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KLEIDERMA.KERIJ IDEPARTEMENT:

fOORGOEDEW!lRDÉ ;
I~ JONGENS ILEEUgREN

gA. lfllJLl'D.

Economic Outfltting Co.,'
fA BHICEERKNDE KLEERKNMAKER.8,

x AA P8TAD.

TENTOONSTELLING DE wAAL &; CO. IATOURLIJX GEZOIDHBIDSZOUT. .
, . ' . '

IJZERHANDELAARS, I

..

5') E,)n~tp"klil.";~ VZds van 3 :tot
5 jaar,

10 Gear('''l:!derU~ Ruin-Paarden,
6 do. Merric-lS.

!t
!
r

,
I

VAN HET Een Vonkelende, Verkoelende Drank.

!

IJ,,
I

In ndbou wgenooischap Provincie,Westelijkeder BEVAT al de hoedanigheden van Engelache en aodc!rc Minerale Watereu.
Geeft kracht .~n d~.n Lever. Geneest H?fdpijn! Zuivert hel Bloe I

Wer~t op NatuurhJke wIJze. Versterkt de 8piJnerteeringsorganen.

mDIREI BOUDDEBVAI. PASOPVOOa,IW1K&ELL
BUkjesvan een Kwart Pond.91i. Bllkjes van een Kwart Pond, 9d.

I
I

"~..

TlI WOB.DElf QlilHOUDBlf TB de Goedkoopste en Beste Winkel in de Stad om bij te koopen, OP DINSDAG, 10 MAART
ZULLE~ opl{emelrie. !':zels en

Paardeu publiek verkocht wor-
dell aan .KLA.p~!UrS - STATU':.
Onder de Kzels zijn veneheidene
kleur-spannen, gedresseerd, groot en
sterk, en daar zij met zorg zijn uit-
~ezocht uit dl' beste stoetorijeu, elI
voor koutant ziiu i[l~'l\oeht, kunnen
zij het l"lblit:k R\lJbcvvl"u wor.len
en zullen dit waal zeker presont ,,;~o.

P. R. RI:DELINGHUIJS.
.J. ,......J1rU'(]fjj CS' C'!') .• .Af tlllf.Lgf':1'I

ROSEBANK,
OP DONDERDAG EN VRIJDAG,

12 EN 13 MAART isae,

HUISHOU DELIJ KE IJZERWAREN.
GEFABBlCiEBD ALLE IN DOOR

lV ILK I ~ II) 0 ~ E N M I • P ~ 0 N,
Aan hun Lsborstorium, NEW pA.8TLE-OS.TYNE.EENIGE AGENTEN VOOR

BOPKINSONS PIANOS~ ~_*liik Agent de beer HUGS McGH.EGOB., 21 BI. U.>Orgo,lItraat, Kaapstad.
Verkoeht door alle Apotbekerl en Krnideniel"8.
Meer dtoIl 20,000 Blikjes lijn de laatllte maand Yerkocht.

Yerkoopitur
-YA - -

f.)E Tentoo~8telling zal ~eopend op Donderdag, 12 Maart, om 12 uur,
. door Zijn Excellentie den Gouverneur, den Hoogedelgestrengen

~Ir B~:RCULES G. R. ~alN80N, Bart., G.C.K.G., a.C.B'I en zal twee
G,,~en duren, '

l'SnTltGIJIIWooJlDWD IN lUID·HItIKI. I)()QJI

01lA8. W. HOLIdES, TIMDKR8TRAAT, PIETEI\.SVARlTRBURG, NATA.L.Brugstraat en, Kerkplein, Kaapstad.
Op nonderdoe. 72 Maart, van 72 tot 6 uur n.m..

EN

Op Vn/da fT, 73 Maart, van 10 uur v.m. tot 6 uur n.m.
Verkiezing Noord Westelijke Cirkel,

CERES. '
40 Eerste· slasae Ez'3ls, 3 en 4

jaar oud.
BE:LOONING,£5

GEDROST vaD de wouing van J.lI. DREYER, Clare-
mont, op 25 Februari, een Kafter, genaamd

"Zulu," oud 13 jaar, lichtbruine kleur, fluDohe tan-
den, "die zeer uitsteken, 4 voet hpog, lidteeken over
rijn voorboefd. de kleine toon van "zijn rechter voet il
weg. Ieder die informatie geeft aan d. Politie-
bureaux der voorsteden zal boveD.I\a,anclebelooning
ontvangen.

DE onJergeteekenJen behoorlijk
I{elast door. den Heer ALBER·

TUS J AeOBS H. Zoon, die VlW
woning gaat vërsndereu. zullen vuur
zijne rekening, op

VYljda~ 13 Maori, e.k.
AAN ZIJ.E WOONPLAATS,

,. Waters(:hildpa.dkull " Publieke

Op JIlumdtt!J, 1(; .Mour],

I'ULLE\ ol'~('rncldc Ezels publiek
) verkocht worden aan Klupmuts

Statie. Onder dezclve zijn verschei-
delle kleurspanneu. geleerd, staande 15
hand, iii uitruuuteude enndine 011

door dell t'~pliar, zuo ;,'el bekend
voor kontant Illgckucllt, iut de beste
stoeterijen, kunnen ZIJ de anndacht
van koopers aanbevolen wor dvn.

. L. A, :->TOFBERG.
J. S. MARAIS & Co, AfsLagers.

DE H,eer J. A. V. A. LocHNER, zal de Kiezers van den Noord Westelijken
. Oirkel op het dorp Ceres toespreken ,

OP ZATERDAG, 14 MAART AANST.,
OM 9 UUR V.M.

Moorreeahurg, 2 Maart, 1896.

~ Entreegeld: Eerste Du.g "2/1i elk; Tweede Dag I j. (Ilk' Kindezen
Ilal Iprijs op beide dagen. '

:-;poorweg Retourbiljetten ~Eel'8te en Tweede Klas), tegen de helft
van Enkel e Beis, lullen uitgegeven worden aan koopers of houders van
Toe~an~~biljetten voor .de T?ntoonatelling aan alle Stations op de Hoofd·
en TaklIJnel'1 der Kolome en ID Jen Oranje VrijRtaat, geldig om op l O, 1 L
I~ of 13 Maart te arrrreercn en met eenigen trein op 13,14, 15 of 16
M aart terug le keeren,

Op de Wijnberg en Simonsstad Lijn zullen Kaartjes (Eerste en
TWtledr Klas) uitgereikt worden tegen Enkele Prijzen voor de Dubbele
Reis aan koopers of houders van Toegangsbiljetten tot lie Tentoonstelling
op l~ en 1;) Maart, geldig voor terugkeer met eenigen Trein op die dagen.

Kaartjes kunnen verkregen worden aan het Station en bij de
IDganghekken.

Onder andere aantrekkelijkbeden zullen zijn de COMPETITIE
IN HET BOTEhMA KEN dil" op Donderdag gehouden zal worden
en b~gint om :! uur n.m., en Je GOUVl!~.HNEMENTS VER·
TGONING VAN BOTl:RMAKE.N,dat op Vrijdag om 11 uur
v.m., ,'al beginnen.

Publiek~ Verkoop ing.

VERKOOPINGPUBLIEKE MAL1IIlE8BUBY
Executeurskamer en Voogdij en
Brand Assurantie Maatschappij.TE KLIPH:EUVEL STATIE,

-VAN- -Publieke VerkoopingZAAD ··GRANEN. VAN

Levende Have, Graan,
. • .', ~ BOERDERIJGEREEDSGHAP

Ve Ollliergeteekenden zullen voor rekeningvan de heer LOMBA.RDenVA.1!l AARDE . -'.' 'DE ondrrgeteekendc met instrue-
OpMaanclao-, 9MrLart a.s. ries beguI18tig~ door den h~r

~ , MIC'IIIEL BA.8S0n, die van plan IS

TEN II UREN PREOIES, zijne Boederij op te geven, zal voor
zijne rekening op

Donderdaf1, 72 Maart. e.k..
'. voormiddagl te 10 u

Publiek:doea nrkoopen op de plaats
KANONBEBG,

DISTRIKT M.ALUS8URY.
De volgende Levende Have, Graan

en Boerderijgereedecha.p.
Levende Have:

6 Roodbruine Ezels van 4 tot 5
~aar, 6 vaalbruine Esels van 4 tot ó
Jaar 10 gedresseerde Ezels van 6
tot 7 jaar oud, 8 jon~e Paarden
(Memel) van 2 tot 3 Jaar (2 pear
maats), 6 Merries van 6 tot 6 jaar
(2 met nulens), 2 gedre8letrde Kar-
Paarden, 2 ScHmmela gedresseerde
Karpaarden 5 jaar oud, een Jongen
Hengst 2 jaar oud, 2 Bruine .Ruin-
KtJpaal:den, 6 jaar, 1 Rij. en Scbiet-
paard, 8 Koeien met Kalvers in
melk, 8 Aanteelbeesten. 15 Jonge
O_n van 2 tot 6 jaar, 8 V&arecn,
400 Schaap Ooien van 2 tot 3 jaar
oud 150 Hamels van 2 tot :3 jaar,
150' Lammen 1 Lot Varkens, klein
en groot (160), 1 Jong donker Vos-
henget, goedgeteeld.

Graan:

LOSSE GOEDERENGELEO&NIN DEZEAPOEELISU,

Publiek VerkOopen de ondervol
gende Levende Hare, Boerderijge .
reedechap en Granen enz. em.

Levende Have als
8 Gedreueérde Paarden ( Ruins

en ME'mQII).
2 Gedr~rde Ezel". 6 jaar oud.
25 Trekoesen. .
4\) Aanteel Beeeten (van goed ras),

100 " Schapen (merinoes )
25 " Bokken,
1 Lot VarRens.

Boerd')rijr.reedschap als
1 Extm Bqkwagen.
1 " Tent "
1 Opensar op Veeren
1 Span Tuigen compleet.
2 " Jukken "
4 Dubbele-voor Ploegen.
1 Howard~ Egge.
1 Lot Gre.ren Vorken en Pikken,

ke-
"HUISRAAD IN SOORTEN lo

GRANEN ALS.
230 Kudden' Zaadhaver.
60 ", Rog.
Er wat verder ten dage der vel"

kooping &al aangeboden worden.
A.JACOBS li. Zoon,

J. W. Mo(;mw;, Jr. ti' c-;
A/slagers.

DE Huur v au de plaat!' li Koarn ..
laridsdrift " ten einde loopende

tegen einde dezer Maand, thana
bewoond door den heer D. S.
IVMl.LM.A:N, zijn de Oudergeteekenden
gelast publiek te verkoepen al de
Losse Goederen, ,

~OpVr,jda.g, 13 l'Ila.a.rt
Ytvend/ ~Ca.t: () Extra Melk ..

koeien (Kerri-e], 4 Vaarsen 2 jaren
oud, 4 JOlige Bullen, 2 Water Kar
Olsen, 1 Gemeste Us, 7 Eerste-klaa
Ezels (goede conditie), ~ Gedresseer-
de Jonge Merries, 4 'J'rekpaarden.
(Ruins). ;

:1O1;8f. &()uUrw: ~ Eerste-klas Bok';
wagen!', lOpen Kllr op Veeren., 2
Splln Wa~elltui~cll,:2 Span Ploeg.
tuigen, :3 Dubbel-voer Ransom
Ploegen, 1 Hr....k Egge, 1 DaiJ.y
Bnijmacbt.re, I W aterkar met Vat, 1
Lot Zwingels. Kcttingli,· Graven.
Pikken, Ladders, :-3 Twee liallaam~
Vateu, ell andere Boerderijgereed ..
schep, 1 Lot Mest en Stroo,

Voort8 Je gewone verscheidenheid
Huisraad, enz., enz. '
[Jr: Vtlher,~, imme/man ~ c«,

A/ldagera;
Malme ...bury, 25 Feb., 1890. -

t.,· Pt I'LAAT~

"' KOORNLANDSDRIFT,"
Halt Uur :'IJI.· Hermon Statie. lan;s d.

Brrgrnner.

New/anas ioncroe»,

~PRINGWEDSTRIJD BEIDE DAGEN Ol 3 OUR N.l.
A.an bovenJ!enoemde Statie, Publiek Verkoopen, als vol_tt:

1250Eerste-Klasse ~~udden Zaadhaver.
50 " . " Zaadkoorn, Baard,
100 " " Voer Garst,
10 " "Vroeg Garst.

PARADE VAN PAARDEN ELKEN DAG.

Ververschingen op het Terrein in speciaal o1)gerichte Eetsalon,
in pas-gebouwde Dames Theekamer, en in Tenten:

De Jluziek van het l ste Battaljou Leiceatenhire Regiment (met
verlof van Kolonel V lJLLIAM.Y en Officierea Tan het Regiment) zal beide
dagen spelen.

lIet oomite tracht schikkingen te maken voor een wedJtrijd in het
belIaan nn Paarden.

Door de welwillendheid van den heer RHoDES zal het Kamp aan het
Tel'T€ÏD, op de Bergzijde, openataan voor besoekers die er Picnic willen
houden. De toegang er toe zal zijn door het Hek, 'dat uit de lommerrijke
laan leidt, welke de heer RHODES zoo vriendelijk geweest is aan het
Genootschap te geven.

Vergeet dus nlef:Maandag, 9 Maart a.s.
J. W. MOORREES, Jr. & Co., Afslagers.

Vendu-Kantoor, Malme!bury, 2 Maart, 1896.

;~
.~

Op Last van het Oomite,
MAYNARD NABH, Secretaria.

Koloaoade Kamers, Kortemarktstraat,
Kaapatad. 2 Maart, 1896.

PUBLIEKE VERKOOPING.

DE Ondergeteekenden mtlt instructies begunstigd zullen voor rekening
V&Il den Weledelen Heer ALBlRT VAN DER WEBTHUlJZBN, aan zijne

woning te Hartebeeatfonteio, nabij Malwesbury,

OP DINSDAG, 10MAART E.K., V tindukaDtoor,
Mlilm*ury, Il Feb. 18Gti.

TEN 9 URE V.M., 300 Mud Zaadhaver, Rente-klas,
100 Mud Baardkoom, 80 :Mud nog, Verkooping van Herten,
70 Mud Garst.
Bo.rclerU..... eedlcha.P :
1 Nieuwe openslaan Kar, 1\Nieuwe Openkar met 4 Plaatsen li' 30 GedreSfle:<rr1~ P;>.I.r1~n, Ruins,

Bakkar op veeren. 1 WlLwrkar,' 3 TENDERS zullen ontvangen wor- 35 " ell Jonge Ezels,
Bokwagenh, :Beme.klas, 1 Bok- den -_an bet. Kantoor van den \ 2 Uttmuutende Kar "
wagen 1000000t met leeren, a Span Cont~oleur ~~ Auditeur-Genersil tilt
Wagentutgen kompleet,.2 Paar Kar. op Dmlldag,31 dezer, o~ tW,allltHur, Ob 'ïonderda», 72 Dezer,
tuigen 6 Span Ploegtwgen, 8 Span your be' koopcn Van LO bngehlche r . , •
Kettin~8 en Zwingela kQlllpleet, 4 Dam HertQn, gef ,kt op het Landgoed Z t. LLE~ boveugeruelde Paarden

2 Exlra Bokwap.eos,l Extra Bokwagen (Hout As), 1 Nieuwe Tent E kele-voor Ploegen (Howards) 6 Ne.land.. Tenners moeten Zljll nl .~ eli Ezel, publiek worden ver-
met buik en lee!.cn kowpled, 3 Span Tuigen, 1 Extra Nieuwe Afslaan D:bbele.voor Ploegen (Howards) 3 voor hel gehede ilt>talof voor een ded kocht Uil ttJllllC ~TcndukrDiJ te
Kapkar,l Ha!fsbJt Kapkar, lOpen Kar, 3 Ploegt'n, (roode balk), 3 Eggen, 3 Rowards Eggen., 1 Houten .Eggel er van, cn ill hel laatste gcnl moet dl' ;\lalmei;)~~:Y, Ull~l"r(j~ Paarden ZIJll

1 Hraaklandll Eg~e, 1 wt, Deuren en Kozijnen, 1 Lot Vaten, 1 Groote ~ Snijmachines (DaÏBcys), 1 Lot Zen. Tenclrraar Je~~l'Jl hoeveel Herten IJlI er \~'-{' ~I lende l'.~<\leI sarcu, Under

(
Graan.Moh) Balie, 5 :::;n,lJUlBchiues(Usisy Reaper), 1 Zelfbinder (Daisj ). 1 L t 1.1 P'kk'l wcn8Cht aan te "c1111tleu "'-o()!wr' (le ,z(' ,. L'en IH~llr b.~;dc bp811ncu.lIeo, 0 ...raveu en l' en, '" . . - ". ' ~ II . ' ; ", d

Sl
"." 1 0_\... _I me. gc "'I' h-' zullen Oil ct"CII kOl:!teud.: Dieren V~ll Ill!' .. til.' [I \ all lul tJ Jaren (ju •

, Ill. GRANEN: l)pa...,-eneD, 0CllaAl ." c \ .!'I !I, p.. j,. :ten 3 Kruiwa~ens. 1 Lot Wijnvtiteu, \ het Ialidgoed moelen halen. I ' k d,IT. -, ". LLe', ZIJII groot 7u
100 Mudden Zaadlaver, 106 Mudden Voerhaver, 25 Mudden Rog, 1 ~ot Batie!!, 1 Lot Zt!ilkribben, eeu \ Vc H.erten kunnen I{ezlrn worden i ster 'JIIII !:(l"ed (",:,<1'.1' eli J.,:e~hlli.t

25 Mudden Garst, 30 M.udden Zaadkoorn (Baard) 30 Mudden Zaadkoorn Dcrst M.achine in goedewerkende \.eiken dag lol ow twaalf UUl (behalve \(lVf i\, 0,; IJ~I :':'. l,r"I·, "'-Olll, ~oop,
(Du Toil'S), en wat verder zal worden aangeboden.' orde (Clayton en 8hultlewOTth) 12, 's Zond.ss). door aanzoek te d<>t>D~.ertlll!,\ me ven eli ," l (JP deu IU&IWl

De Boerderij van den heer VAN DIR WE8THUl.1ZEN is zoo alombekend' Zeil Zakken, 10 Vel Zakken, Vloer- bij den heer M.IDDLKMI~r, den Tmrller er verkoof)Cr.;., 'f • r
. .1__ hA 1\1 d' 7au het landl1(\ed i, .l1. J. ::\-fA.RA.I;j. J

dat verdere aanbeveling overbodig is. Aan koopel'8 van Levende Have g~J! D aan Jes, en!, enz., 1 l.. ~'. . 1 .. , • /. -- , . . '
zal tijd worden verleend dezelve weg te nemen, en lIltusschen zullen dezelve en wat DOg verder sal un:_eboden, ALe ~nobr<l motlf'fl "lIldelijk \ 1)" ~ 1.,1-(' " JlrI,wll!!fJ,TI lY (IJ.,

d k
..1_ -orden. ~ gemerkt :tlJn op de (uVII'Jl'p,: I. ,T,ell" . Ajltf1l'l8r8.

dl»Or en ver ooper worUiln opgepast. .. li '78,TlIM CREDIET. der VOOf!ct koopeli vali fierte:,. ; .\f&.lwe"b::[\, .', _\h.rt, 18GB.
Vergeet niet 10 Maart, ten 9 uur ts Hartebeest(ontein, tegen..'" Het (.;ouvrrut'!IlClit \( ri,[n,L ",d.! ~ -.---

woordig te zijn. G. W. KOTZE, niet Jc ~agliil uf et'~ge lllldlr Ulln LI:.:TTL1~ZETTERS"
A. T. VAN DER WESTHUIZEN. &cretaris. te nemem

J W
'{ J. "" JJonRREES, Jr. g' CG., IJ. S. GKEAVEB, \O~M.l:li:'ELIJK gevrsagdgoede

• • Jl OORREES, Jr. & CO. Afslagers. . .A/alagen.' V()(lf Jeu 1100fd luspekttur. lloll;',_ .:;che Letwr:zet.t6rI. Vut
. • )tlalmelbury, Dt~Dt "an Publieke WerUD, [wer'-. Doe aarw>ok aan _ Xu.

Malm.bwy. 12 Feb~ 1886. , 13 F.bruari 1896. IM~ 6 Maart, 189ê. I \OOt 'fill dit lilad.. .•

. - ---- -----1

'l'e koop aanbieden het ondervolgende, Berste-Klasse Vee en Boerderijge-
reedschap, als :

. - BERE8ISTREERDEfWDELSIERK. '

I. LEVENDE ~HAVE :
18 Gedresseerde Tr~k-Ezels, groot ell sterk, 2 Jonge Esels, 1 Paar

Extra Karpaarden ( HUlDs), ,1 Extra Bchietpaard, 1 Jong Schimmel Paard,
10 Gevoerde SI~hto88en. 60 Vette Afrikaner Hamel.!',60 Vette Merino
Hamels, lO Gevoerde Hamels, 12 Koeien en Vaarzen, waaronder goed
Melkgevende en eenigen geacbikt 'voor den Slachter, ó Jonge 01Se0, 60
Vette Groote Varkens.

. IL i LOSSE GOEDEBEN :

KENNISGEVING AAN TENTOONSTELLERS,

De 7en toOJ1 stelling van het Westelijke
PYovincie~ Landbouwgenootschab.

D
AAR htt beooJdeelen van alle Inzendingen, behalve van pluimvee,

fuiven ('n Vruohten en Grcenum, ,plaats zal vindeo op :Woensdag,
11 Deru, zijnde de dail. voor de opening der Tentoonltelli,ng, m~ten
1IIZ(:lidl'rs !tUDIe IIlzcndmgeD op hunIlO p~aatsen op het 1 errem te
liot'eLllnk ileLh~n niet lattJr dan 10 uur ditn morgen. V'ru~hten ell
Groenten ('Il (op Uitdrukkelijk verzoek der tcntooLl~t.ellers) p~ulmvee eu
Duiven zullen Donderdag be<t~rdeeld wo~n, ~?-ZI) moeten dien morgen
om Ilf'Uen uur op hunne plekktn gerangschIkt zIJn.
... llA YNAJID:N .A.SH, 8eoretaria.

J Ibart, .1896.

::, ••: ".. I •.~. __ -_ ..._.;r- t

'_iit~1j:"';&t:t~7;itt;j~;J"~i';l;:fi;i:;i ....c;:.{.;;~~·,':"ii,;

" ;:±}pi .;'.~.~- ..... '" -~ •. - ~- .. ·~B~E~=!~~~!S;:;;;~~;'::"~=·~-:·:'::-J;:t:::~......~
...~.;l

~'*ii\t_r.._.IlIiIiIII_".iC;;;;~··,,~"'--=_~···::rI-'-ii~'"~!!!1111."_!II!¥.=....liI!!!..c::IIlJI¥#""t.J, •.~~l..e$lll...... "",d!l\llG_&l!l@£ifll_iio!~~'f""iIiIl'._... IlIIi_~_;"~.....1 ....
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._
Postkantoor Departement. ~ u itt • (/' fr ik lall re len ..oor ons om er n.et Het

"IR t Jt liUB ver op aan te dnDeen
dat de aan.taande parl~menU;zittl[]~ l

vroe~ mnj.,'f'lijk moet grbnnden "'Jr~t'n. ~
'IIo ....lt een Jer.:ebJke aandr.u~ van ....,.,
do Erpr-s» door de ( 'ape Argu<, die "ar i":
bll.,.-'" &f JIUlle8on's 5dlandeliJk gwr:;
"I>,heerliJkt heeft al. iets heu~p:'jil. voo;
:1.ui.J-Afn8:a, met oen veracb 1 "I 'J .en n",,-,.
be-t.empeld. Toch erkennen Wi! ~'dCllon.
dig dat de thans dour de l~!\''''ri!l, ~'l,>
mcn stap 10 allen deele een in de r-c' lo;

I ,,·htinJo! iB. e n vert rou wen wij dAt J.' b _.:
neu en bu i ten de Kolonie door ho" d " n.e:
met du Ar,- •.; op het straks t.:enoemJo I'Q[:
overeenstemmen, erkeud zal worden.

....
Der
u"
.IJ:
i.n.
woe
1

di.
.life
1

1... 1
al.<'I

"Ons Tijdschrift," r VERKOOPING
(G1ULLUSTBEEBD), Onder Proces van het Hcoggerecutsb o l:L

PARADE VERKOOPIN8EN. lenerontie van lel/doek, Bindgoren,
Bruin Papier, IndIa "Rubb" Pads.

Brie/schaaltjes, ens.

TENDERS zullen ontvangen wor-
dan door den voorsitter Van

het Tenders Comité, Kaapstad, tot
op 23 April a.s. om 12 uur, voor de
leverantie wau bovtlngttnoemde arti-
kelen. Voor v ille bijzonderheden
Bie kennilgeving No. 82 in de
Gouvernemeats Gazette van den
Sden dezer, of doe aanzoek bij deo
Secretarie, Hoofdpostkantoor, Kaap-
stad.

S. B- FRENCH,
Posemeeeter- Generaal.

Hoofdpostkantoor, Kaapstad,
{)Ma, rt 1896.

G, H. ~TEYN.

I' I-AMIl/EB ..AD VOOR IUID.AFR/X) -HN-

VAST EIGENDOM,
Gelegen in het Dorp Sutherland.

O~ltll •• f\ACTli f £.

nO. \. llOORRERS, Da, EDM. llE BEt;&, Da. W.
J YIl.JOE~, PaoF. P. J. u. OF; \'0S eu M J
TeCKIE. .HET ~.ER~TE,eenigste en grootste

. Gelllustreerd HolLandsche Tijd-
schrift, onder Afrikaansche hoofd.
re:lactie. Verscheidenheid van inhoud
fraaie en h!e Illustraties en 32 Blad:
zijden groot. . •

Lr IS bng naar zulk een Eerste
KIl\s A.frikaansch Tijdschrift verlangd
het voorziet werkelijk iu een behoefte:

Het lt:erste Nummer zal omstreeks
hali Maart verschijnen. V raag proef.
nummer dat gratis verkrijgbaar is.

Wie het ziet ui het willen besitten.
Prijs voor een geheel jaar, 12 afle-

veringen postvrij voor de Kolonie en
O. V.8. 816, voor de Transvaal, Natal
9/u, ))ij vooruitbetaling.
Teeken in op "Ons Tijdschrift"

Agent.ell gevraagcl tegen hooge
Provisie.

De ritgevers
JACQUES DUS8EAU &. Co.,

Postbus sss, Kaap8tad~

-DE onderge~kenaé op verzoe.k
zijner vrienden en begunsti-

gers sal van af heden iedere Zaterdag
en Woensdag verkooping op de
Parade houden.

Beesten. Paarden, Ezels, Karren,
Wagens, Rijtuigen, Huisraad, Plu ..
ten en eenig iets aan hem ter ver-
koop gezonden zal .ija beste attentie
erlangen,

Prompte betaling na afloop der
verlrwping. .

Voorschotten op rerkoopingen ver-
leend.

Iedere Donderdag Verkoop ing in
de Vendu-kamers, 38 Loopstraat,
langs Dr. Landsberg, 'van Huisraad,
Glu en Allrdewerk.

[mile H, Van Noorden,
Afslaeer.

Il.un.

lO,-Jhrtebeeeifont.ein nabij Malmelbury,
pa.ard.n, ... h, alacbto.aen, h.m.III, koeien eu
''''I'%en, ".rkeo.. k..,-rMJ. "".0•. ploeg.n.
IDijmacbinee, .. IfbiDder, en eeD men~ ,raaa.
, W. Moorr_ jr. ~ 00., afdlagera.
10.-Kl.plllal .. r.Lie, 60 _1. ,l1li 3 tot 6 jaar

oad, 16 g~de paardeD, .Ile met lorll
nit.ceaoobt,-J. S. M.ral. ok Co., af.laRftI.

IO.-Broa.dlaJldl, Sir Lu",y Pu. P_d.D,
k.pku, boerderiJlCereedlCh.p. roomafllObeide"
eD .Ddrre arlikeleD 'OOr ,ul,elbor.1I1inll. -.1'.
J. BOIm~D, P. W. ZOOD,...r.laRar.

1~,-lroornIUld8drift DabiJ Hermoa.tau.,
leY"Dde h .... ·, bo....deriill.reedaeh.p .U hui ..
.aad,-De Villi.rs, Immelmao .i; 00., ablag.rl.

12,-Kanoober". OlJttnkt Malm8lbury : e.ela,
p.ardeD, beDgIGeu, koei ..u aD &a!yerl, ... uteel-
beelt.eD, 0.... 0. WO ooieo, lá!) hamelll, lila
I_merl, ,.rkIOl, aoo mad _dh."r, luO
lDad koran, 10 mad rOl, 70 mud pr.', ea eeu
Iroolll me"igt. boerderiJgereed-obap, J, W.
Moorr_ (r. &: Co., "'''lager •.

12,-KI.plDatllLtalje, 40 'zel. 3 en ~ jUl
olld,-J. S. M..l'SUI & Cu .•• bl-.c"nI.

12,-MalIDMbary, .edree.".de paarden eD
uel.,-De Vllhe,a, Imml!lru.n, .\: 00., af'lallen.

13,-W.weobllllp ..... uil, djs'likG Malme ••
bury, plUord"D, ".."le, trekoel8n, aaol.ettlbet.ten
".11 jl(o~d rM. IICbapeD, bokkeD, ,arken.,
-boerdelilgcreedtcb.p, huisrnd, 2J0 mud
zaadhaver, til) IIIUJ rOfl,-J. W. MClOTI'eeI jr. &.
Co., ar.lagere.

a,-ValelloD, 30 fraai" jou,e paard.D, 10
fr."ld ]ougo IDtlrri"" en I" ."r8t.e·kl ... JODle
·e.elo,-Dempen, Moor .. ~ Kril(e, afalag.nJ

llj.-KI.pwatlll"'II., ~5 pUike nel ... n ;j rij.
en t ... kpaarl1en,-F.ur., N."tblillg &: Uo.,
lIhl.gH •.

111,- VOJeutnailfoDteiD, e.ell, paardeo, ouea,
ICbapen , urbDs, bo..rd.rij", ... ~ed.cbap an
I!ruD,-De Yilliet .. Immehll.lI tk Co., .felacell.

20,-Moorr_bllrj(, meriDo Ib.peD, a." .... I-
bee.teo, "e\te 'ark"D8, paatdaD, ".I(e<. d eD
kaneD.-J. W. Moorreel ol Co., alltaj('·IB.

In de Zaak nn de Petitie ,an HUKT
PHILIP VAN ETCK en GIDIO~ J08HU&
Hroo, beide van ButherlaDd, in hunne
capaciteit als V oorsitter der Munioipali.
t.eit "lUl Suthertand en Voorsitter VBoD
den Kerkeraad der Nederduitech Gerefor.
meerde Kerk te Sutberland, respektieve·
lijk, voor den verkoop van zekere
verlateu gronden.

TE SUTHERLAND,
Op Zaterdag, 28 Maart 1896,

OK Il U OR V.K.,

llll aan den Hoogsten Bieder, ,"oor het
Maglstraatll-Kantoor, verkocbt word.n:-

1. Zeker .tok grond, rlijDde lot No. 6,
Hlok A, gelelleo in het dorp Sutherl.nd,
Io{root I:JO "Ierkante roeden, getransporteerd
op William MacDonald op [, April, H160.

2. Z.,ker Btuk grond, zlJnde lot No. 2,
Blllk I, gel8)CeD .1. boven, groot 150 vier-
kante roede", getraDsport..drd op Wil!i.m
~Iac-Donald, op b April, 18tiO_

~. Zeker 8tuk grond, "iJ ode lot No. 3,
Blok 1, gelegen ala boven, groot 160 "ier.
kaDte roeden, ll"tran8porteerd op William
MacDon.ld, op .) April. 1861).

4. Zeker stuk grond, sijnde lot No. "',
Blok 0, gelegen .Ia boven, groot I JO vier-
klUIte roeden, getran~porteerd op Wallillfll
MaoDo.lJlaid op [, April, IljoO.
J. Zeker stll.lt growl, !,Ijnde 10& No. 6,

Blok P, gelegen alM bo "en, grool 150 ...-ier·
kante roedon, grtran8poreerd op J aa
IJlniel tlymington op il Juh, Ik76.
6. Zeker stuk grond, lliJnd .. lot No. 4'

Bluk P, gelegen als boven groot 150 nero
kante roedeD, getraU8port6erd op Jobn
FIlIIer op 11 Joh, 18715.

7. Zeker IILu]( groad, &ijl1de lot Ko. I,
Blok V, gelIlgen .11 !!oven, groot 150 "ier.
kant. l'UIlden, getrau.por~rd op l'lel
NordIen op U April, Hits!:!.

~. Z,oker IItuk grond, zijndc lot No. 6,
Blok .1':, gelt.-gon als boven, f?root 150 vier-
kante roeden, getrao.porte6rd op ErDet
JILOObWlVermealen op ~ Mei, 1871.

~. Zeker stuk grouJ, lijnde lot No. ~,
DlolI: F, gelegen al8 boveD, groot 1:'1) vier-
Kante roeden, getransportoord op Ernst
Jacobus VermeuleD op ~ .Mei J871.

II). Zeker ::;tu.k.l Grond, zijnde Lot No. 2
Hlok K, geItJgen a8 boven, groot, 160 Vier-
kante Roeden, getransporteerd op JObll
1-'llller op :J Juli 187ti.

De voorwaarden de~ Vrrkooping "uilen
ziJu kODtant of eeD ccedJet ".n dne en zes
maatlden.

lJe H.egeeriDgs- en Afllagerarechten (1
percent en 16/. op elk lot) uenevens trans-
port kosteD zulleD door <len kooper moetea
betaald wordeD •

HeL elgeDdom wordt verkocht zooal8 door
trlUlsportbrievcn 8n kaarten aangegeveD
wordt, .cmlJI do Baljuw zich niet verant·
woordellJk hoodL voor eenlg tekort en van
alles, Wltt te vecl is, afBtlUld doet en wordt
ook verkocbt op voorwaarde VIUI alle
8crvltu ten en "oorwa.rdcll IU de transport-
brteven ,er meld.

Om verdere bijzoDderhedeD doe aanzoek
lij den 1ie8ldent Alagl8tflloll,t van l:iuUierland.

Il. TENNANT,
Opper-Baljuw.

\·t~RK()••PI~..EN.

JeC
Publieke Verkooping(lou vernemen ts Ken nisgeving

No. 217, 1896. DE heer MICHIEL A. B.A.SSON,die
zij ne Boerderij gaat verkleinen,

dasr hij de helft zijIier plaats ver-
huurd heeft, heeft de ondergetee.
kenden gelaat publiek te verkoopen
aan zijne woonplaats,'

VD CELSTRU ISFONTEI N,
(halve,..:~ge tusschen MALMESBURY

& HQPEFI[L!J)
Op Donderdag, 19 Maart, a.s.

I. Levende Have, als
2 Span goed gcdres800rde Ezels,

4 tot (j jaar,
1 paar goed gedre8llOOrde Kar.

Ezels.
:! Rijpaarden, (Ruins),
] Span Trekossen, 4 en 5 jaar,
1 " Jonge Ot!Sen, (ongeleerd),

100 Vette Merino Schapen,
20 I' Varkens .
II. Boerderijgereedschap, als:
2 Bokwagens, bijna niouw,
lOpen-kar op veeren,
1 Bakkar, do
2 Span Wa~eDtuigen komplet::t,
2 " Ploeg. do do
1 " Jukken do do
4 Trekkettiugs & Zwingels,
1 Lot!bok,
4 Dubbele-voor Ploegen,

" H.anf:lomes"
:2 Enkele·voor Ploegen,
1 Self Binder cl Adriance" I jaar

iD gebruik,
1 LoRgooier I,Daisy"
Kruiwagens, Halfaam en, Ankers,

Zenlen enz,. enz.
IU. Granen:

200 Mudden Zaad Haver,
50 " getrapte zaad Baard-

koren,
En wat verder op den dag der

verkoop ing moge aangeboden wor.
den.

• ),01 ,'lo. T"';'7.·:~ K,jn',,~,. KZ.Jr_f, i
h- 'LJ/ '1 ... '-, J~r" lf "lJ, :.! .lt J.' :. 1~~HjMET betrekking tot Gouverne.

mentB Kennisgeving No. 216
vun dezen datum, walil'bij nomina-
tie!:! gevraagd worden voor de ver-
kieziDg van een Lid van den Medi.
scheu Raad der Kolonie worJt de
aandaebt bepaald op Je volgende
~p&liDgen Jer Wet, .u. I. :- ~
~~.Up of voor 28 April MlJSt., mag
ieder .Medische Praktizijn Jer Ko.
loole, zuua.ls bepaald du or do Kedi.
stLe ,ret vaQ !S91, tcokenou en
inleveren bij l.A:-;r.IlAM D.HE, Jr.:
HoofJklerk in Jen Tak van plaat
selijk bestuur en gezondheid van bet
KOiuniale Kantoor, een geschreven
papier, t::n effekte :-

........ Jag van 189G.
Yerklezing ) an eeu Lid van den

Koluol Jen Medischen haaJ.
Ik f:ltem voor vao _..

om Lid te zijn van den Kolonialen
bltJiscben Raad vour bet overige
..illl den termijn vau dri" jareu, ein-
digcllde op 31 DecclIJ ber 1I:lU•.

Geteekeud ..
liet genoemde besc!Jreven papier

kalI al_5eleverd wordeu duor de YUK.:
maai' gt:t.:n papier zal IUl.ngenomou of
bl'teld worden dllt niet afgelêverd
I.:! ,!lUl bet Kantoor vlin den Kolonia-
len St:cretari:! voor vier uur 's miJ.
dag:; VaU :;,:, Apnl, 1&:J 6, of tenzij
de onuerteckemng van zooda.niug
stembriefje gevelltieerd is door een
vrederecbter of Joor den -Secretaris
van dt:n Kolonialen Medische.n raad.

liet lode Artikel van de wet be-
paalt dat na Je (, "'/1; electi~ van
leeien van den Raau de t:lecretaris
van den raad de handteekening van
een kiczer kan ventleeren. ~.' "'""""'W
- Om het openen der stembriefjes
te vergemah.eltJken worden .Medi.
8chJ praktiziin~, die Van plan zij"n
IItembrietie8 in te dienen volgens de
.MeJi~che wet nn 1~91, ~eJAden
hu.une adreSS(:n en kwalitikaties voor
idelltlllkatie in te sluiten.
~_ Stembriefje!! moeten afgeleverd
Zlju of zoo worden gezonden dat ze
aan dit kantoor op uI' voor 4 'uur
n.m. op .Maandag, ='8 April 18~6,
ingediend ziJD.

HENRY DE 8MIDT,
Onder Kolomale tiecretariB.

Prod .....tell.uarkleo.
~A"P8TAD

VRL)~Gi: AUBKT.

Druuen
H, ,el hoo
Eiflr"D
ViJóleD
Peren
A.pp.laD ...
A.rdapptlen
UIOD
T&m.Ue.

t, tdMrt, 18116.

~ I. d
o 1 5
o , ij

IJ II< 6
u Il 0

o "o 6 0
o 7 11
U ~ 11
U 1 ~

, I. d
(I () IU
U 'J 5
U lti u -
o 2 ~
IJ 1 " -
o I :l
o 7 H
o ;) li

o 1 2
204 W.gena 7 K.rreD..Hooldbaljuwl Kantoor,

Kaapst'Mi, 5 .Maart, l"~l;,
!fBUWIi IU.IT.

t) Maart, lb96.
J a. d. s,.. d.
o 0 lO 0 6 lil
" u bOl (j
U2U 0~7
o 16 0 0 19 0~~l~.- ~~:lt
OU4 080
o 2 JU 0 ~ ~
O~O O~é
o 1) 4 0 Iii 1)
OOij O~@
005 0~2
"O~ 028
o 8 U 0 10 0
IJ O:li 0 J 4t
U " 0 2 10
U I ~ 0 0 18 2
Out ij 0 !
U ti \) U ti ..
o 3 KO" (j

Appe18D
HOler
~eOdeD
E'6r.,,)
HoeDden
Vijj{eD
Drninn
Ui.,o ...
A.ardappelen
Pereu
Perollen
K"88ptren
ramaLle.
K.lkoeaeD
W.t.ermeloaneD
Gao_
)lOOD.D
Kool
P.t.alu
PruimeD

Ezels en Paaraen.
25 Puike Ezels van :t tot 5

oud
3 Putie Rij en Trekpaarden

jaar RUIK ORBDIET.
MICHIEL. A. BASSON.

De Villiers, Immelman & Co.,
Arslagers.

Malmesbury, Maart, 18%.OP lAUDAG, 16 DEZER
ZULLEN boveugewelde diecen pu-

bliek worden opgeveild te
KL AP.MUTS-STATION. De Ezels
ziju meest allen geteeld te Nacht-
wacht, distrikt Bredasdorp, en daar
zij groot en sterk l.iju, kunnen zij
koopen wordeD aanbevolen.

Il. P. J. BEUKEs.

SIR LO'VRYS PASS.

Publieke Verkooijjng.
VAN ZEER IOSTBARE

LOSSE GOEDEREN
(Vom lW hen-erl BalI li OO.J

CJ Maart, 1(196.
VOOKL8Ta~ISU::&BI!<.-De aan"oer i. lIeer

beperkt eo d .... om ".rd besloteD d'lle "l!!IIk
ReaD niliD!! te booden, en "'J ZIJO dus nieL iD
in .ta.al no&eeriDleD. t.e ge"D. Uit,oer ftQ.
deze "e.1I DIet.B.

WOL.-De LODdeDlChe niliDren .ijD geopend
met id nrhoogiDg, maar daar d_ hler reed.
gerekend il ".nraoht.eD "e ,een fOrbetering
iD prijzen. Wij noteer.D :-Saper I.Dllie karroo
n&t.e 4id tot Dd., ordinair •• n medium Std tb,
'td. 1I".re eD .. 1lCim,e 2td toa 3td.

VULu.-We hebben geen "erlDderiDa iD
prijr.an dese "eek te r.ppor'eeren. Wij nO'ee.
ren :-Bohell811 Std, laog wol 3td, IODdl'OO1I!.
6d, kort "ol 8d, • .0«0'" Std, bIIeobadigde 3d
.KaaplOb. 11 8d, butaarda Sid.
Beacll.dild. YelleD 1'Olpu kwaliteit

BEST AANDE UIr

FA URE, NEETHLINQ ei 00., BoerderlJ'- en Melkeriil!,ereed-
.Aftla$m. schap, Paarden, enz.

(Jouyernements Kennisgeving
l'io. 216, 1896.

Paarl, 5 Maart 1896.
EC:Y.l~..l> s"C"'~,~·~ h..~(Jnf",ir, A(!lfpsfarl,

;.: t.I'p d~ C)'j~df li./, P, ~ Jl lad IBf16 DE ondergeteekende geautoriseerd
zijnde door den heer J, li

DUB, zal publiek verkoopen op de
plaats "Broadlands," Sir Lo "ryl'
PUi,
Op Dinsdag, 10 J)ezer,

4 Extra Paarden, (Bui~),
1 Kap Kar.

Boerderij gereedschap van alle
~.rten ingealoten, Ploegen, Eggen,
1mgen, enz., enz., eni.

J!£n volledige set Melkerijgereods-
chap, Alsmede een 65 gall. (de Laval
8eparator), een 12 gall. Bradford
Karn, enz.

( Pil" lW Iwr.. lama La~.t 00.)
6 Maart. (Per T~ugrllaf.)-Prij"eu

produklen op hedeJI :-
Meel _... 1 lf> 0 0 0 0
Mi.li611 ... 1 3 () U 0 0
Mieliemeel,.. 1 "I) 1 6 0
KaJfBrkoorD 1 5 0 0 0 0
Zemel811 0 8 0 0 0 0
Ha,er 0 15 0 0 0 0
HaYergen'eD 0 9 0 0 0 0
Kaf 0 13 0 U 17 0
UieD 010 0':-- 011 0
Aardappelen 1 3 0 0 0 0
Boter per lb. 0 0 10 - 0 1 lJ
£i.ren 0211-000

N.A.ARDIEN CHRl!!TIAN W.URENCi:
HER lf Ar.;, M.B., C.M, M.R.,

C.S., dlt'-tot lid van den Kolonialen
'tien('e~kUDdigcn raad gekozen werd
voor I"(:i tormijn V!ln 3 jaar van 1
JUIII.till lb'li af, volgens d~ Medische
\r l't \ all 1 b~J J, volgens artikel 9 van
VO('lzt~de wd \,_.t)f zijn gebeel in
""OT/,( ;.:dcn rllad l.euCllJkt heeft I en
n;lllfll1tn bet II(loUlg iS een genees.
k llIIell':'; praktwjil te ki(,2.~n lot lid
,all '(J(lrzegUl'n Iallo lU plaats van
gn.egdeu CHRl,'TlAN L.\ u RENCI!
llBH.\Ul\, wordt hierbij kellllis gege-
ven dat ziiu ExcellentIe de Gouver-
IltUf lUet a(h iCI<\ an deu uitvoerenden
raad, g,,{.Jgcvolidcll heeft volgens ~e-
uut:rudt: wet, DlOlidag, :28 Apnl I S9ti
te t'l ('!Sku ab den ;uaturu waarop of
Jaaf\l.Ior, t:t:lll!( doktor der KoloDIe
al., l)t'paald lilJ geuoemde W':I, aan
LL\" IIHl 1l.H~, J r., hoofJkl~rk III

dell tolk van plaat!iCllJk busluur en
gczonJLeid ván Lt t Kolouiale hantoor
teu ~tt:mbridjc Lw inzenden voor
\t"rkin.wg YIIII {'eu Joktor tot lid vali
<Jell KuloUl.kll .\ledlllCh~n &ad voor
I'lt UI enge vau gC4':gdeu terWIJn \'all
dill: Jun'n VIlU I JallUart lo~o af;
Lt I I'[lel)e moot Wlll het kaoLoor van
de II h. uJ.vuHl.lelJ&'l'fetari~, Kup:stad,
")lIr \lef uur'~ wldtJagll VIiU j1;ez~j('
(lCll ~c-ku April, lb90, mgeltmtrd
z:Ju.

PAARDEN! EZELS!
Publieke KIMBERLEY.Verkouping

TE

C~LEDO~f
op Zaterdag, 14 Maart, 1896,

VAN

30 Fraaie Jonge Ruinpaarden,
10 ,. " Merries,
15" " Ezels.
Bovengemeld Vee zijn alle in goede
condItIe en kunnen gebruikt worden.

1'. en C. SMAL.
Dempers, Moore & Krige, Afslagera
CaleJolI, 4 Maart, 11;96.

Eindelijk:
Het gewone &Moniment huisweu.

beIen, en wat er meer ten verkoop zal
worden aange boden.
Yerkooping te begUlIlen om 10,30 uur ,m.
P. J. Bosman, P. f... Zn, A/8lager,

8tellenbcscb. 3 Maart 1896.

PORT ELIZAB.i:TH.

6 Maart (Per T.~ra(l, ).-Competitie ..... s
good op de wolmarlU bed"D. :li>3 balen "erdeD
..erkocht ,..n ~tld. die uDlebodea werden.

Hok "ol 11''' ook nat ea ~:l baleD werdeD
,erkocht ter"ijl U I _~ebod.a Werd.D.
• De • ...,.nniling ......_ t.melijlt ,oonilll en d.
J[waiit.eit .... bono het 1(8"00" Hee biedeq
..... le"endig mat. eeu ItrekkiDI to~ nat.er
"orden ftQ. alle 1OOtt.eD.

KENNISGEVING. uvODBERICB. T.-AAN bloedverwanten eu ,nenden wordt
bekend gemuut, dat het deD Heere

Vlin dood ~u lCI'"'' bdlll'~l(lI hoeft, fan ODze
lUJde wel{ tu neUlun, 0l' don :.IJlIIo"nFebruBori
onae tood"rgeh"f.J1l moeder ABNA A. 13:
E~,n:J!.Ilt;YIIKN,iD den ouderdolll "aD ti7 jaren.

fe1'eIUi b,engon "Ij. on~n hart.IIJkeu
danl!: toe &4n do vele ..nend«J, di~ onl &00

trouw bebben bljgeataau in Qe~ IIIWue be.
proe"ing.

De bedroefde Kinderen,

J. J. C. ESTERHUYSEN
A. A. C, KlNNAAR, I

• ......_. U.b. l!i1I.tB..llt;YSU.

ALLE personen di~ gevonden wor.
den ovt'f:;chnJdcnue en "ild

schieLcnde of jageudc op mjjn plaats
"&baafplaats," zullen vervolgd wor
den. Alle honde" ol-' miju grond
rondloopcode zulleu dood ~chotcn
worden.

BLOEMFONTEIN.

(v." de;1wanm Fr.,.." OWjwl.d tt 00.)
ti Maart.-{Per Td~9raaf,.)-Prijzen

prodllk'-D op hed811 :-
! s. Il.
1 lIJ 0
1 0 0
1 U 0
1 :2 0
o 9 0
o ti 0o :; 0 _

GesifL Illeel ...
Mieliee
KatferltoorD
lrlieli.meel _
Kaf
FOOD_
Eiena

..t •• d.
1 14 0
1 I 0

- 1 2 0
1 3 0
o 10 0
o f 0o 0 0

ilE~ l{Y DE 8.MJDT, ~cbaa.fplaatli, Saldanhabaai.
..h.uluua.le Ond-necretaria, 2i l<',bruari Hj96,

".

"'t-.
'..

__~__ti _

OF den 2~~teo D_mber kabe:de de heer
CHAI,!BIllRI.Alli Uit ronden aan cuseu Gou-
vern~r •. dat. er wae aan de band Ile~ven,
dal (nen ZOIl pogen de zaken te .lohaunes-
burg'tot 0011 punt te brengen door iemand
in diqost; der maat ..cbappij nit h-t Bscb uaua-
landséhe Protectoraal te laten oprnkken met

de pOlItie." Wie den wtonk bad gej('evelJ
meldh de heer eRA!\! BERLilN niet, maar zon-
derli, .. , hij ~peft IMt de" I.,pr lil-odes te
waarSchuwen te~on znlk eeu stap'

Op dieoEdf ion dag, Zondag, don 2~'Aten
December, tan n<'gen n ur iD den avond,
"ertrpk JUIE~L):'I'8 heir werkelijk naar Johan-
burg.

Reeds in don ,0orl'iÏddag fan dien da.g
"ord :to Ksapatad een telill(ram ool,an~en,
meldebde dilt JA li ESt) \ " troepen du-n
.vooet' ginger; oprukken Daar Johannesbur g
Ware' hot t I"gram dadeli] k medegedeeld
aan 'den lllhlgdn Commisear is, stappe a
konden onmiddellijk. z'Jn genom~D
Maa~ Diets werd verteld 8.8.n lioogen
C_Jmfuiesan~ of Miui8ters I lIe heer HIlt)!IES

"egt,.zoo beweert men, dat Illj bet lole~rlLm
eers~ na ·1 ure op dien Zondag uamiddsg'
oot,·jDg. .Jet is niet gebloken dat et'nll{
beambte VIIoD do Gecharterde is ge~tra.ft
we~Ds die Ira,,'" b- zorging van !.'CDaller-
gewlchtigllw tIjding

VtjJu zelfden ZlIlId"K r.amiddug, [lB vr- r
nor, ~tzocht een der Mi nl~t.t-rfj dfOD 111 er
HlIO!!I> op ZiJD buiten scrblijf ; maar dtze
vert~rio hem niets vau het drama dat aan 'I

outknoopen WBS· Eer,t ten 1 I ure d es
ucilis gaf dl' heer l(uuDu den lmptlrl8lcn
:-;t1Or~tari!l b,·ngt VIou hut ge Leurde. Deze
.c'lijot .het nlllt noodi'; ~,·act.t te hebben,
den (}ouverneur UIt llJn nacht,u.t t'J wok-
k.n, 'en eerHt den ,011(0Ddon (maanda.g) lll~-

gen ,vernam r;ijn exc~lleDtlO \Vat er ga.ande
.. 1108.'

W heer H.IfOI'E~ was dien dag, ";0 De_
cJmlilr,beel l.oo,allig' mot op zIJn kantoor kl

,ind~. Ouk dieD uag wa..~ hiJ z.. , achter·
hond~nd t6genover ZIJn mude-.'Ii mi,;ters, uat
"elfs ~ir (}Jrdon ::iprigj{, dit) 8t.ceds al8 eeD
Roort/Vllon adJuuct PrewIer hlld ge8;roord, bet
oorRt.é woord omtrent J HII -0'" beldendaad
v{>rl,~m Uit de kranten "lin Vlng.dag :ll
Uccc'fulJer, bijna I woe volle dSl{en nadat
d" necretlHIM dllr (iecbarterde Maal.
Rdlll~pll "'111 de affaire had .erOOlI'en.
NatuurliJk haJ du Luer HllO. L' geen
kabi~et8ra.ad op Mbandag' bele,;d, Gm te
besla.itAm hoe t~ handden tAgenover
den . ~nooden inval, gedeeltelij le DIt
het J gebied UO,J' Kaap Kolonie, op
een bevrienden btaat. \\'a. het eyen
nat!l-Qrlilk dat Ju beer H HOD!!:"

goon waarschuwiulo( zuud aan l'rusideot
Kru~r? dat hij geeu pogiul!' d'eed, den
Hoogen Comml8llllriR te bewellen dadelijk
cun nroolamntw t"Ken JA\IE:;J~ Uit te vllar·
digeui? Jat hij IUdU IllJ V,,(nam. Jat zulk een
prodimatie ,","1 zuu ultiwmen, lI;U b<lSt dt'(!d
ami dio te ontzeDD"en? d.t h'J, toeo hij
daarilil II irt 8laagde, dn!lgemADton gebrnl kt.e
om d, uitvaardiglug te vertragen -

En,wat VIOl er Intn.'5cben te JobanDes.
burK' . voor? lJd he~r Hnl'I';;s JH 000 dor
grootete machtbebbenden In "the Gold
FieL]. of >::»Dtb Africa." ZIJn broeder.
k_olon!"l }'Ii.AH l{H01'Ks, die tot kort te voren
had g"eagell 1 ala ad ministratour iu lib .:>de-
sia, ww! na eeD consultatie met broeder
eK' Ij... en andere linancicele, meest gecharter-
de, grooLhoden te Groote Schuur, naar Jo-
hano~IJUrg gezonde!:! door zijn broer om
de al1(1lmeene admiuiSI ratie der" Gold Fields
of :::>oáth Africa" op zich te nemen, l'&Ii
was <Je dappere kolonel er aangekomen of
bij ootwikItelde een hoog g,concentreerde
b~laDg8telling in de grie"en der ultl .. ndel'l!.
Zijn uptoor "ord bet centrum der re<ollll
tioDaifo be"eging, en hij de groote militaire
raa~smao. D,'lÁr werden 'Durwapcnen u it.
gereik: aan het "olk ; Illj was eeD der .. ij f
ondertukenaa.rd van het beroep op J.urllsUN
en hij !)ok is thana eeu 'an oom 1'4(;1.'8

voornumate geungenen. Wist de heer
C[',L RHODES niet8 vau dit allIlIl ? lJaa
Wil. hij onkundiger dan de rest dor ZUid,
AIrihaoliCbe werold. Oefende hij eeDigeu
invloed uit om zijn broeder en oDderboorijl,
iD d'OIiIl revolutionaire neigingen te Wler-
Btaan? N iets IS daarvan ICcblekeu. Meer
no~. Ecu prominent lid vau bet "Reform
Committee" te Jobanoesburg "erd vau dUI
naar Kaapstad algev8.8.rdigd. Het is tbauS
publieJ, dat bij "erd gezonden om den bea
CE"IL RaoDEs te raadplegen omtrent zokere
del icatt punten betreffende de t.oeko!llbt
vao d~ Traosvaal ;,a d~ re,olutie. Wat die
ponten. "aren behoeven "ij thans niet te
melden. Dat hij nur Groote Schnur werd
afgevaudigd,--dat hij berlaald. en lange
oonfert)Dtiel had lBet den heer C1CIL RlIor'l~
en met 'dezen tot een 80hikking gera&i:te be.
trcffen'de zekere door hot comité beoogde
punten is onmiskenb&ar, en ma.g niot "orden
voorbIj; gezien bij d. beantwoordiog der
Traag: ;beelt d. hoer Hue!!&!! iets nn deze
dingAn ge "eten ?

Verdere ponten met de toepll88iug gnen
wij In 'pal "ulgflnd nommN.

ONS LAND,
ZATERDAG, 7 ~t.AAl~T, Ii:!~ti.

BOND.-JAMESO~.-IU::iOlJES.

II Lr belangrij kste onderwerp, da, de
Ai, ikaander Bond te bebandelen heeft op
zijn Congres te lluroeers:iorp, ie ,ooneker
de Jilfbos-innl. Welke soort v ..n ZIlIIO-
lutie zal bet Congres dearomteent nemen?
Zal Z~ ootwijkend, lamleadig, pap en slap
sijn P Of zal de Bond m.nmoedig niet
alleen de zwartlite daad die in onze generatie
in Znid-Afrika gepleegd "erd reroordeelen,
maar ook ronduit en bealist een WOJrd fau
wllolloTheid spreken omtrent den Staatsman
in wien ons ,olk !iob 1100 jammerlijk
teleurg68teld heeft gevonden? Zal men
gasa rasen tl"gen JAlII.301i maar rOt'pAD
"h.nden af nD. ,RUOI'b~, totdat de brave
man ziob wie "'liet waar of waaneer zal
"erdedigen "lO

~ie, jaren laDg beeft het groll van Kolo-
niale A1rikaa.todol'l!, BODdimann.n en "eeo
I:JondRm'lonuen, deu boor HHol'u g~BteODd
en veltrouwj zooa:a geeu EugdllChmau vó.\r
hem 1'ertrouwd "erd. Die steun "erd deu
Bond door ta.llen vau zijn beoordeelaare ie
de beide Hel'ublieken eu elders als een
misdaad, ja als verraad legen het Afrikan-
derieme aaDKerekend. Men zocbt de
schandeliJk.te drIjfveereD dMraobter. MeD
mompelde, nooD, men sprak. ronduIt, vaD
omkooperij door middtll van gOlld en
diamaDteu, vau 'lUW verbaDden en belt'e.
ningen, Van plaalMen in Rbode.,ia eD prach-
tige ge"eereD, ..aU Charter OD de Be'TII
aandeelen, vaD pofteo, gunsten en ga'ell
die zouden ziju g8llOhonken CIf beloofj htltZij
aan de omgekocbt"n direkt of voor bnune
&0008, broeJ"rs en anJer.. betrekKinKeD.
Ook kran1en d,e !lIs Doudeorl{aDlla w.rd ..n
u.lUlge"eze", 1)11$ LUll,' cr olldor, werden
niel KCllpllArJ.

W lj bielden steedH 8ta ..nde dat al die 'er-
dachLwlikeriJ vuige las tor WM. Zei ,eu \'an
geen owkoojJ8rlj be"nst, eu doelide hetgeen
"iJ deden UIt bloot pbclltsbtl8ef, konden wij
niet met lari800u w8che aelflllgenomenoelJ
nn ons verkrijgen, te gelooven r.at wij zoo-
,eel beter "aren dan andul,'u die oon ~n
dell:elfde politieke godragslijn wel ons tegen-
o,er den h~r HHuDEs "0Igd00.

Wij stennden dtln be,,! HUODiS, omdat bij
steeds be "eerde zoo "eel met den A.frikaandor
boer op te bebbeD ; omdat hij telkens Jen
raad tocbt van voormallnen der AfrikaaD-
der-partij i 0lI\dat lijn houdil,g- iu zlllko
kwestICs als protectIC, aucl j U8, .télwrech I,
UI.•" ttiuktew~t ou naturelleubebeer loueen
L~ h,,1 u 'Kuu \" II 0011 gOUloed dat toeKlinkl.lllJ'
was VU!),· Af nkaand.r-denkbeelden. l'e
("'Kl't'l" tIl bewecrde gedurig dat &Iju me •.-
g&~uu .. I' J If·.·k '''OIH andtlrM WWi d.n fup-
i" ", LIlJdl'OIil.· .. , wl1!leidwg-enkel WIonge-
legd wag op de bevordenng van zijn CI!{eu
eer, rijkdom en groothOid. Wij lIeteD ons
daardoor niot bewul ken, steeda meonende
dat onmiskenbaar !{oode dadl'n even miD
verwerpelijk gemaa .. ~ worden door bedenke.
liJke beweegredeuen als aLicbuweliJke mid.
del~n goheiligd door mooio doeleinden. In.
derda.ad steundeu "'ij UllDdur den mAIl, dan
betgeen el aanuemellJk" wal in zij D .taat.
kunde. ~har er zIJn politleko dajon dio
niet alleen op zIChzel,e ""rWel ptJbjle zijn,
maar zoo "eroordoelenswa..rd en ouder zoo
bedeukelijke staa.t.kuudige omtitlUldig.
hedeD gepleegd, dat &ij den dader ael-
yen In heel zijn politiek leven kaJ'l!ok.
teriseeren en de schenkIng van verder
Par,ementa.lr Vel tronweu onmogelijk knn.
Deu maken. De J&.\1~3u:'l iD ral, indien bet
ZIJ direkt of iudlrelet vuurlif door den heer
HHuUEo voorbereid, of gedurende lijn ont.
knoopmg door hew gebolpt!o, of na ziju
ontkuooplDg iu bq;tchcnl1inl{ geaomtln, 18
8IIn van litt! daden. 1ndiou du oeer H.uuDIi
in oenig upzicbt te doeu hlld met de Ut-
WegiDg die da.rop oitliep, ol iet8 vuoral er
van ueeft g."eteD, of i"ts hooft nal."61liten
om deu,lll ..al Lek.,ereD of kracht.eloOil Le I11IlkeD,
kan geen oprecbte Afrikaander hem laDger
staatkundiKe mt:>de"erking schenken., He!
is wegens al de getuigenissen die ODB ter
ooren k"amen, dat wij den heer RHODES
onll:e politiek ondersteuniDg zullen onothou
den en dat wij hopen da.t bet Bonda-congres
hetzelfde zal doen, tot da.t biJ du tegen hem
getIligende omstandigheden zal hebben
w"lfgel"6deDeerd.

L!1oat onll enkelo 'an de tegen hem
pl.lwnde zaken eens kortelijk op80mmen.

Do boor i{HOI'1I:S is "btllltureud direk.
tenr" Tan do Gecbarterde Maatschappij, on
heeft al. zoodantg bIjna onbeperkt beheer
o'er de z"ken der MaatschapIlIj in Zald_
Afrika.. HoodM in October begOD m(ln de
troepen der Mllatlchappij rut het verre
Noorden zuidwaarts te brengeu, '''orf mun
lallen ,all wanaollllppen aan tu K.aapstad en
el den, maakte meD &aIlstalten Yoor de over.
name der Bntech-Beohnaoalandecbe polI-
tie en conoentreerde uien die all eD op de
Tran8Y&&lacbe greDe, zoo nabij JOhanDeI-
btll'g ala mogelijk. De heer HaoDu heeft
dat geweten. Toon hem genaagd "erd,
waartoe die vreemde OOnooDtratie mOeIt
dienen, werd er gewaagd nn een maohtli.
vertOOll t.egen de natw-elleD, na de maat-
schappij hll~ Proteotorliat ging 0 ,ernem~n,
van spoorweg.beacherIIllwg on wat diQII moer
.tij; maar ...... va.n geeD toobt llaiiT JohaD.
nCllburg.

Ruim een week ,Voir JUliUII)!:('S maraou be .
gOD "erd den beer RHUIIE SUlt LoDdeD
gekabeld, d!t men daar nrontrUit Wllol

door de tijding da, de Charter-troepen
de Uit.landel"J "onden gaaD helpea en da.t
een ofticiool., ontkenIling door hem van
het btlncht ,,00 er !.Ge ~ou bijdragen om
Y&stheid aan de aandeelen·markt te g.,eD'
De beer BROD" ant"oorJde niet.

Twee dagen ,oor den mar80b !IOnd een
lid VIUIODzen W ~tge"endeD Raad den heer
BRoDK8 een dergelijk telegram uit Johan.

IleIburr. AJwlKi.r utwoordde d. hier
IRaoau Diet.

Een milde gift.
Voor dt'n nood in Namaq ualaDd 1800:

~l'Mlte bijdrsae van £10) m deo VriJst.,...
Damons de f:fJ"~S' gekollekteerd en aao J~~
ed. hoer J. H. Hofm"yr t.oegHoodeo.
Dil heer K. pferburger, ,,~lOokend al. I l-
spekteur '1'1100 bet onderwiJ8 en een uo.:J
~amllqual."der, had samen met de r~d!,.
tie vllon o nz vn I3lo{'mfontemacllOn t'Jd~e.
noot een cirr-n lau-e rondgezonden ;;at
beambten en l'red!l,anl~n in den \'r'1'taot
en men hoopt !l0ol VrIJ "flit meer t.· Ge
kOIll~D. Ten z.oerste ~ I~C'n 11('[1 'l'r

beugen OVH de ber~11wilLghOid W.... r on"
V riJst&J\tscb" broederen blJbLdnd ble.ie:
Mn dl. onzer llledekoloDiRton d.e nu reed,
1.001ar_1{ hut eil{enaardll( k .... Ad nn Ont
werelddeel in hooge lU.te geYueld l'ctJ!Jeu

Ds t n e er OELD ld .. J;El'i -Aao de Stardarc
Ba.n. altU"f 1ft bericht ofltva'J.IloD d,,, Tv)r ti"'!
" ..If).... r 1(~,,"d,Cd mei .,) ·D<c.mb..r ....r Uil.

d6ehnl( zal 1{~.ctH~deD O... r lu percent '. ).. r-
m~t J p..rceul al. DonD'. -00<1.1 de gelllli,lul('
aand80lllUulo,. lti pe,oeO~'1 J'"-la miJlen. _\1 ... ,
UIL "10 Z11" aak komt dil P

Dl II EK" BRO.U,wAT, V.D "leD8 ongelu" IDd

de LralU Or.l""11" ID ODe blad "CI.llDg "el;
gem ..ailt, I~ .... 0 de beier hand.

GURB'"TU:JI.D, ow dezelfde z!iak ale de b ...,
nardo-r WIII ....II. le Klmb.rley, II d. beer F
l'. Hu~llertUlJ' d hier I.cr ..""de, maar ood",
borgt.ocht YaD£1,II\1U ".0 .,ch ... lf "Il £50') YII<
elk ,.n t,,~t' l.JurK~fJ (b"c w.r.u J,.. h.erez
S,tret eo E ..rpl In vrijheId 1(""" ld. H,t
blijkt dat de b ....r Williams ... ,," '") 01.1 Il"
.rreeL""rd, met de l,'orh4rn O"'lle ..&&I LOg...
land lOU ZIJ" •• rtroklum.

DI Hila (J. H. v..~ ZUL, .ederl "'~Illet
lIJd lecLor ID de reell""D .&0 hel Zllld.Afn.
~&&n.ch. Atherl'·orn, eo froel(er a.la p.rtlet
Iisr louer, III bel 'aK ge,eDd., ht.'tfa trjl
ambt D6.rj{.lc~d, 60 ",,"WOUI deo raaJ 'le
h~t AtbeLl.'ow i. hom dIU)k voor &IJD It,.
.,cLIII!'6 diolllt.en tOdll(ebr.cbt. 1111 bllJIt
echt.er de ,~cbt~K.leddo .llle leo voort.ze'l.<n
,lie hIJ met &oo.etil .. oordeel 'OLlr de Kolon"
l>eoefeDd beeft.

A.ANUit.'! HE'.a (; IIIOT, die lijD a!llbt aJI
.... ,1j,801 r, cbl.aieleerd raad.man, albler lall
dat ..an kroouvervolger le Klmberlfy g...
'6r"I .... leo, 18dour deo majt;'tr.at, de ..gODleG
eu andereo ...... zIJn "uk hem mt< ID a",,-
raking br.chl met lieD fraalon ".DdeI8tok &IJ
..f..cueldapr,.cot b.glft1Ild, 60 biJ dl" IIde" ....
hOld "erdeo flr be.l .. al lofsprall.en gehuude,
eo ..er.,fl·'OI ... n '00' t.elrorlkol:DinjfeD R'"
naagd.

D. SI&G, Ll·. heeft ledert eenigen tiJd eet
t.i. d16. ch rud o&LuGrl'lie leacb,.,Q,oOI8 b'L'1
houdt, .n teo ....oboore der leden heeft d. b.. ,
H., W'JOd8 W.,en.,Jag een ,oordraobl l{.h.J1l
d.ll our •• kMc achelpdlereD m.t eeo LOll)"
scben U •• III dIe mou .. el gULj •• dr"lfllrl I.',
IIoDneD '<\I tale::J, .. el"e schelpdlerlll1 ve.l bil'
dr&«eo tot het 'orm,o "IlO rOt.ll8D,eD dU8 bc
•• "ot '''D m.DI" bergb .. tijger ..ergroot beb.
ben.

:. PIil:Sf.lolT·PLli TU!' In Zambaais ..... de ti...
.aD r"" etail IQ ou. blad .... n 'h LI. geplMIoll
Bet h.d moe""D IIIJD .. Hh04eeia." Od t ..
D..meD ziJu dl ••• 0 helzelfde laod, ziJnde laatat.
j{eooemd" naif "IJ OOI meeDeo I.e bel'lo"_
vao e,u iJd 'aD het e.ratA miDi.tene R~
afO(ulIIllig. maar er 01.... 1 uni iet.ti 'ID bij d~
lbod681 •• edert de o!.llolll81. naam i, ge"orden,
eu dOl v.rkle.li)k II boreD diaD door OIUe.
korrekt.eur g~be.'Rd.

D. llKDKL&.. a v4. N ;'PILs ".rd Iflltáreuayolld
.. ,'er In bel operag.bou ... tioor amateuu oodl!
1<"lIDg tau den beer J. Combuoll opge.oerd.
~r "Ill een tameltj il g,ool gehoor "-"ODder II
de "fiioiereo eD .-eIe m.nllCh.ppen' ,au heL Hol.
latd8cbe oorlog.aeblp Á·o..i":lin Ámnw. 0.
oprueriull "al goed, boe "el Iller eD daar nl
lUider kon IIllI1p,okon .i)n. Voor&! het. epeleD
uu de bliereD r'addei'oo eo De Krie4eD verdIend
een .. oord van loL Het ball"t, dat door kulde.
ron n.. IIl!oop d6r oproenng gegenn werd ....
cHI.8t.ekeDd er VIel zeer in den.mu.k ~ be
publiek.

DI! SCILHTlSQ nn .... t.e eill;eDdommea word:
no •• teed. nagfguo, eD t.e""IJI 'a~r 0.001'111
Iegeu .ench.lleuCle .cb.altiDgen VlD ZIJOetgol
I(o.od be.,,_r bad. b.'. ~.o d,. RII_
"t. Colu .. ba kafforhul" dal op ,£;),',0 geer.old
"'IIOI! m.... <leeli .&[1 hefdadi«en deel. UQ OD'
oler"'l JIl.odell lI.IIord ""., en hierom ll&&I'

ti n.~clen ..er"eBeD "erd, ,oDdeo lUIdars" '''0
tCRDade, b.-f. d. "IIien ..,.., y.o M.dea .. H011I1.
die uet .t:5U ... n ""'0 IOh.ttln" "lil -'b.',j)
afkreeg, d. heur WIllmot, die Goor d•• ""18
Yen deo blll'Jrome ter eeo "arI&j(iDR vu
.t:5,UOO tol £..,500 ~lMr, eo de heer MUI.
b.m, die o~ eeu_ Un t:l~,6"U tot £h:1JO
Y6rhuo~d " .... .,Il, .hcht8 .U,UUD ltC'rtlDg b,-
iomaDJe, '~rklaa,rio dat er Yoor h~ nl.'"
ul'z ..L o ..u den ..... d"a.d le "a.D "'Dklfojlea
",,,,,.n. hel malteD '.D lIel.1 onder ..aJAch.
Yoorw"no_cla. D. plok ,''u deo beer LoOI""
...... '" I"'g, op £z,5ou, Reacb.t, en "ol door
eeD d...alml( des oordeei.a ..an de!! ~baILlIt,
IIldr bIJ .. erd .ltcht. met £:J6u YarhOOlfo.ft!.ax".11 & Earp "&reD op aIO,OOO geeohot.,
6, perceut Illeer d60 noeger, .D IrrerD
.l.chte £1,000 afllac, toL op dR tIJd d_1 bun
gebou ... lIehe.1 kl..,. "a.. MoMeeltu'. plol •
aDder MD St. U-geeaLraat "erd Rn .£~ ; ,)
"?t ,£M,OOO yerbOOlCd; G&r~.ri~ht'., d," op
£l",U'J() .geaehat "1&11, lo~ .t:13,uuv rerl.lidi
me..,. Koop_' iJuil ID I:ILrandetraat op
.£l,b(JU Ileecbat., "erd tot f 1 1100 yerlaagd' de
heereo Wbmoo eu McKlll~p, d. een o~dat
heL .root..r deel ,..... ujn gebon"eD 'Ooor
~holen gebrolln "ord L, eD de aDdor ulDdat een
door hem gobou"d hUl. ee.n &eDdlllKl_l moeg
'ulgeo. dieuden ~denlunlreu ID, maar "erde~
Daar nO&.llCleDver"ozea.
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w rdAn un,ebod ..n 120 damhert co
iii wland. land,,<*i aieh be9lDd~D

e • i" dp.twtn tl nde Ildyenenlle

K .' •• K ... Scha. fplaat. Sald&Jlhab.al
&<l.ertN hu liJn ... a"cbnw.nde

l g.n o"NI(l~rl "-ra "P 11 n
" N kllrl L RIOK TOJl "NU-
I I8IJI per un ... r t uoor tem

.r"delld niet Lo pllard 1D ... r ID
" r Jta I{

HK RIJG ,. Berh I dl. nlbH der
< ~ ... ram moet naar berlobt .. ordt
,e m dj I teaen choler ... " "'lieD I r jl
b u , ..evondeo MAli zaJ cb~r wel

,jer. b..rtcnten daaromtrent ..I te "ach
rueo • cb er bltJd~ aY. m .... kt
'i .<s -N .. .-en woord OY8r boeren

IC "ren niet .choon mallen eo h@1
.0 ot 0 troe'JeD OO4tlDtd. J,,..Áan ...
.r ,()(lr l>.da, klom Turkacbe 'Illleo

.~ u r IJ.n "anI • gt bl de 'oort dIe
n n" .at" .ro~ t 18 oet lek "er D..t II 8IIn
.0Je reJen .rleenaeo WI)

~ TE 1 I KTBI.RQ - E.n opeD
rt el , le a.n ,bn be"r 0 M.ral.

.I>IlJ J .. ltn voor IlltetberK boadt ti.
l< ' dat • brl ..lachll)'I'en dorpalle

wal er oólr op ver!ladennlten mO!le
,I..,d.. f stemmen op hem zullen

een op liJn , ..,en Ulidldut

EN ZOUd e zooaen.amde k"pte n
, 0 teL IfroDte I ebt dat d. (_,~
o ".UWI omtrent Jam"Jo. sIroop

'" w.1 IJlAlf er niel of ol.chtl
Re"Pen II VI" n&lla koml
op ,,). lDen Illel dal die vent I u

2' ~Illi n .eertll( der I1(rootlte l""deD
I ~O 1Al ~..ao hondeo O'f~r die ).m.er,

tu .. D U ltD 81

,I !lu' D IS VrI)dag I I de nieuwe bruK
cr: " "'0 B ....rd.n Faure brUI!!edoopt
" .... " den ID.ln1.ller Vao dl~n naam, en

b ~l rel(ende &r bIJ de plechtl'7hsld
I ede rIOm.L.a rd@n er heel w..l toe

• '''0 ~.tlOadeo D.. Era on.e zelloman
de ~rull ..I kla~t meD O'fer ondoelm .. tll(

r .oor de llAd.vaden maar konIArt
.u .. e ~eD deD ".ter.loed be
...... rdoor d. oude I' ...egi{e.a.l1(d

F.K' ."1 0 Lt ..ry la den lI'emeenteraad
un "mo-- ey om De Beer I .IJa leo Ite-

d r '\.Ad le botlutAn heelt volren. eeD
de C I~ A r1" .Ieobll ~ .t@1D

I( , erl. gd zl nd. de meerder be d
-.ren H&albolI en Laerreoce aan heL

bo ,.u uord..., Jat bet UleL beluten der
III "'u bel jole.olil .... 1'.0 eeo .cUlkklnll
...... 0 J o'ert~lDg LU arou<l I..g dal de
I & • ~Q door de ml)nen bo"en WlLer "erd
I' c ~ n J.t £IJ door De Beer. aood ... rd
b. 'Dde J oa daL de ti DanOI a der ,lAd goed
reD 'Il i1.uoden

~ ~aat zooder eealle reden bUlt.n hat
'er lt.! 2.n OlD een vtnll;lr In de Afrlkaao.cb.
p.. te bebben en ook .. at Wlnlt te maken
de \ , .. lO erl beoorljgen kfl)IL r..ak klop
eo "" .. nft lel(en den ua der be.ulklnK ... 0

b~ ... t I .l1aaD80b" Iteden Dleu .. e ~roep~a
DlAr ten < maat .J. dat ... 0 dd Hoo 0 Zee
.. ruea ID h-L eellili" OUJo ebr 81"nvolk vaD
000 ..... ldde.,1 te beoorloren lo tll8ecben
l.n et 11 b '" bon gen 10 de opr~Clbt.te
'J III pa h d 'an de C<J~,.d r,,, en d.. waarde
b .",.n .. I door het llaha&ll.cbo yolk OleL
m skend "orden

.... ITG lY! I -V &Jl ee. JOOII OOIleer.a',ef VlD
o >e<le In be' Bntaeh. 1'lf6rbll'. ze.t e..n

lliJ h.d at hiJ een 1'110heo II nn wIe .en
'oe ,." .. eht dat bl) ~ Eton eU ~ CbrI"
lan b UI (vrd lI)n opfOldln~ erl.D.d be.ft
ID da 0 n o.kw&a.h81d om een lied ~ &ln,en
ID er ht le 8pel81l RIm nel goed In u)n
'Cl baao Il' daaD b•• h Zoo v.r " meo no.
Del 0 ZOIJ Afrik .. dat m.n door bea"UIII
~<O '.0 d e ICJOrt IlCh 060 ""I( nllar pule
lIIet vol'.rud opent, .1 IICIbl)Den .1) .oor
oomlL 880 vuor ... .uteDI 1DA1l1.trat"n ea der
C' Ir bOOI.r 1I".. cht te .. orden dao rechtl
.n au dere lee n 1.

ru! u.l O'iGI Cl wordt U1LMexIco be
eDl OMbe.. onen •• n den "ur.ehJIr..n oeyer

no I et ( I..palameer 1I&IIenoniaDjit8 plot .. lInl(
rrode l>e".jollOg In bot ... ter komen eia. wt
&lJ. cLungen Daar .eD mlddelpuot .troomde,
..... r ... 0 h~.lle drutllOlk ontaland MeD
hoold. c..-rb J OIenooder&lW'dllOb gerommel da,
'u to III CO"ll duurde B) onder_Ir. bleek
I, er do, 04'0 "ed""l~e •• n den bodem Yan bet
me.'..... Lle •• kl en bet ... t.r "ch Hn w~g
bou I( b..."d In de ZOOgeopende onderaard.cbo
d I tea I r "urden .en.heldene pluuerboot)08
m mcnechen dle.r In .. weD .,.v.rll1lllt \V lar
IC 0 ol Jl zl)n die In deo bil"I'8I1 drMlkolk
,er cgelollt

I, UH4l OIUC .. Ill.D& DIClJTlCl heelt het
ID ... r •• aaI ~bad Onder ilJlderen .let mett
n d. maubladen dat ." Wm Harc?llrt bel
• ",rd .oer4nd. our lord Sahabluy, bekende
'.rra ..k .. aanD hl) lorilOod eo Trl4." ... 1 .er

l "'''''. of d.. , ou teal ...aa "uno het .. u
• ..... ~ ~.boor&am~nd co bedaarde 'folk 1'.0
f n~. and-IK prut &leL vaD cuj' CIUl' e.... t. ~I
li" ..... de dIchten ('rnld ".lacbl-.ulk. zaKen
• d. hooreo bebeodeleo }!;u Loch .00 1"°11

t _nne.bnrl! slaat _0 be~ O~ en oeer d.a
pveoo .r II blaat lI.vo ...leo oal Aaatln I
".n are rula In de Gold r•• 1 elly eveozeer

" rn.Dllle Ieltgeobeld .. orden aang.haald ala
Hespene 8 beroll.daLe woorde u

lid!UND 'I'ernemen WI) ~oor pnvate
0.1 c en d..t de 8teytt. uek IIrooIA .. rliezen
~•• u.o bebbeo ,oor ral tot bunne beet.mmlOK
r.lomeo .1)0 Een hd der f.mlh. !IOhfl)f\ daL
I ru 1 I, bo.llen d.. "r lIelomeo l1)n d.t d.
o eron ~1.yD Olel half .oove.ljlrood jiteluellea
• ~tJ<jo al, ban ....... IO<'ge&clld "Il dal .enlgell
• .&0 den Lrell d"" I oa •• n aletl h. bb.1O
o.n ,erbuleD men be. Laan ~ heboeo

nell.n haD b.<vou .. ~n ID de vrnchlbaar
.ao b.t bnd E"o ae Jooge Werel , ..0
.IUIIIl 001) eo tu den omtrok bebbeo b)
.na ..... )ache le\ler dlen.t 'favl I 8 per
\. ') ht' welen te [>efltaren .. I DeO Zll
~a' t ~ IQmmeiJ. v.r" ..d.rell -lu

OaA"'''. , ...

BET ITALIAA.NSliH MI'n"UIUE

DE ViATERKWESTIE

TBLEGRAFISCH NIEUWS,
Itl.t.erenavond ODtV~Dge hOlIit yooreent In
een .llaelmjit un telegnmmea tll.lIClhen pre
lIdent Kruller en pre.ld~nt S!.t'yo wurlD
aaat gelak.eo.eb~n eo da I: er voor ook de
I"..estle der n ..dere ,.reea'gllIII tuuohin de
r poblleken belproken werd 0. Ultvo.rende
raad t. PTatorla h.elt &aDRa .. If1'&he van den
Ioodatref .n 0l8Oht8 IleYea ja n ha d pal Ile

lteyeD In lt'~5 heelt d .. Inyoer ru de Zuid
Alnka.n8Ohe Ropubhek £9 tilv JU-1 bedra"e"

Te Port Eltubeth heeft e.o IIroote vergIl
denn!l der Iandbon,,_tIIOh.ppl) met veel
geeltodrlft be.lotell d~ tentoonllielhn. die "ad ..
door de:regeerwg mot Illge nnOerpn)Z60 voor
besockora .Ill begun'Lllrd worden, DIet UIL te
.te leu

Voorts heeft men er 'I'..n bet ItraDden V"D
eeD drtemldler ... 0 Boe.maaa""ler Alexao
dria, 'fernDmea Het schip fchllot Vola te
heelen

Uit Kimberley elDd~hlk wordt gtmeld dit
er geen ver<lere arre8t.~le. UOlta&Jlde :t1)D
d ..t het 'uorloopljl verhoo .. IU de Wllh.ml
nak .al plaatl bebben lerstond 0.. de kom at
'l'&n den heer Giddy en dat de heer IDnu
met de.eD meêl.mt

Brit'" t"n ,an Afrlkaner8 lu
t.:D~elaDd ,

(.'EREI!I

(Van on.m Corr"'Pondent)-
L"DI~I'UTH K K

...,...._
(Tan 'NI CII,.,.,~I)

~
2 Februan 11:'.6

loen .IJ a laat.t""D 011. heloen bOOM'nW~.
'yan d'wgte a.I1uQ on kqon.o Wil ".0
.prlDkbaoen ook sptlliten D. loo .... d II bil
ODB tn!afl" Men ¥on alet meer 11(8IDIleo
aM)IIren

Op DODderdag 20 deer dreef
zware hagel.torm OVft' bot dorp door h-t dl.
trlkt heeD. Ue lOb.d, dool den b"llel te ...... 11
~ebraohL II ~t Meo moel l8Voehg .. ord en
d.L het dletnk' da t IlU •• aar &All dr OOllle
geleden Ite.lt DU &aD den b.tt'gkaDt ".ar .tD
nOll18U "_achteo Il()n van een I.teo oo~.t eli
tuinen ook nn 'lnJnl.-rdeo door bap tot ... 1
'n "oelt la De Iiorm IIlDlt door het bart v sn
het dlltnkt, omtrenl I!- uren te pl>Afd Ver biJ .en
oor breed De barl,t .. nen waren mee_t wo
grool ..II dalnDliereo, toot _ ganr.eotl daarbl)
enkele ,tHlien omtrllDt de rroot~ .an e-u
ItrUlnoJrelel ... reueJI)a DIet .aar zell. b.efl
de ha~.1 .,.In II.chto6'erI ... n dieren ~oëlllC t
1100.1, hokken Itru,IIYOjfelea ens Is die
h.!tel.",... 100 irom all ""n atnllovog.l.
Olet zoo 0 k leiD beltl)e ~ groot ie.obat - 0 U

De .. eg ta.achen r..llljf.bnra ou L...,lImiUI
I' IlOO Le ""i gen on'1lbaar De po.tlr... d.
Vrijdag v.n [alDg.bll{a n&ar L.dllmlth mOoIst
p"_pen .... olDtrent' areo achter ook hare
p&al&j{lefl betrenrdeo 'en "ell

Op denaelfden VrI)d~ !!lnllen drIe perlonen
op de plaat. Grootn.,. om een •• Inll plelu.r
n h.I water t4I hebbotn, &oen een zekere Jonll@
beer Ellis ".D omtreo\ l~ l ..ren oud .erdrook
Het wu IQ een dl.p gCt eD de overledene aOIl
Ole' lr... emmeD - ZI)O 'lad ... die daarbij .. a. kOIl
hem ook Dl.' reddeo Het hJk 1. eent Zoadaa:
durop lefO' den DsGrootrLWler I. aa n,a
VIlO"ater doeb de droOgIoe 1.1 koejfeDaamd Diet
0Pilehroa.n In h.t dls~l'lat

Zondag I I h ..dd.n .1) bet ~eoot om dl
Houoo .. van Q",ytoWJl (NatRI) III onl mlddeo
"" .Ion ZiJD eer.. -.er.ta ..1 d~ kna.t lleer
..()~d om d~ pol.en zijner hoord",. te d" n
Itloppen Z )Ilc onrkom.t zal voor onl onge
t WI leId eeDe uORename herlDneriar bhJ .~Il
MaKe de Heere bem 1I0g lang ap.reo en 1l.1
h. m een la.t bhl,,"n QJII nOli ... el Icl Lover
de lengte eD breedte VIWZlIld AfrlLa te yer
oprelden

M.et ICboolzaken II."" h.t ook t ..moll] lt ti 0 k
,ooralt Van de g. klladld.t80 Woor boL
oDd.r"'I)ll.ers~x~en .I."'i!d"n er Ou ••
Itoofdonder"l)." de heer Frylillei 'f8rdlellt
..lie lof en daok .aa h~t pnbliak Hl) doel OOI
Vlcl voor het dlllrlllt UI de toekoDllt eo "I)
Willen er Ooolt vaD !WorIn !lm hem lilt 00'
ID.lddeo te nrltellen
III boor n a van een r.... dllt de h.~el een

'll adllk doorboord b~lt [Geen wo.der dl~
ItrwlVogelel h"llel'teec bet dIl ledoell -D V

.. r ....kbt-ur' ..n
z 1\DAG " M"ART I 6

VRIJSTilTSCH NIEUWS

TI ,It KIN MAAKr - (JV,u.ltr
Y8rzO~a 'IlO I .. ideu t SleJo bef lo d. v I""
n.d eeU rotUID ."ll "1mpalhl~ ru l le Trl.o~
1'... 1 In 11 am e ramp ..,nIlP~omo en
.il 00 b" I t b litaod un "
De .... ~.n buuwlnj( der bllrgerl ~oor .tall til

dlllrikt Blo •• Ionteiu ...erd beden drllk bij
lewoond.

Een Afrlaaner dl' IQ December per Norman
oaar Eorope ver'LOk .ebnlfL op i) Februari WL
Londeo -

Ik ....e.t wur l.l k Ole~ hoe te g""'reD no
de betr~DreDIl".ardl!!e dlogeD die la. tet In ana
Zu d Alrlka plaa't. v'1ndeo Iir uronde ....t.1
dat bet unRelnkk g npt kan .. ordeo bettflJleld,
of d. he41rCéCII Rbodee be.h VIWde ..... k ge
.. eteD Twee d ..~en nadat "I) Betlden art
T.f.HJ&a.1 k .. "m men ml) v.r'ellen dat de heor
H.hodes do fr.oevaal .,ng lotreltken Iln dat
"I) bet DIeuws te Madelr.. loadeo knJ~en
J.me.oli zou de komm.ndaot der o:ped tlB
zIJn Js:eral koo Ik de atorle niet ,eloov"n
mur I..~r "erd L het .ll1(elD.eD onder"erp der
8cheep.pr .."tJvl lIlen legde ml) de .aak "00
.teltelmaug Dit da t Ik moeIt I{flloo"en dal er
"erk.h)k wat a"D I III~broelen .. Il.

'l08n "IJ H.delra b~relkten st.ndlon .ommlge
der )onl{e El gelllClhe kereltJe. te Ó Uir la den
ochtead op eD gIDgeo recbtnlL naar het seloll
om be' door beo yerlangde Dl¥U'" te verne
meo Maar het " ... toen no~ niet r.e bekomeD"
Doch toen WI) Plymonth op 3 J ..aDan beNl""'D
lrre~1I:meo bet wrete blad meI het berlcht da'
Jamtson over de grenl Wld gerukt De 0PI1:e-
togeob~ld op het 8eblp W.II onbeecbuJfeh)k
Jwcbkreet op )uI.b"reet "erd aangebeveo
duor m..onen non.eo Itloderpn Er Icbaeo
g.eu ell de aau le kQID8U fit "0et! .at d.t
all •• beteekende-of ZI) het ach lp WIldeo doen
lH.k,n Lawaai ..nt"oordd •• en hUlloer
Heb lit n Dlel joltlzegd de heele .1el8 door d .. t
JIlmj. de Traoa1'llal .00 nemen Wel; hl)
l ..ft b L lIed ... o

W gil kuat he!trl)pen weil: lA Ichok
bet Raf -ml) ..rmea ... numen Afnkan"r
ooder da~ gedraog nil gillende )IDII08e Ik
vrool hoe vele boer.o er gedood waren ZIJ
aelden - D ..t wetea Wl) oog niet want hll
18 nOKmaar aan L latreklteo 0 I l' dit al, '
ant"oordde Ik d..n II)n "W gejuich eo
\'re ~de a beetle voorbang "ant II: meen dllt
III) dpfi lamel .ult knnnen daDl:en mdleD
J alDeoon levend Uit deu vree.eh)ke .aak
komt j/(

W.I zll Icholden miJ tueD alt yoor ein
rtb.l en .ll.a w..t alecbt .... , m ... r toen "J
n ~ aau de pr ..at "ar~n ov., dit pont k .... m .'1'
een later d811iblad opd&gen en .. el met bet
bertcht dat J .me.on ..... ge,aDg~n eD 'licb
met hHI lila leger h ..d ov.rregnen Tveu
h.dt Itll d. PIJol1Jle ball martelaan
ultdrultklol( moe~n Iltln op ..J de lanlFgerekt.
tronee HOlt .. aa eOln .... lobt om ~n eng.1
te doeo t rIln.a .torUn

~ Maan 1~9f

D. W A AlbeIt beefl voor bet beroep Il ....r
Cal.,ola b·dankt Bel II blJn. all' oodll( b ier
biJ te .otll:"n d ..t zlJae !fem.er r.e recht t.vr~
deQ Is rnet Ii't b. UIl W J dpn hll oolr dat
oaze d ml e 110.1 nndere pred Ir. .. tan blenn
e n lI'ood yoorbe Id h""ft Jregevon door BpOedlg
'IJn. IDlelltl~ bekend te mailen ler'ln)1 het h.m
dOldE'hJk ,,&8 811 niet de gemeente die herder
loo. 18 t. verRe_fs te I.ten waohteo

Het Z1OI1 rezelachap un MacAdoo bracbt ooa
ons een bezoek Op Zaterda~ ... ond... het
I{.hoor met al te groot dooh Maalldapvond
"al het· Maaa ada ,eel Kroo~er en 11)
IIJ" het Ook "aard

Het weder 1800 *er"I)1 la sehrijf vee koeler
dan l(edureDde de IlfgeloopeD dat!'eo ook la er
ID den uacht HII .. eIDIR r8l{en renllen doel
100 mID d ..1 'rI) het 'I'an ochtend nau ... I)ke
ZIeD koooen EeD paar weken lleled.o h.d
mell harde r8!1eol ID de K ..rroo 811 ook ID d .. lea
1'&D h.t Bokkeveld De rellen rlDI{ ~epaard
met elood..r en zoo .. bet dat t"ee pMl'd~o 1'''0
den heer J dil Ple •• la lIetroffeo en op de plea
"edood "erd eD N (lg eeo onpult !lebellrde
bier n bel Ilorp 8flD paar d"l!en gelad.D toen
een ""lieD O'er het boofd 1'&n een ltl81nen
geal.a rden longer (toucheD ~tfee en drie J&ar
oud) glug eo .~dl!! eeD elDd. UD zlln ,'Ibe
iODnel leven maakloe

De In.peatenr no IOholen de heer B le
Ronx, I. hier beJall me' SlJn "erlr. Het 'Pl)t
onl JoOerle yernemen dal dit "ur8cbl)nll) Ir
liJn la.at.te beloell IIIIn de.e pl .... t. I.t "eaeD
Immer. biJ gedroeg Zioh altoo •• Ie een oprfcbl
.A1nl:t.oer eD de onder"'l).en bier " ..rfllllltl)d
&eer 10 haD 80hlk met bem Hl) "ordl "er
plut.t n&lLlteo .nderen OlrOUILtin .. Il Imjgen
1811.eblen een roomek

Z -\ R.~~UBLIEK

'le NI)18troflm Ill)1I dlle l:erkeD ea ,ulIen
"el dra dne predikanteD :u)n m... r de plutee
hJle Botrrnvruftd drHlj{t er op aan om de
straUn '" begrlllleo dur zi I alle drie .. eg
.allen I[I>AIlall h.l er ZOO I' ab lhao.

Ore" de be .. " .. rde ~r .. alLrde, hoefL 8t Da.
fldsda(t jlebrul kta. W'f'I' d. ):ipar nn leer t.
trekkeD Ioegen d~ r.patijiek ea aDder ..odereD
ae.~gd dat bl) Jamo80~eu de lllJnen DIet vpr
oordeelao k..n om ,Ilt lIP dat eD vooral l] l 1a
Eng.llcben, eo uoklteQ 'e ".Idt! DIet tegen I'eo
be."Alldea .t ....t, m.... r "oIn die eea kwa .. iu,
dil(" 'I'IJ"'bap t"g"fi bnn r'e koenert De
~ta!t<larl ."d /1199'" 1'.r .. "aanD ZI)O ... n
.praak I' van oordeel dat LJ,_, met &&Dlpr.ken
V die loort te houa.nltD plaalill nO eeD 'floger
t te stelten om de .Iw"tull'el'l un d. ramp

te bel~n-wanl daar Ilog bl) 1l00lt naar klJaen
-.elh bl) de henCirm8f8 tban. dooraul voor
lela.nd die Reen Jrood ep r •• 1r ,eel a .. aad doel
Maar waarom dulden (i) d ..a et.t akellR '"J,t
UI' hetzelfde blad Illen 'In) dat de F ..r ochon
wegeDe _anding der politIe enl 'I'oor heL hol
gebracht 111_vri) beId geeteld UlO omd ..t niet
.11 maar &OnR Albioa e bet kw&ad bleaell ge
pleegd te hebben

Do rulk"""", Yan II II beval eeQ paar
artikelen dUI-). het beate III om te zergeo
reoht yolkMtem.ló( .1]11. De beer Olldellbnll
heeft zloh ail! k.ódt4Ml. r.e Swellend.m IArui
lI"trokl:en 'oor ~ Tbo_ lJpiDgto~ en dit
vlDdt de Yo/keIl"" verleerd WaDt bl) ZIPt Diet
1J1 wll..rom de rllPe e~nng nu elf Thom ..
:wo nuttlI vlf,li'liet l&rId wordt gllWlhl uu men
_ tljj;! IaDg het .onlter dill ernnllg !Iedun
~f~, ....e het II ODder lie Om*Odlllb ..dea .er
.-,tra dat men HD Afrikaner I.. t ~areD voor
een polillCDl la de laUd Afnk.aollCbe Repo
bhelt IOn me. lIIlII JOO .. ta ljl~t denkeD
Jail' 1100, maar ,u.:h. de Koloole
en de Zald-Afrikaaucb. ~pubhek 1. eenl!!
nr_hH Vol.en. ~ kol&nwe .. etll6'fIIlC
kan elf Thomu Uplalt.OD II)D phoht al. miDIS
ter Dle' "&arn"mu lo.der parlemeos.hd lA
.I)a, en dMfg.laMn of ldl th.o •• oor minllIer
dn,t, d. Afrikaoer par"') I' over het lIebeei
nog al blijde dat bi) Il"m, ID bel mlnlltell.
h.eft leu Wilt niet .. lleen bU)llt Uit "ln oot
.. Illilt door die PllrhJ ID bet kt.dlltrlkl S..el
Ieodllm, maar ook durIIn da, &00 IICIbrander eD
vaderland.llennd e~o Afrik •• er al. bet p.rle
mena.lul VaD der Wah die 18n bealiet tARen
slAnder 1'&0 den heer B.hode. "Id, en oD1aDIf.
m een brcef UD oa. blad over het Oleu .. e
lDIDm.erle lIIeb la beu4lgd. !Uar all ... bebelye
vlel)eode bewoordIng.. uItfiet luwt nO 'lf
rbomae Dlete daa aoed. te sllMen h.d Wl)
'foor on. ,.llen ani wel ".Qb~n oyer pnnten
vllD TrannaallObe poli",ek .... r WIJ .lacbt.
het aerucht na kennllD .n tIlei. "an "eteD
eeD oordeel te .. lieD ..It d'L 1'.0 onllen Trllu •
vaalIoht!n 'IJdg'DOOI o~ penon.n en zaKen dIe
hl) teo deele DIet en ten deel .. louter IlIL kranloen
kaDt D..o .l)t di Valk .. t.~ de oOjjl.lode
!t)k paMlen houdlOl{ der ~18""e Dllllli ...... te
Ku~lad Jel!@DI RbQli". Mll eeo onvnend
Ich.ppeltJk g.voel tuj(eu do ZUid Afnkunlene
Republiek, en acht hl' he' f JD plicbt om de
regeeno, te Pretori. r.e ..... ecbuweo Ioegeo d~
h.eceD aan dea 1'011 VUl Tafelberg C le IIIhijDen
te epotteD met hel belll'lP der mlo~eneele ver
atttwoordelt)kb'ld Nil, dit k.a ruemaod
hem kw.h)1l DomeD ... 01 hierbIl IIIlt)ft hiJ
binneD Il)n kl1all maar .1'" m8l1 boe la &l)1l
oogen het Dlenwe IIUDlIUne veroordeeld moet
worden omdlll het nl8 h~ voldaan MD .1)0
pllChL om den beer li4llod., te ar .... 'eeren
dau moeten "I) weer nagen hoe b., ID 1~.IlDde
boofd kan opkomen d't dit op bet oo"eDbult.
d.t ile heer Rbode. aOll 111de .Koloale verlOef~e
de plloht der rellfenng: ....

Ret bhJkl .. rder I11t de I kill. dal Je
Ned Re" I8ID"80te le Prlltvtlli ee" t"eedeD
leeraar .. I OIlLY&IlI(CQlu den per800ll vaD ds
i:lpoel.a, t.ol dunerr. le Z0et.<or"oud. Z III j
B.oU'Dd

tiro te K rlt - 8 :\{C)rlC.O. (Bo I.nd." ) DI
Stp,.tl. I a.ouds E tel.~b) dr KOll'.e
Z~pUllt -Pr Kot zé
P.pendorp - • Mor~eD8 en 8'vondl da

De Beer
Il'ao.erstraat Kap" - .M(lrlen. lID "'VOllda

da RooID,
Rol{geb .... -. Ayond. Ier .. Knob-l
Nleu .. e Kerlr: Br_tra ..t -. III rgen. half

tier: eD • avond. ''''''11 ur. dl. J li :-....b
hOIl van,. 8t~lJ~ob,,""h
Ned Get Ker. Bwr.enltanutraat -(En!!,,1

scbe diensten) - e MOfItID' ïu ~( .0 • aVOOd..
- ure dl D Boamt.n

St Stephens - • MorIen. Q:ll otu 8 &vond8
Dor <la hl l Botha
LUDa Lath Kerl< Straudett ....1 - 0 !tur.'D.

10 Dar Hollandsch ) ell 8 ..vocds uur
EOllelocb dr Zahu Zonda~.('bool j uh
Uro.mepnnl-Holland8cb 9 ~ Wm Eo

Ilrlacb 11 1" v ID en 7 a m d8 1:: de
Beer l oad.p.e hoo ten .) UNI

\\ l)aberI! - e hl 3rgen8 10 ure eD 8IlVODd.
ur. d8 A J L HofIDep
H m aut.&~ - • 'I1orll601 en 8.voads Eo

gelaeb) ds \' aD Ll1lg.o
\ r J' 1rot.st .. alAChe Kerk HouL8traat-

lond.., ..vDodd eLst KOIf.llICb r.e 7 uro
oodbrwerp Hart eo hoofd di U P
r allJ'f

~ed Oeref lendlO~k.rk dor Eben"Mr ge
meente Hoze.trast 30, m eD ti JO nDl
eer .. Dr.,. ..
J oogen. BI bAlkIas _ .l,0

NapI.r.t,...t Zending -Zondagscbool 3 uor
DIeDIl 3 aar

Mo.br.y Baptll:.&IJ Kerlr - • Morreoo II 0
ZlJDd"lrl • a.uLds ~ JO

W )nbera il"pttateo Kerlr - • M.orgea. I 0
en • aroad. ~ eerw Il: lJaaer Zon
d.... cboul ~, 0 m

&pl.18t.en ~.rk W .... <tr&at -. .M"q~eo.
1010 eD 8 ... uoos eer.. J ha_Il
Zoo "",.t>ehc>ul n *

TE • VOOR.a,. B A.Nr. i.llI'lJERl>

Met dank .rlruD<!1J "IJ de (nt" ..Ojl.t van
grocOlGO tO 'f'U btell .uor ani 1ehuis Br.,.,
str .... t v.c d. vol,;:eode v"eodeo - V an den
edeleo beer J H Holm.yr ~ m ..nd)e. d u ven
per d. Luckur'- I lak ,!,roell~O I ItiitJe tolDa
toe en ti p&lllpJUneo

voor

Op lv Maart z.1 lA I vlchdaLroolD de boelr.
1168n worJoa gel'lId vao heL kerkgvboa w der
Ge,.forme.erde gemeente ald ..ar

De b veeh(lnQ' vac J. L J du Pleml Le
Petrn.burll () V S r.a. plaatl hebben op 2 I
Maart

Hot ,endeli gan amen bl) de Ned Gerff
kerk beef! pla.atl UlJ eD I) Apr I e II ID de
OOD81.~rlekamer der GrOJI. Kerk te KaapsLlld
DIJ de wtl.tt.uode luli_u .. orde a behan deld
voor het allle te.tsmoDt J elB)_ ,,0 eo .oor het
nl uw. J .lae I

Da '1 }orr.,., I' I J) Iledar de Kaap .t&<:!
re .. .,.l urn.ou treu Ij{eo I lCht Lt; 'errIc bteD
n.meltJ lt: <le begralenU! b J twoDeo v..n een
'.0 de JODgeL" ID de lDnchtlll!l voor arme
blanken die aan lIoorlo ov.rlf'dea II Ve
o1'8rl!lClene I lelAr Ve Klerk k"am 'fIlD Tark.
a&ad

t..en g-ee~el der 19de eeuw.

~

I

]

"

t

KOMPLETE NEvr.a~ I ~.\ft

OntlXlngn ol g~1dIllce""d I> ..ll UI t l rn

Een ..nder Alnk ..ner .en 8tlldlDt
LJndeD, IObnlft op l~ F.brluUl

DI Tr.n .... al.. k .... lle wordt bllr nor
drak buprok. .n oplnl' I' balnl( yerd .. ld
DI oon.o .. 1&tIV.1 I( ..ao ... o.. hlk te k.. r W'D
di bone t.r"IJI dl I b.r.11 on. 'l r"Dnaal.e
na.t. eD nljjl!!l. gu.d .. rdedlll' dit II mar
oatllurl Ir waot dit 11 dl "roote hber ... l GI.d
.ton. die aan Tr ..nuaal haar onBfbanlflh)k
held tOflg88l&an be! In ou.e d.b.t .... nenl
I(ll1g hl., dl Hampdio Club D.b ..tln.
Soel.ly , bIt OUI n "arm' dlllOlIlIl o. r di
Tran .... al.e .lAmrelC 1 ..... 1 Ifebad So ... t
eennug .. a. op dl ... rltaderlDr t.e.owoordlg,
In d ..aroDder "" '0' Afnl:ane .. , drie w.... r
v&JI Illtlandt!rI "al M.llr, naemd om
t•• e al .e al 'foor dl boere Onll bet nil
oa.e En".l nDd. hilll' dl .ak" In dl 'l ran.
... 1 mooI dllld.hJk gimaak .n, bOl".1 on.
m.t n he~lr. 0ppO.l.l te Ir.ampe had, b.t on.,
tot onlle werbu ng, a .terirl m88rderb'ld II'
knJ Dit toon, dat a. li) lID n ..ent.andll'e
En"lllman D n.ak dllldehjl maaII:, hll dit ID
n r.' ..... dIK. Itoh 11801b.. lI:on Dl uk. het In
41 Tran.yaal belAr afgeloop d.D ek nr ... oh
bet mar Chamberlain, dl Itch_If tot nolt toe
ia.k. Jr.draag bit betrekk.lI)k dl TraD ...... I,
beK ID Don .Il dl boere v"t.1 "att~r .oort .. ette
hall, mOlt paa •• er W ..t h't hl) mot dl
ID".Ddll(e aakt v..n dl IOlanal te doell P
Eogel .. n bet ilen re~ om yll nonathank.,.
hlk. republiek ".lh voor te .kn)~e DI
Ohamberl"ln "II be dat Wlt .. at.enrBDd
(JohlUlnllburg IDlCo.lote) hOma rule mo.t
an) .0 tuch 18 h) n lId 'l'&D a I!0u ... rmont
dl .tr ..o~ te n bJme rule Ylr lerl ..nd TOcb
"MOt d t IvU a Ir , ..arll)k •• tap voor Eog"
laad e. A. I.n. bomo rllii YIr Knlle
lliond 1 11"1("e" aal Joh.nD.burg"" ho_
rille DI , r Tmolvaal .llg ...... III P IJTt
IJk ." miJ Cbamb.rlun .. I be dat dl Il t
11&ad.ra Tran .. ul u dl h .od OlOfit .p .. 1 yan
ll:lIllIliind

~P tt tt T

Cricket

L :aw

A...\.:\ DEt.:LE~ HARK I

KAAPSTAD
(Yall de Mer ... JoIw .. J__ .. ()o !MUl"""
... OJJg_ !Ijl"""" No _".:st G«J 'IN
IIraa£

Vr Jda&

(JO D""DEKLJDO
A r caD E.t.aloell "Uo od Bt.oketo l5 •

B Afr .... 1<)5. !tooperK L1ydMda e Colliery S3.
E...t &and lao. !loupe.. flar lia aJ. I>ct ve J.an
bIllII MalO 1:.:.0 koopero GordOn ~ Vr.t t,; .. t.<r
Colliery iJ. l..o.ogiIw>K1.<OBlud; U""p JJa L...~
OM~n ~7. )I{ Der., ac. loupe .. )lol,.neu< Mc ..
:t~ ~lo >DeU' Weat I toll ~4 P<>tor.ef.t.roomfA_.
lv 6d !tuop"'" .II.acdlontiln Cl.. W lI.oblDluc
U ",mood ~5 lWonQ Nlf(elJ l~ ijj !toopen
, ..Itabury 8-100 \ orlla 178

A!(Oltaa A."~Dr:l!:LI.S

Ar!!,," _l.a 6d .tI!:ll"fl .u.1U1>(U," 1&)<
f re ~2e Commer_' f.... 6~. Id
r Ire i:.O o. ~tI\Lable KarUl~ M:wt
Assanwue 1bO. od l.lon.. vU'u
,t;lt6 S A ~_ /el lO u." u
U&mb.!r .t;IS ~ A M I "il .a
..... li .reeDt.t: 11' O. 0 ~I
.t;114o>SlAIldard Ih.IJ&..£b~ Il~l..
I... !lnO&ll Banlu.ag C '-I",r..... L ou.

JOl:iAN!S E::!I!l-'R.
"M"",," (re T "'t '" )-Mark

Koopen -Afr co.n LitAI... "')8 lid
~ • lid Roodepoort. ~'I16lbel1l ~ lid L yd...
dalea &3.., ÁJlgla Tl)&mI ~I. 6d, i'lwezul. 101
ldl Kidaa llQI 6d.

I n Lekend 8 I r J .er heeft geleld dat I
zurgf.lo dAli l"v"n8 ~l(}()ter ""Ja d ..n de genae
~en.8 Hoe korrekt d t zegger lUOge zIJn
Iet beboordc hd geval lllllt te ZIJO en het
bel oei took Olet Ilet grootoc lieel van
I..,vellllzorgell kan tArug_.gtfura.cht wode 0 op
zwakktl gf.lSOIdhOld, [1)0 00 Ziekte co I.
gooo geni 1. het mogelIJk voiKomoll geluk
to geu eteu zollder vulkome 1 gezondheid
Met du zogco der gezondheid v adt de mao
eu nou w de vreu,de des lovens meer riaD
de moelt~ Weil i t 18 een der grootat.e
goosolli dozer eeo w de md 19BIltle waardoor
1100 velu mIJ oooen aangedaaD "orden eu
toen sukkel on Z( hopelood Voort londur
oonlge geoel ug eo ru ~li:en hun gcheele le,en
een last voor zlcbzulf eO een 00['9;.. 11: vau
elleode "oor dw rondom ben IIIJn Z J
"ord en oe usrla htlg moedeloos terooorg e-
.~o eo Z Jn volkomen geneigd oerder op de
tergeo d.u op de geooegll1l8.ei' levens to
letle!' lndlgllstle 18 oatw Jfellmar do broa
van de hellt der ~aleD die het menaohdow
aandoeo un zeer want! Ik te ienezen in
ZUid Alnka komt het waareohlJoliJk DlDeI'

voor d ..D el gens eldon ter wereld De af
"ezlgheld VIioDeeu groote velllCheuunhtlld
van voedsel kau eeDt.gt;zlnH daarvoor do
redeu. JD (10 vooral ID kleine dorpeo (JO op
pwtilln b utili

Dat eeD remed e cn r; kero genezing un
verkr Jg ba; r li binneD bereik van allOD
behoo, t hel meost welkom. olea "" v >Of

"cu g !tJJer to ZIJu De fc tea Z JO ootJe
til' J Ibaa t de got 0 ~nUl wo oVer-tel
peod dat I ~ Lo Jua "Is OIlU "ooder goooLt
wordt lluuo JIJ vele gevallell WaMvan
IlOlllll gtJ orn t ge, ou l.. ngdcu"l,er l Ja k.aa
bep .... ld dM ~f.luoemd woruen VaD dcn hoor
1 .ti :St.a lt CIIU vreJort later dllr Kolon c

a leo JIG aan deae ndlge8tlc lj den,
lez"o hel golu geulb ..J8 lO d. Darkllj E ut
lw] rt. gegevc

I k had dr" of \ I~r Jaar Mil. mdtg'ost e
geladen uil werd do laatste m&andeD voort
dareod erger ,Daags al. k aao bet
'wOfJlcll .. I' had II; Olet laat ma.ar t0KtiD den
avood eo na eten ''li0ii lo pIJn 11 mIJn maag,
die seil kbareud li tZct~e b JIIA oodn.aglt)"'-
:'Ii .. bet uaarbed "'''100 had k de kwellendBta

ZooIlols k ze Jlt duurde mea.adeoa
wauhOOI Le noo t lIe!lAm ~rt-

darend nedJ Jueo 0 fao dokters IU
..pt I ellortl ik probeerde .llilli eD r.oodel'
baat ~lIJD aanáacbt "erd ooiangs bepaa.ld
hiJ oon~e adYen.ut ~ n de 1tt>4f" rler be-
tre!1cod~ dr \\ II lOm. paAl'eche pdlen 'oor
bleoli.e mCDso4en Ut daclll die KOO Ik wol
ocu" prcbt"ren Ik kocht een bottel, 011

n~ ze oUllllddelllJk ua I tll 8~n lU Tor
8t(lod werkt~ iL botor»cl:ap on .... deden mil
al hol goeG 'or wereld

Ik cl! pood ..n eu pondeL gospandeerd
J(e!JezIIlg te laelell merkte b jOl',

Il "' bIJ ten Wot.te gilsl~d lit heb
d \\ I d.Wl! paar..obe p Icu aaD bowlea aao
lI"der lie a 6 li. I jij 0 1.. ned oen
vr ca j ... n li c gtbeel lJodl8l(nng W&.'I wegens
roe n bQt l.uoo om ue p II" le jJrob4tecent
en ale Vriend I..,Bn tlt1'8teld

ID li lt gevallen Y:loO »cuk lDdlglllltHl ale
boven Ite ben dr \\ !lLaIDS I !l.8.n<ctle pdlen
eeD .. ooderllJk~ u twecl<:.lg Z J worden
a s eeu oler i)rO(Jt.te meJ 0 eo dczet. tlJda
geacht eD 1100 wen he bluoo 01 eo herstel
ti I zo "CL t 'JD oe onftub&ar
geneebm Jdd vc; r u I ,," t rhflurua~lok,

'" li"" tel]!tll verlam
• h zenow oofdp n
Loe" r .ieD een l'1todaales
v. I n voorihpr ~ \ende

rli etl overda.d!gheui_

LoNDIJII _ M.u.B.T - .&uier )-Het ltallun
•cbe kabinet I•• flletr!lClen

D. I ederlaai d~r Italianen door de Sboeus
.U een kumplelAl V1Jfu.n ItallU01l8be h.t
"1)0'" namen deel .... 0 deo 8trlld HanOi
'ferhezen wordon niet beriobr, lD&aZ een geheele
bngade .. or dt vermIIt

- ~ KIXPIIIIII<II

DE OVEROAAr KWESTIE

PUToa'A :2 MUl!.I -(lkuur )-Generul
J ou bert 18 h.deDnalDlddaa Olt Seko.oeul"" land
gekomen, waar bIJ eeDljC' stam.aken, zoo al.
de yerdeehnc een er lokatie moe8t regelel>
KommaDdall~ Croo)é I:.... m hedenoaralddar 'lilt

P(ltobefoLroom, en bad een zameDkom.1 QJet de
rej{1kflog en ook andere beambten .. orden
morgEn ID verb.lId met de zaak d.r .oor ...ur
d.D 1'''0 J.melolJ. onr" ... 1 'Urwacbt DOOr
.t kanul nn deD Bnlaellen Ageot 1. reed.
eeD an!. woord aan de rl) luo ver beid ger.oaffe'n

J U,IESON t:! OV&RGAAr

l'lALIE.

N g~l.I "curd 0 M aart 3 3<J n til

LoXDU b M .... lIT -(&uur )-ln het l&fIer
ho. b.eft b.den .. "ood dOl heer Chamberl&lD na
de r.ek. van depêchla vu IU H Robmaon en
Sir J de W.t te b. bben n •• "lItl&o, gezetltd dat
b J tOL de .lolltOl8 !leaomeo ta dilL aom.lIoIIdant
CronJé l1)n geng overschredeo beeh all hi)
een voorwaardelllke o.ergaof aallnam ...ur
presldenl Kla.er nIet nn 'lnet Hl) .ch!.te de
beachula1giog t'gen prelld.nt .Kruger oog ..
gr )Dd

!sten gelooft algemeeo d&t d. nederlaag der
Itall .. nen het drte.oadll! yarbood .erll .. aak8n
00- ",.Iliohl leld.n z .. llot een Olouwe Rr08peertD!(
der mogeadbe1eo ::llormaohtl!le Woneeleu
hadden hedeu pl .... l. bJ de openlog van bet
I1ahaaollObe parl.meot Qok In de ILr..lAo
"aren er demou.traUe rlu) vell.~rglueo
IOj{fll'"I!en tQ heel I luidjel ge..rrllteerd
.. trden

OEZONDHEIDSCOMITE

JOU!NIU.Ot:CIlG, J. ~RT - (lWuter) - De
alLg,vlln 'I'oor het loopende ) ....r Yau hel .lIIIond
heldlClomlté wordltllllllchlL d. lOkom.teD met
£~2 ï "Ij te nllen te boveo gaaD

{ilEBREK AAN KAFFERS

JOH!~}jIS81JIW 4 ,MA.!llT - (n ul~r - Dc
NlIl1we Randfollteln heeft de miJn gesloten
wellen I gebr.1t YO Kafferarbeiders

HET ONDERZOEK NAAR DE HAMI'

JonA.NUBÓIlG ~ :M.AIlT .....(ReutM)- De
commlSlle yoor de dYD"wletontploffiog hield
bodeomarRen hare eente zlttWI1: )obenpa en
Chnsuna Sm.ll gavin KetalgenIl dat de goe
dereo".g~on. taKen elkander ItooUen JOIepb
W Ilhamo, eeD employe der N ederlandllChe.poor
.. ellrlJl&ateohapPI). "af getwj(eDls ten effekte d.t
de trncl:. niel daar op Zaterdag .... ren eo te
daar onmogelt)k konden ZI)O op lrlaandag Ten
u) de der ODtploffi Dit "al b I) beug leeKe Imcb
op eeo lIding te StoeteD maar daar de pomta
verkeerd "areD glngen de W.IIKon. op een ver
koorde h)o en sloegeo tegen d, dya ..mlelw.g
!(oae alW yoordat h J de loleomotlef koa doen
wIlloudeo "....,dl}or de on tploffi ug on'etood
Hll .elf "erd bewalt.loos KealaleD In een
o.bl]gelel1:en .pruil Ju Hndeoo .el dat, tet
"IJ I hll 10 e..n •• r voor biJ reed hl) de trucu
m.t groot jfelUld tel1(eo elk"",der hoord. en
UI! sl.an J aoob Blome, maehln1.lt, .elde dat
bl) een Ilgo ..a1 &reeg om de l8Igl "aggoln. te
brenjit~n op dt 11]0 naaat dIP waar dIl "ya.
mlet".ggona etotdeu Tllen hl) zag dat zl)b
w.~lIon. op de ,,,ril;eerlie iJ)O •• reo drulde
bl) de rem .an maar le laai De getUIge vet
klaarde 'f'rder d ..t d..... ggonl dau Maand ••
morreu war<n • I meo b ..d bem g8r.egd dat Zl)
dear 'I'"n If Ullf den vOrlgen morgen d"'r
lIe"eelt "Ilrell Vroeg.r ... rd een It)D, ..II .r
dynamiet op gelchoven werd ..Iu)d ge.lolen
maar dl. gewooD te was nu een dn8 of vier
maanden Did lIe"olgd

TERUU NAAR DE KA.AP

PORTUGAI EN DUITSYBLAND

LORD ROSEBER Y

On.tvan.J('J en g~/ U~ curd, t Maart m

LO~DJ:' MAART - (&uter ) - De lle.rdD
Vlaer eo B.I .. Kaap.ch~ ,erteaen .. oordla.r •
ZIJD van M.lbourtte Daar de Kupitad 'I'er-
trokksn

De PortuK8t ."be regeenog hooft la de Corln
.talltg oatk.nd d.t C .lembe aao de DUltllOhe
• afKeltaan
LQI'd Ro.vOOry baef, op een Z old Aulir.lt

IMhea multl)d ... lIel1(ddaL mecba, I.che fede
raUe DIet maar eunheld .'0 Bympllthle en
belaa ... el b"relil:t .. a. en er op ged ulrt dal
de ED~elache zeemacht heenoheDd. moeL

ho. a. I' kUl 0 ......

LANDBOC WTENTOO:-iSTELLING

A WA NOO"D .j, MUIlT -\~J 6e aaL -De
tenloonst.lhog alhier IS heden !!eupeu I Er II

meer lloed dali 10 "orige )artlO Ir .. altt.lt ook
jolaed "oorallr081Ml Bn BClhapoa Hedenmldd.g
heerh)ke relltenbnlen

~EN LANDBOUWTENTOONSTELLINO
VEHHOOH. IN DE Vi NAMIE! EN IN

E j;N MOOlill:.t .. AK

HJCn~O"D B M~AB.T -(n..utar )-De ten-
~ooll.t~'linl van !tlateren II oltltekend gelukt
Er .... ren taln]ke mll.ndlDlleg eo yeel meer en
1D00ier IICIbapetl d.n oolt te .orell De kam
plu60bclt.r 'foor den be.teo ram vlei teD deel
1&0 den beer I SI.berball"" die 'foor de beete
ovl uo den beer W J Sieberhaaeo en belde
b~e ell ...oooeD u0l( nncbeldeo "Ild ..re prIJzen
geh Ir OOk d. beerea 0 J Mar"ll r E
liayl! y J J Haarbolf J A 'an ZI)I Eckhardt
~ebroeden V1IlO8D,Vlln der Mlr .... en Jame.
Uoedh.Ja. De opIamIlt .... goed eo de Itel
bebben blauma.lell wu eeD aleu" unloklMll en
.peelde ,efecheldeo ,tllalr8l11n ultetekend.n .U)I

JOBUNE5B~IW, (i MUBT - (Reuttf' )-l'oor
de comml.l& .an oDderr.o.k Daar de dyn.mlet
IUth aI .tlOl hebben veracbeldeoe lIetIlIgIlD yer
klaard daL de nachtwaae08 (t.luolrl) me' ellL
..ader la hotlie bOlaIng "aren gekomen \Vlo
LlWl{ley bewakef ,an de dyn ..mle&mag'll)nen te
Braamfnnteln zelde In bel nrhoor jZenOmeD
daL hl) op d.n Malndag vó.c da ontplolIiDr bet
m.gulln kort na twaalven 1'8rhet om lunoh
te gebruiken, en te t:lO terugkwam Er WilS
Keen " ..geo, ecboon hl) tot 5 nm w..ohtie Op
den dill der onLploffinl had hlJ order den
heelen d .. un hel malll&lJn. Ioehli)veD Een
afte1'8rlng van dynlImiet w.. .llngekoDdljld
,oor 2 Il m, IIIMI' Hr.t te 3 n m kw.men HO
kllt.en voor de NIRel .... a.ch.ppIJ N el ~ol!o
hiJ 1&11 bet loaeea lion pen had de ootplQ8iIlK
pluta w.... rbl) hl) een ltoot 10 den rnl 1:1:86It
Hll had lI18DW1d geld MDjiteboden om h.m om
te koopeD, en w.. DOOitua V.yoke. plu ,.
"ee.l LIlter lU h.t ollderzoek werd FortulD (de
a.turel die nn ~ Om&oóplng aan 1'e)'0I:e• plek
Ret wgd hlld) "eder ,oofseroepell,.n toen DIen
hem vroeg den bUI aan lA "'1)len dIe met bem
un l'dycKe I I:.ntoor bad lIe.pr.ken, wee. bl)
tentoad Laajitley 1&11

Ben verd., voorloop 19 verboor "erd ltenOlD.n
In de .uk VIWB.rend Botb" beeoboldlRd nu
Oeorge Pew.e een wltm ..n vermoord te
~ben toen d4lze met Zl]U (be80buldlgde'l
Vfonw MD het .aadeleD "as Hij pleitte nieL
aehuldljE, en de .tukken II)n oPKeaonden aan
deD .taatiproonreo r

Met de "a*erkwHhe liet het er "eder IeelIJk
Uit, daar het w&&erop en dor.'aood op h.ndeo
II - E8I1 partij hllden die ondersoek n .. f de ODt
ploffiog la.telden "oad lIeD aantal detooalore
eo dya.mletpBon8n op het daa van eeo naborig
hUil waarop II J waar8Ohl)nhJK le"orpen .... 11
door de kr.cbt der ontplotli 0«

LICENTlEHOr ENZ

Pual ti MUil! -(SpeCla<J1 )-10 be' !ioen-
ttehof ...erdea Woenad,.. alle apphkah81 om
verole."ID~ Loejl8ltaan Er wartn geeD DIeU'"
." plta ..tl...

Ve beer P J WeMel. atlllr{ !l1.ienDldd.g aan
beroerte

Regeo dreIg'

srRL~KRANEN

Mo," ILHUI ii Mu.... - (Beui.e1' 1 - De
•pnnl:baao el.ren dóor de Iw.r.en Kelegd die
hier o,ur fol)n K-'ro"kllll ZI)O &all bet alt-
broeden eo men vreeat d.t al. er Olea ter
.Iond eh aen gadaaa .. ordl, hel land ,ol
,oetgan~ers ui lII)n

PU:TO lA. ti MUIlT .... n !der )-De 1L... ta
prukureur eu Z la beIperI zIJn h .. rd .... n het
werk om g.tUljCfDI180" bl)eeo t~ nlJgeD your
de henaUlna "lW hot yoorlool>ll{ .erboor yt.o
het henor.IDIl'OODUte op Woen8d ..g Tien of
t""lI.lf der gevangenen Illllen hllll ,..rtoonlDg
Olet m..keo daarooder d. "e101lle dIe verlof
hebben om naar Ealleland te auD, IIn d.
doktoren die men om haa praktl)k Vn)hllld
aegeven heeft om weg ~ bliJ.en Als eoh*er
aan het elud vlW Aprtl de IArlcbt.aelhDg
plaate heefl moeIeD ..lien unwe.lg IIIl0

KlllG1< UHIIfO , (i) MAART - (Re ,ter )-
Dc: beer ::lymoods no openbare werken, I'
IC Ist.erf)l avond drl" miJ lOIn .an hIer door den
.poorlHln gedood

GEPAK1

KUIBERI [Y ;) MUIlT -(Reutu )-De heer
GardnCf'" \\ I II&JII~ aJgemO<lIl btosLuurd..r 'I'aD
O. Been d 18 J{lIteren ID bechteOle lenomeD
nad.r !lft II ""li ord ~ ll:!v:.l eo art. ~ Yan
"et 11 .an I' H. t .. ,rt lt l!eBobledde
ettll.tJes eo de heer Wlll1ams .. erd tentoad
Q vrllbeld ge8t.ld oader borgtocht 'I'IW £~,l!OO
.!. 1 ol) na hemulf en 1: 1,0()() Yall een borg
Do beloboldlglnll l.Ji eeo '1'&0 geweren nfJOn
den lIJdeo. de Trao • .,aalllChe crt'IS ,an on
langs De uak werd zeer lehelm geho.dea,
eD de m&gl.uaa' "elgerde eewg. Inliah'llIg te
gevea OOI de 8poorwigbeambten a1hl8r &lln
In Utt verboor geroomen u •• r omttreek. 6. LOO
"ap'hlen en schletgued hier nameD' de Oe
ob.fLerd. geburgen en het oatbr~lr.en van een
"orlofblltl .101 waanchl)nhjk bet onderwerp
""rmen " .. a eeD holtllcbt tllgen d. urma aan
de piel. un biDaCllkom8t die :r;e verSlOoden
hedl

HERVORMINOSPROUES

GE\ OLGEN DER RAMP

POLITlt ZAKEN ENZ

JOIlA'II¥8l1IJR~ ti MUIlT - (fuut, ) - Het
oodorr.oel: "aar de dynamletZllllok "ordt DUll
dag aanlt&aDde hernt Uebr.k &all ".ter
.aakt het d. lieden die de Illdera h.lpen .illen
leer mOeldl)1

lu Krngendorp denkt men een oll.fhan
lIe lt) k' blad, de !:J (",.el UIL Le ge'fSo

LUlL Bu.m.u wordt gezegd berloht le
hebben IlDI"angeo dat bl) .. ogen. d. IOhu
d.lon eDZ "IlH hl) onlaog. la lIemelllld 18
IC ... ee.' m..ar It, 'fer btodaakeo m.-L Lwt
Pl.lenen heelt uok bed.u ..t, en de uBllr V.
aart die ZIJO pl ... t8 moeIt lIlDemBD "II
naar Prelona ,""ug d•• r UI) gen08j! un Joh .. _
nublug heeft

IlIln Wltmau 11 lO de Laagi&acte Eat.&1tf dOor
... kooi uapIrUt III tlIIaWi bil_do

NA'" 4 L

J DH S IN :i OVthuA\J<

1 .nR !ll.IHR RG JMAAllT -(&1.101('1' \-Ee.
GOcr•• poudllLt ,,.li u.t plo.at41eh)k blad lIendt de
•• rt.hnll ... n 06n br tf p:etll<'kond door I:omman
dallt ~IOU)V Ol IQ J IlllU,.,1 III U I ulna gt'pu
Lltc~eld ""II. Ic ~,on,e .... t dal Iocn Jamteon
dIJ .ltl1 yJ~;; tlotee il CIUUJC Adrl .... n d. la Rey
lood dId p J ..m.ev~. HalCen "~Id~ daL &lj
hua p Uou dlv~.Len uedlJtlcgll~l.I eu I!acb
oll'ou ro.l. I)k v rge.ev maar b.tlOQfde dllol
bun leve 0 t U 11: •• ' ... rd .. orden WtJ l&Dg SI)
ouder CIOI J". tOOLlOut wareu .Daarop "erd
l8D an&"oord per bmf OIl''f&O.'D da' lij 11011

trild.eD 0"1." ....

-._~

alT [SWSI'S Tt£: TU~

JOR.l.lfNElBt'RO, 4 M rt (1'.. 7,u,rllGf)-
A nd.rb&lf nllr sp....ltlld bedenDUJl'!t8Il YO
doead. om bet opel te beel.. "o luucllen de
61lll.l Afnlcaner. ell de Engol."he elf Om balf
t .. ee ........ n .lIu Afnkaner. Q t. "oor 134 ;oooda.
de Eo~olacheo met eeu 'DI oga 0 1~ runl
WOOlleD III> II.. eli lJ,tto goal vaar Z)1l r ue
m....r de reot dood Il et. un b.l...,g l!~t Eu
gel8cho uelJeu was zeer moo en Lol1maua bal
~oo en 0 ~ _turen .. erd gevolgd door lIe.eltlDo
Vaud&ajl( 'en er a .. tuur! J~ maar we ntgeD om
tOB tA! lt )koo liet eotrt~!;eld "oor de drie da!:"n
bed~ u ..ar etl over ;£ 00

IL D A Eo KA

JA; 1

S nni.." p anb b Wood.
Hall .. elJ c ll...lte lJ il_ltlDe
Johasml run out
~bep.tolle. c try b LIlhmsDn
8.lh not out
F'ran ". e U 11 b LobmaoD
Lie... ) D c Lohmllllc b Heoelt o~
lI.O" e b U_ltlDe

Ext.raa

Totaal

U8116lunc
H..y ..... rd
Lobmaoa
Wuuda

nq 4"" y .....
) hl

lijf a
" 111 4
b 1

JOH."~"'.C&Q , )laaJt (1'" TI~IJIJI) -'le
Juwu DBllburg m....kt me, Zlcb " ...... d o.er do
"olgert ~ der Kaapstadacl e C1Db om ~hddleloon
• oor ZIlid Hr Ila lAl l..teD opaleu maar OleO

"II Itwaad met Ilued .erlle deo eo dB knapste
lied81l voor de nale proef nem li! aar Je " ....p
~ zenden HalJ .. eli ""I "')0 ...t doeu om
.. eg te kom"D lLuutled!!e en SlIwlalr kUDn.n IJ1U'D
...., JUie ~m th M.lAlm T..""red ala men hon
.nagt Rowe starug wo.ar bed, eeD plek ....n
een besll!heid ge ondeo eD tllde.raag ac bIJ
II..... ilan eo lane .. naar 0 .. Lgncleo vertrok
kllDt la lift te bekoman,

JOH'~:\.·!ilIIUK ..

_ Maan,189

la tie. regel ,olaeD 1I1'00le aebotnrtenwaen
ill"f elkander BOD.nel op d.t ""loIJre aebeur
teDI.un hier meer dlW &l'n .cbtdaajllOb
"olldar bh) VMIl maar 10 bet I( v.1 v.D de
dynaIoIeL ontplujjioll I! hel j(~heel .nder.
liet kao ook Dlot anden, ... nt de o'l'erbh)hel.
daarwllo ")0 nor te &eer Yoor oogeo lO den
.orm na ge"ondeo die DO~ lIeed8 nrpleetrd
m",,~o ltD eenillen van "le nog niet bUIten
~yaar 11)0 ook lU den 'I'orm no die 700 of
QOO die gehwsre.t worden ID Sbo.. 11:"
Lou"en Iln Olet alleen YIlO bUllu.LlUa Dloe~n
Yo~"leo worden maar zelf. '''0 v0ed8el en
dtk.el .... ot de .eeal"n li~uner !o1)Ov.n .Ilel
berO! fd eo daa DOgdie houd6rd~0 dla d.aell)lr.
10 het Hom. 'an d.n eerw Kelly eLeu
kom. n hlLleD Omdat die ongelakk4llel no"
Bt.eed. "oor de ooll.n ."hoadeo "orden .I)n &I)
uo~ Diet ye'l( .ten ED d..o dit Ir.ao ter e@re
'fau hel Johano,,"bu,,~O()he publiek gezead dat
het altoo. een geopende haud hoelL voor h)d8l1
en nood en .teed. mlldeh)k a. ft Dat 11 11:e-
dllreDile de la.at.te, blJn. twee .. eken .ed.r
geblekeD la Johaun~.uurg IS ,r rilim £tl5,OOO
IUIIlliObre'lllO eD d.t zooder to vraaeo Wat
er I"I(e1'8D II dat "erd oD~e.r ... d gege,.n en
het totaal bedrag meL 10bag'lp vao de £2t. 000
door de rll~e~rlQj( geg v.e bedra.ajft no al de
aanzienliJk. lOm 1'100 £1~5 ( ) eo stoed. KOm'D
er no. klt!lue aomI8en In De oood 1. dan ook
!lroo! N ~ar eeoe rawe b relleDlog 18 de ecb&de
aaD "eboa".D die (If t1t ... 1 vRrnllld of ~I
tehlk bt:eahadlgd Sl) a £150 oUO eD daann II
niet be«repen &ohade aau lDeub.le~ ~.

Het getal der gedooden .-f lle9fl' ~aoocten
en die Ia*er aan wandea b88~kell b""
drHllt nn ..1 over de IOO.....oove~ It Un
te "o~n aamen, terwI)1 het "tAl gewonden
.eKer nOOIt bekend worden ~lIaar .ll teYeel
nnpreld lI)n onder de be'f~ln~

Treunge untdekklDgea wordeo oog 8teed.
j;(lIdaan onder de OO.wnllen .00 ..18 lion ......
dee 0lIl il'"de m_te .ey.llao onllenbaar en eeD

te paar dagen gel"d8l1 .:el£8 nog een foet vaa eeo
kind 10 een acboentll M,t de omgraWlnlt 'u
den grond door de ontplcliDg opgeworpen ...erd
Ar Z.terdag o~n klSl dyo ..mlel oatdekt, zoo-
d..L de k"e.he van de kW .. ltL"t daardoor DOjit
1II0jl:ehJk:tal kaoneo be.wt "orden

De OOlDmlalile 1'&0 onder.oea door de
reg..erlag ....nge.leld be«lnt ba.. zlLlln" op
deo "'den dezer Inlnuchen 'Chl)Dt D\ea [!let te
w.teD Wl8 br ged.gvaard .orden mOll' voor de
IChade Sommlgen denken de .poorwecrnaat
IOhlpP1J IWdereD de bel~ldleu.tm&atacb!lppll
en "eer anderen de heer LIppert &all .hla bel
dyoalDlet geaddr"aeerd ".. Molteh)1t ui
men eetle OplOUlnl( V&Jlde na,.. Vloden ID het
venIaa van de OJlllmlM1e YIWonderlIloeI:

Men .. t dal bet voorlooplg onderzoek ID.ak. hel' Reform OOlDl~ Itn< du wtreateld
II .n yerder d.t d. .taateproeneur op het
_poor 11 'lW belaulfl)ke lelWi,m. tellen dal
ooml~
Terltden week .erd het jt8ruobt ver8preld

d..t Johllnne.bllrll eD Fardlborg Olldermljod
sIJn eo dat beui. plaalun la de IQchL gMOhoten
"ord.D IOndeo ol> Ama)ub. dag 1r1aar natllnr
hl k dit .ond tlrelDl!! geloof bl) het yestandil
gedeelte der lDgezeteDen

AI de ledeo 1'&0 beL Helarm eomlte ZIJD
th.o. te J ohannt.barg m'I ult.&ooderlDr Ylln
'I'ler cler hoofdlelden, die boe"el m teO parll
onlter hllll te Pret.ona, locb pd be'lt'll&kt
wordeD

Afrikaner onder
'0114

Hoe een Jonj!e Alrtltaa~r ID .eedleL.t over de
JOD!(.le oot" IlI:kelII gen ID de 'lrao •••• 1 deukt
Hij IchrlJlt aldn. nn

::l1dn.}
A08usllIJ

lol JlIDarl 1!l9ij

lis:: ZI6 ..Iblar ID de meawsblad8n dat er ten
ile •• cht ...aa talllCheD de Enlrelachen en de
Tronnaal80he boeren Ik hOop ale bet werke
hJ" lot oorlOfl komL dat de bo.rrD de Evg"l
scb<D eeD ~..dacht pak gefeD ~nllen want .,.t
b. b)en II) vou 1001'Il0l1 te benwel.n met
vr •• md" mogendheden eo hunne regeennl!' De
Anstralilcbe Dlen".bladen sohri)Yeo vaD ell deo
kell zeer Ilecht van de beer,on onder .nderea
1" albler een :r.ehere W I!wO die IDde 1rauna ..1
.uor BtoU1I0r~n tiJd w..~ HIJ .0htlJfl ..Ibier I een
'leg.Bblad d.t d~ bo.rea ""n ge.eenc, acbi)'"
helltge III close .sled natie 11JU en voor fleD
vreemdelog alet woveel ",er hebbeo all e8D
droll" w.t~r8 en het alet Ke.en zullen 'I'oor _I) or
toe gekommllildeerd worden Toen I~ d.. t las
bollt~ m)n bloed en W&SI ) onder IDI)U
ber6lk, dao lon llr. hem een ,I., op "la neil.
bebbeu gereveo

Aan w..lkeo kant staat giJ ""der
Ik kom met mijne rao..ilkera goed onreeD

bebalve waoneer WI) over de 1rll.IlH....l.acbe
..keil aprekeo
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LuS iJr;~

li M....r~ (1 cr 7 uy ..) 1> A' ~
M&dwra verIa au 00 Woe Hill.g' om tS aor 0 m
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tIoofd-Onderwijzer Gev~'lgd fJe"artement pan Pli.hli.eke Werken D. I ,'S',Á·",i: AC S :& C .,'VooR de Derde-Klas Publieke

Bch.oolte J.aillgBburg; ~alaris DOORNRI VI~ R BRUG,
~100 per Jaar; £130 ali de applikant
d~e 8.D~enomen wordt, het Harmo- VAN BHIJNSDOIP, DJiJKAAPbl'AD8CHE LEVERANCI.EiS
mum Vin de Ned. Geref. Kerk ksn V"AN M L"UB,ELE, "N, '
b8lpe'.n~ Kennis yan HolJandach TENDERS VOOR, 1'.J . 1

een .vereisehte, Als de Inrichting ITIILI.EN NU TEN TOON BUN I.AAT8T* ZEGEPRAAL
bloeit, k~ een belangrijke verhoo~ing CONRTACTEN !,

VA;!lic:t:e:"'::: w;:t~hri&n, N~a~~ri;~~~~~rtde~O~~~::~ Het 'Jame' sO,n' Slaap'kamer S,: etfDZ., moeteD den ODdergeteekende bouw.iE of voor den laataten dag van No. 3, Opriohting van bet
aan toegezonden zi~. IJzeren Dwar8balJn~erk (ONZE EIGEN MAAKSEL),
Werkzaamheden te aanvaarden na voor den Bovenbouw,

de Pauchvakantie. No. 4. Aanleg Tan de Toe· DROOa E OLIEDE E CH'l HO
WK. J. MACLEOD, g&nKWalleu en Wegen. IN 80ED BE ,DS 'SS ti UT,

Secrt!taril nil de Publiek" School KOMPLEET,
~ Laingsburg, GE~~?;!~va~e~~~r;er:~o;er!:: £S:LG £S:LGH00 td-Onderxiiser, iu de drie bovengenoemde kontrak- ' S. s.:J ( 'J teil zullen ontvangen worden door

den Coutroleur en Auditeur·&eneraal
AANZOEKEN om de boven- tot op Woensdag, den _25l1ten dag IBEVATTENDE . A RT/KELEN ALB HIERONDER:

staande betrekking in de van Maart, 1896, om twulf uur.
Publieke School van de II Klaase Het departement verkiest dat ~e
te Alexandna zullen door den onder- uitvoering van deze kontrakten 10

geteekende ingewacht worden tot handen van een kontrakteur zou zijn,
26 Maart, e. k. Degelij ke kennis maar dit is niet Il;ebiedend noodzake-
van het Hollandsch zal een sterke lijk, en tenders mogen daarom
aanbeveJing sijn. Aan een gehuwd in~zonden worden hetzij voor de
penoon zal de Toorbur gegeven drie kontrakten bij elkander of voor
worden. Werkzaamheden te be- elk kontrakt in 't bijsonder.
gÏDnen met het Juli kwartaal. Bestekken, voorwaarden VUl kon-
Salaris £200 per Jaar met inbegrip trakt en teekeningen met betrekking
van vrije woning. tot kontrakten Nos. 3 en 4. kunnen

J08EPH E. CHUDLES, op aanzoek gezien wordeD bij den
Civielen Comuiissaris van Van

HOD. Bee.. f h 0 _..4._ tRhij nsdorp, 0 aan et epal'litJmen
van Publieke Werken te Kaapstad,
gedurende de gewone Kantooruren.

Delelfde dokurnenten met betrek-
king tot kontrakt No. 2, kuneeu
!(eziell worden aan de Kantoren der
Civiele Corumissarisscn van Clanwil-
liam CII Piketberg, zoowel als bij
bovengenoemde Kantoren.

Tenderaara moeten twee voldoende
borgen voor de behoorlijke uitvoering
Tan het kontrakt verschaffen en die
borgen moeten de ingezonden tenden
teekenen.

De laagste of eenige tender zal
niel noodzakehjk aangenomen worden.

JOSEPH NBWEY,
Hoofd-Inepektecr van Publieke Wrrksll.

Departemeut van I'nb licke Werk"n,
Ksapstad, 0 M&l.Lrl, l1:l:Jti.
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Alexandria,
24 Feb. 1896.

WEGGELOOPEN
VAN de plaats Louwsbaken, Ric.

heek W est, in het begin van
Februari, een Bood-bruine merrie
paar, :J jaren ouJ. lIeeren Schut.
meesten! of bij wie zij moge kouren
sauloopeu, gelieven dadelijs keunis te
geven aan den eigenaar door wien alle
billijke kosten betaald zullen worden.

JOHN. NOLTE.
Lomnbaken.

BENOODIGD
EEN Onderwijzer voor de Albert

Academic le .BlIr~cn!dorp ; Salaris
£150 per jaar. Ll('gehjke keunis Villi

HoUandr-ch CCJU vererscht e. Werk tt:
aanvaarden na (f,; Pn8~fhvRkantie.

AplJlicaLie, wd gctuigschnltt:u te
worden gezouden aan Jen oudergetee-
kende op of voor ~O Maar t uanstaaude,

H. KANNEMEYEH,
Hon. Beeretsris.

Burgersdorp, 17 Feh., 1896,
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WEGGELOOPEN

VAN de ;:-188ts van Ondergetee-
kende op 18 Februari, een

donkerbruin l\uiu Ezel, vijf jaren
oud. Alle informatie omtrent ge.
noerudl~ dier ~al mel dank ontvangen
en 8lle koelelI verI<oed worden door

J. P. MOSTERT,
Langevlei, Achter Paarl.

P.K. Klipheuvel Station,
3 Maart, 1~9fi.

---------
EERlSTE-KLAS

PUBLIEKlCJO~G~NS SCHuOL
TE STELLENBOSCH

AANZOEKEN om het vacute
Hoofdmeesterschap. in boven-

genoemde School zullen ontvangen
worden tot den 21sten aanst. 8alaria
£420 p.a. huishuur ingesloten. Ver-
dere inlich~inge!l kunnen worden
verkregen van

J. H. NEETHLING,
Hon, Secretari ..

.!.dr. :-
De PlItorie,

BteJlenbollCh;

OPVOEUING.

BB:NOnDIGD ongener een tien-
tal Ulldt'rwijz4ms en onderwij-

zere8len voor buit~nlCholen, in
Bechuanaland en elde~ in de Kaap
Kolonie.

Desverkiezendcn gelieven zich hier
emtrent in communicatie mf'.( den
Undergeteekende le 8tfdlen met opgaaf
nn hijl.Ouderhedtu wal helreft kwali-
ficaties, euz,
SaluI8 £bO a £(jO per jaar met vrije
inwoOln~.

J. H. HOFMEYR.
OpVoedlD;;S Kautoor,

Kaapstad.

Komen Aan/oopen
BIJ den ondeqz:etee.kende, Eeu licht

hru ill IlIerrl. f.zel, :!. JBIlr ond
on~emtll k.t, :le eigenslir kau bd riier
krugknjgul mlt;; oetl\llIlg dezer
advcrtentle eli audere kosten.

JAN DE GOWK.J 'I,

".'.
Kliprng, 1,lk Oudepotlt

, .Maart, 1896.

L
-"'~:~-':I.".

ZATERllAG, 1 MAART ,~(lti. .:

180G,-:\T o.GOU\! .EieN EJIE~rrS 131.
A"u/rJ1lI"/" ,\",.,', 1'1",.' K. '1/,'(' ,/

h""JI' Il' I;,,, '/1' Il"yr, 7 J .t.., "", l : Ii"

I)Evolgende af\lIWI>III~"lr voor dn lëidillg: \',111 ,hlt'7,f"',i".; h"', >-1':111"::1,' \:",'1 ,le,k::III'I"j'.' \"~ll'l'I'..( I",

, Lid van d"11 \\ "Ic:eVt'IJ\'en L"lld,vWI' JLII NI""d '" l',lt'IIJkt II h Il:« IT!;., I ""Id, / r,l, rrn. ti, ter III~lrn
kennllllaWtl gepubllcl'erd:, '

, llt,~ BY VE ~Jt llJT, UIlder KDluniale 8t:cretMI'.

BALLOTAGE \7\TET_

VERKIEZING RAAl> VOOREKN LtU V()()I{ DEN WETGEVEN!d<:N
WE;-;Tt:LJ.TKEN KIESCIHKEL.

VAN

Stemminlit plaats to hebben in de K:iosafdeeliuliton Worcester, Malmesbury, Piketberg, ClanwilJ'
en Namakwaland! op WOENSDAG, 18 Maart 1896

AANWIJZINGEN V001{ lJE Lt:llHi'iO VAN DE.N KIEZER .BIJ HET STEMMEN.
De Kiezer mllg Voor EEN Klilll.lipaat slechts stemuren.

. De hicl.ur .i oc], ill CUl van de j!O.llllfjarLlllleIlIt'D ~aall eu met III t p"tlooJ dat zich in het hompRrtl
bevindt, een k.rUls plaatsen IU!.IJ de rechterhand t egt'lJUvl'r den naaui \ 1111 deu Kall~ldMt voor "leo LIJ '
aldus X. ill) moet ,71)/1 /lUW,1 111>11('('kOIl'II.

.ts:en Steru die up eeue andere WIJ~ aangegeven IS, za] worden verworpen.

VOORBEELDEN:

(William DaviJ JOlles, van WiJnberp,
lIeerl,

UROWX, 13IWWX

x(John Brown, ,)2 Adderleystl"l\at, K!.apstaJ,
Koopm au ).

(Jobn IJrown, '.2 AdderleyHtr:lat, ~l\Ap8tM,
Koopman ).

,--- -~---'--
J()NE~, ,i0-"£:<

:2
(Willif\W Vwirl .Jones, VIln WIJnberg,

Heer) •

,De Kiezer moet dun Ilt'~ ~teoll,rkfjl' OP\UIIWCIl1,)n d:.t liet "IIil,' ric n.erk op nc rugzijde zichtbaar ".
moet bij het verlaten van het }\:_OIllPllrlllucllt" zWlder du vllor:'IJde \aa het hlldJo aan oelligen l<l'r~()()llto. v
het officieele merk op dt' rugzijde ::11\11 den \ O"f'Zlttrndul Beamhlt' t oorieu, eli Can in legen\\ '(Jflh"heid vali
Yoorsiuendeu Bea~bte het brrefjl' iii dl' ~nniill" 1,IRal'l'lI I II de ~;lefllrllinr'l,daats onmiddeiij], verlaten,

, Indien de Klt:l':er ouacht z.aam een Sicruilllel]t· lJt'dl'lfl, -kan hiJ het aal, den Beambte teruu geven die
overtuigd vau zulke onachtzaamheid, hem C"Jl al/da hrictjc zal gevCll. r-> "

Judieu de ,Kiezt:r vcir meer dan Ek!\' h lidi 1,,11; sll:nt, op zijne handteekeuing, de eerste letters V81!
namen, of er ecnlg under uicrk op 1,laut~1, w narxuu III.i 1'.1llt'lh!llld kali wordr-u erkend, 6ftl z.j» 8tcmbrH.fle,
geeue waarde ZIJIJ,til IIICt geteld wor.lcu. .

Ir.dien (jp Kiezer vc n bt.-lld,'flt f.j(:'uit dl' StcrIJII'II';.:'p!.Wb 1II'pu't, (Jf {t'IJIg ander !'netje dan dat hetwelk
th:or den ~ealll"te ~e!leV(!l 18 III Ut' ~tt:ru!JllS )'i.,:d", ,I~ Iilj "chul,hg uau overtreding van de Btcw CD 13al.,
"et, 189:2. el' ondt:rbe\"g aan g(\,dllgcUJ~strid voor ll'lIi"; tjdpcrk vau hoogsteIls zes WlihllJCII met of zun
harden arbeid.
------ ----_._ .. - --_._--_.- --_._-_._-- -_.__ --_.

IliET IJ Lt'NA~ II [lN \ I L' \ L .:' lU·:A'rr NG S POEII<~R .
IJI'J o rJ ,;1'", • I"K~A'I'lNG'::;POj<;lh;H"

_ I " IU!:A';'} NG::; 1'0.EIER '
I"K~A'l'lNG::; 1'0 rxu:

MIJNJH~ER,-Ne~eli maa nden I_,el"dl'L ! "lé~A'l'l!'wG s PO~lJoa{ .
ootmgde lh io een brrof "Hil n ntl : rJE'" , , I

de gONle nit,w,-'I'~ Villi 1;1111'\IATI : ',,,,
CUH,O in mijn !le:\" Ik IWIl 1;,/ 'Ir. r, / ",1 :
fin heb ~~ jarell Ill"" ~f '0""', "af' (' i, f: I) ~

I,UHE ASTJfl\IA en }:IiI-:C.\IAI'It:1\ r-r. ",.,
I' I . I·, I'

c.»: U ver JC ltlOK Vau vdt1 t)4T'H:'tnl'l: g'('lJCcf;- "h •.:..,;; I <r • it! _, .~ i-) . .,

kondir,:on, eH prob(J,_'rJullll!'~ZlJ"Jt,rt'hflt ft Wj,;}<;GLUIZ~N,
, ",I"" rn Ir".! in mijn g'ovul alle ,:ploof i" J VLOOI.h:N,

" "I" iijk~ hekwf\H.mhmd vorlorr.n , lot DOODT, MO'I"l'.h:"'\I,
.I"t .k ltHKUMATJCURO prob"orde en u, { h.EVl!;HS.
LIJn mijn litonralgill, Hironmatlek Fn rIJnUl .MOSQUITOS,
in hoofd '!Il aangczieht verdwenon ('r, hel ' ", ,., " ,,' VI I" ," ',.

nieuws ii ver en wijd vorflpreiJ dat "ou- ~\;Il.~', . r • I -", hA. I ~l<I\! ..... ,1,'11~:li .. ::~:

meester YAN HOOT arnpor heellemnul f'ezonê " 1 ,. .t, , \ i I ";' Il" ',;" •

Wall VR" die wonderlijke MediciJn," en Ji '. ' ! ' .. " ",,' ", ", ",

",aH 'IIIerkelijil het. gl'lal; olkl''-'Ud io Le I', li", il' Il h. ,,," "nl I~I,,, i t t \\1, n.-I

probeerde beveelt. het ML. 'j 11(' \i ~".·/f.;..;"I:.:·':·~~:.·:'~,,'j\~_ld(·';~>l'',:" ,,\rc~~_',.
De heer JACOB VAM ZIJL van Vlakfontz i \crl.i~!,1 nl.!" 1, .• 1.,,;, ".r\"~(: .. I,

Cl nor villi t:iwijl'8onrg), is genl'zen Viol "ltEA'l'ING'S WOL~M"'~N 'l'AYL}!;TS"
een schijnbear oLigbnecIIlljl.gLvfil van fO",u _ .. K'J<:A TIN G'S WOHM}~N 'l'AilLE'I'S '
matiek en Jicht. Nooit, Zei "ij" moede .}" KJ~'1LNG,::; WOll.M.h:N 'I'ABL~'l'::;"
MeVI".VAI' ZIJL!\I1Il mij, WH.~ er "1'1, Ilrl{"r g(" .. K:I'.ATLN G S WOHME!'w 7' 4..BL~TS "
yal van "Koort,8 Zlf'&te/' ZOOl\18 zij hr-t 1JO('.· t, r'~,r! .. "",!tr~ ,~." .,-. I,)\\I! ;\"11,[ FI"':k.LJ'.:,'\.Jf,

::~d!)iij:;~:J:~~~'!~nEI"~~i~':IJ,,~~nl1e~ :'~:,::'~i'I:\~'~:;',~::',,~.::••~~:::;;;,'::~,:~;;:J~,I:~.'.';;,·~',~c:tc;:~';;~,:.i
modecijn werd vuortdnr~Ld tut:gudieud, ác K' .. ,~nc-r'.

boeweJ de buren ell vriend on zcidcIl dat \'c-r .. ",.._bt l~r BIJldi.(~' ct. HO/He.- dunr ~l,c flr""biJitcL.!lijniet verwachten dat bij leven !ton, tea, &,,..,,,,""., THOMAS KEATING. Londen,

hij twee-maal hJ6,.. en getuigd(J van de geneC8'
haeM nn de lUilWhlATICUH.U el
PILLEN.

De oud" heer V AN Du W i..l.T, Trw Reddenobur"
..... d pDtIZ8n door een bette!.

De h ... r A, ConuK, Hranuvlei, MiddeJiJurg 0,(
Yond dadelijk verhcLling . .MiJD .von JH eD' £'J"
IIOhoonnder, de heerJ. A. bilIT, van WOII derboom ,
Borpnodorp, ""rdeD ook K"uez.eD maar i~ moet no
fllnila.G-lk blijf nw dank ba .... ni"nd, J. C. VAN

I,. \

I GELD TE LEEN
IJ)E O"dcr~",t",{'kenJc !.~ iél'!R't

, j','rwmc-', Iii 1","d"11 ",.Id 0l' \'",,1

lJlt tt' Zi'ttl'n "T't'lj ~,(Jf I, JH~r ce nt I

de wlillrd" )

AI'I,I"'alle~ wo rdon I,icrdoor 'i'('rlO"":

(" MUNTt;lI~a,HY WAL!\EH,

1,1';'1'u." IIt:T j\UUt:!!I

\VEU. \V
LOGIESHUIS;

;IJepartunent van Publieke Werken • 1

AAN BOUWMEESTBRS, HANGU8T, 3 Voe-t 4 Duim wij,l en (I Voet 9 Duim hoog, met Spie~' lglas
48 Duim hij 14 Duim. £6 68.

TENDERS worden gevraagd voor
de oprichting en voltooieing van

Blok VI van het Nieuw Asyl te
Valkenburg.

Bestekken en teekeningen kunnen
ingezien en verdere informatie ver-
kregen worden aan het kantoor van
ondergeteekende.

Tenders, duidelijk gemerkt "Ten-
der voor Blok VI Nieuw Asyl Val-
k.enburg" zullen ontvangen worden
door den Uontroleur en Auditeur·
Genel1Ull Kaapstad tot op Maandag,
16 Maart om 12 uur.

Tenderaars moeten twee Tol-
doende borgen verschaffen voor de
ultYoering van het kontrakt en die
borgen moeten de tenders teekenen.

De laagste of eenige tender zal
niet noodzakelijk worden Mnge-
nomen.

t)lIloersd West
f... erk

~trand,
CII ~tl(I.

Nabij

ZOlD-A,l<'lUKAANBOHE;,

Koninklij ka Maildiemt.
H. Jl DYKMAN,

7 HANOVERSTRAAT,
Dil "CaltltJ M cUl" A1aat.ehappt1,

DE Stoon:booten dezer Lijn
VIUl Kaapstad naar Londen Om

ander~lD Woensdag, te t uvr lI,m.
M.ad6II"R en Plymoutb, ~e Sint.
ABoonBlon ..wcggende op de bepMlde
.eben tIJden.

}jar. 4--IlAWAHD£~ CASTLE, Kapt, P.IGtr

M&r. !o-!;URRAM t ABTLh. K..pt, Do ",

fabrikant /'an Tlnl7en, Koperen en
IJzeren Goederell ,

3 Voet M~ Top W.&.BCHTAFEL met Tiohel Rug, met Klpin Kilst je
:, beneden, én een Kaplltok~aan eJke Zijde.~ 1£2 148.

HEElT de eer ZIjlle KlUIItelI en
, het l\!bliek III 't al~erncell te

Ix:riehtcn dnt hi i VUil Jc firma
GI<.:.8H.OEilERS LAWTON, Hurllstraat,
zuohcl VUil l]lnllle WcrktlIi"ell en
Gerecd~chapgekocht heeft I100~tJg Olll
ZIJ'l Bezlghcld III buvell,tfUlllde vRk.
kelf ,uit h' hrciden, c' lt hiJ 10 staat
zal 7.I,Jnde beste kla.s~e (j()ederen, als
lot JIlertoe door die firma geleverd
te t'itoflceerell. '

KOJ>~rell 13raudewijukctels. I tot 8
Hlllfaams, van gewaarborgde kwaliteit
k UHIlCu geman Kt ell af~;t:leverd \l'or.
den' op de kortste ken nisge\·iug.
Il DYKMANverzl)t:kt de gunst vali

dc v,rOl'gere J..lllllt,·1'lVlill (_h~lJl(QIDt:RS
LAWTO:S v(Jor IJovl'n~taalJde.

UN l..Ol"J 'LINE.I
Ko.uink:lij ka ".M.aildienst.

01101 STOOIBOOTItUAT80BAPPU
JJEf£RXT.)

H. 8. GREAVES,
Voor den HoofdinJpekteur.

JONES RHEUMATICURO.'D.partem.nt n.n Publiek. Werken,
X: .. patad, 18 Februari 1896.

Hilt groote Zuid-Afrii. .... n..,h .. Il"Deeemidrl,,1 YO

Jicht. Rh..um.ti"., Hhtwmali.('b" 'Jicht L..n
JIcht., Heup Jiobt, AaDIr"zichr...-rriJn ..n, ..n:.en Le
..... dui .. nden genJlen, ..eel erger dan tx>."ng
Doemden ge ..... '". lo verkrijibaar...." ..11.. Apotb.
.r. eA Winllelier. duor pb .. 1 L.uiu,Afri.... •

WkA HVOn~ ~:t(}~ fi~IiKLUn, VIA LA~ PAL
bTAT~lOF OALfFOR:>IIA. K~t,

ntlltrent 23 .t'ebrtHul
1'£1111111"1\<: C,\b,)L~;,'K&f't

4 !\ln.an, '
\\'AltWJlK CA.STL!::, Kapt.

I" Ma.I01't,

, Voor '1/ ~h l of Passage l'lIrYooge
&lob biJ de Agenten van de OAtiT
ILULUOOT MAATtWHAPPlJ, (Beperkl

Kennisgeving aan Crediteuren
en Debiteuren.

In den Boedel van wijlen JOHANN EI!
JACOBUS C. SlUT, van Coenraden-
berg, nabij Hopefield.

ALLE personen die ietl! te vorde-
ren hebben YaU den boyenge-

meiden Hoedel worden hiermede
verzocht hunQe rekeningen io te
zenden bij eu alle personen daaraan
,erschnldigd hunne schulden te be-
talen alln de Executrice te Hopefield,
of aan den ondergeteekende binnen
zes weken van datnm dezes.

J. H. NEETHLING ,
Procureur voor Rxecutrice Test.

Paarl, 28 Feb., 1896.

Verloren of Gestolen
VAN den Ondcrget!:ekende (7)

heven Roode KOeIen ~vaaronLler
twee roode met witte perlS en el~li
roodbonte met twee kleine kalveren
gemerkt rechtHoor slip.

Heeren Schutmeesters bij wie
zij mogen a ankomen of reeds ge,
komen zijn gelieven aan den onder-
geteekende kennis te geven door
wieD allc billijke kosten betaald zal
worden.

J. J. DE CLhRK, Jr.
Porterville. 22 Feb., 1S9G.

TE HTJUR.

1:T1
rET, Duhbelt- Verdiepin!.\ welbe-

, keilde l'lJ flllme LOgI{"~lllijK
van, :M eJ. G. LAWIl, aan ~omerset
We;t Strand, dicht 118D de Kerk en
de Zee. Lang Iwwoond door Ml'!.
d,c Wed. I{etlcr. Doe aallzoek bij d'c
t...lgeflaret;,3 vuef· XL.JmnA. ' 8 . I 14 A• .... L YOOI'llen nn een Plegelglas 18 duim bij uun

op patente wieletjes. £2 'I8.!

~~genoem~ il ~nmerkelijk beneden in prijs dan "de infe,rieure ingefoerde
lJ eK: daar 'WIJ l$lechtah.ut gebruiken die goed gedroogd i. in de Koloniert ~~_ pen het voordeel hebben van ona waarborg dat de artikelen

e III"IAI "an het klimaat rullen staan.
G~LEC;E.\ll~:IJ) voor twee le('r-
, , hngen, Goede opleiding- ('lJ

kt: n~!8 vun li0111.111 dt;el, en ,t ngelsch
vere4'C11 te.

tlue aélllL;()ck bij

fJ.,MU.NT(j(JMElty WALKEH,
Prokurcur ,

,IStandal'l1 Bank Gebou weIl •
.Kaapstad.

AANGELOO.PEN 1\1('j. G. LAMB.
:-',fIlns('t W ('~t btr:'A. SPOLANDER & CO.'

BE YBb1'WD 58 J.ARB.N. OP dp. plaats vali den onJergetce.
keude, C~ll bruin-bont Us on-

gemerkt linker achter\Jeell al be,.~Cl':;t
boveu de hak sckecll doch \\ eder aall_
gegroeid, omtrent ner jaren od. Dl'
ei~enaar kan luiks trrughekorueu,
mIts betalende deze advertentie en
alle andere kusten, eu wel I,iuuen ,t
wekelI Villi hedrCJ gerekend, wsaflill
zulks zal in hezlt gcilOuJnI wordcll
om alle onkosten te c1ekkell.

B. W. VAN DER MEHWK
Kochra, «list. Dw-lin"
28 lebruai, 1896.

Rech tsge/eerd heid.Ohl'Oll3me\er., Horologe. en Klokmaker'
.. MIIl-.alll Q.~. VIlTUIIgU,. '

Goud811 e1! :Liluren Horolog · i
.oon Md'llehouden

D. IS.A..A.CS & CO.
STOOM KABINET FA&RIEK. I UITSTAL KAMERS.

BA.R RA eK. 8 T 1', A ,AT UNGMARKT.8TRAAT.
};N 1 n

800 M·~ T l{ AA r. l L.t:1N STRAAT.

J'(AA.PBTAD~

BENOODIGD.
lnlarulsclu-. Dieren

en Krcwnvogel8.
Doe aanzoek bij den heer V.il

KOBTlJtJ:Jl, Bondeboecll., - - - -
I,eu..r .h~ 1.:;] 1_ .l""fOot;, \('~j IJ 1"'- d~ LJ: .;,::>e!"C'! ,\I •.,.

eCL."""J1lj \ a.I. d.; ~j6.'-'H .Je \'1",tlIfI _.. ~,

Hep.tntL, &.La haDAeUlr.oor .1 0' ,_ ..""" .Sl.nti ~P'lLIIá. •• U"O' ... _.
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