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r ' Do"••. ·.~·...·« • ·WI'c;'·Ju.~Plbliet.·· t Werto. MIJNHEER,-Negen .... i;'"S''. .' nd ..~~W. . betuigde ik ill een brief an Q........c ·.tira;~'n° .",,:: ,,':\f "'~::m.'BOU\f.ÊESTERs. ~ ~u~~r:i:;~~be~~~;:~

.. .' " '." > . . . en heb 23 i&l'e.n lang.geleden a&J:i CHROM »Ó,. ..' ; . . ..• ..;...":;lI'r'r:IN'-D.' ERS IseRE ASTRAM' eli RHli1tFMAT!EK·e.n ..;, . ~+~ ",'.-,..4z . JOCh.te verlic'htillg van ,vele ~-fpt. ' '. '.' .. ' .W. ORD.EN 'giJ~ .voor het neeekund~n, en. probe.e:rde .,&1*' ~~
, . ..kk .. . +', P bli k baat te vinden en had:Ul ~Jn. ge......";~

. . ., opu;e en !~," ? e e geloof iD me~helijlre bekWaaJuhtlid ~
wen te. Van,WlJlcs Viel. I~o. M~ ik R~MA!lCUOO,,~

1~IIJrt..:Dtlllf~~h'~:·· an plfn Irnnnen ge- béerde e~ ID ee~. zIJn; 'YUI;JnN~, .,. .' ~..: . '1' 'bti . % &~~~ 'eJl.p1lDen' ut hoofd ~~ •. ',e" V~~~ ln :te ng ver ' .:- aiob6'yerdw:e:O.é1t· fil het nleuWfi ï. y~. jQl

.Q~en~p),tantare. van' den on ee-: wijd VlIl'IIpreid ·dat "oum_ter Vó BOoy
~re,kende; en van.;den Resideut .amper ~eelI8m~~. ~ond.' was ,V1til1 ~ .... '
Magi.8tr.aat, Oarnarvon. . wOll'lerliJ.ke H.edl~Jn" ~n ~t WIUlwerkelijk'

T· d . dui 1"1-. kt " T het b'6vaa.I; elkeen die het probeeiae be-.en ers UI~ lJ:&. 'gemer en.. veelt het &&Il. , j.

del'8 voor Publieke Gebouwen enz., De heer JAOOB VAN ZI.rL van Vla1doJsf;eia, .
Van Wijks Vlei," zullen ontvangen (8 uur van SteijU8bu.rg), is geneutn, ~u
worden door : den Controleur en een ecbijp.baar oDgen~lijkgeval v~,R&,I!.-' , I
Auditeur-Generaal Kaapstad tot 0 matiek en Jicht. N??it, sei zijn' móe4a- •
O '. '. ,op Mevr.V.l.NZULr.anmlJ,wuereen~M":'

D NDE~DAG mIddag,. 24 DE- n.l van "KOON Ziekte", JiOOfJs tij h.et uoe:.
CEMBER~ 1896. men. De eeste d~ia RREU MA.TlCURO

Tenderaars moeten twee voldoen- deed de lijdende jonge man ruatig slapen. ea: .
de borgen verschaffen voor de medooijn werd voortd~nd ~~
-. , . . hoewel ds buren en vnenden .. i.eIeu. dal
uitvoering' van het. contract, en die zij niet verwachten da.t. hij lenu zon, tiIa;I-
borgen moeten den ~nder teeken~n hij t1ltee·maal kier, en getuiR'<le v.n dll ge-

De laagste of eeDlge tender wet neeskracht van de RHEUMAT1Ct:TRO ea'
. PILLEN.

noodwendig te worden aangenomen. JONES RHËUMATCuRO;
H. S. GREAVES .' '.'

P· H I 1_'_~ De oude heer V ~N Vtm WELT, V.Ml Red-ro. oofd nspexteur, dersburg, werd genezen door een botte). .
Depa.rlement van Publieke Werken. De heer A. COgTUE, Brandvlei, Middel.

Kaapstad, 2 Dec., 1896. . burg, C. C. vond dadelijk Vlll'licting.· Mijn
zoon JAN en zijn schoonvader, déheer J. A.'
SIIIT, van wonderboom, Burgersdarp., wer: .
den ook genezen mul' ik moot nn IIlniten-
Ik blijf nw dankbara mend, J. c... vm .
Het groote Zuid· Afrika.ansehe geneeimidiieJ .

Hoofdonderwiizer BenMlfidd~ I::d~ic~ti!:'eIlH:!' ~ce~~a~~t-··
. ,'J. VV\lJÓ pijnen, ens., en heeft. .vele duiZD~D. glt-'

'V00:Jj, Dr. vallen, veel erger dan bovengen noemden'
ti W J. Jooste Gift I' School, ten Dorpe geneeen. Is ve.l"Ja-ijgba&rvan ..lle Apob~ .'

kers en Winkeliers door geheel Znid-Afrika. .Potchefstroom, l.A.H.

WEEGLU.IZEN)
VLOOIEN, .
)(OTT~l'!.
KEVE~,

DOCH 15 ONsCHADEL.IJK VOOR
DIEREN. . ".

DOCH 15 ONsCHADEL.IJK 'VOO"R
DIEREN. _

DOCH, .15 ONSCHADELIJK. VOO'B.DIEREN.." -Ó: '

DOCH 15 ONSCHADELIJK VOO:R:
DIEREN. . . ' ..

DOCH IS ONSCHADELIJ:K VOOR
DIEREN.' '. -,

DOCH 15 ONSCHAO£LIJK VOOR
DIEREN. .. , .

Het ill Onoeeetroëee ('Oor het duoden va.ft VLOOr&N .
WEt:G'LVlZEN, KAKKI!.RLAKKE.N, KEVI'.RS,MO'rmN .
in IlON'" en alk: a oden:!IOO<t hlllCd.. I\. Jach ...... "ulkn.1n!t.
&c'1'Yeonmi.bur vinden \ oor bet doodeu va.tl ..100:icq;op bu'llJl't
hoadc.n, ahoo OQ:kUrRef. "oot bunne • .moot hOt)djts:o . ~

HOI PUBLIEK w",dl OPMIi:9KZA.'-M .. .-"p iI""' .... ! ....t
i<dcr ~tu p:.tUt vaD h., echie POOCIa-~ .tg... ha.odIdirlfI: -
drug< "an THOMA'S KKAT!l'{f; i &onder dit ii'tlt ;~.
bod<;n artH,.' ... 00I1'Of1. Enkd I" bIlkJ... " ,

KINDERE_NL.lJDEN AANWORME,N;"
KINDEREN LIJDEN AAN.WORMEN.
KINDEREN J;.I,JDENAAKWORMJ;N .•Onderwijzeres Benoodigd KINDERE~ LIJDEN AAN WORMEl" •.
KINDEREN LIJDENAAN WORMEN.VOOR. de Gouvernements School dle Itu."" gaondhcid """"'mijnen. 1I:~...\":n·NO'S. wóa.

te Hartebees. tkuil, distrikt PKl'EIlMEL'lTEN lijn ZUlVElt PL.ANTEN BM'j)(£T,
"Cfach.atfmdc .al voorkomen en fJ-ma.al~t. ~~.Aberdeen Hollan..l-ch eene h'oofd' ....mc. wij.., .. urnp het _lg ~eIl",mi<i,kH~ WO"'N '

A , . UI! • ka. t_..héDdWOf.Jen. Hot"_ ",,1k~rtilIa .... r.idIAó.~
vereischte. Applicatien m.et k,opie _an.1, fl> 1$ bi_d<r ,_bil' '"",~IDIkmI, :(Icdodrt lA

BUr.)e, en ~, dOOf alle Apotbeters.van getuigschriften moeten inge-. £1_. '1'HOMASDATING. Lcmden. ._

zonden worden' niet later da.n 25
December, . aan den onderge.tee-
keude. Applicante moet behoo~en
tot eene Protesta.ntsehe Kerk.

Salaris £50 p.a. en vrij logies.
Werk te beginnen na de Kerst-

vaca,ntio.

45 GoedgedresseeNde Paar.'
den waaronder' verschei-
dene egale paren va~ 3'
tot 5 jaren, oud. .

2 Uitmuntende Karpaarden .
5 jaren oud, Groot en
Sterk (15hand 3 dulrn.)- .,:

Op Maanda.g,.14 Dec, ,
'I AL opgemcld ge~,P~n~: "'ir

,) iII eeue goede conditie ziJ~n ..
h rd -AAN-pil hliek verkoc t wo en aan Klap- . .- " _, ."

lliUtBS~.ti~:REDELINGIIUYS. KLAPMUTS-STATIE.
. ::IN J:)S'

AFDEELING VAN DE PAA.RL. ·0P,·I'1':1~-E:"N'r I' ., ',:' .
. :. .. .'.

. i .
• '. "to,.r': . .

HO!

-----
De, Ondergeteekende heeft. besloten Publiek te doen verkoopen

..
eo Aanteel Beesten
12 Trek 058en
1 Wagen bjjkans nieuw met Trek-
goed.

Op Dinsdag, 15den dezer.

DE Ondorgeteekende, zijne
Plaats en Losgoed te Groot

Drakenstein uit de hand verkocht
hebbende, zal Publiek doen verkoe-
pen te

KLAPMUTS STATIE,
bovengemeld getal .Aanteel Vee
van goed Ras en in goede Conditie.

J, E. DE VILLIERS.
De Villiers, Immelmln Il Co., A!sltgers.

Paarl, 4- Dec., 1896.

Op.' vVoensdag' , 23 Deee IDber, DE hEedteSI~.raHneed,rpMlI·b·ILI'e'k·HLiN~, za.1op bovengemelde datums aan
lj verkoepen liet geheole prachtige Eigen •

. EN, INDIEN NOODlO, - dom ge~egenin het eentru het :StraPd tussohen "Eksteens "ven
. " Standard" (Hayletts) Het eigéndom, dat een ip"oot frontDONDERDAG 24· DECEMBER' naar de!zee heeft en .~e bestf badpJ~~, ..i~ ve:deeld.ge\V~~den i~ 358

". 'Erven. De Erven zIJn alle ~eer verkteshJlG en ID onmiddellijk bereik van

VASTE GOEDE'REN de zee, en daar zij den eeni~n open verkrijgbaar grond bevatten, zal de
. . .: gelegenheid, nu aangeboden ~oor de ~e:k~ping, niet weder -verkregen

... , worden. Grondbeleggers Whooren dIt, 10 bet oog te houden en hun geld
1, Het welbekend Ei~ndom gelegen als boven, langs den Hoofd- te sparen tot de verkooping.l, Het Strapd i~ nu onder de Municipale We\

,~eg van de Paarl naar ~aapst~tl, bestaande uit ruim W oenhuis (inge- en i~ zonde~. twijfelde. ~gen}voordige 0Jl toqkómende baj,Plaat8 van Zuid~
richt voor een Hotel), rmrn Wmkolvertrek, groot Pakhuis, Vertrekken .A frika, BIJ gelegenheid ,vap botengenoemde verkoop mg zullen twee
voor Bar en gewone Kantien, Wagenhuis, Stallen, Schuur voor Schapen, paar' Karpaarden (15 handen hoog) en een prachtig Rijt~ig verkocht
enz., onder Leiën en IJzeren Daken. . worden; als ook eene bocveelheid Huisraad] . . :

'Als een ~andelstand is het bijna onovel-treffel~ik daar, door de menigte De ,verkooping zal begiimen op den Pden J ANUARI, te 10.30
Vee~Venduties aldaar ·crebouden, men in aanraking komt met. zeer vela v.m., op het Erf gemerkt Blqk M, voor het gro.ote Wóonhuis en zal aan-
pel'spnen, vooral van den .boerenstand, en de gelegenheid daar is om de houden gedurende dien en dan 'itOlgénd~ndl,g indien noodig.
bezig~ei~ voor jaren lang met zooveel succes gedl'even, met de beste Voor gemak van degeneá die wenschen] terug te keeren van de ver.
v<>?~l11tz1Chtenvoort te zetten. o.p cie Zolders is er bergplaats voor kooping op den 11den, beeft pet Spoorwe~ .bepartement toegestemd een
ruim 1o,ooe ~averg(\rven. EI' zIJn drie Standhoudende Watel'putten, trein vall Strand Halt ten 7 4-pr v.m. te lawn loopen, aansluitende te.
een waarvan, In de .Achtc,'p!aat.~,voorzien is'van. een gemakkelijke Pomp. Eerste Rivier met een trein' daar Kaapstad.)
Tevens zIJn er een aantal y ruchtboomen en Prlëelen rondom de Gebou. De Plannen zijn nu gereed en verkrijgbaar cp aanvraag bij de
wen. die genoegzaam Druiven VOOl' gdll'llik opleveren. Procureurs, 1

De Bezigheid daar gedreven bestaat uit een hotel, en ~. MON1.'GO:M:ERY WALKER EN
Graan-, Vee- en ~oophandel. lSYDNEY S. tJACOBSOHN.

:2. Zeker StuIt Grond met daaropstaande Cottage, beplant met om. ei'

trent 1,000 " B1uegum " boornen van 65 tot 90 voet la.ng, zeer geschikt Standard Bank Gebouwen,
voor; Ste.igerpalen. Kaapstad,! .

3. Een Stuk Grond, met een groot Gebouw daarop, VErdeeld in huur- -N:B.~ii. d.ezeU~9tf:,reled-e1lheid. z~a ed ook, opgé.vcijld. w:..ordan.~het
vertrekken. prachtige. Dubbelverdlepmg \v conbuis lh ,DJrpstl'aat

ó
Stellenbosob, gele-

4. Een Stuk Grond, met een" Cottage" daarop. gen tusschen de Engelscho IKerk PasLori~ en het eigendom Van de
5. Een Stuk Grond met een groot Gebouw, afgedeeld ID huurver- Christelijke Jongelings Ver~niging, thans llbewoond door de weduwe

trekken. BEYERS,en bevattande f3 rui~A RlaJtpkamers; Zit- en Eetkamer, Kombuis,
6. Een groot get.alOnbebouwde Erven, waarop gevonden zullen Dispens, enz., met Water aange]c~gd) benevens een groote Achterplaats

worden" een gemetselde Schapen Dip" en een" FOntein." en Tuin met Buitengehouwen~ Stal en Pakh-Q_is.Het. eigendom is gelegen
RIEBEEKS KASTEEL Deze eigendommen zijn ten noorden van en grenzende aan de Spoor. in het beste .gedeelte .van, Stellehoos?h, e.n d~r het in de nabijheid is van

-op- 10eg Ldin. e-n de Statie. het Theologtsch Seminarium, jhet Viotoria OQlltlge., de Bloemhof School
Woensdag, 16 Dec., 1896, Trm Z'uiden ran de Sp(!(mreg Statie (tU;volgt: en de Kerk) is het zeer geschift voor een Lo~ie8huis.

7. Een Stuk Grond met Woonhuis er op. 'C ~ I'dl dM' ,
TEN 10 GUR V.M. . 8. Een Stuk Grond-Hl erven volgens plan-met Woonhuis, De Beers oni so 1 nte lllu"e' n

L Vastgoed behoorende aan den beplant met.l~OOOwijnstokken en 400 vruchtboomen en ingesloten door . . '. :'.' ..~ , ' .. ' .~V .
boedel in het dorp Riebeek Kasteel een d!ra.adhemmg.· . lp'~'''''' T'

E 1 9 yl' tal E G (B El ,E '~. _). .bestaande uit twee nen groot . :I!.Ienaan rven met een groot. ebouw daarop. " 1 i . .
morgen en 100 vierkante Roeden 10. Een groot. getal Onbebouwde Erven. _

gele~n aan .den hoofdw~g naar Deze onbebouwde j3rven aan beide zijden van de spoorweg Lijn KE'NVISGEYING 1 . . AANDUDLB"'U' 'DERS
Ilermon Statlon en geschIkt voor dienen thans tot veeweide en zullen later ook bouweinden kunnen ge- .' 11 . ,Iaan . .nr...: ,y'.. . .'
eene Bezigheid, Hotel of Boarding brnikt worden. . . . _: " '. ;. ''''._
Jl uis. Het woonhuis is stevig ge- LOSSE OqEDEREN:
bouwd en bevat acht Kamers, waar- R1jtuigen.-:-3 Kapkarren op Vee rt'n , 1 Wagonette, 1 eerste-klas
hij nog een Stal voor 8 Paarden, Buggy voor vier personen (nieuw), 1 Buggy voor twee personen, 2 Open
Wagenhnis en Kelder. 8000 WIJN- Karren op Veeren, 1 Wagen op Vceren en 1 Stoot wagen tje.
~TOKKEN zijn geplant, verder. Wijn, Bmnde1f'1jn (~n Vaatll'f"rl.-.-10 Leggers Wijn, 2 Leggers Br'an-
Iwyinden zich op de plaatS een dewijn, 6 Rijders, 6 I;egg~rs, 20 Halfamen en Ankers, Bottelma.nden,
boomgaard, Bluegum boomen enz., ledige Bottels, enz :
en niet te vergeten overvloed van Gmc£1i.-10,OOO Havergerven en een kwantiteit Rog e.n Haver. .
wa~~I'L08se Goederen bestaan uit Le-v('nde H(tve.-2 uitmuntend Kar Paarden, gr'oot en sterk, 1 paard

ook gedresseerd, G Koeien, 700 Kaapsche en Merino Schapon.
~ Paarden, 4 Ezels, Tuigen, Karren Voort.s.--4 paar .Achter Tuigen, 3 Zadels, 30 zakken Kalk, 10 zakken
Okshoofden, Gom, Koopwaren als, Zout, 4 Ladders 200 ledige Zakken, 10 rollen Doorndraad, 120 IJzeren
~tevel", Hoeden, KleedingstofIen enz (Heining) Staanders, 70,000 Baksteenen, 20 Wagenvrachten Mest en een
I'n d~ gewone verscheidenheid van menigt~ and'ere artikelen, te veel om te melden.
HUbmeubt-len. lfuitn-alul.-;-l Vo.orkamel' ~ot, 1 Eetkamer dito,6 Slaapkamer Sets

en verdere Meubelen JD connectIe met het Hotel, zooals Dispens Goederen,
Keukengereedschap, enz., en eindelijk Kantoormeubelen.

Kantoor van den
,ResideDt Magistra.o.t:

Kaapstad, 22 October, 1896.

• APPLICATIES, vergezeld van
. getuigschriften van bekwaam.
heid en hewijzoo van lidmaatschap
eener Protestantsebe Kerk en goed
zedelijk gedrag, zullen door den
ondergeteekende ingewacht worden
tot 31 -Ianuari, 1897, voor boven.
genoemde betrekking. Salaris £240
per jaar, met vrije woning later.

Applicanten moeten minstens in
bezit; -m3n van een lide nlasse
Onderwijzers Akte, Z.A.R., of eene
Akte daarmede gelijkstaande, en
moeten in het. laatste geval genegen
zijn het door de Schoolwet ver-
eisohte Aanvullingsexamen alhier te
maken, indien noodig. Werkzaam-
heden te beginnen na de April

Publieke Verkooping
In den Insolventen Boedel van

WILLElI! ADRIAAN MAJI.EE N'ZOON,

van Riebeeks Kasteel' Distrikt
Malmesbury ,

DE ondergeteekende zal doen
verkoepen aan de woonplaats

Van bovengenoemden insolvente te

vacantie.
M. L. FICK, V,D ..M.

Potchefstroom, 3 Dec., 1896.

FRED, WERDMULLER,
Eenige Trnstee.

De Villiers, Immelm&Il & Co., .
Afslagers.

J, !

KENNISGEVING geschiddt hiermede dat de Achtste Oewone ~ge-
meene Vergadering vaJ .Aandeelnoud~rs in deze MaatschappiJ ge-

houden zal worden ten Kantote van de. Maatjschappij te Kimberley, op
Maand~, 28 Decembe~te Il Utjr v.~., overeenkomstig,,, Trust
Deed;" om het verslag van In omsten en Uitgaven,eh " .Ba1a.nCt;l Sheet "
en het Rapport der DirekW, n en A~ldit4ureu aan te hporim en te
bespreken en om zoodanige Di kteuren t1' k~zen als noodig m'oge gêlj.Cht
worden. • . I il' ,.. ','

Kennisgeving geschiedt, f1I:lvensdat de ~ouders van" "Share War-
rants" niet gerechtigd zullen! isijn om het~j in persoon of Idool' een
pl&<lotsvervangerte stemmen m;et betrekking tot zooda.nigë IC WaJTa~~ "
tenzij zij zoodanige "W arran~s." ten Kantore van ·de MruitséhapplJ ~
Kimberley of in Londen zullen gedep<fueezp hebben, overeenkomstig
Clan.sule 14 van de voorwaard~n der zoodani«e II Warrao~.". .

Alsmede dat alle "prox~k:.ls" gedepone,erd moeten'zIJ,n ten Kantore
dezer Maatschappij, hetzij te ;Kimberley of !n Londen, or of vó6r 24
December, 1896. . . •

Met betrekking tQt de voorzieningen ~van Clausule 20 van het
" Trust Deed" der Maat8ch~ppij, gescbied~ tevens ken~isgeving dat
geen overmakingen van Aandeélen van af den j15den tot den 288wn dezer
zullen geregistreerd worden (b~ide da.g,~n'inb.e~.epen) .en dat de boeken
Voor overmaking voor een verd~ termlJll 'van !~ven dt\ge.n-.zuUengesl~ten
zijn, nam~lijk van 1 tot 7 Jl~uari 1897 J!Ilbegrepen, ten einde een
dividend te kn.nnen declareererf· - i . _..'

Alle .." Scrip" v~r ove~~aking ten KanJ;ore van de.' Maatschappij
gedeponeerd op of yo6r ;31 del-er zal geregl$treerd:·- worden' voor dIen
datum en ~ul~en den houders htt récbt geven rp een, divid~nd voor het
loopend half Jaai·. :. .' " ..

I, .: W. PIÓKERING
-' . -, ,
W~rn. Secretaris.

TTEN~ISQ EYING gesc}li~t
.:i hiermede overeenkomstlg
Sectie 26.5 van Acte 40 van 1889,
dat de Afdeelingsraad van Namakwa.
land voqrnemens is, op eene Ver-'
gadering te worden gehouden op
WOENSD4G, 20 JANUAlU, 1897
te 10 Ure des voormiddags, in de
Hofzaal, Sprmgbok, een belasting te
heffen op a.lle Vastgoed daaraan
onderhevig in deze afdeeling, voor
bet jaar 1897.

Op last,
A. J. tOYNES,

Secretaris.

D. H. CILLIERS, Y.D.M.
Aberdeen, 25 Nov., 1896.

A,FDEELINGSRAAD IfAIAKW~KD
Het Voornemen om een Be-

lasting te Heffen voor 1896.

~Ia)mesbury,
Dec., 11 \)6.

JOHN 'WARD.

J. q. MARAIS & Co., Afslagers.
Paarl, 20 November, 1896.

WEDGWOOD HUlS.
30 Eersteklas Koeien en Vaarsen
!4 Opregte Bulletjes van 2 en 8

maanden ou~
e Aan teel Beesten

Eetsemes 128. 6d.
TbeeserYies 6s, lid:
Toiletstel 6s. Hd.
:Betersstel Jan 31s. Dd. ,
Stel Joor JUIeeien Kaapsche _G_o_u_v..--r-_---,-___;__S...._,.p.oorwegen.

-12s.6d. Namiddag Muzika e F'ete;te; Muiz~~berg.
\ ~ . ---.-; - ':,.._ . I

OP ZATERD,\G, ]2 1896, zal d~" lst:e' Leie~8ter lBand ~
Muii~nbe"g van 3 tot 6 n.m. spelen,! ' :.. :. i. 1._"_.-4
SpeciltJ.e Sneltreinen loopen' ~ . •. . '" ". i•.
Eerste Klas . van' <i~ K~p~~ nQlir:"lr~izenberg

1 6d 'l'... ~ nl . 'B·l·j ~.~ • . -'--) .,
8. .- ,~I' ve ere " Zle: 1J!Jt.~n;.. ,'1,;.~" -r -

; C. B. 'EL , Direkte~r-G~rié~.ván ..~P!>o~~en.
Kaapstad,l December, 1 : -.. >c. , ',,:;' ..... , .,

I '.' '.<

Borden 9d baltdo%ijn.
Kommetjes 2d per sluk
Vleesc~scbotels 1d "

Op WUENt;DAG 23 deze)'. Tbeepotten 6td
Kopjes.en Schoteltjes

a~d

POST VRIJ

OVERAL' HEEN.

KimhI:Jrley, 2 December ~.
.ALleeli"g'HraaiI-Kan toor,
• Spr.ingb(}k, Nalnl\-kwa.land,

. SO·November, 1896."
DE lw, r ~f. E. BA8'ON,van Simons

\·l.'i, eelle veranderiug in zijne
Hcx'rdl'nJ wcn!'chende te maken,
hl'dt tw~lotf'n Publiek te doen ver-
h"'pell lt' KLA PMUMH STATIE.

H')vl'lJgI'me1d getal Eerste.K~as
Aant"I,1 \' l'e, waarvan sommlge
KOI'lt'n 1[1 melk zijn; de Vaarsen zijn
gt,t..r(Jkken uit den ingevoerde Hol·
Ltnschl'll Bul" Gerber VIII." Twee
der IlIdidjes hebben volle Pedi-
gr"(·s. \ II i.~er kans voor liefhebbers
Vali "pll'l :,l Vee om wat goeds ~
koopt'n. Kom, Koop, en overtUlg
uzel\'t:ll. '

De Villiers, Immelm!D li Co" Afslagers.
,Pa.ar~ " Deo., 1~96.

" lIOE.
SCHRIJF OM-HET-

Goed koopste
Huis

IN

Kaapstad.

KE.ATING'S
KEATING'S
KE.ATING'S
KEATING'S
KEATING'S
KEATING'S

POEDER DOODT.
POEDER DOODT.
POEDER ,DOOM.
POE.DER DOODT.:
POEDER DOOD'!';
POEDER DOODT: .

Depar!;ttment van Landbonw,
Ka.a.p de Goede Hoop,

Kaapstad, 7 Dec., 18~6•. '

Bunderp-est~'.::,
OltSlDtttlagsmidd61o' oat., iIJd_

Regulaties. .

PRIJS NOT EERiNG~N W~fi
hiermerl~ gevraag<lB~ iullán .-

ontvangen worden tot op' D~ '_
midd3j:(, 15 December voor Jluw'·
CarbolzUllr en " !Zal lO. jn,:geval er' .
wat van moge ve'rei8cht worden
voor onts.!llettings doeleindén ond-er
de ~underpest Regulaties. "

CHARLES CURREY,
Onder Sec. van Landbouw •.

KENNISG EVING.

D~ond~i'getookende wensoht het
p"tbliek bekend te maken..a.at

hij 'geh~urd heeft dat geriefelijk_~.
woonhulB aan het Somêrset West
Strand, van den heer P. Bosman, ':, '
dn waar hij nu gereed is St.r.an<t~ -
zoekers te ontvangen van a.f den
lsten November e.k. Begunstigers
kunnen veraekerd zijn van goede
behandeling en voortreff~lijke ver-'
zorging.

J. VAN DUIJN.

HET ?:

KOM'! Somerset W e&~Stl"aCH1,
1Gden Octoher 1896.

6 ei Il II S treerde
Prijsl ijst,

'\ . , 4~ ,

DA.T ' Zweedsche' Norrah ..mmer
Kwhel. zoo populair in Znia

Afrika zijn gewot-deq ?
0MDA T :-ZilJbeteJ' dan alle andere I;achel.t

'll8'aen en·brlld.en.. Alle IiOOtt brnndstoC ge )r;,ukt
kan ~,(ll"leu. WOfB bran,!itof I:>wc- I wurdt.
Zi.j gi!mAl<k~lijk I!cllooll te llJJIkejl zijn, en 001
Tele andere ~oordeelen, . .

In '~ rroo' en iD 't klein bij _
WADNER EN ERIKSEN,

VlI()IIGQ

Z"~GBl:BG~WmN &100,.\ 17
. " J.~ ..........

~ed_WR~od: ~rft:p-..
. THEATER 'GEBQUWEN, ~ . "~:rll.,~t ' .

DARLINGSTRAA T, KA.A.PSTADI
:(Noem S,V.P. den ~ TU -. kru',)

HEINING PALEN:'
TE KOOP,-TRAMRAILS'
. geschikt voor; Heining -dQel: .' ,

emdeta. < ".

Doe aanzoek bij
COMBIUNCJ{ & Co./.: ..

StraQ.d"·~",; . .
,-- ....... 'I!f!!'
~~,

. ;.! c._



II Pool e's Bay" is zeer aangenaam
gelegen langs de klist annex Her-
manuspietersfouro.n, ell van dl' hier
geadverteerde Erven boc·tL men een
zeer fraai uitzigt direkt op de zee.

Behalve dl:' Jti Ervl'll dil' te Her-
manuspiet-tlrsfOllt,,'ib, ,op don Uden
Januari verkocht worden, zijn er'
geen verdere Erven in de markt op
die Fraaie en gezonde zeebadplaats.

Zij die er Erven hebben willen niet BEHANGSELPAPIER, LINGRUSTA EN ANAGLYPTA,'_ verkoopen, of zij die dat mi sehien
, nog willen doen vragen zeer hooge ALSOOK VERF,IOLlE, VERNIS. BORSTELS. Efiz.

krijzen. Zij ,~us die geen der :36 . __ _ .

lV~eXo:ner~~rl~er~~~~n;albij d~ SPEClA~iTEIT :-Papier M~ (Stucadoor Papier) Hoekstukken, Midden- ,IJzer K·.ooI,
wonen .) E k orna.menten. \ ormen, enz , eus. ,

. en van ueze rven te oopen. A.rcbitelrten, Bouwm_ters en Huiaeignaa.rs sullen ti~d sparen door zijn Ornamenten .
Bet IS een bepald feit dat deze in verhaven relief te gebruiken daar ze veel gemakkelijker op te lett~n zijn en nel
Erven zeer spoedig booge prijzen. lichter en goodkooper dan hout. '" . . ' •
behalen zullen. J. C. ueemt aan alle soort van Huisechil denngen Vennenug beneTena het SohilcJ..

ren van Uithnngbordell, tegen billijke prijz-en. "

VA1\

38 ZEER KOSTBARE 21)1) Stuks Keper en Effen Beddelakens,voor één- en tweepersoons
~~ Bedden, I01d,)/Ot, 1/3 per yard .::E:~ ~ .-;;;;:"".......,., Dubbele Beddelakens, 1/4~, 1/6, 1/9, I/ni per yard.

TE

Avond.
MATINEE ELKEN ZATERDAG.

IUAGERIE DU GEHEELEN DAG OPEN.
Dieren worden gevoed om 11 uur v.m

F. E. FlLLIS E&nige Eigenaar.
H. T. PHILLIPS !gereende Bestierder.
eHAS, BARRASS Secreluis en Tbesaurier.

BELANGRIJKE

Publieke Verkooping

BEIDNUSPIETERSFONiEIN.

DE Onder~eteekende, daartoe
behoor-lijk gela."t dool' de

Leden van het Dorpsbestuur te
Hermanuspietersfontein, zal
publiek verkoepen tt'

HERMA~n;PIETER~F()XTEI~
O(J Zaterdae 9 Jan. 7897,
Zeker;)(j fraaie Erven, gelegen

in het gezegde Dorp te weten : .
1. Zeker }II fraaie ErwlI ill Hl- ik

I, ieder Erf mdt'lItk 11LJ kw.
roeden en -!-b do. voeten.

II. Zeker 10 fraaie Enen ill
Blok II, ieder Erf nietende :ii kw.
roeden en 132 do. "oden.

III. Zeker 0 fraaie Erven in Blok
III, ieder Erf metende 131 kw,
roeden en 11 -!- do. voeten,
lY. Zeker II) f raa i« r:n'l'll in

Blok IV, ieder Erf nietende 51 kw.
roeden en 06 do. voeten.

Een ieder met "H ermanuspie.
tersfontein " bekend wed hoe dat
deze fraaie Zccharlplaat;; geulIl'cnde
de Iaatete tien jan 'Il vooru it is ge-
gaan. Er zijn 1111 eeue meuigte
fraaie Huizen, Hollandscho ell
Engelscbe Kerkuu en Scholen,
Magi traats-, 'l\.deg-raaf- cu J'o,;t-
kantoren, Hotels, verscln-idom- W in-
kels waar alles goed eu goedkoop te
krijgen is, enz., enz.

14et het harde pad van Caledon
door den Berg l'l! het andere harde
pad via Bawswll, dat binnen kort
zal klaar Wl')';lJU, kan men Her-
manu pietersfontein zeer gemakke-
lijk bereiken. lh'rlllanuspieters-
fontein wordt weldra één onzer
grootste en aangenaanrsto Zeebad-
plaatsen, en daar Vastgoed hier
zeer in prijs opgaat, zal een ieder
die ver-langend is een Erf alhier te
hebben, wel doen hetzelve op deze
verkoop ing te komen koepen.

ZEGT HET VOORT.
Caledon, 2.) Nov., 1896.

W. R. F. KLEYN, AFSLAGER.
- - --- - ~._~--

BELANGRIJ KE

Publieke Verkooplug
VAN

155 ZllR KOSTBARE

ERVEN,
-TF. -

POOLES BAY.

DE ondergeteekend£', daartoe
behoor-lijk gc'last door Mejuf-

vrouw A. M. STRfll'D, zal publiek
verkoepee ten JOrpli

II POOLE'S BA Y ",
ANN(X HERMANUSPIETERSFONTEIN,

-OP-

M.A_A~DAG, 11 ,Jan., II8H;,

Zeker 155 Fraaie Erven gele-
gen te "Pooles Bay" te
weten.
I. Zeker 25 Fraaie Erven ID Blok A,

II. " 31 do do do B,
III. II 7 do do 110 C,
lV. ol I~ do do do E,
y, " 28 do do do F,
yl. II 30 do do do G.

ZEGT HET 'VOORT.

W. H. F. KLEYN, Afslager.
~~ 23 No....) 1896.

HUISHOUO·1JNNEN,
Secretaris.

S. V. HOFlttEYR,
BEDDBLAKB._ ". . " .,

TAF E L D AM A S'K, m!;ItNDIBI~:itfl.wotden2tla4«W8ed

KANTEN GORDIJNE~,

HONEYCOMB QUIL T8, TURKSG~E HANDDOEKEN. D. 18AA08 & CO.~
. -DE KAAPSTADSCHE LEVERANCIERS

VAN MEUBELEN,
»

Zoete CO]\stantial ...
Constantiá Berg
Drooge .collstllutia
~au~ignon. Blanc
Stein
Hermitage
Pontac ,oo. • .•
Drooge Mti~el·
c.arbernet

ZOO juist ontpakt de Grootste Lading van genoemd
Linnengoed.

I ",
I JJ

i tt-
i "

iu.

IQLLD NU fJUf TOON HUN LAATSTI ZEGBPIfRliL

liet l_n' Slaapkamer 'Set
(.oN8 EI-GEN· MAAKBE~).

II· GOED,GEDROOGD SOLIED ESSGHENHOUT,

lJ • "2
15

It " It
;-,

, "
i·n

." " .
"9., ."

~tletlre hoeveelheid ,zijn zooals, boven aan-
tn~~ten ",In"'''''''','''."rr'_~ . .'

per q().~ll bottels, gepakt,
t~f_reld; en

per anker, hall-aura, okshoofd of

oU~vangen te Wijnberg Statie, in
;kistjes of een okshoofd tegelijker
. U ARI, 1897, en te sluiten niet

~""',KO_PLBBT.as ,·iSs. £9 iSs.
",.uDE 8 ART/IEtEN ALB HIERONDER:

60 STUKS WIT EN ONGEBLEEKT

TAFEL DAl\fA.BK
Alle Onzebleekt Linnen I/o, 111 q, 2/3, 2/6 per yard.
Alle Gl'bleekt Linnen 1/6, 1/11i, 2N, 2/9 per yard.

500 PAAR KANTEN GORDIJNEN~AN ALLE GROOTTEN.

Kanten Gordijneu, goede patronen, 3 yards 2/11. 3/11, 4/11, per paar, .
Kanten Gordijnen, mooie teekeningen, 3l yards 5/11, 6/11,7/11, per paar
Kanten Gordijnen, mooie teekeningen, 4 yards, 8/11, 12/0 pCI' paar.

deze Wijnen, wanneer in bottels
onliletl.llte·I ie zegels; en, w~nneer in vaten

als " Groot Con~tantia" Wijn.
en kistjes zullen door de Regee-

(vracht be~d) door den geslaag-

vullen en afleveren te Wijnberg
RAo'A'II"i!n

te geschieden maandelijks .aan
:iotlvernj;im41l~ Plaats !' GroOt Oonstantia."

moeeen v,o.oellue borgen verschaJfe.n voor het
zoodanigé borgen moeten .den

nood wen dig te worden aange-

'Middag, 21 dezer, te worden

Fransch GuiPure en lwifsersche Gordijnen
Groote Sorteering. Volgende Prijzen:

II ';, 17 ';, 21 li, 2.")/6,27/9,31 G per paar.
Een Groote Verscheidenheid van Guipure eu Zwitsersche Toilet Matten

.-n Antimacassars.
:{ Pakken Honeycomb Quilts, voor één- en 'I'weepersooas bedden, voor

2/]1, :\IJ, NIl, :1/11, 0/11 per stuk. . .

300 Dozijn Turksche en Honeycomb Handdoeken,
Ook Groote Bad-Handdoeken, vali !.i(-, g,'_, 12/, 15/ en 18/- dozijn.

Domen.
Tenders niet

,ingezonden.

------- : CHARLES CURREYj

l'Onder Secretaris van Landbouw.ONZE HUISHOUD LINNEN AFDEELING
Is welbekend voor Kwaliteit en beste Waarde.

Zoomen en Merken Alles Gratis.
Wij

Kennisgeving No .:

Kaapsche ents Spoorwegen.
------+---r---------

Transport doeleinden
Oranje Bivler, op hetA. Hl LLIARD,

UNDER THE OLD FIR TREE.

Paarden,
verzonden'
Westelijk

HlIERMEDE geschied kimnisgevinl{ dllt;Paardl'n, Donkeys en Muilen, 8'l'c~tificee.rd
te ?,ijn voor uitslu gebruik van Trsn!'port doeleindan vereonden naar Staties

benoorden Oranje Rivier . Weetelijk ~poorweg-8teI8el, tullen in truck vrachten
tegen een-vierde (:n der' ' vrachtPrij~n vervoerd worden, onderworps-n &'tn het
minimum van J?l JM'l' fen' Koetaiera &ar!. wie ze toevertrouwd .ijn sultau 'ook tegen
een-vierde van den ..".vnn ••;, pri)s vervoerd w;orden, onderworpen aan ee~ minimum prijs
van 58. VIW Staties op - Ksapaohe Goujernements Spoorwegen binnen de Kaap-
kolonie. . ,

iC. B. ELLIOTT, Direkteur-Generaal. HunKA r, 8 Voer. 4 Duim wijd en 6 "toet 9 DuÏlQ hoog. Dlet ljOiegelglas
. ~.RDuin: bij 14'Duim. .15. a.. '

KOOPJES! KOOPJES'I
DAGELIJKSCH.

--------"--

VOOR ZUID - AFRIKA.KOMT EN ZIET onze prachtige voorraad van de volgende goederen
tegen prijzen lager dan die van de meeste andere huizen in

Kaapstad.' .

Witte I'abbcrt« Goederen van 6d. tot l/l1~d. per yard.
Gekleurde lIusseJine, nieuwste patroon en IOid, to 1/6 per yard.
Luxe Zephyrs. gewone en fancy van 1/6 tot 2/11 per yard.
J)l'Ïlls, van .std. en lO!d. per yard in de nieuwste patronen.
(Trass Lawns, mooie patroonen van 1/3~d. en 1/6id. per yard.

do. do. Geborduurd van 2/3 en 2/6 per yard.
(';ranwe Zwarto eu Zwart en Witte Prints, beste kwaliteit
Printed Naiusooks, beste kwaliteit 7ld. en 8td. per yard.
FlIll('Y Print in vier verschillende kleuren Gld. en 7fd. per yard.

K.LEEDINGBTOFFEN.
per yard.
Eene prachtige keuze van allerlaatste nieuwigheden in kleêrage. in

~ewone en. fane.y kleure~, prVzen van 1/11td. tot 4/11 per yard.
Zwarte KJ e('dlTl!?Stoffeu, III groote keuze waaronder Alpacas in

Crepones en gc Lawn (Canvas) kleeren in gewone en geteekende
patronen.

KI<ial'gemliakte Costumes in enorma verscheidenheid tegen prijzen van
8,11 tot 501- , .

BOFD'IANTELB.

Bemoediqd door de enorme
verkoopinqen, rnaken de Fa-
bri~anten zich gereed om

7id ..
,

af$O,OOO# BLIKKBN
i

'TE VERSCHEPEN.

vtERKRIJGBAAR BIJ :-
B. G.iLENNON en Co.

I HEYNES, JlATHEW en Co.
D. pART)VlUGllT en Co.
,L4 WRElfCE en CO,

STE~HAN )[oPHERBON en 00.
en b~ andere pak.h W.zen.

3 VOft lUa .. ~ Top WA80BTAJi'EL met Tiohel RJj._ Klem Kasije
beneden, en een Kapstok aan elke Zijde. .l.~

Wij hebben nu een groote voorraad van deze goederen in alle
grootten en soorten, prijzen van 15/6 en hooger.

DAD'IEB ONDERGOED.
Onderbroeken van 1/6, Hemden van 1/114d., Nachthemden van

i/0, allen in zachte Longcloth, mooi geborduurd, .

Rijke keuze in Gebreide Hoederen, Handschoenen, Kant, Lint,
Zakdoeken, euz., enz.

... I.
I die Vertegenwoer Iger :-,

S. W. HOLMES,
Timber ~traat, Pietermaritzburg.

KOLONJA E STE'ENHOUWERIJ.
De oaderpteekenden siju he-
rad iDouumenten, fill graf_
deeneu in marm.8l' en~i"
te lM'8l'eD en op t. noht.-,
""ven Ib..t atee1lflll mUNll ol

iet iJl. te .Iuiten te Mait-cd of op and.re kerkh_
- iD de .KolonieJof ar.ngt"81lll4llldt
Staten, tegn redelijke prij_
_ met den m_teq lpoed.

Uzeren heU8l'k geleYerd
~ alle teckeningen. Op-
aehriften gemaald op d. besk
....ij"'mgelegd mei lood. Por-
~.leineJl krauln tegIII •
laagatli prijll4lll.

plumen ft prij..nWCmIen
. fr UIOO op aanaoek pzoadea.

AL DE LAATSTE NIEUWIGHEDEN fOOR DAlES EN KINDERGOED.
ORDERS MET DE POST ZULLEN DADELIJK UITGEVOERD WORDEN.

Zendt ons een klein proeforder; wij zijn er zeker van dat de vol-
~:~de grooter zal zijn; of wanneer u in de stad zijt bezoek onzen winkel.
\\ IJ zullen alles doen om het u zoo gemakkelijk mogelijk te maken.

WILSON, MILLER & GILMORE,
ADDERLEYSTRAAT

(TEGENOVER HET NIEUWE POSTKANTOOR). 1

J. CHRIST
Heeft altijd een met zorg uitg~zo<:hten Voorraad van -

I Vom ~ voorzien ':ID een Spie.£ielglas 18 duim bij 14 duim op
. patente Wleletjes. £2 7••AD.

TE1É1IIW'I"~ lOMI: CUE WJ'STAq.

Bo..engen~de is 'aa.nmer~~lijk beneden in prijs dan de inferieure in~p.
~oerde ~e~n eD daar WlJ slechts hout gebruiken dat goed gedroogd is
ln de ~olome lul!-en Koopers het voordeel hebben van onze waarbor J at
-..tikeJa de mite van het klimaat zullen staan. g

J. C. &JCo
. .,

ontl!agazijnen D.ISAA.CS&CO
LIU·O..... IWllJU "IAQENHOUT, .,.. mIJmABRTJi. I U1'l'8TJLKAIDS.

' J • .A.B Il A 0 It •,8 'tBA A.T L4NGlIIARKT-BTRAAT
. D DPlai'1'l B,O. -.e~aAÁ T" " 'PLEIN - ST.R:A.AT...~ A'T.' .,: " AD.B,OHEMI liHOUS,E,16:~~;!.:~:::.

• , ~ " - ''- ~~_ '_'", "r- .

, .,,,._.
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GEBOORTEBERIOHT •. I
I
I'

I1) r:v ..\ [,LEN van n doohter de ~tge-
) ""'(l' van J. F. DU TOf'!'.

/ '.' "I"J'~ Z u:re.

DOODBERIOl.IT.

() n:RLEDEN te Tulbagh, op den
~lden deser, lliR'I'UISU " . Nllólrtu,.

I'i '!C" cederdom VB..n 73 jareu en 0 maan.
,j.,1, Diep betreurd door. zijn bedroefde
Ir t'duwe en 13 kinderen.

M. VAN NIEKERK,
Geb. Vu BREDA,

DOODBERIOHT.

(·)VERLEDEN op den 7den December
I :)6, te Z?t'thoutBldoof, Kooberg:

.'ns geliefd en Jongtlte zoontje TOBIAS
.J"HA._n." Mo,,"'1'eKT, in den oude:rdom van
7 maandeu en 26 d~n.

De bedroefde Ouders

S. J. VAN DER SPUY,
E. DREYER VAN DER SPUY,

geboren M08T1:B1'.

DOODBERIOHT.

OVERLEU~'N te Jeppetown, Znid.
Afrikaan che Republiek, op den 2den

l lecember-, AhHARDU Fuu'tOls JOSlPB

K." U~", III den ouderdom van 36 jaren.
Hij WIIoH geacht eu bemind door allen die

hem kenden en v,!(}r zijne bejRal'de moeder
"Ier s teu n hij W!U;, is zijn dood een onher-,
, lt' I baar verlies.

Wed. A. ROCHER.

DOODBERICHT.

HET heeft den Almachtigen God van
Hemel en Aarde behaagd om op den

~:"t...-n November, 1896, te doen verhuizen
u.car het vaderb Ilis, na een kortstondig
zrekbed van slechts 24 uren, mijn teeder-
:t,llefde ecbtgenoote lliBGARHUA SeIlANNA

BIL\H,. (geboren MeiBBenbeimer,) weg te
nemen III den ouderdom van 22 j&re-ll 6
rraandën en :.1 dagen, mij nalaten.de met
I "l'e kinderen, W&a.rvan de jongste slechts
"B~ maanden ond is. Hoe zwaa,r het mij
.•,k valt. nochtans zal ik zwijgen en des
l loeren hand kussen.
Mil' deze Lreng ik mijn h&rtelijken dank

roe aan mijn gen<:hten Leeraar Ds, C. F.
[."II'0ldt, voor zijn bereidwilligheid, groote
l'I,,,ffenn~ en dienst waarmede hij mij ter
i.u lpe was gekomen, ook breng ik mijn
dank toe aan ~lejufvrouw Johanna Coetzee
vsn Karnemelksvlei, noor haren hij .tand
eli hulp bewezen aan de overledene op het
-rerfbed en ook hartelijk dank l1o&1l de
ander-e Yriendinnen die mij ter bulpe zijn
.:ekomen.

U., bedroerde Bcbtgenoot,
J. H. J. BRAND.

fiatel fontein, dist. Clanwillia.m,
:.!;) November, 1896.

Publieke Verkooping

DE ondergeteekende daartoe be-
hoorlijk gelast zal publiek

verkoopen len dorpe

CALEDON

Op ZATERDAG, 19 December,· 1896.
!

::.) Fraaie Slachtossen
,;.', du Koeien met Kalvers en

V aar-zen
1tj Fraaie Jonge Ossen van 2 jaren

do Jonge Hamels Van 2 en
1 jaren.

En wat verder zal worden aan-
boden

\\, II. F. KLEYX, Afslager.
'aiL-don,d Dec., 1896.

ette Slaebtossen.
E Ollucrgl'teekende zal op zijn

1'laaL'!ENKELYALLEI na-
J 111)1't'til'ld,uit de hand verkoo-
..n "I' (kn 1ïden dezer December,

4 Ex tra Vette en Groote
Slach tossen.
1):lgrll,· dil' een of meer 0 sen
l·n-I·llt l<' voeren zal wel doen om
f. dlt'l"'n te komen zien, daar zij
r l'IJI.IJ!Juorgt'schikt voor zijn.

.\1. G. SLABBEI'-
n~,·;\ alkl,
I" [J'('ember 18~'6.

BENOODIGD,
-. l-:\ ()IHkrwijzl'r of Ondérwij-
... /1'1'. - lit I','ne Private Famielie,
:-.,j" ft.- t.: ~I,per jaar ell vrij logies.
\, 1" ;'I'IIII'Il'lIollandsch,Engelsch
\1 ! "'. IJi.·Ul' Viool bespelen

"oork,'ur lwbbl'n.
. "1(''; lllet getuigschriften

- '1 il.lllt!Jcid zullen dool' den
" , "'IHll' in!.!ewacht worden
: I -t" [)ECE~1BER.

J. A. SMITH.
'. ,- 'L·r A I"lrrleen.

Benoodigd
()lll! l'l'll Privaw Boerenschool

Ijl' dl' plaa.ts van den beer
- \ \\ if VI.I\'ER, 2i uur van
.. -IIJIIlt. IIollandsch eene hoofd
".ill•. ,Ilri" £60 per jaar
" :'III"llIll~ ~·rij. Werkzaam-

c': l,' h"!llltllen in Januari, 1897.
'!lca~Je8 Illet getuigsohriften te

.gezonden aan den onderge.
nde v6ór 1 J8.nuarl.

S. P. NAUDE.. -•

werk, Dit g1lD8tig bekende. toevluchtsooi-d is gezond enen tij' ,d gelegen op een heuvel aan den voet van de Zwartebergen,
"""'~"",.~ , .. 'boven de oppervlakte der ~, drie-kw~rt mijl v~ de 8~

Ka.pkolorue; wegens het uitstekende klimaat van dit gedeelte-
. '. en de pl'áChtige ligging van het Sanaoorium, worden-door Pd.'ocureurs : .geheele jaar door bezocht en er gebruik: van gemaakt. Het.

•..' "'.... -'.. ..... . . , cl sin'generis" daar het voornaamste (In meest koatb.are OOi~talidill.~;voorraa · .' Ferrous Di-Oarbonate ~houden wordt op een tempe~ro.ur- ."l I'. . graden. F-. en wat de hoeveelheid aangaat vier maal' ZOQveél .
. , . eenig.:mder bron; en daar heli eenig in z;jn soort is wat &alrlgl.~

.."De X-l,- .k ......--:a'e" combinatie van zekere zoutbestanddeelen, wordt het waterlftIfe •. klbJladl,'': ........ --.... het systeem opgenomen.

De geneeskracht van deze soort van Chalybeaté bronwater is. g&o. ":
~hiedkundig opgateekend sedert 1724 A.D., en het voortdurend ... toene-.;
men van het aantal genezingen rechtvaardigt de getuigenis van geneea-
heeren en .anderen dat het water bij uitnemendheid geschikt is .vOp.P"
gevallen van Nier-. .en Leverziekten, Dyspepsia, Blo~darmoede,' Jicht,
Lumbago, Rheumatjek, Soiatica, N~uralgia, en dergelijke .ziekl;eili het~~
water is een. versterkingsmiddel geduren~e h~t tijdpéri. van ge?e~'.
van zware ziekte, en m geval van swakheid, hoe ook veroorzaakt, lêl' .h~t .
eên voedsel voor het bloed, spieren, zenuwen en het geheeIe liohaanl;.
de Carbonic Acid heeft eene heilzame uitwerking op de huid en ~ci6".:.'
deelen. . . . ;K">,.

Hot bestier van deze uitstekende inriohting is in handen van Mej.
HALLS,en alle brieven aan haar gericht zullen ommiddeIlijk beantw®;d1
worden.
! Gemakkelijka pas8a.giel'8karren. rijden d ~elijksch van. S~ Low:ry- ,jc

Pas Station naar de Baden. Private en bIjzondere vOertuIgen .zIJn .
verkrijgbaar, indien bezoekers daarvoor vooruit schikkingen maken.- ..·
Telegram adres: .. HALLS," Caledon .

DE Afdeelingaraad van Stellen:-.
bosch vraagt mits deee ~J.1eD.!o.

H U I S·R A A DJ ders voor het leveren van '.~.'.
Haver, Haverhooi. Rogge en G81';St.
voor het jaar beginnende 1 Febnuiri.
1897 en eindigende 31 Jari'i1ari: .':
189S aan de Werklieden op deen

lliMfSBUBY IINE/IALE BADEN Te SIE LLE NBOSOH ~:~";;·!,t:'nSd.~~J.".;'?;
(WARME .zWAVEL (JRONNEN.) Alle Tenders te worden inge- .

KOLONIALE ; -'I . In den Boedel van wijlen den heer diend bij deu ondorgete'ek.ende 'op('Brande.Wil'n.·. v. ·M..,t("..'h._,ppii, f::.J OlN D ~ R D E ~ lijders aan ADOLF g,UruEL HN COr..LEB. of vóór 12 Januari 1897, van. Wi,en:'
_. .. Ja 1lY., -v .:1. !t~uw.at~e.k.,IJ~v;er-;.,Zenuw-,. -, aUe bijzonderheden verkregen blo... _

c:aÉPEa"T~)' I ..' of ~Ul~lekte werden door het. ge. . nen worden ~
: bruik ~an deze Badon; die slechts 2 Op WOENSDAG, 16 dezer, De laags~ of eenige Tender niet ~ ,AANDEELHOUDERS' gJJj.even minute~ rijden v~n h~'tMalmesoury noodwendig te worden &angdtio..-

kennis te nemen dat de Tiende Spoor~g StatIe gelegen zijn, En dan VoigeDden dag (1Ddieo loodig), men. ". ,_
Aandeeien voor 1896, nu gere$d zijn genesen. De gebouwsr, zijn geheel tlULLEN verkocht 'worden, aan
en afgeleverd worden aan het lIoofd verDIeu~d en, nu in goede staat. IJ de vorige woning van den
Kautoor te Worcester.· De i .Aan- Voo:. termen en b~zonderheden overledene,' te ~tellenbosch, al zijn
deelen voor Paarl en Stellenjbosoh schrIjf ~n : . Huisraad en Toebehooren, als volgt:
distrikten zijn verkrijgbaar b~ den G. TOl!TCHER, Voorkarner-Een prachtige Piano
heer D. J. A. van der Spuy, P~rl. en Stoel, Muziek-Stand, Eikenhou-

Kwitanties moeten ingeleverd Eigenaar. ten Voorkamer Set (geheel nieuw)
worden om de Aandeelep te een Prachtige Cheftonier, (met
ontvangen. . ! SPI;. TSKOO' LZ: A AD. Glazen :Achterstuk), Bloemen-Stan- GELIEVE kennis te nemen dat .:

T I 1; .11...11.. ders, Whatnot, Boeken, 3 "Occa.- op mijn plaats Draaihoek.. r

H. P. DU ~~,e;J.iB. Bionol .. 'l'afels en 2 Stoelen, KOBt.. Hardeveld, distrikt Van Rli.ijn,d'".p.
r . ' bare Vazen en Ornamenten, Groote loopende is, een Roode Bul. met.~

WOl'Cestcl',7 Dec.,Ifl96. ' V OOR goede Spl~koo~~aad Oleographen (met massieve t'wee witte voor pooten, 'gl3:nl;erkt
yervoege men ZICh bij den lijsten) Lamp, Kanten Gordijnen linkeroor ,zwaIu\Vstaa.r.f;hlllflfBall.tje. "

OndergE!teekende. , met Palen, Brussels Tapijt, enz. van voor, sneetje van ac~tér:J om-'. :
P. 0.:0. moeten te Stellenbosch .Voor·htll:8-Ma.honiehouten Hoe- trent 5 jaren oud. De eigenaar

of .Kaapstad betaalbaar gemaakt. denrak, Hangende Lamp, Voorhuis kan hem terug bekomen" mits
worden.l Stoelen, Bloemen-Standers,. BaJ'9- betalende de onkosten vari deze

JAN C. DE WAAL. meter en Gordijnen. s- . advertentie van Oppassen en grar.an.
SaxenJ:mrg, Ontln;jt-KCI'Ine7' - Ma.honiehouten lndien geen eigenaar aanzoek doet

P.~ Kuilsriviel'. "Dinner waggon" oen zeer ouden v6ór of op den 20 Januari, 1897,
Mahonienout'iln Sideboard en Tafels zal de genoemde Bul verkocht 'WOl";- ..
2 Boekrakken, Stoelen, een zeer d~ om de kosten te bestrijnen. :' .:. _
Ouden Likeur - Stander; Ouder- .

h KJ k S b k· G. P. LOCHNER ..wetsc e 'eeren ast, puw a Jes, Draaiboek,
Lampeu, Huisklok, Schilderijen, D 1896bet Jaar .489'1 B k oed GI 4 00., •. • I I, ree g en &Swaar.
EdkcLrtu.'I'--.;.GrooteMahoniehouten --------------.:--:;_..

Telescoop Eettafel, 4 Kleine 'l.'afels,
Oudenvetsohe Sideboard, Cheffonier
(met Spiegel), Mahoruehonten AAN 1iMIJNBOER ••• ·
"Dumb Waiter" Boektlnr~k, onder- DE KOLONIALEBRA.OEWIJI mEL
wetsche rustbank, Stmkhouten . . ~
S I 0 " E· .DE Beste en Ooodkoopste in de karkt : S~ ,toe en, rnamenten, asy I . geOllLllkt VOOr het gebruik door .K61~e
Chairs 'i Htrmonillm 2 Groote IBoeren, HIJ ~'aft meer brandewijn van «0 aange- .
K b U' 1 O'd H ' k geven hoeveelheid most of '..ijn dAn een!!!, aDder In..ast are .npl.ege s, . u. e Uts Jok· Ide IIU\Tkl.. Eene groot.e be.sparing ju brarul~
ken Spuwbakl'es; Groote Chande- en minder nrlJeKl en indien noodig i. ééne tncvoer
• '. .,. mn wa.ter vo]Joeltcle ~OOr bet !Ie111OCIL._Alle ~her, Likeukstanders, Glaswaar enz. in voorraad. Doeaanl'..Oek bij " .

Slaapkamers,! "7"5. :M:ahonehout- 'vv 1\4. R.A.E.
en en anderu.Slaapkamer sets, Ouder· Iopersm1d, VUDers Weg, Gronplllt,
wetsche ~ aJatenhouten Kleed~rkast KAA PST AD
en SchnJftafel vereemgd, LUlDen .
Kasten~ Dubbele en enkele bedden
(mahoniehouten en ijzeren) met
spring-matJ-a.ssen en Veederbedden,
Toilet Sets Sofas, Tafels Schilderijen
Brackets,.? Spiege1s, Ziekestoelen, '\' ANGEHOUDEN io 'het Schut va.nden

" oudetgeteekende,
Gordijnen tin Palen Kleine Kleeder- Een vale Donkie .Mrme, ()mfl~f1t 8 jaren
kasten, Waschtafels met marmeren oud, ongemerkt ..
blad, enz. Verkooping, iudien niet gelost, op de markt

IL k d h . '1 te Ladismith, op ;r, ,!.erdag, 26 Uoocm.ber.
etl 'C1UJf'ree.st ,ap.- 'afels, ,POIl- Een Struisvogel wijfje, ;, of ...cs jal'tlll Md,

verten, Filters, PotteD en Unnen, met. \"lle lange .ede!"!n, een ondllid6lijk:
enz. I b'l\ndtuel'k up den l'achterbout. . .

Di.'<PfIIS--Bl'eekgol'd KornfiJ'-t:not-I Vt!rko(}jJillj{,iudicn niet geloAt., in de schut..
+_ .. cl ,. ' MVF

: kr_lop Za'Awdag den 19 December.~ll, Liar enpott.en, ormen,' an-
den, Schotels, enz. W. F. du PLES IS,

Schutmeester.

. ., (BEP:• .&'I.... -....lA,.

.... G~TIGD VOOR':::KltER, D~

Drukkérs
; ." i,· -

~ ....,J!!PrJw,!!

..

ALLE soorten Drukwerk' gedaan, 'Fabrikanten; van.
Kantoorboeken, Kaarten en Plannen Gelitografeerd
Schrijfbehoeften vol9:ens bestelling gefabric,eerd.. . <

. Vormen van Testamenten,' ProcuI_11tles. en alle
Afslage~, Agenten, A.fdeelingsraden,,: Baljuws, ,~n:

DRUKKERS EN

"DE ZUID AFRIKAAN T~ ENf i

TANDEN! I
TANDE~1f1

!

vereenlgd met

ONS LAND."
Het· voornaamste JloJlandsche Nieuwsblad

in "de Kaapkolonie,
Heeft de GROOTSTE en MEEST UITGE-
BREI DE Circulatie. van eenig Hollandach
Nieuwsulau van zijn omvang in de Kolonie.

UITGEGEVEN

Dinsdags, Donderdags en Zaterdags
Door de Drukpers Maatschappij

------

De Heer WALKER,
I

DJREKTEUll VAN HET I
LOHDEBSCHE TAlDEH IMSTITUUT
Ulster kamers, Gronte tein.

HEE}i'T de eer aan het ubliek
in de Buisendiaën ten te

beri~hten 'dat hij ~en HEEL STEL
TANDEN in EEN DA.! kan
leveren tegen minder dim de
HELFT van den gewoneni prijs.
Een waarborg voor vijf jaar wordt
met elk stel gegeven.

Van de Sandt deVilliers & Co.,Beperkt,
44, Burgstraat, Kaapstad.

Subscriptie niet Postgeld : 6/6 per kwartaal, vooruit betaalbaar

i
. A lie Consultatle& geheel Gratrs

AFRIKAANDER BOND.

PROYINCIALi BESTUUR.
DE volgende Provinciale Vergadering zal gehouden worden te

MALMESBURY, en geopend worden

Opden 2DONDERDAG in Maart 1897.
Besohrijviugs punten kunnen bij mij worden ingezonden voor

publicatie tot

den 31sten "JANUARI 1897.
Daar het onmogelik voor nuJ is, om' uit de ingezonden verslagen

van het laatste Congres, de post adressen van de Secretarissen der var.
achillende Dist. Besturen regt te krijgen, verzoek ik hen vriendelijk
nog ditmaal bij mij aanzoek te doen voor de noodige vormen, en dan zal
men vinden, dat de rueuwe vorm voor Statistiek Verslag, het aanzoek
doen voo...de toekomst onnoodig zal maken. Doe dus zoo spoedig moge-
lijk aanzqek.

All~ verslagen moeten bij mij worden ingezonden, niet later dan
den 3laten Januari 1897.

'OU~NIALE lEESKAMER EI T UST
; IlAA_PPIJ,

• . I

• .. " KertJlilD, .KaaIJlta4
P;t(i.-~ 'M

N. , I - ~ ':.a.., .I'ID.~'P')
lIIimlT 11'JUiB.'l 1818.

I

Britstown, 6 Nov. 1807.

Uw aller Dienaar,
TROS. P. 'l'HERON,

Sec. Provo Bestuur, Afr. Bond.

Venster Glas. ODD-FELLO WS ZAAL,
PL2J:NBTR..A..A.T.

Open s lorgus, 's liddAgs en IS hOlds,
DE NIEUWE LONDENSCHE

WA S SE NBEELDE HGALER~

Kapitaal ... ... £20,000
BeIern Fonds ," £04,000

AL..LE grootten eli soorten,
insluitende Gek Ieu r d,

Fancy en SpIegelglas.
Orders van buiten otnvang-

en speciale attentie.
G. ·BEGLEY.

vOoR HET ADKINISTREEIREN
, TAlf BOEDELS ell EigvndolllllleD,
MI .... ...,., AdmiDiairatean, Voogden
0-, Il'" Tru__ ja luolt: .... ~elB
_ fil -.b lunre1ijb bIlVakten ~pek
...... ~. ~. ~~tour>
na PabU.ka K.. a.óhappijen .. F~,

VOOR HET IliVORDEREN ~ Ve,'
..... )Vu.eJá,,. -.,.a, lOhulden. i

VOOR IÏE~ VOORSCHIETEN ~ AN
GILD op E8r8fê",¥,'er~nden op V!L8t·
goed. en andam.f ;ftd....~ke~.e S~rtui.."feiten, het ~lêftBl[ van··~Pl
h.t loopen 'en VeHQiopen 'f'&n. V t-
la andel goe.d. ,

DbD:ft1rB .. : I
. I'

li. :at llDE. RNK (Pairbridge, A.rtlern~ ell
la1rion, ProkureUllJ), VOOllZrrru. r

HAa... BoL178, O. T. Vol, '\
1. a.Hod.u, P.t.ULDI VrliLlI ....

O. Jl. BIUUD, J . .A.. Rml. I

PInOD8Il begee~ ben &3nteetelln ~.
lie'tlln niendelijk en te nomineeren ti
De' Jt:olOuial. W .. bm.. .11' Tru~Maj
Ichppij. • I

Iiir De rn.oh'ente T~ il oude" beh.k·
nn den Secretaris, Toor wieD' ct.den 1;
V .. 'woh&ppij .erannroord.lijk UJ ujlL

.Ben zeer zeldzame verZameling van meer
dan 100 va. wCNldhel'OOmde personen.

De mCC8t bekende meuBCben van alle eeu.
wen en volken, Kamer van Afgrijslijkheden
Open 10 V.m. tot 5 n.m.; s' Avonds 7 tot 10.
Entree 1/-; Kinderen· 6<1.

Oaledonplein,
KaapsW,

MALMESBURY
Exeent.enrskamer en Voogdij- en
Brand -.A.ssUl'antiemaiLtsehappij. STUK VATEN

TE KOOP.
OPGERICHT IN 1864.

I~gdojjd hij Act<!\lan Pam77U.JJJ No. 10 "en. 188~.

Opbetaal d Kapitaal
Resem Fonds - ....

£8,gaO 0 0
£10,COO 0 6 22:Zes Legger Vaten

1 Grapoirre (Druiven Zift
en Molen)

2 Wijn Pompen
2 Zetten Pers BaLes

En een hoeveelheid Keldel'ge-
re~chap.

DQe aanwek bij
J. HOFMEYR SCHOLTZ,

SOMERSET WEST.

De J{l\mer ondernet mt de Admiuistra.tie
va.n Boedels als E~ecuteuren, Voogden,
Trnst_s in Insol vllnte Hoede.II, enz .
Optrek ken Tan ScbepenkennÏ8sen, Trans.
portA'n,Hnwelijlul Contraoten, Voor het
voorschieten van Geld op eerste Ver.
hunden, enz; en Algemeene Agentschap.
pen iu en buiten de Kolonie.

Verassureert Los· en Vastgoed
tegen billijke term~n,

WAARBORG .TAK:
VOOR HET OAR.ANDEEREN nn

Jlalijkheid, Oprechtheid en Gflroq"
Tall P8l'IOnen in .pc»itiN Tan
&.pA betaling ~ ...~ J~lijlotch.
Iif'" De Pol~· .. n de lIlAIlWOllIIJPH

"aideD erkend ®Or de !DlII'Vi~~ _.JlQII'I'"
~en!V·ri . .jBtlWI!~f·&I"'"triII,gel
Kuioip.t. .en :i~~14~I8J.nlg.I*l"n,
ft -.. pab~ l.na1.uu...,..-- .

De Direk1aara onbnneteA eiken
O~ 10 ,u. 'I.~ 900&' hM ...me

• teDn.D~

Q.lf~~8,.""

DIRJ:qTEUREN :

De Wel Ed. H.eeV~~i~~:LoU". L.W.V. BENOODIGD.
DeWel·Ed.Heen!1L - IEENE G'-

N. J. H. CRoISe., f P. RTA,., L.W,V , . onyerna8te om twee
H, R B. Guur, C. P. &asoN, me1.8J6skinderen, van 12 en
O. W. D. RIlIT. A. W. Loc",. 1.14 jaar oud, onderwijs te geven in

AUDrr.U~N : het Hollandseh, Engelsch, en Hand.
De Wel·Ed. Hearen 1. J. J. Vu .Á.lR..DE 'I werk. . ,

en ~JmU.'S.UTt, H. Zoon.. Sal . £3 l~O . d
D· --~ Ik D' aru 8. per,maan .De 1rI!Ct.e1u-en .".IS ....enn e en J.D8,.. •. •• "'. ,

daji •• oonniddagB, lD den ZaIll8l' te 9 uur, . Gelieve apphP8tleIl te maken aan
'i dG Wiut.er .. 1.0Ulll". 'L~A. ~)lANJ ~hot P;K.

cl. W, KOTiE; SeOrttar'" . . unt, diat.:.lWriallU~ 0,V.8,
1

-,

. ~ ~.A )fAt YSE: V~ bet wa,t.er door DR.

Ferroua ' ni-Carbonate
.'S1ldie ::Suf,baoo . ..: ....
Sodiu~ €J}rloride(gewoon zout)
Silica .....
Aluminia
Calcic Sulphate
Calcic Carbonate ••e
MagneÉ!ic'Sulphate •••

...

H,\1lN, Ph. D., M.A.

... 2'100 gra. , :'< -r

'862 n- .'.
4'02.7 "
1'802
-756

1'6U "
(t.raee)'.
1'054. f.

BOJWEL en WEESK.A.DR.
1 ~

A.ct. nl, O"'~mÁ, ~ II Kun J.aI8.
i.ngel~rtl bij.l.o .. 'RIl M& PVIemai ].If"'l ....;
l.861·1

Kapl;taal - ~ _
.ResêrveFonds -

t

£20,000
£12,000

Voor W& Admi.nllireereD .... ~....;. ..
Doedel., ala EIeolJieuien, A.~V"¥-o~~_."""

DIlUIOTEURmJ :
~ W".»We 1. R. -.ril, T •

DeW.1IdtIeH_
P. P. Lr*IIDUM. IJ. L: .X. B.OW1r, L."'.T.
I.P. "'{CB!. P. P, Bc;r .............
P. 1oVlII,.ILD. P. 1; B. .L.t.nnzYl.

~ AUDITBUJUIIf:
DeW"'~;~_

J. P. P. !Jt<.tu, I ·X: A.......
Zij di. ~erlang'lD de LIIler aUl" ..... _.

rriendel ijl r"".wobi baar, le u&aleena
De ikeolecueo dv A.1pm_ Boedel
'I :.DW~.

oe T.lIhD801YeDtie al door den lIMreiaria __
......rl:!'D".. en, "oor "ie". handeliAfllld. _..
"hal'l'ij ~el'lollt.. oord"'ijk ia. .

W.' A. CURREY, 8eorewrl"
nOo-Ii "el~de l{"'UlQ" '

Ad.i~l"ut,'·a;;1. ."' .....,.......'",

KOSTBAAR

! KOLONIALE
Weeskamer en Trustmaatschappij TENDERS

VOOR HET

Publieke Verkooping Leveren van Voer.,:·
VAN

P~ANO.
Breekgoed, Glaswaar, enz.,

Op last van den R.aad,:
PAUL Q. Cl;OVER.

, Secretaris •.
Stellenbosch, 10 Doo.• 1896 ..

AANGELOOPEN-

KENNISGEVING _zullen door den On-
11"'~"'<l.t.Q~I.uende tot op MAAN-

1 dezer, ontvangen
leveren van' het

geDltlml1e Voer, door den
trrut:talilt de verschillende

het.. Kaapsche
tot tijd zooals

r·n._"n...."~ afgeleverd,.
.enQelraa,l'$Irm()8~3nMonsters ver-

uitzonqcring van
) aan dit Kantoor.
eenig de~l van het

~Twe~ vol-
"""'",n'" Voor het uï'tvoeren

moeten in iederen
llÁl'O'~"A'lTDTI worden. De

. d~ beste kwa,li-
ID een goede en

geleverd worden.
per Ido Ibs.

SCHUTBERICHTEN.

_~LSO(I!\, . .
A ·k· I \T k . L Groot R'Vler, La l'smitb.,

Jl men aanse le. .oor "arner selt, I i! Vecember, 1:-,'6.
de Statit's een zeer groote Splegel, -i Stoepban- , _ ..

zal vereischt ken, Electrl)-plaat waren Messen- j '" I t h t lh' LI'
~. B IJ B dV '11·' tC lieu a. H"·"eTH.,f zlchenKampsbaai, [Waal', agafe e oar, o~elkoOl, roode Koe mot 'oJdc I...p I'n bnlloVf; .

.w.4!I.... ~.UU : Observatory met een groote verschelcle'nheld kost- ' ~erk vanhet kalf is l'eeht4'I.t")r"in.kelba&k,'
aremant, Wijn- bare vogel, een groote hoeveelheid ~lrJkeroor l>aval~wstnurl. 1>1.['k van d .lr.oe
. Oonstantia Hout, Romlllelarij, enz. UI recbteroor wUlkel~aak ),lIk61'O()[' zwal,,!w.
'. •. ~tnart (n een sneetje van llGht.er. Iudteu_

rbanvJlle .:W~~, VERK-DOPINGTE BEGINNU 0110 UUR V.M. niet gelost voor. don 26st...n dezer II1a~n:I,d
waarschlJnliJk G W STEYTL zal ·dezelre alhier nit het sch1lt verlffeh:t.. ER, . ",orden

• Secr~tan8. P. J. A. DE VILLIERS.
Koloniale We9lotlr&ll1l!lr, Heerenlogement, .

~'fD~:~~;;c:.tA1d.. R Deaembor, 181)6.



;rabIiêk& Vergadering zal
'. . . :Jleh,ondenworden te l)URRAN.

li.,.,.jl1l.n-!1 V>!LCiIli op :d611.l6den D'EZER, te ,lO
1lU.1l1io .. 1H ure ...8 .v.oonIll!idags:. ter besprek Ing

.' .een iekêr vei'Zóek dat gedaan
i8 op .de lR&~ ver~ering Van

. ,,(Jen Kaapscben Afdeehngsraad, om·
trent toeBtemming van bet yebrtlik

"van ,een wegstoomer [traction
enp") op de ,l?ublieke we~n. en
andere belangrijke za:ken. -.De twee
leden van den Af:deelingsraad van
onS distrikt worden vetzhcht tegen.
1fogrdig te zijn, al800k &lIe ,ndere
belangstellenden.

'(lQP jU~T. Kenuis Durbanville,
-Teekenkunst éene '1 Dec .• 1896.

,' .. ~ ver4e~.hqzondé~;odei1 doe H. J. WASSER7ALL
m~~ aaDzoek bij ',' ..

S. J. ROOi£E AANSPREKER. EN~

BEIPEKK.T:
ZIJN VERHUISD NAAR

~. ,De &oe~ "1W;a,,:n.:·, ,'tijg- eD:"aaI8"~t
. '. - - .~..,..... .~ . .

. ~~ -

. ~ Land Kantoor
IS "·:E:~"'~·I.D:

NAAR DE HOEK VAN

.'BURG- en WAALSTRAAT.
DE SAMENZWERING

;.,J i

.--r'

, . ,
Zie dat iederê'" Zlli<~ft!6IW,6,rltit'

aantal verval

TEGEN DE

Zuid-Afrikaansche Republiek.
Prijs slechts EEN SH I,LLI'NG

WIL men een vertrou wbaar, volle~iig en, boeiend I verhaal: van de
Samenzwerinz tegon de Zuid Afrikaansche Ree,ubhek lezen,

koop dan bovengenoe~d boekje overgodrukt uit ONS LAND en Oewerkt
volgens de beste bronnen. De origineeIe ~l de,r documenten W?~t
zoo veel mogelijk behouden zoo~at de geschIedems aJs volkomen juist.
kan beschouwd worden.

Te verkrijgen bij alle Sub-Agenten'.

l' WOOD~EADJ

1 exemplaar
6 exemplaren
12

PRIJS:
voor een shilling.
" vijf shillings
" negen ""

'VERXRIJGBAAR AAN" ONS LAND" KANTO OR

De yoorraad is niet groot, doe dus DADELIJK Aanzoek. VOOR

.H~D;&c~i8.
. Oaledo}ls .2 Deo," 1896 ..

dRSrnr,iS PlTBUW SCHOOL,
,(Yoor ~.l$JIJ~11.~q,I) .'
OA..i..DO •.

HOQfdondt.'.~
• C' ...' .

..01IieJi lijD.teedaiD Tomud.

,-"''''-!l !f.A~r:ne.n..o.iIiki« .. Ulk ............ bIt.art::~~,;..-..uS-'1ij4. •
Kta_ J ,ii,..;' _ltrut.
Wue,k." I fa, LM;t -..c. K_,.tN.

THORLE'('S VOER
~ 'VooR

\ PPL"fGATIES worde.u h~er- R U"N' D'V E.E t
,,,\ mede gewaagd voor boven-
gemelde bet.rekking, en zullen ,door n..~..I' y Ir . ~hlNlll
de onderget-eeke.qde .word~n mge- rWUen, alienS, U\IIIILIMIt
wacbt tot op ZA'rJRDAG" den 19 ._ Z
dán DECEMBER, 1896~ B~ •
'ApplicaD:te.n'Woróe~ 'Verwac'ht 'ge-

tuigschriften in te sluiten,
, De aanstelling eene aanvang te
nemen bij het kwartaal beginnende
iD April~1897. .

Salaris £250 per jaar met vrije
woning. .'

Grondige kennis der Hollandsche
Taal eene vereischte.

Voor verdere informatie vervoege
men zich bij deu ondergeteekende.

S. J. ROOME,
. Hon. Secretaris e .

.C..leden, 1 006" 1896. .

-

LACTIFER
YearM' Jf.' ,ka"_ lt.al..- '

Zon4er lIIIIIJr.
EenlpA~

8. WIlSON, ZOOI a Ga.,
U. ,_ORGEPTRAAl'.

:ftationale Vraagstukken GRAAN BOER, N.
DOOR" .' ,

PROFESSOR P. J. G. DE VOS.~',
PROFESSOR nE VOS heeft het Afrikanerdom door het schrijven
, van zijne degelijke en doortastende artikelen over de groote

'Na.tionale Vraagstukken van ons volk cenen dienst bewezen die niet
lpoodig vergeten zal worden. De lezers van ONS LAND hebben de
stukken stellig niet alleen met belangstelling en bewondering, maar ook
M,et instemming, gelezen. De wensch is dan ook reeds door velen uit.
gedrukt dat deze stukken in pamfletvorm verkrijgbaar gesteld
behooren te worden. Deze begeerte voorziende hebben wij een beperkt
getal exemplaren laten afdrukken en inbinden, die nn verkrijgbaar
ZIJnaan bet Kantoor van ONS LAND. '

T."e:n Bd. per ExeD1plaa.r. Poa&vrlJ.
Zij die de stukken reeds gelezen hebben behooren zich van een

exemplaar te voorzien om ze ook aan anderen die geene inteekenaaren van
Ons Land zijn te leenen. .

. Zend uwe aanvragen met het bedrag in postzegels of postwissels aan

Van de Sandt de Villiers &Co.,
Uitgevers "ONS LAND" Kaapstad.

BENOODIGD
Voor' de Hopefield PubUeke Scbool,
EEN ONDERWIJZERES om

. toezicht te houden over het
'Kinderen Departement (ongeveer
30 kinderen). Grondige kennis van
het werk vereisebt. .
. Applicant .moet onderwijs gevenBES T'E ZIU I VE THORNBURGH, in d~ Zangku?st (indien mogelijk,

'f' ."raat, .Tonic .Sol-fa) in het Hooger Depar-

MANILLA B1RtlER ,l···..•VI~~ed~·~;1~i~i$:;~~~~
" . , "!)" t:Ite Dlet d~r Magmet of Eleotnm- Ass' te tOd •. '
. ':. ': , te, it geïnfl*enc!,*,rd worden. Prij- . IS n .. n erWlJzares, en een
. , ' I Nl: L_1 18/ S cg nominale som v,oor logies betalen.5id. PER LB. NETTO, KONTA.;NT :ird:ee:d/:~;/~7'.z:ilv!;35/-~ P08~: Salaris £60 per annum.

• ynJIJ- ex~. Werkzaamheden te beginnen met
----.--- ! Januari. .

Applicaties. met oertiêeaten eo
getuigsohritten, vóór 17 ...December. ----, -[~'--'~-k.-"-: ----1896.'

A. J. STIGLING, ' .. ,
HoD. Secretaris. ' ." .

•

R. M. ROSS& 1 Sluiting. yan een .weg.
,
I
!

Nederlaadsohe Zuid-Afrikaansche
ISPOORWEGMM TSCAHPPIJ. DE ""17 ..1:'1

Onderlinge Brand
Kortste en Coedkoopsre Route voor Reizigers en

Goederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatsen in de Transvaal.

Dagelijksche personendienst van Lourenco
Marques (Delagobaai) in 24 uren naar Johannesburg
en 61 uur naar Pretoria. .

Hoot'dka.n:toor :

Tarief loor Reiligers Daar JObUDe3burg OU t1s.-en .£3 nl
" Pretoria £4 k 6d.-enJ3 41" II

Dagelijks-che personendienst van Durban (Natal)
naar Johannesburg, Pretoria en andere plaatsen in
de Transvaal en Oranje Vrtistaat.

B U RGST RAAT, KAA PST AD .

..• OCH&D~
Invoerders van Allerlei IJzerwerk,

Behoort men alujd eerstte gaan om
KOMBUISKACHELS EN LEDIKANTEN.

R. MULL:ER,
'CIUdHelel.Geho IYen, Strólltrut

~T.&D.'
~bUlt

·RELLU ... • KAAPSTAD.

ZUID-AFRIKAANSCHE

KDNlliKLYU KAILDIENSTj

\

\



Verkoudbeid. Heest, Kroep.
I

INFLUENZA EN ZEERE ,KEEL.

Áy~rsKersen BorstmiddeJ
verlicht zelfs de lastigste hoest. ver-
%acbt de oDstoMa vlieu-o. Jo~! her
slijm. eo leIdt tot verlr.wikiêllde
slaap. Geeu aDder middel is zoo
heilzaam voor bet gebezen \laa
Kroep. Kinkhoest. Zeere Keel. eo
a Ill' loogaaodoeaiogeo. waaraan
k.iDdertn zoo ooaerhevig .tijb, alt

Ayer'. Kersen Borstmiddel,
.',"'A eo .IARU LANG'VIR.AARD.

"""'''''H IHI' IJ,.. J. C. I,.,..Co."I.onl/, Mau" U. S. A.

OOUOE MEDAILLES w_~.!:o~'::::'~nse",

AVER'S PILLEN, versuikerd, zacht maar werkzaam.

de t(XlgeOa.:ulldll
vei"ir~rhli!: 1J'ncrt het Afti..

varen. Dit is
nn h t te loo:r::gtl&J)."lUI

i.nJl.ei1'e!e.iuJU' (den om'. v r1. tijd). )·anda.:l.r
'lilIe werkw, ,'""bts Mn vorm, nl.,

lOfiniticf ( r onlKjlAAldo 1\'11&.)
WOrT!'{}Il" al d and re w -rk" oordellilce

tijden n1gelmd, dU8 ik,ji" hfi .. an ,jullif, ludJ:u,
rilt, .m ect,l1llt geb.! lt/oHO" ut,.nfl 9"&1 h " IJd gekt,
l, cl [JdIJl. 1lmI.. one. Hier li! lu~1 Afr~'
dus vcrder g~;tlln 4a:!' h t Ellge~l. Doeb (tf
men hier met het badl\,:tter ook niet het kind
hooft weggeworpen, blijft een vraag.

bLEInEIl.

Er is COli treffende a_nalogio tu!R!Chen bet ont.
staan van het badend :,agsch EngelSCb en van het
Kaapecb Bohall;diIc'. of Afiik1l&Dsch. Een
Teutonil!Cb.e volbst..:m trok In den OUWIlI) tijd
naar Eqgeland, ëen taal 5prelreqde die nader
ver"an t wu aan bet Hotkllldsch VlIJ) dien tijd
dan l!&n eenige andere taal in .europa.

In El'I.gélamf'"vërdrong ~in taal alle &Iidere
talen die dur voor ..iJn aankomst beetonden, al
heel weinige woorden overnemende "an dil
spraak der Britache inlanders.

Even lIDO Iiwam cell Teutouische stam (de
Hollanders) naar Zuid-Afrika (wer, alwaar ZIjn
taal die der Afrikaansche inlanders (de Hotten-
totten) verdrong, baast geen woorden van deze
overne:mellde.

Na verloop van tUd kwam een Franseh-spre-
kend volk (de Normandlen) Engeland ver-
overen Ijl] hun taal daar mvoeron--die makende
tot de taal van de hoogore geroob tsbo vert, ~an
den adel, van het lwrunlcJiike hot, van de ge_
lootden én van QellCAote:n { mou Illd l.atjjn).
Het Fransch kon de taal van hel od ngd a~.6c/,,"
t!lJl1c echter Iliet geheel v,....lnngen. Angel-
Sa.k$isch bleef ,vl·otaal. Maar daar goon
seboo!r>nderwjp; er in werd ge~VeJl verloor
hel 'Un Ingewikkelde taalkunde met hare kuest-
matige geslachten, verbuigingen en uitgangen
en k-W-tlJD het na verloop van een paar eeuwen
uit deu &triJd. wel als overwinnaa- over h t
Franseh, doch doorspekt met een!: -oten voor-
raad van Franschs woorden, alg bet vereen VOIl.
dWd gemaklce1Uk aan te leeren Engelsch.

};VIlDZOO kwam het 'I'eutomsebe Hollandsen
III Zuid·Afrika ook in aanmkillg mot hot
Franseh (hier gebracht door de Hugenoten) en
nam daarvan een tal van woorden over, hoewel
bb lange met zoo voel als bet Angel-Saluusch ID

Engeland. Ook hier' werd het taalonderWIJS
verwaarloosd, gedeelt"llItik door de aehte-
loosbeid der -Oost-Indisehe compagnIe, maar
meer nog weg"ns de ltwdsonu;tandlgheden,
zooals verspreidbeid der bevolking, moeilijkheid
van communicatie. geuloleerdheld van hel
moederland Ook bier had die verwaarloostng
dezelfde lIitwerking als in EngeLmd Geluk
bet Angel·SakSlsch dM.;· verloor bet Hollandseh
bih zIJn geslachten, tlJn verbuigJng.!woorden,
Z!J1l uitgangen Het gevolg ts : 0118 Afrl'
kaansch of Kaapscb Hcllandscb, dat nu baast
zooveel met het moderne Engelsch gemeen
heeft" als beldor stam vad eren, het Angel-
Saksisch e.n bet ., Hoog Hollandsch " van eeu wen
geleden, met elkander haddeu

Dezelfde omstandigbedell en taaJwetteD
1\ erkten op belden met zoowat denselfden IJlt-
slag Belden hebbon gewonnen aan kort-
heli.!, eenvoud, ge'llakkl'Jirkheld, bUlgzaamh81d
en bO"ooal aan toePigening •. of a Imllatte-
kracht, dl, aan bet "('.. mogen, om tl)ll woorden.
so::batmet behulp vall annexniJes u,t vreemde
talen naar deD eiseb des L,jds te '-errIJken en
hun bet burgerrecht a.I. ecbt.e IIlheemsche lcin-
oeren te ge"on In hei "Hoog-Hollall<lseh '
b~lft oe!l ulthO('ffi8Cb woord bIJlla altoos eell
" bastaard" In bet Engelsch en Afnkaanscb
daa,reniegeu "ordt hot spoed'g III de familie
als kmd d"" bUI7.C"opgenomen

A~'K1KlA' DI::l<

KORTE'- PRAATJES
OVER

ROOTE KWESTIES.
Wellte IUlalógie i8 er tU1!l!01lm1 het ontJ!tMn Y&II

Engclscbe taal en va.. oot K""'pi!cll,RI'U.wiscI~
of A:f:rikaanscb 1 Zljr1'l.>e,dcnnucbJ.eu van de
werkIng deraelftie taalMJtt<u;l ou,ler ()mstand'g-
b~'(len V&Il gel~jll:en aard! Wellte de~den of
gebreken hebben &Ij gemeen 1

J.. , .... ~,.....,!!S aanstaande vergadert de ker-
de moeder-gemeente en wij
harte dat er llan een einde
worden aan d~l',en onaange,

wikkenden! strijd. Zoo
het parleJ?ent.

Het.iB bekend, dat m~r dail 100 jaar uadat
de Portugeezen den weg naar de OOl!t langs
Afnka'e zuidpun~ hadden ontdekt, dei l!If'dor-
lAndl!CheOoi<t-Indiacbe Cun~pagnie in 1652 al-
hier een volkpl.t.nijng stieh tte. Goed H'l() Jaar
Mond de Kaapkolonie ~b:oep aDder het
behoeF .van. de ..... ~ppp __..(IG4.u.~ide dien
tijd werd de blanke oo:wlking IicleiileltJk. ver.
"terkt.dool'de aanlwm8t'varl1ucu-we lmIo£lJl!.ten,
die bf direct uit het Yllderhwd of uit de OOfIt
k:1'I'amen,om %6 als beambten aan de Kaap te
vestigeu. Deze ambtenaren wareu meereodeets
HollAnder!!, 8p~Clfiek uocrd-Hollander«. Toch
bevonden er ZIch ouder de N ederlanders, blijkens
de familienamen, ook enkele Vlamingen en
ejndeliJk ook enkele Duitechers, die ID dell dienst
(ier maatschappiJ waren getreden Het tweede
bestanddeel der blanke beyollciug aan de Ka.ip
werd gevormd door do Hngenoten of F'raill!che
ProtestantJell, die na de herroeping van-net Edict
"iln Nltntes in 168b DIt hun vaderland waren
verdreveR en alhier, in hei verre zuiden, een
nieuw tbuis vonden. '
Niets WRl!natuurl"ker dan dat deze verschil-

lende elementen zich van lieverlee tot een
geheel vereenigden co de L&a.I,zeden en ge-
woonteu der meerderbctd aannamen De na.
komeliugen dezer eerste Nede rlandsehe, Du Itache
en franscha koloniaten zlJu het, die zich thans
over heel ZUld-Afnka verbreid hebben. ZII
~un bet ook, die Zich met voor liefde A. RIK.' xER!'
noemen, want, zooals eon van hun volkildlCLter.
zmgt·

,UITVERKOOP.
"

VERl(OOPINGEN
J, w. MOORREES JR. ok Co., AFSLAGEBS,

IK k . J li 12 Deoember.-M&1mll8bury, 35 oprechtgeteekiever oop mt uwe erswa- mermo rammen,
ren en alle soorten Kleeding- 15 lA'IlCffiber,-Malmeobnry, levende have, le-sestom E k goederen en huisrnad ... en tegen ngelschen ost- DE VILLIERS, IMMELHAN &. Ce. AJo'SLAOER8

pnJs. 12 Docember,-MalmesburJ', prachtIjle rammen.
,~aterdag én Maandag kan men 12 Dooember,-Malmesbury. 22 vet te 8I&cbtOS8Cnnn t~~- thui . d ell 6 koelen.
J 8 ~ UIS vm en. 15' December,-Klapmu tss tatie, aanteel beesten,

8 GRAFF irekossen, "'&gen en trokgoed
• , 23 Deuember.-Klapmut""tat>e, koeien, oprechte

Durbanville. bulletjes. lIAllteel ossen., I 16 Doc-ember,-H,e'-kk as teel, vaste en losse- ~- -" goederen.

H lUID AfRIKAAN EN ONS r DEMPERS, MOORE &: KIlIG~:, AFSLAGERS.
12 December -I [raaI erf en meubelen

LAND U ALMANAK i 19 Deccmber,-IOO [t-aale longe Monl<!vl<leo "".l_
J S. '(ARAIS &. Co. AFSLAGERS.

VOOR ~897_~er~mber,-KI[\pmut&<tatJa, .... te en losse

M. L. NEETHLJ~G, L.W.R.

ME· Jl en 12 J""wlfI,-SomeTOeI Strand. het !,'TOOt en
T bet NIeuwe Jaar zal ver- prachtig Jrele~n eigendom tusschen de EkBI.~n" en

schik' nen ons B LAD I "tand1l1'd hotels, fran.le karp ...arden en nltmg
13 JanU1ll'1.......'jtellenbo!;ch.de VIer u.tmunl<!n<leALMAN A voor 1897 waarvan plaatsen, Zo;gvl,el. Hlnlonsberg, IlUlJ>el1'bcrg en

aan eIken inteekenaar een grana r Jonkershooltbcrg, alsmede kostbaar vee en losgoed.

exemplaar zal worden toegezonden. w. E' t' .,KLEYN. AF'r;LAGl£R.
I ~ 1)''';''111 bel.-C&Jedon, fr-.... re aiachtossen, koeien

De Almanak zal benevens den' met kalver .. en longe hamels
u-ewonen Kalender informatie be-' V Jan.,"an,-HcrmanUsl'lCter>Jontelll, 36 zeer
o I k()of;tban.' crven
vatten aangaande Post en Tele- I 11 Jan",.,." . Pool"" Bay 1.;0 kostbare elYen,
graaf, een Tuiniers Almanak en! J J THKRO~, M'SLAUJ.;H.
andere nutti"'e zaken en daal' het Ir, [\_'celllUcr,-1Jc DrW1'.dl,(J',kt Wort;Cster, V"".

. Ó .' , te el! 1088C goederen_
zoo volledig mogelIJk zal gemaakt CHA" ADAli;,;, Ar'"L.~GEH:i.
worden zal het een <..'Crsteklas I 17 Dc<:ember-Z",·btevu.lle" ,Il,tnkt Tulbagh
medium voor adverteerders zIJn om levende have. 1J<)cIlter.'lKereed8Ch3p
hunnebeziaheidvool'td1l1'und voorde I' J HO,",MAS P W ZOO:\, Ar~I.AG)!;!t.

oh' I 28 Dccember,-""mersct We;;t ~tra",l. ecu """t.oogen van et publiek bet gehec e I Ixue plaats en 100i groote c, veu.
land door te humien, J J HOnn;Yfl & WO~ AVSLA(jER~.

Daar de rUimte beperkt is I 12 IJcccm""'_",-K:lRfJ".atI, '""l<!gu'.,,Ie>en
geheve men adver'tenties vroeC7tIJdlg : PAIJL.D CLlJVl!;H. Al't;LAGI!;]t.
. It>, 12 Ilt>Á_'emlJ<'r.~~omer""t"tr""d. ",,"tbru .. vast
ID tll zenden, PrIJs: 6, - pel' dUIm I go,.'!. ''''''lM.nrle "" 4 WOOllhui=n met hlll,mad.
Enkele Kolom H o."",·wb<rr.-Stcllonbosch. "..,.thAAr v... tgo.,,1.

e 'I, fk'f:tllllher,-;4telJ~ntxl8t.:h~UWl ,..:root eft pnt.t.:htJgDrukpers MaatschappIJ. Van de Sandt de ,,,,.,{)rt">lclJthm,r:utJ
Vtlhers " Co (Beperk!).

A, B. HOFMEYR,

Secretaris.
Hoek V&ll Bur-g en W aal ~tru.at, I

Kaapstad, I Dec. 1896

o
I

Growers' ÁBI!ociation" en
verkoeht met de toestemming
de regeering, en nu zijn'
sommigen die dit als een pre-
cedent [beschouwen tel' rechtvaardiging groene
van de handelwijze van den tegenwoordi-, noemd
gen kerkeraad. Men behoort er echter
op te letten dat de twee gevallen op drie
belangrijke punten verschillen: (1) De
grond reeds vervreemd was een gift
van de municipaliteit en niet van den
gouverneur'; (2) hij werd nooit als een be-
graafplaats gebruikt, eu dus had geen
privaat persoon er eenige rechten
op ; en p) de opbrengst van
de verkoopingen moest hoofdzakeli

gebruikt worden voor een andere ~LLElax.lJEJx.
plaats, terwijl de ,kerker-aad thans 1
recht vraagt om het geld te gebaiiken Rl1nde'l'1'\ACt+~O-""881es.

,.IL -r- ··rvu......_,lOAUU.l ., Een leder natie beeft ZlJl! laud,voor wat hij verkiest, De minister#zeide, Onbekehdl.Hlid met een Jak is dikwijls 005 woon op afrikaanse strand,
dat de landmeter-generaal om dez J aatste de bron ~n veel min'erstabd en kwaad, Ver 0118IS er geen br-ter grond
reden van gevoelen 115 dat de :;'ker-clad en daarom hebbeu wij ban de hand Op heel die wijde wereld rond,

"I'ro ts III ons om die naam to dranoodwendig naar het parle nt zal gegeven...4at van de l'Oornáamste hoeren Van kinders van Zwd.Afrika ' "
tnoeten gaan. ! uit de i verschillende diBtrikten die b h d 1' _

' 't naast:. aan 413 besmette area De zuebt om een gese ,kt en an e oaarDe kerkeraad, die Maandag itanst, zal .....__ middel te vindon tot gedachtenwrsseltllg tus-
liggen, IJlUlI' BechuanaJand zullen schon HoUander en Hngenoot 18 oorzaalc ge

vergadel'en, kan hetdel'halve al~ heslotcn gwm om l praktisch met de gevreesde weel!' vau bet o:ttstaan van nen taal\'OIm. du;.
aannemen, dat hij zijn pla u! nIet zal pest hekeud.te woc-den, Onze l'egeering wat zIJn woordeoschat betreft Nederlandsch of
kunnen ten uitvoer hrengen, ~uzij men schijnt zich te,vreden te stellen met het Nederdmt<!Cb •• gebleven, doch ,lie vool van zl/n
naar het parlement gaat en áe zaak in onderwek; dat gedaan wOf;<lt door pro. spmnkkun8tJgen to98tel heeft opgeofferd om de

*
fessor Ko~h, Indien~.:re geering een aanlcenllj{ door Franscben ¥emakkel!Jk tecomtté eo op deo vloer ,Pdn he le huiztln k~ h b makeQ. E'erlllls door de vereemgmg Tan

g"dat uitmaken, En het is ni voor ons paar pm sc eoeren kOIi Mnstellen oni !!Cbillende elementen 10 Ztl,d Afnka één 'olk
den geleer en professor bij te staan en I' onl.8tJlau, wo beeft ZIch ook door den drangom te zeggen hoeveel kans de' kerkel'aad k . eh' d . ol.:. d
pr:! 'tiS el on er8teuDlng te ge\'en, an der ofnslandighedcn en ond"r den 1Il\loed 'lUI

heeft--met de regeenng en Ieen "Lerk t.wljfeJen ~IJ er niet aan, datzijn werk veel "roemde talen LIlt het NedorJaudsch uer tO' en-
gevoel door het geheele laud te~en hem- hevredi.gen;d~l' za! Vool'tlltga~n daD wan- t,ende oeuw een Jonge, meuwe taaJ\orm ',nl.
ZIJU doel te bereiken, Iloer hiJ aHes ".elf zal moeten lIitvinden, wLkkeld, dio de" .tempel van het v<Ylkskal'ofktor

, IBIlland, '~,'~ 1~"le heel' Theron van h~t dl1\agt en bet h<leld del natJ'3 zoh e be., ",Lrt.Maar, Z('gt er iemand. wat baat het de '""""'" " , ']; v A d rd' d L l ~ I
distrikt "~jbl,lI'g, zal profei!8pr Koch met an 19n e'g>e\lal1 t;.('en, onu, leu " L ", erbegr-

daf
l'laat8 thans te rlldden, ~ 7.a1 tOcil \ landsch of NederdUItsch hlCI' gedul'Cnde den

k k Illformati , uunen dienen die hij anuru's loop der t'lderi bpcft lULll,,~enoncn, geeft DIen10 de toe omst opgebl'O eu "'u Loe"e- h I 'I""~fIt· I I ...
!" '" ee luoel ltjtK 0 nOOIt zo.l UI ;vllll \. J, th:tJ1s d,m naam Anuii U.NS< ,lof KAAI'!!( II.houwd worden, III het dau we_t hetel' dA Het is ec.flter \1111 belang . t l"An onze HOLL

L
'lJt1Cll.

kel'keliJko kantoren (JI'Op te ponwen ~ bekwaamstf' kolOnIale boeren zicb vnoruIt 'I'us.'chell do' ""!lZO "lUl ontst,"~n dezer tall: OIJ

Profeticn van dezen aard vindt men de l'untlCl'pest hekend zl1l1en stellen" llie wllarop de IEn~{e]'dle taal IS ontsta.all, be-
ziJ' later in huo distrikt kennis staat cell troffendo OV61·('cnkomst. Daar over deslechts in deo mond der kleingc\oovigen ,~". h' '''1 .. E '...h

unoen T' el'Spl'eidell, De Afl'ikaner gel!(; lJ""elllg ,>Ul O. Oll"" ••all .. er ugc..,.· een ,an hen die geeo gevoel hebhen voor Bo d Lad G ~ taal ocn en 'LI,der wordt ge7.iCjrd lIl<le praa.tJ!lS,
de graveD hunner v"deren, ZIJ ~oneu Il V,1O Y I'ey (Abwal Noord) dlti volgen, wciO:1Ollwe over liit pnllt J'tU>t Dader

' heeft een IteslUlt genomen de reguc1'il1g uit, maar bepafun ons bil bet t .. oode ~el deranderen niet het voorrecht ollbeiliue Al k d ~ d' I
.." te vragen l~iB on os ten er arpevllal' Ige en Vrn;l.g, n I. in hoovel're er tu .e1'Cll bci.ie. ..1s ge.

handen aan die gl'liveu te ~laan-ziJ wl-4en naar Bechu'waland te betalen, Het zal volg va.n de w,¥klllg d'fl·7.cJftle trurlwetlieI1 over-
het zelf doen! ZIJ ziju niet tevr~n bepaald go~d wezen indien ,de regeel'ing oen komst lH deu spraakiU.thGt,gen t.ocsLCI Le.
h I h ol .. II k zulks wild~ doon, (loch i'l elk geval "ta.at 011 welke j:]eugden of gebr'3k&1l zu gemcenun el~en p IC t lA> oen, ZIJ WI en 00 ~" t bebbeD.
dieu van de toekomstige geslachten ver- hopen wij at de regeering een Mpoorweg. Jn de zucht tot vereenvoudiging, heL natuur-

d . d' lCaartje gra 18 7.al versubalf$, Dit ml ".llce gevolg "all dorl drune. der ollstand,~hedcll,zekel'en, ell om at ~lJ It met geen moge- I d' t .. '"
ve en aanmoe Igen om e B"clan, en WIJ w,wouder ze ziJn ontlot:'J\n. zUn het Airl '!lanocL

lIJkheid kunnen verkrijgen, willen zij houden on~ ervan overtQigd dat de ondE'r- en bet EugeJach veel verder gegaan dan de au-
hunne uakomelingell de kans ontnemen vinding die' de bewekers in Sechuanal;md deru Il'ermaa.lli!cbe talen on di:Jeetco Eell Hl
te toonen dat zij hUlt plicht ook geleel-d zullen opdoen, hunne oogen (lP meel' dan griJpende vormyeraJJdenng Ll1 de gerut,aan8che

I d h een punt ~" openen, en hen tot groot lilit' talen werd iI¥rdoor veroorzaalct, dat béthehoen, Zij wil en lllet inzien at et -Ijl b Ik ._ ,
zal zijn, indien de pest ten zniden van de ll.C(,'ent, etwe' vroeger, Booa",,, a. nog I!l "etvolvoeren van hun eIgen plicht de beste , 't ol Gnekscb, ook op do afle,dlllg8- en bUl~'lDg" Ult.

waarborg is dat de volgende geslachten Oranjerivier uithreekt. fjlir Gor on gaugen kon rnsten, III het gerlUatlnseb "Iecbt~
Sprigg heef~ een poosje geleden verklaard, op de stamiettOf greep, da~ IS, op hbt ...-.kelllk

ook het hunne zullen doen. In korte dat indien (le pest algemeen! ten zuiden deel "arl het woord mlt. Het ge"ulg lllenan
woorden, deze heden wensclren niet hun van de Omdjeri vier \'erspl-ei~ WOI-dt, het ...... dat de wtgllngcn va.nheverlee wegvielen en
eigen plicht te doen en trdchtell Zich van doodschietell vun reget>ringswege ge- dut de woorden nl me"r CD rn"cr ,'<lil lottergru
de bespottmg tier wereld tm hun elgeu staakt zal '\j'Rdoll, Het is in elk geTal p'g werden Nergensopenbaa.rt l'ch doze neIglug

t b I~~' t b i zoo dllldel!Jk al. m het Engcu.ch _en lt} htltgeweten te schUilen achter een mogelijk, van grou e'UI a onze Il'gel'!' vrqeg- Kaa"""he Hollalld,;ch Jo korthCld "aD woord.
tijdi" prakti h 'kend worden met .--maar heel onwa.!lrschiJnliJk, plichtver- '" ~ vorm ovortroffen ze de vorwanl. t",len "er
de behandpling va zil'ke bpesten pn de Ten ge'olge ,,'" dew acoentwet gragun ,!e

.lUlm van een toekomstIg ges4tcht. vlirschilleudP mi~Melen d)e gezegd maamva18-ultga.qt;rCu "an he'erl,c te 1001. zo".
Anderen weder bewereQ;, dat het kerk- worden haat toegev~n, Een vnj spoor- dnt cr \tUI IIlfleclw J[l cIlkeLe d" gorl1ll11l1l8Che

hof iD een verwaarloo~dell (oeill.and IS en wegbiljet is het Impste ,Iu[ de regeel'iug {aleu 1,11113geen Kprake me~r 18 Op bet stuk
h I hik hehoort te doen ter bevol1le1'lhg V,ID het der doflectw nu ,taan het Afrlkaanscb en hddat ht't te veel kost et ID )e oor lj Il Bngelseh op hotzelfde "rondpunt. E"snals IIIh I Z d verspreiden/oan deze nuttige kennis,

ordc te brengen eu te OUl en. Ij le zuo het Engel.ch VlOden we ook 111 I,et, Afnk,~u"" h
spreken vintIen ..en vel'dedigel' in de du dool'gaande omschrlJnng (dOo)J voorzei;;el.)

Kaapstad en Rh~es. 'an alle naamvaUen DIt u; t!'Ol>\Ven8 ook betCape 1'lrnI'8, die ID deze begl-",upiaats "eva:! IIIde HolhlooriChe ">TI'ek"",1 . bot gebrUik.... . ol •. I d t k Dl" K,taps'adlil(;he stadsraad heeft he~lo- '" rniets a[,,,ers ziet an een onue )()uw 8 u ~ 4 vau de llreb~LstJ.!.cbe genitleHm ,l",,, de•. rif!,ten, hoewel fliet met ,tlgerueene stemmen,grond-zeer geHchlkt,voor handeIHhui7.en, in rl'G7' UI plaats v"n VOl! d". 'KW d,', erJZ., hepaalt
h Il k t D t k ol den heel' BJjodeH een a(L'eA aan te bieden. ;neb Ull.81Ultend tot de .chruftaalote eo, all lenen, enz. I 8tU gron Opmerkei ij li was het clat de ovel'gl'oote Ten gevolge van het teloor gaan ..an de
lH ImmeI'!! gelegen ,Ian den SomerAetweg, mperderheid e1'ln ?'wljgendoi stem lllt,- gramml1tlcale gesl.1Chts-onderpcheldUlg, sporen
dp electl'ische tmIn gaat;er vooriJl.!" eIlZ., ID Ibracht, v.~Jalil!chiJnItJk een LewiJh dat men Iwaarnlll reeds 1tJ de 'olkstual der I ï de eeu .. "oor
II ht d k I"k crevoelde dat het uemeu van' dit besluit handel! "IJn, gebN.llkt men "oor .Jle geslachtena e OpZIC en 118 een zeer ver leH IJ e 11 kid I ht ~'

. . dell mad "eeu eer llande"d en uat het geen en na.alm" en. en e en meervOtl . sec • enhouwterrem, Met het doel dit kmkhof I he " h 1 vorm '·'Ul het bepalend hdwool'1 e'-enaL; dat
'. ge euen elu was om ent USlaSme aan e ,HJ L' I V clopgebrnken te krijgen lil bou wervel! '" I I L' I Id I het goval III het ",ngo ""Il IS al< aar d.e man

. ' dag te egge,l. r,en ,IC !'eR lila tiS aange )0- ,'Now kind manfi \'rou .. eos kInders en- (Vel
wonit de toestand waa.rm de graven Zich den wol'tlell; doch hl't dl~l8gt het karakt.el' b"ohjk het E;.gelsol;l 00,1( h'ler zlln'be,d'~ l.alen
hl'\'luden a)s een publIek schau,laal voor- van een koud officled dOCllm~llt en Ill"t ,"Order gegaan da,p het Hoogdmt.ch Gn de Nc
gPHtel,l, wordt het g"zegd dat dit oude V,1ll een har~eliJkeIl welkomstgroet. De dorlund •.ch schriJftaal In het ~'eSproker Ne
kel'khof gevaadlJk IR voor de gewndhelll hpel'en TielqvlIJ !Jn ,J. U, Hofml')ï' hehb"11 derlllndscb 'M mede ten gevolge VHnhel. geLrnik
van )len (11(' In ol,· nablJllel,1 ervan WOll0n, ZICh op waal,'clJge WIJZI' val,! hunrIt' taak. Vltn eell, g=l, "''I", '!JII, "'0, ellz. "oor (!Pit'

. ge,lcweten en rllltprlIJk v"l'klallrd dat ZIJ eOllell, en., en <!lOOIhet 'erdwlJnen \'an de
ho,'wel.het l'eedH 10 Jaar H! ~edel't het Z.leh Bcharell:aan den kant van de vrienden slot·".1n de bU'g'lIJgRllltgallgen '.lD h!lv naam-

d dl h d woorden, ltd en "oorllaamwoorden de olldep"laatste liJk aal' wer ,egl,nell, en et UR van ZUid-Afrika, ondet;sch'lldiug 'all een manneluk en V1'ouwel,lk
reedR lang verleel't! en tlllgedroogd moet Onlangs vroegen WIJ : welk~n llldmk taallt1i.dlg geslacht hij suh.tant'Hen d,e lIlet
zij!'. AI deze ont'lIlChg vergroute sehan- de JUlchkre~n dt'r Jingoes en Rhodesver- bepaald een IIl1!.D qf een vrouw 110' DIen verloren
dalen PU denkheeldige gevaren wOI-den eerd ..l" bij, dpzl' g~legt'nhold op de ge~R&lJ. ,
oeiepeid, omdat men geell rel'lpekt beeft kolouialll Afrikant'l's zul!pn maken ( ,'n cel boo~(lr dM bet Engel.eh III de zud,t tut
pg d bold I I d hedeu herhalen WIJ deze vmag met bt'- voroonvlllld>.gwg tif.an.t bet Kaa.P'!'·b Holland..ch

voor e een eren Je (aar ont er en t~kkIlHl' tot t.lt. rp!JUhlJeke.n, op bet s~uk del" verbluglllg dll! pen;oonJlJke
I h I h h ft 'v.., voom""mwoorden. Ir. het Nederland.ch Ongrom rusten, en et ?og s ee tB ee op In de Ca).ll· A {'{I'IIS "an giHtel'en vel'- het Engelsch zllr~, wel UI w,u.r. ook gevalll'fl

de tIJdeliJke, geldl'llJke voordeelen, die scheen een l'ielangnjke Imef; geteekelld voorLlUlllen van hql dooreonlooplJD der naam"al-
een aantal gehouwen op Llle hegl1tafplaats u M, R.," waarin de schrijver onder ,lU- lell L'I de persoon1uke voornllR'ml\oorden Zoo
gehouwd zullen aanbrengen, Het kost ~er~.n )legt. '1Witwatenmmd brengt thal~s worden b!Jv Ju", I'l' bet }o~I>.gel8Ch'II ~'IN JD het
ulel te veel een begraafplaats in OI'de te ID eeu d.ag meer goud op d!l~ RhoclelSl8 HolIJlndsch thans I'let slechts.w. a':CII~attef (4de

. . . . . In een Jaar, !'ln de ,raag die "ij ons moe- naamval) m,lal OOilknis datief (3d,~ naam,'.) ge_
bouden. en een p,tar pond Jaal h.!.luI te ten stellen is' of net voor OilS, ,le moeite bezlgd Heel gewpon IJ!ook III b,-! Hollandseb
be~tedpn ,Ian den God~akkel', waal'ln de w'''ard IS, eel tegenwoordIg e,n zeker na- de verwarnng ,all I"",. en he" De n'rm 'aD

~ P de" vierden ""am't me.en I an Il. t pers. pron' \Morfine af!-;estorv8nen begl'uven liggen. IS deE!!Jonze o.nvl'lendhcbappeltjke het rek- '!lil den Zden pery<uon 'I"" h(l0ft dIen vali de.n
t, 'ChwltarltJk nIet leved gevergd. Hf\t king tot deiTI-dn8va,t1) te vf1l'dmgen, In eersten ,>';10,,,1 ~"J,olk"mel1 O'Ienleul;cld Jn
k" ("aktel' "'dil het volk :tal zooveel 1\ iUII('T\ l'ulling V'lor leen ,el'Uf ''u zele!' onzt'kel den Bllwl beet he nog 'il' h,,, e nol chosen

d kl' ti ct vOnt'deel-of' h!;lt WIJ'I! 'en "erktalHllg, of me but I halO elH-",'n :Jo,," IVcltw. "al zu lt-',), Ir het hrengen vau lt eme 0 (;Jl', !lt ,. l L' I I 1 I rd
u zelfs beboorliJk, V,1il ons IH, Oil! met deu 'lier III liet r.ugeSb. Sj)Ol"tl'CI "Kj ,jot, IS III
fIlPI •• 1" paar p,mrlpn veeholldlg zal terug heer Rhotle~ voor de TrdnsvM[ als het ],~ Ka"""ch-Holbnd",,b schertn;:: II IIlO!l1gge
Vind en. De levenden ~IJ1) te yeel geueIgd kl' I l'd W",dell HIel $elllUlkl mon bIJ de pen;

wal'e te pn}n en, "J een !l'e egtjIJ lel vn" regelmat,g '001' alle nruullw vnn het
dp do oo1en te \"·I·geten. vooral. III de 105- waal'Op het 'blJua gezegd k~1J worden meervoud dell vom. van den nerden naaID'nl .
zmuII>( l'. Qnv'>11Ichilltgf' da~tt'1I waal'in wij dat bij op W~ IS naar een verqoor wegens "n' In plaats ",tn ,..V, Ir.' )1111 ... huW_ en1._
1""'11.' 'ttldaarorn i~ he! \';111 b"lallg.(lnt wiJ \~n-:1ad (<,geh dien st.aat. Om de repn- Vgl. nog vCI'der t 'Eng lt 18 »lp,1<'ra.nscb c e"r

I f hlieken II' 1I'lIlteeren ell kwand, t(l maken, ""'1, enz.van tIJ' .. tm tiJd .IaU «l fI glJjltoryellel1 1 d d k I I
h ol i:; ongetwijfAld, uit een hloo1t bandelll- Il" 'crv<>egIfIg Cl' wer'Wl"'I-.:en '"n,,,,vord, n \m.'I·IIIIlPI·,j eli ID de gl'legen ei T 'f ,__ rd d.l. E J I

oogpullI. onZIl eigene belangen te fuoi- '" nhmOel'13 '0. er 1(8!f.l!10 Ill, '-lK n~t'!;IJ)('1I
ge..t,>ld" 1J>l,lt'TI...en paal' oogenbltkken k k'" , Ten gev,>lge ''.In de, b,tge"'oegt!~ '(}'flllUI!nWl'''r

d,' .!!I'<lven del' voorgeslachtco. elWl' I _ II l I. . .,., ' . . dea bebben ziJ de ,h!l Je werkwOo'rden noo<i.,-
stal'en !Jp .. IJ !<lt (ell aatste Ja,1l een SpOOl\veg- loes ge .. orden 1111~l1!n;enlaten ''arelI 'au da.v
Onz<, lt'el''' r.e". de Opll~htcl'll Vlln het ~UI'ptU"; .au ef'll ~wrut mllltoe~l, eeu 8UI'- ,k,l~J, h'J. ')rul';"~J'<1 hul/,.' """. 1'~1'" "' UI'

Hugenoten eedenkteekC11, predlken deze plus hoofdzakehJk verdIend door het. euz. Het w\lglaten van de 'uitgangen ko ook
di~%I II.Ue. ~da&en, de bepafplaatset1 vervoer van ~eren D.&I\rdB goud vel. hier weer eell pvolJ vau bet IItre"ell 01'11bil

.1
3

Tot de elfde eeuw gold "an Engelsch en
HolLmdsch heL ger,Ilgde "a.n den groo(.:n Bil.
derdyk .. het ecbt J;;ngelscb IS oud NeQer-
dUlt6cb." Y,m oI,(·u tud dagteckllD~ ook de
svreuk "goede boter en goodo ka:18 LSgoed
En!:.el~h en goétl Fnel!Cb:' Onder l'~n a.fdoo
ling nm dCll grootlHl Gcrmaaoocben siam sori<:e-
Ielide, toonden beldo talen ILl do ge1!1ksoortlge
taal· ergcnanrd.gbeden die ce,lI zoodflDlgen oor-
sprong k nu,orkell, aan Va.n daar dat WIJ
zulke &taalt lOl! '11 het (Jud Enge.l!reh vlOdeo als
.. Alfred kynmg hate greron Warfel bisoop. this
wordum lu~e I1ndfreondlike " (Alfred, kon mg,
heet groeLen 'Wacfort, bl cbop. deze woordell
hafel!Jk en vl'londelijk); '. HmI were folgonde
ti fLJ thusende ,. (hem WI1Ten "olgende ,.,,£tIg
UJzcoden), H le drempte, als le wa,s WUfJC te

dOll ' (,k droomde als lk gewoon W!l8 te doon) ,
Cll do 1I'elbekendo woorden "an den dlCllter
Cbaucor .. smalë fowles maken melo<he" (8D1a11e
(1cIeLue) "ogeJcn malcen melod.e). Toen kwam
de overmeestering van Engtllalld door WlIlem
HUl NuormandlC UI 1066, en de IOdoed "Iln de
Fran.cben d,e lil Z!Jll gevolg overkwamen
maakte dllt Engelscb de onde sleur van ver-
LntgingCJJ, ver, oegtngeu CIl geslachtel1"vau zlcb
afwierp eli dell hedendrw.gscben korte.n. prak-
tJ.schen vorm Legon aan te nemen Zoodat
men Ghaueer'. woorden weldra venulderde tol :
, small fowl" mILko melody"

Hollandscb daari.egeno, er behIeld de oude
.Ienr Vllll verbUlgwgen, vervoeging,," en ge.
slachten un beeft haM Lebonden loOt den hUl-
d'gen dug. llha, Afn.kaanlSCh, lUist en precIes
In do vuet8tappCll volgeude di" Engolsch toOt
de een;te tILal der WL'l'eld gemaah heeft, beeft.
z,ch ook dat pak van den rug ge!!Cboven "n
stalLt nu teg~llovcr Engelscb UI 6en vcel gUll-
st'ger pusHl(' dan boog Hollandsch. wat hel
korte, praktische en kracht.lge betreft. ~ et zOO
al~ het ~'..."n"",h dC7,e omwent.ehng In de En
geloche taal gebracht beeft. beef1 het ook uu
getwllfeld, door middel der Hugenoten. de
olllwont.ellllg teweeggebracht WIULrUttde Afrl
kaanscbe taal on ""prou! I~n net. <cOal. Jaaf
mee ~en verrIJkIng "an de J<:ngel8che taal door
1IlllJVlng 'an Franscbc WOONen 18 gepAArd
gegaan, Leeft er oon dergelt,ke yerrlJklIl!! -:an
-\frilmaJJsch plaat8 gevonden Als een Ellgelsch
mIlD dUl! op bnze t..'llll 8lUaait werpt hIJ kolujJ
op Z!I" e~Cl; hoofd En al wut on. nu nog
mMk""rt lo! een groote sehr!J"er die On. een
waardIge plaats In de talen 'II Wlnuen zal.

lul.!,

KAAPSTAD.

Prod uktieD..D'1a.rkt.

VRO!i:U!i

AAN INTEEKENAARS. o I
o I
o 9
o 7
lJ I
o 11

lURKT

11 Dooember, 1896
/I, •• d,
o I I
U I 2
o ~ :l
() Il ()
U 6
o 12 0

SlEUWE MARKT

11 December, 1896.

£ 8. ri,
o 7 0
Q 4 ~
o I a
o 2 10
IJ 8 9
I}" I
IJ 10 6
I} 7)1
(J 10 0
,... ,~ a
o I 8
o lO 9
,0 4 •
I: ti 6-
ti (l :,t
(} 7 0
o 4 0
(} II h

o 17 0

III 11c, -(J'er U,legraa.f)-o., "olm'"kt' 'H.nd'l:\1;
\\l-~ tCnl,...""1.Jn:'l(lnregelma.tlg maar el "Il ...g, 'l:!n [bf"le.

rncll,w~ulrdlgl' vcrJ\odel lug In PflJU Il 1 ï -.'. hw.lcIl
'" crdt.:n fwngcbodcn en 13:i \\ crd( II j~r verkrl\;l ~t..

r~ 'OCf ..erkl.N'~Hngcn WHoren T.\\uk VllrqZlell en de
k\\aJltelt van hel Tertoonde wa, .. n.1H\\elljk.s tI "htL
nl Iddel mat Ii.:'e f)!~ vraag nll,lf alII.. """ )rl ~n \\ u.. y.at;1
en het vertoonde p~le dc" hamel LHt aJgcm t!l..!ll

onveranderde prlJZCll hocy.cl kabel..: tlllguIDitJg 7. IJn
ge".,.".t lJe beperkte w'ngebopcn hocvcelhe Id
heeft de ma.rkt V}l,t1,t gemaakt

" Lal< DEN.
, Decem bel' -(l'er I<!legr_1) -I Ic '0":01,("",

V~ ren Illariu I~ !Ieden ic ...lnten J" hot'vcclhclll
untlebodcD \.\a.,.. ,i (J(X) kl~tell elie (. I 1/1f..NJO hebtJel1opl",brachl

!Jerde en mIddelmatIge kW<11ltelten \\ 1'11('1110 per
cent rluUJdcr eu !'VUi'! ~~ l.id tot 5!o.dUIII'!tr

...o\hnknzen
l'eren
HaveJ hoOiDE Subscriptie op .. DE ZUID- B..on,·n (~r"cl1~)

AFRIKAAN en ONS LAND" Komkommt!l'. per 100i A.ardllPpelen
zal van af 1 Januari, 1897, terug, ~ Wll,,'Cnsen 3 kanen,
worden gebracht op den ouden,
PMJ8, te weten: Een pond zes
shillings per jaar of 6/6 per kw&rtaal

A. B. HOFMEYR, ' ~~:~emoenen

Secl'etarIs. !'ru,men
I Abrikozen
I U,en
Eieren

, Aardappelen
Tamaties .

'Appelen .,
Hoenden
Boter
V'Jgen
}!;enden
Kalvc,"
Kool .
B"on('n (groene) ..
Ganzen

Dm k-pe1'f1maatscba ppl J,
Van de Sandt de Vllhel'S & Co, Bpkt .•

17 AIlg, 1896

o 2 2
o 1 g
OOit
o 0
o z .~
o 8 JO
o J .1
o 1 7
o 2 0
o I 6
o I ~
o I li
o 2 ti
o III 0
OOi
o .l 10
o .1 4
o 7 3
o j 0

COITespondenten
WORDEN verzocht alle brieven-

geld ter betaling van reke-
Dingen voor subsc,'ptleR, Adver-
tenties en Drukwerk bevattende of I)ru,v~"

Kalkoenenbetrekking hebbende op hezlghelds-
zaken, aan den Secretar18 der KI:I1Bh:RLE Y

\faatscha.pP1J, en alle brieven met, (Fali d, hu,"" Jan". Lawn"c. Ó: Cf)
rrespondentlCs voor de Courant I II December _( Pfr telegraaf) -Pruten
, den Redakteur te rlChten. prodakten op beden _

A. B. HOFMEYR, MIlei.. Il 15 0
, M,ehe. 7 0

Secretan8, M,eltemeel I 7 0
Katfcrkourn .. 1 Iii 0

(Bepkt) Zemelen 0 R 'I
Haver I I IJ
Ha "ergenen 0
Kaf .. 0
UIen . Il
Aarriappelelt I)

Boter per Ih 0
Eieren 0

kpera MaatRchapPIJ
ao de Sandt de Vdl,en; &. Co,

., OIlR Land" Ku.nio<Jr,
Ka.apst..d. 14 ()ct 11'91)' 1.) IJ

I:l 0
15 0
17 ()
I ~
2 UI NTEEKENAREN

lP ..ONS LAl'i D" worden er
aan herinnerd dat htlt FInan-

I JMI' vun fie MaaU!chap)JIJ op
()ee., aanst l'lndlgt, wanneer onw
en moeten worden afgesloten.
rlullve verzoekd~ Wl] beleefd
'anzulvenng van alle achter-

gl'lden voor het ei nde
l.ars.
II worden dlegen~n, IlIJ wie
op keer om hetaltug hebben

~,~ gedaan, op de dnngende
hl" held van dit verzoek

_no

PORT ELIZABETH

HOFMEYR,

Secretans.

van

o 0
t l~
o 0
o ()
o ()
o ()
o 0
o I)

o 0
I) 0
o 0
o 0

De EngcL;che en Afnkaan""he talef! ~!J" 0l'
mm of meer d,nelfde WIIZOontstaan De Elt
gekeb Il (Oenen "It .-\nglo-S" ..eul kwamen lit
Bril lauJc 1U111\V\ orm6csh.'JUCIl de luLo(lrJt n)4cn
(Kelt.cn) elt maaktcn hunne taal de LUld.iaal
Zoo ook Illlmcn de Hollanders de Kaap 'n
beZit. dedon de natw'ullOIl Voor ZI"tt Wilker> ell
ma.lhen Det llollandKt'h de t.:&a.1van de meuwe
KoloOJe I",tcr kwamen de Noorman· Fran
!!Chell, d,e d" Engelsch"n versloeg:en en beer-
• .:hero van Engeland we,-deu toen werd heL
Noorman·f'ranl'Cn de taal van het bof, de kerk,
de ."bolen. enJ!, maar de EngeL.cben ..praken
nog bUllne eigene taal IIu,r heLben de
Engel'SChO>t1het land 1,lch tU"l!e"'g.:nd en hUlln"
t.llal " ol.. oll:iuloolc taal gewordun "li wordt
III bel huf geLruikt e~l 111 J~ ""holen gelee,-d
(wIJ "OH ,ru, wel '·.ln gelIJke rocht.cll VOOr d"
belde talClI h,er gCKprukon IlIaar ~"iI Zt: nog
DIe!). maar de Afnkaner. "an IIollll.lJdsche
eIl Hugenoten·afkolllllt "preken nog t Kaapsch-
Holland.ch In EngelOJld henft de l::ngelsche
taal ewdellJk toch gezege"erd. d,Olr de 1\oor-
Ill,ll.nFrallsdlen slechts eeu kJe,u dool der be-
l'Olirinjj' uitmaakten (Jil z,eb spoedtg "ermengden
Olel de Eng .. lschen Zil hebben d ta.;i echter
met ..el'l!chdlenJt, woorden eh u,trlrn:kkmgell
'e" !lkt. z,'", "Cl ~!In '''I met ]\fet der tud
Z!J1l cr llLOUWCvnllrclJ naar Lltgel.mJ g»gaan
tIJ het iS mt:t :J:udt.;C'Ct.Jëu In .1.aurakltJJ.:' geko
men, door blLlldu~ enz toen behben de
Engt·I~IH..m ot. u \ ol!'chf'-! \ ,Ill die volke.n l'U tale!
wuvrdt!u U\ CI"bren-01.OUI eli tot bun eIgen K
II! aak t, ~n 1.00 vUldell "11 een bede hoeI vreerudu
woorden, DUlltl<'b. FralJJ;ch, cnz, LIJ de Engel
sche ['tal. 1/",. b~hb"J1 WIJhelzelfde gedaan.
Wd hehr.en I\'!)orden Vlln 'crsdllllend" lullen
zëonUlen \OOLlt valt dp Frall~he Hugenoten en
d· Dul, '~hct:... nl"· wa· Wil meer hebben te
ct 'CII gew.t.d , Lil '~'~IJ)Ulken le U.IK do (}£L?'~~

LCIJ gn)f'ttj d ....lIgd \-3..n de t.wee taJen- 't
~illln,HI"d, en [ Lu;;elsch -IS dat ZlJ zoo DlIll
" r,l'll !ln_;Pll ~,tll \IJ lIJ ()wi'~rgaan aJtha.n.!i \'b~l

rnln<l<r ebn Je "nr'l'l'onkellJk" talen "'''-..flan
zlJ afgele,d zuu Beule lt l,hen slechts één
lidwourd 'oor alle ie5lacltteu, getallon ell naam.

10 J',rmh.-r-(I'cr telegt ..af)-Ilc " uI II! '"kt
slUIt met l,nJfA!D \a.n pan lot oen tri hU<lgl'r

(I',,,, dp" '''er Fn",k ~III/!.I" )

II Decemoor -( Per u/pgra,,!) -Prilzen ~an
produkten op beden _
GeZIft meel t 13 0 1 15 IJ
Micha. I 5 0 I 0
M,eliemeel .. , 1 I) 0 0 II 0
Ka! .. 0 7 0 0 11 IJ
lemel"n 0 7 0 li I< I)
AaIdarpelen I IJ li I 10 0
Eieren ... ... 0 I 6 - 0 2 0
hodlliwlI Rtf l~ CJ!~"oer Hel' ~

A,r~

..
,.
l
1
(

.....·1
\

I
'...
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TalJen, fJJI beide maken YetI! pbruill van
Jetlel.. Daarom 18 belookdat hei
~k nlidie Weu re leeren .a te Ipr&-

STllLLBl'<-'1lOSClI

door den sd hoor J ET HO'fmeyr en andere
dur deputntie Wat (lt> deputatie 'er
\lllS dat de l~ertng al vereogenwoer
de ge,61'S van deu grond aan de .!II G

.rIl:en!{)Ê,nte, h:la.r eensent zou weigeren ter ver
vreemding FlUI d e l:iegnuuplaats Wil men nog
verder mét ur r-aak dan bo men naar het
parlenll~ntgaan en de 'MIe als een pn ..~te mil
-V"'Ol""'D~ hu t!i" ngell

·i;O~,-41ual"'''''' n:!cb()i~iCblj_H De ed beer Faure %eitle 11.3de discussie dat de
kerkeJ:lll.ld het eonsent der regeering ge~rnagd
beeft mn OOn deel .lUl d begmafplnats op de
Hugenoten Geuenktooken COIDml6SIe te trans
porteersa en de l'l'lJbei.q om mot bet Mdero ge-
deelte DJUlr verkiezen te handelen De recht
geleerde adVl6eul' d r regeenng, handelende
onder den Indruk dtlt er geen opp08ltia W88 en
dil!. al de belanghebbend jW'tflel1 hadden toe
g temd UI hell voorgesl<!l1de r.ian, gM. aan do
band da.t men n npplicati& ID t hooggereehtshof
lion doen om do ge "raagde volmach~ te be
komen. en do regeermg bad toen MO don kerke
mad,ge bre ..en dat "I) er J11e~ op l.ageD ZOIl
bebben indien men zoodanige applicatie wilde
maken
Het ~VI van den recht geleerden raadgever

der regcerUJg was geb Jerd rp de Mostert zaak
vroeger III het hooggerechtsbof beslist De
IWrkeraad van Wijnberg wilde een stuk grond
m t het kerkje dat er op stond aan een bool
comensste overmaken en.n-ot'g daartoe bet con
!leRt van het hof De rechter Yroeg of d~
applicatie gedaan werd met de toe temming en
goedk:eal'tng der bdangbehooode partjjen of
hunn "rt~enwoordig6l'l! en toen het block
d3.~ deze toestemming met was gevrnagd werd
de mak uitgesteld om den beiaughebbeudon de
gelegenheid ~gol'en oonIge objecties 10 te
brel!lg60 I'oon de esak weder 10 bet hof diende
'" er niemand die obJooteerde en wOM het
ge'~gdo consent toegestaan

Daar be! DU gebleken I' dat er sterke opposn le
l~ l"gen bet ven reeraden van het kerkhof ,..,.~
de jlnJOIst.,r ZIU hll na rechtegeleerd ad, te!!

lug~wonoen to hebben deu kCI keraad SCU'11'en
WUI dat bet ncodeloos IS naat t bof te gaan en
hem roden de zaak 111 den, orm 'an een prl\'&tc
b.lh 00. het parlcment te brengen De heer
Fa~o het duidelijk uitkomen dat indien de raak
lOOt het hof kwam de regoertng de apphclltle
zoU tegenst.aan

Dp deputatie dankte <l,," IIJlnister 'oor 'IIII~
,"nopde",!.:e onr..-angst CIl ,,,rt rok wel I oldaau
met ,:Lo ultHlag 'r:lll hUil bezoek

1 .. ...)

Ik wen&ch een paar ponten op t~ noemen
wurm bet ontmmo 'ap t Engelseb en t
KlIAl*h Hollandseh vel'l!étllJt

(1); Er 18 een groot verschil In ilJ<l en dit
renchiJ hooft een g:rooten invloed op de werkmg
...., d<! iaahmtt.eJI
(l) Er _ lI8n v e1'!!Chi I In de coucuzrentie

TOOD d. Enge1lche taal gevormd werd was de
eentge htterlU'18Che tual LntllD (tot lD de l-tde
eeuw werden de deonmenton van de gerechte
110l1.!O 10 Engc.land lIIe<:ht.J! ul Lat!J.U geschreven)
het Ku."JlI'Ob lIoUandsch heeft ten miaste h.ea
bedend l.lIW'ChO Iiterarisehe t ilen om modo te
><tI ~ldcn-H"llUJJu.'<Cb en Engel c)!

(I) 1 DeU de l:'ngelsehe taal haren vorm
!.:reug war n er nug ge.eo drklrkers 811 waren
boekeu zeer duur en zeldlnalll thans worden
boeken 6Jl Dl.uII"!'ladell UI do concurreerende
t.aJen ~hrevell CD bU duisendeu dllge1Ub
verspreid en gejexe.,

(4) Toen t Engelsch "cru ge,~rrod word er
JU de wcuugc scholen III ets Ban do spreektalen
gedaaa Slechts de oudo talon werden onder
wezen de spreektaal komt, an zelf, ~Ill men
Hoe geheel anders lJ< het t hans I
(ii) De groote moorderbeid der bevolking die

de Bngelsdle tan] vormde kon niet lezen en
IIChrlJvml derhalve I eraaderde de tlla.! toen
veel gemakkollJkAr dan thans het gev li '" nu hu
na elkeelI ,:flu of meer lel enrle Iiterurische talen
kan I""en en sehruvon

(h) Cbaucer en du andere oud" Engel>ICbe
8c;brllvel'll dis zich, an de volhtaal al8 scbrUf
!.aal bedienden, waren met hunne boeken alleen
iu he' veld er """ toen 'IJ begonnen te schrijven
gCf'~ andere levende litterurisehe taal De
druk pers beeft dit geheel verunderd en de mail
die gcrua LJ en out IN.kkeld gonOt.-g I" 'Ill door
.uno pennevruchten I Knupsoh Hnllandsch tot
een liuerarieche taal te verheff'en zal ZIch waar
scbUn1Uk he' er 'an de eene of andore reeds be
staande levend" ]iHcraTl>oche taal bedienen om
dat bU in die talen de ideên ul:lgedrukt vindt
die Mil ""nc Clgenc beschouw Uli{en tengrond.lllg
hggen en 001 lat h" "lino vCI"Slandel"ke 'er
m~en. door Ihe talen heeft ontwikkeld

( ) Ot! tJ.:,\Olklllg (he hooken UI Kilapsch
Holland,;cb lI""chreven ollder de gUII.lIg>lt" om
.tandlgbedell Zlll lozel! '" 11611 ekkelilk zeer
!feTIng J~ "cbrll'er zal zlJll kostelI nnu\\e1"ks
hel.ruild kr"g"n I.<;CWp er een goudmlJn
begTll'ell hgl Ln een genlll.,,1 EII!j'tl"ch of zelfs
Hollnnd"ch bnek De kruizen "iln dus lat de
,alk ... hrllven< dit 'Clen ,eTWlclnUI Zlcb
met \:ln Kl\IIpI<Ch H, lI"nds<:h wllcn btJdlellen

0" andere praatJe.makeTl! zulle. lt ker n.ct
Ilalat< n te "11.en op de analogl" d,t er be'tWit
tu!W:h"n het onstaan vau het I-:nlótelach al.
,olhtllal 'u, r le nóg <er ""),r,,ftaal "Il!

ge"'ordell.,oll bilt KtUlp.ch Hllltnd""h zl) d. Wil
bet tban. t611 OUlent lllIl.treffell Ooeh Jail'
boudt d" finalo!,,,. meen Ik "p

De.e prak tlscbo bo.chou" lOgelI "ek ken bIJ
0111 de o'ertulg1n!( dat het QeD hopckoze tuak 18

bet Kaapsch Hollnnd8cb-thao •• 1", h 'cCIi taul
III dlln mond \an hen dIe bet .preekt-tot eeD
btteransche taal te ,,",JJ.n lonnell

800mugtll mogen dIt be.1Ult te pesslOllstl""h
"lOden men d'one eebter met le harde k udl
wtlrkclUkhcul rokeOlng ook te bou Icll

Pu v.. .S I

GEMENGDNIEUlvS~

"lel'
ICVE~I'k:r~en, t lW

een toeltennmg der Holl OOllt-
compagnte; ti d :2 Jul., 17'5, o~o!u:Er
leker L1Jld om w dien n tet oen
begI:3Afpbl.$ ofte kerkho1l' deezer

V,IIa.IJJ'~D'" mgesetenen,'
'"UI de EngelJ!êhe Tegllermg d d 1)

AprIl, HOI 'Tot vel'jrroot.en der kerkhof-m t
volle m9gt en al1Wl'll.elt om hetzelve tot boven
gemel<lc erode te employeren '

3dellH van detelfdll u d 11 Ti' b",uwt, 1 02
" :\ao (il ft kerlrer-.ul(I op " ..rwek tet een begraaf
p:laats IlIhIer vergund met, olle magt en anton
Nt omme bets~vc stnlQc tot bovengenoemd
einde te employeeren

4deJ:Is d d 26 Pebrh.flr;, [$30 "MnOlclpahty
to the D R Ohureh ~ " Burial Ground Deeds
RegIStry Vol 1 Deed J)j7

Het tegenwoordig Ned Her kerkb<ltbestaat
mt de eerste drie d~ oovengelloemdo~oken
nlOg n Het III ons nIet zek:..."f, dat de vIerde
toekeJlOllg oott '001 begraf!llJ188en Il! geurllikt
W I) IIIÓt:ll en dat Zfl I "ed:R l11ng geleden voor
IDOOle ~eldsooomen Il! vorkocht met alleen MJl

de overleden ZUId AfnkaaWlChe wunbouwers
I ereea tgl ag maar ook aan anderen, Daarom
tront zullen ",.u wellicht later meer infonnade
kunnen Ile' en

Betrekkel!Jk de eerate toek nrUIlg lP 'an be
lang Mt I olgeude extract uit bet re olutie boek
\ In den raad van politie d.d

Zater<i tg il Jnm li5ó R:lpport van de
Chtrurgy I~ o'er de KInderpokken Na t rap-
port heb Indcld to bebben

Be~lote[l u \ en de alsoo door het huyt"n
gewoon groote getal meoschen de" elke so III
deo", 11.1. 11 de \ onge m umd syn komen te ster
'en bet by de kerk liggend J..-erkbof op cell
kluyn gedeelte DU III t gabeel beset I IJ< tuer
om teil Tersoeke van de Dmcowy dezer pI Ultse
..~n deseh e eeu .tuk lands ne." ens bet soldate
kerkhoff 'an dIe setfdc groot.e [lamenth k 4~1
q und Ruo len Oil 14() do voeten lil eygendom
gcge'en 001 to dJeo"" tot een a.!gemeen kerk
hof waan f) u lda t het oude ten oenemaal 'ol
YJlI we"cu de lykelI deeser (;aabseb" Ll1ge"etencll
sullen Illooteu begra'e!l werden onder beta
hng vaJI JI0861fde kerken geregtIgheden Ill""C
dusd'IDJge lyken "p t, oorsegde Oude kerkhuf
warelI begraavcn

(ret (.", I.u, [(I IH Jj

en Raden'
HU! ,tuJ 'an het Kerkbot dat de Kerkernad

Wil ,fSl}{11 'oor 'Juodalo gebouwen Ireslaat "en
grent lk..,l I !Il dl t .. ee le tockenmug en oe
staat UIt Oell boek tegenover het St .Andrew"
PIeIll ge, < rmd do< I' "0 !lorsel Weg en BUlieH
kllnt Str", t ])e mdergellt cm le kddol1! en
grll "II VII len alle .. (of op" elluge na) b1l1l1ell
dat stuk &londs _

I Jao P'cu>, Fallr~ ell hUIS\TOllW A.Hlla
n .,.nd Itjll

I J C Haa. I!lU
(.; lil, L
l:luJlo Ilsbl etlt I Hl I
Z l$tl vII en I:l hne

ti \\ lie cf I11ljo, gcnrl \\ It/Jerall It'()"
I 'frs Marg,r"t Dd )mpl, 1>;1 I

" P l H Imme" II{ ~

I Joh 1m3 Ke) t.ul
]I) E, an Hogel S
11 I be\\

CONSTA~"l'lA WlJSt;N verkr!Jgbaarh~ de regec
rlltg zie advertentie i

TENUEI!!! worden door den afdeelmk!riIAd "lID
Stellenbotich ge"r8~d voor bet IO'f1l.oon van
voer Zill edventontie j

SPITZKOOLlt.AAD -De heer Jan ~ {dAl Wanl,
Suenbuilf Stellenbosch, booft g~plbkool
zaad te koop -Z,e advertlmtlC I

SIR J AiMES RIVJ:WlIlGUT vierde 1llo11derdag
"yu 48.t,.11 geboortedag te HottuDtot~ HOIl:lDC1
HO ontv l11geen mIlllIgte telegrammell~

A_~NGY.I.;oMF.X De heer Loohner fao Draal
hook Van RhJJosdorp Igeeft kennis dat er op
lI.vne plaats eeu vreemds bul (roede) zich be
\ indt

FLCKs~Van regeenngswege \Creoh,~Dt In dit
nummer een kenolsgevmg 10 mke vermin
derdeu vrachtpriJS op spoorwegen \ oor trans
port vee

EE~JJ: K:ENSlSGE\TIXO geschiedt Vll~ dell beer
S Orail' Durbarn ille dat bij JU" elierswaren en
allerlei soorten kleedlDgstoifeu tegen Ffgell!Ohen
ko~tprlJS vel koopt

D~ I .. ARLI.KS( liE TF.NT()t)S81 J-:LVoJN(, de!
Kaapstad8<lhe KOIlDOI club dla volgende VrUdag
en Zaterd~ za.! gehou deu "orden L8eên record
\ 'lOr de KolOnie wat oatleft de lDSCnrllVlllgeo
"elke llIet mlllder IUn dan :JM of fIl2 meer
dan verleden Jilllr

O'Zf IROCCIF.t'll(ESHII.;\I_Hct lB oos
aangellaan te kunnen O1E'edeelen dut ~it fbomus
L pUlglon ZJcb DOlldordag storker gevoelde eli
10 .tuut wa~ VUOI t eeTl!l sed('rt 2 of 1 dlf,en
wat lICht voodsel te gebruIken Men b{)Opt dnt
h I I u good aao de beterhllnd zal g UI Il I

(. 11 ,tRKtlOIIN(I_WJj verwlJaCll uzc
lezen< oaal eeo n,h urtentlc , 10 de 'YQoskamer
k~nnls gevendo dat het III oot en praehl\lg 15801

tuncnl hUl81lUllJ lil Jen boedel, III wploll dell
heer A ::; 'an Co lier te StelJenlJó.oh ui
\ erkocJn worden op den J !Jden dezer

Veroorloof mu een paar staaltjes te goven "LU
oud Engelsob samen met de oTerzettmg III het
dendaagseh Epgelsch en Hollandseh enkel om
te "IJzen hoe veel Wider Hollandsch dan Engel
sch zelf komt biJ de taal der Engebrobe vnde
ren
lk geef t" ee regels Dit ,len '".flg 'an

Goonc -

O,d E gel.eh { ~"'" Sa.wn
DII.e mm s.nne TlX In mill mod
Bnug IJle te wItwe" Itb de .eltd (,od

II d""la 'f/s /. Holland.cl
lIelg 11111" '-Onde regeer III milD moed
Breng In I te wone met den e~Glg'H1 God

/I cdmdaag.eh LI/yd. I

Dcsl ro~ Ol) "Hl telgn In Ol) nil Id
Brillg m" to t.h. eJJ .. Ith lh, Ill) l •• d

Hie. heb gc eelllge regels umtrCJIt La) o.IIIOl1 s
gocLcht -

(Jud Eng'/""
Heroll thlEnghscab,c
1bil makede 'leID t B"d"
:\ I (ther ho I~OOJ on 1 ltlfl

Jh I llIakede "emte All In

tIEKI'O:<TIB -De
te D IrlUlg zuóda

d~,tl~~:'~:~~I~I~~~!~~ bet \olgeJldo nann voerrecnteu ZOOeven be
sctupbreuk te I'icrfon

de Br1lt8h p"", met
V eertwIl scheepslUJ Verllllst

""!>~''''''''''a.n het schip zlln de heeren
en Co Het scb,p wag op ko.l1!
Il LUr Londe~ Ik beb den veld

kornet IlBIII bet wmk te ga"'Q en ITl I
morgen Malmesbury te "emcn Op 011.
,angst 'qn d,t nIeuws zondon de dotlClJle beamb
t<:10 onm!ddelllJk nu,. bet wluk on de heeron
TboIllSOtl 'VatsOIl en Co nls vertegeO\\()()rdl
geilde LlbJds woden e, enten" \lon 'ertegtn
woordlger ook de houren K Irl J Ithro:U1 en Co
agenten ,Im het 'el'OnJ~ln~te scblp Veldere
belichten betreffende de sQlilpbrenk Illn hot
8t blp Brtj,,/. PP'" welke DIIIsdag plaat .. hRd bij
de kust ter boogte "'" 'l/erfooteU1 werd
lJ I Qct douane dep Lrtemem bet 'olgende
telegram ontvangen '"" de'il calalen CummlB
sarts te Mulmesbury Vc[rUere lJen,bten rp
SClllPUhlUk "Jf IJlken IillngospouJd ell CItI go Uitl
.po~lendo Douane officlcrJ"lst verb okken De
heer Voal~ I ert~ge",lOor Igllt HilI .Je beeren
1 homl!on \\ "t80n el Co vertruk W oe 118dItg
ollddorn Icbt op len tog t Ir~I om bet tel reIn
van de splllpbrellk op te Ir lan zockeo De
pllRls IHIl' bet .c1llp lurgnao lB wordt IcrOll
detsteld uuge' e"r I0 mlJl~f1 ten u )Orden 'au
DassencIlam! te "JIO De tug 8tQomde wo ,heltt
mogellJk langs de kl,st vm te t. ach
ten bet aClleepsvoLk te 'LI.dolJ dnt dd- r .mp
mocht olcrleefd heIrben }ilot. werd ecbtel
e uidekt k\7uar men denkt dat rie .dllpbleuk
plo.ats bad I" een gloeI' sc h"rp., rntRen WIllII ap
bet "ohlp III -tukkeu moot !i(JII'!le" Z I" HN
sclieop~volk o".tuud UIt b !llan Sic, hl. Vler
er '"11 z'ln gel ed Het 'chIjl WI...< 'I' •Cl" Daar
de Kaap in Uit londen Het Is zek"l dr. eng
lnunen zoo \\ elIllg<.: lIJ eli vac de b H'e.n te flloe

teil "m~o~en Oe ,ulgende oolJle 'a.n eon te
legrtm Vrul don 11\ JeIelI eommiAA1U ui tc :ru 11n'0'
bur) Is gl&telC te h.aapslad ont\ mg"" Ik
lend per truIII I In hedonrruddng den 1Jen
stuurmHn 4unmermn) ell t"~G Jllutlt zon \[1.0
het ",bil II tI.1 J ".pr gOled 'an cic seIlII'
breuk Ue kap ,eli cn alle anderen Z JU I er
dronken 1>e tol nu 10,1 gelonden I"ken 'un
d,e ':lJ] N.derson zeilmaker Balfoul 2den
8tu'lrInan .,n 'If bekwame ,"at rozen Ue
mannen verklrllul1 dat zq sliepen toen het 8eh p
verging teq' II slechts eUl! geriB"" bile. woe.

VA:\ OE A!\ DEIU ZIJD!::

Aa" ,jm Etu/mr
Ml)nb~er -Het I" 7.1< r hetreu rel1>Il"IUJrdI!;

uat cr m om.., d '.;ell wo Hel """""((en 0PKe
bLuet1e kwMdbcld Lfgun"t en "at al llle.er ZII"
Hef~llllnj~ il,of d, oud" gellleensdlllppel .ke
I u wol me neud~ 'mga:r.g IangwUlcrltan-l plaat'
maakt, OOI' <el.,;l g n""mde ondeugd. n Ad
moge a, HOOI! I ",h licli k" iti~n geeS! larb.1l
Jc~u z.ljn ln \ lou) \ c.rdt:r J.l !tet tegen", oor iln.
g(ll<lllCht UIt te oefenen dali "al me" Illet meer
hooren '311 7.ulk~ st:hro" en .. al \erOnI\Hla.r

d'gd lrOO"lelOOo' ell [reung e bOllll" er
gadernlgell o,cr ~ kcn ,,~ op "" I hL·.,j Illldere
'~IJze m"""ten beh. n it lti 1 In g"wordl Il Het
komt lIl) \uo. ti, f ill. I I Ilzl' d~en op de
loer IJI"!!"1 Jl tt 0 t ~r (I ~ l 1 (_I",1l C 1 lr t.c.H:b
rlle hIer of da lf een kj , iamnn t)e "ute.r ls

ODl gele~ellhu I I.e k. 11(.' he. L "eroereo l! bel
zoodt:>< ndl \'lIIl ti m KI ltrl{i te .naken

\\ at IS nil het h"'l aa" ~n gc""hr)f uv, r kerk
110\ en tlrfJelst'(>;cllt Jl he 1111,sch('nnl~ \. n meer
,,\ Ire ik een pre "kani Ik,)u eOIl li lt"eI~ preek
kunnen .ch")I"n 0\" .1 l~y,e dInge. maar d.t
,i'Lllr gelil ten Zooal. de zaken nu ,oorgedra
geil worden ·ta.t de ~dl( ek kei k 'erh lllSd
Olel' de ... hnkkcl Ikc )J" ",cl llllghe.l I II luik
"n e~rw[l.ardlg IrdHun tl- dl leden lan de
JJ Il~Cnot(:Il ",,{'-dfnktet:kcn-c OIml~t;Jt1 en (lt
led~n dOft kelke. ",,1. ZUllie mPI Illet denken
dat de \ en, oestewle gft;'-t I 'M gebarst.eu J~ en
eell ops<:uuddllig 1Ilidpr bc" e'lgOnoemdo leden
beeft le "ce" gohrnch1... om ben \"ao hun flin eli

'fOom gt.: \ oeI t.c OllnJo\jJll Acb noen heur
f..-d.ltcur ~ Iii 1 t t O~ nlt::l ge l.-el~

De Hugenol.<;l1 (G.umISSIC ,f t~lIl!!,e IedelI
hehben mlSscblen , uder ,pt I nudellk. n dat
stuk grond-narllcl I Ik de O!lJc 1 egl-aafpllUJt .. _
geschIkt ""arht ~. llell on da:IN)mlr, nl "I dcn
kei ker-.Utd uUlZl)('k "ed UI i".< mm 19" lOOt n
hebb;,n ge.~-gd Iu,1 I( n ~lJ het ,au het f( U' ..r
nemellt kunt I erkrqg, Il goPd en "cl ~ u dit
" In het kor t de geheele gellClledent. 'an d"
zaak

Zuu h,,' n I llIel hAter .!CI\ OC!!t 1 I" r.oo du
geUlcenl.eb.{, n hond,lodell er mdere Ic-len
d c andn. 0' er de ." lak dachten Olel de led.,n
"'ll beid" k lllten gesproken h J.d l"n Ik ben
,errekerd dat cl" Z lak III t hefd, zoud, gmIChlkt
z'ln Maar nu hoc "ehecl alld~,.,. rUe scbrll
ver schIJnt 'crgeu.1I te hel ben rilt "" en BJj
deren re008 Ulcer cl UI $ m Illnden geleden ge
"aarscbuw<l hebhen !iH] 'li worden de ge
moederen 0' er de langle "" br< ooI.<; del' IlI1d ..
gaande gl'm,,,,kt Ik 7.0U de ilugell Wn com
JnIJS.~Je leden Ulnrnd"n I.<;rug te trckkl'n 1$1 'a.I.
bunne, Oomemens nf te till I s het dan d~ be
geerte \Itn sommIgen dat Ic kcrkh()I en later
'aUen ID de hallden \3n het gOU't'rJlel1lenl of
mlllllclp:Ultolt UI d lf hel "erschct hunner
,a<leren dOOI ru\\" hauden Uit de gravell wordt
gesmeteu wur:.n6t; I deze"·c In perceel"n aan t pu
blIek wllen 'IJn I erkocht natuurlIJk t tegelIwoor
dig gesbcb t uil bet OIet OOICVell

Boc he nom t he time! le
l,eHIc ther atIlld lUI
Tim ol .kede I I rell~hlS Iele
\\ ace w I~ Ihot.en
I he \\ cl cOlllo 1\ Tlton
A lid he bue get t bru 0 nethelo I

:l.ebenor the \\e" HenrlU8 Iu"n"
Jlet/elld rflgsch H liet Id ... ;.

II I Illm bel EngelRche boek
O.t n lIlkIe "u t Bed.
I eli Inder h I DW. lt. LallJn
]Jat maakte ~1Il1<! All u

HeL lO moedIIk Zoo Illel onmogel Ik
d~ "'eullg~ rUImte d.e de re<.lactlc aan elk der
d~elnem"Tl! IUln deze pr-rutlJ"" k.n af,tu In
luts te ""ggen I"er ecD z v ulLJelJrc.d lil 7.

... "ten.cbappeIJlk ondel"\\ crI' nl. bet bo.euiltruUl
de dnt aan den eell~n kllot algemeen \ er
.t.aanhaar '11" zal en toch ",n d, n nnderen
knnt Illet al I.<; '~Ig el onbeteekeflcnd .. (m
tnt Iets te dleoul Ik ZlIJ m!ln tJ.:,ot loen om
kort te 'II"

Hilt Eugelscl ,s .n :Se<lerdl1lll!Ch dlaluc1
d.:.t bU '!In o'"Tj lall tu g \ an het I Mle lanJ YIII]

l' uropa naar Brltllllnw lIatuurl Ik eet Ig~ "UZI
gulgen oodergll1g "cl W lren "IJ uw le talcll
Apraktll1 "'''''ru.t liter het zoogcnaamde Allgel
!'\lIksIl!Ch ontston<i vreemdellng"u," hUil 'IeU""
wnonplllJlt. -\\ el ,onden z J het laud Ie.laten
door de Romemell en lil "en loes tand dien 1\ l
nU barbrulnlCh noemen mogell lllau toch de
menschen dlO '" er londen "aren I lank li,
ZII de ,nerblllf",len dm I "'cha, mg he ZII er
aa.ntroifen waren <an 1010 (f meer dcnzelfd.n
aard al dIe welke ZJI v1ll \Toegel kenden be t
klImaat was ui. het bunno de 'oor11 rengs .. len
del! lsnrls Illet meu" De I ernndenng d e bun
taal dus onderglng w 18 In den "allvnng betrek
kelUk genug lil ole' en bUil naamwoorden Vcr
bUigen en hun werkwoorden I enoogen on
geveer zOO818 hun ouders en grootouders eo
overgrootouder. dat hadden gedaan Z I na
men enkeJe W81111J.(O r!lf'I1\\ e w00rdpn lf g~brUlk
':UI de ('elten of Br lten die In hd I III t
woondeo on .lasr onder uok enkele wl>orden
welke deze op bUll wurt \ all de Romelllen
badden geleerd. Z leefden Zt een ze. Ceu" eli
la11)( III gestadige langzame ont" Ikkoltng
WlL8rnao de taal deel nam 0 a loor bet, cr
een\l)fi,hgcn dm 1"1"00"ore 'eeh u !thge ultgal)
gen ~nn I eroulglIlg en 'ervoef51ng

Toell kwamen <le \utmlllldl rs dlc een
Frunseb duleet 'pr:tken ~ I. IerWlUlla/t",
d" ongen Zll bun ,udcrh'.'rlg"n ZI I mill
weer JUist ul bUil der mee"teren ta ti te lee.en
Uit te drukken \\ al d IC .Ia, UI onde r
ellrlDder 8prak~n .. as den 'crO\eraaI VI Ion
verHCbllltg DIe overwunnenen mQ<3sten dus
twet' talen kennen en daar geen der barnn
DeU (f tldelheden et • UIt nan dacht een Z Jner
knecbl.<;l1 f,e verbeteren wo deze een tnaHou I

maak"" daar elk le' reden "n, zo h I den II

tier .lecbu. koo ler .. tnan \I erd. Il I lil le 1\ r
den b IIUl ,lJocn de geded!el1 d.c hel du. lel Ikst
kJonkt>JJ OV('"1 gt:Hlomen of n tgf''''fJruktln til ge
raakten al dIe ultgllugell eli H(MICn b lila !if
heel 10 onbruik lJ" tMI '" r I meer en roeer
wat Jil uu IS eell taal f IIIU Z • ,kr Hecllc en
de ontwllrkeling w, rd cl r I.n .tr Id Iu,scher
tie t" ee mededUlgste,.,. • roucll \1 illr (k bel
I' r"noch bleef met "lt het • I Ir" kr Ik ~e
Wee-it wa~ en er (nt. ..t nd "p )e(h~ een IK!
langTlIk verscbll tus><t:bell htl Frlll.ch a p" 18
en het Frru ...eh dat meI lf ~ II5~bn I "I rak
Toch 11'311 un hlwf hel ~ ril' I lal ~ le rllees
lere. eli zou bet gebie, c Z I ti, J::llgcl III I
~n Franoche bezitting INIre gef 1e\ en ti, hel
,nlk Dlet vrll Ióte,,"ordell ware 'a 1 dl n band
.he bet aan Frankrqk knovpie er nl .. er n
h.. ~ land zelf geen genIeen \I arC! 0l.!bstann
he hu 1 t.'llll tet een Ittler.ure laai hlldden I~r
b", en Joor bet olCheppco VIUl Ilslerfel Ike
kunstwerken Zonder ecu Cb"ucer lOU geen
t::".ll..,,,,, gmg III F:lIgeland zin geslaa![d

I-:n Jil t, In8( h dat I nvr het I-:ngelsch I ll1
lOO gT X)1t n Invlu",1 geweest IS Het ou,tond
lilt het Laeun bt de lehl"cb 'prekende ,. Ik
:-.taUlllWII n het land I t'" nu ,. rallkll!k htt:t
t't6lJ (,alha WlTi gel)(.ml leerien ln

RumallL" h~ st II .t. • Ue taal 'r lig d, Ol U
bet geh.",I" IaJld I umda' bet Ic tanl "'< der
0\ PJ''' lnDa&r& tUnr omdat het cl, La.aJ was eh. r
f",.c "aaide el: der lIletst nj'\' Ikkel"e Ier twee
na li' n De t.aal der I lulNA" cl \\ 011 hIer nl

.Jat h et:ll Jlltellf'Ctucele "It h I hel tt
I ILH ",,"1 he' lalld op nJeuw 'ermerd de
f rH d.e k \lj aInell III l\ enten er meesfers mnar

Z I WIl.Tt. n ru" ebarbaren 10 I ergelllkUlg
llIot hen dw Z I ",u ZI h nderw.erpen \\ el
";-d.vcr ZIJ hn 1 /lJ' J, • RJlll het laud dat oaar ben
I- r d.r ~L uf / ,J Jj heet maal ZII namelI
do I I \a buu ( ,ndcrd'll1en I)lcr I1ld!lt die
hel 111 t.tt..""{ har1D~ t. I kcnJll1'I \ ILll bell \\ nn~n
Op !l.eu v w n de tI.,.1 der! I." bro,,,, 19
J.,n 'Ir.d
fil lll"r t., I In le

"aarop de f I. hl" Ik. '( li h I I h~.
Wonen lier h.aa pSL:l i
"Ireken f",perkt~ t "Jl te t alr,,1 .cc«!Je
8c;haafdoll Jer Hollander_ ." h o. der Je 8tam
meo der mbox rlillgen tJ.:,gl' IIPIl te v"stJgen
loen l"eroen d .. IOboorlLngen het Hollllld", b
\"1"]1 "el, I' de.elide " JL" als" ,,"uof Je (elten
In Galhe Lat"n budden geleerd ~II ''''llnp de
\.ug, I "aksen f 1=&1 h badden lIloden leoren

~"'m""ll'" b lp met andere Hollinder, '... ~
'" e~...... t4. groottJ nf~tnodeu .lechtM I« r be-
\>erlu. Yau olld. rWII" geen 61" lke lIoch loor
.Je kwdW"Qti "ve/I ,,)( r de .11\ eli dIe <le t ml
~"rm,""!.<W eli vtl.rkor,.ten en ,ereenvoudigden
1)e k1l1deren haddEW dik"'UI. mUlcIer OllJglI.!Ig
met de oude", daIl met do !!la.vW) a..r. "Ier zorg
le 1110esten ....onien toevertl'Qnwd t"rwyl,.ader
ta lIOedtr deu Illbelt veTl'lQhi\1l1l Die ~c.

l.n \I IS th illS In dcr
I tt <lerk In bet IIchlel eli lOet
z n D< ek en IS zeur IngeJlomeJl zoowel met liet
1l.tZltln Ier "lad dw "edert llJll 'OrIg le.,.l I lf
zeer \ e. ~'l"oot IS .18 tIl ct de groote, ou. "'?!!l.cnd
h~ld hem beLOond dO)j het po""ooool '"111 het
arc.tllct en de kOIl L.LJllotl e~k dlt n dt\(l la ,t-
st". t Id b UI> guhcel hernlcu\\d I~ ZiT!) udr".
18 1 Celebes slraat

HOt;k U" nnm cl" derde
L£gde dat te mlddell
Dat maakte een ~ ran.cbo kIe. k
\\ ace Wll8 gehel ten
Die wel k, nde ""Ill' I Uil

E n h I bet gaf de edele
iehenor die WWI HeIlrI"" ga J.c

lied, ,,/ ays" I' yol."
He took the I ngh.l book
1 h .t made 811111t Bc le
Anotber he t (k n LatIn
Thn made SlUm AlOIn

IL K uth Iliie A r')OU-"CI daced e I \0' cm
bCI I".te

I I A ndl " llartlard sce I.()g'(lvernmell< I "Ui
J 4 Den [>uh lf en A Ib"rtus vu. d"r Poel oud

t.UI,jUI CH !nUIlI
Br ok

B de \ ,jhe ..
]1 P \\ Kell,,1
1H JIlt
J I E il.u 1
.!() W Bo IIzaa Cl
21 N J rtr.o!'~
i2 De G,
23
':4
2~
26
27

~1\K."A\Uk A<>I r \, !Ir!' _ IJe \orlge
"!Jek had op de btur< te J)h IlIlIe"uu~g een
It,},tparl" I tall. tl<8(hen twee rn.ke'",,~ het
Wl ~ rt:t:ds ZO\ eli uur II den a\ OIlU en dU8 W lrt:1l

\\ e rig men'cbell p de be~1I Ue heeren IF'egen
kwestIe 'er C~II t.nn"'Ctl" ID f 10llcla lj;x,tell
8'00S 1\ elke zoo hoog liep d lt m"n de Vij.IL%en
JHlg gdllUd'CD br 'urmde zIch eell kl1ng
Ioe&:hou" el' cu III uJtdeellOg 'all cent!(" !re
hoolliJke klappeu ,\ crden de PlU tIJell gllllCbel
den !lad d t ge'echt II lollell beurstlJdJ1UIlts
gehad dan zou bet nog lOeer o]'8Cbuddm ver
oorz lakt bebben

[ Ir KE"~" LIt, Il 0' Heilbron sohr 1ft
wmaliJ J !Jer IS IJ de natuur I1lets dilt de
oogen ZieD of OOlel1 llOorell WMl' W Ion. In
kunnen I cl bI,den Het.s UIer" ee,,,l Jk droog
het wed~r .teekt eIken dag mooI op m~r <I,t
helpt all"" OIcts het welDlgo dat gez ulld I'" kali
llIet ontkiemen VC! blutlend IRbet te Zien hoc
dc [,urger" bIer geweren en allllllUOltJe tl.lllJIChlf
£"" Ook "ordt hIer .eel gedauq a Ill" het
lefellen Eell Jongeling \ an 'l ]'111' hee!ft III
ponten heh udd lUt de mogel Ik~ 1) 'p LI)O
) IrdS eIgen rWlt ti dmm kol W U zoekel! goen
oorlog nm(lJ" \ erwachten geen Hede en z.r~bo
•eld ons naar omstandigheden te sclukken

1',
11

SUTHERLAND.
Book be took tbe thIrd
L ud there In mldRt
That made a french elel k
Wace .. as [ be 1 cIdlcd
That well could wnto
\ nd be It gave to the noble
~ lalUlor that was Henry S q lieu.

QlO'ArlE

I I)
Joanll \
R Sl&- lig
J H U'er
J W,lt
ti J JtU8-'

.!i< Knol
1 H
J H

Jf an.rr/( fleef Ed tl"1lr

Maanden Illlg bcb Ik mot 8m lrt guwacht om te
ZIeU of Ik daIl lO hnl~t O\t'T reg't111.'icll 1\011 kuu
IJdele hoop I D~ "rde bilit tal •• zer ~n de
hemel als koper De f"ntell1CJI droogelI op de
oogsten ZIJn ~Iechl gel(j 18 er Il,"t hel gloet,te
deel, an bet, ce ..., 1eeds do Jd an het k()~1 811lid
om mOeU te b()odeu
o gelukkige conBRpondCllten elle <le onUIt-

sprekelIJke eat gemeton de eOl~t~n te ZII" um
het goede mem, s aan Je \VtlI,,'d 'ek oud le
maken lllt dQ regelI meer d Ir II t nnlUI t:1I gc
weest IS II ef len alles, "rn.,,!i~en lell I"nd
D)Ch ,"t Dl J Z)() ,reemd \ oorkO'lnt IS d lt ).flel
met een pallr 'II OD. den zwh 'an dlo Za Ik afma Ikt
en dnn verder 0' er eell eetma.11 CODeert of Bonds
vcrgndenn!t een gcheelc kolom ''Uilen kao
al~of zu van meel bel Ing ZlJll dan regeh HU<!
denk ik bn "en mrul terwIJl de lIV1eren al
bTtllscbende de heer! Jke tl)duIg nMI den OOOaaJ:I
bre".,'en de damn eo 0' erloopen .an v1 eugele
do 'ogelen UI~bUlld g 'Un van H<ol,kheld eo
de heuvels hl1l1ue blIJde t.oppen met lachelld
groell omhoog steken -hou kan een m,U1 onder
zulko zle1l'erijeffende ,m<tandlgheden k tim
en bednard oMlei zItten el sleel tB d.l "chrlJv6ll
Het jboofl I'1i OilS m, Ol gbrqgend \ u

mhO'eruen .al ik ook Illet oeter .])en al- de ~~ ,od
v ut bJl 18 Doch Ik heem m I "'oor Indlen Ik
OOH \\ eer, I' !llltde bel geluk mag 11<'ob,,0 c~n
I eOl likelI ouder" d-scben rt;gell te ruLllscbollwcn
bem meer te "aardeerell dan "roelfer Hoc zal
Ik acht ge' en ~p de hefolUkc druppelen zeoals
Z I dua op ""1 dorre~ hOllem sprulgen en
dansen 'jl huppelen eo plas_en jl1tIUOO WIUUID
hunne mllkke", ZIch "Ii JUlzendt.;llJon .torten
totdat ,nlveren "troomp)es de oogen ,treeleo ~o
hOI harl tot God verheffen Vele jaren achter
cell heb Ik dortwld en ballleJd el. ellende ge
zlell genoeg qm een boekdeel wo gt'oot al~
In Darka"1 Amen te, uIlen 1/andllllr mlln

111lUg lCtls'erlaQgon !laar lege~ Hoe wonder
I Ik IS hel dllt do bewoners v Ijl dIe u.tgedorde
.troken Ilog le, ~Jl J lill" na Jaar hebben \\ U
IlJOel.m hoorelI In,hen het OIet !)etel gaat III
de toekom"! dail kan men bwr DIet leven Het
glOg 11 slechter en t<)Ch heeft God get()ond dit
Hl[ m wIltIg I" lo mIdden 'all de I reesel"ke
ge, arell LO hel le, en te beboudeo menscben
ZOowel nl, ,heren In shekeo waar geen gloen
!'Iad te bC'pcllrCI "a'
Nu !Jecl edll.t\ur het donhr J "'r dat steeds

nleu"e schllktuf~reelen 0'" ont\ouwde IS bIJna
ten eInde-een J"ar zoo doukeI' dat de li ht
punten daann dQ, te heerlilker schItterden I.
bet noodig zo op fie Hoemen, dw vuurtorens lD
den donkeren nMht

A fnk Ille,.,. g'l zIet ze hlmkcl1 en gl) dankt
deo Heer dit H'l On, Illet verlaten i.eet t }< eli
'olk geleld door l11~n len a!,; On~e Jan den
h;e, chug der Af. ikllOer" als Oom Paul den vo ,r
Z~I.tlgenoudestll<1t",mal alsslrHenr~ denhoofd
re hter 'lUnB ]I()o(n 'I "IlB r"pr ,<iJ als den d cp
ZUIOIgcn en 'ro )Ioen professor De '00 heeft
Ilog rUlInc '\of tot dankb "11 held.

Heel O(htour ,k ben bartelik n~hhcl o,er
de wuze wa.1rop gH uw blad bestiert fila pa!'
Onze Jal! wa.~ooJ.:ieen edIteur ])e oog,n van
'cleli 'V I Ol u !iQ' eMtlgd en bllOnb nIngste
v.enscheooz"11 d,.t,gU mocbt 'oortg"!"1 op de
mgeslagene lo()pb~lll ul lIet volgend JOIr dllb!'el
zooveJ< Ulteekena~rs mocht behben ols IIU dat
'li voo IUIt betalcn zllLlen en lI\T I lad 0< k aan
bUlUle kl1lderen zuilen ge veo 0.Il] te lezen want
bet IS gezonde kost

Ved gelnk d 111 met het ",u ••taande Jaar
[DlLlllllC hUI to: I Ik (letzeh ~ -b 0,,, :Lr.w I J

{.;llhcel de UWe

ARIHWj t Lr.
~'_"' .....~~._

CRICKET-0 Olep e pnJ'lbJRt Alfu Dla.Hksela
~&n bats, Iuu. lRChoqneu en ballen Om een kenr.e
te doen Netten en IDAtten tegen 8p8Qlale prljlell
foor olllbl, l'AIIlIto CRI CG., .i¥pNd,

(I .IJI err C rreBI' Iwe"t )

, an

ha\£)

Jo,ng f llm,
19 of folg

Eng "dl

Icnl

Eng lelm Hl li

( 1 ''''gOlao
~J u d eh MUI rIliDn

) I J tillnl'sol!
40 Chas BlaIr
41 Arthur :-;Iadu
4i Clnude }1ollcke
43 JalJ Pn Igle schildknaap AgenlO I Co

llll)
44 T Hel1l< henhClIIJ
45 It Shepherd
41 L 1\1 1 tul>oull
4 ( Cnp L McKelnlt
41:1 L ~t"Jer
Dail ZlJll et I g d~ ,olgan lIJ kelrlers CIl gm 'en

bij)kba81 geleg fI up het Tesl lilt 'un deo grond
dat men li. ho '" erven wil 'erkoopen

A or Fnuce ,r
J J L Hmuts
D Deoy8"~lD
J ( Bornlnno
\ CblllPplOl
J Serrune.
R braham Cloete en 001 John Graham
A W Beck
Dekenah
J Lil)!
J Still k
A P KUIs
H "OR
MMoSklU
J J 'an den Berg
J C (tte

J C P Wrel ~cb
C Uuunng
J T UI-ge1l8

J c. Blallckeoberg
J Pienaar
A SehICI bOllt
J :>rr d" Kod
Burg-erra.ad Jebs naru~pek
De Smldts (2)
A Rabc
J Pleter~on
J S de Vllher"l< ,
Vali de Sru.dt le ~ illwns
P J Dempers
P ,T PeIlt~
J A Bun
G I mei
Stlghngh
.T ]\i Blettetm ln

llhm
C Tboron
o Kr)n~uw
H du Prwz
H SdlUtte
En amIeren

\nU't

BEl\ sn M (11 m TRANSVAAL.

LIt Pr<.'t.()n I k leg .... feert eon I ud lid der
K .apst"dsche gomeelll<! (met etgendOlllat ht
op oen der brr:tfkclders In de hegraafplaat.)
:114.tIdon 'oonIl lPr 'an WBIIkZNl.mheld _

1klJelI I t I om te zIen dRI gIJ d~ >li bali
delIJke pOglog Onl d~ kgr..ulfplaats te ooihel
ligen .. eer.ta lt Ik ben bereid t." te Iragen
ter dekklDg 'al kOSIPII ~""m lx.>sltste
reebteluke ~tsppel Uc kerkernad 18

trustee londer recbt 'In &londverkoop

Lf F ilL ,

PRINCE ALBERT.

Ile II le, Ier lleft 'I I Id 'erpraat ,n de
pr lit)e' , In d I m ".1 0 k 'eol lan!iel d In de
'!I..'tgcst.l<l" I" glc linze lezers moete" der
hah ellaar hUllne eigene teepa!<SlI1g maken

REOH .f

U,,, \( ORI J IZU II rE, op don VTuchtenco 8f..
zegt de Oudlsh r, G uronl zUn llIet zoo ';ed
"ugen dru"en en perzIken zullen el In ~ erf
vl"cd gewonten wonjen Maru de ab, Ikc zet'
lppels pruImen en perenboomen dragen maat
weInig \Tucbt'lIl DIt Tr.oet tOtlgescbre, en \\ Ol
<leo aan de tweede lel t" die W I lo lltl.lt.. tl" len
fehluaTl badd," \lelke loen door spnoklllnen
eu dl"Oog1e ge' olgd werd Er zal hJloa geon
hmoelloogst zUU daM de mecl de"held dl!>r
houmen geen I I, eKems beLhelI De tweede of
nItOo(,T8t (wa IJ'OP de glOote l!loordef)Ield gere
keud heeft) en dIe lilt boonen mlalle8 er" ten
pompoenen COl besta.qt belooft 'cel Redert

\ \K\' lf -Hot sl"on,cgrlepnrtetDebt de laal.te Iegejl. wlren de ploegeo zeer u,e
CJ<,nge Ilustrcc.<I I oekJe u.tgegeven "Ilar ng aan dell gang en men beeft gtoote stréken

In rt!lCL,ers alle Ulfornlatlc kunnen I.n.kornen did d
I I .• gron oma! a.,.. b J " de nl ego 00 'ot Il.

a.anb'a.~n(. n 1)01 O' zer tremen \len ',"dt zee. gezond. Il Ht ut Hetzelfde kan ,7tn de~~';h':!:::~~~lo:tt"K;":~~~'1 v:.TlI:~~;;:kJ~.: tt"II,ak gdz~gd wOI(I~n lC opbr""g.t 18 zeer
P E h"~ le Jl en Dit alles OIJ clkiUll "cmellde mot
ort IIzab!>t Jobannesburg Burgersd, Il' den pracbtlge" toest.and 'an ons kJem en

met Zlln taal monument Aliwal :-;"ord mot t d
F b groo 'ee elJ un bloeIenden .taat d"r strzqn rere rug enz Wll tw qfelen er ulel aan vogelboerderu daD lil het t" Illt\

of dit boekje zal er ...eel toe bJldragen onSe dit dliltnkt helder an bo" Us~or:::,lz~:~kbaal1
spoorwegeQ bIJ bet relz,od publiek popuJau i~ \\luze de l'TUohtba&rmakeode 1._ ht re
}:lI4kelj , ~~liJIi. IU'~C Oilier tU

In ZOoverre ,us de f trollIes 11l deze lleldo
lusten genoemd Il I.. bebOOo hOI.aald VOOl den
grond waarop de gnnen barer bettekl.:1og-en ZIIn
'(degen bebbeo <Il ulgendom"ocbtcn dIe Illa Ir
mct w) VOeLHtlOO kunnen w tden lt:r z'lcI,
gesellIlI ell Ho! :.emeuwt Oil!! hoe, eien en "le
bunner bereid zlln 'an hunne !'el:bten afstand te
doen

DE DEPt_; r,\ Til -Donderdagmorgell ontowetto de oc.mm168le
aangest,.ld door hot Kaa.pstsdsche distrikts
bee$unr vtlQ deo AJ rikaner Bond den III1QI8ter
Vill 11l1lc1bo1Hr ell de _ word dWdclUI wig.



TELEgRAMMEN I
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GELD
TELEURGESTELD

DE STADSRAAD
Dit zal niet betalen KDf8fllILIIY, 11 Dec -(Jl,~t er).-Dc GrikWo.

land West Nitrate maatwbllPpIJ ne&loot op eens
vergudeTlllg vandaag om een beTOOP te doen
van Jd per aandeel om loopende ,ul~,en ~
dekken

Scharen, meestal KI;p:lbelley lu)., gmgen Tan
daag naar Barklej W e~t om het In ng verwachte
Smith 8 Prospect te teeken n Zu werden te
leurgesteld daar de belanghebbende partiJen
geen kans Ziende om een onafgebroken blok
chums te verkriJgen, I:et 'pl'Ol!pcct met UIt.-
namen

De Kimberleysehe stadarnad besloet vundaag
zIJn we.; niet te kunnen zien om butedl'ag_eu
H' r de bonoeming van eeu genceekundige ge
zondheids beambte

PJ:: i'iPOOH\\ 1(, wr l-tKsTAKI"'l;(,

KuIO'iEL IH"\DfR"O'i nHRLEDUf

PlurrOllcU, 10 ......,.u,'_".u
000 tend went
den raad
N ede1'1anden aarJlltEltw:nll.e
met het dool om
in het huweluk te
wetten
De r~()Tlng werd o~k gelJ'(ll(lli~lgd met al-

gemeens stemmen om III onderhandelingen
treden voor de "laal'8tellltlg van een ~tlrust,
linie ~1l!1 koop"aardJi .liQowllChepen »:

PlUn~OI![~ 10 DFc -In den volksraad wci'd
heden namiddng bet koolkamel<llSQboma aan,,'e
nomen met een meerderheid vali ze' en srom-
men eo bet overige 'Illll den dag werd besteed
MJ') bet slot" erk del' sessie 'an geen bijzonder
bel tog
Do raad zal morgen verdaagd worden

1', 110111 \ 11 DEC =-Hedenochtend werd
eerste mad met de gebrUikellJko eereraomen
verdaagd President Kruger, gunsmal .Toll
bert dl Ley-ia eli andere leden van den IJlt
voerenden laad en boofdbcamhten waren tegen
"OOI dig bouovens een anntal van bel publiek
I'oespraken werden geleverd door den agce
r-enden vuorztt tet van den I iad eu den prest
<I, liL Deze Illtts~d zeide III deu loop "IJllO!
toespraak dal met butrekkttlg tot politieke
zaken dil puIltlek der rog, ermg' "as om vriand
.chappel"ke bou, lrkwge~1 met. UIle vreemde
mogendheden ian Lt. kweeken en te bewaren
Vooral "UH dit het ge,,» met harer majesterts
regeellllg He, IHl>! Z rn weuach ,ht allo ge
schille u tUH.'<Cbell1 runeva II ell Engeland UI
vrede en liefde zullen l!Je8IJst worden HUll
I\~u,"h "8S de f'"lIls'nal",l. cell ollafbankeluke
rel'uhhek te behl)uden douh HIJheid moot 1I1et
, I I, ''''"guld z 1" Dit Z(lU In .trod zIJn mei
I <, li 1V1l1~ li linne onufhankol"kbCld \I erd
I '" II I~~I tcrug.( ,:e ..en eli hIJ zou htJt al.
I , I e Ill" plicht ,cl ten oltl da.anuor te \I aken
II ,I ek zuu hem tretl'en zoo h" da mn te

k Jil k ,"m De pohlle~ I an dell st Mt moet
I , nIlelI IJlde dl"''" eJ eli liiet 0y[/'''"''I

Groote KeR -'6Mo ur. (HilUl2ldliéli), da
t)jJe. tejt1et, '$ Ilvond ( BngJ::J&:h l, dr Kolzé

Shlk; ~paltt .:» .lI£orgen dr R'0t7.é.
:COO;l1a ~ndorp-'iMorgeD8 n ' .. vond rl& Z J

Ilndel;e plet.: d Jlelir,
rt", OHtvltit_gau, M"1Utla.nd- 8 NlUXllddllgS, ds, Z J de Beer
:A.{~Ir..aJJer-bo-' 1Ia,nQVIl~tKapel-'aMorgen8 n IIII:"O~

liefde VO'OJ' Wjllt Y()1lc'-.-iOt da F ~1;Il8

Z~ worot wet Roggeba&i.-'s Avonds, OOfW Knobel
Jl!.l,llOH,-de Jifanndolllkschtl bidstond Maand~"I\l'ond te
respeetabele, Oll'lrL'lrH'Ull"'" 7 BO ure in de Groote Kllrk

re811Eikt \ oor Nieuwe Kerk; .Bre fir::tt - s Morgen 93()
tfl"3.Il\VbehO'OT&n,- eli 8 ",""onds. 7 uur, dR C F J hf u !lel'
wQrden ook VIllen Blllte'nbntstroat&&a1, (Eng lsche dlensten)-

nu onze Bondsmanne IJ eo pnrlew6Q.f;s leden er II 'MargCU.8, 10 30 en ~avonds, 7 ure, ds D
ond.er gQi.Bld Msu woei sClmtHds !lJ"! van BoSlIllUl
waar de plagen -dêe HE'ilren komen. Het woord N B =-Speeiale cellecte voor Zond.agJ!sclwol
del! IHeeten -wnst 6ns op de oOI'U... k el '3.0 ti' tt
Loos Ezechiell«t, WlaAln men vmdt daL Goos Rondebo!i<lh - Morgens en ti avond
gerichten M\'erblddehrk wuren alleeu do recht- lfarchand
'aanllge Noacb, Daniel en Job, waden gc paard St tepbem-sMorgclls '130, en .aronds,
worden, ...ers 14, on " {{IJ zalt weten dal ik met 7 ure da M C Botha ,
zonder OO~ gedMll heh al dat Ik a.110 baar Evang Lutb KQTk, tru.ndstrnat _ g AlorgOllll,
geda8Jl heb, spreekt do Heere, Hoere En wat 10 ure (RollllJldsch), eli s avonds 630 (EIJ
WlU!die oorseak ? GlmdM "Il de drekgoden ge gelseh), ds Roux ZondnJll'SChool,.':I ure Woen ...
diend hAddeo Eo ",nt 1/1 nu de "orz~k 10 ons da,gavond 730 (Elolla.udsch)
land ''!UI Godli genohr-,eo 0 Van af 1894 dat Grosnspunt.-:Sollandscb 9 4ó v m, Ellg.alsclt,
Rbodes m het opeubaai gediend WOI-dt ",b een 1110 ...nl, 'en 7' nre s evonds, ds M:a.rchand
drekgod tHn oorlog droogte hongeranood, enz., .3ondagHllohO'01 a 11m
en I,ter pest onder r1l.IJ Iveo gekomen Ebene.z:er Zendmgkerk, RoIClttrnat.- 8Mor

Daniel I 5, bet bevel van Nebukadnesor gen, !l30, en 's avonds, 63e eerw Dreyer
, ten tude als gO boaren zult b t galuJd (lOB W:gnbqrg- 8 Morgens 10 ure (Hollandsch),
hoorns, der PIJP der citer, eo. wit gO neder "ool"ltelJlog van U1euWQ leden collecten voor
'lillen en mIJn gcmdou 1",01d aan bidden,' Rho- Bobbeneiland, en s evonds, 7 ure (Engel.tch)1
des zegt, Indien gII zult hocren bet getuid go- d. Á.. J L Hofmeyr, B A
klink en gerammol van mun gouden en silv eren Simonsstad -'s Morgens en s ft'ouds (En
muntstukken wo 1It1ltIHJnedorvallen om mll te gclsch), ds Vao LlUgen
aanbidden, en d lt "erd ged UUldoor dUUlend n '\trIJe Protestantsehe Kerlr HontBtraat-
o als gomeTllenr Vill'I der SteU en SjJIJ echt Avon<ldleJ1l!t (Er\gelsch) 7 ure onder",erp
genoote Bosch mocsten opstaan om te hopTen "LlvlDg for others, ds D P l<a.ure
de )!llchlITeten UIt dlQ pi mt. ter eere van Rho I
des Wilt zullen ZIJ >.eggeo' 0 tuden () ZedSIi ,
....En wedorom Gen" 10 daar lo een stem
dell bJoeds van twee bro"ders dIe tot mu roept
'an den a U'dbode rn 'er. II ' en nil ZIJL gIJ 'e.r
vloekt 'an den tardbod, m veT' Jl gIJ zult
zwervellde en dolendo .1111 op de aarde VeJ'S I J
miJn mIsdaad IS grooler dan d lt Zij ,ergeven

"Ol de "el11 I" de Heer ste!,Je een teckel! aan
Kam 'el" Hi en bl] gmgllltvltn heta.angezl!,rt
dils Heemn en gmg weg V,UI daar eo de Heere
plaatste een otlultwUlclJbnar teekeD tHn ZIJIl
voorhoofd opdat eon Je iCI op zUn 'oorhoofd
mocht lezell WIe en welke peJ'7.oon bIJ IS Als
\\ IJ een geloo\lge regeer mg ell parlement had
den zullen ZIJ met abodes handelen gelIJk de
Haere met Kam nadat h]] Abel had gooood
La ,t mell toch ten mIDst" eell teakeo aan hem
l.atten en I tat hIJ on" land voor altoos ver
laten Doch In plaats 'UI bet vooriJeeld d.,..
HeeIeD te volgen IIaarlI' Wil JU der eeuwtgbeld
lllet d" lien kllOllen wor lt 'Iln alle kanten alles
Ijl "ereoob6ld gesteld he li als eell ZUilerel! en
,"loe, I,kten per'l.oon te )lIt, augen < )lower of
IIlOnev kracht of mach 'au g' Id 0 wat "ti
toeh I In , "" A£.1 kane..,. 1\ orden '

U lol] 1001 baat dunken le voor de opname I lUl

deze

d

I o xr» ~ r Der - (Rndn') - Een telegml1l
I Her lim "fit' augeu bericht dat de Hollandscha
corisu l te I <ourcn' 0 Marques aangerand en
~ewon,.j werd Het telegram houdt verder 10
lat ur et n lrull al ook op bet Duitscbe consulaat
we rd ~e(h:u, ell het Hritscbe ,lag aan stuk
.. erd g'" heurd (, eell bIl"onderbedelI .. orden
~qrc'en doch Duitschland heeft vergoeding ViU)

I I",,:!-huu geeisr h t

DE PEST TE BOMBAY

I..'''"E' I I>r -(Rill) -ne P",t ver
'preldt zich t han ol, ralle deelcr 'lil B, ml'ly
Ht t ll..'int.al 1{e~u " l ne-u tot op dit lH henhh.k lOl

~III
Ht t Frnnsehe rrumstct le""'t!ol \ 0 -rnernens de

lu,Jtlnkc hervorrniug en Vlrtnt:cldltln~ v.in le
vlo, t >oortt1;t.ttllt:n wuarr u _ ()(H'OiJO f runcs
xu ll. n benoodicd zun

\L!(~, de aanvoerder 'lil du
té (ui", • te H li auu ge:$Jl(u' cid

In verband mej de !o'poHwe~ \\Clk~tdnIlSZ
JP; Il de "'pOOf-weg: eropin" s btJ7.1.g kplJm~r'lt'\ lit PI

teekern Il uie lil ianstaandeu Maandng aan
It ruaatschap] IIp.n ...wHen toezenden zoo le
Ll~llH wer-k lteden intusschen liet wed. r aun
tS..... t, Id 7.nlle! Z in Het han lelMhe:-tuur UI

ru ~ hen I~ uie t"Il t redeu 011 eeu cn:;l~

k >UH 1)0

Alle Inl .. che tt-oe pen hebben t huns
'erlatt f

K lo Icl HClldcfl\( 11 'r<,,~, rh" f J C<\IO
TIl ~I ... \" lil le I Il lent\{ t: p< In l: 18

I, le.

NATAL.
De oproer te Delagoabaa1

Dil n\~ 10 DEt -(Uml81 )-Het wordt
J crrcht d ,t het oproer te Delagoabaai op Dill"
ela;: In verband stond met een godsdienstig' feest
7. Il " de Portuzeezen UI toorn ontstoken 0' el
de beweerde bd, edigingen der plechtige pm-
t..:t !'I~IU n lOgod HUI

H, I Duitscho oortoeschip ()mdw IK beden
• t I lelld III alle haast van hiel naai Delugo .b IJlt
n rt rok ken

\ ~ I L RI ( I 'i

EIIUIl[';1'1[ 1 Dr.c +-Goedkoop voed
selldonf'"FFIIli..ie hgn tHo heden morgen h 'ltt bo
sprf,lr,ing(1Il J.un speciale aa.ngllstelde

als 'olgt Dat de Zuid
DO IItJl o,k a I vereomgmg den !>'rIJl!

provraete en de Zuid
oosteljjke P' ovineie en

nfdeelmgEnl over
00£00011 op bet

ZUId Afnkululsobe
te ge~en I~fge

""'~U"i('JI'"to bet gezegde OQllgJ'08
terw Jl l1ltllllS()!rOli de stIlId lIJ bet

aaugCS'pt>ord I'i onit door de 'er
met dwn verst ,"de dat belde Ilohamen

werke!l
De fondsen nll UI hOlldel

zulltn wt1l8sehen ter belldllkk IIIg staan ""ll de
Zud il frlka ",,( he Polltloke 'UrOCI1l~"1l1g
bot \1ocl st! OOlbll]etten IkJa tr te makell CII
te dnelen en "li I andore doelcllideLi In, cr
band met den striJd uti 40 ~om llJu. ultgcgC\ en
"lft'1g pontl Ill€l te bO'O)I lJ,an eli tot UJ:] de
VOl~l ierllIg 'no het congrc~ bov.erlverm~]d

~ Het fonds III Illutlen tu bern~len bil den
'ool~lLter eli tbeSllunfif r 10 de Zilld Afrikaan
""hé pohtleke itl<SoCiahe al8 trustees 11)0' d,en
tud t{)top do 'c'lpdcrmg 'atl het omIgres \un
de 'J eague 1

4 ,,_De conferentie IS van opinIe dat ll..;".hcele
tf"ellafhng "ill alle lOvoerrechten op rno()1 en
kOl< jl un dee.ch weDRchtlnk IS ol uu met bet
oeg (lP het besta:ltlde 'efllchd '11 "pUll€' 18 het
ra.adt;JtuD d lt 'OOI hot. tugeJ woortlige op B-6U

deg~lnke '!!II.glJIJ z:ol wonlt!1J tallgedlongen
drw.1 D1ln'€ltroll"lrlat WAt der tl~I)let fInd
0' uI bngrJ • Il wc ldull lv lIt de weldadige Uit
"" kllll!!, "au de alg~heele 'erntlrlermg

'\ _Ill du cOllfoJ'Olltlu bet nppol tont, allgeu
II "I 1H"I ) ,t lUon een pang ZICh vcor de een;oo
drw d lU~ul " maar schnpte het Vleide pun!

Blr hét ,I\llten "lf de conferentie ,telde de
bem ;eror wnght Schreln\ I 'oOr den har tehlken
dank der ,oliierelitle dour den 'OOTZJttcr te
lietlIlgen ruil I del) e'tltCUT \ an de 0'1'" y'm."
'0 Il ~lct goede ""rk .lal IJ I gooa l1l had In 'er
I~lld !liet de goedkoopCl kost bewegIng De
I etl :;\ altoll "econooerdcl en het loorsl.el 'Ttlrd
mt::t n.cclaJnnt IC a 1l1g'(HlPmCIJ De gewone
fullTl~de 'ooNlellen 'uu !del 'oorZJtter en den
I lid , ,or het gchrtllk qLll hUllIlC karnen! en
I unne beleefd he d In tIlgumeen "erden <tau
genomen en de Cf'llfu8ntlC sloot

Do Iocr J \ Holhmd uoodlgde de ledbn Uit
p """ r Ih>er In de 'ooflj~eden

rue t gl '~gt.., geb, ulk gemaakt \\ ed

DE JINGO BOND

DJnsda.,,"llvond lo de.er teu 7 ~l nndt de
['nJ ml.doohng 'au dew lllnchtmg plnats 10 de
Goede Hoop za.!lJ nr l{Ulr supenut.eodoot
ganel'llaJ 'lO ondel WH" ""I pre~ldeeren Een
kelllJg programma zal llllgc'oerd wOrdon

, 275 MENSCHEN VERDRONKEN

f~'i (I "L( III \\~~R"I II lld'

,\.1 II II, \

TROEBELEN in RHODESIA

Zl Jl) Af ItIli.AA"O'< II \Jlnsm M

De Jaarlllksche prIJ8U1l.deehn~ 'all bet Zuk!
Af:ril.:aaosebe A thellloum zal gohouden '\Ooroen
op Donderdag 1ï dezer teu 11:)11 \ m lO de
hoede Hoop ma.1 ollder 'oor.1I t.erschap \'llll

den 00 hef'r H H Jn~l speaker 'an de "et
gevendo \ ergadcnng •/

VERSLAe. , 1\.1' DF? HEER THERO:-;

In eene gem-eerrtevergndcrmg die op den
)deu Le l.rnaff !temct gehouden \\ erd W6rd
besloteu om ulll deu kerkern:ul volm lCht te
~'en om een tweedelI prec:hkapt te beroepen
10 plaat>< v \n eenen hulpfJredlker De kerke
raad heeft op Zich geuolll<U1 om m deu loop
"'JJ. de ""n;tkomendc weken voor het salang
t.e duen UI t.eekenen Ds Lonw heeft, al] deu
k"rkera.ad verlof 'an atv. eZlghcld gekregeo
'oor les ",eIron HIJ meellt om lU ihen tIJd
zoowel P,etorra aJs bet hovenla.nd vl bezoeken
ZIJn "erk ~" 10tuS8chen \'t.lrrtcht wOI-c:Jen door
ds A C Murra\ 'an "'YllS.'IlIland dlOtegen
de helft der ma.a"d aJlller 'er" acht wurdt. Fr
l' III de gemcollI< eene bCwegr.ng aan d~n
gallg dIe ten doel h.eeft om geone Ellgelschu
dIenst",,, des alonds moor In de kerk l., bouden
, ul den kaut van "6l11ge takken 'In den
Afriknoer Bond Z[IO afge' =dlgden benoemd
die de MILk voor den k!'rkera:uj 10 zIJne eerst",
"ergaderUl~ 'an het uansttlande J L..r bespreken
znl1cn J)e. pkl'mst 'ooral I an Jongelieden b!J
dIe Engelschc dle"sten " ten hoogste verullJ
tiend en de collo<:ten beloopon met I eel mm
der dan .£ lOO por Jaar

J)I)()!) \ \" 11" IROMPI I H Il

u w wenlUll' til vrwnd
P B V\:-I Run

CIJfersomtrent de runderpest

WIl pubhceeren hiprol der de stltL,tJeke op
gUlf, 111dCll heC! rh,,,, n leldkarllet In het
dl.tllkt VIlO '\ rijburg <110 de pest Dlet ~oo\ cel
.Ilcee. tot nog t"e heelt bestll'den ]If en zaJ
'len dat de beest-en dien JU October ge, nl
"erden Het 18 eCli bel lOgrIJke I Iaag of der.e
gef lite beesten Ulot DOg a UI d" po.t onderbev]g
Z In fot nog ~ce heeft IHm op dIt p11ut geen
zekerheid

I e Hopetoll n lQUen op <j J.nnarl ek
Uleuw orgel etl kerkklok "omen mgewlJd

De r<-1!peklw' e gemeenteIl In hot nIlpessort
'an GrlllLtf itemel wOI-c:Jon doof baten pra.eS6S
d. \ A Welch op een dnngend ,erz.oek v..n
den kerkeraad \ lO lJ ltenhagc tot een !lemmen
Iuken dnnk dll~ voor Je JOllgl<te geregende regens
opgeroepen cu wel Lege Zondag 13 dezer

eenPrQfessor Koch te Klmberlêy

I ehoorende ",an
IllslUltelido

De oudo geJ.cllll\ en der ''''et"r ul mllatschapp J
z"n dJ:; ...r Dl Be",.,. ter h,,~dllkklllg , lil het gou
'ornolnotJt gesteld ell lh orde gemaakt "oor
P' lf ~"ch 8 onderzoekIngen

BU lUes wordt hIJ zeil JosteDod doOI De
Beer!j. en de gebou wp,,, zqn eli worden nog
~tc~ "enndel d n.~er Oplicht 'nn prot
Koch zelf HIJ drukt ruot" ,oldoemng
UIt, rr de gemaakt I eli W1' .an
oordejll d ,t hlJ 'IJO ploe ë kon leidIID
oude'1 de gUl1sttg.te o~ den 00k
meend" bIJ dOOl de gf(~ot.Jh:.rlilil(j '~waa.ro,,"erhIJ
u~.slblkke" kon dllt d);ï~~t.tll;MnJg kans bad
IlllilJ bUiten te ble~ Wooii«Ltg ZUil d~
proef$emLngeD ),egonne,,) tot , ..elk doel rlllm
t\VlIJtlg bce.t"'n twmtJg scbapen (huif KMpscb
half menno) en e\eijveel bokken (half
Kaapsch hnlf :JIJgom) aangebracht ZIJn

A~ht ~tuk8 1110 dil boest.HI ..un geelJt met ent
.tof (his plOf Koch b~ mcêgebru.cbt \aO
laungs

I F,;'\i U;'\ip '-Rlt. BUill IT -~ .•".'1."""--

- I ..,.II ~ I

De ('~rw proponeot Eaton heeft het aanbod
als bulpprediker te Oudtshoorn aangenomen,
t<lrwUI ds du lOlt ...oor het beroep naar Beth ..l
heeft lx....iankt

POsl \ ERKrl H

I 1"\ sC IH \1 A

K A APK 0 L Q NIE. DE RUNDERPEST. \II \ \ III lit De, cn<h, "er egel lo
I n,t '10 ;.; dl""uty riO lert del pSl.IlJIl 1< gUl
tera \ ond :l.aogekurnt n
~til cliem~ I" pI I 'lsel Jk f n ler~, IlrilderatJe

\0 r l~ 0pncLtJl g \ 11 hrouwel Wil kOlt:llrno
I 11< hotels unz Iwt 'Otlll>(,IOlde wel kende
kaplllll te wIlelI z III q(lO 1100

I) lit

Ds J H l'eethhn.g, de ~<~chte leeraar 'fan
Stellenbosch vl~rde Jf> ... rIJdag den 4 dezer ..un
ilsteo geboortell3g Het ontbrnk op dleu dag
nret aan be" iJzon van w:J.a.Cd.eermg zoowel UIt
de gemeent" als 'an ztlu 'ale vnendell De
Heer geve hem nog "eie Jaren en steeds lcraoht
naar de mate zllner dagen

SLECHTE GEWEREN
"IR f IlltDu'\ "PHI(,J

Kaapsche stadsraad en
de heer Rhodes

} " " II ~ - t en loplik ongeluk " op
I. n ' 'tPn 'i I embter laatstleden te F ehrnru1( 8

kra.al ab I Hopefield gel eurd EIet hllJkt ,.j...t
'li t\\ ltlf Jlnl( 7.0 nlJe lUll jen heer lJelltlnk
(,eJJcnliul' twee paarden g'lI1g "ater gc'en
Jl li nl I het eene p I.ard en dr"nlde den
r II all I < I alld( re paard een ,.,j 'g om de
I ,md Toen h I een cmd gHe len Ind "alude
de Wll1 I , i ho,d lf wilardoor de panrden
.chrokker en het op een loopen zetten Hot
duurde fllut bug lf h I word 'no het paard
I(crukt eD daar de num steeds vaster trok
,Ieept~ bet p:r.a.rd hem t£ t bIJ het hUI" v III

ZllJl ,ader Toen hU daar aauk" Ilm was h!J
reeds dood daar bet paard het bovengedeelt.e
V!lIl zDn boofd geheel wegg~hopt bad -[/~t
pagbl4d.

nc .t uI" lad IlIcid gl.tcrun l'en 8peclnlc 'cr
gldenng onJur 'oJfltlterschap \lln d~n IlIlgcr
moos tcl (dell heer J Wood bcad) LlJ welke gc
lf genheld III go tegcl1\\'( ordlg \Ii lren dn heeren
J \\ \tt\\cll J. G Mocke I J Hofme\l
J C H fmeyl H BoaJeh (y Su 1ft W
KlLch .r luck 1 ,I () ReiIl) E B (, ulalld
R HuIl [) RolJcrt.on A R Me KenzIe eli de
stadskIel k
D~ eerMte motie aan de orde lUidde II... olgt
Om het aanbl&len \ an oen ad, e,!oI aHn deu beer
J Rh jdc" L W V bil ZlllIe aank ,tIlst In

KlUIpstad Le (, erwe~eJl den hoogedelen heer
gelukwcnschcudu met Let a!loopell 'un den 001

log UI :\111 bele land eli Dlet dell glOoteo nr ed "II

I"heIIdighei I ti , • Icm uan den dag gelegd U"
hut .Iullell \ III dell ne le met de mbu" ling, il

un de hoop IJlldlukkende dIt b I "pnedlg nMr
ZUHl \fnka mogo t..t:lllgkcClcn cn zIJIle gTI)vtu
krHht"l II Iden UIII Oe ,tt IlcllJt.e '>nl\\lkkelll1,,(
, lil d, llllg~"bckte Il du"trlOelc 'olkplalltllló( In
bet Il )unlt 1\ \\ tallUt..·dt Z jf na UIl vcrbt nden I~

ltucllt,nkkolug \laarbu Ku'p"I.a<1 de «!.:lp
kolon c en gdlecl ZUI j \ fr Ika 1.006",,00t b, ling
hebhen

Deze ol tlO wer I nu d. '>orotel lugc bend
loc r d~n beer J SlIIlrt l n gcsc~uilllcerd door
dell Luer li Boalch zen le, cell unkel \\ uord 'no
tuchchtUlci

HleiOp Wlm de heel r lelm III

meyr het woord en zelde lat bil ofllllogelii. loor
dat, uollllel ,tem UIen k( n ell wel om,hl "I al
Wll d'''OT den heer Hhode, III het TI )lrrlen eli
aIde,.,. mage geda LO ZII' Lil onmcgcl Jk 'In
cl ICOS pel8001l kon schelden hetgeen hlt [eli op
lIchLe , III de 1ril'" I li had gedaall

A Is h bed, Ikt hetgeen dOOl den heer
Rb ,des n het Ifgelc 'p' 0 JMr III dit opZicht ge
d ta I IVeltl d tri mllllk t III plaats ~llll een ge' oei
,an I f' III"!Iq \ oor (hen persoon een gevoel
'an t..,. ti aard/flJ.IlI zich \ 10 hem meester

Op dil • uut gevoelde hlJ zoo sierk lat "J ds
hd I all den si ld. raad met geen mogol IkheJd
Zllne <lllictie kOIl gel éll anu het pilll III d"n
heer Rh. des n ,melis deze II raad eell zoodlllilg
ldres aall t.é h den eli moest das lil. hd vali eLit
hehaam tell 'Wf kSlc er t, geil obJect""ren

Ulerl p ~prtk ric heef J C Hofmeyr en zlIle
tlat hll den raad nH t lang Wil ophouden ti ,ch
bel als ZIJlI duren phcht hesctlnu"de lllet <tdz\I IJ
gcnd zIJn stem UIt te brengeIl HO lOll te";CTI
he~ 'oorotel UI eien ,~emmell ,md Il hJ h"t on
der lo I estaan le 01l1~tandl5hedclI als zeer 011

raadzaam achtte dC11 heer l{hocl,'S Uell zoooanig
adre. DamelI. den ,ta l.ra lcl lall te blode. UIJ
.~erudu 'olk"llIeu II Old betgel n door Jen Ion
gen spreker den heer I J Hofm,) r gU7-egd \\ itS

eli ""U Ju. 10 d8zc meI hem medeg Ulll
0" hwr I 0 Redl y nam tocn hel" uor I

zIJn "PlJt Le kennen g,n ende dat er '-an Uit lezen
r:utd ilCnlge "I Jt:Clle" legan het aJlohH~den VlO
een adres ~erden gemaakt cl mr hIJ 'an oord et:!
"" ,Lit tet><'Ull d,en fUlrd dou heel Rhodes be
hoorde aangeboden t" worden en de hoop lilt
dlukkende dat de heeren Hofmeyr hunne (b
JeetJes er tegen zullen terugtrekken

Daar nIemand 'ereler het "oord hlero, er
scheen te wiJlen boboon "erd bet voorstel ter
stemmutg "ebnl,oht ell met cell ovcrgroote meer
derheld aangenomen "aarop de belde heeren
Hofmeyr &a!lteekenlOg verzochten dat zu UI de
IIllIlderbeid b&dd~1IgOitomd.

Spporweg na8ir 't noord-
westen.

Ge' raagd -Qnderwuzer voor oou pnvat"
boerenschool naiJlJ Qneenstown ..Wr.ri.;I;60 per
Jaar buoel ens I.:o"t en Lnwonlllg Ondenvuzer
of onderwIJzeres voor eeu pnvate famlhe III

het dIstrikt Aberdeen salaris £40 per Jaar en
vrlJ logies

Niet zoo als het behoort

---r
'\ illl Rhunsdórp 8 December 18%

A (I I f~1/ j -I,lettl

MIJ~heor -In het 4de onderwelp dooI LUIJ
oDdel \:le ,"ndacht rnlJne~ mede !:Iondsbroodeno
gebl"Qht Z Jil Benige \looraan ultgellten III der
baast duor III Jze"en of dopr uwe drukk~K
H"e htt ook zu ,k acbt ilet miJD pltcbt mIJn
ware l~edoellUg le 'Ol'iStutU, te geven Jil den
I len:len Iegel '~ll het 4de pndel" ell' moest bet
lezeli rjIaIeL wor rd ,ragen de lll"pektel1f11
afge$< tlllft worde en elk ..cid kOl liet euz

IJ Ifl zie !I, III (JnR Land liat eene I ergadellllg
te Plkl'lbel..( belegd tri op <lon J',den Jal>um
\ Ol lIe .poor..,. 0,,( erlenw ng 11111 btt Iloord

weste« Jo r Piketberg Il UIr "dke 'crgaderlllg
tllu llilllghuubcnd~n IIl1genOOcltgd \lOrdeD
\u mgllheer Ik wtl sleehts du IOgezoteneu '111
I' k"t ~I g le ,el'!llaao 1,'1l' en d lt onze kJe.,
Ifd, ell.l11< namelijk C;1a.r1\~lllllfil C." UH" en
'UIl B,ll III,dl rp e' Oil veel bela.ng heeft hIJ eene
"pour \\ eg' mlellglOg na ,y het nOoI d westcu en
Oii"sehlen de behuefte cr n ~ll nog meer ge'Qelt
dan zIJ, ma ti 'erk","l nlCt (IlS met hlJu pI I;,t.l<e
lIJk ge$bllll1 te lalcn 'crirouwcode dat ooze
rede"llp~ell welge' mg zte~ Illet lel wIlle' lf!
Ilant.eLi.,j1<"e gcschlllCr> Y lJ>; de I 1gezetcnen "an
Plkct1.ïerg ell Portlli" tile zIiI Ilten tcrngbol.lden
om met :wm.taa.nde ZlttlJlg ""Tl bet p Ielement eien
wet te passoeren ou; de Ill~t ge'\Oenscbte I!ln
Il U" hft 11001d "e ten cao llallV mg te doen
lIemell, en "euma il €\ë 8tlefv!.llellljke bohan-<}e
IUlg aa.1lharo noord "estellJkc hnderen Ite doen
oph(luden W IJ hebben t<lt Illertoo als onder
damge iJnnderen geduldIg !,'lil\l Icht m ,al zwnde
dat ('DS bc.tfL~n ons gaLl~elr outnomen WOl'C!t
dnor d~t "IJ lllet kunnen mededlIlgen met de
doru spo"",, eg beloordeqlde Jeele n 'lfi de
I.'\olollle ga:m Wil dh Jaar onze regeenog en
wetgel~ng P'ltltlOlH e'1en on loor onze lecItt
matIge portie <!meken"dpletten

t-f. dw dlquuar

Verdedlg'lng van de runder-
pestwacht.

/.7 November 18<16

GOUDOPBRENGST,

<litt. den Rulaktev.r
MIJoheer -In nw blad ...an den IZden Novem

ber, 896 komt een stuk voor \ an de mannen
van Piuilpsto""u Waantl ZU zeggen dat zu een
specIale I erg "lering gehouden hebbeo om het
gou vernemon t te verweken de tegenwoordige
wacbtel'll hter weg te nemen en ""0 leder
veldkorn t III ,ie dlStnkt"n een zeker getal
respektabele burgCl'l! III d:.enst "" geven OlD do
rt\ler t bewaken Manr Ik 'erwonder mu wie
een respekt:Lbele burg r •.al stlu Want men
moet toch denlren WD ",n ook respektabele
burge,.,. en hebben ook werk noodig Dan
denk Ik zal bet ee.n dWnaII tuk 'an het gou
, rnelOent wez!!n m bet venoek we te staan
W'~nt Ik ben ~eker dat de rnnderpelli dail UI de
Kolollle zal kUlllen

Men zegt bet 1.8 DIet een le, n voor een
mensch maar Ik denk dat er wodanlge hooge
ro pek tabel hurgers zullen zIJn die hIer
tHet k,.lllncn tIlthouden "aut bet III maar een
onan.ngenaam le'on en dan oog te meer om
III de bmndood heete zou den gchoolen dag het
vee det boereo over de lijn to lagen Dan
moct men lI(";! mlS8Chlell \ an eeu respektabeien
Inll'gcr laU Pbllip"town hOONO dat de r pek
tubele IJU1'geTII langs de Oran)erl\ Ier er e811
plener ID beLben het vee te laten overkomen
llet om bet dood te schlete" I Ook ~g,m zIJ
rlat ZIJ be, ree'td zIJn dat er een botlilllg zal
komen tuMchen de boeren en de ","achters
1k denk het IS 'er daarvaIl Zoo ver Ik weet
zIJn WIJ geheel en al goede vrlendeo Er kan
nll~schl"n epn of anaer van de hoeren weun
dl" denkt dat bil te """reln,,""'1 " om ZiJD vee
UIt de liJn te houdeo eli dut de pobtlC verplicht
h, oro het nIl to Jagen Dil IS ~...,lleelenn.1 ml.
WIJ ZIJD DIet da.1f\oor tllerheCll gekomen IU.lI&r
wel om te zIen dltl el met vee 'an d" Ilnderu
zllde ''lIJI de n Vler naar deze Iromt en ook dat
hwr lllet 'ee of 'IJtUlgen "f re poktabele per
lI011tJnInkomen

IndlfJn WIJ den geheeIen dag bet >00 moeten
wlJagell dan zllllen "'J altoos weg ..an de nner
wezen en dali 1.al h~ot g >makkeluk l'l1n ...oor
knll'ors en beesten om door te kQmen En wat
zullen de respektabel" burgen< dan zeggen?
Ziet,J'" WIJ hehben get.ogd bet gon,enJi'lllellt

moet zótl makeIl maar bet " 1(1 laat pn
men zal er nog spIJl 'an krt)8cn dat mell DIet
lic' er naar ons heeft gelUisterd Het zou 'our
ong oon goede \ ordtcnsu, gew<C.L Zll" en de
runderpest kwa.w met ID d" K olollle

Iknoen! Ulll

111'\1 EI l'i( s HHH'i11 1'\1

K 'Hl Il lY
h

jOIlAN~b~Bl HG

R"o!.cr "" u( 011' lat de l0UtIOIbn IIir"' Vfin don
Rnu I WOl No, oftjnc'Cl 'cr.1 vc.rklaanJ te OIJI1

201,112 ons

Botu

nLf(l En ...

Pille cr Lnk(.l H \ Hl de Jil OPEN BRIEF.
\rm!olitn ug~ f rOl!fnelUlfl6'Cn m~t

) k telcul1;l.dlelid JIlJJr zu
tler .w.n\al ,an rUlldtlrpc~t

·Wa.mtde 'neIIdelI l.,deli vno 0& depnwtlC en
>inderen dle bolang><tcllcll e<r willen mMe
WeI kor. legéu Je dnlkkende eli ollmÏl nel bare
hr:uHIr.kkte\\ el Ik 'el W[18 u u llr de '-Ictor!ln
" est I II gadcrll1g dlO gehoqclen .,u worden <lp
(wn )(I~tcn J armall IRfl; Ik hoop dat m~
fIl wd die belung III dele 7Jtak .telt zll nlh,"
bllJ,tll Ik hoop d Wy ,eie pnllernentslooen <l
ontmoet< [I \ rllmde J Ik hoop U te Vlclona
West te ontmoeteo

IV il \I d,C{ulll

[) P "~ l\f~ HE~\EH
ti De~mbel 1>1\)(, .1

HANDEL EN NIJVERHEID. D~ In I 11- .. men Iran. heeft
rIJk te "ord. II zelf. ~I 1" men mot meer dan
dorpel" acbter 111dlOn tempelDe portJer • an
d" beun! te ParI!' (...OttlO die dertig lal'CO
eLien PO!;t "llarDaID en dezer dagen ot"erlood
lJiat een ...ermOien VIUl 25Q,OOO fr, m kou~
teil ua. •

l'I1LJA]r.T 1UELiI.-Koop d1rekt vao de fabrw'ilt I~"OI V} J\TIER VOII!: DE W11EK
ten ~i1puweell gebrt'lkt.c taf<tls en toebehooTen v'lll }~h... beth {'erkw" I>.aapsad baten .£62 laaten
&ll.erlei BilOOTt In VOQrl'0.a9, of (lP de plek gema&lQt. £11228 3d
Oude i~ weer opg~ Thuntoll en ~. Daniel Bnni de ~ lillen, .talbcuder, fiketbergj
Iu~' , \ltI@ ,1.500, lMtG £t86,



t li I! J

- ;+-.-- -- tn dele
lA. IA4"A lin d P IDS Albert gCIl imcn hut <rer g~ "e[;,1 hoornveeWellington vruchtenkwee. mee gsraa r . If"uclmg ge,,';, ,oo":'rg.maatregcluu d" he.

h vereisebtkersvereemgtng. maken van kampen en om emgcl1
l'lden Ncvernber IR% I "oden znl

Gewone ma&lldel"k8lhe vorgadenng 'pe plaats 7.,,~rtherg -Oe secretar is

A LDWCZlg de voorzatter (E fAndorson, in li: htiug eu inw mnen betreffende dit elb"'"
U"'I ) eli leden J I ut t 'g I "ou.t don; k

I Inn sen .Iozof Jc (.JIU.1l e :\ J Erusmus L.J H"rudpn JIJ 11I~ - f)e sccretarrs 7.al vcrdweI IL heer 1> " Brink \ OOIzrt.tcr -e I I I t \ oor eze
loden Ba ..~8DTI dl't-I dat Cl 1\\ ( nan -c-ec en }JO I ltj

I)e heer J I red Pent. secretaris eli 21 1)e Ilotulen der \Onge \Uroa.dellll;I worden afdfe!tng zullen I I,C\{ eod worden

al~"~~~~11 der \nnge verlfdcl~nn!l gelelt.cl en goedgekeurd FIlEIl Il< BUHHtt "~'CTet"n.
HIJ"I)I" '''I 11\llI \~IUII \KI\I. Ilupport Itn den ï ns pek rcu r He t carport I

\l1\;\I{IH~~Vrl ~1;'~t\ :~~\ \~:,ikeu rd 'I("f'I<I"J)1"1b", len \\eglll"(>ektellr wordt ter tate gt Paarlsche Afdeelmgsraad.
IIrBllt' ZIJ' \tR\"I\\C1C1HDj\;I. Hrievcu gelezen van den heer,...} Bald""y een Priu« \Ibert Dlla)alonweg -Ueze "eg

',Jl. \111 (.tHIIt)RD lel rreu Lum rer en vruchtenvereender die zqll I wordt goed bovouden met de u itzondering van l). gewone muandcljjk .. he 'er;(ad"Tlng vaa
dllll.tel1 LID \ ruchtenk weekers aanbiedt Bri« f Grootri vier w J.ar hiJ zeer lax ell zwanr I~ I den rt ,d werd • p laatst.leden Oomlerdag mor

\ \ I ZI J\ \ Hit \UI \ Hr Il (" I gt!~zcli 'au Henry POpt, lil Jopanlw.l.ul~ lie Hoofdweg \lUI Kaapstad uuar Beaufor-t en II de hofzaul "ehuuden t oan er tegenwoor
"I' t I I \ I' \ t H ~\ tiK t ,\I ~ \ ~ \ eerste kla. vruchten wd k )open Beide hriev. n 1\ p,l +-Duz e I' g',_1 rne t uItZOlldcnll,(' LIl de ~'" wuren do vu, I Zltwr (de "ui ",I heer:'\ V
B I I \ \ I "I t I I t \ I Ir \ • IJ I \I I E I werden gen I ", erd -c( lie I itkijk 1\ r-uidfontein welke slecht eli \ ui CI~Le eli Iele c. rnrrussarts en resident m 'gIb

I I \1 I' I I I Hl .K K I x M \ \ lt Ir" II Il r w 'lI " 'gell"porcn '" traat ) en de heeren A Il de \ dl ers, A Ylotrnan
(J! I il II I I t HH EI IH JnZWAAI! I 1'110. AILertZ"ekocgat-HeTlltel van deolD r. J\[a!'11 D G M,lan J I' Kriel P .1
I I IK Hm yen welden gelezen Yan dell directeur weg gaat good voortut nom ""I eli de se- retar»

generaal, III 'po' r",egen benebtende dat lie Arno" Poortje Drooge KloQfweg =-Zecr slecht 1\, tulen der vorrge vergudcring gelezen en
1'"1' \ Hl dit pak matenaal teruggebracht I" Den secretaria wordt ver eocht zonder Uitstel I oed ekeurd
rI UI de Inll~ r teurs \ rn liS tot 20. per lOO I den wegopzicbter ell werklui te zenden om g Dt~ secretnr ... leJ.:dr h, t fin HH Hl, """I. ~r

Jl" dezen weg te herstellen tafd t"""Hdel een" dan" \ au £4 IJ ), I.I 1I1~.e
lA' 1111 I 'II ~I'II \ Khal-.tr'I<11II \tat]eSllell,cg-IJe weg\\erken t'talliard Bank'

moe te n 1.00 Kp01.X!JK ab ZII kunnen hierheen gé

zonden worden ~IR(.IH(t 1.'''lun( I\~}("".\:,(_H()I

K l;ujl"tn")!II" ee -lh inspekteur hCI" ht .I lt Oe heer Knel rapporteerd. dat hu naar t Il nil gclll.1 1'. " hel li I' .n(j, r Kczrgrnri
twee pJOf':gell wegwerkers onder Jo )J1Z)c.hL(r~ KLafMtaA.j gega~,n "'L'" In zake het LHu wvn van Ik hen tegen vleieru maar t een rllet over
'JlIluClel]Hf)u,.{hhlfrl~eZII"'!ZIl!1 CJl6f-)t:1 w-rk ~Ir (eorge (,rC)SIJUfl{ el huddt..!\erzekerlog dreven waarheid I~ Z.l~ Ik Ut \erl_."ct.enn~
verru.hten \VOI it besl uen da t le) J()~6 \ t n verkregeu (LIt de Ltrug 6 I",uwn lOU wor-de-n Hl dp rhnsleJqkt.' 'Ullfl 1("11,.. I .. 70U gro< t f"11

Munutd wordt verrnecrderd niet IU mln CIl ZOOd13 liet del' li tAm"'f1t hencht heeft van den I jJ luiken gezonnen ,oll ,-.dtrt (h Htllkum"" al

daarer k lacbtc n ZlIll 116't::koIIll!1 over her It~e tfdetll!lJ"l'\rwfdlt hq de t:.. gUlIgtll tOL tie brug us lh: \\et 111 !lIeU, lt: \\tn~htll o ver laa t
I -ou eli ri, rnoe i lijkh. Id our \ oedsul "I, II te z d n ,k~JI (Jp het 'I'r"ekg. st ocl t« I' ",IlN n\ no I
k r ,~t1J] zal de , UI Zit le! Il tar dezeu weo I"'J LUl De secretari« 7.t'1 dat hl reed .. III ~eptcmb(>r der cif' rncn-« Iu II -o k "I!'O( haruer 0"" filet

It! I t en met (!pzl(hter en werklu MpllkefJ eli t w.« rd hRd da r de 1;.lIJ htt we rk l( II on niet r hl] lUll, lt ~ III~r u-n \ III or un rtflt,r
'~I"

1
11In~'1 'PIli" ( Z\\lItberg Ph-lJe" ""'0 I' g.lt-'<I hll,ttll J""lIleli el had eeu an t woord p ZIII Inef "","'I JL! l ice r d"nk~n", n ze n Ip~I" at ,.f

III !~r1{httt..de :":é~rt IrJl~t uitzonderIng \trl een gelttl!t: \tr d~rl fill' ngen dt"f1 "rnnt 'I '}()rutgtr
e

lil rdtlln~ t'ande
1 ,~t, i1 ")1 \!l(lrrien t{lt 1 h,eberg ""'lf I. I "le.ltt I' UUI upZichte, rile lIe,1 ten lat de "'cTctlTl' wl ",,\\" r 1(;11 1""lt,1 J"tll

gl h I I lall \\ "I I' wordt 1,,1 llell 'I' te lelt"" \\'lII dltd' nUlri recd.,ndeln'men heell d, tl">r,n 11,(11)11 t. \P.I ""Ir~uk
",til' \(Id,t "I' II I' ~t 'le lle'l h.t~ 1,lk" lIlet hilll "elkei1I,hgPlltll i,t liell le ronken ~n dudlt UIII hetrleparlement T11l1nte"111 all,,"" 1< hd Il

1,11 1.11 I,t I, ,tltlon'Cle" Zlldl~1I 'er<lllkomsw,J,clallld WIJtIl "Ird,r I,medegedeeldge\\ lTdelI cline mad ho pI dal concelt.n Jun~."
I.. 1 I ,"lrrJl~ell k Z"cil \\e,b !,'(lrt\\e lJc 'Olltllktelll erge,n 'elder 'er""111 ud zlJll1l1tth'llxluwen pn, ri",h II t
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