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N termen van Sectie 4 van Akte
No.28 van 1888 wordt hierbij
kennisgegeven
ter algemeens bekendmaking dat het Gouvernement
voornemens
is de volgende area in
de Afdeeling
Clanwilliam,
zooals
aangewezen'
is op 't plan en de
beiCbrijving
ingediend in de kantoren van den Landmeter- Generaal,
Kaapstad, en van deu Civielen Commissaris te Clanwilliam,
en zooals
begrensd
door private
eigendommen naast gezegde area, te ver.
klaren tot een " .Afgebakend Bosch. Jl

Een gedeelte van de Afdeeling
Clanwilliam.,
bestaande uit kroon(was get.) D, J, WA'fSON,
land op de Cederbergen,
de ge_
meten plaatsen
"GTOen Berg" en
" Kraksdoun Hoogtes"
(Boscb reKAApstad,5
December, 1896.
D.:" HEER I. IIIRbC!I, Mlliaenberg.
serves)
en
de
gemeten
plaats
.~ PLEIN-STRAAT,
KAAPSTAD •
.
\\,;u\~_lc
Hecr,-Het 1&1 mij gen<lCgen rloen ILL_gc de verschillende
Apothekers
een voorrflAd van lIW
"Middelberg,"
verhuurd
voor vijf
,
"L rreo lin Wilt ducu took_rl,. daar ik gcvonti.en heh dat dit uibtekend
middel tegen CricA.cid Diathe ...
,
III uu laud zou 1l1~,."emcellt bog met overal Lv "crkrin;,cn
is,
jaren aan G. P. DU TOIT, van den
AN de plaats Rosoon, 1 ~iue
a!1e soorten
van Vaatwerk
Cw dw.
20sten Februari,
1895, de geheele
Merrieëzel,
achaafplekksn
op
H,
MANIKCS,
M.D,
'~ tc' vvrk rijgcn tegen de laagste
area
begrensd
zijnde
als volgt,
de heup, gemerkt op linkerbout R,
.\f.lrh Prijzen
bij den Omlergenamelijk
:Kaapstad,
9 Januari, lan,
1'1>"
libER
I.
HIR8CH.
Mair.cnbcr,:.
4
of
5
jaren
oud,
ongedresseerd,
'·1,
.• --kt·ndl',
'('an het baken van Groenberg
Monteyideo.
Heeren
en Schut- Wij v~rkoopen niet uit, doch h~tl~s amusant om de KwaliHpi d'l('l mij Jtt:'I!ocgea U le melden dJ\[ miju nieren
verlo-r zijn van xtcen .loor uw genocsmtddel
GOED WERK
GEWAARBORGD.
Vril"f'1llll
Str()~.:hcill."
Bosch
Reserve
Common naar de
meesters bij wie genoemde
E~el is
.sn ...Iedt! .. CCD halve ftes<:h gehruikt
le ln-Lbeu k watncn df' ~tt....n en :...rrui/'Odour
\'"CCJ'i
zoo goed mij
E, Z LTI D ~I E ~ R,
tel~ van Onze Goederen en,
Prijzen te vergelijken plaatsen
ecu a.wlere rte-ch te zencten.
" Rockland,"
" Reeboks
of moge komen aanleopen gelieven
I.ady Grey Straat,
die der zulken die zulks jiloen.
Vallei" en "Botha's
Berg," langs
(wa" get):I'1.
GLA';1I0F'F. c/o Mcs.-I" Ko"".I: Di r ie,
dadelijk kennis, te geven aan, den
!
1
Paarl.
de grenzen van de volgende plaatsen
ondergeteekende
door wien' alle
1 ;:', Brl'C:-otraal.
met uitsluiting ervan van deze area:
billijke kosten zullen worden betaald
Kn.n.p, ..trul. 17 Junuar i, 1;'<~7,
' Vlei
_" Bot ha 'B'
s erg, "H . l'Illllng
el, "
J. F. SCHIE'l'EKAT.
\\'('1'" 1.'"' ,L."f)f"!1
een :lndl'r !1(.Jlrd "an !lWI!
rricf'dill
Strosdlt.iu,"
"G ras Vlei," en Klein Vallei," naar.
II.. l11'i,
d(: 1I1~'rCll ;.."t'I(..'1lt·11 lnren.h- dl' IIIJlt ...
jaren, eu
hnucl
1I\L"~liI'ijl\
P,O. Durbanville.
het meest zuidelijke baken, van daar
h"1'(1
hij \'olkulHell ~~IIf."ZI·1I luu ur-n vijf da;.!t-'Il. daar
t],
\ .UI
den :o:tCt'1I ell grui-,
irumnk kulij k verlo-t
n, ..luit u een po~t\\'l~:;d '"'-JUr het l"L.'dl'ag in.
;:
,1
in een rechte lijn OVer KI'oon181111
..,_~nAAI' het noordwestelijke
baken van
F, w, 1I0FFMA'::-<~.
'i
':
Wij
hebbsn
:
Zttiver
Bedlinnen
toor
Enkele
Bedden,
lOJd. de plaats "Ezelsbank "; van daar
Pret orin, Yfllkl'ltt'm. 2 December, lfl96.
AAN BOUWMEESTERS
EN
langs de westelijke, noordwestelijke
1 s.. d., Is, 3¥d. per yard; Dubbele Warp Bedlinnen,
in Gekeperd
ZEEKOE RIVIER BRUG.
r~:hf'Cr Fortuin ean hel !"\la.oll,:oo
Secretnr-is departement
a CO..,tl i:-; \'flJ! zijne RJlrum~lti_-.che aanr{oc~
KONTRAKTEURS.
én
zuidelijke grenzen
dier plaats
'1In~"Cn ;:I'iH.'f·! be vr ijd gc.nt.a.kt.
Hij heef't riit Le danken ann .It' ...pcciale methode
"all dell heer Hr ascu,
en ~ngekeperd
voor Dubbele BeddQiD, Is. ;3td., 19. 6d., Is, 11 Ód.,
Hott:lt'I.!-.''t:naar ( .. L'rtcedin St rov-heiu ") en de Zl'CI-J;:ulen te }11117A,'lIbcrg,
ervan,
naar het
TENDERS VOOR KONTRAKT No. 1.
2s. ~d. per yard;
Klaargemaakte;
Lakens voor Enkele Bedden, met uitsluiting
baken bij den weg van .1 Ezelsbank ..
Tr;:\[)EHS
worden verzoch,t voorNupWieure
Kwaliteit,
geheel
zuiver,
48..
11d.,
,)s. 6d. per paar;
,r
Aan den heeren WQTZEL en SCHLE:SWIO,
A.poth('ker~, Kortemarkt
..t rnnt ,
I" t nCl'l'balen r-u verwijderen
Kloof," van daar in
Bruggehoofdel'T;Zulle.n en Bescheï"m
Speelale Kwaliteit _Dubbele Bed-lakefH, Gs.
t« lId., 8s. na., naar "Lan~e
Wl\JVdt, lit..'t.'rr!1.--GeJu;f'f1de I.angen t.ijd he), ik aan RhculI1ntic)c j.,reledt'1l CII heb allt..' ,L.TCncc!imiddelen
een rechts hjn over .Kroonland naar
wallen voor Zeekoerivier Brug,
9s.
Hd.,
12s.
9d.
pel'
paar.
:
l'~'
~L'lJOU\\'t'Tl
!.!l'lt'.!!en naast de ~!'i'ruikl, maar wr-nl niet l~,It:r. ~adnt meI! :'I.fLII~"t'radOlI had 1'f('n:zJiH lt' prohct:rell, het ik dir vnlkomcD
afdeeling Colesberg. !
;1
1
f\ 'ITl:.:t_,CJalt'rlJ' ln '::it,U \\~~t ra.at.
v"J'..'t_'Il'; dl: \"~'r""'_'hriften g-c!,rulkl. ru Tla het ~l'hrUJk nl.n 10 t!O()7.(.!J1 wa."i alle "ijlt weg CJ! "".lt- ik in JoItaat
bet meest noordelijke baken van
rund rf: hXlpt'JJ 7.onder hulp \'nn c<:n ~tok.
Jk lJC"cel het ten zeerste iederen lijder alln RhelHIU\thlck
aan
"Voorste
Hoek," van daar langs
~i'c'citicatie
lt' zien ell verdere
en7.,
ENDERS
duidelijk
gemerkt
:' :'I';'IIJatJe tt' verkrijgen
aan het
de
noord
westelijke
'en westelijke
Ik hl'jf de Uwe
--------~--------- -----,:
"Tenders
voor Zeekoerivier
A, M. n~HER.
grenzen van" Voorstj:l Hoek" naar
~,,:ltOOr \'an dcu ondergeteekeode,
~
I noren"e I'ti la, Or:\njc>-t raat,
I~ Januari.
l~97.
Brug," zullen door den ContrQleur
SPECIALE SOORT.
zuid- west baken van deze plaats,
T, Ild,'!'o, dlliJelijk
gemerkt
als
en Auditeur-Generaal,
Kaapstad, in 150 Hon~ycomb
van daar in een rechte lijn over,
"r,'nl~er-;
\'001'
vUflyijdl'ring
van
Dekens,
voor
Enkele
~edden,
goede
waarde,
slechts
Tl' bekomen bij alle Apot.hekers en in 't groot bij
ontvaDgst genomen worden tot 12
Kroonland naar het westelijke baken
I;, i '''Il \\' t' Il ~i('\l wstl"uat,' Zuilen door
2s.
d. en 3s. lId. elk.
,:
uur WOENSDAG&{iDDAG,
24 Februari,
van "Lange Kloof," van daar naar
,i, II
('(llltf"Oleur'
en
Audit,eur150 HOI.~ycomb Dekens voor Dubbele Beaden, 6s, GJ, el:k.
WM. GOURLA Y & Co.,, Kooplieden,
aanst., voor bet bouwen van gemet- Marcella :1!>ekens alle grootte" en prijzen. '
de westelijke
grenzen
van deze
I;, :,l'rad! In "nt,,:ang~t
genomen
£
No. 8, Strandstraat.
selde Bruggehoofden,
Zuilen, Be- Onze Bet~emde Kusaen- Slopen, slechts. 2s. #jd., 2s, lId., J". lld. per plaats
naar
haar
zuid-westelijk
11,,,,jen tI' Kaapstad,
tot 12 uur:
schermwallen,
Heininl(' enz., enz.,
Pamfletten
en verdere inlichting gratis te verkrijgen bij
bakeD, van daar in een rechte lijn
half 1ozijn.
.
'
.\1 \ \\': \, ..IIIIJI'.\(;, 8 Februari, aan,;t.
van een brug te maken over de Geplooide:~ussen-Slopen
over Kroonland
naar bet naaste
Is., ls. Gd, elk.
'!"'Ild,;raars modell een contante
Zeekoerivier,
Colesberg.
baken
van de plaats
" Dwars
!'''r).,''sklll nl: geven,
Speciale '\f aarde in Kanten Gordijnen 4s, 'lId., "s. I I per paar,
Teekeningen,
Specificaties
en Wijde K~ten
Rivier," van daar langs de grenzeD
Gordijnen,
prachtige
patronen,
4
yards
lang,
8s.
lId.
per
Eenig
Agent
voor
Zuid
Afrika.
lJ,' ).,"UrJ"t Igste of eenige
Tender
Kontrakts voorwaarden
te bezichpaar. '
van Dwars Rivier, "Drie
Hoek"
L"I
III,'t nuoJzakeliJK
aangenomen
tigen op applicaties aan het kantoor
eu
Perceel
612
(Audit
Folio
984)
Guipure
Switersche Kanten Gordijneq
en matten, in al de nieuwste
II Ir,!l' Il.
van het Publieke Werken
Departenaar het zuid- westdijk
baken van
patro~en.
Jf. :-;, G REA.vES,
ment, te Kaapstad en Port Elizabeth
laatstgeDoemde,
van daar in een
----_._~--- __
-~,~--pru II()ofd Inspekteur.
goourende gewone kantooruren.'
rechte lijn oyer Kroonland naar het
t
I' '/", k,' W,·d..t'U
Tenderaars
moeten den tijd ver·
naaste baken van de plaAt!! "Sneeu wK.",
melden binnen welken zij op zich
berg," van daar langs de grenzen
nemen het in dit kontrakt vervatte
dier plaats, met insluiting ervan van
werk te volvoeren, eu iedere tender
deze area, 'naaI' baar baken
bet
,
i'
moet geteekend word eu door twee
dichtst bij bet zuid- oostelij'k baken
voldoende borgen, die de behoorlijke
van de plaats
"\' an Roayen's
vervulling van het kontrakt
zullen
Kraal,"
van daar htrJg's de oost
IJ DE ZIONS KJ;RK SCHOOL PAARL
garandeeren.
grens,
van
de
'plaats
" Van
Rooyen's
Kraal
naar
haar
noordDe
laagste
of
eenige
tondel'
wordt
I' P l.l CAT I ES \'001'
uo\'eng!'oostelijk haken, van daar in een
niet noodzakelijk
aangenomen.
OM TE KOOPEN
OP ONZji;
1I''''llld('
het rekking \'ergezeld
rechte lijn ovel' Kroonland
naar
I III tr, ('('rt d1l'l'erdo
afsch l'iften van
W. WESTHOFEN,
bet
zuid-Westelijk
land
baken
pro
Hoofd
Inspekteur
vnn
Publieke
Wérken.
,i, I)~l dl' w, t
,ert'iscLte
getuig(Audit Folio 100), van daar langs
Depa.rtcmcnt
"nn Publieke WerkeTI,
'" nI't,'[1 Vdn )),'k\\'aalllh('ld,
goeJ
de
grenzen van de volgende plaatK""p"tnd, :iQ Jan, II!~i,
SELANGRIJKE EN UITaE.~.DE
I' ,I,'IIJk gedrae;,
!'ell lidmaat
COller
sen, met uitsllliting van deze uit de
I'I",[""t;lnt8cllL'
kl'rk
zlllll'n dool'
area :-Land
(Audit
Folio 100),
,j,'n
O!ld,'['~\.'Lec'kr'n(1e ingewacht
"Steem Rug," "Jan Dissels Rivier,"
wUrdt'll tot },ï Fl'brll<lri, 1:-I\lï.
.
UN 22Q
VAN EEN
:"
" Lela Kloof," " La.nge Rug," " Rooi
K"1l1l15
vall
Ill\lzil,k c.'n,' ve!'Kloof," en " Koks Boscb" naar het
"I:-\cl,t." Sa1arr.-; £ï.) pt'!' jaar,
meest zllidelifke baken van de plaats
\\','rkzaalilheid
le beginnen
na
TE
"Vrischfontcn,"
vau daar in een
d" April Vacantie,
rechte. lijn over Kf"Uouland naar het
.1. P J, !)E.\!I'EH:-:, Y.IUL
meest westelijke bft.kcn van Groen·
DE
Ondergeteekeuden
gelll8t
ST . R'A.. N D.
Paa l'!.
.1
door J.AN~JOSEPH,
zullen
._~ _ "
berg Bosch Reserve, van daar langs
de nOOl'd- westelijke
grellil van
.
publiek
doen verkoopen,
op ponMIL,!.:; :van t:lo:nerset West, vel'scheideQ(' aan:oeken
geh,ad bebbende
- -----.
derdag, den Adenr doze, te -4 ure
om oen: gedeelte
van ZIJl! J<..lgendom a.an L Strand
111 enen
te Groen berg Bosch Reserve naar het
l'erstgenoemde
haken.
'dd
EEN STUK GROND
verkoopen,hecft
eindelijk lha.rLoe beslot.en, en de onuel'gcteekenden
T A:\ dt'll (hltkrgl'tel'kl'ndl'
0111Q. ;~:~ o:!l~'ent 3~ ~orgen, ge&:elt-t.: geauLorizeecd per publieke veiling te vl'l'koQpen op dm Stoep mn hd
\ ,
'r.'11t
d"II
], Idell <1,'Z('[':
El'
BE~OODIG:O.
van deOl'igineele plaats, "llergvliel,"
National Howl
\ ".I H!''1:11 '\l"lï'!"
EZI'I, :, j:lal' Ol1d,
nabij den Nieuwen Wl'g door die
Op lWAAND.AG, S Fe~rua ...i, &.anat.
II" I'l' :< I1lltIII",'''I\'I:i l'II illidcrl'n
uitgestrektheid.
De Grond is in het
,ES llE~ rUJJUE\DEN
DAU 11'DIE\ ~OODH;.
EN O:\DER,rJ.JZER
Your
- I:, \, il
i,_, nllltl' geH'11
aan den
• ]t{erg van Constantia,
is geschikt
De 220: Erven hl'bben cene grootte van .IU x ~O vort; zijn allen in
•J. eene
Wijk ~chool
district
(111':""C'cl,
e~"!1'I." dual' wien alle
voor den groei van eenig iets en l'en Blok, t'Eln gelegen aan dl' rechter zijde ~an den weg leidellde . na<tr. 't Krllgl'rsdol'p, Z.A.R.,
Li,il kl' k,,,t, II Ll'lil:dd zullen WOI'tbans
beplant
met
circa
8,000 Strand, juist bij den tegenwoordig en waterHoeyoe,r e~ ID de onmlddehJke
Salaris, £120 per jaar, met. vrije
wiDgerdstokken,
die weeldrig dra- nabijlJeid v~n het, v(J()rgellom('~ ,.v~t.t.r SChe!•. ~ om t f'trand met water te ko!'t en inwoning, eD vooruitzicht
I', (', LA l'BSER,
gen.
voorzien door pJJ pen ; bovendlcn IS er no .' en altoos loopende stroom "1'3 n \ l'rhoogi ni{. Werkzaalllbeden
Il H, Kloof,
J J. HOFMlYR & Zoon, Afsljl.gers water door het eiaendom dat aangewenJ
~' worden voor dnnk water te beginnen zoo spoedig fl]ngelijk.
K Jlfllll'll\'L'1 ~talic,
~
en besproeittgs do~leinclcn, omtrent 3 tot? minuten gaans van de Zee.
(jetuigschriftRn
v<tn Bekwaam] ~ IJ.'(', IIIi 'l'r, ,] b~II;,
De Gro!lld i,~,\per \Tllcl,tbaar
en hl~ llltnemendhc'ld geschikt yoor heid, goed zedelijk gedrag, en van
.~
tuinen cu boonwáarden enz.
.;
lidmaM,~('happ
van eenc
Protes"'BEACH HOUSE,"
ENE gouvernante op eene plaat.s
Dn ligging ~':1n den grond is zeel' gezond ('n zeer geschikt
,oor tar:tsche
Kerk moden
cie applica:'
~ Slechts 1 uur "a~ B,:it~town permanente :woningen. .
.
.
,
tien
yergczellen.
Applicanten
SOMERSET STRAND,
gelegen,
voor 4 of :) kmderen.
Deze hiedt cene schoone gelegenlteld aan voor persoDl'n begeeng om moeten teven,; gewillig zijn, indien
Ap,plicante ~oet in staat zijn onder· eigendommep aan bet Brighton van Zuid-Afrika
;e bekomen (!~al' ('J' JlU noodig,
het door de- scboolwet.
wIJ~tegevenlDHollandsch,Engclsch
zeer weil,igeistukken
besclllkbal'tJ gronden
aan t Strand
ZIJD, en te vereischte aanvullings examen alhier
af te leggen.
en ~. uziek. . Salaris £36, per. jaar! gelijker tijd •.verSChaft het ee.'110vl'ilige geldbelegging
aau Specu]a~uT'B.
. ,. i,,, 'I;
Applicatien
moeten
De verkiooping zal beginnen na aankomst van den morgen trem.
~NDEN
worden abaOluut r:onder pii~ uitgetrokken
door toepaai!Ïng v~.~.
AHe en ~lles vrij.
FRED
J, HOITSEMA,
H. C. J. BECKER
V.D.M.
j_
soorten van ,'1l11i:ngen(voorna.meliJk met goud.)
De bellte kunstmatIge tanden ZOOi spoedig
mogelijk
ingezonde
i
worden
op
Vulcanite,
Celluloid
of
Gonden
platen
ingezet,
ook:
volgen.
de
alleruieu".~
worden
onder
letters
V.
H.
aan
het,
;.
.,
,',.
Bcs
51.
8lUJJKE PRIJZEN!
GOEDE BEHANDELING I !
Crown en Bridge methode,
Billijke prijZIn.
Spl"8ekuren vara 9 T.m. tot :I n.m.
b~au
dezer courant.
Stellenbosch~ 14 Jan. 1897.
Krugersdorp,
Jan., 1897.

Departement van Publieke Werken,

:>IJ.

wegens

: zullen verhandeld worden.
Ie~er artikel moet uitverkocht worafln voor dat we, de gebouwen
,verlate9'
'Da~es van ~uitcn moeten trjl.chten ons een bezoek te brengen,
daar er prachtige koopJes te doen ZUIlÉH~, zijn.

Alexandria,
plo Philadelphia.

Cw d w.,

aall

!'f;

Monsterverkooping

ter waarde

/

den 15den dezer. een qonker
vos Paard gemerkt H. [D, op
rechterbout.
Heeren
en Schutmeeaters gelieven kennis te ~even
aan den eIgenaar.
,

'foor Rheumat iek

'''li

ACISt;IJal-e¥anufactureD

(')P

Hotel, Korterruuktstraat,
KAApstad, 16 November.

He' hl'1.:ft mij seoveel goed gcda. ...o. dat ik het aan een tal
lijders heb aanbevolen,
Zij
a lie" {lI' de .... nkomsr "an uw uieuwen voorraad OIU het te beproeven,
Ik hoop dat zij daarvan
rust lD(.)~cn he bJx:n a.b ~k.

ad.

1"11

l! I

Central

de eer te berichten
zal beginnea op 1 FEBR

WEGGELOOPEN

CHAS.WILSTO!'E.

1896.

Departement
van Landbouw,
Kaapstad, 2 Dec., 1896.

"ï

QQdergeteekeQde
dez~ bekend dat hij zijn ... a,",,",,"
.en anderen zoowel in den V~'y8t'~II,
'v1ATINEE ELKEN ZATERDAG,
Transvaal, als
.nU"VUitl
MENAGERIE OEN GEHEElEN DAG OPEN.
VA1~~n~~m
met cc~J1'~~V
D eren worden ge'roed om Il uur v.m
• en "
.
IT geneesutiddel
is beproefd ~n daar:na sterk aanbevolen" door de
winners, op de' V~:,~ll\)Al:I\j,"ltl
F E, FILLlS
unige Eigenaar.
beroemdste
Geneesheeren
ill Dmtschland,
Holland
&u ~del'e
landen.
;
.
Queenst9Wh80h'é· T61~),D$j~W~1~ll.
H T PHILLIPS
Agereende Bestierder.
1894, 1895 en 1896.
(HIS BARRASS Secretaris en Tbesaurier
KMpetM, lt !'ovcmbcr, 1896,
ISIDORE HIRt!CR, Muizenbe.rg.,
echt dan die'gebraud
M' op J1':: IlJUllt:r
.
WMcde Heer,-W_,,(lO go<><lmij te doen ;veten ofr ik meer van uw wondervol
genccsmiddel
kan be- hoorn en voorzien
met certi6~aat.
:jj)]I-FELLO\YS
~O~1CD in ~'(Ikoopc~
~01"m en (ill Ideincre ht)CVl'CJJIClIlcn) voor een lichter h"Cvl\l (tan het miJne, want uw
CnC(_,tlllheeft nllJgroote verlichtinj( Wllt'ven,
Voor meer dail t .. intig jaren ben ik een martelaar
PLEINHTRAAT.
A. mYBURGH.
;1C,,"""" Mil n,beu'?,"tickc
Jieht
en .IL'Chts ecu lJWlr dosieeen
hebben mij wondertijk
voel goed !,'C'
,",\1<11, ,laarulJrs miJD algemL'(!IJe b'eZOndheidB toestand
eeer verbeterd,
Doornhoek, dist, Cradock
ur,n s Morgens, 's Ilddags en 's !vonds,
Sll"h", lij, die geleden hebben als ik knnneu ,I.,.,,,, zegeu w.... releeren en ilr. kan tien heer Gourtny niet
genoeg "an keil voor de toesending.
Uw antwoord afwachteDde.
blijf ikl
IJ~:\lEl'\n.: LONDENSCHE

D

600YllRHElENTS lENNISGEYIlIG.

EN NIEREN

Een nieuw ontdekt Geneesmiddel voor Jicht' Rheumatiek Gruis en Steen
'
"
tn Nieren en ,Blaas en Koliek erdoor veroorzaakt.
Verder
VOOl'
Neuralgia,
SlapélooSheid
en alle ziekten in verband
met overproductie van Zuur in de Urine.

Open E!ken Avond.

1S VERKOCHT

De "ool'raatt moet uit deu wet! geruimd wordeu

niet:

II, \ 'lill'!';litti

GEBOUW

a.'

na.

ALLE': GOEDEREN KOSTELOOS GEZOOMD

.J

T

EN GEi~ERKT,

\

'

';':

l'

,

ISIDORE HIRSCH, Muizenberg,

:nt

20
~I

en

BENOODIGD,

-_

g
t.

,

VERKOOPING

I-

Onder de "Old Fir ~rree," Kerkplein.

Somerset West Strand,
EENE ZEER ZELDZ.\ME

VAN HET ZEIlOEN.

_'- ._--~__ --

PUBLIEKEVERKOOPING

Verkooping thans aan den gang.

KOOPJES
FLIN:TKE ZOl/fER
III

\VEGG ELOOPEN

HORNE

T,

-

AI, :EIL:ttIAlt~,

Wer kslieden,
Hoofdonderwijzer Benoodigd
Huihouders,
Ouders,Kinders,
ALL E N
A
'1.'

ID

._~

STUTTAFORD

PUBLIEKE

KANS

VE.a,KOOPING

~~~~!~~~IA.
GRoeTE EN KOST8ARE ERVEN
A AN

•

'T

DR.

& C

UIT DEN WEG RUIMING VAN ZOMER GOEDEREN

i

lE Dj1_}R lJEP AR1"EMEN'1\

Termen

Catalogussen

NIEUW

van

Verkoop:

van verkoop

LOGIESHUIS, Dr. I. BOBERG,
I

Kon tant.

Gratl' s. E

.__._____

. lGD
S E N OO._D

9~1t~~~~~~~~::~

P J BOSMAN -& Zoon Afslagers

~.

:

(

2

Onderwijz£r Benoodigd.

DOODBERICHT.

A

..AN bloedverwanten
en vrienden
wordt
bekend gemaakt
dat het den Alwijzen
Ood behaagd
beeft om uit oue ouderer-men
t~t zich le nemen onze teedergeliefde dochter.
ALOt:J!TA JOIlj,)(XA lfEl.ESE
OLIVl.l'!R,
in den
[ecgdigen
leeftijd ven 19 jaar, 10 maandan
en 6 dagen,
nn een bitter .Iijden ann de
koorts
van }.'" dagen.
Hoe zwaar het ons
ouderbart
wondt,
f.wijl\lln· wij, Gode en
zeggen met Job : .. De HOOle heeft gege'Ve~l~
Hij heert genomen, de D!IJlm dell Heemn ZIJ
geloofd."
. De woorden
die de overledene
achterliet
gav-en groote
vertroosting
aan
. ouders, bloedverwanten
en allo omstanders,
die niet vergeten z n lien worden.
'Wij brengen
onzen hf\f"t.elijkeD dank toe
&aD al degenen
die ons bijge-tuan
hebben
in onl! droevig lot en gesympauseerd hebben
in onze smart.
De begrafenis
vond pla.al~ op Maandag,
1 Februari.
Ve lijkrede werd waargénorue n
door den beer P. da Tuit en den heel' P.
Theron.
Ve heel' Du Toit sprak over Job
}.j,: 1 en 2 en Psalm
ag; 'ij •. !.fMk mij
bekend
'mijn :einue.
zoodat
ik wvet hoe
vergaukhjk ik ben."

De bedroefde

ouder",

J. OLIVIER.
lip, :2 Pcb,

--

lb~17.

...... --------.

A

Farni lie en Vrienden
wordt be.
kent!
geml\nkt
dat
het
den
Almachtigen
GoJ oehaag'd heeft van mijne
zijde wt'g te ru-men, ni ijue gelief Je vrouw,
A"'~A JAL'onA
l'AI[]<~I~A .\';D·ll.l", geboren
Coetzee, in den ouderdom
van .jU jaren en
twee niaande n.
Zij is gesturven
aan haar
woonhuis te lJafId"foniein.
Nilmaqualand,
op den Uden Jun ua r-i, I::-l)ï.
.
Haar uiteinde
was zarh t en kalm en Ik
troost mij met de geda.chte dat zij t.huus in
zaliger oorden is.

JACOBl'S

B

.

DE

IJ ~elegenheid
van de verkooplllg van den heer WILLEM J.
KOCK,

V

TE RONDEVLEI

Op Dinsdag, 23 Feb~,a.s.,
Zullen
publiek
worden
verkocht
voor
rekening
van
den
Heer
L.B.!~KRTLOGW:

ERZEGELDE
TENDEnS,
van b,]i~n gemerkt ~tTen~!3r voo~
de Oonstru,ctie
ván !Nieuwe
Lijnen.
Oran~e
VrlJstaat,
i
zullen tot op MAANDAG MI~DAGj
22 FEBRUARI,
lB~?, ten Kantore
van den Direkteur-Generaal
~an Spoorwegen,' Bloemfontein,
ontvangen
worden voor het maken van d, aardwerken
en (of) met~~lwerk van de
eerste sectie (ongeveer 20 mijl~n in lengte) der volgende hJnen :(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

S ringfontein
Junctie vit~ Onder Dwarsrivier
naar Fauresmith.
B)oemfontein via ~anna~ s. ~ost en Dewetsdorp. naar Wepenaar.
Winburg-weg
Statton Vla Wlll,burg naar Clocolan.
Wolvehoek via Heilbron n~ar Bethlehem..
Harrismith
naar Bethlehem.
i'.

GOU,ERNEIENTS

D

DRIFT"
CEHE:'l,

,p -

DONDERDAG, 18 FEB., 1897,
C'~I',' lTI{

'

Aan bovengemelde
plaats Hoekjespan, gelegen
in deze afdeeling,
Pllbliek Verkoopon,
de ondervolgende Levends
Have, Lossegoedel'en en Granen enz., bestaande uit:

TE -

-,

L H BRINK.MAN

1

I. Levende

Y Jf.

Victoria

West,

15 Jan.

"

1897.

Steenen.

Procureur

Vormen

VictoriaWest.

den

Vreemd'doch _.,ar.

Ha ve, als.

i,

·t Gedresseerde
Paarden (ruins)
I
Wij verkoopen
niet uit
doch het is zeer
amusant om de
6
"
Ezels
kwaliteit
van onze
Goederen
en de Prijzen
te vergeII\'-d"ll'T! 1t~,ldlelltle ziell ann
2·-) \' ette ~la0ht Ossen en Koeien
lljken
ml}t die der zulken
die zulks
doen.
de h"cnkrij
te ontt'rekkl'n, !teeft dt'
lil)
"
Aantepl
Schapen (ooieD)
on,ler(!'dcl'kcndl'
gela~t fJer jJublie- 100
" Lammers
kc \'l,r)ll:!.; tl' verkol'l'en op \'001'II. Lossegoederen,
als:
nll'!dell iI,dum .1 Bokwagen (bijna nieuw)
1-1-11 :\1erlll 0(1IL'11en L:1mlller,.:
1 Extra Bokwagrn (halfslijt)
11111.lnll!.;" \fl'lïIIO t;eh:'1"'11
1 Afslaan
TWOfplaats
Kar op
." Ht'l':'i "11
Vret'en
l'nrlr 1\ arpnarden
(7 j<ll'elJ oud)
1 Bakkar op Veeren
Hl.iII:IHnl \:J jaren ol,d)
Wij hebben .Man's Tweed Pakken tegen 15/9, 17/fl, 2:3/6, 30/- tot 55/1 Stel wagen,
wielen
compleet
l'llllkl" 1Il'J¥st
Man's Goede Blanwft Serge rakken,
17N, 2]/6
(nienw)
.
::! :\[lTl'ie~ rn ]. VeulelJ
Man's Indigo Blauwe Serge Pakken, 27/6, 35/6, 4:!/
2 Span Wagentuigen
:! Kar .\llIilrn
Man's Sterke Werks Broeken, 3/11, 4/11, 5/1], B/ll, 7/11
llk,kll';!!!l'll
1 " Kar
"
Man's Superiem Tweed Broeken, 8/11, !)j11, 10/9, 1~/!), Ui/9
~ Paar Achtel' "
1 K;lpbr
.Man's Witte en Gurkleurde Drill Baat jes, 4/11,5/11,6/11,7/11
1 OI'L'llkal'
.Man's Zwarte CD Geklt'\lrde Alpaca Baat jes, 7/l1, 8/IJ, 10/9
III. Granen,
als:
I :)l':\ll 'l'III!!l'U ~lllLllW)
Man's
Witto Drill en Duck BroE.>ken, 4/1 It 5/11, G/ll, 7/11
21)0 :'[liuden Zaad Haver
I
:Man's Witte en Gestreept.e
Flanel Broeken,
8;11, 10/9,
"
tjO
"
"Koorn
Bocrdt'lïjS'l:J'eL·d,;ellap,
enz" ellZ.
12/9, H/6
] ~n
"Eersteklas
Brood Koorn
1, BERGMAN, Afslager,
Man's Witte Hemden (Stroken),
2/11,3/11,4/11,5/11,6/11
·',0 Balen Kaf
Man's Witte Bemden (Kragen), 3/11,4/11,5/11,6/11,7/11
Ceres, :l Fdl., 1,j~I~.
En
wat
yerder
zal
worden
aangeboden.

u.« \

D

E luer

i'ER

\0.;

},;~:I{\1'E

Een Blik z~l U overtuige'n~
En gij zult zien dat wij gelijk hebben!

1

Jongens

~

RUIM

~

C. J. lI. LOUW.

~.~

J, W. "oorlees
v 8fldll·kantoQr,

-PUBLIEKE ~ERKOOP'NG.
I'

"

DOlldndilg 1~ Ft'h

l'IJI,li,/,;

raad

UIl.

I

,

~1.

Ha\'(',

Gran"1l

('ni .. ,

dr onderHorl'llcen lllli..;-

Als \·olgt.

HiJ-

'!I

Have
als:
'I'1('!.;pa.;ll·dL'n (HIliII';) :1

ti ,t I. ja:1

I'

o ]';1:1nl"11 .\1~rT'Jl'~, mrt
YI'ldc'lI~

Pllblieke

I

\.\~.

A,' BIL'·LIAR:D

('[I

runder

•

MelkgevendeKoeien,YaarzenenBuIlen

DE

HEER GEORGE WIEHAHN
op het punt I'ltaande zijne tegenwoordige
Woonplaats,"
"Paarde
Vlei"
(nabij Somerset
West) te
yerlatell, !tl-cft de oDclergeteekenden
geautorizeerd
publiek te verkoopen

't ·dgrl t·('ldl.!H Ij- (n Tre/.; I Jaal'd.
I I e!! lf' t)
2'1 K'H';cll
é:'r.;('!tll'kt Y00!' (len
,Ia(' h IIT, W;\:lt'\':tn '''' li il' yro('g
In lil)·lk zlill"1I
kom(,11
~PII
,', tt"
.\lnIIIO ;';C!I:lIWII
2,j
:\ frlkallcr ':'dli\:lpra1ll.
(;,

'~erkooping

Ol'

] i'

een

Wij hebben Jongens' Tweed KniQker Pakken, 4/11,5/11,6/11,
i/Il, 8/11
JODgens' Blauwe Serge Norfolk Pakken, 6/11, ~/l1, 8/11
Jongens'
Wascbbare
Sailor Pakkcn,3/6,
3/1I, 4/6, 4/11,
5/6,5/H
.
Jongens'
Tweed Lange Broek Pakken,
12/9, 14/9, 17/9
tot 3;j/Jongens'
Tweed Bro~ken, 3/11, HG Nll, 5/11, 6;11, 7/11
Jongens'
Tweed Baat jes, 6/11,7/11,8/11
Jongens' Hemden, Boortjes, Dassen, Kruisbanden,
enz.
Wij hebben een der Best-gesorteerde
en Goedkoopste
voonaden Man'
cn Jongens' Uitrusting
in de Stad.

OPRECHTGETEELDE

I. L0vende
(3

.. 1897,

AFDEELING

I.cH'nrll'

rij~"t'l'e(l"'l,lla/"

2 Feb

Gfl" Afsl~ers.

&.
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A rJX'len
Boter
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Eenden
Eieren
Hoenders
Vijgen
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:Aote nO Ovveenkollllt, pdate.rd i
: ingelijfd bij Aea. Y&lI iIel Parl_i
1861.

~

pt-T "I·.h

Il F ..·!JrIJan.-EI'tt·!,I{) .... 1',:d. I! ,:"'r\
leven lp ha \'I', 11It1l'1ra.n..d. lJ.tj·f·i, r:.·, ,', ~.
schnp. 1 a.lll)\',:tc!.

",inr

;EOEDEL en WEESKAMER.

I

Ui.)f'!l\]

kapitaal
-:
m],\Jclm
~ :,
£'20,000
Eerste
Klasse
Melkgeyende
I
"
" kort
Reserve
FonQs Zwa.rte
inf,-ncur
kurl
KOt'ien
(A1Jerney),
het
grootste
£12,000
Il. HI)('l'!ll'l'ij!;f'j·t'cd."r]lap,
als:
"
"1\,.,
li 1·1
I
I!edc-olte yo! ill melk en het
Yale, goed tl'l ...nJo('r 1:;'11.-, :! :J
1 :\ïi'llll'l'
Bokw;IL'('n
foor
het
Admini.treeren
Y1UI
EigeadoDlllla
eli
HH"!JU!ll
1
J
anlll'!'e op kalven gedurende
, Boedet., aU Exeoulieunn,
Admini<o~
lil
1 Knil!.;;'l' ojl veer,'n
kUTI.
"
..
Jl' maalll!en .\Iaart en April.
..
!/l(\'f leur
Voordell, Cun.t.oren, TrIUteel an ~n.
1 ~li ij maf' 11i Ill'
.. "Jn .. ,
1.-,
ti Jonge Valll'ZCll op kalven uit een
I
DIRliIOTEUREN
;
Spa.dona!- U'Jt1~t· \·\I!.."{·l ...) ...
J lI)
IJ
2 DlIhbl:'It--v00r P!uq;,'n (Hansoms)
oprecht g'etl'e!den Jersey Bul.
[I/{J.{;jf(~bij Ac/e mil Parlement N".IO
v07111880
ti
III
II
"
!:<oma
I
en
hal
Li
De Wel-Edel. I. ~ :&lUll, ,, __ ...
] Enkcll'-\oor
do
do
ROBERT H. MITC HELL,
Vormen van Tender Voorwaarden
'. clucb..os
I
17 JUlig\' \' aarzel! (Alderney) van
StAaTt WJt
1 I,;
De Wel-:ideleH_
1 lIotnll) !'I"f'g'en Xn. 0 :2
~ecretaris.
van
I{ontrakt,
en
alle
andere
bijzonOpbetaald
Kapitaal
£81220 ij 0
I l'll 2 jarell oud.
...,kh-urd
I ' "
1 1l,;la~I;'IH!' Egge
P, :P. LIlJDouu.
J. L. M. B.o,..., L.'W.l'.
hflden kunnen verkregen
worden Reserve Ponns
donker
() lW,
I
:2 Oprt'ehtgl'teeldo
Bullen (l Alder- 22, St. Georgesst.t'aat,
/11. WICHT,
P. P. lWncruóom.
£1MOO
0
0
!lil
I
IJ
'I
1 HlJwal'd..; Eg!!L'
I
Kaapstad,
1
Feb.,
1897.
:
van
den
Agent-Generaal
der
KolaPI
Bon,
M.D.
p,
J.
B.
nf'y ell 1 Jersey).
rELLE~·.-i)nn:rRI1' lu I.
n ,;l" ....
1 f'pan TIlig-pn komple('!
- --, --_ -_ nic, 112 Victoria Straat, Londen,
AUDITEURmf
:
De Kamer onuerneemt
de Administratie
:\ferrl!(j~.
ill
hIJ ... Oll.'{' ..,,:·' •.,·;-.j
,
,
~
Deze biedt eene schoone kans aan
1 "
Zwing,'ls eli Kettings
MONTAGU.
( i e!->(:bnrt 'Il
S.W., of van den Hoofd Magazijn
:'De Wel-EdeleH_
van
Boedels
aiR Executeuren,
Voogden,
VOor perSOllcn ti ie zich "an een
1 Kflll\,ngPII
I\.n.a.pl"-d\(. ''''f .. uk
Trustees
in
Insolvente
Boedels,
enz.
I
.'
l~ P. P. lu~.
I.IL .A. B.....
Meester, Kaapstad.
Iall.Jll(·r , fl I ..
:",1 .'
.!.!oL'dera:..:koeirn w('Dschen te VOor"
,
Optrekken
van SchepenkenniB.'ren,
Tl"!I.ns.
5 Zensen. 1 Ki,t Grrl',:d~('haJ!,
Buk\·cJIt·Il. )..'e.....1r11"1·r.l
Zij
die
nrlang.n
d•
.IUmer
lron
te
n.lIU
WWIler
')
•
t
De laagste of eenige Tender niet porten, Huwelijks
Contracten,
Voor het niend.eliji yerzocbt haar ta tituleenll
zil'n daal' het eeDe bekende feit is
O'·t'dltJlI .....,j
1 'lot Halfw\men en Allkers
•
•
, noodwendig te worden aangenomen,
voorschieten
van
Geld
op eerste
Ver.\nJ:.'qra.,~. ;:ï~!rtt'i·rll
dat dl' Heel' Wiehalm
het beste
De Directeuren dill' Algemeen. Boed.l
1 "Wijn Kallfll'1l
:\.Jlgnra\·t'llt-n,
!!1'1""il'lr,
.,
I
Agentoflchap.
:::;tock ht'dt.
en de Regeeering
hehoudt zich het banden, enz; en Algemeene
Vendu-Afslager,
Algemeen
en w -kamer.
.
k""I,,,,I~,f
1 "Zak ken
pen in en buiten de Kolonie.
" ;,
Dt
T.k In~hentig
u.l door deo 8eoret&ru WaNe
Huiden
drn'...,.,
recht
de
geheele
kwantiteit
of
eEJP.ig
en
Wetsagent.
r l-rklluping tt beginnen na aan1 "ZwecprIJ
pn Stokke!!
""'1.,'Momen,'Voor wieus handelinpncl.
_ ..
deel er van w,aarvoor getenderd is
"'WPij yel'Ul~.....
oord.e1ijk ia.
komst \'an den trrin om 10 uur v.m.
hall,·
GEVESTIGD SEDERT 1870,
1 "Grayen,
Pikken, cnz., enz.
te accepteeren.
,.
dn"':": )·)I·~·~,a
"
1
. \' w. A. fURAEY, Seoretarl •. ~pringbok\'t"!jt"n ". ..! ..:j
P, J. BOSl[AX
&, ZOON,
Kantoor:-BANKGEBOUWEN.
III. Granen,
als:
,,+>'lwen d. Kamer,
VeI'zegelde Tendm's, geadresseerd
BOJ\\nl/
.. _
1"1(- fll:irL..!
~ \ l~ ..
! . .-. '.
Afslagers.
30 .M udden 1\001''1
~ Acld ... la,ILru.t, "&&pIIta~
-----.
----,~of aan den Agent-Generaal
der
d('n
!()f'",,-tand
~kómt·rJ
..
11 :,,,,.,.'1
Stelle!! h()scb,
DIRECTEUREN.
15'
"
Paarde Yoer.
}o."P.?J011·n
."'.("{it·rl
OD~
r;lj,!,,'T!
-an
. !
~-~,------ ----Kolonie, 112 Victoria Straat, Lon2 Feu., ]80;,
J)e fllJt:'V0t-'HwI.!
n.an.!-'I'lJl~I,·n
,I
jl ·,....
;14,:.
De
W~I
Ed.
Heer
1'11. A. J. Lo{;\\', L.W.V.,
IV. nUISRAAD
in &ilorkll.
l~jIH· mRl'kt
\\'lV
lP:l:t kJ.· '.
r~ "n);r·.
den, S.W., of aan deu Controlleur
Voorzitter.
,000~lltie wa .... !:l.J'.
d()('h
de
:l.A:'_'
H. G IERK ADDERLYSTRAAT KAAPSTAD.' en Au~iteur-Generaal,
Kaapstad, e
En
wnt
I'erdl'r
zal worJen
War'f'n
J.[("I!jk
aan
die
\;dl
\t.::L"!'.,
\00,.,
,.
De Wel-Ed. Hee.ren.
notL'tTCTJ
"
I
Ivan bUIten gemerkt, Tender
voor
voorgebracht.
N. J. II. CRQESER,
P. RVA:-.', L.V.r.v,
H. R U. GBEEyr.
C. p, B.\880:-.',
. .'
' Steenkool,
zullen aan die Kantool'
RUIM CREDIET.
G. W. D. RJ:I'!T.
A. W. Loo\l'.
E gewo1_l.e.JaarllJkscho
Bazaar respektieveJijk
wordon \ontvangen
'.
F\uI)t!r Ia.ng z.timeT IJJl.j\'~
'. lPORTER.YILLE.
I ;
iÁUDITEUREN
:
ter stLJvmg der Fondsen van tot op VRIJDAG
middag\19 Maart,
GOf'!(1 tot, :;uJ>l~rlan~~"ltm('r('('r
.. lc
F. c. Ff.\'K.
,
NMIDDELLIJK
gevraagd goede boveng.enoemde
Kerk, zal g:ehonden 1897.
'
.
Aledium'
tot
lang
zOmer
ce:!'btc
De·,Wel.Ed.
Heeren 1. J, J. VAN AARDE
WinlernMT
(orol.)
en MARIrEI8. SMUTS, H. Zoon,
J. W. MOORREES Jr. " C~" Afsl~m,
~
en Vormen Tan zelfmaat.
Hollnndscbe
Letterzetter!!.
Vast ~orden op VRIJDAf;, 2 AprIl, aanst,
W SINdAIR
(kOM)
De D~rectenreu
vorga.d.eren
eIken Dins.
ID
de
G.oede
Boop
Zaal.
.
;!<l,.
•
'
:
r
MmJD«
kunnen
op
&aJlT1'aag
Vendu-Kantoor,
werk.
Doe aanzoek aan het Kandag'a v~iddag!!.
in den Zomer te 9 nIJl'
VerdHe bijzonderheden
zullen in i
Hoofd MagaZIjn ~eester.
I
,...kregen worden.
Malmesbury,2
Feb. 1897.
in den Winte~ te 10 nnr,
toor van dit B1ad.
latere Mvertentien v:erschijnen.
. ;Kaapstad 28'Jau., 1897.
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bij mij is te komen

De' ~igenaar kan haar terug krijgen mits betalende alle onkosten.
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rA\

den ondergeteekende
om-,
ttrent 15 Januari
twee Ezels I
M'
'd
k·
blijft.
een. wit . erne en een
on· er-,
Poli.l!oen blijven YaII kraobt IGOlang ~ vofdoend.
brulDe !Rum. Heeren Schutmeesters
...ergaat''''Mrde il o. een klFlftMlJOh. premM
r~ ge li even k'E'nms te geven It dek1ten. _
.
_
en an deren
aan de~ ondergeteekende
door wien
LAATSTE U/TBETALlN9EN •...
alle bila.ijke kosten betaald
zullen
tit
wordem
PoliMen no nr.obillm>4eB
duur .... rdon betaald
liet de yolgend. lOmmen .oor _re
£1,OClO1'&ncl.
J. H. SLABBER.
torapronkelijk. Y.raekeriRa,_.
Hopefi~ld, ;3 Feb. 11:l97.
'"

KENNISGEVING.

\.

Iu

......

EGGELOOPENT .

.! .

II "~ __
"

I'i)

.IH .

c'.

\

:n

i]

i

1\

de Su nd t dp

Van

J. .J. Il') F)! E\I: ,I: ï. ","
• FellJ'Il:1!':.-h:a:lp·.t
.. I "Inl ..

Geen PlII'IIOOnliju Á.&W!pnk.lijkbeid.
Or:middellijke Bonw op Vot'deringen.
Ru.ime Betaling voor O.ergaYé.
Drieja&l'lijkoob ODderzoek,
lut.t ill Juni, 1895,
de yolft'llde in J u.ni, 18»8.
Dertig dagen !oegeItaan "oor betaling 1'&11
f'remiulDA, gedurencl.t
welk. d. Polil Yall krocht

•

i.
! ,.,

hfll'(·.

mijne plaat" Claremont.s,
JAARLIJKSCH ( PREMIE.
£175.555
vlakte, 7 roode 03S811, wanr,
INKOMEN
5 INTEREST
85,965
oBder
r00d bonte beest.
Hcerp~ FONDSEN IN HANDEN
£1,682,848
Scb\lt~eesters
bij wie genl)emc1t1 Cl,heel Belegd ill 7.,,';,/. il t'rd.:aaIlS';" 'Volar'den.
oss~n ru0g-en komen aanloopen
ge1
lieyen.jdadelijk keunis te geven aan~
VOO!JNH.llSTI
VOOIIDEKLI!]I,
d~n dndergeteekende,
door wien
!.te Zekerheid, Groote Bonu,...,.;,.
t
oon Beperkingen.
alle biVijke onkosten
zullen betaald:
!kpalingen
omtrent lIiet.'ferbeur4
~.
wotidetI·
Geen re"'rio!<io op ~iJI~lI _ WOODplaata.
llatige Onkosu,1L
J. P. BESTER,
Spoedige Betaling _
vord.ringen.
Claremo_Dt Statie.
All. Voordeel en behoare.n un de Leden
·W·

l'

Drukpers

G. Eo C. ANDERSO:\T, M.D., ~I.C" LonuoD
M.R.C,S. Engeland.

'VAiN

",

}.

\\

A. I\. IlE \, L LJEl •.' ,\ "

WEGGELOOPEN

h
I'

A. B. 1101-'.\11-:1'1;.

MAATBCHA.PPIJ.

I

aan Leden.

K
Februari ,

Hoqfd

, G

'h
Le A
t'
K A A PS CH E
Sontnern
vens SSOCla18. GOUYERlfmNTS SPOORWEGEIf.

Kennisgeving

i

K!antoqr vlln den
Hootjd Spoorweg
Ka.apstfW, 1:3 hn"

,

W

LEVENSVERZEKERING

PAUL DE VILLIEHS.
GODFREY
SIClfEL.
J G. STEYTLER.
HARRY
BOLGS
Hon. J. X. MEHIUMAN,

W. SINCLAIR,

I:
.

COITeSpOIl(1 P II tt III

O

~nder~ bijzonderheden
kunnen vero p ca E RIC H TIN
18 4 5.
kreg~n worden ton kantore v~ri de
Spo~'rweg
Magazijnen,
Ni6\{w~markitstraat,
Kaapstad, alwaar ook GeincOIfJoreerd bij Acte van Parlement 188t
mondters vaj). de vereisohts Steenen
• ' --kunnen
gezien worden.
i i Hootdka.ntoor: ZD.lB.LINGSTR.liTI
Kaapstad.
V ~zegelde Tenders, gead t'rs.'leerr '.
'"
aan den ControlJeur
en Auditeur- TaklAI", ~", Durban, Blo~""fo",tetn, 611
!
hhan,ne8burt.
Genernal,
Kaapstad
en gemerkt l.
" Terider voor Bouwsteenen,"
zullep
tot o~ WOENSDAG
MIDDAG, lO
Hon. ALFRED
EBDE:\T, Voorzitter.
FEB.~ 189?, ontvaDgen worden..
:
H. M. ARUEHNE.
Dei laagste of eenige Tendf>r niet
HEXRY SOfjOMON, Su.
FRED. J. Cfo:NTLIVRES.
nood'rendig
te worden aangenom~n~
,

,'u

ol ••

P den 18 Januari,
] 8~)7, \fl. n de
Plaats van den ondergeteekende,
1 Zwart Ezel, 1 Donkerbruin
Ezel,
beiden omtrent
8 jaren oud, van
beiden alle "ier hoeven beslagen
Heeren Schutmeesters en anderen
bij wie gemolde Ezels mogen aangekomen zijn of nog mogten aanloopen,
worden verzocbt er dadelijk kennis
van te geven aan den ondergeteek ,
ende, door wien alle billijke kosten
zullen betaalde wesden.
,

Duur in :1889.

Tree," KerkpleIn.,

I

i van

• •
van 'renders, VoorwaarKontrakt,
alsmede
alle

Drn kpersmaaf schn rpi j.
Van do Saudt dr- \ illiel·S.\:
17 Au>!'.. 11'\~r,.
- - - - - ---- - --

'VEGGELOOPE~

T'

'W.

{

DJ~tnkt

SPOORWEGE',

A. B. HOFMEYR.

JAN GREYLIXG,
Thn-lstone,
Barkly Oost,
P.O. Bokspruit.

"ïenders voor Bouwsteenen.

P[BLIEKE VERI\OOPING Op MAANDAG 15 FEBRUARI, A.S.,
" LAATSTE

et het doel om voor de Aand
ho ders te Jeggen het Rapport.
Di 'lkteuren'd
tezamen
. l.l~t ,
v:erf. ag van e
.
i tot pp 31 December,
; om twee
Direkteuren
te kiezen in de p}~t.i'l
vnJ Dr. A. "H. PIETERSEN
en .den

Publieke Verkooping

1!'!!

-

'1'

UUR V.M.

l

.

,I.

'r~ 11

!

Daar deze plaatsen aan een zij.n, zullen ze als é~n ,lot ver~ocht
KAAPSCHE
worden,
Prijs 10/. per morgen.
De kooper kan, .. indien v~relscht,
,
,
twee-derde (i) van de koopschat op eerste verband krijgen, de ~alanste
worden betaald bij aflevering van kaart en transport.
Belanghebbeni
i
-TEN. A. BLA~CKENBERG.
d
d
'L.~ •
E"
t
St
ti
'
-"
1
Middelpost,
dist. Malmesbury,
KOEKJESPAN.
den kunnen
e gron en ~aan otlZle~..
r ZIJn ,.w.et) 8poorwe~
a res ~P
'2 Februari, lS07.
de gronden, n.l. Thee Sieters en Biesjeepoort Su/~ng, en op Iedere stat.le
:
kan men een groote bezigheid voortzetten.
Er l~een groote hoeveelheid
tNDERS
worden
evraa 'd
E ondergeteekenden
behoorlijk
Karreeboomen
op
gezegde
gronden
raarvan
genoeg
palen
kunnen
gekapt
I
t
lever
g
~OO 'ogq.o
gelast door den heer C. J.
k
'B Jd:!'voor
van i) ,'. ein
ZUID-AFRIKAANSCHE
R d 10 H.everen
d Steenen
H. ,Locw,
zullen voor zijne re- worden om al de gronden toe te ma en.
. eB~
00 e
ar e
" " '{~
kening
ONDERLINGE
Doe aanzoek voor verdere bijzonderheden
bij
-500,000
Beste
Roodo
Harde

--

E Subscriptie
op "DE IT!!).
AFRIKAAN
en OS: ..; L.\\LJ'
ia van af 1 Januari,
I '<~'7 t, r- ,
gebracht
op, den OlIJ('n r'rIJ'" ..
weten:
Een pond zrs Fllilll:ll.." I" ..
jaar of 6/6 per kwartaal.
'

A

300 M udden Zaad Haver
1 Span goed gedresseerde
Ezels,
5 jaar oud, bijna 15 hand hoog
1 Mol wagen op veeren
met
De laagste of eenige Tender diet noodwendig te worden aangenomen.
lossekap
Voor verdere bijsonderheden
doe flanzoek ten kantore
van den heer W. HlDDINOH die bij rotaftie
lOpen
Vier-plaats
Buggy
veeren
op Hoofd-Ingenieur,
Bloemfontein.
• aftjeden,
dOCh. die behoorlijk I ~. _
1 Span Tuigen, bijna nieuw
---.....:::_-----~------------------...,:
1101'rineord zijn voor
re-electid ;
1 Hooi Machine.
alsmede om twee Auditeuren a~'n
~.Btellen in de plaats van de hf'~r.Tl
LAMBERT
LOUW.
;r
J. I]. DE WET en ,H. T. STA.\'DEX. 10
.
. d Afd I'
;,:r' t
. W t -herkiesbaar zijn.
. .
Van der Spny, Immelman li Co., Afslagers.
E v.~lge?de zëer bel'Oe~de pl~atsen in e
ee mg 'f IC oria
es
~p . last van het bestuur
'v,n
. Malmesbury,
'
•
zIJn UIt de hand te koop nl.Direkteuren.
'
Feb., 1897.
1. Nobelsfontein
groot 7886 morgen 422 vierkante roeden.
'
_
2. Ezelsfontein
'"
5335
,,'251'.
,;
"
J. H. ROOS,
.
3, Grootklipscheur
"
4373
,,391
"
"
W aam, eecretar~.
!
4. Rietkloo.t}>laten
"
1085
"
7
"
"
E'Xecuteurskamer,
6. Adjoining
Grootklip
523
,,275
"i
"
~Klaapstad, 4- Feb. ] 807.
,I

AGF:~B ..\G.

---

. !:

Nieuwe Lijn _.;.._----- e Vrfjstaat.

D

PPLICATIES
':let certificat~n
van bekwaamheid
good zedelijk
gedrag
en
lidmaatschap
eener
Protestnntsche
Kerk,
worden govraazd
"oor
eene Dorde. KIn."!
Publieke School te Thirlstane, dist.
BarHy Oost. Kennis van Engelsch,
Hollandach
en
Muziek
wordt
vereiselit.
Applicaties zullen ingowacht worden door den ondergeteekende tot 10 M.H RT aanst,
De
School te beginnen met de vacantie
r in April.
Salaris £GO .per jaar en
vrije in woning.
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Skeu wonder, onder de
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1>e JUigoho"llc1 "61d geoo1'eu in 1'lUi8tlIlI,JllllU
'lldellll de bef'lumde tool\i-en-veêr
Cathcal t, ell het gezond verstand
un ZfJll Invloep te doen gelden,
ziet thans het begln \ an het verval
OUQ'ILUUlhJk streven om de Ho
A.fukaners
te ondoldrllltl .. m
&l!1N KOLONIALE
CONFERENTIE
behulp
der naturellen
Bet 18
dat dit het begiu van het einde
DE MANICA ARBITERS
en dat de JlUgoboutl VOOI altijd een
VRIJWILLIGE
SCnOLEN
geliJ~held
III ZUId AfrIka
gema Ik
WOl don
Zuid Unka
til groot
L(I'IIOF.r. I Feu -( llell/~ )-De IIrnendcmen
VOOJ allen
bebal ve ben die alles vo
ten door het comité
van den Senaat Mn de
zeil en Willen hebben, eli aan ander en
hand gogo, en maken hbt Ilrbltmge verbond tot
gunnen
COil nbSlIldltclt
hetgeen door du Amerlk8llIlsche

R,
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tang
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n
eke.
lver-

e .of

~Idsder
met
rant
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arts
pkt
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godsdlenstige samen-

li

Ff-.lllt - (&utlJr)
begon bed en ID het
ObJootl()8 er tegen werd en
D() getUI8CnUl van den
werd afgenomIID waarom de
'i!e"""I""....t werden
(')1f~N1~E!BU11G,

koms~ YaarI.
De leteer doodt
maakt lenmd

heer Rhodes
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Afrikaners.
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maar de geest
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Spec -alcn rap/",rlr,
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JlDgOC8verlangd werd
De heer Cl,llmberlrun beeft beloofd de mogo
'"' LO"DI'1N 30 JA~ -Het comité van onder
h,kheld \1111 gel ruik te Lf4'tU.m van de tegen
Men denkt thans meel aan t oprlchten
zoe~ nnar het door! 'an de gecharterde COlD
De dIscuS!! Q werd hen af
WOOldigheid der kolouiale preQ1lor8 bil gelegcn
van een "aIO Unl\I;'I"Hltelt t n hoort or heid 'an het Diamant Jubll~ met het doel om ~g",e znl UIt dezelfde 'l)ftlcn leden bestaan
De heel C"'pur H. I I hors "'I I t I o t I
..
I
s
tevoren
Sir
John
Lubbock
behoort
er
mot
IJHHll v In sp: eken dan \ III de laliSLalJlHle een koloniale eonf"loDtLe t'b houden ID 0' erWe t.)le
slecllU! eon klein g~!Jt1 erken I wor I dUI I ~ I
glUg te nemen
aLlonahtelt en Il'odsd enst SlInclltlan en
I'
verktezlIJg VlD leden \001 deu \elglOoien
I c(renrde dal dit het ge, al I" €11 d II Ltt I
Het Wordt verstann da< dillllamca arbIters
I UlU der
best.annde inrtcbt ing
De \'flre
meor erkend wordt rtoor de predik 1 t r. ti
MMI!lkes.1 aan Portugal
toekennen orengens
UUI \ el"iHLeJt IR echter
nog met opgell~'ht
wordt de gooeeJteJuk Bntsche en gedeelteluk
Ned Geref kerk
H, WlI8 "lil gC'oelen d 'I
en Intu8ilcben
bl hO$1 t men l€ Wae hren het Portugeesene
g1erlll aangenorneIl
<J~ drie yn ',n
maar zag bezw l.Ilr In rio Il I
oeste gebruik te maken lau hetgeen men
'ocl'Iug
van
znlk
een
theor-ie
De heer Balfour
heeft een blll mgedlend
heeft
De heer Geo Gl lc hrisr secretaris
voorzlelllllg rnakende voor 8taaq onderboud aan
De heer :\Bud6 (Bethlehem)
"cl lat mCI
u
v in con vocatu heeft eeu eli cu laira gerl~ht HIJ IV1llige soholen
n eer moest d Jen om die leer Uit te brei len
II
nlOE\I~
ISH
I~
2
~
-Het
tweede
)aar
HII
gaf
tien
wenk
dat
daartoe
een
klein lf sd s
aan II dt leden van convocatJe
waarin de
J
~
I"hche
congres van de Oranje VrlJstiUltscbe
enstlg blad n de Afnlu.anscbe taal ge.lIeut
15 n unen I OOI ~steltl
dOOI de commresie
HET CHARTER COMITE
~
n.oet worden
bOOTWlbeschermHlgslcreemgmg werd hedenmor
5
en aUlllleTloml
u dOOI convocano worden
gen "ICI geopend
Na 'oorlooplge werkzaam
De voorganger achtte d I eex fl<.lan<rr,ken
0 0
sm JAMES SIVEWRIGHT KABELT
aanbevolen
Deze IIJ~t, achten \IIJ allEtI'J
hede" werd op 'Der8tel \ an dell voor't1tter
!\I enk
IJ, (,el!l(/' had eeu hcp:ulden~hllll!r
U H
zrns
bevle..:!Jgelld
en
het
IS
te
hopen
dat
geseoondeerd
door
J
Odendaal
besloten_
M at de epreker bedoeld had wns een klein
U 0
TOES r AND CE GRETE
DIt CODqres beeft mot hooge IUgenomeobeld
de oosteliJbe
provincie hale objecties lIal
goedkoop evangehscb blaadje 011 Ultvoeflllg te
de ann Rbodes be"ogmg III de Kololllo gade
tel uJtrekke::T en Jat deze lijst zouder een
g., en aan de gedachten I an de vergndellnl1
L '''I Il" :.! FH1-(!lcute')-De
cenrt.e verga geslagen
nndt
daarin
een
dUIdelIJk
bewl,S
dit
Het blad kou beeten
Uet evangehe Il de
I el k iezi ng z ti "-Ol len aangenomen
Mor
dering VRn het Charter s:<>mlt6zal aanstaande
onze mede Afrikaner
kolon15ten al u w verraad
volJcgtanJ
HU gaf de zaak der 'er)~ader lig
gen 18 de laatst e d tg wa II op nom lila ties Vr ,dag gebouden worde,l(
te,
en snood bedrog even sterk afkeurell en ver
~II
JIlmee SI vewl ..~t heeft onlangs aan den
kunTIen 'Widen mgozouden
eu bot ~I
oortleelen pJs "U repubhkclllon ~Iet tevens dat
I'
woes er op dut
spoed 19 bekend gesteld WOl dell of er meer ed beer LIOnel Holland lid VBn t parlement
de broedellband tusschen koloDlstcn en I epu
llO""'l1~IlSI eli polir ek ICHlt
gekabeld
dut
het
gevolg,
an
eeu
met
Instellen
dan b nOlllll1at,I~S ZIJU lllg~komen
bhkelRen ~lOts alle pogmgetl om dien te 'er
bIJ onze Jeug i 1-1 I " lde
van bet nauwkeungst onderzook met betl ekkiog
breken nog e' en hecht bestaat als ooit te '0
weter
wanneer poll tick en god.
tot den -Iameson in va] alechts mmder crnst1g
ren
On
"eer
op
meuw
alzoo
gelouterd
UIt
den
gescholden"
erden
dan den inval selv eli "Iln zal
'uurpr.oef je voorach jn treedt en voelt z.ieh
'oor 0 It1g~r zei dat als men de kerkge
DQ toestand te Crete I,. ruwecr ernstig en een derbah e geroepen aan dit ge'oeJon UItIng te
I' n 'gan t dali • ti men vind sn dat po
gp.veeht hooft pla.ats gehad op de grenzen van geven
Dl' WIIK"f\fi
x
\I~R
DE
IETTF.Hun
gódsd enst altoos .amenglngcn
Do
Caner
1
rEk'
die 1I0g uret gebcel ten ern le 19 heeft ten
'~'JU''''Ul'''',"C bill el werd uItgegeven ol' 1""/ 'ar
t
Su Spencer Wells 18 1I00d
govolge gehad dat Wil vele stukken moesten
deu staRt
HJ kon niet lUist zeggen wann sai
I erker ter
doch w , bobben ~etl acLt Onte lezers
Ilfscbeldmg I lrl.ah vond maar docht dat het
SIR JAMES' TELEGRAM
al het meuws 'all deu dag te geven
l\Ien za'
!(rootendeels te w 1teo .. as dlAman d u. de leldw
b
onder de ornstan Iighedan wel een paar tekort
Iflt kerk en school te veel ID do handen 'al
(Ile"w teltgrammp,
HOE DE WIND WAAIT
konllogon 0' Cl thoafd willen sien
vre mden was 611 IS
Na nog WHt d18CU!!l!lewerd het lolge lde "I
lIFT LI){ IF'lILI'
vroeger van Mej 'Vmm 19
PJiEl'ORI
\ 2 FEBR -lIeden
werd de Illkom
LO"I1~N
:2 FF.Il-(llellter
)-De
heer Hol
ge.meen aangenomen nls~e stem van de verga
Kerkstraat
i'itellenboseh lOgrsteren afgebland
aten ~OOtJllg
waann de tnvoerrecbten op I~ dering
land hd .an t parlement
olltkldat
hU een
millloen geachat worden &!Ingenomen en met
PI Jl O'U r TIIEI O~ I~ te Swellendam
be kabelgrnm van SIr Jamee 81vewi
outvIlngen
• Deze samenkomst spreekt hare Iunlge 0' er
roepen
de llltgllVen werd voortgegaan
De poot drna
beeft omtrent het sluiptocht onde
ek.
miet
000 veroorzaakte veel discnssi« be tu!glllg UIt, dat taal natIOnalIte t en gocjsdlenst
Lord Salbourn« ender 8ecretarlll voor de ko
DE S()l TIIER\ Ln DR A., lt! ITIE zal hare
were!tde "eie leden dat de maall!ChapPU de een drievoudig snoer 1S dat mot gebroken mag
dat bet overeeDkomst
algemoene 'ell( uien 19 houden op den 22eten lomen Zel heden te Cheater sprehnd
WOl' len zonder scbade
'oor
elkeen 'an de
lllet nakwam
dezer -ZIe ad OltenllC
stelsel waardoor de meerderheld der blankeD lR
drie en zu 8preekt den bartgrondtgen "enseh
de fra.ru;vnal VIlO bUil aandeel lO de regecrlOg
Uit
dat
dle
dne
steeds
meer
tesamell
beoefelId
'::!IIWOB 'I -Reuter
zond ons glster.'ond
HET STAAl'SGYMNASltM
'erstokcn
Wflll ollmogelUk kon bliiven bestaan
mGg n worden door oos AfnkaaIL'<Ch volk 'oor
oen be, Icbt 0' ereen, ergadelmg 'Iln dat lichaam
Geen verbreken
vali de Londenl!Cbe conveDtJe
qJ dat orue moedertaal
ml'el gebrUIkt mocht
.e PIelermarttzburg
dllt belangstellend eD 10 de
DE ELECTlBS
School,
zou gedoogd wordeD hoewel voorsteUen 'oor de
wordeu bH de verkondigIng des waenhi eli 10
(; 'I' T PS knnnen lezen
•
wIJzrgmg erVaD met beleefdheId door de Bnt
bet godedlen.llg
onderWIJS e' enal. In het bOlS
PI!ló:TOllIA 3 FEIlR -Heden
ocbtend ad)our
Zwa.el
!!Cbe regcenng oDtvangen waren
gezln dat mwnderbeld
bU op' oedmg en ou
neerde de 'olksralld onmIddelluk na het lezen
del wus de zeden an gewoonten onzer vaderen
vali £le llotulen met het doel de opt!nlllg 'an
DE VENEZUELAKWESTIE
bet nIeuwe staatsgyrunaslUlll
dat mell aan bet mO~tn ID eere en wan.rde geboud~n worden
meer dan ill onze dagen 0' er t algemeen ge
bouwen IS bu te wonen
DE SOUDA.N EXPEDITIE
sehl",lt en dat onze geestdllkc le <I1<liede.nons
Zll.Ilhooged de pra'ldent en de meeste ledeD h,eMI mogen voorgaan en lelden
V.UI den ra&d eD uliYoerenden raad waren tegen
Het ,olgende
r UDt 'lIJ] besprekIng \vas
Lo~neS'
3 FE ij - (Ileltt(.r) _ Veneiuela
woord41f benevens
'erscheldene
ambtenaren
Id hoe,-erre grul! de Geref begtnselen non.
beeft het arbItrage tmctaat met Engeland ~e
loesprak;en
",erden gebouden door den super
lan<i 'oorUlt of achlel'lllt eli III hoe, erro hnn!(t
teekeDd Lord HerscheIl en rechtel Coll1IJ8 zUn
mtenden t VtUi onderWIJS dr Man8velt door dell
de IJltt~ he 1lrblters
d,t SJ men met onze Datlonale oDtwlkkeling of
recter dr RelDlOk en anderen
Zijn hODged ontaardlOg ?
FrunkrlJk
heeft bU den Kbedive geprotos
verklaarde doiIlrop het gebou w geopend
E"n
I1e v~rut ter sprak oen woord 'an loch h
d tegen bet Voo",cbletell door EngelllDd
~r
lr:)1UI ka~ers ZlJlI voltooId doch bet zal
tlog: lil \IIlie.. ol' het gel lar In onze dag n ,an
,,~ onkosten der t;oudan expedltJ~ eo be
nog eenlgen tIJd duren voordat het gehcele
te ~e I godsd.eust
m lar l'en godJ<dlensl \\"aa-r
\\ eert dat de toestellllnlng
van de CallSc de In g~bou .. klaar IS
Dette eerst noodlg was
mi>de win et mede kunnen .arneng:uln
Het
Veel lklang wordt gesteld 10 de 'el bezlO
18
$Irclhts een ge la Into 'In
g ,dza' ghe d
gen voor den !"dad en de stemplekken
z,n
waa~tl geo w, gew'll1lchu"d
worden
:\ I IR
ollll'lng(l door een opgewonuene memgte
De
het ..-'''.JHla
om te zIen of (I ze gvls'!'uht
stemmen des mlddags waren --eerste
raad
n et a lJlterUlL IS gegaao
H, wees ook op den
Eras Dl us 18 Wolmarans
187 twefde l'aad
MEER ARBITRAGE-ZAKEN
oorspnng
"ln de (~reformeerde
leer
OnJ'
Me ntJflI BlI2 CD Botha H8
,-oorvaderc.v hebben de (-,eref nne rde leer
1
leIj H Ilegen\\ 'Ol diger, au de ')take
DE REISTAD
tIer "gevoerd
en W'[.11 • '" die begInsolen
PnF.l O~IA il Ff IJl -De
UItslag der elect les heden
\r4,l //(// U Inrll.1 lIiJl I Rel" n d", ~chrtJft
TQ.%r h(J le prede"t1natle leer begon
was \Volmarall8 b]U Eflsmus
141
en 'oor
hel Ik eeu merkwaarte ,êrkondlgen
str omden ial 'Rn "neven nv ar al~ voigl -\0011
Pon r EJ IZ IBETI1 2 Ft Il -( Reu/el) -Een ar
den tw~eden r4o.d Botha
la eD MellltJes hem t. e en lIlell ,roog hem wanr bJ aan ,he dlg'PI 'nd,,, lUlling I pgpdaun dID die aan
b tragu U\Ilk "aann de beer MUITllj de Com mer
1))6
rueuwe leer k\\~lm H" werd zelf. aange alen
DlIJ et U gP dagen frt'll'ucn \ertelct werd door
ClaJ AsMumntJe m latilchapp J \ oar £500
j
ollld",! hIJ dIe lr;er 'erknlldl"de
de leer" narol
ramt
het
bedrng aan scLade geleden
1"'11 hf cr J uh n ( le 'an to C I e"'~lllgton
"lJze kerk gegrond"
HIJ heeft clrculll r,'
gelogcnbOld ,,an ecn brand ID October II IS Mn
Ral
St ,kC' ~ e\1 II1gto J
~NDEELE;NMARKT
tt'
uilK
PEK,
VEI lFRI\
uItgezonden on een gellllgem< ge,raagd of d,
dell gang Als d e Ilfgeloopen 18 zal ZIl gevolgd
Du
I
..el Cole ~ln gOéUgcIJOU\\U man
g II gehouden
\Vorde
Dat s nog nl goed I •
Ibcr Vu I DOlt III de kerken der Geref keI k
worden door eeu andere arbltmge zWik WRllrln (Van de beeren
Johan Jansen & Co St
\ lt]
I J il elI \, u, e"III"",,ZIUS begef'lIg dat
datbt
n I er een We! kstakmg lan den gang IS des beeren MarraJ ij buurman dezelfde maat
goprp.d kt eli geleeN wordt
HIJ bad een ..an
UCOf'Kestraat Kaapstad makelaars m alJe
wor
:'<\ n '" er n kan. de 'eq,aderwg
'un bUItenge
tal gettflgonlSsen ont, angen maar zou volgens de fé lien dgl meen I eli end IPOesteTl
meene IlgeutBn )
scbapPU dagvaart, oor geleden schade
"00 h lang te la en liken
l!'ll
De \\ Jle "aal'Ol
lIIJ :4 vel haalue
belofte geen naam 'an predlknllt of gemeente
De gestrande
bark Re"lad IS totaal Mn stok
"oeu d,,, 3 febr IRrI I 9
noemen
B, zou ee I 0rs mooIng geHn
il" g'af hel \elhul
(Ien ill<'lnnel \;m wJarheld
geslagen door de brand mg De UI"pekteul s heb
I f~
il \n
AK
Il :'\atal heeft beslolen
Harkt ge.makkel Jk
Lad q2 getulgcflI'scn
UIt
gemeenten
ont
dallltll! als lt lell toe te laten ~ en lId was er hen glstercu cen onderzoek l11gestold en die een
Ik nl<wt u zeggen
begun d€ heer Cole,
UOUDAANOEEL~S
va Wer
SI (bts 4 Il t dat getal verlilaarden
togen nllll I , I 1 lo "as dat de rou\\ en nuar de totale wrak 'erklaard
Het schIp IS III zulk een
ual het RlIlokkelen \\ual\an
giJ gehoord
Afr can lS.taiG'! 26.01 Bant)"" Us 6d Blue Sky dat h')one leenren tie ZUI eie leer gepred,kt
'eroti lenng zouden gnan en de mannen het !,(>estand dat de ladmg bestaande UI' timmer
heh Ulet teil g-e\\one
z tak IS maar veroor
!J8 verkla.ardeo lal d'e leer Olet In
hu 8 'erk z udel moet"n doen
h,out aan bet nltdr ,ven n De agenten en 138 Bonanza I. ~ I Duffélsdoorn 31. !:lr I rh ti hebben
\\ el I doul
het feil dat Ik onwel
hunne .;emeentcn Irepred kt 18 HJ zou de l.aakt
ste' edorcs z"n beZig zoo,"eel mogol!Jk 'an de Afr ca ;J, Otl BMnato Banks 29. Od Consolidated
ZI fTI BEI"F.'
die £1,0 'an de Trans
wa~
:>..lIJn z ekre "I' ItchamebJk
en
Gold F,eId. 16,. ClydpsdaJe Coli cry 2•• od Or e
blJeenJiccmst ,ragen dne personen te benoemen
ladmg te redden
'[lJIlschc rugcellno "Isl te kr Jgen door zICh voor
kOPleS (D alllol1d) 5. 3d lilast Itanu Ss od East om de getUlgems._«en na te z en ten einde t.e vf'r~t.anueIIJI
Ik had epn IJOl!Itie ZO Jaren
le doen als de "edu\Ve 'an dell bu.g~r Jacobs
Coal and Gold lJ. Od Flor la l~s Oei Frenc~ onderzo ken of ZII ecbt zIIn
HJ las eeOlge bekleed
(II dIe velIKIen je \ ond Ik het
d le te Domkop
sr cu vel le bIJ deo Jameso 1
Rand. 49s ijJ Geldenhu.
Estate
6's George UIttrek. Is UIt de getUlgenlssel
Door 't weerlicht getroffen
met weglallug
mUPllqkt'r
d 111 Ik g€dacht had een ander
n <al ,tot
I maanden trollk.lraf
met harden
Goclt 31s d nsberg 40" Molyne,LX\\ esl Dos, Ir n
v In di namen
B I zou het erder allll do bU te klIJJ"1l
Uerh talde u léUI"St.elllllgen
arueld ,eroordeeld
rn""" Bis [landi, oteln cl Is od noblllson D amond
een
kom
t laten de zaalr te bespreken
\ANSTELLDiGEN
U. 6d IlbodepoQrt Rm lel berg 16. Italld Colliery
maakten
III I ze!'1 uf:'t'''lachtlg'
Ik kon 'g
ZE fil)
RI -Een
k ..ffermeld In h~t dlslr kt
A
Is
comme.,;;
e
om
de
getulgenlAAen
na
te
gaan
14. H.~nd N gd.'l 14s 6d Vogel,tm s Con",,1 lated
Kok8tad Il' ng onlangs duor een n, Illr met een
worden benoemd de heeren P Badenborst P nadlts Ulel Rlnppll nllJll e tlust \eldween,
MAFEKING 2 FEU - (Ileu/u) -GISteren
.Deep 3ls (l:! V. l.... tcrsr.lnd Deep 30. 3d lork.IVs
en Ik \en lel 11 teu ver7,Onken toestand
k nd op haar ruo
Het kllld "erd door dên werden gedurende een hQvlgen storm dne ID Sheba 428, 'ogell!tru," Consohd~ed
DeC) als od Grube el S Gro"e
Ik zocht de eenz lamheId en liep mlJlen ver
Sl, oom wcgge oerd
toen het likJe ge, ondeD boorhngen III de locatie door t weerlicht getrof
De oe "I' DUI eunge zeI dat hn met Il' Jmooilig
Worcester ~2. 6d W twatersrand Deep 418, \ orka
I8~ vd.
]\fIJn gehede zenuwstelsel
"as nam ze het op en bracht het naar baar but
beId ko 'erklaren
dot de Dortschc leer 111 de doelloos ronu
feil WRlll'\&II één doodellik
~"EnB
AANDEELEN
gerefom eerde kerk I ewaard IS De gerefor
d t 'erl C8 smartte baar echter zoo dat ze ZIch
scheen Uit old!' Le \\ ezen en UllJlle vnenDe heer G FBoyes
magIStraat :ubler zal
opblng
tegeD het emde der maand na.'1r V ICtOna West
Ik
Argus Qompao'y 20. od .Eg .. Assurance I65s meerde kerk staat VlIBtop dle leer als op een den dachteu mIJn gedrag ze, r vreemd
Algemeen leedwezen WQrdt od ColonfaI ~ Ire Hls, Commercl ..l f re 608 od rots
Er~ IFfllJKF HAP-Twee
Jongeu. waren op verplaatst worden
\\ as zoo zwak ge" orden lat Ik bijna Ulet
De
heor
P
Badenh
rst
sr
ZCI
dat
de
acbter
EqUlt.able
M'ar
nc
208,
Guardum
Assurance
16~.
endcr
ha enhoofdell te Port Elizabeth aan t dlenallngaa.nde uItgesproken daar bil !eer popu
Rtaan kon en begon 'l'TeesebJke pIjnen In het
v .. ehen
De oldgte v Ijl een kabeljaUW d e lalI was ZlIn opvolger z:u nMr mcn zegt de od Colonihl Orphan CbaQlbe( £330 S A Asso- Uitgang van onze kerk te "uten IS aan de hoofd ,eklIJgen
Ik gJlj~uaar
een ziekenc
atlon
£~21
Oeo
Est
&:
Orphan
Chamber
£190
ulCuwlgl
eden
dIe
op
d"
scholen
geleerd
worden
beer Bell 'aD Barkl) West zun
n I heel "at werk op 'asle 1 grond gebracht
os, S A Mln ng 4Js 6d Standartl llank £1H HU bad dIt bU onden IOdmg geleeh! dat de hUIs en wel tl lateI uaal eeu kl"ankzmnlgen.
"erd
De, anger drukte de \ Isch In den I ek
Bank of Áil!Jca £10 African Banking CorporatlOo kIllderelI dIe "an de hooge echoIon komeo gestLCht gebracht
'an den Jongen de nscb hapte toe en beet de.
Hare Majesteit's regeering
£Ii CypheWilt Coal !fie 6d P E Assurance 13.
wemlg k nnlS hebben 'an den B lbel
De le..r
Het gesticht be\ lel den. heel Cole met,
JO Igeren knaap een leel ,kc lIoud III den nek
P E Boa~n'i 305 6d OnIOn Boating 37. 6d
der ult~erklezlOg hnd bU noolt, Ril een predl
glllg de mppol teil I 'aort
De pIjnen
ill
DE HEER RBODES
U
kant ~llleerd
Hl ha.d het zelf moeteIl wh III zIJn hloftl 'lelden
erger
hiJ kon niet
JOR.L'I'NESBURG
den wal tb,
hld zelJen een IcerMI ontmoct
KDIOTiUI El
2 FEIl-( Il'u(r» -Op ~en ver
slapPll en zat dlk\\IJls
den ganschen
3 [ebr _(Per
telegraaf)-De
m .... kt
• st L die bem d,e leer kou dUldelilk ma.ken
BI,
gadenng heden namiddag werd een comIté be
uacht
uoor met het hoofd
tuB8chen de
K OOpelS-E""t
Rill d 7 • ijJ Vogel' Deep 30s 6d waarsclru wde tegen de leer der remon8trDnten
noemd om weDkeD!lAn de b md te geYCIIvoor Verkooper.~-Chartered. Sis F reDd Ifuncl8 4 tis
dIe ID d nederdUlt.cb gereformeerde
kerk IS handen
de vlenng van bare ma)est6lta lange legeenng
rngedrongen
:\ad lt Ik omtrent 3 maanden geleden
Des heeren Rhodes Hollandscbe oor$tltuen
De h'lH GrOl e was bang dat men te ,er zou had
glOg de heer (ole voort..
smokkel
ten te Gnk" lI8tad bebben een resolut/il gepas
HANDEL EN NIJVERHEID
gaan als men eer,t "tU m werd 0\ er de ZRllk HU de mIjne
VIOU\\ miJ een hotwl
pillen
seerd hem 'erzoekonde z ,n zotel III t f'Iltlement
had nog: nooIt zoo oud hll IS een preek OHr de blDnen
?If e, I (ole bad van een bunrneElr te leggeD
GOUDUITVOER
prooesti!natle leer gel oord
HII gevoeldc tlCb \"! ou \\ I enlOJU('1l
V"dn de wonderlij ke
Per mn Lboot Hawar len (ClStle \I cr len gIsteren niet m""r tehuIS m de nederdult8cb gerefor
"OB1\n
H\ I
\ T -De
OIZltH
kracbt ,an DI Willta!ll8 l'aarsche Pillen
u tgevoerd 32 8~n OD8 ru v b'Oud geschat op ccn meerde kerk daar er d ugen verkondIgd worden
'an den J ngol 0 I te h: 1 ~r1ey heeft Il etD
LANDBOUWGENOOTSCHAP
aar le vaD ol II 7 ISO
uleeke melB(hlU
en "aB oogeerig
waarmed lh , niet kon n.temmen
Uil hoopte \our
toespraak 0' Ur le Lot ots I ;e I 1 R nal \13 Ir
alles te due:! d lt ZIJ kon om ml] te ver
men ZOII IIIet te hard 5111ntegen de pred, kanten
N\Ti\LS
l~\OERRIU!n;"
ze e cnal. k lffe ol cell t .rkennlllgstceken
m e
YEELBELOVE~DE
OOGRTE~
Iosse u van de vrt>eQellJke pijnen WOlaI'8all
De beer P Grabe zei dat hJ de predestmatu:.
Icn Ingc
goodge' ondcl
te zeggen dat de
DURBA~
I Febr --(Per
tc'c"'ra"f )-De
leer het (erst geleerd h UI ill de dne formulJeren
Ik leed
I ra 8 de'S 'I ct 1D0e.ten, ergeten dat er meer
ALI,
~ FED -( lt'Ulel )-Op
ecn ,ergade
rechten 'OOr Jat ar bedroegen £. I ti 0
'an
eel1l~held
HII
zoc:ht
om
verdere
illbchtmg
£22401
vOOr Janu",
,erlule
JMr
a hUl (der 1rans, tler.) Iluetl lU de gekleurde
nng 'an het landbonwgenootschap
wercl beslo
Ik \\ as zeer klemgekl()\ 19 beleed de
op de za:lk b I al de ouderImgen en pred klUten heer Cule
be' olkll g "L' d~1 'In r ngolseh of een" nnder ten oP' crzoek 'Rn de ,ege~mng , ,f 'el tegen
NATUS GOCDL1T\ OKR
tllaal vond
verlichttug biJ den
m3n.r d konden bem geen lOformatlc geven.
I lank ui ed Dat s hel soort praatje d lt onbe
\\ oord.gel'l! te zenden om de boomgaarden en
eersten ho t,!.p I I k begon Le I!lnpen en de
Du RJl~N I f ebr--{ I er telegrMf)De ~o, I
H , zoná !.<.e1 ecn I crl.oek aan de ~y node over
set ofte Engelsehen lateI t ooren teiwuI le tCl' k" eckeruen
III
do westel"kc pro, InCla te be
uIt voor oor JanuarI \Vomt gew....r leem op 1.1 68 de laak
en 'ellamdheld
'l'iera ve!!l minragel de dal de gemeenten "oorzIen zwakheId
zelfdert Jd de wereld willen "'liS maken dat ze weken
tegen £ 1l,oo:J voor J an ,ar ve l<>.len ,aar
der en Ik ha Imet 7,00ll'el pIJn lO 'thoofd.
In )gell w rden van de geloof_hel ,deJ1Ulder kerk
geen ra1!seuh3at tus!lChen Duteh en Engllsb
De oog8ten ZIeu er allllel' 'celbelovCDd Uit
.....--[oen Ik cle lel ue bottel gebrUIkt had Wall
w lien be.orderell
Een leeI;lar WIst zelf. uet 'an de dne form",
INSOLVENTE
BOED1!.LS
I eren, a eenheId
en zeI dat men !liet langer
IIi:zoo \eel hetel dat Ik Hoeg om verlof
LnGf \, word on tegenwoord gUItgestrooId
ALLERLEI
m~t dIe oude d Dgen kon samengaan
Op ZlJn om III de kamel te "eiken
en Ik werd
....aar men maar kans 7. ct Rhode" zaak cr door
Re
memOlle besloot de , node geen ,t, ppeu te dageliJk~
sl('1 keI OUUE'I den goeden
ID
te lerded gen of de AfrIkaners '''art te maken
KDIDEllJfl
1 FfH-(lleuter)-De
heer
I emell tot \ ersprmd ng ,""ande formulieren
T'an ,lof'd \ an ur Wdl amB pJllell
Ik nam
Zoo "err! er onlangs cloor een correspol dent Redem ..n 'iln Kafferdum \crloor 34G paarden
eellgheid
n,
noemde dlt lis ce IYel\ ,. 'nn
'ill
M Imeslmry 11 de CaJ'" T ex bewecId dat aln mlltzlekte sedert November
achte U tgang
en rocil 'at .-an dc kerk moet nog af (Jn oe C{ n dO"ts l n ulOllen I, weken
de keI kema I der :'\od (el ef kerk alda Ir gc
Eer" Bro,.,,, vraagt hulp voor kafIermelden
\\ aH Il. wo gezond al8 t Ic heden ben
WONen a, de leeraren dIe leer niet erkennen
"elgerd
h UI ds A f{ofmc_)r te laten pre ken
en kmderen 'an
Phok" all
dlO ID 1aungs
\l Jne gezondheId en nrslandelijke
toe
Jl.laa.r mO .t meI uan d 'Ir011 de hrk lerlalen
ii
omdat d"ze te Rhodes gez]Jld IS DS C R ,bie Ildon
\Feen mea moest n nuer
bang r. n en de loer
Bland "-as zooJan1g
d~ d
~eueesheer
en een lId :lcs kerkeraad. Vlln Malmesbury heb
Poulton en Vorster "erden hC<jen m~ £5 en
'erkond~en
ell ge U gen
,. '" omge ..ng geeo I eden ;r.ag JU J \ erdel aan Le houden
~I
nu Olie ven naaI do r
'gezonden"
annn
£ JU respekt,e cl ,k beboet
\\ egens itet 'el
De befr Cn.sper B ,denhor.<t lacbl dat cr en I waS~Herepu.nJmall
d.t u'ggen als onl\aarheld gebnndmerkt
wordt
,oeren, nD 'ce Uit oo..mette .treken
groo~e :J.( t leru 19 mg"
de leer wordt b fIla
Hl t iS lJlet alleen III gevallen als boven
daar ds Hofme) r wegens ZIekte belet werd
nIet mee In de cl.de IUI!sche ked, gc'ondel
1>e5lhlt'\tn
lIt II WJlllamB
ptllen
WQ
godsd eostoefelllllg
te houden
""aarloe deze
~Iell 18 gemsch geweke 1 '!Hl de gereformeelde
be"pottel ,kc dmgen gezegd werden IS voor m I
~ III
ZIJ hebben beroert<l ver
bcgl "eIe
De uegln.ele
"ord n met meer ko~tt'IIJk
een mystene
zegt d. RabIe Voor ons niet
Ihenmltltk
en SClatlc.1 gel1<>zon
"''lil de k, derel geleerd
H I hetreurde het da t larnmlU"
NOOTLOTTIG ONGELUK
alle. moet dienen om de bewegmg tegen Rbodes
Ille ZI,.k'er,
v JOll~IIUIl, UIle nlt
de lou nIet me~r bek ld 1<"
H"" lel t dil also,k
te ,erkleI len
meo noOI de kerk" eder op den rochten weg \elarmlllg
\an het IlolU ~crofula l'lcket.'I.,
J 011 \ ""ESDI:: R(
2 FF Il -( Ilel te. )~Bel'lcht
rou kllln, n hrellge
De onkell de omtrellt de l'(lU'
DRO~KE~ nANII~TE\
-Te BarbelLon werd IS ontvangeD 'an Boksburg dat v Jf mboorlm
tenn"
\au
d, Tl aag ell IODgen
gereforn:uerde
begInselen IS ze I' betreurem
.ALLERLEI.
o llangs een' nJmeklela..rs bnl gege en Bil tet
aIllIllla
I leek O!eJaat go, \\ Joe zeou\\
Ier
gen gedood Z In op het Sawyell! eIgendom door
vR:tn] g
maken van do, oorbeleldselen werden 2 blanke bet valleo ..an een emmer naar bencd~n ID d.
\erlteH'
III eetlu~t., harlklop
ondel zoek nog nood tg ?
De I eel
enler zeI I,t me 1 lil z ,IJ <prk i\\akkln"
bandIeten
met toe~temlll111g der authornClten
scbacht
moest iJh ven m~
moest ZIel de 1 r",k"'t111Ille jJJngen I Jnen In dtn lug ~...nuw hoofd
gepngageel-d om te helpen met de decoratIes
pIJn
atg lIlalh Id II II' ellJke
zlek'en,
leer ,e lel hen;teldlc k !Jgen
ZIJ waren onder toezlcbt '~n eell gekleurde
Een "grleve' weggenomen.
ell h, ste Il
Dezt: pJilell zIJn (en ver
De bN! :\ lUde (Krounst:vJ)
ZL", d.t
In Zin
lY lcht
doch "L,ten hem te ontdUiken en een
gemecnle velen gezocht badden naaI de g rdo
"'I'rkcud
nl teen 1'1l11!€er m (I lel ZIJ ZIJU
8lroopto~ht te maken op de ververschlDgen met
Jou \NNEBlICR
1 FER
(Rwt" )-Jo
meerde l>é2"lnselell ma.'lr had len groote mOClte lll ...('u I eht
ill"t
uen \ollpl1 n:laID dr
het gc olg dat toell IlU teruggenomen werden
bannIlsburg
I' n I voorzien 'fin een ge.rngen
lUI
cl
ttr;;
c
bekomen
Er
,as
geen
"31itlgh~ld
\\ tl lt Im ~ l'aalOclle
Pillen
loor bleeke
nanr do gevlUtgell Jl Z J den kogel door den kop
wagen zood"t cell oude kbchte
\ an blanke
ur
dell
geloo,
ge
zondel
de
prodesLmatle
badden
De Leer Harper de besIJerder v 10 de
Illell~('hen
cn Wc I den veIl ucht door atle
leer
prlsoDlcrs dat zu 'an den tronk met Wers nMr
dao"partl) .tond beschuldIgd voor den landdrost
en algt'!nef'ne
han,lelaaHI,
en
Let bof moesten lW' reheeren weggenomen le
De t ee~ 0 HauptRelsch gaf aan de hand dat apolheker~
vali drank aan de bandIeten ..erschaft te heb
door dr \\ illtams '.1edlclJIl Co Kaapstad
leder
ker\l<eraad
II
her
land
h"lVogen
moot
beu m lar werd ontslagen
De bandlCten werden
legen \~ d pel bOlteI of 1, R per half
wor len ~lte nlt'''''e II Imaten een exemplaar
TER NAGEDACHTENIS
veroordeeld tot 2 dagen schrale kost en eenzame
vn de d .. ~ ~flnoul orclI "an eemgheld present
dozlJIT hUIl!'I" pOKI vnj
OpSIUltUlg en de w lcbt moeRt £() 1)pdokken we
t" do n
fl I d:lCht Jat ,eel, an dell blaam' an
I'UF.lORIA 2 FEB -.-(Ileulcr )-Glstera,"oml
guus phcht\el'zulm
of 2 malllldeD ge'angelllB
rt' sT I \ DIltEIl - ~len gaal' oorden dichter
achteru tg ng der Kerk rust op de kerkeraden
pre!"Ideerde spoorwcgkommL'18ans
Smit op een
.trllf ondergaan
J 0-,,( \ klor .-"n "chetJel een "taudl>eeld (JPDaarop
el daagde' de I ,eellkolIlllt
..ergadenog
van artlllcne ofliclOren en IIi!Ideren
Hl I\"EI I JKOtF.E:Sr TE \ llIIERi'[lORr
-Op 2i!
nellen
n het 8~\d}n SakklU""n
a&n den
die gehouden w~rd ten el11de een gcdenfteeken
(W rdl ~ rt Iyd)
J !nuan w:u dlt .cbooue dorpje ill rep en 1'001' op te richten ter gedachtenIs \I\,n komt1pndnn\
n ven R Jn da I J \ ermnard h{)eft gemlWlkt
door 1-'.Il' bero«md ge<i1cht Der Troll1.l'6tH' ,,_
daar d. 'i' IIlte Manus vnn Beaconsfield IU be\
Pret0l1n8
Er werd bQsloten met dO~nng
~"Ál qe.
hu"ellJk trad met Jongeluf
Jacoba Roux van over de zaak te spreken CDeeD puhti
rgJI
C T SH LJ I wor lt lp d d lJencl t va.n den
VIlliersdorp
De brllld zag cl zeer lIoftaUlg UIt derIng te beleggen
SCHE;EPV AJlRTBERIOHTEN
Het artlIlerIc karp
up
heeldhou..-u
AI ton u' "utiIlo
de SP33Jll!Che
alsook de stroOlmelll)C8 Na de plechttgbeld
ID
zlcbzelf eeD stoon op het gmf plll.atl!6n
kleldlcbler
geuoemd
Dc ze",r gewa.a.rdeerde
de kerk dJe geleld werd door <11< Retief
pastor
TAFELBAAI
kunstenaar"
Icn laatste wcrk
BacchantenlOCI glllg men nMrI
Radyn
de worung der
DE RUNDERPEST
toot
op de tentoonstellIDg
[.c MAdrid
veel
oudc", der brDJd lhvaa.r men ZIcb te goed deed
AAHG IiKO)(KN
opgan~ maakt» heeft zelfmoord gepleegd 001'!\an allerlei lek.kerouen en de 'nendolukheld
vaD
F~br
1-8"
Al18trl'lln",ao
vaD
Au~tmhe
m~Dheer en me," Rotu: genoot
De geS<lnd
dat hIJ zooaJ.s hl] &an ZIJll Jonge vrouw schree(.
ZCID AFRlKAA_,,'iSCHE
REPUBLIEK
1-81' Arun lel Castle van kUIlthsTens.
bM IIlgezlell dat zLJn heroep heUl OIet genoeg
held van bet echtpaar werd Ingesteld door den
2--Sb AlU'ora, Vlln de kust
,"oor z'Jn levensondprhoud
opleverde
Meu
heer Jan RadloIf en andere speeebos volgden
PRE'I'ORlA :2 FED - (Reuter )-Runderpest
'VDTBOUBlI'
LJ hlml erle)"chetak,anuenJtllgobond
zegt dat de regoemrg h~m nog 38 f}()(j du",,,
Ds Rettef JM de 97 telegrammen
v:m geluk
"enpr~lJdt ZIch nog Al de wijken VIlDPnltel'lll
.cbuldig was voor bct Colurnbn8 monument to
WllCen talrUk en
,;
U le\ I,.dell
met
den beru.chten
dr wanacben. De g~henken
Febr I-Ttlekar
naar kusthavens
beha!"" Bronkhontaprmt
zIJn besmet" teryiJl
2~~" ,. nstrad'Sl&1l naar Londen.
HavMlnah maar da.t ZlJn p8.trlOttUlch gevoe!l
Het oohtpaar
15 lila Wo~ter
!ladt J llartle~
als leIder en men ~'ill kostbaar
lD eeu deel VUl Rnstenburg
slechts 250 beesYell
3-BII.rk Cra.ige.rne, naar Newcastle, :-.;Z W hem belet. ha.d, om betaling da.ar.an te ~
('tustalldvasllgermanuan
thoofd hebben. dienl.<elfdon avond op weg IIlI8r KAlkbaai ge Oyergeb!cTen aoD', lI!)1lde 7 000 door dil peet
3-:-;1' "autilns, naar Pm Nolloth
pw! met Ol1%e belt, weoaeh01l -M«leged«ld
wesgem&ald.
3-l6Lilboot Bawarden Outie llMl E~l.aILd
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de Goede

J. C. SMITH & Co.,

IJzer, Kool en Timmerbout Magazijnen

EXECUTE[RSKA'!

PPLICA'TIES voor
.
.
overweging genom~
,
Bank, Groenteplein, Kaapstad.

A

KOLONIAAL -EN AMERIKAANSGH WAGENHOUT,
ZAAGMOLENS,

D ISAAC S & CO

,

J. D. CAR1'WRIGHT' ~ Co.,
GLAS-

EN

PORCELEIN-

'

ADDERLEY EN DARLlNGSTRATEN.

l'ET.,

Ontuij",
en' Theeservies,
Toiletartikelen
en alle IOOrten Aarde~
werk iu groote keuze.
llan~. en 'I'afellampcu, Vloerlampen
voorde Voorkamer,
Tafelmessen
en fanta.'I"ie. artikelen eu allo Il uishoud- Bcnood igdheden.
•
Verxilvsrd« ('TI Fantasie Goederen, geschikt voor Tronw-,.fVWJ&&rdagspresenten
een Specialiteit,
Juist
ontvangen
een ladiJac ftD hoa
speciale Port.
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lJJ.J; BESTE
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[ngelij Cd bij Par lemen ts ácte li0, 17 _ : :
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pagelijksche

!
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,

Marques (Delagobaai) in ~4 uren'naar
51 uur naar Pretoria. !,

1

Dagelijk~che person~n~ienst

,
(ONS EIGEN
MAAKSEL),

,naar
Johannesburg,
.

II GOED GEDROOGD SOLIED ESSGHENHOUT,

al:o'

plaatsen

Exet'tlteDll'f!,

A!...
..,.:;.,!

\'oo"dclI, Admilllstrnteu'·('n. nr .\lIdl'IF:" '
POI·"men "i"dangeuck de ka'nn iI,01,"
stellen "hl voornoemd worden \·c','z'xl.l I., ca,
Le beuoerneu
en an t-é,t-elleli, al"I)~
Execnteur~ Kamer, KIl.ap'tad,
'
Ve
Kamer adminiHre~1't I", ,;), I.,'
Uoedels dool' haal' S,.('I'( t a r I.'

in

N. il.-A.ullzoekeu
\'ungocJ ," ru-den
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Voor hf'f Admini,rreel'l'1I I'UI]B",,'d,·I, "II
eigendumrnell

de Transvaa,l en Oranje Vrijstaat.

KAltW8.
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HIPPI.\t.B,

A, II. PETEH'F'i, ~I IJ
W. ,',lAI<,'B,
A, I'AS I'fr. BYl"

van Durban (Natal)

Pretoria
en andere
,

,

JJ,
W,

Johannesburg

Tarief loor Reiligen naar J~bannesbnrg:£4 Us.-en £3 171
"Preloria
jj, 6s. 6d. - eo£3 48
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~IRECTEUREN:

Lourenco

VOOR

NOZZLE"·EN

en

A,D. 1838.
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150~ VUURPROEF,

PATENTE

of Exe-:ulars,)

Kortste en Goedkoops-a Route voor Reizigers en Opbetaald Kapitaal in 180 Áa.ndeelen
@ £150
Goederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria Beserve Fondsen
..
..
'en andere plaatsep in del Transvaal.

"VICTORIAN 'VATER-WHITE OIL"
lN

'

.':

Kantoren:
Hoek van Adderley
Wale Straat, Kaaostad,

1·

DE KAAPSTADSCHE LEVERANCIERS
VAN MEUBELEN,

MAGAZIJN,

-Afrikaansche
..

SPOORWEGMAA
.
!

.

•

(B"ard

Nederlandsche

zullen dag:§lijks in
ten Kahtpre van de
S. V. HO~YR,
•
Secretaris .

en Bicbceks

,

,

__ ._-~--

.

0 lY.1: EN'"

HOE

HDA

E::Q'W:TI".r~~x..m:"

KOMT

Brandverzekeringen Trustmaatschappij
St. Georgesstraat,
Kaapstad ..

liET ?

SCHRIJF

Speciale
om

Prijzen

het

HET?

AT_ de Z\\'eedsche
D
, Kachcls
Afrrka
g-ewordcn ~

Boek

Non-al:al1lm~r
iu Zl:!':

popu lun-

7.00

Z'Jll

1844.

OPGERICHT

DIREKTEUREN

Modellen
Aanbevolen

:

,,'

H,'c:'ell

,I \1. fll:OW~, (\"""·7.itter)
JL HI':.\IW, \\' ".\!t,-ilr.
(;, SICHEL,
J,.-\
IU-:Ill, Il K. TI{F:D(;OLD,

C

fie Wel.-d.,l" rr,','r
De Weledele

over

ten

Dew ~!iI.i.lt,('IJ;\I'I,ij, f't':l z u rvrr I\',J'IT'II/Ie Instelling
en een der
gerr'stl:/di'l'
ill dl'
':"',~,il' ,lli/t Ilil adjt) soorten
van Bl'Qlldverzekerinz tl"'I'11 I l'lïll/:/d"/'<!,,
l'rJjI-"ll.
V old;J:~1I 1",1 ,l'c/ldl' a.i: I \ \' .-r
10 1 <"(Jl van den Vrijstaat
is ZIJ
ook gemaclJlI,:d
,har' 1)(,/,1:.:1:" li tI_' I'vrril'ht.-Il.
,
Af1'l'llt",'hill'I'I:1
ill ,,] ,j" 1')";':;;1
,:I!
'"
:-;tl',!r'n en Dorpcn
van de
'Koloni~ al'vul-; III .I.u Ur"lljc' \ 11,,1;1.. , l':' in (:e 'l'r:llli\vaal,

I"

en

"

:

z

,V

'\ r-

(/"\

\~('.ns en
lO

•
•

Jongens

"

•
•

"

"
"

.,
·1

VOOR

BAKKIES

CO.
Het

De eenla-eWIndmolens gemaakt met
Wielen Beweegbare Torens. Zullen
meer wateT pornpen dan een19ander.
Molens In de markt.

3 VOET

MABllnEN

beneden,

Top W ASOHTAJI'EL met Tichel aug, met Klein KastJt>
en een Kapstok
aapl elke Zijde.
e2 .14.e
!

De hoopte prijs werd behaald door
deze" Motors" op de Chlcaao Wereld
Tentoonstell Ina-.189S.

...

\)0

GELieVE 'rE LETTEN OP OHS NIUEW EN EENlG' ADRES:

KAAPS"'"

bij

VOER

la., (l'QOlmak:en

T_

KaiT_

nB

, >

Zonder"

C«»

"ti~
ZUID·AFRIKAANSCHE

voor
NESS
en
Co's
vloeibaar Schapendip.
Toegokend
de B006'ste Toekenning
op de Wereld's
Noord Amerika, in 1808.

I!>

van

DE

.met koud water.
Getuigschriften
van adres,
met' Hout
van K!1lk-

Vraag
er om bij
van Zuid.Afrikaansche

of Kraalmest
en Zwaveldip,

De "CASTLE

DE van

arider-en

Geld op eerste

uw

15 Jan.,

u Ur n.rn.,

naar

echentijden.
" 20-HO~L1~ t A~TU:,
""I"
TRAIKu.FeG, :>-HAH\\'AHI)E~
l'.\"TJ.E,.KIlI'"
!lH,IIY
" I ;-T.\~TALLO~
(',\"1 LE, Kal)!. 01'''-''
~l",r. :>-~tlltIlAM
C.\"TI.E, Kal"
l!AilR''''.\
" I ï-DU!\UTTAH
l.'A~TLE, Kapt. Ilx r

verwarmd
te
van 20 tot

PEMBllOKE
(,.\~TLE,
fi .lannan.
•
T1~TAGEL

«mt rent

1.1.,

HL''',\LL.

"",ll(",(~"

.J auunri.
CA"TLJo:, Kllpt. HAliRI>.
l''''"c,t
:!I
Januari
Al-:lNt'EL
('A~TLE.
Kap'
\\'I'VU{,
cuntrr u t
Februari.
II:fETII\'E~
CA~TLE, 1\&1'[. nUL", ,'fIlt",,,,'l
Fobrnari

VruchtenKafsnijders

en

Voor Vracht of Paosage vervoege toen
zich bij de Agenten vau de CASTI R
MA.lLBOOT MA ~TSCHAI'PIJ, (Beperkt,
.~ _. _

Kruiwagens
- Wi]ngaQrd

heer

worden

K"l,t, I MHJ"IIA
K"I'"

I'A~TLE,

betaald

of Securiteit

zal

I!fil

UNION

LIJN

KONINKLl.JKll

)fAILVIE.\SI'

UNION ijTOOMBOOTMliTSCil.UnJ
. iBEPER~T

..

Ma.i.lboote5 de~a.a.tBchRppij
verDE trekken
van Ka.apstad naar Eogeland
via Madeira, 'Om den

verband

altoos

te verkrij~cn

tegen

billijk«

ander-an
Woeru;t!A.gten
uur r..m. a.la ouder aa.olegg~ud6
VOOR ENGELÁND.

4

l;{----t;COT ('1'\\:1;
"':'crt:\'). KM.ld, LA 1L\1V,H
.. 2;-llE\lt'A:->
1\1:\':<OLl,'
Feu. I !,-~{ jH.M;\~ (T\\ dl .....cn·~..). }\11.1':)l· '1'
, 2j~TAI:lEj{,
1-;"1'" hluKTOl<,

Jail.

Paarl,

te _4

DOllE

Amerikaansche

AUe Vendu Rellen zullen kontant
verschaft
worden naar vereischto.
Cfir'N,B.
'Termen.

W oensdug-.

EItra Booten voor Engeland, fia Las Palm8.b

Vorken,
Schopgraven,
Pompen
en
Pijpen)

de

dezer Lijn ,ertrekken
naar Londen om de.

Kaapstad

Madeira en Plymouth, re Sint Helena en
Abcension aaldcggcude op de bepaalde tus-

,1
b eroe m d e
ue
nu verwacht.

en Omstreken
voor
Een tweede bezending

Verbeterde

Vennoot,

MAl L" MaatschappIJ,

Stoombobten

overtuigd

A. B, DE Vu.i.raas, van de Firma
D_E VILLIERS
hUH:j.,~L\N
& Co., die heden ontbonden
is, zal zijne
bezigheid
nu voortzetten.
zoo als vroeger,
als Vendu-Afslager:>,
Generale
en Commissie
Agenten
aan de Paarl en wel onder
den stijl en Firma
van A. B~ DE VIL.LIERS
& Co.
Senior

)!AILDIENST;

Zuid-Afrika

en zij zullen

1897.

" Al'('TIO"O:H,"

BUR G ST R A A T,

K A A PST A D.

""I.'

BOuTES

EXTUA
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hilI"
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:i]
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"
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.r :r
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MIvielra.

KOCH. & .:BIBlE,

J

VOU

K.LuD'l'UEL

voorzien

van oen: Spiegelglas

patente wieletjes,

£2

18 duim bij 14 duim op
7 ••

BOTellgenoomde
is aanmerkelijk
benepen in prijs dan de inferieure
ingevoerde artikelen
en daar wij slechts hOllt gebr'uiken
dat goed (~droogd
is
in de Kolonie zullen Koopers het voordeel hebben van onze wawi:~rgd
at
de .nik.leo. de hitte van het klimaat :zullen staan.
,.

,

...,I;.,~

,

D.ISAACS&Cb

I!OOI - K!.BIIETF!Bmx.
BARRACK
- STRAAT:

UITSTA
LK A. DRS, .
LANGIIARKT-BTRAAT

EN

BOOM-STRAAT.
;

.

mr

PLEIN - STRAAT.
.

KAAPSTAD.

III voerders van Allerlei IJ zetwerk,
Beneort

men

altijd

•

KOMBUISKACHELS

eerst

te

gaan

I'Hr: It'I:IA.
,J,It'1

EN LEDIKANTEN.

HET

KOMEl'WE

St,lznl':X

IlE".F.I.P.N

W'B

IJ '1:1~;:1
.\1:",1;· Ill.
l L (TI\ Ijl

TUINSPUIT van de beste
kwa:lit~it.
GRASSPRENKELAARS, TUINBANKEN,
TEN.
_ ,..."
PICmCMANDJES, oevattendb alle benooJigdheden

HANGMATvoor groo~_

]flé~_gezelsch~e.ren.

BERG~APZAKKEN,
gebruIk)
Pro~r
ons
merhont,
oo~ken

~N<l
,

,.

! ~

.'u't;.

J,
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h;\j,1

J'"'-.I;1
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:.',)
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1' ...·,
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·lt·\

'LJ Ma;dl

van
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I,.,'

liA!;TU~.(JVI.ll

1.1.\

i
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Yl ),rl':IJI.
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'.:1
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Jl· "
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:1'lt!':.t
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.n \1.

dt .\!:Iet."\·l.:ll'j'!':t-;Iil TII"~II'T/'\
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booten zal

AAN ONZ.

~!

>.

Ma..!"lf'II,
H CI"\lJJ

GUl

1I:,',i

,

(TWI:I:--'_'I'\\I

J-"t·j,n':\1

Ecn
VOOR

":lj"

M;"J.

iI:l11

GLï:LI'l!

om

],'Jtv

St(fiJ!U

\.,,,d,"

\'u'JI

)

HA~f IlL K(;, k"l'l
:,h
de io.,"."""'(
\'idI
deze .\1all...t(,(jrll!)o<Jl{~ll
!: ETUL' HK;\A WJ,! l-::'n'':oIl,\'I,
I-.LAX li
gaIJr'I)aar'
\OUl Zt: . ., .\Ll:,:.d'·I"
\\ .: :"!. li.. I t}!'('·
reikt Leg-ell t'('l) \·"ITJHlillej·:J._'
\ ,jJ.
111 i,t'rct'IJt
op t.1t)ll lJuhht.'it"1
Pa .....~a:..:' I'I, RETUlJ(~.\.-\ln,II:;--;
:".hJ
Jj,\\L\":i

l,it;:l'It"k!
\li'l1
'lt..:
(zooals op het TaBteland
TUl B1U'Opa ia langs de KL':--::T ~',(jldl'll
terubn-eis biIlIJ('Il J JIlt· ~tnJllldt'J! I"
:l!"U
bevondep
worden
voor bergbeklimÏnen.
the Castle :'la;d,'e'l,al'),i" ,"'t"c!r;tI', Ir'l.
CARBOLINEUM, die HOlltbewarede vloeiatot 'l'iamer.. of '''oor
Vracht of !'a..:..,.. alle dIJ(' 1I1"Jl ,t:l.!lV",:h:
met ,deze uitstekende
stof, behandeld,
zal
alle R1Jn de Kantore!l \~all Je LldulJ ~lolUllll">Vl
van 'verrotting
weerstaan ..
Maatschappij. AddaltY,1 f<Ul1

zullen

zeer Dllttig

'lIt:

('

me. .....

AANVRAGEN VAN 'T l3INNENLAND
PROMPTE AANDACHT ~ERLEEND.

WORDT

H
.

LACTIFER

EN CO.,

Ook voor het beroemde
Nlxon
Sproeimixtuur.
Eenige Agenten
voor Kaapstad
voor de Amerikaansche
droot1ers,
De Eenvoudigste
en Beste.
Invoerders
Persen.

17

ENZ.

PO:M:PEN_

c;;::.:~n'::e'Jil".:u.g.

1896

Specla]en Prijs, Westelijke Provincie, Tentoonstelting,
Rosebank ...
'"
... 1895.
Eersten Prijs, WesteJijke Provincie, Tentoonstelling, RoseblUlk
"...
1896
Eersten Prijs, Port Elizabeth, l-andbouw
Vereeniging
",
... 18911.
AanbeTolen door het Besproeiings Depareement der Kaap Kolonie, ab het best geschikt
om water te pompen, gevonden door de
Governemente Diamant Bqren te gebruiken,
of in opene putten.
De Lompe houten Windmolen wordt nu
snel vervanJ.\en UOOI' het St.nleu Galvan;zeerde
AERMOTOR,
LI"yJ,' St"leo AJmMOTORS leopen met
den z>I('''I.,tpl] w iud, zij u geheel zelf.reguloe.
rend, eli w erken met een langen, vasten slag,
liet AERMOTORi~ de goedkoopste en meesteC()ll"mi~che Beweegende Kracht
ter wer-eld,
een I'ump Toestel kustende een. weinig meer
d a n .6<'ngoede paar-d, terWIjl bet dag en o«olJt
soru lar- eenig toeEicht of kosten werkt.
'.1
H"t AEIl.MOTOR neemt ook spoed ig de
plaatR ill van de logge en kostbare" Noria
Lift« " of Bakkie! Pompen,
'
Zij uie voornemen zijn Windmolen toestellen
te koepen moeten wel onderscheiden tOH8Cben
Ll()yd~' Ualvanisoorde Stalen A.ERMOTORS,en
!lndere inferieure en waardeluot:e nabootzingen,
liet N:htc, Lloyd_ ilRMOTOR.zal hat goedknopst en be'tc hevonden worden, en heeff
Ue" i<'ltl!.s ['eed" duor-gCMtaan.
\\' aUIlt'er verel.,,,ht, wordeu jteKchikte per"'Jlll'n
f(ezund,," om. het toe8~1 optczetteo,
te;::en eukel g",'ueeltehjke reiskosten, of volgens
Rpec1aleschIkking,
SohriJf om prij.hj.t
en getuigschriften,
"i "''Id blJ1.Onuerheden omtrent diepte van
, "f hoeveelheId WRterenz" waaruit Nlne
'g der ko.ten per volgende post lt,,]
WOI-tlen.

vermengt
zich vrijelijk
plaatselijle
Dip - Depot.
Boeren vr-ij op ontvangst

Invoerders
van
Graven,
Pikken,
,BOSch~ikken,

LLOYDS' A.ERMOTORS HEBBEN OOK IN
ZUID A.l!'RlKA GETROKKEN:
Gouden Medaille T&Ude Landbouw Vereenig.
ing te Port Elizabeth
...
,..
1894
Gouden Medaille en Eenten Prijs, Joh&nnes.

4Q BURGSTRAAT.

kleIn

ERIKSEN
& Co
Kaapstad.

KAAPSTAD.

behooren dit Dip eens-te probeeren
dat het het uitstekendste
is.

IJzerrim Ketels om Buitendeurs
"worden
voor het maken
60 gallons.
Eeruge
.. Agenten
voor Kaapstnd
N. ixon Sproeipompen,

c»l.e~&I.

---_.--x..x...c:>~x»S
eml

't

EN ERIK SEN,

KONINKLIJKE

S~haapboercn
worden

..,

groot en in

't

RUNDVEE,
Pa.arden, Varkens, SChapen,

APSTAD.

A

K A A PST AD!

,..

..

LIJST.

~~e&l"tilPa,a,

LGEMEENe
Agenten
in
beroemd
niet-vergiftig
, Acht Gouden
Meda,ljes
en
. Tentoonstelling
te Chicago,

AEZ~MOTOR~

bm-g Teneoonstelhng

I"~

'

ZWEIGBERGK,

POSTVRIJ,

4 Duim wijd on 6 Voet 9 Duim hoog. met I:!SntegelgJas
4.8 Duin: bij ~4!,DI,irn.
~5
Sa
'.

lA YOLTOOII', YOLtODI BESCHUT TEGEl ROEST,
8 tt., 12 n. 81 20 rt lIelo, liet G~ULUeEERD BKlBiGBill OP
USU TORDS, IU 10 tot tOO loet hoog,

'.'

l'e.

711;1

.!

LLOYDS'

~:ilr1d.1I~
GEHEEL vu STAAL, GALYlllZEERD

1!l:d'l'!l

lt,

\\ '1''1

Eenige Agenten.

en Regenjassen,
Witte
en Flannellen
Hemden,
Broeken,
alle Qualiteiten,
Hemden,
Caps
en Steveis,

en Kerkplein,
J. LA'WLEY
&

",{'I!I~lj

t"\J1)nil",t.:kn.

Overjassen

Langemarktstraat

t·
I'

a.nd{·!T

ta.'

1.:."",[

VOOR

GRAVESTRAAT,

HAN(lKA~T, 3 voet

Iii

)..:'f·rnakkdIJk

1,'"

I'

l",/"pa;iftl

THORLEY'S

OBORGE FINpLA¥

' ..•

ZJ)
\'dJ..!

Ilrnnol"ll,f

Vil.OEI;EH

om

PRIJS

EENICE AGENTEN

.,"""\.,-... ~,,'; ",
l-\ Ir;:.
Devonden bebbende <lat zeker lemaH
)
~,
I ~ ~
I!· ... ...;;;l. In naam van ons in de omstrfi:ell en
I; ".e"
.
','I h:;"n u.mnee m t, zoo wensoben wij het Publiek keDll1s te ,..,_
<!,\~ .• :; L:.J I ; L >. L).= K,\J\ PST AD N I ET DOOR I EMAN 0 VERTECENWOOII[J:CD WORDEN.

i " :;'

,JO... ·~

In

v

-- _--_.

worden.

La.ngstraat

Ambtenaren.

J, \IcIUtL'iGTOX,
Se: ')'llari:~.
.....
__ ..._-- ...

van

~~.!1

WADNER

ments

x..

:~Z,j
I....+vr -Ia n ,;" ar"l,
hakkel! rn urad~:1 .. AU{· !o'~Ir! !Jlal!r!~:,,!

BOOMEN

:GouverneOftd.~t

OMDAT

q

door

L, J, CAUYIlf.

bespui-

Oedruk\

eo

Schappij
Beperkt,

r iLge~..,.en door d. Pnl UN! Maat.\'an de "&11>11d. \'illlers
&: 00
buo Kantoor boek '&Jl RIU~ ...

aAn

Waal 81nai

KaapNd,'

BlJVOEGSEL TOT DE ZUID-AFRIKfiN

VEREENIGD

MET ONS LAN11J. 4
I

PETR USVILLE.

en

comité-leden zich hebben IichuldlB geomakL lUI1l
int.eekenR&fS
worden
In drie
klassen verdeeld
en naargelang
de subscriptie
heeft men, ook het teekenen eener non-beads petiue, ZII ondern sieh en nemen staando
aan de valgQllde
meer rechten.
de eerste klasse betaalt
.£3, de wer
A lReme,me
bond •. vergadering
~ gehonden
.1 WIj erkennen
sc4uldl!( gemaakt
h.eede
£'2 en de dcrde £1 per Jaar.
Wie £25 elO1uhe'
te Perrusville tip dh 2:-1Jonuari, 1897.te hebben
ID bet leekenen
van zOOdalU~ petitie,
Voorzitter
dl' heer p" J. v. d. \V&lt Doom. meteen geeft 18 donateur ell. levenslang eerste
het
kl&8S8 inteekeuaar.
De 'regOOTlng zorgt voor betrenren onzen misstap, beloven voortaan
fonteiu en de heer L J de Ja~r secretarIS.
niet weer te doen, en versoeken ~ltma J III mmeen gebouwen
sa.larlool't
eeu lJlbiJótbooal'lsf;
Het doel' un deze vergadering WIoB om mae
saamheid verschoend te worden
voor dat einde
geeft
zij eone subsidie van
!ltem te laten hoor-su regen de Rhode8.vereermg
Vergadering' verdaagd
tOt unmiddag"
£1250 p41¥ jaar.
De beer J Cil liers, zoon van
door »ornrmg« ollsr,,"d"a"tlge
Afnkaners
1Il de
Heropend.
VoorzItter
ID den stoel
den overleden
patriot
J F Ci lliers, bekleedt
Kaapkolullie
Ter tafel de kwestie der twee
Hondsmannen
deze betrekklllg
maar was tijdens ons bezoek
De h e'er
Un'\ t s 'preekt
ten
gun te van
die weigerdon de resolutie.
opgesteld door ~e~
op verlof afweZIg zoodat "IJ veel inlichring
ann
Rhod,,"
'"
cvrst te wachten totdat
comité.iuan te nemen. eo sqhuldig ZUnde!UlD 0
de~vrleDdehJkbeld
van denzelfdon
heer Nichol.
de ht_-..'r H.hodf'}'j onder,
erh oor was
teekenen
der 'V iehshn potrne, worden
hunne
son, die in ons rapport over de runderpest
lJ, hct rI'
J{ de II ct maakte
toen duidelijk
namen
van de lus t gesebra pt
reeds genoemd
werd en die als MSI8tent
bibliodat HJl{"I~. ""'d,
-« hululg
bevonden
'Was door
Gesloten
met zebed
thecaris tgeert,
te danken
hebben
bet t-o m u é \ lUI ulldftrzouk
door ons p&P1oment
DI' '1")11,
Er zIjn tuaschen de 7 en 8 honderd
leden.
lU\nge.l<'ld
'" g'" ft ZI)II nfkeurmg
te kennen
JA!' VI' TOI r
en het jQ,arhJks('h
inkomen
aan
subscr-iptie
over Z,j(\ 'ft r('1.'rltl~
Secretaris.
Uit dit
lie h, trI
I ,lp .I "Iilor las toen
voor
001l> gelden bedraagt rUUD £,')00 ster ling
bedmg moet de as istent gesalarieerd wordec.
ro-clut « dt, dt/()I de g'root.e meerdorheid
aan.
terwijl
het restant
besteed
wordt
voor
het
15 .Innuuri, 18~17
/i(t 1I""H" ,:, nl
\ ,,<)rgt'l<told door
den heer
aankoopen
"all
uieuwe boeken
wsnrvan
de
I' I J I I 'I, --I< "11 !<,,,.econdeerd
door
deo
Eene
jaarljjksche vorgndering geboudelI
op
helft Hollandscho en de andere
helft
hoeken
lwt r lt .I, \\ t t het KruIE
C'
IU
de
Engelsche
en
under-e
tulen
kan
zIJn
Il, ZI " r",,,I~,,ng
1111 Hollandsche
Afl'l.
Tot ,voorzitter
gekozen
A
....,J!Jltlflll. seTerloops
kunnen
;noiJ aanmerken
dat
te
kaTl1 r ....... nu 111li'~!f,ld III ht't du~t-rlkt Petrusville
cretarts
Jan du TOIt
J ohnnnesburg
~5 percent
van de toelaag
der
K .... ),k,,j, I"
",·1, I h. hhende op de ontvangst
Secretaris
(loet, er8111!( vnn de werksanmbo
dIl
dl n III i I H/tud"':i to beurt viel Hl de regoorll1g ann Hollandsche eo :2b percent nan deu van den wjjkstak ,"1Il Lot u f!;'cloopell JUllI
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voor' beide v~eringen
opgesteld waarin 2
punten vooral ?oortomen.
1. DIl~de algemeene vergadering de diatnkt
1[000~hool overneme.
.
DE CONTRA-STEM.
2. Dat de Algemeene vergadering vooreiening
make voor de overname van het Iiterarisch
op de volgende plaatsen. volgen. Ii" ra
examen volgen. het besluit der syuode.
(Vali
Ds. Vonter vraagt of de commissie nog vol. poten UIlD 0, .. Land gezonden. "111 re"l.
publiekeen
&nd8-vergadentlU'etJ
e-t.. "I
hardt bU hu!; advies nadat zti het antwoord
den. de demonstraties
ten gunste vali d,'
heeft vernomen van dr. Muir, supermteudenr
( Vtr~olg.)
heer
Rhodes
bil
[!In
doorre .. d.)<,r .',
van ondenrjjs der Ka&pIrolonie, waarin hU wei,
Kolonie
gemaakt
afkeurende
Op al
d, /
I'
Gelezen een briel van den I kerkernad van gert ondel'8tenning te geven op de voorwaarden
vergaderingen werden besliste resolut,,,,, ".<1','
van
overname.
Da.
D.
Postma
zegt
dat
de
oom,
Vrjjburg, verwekende !lilt ten!!,e,!oJge van de Bn.
nomen de Rhodes,verbeerlUlnng
veJ'O()rd~cI. nd.
missie maar gedacbt beeft de zuk voor de algenexatie Mil de Kaapkolonie fUll) BechnBualand.
daar hli door het select comité scbuldic
I' \'.,
meene vergadering
te leggen.
De algemeeue
Vrijburg tot de Kaapkolonie
moge behooren,
klaard en op weg was getuigenis
te Il" '-el, 11.:1'
vergadering van den O. Vrijstaat heeft de zaak
Voorstel d~. M. l'Ie~~f!..
1'000tma: "Dat
gaande de adm.lDistrabe der Gecharterd.
ni,,'
van overname tot het volgende jaar uitgesteld,
met blijdschap aan het verzqek:;:voldaan worde
scbappjj voor het Britsche select "omit" Pil 1. "
Ds. L. Vorster deelt mede deu loop der gc. deze
en de broeders harteliJk ve'1"ehwrod worden."
demonMtmtJe. berekend
'Waren ,Jen r:u,'."
schiedenis
met betrekking
tot de overname,
Dil voorstel wordt met aljredieene sternmen
haal lo ZUld"Afrika
aan te moedlgel. (' 'Oe
ZEerw. toont aan uit de gescbiedenis dat des. buitenwereld te mJ.slelden ._
aangenomen.
'1.
tude de superintendent
beloofd had onderateuDe brieven worden nu geloz~ en totlatere
WeUmgtoll,4
Januari. publieke ,'ergader
.:
ning til geve,,! voor de cvernaree.
De sup6TlIl'
bebandehng aitgesteld. Onder de).orleven wordt
Kuilsri''1er.7
Jannan. publieke I'ergo.o., .
tendeni
had toen zekere termen gesteJd Voor
ook een brief van professor
L. Cachet,
Dordrecht. 8 -Januari, publieke l·erg:WerlJ.w
OndeJ'llteulllng.
Zoover ds. Vorster
kon bad
professor
theol., gelezon, muld ude dat zeerw
Bopetown,8
Januari, &ndFergllDtnng
, "k
Alleen kon bU niet belo- no 1 )
wegens ernstige kraakheid van eqn zijner kinde- ZEerw. ingewilligd.
ven de overname door de algemeene vergaderen verhInderd. is de ,,"ergaderjngl bU te wonen.
Paarl, 11 -Jnnuari. publieke vprgnd""",g
De tiJd dor IlltlIngen wordt n~ bepaald. als ring: Het was eene innige smart dat er toen
p.ketberg. !J -Ianuari
Bond, vergader","
WB8 door de algemeene
vergadenng
volgt :-'s Morgens
9 tot 12, .~ middugs 2'3(1 vertragIng
Franl!Chho.·k. ~I-Janunri. pubnek- v~rll'ad.,
in de zaak VIID overname en dat daardooi de zaak
tot 4'30 uur.
I
:
Zand"cld (AcLter Pik. tberg)
~Id"ll Il",
Nu de superintendent
wd ",LI \'erganpnng
Gelezen rapport van den corl'el\pondent. ds. D. zou mislukken.
Postma
verslag van zune cQrNll'pondentie ge. IDstemmen met de voorwaardes en de &lge
Stellenbosch. I~ -Januari
poh!J<kt \er"'l.
meeue vergadering van den 0 Vrust.aat de uuk nog
vende ~n de volgende r.llke~ ~ behandeling
uitgesteld
heeft, ou meent ZEerw kan,er met
voorleggende.
V ó6r deze a, ~Il
behandeld
VtlheNtiOïp.
~kien -Januari.
B()nd:-\·t'r~:1I1. r
sprake ,uo. AI8 hd der vérgadeworden, komen de openstaand~l
notulen
der van over~e
Venterstad.
~den -Ianuar-i
B(lndl"l\ t"ygdd, '
rIDg en nlWwkeurl!!' bekend z[jnde met den toe, (dlstTlkt.;I_tuur)
vorige vergadering
ID hehandell!lll
.
stand. zou hIJ nu DIet kunnen stemmen voor de
Art. !J -Ondersteuning
voor blinda
Jonge.
Colesberg,
~detl J annan
Bond- erg"«I..
overname.
Door de overname
zou de school (dlstnkthestotlr)
lingen teWorcester
is gegeven voor 2 jaren
Al de gemeenten,
beh~lve Mid~elburg.
heb. £200 minder krijgen en als de a1gem~ne 'er,
:--wellennam \lden Januari
p"I,II~k.
gadering met de £200 kon opbrengen zou d" dering
Oen voldaan.
De predikant
'val) Middelburg
schade
te
groot
"un.
Daar
ds
L
Vorster,
als
.cgt MIddelburg
zal beden veldben.
K lipspruir tak, Allwal '\,'wd
BOllu" •.. ,
voorairter van den kerke raad van Burgersdorp.
Art. 17.-Aan
Pbihp8town
en] Postmasburg
nog
ID
deze
zaak
.betrokken
lIJ.
neem
t
ds
.stlnllli~n
werd bij de vorige verga<J.enl1,g opgedragen om
Aliwal :'\"ord. ~IJanuan.
BUlJd.'erg-a
I.'
de lidmaten wonende m Bl'ltflCb iJ3.,cbuana.land den vooraittarwtoel m.
Molteno. ~k Ou I ~I -Iunuari, B<"Jll.""lr.!<I
Ds. W. Snijruan zegt dat bet noodzakeljjk' zaJ nng
eu lnngs do Oraujerivimtq ~oeken.
'I)c
predikant
"an PostlDAAbnrg .agt ant, wegens de Z!11l om al de stukken met betrekking tot deze
Tbr ilstone Bark lv () ... t Bonds v éCi.....,d ••
runderpest
en andere moeilijkfle~n
soorw Diet zaak te le •.en. Hierop leest d•. D Postma al de
YanrhIJn.dorp.
Ii -Junuuri. }lul,I"'k,
de lidmaten
kon bezoeken.
iD" gemeente slukken II) verband met deze zaak voor Hieruu dering
P'ostm,J,Sourg 19 gewillig te bljJtelt arbeidan.
1)IIJkt dat er bela.ngrUko en breedvoerige corres
Arlrlerl~\,
Ko.,focl'Jl li -Iu nuar: p,d,:,. f
ponderrue met den super-intaudsm
gel oerd IS. gadenn"
.
.
De prellikant
"all Philipstowq
?ogt de ker
kernad wus gewillIg de lidmllteil te Prieska
maar dat de superintendent
niet gen ogen w~
C'IanwJlI",m. ~I -Lau ua r:
B. !Jd"~rc
,ol,
op die voorwaarden ondersteuning
te gelen
::-ill (du<tnkt'!.""luur)
te bezoeken, maar dut die hd;!,aLell kennis
gegeven hebben dat wegens IleT droogte
ue' breedvoerige bespreking wordt besloten
M.ddelburg
~I -Ixnuari
pu l.h h n n, ".
"Dnt de ulgelllOene vergadering ~.,.,ne kans
\\'ageboomsn,
Ier dll;tnkt Wun. 'l,'
,
kerkernad
niet 'llI,0est kp}lJe1l, lE'lIl lidmnat
De vernuari publieke
vcrgadcl'lll!;
van Pluhpstowtl,
wonende .n,"YidtoflJl West, i. ziet OlD deze school over te nemen
bezoch t.
r, I
.
gadering gaat nu over tot de besprekmg "all het
T'ulbagh,
15 .Ianunri I'ul,jl~kv "'rgad, ..
De predikant
van Phlhpst~WlJ i z<:gt, die' ge. tweede punt 111 hot rapport der connmssre als
Malme.l",n·
I:, .Ian ua r-r (tlt'nk'"".
volgt
.-"
Dat
de
algomeene
veq,radermg
der
Afnkaner
B";nd
meente zal verder arbeideu
\l}e JilrI,dlkunt van
MiddelblJl'g geeft ZUlIO Llqdsr:ha!l' te kennen
Kaapkolonie.en
de afgemeene vergadering
"an
BopetowIJ 8 .JanIJan
!,uhl" kP '('" ,.j, "
Vrijstaat overnemen
voor h:u'e
R.chmond. U .J.llluan. JI,tnk',I.~ •• ,
over de poglllgen aangewend ~11 60<)pt dat die den Oranje
rekening het lager Iiterarisch departement der gaden lig
j!OglOgen met zegen bekroond!, ";11"0 worden
l'l1ld", I< wuk Blau" kr.u:
1\ .Iar liar' I,
Zeerw "!Ist er op dat het rc.eplllf cn plicht 18 t heologisehe school" Het bIl/kt dat de alge.
"an den Oranje YrlJ"taat de '·eq,"'.)"llllé
zulke lidmaten op te zoek en, cq dat die lid, rueene "erg:vlerwg
maten het middel tn Gods hand ' zdll om de zaak uitgestald heeft tot het volgende J'UU
R" JermIlderthd
I:, .J.IIIU.Jl': )\"11-1, " , '.
D•. 1>1 Postma LS "au oordeel dat deze alg~
rlJl!!.
OereJormeerde
loer te "el'1!pruI(Jell; De preeses
Ste'/Il,l'"l'g
Hulte ....kran l 11 .)", uur
I',
spreekt, III de" •.elfdon
l."eest "II w1.j.;t er op dat rueene vergaderiug er DIet toe kan overgaan o~
H /I vergadenl/!,!
men doo)' oorreëpoudentia
III nau verll.nd de het Iiterarisch departement over te nomen
hdmato!> moet houden, al. ell
e.n.. moge" ZIet geene kano wegen. bel financieele
Het
E ..-beck \\' e-r. )Ij J ".I, U,IJ I 1"11 IJ, k
I!lkheltl 'IS ze te bere.ken
Zecni wUst er op gnat moeIlijk de tbeologlscbe schoolgelden .n le den ng,
da! door b~zock of COlTIl"pondenhe de Iidma,
kriJgen-n"emt
de algem ..ene <ergaderlIlg het
Woroo,-t<lr)lj
JanlllUl ""Idick,. ",:"."
t.en bemoedIgd wordell.
D., Vnll Roo) vraagt
departement O\"er, dan zou er meer moet~n
(h'er lIexn\h:r
1.j tTallllilrl
fknl(~..\,,~
opgeora.cht
worden
MMI'
gesleId
dat
b~t
geld
nllg
welke "oorzienwg er ,. voor h<llJla~ell wonendo
1[1 de
Kan.p~tan. D8, L VOI'Ster :d.·elt mede verkrijgbaar L<. dan'8 het tocb llIet wenschel!lk
Ste!lllsourg. RUltSt.efonk"! B"".)''''r,-,,'',"
"an bet hooger~
Con\l'ay ",k ~"ddtiblll~
., .1.,1" <rI II
dat daar de bdmaten tot Bllr~erijd,.rp hehoo, 'aat het lagere depart~meDt
vergadenng
rell, zeerw. de leemren dlo K14\p~tlld
bezoch- gescheIden worde.
ten. verzo<:bt had ben te bewekq". maar dat
Ds W SUl/man IS het eens met den \'ongel!
OO"t R.etih,cr
tak B",jf',ru 1\"11,)",":'
dn OIet gelukt is.
spreker. . Het zou nadeelig '!In eene SdleJdmg
nng.
.
Art. i:i. In zake bekends.tel1.iPff der Geref
te maken, want waar zouden onze jongelmgen
Graaff,Rcwet
lij Januar. d",rlhl'
.,.'
gaan dIe \ oor lU.'\trlCulatle bermd
vergade.nng
leer 'Qw>r de comml.&!Je (dr. L ,'\ oTster C[J 1\1. mooten
Postma)
L'! nu
aan de Ol·de.
\lorden
\ViJ klinnen
niet onze Jongelingen
y.dona
\\'est
l!I.Tallu.m
,Ill' nH"
el'Jer. zenden tot matrlculat~e want dan blfll en
Malmeslmr)
il! ,L.lluan
I,,,I.!,, k, .' _'"
Ds. J\.I, Postma ~"gt d"t UI bet afgeloopen
z'J OIet gereformeerd
Het hte~h
depane,
nug
jaar
h!1 werkzaam
IS geweest.
Tengevolge
"an Il<llJ brief VIlD leden der Ned.·HoTef. kerk
tD6fi1 is ook niet alleen ,oor de Ka.apkulonle
Hanover
~l Jailuan
pul,Jlt:k, B'I/Id ...", '_ I'
.n Cradock •• er III bot distnkt Cradock ge. mf~~r ook voor den Oranje Vrystaat en Zu.d nll!;
preekt door d•. L. Yorst,er en zl/n W lidmaten
Afrikaanscbe Republiek.
want Jl" trekken ook
Klein KareeplUl (l\:IlIlL>erl"I, " JOl' I,.
bheke Bund., ergaJerJlJg
Rangeslot.n
bU de Geref. kerk WdUlrvnn dl! voordeel daaf'''an.
Vorster versing ~ou doen. V~r(ler paeft bU bij
Ds. M Pelser IS ook OIet voor eene sche.dID"
Goudlol (Caledon)
I'j .Jauua"
H",.j.,,~
den lig
ann> gods<:henstoefeDlllg te Graaff·H.ei oet. waar De Oranje Vrustaat btleft ook geene innchtlDg
een hUI8~e7JU) der Geref
gemeente, 1\ nont, be. "oorhooger
ondenqjf;
\'unkerkwege
eli 1J10~t
Kl"ill Drakenstein
I', .L,I." ,,,
i'
zijne jongelIngen
nanr de H",ologlscbc
Bundsvergadeflng
kendstclhng
van de Geref. leer Reiila~n. Ook dus
te Ytmtel'llburg (Or~!Ijc YI1IRtnat), ~'aar zeerw
school "enden
AI de landen dragen biJ en
Porkrnlle.
1!1.Januan Plildlo}.;' "'..'I,j"
oonsulent 18, ig er eene bQkeudstellul¥ der Iller trekken du.. het voordeel daan'aD.
Ceres. Houd stak lJ" I BOlJd., cl i,' ,d •• "le
D •. L. Vorster w[jst op de gesCbJedeUlx "an Bet Kru.". 15 Januan
tenge, olge waarva.n eenil d1Bputjltie gehouden
is, dIe biJgewoond wet'd door leden I der Ked. het ontstaan van het synodMl bcsloll nl Spill,
(~flkw""L8.d~, Januari
I"d.l" ko 'e'~.d, I t
Geref cu Geref. kerken.
HU 18 ov.ertUlgd dat OlJ,,, der departementen.
De broeders
10 de
Calnnla. Jl; .Januan puldli kc I
"I ' I.
het eeno goede zlUIk Ijj en ge"p,el t dat het Je Zuid Afnkaaanscbe
Republiek beweet'dcn op de
Koord OnJcrl'oggcveld
',) ,Llill.r: )\"'.'I".r
ti) node dat ,JJ III d_e Repubhek
het htemn.sch
gadHlllg
roepi ng det' kerk t8 Om haar 1.icbt te ver"prm,
den. HIJ denkt echter dat bet met alle be, departement
moet ..tennen Olll jongehngen
\'rllburg
l:l.Janttafi
1',,1,IILk, H"IJ~' "",I
tot )lIatncllmtie op te leiden, terwijl ZIJ 1n de rlUg
, hoedzllJllllbeld
en
bescbeldenbeld
moet ge
\. scbleden.
ZAR.,
er geen ,oodecl
van beblJen. wILnt
Stellll,l.ur~
.1 a!lUaTi
\"Ill'gw:ltmn>;
..
Ds. L. Vor\!ter Ul~
dat hem ee;n verzoek daar zIJn andere examlDA. en de jongcilllgen.
van hdmaten der !'ed. GereL k~rk;, wonende Jlie te Burgersdorp
de kaapsehe exaIDlOa ge,
C"rasber"
II J,w1l3r, I'" ','. h 1\')lId" l r~3'
moeten
weer gehamJhe.rd
denng.
In distnkt
Cradock, ge',")rdeu i~ Olll daar. te aann heblJen,
PI'Oeken. Aa" dIt 'erzoek
heef~ z1lelw. vol, wOluen in de Zuid Afrikaansche
Repubhek.
Camanoll.
Bond'Llk I"
"11/' Il,~<IJL ",.
"olgens bet .teb ...l aldaar--om
de oenhCJd der gadenng
l! .Januan
duan en aldaar de leer bekend gestbld.
Toen
verzocht,eu leden :UI) le slu.ten, mFtar zeCrw, kerk te bewaren werd bet beslnlt der R\'node
Cradock (f'ullrd"kr'l.ll,
B',IJ,I", r~,I,I•• I"
heeft hen "crzocbt wat to ondorr.o"1ke" en te genomen.
Eeh van twee ZAl moeten gekozen
Hopeto" Il (""elg'"
olld, ,,/ J', J ;lI,'11rJ B, 'Il,]"
wordell,
;,f deze vergadering
moet het litera,
YergaderIng
\Vachten. Na.':1 ;maanden werd hU \\ e{lr "er.
zocht daar te pl'coken, en b!) z!in beu,ek heb
rL'óChe depancment
ovetnemen
of WIJ moeten
\·.ctorIa Irc". Is .JanuarI dl'll,k"},qt"",,,
, ben 10 lIJmaten ZIch JlmlgC>!lot~ll ,Z"erw
IS ons klaar maken de geheeie theolo!f1scbe s~b(}(,1 "'T!!lJ.(knng
o"crtutgd
dM het eelle goede zaak IS, maar af te geven.
VolgellJ!' z!lne rekening zoo het
1 ,dedon. 1.l J.IIIUal1 l'ul,h~h
'lr!£ad, rl'<~
heeft ook ondervonden
dat de
met de ook DIet tOO duur te staan komen, wu.nt worden
('.lflJ,lfV0n
(Illl\
Ijl'
lt
12.1,llJlla.r'
Htlll,j ..,\.
de
departementen
geschOlden,
dan
~al
er
lIlet
b",Jt'fllli!
groo I:<> Le L>ehoedzaambeld en 'oor,!?clltJgheld
, betrncht moet worden
De zaak var I~rndock zoo"ool moeten opgebra.c.ht worden
Bet lid,
Alloen (wl,k II" (, 1l"Ii,j"'l1.:adt'rlll~
; berust nog lJU den kerkcl1l.ad 'JIn Buh!'''rsdol'p.
maten-tal
is zoo aanmerkeljJk t.o~enomeD.
dat
nuq!tr~d(jrp,:!~
.],I!JU,111
puld.Hh:,_
\t"rg.ld,
nng
: Ook dacht ~eerw. dat h~t de plicht der loer, als het geld IDkomt er DLet het DllJ1lStebezwaar
Over te nemen
\V!I
('raduck ~ ( .1,lnIUfi JI~l' hl"),, "luur .. \er:';l
'urell der Ge'R. kerk IS 7.lch allere,·,,"t
te zal ,un het departement
moeten ilf de Synode beWiJzen dnt bet "erzoek
dtrJlIil '
wenden tot~
'1eerH.ren en Op7.lOner~d ,r '\ ed
, Oeref. kerk o~"r ICtlrpunt.ell en rn~l tot de '"an overname onbill!lk is of anders het besItllt
PJ.;i'p,town (" Jl; u" 11 ~" .Januan
ulh;oeren.
luo eerwa'lrd~
toU
\'crj;(adellllll
, gemMutl'
HII daebt het zeer g,.ei Z,)U z!ln der Synode
op broederluke
\\ !Ize ze lilt te IlOodl,,~tl tot er 'OOI' z!ln bet besItlI! der f'ynode uItge"oerd te
_,\·,l,t.cr liallrl 2.1 ,Jall U:lJ1 j\"",j", I :ad, 'I[J,
eens (_',onferenhe o'-er )ner punten
ZICO
De "oLgende
voorst.ellen
worden gedaan
Se\ IllIHII
(:"'-I(! lt kt.~nqr\), III
T Ik 1
I, J ~J hl'
(I) 'D. W. SO!lm'lO-ge.eC'ondeerd
door ou' R,,"ci."ergad<.rlJl~
Ds, W SJl!rmnn li; \'el'bl!)J o"<,r dit "erslag.
maar denkt OlOkdat de grootstc
"Obl/oicht.g, dcrlmg Kruger'
I, Deze a)~emetme '·ergadenog,
( erVl" (\\'t 1\{"f'UlI)(.J) 1..... 1 tIJ!, 111 cl "ir li: "I,
'held moet· gehrtllkt
wOI'nen
Er ~1I' soms berlIaaide malen de oprichtmg "an een geref Ol 8tullrSI'~rgadcnll~
ook Illdepeudent.en of dill b"tcn '11 on, land meerd gymnruuum "an de tbeolo!f1sche ""hoc, I
lhm!rccht ("lik ll" ~, l,:J " "li Ik,'"I."
overwogen bebbende, en daartoe (>ok zeer gc
gadermg
die llJet (;ertformeerd
zIJn en van <:le;egel",
igenbeiLI zoudcn wdl,," gel,ruJk maken ')ID een negen. LJet lIog voor het tegeowoordlge get'n
Tarka.-tnd"
JanllaJJ ,jHI'h:.I".
::Ir' \"C'
Jaullkn,",pll1t;Spunt
te zoeken
De, OODlmlBSJe kans de kosten er aan \'etOOnden alle'en te derlll!!

Rbodes-v~rheerlijking.
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U) J)~ JIl Postma gesecondeerd door ouder, ring
,deuI'en 1lI te gaan
"e!-der acht zeerw dat
de comnussle ook (}(:rt'fOfll1eel'de lectuur moest ling>.r. A Breed
'Deze algemeen., ~ergndHlIlg
Aberdecn'
,JalllJ.lI'l ,'",. '.,'
~'~er~prCJden
7.let geene kans nu nog Mn het vorzoek dter derutg
D. D Po,t ilia ""erhl!Jd O"CI (je w~~zaam,
eerwaarde
Ryoodc
te voldoen,
ell
"erzoekt
AlI\\al \'ltllrd
: 1-\ lif' ....'ll"IJt I r;
hOld dér COllllJll",C. {',t de IlJcuwsblalen en " np.~d~l!Jk Je eerwaarde synode het héshllt ,-an
Lad, {;rC'\ (\J1\\.11
1.1 \T,'J.if1
dl"
andere bronncll h..eft h!l vernomen
dut de di) splitsing der twee departementcn
ID ber,
tnkt"I;e'tuur'
l'el1[ad"r".1!
)lI beId met zegen bekroond "g~\\'ee8tj. \ oot'31 zieomg te nemen."
Cyferkutl
(J{anu\u)
"'_'1':'
r!
11
\ I"
heeft
het zeel w gol! oifen dnt tengevlol!{é van
(a) Ds. L. VOnlter. gesecondeerd
door ouder
BOf'~Dl"Il", lelt.ak 'I' IjJ ,'<II"
pe bekendstellIng
der leer te Cruaft',Rernet
hFgl J.duPles81S_
l'Oe algerneene
ycrgade
(;r~,ton
(Caltdll!l)
!.'J,JJ.IJlJL'
!'ull"k~
\1'
gadt.n'ng
el aldaar ook eellO Oewoglng Lon gUlIst e ,',lO ring heslllJte Illge\'olge hel "erzoek der hat'te
p~ 1101l,llld,che tanl ,", en dat zelts JOJ~ehe
s,node. art.ikel !ll, No 2. R. b. t.ot o"enl1lmc
P,·trusnlle.:?3
,Janiwi I'u ':" h, g"lli."
'"
v'an het lager bteransch
departement
Mil de dcnng
den aldaar eene verg-aderlllg gehoudon hebben
h
I
h
, ,T'nlondall
,
waarIll zu beslt,t Zich uItgesproken heliJl~,n dat t eo ogtSc e sc b 00 I ge\"o Ig te ge' en. maar d :lar
I
.!. ..... 1:\, I, I'
Krakeell~r
het e':ungelllJ III de Ned. (;,eref kerlt III het ble.uuor veraqdenngen
zullen moeten komen In bltck~ "er!" erlllg
BolJdlld><eh en niet III liet 1',ngeIRch UlO,·tver. de ramingen der opbrengsten
voor de TheoIo
Yunrh!lll orl' lJ .1;I"u,l" i ':1 hH" " ,"
kondlgd word·CJJ.
gische school door de geheel .. kerk, word.c er \'erll'a.lenng
"'amabudund l'; .J:llll,"'· ,[ ,1' f.'., ..
D:!. L V Ol~tGr deelt mede dat et' geclle on- eene commisSie Yan ~ leden IJenoemd om deze
kosten Z!ln gewoest d,'Ulr de kClkOTilad "lUl Bur,
taak '11 Overle! met de eerstkc:mendc s~-node te \'ergadennll'
I'.
regelen.
Ver
er
besluit
e
II
emeenc
"
é'3
d
er
gersdorp tTl ziLk" Cradock "oorzlenlllg !l'elnaakt
G"rH', ('\ am"k ~ ul.l'II,I,
I I .1." 'Ia '
~
donng
b.,deo
over
te
gaan
om
e
\'crscillllende
'·ergader;lig.
!leeft. Ook ds. !If P08tmn boefi geepe reke.
llln); tn te le"el eli. daar de kerkel':k~d ,'~n Mid
gemet:nte!l UI de Ka.apkolonle te -rragen. Loe'eel
Brlt8tOl.V-n
1:\ JanUll.fl
G,lotnbl'.I,
...
delburg vool'zlelllJlg gem,wkt heeft
!
elke b~meenFe geWillig 1:1 parl!lles bil te dragen
gaderlll.\l'
, Op 'ool'1!tel "all ds D Postma. gesecpndeerd
\"00r de lllslandbouding
xall het tegenwOOrdlg
MllllJJe.kl,,()ftllk
(nrIl",," I
i,
deparbj;ment
!Ian de tbeolo
Bond"rerg'3denllg
door ou.lerllllg
Breed wOldl ru~t nlg,elOeene lager lit.eransch
slemmen
Lesloten
De et;'rwaarde algeIOeene
!f1• .:he school, dat alsdll.Il dienst zal doen al~
Herhen
""k n"
1 C .1 all!llr I
,gadenng
"crgadel'lng
necmt 10 dank aan het verilag van gereformeerd gymnasi\)m."
elle eerw COmnll'"le III deze zaak. en nedJn! met
Ouderling
Breed (Akwal
'\oord)
kan Zlcb
JIIe.Jten<t '.!'l.Janu:m, pilid" k, "." ,I.
lP.·oot i{ellOegeli kenniS "Iln dell zegen die door mct de twee eerste VOorstellen ,ereenii1en.
H.)
C,ferkUJltak
(Uanover)
J1 .1."",'
I.
18 niet voor de
splitsing. De .republiek beeft
vergarlenng,
Uods gouade op hare werkzaamheden
beeft
~g;eru8t. ouk daarvan dat waar zu gel'oep~n wor, altud ",,,.dacht dat "'li ID de Kolo~
te "cel '-oor
(lrpyton (CaledoII). 2·I.TallU.<ri I'
Engel,ch
zUll. maar ;tIs dE:synode te Burger"
gadf'ring
d;en te nrlJelden er ZOo velen waren die ,~o')"eel
b;utcl!)ke
helangsteJ1lOg bebben
heto~lld en dorp zit. zouden de broedel'1! zeh-en o\'ertutgd
Zllid W'lllterhoektak
(f"'L~nl, '-,'
b~sllJlt dezelfde comll"'"Sle te benoemen ,als de ' LlJn dat dIt met bet geyal UI. Daru'om moeten WIJ Bonrl .. 'ergaderll.g
putaten
tot. ~er1!preldlDg der gereforrpuerde
de departementen
niet schelden
,nlOndale
l:J.Januarr.
publilk,
I,','
bpgll\selen '.
',I
Ouderling Ratbng ~Dordrecbt)
'A ook "oor
KleID.Wmrerhof'ktak
(l ltCl1li.,~,
'Ds, \'all Rooy acht het zeer 1I0odzake,Wk dat een der twee eerste voorst.ellen
H!) kan deu BondO\'erg-ddern'g
ei: voor onze eigene lidmateu nuttig lectutlT moet prresC!' \erstaau, bg 'll'il de eenhe.d der kerk
Sumer...,t 00.1. 2:1 .Januan
d."r<,
verschaft worden. de gerefcrmeerde
leer,en be. beWal'eD en voldoen aan het verzoek der 'ynode.
"ergndermg
ginselen verspreidende.
daar dIe leer n<i>gzeer Maar "IJ moeteu de eenbeid bewaren en zien de
Queenstown.
23 Jannan
dl-trlk
oJ!lbekend iB. ZEerw
denkt dat dit tot bl'boubezwaren van belde ztiden tegemoot te komen.
vergadenng
"ilD der ferk zal zUn en aankweeken det gere. RIJ zIet geene kans dat er andere ramingen
Postmasburg.
21) J anuaIl, PIJ 1,1,,,
' ":""
nng.
formeerde
leer. Hil heeft met blildschllJl het Imnnen gemaaJ.:! worden,
wbrk In de Z. A. Republ~k ge7.ien en WU eene
Ds. M. Pelser ZJet bezwaar in voorstel no 3,
l·ltenhage.
27 J anuan. dl<tnk1"
samenwerking met Z. A. Repnbbek,
:
HU vreest dat wo de mak wet kunnen Ull\'oe.
gadenng
Ds. W. 8njjman stemt blermede tn:, maar ren lo het voorstel Staat dat wu tot de gemeen,
Grey ton (Caledon)
2.1 Janu,"
I'
"''1''
denkt dat de boeken ID gemakkelllker Bol.
ten moeten gaan, maar al..
nu zeI ven bezwaar
denng,
Inptlsch moeten geschre ven worden, dallr het bebbeu. boe zollen Wil dan de zaak verde<:ltgen
£l'",lIandscb Tan N ederlalld OIet zoo goed door bU de gemeente?
ZEerw. dacht dat men nld
BOIIDDll.J..- Volgen.
bC'nrh,.,
allen versta.'tn wordt.
Ds. Hamersma
is van moesl redeneeren
a~f 'de andeI'e staten geen
.!..~
heeft men bIj de opg-ravlne,,,
harte er voor dat zulke boekjes ge8clll,(l\'1\!) Yoordeel van hel literarisch
departement
m. 13ntscb·lndi8ch~
J'('gccnn;<, I,
""rden,
mWlJ' Heest dat er misschien '·.Nchil
gen. Zij trokken wel degelijk ,oordeel er "an
ge boortepla.at,
van B()(:ddh I
ill.de Z. A Repnbliek UI omtrent de taal. ,Daar
B!) dacbt ook deze vergadering is niet r!lp voor "'er yan Bbagwanpur
vond 1' •• '
wil men alleell het Hollandsch
,
de overname
van bet literarisch departement.
,...~zuil met een opschrift. dat d '
;ns, W 80uman zegt hU ...il niet Afri~nscb
Daar de tijd verstreken UI wordt de zitting ge,
" -t
K.\APIlCHE
AYlJEEJ
'''''I!'
".
114lT gemakkeltJker HoUundseb,
,
sloten met het zingen von Ps. 81 V8. 12 en ge" dr<ring van den raad j),JI.rb!l 0
, Op voorstel van ds. Van RooY~8.
wi Rny. bed door ds. lt Pelser.
waren de voorzItter
en al d, , ,', • ....t'·' ...·,·
'Dldn wordt nu algemeen besloten'
"Deze ver,
(Wodt vIWolgd).
dig Bct finaDtleel veNlal5 t.... ",l
gadenng "erz-oeke de synode eenige deputaten
:.".. A
ken balJUlS V1.lD £:2.4!1~ Il, i'
PRIE~TEl!. EX nUISHDlU! is een nieuw benoemd
te ! benoemen om gereformeerde
lectuur
'·er.
~_ l.'l
g~.stelljke
te Pa.rijs, pastoor
Courbe.
Hij Er ...erd geklaagd o\er dc' .,.
.c~aifen en te verspreiden of ook aan te b1~len
,
kerkeraden len predikanten"
De ve ade. droeg dezer dagen voor het eerst de mi, op, nil! de 'W'ood"toclc en Z.,ut'
,..'J r
,ru*, word t nu s-esJoten met het lingen '" Ps. bijgestaan door zijne twee' olldste zoons, en er zaak verweloen na...'\.r b,'l 1')!T:J1
,
lijke afb'lUldellDI( lIet pUld" h ..
andere kin.
92, vs. ï en gebed door den praeses (~~. L. waren in de kerk nog veracheidene
da I ht-t ".·r / .. ,
Vq'rster )
deren 'a.n den pastoor uit het bnwelijk, dat hij rnpporteerde
sloot lang, vUr ~ij er aan .dacht, -geestelijke te ma.atscb8pP!l om snel kr 1, •
worden.
plaatsen, toegestaan .s H",
"',
MIDDAG ZITTING.
verder dat een groott he..-,,.,
EHNE
O~.u.]<;GEN.uo:
v!:lI.R4SIIrsGtrof dezer
lJ! J.egen 'I, .' I :,,'
dagen een jong ech.tpaar te Minden, dat van hooi bateld
een reis na&r IfJ&liil huiswaans
was gekeerd en verr..oek om 2 morgt:11 I{rl!l'
uitspallDlng '0<' I,..
thuisk.omend
in de za.a.l de gaskroon
met 8 Kraaltje
sch()l)l "erd
pit.ten nog bel brandende vond.
De dit!n t. onsectariscbe
id
11n.d in hare vrtmgde over de reis naar weten. De secretarIJ'I. ~. r'; ~
stappen te nemel! ,'O<lr Iwl I" '
1 lil, welke zij mocht medernaken,
vergeten
~ t licht uit te draaien, dat nu maanden lang lasting van .'Id lil h d ~ '(0 .. ' , 1
Il
Beslotell d,I t ,"n
l'e" .
dag en nacht had gebrand.
De rekeu:ing \"Iln beeiuur,
de gasfabriek
1\&1tegentCallen. "Zal het m . tie iWlige I>elaSlln!!L'n l'''' 'I,,···k
hier al P<u,e-Pal't!}llhtit
Verne'
.. Reis om de tafel zal worden gtel~I{" I),.,·
nictlwen klerk en h... I! 'rill I
wereld," ook moeten betalen PJI
~
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