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VOOR GOEDE WA ARDE

fN JONGlNS KLEEDEREN,
GA NAAR OK

ECONOMIC OUTFITTIN8 CO~
} abrieeerende Kleerenrnakes,

KAAPSTAD.

'DEEL 68.-No 6,387.1

DE KLEEDERMAKERIJ DEPARTEMENT.

!{AAPSTAD, Ol)NDERl~lG, 14 JANUARI, 1897.

1~;.hr1Jt om }l&trnhlll III.
ZeltmetiDga Vormen
llt ar de .Eoo.namio Out-
l tUDI' Co., Brosken CUe
r &&811 16re. 18/8, J1/·
PIll bn die JIIIIII8II 61/-
65/. 76/·. BlauW' 8errI
Puten 66/.
fc.t;'~ &lIe ce-

Hoekvan Plein en Spwtraten, Kaapstad.

ZELDZAME KANS.

UITGEBREIDE

LOSSE GOEDEREN,
II·.H I'LUT"';I:

.. 1,II,'ill Bilh,\ 1011'(0)'('11'"

t" =e: "g van de Pailr!.
ZONDER RESERVE,

DL "~,.il.'rc!"<'·l·k.,·!ldt· zijlle pluars
.t ,j" I," II" verkoe h t hehl.ll·nclL'

Op DINSDAG, 1 9 J(ln.,

Vaatwerk enz.
I I !·:'·I'"rd;Ll.':'(' St u], vateli van f)

,,,I 1""';';l'I':",:1 Kajaarhoiitcil
1-\I, !"'lI vali 6 k£igl·rR, ,f. HiJtkrs,
~, !",'-';';l'1" cu Uu;.;,;lll'ad", Tnil\' t'll
111'!I'I'il;J!Il''', IJrlll"t'llh;tlie:" l l alf-
a '1,'11. r:"orJt:", c\llkl'!.~, 'J'1"'l'I,i:I'l':;,
f-:-J.llit 1'-,1-\1';1111'11,,\LludelJ, (;l'ill',·tl,
1':kL il, 1 \\'ljn!lIllJll' ('Ollll,I"t.t, I
f-' Ir, r. I 111

Boerder-ijger ocdschap.
I l.ll'htl' Paal'd"11 \\"I.!en c'l'

\"én'U 111,'111\',I ,1". :'.lulwa!.;l'Il, ~IIII
f:al>\I>\ ,'1I l.lztTe·n Pall'll 1111('t11"llrj
I L\:I:" l-\'lJ' I~,I~' l'P 1)'I'rt'lI. 1
/:")2'!.!\ 11\'"t' 1'];ldl,l, I \\''1lk;I:' I'!'
I t'"r"II, I l...:rt· 1,.ranl"lJ \\'agt'lI !I" ..
('.11",1\ I. ~ Illlf,iJt'le \'''''1' ~·IO"'!l'II.
:..' 1."J!II":lrl'I'-. I 1-:"'';';1'.~ 1';lal' ,lI'hr'T
T :igl'll, I :-';Iilil d " I :)11;111.fdkkt·I.'
c', .:II i .! ' " .r, I \ .I" .1'1i I,:L'IIlil\', ~'" I I.I!,·.
I' II 'II 11"'1t, II 1';\ kil. I :' ,l lW'11:tI '-i'
I 1!'i1:1,) . :" I~ 1': " I'!:t;: ~"Il ~ Ill.! I .','. 1
IIJ' . ,1 ,;:1. - I ,,', e,' II. I :" t I I "I 1'1'-

Levende Ha V~.

I,,"p (;1''''''1')'. ,'II I',·!lt· Illl'lllgre
;III,(el'l' gIJL"lt-rl'll tt- 1",t'l l>lll lt'
(JIII:j('h 1ï.l''('II.

\·'·l'k""I'llll.(' ti' I" IIrL' 1'l't'l'll·,-.
.\Ik~ Z'lIlder H"St'l'l't·.

lII-:~I>HIl\ J.()\'\\', 11. Z\.
/. " .11.1fc'.If' ,I' (' ..., ,/.':.;.1:/. I,",

Publieke Verkooping
,- \-A~-

H U I SRAAD,
PIA1{OFORTE, Enz.

men

!,t·rt, I :~I :,:,'11'1['1'11, ,d"uuk L'l'nJ(TI~
\·'l'·k,'n." ,'IlZ. '"

J3" i i: I· f: IU.I'.11:1::f I'~I.If.11'.- Dlll)bde
"li enkt'le raar ),Jt)l'!~t.:JJ, T1ligL'n,
Laddt'j'" (;ral'en, \'ol'ken, J'ikkcll,
'I,eisell, \- utell, Ibliei<, DallJschra.
fH"'r~, E nlmer~, Zakken, H ooisni j.
Ul'!';;, /.lIlngeb, Zadcl", Vellen,
:!lsonk T"tlt· 1'11Opt·ne Karren, en
('('li g-roolU L,l(,1 eel held 1111hraad,
CIIZ.

VERKOOPfNG TE BEGINNEN OM 10 UUR V.M,
O. I\', :)TEYTLER,

Sccr('tari~.
liebvllW('1l \-;11' tie h:"lvlli».le \\'eeskamel',

I K",·kl,lelll. h:knp.,taJ.
:.:1 Uec, 16:'0.

.1. ~. 3f.\ H,.\fS & CO... Uslagel·s

111 dt'll BVL',kl vun wijlt-n dl'D heer
,\[.\1"11!\:-- Cr)E:\ILHr: \\'.IIlL, op

V r ijdag, 15 Januari, a.s.,
Zal Verkocht worden ur plaatse:

t·)E wt-lbckr nde plauts I, HER·
. CULES PILLAR" die

\h'gCllS hare groot te, \TUe htbaar-
iJei('1 ell 1l'rrrinO' zijude onzeveerrn 0' 0

ecn uur van Durbanville en omtrent
ei-u halfuur van C Klaprnutsstati-,
algl'lJle,'n erkend wordt één der
1\I)"luaar~te III liet di"tl'ikt te zijn,

Er i:, e-en 111t:itekend \Voonhuis
1)11 dl' plaat,,; nu-t groote Stallen,
1{llltelll'l'rtrekh'll, ruuno Zolder",
I"::1';t11'11,~lt,lkl'lïj l:~allll'l'~, \ragen. 1
1,lli.-, l'1l1. Er i~ !luk r-en Klein 1
11111- lIwt l'l'll l'ld, drie ~rootc 1
d:IIIIIIIt'11 ,'Il l>llt. Dt" g-rootc del' ]
I,lu.th i.~ 1 ~:2lj ak ke r«. .,\1,; llielkl" 1
rij (lf \'l"'plaats i:i ZI.i onoYl'rtrofl'eli.

DI' 1,1<1:11, is ,;,;"IC).(l'Il ill liot
1''iICi,[ 1):ldr,tl' g"'lll" Il" v.u. hl't di;,;.
llïkl, dl ovi-rvloc.l C:1';lS, g\·l.illld,
L"I,] '311 Ilt'l I\'cil'lld, 1IIt.'ll·I;('11J0
1'(\OITaad 11"lter \'t)111' lallul)'J11\1' l'l,
I', l'[(-clt I.iftl onoH:I'lIUfTelJ, I",t .relk
1\II\'l'll allt-II r wijfpl Ijl'·.1('ZCIl i.-: dlJol'
tll'll 1'!"!I·Lti~·'·II· ("'.I.;,t 1.'11 ]'1':1\·11:igt'
C'('lltll[II' \'ilil de LC\·,·IJl!e iLlI·l'.

'I'll' 1.L'lfdl'l' lijd 1.1111l·11Il'l'kocllt
l" '.'~·t'I', f\ '. f:·:: ," (;:11'_1. /11,,,'1 11'\lldl'II
'!ll);-- II,. ,'" "', ,·!,I. fh OI>t."H:\, Iw,.;t:l:Jndo lIit

1:)11,'11)11 I!,~. Hil\'(,I')lrJlli, li~ \'!'H('ht~11
!\u!'ell, 11 ITilClltCll (;ar~t, ij12 _"1·r!:l· ......'·l·l't{t' Ezel..., ,-I J'.l.ir tJll!l,
rr:ilLfL'11 Hog.

') /, tll,Jr,:! L1III__", 1 I' :11' 1,:11',''-..''1.. 1 lf I I CJ
,ïlf\I·I-: .llf:, l~ ':lal'l('II,_.1, ' .:.. !'.I<'I ' I, :I. 11f·:.. I I' I \! I I .

:-'j.I:l!J ';""( f1 gt'J'IC It(· . II: .'/1' .'i, IIII.. "'" 1::':' ,,";,.' 1"1:11,1 .. Ihl !'I," 1 I k I
I'Lle It 1;"1: CIIIII It I,· :I!."IJU· !:!tlClg('11'1,,0, -_!. _r.'r,! ~Il+ \'(1' P;I:I1'd, 'L"

, ['l.I)I·ll·ll, ~ 1:IJiII'll .. -) ()'.-:t'll, li \'aar-
.. 1'. ! ~ _: I) l'·......1 . ;'j lt' LI ~", ~I I

f-., f-t· ~ .. I-- .\1, i~ 1-\"1 I.I"~I ,'Il
\ ,;,:--.,! \1,1,11'1',111 ., III lilt Ik, I ~
~, :tll 11ift'lld,· () .....'-It\ll. I (»)l!'t'gt,~,'rl"'!.
,:. ".j, ',1" Bill, I ti,) 1J"II:t:lll,(·II"

J Il .1. I iii '''I·[tl· 1~;tI':il"I' )\.,kk"II, 1'-,1)
1'1·1rl· ()"! B"k~('II, I fl.) jtll!gt' IlI,k.
k, :1, ~" \';llk\'JI', ) :,11 111',111"'1:'.

Huisraad, enz,
I.lt, I->r ,'II :-;la~'l'kHfJ11 I' \I"ld",!, II,

ll' la !'taIl!), 1 :-'ldt'ho:!l'd, 1-\1"L"kr,
k."t'·I1,1 \;lhilll'[, .\allzlr. \ra'cL l'll
1-\1.,,',] Taf,·!." ,[111,I't·I,· l'll 1·111.:"ll'
I" d,'kallft-Il, !'llrCl,ll'lll, (; la, ('II
:\ard" 1\;1J't'lI, 1-\"IIJdll't'l'l'ed:"I'II<lI',
I Jlli,('htl!!l' :-'t(jl·",t..~ SrlJt')I1):tllkL'll,
I t!t·r,t,· kla"l' :Jc],ft'rlaad 11111>11('1,

Publiek« Verkooping Publieke Verkooping
VAN KOSTBARE - V:\X DE-

KDSTB.A..R.EPlilTS beeft de Iiecrcn .J. W, Moerrees Jr.

II1)I)C1[TLE'~' 1)1L1 tR & Co. gelast om op
. nl· i ~S ..":1.. W'OEN~IL\U. ~() .lan, 19!_);

(Gelegen le l ocstenbergi, • . Id PI
.. ,Altn bovengeme e aats

Leveud« Have. hUOI'II.1I!~rel'lloul•VIJGENVALLEI,'
GROOT DRAKENSTEIN, (;'II·:-;t. Ho~. B()el·tlel·IJ~eJ'eed·

~('hHp. {,IlZ .. (,IlZ.

RAMMEN.
DE Ondt'l'geteekende stelt mits

dt'lC bekend dat hij lijn klanten
en anderen z(,owel in den V rijstnnt,
Tmnsvaal, all! in de Kolonie nu kan
verzorgen met "RAMBOUILLET"
en " YER}!ONT" Rammen, Prijs-
willners op ele Cradocksche en

: Qlleen;;towl1sche Tentoonstellingen
1i">Q..j., 18~J;') en 1HVti. Geen Ram
el' lt t Jan d le gebrand M op rechter
hoorn ell voorzien .met certificaat.

'4
A, MEYBURGH.

D-'E Iwcl' A. B. Jl lAl< III I" ,\1.:\., Doornhoek, dist. Cradock
he~lott'll 11l'1,I1I'nd zi,'iI In -. - __ ~_"_''' __ ~ _

Tl'lLn~I',lal rl \'l"U!!l'n 11l',:ft dell
c'llli;-'I'LU'll'eh'nd,' gela.~t Ilu'puhlleke
1.·,JiII.1! In Zijll \\'i1lillc!' In Ik Arenue

TeSTELLENBOSCH
TE VERKOOPE:'-I

I~II lull,'dig ku~Lba.al' nws.
I (,Jl, 1,,·,ta.lll\lt, lilt ,'en voortrdTu.
,IJ~1' rl:lll!) I'flll ~h('at, ('l.iflolli''ff'.
Br\l",·I~, I,l' Karpetteii, Salall' Ed.
~.,t: II· '1', I' ti :-'Ja:l)' ].;,illJj,Taml'l: bl" III I ·n t ,
.\,lrd, \\','l'k 'IJ J.Jzerw:tl'pn. III
'l kort all"" Iliir t100dlg I~ 1'001' het
IllrJchtell \':.1.11 (TU" llette II'U!llllg
n,[Q;I'fls den laat.,teu ell meest
gCllildl'll ~tl)l.

liet illll('ubleml'llt I.., zoo goed als
Ull'liW, Ctl 15 werkelijk Eerste.Klas
zoouat ko0i'l'rS goed wf- zuilen ,zijn.

Kom, Zie en Koop.

P.A.l'L D, t'IX\'ER, Afslager.
f\ellel.lb~h, 4: ,111.11., 189t1.

EXECUTEURSKAMER
TE HUUR!

DE Plaats bekend als " The
Glebe" in ue onmiddellijke

nabijheid van het dorp Pi kr;tberg,
thuII:' lJt'woond riOOl' de lteeren
]{I1tItlf\F ,I; W IJ.UIOT. Groot omtrent
~,IJI)'I IJlttl'gell, Dot, aallz.oek bij
dl' \\;('!luwe Vto:Rsn;u), Moutol1@
\'idl"I, l'ikrt.herg, of hij den ollder.
gltl'ekende.

.J. H. N. noos,
Waam. Secr'iltaris.

BENOODIGD
EE~ békwame' DRESSMAKER

Voor bijzonderheden doe men
aanzoek bij

SMUTS & KOCH,
MalmesbllrJ·

[)
E lteer' Jlfll~:\ FIII':fil:ll( 01(1" EH

zij nc i'laat~ I V Ij:.('l'nv.rlloi "
nit de hand verkoch t hebbende,

.', ~~':~:~:~J':~~:~~:::,B::O:~~d
KOSTBARE Z~I- ~VEEPLAATS IAl:;~~;:;;'!;::::';:~:";';;:;~".;~:

, I III D E M ARK T • vereisehtsg<:'t'ulg',;chriftrn Villi 1)(',
kwaamheid, goed zedelijk L:'1'dr;.tg en
lidmaatl;chap van een Pr'oLestant'8ch
Kerkgenootsch:1I', zlrl)eu dool' den
ondel'gcleekende Illge\\'ilcllt worden
tot B YI'lit'uari l/:i~I;:,

\Yerkz.aamhedcu te IJ"ginncn op
1 ~fa.al't II:l~I;:,

Salari~ t:1~II Pl·r pOl' en dl'
"eh"olgddell.

1897. Billijk" réi...,ku,;tl'n zlJ]II'11 worden
\'l'rgoed,

I.-Dc Kostbare Zaai- en Veeplaats genaamd "RO:\TDEVLEI" .. Een ollgell1md pel'."OOII zal de
met de nauzrcnzcndo plaats "1 ANGEDA U" O'root' .. h '1 voorkeur 11('IJI)e;1.

, 0'.. '''" lU,,., ltl zIJn gc ('l'
31

Q" gel Deze pJ t bil d" le zaai 1 :.;. I'. (_'OETZ,f':E' Jr.,": uv mor .. ],- '. aa il IS L' Ja ve at ZIJ een goel ~ zaalj) aats is, hij "_
UItnemendheid gesohlkt VOOl' groot en klem vet', el] IS volop voorz u-n '.< \ oorz. SeiI()ulcnmllJl:;,il'.
van standhoudend water tUt verschillende zijfcr-danuncn , ook i,.. LT ruim . LIICkllOfl, n.v.s.
grond gl'SChlkt voor ..het aanlpggen nl:n tuin en wijngaard, ~/:i December. I."~lii,
. Du g,:iJou wen ~IJn allen m (:'\'U goedull staa; van reparatie, ell bestaan

mt Cl'll f111111en suffisant woonhuis onder stroodak, stallen, wagenhuis en
bedienden vertrekken onder IJzeren daken,

Behalve de woonstede, zijn er' twee opstalle», die goed verhuurd
kunm'n worden. . FRANKFORT O,V.S.
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BENOODfGD"

J~..,E\' OIl,l"I'I\ ijzel' voor een Pil·
.:..J. Lliek" Sl,lllJol 0l) de l'lu.ats

Ba vin nsk lo,.f di, t ti kt Pi ket hl'rfr
Appllbnr !nl)d ill Ftaat zijll ~~
tO'lllt'll CtTrltik;lilt Vali b('kwaam.
hf'ld III Ellgel.",·ll ell llcdlllndl'Ch.
l,i(lrn;liIt~ch;lp van een Prott'st.lllll,
sch« Kt'rk, z('d,'lijk g'(-'(!rag, f)alaris
£~IU (JJ, 'gt'lltig pond) !,cr jaar.
Scll(llil ri' 1"·!.?'!J<IlI'll~a de vakantie
VUil Janurni, 1 <,<I;,

.A. f~ldikallr ~taat. r(~II' kall~ om op
dl' :-'chlloll,la'ir, ..j. 'kllldt'rt'n twPe
ure-n o ndcr wijs tp gl'\'ell na school,
t Ijt! VilUI' £~I) POllU jl"r jH.ilr, alzoo
ti' z.unr-n l'en blInderd en r ieu pond
per J>la!'. Applika ntr-n kunnon zich
vervolgen Lij de-n onderget.eekende,
schoolcommissie

P. A DU TOIT,
Goedsman,;kraal,

PK. rs- R(',t,
Dist. Pi.; et ht'rg.

---~--

Gelegeu aan dl' Grosnek loof. "fueo-
ling ~~t1mesblJry, te I'ubliek VtT'

koeperi de ondervolgende Levende
Have un ' Losse Goederen, be-
staande uit:

1. Levende Ha ve. als:
30 Extra, goeJgeLeelde Koeien
1::j " \' aa rse n "

jarell oud
1 c.xt.ra goedgeteelde Fr-iesland

DuI (Een Fraui dier)
ti J'onze Ossen

20u Yette Mer-ino ScllHjJcn
19U " " Scha pen (jonge

onion)
2 Oprl'cUtgelt-t'ldl' Merino Ram·

O E Ii(..~r ,\~r!I.LI:)~ .1,. ns KOCK, ~ie wegens ziekelijke omstandigheid,
besieten heeft de Boerdt':',rlJ op te geven, heeft den enderee-

lefk('nden gelast publiek te verkoopen to

Te ~<»~:E»~~~E:I~
(Omtrent half-weg tusschen Malmesbury en Darling)

Op DINSDAG, 23 Februari,

Gouvernante Benoodigd. Hoofdonderwijzer Gevraagd
""Ill{ 'T Ion I'

II. Leven.de, Have, als:
~iJ() Aanteel Merino Schapc}l 110 'l'f't.:'ko,.;~ell
] 0 Extra Melk Koei~'n met kulve-rs ] jmlg" o!-,rl'chtgl'tt'l'lde Bnl
:l paar Karpaardc» . I 20 Varken ..;,

APPLICATI EX voor de I)p.
tn·kking van GOliverrJaJII," \ 1'1'1.[(':\'1'11'::-;. IIII'I. !.!'l'tllltY.

bi.]' een privat« familie in lu-t dis: f'Ie! . I '. . 1 k . I "'jI'~ "I' Irt! It'll v.m Ot' .waa rn u-id,
Ladybrand, O. V. Sr:tat, II'ord,'11 l't)('c! g,·dl·ne!' en IllllJwar""],Ii)i ('('!]('r
gevraagd tot 1 Februari, a.~, l'n\f"'::llIr~l.lle K"rk moeten naar

A pplicat.icn moeten vergezeld zijll d"11 1lII'I''I'!!t'(t''');I'IIr]r II't,rdCll .!C"'ZUIl'
van bti de ,,'rt vereisebt. cert.inca.u dl'll I',r :,2" .1"111I;11'l«.k .
van bek wa.nnhoid om 11ndcrwij., le i \\'t'!');ZH:l1l1llt'd"11 te bc!.!irlJll'n 1;')
~t'l'ell'll1d('Hollandscheell Eng(l~('h(· i Fl'II!'wu'l 1 '-.\17. .
tall:ll, J[1IIZlek (Piano), 011 haJldl\·t'!'k.' Sahl'i- £1.1'.1 ... ill dl' ~('II(>I,lgeldell

Salal'ls e-n IH.)zonderh('I],·tI t(' wor- : rmt ruuu.: (l1I<1t'I'11ijzc+-wouir,
den geregl·ld IJIJ corrc-pondeuu-. I ")(>1' kO'1 if"'I'IIIWl'll.

AIJpllCalitel1 1IIIJCten vali Pl'ot.t>,.;., BIIII.ike J't,i"k~tL'1J 1\ord II Il'J'llg.
ta nsch geloof ZIJII: • Ilwr:l,tld.

VOL' aanwek lilJ D". CE(), THO:'.I, r,D~r.
.'II. ',\.'i HOOYE\', Vam? .. SC1IOUlculJ1lllis81e.

II. Losse Goederen. als:
I\'att'r Krib (l'ikhjJlflc)
Gah':J[ji:iclt Tallk
lJlIlll,ch!':lper
Vi"L'hllct \ilJ gUt·JI· (In11\)
Dubbole-voor l'lct'g, (zoo goed uls
JIIl'\lW

Een aantal Pluinvor in soorten.

III. Boerderijgereedschap, als:
Bokwagen
Kapkar
Bakkar
'" atorkar
Krlliw,lgen

~ Watcr Tanks (4UO galloni'!)
1 Nieuw Venster
I Span Jukken

;J Dllbl)ele·voor Plo('g(:n (Rn nsorn )
} Plol'glanils Egge
l ;,\iollwe Snijmachine "Dai:;y ,.
] Lan!,!'(' Lathier
4 Zei~t'll
] LOl ;';-icuwe Oah'. IJzt'l' Platl'll
J do UO Tl!1llncratie
] li00 imes

Frankfort,O.\'.:';.
() Januari 1.-.:\l;!

H r::-;H.:\.:\ J) I.tllials TafeL" Stoelcn
l'nz., l'nz., Cll/ ..

v f':H! ) Jo: li. 2:, Zakkl'l! Hug.
ElI wat verder zal wurden \'oor:t-
g' ·IJrach t.

12 Maanden Crediet.
Blanrll, di~t. Ladybrand,,J. F. DItEYER Zwingels e[1 Kettingen, Pikken, Gmven, "orkel!, Uoey,.'elheid (;I'aan-

kk A k 1 If B . K p.k. C:ocolan, O.\',S"I za' -en, lJ crB, la ·amen, ot{'rvaat]os, al'n;,:, ('1lZ.., euz. J
c. Vl. Moorrees Jr, & Co" Afslagers, ~ . anllari, I :::1D;:.

IV. ,Huisra.ad,\'ClltiU K:Jntoor,
:.'IL.dllll,,,11ul'y, ;q Dec., I b~)tj,

a.ls:
Eet- Voor- en Slaapka.mer .Meubelen van de bestl' ,;oort, Gbs ell Aarde-
werk, L'n I\ellkengereedscbap. \' erde)' L'on ecrstekla::; Piano in goede
orde.

GEËXAMINEERDE I
ONDERWIJZER of ONDERWIJZERES-.

." -Pui.,]iek(l ,~el'koo~ng'
KOlJ1Pll, .é\.Hnloopcn

T) LJ tl"il oTJ(krgde-ekl'JHlc op
) gi~lt'l't'11 YriJ,L!)!, ('''n hijzonder

:";l'Oot Hl'L\I'AAHD, bruin Vlln
kll'llr, zolld"r tt'l·kt·n:,. J)C', ig('na.ar
kan hl't dlt'l' tel'llgbt'koJlIt'll op t ..

betaling lil!1 k\)ste~;., J, KRIGE, r,·f'l...i,i
Kleill LibcrtH.~, f

Stdlcl1bosch,
o .Jull\nri, 1I'iCJ;:,----..---------' t,.

En. Ein.delijk :
Hl't henooJigde aJincublement voor' een boerenschool, aJ..,. Schrijf.

tafels,. Banken, Black·bom·ds, en een groote Voorraad SchooliJol'kell, eu
Schrijfmatchaal, en een menigte <lnul'ro g(lE:Jl'l'Cn te vt'el urn tC' l!leldell.

GEVRAAGD voor eenc Priva.te
SeJlliolop .Je plRats Touw·

f.JnteilJ, district FallIesmillI, O. \' ~.,
twee uren ,an Ja.gcr~folltelll ~tatle,
om aan \'Il'r kinderen degelijl-;
elementair Onderwijs t.e gryen zoo·
"'e] ill Hollandsch als in EngeisclI.

Salaris .J'>~8 ]Jer jaar, benevens
kost en iuwoning.

Applicaties worden i.ngewacht tot
den l3den Februari e.k" bij deu
ondergeteekendt"

WEGGELOOPEN,

1000 Schapen en Bokken, pe Verkooping begint te 10 ure precies,
WILLg~f J. DE KOC.K.

DE VILLfEHS, ll\I:\lELMAN & CO., Afslagcrs.
Vendu-Kantoor, .Ma!rnuR1mry, 8 Jau" 1891).

EN ANDERE

Levende Have en Losse Gitederen.

DE ond<;,rg-eteekenden, daa,rtoe
gelast 7.ijl~dt' door den Executeur

in den Boedel vali wijlelI (len heer.
WILI,E)! A. F. ClI.LIERS, zullen
publiek uoen ver-koope!! te .

Kaap de Goede Hoop "'Spaarbank Maatschappij. P. ELFFERS.
Fauresmit.h,

8 Januari, 189ï. EE~ Donker RooJ Bl'-qill RGIN- . i:

. .J PAARD, .-) jaren oUQ, 16 hand !
hoog b,·~la.gl'n, ha.d l'en balter aan, i
Yricnden wordl'u verzocht kennis1
te geven; an.'11 wit! alie billijke .
koskn zullen bet.aald worden.

A, J. B. \\:\ NIEKERK.
Vissel'sbok,

D'Vrhanville,

APPLICATIES voor Leeningen zullen dagelijks in
overweging genomen worden ten Kantore van de

Bank, GroentepleiIi, Kaapstad.
Benoodigd

BOERBOONFONTEIN,
-oP -

W(lF,X~I)A(;. li Felmuui, 1897, OnderwijzerS. V. HOFMEYR,
Secretaris. VOOR de Privaat Boerenschool,

(Pnyat€ Farm School) te
Wateryal, dist. Warrenton. t-lalaris
£100 per jaar met vrije wonmg
ell gtQcntf1n.

Kennis van Hollandi<ch eu Muz.iek
noodzakelijk, Certificaten I'all be-
kwaamhei.d, zedelijk gedrag en lid·
maatschap van een Protestant8ch
Kerkgenootschap, zullen door den
olldergeteekende tot op 30 Januari,
olltvangen worden. '\Verkzaamheden
te beginnen met het begin van het
volgend kwartaal of zoo spoedig
mogelijk,

P. J, PEROL,D. V.D.M,
P.K, Warrenton.

Te 10Ure's Voormiddags,
3uO Afrika.ander Schaap Ooien
2UO do, Lammers van laatste

Jall' .
lOU Afrikaanue)' Hall.lels

.j. do. Rammen
lUO Bok Ooien
100 Kapaters, ~ on J jaar oud
100 Lammer's ~n laatste jaar

..j. Jonge Ossen
] VaarB
:2 Merries
2 Kal'paarUeli
2 Varkens
1 Wagen, 1 Kapkar, 10peTlkar,

1 Seotschkar, 1 span Tl'ekgoed, 1
paal' Tuigen, 1 .Ploeg, ;3 Kruiwagens

HUISRAAD,
Zooahi : Stoelen, Kleederkesten,

Bedden, Ledikanten, Katels, Breek.
goed, Keukengereed8chap en vele
andere nuttige artike1en.

V AN ZIJL en WALKER.

GIDEON P. VAN ZIJL, Afslager.

D I BOBERG TANDENDO~TER,f. • , 92, ADD.EHLEY ~TRAAT, Kaapstad

TANDEN worden absoluut wnder pijn uitgetrokhn door toepa.ssing van gM. Alle
soorten vlm vullingen (voornamelijk m@t goud.) De beste kunstmatige tanden

worden op Vuloanite, Celluloid of Goutien pInten iog-ezet, ook volgens de alleI'uieu WBt~

Orown en Bridge methode. Billijke prijzen. Sp,'ci'kuren vnn 9 v.m. tot 5 n.m.

V~o\.~ ML" LDERSVLEI, een '1
ilchimmel paard, omtrent;) ,.

jaren oud, met 2 kale knieën. In- ,!
formatie te worden gegeven aan~?
Jen ondergeteekpnde di€ gewillig ;~J
nl de billijke ko,,;ten te, betalen, r};'

STARKE, BROS" ~
Muldersv lei, .:m

VERLOREN.

Er~NE ALOEM.EENE

PUBLIEKE VEIl,GADERIN G
Zal gehouden worden JI1 het STADHUIS,

\VORCESTEH, Ol'

Zaterdag, den i6den Dezer,
'S MORGENS TEN 10 rUR,

ten einde het gev6e!ell van het ~uhliek te
vernemen, onltrent de Vereeringen onlangs
den heer J1HQDES bewezcn.

~-_----- ..-~- ODD-FELLO \VS ZAAL,
PLEJ:N8TRAAT ..Het Zuid'· Afrikaansch Atbenamm.

(South African College.)
KAAPSTAD. . '"t,

Open s Morgenst 's liddags en 'S AvOIIds,
DE ~IEU\VE LONDENSCHE

WASSENBEELDENGALERIJ,' ;
DE lessen z.ullen wordell .llcrv~t

op DI:iSD.\(;, 26 JanuarI, 189/.
.re Senaat ~ergadert op dien

da41m 's mm'gcns ten !jl'30 ure, ,oor
het registreeren der Studenten.

CHARLES E. LEWIS,
Seer. v. d. Sen,

EEN PUBLIEKE VERGADERING '--:'-- ..-_. 1

ZAL GEHOUDEN WORDEN . P [BLlEKE SCIIOOL,
Te MALMSBURY, in de STADSZAAI" \X~~D~.t~~~~~~~nt~nder_

,l' wijzer \'001' bovengemelde
Op WOENSDAG, 20 DEZER, ~chool. Sala,ri.s £100 per jaar met

u'je wouing. \- ereischten: Mu-
ziek en lland werken en IJevdeghoid,

Le Kaap- gNndig onderwi';' iu de Engelsche
dringend ell Rollandsche Talen te geven en

lidma'\tschap van de Protestantsche
worden verzocht tegenwoordig K('rk. Applicaties te worden in-

- gewnden voor den 21sten DEZER
bij den ondergeteekende. Met
het \\'erk te beginnen zoo spoedig
als mogilijk,

F~M.I TREWIS,
P.O. Oudtshoorn.

Een zeer z"ldznme venameling va.n meer t
,!An 100 VRa wereldberoemde personen. ..

I)e meest be-kende men8cben va.n alle eeu- .
wen 011 volken, Ka.mer van Afgrij lijkbeden
Open 10 T.m.tot:; n.m.; s' Á\'onds 7 tot lO, 'f
l!:ntree 1/,; Kmderen 6d. l',.

V cndn,Kantooz', ..Montagu,
f, Montagu, Il Januari, 1897. Tn e uaam van den' Afl'i kanel~ Boud',

J. P. HA 'L\L\.N, bEORETALUS.
~-'--'---~ -- ---~-~ "_----

Onderwijzer Benoodigd
'OOR. EEN,; Kantoor, CalYinil. '),Md eelingsraadRondgaande School in de wijk Onder.

Rietrivier, dist, Jacobsdal, 0, V,S,
SCHUTBERICHTEN. ~.

·lt

\
PPLICATIES zullen door den

.- ondel'geteokende ingewacht
worden tot :30 Januari 1897. Vol-
doende ccrti ficaten nm bekwaamheid
goed gpdrag en li.dmaatschap eenel'
Protestantsche Kerk mqotel1 over~(.)-.
legd worden.

Salaris £120 en de schoolgelden.
Billijke reiskosten worden ver-

goed.
Werkzaamheden te beginnen op

15 Februari, 1897.
J, J. LUBBE,

Secrs Schoolcommissie.
Weltevreden, Jacobsdal, O.V.li.

28 December, 1896.

AAXGt~H(){;DtS in het Schot to !Jo'
Groote \lakte o~er den HI'OOIofoofdeDl J.::

tijd en 1.;, worden vcrkoehl up den OOsten .;,
JlJ.llual'i lB!:!ï, indien niet l)Cvoreu;, ~l)JIlt:--:- " .
1 Rooibonte BCL. rechter t:..~r 7\\'l<lIu, ~~i:'

étaa1'l., hoker OOr ~nL'"tJ'~ \'''11 achter:- -t... "'
. Gel. I J LO l"W, .~

Schulmecsteri" "

O.n :1.0Ure 'a .norgen.,
Ten einde afkeuring te geven over de RHODES RECEPTIE
stad en elders. Alle belangstellenden in dit district worden
verzocht op te komen.

De PlaatseliJke Parlementsleden
te zijn.

AA~(JEHOCDE~ 10 het Schat te
bedwbt over den veroorlooUie ~,. ~

en te worden verkocht op den' ~.f,"

Januari J8il7, ind,en niet bevoreIlll g; • \'. '
1 Een roodbruine Merrie, merk !'

b,.aJ", klein kol v(>or d.en kop. liD
voet b6l!lagen. omtrent Il lB.re;·
eeue slechte conditie (maget'):

Get. W, W. J. \.• liER Aft'
R /",

J. A. SMUTS,
D. W. KRYNAUW,
J. N. H. STEIJN,
J. J. LOUW, T.zoon.

'.Malmesbury, 11 January, 1897.

{
J



B'l' E IJL ic
~PUBLrEKE VEILINGi

K08TBAAR WOONHUIS r
DOOD~ERICHT.-

HUFMEYR -OverleClen op Za.te.rdag
afond om 830-RrJKJl H(!j8fER,

weduwe van WIJlen Ju lhNDBIK HOJKEYR,
sen, ond 74 Jaren

22, KampstraatDE ontlL'rgetcekcude behoorlijk daartoe gelast door den Ed. Heel" M.
L Neethling, LW H, zal op VRIJDAG morgen den 15den dezer

Om 10 v ID III de A ven lie \ erkoopen, bIJ de meubelveiling van den heer

A. B Bartman, M A
Het mOOIe dubbele-v Cl dieping woonbuis, ID Dorpstraat, Stellenbosch,

gelegeQ tusschen de Engelsche Kerk Pastorie, en het eigendom van de
Christelijke Jongetmgt-ivereemglllg, nu bewoond door de weduwe Beyers,
en bevattende 8 groote Slaapkamers, SPi eekkamer, Eetkamer, Keuken,
Provisie ka mei, enz , met water leiding, en met een groeten yard en tuin
met buitengcbouwcn, insluitende stal en magazIjn Het eigendom IS
gelegen In het beste ~p.dcllte van Stellenbosch, en met het oog op de
nabijheid van bet Theologische Seminarie, het Victoria College, de
Bloemhof-chool, en de Kei k, IS er een eerste-klas boardinghouse van

te malen .Open EIken Avond.

FIL LIS'
GROOT CIRCUS

EN

MENAGERIE.

PAUL D CLUVER, Afslager MATINEE ELKEN ZATERDAG
MENAGERIE DEN GEHEElEN DAG OPEN.

• j-

L :\H -Dit el:.!'! rulrun kon met opgeveild wOldcJ1 op de gloote veiling
v an ~tT and, rvcn op dl n 12dL n dezer, <lOOI liien allo ti Id va n den afslager
In beslag ,:enoml>n was hiJ hot bereddczcn dm ;)8 erven die toen
werden, Cl kocht

pIeren worden gevoed om II uur v.m

Eenige Eigenaar
Agereende Bestierder
Secretaris en Tb·saamr

F. E FILLIS
H. T. PHILLIPS
CHAS. BARRASS ____ - ------
Westelijke-ProJincie Cricket Grond.

Za.tel'llag. Hi Januari.
PUBLIEKE VERKOOPING]lublicke Vet'koopi ng, CRICKET MATCH

WESTEr IJK r. PROVINCIEVAN
oudll'gewekenJ~ Il, 1nl t In
Stl uctteS heglln,t 19d, door

MeJuffrouwdt \V(d I' I' l'IPt\\l!,
die hare BOOl l.lt II] ga.lt orgel lil,

zullen Vool !tare I ekl nIll..'; op

10 Feb., ISO"
I
I

30 Aantep! Beester, \ S

TUINEN
(Cl I ~IAIlH)

MELKKOEIEN GROOTE VERTOONING VAN HET STAPPEN'Voell~da~,
AA:>; lIAn~~ WU07'lI'L\\T::;

Hf t \\ .. It 01111' Hort'l,
VI HB \\\\ Et. H'IAT(}~,

Op

'WIl na JIJ 'AN

J. S. MELLET
(BAASSTAPPERvan ZUID AFHIKA)HARTESEESTKLOOF, .

Gelegen aan uo Groenekloof, afdee-I DInsdag, 19 dezer,
lmg Ma]mes~llry, PlI\)]lUk Vel- I 'lr" 10 UfU V,.

, ., koopen, Ut OllUl n olgr: ndt: LCVCIIJt:
,Have, Boel dell]g't'rt>edschap en I Bo\ engemelde Bce",t.en zlIllen wor-

Granen, enz, PIIZ elPIl vr:rkoeht \oor IckenlUp van den
heer J H LUL B:-;t R

I

Ik heel M KLJ ~ï l.al bct!'IUDt I (lf 1 .. ~e n III IIlll

tt: .. lat )...::n rege' ~ ( P),!t k."7.on All] \teil !;; 1L."Ilcre UliJI
een nll:U\\C oc-sll J Irr \ann(luen te

\ oor " I "lt-te JIl'JI zal le b. el SI EI LET ,l'ppel!
legt!n dell

Heer Haylett te Paard
E II "l van M F I LE r s Be:-:I l'"111 I l.l11eJl 'I. Jil

I nl :sro< 1(\\ ~II (Hlrk,) ~ ( MAYHEW (~nJ
,la"t~ I e Ct lck) (l' 1 J 1\ >""EI.8J. LCHUdt· HaH'. al ... IJJ HOFMEYR & ZOON, Afslae:ers.

11
2
2

28
"46
ï50
100

6

Gedre:;:-;ooel de EZlls
Paarden, ()!lCrnls)
Ezel HUlghtln
Gedre,,"~crr!t Trr:ku",~. Il

Aanuel Ikl''''tLll
" ~:kb,apell (~lu IIIU')

Bpk keil ~ , I ,'(' I.
v A" SI '"~I 1

ZEER KOSTBARE Retoll "lid' n\n KUlI ,"1 meI IlC~"111 Clilll'('
t 1l11' I(lD I I !JdI:E::~~:E:~ STU KYATEN-!

AAN HET STRAND. KLIPEN!!
HOGSHEADS. ! !

I

:SOMERSET WEST STRAND
De heer Mellet geeft een Gouden MedalJe

aan den Bestrijder dIe den Besten TIJd maakt
tegen hem

Band van 1ste Middlesex Regiment.
Ultgebre Ide Publieke VerkooplOg

"\ elk Varken"

lJ. BOeltlellJgl'leecl~1 h,IP, ,til'!

1 Extl',l 130k W t lil

1
1
2

" • relit
Water kar
Snl)ID,lchllles (John:;tul,t: S:

Da"" )
3 Span \ oor 'llllglU
1 "Ploeg"
2 paar Achter "
~ ::Span 2wIDgeb en Ketting::.
3 Dubbel-voor Ploegut,fI 0\1 al d S

1 Ploeglallu8 Egge
2 WIJn Vaten
1 Lot Graven, Pikken en Val keil

Ill. (,l',\Uell. ab;

"

DR ~rdIs va il Somerset West ver-I
"c heidene aanzoeken gebad

helJbende om zeker deel gronds
grellz( nde aan het Strand ID Er ven
te \ erkoopen, heeft er ID toege-
"tema, en den onderget.eekende
geall!hortscerd zulks per publIeke
\ ed mg te H'rkoopell

Dag van ver koop Bil getal Erven
ten "poedigste te worden bepaald.

P. J. BOSMAN en Zoon, Afslagers.

EN alle soorten van Vaatwerk
te verkrIJgen tegen de laagste

Markt PrIJzen bIJ den Onderge-
Geekende

GOED WERK GEWAARBORGD.
H ZUIDMEER,

Lady Grey Straat,
Paarl.

trt:1Jen Zaad Havel
Voel

VERKOOPINGENStell~nbosch 12 JanU!l.lI, 1897

"" D'" VILLIERS, IMM~LlIIAN.I< ce AFSLAGERS
23 Jêeoru"rl -Rondevlei (I usscbcn .-{almesbury

en Darlmg} kostbare zaa, en l'eeplaats, levende
have boerdertJgereed""h,,~ en hui.smad

J W MOORREES JR. I>< Co AFSLAGERh
ló hnu",". -K"hnocs[onkm I aardcbcrg, .Ustrlkt

Malme.bnry levomie h",c lo•.., goederen en granen
20 Jan',an - \ iJgcD' .lIel te Gloe.lekloof of

rleehnl: lIfalwtlSbllry levende ha,e en lo.;..""goeJe
ren, lJu IBraoo en ;di) za.k rogge

21 Ja.nuan -1\1 \lmesbUlY bUlsraatl en WOllIlIg

uunr
27 Jalllu\n -K lelgat levende ha," I08li<gOL~lcren

en bTTancD
i J<ebJua.n -Hc.zcnburg nabij MlI.'lIu~i11I}[lrr lc\cn

de have boerdcnJ!,er_lsebar en granen
Mal.. ""our) dha'er en 1...adkorell (Baar.l)

Etnd cI""",rru 1 .latom I..ter te oop .Ien
Il I cl rnnr! -Groenekloof 1I1,lmesbul') le' ende

bn vc, Ios.,egoederen eu hmsraatl
10 ~ebrlUm -Groencklool Malmesbury le,el.de

ba ve hocrderllgeree.l><ehap CDgmnen
J S 'lARd!> &. Uo AFSLAGERS

1~ J "nuan -K lapmutfstallc ;00 merlOO ",lu"
pen 70 kapater bokkcn

15 Jsnuarl -' Hcrcules Pilllir Joo.tcnberg,.. de
kostbare pIM"', Rercules r,llar de OOb"st le'cnde
bave boerder'J ~reed.dL'lp hUll!rnlkleu< -

PAUL D CLUVER, AJitH.AGKR
lo Januari ~"'tellenboseb, HUisraad
lo JAlluan,-tltellcnboecb dubbele vcltltcpmg

wooDhu.ts.
\AN ZlJL~WALKER Ml;LAGERS

~ ~ebru"-I -Goncordl~ levellde tATe, boerderIj
~rced5Chap en huu!Taad

C BERGMAN MSLAGh:R

20 Januarl -Kweepcrfontelll nab'J Ceres, leven
eie Ill:.. e eli boeroeI )o",wed""I:t,,1'

r J l' UAll \lIS Al' :;LAGER

Rog
Hrder z,t! word, n" _.ttt

WEGGELOOPEN

VAN do plaats MIddelpost, een
I ZI\ lit vaal Rlimezel, 6 Ja.ar
I oud, llIaduLual eli staart gekDIpt,
I knup aan Imku kakebeen. Heeren
Schlltmeestt:rs bl] \\10 deze mag

I aankomeIl, gelloven dadelijk kenDIsI te gl VOlI a:ln den ondel'geteekende,
dOOl "WIJ alle btlllJktl koeLen hullen
betaald worden

aall

Bw//!

Wed P P

t lf IOORRES, Jr
PIENAAB

& Co • Afslagers
vendu Kantool , Malrm"bul'Y,

12 JanuarI, 1807

"~ fWELUNG1'ON:
£ KOOPOFTE HUUR. J A. LOUW

MlddelpostJ
P 0 PhIladelphia.

El' Vaste Eigendom van de I
Ondergeteckende, gelegen III

o Kerkstraat. te Wellmgton
De Gebouwen bentaan UIt
L-Dubbele-verdlepmg WOOnb\ll8
Qe,1' L61endak bevattende 12Slaap-

e1'S benevens VOOI-, Eetkamer,
'''4 'ns en Keuken

_!llJ!lib.-..-BllIten gebouw aunex boven-
aande (ook Dubbele-verdlepmg en
e.oodak) oovattende 2 SJaapkarnerR, INNING VAN lIUUR EN OPENING VAN LEENINGEN.
1 Bedienden KamCl s, groote Stal

.!: ,I Wagenhuis De Stal en Wagen-~l~ kunnen, mruen verelBcbt, met
~ 19a ooko ten ID wODlng, kamers, J>o_.,I~.. 9'l9

rn, "Veranderd worden

Gedurende een aantal J.uen wel d SI)ITSKOOI Z A AD
een cl PIl vaat BoaldlTlg llollst:" ~ j 1i1l_ I

\ dr('ven
l Voor Iemand dit: eell BlZ~gbl'lds-

t)n~nd, Hotel, BoardIDg House of
:....H1Ln aangename womng' begeert, IS
• fze een 1:utgezochte gelegenheId
~ I ~{eDdoo aanzoek biJ

...':"j De Wed. P. J MARCHA;'; D

~'\J\AtlJlmgton.

\~::~
I;rc~E
~

~fT

STIGLINGH &ZOUTENDIJK,
('ROE! ERIIlJ 11ICHARDCCRllIE)

AFSLAGERS.
HUIS, Land, Goederen. ClaIm, Finan-
cieeie en Algemeene Commls81e

Agenten

2J Januart -Hartebeestkmal MblJ I'lketbcrgweg
_t.e, levende have en boeJdcrlJgereedsch ..p

Jevpe's \rt ade, ComllllSSlOuer Straat P J BOSMA:<l P IV ZOOS", A~~LA(}ER

JOHANNESBURG. 14 JÁnutm -PIa."t8 Blauwkl!p Moddergat nabIj
Stellenbosch 2'20 I'crsta:mscbe sch!ll.eu

GEl.ABD L,E"I:; AfSr~AGEI\

29 J \-Quan -NICtlucIont.clu, Greu:il:lal levt!nde
h1\.e boe...lerll~ercc,t8Ch lp CIl hUIST"""

PAORE NEEIHLING IL CO AFSLAGERS
lO ~ehruQT' -Paarl ecn prachtI)! erf en h'u""",,1

f J HOhMA'< ~ ZUON H"'L1\O~ I,,,
KtHflcrset \VCl"t ~ll \11d k ~1bl....re en eli datum Ht.U

verk,_,.p la.c. te '" r lell bel aal I
J J HOHIJ;;YB &. ZOON AF:;[ AG lW",

19 la",wr -Wcl~'Om" hotel nl\o'l DurLoanweg
StatiC levl nd hnv(\.

V OOR goede Spl~koolzaad
vervoege men zich biJ den

ondel get.eekende
P 0 0 moeten t.e St.ellenbosch

of Kaapsta-d betaalbaar gemaakt

I worden
I
I

JAN DE WAAL.
ProdukteJ::UDa.rkt.c

KAAPSTAD

HOl

Saxenburg,

PK. Kmlsnvler VBOSGIIO KABKT

13 Jonn....., 1897
I. ,. d
o lO 9
o 0 0
o l~ 2
fJ I ij

o 10 (
o 2 11
o 2 8
o I 1
o I I
o I~.

LOGIESHUIS. o 7 lj

o 4
o 1'1 0
o 0 4
o II 0
o I 4
o 1 li
o I 0
o 0 9
o 0 ~

H:l.verhoOl
Kaf 1JCT ,-R.k
EIeren
TamatIes per 100
Aardappel'!n
PerZIken
Appelen
PruImen
Peren
WaterlelJloenen

25

KOM1

_.

HET? DE ondergeteekende zal op den
1sten Februan, een Eerste-klas

de Zweedscbe "Norro.hB.mmer LogleshUl8, op het .Márktpl~, te
Kachels zoo poplfhnr III Zal(j WeJhngton, openen voor het reIzend

• liJn geworden? IJk I .
'DAT -ZIJ It>ter dAnaUe aoelcre !;ach..", f'll 1 le , en za ook genegen ZIJD

"1'1Il1c.. AU' soort brandstof gebnukt ~ holleren iD te nemen tegen £3
I Tl óOQ/8 brandstof ~ "QI'(lt I Hd maand Eerste-kJas beha.ndeling
k.ebjk'8choou te maken IlJlI, en om r ordt bo d
.oonloclen. W gewaar rg.

jfrOOt euln 't Idein bij Apphcaties voor SoholIeren voor

'R EN ERJKSEN., het volgend kwartaal, zullen tot op

1
26 d&zer worden mgewacht.

Co, 1:7 D J J•• ACOBS.

Appelen
Boter
Kool
E~ndeu
Eieren
Hoeaden
Dltdveu

" 'Ilens I 2 k&rren

"II£UWE MARIT

13 IImulll, 18&7
£ .. d
o 6 6
o 1 6
o 02f
o 3 I
I 0 3
() 2 10
o Ó 6

--.(l 0 4
Q 1 0
o 0 2

• 0 I 6
o lil 3
o I ii
o 010

I
( Van lle kuret! Herte", Loubeer lf CQ)

7 J&qU&rI,1897
VOGEL8TKUI8VEDEItJ:N-Zak'ln Ol) de markt deze

week hervat SllIJteodo prllzeI;t ....n "O~lg Jaar
bieTen volkomen In s'&IId, en In ake IstllAl'tYoeren
w... er Tenneerdermg ,,&li IQ percent W IJ no-
teeren

" • d
7 10 0

1£ 8 d
6 lO 0
600,.600

o • 5 0
o a 10 0
o 2 10 0
o " 10 0o 3 10 0
o 2 15 0
o 1 15 0
o .,.. • 10 0
o • 15 0
o 3 5 0
o .i.. 1 In 0
o '0 h 0
0+-100
OIr, 0

2 0 0
I 0 0
o 10 0
I 0 0
2 10 0

o
o
o
o
o
6

Witte superieur pnm ..
" prima

Eerste wlt te
I'weede "
Derde "WIjfjes snpcneur

" gOOIItot "o1i"'!j;)()o
twoede

,tlerele 4rf
Byoclu! (fAnoy)
Z" arte gOL'<Il<ltsuper lang

rn u lldm

• 0
IJ 0
I 1&
4 0
3 0
2 0
I 0
s 10
4 0
2 5
1 0
ij lo
o I)
2 ,
I 5
o lit
o 4
o lo
I 10
o 10
U I
I Il
I 1
o 18
I 0

o 'i
I is
1 12
I 0
I 4

" '~o
o
o
o
Q
o
o
o
o
o

iurt I icnr
vi",

Spadeuns U'>1t~e ,o)~c1.)
srual ell h\.rl
,Itlcki!

SIMrt".t 0
gcklt lint
llOllkcr
li li

I "

VKLLI!:~ -:-tcha\I1\tllen cu ~n~"{Jrl~ ..t \An itl per
lb ben\.'1tcn 6hll tcn Ic prIJIA.:r\ van t VG'19 )aaJ an
etere KOU! ten 011 \ cra.1l lel'tl \\ II notccren -
M~lln 19 'n 1A11. 011.("" IIcert! 0 ~J 0 Ri
liesebOlen 0 l! 0 0
Kaarseh, pel ""k I)! 12'

I ,,"mcr eli ",-",,1 ...1 0 BUO
B k\cllen ;;c."OrteclI U 0 0 Hl

bci<;il",lIoI 0 0 0 I
\ ngur.... "csork.." I 0, 0 0
A n.;or'" ellen ~li;chQ'en 0 4 0 0

, "'-'8<:111\,"1gd 0 It 0 2
HUILIen 110,(0 0 Il 0 6

L1rO()ggezouten 0 10 0
natte 0 ~i 0 0

, !too,! l)CjjChadig<1 0 4 0 4'
Sprln.;OOkvcUen 0 0 0 61

HOMWOl -Geen \<ClkOOPlllóc,n &1]0 gt.'C.lnrcndc de
l""tstA Jj I,,~n b'Chontle' cn .alt er tlu. ,,eer \\el
lie te fnll rtWTcn o,er deze Imllkt Knopen ,luen
011 le. zock naar gCK." lallo "m'er h~ ... tCj.,ocn IDi I
ttCJ 1b I1UI lT houders liJn 00\\ tUig Ileacn ~H IJS a..'l.TI te
nemen en vurk ezcn vcnletc H·rbet.erfngen van het
nicu" JfL,;'U af te wtlchtcli " 11 notec..ltcJI -

I'er Ib
rI

Super lang zon .. 1 OOkJ<'
Goed tot "UllCrlan~ezomeroel'lc
Mc(ltum tot lan" zomer eerste
Wmterh"",. (ord)

(kort)

•I h

I 3
1 I
o 101
o 9t

d
I 6
I 3l
I 2
o 10i
o 0

WOl -HeL IllCU\\C JMr '8 goopc",1 mei een flinke
vraag raar I!!Illpcr lang vetnol en supt11 sneeu" Witte
""I t.e.;eu !«lIIJken of tri I'd Ib lagcrtJn P~IJodan dc
slullende van tct ,o,,<:e Jasr KCI~ pMr PI" ate
koopen b, oben dew w~ek pi""," gc~aa ,aD '''per
lang n:t\\ol cn l'Iuecl1\\ W1UC maar houder8 bebben
1Zer nge l._onceRSle~ luoeten loen ~ te verkoopen
Dc ""rste Loudcuscb~ wolvcrkoopin!len openen op
leu lilden clczer Op Ic I"caln m!l>'kt vali heden
\I ero. n 21 lt balen aano",bo<1cll en 6ó verko ht
COmpet'lle w,,", !!<rlng cU p"Ji:Cn kwamen td I er
lb la er Li ln nc "hlllende JlIIJU n vlln fvu.Tlg }~AI 14
bale;; s-upcr lf\o("'!u i.ruTOO ve tv. 01 \.\CTl(t.:U IUgcholl lell
voor 41 I 16 IJlI~n mllddmall'; MUlFalsburb'sehe
\el\\Ol '\cldl'Il4.l'lur'lgctr kk'"'o tcg II 81d ZO bahn
hu 0 bh\lt\\c "ct\\ul \\crdcil met vClk •.chL 'erklaar I
\O~ I 4;rJ 7 1:"IICIl Ill! Idt:lmlltlg ltclteknrroo "eruen
"rkochl V.U ~id 10 bal n m,d Iclm .ltg tot Inng
C le,berg.che v{t"ullrokken "e.n legea H I li
balen van UH t Idm"tI~ t,ot !;aug n.el lelbu,",;;ochc
,etwol .venlen 11I~ch".den ~rgen ~1r1 tot ~t(1 I
balen lange LOICllberg""hevo'9I'01 \\ ,r len n el 'er
kocht verkla.rtl \ lOr 4irl en Iii bal n laug en md
delmalq Hano\el vel:\\ol \Acrden t£ruggetrokken
te"ell I tt! tot 4 id per 1b \\} noteeren -

Pcr Ib
• d s d.
o &lt 061
o If 05t
o 4f 0 4t
o ót 0 5f
OHO "I
o 41 0 4t
o St 0 Bi
o 0 0 2,
I ii I 21
I i I I
o Pt - I 0
o ~O 0 11
o ~f 0 9
o 7 0 8
o 4 0 5
o 8t 0 9
o 'lt 0 8
o In 0 6

!l:xtra S 12 mMn gta8velJ velte
Goed tot sUpcT ,
Kort tot midde1m gras.eld vette
Ext.ra 8Uper 12 waan karoo vette
Goed tot ,
Kort tot IIllddelm
Zware slcchte veU~
Ruwe en gekleunl vette
ExtTa SUltenhage snOOowltte
Super
Goed
Slechtc ell met onknud "
Op het land gewa.'!tICbcndroog

.. , slecht
Ruwe en gekleurde gewaMChen
Zwarte ruwe gew&lll!Cben
Witte \:ru~a.s gew&!I!ChCl\.
Wllte luwe

DE ZUID-AFRIKAAN
VIRUNIGD Mn

ONS Lj,Rn.
DONDERDAG, 14 J1NUAjRI, Villi.

m~CONTRA-STEk
DE RHODE8-vereenng tS grootendeels
ultgega,m van de Geehalterde maatsch.lp-
PIJ en hare agenten, dIe Illet Ide demon-
titratIes ten gunste van den he~r ·RHODES
ten doel hadden de gevaUeljl grootheId
van den egolst-RHODES-ti herstellen
of te stutten Om dIt doel te kunnen
bereIken hebben ze alles JU Hun velmo-
gen gedaan, om het ware gevoelen van de
welde;nkende en onbevool oolideelde En-
gelschen III ZU1d-Afnka,zoowe~ ala dat van
het dIep beleedlgde en gekre~kte Afnka-
nerdom te verbergen achter hei lUIdruch-
tig lawaaI del verblmde Jingoes Den ~r
RHODES te verheerhJken, hem en ZIJn
charter een verde<hgmg te berrgen, was
hun doel !.ln op de bitterel gevolgen
werd door de RHoDEs-agente$ met gelet

De heer MERRIll A.N Ilielde ~n zIJn be-
kwame en belangrIjke uansphlak op de
IUvloedl'1Jke vergadelIng II Dmsdag te
Stellenbosch gehouden "~e kweRtle
waarmede WIJ te doen heboeu lIS lllet een
tUS8chen de Kolollle en dt Tran8v,\lII,
maar oon tusRchen I echt en Ollrcch-t" De
heer HHODE~ IS I'IChuldlg vfrk~aal'd dOOI
ons Relect comité en WilS op 'lVeg getUI'
gems te gaan .,fleggen VOOlOOD comlte
dat de geheele admliustl1ltle der (re·
chal tel dj3 ma.\t,schappIJ, waal van de heer
RHODES besturend-dn ekteul1 waB, te
OUdel7.iOekell, en toont het n~ niet een
betreurenwuardlg geIn ek aFiD lechtH-
ge\oel hem DU reeds ~ ,erhe~rhJken ?

De hoofdkwestie IS zeker rilet tIe be-
tl'ekkmg wa,mu de Kolome tot de Repu-
blieken st,Ult, doch ~aar de~e demon-
strattes ten gevolge gehad heb4en, dat d~
Repu bheken de Kolome Ills ft'n gehed
zIJn gaan \~antrouwen, IR lIPt hep.lald
noodlg d,lL elke HIt~nd 'an 7,lUtLl !\.frtka
het ZIJUf zal doen dezen vel;k~I-den In-

druk weg te nemen
De heer MERRJMAN Rtatlt Ulet alleen

onder de Engelsche Afrlk,mers in hel
vel 0<11 dealen '''all derre Rhodes-demon-
sllratH"I8, die IIldlul8Chen tegen ~lle recbts-
gevoel. De heer INNBS. de leIder der
opposlhe, heeft nIet geschroomd ZlJn ge-

I
voelen dUldebJk FIt te spreken1 tOfln liJn
naam geplaatst werd, zonderl zIJn toe-
sternmlng, op het RHoDEs-reeePihe L'OmIW
En ;rOG zIJn er nog vele refhtzlIllllse

I
I

•

Db L "1lF ''''lIII I .. ~I AI I tlul" r~11 EN heb
Oon 10000 rllwlden besteld '0.01 d~ bnHon
beu rgen< De pelIode 'oor bel "Id IS aange
broken

DA"ES I~ r 1I(1t -Voor de eerste maal 10

Zu IAfnka 'liU lwee dames III Jonge) FllLther
en 100geJ \ ao Pelt toegelaten a1; beroolgde
, ertalen;

DI VEI KI)OIIS ~ In 1a.,';;oêJ te !';omen;et
Strand 'oor rskelllng I llU deo ed heer M L
Netthllng LW lt heett de aanzienlijke som
,an fj 000 opgebracht

"' IIIJIlUUC. -Wegen. de nleu"e ,erdeeling 'an
de .J:deellllg Vqlburg Ml C('lle nieuwe klezmg
pl3J'ts hebben 'oor lede" \ an dellltfdcehngsraad
van genoemde afdeeling

Hv.'Y \U\lllL\AI ~LlI'1 ~/ (, eO"lc heeft orders
gek regén om heden Uit Slmo1tsstad te 'ertrek
ken naltr gedacht wOldi naar de Bcmn wuar
een expedItIe door" ll,ucelleo 'ermoord IS

G ni All KAI lSt P.IU> zUn 10 de Kolome godn
ren le het laatste half)aar 'an IWI(j 'certlg per
SODen nl tWllltlg Russen twaalf UUltsche ...., twee
Nederlanders, twee Polen, ecn Deen OostenrIJker
Belg en Noor

DE KOLONIAL~ RE. E~ 1,1 0 becft aall deo
llgen~genera&1 gescbre\ en om de diensten vall
een ander veearts te verzekeren teo eInde do 'aca
tnre op te vullen ontstaan door het overlilden
"an een lId vall dr Hut.cbeon s pmsoneel

DE SI RUITY.l\ IN TRAXS\ AAI zUn vol door de
lutate regeo8 De postkur V:ln Rustenburg
naar Krugeradorp \erJoor DOllderd~ drIe mud
ezels die verdronken, en ua zeer 'cel ge' Men
dOOl'lltruLllte hebben kwlim de vQCrman t~ Kru
gerHdorp "eie uren te laat aan
8 rlJl' MAAL-Een der Nat.al8che vruwllhgers

terug mt Masbof1alltDd zegt d tt hU n.1 ecn
lang'en patrowlledlenst In een hotel kwam en
hongeng als bU was ~lCh eens te gooo "ilde
doen HU nam wat ham en eloren met een
bus le zalm en betaalde hiervoor en .,.oor een
paar lOOPJe!! er bIJ de som "an £4 15 Gd

AAS KOMllAJrltN en droomen .ankomplot
l~n IS de Cape 7 tnif8 zoo gewoon dat hel
waarlIJk ltl bet bief onlangs gebouden t.aaIoon
grCHeen kemplot Zlet Op dat congresl heet
~t ID een fantastlscb mleldlngsartike bad
Prewrul de overhand en Pret<lna wordt op
haar beurt weer door Amsterdam bebeE'ncbt
Het artikel verra.l\dt overigens ,£00 gro' e on
kunde van den schru'er dat men het blad be
Jammeren moet dat genoodzaakt IS zulke pro
dokten op te nemon
(h E:S KRASI t HER -Een mao. die nooit VlW

z[ln leven eea courant heeft gelezen Ktond dezer
dageu te Lincoln, EngellLUd, terecht Het
WIlS oen boer. dte verznlmd had UfD de over
belu me<! te deelen, dat zeven van ZU" oc.hapen
aan bmndzlekte loden HU erkende bet ver
zmm, maar hU voerde ter verontsdmldlgmg aan
dllt hIJ de wet nIot kende en nOOit een oou
ran t had gelezen Dut Wal! ech ter geel' reden
tot \TusprtllLk 00 bl} werd veroordeeld tot
e.., boete <:<!in5ij voor leder schaap en de
kOt!t.en •

ÁHtlK \'i I Il UUlt, EN--Sen oonespoooent ge
teekend Vmontwaatdlgd scbrl,ft alii l'Olgl -
J;r wordt zoo veel ges~hrecuwd ID de JIngo

0' er Uitlander lP leven III de Trans' aal
m ~lr Lkdenk het wordt tUd dat de wereld bet
we. t hoe ." aar de Af'lwers t bebben ID hUll
mg~n lnnd NIet hll>g geledeo werd een Jonge
Afl1kaner V3:D zIJn verdlepdi beroofd III het
departement van bosobwezen t(l George ,Iechts
om plaats te lllalLen voor twee EugeI-schen
H~t wordt ger;egd dat geen :\_fnkaner beboort
aanzoek te doen III de Trans' aal maar ik
denk dit kan eerder ,an de K.olome geze<"rd
worden
• Momo> I ~ Z~I ")tooRll-De ,olgoode onge
WOlle gebeul tonu; ut lIet kaiferle, en \ ond eem
ge j Igen geleden ie Melkboomfontclu plAAts eli
werd ollder ODze aandlcbt gebl1lCht. geil kaffer
I Ul1 ongeveer .w pngen leeftll<l werd, erllefd op
een )Onge meld vall 14 ) \ar die In den nlellSt \\:LI!

, tn qen be>1 Britz doch dIU onJelukktg voor
hel le partUcn zlIne hefde met nllnacbttng he
handelde. ZoodagUt\IIlIddlg nMr gewoonte
trni{ de famtbe Bntz e\lll 3lan'l c nemen toen
~e kaffer de ,oorkamer tDst.o<mlie, lien gewMJ'
en inndeher met patronen greep en na geladen
te hebben scl.oot hIJ de lIleld dOOl den nek en
doodM baar ooge.llbJ.i.kkel'lk DMrna hep de
mo"rdeu,""lr nur een klif' kopJe nchter bet huUl
en lre~dtl elkeRn te d\luJeu ti)" bem zoo lt:).

deren Er werd dllddlJk kaDUlS gegeven aan
dell veldkornet \ Ill! RbenosteFpoort un IIen>ge
kAfi'-erkralen ID de buurt Men hoorde ee.n
scboi ID bet kOPJi! lcnalll}U, en toon men daar
be4!n ~ng. lag de k&rellt' er met een deel van ziln
guLCbt weggesc.hot~n en dre>gende elkeen ,ht
naderen dnrfde Terwgl de kaft'eTB dle hem ge-
Zlen badden weifelden boorden Z!J een tweede

voor l!i!Ju vertrt>k naar !!Chatj en toelóopeml.e VODden NJ bet sllldatoff~
. --..-, lOlde en )a.lowne lO zUn doel g~d \ln

gesprek ~had mel een

vooecordeeïee, (lIe mete llle~ (le RIIODES~
te doen wlllen heb beu.

hun I';elang als made-
de toekomst V.lU ZUld-
het bun onmogelijk zich

de schreeawende RHODES-

Delveroojdeeltng van de demonstrattes
den heer RHODES bepaalt

~ms.2eeJ18ZlllS slechts tot de Holland-
~LJn"'lJLI.a.., en het )tau als een licht-

donkere dagen bescbouwd
de reehtainnlge Engelscbe

hunne stemmen beg-Ienen te
de deworallSOOlende aan-

den milhouair. die getracht
ZUld-Afllka ouder zijne

die getracht heeft allen
te .. squarep" .. Het IS hier een zaak van
recht" zegt de heer MERRIMA.N en ruet
Yan polItie"", of ras en daarom verheft hi]
Z1Jll stem ~antnoedtg tegen de door de Oe-
charterde ~enten voo I bereide RHOOll:S-
demonstraêies

De Hollandsche Afrikaners gevoelen
echter dal de meeste jmgoes, die den heer
ROOPES met juichkreten begroetteu, aan-
gev\l1U't:l werden door een haat tegen hen,
ZIJ Wilden de Afrtkauera heleedlg-en door
hun ondenh akker en deu \ erradei van
hun velLrpu\\en te verheerlijken De
heer RHODES wilde de Afrikaners onder-
drukken, en JUiSt daarom \)egl·oetten ZIJ
oom reedstaan hel begin van lS'J(j als den
grooten Held V,lU Zmd·Afnk,l, daaI om
werd bIJ III een oog" enk, nad,Ll .le J \1IIE-

ISON lllval bekend weId, de lievellllg zIJnel
TOllge vlj ~llliell Het JlUgol8me 1>1echter
een olluatuurhJk pl"Odukt lil ZUlu-Afrika,
eu zal lllet del tIJd wel vel1lwiJnen Inlhen
me 'I het ann ZlCh7.elve oveJlaat

Het IS opm'lI kehJk te zIen hoe ,eel
UloeltA;) sommIge RHODM, gezlllc!en ne
men Dill de beteekeUls \ au de Inel kwaal'
dlge Paarlsche vel-gadellug te ~el kleinen
De 4UO naamteekeu11lgen op hel l{HODES·
aellcs, dat aan de Paall geclrculeeld \C\.eld,
-dete namen ZllU nog UIPt gepubhcecld
-woIden velgeleken biJ de lUallnen dIe
op de pubheku vergauPllllg hun stelU mt
hrachten tegen de RHoDEs-uemollstratle~
Het IS nl!"t bekend hoevele gekieul den,
vlouwen ell kludelen het RHODES adres
geteekcud hebben, doch hel lijdt geen
tWijfel dat 1.'1' 1:!lechts een 50-talop de ver-
gaderIng tegenwool dig was, tel WIJl tUB-
schen de 400 en 500 voor de resolutie van
UI HOFFM ~N stemden Ind;en de GU
RHoDKtI-gezllldende 410 ondel teekenaar8

van het aikes "Veltegen woort.! 19delI, dali
vertegenwoOI d.lgen -ljU IUvloedl IJke bUI'
gelS mlllstens 3,000 Hlerl:riJ komt nog
dat]' I1ln8ehhoek een afzondolllJke vClga
delIng gehouden heeft en slechl8 ee)
paal afgovaal digden naaI de Paallsche
velgadcrlt:;Ig heeft gezonden

In een andere kolom )Jublt(eoltlu WIJ
de 1l,lmen der plaatsen" adl velg,ldellllgen
let'ds lIJn gehouden De \,jllk,lUO'l:>
hegllLUen ZICh thans o\eldl tut te IS)JI",kt li
en llldiell alle dOLpen t Il Bondbtakk~fI
het VOOIbeeld vu4,(ell, hopell \\ IJ ut! Itl t
k\\aad \elOOIZiakt dOli de H.HODl:"

rlemorut(ralle" achtel ha tlu \\ Olden UOOI de
vi aal held Gecn wondCl dat de heer
MERR11ll,{S verklaalde, dat hlJ het oneens
Wa!! met de ftmwe aigumenten van den
heel P'!jE'I'ER DE WA AL, L W V ,
waarom men ZICh nIet zou Uitspreken
On:,,;e voqrmanueu behooren gehool te
ge\len aan. do stem van hel valk en het
VOOItou W te nemen

ALLERLEI.
De oograafplaatskwest.1e

Het hooggerechtshof heeftd!' apphkahe
Tall den Kaapstadschen kerkeraad om een
deel van de begraafplaats langs den
8<>mersetweg aan de Hugenoten gedenk.
teeken-commlssle te vel koopen van de
hand gewezen met de koslen EI IS nu
nog een weg open' OOI den kei keraat;l, hIJ
kan een private bill VOOI het parlement
brengen e:l1 de hoogste wetgevende macht
het I echt vragen de graven der voor-
vaflelen te verkoopen Rechter Buchanan
oppel-de gedurende de aigumentatle de
"mag of de begraafplaats wel aall den
kerkel aall behoort De 10(1 und wel d
gpgeven alm de "([/(l/ccnell d, I ke/le op
voorwlUlI-de dat ze toteen begraafplaats voor
de Inwollers der Kaap 0011 verstrekken"
De gift li! DId ,\811de kerk zelf, maal aan
de dIakenen. Deze Vlaag wel-d echtel
lUet besh!!t Het IS te hopen dat dtlze
on:,erkwl~kende st! IJd nu voorgoed lilt
de werelel] zal gemaakt wOl-den, en dat
belde paJ pjen zullen trachten het \1001-

gevallene !te vergeten III 't hal tehJk sa
men werk~n om een geschikt gedenkteeh n
ter gt,dacqtems aan onze voo .... "del en op
een g'~'lChlkte plaats op te rlchtell Het
dooli!! allllszlUs prlJzens\~aal'(hg fln loJIe-
hJk. en Iverdlent de harteh,ke onder-
steuilllllg. r,m de geheflle Gel'6formeerde
Kerk én alle afstammelmgen der waardIge
Fra~8Che Hugenoten, doch dali kwetfle
men toch lUet het gevoel dergenen dle
bet BtolfehJk overschot hunnel dIerbaren
met hnlll~e tranen ter aarde beilldd heb-
ben. Mel~ vlllde eeu geschikte plaats voor
het gedenkteeken en de COlIlm1SSIe zal
ongetwlJeeld de ondersteuDlug er lange a
van allenidie de nagedachtems del gods-
dienstIg!' Franscbe vluchtehngen III eele
wcnschen te houden

Zoodm de kcrker ....ld 'an de G root.e
KeI k, K}laJlstad, de begraafplaats Ulet
langel "W~1 heboen, kunnen stappen ge-
nomen wprdcll er ~U 'ppen space" en
ultsJ~alln~lng~plaat.s v.tn te Imaken, zondel
het IHgellhaJ"tltg k.uakt61 (li V.lll .lls cell.
Gbdsakkel te vellllehgeu Doch WIJ
hopqn dat dit nooIt zal ge~eUleD,

Deze eoc-I echt.el, ex-achnllllsh ateur van
Becbuandland, penslOnaIls dezer Kolome,
de hllwed<m \ian den koop, van Pltsam
Potbllugo, de plaat-s waal dr Jameson's
beneIc ,ef2ameld wel d VOOI ZIJ de Trans-
vaal binrJen trok, bevmdt ZIch thans 10

Londen 6n heeft een voollezmg gehou·
den ovel IZuld-Ah Ik.lansche zaken III het
"Roval qolomalmstltute." HIJ het Zich
eem~e hateltJkheden omtl'ellt Trl\us\'aal-
sc he reeijts7Alken ontvallen wam mede WIJ
lllets te maken hebben. ZIJn aanmel-
klUg, dat de Afnkaners slecbts door het

van Engel.scb hun ware posltJe
U"',,"iI~""UU'"nil'ISen zullen kunnen III

een van dIe bekrompen l:illteItJk·
don volbloed Jlllgo kenmerken

zullen dezen traalen mlJn-
toonen, dat ZIJ hnn recht-

beschaafd voiR zullen
hun eIgen moedertaal

dit met daden en
Afrl-

ng
toe ...

zou de heel Rhodes gezegd hebbeu 'Jk
beb mets t vreezen van de tilllliorlte,tNl.
want lk heb 00 10 Engeland zoowel als
hiei lil unjn hand:' Zou hl) hiermede
beQ.oll.d kunnen hebben outhclhugen die
hooggeplaatste personen III lecht vaarwa-
ter kunnen brengen? Heeft het laatste
gédoolte misschien betrekking op wat de
heer Stead verteld beeft aangaande een
overeenkomst tusscheu de imperiale en
onze regeering met betrekking tl>t een
mogelijken oorlog met de Transvaal over
de drtften-kweeue ? Achteil de anthori-
tetten ZIt echter het volk, en daarom
moeten "IJ zorgen, det OD~ eigen volk,
zoowel alii het Brltsche, goed ingelicht
en met de waarheid bekend wordt Dan
kunnen WIl de toekomst met gerustheid
afwachten

De Rbodes-verheerlijking.
DE OONTRA-STEM.

Op de volgende plaatsen volge'os de rnp
porte I aan IIn8 Laml gezonden zIJn reeds
publieke ell Bonds vergallcnnl{en gohou
don de demonstraties tIm gunste van den
beer Rhodes bl) zIJn doorreis door de
Kolome gemankt afkeurende. Op al deze
,ergadenngen werden besliste resoluties aange
nomen de Rhodes verheerlnlnng veroordeelende
daar hU door het select eormt. schuldig lO ver
klan r-1 en op weg "as gotusgerus te geven aan
gaande de administrutie d61 Gecharterde ruaat ,
schappjj voor het Britsche select comité An daar
deze demonstraties berekend waree den rassen
haat m ZUId Afnlul uw Le moedigen en de
bwtenwereld te misleiden -

W Hingtou 4 .lauuari publieke vergaderLUg
Kuiltm''ler 7 J.lI.lIuan pubhekc ,erlr.l'iertng
Dordrecbt 8 J anua.rt, pubheke ,erg:..aermg
Hopetown,8 Jllnuarl BondS\elgadenng (tak

1)0 I) .,
Paarl, 11 Januan pubheke vergadering
Piketberg !J J anuan Bonds, ergadermg
Fr ..nschlloek '1 J "nuan publieke vergadertn!:.
Zaod'eld (AchLer PikoLberg), "9den Booo~

vergtrlenog
8t.llenbo.cb I~ Jallu lrt publieke Hlrgade

nllg
Vllhersdorp 9r1en JanuarI. Bond.vergadenng
Vt nterstad ~deD J anuan Bonds, ergadertng

(dIS! rlktsbestuUl )
C( lesberg 9den Japnart nond., argldenng

(dlst riktbe.tuUl )
8" ellCfldam ~den JauU:ll1 publieke 'erga

derIlIg
Kltp8prUittak Aliwal Noo,.,), Bondsl crgade

rlDg

GEMENGD NIEUWS.
K ,n HJ! ~HQt ,mn!al koeltes IJJ Naiul wordt

op ',0 OOU gescbat
D, E~ Il~TE 'Elll AHElIIN{ , lO den afdechn ..",

rll'.d van Mafelnng za1 gehouden "orden op :.il
J an lan Ilanst.

V,S DEN IIUR J A LoC\', ~hddell)O·t
Pht1.delphL\ L8er een rUin elOel wegl{eloopell -
Zie rulverten tte

EE~ EERSl f "LA" I'l<. IE'HlI8 cal op het
marktplem te Wellington geopend "ordeu -
Zie ad VeI tenhe

Tf "OOI OF I} II lj Lil -De wed P J ~lar
eh wd beeft eenIge gebou wen to kuop of te huur
-Z e ad,ertentte

Ef" Dt 11sun" I •• 1'" " I - h<:, ft llltd' rckend
liat mer ~()()\) Jaar er .I""hts "en man <a.I zl]n
leg-eu 2~j \lou"en

EI-:N JHZOfK ,\\"\ nf. S«(II' \\erd DIIl8dlg
geblacht dOOI eell bonderd\llftlg hl ",del" IJ
Zet. dIe tban. den, .kant.e cursus bq"onen

Dp. WE I<K"I\Kf '1'1 Tt'''I~l{lll te Grahams
stad hebben bet" eI k hen lt n Id 'I hun "L8chom
!) uren wel ktlJd lit plaats' an III uur toege.llllUl
WilS

DF IU II ,1 M (}IU'M~, LW \ 18 al. I"nrl
meter..genera.nJ van Rbode na na,ng~.I.('IJ ~ -11

COlT pendent !lChr"ft ID verband daarmsd rill
een verkieein in Il<t disfrikt Harkl) ('l) l " I
licht VQQJ de deur slaat

Ef.s \ l.'HJ AI.JY.1 rxo van de ('on,"OCillll der
Kaap ..ch univer-utert zal geb, "den or!}1 I
:.!tI Mau.rt om 'Vftum leden voor dolt U I "
lelftr.t.ad te kiezen die 'an ~I Juh aari-t .It,1
af zes )ar"n lang bun post zu llen behoud-r

EEN TR.ElrU(, OSGF.IIK-Tu·wljl m'jlft, u w
J AILrutl}n van StqlfoIltCI!t h,,,,' I:{
bezig was homgwas UI~ braden" I •~II I.
kinderen e n dochtertje I an ) Jaar " I I I t
en brandde sich zoo deerlijk dat ze eeurge lb.~, I
daar DIl. Ol erleed 1

PARl fMF:STAIR REIS<.FZEL.' IIAI Jl I
wordt verwacht, soo sernt een oorrespond. r I
UIt Venterstad dat ongeveer hnntlg pari,
meutsledeo bet reisje aullen maken '"lUl' re
tona West naar Colesberg Burgel-sdorp en
:Molteno hróot-e' ergadenngen sullen 0' er ti
gehouden "orden

EE!II lAAR' IOIFESF. KP.IlI:L--Tweemllnnelt
vau de Kuapscbe polieie langs de Graaff Reinet
~flJdelbllrg ljjn gesl.ltloneenl waren aan de
'pree gewee t ~ begaver- aich naar <en winkel
'an den heer Hcnsley te \""IO""810)'e 'roeg~lI
hem om een paar !<OOplesom hun lilf " ..t recht
te maken Die kregen ze ti Ulrop '1 ....M,!'ellze
den 0' en!;"" brundew I}Il te mogen koepen hel
goon de Wl kelier met Wilde hll ,{st het hun
echter present Kort da ... op brachten t: I den
mao op H)Or on"eLLlgcn verkoop van drunk
HIJ werd echter door den ruugistraat '"lgl"prO
ken

J-.lJ-' III I I I' ~ '~HU I If'f- greep plu '" tu
I ni;ijvc \ oorlaateten Zondag glJlg tilel rouw
Hnrrv (,ol-don 1 urner met h ..ar zQuutJe qjden
Bet knaapje erg levondig van natuur stond op
een zeker oogertblik op om met de zweep le
slaan J111,t toen de wagen een oneffenbeid In t
pad dOOIgmg De w t.geu kreeg een schok en
de JongeD k uuclde er UIt zoodat bet achterw Id
0' er hem heenreed In doodsangst "prong de
moeder hem nl en nam het lond ID hare armen
act II:md zClde nog rooecJer llU ""I Ik maar
aehter b':J.lln ZItten Belaas dit wu DleL ge
beuren WlUlt welntge oogenbbkken daarna .tlert
het 111d" lrmon der mdelooze m )L-der

KAf HW" AIUlllfK--Omtrent twaalf uur
nWUW)Mr",'oJlll "erden twee Ar~bleren te
PlCt.ersbnrg (Z A rt) "akker do<.r een ~er.lli~
en bil naner onderzoek ,onden ZII dat Cen
kaffer 11l bUll ",nkel logeb\"()kon had ZII
trs~htt.en bem I. 'aJlgeu <doch bil ween;tolld
ben ;;OOUlbt ell gebrUIkte '!Ir. me., Il oe.t Jo:"n
der Aral:J1cren "ern 111 de bon;I het ge1.1dlt
aan de handen gew und en dp.n andere ....erden oe
trllren ,tu "jn arm afgu.noden Xa een gl
weIdIg gewon<tel ont"napte ne kaffer ell IS nog
ulet ~C\ l.nóc.n De wonden der Arableren l" In
er Ilstlgtll "'lrt! "erdcD dadel Ik ,erhondclI
doch Jncn "e".H dllt de ge,olgen erru<tlg kUil
nen \Ii orden

(.I!."'TI UHf'S "'lIn ge"LII'1ll o'er OilS ge:
heele dilSlnk t en ,elon "erden wat wakker
geschud om te \>aken In de toekomst Op
verschcl<!ene plaatsen ZI)l! dlllUmen Mn stuk
ge>;poeld bU Jan ]I; audé, Paardefontem ...er
den (le g'-Langen eD met de n vIer wegge ...poeld
de d \m 'an neef Koos Pohtlek Cuf,erwaler
IS gehrokO<I en maakte groote schade en ook
18al het plulm'ee VAn ,"nend Chamben (zoo
"at o,cr ~c lOO) "eggegpoeld BIJ trsn~
Kock OranJc' lel L8groote \ erspoehng geweest
on de hagel,torrn beeft alle ,rncbten en
groenlen t, ( owt gemrulkt Ook I. dil ge
heurd op ,el" andere plRat.en zoo ab Plat
f')\lte1l1 Wunderboom en \ erborgensfontelD -
Jl ,I J ml f,l

D~ "10]; ", HAS' (I , - E' cnal. Mo,kou
bC<lt o<>k lt lIlg)()Il Zilt "roote klok Deze reu
.enkl"k w"egt nIel mllldcr dan 14 h!<2 I:>ond
"' I ~HI KcllOnk kOlllilg Thana ...addy haar "''"
d, groote pagode "a dell tI<,,'Cden D.rm.
uorlog _talden de Engelseh, l! alles In t werk
om hel ge~aarte ds u;.'et.eeken mode le 'o<;rcn
n:J.a~ Calcutta doch n~ kluk nel h" Raltgoull
III de 'H Ier en all" pogingen" lil de tllgelscb, n
om ha;,r weder op het drooge te brengen nm;
lukl"n Toen" endden de Bmuanen zlcb lot
de regeert ng 'il ,,,ld0n zelf de klok hebten
als 'II h 'Lr ,.. ,der naar de pagode mochten
te. ugblengcn De ~ 1l1o[(I,chelllgeJlleurs lachte1l
er <,ellS ULn t!l)(h de U"'~~~~'t2i)Q~e~~~~_.P-
DIet lan \\ at de J.::IIgd:M:hell,. e, >1
den ZlI (Jl nu h lnb" de klok wedelop haar "ere
plaat8 III de V Igode

J)r-; I)fEx-CHE It\H~IIHR 1>1 ~l~·t' die
eemgen tud geleden zoo, eel opzien "ekt,>, dOOI
'''In "I~< 'all hehaliJchng 'an polpneken h"
root! !tcbt hedt "'ur ..eli "" ..der "etenscbappe
ltJk onderzoek op dn gebied ,-t'Ultst.oe!&ge ge
kregen I: en paar partleu heren ondersteunden
hem lo" het oprIchten, In een j;ebouw ol' den
grond :\Jln bet gemeent<chosplla..d te K0f't'0
hag ..n hehoortlndp "anr bil '10 proe' ell voort
zet met het doe! de "crking 'an het hcht , JJ
bet Ic, clId orgalllSlJle te olld.er:&oeken Rtl be
handelde III het vonge najaar een toten ...1
pattl'llU!lI die a III 1,,/uJS Illden met HlOrlooplg
goed gelolg maaT hU "ti blero' er nog geen
be.lll,,;ond oerdeel UItspreken Eert<w>ags
ZIIJ hIJ een ,erhaudelmg U1tgll¥en 0\ er de tot:
pru<81UgVtlll bet hebt In de praktIsche gunee
knude.

SI'OI I' - Zuterdag ml op de ....estel.lk.e pr<
,mcle crlcket grond een cncket malcb plaat.
hebben t088Chen de Western PrOVInce ~ (, Ir
den8 Daai'na zal de bansgUlppe~ Mellet tllue
kurliltell 'ertoonen Een corrosp!)ndent .-an
C"Ll tj,dr:"noot 8Chrtlft Ik bad oon praatje met
deu l\eer Baker die door Mellet vel'tllagen 1.
eu die mIJ zetde dat de heer Mellet goed gc
tramd "Inde, de beste lang afstand st.apper :&ou
z1)n lO de \\erold De man L8een wonder zoo
~enolgde de heer Baker en bn doet Dog lang
nl t \\ lt ho kal doon Ik ten er zeker' ltl
dal hU Ill" op zeven mIJlen mei dertien honderd
yards kan .Iaau Wanneer hll IUlontmoet.1I
Engeland III Aplll :J.IUlst ruw zult ge Z1en "at
bIJ kali duen Mellet wu rust nemen tot h",t
etude HIli het J:\ar en dan na."r KWlplltael
en meer .«oden ill de "cst.el"ke pronnlle
gaan 0111 proeven 'an Zlln L:llnsl, af te leg
gen Daarna 18 hil v ut plan naar Engeland
to gaanl en "ellIcht UI gezelsehap 'an den heer
Baker!

(.~ LI ID -} IXt x -Dc hoeren J Pleten; en C
F Steenkuv! beldeo lUt AlIl8terdam hebben-
naar de \ ''''loWf' /lf ttl'rdammer CouraNt ruedt;
deelt--te Rotterdam proeven genomen met een
door ben ultge' oud~D gelUldsselD ten dlen.'e
':lIl schepen op grooteu a.fsta.nd In zee I:l et
gelUId dat va~ter en 'oll"r IS dan dat v IJl eon
ml>lthoorll werd geboord tot voorbil Schiedam
De lJ"'uwe 'Lllding blUkt ook lIog dIt ..-oordeel
te h"bben dat men kan booren 'an' welk~n
kant het gehnd kon*- OnlRngs heeft de beer
Pleten proelen getlomen te Yl188.ngen H'I
stoomde we 10 eli met een fllllk bne8Je mn
dell wal hoorde men daar de seinen dUidelijk
toen de boot een 4 ,5 Ellgell;che miJlen' cr
weg wa.. De Uitslag dIer proofnemIDg 1- ge
wee,t dat de maatschapPIl "Zeeland voor een
bare! booten reeds zulk een 8CllItoestel beeft
besteld Omdat de borens III alle tonen ''In
te venaardlgen zou-moont do l!",..,r. Ro/It,
du nl'" er ()"tl a71/--op die W1Jzeeen rrKk kunnen
samengcsteld ,,"orden GetaUen rou men kun
Ilen weUcrgmen door .tooten van vefllChlllenrle
hoogt~ B!l<oorbeeld .U Dan geeft men
t""Ce 8100t-6n op den lagerr boorn en vervolg"n"
b,oc op den hongeren Twee borens kun
nen steed. tegelIIk \\orden gebruikt De beer
P1CLeI" gaat nu proe~en nemen te Hamburg en
Bremen

•••
RHODES-FEESTMAAL.

Aa .. dali I ,/ /,~"
Mllnbeel -De namen dcr RollRndsche Afn

kn.ncl"Ild,e er pn,ken en tegeuwoordlg ... tren up
bet feestm'lltl ter aere ':tn den beer Rhodes Z'IH
met t.e 'eel en \SChitterend Dc ht>er Rhodes en
ZljU kY..WIIl de (Ap" 7 '0" .11n er zeker ) er
bolgen o\cr dn.t er met Illeer warelI Er WIlS

een 111lll1heertJe van Pret~na en een 'an
h ha.nnc,lour!:( die t"ee moeten ge!!Cbrnpt wor
c!"n Z I Z I' geen CJI, H'" Afnkaners P H
H \ I lett \I ern <la;tr geronden (18 dit de e>gelllUlr
'an ~ White UOUMl) AfrtKallen< let wel
lleeren palle n~lIt.le<jen en anderen dIe gewoon
" !ren b'l den heer P H HaJ lelt te logecren
gii al. opr,'Chlc \frlk ..ne ... weet wat"" doen eli
U te bouden , \ I den wolf die neh iD .c.haaf""
kloorcn ,oordoet Rhodes "'n 'lin \olgehng' II

Zijn tegen on. w,llen nnI" zelf.tand.'ll'held UI t
Laat u met ,erl*.i<len .dO<Jr m w ~

praatje·
De O'II{! III,,' schept er behagen UI 0'-

.Ie< ht "" nnken en 'erslIl3.:\dt {)(,k !leen pt< d lkl
\ au u: len het (link kom1. zoola.ng het RI L1.f tl's.: n
oru; A Cnkl\ner. I Zie maar h"l 8.hr I" nl'
zltn kolommeo 'lIJl ~:lInla..'\1( door \ lie' I
die vent; bekent dat WIl lil dlPl\">It"ln hel fr 111-
'f'ilttlscbe gou, erncment 7.110 (rt"\;l)' l rht::,o , " !

de 1'1aus' aal
LOl nm "'tJn kahber behoorell vuk UIPt Il t,

soenljJk ge~elschat' t~ ziln
Dc uwe cru:

l t"-LI
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EEN FRANSCHE OPINIE
I~ ï\ïlI)[ rre I:'; 1

I I [ K

TELEGRAMMEN
OVERZEESCH

RHODESIA.
VIJF MEIDEN GEVANGEN Stellenbossch-e munlClpalI-

terts vergadermg
~

OFFICIEELE KENNISGEVINOlt.N

PROVlSIOi\'EELE ROJ

Y6lgudllrm~ Icr ml)nlC plll telt geboJde
Dl1Isdag ['l J inuan I

Teg-cu :voordtg de oors tie I JU",,"
comm .8:lrlE8e T W li f ek, \\
meslem e IJJ P dIl 0 t
De I ot I D 'lUl de ~ewone ,"ergud"l' I gP

Ol D Qsdng 29 DecelDber 18 'li wcnlc
en f>':'oogekel1rd

De speciale vergadel'lilg gebouden op
JaulJ,lLn I K97 wcrd opg,eroopen op eene korte
Icennii'lge r g c de rna" bosloot b I deze de
iehe good te ke r
De heer J J nu dor il II Vel'lIChee, ter \ I'

gudenJlg 11 z ,kc tIll RI edsr de edu ve J J
van der Il I a..'IJlI"">landede kwestIe van meur ge
makhUIzen voor nanr hu urknn er meldende dat
Z Jno moeder genegen W,1l8 WO geboor te gc el
11&1) bet verzoek "III den raild om meer gentllk
bUIZen te bouwen Lot san factie van de (](ID
m18ll&n88eD De rand besloot na tube expla
natie geboord te hebbe ...aarom 1u.l1o; nog DIet
gedaan Will! dat ZIJ de dag, a.arding zullen lerug
t, ekken op oorwaarde dat zIJne moeder Il\cJuf
Van der BiJl binnen 30 dagen van af bedell de
noodlgc closeta zou (lpne! ten H,ermede
~temde de beor Van der 11,,1ill

De welcerw heer Tmdall verschoen ter ver
glldcrl11g met betrekluDg Lot eenc ~erdooliog
an water 'urzoekunde den ma I dat ldlcn er

werkeIIIk ee verdeehng \ru IV iter ZOupInnI"
v oden ZIJ Ieli n et opestel erge te daar
b J gerecbtlg I IS volgens trrul"port op zekere
wnterlCI<lmg
De voorzItter hs de \olgende bne e te

weten -

----

3

O~

OproerIge kaffers.

--
MA I r \A li \ t~,8.., S

Do hoof li(jcl ter Ita de d I voor hem een zaak
W11S gekomar als reel tor III e week wnn nil eeu
Van der Vreten veroordeeld wu door <leo
1II<&llItentrO oent magIstraAt 'an JIalmll8bury
tct een boete van fo of tw~ 1ll440cleD gevan
gelllsstraf ell dat zIJn he<:nhe!lou verbeurd wor
den wegens )\ ertrealllg van~to 28 V4JI 1883
fn zuoe opnuo moest de boo of de hoobtellh!
te met geda m maar de h nue lOgetrokkeIl
worden

Recbter Baehanan seide dil, 111 zake do
konlllglD H Splolnon ~D ,oorlooplg nuder
zoek WM gehouden dour den re8ldent IllaflI8traat
van Britstown wegens Illb~ eli dlef8tal. Ge
tUIgClII.8was opgezonden nR:iul den prokureur
genel'lllil welke een "OllnIA ga~ laD 1:1 maa.nden
gelllngol1OlMtraf op belde I bcachuldtgmgen
Hl! meende do 12 m Wilden I jj te moeteu ver
anderen

(e t rU
) "1

BLI:'iKFO~T}']DI GEWf\.PEND

[RelIter {f./egra n neH]

~lOHBSU:';1 \ S \ ERKL,\RIN(

Hf ERF\(J,UF!~ OF ONGEULS rHEJD

ItoJonlnle veeskamc flH ~Iter- V"",pro
Vl81OI10el Ion 118voor .t:l;ll zi)'nd:e lOt€relt "lUI
een hypothecair verband van £1 4.00 IIll)t Inte
reMt -1oegestaan
Joubert x 1 rengrove -Yoo r llIlalc to6'11'lJllIlg

'an verdedIgers boedal -ToegEjlltaan
Lamberts x Brnuer - Vooqrl!1le1 van £7"1_

lut!gc8taao
Heydenre eh H Dil Preez ....,.Voor oen hypo

theeair orbund \ an £60 - Toe~8taal
Vurer • o_u -:v OOI "kooRP'l)S VRnzeker

orf te Pl'I€8kR g8f\!;h.ni op .t:~ -loogetltun
DIlmat r. KamIUIT -V)(Jr Jnale toe'll'lJzlIlg

an erdoolgeJ'llboedel-loeg taan
Z A AMvclatll) " Augu8tynj-Voor £1'i4128

fid interest aJ een by potJ,ec:,tllr verband VBn
£ ~-Ioege8tlU1n

Wella x Sippiau - Voor oen rekenlllg-met koe
ten en I ter6~t OOI'de 1<010 'Il~ £&6 Ja 3d-
Ineges taan
Koloniale regeeru g • Nolz,tkop goudmIJn

II ultllchapPIi +-Yoor eisch 'Ill .IplH 100;'l mUil
heel t es 01 claims III Forest Cleck KnyHna
d Ht ikt - oogestaan

W lIlkly I • Legrew -Op een relccnu II' I un
£ 1~8 lG. ;xl rum £64 78 IOd Ifbetaalde reke
ng -1oe~e8taan
Soanler II< SJ fret • De V ilhers -"\ oor balar 8

I an Cel rekcnu g all £(i,.j lOs voor profe@810neelt!
dienster - roegestaan

I RAK I I "

De lgcndo dames 81 heeren werden Loege
I ten t. t hooggerecht8hof-praktUk of elder8 Jl
de Kolor le Dames GertrudJl Fllltber en
Caroli l Sophia 'all Pelt ell 40 beer Pieter
Adnaao vaj] ZUI als vertaler de beer Daniel de
Waal ds ad,obllt de hr William JamesW)uce
al" transportbezOJ ger de heer Hendnk Adr aan
Me nt jes als procureur en r otru I~

1)1 "y.w r. STAJlIEI'OID
rre1go Id voor eiseher de

.ij:o{1rege'r voor \orweeroer ,D,t Will! eel
'all provlIlIQneel vonms VOQr
00 met lot<lr6lJt van af :l2 April

onderllllge 0' el ooukom~t van
V.Dnveeroer beriep EICbop
dnt de overoonkOlIlllt goon

vord"rillll '11'118 Vel'fl<:leldeD8 atfidSllt8
gele2cll Na Illgument lelde de hoofd

recb~r dst venveerdcl'S bewerm~8n niet kouden
g,baridha..,fd w(J'den en pro'll!lonecl vonrus
IOpes6 gegIl'! cf! worden eXOOuhe I let Iinnen
een "]8nnd te worden oltrokkeu

RUI nr 'AN UN :I{ AXK

De flfficleelc liquid IteUI"IiI va" de U DIOI bank
~ en hun Bcb~8te rapport alll \ olgt _

!Na tl3nbledHI~ van bet sevendo rapport ZII
de IIq~ldateurs Il stAAt gew6lll!t bei 0 erschot
.ab ~et Vcntpuldlgde boorltg te In en daar
IICLuldp arer b ï afbetahngen bUI erphcbtlnge
kopde?, \ oldoen Vorder t eelt de ba k nog
eellIJo~bllLell milllr daar wem g goed. teverwach
ten IJ!~oor ze oog lal ¥cr an Le h uden .. ord t
~l'fel!teld ze ):)I P Ihl eko veilir Ir te verkoe pe

UIt eon tH-der van het hof wordt hertoe gevr!agd
Al!! dCfc oaten ~IJD gereahl'lllerd zullen de h lIJ
d 1~!1lr~ 10 stallt Z J een li I al rappo t el
rek;eJlItjg 11 te lel ere 1 Gedateerd te Kn:a~stad
Iii December L896 Het hof BLond de ordertoe

li Jan lar lkt!

\A

0014 PIET OVER RHODES
VanrhlJnsdorp G JInnnI' IR

Ia 1,," };(l le.

..

Pr rrrrx \A'!'ó I I I ':tt \(I~ 8L

De beer McGregor apphcrerde voor een or
der Lot absoluut makeu III een ,p • u t

ge aard gd onder de titel regt.tn lIe e erla
te III <ierlJcn akte van IS~I oor tran'polt
aan pelltlOnV-ls van zeker stuk ladd !;tueelte
van de Rufnns 'nIe boedel Po t EI zaheth
gereserveerd olgens bet plan or: weiiel d e
nooit geil! Ulkt werden peut onarjs eIgenaaI
'Ilnde vn bet geheele 0 Id", ve deelds lal d en
hIJ e Z(lIl' oorga1lger8 In titel gellegde gcre
Her eerde ruuntes bezeten Il Lhe de gedurende
ongeveer 37 ) iren.

De applicatie werd toegestann

K I NIALf InGEERINt •• oe K Ei'( r ~ ~ \~DER

Oe I eer 1 heal apphceerde 'oor eon order
tot ,erboOld,erklanug van den. waar\>org gege
ver door re8pondellten I I verlof na I ben toe
gestaan om te appelJeercn I I Iare rn;.'J68telt III
ba.; r pn ) couu(.~1 VRD de 008118. 19: va 1 d,t
hof n het gedmg tu"achen de p'~rtUeu en \ oor
do opheflilljJ van de order dm zulk erlof had
toege"taan wegens bUD IJ gehr.ke bluveo met
de prOC<.>tIure an bet gezegd~ app' I De beer
Int e8 met der heer Grah Im ersdhenell ter
oppos tte ~ ,nrgnmenteel'lJ)~ Ze de 4e boofd
recht.er Vall meemng te UJII d Lt appelhntell
wel to .den doon door bIJ de pI'l J ciODIlClI te
appelleel ell Het bof weIgerde de awf heatle
zo der cen ordor III zake tie kosten ~e maken
De grIffier Vat dit bof WHB II correspolldent e
geweest mot den griffier van le pr "lY coullcll
tot opstelling 'an cell r lie ha delende 0 er
deze zakeo

NATAL
GEEN KOELIES

HANDEL EN NIJVERHEID

Z A REPUBLIEK

ISS0LVK"<1E BOEDl!.Ltl
VR om ILLIGE O'VEIIGAVK

lacobus Jo annes Lourens tT Jdolll Boocbf()nte D

\\ lo n ore Ar I ur Y_ Baxter K mberlel
Dv. i Solemen I I' ngton

I EKEN"GEN TER DISTRIBUTIE Gt::oRnElSD

c boedels ''0 Jol an es llattl J8
Wou er Cloe C, JscoblL'J Pelru.

VIhGADKRlNGIlN

stad t OOr den meester Kaal'''larl
Janua He Z"cl14rtA ISokopo 'ao

Ml{gak"e", 00 d~n r"" den maglSlTa&t K ng
w 11lt IDwn op 19 PJ! 26 JanuJll' He Johan"""
~ rnn\-o 8 M ra. Yoor J n rcti dent- ullg",t.ru.t,
Burgerl'dorp p tO JOJ a.r He" lien vbr s-
t Lan Bou" l.1It a nOO:1a.m JOr lcn res lent ma

Som n.e Oos op I ~ Pebruari Re
Dan ct., rueg r VIlD 8 ellen IJOIlCh voor

lent mag 8 ran I'iLcllenbosch 0l I ~ fil

SJ mpathw met den ed
Hofmeyr

WOENSDH nJA:-lIAlll

RH • IIIUF.

De heer Clo~e "pphucerde voor een prd~r tet
rtbsolnut m Lken van de rule "elke apph
cant toestond In I ., , 1" J'" « bil edlctale
cltahe te dngvaatdeu III OOI aeue tegel haar
echtgenoot, oor berstel van lt Iwelllk~reobten
alternatief tot echtsohmdlOg wegells Z III k"arui
wllhge verIata g - ToegestanD

1)1 Z \"E liDI HIHItIC f I IZBt It~

De beer Froogold apphceerde VOOI dIJ sanctIe
\flll het hof op de sphtsl1Jg al) de oobouw bare
lander lell 'lID de boerdortJ Welgeru.t I het
dlstnkt Oudt8h lOrt een gedeolte waatval de
mmder)arlge ID balf aandlllll bezit (in \ oor do
aan"telll!lg VRII oeu curator OUI den IOlIIder)arlge
te vertegenwoordigen all alle noodtgj) doeu
men ten te téekenen In verband met :de ver
deal mg der weldegrondell Tncge8taan

AANDEELENMARKT

(Van de heeren Johan Jansen & CO BL
Georgestraat Kaapstad makelaars en alge
meene &genten )

Woen.dag J3 Janu<LT 18117

Blue Sk,

\\()&IH;S
ANI ti f\

besloten dat De hoer SclrQlller (en de heer' 0 ruLam
pl1ceerden voor uitstel \an den

Mr 1

M KI u

11. Ir b 1Cy

SO,. t>o.u

K nL a/den
R

EL Z A a

5 J..u"I1ARI 1897
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Runderpest.

G:pbetn.a.ld KapltH.aJ in 180 mdêelen
@ £150 £27 000

&.eserV6 Fouda6ll 64,f>OO

( V..n·olg.)

;{antoren: Hoek van Adderley en
> Wale Straat, Kaapstad._.,

·OPG.ÉRIOHT A,D. 1838.

:..n.gellJfdbij PMtements Lote lio. i7-1859.

",.. ...;"»-:.
- . .; Op lI~~fiiJg werd eene publieke _yerg.-
a~ ofL-den 9den Jaouari in de schoolkamer

cOlImwilliam gehouden, ten einde de bnma-
pmg Tin Piketoorg re 8poorwegzaken te
Qy.el'1i'egaDen eene rifle club op te ncbten: .

De beer Gideon VIlO der Westhuizen w~rd
tot vooni\ter, en de heer P. Alba. Brand tol
"'-'Cretans gekozen.

Do opkomst Wal! geenuina taleun!1ellend
(omtrent SO bocren en anderen ),. toonende dat
de ClanwilhuUllK'OO mensch n zeer verlangend
!.!JH Baar spoorW6J communicatie.

Do voorsitter IlJ:mkte bet doel der vergade-
ring bekend en x~"I" onder anderen dat Piket-
berg den noord·westeJijl."en. cirkel uitnoodigde
zjjne gevoelens t.e vernemen omtrent spoorweg
.eoinmunieaue , en als Clanwilliam dan nu IDIl.llI'
dond stil Zlt, dan mod de buitonwereld daaruit
ver taan dat. w!l Il' id"" lr,<1n g,U\rne willen beh-
bee ; maar dat w!l 1I,,·JI1 steen onaangeroerd be-
hoeren t.e laten tutd,,~ on. 'ruchtbaar dlStrikt
met spoorweg geopend Il'. en door Mmvnwerklllg
behoorert 11'11 hem ...ellicht te .emngen. ZUn
inlleu is, en hj] hoopt bat UI het gev""I&n van
de "orgat!erlllg: dat één of moor nfgcva.ardilld
worden ClanwdHam op de Piketbergsche ver-
gadentfg te ,.ertegcnwoordigeo

De beer Sybrandt Engelbrecht ~~ sterk
voor de verlengmg van de Malmesbury lijn, en
wet'~ er op da.t Clanwilliam recht heeft op
6poorwegcommunicatie., daar h..,t met
eene \ ru" haven III Lambertsbaai kan verk:'ljgeu.

De hoor ..u Uiot! Bergh eo Gideon van ZUI
waren ten gunste van een takluo van Piketberg
starre

Verder spraken de besreu W[jnand du Plesaie,
AI",,)n vun der Me,"" e en Fm,," Lubbe
ten favenr" van de "erle::gmg van de Malme.·
bur)'IIIo

Xadat nog eenige anderen gesproken hadden
maakte de beer Fnuu Lubbe bet volgende
vooratel ... Dal deze vergadering van gevoelen
is dat het hoog nondlg IS voor OWl diat rikt OlD
Bpoorwegcommunicabe te bebben en dat wel
door de Malmtsbury lU" te verlengen." De
beer Du PIe&~1l'secondeerde.

De heer Ordeoa van Z!JI. gesocondoord door
den beer Ben Lubbe, stelde voor: ., Dut deze
vergadering V811 gevoelen Il! dat het nutuger
tal wewn voor on. ~i~tnkt OeD trem te ver-
k:ri)i'eo door middel van een t.akIUn van Piket-
OOrg'ltat1e ."

Tot stemmma "\ ergl\r'lndf' Wa.8 de
overgroote meerderheld VOOI hot \ oorstel VlIJl

den heer Frans Lubbe.
Daarna werd.m de heeren ~y"rnndt Engel·

brecbt en v.deon van der W""tbupzen afge·
T1lllJ'<Hgd Clanwdilllm te \'erte~'''lwoordlgen op
de ,,~erlllg te Piketberg.

E.mge oogenbllkken wer<len toen 0P'5cnomen
door de wcn..ch"h)kheld van eeu rille club op t.e
richten te bespreken. en de beer PAiLs.
Brand werd ~ngest~IJ um underwek le doen
.iD take gouvernement" regulatie!! met J.,.,treklnog
\Ot rift.. clut... en eeu' trslag en-un te geven op
eene volgende ,ergadenllg .lie gehunden zal
worden ol' den 13dell F~brua.n. l«~ï

PRIJS LIJST.

zoo ala vroeger vernield, 'Un er.in de Trans-
vaaJ ettelijke distrikten. alwaar de pest Uliga·
woed heelt en waal' men mel he~ overschot der
weNn de t-Oekomst hoopvol te gemoes !.'aal. In
~ere streken ruulleluk . Zontpan~herg, W!l~er.
besg Rustenbnrg. Potchefstrocm, :MarllJ9,
Klel!bdorp 6ll Pretoria, duurt de \erwoestwg Ooettkoopgre
echter voort en gedun" worden Cl' berichten .
oni\'lUlgen van nieuwe prekken, waar ~e UJkLe Goederen de Zee naar>J
uitgebroken i.s ; bet allerlaatste vernamen ,.i." " .'
dat de pest ook bare yet'Schlining gemwt beeft I ' . d T'
onder bet vee van den presid~nt in ,bolt ):(.u1!ten· en andere p aatser- In e r
burgs<he. I I
In een lang onderboud met den beer Fred 'l' Dagelijksche personendienst v

Nicbolson, een der bekwaamste en Ijvengste le- , t '1' .
den derronderpest commissie te Pretoria, ver- Marques (De agobaalïln 24 uren,l'na,ar
IUlmep- «'iJ de volgeode bijzonderheden. ~

{_l~ de verte haddeu wu de gdruc1lt9n van de en 51 u lir naar Pretoria. : ,.
vreeséltike runderpest nl hit'll "vernomen : maar ' "£3" tq '-
~:~~:e~:::l~l~~:';'t~ ïi~a~~~t:~le!~~mB~: Tarief yuor ~eWgers naar Johanu,esbUfJ ,£4 n~, "',,.:~'.
agent te Pretoria de~1Gdeo ~:[,l.UJ't 1~!J6, waarin I Pret ,{\I 6 ea nl ltzun e.weHeotle kennis gll-[ mn de vel1lcllunmg ", "I," IJ ona , ~'I St' V1I,-.:-e,~~..f',' ~. "
der ziekte t-e Bulswayo co tevens meldde, oat.. . .
groote getal en van heesten ellwildnoNdelnlt Dagel'IJ'ks1irhe personendienst, van Durbgl',·ll-..:<N,>.atat.)
zoowel als zuidelijk van de Zambeaie orugvko- ""' ,. i'"" ];
men wtuen. Op II ?rla..'\1t. daarop volgende J h b pt' en Iandere plaatsen
verscheen de oerste proclamatie van de r"gee· naar 0 ann~s urg, .re or.l.a 1 .' "j'.,
rmg der ZUld·Afnlmauscbe Republiek waarin I 0 V t •
bet land gesloten verklaard werd voor alle groot de Transvaal en ranJe rijS aa~. '. ,. .,.,' i •
en klein vee •.oowel als huisdieren komende van ~
Matabeleland, Ma.shonaland en Khanmaland. Op J 'K '
1 April volgde een tweede 1I:oclamalte, waarin ' l' V .I' ,'" ,

i~~IS::~~n~~t:~~)~:~wh~;~~~e:;e:~tg~ Natio~l!a' e' raag' Stu~~~!len.
Mt di trikt Zeerust. B IUfOp volgden nog ver- 1Jl. .
I!Cbeidcue proclamaties, doch daar die "lien-of I
de hoofdluhoud d6rzel\'e-de~tlJds III (jl/a DOOR
La",1 veM!chenen zqn, kunnen Wil volstaan wet VOS i
te dielden, dat de pe," bet eerst de greMen der PfDOFESSOR P. J: G. DE '. -!
republiek overschreed in dezelfde maand AprIl IL" f
en wel ru bet distrikt Waterberg onder een ,I
troep beesten van de ~reD Francis Bn CI:.u-k, [:JROFESSORI DE VOS heeft het Afrikanerd~m door :bet ihrijTen
die duieend .tuk. verloren. Het volgende rall' van zijne i degelijke en doorta.stendl3 art.lkelen o:v~,r d .gr~te
port kwam van KaDlf~nleio tusschen Prctona d t be l'l t
un JoiJanne8barg gelegen, alwaar oe geheele Nationale Vraagstukken van ons volk eenen lens Wj;17..en 'me we
IJ'O"P dood I;;t!IlChotenwerd en de paden ge"lo(e~1. spoedig vergeten zal worden. De lezers ,van ONS LA~p hep~n de
Sede r t dien ~lIdIS er In de nabuursebnp 'un die stukken stellig niet alleen met belangsteUmg en bew.ondenpg, nlsl,l r 00.k
phults ~oon enkel gev"l meer voorgekomen. De "'" ï .
beer NlcboL'KIn gaf aU. zune "tuite overtniglllg te met instemming, gelezen. De wensch is dan ook reeds .~oor v~len UIt-
\("nnen, ds' het UllrOOUHI van een besmetten gedrukt dat deze stukken in pamfletvorm verkrlJabaa~r I gesteld
srcep 00 eenige raad Il! 0111 verderen voortgang '"l.. 1..._. kt
te stuuen. Op ooze \'faag of bij aan ,\:ne mid- behooren te worden. Deze begeerte voorziende heb~n WIlJ ~per
delen geloofde, antwoordde hjj, dat el eeoJ.ge getal exemp'laren laten afdrukken en mbmden, die nu verkrijgbaar
voorbeboedmlddel wo.arv1lIlhu w.st wns om Q1In T I -
elk beest een paar druppels carbOlznur iD te zIJn aan het Kantoor van ONS .uAND. I
ge'en , docb voor de goede gevolgoo wilde hU Taden. ed. per BxeD1.Pll.... r. ,PO•• ~.
Illet u.ataan, kwaad kon het echter met •

Kort daarna en orutrent geluktudlg brllk de Zij die de stukken reeds gelezen hebPen. behoor?n 'zioh van eeen
r,est UIt In Zwa><ielaud, Sekoeknenieslalld en exemï;;laar w voorzien om ze ook aan a.nderen die geene mteeken¥ren van
Z,)UtplltlSoorg D:lllrop volgden RustooiJUrg, .
Manco. Potcbefstroom "n Klerksdorp. Te Uns jand zijn te !eenen. l .
BrulIker""prUlt \ crI'<'heeo de ZIekte daaroa en de Zend uwe aanvragen met het bedrag in postzegels of postw~seIs aan
omtt"k werd onder .tnkte '10arantamc gesteld '
ell seJert dleu I!)d h' aldanr ook geen nieuw ge· V d S dt d V'll' &1Co
,.,1 '()Ulg,,~f)mell KalkRloot, A-p,esn,;er di~- an e an ellers J
trLkt I'rewlla. kwam 'enolgctls aan de brurt. ; .,
De rege"ring had t"t dltm tIJd .chadevergoeUlOg " I

be::",~laï,~'::::::I~;:~l~ ~~av~~geDde scbaal . Uitgevers "0 NS LAN~D" Kaap'sta~,
b K••he"" \all een Jaai Ill" -....j-----
r Kalver.l vali twee Jaar £1 ' I .
d Hee.ten ,all rlne Jaar en koelen 1:1 lw. BUR GST RA A'T, K A A PS II A D
e \)'~en en bil,Uell \ou .L! tot .!;:! lo... ' •
Toen echter de Ziekte algemeen werd, besloot . I'

cle I"'.;et;nllg om aall het doodschieten pen elUde !
te makeu eli het verkeer w\lrd aDder zekere re·
gulatle. opeugesteld Wel werden na dne
"eken de wegen weer ge.lo.en, doch nil, werd
he! k,.-aJ,d algemeen eu moest d.. streek achter
~1ag"hc"l)erg het ook olltgeldon Pretoria, de
hoofdstad zelve. IS op dIt oogenbhk nog oobe·
smet hoewel er onlaugl! een geyal ">JI rund".
pest lO de stat! gerapporteerJ werd, bet welk
eeh tor gal.lláte ol~ek te ZUil Het aautal bee.·
ten aaD d~ runderpest bezweken en doodge·
.dlUten bedraagt rUIm honderd dOlzeud.

Het heSlr!)den der plaag heeft der regeermg
alle. ,amengen,)mCII reedR £:!O I,~2ti gekuot tot
Iï Ilec~m WI 'I Daarop kOlDen nog eeltig<!
and~rc UJtga .en wo ..lat ruen het bedrag \'eth3
op eCII k" ali [lJllhoen kan ;tellen Deze
op>:a\e ""I' Iflgen wu d'"lr de beleefoheld van
Oe" Iwer J ~ Manu •.• odlteur·generaal Vaar
er IIU uet::n compellsatw meer gegeven worrlt en
ook ..lg runderpest·" acht afgeschaft IS omdat de
burger>l zei \ en opgtkuoJlllanoeerd worden OlDde
wucbt ....a.ar te nemen) zulleu de Ultga' en lil
verbag'd met de pla...g nIet veel meer worden.

\' olgen;; den heer :'\Icho!son IS de pt>St Iller In
ZUid A fil ka nIet zOO erg al. t.oeu zu 111 IK65·6ï
ID Engeland woedde '. waDt daBr oleef OIet meer
dan, 'jf' percent oer dieren 0\ er, terwui alhIer
l"olgsDs zIJne hCrl·kelllog mJ115teuB fIClU/If} per-
cell t.. !(ewu tell ,,,. Hl) \ erbaalde dat III
Ch""lllre ah, aar hU Zll h alstoen be, ond in d.en
tIJd onelD!<3.1honderd dUlz"nd pond (£.:100,000)
!!ChadevcrgoedlOg \'Uor afgemaakte beesteo be·
taald werd M~n st.elJe voor dat bedrag te
,,,,den door eeue belastIllg "an Is ld. iD hel £
0[' de oo\'olking te leggen; maar de Illwoner.
waren door de rnnderpest zoo ,erarmd. dat zij
llIet lIIeer-dan td ID het £ kooden opbrengen.
Pubhekc H,rgaderlllgen werden gehonden. en
men besloot om de regeering te vragen OlD een
Icenwg ,"0 non.OOI) hetaalbaar 10 Ja.arillucbe
paaiementen DIt werd to~ge8taan, en eCl'8t III
het ..fge)oopen par werd d~ laatste scbuld be-
taald lIIet renten IlIgClllotcn heeft illen III dat
dl.tnkt alles tesameo fHU.1JOO betaald. Bli
achtte dat Ids dergel!IkH ook In ZUId·Afrika,
wow.,] 111 de republieken als ID de Kolonie,
d,eIHu, ".,.I,tan te wurrlen. wodnt elk Jaar .un
elger. L::'ten dropg en de lru.d",cuuld o.pdle wijze
g~lIIakkell)k kon "fgelo"1 worden .

(lp ,Ic vra.a~ ()f het .-,)lId trekken lJIet voo III de
republiek' Fil ,toIIJ, antwoordde bU dat zulks
het geval was iu dIe distnkten welke als besmet
verklaard" ;U'en doch dat zulks lHet kon ie·
8chlerlen mdlen lDen ''ttn een hesmette naM een
onbesmette phat. w,lde gaan. Dat er o\'er
tredmg oer" et pla...'\ts\'ond, erkende bU en be.-
.chouwde !.et "I. oon Ilroote font dat de men·
.eben Ltlv~n llIet genoeg ,ao het gevanr door·
droogen waren eli "l:r,oo de wet ontdmktell. Ook
uet trekkeo ,'an en naar het Boschveld was oor·
7.aak van veel on ba". Dat er \'crspreldmg llIt
kwaadw.lhgheid bad plaats gevonden stemde hij
toe en ,erbaalde "'I.. van twee buren, dIe ID
OIllUlIl leefden ovor eeU watenaa.k. de kudde
vnn don ~"oe "as besmet. <teplaats, an de andere
was nog schooo. eo laat.tgenoemde yond op
zekeren morgen de IDgewllnden van een beest,
dat aan rnoderpest bezweken was 10 zrin kraal.
waardoor ook .!ln kudde besmet werd. (Jo·
\'rangd li)ude wat hli van de inontmg dacbt,
antwoordde bU dat nog geeo geval door een
weten!!CllllppetiJk mao wlUl I{adegesll!.gen on dat
men op al de I"lpp<;>rten, die men daaromtrent
ontVlng. niet altud st:u.t kon makeu, maar dnt
zelfs de boeren erkenden, dat een beest acbt.er·
ecnTolgens dnomnal 'geent moeet worden
alvorens men v~rzekerd koo ziin dnt het degelIik
gezouten was. Hl) verwees ook naar een
belangruk art.kel over ioenong gesehre"en door
dr. Strond, en dat omtrent een week of drie g .
ledon III de W"lIb~rg '["ntS verschenen 18 • dll
was uet beilte dnt bil tot Ilog toe over de zank
gelezen bad. Op onze vraag' omtrent oe 10·
vloeden ,'an bet khroaat .eide hlJ, dat de :tIge·
moone ondcTVlOdióg leerde, dat droogt-e en hitt",
met ~,;,,,orderhlk waron aIID he~ venpreiden van
de pe~t, te.rw~l na koode'eu uat weer altijd de
meesto llIéUWe gevallen gerapporteerd wenlen.
Omhemiug en afwndenllg mogen good zIjn,
maar bU geloof Je deeht!! III ééo middel 00 dat
wás: dood'lchieteo' van den troep waa:r-ondel' do
.iekte OItbrnk. De handeJwilze der koloniale
regeeriog 10 deze beaohouwde hij als de NMlht-e,
en baJ men 10 de Tr:m~vaal dezelfde trenge
mantregelen 'genomen dun zoo volgens ZijD
"eD ."I;.e de pest OIet /.0() algemeen TeM!preld
zlln en DIet rulke groote ve:rwoesting(lll aange-
rich t hélJbe'l.

DIREOTEUREN':
We1.Edele heer J. H '1IOli'lrBT&, Voorsitter.

" W. RroDINOH. L.L,:D.
It

A. li. PfJTflRSEN, Af.D_
W.Mu.su,
A. 1'i.::f DER Un."
--_ -

, I dof Kraalmest ,ve,rwarm te
en _Zw~veldtp, van 20 tot

• Voor h~t ArJmini ..l;reeren "an Boedels en
eigendOlllwen Ids ExecutaDTen, Agenten,
Voogden. Aflmiuistrateu.re.n, of ADder-zlru.

Pel'SODCtl verlangende de kamer aante-
&tellen als voornoemd worden verzocht haar
te benoemen en aantestellen, als: .. De
Executeurs Kamer, KAa-p tad,

De Kamer administreert Insolvente
Boedels door haar SearE-tari ,

N,B.-Aanweken om beleeningen -op
VIUi.tgoedworden d8.de:1ijb gedure.de Kan·
tooruren in overweging genomen.

J. H. N. ROOS,
W sarnemend Boorela.ria.

,
rA~Dim.t7An YVVI;'·JJl~nl:l<'f)J!I.Ll~U;' ~n Omstreken VOOl' de ~eroemde

Een tweede, bezending nu ,!~rwacht.
het .b.éroel'J)~eNixon .8proeimixtuur.

ll68IIllire ·A.(lent4~n'Voor.Kaapstad 'vop,r de Am~rikaal'lsche Vruchten-,
.•'" "..,110_',. ::D;.E~ voOudt~ en B.~~~6.

ho'iv.~"N'1 Ver'beter~e Am~rrkaa'ns9he Kafsnijtfe-rs en

K~u;i.wagens
Wijngaard WEGGELOOPEN

VAN de plaats ,~De Hoop·" Ylag-
geberg, 1 Zwartbruin Merrie

Ezel, even witbek, gebrandmerkt
linker zijde nek F. Beslagen.

Heeren en Schutmeest-ers bij wie
genoemde Ezel is of moge komen
aanlocpen gelieven dadelijk kennis
te geven aan den ondergeteekende
door wien alle billijke kosten zullen
worden betaald.

J. G. CARINUi:).
Vlo.ggeberg, P.O, Lyndoch .•

EN
VOOR

........... nr-T:'t' U'O E:TEN"" -EOO::t,4:E~

SCHRIJF

om het Boek THORLEY'S VOER
VOOR

RUNDVEE,
Paarden, Varkens, Schapen,

ENZ.

. ,

ov~r beBpui-

tel. van

EEN OPEN BRIEF. BOOMEN
Ju.hall!1""bur!{. Z \ H .

.'xIen Jan 1,.~I; I

G~

I
'I'
f

AlT)bt~naren.
i '

en om

LA,CTIFER
Voor u"-p-ootmt,ken ftJl ~

111" zonder JbI1L
Eentw& AW....

GE\CHTE BRj)EDfl:I1S.-·

AangezIen dat Ik bet vwle I.,ek. I.,etrel<klog
bebbend.. up den Yflihelllso<,rlo!(. Iaat her
dJ"ukkel.l IDt..:t JllCU\\e aalJhangsel~ en daar'
} .he:ve no~ III Je pef'lol. 1~ ell Illet
lLan 'f6nch!IOen eer dnt Rh",I.. terecbt
stelliu!I nfgeloopen " ..-oot ht ~elect
comité III Looden' neem Ik de HUheld
d~n open bnd toe te zenden .....n mllne
K:Lap!Che ,nenden. om onze \'eruotwaardlglllg
en de bele~I!!"1g un. albler gedaan, tot U" e
kenu.Lh te bTengen

Vnenden U knnt mil \TIl gelflO,'en dat gU
onze hurlen ge1:rlefO he!.t. lII"er dau deze
brief zeggen kan om te denken dat op dit
oogenbllk zoo veel artno"de Pil bongersnoo<.! be·
staan ln sommIge gedeelLen '"!Jl! de i\a.apkolon1(,
eo dat gII l1Iettegeostaande al d"zc nlO,,.I!lkheden

. nOf:! de VTjimoedlgueHI be!>t. wo een mIS'
d:u:hger als Hhodell hl aeren lUet eene receptie
die Dog Dlmmer a.au een gout"erneur of pnns
toegekeud was ' Rbodes IS een ml",ladiger

Waarluk het par 1~"7 heeft ""neo .Iedll"n
indruk op ons gemaakt. ell d" alles door ow
e-.igen gedrag.

Bedenrnorg,m kr<'Cg ik een kopie van "en V""
.de plaa~lt)ke mauw.bladen de J"Iv,,,,,,,/,,,,.rJ
1:''''''&. en In het Inl~ldlllg"arllkel 'ODd Ik dit
(>.pscb rift.

t. Rlltil}f" I RIG:\1PlI

Il, Ins bet en wIlS verbaasd om te zien ,I,.t eeD
En!le~h Dleuwsblad, dnt onpartudtg ••. zoo n
minaclttmg he.eft voor Rhode~ en de IfIgezete-
'nen v:m ele KaapkulonlO' nat blad <egt. dalz1 . Rh0d.e5, Olll zflOe eer I., tJehouden. alle puuheke

il,.·~oh:.:n ten en ret:"ptlCl! lUoe>It gewelgtrd
, b boon .a.angczlen hll nog Dloet r~ken8ehap.:~'lg\)VeD ~an den Jamellon·iuyul. en bet k"stelIJk

~ " • blOed bIer in ons nudden gestort en dat zonder
• . pgl'Oude redeD.

\ Verder Me ik dat al de H.orOai\I0.5te meows'

\
.! bl3den lil Engeland de aktie van de lOge ze·

te.ntln in de Ka.'lpb.--4lonltJ 10 zake tie
~pbe die zu aun een milldudlgcr toegekeud
hebben aflreurel] Eu Olt. denk Ik, mlloe vrlCIi

.den, is Toldoemltl reden vO(,r IDlj de VTUb.. ld le
.'tit eu u dezen '. Open Hncf" t'JC le zenden.

.' • ''t)al de AfriKaner Bond. die voor d" laa~t-e

.\ Jaren 1.1lIke goede diensten gedaan
_,.heeft ~oor gt'uool ZOlld·á frika. nu,
-'nai!at hij de o"erh"nJ gekreg6n heeft III h"t

k ~'Kaapsehe p;u-ielllont. m"t bet,rekklng tut
, 'de taal vali on" vulk. met ge.lot ...ne

i.h:\Il<lon zil terwIll ""0 een ",.wad.·
:'-'ger ,~ts Rhnd~s III bnn mlJuell moet \creerd

4 - 'WOrden door e~n demonl'ttrall6 on receptie zOO
I I ab nog JlIlDmer aan "enigen puhheken Illan
,~ekend WlUI, dat gaat lUUO verstand te
bóvcn.

, . 'Triend ! .W3.IU'. \'I'~ ik u, '" uw broe<ler·
~I'?

_ "Oulangs zag .k. tot mqn l"oowe16l1. dat onzo
~~tl stndenten t-e RteUcnhosch "'\lLr Rhodes
• ~I1epen en met j,!ichende .temmen en bet
l:I&ppen van banden, hem ~en harteliJke terug'
ktimBt toegewelJ.'Wht bebbt?n -[D.t '" ",et jUtst
':&lIDdcs' IlJtlIm werd bil de prli8Dltdec.linn door
~ji paar onbezonnen studenl.en toegejillcht om·
da' hij een beUI1! voor pro~en had gegeven.-
:p.:D,) ,
U zal w:tnrSCh!lolijk verwonderd t\ln om te

~n dat W!JDlaar weinig denke" van de receptie
'TRtL0w zoo genoemden u bonoDl'l1ble hero." C
-T vragen: waarom? MHn antwoord IS

l:Iéet 8(!nvoudig: dat. het aan de burgers-
~ 'V-aaIpeose.U ,.000.18 de anti·Afrik"oel'8 ons
~lIJ.n-bekefid is dat Rbodesd .. mi d:.dlger was
.peite' ka.piteinll {Jf hoofden met hun volk ge-
Iï._t' beeft, hun tot>kenoonde paarden. graan,
:Mld:. on de oade woonplaat-!!en "au welke zu ID

6ê:rii wuren. Noemt 11 da~ vrede?
. 'Eti no vraag ik '0 of het II bekend Ï1I
ikt o"er de '000 zielen. blanken en gekJeurden,
pnJletl zijn gedurende het Ala ta be le frncaA.
('<Mn oo:tTog, <laaf wU het beschonweo als bnd..
roovl\I'[l.

B'e.t mal! ti niet bekend ",ezen dat door den
ind] VllOJamcwn bet volk \':tIl deze republiek,

) • temmen lOU dun Omnje Vr!1stnat. tot n:ulwere
r 11 \,,(!JTbin.tenm gekomen ill, en er I. mets gemakke-
l }-Ji'Urer -roor deze repobliek dlln nm een schelthng
\~~'; te ll\Al{eo h,i GrO(.tri,'iel'. eli J3n al de jmgoes
~ Uil te .toi!.<lu.
: . .Met b.el vertroowen dat !!lt. mi)ne ,rienden.
'(. -,2 ' I ''Opeo Brier UI den r",,!.teo geest. zooni"
i ' llllIll'Uel)., zult opnemen.

Verblijf Ik
(; w ,'liend en !.rneJer,

C. ~. J I>t; PI.E"·[~

! '

&.Al'IGU01ID. •

Jan. Il-Schoener Greyhound, .an St. Helen ...
1Z-G ...r1ield, van Gothenberg.
12-88 Groat NOl'them, nn .Ieoon~ll5t.

POSTVRIJ.

Bmi Bottel loer bgelu~' Itl Lu Pilmu
PEllBUOKE CA TLE, Kapt. XILK RALL. omtrent

6 Jn.nuarL
TINT.AOEL CA&'Tl-E, Kapt. RENIlÁ.LL, omtrent ~

Januari.
OOUUE C.A.STLE, Kapt. HARBI.l!, omtrent 21

Januari
ARUNDEr. CASiI$, Kapt. WUi1>tm, omtrent

Jj'ebruarL
KErHVEN CASTLE, Kapl. BBYA.N,omtrent. 1
. F..bmlU'i. '
Voor, 'Vracht of P~age ven-Geg8 mea

sich bij U Age:nten V&Il de OASTLB
MAILBOOT~!.T80RAPPU, (Beperkt.

BOC.'&; D
In'~oerders van A11erlei IJ ier

R. ·WlISON, ZOON a (I.,
aT. ~""TMAZ.

!
I

~I ,! <

J ' • '
. EFNIFE AGENTEN VOOR BAK._K.XES PQ~PEN.

q~ORGE FIN'OLA y ~N CO.,
l' ; GRA VESTRAAT, ~APS1'AD.

Aanloopen. WAARSCHUWING,

Behoort men altIjd eerst ~egaan om
KOMBUISKAOHELS <EN LEDI,KANT~N.

~?

VOOR HET KOMENDE SEIZOEN BEVELEN W1I UN ONZJI

TUINSPUIT van de beste kwaliteit.
GRASSPRENKELAARS, TUINBANKEN., H~G:r4AT.

TEN.
PICNICMANDJES, beva.ttendb alle benoodigdbedep voor"'groote ea

kleine gezelschappen. I
BERGKNAPZAKKEN (zooals op het T&8teland TUl Jvopa is

gebruik) zullen zeer nuttig_ bevoIlden worden voor ~era.
Probeer ons CARBOLINEUM, die Houtbewa.rede vloeisto4 .,.....

merhout, me~ deze uitstekende stof l:>ehandeld,al __..... .a.
oorzaken vcanTerrotting weerstaan. '!

\fOR QT
I' .

1

ZU ID·AFRI KAANSCH E

KONINKLIJKE MAILDIEN8TJ-
\~7 IJ de ondergeteekenden eige-

EN .A.ANLOO'PEN op de , 'V naren van de plaatsen "Groen
s' Boven DO\\'''1)is,een Vallei" en "VogelVallei,'" geven
rSVOGEL, met lijf- en hiermede kenriis dat wij van af

iv.arl", .. "n, gemerkt 0 op linker ddeu datum niet znllen toelaten op
ien niet afgehaald voor den onze plaatsen të jagell met honden

. 1897, zal de onder- te loopen' of overtreding te doen
dezelve als zijn eigen- ,met groot of k1ein vee. .Allen die

d01m.,~!cb.ouwe'n QIJl -alle kosten te 1·b!"VI\nl'l .. n worden op eenige manier
, bove1l8taande' t~ overtreden,

~ullen zOnder onderse,heid van per ..
soon vqlgens wet vervolgd worden.

,
. D. J. ROSSOUW,

Vogelvallei.

J. C. KOT2'JE, C. H. zn.
, , Groenvallei.

,Piketberg, .
19 Dece-moor.,1896~,

De II CASTLE MAll" MaatschappiJ.

DE Stoombooten dezer Lijn vertrekken
va.n KalI,pstad naar Londen om den

a.nderen Woensdag, t-e 4, uur n_m.., nna.r
Ya.deim en Plymouth, lie Sint Helena en
Ascension a.anleggende op de bepaalde tUB-

IIChentijden.
1 97.
J&D.. 6-DUNYEGEN OASTLE, Kapt. ROBIl1I!ON
" 2O-ROSLlN CASTLE, Kan!.. TIlA~

F'eb. S-HARW ARDEN CASTLY, Kapt, !lIGBY
, 17-TA,NTALWN CASTLE, Kapt, DUNCAN

~. S-NORJllll CASTLE, Kapt. HU.ll!Oli
" 1'1-DuNOTTAB CASTLE, Kapt.H.\y.

AAN
,

AANVRAGEN VAN 'T eIN.NEN~AN9:
PROMPTE AANDACHT VERL.:$.E~O.

J.~, LOUW.

,LLOYDS' ,J <~

'IAEBMO-mQ'.It"
'8C:llr1d .....oIe~~-:-

GEHEEL YU SUlL GlLYAllZBERDIl YOLTOOIIG, YOLIOllIIiSC:BUT _1.IOaT;I . - ~ ~... "

8 yt.
1

11 Yt., en 20 rt. Wielen, met GE,lL1KCEEIlD: IEI&e~Bl¥ OF '
USU TORBIS, IIJl 20 tor tOO loet lioog: :

, I I
De eenlp Wlndmole~s w,maakt met

Wielen Beweegbare Tore,n& ' Zullen
meer 'water pompen dan ~t" &.Ilder.
Molens In de mar!kt. !
De hoopte I?rlJs werd ~haald door,

deze lf Motors" op de 'Chldaao Wereld
TentoonatelllnWt 1898. , : ' ,lP'
LLOYDS' A.I'.n.J!Il.V

ZUID
Goude, Medailr. fttl df .I.JaI1UUC1!l'"
ing te Port EM.beth
. Goudell Medaill. en!&reten
burg 1'entooDlitelJ.ing... .
SpeclaJen Prijs, Westelijke Pt-.......iooi....<·
toonatelling. Rosebank: ...
EenteiU Prij., Weateli-jke :l'l'O'rihci8'. 'I"lIIitt.ooi,,··
8telling, Rosebank: '...
Ecr5tetn Prijs, Port Eliial~.h,
Ve~niging ... •
AapheTolcn door het Bel8nroël'Ïmlll8

ement der Kaap Kolenie, lléitKlll:ik'
om water te 'pompefi','
Oorornements DiamAnt
of in opene putten.

De Lompe bont~n
snel Tervangen dOQr het
A.ER.IiYl'OR.

Lloyds' St...len
dell r.aclttst,o>u wind:, ZijD
rend, ell we. ken met Ilen

Het .lERM.01'OR is de
economische Bn
een Pomp l'oe8t~1 ':l<oAt ..mdlw.
dan et>n goede pa.arCl,
r:onde~eeuig__hleEieht

Het AERJiOTOB.,
plall.~ in· van de
Lift~ ,. of Bakkies ..".m""",.1

Zij die voornemen m(ijnt:il~I;l~~iéUeit
te kOO',perl moetan \'I'el ~dflrsc~~~::..~~~jl~
Lloyds' Galva.nistle~e
an<i9~ inferieoTé en wa"."~elOOI~ n&b!oót,zi:J:iIlt!D~

·11et ~bte, Ll
koopsL ep
Jell I~ts reM dtlortm13,t,a,lln.

\ \' anneer VCJ~ilj()I)J"
~O!I:OIl' gezonden om he~
tegen mikel lfed~'tlltelij1q!Jj~i.akc:)at;en;

" 8Chik~il'g.!
om OrJJall,lS\

·8TUODOOTlU.A.TSCHJ..PPIJ
.' (liI:JDPlIiIRKTI.

~ ,

van Pik8tl!l)r~

1\E Kailbooten der Ya.ateehappij ver-
,,_, .. trekken T~ Kaapatad Jla&r Engeland
'ria ~ om Mil aDderen Woehadag teil
• lUll' n.m., .a onder aanleggend.a
. ' VOOR ENGELAND.
" 3O-MOO&, KAP:\. GIUYIi'IN.
liS?

Jau. U-SCOT (Twin Screw), ~pt. ~B
" 117-MEXICAN, KApt. k.£Yl«>LDII

Feb, JO-NORlLUi ('rwin Screw). Ka_pt. MOLOn
-tO H-TARTKB., lt.,pt. MORTOR.

TENOERS,

IIXT1lA. BOOHN VOOR BRGKLAND.
ATHENIAN, Kapt. 001'1', omtrent Sl Droe!nl.ter
OBEEK (l'Win ~.), K...pt. 'i'Heu, omtrent H

Janlllll'l, doet a.~n St. Helena. AJc!.'llAiJII en
lla.-leim.

PJlE'rO&LA, .~pt. Raout:, omtrem 2~ JrulllllJ·1.
doet aan ~eira .

GUELPJl, (TWin Screw), Kapt. TYso.N, omtrent 1
Februari.; doet,!lan t, lielena. Á.!!Ce1'IsloneO
}tadclra. "

GOTH (Twin Screw), Kapt.. B'Jtm£lfBB, om=t 2b
Fe\lruf.rl. doe aan Madeira

GA§TON, ('Pw\n &lew), Ktlpt. -. omtrent
11 11I1lll't.,doet fIIIJl t. RelJma, Ascenaien en
Madcil'&.

GAUL (Twin Cl'ew) Kallt. YL-"E>!"TEB,omtr~nt
25 Manrll. doet :tan MMlcirn

Bei van de Maetschapr,ij'8 mooie Stoom
booten zal SOUTHAMP'I ON verla.ten ,"oor
Hil{BUM, kort na. de aankomst Vllll

der.e Mailstoombooten.
~ETOUR~T1ESn~ENGELAN D

gtId,lgbaar voor zes ;Maanden, worden uitge.
~'~n. een v~deriof$ van 10 percent
o'p-~ Dilbbelen PIUi~pnj8,
:gETI?U&~BTJ'Jj}S na&r HAVEN::;

de KUST worden nitgereil.-t voor de
!"tM...,,·i ...... i..binne'!1 Drie YAa,nden perde UnioD

Maa.il!chappii Stoombootcm.
01 PIUiBagedoe men aanzoek

K:atn,tclnm van de Union Stoomboo~
J;K_ehalflcPii. A.d~leYBtra&t,

._-
*~
" :all:t tke=!:!!!"~~~~~~~~

ë ~ KOLON1ALE FINANCIEN.
t:' ;~ 0Vl.-""~~~. . geau,Uori.",,,,rt'l,· Utt;<!\'·"n 11"lu·

" "Ali' <ht.6 maantIen ~",ligtl '10 :-;0'. I~!jti van
.• • ,t tl-nan' e jAar 1~tll),\I':- .1,' .( ,I

I ' H •• 64 (
4.813 I'. 0
H,HS 6 4
7\1.651 18 3
1 ,49;; 18 7
69_692 17 11

... 49'J.ï75 1 7
S 8Z7 19 •

8i,569 0 6
192.4;; 6 8
19U9'.l Hl ,]

a,+ 9 8 li
11\1.681'>I!I .
940,471 1) 4
J3i,01H 19 LI
12,1.&0 9 ~

SCHEEPV AARTBERIOHTEN.

TA.FELBUI.

.~.

VlffiT.ODD.

Jan. ll-.ï.eillmN., naAl"OIl&p'.
11- Eska80OI. llMJ' Pelll&OOl...
I:l--WarnrIll}, nMr Londen.
l2-Ornmton, nBar knstha.eua..
13-Ma.ilboot soot, ~ Knge.l..oti

LONDJ5N.
11 Jan.-(~er t~)-De AnI lewamho\ka

.41;1,385,606 0 0 middái te Teuenlle &&11. I
, ,. :. iS JaJI.-(Ptt ~>-Dt lloot kwam ~

~UJ.UQ . 0 8, dIf' Oll! f llU P.IJJ. 'té lUdé!la un. ' I. •
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komBi nn den heel' Bhedéa, Hij is niet til" twoo $trekkjngen i)l Zui(l~.~ [Fik;", ~p ~f&:ing
Rhod_lI1&1lj maar bil dacht dew vergadering voor oorlr.g ell een VQOf node. Ufj heb optre-
wat te laat "nw" do heei Rhodes is reed op den van den beer Rhndes da~lt nwn dat de
bet ":lrer. (Een sie',n: .. De kabel is nog tijd gekome.. wa.' det de twee rnuen
daar "). Hij vreesde dllt men nu achter sMI in vrede zouden snm~lIsll1elten, 'Men
net son visseben. W aarom ,werd de vergade- ill danrin echter t.clelll'l:esteld geworden.
ring Diet belegd toen men het eerst vernam van Teg~n het einde van 'IS:!5 kW""1 do 'brekkmg
de demonstraties ? Nu is de U\lió reeds weg. vnn oorlog weder to voorschjjn, yll bet bleek
RIj dacht echter de verguderin({ kon hare at- dat de beer Bhodea er achter r.at. Dit veroor-
keuring uitspreken, De heer Bbcdes moest zaakte .. odet een breuk. Wij Le:leveu bUm.
stil doorgegaan zijn naer Engeland om vefhoo'~ weder de gesebiedenis van l88()·SI, Toen wer-
te worden en daarna W~ hilt tijd om te ~pr6- dell ook demonstraties gehoudell .en p"tá~ie8 naar
kon. Tbans hoe minder men spreekt hoe Engeland gesenden. De Transvaal deod baar
beter, beet om de onjuiste voorstelling van zaken aan
Dil beer 'A{emll1an : Deze is de snaakeehte Jeer .te 100n60 IDI!&I' Engeland gaf geen gehoor en er

die ik ooit gehoord heb:' _ kwam oorlog. (De heer Mooiman: Boor.)
Op eene vraag van den heer De Meillon sei Thana willen wij woder toonen dat de Afrika-

de heer De Waal dat hIj de Bbodes-demonstëa- ners niet aam!>ugaaD met de Rhodesvereering.
tiea afkeurde. HU WIlS tegen de demonstraties On8 select comité b~ dan beer Bbodes schuldig
van eenigen Un\. ' bevonden en het Engelsche parlement heeft

De heer De Meillon : Maar de smet is op ons een comité aangesteld om hem te verbeoren en
en wij moeten ons zuiveren. de sak en der Gecharterde te onderseeken. Wij
Dil hoor P. C.uinnB diende daarop bet vol- wilJen geen rassen baat, Illaar willen Engel&ud

gende voorstel in :-" Deee vergadering, in aan- tonnen wat het' gevoelen der Afrikaners in
merking nemende dat het seloot comité V1lD bet dezen ill (daverende toejuiching.)
Kaapeche parlement den beer Rhodes schuldig De heer Merriman, die onder luide toejuiching
bevonden heeft van medeplichtig geweest te opstond, zei dat bU gekomen was om dezelfde
zijn aan bet komplot dat aanleiding gaf tot den redenen ala professor De VOS. HU kwam om,
Jameson inval in de TraDlIvaal; en verder in als zaken verkeerd liepen, Wilt .olie op bet ware"
aanmerking nemende dat de heer Rbodes tban. te gieten. -De vergadering was ecbter zoo be-
up weg is naar Engeland urn ondersccbt te zadigd en ordelijk als men maar kon verlangen.
worden door Let select comité van bet Engelsene Er was geen woord gesegd dat men' gaarne un-
parlement. spreekt bare sterke afkeuring uit gewild zou hebben willen laten, Do wel-pre-
over de ontV3.llg8t den beer Rhodes gegeven in ken<fe rede van advokaat Smuts bad bij -met,
dese Kolonie, daar dew ontvangst ouder ge- belangstelling aangeboord en hil hoopte dat by
noemde omstandigheden de strekking' heeft bet (advokaat Smuts) spoedig de gelegenheid _wu
publieke gevoelen beide in deze Kolenie en in de bebben aan _one gevoelens op een andere plaatB
republieken te verbitteren, en den schijn beeft lucht te geven. HO dacht dat de demonstraties
van den heer Rhodes te verontschuldigen. ten d061 hadden den beer Rhodes een weg te bOI-

Deze vergadering gelast den voorzitter een neil. De Rhodes-organen willen dan ook bewe-
afschrift VIUl dit besluit aan den hocgen corn- ren dat de meerderheid der Afrikaners aan den
missaris te zenden met het verzoek om het- kant van den 'beer Rbodee staat. (Stemmen:
zelve per kabel aan den secretaris VIUl koloniën Neen, neen.) Het hoofddoel der demonatranes
te verzenden en twee andere afschriften, een ill om verdeeldheid in bet kamp der AfrIkaners

I' ,;~ EOIl fl,,,,lutlc I' uItgelaten en wil die lI8D den staatspresident der Transvaal en een I te brengen. Het ia niet een kwestie tusscben
I.>('h I,,:",,"'({ u ean den .president van den Vqjstaat toe te OUBen d. Transvaal, of tussohen ons en Jen

V",'n<leI P .1 van den Heever, D .zoon, ge, zenden." beer Rbode8, maar een kwestie Villi recht (toe-
...""dc.,,,1 d,",r H D Vlljoen :- HU zei de dat zUn voorstel billijk, matig en juicbing):' Hij '!Vu verbaasd in de Cape Times
..Dek' ,'r"lld"rlllg spreeh haren dank uit un zoo zacht mogelijk was eo do eenparige onder- te sien dat eon correspondent, die nogal Je par-

d.. 11 .. clt.,,,. "r,,(assur de 'oe voor ZiJll sohrjj- sten DIng der vergadermg verdiende, De mantigbeid heeft sich " Fairplay " te reekenen
.,'ll III '/," Lo"", "ver de Hollandsche taal ell resolutie sprak voor zichselve. Er is niets -bij was blilkbaar te beschaamd met zUn waren
ons volk, d,e ",,,r velen al tot nut en zegen Will! in dat rassenhaat kan verwekken, maar slechts naam voor den dn.g te komea=-beweêrt dat deze
e- ': wu h, 'I"'ll ,I.Jt "'!I nog vele stukken zullen "en uiting van ons gevoelen over de ontvangst vergadering belegd Will! om rassenhaat te ver-
lel. II '''''rl' I"'lellde run z!Jae bekwame pen." van deo beer Bbodes.dis ol? weg is om eerecht te wekken. Verobeeld je, de eene partil moge

staan, en van wien wJi DIet weten of hij een zoo hard schreeuwen als zii maar kan,
prisonier is (toejuiching) of niet. De maar de andere p~tu moet 'WUg~·
beer de Waal bad gezegd dat het te Jaat is Spr"er stond daar m de vergadermg

De stem van Colesberg. de vergadering te houden, maar waarom had hij als een t , object lesson." Hij, eeu Engelach-
___ dan niet eerder eeue vergadering belegd ? ~boor, IRan" bad zUn lot met de ~frtkaners geworpen,

lid ",I~el,,1 1.",.lult wad unaniem aange- hoor.) HU wees er ook opdat wuann de 1ran~: en bjj m()et zeggen dat hjj hen altoos zeer goede,
",,'lien d",,, hd l ~1".b"rK,che distriktebestuur : I vaal een goede, markt hebben en boe kunnen "'JJ vriendelijke buren vond. "Il dit niertegensteande

Hc t J"'rlkl,I.·,lUur van deu Afrikaner Bond die gaau verruilen voor een uuz.ekere markt 111 bU,op verschdlelldeyunten van hen vorscbilde.
'er'''I(''nw,x,tdl~l'nd~ de H"llandscbeA1rikanert! het uoordeu, HU hoopt", dat allen bunne HU voud de Afrikanen altoos vnendeluke,
',Ul het dorl' Cl; I:d ,iJ_,trlkt Cole.berg. spreekt stem~en zouden laten ~.ooren in dezen (tocjui- openb~rtige buren, Zoolnng de EIl!l'elschma.n
rud dl"l'" Yer"ntwluu-Jl~ng 'Une afkeuring n;:t chlDg. zlCb ruet apart boudt en met verncbtlDg op de
Ic!!' n de d,·mvll.,t11t1e. t", Port Elizabeth, De beer R. W. de Leeuw socoudeeroe bét boerea nederZlet',zullen Z!) bern met ope~ armen
K".'p"'ad ,'Jl aIldeN' plaatsen. waar de beer vool'!!tel. . o!lt~,a~gen. Is hIJ geleerder dan z!J"z!) l1lIJODIet
Hj,,,J,,, "i' ,,.'rl.._,dachtc ""!Ize onbetamelijk ver' lJe beer H, Geldenhnys zelde dat de Rhod,,! onwdhg van hem te leeren, maar hU moet met
"erd "erd 'UI ,k Uollandscbe AfrikanArll door vereerders In 'IIne ougen net laag waren (toe, up hon nederzI~II, maar met hen medeloopeIl
~..h,., I ZllIJ.\ :nka le .maden en te bonen. juiching.) , Al. b!) toegeJuicbt wtJrd door JaIl hand MIl hand, Deze Il! CCD gezonde ineen,
J""r hll lRho.Jl"1 Juor het kolonial .. parlement Rap en 'Un maat kon hn het nOIl versta!ln •• meltlllg Villi de rs!'Scr.. H!) geloofde met dat
"huid 19 IS ,,·rklaard oon boofdrol gespeeld te maar bIl kon niet begrupen boe Afrikaners dell deze vergadering of eemge vergaderuJg III het
b,'I.I"'1> III ,I" ""Ulellzli'erillg Legeo de onafhankes man konden toeJuIcbeo. Bet 'WIlS, gezegd dat laml dcn beer Rhodes zou vervolgen UIt wrMk-
Iilkheld ',Ill ,l~ lUld AfrlkaallscbeRepnbhek. die Rbodes een markt voor ons In JJ"t noorden zncht en hlU\t. Wil muesten 10 het oog houden
h,'rekelld 1.' eeU rul.lagen voortplanten VIUI heeft geopend. maar h1i meende dat e,r nooit dat bu,zes Jaren lang onze prenuer '.as en zlCb
r:b" 1I!,_elt ee ",r"orLak"n die ill de toekomst eeu markt zou welen (toejU1cblflg) 'Vn wiJlen kn~p van zun taak hail gekwewn. Wij .moeten ID

ll", hlll"re 'ruch t<'n z,al dragen, Het bes1uur d". Transvaal niet~ voor twee Rhodesia's ver, bet oog bouden dat de zwaarste s,trd dw men den
' •.r'-"ek l I, 1'10' ",('"Uen t'e cerbiNiiglljk dit beslUit rull"n (luIde, too)ulchiug.) heer Rhodes kon opleggen JUIst de JOllgste
ah pr",."'t ,J.JI< harer mUJ"stelts regt>erini te De beer C, Bosmall dacht dat rleze geen re()eptIe WIlS,. Het. Wal! hem bitter door Tom
1 lldell eli III 1':lll(~lalld'bekend te maken," l1l!'stlllkwestle wns, en meende dat menig 0 Relllys en dergeluk"n \'erwelkomd te wurden,
, EngelBchrnan beden met ben zou medegaun, eene klasse die bU vroeger verfoeide, Het W811

I lp 1R.<tvan het be.tuor. Vandaag zou men kunnen Zlell wie ware Afri, h"lD ZWMr te vinden dat ziJn vroegere vrienden
~ ',~ J I'A~ REXSRl'RG, k&Llefen Wie JIDgO IS. tel' ~lJde stonden en b!) v"rwelkomd moest wor-

"'....rPlaTl, vali 't [h,t.rik t.sbes tu ur. De heer Roux dacht dat het nog oiet te laat de!! duor eon klasS'! van lieden die hJj vroeger
Co IEXlbe{g was vour de .A1nkaners om op I., staan en Will verfoeide. en ,oor deu tud beeft bIJ bet Afri-

hun gevoelen locbt te geven. De band met de k..ner baat je uitgetrokken ell bet kleod van
Trau.vaal IS .erbroken De rechtvlIardJtloo ImperialISIlle omgedaan. Hii wilde niet zeggen
moeten 8ameq met de onrechtvBardigen l!Jdtln. aat de Tl'lIosvaal volmaakt IS of dat president
W!I mOjlten r.I'U. ons g'1.voeleo te kennen geven Kruger een engel des licbt!! is, maar wanr hU op
Al. wJj zW!lgeo zal men d.mken dat wl] samen, nadruk wijde leggen was. dat w!1 DIet ""'I deel
gaan met de demou..u'aues. en boe kUllnen wu I'an de bevolking van ZUld,Afnka III een strild
eeubed met de Tlansv .."l verwachten, boo t,egen hel andere moeten laten forceereu. Gii
kunnen WlJ sympatbie van de Tl'lIDSv!U\l I'er, kJ,nt de bachelijke gesellledenl" van het vorig
wacbten. IlldJen wu zwijgend con.entooren·) .-\Is jaar, en mot die voor oogen. boe knnnen
er eell Afrikaner l.8 dIe neutraal bljJft, al IS het W!Imet de Rbodes,vereering synl'puthiseeren "
ziJn eigen broeder. zou h!J bem eeD JlDgo Al had de beer Rhod"" tienmaal meer goed ge,
noemen (toe)lllchmg) Het is nu de t!Jd voor daan dan bU gedaan heeft wn bet mMr een ge-
led}'r waren .I.fl'lkaner om "1l0 g-evoelen Uit te ringe boete zJjn voor de ville kostbare levens die
spreken, en bil hoopte de \'ergaderin!!, zou de opgeotferd 'Un. Tot nog toe beeft men' niets
resolutie eenpan" aannemeo (t.oejuJChm~ ) gehoord van de dappere daden van de officieren

De voorzItter zeI btl was verb_lud te zIen dat IUden M.atabele oorlog, Al de roem wordt
de jonge Afrikanen< lOO manmoedig met hun {-{-nman toeg01':waald om z!jne zollden te be-
g<lvoelen vovr don Idag kwamen HICr is een dekken. En dan wl1 men nog dat wlI '''ligen
boel jUHge AfnkllIlcr.<, laLen ZlJ hun gevoelen zullen. Er wordt gesproken van bot Britsch'e
vandaag goed lucht I(t!ven \ rUk. maar als het ruk door 8llmenzwonngen en

De beer Wyn and Hofmeyr &elde dat h" o"k .Iuipt,)(!hten moet worden uitgebreid, '" do eere
eeo voorstel had !lat bil wilde md lenen, be, van Engeland geweken, Dil Hi eell laag,
treffende eên man ,he ZUId Afnka groote verfoei~l!jk Imper~~lis.me Urn ,te Loonen
dIellsten beeft bewezen, en vooral III de laat!!te boe laf bet argument ~an uitbreIding
l<rJtleke t!)den veel gedaan beeft om te voor, I'all het rljk is. Ion "preker den
komen (lat fouten begaan werJen. H!I be, naam noemen van een penmon, die
doelde lord Rosmead, dw deo bartel!jken dank een even groole rol al~ de ,beer Uhode. in
van de vergadenng en der gan8Chc Kolol11e de .aak "peolde. nameliJk de heer Belt, Ver,
"erdient, HU diende daawl' hel "olgellde beeld je een l'olblOed DUltscbe geldman be-
voorstel ID'- geerig om bet Bnt!!che I'Jjk uit te breiden! En

.. Deze vergadenng weoscbt baar "oiste "er, dan willen zJj OllS diets maken Jat de beer
lrouwen uit te "preken lI1 z!Jlle excellentie, Rhode. een grool.eh, imperi:uistJ8ch schema
lord Rosmead, barer maJest"lls hoogen COmmlll' had' Verbeeld je. een TaU de hoofdpersonen

,saris, ell bern allerhanel!lkst te bedanken voor LIet eens een Brit-sch on,lerJaan' Hij WU

I Z!l"O dle~btel! lUin Zuid,AfTl~.a gedurende de dUIzenden pondon opofferen om .het Britsche
laats" Il maanden ht!wezen. rJJk un te breiden ~ De natuurl!Jke. gezonde

De heer Jan ~IaraJs secoDdeerde, en zei dat samensmeltmg der rassen is daardoor verbro-
I de bundelw!)ze I an lord Rosmead bewees dllt ken. Er wordt dikWijls gesproken alsof deI bet ook door Io:ngelschen ingezlell werd dat de samensmdtlllg der rassen een nien\i\'e leer is
I heer Rbodes verkeerd ged3án had "an deo beer Rbode_, maM het was bet stre-

I : 1/( 'I/:;rrt 'I"""/u/rn ropporteur) I De heer 0 Cannu:i dacht het was \.)vertollig '-en van ieder man vap gezond vergta.nd. Det de g"scllledelJl8 ""0 den heer Rhed!:8 te mue.te fouten In Zuid,.A1rlka begHAll ziin te
I .-tI zeer },,,,ad'g<le en uiterst eenpange ,'er, aaD. Ons doel III olech". onze beshste afkeu, w!lten aan te groote ambitie en La:..,t "3.ll

I{ 1'1.I ')~ w··rd I )l')~lag mort{en, 1"1 d.ttzE"r In de ng van de \"ereenng '·an den hoor Rhodes te enkele personen. Er jMeel) be~tenJl~e. natuar4

h, tt,wl " 'llhnLo""h >(eboudel< Ol::! W pro, 'kennell te geven, Hu dacbt dat de heer Rho· l!jke ontwikkding die Wli h:tren luor moeten
lr"""rI'n !,'~cn ,I" rt<'el'lle deu beer HhD<l~s des zelf d~ hewerker was 'all de rtoepties, en dat latelJ nemen 0" mcn.ehen van Zuirl,Afrika
"IJ 1..1111" ~"l(e,,'n lJ" I ergadenng WaJl ~n zeer I bet doel er mede was.om z!ln weg te banen en zullen hun e",en heli Uit" erken De V(lf!;<'hil-
. :,j.! 'k~ 'Il de Lootl li~r 8pr~kenl bez.adigd! 1.!JII straf Lt: vermInderen. H!! dacbt dat het H~T- lClld(~ ra~:-\l'n ~ullen van ],olf lIleengp_.".I\!ill,llen
fill L~·,..I\...! t 'TI.!t-vet·' :,!p) van de V(.t()rnaamst.e keerJ was te zeggen dat ht3t t~ laat 19 om e('Ge wurdeu Het groote gt'\'anr \':1n Z,!id·Af"'ika
t~· rl 'I "n d "p. lll',!t:!l woondtm de vergadcrtn~ \ergac.lenn.K te houden, wa.nt dIe ~w!lgt conse~- J8 u:..t WH DUS laten \orJelden door bet Idée

dit" _,,·kt"1H • rk t v.! I d door d~ !,!rt"kJLS(tj e~fl' teert H!I boopte dat ~lIe dorptm 111 de Kolonlt~ \'an él-n-man rege~ring! yan Caesarisme. 1l1jJlaats
!,.tr·_·r"'ld \ ,Ul ...:~., twlt··11 Onder de aaIlweZ-!gen I eCDpang l.oudeu zUn III het veroordeeien '-an nin naar de oollcctje\~e stem \'aD het volk te
fl. .....t I "" I dl- llt"!"II, 11Ide(~u Knge. I:\VV. J X: dB demoust~tie:" (toeJUIching). lUlStelen \V'l ml €IeU nm;}r letteDopnnzewetge-
\1", ril Il !Il L 1\ \ f li...\\ aal. LW, prof""!,,,r I De be<.-rC Nce.bling Zet da. hl) den heer! I 'ng dle de 1\,1',. ;)e;;ehenlllJ1g ;s "'UI ;::._,vqj-
I', \ . l!' L,.;ll:--'" .J''''I I,fen b't;}er.l Hofmeyr ~Rht...x.lef( altous be8Chuuwd had aJsden man UIe held ~l'n ZUltl-.'" r: ;,,\ ?ou 1111."4p:l:-JuJ!r:I:". bij-

'I: ~!t'IJ' .LII ~ hr"lJeh) en .d,e het':ren Arend, dt! V'(>.nK·hllleDd~ rilSSt ..n 1n ZUH.l .A..ffika verec~1 \oodwtld, OOit b ...jl)f,e:l hVl)hell ..Il! wapenen
I. II I,d .J.. I."ll"' .. /ac du [,,11-. Arlrlaau d", gen "JIl.Ola:l1' IJl tele(lrg",tdd ;;ewurdeD. ,\- eli tegen d,: 1 nm.".al op te nemell? Hii was
II .. " ,J <'Il t \["rol",.J :-icholtz, A Haupttl,nsch. I i. "'aar heeft de heer Hhode. bet Doorden I "erhlljd .,,','1' de Yeridan!lg yan ec'" vorig
" L .. L,h. I) \\'~~c .J .' rl.'ynn kt. J .\ B(I~Hnau. g~Vi'C1I~1 maal' hOt.;H;lt.:i kWL<~J heE:.ft h:) met! spJ'l:ker dal ut: i',uv.::t))!CCU'I~ldt.::ratlt LU 011S n:et-

ol, "JJI~ II \Lr~", (, R'>OR.A VIlU der B!lL gedaan ~ Be~ worJl ge~cgd dat men bem ont, ~t'lI geldel!Jke muet Zilll. maar eell gevoel
I' ,I "dwrt F Ucmld (LL en RM l, J IJ Knge. baalt omdat hU de. Matubelen verslagen beeft, van "erwantscbap. H II "1lS het volkomen
ol, II.Jllll, f' I; ".' burgh un anderen, maar bet land III zoo olFeilig dat bij bet bedeu eens lllet do eel'.t.c' resolutie. en dubbel

II· tw~r .,lrtt·tJlJ Kn.ge werd tot voorzitter niet tOU wagen daar te ~a.an. wonen (~oejni- verhcuJd ()\·c.r de tweede motie omdat lord
c·. I, II "Il den ,u",1 lttnem,·nde. hootte hUaH"n cbl11j5) De Rhodes·vereenng IS liet bedot IJ Rosmc:.d een mail tS die ,'eel "oor
'"J, :.,IJlk w.'lkuOI lid Wll.:;- hem een groot" urn de ,'ingers In do oogen der Transvalers te Zuid,Afrika gedaaD beuft, en lnatste Jaar het
\ •• J :.1 LOO vd ...·!] lr~t.'J1W()ord~ te uen •. [liet st<:ken. Ab A1ri.kaners woesten wu onze stern- land groot.e diellfit.en heefr be~ozen door het
" k" "t""HI' I., h. t te.l( dat er gelUktlJdJtl "eu me\! daartegen. ~erhdreu en voor ons land en te;;,,!) groote rampen te b.,s"bermun. Hij gos
.' "e,,,,,d,, '·r![lld"rm:.: ,'li lergaderlng der munl' volk staan (toeJu~cblng). loofde dat elk r.·cbl,denkende persunn lord
, ;,..I'lo'll ",dJ' 'Ude!! ",·rdell. Het doel I'll.II, de De boor G. du 1 DIt ze., dat de Transyaal hare U""mead zeer claoklJaar ;8 voor wat bij ~edlllUl
" ",k',a"'l " ...' ",d, woals door somnIlgen zonen en docbters nw.. :stelleuboscb zendt ter het ft, eu dat h!) bU het ",lt,inden \'aU z~jn werk
,. ',uld "P)'>1. L<l' ra.""nba"t te yerwekk.en, 8Cbool.ell hue zal.lU ~et cluen als "U on. nwt in deze Kolonie zalleveD III hunne gedacMen.
Il ".,I" .. f<l,' .""' .J,JI ,'I ~~II ID de verg"old~rlllg "an de "mel van )lIlgoJSme zuIveren " Ten slotte wilde bJj nog net dit zcggen: Waest
• " "I" wik ,·.'rt d""l "'>lIr oogen had. en ,he De heer :-'mnts zeI dat al. mfiD gaat op bet OIet te haastIg, laat li niet drijven tot geweld

'I' I ,le ,tr,,-' ,:r: "'I! ,l~ l(emeen"Cbappelllke be, a.rgume~t dat Tran~Y14~1eeD beter markt ts dan en ll~ollltsell tot slrpd. door onbezonnen ge-
" Il te h"'",,!,·re. langs welken weg RhodesUl.zou het scb!)nen "IRof het ons met IS t., sebr"f ID de kra'Jlen 1:1!1zou bIer zeggen wat
Illcó,l' Je Id"al"11 "lJ> lUld,Afrlka kunnen wor, doen om bet bundJe t1l&ar om \Jut bal&band)e. Er hij een!! bil e..ne alldere gelegellheld gezegd had :
,tCl. I,,,relkt. ylen "as nl"t tezamen g"komeo om lJ! een sterker gevoel dat on8 heden hier te- Mijne beeren blJjft kuel.
: 'Il. hike aanworkl!lgen te maken. lIlaar om te zamen brengt, een natlOnalttelts-gevoel, en De "preker, die )n d~u loop zijneI' red" her-
",I,"""n of bc~ 11I"t onmadzaam en ouslaat, broederliefde, (wuJUlchlllg). haaldeJlIk toegejuicbt werd glll" "'Jder daveren-
k. IJ.( "'''-, om ('en man, dle op weg li! om De beer De )\fcllioll zei dat men u"erwegen dl' toej~ichlllg "tten, , "
""., Lt te .t-aan. een man die door bet select moest of de h"i.er HhD<les de I'ereenng dle helIl De V"(lrZlller zc:<le Jn~ hij, "Our mon tot
",IJlt, <ar: "n. parlemeot !K'huldl;: IS bevonden wordt toogedrfge,n verdient al dan met. HU stem,nen o"er;';lIlg, ZJ/U mnlge 1>I!l,J,;cbllP te
,la "<11 ~ro've IDL~aad. te neren gdllk hll go- moest daarop neen nntwoordeu. De h~cl' Rbu- keollen moest geven over d" waardige bondjng
, • rd w~,,1 '1'\ I, mUdI'D zwn uf bd niet dCl! hQef.t Ofl8 I'urleld "';' omgekopbt. Zelfs .un der "cI'I'adering, d,e de grantste uoza,],~dhf<ld en
,,' ,b.,,, In het a.a.ogeZicht vao ~e Trans', a.al~ receptie beeft hU gekocnt. zoonls 1[1 de pu!>lIek., ordtililkht;id aan den dag h:td gelegd. .H!J Jank-
',IJ" ,e WlJ io(,,~,teluk8 Rfhnnkel!}k llin Bil meuw.bladen verkl"ard werd. (Toe~t.JlchlDg), .. te dil .~r5ad('ring bllrtel:}k <1;tanoo,..
"l' hl het 01",,1 der ver~adel'lng genoeguu.I'1 De voo ....ltt~r vroel( professor Do ,)'08 of hV De bide voo,-"tellcll werden ioen ter stem-
ol 1:.It~hd, en zoll bet llall eie vergadering laten met een woo~dje wilde zeg~en, mlug ;;l'hrncht, ClI unani(·m.aangenomcn.
I,.,' .:. 1',,,,len UIt te .preken, BO la. de op' -Prof. De 'OS..,I dal hll ZICh Ill~t veel met ~!e/ e"l (j,·danl.jc :WIl dell \'ourLitt.;;r sloot de
f' • I""~ ,t,C .mderteekend Wil. door hem en dr, politid, wou tHlnten Hij ww! .lecbt. gekOlnen' "ergad('nn;;,
, ',n"t~. eli lt" dat lIat..tg"noemde uitgeroepeu met h"t doel om u3 spreken als bet leek, of de ~~~~~~~~~~'!'
v. L' IllJtr t''''fl patl~nt en deLvergadenng dus met zakt;;n een verkc&J'dc wending zouden nomen.

1>;1""nell Zijn ge"oolen 18 reeds bekend door wat hij ge·
II. t",:r rk :\-Imllon \'1'oeg wat het gevoelen scbreven h.eft, (Toe)uichlllg),

" I. lJ heN P de WllBl. L. W \'. ww! met Advokaat Smuts. dl" met luide toejuicbingen
I. 'r, k<llI'( Uit <I, demoMtratie, begroet werd, zei dat h" eerst niet vall plau was

Il, h"..r P dl: WllBl tel dat b!) gedacht bad te sprekeo. HIJ had III de CH". Till ... gezien
ol ,e ,Le:: "',,·Il.·nl..oscb geen deel genumel' had de bewering dat er ,,~enren uit de T!'au.",'aal

,I. "'Il "an!{ot "an den beer RbD<lc. uu zun op de Paarlsebe vergadering waren om r.aken te
oI'"'r',,, h' het I1h't noodtg 10'118 h,er zuJk eene bestieren, Hij vreesde dat IDen zon te;;gen dat
',,"~,,;l"r:rl~ I~ ht!leggen Hij W"_' tegen alle b!) een ageDt was 1'1111 de Trnn."llBl Gednrcn,
ol, ",,"l<lratl'" wowel voor d"n beer Rbod de de laatste 15 Jaren heeft ZUId-Afril", ern·
.1, " ",,'1 h~rn H"" mIDder er gezegd werd stJ.ge gebeurtel1ll!8en b<>leefd. en lOdien zaken wp
I.". '." r Het 'P"'" bern VaD bane dat er voortgaan £Id men no~ em'li;:er din~eo in dOl
... IJ,~., ,en""",tral,,, gemaakt w~d bIj de lUIn· volgende 15 jaren beleven. Er waren aUoos

ko.en eomi té v~r.ll1t\\'oording te doen, ajet ..mlj\
diep" smar! en "er"nlwaM<l!glllg boe dat bn oJ)
verscheidene .'e<leD en dorpeo m de Kolo~ne
vereerd en oogroot 'O'onlt ab de held van Z1ll.~-
A.frika. en boedat een deel der Pers er up UIt

is de mL,rl"dcu "an hem ('Rhodes), te vergoe-
lijken, ,,],,,,k d~ IInpenal. regeeriag te .._~oe.n
vers taa: I ,laloI, heer Rhodes hier gewen~t I~
OOI< door de .\ fnkant·'" J. wat meer ~, W1J
geven rurae "crontwaardlglllg en afkeurieg te
ketnum vooral dat Hollalldscbe dorpen zooals
Wo",~,ler \\'elllligtoll eli de Paarl, ook deel
namen ,~W de ~hode. 'creenng. Wu bescho~-
wen de z« ",'rhellrl!lkwg urt Diets unders dan Uit
een ge' f)\'! \ all r.1..'C.se._·uhaateoort cloeiende en om
oene Vl'rw"d.'nnll te "e_~wekkeD tussohen de
Repuhl:t." vii .Ic KulofllC. .

, E,," ""1'''' 'all Jete r~lohe te worden ~e-
zonden ~11 dt'n 8WUlt~ ....preaident van de Z.':lld
Afrt"aan;.'I" ltepubilek en ~n de. run-
re~£'~nng ,j'l"r oll!!.11 gl"luverneur. Unaniem en
mer El('('ln ru.t ·It· ,\...lllgent)m~n, .

Toesprake» o r er deze resolutie werd.e~. ge·
leverd d, ••r ,J" h,'er~n P. Coetzee, H. D. Viljoen
ell np, JIl Jen He-ver. L, W .R" vooral werd
op hti! narj('ll:~htl'lt~g-e\'oel en het gevaar van
..till" \~t·!, t:...{r-uk t Oe toespraken waren
er-n .. tll' lo..'tn,'tl ...._h e-n tevens besadigd.

lJe he;'r Il I' van Jt n Heever, L.\V.R., ver-
ft'kert "ll" ,h: t'I'Tl g'1l',J uan ta! parlemente heeren
!'Il~ dorpJt.' een bf_:'Lu~k 1.u!len brengen op ~eD
~~.!'tt'U d, l,-v, dl .L,· WI) I'P hunne ondersteuning
kun nen r- k"llt t: nu-t ollZe wensehen. zooals bet
danr-stel lcn v uu ....., tiskale afdeeliug, het
sehr..lpp1:!. \;l! j, ~",INl schuld van de mnniei-
pa h t ert h,' \Ila ....,·11 van --en grooten dam, eas,
'Pla.on! u /1'11 ~. Ill:1<lkt heil te on tvangen 1 afte-
halen h' ~ ", Jl, I'"m (~ uur rjjdens van bier)
en a.f tt' I/lJ.' l,!, Ill!, t· :--'ldlOg (een ander 4 uur
fndt.'(l) \\ II v--r war-h tvu dus geen teleur-
.telll"":

H D, Vll..JOES,
~ret&r1S Afr. Bond.

B. D. v .

Aliwal Noord en Rhodes.

IId YO ,1~eI1J,' voorstel werd met algemeene
...lk'tIlrllell a..lIl\.."t'IHfmco, dt)()f belde takken van

<1<1 A!nk.t',,'r 1'"",1 wllk KlipspruIt. distrikt
,\dK".-t1 :'\u·ord

'\ I ll. lo "'herp,'I!Jk ulLg"drukt te h"bben over
d~ tundl'lw: bl:: dt_'r jIUg'I.»e'M ill de Kolonle. en
1::I:lo._' '-tr'.tl!~a.l.rdl~lng te kennen gege\'en te
ht.'b'~en oVer .\ frlk.a.ners d.h3 det11 namen aan de
Rhode", ver~t'rllH;. Wets de t'oorsteller er op dat
bt"! I~ oill I.In~ IJl \ erJt:nklltg' te brengen hU de
ZU!'Il.,;Nt.:lt('[i 'lIur:d dtj ZUld-Alrikaansche Re-
puhllLk en '111 Je ,,;npathle In Engeland op te
w(·kkt.'n \ nr lf lih. >Jt:~.

\·I>4'T"'It.'1 Pienaar 0 ~aude Deze ver-
!{ad~fll\~ \j·rkla.:1Tt l.H-h ten sterkste tegen de
hil"d~l" Il. 'lil het publiek te ParI Ellzabetb.
It', .Lt: \ liL 'II. IllU1lH':lpahtelt te Ktta.psta.d. In

\,ft.t·l! 'Il.' tI 11!\t\';U1_;;St \aD Rbl)Je~ tn ht;.
trt't~rt hl'[ ~I'[l /.r't'f"'U· d.lt er ouk e~n Wt tkOinst-
J,!~t .. ,).foT' i.{h.~lt~ Ter teekening aan Je Paarl
t·r \\, :h"';l(,n rond ttlog en wu \'ertrl>Uwe.n,
,ftf IH r \'oll.{t'JhJt: BVI1J!K.-"Ongres er naauwkeur~
, Idt'''z ~,k !laar z:_d d ......en lD8telle[], en rndlen het.
I" hll ui 'I.t Bond"manoen op bet adr"" ge·
ll..·t kt IJ,] hcl!r>t:'lJ. ze da1l ya,n de Bondslust 1.31
,t, '1..'1 ... hr'lp~"_':1

De stellenbosschers
Rhodes.

en

1.~Y1( U:'iI'ARl(;E VERGADERl:\'U.

llf.Z.\III(')E TO Ei'PRs\. K E.\'.

GOt;llljll'\'OEl,
Per mu lboot SeA werden giilteren uitgevoerd

fil;. 't 14 I)')S rnw gou,l, guschat Op leen wuarde
van £:1:!':,~O,i.

)';ATA.Li-i FrNANTIEN,
PIETERMARITZBU!:G, J 2 .1AN,-(Pcr te1egrllJlf.)-

De wCl'k·,J'jkc Inkom~ten voor het l:alfjl\8l' Juli-
J)eec.Jlht!f" I ... g!.JIi7,QI:; tO'.!fm ~!'}"'MMi7 voorden
daa.rOll'ê !)\'~'r""llkomcndell t jd III 18~'5. De wer-
kelijk·~ (lit,.:' \'1' I hedrn!l('1l £i'70.lf;U '~I'.n :£38d,015.

N~TAU~ ~PU0UWEGEN.
PIETEllM.AR1T1,BUllG. 12 JA!'{,-(per tcle!!TMf.}-oe !tpoorwl.',!lT\kl)rn*t~11 Vrl()!' de weck~ ~ei-!l1ldigd 2

JáDnRrI,~ I, .1:"""... £7'1,214 tegeu II. Lj.OIO .oor
uctdt.lc wtt,·h, \ ,', .\...l .L J":'llr.
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VEREENIGD MET ONS-LAND, 14 JANUARI, 1897

B.b.odes en zUn lt1!3Zers. UIT DE TRANSVAAL.

I
I·

I

· Mguheer.-Er<18
· het yerradelijk
· zijn I,U temeer O\',r"'.I11""i smoojrde haat heeft
krulCNs. .Qc bittere haat daRr altoos., Hóe

: wel ;wii Afrjk~ne)"8 gew;acht hobben IiImhet
· maar '-oortJljtezlen. want 11Jleven tooh tezamen
· ollde~ dez.t'lfde regearing. Ja, velen van on~
: hebb<!n de hoop gekoesteril, dat mettertijd alii'
gnevj'n _ vergeten wnder .worden, wij al.
broe~ers te~amen zouden fven, ma"t belaas, zie·.

· lru ~Oé dIe bIttere h, t zicb geopenbaard
· beeft; .

Ki~t nIleen door die ~gemeClle booze ja
duivelsche 7.amepzweriug . tegen d~ Trans~a.'ll:
manr llu ~at booze plan ml lukt U!, nu kan mon DE GECHART.ERDE PERS. De h J WOH M

· te dutdeluk de.~ baat tegtr. de Afrilrnners 0)'- eer. . . eiring, sr., en de
merk~n,zelfs bU de l~ere ~Jil8~elJ.,want er is eén Aa." den Edjteu~. Worceste~he stadsraad. .

, oud spreekwoord, zooals d1 ouden zingen, zoo Mijnheer,-Twee of driemaal reed heb ik in Áan den RedakletU".
PU~v,lilde Jongen. uw b4_d er opmerk.zaa~ op geama.lct dat het .. .

. a~ 'het dan niet ~e,'nrrliik "oor onze nood~ UI dllt het Bond8oongres vsrklare of bet Munheer, -:-ln uwe Ultpv~ van den 31st.en
Afnldw6''tI om lIJet zulke "janden MineD te waar 18 wat door het Pa.arll!l;heDagblad beweerd. laatatleden ZIe .~k dat een oo!TespoDdent un
lel'en i voo~-al ~ anne Traf6'jlli-l: H~t i8 &Is wordt, dat be.t een Bondsorgaan iJl. Na-wat er in IWOl'C$~ schriJft dat de burgemeester nLU
16man~ dlO een gJftlge fldller In zijn kleed Aat b~ in de laatate dagen geschreven III over' genoemde p~ta, de heer J. W. H. MeIring.
dmag~. p Rhode., en na de sllIDme manier waarop de 18r., .een speCiale ~ergadering "an den stadsraad
.Ja, ~Ieer .redacteur, men ILlln w"J zeggen de editeDr dezen tracht te helpeu en OUIvolk t-egen oprlep waarop be loten werd een adres van w~1

·al me ~fl'lkallel". Denk m l~ anll. 'de geschle· te staan, 18 die noodzakelijkheid nog veel grooter kom den heer Rhodes aan te bIeden bn Zjlne
·denIS Yan Transvaal. Eers lI(as ZlJ te arm om geworden. Laat een distriktabestu.ur daaro IdoorrelLe te Worcester VolgeJU! de telegram
zlcb 1clf tl) regeeren. S c*Rtor:e moest haar een beschruvingspunt opzenden Het lIlDet:: men in de nieuwsbladen werd mlks werkeiJ)k
aonexeeron. . J mogeluk worden om langer &ls pl.f&llt onder, gedaan op -den volgenden dag hU de .tatle
Toe;n \I'(lj! er ",eder te v~c~ goud. Jameson Bondsvillg te varen. Matt,heul! VI : 24. ,Nu mijnheer! .kunt n ons niet ~eg!l"eo wIe

moest,probeercn om de Tralltsvaalm handen te Ideze heer Meu-mg lS en waar hi) aan dIe
,kr!J~ell .. Als u WIl ultvlDdeni heer redacteur, I KWAKEIt. ~hodes·gezm.dheicl komt? Volge~ de spel
well<ell Il1druk de Jmgoe~~,an de Afrlkllners --_ I hng van l!JJlllin naam beboort hij tot Je
,bebbell, kom dali llaar be onden eld, en ziet Een woord uit Riohmond.' . oude Afrilr.nansche families. Of zijn er ook
'ho!! dq .\fnnnc:· soms bl r l:teh,wdeld wordt, - . - .; u uitlanders" en nieuwelingen die dezen naam
\'ooral (l!.c·gi)oell dlC geen E géu,ch kennen, en Da Era beeft een .artalrel over de ontvangst dragen?
'voer".! Wil ar hj) llillanralnng komlmet gouI·erne. van den beer Rbodllll in de KoloDie, waarin hij I . Het is tijd dat wij weten wie onze <II'Ul-
rr:ent., ambteu"ren, en ze f. met deu' 1taJf~r. zegt te kunnen verklaren dat over 't lIehool ge·' den tijn. Het iJl onmogelijk eeD \'l"lCud nill
~og olll,,";;~, weot Ik \'Itn " n gelal waan eell nomen het lawaaI met "eel beteekent. "Doch,"; -Rhodes te '.iin en tegelijkertijd toll willen door
ivnn Ortz" ge!lcbu,le buc:-en, jlogal eeu ouderling I vraagt het blad, aIin den andere~ ..kant, '.'.wat '~ voor eenen \VIU'8fl Afrikaner. !lIen kaIl
.Iets te. d.o~!l bad m.~ ed] gou1ernemeqtsbe. doet Onze Jan? . Is bet wene.chel!Jk dat hl) stil' In dit geVIlI met twee heeren dienen. Waar.
,amole, eo omdat de Afrillaner zUn Engelsch ZIt terwui de teg~npartti zooveella.wnai ~t? I lijk het is om te blozen over het gedrag Y8.!l

. ;md ["Ill 1·~I"';f>.lHl,Wll-tdUIl]1 Il kreeg de boer De beer Rhodes ISgeeu dr. Hartley. Hu vleit' eommige zoogena:nnde Afrikanen; van Holland
,\"~n he:n : "G.o to Hei!." Zop ;_!llJlt het hier. I noell ~ngelseh~.n noch A~rikaner _;. maar; seheD b!oecle .
.:!.,aar li, geloof ,met du.t het nl ~ lang meer z0(j . houdt ~l~h Mn ElJn aanlo~el!Jke pohLlek-de: Wnt III het nut of voordeel "an zulk o..n"
izal . bl!l'llli. 1"e" Napol on dacht dat hU' v'llreemglOg •.de Kamensmeltlllg der twee rassen daad? De beer Mei.{iug beeft zicb en;
!ILOllllI!lorer d.e gan8Cbe aar~e was. toen was zijn In ZUld·Afrika ... Met.dat lokaas vangt hij vele ! 8c~de aanged:L3.n en de grool-e rne!dcr-
val JUist !labli. I Afnkaners, die hU met ~eld met olDkoopen kan. ,beid VIUI, zUn eigen volk beleodi.td en ..er!."

De uwe, erz., Zune speeches waren slim e~ ."'erlejdelijk; !ln wij; terd... "
x. :r'hlren het al, onze overtuigmg mt, dat lndien, WiJ hopen dat den burgemeester "an Woree.-

e e;tr Hofmeyr niet. voor den ~ kOlDt en I ter nog ,eenmaal de gelegenheid zal gegel el'
pubhek optreedt al! leidsman en raa,dgever vIJ.nIworden om een heutjtl drniven naar de markt
de Afrikaner JmrtU, onze .ParlU gfoote schade i te Bulawayo to zenden. Want dat was ....1
~I l!Jden, en Ultelndelijk nillt tegeD: de Eng!'. I gens het adres, de groote drjjheer va~ d".
schen zal IruDne~ 0J:>w~en. S:et ta .nu de tijd I T6reenng. Men .al in on.e dSf/E'n alic,
°l_m

k
~e hlll1delen , stil ZItten, z':"IJien ta gevaar· doen "oor een werkeliJKe of denk I,('cl rt 4'"

lJ • markt.
. Rhodes beeft vrienden overboord geworpen

dlO hem zeker nader aan 't hart waren dall de
Worcestenche stadsraad, zoodra. hij uit"ond dat
~un vnendschap "Une zelfzucbtige bodoehnl:el1
ID. den. weg stood. DI: hoop bij r.al een gun
sttge OltlOndering maken met den 8tadllTllad <:l.Il
Worcester.

Wij, hier in 't onderveld, letten nauwk~url!l
op wat de Afrika.ners in 't bovenland dOt'''

De uwe,
Un 'T ONDER\TLl'

Muaisburg, 9 Januari li<~ï.
.tan da RdaJ ..tl5UJ', '

A4>1 de» ~r " u·· h T'.-"'=Un eer,-..... ..u 0 niet in uw aange h
Mtjnbeer,-Ik heb. mo ' uoo anen ver- prii IOn, lD8JU" waarlijk,..Lk rechtgetinde ~I~ I

beelden dat zoovele Mri.ka.ne.rs on lenie voor kMer behoort een inteekenaar van u....g:' ~.
een verrader konden ~uigen. Kunnen uwe oogen blad te zijn. "Wij als Tnws<alen; ZI)n v{-Tb~c~
ook niet zien· met ~llren haat de jingo'.' on dat er zoo een echt .A.friltaanscb blad o"~
baten? onse medebroeders iD de Kolonie bestaa- n/r
. Zij hebben gedae:ht, de verrader .gut met 'Foor bet gereel van ons lal. Afrikane rs piel; :r~
ous en met onsen Bond, Nu hebben zii ge- dat manmoedig en onbeschroomd voe-r de !\f
mn, het wu maar' met een honinglnvlLstje en kaners in de bra treedt. . rt

o»tV1lJlg6D zij hem lIDet de g1'órie als van een Weledele heer, ga voort met uwe d'PP"rbtIJ
beld; daar is nu dj) dubbele wraak van de e~ met uw onverschrokken moed : eerlang zul t
jingoes en wjj hebben goed uit de oogen te gu de edele vruchten daarvsa plukken. G-..aenk
~]en. Dr. CilIie eI! C. H. Vlll Zijl put op dat gij bebt n~. met spaander!! en brokken lt doen
JUllie krootIt niet ,_.J t.eggeD hier ligt mgn maar de t mu de smeltkroes is nabp Ja ,,,,.;
vader die zoo jingof8tisch WIll, da~, ala hij nabij, dat et tot een smeltkroes. VOOT "en 1.[r,-",t
"!Indaag nog leefd~, ik hem niet zou ver. volk w worden. Hoe verspreid ook ..1.' t, !
troowen, ja, hU hll6ft lDij tekort gedaan met hebt gij reeds met een volk te .doen VlUl dapl:r'
;Zijll Engelseh·genuqheid. Ik UI u eep korte heid en h~Idenmood, en VSIl. een edel karakt;;r
storie vertellen. . en dat 8trijdt voor. recht en gerechtigheid. B""en

Mijn "ader was één ,,&fide v,oortrekk~. Met dit alle hebben Jij den koning van henu,j eu
~jjn bloed heeft hij ded Orafl'e V~.t-a&~t aarde verkozen, tot hua .koning, tot Lunnen
848t helpen maken. Door 'l\e e moeiljj~ raadgever en gids en leidsman, al"""k \.Qt

drie volbloed Afri. is hij Vroejf getl~~~n; door nat en kOIl~e. Er hunnen generaal in tiJd VII1l vrede zoow el al- ..
die den d te ..oren wqa een m&Q-die UI yroeg.ere dagen LU den tgd van. oorlog

WI tell ~ te ,!!t4at kwam toen ~ TUI!.Qg begon te wory;leD Waledele h&ar van af Juh 18:+6 beu Ik ~"rttLtt e :een Il roe- en een praeht;\gll plAate kocht en d~ be~erk' geld uw hladlilelezen en alles nauwkelln1( !(ad.
,:, anse me- Le; maar hij Wl¥I e'lJ :&ngelsch·gez1Ud en kOD ge lagen, hoédat er een duivelschs g"'_~I: ..

P~onn~~n~lpale nooit letl! goed!!; tien. ili de wetten van den staat om hét voortbestaan van het Afnb·" r
UT,.__.",~.._ Bis l\" • ~ jOllgw staat, Hij verkocht later zijn plaats tot dom te doen opbouden .

wist te 'bewe~rZl a.:: zUn 'jChade en ~k weer ouder de eooivleg en I Doch hunne eerste .plannen en dun-el.trcke"
kWine \Ce ~n .' h!lCft, ~l WOIlS:. Dil vader veramide toen; beeft de koning van- hemel en aarde r".ru, I er

de meerder~id k;~:gi!~n v.an zjjn ~OOJ.l8 kemt later in den stut en de4cd en in de diepte dllr. see geworpen ~l et
bli de .tatie te g • g zIet de pra.clJtig~ plaats van zyn vader; en wat de Iiulp \lUl onsen eeuwigen generaal llll!~u

ver9j~ili!d'IUI.tweel.ledell' sich dat zev;;~et ~aren; Ion 1tVoorde~'1 Ik bn een jin~ met ome . ontnpmeu rechten en erfslukk.n
iets,te doen w~uden ultata&n, Wlllt nu. ta de p~ta waarop. Ik "kou weder In onsen .schoot geworpen wore, voor

.delhel6NllI Theron V igt gewoond hebben, ID andere luwden, en weLken welke onse voorouden hun ~oed eu , .,lo<'<l
wil. hierd:'t ~ da'ïlk heeft lDijn vader van de Engelsehon? hehben opgeofferd, tot een heilJg .erfstuk I oor
vooral ....n TraIlII' 1I1J beeft .lI9haaneh kost I'm te et,en.. hllD.nakl'OO8t. Doch wu zullen w~Lten tol dat

UT•• .L. __ ~'r' d Dr. CIllie, VI,Il de Paarl, C. H. van ZIjl, van de tijd Gods komt, tot dat de tijd vervuld ml
,le~ .e de Kaap, pIIIIt op voor ~ulJie kroost. Ik ben &{jn.dat ~ hei ons weJer geven zal.

Wore!te ~ iemand die in Rbodee' lriesairkel woon en zoo Heer editeur, hoe 18 het toch dat er ID d'\..
e:~t.li~~á:~~: VEiRK~:~T hard ik voor hem géwerkt heb, wo ~rd en Kolome zoo 'Felen "UD die nog hunne ~le~: t '\
II Det sdo ' lO-maai harder zal ~ tegen hem gun. HU san Rhodes verkoepen. en nog voor hem d

.Jllm'NII1,ft zoo min .,hu'drï heeft aan mHn natie een onverg.etelUk affront bet vuur loepen, Ik bn met geloe. I
ameson inval IChold~ aan~. Dat atfrQot moe -"oor altijd te ven dat oonig weldenkend persoon van •
hetgeen voor~iel bij d~ boek Il',esteld worden III de pyraaude in E~te. welk; nll~teit ook al met den heer

adr_n en reee tie .r:~' ~t.:9P voor vroeger of.latsr. ~r 18 een RhO<1~ en de zun!ln zal samengaan, lR,
diJItrikt P h Gód en die God bn om met Zun kraclIt over ook met een rechtgezinde k:a4er of HOtteDt.ol

iets v n ~ba7 allee doen heenkomen.. zal ZIch daaJ:in begeven, "lil toch riet men dat er
die he~ 'VQlgdu:~ Wij sullen bezadigd en ala een teeder plantje, over d", 13,000 naamteckeningen [un die voor

is er bltterl'k op'lfUllen met het gel~~ dat macht ieen recht Id.~n L",'r Rhodes hebbe~ geteekend. WIe Z!JD

zelfe de kinder~n ~.~ maar da.t wat recht 111 God zal Iateu ,zege· zu anders dan de ware vjjanden van bet Afrika
met t itn ' "Vleren. Ik eeJoof dat God dezen beruchten nerdom, en 0 hoewel bet komplot van Rhodes en
Rllodgs :ah' ann- Rhodes hee~ laten Ko~en om bet kaf van het, de zunen, een !!ebande 18 voor de ga.nsche be
boei k l"(]~ leven koren te scheiden. . I schaafde wereld, Vinden wij er toch mannen In.

juichJc:.re::t,/e~le~ Nu ie de tijd dat Itt Ouse Jan" ons moet I vnn wie wij een betere en een hoogere gedacht;;
edelachl~bn.rer preaidenF v':n zegg~!l welke honding wij m~ten aannemen, I hebben gekoeaterd. Mannen die gekoz'Ill Z"O

verzatrin er !te en te en wu zulle~ ala een moedl.~ volkje optreden. Ds. OlDde belangen van hno volk te behartigen, "0
Bondltfa~ 'Va gO' S. J. du TOIt, er 111 geen tijd tot meer uitvluch- dezelve op hnn hart te drsgen, mannen wellicht

: e ver- I ten voor schuld. Het select COII:Utéheeft oas ge- die dienaren zijn van GOJa hnia, mannen die
pel1-, Uil"'8J.rd:w.m~u.'i~: noegrdgetoo~d d~;J1hodllIII een van de hoofdeamen- Uhngeheteld zijn, om ~d.t ehn gerechtigbeid te
teg.en de ..enden naar d zwee ert! Ill. TY U mosten staan als één .man, aad aven, mannen Ja le oog aangeteekcnd
hoégedelsch "'aD Tran8v~ Illdert! worden wij met vuil ,gegooid en in den 'staan bii bet volk! Jil .ook ':sn ben die Oods
en laan den eorpDllI58&l'l8 hem : versee- ~de~ ~.lnpt, ~n m~ebll!i;ér8 die het, Diet woord moeten verkondigen vinden wij ill be~
kende .et Ellge,larld publicatie' te . Wille,;, 1I:1I.1enen niet optreden zullen later :.utten vooreestoo1te vaD Gode lastera.an!.
den ; andere gelieven. ook ,:j'~8 te huilen. . . , Deze zUn geworden tot IWlbidders VBn d,en
te doen, latoD wij als .U-oom den president ,. Om,op de opemng van bet noorden te rekenen j \t~rmeteleD. en .trotachen Rh04~ die, ODl! >"olk
teg,nloopen dat wii h\lm sympathiBeeren. II onZlll. .. . ,wilde vermetJgen. Ik aarzel niet om te leggen,
Ik beb anderen um een paar van de . Een boer heeft .altoo8 lllakk~l!Jker een land dat de'llu.~en een welbehagen ICbeppen in bet

I Rh¥es lIallbiddert! waar(lm zij het geopelld en met ~pe~ .k~£en dy C, Rhodee; oDllChuldtge bloed dat te Doomkop vergoten is_
deden, en de mRn di~ lu gaf ten ant. een ~r beeft voor ~ q.ge.n 2 bIltong. LOhter 0 welk een schande, een schande die wij als een
wodrd, ach.! dio heeft toch vonr op zun paard,. de EngelauhulIUl heeft .,oor 8 christelijk volk wel lDoeten vergeven maar Vet·
oUJIlzoo een groot\! in hei noor- dl1ge~.£8 noodtg aan wa&rde, en dan nog Tqert getell nooit, en 0, il! bet lIlagelijk OlD er aan te
deu, !TllwrbU ill gek met in Rhodesia hU met veel Ult. ~ dan,1c u ook, heer redakteur, 'gedenken dat er eeD enkele Afrikaner in de
Zijn spreken is als de den hond v<>?ruw manploedlg optreden eD d.f.t u niet de ZaAk betrokken is, die zijn kostelijke ziel beeft
ovet de brug die DIlArde gree' en hnt me voor den verrader 'van on8 volk ge~n verkocht. ..
werlcelij.ke stnk vleel!eh vallen. H! ála de hebt IGod ooware ana er "oor! veel heil en Hoe zwaar h~t ook al mage zun om bet te
pres;ident .ijll lijn voor toesluit P En hot zegen Vaar 1897. gelooven toch III het zoo. Daar zijn nog velen,
is n~g uI die ![Jan (lie een paar maanden GRIXWALA..'WER. want de gllDll<:!:ebewt>ging toont het ons aan.
gelelien dool' on8 naar hoogedelen presi. Zle+ rna:'r wat IS gedaafl .te Worcester. Welling.
den~ gezonden werd om uit naam "an OU8 EEN STAPJE VERDER.. toD eo ID de Paarl. 0,. lW edele steden van de
geluk te W6lUOhen Illet edele dadeD j~en8 Kaa.pkolol,;~, kunt g!J. de,:olken nog. gedoogen
de .1Iendige hij door ~jDe elver. Aa .. OOI Ed '/.eur. -lat zg Dog II! de vettigheid van 0 ZIch zullen
win*ing in banden lt hj), ,de pre. MUit:heer,-Laatat heh ik met and_n ook v~rlustJgell. . .
"Ident verboogd werd zoDe edelel daden ietl! gezegd om de Afrikaners op te roepen OlD Daar waar de aarde het eent ID ZOld·Afrika
l4&ndezulkeD die den verdiend hadden. SIChte Iatell hoo~n on m~ begint'zich nu te laten als het w:J.ré de voeten van onze God''J'ucbtigl>

hooren oyer Rhod611 en alles wat met hem in ver. TUOroudel' had gekust, daar wordt het recht
band staat. Dat is echte" niet genoeg. Wilt meD Terdraaid en. vervulscbt, en men ..eriwopt
moet doen is de gelederen VIUl den Bond te zjjn ziel om niet aan den val!lOhen Rbodeos. 0
zuivereD of. lievel' bet ~Imf Tan het koran te hoe veracbtelijk zijn dezulken in onze oogen,
IICheideIl. Daarmeê bedoel ik dat een man als die zoo een 'lICh:mde over onze Afrikaner
ds. S. J. du Toit door de menschen moet 'geno. natie hebben gebracbt. Zij ZijDgelijk de dronk-
men worden voor Wilt bij is : "eeD verdedia'er aards die van h~ vert!tand beJ00i4 ~I).
van Rhodes." Daarmeê bedoel ik dat de lciezers weten "'at of zij doen ; voor een man die .ich
hUIlDe parlementsleden aliJ b.v. deo heer Nico- niet beeft geschaamd om bij duizenden van on·
demw. le Roex, L.W.V., die in het holle van sehuldig bloed te doen vergieten, om vele
den Dacbt den 8&lIlennreerder bezoeken moeten weduwen eD weezeD in rouwen in SIIJJlTt te
!DerkeD voo~. de volgepdjl- elektie. Wat kiln doen dompelen.
liet gevolg ZU" ais zulke lDaDilen eeu 8tem blij. Voor dien !DAD zeg ik bebben zij hnnne stem-
ven behoudlln Hl de wetgevende vtlrgaderiug meo varheven, au lrewij8 vrut dankbaarheid dat
des larlds 0 Men ovet1egge wel dut de heer zii. hem toebrengen, OlDdat bV, RhodeS wo 000

Rhod{j8 gezegd heeft te zollen terugkomen, en Listig pla.n had uitgedacht. '
MS hl) terugkomt, ktl~eJ:l wjj, AfrikanenI, hem U buvoorbaat dankende
ID bet h!lement &!eobl·s tegenstaan -door er Verbl!,'f ik,
mannen !len te ..enden, wier hart gloeit voor B. G. &n:n;,
bnn land en volk~ en niet slecht!; voor den glans Maraillburg, -J:.A.R.
VIln goud.. .

W.uJlHEJD. [WH bebben een paar uitdrukkingeD ge.
schDlpt.-REU, J
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A~". P. LoTTEI!. JK.

Weg met Rhodes .

,{an' .

---~
Dit was te vQorzien.

:'i'u <le Paarl zich op e;;;-!enthusiastischt:: "er·
glldenng duidelijk uitge8pro~el'l beeft· over den
beer Rho!les, komt men veryellen dst bet geen
wondet ill, want speciale geZ¥'ten uit de Trans·
vaal banden verscbeldene dllgen van te voren
.reeds i:le gemoederen gas:~ae. gemaakt. Wel
~:ulke praatjes kon men ,·er...jach!en. Men is in
zekere kringen al zoo gewoo,8.IlJ1 onderduimsclie
handelwijze, dat men zich n et meer- kan voor·
stellen dlit men8ehon er ..een hart op na houden,
en dat zii <len moed b"bben it te spreken .. at
er 10 dat hart leeft.

Ceresweg Station,
Il Jan, 1897.

Aan den Edilet;r.

-,
V:illiersdorp e~ Rhodes.

Op een vergadering geh;~den den &den dezer,
tt Yllliersdorp, werd lDet ~lgemeelle stemmen
besloten: ,. Het pubhe k "fill VilJiersdorp ge.
lezen h~lJbende bet rapport ~a.n het select comjté
,,'w he' 1I0111plotdat RbodtSdlUldlg ..erklaard
lJ,;tft ell b00fdaan voerde .-an het schan·
del!jke verraderlijke Jam" n komplot. tegen
di' 'TI)h~id der Zuid·Afrili:aaneche Republiek
tU de !i,)lIand8cbe Afriblle~ in het algemeen
te '-un, geeft hIermede h· re skrhoo 'erom·
"aardib'ing te kennen oTt,r de handelwijze VlW

BUIUIlIl"e kololllsLe.n en '~enig" Hv:i"odscbe
Afrika~ers met betrekking ~ot de c.ntmngsten
van den bAer Rbod es te Po;rt L!t7~1bt'th, Kim-
berley. Worcester. Wdlingtpn: Paarl, Kaapstad,
en andere plaat5en.

W. P. Ron.

Het doet mijn hart leer o~ te. zien' hoe dat
Rhodes, een der voornaamllte ~lden vat;! dien
scbandeljjken Jam6ll0n slniptochf in de Trans.
va.al, door e~.Ddeel vsn -het ..alk vereerd ill, niet
alleen door Jingoes !D&Ilr ook door eenige Afri.
Imners met een jingo ·hart. Maar Gode zij dank
dat het mzuu: weinigen "un die zulk een vuand
"all het Afrikaner volk vereereD. Nu is bij naar
Engeland om veran~oording te doeD van zijn
ge<iral'. Maar 1D0ge bU nooit weer Afrikaanscbe
stra.nJen-nen I Het hloed van Doornkop rolIpt
om wraak, en zullen wij dien man langer nog ltl
tie raadzaleo van ons land toelaten om lDeer
kwaad te doen? Neen broeders staat als een
ma~ en zegt wt hiertoe eo niet ' ..erd er. Weg
mer Rhodes al IS het met de wapenen.

GEEN RHODlIS-A41QHDDER.

De receptie van Rhodes.

COlesberg.

NOTl:'LEN van een pnbl~eh:e vergadelln~ ge
houden te Venterstad den Wen Januan.
1897.

.Als voorzitter gekozen de heer U I'
GildenhuYl' en ala secretaris de heer Il lJ
VilJoen.

De opkomst WlI8 goed en de zaal wa_ ..-el gE
vuJiI.

Het,doel van de v.ergRdering was meer ",)ur
algeme-ene bezigheid maar op voo,..Lel van den
secretans kwam de RhodeB-vereering !If don
voorgrolld. Het volgend voon;t.-I ..-er< t,,~r.
mgeleverd door de heeren P. C. Coet.ee en Il
D. Viljoen :-

" Del«< vergnd ring, overtuigd <onde ,.,," de
hoofdrol door den },eer C. J. Rhode. ge",>ee lol I"
~D Jame 0 slniptoch(" wegerut "",Ik" m ,.,i "",I
hIJ op rei& is naar Engeland em voor ebn g"
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Op den 21 sten dezer aal te Coleebeq een
monster "lIr!(adering gehou Jen wordcm en
bet word t l'en'acht dat kracht.ige reaolntiet!! le.
gen de Rhod~·yereering genomen EIIUen wor.
dtru.
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