
DE ECONOMIC UITRUSTING GO.,
HET GEBOUW IS VERKOCHT

DE Y) ORRUD lOET UIT DEN WEG GBRU.IID WORDEN.

Bezoekers aan de Stad behooren
ons een bezoek te brengen en zich van
eanige aangebodene koopjes verzeker-
en. Vergeet niet:

De ,"OOITIl/HI mud Verkocht wordeu.
Hoek vaL; Plein CDSpinstr- tell. Kaapstad

-- VEEL tiB.-No 6,~71.1

FILLIS'
G1~0011 CIRCUS

Ei-i

MENAGERI-E.
Open Eiken Avond.

"DRICEDIN STROSCHEIN,"
------ --_ -- ---_.-

BELANGRIJK VOOR LIJDERS AAN JICHT EN B'l'EEN EN- NIEREN
EN BLAAR

Een nieuw ontdekt Geneesmiddel voor Jicht, Rheumatiek, GrUi3 en Steen
in Nieren en Blaas en Koliek erdoor veroorzaakt. Verder voor
Neuralgia, Slapeloosheid en alle ziekten In verband i met over-
productie van Zuur in de Urine. I

---------
DIT geneesmiddel is beproefd ~n da.a~na sterk a~nbevolén, door de

beroemdste Geneesheeren III Duitschland, Holland' en andere:
landen.

h!lDORE IIIR'!CH. ~"'"Cllber,!. Knapstad, 14 ~in'cmbcr, 1'!lG.

DE Ondergeteekende '
deze bekend dat ."

en anderen zoowel in
Transvaal, als in de
verzorgen met "n.~UI.l.uv
en " VERMONT"
winners op de

. Queenstownsche
i 1894, 1895 en 1896.GLEHNO alias BRAUiER STRA~T, echt dan die gebrand M i

hoorn en voorzien metOmtrent 2 mijlen van de Statie cl 1 M,~ï
van het Dorp TULBAGH,

né VerkoopliJ.g begint 9 ure precies. .

De gebouwen zijn in de beste
orde, en er staan, benevens alle
soolt,£n van Vruchtenboonjen. ook
ZO,OOO Wingerd. Stokken,d~e nu ill
volle dracht zIJn; hot of,';endom
heeft volop water en prachtige Tuin-
grond. Di9r-enen die zich [va neen
aangename woning wensdhen te
voorzien hebben nu de gele~eI1heid.

J. W. STWUI!\G.
-, IHopefie ld, i

Stuk-Vaten,2 tot 7 Leggers ~O Januari, 1897. 1

Kuipen,l Trap enomlerbalie,Leg- - . + _
gers.Helfaam.Ankers, Tregters C.A L.E DO Tc

2 E!%d~fa:r~~;~~:~ijn ketels EERST(EG~~:N!DU!~~~_G~~~l
1 Bokwagenv l kap kar, 1 openkar op

f ti

UINSUA.U,

VRIJDAG, 26 fJBRUARI,_
.',:,_\.Jil' ~....... .

. 'oP DR. rLAA.TS-"

II. Lossegoederen, als:

f( ll'III.~g't,\·ing gp,:chier]( h ier-
mede dat volgens termen

\-a11.:-lt'ctie l,ji) van lYet X o.. ~r) van
1880, het hy l'l'nc yprgadering
zeirouden door den Afdt'elin£!s Raad, \I' ,,,,,.!,. I I ,'C' reu -c-t io l un-n.h- I.""~,.n tijd lt t- l, ik-aan RIIf'''IlIRliel< i:,'I",lvn en lu-b "lit' ~ne('.mi'{']den
,..., •. ,:,·l'!"Ulkt, uucvr wvr,] u II:1 lx-te-r :;\adar meu :l..:lu;.!,·ra..!en kul l 'rccc-ln. 11' prot e-en-». Iwl Ik d:t volkomen
Calvinia, Op den 16dcn dag van \',,1;:"11-.1 ,k voorw-h rtft r-n vcbrui k t cn ru 1It'! jrcbrurk Ya Jl 10 d,'07,CII was nflc pijn wq! vn \Y:l.-i ik In stnat
Januari, ] K~17, heslote-n wer.I dat de ~;11~:1 f,' 1'~111{'1\ z.uuh-r h'lljJ van ecu .,t,,~. Ik he "et>! !Id kil ZL'\:n:.tt; ie lcrun Jij-ter anu Iibcurnnt luck rum

wydte van elk publiek e weg bennen
hunne grenzen (juj isdict ic) bepaald
en gede!ermilll'erd werd te zijn2.)
yards voor t' gehruik van \\lel-
rijtuigen.

DeEconomic Uitrusting CO.
HET GEBOUW IS VERKOCHT

De Voorraad moet uit deu wez geruimd worden'

Bezoekers naar de Stad behooren ons
e sn bezoek te br?ngen, en zich van eenige
d~r aangebodene Koopjes verzekeren.

Vergeet niet:

De Voorraad moel Verkocht worden.
Hoek van Plein en Spinstraten, Kaapstad.

SOMERSET WEST.
J!l.

PORTERVILLE,

Publiel(f~ Yerkooping
-TE-

LOOVOORBIJ
-01'-

"

""

MATINEE ELKEN ZATERDAG,
MENAGERIE DEN GEHEElEN DAG OPEN,

Dieren worden gevoed om 11uur v.rn'

F. E, FILLIS Eenige Eigenaar.
H, T, PHILLIPS Agcreende BestIerder.
eRAS, BARRASS SecretarLs en Tbs3aorier

UDD-FELLO\VS ZAAL,
\rllnrde lIt·er.-\\\~( .., 7.00'L(( ....,I mij te dt)(!/1 ""1-'{PI! of1ik 1IlC<"I"'VR.Il.IIW wondervol gl~n(~(''1'.middcJ kan be-

k'IUh'D m J,:f)(__"1/k'lÓper vorm ('II (in klciul.:re hoc vevihc-dcn } voor 1'1'11licht er geval dun het mijne. waut uw
. Lru-ohu ' hee-ft nuj ;.:rnqlL' v .... Jit.:hllll! f;l';.:{f"f"('ll. VrItIl' uwer dail twiutig jaren I~u ik een rnnrtd:L.'lr
)!I·W....,'~I ILaIi [tlu-u mnt il,kt· J u-h t cu "keilt .... ee-u paar dll~is."".:11 hebbeu mij wunderlijk \'L't.'1 gl){_'(1 ~'"t"
daan. da..:U'hij i~ ruijo algeClI.locne ).."ez\llldhl'id~ tOt:l'talld Zt"'!' vcrbeterd. '

S!t'i:hrs zij. die J,!t'k'1lclI ht.·b~f\ llL~ ik kunncu .h-zen Z('gt'lI wn.artll~rell eli ik kan dell beer Gourlay niet
genoeg danken \~OtH'de toczcndiJIg'. Lw a.lltwoord afwaehtend(', blijf Ik. .

rw dw.
(WI\., ger.) CllA:,j. \\'tLSTONE.

\Va.t)o,.llll·; Central fltJt.4:L K(~r'(·ml\rklsl,nmt.
Ka.ap:;t.ad, LGNovember. 1896.

veeren
1 Mes-rijkar-
3 Ransom Ploegen Dubbel Voor
l' Howard . do do do
1 do ' Egge
3 Zeep Potten (Nieuw)
1 Snij Machine (Johnson)
1 Lot Ijzeren Palen en Doorn Draad
1 Lot .b:iken en Olie Houten Paleh
1 Groot lot Mest
1 Lot Zink Plawn
Zaad Haver, Garst, Rog, en Koom,

(du Toits Baa!'t en 7 aar) voor
huiselijk gebruik en Toeder,
Koom, Ro!, Garst en Haver

1 Lot Dek Stroo, 1 Lot Koom Kaf,
1 Lot Haver Kaf

1 Lot Haver Stroo
Alsmede het gewone assortiment

Huisraad en Boederijgereed-sehap
te veel om te melden.

P. J. P. MARAIS, Afslager.
Vendu.Kantoor,

Tulbagh, 10 Feb., 1807.

Maart.

PLEINSTR..AA.T.

Laatste ')
Laa.tste _

'W'eken.
Weken.

DE :SlfT\YE LONDENSCHE

WAS SEN BEE L DEN GAL E RIJ,
Open 10 v.m. tot 5 n.rn., 8' Avonds 7 tot 10.

ad.
Sd.

Sd.
Sd.

r::-;TREE.
EXTHU:.

SlTKYATE\ ~
KI'IPEN"

11()(;~ll~:An~ , , ,

F\-ali,' ~"'lrT"11 V:10 Vaat werk~J' -
Tt' Y,'rkrij~'_'11 (pL\enell' bagste

Markt Prlj/l'll IJij Jen Ondcrge-
t.et'kt'll'J...
GOED WERK GEWAARBORGD.

H. ZUI DJ[E ER,
. Lady Grey Straat,

Paarl.

KENNISGEVING.
Wydte van wegen in de Ardeeling Callvnla

Op La.«t,
~. S. LOCW.

Secretaris j.fds. Raad.
.Afds Raads Kantoor.

Calvinia, ~ Fph. 1Sflï.

KENNISGEVING
Staatsmnsenm der Zuid-Afrikaanscbe

Republiek.

VOOR deze inlichting worJt ten
spoedigste gevraagd

EEN DIREKTEUR.
\. ereischU'n zijn: Bewijzen van

bekwaamheid en'ervaring, van goeJ
gedrag, van lidmaatschap l'ener'
Prot.estantsche Kerk, VUil genoeg-
zame kennis dcr officii'ele landstaal.

Salari~: £7:)0 pCI' annum.
ApfJlicaties met overlegging der

vereischte sttlkkt'n en eene korte
levensbeschrijving in te zenden
v().;r of op Maandag, den 22sten
februari e.k., hij den onder-
geteekr:ndc, door wien verdere
informaties zullen wordcn verstrekt

DR. ~. JI:\ \"SYELT,
Voorz_ van hd Curatorium.

Departement \ all ()nderwijs,
l'rctoria, 1'J J anuuri 169 ï.

~ ..
I~~

Departement van Pnblieke Werken.
Verkooping van Surplus Goed, be-
staande uit Muilen, Wagens, Voer
en Heinings benoodigheden enz.

KEi-i~[SGE\'I~G gC::lchiedt hier-
mede Jat er aan DE AAR

tiT.\'rIE op den 1ï dezer publiek
zullen Hrkocht worden.

Omtl't'nt ~Oll ~Iuilen, ::W tot :10
\Va;:t'ns, l'en groot hoeveelheid
Yon, Schoffels_ Plkhn, Drill" c-n
ander IIt'in:llg-geree(l-;chap.

AJ.;;o(,ktt' I\iltllo('rlt'y op den-IS
dezer omtr-"II~ (Ij ~r\lilt'11 l'n 7 wa-
gens.

Het hoo&\,"kof Pt'Dlg aanbod niet
nood wendig te worden aangenomen.

JOS. :NEWEY,
Hoofd I 'LSpecteur \' an Publid.e Werken.

Depa.rtement van PubliekeWerken,
Ka.apstad,8 feb., 1897.

\\'aardt! lk('r,-\\'t"l'~ r....o .!-.,,~Imij nl)g tw!'(! tll'....~·hl'n te zcn.lr-n V:l1I li'W.gcIIL'C.<itmiddcl:"oornhcumntick
"l'rii·''1lin.'' zoo ."p- ..."II:.{ !!lj dIl !1(_·knIIiT.

Ht·, hn.:fl III lj ;.r.·,WI\'1·1,_.j .i!0L...1 ew laan. dar ik het ann een tal vnn lijder..; lu-b Il.anll(.\',dt~n. Zij wachten
nllcu "I' d-: ua ukomst Villi nw ll~f:II\\'cn voor-mud 0111 hur lt.' l:x:pr-.'t.:rl·l,. Ik hl>(lP dllt zij da.arvan dellClftlc
rn ...t n.J"g'~11 lu:I)I-'\.'11 ui .. Ik.

\\·i\.::u·,le H"tOr.-Her zal mij ).!('IIÓ('g'I'n d(}('11 nl, L'e de v"r,,:('J.dlt.'II.!e Al'l,rtwk"rl'4 1'('11 \TIOl'ra.ad vn u IIW

"{'r:I'('1IJ1I" wrl t .Ioen !,".·kOmt·ll. d.'\ar Ik ~I"'Hlldl'n lw" da.r dir uit. ..td..t'llIl lIliddt.:l Il'gcJI Cric Acid Dialhe."\J.;
III dIt tand zoo nl.remeen, n'):.? HH" CO\· Tal t.. \·lTkl'lJ..:-t·11 1:-:.

H. ~IA:"I!\{'~, M.D.

JJE" I--IU':H J. II rr:.~.'·", \llllZl'III"_'r.:.

I-I· t ,J,,, I I!I:J !.!t·ll<,,'·_:,,'n ti fl' Ill"] le-u 11.'1 IIlljll n!l:f"i] Yl i i" ... r Z.jfl Y:HJ ,"f':-f'1l d'1ur IIW j.:"Il(.'('.;,rnidd,,1
.. L'r:I"'tt,tt ~I ,.,.....·l!'·IJI.·

~a ~t.,...I.J ... ("'u bah'" t-\,·,··.,:h gl'lJr.llk! lt' ]W},!It_'Jl 1...\\';011 Jl d" ,ti',·)! ('11 .:!Tl!i" t!')()r. \"L'U!' ZUil .!..'0t..'d mij

WA:\HIH': Ilfo':ER HIB~(,H,

1~:L IJJ I'(.:~r !'lud.
Ka..q'''''ilt-l. 1~ J:lIHt:I!·i. l~~);.

'\'l ...·' ll<l ",\ .. ,! ,'11 7.1'11,1 !I11i -r-n nn.Icr 1,,111,'] vnn o\\'e n)",]i"llIl" !'I:I'('f1ilJ ~lrO:-'d1f'i!l."

Ik I.,.), "a~ -1,·"" '" ,l,· "":,...,, ~,·I,·,f,·" ·:,·,f",.c",f,·,f, "."",. ;"'-j",."", "" l~'" b"f1d vnu uw un-dic-iju 4,
lwl.'lf lP.! v.vlk '~Jl<'n !..',·It '1.,"1 11l:1111'!l vlj; ,(;'I~l·!t. .lu.u- Ik v.rn rlvu ....11~l'1l l!11 gruio; ;:\:II1a.khl'lljk \'~'r!\)~1
,,·.JIL Jh. -Iu.t U een I~)"'l\\l ...ee-l ,'U"r lll.:t 'lt'llla~ Ill. -*

F. W. HOn·MA"".

[)., h.v-r ~'"rlll!ll ran her :-;':\'(1 .. :--:,'(·rl·tari-l dl'pJit.rtf'.lllf·nt n. (.0...., i i~ vun zijne Rhcnmnr i....che aan.loo
urn.n-n ~I hl'\'\ 1)(,,\Tljll ....ernnkt . Hij IW1·ff Iii, lt, dankeli aan de ",!~'("illle »u.tho lc vu n dou heer HIW~CH
f]')klt:l::I·II:La.r ( .. L'r-rco lm St ro-chcur") ell lie Zt't:llaIft'll le Muil.clIl.>er:!.

1 Fl'lrencl' ,'lIt:\. Orm.jcst ra.u
1·-; .Ianuari. l":J~.

A. K F"I::;HER.

-~-_. __ ._-- ._. _._'--------
('t'r J. H1R~<':H. ~IIH1_Cnhc.r.~.

~·IlilllH"('r,-lk ht.·b het .l!f'n')(·?"ll 1- fl' ),,'riddj'll rIal ik "OOT Rltcllwntit·k nich Ih:b gC\'ondcn r;:c.
llll.. ..ta.a·nd" wet \lW I. ('ri('f)(lill tit.ro",·!lein." Gek-den h.·bht.'lIde ,La II Hlu:ur;natiek gedur"IJdc de la.n.ts'c 10
J.~rL'lI. {'Il lli\ een p.Lar bolf<:l~ Ic hcbUt-u ;;eL.ruikl, 1)CIJ ib., lon lt.: l.f:ggCJI: H~lk"I,IH:lI gclll'Zl'U. Gelieve mij
Il"; L"en l~_'{h:l te zendelI.

Dc IIWI'.

\\·:1.:lrt!(' HI"t'r.-(ff·!le,(' 1I1ljn ha.nl'IIJkcll dank ,.' 011tvalla'cn Ollld_It (' 1,.nO g'1I('!f1 \'iï~l.rl mij lw
.. l'rl'cl'fllll Srr(~·hl..')11~ nail le tx_:yekll. wallt na \'{'II Iljdt:n \'an n·le jlH\'n Mn Hlwumatiek l'lI pijn ill de
NII'rell, cll'na hljna sJ!e .."orten medicijlll'1l te IJehl-"-'lI }zebrHikt. 1_"\de uwe ,Jc' t'Clligl~ die mij n:rlichring
h~"t~f! '·l'r ....,·hafl. ,'IJ Ik 11('0 cr 1.d\\,j' 'rall ,lat Ik {'ill,!dijk l'" (f"nT )!('lIl'7-t,_'1I7...-11 wurdt·ll. Yl'Tscl!r-ld<:llc mijner
"n"lId"ft !-:,dJrUlh.en hel, t'll nrllk'lI gnlÓlle unAt en':l.Il. l;clit.'H: mij f'1..'n paar I"Jtll'l .. eflwat biekdit te'
lelldetl.

IrALn:R MORRI';.

\\. a:tn II' Ht'l'f,-Hel 7..,'11 {T l('k('r n~ltl:.;{'nnlllll lijn tt' '"t.'TC('ll1f'n Ilat dl' l:Ult ..tc t/(ltlel ol L'rt'('(.'din . dit'n
l' m1j na.ar Kaa~l'-f:ul g-t'7..nlJdclJ lW!Jt. f1Iljn fJudt.:II njttlld, "de JICht," YldklllllCIl ,"'l'rWlllln{'lI llt'eft, en dnt ik
1'1.'fhlrL'lJdt.' de laar."IC dril: weken hOt')lcllu:lrnd geen sk'ek eT raD ;...'\'ha.d ht·h. (il·l't.·\T III lj Ill)'':: dril' 1"lttt'L~ fL'

"'11.1('11 olie ik a.;'ll! (...." ,'rll'T]!] nln mij. dl,' 11('11 t!rqok lij,ier nan f i]')n·{· .. l i.....""'Il:'c!t t',' ge'·ull. Ik 1'-"11\'1'1'-
1.~kt'rd ,lal \\·allllt..,"er dell' h.,~:ootl-,are IUt.."licljn /.x:kt'lld i..., .~ijulhli.:r l't'l! rUItIle vvrk"Hping' cr vO(.lr heJJhclJ
zuil.

J~.I1W".

Wa.ard!., Ht,t'r fl·;~('h.

43 L'lIr;';l'~lraar, n:lhij ek Trant S'ali,'
Kaap:ootad. lt ~\,h.ll"!,ï

liet i:oorlilj :1...1I1;..",>naam l- le lJt..~r.,·hrl.'ll rlat hel "l:rec~'dlll .'-'rro,...·l!l·llI" tI'.Jr.F lIIiJ a.'ll1h'.'\'"h-n, lllij r{' .. 1
l:'IIf''f!heeft gf'tlaalll "'MJI' OJijfl~ kwanl de .Jidzt ell Hht.:unWlit·k. \\-('Cs l.tl{) ,:':lIcd t:n zelld Ildj !lti;; L-'t'11jJi:1.ar
1)f.TIl'l .. eli giJ lult \'l''ÏJlicht4.:n.

E. KOL.'WII

Te bekomen bij alle Apotheker ... en in 't groot bij

WM. GOURLA Y & Co., Kooplieden,
No. 8, Strandstraat.

Pamflettell eli verdere inlichting grati::l te verkrijgen bij

ISIDORE HIRSCH, Muizenbe'rg,
Eenig Agent voor Zuid Afrika

Nederlandsche Zuid-Afrikaansche
SPO ORWEGMAATSCAHPPIJ.

------.-------
Kortste en Goedkoopsre Route voor Reizigers en

Goederen van de Zee naar Johannesburg. Pretoria
.en andere plaatse" in de Transvaal.

Dagelijksche personendienst van Lourenco
Marques (Delagobaai) in 24 uren naarJohannesb~.lrg
en 51 uur naar Pretoria.

Tarief loor ReiJigers -naar Johannesburg .£4 t7s.--iIl .£3 171
"Pretoria ~ Ds. 6d. - en.£3 fs" " "

Dagelijksche personendienst van Durban' (Natal), .
naar Johannesburg, Pretoria en andere plaa;tsen in
Ide Transvaal en Oranje Vrijstaat.'

~OEBERG.

Publieke' Verkooping
VAN

Yee, Boerderijgereedschap ,
ENZ., ENZ.

DE ondergeteekende van wo-
ning staande te veranderen,

zal publiek doen verkoopen op

Maandag, 22 Februari, a.s.,
TER PLAA'fSTE

"'UITKIJK,"
In de nabijheid van KLIPHEUYEL STN,

Levende Ha ve.-1 Paar ex tra
Karpaarden; (schimmels), ]!j hand,
(waaronder 1 ~chiet- en Rijpaard
1 paal' do. (br uin) LJ hand, 1 paar
do. (Ponies), 32 extra melk- Koelen
van goede Ras, waarvan :iommigen
in melk en anderen op kalven gaan,
14 Vaarzen, i Jonge Ossen, 2 Kal'
do., 110 Merino ISchapen, 70 Lam-
mers en 120 Varkens, allen geschikt
voor den slachter, 2 Hollandsche
Bullen, een getrokken uit den lllge-
voerden Bul van den heer GIRo.

Voorts.-:3 Bokwagens, lOpen.
kar op Veeren, 1 Maai-Machine,
(Messey Selfbindor) 1 Braakploeg,
2 Dubbelevoor, Ransom do., 1
Cream Separato!', (nieuw) en wat
meer zal worden aangeboden.

RUIM KREDIET.
J. J. ROHLANDT.

J. S. MARAIS & CO., AJsl&gsrs.
Paarl, 6 Feb., 1897.

I'llblieke Verknoping
VAN

+

OPRECHTGETEELDE
leltgnende Koeien, Vamen en Bullen

DE HEERGEORGE WIEHAHN
op het punt staande zijne tegen-

woordige Woonplaats, " Paarde
\lei" (nabij Somerset West) te
verlaten, hoeft de onder _eteekenden
geautorizeerd publiek te verkoopen

OP

DAAR de heer JA~ DI7 TOIT
zijn plaats verkocht heeft

zal de ondergeteekende publiek
verkoopen :- -

] Extra Bokwagen
1 " Scotsoh Kar
1 " Open "
2 Twee-voor' Ploegen
2 Een

Dinsdag, 2

Doornhoek, dist. Cradock

'Voensdag, 17 Februari,
25 Eerste Klasse A!elkgev.ende

Koeien (Alderney),. het grootste
gedeelt.e vol in melk en het
andere op kalven gedurende
de maanden Maal t en April.

6 Jonge Vaarzen op kalven uit een
oprecht geteelden Jersey Bul.

17 J ongf'l Vaarzen (Alderney) van
1 en 2 jaren oud.

2 Oprechtgewelde Bullen (1 Alder-
ney en 1 Jersey).

Deze biedt eene schoone kans aan
voor personen dié' zich van een
goede ras koeien weuschen te voor-,
men daar het eene bekende feit is
dat de Heer Wiehalll1 het beste
Stock heeft.

Yerkooping te beginnen na aan-
komst van den trein om lIJ uur v.m.

P. J. RETIEF, Afsla:g-er•
Vendu-Kantoor,

l'iketberg, 10 Feb., 1897.

" "2 Span Nieu we Tuigen
2 " Zwengels en Ketting
1 Egge

JOO Aanteel Scha.pen
1 Lot Bokken

20 Aanteel BeC'sten
2 Slacht Osspn
G Extra Ezels
[) Merries
1 Veulen
1 Lot Varkens
] " Zweeptitokken
1 " BoerJel'i}gereeJscliap

75 MuJJen Koom
100 Ha ver goed voo I' zaad

onz., enz.

P. J. BOSMAN & ZOON,
Afslagers.

l( ENN I:-:G E V ING .Stellenbosch,
2 Feb., 1807.

I·...enl1i,;geying geschiedt mits deze
\. dat e8nig persoon gevonden

overschrijding doende met het, doel
OlU wild te schietell of te jachten,
op de plaats Preekstoel, het eigës-
dom van den heer H. HEIN, en
zonder toestemming gebruik maken
van het pad van Klipvlei naar
Rondevlei zal volgens wet vervolgd
worden.
Preekstoel,

dist. Malmesbury,
1:3 Feb., ] t)V7.

Eerste Assistent Benopdi::d
(MANNELIJKE o.F VROUW~LIJKE).

i

!

OAA.R Mejuff. 8l1.\ W ~oor. on-
voorziene omstandigheden

genoodzaakt is geworden 'de aan-
neming van haar applicatie door het
comité niet te aanvaarden, :worden
hierbij nieuwe applicaties rerzocht
voor genoemde befrekking ~n zullen
door den ondergeteekendr. ont-
vangen worden tot op Z~TERD.\G,
20 Februari, 1897. Ke_rrnis.van
zingen en teek enen vereisc~t.

Salaris £120 per jaar. Ferk te
beginnen met den April-ter~, 1897.

Applicanten moewn kwalificaties
venDelden. . !

S. J. ROOME,
Hon. Secretaris.

Caledon, 22 Januari, 1897. :

Publieke Verkooping

E'ERSTE KLAS

Ezels, Ossen, Haver, Garst. Kaf, enz..
-TE-

DURBAN WEr, STATIE.

DE neer S. JAN. V.L'i DER SPUY,
Oakdale, zal doen verkoopell,

aan het "Belville Hotel," Durban
Weg Statie, op

1\ EN N l~G I~VING.

DE heer T. H. CHHEN van
Keerom, Porterville, maakt

hiermede aan zijne vrienden enz~
bekend dat zijn adres van 1Maart.
a.s. zal wezen :-Uilenkra.al, P.K.
Vogelstruisfontein, Malmesbury, en
verlangt dat alle brieven, kranten,
mi~ onder dit adres zullen worden
gezonden.

Porterville,
13 .Feb., 189i.

Donderd/lg. 18 dezer,
TEN 10 CUR,

20 Eerste Klas Ezels, 14 handen
hoog, geschikt voor eeni'g zwaar
werk.

10 Vetw Slacht Ossen.
GvO Mudden Zaad Haver.
100 . do. do. Garst.
·')00Zakken Kaf. \VEGG ELOOPENOnderwijzer Benoo4igd.

I
APPLICATIES met cf,lr~ificaten

. van bekwaambeiJ goed redelijk
gedrag en lid~aat8chap ('eDel'
Protestantsche Kerk, wor8en ge-
vraagd voor eene Derde· Klas
Publieke School te 'I'hirlstabe, dist.
Barkly Oost. Kennis van E~gdsch,
Hollandsch en Muziek' i wordt
vereischt. Applicaties zuUdn JOge'
wacht worden door den o)ldurge-
teek ende tot 10 MAARTa~n~t. ]Je
School te beginnen met de vacantie
in April. Salaris £60 per janr en
vrije inwoning.

JANGREYLIXG,
Thlrlstonc,

Barkly Oqst,
P.O. Bokspruit

'( T AN Jc plaats van den onder-
Y_ getee kende, op 10 dezer

1 lichtroode Merrie Ezel, gemerkt
op rechtervoorpoot letter L, bejaard

. met geknipw manen ell, staart en 1Publieke Y-erkooping zwarte ruin Ezel met gelen bek,
verder ongemerkt, metl geknipte

B d I . manen' eli staal't. Heeren Schut-·J u den Testamentairen oe evan d b'" Id
." 'I' - meesWrs rm an eren IJwie geme e

\\IJlen den heer GEOI1GEM. BAT'\ Ezels mochten aangeloopen zijn of
f.nog moch ten aanloopen, worden

DE ondergeteekende daartoe met verwcht er dadelijk kennis van te
orders begunstigd JOOl' tIe geven aan den oudergewekende,

Executrice, zal per Publieke Veiling dool' wien alle billijke koswn zullen
verkoopen w HANOVER op betaald worden.

Zaterdag, 27 Februari, 1897 GOTLIEB HAtrBER.
Pr'eekstoé'l,

dist. Malmesbury, .
1:\ Ft'bruaI'i, 18!)'.

J. J, HOFMEYR & loon, Af8lagers.

HANOVER.

I.-Het welbekende Batty's
Hotel. bestaande uit een gerieflijk
gebouw bevattende 11 SlaapkamerR,
Zitkamer, groow Eetzaal, Dispen:::,
en Kombuis, 'behalve eene ruillle
'Biljartkamer en Drankwinkel, Pak-
kamers, Zolder, Stal, Wagenhuis,
en Buitenkamers, en een Kraal, en
staande op Erven No::;. 122, 12~j,
12-1-,12.) en 12G groot, ieder 60 vt.
x 1~O voet.
II -Eell prachtige Biljart-'l'afl'l

met toebehooren.
III.-i Lot Huisraad, be~taanJe

uit V 001'- Eet- en Slaapkamer :Meu-
belen, Glas- en Aardewerk, Messen,
Vo!'ken en Lepels en KeukengereeJ-
schap.

IV.-1 Kapkar op Veeren.
De Verkooping te begin.~en om 10 ure v.m.
B DE VILLIERS, Afslager.

Hanover, G Feb., 18!)7.

------------ _.
"BEAOH HOUSE", .

SOMERSET STRAND,

NIEUW LOGIESHUISj
BENOODIG:D

Een Assistent in de Publieke Echool
te Rhodes.

ASSIS'l'~~T moet in st~at zijn
te toonen·,;3deklas ce lf ti fi kaat

van bekwa.amheid in Engelseh en
Hollandseh. Naald- ell Uandwerk
noodzakelijk ell bekwaamb~id om
in .Muziek en Zangkullst on~cn'ïijs
te geven en van goed. zedeljjk ge-
drag. Salaris £1;0 per: jaar.
Applicaties moeten'aan den opd,~rge.
wskende gezonden worder niet
later dan Jen 10den ~aart ~nst.

C. W. CLOETE, S~c.,
P. K. Rbdde13,
via Barkty Oost.

I.

I; I' 'f't,.·[) i1(1{ )l(

FRED J. HOITSEMA.

BILLIJKE PRIJZEN! GOEDE BEHAHDWHG II
---_.

SCHUTBERICHT.

AaDgehoudell in het schut te
\\' eltenedell o\'('r dell veroor-'

loof den tijd en lt- '>\"orden, ver-
kocbt op Jen :2isten Fehrllari, 1897,
indien }liet tnoren gelo8t.-

1. Eell Z wart Merrie .\1uil Ezel
recht.er kant >aH Dek gebrandmerkt.
A. en omtrent :3 of 4 ja.reu oud.

~. Een rood bonte Bul aan heide
ooreu winkelhaak \-an voor, -
001' snlJtJe van achter, rechter
halfmaan van achter omtrent
jaren oud.:

Get. W. B. van ZYL;
Schutmeester.' -

Afdeeling, raad Kantoor,' Cal-.,,.··'"'t'.

SCHUTBERICHT,

Van Dnyn's Lodies 1Hw···s 1 WIT DONKF;Y en veu1en,-Illdienó' ,: ;, !liet gelost zllllen bovengenoemóe up
27 Febrtta.l'i a.8. worden verkocht.Te SOJIERSET WEST

C. F, G. IlAEFELE,
Scbutmeerster.

Van Rhynsdorp.
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Execu teurskarner.

In den Boedel van wijlen Mejuff.r. MARIA E. DE VILLIERS"
geboren VAN DER BYL.

(10 EXl'cuteuren in gezcgdeD: boedel publiek doen verkoepen

OP WOENSDAG, 24 FEBRUARI,
TE 10.30., V,M,

DE VOLGENDS MEUBELBNz·

Zitkamer: -
1 Piano en Stad, 1 Voorkamer set (9 stukken) Tapijt, Spiegelglas

.) Ornalllenteclc stoelen, Gordijnen en paal, Porseleinen Kopjes All

. iereugs enz.
l~ - Eetkamer:-

TafeL..;, SoIn, Klok, Tapijt, -~ sets gordijnen en palen, cruet- en
JJikeul'stuoder;:, Sitlcboards, Boekrak met Boeken, l1doz. Stoelen,
Lampen. ~; las- cu ..\ardenw!lul·, ?tdoz. Zilveren Yor~en, 3!~oz .. zilveren
1 pels, 1 zilveren ;;ehenkblao, 1 ZIlveren visclunes, 2 zilveron 8mllf-doozen
Diner t'n ontbijt :5en'iezf'D.

Slaa.pkamers :-
:! II out en Ll'fkLllten met beddegoed, -t Waschtafels en toebe-

llOt>l',n,:' IJI,.dtufL-I". -I·KIt'rderKflstt'll, lt doz stoelen, ti sets gordijnen
en pal"Il, :! kkilll' kl(·l'.lcrka",tcn, ·1 kleine vierkante en ronde tafels en een
VCrSdlL'itll'I:Lt'ld <lilde!' huisraad.
Voorts: l,ellk"IIQ'l'!'('etI8ChflP, Koperen en andere potten, conver-

t n rt:s, 'r.irl'l~,'l'llillhHllken, kEtell, cnz,
J. H. N. ROOS,

Secretaris.
Executeur Testamentair.

I

I, PAU!_. D. CLUVER, Afslager.

DE 'REKENING
YAM DE~

RAAI) -VAN' PIQU1~'rB~:ItG

- - .- _, - -- ._--_- -------

-BELA~IG RIJKE VERKOOPING
- \'A~-

Vaste Eigendom & Vee ;
I

HANIIKA'IT, 3' ~oet 4 Duim wijd en 6 "oet 9 ~uim hoog. met IjDleKEilglas
~.RD~i[l. bij 14 Duim. .5 5.· '

duurtoe behoorlijk gcla,,;t,' zal per publieke

OP DE PLAATS ZELVE

Op Woensdag, 17 Maart, 1897,
BEGINNENDE OM 10 UHE 'S MORGENS.

DE '\IVELBEH.ENDE VEE- EN ZAAIPLAATS

TIJGERPOORT, . .
Gelegen in het distrikt Britstown. omtrent 4 uur ten Westen van het dorp

Ik/I: 1,1:t:IH, ·1:0 Vl'oe 11.!gestrektheirl van tl231 morgen heeft, is ou-
~ll ""IJféld ,T!I OL'I' ~l' ,ill~T~ plaatsen in het \jOOISTr,: Schapen-district van
tie l,aai' r,:,.']lJlliv, vn Iw!.:t l'L'11 prachtig mengsel van Bergveld en van
vlak Kal'(lu-n'ld. JJ.. plaat:; j,; ook uitnurntend gelegen voor een zaai-
pladt" en L'l'lI \I·crkl.;IIlJl· man behoord honden'en van mudden graan er op
te "11111,'11.

Er .,t:lat l"'lI Hink en )!eridnlijk woonhuis, en er zijn goede kralen,
ï.OOW\'] "L.; l'~'lli~c g'oE'de dannncu, terwijl in lllUKIUVIER steeds volop water
wordt W'\'(l(\(lcu VOOI'vee, .

Ik [enm'll ZIl11ellzoo gemakkelijk mogelijk ,vorden gemaakt.

S VOl'! MlllOBBN Top WA80BTAJI'EL met Tichel R~ ~ Klein Kast]tl
beneden, en eeh Kapstok aan elke Zijde. .1.4••

Verder zal de ondergeteekende terzelfder tijd en Plaatse
te koop aanbieden:

.-)1)0 .\frikaandl'l' l'lI BastNd Hamels, geschikt voor den Sla<:hter.
nou ~ll'rlllO Hame!::;, ook geschikt voor den Slachter.
HI'O Pra('htige ~lerino Ooien.
Sill! ~1"lïIIO Lammereo, van (j maanden tot 1 jaar.-
;,1 II_! .\ frikaalld"r l'n R-J.8tl.'rd Lammeren, van dez.elfden ouderdom.
.1·', 1'<1:11'<1"11 Jlll'l',;t merrie::; en veulens.
ti:, :)lllb (;root vee, waaromder er verscheidene koeien met kalveren

!.ljU, l'll Cl'!1 aant<:ll jonge ossen.
lht I, dt' l11ooi~t(okan,; voor Boeren, Slachters, en Speculateurs, die

OUII III dIL uf lIablirige di"tr'ikten aar:gehoden is.

JOH N E. DUGGAN, Vendu-afslager.
Brit,W\\'n

(, l:cLl'Il:t1'1 1 --Vi.

KOLONIALE PROOUKTEN, • Toft K.I.um.lnL !Voorzien van een SpiegelglS8 18 duim bij 14 duim op
patente wieletjes. £2 7••
,
jil-

Boot-engenoemde is .nmerkelijk beneden in prijs dan de inferieure ing!'
voerde a.rtikelen en daar wij slechts hout gebruiken dat good gedr.oogd i~
ill de Kolónie zulleru Koopers het voordeel bebben van onze w~rbotgd a.1
CM M1ik.l~n de hitte van het klimaat zullen staan.

,~ • I.) 1,1",1,'11 ti, \ulgl'll\]e ~oorlell "aTl produkten van 't l' lEmVE
,\ ~I:lZ()L\ aal! tL'::;l'll dL' laagstc markt-prijzen:- .

.Afll'lLIi Ppll,\ll; Xatnl, \'nn Zyl en Zwartbek
J):"i1Il'II, !!.L\Cr l'll Garst (\'001' voer en zaad~; Rog, Erwten
LI!lZ"II; Z\\ ,q)::;tokke!l; Rollen Tabak; Buchu; Ganzen-
vGtH1L'ren. .

" ,

D.ISAACS&CO
1fOO. -K!1UUU!Bmx. IB::~:~~f~~RA~~T

. KAAPSTAD.
~ ..... - -- .; ~~-_._-_ .._-------_._._-~_.. -.,BEN'OU'DIGD SCHUTBERICHT.

,. :. i .. ' IN het schut alhier bevindt zich boven

11'EN ll.l!lSlllwnt onderwIjzer v?or den veroorloofden tijd, ~n Vaal
J de 1 publiekef school ~hi~r. Met;ie _E.'zel, [) jaren oud, O~geID-e.rkt

Salaris £~O per .' ApplicatIes] ndlen met g;elost voor den 20sten dezer
verge- eld!f . zullen maand, zal dezelve op dien datum uit d.e

z ~an ISchutkraal allUer verkocht worden 'IJ mor·
ontvangeq worden tot den. 8swn gens om 10 uur. . . I
Maart d~r den JACOB F. W. RETiIEF,

. . Schut,*et!8ter.
Hopefield, duit.. .Malmesbury, ,

9 Feb., 1897:

(f"k lll,Ll., II \\ij jil"t ouLv:wgen ladingen
Schotsche" Maincrop , en andere superieure :soorten inge·

voerde Aardappelmoeren ;
_jj it·lic~. 2\ \ it' 1it' \,I ( (' 1. ï: 1 :1(1h ft V \r

UITSTALK.A.DR.S ..
LANGMARKT-STRAAT

( chotsche
,I: \\' Itte Boont'n, Linzen, ('nz.

. \ I. ~' II !'cnietpn ~(hdf'lijk alle
,:,'. ,·iIt.

D
PLEIN - STRAAT.

, UBERMAN EN BUIRSKI, 24,. BURGSTRAAT.
PUEtlus ni. Takken te Swellendam en Robertson.

/t,(hoott' HK I'raau Dil!' Br:Jmll'wijl! le kl!op. enkel bjj de groote maat.
~~ - .'; 1- BOBERG TANDENDOK.TBR'. tI. •. ., 92, ADDERLEY STRAA'l', Kaaps~d
rI....ANDEN ~H)l.dcn absoluut tud&' p~D uitgeh-okken door toepas8Ïug VIUlgaR. Ali. e

. s-oorte~ van. l'ulhngcn .(voornnmeh)k met g~ud.) .De beste 'kunstmatige ta.nden
,,:oraen op ,. ?lcanlte, CeIlulOld, o~. Gou~~n platen mge~et, ook volgena de allel'1ueuwlw
(:lown en Bridge met.h«le, BIlliJke Pnlun. Spnl6kuren VIUl 9 v.m. tot 5 n.m ..

hr.t llaUja.ar geein~igd 81 December 189 L

)"

o v v

H fd
Arder" Wp!len 1

00 wl'gtn. COt. 'ut,

~ 0 0 548 a 0; v 0Pet' Balatll,30 Jun;,l896
/I 8 ..Ia.ri.asen nu Soore-

lalia Auditeur.u en
alte andere Btambtcn 81 12 o! 63 -I, I; £11 j i:,
" Btttaliugeu taU'&..1,.

leden ...
"Make... Onderhoul

..n n,.'Pllra~ vaD
Hoordw.,geii '( eo
Dammen .durop ...

.; Q, 1I'ooe Bpofd"<"geo 81 15 0
"M.ken. Onderboud.

Rept.ratï. eo Ver-
bewring .nn Af·
dce-li.ollllwegeo en
Damm' u daarop ...

" And ..re Uitg.Yen, t.w:
" Koloni&.le BlOge ring
LeeuiugT8l'orbsbald 31 1~

.. M. M~lo", Bijdrage
nu Reg. aring voor
Zaod.eld WegeD ...

GereedIOhap Beparat ie en.
" Yoed.r ... . ..
" Poa'geld, ,!.-dverten-

'Ueea Scbijt'beh Jeften 20 2 1I!- 40 5 lOt
" :&lgiB:tratie honden eD

io,nrd, rini( 'an Bel-s in t

" .Afd. Rd. Tulb.Ktl !
a.t.U'Danabof 'l'ulg"ldeo so ~ 0
" Afd Rd. CItIO .. illit.m

~ Grt1a P ... tol ...
Boar van Zoldar en S~I
Trart port, L " n, el E ...

\I, Melelr. bijdr. geu door
rev.• oor Zsnd'ddwel!eo
Ba.o IIfoo: cbcq oe b.iek enz
" Balanaou op HOofJ en
andere Weg!!n ... 1,004 9 Hi~

" Ballu;s op R-eke..ing,
t IV, : -I.. de Ballk

Ic de Kast ... _._- --_ ----
'I'otaal ... .£1283 18 2{ '£1,538 (j 8 .£1.:?~12 ti 'I. ,

hn BIIAUI 80 JDni 1896£98j 1 I
" AIg.mren. BeIAIting I

.--Ao'ltfn' allige ...
" Loop' nde .. ,

" SpecieJe Hell.iliIg"
'~ .•.:- "

.. 'l'oel,al Tan Gou~er-
ilemAIl"

" Tollen op Boofd eo ,
AfdeeliDglwern ... 266 Il

It ADd.n BroalleD nO '
InkoQ)W1D:
BODd8llbaluline 0

,. Oelti1iIi."n tut .•nD
WCI(-re1at.irgen... 0

't f)tett.rokkeo B..I"NMIIJ
op Hoofd on A"der.e
Wetlon . 0 0 10

. " Bij de 88nll: I
" Miu KolltaDt..in K .. ~t- .,1'1
nn Tbesaarin

22 16 8 35 :., ')11 8 4

17 16 9 284 7 6 .0 0 0 81 15 0

17 5 0 17 6 0

o 8 4 e ts 6 1 5 3 8o 0 0 155 8 ti

981 l' 2 0 0 0 68 10 2 ail .) 3

o 0 0
9 3 7

10 7 2

130 0 0
18 7 2
20 l~ 4

I~O 0 0
27 10 !i
81 1 G

60 b 10

o 0 0 15 10 0 15 10 0

o 0 0 50 0 0

o 0 0
6 6 8
o 2 4

30 8 li
il 0 0
o J lj

SO 8 9
2 13 4
OIl!

455 _ 0 0
(J 1 ~

o 0 0
o 0 Il

15:, (I \)

9 2 t)

o 0 0

.. Wij certificecren bierm~, (i) <lat wij bovenIItaAnde rekeuing fan Or'tv.an~8tell.~n Du betaticgen vOon JCD AfJeeliuj1;sraad ."P,
PIKeLhrg, vn,?~ het half.lUlr g"Cl~dlgd 81 ~..c)etllbef. 1896, hebben I agelleu ;. (~I) dat ZIJ d?or do ronischte be-ebt iJen ged. kl is, (,,,)
d lt, ";?Oyer .W1) knnn. n M.K'" '1, de, t1&":~1D verm&lde ontuDg8t.~. de f>enl)ltl BOmmen ZIJIl w c-lke j{odureude goaegd tijJpork ouwau
g.tD liJD; (IV) <Jd ,ie Q, tQ'~.,ei\, ,,?1I1lt lIJn eo ov,'reen8IerumlU~ 1110 In.t lh~.'.uiwo, Roe-ilat it's eli COI,traoteo vaD don R1M; (.) dal
d" b"I"OI b0J6ta.a~,!1lt ~~ las'" 8'i,t i-i de hll Id ..I[1 ,1\ I tCD Th !811urte:dll 0'l8 w6rk"hJk uet.o·lud "'r I "p JI,Ddo"mber 18"61'n de cl n> t

I d I V
· , 'A") . ba .., J ~ ouunu oa le

z 01111 UA r omse 'ft'YOn"p ,.. ~ ( .. "eVA j 1''' mt f'e';l lan8 _nn !.'D (ri) ccrtificcer.·n wij verder (lnt wij bet Verslag "8U [ltlLeu e-n
LaBLen "an "euoeDldou Raad oor h. t laatete (halfjaar hebbeu Dllnez.eD, dat bet met het· crootboek overeenkomtL ' ,,'" " 6D ZOOH r v, lj

.. liDI eo nagaau, in ieder O(lSic~lt; correct. is.I A. J. WilD, 1A .
riketberl',6 Januari, 11397.\ U. H. PARROTT, S nditeuren.

• Ilr, NICOLll~ JOBAM.~f8·V_}OJ;,~rti6ooer Lierm .'1e, onder de bepnli~~"'1 vau SeeLie2 v~n Wet 32 vaD 1838, dat bovenataande een \VlIJ'

en eorreet Vening 18 '"ft miJDt! l~eke',IDgal8 Thps8llr.er ..an d"n Afdeellll!:8ma.d van P.kA'>er< voor het h'llfJ ..ar geëindigd 31 D U
1893; eo ddt de baltU'1 ill r.oo.lliUiteeng· let op Rangpbccbtcn Vorm C.A. 4.)A. eccm e1 NICO. J, VLOK, Tbcseu rier.

O.teeken:! voor mij, ,,~ $etoige, dezen Gden dag ..an Jancar i 1897.
i J. DOMMlSSE J. P.

NagfilieD eu tocgelltaap 100r den Ra'ld op den 6den dag van Jaona i 1897,
A. W. llAKEH, Voor zilter.

I

Assistente Benoodigd te Edenburg.
. _I'

APPLICATIKS voor de betrek-
king van Eerste A$si~tente te

Edenburg,O.Y.S., in deiGouverne-
ments School zullen outvj.'ngen wor-
den door den ondergete~kende tot
op Vrijdag, den 26stcn ~t, 1897.

Applicanten moeten )!voorleggen
copijen van certificaten iom te be-
wijzen grondige kennis van de
Engelscbe and H olland,aqhe talen en
Handwerk, alsmede Va[Il lidmaat-
schap eener Protestanteche Kerk en
goed zedelijk gedrag. I
, Kennis van muziek zal oene aan-
beveling zijn.;j i

Salaris £135 pCI' jaar..
Billijke reiskosten worden terug

betaald. "'IVerkzaamheden te begin-
nen op den 21sten April, 1897,

P ...DU TOIT, V..D.M"
Voorz. k$cbool Com.

Edenburg, 12 Feb., 1891.

Rondgaande Onderwijzer Benoodigd Departement van Publieke Werken.
Vou I' e- /ScIlOoi "jJ de pllut! s /\(! 1'1'1'·

laaq!», di.~1 Jac()u8d"l, 0.1'.,'-':

APPLICATIES zullen doo!' den
ondergeteekende ingewacht

worden tot 13 .Maart e.k.
Sollicitanten moeten de vereischte

certificaten inleveren van bekwaam-
heid, goed gedrag en lidmaatschap
eener Protestantsche Kerk. HET is noodig bevonden de VI']"·

Salaris £120 per jaar benevens I kooping te Kimberlev Y<iD
de schoolgelden. ] 8 dezer tot dcon20sLen dezer •uit te

H et getal leerlingen is thans 26. stellen.
Billijke reiskosten worden vergoed. Dc verkoop ing te De Aar zal
Werkz3amheden te beginnen op 1 plaats vinden op
April 1897. \\' oeusdaz, 17

J. J. LUBBE.
. Sec. ~ch. Com.

10 Feb., 1897, Weltevreden,
Dist. Jaco bsdal. .

Verkooping van overschot 'Voorraad.
bestaande uit .

Muilen, Wagens, Voer, Omheinings·
materiaal, enz,

KEN NISGEVING

dezer,
als gea.cherteerd.

JOSEPH ~EWEY,
. Hoofdinspecteur.

Departement van Publieke \\"l'l'hl:,

Kaapstad, 1.) Feb. 18~li.BENOODIGD,
EEN Onderwijzer voor l'en

Buitenschool dist. Notring-
ham, Kolonie Natal. om onderwijs
te geven aan G of i k indereu.
Hollandseli en Engelsch. Voorkeur
aan iemand die muzit'k kent. Salaris
£60 per jaar en vrije inwoning.

WEGGELOOPEN
V AN de plaats ~oorndalll op ~

Februari, 18~11, :l Blauw-vaal
Merrie Ezels, 3 jaar oud, vern-r i.:
so

op rocht.orbout. Heert'n en SChill-

meest.ors gelieven kennis Le gev<::1
aan pmcureur F. \Verdmullcl', lL'

MalmeslJllry, of den ondL'r_gl'l',(,-
kende, den cigena,a.l'. Alle bi.lJlJ~';
kosten zullfln vergoed worden.

. P. B. ÁCKER~LA~.
DoornJam, P.O. YOgd8tI'llisfoIlk~!J,

Malmesbury. Il .Feb., 18~1i.

-------_._~.. _-. -----
HOOFDONDERWIJZER ~ENOODIGD
Voor de 1/1 Klas Publieke Dorpsschool te

Warrenton !

APPLICATIES, verg~zeld van ge-
tuigschriften van b*waamheid,

goed zedelijk gedrag ~n lidmaat-
schap eener Protestaptsche kerk,
zul1en voor bovengem~lde betrek-
king, door den onderge~kende tot
op 20 Maart ontvangen worden.
Kennis van Hollandscb ~enEngelsch
noodzakelijk. ApplicaQteD moeten
melden op zij gehuwd ;zijn of niet.
Werkzaamheden te be~innen met
't April kwartaal. Salal1s £120 met..' 'vl'l]e wonmg. ,

P. J. PEROLD, V.D.M.
Adres. Wa.rrenton.

BENOODIGD
EEN gecertificeerde onderwijzer

voor de Derde Klasse Scbo;)l
te Winterbergspruit. Salari,.; £12U
per jaar. Werkzaamheden dit.
kwartaal, indien mogelijk, te begin-
nen. Hollandsch eene aanblweling.
Applicaties te worden gericht aan

G. F. MARX, Secretari8.
Post Retief,

Fort Beaufort.

JAGERSFONTEIN O.V.S.

AAN INTEEKENAREN
WORDrr kennis geg-even d,lL d,'

heer F. C. Hl·:-ilJY.RM \H}\ aal,-

gC'steld it; tot Agellt \'an (i", I ,I

te: Jagersfolltein in de pla.at~ \ all
don heer J. S. de Vletter Ji(' \;ill

daar vertrokken is, bij wicn ZIJ Y"r-
zodlt~· worden llUnDe sub,.,cl'l]'['-
ge14en aan t.e zuiveren.

A.. B. HOfMEYH,

Rondgaande Onderiijzór BenoodigO KENNISGEVING
In de Wijk ran 7.ijl~pJ'1li~,dist. Fa!l'I'i'·

b-mith, O. V.S.

\
PPLICA~IES, v~r.gezeld van

:- de verEHschte celttlficaten van
bekwaamheid, goed getlrag en lid-
maatschap eener ProtesianscheKerk
zullen door den ond~rgeteekende
ontvangen worden tot ~5 Maart e.k.

Sala.ris £12u per j~r, beneven8
de 8choolgelden. i

Billijke reiskosten [worden ver·
goed. I
H. J. S. VAN. DER. W~RWE.

V~rLi Sch Com.
Metz .

Dst Fauresmith '
8 Feb. 189i.

DAT op de plaatsen Zoutkloof cn
Draai Hook belet wordt om

met een geweer of honden te jagen
of met vee te loopen. Indien
iemand gevonden wordt te over-
schrijden zal !iij ten strengiSte vol·
gens wet vervolgd worden.

J. A. KOTZE,
Melkboschfontoin.

FLORES KOTZE,
J. C. KOTZE,

Platkloof,
Piketberg.

Dru lo; pCI.,,-~!a.aLs('hal'l'ij.
Villi de ~audl de \ illiel" .\: Cu.,lkl'l'1 ,.'.

____ 44 ~UT!'~t~~'~K~p~taJ~ _

AAN INTEEKENAARS.
DE Duhscriptie op "DE Zllll-

AFRlKAAN en O::\S 1,:\:'\ IJ'
il! van af 1 Januari, 1:'~~, ti I"";

gebracht op dr·n ouden IJlïJ-, l·

weLen: Een pond les shillIrl,::' pc!
jaar of GiG per kwartaaL

A. B. HOFMEYR.

RONDEBOSCH

HOOGESCHOOL VOOR MEISJES.
Orn kpersmnatschn ppi j.

Yan df' SUlidt df' \ïllicr, J: ('''. I',·

li Aug., It'~lt',. '

Applicatie,
\
XT ORDT hierm~e gevraagd
,V voor de hetfekking van

Onderwijzer in Je IIl!.Klas School
te Buffel Kraal, vier rpijlen van de
Hex River East Statie; Het salaris
is £80 per jaar, of ,(Jn alles vrij.
Het werk te beginnen' den aan-
vang van het . kwartaal.
Aanzoeken te ingezonden
tegen 8 Maart, bij mij.

,t!. W. VILJ

~ecrll,l:

EENE Vergadering van lInis-
'j houders va.n Roedebosch zal

gehouden worden op VH.IJDAn-
AVOND, 19 dezer, om 8 uur, in de
groote Klaskamer te Rustenbmg,
met het doel den waarborg te ver-
nieuwen, en een nieu\'V' ~choolbe-
stuur te kiezen voor de vólgende
d.ri~ jaren.

Op last va~ het Schoolbestuur,

G. T. AMPHLETT,
Hon. Secretaris.

DOODBERICHT.

HEDE\' op /;nl)(.ia~ Ill"'";!1 !'. 1;
be7..weken ~a.1l de I-. '1 Irt... :

liefde el'ht!lenoute MAo I , .\.1'1','
111'.•• 1, geb .. Joubert in '\l'lI Jt'u~,i ~.
dom van 27 ja.ren el! hijlW.: n.,,:,·
naJa.tenrle me.t el''' V"IJtJ~ "li,

, llcbt en negel) mu.andcu uud.
Mijn hoop eu tI'l.!OSt in in nll,n,' I

ROELA\ j) p~:n.H \1.\ \ \ "
Worcester,

11 Feb., 189"7. Porterville
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Ayer's Kersen Borstmiddel
DR HP1F.RP WA Inull'\'>Ft lijf en hVlnhg

JUT lid "an bet ~/)rhulS voor wlt"Sherg en
RiCbmond is te It:ufó\'er bet door hem gestichfe
dorp overleden

H~T GO JA.RLG JUJ II EUM ---Op eene ver
gadenng gisteren luer t~ stede gehouden werd
een comrté aangesteld ODI za.ken III verband met
de vienng Tun de 60 Jange regeerrag onzer
konlllgtn te regelee

MILrzmKTE -Ret D1ferbbrl JfJU'<J zegt, in
verband met bet bericllt dat. de beer P J Rade-;
meyer Tan Kaff rdam, &rkJy West 34-6 paar
den ~n miltuuie ...-erloren beeft, dat dIt Jam
mer 18 daar de D1fers eeu zeker geneeslWddei
voor deze mirte besittoa

KI AAi! J.L'i'l'JE8 de moordenaar van het Jong
meUl)e op de Kaapeche v laIct~ werd gisteren
morgen ID den Roelaudstrlliat tronk gebangen
Voordat het vonms voltrokken werd erkende
de pnsomer de mi!ldaad en "ercocht dat men
dit aan de ouders van bet kind moest bekend
maken en ben om vergeung vragen

VEII.UItONKEN- Beu poerwegemployé te
Bloemfontein van den naam van r Dusing
IS verleden week Duutdag bU het bad n m den
dam verdronken Een poglDg door den }Ong
man Banbcnheimer gedaan om hem te redden
mislukte daar de drenkeling eich lUU1 bem vast
klemde en Raubenheimer dus verplicht WlI.S neb
los te wOrtltelen

RET LIJK "an een blanke man IS nabij Uiten
halie gevo iden Een onderzoek bracht Mn hel
hebt d Lt de overledone Alex.:wde- Ollmo,""
van Port Elisabeth op een besoek bn "IlU doch
ter te U itenbage gekomeu was dut hU een
wandelIng was gaan doen en toen Diet terugg"
keerd Wal! De distriktsdokter schreef don
dood aan beroerte toe.

N ROt lil Yl! 8 !lOEK getiteld De 1ft' ka"",
Boa" de Ja /lCIWU tit,. r1 heeft het hart "an
onze boeren getroffen. Dit boeie bobo >rt een
plaAts te hebben ID elke wohmg De Pll)S III
slechts rn. 6d po tHU en verkrijgbaar bU de
heeren Jacqnos Du eau & CO 6 Kertc.traat
Kaapetad De gobeele Z A Pers Ix" eelt dit
~k wn zeel1lte aan.- 4d"
'-licEw-!<.-De beer F Wolmal"illls 'OOl"Zit

teil van deu eersten volk&raad 10 de Trans
¥áal ontVlng tudons de s1tLtol{ op Dmsdlli
beTicht dat zun IrOUWeen ernstig ongeluIe was
overkomen met haar rutuIg te RnQtel burg
Z,J W0.8 cr nl onder geraakt cu had zeer
errutlgo kneuzingen opgedaan dIe raeer ge,aar
lUk door den geneesheer geacht worden.

VEHST..U.~B,,"RE II.EDF~EN -Het derde n.p
van dr Koch deelden we ~erkort m~ om

redenen (d w z. gebrek aa.n .et wrs
werkstakmg) Wat ochter de 'Or

redenen ...aO de (,I •• I;erg Id,m..-r
zlln om bet rapport 1Ul.St zoo verkort :lan de
lezal1l op te dLSscben IS met recht dlJjdellJ k of
het moest ZUilomdat Uil> I lid er DIet me~r 'an
gif

lt Februan 18'J7

De ,ol.,e!11c r .)llIt e wed aan CIlO1DClI
d)()T tkn .Acb..er op-Sneeu ...berg t...k -

Deze ve'ïr-'derlng gevoelt zieb l.rot cb op-ds
redactie van (J l! L li d 8lJ (j , Il(¥.lblnd OTe!"
de houd,DS eu het tre, en Olll deu nationalsn
gOl'St \3.11 b..t ArnktlllDsche \ olk \\:iller te
honden en beveelt aan dat elk Afrii"rulCJ' m
teekenaar op een of ander dezer bladen wome
doch veroordeelt t-en sterkste de bonigJnvut
politiek V1W H~t Datlblad

C A [IU TOIT.
Secretaris

~~~~

er II. een vl'lJe bevelkina
voor een land ,teekt? "",h.i"I",,,
zuUetl hier llomer:., m&ar
natnrellenkwetltle 1.11 den wl der rel~bJiejten
en dWl r.dibal venehillend \ &n
Eul"6pa wegenl laffe 68!l,tanl~!ltalitei!k.d!~
len acht, gerege:1d heeft ilïc~Iia",
m&IU" deehte voor boorenprodulr:teu,
dat slechte een boerenstand die
kent, de groote kW8llilc van
helpen oplOlAD Tegeo die l&atete
thana een lrruiatooh t &an den gaog met het
pe.rleme:ntalid Wiener aan het boof<\ 'fOOreen
kooplDlUl soa IIIeoht met, m&&!" toch die recbte
koopm&ll8denkbeelden tpegedaan die ID bl~ on
o'fenl'lcht der Jaacste ~. bet bed vnn~n
afgod TU deo koopman 'UD zak &I~ Is
dan ook natunrljjk dat de beer Wiener e
tolverbond me:t Natal waar de koopman baal
ul, boven een met den Vrust&at veTkieet maar
JllI8t omdat ID de republieken &oowoi alA In de
KaapkolQwe bet booren-element het tot dllA
ver gebouden beeft 18 het ID weerwij van de
bezwaren die men ID de ZUId Afrikaa:wlebe
Republiek tegen een algemeen ZUid .A.£riktUln8ch
tolverbood beeft eIgenluk rechte Jammer dat
het hiertoe met door r.amenw8rnng van Kaap
kolome en republieken; en m6t dWlLl1!foefe~mg
tegen Natal, aelromen IJl; -Z
"Er UI spraak van dat lord Rosmead 'U n _<11 t

.Iag zou hebben ingediend ea re~vr9Cger
ul het denkbeeld geopperd dat, a.lJt;!jjn excel
Jentie DIet kan a.anbl'lven onse hóofdrech
ter 8l1" Henry de .. illiers het, best geschikt
lOU zon om hem op te volgen Nu zlet'Jnen het
VTH.iutecbe patrlOtten.bJad de E xprli"" dit
denkbeeld "henenllChlmmlg noemen op grond
dat IIIr Renry voor het heil van ZUld·Affllra
SOU werkcn en dat men In Engeland lujil)e8
&la I~rd Loch 'er.lrnlet Hool mogeluk dlt ge-
Dleld blad de akeo recht illzIet maar 't ZOII

toch de moeite wbrll .!jIl ale het ID de Ko
lQn10 doidelUk w.erd UltgeeprolreII dat men bier
geen man als gouyerneur wil dil, er op UIt 18
om de republieken een been te ligten

Hier ter stede heeft de atemgeregtigde be
.""",..~.,It.;__ eene heele reeD nn stadsleeDlngen

verworpen net een 80m voor verbetermg der
straten en eeD kJelDere ,oor een veraodenng l.II

oon waterleiding Illn doorgegaan mMr een
meuw reaervOlr weuwe electn~ll.fllU! get!Chle
denUl vemaluIlDg der stad cnl zIJn verworpen
ap waarluk met ronder reden Water 111 bier
noodlg veel meer dan meu beeft reeds nu 10
R'ebruan-<:ln Gerat ill Apnl komen de regens-
begmt er gebrek aan water te komen M-aar
hoe kan men ala men nog bezlg 1.8 met eeD re
fMlT\Otrdat wo wat £200 000 kost er weer een
nieu .. van over de .t:JOll 000 g&ml lDllken waar
van Ile. telcl wordt dat het aan alle be:r;" Mr eeD
el lid zal maken' Aan de Pa:arl IS bet ta Icon
Ifr"s ID een godsdienatlgs oongres veranderd
d,At ouder de leidlOg '&0 ds S J du 101t de
predikanten der Nederd geraformeerd~ kerk
als onregt.mnlg veroordeelt Dat de Int.!, der
regblOmgbeld met altud dezelfde blllft lat I.

leU! wat zlcb voor bet g~tM publIek met zoo
ligt laat dllldeluk maleen' en wat door ker~e
loke volksleiders ge gnoreerd wordt als dit l.II

hun lmi&m te pw! komt Wat Becbnnn Lland
betreft WOl-It er door de !..oeren op onh ape
IlP1g der naturellen aangedrongen terwl)1 han
delaroll en zendehngen hier naluurllik tegcn
r.lin. sir Gordou Sprl~ heeft lotu8l!Chen ver
klaard er met toe te zullen 0' ergaan en ontel
8~nlng van hilt lalld der rebellen zou cen ed
~rmaatregel:z Jil lIIaarof Sll{lordQn dIe I 1flR()
bet land Viln 1\loolroo. tot groot, oordeel def
Kolome aan kolonIaten wllc.le IJltdeelm de voor
luIk een poMwk nood ge geestkracht ook nu
pog beZit dat IS zo r d~ \tlUg

Uit Natal 'emoomt men dal de eersl.e II lUl'"
ter sir J Robmwn om redene, a gowild
held z In ambt gaat neerleggon eu door pro
cureur gbneraal E!iCombe zal 'err .nge. ,orden
Deze gaa,t door 'oor een m lil ,an gr oote be
lell lam·beid en Z lIke mannen zUn hlel loodlg
maar dat hU de Z A Repul be" l eh als
fmtelule repubbkelO en JU bngeJ lnd \ls 0 zoo
damg lOylUl1 'ooMoe <.lat smaal Inlf PTt ttlg
U lt U.hoc.luSJazoo goed als DlOt.. beha" c d lt de
blallke bevolkiog met haar tegenwoordig bestuur
mmder en n IJder beglIlt mgenomen te WOl den
en d lt het loans .eer du deJ Ik "ordt IJltgell ro
ken d lt mon Zich IlIet moet arbeelden da t net
goud wat er 1.8 genoeg beleekunt om but land er
bo,en op te belpen Inderdaad de Gecharterde
moet op de flesch a.ls de ZA Republiek Dlet
wordt Ingepakt, eu men kent Rbodes tha.DSII"
noeg om te weten dat hU oil} het eerste te
beletten tot elke gemeene streek lO stallt IS

De bengten UIt de Z ARepuLllek ziln 10
zoo \ er met bevredigend als eensdeels el tus
lIChen regeenng en 'olksraad een spantlIng
schUnt te bestaan die vooral m omstand ghe
den al. de tegenwoordige Illets dan kwaad kan
en .anderdeels de regterluke magt weder z( 0 als
reeds \Toeger een boudmg aanneemt ahi bad
zu alles III den staat te zeggen HlOro' er 0< hter
heeft men In de Kaapstad achter zIJn leSll<naar
staande mIDdel vrllbeld om te oordeeleiO dan
0' cr hetgeen ID de KolOnie voon alt

Lord Ro.smead's opvolger
Lord R0811EAD wordt ge&egd zl~ne

bedanking als gouverneur en h~ge
COllUJUSllal"'l8, eene dubbele betrekking iJle
hl] met veel waarcl!gheld heeft bekleed,
te hebben ingezonden, en de vraag die IllU
belproken wordt 18 Wie zal zIjne
opvolger ZIJD? De Dady Neus ~an

te Londen zegt dat lir Alfred Milner
waanKlhi]nli]k 881Jg!l1!teld zal worden
terwijl een later bericht meldt dat duml
88natQlhng officieel bekend gemaakt 18
De Cape Times bespreekt i'n een leader
de kansen van lord JenMly, lord Hopetoun,
sir Alfred Milner, Sir John Gorst 81r
Jamee Ferguson, eir A Hely Hutohineon
en de heer Gerald Balfour, en komt lot
het besluit dat sir Alfred Mtlner de be~te
kans heeft Deze heer bekleedt thans jie
betrekking van voorzitter van den ",cl
van Inlsndscbe Illkomsten, en wotflt
gezegd een der knapste ambtenaren an
den mlandschen civlelen dienst te Z1j1n
Dan was hi] een tijd lang werkzaam ~ll

Eygpte In hoeverre de ervarlng ID deZe
bet! ekkmgen opgedaan hem bekw!lafflt
voor de poaitie van gouverneur en hoogfAl
comunssans te Kaapstad 18 JlloolllJk te
beslissen Sir Graham Bow-er, lmperlaile
secretarts alhier, Lo.ndeu,
nog getutgems het
comité, en de uelMHlfit_
zrjne verbinteuis 8QJïnlllnZWE!6f,deirs
ID omloop ZIJn,
w ensclielljk dat hi]
Afrika wordt gezonden

Ayer's

ver licht ze lts de lastigste bOAS: ver
zacht de onsto seu vbezeu los: het
s l ij m eo leidt tot verkwikkende
slaap Geen ander middel IS zoo
he ilz aam voor het fenelen va o
Kroep, Kinkhoest, Uere Keel eo
a lie Iougaandoeuingen, waaraan
kiadereu zoo onderhevig ZIJD, als

Kersen Borstmiddel, 9 Februari, 1897
De droogte duurt st-eeds voort m ona di!-

tnkt Vee, beesten en paarden &tJ1I muger
Brood IS sebsarscb snoek tamelijk volop
Bezigheid slap

Met blijdschap sien "'II 10 de couranten dat
er vergaderingeu 10 het dl!!tnlrt Piketberg en
ook te Olauwrlliam gebouden !lun om den
trem hier too krligeD Ach hoe zullen WIJ
toch juichen en hoera schreeuwen Ills wu den
spoorweg hier krugen Dan behoeft men DIet
meer te vreezen al. de post aaekomt om Uit
de brieven te vernemen geen schip "oor
Lambertsbaai deze maand De arme munbeer
\ an Putten ui al zoo kwaad lUll hjJ Maandag
ochtend die tiiding 'an "Iln koopmao IoiJgt
dat als lcmanJ dan Dj> ~ oogeablik met
hem omtrent bel.lgbald 11'11 8preken hij
dadeljjk zegt Loop Ik heb geen tt jo Met
Broei III de OOM gaat het zeer goed en ook
kan geen boer 0' er hem kla,gen
[Dil schrjjrer vertelt dan een en ander VlU1

zokere mjjuheer Jacobus L die ehampagne
maakt doch zune bedoeling la ON DIet recht

luk -REI> 1
Met oom Daan en oom Giellio gaat bet nog

goed Oe stook tud komt weder lIOIUl

CLANWILLIAM.
( rran UH Corrup,mtf.mt )

PAARL

BIJNA 60 .lAREN LANG VERMAARD.

C~p"8p(Jre~rd doorD,.. J. C. A/,r" Co. Lo",II. MaJ' • U S A

(JOUDE MEDAILLES Op de Croote
Wereldtentoonstell nse"

rT!'
L • '

mentshd, dan zou
zeggen dit lid heeft ZIJll
Bondsman verbeurd en daar 1\

niet langel als zoodanig erkeud
Maal neem nu het geval waarm het

congres een besluit neemt, waarbij de
kiezers van een zeker lid direkt belang
hebben, dan kan een van twee dingen
gebeuren (a) het congres besluit kan
:GIJn III den geest der kiezers De vel-
tegenwoordiger dezer kiesers heeft dan
een gemakkelijke taak en IS zijn opime
III dit geval verschillend van die zijner
kiezers en van het congres dan moet men
hem of vergeven of laten plaats maken
voor Iemand anders (I)) Indien het
congles besluit tegen de belangen del
kiezers van E'en vert{lgenwoor<hger IB, hoe
dan' In t ~ormen 'ian zIJn opulle moet
hiJ dan rekeDlng houden met zlJue
kieZel"!! die lechts trekken eu met het
congl es beslUIt dat lInks trekt Met spoor
wegen de brandZIektewet, en plaatselijke
zaken van dien aaul lS dlt mllJll al t{l
dikWIJls het geval en men voelt het
dadehJk uat de pusltle van een honds
pallemeutsltd dat Zich alzoo geplaatst

AYER'S PILLEN, versuikerd, zacht

Vl.H.1{OO PING EN JOHA. .....NESBURG

( f e 11 I/I ( C • rapport voor
I f) I II f rb Uil 1896 )

( ars I per zak 1 I 0
Zemels 0 ~ 0
Heter 0 I ~
Boter (zout ) 0 0 4
Kaf 0 lo 0
" ercu 0 2 U
\ oer per haal 1 10 0
\ oor per lUO bdla 1. () 0
H, enders
Kafferkoorn
~llclle8 \mcrik
M nlle. kolonu"e
Hl er I'er oak;
( Jen
A .roappels

ek toeek ge,,,,

1 3 0
o 11 ij
o 1 6
o 0 ij

o 1" 0
o 2 8
lbO
:3 0 (J
o 2 9
I 7 0
I ) 0
1 3 6
I lj 0
o 10 0
o I" 0 MIJnbeer - \ ergun mjl dese welD'8e regelen

te plaat.><en ID U" ,eeJ g6le~cn blad
Wnt aa.nbetrefL de Rhodes parlu zu "lJn

als bonden wo schuw die een WOOt pak sla
gen gekregen hebben Z"lD"te Jlps zegt hU
had he\ er bonderd ponden verloren d ..n bet
adres Uln Rbodes te tcekenell. -Jljj zegt bU
heeft II lt gedacbt dat de A.fr~ zOOeen
palll( hnn stem zouden laten booren tegen het
adres Ik zeg het 1.8 recht )lUDmer dat de
Paarl op dil .. plint wo ,erooold WIlS maar Mt
komt omdaf onze A f.t Ikaners Ilcb Mn den neue
lat.en le,den door die .oort ..an llllgoes en
Joden dle lO den laatsten LlJd I eel III de Paarl
bUl 'esten Wat 'ilO de Paarl o,er eeDlgen
rUd gaat "ordell als bet ZOO toeneemt zat
de t lid (!lUS leeren

IemAnd IlIAt te Dwan! m-den weg een bUla
bou" cu Volgens "prákc ULI het t mOOiste
bUIS ll1IJI de Paarl "ewn HU loopt 'aD hllUl
tol hU18 met het bou" plan ..n vraagt bet
publiek wat men er van denkt of bet toch
niet een mO<;llbOlS zaJ weren A18 bem ge
'rangd wordt waarom .00 kostbaar dan zegt
b J lk WIl IClrul.nd Tan de Paarl een bnl op
den neus I'.<ttcn

I DE ZUID-AFRIKAAN
I VEREENlGD MrT

ONS LAND.
Prod ukt.enmarkt.

maar Wilt
brood eter ruim zoo

runderpest heeft
mlddelen,)let eerte

a.a.o te wenden het nndere
van gezond vee b,llDcn een
besmette van 00besmette

de verspreid lOg te beletten
middelcD 18 een lOSpUItlug v~n
vee waardoor meo... ~ezoQd
ou Il! het een zaak die zeer

,S,mdadlt-1trel[j dst boeren proefnemmgQn
der epidemie aangewend vrIJ wel

resIlItaat hadden geleld Dit recht
ten volle het gevoelen van dr Beclc.,

die 10 d~n Ka.:J.pscben on" ertnterternad bet
gen~eskundlg vak vertegenwoordigt en dle
reed. toen de Uitslag der genomen proefn~
mIDgen tu bet hebt ,erscheen er op weM dit
mell toch voorat hetgeen door de Afrikaner
boeren III eeu zdnk Ill. deze gedaan werd OIet
te laAg moest scbal ten

Verder 18 10 de KaapkoloOIe vooral te letteu
op de twee ~ongresscn, reed. Zlttmg boudetid
of nog toekom.tlg d le de bier bestaande neil
Ilogen vertegenwoordigen Zitting en wel ~e
P"l t EI"abetb boudt dat der league or.>
d~r 'oorZltterscMp van dr Darley H utloy
cn t 18 nog al leeuschetscnd ,o)r het hclnam
IU k"e.lte dat men vernemende dat cr zoo
wat een hondel d plmd In klO \\ a. terstond
de vr~ (pperde of men dell doktor uret "qn
,ergoedlllg ,oor zlin \VOlk tou ge' en )!Iatuul
lIJk mksnutsen die a.:J.n politiek gaan doen
mOtlten door kUJlStmlddelen tegen hongelil be
scbermd worden In ."a mleldende toesP'-allik
beweerde de man dat do league geen ra.
senhaat Ilanmoed'8de en 10 der daad II) traeht
wnt trou"ens geen ntell"e pohtuik Ja, zwarten
eu Bntten 10 nauw verband te bren!,(~lO .nl
ZO) doende door bet kapot drukken der no!
la.ndschc A tnkanel1l de tlChoo~ste eendracht te
dO~1l heerschen m!lal" tegen dat kapot drnkkell
hebben die AfrlklUlU8 lets IU te brengen
Verder heeft het oongNll zI1n hooge IlIgenG-
menheld betoond met de ontvanget door Port
Ehzabeth en de Kaapstad aan dien verrader
,an het lirikanerdom Rbod.es bereid en heett
het besilllten ,oor IICCUns 'oor bet vormen
eener league part!) ID het parlement. en
voor zekere wuzIglngen lo de rechtsbedeeIJug
genomen dlo meerendeels met elgenluke poll
tick "elOlg te maleen hebben Een er VIUl

IS echter van dwn aard dat het plan voor zoo ..er
men bet lilt tclegnLIlImen kel t !let toont hoe
welDig LegrlP de Bntsche be, ollring \l1.I1 ZUid
Afnka van de bier heerschende toestanden
heeft Men Wil numeluk een algemeen hof van
appd vo<r ZUId Afrllm maar met beboud '!Ii)l
het recht ..an app' I aan den geheimen raad
der konlllgm "ordt hiermee bedoeld dat men
I an de U1t~praak 'an zalk een hof van app I
aao dien raad kan appelleeren dan 18het heele
denkheeld een ondmg Slechls over een deel
'an ZUld Afnk I beeft de korllogm gezag en
zelfs dlQ Afnlcallers dw onder h",,,r gezag stalm
bedaJ1ken elO voor om BriL. h recbterllJk ge~
,oor geheel ZUId Afnka geldIJ te uen worden
liet lantste nieu" 8 'lU het congres 18 dat het
kapitclii Brabant parlame. tshd \oor Oost
Londen en cen mau met blU"1 weIllIg herse
uen gezegend tot presIdent der league hoeft
gekozen en een oomlté tot verdediglOg der
Kolomc heeft :lange8wld naar mcn vermoe
den kan tegen een a:ul\al an den kant der
republieken

Het Houdscongres vergadert eerst ID de voo
gende maand mnar ,-le I Jst der beschrlJvliigs
punten 18 gepubliceerd 'eie er Tan zUn oud
b' 0' er de branru.lektewet en Ille het meest
de aandacht trekkeu hetreffen de Rhodes
kwestw "at men "Il .s den heer Rhodes
Iller kWilt te raken letB wat met vrome wen
scheil DIet blIJkt be kt te kunnen worden
Men .-dalet hem k U nis het comité dat thaIIS
over "Jil zaak Zit e en r IJl overeoostemmlllg
handelt met de oemde nrijsebe recht-
aardlghmd en aL. de reohterluke

macht 10 de Jf. "k en bern tQt een
straf doet ver die hem bUiten staat
st.elt lid 'an Il he parlement te blij

Valt de IU ,nn het comIté anders
kan men he bU een d:lad der wot

~k::;ri~:t,;~~wegeJlS. vJllllllll4 IlAn de Kaapo \'llT.-rwan de pohtiele
wat zich door voorbeelden l,.at

rechtvaardigen maar lUet dell geest del"",...fn,.moot',"",,[);) E BR l SGf.R van de 1\ I1lsta>H
eeuw willll~ lo strud 1.8 -of door "",.....__ ól('·rw'e'''m beHndt ZICh ID de s~ad om een
'aJ1 regeenngllWege zzu~:n~'~~~~~:~=~~~t~~.ioLlderhoud met su James Slve)Vrlgbt te
zaak voor bet honge g
heeft men hler thans ~ pal
regeennlf die daartoe de ~bt
veel 18 IOtull8Ch~ f8Ifl' dat ID
tud de !reeT Rhod€ll! veel moer dlll1 z~lfs lO

de J ame80l1 .aak den weg 18 opgeg u'" wllarron
bil IN' I dat hIJ tot 'erdel f 'an ZUId Afrika
leid t ~llar' III 8 maDS g~weteuloosh"ld IS ti
meer( gesproken dat 1Iil zoo wat het eeDloe \v lt
I m~ Napol<\on I gemeen h..eft
liu knoopt Zich aan dle Rhodes za lk IlC

ldlglOg vast teger. de leden V;tl bd
r of Z 0 :\18 men n Il l tlgtnn \ -i 1

kt) 'er.,.ader ""en pjc, ~t le zegge de
ratuur HII den Bond lhe beschuldlglJlg
echter UIt, an persoorlflke tegenstand"r.
sommige ledeu dier m >delntu"r ~n het IS

'ermoeden en teven. le hopen dat men doul
ongegronde aantqgInl!'en op een t Id als
eendracht en OrgalllsatlC 'an den Bond

s!.Oren DIt .)U lUIKt koorn op c.Ienmuien
vlln die outlOuwe Afrikaner. dIe Uit eigen

en ,aIl:!Cle ecrlUcbt de .ege \ all dell
Rhodes boven het hed 'al Zuul

tnkll ..erlangen fwee Afr lkaner p1lrlemeab
leden bekend om de nauwe ,erbmdtelils ,,/\JU

m "II om wellee redeuen dan ook met den beer
Rhodes staan de heerQn Thoma. louw en
MartlOus Vet,tter zIJn lUist nu nwr Engeland
beel casueel op (leu tIJd ....aarm de heer Rhodes
,ao hen gebrUik kall maken om valscbe oor
8tellmgen 0\ er detl Zlll der Afrikaner I evol
king te verspreiden Natuurl Ik .taat het me
mand HIJ olll te zeggen dit ZH met dit doel
ZIPI vertrokken maar t zou toch DIet kw;w}
zun ..J8 hun klCzefS een woordje over de mak
zelden dat Engoland per onderzeescheu tele
graaf bil tllds kan bereiken

In een tUd nls dezen doet het een mellseb
goed al! hll "Rn etiI kant waar pohhek net
.p den voorgrond kQmt manneh,ke taal ten
gonate der Alrikaner belangen' ernaemt ZuIk
eeD taal heeft men een paar dagen geloden
Tan profe!i!!Ol" De VIl8, Uit Stelleobosch "e-
boord. die er op UJldroDi dat IDea bU het
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'lUdt tttsS<:hen twee ,uren Ulet een heel
gem IkkellJkc III Het H! een Wikken en
wegen 'lU IrguDlenten totdat de zelf
stamhge opwle gevormd IS

Is het onder zulke omstanulgheden
wenRchehJk de handen van Bundsparle
mentsledp.n dOOI een vast.en regel te gaan
blOden, dat ZIJ altijd volgens congres
besluiten moeten stemmen? WIJ \oor
zIJn el o\ertulgd van dat d ..ze
nooll IU plaktijk gebl'llcht zal
w)rden en ludlen het congles zu
heslUIt komt te nemen zal het
wendig eeD tlr ode leUel moeten
Ingewikkelde 'laagstlIkken k
zoo mlal afgeh IUdeid wOl\len
vasten I e!!cl "Ill n lsr allen
te Hchlkken \\ ale dIt het

.Ef \ ,[ ILl lit F L -AssUlteut resident lillig'
stt"aHt AllDg stelde !:,sterun een undertoOk ID

Ilaar den dood ~an eell pasgeboron jJekleurd kmd
dat lil eOIl ,uile slachthuIs te Maitland nog al
aan een lid, an den KtadKrnad bchoorendc ge
'ondt" WIUI Volgens de getulffcnll! WIll! het een
vutle MeI en W0.8 bet kind gesto. ven we"cn.
onoohoorljjke hehandellUg bU do gehoorte. lit-
~praa.k werd gereserveerd

TAIIK..U!fAlJ-Ouder datum G Febru~n scbrlJft
Qns een correspoodent van daar d lt cel hoop kaf
aan brand raakte en een bokwlIgcn ell Lrekgoed
'au dCII heer Jordaan \!),bntnrl \Verdeu lOOI men
het nlUr kon bluKi!Chen O. o;oha(ro "ordt
berekend tegen £100 Jordllau L~ zeer beloefllg
ef) .bez t filets meer dail dcn w"gen eli 0""""
w:rll.nnet!e b lee. bUl.gCZl. moet ondoru ndc.
~wordt1'erondelstclddat eo karrel 'el \ 1-' I
g6.~t.hat.l
AASl<A\nl\ p., -De rnehl. at on e<>Ltr l<:

(rc} .~lhe FnneJg A ud r-son I. op ""
aan lat van a.anra ld no \ 1 zekere "Pt{ana
Weltltrob die h I mcl eell In tnalll III bet ge
zicht gcsla~en La) hebben oor den P 1111 I~chp
n 1\(ISlraat gc ,eesl HU IS op lorg!.Oeht 'an
i200 losgeilten Dlor dc. zelf len magt..trorrt
'" tel terechlZltl Ing 'erwe,,,n H " Herholrlr
d.e T N Botl~bu)s op lO I eleunrt met eru
hamer op "In boufd sloeg "am!""r h I bEn
Clllstlge '\erwo Idlngen toeb acht

't.:F.t GFS ltU~FI" \ FISI ,
de \ Orlge week beel WIt rumopr en het I eette
ó;itgelecIKllllberle\ ,cnnh \nrl.gJ \<3.0 cr
de wuze "aarop d.. heeren (.ard n')r "n Morruoh
nabll Johannetlburg om hun passen 0 crIast
hadden geledel Het bhJkt dat dIe heeren
geen Hollandsch verstaande dachten dat om
hun p;lSSCn door de polItIe ge\T"a.gd .. erd
ter 'Jl d£ze den kootsIer slechts OUI dlel spa ..
vroeg Crevolgtrt>kkwg leer l:Iollandsch om
geen ouodel008 gescbreouw te ma!..en

DE " ElIK81 AKI1\0 , " r li ITHtU 11 EI<. 18wo
\ er U. I alL,l b"treft Igeellldigd en de
rnanlleu zullen heden het werk heC\atten be
bal ve eeOlgen die ..oor oOed de deur uItgezet
zlJn~ One week 1<)'~llel1lvan de heeren llichardo! &
Z nen dle het \Verle g&lta1lkt hadden, werden
door dIe firma cl lel \ en olgd en een vonDIs
tegen hen verkregeu voor ii eu de kOl!wn Een
IUder werkmln van der.elfde firma zal ilO
""hade UI goedmg en kuswn der TAUlkmoeten
I.retlliel wegeu~ VCIbreking V:.lll contI let

Kg, II ,RI) r -De koortszIekte IS L1hler ultge
brokell .e' en blanken en gekleurdeu ZHU reed.
bezweken en de zIekte schIJnt nog bUden dag toe
te nemen en beerscht ,oora! 0 lder de I rou .. en
en kInderen De 8Ptlnkhnnen hcl>bcn hel 'eld
totaal \ermeld ,,,,'" I og geer of "elDlg reoon

\allen IS De bitte" sommIge dagen oodm
7dUk l04glildcr III de schaduwLSborelkt Leo
meuw post k:lDtoOi liIal Jller gobouwd word~n
tegeu een kOllte \ an J.: -I Het .al een III )l

gehonw wezen en tot vel"l!lenng vall OilS dorp
De beer P J Burger IS de oontrad.eur Later
zoo IIerd I gezegd .al ook een Illel we t,r nk gc
bou vd worden -0 tv", dr I

SIOR\'E( IlIlRE"SHN-Nna.r WIl vernc
men' III de spoorweg opbrengsten dit JaM boo
ger dan oOli te voren Dil totale opbrengst IS

£~ Il. ,d perceut protut dus op [Jd na 1 per
cent Het netto prof Jt DIl aftrek "10 al de
olLkO!!WIICll betuliog dor rente op het bouw
kaplt.aal IS plus mlD~ il 000 ()()() Dit IS l.et
hoogste eufcr no OOIt bereikt Verder l-S bet
lan be).;:lllg dat bet slecbts de l'YlIddellandsehe
(Port ElIzabetb) 11111II! die het profU t heeft
verdiend Het ISdU8 10 t ..ervoer van o'erze.e
scbe goedereo dat on •., sterkte ligt Het wes
tel Ikc stelsel (passagren vervoer) leomt biJna
Ult doch er IS een klem telwrt De oostelIJke
Iln (Oost Londcn) betaalt oog lJIet

SrADsRAAD-Een spec1alc vergadenng 'an
den lf:aap!!tadscben stadsr.w:l werd glSteret!
morgen geboud en met het doel het ra.pport, au
bet fi oantJéel-conut.e met betl-ekkmg tot de
tUhscuen ,aluatle te ont, auget! Al de !.iden
waren tegenwoordig behat. e de burgemeesLeI
(srr Joho Woodhead) die ongesteld was en de
beer en Ray en St Leger die afgetreden waren
De heer Smart werd geko~eo t-ot ~oonrtter en
gaf 'In sPUt te kennen over d~ ooge;st.eldbeld
'an den burgemees-ter Het rapport over de
, alua LIGwerd t~r tafel geJegd en aangenomen
Oe I eer 0 Redly sprak 0' er bet afstemmeo
'an de 'Obrgestelde leenmgel1 en ~el dat het te
w IWll wag aan een .eche van den raad De
beer Mocke stelde ,oor dat de .-.lad ID L"Oml1

WU gaan De boor Graaff seoondeertie De
heer 0 Rellly o~erhalldlgde daarol 1. I' lJ<,
dank ng en \ erhet de .aal O<\lllua 'PrdIUg- le
de raad.

AS:; .lI J~ ).SAAT

BRIEVENBUS

F lleuall Leeu" euku I Ulaufort
P" cc , la I"P' brle( "anrtu h IEliDe

"Ice de I randueHell el IlledG-
duel! lilt lof lt te \l1I<len met le melll!Cb..eo
dIe l"gen de wN, In "",nt Ik bel achtIDg 'oor •
de .,c' ..,lenR tU nr!deren lUaar elke zaak heeft
twee z ,del e el £ Jn m~nschen die JUut .tIen
kunnel dat Wnlllll-'cr de .. et herroepeu \\Qnll ZIl
ID eru tr< In?) t.< estand .uilen' erleaeren Bn
I osrl r,,~ 1.) pnm de eerst.e ) Jar£:n op \ er
,cl Um le pllats~n el de laatste) I Jaren op ZIJll
te,,< 11001<1. "C J la,ts laogs Zoulrl\ler ÊlII IS
'e le t I~~ i Il .J r de branw"ktewel ge,veëtlt.,
en sedert I~ 1 • I 'line schaJ en zonder br-lIId
~lCkte ,,"''' ~e.t Z I' o[],I", vlUdlOg Wa.; dal het
goeJ bclaftlt ",,)lOO ee te I el lJeD en lil ,-an
gevuelel d \t de \Tet tnt groot nut all bet land
10 Aar led"r""r sl:l1ILhet HU de talIle peraoou
llik le onder weken en hn noodIgt dell ed hwr
DP an Jen Hee,cr L\\R en 'anRhyn
L \\ Il A <;; le ROe'" L" V en 0 Marai'
BI cot VII speclliAl Uit om een ooder"""k to 1ro
men lll~teller

zou (Ian zIJn de mau (lto
ZIJl "tem kan geven \0
be8hllt

De eenIge en genu~""I:ll~
Rond op zIjne
Uitoefenen 1>;

poblleke
pOólOgel1 0111 (le

nndere
blU~en zIJn
(JU damom

1 lo
ond"l \eldeeltngen In

1 IIIl t "taltl nan \I n \ et ban I met af
;: (I Hl! d~pailementBledcn en

,1t'1ll Il het I ar lt ment over bombbe
II t ti du del Jk dat lit betrek

llbben wo,\el op het ,,!leden
Il toekolilst -:'lIen kan !Uet dezen

I ( 1 LIJ h",1 bpn de b~tipl eking vaD de
JLll ,,:ur p I otld"pa!lementsleden ID de

ti ~ I I n ~e8~ e ( vel bood~lJeslnl[cn heb
"t'md maal te\énR ook wat van

1"1 Illptuólul"leden In de
lell \lotdt met I ell(jkklllg Wt be

'an het plo'lllclaal be-sltlul
1 te I nnt " lell 'an gloot belang
I nllell on~ a In het haastige he

lJ hPI c ngl ~8 te Bnr geradorp ge
Jat alle H nd"patlementsleden

ht zIJn {( Rttfilmen \olgens de
""heslnllen Het weid lestijd" ge
lat Lie It duel lUg del '(Il ratlndert;
kenn ,;ge vmg-v. ant de zaak kwam

I I el CODgl es biJ w IJ ze \ an ue
1 r J \ g~pu nr.-v. as om de hamieo del
I lsyar lelllenl81eden lf' I !Ddeu op de

III lz "kte k\\estle illlal dlt nu daalge
lt el

AL~ERLEJ:.
De heer Sehr iner naar Engeland

~Ol geil' ertle tde heel !::lCHREf'NER naar
]< ngeland om ;tulgell1S te gaan afleggen
'ioor het Bnts e Chal ter seloot comlte
lo ZIJIl getUIg UlS \001 ons eigen seled
cornlte, dat deJ:amenzwermg he"ft onder
zocht ,oor zoo et de Kolonie crm betrok
kt u \I aH ble'ie el verechIlIende p~lUten die
na(lel (j toehchtmg vel elschen eb. "aalOp
de heel SCHREjl"ER waarschlJllhJk onder
\ l"aagJ zal wdl den doch WIJ besehou
\, eo het gaan van den heer RCHREINER
vooral van hel.,.ng met betl Elkkll.~ tot zIJn
getuigeDl8 aangaande (Len toestaud faun
de Kolq;.llale bt voUnng onder lmg hans
vu ket! t en tile betrekk mg waar de
Kololllestaat totdelepubheken D ~I
SCHHEI~ER Is\goed bekend met de' le
toestanden en hilt" Oldt van hem -vel wa t
dat hiJ ID dez kJltleken tiJd dUluehJ
t-e \ erstaan zal e\ eu wat de Afllkaners
van de geheele omplot geschledeDlB den
ken \\1) hope dat hiJ \uolal zal doen
uitkomen" elk gewpldlgen schok bet
snoode verrJud n het vertro.ll \\ en del
\frlkaners tO al \at Brlt.sch IS III Zl1ld
Ullka heeft toe hrJcht Het kan 0118

hier In de KoloDlu niet veel sehelen "at
van het Irnpellale Fderzoek WOIUr.-WIJ
hebben reeds het pport, al1 ons eigen
seleCl--COIllltr-doch men behQOr t het In
]< ngelaml tt weten, dat men ll\et kan
lespekteer en wal mell wet" el t~n wl De
eel van Engeland IS 11\ deze zaak gemoelrl
en mdIen het onderzoek Alechts strekt om
de schuldlóe pelsonen zoo Wit
te \\ llischen dan IS h~t kla",r met
Hlltsche plestlge m ZUId ~fllka De
"-fil kaner"l! hebben Zich algemeen sedel f
le ont'iangst van den heqr RHODES
e1U8ugi Jk eu beRII!!t Ultgespl"pken en de
heer SCHREIN ER zal wel op welke
wIJZe de feiten voor het te
brengen en den wdrnk weg als-
of de Vrtkaners den heer
vel trou" en WIJ wenschen
SCHRE1"ER een vool"8poedl~e
hopen dat hiJ terug zal ZIJ
althans gedurende een
BeSllle III bet IlU IS III te

De heor J B 1\ !gnnl 'erstan t nu goed wnnr
om de heer Rbode. zoo \ ereerd "erd-orn bem
een Terd digIn!; '" Engeland I.<; bezorgen D.
ZWlJg.til politiek, an somrrugen '!J0er onder
.t<,u lders ,. hem nu ook duidelIJk W1Ult IllenZ" In E gelaud teggen dl~ ." ligt consenteert
HU boopt ..eli IIleU"e Xebeml3 zal opstaan Qm
te "Uul.DIII de plLaLIII an den, orige

De I per Il A \ !loert In 'an KI 10 KardoU"1
lOOIzelf, Ine 'ragen omLrent de leer der N 0
Kerk op [. III ant woerd op de eersl.e ~raag
IS dat alle dUlgE'n an "eu wlghe\d hU God be
sloten Z In Omtrent het doopen 'ill kinderen
IS U I <all gc ..oclon dat dIt onb lbelseh IS en vele
predIkanten leggen (Ms teek~n op een kind
dal I,ler opgroClt ln .onden en -als het sterft gaat
hct ,,,,I,nen metAlat teaken op Zin ,oorbooM
De heer Albe.rt III kmI !log ~e1o nagell deen,
doch voor d t maal genoeg

GEMENGD NIEUWS
Dt litER Bl..>g'UI!IIHIt LWR ll!Ql be

zoek III de KaaspsLad
Dt lIEEI! CAR8tE~ ,au Keerom Porter\l))e

heeft een advertentie omtrent Z In meuw adres
"h:l FLOOIES 'n I den heer nauber

Preeksloel !1almesbur) eeo paal ezela
advertentie
0\ F RLEDENI" te BloemfontelU de heeri A. G

We.terouen van Meetercl t.ot oulanrJ' la.nddrost
van Pfilhppoll.8

\ fllkaner betreurt b~l dat Iemand
de "etten' 11 on. Lt.ln ulet degellJk voor een
misdaad IaJ8 de' au Rh:.d"" gestraft kan ,,0.1'
deu 1ut nog toe 'nn de UllUDanten onbelast
geble'en om de lOl El of "ndere reden en het
land b..eeft geen ,oordeel DIt de mnnen De
scbr I' er rs Illel ten gunste van een dn-ekte be
lastlDg op de produkten 'an den grund doch
wu gaarne een helastlOg WIllen ZIen fl ek ri,,,,
u'lileH I"~ &ult". l.cJ p 1(111{I~el}>(m<kr~ In
Engeland mdlen .k DIet ..-erke1!rd ben rngehchL
wordt eeD e laf &p tolke dlV1dendeo gebe

" ""TOm OleL ook hier l.II ZUid Afrika?

Vill )IIIA WE' t - \Id Lar zal de e'tlell heer
A J Herb ,ldt L" lt op lIJ r ebrulUP .une
kiezers toespreken ~.

JACEIIR10 het dl8t lkl MalmesburJ llN )rden
, erw ezen naar ccn ad orten t,e ,au deu 61geuaar
der plaats Preekstoel

DE Hl f lt B)I! 10 NIl \ t ~ ed teur \ LO de
}:;r, e.. be\lndt Zich thans III de .tad en denk!
onge eer een week te \ "rt.oe' eo

DE I'K 'IE:NJE \IUIIl(OI de Iluo wordt
Illbier Donderdag ochtoud ,roeg ""wnept De
Uitgaande boot II! de 1a LI /I C .!lf

EEN GOEDE ZAAK-Tc Graaff Remet s eell
vruchtenkweekers en drooger I ..creenlgtog op-
gerlobt met een kapltud 'ar .t:3UlI1lI ao<) "'In
deelen

lti het \\euschellJk
I ct aJ" '-'t'n \ a~ll I egel nedel te leggen
Il I Jnd~yadeUlent81eden verpilcht zullen
J \ 1genA c ngJeR-beslulten te >!tem

Om hltlOp eeu antwoold te ge\en
het n odJg de pos1tle van een parle
I t,l 1 lUIdei Jk te \elstaan Iemand
Il n tal het pallement gezonden om

ge 1 gc'oeier te gaan I1lt~preken en
.1 cl l- Oill ab eeu tlllchlDC te zeggen
Z Jn kIezel." of de meel-del held

z J lit I k t'Get" denken De man die ID

I l In" \ et kj I Irt of laat merken dat hiJ
[I htllllt UN omdat zlJue kler:ers
I Uhll tu", Ijl ZIJD eigen gevoelen
I, " kill Ulel \en,atht{ln ,eel 10

l I h I Ul u bIJ zIJn, medeleden
veliluglDg hebbell

I on Loer dIe ook En!(~loch loo.t mt het
distrikt \ an \ lcl~rI I \\ e~t bel aalt de aandacht
I, 1 eeu II1I.Cldlllg.art.kél)ll t En.:plllCh 111 de
I cl r 11.1 \ rL .b >cl ,an ) F "bl uarl ZiJn
Lloed kookte toen hll dit nll.Serab.,1 produkt tu
..m hll besloul dadel Ik ,oor dal Llad te bedanken
Oa.ar de ultge\( r "fbankel ,k IS van de Holland
""he bevoLking wrg b I dat d~ Hollaodsche
artllee18 meer gematigd Izun eD mIsleidt ..Jzoo de
ongow Iden 0" noemt me Bntscbe frul'playl
OHr dezen tekst maakt bIJ dan eell!J!"e echerpe-
aanmerAmgcn o'er de \erhondillg dJl Engelaod
tot de Armeru rs en vra..'\gt dlUl waar frurplay
en !leen -geld mkomt? Wle wekken r:JlIlieohaat
In ZUid Afrika? Bespotten de Afrikanerl d.
Koumgll1 Neen zu bebben te veel ge\(lel van
fau-pl:" M.aar wat doen de jlngO£:tlmet president
Krugel "la.:J.r 1.I.. n de )I1IgQbraklnes ma.ar
ruen bun tIJd 1. b Jlla om

ZEI DIOORI -Een cabdl" er te PreWhu heeft
zich ,erleden DlDsd 19 met de tengelS '~LD ~'In

Mn de vel andal an" III IUlll! opge

DE VRIJ BURG nEil t I lt de beell'l) Wessels
eli Sorulellber~ LW V keert heden a'ond
weer terug 'Ij aar " J vernemen heh~l1 "II DIet
,eel b) sir Q_-ordonUItgench t

Ol V VE ~R I An..: het mgendom val dl
Kard '00 Oppel bo Cll dg turnen IS GOudl
tlOlleel verkocht lan ecl h::la~t.,dsche brma
Waarschunl Ik lUll het In !Jouwperceeieu op"e
broken worden

P 1nl Ik IL"lt z.ch hoor ..n 0\ cr een fMalle
,aak de gemakke! Iker ges blkL kali ....orden
Il dum '0 DId III et cuw.blad "Ol<dt beba&-
deld \\ ku rt I W kc pCrl'""nl jkhcd.cn met

plaa "'.

o

I

IJ

oo

l(ht.el ",(',~I!"n ""'LIlO het
I(~'O 1 n del ikl /1'''; nIet 0\el f'etikollit
III t J lf ~ lt1 hUil VtHtegen"'uOIuIgnr ..u
Jun I Il ~\en liJ dil eenvoudrg te zel.:gen
ltl Iemand andera te kl~:.Ien uw hunne
1(<'\ elt'n" \\el ,ertegenwoordlgt De
betlekkll1g tasse hen kiezer eu ~ertegen
\\ c>Oldlger IR eene hanOl'lllre, er I!! geen
dwang of helcooulUg~d-Hhans er l>f-hoort
Uletl! van dlen 3111d te ZIJD-lU de zaak
De kiezers kllnnen hnn vert-tlgenwoordl
ger niet dWlngen naar hun gevoelen te

Ontwapening
r:1 beHudt Zicb

dqmtata ,nD \ r ljbuig
het I II D \\ El;IlELS
sUIlTIenbelg I W V Z
on lt I bDut! llIet de
ga lOde do mt" Ipen
III enen tlnt zulks met behul
gemakkelIjk gedaan zon ku
do, lt SIl (,ORDON schijnt aan de zaa.k
l~ w dien roereL! ~n wil Ilcvfl (Le politie
verateiken Dan schijnt Sit (;ORDON l'en
pi In te hebben al tie verschlElende kieme
I katles te 'i el peUlgeIl III eeu, paar gl oote
lokatlei' omdat het te nlOetllJk li! do
naturellen onder de legenwoor<hge OlIl
st.andlgheden ID orde te houdElTl D lt plan
\Voldt dOOI de depntatIe toegejuicht, III
dien bet maal ullge\oeld wOldt Met de
oveluame van Hechuanal,lIld dOOI de
K 101lll wel den zekere contJItJes gestelt!
dOOI de Impelille regeerlllg doch WIJ
geloo\ en niet dat lllt eerug: bez"aar zal
leveien tegen het felm optreden onzer
regeerlllg tegenover ue naWI ellen De
blanke bevolking van $echuanaland
zegt met recht ,lat ZIJ met langer onder
de tegenwiJordlge onvelllg~ omstandIg-
heden kan leven en ~ legeerlng
behoort thans handelend te u'6(_ten
Wij hebbeu al ifeIlO4li m@t

f,1é~ 'ifG\\1 Kft\'T-Een mell', Eogelscb
weekhlad nl de R "Ir-, t lIu I il! on,. Ult de
Traug,a.'l) geworden Hd blad .. ~ I \ooruen
'"0 ad,ort.entles zoodat het sch )lllidu er be
boef te aa.n bestaa.t tO d lt gedeelte VIn deu
Rund I

Ol J II laSt ~ lO na"r de I U .. I qJ verneemt
van plan Lmnenkort een boek hé~ I cht te
doeu z en bp, attende z In pergoolllp~e ell ,oor
"lands g(;SCb",dctlls bch. er Ike lUlrplc,mngeu
acdel t de d \geu dat I I het rt"4'ls .."scbe
..olk dIende

1 \~ t. J )I I '\ KJ' I JIL" I .. "" 1 "
I I Zat-c"ltg umlre lt J) li" werd h t I eh li

a I eeu pu'geboren kill I g~lI"n d r zeker I
J nil Fa.ro In een put ID d. lm naIldun rol l<
te " men<ct Oost net" nl rm I 1~1Ih" f J
kons~bel ,tru )re g".-Jpporteerd i1cn gIn
U en daarheen en haalde bet I chaam u t H I
hchll.'\m IS' an een pasgeboren bastt rd k lIld t.ee
ged, "lid ID een mderrokle Een JXNt morU ol

"erd gehuuden Door de ongesteldl erd 'Kn
den d18trllrl.t!t.lokter 15 ITI.II nog II et Id",.r m,.!
bellnIJlest "II \ eroemen d lt e, nc "-m c
"III Im" een gekleurrle dll,""tmeld Uil den he r
\\ .\ tmore, den dag toen I et I eh"O"l f{e" d~n
wer gcv-a leen oCflomen werd bi 1IJ ou Z ~k
hgt 10 den troll}., .n dat zooJ.-" l I IJl ,ta.,t ,. le
,er.<ehlJ' en het 'oorlooplg 'erho r geh )uden
zal worden Z",,<er ...11vernemell beeft l I
erkend dat het haar kmd IJl en ,hl.t bet door baar
In de put geworpen werd -0 .I'H

SCHE1EPV AAR rBERICHTEN.

DE HO" f li \
ZOUtpansbergscl e moet 'olgens
scbnkkeJuke " Ize toeneme 1

regeeemg ,oort.d nrend le ensm
groote uood wordt oord Vp'·"",",,·,JH

orek aan' er oermIddeIco
!Ii ~)RD -LOU18

vele ) u-en te K.unberley
morgen \Iln t I dezer COod
hOle Hl JoneSlltrnat met ~'ID h" .....'nn.. rt
geo H" moot III "'!Jn Ilaap n,rrn(l(lh!
wu een bekeDde I1llsiladlger en
verscbOldcne malen tu den tronie
lI.u!lsten~ 111 een groente winkel en
aanaehOuder..

J NI r Ui nf STI8T heeft de eer het puhllek
van ZUid Afrika te beru:bten dat hIJ %Jchde
bnlp van lIleeroere U>1J!telltell verzekerd heeft
dIe ;Mlllr ervaren en degeluk bevoegd zUn zw
dat bU nu kau garandeeren b u>l1mgen ~uor
kunsttand~ In l.e~en oren k:Iaar te ma.ken
BiIlOlte PMJlreIl 8jQCh~ eenrte 1rllwe materiaal
benuttig.d l"llnloow ur trek.king gewa.vborgd
zonder gas of cblorofQrm Adres J Nomo
HeJIIIClI Matthews geboowen (bet hu<>gl'te
gebouw In do straat) Adderle) straat Kaap
tad-ÁDvl
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Departement nn Publieke' Werken.
ZEEKOE RIVIER BRUG.-

'TunERS VOOR KONTlU.KT:No. 1.

Bruggehoofden, Zuilen en Bescherm
wallen voor Zeekoerivier Brug,
afdeellna Colesberg.

TENDERS duidelijk gemerkt
"'I'enders voor Zeekoe rivier

Brug," sullen door den Controleur
en .Auditeur-Generaal, Kaapstad, in
ontvangst g8110menworden tot 12
nnr WOEl'iSDAGM1DD.W,2·~Februari,
a&nst., voor het bouwen van gemet-
selde Bruggehoofden, Zuilen, De-
achermwallen, Heining enz., enz.,
van een brug te maken oyer de
. Zeekoerivier, Cole berg.

. Teekeningen, Specificaties en
Kontrakts voorwaarden te bezich-
tigen op applicaties aan het kantcon
va.n het Publieke Werken Departe-
ment, te Kaapstad en Port Elizabeth
gMurende gewone kant-ooruren.

Tenderaars moeten den tijd ver
melden binnen welken zij op zich
nemen het in dit kontrakt vervatte
werk te volvoeren, en iedere tender
moet geteekend worden door' twee
voldoende borgen, die de behoorlijke
vervulling van het kontrakt zullen
garandeeren.

De laagste of eenige tender wordt
niet noodzakelijk aangenomen.

W. WESTilO.FEK,
pro H'I"'1 luspek ... nr van I'ubliek e Werken.

•De~rtcment van I'ublu-kc Wcrkl·lI.
"-"-",,,,to.d. ;JO juli. I~Y7.

-

.Het G-enasHen Allen
MIJN HE ER,--N egen maanden geleden

betuigde ik in een brief aan n van
le goede uitwerking van RH I<:CMATI·
CURO in mijn !<Cval. Ik ben GO jaren ond
en heh 2::! jaren lo.ngg-clpó'·ll aan CHRON·
ISCHE ASTIIA.:\I en rUibC.:\IATII<:K en
sechte verlichting van vele beroemde ge
neeskundigeu, en probeerde alles zonder
baat te vinden en had in mijn Reni! alle
geloof in menschclijke bek wnarn he id ver-
Joren, tot dat ik ' HHEU:.\IATICl;RO pro·
beerde en in eens zijn mijn Neuralgia,
Rhenma.ti ..k en pijnen iu hoofd en aange
E.lcbt verdwenen eu het nieuws is ver en
wijd vcrspr£lJ dat" on meester VB Ro r
amper heellemaal !rezond was van die
wonderlijke .Medicijn." en dit WRS werkelijk
het gevaal ; elkcen die het probeerde be,
veelt het ann.

De heer JA,~"n \'A~ ZIJL van Vlnkfcntein
(3 uur van Steijnsburg ), is g'enezen van
een schijnbaar ongeneeslijkgeval van Rheu-
matiek en Jicht. Nooit, zei zijn moede-
Mevr. V.B ZIJL aan mij. WIUl er een erg('r ge·
val van "Koorts Ziekte", zooals zij het noe-
men. De eest e. d08i8 H.llEU }IATICFRO
deed de lijdende jonge man rustig slapen en
medecijn werd voor-tdurend toegediend,
hoewel da baren en vrienden seiden dat
zij niet verwachlen dat !rij leven ZOIl, uaB
lij tmee,ma"l hier. en g-etai~de van de ge-
neeskracht van de I1HElMATJCURO en
PILLEN.
JONES RHEUMATCURO.
De onde heer VA'\' DE& "'UT. van Red-

dersburg, 'Werd g"nezen door "ell bottel.
De heer A. COHZH. Brandvlei. Middel-

barg. C. C. vond dadelijk vei-liot ing. Mijn
~zoon JH en zijn schoon vader, de heer J. A.
SHIT. van wonderboom. Bllrger~doll'. wer-
den ook genezen maar ik moet nu sluilen-
Ik: blijf nw dankbar-e vriend. J, C. van
Het groote Zuid- A fri kaansche geneesmiddel
'foor Jicht, Rheumt ie k, Rhen matische Jicht,
Lende Jicht, Heup .licht, Anngezicht.
pijnen, enz .• eli heeft ve le duizenden ge·
n.Jlen, Hel erger dali bovengen noemden
genezen. 19 verkrijgbuar van alle Apothe
kers en Winkelier8 door geheel Zuid-Af ri

EXECUTE!,; n,~K.\ 'f !':IL
(Bterd cf Exe~ut-,rs.)

Kantoren: Hoek van Adderlev en
Wale Straat. Kaapstad.

OPGERICHT A.D. 1838.

Ingelijfd blj Parlements ácta No. 17-1S5!)

Opbetaald KApitaal in 180 A.a.ndeclcn
@ £150 £2700J

ieJel'Te Fondsen 6~,50]

DIRECTEUREN:
WeLEdele beer J. H. llOFlIETR, Voorzitter.

" W. HIDDI~GH, L.~.D.

A H. PrTEI1,q;S, M.D.
W .\!AR.'H,
A. \,\S I'~:r. BYL.

, Voor het Avlm inis trr-er-en van BoetleIs en
eigendommen nis Executeuren. Ageuten,
Voogden, Admi,rr,<lmtt'llrpn. of Anderxi ns.

Personen vp,·I"n~enolC' ric kamer nnt e-
stellen u ls vo.),."ocrnol wo rdon verzoch thaar
te benoemen en aan tes tell en, als De
Exectiteul'!l Kame,·. I\,u'p.tod.

De Kamer "dministreert lnsolvenet
Boedels donr baa,' Seen tari.'.
liN.B.-A lion'o<:ken om beleen i"~..n op
TMt~ WOr Jen dHdelr J ks I.;lld'""('ode Kall.
toornren in o\~erwpging ,~('nornen.

Il J. Il. N. HOOS.
S,·crel.al·is.

, P. J. VAN ZIJL.
II . KLEEDERMAKER~

PORTERVXLLE.

IfonMl'I en Vormen van zelfmaat·
MIlling kunnen op aanvraag

ftl'k::regen worden.

ftRMBJII- X3ER BILLIJK.

BENOODIGD

EEN Fatsoeulijk Jongeman om
mei pers tijd te helpen.

~ $8nzoek bij den beel'
~D. DE VOS R.ABIE,

Nuysiding,
Worcester.

PLAATSEN! 'PLAAT
DE volgende zeer beroemde plaatsen in de Afdeeling ·ictoria..WHt

zijn uit de hand te koop nl :- .
1. Nobelsfontein groot 7886 morgen 422 yierka*te roeden; 'APplicaties van gehuwde251 en zullen door den n ..u'tA ..~A-

2. Ezelsfontein . "5335,, " !- Jl teekende ingewa.oht worden to~ 1
3. Orootklipscbeur ,,4373 " 391 " , " Maart., 1897. .
4. Rietklootplaten " 1085 " 7 " i " .
k. Adjoining Oro.otldip 523 JJ 275 JJ ;" ~o1licitanteD moeten overle~eren
v certificaten van bekwaamheid,' goed

Daar deze plaatsen aan een zijn, zullen ze als é~n }ot ver~ocht gedrag; en lidmaatschap eeneri Pro-
worden. Prijs 10/- .per morgen. De kooper kan, ..1Ddl~n vereiseht, testantsche Kerlr. ~
twee-derde (~) van de koopschat op eerste verband krlJgen,! de balans te Salaris £120 per jaar nevens de
worden betaald bij aflevering van kaart en transport. ~e]anghe.bben ". schoolgelden.
den kunnen de gronden gaan bezien. Er zijn twee spoorweg Staties ~P Billijke. reiskosten toegestaan.
de gronden, n.l. Three S£ste1:sen Biesjespoort Sid!tlg, en OP!Iedere stat.le WerkzaamheJen te beginnen op
kan men een groote bezigheid voortzetten. Er iseen groo~ hoeveelheid Isten April, .1897.
Karreeboomen op gezegde gronden waarvan genoeg palen kunnen gekapt
worden om al de gronden toe te maken. . C. J. GROENEWAJ.D,

d bii d hed bi . Wd. Sec. Soh, Com.Doe aanzoek voor ver ere IJzon er en IJ
L. H.BRINKMAN, Petronellasfontein,

Procureur VictoriaWest. P. K.·Eichhoff,
Dist. Boshof.

Victoria West, 15 Jan. 1897.

Aan Gl'aanboeren enVoederhandelaars.
De Ondergeteekenden hebben nu in Voorraad

VOEDERPERSEN enPAKD~AAD
AAN WIJNBOERE~.-Wij hebbun onzen Voorraad voor 't

. . seizoen ontvangen van
DRUIVEN ;-DlIOL.ENS.

WIJN KOELSLANGEN.

DRUIFZEVD,

Stukva. t borstels.

WIJN POMP:EN.

Speciale gepre-

pareerde slangen

voor wijn

S"hrijf voor inlichtingen en prijzen aan

R. M. ROSS & CO.,
STRANDST~AAT, KAAPSTAD.

GEGALVANISEERDE STALEN
~ I~X» l..\II c>x..:E::~ 18.,
0)1 'VATER OP TE POMPEN
DE STERKS TE EN DE BESTE

IN DE WERELD.
S voet wiel en 25 voet Toren.
S voet wiel en 30 voet Toren.
S voet wiel en 40 voet Toren.
10 voet weil en 25 voet Toren.
10 voet wiel en 30 voet Toren.
10 voet wiel en 40 voet Toren.
12 voet wiel en 25 voet Toren.
12 voet wiel en 30 voet Toren.
12 voet wiel en 40 voet Toren.

Pompen van alle soort om op alle putten
passen.

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

ALLE INFORMATIE MET PnIJZEN VAN

WESSELS & COMPY.,2~~!~~!~T
Invoerders van Landbouwwerktuigen en Machinerie,

Bakkiespompen, Graven, Vorken Eggen, ienz.

BURGS.TRAAT, KAAPSTAD.

BOICH &, DIJQE.
lIlvoerders yun A.llerlei IJ z~rwerk,

Behoort men altIjd eerst te gaan om: ,.

KOMBUISKACHELS EN LEDIKANTEN.

'VOOR nF.T KPMF.XDE SETZOF.~ BEVF.LF:N WE AAN o~
TUINSPUIT van de beste kwaliteit. i ,A.
GRASSPRENKELAARS TUINBÁNKEN HlÁIftJItAT-TEN. ' , , I .'

PIC~CMANDJES, hevatlendb alle benoodigdbeden voor groote _
klel~!l_gezelscLappen. . .

BERGKNAPZAKKEN (ZQon]"op het ft8teland vp B1U'Opa iD
gebrmk) z,ullen zeer nllttiO' bevonden worden voor betgbeklimmerl.

Probeer ons CARBOLINEIDI, die Houtbewarede vloei8tol. !'immer-
merhout, met deze uitstekende stof behandeld zal m+' .... lilt
.oql'zaken van verrott.ing weerstaan. " .t

AAN AANVRAGEN VAN 'T BINNENLANO! WORDT
PROMPTE AANDACHT VERI.EENO.t

TWEE-DE- ASSISTENTE·BENOODIGD TREK HET VOORDEEL
. i VAN ONZE

Op de Gouvts. School te Senekal OVS.· i

VE.RKOOPINGS-PRIJZEN.
I

Onderwijzer Benoodigd
V00'1' een8 Roudqaande Sr/looi in de

wijk onder- Riefrivie r, dist, Jacobs-
dal, O. V.S.

A PPLICA TIES zullen door
den ondergeteekende inge

wacht worden tot 6 bJaart 1897
Voldoende certificaten van bekwaam
heid, goed gedrag. en lidmaatschap
eener Protestantache Kerk, moeten
overgelegd worden.

Salaris £120 en de schoolgelden.
Billijke reiskosten worden vergoed.
werkzaamheden te beginnen zoo
spoedig mogelijk.

J. J. LUBB~.
Sec. School. Com.

Weltevreden,
Jacobsdal,O.V.S.

1 Feb. 1897.

Onderwijzer Benoodigd
Voor de Gouvis. School op de Publieke

Oelverijen te Koffyfontein. O.F.S.

APPLICATIES, vergezeld "an
de vereischte'certificacen van

bekwaamheid, goed gedrag'.en lid-
maatschap eener Protestantsche
Kerk zullen door don ondergetee-
kende ontvangen worden' tot :H
Maart, 1897. . .

Salaris £140 per jaar benevens
de schoolgelden en £50 voor huis-
huur. .

Billijke reiskosten zullen vergoed
worden. Werkzaambeden te begin-
nap op 1 Mei e.k.

M. BEYERS,
Voorz. School Com.

Koffiefontein, 6 Febr. 1897.

T~EE

Rondgaande OnderwijJers Benoodigd
Voor de wijk Midden-Liebenber,gsvlei.

diet. Bethlehem. .

Applicaties voor bovengenoemde
betrekkingen vergezeld van

certificaten van bekwaamheid, goed
gedrag eu lidmaatschap eener Pro-
testantsche Kerk, zullen door den
ondergeteekende ontvangen 'Worden
tot 3 Maart 1897 van ongehuwde
personen.

Salaris £ 120 per jaar en de
schoolgelden; billijke reiskosten wor-
den vergoed; werkzaamheden te be-
ginnen den laten April 1807.

A. KOK.
Sec. Sch. Corn.

Lindley O. V. S.
[) Februari 1897.

Onderwijzer Benoodigd
Voor eene Rondgaande School te Mahems·

Fontein. wijk Midden Veld,
dist. Boshoff O. v.s.

APplicaties zullen door den onder-
geteekende ingewachtworden

tot 28 Februari 1807. Voldoende
certificaten van bekwaamheid goed
gedrag en lidmaetoehap eener Pro-
testantsche Kerk moeten overgelegd.
worden.

Salaris £120 en de schoolgelden;
billijke reiekosten worden vergoed;
werkzaamheden te beginnen op 15
Maart 1897.

H. J. SCHREUDER.
Lid der School-Commissie.

Elandsput
Wijk Midden Veld

Dist Boshof O. V. S.

A.pplicaties, verge!l,ek1'l'al1de ver-
eischte .certificaten van be-

kwaamheid, goed gedrag en lidmaat-
schap eener Protestantsche Kerk,
zullen dool' den ondetgeteekende
ingewacht worden tot 2de :Maart ek.

Salaris £120 per jaar, kennis van
het Kindergarten systeem en van
muziek een vereisebte.

Billijke reiskosten zullen vergoed
worden. Betrekking zoo spoedig
mogelijk te aa.nvaarden.

H. GUDATH.
Voorz School Commissie.

SenekalO. V. S.
8 Feb. 1897.

YAN D. SPUY, ItlELMAN &: CO.
Vandu Afsla~ers en AJTen/en

Tel. ad. Malmesbury en Paarl:
" UNITY."

'VERKOO PING -WEGGELOOPEN
. .,

VAN OP Donderdag dvn ~;-"tl'Ov, PI t .Junua:! 189ï:. van de lola.,ts,Oe aa sen "Kleillberg, nabij Brel'dITI\ier
{J , Statie, een rood. bruin 1llC'l'Iï'··"l.el
r omtrent zeven JarC'n oud, rn;lIH.'1l

GELEGEN IN DE kort geknil't, brandmerk H. v op
, , de regter heup, regte'!' Y"OI'1."l'n

AFDEE' '.ING SWELLENDAM kaalonderkan de knie, laatst g"ZIl'n
in de kerkstraat van \\' elliJl,~t'JIl
gaande in de richting vu u dl' l'a,,~ I:
Heeren schutmee-ters en andl'rl'n
bij wie zij moge komen aa11·
loopen, gelieven dadelijk kcnnis Le
geven aan den onot'rgf'tel'kentle door
wien alle billijke oukosu-n Z'1I1l'll

betaald worden.

Kostb

A. LATEGAX.

ORDEN GEHOUDEN TE

WILLOW M_OB/E"
Op WOENSDlAG 17 MAAR'f, 1897.,

, I

ItE ondergeteekende, .:b,:boorlijk gelast, z~l Pu.briek verkoepen op
} bovengenoemden datum voor het Stadhuis, Willowmore, te 11 uur

des voormiddags de vol*~nde eigendommen ;-
I. Patatasfontein, gelegen in de afdeeling Swellendam, gl'oot

over de 3776 morgen. I

II. Jakhalsfontein, ;gelegen
4250 morgen."

III. Bakoven, gele~ell zooals bovengenoemd groot oyer de ,jOGI
morgen. ,

IV. Zeker balfaandeel van en in zeker huur. van Kroonland. gelegen
als bovengenoemd Lot: A grenzende aan Patatasfontein, groot 651
morgen en 141 vierkante roeden; genoemde huur eindigende den 6
Juni 1899.' .

De bovengenoemde fijn alle karoo plaatsen, grenzende aan elkaar,
zijn omtrent 35 mijlen van Ashton statie, eu zijn zeer geschikt voor
Angora bokken.. schapen, vogelstruisen en grootvee. Yee geteeld en
groot geworden in het distrikt Willowmore zijn bevonden op die plaat-
sen goed te beantwoorden,

Boeren en vooral b~ginners uitziende naar goede veeplaatsen moet
ten deze gelegenheid niet laten voorbijgaan daar gelegenhedell om
werkelijk goede ve plaa~snn in de kolonie te verkrijgen zich maar zelden
voordoen. .

Ook beleggers en speculateurs zullen deze eeu goede kans vinden
voor een meest voordeeljge belegging en speculatie.

De plannen m transporten van deze plaatsen kunnen teil kantore
van den afslager te Willowmore gei nspekteerd worden.

Liberaal krediet za:1gegeven worden. Vergeet niet den
verkooping Woensdag 1, Maart, 1897 en het uur 11 v.m.

t

B. Z. Stegmann, Afslager.
Willowmore, :2ï Ja~?, 18~17.~... )

Kleinberg.
Nabij Breedcrivier Stati«,

zooals bovengenoemd groot over de 6 Feb., 1897 .. .._

THORLEY'S VOER
VOOR

RUNDVEE·,
Paarden, Varkens, SchaD@.n,

ENZ.

LAC,TIFER
., oar lul grootmaken nn Kal~

ZonderlIA.
Eenlae Agentl!Jnw

R. WIlSON, ZOON a r...
aT. G£ORGE~TRAAJ'.

BOEDEL en WEESK.A.1!ER.
dag del' Act.e V1LIl OvereeukomA. gedateerd II :Mu.n 18611;

ingelijfdbij Act. no het Po.rlem.m N.. al ....
1861.

Kapitaal
Reserve Fonds -

£20,000
£12,000

Voor bet Adminiotroomn nIl Eigmdomm8ll ••
Boedela, &u. Executeuren. Admi.niatD\eQnD
Vooaden. Curr.WreIl, Trmt.ee. en ~D.

DIRECTEUREN:

De WeI·Edel. J. RIID. loomtt.r.

De Wel·Edele Hee...a

P.P. LornUB&:&G. I J. L. M. BIO".., 1.."".T.
1.1'. WICHT. P. P. RUTJIIUOOlUI.
P. Kon., M.D. P. J. B. LuItUJlU.

AUDITEUR1tN :
D.Wel·Edele H_

i. P. P. Jcatrz. I M. A. B"'JL

Zij di. ,erl.nl(1ln de K,mer 1&.0 te .u... 'II'IJI"Olon
mendel ijk ,erzocbt baar te tituleereu

De Directeeren der AlgemeeneBoed.1
en W_nmer.

D. '1' •• 1n!'Olventie ... 1 door den SeoretuU ""'"'-
wa&l'geOOI.den, voor ':'fieL" b3.nde!ingend. --"-
",happ'j vcrantwoonle!:j\; bo.

W. A. CURREY, Seoretarls.

'HboDlI'eO de Kam""
Ad.-l_~l ..... ~at J.. ,,.,_ ... -4

Bemoedigd door de enorme
verkoopingen, m ak en d a Fa-
brikanten zich gereed om

DE Stoomboot.en dezer Lijn vertrekken
van Kaapstad naar Louden om de.

anderen Woensdo,g, te 4 U UI· n.ID., naar
Ma.deira en Plymorê.h, le Sint Helena en
Ascension s.anleggende op de bepaalde tus-
schentijden.

.. 2O-HO~LIN CASTLE. Elli". TIl-HERS
Feu. :~-HAllWARIJE~C.\ffI'LK. Kapt, RIGRT
" li-TANTALLON C_\"TL~;. Kapt. DC~CA>'

MaJ'. $-:'\OHllAM CASTLE. KIl!'t. HARBI~o~
" 17-DUNOTTAR CASTLE. KApl. ILu.

250,000 BLIKKEN

TE VERSCHEPEN.

VERKRIJGBAAR BIJ:-
B. G. LENNON en Co.
HEYNES, MATHEW en CO.
J. D. CARTWRIGHT en 00.
B. LAWRENCE en Co,
STEPHAN MoPHERSON en (;0.
en bij andere Pakhuizen.OU"E8 HEADAOHE.

PURIFIES THE BL.OODI'*..--.......~.--
Zuid Afrikaansche Vertegenwoordiger :-

CHAS. W. HOLMES,
Timber Straat, Pietermaritzburg.

ZUID,AFRIKAANSCHE

KONINKLIJKE MAILDIENST]
De " CASTLE MAIL " MaatschappIJ.

Aankomst VAN ONZE

WELBEKENDE" MOONSTOIVE."

ZWARTE ALP~CAS
EN ZIJDEN LUSTRES, &Itn·BooteD nor Engeland, fil Lts Palmu

I'),;MBftOKE C.\t<TLE. Kapt. M..R8H-'LL. omtrent
ti Jnnnari.

TIl\TAGI£L CA"TLE, KapL RI::"D-'LL. omtrent 20
.Innuari.

DOlTE CASTLE, Kapr. HARRI~. omtrent 21
.lanuan

AnCl' IJKL CASTLE. Kapl. W II'CDEO&. om treu l
Februari.

METII\·"~ CA:;TLE. KAPl. JlRJ· ....x, omtrent 1
Fabrnari.

Voor Vracht nf Pessage vervoege men
sich bij QC .Agenten van de CASTLB
MAlLBOOT M.A ~TSCHAPPIJ, (Beperlrt.

Ex " Lismore Castle," ~n juist ontpakt. Ze kunnen nergens ander" in
l\aapstad verkregen worden.

NEGEN VERZEKDINGEN BINNEN DRIE MAANDEN.

18 Stukken !Ongebloemd& Gebloemd,
PRAJCHTIGE GOEDEREN.

2/4t, 2',9,: 2/11, 3/6, 3/11, 4/6 per yard.
Tegen bovengenoemde prijzen slechts gedurende de paar volgende

, dagen van de

~ e"~c»c»pi:.1g.
UNION LIJN

KONINKLfJ KR MAlLDIENST
UlION STOOMBOOTM..U.TSCH..A.PPIJ

(BEPERK.TI.

DE Ma.ilbooten der Maat.acha.ppij ver-
trekken van Kaapstad naar Engel&nd

via Madeirn, om den anderen Woensdag ten
4. uur n.m., als onder aanlaggende

VOOR ENGELAND.
.Lau. I:->--SCOT (Twin Screw). Kapt. LARMt;R
•• t;-MEXIl'AN. Ka.:". RETNOLD6

FetJ. lO-NORMAN (TWID Screw). Kapt. MOLOliY
•. ~·ARTKR. Kapt. MOKTON.

EERSTEKLAS }Billijke
KLEERMAKERIJ Prizjen.

STIJL. EN PAS GEWAARBROGD.

Koop een Tl~bberd-Iengte en laat die opmaken aan

EXTRA BOOTEN VOOR ENGELAND.
ATHK:'\IAN. Kapt. C-opP. omtrenl 31 Doccnrl.·r
GREEK (Tw'n ""rew), Knpl. TrACK!.. oml,,,,,, Il

Jannarl. doet aan St. Helt·na, ASI(_"t'Il ..],lil r::l

Madeira.
PRETOIUA. Kapt. Hn.r.t"F., omln IJ! "2:, .lall:.:I',

,lnet nat I M::ult'lra
GUELPH, (Twin bcrew). Kal'l. TY~(Jl\, "",[f··r.l )

FebruarI. doet ....n "t. H. """'" A"'-"'Il" ': .•. ,
M "d,·im.

GOTB (Twin ScrCw), Eapt. RRE,YS&R. omtrenl ~\
F('lJruari. tloet a.!l.n Mad('.lnl

GASTON.(TWill Screw), Kaf;1. --, on:'· . t
11 M :lI\.rt, doel :\.'l.n St. Helenal Á:;C:Ln!llOn t n
M",kira.

GAeL(Twin Sere") KRI.I. SrL\ L.-P.R. ('fr.l. ::l

t.; Maart. rioel aan ~If"de;r,
Een va.n de Ma.et.s<.:hapl'ij'b r::J(YJie:'i._-~;;:r

booten ml SOCTHA~PTO)i H.-latetl 'nr
HÁMBURG, kort na de aankomst r.o
deze Mo.ilstoomboou,n.

RETOU RKAAHTJESnaarJ::.'\0 l::JX\ IJ
gangbaar voor Zes Maand~n. worden c '':' ..
reikt Leg-en eeu verminderi!.;!\, ,"'W I') l'éreL·,.t
op den DubbeleD Pa..~ha.gepI'lJ'

RETOI:RKA.A.RTJES naar JL\\f ..\S
langs de KCST worden uitgerv,kt H" I da
terugreis binnen Drie bi1l.andelJ pc, de le 00

of the ClM!tle Ma.a.lsChappiJ SUkJID INC,t,·n
V oor Vracht of PaB88.j,"C ,l()e IlIt", ...,,:.1 ,e{

Olim. de Kantoreu van de ClJioli :-:,uvmuuct
Ma.atschappij, Adderieystraa.t

" ATHERSTIJNE
Goede Koo(Jj~s zul/en in Zijden en Kleedin£- Delar/emenfen
fTedurende de Paar!vohrende dafJen kunnel'/ credaan worden.

WILSON~ ~IILLER & GILMORE.
~----------~.-------------------------.,

Kaap de Goede
Il

Maatschapp ijHoop Spaarbank
.,
i

APPLICAT~S Jvoor -Leenillgen zullen dagelijks in
overwegmg genomen worden ten Kantore van de

Bank, GrOentePle~> Kaapstad
A S. V. HOFMEYR,
~, Secretaris.
I
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ZI)1I ',wd,tag naar ~rale'ldclla vertrokken tegen

: ~(I~\\e om hem te straffen Oe operaties zu]
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",-,I l\hlll' Iii,,',) lIll11lali
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Het boeren-congres
P,IHI F.IllAIHIIi 1-, ~lI\-I/I'fI/l ... )-H(>ot

t." I, 11 ('H\i;re!>l. o~xndt: II ~d.·11 rh trt~'lId 1.1!nde
• r £11.,\\.\t hO d~~\ Ulflh!rlrl, l' Ui \(;f ..dtlllt'lIdt'
,j""ITlkItU 1(.Ltt'nwoorrll~ III IHIlf,{ll1lf,p~ter
litt tt f't r "1·lk"m~' ,,<Ire" TlI:I1llpt):;I. den ~tad"
I 1ft" t'1I 11l~{,kt{'l1t'1l l.l·l~t'.l()d~"1

~., tie PI,,-Ii"'IIl,',r.. hcngh"I<1 afgehandeld
\\ ,.~, rr,ul k, )orlftl Bral ..,ut 01 nli'i pre IdeDt.
da.af hIJ ,,(.,k lU ~ldelH. 1'" \ an <leu JlugoLtood.

LJ ... beer ,\ an,,". [, W V werd tI)~ pl e~,dent
l{okuzen, <lt1 he"r Hod""..' lot vIce,! r Idellt
en d" h"er l:lnJJ wolrd berkozen Il 8 soc.rtl-
lans

I I

1, ,

X LII,IlElI '.EY, 15 F)JIIl.-(R,,,ur).-=-De dill
cassie in bot boereni'Qllgres beden namIddag,
wae bijna Ultelultelilk over runderpest, en de
reg eerrug werd IU\ngespoord t<>t ~t:renge1"\l etmf·
maatregelen, hoewel vele, leden beschouwden
dat de beataande maatregelen voJdoende 'tin,
ind.ien ge"nforceerd. Er vond een di!\c..'Uwe
plaats 0' er het verscljaif.en van palen voor om,
heminga-doeleiaden en de mooning uitgesproken,
dat er nIet genoeg toezicht gehouden werd oyer
sommige coniTacttul'scdle werkeliJk WIlge palen
vers chnft hadden, waa'VBO een lid aeide, dat hU
gem akkeljjk dosjjnen kon dragen.

RHODESIA.
Weer een aanval.

S'\I I~Ht uv, 1:1 FEIIH -( Reut« .. )- Kapitem
Roch heeft een aliOl.1 gedaan op de sterkten
der Kflffel"!l te Chiquaquas on Gendos met de
art.illeric. ~a eemge ronden bomruen ell maxim-
vuur namen de kaffers de wjjk III de spelon
ken Verscheidene werden gedood

Een afdeeling kalft"" pulroolleeIi Chininbas
en Sambanutas distrikten eo vernield het ge
zaaide

Een ex pedi tie tegen Soswe.

NATAL.
Natal's premier bedankt,

Pt> TEN'IAR' I ZIlL Ht, IJ Fzuu -( Iieute» )-Op
dringend g"noe~kuntllg advies heeft de premier
su John Robinson lline bodanking .1lO don
gouvernenr ingezonden ZIJne excelleutie Hr

trouwde Jen plicht van een meuw mrmsterte
te vormen aan dou heer Escom be toe Sn
.l ohn Robinson zal nfJg premiet blijven tot de
""Il.Lcllmg van een opvolger

Het nieuwe mtrusterte.
Plfl,I<II\HIIZHII'(" I', FIliI! -(N",/,·r)-

Hét 1l1i"UWe uumsterre werd heden UI de t ia zrt!«
genoemd de beer g'comb" pre!DICr, proeu
leLU geller.idl ell Blulistel van OnUerWI]8 de
heer 'furra), kolonmIe seCretlUlS do hecl :'\nt
Lon thesauner gene.raal de hHeT MOOT SC(;1 e
lans voor lnooorlJngen l tkl Tl , Je heer H,le\
mllllstf'r '.1.11 landIH_Hl" en de het'r \Vall.lC'o
Dl In l1'l!&t \'1l0! kroonlandeu eli puldlCkc "el ken

Z·-A. REPUBLIEK

Een llleu we aanstelllllg

PRI- rnH!.\ II~ FI- PR ~t Hr'rltPl )-[)~ ,roegere
\ ertt:'gt Ilwoordlge[ \ Lt'l y[arlCo, Je hem l' Il
I Jl 10 I" /lllllge"teld "I. t\\ cede re _bll'llllke com
ml~~f1l1S \ pOl Preftlna Deze aal1'o1tclhnL1' I~

1 [looliIg \\cgt'n'" de toene-tnmg: \all CIHDlI1t~l ell
r I.: 1\ lel "erk 111 ht--ll lager lll)f

! VOLKSRAADSVERKIEZING.

I .I,)II "~F8HL H(, 111"1'1' -( He"t", )-001 ri'le
I lllir ht:,..JPIl llnll1H_ld.lg WitS d~ ht:t~r I>~ "\lt::ll1oJl
,q~lr met li, !'OtemllJt.'1I t\..'gell (I 'OOI den hecr
l),q)t:'Tlllk ~'11 1 \\1(\1 dell heer .JoulJctt bJ) de
klt:'ZIIlg' 'Ml een IHI ,nOl dCll eel~tell raad

1Jt: 11l1\'tt:'llOg \HIl 1I1ell\\t Imr\;{CN l!'i hellen
b~e!lIIlllL2t1 teil tJndc h~n In staat [-t otelll'1l d ct..:I
tt neOldt.\ ln Jt: ~tcJ1lflJllIg,

\te) ILlrt \nni h,de'll)ntslagcfl
,I\lIl~"l-~l1li(l, 1) FtHI., (lt'ldr'I)-lTeden

ITIldd<l~ JoItu[ld dt :o;h mllilllg 'oor Jell t->CJstUI

I lid II' '"Igt IJe \1",11,,0 1')\) Dlep"rlnk II I
.JOUI't rt i \ O(,t het 1!ezondhcld't.:omILI wa. .. de

I ...lt !!Hlllll~ J~r"l1lt: ~", (.rah,unmiJ 1 lit Ue
I lit "'ltrd~ umknopenl vall .Jel()mt::~ uoder:-.tcun

1,;1'" ","nit olltkend llt) za.lk zal \\,Ul.rRdIIJfdqk

\ I) Ir hl·t bnf Ult.'IICII

Nleuws lilt Pretoria.

I, I

Pt,~ 1')}\1 Á I:) Frul{ (Hf'liI~,) -Ot.: 'all hUl~
I ,..tot hUl~ IHJstell!og \L\l1 brteven te .Johanfleslmq,,~
I z.,\1 t~l\1i hi.. t 1.:1IIde del ma..'lild flfgcl'Ichaft \\ orden
dl tr de raad dt ~)Hl 'roor dat doel heeft afge-
...tt rIlt!

\ l 1.....( bClfit.:rlt: klL"'UrllIlgt'1I "errlcn hedt'lI \ or
',~)rdt't,ld \lr)l)1 ftt:!1 !andllll\~t \\l'gllH~ (l\crtlldillg

,ler dl mk\\rt

De .. Volksstem" in 't hof.

.'1

Smenge praktljken

lJ n,

.J,I]!\'\'\I~I!H'! 111111 --(HIlfIl )-:\hl

lit IllkklUg tot di-: \t:fk'ul.lllg \ Jil peil lid \illl

tilt \.!I/' ddhNlb ('(llIldt \(),q "lik !lil 1 cX{"!

t!llft dl' /IIH dL: !I'jzondt-'rlludell \nll tt:[I

kt III pil lt ,1.:111 d .. n k,l/It \ III de Plldcr..,tc·u!1( r!o;

I ':lil ('harI'· ... ,Jtr(lIllt ,JIll 1.!'ldl,ul :\",lth,ln dt Il
t Itklll: 19l'IIt \an ,lt.:1l hlt.r L (,Iah<lIUlIlU IIm

! It kl!lI~H_'1I ulJl hl'r.h:~n dell ,j,I~ dt:r (,leetit
lf\\l!..ll\;{ II' 11111 UIt th, ...tMI UIt: \t:nt \\t'ld

!.;I'!+ltll 1l,1I1J1dda~ gt.lITt:- ..qt;r"nl tln'l]! hl! III

II. [1 lrllU !lau H(hll'tbf'l~ zat op lt-I! Lt ...·/nIl
I dH.!l!lj.{ \ III dlt j"tal \ fin ril: hl1'l1 tnl't lk~ rill

'11\ ti 'ill I"JXllfJ~ll dH' bt"loofll b.HJdt.1J '\lPI

11'!1 htl r (,rdlalllOlI.: te ~t('mrnt.'n

, I'

RUNDERPEST,

Groote verwoestingen.

1'1.1 ' '1.1 \.. / I 1 I I I< -De 11IIlcterpeSl ril hl
\r, ~"'ililkt: \ln\().._~tlllg tall III de Ila.ndsrl\ler
\\ltk eli ,eldk')lllcT r lj'" 1~ hqna ratleJo()~ d,i.tr
,It: )Ilt: .......ttn !ol.flclltl ...tent:1l d:lJl Ze hcg-r,l\l'lIktlIJ

la'!l \\IIJJl II

Besmet en onbesmet.

Illo'llf"'Tf.I' Il FEBR-Plaatsen 1fI de
\ olg-('JH_le JI~t neten zun \ ril \ ,lJJ rUllderpe:Ol.t ver
klaard -~ III Hoop.tact 1:, lD Kroollslad II UI

WutlJurl( I 10 llt·dbl·ULI I In .Jacob,.d,d I 111

PhdlPfoolis ~ In Lad} brand, It In )Jo.hof, "2 III

( ,ded\lllTl'i JuT ~ pla.\tsen In Kroonstad dlS[rlct
CI,2 In RnuHIlle ZI)1l besmet 'crkla ....rt!

Runderpest regulaties,

De heer ,j J ~telln (le Hoek Ste,nsbl1rg
.ehn) fl OVPI de "trellghclrl oer bO\ eng~noem,le
le~ulatu~ ... l!ln~ ... dl~ (JranJcn\ Ier vdlllrocI-or veIelI
III grl._Hltc mo€tl!Jkhedell worden g(·bracht Dit
'-(eldt ,"ooml de draadheining elie hl[ nl. llood,
llHll. uTlko!il.ten he~('bouwt, daar de rllnrl,=,rvost

nl' I wo aan.tekelJlk IS al. be"eeld wOldt Ook
k:tll .It' zlekte gcmakketl)k doOl kwaadwillige
l>é""men 'er8preld worden. d.,,,r relzlgers ellke I
(,nhmet Iloch lIlet onderzocht worden Het ~
t", h il' hloken dat de runderpesl In het dlsl, let
Hou" ille door een blanke "er.preld "erd A IK
men wo handdt z!ll de bewakll1l( aan de Oranje
ri' It'r nit'! helpen onl de verspreltlmg dozer
I "",-.tt tt_' keeren ~n met de!'l spoortrcUl kun de
1.H:kl~ nng gemakkelJlker ,,,argebracht worden,
d.lar het onderzoek alKJan fllel 7.00 streng lO als
bil d~ IJUJ,lieke bmgg(;n en drIfleo Do beel
H \ enter j, \ kwam \tln PretOf1R pcr trem en
had een hond bil 'leb dIe bl) elke .latle met
heUl rood lIep. eu eerst bU de ~tormbcrg JllTIcl!e
\\:t rd ~r kt"Il111S,\an genomen en ",erd bil met
l~1I bd)O~1 IVflre er een degelIIk onderz~k
,Inn had dIt !liet kunnen plaats vmdelJ

De /, "wlr IlI!JIIpl/Pr tebeve over le nemen

L~ 1 WKl._-pe 'crkooplDg rn.n overschot
v()onaad le Kimberley door bet departement
':tn pubhllke w"rken L'! UItg "told tot 20 dezer.
D~ \ !l'k<>"1"lli te De Aar ml plul.8 yind ..u op
deo 11<'"" dezer als vroege! g.!!.ve.rlePJ ,"

.,----

Willowmore stelt een
'Vil I OWMOJtt, 13 "Feh (."IWn",I{). He,l,u "erd

e.e n Bonds",rgadenug albier gt-houden en de
beer Okkert ~ oo@thulzen als lkJlld8-knllJldant
voor den vakaaten zetel voor iBWlufott West,
ki eSl1fdeehn~ gekozen .!~ I

Kandidaat De Wet.
BAIl];.I.) On,T I~H-dl'''''II1I) -I[t-

deumorgen "PI uk De \I e' 1,,'nd~lmnd\(1H ,t \ 0\'
de wetgevt.'lId~ '\ 1.11gndt:r lJlg. eu'! puhllokt.: ,"l'r

gadelIng n lhier toe r:1 war-e n r¥llII \llfLI~ p' I
soneu tegcnwooIl._ltg Ul.o:lr \t'I~,ldellllgt'11 III

alle Wqkt.11 ge!loudt,n znl leu \f"dr Il, w 'li ti Il
sJt'chb IIJ.\-'IJDt'r~ vnu wlik I IC~Lll\\()(J,dJ';

~,l ecu uu voerige \orklallllg \~!1 ZI1n politIek
door den kandid lat \\ t: ril hl,.III f een rnl..:lll~[f e
vragen 0\ er de btillldlleklt'\\ t:-t :.{e lan.lI nic
IS hier de hllllldellrll' k\\egtle ell de bueren khl
gl'n ovvr !;fU\C hudlgberlell '~l'I.II door hel
nubuur schap l lf! Tl :111~k,1 \\ cl.lr een rUIdei f'
'wet hocrecht Een uro t te vu u \OHl 'ttltrOU\\cll
10 hcrn met heiofte \.111 gl trolll\L olld~l~lel\

umg werd eenpaIlg anll!;t:IIOl1ICIl ,

De heer Luttlg kaudtdaat-

Pf
'I"'''' -/~-I~I'I _$)RI/(!II)-EL[1\ _,._, AI hl- Jl

politieke \f'rllllrlt 1111: .dl!'t! C'UiIOlllt II \\t."j

vrt] gued hllge\\PPlld 1h_ [u-vt Lutll"; wc r.!
zonder oppo:--ltle ~f llolllJtIt:e1d .1:"1 kUlldH11:1t
'ó(JUI de "e'~e\eJlrl(· \tn.[lId('I!lg lndcJlllh
vau den bet~! Dl''''' "u.;~" ,,\ ( rldh Jl Ik llt:er
Luuig zal vevl o!ldt'r ....ILlIAlllg! ltt klJ!gt'Tl

____ I

Oom Daantjee bemOellng.

~flJnht.'cl \.lll dell 1It:<":\l'1 Ik \~I1 II hll'lllH,J('

zoggell dat ti" v l mlsc v ('Img ..un ~It:rt lit l1 .J ,\II
Lut'--tlg III gt: het.' I lijnt lIoudlg I~ \Vl! lljll Olld

genotjg" LHJl '0OI onsze lf tt_' urHde~Jen eli weten
geDoeg '001 \\ ltll \\ IJ »teunuen t!l0t:!t'1I Plln~
Albe: t Henufort ,\ est eu \\ I1lu~, mor e \\ etCII
wat te doen Zou het u u...t belOl'! \\ t.::t{ n zoo gl]
U bemoeider met u w I eJg~1l dl ..tr lkt.l 1,1.n I~JcI
zal zIJn plicht doen zonder U\\C IIIJlIL'Jlglllg

(It Hl r x. III I' -c \ A\ p"('\,., AI hl 1.'1

Il Fel.

Een gesloten brief.

DlCrlll.lfl l'iJ;..lt 1"-

'{(JILt-IlO febr IU111 Il)

.I(f}!/II /Ill II .t I. ,,,,,

[lit Idt (t Il, Ih'\lItJt.! \ UI dl \ tt1tllil \,Ul U\\

pl~k t:1I ldt lI~'ell \qo!"1 III Idi d.r !,rllld
zlt:ktt: \\lt Il..;t[1 h \\llk,ll lt Jl lJ\\ \!IJht:id

wl)rdt U jiltt" 11Illêll "'tlUlPlll \\, 'liJjIl \d~lttl1.!li
f II !log t-A-m h~ I lK)ll .11ldt.:l ntj!l't n"'\j '\ IJ

mlJno :l:lI...t<.:I'" 1 Ik 1"1 hIlIlIl IJlII \\ I \tltlk '('''I (li III

I)aunl)e lik Illl n...t h \ lil \l'I'Ilfalld \\cut ti IL l,t-
scherlUJng I1lh,dlg 1'" t'1I hnt' k'l)1 ,It. \f,nl\Jlt

gaande I,vel zilh ~t,lfllldt, houdl:n ,ll~ ZI'll lUlt.'
UI \ lil le l'lIUIIl\ tB hem "'le ..-d:;; htRIlH.:I ~ \ ILlid
beet hut IJl) t)UIll 1>.l,ul t)[IZl I.llld",s( hilid Ii'\

groot rJB P(' I kt bt"pelkt li, dll! \t1!Su.:! ftll

\Vllr zH.:hzelf tt.· zotgtll
\\rol III IJ ne zlI ...!t'rs !,I,lt ti !lItt \""lIl I J .. 111 1).1".11

ml",dcluCIl, krll1f dt.:11 ill til dil: \ lidII'I utt-;I t lt: I'"

\\ [c de k'llIdltlrttCJl Zlj!1 \\elt Ik 111t.t tltl J-. IIll1

tJn\(_'rscluliJg doch laad U\\t goed, III li I llt,;..41

\1101 etll PIO!£'C"'S-I\e le "L.'lIll!l<.:11 \.It ".11
gU:"1I ...Io!'t_hge

HIl)f I~ uw wclhlC(:[I(.'l\llt.
P\!I l lt li: lt II

,
'I!lnhet" - lIet I' \t rrledtll~JHI t'll OIl\ l,t

!'.chaa.rud te \\Illdt-'II al" IJlt:'n zlIlkt: !"Ilikkel! (Jndll

II de oog<.ê11 krqgt .i1~ tllC \,HI dell :tIl htot:-:! l) P
\ un dUll HeeH r ()' I I Jt" \\' l)dEfhou~t.: l lt,tet le

De \tRag 1~ of tit: iJtcr \ 111 dJn Ilt'e\E" \\el
"cel W,tt hl] dllel I .. hel JJ/( 'QO! ti de tlld (Jill

Je t~gt n .. tand(. [ .. \ fill de I,t .~lIdl'Ipk Il: \\ I..!t i'1.<.l() tt.:
"poreD 7.ll li t\. ...reu d, \ Cf kJC1.llll! "lil een \ ()Hr
Htandt r dt t WL' t. verzettctl" OH 1... I.! Il b. h.I.al
de hed'ltlltlt.! \ lil dit Tl tt! hl.:CI ' (.('eft dIt nil t
l't'll bero( Id kllnk -1/'01 ,rllf '/'iJ I./wl <HI\l~r
"'( hdltg WHI 01 \ III hut \ fl Ikant:J elcnH;1I1 III

het lMrltlll' r I. Il \\orrlull zonlallg dl' hter \ ,lil
dtn Jlec\l'1 IJl I ZlJll plul ten l~ll,oer IJllngcl!
k.lII) 1~ dIt \frlk,tnet ~Ctltlml:mt (,f I"'" hl'[
\erra.ut m(~t \()tl!b(:d~t(htheld uI1l de .\fllknner
pHrtt! eclI JlcJ, daflg te hezorg(,1l rJ

, ~t<lal a.an ., n kant uoel wat gq kUilt ellz
WeId dd uedoeld ru' I he' vourslel Il' \"lcton'l
\-Vest (Jp het ]ong!ite Long-re .. aaO¥t.:nOIT1CIl~ Zoo
Ja. let dan op het gl \n.ar dat li \(,01 de deur
,taal De m'",l" "'" de Afrikaner parII) zal
vernietigd \\ ordetl eH de brarlfJzlekte "et z.d
bill \ uIl I )lt znl de ,rucht ftl \ au Zijn

'I veil Ik hf'(r edIteur Il\\q .hlJllnerklngen
0\ er dt' 'VI)dehnll ...t; (Jeklle leL.": d,u,;}Jt Ik een
m(~()It' \ lI1gll \\ I)zmg \ out de \fIJkilIlCl'S ,dJ lc\f

d,lt Illdl~n Z1J getlouw hll ell.;:,l.:ir Hl.U'lll 111
,",cmakkelqk de t~\ I I \'f\ Il III JIg !,( hn.le-n z'lill'1l
[)lt !iI.( bilfIt fll~1 U,l,Lr d(/I ZiJl \'n dUll hfjlf \:lll

dt~1l 11 ('CVt I te ZJ!1l

'I t' !Jnptn Jl' htt ddt dl: klt!~er"i 'dil" "dl..
h()lJ~"" hun \t:I"{!,llld gt'Lrtllk,l ('Il ~tt.~lJIlIHIl
zullen \I)qr dl n Iltht.eJl pe.r~u()[l OIl\(.!M' hIlllg
(,t hJ! f'cn \1")I~tallidcl dll:t "Ijl I" .t! d III 111l'1
Wliit \\1) t)(!J)'llllh~[I .. 1ll1.:'t k'\L'fltles 'iill glul1ler
!jl 1.111 ... \dOr Zilld \(ldcJ. I.;n del \fl\k~lIlt_lr partll

II dUt;I!

L,l.lt u Ip( lt !lIt! IJl! dell Hln.., It.:Hletl Ut
htel \.lll dril tJet'lr"tI II dlngpn \\11'" 1I11kt;ll
diu dO(lr h< IJl IJInett..'n \\ tit den "PIll helder!}
Illj lt'!.!! III Zljll \'111 f Ur)'lr die \\t'l Id(
br,lIIdza·ktl: Vtt'tl w()ldtll ll~' :...thlPC!I \t-'!

I.!lftlk!d t li 111 ) I I J irt II [1)t( ...... 11 I \ I Il ZI) 1'11

hilndt!J(011 1nl dt !lUlI ..11 dr,)t)gll I.illt IHltl
dit 11U,lll"1J11-}.l1 l)t \\tl 1"\ IH)g :.L(Pll tin£.: jo\ll

III \\~Ikl[n! t;ll Iwt dl: 'wu \ ,lé dtll llt(':\f..f IHI

lIIC\\IJZl'l1 dal dl( \q t 11\\(' ....d:ltpt fl \lI~lfll!.."1

1 lP' Ell Z

I'I't' IIIIU ('nm f)L:lJII J' II LI 111 I 11\\ pUr:-l.tlnn
lijkt ,Hult n 1Ild1Jlg "l'bl 'Il Jl ]" ij! lOl Il Zt k~ / l:U!

£!11HJll \et: !.ot.·r, ,llld+ ,,, ]zt LI;g! i)JIIJltl!..{tll)k u

I'P 'luIk eLlie '~II?e kUllllt.1I ulrlut:ll' I'\.'Ik [ ]"1\

U~l.UltJL: h, tI ... tlielliL \\et dIi~ dc l,rl!\dzH h.t(~
mol. t UItrOl li Il Ina.~lI \\r I d+ l'II~I)\'Jl pf! d ...de
pel'S()(,n Zlpl pilt ht J()tt til ril Il \ UI dl '\11

Ilcd I/' 11 z,d dt' \,( t hl:11I 1'(''''Lh~rrll~llell hf'hulp
lLaJll Zijn ,11 I" het ("lh: In ,tIe ,I"/Il ~lldl.t:1l

1 \\,l,u gl(~!1 \\~lftr I.O!ll li ,lippl..!l1 \-\lllt '\,l,l!

I g{'~'!1 \\ ill! l, \I!J,I( II h k.11l ()llk ~t:(!J \{f' z'ln

I Il 'Il l. il olik .. l( \ IIHllit l.. I. (tc \\ I,.'T lilt \ 1'1 !

IJa il
\1, t bO\t lI"tHllll, III 11\\ g(l\t>rd IJhd Il' 1,I.IIt

...( II zldt gil mn gllll)!t._:hlk!'\ \lrjJhlhft.1l
()e \1\\ t

Kil/I I \ \ i [~41 \1 f) \ '" lIt

(\\ 11 \\ lit Il \tqdllhl h()\ltl~r.Ull!dt let\\,11 le
\tlkulttfl -H~II)

KERK EN SCHOOL.
Dl: ht:\(~tlg"l!! \,Ul d" r II RI.ux te :-""t'fle

kal z,d Idaa', hcl.J'~1\ ')IJ II 'Ilart

(fc\r:\a~'I1 - Et>11 gt:(l'rtJfi(4t',dn ondenq}Zlr
"OUt Jt schopl h· \\ l!lterbt.ng$pnllt Fort H~a.u
fllfl ~alLrlR ..t,:1.!1J PCT Ja<tJ~c('n ondelwq7tr
'I)or de kie kb, scbool n,lI)11 HUXrlvlel On.t
statJC hootdunderwlJzer, oor rle ide klas scbool
te WIUTunton snlans 1: I ~t I 'l'et vrije \\ Ollltlg
et:n ondt;'1orwlJzer \ oor een buut.f:mwho-ol dl~t r lkt
~"ltlngh"n\_ :-;"tal, salan • .t.l6(1 en', r!Je Inwo
nlllg et!nL cerstt aR!'\[Sl-elltc Iin de goU\'elne
men I.ssclll ",I te Edenburg O:V:-;, Balnns li 'I;
per Jallr een rondgaande o"&d~rwIJzel te Ka
reelaagte dlStnkt Jacobsdal () \" H ."lnns
il:!Ii per Jaar bpnevelU! de 'schoolgelden een
rundgaande nndel wlj,er ,nor de plaats \ au
Zl11'prult dlStrIkt FaurC8ml~l, 0' S ",llar"
11211 per Jaar bt:n(, ens det!Cho<,lgeld~n.

AANDEELENMARKT.

(Van de heeren Johan Jansen & Co ~t.
Georgest ..aat KlUlpstad. makelaars en nlge-
meeue tlgellkn )

~1lU\nd:l!{, lu FeurunII I~!J;
nounAA~DEEliE~

Afncan I>:;l"'" Hs (Jl(, !lanti"" '()s 6d Bluc Sh
l.i., llonanza 6~" Ooi, BntIeiJ.loorn His, IJnllrl, ;
AfSien ,:'4!>1Od, Ua.rnnlo 13l\pks 29's od CnnKliIdn1ed
Gold fIelds 16;. Clydp,.lale OolLery 2-1s lJd f)r1~.

kop)'" (Di,lm"IJd) ,.. Ud, Kilst H.II[\<171. Od fR.·t
Coal Ilnd (; .. ld I ',s Od, ~'loI'ldn 18s 9d, Frcnd,
l{an,L, ,3. Rd, UeidenhUl8 l£slate 64•. (..-orge
Oucb 'iIR, Ulolt1)('rg 37s, Molyneu.x \Vcst hs. t1nm_
r~'b 81 ~ RnudIoutcln 4l)!! Ud, H.oblFlson DIll.!nolid
22. 1\.1, ){o<> Ic,.)Ort He"lcl be'!I 168, Rand l "lherv
Ih, "aIId ~lh",18 H. (id, Vo~elslrUis O<H1solld"t .. 1
Dccp ~I. 0 I. Wlt"'~tersra"d Deep ~O. 3d, York. I!l.,
!'neb:l H., \ o)icl,trllls r.'on8(J1!4laloo Veel' 29. Hd,
Wort","ICf R28 Gd, WIlwat l1Imorl Deel' 41 •. York.
18. 6d

AND>:nE J.ANDEELEN.
ArgllB Camp.IIY 21,s Od, hlgUt A U ra nee lMs

Od, ColonIal Flire !lls, ComDJt'rcI't.l Fue oos Od
EqllftAble Marille 20s, Gunrdlan A8itUI"II~'Il 162~
Od, Co~onllll Orphan Charnher £330, il A Asso-
ciatloll £227 Oen. E..I. & Orl'hAIl Cl\amber ~t:ïu
Os, S. A MI1lirg 4~s 0,1, Standard' .Bank i6~
Bank of Atrl~ Rill, Afm:an iJaoldng Corporatio!l'
£6;Oyphergllt Ct,,,] 168 Gel, I'.~E. A llt1lo{)e 131:
P. E. Boathlg ~~8 6<1, UOlon UOI\lllig a18 M.
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lIi,jnheer.-In uwe uitgave nm !I dezer maakt
g[jin dell mailbrief eenige aanmerkingen omtrent
rnj.J en de brandziekte wet. IIwoud", klank "all
de overleden Xuitl ,~/ril.""l11 kent bilnu elke
lezer. Bbna elk jaar drongt gij :UlO op uitstel
omdpt de Airikaners eensgeeiud moeten t!jn.
Neeh mjjuhoer, uwe oude lessen waren een
vloek voor, het land. Daarom hebben wii van-
daag nog u*' wat wil mfJeOOJ. hebben. loo was
het O<Jk~' ~ e g..n van VCl bëterd stemreclu.
zoo Ï3 lt • gaall met do Barnberger-zaak. En
nu wilt gjJ 0llS\mct de oude lus over ue_vervloek-
te bralldzlell'te-ti'et lO slaap sussen. ;\ een OI!I"
brooders, luistert uie t naar zulke waggelende Eeu d .. t.nkt-S hestuur vergadering wer.l all""r
leiding. Laten "il die t irannische "et best.rijden gehouden den ll;.t"11 .rnllua.n\ 1101Id" m",
SOOW 1I00it te "oren eli laten wij beguHlcn h" eit.terschap van den heer John ~tuder
d~n Boud en ze. zun-_eren \'lUI, de ~na.:lrtrnp'pcrs Xotulen van de vergaderiugen te Damara
die ons met diabolische list In bewefltOg willen, lunl , Soel.a t ë fontein en Wolfpoort wc rd. .., ~~
houden. Eerst binnen de muren zutveren. en Ilezell waarop besloten w~rd d on m.'4{I.u·""t
dan za.1 het vellig Z!J1l om d.aM buiten te :,(:"'''1 andermaal Lo' verzoeken r!ldeude 1',,1111.lil rlk
vechten tegen den grooten vjjand. veldkornetschap a.an te .t..,llen, ..lsook de r,'

De uwe g"erllll( te vrage» de ptlhl:"ke .. r,·llCfwerh"
D. P. ".IJ. I:l ...~, Ft: nIet le .t.ak",J.

Onder voorzitt.erschap van den heer M. J
Greyvenstein, had er alh,er den :!~.tell J ,nUlln
1.1. een vergadermg pl""t •. dio hllgcwoolld werd
door omtrent een 50 tal der me~'St lDvloedr!1ke
boeren.

Nadat m91l de ont"angst "an de aldaar Yer-
wllChte parlement.leden be.prokcn en een re
ceptle-comitfi aangesteld bad ging de "el1;ade-
nog 0' er tot de overweging vaD de handl·I""!I.e
eeoer zekere deputatIe, be._laande mt Ellgd.che
lngezeteneLl '·'UI Molt.eno. dIe sir Gordon ~prlg!!
biJ zun doorreia op den 13den December aa11 het
station ontmoette eo hem '·e.rl,eld had dal ~r
aldaar (te MolteIlo) groot onrust be.wnd '-all
wége geruchtt.n dat ecn groote ramp, van dell
kAni dor Hollandsche Afrikaners, op den l6duo
December de Engelsehe tngezetenen zou tref-
fen. Zulk een haudelw!l~e werd ten ZolCrst.e
door de vergad~ring betreurd, als een grove be
leediging deo boeren aangedaan eLl al. de ",rek-
king hebbende slechts ra.ssenb"at lUln te
kweeken.

E~n commlSSle werd benoemd om de zaak
verder te onderzoeken. Een bnef werd dan ook
te dien effekte aan Sif G-oroon liencht, w ..arll!
bern teveIlJ< de verzekering werd gcge\"en '-all
de loya.litelt der " Molteno.burgers- "'ap,,"! Een uo,,,I,véqp,,lcl1n!/ \\ pr,] te I; n'n,,11
scbouwing vereeniging" ..an hare majesteit de (C.ledun) geholldell "I' ~.{ .Jallll"fl \'onr7l'kr
koninglO. zooals ook bleek ml eemge aange- de h"el Le Ho.,x l-:e'11 re""lul1" "erd a811J:e-

haalde regels van genoemde \'ereeJngJllg. TlOtUtli de Hhc)(h.:1o.-\""('reerJIIg' (:'r\)(lrdt.dt.·IHi~ ell

Hierop werd etHl schru\>en vau !Hr (;ordon daarna werden' I1f flll-'UWi< lf'd~lI .d" \tt'J.tl:.,It-dt"Il
ontvangen dat hem zoo ieL!!daar de depuwl1e opgenomen. en J""r Lle11 ,'0' 'rzllld h.,nel!:k
gezegd werd, lt1 de h!izfJnderheden ,,'tan'au b!) Yer\\elk"rud
wet treden kon. doch dat "ti aan gezegde de- O~ he"ren J Il . .'Ila" ..11J I, U""" deLl
putatle duidelijk te kennen bad gege"cll ,lat h" npn medIo dat ZII :.t; Ydi'l'""j"rp é, n j'''lld'lak
er geen geloof ",'UIhecbtte. H!I had etbLer aan badden opgorlcht.
den m agtS traat geschreven en '-an hem \'crno- ~ adat \ cl d.._,! wn..~ ht'~I\ ,1",--11 d(_· "'u b,''''Tlpt lt:-~I J

men dat er wodanlge onrust en aébterdtx'ht dUf] t~· bepaleJl (Jp ,h. ~1{1tlg Je vcr é:l.dtTIIII.! ('q'~
be,;tond. Ook had h!1 lilt Albert UrlHen le "n, de zlulk der Rh, "l,·s d<-l1W11'tl.'"'" tI" f",
dlell effekte ont\"ll.!lgcn. Het wa8 dURoru deze "'preken, wll.ar-op l'vn Tt>'Oltltlt.' t'cnpallg \l.efd
redenen dat hiJ \TrienJel!lk had verzocht dt> aangulJomeJ1 \0\ aarlIl dt' \·cri,!'adt'T'lll!..' II,lll !n,\ .th
~apenscltOuwing heycr wat uil te Rtellen, W.Uif- tOlt alUI hare maJcstt:11 rit' knlltnt:lu ulldrub:.tl
a8n goedgunstig gehoor \\erd gegeven Teil en i-!"f1u{'rnde Jemoll ...tr:il ~ h 'I ..tef b,: ... \( \ t'fll'lr
slott.e !Sprak str Uordon Z!Pl \'olle ()\'ertulgHlg d(.elde al ... de <.;!rt!kklll.! ht_\,lwil L hl t Hnt...\ Iii'
UIt in de loyaht-CII uer Multeno burgeno-, er- 'ulk Ic' IJltsJctd,." -
eentl,riu!.( en yertrol1wde <I"t het gebeurde "pu~
dIg zal vergeten wor-lien.

DE ALBEHT liAZU1E -Daar er lil eell "'-
Ic,dtng'·artlkel "[lIl dit l.tad etll lagen :1:\11\ al
op de Jonge Afnk,,"crs "an .'\folLeno gemaakt
werd. werd t.\.CH eenpang heslUlt genomen
waartn het gedrag vali den edIteu, sleak werd
verool'.leeld. sPNkenue ue '-er'{aderlllg J.e<
Le{'ens als ha.ar gc\oelpl1 UIt dat et_>l1!dad \all
dIen aard goene onderst.~uOlns ,'aTi eélJ ,\ fn
kancr Levol.kmg waardig '"''

"

.- .~

:C()Q1' '~jd,-dl-e in ten vonge _ ie door de
Kaapkolonm gtllJl,tlskt \Ver>i; en ..,..~ndCl' dese
ata&t betE'~ voorwaarde-!l had dAl< door eemge
conventie vedtregen Iron worden, en -WlUU om
werd di* "envorpen? ~Een-y()tld:ig omdat men
,,~e' dd onJ,e-Dr-it~.ho buren te. "eel te
~eri '.()Udm hebben in de zaken des land s.
En Ik Wil ook wijJeu op da overname van de
lIJlóOrWegen w.urop ik jar. Il lang aandrong, en
<tie bij de lnat&te t:i~ting zonder tege_nstem door-
ging. Ik rou wijzen op de hewooplllg VII~ het
tl'llc:taa.t met Rhodesia, btwelk eeu bewlJ8 18
VIl1l afkeer ViUJ den heer Rhodes, eea afkeer
gevoeld over dell lI:\n"al door do

lllAIITEfllW l;{I)!I·AG~IK.

Ik zou u herinneren -aan do discussie over bel
tolverbond, die vol vooroorde ..1 wa8 wegens Act
IlOhokken vau ons vartrouwen door den J ame-
lion inval en hoeveel wji allen sommigen dezer
reS()luti~ mogen betreuren als achteruitgaaade
stappen, toch is bet niet te verwonderen wan t
de gebeurtenissen deden 4bet bloed van bet
volk van dezen staat koeken, en er WIUl geeo
gelegenheid voor knlme eonsidemtie en be-
zadi~ oordeel, Dese nadeelige invloed zal
DOg10 lange jaren in dit land gevoeld worden
als een vrucht vaa den inval. De hoor Fraser
blameerde de Kaapkolonie omdat het parlement
niet dadelijk bijeen geroepeu werd nadnt do
afgevaardigden Bloemfontein verlieten, t-en
einde ohet nieuwe protocol zoo spoedig mogelijk
te bekrachtigen, zoodat het in werking kon
komeu boewel hjj kon verstaal! dat bet, "oor
b'en beter was het hooge inkomen zoolang
mogeljjk te entvangen. Zulk eene haedelwjjze
was echter uiet te rechtvaardigen, want '!I
haddeo een groot surplus bij de laatste be-
grooting.

"
Het
LoND2N, 12 iEllB.-Aan dr,

-verlof gege"1lP tot
1t'oordiging hjj het par'leul.en'tair olld.etlij>ek.

, c
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Publieke vergadering geboudel)
bruari, met don heer P . N )rden als
on de heer J. SwemmeralS .
yooniHer het dool der verm..:!.'ri'l<'
mwt had nam' de
woortl on zeide .-ht de
llciellllwlu in bet hart van ieder
,ij,hodes hAd greeter ..ertrouwen
kanol'll dan eom~e premier ooit bad,
het gruwelijk ml5"bruikt, en rnaakte
wegkwllm. Daarna kwam hij
een klompje mensehen om hom
daardoor het Ellgelsche volk
keerden indruk te brengen,r AfrikafJel"'8 voor hem zUn.

Ds. RoU98CUU beaamde wat de
gesegd had, en liei dat het duidelijk
heer Rbodes adjter lilies zat, en de
was vali dell sluiptooht, maar de Heer
plannen verijdetd. Het griefde hem
cell man nog door enkele
werd. Het scheen hem of de
gene~d ww; za,cht mot Rhodes
doch Jlij hoopte ens parlement
zaafl: gaan en hem geen zitting

De heer Swemmar diende
voorstel Ill, gesecondeerd

. Lombaard eu a1ge~neell aat~g~momE,n
"Del.e v(;!rg3dering

demonstra ties ter- eere ..an C. J.
plaats gevonden hebben in somrmge
.Kiolonie ;

daar het bewezen is dat hiJ
hoofdaanvoerder IS geweest "nu
ljjke samenzwering t...gen een be'''';I<mrle.,jj

dat h IJ daardoor ook sch uld ig is
dig bloed dat vergoten is door die

Zoo hopen en vertrouwen wu dat
terts regeering hem naar verdi-us
zal, ell ook met langer eenige bei
bare regeering doen bekleed,,;; :
(" l. Daar hot gebleken is dat bjJ niet

waardig is, ~r
(I,). eu alechts de welvaart der KnaR~l,lome

ondermjjud beeft· ,
(t). ,;" de sameuwerking met de Rcpubheken

belemmerd en geschokt beeft. ;
(d). en daar hJi niet schroomt openliik! nog te

verklaren op dien weg te iullen voortgaar.i.
Oe beer J. F. Lombaard stelde voor ~at een

afschrift der resolutie gezonden w.orde aJ\P Z'llno
Excellentie den Hoogsn Commissaris OJp over-
geseind Le wOI1Ien aan deu beer Cbtlm~rl1\lIl,
alsmede aan de Staats Presidenten valll,Trans.
vaal en Vrijstaat, gesecondeerd door d'tn beer
J. \V. 8wemll1"r eu algemeen aangellomeIl.

De br,er .J. F. Lombaard stelde voqr, ge-
secondeOl'd doOl" den heer J. F. LombllaTd jr.,
"Deze "crglldu11ng weuscbt haar I 'olste
vertrouwen 'Ult te spreken. i.l\ .Z,Jn.EJlcjlUentie
Lord n.o~lD"ad, harer mll)estelts hqogl! com-
mi8llaris, en hem ,t.Ilerba,·tel!jkst te dal1k~n voor
zij,,,, dieni<teu '-"UI Zuid.. Afnka bewezerl" Een
molmtt te worden verzonden a.n Lor~ Ros-
mead. I

Ds. RÓU8i6aU stelde toen \"oor, dat een "oord
van condolellntlO gezonden zal worden $11 Zlin
Boog Ed. deLl 8laats-President der Tl1Insvaal
milt betrekklDg tot den dood ~an LuitE-nant
Kolo'-"!el H. J. N Pretorius. Algem~n i aange·
oowen. \

Na een dllllkLetulglng aan den voorzItter en
secret.uns ging men uiteen. I

J. W. SWE.t.Ilt-R
S(jcretal1S.

. (Van een Cor'·""p.,ule-nl.)

.• De Brandziekte kwestie.
Yenterstad. 11 Feb., 18!17.

Aa" dm 'Editeur.
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.'
~ -; ...(,; . .; : -

, r~ ~. , [De?~ bno! van Oom DIlllTltje 18 in ~n zo,.
opgewonden toon gellCbreven, dat Let ,"et 1100-

dig is cf!- een antwoord op te geY"tl. W,ur1!Ch!ln-
liik III zijn gemoed nu al genoegzaam afgekoelu
om t~ vel"1!ta.an, dat de redaclie van (III" Lawl
niet vorantwoordel!jk is yoor wat in den maIl-
brief Btaat.-Rw]
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Chamberlain's plannen.:,,

"
'J

"

.,' . Eeu "cI,r!l,'er in de Cus",ol,nJ,. zegt ~el vol-
gende' .. Oe beer Chamberlain heeft freeds
lallgcn tlid een ambitieus plan gehad qv, r de
t-oekomst van Zu,d Af,..,ka, en als de zafel] 10

TransVlul zonder s~oornis voortgaan, ~I hiJ
nog 10 st,."t kunnen ZULluil te werken "W.ltde
Jameson sluipt-ocht vertraagde." ,

i
Moordenaarskloof (Postmasbj'wog).
op 4 Februari werd hi~ eeu pubh~e ver-

gadering geboude u onder voorzittench(lp VlUl
d",n h1!er ,T. VOf!!t-er.secretaris J. ,'. d, \~al t, eO
de RlwdeHoreeru'!i 'n een sterke resolu~ie "er-
oordeeld De vergaderiu.g wenscbte 61*t-h dat
de impcrnde rcgeermg een grondig pn er lOek
zal msttillell, eu dat de schuldigon gest t zul-
lell worden, opdat de smet die RbOder op d ..
Engel.ebe nalte g~l>racht heeft worPe"" gge-
nOmell. De re,wlul"e werd na.ar den ~oogen
comUllssar18 g( zonden t

1
Een Vrijstater's opinije,

GEYULI,[-:X VAN DEN JA1\[ESOt- ~XIP-
TOCHT. i

J

1n den loop Va11 een redu tot z!lne kle~el-S op
!I deze" zalde de heer Fraser, volksljruulsbd
"oor Blocm(onIOln. \"oh(ens een telegn1m aan
de ("'f" T"", '. dat. bét Jaar 11l9" 'begiJn mel
l>loed,ergwlll1g lf' de Trar",",UlI en tn de!w"reld
ln liet a.lgume<:n, ell e:- was algemeen lt" nfel
omtrent ""t ""Igell zou Ouder al Óe gel,eur-
t(>11L"'~t}(l ·q"lk tt (I b, IVCll allen uit dUQf qen orn-
\:lH'-\, \,Ut II\tre ~'IlIl11ddellJkc ultwerklngi?'P den
pulttH.:kt'IJ t~\c..'lf.uHi ell die LH::-Itf'md '\~LS~!n \'01
geode Jnr, II een !JeIIr.amen uH'loed op onJ'.e
gesdll~~dellis ut! te uefenen H!J be(ioelde den
J a.1I1~~OJI ~ltllp{ol'bl. Jle l&der rechtgez:imle mu,ul
"Rn welk" r-"ltlull"lJte,t ook. slecbts k.\n ken-
merk, n ,ti, de nwe,.t on"crge"el!Jke rots,laad
0011 III Zu,d .\ fnk:l gepleegd (tocjuichlllg) Er
ISgl'f'1l \C..'rg(ledt.:ndt> tIek in haar ZHi b,!goll
me! V'" aa, j t-cg"n een zlIster repnb!iCk en
ellldlgdt..' ill eell herouwellIke ram r ZII
htlcfl a.ln dl' :,[,lten (1[\ kololuen vnl 7.uld-
A fTJk.l een erf'-'11H nagt'l.l.t.t:f1 t'"an rassen J)J\t en
.[r"d.d,,; .lleen Jilren "all de ",org~tlldlgst.e'éll ge·
studef·rdc \-t::lrZut.:flJIl!..." ouIt kan uitdelgen.' ~ earn
de Hho",," 1I\.llle' dt~ zekeri!!" "e",taan werden
te \\'ordell (reuometJ ai~ een Jemonstrall~ IJ. dat
'erl,uud h ""-"J! u of het g'l.voclctlj d.lt in
ZUId-..-\. fnk-l bes.ta.at 111(ll t.oc te schrHveI"l~ aan
de \l'andel"ke uItingen, dlC de l"ecLt·gcpe, aal.
der per_, Inulen Ik ben wo Doemen mag. ,an
lIehtel J" \ edl;;hcI,1 hlJnuer edit-oriale ib.-ihg·
donlluen \I lId CIl z!ld cle wereld mzendën J n
de,e m:llllf".to" dIe rondgesllIlgerd tJlden,
\\ ordell de gemoederen der verschilleode ~art!len
opgeh,t"t, zoodat de reed.. gespannen ~ebtles
tllssohen cle kolo11len en de repubheken. !bIJkans
tot een hreekpunt gel,racht zUn. ij.ebben
de "e"schrllende ,olkeu dIe vertegenwoo!"<l,~ers
blerheen gowllden htbl)co -Bolla.ndel"1!'tEllgd-
scheil Franschen. cu DUltschers-de verschtl-
lende n~Lllonalitelten die de AlmachtJge hlcr
geplMtst heeft, '-!In '!) hter gezet om elil<ander
eeu mes up Je keel te huuden' M!) dU(1kl' an
neen, mjl dunkt Wil z!)n hIer gezon~en om
tioreerendu st.at'·" te vestigen dIe huil' deel
kunnen JlemOll~n het groot maar nog ,Ionont·
wlkkeld IRnd, lm er IS geen ,'oordeel ~ halen SI'OORWEGO!\TYAc.\'GSTE:\.

~!je~~el~:";:ge:~~: ;:;-~Ig~n ";-c::it: l$~~:i~Apoor"egontV9.ngst.eD ,oor de W6ek geëlod'gd
erkend dat er !l.'ln de ZiJde der republielifen een 13 Fcur\l8.f1 1897:-

erostl~e begeerte is eeu, ~ t f E -
VRlt::~U8CtlAPPEI.1.jKEVERR()VDI:«I~. i! c:':: ~ -

Rt.elscl. ~ r: s ~ ~::r~:k::e~~I~;n:n ~:;pb~b~:::n re!~~l:'g :: ~ ~ .{ ~ 4 E
komen. Zoodra hare ultra-lmperialist "onder- ~ /" r:::: ~ - ,~ ""
danen dIt erkennen, des te "poedlger zal er een £ £. li ~ I,
emde ziJn aan den ge.pannen toe.wnd van Westelijk 9613
zaken wuaroQder Wil allen tbans liJdell- Ik Mlddellll.nd..
gevoel zeker vaLl eeLl felt, en dat t8. inl!hen de OostelIjk
pubheke t.oestand ,-an ZUld·Afrikn gelat~n
wordt zichzelf te ontw\kkelen zlll men ~poedt.g Totan.! 15670 1~!JO u:{~ fi.jï3Z 1942 S5.-;;7
tOt een ",,,,I,,. nte-rul. geraken en t.erug 'keeren Matenaal·verv<;er· Westeltjk, 189b. n,l. 18~6
tot de vertrollwelUke rolatles die nooc!t,g zijn nil; rruddcllandseb, 18\15. nll; 1896, 1111, oostel'jk.
om de beste belangen -van uilen t.e ventiekereo 1895, 011; 189o, ml: noordcltJk, 11$95", rul; 18\16
(toejtttching) J\[nar om nader tbolS te lcomen, nil; totaal, 1895. rul; 11S96, ml.
wensch ik u te wijzen op den lUvloed w.el~e de tD&" CIjfers zijn de tot.alen va" de boekingen
Jame,on in,ulop onze wetgcnnli beeU uItg'" van de verschillende station., zonder rerdeelJng

d tw;scben de stelsels, en wordeD vernnd" ....t al!! zulke
oefend, en op onze plaat-se1like toesjoau en. verdeeling plaats beeft. Zij E'ja onderworpen aan
Ee:-<t van alles zou I~ u hermneren !\an ~e rese· vemndering bij venit.'ehng van de OpbreOb'Sltu •.
lutle m Jalltlan, 18~5, gepasseerd t.en ge'olge IICben het Kololliale en .roemde goIlVCTllt'.IDCnten
Yllll het rapport der afge-.aardJgden na:ar Prl/' ren IDNl-LSchn.ppiico.

. torta g.edurenda den tUd val) onru..t. I" hn.tl' N.O.-Daar tiet.ooordehjkc stth!cl van 'poor .. c.
re!!Olutie wordt gezocht een veel breed~r 'eT- ,:on <ioor den VrlJ.taat Is d.er!!'"uomcn. rou een
klaring van de bepalingen der PotchefstroolD vergelijking ~et de 1~lIflIlc_ë M?rcenkoUlcnde weelt
politieke allUlntie te geven dan OOIt bedoeld WBB .ao .erled-e.n JMl' bednegehJk tiJD.
III bet tractaat. Ik zou II verder wijzen; de KATAL eRE BANK.
groote sommen door on".e~ mlbmad
voor w"pellen en a.mIDnmtle,
verdediging. De sommeo

~onzen need&runen Btaat. Ik
, voorge,talde w-lJaiging VUl de
, dool' gewcht werd de
en steml'fW!b1i-te W)i-omen "te vl'J~i.J:RJllirldr
Mqille nll&r dl~,J.an4. k~lII~b!
,eweÓltcbte o09-érd&nt1.Jl Ult. te
eeftt. wUien op jle r-eg:qla~
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OFFIOIEELE KENNISGEVINGEN

, ",~.' i'

HANDEL EN NIJVERHEID.

. t

.J..Ang1.'~t",ld zijn lol CJYlL·le t' )1l)1l\1h......:lr\!' t"n re ...!·
d(~nt-IlH~lSh'1lJ\t George (,afll't H.lllJ!t"r te Wt)r-
ce8ter. Fra.ncl~ lre{lril~ (~n.t !,~,if' t j raha'(1 I,' "(Imer,
set OO~!. Fredene \\·l.lltÏlalll te \\0' ~>(thnllst· lut

vredercdl1..eI lsaac.: JOJI3.lllletl !\ ){'U\\ourlt l""t.)tlf hel
(ilstrtkt PrIeska. I-'leter Abmhalll J-:uvrnrd. lUD10r.
voor ht'ti distrikt MOnL.'1J[ll. dr J'~'l'h \\'dll:l.ll1
l'astl~ ,oor bet dll'5tTlkt MOnl.lCli. J taHlel "l'!l'

(lnk V/liltam \Vesscls vour!ld ditilllkt \ rlJburg
Tot. ledQD \l\n tH~t llL'.cntlchof ~ec:l\.ln,"·uli... h,·t

JSJ).f eIndigende .n Dt."(.,'t:1O ber l.l-i~; voor h,-I d "-_
trtkt Montagu PJeter Abr:lhum EI1~t":lrd. Jllolior
en err ,Joseph \\"Il11atn C~tlt·.s, Yvo.lf het d1-..tl 1~1

Robertson Andre\\ OdJrgc Ht'lln' ft'IIIA.-"5.'i'\".r lit t

Jl"tl1kt KnYeian:. Hell! Ink \ an H UJ :ite<'U
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AFRIKANER BOND.
CERE'WEfl ~TATII.

NIEU,\1E BO"'DSTAK

Pubbeke ,·e.rgndenng. ll'"b"uJen h· , ,.•,.,.,

statie den 5 Februari, I L TOI " .. r11l1,: ".'
gekozen dil beer Nnudc, 'an \\·or""_t., " r..
secretaris de hoor J. O. 000","11

Nadat de voorzitter hel doe-l .Ie. I, r1:"'I. , '"
bad bekend gem:u.kt namelijk. dl' .t" 1"", ~
van een bondstak. noodigde hr d« aan", "", ~,
daartoe uit, waarop omtrent to lede-n "1"',,,,01,:
en hunne namen volgf>IlJ<gebruik t ... ·kcn.\'.',

Daarop ging de vergaderlOl( over ,,,t d. k"
zing van bet bestuur al.e volgt ---d, .. ht.'t:1 .1,w"
hns de \Vet (,oo,rzitter.) ,j~ I,,·, r F,,,,,,,,,.
(secretaris). en de hoereu P lt" '<,f ~I L"'.,,
I. Retief, F. Conradie en L ~,r:L'lll"~

Tot leden van he! distrikt- I,,~,,:,,· ", I ,

gekooen de heer-en J. de \Vet en L ).'"'''''J'''
tot hunne secundi de heeren I) H,·,,, ( .." I'
Retief.

J. [) (;""" \
Ageerenul' ...ecfl'la .....l ..

BAVl.-\..-\.~l:iRIVI.ER. T.\K

V ergaderi~ geholld~n te Ca Ul"I"OIl, r , I, .
3den Februari, IS!!;.

Er waren 10 leden t.egeDwoord~ t0' t "j,
lijk "oond ter werd gekozen ,lp h""r T ,J I.
~iaral" en tot secretaris de heer W .J H."I..,

Daar de oud tak van dell Oond u1llkhaar e'
sterven was jpng de ,-ergadenng oyer I"t ,j,

stichting van een rueuwen. met den ht'"
T. J. D MIl,...ti. ~18 vooreitter. dell heer W ,I
Botha. wi secretaris, den heer H. de W,·, al,
vice- voorei tt-er, den heer .T. L. :'I[arm, W z:
als nasietent secretaris. en al. leden ....an h,,'
comité de heeren W. H. J. MarlIlt;., A. (; 'I ui
Ier en J. D Pretoriu .
~AIs afgevaardigdell naar de dL,trikt_l~

'stluu"'_'-veNrlld"ring werden gekozen de hc<'r41'
W J. Botha en A G :'Iluller

VaD de sl1chunl( 'an dezen meu wvn tak '-1,1
ann bet distrrkts-bestuur kennis gCllen'n w . >I-
den. terwijl verder besloten werd J~ lllltllltl!

dezer vergaderiug te doen publicecre» III t\t
n~/(llld /::ltlerpt'lt'! CIl (Jn ... La/u/,

De volgende 'e"b'adenn~ ml géh"",j,·,, \\ ",
den den :.!4.ten :!Iiaart ek.

W J Il" 11.1

X A.'\1A K \v.\ LAX!)

fJ}- HHt,f.I:F= \'·.IU:I-.I-:I:-':"

Een bo~lult weni een pang gCt)ol11cn J •. dt
mOIL"o1LratJ~Ster eere van den be-cr R bodt~. dl
het o:l"deel dat ('",nge Afnk'Lners d "an ha,1
dell. tCll .~rksle veroorqeelendl' welk ''''slult
()(,k 111L1.r d"n prcg,d"ot der Z. A R('IH~lll k Uil
"erf.onden W'ord~u

A Is afgenlAtdl;!de llaar he. congr"" tt- :\Ial
Ille,bllry w,,_rel de hut'r Studer gekuzell

TAK ROKKEYELD.

Yerg'ldeTlog- gehouden Lp llartebc'C.tkra:d
i F.·hnlarl1 1/'i~f';.

Tegell\' oordIg lij leden \·"Igen.' orig bll-
sImt werd een 1J16U We !'\t-'('rt:t<lr1fo1 l!ekfl7t'n eli
"i\ el de hoer J A Plenaa.r, a.LOIi:ook t..:'CrJ \ ICt· \ t lof

ZIlter. de heer Jan Hllg" D" ledell "an Ill'[
dlstnk1s hestuur deden veNlag '-;lJl ef"1l "erg.1
denng w Welgemooo .Int goedgl'keurd werd

Dl' \ t!rgadenng ~prak haar oltgt'Tloegell uit
O\'f'1 hUl C leddo tilc In zakt:' ..eli [,rug t-e . Pnn ...
AIfre<!', Hamlet . t"~,:rl eell I."ndsbe.lull h.d-
den gel"",,JoIJ

lY\ t €,Pll ulgolt'\ urd n:rshg bleek Jat t:'r aan
unt \'i\ngen~ :->U bg("rll't Je~gl:::ldeTl !Tl banden yoAA de
,om \llll 1. I I I.

T~)l ,_ludaeunm werden l)cllOt'md dt· Jj(>f.'ft.·n
J IJ Pl<-Ilftnr vn W "'" W'lk (I," d~ zakell
'-all ,t.;zen tak w·rdur te regelen werden t_,.,-
notmd de heen)n A J '-an Wyk (n~ ,rzll tn),
J'll H ugo, L I::.~erhUl,.cl1 en J H Plen,Uir. ,r

Beslot<'ln de notulen '" .. (Jil' ,..,,,,,1 t<.' laten
pUbhce"ren.

.1 A 1'" \AAI<

~ucretarlio,
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