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Fconomie Outfitting Co.,'J
FAH R I CEERENDE KLEERBNMA.KBR8,

KAAPSTAD.
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Ons Tijdschrift,"
'GEILLUSTREBBD);

Van hunne ALGEMEF.NE .VOOR-
TRtFFELIJKHhID en BRuIKBAAR.
HEI D voor dit land wordt gewigenis
gegeven door de groote verkoop en door
de getuigschJiflen van koopers. .

II
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1f'L.. JiL ~
MALKBBBUBY I MALMESBURY

&ecuteu,.,lcamer en Voo!ldij- en Brand ,,
A.8Urantie Maat.chappij. j' Executeurakamer, en VooadlJ .~n

Brana Assurantie MaatschapPIJ·
BEL!NGRUKE VERKOOPING IP su k -V k .

_ Vllf- U le e er ooping
JfA.N'IB Ed LOSSE VAN,

GOEB~aE", Levende Have, Graan,
BOER DE RIJGE REEDBCH AP

"Lloyds Aermotor"
~TALEN WINDIIIOL·&N-s

Hebbe-n de voltende EerebliJ~n ve,.kre_ten in ZuMJ,'.4.f~ika.- ~\;

estel1Jke Provincie Landbouw-Tentoonstelllng te ROSep&il
1894, Eerste Prijs ea Medalje. I

rart Elizab::tru:che Landbouw- T entoonstelliog April, t~4. .
Prijs en Goudan liledaije. ,. .•

Westelijke Provu.cte Landbouw-Tentooustelang RosabluI.' ruart,
. 1895. SpecIale Prijs.

Wltwatersrandsche Landbouw-Tentoonstelling Johannesburg,
Maart, 1895. Eerste Prijs en Medaije.

rHI/LI[SL4D VOOR lUID·AFRIKA
ZELDZAME KANS::VerkoopingPublieke()~~,Ei &.II:t·ACTIJ: \'A._

I, \f )(II~Rf:f:~. ns. ~:D)f. OE ~BEB, DI, W,
IT '''f:\ I'""r l' J. G, !lE VOS en M. J
l (,I\if.,

ET EER.:5T E, eenigste en grootste
Ol ï!lustreerrl Hollandsohe Tijd-

hrlt't, onder AfrikaaDsche hoofd-
h~Jl', Yt'rscheidenheid van inhoud,

. en vele Illustratiea, en 32 Blad-

Publieke Verkooping
EERSTE-KLAS,RUINPAAROEN, K'O:STBAARVy.l."AST80EDMERRIES JEN EZELS, . . J

Gelegen i1l de JtJdeeling
Stellenbosch.
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:
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D'E Ondtrget~kende zal publiek
doen verkoepen ten dorpe: DE Ondergeteekenden met instrue-

CA Lh-· ON, ties van den eigenaar begunstigd
zupen publiek verkoopen,

Op Zaterdag, 2 '''Febru.ar·t:-,-'''''''t't:>-I OP"DINSDXtJ,3'":MAART-1896,

eu ;1fl)(It,
r i' bn,:! naar zulk een Eente
:\frlk;wlllflChTijdschrift verlangd,

rzut werkelijk in een behoefte.
I t ~l·r"t' Nummer zal ometreeks

half .Maart I(,f~chijnen. Vraag proef-
numuier dat crans verkrijgbcUlr is.

W IChet mt tal het willen bezitten.
Prijs Ioor ren ~chcel jaar, 12 ~fle.

II p\)~tHiJ voor de KoloDle en
~/I'" voor de Transvaal, Natal
I vooruithrtaliu~.
in 0.0 "Ons Tijdschrift"
teil ;.:t!vraa(Zd tegen hooge

DE Heer J.&.8l'D SKIT. de plaats
Coenratenber~ gekocht hebben.

de heeft in.tructiea gegeve n por DE ondergeteekende met ilwtruo-
Publieke Veiling te verkoopen des begunstigd door den heer
Op Woensdag, 4 Maart e.k., MICHIEL Basson, die van plan is 26 hasie Eenite-Klaue Ruin·

zijne Roederij op te geven, zal voor paarden,
Te "Enkelvallei, .. nabij het Dorp zijne rekening op 10 Fraaie Eerste-Kluse Merries,
Hopefield, in de Afdeeling van 60" I' Jonge Ezels,
Malmesbury' Donderdar. 12 Maart, e.k.. 'Daar de Onde~ll'eteekende inziet

De alombekende Zaai- en Vee- 'avoormiddag8 te 10 u dat het hoog tijd' is drat er weder
plaats "Enkelvallei," groot 2700 Publiek doen Terkoopen op de plasta eenige paren bij uitstek goede Kar-
Morgen en 149 Roeden, met de J. paarden naat Caledon opgebracht
daarop staande Gebouwen. bestaande KANONBERG, behooren te worden. zoo beeft bij nu
uit een Kf?Ot en gerieflijk Woon~ui., DISTRIKT MALMESBURY. slechts Eerste-Klasse Paarden opge-
Wagenhwa, Stallen en andere bUIten·' kocht. en onder de hier geadverteerdegebouwen, Afdakken eo Kraleo. alles De voI.gtende Lerende Have, Graan

d ~f __.. .1 ha bevinden zich Zes Paren Fraaiein volkomen orde. en Boer enjgereecse p.
Kar.paarden geteeld bij den beer

Ingesloten in, bovengemelde plaats Levende Have: ROELOP U08THUIZEM, eo 3 Paren ge.
zijn ooit de plaatsen IC Bontheuvel " 6 Roodbruine Ezels van 4 tot 5 teeld bij den heer buc Du PUSSIS'
en lf SpriDofootem." lbrui els 4 t t ~ D P d .. 2 3' d

l L VnZ ' I . b al ;aar, 6 vaa ruïne Es vau 0 ti ese aar en liJn en Jaren ou
"_ AJ.8 ee- en &alp aat8 11 et om- Jaar, lol gedresseerde Ezels van 6 iu extra conditie ea speciaal de aan-
bekend als een der beste in deze tot 7 jaar oud, 8 jonge Paarden dacht van een ieder waardig. De
afdeeling; voorzien van volop goed (Merries) van 2 tot 3 jaar (2 paar andore Paarden zoowel als de Merries

Pu IJlieke Verkooping standhoudend water, alsook bare maats), 6 Merries van 5 tot 6 jaar zijn ook fraaie dieren, eo de Ezels,
(tloene en welbegraste valleien die in (2 met veuJens), 2 gedresseerde Kar- die allen 2 en 3 jaren oud zijn. zijn
de zomermaanden voor vee onuitput- paarden, 2 Schimmels gedresseerde' uitgezocht uit het beste in het
telijk zijn. Karpaarden 5 jaar oud, een Jongen Oolesbergsohe Distrikt, en zijn bij.

VER DEh.. Hengst 2 jaar oud, 2 Bruine Ruin- zonder groot. .
llral~lige Oogst bestaande uit: Karpaarden, 5 jaar, 1 Rij. en 8chi~~ Zijlieden dus die fraaie Karpaar-
Muddec-Getrapt Zaadkoren, paard, S Koeien met Kal"llfelf'S m den, frwe Merries en Ezels hebben

Oedorscht Koren. melk, 8 Aanteelbeesten, lá Jonge wi.f.en komen en verkrijgen ze op deze Publieke Verkooping.
Ossen van 2 tot t.) jaar, 8 Vaarsen, verkooping. Zij zijn allen Al.
400 Schaap Omen van 2 tot 3 jaar DE oud ..rgetel'kcndcn behoorlijk
oud, 150 Hamels van 2 tot 3 jaar, J. G. FA.BRICiUS. ~eln..'1tdoor Mcjufv~,)u w de Wed.
HO Lammers 1 Lot Varkens, klein W. H. F. KLEYN, Afstager. HENDRIK J. BASSON, die zich VIlU

en groot "(150), 1 Jong donker VOB- Caledon, '1 P~., 189B. hare Boerderij gaat ontdoen, zulle I

hengst, goedgeteeld. voor hare rekening op

Graa.n;' f ZATERDAG. 1 MAART, A. 8.,
300 Mud Zaadhaver, Ee\Ste-klas, - \ OP HARE WOONPLAATS

100 Mud Baardkoorn, 80 Mud Hog, ,i' MOERASFO.NTEIN,
70 Mud Garst, I~ Gelegen nabij het dorp Mal~esbury,
Bo.rd.erijgweedlchap : .LJ ~ 11\ G, Publiek Verkoopen de ondervoleende

Lerende Have, Boerderijgereedschap,1 Nieuwe openslaan Kar, 1
Plas 1 Granen, enz., enz.Nieuwe Openkar met 4 teen,

Bakkar op veeren, 1 WIlterkar, . 3 DE Ondergeteekende heeft in- 1. Levende Have, als:
G. W. KOTZE, Bokwagens, Eel'l!te-klas, I Bok- structies ontrangen raa deo 7 Gedresseerde Ezels,

Secretaris. wagen l08~t met leeren, 3 Span heer 1. M. LoUBBU, Bear., om per 2 Karpaarden, )
Malmesbnry. o Januari, 1896, Wagentuigen kompleet, 2 Paar Kar- Publieke Veiling te verkoepen aan 16 Aanteel Beesten (van goed ru
J. W. Moorreu Jr. & Oo., Af,zaqer, tuigen, 6 SpaD Ploeg tuigen, 8 Span zijne woniog Vredenburg. Distrikt 120 do Schapen,

Kettings en Zwingels kompleet, 4 Malmesbury, 30 Varkens.
Enkele-voor Ploegen (Hcwards) 6 1 6 2. BoerderJjgereedichap, als: BENOODIGD. IALGEMEENE BOEDEL ENDubbele-voor Ploegen (Howards) 3 Op Donderdag, 5 Maart, 88 , 1

1 H E Bokwagen, WEESKAMER3 Howards Eggen, outen gge, De volgende Levende Have, W~lk· 1 Kapkar op VeereD, OP een buitenplaats. distrikt P511.rl, •
3Snijmachines(Daiseys), ~~Zeni tuigen, enz., ens., n.L:- . 1 Scbotscbe Kar op Veeren, eene ~~der~ijzeres om kinderen KENNlSGEVING AAN AAN.Publieke Verkooping. sen, 1 Lot graven en e~, 4 Rij- CD Trekptc.arden, 2 Memes, 1 Snijmachine, te onderwijzen In En~elscl~, Hollend- DEELHOUDERS.
8lijpsteenen, 1 Schaal met gewich- een met Veulen, 1 Jonge Merrie, 2 1 Zensen, soh en Zangkuast. balans £2 -1 per

-- ten 3Kruiwagens. 1 Lot Wijnvaten, id SI hIP t" A ' t vrii I' W k te L' Al J dDE ondergeteekenden met ~U!itruc- 1 Lot Balies, 1 Lot Zeilkribben. een GebreI e ac tossen, arI IJ an- 1 Slijpsteen, 1 Kruiwagen, Jaar me VriJ ogres, ar aani D'; gcmeeue aarverga eriug van
ties begunstigd door MeJufv. de Do-t ~--111I1' e in goedewerkende teelvee, 1 Bokwagen comp eet met 2 Span Wagen Tuigen, vaarden met liet volgende kwartaa , Aandeelhouders zal gehouden

bAg .aLW.J Achter- en Voorleeren, lOpen Kar I PI do Men doe aanzoek binnen een maand worden aan het Kantoor der Kamer,Wed. A. C. KOCH, die hare oer- de (Clayto Bb ttl 0 tb) 12 ., oeg
derij gaat op geven, sullen publiek ~il Za.kken,n10envel uZa:;e;. VJoer~ ~!:orVp~gn,' Il J:::~~arZefrbPo~~~i" ~ p" 1~ingel~ en Kettings, van datum bij M. BRIERS, No. lD06 Add~:~I=Y85lraa.llt, 9
rerkoopen te .....reedschap Maand]' A.~ enz., ens., R 2 aar c tertuigen, . Op on er~. &&rt, 18 6,

~"""~ ......., Spsn Jukken met Touweo, iemen 1 Spao Jukken Klapmuts-Stade. OM 1180 V 'li" BEES.JESFONTEIN " en wat DOg verder lal aangeboden N' , ......,
, worden. en Stroppen kompleet, 6 ieuwe 3 Dubbele-voor Ploegen, Paarl, 15 Feb. lS%. Ten einde van Direkteuren te ont.

P. ,,'k tb Voortuieen met lsnge Strengen, 1" 1 Drie voo d Baoeom,Ha [mege tvsschen Malmesbury Qt, / e U~ 0UI1W CREDIET. ,.,- 1 P - r 0 valIgeli een Slant van Zaken dell'
Op Woensdag II Maart, a.8. .u. JU. Partij Nieuwe Zwingels,.. ~rtlJ 1 Enkele-voor do Howard, Enntoor t'l'" den Cu",mi .. on.. Mn Kamer tot op 31 December, 1895'.

G W KOTZE Nieuwe Trektouwen, 2 Snijmeohiues 2.r Eggen, I'ubtiek» Wrrk~n, ow Drie Direkteuren te kiezen :"L d H I .., , d d I 0 breid Vel 1 lfl j..'''''p8h,J, Kaap dt (;oolr }/Qo'/',/. even e ave, as: Secretaris. 10 goe e or .e, nge ,'.. 3 Ha eggers, 17 Febrwor» jtlfl'" plaats tan de heeren F. J, li.
20 Vette Slacht- en Trekossen, Partij Gebreide BokvP,lIen, 1,: PartiJ 2 Hslfamen, NG LA.:SOERN..L", F. F. RUTlil\RPORD en
20 " Aanteelbeesten, J. TJ-'. MOORREES, Jr. 9' Co, uogebreide Bokvellen, ,I Partij Meet, 3 Balies, KEN NIS GE VI . P. F. Lll'lDENDEIW, die aftreden, maar
500 Merino Schapen, Afslager,. WijnvateD, GraveD, PIkken en Vore 1 Lot Zakken, herkie!lbaar zIJn; en om Twee

V k Malmesbury, ken B.Iken en Sp&rren en wat vt"rder 1 M ndJ'ea Ih d -, D' k40" ar ens, " " a , Aandoe ou ers, die wet Ire teuren
3 Span gedresseerde Ezels.·4 t?t l;~ Februari 1896. op den dag der Verkoopmg mag 1" Graven. Pikken, Vorken, BESPROEIINGSWERKEN. zijn. aan te 8tellen om ala Auditeur&.

G jaar oud, waaronder) span Uit voorgebraoht worden. cnz., enz. Le dieIlcIl gedurende het volgeud6
SpaaDsch Hengst, BENOODIGD~ ROIM CREDIET. 3. Granen, als: Diensten van celL GOlwcrnc- I jaar III pl~L8 van de heeren M. A.

5 Ruin Paardeu ~eleefd. Verkoopingte beg1D.Ilenom 10 uur Tm. 20 Mudden Z!!,lld Rog, menls lngcnienr. tlK.kGH ell J. P. it'. JU.IU'l'Z, die ook
4 Merrie do do 6 " V cer do herko/,eu (unneo worden.

//.' Boerderl','rrereedscha", als: HOOFDONDERWIJZER J. C. STEdPHyANk,· En wat verder ten dBC7C der Ver· h' .lt k' 111 Ilcvulge van Artikel 35 van de
<:;; Y AgcDtvoor c cr OOplDg. I'l b b IIIFRMEDE "cse leJ 'enols"(', ~. ... VoO de fJorhsSchool fa Petrusburg 0, V,S kooping, zullen worden voort6e rac t. - • ,.,.. ..... Aktt.: nUl Upncllung, wordt tlCll LIJst6 Span Ploeg- en 'VagentuIgeu, I' A "DRIES B "7S1·£R, Afslager. \ IIJl' tut al 'cmeeu lJUrlcht dat j h 1 bh ' lt ~~ 'J RUIM CREDlET .,.. r G t valJ Aalj( cd uu( ef!; gepu IlCccrd.2 Paar Wa!ICn Ac tertuIgen, . .Ie clleniltcll vali t:tl1 OIJV("r!.C[lJI'11~ "/ I . I"

~ ANZOE""EN b e md b W d H J BAscON li . . £.jIL' '" ~Cln·tr!l~,,!r,.(s ,",u(',(ft. \all 't1 Kar. do A Il. voor ov Dgonoe e c- LII.1ingplaat., BerIlrivier, e. .' ;;J. IlJU'CllIelir hUIIIll'11 wrkrcgclJ Wf,tlL'11 ! lJ" K ' trekkingzullendoord'lnoDdArget.eck, 15tcbrna.ri,1~HI;. (:1 " . , ' euro
G Trek Zwingels eli ettmgs, oud" iu~ewacht worden tot op Zaterdag. J. IV. J.lJoorrl'cs, Jr. c\' Co., A .~(i:Jer,~. door Pllhlj('kc (urp(JralJl'~ CII prJ\"'dl' I \)1' La:,!,
1 Kapwagen. I BokwageJl, dell 7den MUllrt, II:lHfj, Vendn.Kantoor. pcrsouelJ luur ltd l,l'iJCIIVIlIJ "Illkr· : \r. A. CUH,ltEY,
1 llakkar op Veeren, Applicanten mo~t9D bewijzon levoroD vaD TE HUUR. Malmesbnry, 1:1 Ft!b, 18\)1;. :wekillgl'll eli upmdl:lp:1 III \"crlmll'l . , _
I \\'aterkar, 1 Los Bok, bekwaamheid, van goed zedt>hjk goonog CD met l)cr"IJI" YIlIIwilt,·r. Ill'l gcllrtllht.:lJ 1 LIJ . Add 1 t:'ccrclans.

D· van Lidmaatechap ",ti Ilt'n erkend Protei· Pl LI 'A'rlE"~ ,.." "a"",r,:.:' '·J~worl. "I, or .ysLraat,~ McCormick's Zeltbinders ,"sy, tantsch KerkgeDootschap. A ) C,". vaB Je kl'dcht I!/;;Ir,"~n l'll bt'·: l\.l>hjllltad, J. I"cbruan, lts:Jt.
1 do LosgooIer, do 8rJaris £l·~O 8' jaarll en de schoolllelJrn liET Dubbele Verdiepin~ welb~. ~pro('iilll!tlwt:rkt.:IJ" up Il(:tllllll~ valJ I ~. _ ~~ __
ti Dubbele·voor Ploegen, bcneV8De £,)0 'ajaare voor Huishunr, of vrije kende Ln ruime Logi~shul8 A A.N3-EV}{ A.AGD en verwacht Twee lI11JllJe~ (£:2 ~ '. I)d.) pt:r Jag I DOOD BERICHT,

d wODing lOod ra de onderwij,enl woning rJ. L !ol rset d 'k d J ,I I. ,

I Drie-voor 0 voltooid is! van Mej, v. AUB, aau ",ome door dt:n olldergctceken e tot voor ei CIJ ilf!, uur zwuallJg :IlI1u' . r"/ ALi lj eli roacht ontslapen iD de armSD

1. Kukel do Kenni. van bet lSol.fa 8yat.oom, en vaD West 8tmlld, dich. aou de Kerk en 2:3 Maart, 10ure, !I.m. eesrtkolDcndc len:.J.ur l)('stt·t;d UIe rCllt:1l naar eli L.....,j L'J' 1l ..!I""Js op den I ~deu Dezer.
l:) ZeuseD. 1 Naaibank, orde.oelfniogen &Aloene aaIibeveliDK zijn. de Zee. Lanf.( bewooDd door ~ej. voor de betrekking van Assistente ia t':IIl!! j.;,"C[t. Il \lill dl" i':;~II s van zo.)-: ,) ,~" ~I' Il f . .\ IJl< I ~ La H.oD, jn deo l:llder.
I t-)ehaal. :3 Kruiwagens, AIlIl eenen gehuwdo[j onderwiJzer' tal dil de Wed. Hetief. Doe aanzoek biJ de cl.. Gouvernelllents Scbool, .Wel,eBPr. ciUIIii: "trl<. UJ hd kl '~n lUll liL' ;u:', "ltlj .,., J',r"li CU 11 "u.aLJJ"u na Pelll

voorkeur gege,en wordt'n, v "'.' r .en _·ou'k,. "Cl,t" rtlllQleul•• au 7 Jarea
AAL groot t 400 I llraaklanus Egge, Dlen8~"erk te a"Dvaarden (JP Maandag, Eigonares O.V,~. Zij moeten verzeld zij n, ViiIJ I1l10dJi')I'\Jlldcr7.uer..ugl'lJ, cu ~IJ ;J'~!J! ...... ) I,I"l< ".u, l[Jl::; ~;L Jacrl uW LIltollber:
bi)' de Zeekt.'st, 1 Zaailands do deD Uden April. 18:.>•.;.' Mej. G. LAMB. gctui6schrifu:n van bckwa.am.~el'llll dt' shilli'q.;s I :J>,) fJt r thg .-,)\); l'er8(j(JII~' "lull> ',I I' I .". I. [),IICU:~,,, ..

noemJ.e l'laa\ 'j :! Vier Halfaam Vaten, Billijke rei. koeten znllon worden vor!{ouo. ~oruerset We~t Str; I acwone vakken vall onderWIjS Hl de 'Ijkt tuc,agl' l'I;II<'It:II' ;""<lll v IIi v'" " .; .: ". Cl",,,•..1en".,
- 1 11·~lf·"ulDenen Ankers, w. H.(llJl<~HTHOS, V lUl., I "'lIollftndscbe "II Ell(?el~che tab" IOcr, ,~jl ()l.jl"fw(Jrl"~·I, .t;". Ik Icnil"rt " .j,. , .. ,,,, e,

~~I.rn~h8~1l)~tU~I'~tr~~t (j,~5<::;.,:,u.,:.:n, IMuu, Jukkeu, I"'M",i, \ ill" V",,,, B," "'''"ru m, .. i, KOE B ERG P LAAT S ! f:~~;~~~!~~~:;~£~~:~:~~:;~~,~~,~:';;:,~'~':'"~,:,:'1':::: "" " , : .: . ,: ::',:::::;,;';;":,;
u - l'drllsbnr.:, O.V.t:l., k V t!. h'

en volup cU (ira nen, 0/5" FebruAri,lti:)6, 'rE I{OOI>. .Kennis van b!uZlt.:k cn liandwt:r , ('eli erl1crt' '?UI~' i J I,' Jl IJ I Uil'>lJII: '. '. ,":.",~:~I;d:',~:Veeyn:,,:' ,'r " ' Koren (Zaad) I r:ol>dzukeliJk vereischte, en \"all Cah~- II:rkrq.!t:lI WOft,CI,. IJ :,' .. r~l ,I ~JluL

Wattle. 1 [JIl Getrapte du OI.S BE NOODI GD - I ti " "I aanbeveling L"lvld,: t:',IDUd".lflN IJ, f , 1I.t "I'JI lit V~< .• ,3: 4.
11 lullen zeer 1.1 d ht lJaard du ::r, " 'b" L"I' lenie!'! Ct le. " ""_ .lO ';.-raJ Illll~ \,cl,.....
., 1:)0 ve unlC e • DE plaats OllphnutslolJl,t'lll IJ n. lP' : .. 1 " tl:20 's J'aar~. Awht tt' I ~ln"l:-,tralt'll 111 11 KIJI" , "I 1;.111tll'Il ..""Iu'.kJ. I il. l'e ordt:1l OlM CREDlET - IS' Mal l I ~I\ BrL I ("') l' 1 I '", " "jl ti ....1 'LJjJD.... f 1_ ......"'cma H·IJ .... ,.,·. R' hcu\'e talle, llI~soury) IC- Jill;) \.pfll iloofdilJ".ckt'l r 1,1:1 li ",cr-.1.. . _'. ¥ ,~_ .....

.~ I, uur verJ"r erheuen due Wed. A. C. KOCll, \lnuuuZ;,che Dieren hooreDdc aan wiJlen den heer HAiRY a:lIlvau c ,oR. K.·.E.ET V lJ.ru Werkeu. f L~\ IUc\l:I:'iA LWZAIlHIJ L~: l~(JUl,

!D\lU u.anweK. brrI: ' D IJ,'Uiers lmmllman ei Co., en Kraanvogels. <haD is te koop. u.;.:~ h I' Co·~ie.l :i\u.r,~ LL\ lbCil'

l
'to: u.

l
M <JeborelI ~t.on.J LING e " tP I~ d" -- k te W'J)I'den daa bl'J' J ~c c 00 C__ . P bl. 1.._ W L nleUWb ruL, uot&gu,., 4,BtugerS. ~ Doe aanzoek bij eD heer VÁL I AAUZoe mde K: ge D. óF b 1896 ~retans voor u ue~ ela.ell. i'l;u{aarl. l800.

BO~ftel~,e~~; , • n eArn~\Malme!iburyt feb .. 1896. l J(OBTI.JID, Bondeboach. IL HOFMEYR, sieBxecutounkamer. Wepner,l e'f •

,J',
I"

De welbekende Vrucht- en Zaaiplaats
genaamd " Bellerue," gelegen te
Banhoek, in de afdeeling van Stellen.
bosch, groot 370 morgen. voorzien
vaD een ruim en suffisant gebouwd
WQOnhuis. met de noodige Buitenge-
bouwen, Stallen, eDZ" allen in de
besëen staat van reparatie. De plaats
is beplant met omtrent 3500 keurige
Vruchtboomen in soorten, met praeh-
ti~e Boomgaarden en Eisenlanen.
overvloed van loopend water en
uitgestrekteu, vruchtbaren grond
voor het aanplanten VBn wijngaard,
en is tevens voorzien van Za!lilanuen
en goede Veeweide.

Mede zullen worden verkocht
vencbillende Koeien en goedge-
teelde Vaarsen, 1 Prieslandsehe Bul.
2 Stukvaten, 3 Kuipen, Wijopomp.
J. ::3. Maral's &- Oo., Atslaqer«.

Deze Wiuumolens zijn de laatste ver-
beterde ~fRchin'!S voor dit werk, en eijn
gewaarborgd, naar hunne grootte, meer
werk te doen dan eenige andere windmolen
ter wereld.

Pcze Windmolens zijn selfreguleerend
en ziJII gewaarborgd eenigeu storm te

Jr weerstaan dieu het huis weerstaat. Zij,II zijn licht maar ster], en draeien met den
.~"4, i minsten wind.

W1~Grootten in alecmeen eebruik 'voor
hef oomoen van water alleen-

De ritgevers
JACUl'ES nussuau & 0<>.,

Geen kosten wordeu berekend voor he~
oprichten van Molens behalve de reiskos-
ten van hem, die ze opzet.

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

8 Voet .Molenen 20 voet vast~taande
Staler. Toren.

8 Voet Molel! en 30 voet vaststaande
Stalen Torau.

8 Voet Molen ell 40 voet Taststaa.nde
Stalen TOfeD.

8 Voet Molen en 30 voet neerslaande
Stalen Toren.

8 V06t hlolen eli 40 voet neerslaande
Stalen Toren.

12 Voet Wiel en êtalen " Ranch" Toren
12 V06t Wiel ell 30 vost vaststaande

Stalen Toren,
12 Voet Wiel en 40 voet vaststaande

Stalen roreu,

DE 'lIdt!rgeteekcnden behoorlijk
gt;lllst door den heer ANDRIES

J. W \L rEI:S, die door ziekelijke om-
standil(heden genoodseakt is sijn
Boudt"fij ?F te gcven, zullen voor .·00
zijne rekening op _,.~:,1' "300
DINS G, Jl A,J,L!.£/7;":£:.r., 500

~l~.HiI 200
1.5I1!IP~ RFONTEIN,"

"

..... '1l&bij het dorp Malmesbury,
Verkoopeo, de onder rolzeude

vende Ha ve, Boerdcrijgercedschap ,
nz., bestaande uit;

Levende Have, als:
1 Span ~edresscerde Ezels
:! Kar Merries
1 Jonge Paard 3 jaar oud,
I ., Veulen 1 " "
1 Hij- en Trekpaazd 5 jaar oud,
-! Melkkoeien, (drie op kalven gaa)
:.! J tinge Oseen,
1 Slacht Os,
1 Goedgeteelde Bul.
rderljgereedsche.p, als:

1 Bokwagen,
1 0penkar op Veereu,
1 Bmjmachine,
1 Kruiwagen,
b Zensen,
1 8ran TuigeD,
:l paar Achtertuigeo.
1 Jl.~Zwingels ('D Ketti[lgs,
:l _:0 Rakken,
l ~cbroef,
1 Slijpsteen,
1 Voerkrib,
:! Bamboes Leeren,
J Dubbele-voor Ploegen,
1 Dubbelloop Geweer (A.chterlader)
Eo wat verder zullen wordeD

" ZIl'ildbaver.
" ROl(.

Boerderijgereedschap ;
1 Lot ploegen, 1 lot tuigen.

Zwengels en Kettings, Zensen enz ..
enz. 1 Bokwagen.

Levende Ha ve :
1oeeeruste Molens voor werk-

kracht,
1 Span vaal Ezels, allen Merries.
3 " Zwart "" .,

AI deze Esels zijn groot en sterk.
6 Merries, 500 aanteel Merino
Schapen. 50 .aanteel Bokken, 1 Lot
Varkens, en wat verder zal aange.
boden worden ~

12 Voet Molen ell 40 voet vaststaande
Stalen Torell.

LLOYDS & COMPAGNIE
40 Burgstraat, Kaapstad, (NaasthetMagistraats-Hofl)

aaD~ehoden.
A. J, WALTERS.

J. W. :1[OORREE~, Jr. ~ Co.,
'" A/8lage1'8.
V·- dn.KaDloor, Malmesbury,

~U l~ r'ebl'l.lllI'J. lt:~(j.

" lJLU{lUNTEIN"
C1l1" J!COBUBKRA AL"
1E KOOP.

.TEN D t: zullen 'door d<:n onder·
etee de oDtvangen worden

g Ztl dag (1. Maart, 1896,tot op.' .1
I et ko n van bovens;;enoemue Iv(Jnr ,\

')llWt~cu','
t 'I
I"t. lJ .. Ol'iTEIN groot 2UOO

H.oeden gelegen aw
bij Darling, in de
esbury, heeft een

, ~ die jaarlijks
t n' Zout oplevert,c , .l. ~shaven 10 uO
P1DbWooru, ,tedt', zoodat
eiDig k:'l8ten kan

l,;"r~lCn en
.:. Z<:ekul!t,
Afueullng
\'nl~htigen
:1u iz,LJnUOll
<:;:,1•g')cde
n,tbilheiu ,'all
tIlj 1;uenlen J I
wurucu guile
.:uo J ACU1H

Mu: o~n, !>\dl'g,

"n aunt X lJ
lJ ler{uU\( Ill. l

,ti, z,aail'lll"hC
,I:! \.WlC ('.;) Jt
bn Jel' I<I.at"c
~\llUl\ h, 'UUt'I,J

t ...., ...,_



DONDERDAG, to FEBRUARI 1806.

Westelijke Provincie Landbouw-Genootschap k aaalmetdoboeren kan omgaan. DeheerB&lcE-,~--- N~ii;~;Jvi~l&.
de bedoelde iDepekteur, ï. reeds een gerui. Onze lezel's zullen elders in ons blad een
men tijd werksaam gewftlt als ODder"ij&er brief vinden van den heer Weg., L. \V.V.,
in de Kaapkolonie. Hij had derhaIn ge. "aarin bij I!~t, dat de droogte ook in bet

\ 1 h id di..triltt van Cal"ioia jl'ebreic heeft veroor-, egen el genoeg om 't Hollandech UD te . ,
1 laald. Hij Ha&l(t of de hu lp-eoruités
teren, en daardoor .ijne bruikbaarbeid dllt dietri~t ooie niet te hulp knnuen lt .men.
voor dit laud te verdllbbttlen. Hij heeft bet We bepalen de a'ludacbt van de oommiseies
echter om de eene of andere reden wet ge' bij dese r;aak.
wild en DU knmon de gevolgen van zijn
ni.tdoen thuia op lijD hoofd. Naar "ij ver.
nomen hebben heeracht overal iD diatrikton
die hij te inepekt8Pl'Pn h.!.efede grootste on-
tevredeDheid. Ken vali de gesondete
teekenen van voornitgang. i. dat de
ouden belaog8t~llen in de opleiding
bRnner kinderen. Zoo vindt men dan
ook dikwijls dat de oudera naar de school
k.omen wanIl6Dr de inspekteur te komt on-
dersoekeD. Het verbengt hen dan te be-
speuren dat hunne kindereD goed autWOOl'deD
en vordering hebben If8maaltt.. De meeste
boeren in de afgelegen di.trikton Ventaan
niets van wat in 't KDlflIlach gedaan wordt.
KeDt de inspekteue dus geeD HollandIOh,
lOOdat bij de kinderen in deze taal nie.t kan
examiDeeren, dan vorli88t de geheele rerriob-
tiDg al haar belang voor do ondol'll.

De beer Bares IIOhijnt de meeste inwoners
van &ijn werkkring niet goed te verstaan,
en het gevolg il dat het onderwijs in die
di.trikten er onder moet lijden.

De vele oDgerijmdheden, die doer toedoen
van oOllen superinteodent nn onder"ijs' in
dit land plaate vinden, behooren veranderd
te worden. De onbekendheid van dr. MCIIl.
met de toeatanden van onl land is, meeoen
wij, oorlaak van een groot deel Tan het
kwud dat er gedaan worJt, De gevolgen
van den miaatap in 't aanstellen tot 8nperin-
tendent van onderwijl vau een vreemdeling
en niet een man nit het volk znllen wij nog
lanl( te betreuren hebben.
Sir <naooN SPRIOG aohijnt niel in den

smaak der Afrikaners te vallen. Er ill een
tijd geweeet dat lIij hem volgden met een
h&lf hart, doch hij schijot zich th&DS bijna
eeDe onmogelijkheid gemaakt te hebbeD.
Sir GOUOOl'I,men r;egge fall hem' wat men
wil, is in elk ienl oprccht en komt uit ,oor
wat in hf'm ï.. Hij laat goon twijfel aaD-
pande r.ijne bedoeliu,Jen, eD da.arom is hij
mi.aechien te verkiezen bov.n .ele wol fen in
8cbaapakleederen.

De beer RnODIiS wordt gewaagd te be-
danken ala vertegenwoordiger van Barkly
Weet omdat hij het vertrou"ea van vtllen
zijnor kiezer. beeft ve..lol'lUl. Uen veroor·
deelt hem niet om hem te atraftvn docb het
WIJl'!!'.- .Icchte ge£llgd dat &i)n gedrag 1100-

danig ill ge~t dat de kier;ere hun vertron.
wen niet I&nger I.. !trUl kunnen .ltellon. De
betrekking tll.8lchen ...~ vezel'll en hUDne
vertegenwoordiger ill eene' hJ ...!)raire. D"
hoogste bal&ngen worden aan den g' ':!)z,ae
opgedn,gen, eo toont hij dat hij het vertrou'
Wen in hem ({88teld onwaardig is, dan is het
lijn plicht &Is man lij ne ond~ratellners te
outslaan van hnnne ,erpliohting. '

Het parlement zal de belangrijkate onder-
werpen moeteD beeproken, onderwerpen die
in strijd zij n met de belangen nn don heer
RlIOole. De vergaderini heeft getoond
door hare bealniten dat zij niet met den
heer Baooll! kan sympathiaeeren in tijDe
bedoelin«en en durom vraagt zij met recht
vrij gelaten te wordeu een anderen 'ertegen.
'l'oordiger te kielen. Wil de heer RHODES

zich weder verkiesbaar stellen en blijkt het
dat de meerderheid der kiezere in de afde&-
ling nog sijne ondel'lltenll8l'll zijn dan aal het
de plicht VIUlde minderheid wezen te buk·
ken voor den wil der meerderheid. We nllen
zien wa' de heer RaODs8 doeD zal.

~.... ..1 I'~ f~ 111 •• ~ ... r BilT BoIlRItIiCONOJ.ISh•• l, olld.r ee " z
'[,}lm lodw~ bftvcbt. WI"'" de l~d.o
do plllal ... 1Iilr. b'ltren .. r... nli:lvc d "I
b"'r .11 jujf" u .. Turn.r oDtbu.la "nn.t
A'oDd. ooue .. t te D,>fdroeht. .
v • .A.UUTII': u'K.-Trll/i, .chl de

d.:in~ van df'lll konl~« d.r A.b.ut".
.d·...DJ.litl. ~M)., ~D vraagt ol b.l .... J-'
'cJQrun Britacb gOIl",oMl<8rOm bH . ",IJ
pelJon ..tnanlrelijke'l .tall' V~r lien Ir, lH:
~ h.le1l kl'1lipell. Niet be.1 0611" .•
m....r hOfl .... I··" in KD•• laDd ZijDer do<
ala d. beer Lvboacbere over Oe &.... 1 deMet'

Da .. S, ]I" bitjil itii(eellji: 10 Le'.

f ••D JJ •• rq Klhlld tit bt'hb.D, e:J [DeD

t.O\ /.: b.urO • vr w.ë oo,.rk!J ....rb",., 1,
_old! Ir be"eerd dat d. "CO,Jo"
.eb~l'vij er !!'OUle .cbad. bij .. I I.
mM~1 " d.. ..rkl"TlDK jn,al die QIl'

lan-Ie Jrfopp.rd I', dan .al doe .chlld.
doe r hMt golldkonlageadom 'nltoed

Hu DOn ,aD d.D ~. beer Wtitnvl
.r.iju l,.zod, UD RolDe i•• WljfOLI '.Il
blad, .,m paul an prop-Jr.nd.. t.
r.aDu~loogeD III.ar ZRld·Afroita t.. lw
dR. die ,en.l.nd. prote.tAcucbo
jfee, m.l bur bijbel .. r.preldIDI(,
Rf te 'lJiJd.o. 011 KalOtje. ~V.I[".
dUI nolf and. r. doeleinden dan D''I
tllle.rlelAlo OD lam.elen bl., ,n lt,

E.r.!I VEafiolioES LUAT.-Dio.d.~
eeolge killd.ru" te Wijnberg In Jen
ceder een boscb JO een aak, die blj OD".rt,,..t
Ichllle une all Veren en andere "l".lon
.....a,de l.>1eelt ~Ii l>euUeD. Die 1("-1.'00
"elllj!e m....adeu ",el.deu If.Slol." '".1;, t
.&Il majoor Jean8 ..ld... r. .M.n <er'
d..1 dU8 dit!".""l m-er lIil l<w",,~
Ilpleead il d..n Dil z.ucht om te Itelea.

l:lIS Tll.OllIU UrINGTON betft vr
leD<1epl•• k.n 1I01f!.otI~pr.Ir.(; jl.bu.d.r.
aDdM'lo te H.ld'lb",~, wur d. n,er IJ
buy" te all1l1.n Ifaf dat bij, VI'",~"
d. br.ndll.lnewet Iljod. malll 1
OYtrtUlglUjf bea.om~n hebb'lIde dat
'''II III Tbom,.. om er d. prv, t
lIemlll de be.l. wa., zijn kaDdld,t
d'.r d' f' "aD •• D maD vaD aov "ti
diDg tc u Illlrak ken.
"EIN ZEDIG CHIlI.U!'I" lA l'cJrt E;:

be.l, ....II d. En,erna l' rOt·",re li er'lol
erg"rDli te I.DoMn g-Ke.. 11 0"' .'Dd".o
o"t ma..r ID bUil h.md op Sl'ait kumt'
la due bilt .., ant"oordt d. r.d.h ... , •
moo .. ee.eh.1I d..t grootere lUIdj'• Did de
b.t g.bruilt verbinderd w.rdeu a I 'D8,,,,
te dc>ee. Iu der daad, ID "edH ..Je d.t .
lh&lIa ~eYoelt .eD mlnlob s,ch do~v.1
Ifr" f i daL d. dag.a "&n hit paro!.dl;.'(I(
liJn.

DE uKila RAWLtS80Ndie do 'r d. EI:~,
r8lleeriJJ_ ia ntt"eaondeo ow I!"dUI~.LI,
zr.mrl~D iD zaire JamttllOOI lcva,. h. :"'r
knap ad.okaat te .ijn. Wal tt, wer:,
echter lot ziju bekwumhed OlD de
........ oor hij gellOndeo i8. te vudcrw,li:e"
dat h lj een" 1I00!.lkeeper" ..var e.D f ':

vereeDi~iD.g «ewe8tlt i. fO dit biJ ol eD
lawn "'UL1. spelen, aooala de C~i'c L·
feel bolDbarie ,elmeldt, "cel J (lo" •.

Eu r;ILYJ(OORDn.n een bijzoodere 'IJ'eD:
ia door Mn Fr&Diob h•• r Ifr,lt.'eg lit'
l&nl( er uY" guprokeu b~ d..t "Clt'd)
wlide. TOIII bl] 841ntl)d laag n.rg.. I
"al Ifilli( mill .. n baiamoell:rOi(bij b
.~' ..~ 'vod mon dat bij ID &ljo li: bObbeD
gud,~ "Uf ".rraardlgd 'n Il..", "a[
o..d.r I(el-i-g~ W dell z... lI: niet "Qerl1J~n
"alUin .ljD hoofd moeIt .rlAai: '"/ te
k_lijl gwvaU.n WII.8. Op~gle 1I110Qr:t":
"oDdllfer, maar h'der ZIJn ~ J
boer.

DOOD8&BIOS'l'.

NA eeD korte .iekte vaD slechtB drie
dagen is in uJn eeD"i~e bee~liikheid

ingegaan OD. teldergeliéfde Zoontje WILLZ.
TOBlu, op 17 Fellrll&ri, iD den ouderdom
van 2 jaren en 3 ma&Ilden.

Veilig in JeluI armen,
Zacht 11&11 Zijn 'bont ge~leid,
Daar in Zijn liefde achadnw,
WacM 008 de beerlijkheid.

Tevens weDechen wij oosen hal·telijkeD
dank te betllÏgcn aao al de deehlemende
vrienden en vriendiDnen a1lOOk au Dr.
Neethling, die one zoo trouw met hunne
hnlp hebben bijgestaan,

De bedroefde Dudei'll,
O. D. v. sCHALKWIJ~
W. P. v. SCHALKWUA,

Geboren TaEaD ••
S'ellenb08ob, 19 Feb., 1896.

TEN'r()ONSTJ1jLLING
TE' ROSEBANK,
I~ .~l\l13 M&&RT IS96.

ORS LAND.
zAteRDAG 22 FBBRUA&I, 1896.OP

ZIJ, die weaachen ten toon te stellen moeten zoo spoedig mogt'lijk kennÏ6
gneo; maar insehrijringen moeten ingezonden worden tegen den 2den

Kaart j late ioechrijrinJttln tegen den 5den.
All. iDlendingen (hebalve Vruchten en Groenten) moeten op hunne plaals

...ezen op Dinsdag, den lOden; ei, laatste tijd is 10 uur voorm. op 11
Jlaart daar het beoordeelen op laatstgemelden dag zal pleats vinden.

De rreotoonatelliD~ lal door Zijne Excellentie den Gouverneur ge.
opend ...orden op den middag van den 12den.

, Sl"ciale Aantr.kkelijkhedeD.
EnaTI DAG.-Een Boterbereidings-Demonstratie door : het Lsad-

bou wdt,pu'teDltlnt.
TOlDE D.lG.-Een Boterbereidings Competitie voor kostbare prijzen

aangeboden door de Begeering.
. Totale Prijr.en meer dan £2,400, behalve Gouvernementsprijzen voor

de:Botercompetitie eo Vruchteu voor Export, £15.
Het Muztekcorps op beide Dagen.

Goedkoope spoonregprijzen "oor vee, en ook voor bezoekers, strekkende
over vele dagea. Verdere bijzonderheden verkrijgbaar bij den ouderge-
teekende.

:H.B.-Applicaties voor ruimte moeten ~zoo spoedig mogelijk gemaakt
wordeD, daar de beschikbare ruimte be~rkt is.

MAYNARD NASa, Secretaris.
Kanto« "an het GeDooteohaP, aolGlade Chambers,

KONmarktBtraat, KaapllLad.

Presidentsverkiezing.GBDENK!
AI de stemmen r.ijn nog niet ingelc'Jmen

doch het lijdt geen twijfel mser dat rechter
SI' YDmrt eene O'ergroote meerderueid xu I
g"kolen Norden ala de op.olger van ex-
preai Ient Reitz. VaD 't b egin af aan heeft
de heer Bteyn sich verklaard voor de
DaU"ere ,erbindtenill met de TraD.l!vaal. Of
hot een ataten·band dan wel oe~ van deo
__ tant Z&I weten zal de tijd moeten leeren.
We gelooven dat indien iets gedalUl moet
~Ot don men met een .t&ten-bwd vooroorat
tevreden zal moeten zijn. We sullen
echter sien ef de wensch van velen in de
republiek v~rwel4lDlijkt zal worden.

GSDURllfPI!de lutlt. jaren it Zuid-Afrika
gewéeet "ti "aD dé ICbitterend.te .terreD
in d, w$reld van materieelen vooruitr"ang.
De ooge~ vU de geboele wereld .. bijnen op
dit land R'erioh'; 01118 miDerale rijkdom doet
de in"on .... van Ille andere lauden water.
tand.n ;!de inlttooomiDg nD ilDllligranten,
van allerlei .I-.r van meDIChln, i. zoo groot
dat men F 8lDItiglijk aan begiJtt te denkeD
dat. eene hraaderiog in de wet gemaakt zal
moeten worden.

V oonpoed en geldelijke ~oorajtgaug zijn
gevaarlijke teekenen, SOGaI. de ,e-
IOhiedenLt der meDichbeid onl telkens leert.
Van de vroegste tijden af "indt men dan
ook bij -.ue volkeren, dat de etnstige In
nadenkeDde "oormannen de ongelukkea en
rampen die de menaohen o"rvielen, be.
aohoa.wd.n all de .ttem bunner goden om
hunne BOhepeelen te veroolmoedigen eD te
verkleiaeeren. Het bijgeloof v&ll die dagen
en die vdlllen hebbeD plaats gemaakt voor
een hooger ea bevrldi,ender geloof.

Te veel VOOrIIpoed it wet goad omdat het
ev.n~t daardoor words ver.toord. la
de Trannaal W&I de ~ooruitganr te IInel en
de gevo1rn op maatachappelijk gebied ziell
wij in de lIebeurtenisaen aan 't begia "an
dit jaar. Doch aiet alleen iD de Trannaal
ook in d, ande~.taten van Znid-Afrik&
heeracht Ilen luob~ naar rijkdom-', mate-
ri.aliame. De eeuwige onzienlijlr.e dingeD-
het ideaUame-eohijnen langzamtrhand op
den achtirgl'OJld te wordeD geplaat»t. .Men
hoort al8ohu.lpreken van gouIiaandeelen,
belaëti.ngen, spoorwegtarief, monopolies,
enz. M.~korte "oorden, h., .~een of de
materieeie en maroeie en Seette&ontwik-
kelÏJli niet. hand &aD hand gingea.

Het IOhijnt of Znid-Afrika thanl om-
buld is lIlet een donkere wolk. .oe raderen
van. den maatlohappelijken w&leb achijnen
niet goed t.e draaien. Laten wij Itil I~
en de politie oY8rdenk:en. In de Transvaal
broeit de ontevredenheid ',Ilog voort. De
gevolgen ,an den opstand laten zich ge_
voelen. De kaffll'l hebben dec Rand ver.
laten el!.dIl mijnen kunnen geen 'W'erklietlen
voor het grof werk luijgen. De ro;pering
moet nog de leidel'll van den opa"-rf terecht
stellen. In de Kolonie vreest men de
sprinlr.hallen die op weg zijn n~r de wijn-
diatrikten. In verschillende dralen lijdt
men gebrek wegens de droo6"te. De braDd.
ziekte"et .,.eroorzaakt Jntevredenheid en
wrijving. In Natal haa men het vreeselijk
spoorwegpngelnk, w.,rbij velen bet leven
bellben verloren. T~ Kl'1lgetsdorp had men
eene geweldige cl,} .namietontploffing. De
Icbeepv&&l't tll8llChea de Kaap en Engeland
W&I ook oDgeregeld. En nu komt nog de
vreeeelijke gebeur.lnia te JOhann_borg.

Onwillekenrig .taat de on'8I'IIOhilligste
ond.r ODeltil eu denkt na. We hopen dat
die gedachten goede vruchten zullen vood·
breDge.n. '

Het gedrar der partijen in de. Tranaraal
kllllllen wij niet 8enoeg prijsen. PresideDt
KaUGIB en zijne regeering hebbeu getoond
da, lij d. harteD der Johaunesburgers met
"riend~p wfDBChell te winnen. Het UI
On.s VaDharte "erblijden indien del, ont-
ploffing ook op politiek g.bied de lucht
moge •• i'eren, Op de puinhopen zal dan
een .,.emieawde repnbliek oplpringen. De
ongelij klOOrtige bewonera V&,IJ Zuid. Afrika
znllen dab langzamerh&lld leere .. ventaan
dat zij allen deaelfde belangen hebb,n en m.t
elkander kUIlDen werkeD. Wij8héid geleerd
hebbende door *esenapoecl en bitter, onder-
vinding •• llen zij telamen w!_rken voor het
w'!sijn van dit land-voor dl toekoIDIt vllon
Znid-Afrika.

uvODBEBIORT.

PLOTSELING ontleden te MelibollCh·
fontein, dietrikt Piketberg op Woene-

dag, 12 Februari 1896, Mejnfvrouw MAIUA
MAGOALSKAMARGA.ITHAKoTu, rb, Coetsee
in den onderdom "An S9 jaren, IDaanden,
eD 28 dagen. Diep betreurd.

De bedroefde Echtienoot,
J. A. KOTZE.

Helltboaohfonteia, diat. Piketberg,
IS Febl'1l&rÏ 1896.

MTADNNIEun's.

A,UI BIl DAViD TKMI!UIIT,deD 11·.j>e ..k.r, &al
MalludILgeeD dlalr uug.bod.n "urd_D ID de
alnl .er.ioe clab, .

J.'1l HU. l:'IUIi.E,minister 1'&nludbollW, i.
n....r t!"til.lldam .. rtroklten Dm daar toe-
apr .. lt.a oYer dOl br..odzl ..at.w.t te bUDdell.
Hij ... 1B.:nd.lberR .n H.1 .. rad.l. ook beZO.k.D
om ar d.. regeennR.pohtiek oyer d. aaak 1111
te l.gRen.
alT" EDU';ATIOIf.lLNEw." voor F.bnl'ri

beut ,oarn ..mdIJIo:bet D"odig. o... r b@t af·
.t.. 'eo 'fau d.u bHr Md n., ractor ,an h.t
,YOlII,..illm te S!.l:enb-Jaob, en ,erd.. de
I(ttWooemed_deelID!r'1I .n \'"toog.n oYer zaken
die b.t oDd.r wij. bIer tcl I"Dd. of eld.ra b.·
tr.ften.

VEB&OUPIN.aEl'j.

UIl17.l.&l,
26,-Pijl8riviet, Pikecber., boerderij,ereed.

.abap,l8feod. ha .. , bmn, "apoI, kOHll eD
ba",r,-P. J. Wief, .&I..-r.
26.-Rultpl .. ta, Halm.bary; bnilraad,

tnigen eo ~oipomakeragereedaohep, bolrvelllD,
b_t"enea, ~eloold en .. breid, kar .Il purden,
30 aaadeelen lo de Hal_bn..,. execRMun-
bmer,-J. W. MoorrMI jr &: 00., af •• apn.

..rod••a.te'lmarklen.
I(A AP8TAD,

KAAPSCHE Gouv ERN E.~IENT.g SPOORWEGEN. OVU.LltDI!.II.t.n g.'ollle nn loort. opae-
d"lou door Na b.. ..o~k ... n .,jll ZOOD,die ui
KIIIlCwilham.town OIr IIo&Q ziel!:lag, I. d. hIlT
J. W. Walh •• , ~I",en_r na t".., Ifroot.e
mod_"illa.la IU alllrenaracht, di. bij het
pnbli.1o: III boug ....IIl.ltlD ZIJD um de d"lllfde .
liJkilll1d nil Ifolderen eu b..dleuillg ~Ie mill
Ir vied!. Hij "&I Dog betreakelijk JODg,.a
laat .eu w.au ..e ~n eve aactal JODge klDd,,·

Wij'nber£T en Simonsstad Lijn Treindienst.
tg..'
~.

"'ENNI8a~VING geschiedt hiermede dat op en na Donderdaó, .20
.Da Februari, 1896, de 9.40 a.m. en 6.25 p.m. Treinen van Simonsltad
te Obeervatory Weg zullen stilhouden.

C. B . .ELUOTT, Algemeen Bestuurder

VROIi:GIJUaU.
21 Ftbruri, 18~.

••• ti. .. .. ti
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080 082

rIn n~
[" B.. VolS OI'PU i. met £1 beboott ,oor lijn

bodtj', lO "lfPr"ol na ziJD betoog dat de.-
kD.odlgtiO en hll,uade ... r lear m'" lDlte-
DOGl.1I"artIIl. WI] k.nD~u hO!t bo~ltje Dllt
en b.bbwn ouk g"l1 plllzier het te I..~n;
maar in Bollaod Ln DalucbllloJ ....ord.n nlle
boelj .. w.1 d_g_Irjk nr.oobt In in krallt~n
geadnrteerd, zooder dat er lIte over ,.oor·
nit. D. aanklacht tegeu Hiraob, dID druk Ur,
",rd lDR.troklten.
DI HAVBlCOMIIIIIIIIIhield gllt.erln hur lIe-

"Ollt .. rlladonllg, "aar d, 1.o0.L&ad'Iln h.t
dok "ed.r tor .pra.k kw"m. H.t bilelI
dat er &&nladinlf, w..t.r, kolea eD b.llut iD
J ..Dllan O'lr d. ~5,OOOtonlfebap'-'d ",area,
30,000 meer dlUl IDJ ..llllari 18~"" .n 'lUI'liaar
d•• tremmiDIC. Uaar mO'lt, ,.iden d. h.11 tt!
Wi<ner _0 FIllIer, op .,II~ "orden door de'
Dleuw.bl.d.n. S~~.mmillg "a. oflral, om.
dat ~T n.l te .",el gelaat ".rd om, p"r Ipoor
of aDd.r,"~'"' .. rwndea tI "orden. en d..ar.
door bl·~~o d. lIovder.D in b.t duk lilrlreD.
Elu . p&l&r l,,ien wu.n vILn oordeel d~l d,
a1DQldt.D d•• I. bij d. lovph~dell 1"1(, dl~ Ic
lIolte wullur.n badd<'D, <n "eli bRIlDer weu
.r op dat hit Ipoorw'lC,i'puhment e'lI
m.IIIKte lfoed.reD die b.t zilf bad do"o, uit·
lom.u 8all h.l duk II.t; maar dit kcD niet
and_ra. Bet dolr mOot 'ergrt)ot "ordelI, Hi
.eo dar l_deD; jlaar moet de b.uDovmml •• ,e
dali Hn ,00r.t ..1 to~ dOdn, a.i lieD foDd.r. AI
"aar meD toe kwam wa. ts ooD.taleeren h.e
tril het kwaad wu.
VI 8TADlI.uD hi.ld DOllderdll1feen bRit.D-

IrIWOD' ,erKad.riIlK, waar de bllrr.mee.ter
eent tw.. !M1.llrammeD 'aa deelo.mlDg lDet
d. ramp 'aD Jonalllleebllrg ",oori,... D.
beer O'Reilly Dam d. ,.lelrellh"ld t.
baat om op h.t re'aar 'fan dyaamllt ....r.
'oer ooll 'oor de Kaapltad te wij180 , eo
nrllOheldln ledeD aobttea bet olltplafhoofd op
1111 flrkjl8rd. plaat. aeboawd. Daarop
kwam .. n deputASie YOOrom 0'" d. Yer.
hooglllg nn bet .al.ri. un dea .tad.aecre-
Ian. ti klagell. D. heer Hay leidd. 18 ir,
en d. heer De W....I. L.W.V., Y08rde h.t
"oord, betoor'Dde dat mell "eel betal.1I mo•• 1
voor •• inig dat m.a Irreelr, ea dat nieOlaad
die Z.k.D d.ed lijn klark .00'0 Olllflbt)ord
tr.ktelDeDt Ion Ir",ell. D. b.. r MoLacbl.1I
yolgd., er op wijHDd. dat al had dil maD
'"D recbt op p'UiOlD, m.a er hem tooh
..a 110. toekianeD al. hij olld of Jioaehjk
"erd. HaU' w.. te duig g&IIWmet die .. r·
hooginll' Ir."H.t. Na DO' 8011ig. "oordeD
'all d.D h.. r WilkiDIOO, beloofd. de bURe-
m"llAr dat meD op d. &aak letten loa.
VInoi,... "erd.a Haig. b.llllileD omtreDt
outei"eoillll' renomlD, oDd.r alld.r.D ..aD
eeD .tllk Iud dir NlICSerdllitlObGar.formeerd.
Irerk bij Bllren.lraat, dat m.n eobter .ll'()bt •
dan WIL onteigen.n al. de kukerud .r gillg
boR"en. T08II de IIObattialllij.t 'oorkwam
""d d. vraar lI'.. told of d. IOhattere ill.trao.
til. haddeo ,.bad om d. waard. der algeD-
domm.a wo hoog IDOS.lijk op te dnjnn.
D. barg.mlnter .. id.... 11 neelI. De heer
O·R.illy ateld. daaraa 'oor dat h.~ b, f .. aar
d. lij.t ,oor moe.t kumen met open deartu
moet .itte1l; maar hiertoe bl.. k d~ raad 1f•• D
bet'~rdb.id te h.bbea, .n .. erd d .. II.obta
de ,,_h "lIit dit dit geaohladea .011,
.t.mmnd. 9 I.d.n yoor ea 4 t.rell. VOIr.
lroND al. leden 'aD het bof "erd'D d, beer.D
J. C. Hofm.}'r, Woodhead, Boaloh, Tbornl,
Smut en ){uek•• m.t d.n barrelD8Iltar .r
bij kraoht.na lija ambt. Voorta bealoot lDitD
,ijftia Iampea maer te lateu op.Uialll,
ID .. kue Z:)adalfl'ertoooiDgea "'D d.D
b.. r O. Willi. in d.n circlIl niet t~. t.
I~U. ...

Ha"el hooi ...
EiereD
o\ppeleo
Kw.peren ...
Perail<..a
Peren
Drni"en
Tamau.
Uien.
Wr.tei'meloeae.
Boouen (&fOllAe)
VijgelI
Audappelen

15 Wagenl 211 Karrea.

Kaapstad, 19 Feb.; 1896.

Underwijzer Benoojligd.
VOOB de Rondgaande School te

Nooitgedacht bij den heer J. H.
LABUSCHAGNE wijk Onder •.bhenoster.
Rivier, distrikt Kroonstad, O. V.S.

Applicaties vergezeld van de bij de
wet vereischte certificaten van be-
kwaamheid, goed zedelijk gedrag en
Lidmaatschap eener Protestantsche
Kerk, zulle!l door den ondergeteeken .
de ingewacht worden tot 24 .Maart,
e.k.

Billijke reiskosten vergood.
Salaris £120 per IIiIlnum eu de

Schoolge! den.
(get.) E. C. KRIEL,

Bec. School Com.
Vredefort, 11 :Feb., 1896.

_A:r._SS.VB Y
E.xecuteurskamer en Voogdi;- en
Brand-Assurantie Maatschappij.

In den Boedel van wijlen ){ATTBYS
JOHANNES BASSON.

De ondergeteekende zal ter p\aat8e

,R UST P L .~& T ~.
AI'DDLlJIG MALMESBURY,

Publiek doen verkoopen voor reke-
ning van wien het moge aangaan op

Dinsdap", 25 Februari, e.k.
L Hui8raa.d :

1 Houten Ledikant, 1 IJzeren
Katel, 2 Kleederkaaten, 1 Hoek-
kast, 1Dozijn Stoelen, eeD Wasch-
tafel, een Kleedtafel, een Kombuis-
tafel, 1 Revolver.
II. Tuigen en Tuigeu waterage-

reedschap, enz:
1Paar Nieuwe Kartuigen, 1 Paar

Kartuigen, 11 gebreide Beestvellen,
gebreide ,Bokvellen, gelooide Bok-
vellen, een lot Tuigengereedlchap,
2 Banken, 2 Standers en dan ook 1
Kapkar, 1 Paar Karpaarden, groot
en tterk, Haltamen, ankers enz.,
~n wat verder mag aangeboden
worden.
III. ;30 Aandeeien in de Malmes.

bury Executeurakamer en Voogdij-
en Drand AlBuran tie Maataohapplj.

G. W. KUTZE,
Secrl!tarÏl.

J. W. Moorrees Jr. & Co"
Afsla.gers.

'Ilun IlAIXT.
:lI Februari, 1896.

I ... d. .. I. d.
009 076
060 000
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o UlO 0 lt
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004 021
oao 000
OOó Q29
010 0'0
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008 0~9
o 0 6 0 16 3
034 oa6
008 030
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Appoilen
Booneo
Baler
Kool
Eend60
li:ie'8u
Hoenders
VijgelI
Gan:r.en
Drui,en
Uien
Aardappelen
.Iierlilte"
Peren
Prnimeo
K""'perea -
'f.mauee
Kallroen8D ...
Watermeloenen

I

f

HIlT BOLUIID8c·H.OUTSell
ZUld·Af"aa ..nacbe R_pllbll." "",d:
door Enlfel~cbe bladMtIlA lijf g.!I""C.
die blad. n met dell Ifa.at dl. IC
hltH8cb.t w""r 1.lIlglallle b.ktn1, duo
dBII al] "cton :lat mon .r aJ,~. b.baJ"
geateld i. om met DUltleblaDd .amie
lfUil ; m....r bekeDdh.id m~t Iele "ot
lilt bllll aanloonOillltl" lIJ1t ZieD
mag mee bij b:aden al. b')'vorb""jj
Journal, C&t tbac. net 'oor vue ur,
wachtelI.
uIT DE NAC!I'r&cut:rT.-KommlodllJ:t

DÏog Pr.toriu. bl~ld e.D heeleo LIJd
HO t.oe.praac .....n ....11ml .. ltlJd LeC
BOalol. zIj io h.t M.dJand S"I"' word
g~Yea, hlUl dIe hem kellaen <eolgszi••
I.ek, ma&r die hrJ l..ter, Bohove looh
een 'eertieD dagen geleden, 10 ~en ~
vOIr.obljnend blad "erltlaard h.elL liet
Kerappor&eard" Si)D,g~YeDdehiJ .
hij "erkeJijlr re&elld had. D. .
.ddoertuer vali 11< dezer komt thao
oadeo koat van bet C'adockache b
.piklplillteraien ". voor deo do.g.
IN JAVA boorde m.n olll.ngl

tou men plot.elillg op Hr. laa(
wt.r en .ehllpen Jr.mellgd .tll!,
op leta h&rd., dat d. boor bra
a[llIaalaar l",oor t.e r;ijn, "urIC
,oor"ereldillil gedierte afkom.ti Wu
trot.ch. geC1aobl" om I,llJBrt h tptlea
bailelI ... 1 oneler d&n .lda'"r Au
wer.ldlijkll dler_n 18 letD.~ '<Jl
Af"al riJk, eli .. n ontdelklDi til. du
J.,a lOll tJt "0 "rocIA oat"ilkellDjf "'II
blllpbroDoeu d.r kolonlale ".i'u,t
lelden die m.n met doo aum ua
b•• lAmpelt.
D. VEJ.EKIliOIIiG BURGKJ.>fALllI, in d.

AfrlhaDaohe Repabilel, hetll oolaeg.
lIadenol! ~enooden "Io."n lij de re.""flog
dl@ IIltludoll di. liJo nll>;etrvheo
J.m .. OII t.e ..... r 1. gaan, 0111 het neo ui
hel vecCJloenhebbeo de"llfenomec, bel
recht toe te 1I8IIoeD,BD.,oorte " op
dat ..I. meo "Jollaaaeeburg .cbol~o .. il
.... III(eD'oor he~ janItere 1f*81achtalJ ....r,
b'I!IDnIDmoet met die .cholell toe oadlerlll.ewII
aie er rf\ed. lanjlao LIJd onderwijl
"~L ~~I!evea hibben. De aL_ming tier
gaden ng Wil ~tgcn verd.,( Cuac... , ..
ueemde t.tJea.

W.u..&oK iW VRl1 I:WAIL.-~e CniClll(U
eeD lIl&II van den naam ,., Au,;,O "oor
maglstrMl, be.huldiid '"'0 ~OhD'ébap.
,~ollteode droeve I!"eachiecleni,deelde til)
MIJn naam la Anattu eD I beo in E

ReboreD. Gia*811 lal ilr 00 ballt
eelligo rellela "ond, gelclutlo d~r
.i)u. familie, een .eketea An8tiD, d,. lJ

hofdichter 'lidi Engeland ; h lal hel
eu IOchl toen veruehtlnR ill WiJDleed
drank, ea 1000 k ....m ik hier HeL ho
nieLlDeerIcb.ltID wur ik I.,.... Ue r
"Heb je,:' geheel door,,"n P" "Ja,
&cbtbare wu het ant "Id. "V flJ
rt cb"r, .. due mao hMft ~l ginObi(,
YRIJ8TA"TScltl PJ.K.lD4'I'EHKt>:Z'u

oftioie6le opgaaf der at.aillg 'oor Detpr ..
IId«at.cbap up 20 laatetlela "al St.yo ",;,,",
FrIS., 1,241, Vau cl.ltliDgeD ,J'J, &vvd&.
Fruer geeD&lIId. '&Il c tlitgebracb l. '!<Im.
m.D heef~ bekom.lI. , E.:cpr(,. vall dA!I
'ongeD dag lObatlA t "Ut&! atemmend,.
.r· ILltgebraoht zoud,n,IOrd~n op ~..c·', .G

~d daanua ~,500 &B.... r, Het 1>JI"':
du dat onae tlJd,eno de Deo:ti. '&0 ~:JG
kandidaat no~ ti la,""'t I .. cb.t. .U&&l
...... r lijkt bet Datr Ir tll"CQ~ 10 I(e-

lindbeId faD BlaAI";' ita die 'Iln OOD

Vn].~t ia .ijll '.h .... 8In b*w.:.~r.,.a
on~"ra_chlld be.taat ~a well•. ')v. 'D d.
Ko,onl. trekk'D dor; bDerl:Q In d.e r.r.
Diet d.l4Iifdl ltjo.
.JAlI.ISO!'laa,rt, ft" ja JIIWt&uC ,c".Ld"

liJD loO.t oDd.nJom"'r dla IDd,.. '-'.L
bot OlltOa.ngPD,an car¥f lIiL JOh"DD.. ,:.,.
eli b~t Ife,oel dat erifllp III tbo 1i",JuI.. :
city "".n op b~al<lD. Eoo"j ,"c •.
.... lach b.l&db•• ft ~ell OnW.kt Uc.t "
ol m&&oden !oe 'UI". Joog m.eo':t ., .
"aart. 8n r."" .. rt4' IUlIlIeD.DAl41 ••. n,
.11 Krnll'eradorp, t Ya" ewo "J .. D,.
,wlCh. proQIL&vA &ld.UIIl....t., Lol,"
belut met h~t 0.,. nn ,ll., j,
c.:ukten Y00r beta(l··ac,,··lo,. b,j zw ; . "OL

IC ba.&rlCbtw, er 100000t:d" da~ '!Ju ..,..
ecDappi) JorIlDbtl!i:.._.. tltJ'Il. D. 1>., .>,.
...... r "oaa dIt fI~ mUr l"lAr " J ,Il'"
~ 0DCler d;1iJIeu- te Kr.r.n~1IIC"'~:,,!IA!

TE KOOP, GOEDKOOP.
NIEUWE verbeterdeBRANDE

WIJ N.&KETELS van 80
tot 460 gallon8, Speciaal gemaakt voor
een lagen watervoorr~d. Doo aan-
zoek bij

(VCIIt tW /le....'" Bali ol 00.)
20 Februari, 1696.

VOGltIsrallIs"S.&BlIIC.-Onaamark~ "" deze
"eek vrij ,oorBien 'D Ilie aoortea zijn nver 't
,eheel olIveranderd. Uitfoer voor de w.. 1t 1169
Ibl lewaudeerd op £2828. Wij DOt_D de
volg.nde al. III&rktprijHn : - Witte ordinain
pri_ 117 O. od tot tIJ oe Od, Mlitt
£6 Ol od tot £6 Ol, weede £8 101 Od tot
£4. ClI' Od, derde .£2 .o. od
tot £j 10. Od, ·ja("rienr tot hard,
£1 58 Od tot .£1 15. Od; Wijfi.. witte.
liohte, Hrete tot .nperieur. £4 lO. Od
to, £5 10. Od; t"eede £3 61 od tot t3 161
Od,derde £2 0, Od lot .£2 161 od, inferienr tot
bard £1 lO. Odtot £116. Od;donker £3 O. Od tot
U 6. Od; faacy by80lu B3 lOa 04. tot !6
le. od; .tun, ..itta BJ ~. 6d tot
Ei! 7. 6d, liobte £1 7a 6d tol Il IS. Od,
dODketelO 16. od tol £OH. od ; Zwarte, lanl
.£4 10. Od tot B6 10. Od, lana aiddelm £a U.
od tot B' ÓI Od, lIIi4defm ft lOa od tot
.£3 6. Od, kon ..... ooo .£1 16. od tot B2 6.
Odmidde1ma&itlaoIron .£t o. Od t.o~ .£1 lO. Oli,
lang viOl £1 0. od toa II 7. 64; kort
vloa 101. od tot 171 6d, He"OOD Iron
se 04 Iolfl o. Od, Vale laq la 10. tot Ba
5. Od, kon 8e,,_ te 6d tot 10•• lu,l
aidclelmati, Bl 16a Od lo' £2 51 Od,
laDgvloa 20a od tot .£17. 6d, kon middelm Bl 0.
to~ £1 lO., med vloa l2e6d lot 17. 5d, koe, lO.
tot nl 6d, l(eWOODsa tot lOa adj lpadnQM witte
.il lO. tot £2 oe, Iicht!l O. 6d to, tI 10.,doaker
lOa tot a.. donker ohick. lt tot 31 od.
WOL.-01lI8 markt il ....., ....n ODver.

anderd. prij.lD. Naar go.de .00rteD ilaog de
beat. IaIIVlIMII. Wij ooteena :-8aper ~I{t
brroo "ette"d tot 6d., ordinaire 3td tot 'td,
z".rl ID .... derip 2td tot std. •
VllLl.III.-.MeriDOIBij. wWi.., ID boerbok_

vellea wordn verwaobs te dalea op dl LoadeD.
IIOh.nrlroopiDIIDL.,die bad.a gehoRd_ "ordeD
Wij notttrlll :-HOkveU.. 8fd, laag "Di
3id, IOlIcIrooae 114, lIOri wol SCI, ... 0.... 3~
beeobadigde 34 KaaplOboi la Sd, bu*r~
8li.

BeaoI1&Gilde .. Il.. t'OlPU kwaliteit.-IOKBERLJlY.

W.RAE,
No. 1 V&rneys Weg,

Groenepunt, Kaap8tad

& L L IK K lt IK I .

De 7.aak van Loots.
~UHUTBERICHT ..

IN het Schut alhier bevinllt zich boven
. den veroorloofden tijd, 1 Zweetvo8

BlUnpaard, met kol voor den kop, merk op
recbterbont A..W beide voe$8n baal.gen Wlt
streek boven hnkerklaauw. Indien niet ge-
lost voor 29 }'ebruari 1896, zal hetwve lip
dIen datnm nIt :le Sohutlaaal &lhier nr-
kocht worden 'i morgens om 10 nar.

At. MENTEB,
Schutm .. ter,

De braodziektewet is weder ~ominent
voor de aandaoht van het pnbliek l{ekomeD
door het Knal T&n deo heer JohannIl
Loote te BritetowD. In ODae,orige uitg&ve
hebben wij reeds de feiten uiteengezet. Het
blijkt dat de inspektenr Gro,é moeite h.d
en naar de regeering schreef om inlichting.
De heer FnUer, Uliltent.hoofdinapekteur,
werd toen gelast de plaall te bezoeken, en
naar wij vernomen hebben kwam hij juiat
toen de oude heer Philip Loots ziek te bed
lag en de zoon en achoollZOOnB ber.ig waren
met de Icbapen acberen. Voor zoo ver wij
weten ia de boete van £10 nog niet betaald,
en sir Gordod Sprig heeft verklaard dat de
wet moet worden toegepaat.

Omtrent deze saak nit in de lel'llte plaats
&an te merken dat bet nog de vraag ï. of de
achapen aan den beer Johannes Loote, den
zoon, dan wel aan den heer Pnilip Loote,
den v&der, bebooreD. Is de heer Philip de
eigenaar, dan ia Johannes natnnrlijk niet
"er&utwoordelijk voor het dippen.

Een \'aD de objecties tegeu de brand-
ziektewet (de heer '{lG der Walt drukte er
sterk op) wae dat de aallBtelling door de re-
geerin, van te vele ~siatent.hoof(liDlpek.
te1U'en ten gevolge zon hebben dat de
eigenlijke inlpektenl'll, die door de boereD
eli geto&en wordeD, niets te beteekenen
zoudeu hebben. We weten nog niet geuoeg
van de ware toedracht der zaak en weten
derhalve niet of hl!if ,edrag .,.an den heer
Foller iete te doen heeft gehad met de
weigering vaD den heer Loots om zijne
achapen ta doen iDlpOkteeren.

De toepauiag der wet eiacbt groot overleg
en takt. In de distrikwn waar het zoo
droog il kon de wet opgeheven zijn geworden,
doch het bez "aar i. dat het 'fee dan DOg
niet vervoerd kan worden. Het ill dns
misfCbiell beter toegeeflijk ic handelen. De
heer Faure gaat naar Swellendam om de
gemoederen ef te koelen. We weueben
hem &))e IUcces toe, en hOpeD dat hij ook
naar Britetown zal gaan OlDr. zien de aken
recht te maken.
. Doch we moeten nog op een bijzaak wij-
zen. In de Capt Time8 1'&n gisteren werd
een beeldtenis nu oon boer met 88"(1 geweer
gepnbliceerd met het opschrift: "La" and
order at Britstown." Dit prodnkt ia geen
nienw.blad waardig; mike prodnkten doen
meer kwaad en kfVecken meer r&8lleahaat cL.n
de beste vrienden vau Zuid· Afrika in vele
jaren zullen knnnen wegnemen. Het is
derhalve noodi!\, dat wij het &eggen dat er
niet velen zijn dié zoo verblind aijD all de
ClJp' Timel. Aan den &enen kant zoekt de
schrijver versohooZlingen voor de ops~n-
delingeD in de Trans'aa1, &an den aaderen
klUIt tracht hij do Afrikaaera in de oogen
VaD het pttbliek: uit te .. ken ala wetteloose

gevraagd den onlange aangeetelden ~hoolin. oproermUlel'llo Wat denkt men van de
spelr.'-ar t.erq ie DeID8Ddaar hij het Hol· moraliteit van 100 een jingo-blad dat Ii&eedl

'IauW iii.. kat IIIcltrbaln amzIopIijk IJUt lijla pW" t.e koop ~ jl

,. .~ ~1.1f!ë.
~I~',,'.~O Gedresseerde Paarden.

c, ~' .Op Donderdap", 27 Februari,
~
ULLEN opgemelde Paarden,

waaronder verscheideuc egale
paren en allen in extra goede conditie
lijD, publiek verkocht worden aan
Klapmuts Statie. Zij zijn ingekocht
in het Distrikt Hopetown, en de
aandacht van Koopers waa"dig.

C. LIEBENBERG.

Hamre, 14 Feb. 1896.
BEUNGBIJKE BEStUI'I!EN.

Kennisgeving van het Kantoor
van Onderwijs,

OP den l4. dendezer werd in de kieaafdeeliDg,
door den heer BaoolS in het parl8Dlent ver-
tepnwoordigd, een iDYloedrijke vergadering
gehqJldeD, waan an een verslag in een andere
kolom v8l'lOhij~. Wat. ODIvooral in de be.
aluiten treft il de besliate doch pmatigde
toon der vergadering. Re& zegt "eel voor
de .Afrikanen dat zij zulke belaogrjjke OD'
derwerpeD. die 100 ditop iD het hart'van he&
AfrikandeD10m dringeD, Diet zoo veel be_
daardheid kunnea beepl'eken. Vergelijkt
dele 'ferpderillft een. met de oproerige
menigten Tall JObanDelbDrg of de lieelea die
in Kaapstad op de pleinen vergaderen. O.
eel'llte ia b8liaard, kOllll,krach tig; (le andere
onatnilp,ig, lawaaimalrend, pap. Iu de ver·
gaclering der boeren heerlCbt eeD g8lODd
vel'lltand eli oordeel die de aanachoowen
met bewondering eD eerbied doen etilstaan.
AI venehilt men al van hUile inziohien
men bn J!.iet and8l'll dan reepeltt krijsen
"oor de mallnen die IO()veel zelfbeheenching
en tak, aan den dag leggeD.

Br is iet. grootech in hei Afrikaner.brak-
ter, een karaktertrek die het volk eigen ge-
worden il gednrende de lange jareD van
.irijd tegen d, lagere rua&n: de Afrikaan-
ache boer kan regeereD. De man die Jij ne
eigene drÏltlul beteugeleD kan eD die andereD
onder .ioh ka.n bonden door den .terkereu
iDvloed van zijne persoonlijkheid kan in
waarheid renoemd worden: het hoofd der
IOheppmg. De Afrikaner boer, dte door
karalr.tetlooae straatloopel'll en bekrompene
jingoes bespot wordt, doch 'die weet hee
met lijn werkvolk om to gaan"die weet "at
het i. te geb.eden en gehoorzaamd te 'WordtO,
heeft meer van den waren man dan honderd
VBn zijne .beepotters. De bedaarde erolt
welke te leea staat op het gelaat "an den
Afrik&anacb8ll boer kenmerIn hem dadelijk
ale man van karakter en waarde.

In eeD van'de "ooratel1en wordt dr. Jrhu

Voclfntie op leidingSCllrs/Js.

E.N VI!.IJEKURSU8VOOB OUSIIIINGVOOR

(iJ, )Ongecertificecrde Onder wij ze ra,
die Onderwijs geven (behalve
Kweekelingen

(b) Certificeerde Onderwijzers.
zal te Oraham88tad gegeven worden
gedurende de Wintervacantiê
Lectors, spiciaal gekwalificeerd o~
de beste D:'ethode van onderwijl voor
de verschillende elementaire School.
vakken mede te dooIen zijn geënga.-
perd.

De studenten die dezen bijwonen
zullen in twee klal8en verdeeld wor.
den als bovengenoemd; een uitgebrei-
der cursus is voor de gecertiftceerde
onderwijzers.
Alle boeken en materiaal zullen gratia
ver8chaft worden, ell de reiakosten
zullen door het departement terug-
betaald worden blllDen 14 dagen
na het eind van den kU1'8W1. Onder-
wijzers zullen dus alleen voor eigen
kost en logies moeten zorgen, die
~r vertrou~~ wordt, tegen redelijke
pnJzcn ve~~llJgb~ z!lllen zijn.

OnderwiJzers die hiervan gebruik
willen maken, moeten onmiddellijk
aanzoek doen om vormen van Appli-
katie bij den SUperintendent-Ge_
neraal van Onderwijs, SlI,tl.oT,:sz·""1
~ran ch, Kaapstad.

Doo. HIT DKJ'AaT.",XIIYVAlli UlIDBOtT'll'"Dr.
deD 600 m..ndje. me.~ If~Yra.gd 'OOI t"ee
planIArtII. TBlld..... -.oeten voor 31 Maart in-
g.woden !liju. Zil de advertoulie.
Tlnn:na.- Vollreo. d. Alia Timt. ..ijD

Yerlcbeidene boareD nit het dietrikt un plan
om DUr Beobll&nalaad \e Lrakkon. Dr00It",
.prinlrhalleo, veer;i.lrk<, eo.. !lijn te nel .oor
cUemlllllObea.
LuzIlI:rrl H.II:Il8CBT,vol",DI Ien oOrr_

poadeDt V&ll h.t Mlálarul NMDI, zeer erll ill
Ahoedal., "aar nracbelden boeren er o'er
d, honderd beeat.a un "rlorell h.bbea.
H.t "Id heeft I'IlIt noodi" z~t de oom ..
pond •• t.
Voo. UIZ.a. in den Doordw8ltelijke ki.-

cirkel ia er in dit Dnmmer Ha beJ.aa.,ijke
10n,er.emeat. kenllieget'io8 en ".1 betr.ft'nde
de wijH, waarup meD It.eIIImeD moea bij de
a.I. ,erkinillg "all een lid .oor hea hoolPrhllii.
Hen beatDdeera de lIenlUqeviAg.
TI C.lnICABTil door NIl ba.refer.niginll

.. n .,.ot.am 'fall daaltbetail!'in, UD d.n h.. r
Rbod., .. alr'Do,m.a, "IDea m.t d.a "eaacb
1.t hij .poedll( wedu ala .. rat. mio.iat.r zal
optredlD. D.arto. i. ,eel karII, al. lame.
hjk d. BollaDd.ebe Afrrkane .... rat wordeli
alt,.roeld.
STUrSMAli 1.1< WKTGltvla.-De nUT!}er trekt

t.pu h.t ,olk.raad ..lId Filcher te ... lde, al.
pill at .. tamaD &IJDd. lol d'lIgt bij 8II:.IIf"
ZllIa .l~ "etgner, 'R ... looft dat het .oor
de V~l.~t eer 'oor' dan nadeelig &alllijn
..... bil .Ila plaata la dla ..DIIr.raad "erlieat.
WIJ v,,~ldea OD' dlLt dl! oordeel ... n de
B."1er lllla~ .trslrlt.n !lal om d. Vrij.tate ..
III bet g."oelen ta be'l'"tlg6n dat de b.. r
Fleoher we~. dlg.lijlr lid 'aD d.a 'alkaraad
behoort ti zlln. .ICn"pp. mannea zijn altijd
Mldaaac, .R ala ..ij "eroord .. ld worden door
~laCleD dl. de. verkeerdIII wer op willaa du
ku mill vrij .. Irer lijll da& aij ua '1Ul bap.
Aai4 .. ' ...... lil~

J. S. Marais &- Co., Afslagers
~

(v. cu hew", J,,_ ~ot 00)
2l Februari. (Pw T.Ugfoaaf.)-Prij"; VlD

prodnktln op bedell :-
Meel _... 1 1, 0 0 0 0
){ieliA!II 1 8 0 0 0 0
Mi.liemeel 1 () 0 0 0 0
Kafferlroorn 1 1 0 0 0 0
Zemelea 0 7 6 0 0 0
Haver 0 18 6 0 0 0
Hanrgerveo 0 8 6 0 0 0
Kaf 0 111 0 0 0 0
Uiea ... 0 10 0 0 12 0
Aardappelen ••• 0 10 0 0 15 0
Boter per lb, 0 0 8 0 1 0
!lieren 0 1 0 0 1 6

Onderwijzeressen Benoodigd.
1. Eene onderwiJeres voor het

lGndergarten DepartemenL Engel-
BCh, HoliandJch, Naaiwerk en Tonic-
80lfa vereischt. Salaris £90 ~ jaar.
2. Een6 onderwijzeres voor Stan-

dard 1V ..Engelsch Hollan dsch, N aai-
werk en Tonic SoUa vereiecht;
BaI-.riJ £90 per jaar.

AaDJOeken met getuigschriften
tot op 15 liaart aaDst.

Wark te beginnen na eerst-
komende vacantie (indien mogelijk).

W. A JOCBXB'!', Sr.,
Voorzitter,

PORT ELIZ.lBETH.

~U l!'ebruari (P~ T.legrrwfj._T. wolmarkt
werdea beden van 7al balell 276 IODd.r 'l'er.
aederilllf iJJprijz.n verlrocht. .!II .... angorehlllll'
- I"elldlger aaDvraag, "ordende van 21
balen 10 tepa prijllen verkocht di, Mn ,er-
hooaiog van 1 J'l 1t j Loonden. •li

\
FlIhlieke SchoJl, MOLtll..'D,

i"ebnaari 1896. . , BLOEKI'ONTEIN.-(Van de hUMI Pr",,1r Ol4jWltl ol 00.)
21 Febrnari.-{Per TtlegTCIa(,.)-Prijll8D Un

prodnktea op heden :_
! •. ei. £ I. d.
1 l~ 0 1 15 0
100 120
10·0 120
120 ISO
010 0120
060 070... oao_gOo

LET OP HET :\D8.E8

'VED. \tv. IJ, l~E'fIE~',
;LOGIESHUIS; :Geail~ ratel ...

MielieI ,..
KafferkoonJ
.M.ieu-..l _
Kaf
ZImAlIll _

Jk.a,..

GEO. W. CASSE,
de voor Superiatendent.Generaal van Onder "ijl

Kantoor \'&Il Onder"ijl,
Ku.pata4, lil F.blUri, 189~,

"

Strand, Nabij
OP zee.

80aenet Weat
Yk

fit

i.
(



v. , tl 'LK ff 'TOOUTIUI." .10 d,.oog.
l,le" sn rOI'JL"O aal pl •• te h.bb~n op
.!Ail .0 D,".j~~ • .i7 en .~ Aptll, "" HJ ....
I t 'JJ •• en hD llJ"n .It'lJlltla biJ IDaKl'

•-cr-t ar ".tlll ~..O falldbou"KelIoot
RA..OEL EN BPBINKIUNEN.

L411UXITB, 21 FJllL-(SptcUl4l }-B:III RMl.
liike h-..I.tor. &ing ai.... Of.r hat clit&rikl.
H.~la~ ter grootte YID hoeader.i"D
.vlll"ldelJ die triJD,aard .. eo la .. oopten.
DI', .ol, .. d~ op de ciroop eli met da .prlnk
h.oeu IQ bél dUttikt, ... k~ deo 'OH~d
krlti. ...

I(rll:2:I ...... ,_._

"oor bet p","
a S~lD o.;Ji\
l Ju• ..100,,"
I'&Cbte .~ ••
tu "U cia
8Cemlllen dJ.
Jp 8,.,ou, ID

Het bilJit
le II'&D lllJD
'h..t. lfu.t
lbaa ~'P-
e "U d..
'lDel.blWd
ook la d,
d" ,..~l

.. J8
· ao
• Vii
· 0
• 19
ao

.. 18
· 14
• J$

PBINSES BEATRICE.
Lo.o •• , 20 }I'ua - (.Bewer.) +De K(II,.lff

ait llO& Ma d,o grood IQ het Suea kanaal,
EeQ PMitie la Ma d. Fran.cho re~eellnlf door

de Fl'lUIlCh. ZUld'AfrikaanlChe B.llk gllaondell,
.et klaohtm O"et' d. ZIJare bel .. tlng la d.
Tftllua.al &Q &&Ddran,o. de uit!&Dd.,.. recht
t, "ellOba1f ..

Gedoreade eea bal uJdens bet carU"'al te
BantaraID Cl'ortapl) eege.ea I' gllterea e..u
braad lU'gebrokea die aan .c3 'frou"ea en
lIle.. jea ea eea 11110bet le ..ea heelt lIekoet, eD
"'eo .olldea h&e(~ bezorlld

Prin ... :s..mce beelt &all dan he dr Todd.
1I'a&tn'lDeDd -.reut I(.o.rul der KaapkolonJ8,
per bnet h&a' duk betaljld voor de kra.us
na.eoe d. ltaap 'fi)QI prilJS Heodzlk van Bil
teabe'l·. bearaflll .. beet~lIld.

[De FraalChe ZOld-AlrUraanlCbe bani: Sit.o....u. een teleltl'SJa In de .'; .d. Te~aph.
.aar"u 11'11 .erlol bebbeo gebnIlk LH !D."~n
OQdet"' d. Welllh«.B81t falDlhe, eo "IJ lleh~
Dl8etlea oae 'e herlnner,n dat Franci' J olel>h!>~naer .,. '00.1' u&ar PariJs llloelt.-ED, Ono.tM1t4.~

C.:1IE!iEGf1IIIM~O--
LI vx 18 alt~Doodllld OlD

'"DJ I•• ' , l' dra '-~&DteD part.llleot..
• ( ,.i cl Ie st.lIeD a,} I•• maeaeu
,..J. "<,a al8 lUvg.IrJIt Itaodldaat
rod eO ~""t voor "0 g'Dlah,d &aKb.
d.n d,», r

18/ "!lIO/IIJd In Engel.&1ld Uil

IC" l DJ cl" ZUluk»P~ND" di. II&IU' St.
r.re, tien liJD. loa te kril ....D. Ala

cl \ er L .... r JnlfcrlDdli IIn haar te,
I lom r II I,ud- \f.,ks 9&n Mn -IDOol.

ml"Lalb JDJ.l:j.,t; l'jD uu!sl.R80 liJD.

, "" I 'DI KA, 1 rlat llOO ... I JIlaateell
II es r.' k" pro'loc,e lOU opkoopeo. &al
nl, k dlvf Ge 1Il4LJ ""Ilev, "IIi deCa,,~
t • u ~,,&<ie 1')dlDg en 't • .J aeed

a. wen,eh.n. dla soo I.n. Re1l'oIOb,
don veuuop 'I\n hUlloe pIa.'-.a, .0
a pl'&loeo "erwa"r!oo.d hebbelJ III

il-ui o Dil maar bon beat I&&.a doeu
a" JCl ,reaJ hILa "ILIt kJ h.J1IIl.

, ,& "!&K!N-Vofjl'oo, On."D ""oDd
I ,,,li ~eD opz'cbter &an De B ..... ' ••

Cl [ I .. J Remaa.ltt &aD de doohter "tO
- JJ ron deo Itadsr_ad, Y&D "DIelde

I. vernomen had dat bil reed. Re-
.... C<"n 0 uehUg pllk raDIII! DI. de "'toep

Daar • waOB ',oaw;)Ok YOOrR"eIl
,·" •• -d III, .cht men " lIlao. ~tje
.jt'n! lit' aArdl.r

{Jl I ~ 0&0 Mapnt.luG .. doo, dill
g"'"" én lurteDant Albllqll""uI .. ..."
J "1•.tJeo dl. 00. GIlORIlD,1BaO gepakt
,·-e l<oolng'D acbtereu ge.alljleo te
al, <&Ic .e~ert JOll1l&'. dA,lteo Iluhte
• D.>art, ell breol(t lalt .. AU,uqll"qae
Uu Prelorl& ol eeolge .llIi.,

',Je bo"fj.~, etaa LI het .. "enaohen
tr ho.rjOID toonen uI dat hes heID al,
rer ID d. gv.de u.a "aa Zald-Alrlb
".-doru.reo

-~RSTANDIG GEDk \G BELOOND.
hOu, 19g'BL-(lie"t'r )-AI d. DlOII'''"t!.
edeu h8bb!1I thaDe toec"'l tu 1 ~m l' 1 • f'.I.

dillAlld [Yaa Balgarlle] le erke ...U\ ".-NOG AAN DBN GRO.ND.

(&uUr Wegr~~"i.

EEN IJSELIJKE GB:BIUllTB:NIS.

J"" • H lOTE li: te leerea IDOet lIlelI Daar
" T '"'' guo Om de nIIleeflllg bl] "
D b.'!.&f I .... k om d. bl&Ddlleete.et Uit te
leekdcl Jat (anta!t~1I blad MIl baw
'-"·e. op dtl kOlein, op d, ko .. t "an
.It te "Ichten, db pr"U" .oet d..
"!!Cbe troebelen ',oora~ell.o. Ala er
o C"rrlo III II'&Dteeaena.u an 'raD
• pr." IJe '0 d.. COUlUl lQeliet, dan di,

o,.C~.kenend~ produkt, "o,.d~ bet tijd dal.
'"t,.,. t'tln! op'ORrz,t worden" om

'n hel killltoor !.oe te latea.

d', ..uD-EeD VnJborge"be OOl're.
Uil dB /i Jl' .ddvrrtt • .,. "Indt hel
dal d. Ja~ G()(Iht lOOyeel .la

beeft wakker , ..maakt. VraJ
en .Ddele Alnkauer boeru. dl.

bedaard o..er koetje. In kalII" ""a,ltell,
th'L! m.L iloomplaata en andere der.
herlo oenoReo .oor d..o dag die .00r

.CbDlll.D ma.r h"ll pretUl! liJD. H...,.
b.!ODJl'n plakt lIlelI luIke Yruchtlll,
ODU r,uI"eleeb i med.lIoIOIIllt.D ... a
deDkbe.,ld Un bet Alnkaaerdom

8 dlt Ileh "lG maar .lIe. liel .'Ige.

EEN ONDERZOEK OP GROND VA.N DE
CRITIC

JOlUl .. .&8I1I7J1&, 19 Fu:a -Vradenbu, il eeD
dlohlbe'olkte voorltad tnuoheD POrd.bar, ea
Braatafootei". hoofd_ebjlr 1N.00ud door
arme blao.hn. M.ueiel'B, kalf.fl en Ohineesea.
Acht ~ereo.agen. "U de NederlaudlObe
lpooc""lIlDaat,ohappll, hentcb~ met d11l&1D1et,
outploft8D. De lpoor.e.ltealDbka l"Pea d.t
de oor ... k "r"an he~ lUgeerea der t,eioen la.
De lII.et: der .age"s Illo tIJloug "Ot t diep
ooder dOlO grood bel(rueo. All. haaaea la
den olllirek lI'&a "0 hal ..., mijl alja tot deu
grood &oe oDl,l(&•• lIeo, V"rtlg dood~a IIJIl
reed. Illtgegravea eo ao, "eel ID_ liggeu er
begra •• n. De g.bou"eu ....n de WInderere
.ordea al. dOOO'DhDII "brclikt. De rij hJken
ID&&kt een IJ.elijke "ertoonilJg. Stalrktn nil
DltlII.oh .. ,leeaob, baeaea, &raI.n, hoofden "0"
deD ID .. kk'a geboodeo. Bet aantel blallbo,
dat gedooc1 of ge1l'oad i., le 00. niet bekead,
IlIAal b..t II cleua III nrg.bjlllug met geldeurdeBlaohto1f.rl.
T.Mbonderd .,rden iD he' bOlpltaal toe-

pla"O; telell leg .. raad op dea 'loer. 0111'
rloed door l&DIIDerende kiad.reu. KanraohteD
a'roolDeo Dog aan olKier t.Oesicht der polil".
dj. In vel. ge,allea HU 1t'.oUd, Iot"aardll(lI
aandlObt aan de mchto1f<lfl .I}dea. Eoo
dIeadel'. Wle08 hoold opellK_neden lrU, drodll
eeu kind, d., eeD lrU "ea &enD 1f'.oodeD, die
ID •• n .allen •• ren di" oDder ailD Mrl .tond.
Alle beeoiUabare dok$oreo, ,erpleeg.ter •• ,ril'
• "lIlfer. w.reo lIlet Inille goede reeal'-~eolain hWop II. 'oor loo .et' mell " .. t, "o,ou· b'ZIj( dat hoo~erd Iioht ,."oDden reed, ont-

dl&, een &aDkondilllAg aaa deo heer Kruger .Iagea IIIJD, aoodat er DIeet Voor de ."&uge.
dat hlJ,lulk "0 boadlag aaallalll60de. onder .ooden gtlOrl(d kau "ordelJ. Vier '''''onden
een am rer,bIld 1110el "erk ..... u, lIlel aDdere lila .edert la het boIpltu,J ,.It.ornn. Dal'

aeodea lDeulChan IUJn aoo_ dalr. Bc ...... uwoord~o d.t 'e rlJkeI'egtenng bet ant.oord har'.ereob.ureude toon .. l... te !deo. Ze.
nlot ale ero.tlS eD ala .. n ".t lach beeprekeo kielDe bllolre lII'III", die boiterJ hUil Itond.D
llat beaehou,,~. D"t diL 100 II, d,,' lI.t lDell ten tl,d, .U de oOlplo!lQI, h~len aUllc
nit eeo l."re _erldae .u deo h .. r Ch.~ I do d. Eea ~ ..it op eteo pUlaboop 1'.0 IljU
herlalD dat bet helll Illel" CIOeU II tI'!"_VI)I'tr.lr, in"8I..·.,r~. hUll eo "lI'IOrR' een o.upble"e.n.

ge.ou,· kiod. Aadenn aoekea lDet Ollll1l1mlg.lelfbe.'uur YOOr dell Ra~ mil. P..... ld.Dl beid Da. r 'f.rDlIl&e v.r .... oteo. ID eeu hula
Krul(1!r eeJJlg &aDnelDell"t ..a pr.ktllClh alter. hggen '..;'er, moeder IlD dllé ki04eren dood.
aauti uo dlln R.~..' kau do"n. De "Olge Veleo b.. , '11:80 biJ be, Uh,ra •• D.
gerolgtrek)·'~04 QI~ die aaD.lllulung r.deIIJker. De .oho~ 1er ootploffing "erd '''rk 10 Jo.
~" ..... nale. " dM de rl}breg .. rlll&, aog ".11 ,hallo_barl! .. 'fOOratedeD Rewo)ld. Het II

d nog oobekeacf 'elke .chade &&0el~endolDmenplan II 0111 &&li te nogan op eea Om,aDgrIJ. I. IUIDlfellcbt" "root.t~e outlteheoll hoelICht
prOlZramm.lI'&o ber.or.lDgea. Keu legt 1I0g er. eo de Ite.llh, d .tHe .til. Opgneo VAlI

da~ de heer Kloger nrl.Dit OU.l' EQg,J.wd te labaof1p~lellJ.&en I&;: ete beUlI, bil EOUCeID ell
g&&O. Er word, fch'er blJ.uoeld da, hiJ dit L,n,erlD.n. bodr'''11 reedt Illeer dan £60.000,
aU"" doea ka" ID" .erlof 'u dell .olkuaad
.... t ook ".rkeIIJk !lOO II. OaGet' di, Olll8taJ1'
dl,bedeD .kaa h., gebeurea d.t hoe B&&rue de
heer Kruger perllOOlllllC ZOo lreulCh,a Ilaat
Eug~land t.e gUD, ..JJII -u'Dheo hierOlDtreut
bl} I'Jn partij gtea ))lj •.J '1I1c1en j 1Il•• r bet ..
niet geDlallelila t. " .. tuD .. de heer
Kra«er Daar Engel&nd wil ..... om dea to..
• taud &e beepreken, DU hll de n}k:are,reerln&
haricot heeft da, geeu blllQqjqdlChe (P) la.
lIlenglDK In de blaaenl.odacll. &all.. der
repllbliek aal gedoo,d 1I'ordea. D~ .. nlg.
n-eeda&Dae opbaiog der k" .. tie II echt.r, .00-
.la .II reede aante •• len heb beo, dat P.... ld.ut
Kru.er &oeg_1s ID het recht fAIl de boofd-
mogtlll4.heJd 111 ZlIid·Atrl!r:a erkent OGI ,.
zegell dat het blll.aenlandache beetuar der
Zllld·A.frlUauohe .laten gegrood Gloe, siJa op

eerlijkheid en reoht"aardl&beld. Gaat hij Daar MEER TREURIGE BIJZONDERHEDEN.
EngeJud Da d. aaakoudiaiDg 'lUl deo hee ..
Cbaaabed.ia aat arnke! , d" OOD.eo&.ie LlI,t
Opell II ..oor cliIcllllae, da.o ,olp hill'lu, dat d.
heer Klll8er gereed 1. om lDet do rlJItar.,eeriQ,
de bina.Dlandach' ~ fan r1.a ,t.u.t k be-
.prekeD. H.a eind 'fao '1l1,llY be.preklog
ua geell 8Ilder 'IJD du dal de heer en-per.
laia aaDdring& op het IJearolDlea •• a a.-
grleYeo der lU~ndeu, d&arooder dat blla het
.telDleCh' .. I YOrleenci .0rr1.a. De PO.UIII I'
dDl, hoe lans Dlell et ook over 1Il0,e prate.,
.,u dieD aard elal bet a1tild op éáu pUD' 1D0tt
luWr ..... u.

Het orgaan yeO den pr.ldent te Pret.ora.
jll'eft letl te "gillI oter eeu IOW UI Na"'l
41mtrent de pcleJu.. Het. II ODDoodll le zeggeo
daL, 'lrellieht mel aiUoaderlD" Yeo oudl! laf.
frou.eo vao beide ..... 0, d. toe""ad ID .N.tal
met bedaardhlld In vreasd8fol Yertroll.ell
"ordt gad8l1.,eo. Is er ",,.ne In ZUld.Afraka
than. een IChrik, dID .. h.1 10 regeerlllgalt:IID.
len te PretOrl •• all er .aarh.1I II la het gelD.
tptreerde bericht dat het .ntwoord 'u dea h_
Cballlberlaio ID dat k.artier .0ldolllJng heelt

-Preek beurtP.D ,
ZONDAG. 23 FEBRUARI 189&.

Groote Kerlr.-'. HOl.eDa (HolllbdlCb) DI.
J. W, G. alr_el. (KI.,.bcJorp. Z .A.B.)
'•• yoDda (Eq~h), dr. Ko... '
~1IIIt.-Dr. Kotu.
Pap8lldorp.-" .Mor,.... ell '•• 'ODdI, ell.De Beer.
.a..o"erltraat K&pel.-'.Kor.eo. en '''"oacUde. RooIDe.
RoRgebaai._'. Avoode, .. rw. Kaab,l.
Nleu.e Kerk, B"_~t._'. lIlorgena h.Jr.

,Lieo, eD '. a,oDcU, ...... are, eli. O. F. J.Hailer •

Ned. G.r. Kel'k, BlUleDkant'.lMt.-(Eallel.
/JOhedieorRen)._·, Morgan., lQ.30, eD '. "9t1Ad.,7 ure, dL D. BoeDl&D.
Bt..StepheDL_" "'~" 9 00. eerw. J.

KlIob.).; •.... ond •• 7 oar, dB. LA. StellIer.
E.,aDJr. Lath. KUIl,8tl&Dd.traat._,.ltOl'ReIlI

10 00.1' (HolIaD<brch), eD '•• "onda, 7 allr
(EnK.lach), dr. Z.ha. ZOCIdaglOhool. 3 ur •.
GlINInepaDt.-HoUaadllCb, 9'45 ".ID., Ea.

1(1!1ICb, U'Ui 'f.m. eo 7 a.DI., d.. E. de
Beer. ZondalfllllOhool ~ 3 lire.

WIJDber,ll.-'e Morgen •• lo Ilre, eu 'B a"oDd.,
7 are. da. A. J. L. Hofmeyr.

SUDOIlUt.d._ 'e \forgeal eu '8 &l'oncU (En.
gellCb) d. Van Liagen.

V flJe Prote.tanGlChe Kerk, Hout.tr .. t._
Zoodair. "'ooddieD.t (ItDjf.lacb) te 7 Ure,
oad..n,~rp. II God'. DIode of 10CllroauOll," dl.
D. P. Faure.
Ned. Geref. Zeud1DRk.rk der Bbeo ... r ge.

llleeoH. .Rozeetrut. II 30 ".111. eD 6'30 n.DI.ll81'.. Dre,er.
Jongenl BIJbelkl .. 2 45
N~r&at-Zendill, .-ZIlOda,lChool :I uur.Dl8o" 3 uur.
KO.bray BaptISten Kerk.-'. Mor«ens lI'ao

ZOIIcIaaa • "on da 6 30.
WIlDberg B.ptilten Kerk._·. Mor,eo. 10 ao

ea '. '"ood. 6.30. eerw. E. B."er. Zo.q.
daclllCbool 2'45 D.ID.

E.r •• John B"llllet AndITIIlD, die _JUga
muad8,ll geleden 9&0 AlI8tr.he hier k" ..m
'Il av, YU 'IJU ral' Daar N "tal. Johaaa ...
bUI, Kimberley eo .ndere plaatelll •• aar
hll dl.o,teo gelload.n h•• re, teruri ... rl, aal
morgeDuond ID de B.Ftl.~n kerk. W ....
.traal, preeJrea. Eer". L N lIttall, da vroe.
rere predikut, zlll b'l .f " •• ll(held "Il dea
te.eo.oordll"o I...raar, dliDlt,u ".aTOemlU
nl morgeDOOhtelld pT.~.!s"Q. ~-Ds. W. A. Alhell. fliu C.r ••• II te CaInDI.
beroepeo. -'pe ordeDlog .all den gocJldleo.touder "l/cer
A. J P.pler to~ )....r.. r der !I\~. Geref. lIeD-
dlog" .... nle tJ Kimberley bêMt plaate op 8
Maait.

SUBtiCRIPrIII LJ.JST.
ne KaaJllChe .kaDIer 'faD koopbudel beeft "II

'.baonptielll_ reopeDd YOOrde liJden u reed.
aiJa YfllDheadeae RifleD logeltom8ll

Plll'LLOXt:a.~ CDMIII~IE Iom dl! llIedeO te trekk .. Oftr d. tJ'''"*- ..
IJlIYelda. eQ o''''''lood aAD eie ,40. of 88. "oe<Eeltige tijd .,aUd..a .erd "'II oollllbl'''''' lanl!'e ...... a"lcbo., Pil, d,. NIOlkn 100 'OOr.

I&DI!""R'''H om onder&Oo!k ,. doea ".ar,,, vdf. liJk op Sill! Gro.DllUldllCb, '.IP'ClllIe he-
tap!> rL UI' i-f' • r "'eo OYllr, de pLyl >:', 'OD" On. uILg-'Ut .. lH e bIJ II , "h"",san.
Is"fit •• I" Ooze ,.." l;smit." Hur I-de., ,ID JUOI lRII3 Na In F b U'''I 18 'ti la hij
ClIO ,te I, ..... eo At. • L W.V. (""'r "tt 'J. IerQ~.c k....'d AIi-D die 11)0 bv k"u.o'fer raja
WIJn .. , d !lol!D yr pr r, dr. H..he, .. Ib" ehl Allde, locUt.e1l ge"'br ... eo, geJez,,1I hebbeu lUaI.
Bil ft. •• 0.,. r., _. I ,r '~Ilpon 'fOOr 18lI~I. tr"ug U t "aar ht-t '8ltl_1( d.1 hiJ II'&ndeee
1I··I~r~., Iq d- v(Ju~,,,.,'H7<" GtI~'lle 'er- lijD noot.tloe. Ilevaarhjb&.. ." bell.llllrtj ....
acb ..".". ':rP ..dltl' II ~"I'J aal, ".11. bij 1& eeD lIl&Q die
He, bellinl me' at 0' '" WIJ_ dat qaa aooh pocbt, of I(lOOblpreab _lij. beeohoa..

rlUll.aia. "uall help' all. l<lO ala theo. I'fl) "'lJ~ ilu lIlerk." ÓU lIIaa &la eohraode!' ea
alife_a .eloofd "ordt. bel .h'"lfend. "I)f)llII acberplln, l/l.

IOlekt het k"aad "8h1Jt'f'1 ft, 811 dat .811 geeQ 0111 IQ beepl@g.1i.a1l8n OYer het prahiaabe
aDder redIDIddeI heef* d&ll - henqlu"lolI OULY.D de ootd"kkiog te lredêo gaat lliet
der bea'aarlde WIIDR_I'd"" CIOOC .tok!reo die ... rdal WIJ alJo "'erslac &JU. GlIIlOe6' aij het
legea hel I[.a,d beft'lDd .I}O. Phylloura le Z8.I"n da. b., a\elh.( het Jeeet.ar.te boek
IIOU o,eral kOlDea, btlbaI"e op plelt.keo &00 UJD aal dat In de Jaat.te hal" .... gllChr ..bl}IOQder p.a'~I.. ,.'erea ala Ooolt&Dtia, tea II.

en dat de Williboerea dIt belfOQoea te Nu. de Noordpool oa~t Illbd., bJrjh
beaelf'ee, da' ... mea daaruit dat ar Ihaae .lIcha. de Zuidpool O'fer ab hei -it.". OOrd
"eel me.r "erk '!fOrdl ,,-..a. ~u de door 1IIID8Chea'fOet '0( IIIat beVedeo. Vóór
A IIlll'lk&&lileh. W1JU.tols:keo die h.. r ,eplallt - paar IDaaadIIII hooid.a wil da& IIIID ~

aiJo. wa. eea f:I:peditle lIlet da, doel III Europe au
Intuaeoben .. loofde de COIIlDuIeie d.t ID le tIIIten, eD werd het ... teel dat de heer

IOmlDlee dl.tnkleD, m<lelelilk aeoaallbaar Bara.to baar 'POOP _ deel lIOa bellnett ....
'fOOr bet Ineekt. qaaraataioe e...., aoed .kali V&IIde .trflkeo ODIde Zuidpool .... lIlQ zoo
.erlreD all ID d. K&IIlICAe afdoeliAa. bl}' te ".gJfell boec"'&&IDd Illetll af. llecht. dat
"oorbeeld 10 M()ata,Q, dat III "a Illihoelr hilt, tenriJl ae knD« OlD de Noordpoot ee. opea _
eo ... " men, Un den kll &aD kOff!DU" 'feronderstelI Wordl te 111Jr•• ea gelooft d.t er
Illooi, qllUaDtaUl8 aooder • ..,1 1D0000t. of DID d.. ZlUdpool "II RI'OOfi d h, ..
kattea ZOOkUIlDea III P.. lrhllr brmlfao. OlD ....... op .... beq etaat 41' ae lD~a 0 haa
daarea~g.u .. "oor Talbagb ID te YOerell. ...,. DoordOJo 'd0&1 ahriJa8O. .If. aal "PIJ~
dat &oa erft Dlv.ielijk III/U. Diet eoo zeer ala IIII1 .11 d.. ~ood en d .... o&kooJn,rea .u
IDeo het dorp eD dt. balln alleen lDoeet IlO' ... ZOJd-A/lh DUde kan. ilJet ""ne_ oe
reD. all " ..DQ .... r m~D de qa ..raataloe tot lIeII tX.podllle te doen Ditrvetea nader dr.
Bllroo, BreederlfJdt Slation eo Piketberg.".. Nanleo,opd., da _ Zllid-Ahilr. !IlOle g•• or-
"dd.. altltrekkeo, II'.lJt daar zou bIt IIlel den, IDgnal hiJ net soa ,elaklóa UI bet .uld ..
millder kOlltea eG Dtet beMr beantlrOorden blllirt ce 'IJO .1. hiJ I. bel ooonfeo lrfI .._t
d.a taucheo St"Uellboeob eu de Paarl, II. In alle Rev.J IUUeD .u. txpedm81 Kaap-
" .... r de ·IQoI.r.otaloe liJD. bliJk .. a noell8l' stad DIOeCenaaDdoen, daar ... O_'a kant Dlea
ond"rroek, Y~ bez"aar /il.f Zoo '~Dd loet "·l1Il.oelh naderbij het oubelr:elld, .... la.d00" .... nchijllhllt met P..udenberg. Gro&o... per .chip le kUDDen dOord.riJJgen daa "!lA
&Jool, Rlebe·.It .... tee.l, Hobe.rrlOa OIO Wor· C!ent,ll8D.nderea kut. ea da:a DO, lIJa "'J
Cf8~er. op den direkatoeo .er "&0 E.ropa Daar betla.pellteun om 09eral rond le ,I(&&D eD te au.den.
.!slJklUl of pr~akteu di. mea "8I'''0&rea .11
behoorlIJ. op bun pl." ,l(ebo'll~1I ZIJn, dea«.
08fIlMlS lII"8r 'foor, Dllt 0111 belllel"ea .III&at
omda~ het lteleer 1r&&rOuder ZIJ ullpfteld al}n
Diet IDeeI' toeP"'ellJk II. O.,eral .. phyl.loxer.,
ev alle plaalNo lIanoflll &lj DII!t O",&&D, ~er
lofbrie"ea geellIllen al_der ood.rll",lr, maar
!!Ma vrullt er .. Idev naar. Af.reacha(t. dat'.
't eeDlge Wit DIet h,o Red •• D k.n "orde".
H,t bel .oortplAllt.eo der AlIl8rlkaaoaeh.

.IJlllItok.eo IIIDleo !.haDS Yer weone,r ,,,,"orderd
d., leder talomu die eatea kao er IDlé klaar
Iromt, eQ "parte proe'en oenoodllf liJD ' •• 01'
deu. De jJoa'f.rn.DlIll'lt8 k.eeltenlen slJa JUutO. proefDemlalleD Iii he~ "er. te .leU." .....,
Det Olll dl0lren dIe mell Ilen t .. leureD , '0
bUlteDdl"O, ,,"Ide lIloa Pl'OefD8.IDlu~ea den En
IDeo &eOaDder pera }oeel nooc1lg bebbeo WI~
1&11 heD die .r.ek.eD IrnJgea daldeliJk lDoel
"'ordeu Jremaakt I. dat JHJ flpan. of rUpolltrl.
1r1lJ1I"8n,el. 'fOOr een bepulJflll IOVrt II'rood
Reeohikt. AmerJi:a&lllche -talkeu 'oor bOD
'''gen "IJO 4e boud." I' lIelth"-'lll "oor !tale eeu
WljO zou nooI! eell markt te krlJII8IJ %lJD.en
"IInboe.r ..u hier mO<l"n z.ch aall haD haoepoo~
eo andel'1l drOIY.u houden. Hel departemeDt
b.boort er ..oor t. lorll80 dal .tlechta Rood. eD
b.troU"baT9 "erach61d80hmo 'f"u rlpana et:!
rUpeatrl8 "era~rekl "ordelI.

Na eeD btzoek &all de yer.cbllleod. le lI'ee.
keol,eo w•• de C)lDlIIlIIJe lot de o".nlllglog
Ilektlllleil dat dn4 K"oOolC ".ron. dl. "" Coo.
.~anh&, aao dt! Paarl, "0 t. NuOltllod&Obt,
Stell~vbt)8Cb De "<litte d,ugd. hlJzood.r
fOJr rupe.trl8, en 't loU ..erk ....rd &IJO Ir
nparla op I(roolo scbaal t~ OOuw ..n Voorl ..... do
Comml8.le thavl .,,1£., dac d. plek _aQ de
Stellevboa,cbe lall1bou "schl)o! rOOI "Ijabolj"
be8temd bier Diet voor d.Uid., m.o 10..",40

da~ de swkkcu er door pbyll' x",.a l"doD •
lO... r ZI) Ifll'geu wr ll6~ doo.1 <omdat ne plek
te Datt," w~., en al wa~ er m" lred.'''1 kUD
"Olden "~8 er ItoU:en te houdeu olD h.1
gell'ODe "IJog."rd_rk op te l"~r,,n. De lhana
wtgOlreVeD II"kkIlO. bIJU" eeu mllhoeu, &00

deu geD<le. Dleu "" pr.:>dooeeren om het aan
leRRe" .aD Olea"e k"~ell:eIIJeD OnOOJdl1l le
makeo, eo de Mallle 9I".~ " .. of bet feil dal
StelJeDbo.cb 'fol pb.rllo:r~ra ZII he' Diet ooraed.
Z!lIIm "oor bo.reD 1011 ma.!s"D op pl..kk.n waer
Dog R"'D pbyU"'era gO'fondeo werd, om bOD
"para. "'1l<1_r 108 krljlreJJ. Die lOU meo echter
!Det de btttl'.kkebJk .eln.(,e Uit Con.taattl
kuoueo ttlvreden .~l.Ien •

Wa' eladeUJ" de r.golatlel om~rellt den
ID'fOfor betuft LI •• enDllllllale .el 'fan oord ... 1
daL er "8110 .... aar I. OlD pbylloxera hl ..r r.e
doeo kOlDeDop aDd..re pluIea dan 1rI} o_tokk.o,
lDaar ".gea. de vele and_ IlIIeItl .... aD falljtue
pleaeD "AI he' de n&&lf ol hel ..entaDdij( Mil
ZIJn .. 10 te trekkeD. IDlte er op -rele' "er4 dat
het ODdenoelr Iloh nl.., tot ph,Uoura _ be.,..
lIJn. liet bet~kklllR tot Con.tantla hield de OOID'
lDIIIie Ilch &all deD nOlIpi' ,e.e.ea raad om dl
replaufII "lUl PtQklam.~le In "All 189' ftIl
kracM te doen blijY8a.

POKKEN EN NBSTBRlJEN.

---HONDERDEN GEDOOD E~ GEWOND.-JOB~"JI"BUIlG, lo F&Ba.-B:1I1l Y'rach"lrk ..
IiJi(, d1aamietoatploJBQR had hedllIllDiddag
O__ lr .. 1rs bali riu plaatl te Vred,abarJ., eeD
"OorItad .u Joh.DD_barll> hool.ciaakeliJIt be.
.oolld door .MaIID!!n III!! kalf.,.. E.oljJe
·POO"'''fIlIDfIder.n "alf8ll'. ..t d,Q""e, bel ••
dell. oalplofln .aardoor .... Ra' io dell If"oad
..,..,beord .erd ~a!J 200 ,oe, Ian-r 811; 26 "ent.
dlap. De beel. a&ho1ll1lC~p i. ia PIllII an
half Ford.bJuJr be.Ohadlgcfo BI)1la IlJe "'0.
ate,.. In de Iliad lijD jlebro.kea. D. pohtle
ea ia'lFOlle'" pao lIIU1 be, •• k OlD de doodea
ll.it 'B g" 'feD. Kea berelreai dat er olet
IDlllder daa tUMChen d. '.elI til drie boad'rel
doodea en .... o.delil/óljn,

ReOMri ag"ataoh.p heeft eelJ .UDleripti •.
hJ_ Iteopeacl OlD 'IJdehjlr """IDg .. Yeraoha«au
a.o hood.rdea &lID. IDeo_lUl. SublclI'1pti_
analIen ook &&II heG ~~h. lr:aotoor .au
RlMlle' ODtftllgea IIIrOrdea.

KBRk EN MCUUOL.

ONGELUK IN PORTUGAL.-
ICn<lB&ll,n, 21 FEa. -(lktIler.)-Da D. F

dduert.u6r IOada .oor h'1lp &aa deo Baud
bedtaa,t 0'"d. £40,
VenohtldDlle pokp,alltlll sija hier .eder oat.delrt.

Du Feele, b.. f, hedea .... oud alja beadle. IU
FilJia' llóljDP&&rden.pel, 'II daar DJ de be.ol-
kUil! 'lUl KiaUJerley heDl _ bear. am gouden
PODdea .ereeren. -OVBRT&EDING DER DRANKWET.
Po.r J:t.Jl4lln •• 21 Fua.-(&.Itr.)_ Vier

dage.q Reled.u 'Iel eon !logeleehlllaD, JohJII~OIIe
'8II"lDd, tetwlll hij drolIkIII '.... .1Ul een
trap ID ena kIUlU'D, 1JIIardoot hi} .Iied.
HedlllIllOl'&'tn had de IIl&jIfQraat clea lsantJeu.
houdet' III ".,hoor .epo. h.t lateo t'Or.lloopeD
"U draDk aao deD dronkea II1&II en de beechal.
digillg .erd be1l'e_ door deu bal'lDaIl, die dea
druk ".koch,. De kUlieaboader. vera.nt
"oordeliJk 'OOr de daad .u ZIJDkueoh~ .erd
tol £10 boele "eroord .. ld.

MEER BlJZONDlIRBEDEN.

EEN AFGRIJSLIJK SCBOUWBP£L.-HA.RTROEBINDE T()ONEELEN,

-EEN BRITSOR DUITBOIIR KAPITA.
LISTBNST&EEK.

-N .& T.& L.

EEN NA'l'ALBcHE BEBPn:GELIlW.

-

Dl AlIA". 21 Foa. - (~.) _ De Natal
Adll"'tI~r II~ OlDtreat d. TraolfaalBobe orllit :
de .. kev %l}a III de l•• tllte daglII lDet betrek_
kiag tot Tr ..... a.aI nJ8C nel "oorul$ge8&all.
Wel ZIJn ouderhaadelilJaeu .&&.Il deo gaDg, IlIaar
hel II weU~t nleG outh, det h.t pqbliee
~Olltond berioht krij,t no h.geea II] inhou-
deo. Voor aoo .er lIIen 'Ir,", hooda de etre ••
Dlla. door Pl'ee:aden&Krall"', aDtwoorll v.roor.
uakt oog altijd 1IIU1. D. riJbre""nllf heeh
p"aldent Kru,er t. keollio legneo daG lIekere
befYOlnuogq 111 b,~ blaa8Olaod/JOb. beet1lur
der repoblJek lDp8"u .ordea &ea Ill'''..,
~lead, omdat EagO\I.od dit hebt loa lieu
geeohiedea loader_ inllleagtQI iD de belan"lID
der Tr.lllvaal. PrNldeut Kruger heeft .ean'.
.oord dat ZlJa rflleerinl ,een illlDeU&1ng.1Ul
MOllie 800lt lIlet h., beheer harer blnn~nllUld.
lObe I.ken zal gedool.u. Du komt hierop
Deder d.t ZIJ ulet "U pl. a I. om d, dépeohe
TIUl d.. h .. r Cbamberl&la la onr.eguag at
i18m.o. Het foII~woorel... u den heer CUlDber-

Voor een paar It.geo "erd een bb.lgrlllD
onhaogeQ .,lUl Archangel, een ,..0 Raalaoda

- noordelijke &eeh."eo., liat tir. Nao.ea de
Porter.iJle. 19 Feb. 1896./ Noordpool ootde.lst h.d ea op liJD terugrel ......

Eene pubh.ke ... g.d.nug IS gehoadln alhier ZIJD l'elllag VAn boe bij IoOLde 00tde.lt1unll'
~n_~ l§ FelJruarl li" teil doel hebbende de k".m en "It durniL 'foort"loelt nl IDeo Da'
nl'llJe'l~g ".ui eeuw' ~D"oonbger VOOI tDlI.I'lI}k .0II1ea gerbel<1ea tOlda~ biJ .eer
deze .fdeeltag Piketberg, .IJl de "'etgfIY6lIde Noorw.geu benlb, .ao "'aar IIln sfreu plaaas
"",..aderlOg lU de pi_ti lI'&a'If Ilt'"14.l'ean&n~. fond. Tuoh !!lullen een paar pUD~n o".r _t hiJ
De "eladale heer G. Pleo&al' "as "oor~~, IIcb .00t."'lde le doeD niet yan ODpU komelI

.elae beG doel der .eraaderlng ulteeaaetle. ';~ k~ ~ ~e ~D'le~ete),Jko Hollaad.
'u deelde ,.,.der milde d.l een deputll~l. lI'&u ,ebe lIeemao \\'IUelll'-L~o;t _de OI"Dd.n
hier ea Pib&llerg bare opwuhLiDC gemaakt Spat.berlleo fill NtI,. 2embl" IQ hetYewé~'
b.d bij den h .. r Hohoeyr. ODI hem te Yer· den oDLd~k,., tip dleu roelDll,lleli Iocht Mil het
.oekell .Icb "erkl~.baar te a&al.IllO "ocr de" etod 4"r l~ie "8aw OID....o uoo'd 008LeIJlk.n
.fdeahog-eo .aann allOllIt gellaagd -. om"eg Gaer !ndl' beLoorden Boropa 011 A.ZIl

De dep_tle bij lIlOode .AD cU. Welt.r pf le ¥IDdIlII, ZIJn er t.lken. upeliitJel RflWAdeD
nrala, .au bar.leadiog. ea la. het tel8frralD om d. Noordpool te ootdaail"D, dool! Lever.
dOOI' ha"r II'&n hem oDtvaJll!8D. .. a'lnedel. geels. SOlll1D1ICftnIIJO nOOIC IMlulgekeerd,
SPIJt te kell1l.a Rt.eude dat zlokelaJke OlDltaJJ. aodereo "el, docb IQ e..n t.'>Dard~n tlJellCaod
digheden hem .ooreerat &etl1lfhoadell eeDe No, OD,e".., drIe Jareu gtled8n, knm ., IJ",
pobli.ke loopbaan te hefftl~." D&&I'Opk1falll le •• D 10 de ontdellk.in •• k'iDgeu III Rarop" eu
ter Ipr.te ol mea dadelijk &011 o'.rg&&O CIIIl MD Amerika, eo lIlet IIli0der du drie af"ond.r!rli.
aDd., nrte,.olrOOrdiger k k.i@_. De o.er· cxpediLle •• elldeo door zoo ... I. laodeo Uitle.
groote ~eerderhe14 .18 daartegoa. Hun ,e· rual. Doch t,," euau keerden .D b.t tlod
..oelen ..... dat d. _Ir .&0 le .. "I ,ewicbt 11''' van nrieden Jaar DDverrioheer aa.ke teMlll. D.
OIiSZOOmaar "oetatoot. deo eerllteo du bee&edie derde uptdlUe 'Ing Doder leidjIl" 'faa dr.
sioh knm &aabied,o, l1li door 8Jlke!. niendea FridtyQC NalIeeo, .. n }ODleD Noorw0JtU, dl,
ondel'8Wtllllt •• rd ~flldeleD. telll8llr, daar IIlID a1ree4. ,oor tl1lU J.ren eeD lul."nJ.lten v..,.
gehoord had dat er audere kandidat ... ID het ..erwIm lDot UJD IDoc8nollaa doorlocbt lI'&a
.. Id ".,en. N. "eel OTer en 1l'eer prateIl _erd Groeoland, dien .. leo ,':'or h8JII lI

e
probeed

"oorgest.eld door deo heer P J. Hohr. eli g8le. haddeu, docb g&eD "D .... er lO gealu,jd.
cood.eerd door deD heer W. Pretoria.: NaolMla b..dl j&l'''D .chlMr088 ZI}a uodacut

II Due .e'gadlflog II ..an ge'oeIea dat de gewIJd ll&II deD loop VIlO li" l"e&l.room.o In d•
ki_lDg .oor een lid worde IlltgMt.eld tol den nchllDfl 'fan de Noordpool 6'JU l.eecooa"lu
3dea l4aart e.k." ,eo deden hem tol heL beelul' lIulII~o dal. er

Door dec beer A. Br.ler, g~olldeerd door eeD I.et.troolll Doord"&&rI. gllJK a" de IICullDI
den heer H. Greef .an lI00rdouet.ehJk Slban~ YocrblJ d.l'ool eQ

.. Deae .,ergadermg .. ordt niet uILI'p8leld IlIaar "eer zUld"aana.r teu ooaten ""D (jro~lllaull
lIl8II ge dadehJk oYer tot d .. kiealr!1 " BIJ Dam .,eh "oor dUH ll.lll(s den .... I( door

Door deo heer N. B Lambr""btl. g88800C' BUbDIa beaeald ..oorbij Nu" .. 2Jmbl .. en h... p
deenl door deo !teer L. E o-r .. tr Cbelloakln (de Illee.~ ooordrh)k~ Isaap 'an
.. Dat dese ."pderlDg verdaagd "ordt tot A.tle) door te dIlDIf8D. daD noord"aArte ID L.

d,n 18d8O IlIaart .k." llellf!D totdat bet III heID d .... vuortgaDll ver.
Tot lte_1( gebnacht. werden de llIDeod... Ipvde, eo daD PeIIPoodljf t.J .. aoht<lo t.otaat da

melllieD Breel.,. eD I."mbftebU verwOlpeD. eD zlIf!stroom bam met heL '}nloL de Noordpool
het yoor ... 1 P • .Mohr UD&nlelll ,ug,aolDen. V~Orbl} 'ftlerd.
Verd., .ordt DOf ,001'lU'eld door deu heer OlD ecbter d8a Ij!drulc te "86r8IaaD. dJe "<><t

A. Bl'1lliler en If8leOOodeerd door deo beer 1'. J. lI'eweldi,l[ 1& dal bIJ de s~kst lI~boa ..d •
.Mohr e~ .... oolama&le aAIIgenomeu "olIepeu dlkw .. f "el pi, '''''rt. "88 .an bllZolide.

" Dete nrgaderUag nr.Jttlgd %I}ode dat!1f .lul!; scblp noodlo{ \ "u 1'ill lo, l~\j, bt.
DUid 1'ellll&n&door alJo Y.r~relr Daar Engelaud sLeedde bil den tijd aan bol. bouw." 'aa kn
bedaalt& heeft als onu verte""u"oordJger ID de .oheepJ" éaL III; <10 J rt", dovpl.8, '0 deo fCI IQ,
w"tlCfl"(lade "er~erIU!l, geelt luerblJ baarl ,ab eeD hal'A kl.pp.r cf Walt:rmc !O'O, "p lal
168dweQlD le k.uoen, eo kau bet IJle' oamlflo "j, hH I;' bet ko, ld., het Ol' t <t, pi, !.Ut/cl,

baar d.... k toe te bnnR"D aaD IIr D.,id T"u m""r or.Ilhcbl ~ou "orj, lJ.eo lO'l w .. od 0
uant die 0l1li leden 30 Jlren III htll parllllDtlIIt blJD4 d1le .O~L dik. HeL II' ti", PJ. 'ho m... r
heeft gedleDd. lV IJ aleo IDI~ e8ll lIe.oej '811 y.o Jl (j Ion IIroolie 0" wa, v JC .. ~u pt 0 .ll, DJ
ftllentellJ"bllld tuD« op IIJne dl8lllt.eo ona 00- maobID' Pooralee, opda~ "lUI d< .~oumlrr.ctl( II'"

.HeO ledllrenoe :len lIJd dat hll Ol. brll'.It k~a ~'_Il, "ordea "a'JD'"r bel Dood,ol
'fenegf'JlwoordlgJe ID de ""Llle .....nd ... erjllldtl. IJI....le De botll1&nnlaR uenond dechr.. tUL

nag.AII d.... .KoloQle WIJ ".0"11 ZlJD<'de" derlJ.n :uelen. Mea ."1 n"IUllrlr il met ..118.
alleo .oor.poed Op IUJlle nlC/u_ eD ""lObhg.. U,!jr~lUIt "at tepn de (ell~ llOc)rd, I ... koad.
beUulUng al8 ~fIU~ l[eDeraal .oor daze KolorIie, lIoa belchr.Ueo eo bet IIClJ,p "a« lelf. ID.I
en hopen dat ""j niet YO<>ralliJd door bem e6<1 elekbUchell t.oelllo'll YW1'ZIfID,de b4!w....g
v""MD aallea &>1"' krubt "lIIf'oor de beDlanDlDR .. 191Wil !De",
De kcretarU "ord, verzocht etO alllcluilt L@n "'llIobeffen door elkeD da( eeu ftpU r.e

n.n deae DlOUe te aeodaa II&D ar Da"'d Teuuuu. dr_a, du tegehJ II: de 1l00d11(1! bcb __
I J!ijeIOP PI eie nrJlderiol UJteen, oeleniDlJ lOUC"".. DI &nItjf&llgWIt de !tajuu

J. f. B&lNUUJI. • ... -.t ..er dellrell • .,..per4 om de koude Dla
a.or.n. "AGudA. 1Iea.qalll ook a.1 RA ~ lIIIt

-

Zoo.,elo menl10hen komen Daar die land
voor terlnll,BBtbDlA eli allellekieo d.r loageo
die baat VIuden, dat er "'"lnlg t"'IJfel onr:
bhJft VOOr de .. enachftllJkbeld daa"aD
toch IS de Kaapkololue VOOr aDder. k.&1en'
de sleeh8te plek tel ".reld 0111 naar toe te
gaan N"tl1D b. "rbeum.hek Weinig
lDeuschen op lIlIddelba.rell leeftijd hier ont.
komen b'j be~ hoete "eder zooder oen 01
aDdere berlnbllrJng &lUl dlea typisch ZUld_
Afr! lraaolichen plJnlger In BOmmlj!'e ge-
vallen II het lijden y.rSOhrikkehJk g ..... t,
zaoals lo het ondenrtaallde, dat ]lllBt uu
Ultenhaill beTicht Wordt.

De heer J \v Hawkin", die I.!.I de goove •
aemenl~ hll.lzeD. CODlltJtatie.eg, te Vltea.
bage WOOO(, 18 een metselaar Vlln ZIJD
run bacb t. HIJ.&8 ODlaaRli &aa 't werk biJ
het spoorwegatatlOn, toe~ een beer biJ bem
kW&ID, dUl hem om eenige blJlooderbedlld
OmtreDt hem'elf .rCleg, b.tgeen bij met ge.
wIlhgbwd deed In de paar IIIlDuteD die hiJkon SpareD

• ~OO1vat VIer maaudan geleden " r.el hIj
I. had lie een &aaval vau rbeum.'lek In deo
recbterllrlll eD achoqd.r. Uie PIJu.O eoboten
recbt nn den 8Chooder naar de vlvger-
toppen en Dacht ea dag leed lle. Iet WAl
h.rd "Oor mIJ IIlIJU werk te doeD, maar, daar
Ik: een {alDllle te oaderhOll.deo heb, lDoest II,
800 g06d 1.Itkoo lIlaaI' op d.o beeD hhJ'on.
Ik raadpleegde twee dolrlerl, die IDIJ 11l1.s
gaven OlD Le SlDeren, IUII&l' d.t wflJen
IHeip PB lD&ar voor korte a tiJd WekelI
lallg leed Ik &aD rbeUIDlltUlk, gedureode
welkeD tijd hot &ell ellende VOOrmiJ wae
Dill lel. te doen. Ten laat ... hoe)l-de Ik ... n
dr, \VlIhaDl8 pa&rache pll101l, een nleo"
IDlddel tegeo rheuDl8tlek. ,an een Jong.
lDau d" er door geneIeD 1I'.e, en IlOO
be.loot Ik ze zelf te gebrUiken. De eer.te
bottel hielp III I} niet veel, lllIUll de t.e.d.
dood ml] voel beter geVOelen eu d. derde en
vIerde maakteo me geheel be~r."
De heer H.1I'kIO' zw tUit hiJ dit IrfllUg.

IIOhnft 1Ile&pielllcr gal. ea lI'e.illJg "' .. het
te laten pahUcecroo. HIJ be ... lt de
paareobe pillen Un all, vneod.n en beken.den &aa.

Al luIke ziekten als rheu.mat.i.k, hllDI.go,
Jicht, sc.. tlCa. St. Vltas dana, eD gedeelt ••
liJke verlalDlDIog worden door dr. Wllli&1ZIa
paaracbe pillen geDUID, lIóOo1l'eJ~ Ind18'_'
tIe, IlapelOO8held, IDlsael..ilJte hOofdpIJo,
bloe1annoede. nier. en Jeve.r.k1l'aleu Vrou.
".aK.lekten .ao .. He eoort en verhee ....Q
kracht UI deo man door baltenapor'lh'ld
no alle soorten "ordeo ook door dit
specifiek geoe&en -[ ,Uilt]

-VEBI:OOPrNa V.A.1II V.A.sroo.D.

Door do h-..o R. Jo .... '" 00 II "lIter.n •• 0
apol.be.lt..... "'O ""l .ao deo hoek no Roela..clárui
eD Blllt.eukaa. "oor £680 "... koobt

VBUOHTl:NUITVon
Met de Dull.11ar C"'tk beeft de lirllla A. J.

Cote......, <i Co 6: loo <1rui"8Q eo Deo"""'e"" l'er.
<"Dde.. lo de N.......... beef, de.e lil'lll. YOOf
...:: ~n plaat. ge~.

AYf/.~~~UTEO&8K.UUlal.
l'RrT"olUA 19 l'el>r (1'... ~~-=-I?e Vj.rd~

JUr.apderi°i n, d" Alri.~h-.~
n.oer &0 LrusWnaatlcbapp.) .keanfe .Ip_ b.,
rapport "lUl dlrflk"'o,en ou den ~ dor 'eil ..
Dingen. 'il. MD 00\.1.0 "' .... ' "'0 £6 O~IWonde
g<*!. De "OW&ltter, de lo".. ilugb' Orawford'
....d. da~ Iu.t o.lg.lov._ Jaar ten vao gn >Le~
'o,rtJpoed eo ".rb"lIlhsld, OOllllUetnl... l eo
ftlJ""l>etl, ge ••• , ".... lo gedacht.t houd.. lIa
"""m'nderu.s ,.."" OoIllIlll"lelc>aa, ""~ QNor'fI0e4
~.D kaPitaal. ZIJD de duek&eu,.., r dat 4.
''-C "UI &&.ken .. ., bet'rQPDd a.......
'""lAaI ...... n ge , 1U.1I4Ir_taa.ade ..........
gl" Y.. ren"', be I.ae:n4 .. da, eie t.rAGlacl.iee
meer jl1!W_, ....aren a.o ID 'f"r~ J__ Hee.
loopende d"poeI4o liD 1>Od_ ~ tooDdea
Mo .er .... erderlng ...... e,98i1 op het "OrIge }aer,
botgoeu .....,. !>evredtgead ..... Aan de .oden:
£'Jáe ~ue lcODt.&n, UI hand 1180 "Rrnuudecw
YI'O oW,HD, dat davv .... .It".. ... dat lIleo e..n IJ"
.chilr:.. geldbeleggtng "o deQ b~ Vow bet
l<.o"I6lItll geld Yerbaod Io<>u,,~ IN" Y"rboo.
I(IDg ran C2.j.'H, ~enoItilJende deblt.eareo Mu
".rm".denog r&ll .elt,SIIO. O. WUJal.. liD .. rorh....
re ......"'K Iooad. een brolo '1rll•• t ""'J ....... CI.&O
.el~.><JO .'}o4e 0 J!;J,OOJ lIl""r CJ.., verledee.
Jaar 1(""... " • 0 £soo _, I~t.en rabiu;
op lote,...., £UiJ ea £11iU "fII"boogJlli "1Il .. !aria-
_0 ..... IUn~o, dia bet Perdieadell. oe
cOllo "'_0 IDJo 4l6.20l ol £2,fIOtl _ d ....
......ledeo Jaar. D. dlt'eél.eurea It.ellu. "oor de
..... tllO ~ YOIgt. "" gebrui&." dl~idaawt £261)()
en Itt 5.)0 "oor bet n--.elOtod., "~nor d,~ 0

£ ) lt)) g.bI"aobt """dt Op de 1oe1l00000.t ."'o~
.. ,Jde biJ lLIet pror ..r.e.ren, blltt!'oeo ....... I,Jk g.ag
18 dit l...,d v"" '''rr''.lDg8D vooraJ li""cl ,.. l~,
rJlAaLr er O'St.o ....d ...!le Loop d..tt ZIJ ID l aaHttll
"J" h"l.~lr<le nroIJ6,,~ .~, !.to t.al.

n
R,)

"'Ide .1.. ,te er op "IJ&I)O dat 8~ert de v ....t !;I!lll'.
'fIer J"e~ ~el~"DI ds &amer r_tl" lJ.~.. rsrotlU,
uIJ brl upbe"""'ld. !tap'"","1 u.. l,~~ ~.-1~!SUL V lU>! fil .BO.ID&La.

A.llllN'lrG&lI TEa O'.Tk,uq,1'lt' UW&D.&D

j d~ 1n8<'~"-eDtAt hoed. le .. .." Af.}, vJu. Petrn.
J~,OWl )1.1"0 t. w 4(}(jO. P-1l1 W,ll"", WJ<>IJaa
C..",lm., lbarlo<!.to Th_" .."o. (;"'11 ..... l'm..,..4tl~
lJ" V,II,." ~1.... 00.., W,ItJ;",_

Kaapstad als Gezondbeidsoord.TRA.NSVAA.LSCBE ZAKEN

1.< ! SILt "s 'laU JamellOa'. expeditie
'.0 fjerltJO Daar LoDdelI Retele-

11l D. êD de 8 . .d.. T.leyraph lIr .. 1
Ur '.@r op alJo leUen lOOS' geput
bet 9&n de TIm,. ~a ,"naeo. AI- ~
I llerllJD Vali den DUJ~chdo 'oN(Iso!.
I'r81o". 0( "le ..... 1 00. o.er d"
1II1loord ~"uO'D pubdeeerd. Dleo
ot\ .raauw mOjleuJ", ter"IJI d.

pllr'IJ "'el spoedig eeu dllit In
hH pDbliCeeroD dat de exp~dlue

,n,u··_·,,'g~o, mul' anders geev o..l.og
UD die fl:p..etllie z.ll &00 .Jel moge-Re-agen.

J, c uC Pu "L,. '.n Elh~t, die eenige
&lo .lrand " .. , d.nkt op Maaadag
tsral( 18 keeren Daar ''1loe KelD6eDte.

ZICIt alJa beaoek t.e Kaapelad kill aulk
ID het belang fU ZIJD dlllrikl,

1r000~'fI~emenl te ger.ltllgen 'lUl ~ell
lDe8taod del 10"ODere w8lfllDa

~prlukbanen. Er le In he, I...,.",
..,...n 118"ODoeo, en de .rnaOl!de drtUt

"Jl <ie JIJ "oaerB. HIJ heell "OQlIOOplg
gotJveroelllont tofnelDJlllIIf 'ferluetrea
&aklieD koren, 'foor .oadasl ea I&&d,
die I:O( eeuJg%lDIi In .t.aat .IlJn beatel.

doeD, vracht'rlJ I1IIlen "ord'lI
per trein Daar SterketrOO.lllst&tle.

later omtru. halp &aD det!eo,u die nlet
'DODBU al .orden bee!Olell. D. Du
b •• Ct het. ook ,erlae.ell 4.t 8ell.
Ia&Dgeeteld II OlD O.er de .ermlnde.
lUIIJeIlG. d'e ID dal dÏllrih balteo.

bvOl LI, t.e rapponeren.-Kerkbodc.
F==

-DB. LEYDS. DE SULTAN. ENZ.
LeND ••• 21 PII!BL-(Re16tor )-h het hUI'

der glllleeuten Ral glsterenavood de heet'
ChalDberlaio le lreDn.D dat Iir J .cobu. De
W", prt."ient KrIllIer nrlocht had Ben aldoer..d
oudaraoek In h~&"erk t ..1"'11,11D&aI'bo' verhaal
.. a het doodschieten "IJ eeD Bm,chea omcaer
door de boereo.

D, .I-'ranlCbe hlDer .an gedeputeerdeo hee ft
de r.eeflllg ... teuod door baar "tit IlID nu
"artroU.1II lDe, crOO~e meerderheld borhaald.-SII' John 1di.I1.'a 18 gekozen ala presldeot
der kOnlllkllJke a •• demle.

Dr. Leld. b,,'t la lIoll&u<l aan eeD coar.lI.
Uer mtu :.- ieólld dat een beaoek nil pree:adellt
Xrll(,~r aau l!allelaad oow.arschiJnlijk wu.

".,. correspoea-t 1'811 de Time, te Con'Mn'
"Dopel &ellt dat tn ......-...u dell TllrilaetJeo
&lDbaebadear t. LondeD JD.tr ....u- gegO.en
h".(t om Groot'BrlttanJe UH te nflll>(l!geD lot
regehaR der positie V.ll E,Iypte "el de
IUZerel08 Illacht, op deD gro"d.la" .at. "'a
.... rbo,g "OOr "ell"h<l.;! van gc IIIeec lIChlo.
tll8acheD Engeland wn Indl~

AD.MINI.STBATEC R VAN RHODESIA.
LOlllDJ:N, 21j'hl..-(R~..Ler )-De regeenag

heefl d" beootmlOl( VIlOearl Gre1toL .dmlol,
tra'enr vau RhodesIA IIlllllen DIet deD h_
Rbode. goedgekeurd.

[Dit VIeD". verwoadert 0111 a18t, dooh het
!.illlt nergeD' oaa.r. EArl OrfY lt oad eQ z .... k,
en een \'u d, groohte oegr ti 1'.l.8a dieD meu
kent. De boer Rhodel moot u<)g HO UIWeIC9&n
ZIJD lI()odrrliag gedrag Iteven eo ",ordt reade
&&Dg•• teld ala adlDlDletrateur 'f1 &hodeela!
DIG Ilan lDen .AD bet beloofde Impenale oader.
zoek .'r.aohteu !-Ev, 0". Lalld]

PRli:SIDE.NT KRUu i!R NAAR JOHAN.
NES.IJ\ RG.

Lut.leden Z.tsrdag 18 to C'"doc't d..
.. Uhrl.tehJk. lla..l" ID,I[e"l)d. De InWIJdlnK8.
dleDBt werd l(ebQudan door ds Hufmeyr .ao
Somel'aet Ooel. In deo narzllJd"l{ bad er eeu
te&lDeewDR pi .. ,. ,,&ar to..aprak80 ,ebolldlla
"et'dea door de. V.D N lek$rlc vu Middelburg.0 de. Parsonaoa '.0 Cradock in deo .~ond
.erd een Ke"'lld CODeert gOjte"ell, _.r. op een
HollullllCh ge'UI( na, allo nOIllDle,.. tip '~
prograDllDa Bogelacb .... eo,

-

PRITOII •• 20 ~'u•.-c.. ero.hg ..er_k .'0
deo beer J. W. /:l. L,v.!l.I'Itl8D. lIr>ofdrecbtoer
Kohl! ea andereo IIJV pt_denl .KrDg~r, de
•• aroeDl,ode .tHtAecret.lll eo alld,r. INieu
fau den llitvoereodeo ,aad beGelJlDorgeB te lo
are uur Job.ontliburK eu het toooeel ".0
het oubed .ertrolrkell.-HeC lIalpfoDda .ordt
"el &ange",ld. Da d,namletllllUllach.PPIJ
heeft een ahrl! oe van £oS,VQO gflllOa1eD. Klee.
diDgetulrken en der,ehJk. wordeo opg ..... eld
ea naar den .Rand .. elondeo. D.t de Pl'IIident
silo volk ae Johau08lbar,," halp lrolDS Vindt
Wer "anDelI bil val, "ooral daar JaiJ hohtltreekl
1I&&rde plek gaat om JIIIfIOOIIliJk het 'oezloht
te houdIIII over d. POI(Ulgeo dill IDea &au_odt
OlD de lald'ra holp le brellgea.

-

jQ ('aiviola.

k4& .. -KoLDI ....-REGEN EN SPRINKlIANEN.
Pallia AL8&RT, 20 l:'KBB..-{SpeOl4al.)_G"",

terellll&llUdda. '.are donder.torm, prachti"
r.,an. Jlltereo8food b.rhMlde de r.I(8U ZICI!,
de poat kWalII eere~ bedenmorgeIl lU.

Spnn.kluo.n DOg bier, dOCIIJ veel k ... d.
WIJ .!saDnen dankb..,,. ZIJIl d.~ de droogte ge.
bl'okea li.

r&HU18 VOOR.lb. BL.l"1CI Kllflll!B.It~.
Met d.ak er&eulieD .Ij de oOI~.nK'! ha

nacbteD ODI ,..dur.llds de "eelr l!ezoaden
'foor ou. khulI, 85 Br_traat, 'Paa de .0lgellGe
mendan . ha deD heer R. (J Nelsob, .au d.
Kaapttad. :<I lIIalidjea drUlnQ, en ".D den
hller J. J. le Rou:. Paarl. ~ tialJ. dralYeo.

J. E.uI.lU1i.

KAlpstad. il Feb. 1"~6.""" 0.,. !-und
Uit .erlCbeldsoe bn.Yeo door
II'&D Cal ... I• IChll0~ bet al.,£ de
da, dJltr11rt leer drakkead is.

I....... nr[jeI&Q ea IJ.lge.
-u ..""'_~...,ubijna al hlIII vee Yerlorea,

lI1JOdaar zoo douer dat
hoe IClDe bllllgea.Juneo 'oor hOll'

t>.,"&&rd zllllell IbliJ.eo. Ik beb
"1Nl brl.l &&ti IIIr Gordon SprIg gencht

c,.,k.eodstelleade lIlet den .t ..., "U aalteo
eo bl) he<!f~ IIIIJ beloofd dadellIk eeD ou.

ID le atelleu. Ik hoop ea nrtrouw~,
laJI"eete.ld door den Afrikaner

'n <lt'! nood 'an Namakwaland til
hare 'leugeleD ullbrSlden eD zich

zal oler de noodlijdudeo ID he. dLi'
C ..luolJ, eD IIIdiea 1Il0gelijk d. hel.

die III 100 Yr1eDdelijk &&II Nama-
••doe[' beelt 00. toL C.1f uua UI'.

• "lW! ht!. 1tWaaa, ea l&&ardheld de"er
J'al.qir.ten 'fo dezelfde.

D•• Il.

-
Genaa,rd: loI8J.tea'e In de gon.mllDllllte.

IChool te WepeDer, O.V.S., alarIl !120; III!II
oaderlrlJHl .oor d. roadlll&Dda lObooI te
Nooitjredacht, lrIjk Oader.Rheo08ter,. ..,er, d .. -
~rlk, Kroonatlld. O.V.S., •• llfll £l~O.o 4e
IChooIgeideo, olldeniJl1lfea le 8eae1ral, O.V.B.
Salarlt .e13~.t... on4erw!J ....... a voor d.
publieee eohool te KODt&gu, lIfIa voor he~
lriadergarten-depll.I'tellleDt eu een 'foor .&aD.
daard lt', belde tegeo _ aalari4 nu £90
per Jaar,

-- HULP VAN JOHANNESBURG.
GItEN TYPHEUZE K,)ORTS TE

WORCESTEE t.
WO!l(;una, ~O FIn&.. - (.R.3Uler.) _ Ik kaD

op Ifeaag "an <ie" burll8ll)ees~ Ir het bencb t ID
d, Cape TUI\e, .lleraprekeD dat hier III bet
doro 'yph'uae kOOft. beeqe14'. GeeD enkel
,. ... 1 hier, IlfllUg, """lDlge aall B:6Xl'1Vler,20
mlJieD nil hJer.

-DROEVIGE BEGRAFENIS.

BED.(NKING ..·ANMlR D.~VlD
TENoN.lNT.

Dr. NaD8eo eD de "'OOrdpooI.

EEN WENK AU DE GOUDKO~INaEN.

TE BLOElfIOllTJ:r:r.

(p". r.~r"'I/).-Het
~"'-teUlIllnP ~.11IUg

ll8t ovenp 9&n
bataaeo .1a.treD da

na v cid 1>11 Ioeu dil
lt'Vea de II:ltgelaClhen

dfJe Wlokell te .....le.a,
dr ..

-Oa.~"B 'IU ..ST•• I'.-HOEZEE VOOR STEYN EN VERUNI.
GING,

B&.olulJ'ONUIlf, 20 F.b., - (&lIter). _ De
.,uk.iulDgeu lI"on tot du. Yer .U 1:l1ie)'11
2,766 ·&am.en, aau .traier 833. UD Vau der
LlD(eu21l.

[Zie he' laLaN oader .. Gemeop Nieu" ...,,]

JOUUNESBU.ao. 20 FKBIL.- (Reut.,..)-Het
&aotal doodeo, .,oorlOO ..er to, LOR 108 ,..teod,
bil de ootploBial! til VrtdoDburg bedrugt 00.
~etI !.eefUekllrheld dat er ll(),~QQ Ult. d1Da-
DlllJt geladeD lrU In de b-Dokl en IDea aclolltl
dat eeD truc's: eell bezeQdlug detoO.tors befttte.
De I{rood hier om de plaaa. der ODlplo1li<lgII
bel ..... d lDet ledJbnteo, iJ_, hout, plalloe eo
allerlei ~OgeD. Se, dak ~.11 .. n k.rk In
FordlbDrg werd al,e.orp8ll. Vllf JODgeD,.
dIe In een VIJ"8f .aa 't •• emmeD w&rIlJJ, 'Ijo
nrdrODltell, eea hlk heeft men ,elrregeo.
Z .angere tron"80 werden opellgóllOheurO.
~tu klIen ua k:aifereoheclels .Iii.trleu 0011op dell
grood. Vele hauen raakten IU brand ilO
brlndde geheel Dit. 0, apoo.twerroederpoloodl
hat g.heellD PUJD.

V.re.JCJlllre toooeeleo .aren er ID het tiJd ••
liJIt::e doodenhul8 bIl hel herkellneo 'an II".
I"Jea ".a "n falllilie. Een D1e1llC'. z"kken
.,01 .tu.ken ,..n DI.naohenledelDlten .ordea
g~.ki.t. NOl worden er lneadea eo doodlI.
oud., d. paUlhoopeu ".'oDdeD. HedeolDotRea
fond lDe" eeo kladje "ea lea IIl&&Ildan Ineod
UI he. plUn. Reutera .,.u~ vond. tel1l'lll biJ
oader de nUqeu roadzOCIht, _ ..ader m" "0
g,,,oDd md u, da IUmeD. h., .enlg o'erge-
bineo. 11'&11 een &roote llllllilie. De man
.eJaefli. dell p11ilthoop te 'er.la&eu om aaa, IlJ a
hOll te IMD .aar IIIJD "rou" en hDllgelin
OIIlk.am. De "e.and. ea door IID.rt Zlone.
lOOM \'&der .erd lDet lIloelte 'u IIJIl ge "oDd
klod gelOhnrfea dat Daar b81 b<J8pltaalg'b""bt
•• rd. Halp .erd gllJloDdeu Daar deD .. du.
D•• ohado aan de hooJ.d.tratea 18 groo~er dan
.en fIIrllloedde. NI,' .lachl. giu lII&&r grOOLe
kDUJlltII ea lDet.. I.1r1r zlJa ... r.DeaL en DIet
4e 'oot,.nls g1Ibarloll4 .. rd lijkt bet of er "0r,.ol.We IL

Een groote publi.ke 'frg.derina' "erd
hedeulDldJag In d. beurs ,ebeudeD. D. .oor.
aat.." de heel' H.oooek, sel dal het doel_
om heL pobliek vali JDh ....oellbarg MD geleren'
held ~e lIe'lII om ID te &eelrllllea ,oor he, 10Ddi
tot halp der bJdera. Hel reed. .eooUecteerde
Hdr·R II .£62,600. E8lI coDlit&§ II lleVOllDd en
..erdet!Jd In IDb-eoDllté.. .lIlr .ordt YOOr,_teld
preesdllnt Kruger" "regtlll,pre6ldeDl .an dat
fODde til "ordea.

De Pl'tllld.llt ~bt het toollcel der raID!> eli
g.f la t!eLI ~oe.p'aak biJ d. Wud ......ra Damen!
Ilchael"eu eD deu 'Laat &1J1l IDg.ntllDellheld
te "UOdU lIIet d.. li~fdadigh.ld "an Joh.oDu.bar~.

E.. begral8ll11 .ood OlD "Ier uur pl&at8.
Due "era gevolgd door een oomet ..lIJke
lDeulgle lIIe060b8n Elln blula.kOorpl "'III
te.l!n.oorchl( ea de dieDst wa. aeer ladruk •
".lrlreod. Er "'aJ'E'Dh'lII~ ltitt.en ,ol .lUU.a
door f'lkander' JWu"dl'll8ell4ea, die bUll t.
'rek bngen Diet haddllo' kunoen IrkeilDen,
omrlDgden de klIten eli het Iced"ertoon .. s
veraoluikkeilJk.

-
fIANDEL-HET BOERENCONGKES.

a lell'.od.,
If1'll. dU11I
..ua .. blJr,
fOld r..,{
ID Trail ..
hdl\llIC
ch .,,,,,r.
fuwalC
TrlllJl~·

ICbapp').
'~l ptv
dd, '&D
I "'<ut
>encht·
• JOIl,,_,..

h<..,,,Joroo K"!phlIWI(n,puc
bel u. ID ""U korupM
( It. I..aa' en t "lie n)eO
Ul! J. Crook~.·bll .•
J"",. bout, "Ioeeob en
W!ell, maer u.et door
!log m .... ~ .ehler het
~.lJ&udl"; lIIer.a .. l duo
.10 hcllllLralen been
"II pboWgraal
.. JIJeu.. photoaraphle,"
'"~ftnRCh" ~iOlllMu •

GOIlnA4lrDQLb.

ÁfnoaD lllatatee 4'- lid. Ale:rBlldra Bata" lie
Od, &otJ" 78.. BahDOI"al. 47.. Boo...,.. 55_.
llrltuh 8, Alnca 110., Olydelld~e Colli ..ry ne
8d, ~ Raud 1(1e, Flor,,!.. ::,. 6&1, Gordoo lO.
KhpCanlaio • .2s" .ltooperw, Langlaagte Bloolt Deep
U. od .ltoopen, MolyneuJ< W.. , 1611. M"I .. Eetato
838, Po!cller.trooJD.~ 14, 9d., Baodlonlofllb
Lila ijJ. BobllWODDtamoDd 371 6fllroopen, Ilo!.>d",
poor~ Heidelber" III. lid, Raad Nlgela Is.. 9d,
8108yD 1Cata&e 261 .ltocpero, 8aliebDty 7& kooJlen

UD&BIl 4.UDULU.
.Arga. lWI 64. &IJUI .... areooa 1801. Colonillol

FU"8 ill. Od, ComJDeroiaj ,.-.... 6Se, Eqllitable
FII'II £49 0.. :tqllltable Marin. lIlle, Gaardlan
AaitrIDce 160. Ud, ~ Orp1:an ObaoherPORr r~lliÁlll!rll, :0 {<'[B&. - (He .. te,.)--<Jp &:IU, 8 A AMOOiatiOa edO, B. A. )tdhat

eeD blllLelll(eWOlle vorg...J"rJnK .... 11 dill afdoe· !6e, Traonael , peroeot '112. OoiODialSj ~Ol

liuger.ad heelt mlla hedeDolloDUddA« beeloiNl .e114, Standard Baa.k ua, Buk of .A.lnca £9 Ik.

Afr_,. B~ ~ eo... HuLP VAN DE KOLONIE
OlD den DI'Uwen W~IIl8t'_",eg t.e IIlU.D. ell d. _

regeen"s te ""'lOekeo d8D heer Wnght "'r· LOND.IN. N'h ,__ ,_,_
.toad I I' I aar .IJ .em'lIleIl A_ t et io....._t~ te &leu o. 1'OOrOOple. aauRec'.u 19 FeI:ar. (p". ~"'.)-KaaptQbe leelUng ,1IIlIJ.l8terie .e1,000 &la biJdra~ loa hlllp
..._ 00 WoI_"- ••I _ ,_ .. _ _"',"'_.'-AlIII' lU~ k CIOq. , 1011.. l'WtG ~,

Do &ll&.lc II I, :w FI<BIt..-(&uter )-Op he~
boerencoogru heeft lIIeD be.lo"'l1 dat da prell.
deDI er "IlQ te rechillende vereealglngen die er
t.oe behoordll',J IU dea loop etea Jaals Dloe"
bt&oekeu. ~eo belaqweckeode DOta ",erd
O"lIr lon8l1l1J.te door "_lta Hat.oheoo ,.boa.
d.... die aoet Mnchollg op hes IlOleer.n ,aD
"'rdactJ'- I(• ...u..n. en bet Iioodeu UQ alle
dlereD dia be.ood811 "orden be.Dlel te IIJO.
Me.n d.ute bllm en nalD rll'oloUlI!! &aDOlD
ia.otilll of dreuklllg 'ferplichl end 108 DlakeD.
en he' begmeeJ nO ICh .. ,..rlloedlog .... t ta
.toell.o. Ook 11_ IDea beehUltla tea ,aone
11'&0 lechniach ooder.IJ. IIQ r~ellde dJJ.IIDD-
tilleD •• 1. dae nn th.D,.

Bet 'fooralel Southey, orer d~ uak na
J alll_o.q ea d. UJ\!aJJdtor. en to~ «oudk.anal!
van het ged,.., II'&D den heer Ch&.lllberl.&Jo
(olden 'fermeid) werd lIIet 8:l '-gsa 9lteDIJD.n
&aogeqOlDen. De b..,. M_dolp gal Iq deo
loop der dlYCUaae te kennllll da, EOllOlaDd, al.
.Ull8relae II1&cht, ro"da t"80 jare.n gtsledea lor.
Dleel aa.a pr8lldllnt Kru,er had IIIO"len k8JlDlll
gerwll dat I'SQ h.'~IllU"eeu bedr8JllDg .... 00r
deo .rerie 'au :luld.Afrika.

Ook ll&.III hel COD&,IU eeD be.llUt "'&&na het
&lla 'ID"rl te kellllU gal 0,"61' he~ beslUit door
de Iklteto.DJtChe .ergttdertag .aDOlDen tegen
d, eUcatle 'u het I1I&giat.nl&uyonlWi III uCe
L00L41, eo b'l de ~goenag aandroo, op .tr,age
tOf'p&lBlO, der .et. haar teY'elll .erze.kerIlD4e
..an deo ltell1l der c'atr&lo .eraenlgtDg. EeD
1"'80411( deb$t had plaaLe oYer het "oo"tel
om OlalDallioell te belu~ll, wordeud&< ~r hefti,.
aaa''''8D tip Oe Huer·. gtllllaakt. Loot'"JI ie
voo18te.odu. .au Rh 'dr:aa dellon wet .armte
".dttd,«doJll. Vuurshl ungfl"omIlU, 1Ie1ljk
ook eea DID aao te dn0l! eo op doo koop '.a
deu 1uJ "'9 .pootwel{, IIlAAr niet vau de IDd.II
.IID, door dil rll«eerllJR.

gepUon.

P. G WEGE.

UNDEt.:LEN MARk T.-KAAPST4D
(V"m. de -- J.Iw. J.",_ ti Co., MG.Ul_.
.,. ~ ..... Nil. ~ St..fl_,ff'drfJa£.)

VtU. "/1.1.18. eo"D.w"IIIII" .....
<Ler t·lit..e" Le.., ,., 'mer. ,I 00.t. n...

J
• hu.

I("Da J ,...km ... , I1r""d.l' .....l, AltMr~ 0 ........
iii ,Ib"'mu. Albet>.u. :\ IIOtroedt Pr.... .A.lbo.-t
JOb"""... bt.t-rohan.. AL.riu, 8chQI,z' ~
llatiJr W..at.. Il.icha<u Jam_ .hp,Maie Joh4.~, !Caap.1.6d
e:::::



Komer. AcnnlJupen
) OP de plaats "Boveu Downes,"~~ l=- ~

ongeveer twee maanden geleden
eeD mannetje Struisvogel met lang
WiUe veederen, gemerkt S. H. op den
liDkerbout.De eigenaar kan dien terug-
kriJgen bij betaling van alle kosten,
in dien bij zich aanmeldt bij den onder-
geteekende binnen lea weken van
datum deser,

i

J

'1,

<,

',',!,

DE Ondergeteekenden hebben AN
te koop Vruchten-, RozijneD'

ell Wiin-Kiatjes in verachillende --------------------------
J1,rootte tegeD de Laagste PrijJen. WESTELIJKE P&0 VINCIE

'l'HRS.EN _& Co.,
, 8tnwdatraa

IdT OP:an .&DUS::

m.te,. Kamers, Groenteplein
KAAPSTAD.

.. DATING'S POlilDB '

..KlU.TUJG'8 POBlq ..
• .IDl.A.'l'1I1G·SPOBIlIB"
.. KlU.TDfG'S POKIBB"
"ItBA.TIl'lG'8 PO.IE~"

~ wclbekcndE Poeier. "inrit "Cr~~t:l\!S liJn wt'n"ga
'001 het dcecee .an WEE(~LU'7f:~, VLOOIEN,
MOTTEN, en KEVKR8 ell alfe l o-e kteo , \lc""-1j1 het
.out' dift'Cn oasch..ten,k Ol.} Alle t_joccJcrcn van ....01
1)f bont bd\GDI"~ ~ met .dcle Poeier hcs.l'rcn~d k
_<W'dc1'1 "oor ZIJ wcggcp.akt _orde-n. Het I~ vn!lchOlI.
~r dae Poe~ nOLoU atriUld tt' nemen. Tel! e.wde
Ielev.ratcUiftl- te TOOI'komeTI lie dat !PJ k.qJgt
• KeiIti.D.&·. Poeier." Geen Olndcr eooet ta loed.

{

WlillilGLUI.ZEB'
VLOOIEN,

DOODT KOTTBN,
KEVlilR8.
K08Ql1IT08.

l . ft'Y~l\aard in hd dooden un VLOOIEN·
WEEliLUILEN. KAKKEkLAKKt::>I, KEVERS,

~~5 I:"~;:,J~:h~::l:~I\~n~~;:~~nr~~~:
aC-n voor bet doodrn ean Vluoien op hunne Honden,
500 oot Dames rJild hunne JI::H'ling Hondjes,

Hrt PUBLIEK ,.""d, (,t:WAARIILHUWD Jat
PakJC'S ean de ware PudC'f de n,1~mtd.enin.; w'4(rn
Jan THOMAS Ke.ATING •• onder dC'K' n.,1.1omttC'i.c-
"Int" cfnit( .artikel .lAngcbod.cn CCII "CJ'f~dung.
Vu ocht..tccpu to Blik.kaa.

"J[l!I.A. TIlfG'8 WORll![]i:NTABLETS"
.. )[]lATING'S WORKEN TABLETS"
..KE,ATING'S WORKBIl TA.BLETS"
..JDU.'l'll'lG'S WORll:'N TABLE'l'S"

Nid~ólndt:,..!Un een (;",Uf.NT~:.I.F..KKERNIJ. zoowcj
tD opma..a1L .ua in 1Ii,""'-'k. 1'C1I)'i de eC'n't(~ manlcr W""'fOP~1\i,~::;:~;'~::~:::I:n\\':,~;:~:~.In ~~~I~:e;e~nd:;k~~
.acb.te en o~"'I:J&c prct'.uóWLt en ,. bIJaon.iCI "OC'd ,oot
KI ...... n,

V.nocht la Bllk.kc-u en &UC~ dour Ii.lic Droo&iJJtcn.
alg.naa.: THO",,,,,!f K&:""TINO, Lond.n.

llAZAAl~
Nederduitsch Gereformeerde Kerk,

WVnberg.
Dinsdag 25 Februari, 1896

O"d" Patroeag« ua» MBVrOU7JJ Goodenouglr

EENBAZAA nten behoeve vanhet
fond. van de Nederduitsch Gere-

f9rmeerde Kerk te- Wijnberg za.!ge-
houden worden op den ~rond der
Pastorie op DINSDAG,25 }<"BBBU.A.Rl,
De ba~aar sal geopend worden om 11
uur en lal Yoortgel8t worden om 7 uur
',avonds, wanneer met vriendelijke
vergunning van den Kolonel eD
Ofticiers het Kuziekcorps van het
Leicestershire Regiment 11.1spelen.

Bijdragen lullen met dank ontvan-
gen worden door mevrouw .HOFOYR,
Ottery-weg.

Entréegeld: Gedurende den Dag,
6d.; 's Ayoodd/.; Kmde1'el1HalTe-
prija. Alle Vrienden "orden hartelijk
ui'leooodigd.

'T A. LOUW.
Boven Dewnes,

18 .Feb.. 1~96.
,

Yruchten-Kisties.

- ,

t.: .

A, SPOLANDER & CO.,
9B , ..bTW/) ::,a J~UAN.

Obrea~"",., Borolo".. eD Klo. mak..... • ...,. ~ o.,u.,.,,..,,
&01... IU,... Borotop..

,CllRlldk""

, ZA.TBRDAO, 22 FEBRU11U ISII:

SS&
.,

'EMENTS BERICH1' NOe 134, 1896. KENNISGEVING.

DS GaOOTE POMP

Hebben ;11;81 fe/a1ld NUll Voorraad (voor dit Bei80~) vali

WIJ:NPOMP£·N
En alle bijzonder~ Artikelen voor het .akeD van Wijn.

K~"inle Secretaric Kaapstad, ,
Kaap d« Goede Hoop, 7 FebrNan', 1896.

I-)B ,,~Igende aanwljzingen voor de le idiu!( van Kiezers bij h~t stem.~en. voor' dl. komen.JIl vl'rkiezin6 Vali ,'eC11

" Lid VBndeo W t!~veDden RHad voor den N oord Westelijken K iescirkel worden hiermede ter slgemeeue
kenvllnawe gepubliceerd.

HENRY DE SMIDT, Ouder Koloniale Secretaris.

Verzekering van het NL'IJIO~ ZU
, .sfrikaansche Museumrr ENDERS zullen ontvang!:':1

don aan het Kantoor Van
Controleur en Auditeur-G
Kaapstad, tot op Donderdag,
27 sten dag van Februar~ I
voor de Verzekering van het N
Zuid-Afrikaansche Mll~eum
Kaapstad, insluitende de
van de oppassen en de
van den taxidermist.

Het geheeie te verzekeren
zal niet £15,000 (Vijftien
Pond Sterling) te boven l.'1Uio.

Geen tenders waarin Wat
is als de "Average Clatl8e 'l

komt, zal overwogen worden.
Tenderaars worden verzo, hl

zeggen het bedrag van risico dat
weD8Chen te ondernemen en
tarief per £100 door hen tr ..." ....n...J

De Gebouwen zijn gemaakt
Klip en Baksteen met een
Dak en staan vrij van
gebouwen.

Verdere bijzonderheden
verkregen worden aan het
van den Hoofd- lnllpeitteur
Publieke Werken te Kaapstad.

JOS; NEWEY
Hoofd-Ir .. pekteur .,.., PublJcke

Dep..-tet.. ....t vsn Publieke Wer"'eD,
KaaJllltad, 13 Februari, lB9G.

BALLOTAGE \iV"ET_
V1mKfEZING VAN EIN LID VOOR DEN WETGEVENDEN BAAD VOOR DEN NOORD-

WESTELIJ KEN KIESCIRKEL.

MINUTEN EEN

HET KL'ltINER

.FORMATEN

POMPT EEN LEG. Stemmina plaat. te hebben in)de Xieaafdeel1naen Woroester, Malmesbury, Piketberg, Clanwilliam,
en Namakwaland. op WOENS DAG, 18 .aart 1896.

Z.\L IN 4

GEB IN VIJF
LEGGER POMPEN. AANWIJZINGBN VOOR DE LEIDING VAN !JEN KIEZER BIJ HET STEMMEN.

De Kieltr mag voor EEN Kandidaat slechts stemmen. .
, De Kies~r moet in een van de Kompartimenten. gaan eu met het potlood dat zich in het Kompartiment

bevindt,' een kfU18 plaatseD aan de rechterhand tegenover den naam van den .K.anilidaat voor "Ien hIJ stemt,
aldus X. Hij moet zij1J naam "iet teebene«,

.!!:enStem die op eene andere "ijze llangegeTen is, zal worden verworpen.

VOORBKELDEN :

MINUTEN.

Deze Pompen hebben Koperen Cylinders, en Itaan op wielen, .,!,aardoor
ze gemakkelijk van plaats tot plaats v~t kunnen worden. ZIJ hebben
een groot vliegwiel, waardoor het mogelijk wordt dat een kDup le werken
kan. In Twee Formaten,

Grootte van den Cylinder 3", Groote van de Zuig en UitJOOpsJaugti"
/I "" " 4". " """ "

BROWN.BROWN.

(William David Janee, van Wijnberg,
Heer) .

1 x(Joha Browo,52 J.dderle,straat, Kaapttad,
Kooprn&ll ). (John Brown, .')2 Adderleystra.llt, .t!:aapetad,

Koopma.n).
---------------.--- 1---1--- --------

DBUIVENMOLEN. JONES. JONEf:i.
2 x(William Dnid JODel, 'VaD Wijnberg,

Heer),
2

De Kiezer moet dan het Stembriefje Opvouwen zoo dat het officieeie merk op oe rugzijde lichtb!Ulr is, en
moet bij het verlaten van het Kompartiment, zonder de voorzijde van het briefje aan eenigen persoou te vcrtoonen
het officieeIe merk op de rugzijde aan den Voorzittenden Beambte toones, en dan iu tegenwoordigheid van den
Voorsittenden Beambte het briefje ill de Stembus plaatsen en de Btemmingsplaals onmiddehjk verlaten.

lndien de Kieser onaohtzaam een Stembriefje bederft, kan hij het aan den Beambte terug geven, die, indien
overtuigd v.an zulke onachtzaamheid, hem een ander briefje zal geven. .'

. Indien de KieIer voor lDeer dan KEN Kandidaat stemt, op zijne handteckening, de eerste letters van IIJne
namen, qf er eenig ander merk op plaatst, waaraan hij naderhand kan worden erkend, zal zijn Stemb riefje van
Seene wsarde sijn, eo niet geteld worden.

Indien de Kiezer een Stembriefje uit, de 8temmingsplaats neemt, of eenig ander Lriefje dan dat hetwelk hem
door den Beambte gegeven is in de !Stembus plaatst, is bij schuldig aan overtreding van dc Mem en Ballotage
Wet, 1892, en onderhevig aan gevangenisstraf voor eenig tijdperk van hoogstens zes maanden met of zonder
harden arbeid.

fJeparhrnent van Puhlieke ~rke" I...p~lrrtement ~al: i:indbo~w IDIVISIO NAL o~ Ur,'c~,L
. . l' CLA~~!~LIA.M.',

AAN BOUWIEES'J'~RS. THNDH~8 w~rJ ..~ ge ( .. gd voor Tend- sfor Valuation ofaU Landed
het leveren vau' too bushel Propetui in the Disiriei of

maandjes meat, inges ten ~."'·.d Clanwilliam,
levering aan de planta van Ameri.
kaaneche wijnstokken e Parijs bij
Lady Grey Brug St ion en 400
IDlII1djesaan de plan ge Nooitge-
dacht, Stellenbosch, iet later te
worden afgeleverd da 30 Mei J 896.

Tenders zullen ont gen worden
door de Resident M istraten van
de Paarl en Stel ler, sch tot op 31
Maart, 181*6, om tW' f uur.

De laagste of een' e tender niet
noodzakeJiJk aangen men.

MAYER,
Lan oa.w-A88Ï1tent.

IatelJenbosch, 18 Fe , 1896.,

ONMIDDELlJK gevraagd
Hollandscha Letwrzetters.

werk. Doe aanzoell
t,oor vsn dit Blsd.

Dit is een Sterke Machine met gegroefde, regelbare rollen van gegoten
ijzer en een voedingroller. zware steunpunten, groot vliegwiel, en stinkhouten
stelling, in twee formaten.

Lengte der Boilers 14' Lengte der Rollers 20;

Fabrikant van Tinnen, Kop/,'JI./J
IJzeren Goederen, b

• bell

HEEFT de eer zijne KI~8(jr
het Publiek in 't

berichten dat hij van
GEBROEDERS LAWToN, Bbbe.
1.w.u.ecl van hunne Werk-!
Gereedschap '~l(()cht heeft ,':,...1
sijn .Bezigheid in' bovens
ken uit te breiden, dat IlIJ
zal zijn de beste klasse Goederen,
tot hiertoe door die firma
te fabriceerelI.

Koperen Draudewijnketels, I
Halfaams, van gewaarborgde k
kunnen gemaakt en afgeleverd
den op de kortste kennisgeving.
H. DYKMAN verzoekt de gunst

de vroegere klanten Vali G
LAWTON voor bovenstaande.

'"G

~
A
h

ATTEMPEBATOBS.
Wij hebben deze in twee soorten 100111saanbevolen door den heer

GBORG. PAYNE.

TENDERS worden gevraagd voor
de oprichting eJ voltooieing van

Blok VI van hel Nieu1V AllYl te
Valkenburg.

Bestekken ep' .eekcningen kun nen
ingezien en v,' dare informatie ver.
kregen wordel. aan het kantoor nn
ondergeteeke·,de.

Tenden.~" idelijk gemerkt "Ten.
der voor B '~VI Nieuw Asyl VaI-
kenburg" .ullen ontvangen worden
door den' 'ntroleur en Auditeur-
Generaal.~ aapstad tot op Maandag,
16 M~;()m 12 uur.

Tende" moeten twee vol-
doende .' rgen verschaffen voor de
uity~.. van het kontrakt en die
borgen ", eten de tenders teekenen.

De 1 te of eenige tender zal
niet n dzakelijL wordeo aange-
nomen.

! a S. GBEA VES,
( iVoor den Hoofdinapekteur.

Di "won&!Ooancil OBice,
18 February, 1&96.

ZUIG- EN SPUl'rSLANGF~N, ]<jNZ" ENZ • j<
e
')1
I:l

NOTICE is hereby given, that
Tenders for the Valuation of

all Landed .Property in this district
will be received by the undersigned
until Friday. the 10th April l1:i9G,
at 9 o'clock a.m. Tendererll may
tender for the whole division, or for
each Fieldoornetcy separately, and
with or without the inspecuou of
th e }4'Ii1'ID8.

Tenderel'8 mU8t obtain two satis-
factory securities for the due fulfil.
ment of the contract.

All tenders mUIt be endorsed
" Tenden for the Valuation of
Landed Property."

Tae lowest or any tender not
neceeearily accepted,

CHARLES M. FRYER,
Secretary,

-ROBS &,
K AA PST AD.

Co.,
STRA NDSTRA,AT.

"t.
ft

d
il
(

, (
Q
411

t
J
J

Onderwijzeres i, Benoodigd,

BEREaarrREERDE:HAIDEUIIERK. APPLICATIES met de noodige
getuigschriften zullell ontvan-

gen worden doof" ,J.rll ondergetee-
kende om de betreding van AS8Ï1-
te~te aan de Dorp8lChoollalhier tot

AT.B1JtLENBUSCH. 13:~ van £135 wordt.. aan-

~ebodeu per jaar alaook billijke ver-
gOf'ding der reiakostt>n.

De getuigschriften moeten bewij-
zen van bekwaamheid in het geven

OERDERS VAN ALLERLEI LJZERWERK, DE d~:~~Be~~~~~an8c:~~~ ~~~k~~:il~~~k~: gJ:a:~e:::k~i
BEHOORT MEN ALTIJD EERST TE GAAN OM zal worden voortgezet door lijn ~n, maatschap eener Protestani.lcheKerk

KOMBUIS KACHELS EN LEDIKANTEN, den ondergeteekende. Goede en .~n goed zedelij~ gedrag bevatten.
prompte behandeling wordt gewaar- De betrekking moet aanvaard
borgd. worden in het begin van April a.s,

J. G. v. 8CHOOR, R. H. VAN DE WALL, V.D.M.,
Beyeraatraat, Stellenbosch. Voorzitter der School Com.

HANG- SteUenboach, 17 Feb., lS96.

DeJ-~t,,.an Publieke Werkeo,
B:ulf"'4, 13 Februari 1896.

-__,-------
Afdeelingsraad, Clan william I

BURGSTRAAT, KA~FS~AD
KOCH & DIXIE.

-Tenders uoor het Waarcleeren van JO 19-Dtni~1'T.u OABT.LJ:,up!.. HH.
alle Vast Eigendom in het

Distrikt Clanwilliam., ,I; .,J. Uf" lOOtu hU UGKLAU, VIAU5
RABLECH CA8TLE, K.pt.. "UO.II

Februari. '
BTATs or OALIlI'08NIA, upe.

omw.ot 19 Febrna.rL .

Voor Vracht of P'_' YIJJ'VOeg8
&ioh bij de Ágenten '&14 do a
lUlLSOOT MAATBoa.'..PPJJ,

KENNISGEVING.

KENNISGEVING geschiedt hier-
bij ~t tenden voor de waar-

deering van alle Vaste Eigendom.
men in het di.atrikt ontvangen
lullen wordendoor den IIonder.
getekeende tot Vrijdag, 10 April,
1896, om 9 nur v.m. Tender-
aarI kunnen teaderen voor de ge-
heele afdeeling of voor elk Veld.
kometachap afzonderlijk, en met: of
zonder de inspektie der plaatsen.

Tend.eraars moeten twee yoldende
borgen krijgen YOor de behoorlijke
uitvoering van het kontrakt.
op alle tenden moeten geechreven

zijn " Tender roor het Waardeeren
van Vast .EÏgendom."

De laagste of eenige tender niet
noodzakeliJk aangenomen.

CHARLES M. FRYER,
8ecretarÏl.

AIdeeliopraad·ka.Dtoor,
18 Februari 1896.

VOOR HET KOlf ENDE SEIZOEN BEVELEN WE AAN ONZE

TUINSPUIT van de beste kwaliteit.
GRA88PRENKBLAARS, TUINBANKEN,

ltA'rl'EN.
PICNIOItANDJES, beyattende alle benoodigdheden voor groot. en

kleine geselachaflK
BERG KMAPZA' EB (zooals op het vuteland yan Kuropa in

gebruik) anllen zeer nuttig bevondeu worden voor bergbeklimmers
Probeer ons OARBOLINEUM, die Eloutbewarende YloeilÏof.

. Timmerhout, met deze uitstekende stof behandeld, zal met lUOOeI
' alle oorzaken van verrottmg weerstaan.

u-
trNION'!LINE-I

J[On!l1klljke ÏaucUenn,---....,.
UlI01.TOODOOf4AT80'dAPP

,BIPE*,l

Senekal, 8 Feb. 1896.

Malmesbury Stoommolen ..
ONDER'WIJS.

DE Ondergeteekende hebbende
de . Stoommolen over~e.omen

van deu hectr J.lN OLO.lTB, IS bereid
te allen Lijd Graan te malen; ook ia
Meel ver.rijgbaar bij hem ~en
billijke prij.en. Goed, behandeling
wordt gewaarborgd en orden van
andere Diltrilden ten spoedigste
uitgevoerd.

MIOHIEL N. DE KOCK,
Eigenaar.

MalmesbUJly,Februar~ 1896.

BENOODIGD: .Een Auistent
Underwijzer voor de Eente

Klu Publieke School te Adelaid.:.
Hollandtch en Zingen (Tonic 801-fa)
70lstrekt noodig. Salaris £140 per
jaar. Werksaamheden te beginnen na
de Prauchyaca.ntie. Applicaties met
certi1lkaten~en getuigschriften moeten
niet later dan 22 Maart, 1896, inge-
zondeD worden, geadresseerd aan den
heer W. P.IW!lGLK, Secretaris 'an het
8choolbeatuur te Adelaide.

ANVBAGEN 'VAN 'T~.BINNE.NLAND WORDT:IPROIf.PTB AUD.lOB'l'
VERLEENl)

LANDBOUWG ENOOTSCHAP. WEGGELOUPENVAN de plaatl Tan den -onderge-
teekende op WoetI)Idag den

óden d8lCl', een roodbrllin Ruinpaard
dik gesloten VaD lijf, ó jaren oud.
~~e~ ~ht1twet8tcrs eo anderen
bl) ww. ~erueld Paard IDogt aange-
loopeu Zijn ol uog mogt lIIIuloopcn,
worden verzocht cr dade)jjk k{!uoiJ!
van te ~e!en aau.W;nollderget.eekende,
door "leu aUe Lijhjke kosten zwlen
betaald wordeu.

NlC8. J. H. CROESEB.
OrujefouteiD, diJt MAJ."bury

S Flbruari 18~6. I

·GEDROST
Van de Plaat. Driefontein, wijk

Xoebérg.
Malabar-Adam So lom 0 n, Dl e t

scherpe geJaatatrckken.
.Hottentot--Haol, met dikke lippen,

hij stottert.
JJottentot-Augent Jilll, heeft de

gewoonte 4~n oog to 8luiten.
lnlichtingon te geven aan

.n. C. DREYER,
P.O. Fheladelphia.

H~NOODIGD
'PEN On~wij~r voor de AlbertaAcadel4le te .Bnricradorp ; 8alaria
£ló() per jaar. Degelijke kelluis Villi
Hollandsch ecu verelschce. Werk te
aanvaarden ua de Pa&IChvak~tjc.

Applicaties me' getuigschrifteu te
worden gezonden aan deo oltdergetee.
kcnd6 op uf voor 20 Jlaart aan.t&aude,

lI. KANNEDYER,
Hon. 8ecretuia .

Burpndorp, 17 Feb., 1896,

Speoiale Tentoonstelling van
Vruohten en Rozijnen.

D,.ooge

IJlE worden gehouden op den (;roud vlln het 'Genoot.ach.p te Bote bank
.&. op MAANDAG cu DINSDAG, 27 cu !.l8 April, 18!) ••

Om bijsoDtltJrhedoll CD prijslijllten doo WOD a.i4Dzoekbij de Secretar.
.en tan Landbouwgenootschappen, Residollt KagiatratcD, of bij

M.A.YNARU NASH, Seoretari..
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BBLANGRI..K.E .. aLVITE~. ~e4•• eerill, ~I'P ..,bledi,. wijl" ........ lel. "et
a ... ki.uf4eeUolII Di., te foroeereD."-AI, ...
1811111a"II.D08IO.
Vtrder word.o DOl( d•• 0I,.Dd. retOlDn ..

.IDlLenOlllell:-
U,.qg. VlMOO&DIILD.'

1. VI)o'jfeelield door Joo beer Tbomu .....
oOlldeerd door deo bller J.a de Ko~k eo
.. Ig .... eeo a&lureCOlaeu;-" lJeH .. rled~l'ial
.preekt haar, leed"_11 ui. eo .. roordeelt. ka
eHrlrelAU .o~d.u..~ dud"D dr. Jam"'l1
door ... , ..... ~ode mllOb&oOBeroepea
aao uavtl te IDakeu teKea"ll vrludelijll. ea
n.~d .. m. zUfler-repobliok,"

CH4r.TIIa TI WOBOU1I1... o.pu.
:.!. Yoorreaqel4 door d.a: heer O. Kook, g_.

oondeerd d~f deo heer a: d. Villien :-" Daar
b~~ daid.h)" be"euD il, 80 daar er n de
mwate ~"llfel bqtNt, d.t het kompf:' door
bet hoofd der Gecbarterde maaleobappij op
o"&e .a~ter·~•• abli.k lI.plee,d i., aoo il d_
'''''~~Ol .terll: .. a lfe.oel811 dat. de _t..
IObaPP1J, gell"~~ d. H Briteob Zllid.Afri.
lI:a Maateo~ppIJ, al.l I.DKer io h.t. beai'
~ heL O~ behoor' t. b1ij.. o, maar ut
alJ VJ .. raltligd "ord.a.'·-Alllem"D _g ..
DOm.D.

\:"i p~ 1', A h.... eigene lasten Iir-agcn. 1>0 Kolorl.iale
Kerk lOU dUll voor tlIIet. jllol'en .£100 [ter Jaar
B8"en, en verder ontMl&gen zijn van alle
verantwoordelijkheid. Het spreekt van lIelf
d.t het verwacht wordt !lat ~ij dtll't·iskOfiten
besorge voor dese jongt! Br~>tlder'~,Omhuuu«
rellpootievc ~tllndplllBt. ...m tt' 1"'l'I1rk.m. .

Wij hebben ,·i",. [onze 1JIIIIlnl'Il nl)"dlj.('
voor het Oefenalt .... 011 Onder« ij7.el'l< werk;
r.ij moeten gel-eed zijn wgell Iti April 11:'\11;
te vertrekken.

Daar de re!<Cntijd rt'..d~ in NOVl.'nlher
begonnen W&ll en ik met moeit» Ilnlawlt~o
per coach bereikte, "er'd het oUlIlll!o(chjk
geacht dat ik ieti verder i ti lie aud--re
paroehien kon doen. voordat ,It, regtJlltljU
voorbij WM ge~l1. AI 1.011 Ik ook per
coach nu en dan doorga"n. het zon
onmogelijk zijn de leden bij ulkuuder to.
krijgen. Men heeft dan ook met het oog
hierop besloteu, dat het vulg,·nde Avoud-
maal in Umyati eerst nr den derden
Zondag in Mei 1896, IJ,V. I,al geholldon
worden. Ook is het wezens deu koortst.ijd
in de regen-m_uden ond;_'enlijk. tenzij men
tl188CheDde pl&H.ttieninwoont, iet.s te doen.

D&&!'de bespreking van deze zakl!JI met.
de Modera.tnur zaker-lijk het werk zal
bespoedigen, zal het mij IlBB';élllUilli .zijn
haar te ontmoeten nadat Ik m ijne ze,;
weken vacantie, gerekend van I:', Decem-
ber 189b, hier en te Montagu (IJlj het bad)
heb doorgebracht. .

De afrekening met dell Zl\akgelu.stlgde
wordt hiera.u.ll toegevoegd, lib mede !lelle
Ita&rt voorstellende de vijf paro('hiell u.a.n

OlD 3 UDr 'eraaclart mea ..... r.

der s.or..meu"ll . .de'" !.."",,, In....
Oouv.l'1lement. De IChet. der

1\ ,.IIIII~ton. ~ti Dec. }tIV:'. _,u ..... I_ pmeente wordt hier bijS".
H.H' h"" !I.·.'r ........
" Ik."'· A ~l, ~1U1. "lA. ,Nov •• ·"erliet ik BaZ.,bmy op
.'.1, \t,"I,.,'alor ~yn'J<li t ~ U_,,"i. D... r WlWI eell gt'OOte op'
I,"" II ,.,., , ._ "'0 8 .tot 11 NOYember. De Ge.

;; 'It" ,It' ,~'/ Il.&I1 lJ 'dH .";w ... ~~~8 r"~ P"'fGh werd ptt.iobt op 9 No.,em.
, . \ .cr: lll·tli{~oen oor miJ a-Il ,ow ...... k...... be......ti .... de ,, .
"\'" ""1,..,,.1 met dl' Zending MIl mij II bediend, ell de n~~~ ~rg!eï::vu •
I I" v,, I.'r de H.-":erw. Moderatuur d VOO h'" -.1 • ...:- ..-

• ,I" d l.r ........... 111 YU tenen Zen eling.
'i"i (;cn'( Kerk. Kaap Kolonie. lIMr JHr. De Regveri, heeft hier
. " ,.I. "I,drncht. osmer datum 7 ~nd t_.~ met ulp voor ~
. )t1tVI!l~ , -I.:...... L......::_ ~~\& UI 'gUM

" \,,,', 1,(1,.::"a[1 [J. v~woo", ..~v. _" en bet. alari. van deu OnderwiJ·zer.
",;'rk IU Ml\llhonallUld om ouse • Schete der gemeente wordt hier n&allt
1"",10' 1e,\.'(1 rJdaar te bezoeken, le ~gct ..
",,)10:.\1)1. t"tcelle gemeente tevore V~~ierlPugik.opI2November'terog

" t ~ , "lIc~ t.t' doen wat Ilwe hand VIdOP1Q al---- Wl'" idd Ien I'"~ • h ' n-.. J mnn e I UI
. "Cl to' dot.ll' tot bevordering yan .et "" van het Gou"emement hadden ver.

zl~len, wo,.~l onder hen"die "Mt, n. ~er werd op eene Gemeente.
:r" (", (ril;' Jillrk b~~. -In ~ ergade~ eene gemeente (&ie kjWU't
p." meht deed I." een beroep tD ") gesticht op 16 November, de kerke-

van 4 Apnl 189b, de O.B. be""';';_' de ---borgge>-k d
• _.. t. de ". __I~:'_"'!Su, ,,_ -- en voor

" eli Kerke,._.en venoe ..en mil - ~ van eenen onderwijwr, de DOO,
,.." \'1\11 de namen der leden 0 •• ge dienaten "arricht, de Sacramenten bt(

die naM die geWIllIten mochten liJn end, en ik mocht ~keeren naar BUL.
,\;.kf" Il.: ontvmg IIlechta ant:"ooa;d T?, waar ik op 25 N'ovember aankw.u:.
p!l de predIkanten van VI .. leuae moeil.ijkhedeD, die ontataan wartln

eo r:·h'nburg. Door dese huuielWll&e Ill'ende. mijne afwezigheid, werden gere-
Bl'\'<."l,'reuwerd het ~erk seer gestrem Id, en ik mocht bij mijn vertrek met
0,,",': ik veel moeite aanwenden ontwaren dat ona eerste Kerk. en
nnd"" tt';- (·u waar onle ledell waren oolgebollw dat meer du ~onn MOl kOl!-

lltk' 'r rd 'k . d G ODd, .1_L ~ -,lp 1; AI,;,I lt'~", we I. In e n, er ...... ge~racht wer~ Eea Buara
Ii.<f~ l~ K;wpotad a.fgevaardigd. ..en rd ge~oud~n, die soowat £2SO opbracht,
t :. ~"l'1ccd om het werk,. DllJ 0 noodige diensten met de bediening der
I ~ 't.Ón llitVoer .. te ~rengen. Ik verI" ten werden gehouden, en de
~iliog'toTi en lI1lJ1le dierbaren OP 2D A 1gemee. Kerk,,~ tQC. W be·I:U". """Li,rh"p va.n B~ GroeneW1U tRflpen eena l-..ni voor het ganlChe land

~UU:oall.;; bedl-"UI1e die als drijver V1IOI1 den OIIII8,n1'~plaat. op 2 December. .
-eO 1))" a~eeren. De.gedachte WlWI, da Dese Vergadering had hren oorsprong

:~lll.;I<'O~ ~ ja.ren noodig lOU hebben 0 daDk~n aan het feit dat de leden ~e
\et ~oorl,J()rlge werk tot.stan~. te ~ ~e etgVlle keue wilden h.bben III den
~ Heer" heeft echter 10 ZIJDe WlJIh81 van hun kerkelijk leven. Zij
_0.' bescha.amd geruaakt, eu slechte ach en op 9 September, (toen de eerste
~otlen noodig ~had tot .het w~k. keraadnergadering te Bulawayo gehou.
S. Hl""mfontelIl, Pretoria en Pietersburg werd) dat twee afgevaardigden V1IOI1

,Jltel't'euvolgens te ~bben besooht ver- ere gemeeqte SOlldell uitgenoodigd wor·
----~. :l,_'i>l.:eu wij op :m Met 1~:> van de laats. beneven_s ~en Kerkera.ad van Bulawa.yo
rE~ .,~t8. I'wlrwarnen te Tuh aan. op 1 JaIU aan de klezmg deelteIl8Dlen. Ook wilde

;~ lt' }1orgellll~ 0J> 20 JIlJll. V&Il ~ v~n au mijn versoek om
.~r:~ ik naar V lCtona., ~ bleef e~ tot 17 llpoedig mogehJk de Koloniale Kerk te
;'11, b.....:ht het voor!oop~ werk In orde, van. hare geldelijke opolferina
t: ~erridltte d.e n~gu dleWlten met &&II' r het lIILlaria vu den vertegenwoordi~r
~fIIl:ll~ CD btldlewng der Saorr.men~. llc Ned. ~. K8J'k. Het besluit WIlo8,

'Qed cr een LidmAten- en :UOOp-~ter, een 1I&.1&l'U!.,an £.')00 ZOIl worden gege.
...ngtlle).,-ddoor Ds. Nel. Op 17 JulI gmgen aan dien leeraar met. vrije pastorie te

---- __... J "Il \t rder Noordwaarts,.~ den kut vu &wayo" et;t dat hij onge.,eer vijf. 1JI8&D.

Fl,rt Charter, kwamen biJ Br. ,,:. F. ~ot. ~ het Jaar. de Coll.t!ulent-gemeen~1l
"I_l<,r,\&n.ell bleven aldaar V1IOI1 24 Juli to Umy," I, Ball.bury en Mlll.etter
: Aa.:u,tlli'. en m.aakten voorloc;»pige IIChik bedienen, en .. onge.veer .zell6n maanden
~ ""en \'Clur een tweede besoek ID de maand Bt.lGVlayo &IJll d18lll1twerk verrichten.
S(J~e[l)ber. Ook hiel~ wij d~ ~ tij~t.afel van &ijne werkzaamheden
d,~u.;Uln.met aanne~ en bedierung d.. t hJ.8l'U.n toegevoegd (zie Bijlage).
t-ilCramelltcn. Toen WlJ op 6 AuguJItna b~~ gemeente heeft haren waarborg ge.
Jen >:'Tooten weg kw1wnen. beeloten Wl] rd .voor ~t ~ en bepaald hoevele
:'...:>r~Bulawayo te gaan om de .,olgende IU ~t Ja.a.r ZIJ den leeraa.r verwacht.
rt'<lcnéD,-(a)' Van GazaJand, waarheen ~nde~mg.Onderwij&el'll &ullen iu zijne
WlJ badden willen gaan, waa 1f88De andere 19~eld des Zondags de diensten moe·
IIJiliu", dan dat hot onmogelIJk W88 daar ernchten. Het wordt tevens verwacht
;e kowen met OMen wagen en 081180,en .~t Gouvarnement .,oor vijf jaren £200
J~~ het onzeker wllo8of de inwoners, (",aar. IJdrageli tot des Leer&al'l! lalariS. De
v." vell.n teruggekeerd waren) 008 wnden O8gaande waarborgen zijn ten bedrage

tnneo "fhalen. (b) Er '11'88 zekerheid, dat ~ per.ja.ar .
j dadelijk oure werksaamheden Z~lD' schooa. Ik, weg~ll8 reden~~l a&ll dtl
ea kunnen beginnen en eenen werkkrmg ·l1Ltnur. III ~n pnvaat schnJvca mede-
indell voor Br. GToenewa.ld te Bula"ayo. Id, dUldehJk te verstaan had gegeven
c) Kl' '111'1108 gelernheid den Adminiatra- ik mij&clveo niet beroepbaar stelde
eu.r, Dr. JalDellOn, aldaar .. vind.n om ~~t het land, WIlo8 de uitslag dat ik met
,Ian dat ik uitgedacht had finaal met ZIJU aigemeene stemmen beroepen werd.
Eloetgedele té! regelen. Ita ëéne Item werd uitgebracht op
Te Gwelo aangekomen. besloot ik den anderen broeder, dell Predi.ka.nt van

"'agen achter te la.ten oader sorg van Br. orp. Ik bad ~ne vrijmoedigheid
Groent!wald, en per coach naar Bula.w.yo n uitlilag dadeliJk te bedanken, doch
.te gaan, Ik kwam aldaar a&1l op 13 de het beroep in overweging te zullen

guBtllB, had een oaderhoud met den. ; en men besloot dat ik uitatel zou
minist.r&tenr op den volgenden ~,het n tot Maart 1896, en dat het salari8
oJg waa.rvan wu dat. nevellllga&Da con· aanvang zou nemen .,&11 1 April
t. met Z.H.Ed. geeloten werd op 31 voor rekening der Gemeenten. op

Augustns 189:>. De voodoopige werkzaam· Dblik be~ ik .wachtende op de lei.
heden tot het 8tichten eener ~nte 811 Heeren III dit beroep, doch moet
wareo inmiddels begonnen, en op 6 Sep- dat de bezwaren aan de Modera.·
teJllber werd de gemeente Bulawa.yo ge. roeger medegedeeld nog niet uit den
sticht., haar Kerk8raad daarua beVtlllt.igd, . d zijn; en zoolang zij blijven
de ooodige dienaten met aanneming ge. er niet aan denken het beroep als
honden de Saa-amenten bediend., en Br. .lf!M'aar te aanvaarden. Ik heb het
Groene~ald aangesteld tot Zendeling en V1IOI1 een leeraar niet aan de hand
Ouderwij&er der Gemeente, oader oplicht Slechta heb ik geijverd om de
dei Lrkeraada met. een.aala.ris V1IOI1 £200 ka vel"llolltwoordelijkheid op de leden
eD vrije wonmg. De Begeering heeft hier '''eDa Van lJApril 1896, (wie ook
twee groote en kostbare erven ~, met komt), zullen ZIj hun deel uitbeta-
.£3(x) '9'001' het Kerk· tlD Schoolgebouw, en twijfel er niet aan of van di~n
£,75 jaarlijks voor b! jareu ~ het sa.Iari.. zal het Gonve~em~~t voor VIJf ~fileellDpraad yaa KoberUloD.
van Jen Onderwij&er. Dadelijk werd een tot dat saJari!l biJdragen. Ik NO't'tJLU - de lftOAIl ftrpderia" gehou-
aa.nV&Il ~t ~ het gebouw dat voor s dat, vu 1 April 1896, de Modera- dea op 11 F,bruri, 1896, nar tepawocriia
Kerk e! School moet dienen, en het houden ta meer aan geldelijke vel"llolltwoor- ..... uh....a D. N. DuriD'. O. P. Klopper,
nn eenen bua&r bij mijne terug1wlDBt, 'd (wat den leeraar betreft) zal J. P. W..... F. J. VaD Zijl, OdelrrMl eD

het -'-->- .......No.,ember. De onder· verduren. Neem ik het beroep B. B. Jotabert.. Bij aftrNiabeid - .._.mDUD.- ik DV . A 11896. Ilitlten..-d~doorG_hl.Jouberigende achets der gemeente ~ent tot .• ' dan &al " .., IJl pn 'ID ~. _ dID heer DIaria. en
uwe overweging.-(Da. Straahe~ heeft om ud~. de gemeenten te ~ dat bl' lid W.... den .toel
t1Ïgellh..ndig -5 kaarten .,~, aan· en de. OndenriJ&8l'8 te plll&tae~ iaa-e.
duidende eIe poefties der VIJf gemeenten dan blJ een tweede beroep pre8l' N. J.iDC - lOIdkeariD. der DOtuleo .. n de
BulaPayo, MoIaetter (Gaa:ala.nd), ~bury dat, hoop ik, we~ geluk~~n zal. Of vorice .... ~ "enl toer ~e1 ''''cl d.
(toei'olDBtig), Umyati eD Victoria, de t- Mod~tnur het hever! &IJkan eenen ataat ftD lall:...... '0 ait • ., ... oor de

woo-"e ,._>_- binneD ~n van hikten Broeder VlDden om het 8IMIId JaDuri, 1896, toooaude oeo batis._'p--" k h ..wo ftIl .l3t 1213d.
elke, de hoofdwegen· ens.- ·l Na al he . tten de asten van et voor· 0.. ball dril 1nram811de ,aonit.ter, de heer
noodige te hebben gedaan, &oodat Br d sal&ria der .m~nten .. _De Heere F ... WoUutoa O.C. en de leden }'. J. VIWI
Groenewald ongeatooril zijn werk kou ver SJ on8 den weg hienn aanWIJzen. Z~I, BanMaie, G. 8. WolYMl'd~ea H. U. V.o
richten en de bestellingen met Noord gemeenten die a1dns gestieht zijn Ziil
lijk Rhodesia en GuaJand te hebben gv ,n ui' leden der Ned. Geref., der Ver· n. lICIWIeD ClIr .orip '.lIederiol "eruo
rDaakt., vertrok ik op 17 Septem~ le, Ned. Hervormde .~n Chri8telij~ door .... YOIIIIIi"- ..... lI:eDd.
OWrler, per coach. Van dMr ging ik me ~ Kerken. ZIJ hebben, biJ ,.:ta~ C-:llna.u~ .!.~:,dam..:h~~
deo, ~ "'IJK naar ~Iaa.,.e priehtmg, met. onderteekenmg der ~. l-=bt toll........... d op daa hoofd-
venOlgena per coach naar Umtali. HI~eden ID hare Notulen-boeken, ... ; 8...u...1.m .a A.ldoa .. te
not ik den gids, Br. C. VaD der Merwe, en d ond.er het besUur vn de wet~n W~ op .. .uw... HIIlDMD dat. de
d blfers aan, die mij naar Gazala.nd~. . Geref. Kerk iD de Kaap Kolonie _ ....... de ..-m. corrllpOlld ..... a
~ r:~ Die reJ8 sal DOOit door<mij die wetten nu &ijn of vu tijd tot '1IrIIII8D de ..u ... ....... .. Jtnrij"l1

~1!-'~'3.. De inwonere van Gaza. r de Syu~ der Nod. G~. Kerk ,... anaw 1fi ftD wet 40 'aD 1889.
I die ti~· te Umtali wareo.. werden Kolome mogen geWl]Zlgd wor· a.... lIrW .. _ ....,..t ftIde ..... .,..7 __ .... om
d~ mij 'mi, eD de ovengeD"deOPlijL. dril w.." ~ 9'OOr W. ft.. het lieeatil-Kerkplaate in (]UalaDd. daartoe tll~ • nil ge~ wordt ia;- lid ftOI W ~ j..... VCICII'JIÁIICIdoor
inFeht, ontmoet. Ik kwaDl, na "f dag !up 'VOOr l'ictQria voor den Zende. daG UIr Jo ." ... daD h...
rijdens te paard. bij den Heer Ma.rtiIl te derwij&er voor twee jaren. Zijn TID zijl, OUcl elM _ hMfeu G. 8.
BoeIdaDda &aD, eeue gemeente-v~' £1:>0 met vrije woning. Hiervan oIY1111'dt, B.O. VaD:J!".- D. N. DIIriq &ot.
ring wml bele«d en de ~W M~ct.ter Gouvernement £W, de gemeente leCIea fall -. lie. ,.11:0... "Orde •.
-'c;ht op li Octo_ 1896. Het. Distrikt. I!lA:lJ 'v'1'&&gt om £50 per jaar vO?" AaallDO.1II.
~ ;.. drie wil'bn verdeeld, de Kerke- '8I1 tUt het.. Fonds. Bloemfontein SrW ... - ftD deo oi.lalq 001Dan-ri.
" ... - .... ~" 1"" _ ..nnA.. h t gebo ftD~ pdaMerd 104-., na,1DCIe ofraad beDoemd. en ut voor wer-:.ge- ..... "",u.t'lS~n voor e uw. cia rud benid 1OS.tja de Zaaclririer ui&Ipu.
daaD om eenen Zend.ling en r:r lYBl'Dement geeft £2bo. ....... h!l·hMr ... "Ilea 'OOr ... booaeo-
te bekomeueD te plaatMD tegen ~pril 1 d6, Jp voor Balvhb'lfulT'!Jyoorhdent Zboende• plu...... V~d door dill hl. B. O.
voor nbDiUg VaD de ~ eo e ilerwijzer en P voor e ~ uw. Vu Zijl, ~ door d.a heer DariDlI
~ De ~ ba8ft hier dorp&- ,ria bedraagt £200 met vrIje wo- elM de •..a.. 0"""II1II dar aaaII: OYII'ISI tot

~ met de hul~oor 8IW \let Gouvernement geeft £ï5 voor _ VOlPUa nrp4vUlll· AIPaea MD,"
graad tcq ... gu, .. ...:_en ...·}(\{\.,oor het gebouw. ZiJ' -.
~'bou. en'_ ..uvan den J~.... N07VV Be brief ..Do ft......... bier _I_~.. dient tot uwe ID ~og mi.aschien £500 noodig, lullen ftD U~ afd .. lillp.

___ ...... - ~ hiervoor hOllden en wachtep op lMd ÏII ab aiWOIiïq ftD apriakhaoau w.d
foraatia. • • - • • • • 11 d t 'Te UmWi ""kreeg ik arW 6nIM die ~p ~)drageD. 1~ wu voorste e~ a De 1Ip YOlaeoIantkll us ftD '"'
OUleDd ~ sijn eD waarvoor ~ling-OnderwIJzer voor twee laren eo. ~ 188. eli rwMnill'" die tMda ..
de ~ VU Jl"eUm het tranaport "aar ontvange. en dat zij tUt udere Wllwoor hel UlfjMr, ..... 31 n-mber

~ . lbulp krijgen "t'OOrhet gebouw. 1896, bIboorlij~oeerd ala 0Irn0t aoo:
geIdOp. mi~::'~t. ~ bijna aU ibetrek~ tot Umy,"i wil ik aan- de...utnn. dil ioor da ,.... t.OI

de I
....I_IZ TT_ .._I: &Wsbn .... 4ID ~t het voor::J'1l&1' reedB in ........ .....,., u 'IOGrIIit.ter d_ .... , of
_ _ ..,...._ - ~"IL '_..L. t beg-eft. ~ nbaiD" O. A. 182, "'keHe,

Charier 'WOUD, hield .... neming en, avond- .., V1IOI1 ..... -. wa De .... 1'. J. VaD Zijl gaf keIIIIia da, hiJ' opI_-"~ de pla&te ~ van deu Onderwijzer. cl -a A-a~
maaJedi ..... voor ,..... ~ op ~r wa.arechiJ·nliJ·k .. farmschoola " e._ .-.--. ZOa 'fOOrWelJea leD
'raD den Heel' GCV.id van dil' Byl, reed IV • h h~'" ..... aakeD ftD bij Vlotori.. brag

..0 "ë te __ ...l z' ten worden oppie t, lOU • et .... o.udrift.
over tlGBeD afstand van OIO 101 . t- ~ tandh di .. _1 ... -op .!..__ ~en kwam te ~ry ~ indilln er eeue vers ou ng _.. ~tana M JUOh~ .oor

~ hi te g u dllt mocht er geen waarborg .. Il '"IJMIftQ M beaaallea iD eie '01... ·1!t: ~ ~er ~en er~ v~81il)J Z het. t:Ccdlk jaar) bet. Koloniale _ iaw.&llWl_t.
niilen, besloot ik de BegeeriDg te raad· F belove, voor dat tweede jaar. Ik z.. WIba PIIdea LaecllkMIl lIeD .ware "".
plegen en e8D plao werd geyoruid om een dat het noodig zal zijn; maar kOIIdMiII ,. kOIIbijDa aiM apreken. MijDe vrieadea"OnCJerd plMMeD aan te bieden aaD ~ 0 roeder die daarheen Iiloet gaan riMS mij an. ua - dotter &e ,... ......

J
-..I.-I '-- ,,--1_ dit ..J ...,:, ten mt.- ie aring te geVlID,zou dit in zijne ~'lll~ddeI a-1~ tiade iD
~~..... ~'" Y""" ._. 1___ rDlAld worden de Ik. Paw V"'" z.vv,.g kooh~ik eeD bo"'" ---
vow pbncht ill, zal alhier eene ~D_ ......... eo ve ..' dJ' - - - Voorgee~d door
~t. worden. Vier VIUldil .,(IOI"IIAIUDIItts lAIn Mllllet!<rr en Bulawayo ~::-Ik ~:~=- - ik .1IIICIDpd .. rcl door .. -"~~

~ t-t...-.I_ enen 1fMl'bOrg voor h om hulp &i~' De eerste ........ - aIlID; die MIl v~ II,,~ ver. ...-mi _IOW:::"'-
~ - Onderwi' met. h e bevo . Ivan kinderm, tlD Wa. KlO, m lIIIbf A--. St. Paal,.Iliaa.~ q..:~
bet. ~. van deo -~~dieDIt-- enaohoo~elden hetl:lOQdjgu lDaOP bij .ne APOIW1rn - B:u~ 1'. I.
~ ~.Het.~.. . viA.lMt.AIlIol ..ldlgofcla. ... M_~.Qo., ... I.III ....... (,A*.1 •)'fa wtrd *..meIat. met MIIII_mas OP . .,

DE ElJIER RHODII8BN ZU.NE KIIZERS.

DI. KUIR BN ZUN INSPEKTEUR .

NOTIJLIIN ~a., plbliell:e verpclerlae nr"1I80.
"onrdltrd door wi" Boo~'-Irken. a.boa I..n
.. BoeemlWliPIII, diárillt Herbert op 14
Febraari 1896. '

Dtt.beer Jaa Bol.blDleD "()fdt tot 'oonltter
eo do h_ P. Beholta tot 1IOret.ar1a Kell:oua.
. D, voonttr.er la_ de ier verpd.rin( ,ekomeo
hed.a welll:o.. eD &el' 0... d.a meD bij d.
llrooter • .,.......ullll:lII , .. oo.laad. d" kleinere
I0Il ala d. .. Sraadaiekte .. t," Dloet acbter"uKIi
I.~"a.

De heer JaD de Kook Uil': )l., sente pint
.urofO' ~t ... baodeld "ord.o it ONr dla
ftfraderli)lI.o 10.. 1 .u dr. J"lIOa ml' lijoe
IIlAIIIOh.appeOiD lie ZlIid.Afrika.HObe Repa'
bliell'. J"HOa il _ Ilo. ea •• rrad.rlijk
te _Ir .... a_ Bij JilL aijDe 1D8OlObap.,.n
ven ... o dal !lij lPaaeD OlD .. a Kaff.rlt.1D t.ea
oDd.. te breapa-; clOohclaara. 1I1eell:beb doel
Ke,,"" " al in de Zaid-.6.friII:&4nlOheRepubliek
biaDea te ruklt:q ea haar vaa bare OIIafh.allke-
Uikheid te ~'fID. Dit ie, ... IDea bedeakt
d~' de Zald AfrtkaaolObe Rfl>abliek .. n be-
vrieMe .IeM wae, .. aOllllOlDbet har\ van ieder
reob~bapea Mribll.r io IUa blDD8Iláe te
l.tIIl &riIlea ea b.1D ID.t vet1Jll'"aardiriDIII h
I..tea alUOlplI: l"lI I De b-.r Rho4i. ,..fb
voor ht..... o aiete te "etID,-ni.L. &e ",'.a I
Dat ba hij klad_II verteUell! lil.., dit aa~
lDaOD.. te v..... llea il tooh al te dol. All dl
heer. Rbod .. er at". vaa gewetea beeft, waar.
ValI '''8i6ft daa bIL t.I8I'IUII· op 27 Deo'Dlbar
door ... fid ... bIL hoollerbail aaD d.n heer
Rhodel vInODd_' W.. n ... iodiea ni.t. ftD
aljae .edeplioiniabeld MU a!hia f

Dil RU. BOfllaTL
0. h.. r BofIDIJr heeft tob_ ia deaan &r.U·

rill_ et.oIIdbetoond a. hij .. n Afri lIaner YeO
deo eobMD ateapel iL TOlD hij. door dell beer
C~blrlaia , .. ,..,d "erd w., bij ,.D de
JaIDIIOIl·iatoola, daoht.. w.. lijn ut"oord : H.t
il - cl" l.... toe lI:o.. p1oïtea aoe ooie Ifi'"
plBllld!

JbT IPI.JOG 1I1118Tl1r.II.

Da' de h.. r Rhod .. bed.oU beef~al. preIDier
no de Kaapkoloai ... hloea,,'j .. n "'C'O Doob
ti. "ij niet op OOM hoede lijn, _oht O~, IDil-
IObieli lID '''0 ,roote r.mp .1. "11&1' .... 0 wij
eoo Hili verloet lijn:. 81r GordOD8prrgll beeft
Iteed. IMoOtld "II 'nJaad nn b., Afrillaner'l'1'l
"lijD. NOl oalaoge beeh hij d.t toch .1 te
dald.lijk I••• a blIjkto tooI! hij .. i: .• de depa.
tALie der b,.ad&i.k" "erd op,n_pt dOOf
den dni,el 'aD oak.ade !" Wj g"'oeh du. Diet
lDet dea AfrikaDer, ID derhal,. v.,dieaL bij 0011:
hua .t.tDo aiea. N"D! kOlt••• t bet '!Jil ai.
Gordon k.. Di.t, aoet. Die' premier blij,ea:

DIL. .Ula.

Dr. Mair il0011:lIeD JtIYaarlijke faktor " •• rop
"ij oaH ooltla di8ll.a te boad.n. Mea I.,t
dat. "ij ooit op IOboolllebi.d •• ltj lI:erecbt,a de,
t·.. l geni.''!D-Ileoie'-D! Da' il OllliD! Wij
beboor811dl. " .. nieteo m.ar .8IIiet.o die ia·
urdaad DOlDi.'. Ala .lj 1r,lijk. reoht.eo op
taa1lebied ,.Dietea " .. rom ".rd .r dan uog
oa1801I' ..., iapellilar .oor 8arkl,. Herber~ .n
H.)' _iUteld die ,_ HollandIOh kent?

DI n...t.MDzrBJ:TaWIIT.
Qi8llllaen diea aaDlnllfrd "ord' om .. dippeo

di@noaer op te 1.t.Mnut htt dippeD haD oamo.
,_lijk aem .. kt .ordt, dur bij de dipdepó" aiet
belwMlijTt. ,ooraGrll ' .... kt "ord~ voor dip.
E. Iller aao.toa4. 1.8 -.kI UI g__ kt
"ordlll, hat. ,ou,.ra.maDl verllOell:.ad. de wet
in dese lI:iee-tfd.eliDI Le berroepell dan boopt
.preker dal aU.a tegeD"oordig er .oor zallell
."mmea.

De heer S'ia:liaah he. "oord nem.llde a.gt
da~' bij oiet veel aal uIR.a lPaar .Iecb., "ii
"i j lBIl boe vllrll1lld il 1I."ordell ".~ hij eell
paar jareD I.led- debiteerde, o.L, da, Rhode.
-;n Jo~.aa,?boord V.O00. poli\iek IOhip w'"
die, teaall trlJ bem overboord wierpen, oae of
ui lttea alftDcI.a ur een ge"eldigeo acbok bu·
•orgu. Dit i. Ieblard. De Afrikanon die
b8lDgOl","d haddeo lijD ~l8Qrg.~eld. Wij
moetrn ia d. &oekOlDlldill VGPnicátiger ta w,rk
paD, ldII.n bo bIC liobl l!ebeUi'eudat "ij, lOO
al. bU bijaa aebeurd ill, ODZ80eil.o olldergaoll
en ooit: diea oozeI' auter repDbliek be".rllen.
Dit II(lt ,bij DUni.. ait bijoog... rlleo-neea !
Hij beeR er ... oe .odere oormerla:eo dan het
pubUek beug; eo da' i. ut men RilDe kapit ..-
lilt.eo-,...ria~ hier te )aade ...,.t toel.ten.

De b.. r P. Sobolta lI8Il al. hij IIUgaal spre.
Irea o"er de jODfllte gabearseoi ... a in. de ZoiJ-
AfrillMDeohe Repablilk dail II het Diet io d.
be,oqdhei4 ,... _ reobtar. lllAar lo di, tlO
eeDbarger iH l.aIUII; .0 ho.".1 hij dea heer
Rbod.. Diet venordeelaa Ill", .óór hij aich
,erldaard beeft of door .. a be'oecd hof "e1'9or.
deeJd, meea' bij tocb b., r.cht 'II beb~" IDe'
d. b.1D belr.ade faiteo, zija ae,oel, "<Itt te
Iprekau. Maar wat aij. du lilllialij k de lutea i'
D•• : .
1. Dat aa ~ ge ...eoht .. o brief vaD bet re·

forlD-OOIDiW0." oad ...... lreIld door kolooel
Rboclee, brOedIr n.a OD_ g._a pramier,
«eriob' _ JllIIlelOll o. d. JohldlD8Ibar(!9rl te
lI:olDlIIhelpen, OllIPtiJd_a. Zie otu LaJld,
9 JID. 11196.
i. DI' kapiteill H.. DeIl ... apeeialeo treio

op 28ato1lDtIOIIDber18Vi o~ durornLrall' .. 0
de Kaap 1lU' MafeltiDc blllirde, vanwaar bij
per br ID PUrdIa a.., ".__ te Pikani
~DI, dil OOIPDblilrlrelijlc.. !liju .. nIrOlDII,
me' bIa de 'fi..-...iech. ,reu.D oVlrlOhreed.

3. Da~er _ Wedi,d. mklaria" door den
heer EllioU, ~ivder ooaer Ipoo."eJli811i. al·
,.ltRd, d.' door de' D. Been (Jo. ni\ de D.
Beert 00. 5 &rocla•• mmaoitle en ga.eroo, ou-
d.r UD Da&ID.. 0 ook.. n.. r Joh.noetbur",
kort .OOrJamellOo'l intocht.. lIftOodeo "erdan.
Zie.Ou lAnd, SO Jaa. 1896.
" Dat. dr. Jarn..,a, kon 'IOOr.ijoe int'lObl ia

da Znid.Af,ilraaalChe RIPllbliek, .. g 14 d.,eo,
_ ... ' bij d.a heer Oeoil Bholi.. , k Groo&e
Bebaar, ....

(j. DaL Charl .. Leonard, .kon .. ai;D IDani·
f .. t pp.blioeerd .... bij deo beer Rbod", teKaa.,.tacl, _.
6. Dat d. heer Rbod.1 Irort Da be~ le-

bftrde ia d. Tran"aai, "D "'l",.m, 00·
dertMba4 door bem:&eI'III, aMr Ara.rika
lOod, _ia hij de Aaeri1tao.o, door ver-
1Ieerd •• oonr.eIliDI(IID tegen de TnaHMI lrecb lo
.. op toe lI"eepau. ~i. De Paarl ... 8 l"~b.,
1896.
Nu. CIné aijD aie' tIe~ ,ebanrtoai •• D.

lDaar fl1i.tnL. Kan IIltlDo~, daD DOllbeaebnl-
dit*a •• n .ootbariRbeid al. "ij dell heer
BhodH per .,.utie .rl4reo al. lid.oor de..
ki... fdaetiaa to bedanken P Neea, lIij 1><1.
IOla'll.ldipaODInilt claaro... n ...oorbarl,heid,
_ omdat., .ootl. Iii be"orea, "'j laHr ai.t
d•• klU aall.o h.bbea dau heer Rhod•• voor
_. parl_eolaire comDliuii., all d. koaiok-
lijlre COIDIIiaaie partij di. blijk' l. handllea, le
bru .. a. W.l, di' m.. "UI' _en. Maar
'Ifij b8bbeu ia dia mal d. opinie vao i.maDd
di. ,..I ~ illDat. ..u. parl.lDelltAire regal•.
Eli sit..::;.oe1ea il da. d. bedaall:iog .,ara dea
heir lIDe parlem .. tairl oo.aiaaie
Diet in deG_, Iraa .taao. Wij v.lI:ineo dlla
li. h_ te .,olpa 811lulilO dUI lOla .... a
o~ Iaka om de pe&tti•• fIOedea 1.41·
rijk ....... d" krij.eo.
D. hl. W. 801l0I'1 "il '" aaanUio,'&II

"'" door 4811 .ol'igen .prelrer .-gd il 1101
1I101at. "'IPD : til de beer Rhodee aieL taD
hel ·J..... a komplot. IOhulclia il, _rIJlII
h.. ft ~ du all premier bedlDkt ~ Immen
b.. " hiJ Did .elf I ... d, toen bij cllDItella .er
AfriklDer partij arlaqde, U. hij al. premIer
aal ~ aooda bij ",ea de balaalllD der
Koloaie aal 1I:0000,ate ... kaa P ED ".lUIee.
hij aa bedank' beefG, sIMt hij dail ai.l uit aija
Iipa moa.d poordeeld ~ H.~ publiek denke
.. U.
DlY.lladerio,_a...s,~ lID tot. ~ lIur.

DI Hl." BaoD.s. ,
a. Voor,B.teld door 4811beer J. Hil~'" ..... 1

ooodeerd door dell heer A. Gill'k., .a l!pmee. ,
ta°KetlO.eu ;,-" Dese ver•• deria. betranrt. ut
d~ beer Bbod.. h.~ laud beolt .. rlateo • .oDder '
':lcb, ID u)a~ oapacitei. al, ltd .oor Barldy ,
w.,.~,o'er dto zobaod.lijll:.a la verradll'lijlrau '
III val Ya" dr. JAlIlIlllOII ill de Trta"aal Ioe ver. I
Id.rou, daar b:) behoort t. "fttII of be"w " ..
.....0 d.... oVllnrediall."

4.. Yuor, .. teld door d.a heer M. Nel, .-.
oOlldeerdd.xlr dea beer 8 . .M..rrl... n alg.m .. a
-01°00_ ~-"Qo... orp.derio, K"o,lt aioh
zlIer .. roll"'''r4ir'd on, he' I14rll.I Yea dID
ed. h~ O""il Rllod.., al. 011&8 Y.-tt&ea"oor- .
dtJt.r 10bet pulumoD'; ea IiMr ai) ,_ .. rder
'«!.rOll"ea IU ~.•ID h.. h _~en lij bem .er.
lO.ha, maonelIJk geoo.. " r;il'a om ~ be
uuteo."

eeD.
Met da.llk jegellJ! den Heer der GelOeenlotl

voor Zijne gellllodeen verzol'gende liefde,
Verblijf ik, Hoog Eerw. Heer,

UHEel·w. DW. Hr.,
P. A. SrHA:iH~IM,

AIgeva&rdigde Jer Ned. Geref. Kerk.
tiEDANKllIG.&II.

á. Voo'll .. teld door I. J. ElollbaUIaD,g.... '
ooDd... d lioor H. SlDi~•• o alll.meeo HngIllO.
meo :" De.... rKadennjfheeft lDe' nel leaoeaea
k.OIlII poom.u VaD da fliu" •• aa'PID door
haret m')""11.I bOO!(ellooamllluria .ir lier-
oalve RoblOlOa er:: 08U,d'. bev J. H: HoflD;,)'t
~",olDea o~ vrede te ber.kll.a 'D eea ,rol)~
eaGe.11ua Zllld·Afulll le wer.a,'o "'DaCht
.du..r et"•• hIIN'vollt.e 'VerLrou1f80 iu dea .tI.lu
heer HoflD.,.r ai' t~ drukkea."

F&I8IDA!lYuua ....
U.• , Dell ".g.lS.riDg drull:t haar diep.t.

med•• voel ait m,~ lijn booK.edel. dea
8~Lapr"ldeoL .a de bor,er. der Zuid.Afri.
lta ..uacbe R'pabli.k,'D "'DlIObt beo totaal
1~lolI:met dil nrij4ehull ....n dr. JaIDOIOa'.ea
dllO. bulpg,000'8a w'~LeIoo" potÓapa ell ver·
~rouwt ~. d. lIIuar.a ea ...~aad.lijllh.d.D
" .. ,door a'J oog worden bedreigd 'po.clie
IIlIlleD.oorblj .ija; .a ut all. rijan"lIjk.
pl&lJo"otog.a hila 6taa~ mot GolSahllip mOlen
worden Yerljdel.li."DeH rllOlat.i. word~ voor.
,,&att.ld do~r dea hlIIIr L J. P. Hol'h'Dlll.
g.. eoolldeerd door deu hoer J. Loabaard ell
aliIDIllOU "Dg.aomen.

VK .. ,aoIGD& P.t.&L.llUTIZITTllIll.

7. Voor~ door uo hear H. HOIahaD"D,
g_ooodeeftl door 1. Holah.uea la alg_eell
MDa"OOlDtD: .. D_ "or~ad"rlal il verlfOaelerd
d.L h~t L."eb"oordilf' IDuuaten. nDJIIni.t .. oe
v.nf08Itd. &ib"", yea hM parieiDeat h,af, op.
,,,roopeD, looal. reedt ledaao. la door eie Traa..
.... eo GIlD Oranje Vri).&aat.om b.boorlijll:
oader_k toedote ~ deu BObaooeli]ktDla ...
ia d. Tra .. ,aal." '

81B a08DON sr.loo.
B. VIIOfg.... ld door deo b_r P. J. De Vil-

U.ra, g_\IIIdeerd door deD heer IJ. Boeboff, 'a
aaogeoomen; .. DC'd .erga.cl.eriog keart. tea
.terllale ~J'aanltelliDg .. n air lJOtdOa Spri,.
al, pr"IDler nu 4. K.. pll:oloDie ef; .. hoopt
da& d. Afrillaoer leden ia het partem'Dt b'lD
DIet Illllaa oDderMoDeD, aangmen bij &0111:•
grove 00 beleadiseade ,aal te.ea ODHAfrik_'
lOb, bevolldoj! lUd. l.atste parlemoDt.nitUoc
beaigd.,"

liK. IllIJIll'. 11181'10;1:1'1061.
II. VoorRULeld door den boer J. Tbor:oaa.

lI_nd""" door daD beer J. J. D• .Kook, ea
alpm .. o aaogeoomea: .. D.I .er,Maria.
beLreurl dat dr . .Muir iu eeoe afdeelin" 100 all
deR, li.rbor~, .Hay aa Barilly W.,." lID
iospekt.ellr "Dllt.el~ die goea .HollIDdauh nr.
e'-" Daar het oDder"i]B 00181' kiDd_ Ir
,eel ooder lijdt boo," aiJ d.t dr. Iluir dl
_iellioll ~aD gemlluo ÏDlpekr.eur aal ber-
ro~p811.a ou 'aa fliokea Afrikaner lalllveD. ~

ol81.OI.J)BILS ~OBOLTZ BIDÁlIKl.

Voort.. "ord~ nog cie-'"baadelwijae der
"ebroed.rl Boholtz, io aako de petit.i... ari"
Ite heer Rbodes ge,raagd wOtdli te bedaak.n,
g0e4gekeord. De vergadtr,iDg Ipreell:t haar
geaoea.a uit o.er d•. O'ferkomlt der bllNQ
Scholie ea SKglialb, eo Yeraeker~ beo di. bOOI
~ "aardelrea.

Daar ik 11.18AfgevllBrdigde onzer Kerk in
Rhodesia en Gazaland van tijd tot berich-
tea van mijn werk aldau.r u.a.n de Modera·
tour heb opgewodcn. en deze geregeld in
de Kerkbode El'epubliceerd werden, WIi.8 htlt
niet lloodig ID bove".taand ver.,.Ia.g lets
meer dan een k0l1 officieel overzicht te
geven van mijne vClTIehtillgllll ..Idaar. Ik
ben 1I~8 ondel' oon diepen indruk van de
hartA!lijkheid eli vrielldelijkheid waarmede
onze geloofsgenouten lild_r mijlle zending
ootvangen hebbell. 'lil \·8.n de kra.chtige
ODdeMiteuning mij door bet Gouvernement
vu het land bereidvH.ar-rliglijk vel'lecnd.
Ook wil ik den l';aakgelll.lltigde ouzer ker'k
hartelijk da.oken voor zijIle hr06dcrlijke
liefde en hartelijke medewerking ill deze
r.ending mij bewezen, 1'. A. :l.

BIJLAGE;-
Tijdtafel voor regeli"'] OOI/ 1.,,1 ,j'tmttoerk

in dB Ned. Ge-r. Ol'1neentrr, I" Rhodesia un
Gazalarcd Il(101' 18.96.
Zonda.g, 19 en 26 April le Bulawayo.

" :3" 10 Mei " \' ictoria.
17 " :lo!. Mei ,. lJmyltti.
Jl Mei te ~ali,bllry.
7 J ulli te Urutali.
U. ZI en ~HJ uni te Gazaland.
5 Joli te (jazillalld,

l:l, " "t.:mtllli,
l~ '" "Marelld"I1".,.
Z6 " "Salishury.
'2 Augnstus te lJ myati,

" 9 Ang. tot 4 Octoher te llula.wayu.
" 11 October te Victoria.

18 ,. Umy ..ti.
25 ,. ,,::-5aliHbury.
1 Novemool' te Uurt .. Ji.

" 1) " " Oazala.ml.
" 22Nov., ti, IJ, 20, '27Dec. te Bula.wayo.

Dl! maanden Januari, Februa.ri, MII,ILI1.
tot deD derden Zondag in April 18m
worden, WP-geWi den regclltijd, doorgebracht
to Bulawayo.

"

P. A. S.
(N.B.-Behalve de kaarten, 'wlI.II.ror

gezinspoold wurdt, bevltl het I{apport ook
de oVere6nkoIlU!t geteekend doo:r dell
Adminiatra.teur cO bekrachtigd dool' de
na.&IIlteekening van den EdelelI Heer ItbudeH,
de Overeenkoll18t geteekend door de respec-
tieve Kerkeraden, en de afrekening met den
Zaakgelastigde waarop gedoeld wordt. Van
dit laatste zal later in de Kerkbode een
kort.; staat worden gepuhliceerd. - Redartic.)

DS. II. J. DU TOIT.
.Maar .oor men ui&eeogea.t komt oOI be'

,01a8llde 'oor .. el, .0Qrgeeteld door dea h....
J. flollhaU80 en lIe'Gcondeerd door d.o heer
A. FlemmiQI : ., DeH .erKl!odllriA"betreurt de
.1.plJI "ijae .... rop u. ti. J. Du Toit iD daa
1•• Let.8llUJd,inuir. .. dejoopLeaebourt.eaileenUa
Treu'.aal, rhcbvan zijollAplicb~ h...H ,ek",aeo.
.0 .preekt baar. ~erLrou"en Dit dat bij aich op
dit punt dali"hJk uI nrbe",ea '0 duidelijk
aal \,d,rlllarea. Uoel bij r.ult" nl"~ daD Inoelt.
lIJ Zioh Kedroogeo •.rjll bl.d to penoon Di.,
l.alCer ,,, ollderlLeUneo." Dd hter W. !:loholLa
be.tL KraoLb.e "ur ttllleD dit voo"te!. Al
Icbija' he' 00' dal d•. Du T.Jit aion ia dit
,.,al aiel plicbt_til h.. fL ~, dali
beboorlD .IJ aijoe tfgelegde loopbaan toch
Ile' Le.. rll,,&ea,di. tooh "U tlujd dooraaard
"'0 p_trio~ilm. el.l faD awver Afrikaner liD.
D~ b_ J. Hollball8ea ; ui". tItijd! Wij .ar.
geleo nog ~i&tboe bij met d. )OUK'te Barkl,
Weat. elell~le~r_1I: wa. .... IOhenri.. in 4..
Bood. Het 11boog t.iJd da, de doralaé ~ch DIl!
"rand.,., eo t.oone "at wij •• n hOl h.bbea.
Ter ltemmiDg lIebracb~ word~ dit VOOrateI
aaugellomeD.
lo de hierbovlapm~lde paule heeft da

,oorzitkr u ver,aderiot lIi'leooodigd de
p8liUI', " .. ria d. beer Rbodea lIaYrae«dwordt;
~, beciaakeu. te ko.. en toekeD'U. Ilieraaa aal
mea.• 1. Ma ~a geboor~ Dadalijk teell:eocfeo
er Dllt millder daa t<lohtlg .wngerecMigtUn ID
besloot meo de .0Ill8lld. oomrniaiëD _ te
Itelilla, ... Ir plicM ,1J.t IOn "o%en toe Lo aiq,
d.t dl. .telDae!'llOhttgdeD,ni.t Ler verga4eriDl\
".kom.n~ ook .0adeD &eekeaeo; rOOf"'jk ao. 1" .
J. Van Ek, M. Nel tn G. &thoff; voor '!Jij.
uo. :.l. T: tiohhau,u, 1::1. MariU811ea P. Fab'l;: '
,oor WIJkno. j, J. J. De KooII' .oor wijlt:ao ",
Sea6,Á.Tbomel. ' .(
Na 8811 bedaal]. "D d.o vooreit&er,aecre- .\).

tarll en dea beer IIn mejufvron" merkt pat. ,~;
mlla vU'.lIoegd aiteea. ,~
Patria' 811(}raGff-lUiMUer ,.lievlD 0"'" t. P~

Dem.a. ,
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un YOO. D. ..YO.( ••••
• 1IIlPo.D •• n•.l,-~RA.NSVA,!J, EN ,DR KOLONIE IN 'T

VERLEDEN.-.d"" dett &da"""","",, IJ. 3t£iJ. ..f.Iri_,-...u,c _, 0... LCIfI4."
Miinb_._H.,~ INII.uJl•• Ui~ I.. 'ilr d,,"

bMef ' .. du beer Pie, BeI.l.1 Viljoen in uw
blad ... 8 F*uar!l Bij ...... t '&Il d.
,.raog.nd. bemidd'IDIIl du 11010',iat.eD iu'oti". en onlaDca .ed.... on",obhMl'dl.,p
unall.n de op Tr.II.'''I.obe be,olkiug door
ED.e1aebeu. Bet le d •• oanoodill Om te b ...
bal. II hoe aau .. " ..rbouden wij OD•• e'oeIeD
m.t on.e A Itik.uBl' broeder. ia de Tl1UJIn.J
IIn ik kan d.n heerVlliOfD "el.,k.rea dat het d~
Afrik.Der. in d. Koloai. leed deed OlD ~ ei.u
d.t .r DOg iD dil .roohr •• leden ooaer Kolon!..
menD.a (.... 'lObijnhjll) jin.oe IP,oodllll ".,.
d"D om petiti •• l*e teell.D.D lOOt loel.tiDI! yan
J.m •• o". deo m.n 'WieDi belt.. eo .. rij.Dde
loon lOU ...... t sijn Om 'oor altijd Dabij
Klugendorp *e 'uten. Ik lOU wal "iIleD
weteD, of. al. kom_dan, Joubert sich loa
' •• to.tea '* Daar SalUbar" te ... n met 500
Trunaaieobe burcv .. eo ct... uabij dia plaate
".noll.n .erd "8II0"eD, d. EOlleleoh ... hem
ook _den roemen ale lO A brave .nd ooaraAlOll.
t.ad.r.'· Zoa lUj Diet al ... D fool .orden bo•
..mou.d, eD • ...,. lOU bij aijD OYeri•• le"e, eD
ho., moe£en dootbreqeo' , Op IlIjllh. •• rd
m·"ice oallOhuldia. Enrleob.man doodlleICho-
teo ter will.. 'raa _ ellpndille luim lIaDDu
lendaoDooteD. en nil bij Kruler.dorp .erd
.eder menig dapper mao dooqellOhol.eD.
ter.ijl d. men di. be~ .toof had moet.eD bijte •• d.
"i&t. "'-II heeech.

DaDk a. mijlda .. r Viljoen, "Ml' llij segt:
•. lo 1881, heltbea &ij (de koloniale MribDerl)
.iob m... elijk lalAo hooreo ea ED•• land
llelet Oil. ftn IICIbter.n *e pakken." W.t I.
de duit dot Tran.nlora d"'''oor P I. he' de
hoog. belae~iolren op DOH prodaltieo' 11 d.
d.Dk "oor on .. '.noeneod. bemldd~liu. de
a1uilioll' der drifteD. toen d.. Nederlaad.olle
.poor_,...atllOhappij onlen«. b.t 'eryoer
'an oi, do KoloQle nMr Job.nDe8bof« iJi"
~OQ beharti~o. Lijkt da' n .. r liet bn.. tigsu
der leu. ot A~. "OOf de Afrilranell P"

Iodien 4*1 de dallk i. Yoor .at "ij Iferoemd
wordeu ia 18811f"Ciaan te h.bb.D, _, ,,"D'wij
krijllen ia "fupldillg "oor _t d. bMr Viljo8D
,erdef •• 81• lIam.: ,. Nil .. eer heeft RIlode. de
"Iaobt moe~eo DelDen uit "roe. "oor on ••
broeile,. (uam.liill: ACrileu.r koloai.t.ea, ") Ik
hn dell heer R.tiel Viljoen v.r •• ker.n dat
"at cl, or OD' In beiaDI \'all TraDuaal .edaan
.. erd io de.en kritielren lijd, .edaao .erd 'uit
lif £1. to, haar eo OOI land. Maar het ill ,oor
OB.. .rme boereu h.,.d OlD ie .ieD dat dl!
Tt.D ..... 1 te.enorer b.af mede-Alriltao~rI i•
•, aLt d. Jrood te •• noYer den os .... toen bij
op fut atroo lag," Vanda&!! &iJDd. kolooi.teo
11~1Ial. eeu bra,i( oYer een rDieoheodea '~roolD,
" .. rover de Trea" .. 1 *eik.DI heen en ... r
loopt ala er g .... r il. met eeD "8$ Itull YI_ch
in h ... beljt. V.rlf .. t toch nl., hoe bet meD
den hond !!iD, dl, Le iDhalig " .... toen bij me'
mjo " ... 'I ... ob ",WIr op diD bng ltond !.e
klJk8D OY.r di.n ruillOb.ndeo etroom. Gij hlbt,eze"d. miinhoer ViljlMlo. eD .thud ft' de broe-
de .. ill d. Kolooie "oora. laod ded.D. Ik heb
"'0 paar diuRfln geDoemd, di, OD, SijD ge .. ordeD
a. 1881. B.,. pat de Trennaal in dOl to ••
ko ... t b•• ilatlo dllt .ij ond4rllen k"t ,. Afrik •.
Daet "oor HoUaDden .... r "oor AfrilraDerl ..
• ldl~D .~•• Q " •

Heer ediL~u'. D bij Yoorhaat d.nktDde.
Blijf ik. ena .•

L. KNOBL,UCIL

BO()uUEHEl; H'L':lJ:fOF

('1\11<1 ••.

Voor rkn J..o()f,l"e~fder (Il , Ir ',

en MU,,,,J.'Tl'

DONDEIWAG. ~ n:Y!i'-

lW. doen opulerken <fat d. driften th.lle
Op,n ~i;n. d.t d~ b.llnlD!! np landbOU"'pro,
durt.D il oPII@h,veD. 8n dat OOI. epoor .... l(en
fXLr. 1101Id betal.ll. Heb kon dUI .llICbter
... n.-ED, 0: LJ--

CaledOD. 13 Feb .. 18116•
.dan dnl Redakteur <'(.1/1 .. DI ~uid •.A.frih'Hl.ft

.,.,..." ..ad m~ On8 Land."

lItlljob ... r,-H.t III .. et eell,l!'e'I'o,,1 .an t'8r.
oDt.w... rdJKin. olOtren~ oion to...t."d >u •• k,n

'oud-r h"t na heelaaod. oDd.t'"j ... tel.el. d,~
He mij tQt n" ae6erd blad "eIId om mijDe
.e·oelell .... t lucbt te ,"""n. M., .11... an.
daabt heb ik d. """0.11111. nil aoovolflft 'aD
~I)d tot tIJd iD 11.. ,.ëerei blad 'ln'IIGheueD
doorI8.'0, .n nog alt.ijd heb ik d. mijn.
..e··_lIeu• lDaar 1111 ! b.t doe, e_ Mrtllaao.
d.r~ hAft onhlammen. eo d. ad_o .".Ileu
" • ., v.r hit bloed OY.r lI.t lClba!ad.Ujlte ooreoh'

, reed. l&ó,ed"ll en da' DOlf -pdun wordt
Mn Zuid ""nD eo Zaid Afrill .... den.

, zooala alreed. door .. o .orige 001'1'tlpOll.
d.nt a.D.eba.ld i••h..ft d. .._d. dollt..r

: io sija .... lo ... rdaobte ~"", (met de .1.ltina
'en ~eu ncaoti"cufla.) rrelelrd: "MijD .treYeD
.. Ultt maal lJOO IM6f'eell al. oodenrij .. r t.e
employeerea flaz. En ~ereoh, ook. ....,
ilm.Dd die het mamculati., hot B.....ol ooit
al eeo I.an fUmOD ,elllUb beeft met jaren
Yao onderlindiDI. i.Diet maar "zoo 'en!"

Recbt .D gereobLi"heid ait le oeflneD en
• Iz;oo d•• elv .. rt 'an hpt IaDd t. be,order.D
zal zijD: Lo.teo dieultdoeod~ ODd_iJzer •• eo
lij die alreedl in 1(01lverDeOlente,oDdent.ilDd.
IOholeo .elmployee.d "&reD. ID dieDI' blijnD
met reobt op .er.i ••• liDg ,an plaet.. eD faten
te joo.1ID die DOlfetadeeren.a mob .an het
oDd'erwijl.r ... ak "ijd.u "illen, doeu Dur b.t
"'",ilOht.e van meD~r Muir. dear .lj iii d.
,III'seDh.id " .. t.ld sijn aulk. t. doen,

Dr. Huir i. nog .eheel Diet belleud met den
~ .. talld no ooe land eu >OUI. Hij sh te
Kaapetad dood pu.t zijn. pl.uDen t. lD.k.a.
.n d.n,kt ml .. ehieD d.t bet OYer d. geh.el.
Koloote 100II1•. te Kaap.lad ,Mt. (hoe".1 hij
to~ betere keDlll1 beboorde .eIrom.n te lijn,
'ol&ell' ,appalteo .. n iosp.kielUl' eu "'fg ..
,~ardlgder,)

Wat .ij ,00r.1 ID bGlt.eJldi.trik~o noodil
bebbell. zijD derd .. lrl., ondu .. ij .. r •• eo er lija
,.racb.ideDe dikbnollrte .tr.lI:eo .... r door
'~lDoed. na.uwelijh dl belf~ 'fen de. ollder.
"'ij zere ....I"i. door de pl .. teelljkll be"olkiDII
kan opeebra.,ht wordeo, Na mneMD arme
nndenrijz.,. (broeder. iD d. nrdnklliDg_
I..ten wh.e noltUMJ) of zij .1 la d. ,.IW•• D.
h~ _reo of aiet. j.i.t IIIIl oDdet.iJ ......
oartifilr .. t bekomen op ...elile wijse ook .1. OlD
-.. he,ywallm en trrJ;ntld oDder ...ijler t. liJD!
li;" rian nOl( m""tea zij u,Yreden Iho m.~ L50
of ,h\o p. ft, JIIet .een 'oorait.ieht of' nf.
lK.c>"iOIl.daar de pl"laeb,.Ite bnolllin" nillt
meer opbreo"en leao. eD dr. Muir Die. meer
!t"lp ",rleeneu fIJr[? Voor ... r ".t eeu OD.
P1IChl..

BoUIlDIlelI .aUen u.geD: Jilaar 0111 dat
doel ,. bereill:eu beert d. dokter het "oed geacb't..... ...1.0 ied.r jut VIlCaDii.. oarluaeeu t.e
houden. Laat mij U" .aod.cb. tot de drie
901t1llld. punlMJ tr.kken: Teo ee"'te moe$en
bejaarde !ltJeefe",J~ ODdertrij,," tameD op. de
IIC)b~baolteu lDet joale It"peu gaan IIt~.
Iln,1lD jODgelul ~eleclllr,<1word.D. Welk .. u
Mb.1jndáal! Ten '''eedII. MIJ die het -mou.I.~I.of B..... oer&i6llaaa beelt moet d.u t.ijd
91'!'kwltJtea ID !.eO kOlie saaD OOleell oertifikaat
".n ~ 1..... 0 ll'l'&Id in hlUldea.~·ltrijll.n ••
du ~t;ft~e'J'r{ (roor een d~li\:l .. echool)
te Si~D. daar hij met lijn ... tritillalie of B. A.
.,,,rli!fikeal t.J~ol'ft.ii_d i.! Teo der dl'.
lilt "'I' het r.S. aaa de lij.. 1I•• le.. de
... ""jei"tso in deo jon.... ' tHie.oo1'tU. :
.';"ellhp" .tlldenten. die ond den l .. flljd
W .... I "Barop certifike,ao #(eg .orden In
nrkod Inet d... OUrl11llleD h.b &&D'praak
ol' en derde.klu certi6l1aal. och .due
o~ftii kat..e IDllell ae .:er,t krijgeo, .. , ...
li'l1olltige rlipporklo t.,. bUDns
... !tbeo Ollh&lJlleu.-Du. Da ~,,_ Ja
lA te ... Igelijk om o"er ait te breid.n.
'fOOr Ue.lYla.
8e•• ndllt'lI .. oID8rkini! door ~8tJ

m.... ~ iu lijn ~, luidt: De dag II , '"'"
.annller ,"j ..n lijl~ nn ' IIftOl1 ,onder.
.ij...,. suUen hebbeo. eu diepae, Dl.t Ib di.
lij.. appa"D, aal "WC IDC Mt ~;.".

VI:! pJe.at! M.tJf!'iII"J~r -r, ,.: 'l ..f! ~.,

\6U Uei M"lit'o W"ld '0:. ~"I' .,'t!..

~utJbck~ i~ua'JVI'!"~ J.u"')r ,11_" J \. "'J~.'1

Jr,. '"u'lr J.'u~" !(L·k ,C~l t." ".' •• , I' '.
"."'rde VIUI 'u'tfl~v~J j~ (l.&,u ilJ~ /.

~T&a.I;L l~ I(vtJ uI"' pr" -to t'L h ,a' .

J,..i.~~Cól \'1l;Jr.k(J,c ...~tl.,· j \'r

WQ •..:, {_JH lJ!.:l ....u rued" r. 'I .. , li ~u.,.· ,.{ ~ ,lo

"tt.(}L 4lJ6 !.Lv, l1U~ J.,.t~r I~ l, jh 1 jl. ",j ".' "

li,., I tn"glaCb 16 b"t o •. r,,; ;. n r.L )

E.ha Da 'p,,,.s,,,. JDllt e~lJ wo.k D. !.e: " ,,0
""00., tJuwe1I.1Il •• elJudt;;u .... 1;~.I" r ""0 . ~
l:(Nn. H .....c J;Jn~b LJ K\·ld~(Il.D "1"

LIOllnpak lt! c4'U L.,,,rl.f"LI5.j{t'M"n.a'I~!~LJ r.

fiart.e11Jk. '1lCpalhle lII'ord~ !De: at b.<.lrot:~;1l"'~I 0

EEN ONDERZOEK NOODlG.

.taft <kn EdlikuT V~,. ,. 011. Land,"

Hijnb .. r,-De de,*,b. veil den h_ Obam.
beri.iu a ..u prlltdell' Krug.r Deem' d. billijke
r.rwarbLiug,die .ij d.ohten te darnD b.bben
YeD clen rijtr"eor'...,ÏAI YOOf koJODi'lIlPbeel •• ,.
Het lut alle, Di.. OlD h.' "edraa ".. de
lInp1l1dl. -,.IIIriII, en Yen _ ,coo&llr. I"
d.. lte YU ~.t Eo.e1.lao yolk ...... ., de
HollaudlOu 'Afri_en .... If bet bqi.a dat lij
m.t d. HolJaocilob.Afrillaaer. te dONa kr,,,D
Da ",MD. Maar III wij de l"Ohiedeoia v.. af
1877 ... dJe .... rin« eo da. lfOIlt.. yolk
D&faaa daD' moe&en .Ij. boe j&DUll. ook
.. AaeD" ... ,en op d. p&ai,.ola ....... E.D
Kaeptob. Aftikau.r" docor a uu d. Pr".
oY.rlleo"lIlIIo., B., onbeperkte t'ertrOIl.'D "..
IOlOmi"en 6DMr mede-Alrilrauer. iu BOjf.leoh.
.r.aaUliedOll wonte hoe Ian.. hoe .aer"D
uearie. miuaap. D•• oord .. nil 4ieA. h.. r
Rhod.. bij .. a.t. ,.l.eaheid kND hij d•
Ho1IaodlOb. Alriba.. .. 8&elleaboee.ll toe-
Iprak. DI•• ",., sij~ .r 011 bor.n op, .....,. pu
op iodi. aiJ· t'alt da .... b ,ij OlDDooit "06r
op W '1oA&D," .aren toob 'lOO ao.tl in de ooren
en harten "&q .. I.n, da. liJ deu fIOlltell aiD.
hei doel en cf, beteekeuia. er lo ... ealoteo,
ulet Yett.eo aGaden. M.., ik lwl h.t .oot
IICbert.e .. II1II dreilem.nt «Iaom.n. lil. dl.
oP'rattiq '- na MIl "-lUie. w_beid 1I0"or.
den. Gelakki., .ija booe eIoel is ant d0' toe,
d. a-. aij "'ut, mie1Dlte, Bn il bij nu
lDel IIOhand. eriYM" '''OIbD ~ Di' daohkD
"Ij, K'D ae., hij ko.l ale .. n lN&d &wa« ;••• ~ ... eoo.e ... rijp "'en een be",ielureo
• taM, " .. r de HollaDdIoh. Afribn .. b.u lijD
en reobt op h.biben, ia ... ooraaek 9&Il blaam
op 'VD porao~ eD kWlllrter. H.t i. te,lO
1'•• 1 KruIPr .. sijo. bar, ... (" hoera "). eo
bij h.efa bet ...., om d. BoIlaDcllch.
Aftik&llera "0 , 'en &oe t.e dieD"', eD
tawr goad lID meer 1000lteD YOOthem to alij-
.en. en oe de lIlomt.epll ...oordlfb"d ,.. d.
JIlD",llICh. opPllllllenh, (Diat recb~) Ilil .. br...i.
deu. K..... .. r "",! I d. ....DIID die
•• roepeu lija Om reob~ ea .1ftOb~beid Dil
!.II oereneo. die !"en rnacbt ,.hrair. m.k.o Ota
recbl t.e O1Id.r~rllklreu. At. bet Tran., .. I.
eohe ,olk ..oldMid au d. eillChaD yen d.a
bll4lr llhalOberl4o i. .ijll dép~ob. &&Il
presld.o, KrOllel1 da.... bet ba&er daf, .ij ol
,U6o door J_"'D •• rmoord "area .... ord811
uf haD laad y.rJa"a haddeo om iD de KaI.bari
lA .&erYln. Ale' ~Ij ... rlijlt m .. n~ "at bJJ
eilebt dan le b.t pi... mindu den oorloll .. er.
klarinR ..... n de Jaeili,. noht.eD "lID n...aag
Ittl yolk yao d. trane\'UL Waarom hehlND
• ij 0.01 Diet.. \'&Il 4eD Dleawen Pfemiea .. hoord
'-leo d.n In,.u, hi' aaD"Deren .n bet tcIeru8!.eo
du mjbaher.? ZIll!1D wij m&ll' blij.e
..r.,.a _du ,~oord te .orden .0. bij
blij'ea .0 berlllMQl EeD "eker" Opl.tteDd"
!fil dat .ij maat .... ijg.D moeten om het
teg.nwoordip _iD.kri. t.e beoordeeleu. Wel,
wij oord .. len beO ook Diet, he' alJa hUlIu.
daden die .ij afk4urden, En haDo. plichill'
betrechtin, die siJ Di., nakom .. , ysroorde.U
bell. Verbeeld u .... heer Cbamberluo tril ut
d. Ditl.nd., ... bomerIlle ,. in Trao."''''1 lUlJeo
krVj!'ID. "0 d. ,,,rdrnk'" Ieren iu .iJn" onmid.
delijke nabijbeid 'moweu h.~ Die, bebb.o.
Wa(jt h8t ""'.oited. koaiogrijll .. 1 er dooz"er •• akl "orden. ITrao.YA&I. d" klej ... boer.,
lteat, la.! er door ,feol eo .... rk -.d.D, 1OOCIa~
al bet "olId eD aDdere edel. m.tellll .. n ete
bp"all~e. Yer"'rd worden, III di' UI Ae
b."r (;halDberlaio," , .. irpla" "10 OODltq.... t

AJ. EDDlIwd narJijJr ba""'.Ja
~~~~~~:~IDld·~O alti d. &u".I.olI. r.g .. rllll
" i. aaD tien io"al 'fen J....
JI()II, - U; ~j,_nie. .ecleplicbtitr i. ia ..
"ap •• "~t.e dM Iii}: '&,'" d.. 'enreab .... j
$eD -:'10 Ml op ., .. _Itell 'Ili., a1JMD

r:ïi.P' • '" ... ~ -ee~ri:=

CODifer Place,
Zeepoot, lil Feb. 1896.

~,,"n!RHR1of J'CK'ON6.

Op vourat.l van adv('kt.at Moltenc ".rd ur
de moeder , erial gege,,~o om .ei:ore ged""ILeli
"Ill plaal.eo .an doo m.)[ld "aa O-ourIl8'''IPC
,our haar ltiDderl\lI, dl. or "bn "pIle Over
h..bbeo voor eeu Il..... "eringe 1f01O, aa~ te
koopen. en er ~e,ell. "0 "erbaod op te nemon
voor r.oo '.r 'IJ IIi", biJ ID&~U~eII I<,ud"r CJ l
all .. ef ~e beL .. leiJ.

Ul80LVENI& BO&DIU. VAS IRID, l;, LE li.!l'l

Ad,oK:Aat Scarle '!.elde "our de "8rk I."JI(
Y.n H. Glbeon als ee" der Cl1ra~OreD 10 dele.
boedel Ler IIJde kl .tcUOD. daar de meer,jer'
beid der achaldeiacbelt 1:'. (;. L)(:.donb.r~ .1.
&enlgeD 6l1ra~or "il de. Advolta.a. IOI,to. tr":
hi.r IAgeu op, lDaar hilt hof ~liate tet; I\uo,,,
Vtl.O beL aaJUoek. lel1geod. dat d, bt,palill,ll; In
de .. e& vac J Si), .... r retlpundeDt ZIeL "il
'leunde. lID "til ':net ~chl ala sije op'JOt'ID(
"r ..ao jUlII •••• OMl' h.1 oordeel ".0 hel hnt
de eohillatll.obe,. bij eeD VtOegere lellOl'.Il~"
' ... 1 belelte DID. .... prooedewen '~gen "110
lu.ohoUL .1. "c, j ..rlln "'den de 111801 '8Dta
' ..doopen ".'bU. mu( DieL IXD scbn,dec LIl
btiWlJIl!c eo UUI oader do eohuld..uchen 10
!.ellen.

llI.IJ;DIUU/.JU<i1 1.1II:Y&II,.
Op 9oor.Lel vau ad .ok ... , tl_rl. 1u801i! d.

du "J:OCaLroC6 Irt d"o lnódel v.o .. ijlen U, ~,
Moye, Yerwt 0111 "D.'.~d..J.\ 1!1lK8't up dOD
boed ..l. ~OII eio.!e ~ gold le ,.z6dliUo", ,o)r
dl:o koop d .., pi .. tt &18,,181, "alor ohrledt:JJ1
I.CUt op h.d.

Ii.ONl"~!N t'6. "V.M ••
Een appel '''0 een uUapraa.k Yao d66 WI

g.. ~.....1 n.u I:It.eYllanllle, A.Q"okaet Glal,Ull
"oor appell ... ~; .d""k".t JOaburt "'"Jr <lo
r.... rllIg•• Aj'pl>l lIe"'1I011 YIWIde baod. LJ.
' ..roord ....hiJil ..... "811en1 boil.eadl"',e. eD ....
door bel 1"<1r ..g '&11 dil" mail R"rl'>Chtv ... ,dl~J.
<lIL volllLrekt. OleL O'Meeull!".m met aljv li.
"MIDg al. b.d bIJ eeD doodec bo. l!erOQj.~,
Dill Ile m." WIt ".~. da~ .... leeD 1"8d"" ow
bem !l'eDadlg t" behaodeleD.

R;o'r"'t'j1t .. '-", "84".
U•• e laai" o.er ""0 pa'll' PU'Jt.o '""p.c;e

JI~ IU Cjh.. ",'! lalDp&e.8~ ge'~erveerrl .. ~ -no
,,~rd "I' ."r.o.,k 'au Idvulc ... LJDn.,. tC't DI''''
dell UJl,~e.!.eld.

II ""IJl to,. ~ _ JtRj·:.

.\dv'olt&"L tielrl" 'rDeIl ... " <'Ill Illta~.J dH'.
•• ". (ot Atlgn,"u8. en ~Ol h~l "erb"", r~J
"etUI,.u biJ CoWWl'l.~ Lo L'Jnd~[J. Ad.on.,
::it.i ..l "'''.. Dalll&08 f5lJ!Obdl. tll!ll td/'"'' Il:i
bof atelde d. 0"halideUDI! d"r z.... il 0,, I .\1•."
'11 droeg JWi.II..dvQlr.&at M~iuJ.ru~ .. (JP um le
L)IU!.tll. Dalll008 ver".erder, d 'e J. I.OSIAlO
betaleD 1DV1j_. dezou ID gefUu<" le Delll't],

Hof urdaagd t.ot M ... o.d.g,

V"'N RIJlt ONDERSTEUNT MARAIS.-Vaorijnadorp. 19 Feb, 1~.)6.
.f.CIII lle1I BMa.hUIW VG,. .. D. Z.wJ..Ájrtlca4n 'Jl

o.../-.d."
KijDhlU.-Het ia mij ter keoOq .. brecbL

da' de heer Daoilll JUrail na MeiD Ij_kraal.
Pike&beq, aioh ,erbeet.u ... Mld Il.fh ale
' .... entfOOldia'er Yoor Plk"""rg. lo plae"
Y&Il liP n.,id t.nnant. h bea Y_terd, aoo-
\'ef ik m.& d•• b.. r Maraie eo Bij.. politiek,
ollini.. be .... ben, de. bij on.etwiJf~ld d.
NOhte Dl&Il op d. noht.e plaet. YOOI Pilret.
berg la, of 100 ale de Eopleidam.. ~ ; lO for
tb. CoIoOI .. large." D1eDI.eIlfI.\'OIf. 'orlro ••
ilt ale beJanptelleode iD onl I.Dd .n yole da'
d. .teaa,er.olliirden \'&Il P... .oerg al. "Il
Hllia man "oor hem .1I11eDwerken e. ltemmeD,

De u .. e.

P. B. YUI RIIlJN •

Brlt'JveDbu.,

ElO correepoD4ent clie 'iob .• eeu mao .oor"red. op b.id. roded.ienl'i, ea lIl&&"ch~paltj k
.ebied" DOemt, ".I~eeD ..mrijrer lo 0011 blad
&aD eli. YOii- h.m ., •• , .toakan ..... aard ••
.. lPieaea all .. D "_Ilaa. mtoLdeo kOJ! .....
.U •• Indeo" .... _ beID te "ld. Lr•.Iit, W•
kunD.o sijn Italr Di.t pI .......

DB LBP;N8KAOHTlCN IUBSTELD.-OLEMINTQ TONIO

-BIT BJ:&Bl'ELLENDE MIDLJEL. VOOR VilR
.MOEI DE LLOHUEN •

EeD seker geo_midd,,1 'oor .lgemuen~ z"ak.
beid .... rm'JGidbeid, hoofdpijn. alecht.e le"", eD l.lJ"
... kLeD YCIOr&komende !lil ""0 ven "ut BO ltIlJ [l.

.....,htijr gestel. l{ejuJl'frou" U...Wlah Lloyd,
Weter_iplei... Stad 80101llOll, Pur~ Pm,,,. !:i.A.,
lohrift dato lj Juni. 189a:-{)mJll,recka oe.SO j ....r
leed ik MD hart eD 18,..rk ..&&I, ik "&II zoo Clok da~
ik "erplioM .!IA io het Jam_o"a Hoepitaal, te
118&D; II d"ze InriohtiJag "ecd Ik lred""'lIde 1""'60
lijd behand"lt, doch auader dat. hltL;:m.j $Onlg lJ:O"d
deed; Ik rlllOdpleegda """" "lIlucbilleode <inhuren.
dooh tollBII zondIIC be..t, IK werd zelf. ~hou .. d sin
ongen_hik. "oor UlD8t.n1eu "" ..r~,...en ~oo Ik
Clemtlllt.e 'fooi" !.II b'8bruiket>. ""'WA ik ruiJ .(lOOtiig
..... 1 beter l'OIId. eD nadat Ik het gedUnlbde Yler
.... ken gebruikt had. gelu~fde ik I!ooool K"ut'zeu ~U

siin. tIomtijda heb it oog licluoe ... nvalJcn v .... pijo
en kloppiDga moh, bij het hart, ,,_ ik ""'!Did'
<lelijk een doeie Clem""'8 TOllie -on, ea de riJD
odh"od~. 1'01; '-'ul& be" ik ... h,,1ltfd III kunuon
.............. D de, ik .'J DU ntOH jfftO"Jer .Otol dali OOft)
leden mijD lJ:iod.ohbeid. hd.....lJiJ _ed_ ... lwllt En >lA ..

gij Y'&II deu -.cl...,.. pbruik .....t<-.-ll. a..... I.Jod.tIl !.IJl
daakt.ar lIartna!a LloJd, Waterwerbopleill, 8l4KI Lou"
SakWIa, i'CII1 hili. 1.4. dier _

CE R"E~.
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