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Revolutie in Joha.nnesbUrg.
PUBLIE-K-E-. VERKOOPING WELLINGTON.

VAN. Publieke Verkooping
en Heei~enKleedingstakken, Groenberg, TEWellington.

ENZ •• a_z-,' VAN Op
~lles Zonder' Res~~vé', Kostbare. Vaste en Losse.

Goederen.

De Voornaamste Musici van ,
Beroep,

ZOOWELALS AMATlUB8 .

Baieten sterk UB deD IUZIEl·H!IDEt DE

In den gemeenschappelijke Boedel
van wijlen den hoer NICOLAAS
HENDRIK JOHUNEll JOUREBT en
nagelatene Eohtgenootc.

1 Trap
Pomp,
Ketel,
Trech-

JJ

DTK A ID"

ZITKlIIER,
8LillUllla

24 Extra Gechiesseerde Ruinpaarden
10" JODgle do.
10" ~ij~ ~n Tre'k Merries
6 Jl J~ do.
I" Lreblels, 3 jaren ond.

Kiemand bUjY8 achter. Publieke VerkoopinglAlles gaat f
Wed. H. E. M. JOUBERT,

J. S.

Geb. RU::!80UW,

Executrice Testamentair
MARAIS & Co., lfslagm

Maat;ldag, 6 Feb'_l

bevel van het ROGge
Gerechtshof van .i

I

Vaste Eigendom;

v .... DU

. OpMaandag, 30 dezer,

ZULLEN bovengemeld getal Paar·
den publiek worden verkocht

te Klapmuts - Statie.-Onder de
Paarden zijn er vel'8Ohillende egale
paren; zij zijn groot, sterk, in goede
Conditie en geschikt voor dadelijk
gebruik en worden opgebracht door
den heer JL" BuaTlu.N.

A. B. De Villiers & Co, A.f81.&gers

Aan 'Vijnboeren.

GELEGEN IN HET DQRP

BAI~I~YDALE
mr.,'Ift01t(~f"" .&:FDE!:LING SWELLENDAM.

Klapmuts-Statie, waaronder vet- ~
scheidene egale paren zijn, groot, In de Zaak tusschen W lLLIll! MusH
sterk, in goede Conditie en geschikt Klager, en fALF.wys PETRUSBUR-
TOOrdadelijk gebruik. CEll, Verweerder,

STEP. J. DE VILLIERS.

Haandag, 6 Februari, a.s.,
TEN 10 UREV.M •

DE Ondergeteekeude daartoe speciaal
verzocht zal: op voormelde datum en

plaats eene Publlake Verkoopina houden
'YIn de volgende' Amerikaansche Goede-
ren, vil: ,

HpSBAAD
Eet- en andere Wels, ladetafels met

en zonder spiegels, Schrijftafels met val-
deur, (RoUtop desks), IJzeren enkele en
dubbele ledekaaten, Bpringmatraseen
Spiegels, Etoelen, KI eederkaat en, Klok-
ken enz :

GEREEDSCHAPPB!'I

Zagl'n, Boren en omslagen, Schroef en
andere Hamers, Bijlen, Schoppen, Graven,
hooi en Stalvorken, Vijlen, Duimstokken,
Raamlijnen, Heining draad, deur en lust
sloten, grendels, Scharnieren, MeIIIl8n,
tuigenmakers-gereedschappen, Karna,
Emmflrs, euz ;

GLAS, AARDE IN VBRGLAASDWERK
Geemmailleerde potten, Salll! en brood-

pannen, Waterpotten, Bekers, Kannen,
Kommen, Beker8j Baden, Kookpannen,
!tleuen en Vork'n, Lepels, Thee lepels,
eDJ!: Watalrlazen. Suiker en boter potten
Waterbekera, Kopjea en Schoteltjes,
Borden, Kelkj88, Karaffen, en een tal van
andere nnttighedea.

ALLBRLEI
ConcertiDall, Tranks, Kruiwagens, Verf

en Witkwuten. drooge en aangemaakte
verwen, enz :

ALtIHEDE
10 Eerste klae Rijwieion

All_ .ond.eze R_rY.
Winkeliers en· Buiten lieden lIullen

geen spijt hebben van deze buitengtlwone
gelegBllheid gebruik te maken, AlICII
wordt zonder reserve verkocht. Het
BUCOOl! waarmede de Verkoopingen aanden
Paarl, BteUenbolleh en Caledon zijn be.
kroond geworden i8 een duidelijk bewljl
van de Boliiiteit en lage prijs der aange-
boden goederen

Krediet als naar gewoonte,

EM/LE H. VAN NOORDEN,
,Afslager.

Te BARTtYDALE.
OH 12 UUR,

op Woensdag, 8 Feb., 1899,
Ten overstaan van den Resident

Magistraat voor het Distrikt Swel •
lendam, zal verkocht worden aan
den Hoogsten Bieder.

1. Zeker "tuk G roud, gelëgen in heb
Dorp Barrydale, in Je Afdeeliuc Swellen.
darn insluitende Perecelen N OIl. "10;" 106.
107,111\ 111\1,126, 127, 12~, 129 en 1:\0,
groot ;) morgen, Zb:l vierkante roeden ell
4'i vierkante voeten,

Il. Zeker stuk Grond, gelegeu ala
boven zijnde Water Erf Xo. lU2, groot
:!f)S vierkante roeden en 48 vierkante
voeten.

III. Zeker stuk Grond, gelegen als
boven zijndc 'Yater Erf No. 10:1, groot
:W8 vierkante roeden en 4'3 vierkante
voeten,

IV. Zeker stuk (;rolld gelegen als
boven zijndc WILler Erf Kn. 104, groot
208 vierkante rueden eli 4 Il vlerkanta
voeten.

V. Zeker "tuk Grond, gelegen als hoven.
zijnde Wat!'r Er! x., IS1, groot tOS
vierkante roeden en +'i vierkante voeten.

\' L Zeker stuk Grond, l."elegen alii
boven zijnde Water Erf No. 132 •. groot
2118, vierkant!! roeden en 1'1 vierkanta
voeten,

VII. Zek.-r stuk (;rllnd, gelegen al.
boven, zijnde Water Erf No. 1:.!3, groat
:lUS vierkante roeden en 4S vierkante
voeten.

VIII. Zeker stuk Grond, gck.>geD ala
boven, zijude Perceel No. l4t1, ~root lOS
vierkante roeden en .~"1 vierkante voeten,

IX. Zeker stuk Grond, gelegen ala
boven, zijndc Perceel No. 150, groot 208
vierkante roeden en Hi vierkante voeten.

X. Zeker stuk Grond, gelegen al.
boven, zijnde Perceel No. lij 1, groot 208
vierkante roeden en 4'1 vierkante voeten.

XL Zeker stuk Grond, gelegeu ala
hoven, zijnd« Perceel Nil. 152, groot 208
vi~'rka.llte rocJl'n en ·l" vlerkante voeten.

XII. Zeker stuk GrIllId, gelegen ....
boven, zijnde Pereccl No. 15:l, groot 208
vierkante rOt..Jen I'n 4" vierkante voeten.

X IlI. Zeker sluk (j rond, gelegen at.
boven, zijnde Per('L'c! No. 1711, groot 208
vierkante r",.Jell ell 4 .... vierkante voeten.

XIV. Zt,ker stuk (;rond, gclegen al_
boven, zijnde Pereed No. 171, groot 208
vierkant.. rOl.Jcn en 48 vierkante voeten.

XV. Zeker stuk (,rond, gelegen ....
boven, zijnde Pel'('eel No. 172, groot 208
vierkante rQ(-den I'n ~>1 vierkante voeten.

XVI. Zeker stuk Grond, gelegen ...
boven, zijnde Perceel No. 173, groot tOil
vierkante roeden en 48 vierkante voeteD,

XVII. Zeker stuk Grond, gelegen ala
boven, zijnde Perceel No.lH, groot 20&
vierkante roeden en 4'i vierkante Toeten,

Allen getranS]JOrteerd ol' den geSegdeD.
ALEWIJ~ PETRl'~ Bl'Wtll, op den 15 dell
Allbl'\lstuJ!,] "96.

Ik termen van verkoop lullen Contant
"ijn, of op t'C1l K rediet van 6 en lt
maanden, als de kooper borgen kan pro-.
dUCCCI'(·nten genoege van den Magiatraat.. .

De Yendu.AIslage!"!l percenten, zoowel
&I~ de Hcercnrechten, en alle tranllportoll ..
ko~wn, illl!lllitende alle achten.1.allige be-
lastingen, moeten Joor den kooper wordezt
gedragen.

De EITi'n zullen afzonderlijk wordett
opgeveild als per kaarten, en du.rna iJl
één lot.

De Koopers zullen het voordeel hebbett
van de hurcu van af 15 Februari, 189~
'yall welken datum, de rente op de lr.oo~

en som, zoo de koop op krediet geschiedt,
zal worden berekenri.

De eigendommen worden verkocht al.
aangek>ond in (le Tl"lUl8JX'rt-Akien ell
Ka&rten, en de Haljuw houdt zich niet
verantwoordelijkvoor eenig te kort, en
d0et af~tand \1IJl al het meerdere.

De Verko"ping IS (lllderworpen aan een
ReS<.'ITe.pnjl', bepaald onder Rule III
van bet Il of. \' oor verdere bijzonder4
heden veni()(:;:{Cmen zieh ten kantore nIl
den Rc~ldent )1a.gilltraat te Swellendam.

.'

-,.

zijn enorme Stock JufvrolH'S benoodigdheden, en smeerwaren uitte.
verkoopen tegen onbekende lage prijzen, reeds zijn al voor een Duizend
pond, aan mans Klaargemaakte Kleederen, Hemden, Scho enen, Stevels,
Hoeden, Frokken, Onderkleaderen, Boordjes, Dassen, mans en Jongens
waterproef J assen Kambree~ '1'runks, Handzillen, Daagsche Kleederen
rooals goedkoop Kleeding'8toffen, fluweel hemdegoed i hemden, Kinderen
Kleederen kust en keur, en Do Stevels en Schoenen, Hemden, en alles Wellington,
wat voor het mannel~k geslacht noodig ÏBJ van af ten KindjeJ van twee 24 Januari, 1899.
jaar tot een ouden GriJsaard, ontboden.

Daar er een verbouwing en verbreking in de bez~heid nog moet lil!
gedaan W:0rden, worden het Publiek ~.nmijne begunstIgers dringend •
uitgenoodigd, hen zoo spoedig mogelijk van ~ het voordeel te komen
Toorzien, daar het hun zeker zal berouwen als zij te laat zijn.

Ook r..al de snijdersbezigheid op grootere schaal gedreven worden, al .
de benoodigbeden zullen direct van de Fabrikant ontboden worden. 40 Eerste-klas Rumpaarden,
Er worden vele kleedren in de Kaapstad gekochi door Paarlieten. Ik 10 do. Merries,
zal waarborgen Qat alles Tien persent mind,er dan Kaapstadsche prijzen 20 do. Basuto Ponies.
zal verkocht worden. .

Komt nu maar en baalt bet JufvrouWB goed weg half voor niet .
Geeft mij een kans om mijn bezigheid mooi te maken, dan kunt gij oor-
deelen, of het· niet ~les waarheid ÏB wat hi~r geschreven staat. Ook zal ik
kennis genn zoodta alles in orde is, al het nieuwe goed wordt verwacht
tegen 1April a.aDsta.a.nde. "-

lllcyclcs! D. J • ~cb.. ...e.d.e~,
ALGEIEEHE BABDKLlAR EB lLEEDERIAUR.

HEElt R MULLER,
(Groot In lJeh, Handen,

en 47 ST!! liD STRAAT, Kaapstal,
\ ''Oa D~ ~.STR

Pianos, narmol:n~ ' •• mcrlka.&mche
Orgels, Strfjt..· LO. bla&S Inatrumenten

Ook Toor Snaren en &118 IIOOrten .lULiet·
benoodighed.en, Reparaties, Stemmen, 8JlI

list .tr.tn hnI. leMCiJPa WIIlm JUUllIit hibrilu4, I·..J.U
I~","" Abu: '_._'1..' ----I.':.l-L.....:J -.- I

ULLft: lwéa! II a.orlU 11 ---.

Poet Bal33 Prij.", uall K"korfT,ls o~aa. 'D,og

DEEL No. 7J -6,7061 KAAPSTAD, ZA

DE Ondergeteekende sal publiek A. B. de Villiers tf" c«, Aft;lagers'
doen verkoopen op Paarl, 24 Januari, 1899.

Dinsdag, 31 Januari, 1899 --~----_.-- --- .----.-.--:----
I D lbek d Pl__ tïr: Publieke Yerkooping. e we xen e Iaats 'ne- .'fonteine", met de gebouwen daar- - HN -

op staande, gelegen in het Veld- AHERIKAANSCHE
kornetschap Gl!-~ENBERG, sl~ht8 GOEDEREN
een half uur rllden~ ~an Welling- TE '
ton, groot ongeveer .JI morgen, .l~ PIQUBTBERG ROA.D
plant met goed opleverende W1Jn- OP
stokken en vruchtenboomen: en
voorzien van standhoudend water
het geheeIe jaar door.

L.l!:T WEL de Plaats wordt ver-
kocht met den staanden wijn-
oogst.

De grond is uitnemend geschikt
voor Wijn. boerderij zoo wel als
vruchten-kweekerij, zijnde er nog
veel ruimte voor aanplanten.

I n het kort een gulden kans voor
iemand die in besit wil komen, van
een uiterst vruchtbaar en gerief-
lijk gelegen eigendom, zooals zeer
zelden in de markt komt.

De Gebeuwen, bestaande uit suf-
fisante Woonhuis, Kelder, Stallen,
Wagenhuis, enz., alles onder ijzer,
zijn in den besten staat van
reparatie.

2. Losse Goederen.
Boerderijgereedschap :
1 Snij Machine, 1 Cultivator, 2

Ploegen, 1 Wagen (nieuw), lOpen
Kar (nieuw), 3 paar Tuigen, 1
Slijpsteen, Graven, Pikken, Vorken,
Manden, enz.
Keldergereedschap :

3 Stukvaten. 4 Kuipen,
en Onderbalie, 1 Wijn
Bra.nde \vijnsketel, Hozijnen
Pijpen, Halfaumen, Ankers,
ters, Vlootjes, Kranen, enz.
Levende Have:

.~ Eersteklas Paarden (waarvan
één pfUU'goed. gedrel':iscl'rd), 1 paar
Kar Ezelt!, 3 Beesten, 1 lot Varkens.
Voorts:

10 mudden Haver, 10 mudden
Garst 8 mudden Rog, 1 lot ge-
maalde Hooi, 1 lot Kaf, 1 lot IJzer
Palen en Draad, 2 tons Guano, 4
Koloniale Brandewijn Maatschappij
A.aandeelen.
Eindelijk:

HUISRAAD. Het gewone assor-
timent.
De Yeriooplng begint om tO nUl precies.

KUIPEN TE KOOP.

GOEDKOOP.
an Rhijn WU. 8n Spiri&us MU,

"J!e.1n.

DE onderget.eekende zal publiek
aan zijnen woning te

HOPEFIELD,
laten verkoopen en wel op

lOiISDIG, d•• tst •• ,.bnut, 1899,
om lOu ur voormiddags,

Volgende Levende Have
Losse Goederen:

De

Levende Have.
S Goede en 'Sterke Ezeld

Losse goederen.
2 Bak Karren
1Water Kar
1 Wagen «('pen)
1Af8laan Kap Kar
1Paarden Krach t

Machine
2 Span Tuigen
1 Lot Zwingels en Kettings
2 Dubbel Voor Ploegen
2 Zensen
1Lot Zink en Hout
4 Extra Gebreide Beesten- Vellen

Granen.
lOO Mlld(len Eersteklas Zaad Haver
35 Mudden }<;erstekhli!Koorn
H uisraad, van allerlei ~oort, en

verscheidene andere nuttige goede-
ren te veel om gespecificeerd te
worden. Vt:HVtll:;CHINGINen Rf lY
CIIWIETzal gegeven worde.

J. P. ALBERTYN.
_J. W. STIGLING, JfsUuJer.

Vendu Kautoor.
BopeAeld. Januari 20. 1899.

Dorsch
H. TENNANT,

Hoofd.Balju",

Hoofd.Baljuw's K.antnor,
Kaapstad, 1~ JanUAri, 1 'iGG.

WEGGELOOPEN.
OP "f \'(iór j,j Dl'C{'mbo': I, 1"1011 \'11.11 do

1'1;1;11· \';'ll ,len n,,,I',r!!,·,,,.·l;pnrle,
1 tl"nk,'!'vaal }"·lTi.~ Ez,·I, "I' r,·,I'It'Tb"nt.
j....... m•.rkt P ..\L' omtn·"t 7 jaa" ,,\lOl.
Ht.~r"l1 Sdllltnll'l'~kr" ..rt :01,,10'1','" }'ij \l,en
gcm •.ld,' Ezelin :1an.:,·I'.'I'·1I 1- "f nil!\,
mllehta.anl""I"·Il, \\,,,,,1"11 ",,-,·'(;ltt ,·r dwk'4
Itjk kelims '·ll.n te ~.",·II aMI ,I, 11"uder.
gt>t£>t:okend.".1"'1' Wl('1l aHt 1.!II1IJ~c ~(J6teu.
zullen bdaald W,·"l.:ll·

DA.~ :M. DE KOCK'
V~,

Dist. Mainwshnry,
23 Januari, 1899,

ONTDEKKING

APOLOCIB. HOOR HIER!

\V IJ ~ieten toe. in ~n.ze kolommen in II De Kolonist" van den
~hsh'n J uli, 1."~)8, en in "Het Dagblad," van den 5den

Aljgtl,tu~, IS~H, zekere correspondentie, waar tegen de beer Johannes

Henoch Neethling, leeraar der Nederduitsch Gereformeerde Kerk

te of nabij Hopefield, Saldanha Baai, distrikt Malmesbury, exceptie ge-
Domen heeft.

Dames

OP

Deze brieven, beweert de heer N HTIlLlNI.;, waren gericht wgen bem.

Z~ werdun geplaabt onder de gebruikelijke verklaring dat wij ons-

].elven niet verantwoordelij k houden voor de gevoelens onzer Correspon-

denten. en in een tijd toen het politieke gevoel zeer hoog liep gedurende

de recente Electie, en natuurlijk moet \'001' dat feit wat toegegeven
wordeu.

DONDERDAG 9 FEBRUARI, 1899,
Te beginnen om 10 ure 's morgens precies en te worden voortgezet

ook in den avond.

DAAR de ·onrllst· op 'den Rand zoo heerecht hebben de heeren A. B.
DE VILLIEltR& Co. instructies ontvangen van een Johannes-

burgtichen Koopman om te verkoopen, een gedeelte vaneen scheepslading
goederen, juist van Europa gearriveerd, bestaande uit ee. prachtig lot
Dames Dress-goederen, zoo alt! Satijnen, Mnslins, Prints, Satijn, Kas-
mier, Zephyr, Lustres, Silks, in suit lengten, Corsets, Petticoats, Under-
wear, Fancy Goederen, Muziek Instrumenten, Tafel-lakens, Bedden do.,
Damast, enz., ens,

Ook een assortiment Klaargemaakte Mans Kleederen. en eene hoe-
reelheid Tweeds, Kasmier, enz. in suit lengten.

Te worden verkocht in het Pakhuis van den heer D."VlD TnolI,
Oude Pastorie.

II e-r bl' 1,1.1 U t dat. dl' heer Neethling partij gekozen heeft ten gunste

van Pl:Jl' pulit ii-ke parttj die uij begunstigt, en natuurlijk gevoelue de

C'!'I'0'-I[lézich wat ~t'gl'ief,l en eerre-pondentou namen de toevlucht tot

gl.Jltlkte en ge"clmwt'n brieven, welke zij in kalmer oogenblikken niet
zoudeu op gcslL'lJ heliben.

De elekt ies zijn over en natuurlijk betreuren onze correspondenten

Let d.u lij gesellt'even hebben zooals zij getlaan hebben, en zij begeeren

van O'!;; onvoorwaardelijk de verklarin3l'll vervat in de correspondentie,

',1 aar tt gl n de beer Neethling exceptie neemt terug te trekken, en bem

II ue voll« apologie aan te bieden omdat zIj in de hitte van het politieke

gewel dl' verklaringen waarover geklH.;'f'd wordt zemeakt hebben welke
• ~ M

liJ Ill! erkennen onjuist en zoujer grond geweest te zijn.

'\"'j ';c:uJ,en nict d.it do heer Neothhng tevreden zal wezen met

r~:J .Ipu:u,;i'? zoo verachtelijk als dikwijls de publieke drukpers ontsiert

P': uir niet strek t de eer van noch do eeue noch de andere van de partij
dIL Let tn.iuk t of Jil' het aanneemt te verhoogen, maar dat indien hij

schadeloos zai gehouden worden in wctsuitgaven, en indien wij terug-

trekkeu, zooals wij mits deze doen, dl' verklaring in de brieven waarover

;cklaa!" wordt en hem een apologie aanbieden, hij tevreden aal wezen.

Á. "1?~ DE VILLIERS & Co., Afslagers.
Paarl, 24 Januari, l8{)~.

Verkooping van Kostbare Plaatsen.
. In den Boedel va.n 'wijlen Henry Nourse.

DE ondergeteekende, In zijne hoedanigheid ala Executeur Datief in bovenge-
melden Boedel, zal doen nrkoopen bij

PUBLJ:E~E V.IiIJ:LJ:NG

Woensdag, 15 Februari. 1899.Op
DES VOORMIDDAGS TE 11 URE PRIilCIES,

Voor het Kantoor der Nationale Bank, te RarrisDllth, O.V.S.,
De navolgende PLAA.TS1(, geleeen in het distrikt Vrede, Ol'UljeTri~lI&t, nabij den
oorsprong der Boven Kliprivier, ongeveer 30 mijlen van Newcaatfe, OIlf!'8veer 40
mijlen van Harrismith, en ongeveer 30 mijlen van Vrede, beschut door de Draketa-
bergen, waardoor het Weiveld groote waarde heeft:

Lot 0 339, Houthoek ~,831 Morgen.
Lot B 340, Nleuwja.arshoek, 6,002 "
Lot A 341, Zeekoevlei, 6,297 ..
Lot D 042, Driehoek, 6,1~3
Lot E 343, Elandahoek, 6,167

Op dit vcrtrouwen handelende bieden wij den neer Neethling onze

"t'o;, ':ltC' .im voor de brieven waarover geklaagd wordt en eerie algeheeie
ter'l_':lekK{IJc.::: van dl' vcrk laringen die zij bevatten, zou ver die ver-

~Jar:Dgl':' den heer Neethling raken, en wij bieden hem aan alle wett!-

onkosten welke hij in deze zaak mocht gemaakt hebben, te vergoeden.

G. ,lateerd te Ka.ap::ilad dezen ~Gsten dag van Januari, 18CICl.

"
Deze prachtige Plaatsen, het geheeie jaar door voor het vee, alamede voor

vrnchtenteelt en voor bIjna alle landbouwkundige doeleinden gtlllChikt zijnde, zijn
van buitengewoon lfI'oote waarde voor vooruitstrevende boeren, en de zeldzame gelegen-
heid doet zich thalli! voor een deel van het allerbeste land Ql den Vrijltaat te krijgen.
Eene kans die wellicht in vele jaren niet weder voorkomt!

De plaat.JI Zeekoevlei i. voor 8portliefhebbers van het grootste belang, daar
behalve dat zij een eerste· klM zaaiplaala ill, de Tailei zeer rijk it! aan wildgevogelte
en dUi goede gelegenheid voor jagen unbiedt.

BAR1lA.ll H. NOEL,
Secretaris der Bloemfontei.n8Che Executeurskamer

en Waarborg Maat.chappU (Beperkt).

J. G..FRASER, Vendu-afslager.

D. E. DU TOIT & Co., (Beperkt.)

Yoorloopige Kennisgev ing.
Publieke VerkooPing te Durboni/le

VAN VAN EEN VEELBELOVENDE

"GOUD RIF.72 Kostbare Bouwperceelen.
---------

DE onrlpl'I;eLf'('kenJe, daartoe gelast gelast door den heer FlorÏ.s P. DAAR er eene groote behoefte is aan een jongens en Mans "degelijke"
l:,'\\all, I.al ter publieke competItie aanbieden gedurende e.k. uitrusting bezigheid aan de Paarl, heeft de ondergetcekende

Ft~:lj,:,l!'lzekere besloten om van af

72 Kostba.re Bou'1Mpe.a:tceelen MAANDAG den l6den Dezer,
:~ Lo, \oofllltgaande dorp Durbanville.

Volle biJlOntlerhetlen en Plan zullen later gepubliceerJ ~ol'dtm.

I SILBERBATR, LE SOEUR, WAHL & FULLER,
r; :rf'~': St 1',1i\I,

1~,1al',;tad,IS Jan., 1~ClCl,

1lIrm. ~..A. "WIl:':'~~B,
KAAPSTAD,

fiE ErT pas het IWl'OerudeMauser en Sportingl Magazijn Geweer
. ontvangen. Het laatste en beate wapen voor het IIOhieten van

~llerlt>lsoorwn Bokken, vooral Springbokken. Prijs £7 lOs. nett.
!lagel Ge"eren, RiBe8, Revolvers, en Patronen ftn de beeWt kwaliUrit.

ny!!:! miet, D~tonators,en Lone--
Dicycles, Uicycles9

SO!:lrttJ i' a.. PRIJS ·YI.lSTEN.

KLEEDERMAKER, WORCESTER,
Zendt regels voor ze1fmaatuemiDg en mOl. ~tere, op aanvrage, per P'»'t

MD teJlÏI .ar. illZuid Afrika.

Hoek Ivan Gymnasium en Hoofd Straten, PAARL

KLEEDEREN I. , KLEEDEREN I !KENNISGEVING,
B4AATMBB4Z_GVOLG_.-• PASSEN GEWAARBORGD!!

VILLIERS
EE~ E algt'llwenc Vergadering der inwoners van Hopefield, Darling

\" rcdL'ntJC!' b '~n Zandvcld zal worden gehouden te Hopefield

OP 31sten JANUA.RI, 1899,

om de j.lublieke oplnie te hooren omtrent de verlengiDg van den spoor.
~eg van af l1almesbury.

J.
PRIJZER LAAG I
J. DE

J. O. lf. RETIEF.
1!opdeld,22 Jan., 1899.
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OM ALLE EN EENIGE SOORT
Muziek Instrumenten,

Publieke Verkooping Somerset lest Strand Mnnicipaliteit MuziekalenenOOdjgoh~den
KenDi.jjfevinlt· Instrumenten ReparatIeen

Stemming.

5 P " zum.ArBln.u flkDB1GD lift 0118-LAlfI) ZATDO.l8, ~8 lANU2' ) ;? 5 '§ or -,,'5 3'

'Melk Koeien I!~ ~.. . .Jilt.!:!! I~
___.;,----- lalmesbnty Execntrnrsbmer e. Yoogdijel KiJ k HIer! Publieke VerkoopingPUBLIEKE VERKOOPING VAN Br:nd Assnrantie lutschappij.

50 Oprechtgeteelde Melk Koeien,
C>p de ~SLI'a,d.e,

Op Zaterdag, 4 Februari, te 10 Ure.

Melk Koeien I

BEAUFORT WEST.

KOST INRlCHTING.

OUDERS die hUbne Zonen op de
Kost Inrichting' wenschen te

plaatsen die te Klaa{>stad na de
Peasch vacantie (DjV.) zal geopend
worden, in verban~ me~ de Ned.
Ger • .Kerk, Kaapstap, gelieven aan-
zoek te doen bij de nondergeteeken-
(Scriba des Ir1) -keraads) van
15. Februari a&nsta1.nle. Hulp~.
hoerende jongens waar.an certifi-
caat van leeraar of :magistraa.t moet
"orden geleverd zullen te ~en
hebben, £20 per jaar, !kost, mwo-
ning en de wasch ingesloten. yoor
betergestelden £4.0 per Jaar.
Ouders moeten de bewijzen leveren
dat zij leden zijn van d~ Ned. Ger.
Kerk der Kaap Kolonie. Geen
kind zal toegelaten 1wo~en zonder
bewijs van goed sedelijk gedrag.
Alle betalingen te ~hieden kwar-
taalach vooruit. :

C. J. F. iTHERON,
Scriba, Consistoriekamer.

Kaapstad, 23 J ari, 1899.

. Kijk Hier' lW..~~.e.Belangrijke Yerkooping.
Groote en Belang-
rijke Verkooping

VAN

~ee, ema..z.
nE Ondergeteekende, behoorli~k
U gelast door de Executrioe m
den Boedel van wijlen den heer
Thomas Johannes Knoesen
zal per publieke veiling ver.
koopen te

YAAL DRAAI nabij SteJtleniU~
AFDEELING WILLO~ORE

OP WOENSDAG 8 FEB· 1899,
TE.lO URE V.M.

1200 Angora Bokken, Kapaters en
Ooien gemengd

300 Angora" Kids"
22 Angora Rammen
30 Afrikaander Schapen, gesehik-

voor den Slachter
12 Gedresseerde Ossen
4 Ongedresseerde Ossen

18 Koeien en Kalveren, en 1 Bul
4 Gedresseerde Paarden
2 Jonge Paarden. 1 Merrie en 2

Veulens
80 Volgroeide Struisvogels
16 Jonge Struisvogels
1 Bok Wagen, 1 Veere Wag
1 Buggy Karen 1Schotsche . ar
1 Ploeg,2Krui Wagens, Gra 'en.

Pikken en andere Boerd .._
gereedschap

] Set Achter en een Set Voor.
tuigen

2 Zadels
1 400-gallon Waterlank
I Martini-Henry Rifle en een

Revolver
Ook het gewone assortiment Huis-
raad en wat er verder zal worden
aangeboden.

Daar de overledene Heer Knoe-
een wel bekend was voor zijn uit-
muntende klas van Vee, zou aan-
beveling door den Afslager over.
tollig wezen.

DE OndergeteekendeD behoorJijk
gelast door A:ooD' BAJrUBL

H.&anBNBDG, die zich meer bepaald
bij zijn winbll bezigheid gaat be-
palen, zullen voor zijne rekening

OP ¥RUBAG, to lillT B.~
Publiek VerJroopen de' ondervolgen.
de Levende Have, B~eriJgereed.
schap, Granen enz. ena., bestaan.

de uit:"
I. Levende mive, als,

7 Gedresseerde Ezels
3 " Paarden

13 Aanteel Beesten
6 Varkens
1 Lot Pluimvee, ens., enz.
n.Boerderijg'oreedschap,

1 Bokwagen, complfet
1 Openkar op Veeren
2 Dubbele-voor Ploegen
1 Enkele n ,~'

1 Hotom.. "
6 Nieuwe Zensen

12 Zil{kels
3 Twee halfaums V.ten
3 Half Ankers
1 V leeach Balie
1 S_BD.nnieu we Tuigen
"1'á.a.rKar Tuil(eD

4 Zeiltjes
1 Lot Ploo~ Zeilties
1 Span Zwmgels met Kettings
2 Zeil Kribben
2 Zadels en Toomen
I Howards, Egge
1Nieuwe Venster enz. enz.

III Granen, als
100 Mudden Zaad Ha..rer
10 " Rog .;,>

10 .. Garst
10 .. Erwten

V&RDER:
Huisraad en Negotie waren.
Rubn CrecUet,

A. S. HARDENBERG,

J. W. Moorrees Jr. " 00.1'
ststaeers.

Landbouw De rtement,
Kaap de e Hoop,

Kaapstad, 1 JanuJlri, 1899.

nEBROEDERS HALL, van Lancaster, Missouri, hebben eene lading
'J "an 50 Welgeteelde Koeien en Kalvers gescheept die omtrent den
~68ten dezer alhier uit de Vereenigdo Staten van Amerika verwacht
worden.

De Mooie Beesten zijn door den heer L. T. HALL persoonlijk uitge-
zocht en men wil ze op bovoogcnoemden dag en plaats doen verkoepen.

Verdere bijzonderheden zullen gereedslijk verschaft worden door de
plaatselij ke verte gen woerdigers.

HALL

DE Ondergeteekende, .behoorlijk
daartoe gelast, door den heer

HuOGo RUST, die zijn Boerderij
gaat opgeven, zal publiek doen ver-
koopen op

Woensdag, 1 Maart,
TB

ANYSKO,P,
Malmesbury Afdeeling,

ooglnnende ten 10 ure des voor-
middags,

DE VOLGENDE,

Levende Have:
20 Gedresseerde Ezels, geschikt voor

hard werk
G Gedresseerde Merries, geschikt

bij Ezels
1 Paar Kar Merries
1 " Ruin Paarden, geschikt

voor rij en kar
20 Aanteel Beesten, waaronder 2

groote Ossen, geschikt voor
waterkar of slachter.

Goede Melk Koeien, in zeer goede
conditie

400 Schapen, in zeer goede conditie
Il80 Varkens, waaronder zijn groote

en vet te Burgen

Uoerd erij gereedschup.
2 Extra Bokwagens
I Vier plaats Kapkor
1 Twee" "
1 Schotscho Kar
~ WateT Karren
G Dubbele-Voor Ploegen
3 En kele" II

1 Braakland Egge
2 Ploegland Eg-gen
4 Span Wagen Tuigen, compleet
4 .. Ploeg" ..
~ Paar Kar Tuigen
3 Krui wagens
;3Ladders
;J Snij Machines, bijna nieuw
Zwngels, Kettings, Zeis41n, en

a.les verder tot de Boederij
behoort ndc,

Granen,
500 Muddon Zaad Haver
200 " Koom
100 .. Garst
30 " Rog

Huisraad.
Het gewonfl assortiment, be-

staande uit Tafels, Stoelen, Bedden,
Keukengereedscha.p, enz., enz., en
wat nog verder zal aangeboden
worden.

RUIM OREDIET.
G. W. KOTZE,

Secretaris,
Van der SpUy Imme/man" Co

Afslagen

GEBROEDERS,
74 Langemarkt St., Kaapstad.

J. J. Hofmeyr & Zoon, Afslagers.

1t!L .1!!£.. .JJ£
35 Ezels! 20 Paarden !!u TENDERS, gemerkt "Tenders

voor Gl ft Bottels," zullen
ontvangen wo en: door den Con-
troleur en AuQi}eur-Generaal,
Kaapstad, tot . s~ middag om
12 uur, den 3 ten dezer, voor den
koop van de 0 er volgende Glazen
Bottels, zijnde het c)verige gedeelte
Tan Runde voorraden, nl.:

Ongeveer 2, ronde, wittt-, met
glazen proppe bottels, inhoud 750
kubieke centi tres;

Ongeveer 1 000 8 ons. vierkante
beam-steenkl 'ge; bottels, met
nauwe nekke

Tenders z
eenig gedeel
.Termen:

ring aan dit
De hoogste

noodzakelijk
Monstersk

masie verkre
08~e, bij het
ment, Kaap

CHARL
Ond

i

I
'I,
.! !

TEKDBRS YOO DEN lOOP YAI
GLAZE BOTTELS:

I
!, DE heer J A~ T. á. Ln, B:\'r:R, de welbekende kenner van Paarden en

Kwb, heeft de Ondl'rgeteckenden grla:;t, pilbliek to verkoepen uit
e Vendu Kraal te

1VISLI:.... esb .......y,
-OP-

VRIJ DAG" den lOden FEBltUAUf,lSU9,
30 Prachtige Ezels, 3 en 4 jaar oud.
20 Goed Geteelde Paarden, 2, 3 en 4 jaaar.

en zijn voor allen of
an bovengenoemde.
kontant bij afleve-
parlement.
f eenige tender niet
worden aangenomen.
nen gezien, of infor-
worden bij appli-
ndbouw Deperte-

rw- Pelt' Paankn Pll Ezel" lij" dual' (1\'11 IW!T 1.111 1I~f:H persoon-
Iijk niet veel ZOl"g uitgczocht uit du voornua rusto htucterïjen, zoudat men
verzekerd kan zijn, dal -Iechts eersteklus dieren to verkoop zullen wor-
den aangeIJoden,

Van der Spuy, Immelman & CO.,
Afslagers.

Vend \1-Kantoor, MaIIllp,,!)Ilry.

CURREY,
Secretaris voor

Landbouw.De Groot ZlIiJ-\Vcsteli,jkc Landbouw Ten-
toonstelling. M. L. KRIGE.

Afs'ag&r,
Steytlerville Vendu Kantoor,

I!) December, 1898.

Vendu Kantoor,
Malmesbury ,

24 Januari, 1899.-------
ROBERTSON-MONTAGU

STEL l ENBOSOH.
Publieke

(Open voor dl' geheele Kolonie)

1,1L GEilOUDE:'f WORDEN TE ROBERTSON, OP

Dinsdag, 21sten Februari, 1899.
lalmesbae1 EIecutenrskamer 8Il Voo,dij

IIBrud AasaruUe IUUcbappfJ. APPLICATIES worden mi.,
deze gevraagd voor de vol-

gende betrekkingen:_
Secretaris, tegen eeu Salaris van

£84 per jaar. ,
Gesondheids Inspecteur, tegen

een Salaris van £60 per jaar.
Securiteit moet gegeven worden

tot satisfactie van den Raad.
Werkzaamheden te! worden aan-

vaard op den lsten :Maart, 1899.
Applicaties ingezonden te worden

niet later dan den 3bten Januari,
en gericht aan den Burgemeester
der Somerset West Strand Munici-
paliteit, en gemerkt op den omslag:
Applicaties voor Secrétaris en In-
specteur.

Verkooping
In den Boedel van wijlen JOSEPH

DYASON, Malmesbury.
VAN

HUISRAAD. De Ondergeteekende, als Execu.
teur Testamentair in gemelden
Boedel, zal publiek doen verkoopen
op het Dorp Malmesbury, op

lDinsdag, 3tstea Januari, t899,
Te 10 ure, des voormiddjgs het vol.
gende, behoorende aan gemelden

Baedel-
VASTGOED ..

Zeker Erf, No. 37, met daarop.
staande Woonhuis gelegen in het
Dorp Malmesbury, nabij de Gou-
vernements Kantoren, op den Hoek
van de :Markt en Roodstraten. De
Tuin is beplant met Vruchtenboo-
men, en ~l"'ia een sterk put water.

LOSGOED.
Bestaande uit het gewone Aasorti-
ment Huisraad, zooals Stoelen,
Taflels, "Bedden, KleederkaateD,
Schilderijen, ens., enz.

G. W. KOTZE, Secretaris,
Executeur Testamentair.

I. W. loorrees, Jr. tt Co., Afslagers.
Vendu Kantoor,

Malmesbury, 12 Jan., 1899.

JODgens Eersteklas PnbHete School.

Retourkaartjes tegen ut' helft der enkele prijs zullen worden ui
gegeven door de Kaapsche Gou vernement en Kaapsche Centrale Spoo
wegen.

Een Speciale Trein zal Kaapstad verlaten op den morgen der
Tentoonstelling::;-dag om 6 a.rn., stilhoudende bij alle staties behalve
Muldersvlei, Klapmuts, Breede Rivier en Goudini; vertrek van Worces-
ter 10.45 a.m.; zal denzelfden avond, na afloop van het Promenade
Concert, Robertson verlaten.

Het Muziekcorps van de 2de King!! Royal Rifles, zal op de Ten-
toonstelling spelen, en op het Promenade Concert, in den avond te wor-
den gegeven. Een Speciale Trein :zal naar Ashton vertrekken na afloop
van het Concert.

Prijslisten III Engelsch of IIollandsch, en eenige verdere bijzonder-
heden kunnen op aanzoek verkregen worden, van den Secretaris.

MATTHEW NIC OL, ~ecretaris.

Malmesbury,
19 Januari, 1800.

DE; Onder~teekende behoorlijk
gelast sijnde daartoe door Ds.

J. DE VRIES, die Stellenbosch,
gaat verlaten zal verkoopen, op

Dinsdag, 31 Januari,
om 10 uur '8 mo~n8,

Aan zijn \Voning in BIRD STRAAT
zijn

KOSTBAAR HU/SRAAD,
bestaande uit : Fancy Stoelen
Whatnot, Voorkamer Tafel, Lino-
le~ Tapijt,' .Eet Tafel, 12 Gebo-
genbouten Stoelen, Madeira Stoelen,
Drie Dubbele Ledikanten, met
Spring Matrassen, Kostbare Klee-
derkasten, Een nieuwe Slaapkamer
Set, Kleed- en Wasch Tafels, Breek-
waren, Comode, Spiegels, Stretcher
Stoelen, Hang Lampen, Keuken
Tafels, Pearl Stove, Keukengereed-
schap, Diner Servisen, enz., enz.

Paul D. Cluver, Afslager,
Stellenbosch,

16 Jan., 18DD.

GEAMENDEERDE KBRBISGBYDfG.
VERKOOPING

VAN
Drankvoorraad, Ameuble-

ment, enz. van Restaura-
tie-Kamers, Huisraad,

Op Jast,
P. F. HAUPT,

Secretaris,
Municipaal Kantoor,

Somerset West StraI)d,
19 Jan., 1899.BELANGRIJKE VENDUTIE enz.,

TE

WeIl fngton Spoorwegstatie-VAN-

;I:RVEN !ERVEN!
-TEN DORPE-

In den boedel JlD WUleDF. I. PaImer.

DE Ondergeteekende, behoorlijk
gelast door den Executeur

Testamentair van gemelden boedel,
za] bij publieke vendutie rerkoopen

Op WOENSDAG 1 FEBRUARI, 1899.
(IMlO \ '. 31.,

bij het Wellington ~POOJ"weg
Station alle de roerende in boven-
gemeld en boedel, o.a. bevattende.

De Voorraad Dranken, Minerale
Wsteren, Cigaren, Tabak, enz. in
in de Bar.

Het ameublement :enz;, van
de Restauratie Kamers.

De Breekwaren, M9Asengoed,
Tafelgoed, Kookgereedschap, enz.
tot nu toe gebruikt om de bezigheid
te drijven.

Slaapkamer- en andere Huisraad.
~I~ren, en andf're persoonlijke be-
zlttrngen enz, enz.
J. Fred Pentz & Co., Afslagers.- ---~--- ---- -_.~- -----
\VELLINGTON.

Yndeabnrg leisJes Hoogescbool.
OVERBEEX PLEIN, KAAPsTAD

OPGERICHT 1886.

.~d......ca.··("Dlo .. )
Matriculatie,
Universiteits School Hooger,

" "El~entair,
" Mtuiek E*,"ina;

·taD.daIu-d.··(JQ'Dlo:N}
.Btandaania V, IV,m, 'II, I en

Kindergarten School TOOr kleine
Kinderen tuucnen 4 en 8 Jaar oud.

Speciale Klasaen in d6 KllDBt:
Lett&--schri£t, Snelsohrift en nr..mak ..•

erIJ ., .
M~. W.B. PER~~&

DE Schoolcommissie heeft be-
sloten een kostinriohting te

openen in verband met voornoemde
School op den 25sten Januari.
. Een groot en geriefelijk woonhuis
18 op 1 de~ ~choolgrond opgericht
en voorzIemng gemaakt voor de
verzorging van zestien koatleerlingen

Voor prospectus en' bijzonder.
heden doe men aanzoek bij den
Principaal, of

Dil. P. VAN DE MERWE
De Pastorie,

Beaufort West.

BIJ JAGERSFONTEIN WEG STATION.

Kindergarten Scboo~ebou,

Tenders! Tenders! fDE Ondergeteekendr danrto« h:llOorlljk gemacl'tigd, zal per publiek
veiling te koop aanbeiden

Worden hiermede gevraagd voor
het bouwen van eenOpWoensdag, 15den Februari, 1899,

Beginnende precies ten 1() ure'" vool"middags, PIQUETBERG.
TETE TROJY.1:FSEUEG,

61 Water Erven en 147 DroogeErven, Publieke \' erkooping MONTAGU~
TI

KLIP VL:E:I,
Nabij Tijgerkloof, op

Vrijdag, 10 Fe~ruarj, 1899.
De Ondergeteekende gelast door

de heeren JOHN en ROBERT FOURIE
zal publiek verkoopen :_

Il Extra Ezels, 3 tot 7 jaar, 12
jonge Ezels, 1 Extra :Merrie, 1

- Ezel voor Paarden, 2 Extra Schim.Publieke Verkooping meI Kar Paarden, extra goed, 20
VAN Aanteel B8eI!ten waaronder Slaoht

Hen Onbebouwd ERF, Koeijen zijn, 30 Varkens, 800 Aan-
teel Bokken, 2 Bok Wagens, lOpen

OP Kar, 1 Afslaan Kap Kar, 25 mud-
den Rogge, 100 mndden Koorn,Woensdag, 1 Februari, 300 mudden Haver, 30 mudden

'8 morgens ten 11 ure. Garst, 2 Ploegen, 1 Lot Gebreide

ZAL de Onde~geteekende publiek Beeete, Vellen~ 2 paar TuiF, 2
I k paar Voortuigen, 2 span Zwmgels,
aten ver oopen een Onbebouwd 2 Eggen, 1 span Jukken, enz., 1

HERF, 1gel,ogen in de
h
.Main -straat.. span Riemen, 2 Zen86n, 1 lot zwee-

etze ve 18 ~eer.gesc Ikt voor eene peD, 1 Naai Bank, 2 Zadels. I
handels.bezIgheId, en met de ge. Kl . 1 I t Huisraad 1 I B
duriga rijzing [van Vastgoed in de de:!Ier, 0 • .. ot oer·
buurt, zeker eene goede kans voor' lJgereedschap, 110t WIJn Vaten,

ulati IDI., ella.
spec e. Jr[. L BONZIT • P. J. Retief, MsIaaer.· . -=u Xctoor,
M. L. BMITHcl 00•• Afsl",rl, Piqllltbq. 18 Ja. 18H,

WAARSCHUWING •

VOLGENS Plannen en Sr.ecifi-
caticn die te zien zijn blj eien

Ondergeteekenden, bij wien de Ten-
ders ingezonden moeten worden op
of voor Maandag, den 6den Februan,
1899.
De laagste of eenige Tender niet

noodzakelijk aangenomen te worden.

W. A. JOUBERT, SR.,
Vice- Voorzitter,

School-commisaie.

Daar er thans Cl'ne gCIIll'l'nte tier Ked. Gl'!", Kerk te Tromp;;burg
gesticht is, kan dl' Yoor'litgang rn dl' !lIoei van het dorp als verz.ekerd
worden bescbollwlL Door dl'8z('lf~ l'jiZgllJg hij den ~poorwe~ en de uit
nemende vrucbtbaarhcid \"an dl'n grond, kan het uiet anders of de waarde
van eigenuommen aldaar zal zeer toenemen.

Laat du:, dezo kanfl IIlrt yoorbljgf\an.
De termen zIjn bUILt'lIgewoongemakkehjk.

De Afslager IS Carel Rabie. Montagu,
20 Jan., 1898.

Kantoor C. W. H, VA~ r,u, P"~T,
Faurl':smlth, ~I) Januari, [890, " EARLY ROSE ."

Poot Aardappelen.Vruchten Benoodigd. -WIJ bebben juiot een Teroere kleine be~
't&Il deR popllialre IOOTt ontTall~, in

eenre kla! oonditle, g-ereed \'aD planten.
Gok in yoo~ eea kleine hoe.eelheld T&II elk

d.. YOlgende welbelteDde inge.o.rde !IOOrten !
.. WHITlI KIDlIlI'Tl',"

,.WBIT. BBt'Cll"

PIJIIJ: BUl"TT or HUBQ_;'
Die ~ w.,ste prijZIeII te koop zijll.

Hoogste prijzen betaald voor Perziken (enkel Roode Taai.
pit), Pruimen, Vijgen en Appel-der-Liefde.

V RUCHTEXKWEEK:ERS die deze vruchten voor verkoop hebben,
behooren zich te vervoegen bij de

Heeren J. J. HILL .. eo.,
Jam Vernardirera, Sir Lo1n'J RQH, Jtupaia4.

LIBERMAN a BUIRSKI,
26; BtrB.G8TWTj WPS'l'.lJ).

1';0. hl Ur.
___ "WI .... I"

&Q
ElUTING'S POELER DOOLi.
JtEATIlfG'S PO';;D.t.R .JVvl)f
ft'ATIlfG'S PJZDER f)C)él.L>T
IU:ATING'S PO'::l..l R DO i., r
XEATING'S P , ;1-J • :;i
JUlATING'S P')' R D ) '~f

WDGLUIZt;:..
VLOOIE.~.
.OTTE ....
JtEVER3.
.USKlt:TEN.

SCHADELOOS VOOR DIEREN
8ORADBLOOS VOOR DIEREN'
SCUDELOOS VOOR DIEREN'
SCRADELOOS V.:>oR DIEREN'
SOB.t.DBLOOS VOOR D(EREN'
8OIIADBLOOs VOOR DIEREN:

maar ia OftC~rn.U,t'" in', ,.n'TI,"'eT'l .... r, ,\, . ,WF.lGlUrl.t.N.KAJ(KEkLAKI<I' ~,()/)lfS
MOTTEN IN PElJ'. Ct) ttn.1~ OInd~' ~ \ ERS,
J~ .ubeQ deMn poeder or"t,4t~,~_"~ l'_kt.,
y.;,cw"t 000CtCW. "Aa rl~~ op hunne hOf\.l'·· IlnQh

cLama 'f'OOI' baFt: IChoatt.o,",J~. t: r • Iliaoni
Het PUBLUI( wordt OE\\'AAR<rhl'WD

pa.&Jl.ctlaa met cln ecbtrl1 poc-.;Cl d _ Qt

\aD THOM.\S KEATl:"\G d.ra"c: t.~ndtttt!nc
Blikj ... cftodJt. . "- '"

KEATING'S W !liMEN TABLETTEN.
KBATIlfG'S WJRMEN TABLETTEN
ElUTING'S W lR.EN TABLETTEN
EL\TING'S WO l.EN 'l'ABLEnl!:l1:
JtEATIlfG'S WO UItEN TABLl.TTEN.
EEN ZUIVER GROES rt.x LF:J(J(FI"II, I~,","
..om.en afftaJlk, de aa:lflrn~OIIm1'tt' "'ctt'f..dc 11 f\<lf' ,')Ir~
toed.l«aaI yallo eea ar'e-n. r ..mat.C' \00' ]00:_ :)~ .'! Ut;;
Warme...- ~ct: •• een "Cl'. ("n Y'fllk! prt:p;tr t . N1 l'oO!'i.~."d
~t~~~. Ver.cx_-ht In BIiU.rfl 1:1'. H.lttrtS.. Q~

EiBeDa&r, THOJUS DATING, Londen

Talt :U Hoofd Stzaa ,
Port Eliabeth.

LONDENli

TandheeIlnndlg Ir stitnnt,
'BEPERKT,

Ulster Kamen.!_ Gr(){'ntewarktplein

Verrotte Tande I gestopt in lot hUll
vroeger natuurl jk gebruik hers~ld.
Timden • Zond er Pij n volgens
ieder bekende methode uitgetrokken
Goad Stopsels.
Kunstmatige T,lIIdt'Il, passend ge-

maakt door l'lc!.t-zlliging', alsook
. zonder platen, vnl~ens lwt t-~lsel
bekend als Bridge, Bar, en
CroWUwer:':.

=Alleen het beste materiRl\l ~P_
bezigd, en alle fooien zjjn grbas(l( rd
op de billij <{sw schaal, overeen.
kOIDStigmet goed werk.

EVERARD DIGBY,
L.D.~., RC.S., Eng"

Vrc.,.u '.á11 de Londen ran.fhe<:lk und Ijtt ~n
Chllrin;: CnH< 1I''''rlt, ••

llK8TVURDKR..--~-~~---~---
CA OF SCHRIJF AAN

B. MULLER,
45 £147 STRANOSTWT, KAAPSTAD.

P.Jr..:Bua 13 l Tdegraflsch Adrc; : .. Jl ;lIt1l1l.'

R. ~iiLLER verschaft ccnig ding in
de lijn van Muziek, van het grootste
Kerk Orgel tot de Joodsche Harp,

*IULLElR.'S

Groot ID Ilefnhudel Inliet
Hudelshwu,

KAAPSTAD.

R. MiiLLlm's I'r ijslijston wJr',lrn
franco l!l:zonden op aanvraag,

HuVEKER & 'VORMSER
Boekhandelaars en Uilqevers

PRETORIAt
Kerkstraat West, - Bus 724

OAVD UIT:
08. F. D. Keat.ell, en N. Hof-

meyr, DI' voortrekkers, of
het dagboek VH.U hac. ven
der Merwe. ... '.. '" 4~, &l,

Dr, F. W, ReiLz. Se!nig uitge-
1)l((e Alrikaanlll ~Igte '" 56. (Id.

C. W. H. van der Pcs t. Pit t
Ulj.., of IiJrlen f"n !!!.rijden del
vo<,rlrekk"n! in Natal. H' 38. al.

08. 0, Postma. Vtl trekb04>ren
V'.tDSt.Jllunaria HUIUlllltLlI, 6 •. 0.:1.

A. J. van der Walt. AfrikAner'!
w ""lit u~lf. Historisch ro-
"tclIIllnt.he Studiën ,.. 'H ~)S. Od,

J. A. Wormser. VIUl Amster.
d 1'0 'nadr P'1ltoria. I:! maan.
de I iu Zuid Afrika. ... H' ~&. &1

Prof. J. S. de Villiers te Paarl
_KerJt[eelltzangen ... ." 2.8. od
PrOf. J. S. de Villiers te Paarl

Pink lterliederen ... '" 28. 6d
H. VIsaoher, Nieuw rekenboek

voor de Scholen van Zuid
Alrilu. Standaard I. ,., l~. :\d
Stand ",,'tl Ills, ,lo,

.. II!... .,. I~. :kj,

.. IV... ... H, la. 3d.
Antwoord 'D (p ...8tandaard llll

en IV. ... 'H 0.. Gd,
De SChoolvrIend. Een ltel

leeebo~ken voor het Chril'lte-
lijk OndflrwUI bewerkt door
J. TBR BoRG tin A. WIBASI~GA.
le. deeltje .••. ... ", Ol. &<1.

P. J. MOlle,- en J. Lub. R.kell-
boekje 1'001 t:itanda'lrd "eD J l~. Jd

T. H. Ge,.. lts, Jr. Dijlrlt.ra-~
ondenluwugeu In Zuid AI.
rib. ... "... ... .'. 3•. 6d

Een Geliluetreerd. Catalogus la op
I.&Dl"fIIRe franco en gratil verkrij~baar,

Groote collecti. oud. Reoht.8geleerde
W.r-ken lIteede iJl voolTalld. Vrug
apeoiale CatalOJfUI. '
Van SChoolult~av8n ~ordt eell l''''"'!'

exemplaar op ..lInVl1l~ IUtu 11 lj
onderwijzel1l toeguoDdeD.

BELANGRIJK.
DE ondergeteekende },(!paalt

mits deu n de aandacht vlln
belanghebbende ouders er bij dat
hij van af 1 Febnlari 1899 koetleer-
lingen tegen billijke prijzen zal iD-
nemen.

Voor Terde·e idormatie doe·&&Il~
aoek bij ..

P. J. LOl7B8CH~
Kain san.t
W~
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De Gereformeerde Kerk. Nog lan de orde de ..-era .......
Piet Retlei doet "en.... De oacIerliq ~

d.t bei Kerkblad nie' piwreJd pknpa woN&.
Pietersburg. OuderlinJ "1'ie"burr benaM

dd er ..eel acbterwialili •.
Heidelberg Jl nOl JChienta1lii ,.oor '97

en '98.
Mlddelbur"( ta maar .£3 JChtentallif·
Betbal ..oldaan.

O. Coetsee I.. t r.wgen Ps. IU n. 2 CDopent Amonfoort ..oJdaan.
"'~t gebed ].tebienbur"( een weullg achter.
. ,"Oil .. n de orde de belangen der leden te JohaD" .. bur"( '97 ..oWaao, '98de belfhoJdull.
,"~I."'llyo Kmgendorp ..olda.n.
Ouderhng De Bruyn, Lichtenburg, doet "er- Vrubeld ..oldaao.

slag, en "'lIst op de d.nkbaarht'ld dier leden om Rustenburg oOi achtenialb, ..oor '96. '97
het eyangehe te hooren en ·\IIl.

D. P08tm&, JobanoMbu,"!!. w!l0t np de be- Pretoria ..oldaan.
langst-elhog ook van mensehen bu-ten de kerk Pot.he1.t.room Dog acbtentallig.
om bIJ te dragen ..oor dat do e1 De .rbeld IS Ouderling ~If.nepoel. de ..oorutiel" en de
daar groot • IICI"lba wekken .rn.tig op om toch bei JCht.er-

Bealoten op "oortItei nn ouderholl' J Krager .tal.lige laD te ..ullea, AfIedaaa·
JohllnnC1!burg de ledeo daar bU Llcbteoburg ~ H.t nralag van de ba en boDJI pablicia.-
te It) ..en Uit b.,t nralaa blUkt dat de twee alU.DI ,oede

Besloten op ..oorstel "ran predikant ... u Hel ..ordenng malten eD dat elk m.i .£50 onder-
delberg om geldeljjke hulp aan Lichtenburg te .teuod wordt.
verleenen om die leden te bebartigen T ...ee Jongelmg.o worden oDdera&eund Mr ep-
De gedeputeerdeu van Lichtenburg verlangen leuting voor onderwuzera. Afgedaan.

hulp "lUI £110 Een brIef gel_n "raD den kerkeraad ... n
Bealoten if/) toe til sterpmeo. eo d.t ma&!" Johannesburg bebelzeode de belaoa.D TaD de

een predikant daarheen moet gaan zonder een armen De behandelin( daar"raD weM Uits-teld
ouderting tot de ..olgende nrgad.rmg.

PUolt Il van het verslag bandelt o ..er de zen- Bnef gelezen "raD broed. TJ. "aD der Wak,
?lDg ... 0 prediklUIteO Daar b.t komm.ndo ie Iuoe d.nk betUllf8Dd. Toor d.oudenieuDiDg
Zoutpan.berg "olzun .OOD ..erleend die op Rudie Jl ie Bar-

Puot ~ behaDdelt eene proteat zaak van Jo- gendorp.haDnesbllJ"l{ ]0 nrband met een bnef wordt hei t-lbrjj-
Punt 10 bebandelt de stichtIDg vaD M.rtco-- "Ingspunt "aD Potchefatroom behandeld -

Later te be.prekeo Ink om te ..er_ken dat de predibntell eD
Veralag VaD deo correspondent met dank afg ..... rdlgd.o kost.looe per!!pOOr mogen

aCgedaan rellen
VER~IA',l:N DER (.1:11££:1;1 EN Op grood dat reed. ftelJl ioegee'-an wonlt

X"I.troom. na eeolge Inhcbtmru o ... r b.t ::-~:!::.aan het beecbru"lngapunt gee. ge ..olg
onner ....". ID de :oendlDg .fgehandeld A.n d. orde het antwoord der OOmmlNle UIl

Ver. lag van Belfut, na eeolge IDhcbtlng.n de He"ormde kerk.
goe<i"ekpurdI' R Het rapport wordt rlezen.

let etleC kon Olets doeo ..oor de sendlog Ood.rhng Breltenbecb meent dat b.t rapport
en het ve ... lag wordt na aanmoediging, .fge~ ..er ...udertng sal nrw.kllen.
bamleld Os. Cootaee had gemeend dat de OOlDmlJlle

Pleter!bnrg De consulent bad nog nl.t d. een brMd ..oen:ler .otwoord lOU pTeo. doch
gelegen bel<l om nn het zendlogw ...erk uo da ZEw beBchouwt dat het npport geen ..erwu-
UofmeH kenDIs t.. oemen Het ..enLag .fge- denn~ kao ..erwekken.
b.ndeldP f J Ou erhng Leuing Ja ..oldUII lDet bet rapport.

ro A dJ 1'1"""1. Iaat lIngen P. IJ3 YB Onderhog Meu.r meeot ook dat b.fraPJSort
3, en .Iult de morgeozlthng met danheggmg goed II Daar wordt all ... n den lPU* Dlt(edrukt

dat die zaak nr"'Udenoa acbunt nrwekt te
hebben.

Ouderhog Breltenbacb WUit op het p"'" op
pohtl ..k gebied. de zaak zaak zal ..erwijdenng
nrwekken

De Snl)man WIJst op het genar Olll pohtiek
In de kerk te breng.n De w.. rbeid moet ge-
handh .. H worden ID weerwil n.n pohtiek Ver-
der wu~t z ew op de ge..:bledenl8 reed. teil
\Ode ... n CooHtaotun deo Groote.

Het rapport werd met o..ergroote meerder·
held ..an stemmen ungeoomeo

Het npport IOldt .b ..olgt
Aan de eerw .lgemeene nrgadenng d.r

G ..reformeerde kerk In de Z. A R.
th&DS zItbog hoodeDde te Nulatroo •.

Eerw broeden In den Heere'
Uwe comml .. le benoemd In zake het .nt-

woord vaD de oer... .lgemeeD. nrradermg der
Ned6Tdultsch Her ..ormde kerk 10 d. Zald-Atn-
k.. nllChe Republiek. om daarop .ntwoord te
geven. r.pporteert mits dezen, dat au deae zaak
ernltlg beeft o,·erwogen. eo all .. In aanmerking
genomen hebbend... 11 IJ) eenparig tot bet be-
slUit gekomeo ow eer'lf. nrgadenng te ad\'llee.
_roD \II aotwoorden alo ..olgt

De nrgadenng ontnng.n bebbende bet .nt-
woord nn de Ned Hen kerk beeft met leed·
wezen opgemerkt dat door die nr"(adermg on.
ant ...oord zoo Teroordeelend IS oppnomen eo
oorzaak ...118 van nrwijdenng. eo weD8Chen op
le merkeo d.t wu ID bet beantwoorden ... 0 uwe
..rug oos hehbeo beoaantilld In .lle oprecht-
beId te .ntwooro.o_Ueen claarom .erden wu
"rerphcht op de beaw.ren te wUsell, dl. OD1e8
Inllenl bestonden Het doet ODS erDI~ leed
dat dit Dlet alaoo-maar door u .... rkeerd 18 op
genomeo. Eo het 'PUt OD! tea seerlie dat
mlMChlen )Ullt d.arom dese zaak geene heil-
zaam g.Tolgen heeft gehad. Heeren_D Olll-
dat ....U gaarDe de broederlijke liefde eD o... reeD-
stemmmg lOO ... el mogelUk zouden be ..ordereD.
100 achieo wv bet Diet wenacbéluk om opnle.w
m de.e zaai: 10 te gaan en d. punten ID een aDt-
woord op Dleuw te wed.rlaggeu. dewUI de Toor-
OUDIste PUDieO ook genoeg_ IUD weerlegd
door den predikant "ran Pretoria

Aidul gedu.n 10 on&<! ... ~enng ... n heden
deo Ilden Janoan 189\', alhier te NUlatroom
Z..\R •

ED Doemen OOI met .lle aeh~lng eo heilbede.
U ... eerw dw dlen.reo en broeden

m de Heere.
P. POSTllA. voouIU.r.
H. P SnY)!.
B. C. ERAs)!l B.
A. C. &IIULMi
D POSTMA.,acrlba.

BEIICHRIJVII'IOSPVl'I'l"EN.
No I, handelende o ..er de Terdeehng der

algemeene ..erlladenng wonlt ieruggetrokken.
No 2, de algemeene ..ergadenoa neme .rt

bll, "'0 de notulen der laatsie nrgadenng 10
b.r~leolOg D.t art. baDdelt o ..er doopgetuIgen
bUIteo de kerk

N a eenIJe dl8CU8SI.... ord ~ besloten be~ artikel
ID henaenmg te brengen Genoemde artIkel
nrhledt het nemeo ... 0 getulien bulten de
Geref kerk

Op "OOrlltel ..aD predlk.nt ".n BeideIber"(
word t beslote~ da t .rtlkel te b..rroepen ea eeM
..erkLanog te VTIlgeo nn de syDode ... n.rt 25

No 3, ...at moet met leden gedaan word.n
die n. herhaaldelnke vermaning ..olbarden 10

h.t zondIII danaeo?
Op ..ooratel n.n predlk.nt nn Rasieobnrg.

...ord t de kerkeraad verwesen naar .rt 71 der
kerkeoordeDlDg eD art. ~:l "raO de bep.hngen
der .Igemeeo. ..rpdenng

Beschru ..ingapuot "aD predlk&ot "ran Pretol'l&.
" Dat een .Iumoul der ku e:I bonJa ook elden
dtn aan de theol lIChool zuoe htteranache
studien mag ..olbrengeo"

Da. P Poetm. hchL .Un beBchrUYlalr"puot toe.
en wIJst op d. oodzakllinkbetd dat zonen d..
laod. 10 hun eigen laod huooe .tudleD mOien
voortzetten

U. Coeteoo wust erop dat er g.... ar ID d.t
bejrinoel steekt

Predtkanl van Ro.tenburg III dankbaar ..oor
het voorrecht dat hier een gymnulUm II, maar
Wil hebben geen ...urborg d.t het gymDulum
za bIU".o ...at het 18 ]0 de Jonge J.ren wordt
de man ge ..ormd. eo WIl moeten oou kinderen
naar on.e theo I school zeodeo

O. BOllm.o meeot dat dB recbte Afnkaan-
ache stempel gedrukt ...ordt aao de !!Cholen te
Pretoria Ala .~udeoten ... n hier naar de theol.
IIChool !;aan wordeD ZI) ten mUllite twee Jaren
acb te rUl t ~ezet

Prof J. A du Plea."s wust erop d.t bet
Afnkaanl!<:he begID1I81aaogekweekt wordt UIl
de theol lIChool Daar bebbeo wU ..... rborl(
YOOrOOIGeref beglO881 en oue Afnkaanache
o.tlOoahtelt

Op voomei ... 0 d. Poet ma, v.n Ruaienbu1"l.
wordt met twee stemmeD tegeo beUoien geeD
ge ..olg aan het bel!Cl:rU"ln!lspunt te If... eu

AllO de orde de belangen d4lJ"leden te Gua-
laod "Git de correapoodentle blUkt d.t .r 9
ledeo der Geref kerk ZijD

Bealoteo de ... k Uit ie stellen tot het .,olgeDd
)ur en de correspondent.le ordt mtulIIIChen op'
gedTllgen .. n deo predikant n Bonburi

Resobruvmgspoot van JohanoMbur"( ..raar.
hnlp om nog een predikant daar ie k11.1gen.

lIet pllUt ....ordt oltgeeteld, m.t ..euoek dat
de predillaoteo daar bebulpzaam nllen ~Qo.

A_n .It! orde d. regehng ~oor de IIUlnlf der
Bynodt! te Pretoria

Oe pt"edlkant nn Pretona meent d.t de koe·
len £2-"0 rolleo bedraieo, daalYaD zal Preton.
de helft betal.n

De vergadenOl II gewllhg de .od.re helft
nur r.mlng te Terdenen m.i dank UIl deD
kerk.nad "rIln Pretona.

Ue til'l ~n plaatA ..oor d•• !pmMne yerlfad.-
bot vol;en I" Jur te bepalen

Dcpu'd :lJe :Ma&IId., In Jaou.n ie Joh.o-
oe!lburg Altwal Noord, Jl J.n. 18~

Aan de orde partlcn liere '"ragen Aall de" Ed.teur
Dlllken Coetsee. Amerafoort. "rFaagt ...aarom

IIOmmlge predikanten met voorafsprakeD en
andoren zood er afspraken preeken

Ouderhog P Krieger, Johanne8barr. rtaatt
wat staat eeD kerkeraad te doen als een doof
hdmut tot de tafel des Hoeren Dadert?

De broeder ...ordt vernzeD naar art 61 der
kerkeorde81ng

De kerkenwI van Johannesburg deelt rllee
tlat er twee Roomechen Ipn. die hdmaat "'Illen
"orden, moet hon doop erkeod worden eo ook
bun hdmaatachlP

Han doop moot erkond ...ordeo, doch belude-
nlJ moet gedaaD wonJen

I1rl'eder 8WUJepoel ..,aagt ...tt Baat eeD ksr·
kerud te doen ala een lidmá.at tot de talel dea
KeereD nadert, die on~ D.chouwd
wordt.

Ge&IlwooN, da, &la lOOdUJI PUIOOC!tII te
... ~ri lit Iajj ,... it tmI'"........ ot,"'~.w..c.

10 JANUARI 18~lO

12 ]Á}IIUARI.

Onderliu, Bnlt.enbach laat zin(eD _PL 121
..... I eD opeDt d .... rgaciersg met plied.
Bjj wij .. ftII 1'OOniel wOrdt door deD eerw

"oonitter de duk t.oepbrMht lAD leeraar'
hrkwucl en RtiD-te. De "erpderilll MI~
bier t;aberukeleo wille opriebtell. De out-
...... ..,.. lf1I) en bartelijk. zepne de Heere
leeraar kerbrud eD pm_le.
DL VaD Rooy spreekt _na kerkeraad en

..-M eien dank Uil _ de woorden ge-
Iproken_

De __ . YOOnitter alnii met _ ertlltig
woord lol de Ye~ ie ricbieD. Z. Eerw
wjjlt. op cle broederljjke liefde te lDiddeO ...,;
YVIICbiL 8pnIUr pefi dit woOrd mee: "Zijl
,etroaw tot dell clood."

Ook eeDe bedankioa en IIJI8DweaaobUII prof
Dn PIe.ia. .

Da. COetMe Ipreeki met b.t oog op den dood
't la Z. Eerw bMrljjk dit ..oorreebt phad ~

bebben. pe kerk Ja 'U8J.nd gew_t. Z. Eerw.
Ipr.eld nIet m.t leed._ ala bil bet oog .laat
op deD dood. Z. !Mw. doei D.t bliJmoeditr
mei bei OOi op de Viomfeereude kerk bier-
bo ..eD.
Z. Eerw. IluH met bet wooni der Mhrift

"Staat daD ID de "ru beid me' .elke n Cbriatua
beeft "'!jj pmaakt." De "rTJibeid ia ala eeoe
erf_ die "aD ,_!acb' op leelacht wordt o ..er·
pmaakt.

Prof. Lit. lI~kt ook een woerd "raDdank
laD de ... rgadertDi ..oor d. ,elepabe1d bem
Ple...a.
. Het wu bem .. npnaam k.nDia geoaaalrt te
bebben. Het deed lIun hart peel ie lien welk
eene belaDgeiellinl eD hefde ptooad werden
1'OOrde theol. achool. Die _bool ja d. toe
komai der kei k, laat 00il haar niet ..enaken
0.. CoetMe laat &ineen PI Ias .... 11eD 4 .n

I100t. de alaemeeD. Terpd.rtn, ëet duk-
MfilDI·

QUEENSTOWN.

Algem~e vergadering
DEROEBEFOBKEm&OEGE~T&NI5

DE ,,KAAPItOLOJfIE, OSBOUDP
TB 8TBYN88UOO K.uPltOLO~
OP DEN 16D•• ;Jl'NUAllI EN VOL-
GENDE DA.GEN .•

.._ en behaDde:d bel pu ......
DL Vonter Cachet

~ ja met beIPrekiQr y&ll

d_ lUk. bistoNala OTer-
alckt "raD de saat ill de alge-
Dl_ "l'WpdeuDg. 1

Prot.e..Qr f:achet ~t !lat hiJ Dtet -..eel bell
ftlnnCht ~ ..~boolrMea; of IChool~ HO
.temt daarin nie' O'rereetj Ala lICbOOInden
beboorJijk ~Id wo~, dan 1'8f""IfMbt biJ
daar"ran _e beharligtlll pDler beJuaea. Ala
lICbooIndeD h.t be;.,uur 4er acllolea meer in
baDCIeD "aD bei pcililiek ~ dali Iaijren
.e op die .jj.. hel do_at einile ya.a de wir in
bet 8'Oo..eruemenUatelal. . WD moeten doen ID
het beden w.* moge1yk ja, WiJ kUIUaeD niet
_r plot.eelior breken -..t liet '-aande .ieI·
.. , aODCler aroot. ..,hade _ Ia.t oodeNijtL
Bii beeft op de laatate ~_e "erpderillir
unbeYOlen dat kerk.,.. "rUie ICbooIoom-
m_ mt hnn midden _teIleD. om In de
wiib~ der re_te d. ~1&DfeD"raD het on-

barticu door opnchting en 1aD-
.molen. Zoolaug bet ODdenrlJll

op p leo *ut"oord. aan bet ped
cloor Mt lfO'I ... ruemeDt.-teld. laat bei gou ..er-
~~t _ "'D ID bet (OdItdieoat onderwIJL
Ziin __ . beeft ftnIomea dat de kerkeraad ftII

~eI~ dit plau beeft mtce ..eerd, en "er-
bljjelt sich daaroYfll' en JIO!I panae boonm ho.
b.t.erkt. Du! lDoet men bok iD de opnchting
"raD ann-ooleo de zaak 1'&0 bet gocbdieDItig
ODdel'W1Jl__ te beYOrderea DUI" kon men
ook ~ee1 doen. 00. einddoel. waarheen de
~Ie w.,.ken .moei, ~ij,ft ecb"'" onder-
'WUniDa M ... rk:rii,en "rUI! de regeenng ..oor
kerbcbolen.

Ouderling Breed ~ bet ltelMl TaD onder
wua 10 de publieke ICbole .. 18 bedo"en eD wu
moeien d~ee braken. hOe eer6er hoe beter.
r.a& ~ betPanen m.t elll~ scholen, boo klem
en PrlDI ooi, waar de (1)C( aer ..aderen gedi.ad
wordt DUf onae onrtutglog.

Da. 8. Poetma zegt, hU ~mt 1'&0 harte met
het ernAig woord door prof..,r Cachet ,espro-
ken o ..eree.. Geen onder die de Gereformeer-
de leer n.n harte lief ~eefi, bn op den duur
"mIde bebben met bet óodenlftjs op dB m_te
"raD oue publieke acholen , ... n. Terecht
werd door profeuor Cachet reserd. de pubheke
acbol.D &on DIet godadienstioocl Wel ...ordi de
bUbel daar gelezen en bebudeld Maar een
h.l ..e waarbeid Ja ge .... dijker d.D Mn leugen.
Men Jl te..,ecten met bet falfoDr bjjbelach 00'
derwUl ID den ~ en men "tTaagt niet of
Gode Woord l(l'OIIdaIag 1'&0 het lIcbooIoodenro.
en Hi achoolle"eD, of de ~leDllt de .t.m08-
fMr d.r IIChool doordringt, of de begin_Ien en
de intditiee die wu "raD o.u Gereformeerde
..oornderen geërfd hebbeo da&!" d.n kIDderen
lDIepreDt eD In eere pho,den werden' OD
deu -mrn III bet II.Iltwoord bealiat NED Wie
durft bet ontkelllMln dit de gebeeie geeat "raD
bet ie(enwoordtg rielael berekend III om oue
kinderen lau ... eo on ..enchillig te maken ..oor
de taa1, de godadieost en de oatlonalltent der
vaderen. De A.friItaander koo met op de pu
blieke IICbolen WUIIeDalo ...are ..-.derlandacbe en
..olbacbolcm. Om maar een enkel ..oorbeeld ie
Doemen "raD de bedonen abllOtlfeer der scbolen
Op de plaatlllcbolen laat he~ Jou ..eruement 00ll

wel 1'TIJ om zoo ..eel gocb4leOllionder ...us te
ge"'D . alo Wil Wllle;. maar het III DIet de
kwaniltelt goeiBchenat ondel''''U8 die de zaak
beelilt, maar de vraag Jl w.t la de IDvloed "raD
deD godadlenat wordt dat onder ...ua zoo bebar
tigd dat bet de kÏJJderharten moet Wlnoen?
Neeo. W.t iebeurt er? De loapecieor ..oor
eent neemt geen notltle"ran bet god.edienat
onderwIJl. Dat wordt niet onderzocht Over
een paar weken komt de IlItIpecieor, of komt
bet elementair examen, en Ita komt de oader-
...uur m de n"_king om n.n het godaeheDli
ondenr"l .f te knUpeD en ,dat kort en opper-
..lakkig af te doen Welke IDdruk maakt dit no
op bet mderbart' DIt, de bIJbel telt DIet
mee, peft peo merkeo. 11dus ... n bukGmend
belallg eD kan he ..er nagel.ten wordeD en o ..er-
*ea. tot de caiecblJ&tlll 10 de kerk Zulk een
m reeda maakt een kiod .lkeeng "aD den
~

ZOO kon Ipreker meer ..oorbeelden g... en
ook 10 bet onderwus der ~hledeoll, waar de
toon van bet onder ...ua wet berekeod, III om
den kÏJJderen liefde. eerbied en r.. pect ID te
boesemeo Toor hUDDe ..-.deron. Spreker ...11
echiel" dat wu Dlet zoo hautlg te werk gaan.
Oos doel u eD lJIuft ondenieunlOg ..oor kerk-
IICholeo naar ..erdienat.en. Maar &egt b[, ..oor-
bcoeld. "'Il hadden de IDlddel~n om dade Uk In
elke gemeente 88n kerkaehool op te nob ten
waar fIJn dan de Gereformeerd. ondenruun?
De grooie moetlukbeid III geld, maar ook DIet
IDlnder gebrek aan onderwuaen. Het beat 18
dat wu ..oortgaan met bet kwaad ... n het he
staande .ielael ~nel mogeluk te beetruden,.0 ..erder te u ..eran voor .ondenotenwng aan
kerlacholen, en daarom MlU .preker stemmen
..oor 't aanblij'Oen Tan de commillIlle .

Ouderlmg M. OoetBee zegt dat hU geen beil
TerwlCht 1'&0 echoolradeo Wat weten ...u boe
WlJ alo kerk daano veriel1lnwoordigd lullen
zun. Ala wiJ daar de mÏJJderlbeld bebben. en de
meerderheid ..oor f"bheke lIcbolen UI, boe ..er
.UO wu dan oog :Men &egt. geld' geld'
maar waar moet het geld "'Ddaao komen
ala er geen geld meer U, eD de meDllCben nog
lteeda achtermtgaan. Daarom laat de oom-
lD1lIIIIemaar in de aanrwesen 'nchttng "VOOrt-
werken.

Da. W. Bnyman aeg~ de redevoenngeo Tan
prof. Cachet en ds Postma ..uo wel w",slepend
ma.ll" .... t zu willen II een ..oudtg onultvoerb.ar'
Ooae boerenhe ..ollring II ID den laatsten tijd
reteJlterd door zooveel rampeo en plagen dat
de opncbting "'0 kerkaeholen een ..ondtg on-
mogeluk JJ;, eo alo onae kinderen niet onder
wezen en ontwikkeW worden ..erheuo &li het
ID den strjjd des l... eDII. W U moeten altijd
rekeDen met de omstaod~beden en zoekeo OOI
begm .. 1 10 de omataodlllberlen te haDdhann
Oose groote behoefte I!! onderwllzers. Geeft
ons bekwame ooderwuzen "ran ooae k.rk en
o..."rtutgJDg. dan 10uden we goed kuonen l&1Den-
werken met b.t gou ..ernemeDt. Wu moeten
tocb In acht nemen dat onse lriaderen moete~
bekwaamd worden"rOOr de maaiechappli waarlO
zu le ..en. Kunnen wu door elllen IICholeo
IOnder goanmemente oadenieunmg zulke
acholeo staande booden wur bet onder ...nl
beantwoordt UIl de maatachappellJke eIleBen •
Spreker 18 er ..oor dat de commlJlll" ·oort-
werke

Prof. Cachet legt-Wil hebllen nooit ontkend
wat ds. 8nymaD zegt o..er de beataande moel-
lukbedeD. ut bet ...ezeD der a&k ..enchilt da
Boyman m.t "aD OOI, waot ook bU wtl ...erkeo
..oor onderateuomg "Oi>r kerkaebolen. W.t
...u WlIl.n ecbter I. dat wu Diet tevreden .ullen
blu ..en met de pubbeke acholen zoolaog die
met naar onze beilige onriulgIDfI zon Daar
kemt een ijjd dat wlJ de raak mbeten aanpak-
keD. Het ..olkageweieo moet ...akker geecbud
worden op het pont ... 0 ebrJaiel"k nationaal
onderwna

Da Uamerama bad buna geen lOlt om te
spreken, omdat bU be ..re8l!d Ja ebt dIDlaak weer
net op prateD" DItloopt, en daar .... lIl1S ,edaan
wordt HIJ moet ecbter nag iet. sprekeo HU
kon met zIen boe WJl.ala Gereformeerde ooden.
kUDDen ieorredeD zIJn met iODftl"Dementaacbo-
len la de Gereformeerde leer en opY08diag
ons een dierbere sehat' Waarom _ken -ru
die dan niet. ..oor onze k,nderen, ala "'11 toch
o..ertuilrd z;un dat de 0l'leidlng en Op..oedlDg
der pobheke IICbolen DIet chnatelUk Gerefor
meerd II? Ooze dure doopsbelofte ..erphcbt
OUB er toe. 01Jlle kmd.ren worden 10 de
pubheke ecbolen .. r"ft"llClmdTan de gewoonten,
gesctlledenl!!, tradltlea en godadienat der ... de
reD. Hu Wli Diet dat de IIChool een groote
catechtaahe orde Volatrekt met. De ge-
IIChledewa n Engel.nd .u Holland, bU..oor
beeld. bewust dat )oJat ooze Gereformeerde
...deren de m.. tachappelUD belaug.n der km
deren op het hart hebben ,edrqen meer daD
.ndere Proieataot.ecbe Tolkeren. J aJat de oude
Gereformeerden waren de ...are progreale ..eo
OlWl Gereformeerd • ..-.deren bebben Eoael•nd
eD Boll&ad i1"OOt I(emaakt Het kw&ld In de
llCbolen aedaau wordt Diet weggeDomen door
de eateobuaiie eenmaal Per ...eek ID de kerk.
Dit Ja zelfbedrog omdat apreker dIt diep
geroeIde beeft bU met 'UnCIkerkeraad gebroken
met de pobbeke school en hebl)eo "11een "'I)e
chrutelllke echool opgericht Daar zollen kID
deren ook leereo voor de gou ..ernements
examlD&, maar 'tb{)('f "108111 ze te hekwamen tot
borgera die den G ~er ..-.deten kenneo, I!4'ren
en dienen

N a Dog een neaprekIDg wer j he~ ..ooratel
aangenomen . del.elfde commLlllltl uobluve
om te wer. LI .. oor ondenteunlOg ..oor kerk-
acholen.

No ...ordt t 'l"el"!lJaa:omtrent de lidmaten m
Damaraland behandeld

Da. Vanter rapPOrteert namena de commlllle
dai er eJgenlu k Ill8ts te n.pporteereo qJt om
de volgende ruden -De commll!Ale schreef naar
Damara1and. -mrnd. ....t men 't'OOrben I;~
doen en boe men le beat kon bereike~ Bel
utwoord w.. dat _ ..oo~ 'lJét moet
lrOmeD, dur de meeMen Y.fOiO jfIUi 'lJ1I Wil ie
trekbG II&U' de TnDa_ ZOO. de lUk tOeD

~~lJ, ~ werd .. _ nrW~-

/ VIlnolg Tan ..enlag "aD een allemeene nr-
.a<lermg der Gereformeerde kerk Jl.bouden te
N "I. t room, ZAR. Het eerste d~ I 11 nncbe-
neu In 0". Land un 17 dezer ]

Royal BIking PO'fd~r

I)I:RI'<O
\) (teideilIke .ttun wordt verleeod aan Plet

Rellcf nm ",.. a1.I~I..n<i t. behartigen
2) /'endtn~ onder de Joden te .lohannusbllrg

I rt "erband hlermee wordeD behandeld beAChrlJ
YlDgBpunten vau J ohannesbllrg en Krugersdorp
ovftr dezelfde zuk

Predikant van Johannesburg deelt mee d..t
er ~ leuwe Teltamenteo reed. ZIIO uitgedeeld,
"el .. Joden hadden geweDlerd ze te leien 8pre
Ier w"st op het beul ".0 Gods woord om dat
wprk te do~u De kerk m"'lt pl.nnen berameD
....IPt LOO .cer wordt geld ievruid. maar In'
ltchtlng en bulp

Utl(l~r"o~ P Krugllr, Joh.nn8l'bllrg geeft
to"h( hl tn~ van het werk reed. gedun

(lunerllng J Kruger de.lt mee dat zelf~ Bil
bel, zpa Uitgedeeld aan (hlnoezen

Predikant nn Rustenhurg wlJ.t op de nood
lakelukheld un het werk elm.tus bevel hgt
daar . Predll<t het eTangello aaR alle kreatu
ren Zal de (.eref kerk een zoutend wut ,Un.
Jan m0et ZIT werken un de uItbreidlog Llefd.
tot (hnstu~ lal on. nopen tot het werk der
,ending De t:ilOonl.tu,che bewegtoI der Joden
mo"t onA aamporen tot het ...erk

Voorwtel ds D Postml-lSouman' ID elke
aemeente worde nuwtlltg gecollecteerd. AaD-

(Villi Uil co~nI).,-1..,;:.... 18 Jauuart 1899 ..
Laatllten Woe ..... 11 deHr. bebbeD wH

.porta alhier ~. De IpeellJl'ODden _reD
OlJllltwlJfeld i!O.I ge1'Uld, om d. wie1rjjden, d.
beereD VaD Aeeni.n.n li.rtm, te a.n rjjd.D·
doch bet lItCheen of IU DIe' ernati&' waren WI~
n.n heu de Wlnner MlUzun, maar toola werd bet
record van den heer Cooper. "raD Qoee .. iown
gebroken, eD de 6-mul ...edrea door VaD Heerde~
gewODDeD.

DoDdeIdac daarop werd eeD der logezetenen
1'&0 het dorp, een horlopmak.r. opgebrachi ID
het kantoor ... D den IO&il8iraat, w.,ens 1aD-
randing. en .£2? eebade ..qoedlng 'Werd geël8Cbt
door IIC!n 1DelIJe. die bU bUdeo arm O&ID en nit
deo WlOk.1 luet. De maD pleitte onachuldlg
ma&!" ..olg.nl de ..erklarior werd bn ICholchi
be ..ondeD en beboet m.t .£6.

Voorta .PUt b.t mu te zeagen dat de koortl
Dog geeD emde ICbUDt ie bebben. ~r Itggeo
wet minder dan" van d. nrpleegaten In bet
boepl'-al, waar ... n éeo In een 1(e"rIl&l"Jijkeutoe
ltaod nrkeert. de aDderen 'ul: DIet &00 er"(.
Ik zou raame "lilen weMD wuraan bet kan
toegeecbrenn worden. dewUI bet altooe Ja dat
het door 't ...ater onte_t. - ,

Zolu kaD onmogeJijk ditmaal bet genl
w.zen, nadat men ID bet dJatnkt zoo ..eel regen
beeft gehad •• 1 aoderllaataie September. Het
w.ter moe' tocb eeOl paul ..erd en renlDIgG
wordeD door .1 dien regen, docb bU dit &11.. Ja
bet onulthoodeluk ...arm ... ooral ..oor de laatate
tien dageu. en een leder begint III alt te lIIeD
Daar r.,eo. Voor het ... Id 11 he. nog Dlet
noodlg, daar.r ..olop Weide I!!door bet geheeie
diaulk\ ..eor klem en groot ..ee. maar toch &al
bet een grooten aepn WNen een doordnngeode
reg.n te krugen. 4a&!"de mIelies bet seer nondig
bebben, ..ooral m Ka1IerLand. waar er over het
algemeeD g.eD besproeIIngswerken pbruikt
worden. maar all .. door de natuur moet ge ..oed
word •.

Een gerwm.a tvd geleden ..un ..el"l!Chel
dene hUlllll'eatDD.n Uit de dl8trikien QoeenBtown
en C.thcart getrokkeD, docb nu beginDen IIU
weder buone acbredeo hUllwaarta ie wenden
GIllteren zIJn hier DIet minder dan 4 "raDdie
hll1lllelmDeo door het dorp getrokken, met S
bok ...agena. alleD goed en ..ol geladen, en 11016
bUlsge&lnneD aun gereed bDD lpoedlll te ..olgeD
De ..oorman onder heu iie pieren doorgtlJlllo
III de beer Dletelof Ik "I'1"Oeg bem wat de oor-
zaak van bOD ..ertrok WIl8. HU zeide da, de
..erdrnklring door de brandziekte wet en' een en
.oder zóo erg wordt d.t geeD "I_h en bloed
h.t kan Dltboodeo. en dUI .oilen .Il maar lieyer
..oortirekken terwU I er 1101 openmg m het
Doorden 18. Moge de Heer laan rel8 &egenClllen
en ..oon~ makeDl de ...ul.u ...ell8Cbeo mt
de nrdrnkkIDJ "frIJ te 1I0meo.

ID bet dulrikt QueeUlltown begIOnen 4e
Atrikaandera ook ie ..erkoopen. de een n. den
.Dder. waar ..ao tien n onmlllbaar mao IS "oor het
dllltnkt. Het zal wezen geluk 10 een groote~
sJar waar de opperbe ..elbebber doodg.cboteu
I&, eD zune maDnen Yen.o staan lOader nr-
Bland of plau Ma&!"bet .. de w.nacb "raDbet
.ltemeen pubbek, IDdleo hIJ ZIJDplao uitvoert
dat bU, waar iU zloh ook lDag v""'tlllen, altlld
mag liDO, KelTik een d.ppenn held die zuo
..uand altna manmoedig ua goed g..... pesd ie
".moet raat. een ..,Ieod ... n .Uen ruk en arm
oad en Jour HIJ IS een waardlle 'Afrikaander'
dIe ..aD iee. oatiOnaiitelt spreelrt ID Mn "er:
gad.nnl(, maar dIe toont met moed eD stud-
.... tllh ..ld. ...~ iU wa&!"IUkeen u, en Toor recht
"rOOr nlemaud lItUIt. Het III geen ...onder WaDl
de ~ijd IB drukk.nd z...aar gew_t ..~r de
laatlte pur )aren, niet .Ueeo In .ndere deelen
maar I18lfa ID OOI4l1wt. dat altijd bloeleod~
wu pweest en eeDe oltkomat w.... oor nIe
.nneD, die hier kooden aalen en 4aardoor een
beataao "onden. Dooh ooI.ngs gebeurde hier
lets merkwaardigs. EeD arme man aag ..oor
lIIob geen .Ddere ultkom.t dan om !toot te
stelen, wodat hU geetraft kon ...ordes eo op
zulk een wllze ..oedeel bad "edureDde deo tijd
"u.er beodlet.echap. HV .... rd door eenllen
aewaanchu ...d. maar lI8ide, dit komt daar lIJet
op .. n, .Ia Ik geetraft wordt d.n moet Ik ook
p"roed ...orden Due kan men denke. d.t het
met opset w.. dat hU deu daad pleeade.

Voor kor.n wordt hier aleehta 9•. per 100 rh.
aangebodeD, ha"rf'r g .. t Dog red.IUk, eo ik
t"'Ut.1 Diet dat het bmne.kort &al oppan 10
pru" Boter pat ..aD 9d toi la. per lb. Groente
... &11 een tijdje "eled.n TOIop, docb u nn weder
achaarach

Verder allee .bl. Men hoert Dltmaod spre-
k.n 1'&0 de nieuwe elekti", docb ... leo ... n de
proar_Ienn zIJn aopttg onrde elektle-petlhe
tAlen Illl' Jamea, die lJlIeeChl80 tot Mn be-
echamend. ultwermg kan kom ... No en dan
boort men eeu die eea woord laa' nIlen. ZOO
ala bu ..oorbeeld 1'&0 morgeD! terwul een "aD
onze Jonge Afrilraandera. bO name Ju du
PI_II, n.n Glen Gr.y, ID bet dorp k .... m en
In ,eeprek kwam aet den heer Thoma.a B.I·ley
die tot hem Ilellde. dat de ruurCljleennr gee~
plan had de Tran ..... l met krult en lood te
nemen. maar dat EUhaar &al OItbobgeren, waar-
door zu de W.peDI sal moeteD oeerleggen en
Ilch o..qe ..en EeD ander .. lde de hoeren
SUO door ElIJellMlbeo te ruk geworden en het
plan hier In de KoloDl. 11 om ben te drukk.n
met .... are wetien. zooal. no de brandalellie ....et
en I.ter ander.n. waardoor all ..eruederd eo ..er-
arad moeien worden, eo dan eeDI &and ... oeieo
I(eeteld kunnen wordeD. Doch mogefuk nr-
aDdut bet plao. daar zu mlllCbleD nog Terre
ID de mIDderheid 1I0llen kom.D n. de OICMlwe
elekLl.. Dit kaD mwcblen de .tllte wezen op
het oogeobhk. Docb "U l.... n 10 d, hoop.

TAALBOND EXAMEN.

Reeda des Za=eD l6den JaDuari,
waren nle.rutuirD . QIIlU om de di.naMa
eo d. opeDlDILftII de _. Yerpdermg bij
te "'ooeD.
. BehaI ... de ~en DUf de Terpde-
na, wareD ook prof_ 1.L. Cachet eu prof. P. a.
SDl}maD, "raDde theo!. acbool te BarJrW8dorp
aanpkomeD. zond.tr morpn intd prof. Otcbei
..oor d. !J8meen1e op. en lenrde _ '-ieud •
eD ernattp rede Daar aaDleidilII ftII 1 Kron.
18. 121 . "Hoe Iaoa hinkt Iii~ee pdach-
teil ? ZOO d. Beere (iod la, Hem ua, en
_ bet Bul ia. "olrt Hem na I Mt 1'o1k
aDtwoordde hem niet Un woord" z..enr
bapD _~ te "IF dat bet iD aU. opcieh';
een irearige eif clbnkere toedud "IfU waarin
Elia optna. Bei Iud w.rd pieiaterd door
grooM droorte en aIItIire l'aIIIpeD. Iarul..,..
wederom YerTallen to, afgod.D. Bet diende
Baal. .De Baalad_t ..,.. DOl e...., dan de
kalftrdleoat. In eie blnrcliuet werd Jebonh
Dog erkend. BaK..,.. bepaald _ TerwerpilJl
"raDJ.bonh. N" ... ,.._.Iarulte __ pko-
meu. Niet all_ ik ware be1aDptelIioa l8komeD
om iehoonm ",.. EIia ie ~ t.d. De __
ten 1nrameD qáaiat de lIOOC3 pentte. Ken MJCht
ultkomai"lfll!!ll' bok. Da.... Creedt de boetpre-
dik.r op W legt dlIII 1'1uger op het lnrUd.
~I ~ opbollden me~ binken. B.i moeet
kieaell. Ki_n QalllCb.D God l1li BaaI. la
Baal Gnd, dieDi bem dQi la d. Beert God,
dl.n4' B~. Waarom liinkt '-I? Daar
~Wlcbtlge reden ..oor.ln.de eenie plaata
lP1_DOIaltijddn0a4. Terboada God niei""*, ent boe bedon.n OOIt, ,e"rOe1de Iarul
cliarbinnen aat b.t ~ y&ll Bul brek_..,..
met God. eu brekeD mei den God der ..-.deren
No Iprak het geweten DOl te I_k om JIUeel ie
brekeD. ZIta men dan WMl' de kracht.ip open-
baring "aD dën VerboodlljlOd ID 'I landa omllian-
dlgbedeo SOOalI op ~l. dan ontcloeid. bet
hart weer Toor den God der YadereD en ne
meD: "De Heer 18 God, de Heer • God.P.
Maar "0 de aDdere IUd. "IfU het toch ook .eer
zoo aangenaam om met Bul _ te gUll
Daar bU de B&ald_teII _ bet lIOOyeel "ruer'
daar wu zoon.1 pooi 1'OOt het w.nldacb hart'
Daar wu bet zoo _bitterend en beerlÓk ~
~nin, en de konin_" met !le greoteD de. 'lands
gmren Toor m IDlIterrjjke optocbt DUf die
f_teII.

Een and.r reden tot hinken wu dit: bet hiD-
ken ..,.. een zalf ..oor h¥ lenkn Zoolaog
men nO( ODbealiat Jl 10 eeue zaak kaD men bet
gewetelI zoo gemaklteluk "'''0 e~ .-ien. "Ik
ben nog DIet gebeel o..eriljad." "Ik moet n
Wilt wacbten tot ik meer I~lit IU de zaak b.;tt
en zoo .laapt bet g.weten'laoger •

Hier maakte. Z.eerw. hc$ woord "raD toepu-
ling op den iegeowoordiD. toeetand 1'&0 nrk
en maatacb.ppu. W.t Jl tP bet oopablik onse
groote zonde In k.rk. In aclIolen 10 de regeeriur
dea landa? Hmken. binken! 'Op nrgadenD-
Ren, J •• dan worden we I(loeiend warm over onlte
beginaelen, ja. daD 10uden w. ou. halIleD
breken ..oor gelIJke rechten 1'OOr bet Hol-
laudech. Toor kerkaebolen, enl. Maar alo WD
weer thnll zun, en weer onder de pr_le "raD
beataande olll.taodlllbed,n IIIJO. daD hID&en w.
...eer, "r8odaag 18 h.t met Baal. morgeo weer
met deo God der ..aderen, En nu, aan dat
hinken moeet een emde pmaakt worden eo
Baall altaren moeteD afgebroken In kerk' en
achool. In hUil en maaiecbappu eo ook 10 bet
parlement W.t IS tie ..,ncht ... n binken?
Hinkeo gaat zeker en gewl8 naar Baal. limkea
11 al ... olk ... rloreo gaan.

Z eerw bealoot met eea eru.ttg pertOOnljjk
woord o..er de nllllheid der ziel. Broeden,
zusten. beproeft uul ven, hl,Dkt IJl) In uw hart?
ZooLaog gIJ hmkt zUL lID op den we
'l'erderfa' ,

D.. mld4aga trad ds. HlIIDenma op en sprak
een ernattg ...oord Daar aanleldmg "aD Heb.
11, 21 "Door het geloof tieen Mozee EfYPte
nrLaten, Dlet ..reeaende 4. toorn dC!llkODlDgs .
VlUIt hU hield Zich ..ut, &ij ZI.nde den ODllleo~
IUke" "1:.eer... ulde MolClll n.,.t eene eereplaa. ID
onder de ru der geloofabellleD. ZUil geloof 'IfU
...aarllJk groot. Naar aaol~di.ng "aD aUn teut
.prak hU OTer (I) De ~t "raD SUn geloof.
H!I bralt met de prach t JIIIn heerlijkbeid 1'&0
Egypte, waar hU al8 pnti, ..erkeerd had • (2)
de werking "ran IUD geinof. Hu hield ZICh
ataande alo Ziende den 0O+olllke. HIl aag deo
trooo "ran deo Almachtifl'sn God bo ..en den
toorn ... n Farao en neeaci. Farao dUll DIet.

(3) "De "rFDcht IIUns geloofa." Htl mocht
Israel be..,uden 1'&0 Egypte Farao en IUD
heir verzonk In de diepten der zee.

Belde d.se rede"roenngen maakte~ oen diepeD
indrok op de gemeente.

D... vooda werd er een biduur gebouden
..oor de algemeene Tergadennl(. lo dit biduur
gtngen dl. Snuman. POII'm. eo V.o der Walt
Toor.

Maandag morgcD werd de ..el1rlJdenng pleeh-
tli geopend door den aftiedeoáen p~ ds
W. 80llm&D :Met eeD kraobtlll woord Uit pa
119 er op wuzende d.t wu bier zIJn om niet ons
werk. m.. r bet werk "rIln JellUl Cbrutna
4en KonlDg der kerk. te doen. DerbalT~
moet het ID .1 ona doen en bluken dat Jez.s in
het mlddeo '(an OOI IS eO bet OOI ie doen 18
om ZIJne eere Tot de wet en de geiulllenu !
zoo on&<!woorden eo daQen Diet daarheeD g.
neht ZI)n 11 onl werk ~rger dan nrloreo, 18

anI werk kwud "
Nuwerdeo de lutbn#4tlo ..aD de afge ..aar-

dlgdeo gelezen en de nrsll:lenng ala wettig ge-
cooBtltueerd Terklaard. ~k be&lotendat prof •.
Cachet en 8numBn ...ettllW, IIlttmg hebbea

Tot ..oorzItter werd e~~n da. L.P.Vorater,
"Ice ..oor&:tter, ds T ~enma, 1ICMba, da J.
".0 der Walt "r1ce-I!CM~Prof P. C. Snllman.

D8 Vorater neemt de ~..oonltientoel In en
.preekt eeD ernatlll woord W.t door ds 8011-
mao gezejld w.rd. daaraan moeten ...e onl ..ut-
honden liJ ~zue moet W_D. WIJ minder wor-
den" ook 10 de nrgadenng.

H" beette de profeeaoren fln deo jeugdlleo
broeder da J Tan der W.lt welkom ID de "rer-
tl8rlenog Alsmede werd nrwelkomd broeder
:i. Badenhorst, ... n de krlll&gemeente te 8trjj-
den burg, die ook o..ergekoman ..,.. om de nr-
gadenog bU te "onen.

Nn werd het rapport "ran de ondcrwus com·
mlllBle I.. tst aaogeeteld, ~Iezen en beha.odeld.
waarop een belaDgrijke dllCQllJle ..olgde.

Reed. eentgCI jaren achiereen werd eene
oommINie aangeeield om petltiea na&!"het par
lemeot op te Btellen en te lateD ieekeneo
1'1"&gendeom geldelUI5e ondeniennlog TaD re:
geermlr"wege Toor kerkacholen, d w.z echolen
geheel en al ooder bet bea~unr TaO deo kerke-
raad.

Oe commllllie zert dat izu geen petltletl beeft
opgesteld, daar de kolonifle secretana nrled.n
)a&!"..oornemen .... as eeQ$ nieuwe oudenrlJllw.t
ID te bresg.D, waarbu m~r macbt &ou "egeY.n
worden ID de h.nden ~ het publiek. De
koloniale aeeretaris had dit comllllllllle genoodilrd
om hem peraoonlllk ie k~eo IIprek.D UIl de
Kaap, beloovende ani ,aDTeel mogeluk !;eg&-
moet te komeo m he~tellen d.r wet. Die
ontmoehoi aan de p getlCbledde, maar
le .. rde geen vrucht .. IIOOaiI .1Ien weten.
bet mlDl8t.rle bed.nlrte, n de wei m den llteek
ble.f. lt

Da L P Vonter 8telt ....oor dat h.t rapport
vaD de wmmllllie In danJ aangenomen wordt,
en de commlMle Toor de,..k aanblu ..e

Prof Cache' meent dai bet ..ooniel te rDlm
en ook ...eer te nauw Jl Verder ..."st z eerw
op de roepIng der kerk ten opzlcbie ..an bet
onderWIJl en d. oPT~lag Hier 11 eeD "aD
die ~roote zaken wuno wu nIet doortaaien,
..... r WIJDog gedong hlnk.D. lien beeft dik
wiJll gewezen op d. ';il neutnle IIObolen ID
BollaDd. waano lde lriIMferen mocIeru werden.
Daar "IfU de toecnand .... 1 .nden dan hier. ID
d. pubb.ke achol.n .Ihi" III de BUbel DOg Illet
opzu~e qt, De acbolqo bl.r au:! Diet b~eo-
lUk ieOlilooa, ~ tocb onze pobheke
acho en lIJD geen war. ~Ienaiacbolen, geen
ware chmteluk. pcbolen~ Gods Woord 11 DIet
de ware grondslag der .. holen Elke WanI Oe·
reformeerde ge ..oelde @at de nebtlDi In die
acholen iegen onze heillIPte onrtulgtng u, en
"'IJ als Gereformeerde ;pndera oDie kmderen
Diet mOJen I:C!nden naat), die acboleo Wit W'U
moeten hebben ZI)o kerlltfcbolen, met bebulp "aD
gouvernemeot ala bet tJW. zonder bet gouur-
nement al! bet DIet !fndera kan. Aan dat
binken moet eenmaal • eind komen Maar
natuorliJk om dit ie ~ moeteD wU onR han·
den diep .tekeo ID 0 ~e zakken. Daar ligt
eIgenlijk de groote m(~_;lokheid Als er leta 18
...aarvan leerar30 gru. '4prden.dan ÏIt bet 1'&0 de
moelie om lICholeo ID~iand te houden De
t!ldeo zun zwaar en w~en .waarder, maar.1a
de aak OOI ter harte !Pai. moeten WIJer toe

"_.~",,.~"""""d""bet ook onze laataie . Kaar -ru lianen
Diet _ kinderen waar God Diet p-
diad word DUf ZO woord. De ClD"'mjej.e
4» .... w.t il moet . aDJ,.. Ja_~""--1k li,... l ........,

pa ua deielfde 001l1lD-'e f)m _ berind ....
akeu ie handelen

Nu kom' aan de orde het bescb",..m.;.P!ID'
"raD da. 8. Poaima van Middelburg "Wat IWI ..
I~ wordeD tet betere beharttgtng VaD'de
=~ng en de opToeding 1'&0 de bllOdeo 08.

Ds. 8. POlItma neemt bet ...oord HIJ l-',
'VOOr ft' op de laatate algemeene ... rgadenQ&
~ ..... Art. ,,9 ... 11 d .. ootuleo VaD_..
_tate "'_De ..-erpdenog laidt '~.
liua .A.. Irupr ...il d. aandacbt der aJe-e
~ ..~ op de meieren en JODP-
Iiedéo oai. ka te Woroeaier UI de eC:bOOI
~r blinden en&. eo dat er MDlI kerkelijk toe-
IIIchi OUerSjjdI moet w_o. De ..ergaderiDr
drMat ... eien kerkeraad"ran lliddelbara OPom cfie raak te bebartipt. ,. op

Daarop schreef de kerkeraad aan den bliodea
broeder P KruJer. ond_user UIl bet lOI\i.
tuut. laem bWWt ge'l'eude n.n bet beluli., eD
..,.,_de wai de kerkeraad kan doen In de raak
tot ult"rOllnll( VaD de opdracltt der alp_
ft~ertDg

aar aaoJeldUlll der oorrespondentie II de g..
dacbie In den la.ataten tijd bU spraker ateeda
ern.tiger opgekomen of de tijd DIet gekomen _
d.t Wil ala kerk een begin moeten makeo boe
klem en germg ook. om onze blinden m ._
8IIfIIDe SCbOOIie behartigen

Zooden Wil Dlet aan een ... 0 ooze kerkl!CboieD
te Bnrgendorp een bltnden onGerwIJ&er kuonea
toe ..oegeo om met eemge Oluur blmden te be-
gtooen

Spreker beeft deo blind"o hroeder H v d
Walt ..erzocht do vergadennl( bIi '" ...oneo en
te dieneo me~ m lichting over de belangen der
blinden
Daarop .. uocht de "oorZItter deo bhndeD

brooder om de ..ergadenng toe ie Bpreken
Voer dien broeder"'aI! op het platform eeM

plaata mgencbt én hlJ had zun hoeken en
acbriiftee1!iel ..oór Zicb op eeD tafeltje

Oe blinde broeder zegt dat bet hem een groot
genoegeo 1.8 om de ..er~adenng toe te spreke
o..er de belangen der bhndeo TOOral omdat bet
zlJlle lotgeoooten betreft

Daarop PI "preker een belangrtjk o..erucb'
"Y&D den IIJleUen voorUItgani )n Europa eo Afri
ka "&0 het onderwus der blioden Ook toonde
"preker ona hoe de blin~en nu IIChru..en yoiIr_
bet Dleuwe .ielael Ook beapeelde hll bet Dar-
mODlWDeo toondCi ont! een ooteoboek 0111 blin-
den de ooien te leereD Spreker besloot met E_
kort woord o..er de vraag boe Enllen ...u zei ....
onse blind.n behartigen en toonde aan dat ala
"'u klem begiDDen eo met dadeluk ie ..eel "","-
wachteo eo te hoog willen ..liegeo de zaak Diet
zoo bezwaarlIjk I!!ala men meent.

Daarop sprak d. W 80Uman WD hebben
nel ie behartigen In de kerk maar bIi al onMn
arbeid moeten "'Il ooze blinden niet "rWJ'I*lID
Zu zlln de !rinderen der kerk Laat On8 be(in~
nen m het geloof Niet ...achteo tot w. eent
bet geld zien dat 11 ongeloof Deu ..erpdenug
moet de £&all ernstig ter haod Demen
0. VOTllkr re&t hn heeft er ert1l!tlg oYer __

ge:lacbt en had reeda een plan om met bhudeu
te beginneR te Rayner, eeD dllltrilct koetiBebooJ
oo&<!r kerk in bet d~tnkt 'YIlD Albert Hij bad
dr HUlr geV1"&&gdom onderateDDlng CJkh hU
~erde '-list eo meende dat bet InstiiDlit te
~ier genoegzaam I!! VaD .UO sand)M1Di
beacbou ...d koonen WI)dit deo doctor lUet en9'81
dUIdeo. Bpreker 11 nu tot het oordeel gekomen
dat ~hddelburg, Kaapkolome, de ~hikt.te
plaats JJ; voor zooda.oJge IICbool En dan wu he •
beat dat de plaatRelUkt! kerkerud maaf een be-
glO maakte eo de afgevaardigden ZIChorerboD-
den de zaak kracbtlg ie steuneo
'ot Pel8er zegt dat de TernchtJngeD b~-

... ond geWI!!groote beLaogt!tellmg beeCt .....,..
gemaakt 10 de zaal< Er moeit ge ...erkt werden
maar DIet te hauttg BU zou "rOOrAellen dat er
een commlUle Yan drte leden aaogeateld-warde
om IDformaLle In te WlDllen en met een plan
..oor de ,"olgenie algemeeoe Tergadenng te
komen IntUllllChcn ui in de gemeenten gebl-
lekteerd wordeo. opdat er daD geld ID gereed-
heid IlJ

Ouderlmg H Venter, no 8tellUllbol], "er-
heugl zlcb over de Tordenngen der blinden
ZOOaI. wll hedeoa vond vernamen en ge ... m:
hebbeu. Het ...ordt tIJd dat .. u meer"rOOr bIiD-
den doen Veoool"ltad beeft eeDe gekIeerde
gemeenie en die wordt door "rue giften p-
8teOnd en onderbouden, IlUlleD WD dan-Ilid
werken 'oor 01Wl blmden die 008 ..eel JDd.,
IIUD'

Da Hamenma verblijdt zieb e ..eD&Mr Wo
lezen 1'&0 den Heere JezUl .00 dikwOb dat Bij
blindelI ontmoetie "En Jezue werd mei ,.....".-
l'Ju OIl1.fer" .. "g bewogen" EeOl"lTOClg de H_
JezDB .. n bhnden dlo Hem naliepeo "W.'
Wllt !w dat Ik u doon zal?" het .ntwoord ..,..-
"Heere dat we Ziende mogen worden." W.ln';
wo emeken de bhnde. OUllook dat ql z.. ode
mogea worden Da.umee bedoelt .preker niet
dat wu hun het gezlCbt ktumen ge ..en. maar dat
WD huo ooze Toorrechtell moeten m-..Ien
zoo ..er bet mogelUk I~, en da&r ..oor geen _te
of koeten moeien onweo. E.IIt:e"'ader wieaa
kindje geboren wordt met bet gellIebt &al Uit
dankb.arbeld .. n God ..eel ge ..eu"rOOr bliadeD
Spreker meetlt ook dat we mooten beginnen ~
de zaai:

Da Vonier zegt, Da het ...oord ... D da Ba·
menm. heeft hJ.!bealoten een begin te maken
met da &aak lij) &taal m "oor i 10 mt au-
,gemMnie Burgendorp Daarop beloofde Mid-
delburg £5, Venieratad £\ Philipsto ...u ~
s..rkly OoIIt tb •

Hierop Iwlde ds Vorater ..oor dat er
tudenl deze ..ergadenng eene lt",t getee-
kend worde door de afgevaardlrd"n ~oor de ,.
!Leellien om te .leD .... t er beloofd wordt ..oor-
eerat voor drie )areo en dat dit geld beloofd
worde aan deo kerlleraad die de aak beri.t
.et ad"IO!! en goedi:eunng n.n _ com-
mllllie ... n dne penlOnen .. ngeKteld te word.D
door delle "ref"iadenng

Tot atemmutg gebracbt '!lilde werd het_·
ltel ... n d~ M Pel&er met meerderheld "raD
siemmen .. ngenomen

Tot COIDlDlMle oonoemd dl. W J SDu-zt, L
P Voniel" en IS Po~tma

Sn wordeD de gemeente ..eralageA ,eleHD eD
beo<prokeo..

Naar aanleiding ... n het nnbtJ: "raD Vea_-
stad geeft D ~nurnan nralag "aD den tO.taDCI
der zeodlOgl{emeente, waanut bliJkt dat bei llO8"
goed ..ooruIt gaat met de gem_te. Spreker
leeai "oor wat door de plIIeenk m 1898 ge-
g8"ren werd. Waantlt blOkt dat lOIDDIlfe p_'
tin zeer naLatlg zuo gew_. ID bet lIteooen der
zaak Nochthans werd de aak _t '. Heereu
h nip staande gehouden met het geld DIt de Jte1I-
tutgku eo "001"&1 door pn ... te bijdragen. op
het oogenbli.li: Il! er weiDli In ua

8ea}o$en het ..erslac goed ie keuren en de
afge ..aardigden nemcn keDD~ .... deo tOeIItaD4
der ba opdat er weer en m_ gekoUekteerd.
...orde "oor de zaak.

Naar aaoleldlOg un het yeniaa Bol..,
~ CIS POIItma ... n de ..ergadenng raad _
de lidmaten die te Kimberley woneD Wter .u..-
tah"" o ..e,,] Yerapreld .r.Un

S. beapreking besI.ten. De Ur_raad ftIJ
Poei_bnrg worde ge"O'T&&ldom dle I~
bIJ heo 10 te IUyeo eo de kerUradeD d ... ,_,.e-
tIen gemeenten m de K.aa~kolonl8 (bebal ...
Barkly OOtlt dat te ver.f II) beloyen OOI op
etpn kORten elk 6él1DlMl per Ja&!"CIIII1leauc
daarheen te .. nden met een onderling i.ItdMO
noodlg opdat daar 4·maal '. Jure bed~r del
wood. eo der bondzegelan '11

Nada, nog eenlIle andere zaken ... D meer
hUJahoudeluken aard waren .tgebaudeld wercl
deze ... rgadenng plecbLtg ,.,.k»eD lIUIt bet
zIDgen nn pa 72 Il en gebed door da L P
Vonier

]
1

1

,,~ 00 R hl t bakken van bet fijnste brood,
k""k, puffertjee, puddlllgll, enz.

\ia..kt lt, t vaedile I l.t'<!r Itcht, smakelijk
~[l >:ewnd.

B..~tll III rlJl.ln;;:,._kr-acht. en lie f"enige
I'"'' Ir' "or t h,lkkf"n,de onaangtlta8t Joor
lll,hr<verando'rtng blijft HltjttvHlICh {ln
b"lt "Id! ,,,IIll kracht totdat bl't gebruikt
,,('r' Ir

Il, 1(, I li Bd'llIt.( I'"",d"r VlD wf'rt'ld-
"U I, I (('l'lll ,,,)r.)t Pllkd door d .. Royal
Hdklll": 1\\" dtlr :-'Llawhappl) van Awertka
O:~Ulllhr Ltlt z,)r~vtildll{ np '~ ruaken
nidDl op d, II 1l1ll!'11!Z, tlm (le Hahlltltatie
'nu na"eruadk ttl goederen te verhoeden

Mlatsch
\ew York, Vereenigde St., !menka
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Twee taken w(>nlen beb.ndeld met lle~loten
dAuren-e ..n Tan Johanoesburg, de and"re ..an
Plet Retief

)IUoheer,-Ztllt gII of een awer vele lezers
mIJ meL betrekking tot den ran~ van bet taal
bend oertifikaat "'Illen Inh<'hten 1 u IJ lult mu
daardoor een l!'rooten diem' doen

ODlaDgs op de ..ergadettng ... o ooze !IChooI
comml .. le, be ...eerde uen der leden. dat ee.
onder ...user, die een taal-bond certifikaat nn
d..n hoorten graad met lof beut, oobek ...1Wll
.... om ODtI IWIJ. ID de Hollaodocne taal aao
eene .trlcul.tl., k~oe te ge ..en

Daar Ik DIet een Afrikaander ben .... eet ik
Dleta omtrent deze zaak, en d.. rom lÓU ik uw
~eel daaromtre~' willen ..ernemllO,

'(;w dw dr.
E~,"u.6ca~.

(EeD de' ledeD Y&I1 't hoofdbeltuur ftII dell
z..:.&.. Tull. DAlal wel ~ltik cia p-"

meP ~ .. ~ ''''''e-&I!J

I

j

t .. il- 1"1

II JÁ~{;AR[
J ACQUt::S DU:-.SEA U & Co,

6, Kcrkstra;tl. Kaapstad.
(llId.rltnl:.l PO'gleter, Plet RetJef. I•• t

'1l1"er r. 2" n :l, en opeot met gebed
:'\otul~n ~ele.en en goedgekeurd
:'\0;1 .a" de orde de ..el1<l.gen der gemeenlen
:"iaar aanleidIDg un het "".Iag ... n Pleterll

burg wordt de vraag be.proken of de gronden
do,,, de regeenn, Il"geven ook Toor de behoef
ten der armen kUllllen gebruikt wordeo dan
of '11 lll"en o""temd 'Iln ..oor het boo ...e~ ... n
lerk"n Het al~emeeo gevoelen II d.t de gron-
den gege<en 'tIn "oor kerkellJke doeleloden, en
worden bellChlkbaar ge.teld voor den kerke
raad

\ ersla~ \"Bn Heidelberg X.....r aanleiding TaO
dit vtrolag word t bet werk der zeodlog weer
~r".l,!( t'P bot bart gedrukt

\ er.lar.; van lIltddelburg S aar aaoleldlog
Hn dit Tenol.g wITst predlk.ot van Pratena op
d. 1l0"dlOkelTikheld om ook meer geldeluke
middelen bIJ te drageo voor de zeodlng

Ycr.l.g v.n Bethel Wegen. &lekte v.n deo
predlif;ant w~. er maar tweemaal dienst ge
houdeo

\ erslall TaO Ámertlfoort .fgehandeld
Y"rsllll( uu Lichtenburg .fgehaodeld.
J uhaonesuurg U,t ."rslag maakt melding

v.n eeoe lu.kra· ....roonlglDg daar opgencht.
met n&me Uorkru<, voor de ..ersoC)llDg der
arm.u ..erder meld' het ..e ... lag ..an de oyer-
kom~t no een bek@lerden Jood

Krugersdorp, goedgeke~
"rnheld, dito ~
RU"ellburi heeCt ctrCA £21') :lan armen Uit

beta,ld De predikant Yan Rustenhurg maakt
ook meldtng .au den doop vlln een Jood

Preton" beeft CirCA£.:100 aan armen bedeeld
doch d~ behoefte t8 groot In de bUltenwuke~
b"nn ~ 13 kinderen .chool

"aar aanleldlog vaD dit ver.lag "'1)Bt predl
k:Ult un RaJlcllburg op de noodaakelukheid
van Geref ooderwnter. In de gemeenten

Potchet.troom "a eeDlge opmerklDgeo gae i-
gekeurd

Uil ..er.lagen tnn nn afgehandeld
Aan dOl orde eeD verzoek ..an leden ... n Ma

TlCOom all eeoe zelfstandige gemeeot~ gesticht
te worden

Het venaek wordt toegestaan
Ltrecht ..erzoekt gesticht te ...ordeo al. eene

zelhtandlie gemeente
Het Yerwek ...ordt toegestaan
Ouderhng Venter ..aa Pietersburg, laat ZIO

geo PI Ill... :lt eo slUit met gebed
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,L LIAf(:e en PIl~ht. eon ""toll'th
<erltl~I(I'[)I"'I')) 29
Macht en Recht hn "",!tllal

'I( li 1 rIlO .. ' '! IJhelds uorlo<o: .!
1.1, ,1\ 29
~looi Annlo r \ ,I, <.;,I"l'hrtllke-
11_~ Jl11\I,htdulthtt leven In

Je lIe h:, '1',1/"[ ,,,dA l ...·,l'!lw 29
11 De Faml11e V dZlekentroo8ter

, le::'t L"tlllt( ,,",n l::),.llenoo8cb 2 9
I' K .rw Uit het Afrikaansche

Boeren LfJven 1'9
\ li ~,,,\R De AfMkaner Boer en ril'

JA!!]e' n In .... I(:'\I"I"H "ditle) 3 8
'I \"" Kaapsohc Storics 16
li \ -. Hrl. Leesbookjes Yuur de

:"' II ,Iell tn Z -\. (bt,ll, t IV )
: cj 150 Zan!;oefcningon voor

School en Huil! 13
.' 20 Liedoron voor ).iemengd

h" I 1 a
I.{ Afchelrl~ groet nn Dr Jllme-

• II l" Hldell met mnzll:.t) Bd.
Ons TIjdschrift t.(t'III!l,tref"rd Famllt ..

1'0i,~ r I. lid Afnk- !"'fJllar 8 8
il ... Geschleden18 der Twee

Republieken 28.
TER PERSE:

J F lA' I),gr r Bloemlezing Illt ZUid
~I, Ibl\n~cbe Schrijvers (le Bnndel)

lit 11<"1 ,~ , (.) ~"mer'te boeken beboo,."n tot d.
Lj j .l.lflk ....u... be H"wne Blblotheell

•

[ )Jr"(lad Holland8che Botkt ..

Enorm Groot
DEZE PRIJZEJIj ZIJJIj P')STVRIJ

-r ,,< I" "n _ b u.Io.r U! lrR..\Tb C"D PU!lTV'RIJ
TWEEDE ZITTI~G

J"(..~CF.:S DUSSEAU " Co,

Po,tbu, 288, Kaapstad.:
Ouderlrng Prtn~loo laat zIDgen P. 105 Yl 3

eo opent met gel>ed
Aan de orde een aanzoek van de gemeente

:'laif;w.sSle om .fwnderlllk g... th lit tt. wordeD
Polt behtroom .taat dit verzoek t( ,A mll. het
IlCht~rgtall,;e a.n~evllid wordt

Prll<.hllant van Pretorta ....U.t er op dAt eene
gemoeD te nOi noolL ~estlcht UI geworden op een.
voorw:J,il.rde

,oorBtel (I! Snyman-Ackermao Aao het
verwek ,..orde ..oldun en de te benoem eu com
mls"e baodele daD n.llr benod van Ilakeo A.o-

r - , "

_ - \. - ---- - '-:' _ -:'.- . .-

Ryan Rood & CO.,
MALMESBURY.

geoomea

van
L:' Illeldt' hl rm,1 t ]t,lfjs gl,~loten

"i,.I"rl 1\" dell. ~nrdt het hierbiJ
lit. ,(.tl .t/I,' rt kenrngen. no:.;

n, rhl,! lrrde,zl,lll'fl vereffenJ I\orden
tt'rt k~rl rt' \ t'l

genomen
3) Ver. lag over Cbr1.ltlana O. :Mlimy

deelt mee dd er maar 17 of IMhdmaien zJln
Die leden moeten behartIgd ...orde, het blUkt

dat "1 Olet ondllr kerkelIJk beheer staan
He~\oten dat die leden !lOrteeren ond.r M.-

kw ..... le, .oodr. dl. gemeeote geatlCht lA
lJe predtlunten doen nr.lag vau hunne

r(lt~n uaar vQTllChlllende gemuenten
\,lD <le orde het ... nlai der curawren
Predlkaot YIn Prelorll deelt mee 11'''' iedaan

1< ".worden de UltAlageo der examllJa ...orden
In",,~.,i.elrl ~"oals nAd. bekend IS Oe theo
10.ll1("be lIChool geeft btW1l1eO van YOOrDllganl(
An bloel i'prelt:~r deelt mee het werk dat g.
nun w...rdl ID bet stodenten corpa. eo ook dit
de stud.nten thaM een elien blad hebben

De pr ...' htt, J.n du Pleuia, geeft ook
~lIIg~ l'rI,~htlnGlen ..an Wit aedaan wordt door
t.1' D"d(lr d~ ·+udenten

\ I. ftfratO'cn gt'ko1.cn rrtmula P POAtma,
U I' ~tma ~ecW1dl ,15 :-nqman d~ Vlln Boop.

n~,lot<,n dat de twee curatorelI dit JaAr aan
h\,I~en

.\.n de N.le tnn de .erslagen o".r hat Kerk
} ,I en th,,[ll~~,,",he IIChoolgeTden

lIe deputalen Vtl.n L!Jdenh_r" betreureD den
'''''Mt and v.n uk en to Lndenbllrt; Uie ge·
m,,~nle lO behoef lit;. mur \.OChook nalatlll

11, C"et~ee erk ~ut den trnurigen toeat.nd
D~", 1< Teel achte"tlllhg. doch de toeetand la
n" t bOj.JCIO{'II t-prekrr I. ood I:eworden eo
lt,n~pr'" b""tt onul'1 ievraagd bl] den lerke-
I,d .I.., h I' veTlocht nlli een Jaar aan le bln-

<en "I'r.~.'r n,eent JoolOe krachten moeten
d," werkt3l\m 1110

1I.",)otell een schrll ..en te richten aan deD
II, rker<l<1rl'D gemeente Yan Lli<1cnbllrg

(.1 "J ~mlt. nn Bethal, laat 110680 P. 106
fS I en 1IIlIt met dank'egllog

].1)'JL1, PE\"BEllTIIY & Co,
)1,1 \11 F f' I I, I

I~'pr 11111-, r, hfll.III, pk., na
T,], r I ,/,IIIr'l ,I" 1,(': "1'('11(' !"eken-
"':'''J \ l' I \.;,,11,,\';11' '~1I1 Il'll u;.;pnt
\1 I I 0 d, 'l 0\ \·rlt,mdlgd.

HI \ S. HOOD & CO.,
\U L \1 ESBl I{Y.

Tu/nier 8enoodigd,
( )1 l'l.id, \,111 ,kIl Ollder-

~ 1 d, , "ell bC'k wam
.:' I 1'\ I of (lIl..;"chu\\ J.
" I I d, \"001 kctl!' IIeb-

1\ T

11 ,
\ ' I II Il 1I1,ltlt' omtrent

'';, \ :, t 'If \';,111 \ l rkll ;.;\'n
4!fJ I t( \ r .1.1; IIIJ den Uiltil'f-
'I lt;

WDD.A.GZlTTl:lO .-OiWliq VII DU~ ju, lilt ... ra, 16 n, &
........ p~

_\1\ Il 7'1:H~l S DE KOl'K.

_\
\ 1 t r' "~I1 II \ ,

l' 1';1' \ II, I"

Tegen H3lfprijs !!
"I , I ....'
\ , >I! L J-tcu

, , I
f n \\ i1!j~n r1'

" ,
tI' .,

"
Il II 1 il !o

'I , 1_" !, ..rl 1( Il t

Cr. BUDRICKSe
Jj, ,

..... f-\ l' ~ p'r~.e': Vpr .. r~ t1og'S en
':. !o.e·'J L'J"I(,t; F:u)rlelt

. '~11 _ , h.fJUL"rIlHT, KAAPS! \.n.. -
l ! " .().,Jf \ erllToot,n)len met "rOLe<t1l

, , , ... t.I4 aau4Acb t n: er NI
~ .... no



Iller rID TJJ,
loper,Plut-Um Goed. BUR R mr .B ED.Net Dra.a.d Druiven !1olens, int wee grootten, Oven 7, HlU10ver StJ'Gat, NoTICEis b....by given,in term.

Deuren en Fornuis Haarden, Omheining KAAPSTAD,; of Section8 of ActNo,18 of
'Veuken B K k h 1898, to aU Owners and Occupiers.. toves, eu engeroedsc ap, . Staanucrs (" rail" patroon) Steekdraad, 1ar1),4 Ag ,'. of Landed Property within the divi-

Ledikanten, Matra.ssen, Trommels, Re18zakken Gladde Galvanische en Zwart JDraad, Hoek- AL· enten BelJghj md, sion of Steynsburg. to el'Bdicate

and destroy the Burrweed calledV. olie bijzonderheden op Applicatie. polen, Opwind Bonten, Net Draad, lil voet TE JOHANNESBtpm. XAntbium Spinas.DJ, growing or

' rur;q being upon land owned or occupiedtot 7 voet Kemphekken. u <?nd~ndon.~, er be- by them.

'oaB: mgho, doend. o~ pen.tij It i. notified fortb. er, that ',any• van OoHS. :BN J..unE80N,Jtmaken h IBiJ'zonder Sterke Netdraad voor Varkens- bekend datde'~~heid ~,' voort- sue owner or Occupler negecting
""""lS ~ to eradicate and destroy the b.urr-Hokken, gezet warden inhun;gnaa"" -Alle weed aforesaid, growing or being ZUID-AFhIUANICHE

orders aan hen toevertrouw" zulleB la d ed KONINKLIJuII' ..-_ -_ met stiptheid worden ui rd.- Upon .n own, or occupied ~QY Ah JJIAlLDIE.NBl-- S h 'f p . I" him, will be Iiabls to a fine not _
- c riJ om onze riJ" \laten. I!elerentieMark_. J.. ... exceeding TwoPounds for tb. ft rst oe "CA';TLE MA'L. M•• tsJh .... "10 en 12 Dar'Il'ng'-~-tr--aat, ~ B:dÏ!1;J~4 ;::: f:::'y~~~-=:n!lf.!: D~k"'~~::::'-;:::::"~;%;Ï':.:l:~~

""-' Johamieebarg.~, W. F. NESE}fANN, den andero W'>en6l)ag, te 4 nnr u.m-, naAI'KAA PSTA 0 Di '
1n1

R01n'l1llDC'I 07+-., Q---tar'v. MadefrR -n T'IY1!Jllutb, te l'iiut H ..l"'HI "0
O'AD JUI.aAt.) J.U. rt~ otK:• ., " Aleeneion ""o!eggende op de bt-,>aalue tu ...• ~ Steynsburg, 19 Jan. 1899. eoheDujden.AFDDDrJVGSRAAD SI'BLJ~DIV JIUI,+-NORKHI C-I,LTLY, Ii.p' )(l!lI'l'UJ

~w.n _ wr' u, AFDBBLIlGSWD YloPIKETBBR6. h 18-DU,:HLcÁ:-i CAj,lLE, Xap~ H''X
JSLUITING VAN'TAK-WBGRN

Publteka KENNISGEVINGAAN DlE.GENENUlfGAAN TROUWEN.WEi~~~m~:'edi.,~!nn;f~~ ~NDENBELASTING.;Departemen t van ,Werken. BEZOEKT ons en JD!pecteert OD! Hwaraad, Breekwaar, en Glaa- van Akte 40 van 18p9, dat d&,.hoer KE ltI~e w~rdtdhier;? g?ge,ven

waar Vertoonkamers. . FREDERICK JACOBUS VAS ZIJ~ van v -'I betaalon baaren~ttng n.u
" Oudekraal" in de Afd4eling er n., en e~ IS op ditTHE LITTLE DUSTPAN, Roberteon',aanwek gedaannheb_ ==; !~~ van .honden,
bende perm1B8ievragende om~t"'ee word tt hie bi ~ Piketberg,
takwegon te 81~it:en,deeen lei(~ende belas~n : IJo~er:c t2~~gebmel~e
van de 8cheldlDg z1Jner Maats be g p. V r e ruan, U'-ZO%W :.t.IJN
'f Oudekraal" over zijn 'aate ~ dtalefnd· l~lgenaren van ~?nden KO.NJNKLIJK.E .MAILDJ F&1~1'
"Z di tein " d h /i.I m e a ee mg wonende, zIJn ge_ ..r..I'OJ

anRobe°ntso
lD

naarStoen 001:rfwog houden de belaBting te betalen op' of 111101 arDO":--van r n naar rmvel,Ji*lne ó6 30 A ' .Ill.DOOTlU.A. T8ClIJpp ti
lengte van omtrent lt EngejJche Vu r belas ' pril j ~a welke datu~s, ~ ,
mijlen en de andere vaJ?-~e 8Che~~g ~8~9 zull!'I: Ble~r~ VOOrDI Xailbaot.u ~~ppi1 fR.
der plaato Bnabmananner ov.... ~ ... don !"""'" r on ten """- _ Lo,ow _ .......
plaats Zandfontein naar den !t, fd- 1geDaar 0 eJ.genaara Ti. Madeira, ca -. Wor
we~ van Robertson nlUU' S '. s- NICO J, VLOK, ' Il_ IUD.,aG ~ -.ru ........ ~ '-
vlei, een~ lengte van omtrentt 2} Secretaiil. vooa bQ~ .JUJDe heer J GRIBBLE mijl.n ,-II d... Raad van v..... AfdeelIngBraad Xantoor ...... llOOrii '';;;0 X.4'C::'fi

• ,n..... bij Zijn Exoo.ll.ntie ~.n Pik.tberg, 17 Januari. 1890. ...:: _ OIOM~it; __ "_
DE . =-l1le~;::~~":~. Wordt Geyrungd 1- ::.~S_~ ~a.n~='::Welbekende Afiolkapnzaolne Afn __ proldameerd' '" kriir, Hl>(], IlBToUBJrA""?--ElI'G£LAJrn

PAA R L KAA P Ko LO'N' Objecti.. legen • sluiting· VOOR een Melkboerderij. nabij Q';.': z.~ _ ,,;....
I -. E, ~~. W?~.~ . KuP8tod. een blank. fanWj ...... ""_~.-1O _word/,v.an ui/ alle deelen va..n lu..id Afrika onderstelJnd. .Afgesodeelin~ingedidevnan~n (liefst DllIlstens met 4 of 5 op ge. &BTOU&KA'B~~ llA. NS-'

IJ groeide kinderen of anders ~ Jaap cl. KU8'l' WOrGen Iri_,._.HElJT gIJ een po.rtrot waa~an gIJ OOPlJen,wenscht, of LeVAnllaow-.ot binnen 'e :Maan.den ,van af YBder met """DB) . h de "'_-:.bbmen
t

._" v__:_~-~1I8Ot' CIC.
---e"''' O#VV , om f.lC &all ~ti:.c,.... ~-~'_.l1Dioo'I!IeenLIjst w..... btvergroot '" zlan 1Het komter niet op _ datum dezeor kOlll1l8gevtng. ...k '" Wijden. T_ V_":r:::!!li.... ........

door 'lrie bet sonomen. .n of h.t een ouda portret la, en of het uit op !ut, Doo k bij _ .... " "-!__
JOSEPH NEWEY, lPIWm "'ftnm_ moet 1torden.-Zoo J'a- _A h....91....... a-bbl, J. A. VANZIJL, aauoe M3 •• ,q, ''''4;~::_....... 'Hoofd·Wpokt,eur, P.W, .·-r e- - -- D' - u B. J. DI VlUB8, h. i .

l1li op U" buaet :uar4'W~~ .. :uar ......u..__ • .Latoor JrGaiIJo""_' '_ ..... _ ... _
Grtbbll 0IIl1l te 1&_ P~ a;;n:.;;::lADIo,'lstt. .. ~ .pt.":.1:.~'

TENDERS Toor dr ondergemelde dlcD!!ten worden gevraagd en
zullen ontvangen worden door den ('ontroleu:;.. en Auditeur-1~ Generaal, Kaapstad, tot Of' den middag van don hieronder genoemden

t ~ datum. Tenders bobooren aangL'lJOden te worden op de gedruktet;: TOnDen verkrijgbaar, en de om"lal(l'll er v.m moeten behoorlijk ge-
"" ...... ,.. i;: lDerkt zijn met de dienst wuarop zij lletnJkkiug III ~b~'~_. __ _ _
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Aan Wijnboeren

~DEZE ILLUSTRATIE IS EEN EEB.LlJXE A..FB~ING VAN DEN

"DEFIANCE" SLAAPKAMER ZET

D.ISAACS & Co.'
Grootste Onderneming in de KOloDi'ale In ustrie

"
Solide ES8chenhouten Slaapkamer Zet, Goedgedroogd

Excellent Afgewerkt.

And n C»lt1& lEC:l.elt1 ..... ak ..eI _en ere . _ ..
:Hout en

---------
De Ondergeteekenden ontvangen nu hun ja~rlijkschen voorraad van

Druiven Moelne, in twee grootten.
Egrappoirs Voor hand en kracht.

Wijnpompen, laatste verbeterde.
Gomelastieke Pijpen, voor opzuigen en

afwerping.
ALSOOK

Heining Draad en Staanders.
Net Draad-van 2 voet tot 7 voet.

Hoek Wen Palen
Tegen de Lagste Prijzen voor kontant.

.. M. BOSS & CO.,
STRAND EN ST. GEORGE'S STRATEN.

BAKliTJ1JS POMPEN.

"TI
;;U
>
2o
o

~'i

O
'SAAGS & GO

YeltooDbllen,LA.NGEMARKTSTRAAT
StoomFabrfe~ BARRACK & BOO.MSTRA.TEN

I . j 'I KAAPSTAD .. 7

GEORGERNDLAY & CO., J41IESWILD ~ eG
G St t KAAPSTAD Hebben thans ontvangen hun aerzoens. rave raa, , · voorraad van

lloeB EN D~
KAAPSTAD,

•Yoo~
L Sproeipompen

TUINEN.

KARNS,

Kafsnijders,VOOR

Poot Aardappelen.
'\-V IJ lunden nil lilt {,II/I,III'JIl (;""//', best Uit-

gez(Jcht, III kisten 'Van Ijl) lb. de volgende
Boorten :-

EARLY ROSE.
UP-TO-DATE.

SNOWDROP,
SAXON.

---"--- -- -- -

WOODHEAO, PLANT & CO.,
Strand en St. George s StrateD, Kaapstad,

PLEIN ST~AAT.

Dir"'" w .. r~r'\Il~ T.·,:-!,;"
.onJe:on ,,(·nif .•-; I

TI! '·1,..1[' 1 t on :", " .. 'j-n I"." "
,,""f' . ".'r", :, 1;1'''1' t.Ul'!"" A 'I

Geen ingevoerd Huisraad, alles wordt in de plaatselijke Werkwinkels
vervaardigd door zeer vertrouwbare mannen.

Eenige Vervaardigers van Bamboezen Goederen in de Kolonie.
,~If lr-!J!.lf~j· 'l':krrj~Laat
~'tl san '-!"aa;; lltj

GE ILLUSTREERDE OATALOGUS POST VRIJ.

Klip Ri\·jCf Brllg,
t;weJlenclarll,
[HCriJOlI W.

Departement 'fan Pub-
lieh Werken, Kaap-
~t,ad, of aan het kan.
t(Jor 'Vanden Civiell'n
Comm issal'is, Swel.
lendam.

TenderM m()f~um, orn III oven\ oging te worden genomen, mede-
oaderteekend worderl door t wee voldoende borgen VOor de behoorlijke
lIakoming Tan het Kootrakt, en waar geen tijd bepaald is, moeten
Teaderaan deo Jwrt.ten tijd vtlrmelde~ waarin zIj aannemen het werk

! te .oleiDdigen. ThJ lA4l.gbto of leeDlge t€ndcr zal niet noodzakelijk
:~"orden.~

Land moet bewOOIld
worden.

Uitroeiing van ;Onkrnid. KENNISG EVING
l • ' AAN Personen die Tan pilin Z"1IINTermen van 8eotie 3 van Wet . om Grond te koopen w~

No. 18 van ,1898, wordeD zij met Angora Bokken en S~
eige1l8&l"8en bewoners .van I?laatsen vogels de boerderij drij ven kun
in de Kaapsche Afdoo!~ hlerm~ en waar ook elk ;a.:,r veil' \0:
~roepen, al!e Onkruid genu broeien :

thium 8pmosUIb, waar sooda- Ik. heb dr.e plaatsen en e'f haU
nige. Onkruid of plant ook al mage (3~) die aan ~lkandt:r grenzen, weIl.
~18Il o.f bestaan, ap hun gaond, ik uit de baad v~.rkoopen wil ~II

mt te roeien., bestaanbare Pl'lJzen. en billjb
op last, termen. Personen die begeerig ~

o te koopen, of om de plaaUen teH. v. D. WE8THUY~ , komen bezien, kunnen aan '.
Secretaris. sohrijven en i.k ,zal ze ontrnoetlen~

Kaapeche Afdeelingsraad. Dry Harts Suling en gratia 'fer.
lO, Groenemarktplein, voeren oot op de p!aatsen en terug

18 Jan., 1899. l18ar de Siding, opdat een i9der Voor
zichzelf oordeeIen kan. Op dergaMIt'll I Id .lind"lIaad plaatsen zijn standhoudende water •.BII&J'U'IJl8 AJUeelJB6WlIA. bronnen, die met weinig werk veel
vermoorderd en verbtterd knnnen

iJ worden. Het Veld. is uitstekend.Opriutfagru I.uUano onr lego om alle verdere llJfonnatiën doe
de laapse.e AfdeeHlg. aanzoek bij den ODdergu~kende

JOHAN. J. THERON,IN overeenkomst :met Sectie 25 P. O. D",aalvlakt.e,....van Deel 2 van de Omheinings
.. rd hi oia V rybur"Wet No. 30 van ]893, wo ter- D I lakte 23 D 1898 cl

' bli k "'&&iV " f'C., •mede bekend gemaakt voor pu '" e _
informatie dat geene Zwaaihekken
zullen toegelaten te worden op-
gericht over eenigen Weg, pri,vaat
of publiek, in de K8a~he AEdes-
ling, zonder goedkeunng en toe-
stemming vali den Raad, en alle
Hekken reeds opgericht, zonder
zoodanige goedkeur~ en ~m-
ming, moeten dadelijk verwijderd
worden.

Op last,
H. v. D.lWESTHUY8EN,

Secretaris.

Pianos f Pianos Ir PianosnI

Kaapsche Afdechngsraad,
io, Groenemarktplein,

18 .Ian., 1899.

DE Ondel'..;eteekende wenscht
mits deze I;CODis te t:even 8&11

het publiek en z:jne Tde vrienden
dat schikk ingou getroffen z.ijnd;
met 80mmtgen der bt>6tc fabrie-
kanten in het Buitenland, hij binnen
kort ia staat zal ZijDhen te Voorzl!'n
van pianos en ~Jd('ro muzjck-in~lru3
menten tegen billijke prijzcu.

Een bezen ling pianos zal binDt'n.
kort aankomen.

F, W~JANNASCH,
St.ellenbor.eh.

MdeeliDgsraaad Steynsburg. TANOHEELKU HDE. ~
KLISKRUID.

HIERMEDE geschiedt kennis-
geving, overeenkomstig Artikel

2 van Wet No. 18 van 1898, aan
alle eigenaars eo bewonera van
grond binnen de afdecling Steyns-
burg, om het kliakkruid ~enaamd
XaDthium SpinOSUD1groeiende of
zijnde op grond door heil geeigend
of bewoond, uit te roeien en te
vernielen.

Verder wordt bekend gemaakt
dat eenige zoodanige eigenaar of
bewoner .erzuimende om het klis-
kruid voormeJ4, groeiende of zijnde
op grond door hem geëigend of
bewoond. uit te roeien en te ver-
nielen, zich bloot stelt aan een boete
met te ~ven~nde Vijf P~ndett
voor (leDIge 'toIgende overtreding.

W. F. NESEMANN,
Secretaris

Steyn.bnrg, 19 Jan .. lB99.

DE heer A. ,lo'I&LD, TantJbeelnndlr
Chirur ,:ijn (atlJaltl;8 in bet LondQ

Dental IDBtituut) bf't'ft PRe 8f01llo&lt'DdiDr
\'all ~eli,j:U tlleuweru'rUcJ~ TilJl<thee.!.
lnmdige ){ udell"D ont9'aIl~, en i. in de
po8itie ges~Jd om zijn .. plUie"u>n de Toor.
deelen 'VdU kl die nllldel'tle YPrbet.r!riliBBoJ
iD de tandh6RJkuJ,dl! tt! dOen geDiel~l1.

COIl8tl t.<1l Il D ren S •. 111., toL 5 0.111,
. op Z"""'J'\i;!~('o 9 •. m., lot 1 n.m,
PaLient..PD L.uiu·14flf Woonachtig, h!1ll90

hllDJleD visitt 8 per briel aan.koDdiflelL

De heer A. FIELD,
Tandheelkundig Chirurg1JII,

Oostle Chambers,
(TBGENOVERliETNIEUlf'EP08TJUXTOOI
Adderley Strllat, hupstad.

P.K. Boa f 60.

KENNISGEVING
•

IK, ondergeteekende, wensch hEt
publiek hiermede bekend le

~ken dat de Á pologie geadverteerd
ID (JUl. Lalu_l van Jdc

ool
i)de en 7J",

Januan, DIet geadveHect'd werd
door mjjn.~ vrouw MARH VILJ"[J-,
en nat WI.] hoegenaamd ~::l ('01,-

neet ic hebben met gemelde adver-
tentie.

P. VILJOES.

Divisional Council,
Steynsburg.

Buffels Kraal,
Áchter Hex Rivier,

, I!) Januari, 1899.
--------. ------,--~

Eltn Booha Joor Eage1ud rtl TA' Pal",;
Voor VI'IIOh& ot ~ 'Vr..nr~ .....

siah bU de Agenten Tall de CL.h'1'LJ
UlIJiOO'r lUAT8CHJ..PPIJ, (Bpk1).
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JACQUES DUSSEAU s CO.,
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Afrikaander Bond en I
KANDrD:Ae~~:::=G VOOR

DE KlESAi"DEELING .JA.NSENVILLE

A rTENTIE. I V r -Ok de een<te pagiD. V&lJ
onze gedachte naar ,\ aarde te rang· deze uitgave IS er een apologie van de firma
schIkkeu.

[BY" ODD."]-"I REDE YE FOR A. ROBBER BOLD.
THA.T FAIRLY lUCHT BE BUG ED."

JIICObiIc BttUad.

c
c

The London Twit., m IU renew of 1898 In OS Ackenn&Dn Klem Boelup, b naar Bloem-
bof, Z AR beroepen

the GoloBies • haa eometblDg t.o eay .bout C.pe
politiCI! Referrmgt.o the elechoDa, lt remarlu! -

.. Tbe .LesiaI&tJye Council 1I'U dlMOlyed m
January. and the elections ...blch took place m
April returned a strong P~I'!'e malonty to
• HOIlll6 of ...hicb the cbancter haa bltherto OS Rabie V1lII Malmesbury, II op eeD kmenje ,
been reactlonary • Zeepun t

gJamoar"
Tb, cbid
Mr. Rbod. faroilh imlDllCliate proof uf
the ...oriIa of __ h..,. regiaD ...hich bean hll

oot poatpoD. any mention
of it UDtiI ii..... ~ to tly and defend
Kr. RhoI!a'. actlOOia COJUI6Ct,i.on thereWlth.

•••
No ... we are tolcl tbat .. the BechuanallLlld

Compauy u ... reason to r&IaC IU r&IOeB all roued
before gOUlg Into tbe money market for. frub
loan," and 80. lA order to iDduce the Bnt" m-
"..tor to " come ID," the CoIOD.l&I pr:>ducer 11

to be MCrIficed 10 aplte of the _~ (I"en
bua from tbe front OppoaitiOll bencb UI P.rh.
ment bv:Mr &bods. but e"ery dog bas bl8
day, and" if Mr Rbodes comee back tnumpbant
...lth hia loaD raiMld. be will be able and inc1i.ued
to lower tb_ b.1')' ratee ag&lIl lD spite of the
de_mr.-bolder ~ What. glonoua proepect
for the IIl&n ...bo ln" .. U bIe money ln tbese
d.beuturtlll ODtbe faith of tbe ~d rate '

< 0o
lt 18 t.be ~Id story of the tlag Dr J .metiOD

clWlCld the TrauenrJ border to plant the umon
Jack .t Preton&, "hile Mr Hammond and
Ooloeel &bod ...... ben they !me" that J &lDeeoD
had .tarted, pubhcly ore allegance to the
Vlerldeur, and, be It kno n. both parti" ...ere
lo clireet oommulllC&tlon Wltb Mr Rbod6!l and
BOlt ...ill be ...berever Mr &bod.. lil ooncerned,
" ad ÏJlfiDltum "

f.l,lf rs "even ,\ Il In dele Dltg~ve een
volll',lig "er~lag 'Iln ,Itl verrichtingen van
hl't l'aarlechfl dlelnktebeMtuur van den
Duu'!. lIt dit \ertllag blijkt, dat de Bond
aan cl... Paarl thane ioconstltueerd 18

"\ ~n:~:n, I v I.:~n~ d" 111tMprank vlln bet provlDciaal
• I ~~llI'lr t~ \\ .re f~tpr I'll '\'an <lP commie·
~ •• lle 1 ". I. I, II <in):' ~t( I I (1111 de l'a,lrleche en

..I Il I, \ l' ti " ...lph .. t,c1I" kl,cht"l1 plaawlUk te
1."'1 i r ~ ,,,il uwl .. rzllekl'D Dr Ho!ImaD, L.\\".V .•

.e· \\ pril lt..k07.eU alH Vf)(lrLJtter van het dl&-
rnkt~heetunr Ol' deze vergaclenng waren

r~l. I '~IJk~takkln vertegenwoordl~d, en het
getal Bllndfleuen le aangellroeld tot onge-
viler.! ')\1.
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.~(,n den Redakteur
M'Inheer.-Veroorloof mil 4ioor mlddel VLII

nw bla,1 ookend te maken. ,bt de beeren Cu·
I AA lt ·JOllA.NSE6 LOTTER .n JOUJI OIU..LEI
!tflll II NO unsmem auu benoemd door de Alp.
uieene ltenoemlDP"ergadermg ..an J"NIE)I·
'III f (met InbegTl~ 1'1ul Willo ...more} ua
Bondskandidatea ter vertegen.eordlflng ....
~enoemde ,luesafdeehng In de Wetgeveu4e Ver
gadering

"'lie Bondsmannen en vrienden 111de dl&trlk·
ten Jan86llnJle en Wlllo ...more geli ... eu .lle
krachten m te sp&Iln.n om de nr!rieung ".n
belde heeren te ..en.keren

Ik noem ml) namens de comunsare '!'au toe-
zicht op elekties,

U" d ... dieD&&r,
JOSIA.S M HOH MAN.

hon leore!.&rl ••
Paarl. 2t, Jan 1899

Tbe cry of Progreallon from tboee pnotieaDy
ue ...-comenl ln • laudwUre they KI Abj_ to
pree_ly tbe lI&Dlela .... u the old meaben of
tlae OODJIIlUalty.m_ amply &equiliMea, or the
right. of preecnpt.10D ...IUtont the teuUrl.

o 0
o

ÁcquwtiYea, ool*lqnenily. D."er preie04 to
be patriota until tbe di'I'JIIOll of t.M lpoiJ lead.
to disruption

o •
o

Reallo'!'e of couotry. an UldlpllOul plaat, II
there already. and acootdiug u lt 1& n1ued by
the ongtn.1 .. ttlel'll, who m.y ba". tended and
".tered lt "Ith tbeu blood, II tbe canymg to •
8ucceuf ui IYUe of thill unholy cry af lIIIf6It &Dd
.pobatJon auy or dilIionlL

• 0o
:Sow a da)'l bet ...eeu ...blte races equally

.trong. or nearly 10, lo numbera, if the luf'Nr
In moral fibre '-11:.. up thill ahout, then the
IMISt.&uce of lOme Itrollg outaide Power 11
.beolutely nocMl&l}' •• nd IIOt IlJUI&t;arUly LIl

lo a<XIIII.llion" II ...anted for the Ur'l'lcea
rendered

• ••It cannot be !laId. tllerefore, tbat .• A.cquw·
tlon I.cks. pregramme. On t.... contrary, lt
bu • v.ry pro.OUBCed oae, auiaiued .y tile
lIeettng bope of tb_ equally fut-golDl~OD,
ialn Tb. diffieulty bee ID the diYiliou of.wbat
18. uDdonbtedly. tbeft .. IU prOlpectll," Into a
IMInes of .... lI·meaJWlg pobtieal _ar ....p-
plicabl. to lte pIlrpoee. under. Ilrilfully d~aed
and fetchillg nomenclatore.

o 0
o

Feanng neltb6l' God nor theu I""ghbeur (the
pnnclples of Eternal Justlce are ne"er cou·
sldered by tbe tblef). AoqUlllti"61 become
Opportunl8te, and bIde tbeu time or .1I.prOfJUIJ It
Tbe "man u facture • ef OpportUllltieli hu
become an art, blaeker than that of tbe n6Cl'O-
m.ncer~d no Aoqullltlve li worth bIS .. It
wbo IS not bandy liere

•••
Tb. old Inbabltants to I th~ beet of III&D.

ability &1'old snpplytng tbe openIDp •• nd many
IDgenlous and 1n14sItoWl d.vlces &re reeorted to
for the purpoee of making tbem.-..

Even tbe petty leoa.l .. of .nother State In
DOWIAesu!.erYlcnt to their o ...u lIl&Y foruiab
wbat tbe Bard of Avon .0 truly llerDll. "Ob
cursed opportuDlty

aame.

And the :Irlicle gou OD
.. For lt muot be diotiJM,U, uQdentooJ lbst the _,_t

m'JOnty of Rho<!"""", prop<'l'tJeo ....., III a i>op@l-'I
... ·erluq.d eoedirioe, /Uld will ha .. t~ bo ~.u..a
tim. afler tune bt.fo):-t! they C&I1 be COUIJer..t _
ablo ap.'()ulatlT. pr. poonuou To btoguo ... th the
...... ndiclll ",.Iy ver capttaliae<l, and Ibe .......w.:. tool:
.. OOt! care tb! th"y poclret..d llle oulk O( .... ,..._,
."bocnb.:J Cceeequ eu tJy uol ODe ol th"", Iud a frM,.
uou of lb. "orlilng ,,"ptt&! ...b.ich would bo u...,...
OarJ to d.... lop them to t.b. best adV&Dt.oc-- .... d yerf
I•• bad Ueoeo able lo do "",re than aemte" tbe .........
UI tbe hope I of ~ntl .... .,..,11 lIOId Obi to aarry ca
HUUted opera-roes Tbë Geeloag ud a few oth ••
have m.... aged to >!!.art crub1DjJ. bul u.u- the ""-
~1 Improve they cannot bupo lo 1"" ~
iLridend. on tbc,. ,ullAted CIQlllal."

•••
One Geelong doesn t make a gold IJUlDIDer;

and .. hat of tb~ other mrnes thst must be
looked to fur indications of RhodeauLII prol-

p.nt) 1be 'Uil ""ys of them -
• An I il hat ,. Il. """'HOb of the moet faooar&bl,

Il tueaed compantes .. bat c:a.n br AJd of t.h. oom.moa
ruck of C\>DcerUJI, wbh:h will Dot prodDOe &Il ounce of
~olJ t,."ell lf lt II toere lo r'eOO1'6I') for the Des;t two
Y{'Q.ri' S) I mny be poalble to eng;neer a boom lil
tb .. _t,on of tb WIDIUg wa.rk.. ..mply be<:aU8I the
.h ...... ...-.: lal'j(' ly 'D Ihe budo 0( t.be CODtrolhJlj! ,.'
tereete Lat tbore wd Qf.,"'er ba.,.t beec Ilboom .lth •
leat wu.rta.ntlat Ionndataoa, and oat.l.iden .. bo take
p&rt ID •h. game ..,.., bound to "0!lU' olf •• oond·beIL
lt ",dl ~ Urnl (Q)uf(h to (,-n.Bltlf~ thfl de.ir&bilitJ of
pUrcha.slU, tbc ..b..a.nI' ... hm ther bayt! eomfJ doWll to
6t1 OT 11 apll;"(" 1l.ft r t hPI ttnt C'oo..stru.cboa.. ADel
"en then It Ul'ght b< beUer tQ bU1 .. ut< paP"" riP'
off" •••

The '1 ( III r d,s<:UfWngthe ».lleged mli.ladmln-
IstritlOn I v the ~ reoel! In Mad&gallClU'MY" -

A ft W 'eu, ago ...e could bave Mid, a.od
...aId tru" tltat nothing' f thll\ lund oould be
,;aId of :LO) part of the Untl.lt EmpIre No ••
bowever thaDk, to wbat hu happened ID
Rhode.lll Wc balo little ngbt to _peak of
f rend, mld,,,,-d, Tl!ere we allowed foroed
1IL1.uur to [,,_ IDtroduced th" OXClI to be
.., Zl,,1 aud til< natlVB!! to be !o mlSUlanaged
tba t a T!8IDg alld m.....'!lI.Cred,d act ually !.ake
plae.! Wc bad I dter 1I0' talk uf "I~
tJiI ,,~ ba" "'pltt,d uur OWD cnmea UI

B.hodCtlI I

KERK EN SCHOOL.
PREEKBEURTEN.

ZU~DAG Z!l JA.'\TARI 1899
Groot.. Kerk - "MorgeDl! (BollandllCb), dr

K(ltz~ eD .avond. (Engelach) da J P 1'LII
HL'Crden
Zeepunt - • Morgelll!. d. St.eytler, I nouda,

clr Kotlle
Papendorp - • MorgeDa eD u vondA da De

Beer
llinovcntraat Kapel - aMorgens eo • nonda,

d. lioome
Roggeba&! - • ~Iorgens en sa'!'onda. eenr.

KIlobei
N lauwe KeI k llreestraat - • Morgena, 9 30,

tlO Savond •• ï u ur d. l t J 11{ uller
Ned (J"ref.. Kerk. BUlteukantatrutzaal-

E.ngel6che dleuKLen s MorgellA. 10 JO ore. lIIl
6 ayonda. 7 ure d, D BosmaD
St 8tepbens - • IIlorgp.ns. 9 JO. en '. &'I'oudl,

7 uur ds 111C lloth.a
Evang Luth Kerk Strandstraat- eMorgen&,

10 30 nre (Hollandscb) en • nonda. 7 uur
(E.ngel.cu) dr ZQ.l!n Zondapw:bool ten 2:lO
ure -~"dlllavl~n dienst, 3 JO. d. Auatrup.
_ Woodstock Lu tUel1!Cbe 1,,..1, ZoodagMCbool
ten ~ ure "u .a\oud.!, 7 uur (Engelach), da
A.l!trup

GroenepullI - s Morgens, 9.5 (Bollandacb),
1115. (Engdscb) eo savonda 7 ure (Engelach)
ds N J Brllmmcr liA. BD Zondagnchool
ten 3 ure nm

Rondebosch - s Morgen. 10 JO, da Room.,
en ·savonda. 7 uur dr Louw

Zwd Afrikaanacb G6!!tlcht. Lanptra&t.-
'8 Morgens. eo I avoDds eerw A J Pepier

Zendingkerk Woodstock - • Morgell& eli
8 avondA, eerw De Vilhen
Ebene%er ZendIngkerk Roz6IItrut - 8 Hor-

gen.. 9 30 en • avondA. 6 30 eer... Ureyer
Wnnher~ -! Morgen!. teil 10 ure (Hol.

b.ndscb) en 8 avonds. 7 ure (Ellielach ) da A
J L Hofm~yT B \ t"rII~e dienst na 'uo terlll-
kom~ t III de llIeu we kerk

1 c JaDoeu' tile 1!I beroepen proponent J•
Burger

Ds A J L Hofmeyr ...... u Wunberg IJlID !!JIle -
gemeent~ t.cruggekecnl met volkomen b~W.
lóezondbeld

Een biddag, oor regen zal op Zondag. 5 Fe-
bruari. 10 den nog v.n Beaufort W6It ...ordeD
geboude u

Eerw Wel,b, 'all Lady Orey. RoberilloD,
heeft het beroep n W' de Malmel!buryacbe sea·
dinggemeente aangenomen

Al~ undldaa t voor de betrekking 1'LII JlQper- I
lIltendent gene ui van onder ...us In den Vrjj-
-taat III de pl""t. nn tlr Brebuer. die 1& afp-
tred~n worden genoemd da A Moorreea, Paarl,
dr Viljoen t-;tellenboach de beer A Bun-
maD M A Pretona. en de beer B le Roe:a:, 10·

8?ClCteur \"aU .cbolen

Benoodigd -Etn rondaaande ondenrur.er t.
Drnpfonteln. wllk Ondcr::Wittebel'JllD, O.V.8 ..
I&lan.! ,\;I!V en .choolgelden

WAT DOODT HEN?
lederen dag leest Il) ID de Dleuwabladen ftll

t plo~ltllg stenel van eeD of ander '!'oornum
maD GII zqt veM!ChrIkt on ltaat ~erbea.,tl"'u,
, bU lI'as ID blakende gezondheid. for&l;Jl ge-
oouwd Int:! bloozeDde ~ en £enne bou-
dillg Hn '" ae moedJ.g In if6........ "ol nD
le"enszClrgen en moeilukheden. lD deu bloei de,
leven •• totdat er plotaeling "er .....1 kwam eD hjj
IJ! er DIet meer Lr "as lle7t zwa.lc pulli. ." =ti"
fomJa'"ffl( en ZI)nkrGCbt ...erd traag, doch se ...
underml'od DUirenJeo manneu die deze regeleD
heden leren nadereD ~nel dat ploteeling "ernl.
Er L' een g""whge beetendtge UltpUttiDg VU
de leverndrradlLeD dier manDen ...elke traa& maar
r.eker- Ja al t.t: rek ..r-<le coD21tJtutie oodermua'
eu 'Yerr;wakt eD de lUem legt ..OOr een doOO.-
li)ke ZI~kt.t: De oorzaak kan o"m erk ...-
m eeuJ.ge nchtilll! i~purd met ol'lJe ODdenbeid
uu ..ermoeIIng van deze een ... 1'&11 haaat. of d.
gevolgen \an vroege oDverschilllgheid laua:
reeds verguLen Wat Jc mell&ch r.a&lt dat Dl
hIJ maaien UIJ zlJt de bouwm-w, ill moogt.
ILndcreD hednegen maar "60t zelf "a~ waar- ,
beid I" ('IJ weet u...e .... akheid en de oorualr '
daarvan GU weet llIet van ...aar de toouemend.
afgematheid, Ilfn"mende IcraI:ht, hutelOOllhei4,
'!'erhee .... II lcvetllluat, k ...ellende PlJuen. hoofd·
PijJl ell Uapelooae nachten komen. Deze .gII
de duidellike teekenen dat er lets "erk~ ta
met uwe guondheld Voor hei te laat Kt .. lti
gIJ uw toevlucbt nemen toi dat 1........ 6....
eD gezon.beld her!<tellend IDlddel dat bet I_
van r.oov,,1e dUIZenden heeft gered-YJ) bedoeiea
Clementll 1 UDie' Zie bet getulleal& UIt a1Ie
broooen van de vertrou"bearbeid 1'LII dit poot
middel Het wordt letterlIJk g.prez.eD door
ledcretJn, dIe bet beeft gebnliki. en om reden
'rall de meneten nD deu ~eling, beti-
bet Diet gem.,.,n beeft met lage J1......... ta,
want Clement!! I aDIe ge~t, en de o.mukula
le"en op zIJn reputatie De beer T W RDod..,
Club hotel Ha..zaar.traat To ...nnlle <.t leeal'
!.vWO IIChfJlf~ op 4 ~{el 1895 • Voor rheum&--
tlek !tan .iI: rod \"TImoedlibeid CI.me ...tA TODlt
aaDbevelen .. a!lt ID milD p"111 beyood ik bet
een onfetlb UI' middel Ik leed ViJftIen )&len
aaD rbcumlltlE,ke p~lleD In lIlIfn achouden eD
beenen I k pr< b<;"rde all.,. m oolJunlj{8 ge·
v».lleu kreeg Ik tlrddqke ..erliehtlDg III: beltOn
I.e "anh0p'n om OOIt genezen te "orden maar
oullcve •.r np~tn maandee @'eleden probeerde ~
Clemellt. 1,. to beyond dat de ptjnen .-eel
uunder ben,: "a'~" Jk moe'! oogeveer tWlDtll
bottela gcoom~n bebben en lid resultaat ."..
zeer bened lJ(.·rvj dur Ik nIet UIl rh ..umatleke
puneu en rwellmr.:en gt:l.t.dcn heb gedureDee de
laal.llte re" maar oen dank tI) Ch,mentAI TOIIIC
Ik ben boog .cbt.od 1 W Rbod"" C~ulJ ,
botel B&£aAr.trut TownO\ illc. Qu<*<nA\O"n. _.
~Am 1

DI HLI'_"~. Ir, • I K u. A~ IJL ll[kT!
.... nn".,r de d, kLer I",,.,,rtf<..ul T""MiCbrnft.
Het d'.><:t I, t UI l relJ ......110"" r I eraao deukt"
LO hoe H'" I ~alilell k ~I ,., <t f w"rdt DIet "er·
,.olg,'n ('li' cU z', r l<l~n medICinaal gedeeM
Le bt:komen' I rt ,1. b<Jtt.d (lit Il! omtreD'
een acbtst. nil "ti tb"" lepel .. ezenlplr medi·
clJn In bet I -~I'arut "'TT. A1I '<e W Ul'I ., ..
LE\EaT ........:r Vindt ill ,·echt6Ih.t lIIedicUI"h
pi.Ue du ohe optelo.l I.!I "II ........ 'ua.
aUPIIIIIIU W111.-..td'"
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DE Jongste gebeurtelllR8en te Johannes-
burg werpen een holder licht op den
toestaod tier bevolk:ng van de goudstad
en der goud-Illdustrle. en het IS 'Van be-
lang duor eene ontieedlllg van deze ge·
beurtenlMlln de verschIllende factoren In

I u de enrste plaatl! Illel ken wij op. dat
de J mgobond te J ohanne8burg than"
veel IllIllder III v loed en aanhang heeft
ltm \ rOf'I:;er De rol van dit llchaam IS
to JohanneslJllrg zoo goed als IlItgespeeld
en het" ordt thans gruotoudeels III leven
gehouden door dllartoe aangestelde agen-
t!lU. tile hun Hteun bUIten de l'rdnsvaal
vIlHlell \\ le zIJn de heeren DODO en
\\ Enn. de lelder~ df'r League te Juhaunes·
burg' \\ lar"chlJnltJk z.ll op deze ua.lg
meer Il{ ht ge\\01 pen \'oorden aiR ZiJ V:lOr
het hof \elschlJuen Intu:lSchen weet
f'en loder. dat zij te .Johannesburg onoo·
kend \\ aren toen zIJ In eens als volks·
lelliers le voor8chIJn traden.

De gehf'ele ólgltatre IH III rook ver·
dwon~n Dtt kou Ulet anders. want weu
had ahsoluut lll~t.s om op te gaan. De
beweging t ..gen den poIttle-<i!enaar
J 0'0; E:-o In \ erb,md mt'( het schieten op
l-.O(, -\n. gettllgde geenBzlDH ten gunBtfl
VMI het ge\oel van . Lllr pla)" der agl'
te"rder8 Flke bt'schuldtgde maakt met
recht 1!.00nspraak op een oupa.rtlJdlgO te·
rechtstelllnp; Imllon de 1ransv.lalsche
regeert ng echtl'r naar de League had ge·
IUIRterd. dan zou het onR Olel verwonderd
hebben. zoo Je Loaguer~ J():O;E~ aan den
n I.<lSleu bnOlll hadden npg\·h m"en (.een
,\onaer Jat zoovele Bntten ZIch schamen
o\!)r hn gedrag der Leal>ulrs en hun
gf'hrek III1U .. fair· pla) .

1>e hevolklDg Hn Johann~burg ziet al
moer en meer ID d,lt hunne belange.
geen~llne door de l'tan8\aabche regeenng
worden bedreigd. lIlaar wel door het
vormen vun groote .. compounds" De
handelsbevolking begrnt te begrijpen, dat
llene herhillll!l van wat te Klmberlo) IB
gebeurd djrekt togen hunne belangen 18,
en daarom steunt ze dIl regeerlDg, die er
n<lar etreelt dien toostaut.!. te vf'rhlnderen.
Dtt II! Clet alleen te Johannesburg ztcht-
lJ iilr m,I,lr onk te Ka lpst Hl T )en dtl heer
() Hl:ILL) t'lnl!(O wekuIl fltlltlden In de
Ka.ljl"taol.l hl-! ~ta I"r!.acl .tla een onbe8tre-
l .. tI mut le \\ I lcl,., voor,tellen da.t de raad
Zich met do Jullaunetlburg"chlJ agitatie
zou IIllatf'll. obJl·ctt·orde tie hee- l. -\RLICK

t • ..i<,n d .. !Uot", De !Je .. r 0 I{E:I LI. \ trok
LI" re,.:''' It IJ': vau deu Lu rgflmee8Ler, dat de
motlt1 ,Joor die obJectlO \ ernel. ID tWiJfel
en hracht de z.aak op de volgomie verga·
JeTlug W fOder voor. met het gevolg dat hIJ
in de hopeloote IDlUderheld 'Van eoo
werd getiteld I

'Waarom weigerde de heer GARLICK 10

deze zaak te treden' Wij zullen deze
vraag nIet beantwoorden, maar wijzen er
81echtll op dat deze koopman groote han·
delsbelangen ID johanne8burg heeft. Het
gebouw ,lileen waarIn zijn zaak daar ge-
dreveu worut kost vele dUlIlenden.

De kamel van mIJnwezen bellrijp~ ook
dat de be\olklDg van Johannesburg ZIch
niet In de ,al '1\ ti laten lelde!' De heer
ROL LIOT voorzitter van IlflZOkd "l r.lever-
de Dondertlag l.I. ziJn Jaar-adres en maak·
te een draal om met CiJfers aan te toonen,
" dat de mlJnmaat8chapplJen het direkte
Invoelen ten koste van plaatseliJke koop·
mans Olet begunstigden." liIJ verde-
digde t.!.e mUnmaatllchappijen nog verder
door te zeggen .. dat volgens zIjne bere-
kenIDg Circuleerde er tU88Chen £1l,i50,OOO
en £J.OOO.I.~) miJn-kapitaal om Johan·
nesburg. behal ve het mtilIoen dat de
mQnen betaalden voor dynamIet en de
groote som uitgegeven voor goederen lU-
ge\ ()erd door bemiddeltng van de plaat-
sellJ:re koopmans. De eeIllge goederen
bijna dIe direkt IDgevof'rd worden zIJn
zware machlIlent'. ~,tUlde en zwaar hm·
merhout" WIJ IWIJfelen er echter sterk
aan of de koopmanB ~Ich op deze" IJze

en iDsllap zullen I Hen quallen
En bij dIt alle:! komt no; het feIt dat

de lL<lU,leeieo markt aan 't "boomen" IB.
DagollJ kt! kUUllln ue berichten dat er
groote drukte IS op de beurs, en alJtllI
~cbJJut te tl'JreereD Kapitaal IS volop,
.Qletlq;eustaamle de ,Irruzallge beweglDg
door de CI/jlt' TIlil" over de IIcentIe·wet
op touw gezet. De 6/(11. de Gnp' T/lIlI;S

eD de league mogen z,ch nog Inbeeluen.
dat ZIJ een overwegenllen Invloed op den
l>Jop der zaken ID Zmd·Afrlka uitoefenen;
de ttJokenen des tlJds toonen echter hoe
d'l\aae dIe lllbeeldmg IS.

ALLEIRLElJ:.

Do paarlsche Bond.

De Stellenbo81!ohe tentooDstell1ng
'ou I I 1. Don,lerdag plaatl! en trok als
g\ 'ill ()ClnllJk epn groot aantal beWflkeM!.
lJ. ~chlkklno:t;n door het comlt~ gemaakt
Il~ft Tl w~\n\g tf' wen~cben over. en de
t1"m'JNt:>erud", e\kl"nhoomen ~lIven IICha-
lI1'l" genop>! voor III lie beZOtlkers. Deze
t~lltoonetel1IDS wordt al meer en meer
een Jaarlllksch uItstapJe voor stedehngen.
Het hooggerechUib.of werd Donderdag-
morgen verdaaid tot na de tentooDttelllni,
olDdat meD be'fOAd dat lID d. i9t~1'D
IU'\ 111",.111 "''"It

GEMENGD NIEUWS.

D E du TOIt en Co Dit 18 foutlef. eD moet
zin D lo' Ut TOIT E1I Co

T~snr.R.i wordeu ge~d lloor bet ".rwen
van de mans eebaal In bet Oude Some!'ll6t HOII
pItaai -ZIe adv

Df afdeelingsraad van Fr1lII6rburg vraagt
tenden voor het waardeeren nD vLllte elien·
demmen -Zw a.dv

Ot: HEIR SErT OP; VILlIElI8 vraagt tenden
v(lor het bou wen nn een ual Voor biJlIOnder
heclen zie ad ..ert.ntle

DE II EER CARt J[PI'E. cx ltd van den eell!lten
volk~raad 18aangesteld al. coosnl geDeraaI ..oor
de fransvaal 10 Kaapstad

1h ilLER 0 J MARAIll eli gade wareD
'(I. teren trI de stad nadat ZIJ de tentoouatelhng
te :stellenbo.eh baddeo biJgewoond
t> S BlANKIMÁ..'i. George 8tewart gebeeten,

werd glster~n door den IIlIIóLIItr.. t VIln Kaap-
.tad veroordeeld tot een boete van ,\;20 of dne
maand'JD harden arbeid wegon! aanranding op
ZUlle vrouw door haar met een ba.kateen t.g"D
het hoofd t.t: .laaD •

DRr IVEN IS MIIJlIEM AtRlKA-Te Mkoma.
een der zendillg>ltatlOna van de Nederduliacb
t.creformeerde Kerk In Midden Afnka, EUn
er vIer wuo.tokken 10 dracht met tu_,hen
1uftlen en tWlDtJg tro!lllen gezonde drUIven

(Jl de BedfortiJJche meent trof een heer ver
leden week een nn~bala slang aan met een
.taart aan leder einde van haar heb .. m Bil
nader underzoek b1~k bet dat de nngb&la een
geelboom _lang bad veroberd .. aanan uog
.Iedlta de staart bleef UItateken De ringhal.
mat 4 voet lt dUIm ell de boomslang die ze opge
Illokt had WLII ij voet lang lát mOfit een
,waar maal gewe""t zun lielde slangen wer
don vaD kaot gemaakt

SIOOI\WH.(JSGf.LlK IS HIXRI\IERUJ,;'RO-
Woenodaguacbt den 25t!ten dezer ...erd een
Ideurhog buna doodgetrapt door een goederen.
trem omleent een en eeD hlCl..o mul van hét De
Doorn •• tatlOn Het blUkt dat hIJ oDder deu
m,loed van drank moet geweeet .un. d.áar bU
een bottel brandewl'n bU Zlcb had. ell d .... n op
bet llpoor lag. &IJndood afwacbtende BU ...erd
door de locomo'lef 'Van be, pad geworpeo, :waar·
door Elfn 8cbouderbeen gebroken ...erd E.n
trolhe buJde bem daar ala dood op. pn In een
bewu.teloozeo toest.&ud werd bU DII&r t Wor
c8eter bospltaal g ..bracht -l;orre~p

MAL)!E-BL RY 26 Jan "~a In...oner IICbruft
'Het IS met InDJ.g leed dat wu DUmoeten af
IICheld nemen van onzen bemlDdeD en ,eer lie
acbten postm_ter. den beer RUIlll811. BU
diende al bier voor bunns twee )&len, gednrende
welken tud bU a!toot gereepekteerd en hoog~e
acht werd door bet publiek, nIet slecbta om IUn
ultmunteDd gedrag en bebage1Uke m.meren,
Itlur ook 0:0 de voorZlcbtlgheld door bem be
toond m bet Ult\ oeren 'IJner plicbten Wu
'" enochen hem een gelukkJ.ge en "ool'!lpoedJ.ge
loopbun toe TegelIJkertud willen "'11 ook
de Inwoners van Observatory Road geluk en·
IICheo met bunnen IIIeu.en postm_ter ant
1!J bem venekeren "U ben. lullen IU een op
recbten vnend ..mdloD De Ga,.e TIIMa geheve
o ..er te nemen

, Oss LAsD t:ITSTA.PJE-Het li eeD alonde
en luflUke gewoonte van de employée '!'an onze
firma Van de Bandt .de Vilhel'll & 00. om eeDl
In •t )aar een geumealuk ulte!.aPJe te maken
OntepaunUlg ~oo"el .It de aankweelrinJr "aD
eeD gemeeDlCb.ppelUk ge'!'oel 18 bet doel .....D
dese 'I'llkantle Heden II de gelukkige dag UIl
gebroken. en men beeft dit la&!' 8te11ent-cb
ultgesocbt al. de geacblkte plaat. "oor't uit-
I!.aPle Specl&le spoor ...eg "'&gODI lullen de
employée daarbeen ..oeren Aan vruchten eD
andere lekkernueD al geen gebrek ZIJU_IID...u
t",ufelen er Dlet .. n dat .llen de onlaP*11D1DI
~u11en genieten De employée lullen 'ook nIet
..ergeMa. dat "eier oogeu op ben gencbt 'lollen
&\)Uen d.t Il\) bun goedeD naam bebben te
handba'l'en

DE VEERTIESIIAAGSCHETergad.nng van den
stad.raad ..an Kaapstad werd Donderdagmor·
gen gebonden Het aamt.&lre en .tr.. tcommllale
deed een vooutel dat leden v.n den raad In

v~rvolg een medaIlle lullen drageD al. onder·
acheulillj(steeken, r.oodat beambten van deo raad
ben zouden kUDnen herkeDllen Dit VOOl'!ltei
...erd verworpen m~t 7 stemmen te~en 4 De
beeren van den raad hadden er ob)ectle tegen
plaatjes te dragen geluk de eabdrll ..el'!l moeten
doen. en de Iroote Tom 0 Reilly dacbt d.t dIt
te veel iDa&!' Tran ... uJ &ou ruiken De raad
besloot de Wlelrilden baan III De Waal Park
open te zetten ..oor bet Pllilliek op lederen d"i
der "eek behalve Zondag De "erbeterde
plannen voor bet op te ncbten stadbul8 ...erden
door den raad goedgekeard Bet "ooratel 1'&S
het publUil1le ...erkeo eomlté om een ru"eg
langs de onderzIJde van de parade te ... ken
1001ang meu bezIg zal ZIJDmet bet 18l{gen vaa
rIoolpupen In n.rlingstraat. werd goedgekeurd
BC6loteD werd den "oetweg ID front ftll de
Standard bankgeboa.en "Jlder te maken
Verder went er Dlota nn bUIonder belanII be·
bandeld

Il! llASn \ AS ,ntUlIlSUIA.I· door ds S J
du TOIt ultgOlltoklln ID den vorm vaD een UIt.--
noodlglOg tot een 1'olksoongrC8 ...erd door de
ov~rgroote meerderheld van Afnkaandel'!l .la
een zeekatpoot of katteklauw vermeden Geen
wonder, want bet gaat voor vleeech en bloed
maar ,waar ID de hand die )e In het aangelicht
Kloeg (en II ....t) de band van "nendllChap te er
k,ltlnen BovendleD bad de beele aft.are een
bedenkeluk voorkomen DI S J du TOit
heeft ElCb nooIt heel bang of ge ..oelJ.g betoond
voor verdeeldheid. zool.ng bU meende een ge
noegzaam aan!.al met ~Icb te bebben om den
.trUd ( yoor bem) met een. te !ruDnen doorset·
ten GetUige hleTVan ZUDoptred.n ID de Noor
d~r Paarl gemeen" en Yerdar ltin gebeeie
leYen.loop ED nu de A.frlUanden geluker
zUn d.n mlMCblen OOit te "oren en bil met eeu
IdelD klompIe er b\llten I~t. nu trekt dia
, vredelie ..ende " domlne &lel! op eena het lot;
der arme. nrdeelde Afnkll&llCie!'ll UIl en reiJd
hUD de band 1'&n"nendllChap om_ dle breuke te
h.len I Dlt ...LII den Afnbander "oor een
beetle te dom aangelllen, lIOO&lade DltkoDllt
beeft getoond Ds S J du TOit II .. bter nlet
100 gem.kkeiok UIt h~t "4I1dg.lagen BIJ .Ike
tegen ...oordlge neerlaag ...eet bU-a la Rbod ..
-de .. ndacht van bet bed.n .f te trekkeu en
eD op de toekomst te " .. bgen Er IUU nog
dUI~eoden In den lllDde "Ier harten ...arm klop-
pen voor de A£rtkaanlcbe nak Er moet een
poging allngtwend om die &lIen weer om of door
IJ, 1'"lr ot ,,0 Un. KI'Jnll' bIJeen te vergaderen
Dit ui .eer een aard Ir' stqjdm.cht voor deo
YTl'<IehevendeD domlJle o'JaD_r.n Op
polrtll'k gebted veralagen. &al hU het op letter
kundIg gebted gun pr9beeren OM K L'J"IJ'
bemoeit &Icb nIet met politifk. de Pat,.,ol &al
Zlcb er mIDder mee gun bemoeIen. de AIrI
kUDder ..ergeet SpoedI!! eD .. &lJea komt ...eer
recbt. Dit acbllnt oDgeveer de meu. te ..oltren
rIcbtlng te lUllen zUn :Maar of d, AfribLD·
den andermaal bun onderateuniua lullen pven,
en hunne zaak UI banden ,tellen '!'an .en man
dien EI) eenm&al gesteund haddeD, maar die
aUes II iUD opoihren aan eIgen bedoebIlfen.
moelen Wil Dog 6el'llt lIen •• l'!'oren. bet te lullen
geloo"en Eent ".nneer de domlae bet .. ken
uzelven . beeft geleerd en nIet meer traebt Ilcb·
zei fen en Ind,ren "'ve te mak.n d.t bU. o. soe
klelD en Dedeng 18 m elpn oog. zal bu mil·
Beblen ..... r een rol te "er ..ulleu bebben Maar
zool.BI bl) '!'oortg .. t met Ilcbaelf te _ken oa·
der deo &chno dat bh 100 heel oaparue "an
11Cq.lf .preekt '" Ilcb_lf Ytrdeditri, maar door
de omat&rldiched'D er toe ~ wontt,
eu, il la•• pvn IIw,1arV .. IIbij am " "'-""....

C 0
o

Lik. MarmlOn. letten may be forced and
, IJJ extreml8. a dehberate armed raid uader-
!.aken .... beu \he cbanooa .ppear favoarable Tbe
hlihwayman ...bo roblt for • li"lllf. le an In·
fimtely better creature than b .... bo .. mill tbe
dupeA of AcqllllltlOn bo theIr dea" and dl!!
boaour. IU order that ". namber of ...ealtby
meo may become more ...ealthy" A diagraoeful
robbery u.nder arlll&-Or .ur(lcal operation If
you "'111. on a State tb.t D8lth.r ubd ad1'l~
Dor stood ID Deed of It-ad ceriáuly .nrepen I

~ of-UI tbe .. spolia OpllD." of the A.'1uw,
t.ne p.rty of Cape Colony

•••
No inhabitant of tbll land can rem. la a pu

SlYe spec!.ator Tbe dut ...... e o...e tbe Supreme
Belng •• nd the eternal obligation. of JlI.bce,
mercy, and cbarlty to tb086 aro.nd ua forbid It
SlleDce IJlvee OODJent Happy la be ...ho _
tbe l88ue clearly out .nd acia promptly and ar
dently , ·-•The bt-Ighte"t pages of bl8tory aro thotIe
glowmg wltb tha struggles of the free. who
remaID "Icéora e ... n ...beD "LII'llliabed' Nor
&nl tbere mor. 'll;retclled and pliifal p.eiur6I
tban those pourtraytllf • peopla IPYlDI .... ay
theu hbertiee, or but feebly .ad ID • balf·
bearted f .. llIon uieudiug .... m-. raoe de·
splCable e"ea to the foe '

0.0

The l16C1'etaryof lbe JobanDeebu", branch 0 f
tbe S.A Leagu •• pp6Il'1 _, ban blu.rted out the
truth .t Dnefou~m the other IllIht. Coocln.
dmg a BOm.... hat apologetIc lpeech. Mr. Dodd
obaened that .-TIaey (tlae .r-,u...) bad
played • Iow baad for t ...o year&, but It _med
lt laat u if tbe dawn ...ere .bout to break. They
...ere prepared to play theu pme longer, they
.... re prepared to .t more dirt, tbey re pre-
pared to be tbrowa lo tbe dut, they re pre·
pared to be railed at ID the PrelIII. bat tbey ...ere
iomg to carry oat thell programme to tbe end
(Loud cheel'll)

~ 0
o

" Tbey bad played a low game for t"o ye&l'!l •
Truer worda ...era ne"er spoken •• Ils. be It
observed. tbe same prCiI'mme II gOlDg to be
carned ou t "to tbe end

o 0•
WbeD men lack \:Ouraae It 181 LIl a rule I poMI'

bie to eommend tbem for theu dlllCretlOn. bu t
the Leagur. of the Rand &nl &lI but ullique ID
tb.t tbey can lay claim to neltber qUallty...-

Mr. Rbodes I opinIOns on the T .... ·• peace
propc'ul. are. ob.er,,~ tbe Arglll, cb.ractel'lll·
tiC of tbe man QUite 80, the br_lth of Mr
Rbodes" ".tateeDl&DllhIP • 1& Ulluall,. limited by
peI'llOllal con81dentlOtll -..

Tbo A rgu. gotlll on -
.. Mr Rbodes h... alwa)'1! "te "ed tblDgB acoord-

IDg to tbelr result.5 u alJedlng any bill: tbtng be
bappen. 110ha ve ID band aDd berelD, proHbly,
li.e onll uf tbe cauacs of blft .n ccea•.

o 0
o

lt 111 cuatomary to talk Boud...rlte u thougb
Mr Rbodes had had any amount of .. big
thlDgs ID baud. bat, u • matter of fact. there
are but tbree whloh are lD any .... ,. d ..... 1lf of
8Ucb .u .ppellatloa Tbe am.lpmataon of the
Kimberley UIloe. the &eqlll8ltaon of :Mahon.·
land and IMa!.abejalaud. &Dd tb. IMItting up of
oommumcation ~een Cape To ...n and Cairo.
may be deacnbed 1111 bIg thiDP-" bil," 18

dlstlDgalSbed from "great" - and the mam
obJect of theu exploikhon ha been to Increue
ilbe ...ealth or agrandiae tbe name of tbell
explOIter.

o u~
Natur~ly, tberefore, Mr Rbodee regards the

Tu.r A dl.llLrmameut proposItiou, aot &II they
may affect tbe peaoe .nd ...elfare of the ...orld,
but u they aught po8IIlbly mtluenoe tbe ehancee
of tbe c.pe to Curo boe.

c 0
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Dr Beck 111'11& IYlse, .beD lpea)uog to the
electol'll of Worceater. to cmpb_ tbe fact tbat
Mr Rbodes s chief lD~rellte lie beyond tbe
Colony TblJl 18 a trutb ...bleh oeedft to be
constantly dnvea bOlDe, and p:lrtl~ularly &movg
urban vot.en

o "o
~lany of the people ...bo. In Oape To ...n and

Port Eh&abetb. cbeer e ..ery meBtlou of Hr
Rbode8' name, llDagUHI that m lJOIIlemyeteoolll
way they "lU m.terially beoeflt hy tbe earrytDg
out of hili "big thlllp," With tbe UCflptIOD,
bo ...ever, of tbe fe ... lueky holdm of De Beers'
sbares, and the faitbful foUo...... ...110 ba"e
been re ...arded lVr tb.u ser'fl(l6l, there ere fe ...
...ho call truthrully poInt to Mr Riaodes or his
acbcmes •• tbe ~L! of tbeu proepenty..•
In fact. It "ould not be hard to pro"e tb.t

Mr Rhode •• conoectiOu ...Ith the C.pe Colony
ba not. lo th" lolti tUD. been I IODroe of eIther
moral I'r mlll611al ,&lil to the 'fUt IIl&JO"~ of
Iuwbabl" •••

Tbt Iipifloaat &rticle whWa IppeencJ ba tile
,,.,..,,. lalt .... tIan1 ....... ~.....

o 0o
Sometbmg mort kngtble II ...LIIted than •

"Rbodeei& ]11DPr .t Earl'a Coart, or the
exhibitioD of pi¥ qaar!.a at the Imperial
loaili. te. ;

< 0 0
~ 0

Mr. Rbodes ~ been gro ...llll( to hl8 {Mend,
Mr Stead. tbat.i4 tbe Imperi&l Go'!'.rument
tMwruci8. the ~_ for the railwp .crou
Centr&l ~ '(~bolllb lt ...ould not OOIt
them • peIln,., afr ...ould IP'!'e them • ne ...
Empue" 'I

,tJ 00°
Before Hr Rb#61 t&lb .bout ne ... Emplr ..

he ...ould be wiIe.t:.f gin lOme real proof of the
uaefu'- to "'M" Emplre of ibat 800,000
equre milea b~ used to be boeated about 110
rr-tly, but biehl'" no ... aliop*ber eclipeecl
by tbe booming O~besl and beyond

o 0o
.. Ouce blt, t ...1Cflshy." and It II not .nrpnstng

tb.t CooIervaiiv. Cabme" and Couaern.ti,..
JOW1l&liat. reqwre 8OrueUri.ur more reliable thaa
the taU talk .f Mr. Bhod. u. guanmtee:for
the JlQCeeD of hill lateat " bIl thing"

o 0•
Dr. Smart triedllud, .t C.thcarl. to pro"e

that, In JlUUag mP the Boud to the L.gue,
be bad pr_ned ~ eo_tency • but be mUl6r
.bIJ failed 8uc~ explanation &II be had UI
offer IIlaY do for 'iJAihcarl, bilt lt ...ould DOt
d_1'I'e Wodebo~ or BritatoWll.

~ -..
Tbe . relee~ 'Pf Wodebonae' bu :uwaya

been regarded LIl __ "mg much In common With
the "uu_ted o~ 8te1leut-cb. but on one
Important point t.{~ dlltlJlllllBbed politlcWl'
_m duwtly at ~e

!-i ••* •Tbu. Dr 8mar~ m hll C.thcart s~b -
" In oouclll&loo, ~~d tbat if they tlent blm to
Perb.ment be ...OllId colllider bil fint duty ...u
to the State •• nd ~ IIICOnd to tbe lOterest. of
bll C6nstituenO)' "

~ e••
The pupil hu "'Iuntly failed to learn all

ibat biS knigbtly tutor ...1.8 ... illlng to teacb,
f.r the latter ...~ careful to expwn to tbe
electora of Stelle~b tbat. member', lirbt
duty w.. to bIJl CIW.tltuenu. llII dl.tlDiu 18bed
from tbe reat of t~ Colony-a doctrine whlcb
called fortb .evate condemnatlon from tbe
Supreme Court byb

o 0

" 0
It IS obYlou~. ~ ...e"er. that the .. ellllnent

.. Rltodl~ h.ve G.ft something uDllllld apph.
catIon of meutal J.t4,ntgen Rays ...ould probably
lIbow tbat botb K~bt and Doctor rep.rd It to
be tbeu first. soc<V,d. and third duty to atteod
to the Intere.1A of Ijlr James Slve ...ngbt and Dr.
Smartt u~~..

Tbe Rbodeslan fre ..: bas omitted to mentIOn
tbe extremely lDi'reetlng fact tbat tbe gen tle-
Ill&U...bo preald~;lIt tbe mmon8 League meet·
Ini at Job&DDeab~ on 8u.turda~ the 14tb Jan·
uary .... 1lII au empl;lyé of tbe CODllOlidated Gold

!
Field. of Sontb). Africa. LIDlI~. of ...bICb
OOIDpany Mr C(.111 Rbodea li • m.nlUl'lDg
du-ector ,~

" 0 0, 0

h not the PalL:)'t!all Gaulle IIOmewbat too
senre OD tbe C4~ T.me. In tbe follo"'l11g
remarlu!. whicb IIi!lpeared lD IU _ue on tbe
laat day of tbe oll~ear VIZ -

" The Gapt T."\o1' baa beard from tb at lively
~pot (J ohannesbtij'g) tbat the outlanden are
on tbe poInt of b~lDg onr Aa WIllai, the safe
rule for J ob&uDe8M ne"'81S to bebeve notblng
tb.t IS not epok.e~f u already an accompW!bed
f.ct. and only .bQ:Jt oDe·tentb of ...bat IS •

I •••
Tbe u-emeud.~ boom no.. r.g'lDg In WIt.

w.tenrand gold UWU1Ui aharet! 18 a matter of
mteJl8e annoy.nc& t.o oar RhodeaJlUl patnota, for
thoee ...ortbl" ha« arránpd ibatlllDult.&ueously
'W1tb tbe arnvallJ Hr. Rbod.m Ellfland tbe
8nbBb public ...~to be stlrred up to • Btate of
eueperatlon .g&llt't tbe TrallllY&&lGovernmellt
Wheu the Edgar ',!mcident" occurred Il seemed
t.o them that t~ ltan m tAeu OOIU1lell ... ere
figbtlng for them", and .t the .League meetmg
It ...&11 CODliden~ antlclpated tbmga ...onld be
brollIbt to a be~

"l •••
Tbe police, bo"Yer. declined to "lAterfere,"

&II lt IJlcalle«, an~ their lDteDJe cbajrrin, there
...ere atgD1l of ~ boom. that faltbful old
friend tbe GUHij; w.. told off accordingly to
....rD ~11LIId 'IInt' tb.L tb.y ...ould be mercI-
leealy e:a:posed 1 • coDluderable nee In pnOOII
follo"ed , for n y knows better than tbe
man wbo rum tb~outlander gl'l6'1'L11C6that the
people of J obanuqburg don t C&rtJ a sDap of tbe
finger!< about tbe~ IIO-called gnenDCes ...ben a
boom IS 011 ,

t1 •• -
Thl!l 18 all nryt}1lnllo)'lllg t.o Mr Rbodes and

bL! League frten<tJ. Wbat lt ...ould .ppear tbey
WIlD t I. ex pressed1)by tbe G lo&. ru tbe followlng
...ords -

" Tbe moral li{ the 'ltu.boD 18 tb.t oothlDg
...IJl be done for ~*be out1auden by tbe Hume
Go"ernment untl~they lake the la... IUto tbelr
own b.nda atmlK failed to roed Preatdellt
Kruger mto br"'ing tbe Con"entlon tbc out.--
lander IS to be u~ to take the la... Into bl8
own handA, but ife outlander kno"'8 ...bICb .ide
bIJl bread IJlbutt~. and. rage tile League e"er
80 flInonely, ...ill.~y decliue to do any1.bmg
of tbc kind for lk Rbodes or eYen Mr Cre ...e

~ 0 0

.Mr Rbodes. n~tly 0;...rongly, lil BOi.credited
with tbe vutue t1 loyalty to old friendA ...ben
tbOtl8 fncnde caD~o longer be used, andlt "ould
se8m tbat tbc Rtf S J du TOlt 18 to be added
to the long list( of tboee wbOlle lI8"lcaJ tbe
eolo88ua ba! oQ;' furtber need of, ,for tbc
C.ntral l'rogresfln Commlttee ba. receutly
lIIIued a CllCU~ ...bieb doea BOt cootalu bis
mgnature.

o 0
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Tbe ClronlAr I, qu .. tlOn II • gem I and it
d_TV" to be reJtl)rdf'd. I t lA • pl*-oJII appeal
by thoee Impo"eY.hed patrIOts, Meun. Rhodet!
and Harria, to ~~e loyal leaguesmen of Mafe
!ring to Hubecri~ towarde the expellllCll whlcb
the Central Pnfr-lve ComlDlttee expect to
lDeur UI gOunectlC:lo ...ltb tbe compilatlOo of tbe
DexL votei'll' hsh ...

•••
Ki! Gordoo Spngg " wc preaumc tbe leader

of the party whlCb dllb. ltaulf Pr<>gro8IIl\e.
and Sir Gordon. be It remembered. declared In
tbe HoulJC of A_mbly tbat be adbered to e"ery
word be had .:ud n Bntl8h .uprem&Cy dunng
the electoral campalgn

'.~
Unill :Su (~ordon-fol1~"lng tbe eXJl1IIpleof

Su WilliAm Harcourt.--W'l'll.es to oome ooloDial
Jobn Morley. thro"lng up tbe official poSItion
of I_er, "c haYe a rIgbt to 88IIume that thl.
.. 1lD~t.e ..,te· relD&lnBthe cblef plank of
tbe .. Prog!_t" "1Jitrt10na.

o 0

"The T.mt •• by tbe way hu a ncw narne for
the follo ...ers of Mr. Scbrelner lt c.a.lJ.,them
tbe Pronnclal party If by tbls I" me&llt a

party tb.t lDtende to put fil'!lt Jn lte prugramme
the development and good go ..eroment of tbe
Colony lteelf .nd baa ao lutentlon of allo"lUg
lte reaonrCe8 to be tued for tbc benefit (If stock
Jobbing .. Emplle-buildel'll. tben ~be name 111

an excellent oae but lf lt I' tDtended t.o BUg'
gl!Bt tbat tbe .upporten of tbe pre1!6nt ~hulJJtry
are IndIfferent to the welfaru of the lintIsb
Empll'e, tbe tItle 18. ml.!lDom~r

o 0

o )
"The acbon of tbe Cape Town Cb.mber of

Commerce "ell n1gb compelled the local daihel
to take notice of tbe Incr_ ID Becbuanalan41
Rail ...ay ratee. bat tbey bave DOt gained much
by th.u prolonged 'Ileuoe That 8 ptilertng of
the Cltt' 8 leadlog oommerClal men-made np of
politlCl&D8of all 8Ort.B -should un&llImou&ly oon_
demn tbe a.dv.IlCt:. .bow! tb_ )ouruah"tlC
'. leadel'!l of pubhc oplDlon ID a plilable hgbt

Tbe Cape T,,"t. In tbc article thus forr,ed
from It, 19nores the main pomt, UPODwhich Mr
Jagger lay lucb 8lres1! at tbe m66tlDg namely
that, of the nine railway adlDJnll!tratJoD8 ID

South Afnca 1I0ne, .. ,.. th~ Becbu&llllland Co
bad .ttempted to draw dlstlDCtlOIlA llII regarct.
ratea bet ...een one State and another

o •
o

Mr Rbodea actIons have frequenU, con
founded Mr Rbodee word. aDd tbl. promo
tlon of a !.&rill war sbould be burno ID mllld
...ben hi. adJl1lrCrtl Dex t bold Illm up for lauda
tJOD LIl one ...bo seelu! for.u U IlItcd Sonth
AfrlCll

Mr Jagger seemed anXlon8 to drawadJs
ltctlOn between tbe Bechuanaland l~adway l <).

and Mr Rbod_'lt.bough be admItted tbat
tbc latter controlled UlO Company-but of Mr
Rbodes personal respon8lbllity ID tbe matter
there cannot be a sltadow of doubt 1 he letter
to tbe Durban Cbamber of Commerce notlfymg
tbc lDlpendlng advanee lO rates ...... 'Igned b)
Mr. Rbode. bimself

• c

At tbe end of a lengtb> artIcle t be Ca/I(

T.me. " reserves It.. own oplDlOn Could any
tblng demouatrate more clearly t.he rcstnctl\ln.
placed upon the edItorlJIl pen wben dUICU88lDg
question. that bear advenlily upoa Mr Rbodes
and blIJ pohcy ?

c c
o

Tbe memben of tbe Mutb Afncan League
are not famons for tbelr mucb tbluklDg but
tbOlle of tbem ...bo occ8.l!Ionally eaercl~e tbelr
mental facalhes bave now got sometblng to
tbmk about -..

Mr ScbrelDer. oell8lble and JudICIOusly
worded lett~r to Mr Crewe dealing with I rao.
vaal situ,",. will meet "Itb tbe approval of
very many ...110 are not pohtlc.a.l adherent. of
tbo Pnme MlDI.ter. and bl. argument- and oon
clllSlOlll are endo~ ID &II tbe mam polDt.
by the cabled vel'llion (If Mr CbamberlalD e
oplDlons on tbe same lub)ect..-

Moderate men of all partle. ~dl recugulll(l
the fOl'OII of the Pl'l1D6 Mtnl8t.,r! OOlltomLiOua.
and eveu feather·bralDed pohbcl&n. of t.be
Hartle, and Ore ... stamp ma) be lDcilDed t.o
pallll6 ...heu they find tbat the Mcretar,. for the
Colonl61 sa~ s .. dItto

•••
TbLl! 18 a case In ...hlCb . strength hke

charm, UlcreaIMl8by diatanee :Su thousaud mJl8ll
haYe endo ...ed tBe majorIty lD the Leglllu.tlve
council wltb • quality "blch thoee ...bo kilO... I~
at c10ee quartel'll altogether f&ll to perceiVO.

•••
Commg to the Aaaembly eleetlOlll!, th" T"..u

sayt! -
"Later ID tbe )'ear, wben a ieneral electlon

W&ll beid for tbe Lo ...er Honae, an unfortunate
Wse note ..... mtroduced mto the opewng
spe6"b.. of tbe campaign The Idea ww!
allo ...ed to g&lIl ground that tbe figbt w...
regMded ou the Progre&8lve a.de W! one betWIlCD
Krugenam and BntJah eupremacy

•••
" Allo ...ed to gun groun"d' LO good. (otlllder

lDg that thill ...l1li tbe batIJe cry tbrooghuut tbe
campatgn, from Mr lihodes and Su Gordon
~pngg, down to CaptalD Brabant and Mr Tom
Anderaou

o 0
o ,_.._

Tbe M&fekmg~ Leagullimen bave '-onat' aeen
Uteu way to ~y ...lth tbe reqa6lt of Mr
Rbodee and Dr l!J&rrUI. LIId. if It ...ere polllubie
to do 80. thellln~bty maklII the actiOD of t.b_
"'Ortbl68 tbe mo(i mexcu .. ble Only tbe other
day Mr. Rbodee iJDated that. bad he .ubacnbed
to tbe fUDdAof It:, p.rty UI Eugluld .n amount
equal to bl. 'rptton to the Progreulve
party ID tbe Colcljty. be would bne been made
• Peer, and to d~ bil UIgOlDg bat ID baud to
t.he ehopkeepen~d clerks of • little dorp like
Mafeklni for 8u~nption. to tbe Party fond •.

o 0

The lpectacldO( • "LIfe Go"eroor of De
Beer .... Itb. P""te UlCOIlIe equ&l t.o that of a
pro"lDCltI, cadgint for .UbecriptlODl to bil! party
f uode II not caIc~laied to raase tbill nght bonour
.ble gentlellWl ~ ln the eyes of tboae from
...bom be bap tf'len ...bo think. m cociinente
.boDld uot beg ~ IbllblllJl

iS .. 0
, 0

Mr Wiener ~ ~ be congratulated ou baVing
dra ...n Loftle~ito diectJ&amg tbe mcreue of
ratel on lbe uanalaud Bail .... y Compauy I
Il1le. In the 10 .. of ]oaraaliam pnerall,.

.... would ha"S to )lay. - • leaCWItpaper lib tU !IN TtMU .... with 10 i&pon.

.... __ tile 00I8puJ' ..... WIl

~

I t Wall tbe loader uf the Pro ..mc",1 pal tJ wbo
proposed In anDual "OW ot 1.'Il) l)l')tt for the
Imperi&l navy and tbe members uf lit.. • Pro
v!DClal part) ga Ye It th~lr una.nlmOU8 IUpport
Tbll 'lDsle fael II .ortb a decade of Ilai
...aggIDg

l hartered Iuil kindred aharCll .ho... an
up ...ard tencl. ).t pr_nt but the bttle boom
ID tbem bw ut '!'ery .hgbt, If any JlI&tificatloD
The W~k/!I Sun In Itlmoney artlcle, tbUII refe!'ll
to tbem -

• Ap<>rt from the lIIT.tlnellt mar~ moot hope
"""me to be pumed tg .. boom ,n B.bo4eaia.D propertlea.
and DO doobt tbe _ rtIIi woold JIaCII, /lee neh a
movelDut a1tboqh the farther l.UUI of Cbatt.ered
6barea la nQt J&lto«ether AD f!DODII.nC111g _rt The
CVlDJl8"J .Y' ~t the _"1 II r..q1lJl'8d to bnance u..,
UIlD"'IJ eoterpria •• wluch....., """ ""lI11nni ."rklDi
C8PiW to lbeoom. ot.e.d, r>ld prod,_., een ..."ly
tJ>.e oom~ _&DI lI10DeJ ba.dI" but 1.UJl"d \ht
preeamul little I>f the ,.._u of th.ia _ will find 11..

_, ID their pOcket. E,e if lt doeo, .... ,_,. lt will
0DlJ be a bop III the bae&et tlOIIIPUed to tlJeir total... Won U, aPPreá&bI_e __ gC ~......-"' .......... ,
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PAARL. Land bouw - ten toonstel ling
te Stellenbosch.

Wuandotte. (do) 2 H SJoubert
Kaapecbe (do ) 1 A L Krige, 2 F Lam

breehts
Tarentalen (do) 1 G J Krlge

CannllA
Paar tarentalen (eenige soort)

wngbt 2 M Gonld
Paar ganzen 1 en 2 J A Fanre
Makouwen (baan en ben) 1 LA Krige 2 J

P Roux
Basterd (do) 1 gebr Bredell /. mn A Haupt-

fleiseh
Eenden (eenige soort een paar) I arr James

"Ivewrlibt en mej A K Neethhng 2 Ilr Jamel
Slvewrlgbt en I' J Joubert

Speciale pqjzeu IJzervarken PJJ iubert
Leghorn knikens W f Strengman Plymoutb
rock kuikens A Hendriksa

Groo&ete collectie
Hallpilleiach

Grootste collectie
Helleh

Groote nn:amehDg u...n.wtl.ln
J Roux % J HahD

MIddelstak I mej Hllda
MUbuagb 3 mej Johanna 4 mej A
Townsend

Middelstuk vali wtlde bl~n 1 mej J MU
bnrgb 2 mej Herholdt

Haddruiker gesneden bloemen I mej Heien
ReItz 2 mej H8Il81e MUbur'lh~ 3 J Bnnker

Handruiker WIlde bloemen j en 2 mej Hessis
MUburg

\ erzamellDll Kaapsche he~ I mej Herold
2 J F Schonken f

Twaalf gesorteerde rozen BIllS M van Blom
meastem '!S

Twaalf verschillende vlOlq ID UIl! J J affern
bruck 'I

WaterrUlker mn! H Be)e~
\ ersamclieg fuchsias ml~N VaD B10mmeD

stein j
\ erzameling phlox mlD ~mle Krlge
VerZllmw'n~ balsems mrs fI Beyers
Yerzameling 'JDOla8 mlsJ ~Jutferubroek
\ erzarueling dahlias mISs *hanDa Roux
Yerzameliug .lergr&88eD ~s H MyburgL

11\ EI<'ES ""
IU Ib tabak ID blad ID heHd18tnkt gegroe I

J A lil) burgh ,
3 steenen Kaapsche zeep I fll&8 Liazie Roux

~ (Y P Myburgh
Stel kartuigen I en 2 R C j.lIl1Op
Zoolleer dito
Aluinle r dik>
Bokvellen dito
Kalf.velleD dito
Stel dul bele tu !lCD dito
Here Id leer d to
erzarne ling ste el. eD scbcenen d to

Kar l ~fcHeDdrlck
LIchte molwagen J Hollo~.~

f fALE I RfJU:~

lt Wiel door ,ertOODer ge~t J ( Gud
lt ,tUigen "Illte Ryan \ l;!o.
Jeer \ oer tu g ..n J Czerny ~~ ( 0
~[IUIJ[DacllDe \\ lorter
'acnum ohe J Starhn!!
1 and bouw gereooschapper eu pompe.

~ ndlay \ Co ~

D18tr1ktsbestuur van den Bond

EeDe vergaJenag van t tt Paarl d.l.tnku
bestuur YIUj den Afr kaander Bond werd
gehoud.n aan de Afr can Bank n.: Corpora
bOD gebouweD op Dmadag de ~4sten Jan
189~

Tegenwoordtg warea do heereu r J J ou bert
D H. Joubert T ..lma lJe \ II.". f J Ic
Rou 0 P H de \ II er. ,\ J Louw I J
B.oeaou .. J H u;;o A 13 de" II er. u ( ~lalan
eD dr Jot! Hotf n an

Op voorstel van de heer lJ Il J ubert g
secoadeerd door den I eer IJ I :'khlan werd de
beer F J Joubert tol vo- rz tier der \tr~ade
rIDg gekozeD

N adat de ,00rt tor d a lv
gadenng oproepend u l
Iezen legde bl.! en, ro t es t ter af
tegen bel bouden Jer H ~ader , al t du u
.trVd met art<! \ en \ I der bu ,1 oudel kc be
palingeu van beloc.

Hel prate. J ueK J am e
heeren H I ya ):; k I
tak) D f d u I 0 I" I
tal<) '" 0 Ju lo !{
Paarl) er::,
tak)

001< ....e rd he 19
du TOi>(geluLe

I LI\ E~

Paar dr iven (pauwenetaarten)
Do (JakoblJneD)
Do (Draken)
Do (krop)
»0 (Uilen)
Do (DODDen)
Do (poot) J Gould
Do ( \_otwerpeDUaTl\) W A Knge
Do (e~Olge soort ) W J Buroard

Speciale prU. W A Knge voor zwaluwen

WA Krige
do
do
do
do
do

lIOrEI< lIAli t~Z
10 Ibs versche boter I li :Ii cholsoo

T Vigne I mTS \. evan der il ,I
J II. versche boter In 1 lb pakketten

N M burgh ~ H :Ii icholson l mrs
M burgh

lb. ersche boter u moesl lJ I l-
P L \ 'IlJburgh
2 IU8 gewu ten boter I ~ \ gne

"'I! !urgb
1 Ibs gezouten boter mej ( A
K iloniale ba" I DJ"J II Cloete

Cloete
Boerer brood mr. A J Rou x

Waal 3 mTH "tadler

~ mrs

Aan d

...

"II~ IIA~ltll" E~Z

VIJf legge .. l{roendru fw 1~Iii I N 'I
burgb 2 J D Knge

~ CD legger groeodrulfw n lH R
Kngc

, f leggers
burgb J W L Hofmeyr lanl uv len

\ lf leggers hermitage lill/il W \. K nge
1 legger Kaapscbe brandeWIJn I h hp I- au e
I legl(cr all 1 Phd P Faure
"peclule pr zeo-t"ee legger. drooge m ska
I \. J Hou, ~ leg~els steeDW \. J HOUI

R ~~ E~

(rootslc Hrt on ng marklgroelltcn (met
eert t kaat van elgon groet) I en J " \ an
He .d nll"en
(r tste verto n ng marktgroenteD (zon Ier

ert Ikaat van e g. gr c ) J J Car DUS
'erzameltug gruente go.dllkt, or nleggeD

(, cur Hre lell
Beste 'eflamel g ton at es 1 J \
( J '!ara"
\ orlamel g lll\rdappelel (u ct m Ddcr da

soorteu) I J ( art IU
Dr c ,rhepel. aardappd.m I J I
( ebr nOU);
Dr e , hep Is p lalta J 0 var
IJr e .c! epul. ulon (droog)
JJ Roux
Dr e koole (een ge soort)

I J

ELEKTIk,
DU Kl EH J II ]If InCK (t;:-imfl~ I I RD

--- ~
li: ~ \ II I \ ~ J ~ - (Reuter)-

De prOkUftHtr generaal i gl.~ren I Ier aaoge
komen liet wordt gezegd d~. !tU lOvlvedr Jk
geteekende petit ti beeft DhW"en om L mt \ta
te vertegen "oord geu '..
1EIn\ tiCllli DER 0~ I'1ERS 1EL:Ii 0

- ~
tereu ontmoetteu "lJ le~lmd die goed op

h agte ...au zake I eli alle.zID~ oovuegd I. eeu
oordeel te velIelodIe JU'"~teruggeket'rd IS
van eene reIS du r t plOgton eD Pneska en h J
zegt dat er hoegenaamd II"CeDh, Jiel bestaat om
treot de verk eZlDg "an deD eerw &br der De
ecr" Ieer geOlet al meer ondel"!lteunmg van alle
kInten e de Afnka.aDder8 werken eSDdracbte
I k s men (Jl cen~ groote BOD I"vergader ng
voor eeOl~e dagen geboudeD werd b! ook met
0\ ergrouLe meerderheld Iiell nuneerd

Lady Grey (Robertson)
---- t

(I •

P I a Ife

c r re"1 net"!)

----. 1:;;'1 lar 18
IJ"t !I ft h er nog maar ~oog I aar regen

word t verlallgend l!.gezlen l\Vater voor be
"I roe ng wordt lwak De m~Le LUlsge'lDnen
d e de \akantle naar bet :-;tra!Jl wareu komeD

1 Gebr De "ct nu Il u, 111
Zcndag de sten, namuUag8 kwam onze

leeraar d, A ~f ( regor ov~ van Robertson
m kloderen te d open en het !je I g a,oDdmaal

te bed el eu De n or~en 1 erttt werd ...erncht
door onZeD plaat. I Ilen (,odlif.enst onden ..u
ler den beer ~ \\ e ch \ <q Iet UltsprekeD
van den z"qen was er e.,n oogen,'bl k st!lte toel
de Leer \\ e ! d e tIer b Jna Il!> Jar.,n ru o..ldde
al. laerder der ge neeDte en onderv IJz~r der
K bo,,1 oekeDd maak te dat hU bet beroep naar
.'Ilalmesoury aaDgel omeD had Het • wel te be
i(r ]pen bel lJ.w ed te Hlendeq LIChge,oelden
om te looreu hoe dat b het e,lDde "'aD Maart
een oand van I efde en sa.me~crkIDg verbro
ken moet "0 cleD Ik zal verde.e"w lieD en mJ

J II ged !Idljt' ouderwerpen IDdleD ae Huer het we
ge ... Il Ieelt Wat w, ID den lleer eD meJnfr
\, CICI veri ez ..o zal Ik In een P,}ar punteD aan
• llJ peo Des Zondags getrou.'\( op den kaDzel
J. le d ng dcr Zondag,;cbool d.,avoDd brduren
al. pre'uien der cbr .tel Jke Jo~ehngs VereeD!
ging h fd oDderw U zer der schd;}1 kraDken oe

"J 1. ebt eD "elgedaa koriom all~ wat. JD haDd
.- nd on te doe tot, ooru ~ang VaDdeze
plaat. de bazaars en KerstmIS Jlet te v-ergeten
Ook meJufr \Velel al. prc8lde.pte der ehn.t ..
I ke w.t"r. vereelllglDg ... or~Dgster vaD het
moeder bId ur bazaar. Ker.tf~tel enz eD
n el Iet II Dote het I nDeD en UlteDlalldsche
Z! ndlD!!"....erk tot u ti re dIng va (ods kaDIDg
r k De Heere ver~elde ben rU I Ik voor hUl
I cf le werk naar len r kdom z!}IIer genade en

1 (cbr I arm hart gbeld \V "enscheD do. gemeente, an
Malme,our) van harte geluk me\ hUDDe keuze
w~nt het II kt of tet d or el7.lsttge gebeden
ge raagd "erd en op verhoonD# wachtt" Ik
vertron" lat de II ere die de Il\x>rdcr der ge
beden • ook onw geooden zal v1"hooren en de
ledige r laat. r der r. zel,.e zallil-nvulJoD door
lemaDd die Hem vreest Mo.re.Je banden vaD
hefde en sameDwerklog tUS8ch~ den heer eD
!Ren 'Velch CD k ndereD en.~ gemeente te
lhlmesbury ua waan eIkaDder ",",rboDdeD "or
den en mage ZIJ lang en gezegenq:(gespaard uI J
ve ID de gemt ente tot ~er~rlUklDg, aD
Chnstus .aam tot 1.egliD vootjhunne eIgene
z eIen eD he I VaDde lIemeenteD*cn bluveDdp
aandeDken le wu dagel"ks D~ kUDneD aan
Icbou,. en 18 1oen de heer \\ elc&fvoor I" Jaren
geledeD hier kwam was op de &~ool ~oDdeD
twee goud ,.llge boomeD eD sorlmIge vrucht
ooomen 'erder was het a ,dere deel woesl met
khppeD eli 10'ISCheD ocdekt 1\ u Is er eeD me
DIgte vruchtbooman van ken TIge -8OOrteD De
Il dere ~ral den (netJe.) beplaDt tIle& een paar
honderd blue gum e keD en an~re hoomen
nil"" door de opoffer ng en moeite .an den heer
Wei h Ook staat er nu een pfltcbtlt.: teUw
Ichool gebouw omtrnDt een JJUfrgeleden ge
hou wd waaraaD de beer Welcb o<i:' oeI glObal
per beeft ('"tereD werd eeD CO~188Ie verga

b t terlImoenen JJ H II "Co ) C denug geboudeD waar een b. t genomeD
werd nppl catlen te vragen voor Il,-lnhoofd aD

1 J P Caflnu~ ~ .. der" ILcr (bllltlenkort zullen applti'4ttJcD In IJn.
L j verochUDeu) Ik zal Inter fY: verder o'er
lateD hooren ft

I k bn llIet ~alater om PrID8 i}lfred Ham
Id en Cerea g-e1uk te .. enschtP, met hUDne
keuze om ~r Beck "'oor de wetgé',ofende verga
deflng te nomm neeren \-\) z ''\.:....ok wakker
om lr },leek te onder.teunen Oof Deem Ik de
g@legenheld om ODle vertegenwoorlilgers ID het
parlemeDt de beereD Rabie eD G~ van harte
te danken 'oor hunDe gtltrouwe di9DsteD ID de
afgcloopen S<l!18 e Ook Un< La I o~vangt mIts
dezen aDten t artel ,ken dank en o~el"llteuDlDg

r r worden ij'foote voorbereld¥D gemaakt
voor de a t staande .ho" te RobertloD te wor
deD gehouden op del ISLe I- !Jruart I il j I
"aar de heerel Rab e Graaff eD d~lteur VSD
U "L lt I ook ...er ...ad t worden "

j

twaalf lo.plt pa ee perzIkken

Gc Lr "tarke

"chot I t ......alf taa p t pavee 1 efllkkeD
MaraI ) J J C u wagel

:,;cbot I twa df taaIpit n6ctarlD08 I
'laraIs ~ J J I du lot

"chotel twaalf 108p t tio C ~[ '\oetldIDg
Mara 8

Sch teil meloene \ ( ,d B I
"1 tel twaalf zuurlemoells ,\ '\ Kbol. D

Do do Kaapsel e luur!zlJlOeOen I C (
lIlara s PJ Jouoert

tichotel 12 DaartJes 1 eD 2 P A Ml10nrgb
" botd I CItroenen I C ( ~Iarals ~ J (,

lIoln
" Rotel

l ~[ara 8
Sci otel 1 l lemmetje

Br rs
"cl te I 1 I mpelmoewD C G 'lara s
'" I otel I stoofperen \ ( azalet

[Jo 1 de ... ertperen C (, Mum"
"c1 otel I saffraan peren \:-; n lupttlelscb
t; botel I LOUISBonne p..ren J J I du 1elt
S hot,,1 Bon Chret en peren I A ~Ichol OD
H J Jouhert
Schot~l L Bergamot Crassanne !,eren J P

ltoux
K Iceperen

( elH

cn geur"t Irke
Imm Iman

I r~ i':IAKrl ORllnuEH
!Jo , dru vel \\ i ock
I J .. 08 per<Jken do
Doos I ceren I Coble Rou \
\\ [0 k t oog>lt aanbe, ale
Doos appel, W Lock
Doo. fteClarlDeB H )I; IcbolsoD
Doo. famatles VV I ock
Doos prUlmeD do

ImweJznau

\1\ Lurgu IR l1lK f~
Zak 0 f oIt.kO()rn [ Ha 0 t el
Zal< Bellgaal~ch do I R A Morkel 2 A "IeetL
I ng

Zak koorD (een ge 808rt) II TheuDIS.eD
lak I aver L HaJ blttel
lak ]l;epa I koorn J D Knge
Zak garst I J 0 Knge 2 ,\ C VaDder B 11
Zak r ~ge L Ha, bittel
Zak m el es R A Morkel
Z ,k boermeel W HnD'
Zak IJJnrnOMlI do
\ erzamehng hooDen R A Morkel (specJ;I,lIl)
'erxaDJellllg drooge erwten (8p8CJ.a&1) R A

Morkel
RaaI geperst hOOI I F V II1De "l A Ca~ales
\ erzamehng groen voer :'II I N"eeth] Dg
Colleclle mangelworte~ eD aDdere wortels voor

veevoeder geschIkt 1" L NeethilDg 2 W
\ an HlommestelD

I LOE)lE~

ToebereIde tafel met bloemen voor ti per
sooe.n speciale pruZ&Ddoor M LA. van Stel
lenboecb gegeven 1 MeJ Luey Knge 2 Mej
S Brink 3 mej Lombard, 4 lBeJ Kidd

HOPEtlELD - Z,.are ,erkoud
oDder meDloCbeD eD ,.aar ieD
ochaat"llch eD klelD~ klOderen van
t.eD op het laDd werken Op de
men vele gekleurdeD docb
boeren pl&it3eD te g&8n
eeD petitIe geteekeDd
zoekende eeD rudende
aiellen..-(,orrespomknl

ELEKTIE- SteynSburgAfdeeliDgsraad

KYLE VS KRIGE NOT[LEN DER VERGADfRI\ 18 l
DEN OP DEN UdeD JA:lil \111

DONDERDAG 20 JANUARI 1898 TegeDwoordlg de weléd beer \\
(vool"aItter) en de beeren J II
Beaker J N I..abllliCh.gne M J l
Maral8 en J J OOi!tbul&en

NotuleD der Iaal6te <~rgad r 0

goedlleketud
Hoofdwegen De weg ID'peetcu "

da.t bIJ de MIddelburg en Maral.1 u " "
den 13den dezer had ~e nspe ta
ger.uorp en Molteno .. egen Ol J

bet we"schel ,II: die getuigen en se allen ID goed ord
en stelde de zaak dU8 UIt tot teekand

Be ..Ioten dat bet bedrag Lt:taal a
contraeteut roor bet III ord I
hoofd ....egeD gedurende het l<.. u. a
den 14deD Deoera ber 1~ j~ ! f u .1 I "

Takwegen lletrekk I k de n r- J
....erd besloten dat Wllr neer d l

keuring van den weg lil."",
gewordeD het bedrag veree
werk betaald worne lJ cant a
woordIg en werd drcnsv loell' C

Gelezen one! van del j
meldende dat h I DI..t kans z t
Rietfontein tot den hu fd ,. ~
te repareeren Beeduten da Jc
van bet lid voor d wUk gelateu ~
bandeling

De ...eg uspectenr gtwed
klacbteD bjj hem gemank l

slechten toestand van een ge '. d
werd bee loten dat om zaken gen akI<
ken alle klachten on t rent ,,~ n
be hooren te ZU0 geadre.'ce rd a d
aan deo weg Jr speet cur w d f ~
partuen b J hem klagende le r f0 n
ID den toekomst ge ischt ,\(, d

De secretarts ral porteerde mt I
de slu tIDg ran den .. eg' an \ en
I aughoek dat overeenkom tt~
laatate litt Dg gepRl!l<eerd b ~
aaD de heereD f urhe" en \ \ li<
betrokkene part Jen) Ol! trcot d.
bnef val den t eer I orb". geda ~
December Il melden je dat d
plaat.eo ~aD een hek In de leg
melden neg ZUD prompte alk
ma....r dat de t)ld gege.el (ze, da
te kort IS naaDmerk ng DemenJ. I
dIe hU ~an de plaat wouul d tar I "
woord dat er 'ieen red el ke ol JC C l

lot eene ..."rlengmg "'aD den t Jd (el.,"
van deD Ieer ForI e' ,edatft rd d n J
cemlJer II D eldeDde dal weg n. Il u d
van werk hJJ n et ID , aat l '"

plaat. 1emple ~ arm te 'erl.
eersten week In Jan uan l\ aD CP h
h.k te pla.lU<en tot geDO<'ge at Jt
hcnde partucD \.angeteekec 1 lIe b
bUizen lDformeerde deD raad lat h d
ter van deD plaats LangbOtk an 1 n h
I- orbes hud geZIeD dIe bem verl<;ld I a 1 da j.
hek gemaakt I. gowordeD en vou Ol ~or wu
dtD tO<XlrR dezelve daar aank LD \ n,e e
kend Gelezen one"' .. n ...ao den beer \ \
hUlzeD omtren de"e "aak maar d" 1.:"
verdere IDhrbtlDg op bet ooderwe I "
werd gelast dezeh 0 aan t~ teek .. el

Het tot de kenOI' 'an de ra J ~
z~nde dat de w.-gen ouder CaDtra t aan d c

IJlermede afgeloo reD \ J I ebeDberg en Adnaan <u Ettn
rel<pectle' el k In eeD .Ieel en toe aL j • a en

et z u pleidOOI werd oe.loten dat aan elk \ ln h n kenn. ,e~'
VeD ....orde de wegeD onder contrac aan b
respechevel Jk oDmlddel1 Jk op 0 ••

kenOlngenng te repareeran D £ebrek .an n
zILIde gemelde wegeD door den raad op bunn.
kosten gereparet'rd worden

Dc beer Mara18 rapporteerde la bIe ~
heer L du Ples"l' ...a. o,.ereeogekOLD n LDH
dnft te BraDdpoort vbor _ Ills' a
reCtel te wordeo betaald na dat dez I l'
pareerd IS eo door den weg Inspeckur gued.
keurd I. gewordeD AaDgeteckeDd

De heer Bekker rapportecrd. dat beden
heer ~ 'eDter was overeeDgel<omen OLDeD

weil te 'aD '!lureD.kraal van den betr
PiessI8 "'oor £ I te repareeren en naar J n d
reparaties voltooid z Jn z u h la d. han
geven dat het bedrag betaald \\"or IT",
staan

De ,. eg 1[)8pecteDr rapp' rteerde la
J OrdUD den weg te G root ..Iel had I .d en

Malmesbury MunICIpaliteIt een draadheIDIng had opger bt w.lke ~H •• r
I ,k .. as 'oor bet publiek Be.1 J n da aan
de heer J rdaan kenJJlS gege<en " rde LDd,
ooleDJB:leTlDIó:door hem ~emaa.kt &8.D den """I( op
z n plaats bIDDeD v er dagen a ou "n~ a
kenDlsgenDg te ...erwIJderen al d r za de e <
:loor den Iasd op ZIJD kosteD u t den weg ge
rUlmd .. orden

Hekkeu -De weg lD"pecteur rapport,.e d
dat Iet hek ID de helDIDg tUMschen dnb t

(;r&Ok. eD deD heer (.ard" eli u t nie ....
werd begloteD Dat &aDde betrokl<ene part eu
kenDIs gegeven warde om gemeld t ek n J€

behoorlllke orde te brengeD b nnen I er dagen
M oDtraDg.t VaD keDD!sgevlDg n .e~re ••
waarVaD hetzelve door deD raad p tunn. ko
won verwuderd &al worden daar I et een u. ern
menD~ .-aD den weg IS

lo z 'D plaat. aan POk eD -De voorZItter rapporteerde • be
trekklDg tot de rekelJlDgeD van betal ng ~em.. i<t
10 verbaDd Ulet de nltbrekIng van p< kktn h
hll dezelve verzonden bad denzelfde dlLg a, L
het VaDdeD 8ecretar.rs or t<aDllen ha I m •
brIef aaDW ,wnde de dringende no Kl be d <an
het verkrlJgen '"li::! ...'6n terugbetllhng 'a 1 Pt
bedrag UItbetaald maar tot DOg toe wa ~eên
aDtwoord dural ontzangeD Aangeteeke d

llesloteD .. erd dat de voorzitter Tert )
worde &00 goed te "Jllen z Jn m weer a h
gou ...elnemeDt omtreDt de zaak te .CI r
I loonttehof -Op verzoek 'an de

dat de raad drIe raadsledeo kwte
der h,entlehof voor dIt Jlllir ....erd na
besloteD Da t de ,olgende I ceren VD
!!"ekozeDwordeD D I de heereo Il I
:M J Coetzee eu T J OQt;tb I len

KhtskruId -De secretarl' Lr: chI
kenOIS van den raad de r()()rlleD D!!fO
DO 1" VIlD IR88 betreffeIlde bet trae
kltt~krUld welke "'erelscl en dat d raad een
kenn18gev1Dg In EDgel.eb eD Hollanci I
puohceereD waarschuwende all e .. naar r
bewoDeMl van g~Dd bIDDeD le 8fd~t nl'
de boete dIe z n 84D bloot.tann door le
zUImen om het kht.kru d genaamd a I
"plDosum Uit te roeJ<n en te VerD eIen n
boete DIet Le bo, engaaode t .. ee ponden <0
eerste overtredrng en Diet te Io<rngll: n J
poDdeD voor e.,rug« ...olgcDdc 0 crtre-d n
BesloteD dat keDDI. gege,eD wor I volge d
.....t

Bultfontem --GelezeD une,er 'a pr
Schweizer DameD. den afdoeI n~ ru j
Albert betrekkeluk de gedeelten <ao de I
Bultfontem bel ooreDde aan de bee. \
eD Gert Vorster re'pectlevel k cid
de~e heeren verzocbt z nde >de le
verschuldtgd aaD den nfdeehD!!"8raad
te betaleD baddeD gean twoord d t d a
raad van "'tel Dsburg op hunne ef!
bela.'·lDgeD gelegd bad welk~ z bet",,1 I a
ver .. ,wnde -:le raad naar proklamal
VaD IK8<l welke ID het oepalen '_0 cl ~
~an de afdeelzng raD Stel nsbur~ ,Ic 1
.IUlt Dat ~ooeelioe VaD Bultfon
reDde aaD deD beer Grov~ pn aan cl
ge ...eDde dat naardIeD eeD IJl kl ar <
gemaakt ....118 In het Fla.atMCn op de , I
\ an de gedeelteD VaD Bult fente n k.
bet bedrag betaald door de Icer.n \
'orster aaD hl"D ter LAgbetaald ,. ord
remlteereD aaD bem VaD bet bedr-dg
daD de Burgersdorpsche <ereffel en m~
reD wier achter.tallzge bel8lltlngen j )
Invordenng DISCU8l!IeVODi plaal II.. ,
dat de recogDltle ...an hel g"declle ran
fODtelD UD den Clneleo commu<sar h
taald IS eD de ~oor<ltter meldde da
omdat de recogllltle nog DIet .-erde ..ld
deD

De IIOCrcans meldde be, nd
UIt de boekeD VaD deD velen omm
alhier dat de recog.ltlc op I et " ..he
.BultfoDtelD bIer hetaalbur wa., e "a
het beslUIt gekomen dat het allcs n JeL
hng gelezeD was eD ID het nazIen 'an h.
atlellJ·t de gedeeh<ln ID kWf te oJ d
geplaatst '-oor wurdeenDg

BesloteD werd dat naardIen de lied ,I
Bultiont.lO behooreDde aar de Lc..r~
eD Gert VOl"llLC re1!pectte ..elj kl.
afdeehng scbUDcD te. n de bodragoo j
In mIsslag betaald terul( I e "-'lId ....
gezondeD aan den beer &h .. elzc
zocht

Het verboor lo dele aak werd voortgezet
Advokaat &arle J:eld. dat eerugo getwgen

die heden moesten veMlCbIJDen met hunne ver
schIlDIng gemaakt badd&n. Hl) zoo gaarne nog
getD1~eD. mgewonDen hebben op zekere pUD
ten die te(eDgesproken werdeD door zekere ge
tuigen HU ZOD de zaak echter ID handen van
het hof laten

Het bof vODd
eerst te hoeren
morgen (V rjjdag )

Het verboor lD geze zaak werd voortgezet
Joubert werd weer opgeroepeD en verklaarde

dat hU illdefll8 tezamen ~t den beer Akerman
aan het einde VaD October aaD de kan tien bil
het MIl80DlC botel geZIeD had H U vroeg aa:D
Sideras of hIJ zeld ontrangen had van Knge
hetgeen Sideras ontkesde seggende dat Il I DOOIt
een peDny VaDKrige ont rangen had Op eene
,.raag van Ackerm ID eeide BldeTWIdat hn ID zUn
dronkenschap mocht gezbgd heb ben dat hU geld
ontvangen had

JaD J Naudé verklaarde dat hJ tW'l'enwoor
dig wu toen Joubert met Sideras sprak Acker
man vroeg aan Sideras 'ltraarum hIJ 'UD dienst
verlaten had Op eeue vraag van Jou bert WIde
Sideras dat hIJ geel peDny 'an Krlge it:kregeD
had Het W&8 onwaar dat h geld ontvangen
t ad om te stemmer

Door advokaat Innes Z gmgen om van
Sideras te hocren WMr bet gerucht \ an het
geld van daan kwam HIJ had van Ackerman
een &uttel brandewijn gekregen H J had een
~rap met Duokin gemaakt door te zeggen al.
Ackerman hem niet drie bottels brandawjju
flaf dat h dan getUlgenlB tegen Krige zou
~e veD Ackerm!lD WLSt Diet van d t gesprek
De CCDbottel braDdew ,n bad Ackerman Lem
gel(eveD lang ...oor le elekhe en de bottel braD
de" JOwerd hem door den Jongen VaD Acker
naD gekregcD Ackerman Wl8t Diet er vaD dat
bU den bottel braDdew ID gekregeD had

C A Haupt verklaarde dat t met eeDlgc
gekleurdeD ge'prOiCCD had teD t Jde \"&r de
elektie Het Wall In de .traat ID deD avoDd
Onder aDdere WIJ! Koos Ohner tegctlwoord g
Zun ! roeder kwam er bl en zelde Wat
praat J J DOgmet hulle aan I uIle IS f'cn zalf
te sIlIeer Ol II ze de ,erder d" t z, maar
moe.teD reeLt boudeD Daarop gIDgeD b ) eD 'Un
br "der weg

Door deD heer InDes HIJ werd ootaald 'oor
z,n werk al. oen a~cDt foeD hU aan Chr18
tiaan ze de dat hll _I j nu krIJgen sprakeD z ,
van de boogerhu18 elektIe HJ .. "de dIt slecht_
om UIt te vlOdeD of Chr stlaan geld oDt aDgcD
had H, had werkelIJk 81echts n dOD
beer Mars hall oot ...angen lang na de elek!te
H had gestemd HU Wlot nIet dllt h) een
IODUSZ I kr geD GeeD geld wa.. hem beloofd
!!etgeen j , .aD £ I 1 xelde "a" Diet waar h"
deed het slecht~ om UIt te ''Inden of Chnstlaan
geld oDtvaDgeD t ad HIJ bad geen getut.geDl"
voor de magistraat te StelleDOo.ch afgeleod
De heer KrIlser had "ezegd dat I , de zaal
mU~8t verlaten

Het getuigen verboor wa8
pen en

\dv:>caat lnnes begOD
om IJ "')

1oen de !eer Innes Xl D pIe dooI voor de
pctltJOnan.sen bad geeIDdlgd-h J was meer
dan dne uur la g op de beeo en werd veel doer
de re hte" ID de rede geVll11IlD-zeld" de hoofd
recbter dat het bof besloteD had deD heer
!-;earle ,uh okaat voor Knge slechts up dne
punten te booren Damel ,k (a) het trakteeren
Ier Moslems do r I' de 'Vaal Jr 3..llnhet
Strand (I) De WeDzol oe8Cbuldtg1nll tegp.D P
de \\ aal Jr en ( ) de bescbuldlgmg tegen J
Haupt dat I, Koos OhVler omgekocht heeft
met s

N adat de heer Searle het h f had toegespro
ker ten behoe>e van den respoDdeDt zelde de
Lcofdrechter dat bet hof li. MaaDdag Uit
spraak zou .jl eli

GewaDe ...ergadenng !geholldeD op Zaterdag
I Jao 18(l
1e~enwoordlg de leeren] ~mllt.s (voorl)

!If Smuts Moorrees Werdmuller Lombard en
H 'er ulel 8ecretans

De notulen der vange ..-ergader ng werdeD
gelezeD CDgoedgekeurd

Het rapport 'Iln den ID.pekteur gele~eD CD
!l'en tuleerd

Bnef gelezen van d. Rabte., klage::!de over de
oDgeregelde wIJze waarop de kontrakteur om
nael tvutl te 'erwudereD z JDwerk de&i

:\ aar het gezondheId. coml té ,erwe.eD
BedaDklllg ontvangen VaD H de Vllhen al •

lam peD aIOsteker
-\aDgenomeD
De secretarIs eeD aDder

te -telleo
Bnef gelezeD ...an den resldeDt magIstraat be

keDd makende dat het slUlteD vaD begraaf
pI UltKeD verder uitgesteld 18 tot del !steD
lItallrt aaD"taande

He_loten dat de verkooplOg van eJ"Téll vast
gcsteld z I wordeD op deD };)deD F'ebrno.n 11&11
staande

BetrekkelIJk het k('open YaD bakkeD Toor ge
zoodheJd. doelelDdeD werd besloteD de zaak
Daar het gezondbeId" comlte te verw zeD met
mael t te handelen

De heer LODJoord deed aaD• .ek om verlof
een tent op te .Iaan Dab J de "poorweg IUlle
met bet do· I I J kaffers cr 10 ie IlaatlleD voor 3
~aanden Toege.taan

De secrctan8 legde hct balfJaarl!Jksche ver
slag ter tafel oeboorllJk geaudIteerd welke on
derzoebt eA door den raad !l."lnge om eD "erd

V el"llcheldene rekeDlngen wedeD gepllll8eerd
waarDa Ic vergadeTlDg verdaagde

GEORGE
14 Januan lil

Aan den Ed Uur

M )Daeer -ik weDsch U het eeD ell aDder
mede te deeleD omtreDt den too.tand VaD zakeD
all Ier
I i. DOg seer droog over t gebeele dlstrzkt

en de toekom"t 8ch(,nl zeer dUISter IDdleD \4 U
nu nIet .poedtg regeD krUIleD

Ik kaD !Det "ft JmoedtghCJd zeggen dat de
'-frlwoder partIJ DU groOter eD 8terker IS

daD oelt te voreD eD ZIJDeemt DOg steeds toe
ID getal De zoogenaamde pr(lgre88leveD ZIJD
b InB ookeerd 80mmlien gelieel en aDdereD
half

W J zun zeer trotsch op ODze twee leden Zu
ZUD eeo "craad voor laDd eD "alk eD getrouwe
kerkmaDD6D 'erlooen Z41erdagnamlddag
badden wIJ eer pohheke vetgaderIDg In het
stadshuIs waar aDze JODge ledeD beldcD een
bevredIgend versl~ !tuen van bUD werk ID
thuIs gednreDde de faatste ~Ie De zaal wa.
zoo vol dat I eleD ID de deur en, bDlten m~teD
staaD De heer 8eule sprak toen de vergade
nng toe H J bebaDdelde za.keD III talgemeen
en wIJdde meestal DIt over de VormlDg van t
Dleu we mIDIs~ne t goorag VIUj0 (; de" aal
redlStnl ntlebtll de Krlge "aak de IDvoerhelu
tmg Ol vleescb de veraDdertDg VaD t stem
s,stcem het voorstel van Sir James Sl\ewrlght
met betrekking t<>tde verl.mglllg' vaD deD Bula
wa) 0 Mpoorweg eD de brand"lelftewet 1'1 a deze
maakte d" beer RaAenbelluer &aD aDS ;lUIde
lIJk ODze positie llIet betrekkIng t<>tdeD Mossel
baal Vla Georl!e eD Oudtshoorn spoorweg

De heer Robert~>n ana oud lid was ook
tcgeDwoord~ eD tracbtte ooze JODge ledeD te
besehuldlgeD vaD Diet bUD phcht gedaan te
hebbeD maar hU kwam er r.eer bedroofd van af

W , wtlleD al de klewn ID on~e klesafdeeliDg
aaDrad~n om bU de aanstaaDde elektIe voor deu
beer VaD HUyMteeD te stemmeD want hIJ &al
zeer goed met aDze twee leden aameDwerkeD

Zondag w.... aDS Nacbtmaal alhier ODdaDk.
le zware droogte wu de opkomst &eer
goed ODze leeraar ds RoKsoDw .prak met
grooteD erDS' bU al de dleDl!teD lODerl"k begee
rende dat t tot grooteD zegeD l'1t.Dde gemeen te
l.al zun D. ROMouw lO eeD &eer U..cng man
belde met betrekkIng to' kerk eD school IJ I
kODdlgde af dat er op II Februan eeD geil; ente!
vergadeTlDg ui gehouden worden teD elOde
&akeDvan verbetering aan de kerk te -preken
li, 18 ook belag pls.nJoen te beruneD om bLDneD
kort aDIe JODgens publieke ICbcol te ver
grooten

Ten slotte beer editeur moe~ Ik klageu over
de haodelwllze van onzen afdeeliingllraad Vl"lJ
dag kalen "U P18! Truter UIt n4!gen aanvra~eMl
ali secretans ID de plaa&e van ba beer Hall

GeDoeg voor ditmaal., heer editeur Ook
dank ik u ..oor de opname dezer teeeleD.

De awe,
En .BoEL

W£GGELOOI E~ raD de plaats 'aD d..n I
A 13ltgnaut Achter Paarl. twee ezels ..~ ):
zel!&arne LerugbekomeD ZIe ad,.ertent e

TE POT<UE}'STROO)( li eene kIeme !<Cbernu
sehDg yoorgevallen tUlIBCbeD deD IsDddro' f

een prokurear d.ie zich DIet aan dIeD mag • rlW
Wilde aDderwerpen daar dese naar Z!JDmeen •
togelI hem (den prokureur) bevooroordeeld wa

De landdraat strafte den man der wet Daar aa
leidmg van dese h.ehuJdiginr met eeD verM
om voor1a&o to ZEd. • bot .. pleiten.
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NATAL.

BIJVOEGSEL TOT DE ZUID·AFRIKAAN VEREENlGD MET ONS LAND. 28 ~

De heer J. B. Robinson. Paar/selle Executeurskamer, Beperkt. «
PRETnHIA, :1.7 JA!Ii - (&ukr )-De Per,

zeilt "Wil ZllnIII een pooltie om te melden dat Pu bliek e Verk oopi II!!
de verbaleu In omloop, en die van Uit Preiona L'

komen, &an8'aande de persoonlijke beweglngen VAN
van den heer J B Robinson. zoowel al. omtrent
'UIlC IICZlKhcld8&aken, absoluut ouw!ulp zIJn De
hoor H"blll"On zal binnenkor t naar Engeland
vertrekken om zlIoe fumihe nun r huis te nemen
eli keer t omtrent April weder nnur ZUid Afrika
terug II et , ..rder e • er haal dat «Hl Duitsch
hUIS op den RlUId zuue besig heden zllI beharti
gen '" ook van grond ontbloot De heer Ro-
binsou 1< van plan ZlI" erzen be,,~heden te voe
ren zooals h I) tot n Il toe gedaan heeft

Venezuela grenscomm1ssie.

... IR~:-;(,~.R B1':HHl~

De cd heer Merrlman aan t
woord

OFFICIEELE KENNISGEVINGF.N

TELEGRAMMEN
OVERZEESCH.
IN HET BOOTJE.

EEN GEMEENE DAAD_

DE BEERE~ MERRIMA.~ EN FISHER

11-\\ DH \ vrx« DU~ MO~I{uE LLER \A~KuM::;T I~ x \ 1 \I.

f x r f' 21, .J vx -( Hr ut» r }--)IaJame Patti
w, rd 1"...len 'Il het buwelilk bev","tll(d to Hreco u
nIt t bar. n l eder st ro m een Zweedsehen edel
ru lil

lJ" '~Il ut Jer \ ereemgde ~tat(J1l heeft I",
..IntI nt "'Ot: hf18.!e RteIllmln~ te hebben over hut
\ rt de .. verJrag' P den hd~n t ebruari De (lP
I" sr t re !t_>~t IJ (~t J.oiar~t{\Jhn~ v an Aruer ikaanschs

he 'kb'PPII over de PbdIPP'i!Jen, I. aan bet
ve rrnoerderen lil Amerika

Pa.lt R'dARITZnl I:" 21; _I" - (R,,,'er)-
f lanagan een VI rend VaD d, Il , , ir ts te III lt
lands ut In het huis van lilt"" .. .aoernde In del)
a.vond toea Iemand een ~ch lt ~lagcJ door in-t
veus ter afschoot De ve-ear t ... \ i'" ,lfwe 1"':- t D
men ver onderstelt r.at het schot L:t1Vuurd ....erd
In dtj JUeell1ng dal bil de man yo3 ... n "" li ge
mikt werd ~ lan\gan werd le" I, \, I " oud
E.r ZIJn sJechts et mge huiz« n binr» 1 eeu rnjjl
Hn d~ piele en men meeut dat wraak de oor
zaak , ui de daad was

De hae ren lIIorrllll.n en -Frsber ''ill heden
avond met den s ne ltr e in aauzc komen, en "er
dell aan hét atat rou ont moet door een aantal
uiuusters en huoggeplaAtste beambten

BlIA\\AY" 26 .j\~ - (Re,,"r) On
dervrasg d zjjnde ttprak majoor JoLnsun zeer
U'llt1~tlg liver Je muuvn In MnRhoDl1Jand Ot
ldcndarra rnun b('glllJ ui ..t de ~"reg ..IJe vcrrun
ling op den l sten J Hl J-~l[) LO stumper batteril
voor de Be t-trIt0 mun is np ZlC 1Jt.: Will! geeft
pracht iue voorun z« ht en :\f IJour .Joh::llon I~
vortrokkeu naar Kaapst Id OUi 'IJ Il glZm ~C haien

RH OD E SlA.

I ..-, I' 2' .J ,\, ( R 1.1 I ) - IlL'
II LUI Irt. W'r~II~(1 mm"NoIltl I~ t .rnrce l bueeu

~ [IJ~ 0 Parll~ t n 'tlrdaac-dt.: tut \prlJ
I tIl Illrlt.:meut ur pap1t r belat he t cone- pt
\ t ..... t! t< t het (h i r t e r w aarm dl t( n,.r!tutle
h. i .......1lIS i)p~~O'lmt'r: voor zic ru ng III tk endu
rtt 1 Hrt:Dger Imr-t.:flalc co n t r o!e

PAARDENZIEKTEN.

[l, Hl" 27.J" - (1/,"11 r ) -De panr.lcn
Zit k t e b 8.111 bet \.fnLlllen m het l rn laz i dis
t n k t Ut.: llek'~ Ilt"llJlt IHI sl ech t s n\l~ I)~ cdlle

p la.i t s on eeu ander plaats i.'\ nl)~ onder k w arun
t ruc (""tt t u wvreien ."'i p1.lrJen di c ian drup ..t
leden ,f!iClllllkt t< 1 enbdo en Uile le He lluir
de I t i te te u lJt:huunlt;ll a UI dl' Il:;:d~1J van de Bel
Iair trilt p' n l)tt 5:t.:l'ft ee n totaal, an !I.! die af
gl (Jl wkt ~f'rd, u

De ha \ ell Id \ I~ct. re ndu raad II{ e ft de wenken
Vin (It Il gtllondhl'ltj~ be.unl te a..'Ulllt.:fHJm, n da·
een lI!tth"1 hu raut zil iUI1":f"'tt:!d worden urn

ht:t t)f l](ht It..: hUlllt:rl l \cr l:iLhcpt n oDd~r k",a
r\']ta!llt Dit h oJn "JlIl!)( 11,!lt.: opouthouJ te
t't rill Jdeo 'tolt) rll11kt d(H r (I rrl"'pondt'lltle
Ill ...... Ijl!] I)ll'!';},(] ('Il be! kl!ltl1lr \ao dt.:n kuil)
!lId Il "~crtltafl~!l Plltt'nIl3fltl.lHlr;

MlJnkamer en Chartered.

Ut 1H\A'" l.7 J" - (R.It'_r) - Op
de verg!lde, 111~van de !JJ [nkamer -terwIll dr
S1iU~T III deu voor zit ters toe l .,rus-werd het ge
drag ~an de ( hal tered Cllmpagnte ten sterkare
af~el~t'l)rd daar zq Je 111'1" JIlL rujjnordounant ie
had 1(l'l'ublIceerd, Il. beloof'! te hebben zulks
'liet le doe" De \ ourz rt ter raid lu ben an" oen
me t de 1,,1•• t Ing van I ,bdl",,,: 0l' Je lW!) van
de ma,lt.dJaI'P'jcn k Ip,'.I.·n te belalcll

Engeland en Frankrijk

I I' 2, .T" - (Il' u. r ) - De .u re
r \ m ne n la r d",( he zaken >lprt k e ruh it

, '1" I z eid e lit h I ~elot)fd" dat, r "lip kans
jf ·re!l"k\\t ..tl~ \tt.11 Btflr I ! (lhaLh.f te~.. ,,:rf "'[1 ok de an It::re- ! UtJteI1 Jrl dl"\

nl rrat1kr k

RHODES NAAR EGYPTE

'r' ,J",,-(/lY-(lr)-Ih.:hter
• l!l ... rIf Hit" 'Illhaltt rulJtT! \\ tir
k Jt: \ )'l::t Il le wu.k na lf til'! t~ H rtrtk

~4 ... II.;tflH:IJt. ':ilit llrekt uaLr Khartvulil

De Kaap Kalro-spoorweg

If" .!f, J \, (H. i)

~.. tt. 1 L!'tlll~tl~ aotwpord \all rit rt":lt:'
I til Jt "t..;lrl nrI.{ "our lt.' ~t.:ktle

rl\ ..: VCln I{U!lW3\( n Ilr tt.:O pU ut

t \ l r \ ltl de Z unI) li

BRIEVENBUS

rcnlll \ In dit t';llll{t..:utc ~ hrlJttdlt mclltrg
unh\rt:dtn b rJllt dl J tt':"lIHuorlIJt..:fllt'traar
\~1t1 .....t~IIlkl,llf ~ lrlllk\\allnd \ UI {lfl:ol et r"itl
(U !C'frllf , ... ullS nh 'Hllk) Jill':'!..! g't'\\elJJ tllC t.:ll

die lUll "at t uilt: rlOl! \\t1l6efltiwr hel ook
(JCJ" \\1"1 Iflt't htlll ff>!.;tc\rtdt malrhlJ

\\tnf Z)U maar 1.;0 \\q';":ll'~tuur (111"1 moet dllr
Ut k Jllilar te' redu lIl" "l"''' ma.H dail Illnet ,,11~

nll\\t. !(tranr dl1 dUlr fllrTlIHktndltJ)ttl-!J
Illd DUI ¥lljrdt ~tkla.aL(d dlt dt!,(l II!tlJWt.

lt~l'Tuar I. In IltJll)t~llwbtt II \t flUlllIt tt.: 'f t I ':.ln
J Lt!lIl li IU!t t.:11 II dlill "Ipt!llt ti .. rlt,> ond, r lill
l.(trl :lt~turH>Ilel1 llt::'I,p I\tl! Jh "lilrij Lr!. eft
(In., Z III II. t.lll !lIt.: t gt.. Z Jnden l:ll d;,j,ur Ulll lIt: lIlt n
WIJ l IU ! II fIllet UIl

KAAPKOLO~IE
OPVOEDINGSZAKEX

(I' t Jl P' Iltll\ I ... lJ\\- Iq] t k:lll Hltt glpll1t~t
~ )nlt 1\ fIt f h lilt t W1 [I>lthdj k tt "', t I lllttlllC

'\11 dl z \ó1k \\a\r\)'tor l!q ...{ hrljt! tt.: Ilt.:lllêll

\\ "chi II lJl~tje cU lel up

1 l'D dt~t.llJ('mt Ildt \ rif riJ zennt O[j~ ('UI IU

ru nl Irlam ttpltet u'llrllJlTl \all .JohlTllll Iltll
Jnka Lodl! ~ (lP rIJm ,\ l ~t"[H !.tel;ft:'k lan

pla lt~rtllmte kunoen \\ IJ deze LIJ -Ir I.g~ Il It.. t op
IhHJ1tll

FEGEX GEVALLE X OR AN JE VRIJST AAT IIU JOIl~' b"'preekt het tollgrf'j~ a"l d~
Pa;J.rl ~t hou lt Tl II I toont a III II ,~d II d .... Pu
I lt ... aallh lO~ ....tf·ld~ I:; lf~t Il lW li II lk d lt
It 'iHJfl.ltltr \au lilt Lon..:rt"]t: 'l fl opnIJlIl":"\

nd~ IllLt ~t:trlJuw 11 '_:t "ee~{ (Ill rt k '-1\/1
plllt"rU!11lte \ l:rllllllt~relJ (lIl!"! LIlZeIl I ril f III Zl U
!SI bt.:t.l op tI.! nUDt.:1l

1 f \ \111 \\ 1)"1(1'
Nleuw~ Ult BloemfonteIn

) \ (;,

I

II .. It!l II h:\\ I. ... li

r 1, r \ u li ! ~ lr c t [

n It r \ l I I la I .... '

Bond'Ull! 'I I \1111, IllIrr.:
t)t.~j li JU" Ill_ (llltl"t:llt dt Il lo r dlr
In t 'lrlt" ILII t.:ll (le r( I \"tlkc
II ~"'!'4 tnn "!HIII, II) t)(llta.uI!loul\tdl
lalf l)u I',t.: .......l~ ht::rhad It!)k tLI ""dit \ UI (t:Il~

~ lID Hil JJ 't rug ...~ .. tH UI iltcfl H klll.:,t ook
II (I\t:r ti lt L..: Hllld"'1I1~IJnlIl VelTl \llddclbur1,'
tt: 't.:(:J llJLr dt..!ll 111\1 rd \lll t...,dll D prp
llnur~ eli \-\11lb:t.:llef'l ...tUl.l\ III \\Ii T1Jtt dat

Jl Bl Il II<\[JlUlfJl I Zit lJ <d~ "I !JapelI tt I ...1 il btlOg
zullcu lalcn II j, IJ

L'ITGESTELD

KEIZERS VERJAARDAG

I: I I I \

'3\.. BEEPV A.a.r(.1 tll!:.klOilTEN.
OORLOGSSCHEPE~ K~Ar~TAD

_-I

£25 000 benoodlgd_

}.I\II\I' J\\ (/"J )~I)e

...r~d"flj.ri \rll .... PIlltll\\ h..lll r..,\t)Jf t.:cn Jd:

Z. A_-REPUBLIEK.

\' e ,\\ ~ UIt Somerset Oo,.,t Een belangrljke toe!'lpraak l'i \ lllerilta I~ gtdJj" kt [1 li ij, d, If\, rdn' eli

ho)gebJJl.~l"I dl(>[flCrIJlarl, U'I\t gthelilllt.:t

!'t.illltvt()l)rut>ll 1111.{t\il \\.11 t,rUJI Ih \\H.{~r
.. trad kLIl (Il 'IJm,)~!"! ,k z Hl IJ H ~ \\Ordf I (lft~C

HH r 1 dl\ ~()!tlml":l~ dl I ....ll( rIIl !ol IlUO~ Z )Il
"I""HI I \1,)1(11111 1I,lIebgedruu-

glll tLr \ t rg lJtnll~ , UI d"ll "tol IMaart op 1)lIn
Jlnl l.,!' z! TI mutH ,; lf, "\rIlIlitbll ll1tt J~ Ja\\ lal
llllk~l'" \.,.;lIJ dt ~ nu.d tt fl,:! te rrt kktfl ZOll b,.!
lilt t t~ter z )n Tj Il a Lil Il ht tt.! !'4~~H nkt Il adD Ju
Ldlf)l ftt Il 'rTlJ ZI)!I irllll lt 1 >II I Iuld"!UI"

ZalJ-" LvnHJI~ -lu dt CJI ! 111-. d I

I I I~ r t 'tfhlalt I PU zt>rldt"11Jl": UIt 'I'-XI' (
lit l vol 't ndt \\ OIHil flJ)k( "t:rb 1 li a lfJJ;<lIlrldc Ju
IJ lllJt.II~ "til \"ill de ltu Hn",dlt n [lId lar - ZI,len
I der lil JJII de lal.tw.!c zltltTl I01lrl! \ldurJ d~
pnr"'lll ( p dt! VOI"'t.:IHle nummer ... eO Je gtluk
klge bl/lt'tr:o\ kUIlnen 't:rLI klrJ liJn Jat hun
levt:Il VI) r tt1U\\1g' Uit dt vllmlIH'JI \"111 litt Vltgc
\Ullr l;lrt:d 1.IJII Lilt ""'lj De lll:1 \ lil 1 ho
k Lat .Jamc1'l \ Il" lilt ly I~ Uit hut \"a~t..!\uur ..:t..!r~J
~t..! wnr ltll rn In hCJTlel""L be \ reu~ 1(, In~e' ot'ni
Llt" ()~ zlt.1 \all mahllJc (olde,IIll h III
et'll" l'e gelukla.l'l.~ tb~ld glll't Lot 7h.! De
zlcl \!"IilT! Je ht-Ilardu \\r luwt.: Ilan(J"(o de
Pilrra~ IK voor • ~ll\1, II.:" Uit dl "Ilmvlt'll '" 10 het
\a.,t "'u Jr III red Du n ll.1'\te loterll Zll In deze
hctll~o kerk r.;ehulJ len "ordeu up den l.t~tl
•J UIUUI \-\a. ... rd(lof 'ICf bl()cdtfl lt ('0 gemartfide
ZII !~[l duor mj ldll \alJ de \ Ier h()o,.: ..te lotnoIll
IlH rOIl,"ar, ilc1.l' ZCt..f h~J!I~e l()tl.:rll \Illl 'll!;t:vuur
Il laf dril h('mt.'l znllcll t.:l);rl<ht "(Irden Lottn
kftnnt n te~ng )H p' r "uk gek,)cht "orden ~II
Jo kerkvaderen \\ il I' \uur l'en ellendIge J'

uwe Il(,H~l!ngt.'fl III lH~t Ct,;U\\Igl: \a;cvuur latt:n
J Lmmeren )

lt' - (II.,', )-1>0
I bt<rH lill t tIr )~H\ r":ilc
r \ UI IJl IJ Il ht'Jt n Il UJlldd lil

De rt'\ulr~len \ liJ

"1 ptllteIt en drlllkwater

Scheldt uit
met IHoesten!

De II l' moordzaak ~_Ikll hole.!.. lll,lakt UW"Il k ..tl rauw, r
{n lilt t r gt:JiJ'lkk( hl J.lkt.! hr ( ...1 dllt t
h, t hl cd nlal htt ,Ill:"> dtl I Il":' lt
'! IJJ:t n IJ.ul1dt ( p tnt.:t Il"-t Il kt I I I Jl

II ugt n (}I dt Ze ","IJU tt '-" Illlilt rt

Brt n~ de d~t~lt n III Ilbt I U gl t ft z, dt"n
k lO~ ,In tt) IH t Jen I, IJ 11 tt tt lll'-!'-'
II !J IJl III i> hC'H , TIl dl t te k Ullllcll UUlll, ell
gc zult zo vjndcn III

Dr Leyd~ tegemoet gegaan.

f ~H\I"I!~ [I[ II~t IIL\\lh KUl!.H

Ay~r's
Ke~en
Borstmiddel

K n;;tctbel gewond

I'" c nl \ _,- ,J" - (n" r) -[le heenn
H.( lt!. 1 t rot I I, r t n ""';]rlh~ r,! (prl\' \.te ~tcrt'taTl'"
\lJ I !l .. a.\'~":t~rttlrl")'e'rtr{)kk(ndt:u'n na
llilldl .... tltl j .. Le\l ... tc\trttrl':ln~tt,unt
III tl Il Z I 7.llllt Il ol )f~1 11 tern.,:k lillen

I)e,., aH IL! '<lIJ uc II l)Ult",( Len keizer "prd
htltll Iitr ![~,"l,rll d"Jr het \Uft;Hl\aUen

I..O!l nI..:l !K ....lllllit UI eene recl"ptle
HIJ de ce",t_., ilosls hC~lDnell klllmw en

rml ,I,. prIm;: "I\J d,,J<lt I b, II I I' d.)
&alHal w(Jrdt mill( t III \ l~ d~ h t.:~t
,erd" IJot \\ adl' qltt totdat I, ng-
(nhlekIng t n tN .. crscbIJnt, doch
maakt c~n t IUde
Uweu h, Jes t zundcr
u II ~tt 1

\'l.'r ~Kprsf'n B( rst
nlHi.d, I ~t UUt ..t , Uldat
h, I b. ,lt IJ< I g"«at
rH.ar cltO ztt~1 \all
CltU k\\.l.al 'tlza(ilt
cl. I ub!t kil]!:! In ht ~
"',rktt:'tI1\ trttillrlUll
l",,,tl LIl. I! I u, I>JJ
tlJI..I- .. het , ....ht.t 1enIge

\~H rhtbl t.drnJ(kh:1 tegen allo ernstige
I, ll4!k ...... Illl

,\ R( ht II \ ,~ r g'lcdknnpe namaak~('1s
Zu.:t toe dat dt. ua.llm \)lH ~ Cherry
P~ct< ral III het glas ':ui eiken Ilbsch
geblaz.ell Is, T......... _

Dr J ~ Ay. I c... t-til. _. U s.""-

Na weeen van het Rand standje_

AVER'S PILLEN ,eauea ,aJadItjpoId.

.T H""- _- "'_(/,e,' )-[)czank
te~(,fI (le\1 rl \ tU \ ...ko f)€,!o01 tJul(iJ~J van
11111" kc ..; "" 1,1 In 'er',and met de ongerel(eld
ht' it Il I l\., f- i \ on I \\ t'rd h,~dt'n ~"[f~,,,loten
\"kt ~t'lll' lal h _\.[1 llndt'ellnde rUlwhad
!.:tIl t!ll IJ Lil d~!l I uiltIt agt'rtl niet aan~erand
il ~d III \\ \ rd ) lOct mt't 1. ot tl(>n dnJ.!en
Itlrdt'"n ub! l( (lt \erlt \ die 8rhu!o.l-! pielttH
wel I met ~_ bOelt of acbt dagen harden arbeid
ge'lraitLo:. ale DUlbchers

Regen in Swazleland., .T" - (" ,I, r) -
) to lt'n lt' ,"Cl I.a.r lJ.!.: wa~ v lil rlen
K l'~r werlt'n Je \1i~:.t'ell ~'jheM<:hen

ll_Hunen .. an al dtj 1) ]Itl'(he firma3
1)0.: jJ I I I ('r Jr ~I h g lf e~n korte op
....\ ar dtl ~e ...('bu.~deUll'i l'1.1 zune ma]e8t€lt

I" ...,\:''t" jl"ttnl:o. lal hler ll'e"lerd worden door

- - "te p,e UIe Daar l ..del. bOlA!1nabiJ Van
... d.dt:n~nl'lOr

BRf\O R."''''Rr _!- JA' - (U~,,', r )~~r' ZODd~,.: l' me~r d.n 2; dUlQa regen ge
vallen De ge.aalden Z ID ll'eroo en men ba ..U
het 1'oorUltzJCbt van een goeden oogIIt Op
sommige plaatsen <lln de mlehes ..erdroogd
Met het k.at!erkoorn gaat bet W4l1. Het re-
gende beden &en langen tud

U,L heer H. L. die zijne
Boederij gaat leinen, wegens

ziekehj ke zgner
cchtgenoote, heeft h..eren VAN

DER DI'L') IMMEL'c\!\' & Co, gplast
publiek t€ verkqopen op bovenge-
welde plaats het,olgende:-

I. Levende Have, als;
~

5 Eerste-klas Elels, 3 tot G jaar
1 paar Karpaar'lD, 4 Jaar

;)0 Spek-vette .hanteel Schapen,
(Merinos ) : "

10 Varkens, lil EJrste.klas Conditie

JL Boerdenjg,.eedschap, als:
1 Bokwag-en, bljlr"ns nieuw
I Openkar, op vt1ren
~ Dubbele-voor P~egen, "Howards'
1 Enkele-voJr ~do. do.

()\-EIU.EOEX H._.Jen namld<lajl ODZP ~ Zaallull<ls Eggef
tpe,!.·rgelleCde ZOOD, COS"T UiT 2 ::span Voor '1'uI~n, lil goede orde

DA:\TEL .10Ho\.:\l'iES, ID Je ]eub-.dlgen 1 paar Achter Tufjlen, geheelllleuw
onlenlotIl v III ..! I J Lrtll1 1 E I A I T h I

lJ I I f I .1 " ze.fiC l~r Ulgen, ge eee )t:( roe p ouuer~, . ..,.
) , Dleu w ~
I. J IlE \V11, ) '7 I:' K
:If C .1 DE WIT 1- ;;Ipan 1'," !Dge s" ettmgs

gebOleD Morkel' I LosgooIer ~nIJ~lllne(Johnstone)
lIoo,.;"I. gl'll, (j r,t ven, Vork ..n, Plkkt'n, Gaffels,

IJUdJ.lll \ dIe 21 J ,Uluarl: 1S[;[:I. en 7.., en ",lt verder tot eene koren
boerderij bt'llOort.

KOSTBARE L')SSE GOEDHREN
TE

ACHTER PAARL
In den Insolventen Boedel van

John J_ S. de Vtlllers, op

VRIJDAG, 3 FEBRUARI AANST.
~/ ULLEN worden verkocht aan
I_J de \\Onlllg "an den Insolvent
te Bloelllkuol, Aclrter Paarl :-

1 'Vagen bijna IlIeUW, l~ Ploegpn
bijna n n.uw, I Paar' NICUWll Ach-
tt'rtliigell, ~ doz. Ploegscharen, 1
Afslaan Kapkar up Veer-u, zoo
goed ,tls nieu W, :2, .jIlU Ha vergerven,
euz , e nz ,

.1. J. IJE VILLIERS, A. P.zn.,
EeDlg Curator.

<\.. B. de 'ïlIi!'l'lS&Co.,Af~lageJ·8.

BEV ALLEN,-Y,1ll el Il Zoon, op deD
:!()st~n '),llllllll. tie Echti(I-'DO()te

\,In l' DI': WAAL, A.J ZOOD, Weltevr~den,
~Ialmetibury

DOODBERICHTEN.
II

ell

\
- A ~ FMDlll", \'rlf nrlel1 PIl B .. langstel-

c 1"lldeD \\ nrdt bkend gemaakt, IL,t
Ol1z"I(.·II<'I ll'dochter llELEXA HL:\I'RIKA

op DIIl~ lag' 17d,~ delet l)n~ 18 voorg"~
I(IItl till dell \'II.·t IIR. pAn zlekbed van
lt<d""," In dell.II()i{ I I1l(dlg"11 ,'u lt'rdolD
\ ,'li ..! I )dl "11 11 m'lll1UplJ en 2 d tgen lIet
Ie\PI1 W,'~ ha,lr ('Ilrl'lu" Pn hd ~t"r vpn
g \\111, ZIJ I~ \Pllt!; In JallA ArmeD en
Iiern (oe\ertroll"d

\\ IJ I>r"IIé(enollzen h.lrtehJkpn tLllllc aan
de II Ii U,)ctutCIl, dl' vrlendpTl, I('_'bur.m,
eli f "lIllw led,..n, \()u.- ,j.. hulp, hefeI" en
w,·dugt·voel uut! IU llt,zen b~t"ouel

.J( Ilf ALB HC,TF:I\
JUlI \~~A DOIWTIIE-\ HU~TER,

geborLu DeJ,lgcr

( )' un.1 IH.~,-Op r!,'u :!v"t .. n dez~r,
(I' h.llllfl DI ,Li" Il~t"lll, len hu"" vall

h('t, I()adllnl Oil \'!lltero UlIJn tH"der-
1.(' lit feit! Lcht!!elJootp. (lUH(,!"A WILliE!.
'II" \ \ \" 1)1.1\ SPC' (I('!)nren Theron)
III d"ll oudl'rdll!IJ ,an "IJ Il I G I Ilrl'n, na
P!'Tl knl t lijden ~,ltJ sl"ch(s ''''wlge dal(en
r, \(II" Lrpll!.( Ik miJn ha.rtt'lljkpll dank toe
I did, hp"r, n ,J" I' hun de VIIII( r ~ pn vrou \\,
I '.ull cl Il TOI t eu \, on ,\. eU fludpre ~ rr .. n
dfOn,..n \TIen Itlln.'u \0 IJ hulp \t't:lCDU lU
lIllJIl" afwc llgohl'I.!

, Wal lk !I\! doe \"'ll giJ Illet, maar giJ
zult h, t na d. lf' ,~r"taan"

!Jc l'eelruetd,> I chtl(enout

S JOH VAX DER SI'L Y, SR

\ A); Ilop,hpl\\.illtt"U, ramllJe ...n
rt \rl\'nd'>11 dl,' Ver df-.:c1t'g~D /IJI'
ti III d t lll"rnl"de b, kpo,! gtlrnallk t, <I at
het den BeZitter \ IU Hemel eu Aarue,
h~ha,l"d lt eft door u, li dond \ III ODS
II "go te rn, pPIl, onZell g"II"fden V .. Ier,
1I11·t lI.trnl', rLIJfib XILI)L~~;; \'ERMEU-

l' \, In dell lijpelI Ift·f[IJu \an r.7 J lar
(II ID Iltlden (Il :2", d,lgell IlIJ 18 "ut,
-Ilf'en op .It· lJ 11,len Janu,ll! 11\.1'1,

kUl t Illaar JJlttcr IIJdpn VaD
,I ..dlh 'Iel cl 1)\"11, np Ut' I'llats KrUIS
n dllJ !J('l dorp Mo"ta,(u g.lt·gPTl, alwaar
hV Je lalt.tl· },ren ,an zIJn lAven np
<pld" nl! t Zillle Lcht.:enoo: biJ ZIJD
h,lndl rill lwolt r!"'H..:pbtdcht ;'IIa ,eell!~"..d elJ \1 'W !nIIl!; hepft hiJ ons \erl,ltpn,
In.ur \\ lj zulle'lJ helll tlllUIllt r vergeleu
tot uat "IJ ht'tIl "eer zullen ZI~U In ODB
1."11\\ II' 1·.eulYI!!, V"lcrl,mJ
lit naatIl "an t..!e 10(1 wm.llJko klnueren

JOI!~. D \ LIDIE( u;~
I I IJ " 18 epD ill,lU vIII 11~ldt'llrnoeu
ZIJn tiJd '\.18 atl(ilmt"tt lJ

b·u Vauer \ ol ~an betue glo._.u
\\ le I;an hem toch \ ,'1 " ..eten

~ -:.\ eeD Hmartel'Jk IIJuen vaD zeveu
1.~ maaDden, u\"rltld, "I' ,Ien 2<"8Ieo
PeCf'f!lhpl', II lllllt1 dlt'rbaff-l Echtgeuoot,
l::lARgr. PETRl'''' .1~, (JBC" H~AI\lJ, In uen
ouderd(>nl \at! 1,4 J,llen

Ih> vrl".dt'1I Pil "I,'n,]plll]l11 tile III IJ
Zl\O troll" ht-bben bIJ!.(<!RI'llll ~t'durAnde
ZIJnc zlt,ktf' '" orden hlC'rillé"UO hilI tellJ k
uau!.. g'eze,.;d

M. J. E. II \ARD,
!-",boreD !Je Beers

Kalk":,lrl, \"llll Hhqusuorp
18 .lllnll,ITl, l"tJ'I

Zui,l - Afrikailll~('he )LII'mCl'
)Iaahda ppij.

KAAPSTAD eli JOHANNfSBURG.
!\\~I h It I~ 1 fl"TJLh:l:\f~li

28, Ka.apsta(l.K~steel Straat.
Geuen'"teenen Op~erlcllt In eellig Deel

van Afrlk.a

:iIEUWE EN ARTISTIEKE PATRONEN.

l lt \ " rr 1 v!
I ~ h~, Il

BIJbel vereenigmg.

do,·lmatlge £3IJ-
Gezang-Boeken,

vennO!{t, tIlPD zich biJ l,ovPD!.(emelde ver-
eeuIgltlg, uoor de voO!, auereD ill 1818
roeus npgerlcht

lJep0t \oor !IollanuMc!Je traktaatJ9s en
\llegl~Du .. BInadj""

Voor PrlJ"IiJsten ., hrIJVe men aan
ODde rgetile keDde)

I' PI EKAAR.
Secretans

Dt>pot IIofmPH KflmerH,
Ka.aJllóltarl, 1891\

Uit de Hand te Koop
..... EERSTE-KLAS Stukvaten en
i) lO Eerste-klas KIlIpen, ook ~
half-legger Brand" IJn Ketels, kom-
pleet.

Doe aanzoek bIj
C. P. DE L. BEYERS.

Groot Drakenstein,
Januari 24.

Publieke erkooping

LetOlennllei, Riebeek lest,

Op

H. L. DIPPENAAR.

Van der Spuy, Imme/man & Co.,
Afs/ajers.

\" endu· Kantoo r, talme;;blln., .

D \AR zIJn woonh\IJs afg(·bl'()ken
z,t] \\ urden, ht,( ft de onderge-

tpekende he:-,loten pllI blIek" te ooen
verkO()pCll ()Jl ;

Woensdae, 1 Februari, e.k.,
om la uur .~ morgens,

a,tll ZIJnL' II oon~ted~:-

Elt Kamer', Zlt k.tmer, én Slaap
Kamer .\Ieubelen, ~esta.ande Ult:-

Een groot gepolê:,te "teak," Eet
Kamer Tc·del, 1 M~ome Buffet met
tlplegelgLtc, ,Bent\t>od, Madeira, en
andel e tltoelen, ijoeden Rakken;
li las en POl'celelll tt erk, Ohogri1 phs
(Il Oho ~cllllderlJ~, Plano, Ronde
~l,dlOllJe "Glp"y~1 en "Fancy"
'LIt. I" MalJOnlC ltt#tbuDk, ".I!'ancy"
Stoelen, Splegeh., TapIJten, Matten,
Lmoleum) Slaapkariter Zet, :Mahome
en andl'ltl Kleed-qp Wasch-Tafels,
K leprkastcll, CU~JOards, Spring
~[.lt I.t'~L'Il, "StnJchers» Kmder
K,ltt'ltje~, Lot Doeken, KomblllS en
andere Tafels, en .gewone Keuken
henoudl~beden.

h., Il prachtige lot Pot Planten
en Ferrl:'

'1'\\ el' R'J eli Trek PaaI"l1en, Zadels
en TO()mLII

1 Opredlt getee1(h, Prijs AIl!er'
lley Kue, 1 Kern ~Koe, belden 10

melk, Eelllge K~etn fllet III melk.
Varken ..., PIIlII&vee, waaronder

eL'n prachtlg lot lI'DOI'ca HoenJers
Een lot Graan ~n Wol Zakken,

een lIand \ragell. ~
'ijl SHELDON .

Faure, Van Eyk.(& Co" Afshl.gers.
r.-~

.\ .B.-Do heer) !ii~heldoll wenscht
aan lil t geeer pub!Jek bekend
te maken da, men hem altijd
vlndell Ikan rum de gebouwen
V,IU den hee~ '1\)'I"':\S, al" aar
hiJ glrel'd IS BrandeWIJn, WIJn
H,n l'1', en !aOOI en andere
kolulllalc pro~kten te koopen.

FHRE, I~N Eu & Co.
I

'an WEGGELOOPEN
\1AN dl' plaats tall den heer H.

A. BIJgnalj}t (Landskroon,
Achtel Paarl), :2 t:zeJ" (Merries),
l\\al't en BruID, zotder halters, met
'chaafplekken aa~ borst, Schut-
llJ6pster;; l'1l :lnde!en blJ 'Ien ze
mogen a.lDkomen, geIJeyen dadell] k
kenTll;:, te kenms ~ geven aan de
Il('eren Bhgnaut &1'0" Paarl. Bd·
hjke onko:,ten zull~n betaald wor-
den. •

Paarl, :::!7 Jan\lar~, 1899.

TEN[fERS
il

V OOR den aaa~uw eener Zaal
cIrca .30 x fO ~oet, zullen door

den Ondergeteekepde worden lO-

rrewacht tot op deri mIddag van den
Gden FebruarI, e.~, bij wien het
Plan en S[~ficaijen ter inzage
liggen.

Publieke Verkooping
TE

I) roogevallei,

'ubli. ke Verkoopiflg
TE

Langekloof,
NARlJ

NABIJ
RIEBEEK. ""'EISTKllJ»heuvel B~ ..l.

.AfdeehQg Malmesbury,
Mdeehng Malmesbury,

OP
OP Woensdag, 8 Maart, 1899

Vrijdag 24 Februari, 1899 Om halftien 's Morgens.

DE Heer M. J. A. SMITH, door
ziekelijke omstandigheden ge_

noodzaakt zijn de zIJn boerderij op
geven, heeft (le onderj!etePkenden
geJast op bover-g-melde plaats en
datum publiek te verkoopan, de
ondervolgende :

.I Lev.nde Have
24 Eerste klas Ezels 3 en 4- jaar

gedressoord
8 Rij en trek Paarden, goed ge-

dresseerd
13 Slacht Ossen
5 Vaat'l.'en d18 op ka! ven staan,

van goed ras
100 Spek Vette Hamels volbpk
150 Aanteel Schapea "mermos"

( Vet)
50 Vette gus Ooien
40 Rpek vette aanteel BoHen
50 Varkens van 1 tot 2 jaar
2 G'>ed geteelde Bullen, met

"Pedigrees"

oE IIeer A I \\ IJ!\' J. DI PPEN.A.AR,
die de Boerderij gaat opgeven,

zijne Plaats aan zIJn <iudereu ver-
huurd hebbende, heeft de ()nderge-
reekenden gelast Pubhek U. Verkoo-
pen op bovengemelde Plaats en
datum, de volgende

I. Levende Ha ve, als:
] () ~ ersto 1\ lsa Ezels, 3 tot i) jaar,

~1
I...

ged resseerd
-; RIJ- en Trekpaarden
2 Eg-ale f',. arpaaroen, 4 jaar oud

Ezelhengst
Vel te SlachtosiSenJ

1() Vaarzen en 1\ Delen, lil eersle
klas condltre

] OU Spekrett-e Halllt>ls (~Ierinos)
lOU ,,' et te Aantedschapen do
10' j Yette Lammers
,jO Varkpn", gt>sehIkt voor den

Sla~htcr.

II. Boerde.riJgereedschap:
,) Bok wai{eml, bIjkans illeuw
1 Af,da.t11 apkar, b'Jkans.nieuw
1 Opell K dr op Yeer ..n
1 Bak 1\ ar op Yepren
l tlpan '\"agent\llg-en, waaronder

1 span g-ehPL,1nlt~UW
,I Pa.ar ÁchlertUlg'en
3 Span PloegttIlgen
1 Lot Z" lOge!;:, en Touwen
1" " ('Tl 1\ et till gs
I) Dtlblwlt' Voorplopgen
3 Enkele \roorplo0gen (Brak)
1 Bra,lklands EI{g'('

1 Za'l 1.1Ilds Egl!c
2 ZdfblDupr Machllles (McCor-

mICk--.)
1 LOQgooler !\fachme (McCor-

II1lck::s)
1 Graan Schaal) kompleet
] Schl'Oef
1 1\ a]<lten Balll'
1 Lot y dzak ken
1 LJzeI' SIeephlok

Graven, P,kk ..n) Vorken en wat
vel'der tot llen "ebngenchte
Boel'denJ hehbort.
III. Granen:

Boerd ... lJgereed,
.ohap

8 Bo~ wagens, waavan :::! bIjkans
DIeIlw

1 Bak Kar op Vpel'en
lOpen Kar op ,eeren
5 Dubbel voor ploegen "Ran-

"some:s
4- Enkel voor
2 Span wagen

nieuw"
4 Rpan ploPg tUIgen lo
4 Splln zWlDg~ls en ke.ttmgA
~ ~elf HlDder MachIDPs "M~

CormlCk'~ van 7 voet hreedte
2 Braakland!i Fgg'f'n "Ho\\ ard~"

1000 Graan zal\ken JD goed ... orde.
Graven, pIkken, wIjnvaten,
en wat verder tot eene wel
mgerlehte boerderIj be-
hooren.

•• Ververschingf'n zullen ver-
schaft \\ orden .

do ':Howards'
tUIgen "bIjkans

M. J . .A. SMITH,

Yan der Spuy, Immelman & CO'I Afslat ers.
Vendu Kantoor,

Malmesbury.

] 0(1 ~!uddl n Eer~t~ b.las Zaa.dhaver
100

" hoorn
') ,- )
) -- )

'I

" Rog
Garst
El'wten."

"
RUIM KREDIET.
.\. J. DIPPE~AAR, SR..

Vendu·kamer,
Malme ...bury.

Van cl"I' Spuy, Immelmal! 4- Co.,
Afslager8.

Puhlieke Verkooping
TE

Schild spad vallei ,
DistrIkt loorreesburg, Afd,

OP

Malmesbury,

Dinsdaq, 1899, PUBLIEKE VERKOOPING
TE

2t Februari,
DE heerJMnBfs H. SI \BHEJI, Sr"

die ZIJn boerderIj gHat op-
geven, daar hiJ ZIjne plaats aan
zIjn klmleren verhuurd 11l'eft, hoeft
de heeren Van dl'r DpU~, Immelman
& Co., gel2st op bovengemf'lde
plaats en datum pubhek te \('1'-

koopen, de ondervolgenfie Levende
Havel aoerderIJgere6ds~bap, en Granen, alles
Jan de beste Qulltelt.

Levende Have:-
24 UItmuntende Ezel ..., goed ge-

dresseerd, .) jaar oud
6 EersteklaR Ezels-voor ~lerrJe,.,
2 GOf'(l getoeldo en g-edre8seerde

Kar :Mern"-s (Pwt s)
1 Makke en gesclllk:te HIJ Pa.ard

;J() .Aanteel BpeHt.en, \\ aaronder
zijn Melk Koelen van goed
ras

200 Vette aanteel ~chapl'Jl (Mermos)
~O Varkens (1 en :2 Jaar)

I Oprecht geteelde Bul

Boerderijgereedschap :--
3 Bokwagens \\aanan 2 hijKans

Dleuw
2 Xlem\e af"laa.n Kap-kan'u (t

plaats)
1 Bak Kar op 'ecren
Watel Kar

1 Eer~tekla" LOI'''e Wag-en Tent
met bUIkplank en leere kom-
plef't

-) Dubhel"'oor Ploegen (hout)
" RansoI1lP"

XIPu\\e dnhheh-(Jor Ploegen
(Ijzer) " Ransome "

Spall eerstRkla.s Waf(en Tlllgen)
kompleet

li Span Ploeg TUigen, kompleet
1 Paar hiJ kans DlPU we Kar

Tlllgen, "'Un Vaten, ZWlD-
geIl', Kettmgs, en \\ at verder:
tot een wel Jng'erlchte Koren-
hoerdeJ'l] hehoort.

Granen :-
600 Mud Zaad Haver, Eerstek.las.

Klein. ReD1hoogte
XAIlIJ

KLIPHEUVEL ST.A TI E,
.\.fdedmg ~lalmesbury,

(II'

Vrijdaq den 17den Maart. 1899
Om half tieD I Ill' 's morgens.

Den heer M \TH IJS M_ Louw, dIe
zich elder" te woon gaat begeven,
heeft de heeren Van der Spuy,
Immelman & Co', g ...last publIek te
verkoopen op boveng ..melde Plaats
en datum, de volgende:-

1. Levende Have, als:
') Eerst~klas Ezel::s, 6 jAar, 5 Rij

ell Trl'k Paardt-n, .3 Eersteklas
Merries, (j jaal-, 8 Vaarzen dw op
kalven staan lilt goed Ra~, 4 Koeien
met kalvert'n III vol me'k, 2u Var-
kens \ 1 tot ~ JU,arJ.

2. Boerder~gereedschap:
:::! nokwagpn~, \\ aaronder een

hIJkans lllel!", 1 Afslaan Kapkar
(viel' plaat~) hIJkant; nIPUW, 1 Open
K,ll' Ol' Yeerell, 1 'Water Kar, 1
Zelf BIDder MacblDe (Ma."sf'Y), :3
[)uhlwl-voot· Ploe){i-"n "Ran80mes,"
1 DrlPvo(J1 J) "

.2 Enkel \'oor "
2IIo\\aI'd~ Eggen,.2 span 'Wagen
TUIgen Kompleet, v. aarvan I span
Dll'lIW) 1 paar AchU'r TlIIgf'n In

go!>dl' orcler, 2 ~pan Ploeg TUigen
lO goede or-ocrl I Trekken -, ZWlll-
gl"ls en K ..ttmgs,":! Landsknhben,
1 Water KrIL, 2 Zed Kllbben, 8
Zel~en, (;raven, Pikken, Vorken,
(;affel", enz , en wat verdel' tot een
Koomhoerd ..rlJ behoort

3, Granen als
·,u mudden KOOIn, 2(J(1 mud<1en

KoorIl, 2t II I mudden Gemengde
Voer

4 Huisraad:
Het "ewont ao,ortlm('nt HllIs-

raao, GI;s en A.arde\\t'rk (n Ktll-

ken-gereedschap. '"REIM CREDIET.
M_ LOCW.JACOBCS H. tiLABBER, Sr.

Yu der SplJ, I.mlillll' ! Co., !fsl~en.
Vendu Kantoor,

Malmesbury •

ran der SpU), lmm Iman &: Co.,
Afslagers-

Vendu Kantoor,
.M.alwesburj .
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PLAATSEN en

Beginnemie ten 10 ure des voormiddags, het volgende :-

Y.. 'tatoecll
nl' Plaats bekend als .. Springfontein," gelegen te Saldanha Baai,

in Afdl'eling Malmesbury, bestaande uit deelen van .. Springfontein,"
"Kersbo:;ch," "Langverwacht," " Kleinberg " en " Langeberg" j groot
bijkans 2,800 morgen. . .

De Plaats is welbekende als een mtmunted Vee en Zaal Plsata : vol-
op voorzien van water.

De gebouwen bestaande uit Woonhuis,. W~genhui8, en Buitenge-
bouwen. zijn allen in een goeden staat van repáratle.

Levende Hav ..
. 117 Bokken en 118 Lammers, in goede conditie, 282 Schapen,

'P'oot. en klein, in goede conditie, ,13 Ossen allen vet, 12. jonge 08~n,
is allen vet , () Vaarsen 1 Bul, 6 Koeien met kalven; I Koelen, 5 Mernes,
3 Paarden (Ruinen), 1 Ezel, ï Varkens.

BoerderfJllereecl.ohap.
1 Tent Wagen, 1 Bokwagen, lOpen Kar, 1 Schots Kar, 1 Mslaan

Kar 1 Zadel en Toorn, 3 Span Tuigen,8 Jukken, 8 ZW'ÏDgeII. 3 Led·
ders: 1 Kruiwagen, 1 Waterkrib. 1 Reaper, 2 HalfAuma, 2 ADken,
Vaten, Pikken. Graven, Gaffels, ens., enz., 1Lot Zensen.

G:ra.ne~.
200 Mud Koren, 150 'Mud Rog, 150 Garst, 30 Mud Haver.

Hui.raad.
Bostaande uit het gewone assortement, zooals 'I'afels, Stoelen, Bed-

den, Kleederkastcn, eDZ., enz. En wat nog verder zal aangeboden wor-
den.

~Ialcllesht1ry Executeurs K~mer en
ea Brand Assuruntie Maát8chappij.

VERKOOPIN"G:- VERXOOPlNGBELANG l1IJKE
VAN

VEE. LOS BN VAST GOD.
DE Ondergeteekende behoorlijk gelast door den heer P. A. GOOSEN,

UlO bet distrikt gaat verlaten, zal ter plaatse

BANHOEK,
TUSSCHEN STELLENBOSCH EH PHIEL,

DE ondcrgeteckende, als Executeur Testamentair, in den Boedel van
wijlen WJLHI-:UIINAANNA BESTER, geboren Blanckenberg, ~ nage.

latenes echtgenoot, JACOBUSMIJN.t:RT ,A_'WBIESBUTI&, DI publi~k doen
verkoopen op - ,

Woensdag, Ssten Maart _nat,
VERKOOPEN OP

TE

Saldana,ha Baai,
Vrrjdaq, 8 Februari.

OM 10 UUR 'S MORGENS.
I.-The Kostbare plaatsen genaamd Zorgvliet en Nagelegen, tezamen

met kroonlanden. groot G32 morgen. .
Deze zijn de vruchtbaarste I'laaL<0n in het ganllchc Stellenbosche

distrikt, vooral als vruchten en melkei-ij plaatsen. .Met hun onbeperkten
watel'-yoorraarl kunnen zij niet over t r'.lfTf'n worden.

Op de plaatsen is Cl' een fraai oud lIollandsche ~\'oonatede, andere
gebouwen, groote kelder en huit n:eoouwen. Er IS. ook een gr?Ot
eikenbosch en een groot vruchtcul ,,(l d, beplant met duizenden keunge
vrucht boomen; ook een uitgestrek t.: ,vijngaard.

Deze plaatsen zijn binnen drie kwart uur rijdens van Stellenboec~,
en nabij de plaatsen van den heer C. J. Rhodes, te Groot Drakenstem
gelegen.

Il.-De volgende Losse Goederen, zonder reserve :-~.) Bokke~,
.~ Paarden, 4 }luilezclg,:3 KUITeIl, 1 Wagen, Ploegen, Tuigen, Culti-
vator-, (; ra ven, Manden.

;)0 Varkens, K raai mes t.:
-1- Kuipen, :2 Stukvaten. :; ..izijnvat.en, Wijnpompen, Trap' en

Onderbalie.

PAUL D. OLUVER, Afslager,

Zeldzame
.«t_

Eene

1899.
Springfontein,

M'alD1•• bu.ry ~d .. lIDIl,

PUBLIEKE VERKOOPING

J!f:_
Kans.

-Y.\~-

RUIM CREDIET~
G. W. KOTZE,

Secretaris.
Executeur Testamentair.Kosthaar Vrasigoed, Levende Have,

Hoerdcrijgereedschap, enz.,
- TE--

J. 'V. ~IOORREES, ,Jun" & Co., Afslag~rs.
MalmeBbury, 26 Januari, 1899.

PUBLIEKE VERGADERING.
EE~E bijt'en~omst zal te ':\1!J.lmesbury worden ~ehouden op Vrijdag,3

Februari, 1899, teil !.).:JO voormiddaps, In de Stadseaal, ten einde
Let tegenwoordig systecrn van bewerken der Guano-eilanden door de
Hegeering te bespreken, en t.' zien wat~gedaan kan worden OlD de Re-
geerin.z lh- prijs van Guano tt, doen verminderen.

Allt' nelaughcbbenden worden dringend verzocht tegenwoordig te
zijn, daar de zaak van groot belang voor de boeren is.

DE heer J, J. SIUII'n, J If'. zoon 1111 hurh.uildt- aanzoeken, eindelijk
11\'~1,"t'1I 1"'!)!)I'Ildl', ziilJ'~ PJ'achtlgu .'(1 Ko"tbal'c Woouplaats

"ROZENBCHG," het publick nun te bieden, Leeft de Undergeteekenden
gekot oui 0)'

Dinsdag, den 28sten
TE 10 ntE V.~L,

Publiek le verkoepen ondervolgende Vastgoed, Levende Have en
[Boerderijgereedschap, enz.:-

1.Va.stgoed, als : DL' Plaats RO~ENBURG, groot in zijn
gehed CI!'ca 1,ti W morgen, gelegen I uur tijdens van de Malmesbury
Spoorweg Statie, bekend ab een Jel' beste Za.ai, Vec- l'l1 'I'uinplaataen in
het distrikt, hebbende overvloed van water, l'l'achtlge vallei voo!' het
weiden van \ cc hL'l gelll'ele jaar duor, uit gestrekte landdcl'ijen, met nog
een grout ;..;edcelte oul)('wcrkte wonden. Dl' Tuinen op de Plaat!! zijn
W'acbl';,,;, zoo ook ,Je \"rIlLllt-buul!1en l'1l er i,~ nog' een groot gedeelte
Tuingrund Ollu.'I\'erkt, daal' dl' Elgeuaar zach lDeest op dl' Gmanboerde-
rij tuq;elegcl hedt. Het Spo'!I'\\eg Dcpartement en dl' Plaats Scl:oon-
spl'llit wUI'Lkn dOLI!,water van Rozenburg voorzien ~edert 1882 en IQ de
droogste ZOIIl.'l'S W3.h wêLter DOg altiju volop. Voor Paarden-fokkerij il!
ue Plaat" alll'l' Ilitnellwnd ...t. De Gebouwl'n zijn ruim en hecht, be-
staande uit \Vuunilills, Stallen UI Hlldero Bllitengehouwen, Muur Kralen,
Kafhok, enz. Dool' de8zelfs nabijheid bij den tlpoorwt'g is het vervoer
van Granen, enz" zeer gemakkelijk en gallw, en de Tuinen en Melkerij
voorzlt:Hl uai.!'elijb in de IJehocfte van menig huisgezin te Malmesbury.
Het i" zelde-Il dat l'cn EigeDdolD als Rozcnhllr;; in de markt komt, en een
euer dil' Zich van een Ecr,-Jtekla:i Plaats wen:-;dlt te voo ['zien, behoort deze
verkoop Ing bij te l\'OIlL'n.

2. ~vende Ha.ve, alt':-
:2,) Aanteel Boostl'n van goed Ras
1 Paar Geme:;fe ()s"en.

·1-00 Merino Schapen in goede Con-
ditie.

:l ~felïno Hammen.
,")i) Aanteel BokkeIl.

1:20 Varken/i.

3. Boerderijgereed,.ohap, als;-
~ Bok WHgen~,
1 Mol Wagen,
lOpen Kar (lP VCt'ren,
t Tweeplaah Kupkar (lI' Vel'rrn
2 tlnij MachInes (Zdf-binder en

Reapcr).
14 ZCI:iUll.
1 Vocr ~[acl'lnl',
5 J)uhbt,ll'·v, 1<)1' l'I()f';..;en,
2 Enkell'-vo' ,[' 1'1~'gL'u.
1 Bra.akland" Egge.
1 Plol'gland.- "
t 8cha.t1 I II Gl II leutcn,
1 ZaJt'1 ell 1"),)ru,

4, Granen, al; ,-
200 MuJJell (;t'Yneligde \'Ol'l'

uO " T\\'C'l'Jl' KL!.8 hoorn

8, Huisraad in Boorten.
En WUl Vl:rJcr Zó.111\ urdt.:u adDgeboueu.

M, J. J. ~LABBER, J.\c. Zoo)'.

!'.B.-Vl:l: eU!~d is van dl' OtJ!lto kwaliteit en alles iu uitmuntende
cuodJtic.

Gedrp~seerJc Ezel:!, -l tut (j
jaren ond.

1 Paal' Kal'paardl'n, :~ jaal' oud,r' ;3 EZl'l" (YOLIl'paarden),
Rij Paarden.
Pony, Hij cn Buggy Paal'u.
Jong Paaru, :2 pal' oud.
)ferric Illet Veulen.

1

I)
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Februari, 1899, -
Een Zeer Zeldzame Kans.
PUBLIEKE VERKOOPING

VAN

Zeer Kostbare Vaste Goederen
AAN DE

P.A..A. RL_

::! ~pan Wagen Tuigen, com-
pled.

PiLar Ka!' Tl1lgen,
-~ tll'an l'loeg 'l'lIigeli.
-1. " Zwingels en Kettings.
') Laue!:, KrIbhen.

Lallge Ladder,
1 Lot Boostcnvellen
~ Zeil Kribben
t Wijn Vaten
I Varken Trog
1 Lot Graven, Pikken,

Varken, enz.

DE Heeren Rt:1Ut' DE VILLE & CO. besloten hebbende hunne bezig-
heid meer te centralizeeren, hebben de Ondergeteekenden begun-

stigd publiek te verkoopen, op

~Jaandag, den 13den Fabruari, 1899.
1

om i- l1 uur precies,
I.-Zeker Erf Lmet ue da.aropstaa.nde Welingerigte Woonhuis, van

alle gemakken voorzien, groote WeliDgerigte Wagenmakers-Smids-
Bekleeders-en Schilders-winkel:;, als ook groote Wagenhuizen, en Stallen,
alien onder IJ zere daken.

Deze eigendommen, vroeger behoorende aan den Heer J. P. RETIJF
en alwaar er eene bezigheid met de meeste succes jaren lana- <Tcdreven is'
zijn gelegeD te Dwars-iD-den- Weg, and maken front naar d"'ooMainstraat:
. IL-Zeker onbebouwde Erf, front makende in de Lady Grey
Straat, f.{elegen tusscheD de eigendommen van de Heeren KIB8TEN &;
BEsn:1i & DE VILLIERS, BLIGNAl'T & Co.

Eerstgemelde eigendom zal eerst in perceelen en daarna in zijn ge-
heel opgeveild worden. ;

~ B. de Viliiers & Co., Afslagers.

..
Ncderlandsche Zuid-Afrikaansche

SPOORWEGMAATSOHAPPIJ.:

en

.) ~IudJen Zaad Rog

Kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers en
Goederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
en and-ere plaatse" in de Transvaal.

Dagelijksche personendienst van Lourenco
M . •arques (Delagobaai) in 24 uren naar Johanne.burl'
en 21 uur naar Pretoria..

Tarief "oor Reiligers naar 1oU1ulesMrg .u ffL":'" .ca tfl
Jl " n "Pretoria J4 IL ...-ua 41

Dagelijksche personendienst van Du~ban {NataD
naar JOhannesburg, Pretoria en andere plaataen In
de Transvaal en Oranje VrlJataat.

-------
J. W. Moorrees, Jr. " Co., Afs/agers.

Voradu Kactvor, ~lalmcl!hllry,
_ • _ JIJ January, ~89{l.

Publieke YerkOOfJÏng
1

On(lerJ:l'eteeJanlde. ala Exoou-
trice in den

Boedel'van wjlen éIen heer 1IAT'fBY8
.. B~N, zal pPbliek doen ver-
koopen, te l

'NO~BERG,
Afdeeling MAplBSBURY.

op OOIDIBDAG ~ FIBRDARI, tm
1Ieg1nD8llde ten 10 te '. fOOrmiddagI,

~
nsr VOIfENDJ:

Ll'V8"de Hove:- 1
590 Schapen, grQot en klein, ge-

schikt voor dén slachter.
13 Beesten, alleJl in een goede
. conditie f;
11 Paarden, (TreF en Rijpaarden)
22 .Ezels, allen geloerd
35 Varkens, klein en groot.

Boerderijgereed -
3 W 4 3 span Tuigen,
5 span IOeiI1-tll1Rl:m, 6 Dubbele-
voor Ploegen, Ploegen,
3 Reapers, en Zelf-binder,
Graven, Pikken, Gavels,
ens., enz., 1 lot ~1[l861n..

Ora"en ;-
200 Mud Zaad
10 "
38 "
42 JJ

100
100 JJ

VAST EN !lOSGOED,
t ,\

e~, Fruer~
Assessm ~ of Rate.

NoncE is. he~b.\'" gi ven in ~
. of 8ecl.1on ~ti of Act ~on:
of 1889, that tbc Di~isio~al C~
of Fraserburg, at a meeting h~ld'
the Court Boom, F~erhl]rg on t~
20th day !>f January, ]8{'~1, did
888OS8 and unpose a Hall' of Three.
ei~ht.hs 0) or " penny in the P<>UJ.! '
sterling for the pllrpo~e~ of the
yf>sr It59~~l~pon lall lnHlJOYabl"pl'tlo
party Wl In t 10 dl\'i"i)l' ltaL~
thereto.

The said Rato will b'C()_ d
and ~yable at the on.-, of ~~ sa~
Council at FriU'('rhurg, on the 31
day of March, H~~;~,. st

.All such Ha.tet! ~']]I'a!d three
months ~fter dllf' ':;!t" \'dl he
charged interest at th" rRtt' (,f i.:,

t. (6 Q ) 'J,Xper oen. lo Ier year, reckontd
from "~llddato.

By order,
A. J. IL\TE~-,

~\"-r('tar,
Divisional Council Officc, '

F raserbu rg,
20th .Jar,lIary, !-"".

--_.____
AFDKELIIGSRI \D t R\~:RBURG,

ol'

WOENSDAG, 8 ~bruari; t899
's ",orgells ie" 10 lire,

ZAL de Ondergé;t.eekendc publiek
laten verkoo~ qn E~ gelegen

in de Kerbtraat. Hetulve 18 beplant
met allerlei V ruchtboomcn en een
fraai Bluegom Bosch dat .m~
Brandhout levert dan benoodigd 18

voor huiagebruik. ~ Het Huis is ~
gerieflijk, en van het beste Mate~
gebou wd, en als aangename wonmg
woning onovertrefbaar. Het Erf
zal twee perceeIen 'worden opgeveild
ten gerieve van koopers.

LO.aO.D.
Het gewone 8880rtiment Huisraad

alsmede OODgroot lqt Palen voor
8teige!hout en eenige vrach~u
Klippen geschikt voor bouwdoelein-
den en wat verder zal te voorschIjn
kom~.

JAN J. MALAN Jr.
Jl. "L._SMiTH ~ (jo., Als laqer

-_
Heffing een-r Bela!'>t ine.,...---

H IER\IEDE gcsebi- lt ];"nnis
evereenk ':11"( i" t\ rt ik I ~',r,~ l.\ ~ljtJ

van W~t No. 4) '1':111 l,,,~!,, ,k Oe

afdeelingsrasd van Fruserl.n-. ~n

eene vergadering gchouden in de
Hofsaal te Fraserbn rg, op ;Zij .JU).
uari, 1899, een b"lll~tjll;': ~d.Jereu
en opgelegd heeft van Jm a('lJt,ttD
(~) van een penny in Let pond ster.
ling (£ sterlin r, op alle belaslbal@
eigendommen binnen deze afJet:hD«
voor de doeleinden Van Let jaar
1.'199.

De genoem le beln..,ting zal V~,_
vallen en bet Ullhanr z ij ton kantore
van genoemden Raad te Fnl~.rbnl'1!,
op den St ste a dag' van ~faart, I~~,

Alle bedra Jen die onbetaald lW.
len zijn drie maanden vanaf dtn
vervaldag s.illcu vcrhoc d wordu
met .renten tf>gl D tes percent (IJ' el
per lAr, ge 'ekoud vanaf genoewlt.

, datum.

Alexandria en lonen
KERK ORGEL.

In dun Boedel van wijlen G. A.
BO):;TTGt:R.

En wat nog
boden worden.

RubD

zal aange-

DE heeren H. JO~E:; &. Co., zullen
in hunne Verkoopzalen, 8, Ad-

derley-straat, te koop aanbieden, op

Zaterdag, 4 Februari, t899,
Om 11 ure, v.m,

Een van prachtigen toon voorzien
Orgel, met 24 registers, 2 swells, 2
Klavieren, 2! Octaaf Voetpedalen,
geschikt voor Kerk of Kapel.

N u te zien aan 0118 kantoor.

H. Jones &: Co. Afslaqers.

Rondgaande .Onderwijzer
BENOODI€;DTE

Ol) ia:..;t,

.A. J. BATES,
lj, cretans,

Afdeelin~ ,,;lael Kantoor,
Fraserb Ir;::, ~ U Januari lS:I",

Drnprontein, Jijk OBderyiltebergen.

De

Woensdag'J 8
N

'an2.orlf.n.t.n 1.0ure,
Publiek verkoopeb voor rekening
van wien het moien aangaan, ten
huize van den heer D. J. JOUllERT,in
Main-straat. ~ -,
Hu.l8raad: ct

A PPLIC.ATIES voor bovenge-
noemde betrekkingen verge-

zeld van de bij de wet vereischte
getuigschrifteD van bekwaamheid,
goedgedrag, van de laatste school-
commissie en predikant der gemeen-
te waar applicant werkzaam
Wa8, en van lidmaatschep eener
Protestansche Kerk, zullen door den
Ondergeteekende ingewacht worden
tot op den 21 Februari, o.k,

Werkzaamheden te beginnen zoo
zoo spoedig mogelijk.

salaris £120 p"r jaar en de
schoolgelden.

Billijke reiskosten, gestaafd door
kwitanti~, zullen vergoed worden.

N.B.-De )ges~de applicant
moet zich voorzien van een onder-
wijzers 2de klas spoorweg certi-
ficaat om tegen half-prijs te
reizen.

TE~UEIl~ zullen tngelraót
wordon door den Atdet'lln~!

Raad van Fraserburg tot op ei'1l
1 ï .M iart. 1bV',) voor het waardeel'elc
van alle vaste ,',:_;enc!('llllllen ID U·
Afdee'ing Fraserburg. 'j'pndt'raa."1
zullen vcrplicht zijn d.. lijsten vau
alle groudl'll Uil vereiselit voor J~
waarleer-ing op eigl'n kosten ti!
verkr~gcn, JI4'l3r zijn niet vcrphchl
elke plaH!:' te bezoeken.

Tonderaars kunnen voor -een ol
meer wijken tenderen.

Tenders UJ worden ing-dipnd bl
den Civielen Comtnisearis fr~""r·
burg en moeten buitenop ab Zt"A

gemerkt zijn.

Op Jast.
A. J. BOTES,

tiecretani.
Mdeellllhl' Baad Kantoor,

Fraserburg 21 Januari, J~n

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

FrLserbu~Read
TENDERS,

Eet- en andere 11afel8, 8ideboani!
Gemak- .Madera e~ andere Stoelen,
Kleederkast, Lessenaar "Schilderijen,
Eerste - klas IJ zÊten Ledikanten,
Klapperhaar, .M8t;rassen, Singer
N aaimachine, Keu~en Kookkachel,
Glas ea Aardewer~ Bak.kiat, Keu.
kentafel, Potten, e~z.
¥oort., (
Kajatenhout Vat, ~lijpsteen, Krui- Senekal, 0.V.8 ..
wagen, :;toepb~i, -l Paarden, 18 JaDuari, 180~.
Varkens, GalvanlSlche Tank (400 ---.---------
gals.) Zincplaten, <fputen en Leiders, Publieke Verkoopl'ng
2 groote 'Iafels optjlJokjes, Tuigen-
makersgereedschawn Beslagrakkea VAN

En vele an~?re ~rtikeJen te veel Kostbare Bebouwde en on 00-
om te omschriJven~1 bouwde Erven
J. FredPentz& ~o., Afslagers. TE
_______ ~.~é NOORDER PAARL

H. GUDATH,
Sec. Sch. Com.

Muziek School.
£tic/oril Park, Paarl,

DE onderget.ekend8 besloten hebbende
Tan wonlDB te ver.mderen .zal

pubUek doen Terkoopen aan haar eigen-
dom (anJlU de Noorder Paul School)
Noorder Paarl

Op WOENSDAG, t FEBRUARI. ut. ,
Oil BLP UUR 's VooRIIIDDAGS,

Haar woonhuis, nffil!aDt gebouwd en
gerieflijk gelegen, en &ekere vijf prachtige
Bonw-perceelen gelegen ala boven beplant
met Wingetd en vrucht-boomen (in
volle dracht,) voorzien van 8tandhoudend
water en begJ'eD8d aan de noord en zuid
zijden door p.blieIEe8traten. Dit verkiet!lijk
eigendom _1 &eftJt iD pereeeleil en daarna
in zijn geheel 0J:ll"8Ud "orden, duaToor
een leder e~n .kao8.

WBDUWB W~P. KNIPE,
Paarl, 24 Januari, 1899.

J. S. MARAIS ~ Co., .Afslagers

DEZE IUl'ichting waarin Jon~~
Dames hun laatste onderncht

hij~~n, nadat zij Je :<rboolw·
late1 h~l,bl'n, zRl heropf'nd worden
OP WOEXSD.\G flES hn::.s F!BRC!ll4
1899.

Er zijn eenige wt'inigc .acan~
plaatsen. Doe aanwek bij

PROF. J. SODE \'1LLlER~,
l'rIO ('I paal.

VERKO<)PING
Te KL.A~MUTS,

)

-oP~
\ti

MAANDAG, 3Q ;Januari, e.k.~~

OE Ondergeteek~de daartoe ge-
laat zal op bovt+gemelde plaats

en datum voor re~lming van den
heer H. BAILIE pn'iek verkoopen

8 UitmuntenctePaarden.
!. B. De TIUiers iCo. lfsl~erL ;0

~... ;

--------------
AAN OUDERS.

I
DE Ondergeteckpndl' !:,·efl.

h:ermedt' kcnni1j dat 1(1) van
af 1 Jan IRri J 899 bereid zal EVD
kostleerli 'l~en in te nemra tegen
billijke p ·ijU'n.

Voor vf>rdere 'bijwnderhedeJi doe
aansoek bij

P. J. J. BURG ER,
Ml'.ln ~traat,

Wellington,

Kenn1sgleving.
--..j,~

¥

DE Ondergetee~nde heeft ter
verkoop ontv~gen :

2 Hooipersen j hatsi verbeteringen
die zij aanbi.e<fPn tegen lage
prijzen. ~

OOK:'

Baaldraad voor ~en8taande.

WORDT GEVRAAGD
V OOR de op te richten Koet-

Inrichting voor jongens uit
het Hofmeyr Opvoedings }4"'ondsin
verband met de Ned. Geref. Ge-
meente Kaapstad.-Een Huisvader
en Huismoeder_

Voor b4zonderheden wat betreft
sa1aria all ande1'8ZÏDs, verroege men
zich tot den Ondergeteekende.

Aanzoeken te geschieden k>t 11
Februari aanstaande.

De _erkzaamheden daaraan Ver-
bonden zullen (D.V.) een aanvaDg
nemen onmiddellijk na de "P&IU!ch-
vacantie."

Boven~enoemden moeten Leden
zijn der Ned. Gereform. Kerk •

Salaris £120 per jaar, benevens
kost en inwoning.

De voorkeur zal ~~eTen worden
aan hen die geene Kinderen hebben

A. 1. 8TEYTLER.
VOOl'I. der Com.

Kaapstad, 9 Jan., 1899.

Aardappel loeren.
EENE Scheepslading ?llago1l!!

Bonum in hal,e mu'l m,!'~dl'o
in uitst.ekende coo"itie cm :J'J te
planten .

R. li. ROS$ & Co.,
.t.and ......... ,

~""a.cl,
"

A. FITTlG,

Komen Aaljloopen
r

TE Burgenfontein, d~ pIaat. Tall den
heer N. H. J. ~uw, <hoenberg,

Wellm,ton. op DinJdi.Jr, den 11den
Januari. 1899, 1 zwartrl Bout OS met
stomp Itaart oogeveer ~ Itli jaar ond..
De etpDUr bn d.ez.l~ terug bekomen

tera belaatiug der o~n.
N. H• .1..iU>uw, JR.

t! Groen-rl
~ lVelliDrtoa.,

-
Drukpers laatscllap~u lan oe Sand!

de Yillien en Co., Beperkt.

HIERMEDE wordt bekl'nrl J:!'rn... lr1
dz.i de heereD Reit" en Ve,.!·"j ,~.

George ..la onze Agenten voor (jill L'l"~
en Oru Weekblad avn aaDgM~ld,

C. P. SCHt'L TZ,
Sr ortta.rII,
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