
Y e..,.ea

D. IOhnl"r bfltrln~ lOe& te seglflll dat
DultacblaDd. OIlD.. e betreklelDg tot de Zrud-
Afnkaanach. Repabhek bill ~llnr1iJk _kt
dal men er bel&q .~II In de poalD'l la de
repabliekeo UIlIf8 .. end OlD .eer eeabeld 10 de
HDllaacleeh.lObri)ft.aal1'&o Zald AfrlU t.e brlll-
cea - IIObflJftaal dae Ilau de 10hnJyer meeal,
Yan die In HoUaad ID Vlaand&reD gMprokeo
&eer ..tWlJ" eo die lI1en ook 018~ &UnIe mfi
deD naam no BollaDdo.cb beetempelt m&lll
h• .., boe Yl'lltmd be~ lijken acre k~ .. "Ir
Afriiuaacb n_t T.JOb .. ordt er een

oud_lleld tuacheD HalJaodaoh AlnbaDecb
Hollandecb ea eljfeoUjk Afnhanacb I!_h.
EentgeaoelDde I. de t.a&I la de N e:lulaolien
81lIProireo de tweede de hierto • .! O1'8reea-
leom"nde ID..., tocb ook .edu '" ... n 1'81'
echilleade taal die mIlD In ZDld Alnka bniet
.Ie IDea nog BoU ..ndsob "II achr ]l'eo de
derde II de hlernD rJw JIlDde tODiYlJ d..
l'nDlnle ....

Zoowel ID .. oordeaaahat en ..... n a.le ~ook In
~e .cbnJf"IJu "Iudt mla eea dn81'onrii«.
"eraoheldeabeld UID au toeaaderloll ta.scbull
die "erllChlileDde taall'oMDen te b.werleeD beeft
men een ZUid Afrika&n80hea tulbond p"ormd
en bebbeo OOlllitéa te BloelllfoD~ID eli te
Pnltorl. de beide boofda~deo der revabhekeD,
Ilcb _meu "'MItaan ZIJ Ilebbea ecbtu .e'
nog nel rrooter be.1I'VeD te ltunpeo dILDdl.
men IU d ti P"«lDC onder vODdeu bee ft 0lIl de
olJDa ltelaJklnidende t.o.lea l'o.a Holl&l1d eD
VIaaDderen te ""reenlieD Wil lIIen roept
meallt eeD TraDuo.ler eea • klelD HollaDd
l'U 0111IlIaken

:&n ... e J .. I08r.lJ teg"o d. naeer .oorta~e",Dde
en ID bet godadlen.lago meer l'erhob~ maDnea
UIt Holland die tot amb$en en .... rdicbedeD la
de ZDld ACn.... neche Repabliek Inomea .IJD
kom, bIerbIJ ale' HldeD IQ het.pel. .Mur ook
de In IIlle YOlken no wlll&aneehlD bloede
alob 0.00 dikwIlle opeabareDde OD mei het
stIoIII.en"ezon la .erbond staaade .uJfle0pplr-
held hoofl " doel &&II Het 8I.Ddre.ul .... t II
echter d.t, aet aoo .la b.~ lIeralm'o tiJd ID
BelgIe hel gen.l .. u te IIIlddeD 1'&D duen
.tnJd OlD andere en l'reelllde bet IlDr .. Inlleo
lo Be~le unmers .ilden de eakele dia~f1kIAD

DI" eell~ elk Y..a bllO IIg.D Vlaamacb
rJat&od doen DIU nel hel de W&Jen de
FraolCb sprekende f r&nlq t1iliOlll Dlet mOll
hIk om hoa t.aal tot de beenchende 'e _IleD.
IIOt>oan IIIJ_0 haa getal betnoft III de IIllDder
beid ZIJD eo het .. erkellJk Wa&JlOhl taal.lf'D,
waarlU pob l'ele oud·U&llieobe eo ook !!peel
oDbekende bMtuddeeleD l'oordoea, brutea_
diea "&0 het boog FrIlDlbQ seer .terk .t"llltt..

ID ZlUd Afrika I. be~ 1'00r de EDlelaahe lMl
...0 1'00rdeel ge .. _~ dat de Nederdwt.aobeo
lIlob aiel waatea te 1'INIDtgeD zij la daardoor
aan de Kup en la du Oranle Yn) .... I. IIOboan
da llleerderh"d er Dog alllid Ho1lud8ob !!preekt,
""rder doorgedroDgen du andan bet Jel't.! r.o.
&lJu jf.W8811 Zoo zal h.t ook lO de TraD'vul
118&D t.!1 DIen IlI8t Doder de RBbeel. Neder
daltacbe be1'Ollcing vu Zwd Afriu _ groo
tere taal_b.ld ~ .taod brellKt

Hel laat Zich _ bebt ventaao dat .ele
Tru." ... lllOhe burgen .. eh 100 .terk beobt.eo
"D buo bijaonder taalellen Hoa 'fooroudera
alJD door de nlLtrellkeade 8Dop ben aaodflalr8llde
Knl(elscben berba&ldeliJk lOt trekkea be,
yoortechrtJden llMf de ....ildernla, ,edwoaKen
re worden Oader .ulke olllltudi«bed.n beeft
het boereo"olk "cb hoe IloIlIIer ~ 1~ljYer
reaecht &all ZIJD-ell(eno.ardilhedea Pre'ldent
Kralflr Ipreekt lewoonJlJk zoo &II WIJUILper
aooaliJke er'l'VlDR ,"wa IIIIn taal dIe '"Oor 8011
!teuner"D b.l BollaDdech niet IlOabeel hebl ver.
.ta .... bao.r liJ. er zIJn kr&oton ID d. l wd
AfrlkllAl1.ch Repabliek _Ill voor ..l d. UIlt"'"
zooden .tukkeD, maar dliwlJll ook de Inl81
diDIIl IIrlikeleo In eeD taal reechre1'81l zlJa die
&en liolluder grou" 1D0eite beeft ID al haar
"oord l'arlIIen te bIlIrlj pili

lJe oa. 1'00rllg'oae proe"oa al~ l'ertohel-
d8D bladeD !.ooaeD do.t ellhloa ID dea laaIfteIl
'IJd Jallt er plela1er In babben lIJIl een Tro.nl
l'r.a1Icb-Afrib&DlIOh te IIOhnJl'en dat Det dien'
om heL kon ..... 1 met beecb ... fd lfi!l4odech
acberp ~ IIIIokeD, tea 6lDde daar40ar 4. op
"_niliDR genoh\e tulbe"lIfJlDlI te dOIll ur..
lakken lUIuacben mag _ wel hopeD do.t de
nralaDdiger opl'alti.Dg lOet bet oog op bel
YOOndrlnglD un l1li talrlJkll Engelaabe UI.troo-
IRlDl het W!Dneo al.

DI t .. ord~ do.n nader oPKebelderd door leD
paar IUttr.Ir .. le UIt HolJaodaobe bladen In d,
ZUId AlnUaullClbe Republiek waarna lo lit
lMtete OY" de pogll.lgen loopt ~hau. HDge-
.. lI.Ddom de H.oUo.nd80be acbtJJf ..... l te 1'8reeD
~oadiaeo eD de b&sr Blind "IJ.t .r op cio.l
eeDdr&oht machL _kt 80 d&t 1'I0Il de Olldate
uJd IIf te (.tormaano.olle 8..... e. veel door
IwAOdnloht YerloreD hebben

V.. I UIu IDdit opetel ""0 deD beKendeo en
ZUId Aflik. iloDeglln DUlLIoOhen D.UUIg In
Engelaud dat KeelJ"'IO! JUllt .. eo boc kan uel
0011 and ... rJ,. meD oYer Zwd Afnb aohllJfl
..oad.r per8000liJke lenw. Yall !aDd ell Yulk r
.Maar bet toJn' ~lIlk ~en ,oorbtfde 1'00r oUl
.ulle en be .. , .IIL1re "u.r.ChDwalldo .. enllan
omtr.nt b.tglleD elde .. Ke.cbled la do.L .Il bet
oDgaarae 080p"emerlrl lIOudeo lat.n.

De politieke toestand
Iransvaal.

.
18

Ken weel boe door 1!:"l'Ilaob. bladIII • OP ••
WDz"'n....~ri rl.t Ite ",leid J..mHon Dl&t vwwaoht
!ton .ordeD .tu te bh]",o toe.. bij 1'8maIII dat
de wreede Boer. bet lenn na kintl.rea
en "oa"eD In Re..... bracb&eo Z.. na eenl
.... ~ "'D de E P H""ald l'eneld II door Zeal&,
een der ledeD 9&n J&IIUIIIOIIl. korpe .n w"'8-
kozen .1. llIIl&Dd die al lIIoê bet beet la .taat
wh alo eea beboorliJK ..... 11&&1 1'I0Il hel po
beurde opfdea &acb&te R''''' Na ~ te
liJn lot dea nacbt toen bet tuacblll J IUDI&O
DIOYDea boenn b.t ..... ~ tot ....obtln 1t'II'UD
Ilel hi] dat twee 'lID eentpnOlllldeo lObamp
acbeaton bekomen haddeo. en t.... boeren
doodg .. chot.ea en beiraYen warea, maar dit bo.d
bij ru.t Ifalen

.. II lal Jl fehter l'mtllln.
voort .....L II .el ge&lIn heb NIeL l'er l'aD
de plek .aar .IJ door bet nur der boeren !.ot
.taaa ..... '111 g8bro.obt kou IlleII op d8n Will ,oor
on. leta "I~ 1101.:1 DIl bleek I.ter eea ... gen
te aljO die aan .. n Du~hllllUI behoorde De
...n wae wI ..l'IIililJobJ&' tOlD hij bat plod
"ollfde door de ~OOrpOltoli der boeren aanp
bouden .u had IICb bij beo aange.loten, ter.
WIJl bIl &lJO",ouw UI deo ~elll bet ToeD de
Ir;ogell In de lncbt hetroaneD te._ .... d.
&rml l'rou" bo.ag RBworden, eD 00der deD
waglD .eeopea Men •• t cla& eeIlliIe der
ODzen nltL wetende .. 1Lt do.t Kroote "Ilte dill"
op den ...eg w.... er eeDlge kOCela hadda 1&Ke-
eohoten, en dat Io8lf, de _:oae .. biJ cebrtikl
WlLren Toea WIJ deo 'folK.n'" da,r wIllreden
IIIg Ik aell de 1'1OaW dood nDder deo ....... n
1iK~ Waaro.oblJDhlk bo.d IlIj lo haar dood
ItrtJd _ dael l'..n h..., kJ_eli aflenakl, eD
daar lIr« .Ij na DIet baar hohaam oatbloot
!.ot baar mIddel ea lIIet eH hand aan de IpIMIk
uo een ...agenwiel 'fUt. 't W ... _ akalia
"Ioht do.t k..D ik J. gertelllll t Ku lIIe
1001'eel Ol.t lohelen eeD IMu-ger dood,eIohOt.lll te
111.0 aad. t hij op ana 1'&rI achter rotMD lPyallrd
hw lIIUl een anae VrolIW doorboord _~
k01(81.o onder Mn warn .. lieD llraea, do..
maakt een m,ollOh IleK

Zulke dlO'eo II)a geeobioel niet ID HO weL-
tireD oorla, lII&&r In .. a tocb. oado.rDDmlD ter
beWediclDI! ....a de eer eo b.., .. h.acbt nn een
IIIIUI dIe zeU LhIWI bl ....f Det I ook 0111••
1'&Dte .. orden ,oor le_nd "IelI bel bart op
de reebl.8 plaa~ alt

ENGELSCHMA.N EN BOER

UIt 1811 prhaat lobraJYID, hl.r ~IUI Rood ..
poort Station ont'&I1I1'.a, oatl .. oen WIJ hit
1'0Ir8J1d. -
• D. r .. obloel.al. 'faD dr Jaml8QII .. a

"ureohlJnhJ. ol'erbek.nd Weel ".rzokllCl
dat "IJ de Rooie. Il"t.ooDd b.bboD .. ur
DUid de "ortels bagr..".n heeft HIer kort
lIablJ Roodepoort II hiJ ge1'&lIg.1I Ir'II0men
II bad bet ple""r het eerlte IAI.jfr&m MIl
onz. '.geerlag le ".nd.n oaze onrwlanlog
m.ld_de Jam.aao bMft Jrld ..cbt de boer.D
ho.deo DI.II"J .. r eD olldertllUCh.o !lOa hlJ
011. "aD onae onafh"DkellJkbeld boron-
l'eD Docb de Heer. beeft bet "Dder. be.li.t
Réa zaak II wed.r tw!:. daldehJ.lte if.blaken
d. EDg.l.ebman kao lD"t den boer Diet
l'Iobtell HI.r "ae nog nooit ,n ZlIid A.lrau
Ilalk Mn good g•• apoond komm ..ndo .1. d.t
ua J..m.aon Mur alJ kaDnen 1I1.t r.....
acbl.lAa '11 dat II "aar ZIJ bit nar l'an d••
Afrtk ..ner Ol.t. kannen .". r.taan dat II
dood.IIJIr Oase kommaDdo. k.amen net
bIJ m,kaar en had J ameloa ééo Ilur lauger
tlld 11"1".'8 dllD " ..r.n ZIJ allIIn op 11611 boop
doodg.aehot.n

!

De Blehmooders zllo Warm

TWBE BELANGIUJKE BESLUITEN

De 1'0lgeDde L.. ee b.. lulten ZIJD 0118 ler
pablioatle ter haod ge.teld -

RlCbmODd ~O JaDu&rl. 18vo
4...0 den boog ed 81r Hercwe. RoblolOa, ba.rt

EXOllleDtle -WIl llemen d_ vrl]b.ld ouder
u we aa.DdllOht eeD kopl van """ rellOlu11~ te
bfoengea unRenom ..o op "'D~ Yer,,~ennl l'an
h@t RlobmoDdlche dl8mkllbeatllur l'aD dea
.Alrika.ner BODd

'Deze YerladennR "u'rolltn dat barer
maJe.telta booge DOmm s.. rl8 I!een eteeu OD"D-
Ileroerd 1.&1I..ten 0111de elMeohJk. lobllldlg'lI
la de zaak "au dr J ..1II180ae IDyal In de Tr_
vaal te boe. te bl eD~OB Oe vergaderID,
beaobou"t ook hit "oortdllreD 1'&D de Ub.rter
.ls een bedleigIDI( vlln deo ff~d. V&l1Zald
AfraIra eu II zoo vnj eerbledlj!hJK op bet terIl'
trekiea erVIlDOIIn te drlnl(e! De Yer!!adenng
nrtrouwt ook d.t ~IJoe excellenLle kenn. nl
cew." nD zekere geruobteD t.o effekte dat
ae" ... JOllge AfrakaoerR door dr Jama.oa
doodllelOboten werden md ..t EIJ w<igudeD op
t. trekkeg tegen de burgc .. der Tr.ol1'ul

WIJ bebben de eer te ll)D
VaD u"e ucelleotle

DI dw dleo ..reo

HlNDEL EN NI .. VEKHBlo

tsPOOHWIIlGONTVANGSTEN
8poor""lrOntfloDgitea

I ~"bruarl -
"oor do .. eek pelodlgd

Weat.el JIt;
M <ldellanda.
OoItei Ja
NonrdeliJ"

N \AN DKRMEI ". l'ocrlltter
li 1 Bo A. ID<lrbL.ru

lt chmoDd JaDUarl l~ I\)
21 S~ 1621 106! 6.71V 1 "'. 8a 281
a 616 1l!l!0 1190 tO vs" 1668 6V.U

M.t.erio.&!nrvoer W_teUJk 1894 1111, l896
DI I mIddellaudaob ll11Ho DIlI l~ó niJ.J.~-
Uijk 18U Dil l8VIi a II IIOOrdohJk, II" Dil
1895 DIl LO_I 1894 nil; 1895 uiL
t De.. (lIJfere InJo dl wt&len YODd. boalting8ll

....0 de .. rech lIende .to.taono lODder Y'ltrdeeU.a,
tu.chOD d. .t.elaela, en ...orden "erand.rd o.la
.ul1re .erdeeliug plaaY baer", Zij &lJD ou
ci_orpen &&Il "arandenng bil yerdeehag".a d.
opbreaglt toucb.., de Koloniale, V rt) ..... liaOb.
'l'r-o.na"oabtobo"" Becbaanal&ndaobe tijDen.

Hat ..... d_1 ""'" de Nederlandacll, 1111 BaobllOo
oalaDdacbe .poonngIllMl<lahaPPII80 .. dell
O"""le VrlJltaIot Kan ang." .. .r8l1Alld "arden up
'1~ 000

li HoflDeyr TolMl

Edele beer -Op tHlno vergaderml( no ket
RlobllloDdeche dutuktabutuur bItden gehOIl
dllc .. ard de 1'0igeDde relolutle a.an!feDomen
dIe "IJ no de eer hebbeo ter o"er keoull te
brenllen
• VrefZ.nde dat uDbeboorllJlr:e draD!f z:.. 10ll0

j;fe"end 'Wordeo met betrekklDg tOI het ond.r
loek: der .mbtenaren van de Cbartered Com
pogOl8 ten ElUIdede "ooewI)ke .. nle!fgen yo.a
bet komplot DIet bakend tt doon wordeD nr
trouwt deze yergaderlor d..t de beer Hofmeyr
ZIIO UI.., .. tt zal &&IIweDden om 1I0od&OIIIeDIn
1'load tegen lo ga"D OD dat zoo Doodag de
bear Hofmeyr zelf la hel b8lan~ van nede en
raohl DMr ED!lelaod zal ,8all

WIJ h..bbeD de '"r te zIJn
Edele heer

U" dw dienaren

P A.RADEVERKOOPINU
De beeren J J Hofmeyr &: Zooa "erkcabten

Za ....rdag 11 loelea "lID £8 .1 bd LOt £ Il, ....
praObtAtDK baalde £aB t ..... lr enl;aUt paarden
"erdeo "rlroe ~L 1'I)IIr £b LOL£20 10e "er pr.ar
paard.o £jo La. lOa • .ua 10. 00 160

N YA' DEI .Mu. 'K "oonllter
B. 1 HoTla, aecretArll

KEKK E" "'CtiOOL !itlPOKT

CrielLe'De eerw kandidaat J P LlebeDberl( .. i
op 13 Maart tot hulppreclker der R~lDeeDt.e
BloellllootelD benetll!d eu geordeod "ord.o 1:1 I!:~Q'!Lac & TEUI

GUliHIUTAD ) Febr (1.. T.k;r44J )-Hoden
begOD bet Engalaobe onoketl.8am bet ... ellde
spel "lID i un tollr t.cl(eD n "lID Gniliamutad
eo d st.n1ct De bo"ling vaa DllnapC>rI. LobDl&D
en Wooda w.. het yoora m.\e VIID bot apel
De Ora!uwuet.8n batlao ret eu mo.alt;teo 73
voor 14 " kOL. legen lBnoht IJ maar d. a...dere
7 mao va.,gdel.l er .lochL. 5 rna. ~ J Hel Il:a
gel.~h. batlen " ... ru dd" mat j( bebal •• da .u
rry ei ° bIJ bo vaJI8n vau d. l .. eede wloket
ng 0i eo !Il 0i pracOllgo II18n fir m ... " ..... u bJ
"lW! D'Ot IUt t.oeo d. nDags voor 110 .10""0
(J rabamaat.ad ...... len ba f uQr _" de " cle .... n
Yer uor la d,ec tIJd a "oaet •• onr lb rlUla

EGO caLeobeteD oooferoDtie zo.! op ~~ en 29
Februart ~e Veotenbnrl( 0 V 8 gehouden
"ordeD

De boeksleen VIID eeD DIeIlw k~rklleboD.
der Ned Gercr kerk Le WeeDeD (Na.t .. i) IS op
13 JaD[lara gelegd .!:iet oude kerlg ..bouw
werd III l~oo lIebou"d eu 18 DU .fgebrokell

Door ijeD virl!llderlUl! dor cOD,ocaUe yl ~ de
nUlVerSitelt IIlIJO Zawrdag tot ledon no den
UDlVefBlt"lt.r ..~ j(ekozeo dr J CameroD fO
de heer J R WblttOD

Gevraagd 1'00r bet Grey (Jo11elle Dloem
fODLeID een ooderwlJaer "oor bet Hollaadaob
dl t.!lem ... ue gelebledeDli en de aardn]kskuDde
ID de boogere kla8161l der lagere ecbool legeD
eeD ul..rll "IID .£ 00, baoenos vrije koel eo
lDwooln« eo een oDder"IJzer "oor d. lagere
lelael6ll (lt&Ildaarda ~ en :.l) ~er I... ere lObool
LeRen eeD nl ..ru vaD .L 160 per laar meL
wlJe kos I eD w"onlDIl ..en onder"IJller8ll
1'00r een prlYato boI.renschool ID het dlllLn"t
Ca.roarvon, ... Ians LoL) met vrIJ loglel eeD
roodlllloAode ooder.ljller te Ca~llan, wIJk
Veobtkop dilwIkt Rouxville 0 V.:S Iwrll
£120 benevIDe tlCboolj(eldeo eell bulponder
WlJlere8 voor de L"eede klal publieke achool
te Grtkwutad .. lam .t:1W benevenl he~ g~ld
voor mllJllek onderWijs 000 hlllpoodo.rwlJaer
'l'oor da Iwecde-Ilw publieke IlCbool to Aber'
deeD Ial&rll £1_ 0

~L22~~~~~~~~~

11 c <le[,erg
hl.. ,"U
lJ"

Giddy 0 0 llr CDb Tyler
TQber.. Uo c D•• eDJOOrlb \\ oodt
o il c Duenpon b WOOÓl
WaJlace c Butt b WOOÓl
Dell b Woods
Woodall b Woodt
Copttland c Woude b 1ylor
AlbereLone e & b Tyler
UougLwob llell81LJDo
IJnbollla, la Lolaman
Anaten c Wllgbt b Lohmo.n
AahbUlaham c Vllnen b ~
~"1111810 Lohrnan b D... oport
lllaiDe b LobmaB
Dold b Davon port
Stone 0 LoblD&Ub Daveaport
Morr .. b D"6Dport
MeIville c &: bDal'enport
!'lardoa b o..noport
Dold 0 Fry bDavenport
Il,""..,. et ll. b Loluoaa
Kil kmo.n aot"t

Extrae

u
6
4
2

\ EKB..l...'\DLIJ!!iTE1\

E ,

3
I
7
6

il .t ~,
t <Jn 1o.vlaua
KLJ r Qa.el ut;:

lJ"

N M

Kaapel.ad
K .... p A..td
G "'ll&Jn5&~

K.a.a~ AfJ
Uo

Beaat ort West

KAAPSTAD Tot.aa.1
li w(Vali ~ h«ren. loIw. .. la"'MI il ()J, maUlaar.

tri alg~ ag"""" No 2~ S, -010''/"
,trCllJt)

111
7•

W
Wood!!
Tyler
[1l88 ne

Mall! d"ti a ~ebru.... 1896
Markt 8111

lJaveDport
LoomaDA r <;au wa.a:,86 3J8 \I(ne!l Muur" 148 \101 ..0

dril 1.t ..(,O 10e ll ..lwora.Lt 118 cJ lJ Be "ky I a
6J llohelD1&ll 8 aoosDza lo. Baffo &doorn bUo

Bnt ala :S Afr ". 7. IJJ Jj ok puurt8 • 6d
Croe&1I8278 ClyJ •• jliJe IJ ery a. Ur ekoPlo.
(!)i.mond) aa. Jl:OI' &wd 11.... blur <la ~~I Jd
UnrdOQ 1e sd Jumpers Hi. Jager!foDtelD .£lj
lt. 6d u.aglaa«te 10; ... to 11U11Lang /l&gle Blocil.
B 3'" lADglo.aglAl Jjlock Deep 16e W !.MD'"
poon 6s Lydenbarg voId ~ a.r[(lll I • od
Reef la. May Conaohd..ted 5~. \Iolyneru We.'
lOa 6d 1I.,d.. £aLaIS 70s Ro.adfoaloela wa lid.
BobuwOIl D....moDd 2!J. 3d RY&D NIgeli lO. 6d
Bynd MiDee .Bta lOs Simmer. Jac" £17 VDlcan
& Sd Wemmer ~ I". Worceoter 7~. York.
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H.awi.;.e c rurdou b Iluve,.
Wr "bt c Giddy IJ Harve,
F y DOtout
) Brlea b llane y
Hay"arel b Klrkw&n
Davenport e Aahbwah"w lJ A....len
Woode e A.abbun.la.m b A.UI~D
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LohmaD :-un Uil

ii_ltlDe b K. rIlmao
T,ler b Uold
Butt b K",lt;mu

LxtnB

H vpotlwkA

" "ed Gerf il:
.L li eD

Jl liay u

AS EKE .u~DI:Ell~

Árga. ~)a Od L~ 8 AssLlrlll.lOO1,,&
f re i20 lid Cowmerol8l r).l'e 6aa
r 1nl :;~7 lOs A<iIllt.aOe Manne l:ja
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EET-, Ontbijt-, en Theeservies, Toiletartikelen en alle soorten
Aardenwerk in groote keuze.

Hang- en Tafellampen, Vloerl&mpen voor de Voorkamer Tafe reb. 6-R08LI.:'i f:ASTI.E. ~L r ....m,.,
messen en (a"tfUie- artikelen en alle Hnishoud- Benoodigdheden. .. l,-DONOTTABCASTLE,JU.pt, liH,

Verzilverde en Fantasie Goederen, geschikt voor Trouw, of Verj&&rdags- mk!..,,11 '"IIIQlUn, f1! LiSP
resenten een Specialiteit. Juist ontvangen een lading van hun speciala

Port

TltAN8VA.-lL.

EBN WOORD AAN BOND8MANNEN.
nW-AFRIKAANSCHE

ONDEBLINGI Worcester landbouw-Genootschap. GRAANBOEREN LEEST DIT!

MIJNIIEER,I.NegeL TnULrlet
betuigde ik in een brief "An 0

de ~oede uihuII'kinw; vau HH :.(\1
CU lW iIJ mijn !(tlval. la bee 6"
eD beb :.l8 jueD hwr Ileledeo san C
ISCRE ASTRMA on RHr..l.IIATl
soch 1'erliohtiDl 'Van 'Y.,le beroemde
kUDdi&'9D, eri probeerde &1188lUll
riaden en had in mijn genl ..lie
meuohe1ijke bekw&&mheid verl
dat ik RHEUlUTlCURO probeerc:c
lijn mi,in lI4I1lral~ Rheumatier en
in hoofd en MIlgeucht 'Yerdwenen eD
nieuw. iI"er en 'Wijd verspNllJ dal "
meeeieI' VAlf Rooy amper heelleInat.l
wae 1'1u1 die wODderlijke MediciJn." ~
wal werkelijk het gevt.l i elaeen die
pro~e be,..elt bet II&L..

De heer ]j,OOB Uil ZUL un Y
(3 Dur nn Bteijn.burg), lie
een lIOhijnbu.r ongeneealijkgeval Vt.Il

m&ti •• en Jicht.. Nooit, lei ElJo
Men. V.t.JI ZUL un mij, wu er een
nl ,..0 "Koorie Ziekte," zoo&le lij
men. J, eerste doeiJ RHEUMATIC
met. de i, jdeDde JODge m&o rtatig
medec. I: ",erd voortdurend t.oegOOiClIld,
hoewel u buren en vrienden r.eUieD
iii) niet v' rwacbten dat h,ij ..leven lOU,
lMj '-- ... no' 4..,., ell get~ 1'an d.
!mIcht hl de RHEUMATICU
PILLEl',
De coad. I ,~, Vu Da. WtL7,.an

wwd paez.o' '<lI'''n bat&el.
De beer A, L\'I:TUJ:, Brand •• , Klddel~

nIIId Gadelijlo ......Iiohw.., K.ijn IOOn Ju."
.. bocmnder. de lleer J. A. 81(!T, .....
B~, werde ook ~ maar Lt
a1nilAA-lk blijf uw clankb.reYriend, J.O, ' ..

-Maan. Broeden,-Ret aij mij gIOorloofd LEVENSVERZEKERIN~n.paar II'oofteu tot u te rfchten DUr aan.
l",diog 9&11 de joq.te ~beurteDiliea iD ODS
I'Dt!. Ik doe '.Ib met d .. te Il'OOtere vrij-
moediabeid, ~ ik bij 0 DÏetlonbekeDd beo en
Ore. Lend. lA - iDleidinpartikel getoond
heeft. da& likoue broedveu, wel _ geopend
"Ir hebt. 1'oor OlIM toekom., til dMrmtcie yoor
eLi ~OIDIIt ftIl het Ahibaerdolll in Zuid.
Afrika ID h.t IlPlDeao : 8
1. ~ CJeeCI OOI harllOed, t.oeD lrij ftl'DJlmeu Q'incorporoord bi: Acte van Par/amant 78

du IPh toeo een vne.!ijb .tora dreigde
bow. 011. foe te bnJrtll. me. 0118 gno.lde& eD
oannrijld ~ ou. 1'GeI'lDal1Denper tel'lruf llooftlkantcur: DULINGBTB.J.AT, Kaapetad
de 1'enellwiDg paft v.. 11'" 'Y.pathi., en
~. tea mln.Le vau a"eo ...a,lIjken
ateu. De 'Y~ 008 eo gebeel Zllii.Alrika Takken i,~Durban. Bloemfontein ,1\
ueurige om.tendilfbeden h.tben het duidelijl!: Johanll,elJburg
IIIUI hec hcbt gebr.clu, dat de nationale bandeD
_door "ij &aD elk.nder !I.hooden ujn, o~
lUet. te .prekllD 'aD de bandIID van bloed ver·
waDUohap, oDyerbreekbaar lijn en teveD', dat
dJe band.o tba, 8 "BU ., ... &anRehaald zijn dan
OOit YID Ce ..ore", .elE. DO~ lDeer claD in deo
ftijbeidlDOrlOll, Bet '·_kker optreden ... 0
oa.e broedereo in OOIe lUiter-republiek moot
~k ~" bar' llaDleduD btbben, terwijl de o,er.
"IDIlJilIr dcxw ouse burllen ID bet nld ,I. ook
d~, door OD.' ~6elbiedi.d. r.. aering' benuld,
DU'. allders dan geaegllDl!e I(evolgea. voor het
Alrikuerdom iD het algelDea kan hebbeo.

'lo Het hn niet anders d.. vertn.ht W!lr. fiil.II.0.ANDli:BSON,M,D" M.O" Londen.lIl.&.O.S
den, dat er lIa all-e«e eene bejreerte outnuu .lngeh.nd.
.al ~aar hartelijker teDlt.mmigbeid oader de
Afrikaneu. Me' be' oog bierop. zijo er en
paar _hll, die bljllOlldu 0_ ..odacht eo
ople.teudheid YereÏlcb.n. ZiJ "ijn deze :_

". De keu .. , 1'811,u"e YOlksyertegen"oordi.
ger. lID 0" IIllDl8tene. Het ie van het uitet.t.e
belaall, clat gij ~e}yer1roa"de mannen Itieet eD (Jw.l B'k911 i_ Zuid·.J.frl1looruchl Waurd",
... ~ OO,..enohillir I'Jt "elk eD hoedanig mini.
ten~ III ateuL Bet trof mij. bij bet leaen
van eie .dr!ftU nD 15 dezer. dat in bot in-
leidinpartilrel, waar g"prolteD wordt van bot
iegeawoordiee 8prill"aini.terie, g.. e.d wordt.
da, bet dm 'l.Iun ".,. tkn hur RW" heeft,
Ale ik lIIij nie, v.giB. waren het de Vollub.,j!
ell de E",...., die ,oortdár.nd bet vol i; " .. r.
IMIbllwdel] teRtiO den b_ Rh\)drl. EeD lijd la,' g
"IU'II~ u 1 ale ro..pe"deo in de "Deetij n, mlWlol
hoe IIJltt hot Yllld"g P To@o ik in een bri.'
"!,D, de C<»fH Ti11.U ~, dat lir HeDry d.
V llliere, d. waardige boofdrecbte. vao de
KaaplloJoni., het al. zijl plicht lOU beMhou.
"eu. indieo d.artoe ~eYT"lfd, eich aan bet
hoofd w'lelleo nD M1I mn.is\erie daabt ilt daar.
bij, aaO den oo~I",n J. Hof meyr en a "... bet
IDIJ 100 "enechetiJa voor, d..t die t"ee beproefde

, ea ala-eea Yertr01l"de pereoneD aao het roer
,1 'hG a&BIl ~OOb$en aOlDen met bet oae op den
.' 'tejfellwoordilen toMGand van ZlIid.Afrika, De

AfriUaucbe DIllionaliteit hll ft eeo lIe"eldigen
.toot 'VOOruIt gekregen, maar die stoot ging DIEt
.1I1k eenen geweldigeD .1" gepurd dat de
ult .... imperiali.t8ll in awen Bl..at ,;.kker If"
labad, SlJD. , De aanbe1'e!iag Yin het ~egen.
woorcuge IIIIDuterie, D.L. ,lat h8t !lelt,und
..ordl docw am "ur C. J, Rhodu, door de
.dr!fU4. beelt bij ODe lIeeD. ~eriD~e m..te nn
..,hl.eniocht 1'er.eat.. En wie k..n zich daar.
oYer ..erwonderelI ~ Dezl'lfde heer Rhodes
wordt, door de leogt.e eD bre1ldte .... 0 Zuid.
Afrika, lOO"el door EngeJechen Il~AIrikan.rR.
1'_dacht gehoudeD als de hoofdpersoon iD bet
komplo& t~lIen ODS80 It .. t re.weed. Hij W6' t
het, ~ doet nieu. hoegen.amd niets, 0111 zich
te. ZUlYeren, Yer~lt koel.~ aall eeaige lieden ~8

KlIDberley, dat aijn poli~iek. loopbaan DU Bci'll'
nêh& betint. YIntrekt d.. rop onY"rw.oh~ u,..,
Enge1and lODder aich zelfs iu bét miut te
.toren aao !tot oord~l, on'lerhol@D over heID
nilg .. pro&eo. Volgens d. Ca", .drgul mail bet
mitrielA!ri. rekeDfn up den steuD vaD znlk "eo
mao, iD zullre omstaDdigheden ,,~plt.at8t! Na-
tUll1"li)k zijt Ifij d. lDanneu om te oordeeIen ol
ea in boev.rre de aaDbevelicg van de C"pé
~ry .... van bet tc~en"oordille micieterie eeu •
.,.ubevelinll 'oor U il eok met bet oog op ODB
Id..... 1 he. oen verC1!oigd Zaid.Ai,Jka.

b, Gij Inot er veel un doen om h~t charter
aaa de heerOII Rhodu eo Cv. gegeven te doer.
yer.ietigeD. De ed, beer J, 11. Hofmeyr hedl
h~t reed. !.to k~nneu ge~HeD, d..t d.. r.geeriDII
'Yan d. chartered comptol(nid VdU.cgol' OIó<lt
wordea door eeoe ",odere. V. ~olkara.d '1,.n
deD Oranje Vrljltaat sL .... 1 daM' P. en naluur.
lrjk hetft.oaa .. l·erublick de ond.r.iudin~ van
het ~i'&allijlle van IIU ..gJd compagnie. De
Lo~eo Tim ... IOC 0"1. de <-,'jpe '1111\(,. Bteunen

. lie. het:r Rbade!, E.rstgenU8md Llad het ft.
zoo he' Ichijnt, vcrbazenden invloed in
Do"nin!!8tl .....t, krwljl dd Cap' Tim~J .. n
Rhodes Llad is. Er lijn alld redenen ODi
kracbtig op te lleaeD, Alle Afrikaners cn
allen di. het wel lDeenen met Znid.Afrika
~hoorpn op dit pant "tat te staan ;-De
"harlerN Cu-rnpugni8 moet opho"dm te be'l,"",
D" beer Rbolu C,1l. b...,ft :lacb io Afrika. op
politie I!: gebied. onhoudbaar lewaalt. La .. t l)o

hi~r ....n uiet afbren~n.
3. Alle po((ingtlD bchoorea door ani aaDRe.

wend te wordeD om oene Ir:apiteliaten.regecrinll
io Afrika te ..er hoeden. [De Icbrij 'er treedt
hier in (len o..araicht van de LOe,taDd"n CID
bespreekt v()O)ral het I'emrecht. ]
Ii weet het, dIt door 0 of ....LJ uwe zij de meer

daD eene be"eerd ia geworden. dat de "clind- u· 1 f
beid 'an de Z. A. Republiek ~I(enover n niet ma mes mry,
i.e, _t die beboort te aijD, 1'oon.! ook met bet _

OOBop !leo Ied.lijken sSeuo. door a Il'gev'n Kl' hiD .J A'I PAl' /, SI'iD den tijd taD deo Yrilhti!le-oorlog. Met het 'P U·Ui'l! I:'rue- aa U1 lel(C CIiOu~
001( hierop wenech ik 0 de yolgende vraag tot (IITlct A-rrkelijlc.)
oDdenoea.o nadclnkiD, te stellen: H.bbell

~~:i~eer:~:-.:- Gf,:d!r ~:'~a~n:: HOOFD-ONDERWIJZER BENODDlCD,
ut.t.en ~ Waart lij ooi& ..... ta de fI('.herlllen om
"an bft" Jjne" kellllUt W·-...n r..... ,

4. EmdeliJIr. Laat ona'elJ• .a-onJieeeretde
in,loedeD met lIracht tegoeDwerke" en den
godsdiu..uio der nd91'eD voorlpl .. nl~n van
I!ulacht lot lIealacb;, .l!:O!l YO~. dat iet rou"
&an aiJD God e[l godadieaat blijft. moet ver.
hoogd .ord8JJ. Hel i. Diet de .. il un God,
dat het Arrik_clle "olk V8rnieLi~d zal .. or-
den. Dit ja ook wee! in de jooRste gebent te-
ni8180 gebleken. :Laten trij niet Y~&en. d .. t
wij lUlD elkander verbonden aijn door nation ..le
baAde., dool" bandCIn van bloednrwantschap
en niet minder dOOf gDd.dieultige banden,
Eea dri.,.oudig l1Ioer "ordt niet licbt ur,
broken. •

• de veneaerio« i"e1'Bnde ....n mijDe hillt e.
hj Ite tOf'genelenhoid 8D iDDilf8 belanglLelii Dj!
lO Oll' volka~, verblijft ik.

e" aller dienaar,

DE VEEREENIGDE TENTUONSTELLING EN MABK'r VIn
bovengenoemde MaatschapI;>ij zal gehoudeu wordea op Donderdag

en Vrijdag 27 en 28 Februan a,s.
De Tweede D~g zal uitsluitend gebruikt worden voor een Markt ter

Verkooping van Levende Have, Produsten. enz. De Poorten sullen voor
het publiek om 12 uur geoj end worden. Entreegeld 2/-; Kinderen
onder 12 jaar Halfprijs.

's Avonds zal er een P aOJ4ENADE CONCERT plaats hebben
met het Militaire Muziekcorps tegenwoordig.

Bezoekers der Teetoonstelling zullen met logies tegen redelijken
prijs voorzien worden, maar een w!,ek vooraf moet daarvan aan den
Secretaria kennis gegeven worden.

Prijslijsten in het Engelsch en Hollandsoh kunnen aan het Kantoor
van den Ondergeteekende verkregen worden.

F. L. LINDENBERG, Secretaris.

Mll TfiCHAPPI ... De Massey Harris 4B
Toronto Lichte BInder,
VERLAAGDE PRIJ~ £38 'lfJNT!NT.

OPGERIOHT IN 1846

..",.DezeBiDderaziin
van het besie

.Jl&teriaal
gem.aakt en

2't't'n graanboer
behoort sonder
een te zijn.

Wat Sterkte.
Duurzaamheid

en
ligt tre. ken
aangaat.

iJ er geen beter
BiDder.

De " Iron A ~e " Vereenigde Harrow en Culti·
vator, met Stalen Diamanten Tauden.

DlacaUUIU" :
H. M. I\RDEIlN E. VO'Jnitt.r.
ALFRJm EBDBN,
Hl!;NRY SOLOMON. S ....
lr'QED.J. CEN rr.tvass,
PAUL nc VILLIERS.
GUnFREY SICRXL.
J. G. STEYTLER;
BARRY BOLUS.
Hon. J. X. MIi:RRIMAN, )I,L.A, BURGSTRAAT, KAAPSTAD

KOCH & DIXIE~
INVOERDERS VAN ALLERLEI IJZERWERK,

BEHOORT MEN ALTIJD EERST TE GAAN OM

KOMBUIS KACHELS EN LEDIKANTEN,

KaalTI G2NJ:UKONDIO& AOVII.oa

B. grOOIAt Zuid-AfribAnz!ch. gen-lW1c!o,h
Jicht., Rheumatiel<, , J
JlOO..,Heap Jicht, .4.ang"OOt.-pij,*>.
.... dw-d .... geyalJen, " ... 1 erger dan
a_d_ geo...,. u verkrijgt... "'" .wo
en III Winb1ien deor treh-J Zaid-Alrih.

1!llLIJSCH }PUIl& .
Ii KOJlEN INTlUBT-

fONDSEN IN HllDIN -

- £175,558
85.9~5

- £1,662,845

VOOUUIIITS VOO&nS.LCII ,

4beolute Zekerheid, Groote Bouuseen,
Geen Beperlr~en.

BepalingenoDitrent niet.verbeurd verklarinI!
G..." .... trietie op Rei8e1l en Woonplaat..

M.tige On koeten,
Spoedige Betaling van Vorderingen.

Alle Voordealen behooren aan de L6deD
Oeen Per800nlijke Aansprakelijkheid,:

Onmiddellijke Bonns op Vorderingen.
Ruime Betaling voor Overga ....

Driej .... rli}kaoh. Ondersees, laatst iot J ani, 1S9i
de vul!,ende in J uni, IS!l8.

VOOR HET .KOMENDE BJ<;IZOEN BEVELENIiWE AAN ONZE

TUINSPUIT Van de beste kwaliteit.
GRASSPRENKELAARS, l'UINBAN~N, HANG-

MATTEN. ,
PICNICMAN DJ ES, bevattende alle benoodigdheden voor groote en

kleiue gezelachappeu.
BERG KNAPZAKKEN (zooals op het vuteland Tan Europa in

gebruik) zullen zeer nuttig bevonden worden voor bergbeklimm.ers.
Probeer ons OARBOLINEUM, die .Houtbew&rende vloeistof.

Timmerhout, met deze uitstekende etof behandeld, zal met succes
alle oorzaken van verrottmg weerstaan,

Deze Harrow is zeer sterk gemaakt en wij kunnen h~,r geheel en al
recommendeeren en voelen versekerd dat hij alle bevrediging zal geven.
Hij iJ onmisbaar voor Wijn en Vrucht boeren.

D... tig dAgen toageat,",'U voor betaling VIUl

Premiam •• gedurende welke de Polis "an &.raoht
bljjft,
:l'oii.seu blijven VBn krsco t .oolan~ er voldoende
o",rg&afsw aarde is om eeu 1t .. "rt ... Iaohe preene
te dekkeu.

Il. M ROBS Co&
ST RAN 0 ST R A A T. K A A PST AD. DE Ondergeteekenden 'h

te koop Yrnohten-, Bo
en Wijn-Kilt jee in
~rootte tegen de Laagste Prij Len,

THESEN &: Co,

LAA'l81 E lJITllEl·ALINGEN, 18d9 AAN AN VUAGEN VAN 'T BINNESLAND WORDT PROMPTE A.ANDAOHT
VERLEEND DE -W-AAL & CO.

~ ~ Al.." .E .JL.
Poliasen .... c verscl>ill.nde:> du nr .... rden bet.aald
filet de volgende sommen 700r ,&d~re .t:1,OOO van d.
JtOnIproulteliJke v.nek.ricK;-

~ncr iD lS88 .
47 J A A lt
46 JA A 11
~() JAAI1
10 JAAa
16 JAAR
1lI JA.\R
9 JAAR
6 J,UR
ft JAAR

WM.SPILHAUS & 00.,
42, STRAND· STRAAT, KAAPSTAD,

Hande/aren, Commissi~ en Soheepsagenten,
DE Bezigheid) van de heeren WILMAN, SPILHAUS & Co., overgenomen

hebbende zullen haar ill al haar Takken voortzetten bij bovengemeld adret.

Bet.aald
£3.093
11.781
1,846
1.477
1.8:!S
I,Zal)
1.160
1.!05
1.061

WILLIAM MA.R.9HALL. Seere_ia.

THIES &
36, LANGSTRA.AT,

TRAM ST

Klokken, Hor loges,
Pincenez, enz.

INVOERDB;lRS VAN
Koffie, Rijst, Suiker, Oliewaren. GraaD en Wolzakken, Zout, Kolen. Thee,
alle soorttIl Kruidenierswaren, Buikerwaren, Peek Frean & Co's.

Heschuitj(8) Wijn, .Bier en Sterke Drank, Cigaren, Btevel!! co Schoenen.
>

AGENTEN VOOR
Fri.~ter cn Ros8man's Naaimachines, Pommery & Greno's Champagne,
Andrew Usher & Co.'s Whiskitls, Buchanan'. "House of Commons"
Whiskies, Johann!!! Aerated Waters, Chas. Heidsieeks Champagne, Samuel
Allsopp & Boo's Bottled Ales & Stouts, Corena', Yeast Cakes, Alsen's
Portland CellJellt, 8candinavian Gecondenseerde Melk, Cameron's "Light
of the Age" 1500 Olie, Ogden'8 Cigarettes en Tabak, Tomlinson &
Hayward's 8chapenuip, Wm. Cooper & Nephew's Schapendip, Excelsior
Nicotine Schapen dip, C. Collies' Vloeibare Bcbapendip, 11ose's Lime Juice

Cordial, 1'IIl11t(,;('9time Juice Cordial, Planter's Lemon Squash .
KOOPER8 VAN Wol en Struisvederen.

PRODUKTEN-AGENTEN voor het Verkoopen of Verschepen op Com-
milsie, vali Wol, Vellen, Huiden, StruÏsvederen eo ale soorten' Koloniale

Produkten. •

LIBERALE VOORSCHOTTEN AAN KONTANT.

PHIJZEN
lVIAJ.M£SBua y

Excculel/rskamer en Voogdii- en
Brand· Assuranl ie Maalsclzappij. In 't urool en in 'I kle/n,

TENDERS.
tWMEL18TIEK PIJP voor1Waterleinings en Wijnpompen.

TENDERS zullen ldoor den
OuJ.ergeteekende ontvangen

worden tot op Zaterdag, dell
15den Februari aanst., voor het
koopen van Zeker 1 Aandeel in de
plaats Grootfontein, behoorende aan
wijlen uen heer J AN SMIT, gelegen
in deze Afdeeling, nabij Hopetield.

Als VeefJlaats is het alombekend
als een dcr beste in het Di.strikt
Malmesbury, groot in zijn geheel
4~[jO Morgell.

Voor verdere bijzonderheden doe
IllP" aanz9€k bij

U. W. KOTZE,
Secretans.

7 Jan., l896.

DORSCHMACHINEN, }{OORNMOLEN.

D]~ WAAL & 00.,
GUftENTI<:PI.I\IN, BUR __8TRAAT. h~~PIitT'D.

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

ADDERLEY EN DARLINGSTRATEN.

ZUlD-A..rlUKA.A.B BOJiI;
J[on1nklij ke

Te~rajisch .1.dres.: ~li SpilJmus," Kaa;f)stad.

-

VUURPROEF,
" VICTORIAN WATER- WHITE OIL."

BABLECR OASTLE, Lpt. WUD&JO 0 ...... '
Februari, •

8TATI OF OALlroaNIA. KapL,
omlnnt 19 Februacl.

M. r. A. CoJtZItJ, Jr.

A PPLICATIES voor de boven·
genoemde betrekking. vergezeld

vltn de noodige getuigschriften" als-
mede nn he\'oegheid om beide het
Engelseh eli het Hollandsch te onder-
wijzen zullen door uen onderge-
teekende tot op den 20ste Februari,
worden ont vangen. .Een gehuwde
persoon zal de voorkeur hebben.

Salaris £ l20 per jaar met vrij
woning. Werkzaamheden te beginnen
na April vacantie.

G. J. V. LOUBSER,
HaD. ::3ec. IIIde Ned. Geref. Kerk te Boshof,

O.V.S, Salaria £60 per jaa.r.
8cltoone gelegenheid Olll onderwijs in
Muziek te geveu, en Pianos t.
stemmen.

Applicaties met getuigschriften van
bekwaamheid en goed gedrag, zullen
door dell Ondergeteckende warden
onthngen to: 21 Februari, 1896.

Applikant zou ook Stad.klerk
kunnen worden wet een SalariJ 'fan
£100 per lUlnum, door aanzoek te
doell bij den Voorzitter der Munici-
paliteit. Overeenkomst tusachen
Kerkeraad en Municipaliteit om den-
7.elfden perllOon, iodien mogf'hjk,
voor beide betrekkingen aan te stellen •

P, ~. VAN HEERDEN, V.D.M.

Bosbóf, 21 JaD., 18G6.

BERE8ISTREERDEI~HAIDELSIERK, IN PATENTE "FAUOET NOZZLE" EN KANNEN
Di BEaTE OLIE IN DE kA.RKT.

fiL ATTENTIE S.V.P.

~CORN ELlS M.OLL,
ALGEMEENE MAKELAAR,

.:.,_PAARL,
r-------------~--.----- UIIOI IfOOlBOOmu

,BBPPK"l

OHGELIST BENOODIGD UNION LINE.I

KOninklijke HaUd1elllt.Adres: KJipbcu\'cl Statie.
:,j~ Jaot.&li 18ilj,

Staatsgymnasium, A. T, R UTT:E R,
'\ ,tT AR I': ~ V&ll de ueroeOldo Koloniale
~l'_l "INNJo:l:)" en "CRlGHTON" zadel.
~kllnd over do geheeie Kolonie. Zadels 0;
order gematlk:t vau £;l en meer, Ourle zadels
nieuw opgemaakt of scknar nagemaak
volgens patronen van de klanten.

Tl! I c,; Ei~
Met de nlen"tI!SCHUlFSTItENG, om 'he
schaven te voorkomen, •

Vr~ om PrijslijsLen

'2:3, DARLING STRAAT.

KAAPSTAD J.C. SIIITH & Co..
IJZER.KOOl EN TIMMERHOUT MAGAZIJNEN

Koloniaal en Amerikaansch Wagenhout,
STOOM ZAAGMOLENS,

SO 1}jl\}'ESTHAAT & RIEliKEKS !lLEIN
K~AP~TAD

Il
1
E
l

•

M:lH~P" AAKTHl!:alUH It;."

BELAST zich met het Koopcn en Verkoopen I van ]allerlei ~Kolonial.
Produkten, zooaL!: Beste Boer Meel, Du Toit'. eu Baard Koorn,

Zaad- en Voerhaver, Mielies, Rog, Garst, Hoo~ Gedroogde Vrucht8n,
Wijnen, Brandewijn, enz., enz.

Korrespondenten in de voornaamste steden ,in de Kolonie, Oran ie
Vrijstaat, Bechuanaland, Matabeleland, TraIl8vaal en Natal.

Tm.IGRAJ'l8CH ADUS : "MOLL."
I
H
&I
D

1\/1lTS dezen ge8<:hiedt voor de
1.. de tweede maal oproeping van

applicanten voor de betrakkiag van
eeo Tweeden Docent in de Wiskun-
de aan het Staatsgymnasi uw te
PretoriL

Vereisehten zijn :-Bewijs van
lidmaatschap eener Protestantsche

eo Kerk, van goeJ zedelijk gedrag,
kennis van de landstaal en behoor-
lijk afgelegde Academische ~tudie
in Je W i.skunde.

Salaris £700 p.a, Applicaties
v6ór d op 15 Februari e.k., met de
vcreil>chte stukken aan het Departe-
ment van Undcrwi jil in te zenden.

Verdere informatie bij
DR. N. MANSVELT,

Supt. van Onderwijs,
Chamberlain'. H"""tnu",tld ~"Dt""1 ... rkom: Voorz, v/h Ctll'atorilUIl."ed eroup en ki.nJ.boeot. titlt '" 6illlt(e;lAjlU, I 0 J ..8';::·.... ~".ba.w'. T.. ~oop hij rule AP<J!.her Departement v. n erwIJI,

ken III Bandelaan. P. IJ,. re .... '" 19· Pretoria, 31 Dec,) 1~95.
A!pD*118 "jpIlt.ell. ~ ... '_' .. -. - _ I

TAnUUI.

DE Kailbook
treki.n "0.

vie Madeira, om '
• lar n.m., rJ. 0

x
T.br. I-S3 R,,_lJ; I, '''il Londen, .

J - BnllOtle uark lJ". '..1. un lilO Je J ..ueiw,
l~~ A, lA •• "" J)ou.I{,·,b&ar.
1-llri~be !'Ill'k Jl"" C."'y, nu C.rtlJll.
:!-,~ (}a"..L./, '"Ilu ROULh&mptoc.
2-:\oonrcbe b'lfk ."'F',l, nn Ardrooaan,
:l-NOUrlcbe Otl.fk J ....I·,'. vl\n )o,;erhA.!D.
3-!::l8 #Yatl'.:H'~t var. !'Vrt .\olloth
II-S8 Áurvr". nu St, Hdeoabu"
J.-l1a.ilboot Hf/1.p, (.:l"~:l, V&Il Sat.a!

-k G8t hJ" en •.
TIByaOI..I.!:1f.

...~~ AJ,,·:r, n~~r Kny~·!a.
1--8~ }C~m": ... .rI.!l!lAl' ~)euw ...~lsn,i.
l-Portui<e"""L tr ..oep' ..rtllCh,p N"."" D..ar

W-ban.
1-88 Ci,a,. C.",I'!-'·/, n&aC klBthaY6QS eo

Nalal.
a-SS (i..t", naar Sol'l::~&(l]ykln

TE KOOP, GOEDKOOP.
NIEUWE verbeterdeBRANDE_

WIJ N.3KETELS Van 80
tot 460 gallons, Speciaal gemaakt voor
Cen lagen watervoorraad. Doe ~ni..
zoek bij '. ONMIDDELUK gevraagd goede

W. HAE, liolland8che Letterzetters. Vut
No. 1 Varne,.s Weg, werk. Doe a&n.loek. a&l.l het Kan.

Groenepunt, Kaapstad. vu dit Blad..

LONDIi:N

LE T'l'E RZ ET'l'E RS.

-
, .

, ,..~:"~.:~:~/:-..~~~~".~i:i.~
\ ".,

tt •" ..
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