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GA MÁU DJ

Ec_te ,OUTFfTTIIB CO.
.' abrieeerende Kleeren'1OOkes, I

'1

KAAPST A'D. I
DEEL 67.-N 0 8,3-59.1

DOODBERICHT.

OP .A..A.NST

C)VF.RLEDEN op 5 Novelll~, te
Klerksdorp, in den ouderdom van lleII

m!\lluden en twa.tJf dagen, Sn)f~1'Ius'
.I. IJA ~ S~~. -t.eedel'ieliefd zoontje VMI

J. ANURlES DU TOIT,
M. J. DU TOIT,

I geboren PUlNli.1i.

Klerksdorp,7 Nov., 1896.

,WELLINGTON.

'., . .' .<' . • '"

Koloniale Weeskamer en Trustmaatschappij .

KOOPJES IKOOPJES!

.V~MBER, 1896.

.Jil:..... i!L
LAATSTE' KAt-Ht'

KLEEriE~MAKERIJ DEPARTEMBNT.· <\~
Ecl!rijl am JltftJlell lil .
~ V.or:ID.t!l ~
!laar de lecmomic ~ ..:.'
1!ttiB&'-Go.; !roeke aiD· '; ..
JIIMIl ute, 18/6. i1/-"
Pikbn 4Je .... nl· ."
61/- 76/-. BJ&rnr:t8m •
hkt.eIl HJ-
r.t~'&.u.P.".

1I.k na Plein en Spiutraten, Kaapstad.

BENOODIGD.

Ii' EN Onderwijzer of Onderwij-
J zeres voor de 3de Klasse

Publieke Schoor te Kruisrivier,
Cango, Ondtsboorn,

Sa-lam £90 per jaar en huis vrij.
Applicaties, vergezeld van eertiti-

eaten van bevoegdheid om onderwijs
te geven in 't Engelsch, Hollandach

TWEEDE GRO()TE VERlOOPING en Muziek, moeten aan den onder-
_ TEN DORPE _ geteekeode ingezonden worden niet

o .A. ~ E D ON lawn dan den 15den ·DECEMBER,
E.K.

-.OP - i .Werk te beginnen in Januari
zATERDAG, 14 Nov., 1896 1897; aJleenlijk Proteltanten behoe-

ven eanzoek te doen.
-V.A.N-

150 Eerste Klas Monte Video J. VAN OS,. Hon Sects.
Ezels.

Daar pe tijd te kort was bij de
laatste Verkoopiog om meer dan
100 der Ezels te verkoopen heeft de
heer F AllRlCIUS besloten zijne vele
vrienden op hun dringend verzoek
weder een kans te geven hoewel hij
vele offers heeft uit de hand te ver-
koopen. De Ezels zijn werkelijk
Eerste Klas.

KOMEN KOOP.
J. G. FABRICIUS.

DEMPERS, IOORE ct KRIGE, Afslagers.
Caledon, 30 Oct., 1896

26 Eerste ~. Ossen, en Fl·nale
23 do do' Koeien.

/- '';.

vE"iKoOPING Monte Video Ezels
: . .' , (HOMANS LADING.)

N. VAN ZIJL. .. dlA 8 VA.N CO'LLERV' L SVTTH CO 1"'1 '" In den Boedel van wijlen en leer .. , . ,
.IJl.. ..IJl...L en ., ~ &gers. .

WellingWn,' < Op DONDERDAG 12 dezer,'
9 Nov., 1896. .

TE 10 UUR V.M.,

'I AL VE.~OCHT worden in front l1P~den ~Winkel, hoek van Bird
LJ en Kerkstraat, het overschot van den ~08tbaren Voorrsad, be-
staande uit Lakenstoffen, Fancywaren, Kleederen. Glaswaren, en
Breekgoed, enz., enz. Het grootste .gedeelte van den Voorraad is
geheel nieuw en zeer varieerend, en daarom de aandacht van Winkeliers
en private huisgezinnen wel waardig.

APPLICATIES vergezeld van
gecertificeerde afschriften van

de bij de wet vereischte getuigschrif-
. ten van bekwaamheid, goed zedelijk
gedrag, grondig kennis van muziek,
en bewijs van lidmaataohap eener
Protestantsche Kerk, zullen door den
ondergeteekende ontvangen worden
tot den 15 December 1896. ,

Salaris £120 per jaar, benevens
HELDERBERG <STELLEHBOSCH>, de schoolgelden.

Werkzaamheden te beginnen op
14 Januari 1897.

Publieke V'e.rkooping Alleen ongehuwde personen zul-
len in aanmerking komen. .

JAC ORUS MARAIS;\
. Sec., SCboolcoIJlmis;eEM .Kopjeskraal .

, P. K. Kaffil' Rivier Siding.

BOVENGEMlELD Vee, allen in
goede Conditie, zal Terkocht

worden, .

Op Vrijdag, 13 dezer,
Uit de MSl'kt Kraal WELLINGTON.

DOODBERICHT.

A A lil bloedveM9'anten en vrienden
wordt bekend gemaakt dat h.et den

H eer van Hemel en Aarde behaagd heeft
om tot zich te roepen mijn ouden en bemin-
den Ya.der, Jn!IE HENDRIK GREET' in den
ouderdom van 7'7 jaren 9 IDa.an-den en 12
dagen, na. een smartelijk lijden va.n éen
maand en vijf dagen. Hoe zwaar het ver-
lies ook .is toch troosten wij ons: Zijn heen-
g'llan WIW! vrede met zijnen God.

Tevens breng ik mijn hvtelijken dank
toe aan alle vrienden en rneDdinnen die
gedDrende de ziekte uacht en dag hebben
bijgestaan; ook aan mijnen geachten Leer-
aar S. P. Nande die den zieke zoo di.,., ij III.
bet.och t beeft.
lï t n_m der bedroefde kinderen:-

H. J. GREEFF,
Fotjl'ieteI1!kraal,

Diet. Queenstown. 10
8

100

O•• en
.Mullen
Schapen.

I
BELANGRIJKE VFRKOOPING

BOVENG~MELD Vee zá.l ver-
kocht worden op

DONDERDAG 'illST., 12 DEZER,
TE KLAPMUTS STATIE.

ADAM STEIN.

-\'AN-

KOSTBARE

Wijn- en Zaai-plaatsen
EN

LOSSE GOEDEREN,
IN DE

AFDEEUNG VAN DE PURL.
I n den Boedel Ynn' wijlen Mej? de

weduwe ,,-rILLE)! A. JOl"BERT. HELDERBERG.
Op WoeDsdag~ 11 NOYember, e.k.,

Zli.LE:'II VE ONDERGETEEKI::NDI!:PtJBLIEK
DO~:NnJRKOOP'EN:

DE twee welbekende en vrucht-
bare plaatsen genaamd " Paar.l

Diamant," aan elkander grenzende,
gelegen achter de Paarl, omtrent
een uur rijdens van de Paarl, en het
Klapmuts Station, beplant met circa
1~.s,uOO Wijnstokken, en een aantal
\" rucbtboomen, groot te zamen
t usschen 1,100 en 1,200 morgen en
voorzien van loopend water het
gebeele jaar door. De gebouwen
bestaan uit 3 Woonhuizen, 2 Kel-
ders, Wagenhuizen en Stallen,
benevens een groote schuur en ar-
heiders Huisjes. De Zaailanden
zijn bijzonder goed alsmede de V ce-
weide en de vrijbeid naar den
Paarlsehen Berg is een groot voor-
regt.

De plaatsen zallen eerst afzonder-
li,]k worden opgeveild.

LOSSE. GOEDEREN:
LErENDE HAVE. - 20 Ezels, 5'

Paarden, Il Koeijen met Kalvers
en een ige Ossen, 125 Schapen en
t'rn 'aantal Varkens, enz.

V AA rw I::ss; enz.-I3 Stu kvaten, 14
van ï Leggers, 16 Kuipen, Legg~rs,
Pijpen, Emmers, Trechters,VlootJes,
Kranen, Trap en onder Balies
~ Brandewijn Ketels, enz.

VI!OHT~.-Wsgens, Karren, Ploe-
gen, Eggen, Tuigen, 1 8nijmachme,
Pikken, Graven, Manden en wat
verder zal worden aangeboden.

E[~pn.I.lK.-Het gewone aBSOI-ti-
ment iluisraad.

De verkooping begint 's morgens
ten 1U ure op de plaatsen.

D. J. JOUBERT,
J. C. H. MULLER, .

Ex. Datief.

•1. s, )L\.RAI~ & Co., Afslagers.

Publieke Verkooping
-VAN-

Levende Have, Karren, enz,
DE ondergewekende behoorlijk

gelast door den heer JAN A.
AODB)!L"i van Brakelsdal, zal pu-
bliek< opveilen ter plaatse .

BRillLSDAL, HELDERBERG,
Op Vrijdag, 13 Nov., 1896,

TE 10 URE V.Jf.

I. De volgende Kostbare Levende
Have :-6 Eerste Klas Melkkoeien,
6 V aarzen, 5 Koeien, 3 Kalvers, 4
Paarden, 10 Varkens.
II. 2 Eerste Klas Kapkarren,

OOn zoogoed als nieuw, 3 Eerste
Klas Openkarrenop Veeren, 1 Klein
Veerwa.gentje bijkans nieuw, 2
Ploegen, enz., enz. 2 Geweren,
een met Dubbel-loop bijkans nieuw,

En een menigte andere goederen
die ten dage der verkooping zullen
aangeboden worden.

Komt, Ziet en Koopt
PAUL D. CLUVER, Afslager.

Stellenbosch,
3 Nov., 1896.

•

VAN

__ SCHAPEN,' OSSEN,
1000 Extra Vette Kaapsche

en MerinoSchapen. DE ondergeteekende zal voor re-
kening van den heer JAN A.

ACKERMANen tezamen met het reeds
geadve.:-teerde goed publiek doen
opveilen te

Braketsdat. Helderbere.

Op DondpJ'dnp:, 1~ Nov;
IJl' LLEN opgemelde Schapen .pu-
IJ bliek verkocht worden san
}\ LA I')1CTS-STATIE. Zij zijn in
extra Conditie en zullen zeker
[Ire:lellt zijn.

D. 1. DU PLESSIS, J. L. Zn.
,}. ~. jU RAIS tt ('.0., Afslagers.

Vrijdag, den ·13dell dezer,
150 Vette Schaap Ooien in goede

conditie.
15 Ossen.
2 Eersteklas donkerbruine Kar-

paarden.
2 WageIlA en twee Zadels:

PAUL D. CLUVER, Afslager.

Stellen bo80h,
7 November, 1896.

Plaats Opzichter Gevraagd

G (lEDE Laudbouwer en Afri-
l" kaan der van geboorte:-

Bril'ven met got,'()e getuigschriften
worden ingewacht aan het Kantoor
van dit Blad onder letters S. A.

. Publieke Verkooping
KAAP DE GOEDE HOPE SPAARBANK )IAATSCHAPPIJ E ondergeteekende, naar zijnD nieuw Woonbuisver huizende,

dat alles nieuw gemeublileerd wordt,
zal dus publiek doen verkoepen aan
zijne tegenwoordige woning ten
dorpe

CA.LEDON
Op Zaterdag, 14 Nov., 1896

Zijn geheele fraaie en groot
assortiment Huisraad dat alles in
Eerste-Klas orde is, bestaande uit
Fraaie Voorkamer Set, als fraaie
Suite, ook Tafels, Schilderijen,
Tapijten, fraaie Klavier door
Broadwood enz. Verder alles dat
zich in Eetkamer; 4 Slaapkamers,
Dispens en Kombuis bevindt,
waaronder fraaie Dinnertafel, Stoe-
len, fraaie ,\,\rasch-, Kleed- en andere
'rafels, fraaie Kleederkasten. Enkele
en Dubbele IJzeren Ledikanten,
Tapijten, Groote Spiegels,' fraaie
Bolinder's Stove, enz., enz., enz.

• .. Caledon, 6 Nov., 1896."

OP den 23sten dezer zal mijn la;!'ts~ bezen?ing II E.arly Ro.se" en
... Maguum Bonum 10 mandjes van 75 Ibs arriveeren.

Vorige verschepingen hebben groote voldoening gegeven.
500 Zakken Yellow Egg" Aardappels, een gehwde,. prachtige

Aardappel om te planten of voor de tafel worden denzelfden dag Publieke Verkooping
verwacht.

DE ondergeteekende, behoorlijk
daartoe gelast door de

APPLICATIES voor de betrek- Assignees in den Boedel van J, .G.
king van eene tweede assistent ~L~D~m.)zal publiek doen opveilen

Onderwijsereese aan de Gouvertie- voor den Winkel van wijlen den'
ments School te Edenburg dist, heer A. S. VANCOLLER,
Fauresmith, O.V.S., zullen worden
ingewacht bij den ondergeteekende
tot en met den 13 December 1896.

Salaris £120 per jaar. '
IApplicanten moeten overleggen

gecertificeerde oopijen van bewijzen
van goed zedelijk gedrag, lidmaat-
schap eener Protestantsche Kerk,
van afgelegde examina.

Bepaalde vereischten zijn, gron-
dige kennis van Kindergarten
Methd8e-Hollandsch en Engelsch.

Kennis van muziek en teekenen
zal cene aanbeveling zijn .

Applicatien moeten eigenhandig
in H~~andsch en Engelach ~eschre- Stellenbosch, 5 Nov., 18%.
ven zIJn

Billijke reiskosten zullen wor- Departement un Publiek Onderwijs.
den vergoed, '.

Werkzaamheden~beginnenna?e APPLICATIES worden ge,
aanstaande (Januari) Kerstvaéentie. . vraagd voor twee benoemingen

P. D.U rorr, V.D.M.. . tot Onder Inspekteurs van Scholen,
Vooreitter Schoolcommissie openvallende in Januari, 1897.

E?enburg, O.V.S. Applieanten moeten getuigenis
'28 October 1896. voorleggen voornamelijk met betrek-

king tot hunne Professioneele Op-
leiding, kennis van Opvoedings-
stelsels en ondervinding als Onder-

./

A PPLICATIEN worden ge-
vraagd door den enderge-

toekende, . tot 12 December 1896,
voor de betrekking van Hoofd-On. EENE Onderwiizeres voor de WIJzers. d h klei d
derwii d D rd Kl P ~ Voor één er etre. ngen wor t
erwlJzer aan e e e- as u- 3de Klas Publieke School te kennis van het Hol1andsch en voor

blieke Schooi alhier. Werkzaam- Hel'me""'s .,RI·Vl·er, dl'strikt George,• de andere kennis van 't Kaffersch
heden. te begin~en na de Kerst- moet in staat zijn Engelsch, Hol- vereischt.
vacantIe, Jannan 1897. landscb Handwerk en Muziek te ' .l___ dSal r' £120' , Applicatien moeten geaw __seer

a ~s per Jaar. en £30 Onderwijzen. Salaris £55 p.a. met worden aan den Superintendent-
voor hUl~huur. , 1 vrij logies.. Pliohten te aanvaarden Generaal van OnderwiJ's, Kaapstad,

Grond. Ige. k.enms van .Hollandsch lsten Februari, 1897: .chte gemerkt u Confidentieël,'! en moe-
een vereIs . ; A pplicaties aan den onderga- ten hem bereiken vóór den lsten

N. G. SCHNEIDER : teekende tot MAANDAG, 30 Nov. DECEMBER, 1896.
S.ecretari" School cO~mis8ie'1' S. H. ~~UBENHEIMER. . CHARLES MURRAY

Petru8ville, ' P.O. DoornnVler, . Secretaris.
2 Nov. ,1896. George.' IDep.mment '1'&11 Onderwijl.

- VAN -:

STELLENBOSCH,

G. W. STEYTLER, Secretaris.

PAUL D. CLUVER, Afslager.
Kaapstad, 7 November 1896.

S. V. HOFMEYR,
Secretaris.

Aardappelmoeren ! AardappAlmoeren!
NU bezig te ontschepen, beste KW,~liteit EngeIsche" E.arly Rose"

en .. Magnum Bonum Aartiappelmoeren'1O Vaten. Zend
uwe orders dadelijk, daar wij slechts een beperkte hoeveelheid 'te Koop
hebben.

'.

LI BERMAN & BU IRSKI
24.' IS "u RG STRAAT .'i

Pustbus 157~

DUITSCHE AARDAPPflMOEREN.

..A.. ~I".r':rI~~
10. GROEJNTEJPLElJ:N. :H".AAPSTAD ..

Onderwijzer Beiloodigd.
,

ONDERWIJZERESSE BENOODIGD,
Voor de Rondgaande School te Kareelaagte

wijk Kafferrivier, diet. Bloemfontein,

PUBLIEKE SCHOOL
PETRUSVILLE.

BENOODIGD.

ISAAC NEWMARK.
W. H. F. liEYN, AFSLAGER.

STELLENBOSCH.

-VAN-

Levens Polissen.

OP DONDERDAG, 12 Nonmber, 1896,
TE STELLENBOSCH

OJI IMJ T',JJ.

I. Polis No. 5007 op bet Leven van
Dr. P. J. M\QER-voor £500 in de
Zuid-Afrikaa~che Onderling L. A.
:Maatschappij, Bonus tot Juni 1895
£224 18s. 2d. Overgaaf waarde
£147 15s. 6d.
II. 1 W aschmacb ine, Led ikan t,

Kapstokkl"n, enz.
Komt Ziet en Koopt.

'PAUL D. CLUVER , AFSLAGER .

Kruis-Rivier,
22 Oct., 1896.

Onderwijzer Benoodlgd

APPLICA TIES moeten inge-
.... zonden worden aan den
ondergeteekende, vóór of op den
4den DECEMBER, 1896, voor
eene derde Klas Publieke School
~ Belmont, 10 minuten rijdens van
het Spoorweg Station. ,

Applicaties vergezeld van goede
getuigscbriften van bekwaamheid,
goed gedrag en Lidmaatschap
eener Protestantsche Kerk, om
onderwijste geven in Engelsch en
Hollandscb.

Salaris £120 per jaar en huis
vrij en £.')0 p~r jaar voor het.
opzicht over het Boarding Departe-
ment.

Werk
APRIL,
gehuwde
hebbeu.

te beginnen met het
189(", kwartaal. E('n-

persoon zal de 'Voorkeur

J. J. DE KOCK,
Voorzitter.

Dehn('nt,
;31.,ten Octobe-r, 18!)t~.

~-------~_._--~

.A.ssistent Benccdlgd
Voor de Gouvernemenls School Gertnieion.

APPLICATI ES "'ergezeld van de
noodige -certificaten en getuig-

schriften, worden door den onder-
geteekende ingewacht tot 12 De-
cember, e.k.

Salaris £180 p.a. Vooruitzicht
op spoedige verhooging.

W erksaamheden te beginnen tegen
te belft van Januari.

P. B. J. STOFBERG.
Boksburg ..

KUILSRIVIER SCHOOL.
1. Tenders worden hiermede ge-

vraagd voor h'et bouwen van een
Nieuwe School te Kuilsrivier,
60 x 30 voet. Plan en bijzonder-
heden te bekomen bij den order-
geteekende.

2. Tenders voor het maken van
6(1,000 geb~kken steenen op de
plaats van den beer F. BOfoiMAN,
waar klei en water gratis te
be komen zij n.
'I'enderr intekomen bij den on-

dergeteekende op of vÓór Maandag,
16 November. Niet verplicht den
laagaten tender aan te nemen.

P. A, M. BRINK,
Voorz. Schoolcom.

Tweede Klas Publieke School
RIEBEEKSKASTEEL.

BENOODIGD
D EN Eerste Assistent of .Assis-
. pj . tente. Bekwaamheid om be-
hulpzaam te zijn in de School
hoog-ere vakken, eone aanbeveling.
Salaris £90 per jaar. Applioat.ies
met getuigschriften worden iuge-
wacht tot 5 DECEMBER

N. BASBO~,
Secretaris.

Rieheekskasteol,
ss-oa., 18~6.

KENNISG EV INH.

DE onde.l'geteekende wenscht bet
publiek bekend te maken dat

hij gehuurd heeft dat geriefelijk
woonhuis aan het Somerset West
Strand, van den beer P. Bosman,
en waar hij nu gereed is Strand be-
zoekers te ontvangen vp.n af uen
lsten November e.k. Begunstigers
kunnen verzekerd zijn van goede
behli.ndeling en voortreffelijke ver-
zorgrng.

J, VAN DffiJN.
Somerset West Strand,

19den October 1896.

. ;

omtrent 30 Leggers-
do 12 do
do 30 do
do 12 do ,~
do 13 do'
do 30 do.~
do 4 dO:1
do 15 do
do 9 do

""',AtS," prijzen aangeven

_r,rt ...n in vaten van een.
, een okshoofd en

moet alle wijnsoor-
Statie ontvangen

Il"w·".nt.lt.'>•.••h van niet minder dan.
okshoofd te gelijker-
te geschieden op

!896, en W eindigen
;}O Juni 18\47 .

ongeIJJcn
soorten v
bott In,;,
kistjes zul
den door I
(vrach t 1
door den

Het
vullen en
Statie UI
Gouverne

wanneer tn

PU met de zege4>
en wnnueer in vaten
ouver-valscht als wijn-

t Constantia. Alle
les, labels, zegel en
)[I'atis vcrschaft wor-

g()lI\'el:nelllcnL Vaten
[d) tt! worden verschaft

gden Tenderaar.
n, inpakken, zeg lep.

afleveren' te Wijnberg
u gedaan c100r het

ten voor alle wijnen ge-
elijks te geschieden aan
r der Gouvernements-
Constantia.
moeten twee voldoen-

haffen voor de be'-
~ing van 't Kontrakt,

en borgeu moeten den
Tender nen.
, De I of eenige Tender niet

noodwen worden aangenomen.
, Tenders ""DT."'>n ingezonden wor-
den niet la dan 12 uur M~andag
middag 16

. van Laadbodw.

Algemeene en Weeskamer.'

VERKOOPING

HUISJES EN ERVEN
TE JOHA~NESFON'rEIN,

grenzende aan Durbanville.

In don Boedel van wijlen W JLLUU

Bt::!'\JHII!'i TURNER, '

OpZaterdag, l-t- Nov., 1896
rt: Il {'UA' ~'.JJ.

( )
~ her-reu .1. J. JlI'F.\IF:Ylt en Zu

zullen up Iiu nne Vendu markt
(jj> de Parade te Kaapstad op
bovengemelde'} daturn verkoopea,
zekere 32 Erven tezamen met
Drie Arbeider's Huisjes'
daarop. . Ij

Deze Erven, b..-slaande tezamen
omtrent zeven morue n, gro.uzen ¥n
het na ngenaam gelegl'll dorp Durban .
en zijll b~i gnolgl!inueu gemakkelijk
hereik van de Hoofdstad, zoó el
per kar als per spoor, en bieden een
schoone gelegen beid aa.n voor
iema.nd van óndernemings-geest ó.m_ .
een Melkerij :en Pluimv~ Board.erlj, ..
aldaa.r te begwl ( !lo .

Een Plan Van het Eigendom kan.
aan dit Kantoor gezien worden.

W. A. CURREY,
. Sooretaris~

Kamer LJebouwen.
1&, Adderleystra.at,

.K.&a.pséld, 2 N?"., 1896,



tx LJClITL\(1 PH LJS LIJST

J I:; \1ARA(S &0 co AFSLAGERlo(

DeSinger Fabriek Maatschappij
VERV l'lARDIGT

'IJ,J.t,~1I,,/l I"UI 1/11,,1 t Lllorl \111I11~d 11111(If h~llllht~ie UI JljlL,tt tilt
lt I '1( IUII'II' 11/ '.Jl 1(j[1' .~f,tlelli!(l/,

VERKOOPT MACH INES voor Kontant loekenncude eeu LIberaal Drsconto of
VERHU URT ~ia"hlUe8 ruet keus urn te koepen
VERSCHAFT IU\I'O JI1l<ch1Jlt~ III Hl'" tlllJCIIC stlJlon knbinet werk om te voldoen

ann d ..n "HUlAI,; en behoefreu vali al len eu tt geu PI IJZen die ze binnen bereik
v au al len si ellen

REPAREERT Machlneh van .. lie sooi-ten dadelijks eli tegen hlllIJko prIjzen
VERRUILT ~rulllnCl\ VRn \lle ,oort
HE EFT den l:.<lr I. Il PI IJ' hl hauld !JoV( Il .. lie \lpJe lt ngtlr~ op VCI""heIdene Tentoon

.t..lhnJ(pn meer dan :WO nuden ~4 Pr-ijzen te Chicago
WIJDT dn<lel'lk .te nau la, ht 0l (Int, allgst van ...,11 br-ievenk aart-, wordende oude en

UII'""e hlalltl" met ~ hJkc 70rf: en uuderschCldwg behandeld

VERKOOPING
VAN

VASTGOED,
Inhet dorp MALMESBURY

(Fr'lil G CIt,bdrg' .uppor-t fJQQr ik !Ua, gu,,.il'gd
b ,\ ""ember, 1808)

Voer per ba.'L1 iJ 0 I 10 0
Voer per 100 bdt. 2 5 0 ~ 0 ~)

Kill o 10 0 o 17 6
ZemelK 0 8 0 0 tI 0
Mielies Amerlk I 1 0 1 11 ()

Ml8hCII kolotlialo 1 4 (I I 1\ ()

A :mtappc18 1 Jl) (1 :.! IJ 0
UIen (I 10 () o IR ()

Kn.1fcrkoom 1 ti I) 1 7 0
Roermeel geZIn 1 IS () 1 b 0
Boenden 0 ! il 0 'I ()

(';eudon 0 3 I (I 4 0
Eieren 0 I r, 0 I 10
Boter (wut) 0 1 I) 0 I 3
Boter 0 1 6 0 2 0

I)E onoorgeteekende, daartoe ge-
last door den eigenaar, MI

pubhek doen v~rkoopen op

Vrijdag, 13 dezer,
Onmiddelijk na aankomst van den
morgen· trem van de Kaapstad, het
eigendom bekend als" LogteshulB "
van Me]lIfvr. KORSTF'N, gelegen ID

de Hilistraat te Malmesbury.
Het eigendom IS III het midden

van bet dorp Malmesbury nabIJ de
Baden, en IS geblUIkt gewOiden als
LogieshUls gedurenae de laatste \)
]al en Daar het eigendom zoo nabIj
de Belden gelegeD IS, IS het E\8n
zeldzame kans voor iemand die cen
LOIJ'leshuls of Hotel zou willen

1:>
beginnen

AAN INTEEKENAARS.VRIJ,

[)
E Subscriptie op "DE ZUID-

AFRIKAAN en ONS LAND"
zal van af 1 Januan, 1897, terug
worden gebracht op den ouden
PriJs, te weten. Een pond zes
shillings per laar of 6/6 per kwartaal

A. B. HOFMEYR,
Secretaris.

PAST OP VOOR NAMAAKSELS.

yl

Dp SinL!,'PI' Fahrick ~fnat~cappij.
----_,......--------

1I1/1)/,nA l' roos f.\ 7.UJD .1/<liIK4.
ADDERLEYSTRAAT, KAAPSTAD.

..TAKJiKl'i
11111' Srl"ll I' I~ t ilzahf'lh W'l SIK"I !)ulban OHORI SIRHl Oost
Londeu -.;" \f \11l,::-'lKur Kllllbedey Pil' ,Ld~Ol\\g~ JohanDesburg

DI ukpersmlUl.tachapplj,
Van de SaDdt de v ilIL1ll1l & Co , Bp kt ,

17 Aug, 1896
G W KOTZE,

Secretans.

loorrees ~r & Co, Afslagers Corresponden ten
WORDEN verzocht alle brIeven-

geld ter bet.allI~g van reke-
nmgen voor SUbSCIllptleS, Adver-
tenties en Drukwerk bevattende of
betreklGng hebbende op bezlghelds-
zaken, aan den Secretaris der
MaatschappIJ, en alle brIeven met
Corfespondentles voor de Conrant
aan den Reda.kteur te nchten.

A. B. HOFMEYR,

Secretans.

AFRIKAANDER BOND. VEH.l{OOPINGEN

PROVINCIALS BESTUUR. 10 '\ 1Vcmber-Klapmul.;st't c 6U exIl a vptte
.t:>cht""'-'CIlen koe en en I~Ue"l1\ vette bukken en
sc.hLl~1l

II '\ovomber - re IMU I lJ Ilmant af ledIng
van dt I "''lT1 Ik genoemd I laatsen groot tU.i

te ,;cl eu 1100 en 1100 morgen \\rlhebouwrJ eli bepl..nt
I~\ t.:udt: havt: ~ \3t \' rk wnorell~ kAru.:n hom Ier 1
gel·t~..,...I...t I \1 I 1 ...rand cnz CUl

11 \ovcml)Cr-KlflllUutsst..atlt 1000 vet I\:
'OIchapt. ,

12" }'ellllx -KIAI mut,;stalle 100 s<haJJcn 10
~ n t:n ~ tt len

J J HOf Mr;\ li &.: ZOO" A~"LH Eh::>
Drukpers Mal1tRchapplJ

Ya.n de ~andt de Vllhers &; Co, (Berkt)
., Oru; Land Kantoor,

Kaapstad, 14 Oct, 1896

DE volgendl Plllllllcwil \ el gadenng zal
MALME~Bl !{Y, en geopend wordcn

gehouden w~rden

Opdell :2 !)ONDEI{DAG ill~faart 18U7.
Bescbllj\ll1gs pUllten kUllnen bIJ mil worden IDgezonocn voor

publicatw tot

h:u.all."ta I lt t r,t. Il
odt.o{: IL: Johnullc:5-

dell .J _A_XU _A_RI 1897. DE ZUID-AFRIKAAN
V[R££NIGD Mn

ONS LA.ND.

A~"r\I~H:;

Daal het Ullml ~llik \OGr miJ I:, 0111 Ult de mgtzonden verslagen
van het laat,te Congre" d. po~t adrl'"",en van de Secretarissen der ver-
schdlende D <;t Be~tllltll Ilgt te kIljglU, ,erzoek Ik hon vnendellJk
nog dltmaed bij lllij a ll1zoek te duul \ oor de 1100dJge vormen, en dan zal
men vIIIden, dat de llllUI\l \OIID IUOI Statl"tlek Verslag, het aanzof1k
Joen voO! de tal kOlll"t onno()ulg ml Illclken Doe JWl zoo spoedlg moge-

IJ 1 k aallZOl: k
Alle verslagelI moeten 1)]1 IIIlj Ilordul Ingezonden, DIet later dan

- den 3Isten JanuaIl 1s~ï

I \l I lJ CLl I EH A~"LHlb H
10 '\0\Cm\ r-h.ll vi-llel JlabJ Eerstcrvltl

~ p aafl'i gl00t r 1 nl :HO mvrgtn IC\L:lIlt."
Ita Vt: enl

12 ~ \ -~tcll n~h Ct.!11 1 'ien""pvl!i"I wUS(.;b-
nRdu nf' looekl\1 I ellz euz
12 '\01 _~tdl"nlx"",h wlnkelvoorrn.ad
1~ ...0' eJIlI~ r - H".kcl",11l1 Hei Ico belli lel en le

IMVt: Pil ul1cn (" JiL"Ilc.I Il

J W lWOIUU ji,,, Jil k ('0 Ar~LAUb:l,1:;
11' t. lxl..-\la.1Ull..:sl.HlI) lUll.., \! ill i.x:kp.u I

ab I ct l..oh'1C81I.
II h r K I ~ ) 'i \I ~I \( I li

II '\v'c nbcl -( I\lodon t"Cn [Iaa eli gloot 1L.-;StY-

lllllt:ut h lI::.r I.ld k.1,J,vcr en%

1I1l)' AUll1- I A~"I ~I EH

o o"ceml" r -t\ I ~plaAt hOLPI 10j) ,oedo"'te lie
J JOgt. r\ugol a. r Uil lien

E\:bClll I 1"h.AMER MALME~BLI\)
I December PUIkUllRfoutclD aided nl( Malm""

) ury Ko,;! ln r, slgoed CX tra veilt slacbtv n
en k liC\~ll d.lJ I glX.,'llgt.:l(.,'Cll0 merrieS en vctk
,arkcl1s

DI:'; SD I\G 10 NOVEM:B,ER. 1896

O~ DERWIJ~ OP (,OVYi'JRNE~mNTS
SCHOLEN

PROFEI'IflOR DE 'Of! treeut heuen III
eelle UOOItastenue behandellug va lons
ouuerwl)~8teI8el en legt den vlugel op
eeu paal 'an de glOOl.(l leemten In UI
titeltiel Hl) gaat echtel veel verdel en
Il out aau U lt dit onnaUona ti onden\ Il!!'
'Itlbel onze zelfstandIgheid als volk oudel
llllJnt daL WIJ gevaal 100j.>e\1 ID dcn af
grond v,m alti ,olk geen bet!1aan le heb
hen gedompeld te "olllen, dat meu ongo
t \\ IJfeld hezlg IB OUH~olk een 1,lllgzaam,
PIJ nh) k m,lrlel,llirsvel ~I fL toe te dlcnen
billlen de Hllbtlge W"_llUj>ll van onztlu
gt'lchten plole8,,~e/A(llkanOia nIet
1\ lkktl 8dlUdden, h -11lut doeu ~ttl BL,llll

et 1'~8hfjL doen zeg
gen IL het wd het moge
duren zoo lau het" Il, doch h~t )!Iolf
reMpekt t II zelfbehoud el~chen 'an ons
dat \\ IJ tluldellJk manmoedig en ~ast
b€raden onze rechten el~chell en \iat \\1)

OIet den BtrljJ zullen opgeven VOOI WIJ
ollze btllllke en rechtmatige cischen ge
handhaatd ZIen, uau ZIJn WI) ook IJIJlla
eltoe gekomen te gaan geloovon dat het
kwa,ld Ieeds te verols doolg\Jdrougen om
nog gekeeld te kunnen WOlden Maar
neen ....de gebeUl te1ll8sen aan het beglD des
laars ~bben de IdelOgeloovlgen be·
8chaarntl, hebben de tWljfelaal8 den mond
gestopt of )Ingus van hen gemaakt Het
hal t van het AfrIkanel uom ZIt nog op d ti

I echte plaats, men ziet no" het oog van
dle}'e ,erontwaanligmg gllIlllteren biJ de
gedachte aan tie mlDaehtlllg waarm~e de
man aall wien WIJ on8 verttouwen hadden
geschonken ons be)egende,1D het blllnenste
\ an dat rut! t trilt nog een snaart]e wao'
neel het natlOnahteltsgevoel en godsdienst
des volks wordt aangetast WIl gelooven
uaalOm dat de woorden van profeSSOl DE
\ os weel klank Lullen wlDden en dat
onze lIlIdsmannen en wetgevenl, ,lange
moetllgd en aangevuUld doOI het Afrika
nerdom, de handen aan den ploeg zullen
slaan en met zullen omzien voor 1Iir hun
doel hebben berOikt

Men doet echter verkeel d om maar nel
op de leidsheden te ZIen, van hen alles
te vorwacht6D, tel'\I)1 men met gevouwen
hanuen al de schoone gelegenh(-"tlen laat
voo I bijgaan om dat doel te bevorderen
Elkeen van ons III ZIJn eigen kling moet
beginnen zIJn Illvloed t>o gebruiken en te
ZleH lO ons onderwl)!lstelilel eene vel'
andenng te hrengen \ oord.lt het te
laaI IS

Vele goede Afrikaners 8) mpathlseeren
vau halte met de nationale beweglOg,
gevoelen het dat ons volksbestaan 10

glOOt gevaar wordt gebracht dOOI den
anti Afnkaanscben geest, dUI III vele
onzer voornaamste opvoedlllgslllrlchbngen
WOl ut gekweekt,hunne oogen zIJn geopend
en iU) Zien, doch het ontbreekt hun aan
zedehJken moed om te zeggen dit
wtllen WI) en Il IJ zullen beglDnen te
werken voor eene \erandell'llg. WIJ
herlnnelen 01.18als kmd geleeN! te heb·
beu een verhaaltje omtrent een h'artel
en een boer. ;get k:>orn waarlll de
kwal tel haal ~e8t l.l<Ld begon riJP te
w~den en moederkwart>el werd ongerust
da t de maalers haar en haal klein getal
zouden komen overvallen, daarom waar·
schuwde ZIJ bare kIndertJes eiken mOl
gen 'oor ZIJ Uitging om toch nauwlettend
acht te geven op alles wat de boer zelele
ale hl) iU)n land kwam bezlen. Toen tie
kwartel den eersten avond thUiS kwam
verleiden de klelnt)es dat de boer met zl)n
ZOOi!. daar geweest was, en dat hIJ aan
dezen {;:ezegd had .. het koorn wordt
n)p en Vi,) moeten buurman X gaan
'\I!'"<\genom OU8 mOlgen te !romen helpen
het af le SOl)Uen.' De oude kwartel
glD~ gerust lilapen, zeggende WI) hebben
n:>g wets te vreezen I Den volgenden
dag k"'am de boer weder met zl)n zoon
en schold op ZIJn buurman dat del:e hem
Ulet Wa<! komen helpen, en besloot toen
uaal buurman Z te gaan om hem te vra
,~ W kom.eD belpel1 l1..~ koon!. af ;Q

Lw .dlcl Dilnaur,

fHO:.; P THERON,
~lC Prol Bostuur, Afr Boud..

1b'17

M 1'\11111 \:lo I~'LHJ<;I('
.lt et:r8le kl ~ VSSCJl en

ExeCLlteurskarrlel~. .t"roa.u.ktenmar .Kten.

BELANGRIJKE VERKOOPING
KAAPSTAD

VROEU'" IIlARKT

-VAN-
7 No,emu..r 1896

£ • d
Hnverhool 0 6 7 0 •
E eren 0 II 0 0 Jj 0
RC)(Jnc il (gloene) 0 t 6 0 " 0
lLomkomrnersl cr 10<1 o 18 I I ) if
Aardappelen 0 , 0 0 15
Erwten (groon. ) 0 0 0 U 8
BJt.r 0 ~ 0 1 ~t
Hoenders 0 ~1 0 0 U

1\ .geu. !la wren

~IEUWE I(AIUCT
7 "s OVCDl ber 1896,Il. d

Appelen 0 4 0 0 6 lO
Booncn (groene) 0 3 10 0 2
Botcr 0 I 3 0 1 9t
Kool 0 o It 0 o ti
Eenden 0 2 u 0 4 2
Eieren 0 II 6 o 13 6
Hoender. 0 2 0 0 ~ 0
\ Ilgen (groene) 0 0 It 0 0 11 t
Ganzen 0 3 I 0 0 0
Uuaya.s 0 I U o 10 0
Ll k" acta 0 I 7 0 2 I
AArdappelen 0 d 2 o I ~ ~
Erwten (groeIle) 0 ti 0 0 8 6
Varkeus 0 4 Il 0 6 0
Kalkoenen 0 j 0 h

Zaurlemoenen 0 r, o 10

PlaatsenJ Levende Havel enz. J
TE "PA.PKUILSFONTEIN,"

Afdeeling MALMESBURY.

III dell Boedel, all "IJlen tien heel IS.!AC -\. J. DE YILLERS

De Executeuren In dezen Hoedel zulkn publlek doen verkoopen op

Dinsdag, den l~ten Decenlb~', 1896,
OM9 URE S VOQRMIDDAGS,

1. Het onveadeelue halfaallded 111 de alombekende phw.ts, "P AP-
KUILSFONTEl-';,' gloot III haar gebed 1,30ï mOIgen gelegen te
Groenekloof, nabl] Dalilllg De plaats ]jj goed \oorZlen van water,
heeft ultgestrekte zaaiJandtcll, llltll1Untemle veeweide, een prachtige
wIJngaard beplant mtt C;lIca ~(I,OOO WIJll:;l{)kken allen III vollen dracht
De gebOl1\\en be:;t,wn Uit een groot geriefeliJk ;voonhl1ls, WIJnkelder,
stallell, wagellhUl~, enz , ruien In goeden staat van reparatie

2 De \lt.:IGehnde 2':a£LI' en Vl'eplaats "BVFFELSFONTEIN,"
gelegen al~ bm en, groot 2, Il! 3 morgell Deze plaats hn ft ook volop
water, tll de gebou \\ t Il er op be"t.ann UIt woonhuIs, stallen, kralen, enz

KJbfBERLE\

(I (Lil de heerm Jas LaIr, tile' cl; Cu )

h '\ovembel 18~G
Zemelen p€T zak 1(J() Ibs 6. 6d tot 78 Gd ;

"anlt per zak 163 IPs, 1h. 6d tot
I -. Gd f\Ulkerboonen per zak 203 Ibs 438 IJd
tot 46. od Bounen Kaffer 30s od tot 3b. od;
Kaf (KoloRUIoaI) per baal .300 Ibs 14s od tol
17. Ud Kaf (Koloniaal) mferIeur 78 od tot
J 2. Od Kaf (0 VS) lOs od tot 148 Od Voer,
per 100 U '" ~S Gd tot lOs od Kn.1ferkoom ~r
zak ~a.. (Jd tot 40. od Boerenmeel ongczlft)
:.!~. od tot 30s od Boerenmeel gezift 32. od
lOt ~1>8!Jd :Meel 1 78 {;cl tot 18 {;cl Gele
)llehe. per zak Za8 lid tot 2U8 hd Gemengde
lIflehe. per zak 23. od tot .248 Gd Witte
Mlohe. per zak U8 Gd tot 2~. Gd Wltw
:M,ebenl601 <l03 Ibs 2bs Gd tot 28. 6d Gcle
lIltebemecl :.!(H Ibs 243 Gd tot 268 Gd Haverl
Kaap8ch per zak 1&0 Ibs, 1\Is od tot :IDS od
{; len per ... k 120 Ibs, 368 Gd tot 4ot! od Aai'd
appelen per zak 163 Ibs, 20S od tot 24. od t Tabak
per lb o. 4d tot o. 5d Ta.OOk per Ib (IDfe-
neur) OS l!d tot OS 4d Koorn per zak 203
Ibs 208 {;d tot ~78 6d Boter, per lb\ (vel'llCh),
l!l! od tot 28 6d Boter (tweede kwaliteit),
la lid tot 18 9d EIeren, per dozUn Is 'Id tot
I. Gd Eenden por 8tuk 28 9d tot 38 3d ;
Hoenden per iiuk, 2. od tot :.!. (Jd Kalkoenen,
per .tuk 7. 6d tot 11>8od Ham cn Spek, per lb,
O. 6d tot OS 9d Zou t per zak il8 od tot 1I8 Gd ;
Okkernoteo per Ib 3d tot 4d Gedroogde Per
zikeo 4$d tot od Kalk per zak 511 (J tot 68 Od

BL ~CllT' Et: -OMSen (goede) pnma .£8 OS
tol £10 O.O.oen ó()() lh!! £6 lOs tot .£8 OS ;
Koelen lOl) tot 4&0 Ibs £5 OS £6 OS Kahers
30s (Jd to~ 40.. od Varkeo8 1001hII, 40. od to~
50" 6d Lammeren W Ibs 8s tJd tot I lo (Jd
HruneJa 41i Ibs I tis (Jd tot 18. od Ku.peche
Schapen gewollll 17. od tot 18. 6t! Kaapech.
Scbapen pnma., hs (Jd tot 168 od I ltapatel'1l &0
t<lt 60 Ibs 17s od tot 20S Od I

TllF KHE -OAACq. gOO<lo, £0 OS tot .£0 0..;
MwJcll groote .£~b OS wt £20 MuIlen kieme
.£8 lh! tot .£ I" Us Melkkoelen.£5 OS .£ 12 OS :
RiJpaarden £10 tot £;!() Trekpaarden

l
£10

tot £;!() Eaels, £6 lOs tot £10
AA"<llEKIU ~(;l1N -Bijna .elke IOOrt graan en

IDee! Il! lO pru. geale~en B&Ye~9oorraad IICbUnt
lD de welt~uke p1'Onnc1o Ult(epOt te 'UO en de
pro son "Un h~ .zuid Afrikaanache lUIeIi""
zIJn zeer I!C~, en luJferkoorn LI Iilleen te-
gen hooge I;'rtJun te yerk!'i/llen lngeHJerde
mwlles en mlebemeel ,un wsur gereten BlJn "
geene Iprodukten worden op de ochtendQl&T!Uf'
a&Dgeboden ~ weuuge venendillgen die 'er per
spoor aankomen worden tegen 'eel hooirere
pr!}ren dJW de than. bestaande IlliehouJen.
Ulf>n ~haalde fancy pruzen Aardappelen IlIJn
alweer yeaJ goed.kooper Groenten worden
SGhaanoeh De runderpelIt 1& In de onnudd&luke
nabilheid ultpbronn en het gel'llCbailen YIUl

melk en groenkn v~n de r.!b~n ID bet distrikt
L~ gestaakt Platmne t joecle prDlIII.
"~p4koop.

VERDER'
00 ExtJa Vuttl Zw.ue :::llacbtossen.
;34 do do ::3!acht koeijen
40 Melk hoeijen mct KdhercfI

lOf) A.mtetlbec:,ten UIt goeue Ia.~, '\Ian I wt -i Jaar, allen ill goede
conditie

lj Goedgetueldu Mei riC:;

011 "\!:tLe \ arhn", groot cu klem

TERJ.\IIEN LIBERAL.
l' J m:VILLIER.S'l
J H N ROU~,

\~ a.u n ~ocs
l

.Execll tem en Datwf.

1!t ..
C. G. LEE'S Rammen Verkoop ing.
I)E Ondergeteekende, daartoe gelast uoor den heer C GLEE, van

KLIPPL.·\_\ r, zal aan het KlIpplaat Botel velkoopen

OP WOENSDAG, 9 DECEMBER 1896,
1.e 11 UUR V m , of onmlddebJk na aankomst van den ochtElnd trem van
Oraaff-Remet, 100 Welgeteelde ANGORA RAMMEN, 14
maanden oud, met 7' maanden vlieswol.

Des heeren LEE'S reputatle als een Rammen Fokker reeds geves-
tIgd zunde heeft de afslager &nkel nODdlg dit te zeggen-

Dat de R,lmmln Le worden \el ko<:ht III elk oPzicht van Supsneure
kwalihst ZlJn, dat onder de Fokkers de heer Lee den besten naam draagt
voor pl'llZ6n behaald op pubheke vendutJ.es Vool Angora 'Rammen. Dat
des heeren "Lee's Angora Rammen hlJ Fokkers zeer gewild ZIJn

r THOS. AURET, Afslager.
\trail R~Ulet, ~ ~ovember, 1896.

maaien. • dit aan moederkwartel De Jingobond in de koude
verteld werd g.lDg ZIJ weder gerust slapeu Het IS opui nk lijk hoe l.ll ouder
en leerde ha*dereD nog met bevreesd stsuumg de )"wgobontl, gebol"n mt een
te Zl)n De Wad den volgenden dag teer eli veer zaak, van de padt!lllent,..

leden vindt De heer l nnes hooft d",.1
weder alleen eUi8Chold nog kwaadaardiger Jlngo.bond een zoet woor-dje loege~oegd,
legeD ZlJné buren die hem beloofd had- doch beleefdelijk geweigerd lld er van
deu te komen ~ DIet aan hunne beloften te worden In de Cape ,rrgti~ van gL"
getrouw waren tiet einde van zrjn ontevre- teren Torschenen de anL"\voordl'u van dt
Jeuheld was dat hi] aan zajn ZOOli zei de neeren Fullel, Brown en Healll dr-ie d .. ,
.. Wil zullen dus maar morgen alleen be- KaapstatMIcbe leden, il et'lIt1 n unoodi

h glUg van de Soatt: Affl,an L, l!Jllf n 11
gmnen en ZIen et koorn ZOO spoedig lid van dese vereemgrng te WOIt', li De
mogelijk In te zamelen' I'oeu deze rodenou vt1'8Ch11 IE'n, doch het unl"o",tl
wool-den door de kleine kwarteltjes Ran 18 het selfd« WIJ heilimkell l>d eefd cl IJk
hunne moedel verteld werden, zeide IICI) \001 de eer" 'De heel Beard het;ft
.. Kinderen, het IS tijd -dat WIJ ons ge een zeer tliuk autwoord gese lirevon. e-n
reed maken morgeuochteud \ roeg te vraagt onder mder en wat lie l,oyal
vel tI okten Het koor n z,. nu stclhg af I Colon tal Leoque III de republieken gaal

~, zoeken
gemaal WOldeu t -",n :lIJ had gelijk re QU!I('lJsto\V n hebbeu dr Ben) en

Ilo ed het r .Fl'u~t hu uue kiezers toege-
sproken ZIJ hebben wel V"'pI-, lt 1101lt
mets van belang gezegd, ht'lHh u dat ook
ZIJ vel klaa: den get'ne led ..n te zIJn \ In
den bel nehten JmgoU<Hul \;1., lj
«en nog meer V,l[I tlt'/" k lus
partemeno-led .. u k u nueu I tIlhIt

mete mei dl' Dm 11." Illltll) pill J
le dueu WIllen bel hen, t,l~euIIJk vet \, ""
dert dIL verschijnsel 0118 niet \V,11l1 ,\ 'II

hj" eeu boud opgelicht Olltlll 'III
lllghedcn ds die waar m dA II~I hel
zag, kau wet langel staudhoud eu ti til dl
opgewondlilheld lhe el (lt Inoul-el van \\ ,I"

De \el'8lalldlge hedtn die (ell 11PIJlItI"
te ,el bezI'n hebbell honde Il ~(h
:>chlJnl het VII] van dell JlHgoholl,l Ho...
koud en vedaLeu zullen de d,.pp~lf' I;:apl
tem Ikahant eli d, uooilu • ..:' kei I
Schelmhillckcl zIch llIet gel oelcn ,'-'III
het hoofd van dl'Zf'tl nW11 \\ <lal I ligt IJ

boud I Deze heel en hl "h..1l lt nIllle 1l,IIUAn
vcreel\,wIgd lis de opllchwrR ell ondm
st€ IInen. \ an de maFIJlI~~tt' polll lf ke pal lIj
nog OOIt III LUId i\fl Ika ge\olmd \.lll

talellt onlilleekt het dl ?('ll I oud geen", II'

daal hIJ al d" \\ I)Z( en \ ('1"t,antilg' Il Id,
lIeden tit, volks andel 1.1) le \\ Hl Ill£' \ lt r
ken beeft genomen .bn t!"11l1ll1g. g"1\,Ill
klllieltJe8 nelen op sta-na(hllge plall~{11
W,tal z. 11Iet\!HlllIdehldrhn PT! ZeI/Ill
gen tURI, ud op, omuat h~1 geen dlepu
v III aaIde hall III Ut! liK tiP "III (hel

Vele IAfrIkaners zien op onze leidslic
deu, op onze predikanten, op onse palle
menrsleden, en terwijl ZlJ dit doen blijft
ons s1A7lsel van ouderw IJS onverander d
en de autoriteiten slapen gerust of SChUl
veil de klachten op de 1ll1ge haan we-
tende, ('IVeLl als moeder kw il td, daL het
ge\'i;llr 110g veraf III Men viudt III elk
dor Jl In elk disu-ikt scholen wa 1I1l1 \frl
kaansche kinderen onderwijs all I \ angen,
waai voor de ouders moeten betalen en
toch \\OIdt hun rnoedelta"lln de meeqte
gevul1en el g' stJefmoeded I) k behandeld eu
111 sommige ge\alleu gehlel \elOllacht
zaamd. .Men voelt wel dat het Olet YÁ)()

boon, dut beL nIet wo Ill,lg bil)
veu, dbch daru bIJ bllJft het mell
durft lll<lt ronduit te elscheu \\ at
men recht heafL te vu wachten
1\18 eeu voorbeeld van Wdl d,tgelt)ks gll
schledt, halen WIJ aan het gev ti V,1Il d~
lste kliS ovenbale IÓchool LA DOlllttcht
Deze Rchoul staat zouals \de andell ..cbo

MAILBRIEF.
Doon BATA\ls"

L Gebeurt wel eens meer in Zuid-A fnka
dat er en we.:k ,erloopt WBnIIll zeer "OI"I~
,oorvall maar die esndigt met eeen bericht Uit

Europa :.raL hetgCoen bier getlChledt ID bel ~"8"1e
licht doet .filen Er slIn van h'el" weInig fel
ten te melden een ge.egde van lord Selborne
.JIC til het Hrl s~be bOClgarhul' de Koloni n
tI NlZper vert..gtnwoordtgt als de beer ( hnrn
I",r ~1l1 10 bet 1l\g<'rhut8 maakt bet duidel Ik
W 11 hier de hoofdkwestlc 18 en hoe langer hoe
Illeer .. I. ,,oodaUlg op deo voorgrond "al komen
Z I" lord hap wil de republieken mee n..n
\ tile n nil <Teen vreemde mogendheid rich "
Zuid Afllk&aJJsche ZIlken mengt, en de Brirschc
komngIn In ZUId Afrib baas blUft. )\ u I' er
hier nlemaud die vreemde mogendbed ..n <III

gers ID de Zuid A.fnkruJnscbe pasti) "Jl la teu
hehhen AlLelllm hooft ZICh III der tHd om zun
<T1 [heid te WInnen, van pen bulp 'alt vreemde
mog( ndheden bediend die deze n.. t 0111 elgt ti
\ '" rdeel III A.m~t1ka le l"'):l!!I' n maar all
LIl~t:eIi1Jld op I. n pl13\.~ te Zt.:ttcll gereed waren
I \er.treklw 1 ruaar er '" noou kwestie gc
wvest cl~l die m"g~"dl.ed,," er macht souden
cf enr IL Mam III n heeft bier twee Britscho

kolor I Il eli f\\ oe republieken 'an die kolo
III n ,. Cl ""'Oe dl" ti. de oudste II6IteIvan het
I u opt c....t be t.. klOul t van ZUid A.fJJka a..8 bet
r-nnuato gtll Jl (UI\ u tcnde en als andere voor
lede" hl Jell le aanspraak heeh gCl1Ill:tkt of
rlOo DUI ,kt OUI onder de Europeesene staten
all 011. IHleldded de hoofdrol te ver-vullen
uaur die "'g,lukl<lg cell constrt utse b"cft
\\ "" ronder het Eu ropeesche nu! met tol zon
recht. k orn r til till 1.11 wo a Is de zaken t hnns
",taal Ol t h \ 't.fUJdtl(:U Een \an de repu
Ilt"kllll dil I Ilo, 'cr de meeAt<l Iluddolen te
I E- il kKCI1 I t.:ft UI In ""acrwll lan l~IW lJ"en

~rrJlI p".llle .I ...~t d,," de kol,,",e
I I tt cl.. t dIe boofdrol ,,,,,leer de

\\ IJc 1 e.1l lJl (he locclung ~ta.a.t zJI
ICI ILII", I Zie maar eens wat oulang. de boor
I nl ur I,d I,,, d;cbe hd 'oor de steeds Uleer
I nJe 11 \' ,dt.-,dt;\ Kaapstad Z.l(: wat nug l:tter
le C I rt3-.sp I Il lt l der Londcllsche 1,111 lj cr
an zeld, U [le ,...n erk,mde dat de Zmd
Airika.all"(:l c lt, puul (k het land der toekom.t
Il,," d~ nndel I I I '"" een bezoek aan Johan
IIc..burg tit" Indr Ik j" komen dat lUen er geeu
;Luder" dan een rpl'ul.blce!Oscbe ,lag WIlde
Bnt", h Imp.m,ltst le heeft hier lIIet uitgespeeld
) Il "lil dell hoer Rhodei' te ZWllgell 'oor
wiens .'an.llJeeld ll1 Rho(Ie.~la-wanl dIl IS cell
Jer 9ïCIUlêU uleu" tJCs ':lil de lf!lcloopen "~ck
__ ", .l""ht~ Rhode.la zdf maaT eehcol Zutd
\ fnk" g:t.at b"JI agen zoo dat mell "et deo
lOOJ~ 'r:ln nl lSSlC f b~ ud met dla.mantt Il )g'Cll

Jtl "unneIl Ul>l.kcn l;t:lklC""t \oor eha.ndb ~s.tal
ld. dali de ~ 1"" allsehe kolom ...n <lcb de

I ,tl lIltlIg vali -\.lIatcn te gctroo.tj!u umdat
h,zen llntséhe oudenIaoen ZIJl! ~a: de
, "'pk ,1011le I Otleft al legt de 8 \ J,eague
Il t (eHtgl'\zJIls nf nog wer onlangs 1"erklaa.rr:le
Il h« ultra E.llgel~, he Queenstown het parle
nent_lId I ru"t dat lUI er geen hd van Wilde,,,n wa lt men had bIer al gelloeg rru;,;cuh""t
l<rwill lilU nnbtgtnoot de negrophlbstu.chc
dr Bl!) er dIt Leg"n baJ dat d" le .gue .1
1.00 lang hest< lid eli nog geen aam oorder h;,d
kUllllell nnd~n -eli al bedt de anti boeren 1....
w!'gmg In d" KIUIpstad slecht.. een pi >crl.<m
"l "I' ds aan, ocri:ler loch wo men, et lu,ert!
j ,,>Il om bet Ilnperiah~tlS<"be element der I",
,,,Ikmg el bag te schatten BUllendlcr het
,allLaI ullllJl(!cr. die blor mkomen 1.8 thaIIs
nerk .. I"rdli: gloot 011 Ulld" hen I> bet Bnt
<che dtlm:'l. stnk eo JUI.I "alU um "gt Im
lJelt J,., loch (}tsdat !let eell Holl u,d""h "fn
b,n""b I"'!lwover ZIch zIet t 1. echter d~
I I",,'~ of n el bet eteIJlent "tt 'oor .zuid .ifl"lk I

,"afna lkd kheld \Vll Inderdrutd lIle"r kracht
beZit CII "" J lo ! 'Il z.al het Zl)U duel I",relken
en I, het tlt.c II Jc '!"n.ag hoo spo"dtg dil ge
;chlNell ....1

In den' NIgelI bril f w~NI gewag gemaakt, lUI
o:::ell l.eslul' der in Jn t.:tgeuaars t.e Johaune~Lurg
lat ,<",r ~n dUIJd Ik beWIJS 'IlU toenadellug
l I hel Afnl:; llelJom kon ~d"ell ""booll de
t:f"'te ,olk"ll.:ld tt: Pretor13 th ....Jl8 "eder Zlttlllg
I Jill lO a Il 'J gelil I.encbt 'welk onlhaar dIt
]),,1"1{ 0111 bet ge,on 'au hulp aan gehrek
,deIHle IltttitteJlen \ an de g<'wtlligheld der mans
e lat I nfhallgen om IU do munen t.:gcn bet
g,.,.te lde 10"111, ,,11Clden -Le Prcton Ion" aogen
heefl en .ledIL-; 'crnleent men dat. r than.
eie kaOen- 'an de milt en vel1.rekk~n (pge

.to kl" lJr g'"ll",,,e hurQpea.rIell' dIe ball,( .tIn
'0" e"n toeiq! ool" nok hUD ~nen ID de
m.,IJen te vetlll~en Dat s hel ,·~Ik \l3.Ilr mon
IH rrue lee maken hoon ,

\ oort .. ,. bet' oort.eetd vaD Catl.ca~~ dat geen
ojJbelllllg \[\ll lIlVoeITochteli <lP koonl "I~ te
lUng" iJltamstown gevolgd en fieemt de regee
rmg thans een beslister houding dan vt"OL1[er
egen de ocbroouwen; om die ophefliDl!""tI blr
lordon Sprtgg heeft weder het pleu:wr gehad
ru eeu dep 1I•• tle over,;li., ZIIIlk te ollt<allgen
n toell rolldult 'crldllal"d dilL er geen reden wou;
10 "en werkman,..tand dlO raak vee! 'erdlende
n d ...rdoor '"rwend werd teil nadeeIe der
loducent\!n , ,n ZIn te geven }<;eu dll!ll8Wneld
all hem dochter "au een Bnl.<!chen werklUiUl
Wil de Kaapstad trok d"n nens op tegen 'el1!<.he
\ I/lP"lhe nl'Cb al. ZlI T1sch at dan moest hel
,aNllle.f! uil blikjes z n Een werkmalI In ZiJII
Iiensl '\ltS met tC\leaen met hel gTo\e l>rl_Ki
Int hlCI d >Olzeer ,elen 'erk"""n wordt dIe n~t

, vu goed wlt,tebr~ kuun61l eWlIl De p!U"le
IIelllS'lttwo wa.< ,ertlaagd tot G J tUlU .. ., !Daar
r " IS geen redeo mp dan hel parle;rn .. bucclI

<oe roepen en e' eomlU reden om at. Rblleen
l roepen werd 106<erwa"hten dat het d" lJ.;
t"""d,, protecLle \ all kolomale VI'UduklRn wu
aLen \ aren Met d,t antwoord moest ZIch de
Cl lIlatIe te' reden stellen
III cler daad MO al!! die zaken thans .taan I.

r geen reden om (en bUItengewone parlement,
lt !lg te hunden Koml betp..rlemenl op d, n
""Unen tud u leell dat zal dnt oomll.<" UIt het
drll"(.·he lagerhUIS dat d~ Jamosoolade lUo.:t
Illi""Itl welhchl klllAl' of allhal18 oen Clnd vel
'cen "In "n "'c weet wat er dan aaq hct I"mt
KUntt Oe heer Rhw&! 'an "'ell m<)flmeullde
lut h J o'ru Belmn" ...r Engelllld zou 'ertlekkclI
Hll dan in het ,mhoor t<lworden genooHn 7_tI

luor <..le KlL~pkollr.ile reaen en dan.r 7.a1 h, t
I.u ""Il demuu..tratleetelltuut:nguugtt Olel uI
'r~kCA m ,"r he dcmofiSt.ra&le$ ge, on Illet' cc!
,[co btlllllncrL lleb hoe iYrhordou ~pngg6n ,Ir
• hom, .., l pmgwfl ua hun pOgIug UI I Mb4 unI ,Ic
aken "U' Bocbuallalaud lAl sclukkclI Iller Il'l
Lede op de Parade ill u".,WW11l8 "!ThraIlJ "Ir
Ion WeU wellllge lU&illldclI lattr het park
lil ml bile, ukw.", "fUI d" meerdl.lrloe,d o.e ZlCI

OOdln.l bell \;:1 k. Iill"d~ Ilkehlf klPIn Hel Ih

moeIl'Jk ZI(h I oor le .tellen dat de heer RhodCl!
al. h I eli 'IIIIC \( lellden 'oor bot COIDIt 'cr
.che len [l)n er III de optlubare meelllllg hIer
Le II I le ook mMr leu. door zat Wlnnell '\"\'",t
II t.ws~ heu 7.cer novdlg 18 'tU r het pa rit: lilt II t
) let ..-,n~(.llIt lp.! tef! !Iador 0' erleg dOOl dUI
lfnk lil. r HOlld b.", de belangen VnJl docn uoer
6 I", ,hermei LUll 11! loet """t..,11 ,,,r,,dlll
,,,,nd Holland8Cb hlRd W!,st <lr Ol du.t
d~ '''''f:,Tlug 'lUI lnvoerrecbtell op "Ulkcr
"n mcl':J..",. .1", door de oonfercntHl
O'Qr h~t l.ohcJl.,nd IS 'llII~teld VUur d,n
koloma.ell "u"ooor \ crkecrd MI ...-erken door
ruededlll)!lUg met "[In J,.ra.nde" IJn 10 bet lc ..~n
t.., roepCII en dlo "eIIk '" zeér beha.rierut" Ylr

Jtg B re m".el ti., plaat>; Van brande .. Iln I" I
doOI WilUwordt mgeuWJlen, de. til" bewr m""r
Wil mcu hrdnd6wllo dn.n IS wc 'an het HacclJ~.
produkt de edel8w

U'er de runderp£"t "or<l ...11 bIer beel W'l
\ ergade u;;en oeboudell en boellel '11 ZI< h I
de repuhlleken ulthreldt In weer" II Tall he I

"een er tegen ""daan wordt bedt ~" .. J "ng
IlIl't bew den t111U1Jill1 \ Ier v"rt.<lOl,,1 c, I
Jell <le hven.·1l .an dle n'ler hun I",,"'ten 7 IJ
w"" ts \\ ol u; di~ n\ler than, III I II

\ rustua! IQ, ...elJltgo lt, lel ~1l",lerd
Het hcrlClu da.l dr EdmgtHo kol tllal
bactenu 006" bet rnnderp<l"tw8!!tJe t( u til
cl kt he ,bell, \\ ~rd "6Cl1'!prokcn op ro IjJ
dIe ontiekkinl( l' ed! 'r<JCg€r "'as g,""dll' I
Jat lOen Lueu ~<:In. tIC' ,uu, n had lal I
'cl'1IChlllendc 1"""lJelI mIneu nl _teil "I I"
OlIl de f'""t III hel le' eli te roepen Ul':lal
liJn kant heet het dat hIJ do OOl1'!te '" gl"
"m he. ,()()rnaam.te l>eelItJc aall te k
leien en h"t \\113 dmJ ook otl1~ 111de I
aJhler to klik Dr Koch UIt ))Ulhef I
wordt IIltU~loell ID de volgende llUia I j
lerwacbt

Met de droogte In ~ Ilnl\kwalantl I
fen tud geledelJ heette te lIJn opg"b ~ I
0'lt bet nog ma."lr _I"'mt en treung' l te
<rUgt men 0' er boeren aldaar dIe I"t
uvnger IIJde'l en den hez<>ek<r-II a, t
lJe 1)lJ{)" tijden \ lIIdt dt'.l'.< er tv I
oude t\fnk UIer gast\ nl he,,] -n ~ \I el ,
~otliJ maar geen 81nk brood mt H l. I
uleden Da.1 7.1) III de iiroogte lt' .lra 1

I oor de maatregelen tegeu de Imwo,,, k
nomen dat \8 eoeu rueu.. bew". rlat dl k.
LIe nog Illét IS doodgeblOed al heef t <le
lerpe.t '" op bet oogcnhllk 'I I I
groud g. d..." eli Ook UIL l,et J r
I "rlleeWl l"tn grouw Idadl wr 'el I
dIe el ollder de naturellen heel'1lCbt
~ door d~ &li wel lIeU 8noljj"~ ''''' .,

len III het blllueuimd onllel d~ dIrek lIt
~,ID de muulclpal!telt,-eell ~lel8ll dut ID

velege~,tllell leeds ,UtnJel,l!lIg het'ft gegl
vlln tot lUISHlIst~\lld eu III tlell lal U Jel
zaak onpraklls(h Ig-lhe h t lecht heeft 4
andel e pel"SOnen zich !Jl) te \ oegeu alR "el
schoolbestuur Omlient negen tIendel
van de hlanke hevolkll1g \ an het dl"'lllkl
van Wodehou~e zIJn ll"llandsch splek( n
den, en III de upenllull !School op het
UOlp (DoIl!Jecht) vllldt men hpt jllJlk VUl
ltd 'leltH'1r dlBLllkt lot nog toe \\ eli I
~et Holl HlIlsch uV deze ochooi bljll<l Uil t

ondel w.ezen eli ue eenige, ertegenwc)U1 dl-
gel el \all op het schoolhesruur \\il" d·
pl-edlkant VUil de N cu Geld keI k lIldaaI

De blanke hevolkll1g W 18 luel medc 011

tevteden en elschte Co) beteIonlIt! "IJ"
In 't Holl,llldsch (IJ) hE-Iel gOlbdlellbl
nndel \\ IJS eu (,) ddt lwt dc valleuH nt ~al1

onderwlJs a,lll de haud 'uU ge' ol UIl 1\\ t e
\all de addltl(lhel'le 4 berillllll'8ledell d,
Hollmdsche be' olkJllg zonden vel tegeu
WOOldlgell \ IJf 111 ulllden 11Ilg" Wa.~ me I
beZig met eene COil eHpolluentll tnHBchcn
dr Iv[ U IR en ue bchooleulllllll:s:s1 a III deG
eenen k,mt eu heL \fllkanel pu blld, a In
den unJelen "'I-len kondl MelH eeltl(1
nllll zoo \ oll krIJgeu do b!llt) k hUld v III ti t
\ Cl ;;oek Le erkellnell, e'l zoo .Lesloot lJleu
een (PP()~I1IC ~(.;hool 0]1 Le Ilch teIl \ 'c I
UIt echtel ten 1I1]\oel 'Icld gebl-'llht 7,()1
den de tWl:!.' pultlJen elk ('ln a(gev;u1
dig-de n Hl dc KaupRt.ud om den kolon I I
len Heclet 1Iiri on llr MUIR ~ ontll10~tel
De afgl\alrdlgden Dc; BOJHJr en dIJ
heel ;-';K\ILLI':, IlIlgelmecsLel
ZateN!ag eell ondel houd mct
VVATER en Mo III gehad .l\ ,Lal "I) vel
nemeu 18 tie UILtllag hel volgend, UlJg
eell ondm WIjzet e8 zal \\ orden l,mg'lsteld,
die h,HI a,lmlacht speellal aan h\Jt Hol
land,.,ch en g()(lbtlleusL.ondel WI]S zal \\ II
den haar salallB te WOl deu betallid, CJ"
helft door de schoolcoulInl88le en de :lr

del e helf~ door het departemenl \,lL1

ondel WI)~ Dan l.t1 de maglbtra lt, ,Ib
Iemand die verwacht. ordt onpaJtIJ !tg I ~

handelen, tezameu met den plaatsehJhn
Huillludschen leer ..I'i1, aangusteld wOI-d~ n
als een van het viertal door ue lllUU1Clp I

hlelt benoe11?-d, om haal bl) te slaan
8choolzaken

Ovel deze oploi!811lg Willen \\ IJ nu nl lt
uIl,~ elden, doch het IB Iller ZL't!1 dnldell) k
wat wen van ons depm telllent ,an ondel
WI)S te ",achten kan zl)n De mschen
van negen-tl enden del blanke bevolklDg
waren zoo bilh)k eu gel6cht,aardlgd als
lets ter wel eld, en wch kon lllen j/(rI,
vel kllJgeyttzondel de tupschenkomKt Vtlll
den kolonIalen S6CI'8taIIR, zondel het urel
gement van een OppoBltle-~chool I

A.ndel e plaatsen behooren een les e
nemen Ul[ ueze geschledelllR Zoolang
men klaagt en khlagt en sLilzl L, kOlll t me n
Ulet de reehtv.tardlgste zaak, die de Afn-
kallel [,dangen geldl Loch nIet voorUit,
tenzl) lOen beshst optreedt en er op staat,
dat Iecht 7.al get!chledefl

WI) komen lateI op diL lJUde~VielV IU
vel band met de Le "orden 1I1.gedlende

Morokwene draadheinmg
OnzelO)lre~pOlldeut tilt \lIJI>UIp: ze!!'t

dat de Jl ladhellllug Iu~scheu dit pla>ll
en de Morok"oue kaf{eJiokatle nog llIP

gereed IS, eu dat men nog llIel hel bon ,\ l
el van 'JOltgaat \VIJ kunnen dil uall
wehJks gelou,en daal het gehede t11s11lkT
van Vn)hlllg leedR aan dl· IUIHIelpe8t IR
overgego\oo De schrlJ,er vraagt
voor deze heillIng moet dienen
mu;schlen om de aas'l"ogds Lel ug' Il lt I
den" Deze zaak kllllkt zoo ou vel kill
baal llal WI) eeu dUidelIjk .mtwoOitl
ll00d7.ak, h}k achten 'an al ue 0 -:~
I I)nlClhede u geduIende de laaiste maan l
vel konulgd aallgaande de mal1lel " .. II I

de ruoderpll"t bestreden" (Jldt I~ de7R Il

wel de raarste Malll "'J ktln{wll h .. !
Ulet geloo'cn dat men waarll)k !tlcZlg
een draatlhellllllg dw,lI'8 dOOl e!'n be,llle
te area te JlOll ""\Jn VOOI vi IJ uade/>
IllfOl mat le hebben zullen WIJ {)u~ untllou
Qen \ an \Jt Olge aaumel klll!l

Het aanstaande Bondscongres
De hell T prhel 011 b"el'€'tarl, 'I I

het pro:vmctaal beRlUur, maakt hekcnd III
onze ad\ el"tentle kololllmen Jat ht't \,,1
gende Bondscongl'es 0]' den .Men Donder
dag III Maan li:!9i te Malmesllun z,w ge
hou,leu "Olden., en rlat he~chIIJ' mg!!
punten UMr hem moeten \\orden
den, oOr deu Hsten Janusrl ,I

Een ander punt van belang 1.., het op
zenden 'an de ofticleele I el"slagen De
goorllkl~ vormen zl)n hl) deu seelt tarl"
'erkrIJgl'a:lc, en daSI het la,itsLe toUgle~
he.sloyen helJtt def.t' l'rtpporteu I'.(IU II<RZIlI~
te wIJZigen en wat \'olledl~er te mltken
Ilehoonm UI' secretal IBtien uer dl~1 rl k-t ...
t.estlllell er dielehJk wllk 'an tt' Illlklll
de vu tUllCI dt' V"lllltlll JU handen I" kl )
gen, ID le vullen IlU "p t~ tendell DI
""Cl4\ltafl~ \311. bet jlIO\lncli'a1 l.ustuur
hl'lf! tel ze~t lUoedlJk ""Ik te ''''Illch
t.en en lwi III h.-m ollluogellJk Olt "el k
volle,lig ell !.e\ redlg. nel le d1)'1J WIllI",
de medeweiklOg \all tlell ,etretaJ!1l dk
dlstJlktb .."tuur 'au lIlt:itel kOlllt af sIel
dOll dUA thrdellJk ttallwek

wetgeVing tel ug~------ALLERLXE.
De Orpen verdraaiingen

W IJ vlOden dat de heet RIChard OI'PE"n
zelfs UllDder reden dau \\ 1) meenden had
voO! ztlne hatelIJkheden IMa! .lanleldlllg
'iall de aanspraak door dAn heer Hofme' I

eemge Jaren geleden gelevel :I teil aalt
hoore van de Stellenhussche stndpl1t.ell
DIe aansprJ.ak wel d llestJJds gerappol
teeN! In Jo Engelsche Illauen te Kaapsta I,
geen eukele ,,",llll'Van letR el t~en le
zeggen had Integendeel, ZIJ COllllllell
teerden ID wool-tl.en "lU hooge waardet·
rmg van ele redt· En dit voorbeeld werd
gevolgd tol III het vene AU8tl""d.h~ Dt
A tMll ala/nan, een IJl<ld dat ultgegeveo
wOldt te Melbolllne en dOOI mallnen van
k,ennH! bescholJ\l'd WOldl als bet besl e
weekblad ter wmeld, wl)dde een lang a"
t1kel er aan, betUigde zl)n yolle IllstelH'
mlllg met den heel HofmeYI en UItle ZIJO
leedwezen, dat men )II AUSLrall( eHO
mm aan Ausfmhsche als ID ZUld-Afll ka
aan Zllld-AfrlkilllDsche geschledem8 deell
De ledevoellDg werd "lxHdehJk gepubll
ceel d In het Z 4 Tljdsr la Ijt \an JUIlI

lrl8~J W I) hebbell die (laanu nageslagen,
en vmden dat de e80lge ZInspeling welke
tie heel Hofmeyr Zich veroorloofde OTt r
011"" 1<.;ngelsche vrienden eo hun gescluo
denis bet!taat in tie volgende vi oorden -
" Mannen met meestal eeu hetere OP\ ot -
dlDg dau de ZIJne (die van elen Afnkaall
tiel), zouen V.lO een rna.:htlg volk, met
lI)ke letll:l1kunde, een roeuulJk Huledeu
en een schitterend heden" Het \\el d
weggelegd V'OI!lreen hefIJJk geme ab de
heer ""chard Orpen om na verloo[~ \';111

meerdan zeven ).Iren zulk een tlanlllir.t.ak
en zulke woorden te benuttigen tot het zer
ten vun kwaad bloed tusscllen Engelsch
man en Afrikaander, en dat wel lil een
kntieken tiJd als de onze ZIJn giftig
vel'telspl over de Stellenbossche staden
ten die den hoed wet WIllen afhalen bIJ
het zlDgen van" God sa ve thB Queeu 'zal
wel even veel hret.t:msche waarde hebben
!iJj I'IJU alltl·Bofmeync~ ontboeiemlDII I

Specia.le parlementszlttmg
G,steren weid een oOn'tlSpOlldentle tn~

achen deu pl"f!llliel e1l het UltVl}e1 end
COOl!!' \ lil d~ kam .. t I ,\lI kO"l'h'lIldel III
de K,\lll),"itád ge]'ubilceelll Het CO~H

dlOng aan op een specIal;) zlllln~ omUl1t
de onz(:'k-erbel(! ",auneel het nIeuwe pl'O
IOcol behandeld zal vi orden nadeelLg
wel kt op den halluel Sir Gordun t-ipllgg
antwoonlde dAl het pallemeni "eder
verdaagd 18 tot d!'n 6den Januari aan
fltaande, eu dat \ ~I tegenwoordlgeM! van
den hanuel ..tand hem gezegd hebben dat
het goed zal Zl)n lllellen het veranderde
tarief tlpoe<hg III \\ erlnng komt, opdat
tie handulaars den tiJd illogen hebben
hun vooll-aad, II1ge~oel'd onUer het oude
stels .. 1 \ an d~ h lil,! te zetten La(,u
l.naakt.. hl) het comIté el ook opmerk
zaam op dat het meu we protocollechts
op den hanuel van goederen "\~rop de
belastmg verhoogd \\ordt een nadeehgen
IQ\loed kan hebhen Sir GOldon SprJ.gg
heeft verdor verkia<u'tl dat de regeenng
Ulet \ ,Ill plan 18 een specJ.lle se le IR
lieleggen om het weu we protwol te be-
sprekeu.

rund~r
cell 111
Geelt ,
~I",C
,~\ll I
bl
" t"
)..:..,11 t.lJ

d ...JlI ....

Na

w \ I

] k \\ ct

I~ w a,

k-tlltllt. 1

N:ht..!t->I

lU!!('n<.!

do>tnkl
rial d"
krnd "
natrou tJ
\ (rJ()rt'f

vloed I

het 1'<1 I
stand Il
II' met I

st elden
derg"'"
zitn 1. ,

bil ,(Jo(. rt..
schrif':
wurm I

zaken I~
~'tl.t.,ld I
'el~ an j
(/1/'" Y
'an bUIf

dllliT 11 I

tne gelei I
kerk ~ I
OUdf..N

'oor l'IC

lk Lr I ~

die I"-4K,rl

gun ti I
geslacbl ,
1- n",el""),,
epJl4.('l'l}ldlt
,c:c.t~ell
Onlan)!", "
oudl rltn~
op rtu~ ... Il
~t>woniCI
"fJZt tol
.oldell
nU1 d II II

Kolonie

TI ~

Engd8<b
dit het I
ondermIJllt

In ..trl)d
hegon <l, I
.lUll de H, II

gelen
),oden llL
"e8l.d"k, f'
.Iand bet •
.1", hlo nl- lJ

derlJkll tt
klUderen d",
of twee g'
terug te tn >



CALA

TRO B LENinRHO ES A
(R. r tel sr« lIJno. )

LORD GREY

GRAAND EVE.N

EID.

D F Lt 'ILl lE -

os
• I.

1607 tI 891
10£>0 tH809
956 +noss
938 t8566WIE IS HIJ?

Redakt<ru.r

TURKSCHE EL N
ren

BULll NVItIE~1J

ER BOND

en en a der
Bech uan al nd

rut VICl ORl <\ WE81

u" ( , Cor eK{ o le I ) SPORT

u
Ic

D Briuk (se ynt ) 2 c
J lJ K Il JGzn 2 G ~utl

Hen DSte u

t,

r-
t

et

Z.-
---..,.-

REPUBLIEK.
MOORD

k
P

n

It
Ic
o



TENDERS worden gevraagd voor
de leverantie van de volgende

benoodigdheden voor den dienst van
het Spoorwegdepartement gedu-
rende het jaar' 18~7.

A.R'l'IKELR. STELSEL.
Leder en lederen goederen Alle

Reuzel Alle
Voer enz. Westelijk,
~Ik Oostelijk,

WESSELS & GOMPY.,26K~:;~~~.T,k!:e~::;:::~~:::n~:.:~::
ders, voorwaarden van kontra.kt, en

MAN'j LL·A B''jN0 E·R TO UW·· Invo~~kek7e~~~~~~?~~~;"'h~~~~~~~nE"e~~Ceh~~~rie,~:~~~iiji1;~~~~~~
Elizabeth en Oost Londen en van

_. ....' ;2..M den ondergeteekende.
. ~ . ~ Gesloten, tenders, geadresseerd

aan den Kontroleur en Auditeur-'Zuid -Afrikaanse he Generaal, Kaapstad, op de enveloppe
gemerkt" Tenders voor Spoorweg-
benoodigdheden " zullen ontvangen
worden tot om 12 unr op DON-
DERDAG, 19 November, 1896.

De laagste of eenige tender zal
niet nood wendig , aangenomen
worden. .,

W. SINCLAlR,
Hoofdmegaeijnmëeater van Spoorwegen,

Kantoor van den
Hoofdmagaeijnmeester

van Spoorwegen,
Kaapstad, 7 Oct. 1896

--_ .._---
DE 'KANTOREN yan de DRUKPERSIAATSCHAP IJ

,VAN DE SANDT ,DE VILLIERS & GO.'
. :,' ~

IBEPERK.T

ZIJN VERHUISD NAAR

X»e "'c»e~ 'V'a,b.,,

BURG· EN WAALSTHAAl
------

Ond !eunt/ J{unfool'
IS

. .
'Y' E:~ ,_.."1:7 I SI'Ea,

DE ·HOEK VANNAAR

BUI{G-' E~ ~\V}\_ALSrI1RAAT.
DE SAMENZWERING

TEGEN DE

Zuid -.AJri kaansche Repn bliek.
Prijs slechts EEN SH ILL1 NG

\::V TL men (','f! vor-tron w haar, volledig en boeiend verhaal van de
V Samellzwel'lng tegen Je Zuid Afrikaansche ReE.ubli~k lezen,

, koop dan bovongenoemd beekje overgedrukt tut ONS LAND en oewerkt
volgens de beste bronnen. Do origineeie t~l der documenten w?r?t
zoo "eel mO"l'liJ'k behouden zood at de zeschicdenis als volkomen JUIst~ 0

. kan beschouwd worden,

1 exemplaar
6 exemplaren
12

PRIJS:
voor een shilling.
" vij f shillings
" negen" "

VER '{RIJG BAAR AAN e, ONS LAND"

De voorraad is niet groot, doe dus DADELIJK Aanzoek.

De Heer JOHN,STON, (L.O.S.)

V()()!~ Vl·Je_j<ll't·!lill'de 'l\(l'llootsclli~p mrt ~I('n IItjcr LJ:-iDlJl' beeft ~~t
"l'IIC)"!2:("f! III Fl 1T1t'IHll'lI te berichten Jat hiJ besloten heeft zIJn

bezi,rho7tl al" Tandmeester voorttozctte n aan zijn oud adres: r
"

RIDDELSDEL~ KAMERS, ADDERLI;:YSTRAAT,
~AAPSTAD.

BELANGRIJK
VOOR

GRAAN BOEREN.
BESTE ZUIVER

5id. PER LB. NETl'O KONTANT.

R. M. ROSS & CO.,
1iJ-t;.. alD..d&-t; ...a,a,-t;~r~

lH(a,a,P&-t;a,d...

SPECIAAL GEPREPNREERO VOOR ZUID - AFRIKA.

Bemoedi~d door de enorme
verkoopingen, mak(~n de Fa-
brikanten zich gereed om

250,000 BLIKKEN
TEtVERSCHEPEN~

VERKRIJGBAAR BIJ :-
B. G. LENNON en 00.
HEYNES, MATHEW en 00.
~. D. OARTWRIGHT en 00.
B. LA WRENOE en Co, .
STEPHAN McPHERSON en (Jo./'
ell bij lndere Pall uizen. '

.LtYw•
.'~COREa HEADAOHE.

PURIFIEI· THE BLOOD.
"". .. o...t~ ...... ~ ....

Zuid Afrikaansche Vertegenwoordiger :_

CHAS. WI HOLMES,
ITimqer Straat, Pietermaritzbura.

• c

SLUIT~G VAN EEN :WEGI AL_T;SI9~~~~~ns: k~~o~t;~:
AA~ZOEK gedaan zijnJe door Fancy en êpregelgtas.

. . 'S· '- " I' '''.' : .: D . di 10 d . . den heer E. N.EL van Gras- Orders van buiten' otnvang-BIEDEN thans aan . pOOIa iteiten voor .•. ames ...le . ee .e~n berg, wijk N.O. Bokkeveld, J in het en speciale attentie.
wensohen te laten maken voor het op ,hapden. z1cJnde Feestelijk, di t ikt Cal . . d . boer I':! BEGLEY

Seisoen. Verminderde Prijzen voor de twee volgende meaaden- IS ~be 'tt V1n~ ~n tB k~. Id en, ",:,..
zullen Onze Leus zijn Onee Kleermaekster' is o.novertroften wat ~D di :l'k~rs01D. I ? 0 eve kIn O&ledonple1n,
aangaat Psrfekt-passeudeKleederen, Ons GrootA880rtilDf)nt Kleederen h~' ~ rl a druls, om ~e~r Kaapstad
Stoffen en' Stcffen waa.rm.ede die optemaken kunnen door' geen andere le~~:a edrgetenhoebm

be
en weg s-eshj?ednt

.. S d . ff d ' ver ren, zoo geec THO RLEYsS VOER
bezigheid 10 de ta orertro. en wor en.. hiermede kepnisge-ving dat bet het VOOR

HET ZAL ELKE DAME BELOONEN, voornemenitJ.van den afdeelinga- R U F\:t'D~ "E' Et,
Od· raad van Calvinia bij zijr:e ekoellen- I,~ V

Dio spaarzaaIfl weDsch~ ~e zijn.,. om hunne re ers.~ ons toetevertronwea. tje den gouverneur aanzoek te doen, S h
Onze Prijsen ZIJn zoo laag mogelijk gesteld. , in termen van sectie No. 1152 van Paartten, Varkens, C .apeD,

acte 40 van 1'889 een proalamatie
te doen uitvaardigen den. volgenden E NZ.
weg sluitende, namelijk ;-Den weg
loopende WiUemsrivier naar Gt'1l.8-
berg, van af de zuiden- zijde der
Grll8bergrÏ\'ier waar de nieuwe weg VOOJ: he~ grootmaken vaD K"I~
begint, door den kamp tot waar de Zonder llaDL
nieuwe weg zich aansluit. EenIge ,Agenten.

va~~:i::a:j:~ti~e~g~~t:~l~~e~ R wn SON ZOON ct: &
diend worden in geschrift bij .den' .' v..,
ondergeteekende binnen drie maan- tT GEORGESATRA,41'. ~
den van af 7 September. 18f16.

Op last,
N. S. LOUW,

Secretaris.

~, ANZOEK gedaan ziinde door leQralenlaaen aa~enomen.
~ ~ UJkkve"D _ :so....betMD

""\ den heer Jl:. A. Nl!:L van luet- PInerd ia deis koN' IIIOpIijba tijcl, _
fontein, wijk Achterhantam, in het .... "lIiDijkPI prij_
distrikt Calvinia, om zeker hier- KantNr "uttlu Strut. . .
onder genoemden weg .voor ~esloted W.. np/utJl ,a. I.M,• ..." ~tH.
te verklaren, zoo geschiedt hiermede'
kennisgeving, dat het het voor-
nemen is van den afdeelingaraad
van Calvinia bij zijn excellentie den
gouverneur aanzoek te doen, in
termen van sectie No. 152 van acte
40 van 1889 eene proclamatie te
doen uitvaardigen den volgenden
weg sluitende, nam :-

Den weg loopende van Rietfen- ,OP Q E R ,IC HT I N 1845.
tein door den tuin naar Roedepunt.

Eenige objecties tegen de sluiting ~incorpore8rd bij Acte van Parlement 1881
van genoemden weg moeten in ges-
schrift bij den ondergeteekende HoofliWtoor: D.A.B.LIJGSTRHT, Ka&pstad.
worden ingediend binnen drie maan- ,
den van af 7 October, 1896. Ta'/c_,. j" Du,.ba"" B106mfonteJ;n.rt

Op last, /ohannesbu,rt·
N. S. LOUW,

Secretaris.

". " .

Een-Keel' h'ldsa.roe "erZ~DlI.•lirlll
.1.1\.:100 'Ya. wer"ldltlercoem,1e J"niIo·pen.

.Oe. m$t bekende mplilllcb,en
wen eli yólkeD, KaQler A.fgt:ij.' IJ k hed_,an
OPen JO 1'.1'0" tOt !j n.m.; II'

Entree, u: Kinderen 6it:

WIJ WAARBORGEN OM·PR~ClIliGE KOSTU:08 T~ LEVEREN TEGEN
DE VOLGENDE PRIJZEN:

Kazimier Costumce, op order, 40/-, 45/-, 5CI-, 55/- tot 60/- elk
Fancy Stoffen, 42/6,47/6,52/6,57/6 tot 65/" e~k
Mousseline Costnmes, 35/" 39/6, 4IJ/-, 50/- tot a5/- elk
Drill Costunes, 32/6, 37/6, 42/6 tot 50/- elk

. Nainsook Costumes, 35/-, 39/u, 4[,/- tot 52/6 elk
Kamerdoek Costumes, 50/-, 55/- tot 59/6 elk
Zijdeu Costumes 65/-, 70/ .. 75/-, 80/- tot 90/- elk.

Boveng~noemde Costumes sluiten in aile Materialen, Voeringen enz.

Alle "Trimmings," zooals Zijden, Kant, Gimp, en Linten zullen extra
gechargeerd worden volgens vereisehten der Dames.

MONSTERS VRIJ VOO'R ALLEN OP AANVRAAG. SLUITING ¥AN t EEN WEG I

MORRISON &,CO.,
Plemstraat, Kaapstad, Tegenover de Ka.zerne-Staaat.

GEGALVANISEERDE STALEN

OM 'VATER OP 'rE PO~IPEN
DE STERKS TE EN DE BESTE

IN DE WERELD.
S voet wiel en 25 voet Toren.
S voet wiel en 30 voet Toren.
S voet wiel en 40 voet Toren.
10 voet weil en 26 voet Toren.'
10 voet wiel en 30 voet Toren.
10 voet wiel en 40 voet Toren.
12 voet wiel en 26 voet Toren.
12 voet wiel en 30 v.oet Toren.
12 voet wiel en 40 voet Toren.' KAAPSCHE

GOUYERNEIEHTS SPOORWEGEN.

Afdeelingsraad Kantoor,
Calvinia,7 October, 1896

Pompen nD alle soort om op alle putten
passe~.

Deze Windmolens zijn op een verbeterd
plan ingericht, en sterker dan iets nog in dit
land ingevoerd. De torens zijn sterk ge-
koppeld, en de wielep zij£reguleerend zoodat
er feitelijk niet naar omgezien behoeft te
worden.

TENDERS voor BENOODIGDHEDEN,

. .
!.LLE INJ<'ORMATIE MET PHlJZEN VAN

Nederlandsehe
SPOORWEGMAA TSCAHPPIJ.

Kortste en Goedkoopste Route voor Reizie,ers en Goederen
van de Zee naar Johannesburg, Pretoria en andere plaat-
sen in de Transvaal.

·Dagelijksche personendienst van Lourenco Marquea
(Delagobaal) in 24 uren naar Johannesburg en in 21 uur
naar Pretoria,

Tarief loor Reiligers nw Johannesburg .« 17s.--en.£3 in.
"Pretoria .« os. 6d1-en .£3 4s" " " Departement Jan Publieke Werkeu.Dagelijksche personendienst van Durban (Natal) naar

Johannesburg, Pretoria en ancf.ere plaatsen in' de Trans- AAN BOUWMEESTERS.
vaal en Oranje Vrijstaat., TENDERS 'worden, gevraagd

voor d~ opbouwing eli voltooi-
ing van Nieuwe Publieke Kantoren
te Wijnberg.

Specificatie en teekeningen kun-
nen gezien en verdere informatie
verkregen wo.rden ten kantore van
uen onuel·geteekende. _ ..' '.
. Tenders duidelijk gemerkt "Tap-
der voor Nieuwe Kantoren, Wijn-
berg," zullen door den Kontrolleur
en Auditeur· Generaal, Kaapstad
ontvangen worden tot op DINS.
DAG middag, 24 NOVEMBER,
18~6.

TenderaIlrs mqeten twee vol-
doende borgen verschaffen voor de
uitvoering van het kontrakt, en
zoodanige borgen ll!0eten de Tea-
ders teek enen.

De laagste óf eenige .tender zal
niet 1'l00dwendig aangenc:>men wor-
'den.

AARUAPPELMOEREN.
----------------

Pas ontscheept uit de "Duke of Westminster."
Beauty of Hebron. .(Rood)

do do OaYlt)
Early Puritan.

PRIJZEN REDELIJK.

COMBRINCK EN CO.,
STEANDSTR.A..A.TJ

Kaapatad, 31 Oot:,1896.'· -
H. S. GRE.A,VES,
pro •. Hoofd-!n.Pektor.

=-partement TIiIl Publieke ~k:en,
~P'w, • NOftJ:I1bw, lse,.

L1jVMlll'R)ZE"l'''J'Jrl)~ ." J'jl1..rJ J,. ~. \,_.

O·NMJDDELLIJK gevraagd goedr-
Hollandsche Letterzetters. Vast

'vark. DOe aanzoek aan bet Kan-
tOOI' van dit Btall.

Venster .Gla,s.

LACTtFER

H. J. WASSER~ALL
AANSP'REKER. ENZ.

Doodkisten lijn IteedJ ill Voorraad.

-~---------
ZUID-AFRIKAANSCHE

ONDERLINGE

LEVENSVERZEKERING
MAATSOHA.PPIj.

Hon. AL.FRED EB DEN, Voorz itter.
H, M.•AIWEHNK
llENR't ~OLOMON, SEN,

FREI!. J. CENTLI VRE:;,
PAlJl" DE V,ILI.,JERS,
GODFREY SjCHE;~,
J, G. STEYTLI!:R.
HARRY DOLUS.
Hon. J, X. MlmRlMAN, M L.A,

t;~ll~H GEliE~;S!l'KrDl(;1:: AIJVI~EUlt.
G. E, C, ANDERSON, Af D" M,C., London

M. R.C.8.,Engela.nd,

J HRLIJKSCH ( PREMIE·
INKOMEN 5 INTEREST

rONDSEN IN HANDEN

,'.

Ex Stoomboot " American Jl

VAN NIEUW YORK.

WHITE,' RYAN &'Co.,
BURGSTRAAT.

4MERIKAANSCHE RIJ,TUIGEN
E.N •

~.A.RREN.

WHIT,E RvAN & CO.,
au nGSTRA 1\T.

Catalogus en Prijs-Llj8t op oAilzoek

Het Aesiab Kanker. Geneesmiddel.

l~Jan Andries Babe beuigt bier-
ht· de dat ik volkomen genezen

ben van hevige kanker in mijn lip door
het" Aesiab " Kanker geneesmiddel
van Mej. A. E. van Niekerk van
Loevenstein, D'Urbsn Hosd. Ik
was twee jaren ouder de ge~eesi~n-
dige behandelnig \ .an Dr. Chadwick
van Darling Mt mij veel kost~ doch
zonder eoed gevolg. Ur. ~imonds
van MJmesbury zeide mij dat er
kwaad in mij u lip zat, en wou het
snijden maar daar won ik niet aan.
Zoo hoorde ik van dat wonderdoen-
de middel, gebruikte het en werd
genezen. Het is DU dertien jaren
geleden dat ik radikaal gez~nd ben.
lo dieu tijd omtrent zeven Jaren ge-
leden heb ik mij -van Dr. Nieuwoudt
van Darling laten examineren om
mijn leven te verzekeren en hij vond
mij volkomen gezond.

J. A. Habe A zoon, Jr
D'U rban Road

2 ie Maart, 1896;

ZUID·AFRIKAANSCHE

KONIN KLIJKE MAILDIENST

£175,558 De" CASTLE MAIL': MaatschappiJ.
85,965

. £1,662,845

I EXTRA BOOTEN VOOR ENGELAND,
GGELI'H, (Twiu Sc",",,'), Mpl. ]'1'1;01<, omtrent"

.:-lov('..DJLer, doet aan Teneriffc.
GOTH (Twill Screw), Kal'l. IJREIdS1>R, Omlrent J~

~ovClJjl.er, doe.! ran Ill. 1",1<.'1]&, Á.eCen",on en
Teneri!Je,' ,

TROJÁ!\" ~Ilpt. M08KLBY, omtrent 3 December
doe! :..an Tencriffc.

GAl'L (Tw'ln Sc.r.:w), K"I't. :O;YL\ EH!:R, omtrent
17 pecclnbcr, dnel &an Kl. lielena, A ..."n"lUD
.en Teneriffe., " PLAKPAPIER. ATH!~~!.!i,..!a~~~~~:IiU', nmt"'-Dt 31 Decem

, Een VWI dil Maa.t!!che.ppij'e mooie Sioora
... booten u.l SOUTHAMP1'ON verlaMn VOQl

Voor' ul.j elders koopt schril·ft dar.' HAMBIiRG, kort na de &&nkOIll.8L vu
1:> " d._ K&ilet.oombooten

eerst naar RETOURK.URTJESnaarENGELAND
GUST AF ANDERSON & Co.. gangbaar voor zes Ma&nden,' worden uitg&-

reikt tegen een vermindering van 10 pereent
35, LANGSTRAAT~ op denJ>ubbelen PlI8II~eprij8,

K.A.A.·~ S or.A.D. RETOURKAARTJEH naar HA VE~S
voo!' monster! van hill] la.ngB de X:UST wo~.n ni~ereikt voor dC'

terugr.ia buwen Dne M&&n.den per de U P.MmPRACHTIG . PLAKPAPrER. of cbe Outie \laa.t.achappij Stoomboo+-
KO'Jp ~alf ona en Terselt.ert das een 1DId, Voor Vl'1Wlhtof Puugedoe men u.nsoek

nitki<,zing en BESIj'AART UW GBLD. MIl" Kantonm BIl de Union Btoombeol
V p; rtF, VERNIS,. BORSTELS ~ )lvt :h&ppii.~ ..

lugsl.e prijsen. . ~~~!!!I!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~

jl li~t"afAnderso & CO Gedruk.t m Ui~geven dool de Drukken M»I-J ,"lA . ',' 0., . " . tt 8cbappij Van de &Ildt <la Vill.ien 0\ Go,'

.3~ WG8~'1 ~ : =~';t.a4.1uui ~tGOr U "" ,..,.;

\'VOkSA.'ltSTK VOOnnEF.Lv.

~btullutR I'",'k('rb,~id, (;roote Bonu.~
GN"',l n,·pp.rk ing-cn.

Ul.:'palill;{cll omtrent fJieL-vtrtJuurd Nlrtl&ring
Get'U rf.. lric,ie op ll.cil,P~ it YPl>nplut.
~l.ti"e Onkosten. •
SI'0edi"c lktu!illg , ... vordering .. n.

Alle Voordeclen behooreu aan de Leden
Heen Pcrl!OOllllj~e Aarup ... kelijkbclJ..

OrmidJcllijko Bonus op Vorderingen.
Ruim. Bet...ling voor 0 verga ve ,

DriojllllrlijkllCb Ondersoek, laat.!; ill Juni, 1896,
de volgende in Juni, 1808,

Dertig dageD toegMtaa.n .oor beWing no
PromiulIL!, gedureoo. .. elk.e de p.li. 1'UI \7'...m1
.,lijn.

Polissen blij.~.an kraoht IOOI.ng e! vo\aoend.e
nergaafn.aarde II Dla een tW'OftaallObe premie'
.. dekken. .'

LAATSTE UITBETALlNllfN. (jj9.

Poli_n ·... n venohUl~ duar nrd.•n bet..ald
Dct de ..olgende SOlnlDen 1'oor ieMn £1,000 .an d.
lOT8pronkelij ke verll8keriaa,_.

Duur in j1889. :&tarJd.
'7 JAAR ••• &ma
4.ó JAAR' i,?11
80 JAAR 1,846
l!O JAAR 1,'77
16 JAAB 1,828
11 IAA.B _ 1,180
II JAAR .. , 1,180

.' IAA&- 1,101• IAAB l,OII

1fILLLU( KillIB.UL, s-.&.rta.

P.J. VAN ZIJL.
KLEEDERMAKER,
PORTERVILLE.

J4ODate1'I en Vonn.en Tim zelfmaat-
Deming kunnen op &anTraag

ftl'kregen worden.
, ,

nRMBlli. ZEER BILLIJK.

DE Stoombooten dezer Lijn vertrekken
van- Kaapstad D~ .Londen om de

anderen WoeIlBda.g, te 4 uur n.m., naa
Mp.deira en Plymouth, te Bint Helena en
.Ascension sanleggende op de bepaalde tus- '
acheutijden. .
~o"II-H.AHWARDEN CASTLE, KApt. RIGtlY.

" 2i>-TA.NTALLON CA8TLE, KA8~!~NO.u,nee. 9-NORH.AM CASTLE, Ka!,!.. 801<,
" 23--DUNOTTAR GAS'CLK, Kapl.:

Kmi BooteDJoor Eigelud, Jll Lu Palmu
ARUNDAL CASTLE, Kapt.. Wlli'I)1lll, omtient

November. .•
LISMOBKCASTLE, Kapt, Lil SUEUR, omtrent

U November. '
WARWICK ('AlSTLK, KD.pt..WALLACE, omtrenl

December.
GA'RTH CASTLE, Ka.pl.'REZiDALL, omtrent,

Voor Vracht of PIIBSage vervoege men
zich bij de Agenten van de CASTLE
MAILBOOT MAATSCHAPPIJ, (BeperIn.

UN"XON LXJN
KONINKLlJKR MAlLD:IBNST.

URION HTOOMBOOTlU.ATSGHAPPIJ
(BlEIPlEJRK.T).

DE Ma.ilbooten- der M&&t8chappij ver-
trekken van Kaa.petad naar l!;ngeland

via Madeira, om den &nderen W oe~ tell
• uur n.m., als onder toanleggende

VOOR ENGELAND. '
" 18-MKXIC.AN,K"pt.. CQpP.

Dcc. ~NOIiMAN (Twill !Screw), K.ap JlM,
" l&-TAIiTEIi, Kapt. MORTON.
" 3O-MOOIi, Kapt.. GlU¥t'IN.
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DE RUNDERPEST.

It'll \S"N~.~UUUO. IJ "t\ -(l'el lelt .:ïIlIJ )-
liet g-r()olt· ~", ..( ht Ill .. "" ~11l lit In II ~1'J111r ~U
JO(' lldd,lnld \I)OJI lt!! I, -\lflldO'·u"'ch.\.p \(Jlid /Oil·
rcrrlf~:ln.\nn,l ,,1111.. }'t, !In "~n 'p\f'lrldend
geVtthf \Hll \1\/ ,,'ndtl III ,'!"t.Ilf\\·rWlIlI11ng
\'\)01 (Jew-I,lald

OE OlIIE'DENIS VA:'i DE
, EUnOp,A.

met-dill) edelén Q1IlI1 !JD-
d''l<)r nieuwe yleierUiln

....""'--,,.".", p;oo}'aius den d:lcbt.er
terugkomen

Korte,t tijd daarna pt de konlDlf een g~~
f~I\WIMI, en IIllIl h~~ einde daarvau droeg hjj
weer een zjjnQr 6ox1ichten voor. ledm'een be-
11~erd.) ",icl, om dQQr Webnen 'Van bIJval te
kennen te geJilu, dat h~t mooi WM. Alleen
Philoll!nllll gilt die bilvahtcekeoen met.

DlOoyS108, die hem opmcrkZl'!Lm.gaile gesl ..
gen had, dacht: "Dat -mensch rol nu toch wel
geleerd hebben eieren voor Ilin gel~ ~e ki~~.eD
en moo. vinden wat een ander mooi VIndt

HIerop wlUtdde hU aich roohtstreek8 tot den
zwngéndeD dichter en op trlODlfIDtellJken toon
vroeg hIJ II En wat zellL Philoxenes no van
Dliin laatste gedicht!" . -
Kalm stond deze op, glOg naar <lo s oldaten

die ill do zaal de wacht hadden, en sprak:
"Brengt mn weer maar naar de ste,mgrooven !."

W pedend bU deze nederlaag hem In het bil'
ZllU "an al zync vleiers toegebraobe, stond de
verwaande vorst gereed deu dichter andermaal
naar de steen~oeve te zenden. doch men wist
henr t-e beduiden dat de man ruet toerokenbaar
voor z'lne dnded WIlS, en dat hU met goed h!)
z(Jn verstand was.

'I Dat moot wel zoo zon" sprak Dionysius.
"Voo)' zulke Ziekten brengen de 8teCnj;roevc

l
?

zelfs geco oeterschap De dwaas bljjve vrj]
De eoogeunamde .. dwaas" bleef 'UlO bel, hof

verkeeren, schreef daar' pl1lchtlge gedichten, ,
maar werd tot zUn geluk nimmer weer bjj r
Dionysius geroepen om z[ln oordeel u» er bet!
vorsteluk broddelwerk UIt te spreken

x H\rKAARTJES voon I'LA"TEN

De wetenschappelijke naam '00' planten
wordt g makkehik vergeten uil loch weet men
meestal g,U1MlC den naam de plant Neem eeu
stukje dol bordp"J,:ner [karton ) .01 daarop met
gewonen inkt Ul flinke Ietters den naam leg dat
kaartje dan, als de mkt goed droog IS !!,oduroD
de COli panr uur In CP.1l schute It IC (}J'l!nnkJO) lOf

bakje met olie hunl hel UI' Jan urt eli d",ng hot
W anneer gq dlf kru1l1 J' L..1.11 pf'rI stokje vast
mankt, kan lH ..." \\ c l t·, e J la! flultell 111 alle
weef en W1HJ t)~Ij\ el' l..und,·l d.tt hCf k.ljLl~lJe
scheurt or de inkt we-rtrekt l Iu h,,,tc "ho
hiervoor .~ de olie d ic lll~n III de ~,lIdIlH'1l blik-
jes Vind ~

VERD£RE OEVALL&.". 't Il! waarl!Cl<ticliJlt <kt de peat onder het vee
in de vierde eenw un Azi& naar Ellropa were
overgebracht. Dil wilde volkeren, die over dil
Don en de Wolp trokkeo eo de Oothen aan-
vielen, bracb~ll.hilllr met zieb. In de acbt,te
een", na don ?Or!og teg,!n de Denen door Karel
deo Groote, die 'I'CW heemvee buit maakte en
naar Frankrijk vervoerde, trok de plaag suid-,
waart. tot naar 008tefirijk en RI'Dgarije. A.aJl
het keeren en werel'! vleI niet t-e denken, en
groote ~erwoo.tj_ngen we.rde.e van tijd tot tilt:l aai"
gericht. De JAren 1223 1243, 17{)\)·30, lUO-5(J
staan aangeteekend a18jaren ..an groote slachtIDg
onder hei vee. Tussehen 1745 en 1749 verloor
Denemarken 280.000 stub vee, en 17óO PrD18.
sen niet minder dan 145,000 TOL 1815 boorde
men bier en daar en overal in Europa van bet
uitbreken der pláAg. 'Docb daarna scheen zjJ
haar kracht te verliezen, daar men doeltreffende
maatregelen tegen bare .erspreidlD~ had weter]
te nemen. Elf Jaren bleef men vrU, doch ill

1826 brak ZTJweer Uit in de Oostaeeprovincien
10 182 111 Hongarije, LO 184ii met groote ver-
wOO8trng ID Rusland

K,""'1<'1:\ 7 'I1ov-Ronderpest 18 op de
\ r <ta u sehe grens nltgebroken bll de \Ve el.
tou lil '1 [)ertlg beesten :ttrn al gestorven,'

(;1::1::'11 D00D.CHrET£N

K"JKfH'EY ï No\'-Een vergadering VIlD

I" ...re u te :U..dderrivier telde een deputatie san
ol,· r"I(~crlllg aan DIet een verzoek om met het
,I.,,~I~, hie ten op te boud en. en hill r.ublt k toe
le 1",," ITl te enten uf andere midc eien te ge.
bru,ke" nuts wachsers langs Groorrivier en Vaal.
...",', en de plaatseljjke mnderpest·comm. re
1.111" Jl Lestaan en de regeerrug bet publiek
... t , u ne L!) het onder kwarantaine zet eo en be-
w 9..Kt'1l vnn plaa tsen

\\UL 1'\ '\.\TAL TUE(~EL_-\TEN'

1'[1 rt_t.\fU:I1ZUl HI" -; ~!)\ -Een proclamu
! lt: \ an rit re~t!erlJ1g ztjgt rlat onderhe , 19 aau de
v. ~.,n, \~\Idun van dt.' proclamatie van dell 2A!'ten
d\:f \1·rlUt-! rna.md wui co Lokwol m Jc Kolonie
t{/t,;1(t la t en Ul:l{ worden bIJ \\~oo.l'JdrJft voor af
le-v \.:IIII~ aan het ~po,f)nvegst~ltJI)n te ~ ew cust le
cn lt' \ unt ....lri f t voor afle",nng aau het ~poljr
We~..,talIU!l t..: DUlHlce

~ 0
o

Er kwam ru t voor omtrent twmtig Jaren
Doch 10 JuOl, 1865. trad de pl:Ul~ weer op, CII
ditmaal met ongekends boosaardigheid m EJlge.
land Russisch vee. ID Huil geland, had de
riekte meegebracht. De sterfterwas ontzettend,
en bet verlies ietlr groot. De se-bade werd be.
rekend op niet Winder dan omtrent £7,OOO,1l()O
Xa Engeland werd Holland aangetast 23
ossen, Uit dal land naar de Eugelsche markt
,«,rvoerd ell daar met verkocht, warden terug.
gebrncbt III besmotten toestand De plaag brak
Uit le Kethel. en boewel men een kordon trok
rondom de aangetnate streek, baatte alles mets.
Belgiê, Duitachland en Frankruk moesten bet
mede ontgelden De schade In Holland aange-
richt "erd berekend "P (lt milhoen ~uldell
(£7!)(l.t)()O) Deze cllfers echter geven ll1

geeuen deele de'JllI"te schade aan Holland hU'
,,, ..rbecld voerde III IFiGI moel dan 20000sluk.
,b"ht<t'c Uit Mil k"lts lO mil lioen gulden, en
'Uil boter I~ ruilhoen guldeJl Dit alles mo Rt

lJl "alluwrklll~ gellPmeli worden bIJ bet be.
r-ekenen der schade.

tl\K""TI::'\ YUORDH KUCU

1'". I"'.J \ -; ~,,' -De regeenni{ hoeft be.
«lo ten uv Il d ce l der oukosten met nuJcl eStaten
....n K.l)ll!l!ClI tt' IICtUJbl1 voor hpt uitkomen van
dr K J( i} I-Il helpt r ten tlJnd~ Ut! optrl1~ te kru
~t'1l \ In .Ie TI Les ten h.'t:lCI w!(j()!C .unt re n t een
1..:1 m-. ....tnid.Ie l voor de runder-pest

\ \UI !{ BI.J DE f.REXZE'\

1\\ \ >I Ir, I \!I\ -'.tfj'lepl wordt l,~
r, lj' h- t 1"I)~, kt Il ,UI rll'ht,·rpt ..'~t np p lantse n
I I U.>I" lie f ) \ "') ,),,'!evccr vjjf t ien DlIII
\ III \ Jl \\ IJ v 0

o

V f ,Lag-t m~1I hoe d e pla'lg, d 10 eL~~llllJk III
~\:t.iI t hu IS huurt, zich liJO \ erspreids. d.lt ze lfs
I'exas tri _\rucnkn werd a.lnget.cL"t. dan tb hel
IUli \0\ I lOrt I ,erl'Uf~'Ilantlo ~l'WIIlZtlCht Horena.
huiden, )HJt'\Cn knoken, talk vun besmet vee
werden IIltg'u\oeld t.."11verbreiddeu het kwaad
wuur de ht'~IIlt.Jlfll1g- geschiedt alechts door uuu
rakJlI4' \r,1I1 Ct.:11 lUUtget.U~t dun moet nlleM
~'r,)fdt.'11 \ t·' oluugJ, lllldm"i I or guun hoop
[)ult.~hlalld hlJ\ W~'--"'Ilhllg' \rtt tut dat OéJl
\ t.!chanJ(.;Ia.ar III ~dl)/lt· Cên fl~Ulttd 0 !'I(Hl 0\ el do"It I1l.lHl IJn!r hl .\ndelltMn! woudJe de pl.lag

lOP d\.. mt;el"f Ollfl,.cltt.mdl' WIIXC ~Iec}rt~ ijtrenllc
I rrltLatrl~gt:ku kUnJiCIl de plaag keuren
I (! 0

,)\Zl I AAI

IemAl1d dIl de \l:!fll.IZ.~llrl~ Il!oe I li ~t;nl)!IIlllI

hccft om het ht~de ",ourdun!, Il:k \ 111 Jh \'11t.'~

eli Te Winkel tt' tc lh 11 \O'lIi d.. U III IlIPt 111111-

do, dan Ix i'lX IVO"'CJ.'II (II' I. ttl' Q vond liH
tit" fJlJI\.MIt:l t w 1.-) op Y r)~1 op q de IIICOl-iLC,

., G4q \\a,.rur [et t.er \ \tJLn IlIct- I ) ~I) \\f101
Ut'll

'\ :\ "II!I) lj \11\ -nt Illll\ot..:l van

!' .\ I' / lit l)rtll)\.'JI\ler I~ ttgt"'Ilt:.,d6f1 vn du
r .. 'dil \I( ....hl:11I1J.(!'IIJ\.:r tt \OOr

\ rtl ol I h. I l. J I \ I' I (I ''''0. lt C 1I~. riT f w oru t
I ii),.' l ' ..! HJ..! lId \\t.I"::t'lt tic kn:"\tt.nl

, / h.' f""IIIPtll \:lll \\,\''t:r Uit OlfUl

J. Iti\tl /il.{ C·'IIllPI..II .....l!IC tlle~t~\

II 't~'.flll, 111<I\UI Il \Ilnge Wl'l~k
.: ('> I (lO! nu ~tUI l11l\\l)ord 'Jilt

! ... II ~I"- I Id,J, f.L.1 !..zJtrllli{ 2'<\1 hcd"11
I I, "J 1) \\ "I"d(. Il IHU \h;n ..t.llld \ tri

BOKSEN.

Of.tI",,," du zl~kl" III ti. tl regel het grootvee
) a,a11t.ll'lt yo<lrdl.. n nok ~Ofll" bokken 1..:11 ~cbal~n

" ek. "l.lcr m.lk : ,:~::g·,;call~;;.!,;~""t;:c~IIIl;;·~~1~~r~::'IJ~tl~~I.t,~del~
I fil II..rpt.. .. t " lOll I'" lilt I ~ lar"'COl!f1lljk li·t~ l'j'tIlJ!t-eell of andtH del

II - ""', I I l!("rC IiC"""IlCIi .\11,·. dat met ,-,,,,, po,t
kTuuk dlt"r III .\.llll'aklllg k" tin k.ul H-I~besrnd
tjll~"flIlddl.'! da.lIlt'1l Ot' hUiJ van zulk een be
~Hlct dJcr bnndt ti" hOSllll'ttlBgtUttof teil Illlllst\'

~t" I',.' I, ....:-fI,-r;dt.Jt:'1l ~!~dl~CIl lILI\\I'] dl hoef ofdehoren zo :rJf

I'" I fl till. \/1 \all \t.:llt'll CIlZ IIIIt/flUl',f III J"\!'IIIIJoO",I,llt Z(·lfs 1l4't strl)(l of
\\ II 'IJ"I I I 1 I }\. .juIIJe Ook Z:Jll Jl! I ht.t hO(1) of dt> 1Il0~t !'~\\;lart de P€'M \eloon:.l

\ l L.I lt \ I. 'I r 't;1I1It1 ••.". voor het d',.,r kLndt.' kit:: Ol tl'''R('bl lid" tino en Zc~ Dla,anuen

III \\ ,j III. r kl,· Il \\ ,ZI!.."ttl1!f'1l d'j/Jf lit' \

_ ~ )'1 I:, 'I • r I I" ILl ....! Ir! JliLt tI lilt I dt.. JIle.Jtlwg toc~erilelld
[JJ r ! t .:~ ,Il..' d Lr LIlik, dltrcu "tl \\'l."Jt31l

I \llt lJI \ L \\1, .... IH 'lH \\.)l tlll-:t..'fl d,,(l! IJ•.._t L:'rdlJo(] (')I pt'Ht-'llt hltl\cJJ
1111 tIPe le\t.1I1 !t'J\\'11 .If I('!{d 11:' dat \aTl 71) rnt
I t I jJ ,~nr dt.·r uun:;dd8 I dle"'en st:)l \ell HIlt:

'I 'Ilf I'" III ! ~ 1\ I ht t h.l,Lllkl..' 'eL' t.e !u..:h,lIldt·len lS tut lI"g tq(' .,n
I" lf, I Ot keil.! P"gllJgt::n III Ellgd~llld en Holl.iUd

Ik II! Jf:' IJ l.1! III In !nt>\ JlH ht l a,tn~e~('nd h.lIldell geen l:{,)eu L)'t\olg \1111;0
I,,~ I "I I 11, ~ lfl nl t IIldt r.... Ht t ! {,lI 7 I pt-·I'Ct.!l1t du heh,lnJelde dIeren gliigen
\ I 111111111/1I tt 1~ "'11 .. q.tk 11.1:1''': vcr!'JrCIl De krunkhelJ z.clf l~ snol In at~)()p

,...~ I,tt .. Jl": 'I' ) _ ' Hid, 'I m'ltr hr ti' II IIH\\I~rkJIll;{ In het he\lgstt ge\al dU!1rt Zlf

'I' I !1 ': II, t ., l"-i.tht.:fllll et! hd I : IlJ llltl'r"\w gt:\,dlen I~ ~d~ ultzonuonng L.tJlfs
I I).,; '1(1_ II,!, 11 Ifl Jrl dl!} J" ktl "j I II d"gt.:11 [)a;lr tr fill gtt-*n lnldrh! 1II.K64:1n,cht

.. rJ "I" rOl Illd tl 't:' h! gekomt. n \\ I! I J~ ti r 1!l'It'ZJIl~ der ,UlIIgeta.,.ltu dieren heeft men
f I ! i Il I "Il~T,)Ij t~ HIIf\:(f r ..dol j' \\ a..Ir In I )ult"dd.u'd tte\ ondell r/,,1 11111'1 -',(IUf f 11"tlllt

I I\. h II/Jt'rJ"i d.lt het l!t'hfJlldu! 1"1 I" Irlll f'~htl ei ",/," Ir/II rfllr, )/~}jr( g.:;"ull'
II ,I I rt~ I.... \t.', ......ch.llen Jlmmer d.lt "ft.. 'II. '111 1.'1511 t'I, R(lu/~ Door dit te J0en heeft
Li til! Ul'll !l Ti', t "p!(e...{t \J II I. rt, ell Prul",ell rlld alii t:1I \l.eJ \el ltl,l3.T nuk veel
d. li llll..f~. k llld"r\\ lIt..P 'Ict u.u Ikdcn L," Id be"'p.llrd Een Jall\aJ ko .. tte ~DgetulJ Irl

f' ,lr .. !Llr, ",f '\111II~.lh~l..t'''n '!'ar kunnen J"'t,·. _'-" I IIII/'H'II (rif zulke aal1\,tllen tusHcholl
I I r ·IJ. I '] \ II \'t'l.t·1l ~ f \\ 1, t.'-t11 !.(r')tltc dt IlfL;n 1'i:d--I.Io\#)-t ko~tt('n PIIII,",SUn sletht. ..

! k 'I" "_ d' \ lf] \1 \\ 1 dill\, Lil Ulstrlkl lt.! f)1~' tL drl dl 1. SI jl)(, ZUid \fJlka l~

tl.f! ")\\Itl til', "1 t \'I~nl.lrdl 11'IZI:'f! \\lkk,"nn mlllhtef~\11 hlldt'uu\\---d~1l
I ~ Ijlt 1(. II H\ I \ r I....t 1,lt 1.,01 )'e'.1 I' Jl J \IJIl!-J,Ulk 'e!~huJJqd \1)01

I \\ \l IfJ ... I'U! ril !Jl ) ID Dlln, I, 1 dl_;I'Ij(J~IIl~('!ld'Pir L"t1I,L:t.ndllldll~ I{e
f, dil rt I) \\, L;!l \ lu 1 !~'- I r ....! I, ...tt IdiIl": \ UI IHt kW,L1d Il[ hij

111...... ~!) hli ~'d It i,p",,, \If t~ll t."IIl ..·,j,I..!tll ld Wf·t:L (r, .. J de Heert: allt.:l:1l

\l,t '.J.,.. !lIl \ll Kl)lrlll~ I 'Ilo h'tl! hl I,d.· lit t'.tll JllJd lltr ht.'tft 1.Ll \ct} !,lt}il.n

~I..:n~:..: I 1)0" IlZ' Il!fll ..ltrIT II JlOdL"M'J1I\\ In d, p!t.l~ lHh tI't \"l~~n ..lth 1)11..' Lid,
,\I t .. h...:, 'i","~ rdt.! IHlU \\ I Jj IJ Ik Ik .:,ll)l)f \"t..rkl "I,k ll1lld.1 .. It rk\. [11"11 de hUldt Il dtr

1,1 li f, l'l::'\llldJ-'dt.:·lfl..l.ldtll,Jl,drl .....ht'\JIIl O\I.h\ld If!ol, f"';;{!fl..!\'1 diL; ZJr Lalq\~'II\IL Ltl

I, _~ ~lt J.~,.j, I) ~II III t ...!. /.\tlt J 'tt.; ~tj l.!~.\an I "I Il!!!.,!" III h\.t ~l. \I~t ...dc k\\aad 1)11 de h.UI(!{,!t

"'I11flt" IIt.I ..t,ul had lI.. II .. ItIl "'}~lr...I,1 d,rll~t.:'I]!I~!ll!l"'(lrk[ lTI<l;..tI!'~!Llllltltrf \'Idl
h,rT ';11 Ilt lIJtttr{,'Il~!I,d{ t;/I 'oor hetllllt'l"'lthlld,".{ III J-llf"P,1 kUl[ ~{11 L1t.:eJl

Il ,!fJIl": .. '1 11111f) \\. Jk \ "'r-.t~ lik ()'t.:lnUIII ~andt;r lIJ1ddt~t jl,ul !lltrtlf'ldl \ III Irt't l'~"'ll~l!tC

Jo., Jill !I:oIf:kl)/l(lalli<o!llJlljll'fI~nl~r Ik \·t \\tt..tl1lll1't.1 1,\.t'/"Ilrl Zllid \f'nk.l~

!'i,l.1111<Itlt::'llk.II.flt~I.j\.rwL~bIJll ("lf! 1/'l/ld,wl
II 1(' II \0, t j' Ik \\ 711!1 ~" ,\ ' \\ I T'Ic..:tlit n 11.11

II

I, \
( Id! KI'1 -0I1r1,llt! d, )1.JI"oI J'-I _\11t llIilli.k~J~

\!L1l bnl ... li \11(1s.hlJt'llt n \ II ho'dlttn Olll {'C'I keuze
te tt lt n "Jllt'lI {'II Il \rl"11 lt·~, II "I" t!( ]',IJzt:n
r(klr dnh.. 11JII~rnn. II ( I f~ ~.lp ..1 Id

!tlL.I~I,1 IAP1:L ...-I\: }III"] r.kt VUl dL: i,tlJ!II ...lu
tt Il \lt I.\\e~ Il ~I l,fU k11' tall 1""1 ",. ~,' 11(1"1"11 \tln

a.1le,h, .. )I,.qlln\OI<rlll,1 \)t 1,11 Id J. h'1rn.:ud ..t.
Ollde k\l~"" j.l \\1'('[ 0 _l!'lnk! IlInl-lftlll~tll (O'f
Kn.11 "Itn 1

LAW~ Tl:::'\::"Iil-l-I'll('htl,-' fll'ol"llltlfo,nt ..\)'IC8'
~la1.· 11\.!t.:I ... " ,Id 11:0' r ,rtll.lIll· Ha.l..:,pld en ml'uw"
~(t! ",,., B dl.:l\. \'I'!II ti ... jil J, r~, I nz \olk~\Jge
to t~lIll ~117.- Jlll'H"'III'Il'1I (" h.n.ap:tfnd
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't II .JIJllllO: ( l"U It.:/h III t't'!l Jllld

d.lt bit (I,. '\\""llt'/I !.dd 7.,I~ hl! '~~hlr llllllOfl

I,ke d.lIH ... lilt t !J"'hlJt''; "/1 t.qqe ... 0[.1 dt.:!J ,it In

lOtll~ Fl \\ lt hl JIl \, .u;' n di't,.)1 I J I Cl!! lOll dl
t.lIPH 111111{ IIjlJt'!r,.... III lit I Lil'! d IJJ ';b rH
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Gt'IIt'ltlld

~ \~ I{ ,,,.,, Kaap8t:l'!

! \1 \jl('\! 1'1 1\ j.-'IW I
J LII' "'I'") t,

I Il Jl 1 "k ti III Illl!]
~h(".!ld. r!'lo I 'lld, I' r Ill) ... lt' j ,ltlllH>llt un· Iwkend Hugellnot
,ti! ""1 I Il 1,1 ...1. r , ... "JII,il' ti Plr'l~ lilt t \t r \ In 111-" f.utl\ru fllj

+ :"J. Illl)kkl'llll \\.Id IU dt:1I .....1 Buth.]nmt.:u .. nLcht h",r
tt I (,rt t ill I') 'II 1111)1lrrlt Illrl-'" II\Cr\ l!l~ll ,fil II~III t·, hLer 1"/11\ t

(1'" II I I" kk II rt.udllt .. l. IJ \ III 'I Jl gl II 't: "')lil Jcld ... nlt.:t rdJU.:'Il

Jltt IC\"1 )1(1!IJtdt..'fJ. rnt\r ht'lll ",Jt"\ III \l.lll!

hf Id I.Hlldt-'1l IJrt IIgl rt \ 1l1\{f'llJk" \\;fh hiJ ('(;hl~r
mt:L Zl!lh f.l.llk kll!!h n'Jl IIp ....tI L:.lf (If hij \Verd

,d,;!\rcelld,"kst,'~k 'el'",oord ,\ .\S(,EI[OI;UI-,\ 11\ het "IlUI RlltltW
~ Een l.!tTler I,t !fIt:' klTH!ereli "Tllstreek~ 12 J.lar .J.."""'l. boven 'dell \ €'I'I)UJ loofdell tIJd een
loud \Ic I \'JJ ... I".,k d""oIe1"k up den grond brnln Merl'leezcl geniCrkt lu,ke! OOt kapje

I). r I.. \\ Ilrt" Id '" tt Ik lJ i"'" jJt"lrlLft: Ik :i11..!rr eli wt',ktt,.; ZH:h onJer vall ilchtel epu \\ltte Bul l.llet blaQw kop
"p,,··.JI~ I.,'"t)IlVt'1{ \ UI !nu:r 1 ht.1 Iqk ZIjDl'I \ tder!oi Zijn Jungere brt'!edtr ,'.ent gemelkt l'echLPrOOt Joitornp, hnker-oor

Jtrll!Jltr":'I!'I\~,L'1 \frlk;lflcr" I t~?Tel \crmooru en \1f'1 op hc.:nl ",u1:elha1tk van ondcl luchelI Illét ge-
,~, 1, ..,:.·" "" .".1"1 I". "['Zlch, I Z.." Ideel <le 1,lo<'llge groep k(l{en. t"td,t lost VO<1r I-klel! N()\TE.\[B~;R 18:)0,

Iflll fl..ll ..LL;lIl .fIt.: ~eel! I t ~Il t
dt'r ,ukltllfjgangers Wide Het IH toch zullen ZIJ Ijlt de schlltkul.,d alillt..'r Of) dlen

j, w, J'l.L't \,IJI Url"" I I "'t. IU\\t:I'I zt?'lf.. kloderen te \etJnl~)rden,' I
I kl' I t alanl Vt:H ~l)C}lt \\urddH '5 ruOtg-ellu [Jm 1).!. t,JI 1/J!l.lt'l.ondt'rJ, hlln I 'r\ t:lr',p tt eH'" \. alllDonlr te ongen otJ€nde c..>':;O )

• 'I \ ...J Hl .....' II I'" (Olfle elJ \')OrZI, htlg ,TI,lndzlendt!1 llitnep lk leef nur
1'\ 1\ J£lfll'\ '!l\ \ftarllll)g'gof'dcman

\'· ...'·1· '" \tfllttll ,II1111Ik ct.n Il.dlnl Dcm'lll \Toe'4 hem wIehIJ \\a:,' 'D16\Cr

Il.:f tI 1'1 ij, Il .. ! H.! 1-0 '''WIk I('t('n "olJdt r I moorde I .... ml!n '",".der ('Il delf:: ml)n I,rovder
11' ,,11 I lidi 1.." r ,r IloH rt'II/''''1J lal ht r \l h t'If'I1~ 1II1! lI.lal het ~lr"lellaal de generaal
Ilrll III l'l,d 'I."! j'"'l.f'd'lftIIZnllg'l'1tOtHJ \e1dtulgYllce"'tC' .. \,lll Brtan IS famlht! van ml),
1 II Oil ui u zl ker gned hcloonen I

\\ lt lJ~tt. ~ /If d.lf .,{t-'''ItlI!I t;'IJV'O('n gerl.'l"l o~er ZO!) "'prak dt} kiellie en de man 'I~t Zich
"'lfr. II I I. I 1,,..1bl I fil.{ n(' IIl!!t" !l,'n' ,Icesf'h \ t'rlJllli lt li '[f·t ,tlle lOl)geJqklj ~ont'zlrht/!{hc'd A .XG L,'"0 urrjI,~." ,

,. • [ , 'I I I bmcJ.L hll heJll hJl"waart" eJl -<00 "cr,1 ,le I.,te, \ ra .-, 'n het :-Schut to, .. " rt" 't \ III "'n '"11 d"hnan ....ptl ~, .. --'J B
#~.u.'.alu .• ~ll ril h!!'!I...kk ~ ~ l..; h.! Il();JC!J Z:VU/1ClltclIlde 1I1d...:u....(halk (aumoIltdc la Force ~.. Ilffcll",kup O\er den \cJocHloufJen

] Il-<ll ~ nu al .', 11 ~p~' J dt:' parle.llll'lltlil.lttllll{ I~ gert·tI. lit.: C"" uu!lcldom \-an,,~ 1,L."lT berelkr..e f tiJd en to \\or'dell verkoc1lt op Jen :?8l")ten
I~~ I ',. h.t Jl"L ·.·.1 'lJeu n,,,.hK Jl ,,,:6""~It.,, II ti I "\F\f.5. :"«overnbet. 18!Iti ,,"lien n'et hevol'ens ge-

I f I ,ff.\kthlk dit ht.! "flllelllt!llt til! f.J I) la~t _
I I, IOIl.)tlJUt .It tll,l" tI il \\.1 .l.e.1J'oVell 11..1 E-ell
'Il,.,rltl..,'tf/"'/I/!,\\,,'drll·· 0 .... '... Urllln~l-· tlkl ct k... tht·r\\t:.ldt Cl \,lll ~.\rUell ...e \\asnllU'etv':'I'"uJd .. (.!Illllhd!(, 0 VU()[' en op.

l.~t UI h. t Ilr'd II •..: Intlt'r I,' Ix·...cherm"" " ~ e t kl t I
"ell Z~C' ~1l,lp m,lIJ H" had ('(hIer hel grool" n \\ ee elIle" lt e it(' .LCl· vo('tell. w,t"'· ... r .. lt \\·t II1 .. t l.'lrtkklllLf fut b~t I k-' I I kk I k" '5c lie uJt Lt: \\J Icn \\cten en bil ",iS zelf~ wo pe - les op re [lie, ,all knleba"u. I,"kerI 1'1 l.1't41 ,1\,1 't.· tt' rH rr,)t f"'K'f1 en .lllder I h

• LI· t" 'CCW.,,,"' \allIJl "11,,. klialJ te \\llIen ZlIO. :'<Ie an ree Lel'oor zwaluwstaart, latlg \'''n ll»nl'.' " II'J" 11 Lf" 1)\.:1111'1] (·,t tJt."Itrl}t'1l10 der run... i ~ ~
I " I I I 0 ,-nam Ill" ht zoo m~enele b" bu, en hem .taan al VleI' ,oeten besla'.\n 10 (Jf Il J' nl'en oud" .... '.\ "-' t n ... t ,,,,r ti Httlqk rnaatref.l'plen te q

, , L ~ zelf. geen I",eldbou\\er gc"" ",hilder geen J
'I t r (!pr', nllfl(1 \ III ",.\\\ ......~hnrll.'n d h (Get) t J VA'" ZIJL

" ~~ , Ir Icr g""n muzlk,lllt A lIe. \Vlot h'J heter . ., ,
II I"': fd'lJ.k,,, Illl~' de trranJe "lIc. kon hIJ he •.er "'Idu hll en "ee hem dreilat Schutmeester.

j I I I' I, 0( 11 \ II I "'!"H,r II/lit u II,t itl) eli durfdu rdgeol'ipreken Su waren er ,lBn llln hof Afdeelingsl'n.ad-Kantool',
.. I • , , r" le' "a[, r .tot nkolen lJl mann,," III m"llIf,n-e ,be er al. kunsteuAAI en .'~ CalTlIlia 3 November 1896.Il! IIITlI'tlll"rt11t,\,I\a.:lrtWf':leO i h nJJ!

I \1 (le ter eli ,ti...gel~ercle ver bot en bern stondeIl .
.. Hl t'\ lt~f.{e Ip.h nltt \'11 d ltdh\ lt. t t I PC lt: UH \reel" VlLn hun 16\Cn k ver:lezen,

",," /1 jUl lil l.lr n, Ir dIl' l.ll "'P<)OOlg 0 I I ~
_' J ''''l.! .!. ... \ "r.tl n \\ rol, n Ik ZIe litt f de (~oth h~~'~~~::dv eh tn en lem lUldt:D uat hH bo"cn
1.1) lJ 111, .. t \\ "tr .... ph.""':L1!'lels 'I)()r' ZUId
\ lr'. '" ' •• k"ln. II' Jj" r ",!lte", gelox,f mlJ [CII echter W3-.' er die Zich rllet zoo!<C.bandollJk
dl" , "r, i, rt I 1I"I::t \ , Il 't't,l 1J}'}el t.ti ,ltln df' I.loren \\ Jlde \ orl-agen Bet \\ as de dIchter PblJoxeut*!
lar.:, lt' I I ...I 'II' r \ I'll I)ok !lil <it.' rJ:\tunii, Il te en telkens ,ds DlOny!.'uu~ hem een zl'uer ge-

Il. r" h. I n', ~ t,,, I, k"lIJl",n hebl~ IJ rn~r IIt~htcn voorla'. en hem zoo vroeg "Vel.
dl')"'...,'t~ h ~It t \\ lt, f 1.:'t lJl...(..j lf,.;e"lh"'~'t.:1\ Phtloxunes ~lkeDt gij nu dat ..lIt een wnaJ

rne6.."ilerstuk )!it en d.lt lk bo"en u sta Jf' was bet
antwoon! ger~gcld . Heer dat Is Keen gediobt'
Het lO broddelwerk \'01 fouttn t: heef! heel
geell begrtp "lUI 1-"'''1.Jeen maakt 0 \ oor leder
een bt:lacbelilk Voor h,,! leger tegen uwe
vijanden a.'ln en ,k zal RI. trosknecbt 'loder II

dlenun eli 'n U rnqn mee.ter ZIen AI. dlcbter
erken Ik ,ti U mIJn mee.ter n,et '"

g"n dill Pblloxenes ollgeveer hetzelfde ge
'<>gd bad nep DlonyslU8 woedend uit . GII
Zilt jaloeTl<Cb en kunt Olet dulden dat een ander
beter dichten k.."n dali gIJ bet kunL. I n de teen.
groeven zult 101d.'l! jaloersch zIJn wel afleereu I"
L)., \ erwrullJdo komIlg het den dJ,.:bter nil fiaar
de .teengroeven brongen om dMr aL~ dwang-
arbe,der te werken

Pb.loxene&, die een edel en goedig men8eb
wa~, bad a~n bet bof vele vnende,i en .oodra CalTinia, 6 Nov. 1896.

I
Pat..,rsun ~ R
{KllnffJIIQn en
I Il HI ....OU

SCHUTBERICHTEN.,.1_ ..... Il ,tt I 'Ill \! 1 !J'lfldl Il
I" r. .., 'I \.., II I ~ I ; r Illl r

jl' , ).).J ) I· il' ..::'"

.. ,' f lf I I Ilt f)...... lIlt t~ \. IJ" 1lJ.~.ll

l k 'I k \, e \\ II. n /. ,ó I III ~1r

, 1

'. I

.'
II

\ lIT

G RABE,
Schutmeest.er.

[)at'hn~. d,st ~1"ll1lc,blJrv
l SOle ilLer, IB'J,j

A..L"GEHOUDEN lO het Schut te &oue;
fontem ove .. den vet'oOl'loofden ttJd en

te worden vel'kocbt op deu 2'lsten Nov~m.
ber, 1896, Indien met bevorens gelost _
I Vaal rum donk,e, (>'Iltreut.3 JRren oud

WIt kol op den rug' •
(Get) J H. LOUW

Schutmeester. '

~ J l't '''n
AANGEHOUDE'I1 In het Schut k!

Blllndvlel over den veroorloofden tijd
eli te 'lYU1'den Vlll kocb t op den 2dsten
Novaml"er. 189tl, Ill(hell lltet bevot-ens gelast.

I Een L'cht bruw kol Wlt neUi rui~
P~rd omtt'ent 5 Jltl'en ond, geleerd.

~ Een donker bruin rnel'!'le paa.t1i e.c. op
nek gebrnnd, omtl'ent;) Jarell oud, geleerlI.

3 Een vaal merrie venlen omtrent acht.
maanden oud, ban! vall de Brandll'ekte.

(Get.) H. D. WlOKE~S,
Scbutmeeet r.

\ ERe; \DEHI'If, TE l'ARK.\STAD

f,,, puidICk" HulI<l" \ orgadenli;: le Tuk"
-Lld '<rkL.ardc Zith. 'n Ire\al rUliderpe I
.,.,. r, f lralijerl\'t6r lOU kom,,". tcgén bet
~ffl1lkt.·n \IUI \'t'e mnar \'oor Itrdn:.e kWllro4.D.
t.llll, ,ua:\!r,,!«'ten De "ergaderlIlg "(md het
.• .I ,l.t! .I" K""P"Che pohtle gebrni.kt werd als
~ "hl~r~ "II. beloofde hulp In het oprichten
~.rf1 1 til JHJhtJenliléht \all boeren De regse-
C "li ",I ~t·\ rU1l'1 worllell aideelmg-..ra;:!en te
III Il flfl.,:'l~n ...lIe ',ugttp"Jklnll1 rde wf"g-en z-onder
l. g. \\ flrte k."nllJl ..!(enng te slUiten.

c,
1

t ...

'"
•

j

,.. '.

f , .

'..

, (

".

,.l

·l

, ..,

..

/

".:



,'.

~~
-, ,,£!< ~

~:.,

jl
t. "
,'" "s. ',"(

, ,

, .

" ;.

, .

"f«. ....,: ,,'

,.

, :

..

... ~',

~,, '

;r

, ,
",.

v,
t

" Jf

I'

••

"". "

;

lUiAND.AG-, 9 NOVEMBER., .,..._,........
(VO~,. .ir- ~ry d.i. 'Villur, (faOf.!fd,.tr-IWr)

• reditl!r, Blld'f¥wJt·e,,Jf(JlJ.,,ir:ry.) ,

V,P.tJllXB'£RQ N,I:!T£W·AJtT.

Advl.1k31t~Innee' VQ:>r appellant, de beel' S!!ulc
voor respondent. Dit ",n,~ een appel van een
beslil!sing va-a deo .ma.giIItma.t van Brlbtown
toen respondent (eii!qher in bei Iagerhof] scha-
-devergoeding Van £10 vroeg voor bet beweerde
onwettig !!Cbutten v-Allschapen en bokken. Von·
niJl werd gegev41n voor bet bedrag en tegen deze
bct<Jissl.ng w!la appêl aangeteekend. ..0-.. nit,
spraak van den magistraat moest, VOI~D5 den
hoofdrechter. geschrapt worden maar om den
eiseher een kRIJS te ;:reven voor een actie !1Nl hét
hof nbsolutie "an de instantie geven el] hel
appêl in het lager en in het .hooge bof LQe·
staan. .
t,LHet hof verdaagde daarop tot heden, ..

Afdeelingsraad Malmesbury.
, . --- "_"
Verg:ldCl'l['f! gehoudeu ::l Novbr , l'l!l(j, waar-

, bil tegenwoordig waren -<.le heeren J, W, H.
Russouw (civiele commissar is ) voorait.ter. J. \V
MlWrree •.• I .. Bas .. :"" Jacobus Louw, W. )o[a).
herbe, D Brink eli dr (;. H. SW!jn,

De overtrokken rekceing QP :H October, 18!)6
wag £524 14Ji·.Hid.

Naar ~atll()iding van een brief nm den
gouverucruems inspekteur werd besloten den
contracteur kennis te geven om het ·werk op
genoemde '<lette te doeu 10 teruien van hel.
rapport, alsmede Mn dell enn tracteur een som
VUIl X:?!Ii) vonrun te hetalen

Wor,1 k<1(,t~n d.il!!le secretaris aan don CQII'
serval or \ all hossche» de door hem iJeg"e.-Je
jUlj',h:iJl:'; gP, c ill zake de i'lantru;o te Oudepost
uit~p:lnJ~'J:g ell er' biJt~roegeu dat het nam het
C)ordee! du! ru~\tl;; n)Ol' t~en ('nnSen ut.or raad-
ua.rr, zo.i ,.,:jll I;t:r:r1emJu plek persoonluk te
k(/l11t:!i IIl"'P' k t ccr cu.

De ~Ol'~el),l! 1'" z,,1 zien III c'Vn'c~ponJeut1c
st..-t,lIofl m et do municipulit ei t 1', ~:lkt: ·hEI~ lJe-
warereu \',\11 de hoofdsr ra t en , 0:1 flan de hand
g'·\tm bet your alle belunghebheuden raadzaam
l.OU 'lin een ander waterstutte dnar te stellen .d:UU'
de tcgtnwQord'ge 'wjjze wnarup de st "aWn
hf. w:ll.(.'B(l worden een verspijling V:L1l pu hliek
geld .s.

III zake het .opricht(·n \aIl KCh(J!e", \'oor 1rme
bht!k,'! \H'ld l~~,!O.ltlturl \'\:lIe <OlllnltSMle ft Le-
nlJt IJlel! 1 ~...tHlIlidt lilt dl.:' il.oortll H.U~~(}llW,

( 0 ,1", tt .) ~talberb,-., J\[ou'Tf,e •. en ntinI.:. om
'el'dor (jez.~ 'l.,lak lJl <I\'crwP-fll-ug te lWlllt') tU
mtl dc \ulgenJt: \ erga.dermg rapport te doel!

I Il Zr,kt.l het fl"/');I,jd,!/ d'/I/WIl ,,_ullen de "{)(')T'

z,tlcr ell dp n~er"Jl Jau.JJlI' l'OllW en \\' ~[al,
hel he ZO(J B("Outltg dOt:IlIIlI< een ondcrhou~_l met
dell "ccre.ari. \ an hmdhouw h.~romlrellt heh,
ben.
. Alk ui(8:,,~nd(' belll"tlngen zull"11 'uO" .n,
vorrlenug we/l·dell o\'erh~lndigd,
..De "dukklllg d,,,,,. dell "eCI'Ollln. wet den

lh'tl' E LtJuh~er gl·{n;tfldIl III :r.:,kc de dra..(l.nIOl,
nwg !L:Ul dl'1l lliebeek\\'ug \\ el'd ),1'(,,,,lg_,,ku.ll' I

Ook wern ",oed~ekeurd cell e.rcululI·c nu, het
dcpartemellt Vall lalldhouw 1'1' l1J1hl<:rpest. ,

Bedankt l",bIJen do hoerelt C) BCn(h alH . dd,
kornt::t \'001' ~Iiddcll Zwar1JnLd, en .J \\r ·'tlg-
I1ngh als aSSlt;t'(:lIt"'(\Jdk(ll1lO~ \'001' Zuut!'l \ lOl'.
Oe aa.Jll!-tclling ,'rtn nleml'e vol(lkomnt" zal C rcI',
8tl:l~n tot de \'ol!5ende vcrga(lering-.

Op c,·tl klad. te "an d~ll hetr J S, Hau'nall.
word he.lou·1J pall'll 111 rrekpud te planten m.ts
dl' \'1,~boen'Tl dl' kOMPI~ ~I \'a11 dragen.
np VCl ulek 'Hll dell heel (; Loulmer om eeue

fJotnlllli't~It.· II.: lH':floemt'fl teil ('lIH1U uildorzoe!( 111-

te!"itclh.m nuur de uet\\ I"'IC gJur,J~lljllell up LIJlIe

plnllli'l. werd heslutt'Jl :\,\11 zjPI \ cl zoek te \'01·
docn. 11l1tl:) \vaa.rbt,Hg \\ (I!lle geg'C\'eli \ VOl' Je-
kO~lcn gl:lIloenlde comqll,.,~le te be:-,t.a:ln UIt dell
"oOl'1..tt.ul· en den be('r J 13.'''''011 : de raad I,,,,
,al tc"C"" [\lUl dat de dionsten '~n I:wdn,etcr
Moll w'JLvlell1>'erzekerd.

Aan een \'cTzoek ':lil de beercil K ing Gel,ro('-
Jefs om" Tractwll E'I1gllle~ " I)P de ,,~i-sdllll\jTl-
de we!5en In d.e Ilfdeehllg Le mogen 'ern'eren
werll !ltd ,·"Iduan '

Een cU'culnlTo "uO den afdcu1ing~l'l"j.(: re
.cblltbe,"chtell 7.:\1 genotlllecrd wOI'deu.

Iu znke dOll gru.s,kutl Mn den Darling weg
werd iJeslot.en dt' zonk tt>. doel! O"Crsl.:L'l' t<Jt
dat noor dt\O \ oun:ilLer een onrl.arzoek zal zijn
ingeMeld .

Llthetililllg 7.al ge"""cc,kn 'oor h~t "·!t,,on,
maken "rul den llallJ tI] lJa1'llflg', elI de () en,
ie gedeelten V;ln elun D"r1ing weg zullen Olik
tot etjll hurden weg gemaakt wordt'n.

EO:1 mot Je 'H n den l!t_'fJr 1) Brlllk r,~ tle
prn<..!ama t le vali een zt.'kc:l'TI \\ cg. ,/,li 'I\"l'n. iUlT!

tot de volgcnde \ eri(:ldenllg
Den heer ,JIlIl LOll.~a,.,l. ,',li' Zwavell'(,'1( zal

kenl1ls gpgcvcn \\ oJli.ell Jr\! IJJ! den \t'eg t UJilSt 11CU

ziJne brrollsilln cn Ongeglllld m()('t rcp·,lrUt r\:ll,
da:u hot. \Vilter '''cr den Weg Wt\l'I ge:ol~h:~141
omdat hIJ de watA::t'\orell Inllg~ dell weg h~ld
opgeploegd ,

Vel'~be!ljclIl] l'ekcIIlngpn \·nnrgelegd. goe 'ge-
keunl en ter UltlJCLllling gela!'t,

Rappo.t nlJl dc<u weg.n"i'ckteu,,' gelc,e" en
tel' hcwaIIIlg'_ gelast.

BeslotelI dut do IedelI )Iulhel'be, Bl'ln~ en
de _ecretal'l8 Jell Iveg te }{leh"ek W e><t zoo
spoedIg doellli),k zlIllen InspekteercII. en mp'
porteercn n!el' ele \ olgentle "erg~dertng, "aar,
op de nJrgadcnng \'ero!lagde.

Afdeelingsraad Ladismith.
PP raad \·brgll..dcrcle up \\' oens, Ing dell :!~,tell

Oc'ol)"r. Tegcnwoordlg warel! de wele,lEd,'
heer IJ \\' Edyc C (' '"orz.tter eli de I, don
P W, Brink, T W. J ".111 Jel Yner, W. 11
du Plostl en G. H. Bruwer.

De hoer lIrink h,'Cltu dell h"cr Ed,e hnn.'llik
welkom b!JIZ!11laH.I1\"<lllnJl!Ig "un hel '\ (lor7.11 't.:r-

sch:;p. f I
\:er"cht:ldelle rOkt~lllngeli wONeJl It!' ta e ge,

legd en goedgekeurd eli <1: ka~rekening tnOlldc
eCIl hal.g salil" VOII .c 11:' I s fit!

De sekretam\ gaf te keIllI"" dat tnt hc,]en
e€IIC ROl1l 'JHI .[lj+O U.ltUt"gc\'cn \\;:t!'{ "oor de
. re "ef ' "eT ken lil Jeze a [(loe"ng un ,ht het
gouvernement £:iOO ,1:1:1rop aall d~" raad had
VQol'gcschoten.

'VCI'll Iw.lotell al de werken Cop " :""'011 I,,,r
te stakell.

Gelel/,en een telegram \'an den hc\..'r (}l1er
zerfgendc dat de ti1clago ran .ll:~(1 (\\:wr'f'ar hJl
ill o'lIn Iaat-teil bnef gewag gemaakt had) ,onr
de Yf'randenngcTl en repn.nH!\': np oe .. ,\Io"sel-
baa.I!lP" waars"''!l'lluk 6p het r voor t "yst"em
toegekeIld .S.

Beslotoll dat de secreUlns bil het del'ltrten,en'
van publieke werken I~d(lrmatle daaromt·J ellt

vrage,
BI.~(I1I:.H\tI,(i \ A:'II WILD. - De ~ecretU'l15

retde dat hO de I'e~olutle \'an :l3sten ~eptern' Ier,
n:lar het gouveruelll~nt had Qpgezonden. Cll dat
hU .edett lllets verder dnaromtrent 'emomen
heeft.

OI'\'OE~'lliG EN (J'Dl'!IWI':' -)[et hetr~kk'l1g
tot de c.rcuhu.l'c van ii.teID Augustus. werd h",
slQten dat eene commHsJe be'taanrle u.t len
voorzItter en ue heeren \ilD dcr Vyyer en Bru \\ er
den inhoud en bedO('hngtll da"rnln !liet Jell
eerw heer Louw bespr~kun en lolt de eerst,.
vQlgende vCl'g~deJ"Tlg rapport doen

Hl'lSRt\'lER WEG -De secretlln. rn.ppolt.,~rde
dat hii nan den heer A. G de Sm.dt ecn e,t"lct
van de notulen yan de "onge ""r-gader'lIg hild
ter baw gesl,eld en dat h!l H.et" \'crder . cr,
nomeri' heeft.

(;nt nl rZHlVIF.H \\'Eti,-Eeu verzoek van III
woner, \'nu de wilk Na. :1om reparatIe nUl del-ell
weg werd afgewezen. .

WET No 40·-1889--Gelezell eene c.rcul.ure
van den afdeehngsrnad \',Hl Wlilowmore, "cr
7.()eke~,:, dat deze raad znmenwcrke tot het
verl>l'1jgen vun &ek~re \~rander.ng Il. de be'
staande wet op afdeeltngsradell

Werd j:elast om 0\ ert(ll;t"Rn 1'001' de "olgel,de
vel'l(Bdenng.

TOI. TE ZEVEliwn::;.' p"()1<1.--Gelez.en een
brief "an den afdeelingBf3l\d vnn Prin, AlI>cn
Ralldrillgende op de. bet;tling \'"nlrenter\ ~f' de
somma ,'errekend bl!!ken. Irw.t"ntte no. 1_"

Besloten dat den rH.IId V3Jl Pnns A 11",rt
medegedeeld worde dnt de ,'e,.,.lagen \'an de tQI
in het v,êryolg geregeld ~y het ~11lde vn.n ~Ik
kWllJtnaJ zullen overhandlg4 worden, eli dat
deze rrUId daarom .. ertronwt dat men lllet ·.-erder
op de betaling van renten !lal aandrtngen,

ACItHlRSTAJ.I.HlE IlY,LAST!li';E~ - Besloter,
dat allen die nog ten achter <lin, wnder '·er·
",uim gedag>·a.ard worden,

C!:IIT1I1IKATE:'I'. - De heer Va.1I der Vp'er
stelde voor gesekondeerd dror den beer Bnl\l'~r
dat in hdt vervQlg c;erti~katen "lUl valo L~te

tegen betaling van vijf shillings, en certlfikoten
van betaling. ':an wegbe:laaling tegen betaling
TM twee ·llhllhngs.en'lnXplnoe zullen uitgo""ikl
wQrden.:1 detjl fooien in de I'WIdskas znU.en
betaald worden.' Dit werd eenp<lrig aangenQmen

, ,en den secretari.~ werd gell1$t bet nooJige UI doen
TQll.'eoo O<elrties 27g...:..~ "an de ....et QP af,
elingvaden

Achter.P~ 29 October, 11!96.
M!itll\~r -'Vilt werd eF -toob ~iet "Clflin den

lsauten' tHd over oodeF'tl'iir.eJ'll ge~prokenll mak
VeJelrZ\l6"g'6n dat Ol'ldl!Twij~hI bun ge .

kelij.k YIlr.dieneQ. Die zW spreken hebben nog
(liet recbt over de u.ak gjid.ac'bf. ,~n plaat dat
h t edele ambt n.L 'het onderwIJzen \-aIr ID
"mild gehouilelJ wordt, ,JVordt het met. voeten
vertreden, en de oodel'\V~i.z!in veracht. ,
'ZUn zjj niet degene~l die bet fondament van

hat ve tand moeten leggen, hun f.ezondh Jd
moeten opofferen, ,in J.e meeste ge,:a1 en moett;ll
schipbreuk lijden, la wts~'la11 ~ "'1nt~koren .

Zijn er niet al velen, J8 duizenden die hun
:unlit moesten staken w!lgens gebrek aan ~
zond heid ? Er ziin velen di" in bun ambt niet
deugen, maar "'&lI.rom dan allen Qve~ "Il,kam
scheeren ? Geef den keizer da~ des keu:enl'lS en
Gode dal GtXI~ ts. A.rlderen die een edeler ge-
dachte van den onderwjjzer en ziin vak hebben,
eli de zaak van den rechten kant beschQuwen
moeten het ouderspit delven eu, van dezulken
overrompeld worden. die mijns tnzaens hun eigen
voordeel zoeken en trachten te bevorderen,
maal' weiuie "mgc ten wat betreft net eeu w.g
belang van -den onderwijzer en anderen. ,

Genoeg hiervan. ~[!jn tweede aanmerking
heer editeur I .,. over hot inspekteeren der
scboleuhier In het distrikt V!l11 Piketberg. .

1nspekteurs in dit dist8kt verd.enen nen-
maal makkelijker bun geld als eenig' and~:, Wat
is het \'qQr een talmen en dralen en t!ld ver-
kwisten. W",.rom niet ill aller lil bel. werk van
kaut maken eli QP den rechten tjjd de seholon
inspekreeren ~ Of." het nog met U!) den 8U'

perint.,ndent-generaal van onderwijs bekend dat
de scholen 0l' boerenplaatsen gedoren.dc
ploeg- en oogst twl ,d.L Me". October. ~o,
vember en December, met kunnen worden gain
spckte-rd ? De roden is, omdat d", boeren
hunne killdere~ die t uden ncodig hëbben om
dienst te doelt. zelf. de mClH]C8 worden uugeno-
men orn op het o<)~tland in de brandebde wr~
te sumn, De kleurtingen ZiJl' ook bazen, Bn
de boeren willen zil nie-t rneer werken.

Zij vragcri de bocren om ,'001' ben te werken
H urin~ handen ZlI" hunne kinderen. Het is nu
ZI October en nog heeft di inspekteur z!ln
yerscbllrJmg. niel gemaakt Ol' en nabi] het
dorp werden de scholen ruien kort na hott ope,
non derzch e geinsp"kreerd. en W!I hier ui de
woestun moeten wachten op Fo lix ({eJe!o{f"nen
tijd, (ian lH hel tt, hUlt, wi-inf dan l)lt! ZOu te z.eg-
~'cn Il!lkuHS al de kUlder't::tl Uit de KC'hl101 om le
OOhNtt'll. Eens zet ,]t> f'lIp~~nHtendeJit ~ent'1'"il1l1
\ 1\11 Oll'{('j \l'q~ l.l,lf. dat \ViHllh't'r liCl Inspektcur
1.1111!("dr .., Hp dt:! !JutteIlpJaat!i('n dO('l \'UH.fl Uil
l~el1 klfhh.,tt'll In dl~ 8chol{'11 mnn.r wanneer de
kwarUi~dsdll' rapJ'ftrten lllkoml'lI tO()[}t'1l lil aJ-
twl CC'1I gCJ'egcl(l~ IIIJkofflst en 1.e'Tt.·tlll5c[HI ge-
tal.
"'aarom k"mt rit' .n8p'·ktcur drul o?k Ille!

\TO{'gl.:1' '; '''Il lH.:I'Hlt'll hiel de IlmHllC1 :"t'p1(!'m
IJer , kumt b!1 lat!'r ,Iall moet h!! te"l"-odell wc'
"'n mt't Iwt g-el:!1 ktnderen in school

I., Iwt h"!{lll glllg het Iller ,e,·1 I,.,tcr noze
cers;,o u'iipektt.:"ur deed Z!l1J rondte altoos 111

Seplember. nma,. het gmg later al sl~htcr ~ll
~lt'('htel, en IIU hehbf'!1 WI) hét ai In ~(l\'cmht·r,
"ell mn dc 8lecht~te majIllden voQr Insp ·kt.e.
De onders ZlIn lt_) oogcdukhg CIl :eonook d~ on,
dt!rwn7,cr~, want lil wiHen toch gaarn\: tIe \'l'urli1
op !tUil arl>e.d w·n. doch knmt d~ Illspektcllr tr
la;n riall i, allcs "crildeld .• k meen d~ .landaard
•• ,"et ge 1',,"S(}crd, "Jl moet het ,,,lg"lId J"'lf
weel cr Of.! herkauwI'n. Ik geloof zek"r dat du
ln "dil ?nl gennntcri worden en tltlt h.et "all 18!17
belH zaJ gann.

lO 1nillilICcr edlhn.u 'bn "oorhaat dankt!IHIc
voor 0l'llltnlé d,'l.C •.

D .• J
(h.d"rWIIZ('f te '" egnH>rheu\'el.

Ach'N Piketl,crg

[Conn'!lmlle8 \'OOr de kra~t mOett::f1 Jil.lcchtH op
de e<'lll' z'lde "311 hel papter gescbre"en l!)n.
Ib:D._f)IIs Dllld.]

Waar zjn de parlementsle-
den van ,SwellendRm ?

A fdechng Swellendam. Ii :\'QV I ><!I\'.

.Iall dUI l:dll(u"
M!lnlteer.- "ergun 0l!1 celllgc nagelI ID uw

g~('c,.d hlad te clo"",
1. dt' gro(,t~ en helungrllkc kle811fdeelmg \;lll

Swellendnm dan lllel In lit...t parlement \'t'rteg~n-
woord._d " lnd,en Jll waar Zilll de parlements,
ledell dlln" Leden van andere afd.,ehngen
hebben anll hnnlle cnll~1 ituel'lten verslag gcge·
Vl,n \<!\lll'om,doell ZIJ bet ook nie!? Of ""n
'11 ml.'" h.e'l benpesd dnt zii no.uw .ttop zullen
~rc"k,"1 "m hUllne l'artjld.gheid \'001' den ver'
ra.-ier. H.hode.,·: Of wlll"n 'II wn.chten tot kQrt
\'oor et::J1ell1('llWe yprklCzIng om uan weJer WIt,
\'Qet)o te k"mell zQekcll én ,'eIe scboone helof,
t~n to onen, dl\:.' ZIJ nl>(11t 'jUL plan zJln le ver·
"ulJen" "'at moet.en WIl \'3U 7.uJkc m.a,J1nefi
denken ') K Unll('J1 ~')! 111 mnnnen die ln zulke
cl·lli(·kr t!l,h'll 7.00 W{'lfllg IlClang- in hUntd:~ ('on
~t .. ucntl)Jl xlcllf'n nog lafltj'er \ ertrlluwell steJlI.·n"''''''I' 'Ill' 1'l'.ngLOn eu ~\'olfn3l'11 ~ De echo
vraagt, wn.ar "

Ik hen, enz"
E~.~ "IHEH.

Aan de theologische
studenten.

I k zie, JOlllo§e uroeder, in (~ll'~' 1'ltlllfS kolommen
l'" c"rt.nrcn """nt door de modJ'cr gesleurd

DQ"r . X,' Wlell hct wrlcmlend ge<hcn lieefl
beklommen,

\Yl"ll~ hOld dO(1i' d' ;'\£'an N:C'ds lang }l:; var
"clteurt!

~ll. X'IJ Z!I'1 altqJ !log nOllenlltcltcll.

(H lC('r .m'n'I.', mV. figuren ~e\\ t:'UF.t
En 't haullt \'ej·1 al af "un n.~torllwh~ fe.ten

Of I ~taat, "oor een ezcl dan wel "oor
heest.

ZOQ h"dt ,",k "'"cr tb,,"" de n:lLuurlljk, bL~tone
\\'111 't ,chnkkel_lll.ar IS, 0'" haal' .pa.rlen

Ka.poold
Z:I h~elt nan ",;r. l\' "hskop-U "''lInen zwgt

gInno-
De X straal "a" R'-'Jlt.gen ""Ir mctl':i<..<Jeold ~

Een .url,·r tQch ZIet hel da.t v,-,,'Il' die verhcbliol.(
lit'! br~1n haast wo z\\art was nis 't w!lter

'all SIyx,
I';':n \'u lIf>t rall I "an Bedlam-en na d.e vcr,

ncl'tlng-
Staat hlJoog op nc Iqst "an .Auteureu,

Hee,." X' ,
mt.l(·d, Jonge.: In·oedcrMo. uw eef lS gczui\'crd
Do"r lllcmendnl lltlllder dnn J I Manlls.
't Itd<iJe yall J3<:dlam ~ Wil schrij,'en ma.ar

hUllert,
En roept I, lie\'e Pega8us hah, s'il VOUf.

plait I"

\'nt

Ell

OLIM.

r_'liDE:-i, T .• linE..~, TANnEl'. De heer NOLAl'

TRnden Dokter, Hcynes Ma.•.hews Ge~wen,
Ad,krley StraaL. KlUlp"tsd, gL'CI~ hll'l'ID..-je aan het
pulJllCk van ~UlJ Afnka kcnrus., ',lat. IU antwooro

ol' de aannaag naw- goede en billtjkc tn.n,!becl.
kUIldl', hlJ gereed Hi oru t."e.fSte-kLas.-.e werk te leveren
tegen t'le \'o)gcurh: prij-ZCD :-

Een Jl1'!hede stel Tanden, bovenste en onderste
tegen £. 10 10><"gewlUll'bor~>u VOI)T' lO jflJ"en, en ge.
d~'Cltcltjk(! stellen tegen evenrod.ge prij..,n.

Stellen tanuen "an gooc:le kwalIteit kunncu' ook
tegen lagc.:rc prijzen gemaakt \\'ordcn: mdlen vcr.
lang'!.

Tnnden ronrler 1,i]n "'!.gelrokken, ronder het
gcbrutk ",.n Gru; Cb.Wroform 1.11eentg ieto dat be.
wus,c1oo>hcld veroormnkt.

De beer NOUN knn een stcl tanden k lanr mnken
tn 24 uren voor buiten patienten, mits d~ mInstens
2. nren k"nn .. ~",,-ing vooraf woooe gc<..1lIt.D. •• Door
m<ddel "an ,ht verbeterde !luet.c 8tel.«e1, ,. bet DIet

.n den rcgeI noodig de wort.elen nittetrekkcn, of
CCll1ge o.n,!o.re gewnne t....nden, dllAl' Wer tanden hij.
gevocg.t' kunnen wOrCe" tot diezelfde P.l.ant, tegen
slechte (gCr111A:1'C k..G6-ten,

Aang~",tokene !AfWen worden door op'vnrung
brOlkbaa.r gemaakt.

Het bovenb'Clloemd werk wordt ..guwaaroorgd te
"'Ju bet oo.w in ZOIlI A1rib Le bekomen,_en W:t&r

voor In ,kn regel I wccmalcn ZOO veel betn&ld won:! t,

Deze pTljzen WONen iTUOOdcl-hei.d ter kennIS VIU!
het publiek gehracht datlr dj lileGbt. voor oop kon-en
lijd np die Loge sêhaal £"ullen aangehouden \Vord"-n
De heer SOLAN heeft een peéb.Uteit ge.Illq!ct VIIJl

Kunst.trultige TlLllfien en p.jnlooze uittrelckingen, en
heeft meer drUJ lG janm lang onafgro"'ken ondervind.'
lP!! geh:,;! zoowel iR EtlJ'Opa lllB iD dit I~ en hij
wi I vooral op bet gemood "an het pu bUek
imprcnten, dat, hoewe} a1jne prijzen bJllij.k djft, de
kwaliteit van het werk met geen IUQgclljkheid in
Zuid A.frib ka.n overtroifea "'ordén. Co.nallltatJe
(ffl,t!JI. Let· op het adret: De beer NoL.ul
Be,TD.el,Mau-. <nhoawen,Iaap.t.d. [:&.irt.

De direkteuren der Paa-;
brandewijnmaatscha ppl~.
lIiinheer,-rn bet Paarlsche /)""/,(,,

September" geeft de beer Kobler til"'
denheid te kenneo over bet g~dr.l~
deelbonden, op de jaarliikJIChe al~"lll'"
gadering, TtUl PaarlBerg "lJll- ~" '" ,
ma.atachappjj. Hij zegt, de a.a.ndet<lun"
beo niet een ge econdeeni een ,,'"
deu beer Green, om een extra t'" "
teu einde, een gouden bQrolog.~ , Il k,
geschenke aan den heer Yan der 'I'
pen ten bewij1,o van de Wft.:lrde"r,n~ I

ste~ a.l voor-sitrer aan de ma.n.l""h''1'i
Ret is niet te ontk nnen d:tt d- h",
Spuy, met behulp van z!l~e !TI"I. ,
Alles heeti gedaan otu d~ m c,'-
male u tot wat ZIJ is, doch als ol,
niet willens blind is Uil nU "cl "', I
dat £100 verdeeld is tUilSdw'l
waarvan de heer Va.n der "'pt.,
een e,xtf""..l£t-u hem als voorz ï t ti-r w . ;
'Vat mii hindert Iii, dat van d,
teuTen' iliets gezegd ....ordt : I" t(·, •
niets ?
Is het misschien, krab J'I nl i,

Dit weet ik dat alle de 0.1'," 1"\1', '

heer "an der ~puy de cr<~!t"I' 'Il, I
geteekend hebben. Ook """I rk ol .: '
groote moeite hebben ge",,,,,.' ,'. l .
gereden om aandeelen un .,
werk te doen Sommige dil,
opoffering maken <Jm ,le 'l" ~.,"

wonen , I.IJI'Q<,rbeeld d,· I,,',: .1 li
twee ut-ert te rilden lVIJolt. r t jO T
heoordoelAar ran ~ run-u I" L f' L'

de maatschappjj.
'Vat bet eekcnen '(>4'1/.11 ti'

zonder de bevoegde ami", '"',,, I:
naren. Dat nieman-I rIt{ 11,' r. to. II

dat men alle wlj8ht'ld dH l '!
bcwJl!it tic Illkoop \ an Iwand, \';
mautsehuppij "our fill 1'" I, co:
te r'())~l kan omgaan met I'I'!, I! Il

danruit. dat eeu zeker r.x :-,1]1 !. I,
onderueu.ing met 11\'( \ I, , " I
en nu ouafhankeljik ],. •. t t ','.'

houders aan de kale I.,., ncn ,,", '

\ \'1

Het !J"ylJ!fld geh~\ I' ,,\ I ril n. IJ

NAPIER.

ïl'lJnag 1.1. "'Uil e." 7." I "," '.!'

andt'rl<zoo."lle "but- ,I,.,
eene wol, t'll bJOt'IIl' I'tt /I: Jl ... '

werd De WO)\CJto\Jf,lnjl \\.~

eenIge gOéde prIJzen Zl/iJ '!',,'r .lf

wonnen
Dc hIOtl11cn{{Jo!J ..1t 111I'il \la ..

lanr een ...uoocs \"j<,n.l Ifflkkl
d:t-cht dt \'ertO(JlllJl~ d,'r 'I r"'-' I. , '
lellen. roZf'O t!1l de \\ ,Jde ld." JjJt I,

uen der zaal wa~ dl ,pf .1\ Il [,I'"

sprlngfunt{,L~ opgerJclJ! dIt d, I ~
door goed Wt'r~ll' I'll al!t~... k 'I I IJ"

De yolgend.· pl'I'I.éll IJlIl: 'I _'l f..

yoor
l..1 If~. l'ln!/"I If Kl",ld"n :

)UIl1.;(·J E ~IMllh~., t\\l't,dl PIli'

\'1.1111. ',I'. J()ll!;tJ lt 1\ •. " ,., '-;'
KltI,IC,I\L,'~\1l '. Jungl J L \11.

prils.
A'\" Lil Itl " ,\

Pril"
R lIH)l.lt,.!'llllf~. 1-: \1 I' I

pr~~·'I,.JAAI:1JI~ ol('juf\r '\\\IIII'k

pril'.
()I:~\)ll:'J.\l_.Jung~) Il 1I,!1 ",
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~tt'f het st...'l-nt""h·, ell. !la.dt hd \ a Ik
bel pr1\ aat 1('\'(,11 H,'-'Ktn I II ZU/l',"

ilrfJefl-lCld ell n t:'lIgde wl......pll'n {:Ik.i Ildt!
g~Il.'4..!" wd veel (Ji--' ]1l1,t'hllurJt'tl. t"l]1

"vg--erJll\ t!ntle met d~ Ka.;q.k(,Jo{ Jl'

\\t!l·d. \'den\er:hzt'lluJtIJtt ,'CI~.· ~
a(..-bllgt' -.1..) mpathl(, <.It' KolvJlIl' \ t)l"Ir ,j,! \

kO<.l>lt~n ; (bIt I",t d" l1~tIlU,I.'~-I' " ,
\\ 1.:') eiJ. Jar. de kU1l1 tUK"WIJ .. 11 d, hl.
Jt.:ZCIJ ",Laat ...teo(ls 1t;l\J\\el t~u..'gt.·l,.l;II'l
oal hH Illt dt:'11 a:lrd del zaa.k J'" ,i;.' .'/
hond lil tu~ol.t.:ht'n dl' Kaap .. ,J IJ It'..' ,J",!
WIl t,lkanJ~H' O,'el" dl' I )ralJJI'rn It'I dl 11.1

btlfd~ toereIken
()nl~k'-'nrl maakt Qlll>ClI1l1ld ~.I ,- ",

den A fnkaanl"Cbe I get.'st III tk K Id, 'II"

In Yrllstaat of TraJl ....'·aaJ \ erlllfledt
Er lS I1U \ epdag~nhl'1(i III 011/t J' ... ;.

gt ...·n wonder. Dc droogtt..· ncbt ,"lIJd, ,.,
\'erwoe."'tlngen aaJl Pa.ard.'fl lh"1 I'r I'

nIt't lilt ~'hap('·1l ?lJII IH-ïta.:dd ~.IO .. !
rT1J}(h'ct:' €'(..'hter l!-' la" allt'r< HCIl,II:.ro.., ~.,

O!)\elt:'phUlUU.'ll 11, JH)! g"Z~JJd. \,r
H, . '...le l,etrcur('ll. nl1Jd:1ttit' ('Hg'" 71'"

},-,\ l.nt! wal' Ho(.·, l;hh('1} lltl al <It:' and, 1

t1lbl'en er IlOU duur t,rood W,,(,t go"gelt Il \\

Maar de' t<>ellllOle dor rund, 1'1"" i
dO:lkere 1\-·olk. wa:u-aan l II tot }ltl!l 1

):.h eren ra.Jln 'e l""I"-'UI'l'l1'. l\I"l1 h,·
getwijfeld of d~ ZIek,,, \\'.1 rUnder!,.--t
de la.1t'le ." nf,,1 " I'U "'''g Wornt ,I,
algemeen. da[l l,;etet>k(',nt het Hz'mo"d,
gehrek. algeh(~t·lcn olHkrgung \ llOt \, I. I

En onz('H~poon\'eg('1l ~ I >t. tHd ,nd :1
\\'elk~zuJlcn gel.ou-.·cl worth'II.,"
Het geliJkt ~el "II' z..:]fll.l>ord "IT,
donkere Jagen Uil dell aaJlIJoliw \,11 -.1"
te d{!llkeJl. Het 'olk zal {or "'Ut IJ 1'1,

En toch. alF: de rUnd{H11t"!'ll- n!_"t'flh"( r, \,
de "J>O<,rweg ,het (,e!l.g nlld,], I ',111
ZIJD. Onz.e douke\'s ell mIltI, 11 /,11.1 -'1
k·Qcbt. .

Preslde-nt Step. 11l.·'"ltw(,()rJ," '1"("
Brnnd hOO Z!lne b<;pr()('nn!lcll III g' Id" I
en Bw-:.ut.o oorlogen De hlj:t:':r :-'t.t·ljll I"
eenen andt!T'en vonn MaaJ rit' )(111\2"

he7.it een~ groo1-e matt:' '",UI ,IlcLl1f1d \, .

dat was de brQn """,ruU .Jan Hr.", I

woord ge horen werd .. A II". T.~I "., , '

SOHEEPV AARTBERIOHTc '\

TAFELBAAI.

~Q', 6--Dnitscb !>Ch.p Kehrewwde" ,n ,
~ostenr1jk6Che bark Euro. '""
6--~S Clan Campbell, van I.,\" "
6--SH Rimlltllka.. van Londen

~gRTROIt:J[Eli .

Nov, 6--Matïn, naar knsthart'm,.
6---."8 Spartan, na.a.r Sou thJ",,! '
f,__ A\'Qra, na.ar Pensacola
6-Noorschc bark Saluto, na ..., \
6--NQOl'8Che bark H<.:h... "nden ".,_,
S-lJultoche bMk \fontaof!., naa'
6-MQwbaw, nu>, Guam
7 ...Loch Carron, na.a.r PeflS.'\.("< ti ..
1~'18 Goelph., nMr .. ulb""'I"'"
i-s~ Rhnnt&ka.,naar ~I('UW lIJ'

LO~OEl\.
7 NQv.-(I'er't ..legraaf)-I., ('lRn

gUlen!n van Liv&J"'01 naar Z""I, I"~
ken. .

8 Nov ....{P.". ~D.!LI)-I)(' ,_ \1
bOOeu Qm 12'30 te South.A"'r't.on ,",',
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