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1 Kapkar
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1 Watel'kar
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2 Water Tank"

Ploegen
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Ploeglande Egge
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Daisy"
LangT Ladder
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Beesten Goed Melk gevende Ras,
als 'ook Trek -ossen en Beesten
geschik~ om te slachten .
Afrikaander
nld
Ruiall Paarden
Merrie· do
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Jaar oud
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Vee., Boerderijgereedschap ,
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II. Lossegoederen,
als:
ondergeteekendo
van 11'01 Sp~n Jukken
.4 Stllk·Yaten, 2 tot ï Leggl'l·s
Ding staande te veranderen,
I Zmlel en Toorn
·i Kuipen, 1 Trapcnondcrbalic.Legzal publiek doen verkoopen op
gers, Halfaam,Ankers,
Tregters
Zwingels en Kettingen, Pikken, Graven, Vorken, 1 HoeveelheiJ
GraanMaandag, 22 Februari, a.s,
Keldergereedschap
zakken, Ankers, half-amen, Botervaatjes,
Kams, e nz., enz.
2 F.erste Klas Br'andewijn ketels
TER !'LAATSTE
I Bo;,;wagen'61 kap kar, 1 openkar op
IV. Huisraad, als:
'-UITKIJK,"
veeren
Eet- \'001'- en Slaapkamer Meubelen van de beste soort, Glas en Áarde- In de nabijheid "an KL1PHEUVEL
STN.
Ji Mes-rijkar
werk, en Kenkcngerl3edschap.
Verder een eersteklas
Piano in goede
Levende
Have.-l
Paar extra :) Ransom Ploegen Dubbel Voor
orde, 1 Groot Harmonium,
1 Klein do.
do
do
do
Karpaarden
(sehimmels),)5
hand, 1 Howard
1
do
Egge
V.-Een
hoeveelheid
Graan, bestaande
nit Koorn, Haver, Garst (waaronder
1 Soliiet- en Rijpaard
en Hog.
1 paa.r do. (bruin) 15 hand, 1 paar 3 Zeep Potten (N ieu w )
En Eindelijk:
do. (Ponies), 32 extra melk- Koeien l; Snij Machine (John,;on)
1 Lot Ijzeren Palen en Doorn Draad
van goede Rail, waarvan
sommigen
Het benoodigde ameublement voor een boerenschool,
als:
Schrijf1,
Lot l!:iken en Olie Honten Palen
tafels, Banken, Black-boards,
en een groote Voorraad Schoolboeken,
en in melk en anderen op kalven gaan, 1 Groot lot Mest
14
Vaarzen,
7
Jonge
Ossen,
2
Kar
Schrijftnateriaal,
en een menigte andere goederen te veel om te melden.
do., 110 Merino [Schapen, 70 Lam- 1, Lot Zink Platen
Zaad Haver, Garst, Rog, en Koorn,
mers en 120 Varkens, allen geschikt
De Verkooping
begint
te 10 ure precies.
(du Toit.s Baart en 7 aal') voor
voor den slachter, 2 Hollandsche
huiselijk
gebruik
en Toeder,
WILLEM
J. DE KOCK.
Bullen, een getrokken uit den mgeKoorn, Ro?, Garst en Haver
voerden 13ul van den heer GIRo.
1 Lot Dek'Stroo,
1 Lot Koorn Kaf,
Voorts.-3
Bokwagens, 1 Open1 Lot Haver Kaf
Vendu-Kalltoor,
Malmesuury, 8 Jan" 1896.
,kar op Veeren,
1 .Maai-Machine,
1 Lot Haver Stroo
(Messey Selfbinder)
1 Braakploeg,
Alsmede het gewone assortiment
2 Dubbelevoor,
Ransom
do., 1 Huisraad
en Boederijgereed-sohap
Cream Separator,
(nieuw) en wat te veel om te melden.
meer zal worden aangeboden.
~. J. P. MARAIS,
AfSlager.
RUIM
KREDIET.
Vendu· Kantoor,
Tulbagh, 10 Feb., 1897.
J. J. ROHLANDT.
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in de Transvaal.

Dagelijksche
personendienst
van
Lourenco
Marques (Delagobaai) in 24 uren naar Johannesburg
en 51 u ur naar Pretoria.

Tarief yoor Reizigers naar Johannesburg .£4 11S.----iD .£8 t71
Pretoria .M 6s. 6d.-en.£8 4s
"

IJ

"

"

Dagelijksche personendienst van Durban (Natal)
naar Johannesburg, P_retoria en andere plaatsen in
de Transvaal en Oranje Vrijstaat.
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TE NAUWPOO~T JUNCTIE
Birhet BriLArrlcan Hotel,

PORTERVILLE,

.
I~BOSO H. Publieke VerkoopIng
-TE-

RUIM CREDIET.
J. J. SADIE.

J,

W, MOORREES Jr. & Co.. Afslagers

V endu-Ka .toor, Malmesbury,
•
11:)Junuari, 1~07.
~ '_ -- --- --_ --MALMESBURA

Execllteurskarnel'
en Voogdij· en
Assurantie MaatschappiJ.

Brand

Yerkooping te Riebeek West.
E ondergeteekenden
behoorlijk
gela.~t door Miss M. J. GnOBBRLAARzal publiek doen verkoopen op
.:

I

i_)

Dinsdag, 23 Dezer
TE

9

L'R[

DES

VOORMIIJDAGS,

-TE

R.IEBEE~
VVEST,
Vastgoed.-Een
Erf, gelegen
te Rieheek West, met daaropstaande 'Voonbuis,
bevattende
ï ruime
vertrekken.

Huisraad.-.J.
Ledckanten (kompleet), i doz. Stoelen, G Tafels,
Kleederenkru;t,
1 Bakkist, 1 Stove,
Porcelein I"liar, Keukengereedschap
en wat verder zal aangeboden wor.
~ den, alsook -1- Paarden, 2 geleerde
en 2 jonge Paarden.
G. W. KOTZE,
Secretaris.

VERKOOPING

Op Maandag,22 Maart, a.s.

J, W, MOORREES, dr., &

Co. Afslagers.
I

MaJmesbnrv.
5 Feb., l~~li

-

B

EGUNSTIGD
met iDBLructies
In den Boedel van wijlen Mejuffr. MARIA. E. DE VILLIERS,
z~1 de ondergeteekende
op
ZOOVOORBIJ
geboren VAN DER BYL.
g~mclden datum verkoopell
-oP50 Prachtige
AmerikaanI. SCHAPEN:
sche
Ezels,
groot
en sterk.
l;:>Uu JOllge Merino !lameb
'Zullen de Executeuren
in gezegden
boedel publiek doon verkoopen
ilO Kaapsche Schapen
Op MAANDAG, 1 MAART,
AAR de heer JAN DU TOlT 1 '-lf) Hamels \"an -1- tot G tanden
.-)0
RawbouilJet
Rammen
. l·LLE.\ ojigl'lUt'lde Ezels, die
zijn plaats verkocht
heeft
;)0
Vette
gekruiste
SbropslJil"e
billnen kort zullen worden ge- "
TE 10.30., V.M)
zal de ondergeteekende
pnbliek
Lammeren.
land, publiek yerkocht worden aan
verkoopen
:DE VOLGENDE MEUBELE,W:
KLAPMUTSS'l'ATIE.
Zij zijn in
2. HOORNVEE,
PAARDE.:"\' enz.
1 Extra Bokwagen
Zitkamer:
llitmlilltl'nr!f'
c(!nrlitie
en
Jc aanl6~ noede Melkkoeien grooteudeeJ...;
1 "
Scotsch Kar
dacllt
waardig.
1 Piano en Stoel, 1 Voorkamer set (\1 stukken)
Tapijt, Spiegelglas
met kalvers
dool' korthoorn
1
"
Open
"
L, E. B. HOMA.\',
bullen
tlOrnamenteele
Btoelell,
Gordijnen
en paal, Porseleinen
Kopjes
en
2 1'wee-voot' Ploegen
plerrngs enz.
10 ~ Jonge Ossen
.J. ~. ~f..\IL\I S & ('0 .• A f8Ia~er8.
2 Een
"
"
2'i) OSSCIl, in goede cOllditi.e-·
Eetkamer:2 Span Nienwe Tuigen

Dinsdag, 2 Maart.

OP WOENSDAG, 24 FEBRUARI,

D

2 "
Zwengels ell Ketting
en palen, eruet- en
1 Egge
met Boeken, ltdoz.
Stoelen,
Zilvrren vorken, 3tdoz. zilveren 300 Aanteel Schapen
1 Lot Bokken
lepels, 1 zilverpn schenkblad, 1 zilveren vischmes, 2 zilverenSnnif-doozen
Diner en ontbijt serviezen.
20 Aanteel Beesten
2 Slacht Ossen
Slaapkamers
:6 Extra Ezels
2 Houten
Ledekanten
met beddegoed,
-i Waschtafels en toebe5 Merries
hOOI'en, 5 kleedtafels, 4 K leeder Kasten, 1 t doz stoelen, ti sets gordijnen
1 Veulen
en palen, 2 kleine kleederkasten,
4 kleine vierkante en ronde tafels en een
1 Lot Varkens
verscheidenheid
ander huisraad.
•
] " Zweepstokken
VOOrts: -Keukengereedschap,
Koperen
en andere patten,
couver.
1 " Boerd'êrijgereadschap
tures, Tafels, Tuinbanken,
leeren, enz,
75 Mudden Koorn
100
" .
Haver, good voor zaad
J. H. N. ROOS,
enz., enz.
Secretaris.
Executeur Testamentair.
J. RETIEF,
Afslager.
Tafels,

Sofa,

Klok,

Tapijt,

4- sets gordijnen

Route voor Reizigers en Likeurstanders,
Sideboards,
Boekrak
Goederen van.de 'Zee naar Johannesburg,
Pretoria Lampen, Glas· en Aardenwaal', 2!doz.
en andere plaatser

.E_'..

'..

---_

M EUBELEN, ZI LVERGOEO, ENZ.,

L"l'!1

I

Ij".

, la

:,fllfil'
1:2 Feh.

J. S. M.A.R.A.IS & Co-., Afslagers.
Paarl,6

aall;.;!'boden.

p.

Ven~u.Kantoor,
Piketberg, 10 Feb., 1897.

/J

Vergadering van Wijnboeren

.~~ ~;~~~~~l~n Trekosscu

'l"1E

t Korthoorn Bullen
.
\reliIll_gwll op ZITEIW'L,
:20
.j Rijpáardetl'jn
11l'rl'ies
})i.:n:I:,
'~ morgeIl'
ten ~I Ul·e,
Dr Volbloe"q veimJlnrtee-n1e.HeD1:5St ten einJ~ k bc.'preken den tegen"-~AttguSflne.>!:~~~
woordigen J3rande\\ijn-Oogst
en de
• De Schapen en B~~,
bIJlla prijzen enan.
~llen getet1ld d~
We'iÊ(J. Heer
leder
LelangheLbl'nde
1V0rdt
Thos. J. Plew'l"uan, heroemd
·roor dringend verzocht tegen woordlg te
.~jn ui.tmu
plibll(:>k ZIJ,lI.
kan vcr
te
--Na afloop derzelve znllen ,,'orden·
worden
.-v::fTf"Ie.iU1lele7Crd
door cic Koloniale Branhooge klasse
' ·n Maatschappij,
Beperkt
de
, On~
no;' enafgeh;laftle
aandeelbriev8n
Iba.ndagA2
9 divide@€n
nog onbetaald
in
~ ,geilwhl.e,¥aa.tschappij.
, Ve~
..:.mo1\--.ll..11J:
P. J. CILLIE,
D. zoon
<~.

'

IL

D. J. A. '.

h~ Feb., Hl97.

D.

SPUY.

..
r,
• : t
I

1
,""'.;

" j

zu tD·AFI{I[(

WESTELIJKE

,LANDaOUWGENOOTSGHAPS

..
TE

,

.

.

GEHOUDEN

~ c:. s!!!ii ~

'I'!

.. Alii!"m-ene Belasting
-Ac',ters'II.'lige
."
Lo p n+e
" Special", tlelaetings,

2.j

" Bijdrage van Regoering
" Tn'Ien
op boofd
en
.fd" e linl:s wegen ...

----------1'OEGANa
:-Eel'ste
da~, 2ft> elk; Tweede dag, 1/. elk; Kinderen
Halfprijs op beide dagen.
Spoorweg retour-kaartjes (eerste en tweede klasse), tegen de helft
der enkele prijzen zullen uitgereikt worden aan hou~eTf, of koopers van
toegangskaartjes tot de tcntoonstellinz aan alle stations op de hoofd en
taklijn~n in de Kolonie, gangbaar
v;or aankomst op 23, 24, 2;j, o.f 26
Februari, en voor terugkeer
met eenijzen treil) op 27 en 28 Februari, en
lste en ~dell Maart.
Op de W ijJlherg en Simonsstadscho
r jn zu llcn kaartjes (eerste en
tweede k la sse ) uitgereikt worden
tegen enkele
prijzen voor de dllb~)ele
rei" aan houders of koopers van tocO'HnO's-kaartjes tot de, tentoonstelling,
op den 2:Jsten en ~fi"tcn Fehrua~,
gangbIlal' voor terugkeer
op die
dagen met ceuigcn t rein.

I

PARADEEREN

Venerscbingen

,

.

I

I

"In

't

(;"11""!-'

\':111 't

Comit e,

, .

~L\'\ x
:"'i' (·"I'·lIn,,'.' ('I,","IJ'''.
r,:""I'·,lad. I:,

K,n·l('rll"r~t.,r,,,,'t.

.,

DAG.

De Be.Hdo van het, I ste Bataljon
Leice8t~r Regiment (met verlof
van KilL. \ II.U.IIIY van het regiment) zal op belde dagen spelen.
Er zal icdcreu dag een wl:dstrijd in 't beslaan van paarden zijn.

K""loo['

!

lEDEREN

Feh.

_
AH D ~ ASH,

Secretaris.

1,~~lï

ONTVANGEN

W E D G W 0 0 D H O'U SE:
Diner Servies
Thee Servie"l
Toilet Servies
Juweelenstelletjes (6 Stuks)
Desse!t Servies (11 Stuks) ....

van
van
..~ van
van
van

af 12/8
af 7/1
af 11/9
af 12/8
af 10/8

MOOIE SORTEERING VAN

BEST STAFFORDSHIRE CHINA
JN

" WEDG WOOD HOOS F,"
Darl ingstl'aat,

Theaterge hotl\ren,

Kaapstad.

,; d.

0

0

t6 18 sf281 :> III

£,

'.

d.

7Ul

8

8

.50

0

0

o

0

0

450

0

0

iat

0

0

88

0

0

219

0

0

2 15

0

4ti 18

4

0

2 16

0

.. Ooderhond ell.rrpara.
tie "AD boofdw.gen
en dam mep daarop,

317 12
195 17

b"rR'pR88e~,
lJo')fJwe~t!II
:: Mhke", Onderhooden

o

d.
0

, 86 18

VERKOOPING
DE HEEREN

KAAPSTAD.

Pé RPUBL::EKE

V£ILING

H. JONES & Co., zullen verkoopen

Aan den luider Arm van de Alfred Doks,
.J.M:A4NDAG, 22

Om 3 uur 's rra.middags:

FEBRUARI.

1897,

500 TON (MEER OF MIN)

ALBEfrrS I)IIOSFA1\.1' ()OEDER"
BesdJa.di,l!d duul'
verlangPIl \'all 1\"':('1"1,'.

Zt"'I\

allT,

\'1)01'

(lp

"Ohl'l'OU'" in LoeveeILeuen naar
n'kl'llillg \'all wien het mo;::e aangaan.

la:;~ ""II

WOODHEAD.

L1X

dL'

011l1('lIlel'''';,

PL :~.NT & Co.,
,

.,

)':G~

-+ (12~
1 811:2 .,
. 7·")t)

5 10 0

l'G2 ~
(trace)

"

1'0:,-+

"

c'

8
9

•

II

,AJgemeene Boedel en Weeskamer.
--

KENNISGEVING AAN AANDEELHOUDERS.

-

~. ~."'.'

~

J

:.

W.

HEROLD,

PLAATSEN!

Voorzitter.

'j

E volgende zeer beroemde plaatsen
zijn uit de hand te koop u l :-

Publieke Werien. A PPLIOATIES

ONSEOTARISOHE SOH.OAl.
U

1.

E

EN gecertificeerde
onderwijzer
voor de Derde Klasse Scbool
te Winterbergspruit,
SalanI'! £120
per jaar.
Werkzaamheden
dit
kwartaal, indien mogelijk, ~ begin.
nen.
Hollandsch eene aanbevelillg.
Applicatie~ te worden gericht aan

E

JIL

G. F. MARX,
P03t Retief,
Fort Beaufort.

-'WIl"--eI !

Doe aanzoek

48 TOP TOP EZELS.

Op Woensdag,

Maart,

3

voor verdere

bijzonderbeden

Procureur
Victoria

West,

15 Jan.

MENAGERIE.

J\.~

Jl '
] II '"tt·

, 'J
"' .. I"

1 'I F·
Ju, , ,

Victoria \r e~t.

I'
3 ~"

zullen dagelijks
ten Kantore van

2l

Publieke \T erkooping

I

MATINEE

ELKEN

ZATERDAG.

MENAGERIE DEN GEHEElEN DAG OPEN.

Dieren worden gevoed om ti

HOOSE,"

DOOR

J. W
20 Ft.

E heer ~1. \AS Sl'H"tlH, c. won
die de BoerJerij gaat opg-E'\'cn
heeft de ondergeteekenden
gc·la.st
om aan zijne woning tl'

'VAN

uurv,m

Philade/phia

.. ; KoeIJerg.·

Op Donderdag, -! )[aal'T, p,k

.ODD- FELLO WS ZAAL,

1 Paar
Blauw Schimmel
Kar •
paarden, (15 handen hoog)
~ Merries
5 Koeien van goede ra,,"
5 Vaancn
1,je) .J1eri no Ooiell
100 Lammers
1 Ram.

PLEJ:NSTRAAT.

DE NIEUWE

LONDENSCHE

Open 10

V.lD.

tot 5 o.m.;

8'

PCBL1EK TE VEKKO()I'E.\

l. Levende Ha ve :
"
"cc.
I

r,·;
IJOf>1

~f"",'

,.,l'"'Jlt_..t"
:1 ."'1a.:1.

.'1 Mn:!1

II. Lossegoederen :

Avonds 7 tot 10.

2 Bokwagens
6cl
1 Bakkar op veerell
ULpLuEblNl'ekVdeerkOoTIodpeerngteeteekenden
ENTREE.
6cl.
1 Ilieuwe \\' aterkar
n
n n
ed.
ENTREE.
6cl.
3 Kruiwagens
Ulster kamers, Grcn/ejJ/ei"f, Associatie gebouden zal worden op
KLAPMUTS STATIE,
2 Dubbele-mor
RansOIIll' 1'10\';':'''.
MAANDAG,22 FEBRUARI,1897; in bet
2 Ellkele-vonl'
Bovengemeld
getal
Eerste· Klas
EEF'!'
de eer aan bet publ\ek
Hoofd·Kantoor
der
Associatie,
Ezels in goede condi+ie, die
uit
Vandu .4fsla~f.'rs en A,7enfen 2 H owards Eggen"
in de Buitendistnkwn
;te Ka:=tpstad en wel om 3.15 n.m.
verschillende
troepen van de beste
2 Span Wagen TuigelI
bericbten dat hij een HEEL ST~L
Op last van het Bestuur,
Tel. ad. :\lHlmesbnn eu PltiuI'. ~ "Ploeg
stQeterijen te Aberdflen en Graaft·
"
TANDEN
in EEN
DAG
kan
ROBERT H. MITO HELL,
Reinit uitgezocht zijn van 2 tot 5
I niellll-e Zadel en TOOIII
" UNITY."
-----~-----,-leveren
wgen
minder
dan
dt
Secvetari.s.
jaren oud, waaronder
verschillende
lA Trek Ketting,;
···
22,
St.
Georgesstraat,
HELFT
kleur ~pannen zijn.
18
Zw('ngels
d
van
en gewonen
prIJs.
K aaps tad , 1 .cv e.,b 189", ,
,. .
Komt, Koopt en overtuigt
uzelven.
:2 Houten Land.Kribb(>lf
E en waarborg voor VIJf Jaar wordt
P ]:2 dezer van de plaats van 1 nil'll\\-e r)Zl'ren Ledl'bllf
Tobie de VillIers, Isaae Beaj. zoon.
met 'elk stel gegeven.
ondergeteekendf',
1 Licht.
10 mudden Mieli<:s.
HOE
, HDA brnin den
Ruinpaard
tusschen
~ en :3
A, B. DE V/LLIERS " Co Afslagers.
ALSOOK:
Een!'
II'" 1'1
jaren oud, met doffe kol, verder
Paarl, IV Feb. 1897.
Alle Consultaties geheel Gratis
N egot ie ell ~me('rwareli.
~OM'I ongemerkt.

Z

LONDEDSCHE TADDED INSTITUUT

VAN D, SPUY, IMMELM AN & CO.

R

.

I

I ! l'n der Bark "Obf'l'on."

WEGGELOOPEN

O

Ezel AangIekomen

Seni"r Vt'I1lIl)l,t, de
llt't'l'
A. lj. l'E VrI.LlhH:';, van de Firma
1.. .' ~E Y Il.LlE IJ"'; 1,\1)1' LY! \S & ('0., dte lJedeu ontbonden is, zal zijne
be-,llgheld ~n. voo!'tzettt.'ll, zon ab vroeger, a);; Vendu.Afslage~,
Generale
en Oomml sie .Agenten aan de Paarl en wf'l ondt'!' den stIjl en Firma
van A. B. DE VILLIER~
& 00.
Alle Vendu Rollen zullen kontant
worden betaaJd of Securiteit
ml
VBl'8Ohaft worden naar verei.sohte.
. ' lfjJ'"N.B.
Geld op eerste verband ilItoos te verkrij~en tegen billijke

KoninklijkeLeverancierunbetObservatoriom

nE

.

~el. Adrts:

. ,. AUCTION.EU."

BIJ

den Ondergeteekende
is
komen aanloopen een donkerbruin Ezel Merrie, bejaard, al vier
voeten beslagen.
De eigenaar gelieve dezelve af te halen en de onkosten te betalen aan
C.W.LOUW.
Achter Groenberg,
Wellingto1l.

-

i .
lI.ill
~

I _

A. SPOLAN DER & GO.,
GEVESTIGD

53 JAREN

Chronometer·, Horologe· en Ilokm&ken~
MIItwJl (h~u1«n Darlingrti'a4/,

Gouden

en Zilveren lIorologes
gehouden.

Voorraed

HeerenSchutmeestcrs
en anderen
bij wie geI?eld Paafd moge aan.
geloopen
~IJll of !log mog!' aau.
AT
de
Zweedscbe
Norra,hammer
Kacbels
zoo
popuJI\i.r
iu: Zuie
loopcn, geheven er' dadelijk
kennis
Afrika Z'JD geworden?
"
van te geven aan den onderge.
teekende,
door WIen alle billijke
~~~;~e~~l~t~
W. worden ... 5()Q/8 brandstof bi6p11lrdJ wordt. kosten zullen }Jetaal.d worden,

:llET 7

HET

D.

~1. v, SCHOOn,
J. W. MOORREES

schoon te ma.keo

rijp,

1'ele&nde.re.oordeelen.

ID' 't 8TOOt eli I.D ·t klel.D

!

!

P. D

DD

TOIT,

Langkloof

WADNER EN
17

(Pa.ardenberg),
dist. Malmesbury,
li> Februari, 189'7.

Jr. & C0. ,'..

LETT.hJRZEITE 1\>,

en . Olll

\Ijj:

('. ;.

V cndu-KaIJtooJ', 'lalml'~I':i1,.
18 Febr\llTi, ] 8~~,

bakq~Pn1!j~;ZJt~~~;

ZIJ gemakkelijk

SR..

?..-lturietw.

ONMIDDELLIJ
Hollandscbe

werk.

I

SCHOOR'S RIVIER,'

nabij

F. E. FILLIS
Eenige Eigenaar,
H. T. PHILLIPS Agereende Bestierder.
CRAS. BARRASS Secretaris en Tbesaurier

aan Leden. WASSENBEELDENGALERIJ,

ENNISGEVING
geschiedt
mits deze dat de Z~sde Ge·
wone Algemeene
V t'J'gaderin:g van
de Leden
der Southern
Levens

2 MM
hul8T1UV;

Open Eiken Avond. D

,

HBT

F,-l.,

de Goede Hoop Spaarbank Maatschappij

EN

l

VAN

J; fi:.:L1

GROOT CIRCUS

FRED J. HOITSEMA.

DIREKTEUR

li.

FIL LIS'

SOMERSET STRANiD,

Kennisgeving

tL'

held,
"I",'

Secretaris,

E

WALKE'R,

"

1897.

TANDEN!
TANDEN!! NIEUW LOGIESBUIS,
TANDEN'".,. Southern' Levens Associatie. t:::::: 2 =:~:::

De Heer

"

L. H.BRr~KMAN,

Secretaris.

Onderwijzer
voor
een
Buitenschool
dist. Nottillgbarn, Kolonie Natal, om ondanvijs
te geven aan ti of 7 kinderen,
Hollandscb en Engelscb.
Voorkeur
aan iemand die muziek kent.' Halaris
£60 per jaar en vrije inwoning.

GEOPEND

"

S. V. HOFMEYR,

EN

I "BEACH

-A
Elll!

roe-den.

bij

PPLICATIES
voor Leeningen
A
overweging genomen worden
Bank, Groenteplein, Kaapstad

BENOODIGD,

D. J. DE VILLIERS,
Secretaris.
18 Februari, 1897.

vierkante

Daar deze plaatsen aan een zijn, zullen ze als k-n lot
worden.
Prijs ] 0,1. pel' mOI'gell.
De kooper
kan, indiL'n \"'I"'i~('III,
twee-derde
(t) van de koopscLat op ('erste verband krijgen, Jl' ualal'" I"
worden betaald bij afl<c'\'ering van kaal-t en traIlsport.
Belallg-bt'I)lwn"
den kllnnen de gronden ga:=tn bezien.
Er zijn t weL' spoonl'eg
~tatil'~ op
de gronden, n.1. Thn-e ,'Iisfers ('n l1il'·"if'sJJfI(.rl "<ill!",!, ell up il'dol'1' ,lal li'
kan men oen groote bezigheid voort zL'ttell.
EI' is('en ::Cr0ot<l110('\'",·1 I., ,d
Karreeboomen
op gezegde gronden \l'aarYLlll gL'noC'g palen klllllll'11 gl'k:.l't
worden om al de gronden toe te Illaken.

Kaap

BENOODIGD

BENOODIGD.
EN Eerste
Assistent
Salaris
£80' Ook een Tweede .Assistent voor het Kinder.Departement,
Salaris £60. , Werkzaamheden,
indien mogelijk, dadfllijk na de April
vacantie te worden aanvaard.
Er is
een goede opening op bet dorp
voor een bekwame muziek ·onder.
wijzer.
Applic~tif,3s met geLuig.
schriften
te worden gezonden aan
den
onderget-eekende
vóór
den
20sWn MAART.

in de Afdeeling

Nobe1sfuntein
groot 7S8G morgeli 4:22
2. Ezelsfontein
":):;:15,,
2:,1
3, Grootklil_>scheur
" 4:3('3
"
:)01
4. Rietklootplaten
" J U;"\.~I "
I
5. Adjoining Grootklip
,j~n
,,2(':>

I

K

K;l\mel' Gebou wen,
: 106, Adderleystraat,
Ke.apsta.d,
12 1"ebrU&l;, 1897.

Tl

'1

PLAATSEN Il

D

met cehificaten
~ van bekwaam beid goet, zedelijk
gedrag
en
lidmaatscha
eener
Protestantsche
Kerk,
w ,rden ge·
vra.agd
voor
eene
Iler4e.
KIM
Op Vrijdag, 5 Maart. 1897,
Publieke School te Tbirlst~De, dist.
Bal'kly Oost. Kennis van tgelsCb,
ENNISGEVING
gescbiedthierbti
's morgens om Il uur.
en
Muziek,
wordt
dat wegens de beboeften. van Hollandscb
Voor het doel van de Directeuren
Applicaties zu 'Jl inge·
het Verdediging!!! Departement,
er vereiseht.
te ontvangen
een verslag
van de
geen verkooping van Loven :.;enoemde wacLt worden door den tolldBrgeZaken der Kamer tot op den 31sten
De
zal }Jlaats vinden te Kimbel'ley
op teek ende tot 10 ·M.u R:r aahft.
December, 1896; voor het kiezen van
School te beginnen met de i vacantie
den 20sten DEZElt, als geadvert-eerd.
Twee Direot£uren, een. in de plaats
in April.
Salaris £60 per i jaar en
JOS. NEWEY,
van den heer J. F. WICHT, die
vrije
inwoning.
!lOt,ld lospekteur
VIIU Publieke
We,'ken,
1lI"1'~'~"Pl1t,maar herkiesbaar
is, en
JAN GREYLING,
aanbiedt
voor herlciezingo,
en
Departement
mn I'ublicke Werken,
"
KaaV.ta,1, 18 t·cb. I ~!!7.
Thirlstone,
'
in de plaats
van den heel'
Barkly OOHt,
. P. Roux, die aftreedt.
Ook voor
DURBANVILLE.
P.O. Bókspruit
et aanswllen
van Twee Aandeelders om te dienen als Auditeuren
bet volgende jaar in de plaats
den heer M. A. B£R.GH en den
.J. P. F, JUlmz, die aftreden,
berkiesbaar
zijn.
, Overeenkomstig
Sectie 35 van derust Deed, wordt ee~ LijBt v~n
eelLouders
gepubliceerd,
zie
v1tL'l'rnemf'nl"
Gazette, 12 dezer.
Op last,
W. A. OURREY,
Secretaris.

ben
v n

W. CHAPMA!'J.

Onderwijzer Beno~gd.

fJenal'fement

-Z
Prl

I

~eI'1~,~~.ge'V"l.~g.

Termen.
.
Paarl, 15 Jan., 1897.

. ..
zout)
....

, Caleie Sulphate
Caleie Oarbonate
Magnesic Sulphate

"

BILLIJKE PRIJZEN I GOEDE BEHANDELING I 1

BREESTRAAT,

,,

Aluminie

'-v.."

1897.
FRANK

1 MJ",eD.

GJ1JBRS.srrEP IJAN,

DR. H.~HN, Ph. D., .\1..\.

"

door den RaAd op deo 101eo dRg vnn Feb-ua-i

D

..

.0:>

8,

lt

-:

" Salari_n
~an Secre·
laris. A uditell.ND
en
alle andera Beambten
" Betalingen a~n Re.rta.
leden

16 18 Si
83 16 Il!
281 :> 11a b6211 11

VERWACHT
binnen kort per lirr.n!J7nedf's een groote kwantifeit N,euw
E Verkooping
van .15 Ezels,
Zeeland lIaver, f'D in 't begin van Maarl, een kwantit, it Calcut~ I
gead verteerd voor W OENSDAO,
Raver expres. voor d· z' Kolonie uitgezocht om in "oed mad te komen
den 3den MAART, aan KlapmutsHet is de hi r geb: uikelij ,e Haver,
Daar onze ITaver t) vee! aohtereeu
Statie, zal NIET plaats vinden.
gezaaid
wo',Jt
willen wij onz~ k.lantev met nieuw zaad voorsien.
Daar Calcutta havrr stijf in stro'li is en meer tegen wind CD regen kan
L. A. STOFBERG.
staan pn niet zoo scbi\'I'jk !Zaat liggen ii te w8cbt,lQ J!l.t zij ook meer zal
opleveren ook in ,,~wicht
Koopers zullen be\'inJl'n dat zij met het vol- J. S MARAIS ~ 00., Afslagers.
gende jaar een mooier ruou-ster aan de markt zllllen brengen.
Ook Gras'
va~ alle soorten Micli('s en Guano te verkrij~en, alles tt'gen zeer lag

'

PerB.lalla

(;lt~().

HAVER! HAVER!! HAVER!!! ~

OP

0

UD
liik I
Al
\r}"lU
aar IJ sc Je .t1. gemeene
ergadering
van Aandeelhouders
zal gebouden
worden ten kantoTe Verkooping van Muilen, Wa·
der Kamer, No.106, Adderleystraat,
gens, enz., te Kimberley.

IN

I'

£,

NAg~7i"ll on to-gr staan

DE

.

::\OT'A .. Dl"'l'lll'll dil~ tl'Tlloon \ydlpn "tellen worden herinnerd
dat
deze ue laabtl' ~!;j!.; i:l \'I)l)1' 1:('( ill/.cnucn \'an inschrijvin~en.
Late
inzendiu"ctl
zulll'lI eC!lter OIlT l'allal'll lI'l)l'den tot op DONDERDAG,
18
Februari 'cindien vel'l1l'Zt'ld \'all l:~'n audllioneele
hahe fooi,
mits uat er
.
rUlllte IS,
~IA Y:\ARD NASE, 8ecretaris.
PAS

d.

8i

Ferrous
Di-Carbonate
Sodie Sulphate
. ,.
Sodium Chloride (gewoon
r/1-SiJica....
...
...

Tot .. I

HOOfdwegrm.
ena.
£, 8. d.
£ 6, d.
o 0 0 5t7 8

J'

op het terrein. een speciaal opgerichte Eetkamer in
Dames 'rbeekamer, en in Tenten,

Op last

,

VAN PAARDEN

van bet water door

I

tL'

SPRING-COMPETITIE ELKEN DAG OM 3 UUR N.M.

I

._'

A"dere

1

fwkomcll lJij liet station en de hekkon van toegang.
n ndrre
nu ntrr-k kr-lijk he.Ieu zal el' een competitie
in het
MAKE~
\'_\\ BOTEI{ I,ljl\ op ()il\r":I'I'.\I;, beginnende om 2 uur, en de
REGEEl{I:'iU:-i
('O~rPETrTrE
IN '1' MAKE~
VAX BOTER
op
\'!iIJO\l:,
1i('!.;lunl·nde urn II 11111'.

;

----------

12'22") gl', P' r zal
Dit gunstig bekende toevluchtsoord
is gezond en ~l'hild"ral :,IIi!
o 0 0
o 0 0
1,'1:", 1.-",'[
" ,A, dore brouoen VILD
o 0 0 ~13 10 0 gelegen op een heuvel aan den voet van de .Zwartebergl'n,
Inkomen, n.1 boven ~e oppervlakte
der z.ee, drie-kwart
mijl van de stad (:':"'lo!I,
2 13 o
2 13 9
Reparatie ilO V· r5 7 ti
C"llificflto,u
KaapkoiQnIe;
wegens bet UItstekende killnaat \'a~ dit gedel'II" I.::. I:e
o 0 0
18 8 0
beterr-n 'an afjff'l.
18 8 0
HODdenb"IR~' ill"
Peninsula en de prachtige ligging van het Sanatorium,
worden de ll;,dt:'n
o I il
o 2 lj
o 1 3
Y e rkoopiol?ea
."
inlt' we!rli en ollm·
het geheele jaar door bezocht en er gebrui k van gemaakt,
Het II a Il'r "
Re, t,-u ...
2 11 8t
2 11 8i
men dural>
, ..
Il 3 5~
u 0 0 546 4 10
MI) 4 la
o 0 0
o 8 4
Sehntteu
o 8 4
Andere
'uetalinRf'II,
"sin generis " daar het voornaamste
en meest kostbare
bestanddl'el.
,,1." Overtrok kou IJl\la"se'i
Ferrous Di-Carbonate
gehouden
wordt op een temperatuur
';111
121,
o 0 0 766 4 5~
o 0 0
K.ntoo"Loor
...
op- "c';6n
...
1 10 0
1 10 0
3 0 0
graden F. en wat de hoeveelheid
aangaat .,.'ier maal zoo veel IS aJ- I~
Schrijfb ..hoefte-',
",
-: eenig ander bron; en daar het eemg JD zIJn soort 18 w at aangadl de
drukwc,l r , p'lllt"
geld
29 14 8
combinatie van zekere zoutbestanddeelen,
wordt het 'Water gereede liJ~
2J 14 8
51) 9 4
HondflDIJ ·JaatiDg
bet systecm opgenomen,
commiasie
o 0 0
o 2 6 '-u 2 6
De geneeekracht van deze soort van Chalybeate bronwater 1.'
J
" B~Jnn~"'1 "P 8' dore
schiedkundig
opgeteekend
sedert 172-1- A.D., en het voertdurend
1,>:,:,,'_
wellen
J ,5:>G 13 2~
o 0 0 ; (J 0 0
in <le b .. uk
0 0 0
o 0 0 g:JO tl 10 men van bet aantal genezingen rechtvaardigt de getlllgclils van ,l!'''I''~'
..,,.
beeren en anderen dat het water bij uitnemendheid
geschikt
1, I .or
Tot, BI
... 2, I H
7 J O.T 1,1 ï G 1 I 1 It:.!, 00 7 7 4
!
Telaal
2,144
7 lOp,176 II Ut2~OO7 7 4 gevallen van Nier- en Leverziekten,
Dyspepsia,
Hloedarmoed-,
.1.>III,
i
Lombago, Rbcumatiek,
Sciatica, Neuralgia,
en dergelijke
zii-k ten : ll>,t
Wij cer t ificoeren hiermede (i) ,'at wij bover'AllIlu,d" .e··.·"inC'
VRn On tVlI.nlllften fil [Jj, betaiin!lon
van den Af leclii,,,arI\Rd v.. ' water is een versterkingsmiddel
gedurenue
lu-t. tijdperk
van £5'('11'!illg
51.1', nbosch, Voor het h,,!f'RIIr g' i'iudig']
81 D ceub-r
lS!){i, Lel,bon, OgO:I£D; (ii) dat ~jj doe-r de rereischte
l"'l,cb i 16~ red. k: is;
van
zware
ziekte,
en
in
geval
van
zwakheid,
hoc
ook
vcroor zuakt , I.' het
(ij,) dat" I'over wij k n nn- n n"I("R',
de,jl\~ti"
VnrUl'l ,I~ nut v 'ngot-n
de . O"io,e8 sommer zijn IV IkegednroDrle
gezegd tij.lpil')c ontvaneen voedsel voor bet bloed, spieren,
zenuwen en Let i!l'hel'lc IIl'klal:J;
I!'ellzij,.;
(i,.) dat de u t zn re» 1V<jllill ziln f'nov.,oo'
..:nrnrnin(
.ijn m,'t nd"uite~, Ro,s,Joli"ae"Oo'tl'llcteDvaod'nRlad;
{v)d.1
d, }p.1·1 8 b·daat "it IJ il in oIe handen .ao r'e. TltdólRll,io'
"io 0111 lVarlcelij Ic goto""d
if'rl up 31 Deeembor lê.Ië in de .fu" ,~i nat i e de Carbonic Acid heeft eene heilzame uitwerking
op de huid i'll <U,dl'l'9
zoals uadr r 'drscl"r'.en
'r ~orm I' A 4.)A;) eli nit fon 1",11\'.8 ~RD £790 8. IQ I. ju ,f .. ::-ïlJ,!ldllr' Da le tJ S'ellollb~~ch "l:O (ei) deelen.
c rtificeercn
"ij re"l,'r .lat wlJhpt
Vers1uj(
VDn Bal~" et.Lnstrn
VII." !!c"oomoipn
tt IIad scor brt la.tota
halfjaar
bebbeb
nRgt'zi '0,
Het bestier van deze uitstekende
inrichting
'i,:; in handen van \J,'j.
dat h, t mol het groolb~L:
over cenkom+,
en ZOO ver wij kunnen na~RnD,
io ieder opz;cht c >tI eet is.
,
.
HALLS, en alle brieven aan haar gericht
zullen ommiddellijk
lx-an: II ()'Jr'J
. EDWAIW
ROWER,1 A
worden.
Etolloob08ch,
Il Ft'1 rnari, t'397.
S_ BRINK,
5 u drtenrcn. '
Gemakkelijke
passagierskarren
rijden dagelijkseli
"an
Ik, PAUL DIETRICH CLUV!R.",'
tifiOOilr hier me 1e, ontlede b"p;din",nrt
V~II qecti~ 2 v,n \Vet 32 VaD 1888, dat boVODst II. ,nli .. een waa r
en (orrect Yer~lag is van mijne J:eke,.itl~~18 Thesaurier
.f1~ ,j n l'llp.elil]
sr>\nrl rnn Stollcuboeeh
Voor bet h~Jfjll.arg"ëiodigdi 3t D0c, _.
Pas Station
naar de Baden.
Private
en bijzondere
"O''rtlllg' n lijn
b. r, 1896, en dst de bal" .. ! i~ EOoalsnitocrg'
zet op aang. hrchten Vorm C.A 45.t.
i
verkrijgbaar,
indien bezoekers daarvoor
vooruit schik k ingon maki'I,. I
PAUL 1'. CLUVER, TIHssnrier.
'
Telegram adres:
"HALL!',"
Oaledon.
Getrekeo:l
voor mij, !LIe setoige, desen 9.-len dsg van )!'ebrD!Hi 18Di.

OP VRIJDAG, 26 FEBRUARI, van 10 v.m. lot 6 n.m

"l

,

Het 'Varme Baden Sana tori U III te
ANALYSE

Tot.al.

11,1.:-

EN

. I

,,,,,eD.

ens.

1,259 16

£,

Asn B,laD8

OP DONDERDAG, 25 FEBRUARI van 12 tot 6 n.m.

Kaartjes
Of! Ier

AJl~

Hooft)wegen.

-25sten en 26sten FEBRUARI, 1897

D

:

~" J )
, "'!' ,\._\

V()or het Halfjaar gaeludigd 81 D~cember 1896.

DONDERDAG EN VRIJDAG,
zal geopend
worden
op DONDERDAG,
miJdags, en zal 2 dagen duren,

.

!

TE'

OP

E Tentoonstelling
FE13RUARr,

VAN DEK

Mdeelingsraad van Stellenhos

TENTOONSTElLING,
~
..A.. N ~ ..

WORDEN

_

A'~

K gevraagd
Letterzettcr,;.

Doe aanzoek

toor van dit Blad.

~11I·Je
\ ,d

aan bet .Kan·

'v"..tcrlt-ll.o"
Kool
J>atatWa

VarIten.
].>J'"UiJneu

(l:.nzen
iioonen (~
~ec

MALMESBURY

Pnblieke

(J11...Htllllsche

School,

I

roadahedeQ
Na tien val van l).nilli'Cl'e.lll,t""U;&;l'i<!I'Clt

HOI I \~ns(m 7.00ALS IJEl rx IJF, D II I H'I T
scue Ot IlA Xl sr A T -Do
olzende aJ erteWatell"nle';~l"
De
Urlklc1le
kont oor III de Jr
{'
rO,,,,
D II er
zich m het
!voort
met
de
ZlOspeltng
van
P
J
Ol!:
WET
rar
Vr.scl
L
nk vie
e<>r Ko
I
doch
hleld
hij
sich
rouwel
met
vraag die het hol te beellssen had
Met
KIMBEru El
SI \'ewnght
ID zIJn
speech
te
I daat
co I et 'o,t"oenwo,'<I gu'g a "
! I
PLICA TT!i;S zullen door den
meene 'l'ransvaaleche
zaken bezig
andere woorden
zou men deze \ raug kun
h )u"~ a de \\ eloc e de 'larf ader"
,r.
h
op republikemsche
afgezanten
toch was hiJ het <lie, toen GJadstone
r luget ekr-nde
ontvangen
~ Van lie hu, I!II Jrl,fllf8 f au: ruce r
plaats le Vet' uile leJ~ d Ol het afstu
u de
.. n
mogel
J ke W1J!! te bC>1Jut tigen I
I10ll stellen
IR de Grondwet "JU groo eerste minieter was geworden
JU
\ or de betrekking
van
Heer J ~f (lrpt n sal I ut leke RI"",okenlllLé
19 Februari - (Pe~t~16!1ra if) -P, lP n
YJU hun
held
en
tel
VlIJ]
ter
beteekeuis
dan
ecu
gewone
wet
zoo
land aan onzen
kolomalen
premler
prorlukten op beden _
boude, on M preker op 1 et 011:" de d uum
1 I IJ 1<11 del
bovengenoemde
achterdocht.
Daar
heeft
de
dat ze niet door een liter
gewone
wet Gordon SpriggJ ID het parlement
1.1001
I
14
0
0
0
0
DE
1\( Ol ox I
berft bet te Port Elizab, h
Londenscha
Ttflll!.rJ
IJ
,
"cl 001 tot op 20 Maart 1897
dedeeling
ontlokte.
dat, bhJkeD8 een toen
hel roepen
of veranderd
km
worden'
Mlelie8
1 0 0
0 0 0
verbi u d althans te oordeel 1 naar de plaa
¥rafeerde
helder
en duidell]
"ui lf d £200 per JM], benevens
pall
ontvangen
kabelgram,
het
oleuw~
Mlel:iemeel
1 -I 0
0 0 0
sellJke bladen d e 10 DIet al te lie'luko wo<r
Is de Grondwet bl] slot van rekening
blad dat de
slechts
Beitsche nunisterle
geenazln8 voornemen.
KtUI'erltooro
1 0 0
0 0 0
den de houding, an d ,t lichaam 10 mke de
r
v I
niet maar een gewone wet met een langer
voorstel
III een BIIJelnf(mt~jllBC:h
Zemelen
0 I G
0 0 0
Iagtng van lIlvoerrecbten
op levensrn ddelen
WII1I, de onafban.k:ehJkhAid
der Transvaa'
\\ k zaaml eden te beginnon
na Raver
ell grooter klinkenden
naam 7
Transvaalsch)
blad.
dat
ID de
I ~ 0
0 0 0
veroordeeIen
Het gevolg zal ook wel <liD d..t
te herstellen
maar wel de Blltsche
vl~
Havergerven
0 10 0
0 0 0
l u (Iq ï) veeanne
denk
men te Port Eluabet.b "eer als vroeger een
In een vorige zaak had hoofdrechter
er zou handhaven-:.een
mededeehng
dl~ belang van r.epubhkelnscbe
pohtleke
IlS80Clahe
zal oprichten en de Jlllgo
Kaf
0
6
0
0
14
0
worden
gewerkt
Eo
KOTZE besloten,
dat de Grondwet
door
\1 pl car teil wordeu verzocht en- UII~n
heel wat sensatie verwekte,
daar de hee~ ~u
0 7 0
0 0 0
bend er !Ja korttitondtg
be~taa I erdwunen
wordt ID het editoriaal artIkel
Gladstene
nog
zoo
kort
te
voren
IQ
sal
een gewone wet herroepen
of veranderd
k I f chriftcn tl zenden van hunne Aardappelen
Er wordt
sdIruft de lolJ,.,u"
sedert
0 9 0
0 0 0
hoofd
'The
Colonies"
de
zaak
redevoermgen
de
TranavaaJ.
geruunen tjjd heel wat gepraat en geachreTen
Boter per Ih
0 0 9
0 0 0
kan worden
doch In deze zaak erkent hij ettehJke
ti ucn III g'((ur,;~chr1ften
BIJEN IlN IIOKJ.EY -BUeu bouden zooals bet over den prilS der TranavaalJ!cbe dynamlet
g~teld
alsof
de
helde
republieken
wer
De
sche annexatie
had
ve.roordeeld
ala
Eieren
0 1 6
0 0 0
manmoedig
dat hij nu tot een andere
naar de Kolo1ll6 had len tlChnni, Diet veel van bet geblaat an bokken b6atrlJden der Dabon3&! Tran8\-aalsche induatne
I F D \\ ERDMULLER,
een zwarte
nulldaad
en deswege
zelf!! IrehJk afgezanten
Á Ithan a eenige dagen geleden bood een koe' e
overtUiging
IS gekomen
verkondtgeu klagend van de daken dat die PI111
gezonden
om de Kaapsch!,l boeren af~lhg
een
adres
van achtduizend
kolomale
Uon ~lcTetarIS,
te Bellair (Natal) een bokooi met ba&J'lam dicht
zoo ougehoord boog III
De MI. 18 namelJlk £4
te..maken
Tan de koningin en al~f
811
De Grondwet van 1868 18 DIet OD de wuze AfnkaBers
op zijn
7o.ten
vel')aardag
b I een bjienkoef vast Het geblaat trok de bile
" hool BCl:!tuur,
"'" per rut te J obannesbu rg In A U8Lra,lte en
Jamee daArtegen
had
gewaarschuwd
I aan die op de bokooi 10000tormdenen dood staken
V&Il eeue gewone wet tot stand
ge~om6n
In had ontvangen
VUIINICID MrT
be
het'r
Watermeyer
wel
te
Stdney
een
eeeha
en LO de PI1J8 £4 as.
bet begin van dat Jur IS bet volk met de was een der meest
~I tllll( sbury
N1,atuurhJk gelooft
het gros van Tin es
De koelie werd b J zun pogIng om de bek los te per kist of naar bet binnenland vervoerd £4
woordenrijke
sprewapens In bandenl llBBr Rustenburg opgekomen
maken
zoo
gestoken
dat
hj]
de
vlucht
moest
dat
de Koleale
doorkruist
kers 1D het huls en het ZIch wel eens lezers nu
lOs -d IS booger dan de TrllDllVaalsche pruL
1 en gccombmeel'lle krIJsraad besloot eene oom
nemen Daar 'Un hUIS dat daarop door de biJen ln Peru en wel te ( 311:w v!.ak b, de lee IS de
wordt doorrepubltekelDsche
vuurbranden
en e1fect hooren
rmsaie te benoemen ten emde Uit al de be- met heel wat kracht
aangevallen werd en waar ze v er Uur Inng den pr IS £5 8.
en oproerstokers
MCI a dere woorden de miJn
disn Ikt was hiJ lang aller
haas speelden
slaande land8wetten
Ben algemeOl e Grond wet In zrjn eigen
ndustrie van le"
t" atersrand
beerit waar Uk
d tar te stelten
De comcueste
0 ~ genaamd
vraagbaak
hoewel
ZIJD invloed
aldaar
EE:-I
FR$CHRIKLIIIU EUF.I RrE~ s vond ot
J et te klagen
0 er
de dynamiet Indu.tne
van
Gallshlwe
comité mad bestond Ott 14 leden v werd door
ZI11£8
nog grooter zou ZIJD geweest ver
nabU de Rand
langs ID een schouwbu g te Arat Hor oaT( e Modderfontem
bet aanwezig publiek \gekozen
Op 13 Febru
schilde hij DIet van velen zijner kiezers
Gahshlwe
geeft na zIJn vlucht
un Z jn pluats
Een toonee18peler vroeger een offie cr
all J 8,,8 Wll~ de COmnllll8le met de concept
op godsdienstig
en soms ook op pohtlek
61&:&nlocatie aan de kolonie meel moe te
die al z e vrienden uItgenoodlgd had legen
DE a llerl elangflJkste
ultsprdllk
van bet grondwet ~eroed die a doo le. te RUIte .bur!}
gebied
HIJ schroomds
echter
nOOIt om dan
woord
Il
te
ZUil en beloofd had beter dat 00 t te
men
had
verwacht
Wordt
I lj
~ olksraad " Z~" bel and,1l op den 18
lralJlI\utlsche
hooggelechtshof
III
de ber lept'
zullen speler speelde een rol can een jong nan
voor
zIJn oprme
Uit te komen
ZIJn
krjIehtdadlg
geholpen
door I'oto en an
Februn I als de Grond.et
der ZUId AtTlwn
die na een verwoest leven z b ,loodsel ~t
zaak van BROW ~ LS dr LEYDS
of den
bedrsjvlghetd
als staatkundIge,
~e~ hoofden
aan den kant van de Kala
scbo Repubbok
werd aangeuomen
A I beeft groote
Pub! eke ergndenng gebouden te Cole.l:.erg
loen bU tot dat gedeelte Il Z III rol gekomen ol as
staar
hoeft
de gemoederen
vooral
ID dU8 de Volkaraad ,tló
d, Gro Id oet ba« I kin
ill! man van zaken en ook als boer har1 woestIjn dan hebben WIJ kans op! eeu SChOOL
op ! I d zer onder \ OOrlltteM!Chap an d IJ heer
IJ Zich workelijk dood en de 108Scb u V J I Plessis
bet tocb niet met juistheid worden beweerd dat zamen met zrjn scherpzlDllIgheId,
onar lastigen
kleinen
kafl'el"Oorlog
ml~der
l-echt~geleerde
en po lltieke kringen
zeer
wers JUichten hem toe zonder om le weten dat h
de Grondwet geijjk een gewone wet enkel door hankelljkheid
"ad; I de beer"
van Rensbr ril' u or de
en hlllpvaardlgheId.
wer
wegens de strl)dkracht
des vtjands dan t.eltogend op bet tooneel lag, Men denkt dat
Il lo\egmg
gelJl'arht
De 7Alak weid
den Volhraud In het le.eD II! geroepen
an beta] ng der rel.li:oste
van do
den ook dOOI ben die weleens
lD een
wegens den aard van het terreIIl
en het een ongelukluge hefdesgescbleden s hem tot d e kwesu
n g m€el
luchtbaar
wegtma
de vervol
deputatie
In zake de gncveli der b<,<ren !.a ga
daad dre.f
Zoo redeDeel t de hooftlrechter
en naar
etrlJd
met
hem
werden
gewiklCeld
ge
bezwaarhJke
van gmote
kl1Jgsbew~
1
(rrt ot r
er ,oor le vergadanng
I ad ~"bracbt
glllg van den edl LeU I van de V }Ik.~~tl'm
waardeerd
en doen mJn heengaan
algegen III die rlchtll1g
Aan mansc!Japp~n
\YIJ meenen
licht de kern van de geheele
).j II JH PAARL I!CbrlJ! onze oorrespondent
m!IAkte de OOr> ter hel doel der ergad"rmg
\ OOI mlnachtmg
\ au het hof
Dc I lk~
meen
betl
eUI
en
om
orde
en
wet
te
handhaven
zal
het)ll
t
Het
u
eH
'B
rechte
gunstig
wodat
edereen
er
bekend nameluk (I) de parlementsleden t<lont
y.aak JU deze zmnen
Het argument
dat
~! I h(ld namelijk
gezegd
kan tevredeD ~ JD J I Woensdag ..
ontbreken
De Kaapstadsche
vriJ''illh
moetel
( ) de Zeekoen ~ler brug (3) school
ue laRthelJber Diet grooter bevoegdheid
kan
."li:en
bUls
el
hUll!rnad
var
dr
Cllhera
pubhek
gel'S geven al weer een goed voorbeldl
Z J
De be" us~e hoftrulk tB aanba
Oom Pauls Rekenlnge~e
hebhen dan de lastgever
m a w dat de
verkocbt
daar
hU
'an
plan
lO nanr
Bulawa)o
te
Br
ev.,n
.. erden gelezen nm de beerun I J
toonen dat ZIJ DIet enkel voor de pJ"1)nk
gCllrgu ne LeeI'd
bet
naJUf
De Transvaalsche
regeerll'lg
heeft dan mOOie uniformen
verhUizen
De ed beer P H Fanre beeft .. el
I \\alt! W"\ enM .MVenterLWV
hon
DIet grooter
macht
kan Uit
dragen
1~
Het hooggerecbtsbof
heeft het
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Te-zen (.~"",n:c·u·).:'m.l,: !'l"Tjun .,;,:-'Cn'6 geJtln:nd~ de paar volzende
\:.LIl

at:

C'

Plannea il'I!l pri peil ...orden
fr.lilt:O op aá!lZuel!: gezond-e-n.

EERSTEKLAS

i.Billijke

STIJL

I

I

O:S:ZE

VERKOOPINGS-PRIJZEN.

i

KOLONIALE PRODUKTEN.
.

W

IJ

t

--------

\
\!
,

,.

~

Zijden en Kleeaine- Det artementen

i. o'sende

,71]JYen

kunne

Natul, "an Zyl

1 «edoan

Ook _hebben

van 't N IEL\YE

en Zwartbek

M.elies,

wij

j'jj 't

outvangen

Orders

"

tucgevOt>nl

ffi('t

1 Rog,

gen.ieten

Linzen,

dadelijk

enz,

alle

aandacht.

• "'

: lIBERMAN EN BUIRSKJ, 24, BURGSTRAAT.

verkoopingen.
b r ikanten

om

BLIKKEN

TE VERSCHEPEN.
'.,

BU :-

en Co.
HEYNES. ~IAI'HEW en Co,
J, D. CARTWRIGHT
en Co_
B. U WR.ENCE en Co.
STEPHA!i l[cPH.E.RSON en (;0.
en bij andere pa.k.h uizen..
B. G, LEXNON

...

GU".'

LIft!.

....,.. ...... _,._
HEADAOHE.

PURIfIEI

THE

BLOOD.

Zuid Afrikaansche

Takken te Swellendam en Robertson,

.

Groot€' voorraad

da Fa-

zich gereed

VERKRIJGBAAR

P06qbu.5 1·) r.

de enorme

maken

250,000

KAAPSCHE.

I

KAAPST

AD.

,BOICH & DIBIE,

en na -'h ..L'\'D.lG. ~2 Februari,
zal de trein welke Wor·
cester thans verlaat om :)..j{) v.m.
en Wellington om ll.lO
v.m voor
S.m-Lewrys Pas, afgeschaft worden.

men attJjd

eerst te gaan om
EN LEDIKANTEN.

KOMBUISKACHELS

den

.\llV,E1Ud;Y

f1llhj"éI Iwjj.II~,

t)p.lWk'un1l

TI\Jl

9

i,m. 'w. S IUD.

UNION

WIlSON, ZOOI I ca..

-_.

E }La.ilboGten

,

Ifad,
~

TOOr

ra ""
de '-"--

I
_ _.
~

(~

..
K

~

strijk.
mt ~.
alle s.-t..
Ilt:::dtt~:;;-.t
lketm::om, _
,~
et

.......
n::

~
;--

~~
'd\

HOGSHEADS ! ! !

rl.ellDool'L

AANVRAGEN

VAN

"T

BINN~NLAND

;PROMPTE
AANDACHT VERLEEND •
.,

WORDT

I R. MULLER,
J Gmd IIIftl Gtiomn, Strmdltrat

,

00£0 WERK GEWAARBORCD~'

H. ZUIDlfEE.R,
Lady Grey UWl'

...

v~~~. "~::~?~~u

ho. i:~
_~,-li E X lr <1....". Ka.r'. II.JiY~t}L1'-.
1''--:'\'Y£ill ..15 lT"';" ."". 'T). ""'I:.

\oi.

I .. ~iB.n:R.. ui·f.· llU&T'),'.
.
II nnu B()()TD
V00 il. zxGELl .." r
.
."

... M'UI..LU
Grsnd Hotel ~

........,..,_Gednzbt
......--"-ib.

~ alle soorten van Yaatwerk
te Y~jge:~ tegen de ~te
Prijzen bIJ' den Onderge-

der
MAa.tl!eb.aP.pil
.. er,
crdU:eD van Ka.a.p&tAd oaa.r &~l&nd
'ria Madeira, om dPn~:nm
W ae~
~
" IllIr z:.m.._ l1la onder
aa.n.leggende

1",--

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

K[IPEN ! !

I f'"Ion.lhá,..,.

.B.EU?ERK.T.

I

~J,

-- -----~

LIJN

D

DJ:

,- -._--

rn.n de C.A..STLB
(Beperh

UlIDI STOODOOTl1ilTSC1U.P FLJ

. rijn

Procureur..
I.!
lieouuSc
L -·--h
0te·
.

men

B.

".~

•

1

",'.:.,,,,

KO~L~KL.LJK.R ){.llLDI.E~ST

£ I ,l)()() en kleine re S{)mmt~ n
geld te krijgen op eerste verband op I
goede eigeedommen tegen "'t per
cent, des jaars.
~~:~
PA.CL D. CLeVER.
~~Z~_~.
~ .._'-r
:_I~.-1, B'1r~U-dat.

~TR.:\,Al\ Kál\pstad'

... ~J' , ~\O.'Id.t:1,J
"!,~,,iilll! Jlill>-llll' 1\l,I~ l1it!:l.ltroltblll door 'oe.passiag Taa ~~
Au.
~W VI,I.. • UII;".I!"" (.~.I·""!IIH)IJk \lIet gmld,) De best .. kull!i.tma. tand.m
,w. ~~J#',
~~lli 1u1t1(lf U"II.,160 pl .. t..I" il~tt."t-, ook ~~
dtl ~.
' .-.nt.

~hud.t'

ondergeceekende

...,

~

E HZ.

Geld tegen l~per ce»1.
IJ

titT

MAlLBOOT M..A. H5CHAPPU.

LACTIFER
j

K""i.l

Voor Vr.c.h6 ai P~
rich
bij fie A~LMl

Kaapstad,
16 Feb. 1897.

:-

TANDBNDOH.TE~

llU/;;'r;~ e,,'[LJ,:

T_"~eJl""~

C. B. ELLIOTT.

Invoerders van Allerlei IJzerwerk, B
Behoort

![]i:,

Paarden, Varkens, Sebapen,

Directeur -Generaal,

Timber Straat. Pietermaritzburg.

• •

..

SPOORWEGEN.

OP 1397,

VOER

R U N D VEE,

l eranderinz
nm den Plaatselij ken Treindienst.

Dop Brandewijn te koop. enkel bij de groote maat.

BiURGSTRAAT,

,

VOOR

~ Jlm, 1.-39'7.

GOUYmUEKTS

CHAS. W. HOLMES,

'-J~'~-l-)(J
1-1")(")'-"J-)
, ). ) fJ \; ,V:!,

.

DE

THO RLEY'S
SINCWIR,
Hoofd Magazijn 31eest.er.
W.

ST[KfATE-S !

Vertegenwoordiger

--

I'

CJ_

189ï.

Ka.ap8t~

(::cbotscbe

Roede en Witte Bceaen,

s-poed; aanvragen

'-

ladingen

~l ielie Meel, Zaadhaver

en Amerikaansehe

,

door

E

Erwten;
Ganzen-

Scllotsche "Maincrop" .en andere superieure 'soorten ingevoerde Aardappelmoeren :

worden.

"TILSO:;. 3IILLER & GILMORE.
Bemoedigd

DIG DI

uie, u: \'ietoria
Straat,
L(}n(~en.·
De II CASTLE MAIL " Maat.schappiJ.
'.r
E.'\- E (.~El·-ERTlf'I·'L'L·RDE
-S.W., of van Jen H·')()rli Jl.aga:~ijll
~
\. DL
Mee;ter. Kaapstad.
_
O-'D.ERWIJZERES
voor de I
Ssoorc booten dezer LIJn venr..ile-:l
De laagste of eenige Tender niet Krr..derafde.>ling
III de
Richmond t
,an lI:aapl:'ta..i aAal' Londen om de a
noodwendig te worden aangenomen,
Publi ..ke School.
Kennis van het I and-eren ~~.
te i n cr U.In., n.ac
'[._. 1t'rQ" rten'-;(O:'L"e
. I, I ve!'t'l.,;ctJt.
en Plymoar h, te ~Ul.t Helena en
en de Regeeering
behoudt ~ zich hat n..LQl
ah- ,}Ia.deJ.I'1l
•
,__
.
.a,
cl L~.I.
.,."".,"",00
!Oall.Ieggenue op e ""'t--ue
,n.;.recht de geheeie kwantiteit of ee nig ~ede dat apphcant
"lag h-eft om !schentiJden.
dft'l er van waarvoer getenderd is ]on?e bnden."Tl te o~derwtiz,,·n.
~.-,r;''_~I''''
.!.:'TL£. .~3.;'
fR ';
~a.l.a.ris £,~f) p.a. \\ erk ta h.."
~e. >:-H.!.R."'.!.!U'h."
': ,\~,LE.
KA. ,_ &:..8T
t ... accepteer-en.
'" ",,~
<.-" ~
.,
'- ''-.pnnen
"1.~r.1'ór.!.LLl'"
',.1"rL .... K_. f.. [~, •. , ..
Yerieg",ldê
Tenders, geadresseerd na A.~'fl! Yaca'1tlt'.
. )L'4!' ;.-",·t '.,Ldf
.i~rLi:; . .EU.,., H..aar « "
of
aan
deu A.gent-Generaal
der
A.pplicatl€>5 lullen door .Ien ondier-I .. i '-L'O~'TT.i~E.lU.pt.
H_lY
Kolonie. 112 Victoria Straat. Lon- getee Kende ontvan~len woru-n niet KIt:r B
~.
den, S.W" of aan deu Controlleur
later Jan \'RIJDA(;,
12 ~[aart, a.s. fEll:!r:.~~~ ~~rLl:.K~~~~~~~
~-=~
eu Auditeur-Generaal,
Kaapstad, en
P . .!, ('. R.A...1TH,
, !~C">L'.
'
van buiten oO'emerkt, Tender voor I
.
rl"T.!.'J. o.L' .loTLE Ó.'f'" RnOiLL, ·,Ill'"".~;.!~
:':-t"cret<ir1::'.
11,,·=
Steenkool zullen aan die Kantoor I Richmond,
[.)[ L·t_ e ... .:-ILE. 6:",.'. H~[,
,:In':":lê
:1
respektievelijk
worden ontvangen
1', Februari, 1:-."-,.
h.c.. =
r'!O
,d.h' "~·t_L '..I...:-IU
;;;"F'.
W,:<DEJl..
m'":~:
tot op \'RLJ D.!G mid.dag 19 ~1aa.rt, "----- -,__
;-<f.'-"",

I

r-«

Boouen ; Haver en Garst [voor veer en zaad); Rog,
Linzen;
Z weepstokkeu ; Rollen
Tabak;
Buchu;
veederen.

.. ATHERST <~E
lTedurenJrJ ae t aar

k~:~_~:~:~~t'~erw~:~~
,BEN 00

lLULDIEXST

t

J

bieden dl' volgende worten
van produkten
SElZOEX
aan tegen de laagste markt-prijzen

Aardappelen;

in

~:e~en

ZUID-AFRIKAANSCHE

i Ku~L\ KLlJ KE

I.

~A.A.PSTA.D,
WIJI8£R3. n:USBAPttJstlf ABRfS: CAIE W.PSTAB.

SWrET«EHKU

I

TREK HET VOORDEEL

Goede Koobjs su! en

bet h, Wc·dun-ude d,· lj ruaan.iea
eindigende J l December b~};-,
Vormen van Teuder Voorwaar ien Dt'~,artem'_'LL LlD (jn'~t'r'wlJ";,
mn Kontrakt, en a.lle an <tere bij:!on-!
Pr-tor-ia, 1'..1 Ja.nuari b~:;-.

I

EN PAS GEWAARBROGD.
Y.!~

a.a.n

'"

R. CANE en ZONEN, Hoe-k van Strand en Langstraat.

Prizjen.

KLEERMAKERIJ

'

JC

De- orule~tecl;:lilnden
zijn be '
rei,i mannmente:t en gr:..f.
~!'~'l<~n ra rrmrme'l! en ~iet
te lt'ven>n en op le ",dnen,
graven m.&& H<'e_n ll'HIPen of
gmniet
la Ee iilniten te j,!a.it,·
la.ud <:)f !lt} andere lLerkhove:l]j
in d"K:eronie of n.~"'.trelUende
Sta.~e'Tl,tegenredel.iJk:e
prij:zen
en met den meest.,.n spoed,

2 -i,.

,jagr::l

Il

4

18 Stnkk!~A2HnT~~~I~~~E~E~ebIOemd,
I
-

\

al]..r.

--------

....
'

il

~r!'-,

ZWARTE ALPACAS
H

,o.

(·r

Enz.

L\.s O:S:ZE

H':lBEfENDE

Kl:

lo

lAH)

GlEGHORN & HARRIS
Aankomst

nog

<1~1'
de'
and
h ,, I

tt

VEROORZAKENDE

Adderley-Straat,

nu ..
der

Grond-RoUers.

De lIassey Barris Cultivator

KOOPJES

ZELDZ4-\~IE

en Howards Egge-n, Dam-Schrapers,

K'··p81rAD

•

GOrH (T .....
.n
r -;r;r:~.3.;-L
I_;'_l..!,-rt)~

,T •

11. li.:1..'1..r.

,a.',. u:

KL;.t. Bu:!!::'!!:&.
\1..1;.'. ~.~
-crew . 1:--"('
-_

"'..." w ).
tJ_'1 r &.."l:.;l
.!).

_!·_u

L;1..;_1

~:..

.t...e..t:!::a...

,"

"

-r ,_:
c':

~"l-:"':-.<_.:.

}(",klno..

GAl-L tT .. .a. ~:=-~;\)
'!,i !«..aart. L~)(r ~

lilL+.t

~l;_\

e. ..

r a s,

::;:::_:

}.L. .. ;. I: ...

Eeu n.n de }I~t., ·!_ ....pt" 'cc'.e:':·.",
booteD zaJ S0l·TH~)IP'I\i.\ ""r .. :,. " ~,
lJA_~{Bl'RG.
kon: !la. de ~",:".r:....,;
\.w
d€'!e ~['lll.stoombvo~t'n
. RETOU~.K.:LA.HTJ I::~I!ur£~', EL.\ ~~)
gan~
'OOC Z..., .Ya.a..nd.. c. ". ,.,:,,~, , .•".
I retk, ~n
~
n:MllillJenllll
,,,:., 1. :" c' ~c t
lop den Du_bb.,,!~o. Pa&-~pn,~
...,
RETOl RKAARTJ E
t:aa.r
lU, -- ~:'I::l

langs de KCST woruen

:J.lt!Z"n'IH

\ ,'.

Jó

bUlneti Dr....liu.nd~::: _",r~" ~ ',_0
of t_ii'e Ca.&l@ }L.a~b.li.PP1J ;:::(l';_'l!2' _,l··· _
\ oor V rvoeh.t ol f'1..s,;a.1i't! Ju.. e;:,," ..... , ," ..
& B;U de Kaa.toren ~<J>ll d; l- !w.! c. ~. u:,,·... t
Maa.tsehappij., Addterley.,ïil1La;
te~

ii

Jen geleden
&an

a VaIl

[EUMA.Tl

o Jaren

oud

n CRRON

"-TIEK en
roelllde ge
lies londer

lES

RUe
ver-

geval
mbeld
1 RO

pr-o.

N ea.ralgJ.&,
I en aange
IS vel" en

Rour

\..IX

h. \VEST

die zich onder anderen uit b~t feIt laa~ verkla
ren dat do godsdienstige
IlHloede.n waaT men
hic, onder "Ktnat
meeullIdeeJs
wtgaall van
botland
Engeland
en A.menka.
Daaraan
IS m eiJUk lets te doen
10 H,?UIIJld vindt meu
zoo ver Ik er vau weet deels lnodllrDl8m6, deels
een CnI, uusme deel. Cell Irel;usehe rlchtmg die
daar UIt de toestanden
geboren IS maar hier
waar men 61genlUk geen stru~ over het dogma
hooft buiten dien thana, doo, Du TOit aan den
g"-ng gebracht \ oor zoo \ er hU daartoe gel en
held heeft geen I a.so, I lil e heeft
eg

van die
rs werkelIjk
>beenle be8

o eoordeeld

-

1 T

naar hetgeea Ik van do longe pre
Iikamen
bl! cr varing spreken kan moet Ik
cell Jk erkennen
dat toen Il!:nog uls examina
lor van do kand,da.tell tot dQII heiligen dienst
.goerde Ik m I dIkwUIs verwonderde
over de
JUIStheId an taal en spelling die Ik bU hen aan
trc f zonder behulp Va.J} woorae, boek of gram
matren

\. lakionteID
enezen v&n
I van Rhen
Jn Illoede
en erger ge.
ZIJ het noe.

Ook de taal die op den lamBel wordt gehe
"gd o(""hoon JUISt niet zOQgezwollen als die
al
\ au Oo.terzee
of zoo kernachtig en krach
\lg al. 'li n eon Heet. of ~QOk uisch en m uzt
kaal als een Van dor Palm IS toch over het
alge neen
correct
en ZUIver NederllUldseb
schoon men SOUl-"bemerkt dat de prediker ook
ve 1 aau het Engelsch heeft gedaan eu woor
den en z nueu gebruikt (ho eigenljjk Ellgelsd

ATICDRO

"I

g slapen~
toegediend,
.elden
da.t
en zon wal
'an de gc
ICURO
en

eURO.
van Red
bottel
er ""l1ldilel
t!Dg
MIJIl

r

1

,heer

J A

,dorp
Wllr
Il shuten_

J

C

V&n

nee. middel
l.:>CheJIcht,
A!lnge1i1cbt
zenJen ge
n noemden
lie Apothe

'UIC~"l<tln",,,

En t>IDde1uk, IDUDhooJ',
onder
de 8uuunlm álthaos die
met
Afrl
klLlllllKlhevolk mt een natiollMI oogpunt be
achouwd sympathiseeren
Ik meen, dat mm
achtmg voor de Hollandrche
iaa:I bij ben een
VlUltbew[ts Il! van gebrek aan ware S) mpathie
18 ZIJ hebben
In t &'11\ er Hollandach apre
met ons volk
De tud komt en 18 a.I reeds
met genoeg In aanraking mei grootendeels daar dat men niet alleen voor
nature t Hollandseh grammah
de ziel zal moeten &or~en (alhoewel dat teerste
en !runuen dus, wat ze 1D- de 18) maar ook 111 sommige gevsnen zIJn politieke
theoretuch
geleerd hebben n lit opuue &1s predikant
.&1 moel en laten gelden
brengen
Ze londen dit En ondcr sulke omstandigheden
zal men er
door tonder
elkaar t.e pro
baast toe gebracht worden om voor de gemeente
18 natuurlijker
dan dat hier
of althans voor xele leden daarvan te verklaren
behalve op een of andere of men ook de tudclllke belangen VIIn ana volk
behart ,g+ of DIet of men met ben wympalh,w rt
of niet of men met hen UJI 18 of niet
En kan
wg men dan zeggen dat men zulks doet t~ntlJ
ruen de waarheid spreekt!
Doch dit ui m I
van het ouderwerp af leiden alboewel ik op diS
punt veel te zeggen heb Laat mIJ u eenige gil
vallen opnoemen
(I) Men treft naderhand b I
lIO:nnugen aan el lI\l '''Il
no Cl' iseh noch
vleesch
UI
(2) MmRchting van onto predi
kanton en studenten
door andereu=-Ieeken-cdie beter weten eu boter spreken
(3) Ver
warde en ver waterde preeken en aanspraken
door gebrek aan behoorljjke taalkennis
All \NS I xrnr.s

It.

\\ aar k mil dlkwlJl. 0\ er verwonder IS dat men
nog zulk goe I Hollandseh <au den kansel hoort
'a ueer men III a1nmerk1Jl~ neemt dat ooze
jougelui
meestal van schelen of colleges komen
waar men een gansebeu da~ bjjna Jaar mt Jaar
o mets Ian Engelsch
1 ngelscb Engelsen
boort on "I eekt cl" Z gedurende de school
uret
I: e 1 uu
of trio 10 de wees stiefmoe
der lijk aan Hollandsch besteed "at wil dat toch
zeggen
Maar v,t nil mmder ID den smaak valt, IS
da~ tiP JO~lu
Ran het ~cnnfl~r nm en oOll: de
n""sle JOlige pret.ltk:lU en 1\11110- mfaam Hol
lands< b ·flre ken
~ u Ik w~et het 'Vel dat
'ommlg<' dat lit een patnotsch
ge, oeI doen
dó< b wat pntnot sme cl III steekt om ongrnm
matlcaal to spreke, JU zclh af te dale I tot de
t.aal Va.ll cell Hottentot
begrIJp Ik Il et
Meu
<erw,cht toch 'au eell beschaaf 1 persoon Ik
wd
ct eeu" sp,eken 'un oon geleerde dat bU
t eh ten mm8t~ de regels deo taalkunde III ac! t
zal nen en wanneer bIl 'preekt al IS b .. t dat b)
et allnd zet!r ZUl\ er IS op t last'g gebied der
gc.lachten
Jk lllee

,un

IK

'v OOR <

IK

VOOR

IK

VOOR

K

VOOR

K

VOOR

IK

VOOR

lORMEN
lORMEN
IORMF N
lORMEN
lORMEN
WORlt
~ "KET

"

<;

",

'Cn ;Lln

c

WUItAlE:i
'!\ n .rachic
crkoch u1

t,"

HE

DIENSTJ

achapplJ

vertrekken
ien om de.
n m

anderen ntlSSchren meenen dat all. dame. he ver
Enoelscb ,preken hebben ZlJ het mIS wllnt Ik
ken toch eeDl!;'en die aan hun moedertaal de
voorl<eur geven
en haar graag loo e, cn
spreken)
2 Er wordt te nlll HolJal:dscb g"lezen
De
meesten ,crlu8ttgen ZICh In Engelsche romans
en gesch edklll1d'ge eli poetlllChe WCIken l?Iaaf
nemen zelden een Hnllandscb ltoek ter hand
boewel men toch !! loeI: fran e IlIteressante
boeken n d e tn"' aanL eft
En met kl1lnten en
t dsch ften gaat het n et ed I ~te,
3 '[er "eet te m
v 1 Z I I t.!a, pere VOé
adere
de oude Hol anden< dw z,ch zo< mar
laf 0 t.ogen de SpanJutrde 1 voor buna honded
Jo.ar erzetten-een
kie handje 'ol te en I et
dCblUds n nchltg><te ko link Uk der Ilard~ men
,eet te tIlll
ln de edele Huger oten cle na do
vrceseluksk ver OlolngOl Il hun eIgen land te
heukn
doorg".taan
naar de K ,ap kwamen
z ch I I de Hollander. aansloten on één \ olk met
Ion" erden lIlCI \\ eet te mn' an de af.tamme
1 ge
a, :lto Hullander!! en Hngenotcr
In ons
~Il(en I, d.
,,~t z febben \ erduurd en hoe
et.lel en dipper Z:J "eh gedragen beboon
d.
waal'1:hge k I deren d er oude helden
Wist mell
meer an t ,voor adare,
da I ben lk zeker
dat men .leh nret alleen lI'OtscL op Ien wu
o lell ma: r zICb ook n et '.J scI amen huo taaJ
t. ~preken en te schr Ol t:n dIt brengt m[l op
oe I a ,der flnnt
-1 Om een gro ldlge
krllgcn lmlet men d e tall }()k 111 t ",l ~ ,
gebru ken en Ik , oes dat cr u et slechts ondor
de 8tude, ten mal< ook onder o)ze JongelUI In
t I\lgemeen 'eIeu zlln do hun brlefwI!<Sel ng
n tslultend , t Engelsch 'oeren
H,er r. eln
k\\!\ad da~ verbolpen
moet wQldon en Mn
degenen d e IJlen gc 'OOI l'l Il t Holland."b
aan te spreken
kOIl Illen ten mmste lO t H<tl
land.ei selll jVell
[) Een !W0ote reden" aar-<>mde Jongf're leer
anrs bU do oudere nloet~n achterslaan "at bun
keI nis \ an de ta LI cn I ct gemak W!llrmee ZIJ
baar gebl"Olken betr~ft hgt Inerm
De ondere
p,edlKante,.p spraken altIJd Hollandseh (of goed
HnkaansQl,)
thUlS met hun gezmnen terWiJl
men onder de Jongere eemgen Vindt m wIer
hUIzen (eli hartelI ) t Engel",h lIU de eerste
plaat. n lCemt eli t Hnllundsch op zu gescho, en
wordt
Ik knn nog meer redenen oplloemen maar
IlOOpdat deze genoeg zullen 7. ,n
i; I t:! LE' [loselI

De \f""8' IS re~ls d kWIJls bU ' J
men -en In Jns noder gen mZlell-" 18 bet te
wIen
aan gebrek Mn gelogen held om zooalll
de heeren pred ,kanten
m' roogere t Jden had
den den .t ,I eli " ordekneus
'a,
beroemde
kansel re lelllar8 III Holland te hoorer en aa 1
te nemen
BIJ het bll"onlln Hln de synode 18
het m I gedurig opge allen hoc dw prcdlka tt",n
d,o Hollnnd hadde I bezocht gunstig af~takf'"
ID hunno aansprakéIT !rir :le ueon;t.; ;:!J. LI AI I r
'oorrecht
I lllden genoten
JUIst lag het IMI
stootel Jke , 1 I u I PIJ! lUk g' ummatlc ,le lldruk
kIllgen
W 0 "oed scllllderell \\ ti beboeft mo
dollen
Zou het I ,et o:Jk 'oor
reden ars
I,eloefte z[Jn om gelcgenheld
te heltben "el
sprekende reden tart! wonl. me" ze In Holland
beeft t<l hooren en na te ,olgen
Ik mee
geen opgeschroefde beeJPjjp,aak maar ee11 goede
woordenkeus dIe p alhtid ,all den klosel \ er
bant
Ann 6111ke budragon heeft het ons
DIet ontbroken
Ik ben bl, d lt Ik de H Ihel!
beb dun en nemen
een beroep to doen 'p
de weiwillendo bclang~telhllg 'a.lI eeD1~en anter
voormannen op kerkeluk en taaJknnjlg gebIed
Voor de \T,endel! Ike heUilCbheld waarmpê Illen
m, op miJn sci ruven welwillond h€eft gClUlt
WOOl'I betu g Ik bIl dezen Ill"
opreel ten
danie
D lt de ltc8pleklog '111 dit Uiterst be
langrllk onder" erp er toe b 1dmgen mag
wa.'Lrneld en wetenscbap
bet elllddoel 'an al
on. stre, en le verspreIdeu
18 de wenseh
'an
don

t

?t1-l!nheer -Ik sre In de Irrnnten ëen 0\ er en
wCijr sehr uven omtrent het gezegde 'an st!l'
lames SIVilwnght bil de opemng van de Brea
deriv Ier br lig namelijk
dnt de Trnn~maJschil
regeering afgezanten had gezonden om do mensch~n l;1J de Kolonia op te zweepen bot \ elI!
hj] Il U traoh t te weder leggen
Maar '00 alk
een, origo scbrjjvor gezegd had It, \\ ierp dool'
de ,Uit en zegt uu dat h I maar naar de, heg
had gemikt
\Velk een flau wc verscho )1I1llg).
Boe het 'li Ik schriJf thans om allen achter de
w:larhe,d te doen komen
Ik was do eerste
man die mu openlijk an bard op de publ ck~
~traat te \Velllllgton
tegen de Rhode" e
eenng verklaard
heb vandaar kraeo ik deu
volgenden dag een brref 'an een ugezeteus
all
W clhngj,on meldende dat h Jm,
gaarne zou
willen eien omtrent do Rhodes cr eer ng
Iii'
!,'UJg hem dudeljjk
spreken en \vu kwamen 0\ er
een eeue vergadering te beleggen
:'\ u tel" jJ
Sivewrighs 'an opstokers an aanblazers :;prEekt
moeten tu toch op de plek gewee st z Jn waan
het vuur het eerst begon te branden namelUk !
Wellmgton
Nu wil Ik hier plecht g en ec,I!ll(
als fatsoenl Ik man 'et klaren dut t cc gro e
lengen 1$ dat w I opgestookt waren
liet gevoel
van recht en gerechtigheid
beeft and er to'1
aangezet
NU m ,nheer z n zulke be, en ge als d
van Rhodes en SI ewright n et de ocrza, k 111
rassenhaat
en verwjjderrug
? E
j
du ft
Rhodes nog te Port Elizabeth zeg.,c d I h~
terugkomen
.a.l om de statel te oreer 'leo I
Op welke wlJ1.e? "I zullen oppassen
OOI
een tweeder sl I pto« ht
Heeft hl' iet vroeger
gezegd dat h I de rel uLoltcke "I U tdelgen ell
de Afnkaner natIe teu ° ,del brellge
"[et
zulke feiten voor oogen ku lnc 1 w
og lau
ger zulke hede I galoo\ eli
"'lorder m Inboor k In h. t waar. In d'lt lor f
Loch de JohannesLourgel's
tan d
Ia Id gege
HIl had ZIch te wapenen
en dat Rhodm; slccl t~
d.3 "enk bad mtge ocrd
Is het wnar da~
Rhodes en Chamberl. n een OVereel kOlll.t hadj
drn getroffen om I rans tal Olll de belft deG
kosten tel onder te brengel en dan de hu I tt))
delen?
Het 's waar dat Cilllrnboria
gezegd
heeft dat het gekheid 18 den Jl ne.on slu ptocb~
te onderzoeken tenzu de gne,et der Johannes
burgers onderzocht "Ol den
N u \faag Ik wat
hecH de 8Julptocl t met de Iegeermg , In r"l! S
'faal te doen
Zal bet Ho Idscongres en de
aanstaande zittIng' an het parlement !liet 10
tltte nemen \llll deze zake I
Af, ka ers
waakt op
Bet 18 ho<'g t ,d dat , I de zaktu
voor onglelvtH IOZleU
C I
'oor ollswl en ha 1
delen
W I) moeten het, e bt heuben ons e gel
gouverneur
te Inezen "ant "elke sympathIel
hebben mallnen urt den reemde Rlet ons?
Ik
denk dat 11 d en de te"en,tallders der <\_fnkn
ners Jllet met bhndheld eo doof! e.d geslll€cn
"I I dan moeten de gel curtelll.sen
\aU
de
laatste Jalen hen nu Wo Ieschaamd maken dat
tu lte','1nuen mllen n d Ot. samen te wel keI
III plaat.
<al een ongeoorloofden
str ,d tegen
on8 te voeren
Er v nit voor hen veel te leeren
u t de ,erlede
ge.eh mienIs
UI Z Id \fi ka
inti eo r. LJ I • eel
0' dn
Ilo
Eu
nu
\ fIkane''>!
bedel kt
Cl nd ael l nl l.tlkt
macbt
De u c
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Een order ter absoluut
cl klmng
val de rule
'.. Voor de reg stl1ltle \ a.n zeker
\Stgned op
naam 'an den pet \tonarls weru toegcswan

Het IS oen

1\ZIK<:llEflJEl'

0

""EIK

Een order \ oor de bekra hhgmg \ nn
tweede en laatste rapport" erd toegesllan

naar
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E

'1\
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100Ll'Il
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loegestItan dat de meester ee
gaderu g
cred te ren zal belegge,
ktezmg an eer trustee
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Wat wordt de menschen
In Engeland wIjs gemaakt'

urn rent
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"Voege meu
CASTLR
(Beperkt

ZllD
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"OOR

RHODES

N

)LENST

J.H.AJPU

P~IJ ver
Engeland
~DBd.ag WlD
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Dit "a~ len appl eatle op cel ke "<ge Ulg
de respondenten
oproepende
rede en lan tc
toonen waarom een
mand ,mus
cl w.1 ge
gc en wor<lcn
nhoudende
dat de r"'ldent
m 19 straat
'an \\ oree.ter
erkennen zal cell
formede applIcatIe IlIgedlel d n het ID Ig,straats
klOtoOr le '" Olcester door applikant
oor
noeml! <'n rechhgcleerd adv es te bekomen n
Z In zaak tegen den respondent
Tnacker \\ egens
mcltleed aa" ar keI Jk verhoord ID d lt hof op 4
Feb Il
al8wannee,
ppl cants
er.oek on
reebtsgeleel<j ad, leS n et toege-t Uln "erd J)eze
"el=erll1g geschiedde omdat de ma.gJstraat de
zaak toen Zll \ oor hem I e de als een I rel
,n roil
0'1. ~h"l delde CD de ai{ent oor der
hek laagde dlentenge,olge
een obJcct e md ende
wl(en het optrodell 'nr. dc Ieer Shaw aL, agent
vo I' den kll\ger welke obJ~rt e door den nll€
Rtraat als gel,hg
\\ cr I "" genome
Hierop
"erd de el dere Loclllndel ,g der laak 11 tge
stcld [el eInde kL-.ger il de gelege lel
te
stellen Zich lIlet bovengonoemd ,crzoek tut het
hooggerochtshof te "ende
"\ oor den appellant <er.cheel
de heer lnnes
voor den agecl'enden
reSide t m"!.I1slraat de
heer Shet! (a!leerende procnrenr ge! eraal) en
oor d~ re8po dent Thacker de heer (; ral am
L tapra,,"
geen
a lam~, kUil lil dIt genl
loor het bof worden toegestan.1l doch het bof
\\!IJl nn
oordeel dal de klage! ;UIe recht had om
recbtsgeloerd
ad es te hel be
Da.; r be de
pattllen gefollleerd I dde
cp zeker. punlen
zal er geel order n zake kn.te
gege e
del
I~Z\"f"

l"IEII!IR
A'Df

OW trCD

-

iet:
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om ~nt

ll610n en
omtr

nl

c ::itoom
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,ELA"D
en Ultge
Opercent

[.HENS

de
ue C woo
JOOten
arurzoek
toomboot

l VOOI

uJkel I C
jl I 9 1. III of die
kaj] zldl f1UOlt te 'roeg
IJC
degd Ikc Holland8che taal to
mn onze oudere predJlaUlten
rpreken
erkenD( ft dat
ach geput tllt te

wotdt IlIi'laten)

wordt het o'erillden !.te
rIcht van W:J.lIIeJewalri den ....elbekendUl biogrtlaf
van Schulll&lln en !lChm' er va.n D.e ",cl_ und
,/lr Met,tM' en nn D,e Jolt/If un 16f11 Jahr/mJtlj II 80'lDI<II"1I

dat

Bij

'If U

~USF.N

74 lVCII oud.
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Helena en
:>a&Ide tUBA

PREEKBEURTEN

lIlen" ordt een taal alleen maehtJi wanneer
men zich gedUrig ervan bedient
N Iemand III
onze dagen kent genoegzaam classiek I atlJn of
Grieksch 'oor dageljjksch gebruik omdat die
t rlen Ieitcl ik 'an het wereld tooneet z[Jn ver
d wenen
De Hollandsche taal looft nu eeumaal
niet III den mond '!ID bet Afnkaausche
volk
Zelf» de mun 'an oulwikkslmg gebruikt haar
niet omdat b J wet erin ,lelIkt en DIet ro~l! wat
goed of verkeerd is
Als uitsondering BUut do predikant
omdat
hU verwacht
wordt 7.1nh I 1 het openbaar van
surver Nedel Jandl!Ch lt' ted enen
De polrt,eke
redellur
en. spreekt 10 'I'olkstanl
Eli wat
nu emtrent de geestel Ilten?
Z J .ta lO op dell
kansel~
als geleerden
doch III de eerl!t<l
plaats als verkondIgers
"':n het c\Illlgelre en
zouden daarom on trouw ann hun bel ligste roe
pmg _"Il nis zll tot hlln gehOllI ID een taal
.prakell dIe met gemukeluk
"ordt .e!'!.Staan
Durzendmaallu"cr
zal Mn predikant eeutou
dig en naar de hebodten
van Zlln gehoor
spreken
zelfs kn
koste ',n
fijnbedelI
dan z eh als oon pedall tt8chen
laaiman
doen
Somm'gen
on ter Ol tWlkkelde CQ knl18che
loeken dienen hierop te lette. het IS goede raad
voor hen.
Ik heb echter ook ,ou.trekt geell s;mpathle
met den predikant of theologu!cben s1udent die
omtrent de zaak onver.chtlhg
bluft
De taal
18 een der 'oornaa n8'<l ,cid",c j III
werk
ontrouw 1.8 b) dus zoo I I h"llr Diet ten mwste
Cf)rr~cl .chr, en kal
Dat men dezulken aan
treft dIe d,t DIet doen kunr en CD er zelf. geen
Illloelte
'oor doen
< t.reurlg doch behoort
rIemand td er"onderen
De een let meer op
at h I zegt de ande, ; e hJ rets zegt
Dat hii
onderw Jij rt bet HollAndse!! nog steed~ onvol
led'g was 18 natuurl Ik eell feit
'Vat kent
de gewone B <\ student
'an de praktische
le~"nde t!llll t Rez t li I geen hefde enOOI boc
veel loost hIJ dID n dIe taal met hare dure
letterkunde
lK he rh ,Rl n Jg oe __( od vor hoede onze pre
d kan Ier ',n tl Ik I dlgon te Zil" tcn koste
var h l)1ne roep' g "Lllrvan de gowolle elll cus
nle[.8 'e'Sllat
Ovel ~ens I e laat er geen
reden to tWiJfeloll a" hel ecl te natlOnnl
telt, ge'oel \an de
1 le I,,,, I
onzer pred
Il B H
f~,
kante,
P ;.;- \ndelo belangstellende bladen gel
M
over te nemCl -D H [l

wd Afn
OODT
OODT
ooDT
OODT
OODT
OODT

KERK EN SCHOOL

11\1 A" 11~lJn
TANrtC'<
-De heer "oJan
tanden dpkter trekt tanden UIt bepa.a.ld tonder
plln <oJ,lder chloroform
of ga.q t.e gebrUIken
KUDllt~tige
tandeo een Ipeclllhtelt
bet be8t.e
werk tegen laagste pnJun
Heym Mathews
gebouwen (b"t booglte gebouw UI de straat)
.A.tjderlep~
-.t!d~

Groete Kerk -. MorgeIls (Hollendsch)
S!.<') tIer s av ouds (Engelsch I dr Kotz!
Zoopunt - ~Morgens de, Kotzé
f'npendorp - s Morgens en s avonds ds
J do Beer
~bltJand -. :'\anllddags 330 ure ds l J
de Heer
Hana erst raat Kapel - 8~Iorgen' en 8 a
eel'
Smeer
Roggebaai - s A« onds ecrw Knobel
'\ H -"fJCcla1e coli 'ete 0 r de r ICapotheek
:'\ reuw e Kc k Breestraa
- s Murgcn8
31
"s ~ ( I scb""
rs (l P ngton ) 'I ouds ,
u rr ds C F r Muller
:'\ U -Jaarl
iksch« oollc te ter behoe e van
le st denten
Bu tenkal1tstl'll&Ltaál ( Engelscbc dienston )_
s Af ergens
I U 3tJ on b a oud. 7 ure ds J)
Bosnin
H
Stephc

7 ure ds

.M

Houdebosch

• MorgelJs
~ 30 en • avond
C Botha
- 8 ~Iorgens en
s a\ and.
ds

IS -

:I1archa id
E'''-ng Loth Kerk Stra dstraal -.?\Iorge,
10 ure (Ho Iandsch ) en sa onds
u r
Engel.cl)
d Z ih
Zondagss hool ten 3 ure
\\ oensdag I ° d
I() (E igelsch )
Groenepunt -Hollandsch
) +~ m E 19e1s b
1 1o 'ru
ds F de Beer en 7 ure sa onds
s J :\1" er (Collecte 1 'OOI' het rr.st t rut
an
loof lommen ell Llinden le Vi orcestcr)
Zen
hno.school
~ r m
Ebeuezer Zen hngke, k Roeeetraat -. Mor
ge IlB ~ 'lO e
8 a 0 <i.
ti:JO eer"
Dr el cr
"Jnberg-sMorgens
10 ure (8 llaudsoh )
'" s a oud. 7 ure «(:; 1ge1sch) d. C lIf organ
tilmonflStn.o - S Morgel S (H >lla ~d~)
cn
,a and. (E gelbel ) rl. \"
LlIIgftn
\ tje
Pro lestant"ch 0 Kerk
Uoutstrnat\ vonddrenst
IEngels h)
ure onderwerp
Alarnnge and Celtbac)
ds IJ I Faure

"11

Ds
I tng~n heeft
!l~lr w J oroemen
oor be, I eroep naar ( !eli L, ndc, bedankt
n el ",cl gen "'gen dat ds ,\
I I' herslell
Á
dat b, ZOI bed
liet wandden ,alt hem echter

OPROERI&E KAFFERS. I De heer Rhodes en de
ONGELUK

I

"

EN EEN KRANT

Een patrou1lle overvallen

kaners.

T"\.EE DOODF.~

Nog geen tijd?

Afdeelingsraad

ZELFMOORD

van het gevech t

te Suther-

Op den 3C>slen Januari "er I alhier III bot
kuntoor eeno publieke
vergader ng gehouden
"lw lar WO" at 200 Afrlk LOeTS tegenwoordig
waren
Het dool der \ ergadering ...as om bure
diepe verout ...aardiging nit te spreken tegen de
Afrikauera
die deelgenomen IJulder, III de Rbo
do. 'el heerlijking
Op voorstel van :len beer J S du Plessis
gesecondeerd door den heel H P van EUk
werd algemeen bealnteui=Deze vergnderiog keurt ten sterkste af uile
demonstraties
en petities aan deu hoer Rhodes
gegeven
Vele flinke uurspraken tegoll Rhodes vonden
p aais en er schjjut gee!, 'el trouwen meer In
hem te • III lIIen hesehou ~ L de handel" u~e
'a I de! heer Rhode. al. dernor aliseerend voor
het Afrikaansche
volk
ll'll1l\ waren do kolo
I le Afrikauers
ru wantrouwen
gebracht bU
de Zuid Alnka"n.cho
Republiek
Mallr WlJ
geloo en stork dat sulks mmmer geschieden
Z:U

CLANWILLIAM

HANDEL

EN N1JVEn

lE Lu

[

land

De heer Rhodos h~of.t '00· het Enge!J.ohe
select COll'llté verkh"r I Kebtlldl~ te zlJn 10 ~ke
den Jameson 100al en (HP" 1 r« on Gapt
Arfll8
erkennen
hot W.t zegt cchter het
lJ 19b/ad
On. oordcel bouden we natuurljjk
voor het tegonw OOrt"g ti rug wol u J hQt ver
hoor duurt ons bepa'o d .. tot do n lJl ~ltZlOg ~n
toelichriug van punten die zulk. vereisehen
Natuurluk

vergadering
land

Namakwa-

Vergnderln!l In de hofzaal te Springbok op
20 J annart l8!J7
Tegenwoerdie
de voorsitter (do heer H M
Anll~(llleU deze vergaderin
Blakeway
C C ..n R M) en de heeren H A
tIe outvangst
"an den heer
Ro.~800W I
J hl 'all N iekerk
A T R 11:\:
kolonie zdo Spi eek t 'Il
Tbo~ Dixon G A Kot.,
J Studer Jr
rlog 0' cr geze"de ontvangst
F J Wehster
tuigd IS dat de heer
N otulen der vorige ,ergnderlOg
geleT",n
spec d 1 eeft III den .Jlln'ASOn-llIlval.
goedgekeurd
vergadering
'an Opll11Cdat
In zake schoolgebouwen
"erd ha.loten dnr
bol strekken :oal om te verstaan
deze raad het onrnoqel Ik vrn lt I hang e"nJq~
heole be' olkillg instemt met de v...,re"rirlu
aanbeveling
to doen met betrekking tnt de op
adressen eu juichkreten
die hU ontvanben
richting van schoolvebouwen
n deze afdeel! 'g
'lIU zu ne handtangers
behalx e te Bowesdorp
wegens den nood en
armoede der boeren lUlj"e,olgtl "an do ." are
d oogte gedurende
do laatste drie jaren DMr
Bowesdorp oen rraal gelejl"en 18 zo Id"
raad
aan
de
hand
geven
dat de regecnng In 0' er
ID
w6gmg neme de wenschehikheid
van
een
schoolgebouw
daar op te ncbten
t.>~
een
kost.> van zegge £600
Mell verw acht dnt er
d~,!,ellJks het geheele jaar door :iO kinderen de
(Z e 7.1I~1 IJ kaa ril 0 s Land
Ill" S \0
school zullen bijwonen
Het gebnuw moet <00
le
ba l80t )
ingericht worden dat koetleerlingen mgenome-i
kunne n worden
Ik raad meent dat dIL zeer
Er Z In I, il stemmen uitgeb-aebt
op::l
ver
ten dienste 'an het distrikt lAl z tD
schif lenrlc personen
De keuze W:tB
zeer
In uke de Id rchte van (. Townscnd () pr
uiteenloopend
Daar ieder 'oor li ersenen
bet schutten z mer paarden door leden, an de
moest stemmen blIJkt het dut) l3 aan e stem
Kammagas gemeente .. elke verwezen "Ill! naar
nung deelnamen Daar, all stemden 'l)()~
den zeadeling
eeide de hoer lIfe}el In •
President Kruger
II I
rapport dat de bewer-ingen van den beer T rw n
~ d heer J Il Hofmeyr
Il7
send niet heeltemaal
JUl.t waren en Ifolf rede
Sir Henry de Vllhelg
Den W iarom de paarden ge.chut werden
B ...
Generaal Joubert
sloten il ,t deze een zaak is tusschcn den heer
Ds Ar drew MOl ray
Townsend en de gemeente
en en raad niets
Pruf de"\ 08
m de zaak doen kon
De secretarre WIde dat nc Springbok OoK PP
De naast olgende W ll!
weg nog met geprocllmeerd
lB I "ka de
neul met ~ I ste urnen
rep" ure van dezen .. og rappor,teerle de heer
De n L1nCI der anum en noemen 'fit I et
Flier dn t III de resolutie 'an (1"
ra 1 aa
omdat
"I
een
tw code stemming I zullen
het departement
vnn pul lieke werken h ,I l(e
bel be I
N cc ut men nu de steromen perecuts ge" Ize zonden maar tot nOl( toe Ileen intwoord III I
ont vangen
h had echter den distrikt» nspek
dan blijkt het dat
teur ~esprokell en die ze de dat hJ (ric I eer
President Kruger omtrent 'IR pereent
Ft \ er') samen mot den Cl \ ielen cornm ssa s
)' d J H Hofmej I
!Jhhet werk
mag ondernemen
Be.1 ,t-en d" I
Sir Heury de \ illiers ruun ti>:j
met het oog op den slechten toestand 'al den
Gener aal Joubert omtrent bO
"cg t usschen RprlIIgbok en ti 0 K oep en we;:en8
D. !.ndrew Murray ruun 4<
gebrek aau fondsen den CI\ eien comrn ..... r ,
Prof de 'os
3{j
vriendeljjk
gevraagd worde de zaak Z In cl nst gl'
Er waren verschillende
!Il8"mgen wede
nandn bt te schenken 0 ereenkornst ig een \\0 r
hoogste zou
• rn
Het
naast
kwa oen
nAI ike ver klar ing aan den raad door den heer
IJ, ~uretha le f( us: Ijl
,1/
Url/by.
en I Tl el II I dat b I (de heer Frver ) berei I IS
e. n ibek« uip die 'Itn of baar adres niet l pgaf
den weg te repareeren
indien de Cl luie C m
Beiden stelden
het getal 100 op president
m ....ar 8 z In toestemm ng geeft
Krug-er
Kr werd geloot tusschen deze twec
Een telegram \l erd later d -or den heer FT) er
met het gevolg dat M-'lrgarelba le Roux
len ont ar gen meldende dat alle
rehef werken
boek pru. krlJgt, die haar per post wordt toege
ge.taakt zullen worden
zonden
Bosloten dat ecne helast.ing van Id
n het
De volgende .temmUig zal z Jn 'oor (j
dr e
gehe,en
on opgelegd "or le p nlle e ~en
la ue) die men ook 'oor de beroemd • ., in dommen In deze afdeeling V()(r den dienst van
Zood Afrika houdt
het jaar ) f< I
De gouverneur
die ous binnen kort gOl1!tver
De hoe el Roux
Dixon en T \\ nse 1 I \\ pr
laten telt met Olea en ook niet de 6 personen
nl, leden van het licent iet of le
waarover reed. gestemd IS en die nu het hOo'g.!"
I Id Dixon bedankte
zIJn Men moet (j andere
personen
op

o

e
e

H

De stemming over de zes beroemdste
mannen.
Zwd Afnka.
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Geleg-

I edei k lil a LIl de stemmlllg deelnerne n en
lIlIlg ook daarbj] een gu;slng doen Wie nu weer
de meeste sternmen zal kTJ)gen en I 'Illf,J
W lJ
loven weer eeu boek pru. Uit voor 1\ le het
naaste komt
De stombriefjes
gemerkt
pru.raadsel
moeten ingezonden wordeu aan de 1 redIll teur
'all d t II, I , r I" April aanstaande
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Een antwoord aan Stellenbosch

<olld ,ergaderden de leden 'LI! da
en , .. J'" Ilhge,.,. lIrtlllerle
III
de
exel(lllle lill
met het doel 'TlJlIiJhgers
Uit
hunne gelederen te kiezen om IDdlen' elel.cht
da"e~ Jk n lar hd noorden te gaan' OOIact IC' en
dlCn,,1 Er wa" "an goede opkomRt 'an belde oom
pagnt n z ,nde er over de 400 leden tegenwool
dig
~adaL de maul!Chappen ID gellj geschaard
warep deelde de be' ehoerende
officIer kolonel
SpenJ;e mede dat 120 man voetvolk en IlO bereden
mnn"fbal pen 'erel"cbt
...erden III gereedheid
te l ,n OUI Daar t noordon te gJLUn\ oor a~tleven
d",ns.'t F H t deelde mede )ndel welke 'OOI
wllllr~el z t zouden gaan en zOIde dat men niet
moest denken dat mert \001 cell
I' cmc
gl g Die gnan ",lden uIOesten gaan als 801
daten cl z t zouden mogel tk hard "crk
te
doen krIlgen
HIJ Wl8t met wanneer Z I zon
den moeten gaan mllllr z I moosten gel eed
z In le grull zoodra de be' eien ont \Dgen wor
den
Drulrna 'elden
de r lmCI opgenomen
'an
dege el dIU wllden gllllll RUIm (" ee derden
'an de opgekomenen
heten ZICh IIlt\chr \ en
"llfiIna Z J door dcn kolonel bedankt werden e
mUlr bUIS gmgen

ons

to

BRIEVENBUS
• :u te ue'ln t" oord 1 ook de TIge I a I del
beer ~ luortyn Orutl ent dc u tverk cz g
,

lllc,
d~JlL1l.IllJhdeult
'" I:'!lar gehouden wurden
l l()op"lId~ ultga,oll dOl
(Keeft men ~n Uit de
ecu beKlD~el dat zeer
~

l

l~magt
~

weer 2 a.slsten
!I<: hoo I op het dorp
Dr
\ \file toelllge 'oor arme
[Jj met znowut 140 Icer
'\'1'ople .. draagt bnar op
\~()r de op' oOOlDg de.

8 eu IS tcgOll"OOldlg

toen

aal

een

ho\e

chns

v Ál'"

DEN PRESIDE~1

Departemement

\ an BUitenlandsehe Zaken
GOllvernemeut,kantoOi
Pretona den l2den Fehruarl 18<11
Weledele hoor -Ik beb de eer de onhllngat
te erkennen
'lIn uw 8chrIJven ,an den l2den
Jllnuan Il gericht aan tnnhoogedele
den st.aats
pre.lndent lI1houdende af8chrifteu ",n tOI ee re
solutws gepasseerd met algemeene stemmen op
eene vergndenng '1lD rUIm t.wee bond erd \an
de Ulvloedrukste Illgezetenen Villi Stellenbosch
waarb" di3 vergadenng
haar ,ertrou .. en Uit
spreekt ID • Jne excellentJe lord Rosmead en
te, ens h ,rc sterke ufkcllnng
te kennen ~eeft
a' er de ont..nnpt
den heer Rhodes bereid
b gelegenheid,
10 diem rel8 door een gedeelte
Tan de KaJlpkololllc
In unt .. oord III"rop ben Ik doOI Z h 00 ge
IDstrueerd u z h ed s welgemeenden dank toe te
b -eDgen VOOI deze mOOedeehngen
Z h ed 18
van OOIdeel d ,t het onderlmg, ert rouwen en de
goede ,erstandhoudmg
tUMcbsn halel Bnt.che
m 'Jestelts kolont' n In lUi I Afl ka en de lUid
Afn!roansche Repnbllek dour uw optreden ten
zeerste zal bevorderd w mien
Ik heu de eer te I tn
Lel
~ d \\ dlel:lll
"\ OOI .t Ult.secreta IS
C W \"
B ~" 0 ~
Olldcr sta.atl<Sec eta ",
BUitenluud8cbe mkon
Dcn ...cl ed lecl (; J Krge
~tcllenbosch (KaapkolonIe)

1 g~fl'4;d"
erd
wat \ erotaat git door de
, t e I~, 19
Z J mtwoordde
zeg Ik beo
het m JRgm ,al gereed
BUiten op stoep staa I
Albert distrikt staat boo
'nen
n el ok vreemdcllllgen
I k ga Jl t en
'.<lg tot d vr enden bU hnnue I amen
J oLan
I
le &/Ip
n"" Jtwobu3
P,ulIJ'
komt eien
en toL de
M ,nheer -Onder
de 1:< rrespondentles
III uw
vreemaelmgen
zeg Ik die wil komt> en cbe
llad
'an
2>1 Januari
8 onder
U1deren een -t Ik
me le
Allen dus "ll' genooolgd
Wel daar
z"nder
na."lmteekenlllg
doch
de
naam
'an
de
heut ~ t do Uit el k eung dUIdei Iker k Ln llIe
nal d het maken
D lO raadt de schrlt el pliats dUIdt aan wie do scbr J' er 18 doch "'e hU
ook Z I Ik I I!lf den echr Iv~r zeer danldJaaI \ oor
lIIet zulke
ra.:en TIlet t t de UIenw"hlluen
eenparIg en
le komen ma lr naar de blllnellkalJlel te g lall de publ eatw 'all de resolutie
sts.andtl
aangenomen
op eOIl tnl! Uke Bouds
,,,,-gadenng
TIn \\ rJk ell pro' I.,e ",k
1 op
de pi Lats Modderfontein
tegeu de aglt.atlc ter
AANDEELENMAnKT
vereermg 'Ill
den heer Rhode8
.jnch die
(Van de heeren
Johan
Jansen & Co St re.olutlC werd gepasseerd niet op 19 Ja, uar
zoual. ID de correspondenhe
gezeg i mruu op ~3
Georgestraat
Ka Ip.tad makelaars ~n alge
December IR J6 e! cople werd gezonden Ran
mlle[le agenkn )
den premler en prel!ldent Kruger
Eer ant\ r Jclag l~ ¥ClJrull.! 18n
"oord, an onzen premier werd voorgelezen op
li ,,~I zakker
een dlstnktbestuunlverglderms
op
den 9
Januari
1~!J7 mhoudende d ,t hot gouverno
mellt geon deel nam ID die n!ll!.;,tle (uwe aan
bevehng om afschrift llan Zitn excellentie te
zenden w!u! toen nog met bekend)
Van pr"'"
dent Kluger wasJJo~n nog Ii"en ant"oor-d
of
het I Lter gekomen 18 "eet Ik I let
Do reden
waarom de resolutie met In de Illeu" sbladen
verschenen I' \Veet lk niet \\ el m .. chlCn omdat
IJ x I a I ZICh wen nog niet h ,d Ilten hooren
tweedc omdat on.e w LIl I nemende secl ct Ins nog
Jong oncrvnlor en een st Ide t 18 d e nat UI
Ink \ oei werk heeft en derden" W lS het llIet
UlIl hem opgedragen
oru bet lUIlO.
l a I te
zenden en de sympatille vnn de B 'I' I p
( aullt 18 III de tegenoverge.telde
IlChtmg
Op
eene puhlleke &nd8vergadermg
III wUk ~ ge
houden op den b J annarl 189- werd a.I. eersle
be8ChTllvlIllf8punt aangenomen en ook door het
dlslnktsbestuur
op den U JanUllll 1~9~
Dat
het prQ' metaal bestuur
sterke bewoordmg
hu re afkeunng to kennen go, e OH'r do '!Iltalte
ter vereerlng ,an den heer Rhodc~
en Ik wou
de rClIOlutie van den lj December
ook daal
voorbrengen
doch had het lUet op _papier en
een Uit de vergadering mMkte objectie en dur
onze regels leggen dat :UIe resolutie. IIChnfteluk
moelen lOgediend worden Bn Ik als ..oor&ltttlr
Per tdegra&f)- oe Hlirkt
Hall I C.6s Clllrtcre<1 47. I_I de kans DIet had om het mt te schrll' en l8 het
"'"'00""'·' --~ rendl Ha I I. Hs, Consel dIlte<l I Il vt doorgevilllen docb Ik ben hili dat zoodanlgC
rellOlutlo op de verga..lenng \ liD den 23 Decem
ber aangenomen 11
LO'llDKN
U bU 1'oorhllat dankendo 'oor opllamc
J JOUBERT LW V
VoorZItter Dllt Bestuur
P 8 -Ill hoop dat Albert d18trikt voortaan
aan het hoofd Vali de IU8t zal staan ofschoon
hier geen demoDlltratlell pl&llta badden en Wil
ook met van eldel11 jfIImfluenoeerd werden
Ik
11'&11 zelfa .enronderd
dat 10 December toen al
de IIIltnt~ QP tonw "'"" door de Rhodetl parijj,
er van onaen kant wt ~K.aapttadnog Die" ver
DOIQIIIwerd

tm

ergaande tot de kiez lig 'nil een at gc
v IArdlgde voor bet volgende congres te M Li
mesburj werd de beer (.; "lB8Cr 'oor ,.,etug
geko.en verklaard on tot zIJn secundus de v, or
"Uer de heer (. "enter
Een brief werd gelezen' an dea wUkbtak an
DOldrechllll zake de \erku'zlllg
'!lJl een 14"tr
Imnentshd lU plaats van den be'3r OTl"flu die
al. zoodamg bedankt had en kenniS ge~ e Ide
dat later een beuotmmgs vergadertng
zal ge
bOllden worden
De hoeren J Greyll?g en
J 'AIaral8 werdeu al~ comrnlS le gekozep om
de,e benoemlllgs, ergadenng
bU te "'iODen
Daar el eon paar leden vali het dl8trlkts
bestUUI tilll die nog nooit eemge vergader ng
v ln ge.egd oeiltnnr hebben bUgc" oond eli ok
geen ecill-utel tke kenTll8gevllIg 'lln a.fwez~b6Id
beboon gedaan werd besloten hen door mld
del ,an den secretaris er op opmerkZaaJJl te
MakelI
De ,olgende ,ergaderlIlg
z" te Rlfles'pr Uil
plants hebben
GARIES
Bo~ D8 I lllG u f III ~U gehouden
((-,ana.) I~ Januari II

te

Wel kom

N a wal prchmmalr
werk werden de ,olgén
de be8chrlJ mg.punten
voorges!.eld en allnrre
nomen
( l)
de brandllektewet
worde ber
loepen omdat zu onbeHtaunlnur
18
voont! , or
:'Ii aUlalcwaland
J)
de Glen G re) wet "lfo.-de
door de gehoele Kolon e en 'ooml III Nama
kwaland t.oegepast
(c)
de regeerIng 1I0rde
,erzvcht geen betahng meer ".n bmnd7<lek te
lnspekteUi s te gevel ma 'r dat geld "e,.e~ <lan
de noodindenden des land. waar de droogte"'hol:
heor'icht te besteden
O,k werd besloten een schoolgebouw
te
Bo I e8dol p daar te sieliel
znnde d,e de ge
.c1l1kste plek, OOI de w Iken KI mcsberg Under
K lIIesoelg al.ook VOOI eell deel vali I-\P111g
Ix k
l nalllem "en:le 1 de IU ode. demon~tr3t cs
Ifgekeurd en I ct a ndeel dat een ge !.frlklin rs
er 111 genomen h ,dden veloordeeld
Fltndeluk "erd I e.lotel het Boesmanl Uld "c
der onder onde Jachtwet te IJrengen
GEDWO:'liGEN

waren

O~DERWIJS

1 ~O(J
Kill)
1011

3
6
I

OOJt

Atdeehngsraad

Malmes-

bury
Vergn lering
gehond~n
den
I
lf! I
I egenwoordlg
wa~en -De
beelOlI J
"V H Rossou,v (cHltle
comm'SSllrl")
,oor
zItter T Louw L \\"\
J W ]\foorree.
"
Malherbe dr G H Steyn
U Bnuk
J A
B,sson en Jac Louw
De notulen der 'orige
vergaderIlIg gelezen
en geteekend
De 8ccletans rapport,em t dal de o,eftrokken
rekening III de bank £ luG I b. Id bedraagt en
verder dat hJ verlof, an de regeer ng blld 'er
kregen om te overtrekken In de I..ank 'oor I~ I
!liet te bo en ga.~nde .J:1 i)()O
De half Jaar! Jk.che rekelllngen
werden ter
t.afel geleid eli goedgekeurd
In zake de balans, erscbuldlgd aan den con
traetenr
nor het III Uren, al den Rebeek Le U"
Blng \\ eg werd besloten de ,ouchers
n Ldr de
legeerlng te .enlen 'oor de ~om 'an illl
Aan den heer T Louw werd
erlof vaD af
...eZl'l'beld 'oor dne ffilllllJden toeg{,staa.n
A m den beer H 'ercueiJ
zal nanlens den
heer (. I Loubser kenm" gegmen
worden lit
de beer J W Moorree. als commlMW lid I'
benoemd III plaa .... 'Iln den beer T Lou"
ten
Clnde de betWIste grensl IneD 'an
Scbou \\
tooneet
enz te lDspekteeren en ,ragende om
deze eranderlng goed te kem en
A 10 der heel P de \' IIhers zal gean t" oor I
\\orden dBt z ID aanbod Mn den raad 'an i:l
I>CI J l,r 'vor bet gebrUiken, an aarde kl r p"n
enz vo, r bet maken .-an den D"rhng weg I lf'l
kali worden aangenomen
en zal de Kecrel Lr,.
Ign Z In een l1IeU\l e kl t kuil te doe,
\\ lt I"!ter af op r cel tgrond
~ ,k
lil
de dnw.d hem "'g te lt ebeck
\\ est
z ,1 o,erst",n
tut de
olgeode,
er
ltadellng
~I\ lIn Iwt depaJtement
au publieke wc ken
,,~ec
bnef
oorgelt:ze,
mbuudende d lt er
I een ""hr J' en a III d", raad I .. ke lell
"eg' a , ~Ient naar Ohfantsfontelll
7.a1 genehl
"orden
De heeren D Drmk J ~ ,Ba.llson en J W
lIIoorree. werden benoemd om den laaJ QI
hcc tie b f Ic 'ertegenwoordl~en
OpzIener Kemm gnf kenms dat h de
lo
F elJru In weer efn nan nng %On makelI met de
1\erkz.'l.an beden op dell \ redenburg weg
De mon elpahtell gaf kenms dat z de. raad.
cOlltnbut e '3n
der
kosten
'oor
'er
meerdering ",n den \\ ater oorraad 'oor .lm 11
doeieIndelI .aannam
Ou lepust pi mtnge
Den !'Ocret inS "erd gt
Ill8t uan deo COl""rVlllor
'an
bolt.chen
Le
ochr t'en dat de rnad 111\\ t1hg.,n znl lal een deel
'an de wu<panlllng iOO morgen !!I pt te lo en
glim de krLn gekozen
worden
III ts CCI
'e
"orde
0l eli
~elat<J
r I el 'ee om t~
drlllken
I Cl c ula,re In .,ke Ic
g~lezeJ e genotuleerd
I en a-'l l ek van (PZI hter StramlO< I om cell
"ndelen Iludezel
zal 0 eNlt wr t t de ol~en le
, erg~den 19 7.U lien Ic de
I cpr
'ac
I ou u
raPl rt d en u.ngaandc het k pen \ an <00
dil '': n n U le,el moel t ?;alk. n "'Kltii t I
0(.1 'een' or.otJk vali den heer ~ Loul_r
an
Mnlr Ig om namel Jk dr'uuhekken
op den \\ eg
'lln Mllrug nUllr Louw.brug en op den ...eg 'an
KoerlllDd.dflft
naar Lou" brug til plaa.tIlell
word hl1!\loten de gcvrnagde
loe"lemmlng
te
geven mIlJ! gezegde hekk n 15 met "un ge
maakt wornen
De kOl !.mhen 'oor de hon<lellbd'lStlOg be
boorlJJk gete kend werden ter laiel ~elegd en
goedgekeurd
alsmede eenige rekeningen
en
het ropport van den weg 1rl8~ktenr
Besloten den dam te flrootvlm op dell I' uul
lIChen weg IIChooli te
laten maken
ue heer
J:lAl Loll" ml de noodlge schikkmgclQ ef\ oor
Dluken
De oomml8l!le aangesteld om Uit te tien n:lllr
de gefl()hlkste plekken
'oor school gebollwen
\ oor Ilrms blanke kmderen
ml na afloop 'lID
deEe veJ"!(adenng dOlI raada bncenkomon en aan
den raaJ bU ,une ,olgende
zlttlllg 1'enlag
doen
Hierop verdaagde de mild

I en hl lef ...erd gelezen, an den Cale Ion
meldende dat WIJ erkend .ur al. tak
M en lP
toen mer tot het kiezen 'an twee d,stllktr be
stuursleden
J
De heer (
ne hee" P J
k ze
I)uarna glno men 0\ Ol tot de be.pr"klng
, !
de k vostie \l11 ged" ongen ondel WilS
De voorzitter'
erklaarde ZICh '0,1 ged lVon
~en ondeni J' de hom (. ~ Badenhof!!t "3S
tegen
dwang wetten
en "Ilde geen t"l!eJe
dWIngwet
De heer A 'an I'lrnkel zag o,k bez ...am tell" n
een ,h a Igwet
Dc ktnderon zun noon 0 om I
de boCIdcrll te helpe
Do heer De Kock Wll. '11 ge~uelen d,t 0 n
le houng wet noodlg ...a. omdat , Ic
onwIlhg. In hunne klllderoll tcr scLn$1 te
" I moeton tmcLlel on. ,olk li t I ct
p te richten
Htstelde
'oor lnt de" r
ng 1.1ch ten gu nste 'an gematigd gc
,,( ligen GIIIerwIl" erklnre
De heer J de \ Ihers second"crtle
De "ecret""" \Vees op I et be .." l~r \ IITI ge
hrek lan arbeiders
"aardoOi ouders vClphcht
\\ 'rOil bnnne kUIdei Gn lilt de .cbool te nem n
om hen In de boerder J te belpen
]'in n~ wat dI8CU,,",,1e
werd bet, oor8t,,1 \ In
don heer Ue Kock Wln~onomen
II
Voorstel P de "\ IIher8- W 'UI Brukel
D"ze vergadering
kenms nemende 'Bn
bewegmg op tou w gezet door een zekere
te Kaap8t11d en elders om de III
lel on8mlddelen afg610Chllft te krugen
mt Ill. h..,.en wen.ch dat allen die de
vlln llUld en lolk op het hnrt d"ien
werken lullen zoodu.t het thans b8l!taaude
niet verlao.gd worde
Aangenomen
VooMltel P de V1Uler&--C Human _
\ ergaUerlllg 18 van gevoelen dat ID dts.e
vali poïrtn strud op politiek gebied het
noodzakoluk 18dat leder bondsman bet
doen den bond zooveel mogeluk UIt
den
Een votUIIl ..an dank aao der; oolt~ur
IOIl~,[,a"d werd algemeen aangenomen
Besloten de volgende vergadenna
te
te h<>uden de voonatter en _, ... I~rll.i.l'm
fE HAlII.llUBO 18 een telefoon kantoor
I(e
m te bejl6ll!D
0.P!lod, dllt voor lu 000 aanlllWt1ngell L8 LUgo.
Nil een ~
Toor bet gutVTIJ
ncht en het groo~te il '&0 alle bestaande
Te
.looi de 'crpdenng
Berliin, Bnmel
Londen en Parue had mon bet
P J DE B DE VILLI£ltI
oOI maar lI'ttOll til
wt 6,000 alLI181Ill
~ell.
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