
DE EGONOMIC UITRUSTING GO., f

HET GEBOUW IS VERKOCHT I
DE lOORBUD lOET UIT DElf WEG GERUIlD WORDEN. I

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

Ill' rOOI'l'1I11l1 moct Yerkochr worden.
Heek va.n Plein en Spinstr-e ten, Kaapstad

DeEcanomic Uitrusting CO.
HET GEBOUW IS VERKOCHT

Oe Voorraad 'moet uit deu WCl!gel'uimu worden
Bezoekers naar de Stad behooren ons

een bezoek te brengen, en zich van eenige
dar aangebodene Koopjes verzekeren.
Vergeet niet :
Da Voorraad moel Verkocht worden.

Hoek van Plein en Spinstraten, Kaapstad,.

I
I

lIGA"- AN' ,t:'. _~ ':~~ z. .,
w. ·;i· -~ -,
, , .~,'

" '

FIL LIS'
GROO'r CIRCUS

EN

MENAGERIE.
Open Eiken Avond.
MATINEE ELKEN ZATERDAG.

MEHAGfRIE OEN GEHEEl EN DAG OPEN.
Dler&n worden gevoed om 11 uur v.m

F. E. FlLLIS Eenige Eigenaar.
H. T. PHILLIPS Agereende Bestierder..
eRAS. BARRASS Secretaris en Thesaurier

UDD-FEtLO WS ZAAL,
PLEXNSTRA.A.T.

Laatste '3
Laatste

Dagen.
Dagen.

\ UI, l897.

ST[KYATE~ !
KUIPEN! !
·HOGSHEADS ! ' ,

EN alle soorten van Vaat werk
té verkrijgen tegen de laagste

Markt Prijzen bij den onde rge-
teeki\nde.
GOED WERK GEWAARBORGD.

H. ZUIDMEER,
Lady Grey Straat,

PaarI..

DEEL ti8.-No 6,375.1

\.\ ,

Pubueke Verkoopmg

l{AA P,~TA IJ,

DE NIEUWE LONDENSCHE
WA SSE N BE E LDENGALER~~
Open lO v.m. tot 5 n.rn.; s' Ávonda 7 tot 10.

Bd~
Bd.

ENTREE.
ENTREE.

Bd.
&cl.

VERKOOPING
On(ier Proces van het Hooggerechtshof ~

~ ..

VASTGOED
WELLINGTON,

111:,THIKT PAARL. r ) E Ondergeteekenden zullen
voor rekening van den lieer

J.\l'OBl'S J. LmJBARD. A. Zoon, aan
zijne woning teI" za k e de I'et,tie van ~LII'T1tt'l' L')l'R~:~8

:'" : H. 'll Z'JII <'0p0l"kit als voorz it.ter
1"'" d~n.\!nllit'ip[ll~n Hand "NlI "-elling-
fnli, nm dt.' \~ t'rkooping van zekere
(I"beh,·,·"lé G"Jlld,'n,

JAKHALSFONTEIN, Paardenberg,
Op DINSDAG, 9 :Maart, a.s.

PC' BLIEK VEHKOOPEN:

I.-LEVENDE HAVE:
::! Paal' li' arpaarden

• 1 " Jonge Paarden
lI) Aanteel Beesten

li tO ~l('['ino Schapen
+ Vnrkc-ns.
Il.-L()SSEGOEDERE~ :

1 Bokwagen
1 Openkar op veeren
lOpen Buggy
1 Kruiwngcn
1 paal' Achtertlligel1
1 ~pan Wagentuigen
1 Kcorn Hark
1 Brandew ijnsketeI
1 lot Zwingels en Kettings
Graven, Pikken, Vorken, SchoffelR,
4< Zr nse n
2 Dubbele·voor Ransomes Ploegen
:3 Enkelc-voor Ho wards ,,'
:2 I .and ~ggt'n
:2 Half:tllill" Vaten
1:, ~llldJell Haver

En wat verder zal wordeu aan-
gebodell.

L\CS. J. LOMBARD, .\. zoon.

J. W. MOORRffS, Jr. & Co., Afslagers

~lalll1esbury, 23 F('b. 18~17.

TE WELLINGTON,

Il,lerdat, 73 Maart 7897,
n: Il l.TR v xr.,

1.... ,,·" 'Hk"cht w or-den aa n den Hoogstee
I\,~dl'r \,\)0,' het I\: .. n toor "an deu
.'\'."I~rent Hesrdeut ~In~istl aat ~

: Z,·kt'r penw'gd,ueude erIpach t st uk
""."d ~pln:en te \\ el li Ilgt.oll, In de ",fdeeling
i""'rl. 7'Jll de IH"'I'eelen :\'08, :!'j en :!S van
he' "nd,'I','pnleeld eijreudorn gell'&nspol'leel'<i
pJ I' .,,' l>,'\llL Cl LU.!:' up:! Joui, 11":),\

êli,,,t :!:!:! vrerk aute roeden en 3ti r ierk an te
roe t c n . orerj.("Ulallkt up IlL' In HUBARl

(;:1 ". den I :Kit'n I b;'LI. •
._. Zeker stuk erfpacht grond. zooals

1"'Hn. Zl.lmle perceelen :\'os, 7 eo lO vali
~t'not'(bd t"Il_eud~m, p-t'out ~:l vierkunt.e
f"1h~dt'1l en bl vierkante voeten, getni.os-
I,.. r\,·,·rd op HDI.KI'I' 1"''''\\[.'' den óden
\tll"U.;tu~. 1.","~J~i.

, ,;- Zek"r stuk R"rolld. R"l'OIel'kt ;>io, 3,
~"lpil"o als boven, z ijnde deel nw den
,·dr"cht il"und a n ne x de plaats Kr-om rivir-r
,,-,,"1'O(,t ::)'-. vnrk a n t ie ru, .. den ('11 1:2 ...""' vierk au te

\1~ ..'tl'lI. l.;l'tlllll.-:porteerd !lp H~..\H\ FAN.

I I \\'1"1 f: dell :!l .l n l: I~,;L
~ Zt'k ..-r .....t u k t.{rulld L:l'nll'rkt ~l). 11\

i.!t:'lt'\..""t'Il :lI ... L"YI'I:. !.,'Tl,.'t :t~ r iet·ka.nte rqed·
t'Il --n I '2 ..... tIl! h.Hllt,· \'U{'t,'II, ~ett'UI."';!H1t·t{_,f'rd

oOp 11,\"1-'''''''1,, \rlili'. "f ~l .l u li,
I:.,,,,~.

.. It'~"[' ~tuk g'l'itlllll!l'mel"~t .\\l. 1, l..."e-
lev-en :LJ ... f,.l,en. '-"!"f.nt DS \'It'rkalltt' l'\wdefl

t>Il-I".!""' vrer k n nt e voet en , gl·tl1\.lIt-tr(lrteerJ
(lP \VII J 1\\/ PI .r.v, op:!. :\ugU,·HU~. 1~';4,

') ZekL'r - t u k !p'<l\d gt'lncrkl No, '-" ge·
I, Ilell !l', lx.v en. IlrO'.1 :~" v ierkau t c roeden
('11 I:.!b vierkan te voe t en. getmn.<porteel-d
"I' \\"11' I \\, PI 'no den:! A of!', 1~~-+,

~ Zt',el' SI lik ~l'Olld, gclfte,-kt x., ~I, :.re-
Ie-~ell als \ oven, t:N)ol :;." vierkante n>cJl'1l
Pil 1:!1' vie rkan t e voe te n , f<etrrUl .•p0l'teel,d
('I' \\-ILI"" PI.'hl, den:! Aug, 11:-1)-+;

'" Z"k,'I' st uk grond. !!elegen al. hoven.
ZtJllde hr-t rt·!!oot(·(,I"'l'nd nt'pl v n n het f'l~(>ndl)m
!!etr1l Il,' port et'l-" np \\" u I , \I Hl." \l \, I ,

LH[,.A' den :!7 ;-;ept 1~1~). 7.iJnde de,·len
'an perceelen :\,,,,, . .J.l eo ·t~,~fO()t al., per
'I\'H'!!" Ikel ~:l'-, ,i"l'kante roeden pn -~f;
vit.rka.nte voeten. Cyt lel fl."; portl'et-'\ uf \\" J 1.-

1.1\Il I!UTIIEH-H,\W op :!f! Jan, l~l):(.

H Tr.::SN ANT. ()pper Balju\\'.

Upper BaljaLlw'" Kantoor. _
Kaap<lad, :!-l.th Janlllll'l. l":t/

PIIh]j flkA Ver k 00 p iIl g
- 0['-

Maandag,8 Maart,a.s.,
~TE-

PIKETBERG DORP.

STELLENBOSCH.
DE ondergeteekende, gela;,;t door

den Tl'll.~t('e in dm 111s01-
\"('ntt'n Boedol yan DA:'<dEI. BH1NK
[Jr: Y)J.LIF:R ..:, zal publiek yerkoop('n
EEN FRA.A.I ERF,
No. Ii gelegen ill het midden nn
het dor}! Pikptberg, met Gebouwen
daarop, bestaande uit een groot
geriefelijk '\Voonhuis onder IJ zeren
Dak, Stallen, enz.

Ter gelijker tijd zullen verkocht
warden:
lj Aanteel Beesten
1 Kapkar
~ OpellkalTcn
1 Paar Tuigen.

P. J. RETIEF, Afslager.
Yelldu.Kantool',

l'ihtberg, :20 Feb., 1897.

Publieke Verkooping
\' AN

ZEER KOSTBARE

Meubelen, enz.,
PROF. MORRI80N zijn huis

opgegeven heubende heeft
den ondcrgeteekentle geautoritleerd
publiek te verkoopen aan zijne
woning BIRI) STltA_\T

Op woensdag, 3 Maart, a.s.,
.«(_ JiL
Publieke Verkoo})ing

Het gewone a"sortiment van
Voorkamer, Eetkamer en Slaap-
kam('r )Ieubelen, insluitende een
Kostba-re Pianv, \- iolen, Bamboo
Suite, Box Sofa ell Easy Chair~,
Mahonibouten Tekscope Tafel,
Ledekant('n en Matrassen, enz.,
Childs Cot, Gordijnen en Gordijn
Stokken, Parafine Cooking Stove,
Dinner· Breakfast- en Th('e Ser·
viezen, The(' Set, Mclklui.r, Keuken-
gereedschap, en wat er meer ten
verkoop zal worden aangebod('n.

VERKOOPING IT BEGINNEN OM 10 UUR V.M.
P. J. BOSMAN en Zoon, .!fslagers.

DE heer .M. HN SCHOOR,C. zoon
die de Boerderij gaat opgeven

heeft dl' ondergeteekenden gelast
om aan zijne wou ing te
(VAN SCHOOR'S RIVIER;

nabij Philadelphia, ,/ Koeberg,"

Op DOllderJag, -! )[aal't, e.1\.
PU3LIEK TE YERKOOPEN.

1. Levende Ha ve :
1 Paat' Blauw ~chimmel Kar-

paarden, (Ui handen boog)
:2 Merries
5 Koeiell van goede ra~
ij Vaarzen

1 :)11 ~[erino Ooieu
11)0 Lammer~

1 Ram.
II. Lossegoederen :

:2 Bokwagens \.
1 Bak kar op "eerell
1 nieuwe '\Vakrkar
3 Kruiwagens
2 Dubbele-voor RaIltlome Plof-gell
:2 Enkele-yoor" "
2 lIowards Eggen
2 Span Wagen Tuigen
:2 "Ploeg "
1 niell ,,-e Zadel en Toom
l,S Trek Kettings
pj ZW(,llgel.~
:2 Houten Lanti-Kribben
1 u ieu we IJzeren Ledekant
10 mudden Mielies.

.ALSOOK: Eene hoeveelheid
Negotie en Smeerwaren.

M. v. SCHOOR, C. Zoon.
J. W. MOORREE8 Jr. cf Co,/ Afslagers.

~tell"llhosch,
11~ Fpb., 1S\:li.

48 TOP TOP EZELS.

Op \VocnsJag. 3 Maart,

ZLLLE~ de Ondcrgekekenden
1'IIIJliek Verkoopcn te

KLAPMUTS STATIE,
BOH'ngemeld getal Eerste .Kla."
r:1.l'1~ in goede conditie, die uit
verschillellde t roepen van dl' be"teI "to ...'terlJell to Aherdpl'n CII Gra.dl-

• Reinlt ultgezochl zljll van 2 tot ij
jalTn owl, waaronder yerschi.llende
kIellr bparmcn zijn.
KOllJt, Koopt ell o\'ertuigt uze!YCll.

Tobie de VillIers, Isaac BenJ. zoon.
A. B. Of VILLIERS" Co I Afslagera.
Paarl, Hl Feb. 1897.

VERGADEHING
~>' VAN I

-'87--" I J ~ :EI'C» :E: I=C.E:"RT-r
-'l'E -, I:

STELLE 1\T Bose Hf,
Op liAANDAG, 1~IAAR1\ I

'8 MORGENS ;TEN 9 URE.

IN HETJ&É~OUW OP DE TEHTOONSTELLIM' GROlDEN,
Ten einde te bespreken den tegenwoordigen Brandewbn

.Oogst, en, de prijzen dervan. . 1
I,

(Ielier Producent. wordt driugend rerzoeht tegenwoordig te zijfl.)

NA afloop derzelve zal worden afgeleverd door de Koloniale Brande-
L wijn Mantschnppij, Beperkt, de nog onafgehaalde Aandeet-Brieven
en dividenden nog onbetaald in gemelde Maatschappij. .

N.B.-Scrip of aandeel te worden vertoond. :
W. A. KRTGE,
A. J. DE WAAL,
D. J. A. \'AN liEr. SPUY. I,

UILSRIVIER.
1 -

Publieke Verkooping
50 Prachtige Amerikaan-
_ sche Ezels, groot en sterk.

Op MAANDAG, t MAART,
'J UL~EN opgemelde Ezels, die
(,j binnen kort zullen worden ge-
land, publiek verkocht worden aan
KLAPMUTSSl'A'I'IE. Zij zijn in
uitmuntende conditie en de aan-
dacht waardig.

L. E. B. HOMAN,
J. S. MARAIS & Co., Afslagers.

Op boyenstaande yerkooping zal
mede worden verkocht.
1 Paar goedgeteellde gedresseerde

Bruine Hengsten, egale EX
MAKGEDRESSEERD, 2 jaar
oud.

UN EEN

ZE:ER KOSTBAAR ERF
;Mct Gebouwen er op staande,

Huisplenbelen, Paarden en Koeien, enI.

[)!E weduwe Mejufv, A. P. I.
: Dl'; VILLIERS van plan zijnde

van woning te veranderen voor
hare gezondheid zal in bare hoe-
danigheid als Executries 'l'e",tame:1-
tair in den Boedel van wijlen haren
bovengenoemden echtgenoot pu-
bliek laten vcrkoepen door den
ondergeteekeIlde

Op~laandag, 22 Maart, a.s,
I. Het groot aangena.am en

wel ingericht Woonhuis voorzien
van alle gemakken met 7 Slaap-
kamers, Voor. en Eetkamers, Dis-
pens en Keuken, Buitenkamers, 2
Stallen, een groote Pakhuis, be-
nevens een Kleine Cottage, thans
bewoond door Mrs. van Veersen.

I) . dgroot;:... morgen, tuin gron en, be-
plant.met eene groote hoeveelheid
vrucht ('n andere beomen. Tot
gerief van koopers zal het eigendom
it! drif deelcri worden opgeveild eli
duurnn gezalllentlijk.

liet eigl'ndoll1 is zeer schoon gc-
legell; in h.-t midden van het dorp
t·t! I,~jzoll(]cr .gcscliikt 1'001' ccno
lIandH,d:ezigheid zoowel als eene
aallgqllaame wonll1g, voorwaar eenc
Yei\~-b geld be lcggn:g ..

II. I II u ismeubelen be,;taandl' uit
het gqWOIlt' nssort.imcnt van \'001'-

Ed· dn Slaapkamer l\fl'lIbekn, be-
nevens Gln ..:, Aardel\'erk en Keu-
kl'ngel'epdscbap, enz.

nr. ~ Paarden, 1 '. Melkkoeien
(waal'Ya~ -ornrnigen ill melk, an do-
ren op k al vcn ), 1 Kapkar, Tuigen,
enz., en!.., U1 wat er meer ten v('r-
koop ~al word(·n aangeboden.

Verkooping te beginnen om 10 ure v.m.
P. J. BOSMAN en Zoon, UsIagers.

Stellen bosch,
22 Feb., 18~li.

M. L. tl'MI TI-I.
~-~----

22 Februari, .l8~i. EERSTE-KLAS JONGENS

PUBLIEKE SCIIOOL,
(MOSSELBAAI.)

I

Kaapsche Gouvernements Spoorwegen

Opening van de Noordelijke' Verlen~ng naar !ochn~.
I

VOO R bovengenoemde School
bcnoodigd (na de Paascb-

vacantie) een Hulponderwijzer. bt,·
kwaam om onderwijs te geven in de
gewone vakken als ook il! de Hol-
landsche taal. Verder zal als aan-
beveling dieneu: kennis van Zang.
kunst (Tonic Solfu), Houtwerk,
Teekenen en Licharneljjke oefenin-
gen (Physical Dri II). A an zoeken
vergezeld HID ~et nigschriften zul-
len door den ondergeteekende
ont.vangt-n worden niet hller dan] 0
MAART, c.k.

A. J. McNA.LLY,
Hon. Secretaris.

VERANDERING VAN DE HOOFDLIJN TREINEN.:

OP C:1 na 1 l\f:1~l't ZIJ,HeIl Passagiers reizeud« met den 9'0 v.m. R~el
'1 rein "an h.aapstad vervoerd worden van de Aar om ] 0.:) V.)D.

en tt) Kimberley aankomen om 8.t.") n.m ; te Vrijburg om (j'IO v.m en 'h-
.\tafl·king om 2'5:, n.m.

De Trein vertrekkende van Mafpking om l()';3,j v.m; Yrijhllrg om
7.4.') n.rn en Kimberley om 3'10 \".111 •. naar Kaapstad, Oranje Vrijstaat
en Truusvaal zal gcstaakt worden.

Er za] geen aansluiting zijn te ['0 Aar uaar Kimberley, VrijbuI'g,
Mafeking en benoorden met den trein vet-trekkende van Pretoria om
10 v.m ; en van Johannesburg om ] 2 (1111' lks middags.

De Nieuwe lijn van de Bechuaualand Maatschappij van Maf(,'king
naar Mochudi zal voor Passagiers en Goederen vervoer geopend worden
op 1 Maart.

Passagiers Treinen zullen van> Mafeking naar Mochudi vertrekken
de;; Zondags en 'Woensdags om () 30 v.m, aankomende te .Mochudi om
t;'2;", n.m.

Pas~agiers moeten reizen met den 9 n.m trein \"fW Kaapstad des
Donderdags en Zondags om aan te sluiten met de Mochudi Treinen. '

Treinen zullen van Mocbudi des Zondags en Donderdags om 8'b;-)
v.m aansluitende te Mafeking met de treinen aankomende te Kaapst~d
om G Y. m op 'Voensdags en Zondag!', en aan De Aar met de treinen
vertrek kende om 1:3'30 v.m. op ..r;)insda,gs ell Zaterdags naar dl' Orunje
Vrijstaat, Trallsvaal, Port Elizab('th en Oost Londen.

Voor verdere bijzor:derbeden zie Publieke Tijdtafels.

C. B. ELLIO'l'T, Direkteur-Generaal.

Kantoor van den Direkteur-Generaal
Kaapstad', 20 Februari, 1897.

BENOODIGD
fen Assistent in de Publieke School

te Rhode«.

ASSlS'I'E~T moet in staat zijn
te toonen ;3de' klas certifikaat

van bekwaamheid in Engelsch en
Hollandsc!l. Naald- en Handwcrk
noodzakelijk eu bekwaamheid om
in Muziek en Zangkunst onderll-ijs
te geven en yun goed zedelijk ge-
drag. Salaris £ti6 per jaar.
Applicaties moeten aan den ondel'ge-
teekende gezonden worden niet
later dan den l;')den Maart aanst.

C. W. CLOETE, Sec.,
P. K. Rhodes,
via Barkly Oost.

KOLONIALE
Weeskamer en Trustmaatschappij

Publieke Verkooping.
VAN EE~

. Net, Gerienijk
H UISJE ~~GROND

DURBANVILLE.
~

Nederlandsche Zuid·Afrikaansche
SPOORWEGMAA TSCAHPPIJ.

ONSEGTARISGHE SGHDOL.
NABIJ

OBSERVATORY-WEG ST4TIE.
BENOODJ:GD.

EEN Eerste Assistent, Salaris
£80; Ook een Tweede .Assis-

tent voor het Kinder-Depart~mont,
Salaris £60. Werkzaamheden, in-
dien mogelijk, nadAlijk na do April
vacantie te worden aanvaard. El' is
een goede opening op het dorp
voor een bekwame muziek ·onder-
wijzer. Applic:l.ties met getuig-
schriften te worden gezonden aan
en ondergeteekende vóór den

20stRn MAART.

D. J. DE YILL1ERS,
Secretaris.

In den Boedel van wijlen den heer
JUHA" JAr:UIl CHRI:'(TIA~KGKTZLER.

Kortste en Goedkoopsre Route voor Reizigers en
Of; Maanda~, aans!, 7 Maart, Goederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria

ZAL TER PLAATSE VERKOCMT WORDEN: en andere plaatser in de Transvaal.
Een Gerieflijk Huisje en Tuingrond Dagelijksche personendienst . van Lourenqo
in Bidewelbtraat, tussehen de Sta- Marques (Delagobaai) in 24 uren naar Johannesbur'~
tion· en DlIncanstraat, bevattende :)
Vertrekken, Stal, Voor· zolder, en 51 uur naar Pretoria.'
:\chterplaats, met water aangelegd.

Het eigendom is binnen gemak-
kelijken afstand van heide Trein en
Tram. Het lIuis is goe(l geschikt
voor ecn kleine familie, en de aan-
dacht \vaardig van állen die be-
geerig zijn zich van een woonhuis te
voorzien, of van dezulken die
specul('eren wiJlen in goede huur np. Transvaal en Oranje Vrijstaat.
opbrengde Vastgoed..
De Verkoopiug te beginnen om 11 ure v.m.

G. W. STEY'l'l.lER,
Secretaris.

Tarief loor ReiIigers naar JobanOWlorg .£, 11s.---tn .£3 111
" " Jl "Pretoria.£4 Hs. 6d.-en.£3 ti ...

Dagelijksche personendienst van Durban (Nat~1)
naar Johannesburg, Pretoria en andere plaatsen in

18 Februari, ]897.

•Onderwijzer Benoodigd.

APPL1CATIES md certificaten
van hekwaamheid goed zedelijk

gedrag en lidmaabchap eener
Protestantsche Kerk, worden ge-
yraagd voor eene Dprdl' - Klaa
Publieke School te Thirlstane, dist.
Barkly Oost. Kennis van Engdsch,
Hollandsch en MUi~iL'k wordt
vel'l'ischt. Applicaties zullcll inge·
wacht \lorden door den ollllerg\.'·
teekende tot 10 M.URT aanst. 1)('
School te beginneIl met de vacanti('
in April. Sala.ris £t)() ppr ja;;r l'n
vrije inwoning.

JAK GHEYLIX(;,
'fhlrl~tone,

Barkly Oost,
P.O. B()kspruit

:a:OFZAAL_------
Gebouwen YRn de Kolonia.le \Veellkamel',

4 Kcrkplein. Kfia.PStad,
20 Feb> 189,.

J J. HOFMEYR & Zoon, .Afslagers.

Goedkoop Brood!
Goedkoop Vleescll!

Hoofdonderwijzer Benoodigd EEN E PUBLIEl\_E VERt; !DERI.N(; zal gellollden
. , - worden iIl de HOfZ.\.AI" te :--;TELLENBO~CI[' up

APPLIC:\'lIEN voor de bct~l'k. ,\TOENDQD,ll' 3 MAAR'I' "" ;- nJ, OJn 8 lllll' JIl et
kll1g van Hoofdondel'wl]zer l' j ~J .'-IJ,' 1 , :-; a \ 0 nS ..' '

l~er PAAHL~CIII': JONGE\'S PlIll.1[I\E het doel te bespt.ekoll de.; zware belasuIlgen up
SCHOOL,zullen dool' den onderge- le\Ter-'l"benoudl'(l.,II'eden met het 000' Ol) IIun ne yer-
teekende ontvangen worden tot den ..~. ~UU, ~.
25sten Maart e k. 'wIJden ng.

De Principal wordt ,erwacht Y L W V
opzicht te honden Over eene Kost- DE H EER W. HA, . . .
inrieb~ing en ZijIIii. werkzaamheden
te beg1nnen na deJllni vakantie. zal tie Vergadering toes]lrek~n,

Sala)ris £300 '" jaars met vrije
woning.

Verdere bi;zonderheden kunnen
verkregen w~rden van deu voor-
Ijttcr, Ds. Moorl'ees, of valJ

D. HUGO, P. zn.,
Hon. Sec.

Th', I, BOBERG, TANDS:N'nO.K.TElR..
92, ADDEH,LEY S'l1tAAT, Kaaps~d,

Alle

Feb., 1897.

BENOODIGD,
EE~ Onderwijzer voor een

Bllitel)'"chool dist. Nntting-
barn, Kolonie Natal, om onderwijs
le geH'!! Hall ti (lf 7 kinderen.
Ho llaurlsch ell Engel:,ch. Voorkeur
aan iemand die mil ziek kr-ut. Salaris
£GO pel' jaar en .vrij« inwoning.

BENOODIGD
DADELT.JK een vertrouwbare
. vrouw of gelinwd paclr zonder
kindere», om een buiten hotel te
best icrcn (l'en gezond heidsoord)
gel'n lOU Illijlen van Kaapstad.

Doe u.uizor-k onder' letters C.C.
Kantoor CtlJlI' Tim ...s •
--~~---- -~'-~-----

BENOODIGD
Vt>orBniten~cbolen in bet distrikt Wodebonse

1. EE:\E O!'iIlEIl\l'J.1ZF:\lEf:,Salari~£40
p.a., en vrij logips.

2. ITwEló OXDt:H\ll.lZEl(S,Salaris £60
p.a., cn Hij logie,;. '

:3. EE:\ O\,[)EH\\I.JZt::H,: (gehuwd)
Salaris £~l.j cn \>rije woning.

Applicanten moeten bewijs lev~.
ren "an goed wdp,lijk gedrag en van
l!ck,,-aamheid om onderwijs te geven
in de Hollandsche en Engelsche
talen. ,

Doe dadelijk aanzoek bij

D. S. BOTHA.
Dordrecht,

19 Feb., 18~lï.

Onderwijzeres Benoodigd
op eene Buitenp/aats if! hef

Distrikt Bloemfontein.

APPLICATIES vergezeld van
de noodige certificaten zullen

dool' den ondergeteekendeill?,ewacht
worden, niet lat('r dan 1~ Maart,
18Vï .

RenIlls van de Hollsndsche on
Engelsche talen en Muziek vcreischt

Salaris £:.t~ per jaar en vrij logies.
H. D. ROrX.

Bloemfontein O.V.S.
Box lliU.

WIJNPLAATS TE KOOP.
Malmesbury Afdeeling.

DAAR de ondcrgeteckcnde van
plan is van woning te ver.

anderen, he(Jt hij biermt'de zijn
\\'oonpla.atsgenaamd LANGKLOOJ<'
Paardeb('rg, aa.n uit de hand te
koopen lot 15 Maart, 1897.

Voor vl'relt're bijwnderhedell doe
men aanzoek r,ij procureur F.
'Yf:l,\l~IIIU:", te ~hlmcslJ\ll'y, of bij
den elgcllaa I'

D. .\1. DU 'fOTT,
Langkloof,

P.O .. \[alme,.:bury.
.\1" ImesbIl ry,

22 F.eb., 11')~lï.

HOA

KOMT
HET ,

HOE

KOMT

HET?

DAT de Zweedsche Norrah&mmer
Ka.chel8 wo popnlair in Zuil

Afrika zijn geworoen i'

RMDAT :-Zij b<>ter ,llln "Ur ftn,I,-~ k.a.cbcla
bak en en I".,.. len. Alle "nort ln'and-,,,f geUriuit
kan wonit"H. jQQ/d l.traurl..,',l( bt...••...paard wonf
Zij i(Cma¥kclljk ""II(MJDKmakeu <lJn. PU om
vele anuer" vOOrdtXIcD.

In 't groot en In 't klein bIJ

WADNER EN ERIKSEN,
VBOBGER

ZWEIGB~=~RlKSEN .rt 00.,. t Kaap1fta4.



GEBOOR TEBEn ICHT

DOODBERICHT

EE\ (llldt I W IZt I \ (I lt der Il
kid" plJblltk! ,11'01 Lt) \ ogt I

,IelIll hl t dlstllkt M "'I II la
K(IIII~ \ III !folllll )"1 I \llt It ht
~ahtrJ~ £ 12.2 ) II JL II

De VOOI k£'llr Z II g,:n I \\ I I 1111

aan lf'1l ongel UIl li )UtsOOll dUe
logies HrkllJ,;en kill t(gul 1.:36
per Jaal

\" c! kz I lJlll ed n (
de r,U1'eb, I IlltIl

Aanzoc k nIt rgl Z' I
van gt tUI...,":'I('111ft Il f

7,ont!f'1l :-tIll dt n I Il r

DE ~UUSCllptIC op "DE ZUID-
AI:< RlKAAN en O:\TS LAND'

h \,111 If 1 Jtlluall, 1.':)97, telug
gl bracht op dl n oudC'1l )JIIJ8, te
I\tllll I:<Jlllpond 7:ellshllllDgs per
Jaar of', (j pcr kwartaal

A B HOFMEYR,
SecretarIs

gehouden omtreut dan
-Iameson slUJptooht Heir
tolgeu18 van den heer Rhodes ''''n''w:a
parlementair comité te Londen,als
aan de Cape A I rJ!I~, IS afdoenjl
punt -

Hu legde uil dat hei réforte lfI

bnd telegram naar bet glkw van
man nlUlr de Rand \ oorseker
om op lord ROAJllead te sien die WIst
stand 'an aalren te .TobllnnesLu,.j.
ewn,tt fllOt8t oluJe... chel(len IUd6che1l lord ft~I,",,~,,/.
kM"''' 00.. dl6 :u,keil ell tle1I b~l""(ni~ld
...ral BU (de beer Rbodes) had vele
k:en met lord Rosmead over den
Lord Rosmead vroeg hem wat bU
en bIJ (de beer Rhodes) seide te
m.._t gaan naar Johannesburg m geval
opstand om te bemiddelen tussehsn
landel'1l en de regeermg, eli te trachten
rechten voor bell te bekomen Hue des
tijds dat lord Rosmead bereid "38 al.ou te
doen

Verder -
SIf WOl Harcourt vroeg of de heer Rb od"l

&an lord Rosmead verteld had dat h=drUk
bezig 11'&8 met een opstand te bevo sn 0

De heer Rhodes ok lear lf) / Job lies
burg "en80hte te wet.an of lord Rosmead daar
heen zou komen en fiar ~ (. het'ren
Rhodes") oordat zou lord Roemend dat doeo

Aandachtige lezers 'an bet boek 'an
den heel Steau---den vertrouweling 'an
den heer Rhodes =-cver The Skl'lelOn
I(' Blastus' Cupboard zullen ZIch ! en
duidelijke voorstelling kunnen mak en
van het Rhodes pI ID Wanneer de kogel
door de kei k zou zrjn gegaan dl \I Z
wanneer Johannesburg 10 II elgeslaaguen
opstand zou zijn on Jameson daar zon
del kleerscheuren aangeland, had u iet
alleen lord Rosmead maai ook de heef
Hofmeyr naar Johannesburg moeten trek
ken de een om de u Iti III lel K de ander
om de hoeren tI' bepraten M lar ZI In
excellentie Wist even miu als Ouze
Jail 'au de Bamelllottlllg tUS8chen, dfl
draautrekkel" te JohannesbUló en hunne
aanhitsers eu helpers te Groote Schuur, le
M IfeklDg te PI eteria en elders

Deze OU7.e opvatung IRU de zaak wor-lt
nog bevestIgd door het getUIgeuIs Dius
uag door den heer HllOdes afgelegd toen
llIJ, op een 'raag \an ~II H Banuermlu
Intl\oold<ie,l d lt hl) nIet toegelaten I,a I
dit 10ltl Rosmead wu \ eronderstellel
(ht zIJn exeelielltJes bezuek Rls gou'e
nelll a ID Johaunesburg eene aanlelt:Ullg
ZOU ZIJU ~OOI de JohlllutslJnrgel"S om op
te staan lJ,. ")I (Jf « mill <q(/ /I had II II t
(J~/1 il/ril dal Jlij (Rh 1(/0) 1/
III I//f't lu /I 1(/<

\\ anneer de volgende gellllge 811 (,I t
ham Bo,,-el (de SIl (,euige (rawlu
vali dlU heel ~t~ud) op het 100RLer kom I
MI lIlen nog helel begIIJpen hoe OlllZ
gou I erneur wel d heet gellomen eu hOt
hIJ hen uIe hem lis hun lIjdzaam wIc'rk
hllg \\llden gel I u ken """ lille door Z~Il
on\el\\achte Rt lUUV IRtlghel(l

deel IJl Te oordeeie I naar bet antwoord van
don IJ( mm'MlIrlS van publieke werken IS er 1111"
ktl.ns dat do opmeting van de Iuu 0' er mrt al
te langen tW] plaats zal hebben IntuKSCh"D
blllve men op do eendrachtige wlJzo werke u
"'Il:tnlp men tot nog toe te werk geguall L8 en
bepleite <le zaak op deudfde verstandige w'Jze
all! mon tot nu gedaan beeH

Z ONDAGA \'O~)) " UIIS een \11 elgest ha
r...J pen doel tert Je gebor-cn

C JACKERM \1'; x
~I I H C (Il)

I II

I) I I) L I ()I I

Hg

R LICHT OP HEI
ARGUMENT

correspondent "C P , van wien WI]
een brief plaatsen, vraagt 0 1\ Wie
vemen I was die aan onze repu

nsche buren een deel wilde laten
van de Illvoerrechten die m der

gebel en op voor hen dool"
koloniale havens Illgevoerde

( P raakt met zIJn vraag een
t hoofdstuk 10 onze ZUId

lIll1UluLloche geschledeuis, dat
eemeszine breedvoerige behandeling v el

goederen'
Het geld

Dal Josaphat
23.!oeb 18)7 RDAG.25 FEBRUARI,1897

mer gestemd I

In 1858 en ook III 1860 daagde u~
V IIJstaatsche epplicaue andel maal
Zonder Jets UIt te werken

In 1862 eond de Staat zelfs zIJn staats,
preaident (PRETORIUS) en staataseere-
tans (ALLISON) naar Kaapstad om tel
zien "at mondehllge voorstelllugen
zouden kunnen uitwerken De7Al heeren
kregen te doen met een gou verueur, 81r
PHILIP 'VODEHOUSE, die, anders dan
zIJn voorgangers, do republiek bepaald
Vijandig was HIJ trachtte hun te be-
duiden dat de republiek geen recht op
een penny had, en wel, 0 a omdat ZIJ
zoo groot voordeel trok Uit tie tegen
woordlgheld van Briteche troepen In
ZUId Afl,ka-dlezelfde troepen die hare
hUI ge l'S te ZwartkoPPies en Boomplaats
hidden neelgeschoten en waarmede de
zelfde SIl PHILIP hen eenige Jaren later
bedreiede om Basatoland haar afhairdlg
te maken I

~ lett-egensllanue de hr uding
zrju ex cellentte stond tie deputatie el op
dat de Iepu hli keiuse he aanspraken voor
het p rrleruent zouden komen Dat gtl
sch ieclde Maal helaas er kil am,
spijt» van J>01lileke overwegmgen,
fdeiIuoeul~elti "ban len v III \ ziend

schap eu I loed \ el wantschap n lets 'an
te Iech I III de \\ t't.ge\ elide VOlg «lering
het ruen de dlst ussre dood locpen De
wetgevend. 1311 bet<luut "el nog III
unaniem (tuet 0 li de a inspraak op de
lUHlelle{hten le erkennen waut daal
\ uor was wen I 'lig maal) oui laar de
KolDUIe 'oo\eel belang had hIJ de Tel
ligheid van den 'Iijata lt eeu jaaelijk
8che BUUl te 8tellllncu 'OOI ue III sland
houulllg v III Cl I pohllellllcbt op de
llasuto,{1 nR D th h. t bleef hiJ de (, Il
ultg£\(elle) 1'1'>10utle "ant lel "die \an
de onl al!l) II"hl I tegeu )\1'1 ZIJIl he\e
Ihsutos III I tide. I I~HIl Ir !,ezw lar le"el1
tie geld be! dlllg

R t n hIt lo '8 I el tie
VII)stLat d, Zl,k 'I JLaI I.ng IlJslell-
dt IIW:'le BUAtltO \\orstehng mH al dE'1l
alnhang lan g'('J IgeGlt k I uebu(ks
en dlelg'!'nle h IlIkrvel8cilap zouder de
mluRt~ h lip u t le (loor
ge\ )ed< kolonl lie kas
tit u le

1-"
hn
en I
d o<:><ll
Ital""
D ,

part r
terll~
t lo( nf"t

;0.], (t
('en"

t::r ,
bed n
ree r
llT.eu
I I

8'1 terR.

de dl
t. (lib;.
door I
mf"cri

moet en
v roome VlOt'>, ,C't~tvr t.:J t.:

alleu ook daar 'el" Il I I
Z\\ 'Jgt'n

Met~ d€,c h 1"

[ijk en dUI k I , a,
en dl n ) p, r I
en n, el
moeide I ,I J
gezam~1 II Jh

"\1{\ s I{(II \
~I \ T II , "\1 I I(
MHU \ ]I Bl 1((

alle

Del omlei handelingen I etrekkelijk het
Ondtf\\elp gevoerd at rekteu ZIch lilt
0' er longe veer veel tIg J mr en golden
voora~ den tegen woordigan OI-anJe VrIJ
"la lt ZIJ I egonnen zelfs voordar die
staat zIJn on rf hankc lijkheid had
worven ell d u UIden 'OOI t
wedijver van ~ lt Ii ons
d \\ ung zekere eoneesares aan tie rt pu
blieken te verteenen daar \\ IJ mders
gevaar Iiepeu heel onzen handel mot haal
te verliezer

\ oor Il£,t eerst w Cl I a III tie zaak ge
IOt'1l111J Pill het jaar lau Boomplaats
toen Bipll't'lneul HII HAIlHY ~M4IH "un
n ta ..a n OIJZIU \\ et~e, on len I and (rlie
t( eli sle: ilhi UIt genollllllel'ldtlu van de
kro(IIIJe"tolll lichtte le raudacht lx-pa
lende IJIJ hel It~ lt lit le Inkomsten lel
KolonIe ,POO!'IIUet IH Levoor-Ieehl wer
tien door de I Il konrende ree h 1"11
geb!,1 tjll welllt"n
'Oll tjr loet (I tt II
Ol InJe11 I el HIJ l!leentl" lat het da II

II nH~1meel dail IIIIJk \\ LA Jil glell
tt rtlgbétaiing Zl u "(II df'1I gH I"Ch t \ tU
(ell ""lJ \an e€1I I lal IUlzcnl pond
8ItJ"llJ~ die lilt ne k)ltnldt klH \\a"
\ ol~eli< holt 1 ten hehue\ e \ III de nOl I le
I J kc gt:l" eSlen
It' I n I (fell
I!\BR)

De tentoonstelling
De vierde jll:Lrl"ksobe tentoonstelling van het

W""t.aIIJko Pro, mere Landbouwgenootschap
wordt hed en te Rosebank geopend \ eie
bUltenvrlenden-.elf8 uit de oosteljjke pro
vUlcle-zi)n reeds III de stad en meer euller
wa,u'l!cbIJnhJk beden vnn de naderbijgelegen
dlJltrilclen inkomen om de tentconstelling bil
te wonen

HellS ons OOI! verblijdend teeken-s-een van
ioeuernund" belangstelhng --<iuL de 1D8cbrIJ
\ lD~clI tilt jaar nanzlenllJk talrllker zIJn dan hel
vorige en onder de mededingers lreffen "IJ de
namen WUI van 'eie onzer, oorname Loeren Ol
gebied 'un landbouw en veeteelt DIt 18
bemoedIgend want door 10 competitie met
anderen tA treden komen onze boeren tot een
inaicht I an hunne ZI<akbeden Zien waar ziJ te
kort schieten en hebhen de gelegenheid n1CIl\\~

eli betere methoden 'p te doen en zich ten
nutte te rnaken
}ir 'II' ook dit Jaar weder nieuwe verbete

nngen op bet tentoonstelhnggterreln lange
bracht wMrddor aan aitstaller« meer genlak
\\ ordt erschaft OtII hunne mum Iingen Olel
effekt ten toon te spreiden \ ersclreidene
rueuwe gebou wen zlIn opgetrokken en andere,
verheter j vooral wat ventilauo betreft

Bij eet bezoek aan het tentoonstelhngoterrelll
wordt ml Il al dadeljjk gelroffen door den grooten
voorraad 1an landbou \\ machinerie die 'oor ti
\OOr onze landbouwende vrienden van bizonder
belang zal t: ,n

1 en einde moor belangstelling te wekken II
bet belangr'Jk vak van de ZUI elhhoerderrr hoeft
men schikkingen gem ll\kt voor het boud en "
een I<edsLrnd 10 hd maken an boter eene zaak
die IJ I de von ge tent,oollstelllng 'eel aandacl t
trok en drttnaal ook Wil! trekken zal

Zonder echter than. ID verdere I [zonder
beden te gaan kunnen w I zeggon dat er voor
elk en een leder lets inter essants le zien en te
leeren zal \\ Cl en en w J hopen dus d.lt veler
'an de gelegenheid gebruik zullen makcn

DOODBERICHT

AAN BLOEDVFRW}\Nl EN en' rren
den wordt hiermede bekend gemaAkt

dat op den 14den dezer ol 8 door den dood
ontnomen werd OIlS gel efde Zoou B )IWKRl
30HA'I1NE~ In deu oude Jom "LU 15 JMI
aan de mallg koorts

De Bedroefde uders

BO RG F R 1 J v A x n YK, Jr
MA1U-\. \ \:'i Dl K

(~eboren M ilne )

KOI{ENMOLENS WA1'ERMOLENS
BAKK fF:SPOMPEN 8100M

rOMPEN BESPROEIINGS MACHINE
Hl E DORSCH MACHINtJS ENZ

OLIE ENGINESli
I

Haarwegst 1\ Ier
AfJechog Caledon 20 ~ eb

ALLEN rE'-'E\ OED~(); PSTF. PRIJZD

B. REABRS,
Kerk-Plein, Kaapstad.v.

Wed. F. HERFKENS, & zn.
UTRECHT,

HOLLAND

I E\ ERA~CIERS van
,J soorten vali SchrIJf Druk en

( t ur III tt npapicron .Alles tezen zeer
lag! pnJZcl1 I I I U Kaapstad

GETUIGSCHRIFT.

til Il It
al den

~ t 0 Ilepkl

['Ii OF.

ELECTIE VOOR WODEHOUSE

BENOODIGD Ell r

M ,nh""r -Ik n(lem Ic

~I

Dru k pen;m fLat.schappl J
\ an. de Dandt do '" ill enl &, Co I3pkt

l7Aug' ISDt)

IIlaJ nel

Iwerstc
derel

e,."d, Idlgdcn cerolc I
u," dw die ltlr

Ic cn

bra bt Plesl lent I1R~ND het
ndel \\ Cl Jl cll1tCI '1\ cell aan de orde

Iten ... as le J-\ohnre '"IkeLIJk ballg
\Oll \atalsche eu zelfri Ddagoahlall:!cbe
lOlJJpelltlS en beal ot ZIJ \\el nr g 11Iet
um ets te hetalen aan le \ lIjst Ultsch" le
gecllIlg III Iir tt eh Olll il ti e hern ngen
(Ien dOOI \01 I l1a ti d. H.epubllek
autlele llll!eu ti" I" lonle gelegen
\\ !'1;teu te '811111nUel t n tot op het"1\ lt li
Bl he I II lef ~ let 8 1,lIldR k L~ maal dt'
\ I IJSI<IIh(he koe pil£' len en bUIgertl tlOk
ken het \ () lee! \ III lIe I eb'l-'llTIg

De Bloem fl)ut~ IlS( he I egeel'lng bie, f
echtel h IIlJCIl'n op de In~~tl{ eu uaulllln
gen op hale I echten ~ I weId zoo I u eon
dlu ZIllfs gem IIlpeld , lil eeu tr herbonu
met :\atal of rlau81aal of leldeu

Hec ge v 19 hleef nIet 111t I "II laugeu
LlitNte \\ el d III l\)i'I~ een donaue conferen
t e \ an Kaal ~cbe v I I)Rtaa!~che eli ~ a
tal.t he afge v lalllJgden le h.a Ip~Laci ge
boudelI \\ aal op O! besloteu wel d dal

le Ol IIIJe "\ lIjst Lat gel echt gel I" op eell
aandeel I I le IU '!'oeI I echten gemu op
got' lereu dIe dOOI ue aan de knst gelegen
kolon le" "or,len oellnporteeru eu \ er
bl u kt lU IJt n staat

Het ,olgenue Jaar 'elkleeg dat lesluIt
klacht \an "et \I erd OOA toherbolld ge
Btlcbt en den \ rIJsLaat dnevlel den toege
kend van alle gelden up ZI}n UOOI de
kolollle lOgevoerde goedenl.O geheven
Dat ~eRchledde veellig J lal nadat een
BrJ!.8cbe gOIl\ el Deur en 3;> nadat de Zand
rIVIel conventie het recht lier fransga
rlepsche burgers had el kend

De berekeulDg hoeveel rrJkel ou ~e
republlkelOllche vnenden heden louuen
zIJn ware de erkennlOg hunner rechten
Illet zuo lang vel traugd Balllen met de
toepisAIng van het bovenstaande (\\ aarbIJ
men gedeuke dat de Trausvll.t'tl IDtllrekt
eenzelfue hehanueilllg ouuel vond) lateu
WIJ aan uen lezer

Hebben WIJ grle\en tegen de republle
ken dan zIJn onze eIgene handen met he
trekkmg tot baar DIet geheel schoon

:S I lf \\ H

se rclar
K

\ I) \1 Oi{DE:\ vel zocht II le bl leven-
geld ter betalIng lan reke-

n Il~(;n \oor subse Jplles .Adver
tent Ui en DIlIk" erl< Ul vat tellde of
betnkkln~ hebhtnde op uezl_helds-
Z Ikcll lall eh Jl SecIet ir ~ der
Maabc ap! IJ, eli dIe bne\ en met
(orre8pollClllltlE'S \oor de Courant
aan dtcn Hcdaktulr te richten

m( t

O)!l e\ el1 IJl u als le Blll"( he gOI! ,"PI nCllr
III I~I tU \~lklegelJ dilt le Blltllche

"I (EOR( E (I EHK Ld
lit kei "" der

Een const1tut1oneele formalist
Deu ,olke \\el-U tOL hlellOe

tald ti )or vel uedlge I" 'In den heEl
H.hooeR dat deze ZIJIl !111... r~to IICRl ha I
gedaan (m J Imerion le kt'er ell t 'ell de:ze
de TI IIlR\aal "a~ In~ell kkell M Uti
ongelukkIg \I lieu de leleglaaf kautm';'l1
gesloten en dt dlluen uoolgehlkt z VJ.ll
de 11I'U\e mln ZIJII \Ied,hevend d)el nlE-t
k In heieIken :\U echlRl \ernelllell I\IJ
lilt het g!'tulgenl8 'un den Illel Hho leQ

zelven lit ZIJII vrlpnden ~i' 1\\ uti I lIP!)
ben IlIJ hpeft Illet" af 1000urtR gc Illan
Olll Jalll!'soll te dOtll rf'llIgkp, lel lil l~t
degulelllellllHllIlllel ti )1111.11 gil'
vlaAg I HIJ was u lt lIU il Jk al te htH' hei'll;
len 0111 ZIJlI ulen,H ...1I JIIgellOu ILgd Ol nl'
uilllgeu ~ epu lilt" r 1I0g t ell ue gon
\('Illeur zondel ZIJIl a I_ (" een ploel.
III It I \\ dde nl!\ 8<11lIgen om lame6< p
staande le bouden de, I hIJ ZIJ [J beRt DIU

le lull (111e te \ellr-a~en \Vaalom 1
li t hloOl .. ContitJtutl eele li Jllg( I oelt.<~
h, (I Het W IRheUl 1101 I I '"I cou
At tlltlOlleele \Olmen tlll,.1 Iwd dn e~H
plocllmatle Z Il \I .deu t1l1ge\a II Iigd op
Ih ep \ lil eell II \ lat I Iso}n zouder
velantwoordAI Jkheld - dell heel Ii)f
Ille~ I 111) III PI Il lal hpt gelucht t;elf!i
bedlelgltJgen hel J ~11 geuit ulJl Z Jil px~el
lentlP vall zulk pen Int I sl,tutlol\pe] bf'
dlljf terug le uouden Z JU len~ moet
ZIJU ieweest ITevel epn Iloeubau aan
,.relll:ht UO Jl den conslltulloueelen Jame
son dan deze ged \I arsboomd 1001 dell
luconstItutlOLlt'elen Hofmeyr Het lf!
toch maar altoos gOAl l eh thUIS te 1Il1~
ken ID '" ettIsche forruallle leu !lIen II let

'I ZIJ n g te paR kunnen

f eLruar l~ ,

D \ \ r D \\ I [ ( ()( K:-;
MOi!>;,elli11
I I hl

COlTcsponden ten
\\

STADSNIEUWS

Heffing van een belastIng voor het
dorp RIebeek West onder akte
29 van 1881

I"

BEKOUDlGD

EI'
BllWl

"" n

Slaan U<ln dt Ol lIl)eIlVl(J~(h, legel'lllll:(
I etrekkt IlIk Inloel'Techteu In il .. ! alge
Illeeu I" u IIIL111t'gel In \CI hm I Wllitl
mede ZIJ aanspI lak heeft ol-' elke te gc
l11(pt kUlllllng 'an \\pge hall bIJZOl lell
I )~ lit en af-tan I \ In de zeeb Hens

D. heel J I lI(H OH 'i weltl gek )zeu
ah, eel"'le ))1 (~ denl \ an lt Il \ I Jsla lt et
I (hlte ti ,tIelijk I III ti lel 'an sir
( El H' ~ Cl r Il 1\ • en \ t I ZOt k 1111 het
toen pa" II de \I el tIj gek l1Jel! k lunllll'
I Illemenl, VIagende om l'en JIk'tIIIJksche
toelag \ an t) IH ~ I lis hel Iepu hlr kelll~ch
aandeel Il lt' IIl\Oell'tCcbteu nIet Illeen
olJdel bl! aangehaalde Il Ijk,1 I an de
(Un I ('ntlt III lal ook al" ru"tende op he
glll~el8 I III mtelUauonaal recht ,Ile uoor
alle fur pe~he 8t.ateu \\ Ol den el kend

SIr (JEOH( E I...gde het \elwek 'oor
onzen lUItenant gou1erneul DARLI:'\C
te~ell8 aan:tlnngeude op ID\\ Illlgmg er
van alH helue recht\aardlg eu st tat
kundIg

(,otnelneur DARLI:';( Rtelde lOOI Lan
cle rlJkSI egeenng het aauzoek VOOI het
kolaruaal parlemeut te It'ggen zallleu met
eell hootL,clIap waarlu het \erleenen "an
tlnancleele bulp aan de boeren republIek
Btel k "erd aanbevolen aiR In het belang
\au I el le partIjen Ook le rlJksregee
ling I leek wo meegaande mogelJJk eu
keulde dl' \ lOl gestelde hoodRchap vau
dell hee I lJ \ R I I S'f goed 1\1 H\I toen deze
laat8t€ le lrupellale goedkeunng ont
\Ill'; ,\ IH ~11 (.EOR( E (,REY reeus op
"eg naai de Kaap om het bewIlId alhier
te aanvaalden WaJllom de lult .. gouvel
neil r I es] ot hel andel" el p voor ulene
bem ,d le I esel \ eel en

() It Jaal \\ el d wets \ erder geda In
"{aal h, t 'olgende Jaal kwam de zaak
"-Cl kelJJk \oor hel parll'lllent naaI aan
1t'IUIUg vau een helllleu w I verwek van
den Vrijstaat (,ou\erneur oIr GEORGE
(, RE Y Illaakt{' gunlltJge meldlllg er van III

zIJn upanlOg8reu... cn zelde 0 a - Ik
h >ep dat g J In Uti k" estle lIe n nu l.al
w lIden voorgelegd en III alle andere
gevallen zulo hand! len III een geest I an
~heralltell Jt'lgens cltn VIlJMtaat dIe zal
ulenen (m de bauden van Vriendschap
en vel want8~hap d t OUH mf then ste€tls
nall\\el beb oren te \ell Inden uog \aRter
aan te h dpIJ

,,( 1Q'ti'\ nde \ erg IUt I ng Uil I keil
n" 1111 \elwel en openlngslede en hE

e~n COllllte van ondelzoek dH
,~ ZIlt ngen umbev Il 1.4 niH) pe!

lell \ rIJN aat Illt le betalen l w
COmItl Z 0 nH:) le het !'UJlP' I tIt veelt
een Id el ale t ptU<lg aan wegens polItlt ke
'en\eglllgen (dUR nIet wegens lecht

en 1)lIIIJkhelll) en acht het betel Jegeus
('tin JOlige en ~'ol'stelenue zamenlevlng te
th\alen III de lIchtIDg van edelmoedig
he I óHn \ lil ':h\1lze zUlnlghelu

\1t'11 lIJoet ttJ)en al een beetje bang zIJn
ge"eellt \001 ~atal Van daal de polr
tJeke OHI wegtngen Er kwam echter
niet;; te N'cht 'an de alzoo gekwalificeerde
edelrnoedlghEhd want het comUe

rapport kwam! dat Jaar nIet voor
hUIS

Het volgende Jaar (1856) lrwam de
V rlJstaatsche pretJldent,-<ht maal de heer
Ro!<lHOFF-wee:r aankloppen op meuw
benoemde onll lagerhUJII een comltk, dat
nu een toelage aanbeval van Illechts
£2,200 per hoewel de kolOniale

RA WSON W RA W80N,
VriJstaat bepaald ge-

z

.A B HOfMEYR,
SecretarIs

\ II ers & Co (Llepkt

BI.n J- ei I,

AfdeeJmgsraad Malmesbury.

A pp L l C \ I Ir III Jl I It t
da l,JI ZljlJ,.(t. dom dlll \ OOI

zItter lan let Doq~ht"tllllr
Rlebt:lk \\l,t om un lxla"tlllg \al
-Id 10 IJet £ i!>t.! tt kg'gl n op allt
Va.'-'tgOt:d daallall lid Ihulg III
het Dorp i{lebeek \~ etst Z) I\ordt
Inermedl K('llrlb gt'geVtcll li tll
men van ~ectlC 16 \ tn Aktl .2 I
van 1K:-;1 ddt lell })t!astlll': lan {d
ID het L gt legd \\ 01 d ol bl t daar
aan ondl rhl vlg \ U<ltgOl d bill lien
de gl euz( Il ,al le DOl pSr{ronden
van R1eh(:lk \\ bt lOOI h<.;t Jaar
emdIgl ndl li Deet nlot r !8 }
dat gezlgde btLhtlll_ \CI \ Lit lil
betaalbaar IS tUI KLI tOIL \311 den
Distnkt;laad M LlLlIei!>bllly \ 111 af
20 MA :\Rl 18 1-

0l la~t,

Be"
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Malmcsbu 11 ~'I rl I J KI) 7
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De Transvaalsche regeering en
rechtbank

~en meldt d lt ue aanval van de le
geenng op de recbt)) mk nog steeds het
ondprwerp aller gesprekken \ Olmt te
PletolJa ~chllJvende op wo gl'Ooten af
Btand vau het strijdperk komt bet on8
emuer \oor al80f el een aan\' 11 door de
rechtballk lp Jen Tolk81-aau en de l-e
lleellDg' belden "are ge:;clued--een aanval
nog al dIe bel-ekf'ud 18 geheel het wet
8tel8el ueA lanuij oudeN<t boven te keel en
tallen van reedB gelallen ullspmkAn te
velllletlgell eu de vIjanden (lOl I tI 111Ilek
IIIet ollvermengde qengde Ic 'el ''lIllen
Maal bUlteuslauds zal het \\ Ol len vo I
gestdtl alSt f de volksraad .1 1 r hel "et8
ont\\ erp dat hIJ th Ill" u (verwpgmg
heeft ue znlvt'rheld dCI le~hl~bedt:'ehng
ID JeV8<1l Wl I 1)1engen Het" II I' daalOm
te "euschen dat .en lelge]llk \leId gl
troffen en het onh\elp ndlen mogelIjk
volgens ue ulllbevehng \an deu heer
\VOIIllIr:IIJR hleef 0' erstaan tot de gewoue
MeI se8Sle optilt het Vl Ik ZIch late hooren
en alle schIjn van overlJhng verrneden
"erd 'VIJ hopen Zatel uag bl eetlvoengel
behandelIng van de kwestie te ge\en

PRI
heeft )U

om de n
door de

Hc' I
alle rcch

tJ

AA"! EHO{ Ijl
\ lo. over I

te WOI-de, \ erk<x I
1 ~7 In I en , t

Ilrht brnll mer I~ I UHl I
g"emerlrt gebral! Imu k
bout, omt ....nt ! la,.

-fLJD&anden oud merne ez~1
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(\~ ~(llhlDl8 II~l" 11'1

i ~A ANGF.rWI DE~ I el h I I

r\. KJnven le, o,"el dl n '('r)( tI )()fden
tijd en te worden vel k J('ht Ol lt n 278t. n
ebrtlAn 18;7 Indien HIet te, oN'o gelost
2 hebt roo<le 1«!n re.:ht-(,I'()ot zwaln,,,

taart, hnkerool sneetje vrln acllter om
nt:> ]lIil'en oud
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.ALLERLEI.
Verkeerde Indrukken

Vrager schnJft ons -

In het IDleldlDgg artikel van "'1 D 'lbl"t! va,
deu 2&ten Feb 8taat bet, olgende

Reed. nu werd de heer Rbodea genoodzaakt
te verklaren dat de 'er bloemde Chairman In

de beruchte telegrammen memand anders IS dan
lord Rosmead
U lt bet bovenstaande kan meu DIet &lIder.

dan nltJna.ken dat lord Rosmead "OI"kellJk de
president "'!UI .. III de berncbte ondernemmg
tegen de Trallll\ aal
Is dIt nn waar of wordt het de wereld mge

zonden om valllCbe Impressies omtrent lord
Rosmead te verwekken III belang van , nend
Rbodes 1

Met welk doel de door v ragel aau
gehaalde woorden werden geschreven
zou hiJ best vau onzen tijdgenoot zelven
kunuen vernemen Maal dat lord HOM
mead werkeltJ k UQ pre81den t of \ oorzi ttel
\\ as van de beruchte onclernemlllg t.ogelJ
tie IIun8vuai Ut een be8pottt'hJke on\~aar
held

Het tplegl'Rm waal"OVl-'1 tie k\\estre I()(II t
Inulue ontcl}flld en vellaall zlJnde al~
volgt -

, In kolonel Rhodes
JobalJnesburg

DE IIHM P F ItlH se-retaro. Van landbeul<
Ib Dm.dag Irl li: Imberley lanl3ekomen
TE K >Ol -Ve beer 0 M du 1 uI! O,edl zf ' C

plaats Langkloof 'Ialm".bun te k op ~n
Z e ad, ortentte

HHR KfAH~~ K"rkplcln Klll\p'la I
bIedt allerlei molens.. pompen tI1l\chlnene ()( r
bt 8prOelltJg"- enz te koop aan

Ef ~ I ERK) 'I' nil zekere stukken IrNJlld
onder proces an Iet hooggerechtshof l.IIl
pil/Lts heol en e \\ eli ngton or Zaterdag 13

Z,e ad ertentle
BE A'Glnll ~nE' rE R fllHK "fOT

"I zeu wu Il tAr ecn ad verI", tIe namens de,
de bngsTaad ~an 111 t1mesburv " zake
belastIng opgelegd o)r het) lar I~)

D~ II' E~ dIen men erd.eht h,eld , LI
~e kelder nL! don beet Comei .. Be I c.... IJ,.
:ke lstem aau brand te bebben gcstohn be, II ti t
"ch thans In de !le, angents aa.n de Paar!

Jl' \fl< \I.n" I" " 'B EH" Zil P
1 {aart te Riellenh08ch gebouden "orden ten
em le den pr IS .nn brande" In em L~ bespre
ke£ Voor verdere I lzonderheden ll6 ad, er
tentle

\\ I1EIlIFLI I::'F' - lerw II een Somersel
Oo-t bla..! klaag( 0 IJl gebrek aan dat produkt
op de markt vc, telt het Uumansd 'rper olad
dat watermeloenen er zoo 'olop ZUil állt zc
voor 7. od per 100 op de markt erk cht
worden

1. Br-At 'ORT 't\ F:.r 18 een kleurhng 'rul den
DJlam 'an Ad Im EdlD die eel wissclwachter IJ I
bet .t 'lIOn w38 door een goederenwagen 0' er
rede I H U bad eeu hou ten I een en daardou
kon hU nlCt gm" genoeg op' I "pnngen lAet
de "agen UlIIkw,m UI o,,",r!eed lC'"ge uren
na het ongev ti

:"i Oll Trt u\ fiK \ r Idag I J bad een
Jongeman bet ongeluk tusseh"" ]'i ewlands _n
W 1111 herg 'an Z 0 paaro t<l I alleu on "erd
Zaienl \13 morgeu In be" ll.(eluuz_" tue'tand
opgetJJd en n ur de '"Oiling 110 • Jn OOIT den
heer Wam .. ngbt 'n, lit!{ :"iewllLnds bOLel oc
bmel tal" ')ltr h gISterochtend over!c.,d IUden
Juug ligen ouderdun an ( Jaren

1>, 1I7.E\-\\ U,ROI -Een Engelse},e mllhoe
ti \11 de heer E 1 Hoole) heeft ter gedach
teOH~ lentil{ lf le (U .Ni~e regeerlIlo '\ a.1l
hru e ma)e,tel! de kOIl{ng,n een ""m van
£400000 gage en de J ,arllksche rente "Mr

,£ 1 (lUU) be,te.,1 zal I<urden tot 011 ler
an de be) tarde "rwen \\eUuI<tn er

'crzwakten III ZlI' d .. triJ;t woonacbtLg
V~{K"I!' '" IA'r lil lltMalrne.;hun

berl I t men JIl. d I 24 Fel ruan - De bearen
\ a.n ler Spuy In melman ~ Co verkocbten
gt8~er n 'oor rekemng , 1n den heer WIIlclll de
Kock 'ilO plaat.s R )nde, le OOI £3Z7U De
heer 'f :'\eethlrng wa. kooper A I dr lOl!se
goede... werden, erkocbt eu beba;tlden goede
pr'J%en De heer Immel nan hanteerde den
hamcr en kweet ZIch wel,", <!Jn tank

EEN 'PO Il"~' E\ IiAAlil -De RIChmond
f. 'Ql beeft oon artIkel Waann bet de nood7.ake
IukqeHI betoogt om een 8poonreglIJn \&n Vie
tora Wellt of 'lUl i\elspoort I ,Richmond naar

dIe voor de geheele kolol11e
voor Mnrraysbnrg Richmond en
groot belang zou zun Het blad

18 er veroer ln t gebooIlllet over
dat de parlementsleden met Ulb.onde
den heel' T Theron wo Wefmg notitle
distrikt nemen en het zegt dat daarm

vel~lertng moet komen \ ooral blet het OOi
81'00"''''

HEterk:t.: .\_mc

1\dlg"Jet en

J (lo ( 'v II )

A l, Bi{O!)ZIAK

~(:cldHn

MARKTPRIJZEN

.....A\I~I \0

u ) j

o ~ f
I

Spoorwegverleng1ng naar het
noordwesten

De deputatie d,e bIer I I Dmsdag hare op-
wachtlIlg mlUlkto I I den comnu" ..ans 'Ln pu
bheke wllrken om met h.m te .preken 0' or de
spoorwegl erlonglIIg l1Il&r de nuord Ve>ltellke
dl.tnkten al. Darlmg Ilopffield Moorreesburg
Plkotberg Porten Ille Clanwlilram enz mag
met recht geluk gewen",,"t worden o'er de
wllze w"arop z I h&ar goed ,.echt op een 'poor
weg naar die _treken bepleItte evenals ze odk
kan gelukt I:,ewenscht worden 0' el de ont
v lOgst dw haar, oorstel I I de regeenng vond
DUldel"k werd door 'et"8Ch Ilende spreket1l
aangetoond dat de aanleg an een DIeuwe III)
III die streket 'eel 'ruchtbaren grond Jle
thans onhebouwd daarbeen hgt onder den
ploeg z" brengen DIt op Zich zelf IS reeds
oen n tnemend argnment voor het ~e ra 'gde
Behah elandbouw wn echter de meu, e I"
zoo lu,dde het pie ,dooI veeteelt en andere n I
'erheden tot ,oordeel der g,msche kolollle be
lorderen en terecht merkte SIr James:1;l1 hoe
het den bocr Illeer lIJd zou ge, en Z 1" aand.acbt
.8n zlln beroep te gel en als hU nlCt zoo 'e suk
kelen b~d met bet, ervoer, nn graan en andere
produkten tiaar de markteu En er .. nog beel
wa t glOnd d,e bewerkt kan "orden zoo maar
le gelegenbeid gescbonken wordt het g9prodll
ccerde te ,ervoeren Dat pout werd voor zIJn
distrikt uItnemend be.'proken do~ den, erte
gen" ooro'ger VRn Hopefield op de deputatlO
Hoewel enkele looen. eell bepaalde rlchtmg
voor de SpoorweglIJU alildrongen bleek het dat
het meerelldeel die zaak aan de relJt'eTlug
'nlde 0\ erlaten en daann bandelde meu
m overccnstemmmg met bet besluit
onlangs op de l"ergadenng te Piketberg geno
men dat men alle onderstenUIng zou verleenen
&au een spoorweg waarbO Darling Hopefield
MOOl'n!el!bUFgëPilretberg Zand veld, Clan ,"lliam
Troe Troe, a1nrua 8IJ Namakwaland op d.
bJl1uute 1r!J%c aul1en behandeld worden Dat
beslUit W&8 Vel'1ltandtg, omdat ala men elk: ecn
bepaaJde nehtutg wil voorachruyen, men allicbtDJ., krugt ~t men wenlCht Hoofd&uk III een
epoorweg, CiiF laD bei srwte febeel VIII "oor.

"BEAOH HOUSE,"
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(,el,e, e t<l zeggen nnn l J Rbode. dat
gezegd wordt dat, oonatter met zal vertrekkcn
teuZIJ speemle bnef hem tlltnoo<hgende vaste
\erzekenng IS gegevo.n door ons allen dat op
dag' an floue rd I de dag waarop de opllt ODd
zon u,tbreken -1~F.r J gIJ eli hJ wildt ~rtrek
ken bIer, an moet "1",,,IDut llIet afgeweken
worden daar, eIe mteelrenaars [deelnemers aatl
den, oorgenomell opstlln<l-RlOl 1 toegesteOJd
hebben aandeeien te nemen op deze, erzekerlOg
zoo bnef noodIg lS kou die nog gezondelI wor
den maar het "118 overeengekomen dat doeu
lDenten achtergelaten bU J A Stm en. rwanr
nemend secretariS 'an Chartered Co -lh:D 1
,oldoende waren eli d'!ot grl ,erant .. oordeIIJk
zOlldt Z!JII voor voorzitters 'ertrek het"
hoogst belan~uk dit III orde te maken ant
woord aan LIOnel Philhps

Het woord voorzitter (chaIrman) ID

di t telegram doelde.geen8zJUs op een waar
digheId, betrekkmg of ambt, maar was
enkel een anomeme of een gefingeerde
naam gegeven aaL lord RO!lmead, die na-
tuurhJk, gelIjk heel de wereld, \VlIJt dat
er een storm aan he.t broeien was te
JohalU1ellburg, maar zorgvuldig onkundig
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den IrCII tp J, en I t III I I;r" t

7_'\g ,k heUtnm rg neer
het ,tntlOl! • on hel 'pou el l,,, j )

II. den grond en 1.00" at lil! ,a,,1
Spoor \\ IC ... 'craot\\oor<lel Ik c, ,
gecnng be ...USI """en van zu Ikc Li kP

Met de aReverlIlIl van goederen oU het
gaat bet nog lDa..'\rgehrekkJg

Hedennarnlddag 'ond de begraf.. I Jl.
een der ondste lil...onen< van \\ orec."
wed me,"r Kubn geboren Du r II Jr,
een ~ede opkomst en een tr~lcnd " r I
werd biJ het -terfhU18 door d8 Murr-oi} g""pI
Iren J tIlter mem-
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TELEGRAMMEN
0\ ERZEESCH
Teen Griekenland

Port Ellzabeth vrijwilligers

rechteJtike macht belde bovr~nd zal ziJn.
De d LS'llJlllle daarover duurde voort tot de
"erd~ng en tot geen besluit kwam men

A.RGU1rENT. OPROERIGE KAFFERS DE RUNDERPEST.
FEN FLUKSCHE IlRIH

VAN EEN PREDIKAN r
OPINIE DER PERS [Ii ui Ic/rg,

Verder verhoor In Rhodesia

NOG EEN CONGRES

v A'\ DE" J [~( OBOND

(It« ~ Irl 9 a "Iel )

LONDf.~ ~ I FF -liet onderzoek werd heden
met on' ermu derde belaugstelliug voortgezet
Ouder de aan weZlge waren de prins 'all W&les
dr Jllmclion sir Olaha nBower dr Rutberfoo;.:;J
Barns en de beer Newton resident commis
sans \ an bet Bechunnaland protektoraat BIJ
z 10 bm ren trede n Il' f le prms 'L[I Wal eo den
beer Rhodes du hand Het onderzoek 'Ml
laatatgenoemde werd voortgezet door .,r B enry
Campbell Bannenna I de heeren Eilla Blako en
Sydney Buxton

LORD ROSIlEAD ONSCHULDIO

In antwoord op 81r Henry Campbell Banner
man ZCI de beer Rhodes dat hn den hoogen
commrssaris volstrekt met het denken dat het
bezoek Il 1 1&8tstgenoemde aan JobannCllburg
nl. gouverneur eenige un.ponng 'oor de
Johannesburgers zou ZUil om op te staan De
hooge c mmlJ!8artfl "'St me' dat de h.. r Rhodes
, et he III co nmun caue was

DC! heer Eill. antwoordende lel de beer
RI odes dat dr J urneson het bevel kreeg zondar
cc g juiste st ru uea "II WIJlt aleohta z!Jn"
(llhodc") I"err cc ne lenkbeelden die niet mede
gedeeld verete an, In collegas n bet KMP
sel e rster 0 d lar h alIec de emutwoorde
ljikheid wens I "t~ dr IgOl

In ant.woo d I ten beer Sydne~ Buxton set
do heer Rhodes dit hlJ de ugrtatie nIC' actief
steunde 'oor I et najaar vali 189, maar het Jaar
tevore ge oelde bIJ dat het ollrno!!"llIk wa.
oor de bil gers om heerschappjj te hili' en

voeren ver een bevolking die lermaal hun
aantal bedroeg Ler" ~I ze IJU~erlllke rechten
weigerden el de n n!lldu.tno\ s'IIaar beinetten
Hl ge oelde dat ur )

F.t:~ P.HA~I Elt N llU'Br K ).lIEN

De heer Rl odes I aaide Creta weer aan en Zei
dat h de ka 8 \\ Ida aal grupon voor een
ere" lig g un Z J d A frika 0 t Wtul de

sleutel oor Z Jl e dader
Den heer Blake Intwoorde do erkende ge

tUlgO met de J oha nesb rrgers samel gC"PIllIl eli
te bebben oor een opetand Iaar b I verklaarde
la herstel van gne en door oonatitutioneele
middelen uopeloos WIS H II was 'Ill plan ben
(ui ric .Iohannesburgera) te beipol II zekere
gebeurl jkbeden \ andnar het 1esoek an dr
.J meson aa kolouel Rhodes te J ohaunesbueg
n Apr-il li!
E badde, heel "at le endige woo den w •

selingen plaats usschen getu ge el onder
vnger.

De voorzatter zei dat al. het Ol derzoek van
le heer Rbodes wat! af'gelooper ti r 0 raham
Bowel el de I eer Newton onder ru.agd zouden
w men

De Beaufort West vacature ......
NOMT'IATIE TE KLAARS~ROOM

De leden <on
d c order I ebben

FE -R uderpest ui hier
br ken f: n J ,nge !Jul die de

7. ekr kneg erd doodgeschoten en de troep
boes ten afgezonderd él.lle voorsorgamaarrege
len ,~ genomer om de erspreiding der :uelrte
te ooi k wen

ELEKTlES.
De Wet Boven

Warme str1Jd verwaoht
EE~ wrTBAA T TE

Dordiecht IQ Feb 1897
,tau in Ea 1,nU'

:\llJubeer -Wat ben ii bill dat de heer H.11Ie
zich aan den _tn d om een plaat.s m bet parle
ment onttrokken beeft Pieter- de Wet 18 een
degel Ik man Ik verwacht veel ~II hem. 1;.
geloof dat .un kansen wer goed qJII, ,,..{_ de
Il .!la d-e). '/ ,L ~ I if ka .a. ",,1fdm~'" 9
r!lc.

K !lBERLn 93 FEBR-Kolonel Dalgetty
ehi llrgJJn kolouel Hurtieyen kapuein Luk"
die gisteren 10 Kin berley aar kwamen • IR

J veng 0.,1.1g met bet maleen van oorbereid
sele u voor de aanstaande exped ue verbar d
me het ge' echt met Galishwe onlangs Er
WOI-dt bericht dat de man 111 eer • t baatja
die zoo op den oorgrond was aan de 'Iidc ier
reb- lien gedurende le erricht lJ" b I I bo
kw neenooI. bjj deze gelugenl e I ooraan
"i1Uj Me zegt dat bU eram woordeljik IS oor
het .d t dat lu tenar t lJopk , • doodde maar
IJ self "erd loor eel bereden scherpschutter
~t oiïen d -odel k of IJ et s lct beke d
Me denkt ill I le kalfen! die n I angl>e'll
bJ!'" r zon allel oproerl I ge • IU n Grikwn
land West CD Bechuannlsnd Cl er" ordt een
warme sf.r derwacht daar (nltsbwe en 'er
sehe dene andel e I eel wel" eten dut • J ed
ten met de stro] 0[1) de hals Toto wurdt
gen ht loyaal genoeg te '1 II maar n ct n staat
te n de heetb ofden Vil Z Jn stam te be
d"" l!ieo Men ber eht da t I de aucor tenen
een gen tlld geleden n dezer voege bericht 18

Met achting
de U" ..

o S BOTHA.

\ tiK :\:\~SCH GEZANT Twee kanwdaten
De (n TY 'I Beaufort We&l deelt mede

dat de lreer P Krurumeck alleen dan w slUD
al. kand daat n ge al er geen beter man In bet
eld rs die Independente denkbeelden er op

nahoud I zooals bIJ '\\ ordt zoo n Iran door
het publi k gekore, dan ui hU met alle plei
",~r dien kandidaat steu Den \ erd"," blefh
• eb de leer J A Th" arts a.]. kandidaat un
In een advertensie aan de kle""rs gancb, ..egt
h een ltd van den Afrikaner Bond te zlIo
maar tocb I. hIJ niet van plan een beprWd.
partl te steunen MMr hoe kan een Bondslid
ZIch als kandidaat "'Ulbe, elen tenvlll er nog
geen benoemings vergadenng gehoud, lO lil
de kiesafdoeling ?

J:.: x CO~ FERENTIE

Meer voluntiers
24 I f I -Honderd bereden

HOLERA IN INDIE

De proetamatie

\\AHlOM DIE t:ITGERTEID WERD

KAAPKOLO~IE
u:~ :\UTORITEIT

bepaald te

Z A REPUBLIEK

Z A

Tc Preto , • een vergadering gehonden ID
zake bet r-erk Igc an het burgerrecht door
personen rI e tegen M alaboch CD Ja.meoon de
"ap" en ba loe opge at \ oor errew8jl bet
grootste deel bestond rle , ergadering bit H, I
landers De heer P Kruger wees er op dat bet
pI cht >1'11.' an de oud .. burge". om ben die
zo der een oproep ng af te wacbten de ...apenen
oor bet land bad len opga At te beloonen ...oor

hun trouwen ben te belpel bet volle burger
reel t te krIJgen Dat recht wns bUD door
hunne voorouders al. bet beillgste recht dat to,
een olk an .nle mannen ben ormde naie
la er D -ch de aderen hadden tevens den wer
ope gelatel bet aantal t te breiden door toe
oeg ng ar hen <an wier trouw men o"'ertru,.t

was Nadat cr rloor andere oude bnrgere ge
sproken was werd er besloten een komlll1Ml8
an V lf personen aan te stellen om met den
eldkornet de I sten na te gaan en te .. en of

alle personen daarop voorkomende aanspruk
kunnen doen gelden op bet \ olle burger
recht

B herming tegen grieven

vrouwen achter-
UIt?

Kaapstad 4 lil97

, d enaar
Ef' 11>1 K\\T !

(!HFf KERK

KERK EN SCHOOL

Ka.; pstad Dec ~ 16 ge,," r ft gc
"pde n
konp'De Prins van Wales

1]), D P Faure leeft ntar.o • bencht "ordt
te ke oen gegeven da I tegen de maand JoOl
,a.] aftreden als leeraar ao de Vrue Prote.tant
sol e ~",meente albie

S RFKK!H

sec dll!t beatuur
DIt bestUIl IilU scbOl wt met .hlle doch

ernsttge belrommerru. de ,ergodu g door een
gedeelte ~1l11 t pubhek dezer K( lor le vali den
\ell1\der \ an Ol ze nal! nahtelt eli k.'I.lI zich
onmogel Jl. \ ereemg,m met ce nc poglng tot het
WltWl1f!8'Jbel van eene daad die diep gellMl'eerd
sta.,t en onurtwWlbbaar 18 10 de barten van
allen die bet met O.DlI land ...eltlleeuen

t!J-....:; ,ent e an "a od J.'l.3.

~'l-- '\ t ,.lale an ( tie
4-l ru oku Il I le
_S:) C~n ~Ia kul v rpoo

Vl!!lll RofiKES

rel> 'l--Hvdal Hall n a ku havens.
t I~~~ Clan r.la.cal,l.i.'" naar kust! a en
I-Ma lboot llLr a ru r LODle.

WSDEN
z3 r ebr -( Pcr telegraaf)- Dc Ooune C", tie

k am I ede om 2 nnr nl te Ph ru ulb "'\lI
Dc :Sor nll op de b ire'" kwa.m M""ndag ow
lIJ uur n m te Madeira Ilall

23 'ebr -{!Per t.ehgrnaf. )-Dc Ib ... -arden CasH
k'lV&lIl Zaterdag om ~ uur n.m te 11J'lDOlltb aau.
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KEN NIS GEV ING. Spaarbank
VOOR ALLE SOORTEN GR4AN,

£7 per Ton.
E'nkele Zak, van 200 Ibs., 16/6.

VOOR BOOM· EN WIJNGAARDEN,
£6 10/- per Ton.

. }.nkele Zak, van 200Ibs, 14/-

VOOR AARDAPPELEN,
£8 10 - per Ton.

Enkele Zak van 200 Ibs. 18/6.
Alles Contant; vr ij op wAgt'n op spoonvegrijtuig.
Goedgekeurd- wissel» genomen voor krediet termen.
Goedgekeul'Jo wissels gellomen Voor krediet termen.

lOP AA.NZOE~ BIJ

\,
l
Jl.
"

WHITE, RYAN & CO.,
BURGSTRAAT.

'.
De nieuw mengsels hier aangeboden hadden een vrij

uitgebreide proof laatste jaarven gaveJ? volkomen bevredi-
ging aan allen die ze gebruikte: W1J vrag~.n een proef-
nemi.n~, indien slechts een kleine, want wlJ vertrouwen
dat wij volgende jaar een groote aanvraag zullen hebben.

Goedgekeurde wiss .. 1 betaalhaar op I;", Fcbruar. 1H98, tegen £1
per ton ex tra.

Kaapsche Gouvernements Spoorwegen.

Veranderingen in de Ploatsetiike Treinen,
IN WERKING TE KOMEN OP MliND.A.G, 1 MliRT 1897.

. De tegenwoordige ~·~O v.in, trein naar Malmesbury zal van Kaap-
stad vertrekken om 8.15 v.m.

De tegenwoordige 2.11) n.m. trein vali Malmesbury des Z dags,
zal om 2'30 n.m. vertrekken. •

De treinen naar Sir Lowty's Pas zullen dagelijks v~n Kaapstad
(Zondags uitgezonderd) vertrekken om 8.1:, v.m., en ..j.·30n.m,

De tegenwoordige i'lU v.m, trein van Sir LO~Hy'S Pil.'! des Zater-
dags zal vertrekken om 7.:) v.m.

De tegenwoordige 3'4.5 n.m. trein van Sir Lowry'.s Pas zal vertrek-
ken om 3'35 n.rn.

De 3':i8 n.rn, (enkel .ï.aterdags) trein van Kaapstad naar Stellen-
bosch en Sir Lowr-ys Pas zal gestaakt worden.

De 7 n.rn. (t:ukel Zaten1ags) trein "an Stellenbosch za! gestaaktworden.
Voor verdere biJlC ndL'l"bL'lkn, Zie pa:3sagiCI's tijd-tafel Biljetten.

C. B. ELLIOl'T, Direkt~llr.GelJeraaJ.
Kantoor van d"11 Direkteur-Gl'neraal, van Spoorwegen,

Kaapstad, ~U Februari, ] ,",~)i. .

..
. ,
f
7
t·

TE KOOP.
De Olldergdcl'hll,Jt' bil·dt aan uit Je hand te koop.

HOO -'ILl)DE~ ~CJlOONE ZAAD HA YEH.
Niet schoon gemaakt door een Wind .\[adine. Prijs 1.:)S Gd per mud
Zakkt'D uitgezollderd.

Gelt.'\·erd aan .\lallllei'IJury ~tati('.

.\"ICOLAAS LJUBSER,

~e:.1~isge~i~ ••
DE Senior Vennoot, do heer A. B. l'E Vll.LlI':P.1'i, van de Firma

DE VII.UERS bIlIJo:UI.\:-i" & Co., die hetlen ontbonden is, za] zijne
bezigheid lJll Voo!·tzett.en, zoo al- vroeger, aJ,; Venclu-Af";]flC7ers, Generale
en Commissic .Agenten aan de Paarl en wel onder den stijl en Firma
van A. B. DE YJLLIERS & Co. .

Alle Vendu Rollen zullen kontant worden betaald of Securiteit zal
verschaft worden naar vereischtt'.

~N B. Geld op eerste vel'banJ altoos te verkrijgen tegen uillijke
Termen.

Paarl, l.j Jan., 1897.
" Aoc1(o:\EER."

WAARSCHUWING. BevondenhebbendeClat zeker Iemand
In naam van ons In de omstr.:Ce.n lID

BuJtendistr1ct.en be"tcllln8'''::l aanneemt. zoo wensoben w1j hot Publiek kennis to I'"a
ht W1J BUITEN DE KAAPSTAD NIET DOOR IEMAND VERTEOENWOOR_DIOD WORDEN.

Mans en Jongens
•

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

• "• • "
• • ..

wgem8.l' ktstraa t en Kerkplein, KA! PST .A.D,
J. LAWLEY & CO.

,f. n. CARTWRIGHT & Co.,
GLAS- EN PORCELEIN- MAGAZIJN,

ADDERLEY EN DAR~INGSTRATEN.

1 E1'-, Ontbijt., en T11(,(,i'ervics, Toiletartikelea en alle IOO~Jl .Aarde-
~ werk in groote keuzr-.

JTan~- en 'l'l\fcllampl'll, \iolThmrcn voor do Voorkamer, Tafelmessen
en ftlllla.oru.- artiktlen en alle 11111~llOtJd.B('noodigd),.pdcn.

Verzilverde en Fantasie GOl'(leren, g'('.~cIJlkt voor Trouw-,of Verjaar-
dagspresenten een SpeclallwlC.J uist, ontvangen een ladiD, Tall haa
.peciale Port. .

"VICTORIAN \VA_TER-vVHITE OIL"
1600 VUURPROEF,

IN P~TENTE "FAUCET NOZZLE" EN ~.
DE BESTE OLIE IN DE MARKT.

J. n. SMITH & Co.,.
IJzer, Kool en Timmerhout Magazijnen

KOLO~n\'L EN AMERIKAANSGH WAGENHOUT,
STOOM ZAAG/MOLENS,

13re83traat en Riebeeks Plein,
&AAPBTAD.

.' '( '" rJ:.
!:1"'t ~ ;1'. '~ " " .-

... ;'~ .',.

25 FEBRUARL

Kaap de . -Goede-------------
EGENS groote drukte in onze bezigheid en ten gevolge van het

verhuizen naar onze nieuwe gebouwen, is het om onmogelijk
gewone exhibitie op de Westelijke Provincie Landbouwter.toon-

te make-n. Wij noodigen echter hezoekers naar Kaapstad mt,
onzen voorraad Landbouw.Gereedscbap en Machinerie, den grootste
de Kolonie, aan onze pakhuizen op den hoek van ST. GEOIWE'S en

ND:STIlAA'l' te komen bezien.

Maatschappij ZUID-AFRIKAANSCHE:
ONDERLINGE

LEVENSVE RZE K E RI NG
M.A.A.TBCHAPPIJ.APPLICATIES Voor Leeningen zullen dagelijks in

overweging geno~en worden ten Kantore van de
Bank, Groenteplein, Kaa.pstad

o PQ E RIC H TIN 184 5.S. V. HOFMEYR,
Secretaris.

R. M. ROBS.~ ..00', D. ISAACS & CO.,ESSElS &GOMPAGNIE DE KAAPSTADSCHE LEVERANCIERS

Geincorporeerd bij Acte van Parlemer,11 &81

litt 'Jameson' Slaapkamer Set
(ONS EIGEN MAAKSEL),

1lI_GOED GEDROOGD SOLIED ESSGHENHOUT,
KO_PLEET,as 1Ss. £a 1Ss.

. ~'DE a ARTIKELEN AlB HIERONlJER:

2& :E..at·... e.~.,.aa~,
KAAPSTAD.

VAN MEUBELEN,
ITELLEN NU TSN TOON HUN LAATSTI ZEGEPKRAAL

ALGEMEENE Agenten in Zuid-Afrika voor NESS en Co's
beroemd ".iet-ver~iftig Vloeibaar Sc.hap~ndip. Toegeken~

i Acht Gouden Medaljes en de Hoogste Tookellnmg op de Wereld s
i Tentoon.stelling te Chicago, Noord Amerika, in 18a3. .

S¥aapboeren behooren di.t Dip eens ~ probesren en zij zullen overtuigd
i worden dat het bet uitstekendato IS.

Hét vermengt zich vrijelijk met koud water. Vraag er om bij uw
i plaatselijk Dip - Deput. Getuigschriften van Zuid-Afrikaansche
: Boereu vr'ij op ontvangst van adres. .

IJieren Ketels om Bllitendeurs met Hout of Kraalmest verwarmd te
; worden voor het maken van Kalk- en Zwaveldip, van 20 tot
! GO gallons.

Ee~ige Agentf'l1 voor Kaapstad en Omstreken voor de beroemde
• Nixon Sproeipompen. Een tweede bezendmg nu verwacht.

Dole voor het beroemde Nlxon Sproeimixtuur. .
KeRige Agenten voor Kaapstad voor de Amerikaansche Vruchten-

droogers, De Eenvoudigste en Beste.

Invoerders van Verbeterde Amerikaansche Kafsnijders en
•Persen.

Invoerders van Graven, Vorken, Schopgraven, Kruiwagens
Pi-kken, Boschpikken, Pompen en Pijpen, Wijngaard
:Cultivators en Stalen enz., enz.

ALLE SOORTEN VAN POMPEN
, VOOR

VR UOE:TEN" -EO O~E:N"

Speciale

P'rijzen

POSTVRIJ.

SCHRIJF

Om het Boek

over bespui-Modellen

Aanbevolen

door

tell van

BOOMEN

Gouvern - en om

ments PRIJS LIJST.

Ambtenar n.

lIoot'dkutoor: DillIKGSTR.u T, E.lII.P':a.:1.

[II li I:Ii:Hlï,[\ :

Hon ALF'RElJ r:J]nE~. \"oorl.lll.r
H. M.. ARD.ER!'I- E .
HENRY SOLOMO~. ~r'..
FRED. J. CENTLI\'HES
PAL'L [lK \'lLLIERS.
GODFREY SIC'IIH
J. G. STEYTLER.
HARRY BOLlA,.
Hon. J. X. MERRB[A~, :\II.A.

G. E. C. ANDERSON, M D., OMC. LUDd"D
M.R.C.S. Eng ..,..land. .

J A.A.R.LIJKSCH l PREMIE .
INKOMEN 5 INTEREST

FONDSEN IN HA..NDEN
£ 1iiJ.55j

85.985
£ 1.862.&48

VOOn~A.llUfT. TOoRDEE.tE.JI

rte 7",krrhrid. Groote Doo,-
eeu Beperk llhc...·n.
lkpa.lin"eu omtrent niltt- rbcurd "'"'la"",.

Geen rest1",cl,e op ltci !> .. "TOOlJplaot..
~btig. Onkosten,
~poedi~e ile!a.!iug ?"!:111 rordf"nn{.;en

Alle \'oorJeelpn !lcboor." Ra" dr L..J,"
Gee" I'p.noolllij~. A.n'~r"I..lijlh',d

OrmiJJcllijk.e Ilonus op Vordenui("n.
Ruim. Betaling eocr O.ergne.

Driej=rlljk"ClJ Ondenoek, laalá in Juni, 1895,
de volgendein J uni, I!roS.

Dertig dagen toeg... t...o ,"oor betalin~ '"
Premiums, gedu renda welke d. Polio 'w \ raehl
,lijfl

Polissen bliJ'en 'lUl k.nchl soollUl8 er 'OIO.,.nd.
.,.rjlll8.fo ...au-de iJ 0111 een II~~ pn!1IUt
lo deUen.

LAATSTE UITBETALlNGFN (US.

Poli...,,, nn .erschill.ruIe!> dnur ... rd.n beluld
net de volJ(.ndesommen voor ~ £1,00J HO d.
"' .. proukeiijk •• en"k.eria, I-

Duur in 1889.
~i JA.\R
~ JAA Il.
80 J.UR
20 JA.H:'
16 J.UR
Hl LUit
9 HA Il
Il JAAR
• JAAR

Betaald
'" £8,(')8

J,' ~I
1.8111
1,477
l.a2~
l.zao
I.lIlO
1.106
1.ll6J

MAIl..~flll.t.. ~WILLIAM

THORLEY'S VOER
VOOR

RUNDVEE,
Paarden, Varkens, SChapen,

ENZ.

LACTIFER

HA.NOKA~T, 3 Voet 4 Duim wijd eh G Voet 9 Duim boog. met ~D1eKelglaa
.d_8 Dnin; bij 14 .DLJim. ~5 58

V... Ile~rrootm&kenn.n Kalnr.

Zonder"
EenlIre Apnten"

DE Stoombooten dezer Lijn vertrek.ken
van Kaapstad nll.&r Londen om den

anderen Woensdn.g, te 4 uur n.m., near
Madeira en Plymouth, te Sint Helena en
Ál!cension a.a.nleggende op de bepaalde tll8.
8ehentijden.

3 VOB'l MARIUREN Top W ASCHTAFEL net Tichel R.u~ met Klem Kaat1b Mar. 3-:S0lHHM CA":TLE. KIlI,t. HA!tRISU~
ol " I 7-DONOTT AR CASTLE, Kapt, lf AY.beneden, en een Kapstok aan elke Zijde. SI .1.4••

i
EENIGE AGENTEN VOOR BA~~IE8 PO~PEN.

GEORGE FIN DLA Y EN CO.,,

. ORA VESTRAAT, KAAPSTAD.

LLOYDS'
"AERMOTOa"

!~:l:n..d.lI .. .,Ie:n.SJ.
GEHEEL VAN STAAL, GALYAIHZKERD 11 YOLTOOrJG, YQUOIEI BESCHUT TEGEl ROEST.

8 n, 12 n., en 20 ft WIeleD, met GEBALANCEERD BEWEEGBARE OF
VASTE TORDS, ru 20 tot 100 Joet boog.

De eenlireWindmolens gemaakt met
Wielen Beweegbare Torens. Zullen
meer water pompen dan eenlg andere
Molen8 in demarkt.

De hOOlr8teprlJ8 werd behaald door
deze" Motor8" op de Chlcalro Wereld
Tentoonstelllna. 1893.

, I,LOYDS' .A.ERMOTORS HEBBEN OOK IN
ZUID Al<·RlK..A. GETROKKEN;

Gouden Medaille van de Landbouw Vereenig.
ing te Port Elizabeth ... ... 1894
Goudeu Medaille en Eersten Prijs, Johannes-
burg Tentoonstelling... ... ... 1895
Speclaien Prijs, Westelijke Provincie, Ten-
toonstelling, Rosebank ... ... ,.. 1895.
Eersteu Prijs, Weste lij il:e Provincie, Tentoon-
stelling, Roseb&lIk ... ... '" 1896
Eersten . Prijs, Port Elizabeth, Landbouw
Vereeniging ... ... ... ... l8911.
Aanbet"Olen door het BClIproeiinga Depart.

ement dor Kaap Kolonie, als het best geschikt
OlD water te. pompen, gevonden. door de
Governements Diamant Boren te gebruiken,
of in opene entt.en .

lle Lompe houten Windmolen wordt nn
snal vervllngeu door het Stalen Gul vanizeerde
A.ERMOTOR.
Lloyds' Staien A.ERMOTORS loopen met

. den zltCbtsJ.t>nw ind, zijn geheel zelf.regllloe-
I-end, en werken met een langen, vasten Mlltg.

Het A.ERMOTOR is de goedkoopste en meest.
economische lleweegende Kracht ter wereld,
een Pomp Toestel kostende een weinig meer
dun eeu goede paard, terwijl beu dag en o"cM
zonder eenig toezicht of kosten werkt. v~
Het A.ERMOTOR neemt ook spoed il( de

plaats in van de logge en kostbare .. Noria
Lifts .. of Bakkie3 Pompen.

Zij die \'oOl'Demen zijn Windmolent-oesteJleo
te koopen moeten wel onderscheide," tosschen
Lloyds' Gal vaniseerde Stalen !.ERMOTORS-, en
e.ndel.., infel'ieul-e en wo.nrdelo()zc nabootziugen.

Het pc!de, Lloyd,,' AERldOTOR zal hat goed.
koopst en bes te bevouden werden. en beefl
dell toets reeds doorgestaan.

\ranneer vereisebt, worden jZ"£'schikte per-
BOllen gezonden· om het !.oeHreI optczetten,
tegen enkel g('doeltelijke ,ciskosten, of volgens
~peci"le s"hikkirg.

Schl'ijf om prijslijst en getui!{~clu-irt.cn,
"f ZBPU bijzollderh"dcn omir'ellt d iopte mn
dpll pqt of hoeveelheid WAterenz., wn.lll"uitt''!IlC
l'lJIskoning- der kosten por volgende post nl
W"Jezunuen worden.

3 VOlT K.LuDr.un voorzien Vl\n een ISpiegelglM 18 duim bij 14 daim op
patente wie!otjes.: £2 78.

BOTengen~mde is aanmer~~lijk beneden in prijs dan de inferieure inge.
~oerde al'tl~elen en daar WIJ sléchts h@ul.gpuruiken dat goed gedroogd is
IJl de KolonIe zullen Koopers het voordeel hebben van onze waarborgd at
eie M1ikelen de hitte van het klimaat zullen staan.

TE LETTEN OP ONS NI'UEW EN EENIG ADRES:

"Y".x»SJ' e:.1 &f C:.,
40 BURCSTRAAT, KAAPsrr

D.ISAACS&CO
~.·KA.BmTFABRIn. I: UITSTALKADRS.

BA' RA O~; 8 TRA A T :LAJ:fOM~T-STR ..A.AT
BOOK - STRAA 'l'. !. PLEIN - STRAAT.

KAAP 'TAD.
- -- -_ ...

R. WIlSON, ZOON a ""
IT. Q£ORGE.SATRAA.1'.

ZUID-AFRIKAANSCHE

KONINKLIJKE MAILDIENST;

De "CASTLE MAIL" MaatschappiJ.

£Itn BooteD Joor Kngell.lld, Jla Las PaJmu
METHVEl' CAISTLE, JUpt.. BRY AJ<, omtrent.l

Fabrna.ri.

Voor Vracht of P&8s&ge vervoege men
sioh bij tie .Agen ten van de CAST lH
MAILBOOT MA HSCR.A.PPIJ, (Beperkt.

UNXON LXJN

KONINKLIJKR MAlLDIEN~T

UNION STOOMBOOTMliTSClUPPIJ
(BEPERKT).

DE Mailbooten der M&a.l.8cha.ppij ver.
trekken va.n Kaapstad naar Engel.r!.nd

via Madeira, om den a.nderen Woe~ ten
" UIll' c.m., als onder a.&n.leggende -

VOOR ENGELAND.
,. 24~ARTKR, Kapt.. MQ.RTON.-~

EXTR.A BOOTEN VOOR ENGELAND.

GOTH (Twin &.r"w), Ka.pt. BREHNEB., omtrent ~j
t-\._l.lrunri. doet aan Madelra

GASTON, (Twin &rew), Kapt. __ , orn t rc t. t
II Mn....rt, doet aan ISt. llelCllJi AsceuSlon en
M :"ici rn, !

UAt:L (TWin Screw) Kapt. ISl"L'·~~"n;ll."mtr"nt
2~ Maart, ,loet aan Madeira

Een van de .Maetschappij'a oooie Slovru
booten za.l SOUTHllfPTON verlaten "OOf

HAMBURG, kort na de aHnkomst "all
deze .Mailr."toombooten.

RETOU R.KAARTJESna.arENG EL.AS IJ
gan~baar v~r Zes Maanden, woruen uit!,t.
reikttegen een vermindering van 10 pen-ellt
op den Dobbelen Pal!sa~prijB.

RETOURKAARTJES llliar HA n;~~
langs d~ KUST worden uitgeI1likt voor de
terugrels blnnen Drie Maanden perde CnioD
of the Castle Maatschappij St.oombooten.

Voor Vracht of PIU!aa.gedoe men aanzoek
aun de K.a.ntoren van de Union Stoomboot
.H&atliCh&ppij,A.dde1'leystra.at •
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'; J, ,I ": Il ....!.' (1.1 F, I,) te I') uur I,et
• H. , .... ,1[\\ r'''''p~'J1 "oor Je eer:-ite maai

p:.t! ') !.d hl! !.!1n1! '"tenen. \"rt.>eger wa..."
n~ .. , ' L'" lit IJ \ rtot"'g Jk i4terf DO!: IIIct."
Hr ,Ij t~ IlL ". Jl. 11l.'Ulld dat h!J u1 ~1 "tl8-

" l'\ ,kh, ,<I ell rnaag kanker (I.(el!lk de
II' ~JJ,I. I lu t]'P(l Jaau-teH nat'hl kwam

'" ",he,d op de bor'l De pol. be.
.\ dd ..t Il t ti hl! I)t.."gon Haar adl'Jn te
r '" t Id \ t..'t.'J met beln gesproken
- ':"'t'ILle t'll de kl.'7k had b" nletH

~--" ":~,,, /I 'I had .dl" •. gel"k ll~hzd'·en.
Ja.'l~ ",. '. II l'n:~rt! "'t·rgege\'\.:11 HIJ ~as 'ao
.lu··I. ·JI.d\r' \:ln Hem lu Z!Jné kalme
,~: .. I ....... fl Lo 1 hIJ O()od ~ aar hl u\\ pnk-

\{"J,r 'l"'t! O't'f'\o\IlIIlI11g' AI!4 ds
t_.. •• 10. .,! kU.llll Kom, Hc('re .Jczu~ Ja

I.- :{ ~'II b.~d Uwen Ollllut.tcn dlenst-
; I.. "'IJI,lrt('11 \""adat lb. Ros."tUOW

Ill< t ,'f'n \ h,rt.d \ nClIJcn Illt de bJaflk6
.d lid dt' Zl'f)JIIJ~geJII('t!ntl' geht.'den
II I Illet Ili't bnofJ, ll'l !tud Ulllen,

lkr( hem dl' hanel III d.lflkl':l..'\rhCld
I....il Het WiL'" ~Ctll Hur daarna
Illlr, In .It.' t"t_'ntte UOg"l'IILlikkclI van

I)o_'n fl t!~r.Jag', d.lt IjlJ ZI/n Item, l~he
('!..' ~I''] .', II J.latsff· !{UIH::d \ all Ott.

IL",,, J \ li dt' ..tdlt. lUh'hr~·lqke urt' nog t.en ....

Ilt!tt ~bi"Jrlikf eli all~·~ "'::1." \UJrl)ll!

''''r t" 'lorl'lI 0111 \tJor hem In den hpmt.d
, , !. lA_'gwllt:rl'
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Het leven en het sterven van
vader Kretzen.

eo v~ugde. (5.) GewiJJ
aonde en lJeb~lteo. Daar
in vlcldceloote tJeiiigheid.
geen toll<;Je_iJn !"Een
ten 810t~ gerieht. .. Kan den ontaJapen
",ader dlt nazeggen: leven WII8 mu
(Jhrlll~Ulj. en het atenen il IDil ge,"n ?" ZOO
neen . G~ make het dan ftpoedig -6\).

De zendmg-gemcente die de meerderheid ill
de kerk uItmaakte &plig toen ;taande en plechtig
deen IIle~.ult h~jdngezang boek:dat hij dikwijls in
en a.a",tell ti heeft laten lÏllg,en :_

" Wijk wereJd.aoh gewemel
Ik moet naar den hemel'
Verhlllder mij niel," en~.

De .zegen werd uitgospro.en en onder het
pJechtlg spelen de. 9rgela ging de schare graf- worden het geld vun de wjjka-wuarts. De drogers waren- :le lrerkernad der 1 .
zondlflggemoente Slipped""",' . dR,., naam usten '-Wi/k no. I, &0 leden.
eerw. van Renllb~r . A ._,.ers. 8. O8i!Ouw, ...4~. ; 'II'!Jk no. <1, 25 leden, £2 IM. 8d ,
zenJeling eerw S:n;lle,~bdB~hn tFoggfen zUn ' IIOS. 3, 4, en 6, os leden, op afkorting, il 14.. "'- V e grol sprak teAmen 'eer 'II' van Rensburg eenize erDatlge woorden en V ' ,
"(><leldede brW!llband van .Jen oot.lapene . "W~r dezer
vindt toch mijn ..iel eens de plaatse der rust," worden
en zong de zenu1l1ggerncente een ander bed Uit leveren
~unfbundel dat bij in den laab'teu tijd dikwiils gelden
lee t la ten zingen :-. beer

., Hoe &oet hoe zalig alaapt gilllu,
Uw IUden Is DIet meer," euz .

X Il den zege.. en het leggen "an lal "an
krlln< en op het graf Sing meu uiteen om nooit
weer alzoo !laDlen te komen.

Hoe talig IlOO te loven en zoo te sterven!
H.!! bljlve de ouzo !-Dierbre Doode.
\ al\rwel !-Neon, neen !.Qt 'll'edenlen,"

......... ~~ ..;(t'" K"I',)

-BOND EN BOERENVEJtEE_
NWING.! ,. \ r v.

I, , :.'1 ""1'.1 ru Ouitsc~land geboren
'II, r t'll "'lef f re Ot.li>rge, It'S:'; (1-1

"I IJ" h-mltldell Hecr "anjon!l'J!
:\' , II, ,I t e-ne l.tClS"eerte om zcndeliu&,
,_ • "" erd door de zending corn-
11I"~' I I) ...bl \!ld Ilh'l ij'ocJgekourd omdat
ur- _ : '., I ,I.l! hU ann zekere nwl'ik
b,"'!' ,,'!. I .lt.l'_'-t'/IIJ111t Il heTgeeu onwaar \\a.~.
ti J. I li ,~, na.r r ZUIJ .\ friku als tlmmt:tnnun.
-u " J ',..:, I k u.ru ll'nJlllg werk t-e Papen-

~I":'I, \ ..ui d .. t, ~teglIllUlJt. seo.
IJ" lf t:()I~'rl~oll hem naar ~wcllell.

,lJ \ I L.'. '; .. 1 ondel lI/nu bw.uk.e getneente,
l ...·, Lt! id)1 IJd!.' J)aarll!lgJll~ hiJ naar

l \,II ~I \ r ~ l'll wa- de UllUI0(r6'er DIet
1".( ,1'''1' L.d"n1fth. alwaar h!) i

. II, "p deu ;, \ugustu •. IH'>-I.
t ,r lot ors:c I.b hulp voor Us. Ballot
~. l!llll\·t,·lrle In 1,101:,.; werd de

'III '! tt "Mn nn eerw, Kc;.Ib~ tocu pas-
.. .r (1, { I,. .ncjen..che ZtlUdlnggeuoot_

\'t'11 tlt'f kerk o\ergogoven, en
. i n het hootd en-uil !{~pl""t3'.

r-t II 1 ~l'tlrJ-eIJJ als lt'lldehu~
II" lit' \\ t'n.l :dgmuccn beu;u1t1 \ an

, 1'i,rt.."t htlh.'IJ en g(.x ..hwrut:bt. UiJ
\\ .L.:lr h'l Wt;,'ude voor de kerk b!jon

,,': d .. dl' h'l'r..la.T'S met Wlt) hU zasal
'11,Jt r narn Jtk'i\'!j11'4 10 de '''nJ.6ge
'.l.tr J.f!_;'t"k·gen streken OI1J het

\ 1b:Hlldtgen eli nam dali Hlif)bJs
, J.....'IImet ZICh luet' ter \·en-pr-etding.

,ol, ".·.111/" hud bij een w.u-m hart
.-'! t Jt; ~ttkll'lIl'JclJ HIJ ~teld~

,jf I! _ /tI ,ti ~ at de \ cNlpre,dzng desi:" I" ", ," w.is ,dl"d ltd vnn het ""...tnur
'" ,,-~, '_Ik \ all het Hpl.clgenoot&hap.
\ '! i": 1\\lll'i \')oor l!J1l doud werd op

I '"'lj ,r;.: ,d. t mg nog ecu bL~JIIJt "all

- I 1\ t lrdt.:t'rl1lg iillUg"'.luode hem ge
II", lt hll kon dat niet meer lezen.

~: ,:~, IIICl'tJlt", un-t ha.re \ dl' bulten
" I. ,', Jl ""...rl \ ed van haren bloei

_I .. I. (l.lnktHI die ruim .jp Jaar baar
I" lt ndlng kerk. de \",....t I;or

111Jl. r k unne n vergeten dt! kroleht.
J, )...',.. 1.. , ru. he van den tnan dt~ Lljna

.r. ,. l'I.J, fl II'lId. "1l~Jt'fl een kr-udu. waa
,II dl.. t\ .1,lpkuJonw.

'" gehou-
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en aangenomen .
lom eeu deputatie aante

Uit de hoeren Holtzbau8en,
Venter, om den civielen corn-

v .. ,.....",k"" alle buitenleden te "oor.
..........

',e

"dL'

~.
HOOGGERECHTSHOF .

Cl \'IELE ZAKEN.
IALE VEHGADERI;\,(;.

I ~: -(/ " .. r ,1"" }u"'.fdrpchlu .<JT J. IT. rI,· /';l/,I"" fil

",'dl/ers Bu..chantu, ell J/a06!/olïJ). '
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, Geboudel te Vrl/lmrg op Zaterdag, 2.'1 Januari.
1 egenwooI~Jg de heereu J, M. Dippenaar
(VOO1'Zltter>[U. H. Holtzhauzen, L, W. V., M.
c. Bnnk, Jl HWlSbroek, A. van Bergen, B.
Engellmx,bv. en U. P~l'ltt, secretaris.

De '-orga~tlnng werd goopeud met gebed.
Ter 'Pl'llkt komt de outnlugst van den beer

Rhodes. I
Op voo..,.têl van den beer A. C. "an Bergen.

geseconde"r1 door dell beer Hnuk, werd bet
volgende betjhJJ t 'lIangcuomen, da t ook naar den
hoogen OOmQll.,;an. per t"legruaf zal "crsouden
worden:_ ! .

.. De.e "erpderlUg van 't hoofdbestnur van
den Afrlkan~r Hond, afdeelmg Bechnanaland.
gwh hlerb!Jlhare afkeuring te kennen 0' er de
f_teliJke on~.ang~1 van den heer Uhodes door
tIOrnrnige onajand "'U!! ige Afnkaners en and eren
te Woreestert Wellington, Paarl en eldera .
daAr hIJ reeds: door bet Knapsche parlementaire
select comit'; ~eroordeeld 18 al. heboonde ID den
sluiptoeht de! hoofdrol S""peeld, en thans op
rets IS om ecnionderzoek voor een oelect COlDIté
in Engeland d\:>or te staan, daar zulke demon.
stratles op heï Brit..che volk een verkeerden
indruk knnne* maken. Verder "crzoekt deze
vergadenng ~t dit ~Iult ook naar den secre.
taris "oor de "Plolll~n In Engeland zal verzon-
den worden." I -

Het werd w'·en. be..loten een kop!l naar
a". Lall" te ~enden om te worden gepuU".ceerd.
Het werd be+loten dat d,t hoofdbestuur. 'cr-

tegenwoordlge~e den Bond in Bechuanaland.
z!Jn ingenomenheid ult.preke in zake de
houding van d~n heer Inn",. L.W. V .. a;wgo-
lIomeo met ~trek.k.mi tot de fee"t~l!lke ont-
vangst '-an den Iheer Rhodes.

Dit bestnnr '\'erheugt sich verder over de
bouding 'ao z$e maunen als de heer Mern-
man, L.W.V. i

De volgende naaml/Jsten met ontvangen
gelden werden Ingeleverd --4, tak I 61, £5 hl
lid.; 4. tak:!, :!I~ £1 15s.; 5, Kalihari, :lt, £1
168. Rd. ,
Besloten dat ile volgende bellCbrllvingspuD ton

opgezonden zullen 'll'orden naar bet pro'lUc,aal.
bestuur:- ,
No. J. Dat aJl~ veeartaen (met uitzondering

V&lJ één d.e ID de Kup!!tad 'll'onen.lal om het
gouvernement t~ advi.secren) zullen afieschaft
worden. ;

No 2. Z!Jo OD" &oeren rechtvaardig behandeld
door de runderPfl8t ·conunilllie met betrekk mg
tot compensatie toor de beesten dio IlJ hoeft
1a~1l dood..ch1etell in .Beehuaoaland?

No. 3. De ven(i8c:h~ certifi.katen van aerate.
klll8 onderwuzeni moeten inhouden voldoende
kenn;" van het llol1audscb zoowel au van het
Engel!!Ch. - I

Voorgesteld door don voorz,tter' ,. Dat eeu
deputatie za) pad nur de plaatsel!ike runde,'-
pe..t-eommlll8ie eÓ haar ver.weken die uurgers
te beschermen dIef hunne beesten nog gezond
hebben gehouden' tegen bet genar '"n bet
VT!/ rondrude~--~et wagen. van besmette
pIWlt8en." Ge~ndeerd door den heer J
HaaJjbroe.k en algclneen aangenomen.

De commIllIlle tjal bestaan nit den heer J
Haasbroek en den IvoorzItter.

i
I
I

DIXSDAU. :!:3 FEBRL"ARI, pm.

VA' DES lfEEVEI! " s. DU TOI r.

.\pplicatie. door verweerder YOOr scboollng
van dt: kenn18gevuIg van terecht8teUml: en voor
de aaDsteUlng "UII een oomma.ie om Petrus
Danie] du Toit, é<in .tuner getuigen, te onder.vragen.
Het hof weigerde den datum van het ver.

hoor te veranderenlen stelde den resKIent ma-
gIstraat van Hanover aan om den heer Du TOlt
te olldervragen.

Cl!!:\·W.\(;ES r •. (,JRO.

. Applicatie door ve .... eerder voor uitstel van
t rerboor WqJen8 ziekt" van één der voornaam-
ste getuigen.

Het bof gal toeKtemmilIg de zaak tot de
"ollleade sessre UIt te stellen op voorwaarde
dat de verweerder vóór volgenden Vruda'" den
dail waarop, de zaak ged..tend wn beL~~, de
"om VUn £:/OO..aan klager ""I betalen, zonder
vooroordeel tegen 'Ilne ,'erdedjging. Kosteu te
'!Jn kosten in de zaak.

I" nu>! nOEI>t:L V.\" WI.IU;S WiLLU.... ES CARO-
LlSE I>UROTU!;A CUlln;LL ES .~SlJEIU;S I',.
I ARLYus ES ASDERES.

Voor een opinie \'flJl 't bof o"er zekere r~hts-
kW\istles naar dit hof verwezen door het hoogebof vanju8titie "an Engeland
Het hof besloot de zaak Donderdag te be-

handelen.

rRE'.jt~,.\ t:.'i cu. r. Jt.)LOSIAI.l; R&;£ERr,,<,.
. Deze w~ een netie voor £.j() lKlhade"ergoe.

dIDg wegens het niet nIIeveren va'l zekere
o!l8en. ingesteld tegen bet spoorweg-departe-
ment wegens f'erzuim In bet aftoveren van
derehe. Het verboor /was nog lllUl den
gaog t-oen bet hof verdaagde tot WoeDl!dag.

·l

:.

,.I, : .. : r Jl_\t,;E..:'l

\ I :. Jaar I.. h!/ 'Van weg\! Outhuuvm
"IU"- ..P 1\ 11.11./1111; der ~~ndlngkt!rk ge\Tordt1D.
rt:''4 l r ' \_n Kt!I u~hllrg werd zno Opl'oJKer.
H -r./,' ""t: ,t,,,,,L. ru 'lJU wérk IllkwI/ls
a.'e' ' , Il' t, <It'll J"ngen l..roeder met Mlad en
d.;u.,I ( " , '! \ maalldl'u geleden wa.... h II oOi:' t-e
(,,,! ' ....:... ,Ii d.J.lflJt ~ uw- vau (;oorgt.') orn eërt

b'l_; ~, ) .. I.'" b"IIJen ~ms preeine hU nog
III 1,.- 'UI,JLf ~€,!(IIt:ht "l' het dorp HUru ttlken
Z,,,,,:,~ '" h. ,ddaar In de kerk of h" de
hjJ.: 1\' ~'III' ,·tltt H:I)Jt'o "'due II" Illet. bil hep
\J,< ,'" '" I ,'''" laaL'lcll lcen<ldag bad h!J HOi
lt. .lr;, ",}OII/t, ,noOr" llJne merlM'hen" een
,lll.,'; ..>.4d Z I"".. ~ bolf'n. Zondags&:holen, l!lD
I,r~·~ I'lli'! /11fle t..Jo&\..festonden. enz.-daann

le'" .' h ",,~
\ ,',lt I., .J.ftr-dd Uit dell Jlenst Was bet steeds

1.t' II .. [1· .... \1 ,lIt t L!tli wd gcipk hl! zeH.le) om
!Ju...· '/{''''II,)t·'' tt \\IH'deu en lUt:t Christus te
! G \\ l..lnilll ,It' l,.~,l~Go~j HlLJ nog l.oohng
lu' Vo\lh't.'Cll4't't'( d~. Jlld. \\11 H!ldat Ik flog

"Jl ... r rH·" I \t::rt.\~Ven, g'Ot!d. "'Jl H!I m!; tot
7" n ef1'" ~"." "'I kOIl zp"e helallg>ltel
!u·:._' r. dl 1,I.l/l.l.:e !-:t'llWt'Urc ook Ulaar niet ver-
Oo'r... ' If, hu·Jp !!II:': In (le \'erspreKhng \'un de
ti .: -r Jld, r "Il.le mt·llli.{'h~n. ell \\' i."H heu tot
ft ,\. ~r ,Jo. ell t"11 Illld\'r gnede mak Tc klll"en,\"•. ,: "el,', I"~, iYelanJ.: 1>, het I.a.:u.te be::"'p
Jt'r LJ,nk, gt rJIt_'~O[t_' .. \Jen ~ft m~1 ge"rnagd
it. 'J' 'I' dt' \\,-,IKOln~t teameetjog \-aln ds.
f{", .., ,J ..... lO ~""~'tlhnd>er) voor l\'leo men stem.
lDe! :n,)<" Ik h~" geantwoord. Ik kan u Illet
£t'~"," 'I \, ..'r "1("'11 Kli ...teUJIDt!n wOc:t, doch z.aJ
J~o . ! \. 'I t .~j IHdden u deu rechten man te

ie,' ,r f"",ll· Ill!lll getuJgedat toenm-en Ul

Jr .,,,-,,,,,, hm"r !,(estl'md beefr. ik ol' mijne
'nl·· n '" ""-" Hem.' HU"''''' bil de beVfllJ.
hll,r~ !~·-"II"" ..,nilg- urn met anderen (i-ociJJ
le;:' , Jt"] ) '·!·a:lr to(" te wenschen.
1 .. _ , , n b,,·lden bem III Bcn !:LIlt.ten tIJd

T', r.l "', L nl.. zJln le\'en.Le..chrlIYlng.
"P "rl'" k "{J d... Muller .roeger van
fMorg. p" I' nu jUist or "In krank.
ht..~ "':"'1 ~:' '''II rn Lal door eerw. AoJce_~r
d~ \(JJln 'Aordcli t..oege.zonden OOI to wor-
d<n gedrukt He, zal een der hel:lllgr!jkste
J"'·"I.ilt ...... hn'\lII{.,"t'"n Zitn ran een godsman ill de
ZUI~ \ I,,""-an-ch., kerk. ,De :llldore ,S, een
"bu .• "A" I)".]" "n afgeleefde gekleurden Ul(

I. :-,~6tm~1 lite tt f;e(lrge lo tie laat.",te maan-
d'" tlO"f'f' illl efn clr('Q}alr:e uit-gezonden .1 aan
'/e" ''''I'" III ZUid -\fnka die JCll Heerc Jezus
!'h: ··u- '1 w".I~he,,1 I",f h.,bOOn om b!Jdra-
!t'f1 rai' I.d., t.~ll lUl4t~rl weduwe, heeft den
r' i,l.:, I\. .. h: I \OI)r !..'~J). aDder~n moelen no
(l,,' :_"'.rl" t' \. a lilll d,)()ooj ruoet z!Jn opvolger
Ik' a .. :.; JIt'''I)! Il Zullen de ('brL~tell \'rouwen
,,1./_' .. .-1 "jl dezt: lA !Jze ben geJ.el.kte('ken

r\~, tJ.- \ tdlt1l8) tt! ('WT!Ce .kunnen heiren
'Dr /', J...I ,I. ·11Hlt.Iodapcoe ..
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WOEXSDAU. ::!! FEB.

W"O DU E.A", PI..\ST t:S co. 1'8. <'t'lLEY.

Dit wa. een aetie ingesteld door bo"enge-
ooe?lde firma ..an K~pstad tegen John Gulley
kapitein van het 8chlp de UbUOII, Voor £3!)()()
IClutdeve'foeding, en om een order' het ~hip
executabe verklarende. Uit de declaratie bleek
dat genoemd schip door klagers gebuurd werd
om zekere goederen van Engeland over te bren-
gen.. ~Is.na kontrakt moesten gezegde goetle-
ren lU , ..... ~r worden afgeleverd,
doch van achter bleek dat· zoowat 4,969 t-ons
door zee'll'ater beachadigd eo gevolgelUk onver-
koopbaar waren. De verdediging hIeld in dat
gezegde goederen wel bcM:hadigd zun, doch dat
zulks niet kon worden toege!lCbre ..en aau nala-
tigheid van den kapItein, wodat de eigeuaal'1l
van bet !!Chip DIet "noor verantwoordelUk
'KareD_

De zaak ,~ nog niet afgebandeld.

BONDSCONGRES.
WELGEMEE~DE VRAAG.

P. P.HITT,

f RE\

Aan tlt'll RtLlakleur,

1ljp1heer,-Zoo 't niet goed z!ln als bij hel
"olgeude BondscoHgl'et! de vraag belOproken
werd: .. In heave"", bet wen&:heJiJ.k. 13 dat de
.\Irikaner Bond ..Ich bemoele met de kerk: eD
hare beluDgen ~., Deze suggestIe ill welgemeend
Gaarne u1g ik den Bond uloelen. l\laar als hij
zich niet uiterst voo, Zlcbtig In dIt opzicht ge-
draagt, ka'J hij .ich den oek prekeo. ;\{eer dan
eCn die aich gaarne er b" zou willen aauslUlten
zal met een <>eg "ao sn. pIele op dat IIcbaam
begInnen te zieo, wunn~er het ,,,ne hmleten
ovel'l!Chrlldt. lOOal. hel mlllllCb,en reed. te
Graa1f·Hemel gedaao beeft Het zaJ toch al
te Jammer z!in al~ de kerk-als kerk--eeMit
baar "enrouwen dat Itcbaam DIet meer scben.
ken kan. Daarom ,rn"n welgemeende raad
dal men deze :<aak kalm en bedaard op het
coogre" t~ Malme~bury hespreke. Zoo met,
dan nees Ik dat deze zaak \'001' de aandacht
Jer volgende "ynode Uil worden gebracht.

Wf.Lt,E\It:r.'if>

Sec. dll!trikt8beSluur. J .,
T-

NOOD inNtMAKWALAND
,----

\ .

15 Janu8n, 18:17.

!'--"
r

Arm d,," Red.. kt"Ir!
M!inheer,-Het i.. nu orntrent een JRar gele

deo dat 'mze reg~rl1lg door mIddel 'an dCIl
veldkornet III de versch,llende "'lJken "an on.
.waar btJzocbt d.strikt eone opga/lf beef: \'er
zocht ollder de "lanIce bevolklllg, hoev<,el k,)orn
elke boer of '-adet van een gezin \'001' IJrood
en zaad noodig zotlde heblJen "oor het Ja:or.
met helofte dat dei regeering III den toen reed~
bestaanden nood z,?u \·oorzlcn. Toen" arell
de "relief' -werke'li uJtsltHtolld "oor de kleuI-
hngen l>e'lltlmd. enJde blanken "lil alle hulp
van regeerllJgsweg ontstoken. \\' el, alle li

""gen rnet bl!lde' "efwacht'''g deze u'tkom.t te-
gemoet. docb er kWllr'_ ",et •. als toell 't ploeg.
II/d wa. werd er laan elkeen twee of dl'Jv
~lkkcn za..ad IIlr~e.dc\.llu, en tllcttcgen ...taande lr
\ e~heJtjenc I~tlt lit' waren afgezollden Dill

hulp te "erkl'!l!!"" "~ eC'le w!lze d'e het g"u-
\'crllement In Octel1! t j,L,:n schadeJoo~ loude
stellen \ OOI' 7.!jne g~m.I.H.;t 0 kosten, ""as alle~
te 'cI!j'~ef<. A",I~~c I"UaJlge lllllchllug'en
utjdt'n h'lIl IIHcrstl'lolL :u dell heentchenJcn
nood te \'''01 ;:1t:1I J)ullk liJ die hefdadlge edel-
m<>ed'guvld !Joel. ~c 1,Ianke moe.t Z[III ,alk
laten gaan uaJlr 00: ,. rehef '-werken. Het
welr11g~ dat ht'm Wits o\'crguLJe\cn moe~t hl)
,elf oppllJ<.'ell Op ide p/aatRen kou 1111 111,'1
laten \\cr-kcn doord.t b" geen voedsel \Oor
dIeflaren te ~p..\tl.!fI h~l~1. \\ la/'tloor brt land t:\ ('Tl

\·ecl li"! \'tlra.nnd a'~ !d"llr de drpo~tt' Pit de
blanke t"an~ tf"n prul); l.i ~ogc, en éFtJl d:.'11 !!Itt"r
RtCI1 noo.d Eli w.\tl heeft de rc.:_;eellllg l1!t.t

lIltgegeq'll ,\ 10 Octtlfr l"'~~.-J tot, 11'1 t"tt i\an
d., .. relief -werkelI " Ik denk d"1 " I. " .. ",J",.
o\'cl'1lnl' lng gezeS{d, atol dUlzpntl ""Jld ~r. lIllig
heeft I>est~,J. l>Ultell hC'Lgeen d,: h "',!",cho:
k()pêrrnqn lTlaat.~cl.appb gratis heeft ~t!,I.Lltl en
ge~chonken hetwelk imw_~teTl~ no..{ r\\ t!e dUI
zeraJ Jl )Ilden stc,huS': bcdraag-t Eli tot \\~lk
nut 7.lpl dt,ZC SI)!llrn...:!l 11):~tceo '; ZOt) \ er het
werk ll·lve I)etl~fr rot gPt'JI nut \OOr het dl:j.
tnkt. En \le;" kWIL,d heeft het geel"an '
Jil \l.!r"4cht-j,lent! o[Jl!dltelJ \cel, doch hU:'lovcr
kan Ik HWI uJ[\\'!pienJ (If t lOU l(' \t:el flnmte
nOO<"1(b,>!.>""n

1) H.:" Jill fot het P'1n t had de rl' ;t.'en ng op
onze p('tlrte<.i uns verhoord on OilS blanken de
noodlge hulp ge'lchor.ken. d"" "as (Hb land
nl~t III dier mate ,'er- ..llmd als 11'1 hl't g'l.val I.~,

en dezelfde som /Lan "relief" weïkell Ilt'<l.te..d
had In betere lilden tcrugge"I'Lht "un ..._." "'In
en het "erile~ l'lt) weimg of Illeti' !1f't"'\_'\:L'llen
Doch ho>, lal het nU gaalJ' I)e" n'/,ef ._
werken Zlin opge~e"cn, d. blallkoll h '/,o"n /liet,
en honderden Korann~.Hott(',d{)!~ 7.')11 !lp dt'
grpnzt"n weg~eha.nld o)n te werken ('Il t'elle
merllgle z!Jn uit (froot ~·:)lDak:wablll.l ~e\'Ju('ht
Om b!I ne •• relief" W~ ken re le\·elJ. J;11 Illl de
nood \'~I hno!jer l~ dan "erle(J,_'t! jaar tIP dezen
t!)\l. nu wordelI lJI \etr~t..ooten zondt.'1 lets :11"
dil Julle moet np g~~m, da'l zul jldle kO:olt
kr!l .'\ I" (I oelhJfl. \\~1r ell b" \I k"" ne
toe~t InJ fH'or Je g'('bettJe K')ln[ll~ I~ lllet~h('.
lO\'end, en hoe lOU lertlallrl gaan waarheen h!!
r.elf niet Wi_'e(. en zO lder ecn zeke" \ 0 Irult-
zwht '.; I

Hel zou goed zp" al"i de regeenng nil e"n
c\ en groot ..e of grooto~ .!!orn l..oudc wJllc'" Uit
leggen a"n bare blullk~ no<wi"Idende onder
lI""en. op "oorwWU'de liet geld n. twe~ drw
of nel' Jaren terng te ontva"gen, en zoo l'e,,1
koorn t-e Bturen alA elk g~lin t~)Zamen met zaad
~'oor dit J"'lr DoodIg he.!ft. en alzoo 'eNeren
nood eJl ellende voor komen. tel'l\' !II het IlU

zoo hoog I. als 't kan.
lIf!J,u,eer, al. u mq IVI "ergunnen 7.nl tic na-

derhand meer "AIl mu ten hooren daar Ik
DIet gaarne mk.wruik maken "an gro~tere
pl.tal!mliwte.-{Goed. D. Olld L(llld.]
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OFFICIEELE KENNISGEVING li:N

(Uit de Gout:emement. Gazelle.)

1:"' ..1{ \t .. Xl'"

I." Ill' \ .. ud plaafM op lhll.",lag- IlUnllJ-

• 111t d" \' ed. (; ('n'( K ~rk \P,ln de
....'!lk,Ullt'lI wt:'1'dcn tcJeg-raUUUt'rl Ollt.

Jil !lJcl kll"dt~ll tf:gt_'n~'l)()"Iu;- ZOII

\r".~ ...nl.l,l.I) h.ld hU gt.:\ra:lgd zUJle
L, 11,1, II dil. h dIe kon nlt'1 kOID~n
.j, Il pn.,jdcant '-nil (;t'or~t' te h~urt.

',I "Ir dell knn"'t>1 O"t.·plx.ahl Unge-
, :1.....!tell Ilaar ~Jlt.ng (Olwt:r dun men

~ '1\\ '''!rIg f,f n,whtnL1..d f"11 '-v(lr.o&teJ.
I,.rf (lr !,!'e7.h'fI tu.'eft) droogl'u In
II", ,., II pleehu!( 'lO!(enl,llk-de
IJ, Id dl' IH'wolkte lUl ht, l'cne be.

.I' .1.1 a!!e-"l' t'rho~)gde Je plechtl~-
"III:_; "lI. Ihl) .....I!.. no irrl'k~r

__, I ,I I !/ .. lIel 1"\'clI I' mu
'jl .... 1, r\ t'(l I~ II1J! !.{t'~ Ifl.

\ I \\ I" nit! ;.(t W(~11l 0\ l'r d~ ,J.1()(jen

II, ,Il II k"11 llltHl nll't alldt'r't D~
II ), \, JI .. i. UL. \ an den Ol-er I~den~,

',,, ~ "'l'd hIJ dle1l np z!l0e
rIO 1 III Zllnt· I rlt'ndpli :!.,r 11"/,,, "1

jl, f)oor ('hn.,jtlJ"I \HOnl hq
" r .. 'I iw \.\ t.:trd, gc~t ...'rkf ~ezrj(end
.. I ,I, 1\ II" r 1J()('rnde hij ..,.·tJliI cell

,II 111 h, ,·fr ;titjl.! \Of'l' ZiJlI fleer
',., hl ndlt'n !itl1kkd~n r:!) Voor

dt '.I :,:,·Il'.cfd Dal \"L~ ZIJIl

" )1' ,·rl k ..c '-'t:.·rk (q ...\udcren
b,w/It 01,11, ook "<:''rll(...!,j ~Ien
j I' I" \ ,', I /",d. t~ ."ken alt!ld
" II" rlp. I.t lll""kr.e. ~fcu leerde
I 'II _:. "p,,·kkcJI. ~6deng ."Hl h!J

'Ir",/ Pe 'r'I"hr \erle1do hoe
" 'J It", 't'r"d lf) I ~H7 h()(Jrdc III een

lt _,'I'Jll' t '1ft nl; Jen dH..·laAt lema.nd
... l • rol j'll ! tJlh.'JIjh: ro('keloo~ wa~ tOf

I ""h.I~ hp/, ,k el'n {'ngtl op den
l • " ' II'at <'.ene g\:tuigen Il! u lt

\ III t'tll '0\ t'rt--JdlJlJ~ /1", "f~n:~11

i/I (;~"'" in h.:zitting.
.. I 'f, ",,-I; "rm rap a,artl. doch zal in

• It Tl lil d. n nfhdom ll/n:4 .Hee.rc.n.
, '~lc'ld"11 "n l~t"ck'klOJ:en, Op

'" ndl II d(wj, gt>:ellf"!(!uJen'n VRn
I) ",r t'C!l n'l~n.Jt~1I kiudcr-,hroooer-

"'e 11I"malld tdl.·" k,,:l, (:l.)
,I I,p fl.lrd~, sle<..·Jd:-4 jolt< Jaar voor

'n fon te wprkcn lla."lF cene
, I I"." '" "' eer 011 bE'erJilkheld,

,., .t' '·"d. ,laar du,'r allen" Hier
! , !! ''H(' J,u ~n na. tIen do.od ZIjner

, "'1 lloJ!l~d /liet zonder bittere
". " ·1.. rtloo7.l· 7.ólli!(beid en Igenot

Dc rUfldcrP'f~tWL'f van 18!)ti I:!; nin k.racbt l'er-
klaanl IQ (ir!k.wa1aod ()O~t ell rt:1116rer...uit Ba~lL~
toJand Daar Gnk\"'alaoJ Uv..,t U1QetCD ont.:irnet
wurllcn

Met JOIlg-zlekt.e hc....,lld vt!lklaard llJIl het kamp
np de fJlaard \rOt ...J~ldc. JI~rnkt QueeDstown. de
l)1A.t.'1{8 111).uaparte"'i fontein, MOHDt I urne

uc gt·hClIl1C S(l''LJflJUg bl] \Crbczlng van mUDI
('11,alc JetJen J8 IL' t'larl'lIlljnt lug-l'vtlcrd.

ToJt de pr.lkllJ1o. d('r I5clI<...'t..·skulldL' m de KolonIe
,04 tl)Cgt-'Latcn C, T :'nder·Oll. tnt L1.udeudokter
c. T \Vtn~n. lul 8i'vrhcJ.:l'~ (i \\'. Ha.mtlton en
.\. E LlI1kv

"err PnuiJ Lo;aLi Dwtsc.h \'!('c·koll~ul te Kaap-
!lt.ad erkend.

Tut lIltreikGf Tall permlttcil V()or llmrnuliftH.! Ic
Kny'fUl. I~ s.ange-ottdJ O .. v 1\ Ptlll~)tt.

I <lt Ja.lldDicler IS tot>bTt.·Ia.tclt \\. '·ersfdd.
I'!Jdc1IJk B..'lllgesteld Il; tut onderbalJLlw \OOr

('..lJvlllllio .J. O. \\'allt:1 ell voor Brltero\\'Jl II.
"Iennar

, '

. JOflA~Sll: ..:HWRG.
2j Febr -(Per telegraaf.)-Oe markt ia zwák-

ker. Kooj,er.,,_E ....t l\aoti 38i 3J, BoDaau 50",
R:!.nd l'Ilgcl ... I Is. :- '

II

j.
I
I.

J ~,' ~~'l'F
) '~<é . r ...

1.1 . f '

AANDEEL1j!NMARKT.

( Van de beeren J oban J nnsen & Co., St.
G~org""lraat. Kaapstad, makeiaars en alge·
meene ageDt~n )

Woensdag, 71 FebrnllTL 1897.
}Jark, ""-alkcr. r
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GOG 0 ...\_\:-..'DEELE_'Irf,

African Estal"" ; ï. M, r.anlJcs :it,;. 0.1. B/ne Sly
Il .. BOllanza 6~s 601, Buffd"doorn 211", Il"lirb EI
.Hnca .H. Od. BamalO Bank.; 2!!s W, CousolJdatcd
Ool,i f,elds 1678, C/yd.....lalc CollIery 18. Gd, O;,e-
k.opJeS (DlaOlourl) 4. W, ~~ast !lanti ti.h OJ: I>:a.-t
(;."'/ Rml Guld I:", vol, fl"f1d" 113 ti< I, ~rench
Rand.. 3ful 6<1 GeldenDuI. Estate &4<. George
Goch 3h, GID~berg ;i)il., MolyncH.I WC!'!t 4:s, PrlW-
"""" 8/s l:andfunte;n:!<ls Od. ILJb",,.,,, O/llIno",J
~o,.. lWodcponrt H.. delberg v•. l.l, Hand Colliery
It.. Rand N,gel. 12. uJ. r ul(eL".ruI. Con;iO".,L",eJ
Deep 21. U I W,t"':>Lersf!lu,j lJc~p .lOs 3d, \ Olks J .ls,
~beoo 41•. '\,ogcbtrulS 808.01l,lal,,1 Deep 27. Od,
\Vorrester 8t. Gd, W, !lva tersra".! Deep 4J s, Yor k.;
16•• Al.

..
Ï-' ; - \ \._'....,_.~~~,..

...i. -

A.SDKRR AA~DEEL~.

Argus Company 2.;~ DJ. ~-t.:g1.SAsst:rnnc? .. 1 ~:)S
od Colonl ...l ...·lTC lV:i, Cornmt:'rcl'\l fi Ire 6DS Od,
EqUItable Marine 20:;, Gunnhao A_ss"':,lUCC 162.
od Colon",1 Orphan Chamber £34." :;. A. Aa;o-
c;~t;on £227 Oen. "st. .I: Orphan Cnumber £~!O
0:;, S. A. MlIJmg .2~ &1, StBn,l~n:I Bank .£61,
Bank 01 Africa" 10, AfT;""U Banking Corporation,
.£6 Cyphergat Coal 16. ti</, P. E. AlISUrancc IS•.
P. 'E. Boat;ng lI<;. 6-1, U/llOll Boalmg 31. Gd.
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. ~ De Malmesbury - ~il~etberg
spoorweg-verlengmg.

munici-:

'\ ,~-
" <

DEPUT ATIE BIJ SIR JA:M_gS SIYE-
WRIGH'f.

Een gczamenfijkc de~.~tati~ v~u Jllgeva.al'·
T~cnwoordi .. :-De voorsitter (de digden uit de noord-weste glte diriri:ktcn maa.1r;te
~"... . J 1 Dinfldagonorgeo hare opwachting. bH den C?m-

Boe~l~ en dj! h~ren ooDlmi8s.~r~n .•. mÏMilria VIlJl publieke werken, 811' Jtlmes Rl r e-du 'Ji'oit, J. D. Knge en J. W. H.. Fwlt. t'
Dil notulen van de yorigo vergadering wrigbt, met het doel de lewes III ':~ aIJOO~~eg'

....I......n An loedgekellrd. - "erlenging naar de noord.weatelvke distrikten
.. - -..- ~ aan bern "oor te loggen. De deputatie, dieD+ heer ran. Henrum verseheen ter air James ontmoette in een der comité-kamers
ring!me& een versoek of er geen vali het parlementshuis, daar 't kantoor mn den
kon Jemaakt worden, in u.ke een ~laabl commissaris te klein was, bestond UIt de "01.de dorps koeien konden wllt.er drinken,
de te.genwoord~,dam opgedroogd Ï3-. De gende a.f"e'·a:LI-digden:-
beeloot de nooolj(e stappen te nemen ten Darhug : de heeren Jan B:l.!IIiOn,ex,L.W.Y., en
in deze behoefte voorziening te maken. ~{_Duckeu,

\\111610 Onnie" -versobeea ter Hopefield: do beoren Ac, Si.igling en F. sdl.T;,'
ten behoeve ....n zeker genootAcltnp, met der.
verz0ek om met hun bende op Maalldag 1 Moorreeaburg: de heeren (l. P. ou Jan Loch,
M'lU't door de publieke straten te mogen marehee-l ner.
ren. De raad besloot hun "crloftegoyen zulb tel Piketberg: de heeren A. vr..n Zijl on ,Yo Lie,
doeu.op voorwaarde, dat gezegde genoot8chapjJ benberg.
zich \'erantwoordelijk houdt voor eOOlg ongelnld Zand veld : de heeren .D. Brink en M :\-felek.
dat daardoor mag ontstaan. ~ Porterville : de heeren J. Rood en J, C. MeJu,

Thomaa Noema.n, woonachtig te Fortuin tou.
dorp, verscheen ter vergadering en klaagde Clanwilliam : De heeren G, "rul der We&thoi·
do heer F. B. de VillieJ'll hebl had belet "en en 8. Engelbrecht.
'te halen \'1111 r.ijn grond gebuurd "lil! do' Verd ..r waren er ook op verzoek tegenwnor·
paliteit, ~ ~ pf bem. ten antwoord <hg de heeren parlementsteden D. C, de Wt\~~.
eene eommullue, betltaaude Uit de heeren Fick Daniel MaralI, j acobus Loehuer, W Boss, J, I
Krise, de lAak zou onderzoeken of de hoor Molteno, Wege. dr Smuts e.n P. Ryan: .
Villiera het recht heeft bem te beletten. De deputatie werd aan 8lJ' Jame!! RI\C\vrtght

De ..oonitt.er J.aa rapport van den opzichter. voorgesteld door den heer D. C. de W"".I.
Gerapporteerd werd dat de eontracteurs niet L,W. V., die seide dat de deputatie gekon!ell
hun plicht deden, in zake het natmaken ,-an de' IVII8 om de kwestie van de spoorweg-vceleugmg'
publieke titraten en w&ndelwegen volgens hon te bespreken. Het was met "OOE hem mo te
contr'act. De raad besloot dat de llecretaris de reggen vanwaar of welke verlengIlIg gtll"Jll\vd
aandacht der eontracteurs zou vestigen op aectie moest wordeD, maar h[i wilde erop wij~ell Jat
4, die handelt over natmaken van straten, mén b~ bet bouwen van een ljjn i? acht usoest
wandelwegen, enr.. nemen welke do' beste zal "Un DleLiiJleeu voor

Gerapporteerd werd dat de muur van den I het distrikt maar ..oor de geheel.e Kolonia,
weleerwaarden beer J. Hahn in eenen liederljjken Men wist dat hij groote belangatelling beeft In
toestsnd ,ia. De voorzitter meldde aall den raad , 'de ontwikkeling V30 he\ land eo heeft altoos
dat de heer Hahn met hem had gesproken over op Amerika gewesen ab voorbeeld, WMr men
geaelli:lelllm?~r, en ~ieb genegen had. verklaard" nog lang "oor het land bebouwd UI ~en "po<lr'
aan a~munlcl~leJt een stuk van ZIID"rond af ,..eg bouwt, waar de "spoorweg gebrUIkt wordt
le daan. ten einde de straat, die op bot eogen- om het Innd te openen. Hj] hoople, dat de
blik zeer nauw is breeder te maken, doch dat commisearia de aanspraken der deputat-e recht
de commissarissen hem dan te genroet moesten ~OU doen gelden. Hjj (de commissaris} is toch
komen in het woderopbalen van een anderen de rechte man op de rechte plaats, eli zou 7.!ln
mour.' De raad besloot dat het lrerkende comité beet doen om de wensehen van de deputatie teg<>-
mut den heer Halm hierover moest onderban- moet te komen. (Hoor, hoor). 'r

delen, en den uitslag bij de volgende vergadering Sir James 8ivewri~bt gaf aan de baflll dat
rapport.eeren. é,in afgevuardigde UIt teder dl.lnkt het genIC,

Met betrekking tot de municipale sloot "an 1"11 van zijll distrikt over de zaak zou "oor,
Stolsenbrug. waarover de heer Krige klaagd.. luggen.
dat zli hooger i. dan zijn grond, besloot de mad' De beer .hn Basson, ex,L.W.V .. verzocht
dat !tet werkende comité dezelve rou in8pec- dat de ledeu der deputatie toeg"laten WD

tereen. ,",orden in het Holland.ch le spreken. hetgeen
De opzieDer had een vel-zoek aan den raad om door den cornmiMaris _g:ereedelijk ingewilligd

toegelaten. te ~o~en om Vrijdag en Zaterdag ,,·crd. Voort$'aand .. zelde hij. dat er op dcu
op een kUlert,}e UIt kl gaan. De raad besloot l.>den Januan 1897. eene publieke "ergadenng
bem "erlof te ge "en. aooaL! I·erzocht. mits dat . tt1 Piketberg gebouden werd, waarbecn afge,
bil iemand in zUn plaats stelt om zijn werk ter "aaroillden uitgenoodigd waren UIt al'd~ OIJl'
,'erric!lten. 'Iiggenae distrikteo. en waarop de kwc8tle van

D. vooniHer 1&8de volgende brie~en :- 8t-->rweg-verlenging besprokeu werd, Het
L Een brief nn d~n heer P. D. Cluver ten g"voelen ww! dat men niet net Dloest trlldlt.<ln

behoove "an den beer POllie, I'erzoekende eenige een spoorweg na:l.r de dorpen te k~ijgen_; Hoofd-
takken "an de eiken voor zijne woning rn Kerk- doel Will! zoo"e,,1 megeliJk de lhstrikten te ont,
Itmat te mogen verwijderen. B.esloten dat de 'wikkelen. Voor dat doel, dacht hll. zou eene
opEieller gélaJlt worde . den heer Poole aan te ! verlenging van de 1tln.lmesbury ljjn hest gescbikt
wijzen.,-welke takken hU verwijderen kan. Iwezen. De lijn zou dan "erlengd kunllen wor·

2. Een hrief van den heer Sydney ~tent met' den of van Kalaba.kraal (wMrt~en ec~ter ,bet
betrekking tot bat voorgtllltelde stad buis, mel- i be:owaar 11'1\8 dat men dan een I!lu van .1.m!ll~n
dende dat hij cOInICbet.s van de AdderleY''''luare iwu hebben die als het ware een afzonderliJke I!lD
op verzoek Tan den raad gezonden had. De "unut) uf van Malmesbury nanr een punt 6 of
!leCrotari8 meldde dat hij gcze~,.je t1Cbet&ontvau- 7 mijlen van Hopefield en ongeveer.6 mijlen
ien, en op in.'ructietl \'an den voorzitter ",w Moorreesburg. en va~daur naa;. PlketLerg,
dezel ...e aan bet gout'omemellt had toe· weg .tatie. De \'orplerlUg te I Iketberg ge-
gezonden. hu uden had de ,'olgende """olutlo eenparig

3. Een brief van dr. F. A, Hanf verzoekende aangenomen: .. Deze ve.-g-.ldenng be.IUlt om
dat de raad hem zeker .tllk mnnicipale grond, &lIe olldeMlteuJling te "erl"eneD aan uet bou.wen
grenzende aan z;ijne buurbuiten in de vlakte, .-an een spoorweg waarbu D,.,.lmg, Hopetieid,
zal t'erkoopeo.· De raad "-loot dat de Moorreeshurg. Piketberg, Zanrlvel<l, CI,lDwil.
8CCretari8 dit moeit advertooren en om ob- liam True Troe, Calvinin en Namakwaland op
jectiOli vragen. d" billijkste wijze bebandeld lullen worden."

Del 'Volgende rekeningen werden voorgelegd De beer Stigli.ng (Hopefield) zeI dat bet "er·
en den' secretaria gcauthoriBeerd ze te betalen te Ia~n ,= ..ijn diatrikt was om ln geval VIUl
weten :- ' ~Illge spoorweg-verlenging ook in aanmerkm.g
Rekening -.an James Wileyon Co .... oor water- te mOgen worden genomen. Het WilS moelltlk
pijpen min 5 percent, £60 !>so 3d. ; rekening te zeggen welke IUn aIle.n best zou be....e<hgen,
..an ~. Morrisbl 17s.; rekening v.n H. J. Hii dacht dat de regeenng best r.o~ doen het
Pbilipe, 4,. M. ; rekllDins vl.ll G. J. van Schoor, distrikt op te nemen. Zij zo~dan \'l~en dat er
8s. miilen n onbebouwdeo grond ~un, dat er

Hief.OJ, word de .yélpd~, YCI'Ibaf1. tOt U rige boeren won~~~telten.
TrijdIl ~teD dew ten 8 ure nJu_ "eepJut..en sijn, iLlt bet distrikt beroemd 18
.i , .voor paarden-fokkerij, e~ dat er g:roote zoutpan-

inen aijn die nog onontWlkkeld liggen. Dan ISStanford (Caledon.) fer nog laaiAt maar niet minst een goede z~-
~lruat. Tbao.t ja de handel in bandelt nn de
'firma stephan, en ho.ewel ~Ij de
, ze.er bill!jk beha.ndelen, kan het niet

worden dat zU het monopolie in han·I hebben. Men zou miMchien vragen: boe
'il bet dan..~ er nog 1.00 veel grond onbebouwd
ligt in he~dl8irikt. De reden wat! dat IJlen te
'nr var. den 8poorweg is, en niet meer kan '-er,
voeren dan thanM geproduceef') wordt. Men
nait thans net wo"eel als Olon kans ziet naar
de milrkt te kunnen "e",oeren. Hij geloofde
ni';t dat het bet wist kon worden d:\1 het distrikt
oen der rijkste in de Kolonie 18. en bet "eT,
w(lnderd~ hem dat men niet lang reeds een
spoorweg had. Er wordt zoo veel gesproken
over het feit dat wil van eldeN graan moeten
invoeren, maar hjj was zeker dat al" die distric
: ten spoorweg-I'erbinding k'li.~en zou er veel
mlllder worden inb'O~oerd. HIJ geloofde d"t de
, reg-eering hunne begeerte met alle billijkheid
zou bebaodelell.

De beer Jail Lochner (Moorreewurg) zeide
da t de beer Stig ling d" uak zoo goed bad bloot·
gelegd dat hij het Ofllloodig achtte er "erder
OHr uit te Wijden. B!I beaamde ten volle wat.
'door den beer I'tigling ltezegJ waa.

De beer 0, Bri!lk (Z,md,'eld) zeiuc da' hij
het "olkomen eens W8S met de richtin~ '-an de
lU" wo.1s door den heer Basson aangeduid, Hij
'fe, dat de l!in een !:eer \'rtlchtbaar stuk land.
zou openen. Te achtl'r Piketberg en in het
Zandl'cld wordt ~eel tabak gekweekt. De grond
was zeer nuchthaar, Een boer had daar R:.!
"mud mielies van een mud gewonnen. Er kunnen
'nog honderden, mudden gr.4'\11 gewonnen \'\'01"
deo maar men I' te ,'er "alO den spoorweg om
'bet 'naar de markt te brengen. Dan zijn er de
,gr'>ote wutpannen..v1llr "el" anuen een brood,
wi oning kunnen VIndon en die tban. zoo te
zeggen enbewerkt 1i~en wegens gebrek aan
spo >orwogs-commumcat le.

Op een 'raag van sir .lames tegen welken prij~
eell mud koorn gekweekt kon worden. zei de
, heer Brink dat een boer oiet kon bestaan nl.
hi] yoor minder uan :Ns. het mnd moest "er,
: koopen.
I' .De heer W, Liebenberg (Piketberg) zei dat
'de di¥trikten door de deputatie verte~enwoor,

111 lidmaten der I!'erneente digd "an de vruchtbaarste in de Kolome wn..'en.
",>or·Piketberg kon de koornscllUren YaJl ZUId·
Afrika wezen maar men kan den grond thno"
uid 'be\,o,u wen daar men te '·Cl' "an de spoor·
lijl1 is. Indien de commi!l8!lris nlrdere b[jzon,
derhoden omtrent de HucbUJ:t:lrbeiJ \'tl.n het

DE HEER T. LOUW, L.W Y.. E~ ZrJ~E di.trikt verlangde kon bij ~Iecbts aan den
cineltn COmmisMI'IJ! \Tngen. :.\len wilde de
handen der regeering uiet lJinden, maar het
ann hlUll' laten de Leit helulendo lijn to
bou Wl'n, .

De heer J, "an del' 'VestbuizeD (Clanwil.
liam)wees 0J> de \'rnchtb:urhe.id "un zijn dL'-
trikt, Het di.!tnkt IS gedeelteillk k!l.l'oo en een
g"">clveedlStrilrt. Er zhn "cle "oorname plMt-
seil lungs de Olifantsri,'ier ,vaar nUl (jO t.ot iO
leggers wijn jaarlijks gewonnen worden 'en de
()()lI'st kan zeer "enueerderd worden. Lang. de
Cederbergcn kUDnen "eel t..\bak en nuchtou
gekweekt worden. De grond i. rijk en vrucht-
Laar en het zou goed ziin wik een distrikt te
ontwikkelen. De handen van den boer ziin tbans
gebonden want bij heeft geen middel 0111 zij"e
pr,>dukten na.'\r de markt to bren"en. Wat
vruchtbaarheid betrof 8tond clanwilliam
'nll·t bij Oudtshoorn ften a.chteren. Is het
, d:m ni~, 'enschelijk zulk een n-uehtbaar diil-
tri kt te openen' Men "erlangde een spoorweg
te bebben zoo spoedig mogelijk, Wel is "iaar
heeft het land "eel geleden door de rondet·-
pest, wat wu Z(ler betreuren, maar wjj zieo
toch dat dr. Kocb thAna eeu. geneesmiddel
heeft ontdekt, en "'ii hopen dus dat alles
z,'\l recht komen eli de regeering in st,oot zal
zilll ons ~poedig een spoorweg te ge ..en.

:3ir James Sil'ewrigbt: Wat ia bet gevoelen
omtrent de ricbting die de spoorweg moet ne.
m("u?

De heer Liebenberg' Wil heLben verscbil
lende ..ergaderiugcn gebad die ZIch allen ten
gun8t~ van de l1almesbury· "erlenging I'er.
kb.ardeo, _

De beerS.IEngelbrecbt (Clanwilliam), wijdue
uit over de Lamoortsbaai kwe~tie en zeide dat

met eell bedankje :UUI Cbnwilliam een groot \'~Iies geleden had
,doordat de lXLlIi·iu de ban<i.eo van pl;vate per'
,sonen is o ..ergegaan. Hjj noemde eenige b'l'ie-

D.-Een bejaarde blanke delver ,"en in verband mei deze za:tk en zejde. dat :iliI
Ilmell Brooklin, heeft cicb:relven men den llpoonteg Y'erhmgen wil men zoo nn
op l.laandaJ lJ. om 't leven ge- mogeljjkaanClamrillia.m moest komen ten ein:de
.zlcli "''ln r.iJn tentpuJ op te han- ben ook wat, kl Illten kr[igen,

'overledene, die, zoo_t 70 jaar 911d .De heer A. !lood (Porte"'j-]Je), veJ:k.lnarde
joist eenÏjfe ~n te ...pren zon r;i~b tegende1'eil~ ....o Ma}~eth~ry .. Rii

.,,,.,,,,,,,,,,,,,, ..' door den doOd "erloren. en lJ1en zeI dat i· ál ;~.~n dier ~triIrie.n
bij dOQf aantre'klceliJ~eid. ...,."" .,... _ het , ~ ~~e.d,.

vn_,litllum 8;ta,p -.. oYe~, lJ1en ' Qjet %ullE;ee~
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Zar .'/f'I,tjrle lel'nwr.-

Wij ondergeteekenden. Ultmakonde het ge·
deel~ uwer gemeen to te en om Stanford,
konnen nil'\ nalaten u onze innige deelneming
te Letuigen met de oozoekende band de. Heeren
aan u en meuouw uwo echtgenoote, wegens het
o~erlilden ,':m tlW geliefd jong'llte :aoont.je en den
r.orgharenden toest.and waarin .een allder , uwer
lieve kleinen nog \'erkeert. DIepe wusbcld zlln
Gods paden en Z!ine diepe wlJsheid openbaart
zich in het toodel'llte mededoogen. DIt teedel'!t
Illedodoogen deelt zich alreeds mede in den
tegenwoordigen gelukstaat van uwen aan u,
voor eene' wiIlo slech to, on (\'allen kieme die d.1l
hemel op uieuw met eenen Jeugdigen engel
heeft ",)rmeerderd e,n thano "crkwikkende rust
geniet aan de oorst van den goeden herd~r die
zijn lam tot zich heeft genomen om In '!l1l r!lk
,·Oort,l.~o on thCl'en te f! jn van alle aardscbe
.marten. Mose de Heer in <!iuo liofderijke
wijsheid het ook, t~n opzlcht~ \'aD lIW tbans Il~i
li,dend kind, voor u en uwe g8de dragel!)"
n;aken, all .ta u bij in al <ilne volkomen,
held.

(; ..tcekund door

f·
J'

I. (T'OII onun coITtIpOWl\I.)

Verleden Woen8<iag. den 17den, badden wjj
gewcllscht d•. Cilliers vlI.n Napier op r.!jn ge-
woon twoo·maandelijksch bezoek weer bier tv
zien. Met innig leedw1lren ontvingen wij echter
deo dar t.)voren het droe ..ig bericht dat zijtl-
C(!rwdes jongste zoontje dien dag begra"en sou
worden, en dat een ander der kleinen nog
erDl!tig krank lag. Van barte hopen wu dat bet
in den wijzen doch liefderijken raad "an den
lileer van 'leven en dood mag bestaan, dat bet
beroofd ouderpalU' dezen bnnnen lio\'cling be·
honden moge. Het volgcode adres \'an rouw·
beklag werd den leernar en ecbtgenoote dadelijk
geoonden :-
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!'\tandford.
Ji .Febr .. IIl!!i.

Den weleer w. heer
A. B, CILI,IEIl".
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MOORREESBURG.

KIEZER~,

Pnblieke vergadering gehonuen "p Zat,erdag, den
tOstcn Februari. I><!17,

Do becr 0, Kryoauw wCI'd tot I'oonitter en
de beer .T. F, BosmaIl tot .ecretaris gekozen,
.Er waren omtrent I'iltiig personen t.egenwoor'
dig

De vO"T<ltler ma.akte het duel dor vergade·
ring bekend. namelijk om een deputl\tlc te kIe·
1611 tell elIId" bet lIlini~terte te ontmoet.en op
Dill.uag. den 2:\.ten, om do verlenging I'an den
spoorweg I'RII Malmesbury door Moorreesburg
mUlr Piketlmrg te b""preken.

Dr, (I. H. Stllyn .telde I'oor geen vooratel of
amendement to pruJScereu, Inaar aan de afge-
vaJlrdlgclI op tt dragen na.ar goo<h'illden te ban-
delen. Uesccond-ccrd door den heer J, Lochner
en t\lgelllCen aangenomen.

De niJlgende neeren werden als een depotatie
gekozen 001 den mll1iRter te ontmoeten op Dins·
dag, <!3 ',lezer: (;. P. Loehner, Jan Lochner en
dr. Steyn. Als sccllndlll! "oor dr, Steyn de beer
J. C. S'IlI;<Q1l

Yoorgesteld door den beer G, P. Lochner en
gesooonueenl door deu beer J, C. Sinlwn .-

•. DeU! ,'ergadcring, vernomen bebbende dat
de huer T, Lonw. lid I'oor M&lmeshury. naat
Engebnd gegaan ill. ?oo geeft deze vergadering
h'l.'lr gel'oelen te kennen Qat indien de heer
Lonw g-ctuigolli.. ten voordeeie ,-nn den het.!'
Rl:odes Ilfl"gt, hij (de beer Louw) niet de ge·
\'oolen. ":1Il Let dii!lrikt weergeeft.'·-Unaniem
aangeut)mell.

De '~rgt\dering sloot
voorzitt.er en secreInris.
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om ....eg over Malmesbury rPnd~n. De "'rlen
gin" van de Malme>!bury-Ijjll knil o'"n",;,.1. ,
Clanwilliam van dienst &ijD. 'I'e Porten 1U.·' "
men voor een verlenging "an P,ketl"'11! <0' ,.,
Porterrille naar het liruis, waardoor '""" 1.,

...on Lambertsbaai zou komen, en CUl ,!JH'kt"
verbinding met bet noorden soa he!'I ..." Il
vertrouwde dat bij eene opuieting 'nil de rnur-
de belangen van Porterville en der Kok'"Je 1:

het algemeen ill aanmerking zoudeu "",-i.,
genomen.

De heer C. Monton, L.A.H. (Pone" dit·) ",I,·
ook voor de "erlen~ing "111 I',ketkr., ""L"
dacht dat men bet Mn de regcering 1110<'" la', ,
de be te route te kiesen.

De hoer P. Ryan, L.'\',V" \'\':1.." zeer "'rbl,,d
tegenwoordig te zijn. Deee deputat i« "'''' Iw,)O
een lJewiizt dat er een omkeer, een rv volur n.
van gevooien is plaats {{e\'oltJen L'l HIll"

boeren, Jaren geleden waren de t,..ere,'
sterk teKOlI spool'1l'e~en, en zeiden dat de <po",
weS'OlI bet gelu nIt bet land IICDJen. ~n uu
komen zij selven pleiten voor spoorweg' or.xet"T
Hij dacht dit een verbljjdeud teekeu. vn a<'blt.
dc' spoorweg de I!'I'9"t:ww vriend van den 1."'1 ,.
zijn. Bij gel>rek aan bevaarbare m ,..CO'II Z' '!i

'FlOOrwcgell het ~ellige lIJidd~1 OlD <111 land I..
hoorlijk te ontwikkeler). H" het IJO"""" I1UJ

den spoorw&g moest men echter ""11 '"aak lf'

bet oog houden. Het moel een ~!l1I wo... ,, ,IJ,
trekken r.al om bet Iaud te outwikkelen Hot
moet niet een lijn ~ijn 7.O .. als de Mallllc.llun
liID die :JO mijlen "er g~t "00' ur let. te "l'r·
voeren is. Het moet suet een van-punt tot-plint
Ijjn zijn. zooals llijvoorbeeld de li/n uaa r d.,
gond,'elden, die g~uwd werd enkel mei 1"'1
doel om do goud.elden te bereiken Ih· I""
moet er.kel gel",u wd \'\'01 ...ien met het oog 0i' de
outwikkeling "an de distrikten w:",rdoo, 'I'
gaat. HU dacht dat de regtl~rHlg:. die get,"'nd
hedt ten gunste van ent WIkkeling des 1>",d •
door spoerwegen te ziJiI. de z;utk alle bIlIlike
consuleratie sou ge"en.

Ve heer Molteno, L. W. '-., betuigde L!I"
sympathie met de ..mie der depututie. Hij t.lg
de uoodzakeljjkbeid "an do "erlél\gmg In, ."!'
dacht dat die ~poorwcg niet alleen in belang van
die distrikten wwomaar in hclang der gehe..·t.
kolonie. waut hjj wu meer oobouwL""r lallJ
openen dan eemg andere ',poorwl'g ........rvan h'l
II' iat, Hij \'\'[1.8 ook overtuigd unt het parleruen t

b;jlla eenparig "oor die liju 1.011 zijn, en ge"oelde
zeker .:LIt <le regeerlng de belangen "an bel
laud sou behar tigen door die IUn te bouwen.

De heer Loclmer, L.W.lL verklaarde z.u.h
ten gunste "an de Malmesbury,,,·rlellglllg'. d.c.r
die distrikten daardoor best zouden worden ont
wikkeld. Hoe bet "ij wen bad. besloten de tll:tk
in handen VI\JI de rel{eeriRg te laton, Hij dacht
eeue nieuwe opmering wenscheljjk en meende
dat de commissarts door eeu l.ezoek aan 111'1
distrikt spot'dig uvertuigd zal zijn wclke ricl,twg
de lijn zal moet"u nomen,

.De heer We!l'e. L.W, ': .. gaf ,!jn .pill le
kennen dat Calnnta ook nieL "e~genwourdl!l(l
w.... op de deput.'ltie, Het dIstrikt kan no~ y.,,_·1
ontwikkeld wor,len, maar men ... tban. Il<O
mjjlen "1lJl den ~poorweg, AlK de "crietig'lli<'
gcbracht werd nallr de Resl zou lijn di.trikt ook
d.'\an'an "<lOnieel t,rekken,

De heer DRnid Mnrnis. L,W.V .. zc' dat wil
sir Ja.tne~ Sil'ewright den yader vnll onz.e "poor·
wegeu mogen noemen. Vat "'ij het ecn<te meI
onzen 8poorweg op de f,!oud"c1ueu wareu heb
ben wii .....n hem te dallken, Met d,t "00'
oogcn dacltt hij~d:lt de Iloord we.t<ll"ke dlStrtk,
ten hem met "ulle ,'ertrou weil kondeo komen
\'fngen ODI een spoorweg. IndieD sir JnlllC!l ill
SeptemLer op een uitstapje liMf die du.triklen
wilde korneu zon men bem rondlJrengen en dtlll
kon hii ..elf zien welke hunne brofUlen >;lln. HU
WOOK ~r op dal de Chartered Compagnie ecn lilll
bouwt om het land te or.twikkelen. Meu
wacht uiet eel'tll tot Let b"d hcbouwd is 0111

dan ecu spoorweg 1.( bouwen. Hil woes emp
dat de "oorgestelde JUD""U groot lDkoDlCII zou
bebben uoor het " ..r\'oeren "an vee, d3t th.no
naar de markt g"jllagd moest wordeu, Doi~en,
den schapen worden uit die distrikten uitg'<"·oerd.
en dit zal de 8poor.reg voed"n. Hij dacht de
11almeabury,vedeobring cic beste,

De heer \V. R088, L.W.R., lJeloofde die 1!l1I
zijne ..oll~ ondersteuning te ge "en "'anueer li,
voor bet parlement komt.

De commil!8a:l'ia VliIl publieke werken am,
.oordende, .,ei dat daar bil zich niet zoo bE'<!I
ilIed in bet Hollandsch kon uitdrukken zOll bij
~ich van het Engelacb bedienen. 'fen behoel'e
.....n de regeering IlD hemzelven koll hU zeggen
dat hii ,,~r verblijd WIUl de deputatie te ont,
moeten, en hij moest hen galuk 1I'eDecben met
de belnrame wuze Wl18l'Opzij mik een belang,
rUke zaak Mn bem hehben \'Oorgedrngen. Het
gaat echter niet de toestanden hier te lande met
Amerika te yergelijken. DM!' zijn de a:poor,
wegen door pri",te maatschappijen gebOuwd,
Dav wij echter bier onze spoorwegen met hN
geH "lIn deA Lelastin,gbetaler moeten hOIlW811.
moeten wil. al"oren. nieowe lijnen te bouwen.
ee!'!!t eenige "en:tke"ring hebben dat zolk een
liju celle betalende z.a.1ziin, Men moest ecbt...,r
niet denken dat de reget:ring geen lip' wu
boUWOII indien zij "id ~an meet aan hct.'Ulld",
Hij wa.. or "oor een lijn te bouwen d ..or de
dutrikten die genoemd werden, Hij JoOU niel
&eggen dut de lijn "an ""'gin af .£oU betalen.
m&:ll' w:tB o"ertuigd dat de productie "an die
C:istrikten zeer <ou "enn"erderen, Bij he!
bouweu vnn een spoorweg zijn er twee punten
waarop voor ..1di"nt _gelet te worden. ,,'aanall
het eerllte is m~illjkbeden mn het terrein
waaro"er de Iljn moet ga"n, en de kosten "a"
bewerking: en in do tweede p"'-"ta moet mell
...-iendIe lijn te bouwen waardoor het land be><t
ontwikkeld zal worden. De ,'oorge.telrle liln
moe~t hij uit.,tek CUlI (de"clnping liue) lijn
wezen om bet land te ontwikkden. Men moest
niet er op zien ..Is de l[io een 'tU of ,meer mijlen
bnger komt. eli hij geloofde Ulet dat pnMagie.,.
nit de noordwestelijke distrtktrltl er om zouden
ge l'en al. de lijn wat bng komt, Hjj EOUdus er
<oor wezen de lijn mn ~fulmeshury t~ ,'erlen,
gen. Die l[in zou wel niet het korh.te P.1ti lt:J..'I.f
het nOOIden wezen. m:t:JJ' zou meer land openen
en ontwikkelen, K rj jgt men eenH ecn "er,
meerderde productie dan hCl'ft men goerl~
gronden om een kortere "crbiudill~ met hd
noorden te vragen; [rUL'u L"l.ten wij '11} eerst
zien de productie te ,·enueerderen. Hjj had
dikwij'" opgemerkt bij zijn bezoek AAnboeren
pLlatsen \lat er ..od tijd "RU den boer opge,
no-me.n wordt met het ven'oeren \·n.n E!;nt!
producten waar hij "cr van d ..n spoorweg I>
Wt\.~ hij nabij den 'JJOprweg. dan kon hij ..lien
tjjd oosleden MD beb uitbrtiden ,-[incr Inn,,,,
rilen Het verblijdde hem te veroemen dal d."
liin wu .trekken tot ontwikkelin;; der .,.mt
pannen. hij dacht er wa.. een goede markt \'tI"r
zout te Kaapstad. H!j lTlo&,<tc !hter rUlldu1'
zeggen dat hij niet allen kou oon",Ia>;c", Il'1It
eeu \"tlO ",Je mueil'jk.ste z.a.ken wa~ Voor eell ll1:lJl

in z!jn positi... Trn('ht mell AlIelI te"I""den l'
8t~llell, dan be' rod4;ot men niemand, Er l'
gelukkig geen politiek gemengd met deze !1111
'U U. een zui<ere handelsza.-UC, Hij mo ....t ,eg
gen dat er tot nog toe geen ~pour,rc5Ldl In de
ma.ak i~ om hij (lt~ \'olgcnde Z.il.tll1t{ t'all tW!

parlement n)(Jr te leggeu. Illrutr IJ'j had h..-l..of,j
dut de eerste Ijjn die wu gebouwd ,,'orde'lI d,.,
zou ziin naar L':\ledon, en hil "ai rJic-! lall I'lalf
zijn belofte t.e "crbrckell, Er i.... ene "1'"11
ting "an die lijn gedaan en Je m;,k Wil I'il
de yollfonde titting "oor het huIS kon"," H
kon echter niet \.Qo'·cren en nlen kUil dll .. fll' '
verwachten dllet bij tu.""hen heden Oil ! .-\p': I
cen opmeting vnn de 1'00rg(J.t.cldc l'trI. ":;!!IC
mOC1<tklaar kriigell om I'oor hf·t blll< ". IeL:
gp,n, Hij kon llIet meer dtlll [,clO<IIell d.•: },
bij de komende 8cli8ie wu vmgcll "lil "vn "I'
met lug l'a.t1 de lijn. eli bil g"loofdc dit le wil",
\'erk"r!lgcn, en dal de 0l)metlllg- binrH'1I de "'I
geodo I:.! maanden z.a.! plaats ,i,,01"11 Il_
moest zeggen dat hUil ,ulIlsi'ra.:tk Ol' ~'f'1i 'I> ,p,
'Weg gCW06"CIl i~ en niet t.e licht W\ olldell (Itll

juiching). Hij W:~ ()(,k IIWllUell loet d, II ht~t·:
llyn.n verbeugd 0 'er lk revolutie Yall gt'\'f)"lt"

op het gebied "an "poorwe~,ui(l,r~i"il1;! Y t"

dor .poorJe hij hen aall ZICh p.1d 'I"cr "p ol""
l".ndbouw toe to loygen en wu ,cel ''''';(''1. k
uit ,jell grond te haleIl, De Lallll,ert.l,a.,'
kwestie '14'1\8 ook <1001' teil der 'pr"ke,,, "'llig'
roo'rd. Hij w;"'t dat zij II!I .eleH eell br:l1Idplf
de kwestie "'3><. ell dacht dal de re:';""r1lig -I, .
t!jds "eel "crIoren had door 1.,"01,,,,-,,1,,,,,, lil
andere banden te laten "all~n, Ik r"~"Mnll"
kon echt" .. geen iubreuk makell "I' llt't tl.!['·'

dom \-an pri"ate persouen. want Jan 1.. 'u [Jl i\;
de lJo.c.ren hunne pla.31sen klluncn OJl!Il"I1H I'

Zij wu haar best doen <'ID bet 1:t11,1t. ""'" ".
kelen (toejuiching),
~a een daokbetuiging aan dl'n (·lIllllt.,~...,.\'

ging de deputatie beeu.
~ ......~-TA!\IJEsnu:.·.--:-r~ !SerlplI l~ I:l'l! :1111:.." \11,

toi 6 maanden gel'aJlgefll ...~tr.f "', .• ,, i,
wegen dichtal l'an 1.(,0<1..... I. III

Hij Wil.!! bedien-:le bij een I.<U1darl. ,'11 I, "j
dÏ611S HlOrraad "an "i!lsche tllndell "II, ..,c' ,
een brroot aantal ont\·reeJnd eli teil cl:; n 1,_
,·erkocbt.

~1i:U;.AC1·o.lIATI:.\'.-Een on,kl'1lol]"" j 1:-
Ijj,ner.been I':tn het gemeentelJe:rtuur '·'·r.:""·'
.~el';rt;Lagd~P openbare pleinen, en ,.,k 'if ,
der~ncn en I!clloolplaatsen "l1lU'11'11,'

mogen net:r:zetten, WMrUJt gestenh.e,·' ,j. ",
bn geti:lpt worden, '!'gor ollge'l'l't-r <l"Il!' ,/
prijs ale'VAn mme,rnal ",:Uer.
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