
Lever Traan Emulsions, !
I

I DE ZU·In;AFRlKAAN.' •••~.X.D••~ , ,MorT oplossingen, enz., zijn' ten allen tijde
walgelijk, maar vooral in warm weder, van daar
dat huu gebruik gedurende dit jaargetij bijna altoos
\~"l'mt'(len wordt. Stearna' Wijn van Levertraan
(i>t'\'atteud,' ij/.l'f) kali gedurende het gebeele jaar
worden t{);,.~''l.lipilll. }{, t is zeer smakelijk. Een
d,'gl'lijk modern preparaat, het gevolg van
nallWhllri~, oors pronkclijlc onderzoek. Het hooft
tI"rl t~d \'001' proefneming doorstaan en wordt
L,"lIt'(!.:árllrd door gt-nee8heeren over de geheele
werl'ld. Van alle apothekers in twee grootten.

OOGENBLIKKELIJKE H;ofdpijn Geneesmiddel
(volkomen schadeloos), eene spoedige. veilige en
zekere remedie voor zieke, zenuwachtige. galach-
tige en hysterische hoofdpijOOil; eeue positieve
verlichting van neurelgia-e-let op de handteeke-
nmg in rood inkt over pamphlet' op elk doos.
<neo. ander is echt; Vraag uw drogist om een
monster ('Vrij). Iu doosjes van 12 doses,' tegen
1/6 van alle apothekers.
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[
Dil Bla,d t:M'lIdajfrl ~~. "",de: Uru..u..:J', J.)",..k"'"f!' "" ZaI~,

Inu-L.lMJu"g •.prij. p«" i-r 1>16., puUfj4!d"~ ~ ~r,

BOUTi BOUT!!

Deondergel.Cckcurleza,lvcikool">U te KLIPPLAAT,"I'" ,
WOENSDAG, 8 DeoeD1ber ..1897.

llAaanlc:olDfSt yan den Gra&tI~RcinetdCh"lI trein dt·";·\-'M.jrmici«lags ODHJt:rueU Il uur. voor l~ck.clliJt:.: ,'I, ".,. be-
hoeve nw deu heer C, 0, LK~:.

80 ZUivere en zeer o'pl1!Chte ANGORA RAMMEN.
]4 maanden oud met zeven maand('fl haar h,~twclk de kt'M"lllef1\ in !'OtRJl,t ,.ai "ldiC!l "Ill .1,' jlTueIJ11j.!.' kwal..
teJt en sterk n. van het An.c-ora!iIUH d,:r welbekende oprecht(, li:wld~"vuu den heer IA-"t, I, !"''4(·hOlf\\'CU.

Allen lijn good nitg'l'Io,"TOCitten in eersteklas 00: dtt u- Elk,> rum za l een ticket aan hebbeu.
Het verslag dezer Jaar1ijk8cbe Vendutie ... i~ -,If~.ECf'I!I:tt:\:1'1 ali. Cl h.("'II\!t:!'·IJ "an An.6lnra mmm, 1-" ,II.

in (te Kolunie worden j...'"1·huwten-ltuidelijk en po.teri ReW1JZCDdc welke °1"1, v dl.: AlL)!'tlra Hukbocn'n heb-
Lea "'AJl den beer kc ~ (llIdt!.fn(·rnlD~~-gL't·"t ('11ku.kk-u.

III dit t ijdvnk vali den Angora handel ruR.).!men ~" Ill;; 1'('11 g'(I01.,!(, o"kom!;t van k""J" rs \~ P\flf h t en.

FRANS J. WEITZ, Afslager.
AI,,'r,lren,2 S'o\ember,1~~I. _ al ;r,ijneL\)~"e Goederen; ~jndel'._

ht)Onj... !,tj \"L1ngt' gl'JegclIDo.leu 'AI ook Illldt'r re-c naar d,' VeIl' lut u- ;:.:\'I,rn~:bl I\' .r.lcn I·nd,' vendu 1 T.oC d HZ' lbo-
Af.la"", e'",IJgtvl'rko0p"'"uit ow UI brene-n wat Tij .. -rkf>'l,e!l W ':,.,,~I,dJnh·cAnl'"ra"..mu« ",' ','. ~veh e ave":· ijn we-------'------------------------1' kei1de pg,;i ('pr"te-klas kar-paarden,

VE R K \0 PIN ~G3 jaar oud, .j 'I:f.lLD paarden, tnerries,
' 'iJ,· (j ezels, 7 ,jonge ezels, 12 melk-

koi-ion met kal vers, 38 koeien en

VERKOe ING van de Pa.oh~ vaarzen, 2 slachtossen, 275 bokken
Y Tol in Nieuwe Kloof, DE ondergeteekende behoorlijk door den beer Axunn» J(lIi,\:-;~E~ BrRGEH en lammers, enz. .

voor het j' al 18~8, op gelast geworden, zal op , . ' ' II. Eerste - k1~ .'lfslaan toot

DIN'SDAG d "14d D b kap-kar, LJug)!.), kap-kar, bak-kar, 2 "
, \November, 1897, . ' ,en ~ en, ecem er, bokwago.J1f',} \\'á~en~je, kapwagens,

z.rd«], t\li~('lI, ktltt.ings, enz. <. . .7
Oliver vn ~{;cll,.:,{i'r l'l.Q('gt·n, dubbele
en enkele, cult ivators, wan machine,
l'~gt:, krulllal;"lI; en ander boerde-v- ,
Iï.igl'l'eed~('krp. . ' ., .'
III. Vaatwerk, 21 Stukvaten

gelegen ill Wijk BOVEN OLlFA.KT~ RIVl ER ill IL{'t District \'anf (I; "':tgl'l'~), i,"V)~\:;Jten (illefZgers.) •. ",
GLA~WILLI.A.~1. 1-: U1JF:('~! (Kapten- en Hlaauw- '

1. Zijn vaste Eigendom' bestaande u it 'Eel! Zesden aandce! ili do plaat- d lllglil ;Lit h. '; l~ lere vaten, wijnpomp,
., KLEIKV ALLEl" groot van grolld in lid gellt'L'1 1 ,(j~I.') moriren en LJ)'aud~"l,I_l.llIKl'lat·l",enz. .' •
4:3 vierkanto roeden. . IV. ·:;a:U1£~'ra~d, 8 Kostbare

Ir D I KLL'INV' LLlh E :\TE\'SlF .". " I'" .' j!l'ocil~'kk(·ddka§:'tCJlf eeu met sil~et-. ~ Jl aats " r. L A 'I, .,. "gl'uu,t I ,:"'''IJ I?:(I',L'n en 1b't'idag, :Z"l'; oudeiwetsch, etbte
-+;)0 T v,l~rkante roe~en, bt;lden, gl'lt'geu, III de, \\ Ijk 130\ E~ OL1- (,loIi~1c H<JHuJ"-d"l'Ill'huisklok, .~lav~r,
}AN1S RIVIEH, lil het district van Clanwillia:». ronde- ~I!j;~{., ,\rusc:h' en.":-hndere,

III. De VOLGE~DE LO~SE ,GOIj:DEH.E\,:- tafl'b"kd('ka~Jten, k','lt;ls met mat-:
2 Dubbele Voor H.ansome Ploq!l'lI tn'_":.'('I,l,o\l1cJc'Twetsc,he~~n., stoep-
1 Enkel "" bank, bl'l'l'k· ('Il h."OI1lb(~&d, enz. '
1 Howards E,!.!'g0 11;)'''lJJ'',\;JI''I'ikll;tn~l" S1':Hd!'f (ge-
l Lot Gruvenen I'ikkou ' 'IH'l'l niel.I.'\'I.~'···' ,

Huisraad. KO¥T. ~IET,EN, I{OOPT~

wal \,: f zal PAUL IJ. CtVV[R, Afsfa;rer.'
-~-,_._--- --- ------ --- '~-'-'--

,·WELLI'NG'TO.N;'·,
: I

Ilalld,'laa)1;, ,\IlIlJllehtslipaf'Il;: lloe-
1"'II,clL.jlndp)·en, lee:'St hier! !

46 Oprechtgeteelde Paarden,
20 Uitmuntende Ezels.

OP

DONDERDAG, 20 dezer,
OM 10.30 URE PREOIES.

ZAL de ondergeteekende publiek
doen verkoopen bij de Railway

IJ lIEl1'ell B{'.l-&t. apbter het eigendom
van den ~.W. A. Krig~, circa 100
Vrachten .Brandhout, en Populier
palen van 6 tot 20 voeten lang.e Jl. MA'I'TH YS.

A. B. DE .~L~,.LIERS~ CO.,
I \ Aj:;laljers.

Paad, ;
13 NOY'erjber, 18f17.

OP EENE ZEER ZELDZAME KANS!! fMAANDAG, den 29sten dezer,

ZAL dl' Ondergeteekende PuLJliek
doen verkoopen te

KLAPMUTS S7AT/~',

Uitgebreide Publieke Verkooping van Eene der Mooiste
Aangenaamste Plaatsen, benevens Zeer Kostbare,

Meubelen, Vaatwerk en Levende Have.

en

Paarl, 18 Xovernber, 1997

11';;\,8 OM IQ DCR.

Voor he~ Kantoor van den onder-
geteekende .•

Op last,
. GHAS. ADAMS,

Secreta ris.
Afdeelingsraad Kantoor,

Tulbagh, ;30 November, lWJ7.

bovenzemelde zetal Paarden ell
h e>

Ezels van :2 tot .') jaren oud, wuar ....
onder ver-scheidene egale paren zijn,
waarvan een groot gedeelte ge-
dresseerd is. Dl' Paarden zijn
zeteeld uit dL' beste stoeterijen in de
Hant.am, Clanwilliam en Calvinia;
"een kosten zijn gespaard om de
b ,., '.
beste lt' vcrk r ijgun, ZIJ ZIJT! ge·
trokken uit de b•.'roemde ingevoel'Je
Paarden, Ace of DIamonds, .Ace of
Hearts, Oxcirlent, Piet en Hardup.

De Ezds ZIjn Eerste klas, waar-
onder pen ~pun donker bruin.

,I. S~lLTS.

DE Heer W . .A. RICKETTS besloten hebbende de Boerderij op te
geven, heeft besloten zijn prachtig Eigendom Belle Vie'W"',

publiek te later verkoepen en d':) Heeren P. J. BmnlAN EN ZOON ge-
autorizeerd zulks te doen op

WOENSDAG, 24 DEZER.

BELA..NGRIJ~ VOOR ALLEN.

LEE'S· Jaarlijksche 'Tendutie
RAMMEN.

VAN

ANGORA

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

Verkooping PUBLIEKE
De plaats Belle VieW" is erne der mooiste en gezondste

plaatsen in deze Afdeeling en is zeer schoon gelegen (in de environs van
Stellenbosch] aan de hellmg van den Stellenbosschen berg, aan den weg
leidende naar Somerset Strand, met een on beneveld ver gezicht, omtrent
tien minuten rijdens naar Bosman's Crossing, groot circa 126 morgen,
eigondom land en Ui> municipale gronden. BELLE VIEW, heeft eene der
fraaiste en gerieflijkste woningen onder dubhele verdieping, met 1.5groote
luchtige kamers. Een groote badskamer ingericht voor warme, 'koude,
en shower baden. 2 W.C.'s, benevens 1 voor bedienden. Een groote wijn-

A, B, De VILLIERS &. Co. Afslagers. keldl'r, wagenhuis, stallen, kralen, 2 Cottages voor den st.algroom en
huisbedienden, benevens een groote Cottage voor een knecht, als ook
7 Cottages langs den berg, allen good verhuurd. Al de gebouwen zijn

Jl l·l~I\.)r~ ~D', II I I.~r~14.Af) -', in volkomen orde onder galvanische ijzeren daken. De woning is omringd
'-.) ~l,Ii. - 1.\ 1. 1. met prachtige eikeboomen, benevens Populier en Bluegumbosschen.

De plaats heeft sterk Joopend water voor irrigatie, Hi Hydrants zijn

DE oudcrgeteekendo, begunstigd gpplaatst rondom het eigendom om de grasbedden en bloemtuin te
door den II'eleerw. A. A. Lou w besproeien, en heeft een prachtige groote Springfontein voor de woning.

die van wonrug w enscht tt> veran- Het Eigendom is beplant met 8,000 r,cente Amerikaansche stokken
deren, zal publick doen verkoepon en l,-),UOO ongeëute ditto, en ruim plaats op zeer goede grondelt voor
aan de Pastorie, op I~JU,UOO wijngaard stokken. (De vroegere opbrengst was li>O leggers

30 N b wijn). Een groote boomgaard beplant met uitgezochte keurige Vrucht-
UinsdaQ, ovem er, boomen .. Het eigendom heeft uitgebreide zaailanden, en is bijzonder
,..' lOm 70 uur ~~ecll1s) geschikte voor eene melkerij op eeno groote schaal.

'Ve volgende: 1 ZItkamer Maho- BELLE VIEW grenst aan het eigendom onlangs gekocht door
niehouten set" 1 Klavier, 1 rIa,rmo- , den Edelen Heer C. J. RIlllIlES.
mum, Ronde I'afels, Wasch, K leed Deze is zeker eeue zeer sclioouo kans' een ieder die zich van een
en andere Tafels" 1 }ell'"cope Eet mooi en aangenaam rigenuom wenscht to voorzien behoort bij deze
Tafel, 1 Prachtige ::;I~ehoard, ,::Ua- Verkooping tegenwoordig te zijn, om zijn kans t'l staan.
houthouten PIl andere Kasten, Stoe-
len in Soorten, Spiegds, Hang en LOSSE GOEDEREN.
andere Larnpen. Een zeer !JraehtiJ,l.'e assort iraent ~Je!lbelell, bestaande uit:- Voor-

Alsook tiL' "e\rUlle \'('r~chl'iden-, k f I '~k . .. '"
heid GI "', I k amer set, ta es, eerste dasse Plano, tapijten, schilderijeu, enz. Lobhy1el a-· en ~",ar' eIYl'!" waarOII- '1 bel E kl 'I k S
d 'p I D" '-' ',I "' el! 'en. er::lte l!.';::le::;aap 'alller ettee, met French kopel'cn lede-er l'l'n rac Itwe Iunel' ,~erYIe~, k - I k E '
K k Jl"" ~ 'anten voor i) S a.ap "aml'r~. etkamer set, telescope tafel, SIdeboard met
S CII ~ng(;ee 15~la~ InK ~oortPE' : spiegelglas, dumbwaiters, enz. BI'eakfa.stkamer set ditto. Rookkamer
toep au "en, "p~ pr, ;nane ~l- cu Kantoor ~Jeubelen ; Dillner, Breakfast en Thee Serviezen, Glaswaar,

PD, pn epnl I,nemg
lJ Idan l're goe e- Electroplated Dish Covers, Keukengereedschap, enz.

ren, te vee lJm te me en.

Publieke Verkooping
TE

D.1L JOSAPHAT,
Paarlsche At'deeling,

OP

Woensdag, I December, 1897,
'::; MORGENS TE 10 UHE.

MEJUFVR. de Wed. J. G. DC
~ PL¥8SIS, vali voornemens
zijnde hare plaats

" Nauwbepaald ,~
U it ue band te verkoopen, heeft de
ondcrgeteeke,uden gelast, op boven-
g'emelJe plaats en datum, publiek
te verkoopen, '

\1 ~tub'aten van 4, .j, Gen 7 leggers
g Knjaten bout kuipen
Tra p en onder Balies, Halfaumen,

Trechters, on ander Kelder-
gereedscha Jl

1 Brandewijns Ketel
i> ~tellages
1 Paar Zeiltjes, 1 Cultivator
4 Koeiën, 2 Rustbanken.
1 Nieuwe Kapkar
1 Buggy, een Open kar
Eenige artikelen Huisraad.

AANDEELEN.
30 .AandeeIen in de KoIoniair '

Brandewijn Maatschappij.
1 .A.andeelen in de Drukpers :Maat-

schappij.
10 Aandeel in de Paarl Bergwijn

Maatschappij.
Wed. J. G. DU PLESSIS.

YlD der Spay, lmmelman tt Co., Afslagers.
Vendu Kantoor,

Paarl, Nov. 1897.

Paarl, 17 :\ov., 1S97.

LEVENDE HAVE..-l. n. !)!-"' lJLLlt·!,'S ~I'I'""
Afslagers. 2 Paarden Ezel,;, ~.jO Vette Aanteel Bokken, 1 Kap en 10penkar,

Wagens, Tuigen, Ploegen, Eggen, Boerderij Gereedscbap. Vaatwerk,
Hrandewijus ketel, enz. Eiudelijk 1i>,000 havergerven, en wat er meer
ten Yl'rkoop zal worden aangeboden.

VERKOOPING TE BEGINNEN OM 10 URE V.M.

P. J. BOSMAN en ZOON, Afs1agers.
Stellenbosch, i> Nov. 1897.

WELLING~ON.
Verkooping

VAN

VAST EN LOSGOED.
Publieke

Koloniale Weeskamer en Trust Maatschappij,
LAND, LAND, te PORTERVILLE ! ! !

In lt.-n l;oedel V,LU wijlt'11 )!c'jnfnc'llw
SC"A:SSA HELE:;" I.IJl'I>I' LE !{OCX,
~~boren Briuk,

Ol'
Din~(lllg, tleu :m~teu XOY .• e,k.,

.-' lI(J!(J,,-::S~TE:; lU t'l(E,

ZLLLE~ dl' EXl'Cutelll'cll Testa-
mentall" puldick lateu H'r'

koepen, het WOO\'- EHF \'an dl'
overledene gpll'gpn in dl' Bain,;tra .. t,
wil..:'l.ropstaat een ~IIffisant gehouw,
verdeeld 10 dril' geriefelijke wenin-
gen, twep waarvall gt·durende het
leven van de overledene altijd goeJ
verhuurd zijn geweest. Het Elf is
J)('plant met vcrscheidene \TIlCht-
boomen, l'n ue tuingrond is van de
bestE', ook iii er een prachtige stand-
houdende fontein op het eigendom.

Het eigendom heeft recht op het
buurt water uit dl' Spruit Rivil'l'.

Iemand die t'ene still .. aallgcnaml'
woning begeert, of el'lI() winstge-
vendl' ~ldbelegging zoekt, kan niet
beter dOt'n dan deze Vel'koopin,!.!' bij

Ii' E onderg'Ctcokende,hehoodij k ~e1astdoor de Executeuren in den hopdel van
wijleu den heer FnEuEHlcK ,JOHS OWE:-I,zal Publiek doen \'erkoopen voor

rekening van W'ffieldl'n boodd,

Op vVOENSDAG. den lsten JJecembcl' a,S.
tie I»c»pti~:P"'V":l.l..I.e9

In front van de Publieke Kantoren,

50 KOSTBAf\E ER,V'EN~ ..
Verkooping.

ALS "OLGT
Blok .A, Lotten I, :.!, :1, J,

II " 1,2,:.1,.1,7,,".
E " ti.
K " 1,2,:J, 6, ï.
L ï, ~,
o 1, :!, :I,~.
R I.:.!, :1, I;.
\' :1, I.
.\ 1, ~. :~, ;', t), 7.
il I,:!, :1, 4, \ t;, 7, ,-:.
C I, :!, :1, ~, ;" ti, 7, 1'1,

Gemt'ld,' Erv,'n. Ill..rcnde:I:"~Ix 210 vo('teu, zijn gelegen in ht'! hestl' gedeelte Tan
bet fr,tail' doq) I 'urtervi:I(" en bied"Il dt' be ..;te geldlJl'lL-ggingaan,

Publieke

DE Ondergeteekende behoorlijk
door den heer JAN GABRIEL

DIJ TOIT en andere boeren in de
Cedarbergen gelast geworden, zal
Publiek doen Verkoopen op

Zaterdli, deD tt de. December, 1897J

Oin ~ 1:ur precies, in den Voormiddag
TE

CL.ANW'ILLI.AM,
Uit de Schutkraal alhier:

te r;cml'n. ,!'ort.<'ryille is ecu dfr h.-langrijk,;te dorpen in dl' ,,'e>!telijke !'l'Ovincie. Met
V oort~, het gewIllle a",,;ol";!~ent I harp bloeiende (;man, Wol, Wiju, en Tabak Haud~l, ham d"ortl)~ht naar'Clanwilliam,

HUisraad, hestaand,' Uit I afels, ('"IVIllla ('n de Hlllut'land,'n, l'n hare korte afstand vall den ~poortl'elll dre waar-
Stoelen Kasten, Ledikanten en I!Chijnlijkbiulll'n kort tDtnaar het dorp verIengd ~al worden, gllt'ft zij de I!ChOoDste
K 1, GI 'd PI' en zeldzaamste geiegenheHI voor handel en lllduBtrle.ate s, as·, ~...ar e·, ell 0rce l'1D

k K k d h 1 '"to" Op "W'oon.daat,den:l..~en Deoe:rnber, •.•.wer, eli l'ngeree sc ap, ,) \ l, ,

I

Zal aan een ied','r kan~ "t'geven word,en om van die gelegenheid gebruik te maken
enz., enz. en zich van I'ig..ndolll te }'orterville IB vl.rzekeren.

J. J. VAN DER ~lERWE, VERK.OOPJ:NG TE BEGJ:NNEN O~ 10 URE.
J, G. HVGO, I l'lan der En-eu ter )wziehliginl{aan het kantoor van den on.lergewekende,

Ext'Cllt.'m'E'nTt,stal1H'lltair.\ F. W. MILLS ( F
D, J, MILLS I .xecuteurell.

Lo SM lTH & Co, Afslagers
G. W. STEYTLER, Hecrptaris.

El\'IlI~E II. V \ N NOOnOEN, Afsla~er.

80 Vette Slacht- tn Trei Ossea
EN

200·Vette Slacht Schapen,
en die nog zullen worden vool'geul"'dChc.

De Onderg('~kende 2..al· verder
doon Publiek Verkoopen op den-
zelfden dag, behoorlijk daartoe ge-
last geworden door de Executric.
van wijlen HENDRIK VAN ZIJL,
H. zoon van Naauwpoort, district
Clanwilliam (na afloop van boven-
staande verkooping) de plaats

"Uitkomst Extensie", ,
Gelegen in Wijk Noord Zandveld,
District Clanwilliam, groot va.n
Grond 625 morgenen 544 vierkante
roeden.

VKlWEET nIT DIJ DA.TUI
Zaterdag, den 11den December, 1897

OM 9 UUR.
lD. J• .d. VAN Z Y.L, A.fslage-r. .

'l'eaelijkel'tljd zltJlen \'oor rrkl'-
ning ~aIl de )Iuniclpaliteit verkocht
worden, (;() olltle IjzelTIl PljPL'1l van
3 duim.

&' CO. (BKT.)
RUNDE,~PEST I-----_._-----TE KOOP. B. G. LENNON

Stellen bosch. KA AP""TAD.

lIebbt'Il juist Ontvallgen een Grootell Voorraad

BIJ den ondergeteekenden SpUl' ten
als voorheen

BAMBOESLADQE RS. VROEGE
ALBERTUS ROUX,

voor Inenting en Glycerine.
ZooaJ~ door Experten ~~a~bcvolen.

AANZOEK IS MOODIG, DAAR Di AAMVRAAG GROOT IS,---------
ADDERLEY ~Tl{AAT,

•

_Publiek doen vcrkoepen op dl' plaats

" KLEINV ALLE-! '~;.
, ,

1 Kleedcrkust, :l Katels, 2 Tafels, 1 Lessenaar elI

voorgebracht worden.
Vorder zal verkocht worden;' van dé'tJ lu-e-r (.<.;'I:'!'\ .1'. :\lr;liln:,

ZW1n"t<yaHei, en anderen: Ijl) ~Iacht OS""'ll; 12 'l'rvk O:;"l'I;, :; jaar oud,
10 Slacht Kueit'll. , . "

D. J, A, V.\X ZYL,

Kunstnlatig;e
---.---

Fletcher's Klein-handel
Venstel'-luikell.

NIEUWE "DUCHE~S" Kant Venster-luihn, :Ikewl'rkt met een
prachti~e teekening van illgL'\'Oegde KalJt, met \'l'l'r Rollen,

Koord, Kwastje, enz., kompleet.

2 Voet wijd 10/6l
:3Voetwijd 12,6 en
3 Voet 4 duim wijd lJ.g ~eonige lengte
3 VOt't 6 duim wijt] 14/9 , tot op
4 Voet wijd 17/9J ~ voet.
4 Voet ti duim wijd El/\)

Deze prijzen sluit.on in de oprichting80nkosten (door onze eigene compe-
tente Werklieden) te eenig Adres tusschen Wijnberg en Zee- Punt.-------- -_._

HET DESTE ASSORTIMENT VAN
Blindens Holland, Franjes, Rollers, Gordijn Palen, Art

:Muslins, en Behangsels en Gordijn Materialen.- .

Builen Blinden, van ieder soort, fTemaakf en 0 "p'ezet.
nF;.REKENI~OEN \ïnJ.

2 en 4, Darlingstraat.

DE ALLER
WAARDE

BESTE
IN

W I Trf E Calicoes, speciale maakseb, tegcn 9/6, 10 6 en -u /- Stuk
van 36 yards. Horroekses & Crewdsons Calicoes tegen laagst{_>n

r.rijs. Linnen Damasw Tafelscrvietten 5/6, G/G, 8/6, ~l/ll doz. Linnen
fafel damast, ongebleekt, 51 duim breed 1/-, .'lG duim 1/3, 60 duim 2/q,
2/3. Witte Tafel Damast, 61 duim 2/41, 2/6; 68 duim 2; \); 72 duim 3/:3.
Lakens Linnen voor enkele Bedden IlO!, 1;2!, l/G per yd.; voor
dubbele Beddon 1/3, I/u!, 2/3, 2/6 per yd. Witte Honey Comb Dekens
voor enkele Bedden 2/11, 3/6, 4/6; voor dubbele Bedden, i>/9, 6iG, 6ill.
Witte Honey Comb Handdoekeni 4/g, 5/0 doz. Witte Turksch~ H~nd-
doeken, 6/(i, 7/11, 9/6 doz. 36 quim Blauw cll Bruin Guuit 5~d. yard;
40 duim 8~d. yard. Dubbel breed Cretonncs 1/3, 1/40~, 1/9,2/- Chitz
voor het overtrekken van Komqaarzen 6~d., 7!d. yard. Enkel breed
Beddetijks Gd., 7 td. ,ard; . dub~l bred 1;:3, .1.. li, 1/9. Kanten Gordij-
nen, 4 yards lang 8/6. GUIpure iKanten GordIJnen 3 j yards lang, 15/0,
17/11,21/6; 4 yards lang 22/6.!

!- ----l~--
!

ADDERLEYSTRAAT, KAAPSTAD,
t '

STELLENBOSCH.
Publieke ".Verkooping

DE lieu' 1'·~~fJ. ROUX., z,ijn pl~
verkocht bebbende en naar.lle

Paarl vertrokken zijnde zal laA
ver-koopen ", ",

Op WÓ1:NSDAG,' f December,
, "

HR ~~I.HTSE ,

-v R E<'OÊ N B~U R G,"

0)1 IHIS II.EHD.\U, t:) NOV., 1817,
"~lllt;',E:\,'; 'n;N 10 rR!'.,. , .

zal dl' IJHlh'l'gctl\ekende publiek
Y(,I'k()(\I!lL'II .lall hun KantQor -ió
IotcrLl:taal, CPIl voorraad l'ikkén.
Gravcn, ,Bijlt-Il, Hamers, Zagen,
~ch:,\'t'Il;-SChl'oddrijverfl, Lan~rns
\' erf, Kwasten, Roska.mmen, Bor-
t;t(,I~, \'ogelkooien, enz.

. Die iets goeds wil hebben. voor
weinIg geld, wonc dezo vcrkooping
bij.

J. '·'HI.lJ PL'Sl'Z ~. Cu., Afslager8.
---_._------------
BENOODIGD.

APPL1 CATI EN zullen ontvangen
. wornell voor den onderge-

wekcnde tot op den I.) December,
e.k., voor de betrekking van onder-
wijzer of ond('rwijzeres in cene'
Buitcn School in dit distrikt.

Applicantcnmoetenbewijs leveren
van goed zedelijk gedrag en van
bekwaamheid om onderwijs te geven
in de Hollandsche en Engelsche
Talen en in de vakken· van eene
gewone burgnrlijke opvoeding.

SalariE, £60 per jaar, benevens
vri j logie:;. .

D. S. BOTHA.
Dordre('ht,

I::! November, 1..,97.

Rondgaande OndeI'lijr.er Ben'oodigd
TK

WlTL.\Am'E, wijk WINBURG, dist.
\\'JNBrRO.

App LIGA TI ES voor hoven-
genoemde betrekking vergezeld

van de bij de Wet yoreisohte ge-
tuigschriften van bekwaamheid,goed
gedrag van de laatste School-
commissie en (lon Predikant der
(;emeente waar applicant werkzaam
was, en lidm~,atschap cener Pro-
teslantsche Kerk, zullen door den
ondergeteekende ingewacht worden
tot op 16 December, 1897.

Wel'kzaamhc1Jen te beginnen op
12 Januari, 1898.

Salaris, £ 120 per jaar en de
schoolgelden.

Billijke j'eiskosten, gestaafd door
kwitanties, zullen vergoed worden.

N.R-De gelukkige applicant
moet zich voorzien van een onder-
wijzer,; f-3pool'\\'eg cerl,ificaa.t, om in
de 2de K la:;se tegen halfprijs te
reizen.

W. KOK, /
Voon. ~choolcommissie.

Kransdrift,
p.k. Winburg,

8 Nov., 1897.



,

DH

Tenders gemerkt "Gruis,"
Be:'te Cbn'lll(mt Gruis (gezift enI~ verhnn.l mt'[ bovvn-t aunde I (.)lJc.;l'Z1ft I !t:g)'11 pel' kubieke yard,

advert.-nt ie wenscht J. Heine- tlpgeho0l't In Jell groeve of geleverd
mann hd publiek tt! inforrnocrcn I aan dell kant del', w('gen in de
dat de za.rk III vervolg gedrcn'il zal voorsteden gedllrende lt'OS.
worden onder Jell stijl of firma, Ik"te Tijgl·rherg G ruis (gezift of

"IJgezift), tl'gell per kubieke yard,
ill grol'Yl', of geleverd hij Je 8ste,

Bouwmeesters en Contra.cteurs, llde l'lJ 1:!de mijlen, Maitland-weg
Lady Grey Straat en te Van Wijk:; Hoek, gedurende

. 180~.
PMr!. Borgen worden vereiselit en de

laa -,.,te of een ige tender Diet nood-
z:d.;t:lijk te worden aangenomen,

Op last,

C. LIXD,
Secretaris.

A·PPLICATIES voor boven-
genoemde betrekking, verge·

zeld van de bij de Wet vereischte
getuigschriften van bekwaamheid,
goed gedrag van oe laatste School-
commissie en Predikant waar appli-

HI r~RBI.f gt.'~ehil'dt kellll,isgeving cant werkzaam was, alsook lidmaat-
dut op ('elle n'l'gadel'ln~ JOOl' schap eener Protestantsche Kerk,

d,'n raad te worden gehouden te ~ullen door den ondergeteekende
dien Kantore, na het Hof voor lDgewacht worden tot op 15den
objectie,; o'pMaandag, 29 Novem~r, December, ek.
a.~., pr Yoornf'lmen bestaat cene Werkzaam\eden te beginnen op
b.,lastilJ~ yan ld. per £ op de 12 Januari, 1898.
\\aardo van alle onroerende cigen- Salaris,!.: 12U per jaar en de
dUllIlJl(,lJOl' bet Jorp lJllrballville te schoolgeldcII.
heITL'Il,volgens Proclamatie No. ;312 I.lillij~e reiskosten, gestaafd door

DE Illteri,i11 \'a~llatil", Yool'zicn ill vall IWI7, ten dienste van genoemd kWItantIeS, zullen vergoed worden.
JOOl' ~('ctle :...~,,,dn a!dol'IIII"'" hl'stulIl' voor de 12 lBaanden N.B',-Do gE.'8laagdo applicant

rnad "\ktcJ \n, III Van I ":1~I,~~ll eimligelllic :30 ~epterllbt'l', 18'J8. moet ZIch voorzien van een onder-
l.1J]1.<l l'igl'llJlliJliDl'll di,. ,,:(';t"I'laten Op last wijkers 2de Klas Spoorweg certifi-
z~jn nit d" I:tat.-ll' \,jfj:t:1~{iik:,ch), caat, om tegen halfprijs te reizen.
"\ aluat Il' ,ui, d ,':lol"l'\l',d"l,ld, vn-I C. LIND, F. \Y. C. V.\N. NIr.'KERK,
b ti' I ' Secl·etaris. co
p er' ot :ln, l'.r,z: I , III dl' l\a::II:.;"II" 'I \., I . I .. d K ~ec. Sch. Commts' sl'e.. .'" . IUI'l' 1!I(I',raa lmtoor ~

Afdeellllg',--v,.]tr'''.'I 1.1:llll". I .".,,' P.K.Osfontein,
(' . I' I) I .. I • . . I ~t. George s "tred
J .. ,C,llt'(" Ill'ï:I.l',,· kcnrll.~c't.:\lII' , () 'lJ . L' &;;hof,

d 1 ." - ' _(l ctOlJ\:r 18(,-
at l','ne' ".,tdl"li:l'lllll'l' Icoll]\:1JI- . I. ::-;November, 18!)7.

~1:;~'11\';::;~:'::'!iL':,::,',::,::;'~'1l:;:lftl';1i;,I:ll~::;Di \' hioII('11 ('OllnC-I' l-o-r H--oo-fdo-ndenril'zerB'e~-n~idd
0PL'1l II ~r, )'ll ,lat ,i,' Hiud "Vil hof I _ J DJ V"".l6
op MauDlhg :!~, \c)\C'I'li. I' a. ~. Bark]y East.
om 10 uur houd,'n 7:,], tPI1 l'lr:dt' alle "
objl'ctit'fl, pi'rHlI)1Ji 'j ~ (ol !.: t "c'hri ftl'-
lijk t1;~arto(' napC!·,,:;tl'loI,f,_o huorl'TI,
~n l'e)) 19 ,~(\!li H'Ind v;t! 11 I r l_~ tt' } IC\-t'_",-

ti,-i"Tl of ti' ",·r"ll<ll'l"l'll.
Obj('Ct.eerd('!",; 111""~l'1JGekend zijn

meL de \' aIlwtlC ..; ,kr r.;1g't'lldOTllJUen
waartegen zij IIt'Il~c],l'n to ohjec-
tt'<3I'en, daar g"L'n IDformatio zal
w'.lrden v~rschaft tl.)rwijl bet Hof
l.itl ing houdt. lict hof van objectie
'Hl gehouden worden in het Stad-
huis.

Amphitheatre,
ELKEN AVOND

Matinees 's Zaterdags.

fRANK E. f/LLIS
KOLOSSAAL

Nieuwe-Vertooninp--Nieuwe
,"OOH nm en lt1~X,

Een reusachtig Succes.

TOEG.ASG 8-KAART JER.-Box8l!. £3 30!,
en .£2:!B. Stoelen, :is. Pit, 3s. Galerii, :.la.
M&leier Galerij, Is. Militairen half prijs· Deuren
gaan om bal! acht aar open. Bende-musiek Q~

8 uur. Vroece toegang om 7 uur. Galerij, sa.
IU tra. Stan. en Pi t, 1..

AFRIKA~NSGHE CYCLE
CORPORATIE,

Hoofd Kantoor D8pot:
HOEK VAN

St. GEORGE EM WATERKANT
ralt Depot: STRATENTHE.ATl.;R ,

GEBOt'WEN',
lUAP8T.AD. KAAPSTAD,

ROYAL
TALBOT

CYCLES.
Van af .tiS lot .t25.

ROYERS, TRIUMPHS, COLUMBUS
CLEYELANDS, VIKINGS.

Kennisgeving aan allen wien
het moge Aangaan.

DB ondergeteekende wen-cht zijne
vele klanten k .Iu nkeu voor

de ondersteuning hei;l gl'dllrl'lj,!c dl'
laatste :3 iaren L" ',-,('yell en Wl'I!SCJlt
hun LTl 'hd ai: "JH'ó'n publiek te
melde II Jat Ilij Lil l'en ruimer pIe\;:
Leeft Jdrnl,kl'!J L'U ve rt.rouwt hun
gunst als JU het YCl'ktlene Il'
erlangen.

JAC. HEINEMANN.

I\:ENNISGEVING.

lOONEM.ANN, MILLER & Co"

Alle bouw- en timmerwerk aau
de firma toevertrouwd zal met alle
spoed uitgevoerd worden. Goed:
werk gewaarborgd. Vora n.lus l'll I
balkons een specialiteit.

De firma heeft altoos ltd \"01-
gende gereed voor dadelijk gebruik:
Vensterramen, Deuren (alle groot te)
enz. enz. Bou w m ate r i a a 1
wordt ook verschaft.

Bestellingen voor. grallld voor
bouwdoeleinden worden genolllt"n.

Telegrafisch .Adres: " HEINEM.ANN,'·
Postkantoor .Adres: PAARL.

l~ENNISGhVll\G~

Kaapsche .A.fdeelingsraad.

OplRM
C. LL'D,

Secretaris.
.MJce~in~sraad Kantoor,

~ St. Gilorge' s-atraat.
~tiOctober, 1897.

Swellendam .Afdeellngsraad.
8/uitinf! von een Tok-Well. P~'opTOY8D Th08. Philip,

[
L ENNISGEVING geeobiedt 8euDoeiater.
~ hiermede, in termen van ----~--I--------+

Sectie No. 152 van Akte 4.0 van
1889, dat de heer Jacobus Beyers,
aanzoek om toestemming tot het
sluiten van een takw~' gemaakt
hebbende, welke weg _nn af sijn
woonhuis te Rheehenvel, Veldkornet-
schap Kluit jes kraal, naar dell hoofd-
weg van Swellendam naar Bredas-
dorp, eene lengte van omtrent twee
Engolsche mijlen, leidt; deze raad
van voornemens is om bij Zijne
Excellentie dea Gouverneur aan-
zoek te doen om genoemde takweg
ala gesloten te proklameeren.

Alle objecties tegen het sluiten
vsn genoemden weg moeten in ge-
schrift. bij den Afdeelingsraad van
Swellendam binnen drie maanden
van af datum de zes, ingehanciigd
worden.

Kaapscbe Afdeelingsraad.

.A.ssisten te Gevraagd

TENDEHS voor Tollen en voor
de volgende werken, te wor·

den gezonden onder COUVArt aan
dit knotoor tot om 12 uur 's mid-
dags, op Vrijdag, 3 December
aanst,

Tenders gemerkt "Toll811,"
Voor de opbrengst der volgende

Tollen voor het jaar 1898.
No. l.-Militaire Lijnen, (Opper en

. Beneden Weg.)
Voorwanrden: De tramwagens van

de City Tramweg Maa\.schappij, en
de Paarden die in dezelve trekken,
rij door te gaan bij boyengenoemde
tol.
No. 2.-Maitland Weg Tol.

Voorwaarden : De rijtuigen en
dor inwoners binnen de li-

mieten van bet dorpsbeetuur van
Maitland, als omschreven door Pro-
klamatie No. Ivan 1897, benevens
dat gedeelte van de Wood stook
Municipaliteit, tusschen Montague
Brug en bet derde mijl Tol-bek,
Vrij door te gann.
XO. 3.-Victoria-Road '1'01

Vormen voor tenders te. verkrij-
gen en kontrakten to zien aan dit
kantoor.

Tenders kunnon ingezonden wor-
den voor een of meer tollen, maar
moeten op aparte vormen wezen,
I'll het bedrag afzonderlijk voor elk
aangegeven, eli moeten geteekend
worden dooi twee borgen iii soli-
il uni,

De hoogste of eenige tender niet
noodzakelijk te worden aangeno-
men.

Op laat,
J. A. yAN Z[JL,

Secretaris.
Afdeelingsraad Kantoor,

Swellendam, 16 October, 1897.

Afdeelingsm~ Plqnetber~-'fENDERS.
rI~E~DERS ~emerkt "Tender

voor Tol,' zullen door den
Voorzitter van den Afdet"linE'sraad
ontvangen worden, voor den SISten
December, e.k. voor lie huur van de
Tollen te .. Halfman's Hof," II Berg
Rivier Brug," II Greys Pass" en
" Zuurfontein" voor het jaar eindi-
genJe 31 December ) 8V8.

Ieder tender vergezeld te zijn van
een certificaat van twee pert!onen,
zich bindende als waarborg voor den
Tenderaar, en. de contract zegels, op
aanvraag te betalen.

NICO. J. VLOK,
Secretaris,

Afdeelingsraad Kautoor,
Piquetberg, G Nov.1897.

Tenders gemerkt" Hondenbelasting,'
Voor het inzamelen van honden-

belasting voor het jan!' ltH'S togl'n
zooveel pct' hond in de yolgcnde
distrikten namclijk :

Di:;t!-ikt 1'0. .~, bevattende de
veldkoruvt sclrappen van Coustan-
til', Du-pri vicr, Downs No. 1, en
plaatson buit en do Municipale Li-
mieten vau Mowbray, Rondebosch
Claremont en \YijnlJel'g.

Distrik l x o. ;J, bevattende db
vol.lkoruct schuppen van Palen en
Iiictvk-i, TU;.fcrGerg Kuilar-ivier en
DOWIJS '\"0. ~,

Distrikt '\"0, li, bevattende de
)'l':,!kol'l! !~('!I:lppon van Koeberg
(l en ~\ Hlauwberg en Durban-
ville,

A PP~ICA TIEN voor de betrek-
klUg als hoven genoemd,

zullen door don Ondergeteekende
worden ingewacht voor on tot den
14den December Ranst.

Applicanten behoeven slecbts een
Onderwijzers Cortificaat te bezitten,
het welk eene vereiscbte is in alle
Gouvernementa Scbolen, ook wordt
er Onderwijs in Hand- en Naaiwerk
verwacht.

Salaris is £60 per jaar, verder
all" gelden voor Muziek Onderwijs
ndieu de applicante sulks verstaat.

Kost ell Inwoning zullen als naar
gewoonte door den Hoofd-Onder-
wijzer verschaft worden voor slechts
£2 lOs. per maand, alles ingesloten.

Werkzaambeden te beginnen met
de opening na de Kerst vacantie.

Communicatien te worden ge-
addresseerd

P. J. RETIEF,
Eethersdal,

Paarl

"~lot vau lie PII.arI School,".

Distrikten Nos. i en 8, bevatten-
de dl' veldkornet schappen van
Noord Hock, Elsjesbaai en Wild-
schutsbrand,

Borgen worden vorcischt, en de
htg"t (' of ('enig tender uiot nood-
zakelijk te worden aangenom~n.

RONDGAANDE

Onderwijzer Benoodigd
TE

BA~KFONTEI:S, wijk MODDER-
RIVIER, BOSHOF.

_-\[c1l"'li.' ":' 'r<l:~,1 KIIII,'ur,
~ 1 -t. l,e0r~t·:-,!:-a(.~f.

l:I :\"v"mher, 1,'.'i.

Kaapstad~cbe Af deelingsraad
Belasting voor het dorpsbestuur va.n

Durbanville, te worden opgelegd.

IPPLICATIES, vergezeld met de
ti Doodige getuigschriften vaD
bekwaamheid En goed zedelijk ge-
drag zullen door den ondergeteekenJe
mgewacht worden tot 8 Decemoor
1897, voor de betrekking van Boofd
Onuerwijzer voor de lIde Klas
rubliek~ School te Daljosaphat.

S~larls ~150 per jaar met vrije
woning, tdle ook rnimoo heeft voor
10 boarders) met uitzicht op ver.
hooging, indien genoegzaam getal
baarden verkregen wordt.

Werlasaa.tnheden te beginnen
" indien mogelijk" met eerste k '
taal 1898. wa....

F. J. RUGO, P. Zooo,
HOD. 8eoretaria.

Dal' hat, .
·lm .... 1897. -',

NOTICE.
Road Contravention Act.

N(!TICr: jó herEhy given. that all per-
"HlS f'Hlnd travellinl{ un the lIIJ\'e-

r~l .~[ai Il HIl'!, Di \'ill<lual Hoads, in the
DI\'SIOII uf harkly F..ast, wilh vehicles
drawn hy oxen, without leaders, in front
of theIr teams of oxen, and !lOO am'one
foand committing dllJllaie in any wav
to the Protection. Retaining Wallll, and
Guard Stones, on, and the ~a of the
several aforementioned Hoods, will be
pl"OieCute4accordinl to law.

By order,
S. El>WD. SHA WE,

Seoretarr.
Dh1110Dal Oouncil', 08loe,

Bark17 ~ 11 JOT" 1891.

... '£75
25

£100

"_te wij....,...
AlDerik+lChe .tokbD ...

boveugenoemde op Ellro~
lI&ok~en,YaU niet 1,500 .tokkea,
... ml. niet mind.r voet weenijda ft.
elkur :-

"
4 "

... £100
60
40

£200
Deae prjjlMlD '00 opeD

(I) Plan tag .. in
dureode hetllf'Mr~Jiuntil

(1) Voor lt . . ,,[. .. , minder du
. 10.000 eutJell' ,
6 Prijzen van £:lO elll: ..• £120

(2) Voor kweekerilea v niet
minder dan 6,009 . tje. :-

4 prijzen van £15 e ..
2 " £10 "

KL

iliO

Co-operatieve Itweekerjj
tew! in dese Kluee niet:

Bowengenoemde prOIl!
getltaan yolgena de 'lf
merken, t.w, :-

£;1()()

worden tot eom.,.
gelaten,

neD worden toe;
nele tabel van

Groei en conditie... I .. 4i) meriteD.
Kwaliteit en u~r4I~

van v_heid
Culti ... tie en de &lge

be~ ..•
Grootte ...
Plant inga afstand ...

20
10
6

"

lUO merken.

Groei en conditie ..•
Culti vatie ea .1

bewerkiD, ''''
Grootte... ..
PlantiDp ahtand .., ;, .•.•

40 merken.

30
25
5

, ~ed~~j''l.!' ~:. 100 merken,

Gc.laagde Percon ... 3á merken.
JMhandeliDg, eo b men

daarmede te 11' gaat :~j "

G roei en conditie.. ... I ii
Grootte '" 15

.Aanat&ude mededin moe~n hUDe DaIIIen
laD den onderpteclre enden niet lat.r ClaD
tilden December, 1897 n bet onderzoek der
plantag.. eD It_ke ·...1 plaats yindeo
omtrent het midden Januari. 1898. De
beoordeelaan &ullen, doenlijk, den datum
hunne~ ~k aaDBti eo te kennen geveu ;
maar daar bet iD &Om ,.'fallen onmogelijk
r.aI aijn dat het ood geechiedde op deu
bepuJden dag, wordt de hand Neven .t
mededingen die ge t worden van bunne
plaaUlen .fwllSÏ( te lij p omtreDt ditln lijd
door de beoordeIaan be diegeDen die met
de zort der plaata Terirouwd lIijn, met
&lIe bijaonoierbeclen te rUeD, met betrekking
tot de plantar- en. kweekerijen door de
beoordeeJaan vereillcbt

. CHARLES CUBREY,
Onder 8ec:nItsria ,"oor Landbouw

Departement JID PIlbH3te IerklU,
- Dam,

DE ondergetee\ende zal'publiek
doen nrltoopen &an SijD

wOllÏDg annex Lapy Grey Brug, op

Donderdag, 2 Deo.,: 1891,,
OM 11 UUR V.M, ~

I. Zijn gerieflijk en wel i.gerieht
Woonhuis onder ,IJ~n. Dak, be-
vattende 9 vertrekken, -WUrin voor __ la

jaren een winstgevende beziJheid
door den Heer L. DOUBBACK IS ge-
dreven geworden; rata handelHtUd
is het een der beste in het dorp.

IL Zeker Erf met huurbuia dur
op gelegen, aJlDI!lx boYengemeld8t
bevattende 7 vertrekken, allou een
goede huur opbrengende. Verder:

Losse Goederen, ale
Huisraad, bestaande uit Voor

Eet- en Slaapkamer Meubela,Kleer
ICli8f.en. waa"an 1 met Spiegel-g1...

Harmonium, ronde- en andere
tafels, Stoelen, 4 IJzeren Ledekan·
ten, 2 &f&8, Schilderijen, Glas ou
Aardewerk en Keuken~hap,
1 Eerste .Klas Stove, 1 Lot Brand
hout, Toonbank en rakken, Schalen
en gewioh~n, waaronder een groote
Scbaal. Voorts . .

Winkel Goederen, als
Klaar gemaakte kleederen, Linnen,
Ohitz, Flannelets, en andere Dres
8toffe~ Mans- en Vrouwen Stevela,
Kombaarsen, Hemden, ens, Breek.
waren, Waschbaden, Pannen, Roos-
ters, Koffie Molens, en Emmers
Eindelijk, Smeer-waren van all~
soorten.

Levende Have.
. 1 Eerste klas Melk Koe (een week
m molk), 1 Vaars, 2 jaar oqd.

Varkens, Hoenders, enz.
J. C. F. DORNBRACK.

laure en V&Jl. lyk, Al.slagers.
Pa:lrl, IS Nov., 1897.

met het
RoIalynn,

November 15, 18~7.

~rk()qpiDg
V~ .. f

KOST~~E.
Yaste en Ldsse, GoédereD

.uN DI ~'

~ .. _ ...I..
-~

Union Bank, in Liqnldatie.
HET verkoop der overblijvende

schulden van deze Bank zal
zenounen worden op het Kerkplein,
a~,pSl~,~ .

Donderdag, 9 Dec., i897,
Catalogussen worden nu voorbe-

reid, en sullen zoodra gereed .behoor-
lijk worden geadverteerd

G. W. STEYTLER,
HY. GIBSON,

Officieeie Liquidateurs,
Jo I. HOFlEYI 4 ZOOI, lf_en.

6, Kerk Plein,
Kaapstad, 22 Nov.,1897.

Aan Onderwijzers.
Jo

EE N Onderwijzer of Onder-
wijzeres benoodigd voor een

Private School op een Plaats, om
onderwijs 00 geven aan 5 kinderen
in Hollandach en Engelscb.

Applicaties zullen door den onder-
geteekende ontvangen worden tot
22 December (a.s).

Applicant.en te schrijven aan den
ondergeteekende omtrent vereischte
Salaris, en verdere bijzonderheden.

A. N. BORNMANN.

Adres :-Blijdscbap,
P.O. du PreezIa.ger,

Winburg Road St.,O.V.S.

BENOODIGD

APPL!CATIES voor de betrek.
kmg van Onderwijzer te

Kolonietlplaats (45 minuten van het
dorp), Potchefstroom, zullen door
denondergetéekende ingewacht wor-
den tot 10 December, 1897.

De )applicaties moeten vergezeld
zijn van bewijzen van goed zedelijk
gedrag, en lidmaatscbap eener Pro-
testantsche Kerk.

Werk te aanvaarden
Januari kwartaal.

Salaris, £180 pcr jaar.
Een ongebuwde perooon za) de

vOf;>rkeur hebben.
J. H. VOSS,

Eere Seer.

Eerste liasse I~sjes PlbUete 8Gboel,
SWELLENDAK.

BENOODIGJ?,eenegecerti6caerde
Eerste A.8Blstent Onderwijzeres.

Applicaties met getuigzchriften
van bekwaamheid in Engelseb en
Hollandsch zullen worden ontvangen
door den ondergeteekende toL op
28 recember. sanst.

Salaris, £120 per jaar, met in.
woning iu de School Home tegen de
sewone termen.

Werbeamheden beginnen Da
vaailll'all)Jielte :wrerk,IIIILI Kentn.bntie.

JA8~ GaEATJlBAD,BODe·a.,.....

Robertlon,
Il) NO'f'8ll1ber, 1897.

lof tor hmieniDg VlD DII .. ·]Lit
_ 1897, -nor de Al.r.II18II

ling TU Kupstld.

:.

Vour Gil,.,.,
CaJtivalle... ...
Vrijheid van iDlekten,

of lIiekte ...
Geuerul (JiariDg, ab

nD elbU, .. 1ecUe
ten, grootte ..... booIlu8llU'd

a.M.', Kautoor, Kup.tad,
1% NOftlDber, IltJ7.

.A.fdeelingsraad kly Oost
K.ENNISGEVING

SCHUT\·ERKOOPING.

TE worden verkocht, uit :-het Schot t8
. . ~ynn, op 24 December, 1897,
IndleD llletvroeger gelO8t ;-1 HIlIDéILam.
linkeroor awBVblstll&l't, meedje Y8D achter
reehteroor zwavelstaart, lItleedje 'nil TOOr'
!ltijgbeugel merk op kruI.; I.Damel, t",~
z\vllYelataart~, JNlteroor ilneedje Tan
achter; 1 001, linkeroor ilchnio8ch "In
acb~r.n sneedje'Van achtér, rechteroor
achulDlCh Tan acltf.er en aoëedje, winkel-
haak voor; 1 Ooi, linkeroor zwaYelttaart,
aneedje van achter; l' Ooi, rechteroor
winkelhaak achter, halfmaan Toor, linker.
oor dobbelsteen; I Hamel, rec:ht.eroor
atomp, halfmun voor, liakeroor lIW&Yel.
staart, balfllbllUl Tall achter; 1 Hamel.
linkeroor meedje, alrijkerf 'YIUl achtM
onduidelijk gelettem op llnJreraijde. '

P. H. STEYN,
Schutmeeeéer.

Lost· Transfer.

NO~IOE is her~y give~ that
lD,~Dd applYIng for a certifi.

ed copy of. the Deea of Transfer
ll18I1e by OBIU8TlAAN OUI8TOH"lL
JOOSTK on the 10th JuJy, 1877 in
favour of JOHANNES JACOBDR CLEBli
'Where~y ~ piece of quitren~
land, Sltuate 10 the division of Tul.
bagh, being part of the quitrent
farm .~Zagte Valley," measuring
221 Morgen and 2OSquareRoods,wAS
cooveyed: an~ al~ penon8 olaiming
te have any obJectIon te the il!8ue (Jf
sueb copy are hereby required to
~e the same in writ.ing with the
Re,liat.rar of Deeds in Cape Town
with!n .Fourteeo Days from the
pubhcatiQD of this Notice.

Dated at Oape TowB, this 1.':Ith
day of NOYember, 1897.

WALKER tt JACOBSOHN,
Applicant's Attorney's

Di,;sioaal Council.. Balt),---
NOTICE.

Bulr
._

POUND SALE.



IJ.

NOTICE

'le undersigned,
,'d..tNi time -
, b.,II\' marked
11t ~ \'e~l1I old;
"llll~' plAce on
'r.hea.!, marked
Ier t ear cut,

I' J KIES,
Poundmuter.

1-" ~

:ERICHT.

I'

_', I

-;- UN IQUE !.
I', \ HIf ~!r"F;!l..H.

GALEDON·
,NATORlU.

:T_
RESORT.

I Lrn.l.to In MQ.lA
\ 1 ru -"'pnn~ .e,.
\l ",.,j lv.... cu.rat. ".
R.a .1,00,

\, .1 Jour11&l. lctllr
, cl I • Hydropalhie

, !1 .... ~ ....I'ï"
\ h'J,h ...."'W' ..~
.' 'Mlq_,..tUN ttrl

, >'1, "nd '\re pt"P-
:,Jf·,t .. ·~~ a..',.{~.mII~J ...

.. t>- ""tt, UI~Qt;
... rMOW: !j lOu. I

tb. ~ll JIoclera,
'Deo.,

ct n," The Tbor-
,f 1 ...Jt>JI,,~ c...,..

. \ttllAl.i. r R,S.
f r nml.tI'l to Tb.

f I,t.,..., BntatJl
\! ,.,1171.1 nf CbelJli.
I ,n.,J~ L·h&l1lt..n
, n " Report u;j
rri~n PnD.M",.
t " P,...I rUIAi will

, Il I. to Bo.ath
I "1' I "I' '1 potiftl

.~" Ill" tlrtertS/ ...,~ o. font for ...
'Ol !I: 1'''', '. •
\'II;-n]ph. Hroell ....

• :1 !lPP!ILatlOD..
r ~O<!,.al !!Uper-

• ton .lUl&iorhLa.
P' Colo." •

~1"'aJ ~"

ansfer.
r'y ~11'en that we
'lig for a certifi-
"d of Transfer
\ \

,lid"
,/ \ ,,'K [lf: CLEU.

"ce "f (I uitrent.
IJ lï~I()n of Tul-
f t IJe q uitrent
_I'," measuring
i'Jarl' Roods,was
"IVm" claiming
I to the i88ue of
I,y required to
11Ing with the
It Cape Town
"l.l' from the

')7.

l'()BSOHN,
r,t's Attorney's

DOODBERICHT.

JOBANNESBURG.
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7 10
II 10
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a 0
I 0
C 10
li li
I 16
I 0
, 10
• JO
I 10
I 0
o •
I 0
SlO
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016
o •
I 0
I 10
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o ,
1 16
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I 0
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o
o
o
o
o
o
o
o
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Witte lIIlJIeriearprtaa. ••
.. prlms... .

Eer.IA! .. Itto . ... .
T_1o "
Uer-Ie "
WIjfjea lUf'('rlcar

.. goed I«pwooa
Lwoede ...

,,~ .
BJOCb (faDe,)... .
I~aoedlo&~

" "" .,"-i •.•
Z~ lalvieur kon ...

" .. loa
Vale. aoed 10& npor Iana

.. ..u_
:: in~ •••karL ••
u .Ine ...

';lIIdou.(jo~Ia) .
.. IIB&I eD bard .
" ehlCU •••

8tun wit
.. 1'Ckleard •••
.. iIOnkS

MI.l~ 1I1l>1~1.. ;,r,oon ~leOl."A~JoU,\N.
x ss ALREBTUM JORD,AAN, (tie mij

Mln steun wal\, is door tien dood mij ont-
nemen in den bloei zijn bvellll, "echt. ~
Jól<lr 'I maanden en 9 Ilagen oud sijnde,
,I<IU de ruggegrJat koorts, op den 18den
d~ler.

Het ....IIJI mijn pijnlijk bem af te gneD,
maar de Heen! beelt bem van noode.
DI t ~trekt miJ eenigtlaiDll tot h'ooet te weten
dat biJ wer ~hoonaam was en door allen
bemind wl'rd. Ps. 103 : }!)_18,

Ik breng mijn opreehten dank toe .. n
Dr. Ipub8er en de h.b. Maarten Smuts,
Jau Warnich, Klaas Rust, en Hendrik
}:l;-!<ter,Toor bf!wezene hulp.

De bedroefde weduwe,
M. G. JORDAAN.

geb. Beeter. " BB
Extra IDperieare .. itte ea

prijllBll.
V'CLWlII.-oe .. raDderd. WIj DOteerea:-

pw I'"
.. d, lo II.
o 0 0 lit
o OOIt
o 0 I 1
O' 0 C
011 0 0
o a 0'
o 6 0 '.o li' - 0 4
o It - 0 0o 6 - 0 8
o 4' - 0 a
o If- 00
03t-04
06-08t
o ó ". 0 6

\&alkloof.
M.umllllbury, 22 NOT., 1897.

Baljuw VerkoopJng
Distrikt PIKETBERG.

In de rechtgering tusschen HEMD.U:
J. ZOER, klager, eo L411JlUf COLIJN,
verweerder.

TER volbrenging der uitspraak
nn het Hooggerechtshof in

bovengenoemd. zaak, zal eene ver-
kooping gehouden worden u, Witte
Drift in genoemd distrikt, op VRIJ-
DAG,3 December, 1897, van de
Tolgendt', te weton:

1 Bokwagen met ;, jukken en
trektouw, Id Beesten, in goede
conditie, 1 Ploeg, I Geweer, Blaas-
balg, en wat Huisraad met gereed-
schap.

JOHANNES DOMMISSIE,
Gevolmachtigde Baljuw,

Piketberg,
Gevolm. Baljuw Kantoor,

~O Nov., 1897.

WOL.-De .. n'mlag gedurende de .. eeL: ~ .. meer
aJcemeen, . lD&Ill be%igheid"erd moral beJlllAi<l op
dea verkoop mn oupe. !aal!" jllekam<k ret wol in
lichte oond'it rc ell fOllt.'t'rij. "oorl"&lkl korte en
,nld.Jdlaoge mt'1 vUlk .et "",I ret'1Deerdert. de beate
-oort vilt Ja'ur te verkoepen. ~b.lvc tegen Deel'

lage priJZen. Wil bemerken dat eea groote fOOr·
raad der wulber.endingcn vetAchttg IJJ, ..,0 geval dat
",j t,-·hrtj..,n aan de Introductie van bet Vernon
ra., dat algemeen wordt en zeer nadcclill il roor de
.. annie en den rerkoop vn" wol, Wil wlllcD binDen.
laD,;""he koopers 'raaeD, om bij den !toop Y&D

sulk.e woUell 1'ao.rzlchtlg te lijn. Super Koeeuwltte
blijtt 10 gneden .. n<raag tegen loopende prijzen.
0l' de I'laatoelij!te markt t'IUl hodee werden 4~11
balen o.angeborl~n en 3:13 .er!tocht. Comret itielO" ~I op alle _'mo lichte ~ct\Vol ten verltoop
un geboden, maar rotene,,", ca iebn!ltkll" wollen
.. orden met moeite "",!tocbt '001' nl~t meer dan Sid
of 31'1. ~uper lange e.n licate 12 maan,leo .et .. ol
verkod,l tegea ál en 6fol; mltloJellaoge lot. la~
Karroo 4td tot 4J<!: korte K.arroo 41 tot 41" Itorle
blauwe vetwol Ietwat gebreltlt..ig,41,1 tot 4 ,It."te
vetwol, infer ieur en gebrekkig, j Id tot 31-1. WIJ
noteeren -

Per lb.
L d lo II.
o 61 061
o 6 0 6i
Oei 04t
o ó 0 6t
Oft 06
Oei 041
0
0
3' 0 4o 0 3

I lt I st
1 0 1 0
011 Ollt
o 9 0 11
o 81 0 91
o 7 0 8t
o COII
o 8t O'
o 7t 0 8
o li 0 6

VER.l{OOPINGEN
!!:x tra 8, 12 maan, gruveld vette
80cd tot Itller " "
Kort tot mlddelm. gra .. eld .dle
Kxtra mper IIImaan. karoo nUe
Goed tot.. .•
Kort tot mi<ldelm. ..
Z...,.,.., Ilecbte vette
Bawe en ~l.leurll "cUe
Extra S. Uitenhage .neen .. itte
Superieure
Goed " lt

Slechte en met ooknlld "
Op bet land ~wa.'!8Chen CIrOOi

" .Jccht
~n"e en ~1t.Jet1rdegewUllCbeIl
~'Warte I uwe gewu.cbes
WItte krulll'U Il""a.sclten ...
W.tte ra .. e

A B, DE VlLLIERS.t ce, U·SLAOP:RS.
25So.- Te Ratl.,..,.brug, Paarl. brandbout en

~uh,.rhout.
:!II :'Iov-I'urnen en ,,-el., Ir Klapmut .. to.ttc.
30 'ov-Hu" .... 1 .. u ti. A Lou.... ua de puto-

rle. 'oO.nier Paarl.
!YILE H n" ~<X)RDE",

1 Dec-Te }'orter'\" Lllf"~k08t bare ef Ten.
TA~ DKR sper, UI UI!;LYAS .tCo.AYSLAOERS
I ~'- Te !'Iau "bel'""ld .• fJeehng Paarl. Yaat·

_er~ ('D hm~raaJ.
J, J. HOFlIKYR t ZOO~ .t.I'SLAOltR8.

~ ~Op KPrlr.ple,n, Kaapot",l, de ",er~bteven
""bulden Mr L'nlon Ban. ('0 lt'luklattt·).

LH'RE \'.~~ KYII: ot CO, AFSLAGKR!:i,
! Dec-Vu~ eo lt~ g"Jt'(If"r~n, ht., ...rfl..'\J. ~nl ID

eie L.,Jy O.",.,.tr-aat, Paarl, !lnne.<Lad,. tl,,_'brn,
BOII:R "AR -D\llr'o'oor w~1"d wat rneer nayrAAg

gerturendo ,Ic ,.. .. " ged_n. en """ paar hoRtlenl
b.:llcn ""Int.'r haar "cf1lt'n prl"flnt Uit de hand
te~..,n 12i I v~rkocht. De aanYl'IlAgblijft nog 1'OOrt.
duren .onr got--.J WóJnterh."r tilt de han,f, te~n
t~')'feng~n~mtlp priJ"" Ur. eie pJaaUfohjke ma.rkt,
Dln!ll.g, wc~icn 7.) ha JOn en ~.').) T.akken aan~.
hodt"ll. en 71. Il3lcn ('n 15., zakken .crkoeht. Com.
pcfltl,,) WIS doorgaan'" 8~erk. en prIjzen waren IPtWlll
t,.,~n J.:UD8te .an ycrko0p"·rs. r("rttCheidene lotten
g-ocd wlnter haar wertlc.l yoorg'Cbracht en ycrkocht
t<.'l."'" Itt,; t,,1 J2jd, tor"'Jt t ...ee of drr. Ir.lellle
lotten ,'~U wezenlIjk 8upetu'ur WlJlter hur, m~t
I:ookjeS haar er ID. verkocht "entelI tegen 1301.
W,nter bokj"" baar yerkocht tell'ell I4d tot I;"ri
~ui'er I~"I:" bla" .. e (0 V K) 14 tot IStd. Q,'wenl!lie
Jollen te::e" 1:l}.1 tot la .. 1. ~Dd.!l en ~kamd
haar, ~ tut 11.1. W'j noteeren:-

L d. lo d.
1 Of - I I
o III - 1 (It
1 2 - 1 4
1 2. - I lit
I ot - 1 I'o 10 0 11t
o 0 0 e

MARKTPRIJZEN.
KAAPSTAD

'BOEGE M.lRItT.

20 :\o.ernber 1897,
i. L J.

n 2 9 I) ij ~
0 J 3 l) 6 9
o ,2 Il o 11 I
0 1 6 0 1 7

EIeren 011 9 o li :i
Hnf"'o,I"TtI: U 3 ~ 0 0 0
Jo..:end~n I) I I 0 I) 0
Komkom~;~r! f>C'c lOl) ." o 12 0 o 18 I
Krwlell (,;roenl) o lO 0 o 10 5
X"ll.0elh U (\ 11) 9 0 0 0

~I[CWE M.lRIf

• .. n.
0 I 2 o 17 6
I) 12 6 0 0 0
0 2 0 0 1 9
0 I .l ti I 8

ller~n 0 6 o Il 3
KOPJ 0 0 2 0 0 3
Aat"l.ppdtD 0 ~ I 0 9 0
Rooncn (gl"'N'ne) 0 ~ 9 0 il 1
'"arken. 0 5 4 0 i 9
~liOt'aeo 0 I ti - 0 7 a
P:tnrl.n ... 0 3 2 0 4 5

0 4 10 0 6 9
0 6 II 0 ~ 11

KIMBERLEY.

( I""" rJ~ It.t~ J,.4. lAln'etfU ti Cc.)

Winte1'baar
T"eede ...
KId.
Snper tot extra .uper 001<),,"
80per zomer eettte
Korter ~m~ngtle bokje.
Goede ordiaaire lOmer eent ....

(LlIJ Wolf tl C,,'. ""1'1"'''' ""'Jr tk wull, gUi,..
ri.gd 19 .Vor,,,,b.,. UtJ7.)

0.. yolgende .. aren de k"oteeriagen dor
laatate week -

£ I. d.
~melen 0 7 (I 0 8 S
Boteryench ... I) :l 6 o :! li
f}araL. o 16 0 o 17 (\

Kaf ... 0 ~ I) U 16 0
Eieren U I li 0 I lO
Voer per baal 0 It ij o 16 0
Voe~s:" 100 bndlA... I 0 0 2 0 0
Hoe en... ... 0 2 6 0 3 6
Eenden 0 3 !I 0 , 6
Ganllen 0 4 6 0 5 0
KalkoeneD 0 7 6 o I:! 6
Kalferkoorn II 15 ~I o Iii I;
Mielies" pie o 16 ~I o 17 6

gemengd o 16 6 o 16 9
lout per lak 0 8 U 0 9 0
Ha ..er per zak I 4 0 I 7 0
Uum ... 0 7 6 o I.'i I)
Aardappel ..u o 10 9 I 7 6

DI !lOSDAG, 23 NOVEMBER L897.

19 :So..ember 1897.
Zemelen. p"r uk, lOO Iba, i. od ~t 7. 6d ,

r.ant. per ..... 11)3 lbe. lUI od ~i
1.30od . Suikerbconen, per _k, 203 lt., ,ba od
t,ot .)/)a od ; BooDen, Kder, z..... od ~t 301 Od;
Kaf (Koloniaal) per '-1. 300 lbe, 121 od ~t
I';. od, Kaf (Koloniaal) iDloriear, 4a od ~t
t;e od , Kef (O.V S.) 8. od ~t 121 od ; Voer,
per 100 lb., (oleu .. ) 6. 6d ~t i. 6d ; Voer por
IlJOlh!. (oud) se 6d tol !J. 6d, KderkoorD, per
all, :lI. od tot :!:'h od ; Boerenmeel. oDgesift
~~ 6d tot 31. \Id . Boereameel. gelift 3:l1 od
~t 35s od : Meel, 1& 6d ~t 20tt od; Gele
MI..hes per W, 18. l;.j ~t 1!Ja 6d ; G_e~
Klehe. per &ak, 17. od ~t 18& od; W!tt.
M",1iM. per zak, Jj. od ~t 18. od: Wlt~
Mieliemeel, :103 Ibo. lSa od tot 198 od ; Gele
Mieliemeel. 203 It... Ilia od ~t 19. ~ ; Ha~r
Kaapacll. per zak; I [>() Ih., 1& 6d ~t 1j. od ;
t; Ion. per uk. I~) lbo, 251 od ~t :lOa od ; Aard-
appelen per uk. 163 lbe, 17. od ~t <!oe od; Tabak
per Ih, OS3d tot OS 4d ; TBbak per Ib, (infe·
near), OS Id tot OS 2d : Kooro. per lak, 203
IbA,:l6a od tot r.. od, Boter, per Ib, ("eneh)
la 6d ~t 21 od, Boter, (tw-te kwa1itelt).
<I" Iod ~t 10 4d ; Eieren, per dosjjD, 11 od tot
lo 3d: Eenden, per etuk. :'le 6d tot ,. od
.Hoenden! per Itak, 21 od te, 21 Gd ; Ialkoenen,
por stuk, I'Isod tot I':" Od;Ham en Spek,per Ib,
(Jo 4d tot OS6d ; Zoat, per W•.:..od tot .:.. 6d ;
Ollirn.oten per l~at! ~t 6d; o..droogde Per-
WIIIII 4d tot 6d ; per -.k. lie od tot lie Gd.

SUCBTTU ..._o-, (..,.de), prima, £8 0;
tot .£!l Os; O-n, 600 lba, £7 • ~,£7 0. ;
Koeten, 400 Ih., ~ 0. ~t .£6 Oa; KaI"en,
40. od ~t ;Jt)a od ; Varboa, lOO lbe 3ós od teS
4501 od ; Lammeren, 30 n.. 13&iid tot lóe 6d ;
Hamoill, ~ od~, 2"b Od; Kaapeehe
Schapen, goedo, :l~. od ~t 2;;' Od; Jtapat.en
..3ott !)J ~t 3.'rs Od.

TREil.VEE.-Mnilen. groote, .£20 tot .£25 0. ;
Mnilen kleine.£ 16 0. i«X .£ 18 Os. RLipaarden
£15 tot .£~; Tr.kpurden, 1.15 ~t .£ZO;
EieI•. £7 0. tot .£8, O_n, iO!&ODten,.£Ij
tot £13.

LO~WE~,

1~ Sn, ,-{Per telegraaf.)-De lotale boJ.eclheld
"ol te .. or"<,n aangeboden op de II&n.Ulan.x ,... ....
..aa Yerkooplngen lO 140.000 balen. w.arvan 6000
balen ... n de Klap en !'\at.al sijn.

DB ZUID-APRIIAIit
.VI lO • ..,

ONS LA5~.

OP REIS.
De aandacht van het publiek wen! in de

afgeloopen maanden, en won!t nog bezig
gehouden door de reizen in verechillende
deelen van Zuid-.AIrika van hoog geplaat-
ste pel'tlOnen. Sir AU'RED MILNER. gon·
Temenr der Kaapkolonie en hooge com-
mÏ8l!laris maakte eerst eene rei8 door de
Kolonie met den edelen heer P.H. FAGRE
&IIn zij1le zijde. Hoewel een groot aantal
toespraken gehouden wen! kan men zich
niet veel van belang omtren* die reie her·
Inneren. Sir ALt'RgD verklaarde bij eene
gelegenheitI, dat er geen Yerechil in gevoel
beStond t~hen tie .\frikaners en de En-
gelsche kolonisten en de beer F .U· RE
leide te Port Elizabetb dat zijn leuze
wall: "Afrika voor allen."

De presitlen' Tan den "rijstaat was op
reie in het noord-OOIItelijke gedeelte van
dien staat en wen! overal feestelijk en op
hartelijke wijze ontvangen. Te Kroonstad
sprak hij over de groote ven.ntwoon!elijk-
hei'} die op de Zuld-Afriwnache republi-
keinen rust om te toonen. dat de grootete
vrij beid onder een republikeiDllChen Torm
van regeering t-e vinden i8 - dele toe-
sprdak trok algemeen de aandacht.

Daarop volgde de re .. naar tie feetlttllijk.
heden te Bulawayo, waaraan de gouver·
neur der KlI3pkolonie en die van Natal
d .. hwnen. LaatBtgenoemde maakte de
lugwte reis per .poor tot hier toe in Zuid-
Afrika oadernomen m keerde juift voor

J.YUIU A4tr'1I Hinelt, La.b.r" c,..) eien N8'8D Wr'aI. RIJ moeR eent teng
-1. N__ lItT. Idraaien, eD eeD dar lancer overbUJ'NIl tot-

....--Lt f- dat het IInftnr henteld 1VU m hG 'WU!map'V~.~. - ......-a .." ~_ "'r--

1'8'Iureeda de -' Ii"~"'"ftl'betcriDjIeII lip TOOrbij ol "De TenpoeliDg had plaat.,
WItte, wijf;" -aau.~ -W~ waardoor het T.nroer 'fOOI' "Ja ODbepul.
~ ~ lOOICtII .. ~ dil ... ~."wd.

AANMERKING EN.

~zendlDpn k..t "oNen voor onmlddelluk
....rkoop rJecbt.. onLvangeD.

De pruzen 1'&D....n pur IOOOrten'Un j:;eetegen.
-.OOnJ yan mll,li .. en kaffer kO<Jrn. Gedurende
ch 'In!dr ,,&li er groote aan .,.aag YQOrZ.· A'
lP'U4 ..oor do Rhod_a DlIlrkt. .. Koloniaaln.-_ed ia ook wat g..........a In prua. Ha.or
ill form ....doeidene .. n_ken voot' bet land
bootrer 'op, zUn g...!....... Yoonud ince·oerd
mielle-meel is r groot. de p",,,,,n dalon: 114n·
"lUll daarTuor r beperkt. Boonen nn ~lIe
lIOOrleD .. ordt om p ...up; .oonaad hiernn
,....nijk klein. t::'ien 'Lin ~haancb en .du. ...

kOlDen goed ID: eeDe dali", ID

..oNen yer",..,ht irod..on de '001"
Tabak is ,oedkoop. Voomuod
,router dan aan YlUll UI. Eene

ei_n kon Difl h. per cIo'Un op d.
bedon baJon. Voor pluimY" ajjn nOl

I"ii-~.
POBT ELIZABETH.
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Sir
na 8iJa~
SuJa... yo Op MD _'Ió.f ftD ..,
heer BBODD .......... D. HIJ beviQ&\t
deb thana te Sal1abary waar hU aUD P-
loof iD de t.oekolDll ftD RbOdeIIa heeft
uitpdnlkt, erbij 'nMIpIlde ~ ut laDd
tbaDII _DeD lUll' oootUa bad da.... ladhld.lleD eD
ten. qne becbliDc 1VU au.ohiea "maD- --.Iaeid .D broe4erue*

D .. etMlduehoofdeli';aDCMreD ..... hopea clat d. 'IIII'OIlHWID
dai de Gecharterd. ldiek 1'OOralIUIlUD I...... weerk1aDk

hart ftD het ..,.. TOlk,
met rid wil Mbbell en lIWlD8D die... opdat bet hart 'TUl cru er door .....
reed slJD oDTOOrWUI'delijk tim wil ftD m1ll'Wd kan wordeD. .,...t iD .. krftte-
die kIMt te doen. De hoop colDDli...u keD tUd WUriD wu leTell. ~d
gaat van 8&1I.111lJ'7. DUI' Beira m bert il altiJd YaD belaDB; nG meer daD ooli te
vandaar per .toomboot naar K.upe&ld ~ De lucht IOhtat ~I te aUD ....t...... heerlQke ..,..tlmeD&ea o~trent de eeD8P-
- ;a' a1ndheid die er behoon te beatua GIlder
Sir J4llB8 SIVBWRIGRT wu ook DUI' de WUe nieaden .... Zuid.Atrlb, elie

Bul .... yo op aandraDi van deD heer OIUl laud eD volk Di. pboadell wUleD
RHODES, volpDII eeD lIDeek-tel8fJl'llm TUl pftll iD de CJDPDIICIIIe IdnW8Il der
laatstgenoemde aan iiir J 411BS, welk tele- bpitalist.m, die Oal opeDhaar le,.. niet
gram op een diner te Balawayo werd Terpeet willen llieD door eie Iupte be-

J •• A IPDlMIlm van "lCJuuiD«" eD OIIlkooperlJ'
voorgelezen. Sir AIIBS lOU met ... r . Lo maar al dit "mooi nateD" lal ala ~
FR&D DUI' Beira pan, doch bedacht ZIch "erd wij nen, indien ~ ODI peile opo8:.
te Bulaw.yo ea keerde per spoor lerug rinpn willen getrooeten. Jlea moet &jD
en giDg van Kimberley di,.kt Daar Pre- geloof door slJne daden toolleD I De
toria. Omtrent sijn bezoek aan laatllffe- vmcht VIUl 't ploof .cijn de werkeu.. Uet
noemde plaate segt de V"IIcNkm:- "Sir hart moet op IUltionaal zoowel all op
~MB8 SIVEWRIGHT door IOmmigen de godIdienetig pbied op de rechte plaata

.' lt. sitten, en daD ~ het pmaltkelijk vallen
aanstaande premier .der K~p elonie ge- de ingevingen van het hart te volgen.
acbt, la min of meer .tlcof/mlo te Pretori. N.tionaalsevoel la bU IOIDlI1ipn een
geweest. niet het minst met printe aan- goedkoop artikel~ let. om de ooren
gelegenheden werkzaam. Met de boose mede te Terblinden. ~~D :wIChte zich In
overheid hebben Ilechts vormelijke aan- dezen. vosr ons vol~. uleêhJP)telanarijken
rakingen plaats geTonden 'ala welte de tijd. voor het IChQDI!81 van klatergond,

. . . ' dat sleehta op platformen. ala eigenbelaDg
mintster van een bevriende kolonie na- erdoor bevon!erd kan won!en blinkt.
tuurlijk gerecbtigd. is utt te lokken en te "Toon mij uw geloof door uwe ';"el'ken!"
ondervinden." Behalve deze mededeeling
is er nog niet veel van dit besoek bekend
geworden.

De Portugeesehe koninklijke commis-
saris van Mozambiek, ALBL"QUERQl'E,
die zich t. Delogaobaai bevoud, nam de
nitnoodiging van de Traasvaalsche re-
geering aan en bracht Pretoria een bezoek,
waar hij de gast van den staat Wall en op
koninklijke wijze ontvangen wer.. Hij
had een onderhoud met president Knl"f:1m
vooral over naturellen-arbeiders uit Por-
geesch grondgebied. Hij is Zaterdag-
avond van Pretoria Tertrokken en gaat
over Kaapstad naar Lissabon, Dit bezoek
zal ongetwijfeld er toe leiden de vr iend-
schappelijke betrekking tusschen de
Trausvaalsche en PortugeellChe regeerin-
gen te versterke ••

Pl'etlident KRUGER staat op het punt
een ollicied bezoek in 't :taid ..oostelijke
deel van de Zuid-.\Crikaan8che republiek
af te leggen en zal de volgende dorpen
aandoen: Heideiherg, Standerton, Volks·
rust. I'iet Retid, Ermelo, Carolina en
~( iddelbnrg.

"01'. LKYO"." zegt de' '-"'h,i,ill'm, "is
voornemens iu den lOOIT (Ier volgenue
week naar Blocmfontt'in (e g-.Ian, t.en
"in le aldaar met ue Vrijstaatst'he reg!.'e-
ring in de Rpoorv;eg-konventie inzake het
bouwen \'au konkurree;ende lijuen, de
w~zigin~ aan tl' brengen, waal·toe de
regeeringen der zuster-republieken door
de respektieve 'l"'olkeraden gemllchtigd
~lin, namelijk in deil:e konventie de
woorden "in overl!.'g met" te veranueren
in "met toestemming van." De vertlere
taak van dr. LEYDS is de ratifikaties van
het haudelstraktaat met den ,"rij~taat uit
tA level'fln." Mi8llChien zit er nog een
ander doel achter waan'an het publiek
niet weet. TE lit·RU YSIll'RG .. <,rdt ".ter in de .I.rat.en

rondgebracbt en ~n &DO..eel per emmer
verkocht.

HET zal de vule vrieDdun vaD deD beur J. J.
de Villiers Brunt grinen t~ vernemen daL hij
ge".rILik ziek ligt.

Thi. Gt sr \AI SCIIUl.Tl. voerde Zondag le 80·
menot lVeet een trelfeDde rede ten aanhoore
"an oen teiriJke opkomst.

DE E!JELE lIl:ER M. L. NEI.TIILISG beeft nu
..-tI requia.ihea uit Kaapeted met ongeveer
• uftienhonderd ondnteekeoingeD.
Et:s PELORUI8TOcHT,-De welbekeDde Moha-

medaan, Badje llagmoet Elfondi, is meL de
lIaroonltll C"."e "ertrokken 0P"D pelgrim.-
tocM naar Mecca.
EEN \ EK%.lllnUR "an gebruikte ro-t&epl.

te Graham.Mtad been sijne ..erzamelini ..oor
.£.'iOO yorkocht. Het nam bem 13 jaron de ver-
zameling te ..altooien.

DI: I~1I.0llESPt: maill.ooot, de .1/'#"', "ordt
WoenlKlag bier ver .. acht. De uitgaande mail-
boot i. de R".IIII 0..11.,en zii Yel'Lrekt Woena-
dagnamiddag om • uur.

EES BI.ASKr. :l1A", genaallld J ..... 'Ienuning,
"ord Vrijdag door den ... iaten\-reaident magis-
traat alhier ,.eroordeeld tot een jaar barden
arbeid, .. ogen. de miecl.. d ftII bloed.achande.

EES RIJWIHDlEt'.-Jamea Fruer, een blanke
man, werd Vrjjdag door den rwideot-mariatrut
veroordeeld tot 6 m.. nden barden arbeid, .. eieD.
diefwtal "an rij .. ielen ..aD "eraebeidene per·
IOneD.

PRIJS Booll' DI WIJSGA_\IID£:"I.-Oe regeering
looft andermaal prlizOD nit .~r de lieste "Vn-
ex; boomgaarden. MeD le~ de br-t ..oenge
liIOu"erpementabericlilen in OUR uitgaven yan
laaiaten Zaterdag "II bedeD.

EEN HEVIGE \VtSDSToR!l wooddc I.. tatleden
Woenedaa te Pretoria. Een groote .. atertank
aan het atatioD Yllllde Pietereburg _poor .. .,
maatecbaPPlï ... ogende 300 II".... erd door den
"ind 400 yarda ..er palingerd en 'ferOillld.

Ot: BE!:K J.\('OBV8 Locw, van Neetbling.bof,
rwllgor ..an den ed.Ion beer lS'eetlllilli. die Je'
ruimon tlid orD.lig mak ..... i. nil .. eer op de
been. boe"el bjl zicb been in acbt te nemen.
Zijn vrienden zullen .ich ..erbJtjden over de
beterschap van dieD .. aren Af,ikaan.chen
.. akkeren boer.
KOPII.OOL oP I>EJOIlA!liSE"Ill'R08CHElI.t.IlKT.

-Tuinboereu te &iraterivier bebben in den
laauten tijd tot een wUior ~ ko, lChooo uit·
relmrlren "oor de kopkool dl" Zij naar do Jo-
6am __ rg.ebe marld IOaden. En toch .ijD
er poHtieke Dunepters. die be .. eren dat de
Tran ..... 1Jcbe IIIJrkt Ilieta waard u "oor OD""
boeren; lU&r Rbod.,.ia bun land ... 0 belofte
(onYervulde?) is.

HET RE8ta;u.t. r ..an de ronferentie over
melaatlohbeid "elke on~ te Berliin ,lIR:ten
beeft, kan ..olg.... ct. DlUbcbe bladen lILIIlen-
le ... t worden in de 'rolpnde Yerklarinaen: 1.
De lepra bacil is de ware oorzaak "Bn de aiekte.
:lo De meDlCb ja de eeDip drapr t'&II de bacil.
3. Lepra ja een beametwlliib maar ni,,~ erflUb
Iiekte1 en'. Afzondering der ,ieken ja ge-
"elllCbt,

YUW,uRLOOIIPE J"H..t.JllliURtRG.-De beeren
Tborne, Stutt.aford en CO'I de bekende negotie-
b,ndelaara, bebben b"n geboD .. en te Jobanuel-
lar, "ergroo$ tegeu een koete ..u .£100,000_

Go "ft ...14 De grond .. aar de ui..... e ..leDplop riaa$ kaat·u'Vernemen ......p• ...,zen. te £40,000 en b.t lebou .. Hlf, een Yan !lchl,
In onze uitgave van Zaterdlig publi- nrdiepiogen, .£1\0.000. De bandl'lovoorrud 1'&"

ceerden wij een advertentie mpt betrek- dHe eeue inrichting "ordt gneh.t op meer dan
king tQt de gouvernementB-prij~~n 'Voor .£200.000. De oude .. inkei zal ook .egroot
Amerikaan8che wijngaard-plantages, en wordeo tetren eeD koato nn nog £100,000.
beden geven wij lit met betrekking tot UIT Qt:EltS81'0W~ IChrijCt ana eea correapon-
boomgaarden. Wij vertrouwen dat de deat, dat bet nog mAl' droog bljift en de boe-
wijnboert'n en vruo)Jtenkweekers hun ren t",kken rond _~ bu ..". Sc~~
aandacht aan dele berichten znllen jleven. ia nn in_ atad .. iiftieD panni. per Wat

d • - 'w L_ 'l'11li 00& moe' worden moet tie lijd docbInllChrijviuglln voor e AlIlen nacU<l ala er niet apoedif aitbmn komi,.. er
Btokken-plantagl's moeten ingezonden DIUI' treq 'tOOJ' 0.. allen ni$. N,.. tIUb ja
worden vóór 11\ DECBMBER, du heeft de rudel"(*\ een 1NiDir bedMrd-of''_ yte
men geen volle maand meer. Het onder- iltern .an bonpr. dur er bnep __ lIÏetI
zoek zal in Januari ... ., ge8Chieden. In- voor bflJ te ..retell la. Ala "ii OlIM ,,"eaIaad-

vingen voor de oompetitie in boom- acbe m..~~n ,.@rtellen dU ..... ~ .......
en moeten illplODcfet1 wordeD TÓGr leden _nlf of.- repa • ...n.a ... ~.u..
HCUBBR. De iupektie vindt plaat&, :m= 'ii::3:':.c0;~l:

in 't Wetltt-n tDllllCben l~ Dec. '97 en 1~ f'A,t..... __ t. _ aller :
Jan. 18U8; In 't ooiten eeD lDUJld later. 0lIl an.ae _ .....
De voonrurden "faD competitie wordq 1111. .. lIOf ..
411l4tliji ~ cl, ~ PMIIId, WMl ti .'

ALLS_LEX.
De conferentie te De Aar.

Elde!'ll publiceeren wij et'n Tolledig rap-
port van de politieke conferentie te I>e
.\ar waarop zeven kandidaten tegenwoor-
dig waren en hunne gevoelens duidelijk
uitspraken. V ó<irdat de kandidaten op-
geroepen werden de vergadering toe te
spreken. vond eene di8CU88il plaats om·
trent de circulaire van de commillllie van
toezicht en hare ~vo!ge'n op de benoemde
kandi<L1ten. t:!ommlgen eehijnen niet
goed te verataan. dat d. benoemingen die
tot hiertoe geDlllllkt zijn geeJUlaine !lnw,t-
t,!!, doch slechts !'oorloopig zijn. De be-
noemingen blijven dus van kracht. totdat
de nieuwe diatriktsbe8tnren in 't begin
van December gevormd zijuln volgens de
eonstitntie hunne kandidaten hebben be-
noemd. Het lltaat elk nienw dietriktsbe-
bestunr natnurlijk vrij de voorloopige
kandidKten weder te benOflmen of ande-
ren te kiezen. De kandidaten tile door
de oude distrikt8bestulen genomineerd
:tijn staan met betrekking tot de nieuwe
distriktsbestuur-benoemingen precies in
delelftle po8itie als zij etaan tot de linale
cirkel-comite·benoemingen. Zij blijven
kandidaten, totdat de nieuwe benoemin-
gen zijn getlChied. De nieuwe wijks- en
diitriktsbesturen moeten Z(JO I'/'I~g mOfle-
lIjk in Dt-cember gekozen worden. I>e
ni en we diatriktsbeBtul'lln behooren dade-
lijk na hnn vormiM over te gaan tot <Je
benoemiqg van kandidaten en bet kiesen
van een cirkel-comité-lid. De cirkel-
oomité8 zijn opgeroepen te vergaderen op
Woensdag, 29 December. e.k. Men ver-
gete ven!er niet. dat als er bezwaar ge-
maakt wortlt t.ecen den 2911ten Decem ber.
de distriktsbeBtnren of hun voorzitters
vóór 1 DECEMBER kennis kunnen geven
aan den ed. beer J. H. Hofmeyr, dat de
cirkel-comité-vergadering Iie"er uitge-
llteld zal worden tot ;) Januari. Indien
de meerderheid der dlstrikt8besturen in
een kiescirkel om deze verlenging van tijd
verzoeken, dan zal er gevolg aan gegeTen
won!en.

Wij verwijzen onze lezers, en vooral de
kiezel'll der kandidaten. naar onl! rapport
voor informatie omtrent de politiek der
vel'llChilJende kandidaten.. N u is er nog
tijd om te wikken en te wegen, Over vijf
weken, 29 December, vintlt de finale
cirkel-comité-benoemingen plaats, en
daarna worden alle Bondmnannen door
de constitutie opgeroepen de kandidatuur
tier benOE'wde kandidaten te bevorderen.
Men gevoelt algemeen de belangrijkheid
der.er verkie.ing ; docb wat zal het
helpen. indien men mooi weet te praten
van samenw40rking or..der de Afrikullel'!<,
lndien men dit geToel niet ilJ doom, lf!

upojJrringNI uitdrukt? '

Dalget;y en de burgers.
De Cape Times hoeft niet jlezien dat

wij in onze uitgave van Donderdag, Hl
dezer, een lang artikel wijdden aan bet
zoogenaamde Dalgety-rdpport en de kritiek
van genoemd blad er over, Waar de fout
li~ weten wij niet en wij IIllflen er niet
nau raden. In lIijne uitgave van lt..te-
reQ ;,,~ onse tijdgen~t: "'Vanneer
gaat ,0118 Laud het rapport nn Dalgety
besprekeu, en, hetgeen van meer belang
is, het drukken?" Men wil de burgere ver-
!ageD, de aanvalle. die op hen in dit een-
zi,FIf rapport gemaakt worden, nog eena
gIIPubliceerd zien!

Wij zullen onzen tijdgenoot den tijd
geven ons artikel eerst te lezen en te
overtlenken en als hij dan nog meer van
tie geschiedenie van Zuid-Afrika wil
weten, bij,voorbeeltl van de daden der bur-
genl te Majuba, dan houdl'ln wij 008 aan-
bevolen. •

Intu~en wenschen wij nog een8 er
op te wij1..en <lat h!.'t niet gaat een oordeel
te vellen. voortlat men beide kanten ge-
boortl heelt. ,aet zoogenaamde DaIgely-
rapport il! nietl! anders dan eeue eenzij-
digo verdediging ten kOIHe van de bur-
gers. Ook hebben wij nie' eens al de
officil'ele informatie voor ons. want het
blauwboek begint met .. l'I'lIige IA"!J"flm-
I/It'II (tu8l'Chen de regeering en Dalgety) lit

de "(/1,["".11'/1 ge/loemd." Er m06ten dus
nog andere telegrammen zijn, die niet in
tie rdpporten genoemll wortlen. Al8 men
dan ook de gepubliceenJe telegrammen
nal_t, dan ia het duidelijk dat Ilen groot
deel verzwegen is. In 't parlement zal
men wel meer van de fer,ten hool·en.

GEJrlENGD NIEUWS.
:Sn: I MINnER dan ..ior It.ooml.oooten liepen

T ..felbaai Vrijdag biunen.
Is VUJPl'RG beeraeht heel " .. I ziekte. Er

aijn ook "el'llCbeidene Bevallen ... n typbellae
koort..

Aa .. dar EdiUur.
..~iaiereD, Zondag, ontt'iDpll -.jj de u-~
iiJdlDg dat de ru~t bare yenel!l;-
n1lll ook te Knilui-ner heeft s-b.
Of bot on .. erkelijk de t-!.~_..la ....
"Li niet. De .. fÏBIU dacleliik nar de
plaata, doch tot nor toe hebben "ii ,_ beriebt
of bet werkeliik de ruDderpeat II. Maar ach.
... t &al ik aeqen, ba _ peil t.nkten op de
~pportea ... n de 'IM&J'taen, want b_ p_
....,_ aiin IlOO ..... iDeod, of lieftJ' aiteen-
~! WAl'lUk due nur komt mjj y_.:
Zjja Ijj ..erkelijk _ Il8llwinA YOOr de Kolonie.
of .u.~? Deze nur laat ik daar, docb aii ie
de .-it. "uni om notitie YaII te _. Dan
bebb .. "jj ook Mlr een rDnd~ooaait.!. Wat
beeft dat gedaan? Vnagi n mu, dan .. ik
kort .... : laat de &aak in band" YaII boerea.
Laten Ijj bandolon DUI' bun eipa goeddunkea
of ond,,"indilil' Wat h"n de beat al 0118
"nd ,uoat, en IIli breidt zicb lIt.eeda ait. Rebbeo
"ii rue' teil voorbeeld lW1 pOylloltora phad ?

MOEPELO<J8.

D1.trtkt8be8tuUl'8-vergader1ng.

PLOT8ELISG 81·ER.·.. r.VAL Tt: BOTTENTOTti
ROLI.ASP.- Vrijdag 1.1. brachten de beer HenIIl
Hendrilcaz en diem gade (\"&n"Laatate Gift")
een be_k aao bonDe tante, mej. de wed. Jan
Ilendrikaa, te "L.ud en Zee&icbt," HoUelltota
Ifolland. M.j. Benny Hendriku at er enipn
tijd iu de "iaite-kamer Benoealiik te praten met
de oude dam. eD doobter, aebiinbur paond en
.. el. Maar dIeteen klaagde au o"er een &onder·
ling ge.oel om of boven een barer OOIen. Zij
.. erd ,ebracbL naar eeD aIaap"ertrek om bet
oog met .. at koud .. ater te __ hen. Daar
&onk zij spoedi!!, be"ultelOOII ineen op een .tool.
T. bed geleid bleek zli aan een I&IInI ftII be-
roerte te lijden. De in znlk en genl pbruike·
IUke huismiddelen .. erden dadeliik aange .. end
eli teveD' dr. Dieperink pbaaJd, doob maUer_-
staande de m_te .Ueaue "&IJ dion knappen
gen_heer. beaweek de 80hunbaar krachuge
vrnu .. na "erloop nn enkele uren. Hel ....
eeD v~ljike ecbok niet alleen "oor deo min-
n.nden ecb.nDOt, maar ook voor de oade
tan~. die af&DO onverwacbt een lijk in buis
kreeg. De bografenia ,-:biedde Zonclaa. De
Ijjbioet van "Land en Zeuiabt" naar de Ned .
n.ref. begraafp1aata in be' dorp 80rnerwet Woat
bestond nit ruim dertig karren en andere rij.
tuigen. Er vond een tretfeade Ijikdiel1llt plaata
bij b.t graf, geleid door den plaateeliiken leeraar,
de. Pienaar. De liikdmpra .. aren de beereu
AreDd de Wui. Wjjoand Hofmeyr, Jno. Brima·
CODIlle, Jobanooa en Daniel Rendribz, Charl
vu Brakel, H. Malan en N ica. de Kock .
N.\l·wf. "'TKolll!!.; VA" EElf At"RIKASEa

ZEE.lIAs.-De beer Jaoobu. Scholtz, VaDHelder·
bera:, ontvin, onlana'a bericht '1'&D de nauwe
ontkoming ..an ailu ZOODJobanne., die aedert
dejonr.te drie jaren voor be~ .... _"ak ..erd
opgeleId aan boord nn een der acbepen der
firma Cannichael eD Co., de Plwci. sebeet@o. Het
ICbip .... op '11'81. 'fBn Saerabaya (Ja ... ) naar de
Pbilippjjnacae eilanden in de 008t. welker be-
..olliDi thana, voor eep ,nIOt oieel, in opstand
is~JeQ de Spanjaarden, Plobelin, atootte bet
OJ(1'iete wat door den kBpitein "erld.rel "erd
eeD ont.ej<end baak of gezonken rif te zijn. Bot
ft&rtuig ',lispt IlOO anel "ol en &onkmo .poedig,
dat ue mtj.mchappen, de joop Scholtz er onder.
ICbaars tijd genoeg badden óm df lCbuiten te
water te laten en .ioh daarill te berseo. zii
kondelI ~ goed .... niela met zich nemeD. Run
'Pid en hun kl_n, met aitaonderin, ... t lie
aan 't Ijjf haddon. aIJe. ging ".. Ioren. EIl:lOO
bevonden zij zich in open bootea, honderde
mijlen van land in een achrwiende beete lacbt.
.treek, op dell wijden oceaan. Run 'foorniiicbL
op .redding ICheen bedenkelijk. Maar lelukkic
kwám er na Yerloop ,.au eenigeu ijjd een IChip
opdagen dat de IChipbreukelinplt opnam en
beboudeD te !Singapore aan .. al Dl'IICbt Dur
"ond een oudenoek plaale Daar de lCbipbrenk
en ,.. erd, de kapitein van alle blaam paui ..erd.
De jODfebeer Scholt. boopte spoedia naar Lon-
dep t. lUllen kunnen Yertrekken en MG hang-
mat te kriirn op een ander IIcbip ""n de Car·
micha..! en Co. Wij .. e_ben bem en zijn
ouden ... a harte g.lnk met ztin ontkoming.

EEl! zaSlITW OlJlGELl'l[ o"ert'lfBDl U. Don-
derclatr n.middae, de Jnederea trein die ..an de
atalie alhier omtreJlt :I uur naar lrliddelbul'l-
".,.eteu. vortrekt. All.,. PB goC,doch toen
DUID iets over balf-w. 'l'11li bier __ Xiddel-
bul'l"'8g·atatie _, liep de kool"..- die voor
de Ioeomolief '11''' t'&II de 'ponD, me' bet ....
..ol«' dat de Ioeomoilef 00II ftII tie apona J'IIIIk.
t. en omaloeg ea , t.rucb, beWeiI _ bl.
wol, el1&.,"all de aparen rukte, mei Mt aoocl·
Iottii geTOl,; dat cJe ,tok •• )fOll ,.......r. op
de piek pdoocl ..mi, terwijl Tboa.MI. de drjj-
Yet: ligt"beaeerd .. erd. De gaard k... met
dep ICbrit vri,i. EeD tru" en de .. pardrl-ftII "
bl.... n op de apcor.n. Reel wai lCbade "erd
ge(iNn aan de ~otief en eeoiJtG trncb, ....
DOk.. 1I he~ rollend mate,iasl. Het "orToer op
de Ijjn .... "oor eenige dagee gestaakt "eceo'
I.elemmft"IID van be& 'p09r, dooh ia nn "eeler
berateld. Ret '11'1& eell akellf pwt te l18li-
ecboa_n bot! de Joco.oltef .et de tnacb op-
II1II .... t elkander over bet apoor.. Ret
DUI _'par CiIPIl bard "erk OlD ..... iD orde
toe bi.... EeD OadmOeIJ: ._ bet ~ ..beud. werd IL KUadItC ea DiMdai iD liet
..... W'Of PJaOaCleIL De ~ ftII
btt,bol~ ........ n iD CIti aak ..
boord te clai de dOOd YIII ... il_
ea Mi oapJnk met v.ia toe t.
- beidU drij" pant,~ élie aU ...... _II..... ........... -L

".. aoodakeliW'" np 100::b..cllilYU' - páf'd_i __~

De wettig gekoaen leden .an liet Paarbebe
dist.ri.ktabeatDur "In den Afribaer Bond "or-
de. in MOt' ad"erlentle opproepen in de a.d-
zaal op i!I dezer ten 10 uur 'e IDOl'Jllnll te "er-
pd.. ier lrieziag t'&II "etti«e _btenaren ea
om uder "erk te ..errichten.

MAGISTRAATSHOF.

(Voor de" hur F,llcfflld, c;"iel ... cO'II'nUMJri, lUI
ru.de," I1I4g'olraal.)

PAARL JrUGISTB.A.AT8 HOF.

YA.L'C'DAG 2"2 NOVEMBER 1897 •

VAN lá TOT 20 NOVEMBER 18n

CRlllINEELE ZUEN.

(Voor de .. hur C. W. BNt'", aui~-
l'Y".dem·'III6g'Mt'ffai.)

Dirk Bermanus en CarOIU .tonden b.cbuJdicd
lawaai in de pablieke aWaaL remaaki te bebben.

~oemde p~ lCbaldig. laatet.p-
noeM. onachulru,. VonDia lie. of drio claaOll
~ arbeid. Car,)jae beteaJCle de boete.

FIla s..art aiOIld '-:huJdiad da~ ail droakea
.... Ia de.~.1 0re1 mut.
S.haldiade pleitte lCbaldig. Daar &jj

...... t ..ee __ rcleeJinaren tepa hur bad,
~ aii 14 clapa of .£1. Boeie betuld.
T"ee pldeurcle _idea atoDda IleeCbaJdiad

dat zij dl'Ollken 1t'&I'eIl in de pab\ieke atnat.
Dt ... kreet 710 of 6 daren 4111 d. ander lie. of ij

~ten werden betaald.
Daniel Abrabam.e en NeUie Swart&, IIt.ondea

'-ItuWitd daL &jj droaba waren i. dea trein
te Klapmute .talie. Dur afj reoda 'l'11li Zaier-
daa in den tronk ... ren wmen &jjooteJ.pn.

l:harlie. Manie en Piet etondell l-"aldÏfld
dat 'ii ~.. ee bokken, bet eipDclom ftII den heer
A. Lou.. , Babylooa Toom. reetoJen hadden op
Zaterdag oadli.

De boor Lou .. "rklaarde CJat toea bO ZoIa-
dar DIOrgen de bokken liDI teUea ala naar ,.
woonte, venalat.e hij twee. Zij 'roeden sporen
ea 'folgden die "DOf omtI'eDt J ,000 yank, toen
Jij de ..ellen en .waOO@ll ..onden. Zo 't'OIJ-
den bet .poor "erdf!r toea &jj het,,1eeIeb nor lG
IMbIl ..onden in MIl hat door de ..-ete.
drie L.ngbergen be"oond, en de hree belc:b1l1.
~en pleitten lICbaklig.
l>hilif Ju, een ander LBDJberIer, be .... tigde

ch getuIgeDia.
Charlie 1I'8I'd onachaWia bevonden en ont ..""0. De andere , .... krepn elk 8 -.lea

lWdeII ubeid ea 2b alapn _t tie kata.
Joaop etond be.ehuJaiad dell diena& YIIIl de.

beer G. WieIJaU "erlaten te hebben. s-laul-
dWde ,.~te IChIlldiB. VOIIDia £1 of ...
.aaacJ.

Verder etond~ ook '-hnldigd dea di_t
..an den be. lingJauia .... tea .. Wtbea.
Ifli pleitte 8Ohuldig. VOIUIia .£2 of I ......
aonbiraf, 'ftIU'ftD biJ 9 d-ceu op .;;. __

'jrStaart .Iond belchnldid dal hij roeide-
ru T"&II de atau. ..erroerd ballOllder liiieati._ r
Bii pleitte OIIICbaJdia .. werd elo. ... her
përof'd Terdedigd. De luk ~~.

Pbitip 'l'11li Sit.... ,toad ... htf
Ijjn br in de PabIieb ArIdW ...
aonderbeboorl~"k kledcht erover. B .. W.....
PI.eiite 0IIIIIIIa . ; "erd eebaldilr beYoalMD eD
"boei -* ~ of 10 tfteid.
lIOeie bNaId.
1_ Poadok lionel belchakl== IJ. ea

.... CUrl ...... ML BeaiiIa pIeij ...
-taa1dici "erd OD....... _ oe..

*!:;, httra etooa beD= CIat hij ...
pur IICboeaen 'I'D Aaa a 1114. .. '"
Pleitte 0IIICIa ...... "'" OD..... -II

Spool"9IeI"-p1Gn1o.
Giatertlll. VrjiUa. hield het apoonr~~ ..

.., hau jurlflbclle "piaUc" aliller op bet
~ epon.terreio. oader 1IIIlenia ..._ ook koloarel SeMnlbNeQr _ &Dderi
... abelea. G~ eie ........ aHeporta
.. cia ..... -aH.u..W .. lI
... aIda taW.V~ ........ "
..... .,...,... die haide...tdull .....iaclt WNt ......

la .... ....w., .. 4"~ae&
bei ,......auk ...,_" ........ ..- u.x.a.a. .......- ......,_ ...,e"l .. -·· ~liikMdea.,... ......
alJea ....,.... "_;
Alt ~ ·"

..... -~ tGeIiaI.t_ _

............. w.J e ••• ' .. "~ ... JIII!r;.r~ '
..... _ le,............... ...._ .._..,:tiU_~· ~ ."

sam Japie atood ~uldilrd ..an dronken-
ICbap eD nnbeboorliik gedrag bij de apoo",,,,.
Hatie te Stellen'-:h op 13 N.., .. ember 11197.

Hli werd echllldia beTOnden en be,"* met
lOs of lO dagen Uvnbtra.t' mot bardlllll arbeid.
J_b Roul!:, een boer ... oonacbtig te Relder·

berg, .tond beechaldilrd dat bij een kJeOne jon-
len, renaamd Jacob Joone, _~alagen bad
....,..... ter oonake 'l'11li de 0" ... ftII de
_Is beboererode l18li aUn bus in Iantt ftII
'-buldigde. Schnldig be"or.den ft met :la.
beboet.
Jan Thaon_n, Cbristiaan Cnpido, Nicolau

Makay en Jam", Daniela, gekleurdo arbeidera,
.. aren dronken en oproerig gedDreede bnnDe
werkul'e1l. Zij .. erden IlChuldil be"onden. Jan
£1 of 3 .. eken; Cbriatiaan 6a of 5 dapn;
Haby lOa of lO dagen, en Danieb 5. of 5

~':;ea Andoraon en Dirk Jacobe "erden &an-
gek1aaad d&t zii den dienat ... n baa bus, den
beer S. Ro"e, te Rietvlei, op 15 Noyember
1897 badden ..erlaten. Beiden .. enten echuldig
beTOnden: J_ k"Ltlllllet 8@D8 .. aarachu .. inr
..rij, en Dirk moeat lOa opdokken of 10 claaen
tronkatraf met barden arfleid ondergaan.

Abraham Oct.ober, een pklauNe lnetee1aar,
werd aangeJdusd dat bii den dienst t'&II zija
bau, den beer R. Ro"e. te Stellenbosch, bad
'Verlaten op 16 N_her 1897. Scbnldia be.
..onden, en met _ 'lrUl'8Cbowin, orrjjrelat.en.
Jack ArillOn en Adam Frau, p~e_~

.. laara, waren droukllll pdurende werkarwt
16 <1_ l18li de h&bteenvonnerj;' Beidell
1Cb"1diIr be ..onden. Jack 71 of 7 dIiea har-
den arlieid, en Adam lie of 5 dapD bardea
&I'beid. ,

Francia William5 .... dronken en onbek" ....
op bet eolletle fleiD op 16 d_; echaJdig be-
vonden, 7.. 6c[ 0 5 dapn tronlmraf .

Michael Mallipn. _ lIIIlid bad deo dienst
Y&II siia beer- W. llcKondrick verlaten op 16811
17 _er. Rii "erd IClanldia beYODden, eD met
een. WUl'lCha..-iq OIIi11l11aen.

,hoobus du Toii lItoncI betcbnldigd dat bil
Jacob Ullferand, en bem eeaip Y1liataIaPD
toepdiend bad. Bii _rd echGldig '-oedea ..
beboet met .£1 of a daaeo tronbtnf ..
harden ubeid. De boete .. erd betaald.
FraMia Klerck aIiaa Anaa It!erok aloef

Bacbelllanael YenCbeid_ alaa:en in bet aanp-
llicbt met de nil" ta ~e farm op Il deAr.
Zij _t fta. betalee of 6 ~ barden arbeid
lIii1MD de tronlunarea verrichten. De boete
werd betuld.

De &aak 'l'11li GuanL ..&..mar~ JlaribinlJlW__ kwaadwillip toepbrada&
aan d. lÓeIl, aardappelea .. mielia, hei .....
dom 'l'11li Idapr. ft .,_ &alll'UlCij1fl op ....
'RId door heti iD bei bof ...... VoJrba.

ClVl&J.E aoL
C..... BbnIda r, Yllliut llartia. -c..- .E1nJn.a dItrMrCIe de heer W.

JIarda TOOI' CJ. _ .... ~..ua £10 &iiDde
..... op koopteltat _ _aIde.,
_~ ••. UIlbnl " "Irt_af-
plenrd .oIgena"beIIeIIrM_ o..-Irotaat
fedateerd 8JUli lm. De.u 1ferd .i....
TOOI' verder "erhoor.

L.1. Donderdag lnraaa de. aak "e:ler .._
bet 1101.,mei bet; PTO"! da~ tie lII8fÏMIIIid twij-felde of bet in lIijDe jariadicitie wa _ .
ala te ........ ,,_lW IIjj eie opiait ...
riteiten Md __ • GevoJtalijk 'RI'4 ait-
... daarira ni .......

B1_oemhof-reoeptte.
(V.... OOt i IIpJ"IIM).



PRIJSTREKKERS aan al de
Voornaamste 'Tentoonstellingen,

DE OSBORNE ZELFBINDERS, zijn licht en sterk, balenceeren
zeer licht, Snijden en Binden kort zoowel als lan'g graan meteven groot sukses. Wij waarborgen
dat allle Machines alle satisfactie gevcn, ell laten ze door onzen Amerikaaaschen Ex~rt
opzetten ill werkendo orde. Als gij .een ju weel wilt bezitten, bekomt de Osborne Zelf-Binders en
Maai-Machines.

•

WESSELS & CO.,
RIEBEEK SQUARE, KAAPSTAD.

In-roerde" -ran Verbeterde Landbouw- en Oog,t-
machinerie 'en &eren Werktuigen.

DE O&aOaK_

ZELFBINDERS EN MAAIERS
ZIJl DE BESTEII tUI SOORTTEi IIULD,

OLIE E~ STANDAARD BINDTOUW TEGEN ZEER LAGE; PRIJZEN.

-MATERIAAL I
OMHEININGS-MA TE RIA AL I.AJ.u ...,~ ..., GB

LEVEISVElIiZIKIlliG
MA.A.TaCHAPPIJ.

Rippingille
Paratllne
Stove.

Spoor- en Hoek Standaards,
Doorn, 5 streng- en enkele stalen Draad,

Gegalvaniseerd Net-draad 2vt. tot 7vt. wijd,

V.ELD.. HEKKEN.

o PG E RIC HT I N 1S4 5,

G:;incorporeerd bij Acle ran Parlement 188J

RooWWltoor: D!l1JJJG8TRliT, Kaapstad.

•T" ~n. i,.' Du,.ban.. Blo6mfon.tew.",
JOJW1ULUbu,.t· "Iron .Alt. Co~blnecl YIn.yarel

CulU'VA~r" .n SohotreL
"Vine Brand" BloeDl. VaD Z1Mavel,

Z'lllravel bl ..... ba1It.n.
Speciale Wijn~rd Stalen Graven, enz.

:R_ 1\1[_ ROSe ek Co.

De
J)lnIrTllU&I. :

Hon. ALFRED EBDEN. Voorsitter.
HBNRY SOLOMON. 8n.
FRKn. J. OENTLIVRI!:S.
PAUL J)' VILLIERS,
GODFRilY SWHEL.
J. G. STEYTLER
HARBY BOLUS.
H. M. ARDERNE.
Hon. J. X. IlERRIJdAN. M.L.A.

IIUTI anIlBIWXJ)IGI "'J)V'IIU••
G. E. O. ANDERSON. M.D .•M.O.• Londen

M.R.0.8. Engelr.Dd.

llllUJJX8CH1 PlI.IJ(ll-
I1KOJlU i llTEU8T

roJD8D I1WDD •

STRANDSTRAAT. KAAPSTAD.

BENOODIGD.

AP';7~~A,:~~E~';~~;,,,~o~:~,~:,CUNNINGRAM& CORTESE,
wijzer In de l'ubhl·ke ~l'hool te I IMPORTEURS VAN GAS- STOOM- EN OUE-ENGINES,
Krugt'rsdorp, Z.A.R. Men zende GENE :-<ALE INGENIEURS
de noodige stukke» aan Jen onder- ....

geteekende. \"1)';1' lS December IJ Z ERS MED ENE NZ EN Z
l~Vï. Werk zuamhedcn te worden' . ., •
aanvaard na do December vacantie.

Applicanten in lx-z it van alleen
Buiteulaudschc Cert ifikaten zullen
zich moeten verbinden het h ier te
lande vereisehte nanvullingscxamcn
der 3dt' klasse af te leggen. Be-
kwaamheid om zang· ond erwij,; te
gen'n zal el'r:.e uanbcvclinz zijn.

Saluris ,t;lbl.1 per a nnurn.
J .\ t). ~ \1 E EH,

~l'LT. der Sch. Com.

APl'LICATIE~ voor (le betrek-
king' van Onderwijzer of

Ollut'rwijzl'l'e.~ in 1'{'Ue derde klas
publieke ~l'ltool tt' .Malpas. zullen
door den ondergeteekeude ontvangen
worden tot ;;1) December aan-
staande. Applicant moet lid wezen
van Jc' ..\ed. Geref. Kl'rk.
Uetuigsl'hriftl'll van bekwaamheid

en goed zedelijk gedr-ag, vene
verei ..chte,

Oudcrwij- mor-t g"~e\"('11 worden
in Engelsr,h en Iloll'l1I.'clt. Zingen
zal l'CIll' aanj)('\'('lin!! WeZ"11.

Salaris, J.:ljl) I'CI" jaar nu-t vrije
logies. Billijke reiskostc n zullcn
betaald worde-n. V uur verdere
bijzonderheden due aanwek hij

L. .\ .:\CDE.• P.K. Rhode:-i.
Dist. Barkly Oost,

12 Xovember, isor.

BENOODIGD.

Krugersdorp, :;~ Oct, 18~1;-.

BENOODIGD.

EE..\ Onder wijzer (Jf onderwij-
zere" Ill' cell plaata vier

uren van Aliwal Noord, om lU of
Il kindoren ouderwijs te gcven in
Engl'l~eh. Hollaudscli en vier (lJ in
muziek (Alle dezl' underwerpen
worden vcreischt ).

Applinti,'''; nu-t ~,t,rigscltrift.en
van j'I'I'IWgdlll'ld <'11 bedrag van
salaris zulkll illg"\\;!C'ht worden tot
oj.! :~II~tt-1lDcccmlx-r. 1'''~lï.door den
oIllJergt'tekl'I'lIdl', duust te l)('gillllcn
na. de )ren,t- vucuut IV.

(J. G.) F, G. \·A.\ A.\RDT,
\\' indvog«l ...;]'rtlJ t,

Almal Noord.

Gouvernemen te Schoo I;

Gouvernan te Benoodigd.
OP t'l'!I" plaat,.; III dit di~trikt.

..\I'I,lik:llltl'll moeten in ...;taat
lijn oll,krl'iliit tI' ,':I'l"t'lI in lIol-
laIlJ"I'II, ":I1~I'I,;('1t l'n ~lllzil'k
(l'i:~IIf)). Er ~ijll ~ll'l'l;ls t \\l'~' kin-
d,,! "II. :--:,llan..; 1:.;" plT j,!'\r ('Il

alk.~ vnj. no·: a:I!I!.')f·k IIiJ d"1l 'Ill-

derg.·( ..d;l'lJdl', nJ,ir ur l'P l-",dl'U
DereJtlb~r (e. k.) W..rkwumheden
te beo_;lllfll'll rel)'"uari 1,18\1::;.

.\. C. NELSON.
Pnblieke School,

lIanover
Hanoyl'l', ~Oï. 1I, 18:)7.

Bemoedigd do.or de eno....
verkoopingen, maken d. Pa-
brikanten zich gereed om

smo,ooo BLIRK BM
TE VERSCHEPBN.

VERKRIJGBAAR BU :-
B. G.LDNON en 00.
BIlYNJlS, )(AT~ en 00.
J. D. OARTWRIGHT en 00.
B. LAWRBNOJl en 00,
B'l'PHAN J(oPHERSONen 00.
en bij andere Pakhuizen.~LJ.r'f:f ....

flit' ._. "., ....
Zuid Afrtkaansche Vertegenwoordiger :-

CHAS. W. HOLMESJ
Timber Straat, Pleterrnarltzburg,

Reparutle en bewerking van alle so-rten
LJzer- Bras» en Kopenverk ondernemen.
45, KORTEMARKT - STRAAT,

_KAAPSTA.D.
KLE.IN EN NAUWKEURIG WERK [EN. SPEcrALlTEIT.

••• _ ••~C

Nederlandscha Zuid-Afrikaansche
SPOORWEGMAATSOAHPPIJ.'

Kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers en
Goederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatsen In de Transvaal.

Dagelijkacha personendienst van Lourenco
Marque~ (Delagobaal) in 24 uren naar Johannesbura
en 21 uur naar Pretoria. .

Tarief HOrRUgers lUl I'" J4 ifL-tJI $8 ifl
"Pretoria !lis. 8d.--a.£3 fa

Onze ZOMER VOORRAAD is aangekomen Kharki, Flane
en Tweed Pakken en allerlei Klooderen voor Mannen en, Jongens.

,J. D. C.A-RTvVRIGHT & CO.,
GLAS- EN PORCELEIN- MAGAZIJN ,

ADDERLEY EN DARLINGSTRATEN.

}1' ET-. Or,tIJijt-, en' Theeservies, ToiJetartikelea en alle BOO~n Aard ..
__J 1\ ITI.; Jrl gn.nte keuze.
~ lIan~- eli 'l'afl'llampl'lI. \'loerlampcn voorde Voorkamer Tafelmesten

en J.uiI.1.W- <11'(lk,'len eB alle IIUlshoud-B ood' dhed t\' .'1 ,. en 19 en.
en! n'nlt, l'Il FalJ!a~le. Goederen. geschikt voor Trouw-,of Verjaar.

dag8_prescnten een Speclaht.tJIt. Juist ontvangen een lading 1"an hun
.peclale Port.

IN

"VICTORliN 'ViTER-WHITE OIL."
1500 VUURPROEF,

PATENTE "FA UCET NOZZLE" EN KANNJDf.
DE 13E.S~rE OLIE IN DE MARKT.

WIJ hebben it!illt eep verd .... bezending VlD opgemelde ont"angen. Wij bieden
ook aan .laeUake '..l'alDplJ.,.D eD " PI"Ia_" De" CASTLE MAIL" MaataohapplJ

Lawn- Sprinklera.·L&wnmowere. Table MangJee, Wuchmaehiues, Wrinpn, Irrud
VleellChsafeJI. . DB 8toomboota .._ Lijn ,.erirekk.

YID x..p.w DUI' LODda om elft" FloorlDe," Sanitaire Yloervernis, in venche!dene kienren verkrijgbaar. aDder. W~ te , 11111' n.m., DUI'

" TapIJs Zeep " rebigt tapijten. matten. eu: rup IlJO"dig. Madeira - PlpnOiatla, tot Bid Helaa til
-'-iOD 1UIDl.... op .se bepul.se ~1111Agenten voor den ol Handy" Molellllf.een. StOVeJIen Ledikanten in groote __ tijCleD.

, vereeheidenheid.
Noy, U-B08LUf CABTL:I. ~ OauoaE
Dcc. II-lU. WA.mUf C48TLB, Kapt. KrGIIT
" IJ-TA.1OfT.A.LLONCA8TLIt~ Duxc.ur

Jan. ó-DUlCOftAB CA8t'I&. JLuar:lIO.
" lll-NOBJIAJI CAlI1'L&. KAPt: ItaD ...LL

t217 ga6
- £l,94'r:m

GeA«l &Ufd-Iw zuid- d /t-j"-IMCA, S«tI";uiUft
'..-

X:EN"N:rSGEVJ:~G.

DE onderseteeJ;.ende is gereed·om orders ie ~ ~ ..
volgende " Merlten " VaD de beste ••~.e" immer iD ...

Kolonie ingevoerd, Tervaardigd iD de Fabrieba TU
HAGBaIlll:A_ _ 00." LTD..

HOLLAND VIZ--
•Het Koemerk." ••Drie Króonm9rk." ..Bakkers LIeveUn..

merk."
AIlIDede orde,. ?OOr~ TleeechioorteDl .1IoV .. n etA:., etA:., ...,...,:

1"eerd 10 .. de Qoded..ue t..bri.-o LiJDL" BOI.l&Dcl~e! ord.... - -
enohUpie JIOOrte.a VIlD Tafel- bed- ell IlUhoad UDDeDS, IaaIld'oeken 1tlrdoeJra,
lIamaR, flanellen, pst.reepl ~ elLL, uit.se fabriek VIlD B. Vu den Briel. BOUUd.
Moutera ter be&lchtiglnr aan de Teadu-kantoren YID

B~L_ H. VAK :NOORDBK"
:J ~ EEN.IG .A.GENT.I'"

Voor Toormelde firma in de K.&.Al'-JrOLOlJIJI, ~AP.t.t.D.
...... ,.a LOOP.D KASTEEL STRAAT.LAATSTE UITBETAlINOEN, 1895·

Polisseu nn vel'lCbiJlendeo duur werden betaald
me' de volsendo oommen .oor iedere ~1,1XJO vaD de
oo... prouke!ijke yet'lCkering : -
Duur in 1895.
60 JAAR
47 JAA.R ...
.:; JAAR ...
30 JAAR .~
fO JAAR
1ó JAAlt
12 JAAR
{I JAAR
6 JAAR
a J,\AR

£3,003
2,9311
%.7:1Kl
1,_
1.4416
1,a1iO
1,262
1,168
1,102
1,060

Steenkool Handelaars en Commissie Agenten.

AGENTEN:

Gebroeders CROSSLBY. " Otto" Gas en Olie Eng1Des.DE 'NATIONALE
ODde~e Ilyensassurantie lal
acbappij tan Anstraluie, Beperkt.

---_ .._--- -__
Huis- en Stoom Kool en Coke; geleverd in kwantiteiteD

ten gerieve van huisgezinnen tegen laagste prijzen,
ALSOOK

OPGERICHT 1869,

Houtwol en Vruchten
Kistjes enz.

Het Eerste KantoorindeWereld
om de 01'6rgaa1 Waarde in werking tt.
brengen om Achtel'ltallige Poliseen nti
kracht te 90 olden,

Uitvoer

800fd .{(allioor voor Z.id .ilrika :

St. Ge9rge's-straat, Kaapstad.
Bedrag aan Ál8urant iH von

kracht gaa~ te boven £10,000.000
Beiegd Fonda gaat te boven £2.WO.OOO
Jurlijklch inkomen over £'40.000

DE DB

Rippingille
Paratnne
Stove,

DIREKTEURU II ZUID AFRlU:
Sir GORDOlf SI'RIG(J. K.e.M..O.,

Voorzitter.
De Hesren AlIRUIf vu DERBUL .• Koopll&&D
A. W. S.'ILR.AU8. Koopman. Kaapst.d;

JOHN W. RAIL.
Bestuurder voor Zuid A1rik&.

KOORen DIXIE, Kaapstad.

J. C. SMITH & Co.,
IJzer, Kool en TimmJtllJMlf'!'.t.I&: ........ I,'JJeD

;<alONIAAL ~N AMERIKAANScft-.WAOOOmUJ,·
STOOM ZAAGMOLENS,

Brenstraat en Riebeeks Plein,

BRANDEWIJN STOOK.
KETELS; alle grootten in

voorraad gehouden en volgens order
gemaakt. -------
H. J. DYKMAN,
'l, HANOVER· STRAAT,
KAA PSTAD.
VAN D. SPUY, IIIEL.AN & CO.
Yandu Afsla~ers en AITentelI

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

LoSOI

Deg

v
LI)\IJt

ter~InIf
",ubl>n
rokken

Frail

KENNISGEVING,

A AN het geeerd 'Publiek: van de
Paarl en omliggende Dis-

trikten wordt hiermede bekend ge-
maakt door de ondergeteekenden,
dat wij in staat gesteld zijn om
alle timmer- en bouwwerk aan ons
toevertrouwd, met allen spoed en
stiptheid uit te voeren; zoodoende
zullen wij de ondersteuning van het.
Publiek van de Paarl en omstreken
zeer op prijs stellen. De bezigheid
zal voortgezet worden onder den
atijl
DU TOIT. SKIT EN CO..

Bouwmeesters en Contrakteurs,
Adre {P.O." WIND.ILL,"

8. .Achter Paarl.

van
dlUlOi

1tloham a
n&ld te
rocrruakr
veeht .....
volste 114
den. He
een offici
len die

r
A. T. RUTTER,

MAKER van de beroemde Koloniale
"lNN~::l" en" CRIOHTON" &ad_ta,

belren i oYer Je goohe.:1.t Kolonie. Zadela op
order gemaakt van £;1 eli meer. Oad. Md...
DieIlw op".. mAAkt of .!tuur nagemaakt
yoipDI paL"' ....n ....n de klanten.

TUXGBN
Kel d. nitlu"'e &h.Ult'.t~DI',
.,baYeII te ..our!L"""" ..

Vr&AjI' om "f1j.li;Mten
aG, D.A.aLINOSTJ&AAT.

KAAPSr AD

AI

ZUID-AFRIKAAN8CHB

KONINKLIJKE lLULDIEN8T

Iltn ..... 'Mf .'''. fil Lu Palall
OOUNKCASTLE,Iapt.lI'nnn"T, _mOL

2f }i',n'embllr
B..&.RL:lOHCABTLB. Kapl CLllrOCtr, _bait 17

No ..ember
GARTS CASTLE. Kapt. W""DU, omtren!8

December
,&VOND,A.LX CASTLE. Kapt. 8110..... , omt1'elK22

December
JU.GLAN CABTLK, Kapt. Ba.,..... omtn..'Il& z:,

December

Voor Vracht of PaMaCe venoer. mmeelt
sich bij de .AsentAm van de CASTLE
IlAlLBOOT IlAAT8CHAPPIJ, (Bplri)~

Zaad -aardappelen,
TE ARlUVEEREN,

U.ZON z.z...
KONINXLLTU JA n.DIENST

Zaad-aardappelen. lrIIOI8TOO:IBOOft!.lTBOJUpPTJ
~Tl.

TE' ARlUVEEREN.
'. V I KIN Gf"

ONGESUIKERDE MELK.
--------

DE volgende welbekende soorten, nameliik: - lO Early Boee,"
Il Puritan" .. Snowdrop" .e Roode Hebron -r "WiU_ Hebron ", , t!IW, enz.

enz', "Early Bruoe," .

Doe aan1.oe~ vroegtijdig bijVAN wege de nabijheiu der
Runderye8t, is " Viking" de

eenige Melk die met veiligheid kan
worden gebruikt.

Geprepareerd van de keurigste
Melk uit de Noorweegsche Hoog-
landen (de beste weivelden in de ge-
heele wereld) is deze klasse rijker in
Room dan alle anderen, is meer
voedzaam en wordt gemakkelijker
vert.eenl, en daar het lteelemaal
bevrijd is van toe~voogde suiker,
kan het grourende bet dagclijksche
vcrbnlik niet van gewone melk
worden onderscheidene.

Deze pu-geintroduoeerde Lek.
kernij mag verkr~ worden bij
alle kruideniers, of ID het groot VaD

BOBDTSOI BI CllAlBBILAII,
BOUT .. STRAAT,

KAAPSTAD.

c;:,o.....bp:l...ok: ~. elo •.
DOK-WEG, KAAPSTAD.

P.S.-Aardappelen van on~ M.oeren gekweekt trokken allen eerste
prijzen op de Rosebank: TentoonstelliDg laatste jaar.

• Nie
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Een rroot.e couf_a.. lIeIegd doer CIeU eel.
heer D. P. T. d. BeeTer L.W.R., Tan de ~
dat.ea TU d. KiddeUáDdeohe ea noord .. eet.eJlike
Girkele .. erd alhier op 17NOT. phoadea oen b.l
lII&IIit.t of d. politiek. belijdeo. T&D de bad.i

t.e booren. T.pnwoordi.warea de ,·ot.
pade kUldidat.en:
D Vlljoen, Buover; I do Toit,Oru« Beiaet;

8 C d. Pi .... De "'u; r n..tenhorat, Bope-
&0"0; N' TGa Renabarg, CoJeebergi I 1W 1'111)

ZiJl, Brit.*,)1I'II, ea een groot pial T&D bet
publiek.

Teletr~_ werden ,eIelen 1'111) bndidat.ea
Villi dër We.thaÏHD. PriI1I Albert, ... Tan
8traaien, Dordreeht, dat IU T.rhinderd ".,...
~ ..oordir t.e Kilo.
be heer C.l. Mer&Ï8 "erd &oen &ot TooniU.,,eIr_ .a de beer C. I. ~ jnr; &ol

eeeretarïa. •
De Toonitt.er Tenocht d.o ed. he.- D. P. ". d,

B .... er bet doel der Tergadering bekend temat.n.
De heer D. P. van den H_er ..u. da&de

tepnpvtO oa .. 1raadida&ea '-irjjCIeU soa. om
di~ te Toorkomen _ten 1rU 801'J" aoed .et
de politiek T&D ouae badidaten bRenCl t. wor
den; .. jj konden niet. _t .... awjjpnde ....
kaadidatan kie_ Tan .. ie "Ii Iliete af w.ien,
daarom had hiJ de ooaferentïe _Iep oen de
politiet Taa d. Irudldaten bloot t.e legen. De
loek_t kan _ ooa een Tloek en oordeel
&!in. Bjj Tenoaht d.n "oonitter o. de badi.
daten op te roepen om haua. politieb beljjde-
nie bloot te JemNn.
De heer J. T.W. Tall Zjjl' Er .geen PrOCr&III

- de TerpderiBri op .. eIke puat.en moeteo
d. kandidaten eprebD?

De heer C. J. Marai. T_acbt dat bndidat.ea
1aadH.I ..... .eoadea~ .&Ik .. had
een poJi&ieb opinie.

De heer 8. é. da PI ...... onbebod m.t b.t
doel der Terpderin" bU kon !_DOI.lijkiet. ..er.
k"'" ..... en dit oefeat dan inTloed op de
.temmin, uit; oom Dunt je .tori 01Ul in het
w.ter.
De beer D. P. T&D den HeeTer' Ik al_

, ... mmen'
D. beer 8. C. da PII!NI8 Oom DaantJe is .. n

oad awemmer.
D. beer D. P. T. d. Hee ..er leid. dat .Ik een

oplnl. bad, apreek die dan alt· dit la .. a oonfe-
rentie ea beáeekende da~ "at er pdaan koa
.. orden .. t.er ".I ..aart 1'IInonlland _ Tolk.
De heer Smit 'nOe( of oom Dunt). _.r

"U det TOIaena d. circalaire Taa de oommilue
1'Ia toeaiebt a. klNU1g Tan de badidalen w."iK
wu, bti daebt dat bet eene moeiIOltbeid w...

De Tooraltter laa de circulaire.
D. heer O.I. Maraia Vo~ens d. CIrculaire is

de oplJlIe Taa de oomm....., Tall toeeieht dat d.
klealalt Tall kandidateo onw.ttig is. H" laa art.
VII Tan de constitutie ea .. _ er op dat d. ba.
didat.eD door bet oude '-tnar gelto&e11waren
en du ".. de .. rsl. beaoeming &leeht. Toor.
loop.,.

De heer D. P. l' d. H .... er leid. det hn niet
gekome wu om de ClOlUltltatl. t.e beeprekell .
De TetjI'IIdenng wu belegd TOOr bU d. crreaJaire
&al. HU WBI op .. eU'ge wuze goaoaun .. rd, ziln
dool Will!.lecbte om een .... t 10ndaDHInt noer te
leggen dat d. t..geopartl) Dlei om ..er kon "erpen
De tud lOU leeren wa& de OO_"'Ie na toe.
aicht dooa lOU, InillMCben .. iJde hU aleebta de
Afrikaners waarborgen

De beer van Rensburg ze;ue dat volgena den
heer C J Ma ..... geen kandIdaat aaD8praak kon
maken op benoommg Doch Oom Daant]. wis~
Dlete VIUI de CIrculaIre toen de vergadering belegd
.. erd. Zjj Iun nu kandidaleo totdat andere wettig
genomlQeerd 1fIU'en.

De "OOUltter .elde dat de ou'Culaire omalag.
t., wu, en maakte dUld.IUk dat kandlCiatea
door wilkslakken behoord gekoaen te wordea.
De Bond .. erkt van beneden naar boven.

De beer Jan van Zul vereeDlgde alCb nl.1
met den "ooraltter. De ond. diatnktabeataren
hadden JlMn recht kandIdaten le k.... n. De
oommu.1e ..an toeliCht "!lot volpnl artik.1 VII
.r o~ nieu". led.1I le kle .. n, thana ZUil de kan.
didaten niet we~Lpkozen.

De h.. r P. nhorat &eld. dat d. beer Da
TOIt, hd T.n de comDlllBle 1'IIn toelicht, ",un
dlStrikt.baetour op,aroepen had om kandidatelI
le !rieleo , wn"om .tuurt b'l nu "f'n circalalre
UIt om de klll.111! on,.."ttll( te v. tkhucn Bil
(Du TOll) had z"n 01'"lIe zeker ,eull<leld.

De heer 0. MaraiS IlelJo voor ODI nn dit
punt af te .tappeo en de kllnd ..laten ol' te
roepen om JWtWe politiw gnvoel..... bekeDd
te .t.ellen. AlUIgenomen

DE )(AXDllJATE)!
De beor J dl. TOIt, Graalf·RelDet, lelde dat

oJ) altnoodlglJlg bil vandng aan De Áar wu,
als kandIdaat 'lru hU hUIYeng daar er a1tjjd
Tel'8ChiJ Tall opmle wu, docb bU we_bt t..e.
aadip geknn-rd te ...orden Ged_npn
dOOf sun nationaal gevoel, maakte bil d...
rroote persoonluke opoftenng BU w.. teo
fila .... TUI

I. Fabriebu aan te moedIgen om koloalal •
p~ te fabrieeereo.
2. BeapcoetïQjp .. erkea, maar oppri ... te."Im.

dom_ _t de ondenteaD1ng ..an de regee.
MIIg.
a. GeIDh reCIt_ ..oor de BollandllChe taal

behoo.ren ............ te wordea.
4. Duidelijke ~Ilf m.t betrekklDg tol

de beerea· .Il cIienat6ocIeD_t.
6. De c~ T&D d. ponden der rebelleD

In BecblW1aland kean hU toed
6. ParI.mentBleden behOoren geen kontrakt

met de reg~ aan ie pan.
7 Een doidelijke at_...:bt_t, thalUl ..U d.

wet ntet dllid.llik .n rechtTaardlr,
lj ProtektIe
!J. Braud&lektewet, b" eebaamde rich Diet eeu

tegenstander der "et te &uo. Drandliekte_
nooIt uitgeroeId wordeD t..... jaar ...... be-
ltond de a1pm .. n. "et ea .r .... Da _
braad&i.kt.e dan Toorbeen.

10. VneDdtchappelÓk. band.1 der ~
repubh.ken.
II. V.rbeterde puwet. Elke bechead. be-

hoont. een sepl op ~ja pu te b.bben.
12. Vri.DdtcbappefjJke - .. mint ...

Euro~. Tol/Uta ID ZIli4-.AIrike teII.!.de
ee ... _aird ZtUd·A1rib te bew-an.

UI Doeltre~ oDder .. ~li hV 1I'U t_
!fuosle TaIJ op~ipg.

14. Jnnit-diankbUJ; .r .. u beboette MD ...
wet IQ diea ,~ 100 het aaa~lik ..-...kt
_rd.

Brr wu te,en onnoodin Zondaptreinen, eli
/lOU ae tegen .. erk.n. AG bet goUyern.ment
acbt gaf op de Item van 01Ul "olk, lOa bU d.
regeenng ondenleuaeo

VUGEN.
De heer Jan van ZUI -Ond.r welke '''g

WIjt gU een "eree1l1ld Zaid·Afrlka bebbea?
De beer Da TOIt:-Dlt behoort au een hoo.

ger oo..tuur.
De heer 0 J M.nuA -Wat II a .. e OplDle

omtrent Rhod .. ?
Antwoord'-[k vertrouw 'U" pohllek niet Ik

beh a1toot. luaplme op bem gehad.
DE illER S. C DU Pl._IS

leide dat bU eoo ltlem. politikIII WU, bet .....
&le.:hte op aandrang VlD land en volk dat b"
toe!f""leOld had Zich verkl6ll00ar te ltell!!n De
pohtlek ..an ona land had te veel met lpeeula.
tie te doon d. Iandabelangen werd.a o~&u

-- -- -- -- -- -- gezet ter "Ille van ."""olatle, eene ..erandenng
Tol..... . H,'i3!1 1213 2873 606,0 '1)70 83375 "a~ nood,& om de gevolgen Yan &W&nltudea

6 MaWriaa.!·'enoer WeotelIJk, 1895, nIl; 1896 te verllcbt.en BU was ten gunlte ..an beaproel.
o DIl, middeJlandach, 1895, Dli. 1896, nIl. OOtiIdiJII::, IJllllwe.ken en et'lI ..erbeterde beeren. en dieIUIt.
o 1895, DIl, 1896, nil I noordelijk, 1896, Dil; ISH bodenwet. De bedIenden m08llten "oelen dat &jj
2 nil. tolAal. 1893. ni , 18')6, DIL onder een verplicbting &tonden BO"'~ >-n
4 tDeu CIjfers &lJIl do tOtaIea yan de hoelnogcn rd tb d' d ""IJV
o oan de YenchfIlende ttaiWn .. lODder Yerdeell... ve ern UI rel Ing er' 1!pDOnrepn, doch er

31 t.....,heo de otel.oel-, en ...onten "eranderd alo 11IIlke beboorde ieta gedaan te worden 1'OOrde' droge
o .erdeehng plaata beeft. ZIJ &iJnoadenrorpen aan noord· ...""tdllke dlltrikten zooah prieeka ea
o .-erandcrlng blj ..erdeehn;r YID de opbreapt tu- Kenhardt. De bnndlllekte .. et ...... n oauit.
:.lO lIChen bet Koloniale en yroeaade lo.nem_tea ..oorbare wet, bet ,_nd_beld In klimaat en in
o en maatechapp'Jen. de aatnur maakt het onmogelok 1'OOrhet DIt

N.B -Daar bet noordelijke otelPel yan 1IJ'OOI'We- Yoeren na .. n algemeene "et. Omtrent
;ren door deo VnJItaa& II ooergenomen, lOa oen Rhodea kon bU IeWn dat bU b.m nooit .lOa

71 Yerg'elIJkmg met d.. da..~ oyeraenkomeod .. week vertroa .. en, bit .... me& hem persoonliik be-
"ID 1'er~ jaar bedriegeUjk &iJo &end en baald. _ g.. prek aan dat hli met

15 hem bad or.r de TrunaaL BU dacbt &ljo
19 Vt:IUIKF.J(I)!(I "AN TaOUWnEJ.oFTE. - Eea (Rhodm.) leTen zoo t.e kort "._ om w~r het
Ó eigenaardige &aAk diende laatatled.n Donder. rertrouwen na het AtribanllOb. Tolk te wia
o dllg voor deo asement reaideot mar.traat neo. H" WIlS ten gunlte ...... een beter OIlder.

6 albler De klaprea WIl een glt&wart.e dame re- "UUtelael, dat ona nationaal p ..oeI niet adaade
13 na'Ulld Tbomaa, ..n de Terdedlger een goed p. zoo doen.
17 bou wd. Am.rikaner Joba llartley pheet.ea. Eemge Tragea werden gedaan, en "erd.a1: H" was TrOefIer eeu oorporaal in het W.t .lIen op ..oldoeJide wuae beantwoord.
I) RldIDg reru-t, en Qn'-tte .lIJn .awart. min· DE !lEER P. RAIlENIlOIillT

- le W~. Karl 11& ba_ k8l1llÏlma. Bopetown. bei,ron 1II0t te JeggeI1 da! het "oord
kinr &'lal hU DUr ZaII1laad, Natal, en TaDIiMr "natlonaal" voor bem een dÏiape beteek.nis bad.
eal!reel bU weelr: la ......... lIJM &.u.de ID ZOO hU Diet ~n ~TOeI had .lOa hjj alet
de _t ~ ~. £ea..,..,.. tetrenwoord., .. e_ De HMI 1It'U daar cia .. jjaJa
bUCIeI __ men. bi .... ...... . Alrikaaera _ oop. ;:;"ten openea -'era
..... - _.~- tol PI06 ,a: worden 1rU "rkooJl$ -* Iud en 'WOlk. Bg ....... ~ a da& eie ._, eiDh .r "oor oue tÓlIII mMIle laadeeIndd te ....m.

JOH.\NNB8BVBG. --- &jil JW.t. te h De ........ _ren. Er WanJG tt .....OIU1Oodip 1iÏt(a.......
eier later ~.. geld 'trOdt OOIr: Tenziom __.. .. t de....ser:2': Noy -<,,_ w.,r-I.}-Marlt ~ el' in alill .iDa num. ~H" -wLL. ... _ te ... d&& ur __,~ren -~l lil, CIJtIirI1a; ..... Bear •• _ _u

Ilan<l !l1~ F"""", n.MsJ7.t.I, It.... ' • hU ...... .,.. ... Il -Ijj riep de lIalp . de 1ndBU~~I"oeIde'__.JJ~>~>~ __ ..
8.1, Il lleepe Do, capeta .... aI,.. .",_"-"-jatiti, ill ft d. zult haai TOOt bet hOf ........... p woo:
Voplo..pllllld, ... I&oodepoaH»-p..... W ~1'OIgdMde~ __ t.a .. deD boer adIIipan
peep JIll ed, CIIlrtaI.... .. '"-I ......ue ... 1IOM4IIIl........ ....IaU ?III -_.IGIII...

TELEGRAMMEN
OVERZEESCH.
De groote brand.

I HOEPE~ VOOR CRETA

An,dere pel'llOnen namen .ene 1tellinr ia op
dak.n \ an gebouw.a op de Ooetbank m de na.
bijheid vaa den tronk. VUf miDaten ..oor acb'
werd de a .. arte vlag geheachen.

IIi

NATAL.
Uitspraak van het hof.\l" II ",,' - (ll"'lrr) -Ileden ont

• "I cr een «'"",bnkkellJke brand In de Crip-
~' III "'1\ ar t ieren van de stad, Insluitende de
\ !~, dU lJl~ van eigendommen waarvan de
wuu I. t-e rekend wordt op.1:4 000,000 Ram
I. -t r ~It .JS\Hu.Lraat. Well.trut en Incholars

11 \\, rden geheel verwoe.t torwl)J andere
I dl _~lt'~t n st raten ~rl)()te schade leden

l- tri IlleU1ft' \"er"c.erklfl.{ van de 'V~I"h fusi
I \1" Ilt;~ft la.st o n t vWg'l'll nanr lrota te gaan

DUKllAN, 20 Nov -(Reuter) -De alt.praak
van het bof vaa onderzoek Daar de omatandir.
heden III ..er band met het vergaan Taa de Ciml
G'JNWIf, werd beden middag gegeTeo ala Tolgt
Er .. u DIet.. m deJladlDg dat bet Itompu kOIl
gufJec tee rd hebben, en het .tounnel .... IQ
goede orde De koors genomen VlD D.rt.n &al
veilig geweest Elln ID daglicht, maar In aanm.r.
killg nemende dat kaplteio Wuefield onbekend
met de koat wu, toonde bjj groot gebrek a&Il

vooT7.lchhgheld. r;ellJk.taandc aan atrafbare na
latlgb~ld, daar hij nagelaten heeu toen biJ de
boot na aan de kllJll vond, 010 peilingen te doen
Het hof beveelt "er halve aan het i"trekken nn
het certIficaa. van kaplt31D Wakefield voor 3
maanden, le beginnen un den datum "lUl het
ongeluk, en den derden offiCIer, die het bevel
brul, vrll te spreken, die op' aune plIChten
gCJlU-,t be.,ft Het hof drukt verder het gevee-
len UIt, dat eeue opwtltlng van de Zululandku.t
noodtakelIJk W8JI, OOneven8 een beruene oltga ..e
van de ' African pilot"

W sgen. de HenoOI loankrooveru heeft de Na
1"I""he rel{ecrmg lut gegeven dat :! Eoro-
I" e.cbe pohtlemannen, gewl\pend met revolven,
eli 2 wboorllng pollHemllllncn, gewapend met
.l!'''''gaalf'n, afgelo.der" zullen worden voor
dlell.t aan de regeertDg •• ""arbank op Zaterdag
nacht.

J01l,$.NNDBV&O,2'J NOT.-{lWNUr.}-,-De COil
clab heeft bealoten fllD _,..,.ljjDcb &oal'llOOi.. et
kerstf_t te houden, ea elltréa worden TUI .It
de Koloui •.......... i-
De Duitecben ia b.t plu"'ljjke TrU"ilIipr

korps heb"_ MD bri.f PJIIlbUDeerd ..et rea.
n.a waarom au bedanit.n• zit bew_ dU
de reg.enng ben niet TO... belotte beteaJd
beeft ..oor blUlll, a.,... ~. ea dat
DUItacben ID 'a coaT.m ..... dieu, la ......
.n loon verminderd 'ua geword811, en 10 _
nuge rnl1en aIpaet,.,..,..... De brief
&eit dat de ~paikie .... Dei--. met
bOareIl Tenreelllil ie .. w .....

De beer 8tanJe1 lID kol. ~ ......
trekkea hed.llIl+end naar N&tal. LIl. 8&l1li.
deraoa buocbt !lea preeideat ~ _"UiDa,
lIIUr ..mt Tertilf da& biJ TW li., _. ......
teu. D. Star aegt dat de kuioael_ .........
he ...ua der acbUnJ bee.ft pp"", ....m. .. a
Brlteeb offiCl.r ID '. bOVeD I.UII pbouden
"ordt.

Bc,,,:!,Sing van den geheimen raad.

I "" I' "",,, - (Il", I ) - De gQ
t tne- r l<\ t heeft de applh atle \ an den heer
J- dl [II \! rlof otn teiloprJt.::llccren tejreu het von
r. ... \ j 1 ",f \&lll..!'f:'nl:t.dtra( llnl;lll~" over hem urt-
_ "!! k.t Il III lndte \\it gt:ll~ lH)()~pcrraac ge

, I

OnteV1'8den Duitachere.

NAAR NATAL.

De groote brand en de gevolgen

Versterkingen verzonden

PaETORLl, 22 Nov -(/kuiu )--De.fWl1llat_
aan deo kant nn de Porta~......,...., .0
deze regeenIIJ, om de mun.a lJ T9O"iea Taa
n.tarellenarbeid, aua finaal beknolatilld. Een
It&ndpl.ata aal ultgeko"ll .. orden ep 'len Rand
en ~n op de grana ala d~t, bet bOGw.n ...... r.
van dadeluk een bejrin mede aal pmaakl
worden

I ....rl..' 10 "nv - (R(ul~r) De
II t, ;:"tc beand ','rrll~lde de .tandplaat8~1l

Yl'r~heLdt:ue !trUI:'4\ cd~ ren handelaars en
[LI Ilk,Ultt tJ

t r het ft e{'n~ dalltl, plaat~ ~{\ nnrten In con
..t!.. ~wlgt_l.tl .If~dt'dtcJllk moet tt.)eg(..ogchr~\en
~ ! i_Il aan hl.t dl n' tlCi'ld Jat a.'\lIurnntle maat
/'0' t lf Jh [l \erplt hr lullen "ezen 1I.lt te verkoo
I' n fll1tllnde In ",r lolt te \\t.·zen J~ a.aoJtpraken
\ kl /.ldkn 11l.:!,"zundl.u w rdt.:n \eruorznakt

! lt Il LJ alld tt.: kunncn ult~laJ('n
uitleveringstraktaa t.

....IJf' 211 '\)\ -{, H. [(/#r) ---(,rpotQ \"'er
!,rkllll(Cr1 V(._)(Jf de ler ...t'b, rIval nl'1e"'tndc
.ul hn fu~dh.l'" lltn ~~r I , ( III", \er
rulik.en

PIU~.RlURIrZBUHG, :hl NO\ - (Reuter)-
~en o!tlc ..en~ béden:i1'Und gepubtt.
c(or,1 met du Trar.svW en treed, dadeluk na
publtc .•tlC In werk mg

DI Kl" 22 :'>0Ol - ( Il",t" ) - De olulttng
~.n eell ultleverllJg traktaat tUMChco Natal en
,lu 1ran.vaal voor alle gevlnobte miadadlgers,
bdtah" pohtleke o'ertrede", IS met algemeene
tu.redcnheld ontvaDgen De plaataeh,ke bladeo
halJucn ,. oorden VaI) lof voor be,de reg.arlOgen
eH dt:! .ld,rrllrt'l wenscht de tegenwoordi,e
rt~eunlll{ geluk met de 8ucce,,,olle voltooiIng 10
wv kotten tIJd van w.11 de vange regeenng
Jaron lang geweht had le doen. Hoewel de
LlCllonl I"mhoof UIot een onbt:langruke fllCtor
WIL' IUde "tuat,e. werden du ooderhaodehngen
met do groot8to gebp.lmboudlDg voortgeaet,
bl"kbaar met bet dool om de Uit de Tranovaal
,,"ton.pto ml.dadlll'ertl to o'ervallen en gevan
gen te nemen Do beer Bale, de prokureur
geller11al "'W! Zaterdag In Dorban, en c,ntvlng
10 deu namIddag per telegraaf OOrlcht v.n den
prctliler 'an de 81ultmlt 'an bet traktaat De
poll tie kreeg dlldel"k blervan bencht en de
Tl1lllHaalsche regeermg .e!Dde een lust van 36
namen 'an 11I1.u..dlgel'1! Vier of vllf zun ID

I )\ rf' 22 \ >I (" "'r) - :'>0l.lI wo den tronk 100r mllll.laden hier geplAegd, name-
I.. \ Ml l gJ.nd ~ (Jilt \ Ul":l II Jelt tH.!lIe afdet:llin~ 11Ik: "01Ion dl~ li Jaren kreeg wegren" verk..rach
.... IdlnC""t.l l6f~IIt:1I {['xl"cn i.J1I~""'!4ta.\n nllfJr tlUJ{ \an een klelD t1lCIBJe te Johannes-
\1 IlilllUltdUllll \ 111 I J.;iIldl ma) ,nr '[lt 1)0 I,ur'ó eli tOtll (lfltKl1lpto, «le t\\CC heweerde
JII.JJ tt: l ~OL;~ lp I' ()lft'!J1r LJIl\lt~1 1J~(lp B~r.orn \)~nkroo\ur.. ell Andcn-un

1!!ld(Ir ... wt:rlt.:11 ttrU~.,t ...ll I/] na ecn ~P hew hulJlgd \,In dIt.: fst ...1 en t happie beAchnl
\ 'lt ~a.1l \ N(:!)t-'I Jellt urell Jin' "~ltlll kil dlg'd \,111 ontHn.IPllug \un de pohtle De twee
, .. r, 'tBl hO'llt.:rd 'all h Jil ól t,lI ir{,_dood "cr I "f!l()rnaarn1'4t'l kaTaklens "lrcn Fred ( uilen en
1 fI Het Hflt""u IH"' \t rlll!'i l....Zt:~tlell j,{ldood Da\c Hart Zq wcnJen III stilte gearrcsteerd bIJ
"',Ilnfth.lt:rlf}(;!tllol t I lt tl";- u\\tJIlJ DtlrelHl de "edrennen lleth)fwassta.mpendf"olvan
1 lJ d ltJ drie de r U fil t: f ... \ ru)ol nit. II \\ ~rJt n vnenden van (uIlen en Hart, diS heden opge

t:.,,,, ht werden Zu werdcn door rechtsgeleerdeo
" rdedlgd ,he beweerden dnt de "'geerlug geen
ill ti bl had teo ultle\"'enngl"traktaa.t In werkIng
tt' ,teil. II I nuni.lt bet door het parlement wa.
loék ralh lig I De zaak nil C uilen werd Ultge"teld
tol Oouderd,,!: ~!l die van Hart tot ?>Ia.andag

Frank HarMs en lord Rosmead. Koorts te Pretoria

PRETOK141 22 NOT. - (Re..... ) - Kolon.1
Saundenon II terawk .. rd Daar den Rand.

Typheuae koon. beeneht •.... lln d•• W, bet
.. ordt berekend dat er oo,._r 180 pnllen op
bet ODgenbJik 'un.n er komea bjjDa ~eluka
lterfgevallen 'oor De atad v.rá.eri In .. a
leer onge/lOnd.n toeatand.

Het w.. heden bUI~np .. ooa warm.

I ," Jl ~ .... _!I ~ \ 1 \ ( II' lj I ) - De h~er
1- r lrlk li trrl!il ptlt hi.'ef'rt lf! te " "II /1111 Jl., ""
d, !l'j.. rh IIdt:11 \\clkt: II I haJ lilt t \\ ,Iell lord
H ,,..lllfOoad aal! K La;)~{ ld I ~I die Indernouden
kJ~, r te II rt! I~ ....I!ll III l'~Ht r p\er dt.: la lt)ltc
I ti jt~t lJI IllltlL:efl ,",an dl Tl ht·tr ( hamberlaln
lilt { K IJ 1 III l rl lt r Ilt~m (IIIr I Ht ,..1Il' HJ) er Hl

ht ktHllJt.:ll ell hll \erklaal,h ;lW dt~n h~er H:u
n,. I,lt hJ )f'l' tttl,!.: III h··t dlii-cter ~CllOUd. n
~ l r I lt Jr (lkOtll Lilfl-. lawle Jt.: BAt. huanaland
l n c~:i.I..' \"" r lt.:n lll\"'t!

Nat!Jl'811en arbeid.

Op moord·tochten lilt

SPORT.

WEDRENNEN.
DI!: a\"lIKHANA CIX8

(r J ct 11Por I \\t l'OtllJ C"e
\ I ...t [lJI ) \ r\\ t)t::~t \ Lr

\ rt III l'llirl lull \\ rdr
\ eie ~t('rfot:

I. I '.Atertla, hAdden ,Ic ......I."nacn .. n I",yen.
~.. nuem&ledub te Kenilworth pr-", Dc opkom..t
w.. ~oed en hel wed~r pncbti(. De uitslagen
"'aren .lo oolgt _
rony ~curry hAlldlcap _

A Balle, s ~·arlll".r.Boy
T Wilson. Jubll""
H D jl' Ne""' ..'. \'eDice
Oallo.. a,. balldlC&p_

R Magor. Montroee .
~. Langenoa" '. BODDlc J.,.o
H Mall"r • POItbo,.

lAdlft b"_let handIcap _
C de V Beaoclen:k·. Bes •
o Sh&kerley'. Bill Sy",," .
il D ~. N el8on'. Veoloe
Kea,lwortb handicap _

A Kanoe. BlUgttndy
W R088' Charter
Cbeater M.... ter. Berk.Il')'
Galloway and pony steepk..,hue band,c&I"-

B C Dent'. Kaftlt '" 1
C Harruo ilteadta.t , :I
C de \ Ileauclcrcl<'. Dicit [lc.dele 3

KAAPKOLONIE. Ol H)lA' 21 -"n' - (R'''I'' )-B" de raCl'll
'all de 'portdub. I{lstcren gehouden, ...erd
"I' 'ellitrkt dat super Illtendent Alexander en
, 'e ""'I' tenten een 'pocual .pel 10 haDden
• hent II re heLooll, ell eeli paar uren later werd
,L ..urL" tk vall hunno bedrIJVigheId bek~nd,
dU{)f de ult\aarulgmg' van een bUitengewone
(J r ,If;> heKt'ud makende htt slUiten van eCD

t .., Il 1l! IH I ril r\ ) \an r: III hU\\tlqk ultle\cflog-Ktr~ktaat tOMChen deze kolonIe en de
" "" UI I ,Ilr, kk"l~ "r~. tl pt ',II, hedt 1 rnn",a li I lt trakiaat .Iull pohtleke mll,da
Ht rlJ \l !'Onl !Ilk tt"fl Idrt-ol la Il,,:\.. ~~o.h n ~etee!cllnd I dlgtr, Uit maar 15 \aD wcdorwerkendo kracht
j. I I lt It[1 V.ln J fJ .. '.f 1)1 \1 rn(lllln.: ~V\~ \(){Jr nlll" cnm1lleeJc ml~d:1dl!On, en daar vele

lt. I h:cnJ k'lltu.1.: r \ Il tit: ~ ui ... lcr Irln"\1dSfh~ IllI:04dildlgtH'"!4 alhIer een SChUIJ-

... I) nJ )Ilrnl{ dit: ! r 1( .. r Il! 1 d ... L:"t'bfl'f:'lc III pl.Ults I:t. \('l'df>n tu.dJOen, too zal de pO~he waar
rHhtlf! Du bf'1rh:m",j(\Jr H.1I\\uordJeln MdlljnllJk \de arrestatJCIJ maken .oetgetal
.! f'1~t~ l'ocw0-(lrdlfl ~Il tl hIt kl.llll)ur \Hlr J')OT 'lran~\aal Op'{~fl~ht ts 34, maar tot nog
e1lmdt. \an h~r't"1 KI.. )lI!t:hkrt t II to~ hfcft de polit1e sjc~hts.!. mannen gearrt$-

te~rd du welbekende ~ red Lully, d~ bedrieger
In I erb,l1ld met wedrennen cnz e... Dllve But
'oor onwettlKe goudhandcl Deze maoneo
"'aren ~ug weddeni<ChapP"1I te maken op
de rac~ maar de poh tIe arresteerde ben met
\ oordat de raCM gCf'ln~itgd waren en vervoer-
den hen toen .tll weg' n:LU de .tad De pubh
",tlU ~an het tr.klMt wu geheel onverwacbte
en 'eruorzaakte algerneelle verbazlDg

Aangell1me plech tlghCld
1'"H.'

d 1_ '" ... j
I I

CRlOKET.
KAAPSTA 0 \ II. Z·A. COLLEGE E~ OARDE.sS

De"" w, dstrlJt! bat! ZaterWog pr-to ol' bet ter.
1'Cln van &le Kaapeche club en weN bijgewoond
,Ioor een nlJ groote opkolrult '.0 toeochou"er8.
De ult.slag ..... ala ~olgt _

. BRAND

To'-' voor JCl WiCket. 166
J Ander..,D, 0 Bowe, J Middlëtoo en T Bell lo bat.

r Rf EIIZ \fn TIl.!.! \:t,\ -- (h" drr) __

Iir. r 1 ~~uadlt omlrLnt Ii) ~n hr ik ~I 1 rill ud
tt J Il.{e ka~l(,11 III U Inllul" ""tlke W1....,~t ~,lkt

~ tnllld~'i(harl..ll\1I1lHtha\lrd,(~ruJr De

KA.4P"'T.4D.
H II ~'rancl" 0 and b Prltchartl
Heame, c MOlIttrt b Kot",
~. Kays, b KotYc
Browu, c Chlapplnl b ",..,ncc
Brau 0(1, Dot out
CrulcUbanll::, b Kotl.!.:
P Jon.,., b Perold

.I!:.tlr...

I I"'r Uit "I" ~pot.:d[.I.! a.:.tllwt'LIS{ \!u de \ lam
~ 1 wt.nh [J aderdrllkt \ r \etl -'( hade Lan
lr CJ t \T,L"

Benoni· bankroovers.
Nog een brand aan de Baal

P,flfU)lHI/1ZICU' 2.! NI)~ -(Reuter)-
\ oor een vot le hank, a.n het hooge gerecht.hof
\Hld hedeo appllcatl~ gemaakt voor de loslatmg
\ "' "bNma!l .n Right bellCbuldlgd van de
1:""ool,I'ankrvll\crp en loor de t.eru5gave van
"h kleerltngstnkhtl en JtI....,.,len De advo
klil 'I' I dt' lpp(Jlllllffl zClde dat daar een
'"1101' rJtI~strakt""t met de l'ra.nsvaalllfgekon
(h,.;rJ IS zou "11 nl4.~t nll.ldnngen up het eerate

J ~ldcclte \' Hl tiro ljJf'Itt:311 .... maar Z.ou vragen om

i de h:rut:'I{~i\ e \ UI IJ. t t:1!-rC'lldorn J;cn \"an de
Ilrf~okatcll rr leg IH.dr cl lt IH.:t hof !.ou r"gelen
lat ti I"r~t", hl ""1 li, '~~J elk v""tge~teld

ti> >r de 1 Ul.l~I~traat, te Lvog WJ!Il Ue procu
reur d ncr l li 1..11Jl kroon :ioliclteur ,.tonden de
appiJ. Itle le~j J tt:lJ bcuue"fc "fan de kroon en
rl htt.:r JflfllC ttlll },ohoe\8\ëlndeuatwnale
tJal!k II'I i lat "ad II, t hof wees de apph
I ,tl~ 'all de Lanrl

Dc "",, li..he aur0"tcltpn doen lI.alll.ook b" de
I r ~Jl5\ lal '(JOl ultle\ ('ring van ,cr~cheldelle
I,,,wcerde IrII.dad'l(ertl ollder de t~rug"'erkende
cl~lu"'ul~ \ ,1'1 het tr,lktaat

De Dlt.lag .an tI_n wed.trIJt{, ".Ike Zaterdag
plat.. yond, ..... al. '0111'1 ~

I \ I f II .:~ \ II ) - \ r \ f':;{

I! f I I.k t:'r IJr lfl j Uil III de "Wet:r\o\ 111

IJl I r J! I f ~.. C: Jl (, Ultl eld In

lid \ lf I ~ I Irt lt hO\l'lI~te

llJ I, I J \\ I 1'"\ lV .J.;'t'h 1:'1 't rille

~ \\ ril, rhtl\\atlr\C'el
hr I I I) I kt Illtl ln III Jt'llr

GECOMBI.. aCIlD "rAN.
~lm~n, e Bro...n b Ro .. e
r. Cbia'pl'lOl. b Middleton
l'ntchard, c Ito...e U MIddleton
Palmer, b Howe
Moetert, b Bowe
Walaon, c Braund b Mtddleton
l' Cblal'plnlL c Braand b MiddIetoD
HnbbaH, st lIraund b Middleton
Tlllar.!, b MIlItIleton
o Hear&, not ont
Glyn. b no"e
Neltlesh,p, e Hearne b Ho.. e

Extnu

EindelIJk naar hu:,

IOUtIlI voor "U wIcket.
Petohl, Kou.. en ~i'eDce lo bat
WK81KI.IJK~~ I'RO\'I.sCIK ". 8TELr.I!:~ .

BOSCH.

II- 1111-111\/, \\\"'II\IUI1
\ II.LI

• WEMTELIJKEPBO' IScla.
A H Hamaon, lbw b Weber
A &rId, CHuc," b Hor.k
Arcber, b Marray
1 IlllIOrtl, Ib", U M \Irray
Holland, oot oa t
E Bl.... t, not out

"xtr ..

ORANJE VRIJSTAAT.
Nieuwe bezems.

) -
1l1('''I>O'H'' 22 NO'V - (R~u/tr)- D.

be~r ,,"oei s...'Cretans en b()~khouder der Unardl
an maatlll:happt, Pori Eh ... belh, IShedenmorgen
a,ang-esteld gcwf)rd~n als /lecretans van de
Blncmf0ntelO!K he executeu ....kamer In de plaats
'all de 11 becr Dean Slm mons, dIe de phchteD Tall
•"<retan. van de Aegl. maatachapPll, Port Eh
&abeth op ZIch neeml

Totaal voor Oler "'ckeb .22'
!o.: r Il ngbes, Lees, Jr( BlJet, W Orlftlth eD il

Hofmeyr to bat.
"TELLEXIIO>!CH.

A C de Villiers, b Leeo .
A I. De"cnl.b, c Archer b Leeo
o D Murray, b I..eea
A Hofmeyr, c and b Lee.
W Rn...., c M 111"",,&b Archer
J Weber, c HoUand b !'er.
J Horak, run "nt
C Oruodlingb, b Archer
AI JOO1te,C Reit! b Lee.
r .sel, bLes.
il Morkel, nol out

E.t .....

Brand te Bloemfontein.

I ,

Knap gedaan

\ '-(I,

Hl 'l\lf'''III' 22:'>0" -(R,,,ler)-Vr'I>eg
huJt'llnwrKcn brak Ir 1 rand Uit In .Maltlaná~
,traat toen d. <'lx,tltcek van den beer Stoll
n'ltber UI de guLouw4,;o lan den beer Deranek
vertJleld \\ erdelI liet "a.. eeu wonder dat de
aall.;rt..1ILClld4.: gt LM>u"en olltkw,lillcn

Z.·A. REPUBLIEK. CL \ nElIO~ T ,. DIOCK"A.s COLI.EUE

freurige zelfmoord.
0.. II' "etl.tfl)'l .ond le Claremont plaat. ~n ,,"enl

rllll(Ir Ihct collc,!;,""e gewoDnl~n. De IiKX>reI \\0.1"'('11 81:t
'olb"P1.;-,

( L.LRElfu:"oi r
II !'iJ,. ril{ , b Ranlt
~; S<t;lcyllcr, b Carolln
J H.......nt, b Carohn
H (.dl b lt..ntI
L ~h" I.urnhnm. st Il \lehcs bItuJJ
II I' nrl'W, u I'"rohn
\ IAn ,Icr B, I, MtIlUl:hes b A Bu.""t
( de \', .. b !'arohll
~ i& l'on,f~"I, b )tu"
I P <Ic\ lillen, U ft AIIllllllh
'>i Sm, th~, not out

}r;ltral

~leUW" Ult PIketberg-

,I 1 \\'1 "d jIl, ..tU :\\ 1\ -- (lt'fll/I'r)

\ r '''' J ke ,t:lfmoord geheun.ic hcd~nmor
J.;\ I °11 de \uJcrl.u d..rbe '"pt)ur""q~en bl) oen
dT III III de hpl eten en ('cn li lil c miJl \ an Park

I) ~!I kj r \ all C. n guederentrem zag
,I!'Io lot 11 Z 1 tim dt. frl':ll _I.!" II I ;('11 l""at 1£'lDllud

lIe tu~~(h(ll d, "porcfI her 1.JdJ1:thc \lak \OOr

! t n";-IIlC \\ lel p Hl! ludd ZIJne h ultlen a!sof

I" I,"d en her <ol~rndc 0 >ge"hlak werd hll
gctroll li door Ol' tll._:"IOC l:n ZIJn Ih haam aan
t \\ t.:uf n L"~"ne Jen t de Jenden :\(eu I~ no~
IJlet lr II !...l~llla.~d hem te herkennen lJU 18
e~1I JI)n;t.: lJllrl \ ln ongere-cr 24 JaaT oud

..
Hooge gasten te Pretoria. DIOCUA~ COLLIG'"

R J HRihee, b 8mytb
A HI_t, b De ~'OI
L "'_Ien, b \ an der Ryl
P SmIth, c Smylb b \' Ander DJI
W RIaDckenbc~, e A.hDmham b Vaa der Byl
II ~mlth, e De "OK b Vlln ,Ier Byl
H c.roliD, c De \'.,. b 0" \ illlen
P Cloete, b Sleytler
W yan Keenen, .t H Smylh UN IIm.Hl!
J Ruif, b Sw.' lier
E l"bloo. not out

I:;...lta.t
I;;

.. 7

Il 1 q \ l( Iht_ 10\f'rl I
IJ h r r )th t 1)(

I l htl~ lJlt

Pt.f IPt I' 211"",,, - (/("",,) - Kolonel
-',unde""'>Il I'arl"ment..lad '. an het Rntsche
Il",~"rhul" J~ tri de "Itad en had een onderboud
met d~n pre"IJ, nt h,~1t ti namiddag De kolonel
I{ d l Jnc grnllte l('vreJcnh~ld en T"crh~Zlnfl te
kunnen o\"'er lu..:t!t{{'E:,nhl1 alhlcr en iI"U den Rand
g,'z,on I...d

I)l k.lrtlflkllJko komm ludl ur \ 111 'I Il.lmh1ltue
h ld hedcn Tl lnJlddag ten Qndprholld lIIt:t tf.cn
pn"'Jdl fit .~ln£a.ande het \trhl.:haffcn \,1 Illalu
,eli, 11 arbeId

Z Jne c\ • 11( p/le '\ rrd np den tnuida1 np eeo
cl till Lal ""th., aid, II."J:, J do pr~...d'lIt, leden
\JHl dflll IIltn)t_:"reflflcn raad en rtóJ Portoget'8Che
amu:L"'-S tdt ur tcg-enwOIJfdl • ware" Du kOlnman
tienr CIII ~ ook hc...!etl llaJDldd ,g aitTIlden, en
vertr~"t ',eden 3\'Ond om Il uur uaar de Kaap,
i' I r )tttr naar LW\abou

De ...~t op AURtc" zal op deo Isten Jaaaan
eerotlwmen,le. III werklll!{ treden en alle koeh .....
JllllcQ 'urrbclit W~~l1lD Jooallq te ill&D.

AAND.EELE:ifKA.rU[T.

fcrt;,Jhtstell1ntr van twee
mnorden~nr".

I

...... t) I" I j h 1 lill f ~ .. "

... r'id il \ "'!IJlil+lll~rutler

rl \ t I I I I \ t r~t; h. I I Ilt PP r&1I

/ firn r"!,""", 1 \1 t_': It IJ Ir do ',"(!It
1;( .. II, III \ In \of!f Lr zn op

~ t.. • 1 1 I ic hoop a.lLOC) In tll~\t
( u r lt t rt If") k j:':Jt! te hchbcn t'"an

t"r {Illal, LI ' 111;,\ar ,h ,r ('I'n !:?nn]IJO ge
\\1'- 'I,.,r bd~~"l\ut'..lg ..nzlt.kchts

",~ J"'&r&~.lVW ~II <ClJ 'oet l&ll hilt tQIIW.

'f I _

ZEVEN XANDIDATEN TEGEN.
WOOBDIG •

BESl(ET VEBKLAABD.

en tepa eie pbate braad.atekte- ....
lIa _ bow _ ~loelr:wu. Iupek ......
de wet op lt; deR bittere ~ ~ideD.
...._i ..om.u, bet1ánd~, ..

~ door .... re plapli leden W ~
ftr _t, hjj hoopte oom .~ _ de .et1Mflr

::: T::ie~t- kri!f::i:U~iI~~ a..'ttl~
den "A.dendorf treil", W \oei! al!,",
~- in beta Ter~. jJ 4á~ ....
lIlt_...... "" Tan d.Patriot 1111 i1rded. ..erpderiog tegea de POIitjek \'UI ge__
blaol.
Oeene TrIlpn worden hem gedaan.

.>& !lF.n u. -\'1L.lOItN,

HanoTer, bedaDkte de nrpdwi", oen Mm
kapd ..... t t.e..u.n; lajj beett eent ,eduht dat
hjj t.e arm en t''';k .... Toor h.t par ..... ent.a
.... ._, det bet hem kwaad _ tlnen, mear bu
- ltin pIiobt T_imen 100 bjl niet geboor
ad .... de .t.em 1'111) I.ud en ..olk. Zj,a IMlhti.k
.... .loo bekead, dU bij de Terpderin¥ nMlt Iaaa'
opboadea &ou. De hraacbielïie .. et kou In OOI

Jand niet aitgo ..oerd w«den.. zie welk .. Il OD.
denabeid .... er t_hëa Oraaff·Rein.t 811 de
aoonI· ... teJtike diatrittea. A la d. _. eea boer
tot dippen ~ drjjTea dan kon hil maar hu.
lroet pan. BU &OIl df COIIJIW-bealalt.en DIt
Toeren. Bhod • .IOa hu DOOitTertrouwen .n lIa
bij !eta Toortbnebt ten funata der Afrikanen,
dan .lOa bii altijdaan bet acb",! ..en Y&D pro'_'
De Vo. denk .. : dU bet alecbt.lrf'&&lIkorrehjea
waren eli. bij uitatrooid. DIll de MribDers te
....... a. OmtrentODdenru- "U l1!JnI.we ,.Afrika
..oor de Abibnen" maar niet Afrik.anera Toor
Afrika Wil _ten een aaiionale opTOeding
.... 00" !rind.feIl p ... n. BiJ &oa lIMf 1IIeII dat
d. VlV .Itaten in een TrieacIIoiuippeJjjkea toe.
.tand Terberden, Tall Rhodesia apreeIn bjj niet;
hj) - bltl ,,_ ala er noolt een oharter~PaK
nie w... Verder ..... lI!JD politiek ,oed bekOaél.

YRAGEN.
• De b__ J. Maraia: Indi.a de brand&l.kte.w.t
hcsrruepea worth, ...... "II het T.Oelen dai de
aitcaTen, elie mêt de "et gepaar:! 1f1DI8D, be.
apaard .. ordea?

:l~woord: Ja aeIrer, d... et 11 een ,eld ..er.
alJÏllil!J.. WIJ bu_ Afrika DIet bij Autrallë
Terpljjkea.

De heer K. "an Zijl zal de hranduekte- .. et
bet land ruineeren? Bi.r KlJnvele boeren die
Tan daag ruk IIIn door blllUle acbapea acboon te
houden.

ÁlIt'll'oom H.t lIS toeb .lecht ala de w.t eeD
boer tot dippen moet dwmpa, deanlke kan maar
ultrUen.

De heer C. V_. zal de beer VdJoen dit
ai.t erbnn.n dat de braad&lekt.e .... t .... I peel
pdun b.. ft aan de boerd.rlJ ..an Telen?

ÁlItwoord. Ik kan _t een rela Jleweten
..".n dai d. wet nleta roeda gedaan beeft.
Nu kann.n wu aiet IQ-d. dl"OOCteb.kken.

DE DEER "AN RClCAIlURG.
Coleabery. badIClaat voor den noord." ••

telljk·a cirk.1, lelde dat er niet. m.. r wa. om
o..er te .prek.n, &Ieebte de kraimkina waren
oTerpbleTen , aua leD" wu" Hun Tolk .n
mlin land." Zjja .trenn wu niet om naar b.'
parlement !. ,aID, maar bU gnoeld. dat het
slIn TOepmJ wu om voor .. aarta te kom.n ter
eere Tan aiJn Tolk en om Oll&e erfeaIS eu II'"
IlCbiedenll le be"aten. HIJ bad al Ianll tegen
Rbodea ge"Ul'8CbDwd, maar lI'U hadden IIMn
~n eu .ertrou .. :ien hem, totdat b" een
moordaanilag op de repubhekeo deed. BU had
reapekt voor E'en oprecbten Enar.laehman.
Wanneer hn duo tegen Rhndes .prak daa _prak
hU Dl.t ..an Engelscb. mede·kololl18leD De
jlngo'partlJ WAl eerat tegen RhodBa gekant na
Wall &u..oor hem, c.mdat Rhode. tegen oos ge.
kant .... Er z"n IIOIDmireo die meeoo..n dat
"li de broeder-hand moetolen allatrekken, ma&l'
.. anneer iumaad , .. n belofle maakte om te ver.
bebrea en geen veFgllfenlll vroear, dan wna het
onr:;llik Wu 1110caten getroa ... ea eerbare
on nen &nn van d. rcgeenar, maar laten
wiJ DlItand bieden waar "IJ vertrapt worden.
AlA Iandgen'lOtea a:.OC!IItenWD _werken en
bU _buwde leren onderline nl'llCbil 10

den Bond. H.t .... tlid dat de Bond baar eapn
mlallt.ene beboorde te "ormen.

De brandaiekte w.t ".. .. n na T_anle
Inr ... he aaa nationaliteit, d....... wu wie had
recht de Yoor- of tegelUlieader? BIJ dacht dat
bn reellt had. Het voordeel v.n de wet ""
niet meer dan h.t nadeel dat d... et cp de eer.
bere en g.trou". beTolkll1g oitoeHnd.. De
brand&iekte ... t .... d. oorzaak ..an den toe-
sta"d waar on. land ID TerlreeJ'de, all"'u ook
de ooruak dat WIJ RI. A fflcanel'l Dlet lalDen-
lI'erken. B" .. as tegen het mIDIlItane, haar
hand.hr!lze la Jake de rondér~t ...... leh.nde.
Ink Bn Iron d. manier w:w-op de oorlog ID
d.n Lanrberg p ..oord werd ni.t roedkeuren, I.
y .. 1 ontkoet.eD .n tijd waren besteed om eea
p.ar kderij. te vaugen. Protektl.. De toe.
ltend nn 0,.. laad wal trearig, en "lI m~ten
nl.t onae zakken _t bODprsnoo4 PrU-a 'nil.
lea, doch bU &al geen hllat om de inToerrechlen
af te nemen. Onse rereerin, moeet aelf IQ
Toeren en depÓta",n rraan unhoad.n en dan
dll'ekt aan áea boer verkoopen, want ala hot
.... t in d. handen Tan ... U .peculant Inram, dan
baatte het aleta. Omtrent beeproell~"men
WIS bU Tan d.lelfd. opmle ala d. TOng. spre.
Iten. W" ollea DIet .pijt hebhea ala een groot
lOm g.ld aan .. at.erwerken besteed wordt.

G.. ne ..ragen .. erden h.m gedaan.
DI REU J. J. 1\'. VANZIJL

(antatowa) lelde dat hjj Oy_nkwam met wat
de kandidaat nn Oraaff Reia.t (Da TOIt)
~ had, hll verschild •• leebta met bem OTerae bnmdaiect.ewet. BIJ dacht dat de "d goed
..aa Toor de .lord.,. hoerea ; hU wiet boe oue
1I'i01 '0 Euro~ achtenut '1l1g. docb ""'_ d.
groot. Op~lti. lOa bLi liner eon a1gem.. ue
ombeiDlngaw.t oHersteanen. Rhod.., selde
bU, had .. a Tall de Iupte dingen lr8daan. B"
dachl dat d. Afrikaners naar Bho:te.is lOIlden
pan om daar te boeren. Zoover bU wist waren
hier nor pen ~ers TaB Bhod_.n_t om
.. erk te aoebn. Dit toont aan dat bet land
goed la. Bti wiJde DIet ~t &ailIIloedig.n
.. jj Iboeeten -werken. Om altjjd t.e "nehii:
lel! .... ai.t goed, 100 kaua.a .. U de "oorDIt.
POf 1'&11 bet land DIet beTord.feIl. 1I1 .. w,
TenCbil /lOa hiJ a1tUd aan den kant der MJika:.
nenJ &taan

M -.-1 0lIl o1Wde y ~
... .......... tIIecIeu te ). '

De ben.J. da Toit (0 &eiDlli) bedanktede ..erpderu. __ .. keatiWatu _
hanne &epJlw~ ... pahTjjlaeid. Bj
TenrllCbt det men eerlijk _ .. _ mM di
ate_i •• OIIlaiet _ bDdidul te belf_ ......
ten bo ..eo de aodereo dOOf te pl ... .-. N.
den ..oor&1Uer bedanIn le hebbeD, pta de .....
pdl!l'lD( Il1teen om 4 .ar.

C. J.ll.\UII.JI.,
8etntariL

Gn,.".I'·/k".dUr pli .... OTer t. __ .

Bet rund.rp.tc:)ljll~ Terpderde iu lte. cm...
Ien ct)lIIm-n. kantoor op Kaaadac " __
om balf aar. J,. beer HOlM (la _ etOeI)-
leden Melliah, Hocke, DIIIIliDYJDr. 811111ta, tu.
germaa, Dr. Batcbeon, boofci·.--na. ad cia
__ taria de beer BickleT, ........ de ed. ....
P B Faare, eeeretaria 1'OOrl.ullhoew ... de.
runderpeai-Wpektear __ t.ereo~

De notulen der laatate Terpderina .. .ua
gele&eD.

Geleaen rund~.~ ea brief ...
den onder eeere..,. ..oor landbou .. , _i berenk.
king tot de ~ie oaJaupp-.,._ro.

De aecretaria Toor landbou" benchu.e de ,....
Rad.nng dat er dn. rnllen 1'111) ~ te
kOllsnYl., op de plaat. T&D CIea .... B.riak
..oorg .... llen IIJa. De heer Daminl' bad _ ...
&.orea ferklanng doorden ..... F. Da_ dat
d. heer Le Roex Mn '-i kalf te XM .....t=. markt had. ook dat er t.e.tea op•

ta voor t..... n reeda dood ....... .o..r.
nog HU Troer __ plieht bet e.ïr-Jifk

.... te IOrpn det de dood. beeet.ea be~
w.rden berr ... en?

Op eeD "raag I......deo lMIeI'8taria _ ......
bou w &e1 de aecretaria 1'111) bet oomi~, dat er
, .. a politie op de plaat.a w.. , ....... ella ..
nabubeid. BiJ bad aan den 1IIIlIÏItn&' te Wie-
berJ{ m.teen geteletrra~ &oea hiI eie ia£w..
matie Tan dood. _tea op de PIUt. \'UI ..

heer Le Bou kreeg. HU berichtte dat"
reg.. nn~a. Gd. ..oor bet .,.... T&D ea
~tb' .

De beer min" .. I 1'OOIWt.eIiendat _ be-
reden Inllpelr:tear dadelUk WOnIe ........... _'
daarin ondenoek te d08l1, .n le &MD dat de la-
Rructl. word ... TO....oerd en dadeliik te rappr-
leerea. De b .. r HellialJ ~.. . • •

De ed. heer Faan, DIl be ........... 'PI'Okta •.
maLie daideluk .....ut te-beb6a, Mi aat IÓD
bU op het comil{ wu, lOa hilllie' toetat.o dat:
"e" Olt d. Ku,_be Tlakten, of TaI1 af ..
recbtenrde n.n den apoorwer In d. tttad lrCII'de
Ingeyoord.

De beer Damtny dacbt dat bet aitrwiba
verlofbnef}... aleebta tol Ied.n TID bet
behoorde t. worden beperkt. Bjj ciaebt da
groold gnaar 10 h.t t.el"l1QUa 1'111) '-et Tel
alt de stad n&:Lr onbeam.tte pluteen bea&oad.
De heer Mocke zoo "OOI'IIteD.. det an. ""

trafiek gestopt wortle behalve alacht-... die
met een certilibat Klillen ..... ..w Ijja.

De replati. ..erd. p'_ dat ""......,
permit door de pprokJalilMl'de area "",oer4,
pachoten UI ..ord.n.
Een. depatatie heetaand. uit ".t.jwwoor

digend. boerea na lilt de X"p.. ~1Ute.
maakte bare opW8Chting .bOhein:
beelalt T&D een. gelIG .... " ~
het oomi~ le legen, "1D8liik di _
Road boofd .... , de l(.~ .... ~
do'lln1 .a Mo .. braT "eren. TOOr ~ ........
gedoten IaDen 1IJ)1l.

Verder TrOef de heer T.,Jor, ~ cia
depatatle, of er eenire 1I'UrIIeid W'M ja _ be-
weriag dat er ia s.=ber "" aan l'1IDIiWPeItIn d. K:aRpIICbe..., . ptton-en iL

Een lid der deputatie &ei det bet twjjW.
achug wu of er nmderpen in de Xaapec:M af •
d..eb.g wa&, 1ftDt .... 0IIJeGa .....................
kJaard door runderpM, Iud l1le _._ ....
rOOiwater, .IOO&1a .. ai,. 1i1UIld .. reJeCIen bR
ge ... I .....

De hoofd.rearta, dr B.tcbeon Mi clat .....
d.rpest lO1Ider t"ijf.1 na in eie K.apeoIae ......
linK &ich beTond.oe Toorzitter lei dat eie deJ!gta_ ~_ &-
!lelm. ~ Toor d. T.~ lei, ~
over het _It.! na lI&D bet be.Iaita iL

111 utwoord lI&D den ._. TaJ'lor Mide YOOr.
si«er cid het 1''' te )(aitlui +odpn t=
in een rroot gat .. erd hecn ..... , aIet ea
villi erop.
Bet bleek ~~ "JM ~ .........

bed.o ,_fUeQi lOa te XIIÏIIriTiteI' .iárt~
d• .K:aaplCbe ..... Dell aeeretariI,...,. ~ __
dellik t.e ~. 0111 het ~ le.top. ,
pen, daar IIMn ~t ... _ al rirdN oa \
bet T. t.e TerTOIhá,
De Toorsitter eli dat bet Teraoek TaI1 •

deputatie toe...... ..... eo PPahIieeerd Ml
.. orden.

De deputati. door Iauq ~~ Mi da& "
Ie'f'reden .... _t den ui~AW ..,.,wPb_
Pn:.utl~ JMlD.t.eu. .Il dankt.e 0D8IiU YOOr de
~wi11ipeid be&oood.

De beer Dummy.... er Togr _ ...
beer 8te ..ena, lie raad.rpeet.u.~ ...
macht te g.T.n alle Tee, d&t acmar m.,..
de wacbt door komt, TOOr drie ~ piM' ...
J1111 WOrdeD.n, .loo alach..... hiDDIi ' ....
goc!ood, of n. drie dIPa 40cr rit .........
..ont.a .

Dr. Batebeon dacht dat alle .
gealotan _tea wortJea, 1rUIi ~ ~
waar het Tee, dai aJdaa o~ ~
achotan en betra Tea al ..Or4eIa.

De beer Dilmin, deoIa' dU dat ie lIait.IDd.
,eecbieden kon, 1rUl_t,.,.__ die ~'
de wacht ontTlacbt.eD beItOOnn al_ .. w.....,.trafi.
Dr. Baw.- dacht dat de input.lar ~
al hebben om alle _Terber rii; '_.n POIi- al .......u.. _ C1M~met._~.
De heer Laa..,._ .teIde au ..._it:' ,_ boóftaT" al ...

PeI1IlJ8tJe, eo dat pen penaiaáe al ..".. ....
r.taan TOOr - --iWIUni ..........~...
gU~Mrd door den a- JleDiUr -1'!IIb.

De be.. Laapnou .... dM .
--. Illllea .. orden .. Ilfar __ wae,
TOOr TeJ'TOer t. 0Il~ bebal !'IIIe!-.'"
aeld T&D - PeI'II1iC ... YOCIt ... +tea ' , • .
De beer Daa. yeldlloruet YOCIt Dnáa ...: ..

"~ter~en~ ...b!er~ .....~tpbioba ie op. ...
De hoofd ......... lIIMkte a+¥;nll oa

I~ dadelijk uit t.e...... _ ... WW
aldaar te enten.

RlTIDIB.PIST.

LITf:XIIA<.R, 20 Nov. - (ae.....). _ Bee
I.Jlt.ollbaap:be boet repPort ..... dai - 1..'IÏI!'f.......end II om ra~t te _ ...... ii
het dIStrikt. Bei beriab& TorIIeal&da,.. _.
bekend persoon de iqewaadea III peul _ ..
'-met '-t geplu*-f beeft ia d. aabjjIIeid ~
een .... ImaaI, bebcNwead. aan "Il ~
boer, met het achj,nbaar doel Gal ..._. her.
den te besme"-a met de pedo De aUW'OI'dt
nu ondenocbt door d. politie.

KAAP8T AOSCHE COJUTE.

MOID, t:NKi1CIJt., ES rUlT ut:LOOF

van de be ..olcing zou bet .UOC8A Terzekeren, en
de BUIlelochen IJl het .... Jerlaod /lOnden reden
hebbeD trotaeh te sIJn DIet afleen o... r het groot
begin malll' dell voortd11reud.a ..oorspoed "ID
Rbod_.

Daaraa IOSpeete3rd .. 81r AlfredJ ... rgeleld "ID
aun g.'I'011I en den .. aarnem.JI(Jen .dallnllltre
tenr, de poht18, die een goeden Indruk maakte.
ZIJIle ExoellentM betulpe a!lnlgroote te~n.
beid m.t d. IIlADIlOhappeOea wenscbt.e kolonel
Demol.TIUI met d. Hmkheid van sua pohtle
macht gelok

In den namIddag .. erd lune excellentie op
f.EN Lt ~l'1I O~TUA.ALD

iD de marktaaJ, dl. at.mpend ..ol wu. Er waren
ook dam... In ant .. oord op den heildronk op
Illne geaondhetd, dankie aUne excellenLie .. ader
de mgczetenen Yoor bunne hartel!lke ODblUljl!t.
HII w.. yerbaaaoi te booren dat m.n met t"Ufe.
hng sprak ..~ de .poed.,e ..erle., Tan d.n
.poor .. e~ van Dei ... Daar SalISbury. B" .... DIet
gereed te zeggen datalIes watdeGecbarterde oom.
",.gme gedun hAd recbt ...... , maar liI'at betreft d"
onhlkkehn, Tan het laad, bad d. maateehappu
alle 8tlr van wat &ugedaan h:id ZIJ had aeker meer
gedun voor het land dan de Brltaohe regeenng
zou gedaanl hebben "Ill bet een IP'oon kolonie.
Welke fouten er ook .. aren In de politiek del
maateehappu, men .. as no bezIg ze te herstellen

I Het land wild. thanl mannen. HU .. enllCbt. hen
~ !leluk lQet het beZit van &ulk eea admlll18ttatle,

m den waarnemenden admlnlltl!llteur Milton
S en ltapltem La .. ley te Bol""ayo "la oude adml.
1 nlStratelU, maar de aaoo", takkeo ftD den dl.nat
2 m__ teI! ..eraterkt "orden om ze op een beteren
3 Toe$ te.~laataen De IDA&bchaPPIlhad ecbternog

lleon tiJd If"bed dIt len Uit .oer te breng.n
1 BET ITr.KKHE lOER
2 dat la ..loed op "IIa leven had .. aa dat al. de
3 TenchilieQde 4eewn \ a" bet DrllAche rllk aall
1 .Ik.nder IMnden hallgen alAeeD lfI'O<.te ruk of
2 een fed.ralle na TOlken, het de grootete poh
3 h.k .. bbhahar .. I ljJu 10 d. gllllCbiedeDl. der

meD!lchheld Dat idetl bracbt bem naar Cen.
traal Afrika. De I~riale IIChakel .. erd ge.
achl bet awabt in Zuld·Afrika te aljn, maar hU
..ond het _ sterk on plootde d.lt b~t beataDd
IIOU IUD t.epn allon ~jl1mstaad.

De heer DUIl.,..II, de 8cbotacbe.Afnkanu,
ltelde de belldronk 111 op den "oorspoed raD
Rhodesia.
De heer Malton ant .. oordde .D gE'waagd. met

.. aardeenng van de plllk".n8Chingen der
kODinglO en vaD clen beer Chamberlain bIJ p .
legOtIbeid ..an de lpoorweg opeOÏfll ie Ba!..
"ayo ala kenmerken van .)'DIpaW. m.~ de
.. ttelaara IJl hunne moetlUkhedeo die OIIf8i ... n-
aard "aren In de gescbllldenis der kolonie. ZIJ
hadden een vr_Inka tud 10 Rhodema, DUW' lIJ)
.. aren ongedeerd er UIt gekomen en de berol.
king w.. DU .lerker dan voor den opetand. De
repermg, &elbu, w.. voornem.na atrenge maat.
regelen te nemen om bet land 1'&n runde~t
te ZUlv.ren en te belpen de .._tapel ..an het
land te verbeteren Met betrekkmg tot de
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NAIl "f.LI.t;'" J(Wt;8fIE
2 wu 1IIIvoornemeai deo toeat..nd 1'&11 den naturel
I op I lo "'Ule te yerbeteren, maar men kon DIet

I; ver"achten bet barbar .. me tot beachavlDI
: te brengea In een enkelen ltap Er moeet .. n

o ..ergangspant .. eren, eeD soort Tall ..ad.rluke
5 regeenng aOOaIa~ in de naturellen adminIStratieg ..an de Kolome M~t bet oog op de lnatroo.
o 191011' van land verbol&erll wu de maateehapPtl
s ber",d eon onderwlI ... telKeI te belpea bevorderen
o met geld en 8ympathle De

J1EIRA~I'OoKWt:G

zou verlengd .. orden .naar Salt.bury met d.o
M meesten opoe<! 6n _I> ..ou m.t yerdere verlen

gIng roortgl&110wanneer c!e voorUltzlcbten en de
bevolkiug bet .. enacheluk maakten. D. ka1fers
moeten yoldoeDd. grond bebben om ..oedael
..oor 1lIChzel..en te ..enchalfen, eo bet aarplaK
bevolltin!f /lOa den arlJeld ..oor bet land T.nohaf.
fen en In...oer vali arbeid onnoodi, maken. De
lagP't1 takk.n 'an den oI ... elen dieoat lOad"n
ver loeterd .. oroen
De goavernear gaf lun leed .. e&eo te kenDen

dat de heer Rhod .. oiet tegen .. oord., .... , ID&&I'

zeI dat bU goede bencbten omtrent aua p/lOod.
beid bad

Znne excellentie vertrekt Zondall _per .peeiaJe
koot. naar Umtall en ~ d.a beer Bhod .. daar
ooimoeten. Zua. exeollentie v.rtrekt "ID daar
naar Beira oj) den 24atea en gaat dan met de
Ph,/mflel aaar KaapeW.
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De hwr Marai. 11 a na heter af met betrek.n._.b~ 4an .oor de w.t~
btlrOGtd: Il' heb dtooe mon eiJen .. et ge.

W en ik '-II au ook llCIbOODe achapen, docb
1OI1l ..... ...,_ ook 1wlDddekt •.
De ~ D. du TOit eD P. 8mlt deden ook

........ oentrent fa"nek.n en brandzIekIe die
heaj.t"oont werdea.

HANDEL0 NL1VERHBID. DE EDEL! UnR D. I'. 'AX DEII!lEElE&

Inram t08l1 - ..... : lftIee 'frieDd.a m(Jl1
nedenp poli"-lr le 11 reeds ie.I~ T&D
}8r1!il dool de fatte en d.. laada be-
kena. Uw leed al mlla lIII&rt .. _, en aw
.. elvaart aal mu.. Tf'IIIlId. _n; ik ...1 bet
'food. ..oor U _kea a»_ ik in h.t ha .. TID
bet perlement &it. ]('IÏD God1. a .. God en m
\'01111is u .. TOlk. BIj is nrbljjd ....... ~
bet •TOlk nog DOOitbet 1'OOft'8c:ht hadd. kan.
didakn &00 te boorea; h.t nu Tall bet
volkt af "le banne Terieg ocmlipaa eallen
s'ln. De apreke... kwamea alleO OTWeea
aIeobta de beer VlD ZUI Teraehilcle mM d~
bn.nd&ie!newet, bU kan DMt hem Di.t _.a
gaan. Ala de wet goad .... dae .. bet _ ••
k...eetle of bet DItvoerbaar ill, Ira d• .".. boer
In bet noordooe&en nn dippen? Wij Jaebbu de
wet eoo proel gep...,.. _t .......0Dbeten
..oor bet land, .n TaIICIa_, hIIbIJea wjj
hrarul&lek te dan TI'OePr; lIMi betreIrkiiI, tot
d~ brandzlectewet al hjj Ijjn beiIiP plich&
a)toefenen. BU .. _ er op dU T OU
I"nlt{ van "No"_her 18:17,60,..,... .....
wol naar Duit8ehiaad raat, ..., ~

Vu Bhodee la .r re _ .~...
...... dit pant aht&ppen ~ ••
ook eau eert.ar TOlk ie. 1Ii:_1Iet uit
".n eene ....rpderilll te N.~ .. de~I~~rá!iIW
''lUI deo "ten tiid betreurt oaa ...... Ira ..
Ió~ea die bjjna &01 een ~ lI!idUI.
Hu .. aardiawt de ~ ~
te aun met de at.enuniori de le ao.
ker, Irieoat mannen met liefde
..oor land .n Tolk. ZOO hjj niet weer pkoeea
wordt, .. I bli on. h.lpen met de elektie.
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