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Jit PU:O:t~::EB:::~::e::;;:GDlnSIO:~:~ J!£_ !~ft; ...
STELLENBO.SCH. TE NO~!:e:ii=b~af:ha~:~·~ Jaarlijksche,IIPublieke Ver
V k op' ngl van Hamels for the holdiDg of Salee of Stook.iapoud.er 0 I • D'URBAN ROAD STATION, ed.andrem&i.ninlllDcl.imedin· ...... enl ' 1~. '. I, .

PoundB,iD the Dit'i.ion dlU'ÏAl the half ,DE Heer J. A. L. Bus;... VOOrDemeDI mjnde. om jaarlijb eeDe

E t llldl'r!.;'l'lcekt'lld,' lH'!Jporlijk IN lIE'!' Belleville Dorpaa.a.nlelt. YMI', ended 30th June 1898, ru.~11 a.m. .'.. " Verkoo. P.ini van vee".' ",,·.te houden, heeft de ond8zpteebmdeD
gelast door lien heel' H. B Sata.rd.y, 29 Jan" Saturday, iS :reb.;. ....1.... bli k koo

EIK~>.\a!l.\rri,.sKra.al,zall-"d)li€'k Saturday.26Karcb, " 30April,. b~"PU etever pen'*:, .s.turday 118K • .1,. .. ~)D.,t8 ;

~f~m~ Bartclomensklip, Groenberg,
Secre~ry D,C, i'

Divi~::~yCÊ:~i~ 0J)~' 1897, Nabij Hermon Station, op
I

Decenlber, 4fdeelingsr~,BarklyOost Djnsdag, ~t December, a.s.,
KENNISGEVING· 20 Eersteldaa Piarden: (Merries).

KENNISGEVING geecbeidt hiermede, 2 Span goedgeteelde ~18ls.
dat de vol.gellded.tumll bepaald zijn , 40 Opreoh."-+-Id~ Marino Rammen.

voor de verlrooplugen vaD bet Bohut. Vee "B
V

- T--:-
i~ de vel'BCheidene.Sob~tteu, ,iu . de afdee- 21)0 Extra 'fette Lamw,rt.
ling gedurende het halfJ&:Iol',elDdlgendedeu •

gelegen binnen eenige minuten van de Static. en metende gemidddd, 30sten Juui, 1898, om 11 uur da voormid- :'

50 bik;2:: v~\~!~vl~ verach water op dit eigendom, en bakstoo. nen dar.:teU::~,-29J~, Zaterdag,26 Feb., Vil DERSPUY,!II:IELllN & 00., Afslagers. K.E.N~.l 'l,j~i..l~-·
d h d Za.terdag,26 lilt_t, Zaterd.g, 30April, : ---+--.

word on in de onmiddelijke nabijheid gemaakt; en aar verse el ene Z tcrda 28"{' 25 J' V d K too "l1_1 h,,_ ,
'c '" g, " Cl, .. nm, eD u an r• .IIUluucnt .......J. SCHr.'· oonss,

huizen binnen kort zullen opgericht worden in de buurt zal bovengenoem- :, O~ lut, i ~

de grond ziohzelven aanbevelen bij elk verstandig speculateur of geld be- S, 8~~~!:R. _' - ......--------------- rIlE worde. ver" 1Iit bet SeIl. 1It te
legger die begeerig is " er in " te wezen, vóór de groote grond boom van ,Afdeelingaraad KaDt.oor, .l. Coldb~k op deu ~ Deoembw.

189~·erscheidenen van de koopers bij de laatste vorkooping. eenige wek- Barkly Oost, 9 DeoemOOr,18n. Somafset Sht"~d! Some,rsat -Stiland r 1:=~let( ~;~
en geldeu, gtllJOuden werden gl'O~~ w_in:lten aang-eboden op hunne DiYiliooal Conncil of Barkly Eut. ' U. ~r®. '," l' .enohUltinde 1Ooi. ~
koopen van daar dat de wenscheliJkheld dun verkoopers voor oogen. . f Ilip,liDkeroo 1111== lUL op.... .
gehoud~n werden om per publieke veiling een gedeelte van huur grond NOTICE GROOT . VERK..().OPING t.er ~jde. 1q.,i,P, ... .-n1u~
van de hand te zetten. •. ~~. ~

De verkooping ,.1 gehouden ~oruuD .oP. de pI aats aeIvo onmiddelijk POUND SALE. I . V~ , _ N.B. ~~.."'.;::.:' =
~~4.'iaa:.~.mst van den spccialen trem, die UIt Kaapstad vertrekt precies om TO be sold out of u", P•• nd .t Mu. /( ostbare 8tr~ E.,g.endom en .£rven !j~l::~li. z t':=~

Plannen en verdere bijzonderheden kunnen verkregen worden.op ton, on the 2-! December, 18!J7, TB BO •• aT STRAND, vanteerl'U8, ,p olD&mlt8 J8NIl
aanvraag bij de ondergeteekenden op of na den l l den dezer, of.a.ls.ook if not previoasly released:- t· Ad. J 1--- olld. I Zwart v ldelD ..uUWr. ca·

k
k 1;. 1Long wool hamel, leCtCBr stump, slip op Di, n_IIft, __d. n _- en aD. -- -.., . ~-. trent 8jareJl ~d. .F.'lPO-D _

vrije spoorweg passen aan voorgenomen koopers wel e ver nJg~aar in the stomp, right ear slip halfmoon be- . _ W' ~ -

zullên zijn van af den lOden dezer. hind. 'DE Heer J. D. 'CILLIERS:van Pretoria heeft ten )aatste toe= Beha .
h
. li h ft ord 1 Yoang hamel, left ear schuins front, . j • Dec.ber 1897Ververse mgen zu en verse a wor en. right ear schuins behind, lettered 0 on per _publieke veiling te.verkoopt'u te SOmerset Strand o» INS- ,. .

hip, DAG,4 JAN 0AR!, 189$,de TOJgende uitgezochte eigen'> ' len;- lDéaeaaber" 1891.
1 Brown mare, star, right hind feet A. Zekere twee Woonhu~ onder IJzeren Daken met V~:; 'tbs en

white. aged. with 1 brown stallion foal alle gerieven. gelegen -n de zeeltluJt in het'midden van lwli 8traud
with star. .... ~ .,-tusschen het NationallIóte. 1 en het etDAnQOmvan den Heer; BU80N,

0. F. llENNIKG, IL "t)""
Pouudmaster. beiden verhuurd. Dasr het-eelden gebuurt dat zuUee eigendommen in

de markt komen, moQton koopel'8 deze vendutie zorgvuldig aan-
teekenen. Eene gelegtnbeid als deze gebeurt wellicht niet weqr.
Voor woon· of bezighejpadoeleinden staan deZtl eigendommen onover-
troffen. . . i ' .' •. .

B. Zekere hvce substantieële Huizen met BUitengebouwen en Grond.
gelegen aan de zeekuat te Melk Baai, grenzende aan he\. eigendom

"c van den beer Strangnulll, e.n beiden verhuurd. Deze gebouwen I~in
in goede conditie onaer JJzeren Daken. De grond heeft ~e voorzijde
naar de zee van 67 voet en eene diepte y.an 470 voet.

C. Zekere twee andere Huizen: met buitengebouwen en land, ook gelegen
aan de zeekust en grenzende aan boverigenoemde, en ook verhuurd.
De grond heeft eene voorzijde D,a&I' de zee van 100 voet, en eene
diepte van 470 voet.
Bovengenoemde zijn·... gewensobte woningen. .Alaook

D. Zekere 189 Groote en Uitgezochte Erven te Melk Baai. De meesten
der Erven hebben voorsijden van 75 voet met eeue diepte vanl50
voet: Vijf.en-dertig,(,r8nsen aan de kust en de anderen zijn binnen
gemakkelijk bereik aeJ!zélve.

E. Een stuk grond omtreut .. morgen groot, gelegen vlak achtet: .zekere
van genoemde Erveo.$l·langs de Laurence Ri'fier. Dit Brf heeft een
Huis, en is wel geec~ voor eene melkboerderij. Kleine kapita-
listen gelieven hiervan: santeekening te doen.

Al deae~ Ei""""" ~.~ lIJD bbuleuliet KuDlllipUi~ied nallollMr-'81nD4
eli aiju guechtigd l1&li al eie woordeeleu ~ _'booden. DuHeildiID. ilW wlllelr._ «laU. lIe1k
1lII&i kUIt de moo" ua be, 8&nDd il. •De werkoopiaglIIII __ met 'bouopooeacle HlliI BiPDCIOmmeU
begiuuea om 10 uur V.IIl. pree.. '
Voor plan.Den OIl andere bijsoa4er-,edea doe aanzoek bij eie Iaeerea J. Fred. Pata" 00..,

WewqtoD. of bij c1ea AJIalaIer.
Paul D. Clay., A&l...,•• , .M1JenbcNIob.

NOTÁ BENE.- Vergeet de pla&~ a•• clair lID het UDr Diet ........ Btru4, ~ ua
"de. Ju1l&l1., 1898, om 10 uur •.•. .MALMESBURY_- - - -~---_.. -_--- ----

Deze Erven zijn zeer schoon gelegen in de mooISt aangename Hef Oriterion en Mineralen BIJd
gedeelte van de stad ~tellenbosch, in de onmiddeliJke nabijheid van 'Ho'el
College en Gymnasium Cll omtrent ;) minuten van het Stellenbosch (Vroeger Jlejulvr. Korsten'l Logies Huil)
Statioll. De spoorlijn loopt door dflze Erven, on Je Hoor DU '!'OIT is van Postkantoor Brievenbus 21:
plan ecu d~el van den gronJ lJaast ue lijn aftez~~deren voor oen s;dillg. Telegrafls_ch ~drei!: ..
De grond IS zoor vruchtbaar en beplant met wIJngaardstokken, vrucht- : " Cntenon Hotel.
boomen, aardbeien. en is zeer gCl!chikt voor tuinen. DEZE geschikte Inrichting,

~tellenbosch zal weldra een snel.trein hebben naar en van de stad, welke olllangs vernieuwd en
en zal wegens dezelfs nabijheid. schoonbeid, vruchtbaarheid en scholen herbouwd is geworden. is geschikt
de toevluchtsoord van allen zijn. Weost dus in tijds gewaarschuwd één gon8l\kt met elk geneugte en gemak
of meer Erven te koopon. leder Erf zal later met] 00 tot 200 percent door Reizigers cn bet Publiek
winst verkocht worden. ])e Erven kunnen allen met water uit het verei~ht.
reservoir voorzien worden. He Hotel is geheel vOorzieu van

alles u uwen van de beste smaak,
Lithogrn.phische plannon gratis te bekomen hij de ondergeteekenden en is olegen tegenover de ver·

UI' aanvraag. maardeMalmesburyMinerale Baden,
Verkooping te beQinnen om tO ure, v.m. en is derhalve beter geschikt dau

eenig andere plaats voor het gerief en
p, J. B08~lAN & ZOON, !F"SLAGERS. bremak van Invaliden (die speciale

attentie verkrijgen).
Het _is ook binnen oon minnut's

wandeling van de Publieke Kan-
toren. Postkantoor, Stadshuis, Pub-
lieke Bibliotheek, en Bank. van allerlei soorten, van af 12s. 6d. tot £20 stuk.

De Bar, en Biljartkamer welke
afgezonderd zijn, bevatten de beste
Koloniale en Uitlandsohe Dranken
en Cigaren zoowel als een Eerste·
klas Thursron's Biljart Tafel.

Speciale Termen voor Fainilii!n.
Groote Monsterkamer, s~ K .. . J. k t

gehouden voor Commerciële Bei. enn/sgevlng van veranueflng van an oren
zigel'8. Goede Stalling •.

Gelieve te noteeren dat dit Hotel
het voorrecht heeft van nader
gelogen te zijn, aan de Beroemde . IIIB
Minerale Bronnen. dan eenig ander DE heeren WALKKR JACOBSOHN ..«l. Mótitgo' Walker en ....
Hotel of Lor.-huis. . Sidney S. Jaoob80~) Procureurs, N:Otari888ll P-= en Boedel Werkl .... ~den

B~leefdbeld en (roede attentie met Bt~ geven bnDiI á&D h~nne ~ .. het publiek JIIHlUBrL.

matige .terJnen. . in het aJgemeeD. dat gebrek ..... .""...,.... •• de .&aDdard Apli'.wu~".
Portier ontmoe~ alle 'Tremen. Bank. gebou~, de be_d.1iIi -...uu 'Ohamberli MD, met ·getujgechriftn.

J. p:. DU TOIT P.z., te nommer 16 W hebben ~, _ sf- kwmea
t Eipuar •. Ilda&r"'1ObD .. '~áf .,_~eJU ._.,

Dbh E soort van hOdfdpijn te aJgemN"n be- f
kcnd, om nog te \Torden . Het

wordt algemeen geloofd toe door on-
gerrgelde spijsvertoonng. , . is ecbter eene
dwalmg'. Ol' oorsprong lS,In de zenuwe~.
en de (lIlgl,,,teldhcid diu duarmeë gepaard gaat 18
mrvr een ,'cl'ul,' dan t'Oll oorzalak. De ken tee-
kenen danrvan ~ijn bekend aan een ieder. Steams'
""nlr,I,le/,;k,' hoofdpijn g<'ncl's~iddel (volkomen
~l'hadl'loo,;) i,; et Il spoedige, \lt'iligo en zeke~
remE'd:I'. I: 1/ II/If(rt/d,' l""!U'"'''' Vlm N~.,aI91{~·
~!erk "I' d.l' halltepkt'ning in roode inkt over c?,-
qucttt- 0p elk .uoosje. 1;f!('U all~r;8 eekt; Prijs I

I 6 per don", lliJ alle IlpotlH'kp!'S;

DEEL 68.-No 6.531.1

I)itl:li~naren. daartoe dikwijls verz~ht zijnde, heb~n beslo~n om
hét publiek cone andere geloge~~eld te geven om ID bet boait van

grolltl te komon in deze bekoorlijke buu~t, en ~~bben de h~eren
Lindenberg & De Villiers gelast om per publieke veiling aan te bieden

10 uur v.m.,

HI',F, DllI p~t['a:Il, r

Vette Kerstmis Hamels. Op Zaterdag', den 18den
I' •\ tï Jl) ct.r V L R,

Afslager,

OMTREN'l'

180 Kostbare Bouw Perc6elens

\'A~ V1<..Tflo.:

.IU&A~. BN EN Bt'EST BN
E "lJdpr"('I"l'k'~nd ... zal ppr pn·

iJlil'kL,oveiling vcrkoopen uit de
. I "all dl' llt't'l'cn B.\UllA~ en Co.,
rk t., tl'

GERES,
TEIW.H":, lB December, auust.

Om 10 uur » morgen».
30 xlaeht Ossen en Koeien.
50 Kaapsehe Rammen.

Deze dieren zijn persoonlijk door
en wdbekcnden veo-koopcr, de

S, A. CILLIER';, uitgezocht gu-
vooral voor Kerstmis, eu

.n iu eerstek las conditie.
enuu-Kantoor,
Ceres, 25 Nov" 1."0i,

HENRY CARSONS, Afslager.

Lindenbsrg & [le Villiers, Afslagers.
VOOI' H. M. Gouvernement.

Of G. F, Sl'EGMANN,
Court Chambers, Kerkstraat,

Agent VOOI'Verkoope'l's.
WELLINGTON.

V~l'kOOpillg
TE

DALJOSAPHAT;'
VA~

uisraad, enz

Rrl" I" T T 1~'NJBO.'C Hk__...t .1 ... ..l .Jljl . " •

Een groot gunst aan het publiek.

IN EEN LANG GEVOELDE BEHOEFTE VOORZIEN,
-----------------OP

19, du 22steD dem, 's nlllliddags, PUB LI,' K E
TE:S ~ eRE PRECIES, \ '_J

AL de onJerCl'eteekende, die naar I
o !

elders staat te verhuizen, pu-
iek laten verkoopen al zijlle huis- ;. \ 302 Gr~)oteBOIIW Erven
bel on bestaande, onder anfleren, \ \. ,

t bot yolgel1l1e ;- --......_.._to Dubbele en enkele ijzeren DE Heer J. J. P. 1'1' 'I'oir, verscheidene aanweken gebad hebbende
Is en ledikanten; J slaapkamer om Bouw Erven, heeft pindelijk besloten ell de ondergeteekenden
met spiegel kast en maf'mel'en daartoo geautorizeerd publiek to verkoopen op

waschtafel; 1 aanzet tafel Il Woensdag, IS Januari, 1898,
lang; 1 Duitsche piano; 1
voorkamer tafel, whatnot,l 302 Groote BOlJW Erven.

llUl.I:ILHJ .... 1 stoVtl (Hostess), 1 hca-
sto,e, stoelen. glas, en aal'de-
keukengereedschap enz., euz.

VOORTS
vierplaats Amer1kaa~sche spider,
buggy, 1 enkele tlllg, wasehma-
hine en vat ycrder i'.al worden

't)()dcn, te veel OlD te omschrij-
n.
AI het hni;;raad. is zoo g'ocd als

it'uw en wel waard bezichtigd t~,
orden.

VERKOOPING

J .. \C'KERMANN,

M. L, SMITH & Co.. Afslagers.

,naar hun tijdelijke pakkuizen

- --~- - - --~. --- ~--

STELLLNB SCH.
Ui~de ha.nd ~e koop

ï ~tllk\'aten,
1 Tr:l]l, eli onder Halll'~,
12 KajatcnhoUIPll Emmer:,-,
Krant'n, F)ootjl>!<, en Kcldl'r~l'reeJ-

scIl\l,tl.
Men Joo ;Lanwflk uiJ dl' ouder-

kende',J
p, J. BOSUN & ZOOM,Afslagers, m.

ellenbosch,
IJ I)ecembel', 18\)ï,

~tRllellbosch, 4 DecclllLwl', 1897.

Kennisgeving van Verhuizing.
J~ D. OARTWRIGHT & CO.J

KENNl~GEVlNG. wenschen bekend te stellen dat zij~

VERHUISDHIERMEDE geschirot kennis-
geving Jat de ondergetooken-

den HEllll,\S J(lHA~ DElf PERS en
A:sTHOSr UN Rnn;n:LD heden, in
vennootschap als Prokureurs, !\t>ta- Naast de heeren Heynes Vathew & Co
rissen en Redderaars zijn getreden,. .' JIL .' .,
en hunne bezighcid te 32 Bqrg-
straat, Kaapstad. zullen voortze~ten Ad.derley ••-traa't, .
onder den stijl van DEMI'ERSen VAN
Rn-HELD, Kaapstad.

1 December, 1897.

Waar hun zaak gedreven fza} worden gedurende de herbouwing van
hUD ouden pakhuis.

I, '
I .

ATatftlO CLU8"rro.l)be Fieteche f'lQ

A~~UI~~ Urn-u.om" oo~
nndeC.C.A.A'A

~.;:,-rn«;i" grou.,. .

Alle de ~j ers' Inllen
dingen. Iu rijvingen stuiten
op 2~ Dec. 18 7.

a: W. BTA.NDI8H. .'
Hon; &lo., C.O. &; s:0.
~ .0. UI 469, Kaa,.tad~

.P.A..LA.
PMd.

J. A L BRESLER

Merton, 30th November,
December 5th, 1897.

lloor de heeren \VALKER el) .JACOB~OHN.

~"'p ~.'-

Divisional Council Office,
Barkly Eas" 6th December.1897.

Afdeelingsraad. Barkly OosL
Kennisgeving.
SCHUTVERKOOPING.

'l"lE worden verkocht uit het Schat to
Mertou, op den 24Bten December,

1897. indien niet vroeger gelost;-
1 Lang wol hamel, linker oor stomp en

Blip,rechter oor slip, lullf maan van
achter.
1Jonge hamel, linker oor schuin il voor,

rechter oor scbuius achter, g'~lettered 0
op krui ..

1 Broi'q·morritl, kol, rechter achterpoot
wit, met ~1 hruiue hengst veulen met
kol. . Divisidnal' Council 'or

~rk~y East.
~otICE.

Road don vation Act.

NOTICE ii- heIIebr ei t.Iad aU p..
1008 ,o~en OD tU .....

JU Kam aud DiHaoDal BaIIda, bl ...
DiYieion of: ~r :r..., .ttll .....
mWIl br o~~ 1'ithoa& ...... lil fNeI
of their ~~I of en, ad .__ ~
ound coDlDU .=bl Ill' 'WaT!.
to the Pro~o B~ W..u., ~
Guard StoD8l, OD ad the beU of ta., -
lIeTer&l ato, onect a.u.; will ti.
pl'Oll8C1lted &coo to .....

'" order,! il.EDWD. BJlAWB,
: ~

G, ~', HENNING,
Schutmeester,

Merton. :lOstenNovember,
J {)ecemoor. 1897.

Afdeelingt'lraa,l!1 Kantoor.
Darkly Oost, 6 Dec., 18!J7.

Fletcher' s Klein- handel
~---,--'

AGENTEN VOOR
"NEUMEYER," Piall~; deze prachtige inatrumenten in voorraad van

af £45 rot £75 stukt-voor kontant of tegen geID&kkelijke termen...
CARPENTER'S" Am~rikaaD8Che Orgels, van af £12 tot £50.-Ge-

illustrt'erd Catalogus. vrij.

"NEW NATIONAL" Naai·Machine met gepoleerd deksel en houten
kist kompleet, 528. 6d. .

HET BESTE ASSORTIMENT
Tapijten, Linoleums, 1tIatten. Gordijnen, Gordijn Palen,: en Huis-linnen,

tegen de laagste prijzen in de Stad.

BEDSTEDEN

2 en 4, Darlingstraat.
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O·NTSLAPEN,op- VrUdag ochtend. d~n
3d0ll deser, mijne teeder ~Ii('fdo

ecblgeJloote MAnu C. (geb. T. d. WOIIt·
hoyr.en), oud ~ jaar 2 BlaaDdt'D 5 dagen ;
mU nalatende met á kinderen, (.én waar-
Tan te joug la om 't "erUM to Ycl'lliaaD en
te betreuren. .

Zou ik den <lrinkbeker, dien Blij de
Gu.u."--1~illuldlrelirde m.' Heer geeft niet drinken i" J.! Heer, ik

pye. : .. cl zal door de genade, die Gij Jclj g<!eft,
l,'lIl11miI4 IS IS wetende dat die genade voor mij genoeg
ValoDliD G1IiJJoia IS IS il.
.0.. boelra.ien ... a IS
U. -"pi...... 8 S
De bijeD~ ••• IS il
.nban: ,'" IS II
Vut. hallel li S
La Ciple. ... ... IS IS
De lIluicamlcbe ueb·

tt1ll2~ • 6
H_'_' li IS
De HaeioMe del Bayo IS IS
De grut ~e Warftlll... a II
P_PuItout ... IS II
U~ metgeMllen nn de

maan .......
" De IODeD ftII den eabild·

pad .. ;... 8 8'
" De good "oort... • a 8.
tt De goud.lren II IS
" De nrddger ... IS II

De .&raucaoier... ... IS 8.
llezelfde werIreD in klein form..t, niet ...

iIIu.troord 2•. :ld per deel.
ADdri_n,-De kiDdere!l ..au den

HU;lenoot ... ... ... •.• S li
BliDIr Ur. H.-Stanley, zun leyen ~D

10tli",..Uen in Afrik"~ dooltere wil·
d~rnÏlilen gebood"n ... ... ... 2 6

,dito in Seilluatreerdeo::u. ilIg ... . 2 0
Corry-I-'reul. Viii .... IS IS

Een wereld in bet .klem 1 IS
.. Y..enpoppeofamilie li IS

Zwane Uanna ... 1 IS
~~'. Motlo Album 2&, 3d. en a li
,I, Rop-SprookjH Tooverldanken 3 8

n --- Parelache)pen ... IS !
. _ WonderblOemen ... 3 ..

" .) _ yan Moeder de G....,
"Groot 4 to formaat .. , 4 0

de VI.lter, J. C. C.-In dagen nn epan'

FliDt~ptei~-~ïotgc~~len ~~n J";'p 4 6
Moedig... ... ... ,.. •.. 3 3

'1'. w.'er en te land, lotge ..... len
"van eeo HollandllChen IIcbee,P"jongeII 3 3

TeUli en Mexioo. EpUode uit
"den Te:uanlOCben vrjjbeidaoorlog 3 3

lIofmeyr, N.-De Afrikaner boer eo de
.la_D in"a!... ...' •.• 5 6

Holmann, O~.-Kaptein Roland . 3 6
Bidder Truneny, verbaal Uit de

"middel_wen 3 3
AfBja 3 a

" Erik RandaL Verhaal uit deo
"tijd nn de yoroverinll van Finland
door de RUSAenin lBOS ... ... 3 3

JorÏMen Dr. E. J. P.-Trans ..aal1lcbe
herinneringen ... ... ... ... i U

Koopman. van Boekeren.-Een rogge-
brood londer woorS" .. ' ... ... 1 3

liaclaren, I.-Van lang vervlogen- dagen [J 6

Ma1~:rb!:i~;~fcx::~~tlog~, een 3 3
De koene woudloopster ... 3 3
De wiM" jacht ... 3 3

M~e, L. T. Kitty (I'IJa"!' 3 3
Mole•• orlb._; :,eila Jo ..... lin 3 3
Ma\·. Dr. K.-lIet gehoim "<lnden witten

• !Joon. Een l,IIrbaaluit de F,u- \\' eo, lj
Onze lie""liog,-Gédenkt,ooJ,; \'(>oroud~l" ~ li
Putn.m, H.-Uet leven "an Willem de

Z,..ti~er 2 doeion ... ... ~" II
I'.j"ken, Y. J .--lJe 8qunllur. J 3

(Ij De IWllrlo IUIter, fen
ve~baal uit Xoord .\mCJil,:,1 ...

" Bob de I'ol'i.ger
Romoon"" lJr. J. E.- \,Jictld"11 en \'ijall-

den !lit bet Dierenr[ik ... ...,', 6
Stevenaon B. L.-Gond·cilnnd... ... J 3
Scbelt.ellla; U.- De stiefzu5l.er6. YcrhlUll

voor jonge mei.je. . ..
Ten Ka~.-\'erj.ftrdl1!(·.:I,"m
Tom Tit.-V~rma'<c;h "ntllurkumlr,

lOO kUIWI\stukje. \'oor oh buu. ....me: 4 U
Tromp, T. ~I.-Da lutge"allen van een

IOnderlir.g ... ... ... ...;) 3
Tbeal. G. !t1.-GU""hicd"ui. van Zuid·

Afri~ mot Ir:::.rten en p!:-':n van de
~te tij:JIl tot op heden ... 5 0

Ten, Brmlt 0.-. J.-Geeéhiadeuu. de,
I: .xl~rl-.,d..,he let.tcrkund9' ... •.. 5u 0

"""maas, J. C.-Het arendilno.t... I 3
Valt.r ,lo luiaard... I 3

Vau 'der Bruyn, R,-W~.pe:ll en Biien... 1 "
" ;cbl en vlll~h goud I 3

J.ieht ell dUI.terms I 3
Van ";~ud.,J.-De Eel'en 8Choonhedcn ;, ti
Wamhoffer, S.-Door wouden en woea·

tijnen... [, 0
De liam;n:).lia, cf de vurl
in do Stule Zuid·.ee ...

Robert.! de IICheep")oogen
Aan land g""poe:d ...
Gered. lJooltocbt va,J hdO

jonge hchtmatroten door
le Indisobe wonder·
wereld ...

De verrader. Een verhaal
uitde Far.W~t

2

Afdoolingsl'"d uJ, Ceres

GRATIS PROEF VAN
./ IeTS DAT

/ HELPEN :·.ZAL
/ '" -4

\

~
ny ton·:! !Nl l'~N'~ '('"'lUI ..'} sMall,

tn'h.1l Dl"', ti '-"Tt.,_,!,M- Int'rf'le 'J'lb-eurJm
I""n>l",,, -l"rh'liI i.p,!> Ii,~ 1:1 b.~ wn.ter
;.. :: •• i·1 "",,r"':1 \"~'I X ,..'..t·l~.kttDlh:""'lll'@600

' Id-if"fl. 'h" '-'''Jr ,dl' .h..'tillAal1 in !1e'S
r'ltJlit!k 'ht UJ.\ tr lol lP ~",'v.tjlli~ i. r;e
Itt!h· .... I~J,) W"", Ir' '\r:tttlJt'·"t.Ml ,Ii,. ;.,~'>nllkt.
WIJr In.., te Il" '"Jl ('ol. \\"·,n'\, krA(;lJt OD.
spil"rtJe",...,inlf, hl",w!II" ~illllf":'tt. ~

lzel1llll >("'7;""\ .1"1'1, ~'t'ln".:n z::jhJIJt U~aj..
CJ Den V~I i. rl",! ~,Uf'-II! .. ,

EXECU
OP den 9den Decembtor:,l897, werd .0D8

oen d0e4terije pboren.
G. F. PfF.NAAR,
J. S. PIENAAR,

, (Geboren, Weeber.)
Pori«'ville, Il DlJ(:., 1897~

1 oor de Administratie! van Boedels en Emlkten van Overleden
PorEonen, Afwezig~n, en anderen, als E%eoutel,U'en, .Agenten,
Trustees en Administrateuren; de Belegging van Kapitale
Sommen onder Securiteit van Vast Eigendom.----------------_----

"

rI~ENDERS (als JIOO(}anig ge-
merkt) voor het wit verwen

van het bovenste gedeelte, het be·
teeren van den bodem en Qnder"erk~
en het vastschroeven der bouten
van de Dwarsrivier brug, zullen ont-

TEGE.',WOORDIGE ACT! GEINCORPOREERD BIJ WIT Vil HET PAlt1EllDT, 10.17, 1889'i'.., ••1l'tYo~n worden door den onder-
geteekende op of voor VRTJDAG.
den l Iden Februari, 1898. De
tenders de namen te geven van 2
borgen, te worden goedgekeurd door
den raad.

De laagste of eenige tender niet
noodzakelijk te worden aangenemen.

Op last,
HENRY CARSON,

Secretaris.
Kantoor van d ..n Afdeelingsraad,

Ceres, 14 December, 1898.

..

GEVESTlED IN 1838.

50 B~:ran.d B~ra.a.~.

BRUNT.-Op. deu laden' dezer,-I. J.
PE VJLLlIl~ B"UlIT, iQ aijn ""'te jaar; diep
betreurd. '

- "K.n~orenl Hoek va.nAdde.ley- enW'~.f; ....
(INGANG WAALSTRAAT,)

KAAPSTAD.

II

"It
ftKANNEMEYER, MICHIBL H, C.-

Landmeter van Ste1leDbotoh, te
Burgel'lldorp, op den 29aten .NoTember, in
den ouderdolQ Y1Ul 70 jaren.

tt

"

It..£27,000
£70,000

Aandeelhouders Opbetaald Kapitaal
Reservefonds ft

DIRECTEUREN;
OVERLEDEN un;" Dorcu Hnll, Bree

Straat, op den láden dezer, 8~RAH
JOHANNA JACOBA Louw (geb. DB JONOB)
oud 74 jaren en 11 -msanden, Diep be-
treunl. .

De be~rafeni8 vin4t te lJurbanville
plaats op morgeo (Vrijdai) namiddag ten
, ure.

tt

Weled heer W. MARSH, (Firma MaJ'llh
en Zoon).

Weled heer ADRlA~ VAN DER BIJL,
(Firma Van der Bijl en Co.)

Wel~d bp,·r.r Il I!()F ..IEYR. \'w,rlitter.
\\'fkol ht"'r W. llIDDI!'GH. L.L.D.

,._" UZij dit' de E,H'Cll;"II~&llll'r wensehen aan te stellen als Executeuren, l\.Ieue-
Ex"cIHelll"'II, «f 'lIIo1~r,/ill"o ~"!'Ii~\'t'n hen te benoemen en "an te stellen eenvoudig als
+Executeurskuuier" IU K""'p~t"d. 'Veggeloopen.

OP 10 December van de Plaats
van den ondergeteekeude, Een

Rood Bruin Paard, omstreeks
t,i jaar oud, met draai langs den
nek. Een ieder, bij wien genoemd
paard mocht komen aanloopen,
wordt verzocht aan den onder-
geteekende hiervan kennis te geven,
door wiên alle billijke onkosten
zullen worden vergoed.

S. J. VAN DER SPUY,
Zoethoutskloof,
p.k. Philadelphia,

via Kliphenvel Statie.
AAN bloodverwunten en vrienden

wordt LAkend gemaakt dat mijn
~Ii"fue won OcKERT Tonus DE VIL.
1.IKR8, overleden is aan de koorts te
Pretoria, Z.A.R., IJ!! den llden dezer na
en ziekbed van eenige dagen, in den
ouderdom van bijna 40 jaren.

De bedroef tie moeder,

Wed. P. W. DE VILLlERl:i.
P&lirl, Dec. 1:3, 1897.

Aanzoeken om Lee n ing e n. onder Securiteit van Vast Eigendom,
tegen Loopende Koers van Interest, worden dagelijks gedurende
Dezigheids-uren overwogen.

A AN Familie en Vrienden wordt be-
keud gtlmaa.kt dat onze gl'lIetlie

broeder MICRAEL CHRI8TIAAN ACKBB-
MAN NEBTHLING, op den l3den Decem.
ber, 1897, i8 overleden in den ouderdom
van 21i jaren en 1 maand. Diep; betreurd.
Uit naam:der gezamenlijke broeders,

. C. NEETHLINO,
r. NEETHLINO,
H. NEETHLINO, '

DE 1":,Un:H AD)rI:;-l~ntE EltT I :;-"OIXEXTE nUEDELS DOOI{
JI,\.\11 sECfn:TARJ8.
J. H. N. ROOS, Aqeerend Secretaris.

Somerset Strand !Somerset. Strand !
I

Roudevhti,
lblme8oory, Dee.1891.

VER·KOOPING
VAN

t-
i Vastgoed.-------- --Kostbare Runderpest Kenni~eying,

'

7 E N X lSG E V ING geschiedt
\ hiermede, dat, do Kaapscho

afdeel ing tot een besmet area ver-
klaard zijnde, onder de Runderpest
Wet, gel'n gehoornd vee zal toege-
laten worden om over de grens in
deze afdeeling te komen.

C. W. BROERS,
A PPLICATIES voor de betrek-

king van Onderwijzer of
Ouderwijzeres in eone derde klas
prevate school te Malpas, zullen
door den ondergeteekende ontvangen
worden tot 30 December aan-
staande. Applicant moet lid wezen
van de Ned. Geref. Kerk. .
Getuigschrifwn van bekwaamheid

en goed zedelijk gedrag, eeno
vereischte.

Onderwijs moet p,'l'geven worden
in EngelsC1h en lioJlansch. Zingen
zal eene aanbeveling wezen.

Salaris, £60 pel' jaar met vrije
logies. Billijke reiskosten zullen
betaald worden. Voor verdere
bijzonderheden doe aanzoek bij

L. NAUDE.

"

DE Jll'l'l'i'n .~~l'''ro,-,dt'rs 1\1\1., van Durbanville, zullen publiek doen ver-
kllOpl'lI lo ~omcrset ,rL'",t Strand,

01' JHNSD:\G. dell ~8stcll December, 18U7,
II ct volgend« kos! !Jal'l' \'it~tgoL'll, gell'w'n aan het Strand .

i\. PCl'l'l'rlcn I", ~II~I1'11 I;.~ l.lok .\1 van den grond door 111'11 op de
vcudut ie vau (kll 1·t!I'!L-tlIlc'c'r' \l'dlilitlg ill Januari, 1.1. gekoelI!. Du
pel'l'l'l'kll ",ll'lIl.l'tI au n elkatl.!l'tlcn er st.aut ('t'n uitstekende woonhuis (lJl
uiot ver..ud«, 011L1"1' ijzeix-n d.lk, he\'attelltle drIe kamers en kanll'r up
:-locl', k(ltlll'III", dl.~]"·ll." ('II i1t1tlet'l' kantUl'l'll. Er i" ook l'en wngl'~lllJis
l'tl ~I,,] "jl Ik ],(,l't:t'clt,tl. ll,·t g(·!Jl'cl '()I'lllt LTD zeer n:rkll,ticltJk elgt'll'
dnm. lid L':C;I'lllll,!tl i.'i pil'; v()orzi"I1 l'11 ]Il:t !tui,; i" gPlllCuhelcl'nJ. De
groll(l·lllt'l. C:', 1"'!lI"'CII (':1 blli.'l'aaJ zldlt'n teZ<llllt'll H'rkol'!Jt wordL'lI. Het
l'igl'lldtJlll i~ ll;t!lIj lid !)('~lL'dCL']van het Strand. ~ll'n kall dadelijk uezit
ncml'I:.

B. l\-rcl'l'lt-n J.'):) ('n :;:)1; vun l>luk Z van hetzelfde eigendom, gelegcJl
t:.1S;,l'!JCIldl' CigL'I1doHlllll'l1van den heer JOllll:j(}Q on den heer llllliard.
Dt>;;:;e zijl! ultIllllutendL' ptn,:cden.

De Verkoop/ng .zal 's n70rgen orn 10 uur
beginnen

()l) (_le lJlel(: 0IJ 28 clezell•
P. J, BOSMAN en ZOON, Afslagers.

BENOODIGD.

~oo:~t,H'il:',
Hlluderpeilt Comité.

Paarl, lot DeccmlX'r, 18~'ï.

BRANDHOUT!
I)EXNENBOOMEN en gekloofd

. Hout zijn verkrijgbaar (in
hot;Veelheden ten gt'rieve van
koopers), aan de stookerij der Paal I
Spil'itlls ~luatschap)Jij. Bijzonder-
hedell te vel'lle[lJun bij do Leeren
T. J. Louw en J. Il. Wessels.

1. J. :MARAIS, D.zn.,
Secretaris.

~I'I, 13 Dccember, 1897.
P.K. Rhode!!.

Di.st. Barkly Oost,
12 November, 189ï.

ICioderl.(lst J\otice, Amphitheatre.
EL·'E N AVOND

1\....OTICE !s. herl'by given, that
1:' the Dlvl~IUb. of the Cape
having been proclaimed an infected
a'rea under tbc Rinderpest Act, DO
homed eat! le will be permitted to
eross the uoundal'V into this Division.

C. W. BROERS,
~ecretary Rilllierpest é'ómmittee.

Paad, H Dec., 189ï.

FRANK E. F/LL/8
KOLOSSAAL

¥ieuwe-Vertoonin[T-Nieuwe
VOOR 18~17 en 18~8.

n~AlIll l\Olltrill\telll'~, J)oel'cn,en andereIl,
MatineeB 'B Zaterdags.

EZ EJl-J8.
-_- ..-----

Publieke Verkooping
PLAKPAPIER,

Ceres Afdeelingsraad.
OP DE PARADE, :

0l) 1VI(l,~lTl(](l,g,20steIi clezer,
Tr: 11..:\11 PHECIES.

Een reusachtig Succes,
HEFFING EENER BElj.ASl'ING

VOOR 1898. \
---- II( E~NIS geschiedt mind dezen,

overeenkomstig Sectie ,266
van Wet. No. 40 van 1889, \dat ter
vergadermg van den Afdeelings-
raad van ~Ceres, gehouden QP den
1~den dezer, eene \vegbela~ing van
l'en (.'[] l'en halve peIllly N ~d.) in
het £ stl'rling, zijnde ~én peu\iy voor
hoofd· t!n ~n halve penny voor
afdcelings weg~n, gdlCven en op-
gelt'gd wcrd op alle vaste eigen-
dom daal'aan ollderhevig! "oor .het
jaar 18~1~; en uat gezegue belas-
ting verschuldigd en betaalbaar zal
zijn tt'n kantore van den Afdeelings-
raad van Cere:;, op 18 Jauuari, 1898.

~Op last,

HEXRY CARSON,
t:ccretaris.

TOEGANGS-KAARTJES.-Bon8, £3 a.-
8n £:.1 :!., 'Stoelen, 50. Pit, 3.. G&lerjj, '2a
M&leier Galerij, h. Militairen balfprjjs. Douren
gaan OI'Q half acht uur open. Bende-muiek om
8 uur. Vroege toegang om 7 our. Gan,rjj, Gd.
extra. 8ta11a en PiL, lo. Grootste Assortiment.

Nieuw8te Stijlen.
Laagste Prijze !I,

_--_.
DE h(', 1', Il 11HL Hl;,,', ]J,:ld','n jui~! per ~.S. "Kurrachec" geland,

\';\11 11(' \ "1" I·llll!d.' ~latl>ll, l'elH' nndl're speciale nitO'clochu'
'I'llI"I,~hlil1g' Yilit 100 Eersteklas Moussori en Kentucky Ezels. Zij
Zijn Itldl,['tl,\a,] 1'('11 "1J'I:tlt'lll'l' '::1 lll!stekt'tlt!e hezending, in zeer goede
l'\>[ldllll', "II til' ~1'\'l'I,II" '('\lld;lt,!.t van k00I't'r~ \Vl') w~t'l)ig.

TE KOOP.
EEX E bt1itonb ..zigheid niet v~r van de

KaapstaJ, uicht bij uen treiu. Voor
bizonderhetien uoe aanw~k hij

EMILE il. \'.\X ~OOI:{DEX,
Generale Wetsagent eo Ablager.

Kaapstad, 7'2.Loopstraat.

.1. ,1. 11()F~lEYn &, ZOON, J\fslagcJ's,
:i .1.1.- Ot' E/,l'I~ !tJI! TlIl'l "IL dl' b:\nd te kuop.

Tanden, Tanden D. P, KRYNAUW & CO"
GA NAAR DEN HEER

J. L. Cook, R,D.S.,
TANDEN ZAAL

PA.ARL.

Yeo R et'rste klas Minerale Tun-
dell, Engelschc en Ameri-

kaansche ~etten op Gonden 'en
Vulcanite V('l'hemel tes. Gewaar-
borgd de allerbeste die vCI'krogen
kunnen word!,11 uit Lon(}tm of
Amerika IRg!:'nomtrent de ltelft dt'r
prijs als g't'\'raugd <lOOt· Il Ildere
Tanden Dokters, benevens l'en
ge::;clll'even waarborg-, dllt d(.' tall·
den dezeJfoe zijn als verschaft Juot
eenig ander eerste klas Tanden
Dokter.

25
30 Uitgezocbte El:lekJas Ruin Paarden.

Gedresseerde Paarfen 20
" lerries,'I

4 tot 7 jaar,
Op Woensda.g. den ~~3Ien Dr:cel!1ber,

rJL'LLL':,\ ('I'.~"'I' :,1,· Ill· .. : ;(11"'11
/....J I ~ II;tfld, ,~"l)t)t (lJ'" ,.:" jl!

:!I II Il P ('i Jl 1d' r ". !!! [', " I:) I ,~ •

Cl'l't'S, l:l Dec., -18U7.
"I

KAAPSCH.E
\\'()t'lld~(Lt::, d,) dt zeI',
ï.l- LI ,r:,\ ;';'1111':,1 gd,t] l'i1ctt'd"I' GOUVERNEMENTS SPOORWEGEN.

I 11',i"l, \',">1,.11'11 l'l'lkocl,! Il'
I· . ,. r I" 'E:\ J) ERS \\'ord ..n [:,PV1'!Ulgd
'''~1'111''::' ~Ial:". (I: dl'!' dl' Paar. "
,,, I I'p I I' l'l'I'.'l'hilll'ude YIX)I' dl' "UV R \'i1n een

, - (,'''''''/'', \\'OO:iIH'L"':, ~~,l"~f'n 1:1111.> den
'. , I'. 'Il ('~~.:j" l'ilf'l'1I \'<1" ,.", ' , .

1'.I',d'·11 I· ,,, " .,., .' I . 'IOIJI'\\l'g', IJd!IIJ I:l' KAI.l\t:.L\I zIjde".~, .,' 'I' lid \r'''I' I "II l'Jl" 1 \. ,"'':'!'1!I~, . , ' , . I \.<11 Ilt kCHII(J~,K ~!ïI.\\IJ, bevat-
II] 1.1)11 IIll\.:.o~alil,It "l'-'! 1 "k .

d:'l"""'I',1 I I ] ," ~ I ill l' u ,uncI'S eu ::! kUIllULIlzen
("I' cr I..ll t." t'll tUI" "'t'· II d" I ..'Il'. '.11'1 : II' .,. Il I' t k ~''''I I a l'lI on ct· l'en (ak. Verdere blJ-, " .. ~C:l\t'l II" n·t, \Jlt (I'· d h d

bl"tl' 'IIJC!(,I'Ï,II'II,1'11in tlit'~IlIttl'lJfle zon der e en } kunkuen yerkregen
l'llnd,ll·'. Z'J \\'IIrden llJj(rt,hr~cJ.t lw{()rj.Pln

l
aau . Ict antOOl' van den

I I ,.,' 00 ( n"ellll'llr
"'>>>1' I fin hn'r Jail Haarttll'w t'll " "'_ .
ii,!l! "etpr d!ll! dp vOl'ige trol:':. ' ,ll'I,llh-rs zllllt'lJ ontvangen wor·

'.~ ..."'f..> \ B" 1 dlll .10111h~t kantoor VHn dt'n
" IJ· -"Pt'n llancrehragtf' (' I .

l'd,"::I"n wllen verkocht'" worden _1~~l!rO,PlJreu Alldlt'l'Ur-(;l'Ill'.raal.
tl'II/IJ eer'st O'<O·I(l·t J l\,j<jpoL!d. tot op den mld la" . van. "ro \ el' Ce' II \\. . c

.1 B D T"" nf'llsdag-, den 22stt'n Dl'Cember,
A •• e \lLhers & CO.t Afsla;8l-S 11c~I;-.

Paarl, 14 December, 1897. . Ue III}'i',tp "f eelli~t' Tender
DIet nuodlakl'lijk te worden aan-
genomen.

1 lit , '
l. ,li il liJ" L!"' I'; 11i J, I ) \ o'.";! It·

1,'·I.J,,'k ""'I'''l':1 \ "1 I,·, ;,: :,

GBZ. 28 n. ~.
. Ja, In duillODd bange stonden
~ Hoeft Hij .tAIed8 getroost, gered.

Eeuwig wordt Hij trouw bevonden:
Ja, in duizend bange stonden
Heeft Hij steeda getl'OO8t, gered,
op het kinderlijk gebed.

De bedroefde echtgenoot,
P. S. THERON.

3 IS De PODt. Gt. Berg Hivier,
Afd. Piquetberg,

lOden Dec., 1897.

16 DECElIBER, Ilf,lj.

i iMIDDEN-AFRIKA. .
: I

DE JfEK~ H. M. STANLEY, M.P.j'l'ertijtl,
de beroe~de reiziger in Midd~.Afrika.
lIocq die. in den laablten ~'d veel van
zijne ~re populariteit heeft verlor~n
.wen! Di~vond in het Royal hotel
alhier feestelijk op een dinner onthaald
oD~r YCiIOrzittel'llChap van den heer
BoAILeH, burgemeester van Kallpstad. In
!rijne aan8praak bij die geleeenheid gal tie
heel' STANLEY een intere8llllDt overzicht
van de oqtwiitkeliDg van Midden.Afrika
sedert hij twintig jaar geleden ook de eer
had f_llelijk in Kaapetad ontvangen te
wonteD ". Hij legde veel nadruk op de
koele wijille, waarop zijne voorstellen na
zijne eenlte reia van den mond van de
Congo·rivier op de west-kust naar Zanzi.
bar, op de oost-kust, in Engeland ont.
vangen werden. Men wilde maar niet
if'locn"en, zei de hij, dat Midden.Afrika
,t'Ci~'ili8t'erd kon wOf'den. Engelanti
bleef langer kleingeloovig dan de anders
Europeesche landen, doch einuelijk kwam
men toch zoover om ook een deel van
Afr~ te annexeereu.

otk flat UI' heer HT,\ :-ILEY een overzicht
vau :tIeD handel die thans laDgl! de Congo,
rivier en in hut hart van Afrika wordi
gedreven.

Mjaar opmerkelijk. de heer HTAXLEY
sprullc ah! of de eenige reden waarom
de ~~Urol~he natiën zich met Afrika
l>elnlooiden was, om de iuboorlingen wei
te doen, en om hun het chri8teQuom le

brengvn. Onwillekeurig denkt men echter
'onder al dit "mooi'praten" aan den naijver
der groote Enropeesche natiën om zooy{'('1
w08l!'lijk grond iu Afrika ontier· hun
behëer te krijgen, al kost bet ook bouderd-
duisenden ponden 8tt'rling cm'vele slacht-
offers van meuschenlevt'ns. Ko dan
vr.tagt men zich vanzelf af of het wd niet
meer nil eigenbelang, dan 'vel nil men,
schdnliefde is, dat <le Europoesche natiën
zich! iu Afrika hehl~n geplant.

?>ljaar dan wij~t men ons op h .. t goede
UJt fl'tLI<Ln is, door paal en perk te stellen
aa n F'en sluv ..nh"ndel in uie strekea. En
dat [deze slavenhandel een gruw ..1 onder
tien hernel was, zal door niemand ontkend
wOl'~en. :M.... r ue zaak heeft ook zijn
ket'rf:ijde.

DtZt'r dagen haulltm wij bet genOf'gen
tl.en i eNW. beer DL.\ KE, zendeling in
!' ~,tf,<alalld, te spreken. en hoe wI'l hij
erkept tlat het gue.1 was, uat ue Euro.
pea:len eeu einde aan den Rlavfc'nhandEI
gemtak~, hadt~en; toch. ne-t'lSt hij dal de
veni r!llJken Invloed, dien vele be;6ulM'l.
loo~ Europeanen, welke in die streken
han4el urij \'eu, op de naturellen nitoefe.
nt'n,i het goede dat reed~ gedaan is, wn
ov .. rtrt fft'n. De moraliteit uer inbvorlit.
geil, meent hij, W1<; on.:l· 't algeDl!'t'n
genoIDl'll, tot t'en \'eellager peil gezoukl'n.
waal' zij met dl' Europeanen in aanr.u.ing
\"anm gd;omell, dau ze ,'001' tiie aanra.
king wa~.

Het klinkl uus mooi om te J;)lreken vlln
tie olltwikl...'ling "an du LinnenlllntIen,
om te hooren Jat de blanken nu ovenl
kunnen gaan handel drijven; lDen be,
hoort echter ook np tie dou kere zijde te
I!'ttf'p. eli dali "al meu lDi,;8('hien \'inden,
dat d .. zakl'n nit'! zou roo:'kl!'urig zijn als
zU "flIPS word!'1l arge!'Chilrit'rd.
li.!! wnr~Jt dikwijls ,gezegd dat de reiz~n

nu <II. Ll\'lxr;STox'E tengevolge hadden.
dat itnd .. re hlauken veilig in zijne ,·~t.
sta PJlell kuuuen \'tllgen; terwijl de heer
::;TAl'!'LEY Z11lk~ ~por"n acht .. r zich heeft
gelat~n, uat zijne op"olgel'M lOItijd in ge·
Har I van hun leven zijn om dool' de in.
bO(jr~llg"u vermlw,rd te worden.

Ofjde binnenlanden van Mitiut'n·Afrika
ooit ~!"..;chikt zullen wordl'n voor eeue
EnrolJ('esche "olksplant ing, blijft nog te
bezieb. Tot nog toe is men er niet in gt;
slaagd blanke kintieren uaar geboren tI'
tioen opgn.It'ien en groot worden. De in.
boorliugl'n leveu op hunne manier en OlD
ze te beschaven iH om Ee van bun oude
leveUl)wijze af t<J brengen. 80mmigen uie
met tie tot'sta.nden iu Midden-Afrika be.
kenu. zijn, meenen uat de inboorlingpn
reeds zoo dicht op elkaar wonen, uat zij
verplieht ,,!jn tie eenvoutiigste en !,'Oe<j.

koop8te levenswijz,; te vol!;'6n. De bevol.
king zal tius van lieverlede aanmerkelijk
moeten \'el'minderen, naar gelaug ue be·
scuaviug ,toeneemt en uen inboorlingt'n
grooUlI'6 behoeften wOI-den geleerd.

IlO<! bet ook zij, ruen gevoelt ouwille-
ken rig dat tie zending onder uu barbaar.
sche ~Ikeren in ~Iidden-,\.frika wet bijna
onoverkomelijke bezwaren gepu.ard ga~t,
en uatier niettegenstallnue,de groote WOOl'.

uen van den heer' STA XLEYover uen \'0<'1'-

uitgang, uie reeds gemaakt is, nog HI~
jaren ilullen moeWn \'oorhiJS"aan en nog
\'ele ~frel'8 op hl't altaar gel~d zulleu
moeten worden, \'oOl'tlat het licht tal zij n
do~rgodrongen tot Je inboorlingen "iln
't "Wnkere Afrika'"

lWaarschu,ving.

DE ondergeteekenden ,eigenaars
van de plaats Bottelfontein,

distrikt Malmesbury, !(even hier-
mede kennis dat, niemand 'toegelaten
wordt om met of zonden honden,
over hun grond te loopen, behalve
op den publieken weg; en dat allen
die op bovengenoemde of op andere
wijze op hun grond overschrijden,
wettelijk zullen vervolgd worden.

F. C. J. BESTER,
J. N. A. BESTER.

Bottelfontein, 14 Dec. 1897.

Yan de SANDT de VILLIERS en CO,
Drukpers Maatschappij, Eepertt.

[_IIERMEDE wordt bericht dat
[ A. P. )Jt; VILLIKILS niet langer
door ons gerechtigd is om als onzen
Agent in Uitenhageteagooren,enalJe
betalingen moeten dientengevolge,
tot nadere kennisgeving, direkt aau
ous _worden gemaakt, en in gecD
geval aan den bovengenoemde.

C. P. SCHl'LTZ,
Secretaris,

\ ! i ====Êen-daiikbaar-va:der~-~ De droogte en de brandzlektewet.

A.LLSaLB:I.

~{lap III U : s ~ LI tIL'.

.1 ,,, ( .U J ; l " !, r: \'Ui<
J ,'. .I! i i: I ;' ,

,lirI. II I'. ..I, 1

BEf\~OODIGD... ~~~~
f~, c I_tl' ,.;\;_~

Eersteklas Goedgeteelde
Merries.

EEN~ on(h'rwijzere~. om aan :)
kInderen onderwijs te geven

op ne plaats JageJ'Sfontein, distrikt
Bedford, omtrent een uur van'
Kook huis Statie. Kennis van
Hollandsch, Engelsch en Muziek
vereischt. Salaris £30 per jaar
met kost en inwoning vrij.

Werkzaamheden te beginnen na
de Kent vacantie.

Applicaties zullen ontvangen
worden doer den ondergelf'('~,)Ode.

S. J. SCHOEMA\,
JagersfolJtl'i'l,

P.K. Kookhuii:) f-3tat(',
10 December 1891.

OP WOENSDAG, 22 DEZER,
r) el.LES gl'l1lt'ld f;;t'(;t! jj.·l'li", H ..
/.J III !~I'L')el'oll"iltl' l'tlbl,[',. '.;",' uwe I/ks PekendmakinJ7_ J~O. BROW~,
den \'l'f k( rUt tt) Klapruut:5 :::ittltle GETRorWD:-:- tL._ I .' . Hoofd Irigenieur.

j. d ' n ue c ..ar ter ZUld.r K d ] Dm ~t'st " ,11 lil' resseeI'cl. . Paarl Kerk door ds Luekb Ir aapsta , 4. ec., 1897.. DT ba ' . ou van
_ : r mille, de heer 1'. E. LoC'B8E

C. S. E. \ ENTER. j' ~on vau wijlen den heer J. A. LOC'BSE!'

A B D V'lli & CO f, elgegund, met A.LLETTA HEL.EYA nE. . e i erS' ., 1fslag'818. VILLIERS, dochter van den hee J' E
VILLlEns P. Ir. • DE

~llIlrll 14 D':C<'?WWf, 1807. GrootDrake~~~.Y~ VIUI. Waterval

OVERLEDEN te 8tell~h op den
Uden December, KABEL J. BAS.

TU.L"S, in den ouderdom ian' 52 jaren.
De begz:afellia &al hedQ m.i44ac plaMl
'fUa<ltD, .

MARKTPRIJZEN.
KAAPSTAD
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IIE~RY CJ.Hl'u.'I. AF"LAUEll.
l@ Dcc- Te Ccre~, t-llcbtoSM'lI, kvcien en Kaal ,~(_'b.

8Cbar-en. .

J. S. \IAHAUi k ('<'. ArSLAC;n~:;,
22 Dlt.:-Tc KllllJmulr:st~!l4·1:.'5 gcdru'ïlIt.,."f.:rlle 1'&3r-

den. groot on st.erk.
A, R. D~; lïI.L1EI;': A. Co, AF:-<L.Vn:r,,..

~2 Dec-Te K1al'lDlil8blatH!. :,0 rutnl,u.n:!cl1 tn
mrrrit-s, w8&J~\n{kr v..:T:-.chcitiene Jp·tlOtC. ~t~rk1...' eD
egale J'''Jt.:n en hel mce.rendt..-el ~edrcel!!i(_'CI,""
20 lice-le Kl>tI'IUUI.tl1lle,20 ""l1Ite·!..!.. goed.

geteeld merries.
PAUL D. CLt:VER, A~'';I.AI;EH.

17 Re-Tc Collro'" &Iuare. Stcllcnboo<:1J, ko..tlJaar
boi.""",!.
21 lle<;-Tc ~lclkl>OOrd" allerlei tlmmerman • ..,-

rco::I&chap, hlli~ra.ad, njwiden en allerlei andcIc ~.
noodig.throen.
22 Drc-Te Stell"n~,h, 6lO vdte hamols.
.. Jan-Tc tStcllcnbotK:.h, vcrkoopmg van C('t"('U en

huizen.
L l' CAt:\'I:-i I;, CO, AF';LAGEWl.

18 Dec--0l' de 81oel' d"r H&lldelsbcur.. KIUlIJ3Ia<i,
landle Kcn;tcnner, Siellenlxl.ch,

J. w. MOOaRKKS JR.. " Co •• AYSLAOKKS.
22 Dc<--l'il de vendukraal te lInhuClilmry, jo~r

_I..

LJ::WIS G H {'OCOCK, AF';LAfl);R.
22 R'e-Tc Kleinvlei,&f,JtlCling Clanwilliam, vast,

en IOSEegoetleron.
J K R ALI\U, AF::iLAOJ::R.

.IS. Dcc-Te J::lliot, ""hapeD, becaleo. paarden,
nJlll1g'!n, enz.

M. L. S)IITR & CO" AF8LAGEnS.
22 Dec-Te D&lj')sal'hat, huisraad en anUere 1<J!;Bf

plderen.
P. J. BOtlMAS "ZOOS. M·SLAGJ:o;IlS.

28 Dec-Te Somerset Strand, buUWerTcnmet i'!'
bou wen d..n.rop,

7 Jan-Te Somenct W""t StumJ, 1J.JUwl>erceeleo
huileIl, erVf'!n, huiSlaad, enz. '
12 Jan 1898-1'c 8tcllcnbo5ch, 302 !;Toole lxluw.

enen.
G VA..'i r.BIJN. AF"LAI;l:;n. \

20 Jan 18!J8-VJuehtbnrc fCC' en J:&aiplaatsen ID
de afdeeling '·anrbynlldorp.

EE..'i' Bt;RUER NABIJ GRAAFF REINET,

Aao B. F. RoOOrtA.
Ura.,ff ILeinct,

Plut8eI'jlr: agen I foor
CIIA:I!"f:R.U1S·S Ul::<EfJlSlIWIJU,.

Waarde heer!
KorIen tlld geledcn Imd een mijner kinderen

&en zeer bcvlgen aanval ,·~O kroel' en werd zoo
.....6 dat wH \'oor z[jn leven vree...!en. Sa alle ge-
neesmld~elen lJeproefd te hehlJen, berinn ..rde
~ mil m. ~e oouranten gezien te hebben, dat
Ch.mlJerlMJII • h"""t gcnec.middel ;;oed "oor he'
g"nczen \'jill krucl' wa", Ik gllLg toen dad"l'i:C in
bet midden vau den uacb!., om te Zll'" of 'Ik 'Ulj
""" milner bu ....n cr "'at '.ln kon l!..kom',n: na
:l of 3 .crged6cho p"gin~n. "orul i~ cr e"". dl~
een hal..., iJotte.1had, die bij mij (lP 'll'rllO'illcJide
"'lJw overbandigUe. Na eenigfl weinil!'e do .....
kr""i bet kind verlichting, en met bl,j<llOChapkan
lit &egfen dat bet gebeel "" al hento:l-ie. Ik be.
acboaw dRt wii aan Chamberlain ten diepste
dank ."pnrhuldig'l zUn v,>or bet kOllteljjk ge-
DtesmlddlOl. Ik be.n nu nimlDer IOnder een bottel
er 'l'oln ID m:,,, bUIK. U 1r:'.Il>t d"aen bn..! pa!Jliek
maken, dur Ik wenach dat ied ..reen 11&1 wete
welk eeD goed mediejjn bet la,

Geheel de uwe,
. Al. VEltlI.AAJ(.

ADV.

Gistf<l'en arl'iveenlcn ue ht'f'ren Van
der Walt en .\.. !'. dil PIt.'I!"i~, It'den v~n
d .. l'edir;trilJutie (.'fmllllissie in Ka.iiplitad.
Zij bevet!ligen de berichten omtrent Je
\'J'",c.-elijke tlroogte eu ziju \'all plan de
regcerivg ~"edaal te gilall Aprek{'n {'m.
trent (le t()('pat;l!ing vau de brdlluziekte.
weL De plaa~lijke insp('ktenrs ht'IJhen
instrukties out "ang!'n, uat de !'Cbapen Ille
aan bl1llldziekte JijdeII, uadelijk g"til}!!
moete u wurden. Dit wordt onder ti"
nlll~tall<Ji!lhI:'(Jt'1I t'elJe "lJru~eli.ikheiJ 1,,,-
>'<:I... u wtl, t·n il11Jif'1l dew ilJlI!rllkti" nier
Ler1t;:j,(t'lrokkell of \,('rz.teut \\",rdt. w,or·
zit,t rrwn groote !IJ,>t'tlljkhed"IJ. IwlJt'n
"I' ()<,it lien rijd gewee't ip. wailriu mell
tO"g'et'flijk hehoort tI' zijll in .I.. lIil\'<~-
ring van de bf'.lDuziektewfo! d.III i, he(
thans, eli wij vertron wen dat dl' regi:'t'riog
~h')or zal geven aall hl'( "ngIllig ger~p
dat uit all de droge distrikten komt.

Le Fleur.
Le FItur, ue kalrt'!' ageut. di!' "t'l1i~~

weken geleden ont~lagf'n \Vprd "l' ....I t
he8chul<liging van gCtl'3Cbl le Iwbl)('" uJ"
roer te verweklum, ....'Jr<Jt ,",,!'der l'"rda ..ht
gehOGdcir in verlYclDtI !Det eelli;.:e no!("I't',
geldbeden uie in de nahijheiu van Knhtad
hebben plaats gehad, Hij is nog op vrijen
Voet, docb het is te bopen dat er ditmaal
klare bey,'ijr.en tegen hem znUeD gevor::·
dell ~en, en dat hij ioed geelRtt al
lfWa 1á41ta _111411 n:k1aarI:l.
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DE ZUID.AFRIKAA!' VBBESNIGD MET ONB

ST~LLENBOsc-n.FRIKAAN
MrT

sloten- ID den drom van dellilmenlerinll',
op de k )orl! acbt.igO'l examen banken, ia
li inn d bat8veroonlglDb'eD op de ont-

no ,,~S terreinen e-n wat diet meer
IJ II t Rt....dS toenemende getal van

Ste leub sssohe srudenteu zoelmet bewng
81t,lhng uitzien naar de aankomst van dit
numw ..r en wij wenseben de bevor6e-
raars alle succes toe met deze allMlIlDI
aanbevelenawaardige uitgave, welke ge
drukt 18 op onl kantoor

BIITElI;UJ.WIIlIE bi.te word' bericht Uit
KJerbdorp en Potehetltroom. Zaterd., werd
laalatgenoemd dorp becocht door een enorme
...nw -PrtDkhaoea .Maar welllli npIlll ,.
nUen

MAGEaJI! BKOODE!f-Het Bratltowuacb blad
klaa:lt dat de broodeo vao eeD der plulMI"ke
bakkers Ileluk bet .,eel boe Iurr boe IDl8llerder
wordeo en ......,t ol de CIrOOfte er lets mee te
doen beef\. Zeker r

AFDEELIN08RAADAND. (Voor
Verqncl"nn:: gchouden ol "Ore 1"!l7
1811eo.. oordlg de voorzitter de he..r Herold!.,

en nadeleden &boltz MIlI'&III IloSUllID t aure
GeeriDfh Bou:.: eo Holm

De DOtUIea der Iutate nrpdeno, "erdeo
plu. en goedgekeurd.

De IflCre&aru rapporteerde dat bU m termen
l'U _ resolutie .. ..-erd door d. raad
.. a da beer J C Wla&ert.eb Jaad ....,&re,..a
lIIeldende dat '00 tuftr 1'OOr ur Lowry Pua
tol .,oor d. 110111 v.o £298 aaapnomea " op
t'oorwaarde dat bU lIenoepam4l _ritelt
Inert bloueo fltIO week cl., Wloterbach aau
bem bad a-bre ..co ver_kende te wordeo
plaf_rd wat d. t .. eede bootra&e teDdfl"
wu, uo .. elk nr__ bO 1'0Jdeeil. doeh dat
WIDterbeeb IDpbrek. bleef piI08I&llIIelflCU
ntelt bmoea deu bepaaldea tijd &e.nrea tea
p"olr w.. naa bn Ife~t W&l de au
Le..ry I P_ tol ta adverteerea eo dat na bU
lulb lIedUD bad WIDterbacb aan daD Yoonlt
ter acbreel IDIhutende coau..ct \"u buur ran
lftlaerle tol "oor d. IOD1.,U £270 p....kend
door:.! ~ea aaableclaode)Je" IOID indleO d.
lolalet Illeer bebaalde op d• .,en4utie lIIeldeDd.
verder dat op eene ..erkoopmf pbouden er
ieen booger bod dao .£270 "&8.- Dat de
.tnod tol die 0Pievetld werd omdat de beer
Norbye "elB.l'de ze weder our te nemeo ..oor
de 10111 "ao .£170 ou verkocht Ja aan den beer
Jooatban voor .£193 Na dOl.e .. k be.prokeD
te bebbeo eo de ledeo bunne af.keunnr yall de
bandelwlJ,e vaa deo beer Wlaterb.cb te ken
Deo baddeo lelleven &telde de beer Flure
voor IItlIIflCOndecrddoor den beer Holm eo un
poomen d >or den rILl:! de tellder van den beer
W IOterb;u,b .£2 0 \"OOrde sir L.o ... ry Pua tol aau
le nellen

~aad.lid (.eeflogb deed een 'n >ek um nnar
een deputet", "IUI Somellld We.t In zak" de
Louren. ~lFler bru! le IUllteren

ne.I, t...1l de werklllambeJen zoolar ~ te .ta
k,," ten elud. de depul .tle gelepnbelll te
ge,.eD den mad toe te sprekel JOet b"lrekklng
tot gezegde brng De heer MaiRIl relde teu be
uoe,.e TaU de deput.lle Idt 1.11 lIf:koruen wa.
om den raad te verzoek~1I of h I gellegen L'
een contnbulle te gev.n voor het maken \"an
een I rug over de Lourenan\"l£r n.bll I ourenl
.ord en hoeveel De deputatlo gal te ken neo
dat de belan"bebbendf>u genegen zIJu £80 L) le
dl"llgen Ue raad gal de deputatIe te k"unen
dat terWIII bet Ol"t bekend " wat de kosten &al
lIJn ... n bel maken Yan een brug bet onmogel )k
lO "oor deo raad bepaald Le zeggen hoenel h I
,.al budra ..en 'erder dat zoodla de 1l00dlge
Iformatle Inlfewonneu II kan de deputabe

weer aanzoek doen
Met betrekking tot de .poorluo o"er dM

hoofd en talnreg nabj) hure 81dlng gelead
door d.. Cape Lime Comp.gUl" werd '-Ioteo
dat de aecretaru schl1)ven moet nlUlr bel boofd
k IlItoor te Ka"JlIIlad en te melden dat lell.U
III deu zaak stap~o .. orden genomen CD\"oor
t Illnel Ik wat aangllat eeo I;uard ratl te wor
dell gelewl e 6nllls bu den loofdweg, ell de weg
behoorllik opgevuld en geilIk gemaakt wordt bU
de CrOM ng LlDnen een- ..an de ouhanj;at ..an
loze k..nn sgevlDg zullen de r.ul. opgebroken
"orden 6n d t de .ecreluns gemacbllg I '" om
Jen opllcl ter le geiaHten Ilcz.gde rads tc Ialer
rf reh
lJe ontra cur rapp"r c~rde lat Ing n <t

khppe L de .I(}(JI te 1I1n.uwkhr had I(ele~ I
n••luten dat zulk. noeL gedaa .. orde ,6 I
de volgcn le ZltI ng on don tla J

ltud.1 d S hl, ral porteerdo lat d h er
Ho • de "aterle I nil !lal) de. ok had Ol
gliokt met gru. e dat d" Ioer lt iS. cl
-t ~c anL vo<rdel k loud w..t aa gaal de

.1", t leldenrle 0 d d
1I.. lu et d.ze .. al< le b. de nn Jen

t tipe leur te lalcu m m t den h~')r nOO" e
onder! 11 d"'" over d~ Le.te W e om I et
water nl le le.j n et CCI " boor! )kc slv I u t
te Iplot!!en Ier alleldUJg .a I gezeg1e wal"t
Raad hd (oerllll(b rarP< r eorde d lt ~au ""ge
• DC af" •• ~beld nn :"om~l1!et \V"sl hU net

.taat wuo et1 t du ..n
]I t effeode le Z Isk " ecu. !rul t !oioncr

!\CtWe.t Strand belo< ido de raad I e .tJlr
pen te" Illen r eweu zoodu I et hem docl Ik.

De seerer-a". rapporte r Ic dat h I geenc
verdere commun cal e had uu t~ang an ue t
departement 'Iln p Ibheke workeu wat aa ,be
treft de hglpng van den Strand tol
(elezen een rapport van def Inspecteur o<er

de 1. I wegen te !'\omenet We.t
( ~t Ipportccrd werd dae de hepr \\ A Kngc

IIOmmlge van "lIU Turk8VngclI bladeren n de
pul heke stuat bad geworpen eD dnardeor h.t
rIO I n.b I 'JlO e geodom had opgeblokt

Beslotel den beer K I"e kc I " te geTelI
Ilezegde ob.t.rueho b nnen dne dagen to ver wu
der D en bet nooi te ope cn

'Vat aanbetreft de KOt:1a" \\C~ r: prur
teerde ra.adshd lIolm dal "aar deze "eg h
de plaata ~IUI d heer ["ub."r ,oorl I ep
I ti ,uer Dauw I. wOOat twee kanen DIet kut
nen I a_'eeren

Besl !.en dat de n'jl('(;t.eur genoem le plaalb
moest n"p" t""rel ebi de v Ige I. ~er!(a
dor ng rapporteeren of ,eL w..nscl el k zou zun
gezegde weg '" Ider te makeu

De contradeur werd hennnerd dat I U zon"or
u tatel een leun ug moet plaat.ell nan Je v er
kant brug

\ erder \Y~rd de
leur I(e' eMtI«d op
en '1;", Itcedacht \">ornamel Ik de dnfl le
Uazendal alwur ,... wege 10''''' kl ppen ron I
hg ... nde !lIdaar er onlanl!" een ongeluk l{e
beurde

Den ""cretar. we d gplast kcnn. te gevet
aan den K'lllp, hen lf Illol rlglirfi' I 0 I de lOMe
khppen n de nv erdr ft op den Buttelarl weg te
verwuderen en gezegde .I 1ft n orde te hren
gen

• enlenvlerwe, -li !Ioleu dat de n'pecleur
."n aandacbt n oet WIlde • n het nooi nab
de plwr18 'an ml.. ~ JI., < I ecu plal Dloet
beramen om het zanl le verwJlderen en n
..enol'f al te huu.!e I vau te .. orden g"l<loeld
III gozegden wei

Gelezen een bne' van den beer ( arr , TaU
bet laodbouw deparlement gedaleerd I ()
December IR)7 en gencht aan den clvelen
oomllll_"" ..erzoekende of de rU<! wu dee
leo 10 de kOllten ..ao het ID orde brengen v..n
deu .. eg te J onkerMhock tot aan de foreUeo
poel.n meldende dat brt departement genegeu
I. de koslen te dooien op vo<r"lI&l"<IedaL dIe
geneo die cr belang bU hebben ook zullen b I
dragen

De voorzl tter gal te ke lOen dat bU ID.truc
tie. had gage ..en Ran den .eerete". om te
IICbrIveu aau de landetgeoaren de beereu Ruux
'Valermeyr en liloete beu verzoekende "m een
b ;drage

Voorgesteld door raad.hd I aure getoe~"On
deerd door raad.lid Marai" dat de raad de som
van L!" 7.OU blldeagen tot de ko. ten vlln
.t: I voor het maken ".n gezegdeo .. og 'p
voor .. aarde dat de Ra.d geeu \"erant .. oordeluk
beid In ~·(lDuectje Dl.' dezen weg ID t ~ervolg op
Zlcb Deemt.

neAloten het rapIX rt var. le tll".6I!en ..an te
nemen en dat eel kopie met de IUInmerklngeu
bl.nn .. ordeo lIe.oodeu ....u den kontrakteur
Gelezeo een nappol t over den hoofd Iveg

onder bebeer 'an op.lebt.1lI WIehabn en
UI dl.y ]Je Inlpekt ..ur gaf aan de blind urn
I<hppen te I-ra bJ bet oodertlDde van d n
Strand weg Beelolen de ... aak le "'ten n de
handen ~an d Il n,,,,,kteur ORi !.e da.n zooal.
b JJ goed nmd

D. saet,tarla rapporteerde dat bn een nu Ier
boud h.d met d~n lar. Imeler generaal tet
elOda een plan -aD twee plasillfn gre01eDde aan
d..n lIfaltlandweg te bekolDen doch dllt b I er
OIet Jh I. ge.I.''IId 'erder rappon.eertk de
s""r"tl&l"l' d..t bU g"en tend,,", had <Int"~gen
• lOr bet Illv"r~n "li 'oor ITU bad den hcer
R.wbon.. gcsprokeu Dlaar bU weigerde een
tel der In til aturen

Uc!!loten op \"('orstel ]I[br '" - ""c
dat le heer F ~I re et't Il lerh Jud Dluel I cl
met de heeron ~Ieph:l I II ~ teuel le te ~ r
nemen ,,:\ lf\'our t bJl\ \: 1~ en lj ti mo 0
Il k kaf:r"" ende I cl J"ar ku ntn ver.eh.tf~n
en dat de andere le len ",k mOf...teu "ernemen
.. ur voer te 'erkrugen III en tegeo welken
PI"a
De eecretam rapporteerde dat de beer Paul

Rou:.: bedankt had ala lovordt-rollU" "an de hou
deDbeJutlDjf eo dat de bee~ Pielier d. Waal
U I&OOn.aa ung_teld

Oeleuo eeo bnef n,t!l cc heer H G Hen
dnlnte klapnde over deo Sir I owry • PIU eD
FllCbboek"flII Be.Jo ... dat Id aeeret.nl hem
moet melden dat d_ DUIt84:1 " afdeellog.raad»
wellY

De tIflC1"8tarurappone..r 1 lat hU a_bre.-en
bad aan den hur Filii", > t IIChat t. SolDer
Mt " .. & Strand doch _ ~"twoord blld ODt.
':UF. BealoteD tf.JIto ~ O'"ef k Ia*t IQ
........... ~u.<lIt .......

lo Hl lo.: -\
J<lho Stuart .tood u~ ~.t hU aoede

reo '1'10 de statiM Yer~ bail ~er de DOO-
dlllfllioeotie

De beer.,u Eyk l'oor beechuJ!liade die OD

ICbuJdia plelU •
Hl) werd olllCbuldag beYonden
Mana Volll"l<;lfl bad deo c&n.t ~aa ,un bau

den beer A W JO kl Wen Yel'lateo
Uu 11"ltte tM:bwdill en moest J;!I!'eI.leu of la

gebreke eeo Dlaand 10 den troak!lOOf breolleD
om SaeoW]A&l" aJdaar te Vl.reD

Willem J uh_ .toad t.cbuldiltd dat hU deD
heer CluDeo te Frao.cbhoek aanpraoo had
Pleitte oallChuldtg
Daar eeoage ,ewlIIflo Ilfwe&ll ~ werd de

aaak uilgeBWtId tot Donderdag PeecbaJdiade
nog onder delelfde borgtocbt te blliven

HET IUOt"TEIC GEBOUW aande FaareaidlDl
op deD 8o_net W_t epoonrlll braa4de Zoo
daPamidIlaC to~deo IJI"ODd af Hoe de braad
ontatoDd is JaMt bekend. Er "area ,eea bUmb-
teo ....0 bet apoorw"partement aan de aidintr
op dlen das

eertudl5
:\.frlka,

~ n tIJd veel van
heeft ver loren
h .. t Hoval botei

u I nner oothaald
var L1tlD heer
I\~d~stad In

It"~t'oh Id gaf de

De Bond te Aohter Paarl
EEN NIEUW ELE:MEh

De Bond te Kimberley
V lt het verelag dat wij eldere pablicee-

ren zal men zien dat het Klmberleyecbe
distriktabesmar reeds hernieuwd II1,4JD

dus no 1 op de lijst sal staan AI dewQks-
bellturen zIJn reeds herkolen en het
men we dilltrlktilbelltuur heeft al hare
werkzaam heden reeds verricht. De provin-
cials leden zijn gekozen en de bellChrIJ
vlDgspunlen voorgesteld Ook heeft men
een lid voor t cirkel-comité gekozeD Wij
hopen dat al de andere dblln kten op het
voorbeeld van Kimberley zullen letten en
dat alIfII! gereed zal zijn voor de cirkel-
coimte vergaderIDg op 99 December

Ea!tl .ltroWIBUD wordt ID Madrid Spanje
uI!gfltrOven dat 0)1 IlODeOpdrukt wordt eo DIet
een _rt lokt dIe gemakkeluk II1flt _p en .a
ter weder uitse-hen kan wordeD eo Oleo
beeft eeo rede ukdoek De Jl'"iJa yall linoea
moet ID SpaoJe .. el leer Iaq lua ala bet "oor
dat doel lDet ..oord .. 1 uDle .. end kan worden
HOE GEV.u&LIJJt bel .. eeo .pald te gebruikeo

bU bet doorstekeo yall eeo , .. eer II deRr dageo
weder geblekeo te Aal ... (NederlaDd) De
",eduw. R bad eeo Iweer op baar aaJJgezl<bt
eo ltak dit door met een lpeld .... ardoor bet
piloot spoedlJ 0plwol De dokter cODlt.teer
de bloe,hergifttglng en de onrlukkille ra na
hevtge PUo o ... rledea
TE Kaooll!ITAD eUlgea .,erledeu .. eekeeruge

Jorageoe 10 V.hrcbri1'l8r l .. elDlDen met bet 00'.
lukkit r'l'Olg dat een buoner bU bet o"erzwem
mea der rrner verdrook ZUn naam w.. Berrie
Buret om.treeka v.. rtien Jaren oud en .. "rk
nam bl' het telflllraaf-departelDent roon hU
middeo IU d. rlYler zonk bn Eeo kaff"r die
toevalhg voorbil k m zag IJetlf8"1IoIU eu .prong
dad"IJlk le ter; bU bl"llChtd..u Jongehng lUW

.. al loch bJ r-U dood

Op Za&erdalf 11 dezer ten ;! ure n m "erd
la bet Slot V&D de PaarlacboolgebOuw volgeru
ad\"ertentl. ID llrt JJ, gbl d een. WllbtaJc
vergaclerlog _,eboud.o om 'lIeu .. e bestuursleden
le kIezen Er "aa oen goede opkoto.t ook van
Ilon leden die \"u r d" ..ergltdcrlng if!en&&Dvang
nam beztg .. ueu de zwakke le"~u ouder deo
arm te nemeo

Nad.t de notulen gele,eo en goedgekeurd
W!\Hn olltstonrl er eene ...arme dllC\l.8lC over de
vraag w e clllenl k ledeu ~ 10 den tak WAreu en
",n rourlen ku I en med""t.elllmen Sommlgen
""Iden dat leden fhe 100Lt I 10 .ul"",rlpl e hlld
den betaaltl doch In 18 J het formul er ~an
hdmtl&h.éhap hadd, II onderteckend ook erkend
zoudeD .. ,rden Uet werd 1:w,.loten da slecht.
de I ~ ledeu die de .uh. r plte ,.an beL vor gc
Jaar betaald h,dden kondeo ateDllDell Uet
",enwoe w k.hetotuur wprd to(.'u gekozen tw
de I e"ren R Dreyer I J Retief (. "nn Cop
peobagen ;! I, du To t I) G MIl"tn J Cllher-
eu V.u der Wuthu,zel

AI. afgevaardIgden n&ar het dlof.,-l1ttabetituur
" e -den i>< uoemd door de \"olle vefgaderlOg en
n et door bet \\ Iksbeatuur volgens de Illge
meeoe Bond. conetitlllle art 7 A de beer W
o du Tott met den heer D ( Mnltln al~ lI«un
dus en de heer R Ore) er met den !reer P J
Retief II, .""undu.

De beer P J van der WestbUlT"'n .telde de
volgeude beeren 1Ioor al. Dleuwe leder som
mlgeo .. aarnn beket de Rhodes lDaIlDen '!Jn
n.meluk de heeren C :\J Il U en 1> A Bnc",
Phlhp A M) hnr ..b W P Dreyer J Yan der
W... tbuy.ell Jacob \\ ebahn en L Laubscber

Ue heer W D du fOlt wIlde weten ale
d etrlkl.be.tuurshd voor .. elke kandIdaat \"oor
bet boogerbUl' bl! moco.t stemmen

De voorz tter dllcht dut bet onder de oln.tan
.tandlgbeden beter zou zlJn IUdlt!Ude tak zl~h
llIet op dit punt UIt! et De t aure mannen
maak ten bet den Yoorzltter wo mool8ll1k dat hU
zun hedanklDg al. I d an den tak mie verde el
de vergaderIlIg verhel

Oe Ieer Rul bIe nre

Het pa!ltseJ'8Chip
"'!'dert sir Gordon UIt Engeland III te

rull~ekeer I hpcft men nog UJ-eta van zIJne
heloften vali ('I'll pantfltll"8Chtp gehoord
Heden zal dl' !ltllle gebrokIIn wonlen daar
e!'n dt'putatle den pl-ewler zal ontmoeien
m vau hf'ffi \cr II'm IIJzond",rheden le

'('ln",UJt'o n..Ilf't' ....n I'chre nl'r ",n Innes
lullen n lal mei ."'gt d" 1"1ut,tlll \tllgtl
tt'llell

KI.ElR II

~O 0\ "rl ebt
ur.:.. le (_oug<>-
\Inka wonlt

GEMENGD NI~UWS
)I \11"'1 E .ergadert beden

LEI.

(h K f M
de Cle ken)) Sm t ~an ( leukraai ergezeIl

n det heer Sam \\ alte ... sla lier te 'falm ••
lJury g !{ n Zaterrl."n org"n "t een kllr en
~ r I~I rd n r de eer ha ,DL) nfonie n
on naar ""hape te. e '\ .. aldaar ecu tudJe
lekker gepraat te h"bben \"ertrokken l) widen
oen dra. maken en ongelukkIg kreeg bet .ene
win rlen ~ullen ""aJ"1 een walletje met
on~elukk g gevolg dat de r gieunlll!!" met het
""I !.eNte g"leelte der kar brak en de beeren
lJe (I rk en \\ alter. recbt .cblerover u t d" kar
, leo Be den hadden bunue ge .. ert" bunlle
ha de" De heer De lerck kreeg een erl .tt~e
wond aan 'Jln .oorhoofd met! In 'Iartl Uenn
z u ~e le beu p werd ern.tlg be.eerd U m ... t
d eu daw aldaar n bed blIJven doch werd tegen
den avond nallr 'Iln plaats teruggebrad t Zon
dag k n hl ua Iwel k. loopen Uet gaat nu
""bter !reter gelukkig wareD de ge veren DIet
I(eladen (G rr, I de I )

EE~ ,(a K dat le wliten wy nan de l.Or
ge I ",_he d un den machIDIII an d.. pad loco
motief van deu beer McK .... te vond MlUlJldag
n Imldda op den Zeepunl8poorweg plaat. \feD
zeIlt dat de m.chln .. t de gewoonte heeft" an
neer I et eten! rur unbreekt de wa!!,en~ lOAte
I aken' at de 1()(_"QmotlefWIlllI" bl z eh u k al be
• ndt en zc daar te la!.en om I In eetma.1
te "aau genieten Maand", het h I de
...al(en. bIDnen twee ..oet van het spoor
• aau n et bet gevolg dat de I 4 J
uur I", n nn K""pstad n.ar Zeel unt tegen oon
vat de wagen. die met zak'ken graao beladen
.... z "'ehug_ aanhep Uet graau .. erd op deo
gr Id geJltr >Olden t.ee van de 8poorwegr Itnl
gen I_ha hgd maar gelukkig werden de pall
!!ag cri nl.. t hezeerd Ue trein ..a Zeepuut
m"""t da:<r .tllboude en de pa .... gleTll delreel
van I unne reil nll&rd" .Iad le Toot .Heggen
daar de IURChIDI.tmet de pad locomotIef uog otet
opgedaag I .. Il.O om de waienl van bel lpoor te
ver ....I;d"rell

RF LI \ I I I" I P -" og een lIolegeoheld voor
ee .. te kl_ geldbelegglD! ID v.. tgoed aal het
pULhek gc!!",,,en .. orden ID heL geval van eea
deel a h..t BeIl.'lIedorp DnrMDweg stallou
dat per pul heke velllJlg volgenden Zaterda.g
nam ddag tal wordeD ....ngeboden Het eagen
dom • g ed u tgelegd ID groote bouw
Bet I nooit blootgesteld aan ~terken
mur .ordt gedung be1faalq door eeo
,efn!8Cbenden ~nnd nn de zee Uet III

dat er .terke competitie ui Z In voor deeleu
no dewn ko.lbare. en ~antrekkelllun grolId
ddar vele ko<peTll bU de, or ge .,,,rkoop'ng te
lelUl{<8teld werden Do grond ISmet gelegen ~18
dat lang. dCI L..ndsdowne \\el1 en elders n ,leD
verw der<! ~lIn bet .tallOI maar Q,. de onmul
delllke nlll Ihed van Durbaoweg .tatle en
daar het '10< r .. egrerkeer verbeterd U.I worden
moet deze grond z eb z~ll &allLe ~Ien aan beo
die ter"JlI"1J bu tfin .~nlCben Lo wonen tocb
III &Ilo""k,"!! mot KA"p8~d "flo""bc" te bl J .. en
Ue hoercn L Ilenberg {n Oe Vllhl'u "lln de
ahl.gn .. en de heer (j • Steg man van Kork
aLr Ilt I. le .;rent "oor do vfrkoop r. Verd~re
b I.on I~rhe leo III UIl&o ad erte l Q ku (lm
meI

Z \I' K ~" It.. I ne no .crJl'lO.d
bu ....erk n het K'"pl<Lbe ""hlerell",,,j roort te
.elten en d. !!ChIrken • n zoo behendIg ID buu
werk dat zll I de mee. Il gevallen oDtkomeo
Het .. ordl gozegd d.t t.ee dames eenlIre dagen
geleden op een tre n mar de voorolt!llcn
chloruform geplaahi eo buo ld "el de t
de dle\"en vr Ik...amen De zaak "Ct-d D ~t le
pol t e sangege> en daar de dllmc. DIet Let/eer g
z pull ek de zaak up n trede , oIJt", •
verlt'1'gen nform3t e blnkt dat III een ge.al een
dame tu ... hen Kaapstad en Claremout reiad ..
t >en coo well!ekleed beu ( ) dt .. In hetzelfde
oorupartemeJlt reillde baar aUIi le ..ndere • ide
YaO Rond ..boecb e..n takd k on Ier de nenl
d ukw met het ill'olg dllt t bewu.telool werd
el eeTllt te "yuberg ontwaAkle toen IU bevond
dat haar JDederel.l:1ger ..erd ....eneo ....as .0 oak
baar beUllI eo aodere llrtilielen nn waard'e
Eeo anden dame rel8de (>ok meI hlren man
die tegeno ..er bur gezeteo w~ op de "yn!.org
IUn wen 'U plotaelmg lIe.aar .. erd dat eeo
pellIOOOna .. t haar ,tJn bl_ID baar zak geBtO
ken bad ZB greep de band lDI.t toeu hur
beara aitgeu-okkeD werd ~r haar mao Ultt
te doen IIUlrkeo bleld BU d. huid totdat de DIU
hfJt rlJtaig wilde verla&eo toen III hem liet gaan
eebter .onder d. beun Toeo de man wt wu
.,ert,,1de d. dame UD baraD maD wat Iflbeufd
wa&,"n hIJ w. nat1larlijk erf. waad dU III de
diet 166 bad nti plat. It., schllDt dat ae
d.... "lit dit haar DI.D oploopend "an Iffd
.... ,a h.t 1J8tD .bewunl. 1I1l ~..sa ""...~ _ ..4M~.."

13 Dec-CP r Ielegra.r)--I)c r_1 II CAItIearM
vllCnie z"ndajlmot'j1e11 0 I r te PI.mouth De
CL.. ,~ ~rt .~r I el I "rpo< 0l i'.oudaimorven nur
Á)jroa_
II Dee.-{Pd telegra&l )-De Gucoa Cutle ~

Timenie bOt'lenmori"u om 9 uur te Sontbamptoo
II J).:C -(1'6 teJCIITIIAL)-n. Hat"'" CUtle

arrl.eern.- )1_ <lnll'mlrl,Jernacht te Lat i>alm-, op
de '''101fT\:'' l.le O&l<C'lnarrlYeerde ~
om II ur tu 1jouthampton

I~ Do!c -(Pu te1eraat)- De ruw 02 Je I
bJtrbeen .. bólen rwOIUI"la,) lIIIIl44 '011 1 lIJf
te KII1eirIl&llpiOllllDo

Des keizers vaal'WeL
LoSPElC 13 rh;, (!

helm lut naar Kwl ou " ~ I toe te r "'["<ln
un PnntI HeDJ"1 eo heL ChIUCO:lk:lIt!eakadt!r dat
op CIén lWu VerCrett.

EDgelaJlden Frankl'fjk
KOORMOOGST VAS AMERIKA

DUBUN 15 D£(: - (~.) - GI.teI'eIa
bracht de 'toolllboot Jwloa Pa,.1e yall s-.:
Avre&, 1t85 nel. 79 paarden 304 ~._
16áO schllpeo Olllfe.,eer de helft. yall de lIIidiaI
I- beatemd .,por Durban en bet o1't!l"1f8 pdeehi
voor DeJaaofbaai '!"!!'!!'!!!"!!!!!!!!!!!

LOIlDE!I, 13 DEC - (lUukr) - Het wordt
paegd dat bet oaderllond tuucben den heer
CbamberlUn • den Fraoachen ambasatleur be
paa)d _lIChikking van deWeat-Afrik. k.....ue
.,~IUkbIUki heeft

De A.Dlenkaaosche koornoogst, bedraagL
530 000 000 bulhel.

z -+ REPUBIdIEK.
De h"r Hunter te Preto11&.

PRE OR"~ I~ Dec - (Rw/a) - De
beer O"id~D!.er d" ~eene beatanrda- .....
d.. NataJacb go ,"',,"neme.la-apoonrefflD, am-
veerde bed alnier .-ail Ooet Loaden DI ,"".u"
naar Natel JJ bad eeu oaderbood met da Z A.
~ M be elUk spoorwepUen en l'ertrekt
morgen naar urbao Q.,erJeb "w.buli weID
plaat. bU eeD!bewek ~ogeD.

Geveoht tussohen burreJ'S ell
Ist1'U1kl'ooV8rs.

Hulp voor werkstakers
LoXDE)! 1,( DEl - (R~ul~r) - Een doen

ment 18 geteekend door den oudsten professor
VaD de Oxford universiteit peoteeteerende
tegeo bet ulolDatum,.an de employeerden der
miealeurs

Geveoht in de Bara Vallei
LOSDF.S 14 DE( - (JUul,r) - Generaal

Loekbart" leger bad een ,. Jfdaap!re snelle
mancb al ID de Bara 'allel !Je vfland viel hel
gedurtjl aan 35 werdcn ge wood en gedood U.
brigadier acbterboede VILUgent'raal.Kempc<!.er
werd afeeeaedcn cu omsIngeld door deu viJand
lIl&lU" verlost na een he' 19 ge~ccbt

J IIA'\I.~(RC. 14 Der - (Rewer) - De
I I,., ~ft een 8eDaatle "eldtend nraJar
vao een ge~bt tu..ooeo de Itratkroo.,era en
een ..autal b ert! Tan Oripted. Er wén! be ..
ran belde I en gevullrá. !DUI" &ea Iutate
trokken de ducbtehnpn terug m bet d.iebte
I 8< h tnsscben Lydeoburg eD Spltakop De
,tru kroo' tlt S ~er.taJr:en zich In bet boec:h ea de
bur "ers nelen te voet 10 bet boacb De atmoa-
feer .. erd geY Id mel r.;ok en de \"echteode par
I or IICboten bhnd la bel rond

J eu gillend gescbreeuw gaf &e killlDeo
!kt ""U der slruikroo ..elll getrotfeo "H, ea de
,,,,_le gaf Zlcb u~er De maD die getreffeo wae
werd dood ge,.ondeo met I schoteo m lIJD
helwlm Uet groohte geqcclte \"an helifCAolea
gold "erd wrog gevonden

Troepen voor Zuid-Afrika
- (J e) D. II.td, { ber cbt w.t d. earlJl etl'l! ( ;de

dragboeuden gard.) ordel" ollLVmgell Iebbe
um b r nCDkort naar ZUId Hnka te \"ert ekkcn

Verdere gevechten
L XD!:~ I Dt - (R ,la )-lJe ALy ••

DIer. maken ,()( rbercld.cltlu 'our OOt groole
eXJ>O(lJt0 de be.temm lig Il lllln a I.' nur men
gelooft Guudolmru cf CCI auJer deel, 0 d<
NJII
Vcrdcrc he gc gcre Lttn beLben op de

Indisch. gro",. plaat. gehad Cl het \"erl e. aan
onzeo k..nt WalS ,",cr oUi cren n 40 ma.o
scbappen

De koetaroovers
J tU\r."HRG 14 DEI. - (Rcu.ter) - De

acbtervolgeude manscbappen van de koeu.
rO(lVuJll ,ouden afgczadelde paarden CID sakken
I attend. g ud RaD den kaot nn een boeeh
IJ. 10 'vers hehben dne pa&rden ges&elea eo al)n
t oordwa:IoTt. gc, lucht en de burgen hieldeD op
m t ze te • ervoloen.

De tariefkwestie

De ingenieurs werkstaking
EE~ PRU I E::sf

L 'In' I D. (R ur) Dccu
to&tichen de balCi {' dt3 uget t:Urti Wt: d gUlte

ren hon at en cr IS th •• meer I vop Ol ~'(éIlC
tlClllkklttg

lJe Japan"cbe cu sul tc ")dnev I ceft formeel
geprot""teerd legcu dc, urg""t.elde Ix: pcrkáng
'an Imm graue

J II \' I " I, DE - (Rt Ier) De
kamer \I. kuopbaudel pnt .. oordencle op 'VtIIgen
'tin de, eroenigde kalDer. ".n koophaadel Tef
klaArde .,cb tegen de dltfereaueele tene
"IHI < vuor "b""lut<: unl,.orme terle,..n zb
"PI~erde eel gc fl"Commcodatle bcl.rekkelUk het
,"_RLst"lIen, een .peel .. 1 laag .,rachu.nef

h~1 rer\"ocren Vlltl ~rucbt.eu naar Enpland
ric har del ..ren ID Tr"l1 \"aal dur geen be
I h II eD
Iec r lJ erhen F1emlOlug beeft de baur .0

I e tuur \erzekerd "au deu GtI.1ety ecbouw
burg

KAAPKOLONIE
KINDERMOORD

De regeering en de N Z A S Jl

Een Jeugdl.ge booswicht

I Rr. ft A J Ih (Reutr ) - De
regeerlt g on de 'I; ederlandsebe l'lpoor "egmaat
IOCh.PPM"In lot eene verstandhoudiog gekome
I ten de I"f'tIOluhe van den \"olJreraad be'trekke
I Jk de 'erm lenng van bet 8poor .. egtarief. De
UlaalBchapPtJ neemt het standpunt ID dat baar
aanl>Od DIet aangenomen werd door den raad
"I; a:lll ,n de I orturcczen beb~u reed. tO:eJe
.t md de eel1lt..... el"lll1nderlDg troedt In ....m.
'R af J auuan e II eu bet t"eede lIedeelte op
I f ebruan lllmsWnde OoderbaodelmllflD 'ilO
ilO banglg met den \ ruetut, en de Dleerder
led van den uIttoerenden raad beeft toere
.""md tot eeo verkoelkame",-8Cbema Hetulve
lII""t e TIlt goedgekeurd .. orden door deo _
.teu 'ulksralld I nltJnIIICben kaB Dleta,ooa.a
worden' r de raad btJeeDkomt

I u ""nant 'aD Dam UI a'lOgesteld als kom
man<ia t ~au pohtle mor I'wuiland

lJert :lCc eta... \\
[ J ( laJle ene T f

J S Hugo J G

k

De Bond te Dal Josaphat
Zaterdagnam ddag !.en 4 ure werd n d...Ge

del k""hool. onder "oorz ttel1lcbllp val d. F S
du "lot cene' ergnder II:!, gehouden De .. rer
ga Ier , ~ w,rdt toene Bon I. vergudet
den" kst.k geno, n d

"en I ..... I<.be.1 U "erd lIekottn
f S Iu lot en de leeren ( ( It"".o lW
Izak I er Id Jakob Uug en lJ J du To t
Eel ge I eu we leden worden opgel omel

Ue nr~ader ng "". er tegen dllt het dl.tnkl.
he.tuur neulraaI wu bl en tIIet beltekL ng tut
de hooger bu I benoeming Het" ril besloten
de aanbevehng vau JCII beer Jau t ..urc te be
kracbt geu

SPORT
WEDRENNEN

lejlnlll f )- p"

-l ~ne t~~ uur:;
le Kaal lad",,1 e lote "ol fa
n de zaal van het opvoe

lepa e I ent gel uden p 'liIotIndagil,.ond
Ol Ier voor. tt.r:ochap Tan den heer

:'\ xon 1 egen .. eonh;c .. aren d. A J L
U f I e) r en de heeren UOTllt Roger e I rv 'll
I). '" J I Uofm"lT .. erd gekolen tot voor
z er rler er~en g ut( Den I!eCl'1ltnrls werd
gelaat den ""roten 'laandag van ~Ike mund
of up .euoek van dr ol leden eene vergade
r nl! bueen te roepen 'oort. ..erd hem op
gedragen aan dr ~llIr supennteodent ,eoe
raaI ~,.n oDderwl)'! le !!ChrJ)'en teo elOde bem
..er lof !.e "Mgen de best uunvergad~nngen ID

de zaal vlln bet op.oedmp-departemeat ta
houdeo I Werd '_'oteu een program Y"&D
werk voor de wmLermaanden op te .Iellen
n b~t b, de volgende bestuunvergaJ~nnsr te

beaprtlken AaD den secretam .. erd opgedn
gen k~nnts te lieven dat nu de ,,_nlllln,
f:tl'llcbt ... hJ) lI~reed .... d. nam.n ".n
red,," on Ilbocnplleu te oDt"anaeo UIl de
~ 11li&m} redBrWk School I Kupl&ld.-.J £

J:nDf ',",lJn.

KAAP~TAll

Ve

K loll F. LEl I DI - (R, )-1- llauke
Jongen genaamd Charl,," A ,drew werd h.d~n
!.er terech stelling ,.er" ezen he .. huid gd ,an
pogtng tot >erkrad t I gop ~el katIcrme'"J~ E1et
getulJ!'''n' ~an klaoere. hield ID d Il toen Le
MChuldgde 7. n 'ootnemen n et ten ult"",r kon
brengen wegen! I arcu tegRn.tand h haar ol
brutale Wil ze aal randde haar op de hor.t !!Chopte
tot het bloed baar b de mon I u thep Ouk
!!Chopte L baar op den moud en de oeos

Presidentsverkiezing
I ~ER \AI JoCnERT AA~ HET

\\ OORD

J A"I" I 1" DEl - (R,ul ,.) - oe
L rife .. te Middelburg toetlprekende uldeaeae-
raai Jo I.. rt dot het ""n ge.,oeleo WIll "oor de
Ia•• te derllen laren dat de apoonrflllnatl den
.t.nat mo<( bcl noren H I zag gee.re mocllUkheld
voor de regeenng om eteppeo te nemen ter oot
e1gcmng zoo epocdlg mogeJtjk Sprekende o\"er
de be .. enng dat de leden Tall deo Dlt ..oereadea
raad geld oDtvangeo van de dyuamlet lIUIat
acbapp lelde bU dat bU gebeel bereid ... naar
bet bof te gaan om daar "IJn ou
!!Cbuld le be ...IIzon maar .. il alet
tot eell kombUIs bODd remaaJrt,.~ "ord.
om andoren tIChoen t .. makea HIl"" YID ,..
"oei"" dat de oude grond .. et van 18l'Ib iDd_
LebooriJIk u tge~~rd geen amendeerea Dood.
had Meo " ... bezig baar te ,.eraaderea e~ bet
land wa~ zoo te zeggen zooder eeo "eL, 1!11 dIt
..eroorzaakt de lDOeilllkbeld met bet boere po
r""hlbbof Uu .u.efl naar het preaideatlcha'p
alleen lIJk om ZU" eed te .,olbrengeD eD alJll
phcbt al> burger eD ehriolten te voll'oeren

Een geval van moord

De heer Knoblauch overleden
C \LI I~ ~ I DH - ( " ) - De hoor

J U Kno':>laucb Hr nn Apl'elkrlllll p de gren"
VKnSwellendam en Caledon stIerf bedenmorgel
Bil ..... eeo .,an de onderoemenste progreMlef
ste cn ",elgegoed.!.e booren H J laat een groote
f.mllle acbter om Z )Den deod le betreureu
Onder zllne zonen z n advoknat Knoulauch
.. onende tu Engelllnd de hooren Loull en Jnhn
Knoblaneb ....n Appelkraal en de beer CblJl
Ku ,blauc!r vao Kaapc<tad

RHODESIA.
Nieuws uit Barotsel&nd

BI LA'''''.' lá D!:l - (&utu) - Reden
m rgel am ~eerden alhier drie kaJfer aneJlOOPera
~.n H.rotMland ZIl bet1chten dat d. Leer
lOf"yndon de administrateur eu ZUDeezelaebap
Ix;.taa de Dit \I bLoinkepohtielDauDeo aIleo .. el
LUO lieen bunner paarden 18 gevrekt

Brand te Port El1zabe th
P liT E IZ I I I DI - (R ) -

Omtrent kWllrt ~ >or a ht IJ nk or q .Icrll ond
I rand u t 10 deu winkel 'nn dell beer R J
W) he III QuooDstraat 'Bendeo pol hecllenaar
~ lloon die er ~oorlJ 1i"1l m..rkte het en
hunde z eb dadel k ('en ei( 10 den w nk.1 OlIm
""DIlle kleed"rer "n be;:on let' uur daar mede
lit le blu •• eh~n H werd I III".ta.n do r eenIge
~a de oat DreD d e emme. ".Ier b acbten CD
dil brllDd werd geblu>cbt \ eel ""I ale wer j &IL
!Oenebt

MIJNBERIOHTEN

NATAL
De vleeschbelaeting

D Rn4~ 14 Jh
~c'1illderll,g werd g 'k~J~ I I ..t ,tadl u •
gehourl 'W'lL'lr Jl t'J kt pro £8 t' ,...cmankt W~

deu tegen de h l"d~lwIlZA le r:re rt, I I I et
..oon.te len Yan e. ne ""'tUlt,"g 'lO :lJ per Ih or
be vroreo y leeoch

AI de 'PMkers 'elO< rJecldcn le plll ll'k dor
N!geerwg In d" .t..rksle "" .. oor.hnlle en bet
gt">Ole geboor Itcvutigde met Ileetltdnft ui de
UIl ngen van- prot ""I
.Met bet oog op hel debal welke om !l u Ir n

den a' ond oVllr dit ond"rwerp IJl het Ing rl UI'
wu "ordeo ge"oord ...erd "en telelF"m
"an de ,.ergadenng gezonden un dtn
epeaker den pN'mlflf en bet oud~te ltd Toor
Durban met nadruk prot .. teerende tegflll de
mdieBIDi Tan eeulgen maatregel et ne bo latbng
op ,,'-b beoopnde en een beroep op de ~eo
doo.nde om met all" DlllCht zoodanlJ!'ea -tres,,1
tepD te "erkllJl.

De vleelioJibeJal8lf,
P11lTUUIIT&1ItrJO 16 n.:. - (Belder)-o.. .....s ....... p.1IlltR ~ po
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ot ~ ~ de CHa..,... .. Ku-Jr' ~o. 593 ... 189~ wordt hier·

door Mr all- llllricb' bek~ pateld lW
de prip. _ ~. telwordeu UIl-

,.,.. aijII YOOr 1897 ... ,.oIgt :.....,.
K.LAB A.

Toor d. POOWe eli ......... :wijngaardea
... ~ .t.okkA (""ff-) ,..a d.
__ BIPUia, a.peWiI, 801oei8j eo Jacqaea
• £JO eie 1IÏ& BW aÓIIder dan 3,000 .tokken,
......... .w..t. du lt Yoe& .eenijdt 'rU

.... ".,...& iD 18'.16 :-
SPrij_ na lib elk... ... £7b
~ .£1:1 10 •.. t5

.£100
KLAii B.

Voor de groots:. ea raoDdate wijngaardea
~. ai. A_ribauache IIiolrken "0

..... ,,_.. 1OOrieII, gdI<C op Eoros--:b~

.1Ok_ ftII Diet miDder daD 1,500 ttokk ..D.

........ 1Iie& lIIIiIIder du lt ..oet weenij'" ..aa
eIDIr:-

... £100
60
40

£200

Dae pa;;- liia opea ..oor d. voJrode ; -
(I) PlaD ..... iD deu wjjapard pent ge.

dllnad. heu.1fde jaurt.ij ala wur·
Deer _Liet w.!brjj.ea, op .tokken
Ild.. pl&ll~ of eea of t ..... teUoelHla
te\'Ol'8a.

(2) SlOkken m de kw"'erjj 8~at, betzIj
op pworielde a&okjea of op Iootj ...
PdIIJ"eIlde bei j""etii "ó<ir oom pe-
tiiie, .0 Ilittreplaat m den yjjtlgaani ge-
durende bet eeUoeIl ..... competitie.

(J) S&okkea ,.at, b.iaO op i''''Ortelde
.tokje. of op loot jee, ea mgeplaat
,_t'U'eade teUoea ..... competitie_

:l.LAS C, GEESTE STOKKEX IX KW"):;
KERIJES.

(I) Voor k ...eekerjjea 1'&0 Diet minder dan
10,000 eatj. ;-

f} Pryjz.a 'rU !:!O elk £ 120
(2} Voor kweekerijea,..o niet,

minder dan 6,000 ent;' :-
4 prij_ YUI £Ib elk £60
'J " £ 10 " LIO

• PriJ- .... £25.nr ...
'" to .£16 to
, " "£10,, ...

t .(:!I)O

Co-openti ... e kweekeruea woNeD. tot com~
tetie in deze Kluae Diet t.oeaelateD,

Bo ..eoge~e p"ljzea &1I1lea yordea toe-
,.,.taan ,.olpos de yolpDde tabel ,..Il
_rke~tw, :-,i

i
f KLAS A.

Groei en conditie ... 4') merken.
K ,..al,teit en uotl"rmi~1 ~

..an ..er ..:beKienbetd :,!j
Colti ... ti. en de a~meene

bewerking ... :!I)

Orootte ... 1"
P!llIItingtl at.taad... [>

Iledrw . " " _ WO DIerk. n,
KLA~ B,

(; r""i PO ,onditi"". 40 merken.
(.;olti ... li" en drm ....

bewerking ... 30
Grootte ... :/5
Plutinpatat&nd... [>

Bedrag,.. . .. 100 merkeo,

KLAS C.

n.,.laagde Perceatage .'. Jb merken,
~band"ling. en boe men

llaarmede le werk gut :1:;
Groei ea conditie... ... 1;1
Grootte ... 15

Totaa! Bedrag ... lUOmerllen,
AaDlItaaade mededingen moeiea hllnne namea

laD den onderpteelr.nde mUDden niéi later daa
IMen December. 1897, eD bet ondenoek der
plaatag.. eo kweelreri jea &al plu to .. iadeD
olDtl'eat bei middeo Yaa Januari, IA98. De
"-rdeeIaan mllen, waar doenlijk, deo datum
hllDllel' beweI! ~tippea eo te hallflD rvea ;
_ dur bet in lOtIlIlIice rYalIen onmo8"lijk
aal lija dat bet ODdenoeil g.cbiedd. op den
bapulde. dag, wordt aan de baad gege ..oa dat
medediDtrerl die ,enoodaaakt worden na banae
plaat.en atweq te lijn op omtl'eat dien tijd
door de benordelaan bepuld, diegeDeD die met
eie 101'1 der plaat. tae,.eriroawd aijD, met
&lJebij:roaderbeden te ,.oonien, met betrekking
&ot de pl&llt.apa eD kweekerijeD door de
beoordeelaan ..erei.cbt.

CHARLES ClJRREY,
ODd"" 8ecrettria "oor Landbouw

BENOODIGD.
I.

EENE HOOFD Ol'iDERWIJ.
ZERE~ voor het Meisjes de·

partement der IIKlas Pub), ~chool
te Aberdeen. Onderwijs te geven
in Hollandscb en Engclsch en alle
,vakken vere1l!Obt voor Htand8'l.1·d,;
IV tot VU. Werk te beginnen n8
de K8J"8t vacantie. ~alaris £120
p. a.

II.

EENEONDEaWIJZERE~ VOOI'

het KiDdergarten dt'partemt'nt.
Werk te ebginnen na de K.er!lt Ya.
cantiw. ~alan!! £60 p. a. Appli.
canten voor bovengenoemde hetrek.
kingen moeten getuigschriften aan
den Ondergeteekcnde inzenden
voor of op tien 21)sten J ANC ARI
1H98 ~n t('\"('n~ m"lrlen tot w('lk
Kcrkg~nl)()llit:h"pzij hl,l!oort>n,

V. H. CILLIEHS, \'.D ~I,
\'oorzillpf Jer ~;dl.L\

Aberdl'!cn,
~ Decemuér 16~1~.

LH t). SPUY, lM'ELMAH & co.
rani/U 4r.\la~' n r?'1 J.;"enf.r:

Td. 1111.~:IIII1I"!,,!'I"J ('IJ l'a<trl:
" UNITY.'

AARDAPPELEN! AARDAPPKLEN ! !
VEaw A.CHT per II Cljln Me.

Gn>gor" cene beu'nding yan
le beroemde" MaiDerop" ~chot.'lChe
Aardappel ~Ioeren.

Et>naardappel die wind en wro('r
weerstaat en tevt>ns ~r vrucht-
firagend is; i" ~nreud, bet hat."IC
jaargetij populdir U;\3r 'l',~di{'n"tc
gewordP.n. Ook Itah"trpt-I~ yoor
dt'l tafel, van dezelfde hoeJanig-
heid.

LIEBERl(AN & nrlRSKI,
:U Burg straat~

LLO·... ,.,.".. ,
• A·:saM,C»T9! . ' _...

'8l":lll1:~ .no~ '--..,e .'. ;' .

&DlIL Yll STAAL,GALVlIDm» U 'OL'OOIl6,10LlOUlJacm Dla ,.
I rt., t2 rt, f.D %0 rt.Illlo, Jlet GIBlLUCiUDBnIUIDI.,

USU iORElS, JU 20 tot tOO JOlt .....
De eenII'. Wlndmol.n ••• ",aakt ....

Wielen Bew.. gbare Toren.., Zu ..... ·
meer water pompen dan .. na. anCIeN
Molens In d. markt.
De hooKste prijs werd behaald door

deze" Motore" op de Chloap W..-.kI
Tentoon8telllnl'. 1893. ~' .

LLOYDS' .AERMOTORS HEBBEl' QOJ[ m
Z.UIO AI"RIK.A GETROKKE!{:

Gouden Meda.iU" 'fan de Landbo1lw"-V ......
in te Port EliIaI;leth 1886
G~uden Medaille en Eeraten PriJ" JoIwuMII-
borg Tentoonlltt-Iling .. ~. ... • .:. 1_
Spec!alen Prijs, WeetehJKe Pro'flncn,e, T.·
toonstelling, Rosebank·... ..: '. "': I•.
Eersteu Prij., Westelijke rrovJ.Dete, '~
st.elhlJll, Rosebaak: ... ... .•• ,,1_
EII'sten Prij", Port Eli.Wh, LaaACmr
Verecnirring ... ... •.• " ••• '1_

Aan~'l'Olcn door bet Dt'IIproeiinp ~
ement der Kaap Kolonie, al.. he' bed .-cihlb
'Jm water te pompea, 1(8"cmcJen élOOI: eie
<.lovcmementa Diamant lJOreD il ge~aa.
of in opene putten.. "

De Lompe houten WiDdmolen ,,!rit Jlll
611el "fll..,.Rongen door het Stal.n Gal"..; ......
J..ERMOTOR. ~

Lloyd II' Stalen A.!RIOTOIS loopeD
den saclitsten wind. ZijD geheel .. lf.rt
rend, en werken met een langen, vuiID .....

Het A.EB.IOTOB. ja de goecllroop''' n ......
ecouomische Deweegende ~ ~ ....... ,
een Pomp Toestel Itoetende en "ems, mee
dan een goede purd, terwijl het dag en DMltt
sonder ee.!l!K_t~~ht of koeten werkt.

Het AERllOT01L Deemt ook lIJIOICliIr "
pl~te in van de toa- en koetbU. IIBoria
Lifte" of Bakkiel Po .•poD.

Zij die VDOmt'IDtlU zijn Windmolent .......
to koepen moeten wel ondenchlliden t~
Lloyds' Galvaniseerde Stalen A.D.~ eli
an 'ere inferieure en w .. rdeloozeDa~.

H et echte, Lloyd,,' A.ElI.1lOT01 zal het aOecl·
koopst en beste bevonden "orden, en .eelt
dell toets reeds doorgetItaan. .

\Valtneer vereischt, worden geMlhlkte ,...
'QIICll gezonden om het toeat.el o~
tc~ea eukel gedeeltelijke rei.koete~ of YO .....

speciale Hcbikkillg. .,
Schrijf om pl'ijHlijst en getu~hrift.en.

"r w.,,) hij1.OlII!erhetlcn omtrent diepte .,..,
.t(." !,ut of hO'lVf.'elheiJ wat.,.· enz., waaI"1lit eeue
!!t'llilwlling del' kostea 1'01' volgende poet aal
to 'có,'z""dclI wordeD.

VORUITaANQ OER MAATSOH"PPlJj 1873 TOT
FOND3. '

DatalD.
.lIt )furt, 1871 '
'11&".,1-80
Jht Kurt. J88lI .
II. Dteemher, tlltlfJ
'lIt lleonber, 1~ '"

''''''rag.
U,8114
1"38·1
"1,8.\3 ol' • I' I '1 ') t I". il,l!l6,4U 1.. )1I·tln geu, '"' ., ~..... '-:

2,"40,1Il'2 lOf j.non, gocl iaU al Dccemlw ~8:1ij

,

DE JaarJijk8cho Few met de uit-
deelill8 van rrijz~n, ens , z&l

gehouden ","ordeu op Maandag, deu
2Oa~n desee, van 3- tot 6 uur p.m,

De oud~ van Scholieren, Yrien-
den viln den Staf, en Oud-echolieren
worden allen vriendelijk uit-
genoodigd,

Besoekers worden vriendelijk
verzocht hunne visittJ kaartjes aan
te bieden ,bij den hoofdingang te
Overbeek Square. 8cholieren zullen
bij den tQiningring ingelaten wor-
den in Queen Victoria straat,

J. K PERCIVAL,
Principaal.

U_Z.-
HET TOTAAL VAl( NIJ!IIUWE ZAKBN .» !

t!etlcrt .le a&lcbtiOiJ der JlllllhcbApt.ijla _ dan ,
IiIN- TWZKTZG .. ZLLJ:O:ElN .~aLZN~

'(.n,ooo.ool). !'

ZIjnde gCIDJ.ldel<1)l;EN YILLJOKN ,.oor leder jUl ...n haar bceI~.

IKA88A SUaPLUS, 31 DccelDbct 189.,
ia ruune 1I!1ljkat.. nde met 6nr

.•• Ilill,07&,e.>> de .., •.• "41iO,(1OG

POLISSEN UITOIRKIKT.

, BEDIIAO ..AN POLI8UOUDIa5 UITRIT.ULO ..' 1.1,11l,b5,1.
;

(ennfsgetIDg ain ~8D lieD
h~tmoge A.n. '

IOlO.IAlE lEESKAMEREI,TRUIT
MAATSCHAPPIJ.

N.4, KERKPLEIN, KAAPSTAD.
~T.0'.1" ..r....,..KNd Jl .. : ... 'IDILl'l'Y. of oB onde~de ~enscht zijne

vele klanten te danken voor Senekal,
de ondel'8teuning hem ~urende de 6 December, 1897.
laatete 3 jaren I,regeven:en wensc,bt ,__
hun en : het .. algemee~ (lubJiak te 4' Onderwij' zers Benood1gd
melden dat hV nu een rmm"r plek
heeft betrokken en Vf.rtrouwt hun In het distrikt van Uniondale,
gunst ala in het verledene te t.w. :-
erlnngen. 1. Een voor de Armen 8ohool, te

JAC. HEIN.EKANN Kra.keerivi~r Salaris £120 p.a.,
met een huis' om te bewonen.

2. Een voor de Armen School, te
Ongele~en •. Salaris £~O en

3. E:V ~~r..~e Armen School, te OnderWljj7~Ares. Benoodigd
Buffelsklip. t:!&laris £80 en a S sslstente,
vrij logies. .

4-. Een voor do 8de klas Publieke
School, te Orgitla. Salaris
£70 en vrij logies.

Werkzaamheden te beginnen op
den Isten Februari, 1898. .

Bewijzen van .:bekwaamheid, goed
zedelijk gedrag en lidmaatschap
VBn eene Prot. Kerk zullen door
den ondergeteekende worden inge-
wacht tot den 15den Januari, '1898.

J. P. BOTHA,
Uniondale.

OP&IB.I01IT 81 JLU.&T,l848

Kapitaal •••
-..erve 1'oa4a... --

GEVRAAGD.

-Voor de .U.iaiaWaiie ftII ..... ID
~odOOImen, .liEucll ...... Ad~· ,w' tn.-
...,., Voogdea, Canton, I ftII
IaIOlynteD Boedel. .. __ Il.elijkt-
......urdID.I~.&II -. A:pa'-__ I.............. · I~
LOnriel.""_' 1'&1l o.IJtirIi ..... )bM.
....ppijen ID rinDM. I . .
v '-m. hV~-den. WI ls en :.0 U_ ••
·Voor leenin. - klop ....
Verbanden van enand....

plceurd. i . ltenkhet .....
n van KaDItaai, d.n oop.n

~an VutcOed ... and...

I{ENNISnI~VJNO,

IN verband wet bovenstaande
advertentie wenscht J. Heine-

mann het publiek te informeerén
dat de .zaak in ve"o]g $'edreven zal
worden onder den stijl óf firma, "

Aande wijk.school te "Glen paul." één
uur van 't dorp Harrismith, O.V.S.

VEREISCHTE.N; B~wijZ('n T8I1
I beklltaamheld, Lidmaatschap

een~r Prolestantscbe Kerkgenoot-
schap, Kennis van muziek, en
minstens een "Elementary Teacher's
Certificaat.. Salaris £75 per jaar,
met vrij lo~iC8; benevens de muziek-
gelden van m!nstens tien leerlingen.
Applica.tie$ 1.eworden gezonden aan
den ondergctcekende te Cerel>niet
later dan 1 Jan., 1898.

Billijke ~o:!lkosLen,zullen "ergoed
worden.

-DIltB'l'WBD :
HlIJDUlN, )[ILLXR &; Co.,PAUIl D. VILLIWB8, PJ_w.r, '

VOOUI'I'I&
• ... ." BOI.n, 0: 1'. VOl,

J. O. How. In. B. Jl. AaNn.,
. 0.11. B_&U, .. J......

DeDIba die .. WeaaeIl .. _ .. .wIlD..um. te ....; .......... "n.
LIOn_ "' _ • 'but 1leM-
aeltappij. "
Wn. Iuol 'hk ....-.It bMierd

Ioor _ &aa ftIII' ..... wen dl'
.... tacbappij 'feraut"ocmWijk .ïjn ....

WAARBORG TAK:
VOOI'hei 01lM'Uil_ .,.. de BerliJII.-

wel, .RecJat.chapenheH _ o.uo.whmd
_ Pêrtoften die Veranhroordelijke POIl;-
.... beki..... bi~ be, betaI.. Y&D eell"
l .... lijbclae Pruue.

~ Pol der Ka.atAlChappij ~()rua In oot gnom~de Impenal('
I:oloniale, 'l'r"D."aalBc~. je Vlij,
ttaat.che Rea-ringen. :Ullli~ itcrite .... u
.&fdeeliagmwleu, B&nkea,. Pablillk.
buiehiiapD en Kut.echapplJeD-

De Direktearen komen.bra Diudag on'
10 .111. bijeeD Olll zakea al &f h.andeln.

. Q. W. BTBYTLQ,. Sear ....

BOuWIneeaters en Contracteura,
Wy Grey Straat

, Pwl.
GELIE'VE TE LETTCr! O~ ON~ N~UEW EN EENIG ADRES:

x...I..4CJ)~r~s eI1 ~O.,
40 BU gGSTRAP. T. KAAPSTAD.

Alle bouw- en timmerwerk aan
du firma toevertrouwd :tal met alle
spoed uitgevoerd worden. Goed
work gewaarborgd_ Veranda8 en
balkoos een specialiteit.

Do firma heeft alt.oQs het vol-
gende gereed voor dadelijk gcbroi~:
Vensterramen, Deuren (álle grootte)
enz., enz. Bou wm ate r iaa1
wordt ook Vt'rschaft.
Bestellingen voor graniet voor

bouwdoeleinden worden·genomen.
Daar wij ons van do <liensten va.n

'et'ngoed Voorman vel'zc~C?l'llhl'blJen,
onderneemt do firlD=\om het publit.>k
met Doodkisten, van kaja'onhout of
a.nderuins te voorzien tegen zeer
korte kennisgeving. Tat-men billijk.

Telegrafisch Adres: " H1lNDUJJ."
PoStkantoor .!drea: PllRL ..

BENOODIGD
Aarda ppel-Ill oeren! Aarddlp,pel- moerenr

.Over de 5,000 Kisten gedurende diJ jaar verkocht,

I~,EN~~ "'Tdero groote scheeps-lading van 'de beroemde ~~ransche
1) .. Early f1.05~." en an~ere. soorten, wordt ve,;:"acht op cle?,}5den

Vecembcr. \, IJ zlJ,n de eenige lmp~~tcur~ va~ ~... .Early Rose Aard-
appelen, die vcrRcllledene ~crste prIjzen III dIt ~aar hebben g~trokken.
Wij Iwl,oen slecuts een kIemen voorraau van do. laatste bo:oondrngover,
en die fl'uat "npl van do hand.

Wij houden slechts de beste 800rt aardappel·moeren, ell dagen alle
competitie uit. '~

&00,
in 't Klein en

Langemarkt-stl"a,at, KaaPl!?tade
Wij nelnen Orders voor scheepsbezendingen Perziken en Druiven

naar eenig ad.res in het Vereenigd Rijk.

BEER
Produkten Handelaars

Eel olUrllJurnor dl Yut. lUb Schoei H. BERNING.
te UIttijk WIJt lid. YalscllrlJler, Irot11ll4. Ceres, 1 D~c" 1897.

! -~-

APPLICATIES Toor bovenge-
noemdej betrekking vergezeld

vari . de bij de wet vereiBohte ge-
tuigschriften van bekwaamheid,
~gedrag, van de laatste School-
cQmmissio cn Predikant waar Ap-
p]icant werkzaam was, alsook lid-
rua:ilschap eeDel' Protestansehe
Kerk, zullen door tien ondergeteo-
kende ingewFcht woruen tot op den
~den Januari 1898. Alloon gehuwdtl
personen dio in staat IInllen zijn een
aantal k08tleerlin~n in te nemen,
zullen in aanmerkmg gtloomen wor.
den.

Werkzaamheden te beginnen,
indien mogelijk op 12 Januari 1898.

Salaris £120 per jaar en de
Schoolgelden. Billijke reiskosten
gestaafd door k1fitantit;8 zullen ver":
gOed 'Worden. -
N.B.-De geslaagde Applicant

moot zich voorzien van een Onder-
wijzers 2de klas 8pooI"Weg certifi-
caat om tegen half-prijs te reizen.

S. J. M. WB8SBLS,
Sec. Soh. Com.

BH~NOdDIGD.
r·".EN Ondorwijze;f of onder wij.
l~ zcres op ecn plaats vier
uron van Aliwal Noord, om 10 of
11 kinderon onderwijs te geven in
Engelscb, HoJlsmdsch en vier (41 in
muziek (Allo duze onderwerpen
wordeu vereischt).
Applicatfes met getuigschriften

van bevoegdheid en bedrag Tan
salaris zull~n ingewacht worden tot
op 30sten ~ecember, 1897, door den
ondergctek~nde, dienst te begin nen
na de Jrerst+ vacantie.
(J. G.) F~G. VAN AARDT,

Windvogelapruit,
.Aliwal Noord.

Groot, "VIKIN
ON GESUIKERDE

G."
MELK. ~omerset We81 Strand.

VAN wege de na~ijheid der tlKJUFV. BENI-'lELO weneoht
Runderyest, is .. ViDn," de lwt publiek bekend te maba

eenige .Melk dIe met veiligheid kan dM tij .-cn Eerstc-klaa LOgieI Hq
worden: gebruikt. op boTet1genoemco p~ Iaeeft

Geprepaiêerd~ de keurigste ~d. '
Melk uit de lifoorweêksche Hoog- _ lJefJeDa die Toomemeusln ...
landen (de beste weivelaen in de ge- Strud te becoeken gelirfta ti
beele wereld) is deze kla.sse rijker in ~v_ ol ba PerIIOOIl ....,. ti
Room dan alle anderen, is meer ~ sea vt.nr .u.-." ~
voedzaam en wordt gemakkelijker ... • Gelnkakra.al,
vorteerd, en daar het heelemaal dist. Kroonstad,
bevrijd is van toegevoegde suiker, KEN NISGEVI NG, 7 ~Per. 1897.
kan het gt'durende het dagelijksche __ . _ •
verbruik niet van gewone melk A AN het geeerd Pnbliek vaD de Readgaude ODdel'JUJel' BenoodJgd
worden onderscheidene. Paarl en omliggende Dis- T

Deze pas.geintroduceerde Lek- trikten wordt hiermede bekend ~ E,
kernij mag verkre~n worden bij maakt door de ondergeteekenden, laidatoDl Jijt, lepeaer,
alle kruideniers, of 10 het groot van dat wij in staat gesteld zijD om
ROBBRTSOI EH CHAIBBRT..IJI alle timmer- en bouwwerk aan ou APPLICAT.IEB voor bovenge-auru' toevertrouwd, met allen spoed en

HOUT - STlU.AT, Btj.ptheid uit te voeren; zoodoends noemde betrekking vergezeld
K A A P STA 0 zullen wij de ondersteuning van het van d6 bij de wet vereiJchte getuig-

____________ • Publiek van de Paarl en omstreken achrilten VaD bekwaamheid goed
.. 11 D ~-heid· gedrag, van de"·taat.te Schoolcom-

AFRIKAANSCHE OYCLE ~ :,~~te we:-roeneo~;-:den :=;':OPr:!~!wa:,;=.o~~
CORPORATIE. ~u TOIT, SlUT EN 00, :,er ~~ ~ l}Il',,"

Bouwmeestel'8 en Jontn.ktennl..1 wacht worden tot 22 Januari 1898 .
~ HoofdH~:~O~A£8~OI: Adres. {P.O. uWINDlOLL," , 1 :~~ te beginnen op u_~_%dJ_
~O. St.GIOIGBII "mwT ~ __ ~ __ A_ch_teI'_Paar__ l_. 8Ch=e:'l2Q per jaar eo de KONINKLUKR JfAlLDIENST

T~~ER STRAm, _.T Billijke reiskOlten, gestaafd door UIIO) 8TOODoOT1lU.T8ClUPPU
GEBOUWEN, ruPS!!. ft JRITSCHB Elf BUITENUIDSCBB kwitanties, zullen vergoed worden.
LU.P8TAD. au. N.B.-De gt'slaagde applioant (B~PB_KTI.. BIJBEL GENOOTSCHMP,' moet zicÏl voorzien van een onde¥.

wijzers 2de Klas Spoorweg Certi-
ficaat om tt>gen halfpr.ijs te reizen.

L. JOUBER1\
Voorg. Bch. Commissie.

Farydale,
Wepener,O.V.S.,

8 December, 1897.

........
Nederlandsche Zuid-Afrikaansche

SPOORWEGMAATSOAHPPIJ:

:l~
ZUlptAFRIKAANSCh.:'

KONINKUJKE MAILDIENST

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

Dagelijksche personendienst van Lourenco
Marques (Delagobaai) in 24 uren naar Johanne.bur.
en 21 uur naar Pretoria.

Oe II CASTLJEMAIL " MaateohapplJ

f)E 8toom~D deser Lijn YlIl't.rMba
'flU Kainpetad naar Londen OlD ein

IioDdereu WoeMdag, te 4 'Dur n.m., BMI'
Madein en PJymolllh. t..I Si"t H.leaa ..
A8ODDeion MD~do op d. bepealde ka
ach_tijden. •
Dee.IJ-TANTAI,J.oN CASTLE, Kap&. DvRl .. 1I
Jan. ~D1J1(OT!J'AR OASTLK, Kapt..IUuUOII
" lY-NOBU~1II CASTLB, Kapt.. JlDDUL

Tarief Joor Reiligen JIll ~.. _ .u ffL~ .a tfl
" tt " "Pretoria Jl II. 1d.-ea.C3 .'

t· :
Dagelijksche personendienst van Durban (Natal)

naar Johannesburg, Pretória en andere plaateen In
de Transvaal en Oranje Vrijstaat.

lItt. B~tall ,.or BIIeIaH, Jla Lu PIlau
A VON D.&,LK C.... TLE, Kapt. Bso"., omtrent 2J

December ~
Jl.AGLAN CAl!TiB, K...,t. Bal'.U'. omtrent 25

Doccmber
VoorVraeh~of l'_'e ve"oegt!met

zich bij de !genten van de CASTLE
MAII.BOOT ~ÁAT8CHAPPJJ, (Bplet).

lJ ti ndp laars Cll Commissie Agenten.

lluut\vol

HEEFT PAS .

Sft Additiooeele listen BjjbCls .eD
Testamenten YflJOIldaU,

DE Alailboote, dv :U"'echitj nr-
trekkeu V., Kaapstad naar ngelaud

na M~eira, D11Iidf'll&Ddet~D W~tea
"' 1lW' c.n1.. 3018 o~ II&JIleggende

VOOR; DGEL.A.1m.
Dcc. Ir_KOOR. K.N>&- GIU",ll'~ -
.. 2lI-8COT (~a Bere .. ) "&IlL lIo8TON

Jan. IlI-SnlTON (T1I'in ~w) !Upt. MOLO~r
.. 26-JlBXlCjL", Kal,t. MAUVE'---

AGENT:F':':1.T:

Gebroe!iers CROSSLEY. II Otto II Gas en Olie BngiJes, ~OYAL .'
,'- - ..- - --_.. TALBoT

OYCLES.
YID ar £t6 tot £25-

IO~OOlmW
OLIYBLUDS. YIIIIG8.

Huis· en Stoom K.ool en Coke, goleverd in kwantiteiten
tell g-cricvc van huisgezinnen tegen laagste prijzen.

ALSOOK

en \' ruchtcc Uitvoer
Ki~tjes enz.

~HRI.FTEN IN HgT

Zaad -aardappelen.

Hollandsch, EngeI8ch en
Xa1fersch.

Vu ,..11IChi1JendeGrootte, Druk e~ &od
-------------1 PrtJaa nl.lIJl '118.. , au int
BIJ J. H. ~E BUSSY, HOOfD· BIJBEL DEPOT,
['RETOItU EN AUS1IRfHM, Groen. emarkfp. ~,8;",.. '

18 VBB8CHBNEN:

• LAG '1" BRB HBX,
Eene bladzijde uit de V~hicdenia.81' Zuid Afrikaanacbe Repubuek

DOOR

Dr •• T•.W. Q VAN UORDT,~C::= ~f- I Prijs·/ijsfl. ,.vTii .'~~mz~1 naW'~"'4""",,,li.'

Zaad -aardappelen.

ON0ERGET r;,~~KEND~~,\"maken ?ekend dat ouzeZ3.ad-aa.rdappelen ge-
arrlvl·l'l".lZIJO. Ze ~l.ln Viln U1tst{.lkend~kwaliteit. FdU'Jy Rose,

Punt,an, J:"d He'll'on, Wlute Hobr.:m, Snowdrop en Bruce. Yroegft be-
stellmg Doo:lz3kPlijk.

~.o.B~ 1';7,
CC)ln brincl~ en Co..

Dqkweg.
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",KLA'ilJ
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r l(")le Stoom
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L ,Ofist "r,u

I 'ó(~ELAND
I Jrden nIt,.,.

, III lO pcrcen'

«I HAVENS
t kt voor de
r erde UWOD
IIIbooten

lIen aanzoek
JIl ~toomboot

r Irnk.ken Ha.-
ers ot Go, Be

, Brn~ ell ,,_

eli UU UlO..{C1dhe<JiJl hf>_;OUlleli \oor llt,_h te 'er
zek, r n 'o<H cel lil nil IC k )nJ·n Spreku ging
I e. dc, In de [, lLOntierbulc Il \ '" tie openIng en
ont\\ kk.bnJ '"" A{nk, s ,Iert dien tlld zo.. ,cl
d~r !!i(>04Jf\ngbuuw d"'d.ntll!illlfilil AlltSWllt

\crnntcrJ J)(' I. 'il:h\\I1I:;{ brtllt.lcZH;het ..eds
'f"erdPI t n l"cr(.)cr uil l ndlllg"t.llH~S wale")
\ or )wt )ianS<'ua [,wne"l"nd b~plalll Aan ,I, n

•Ia' e"hande) g~plUlr I met de -'rTCeSCIIi
gruwelen 'Tilo fu<,f en moord Wll~ nag-er r. flit"
emde g<elilaakl Jlmnenkort zou de der
"",,,,,havm~ z.ch door gausch ®en ge
voelen ttroote ..eranderlO' n reem ID

de laatste .!O juan te... acht maar nOl
grootelo zoule" komer. et dp ultbre.dmg
\:an hpoorwegen en -rptaats.en ...au grooter~
st.oomLoot.cn op de • II P.II ti nm en zou IJiIl

II groote hcr<chel'PlQg
1'1""1... tn.l"o I a. \ "rbl"d 0\ cr zIJn "ezoek
...." ZOIt2A r HU had daardoor een rallne
.cbat vau n.s ,,"n men""ben en zaken opge
daan d '1 nooIt UIt hoeken zou beb"en ge-
vonde ZUId Afnka h Id hem groote belang
ot"JI I8geoooLemd Er waren pol.lleke
m tIkheden lu .. "h. IJ de slaten en lrolonH 0

, Zu.d Afnka d >oh geon~ dIe nlct door ge
I 4ftlH en 'erdlaag.umhrld konden wordep o ..er

nil" <uur 121'\" !.omen en u.t den "~g gerUimd fen .Ioite
dao"~e .preker h .. Iellik 'oor het Hleodeluk
onthaal hem bewrgd eu gllf zIJn bewondering
t~ kenneu ..an de sch IOnc natullrtooneelen 18
eo rondo lO d~ Kaap lIlJ .teldo den heIldrook
"I' dell \ OOI"liter 'oor en ~1"J( onder lUIde loe
JUh.:hlU~1.Itten na onge\eer .. ) mlOuten g€"8pro
ken tc he[,lten

Do Iturgemoester da'lkte k'lrtel"k. waar •
m"n uItten ging

EEN

RI!UABILITATlE

De boedel vao Edward Joho EnD. werd le
rehabiliteerd

(Voor cim ltoofdrtJCJour, .. r H. J. .u ViU'~1 ea
~, BlICharttlH til JltJ(IMOrp )

Vr,)dagavond l\Jd~zer ontmeeue de heer M
d. V,lh,,1'11van calet!ou de k.ezen in de boblUll
albler met hot O<)gop l1)n kandIdatuur als hd
..oor het h 'ogerb.", 'oor den zlIld .. etJtelukeo
CIrkel

~erw A Drever presideorde Er wa1 sen
nil good got.a) kiezers opgekomeD N, eeu kort ALGEMEENE MOTIES
IDe.dend woonl ",,,,, den voorartter sprak de _ ~
heer De' .11",1'11onge.eer als ,ollit JORn~18 I Rcsn:E t's I'OBTUIIf

MUDhee r de 'oor .. t ter' Danr mets de broeder
)lIke sameuwerking van de Zurd '\(nka,u,och.. Advokaat l\(cOregOf.....dAed aaD.oek ..au be e-
.taten meer be lemm ren kan Jan bamJelK roeprug van b.1t mterdikt, daar reapoodeot bet
etru ikelblokkr-n I eb 'Ir: altoos unge bodrag 011de kosten der zaak had betaald Toe-
drongen op de II>0II,k, IIJkh, 1<1otu hel thanA geewn
tuaschen ons eli deu \ rw,tl lt ht.."tItunnJ., tolver KI)L Rl:UEEIUSG loS ELI lOT I
bond ook met ti !'rlll" .. 1 1,,1stnud to brongen A )voka.t Buchanan ..roeg dat de toekenn1l1g
Het I. om Jl\' " I U U~l ,k Olel le, t ~ell"C':Ul III In ol~zQ <oak eeo order 'an bet bof zoo gtJmwt
1/" L "I vun I Jder, l'l(lmér~L heb Jat er p"n wordeu I oegeatsa li

err di Il '\IJ 11.11111 l ' k l e .. r VUl 1Il\ Ot: I rechten 1\ IHS l~oUL'~~IY.S BOEDEl w JOUN~TOS[

h" hel I< ... 1,) r \.11 ~~Llucrud blad ter ,uzagc I rhhokaat Bucbauan deed aanzoek om de aao ..
hi{1 waarurt I I Ilt dal on z I ",n""<lI.che ste lling Ian eeu proviaioueeleu trustee
brot ..."tit:r!'lt de dv r tn n hl utJeru \erli{ld~nngelJ I'oegestaan
a\lIgehtLJ.llt pecra l... Id .st n ..{t:1l up kuloniale
rr KIU"tll Iecl ,I I v rue lus t gesteld hebben I,RAIIA'1S1 \(1 rOIH AUHED SPOOR

l)t!l.l: cirvu lau "LI lt d, r lIlA LUll ter 111 \\fli- r o (HEPERKr)
lage \ III luikt 'I ct lunakor •• 1. de heer \dH,kaat )lolteno vroeg venof om _ke ..
W,l{=rdt en ik HId t\ ,1," verandertugen te rnaken III de IU,I van sebuld-

DH kali Ik t s« 1 ,I eli o k U r er zekrn en bnefhoudu. 1 "ege.taan
dal Ik ...eJtrt lall~ 11It"" lJ Ich lfl (j/-'l I ,I noch 1'Ii lJt:'" h ,HOfl \A" "IJLE::\' JACOB
111 B'trllg aolt'r l1.ieu\\!'>lIIlJ ltd .. ge\~mJcn heb LEI rER.~TEDT

dat m L(\O\~, I ~~"()"g' 11heeft gege,ell en lOO "-,Ivok~at Inntlo QC deoo aanzoek om eeo
als IJler I "'~' ,Hl ,"I Ik "vk up alldere ptaal •• n o.der de 'erkoup 'al' leker.n grond bekrachh
"'lar Ik 8PQ~uh rn3k~1I llI\)t.ht dotn d~Lebl!JJe geude
h0Lh.hlblp t~~e dna lil IO£"gcstaau

MAL'iDAO, IS DECEMBER 1897

I f rI I If \ \ \ J I: l LEMA:\:

A j, ukaat Graham jeed ulUOek om bet
ab1tuluut ntJ.kcu vau een' Id, " Hl

1o~gc8ta'lI
I II lf I~H I- ~ \~r I'RtS ,Jf roflllETEIt

t~ \"'I)lIU~

Ad,,,kaat ",hrClller Q C (met advokut Gla
haUl) cle<J ""nu ek Ulo de u.t.praak eeu be ..eJ
.. n h<t bof t~ lIllken
1ue~e"laall ""t. Jc curator ad htem zllDe toe

,temmmg gc"fl
I 'i 1 \Kt nt Pt 11111 \ \"If " li lf S~At T

"-clHk UIt RlIcbzAlI\I' deoo aanzoek om c.ncol
lantle' an een Hr" lIul

I~l\('stt.an

K)I Ht' I. JU'\{., \ \~ PEH "\1 r
\dH k"'ll "heIl dee,l aanzoek om verlof ..oor

het l..t('~laeS If"ggel op taker t.~lgendom om 1l1lilJ
dil titi te \erkn gen

loegc!oOlaan
I t 'I \ It r I I \ RIl fl I \I' ....S r'"

\ '\l f' I

\ I~f)kalt Illue' 1)\ \Cleg IOrl"f b""lag le
leg~cn op lek, re e'gpndom "m Jurt.d.ctlc te
t't:rkrllgtHi

D'IWllo""R",rd
I • t ~ I \ \'" \\ J Jl f" I J I )\)CI1 r.

\,)1 u!.aat ~I (He)(Or I roeg madlll!f1nll urn oen
~t ken pla.éltlll te 'ferJeelen

I ,e~t ..la.;w
\1 'f RI

If', l<llll ok um het
I

I \' Hf.

,.
li

t \ I It 1 I'" II \ I't IJ\: I I \i \ '\ Ilt RI"

\1\ III 1 I \ I tt:' "II "

I'H'I\ I ,11J\U LL ROL

.., \lllll \\ I I 'f It

1\\11 , \1\1111" \

\d, okaat Bucha na" del I a IIlz"ek om een
prou.sI HJed 'vnnl~ op een \ t:rband "'oor i l041
met rente t~t:ten' I){~rcellt

To~cst3.an

I. \ " { \1 li It '\"'\\1

Ad,nkaat (,atdll1er depd aanzoele om prov.
~I'!l' el \ lnUI~ \o)r i.1 1 )11met rente tegen G
Ilf'Tf t. nt pel:n'\('rIUlI
I(€'óc~t I:'U1

1 I ( ~ I{

\\ JfJ 11'1 II

\1 klltBu{}l1na[J'n(~\
( k J"Il!en It.:r Z lak
I ,,"ta III

3J \! ~ Pl ft I Jl

'I I I, I 'II K 1\;,0

I' l "1" Of'lI ,'p I h g-en de uitspraak van
d( I rt."ld. nt rl.:~btnf.tt \an de Paarl

'I, ka lt ea;le III 'oor appellant de
I ahal \ Hlr rC:-Ipundolit
lP'1 1\" I~!;en do IIlt.praak "nn d~n

1Il1el,..tr..c~ In tlnf' 7.lak waarin appellant z.e
kere rl,kel,n 'pClSthte d,e III beslag !teno
me n j' rden, cpn zaak door re"pondent te
~ell i kerell heer Du lOlt gebracbt De
ma"h ,al had lil t'pnak gcd l~n ten gUD.te .-aa
rtflnd('nt
fa Ir ..,\1111 lit wer J het appt I 'Yan de hand

het hof II Jaouarl a.

RUNDERPEST.
(n tIt !'[l/(Im 11# I )

I,r: PEST rE Ulrb'\H\(,E

ti \ \ \ JH- lt ~IID[)) L

I g lerm r~ n I",n' ht dal de heor
, t 1 \ h.' Idurp e n Tan ,uno

k II II rl.'1.11de ru HJerpC)lt gered had
II" , 'li 1 ,zlIHei Hl[ la.. t Je ['Iucgum

"anlle."r hel koud I' doet hli lt,)
I lilt ol1nl\'\ Iter e€'n pond zwarel
'" et boe I opg.I,,.t worden U,)
(' c('n I, }tt{ I \ ui eiken dag en de

i:(:cfI ah.eer een

AmJsberg. afdeehng Ladl'
~mlth.

"1 ,,1,/)

HA;-.oDEr~ Er NIJVER'lE!D
l \ d \ II Id diller pla..1b1 op

I; 1 "I '.n den b""r PIeter
1 J II J II ;dlgen pUfi~rflom 'fan

J rIl I 1'\ "t IlekOcd \ :lfl fliJecbt8
11'-". I I t{ tl'ltn ttl II )c lrt"urlb dIt _aeral
d II I r ( I \ f 1(") it:Jt Iroost·tW zlt.::hmet

dt= u\ t '1:)111_ d Lt de ut'tr({.Jtnp. veilig ti In
\ ..ru /I / O~ laatste" oorden ...arcn t""fA

I ,k It"' naar J. la$. De beJrafenll
, t I lo 'li IDUlI nrctletl'''nlwnde de
."t,,,) II dIP de ",,,,,,,kers moesten

(II 1)ll lo; hf Wll1 hoe ete ol'erl(dene be
m", I "" lid 11,"rl."te ISdilt de o ..er~en
) >1,,' '111~ JIII<1 HII ""bool teruggekeerd Wat!
"'2r hIJ bIJua tunen leeltijd bad doorgebnob&.
Y""I .ymp:1.thle "ordt met de bedroefde oaden
l'ev\)1jJd,

(fl~t('r"'n

IIlt.eTocr 1

Jnhol\lJ.
J~oual

\ liJ"'! I I F. 0\ Lat -\\ r.
Jan \ lJJocn \\AtLwC li In Il}!\.. nlltl JI"I'

to ...n 0;:> 13 J h=rc r..cl le \,. ,~I t bllla
IlQ_j~rp vr l...Ql~t1l<.., op ~; D ,,\:[l)1;,cr

, OP EEN EETMUL ONTHAALD

ZIJN TOESPRAAK

De beer H )L S•• ley, de .-te A.frikllan
lObe n.......r eo lid na bet l:aaeIIobe (IIoI'1e-
meat. 'die deur ~ DUI' zwa;.!frib '11'''
jlekomon ter tm "ollllll na de &.. teliiJthedea
la Terband m" c!e openlQg "aD dea Blilawa)'O
.poor..... en die eeaig. dageo ID de .... d .er..
toen, werd DiJlldaaarollil uo bet Royal bot'"
op e.o eetmaal ootbuld

De barpm_ter no KaaJlAt.ad (de beer D
Boalcb) prwideerde, eo aan .UO recblerbaod
.. tea de beeJO!DH N. Stanley, MP, kolonel
Saoudenoo, MP, dr, Gill, de ed beer Roa,
L W R, en kolonel Scbermbrocker. L W V.
en un ,un b',ker d~ premier (lIT Gordoa
Spr."), de beer P 0 Faure (Iecretarll ..oor
landboaw) eD de heer Brown, LW V Oop
veer 150 heeren zaton aan Nadat de ge"oDe
toa.ten op de komug.n, de koolDglUke familie
en .une excellenlte doo gooveroeor met geesi-
iriH Kedronkoo waren stelde de burgemee.ter
den heildronk in op lO onze gut, ' eo 1181over,
taigd te ,vn da' die belldrook met geooeaen
eo geeatdnft eeD~lg zou worden gedronkeo,
wanl men bad m Z'JO midden de. gaat van
den 1"0Dd, iemand die "8"11 gedaao bad voor
de bescba-lDg en navorscbing van Afrika MeD
wao '-'ueeo ..ergad.,rd om .uoe waardoenn, te
tooueo nn de poglDgen van deo beer Stanley
10 ZUId Afnka ~eo groot land In bet oQOr,
den wae aan bet barhar.ndom ontoomen ed
onder den .cvloei ..an beecbaV1llg gebracbt, en
liet openeD van de nteowe landen beteekende
..oor.poed "oor de g ..b....le .. ereld eo meer
opec_I ..oor bet Brltacbe rllk DU wa 1I",r'Ul~dat boa gllat ..~I gedaao bad tut-llti-
breld.ng nn b". Drit.acbe ruk ..\Ilen wareo
bewust nn Io"t 8accea VlLOden bee~ Staoley
.1. een r...ulger en n... ortlCber T .. lntlg Jur
geledeu toeo de b36r Staoley voor de eerste
keer BaD de Kaap 11'.'. werd bem een eetmaal
g.ge ..en, eo ala m~n het toen goed ..on·1 hom
zoo le lereeren, hoe ..eel te meer ..... het tbsn.
p"",,~lllk na men te ""ter 7.,e, kon .. o:ike
naeltt de poglDgen .-an hnll I{lll't bjlddcn "f
geworpen lIun g_t .. K 'J.et alleen eeo groote
r~"'g"r maar eeR I(~ erd en 'el t roDwd man
door .1Ieu d", h~m l.enden (1oe)u.chlllg )

PE HEEl! .1 A\l t \

antwocnl"ude, verhllAlde do g (,Au.lent .. en
d,e 'Il" bezoek aall Kaap"t.ad 211 Jurell ~clodon
vo Jral g.ngeu eli daarop volgden III! zeI dat htl
toon icon ••eo dat er ....n twl wu komen d lt de
groote .. alerw~g welke ontdekt ...... , een Inter
Ilahonal. kw",,!.e loU worden en hll gaf dnu
wenk dllt he~ I"u'! wtiBzou bandeien dat dIen
w \terwug voor zl h "ersekerde Nt\ een rel" van
j 1,1)lJlUIJlen die I Jarell bn I lIIalnd~n h lIj gc
duud hadden li) be, oud, n dit ZII d~ COII';l6

hlankeo waren III elllle u.tgeijtrekthe.d lands
VIln ',I"~) 000 v.erkante m"len ID de ..o llltge-
.Irektbeld hadden do Arable"m bun .Inven
)Bchtlelcl en bIer "erd.1l b"na ""n m.lhoen
menochcn pcr Jaar \ ermoo,,1 De gl u ...eleo "Il
moorden die dlUll' geplel"gd wenlell wareu
.chrlkwekkeod lJ" li al cr tcn volle, an over
tUlgd dRt h.,t nu,-,dq W&H een .terke mali te
hehben om ,1,~1r d lt land to rlrm!;'.n ten elllde
IJ, ht te hren;;Cll 111 tie d" .. Iere plaatsen 7.l1n
dnQI m..1 llin "lll!lckk.ngsruij ,Ioor nlldden
Afrik I wa. om "pt )a~d lp "penpIl d')<)r "poor
"",),OU\\ en het plaatoen un .loI)mlwoten op
d~ groote rl"ilCren en mccren Na ,ZlIn reu. door
AerIka hatt b" getrachl III Io:nl(el"lId belalll!
"tdhng te wekken" het la••d .Ioor hem ont
d~kt Ilonr IlIOll recd. loo ..ele I<o.th ....e le'llo.
.n d" C""go ell X.gu .treken 'erlorell had
W:L-' men llIet gcn~9p.Jl verdoro p()glll~en)!_l
Afnka le wagen lJlI (.p.cker) keerde cen
t" cede maal n lar Afrtka terug om te l.o<>..eD
dat Afr.ka Illet "Ileen geopend m~ar w,k be
.ct,aof,1 kon "onlen IJ" glllg met "Jnll I "cede
"'I",.ht." na.r.le longo, plUitste sl.o<>mboolen
np de rnler eli bouwde forl'lll Nadat InJ li)"
w, Ik vnlloold had gIng htJ .I" ,rucht un "In
ari",,1 III handen van de .. kOllln;: van Hu~.e
If'~un r:n eie ('nng') Vrll~t ...'lt ,nr.1 gf'stltht
I I" PL k\\;uu to{'n c~r!'tt tot het bt ~tr \"M-II

I. "A\nJ)1 \AS AflUI\. \

Constantla vruchten-
kweekers.

M \ASDELIJKSCHE VERC.ADf,RING

Hu

De m.llllldel"k.che vergadermg .-an de Con
.Iantls nUl htenkweekel1l ..ereemgmg werd op
7 dezer gehouden onder Ivoon:lttel"8Chap van
dcn h~er A Albrecht, met I t leden aanweZIg

De beer LoOI' Cloete deed venl~ van wat
door den tambouwraad W&llgedaan lO we de
'erlllllldenng 'I'1lIl den vracbtprU. voor gekleurde
drUlveo ..oor u.t ..oer, de ,olgende .. un teotoon
dclltng bUlODderbeden waanan reoo. gepabh
ceerd "In HII bad ook applicatIe gemukt Om
een gas toeBte om hoomen te bebandeleo, ten
IJehoeve \ an de, ereenrglllg HU waa ..erblljd
te zeggen dal de' oornaamste boolllkwoeken
th m. LuoDe buomen ""'bnndelden alrorenl ze
af te zenden DIt wu het ..el'l'preJden rao
IlJSect posten ..oorkumen

De bandel..-u.. mn deD heer Cloele ...erd
goedllekeurd

De \"(>orZllter was re! bllJd te berIcbteo dat bO
de )0 19s1e HISIeete geen pby)!oxem gevooden
werd III Con8t.abtza "n UODtWI
Met ""'trekkmg tot den Spaanscbmatri ner

"'Pg dIe ,olgene dcn voorllIter blJo ..oltoold
"as werd beslotfoll <Int het \ven.chel"k le den
weg a III te .Ialten m~1 ,Ien I ,k., Itet teat weg

lJe "weMlle ,an het bo .. " en ..an e"n h..bte
"P'" r"-~g )"n tI",)r ( I n_tant,a, ,,~rd """I'ruken
Cll het pl~n vond al 'emeen bIJval

Be.loten werd dat de volgeode 'crgaderlng
op Il JanuarI a ...... 1 gebouden wordon

Dallrna .Ioot de "eriadenog

BRIEVENBUS.
De hCH ,J II Polgleler 'an l\[odderfontelll

d,.tnkt I'hlhl"'town schrIJft onder datum 4
lJeceml.ter I~17 dat h" geen lObreuk ...,1
Illaken op onle rUImte docb daar hU belaotenl
...ordt door pl'rtIOoen dIe zegJeen dat bIJ .alk
eene "ool'1!tander \&0 de b,.,,,,,I, ...et ", en tocb
11)0 ."oe ""bapen "ol brand"ekte zoo acbt bJ)
het ZlIOphchl eena de pen op le )lcm~" ,n ,le
.. are feiten voor bet pubhek le lu..gen In
Juaan 18~Jhhad hn ZI)lIe &chapcn ~ed.pt !lO
"Ine kralelI ()nu.m,,1 Goonrende IHlij heeft
ZIJnochOOI"ader aanteekeDlngen omlrent l[Jne
""'lapen gnbou.t~lI In <l.en I,jd waren er zeven
orandzl.~le plekk.es ull(!e"roken Een
troep Jon:;:e !\ChApeo.. as 10 ""nraklllg ;:ekOtllen
met brandz.cke acbapen, en "an den IOJen tot
den I'lden dag ZIlO er on Ier d,e ..map' n lil
plekkIe. ultgeb",k~n ~Ia"r to~n w"" bt't

ook kl.....r met de IU'A Kort \ nor OIeu..- Jaar
k.. am de..e)Cdo Inlt'l> lIChapen "ea" In uo
rnkIng meI [,randzieke eeb.tpen en toen ..oDd
bU .I..,bt. ten 'ploklne lo Januan 1897
h..eft IJ(Jto ..n slechts de eene troep van 1,100
Jredlpt, co ..an toeo te, op bet oogenblik dat hil
IChreof, wa ~r Olet weer t:.!n eDkel" plekkie'
brandZIekte voorgekomen HU ooodigi ..erder
.. ,ne tegenstandcn lOlt om voor ztelnd"a te
komen '1400, en '11'11dat zu bem loUen uo-
tooMD dat kralen dIe beboorJUk ootamet auo,
weder eehapen ku__ teken. Belf feiten
woNeo onderacl.reYen door deo beer H. C. cia
17-, dat III lit 'IrIIriIeW '110.

~r

MAASDORP TE PBINS
ALBERT

(&VW-taef""''''')

Pau.s ALBEaT. a DEc - De hnr Jlaudorp,
eeD kaadiduJ voor het booaerbai8, .pnk a]lner
._ 'I'~del'Ull toe, en werd UD&Dlembedankt
"'oor .uoe vri.udelllkheid

Een" publi,iab 'l'erpderiJtl wer.l gebooden te
I!!~vloi tea Jnaiae".,. deo beer HendrIk
P .... i op Vi1idag den 3de1r Deoemlx'r

Er waren t.:reowoordi;r "I du \ooroum&te
boerea van deo omtrek.

V..orgettt.,ld door ;leu heer J Dlo<ierlCu. p
secondeerd door deo beer n. PIN:lll1, dat de
beer De Vnelt den voornttentoellDoeme

De beer De Vn t.1de .oor dat d. beer
OostbuIzen al, aeere l. ageereo &al. g_MD
deerd door dell beer Jan Loock

Daarop legde de h<!er De Vnes bet doel der
\'Cl'lladel'lnll DIt ... auide dM wn allon .....ten
welk eene lxil.1ngrJk _le de I.. ste 'ItV. en bn
deo heer Weeber, 1, \v V. wa "",rzoekED de
vergadenng toe te .preIUMI,

DE J1EEIl "t:EBEB

,elde dat bet een VIIn de "O'>r:..aamate _es
ran bet parlemeot WlW .,ednreode d. ve!::,!n
)aren welke hn de eer b.J dese k_fdeehDg te
vertepn'll'OOl'dlR""

AI de boer'1I .... ten boe reel de drankwet d.
boeren lOu be ..oordeeld bebben, daar geeo 10-
bonrlwg ID etaat zou Elln draDk te bekome!!
I eOZll bIJ een brIefJe ... n '''0 haas had. maar
dell8 we' ntoDgelnkte ID bet boogerbols, en bil
zou daarom bd d.n kle ... r. op het bui drukken
de nu aanet.aande tc!elihe lIIet te ..erzul_o,
maar om te ~len dat z!I goede maDoeD mkru
gen

Zooala bet bun bekeDd ...... werd een ned_
molte Inyediiend, om te toonen un Engeland
d.t Wil het tiet wenaohl"k acbtteo dat Z') neb,
"oden daD lIII6t arhltrage 10 eeRIg ... recbt! d,e
er moge ontlltuo met de TrIlIUI1'1Ill1 zou 1Ub.ten
Dezo motie werd ~e!teund do-Jr IOmlDJi.o vaD
de Eogebche ledeo

Aangaande deo Bulawayo .poor .. eg "Olde hU
dat bU deH bill ondersteunde dai de kolollwe
goDvernement de werkIng vau deze IUn zoo
overnemen, daar, mdleo OD. !tou'emement bet
met uonam, er andere mutllcbappueu .. &ren,
die de hln zouden ovenlemen vaD d,) compsgllle
en dat d.e de In .taat zou deo 'UO om mIl
ocblsn eeo boog tarIef op koloolale prodokteD
te plaatsen

Aao Op..oediDg .. erd baast meta gedaan, maar
bet goavemement belooPde &all.taande _le
een b.1l lO te breogen en bU meende dal er
geen gedwoogen onderwIll kOD UItgeoefend
.. orden ..oor dat de arbeldskwe.t.e opgelost
..u
Htl .. eea _enler er (lP dat de rcgeerlng een

DlCIlW tol"8I'bond 'II'lUI aAngegun met den Vnj
Btaat, maar dat de Vl'lJBtaat DU de .poor .. egeu
dIe de KoloDle vroeger had bestl.rd, ....0 haar
overgeoomlfn heeft en dat be\. toe te ochrj,ven
.... aan deo Blu.pto.-bt teaeu de TranA.aal

De belofte 'ao IIr Gord ..n Sprll$lJ ,an eeD
oorlogfllclup ,an de Engelacbe regeenng kon d.
heer Weeber .let ood61'8teuneo Het .. u mooI
om .ulke beloften te doen, maar van ...aar moest
het geld komen? Daar hebbeo "U de onkosten
met den Laogberg oorlog, waarvan bil
nOli hiet weet hoeveel ze zullen Zlln De rnnder
pesl heefl al een mllhoeu pood opgezwol~en I:r
WInd lutate _ole eeD motie >an waRtr )lI ...eD IR

het m'lllsterJe mgedl< nd lIe' te~enwoord&giJ
gou.ernem~nt bl"ef op de buk"n alleen
Ink met <II' '''em ..an den speaker, eo het .peet
hem te moeten &e8Jeo dat "eie nn on.e Afr.
kaan der ledeo aan deo tegeno"ergestelde ZUde
.Iemden H,) zelde ....au,om de Afrikaand.r
leden tegen bet mllll..terte waren WU, omdat air
G,)rdon gell8gd had dat be, gou ..ernemeDt be
loofd bad om eeD deel van de oorlopk08ten te
bet.aleu, md1en bet zoo ..er zon gegaau zIJn met
dOl TrtlLsvul HIJ ze"de bet zou vuel ""'kr ge
.. e... t zIJn om tot arb.trage o""r~egaan te beb-
""'n m~' de Drtfteo &aak, maar de Trilns\ aal
ochIJnt nog eeo Nabotb. "lJogaard te ztln

De beer Wef'ber zelde dat bil nOOIt <!cr
Ithodes kon ondeTlileunen om lam weer aan
bO.Jfd van &aken te lJA"In"de KolOnIe Maar.
zClde hll, d" voor~r zou de ,erg,uicnng kun

A rHI KAA' PtH nell.ti§c,) o'r't"!lI~gdczelfde boogachtIng heeH----------- /'~r..oor deo heer Rbod"" al. toen hI), al~ een hd van
Transvaalsche ~ftien, ~~lt!:'r.l~c!i~'G~~!::u~: brauduekt'lwet.

--",J&; - '<l> Do b9<'r nc VnCIJ Mude dat h" verMnd ...al
I UI In' I, dIll 'f ~ om Ic hf) ,,. I' ",t d" h('Cr 'Veebcr tegen eco go

? J\\OIl.,!fn on Jer\\iU8\\ ot WaR cu Jtli wns t.n T'ollt'
I.. h~ .;paowkeUl'" a ht gf'gecclI "mde te\fO\len m~t de stem dJConzc 'erte.,"'l1woord.
_J.~r Wolfnarolt zelde eu op wal 11 Il"r gege,elr beert ,oor de .. ~rkillg 'an den
ét'en) er telSell Ic zc~gell ha.1 De ge Bulll"3)0 spoor ....,g on d,e legen bet mIOl~I(,l1e

e laak komt hierop neder U hehl r.'Cbt D. beer 1he.r~e dat IlIdien alle. wo .8
de heer Wolfaardt heeft ook gein", m"", ab de heet Weebar ons gezegd hreft, h~ er
een .taat aan den ...,lIelI kant en zogt d lt vrede mede h~d

de muur "'It II, en de andere aan deo anderen De heer Dledertck. ""hle .. eIen of er geeD
kant en dIe boadt '0l dal de moor ... "rt," ...et kon gemaakt .. orde'l1 om de mtnder'),,"ge
Beldeo beb""'o geluk, doch geen na belden kll1d~ren vali dlenttlxxillD to ,erphcbten te wer
w.1 omloopeo om den muur ook un den ande ken HU zeide dat eeo boer aomtuda eeo JODg
reil kal t te be&,cn [W" kanneo beId. kanten buard" die dric of >'ler kIDdereo bb8ft, d.e ..eel
van den muur goed zIen doch vreezen dat .. erk konnen doen, tot bevordertng' an de boer
(omm.gen op der. muur zItten "0'" lIauw, te deru maar dat de oudon; van dIC kmderen hen
kleurlOOll, te onzell.l.andl~ lllO om af te klim volatrekt DIet willen laten .. erken voor den
m~n en parltl te kiezen RED] Docb dit.. boer
$.ohllek en "'ti kuonen bet u DIet ten kwade De heer Weeber zeld" dat dit eene moelluke
;dUIden Het I. vreemd dat Iemand dl" 080 kWelltle was, maar bU zou zun aandacbt ol' aan
"...,tectlom,t I", bet DIet kan In&leo waarom de ge~en
Kolome w.. belastmg op eeo gallon brandewnn De beer ~k won weteo llldleodeCbartered
legt '11'&111' de Tran.,,,"" ij of lOw oplegt Het (;0 bankroet gnat "'e dan de koden 1100 be
'8 10 h.t belang der KoloDle hareo .. ua en ....Ien en O<)k den' Balawayo-.poor .. eg terug
braodewlJohandel te lx-scbermeD1 want blerdoor oemeo, mdleD derehe DIet meer door het Kolo
brataat een groot de'" onzer be ..olkmg ID t nlal. gou v.rDement kon aangehouden .. orden
.. e.ten W.e trekt ecl,ter bet .. )Ordeel mt den De beer Weeber telde dat de .poonreg op
Tran.ualacben brande" I)nhandel? Heeft bet dezelfde manIer van deGecbarterde compagDiClge
laod er eeDlg voordeel bi), of heeft meo daar oomeL WU, ala wlJ vroeger deo Vrllstaat-Spoorweg
ook een monopohe' Er IB geen gevaar rwaar genomen hac1den en dat de Kolooiale regeennll'
om met' DD] dat Ic Transvlllll branQeWIlD dezel ..o veel goedJ.ooper ko"\ bewerken daar 'U
zal alt ..oereo al do meDIICbeoeo ....lDkeIs had, terwul de maat

Na, omtreot deo u.tmer oaar t noorden -Of ochappu DOgdezelve ZOOmoeten Alln.chaffeo eo
WU OOIt voordeel IlIt den Bulawa)o spoorw"" dat bel haaat oomogeluk was voor de Gecbar
,oileD beltoon, dat .. eet Ik ntet, eo het wy terdc! compagIlle OlD dat te doen daar Engeland
ooget .. tlfeld beter h.ld OOze regeerlog d.en b"t geheele lrondgebled b.d, eo dan de plicbt'ln
spoorweg DIet te explotteeren dOcb nu dat vao de compagnie zou OVIrnem~
het eenmul gedaan .. , zou het m.t veel beter Op eeoe naag boe ..e,,1 .chuld de compagnie
"ezen voor eiken waren koloollt om le tracbten na al heeft Z6lde de beer Weeher zoo.. at "Ilf
d.eo 8poorweg ..ooru,t te brengeo, bever dan m.lhoen pond en dat de "'!fOOrlng dne booderd
bem dag na dag .1, ~ht te 1n&ken 'I Zooveel dalZeod pood~n g81ltemd had ..oor rolleod mate
nadruk wordt gelegd op al dat ..oordeel dat rlllill om te gebruIken op de Becbuaaalaod
Ilemaakt wordt IlIt ""zen spoorweg Daar de lpoonreglun.
TranA ..aal doch IBcr .. 11 die kan aeggen dat hU De beer ~k wou weten hoeveelocbold de
met weet dat bet d"or geene welWillendheId kolOnie nn al heeft, daar oom DaaotJe zelde
nn dc TraIlJIvaal IS, docb een ..oudlg omdat de dn. eD dertir milboeo
Tl'1Ins..aal Diet and,," kiln, en dat de Tram!' ... al De beer lVeeber z.nde dat t.ot op bet elade
ache regeenog haar beet doet om d,t te .er ..an "erledoD Jaar de ecbald ze..en en t"lOtlg
udelen door de aDdere .poor"egen ",,''''eel mo millloeo wat!
gelok te doen te geven I De boer Loock wilde ...eten wat zon pdaan

Dan oog een. omtrent de ..orlagiog der tarle wordeD mdieo er "0 tekort &00 .... zen In d..
..eo -WeenprtlC'kt de redakteur IIlCbll8lveo niet Ianda kaa, eu of de beer Weeber er "oor zoo
lO dezelfde altgave van 0". UlJld, wur bil ID wezen om de ..leeeeb .n brood belaaiiD(( af te
een kolom vraagt la er o..~r. rodnktie? nemen'
(sprekende met ""'trekklog t.ot R la) eo In De beer Weeber zOlde dat bet altooa ver
een ander kolom tracht hU weer te toonen staao wat! dat lodum er een tekort lOU lun er
dat de belutlD(( ID de Tran ... aaJ tocb etgenluk een belutiotr op dl&lD8ll"'n geplut.at ui wor
niet zoo boog II op dezelfde artikelen, waarvan den A.an((aande de belasWIg op brood eo
wUgeen. overprodnktie heb""'n? Doch op wuo vleeecb zoo er een plan moeten jremaakt wor
en brandewun waarvan ....tl wel meet' bebbeo deo om m de toeI!taooen .. aanD wu nu verkee-
dan noodtg II voor de KolOnie, bluft de belu- ren tepmoet te komen daar de mnd~t eo
bng maar even zoo boog ala "' ..oren Wat i. droogte "eel gedaaD bebheD om die "'lIJ'eo zeer
dal bet nut er.-an om te tracbten de oogen der door te mUreO eli dat bet DUllebleo zoo OOOCIig
onkundlgen te verbhuden ? wezeo om ...oor een tij<! de ~Iut.iog af te

U bU voorbut daokende voor opome dezea, Dem.n
blt)f Ik en. De heer Ooetb1tlZen 118idedat er zulke ~'"

, U" AR rJJDfG comp.~.et! be-trondeo belde ID den brood eo
vle('scbbaDdel, die een monopolie bebben, en

[De •oJelleennll .. n Onp.utlldlg In de dat lnd.en de reg~erwg met 'f'OOI'zlcbh.;w ....,
laatate pal'llil'uf ..an zIJn bn"f I. "no DIet recht waden de drle pence-broodJeI mur nllt zoo
dUldeluk Ook ecbunt het on. dat hIJ de reteltle klem 1:-1".eD en de groote maabcbappllen roD
door OnB IDgenomen, RIet recht beeft ge ..at den met d. WInsteo beeng&aD
De belaohng door de Transnal op KolOniale De heer Weeber beloofde eeD wakend oog .r
prodokteo, hebben 'lf I alttJd afgekeard, 0 a op te bouden, mdleD do bel&lltmg er afgeoomeo
omdat de kool d.. I!O('P Olet waard II Wll werd
behh.1O bl)'" Dleta om lilt te voeren docb de De beer Jlln Loock woo weten wat de heer
le;;eu.t 'Uclel' m Ik-n 'an dIe hela.ilDg gebrIlIk, 'Veeber dacht nn de redlltnbatte ".n kIes
e~enal~ de alti u, :er. van de deokbeeldlge tele).
'gneven R"1> J De heel Weebc»' ""ide dat dit een zaak w..

d.e eel'11t good In o..er .. eglDll moetit "eoomeo
"orden. otu te ZIen boe dat de bulten distnkteo
(r zoadcn atkomell met de grootere .teden

De heer 008tbaJZen .. iJde gaarne het ge~oele.D
filn onzen ..ertegen .. oordlC6f weten of bet Olet
wu goed .. ezen om de brandzIekte IDspekteun
Ic vennIndereo, daar er u.et geooeg .. erk 'IrtL!I

roor allen e. dllt d.t dan een vermmdenog "aD
onkosten en ter~lfder tud ook een berooVln'
lOU zlln no eeD vao de sterkste .. apeoen der
t"gonstaoden der wet

De beer Weeber lOeide dat indien bet ODOeI
meo III06t aangelegd word.n. dat dan ook bij d.
hooge ambtenaren ,'o .. el ais bU d. laspecteUl'1J
moest aange_eaj .. orden, betgeen zone oDd.r-
Pteunmg zou erlaag~n

De beer De Vr'el dacht dat h~t gouveroe.
ment veel onooodia pld ..erlnriat beeft .u
hewlDgeo en com~tie ..oor I"UDClerpeat.

De beer <>ostbta~ meeat clai poot.e lOm,
men gelda UIUbet lIIDd "oor liet MDk.oop,o
van graan. clat p.oteud ÏII hei laad koo
ge~ WCJirdea. Iadiea de"'f"'1ll8 ekboeno oa~ op bePMeI. _
&00 "eel te ~ MD eeD boer TOOl' ___
boe.eeJheid ..... ~ _

- seprodul:eercl wontea.Na ooI ~ ~ __W,,_, -"'!le ...... 00IlIa ....... __

DE BOND E~ DE ED HEER BEL
LINGAN

UITE.HAGE, 11 DH -Het gerucbt dat de
Alrikaanier Bond de kandidalour ..oor )let
toog.rhs'. ...n den beer P 8 Bellingan aal
tesen ...erkflll In deo OOItelllken clrke!, '8 son
der grcmd Ret w<mlt op ,oede autbor.te.t
gemeld d.\ die edele beer algemeeo zal ge
DOmloeerd worden 0;" het dlatnktsbestuar eo
dat de a tegen .. oorCiIp ledeo tezameo
sullen IIICUO Eenige boe....n ID het
dl.tnkt st,n teaen den heer Belhopn, en
denken er aan een oppoeitie kaod,dut In bet
Yeld le brengen. matU' die &al welDlg onder
.teanlng Irriig.n

WEE8 YOORZICHTIG

Aa" de" EdiUur
M[lnbeer.-De ."menapruk o..er de (')cktle,

lo awe ull.jra..e VUl 7 deMr, heb ik m&t belaol
ltelhng iefuen, en Ik duak d.t d. aebr" ..er
memg outtllJe weDk geeft Uot II oogetwIJfeld
hoospt notu, dat 1"" ,(JDen die op de hoogte
....0 zakeu oIln ••,lke .tukken I1Obru..eo, ten
",ode d.. mln<lcr l.D((ewudeDook met den toe
etaod der M'ten, en met de maODeDIn "'ler baa
den d.. regeertog "aD on. land geplaat.t sal
worden, bekead te .teUeo De manDen die zICb
10 den Eald weltelukeD CIrkel verkletl"-r of
herkieabaar gesteld hebben, word.o 8\!n .oor
een op zulk eeD wuze beoehre ..eD, dat meo ge.
makke"!Jk ZIen ....n ..an .. elke atof .U gemaaki
zIln ED Ik acbt het boogst nood&akelIJk de
hoedanlgbedeo deaer maDDen &aDbet pubhek
bckeod te makeo, zoodat eeD leder kan weteo
voor ....,e hU beboort te .temmen WIJ bebooren
dIe mannon lIanwkenng gade te wn op de
publiek, verpdenngeo dIe zu ..an tud tet tijd
op ..encbdleode plaatllCln toetipreken om bunne
gevoelenl nIt te .preken, doch, ZOOaI. er ID ge
noemrle .. mtn.pnak f{clI8gd wordt, wIJ kannen
0Dl! !liet altijd aan di" mooie .. oorden ltoreo
en er II ge ...... dat menigeen "cb doordat 01001
praten laat mlsleid.n

MlIIIIChlen &alo, heer ed.tenr. mu ook, er
gunnen bet een en ander te zeggen omtreDt eeo
paar no de 8'etloemde kandidateo, met I.. e Ik
pel'11OOnllJk""'kend hen Mllnl loz.ena zou het
gevaarlIJk zlln voor ono laod en ..olk om den
heer J flteyn, van Swelleodam boven olUen
oaden remlICboen, den heer F van Eeden te
'erk.ezen Laatatgenoemdo la eeo ware Afn
kaander terwIlI eentgenoomde een VRn dIe
Afr.kaanden '8 die hunne Damen gaarne voor
EngeillChen zollden ....IUen verra.len Uu I.
"tJco man van grooten Illvloed, bebalve dat bU
geld beeft doch"il kennen allen de schadeluke
gc\Ol"en ",n het Ileld

Ook dc heer 1\1 ,le VIIhers, ""n laladon ••
mllns 111&1e18DIet de recbte man om de ACr.
kaander gevoelens te "ertegeDwoordlgen Uok
bU'8 efn 'an de EogelllCh ge unde Afrikundel1l
,andMr dat bil • EOl!el.che Thus genoomd
,"onlt en daarom spreekt bil 'an dezulkeo dIe
t, AfrikallnlCh zlln Uil HchUDttot dl~neD te
behooron dIe nocb koud nocb heet zlln Som
mlgan boweren dat olDd..t de heer De Vtlhen
zelf een hoc>rIS, hIJ ten cnn.te 'an de boeren
bevolkmg Eal .. erken .Maar men moet ntet
vergeten dat. hoewel hU ecn l"",renplaats be&lt
hJl ook geld oellt, onafhaukelljk ", en In bet
d'>rp .. oou t

I"tl n WI) mlnncn on lemcun~n d,e de be
LIngen, an on. land Ol' h..t hal1tdragen <l,e erop
roem ..n dat "II Afrrktlande .... Ziln, en aan w.e WJl
tlus lIIet hehooren te l"'ll(don

Ik ""n ,nz

HEl Isnflo:sD,.e~t de rnl •.h dat een
broeder "lIn dell h r Cbam""'rl.lln belaagen
be~ft b!) eeu dynamIet fabnok .0 Engelaod, en
dat d.. lhamlterlain fam.le e..enzoo betrokkeo
•• In do hr ua Kynocll (Illdcrt Jd ook te Pretona
vert<>genwnord.gd) <1'0 .pnn~knllt maakt en
verkolOpt Toch heeft memaod Ier wereld er
oo.t aaD aedacbt om de boud,"!;, ao den heer
ChamlJerlll1n In zake de Tran ... aal..cbe dyua
m.et k .... tlc III "erban'! te brengen met de be
langeo welke de Cbamborlllln tamil,,! beeft ID
I~ngelfebe dytl8mlet ~ Iemand beeft oo. t be-
weerd dat de beer Cbamberlaio door de firma
Kynoch 'ou omgekocht Iun, teo einde zIch te
bemoeien met d" Tran, ..aalscbe dyDamlet aan
gelegenbeden. W. zegren d.t om te "uzeo op
bet oo,,*be ..an sommige )o;ngebcbe en au
dere Lladen, die boweerd behbe .. ebt zeker
Gednld-kl>ntrakt, door p ..... ldent Krupr lIe-
.Ioten ID 1895, beootrd lI00 &IJDom de hoading
Y8n pre!tldl!llt KJugcr te 10llDe_reo bij bet
... rlftllcn der dyoamlet-ooDCeMle ID 1893, elas
twee )lIreo te ..oren. T .. ee JIU'IID ."or dU
Chamberlaio IIIlJu.ter werd had bU _ grool
aaodeello d. Kyoocb-8rma , eo aoodn".. bil
_& IDID..... reworde~l of de Kyoooh ar-
beer de l"'erlDI 't'&II alle krait \'OOr cle Brit-
tc:h. "1-I'I1II-

De heer Weeber bracht"' ook clen kieHre ...ja
Zeekoeeat en KJUratrOOm _ beIOek, ell ~
beid. pIu_o werd leD "oiam ftII ....n1'01I ••

ae~

Een uItstapje van Worcester
naar Hredasdorp.

(IervnJ~ .11 .10t )

Zooals reeda ,emekl, am ..eerdeo wu te ~~
doo op Dinadaprond te 7 nur ea lOKeerder. ~
het Alevodna botel "lID den beer Pfeffen \0"
den ..oliloodeo da,r Hier hadden wu 1I'&ttijd tin
maakteo er goed gebm.k ftII, Det dorp"
,root en 11 "oor&leD na .U" noodigltedell,
kerken, echolen. maglalraat bof, t.1egraaf w-
toor eo ci.alI"l{jbcbe poetMl, Olettepnetund.
d.t bet ook wat aftreJegen 18, bebbAo d. mat-
..eteneu dezelfde ..oorreehten abt aDdereo dUI In
dorpeo wooeD waar de trein dICht "oorbj, ..
Wat onze ..... dacht bet meeat hier getrokbta
beeft, wareD de prachtige badgebooweD H.t
ICbUnt of de elgeDaRO V1ID due bedell ,_
koeten 18IIpurd bebben om ze le .-oor:&l8aVUl
alle geneveD "OOI' de be_k~1'8. Kr ZIfD.OO wa'
80 nrtnlldteo, alleo men er D.l,.,. lllt ea ID elk
een no de beduIDen la er een PracbtlC ...,...,
bad met koud .u .. G'tU "liter door Plipetl u.
gelegd, zoodat de penooo zuo '-dwater kIIlJ
regnleeren .ooale bU ..erkleat De beetiwden
'ValI genoemde beden zlln "rleztde~k
en beleefd, du behoeft meo niet te vree_ ,
de beballdelmg daar DIet goed II, co de oom -
delUk uabllbeioi ''&0 bet dorp doe' er ook "eel
lAD. AI. ClCOpatient bekr .. ordt bo bil mei
gemak Daal bet dorp stappen

Alb.er ZI'D ..eraclIeideoe -gfOOte bandels&allell
'Vol eo graan ZIJD clo voornaamal a .ta",1
produkten vau bet dllltnkt

W IJ verlieteo Caledon WoeaadagnalDidd.,
en arn.eerdeo te Yllhenciorp dell uooda ...
" ..emacbteu b.) deo heer DayDell (WIeDI Iogi.ea
bUIlI men kan recOIameodeeren aan nlwgen)
alwur WIJ een 1'an ouae Worceater v~nch!n.
deo beer G Gn!ef. laodm.ter, ontmoet_ elie
o\'ergekomen '11''' om de plaats \&n den beer
M Lvtter op te meten, en WIJbracht.ell -.,ua
gcnamen avood door 'oor WIJdez~ plaatll ...~r
lieten haddeo ....u ook de eer dco beer W Hat
chlDlIOn,hd ..an den afde"I'ngaraad nn CaledaD,
ala ook deo beer P Maree, VR, te onlaaoet.eD
W II zouden :r.eker te V.II.endorp wat ~
geble ..en ztJn, maar bet regeode zoo ...... cho
..olgend~n morgeu da("1J bet Olel rud&aUlt
acbtteD oYer te bl"'I"eD Zoo \'ertrc.kkeo wIJ '11
den regeo zoo wat del mol'J8!lll '" tieD _.
Onver .. acbts ootmoetteo wu 64111 oude keDn~
mejuffrou.. V S Botln en kinderen, ecb~
noote 'f'8Jl d8 Botha ..an Dordndtl, op de JI.OO4e
Hoogte Daar "II TJln een I,jde der D.,.te ea
zu ~an de andere ~nde In....men 'I'l"'1Iwii (;eidtln
'l'erphcbt op deo top VRII do Uo<;rtc onll8 diereo
te laten raiten, zulks doend1 hadden WIJeeD
pur mmuten met elkander .. o oude tljdeo te
sprekeo Wn arrl ..eenlen I. W_t« de"
zelrden acbtermiddag na ee afwezigheid ..UI
elf dagen Voor dat.k m ultatapJe emd'f,
wemch .k de vencbdlende nendeo te bedaá·
ken ..oor bonoe II_t.rubeid 00. betooDd

ILLIEIII! RAalus

Ebenezer
Het )aarllJkacbe ~ter gtdaebten. UIl d.

sttebhng der Jo I>eD gemeeote IDde &.0..
.trut alh.er vond ~ jdall'lnood II plaaU de
el_.. heer J Ilo? (zaalqrelutillde der NM.

k) p""'~rde "ii dl. plepnbetd •
atlcbtelulte , 0 werdeD gehouden doqr
den voonatter. dL r, IeerurtierNed Geref
Kt'rk, Breestrut, de eeril'. heer P de Villi .... ,
MalmeabDIJ De eer .. beer J }o'. Dreyer,'__
der gemeente, las "et rappert dat .. u bierbij
mededeeIen eo dat luide als ..olgt

GtLIlI"fN DIUES HtERI

On;omerkt •• er weer een aoder Jur .oorbli
gevlo;cen ~n g') "erwacbt VaDonl dat Wilhede.·
..vond ahi Daar gC!WUODte..oralag Eullen doen ......
het .. erk dc" Heefen In deze gemeeate Wh
,loen dit met b1udscbap u dankbaarbeid, wan't
ook lO d.t Jaar heeft de Heer one rMgend &OQ-
wel naar bet t"JellJk. al. Daar bet geestelilke
Wil kunnen nu niet ..an bekeenog _"lch.na
maken Tocb merken wu m..- erast en beluatl·
atelhng ID de gemeente, daar de opk~ op
den d.g d61 Beereo, z90WeI 'I mo~o. ala
• uonds oleta te weldCb'eo o ..erlaat, ook wo~,
deo de biduren goed bewcbt D.! opkom.. 1& d.
morgeo. .oowat 150, eo ae. av__ ~
trcben lj en 700 De redeD dat de opkOlUt, ',. ~
geDs minder I", II omdat ..ele* bUaer leIlea 1ft
d.eD.t ."n, eo .. U ..er"llObteu ÓOIt: Diet ..........
dat lOUbnnoe beeren en Joffroa ...en '. -. ..'0 de steek zulleD latooo om naar de lierIr ..
komeD De g.meeote beeft ID bet rJPl~
Jaar Il vol .. aaaeoe, eo I I kind_o door ~
dood verloren ooder de volwaueDeo &lJ1Itw.
za.ters "Ier plutllen Dlet.~ .ulleD ~.
..old wordeo Beldeo deden wat &11koDd ".
de kerk die zll lief baddeo De _ ~
uvertge werkster m bet "Ebeohaezltr bPd cif
Hope en AbchaftiDgapoooteebap,· de &DIIIlrit
zoster boe .. el .wak "0 Zlwliik, eeD U"....
collectant en hij baren dood beeft au de p.
meente £100 ",laten, .. aardoor de kerk __ ~
lltaat aeateld III de scbold die nog op dit lIl41
ruateoo. .. as, af te dOOD,aoodatde kerk D.,.-
beel eo al bulten aebuld II Met de )oagnllchoOl
ooder de bekwame leidmg 't'8D :len broeder 4.
CombnDk, gast bet &eer goed Wu bebb,a 15j)
kmderen, en zoadeo er meer kunDeo behII- ....
wu maar meer oodenrusen hadden AI be. ~
I. op beboorij,ke tijde r.daao, aOOaIa d. pw__
godedlen8t, bidoreo, haisbezoek, enz

H"t bedroeft 011>1 te moeten seareD. da___
tucht en onrspel de beenchende aoodu lIIJ11 la
de gemeeote

Met attesteD zIJn er vaD eldera lot 0IIlI 0_.
p!tom.o Il

Aanpoomen vaD JO No. 1896, lot 1 Deo.
1897 64
Wu bebbeo 4:2d.e DUIUUe08&DgeDOmetl "Of\-

deo, W&U1'U 25 den H Doop Bullen oa~
Volw_nen gedoopt In bet afpltc»opM

Jaar 32
Kluderen gedoopt ID bet afgeloopeo )aar 7a.
Gebuwd (paren) 21

\ EIt8LA(, DEB GEIIJl:II'T1! \ All
I DEC 18%, TOTSONOV 18!17

11Ii[()l(8TEN

£ I 4
41 18 •
HlI 16 •
6 18
[> 19

11 7

100
51.

Balana 30 No. 1896
Kerkcolleeie
Doopg.lden
Trou .. geldeo
AaDoeemgelden
N~lnteD8Chap ..an eeo

11l8ter der gemeente
Deleemog .oor &aal
Bjjdrr.ae der ~n-

te en gecollecteord
door

1;
:l5
18
16
14
14
It
9
~
h

• d
li 9
2
6 "14 lj
7
I
7 6..
[>

J le Boux
J vaD Graao
\v HClqnar
C WIllIamIl
J Klooeman
K Aoloneela
li Schoemao
D Klein
D Paol.e

121 lf> 124 111 S

j;

lbO
168
5()
15
lt
!l
14
2
I
4
1

.. d
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