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fN JONGJINS KLEEDEREN, I

VOOR GOEDE WAJRDE I

G.~ N,uR D~l

£eD.OM' C OUTFITTINB CO••
Fabriceerende Kleerenmakes, I

I

KAAPSTAD. _J

DEEL ·67.-No 6,360.1

HELDERBERG.

Publieke 'Verkooping Publieke Verkooping
- VAN - TE

Levende 'Have, Karren, enz.
1\K vodergeteekonde behoorlijk

, gt:>I~I."tdoor eien hper JAN A.
A"KEIlIIA:'>ivan Rra.kelsdal, zal pu.
hlit'k opveilen ter plaatse

BRAKELSDAL, HELDERBERG,
Op Vrijdag, 13 Nov., 1896,

TI-: IU (-",1-: 1':.11.

1. De volgende Kostbare Levende
Have :-0 Eerl<te Klas Melkkoeien,
ti Vaarzen,;' Koeien, ;l Kalvers, t
l';l<-lfJl'n, 11)Varkens.
II. ~ Eerste Klas Kapkarren,

,t'l! zl)()goed als nieuw, :3 .Eerste
f\las O)'enkarrenop Voeren, 1 Klem
\. !'er\\'agentje bijkans nieuw, 2
l'lo<c'I{t.'Il, enz. enz. 2 Geweren,
("lIli mt'[ Duhbel-Ioo)' bijkans nieuw,

En een menigte andere goederen
d re teil dage der verkooping zullen
aallKt,I,odell worden.

Komt, Ziet en Koopt .
I'All, D. ('LrrEI{, ,\tslngel'.

SIt'II('[Jbosch,
:1 \0\'" lS91;.

~

~

HELDERBERG (STELLENBOSCH),

Publieke Verkooping

SCHAPEN, OSSEN, Enz.

Dr: ()uderg('tecken<lo zal VOOI' re-
; kl'nll!g van .Ien heer .JAN A.
A, I\Ui.IlA:'\ ell tezamen met het reeds
grad\'ertcerJe goed publiek doen
opveilen te

Brakelsdal. Hetderbere.
uP AAXST.

Yri.idfl,!.!', den 13dell dezer,
1·,11 Vette Schaap Ooien in goede

l'lIl1ditie.
1 , US_'l'Il.

~ ";"rstekla-s donkerbruine Kar.
!,iI<lnkll.

~ Wagens en twee Zadels.

PA UL D. CLUVER. Afslager,
:)Idit'n hose h,

~ Xoveru bor, 189G.

Algerneene Boedel en Weesk.amer.

VERKOOPING
- \ IS-

HUISJES EN ERVEN
TI-: .J()H;\XXESF()XTEI~.

,;r~nlende aan Durbatf\tille.

•

n: Il ['Nf,' 1'..11.

[)
lo: he,'rell J. J, Hllnl nR en Zn
IIJIJ,.n PP hunno Vt'ndu markt

, I' de I'amde tt, Kaapstad op
i h '>f-'n!5'\'llll' Ide'1 datllm verkoopen,
/.• '~t'('!:' 32 Erven, tezamen met
Drie Arbeiders Huisjes
d,l,trul'·

f)"II' En"'lI, ht'l·daandr tezamen
1~.trl'11t7.\-V\·ll morgen, grenzen aan

1".[ aang'cilaam gelf'gl'lI dorp Durban
, II ZIJll Ill; gn'olglllllTIen gemakkelijk
1,,'1"'1 k \'l1I1 de II(lofJst.ad, zoowel
I'l'!' ~ar al,; !'l'f spoor, eli bieden een
~('h,,, '!lr gl'IL-g'l'lIbeid aan voor
I,'mand n~1I lilldernemings·geest om
l'('n \!':Ik,'nj en Plullnvee Boerderij
didaar te I,t'gillnell.

lo:''11 I'bn nlll Iwt Eigendom kan
&all Uit Kalltoof gl'zlen worden.

W. A. CURREY,
Secretaris.

'111 a'll Boedel yarl wijlen WI~LIA\!

Bt:,\.1,\ \11:\ TL R:if:R,

0]1 Zatt'l'dil!.!" 14 Xor., 18{)() Departement Jan" Publieke Werk.en.

KIlmer (,e[,.111wen.
l' I,;. .-\.tuer!e}su'lIa t.

K.&aPI>t.ad, :l :-;0-"_, 1896.

'1"". "', ~-
, - • .•.o·~··... _ 41~_

MALMESBURY
VAN

400 Vette Kapater Bokken.
Op Donderdag, 19 Nov., a.s,
ZULLEN de ondergeteekenden

uit hunne Veudukraal publiek
verkoopen, bovengemeld getal Bok.
ken, in uitmentundo Condit.io , ~ij
werden opgebracht met. zorg door
den Jigl'naar, en z ullen zeker
present zijn.

J. H. nSSER.

J. W. 'OORREES, Jr. & CO., Afslagers.,
V end u -Kantoor, ~"'I,ul'~hury,

9 NO"embe!', l~!)t.i.

------- ---------,

-VA:\'-

J ) E ondel'gotel·kenden 1.1) lion
, voo I' l'ekening van don heel'

A. rAN 1'''11 BI.)1. Nn:TIII.ISI;, aan
zijne woonplaats Kleigat, gl'lf'gen
in lIo afdeding Mulmesbury,

Op Vrijdag, 20 Nov., a.s.,
PUBLIEK n;HKOOPI·;.'< •

.jlJ Vette v aarzeil :3 jaren oud,
'geschikt voor den ~Iachtl'l'. Het
Vee iR ill uitmuntende Conditie ell
de aaudacht van koopers waardig.

A v. I' BIJL XI';~;THLI-,G

J. W, MOORREES, Jr., & C~)., Afslagers.
Vendu-Kuntoor. Malmesbury,

() .'<ol'erllber, IHOu_

Publieke Verkooping

DE heer J11.:'\ NEL zijne plaats
"Ronde Kop," (half uur

van Laingsburg-Statie) uit de hand
verkocht hebbende, zal per publieke
Veiling, Op de plaats zelve
doen verkoopen op

WOENSDAG, 20 Noyember, 1896,
AI ~ijne Losse Goederen best~nde
uit :: Huisraad, 1000 Vette, Uitge-
zochte Klein Vee, geschikt voor den
Slagter, 100 Vette Grootvee, waar-
onder zijn 60 Slachtossen, geschIkt
voor den Slagter, Vette Koelen,
Jonge Ossen en Aanteelbeesten,
ook Rij-, Kar- en Trekpaarden.

Kom en ziet voor uzelven.
Het veld is mooi zooals het nog

niet vroeger bekend WaB, en wat
vee Condities betreft zal er geen
teleurstellig zijn.

FRED WILLMOT, .Afslager.
Vendu-Kantoor,

LO:illg~burg, ;) Nov., ltl!)6.

AAN BOUWLlEDEN.

TENDERS worden gevraagd
voor de opbouwing en vol-

tooijng van een Nieuw Post Kantoor
te Kenhardt.

Specificaties ell Teekeningen kun·
!len gezien en verdere mlJcbtlTlg be-
komen worden ten Kantore van den
H.esident Magistraat, KenLa'rdt.

Tendt,rs duidelijk gemerkt "Ten-
ders vwr Post Kantoor Kenhardt,"
z~llen onYangen worden door den
Kontl'Ollenr en Auditeur·Generaal,
Kaapstad, tot op VRIJDAC middag,.
.j. DECEMBER, 1896. .

Tenderaar8 moeten twee voldoen-
de borgen verscbaffen voor de ui~-
voering van het Kontrakt, en dIe
borgen moeten den Tend~r teekenen.

De laagste of eenige Tender niet
noodwendig te worden aangenomen.

H. S. GREAVES,
pro Hoofd InspeJct.e1r.

Departement van P'Ilblieke Werken.
Kaapst&d, 11 NOT., 1896.

~

Departement Ian PuWeke Werken,
Reparatien aan he,t Knijsna 'Hoofd.

TENDERS
DUIDELIJK gemerkt ",Repara-'

tien aan Knijsna' Hoofd,"
zullen door den Kontrolleur en
Auditeur-Generaal, Kaapstad, ont,
v~ngen worden tot op WO~NSDA<?,
middag den 2 DECEMBER, ] 896,
voor de uitvoering van zekere
reparaties aan bovengenoemd Hoofd
waarvoor al het benoodigdo hout
en I.Jzerwerk door de regeering zal
verschaft worden.

Specificaties en condities van het
kontrakt kunnen ge~ien worden ten
kantore van de Civiele Uommjs-
sarissen van Mosselbaai, Georg en
Knijsna, of ten kantore van het
Departement vali Publieke Werken,
gedllrende de gewone kontoor uren .

Tenderaars moeten !\.1.ugeven den
kortsten tijd, waarin zij ondernemen
willen het werk waarvoor zij ten-
deren te voltooien, en moeten twee
voldoende borgen verschaffen voor
de behoorlijke uitvoel'ing van het
kontrakt; zoodanige borgen moeten
den ingedienden tender teekenen.

De laagste of eenige tendor niet
noodwendig Le worden aanzenomen.

.JOS NEWEY,
jf ",,[,! l nxpe k teur vun l'ubliek" Werker!.

I)PI",,'Ll·JltClit vn n l'1If,li('ko \Ycl·k~n.
KfL"I'.,tlld. (i :'I'()v., IS~li .:

PCBLIEKE SCHOOL
PETRUSVILLE.

1\ Pl'LICATIEN worden ge·
"I-} vraagtl dool' dvn ondorge-
toekende, tot 12 December 18\16,
voor de betrekking van Hoofd-On-
derwijzer aan de Derdo-Klas Pu-
blieke School alhie-. Werkzaam.
heden te beginnen na de Kerst-
vacantie, .Januari 189ï.

Salaris £ 120 per jaar on. £30
voor huishuur.

Grondige kennis van IIollandsch
een vereischte.

N. G. SCBN l!.dDER
Secretaris School Commissie.

Petrusville,
2 Nov. ,1896.

BENOODIGD
EEN Jonge Man" Afrikaner" als

hulp op een Boerenplaats, niet
jonger dan 16 en niet ouder dail 21
jaren. Stel voorwaarden of vraager
om. Getuigschrift van zijnen
leeraar van zedelijk gedrag een
aanbeveling, Doe dadelijk aanzoek
bij

w; J, PRINSTOO.
pik Rietfontein,

via Winburg Station, O.V.S.
._----~-------------------

AFDEELINGSRAAD LADISMITH.

KENNISGEVING geschiedt
Uiermede in termen van

Sectie 280 van Acte No. 40 van
1889,1 dat de Afdeelingsraad van
Ladismith goedgekeurd beeft een
j{r'I/'''!ulir' of 'lVd, inboudende dat in
bet vervolg certificaten van de
valuatie van V<i.steigendom en cetifi-
eaten van de betahng van Weg be-
lasting door den Secretaris < zullen
uitgegeven worden" bij de betaling
van ,een fooi van vijf shillings en
twee shillings en zespence respek-
tievelijk, en dat een afschrift van
zoodanige resolutie aan dit ~antoor
ter inzage van eenig persoon zal
gesteld word~n op alle billijke tijden

H. W. BECKER,
Secretaris .

Kantoor van den Afdeelingsraad,
Lll.di,mith, iJ Nov., 1896.

Divisional Council Ladismith
NOTICE is hereby t,riven in
... terms of Scction 280 of Act
No. -:1:0-1889, tbat the Divisional
Council of Ladismith has agreed to
a /tC:1II lalion or H.'/I.L,w, providing
tbat. henceforth certificates of Valua-
1rion of Landed Property and
cert.ificates of payment of Road
R~tes shall be issued by the Secre.
tary upon payment of a fee of five
shillings and two shillings en six-
pence respectively and that a copy
of such resolution will be open to
iDspectioh hy any person, at all
reaBonable time8, at this office.

H. W. BECKER,
Secretary.

Divisional Council Office,
La.d.ismith, 5 NOT'I 1896.

KLEEDERMÁKE~Ij DEP.\RTEMtNr.t~
-~I ,".'

&lrfJt - .,..,. .. ".'ZeItIDttDp"- Ter .... ;,'
naar it ,0&- "'.
flUiDr CJe;, InK ::,~.... 11".1." 'nr.- .
Put. ...... ttl- ' ;
81/- 'ti/-. lila ....
PatbG n/- .
t~""~aDa ..

·Hoek V&D. P~D en 8pi1látraten, XaapRad.
, "

•WESSELS &.COMPANl a~~~N!!~fJ
, .

ZJJN 00 EENIGE AGENTEN VOOR DE BEROEMDE

"'OSBORNE ZELFBINDERS"
DLE ONLANGS TE POUT ELrZA.Bl<:TH, D.EN L

EERSTEJN :PEIJS
'Trok kén tegen over de II WOOD," .. pEERING," en " MoCORMICK."

., OS BORNE " is de Beste. Het Amerikaansche Gouvernement vereer,
- "OSBORNE" met hare Orders.

._--- ------_. -
Onze" ZELFBINDERS" Balanceren zeer licht morsen geen graan, Binden en leggen de gerven netjes <?peen

hoop, Snijden kort zoo wel als lang graan, met even' zooveel succus. Wij laten' alle machmen door onzen Amerikaan-
sehen expert opzetten, en zien dat zij behoorlijk werken.

Wij noodtgen het geëerd Publiek uit om onze Machine te komen bezichtigen, en hunne orders met ons te plaatsenvoor de meest prachtigste oogst machine.
------------~----------------

WESSELS & COMPANY, Hebhen ook pene gmotrn voorraad, "an Bindtouw, Olie
en allerha ude Roeren -gereedscha» in voorraad.

vooa·BERS...._IS GEVRA~GD IKaapsche Afdeelingsraad... AY. • VOOt de 2de Klas Pu blieke School te __
----------- . 'NILLOWMORE. TE\DERS voor Tollen en de

~- volgende Wer'ken te wordenEerste-Klas Kleedermake·rI'J' I Hoofdon, derwijzer(gehuwd) tegen/ gezonden, YL'ri'~cgeld, aan dit Kan-
I een Salaris van £200 per jaar en toor tot op \ il LJ 1':\(, mHldag, 27

--------- vrije woning. Applikauten te dezer: -

zeggen of zij hun ~erkz~mheden TENDERS GEMERKT "TOLLEN;".
m JanuarI of 'April 18VI kunnen
b . VOOI' de Ophrengst van de vol.
ezmnen. J 'I' II I' 18)71T L' H I 1 .." f. geil l' u eli voor let Jll<lr ! :

' <'PI'I:lLc IJ pOlle rrWJJZI'I'P,; lA!gl'n ,,' 1 'f'l ' 1" J>
'I' "IC) . 1'0, ,--j'lltalre _jIJlIell('~()\'enonl'f'll ,"Saari« van ,1.; ",Ij 11(,/' ja ...'1I·. '

'. ,1,aaer'e'VeO'ell)_Werkza.amheden to oq._;llJlIl'n III ':' 0

A I lS!r -. 1(i1l1,rll"I'II,·: Dl' Trllll1l'ijtnigen
li~~\ikant.~·n moeton mededeclou dL'11 BOH'lJ Tol grat i~ te passeeren.

tot welke Kerk zij behooren. Ook \0, :2.-~1ai~laIlJ\\'l'g Tol.
of zij bevoegd zijn in het Hollandsel. 1'"",'1""11 )',/" ; 1)(' rijtuigen en

. diorell \'i111 I ngezeknl'lI binnen deonderricht tt· geveil en III instru-
) limieten v.in lipt Maitlalld Bestuurmentale en vokale (Tollic Sol·fa

muziek. dell Tol gratis te passecren.
I .r No. :(-\'ict.oriaweQ' '1'01.Applicaties met get uigsc 11'1 teil ~

en certifikaton zullen door den on- \' orrncn van Tender te verkrij-
dergeteekende ontvangen ,,'worden gCIl, CII Kbntrakten te zien aan dit
ot op 17 November, 1890. Kantoor .•

Tvndc-r« mog~n ingezonden wor-
J. J. VAN WIJK, den voor ~lI of mr-er Tollen, doch

Secretaris.
moeton oj> verschillende vormen
voorkomen, en het bedrag voor
ieder afzonder-lij], aallgeven, en moe-
t en door tWel' borgen in 8oTidl{'fib
geteckend worden.

De hoogste of eenigo Tender niet
noodwendig te worden aangenomen.
Tenders Gemerkt .. Hon-

den Belasting"
Voor de inza.meling van de HQn-

den Belasting loor het jaar 1897,
tegen per Hond, in de _volgende
,\ijken, namelijk:- •
Wijk No .. ~,insluitende de Veld-kor-

nenschappsn van Constantia.
Dieprivie-, de Duinen No. 1, en
de plaatsen buiten de Municipale
limieten van Mowbray, Ronde-
bosch, Claremont en Wijnberg.

Eerw, 'S. J. CIL LIERS, - W ~k No. 5, insluitende de Veld-kor-
Secretaris. netschappen van Palen en Riet:

vlei, Tijgerberg, Kuilsrivisr, en
de Duinen No. 2. .

Wijk Ko. (j, insluitende de Veld-kor-
netschappen van Koeberg (1 en
2), Blauwbel'g' en Durbanville .

WijKen Nos. i en s, inhoudende de
Veld.koMwtschappen van Noord.
Hoek, Elsjeebaai en Wildschuts-
brand.

Borgtocht vereischt, en de laagste
of eenige 'l'endor niet noodwendig
aangenomelI.
Tanders Cernerkt "Cruis"

Beste Claremont Gruis (gezift en
ongezift) tegen per cubieka yard,
opgestapeld in den Kuil, of 'geleverd
aan dé wegen in do voorsteden, ge-
durende 1897.

Beste Tijgerberg Gruis (gezift of
ongezift), t.egen per cubieke yard, in
den K uil of gele,rerd aan <le ~ste
I lde en 12 <Jemijl, Maitlandweg, en
aan VanWijks hoek,' gedurende 1007.

Borgtocht 'Vereischt, en de laagste
of eenige Tender niet noodwendig
aangenomen.
Tendersgemerkt" Roode-

hoogte Weg." .
\' oor het iu stand houden van den

Roodehoogte Weg, tot aan' Klaas
.1ager ',~ Ri \'Ier, voor Ben, Twee of
Drie .Jan'n, "au af 1 Jall1!ari 1897.

Borgtocht veY'ci:,lcht,en de laagste
op eenigr TelHIer niN noodwendig
aangenomen ..
Tenders gemerkt .. Vaar-

sche Drift Station."
\' onr zekere rt'paraties .en ver-

gl'Oot.ihgen :lan de gt'IJOuwen., volgens
Spl'C'ificaties te worden gezien aan
dit Kantoor l'll aan het Station.

Borgtocht verl';scht. en de laagste
of ee!ligt' Tende" niet noodwendig
aangenomen.

HET ZAL ELKE DAME BÊLOONEN,

IJlEDEN thans aan Specialiteiten voor Dames dio KIeedel'en
_) wensehen te laten maken voor het np handen zijnde Feestelijk

Seisoen. Verminderde Prijzen \'001' de twee volgende lllll<inden
zullen Onze Leus zijn Onze Kleermaakster is onovertroffon wat
aangaat Perfek t-passende Kleederen. Ons Groot Assorti inent Kleederen
Stoffen en Stoffen waarmede die optornaken kunnen door zeen andere
bezigheid in de Stad orertroffen worden.. 0

Die spaarzaam wenscht te zijn, om hunne Orders aan ons toete7ertrollwen.
Onze Prijzen zijn zoo laag mogelijk gesteld.

Willowmore,
1 October, 189G.

------~--
WIJ WliRBORGEN OM PR.A.CHTIGE KOSTUMES TE LEVEREN TEGEN

DE VOLGENDE PRIJZEN: GEVRAAGD
Kazimier Costumes, op order, -+O/~, 45/., 50/., 55/- tot 60/- elk
Fancy Stoffen, 42/6, 47/6, 52/6, 57/6 tot 6.5/. elk
Mousseline Costumes, 35/., 39/6, 45/., 50/. tot 55/- elk
Drill Costunes. 32/6, ;37/6, 42/6 tot 50/- elk
Nainsook Costumes, :35/., 39/G, 4~/. tot 52/6 elk
Kamerdoek Costumes, 50/., 55/- tot [)9/6 elk
Zijdeu Costumes 65/-, 70/, 75/., 80/. tot 90/. elk.

I-,EN AssLstent voor de 1. Klas
~ <Publieke School te .Murrays-

burg. Salaris £150 per jaar.
Grondige kennis van de Hollsndsche
taal eene noodzakelijke verei schte,
Ouderdom van Applicant te worden
.gemeld.

Werkzaambeden te beginnen, in.
dien· mogelijk, met Januari kwartaal.

Awlicaties, met getuigschriften,
te worden I ingezonden aan den
Secretaris t<.?t op 5 December, e.k.

Bovengenoemde Costumes sluiten in alle Materialen, Voeringen enz.

Alle "Trimmings," zooals Zijden, Kant, Gimp, en Linten zullen extra
gechargeerd worden volgens vereischten der Dames.

MONSTERS VRIJ VOOR ALLEN 01' AAN VRAAG.,,

MORRISON&CO., MUl'raysbur~,
1~ October, 1896,

- ---_"-- ---- ----

Pleinstraat, Kaapstad, Tegenover de Ka.zerne-Staaat . BENOODIGD .
• EEN E Onderwijzeres voor de

3de Klag Publieke School te
Henner's Rivier, distrikt George,
moet in staat zijn Enge18ch, Hol-
landsch, Handwerk en Muziek te
Onderwijzen. Salaris £55 p.á, met
vrij logies. Plichten te aanvaarden
1sten Februari, 1897.
, A pplicaties aan den onderge-
teekende tot MAANDAG, 3U Nov.

S. H. RAUBENHEI.MER.

Nederlandsche
,

Zuid-Afrikeansche
SPOORWEGMAATSCAHPPIJ.

Kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers en Goederen
I t P.O. Doornrivier,van de Zee naar Johannflsburg, Pretoria 'en atldere p aa - George.

sen in de Transvaal.

BEN,·OODIGD.Dagelijksche personendienst van Lourenco Marques
(Delagobaai) in 24 uren naar Johanne~burg en in 21 uur

I~EN Onderwijzer of Onderwij-
~ zeres voor de 3de Klasse

Publieke . S~hool t~ Kruisrivier,
Cango, Oudtshoorn,

Salaris £UO per jaar en huis vrij.
Applicaties, vergezeld van certifi.

caten van bevoegdheid om onderwijs
te g,~ven in 't Engelsch, Hollaodsch
en Muziek, moet~n aan den onder-
gete,)kende ingezonden worden niet
la.ten dan den 15den DECEMBER,
E.K.

naar Pretoria,

Tarief Joor Reiligcrs naar Johannesburg .£, 11s.-en .£3 17a.
" Pretoria . .£, 6s. &l.-en .£3 4s," " "

Dagelijksche personendienst van. Durban (Natal) naar
Johannesburg, Pretoria en anriere plaatsen in de Trans-
vaal en Oranje Vrijstaat.

Werk te beginnen in Januari
1897; alleenIijk Protestanten beboe.
ven aanzoek te doen.·J. Ci SMITH & CO.,

IJzer, Kool en TimmerhontMagazijnen
KOLONIAAL EN AMERIKAANSGH WA.GENHOUT,

J. VAN OS,
Hon Sect •.

Kruis.Rivier,
22 Oct., 1896.

Op last:.

ONMlDDEL-L-IJ-K-gevraagd goede. C. L~~tari8.
Bollandsche Letterzetters. Vast A fdeelingsraad Kantoor,

werk. 'Doe aanzoek aan het Kan- 4J, St. George-straat,
toor van dit Blad. 10 Nov., 1890.

STOOM

BreBstraat
ZAAG,MOLENS,

en Rie~eeks· Plein,RO,
I 'Ho AAP STAJ:).
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Ve zaken Iocpen verkeerd
DEZlll.N iudruk rnakeu de benehum Uit
de disu-ikten langs de Oranjerivier, (be
WIJ heden publiceeren, op ons, ell WIJ

hopen dat de regeerrug hare volle aan
dacht zal wijden aan dl' besluiten die ge
nomen ZIJn op de belangrrjke vergade-
rmg te Phi lipstown en aan tie waarschn
wende stern van den heer IJ, A S DE H

WALT,L W V ,en andel en De toestanden
seb IJneu ons ernst 19 til w orden, de on tevre
deuheid '1\ 0111' al st.t'1 ker en st Cl ker, eu ten
lIIJ VI rstandige stappen dadelijk geuomeu
worden vreezen WIJ dat de gevolgen den
nadeeligsten 10\ lsed zullen hebhen op de
geheele Kolonie De ruuderpest IS reeds Le
Roux vil!e au het zuiden van den Vr ijstaat
DIet heel ver van de Oranjer-ivier uitg.
broken, en l"udle'n "'I' nog eenige kans IS
de pest, tegen Le honden dan moeten alle
middeleu dadelijk In werking gtstdd
word-u

Lak n w IJ au.k Ima ti 'I Ibl I~"J k 'lOp
wijzen dat al le unddelen duO! dl r.-g.'
nng aangewend nood we nd ig 8(hll'''11LJ''
moeten lijdeu indien de boereulu HIIk Ing
baal niet getrouw bijstaat en onder ..l~ Uilt
Zouder deze harte ltj ke sauicu \I lIk I
bet onmoge lijk de nlnrlerplRI II' ht~l(1)
den, dIt IS zoo dlll(lelIJk alH het d<lg
Iicht De regt'elIDg iuoer d it el kenne n
cu aan haal kaut tl"leht .. n zoo veel mnge
liJk de bezwaren dp-I Ixwlenhe.olldug Le

genlOet te kowen doch Ollze
lrevoll'lIlg moet aall den .nderen k,lnl
dUidelijk verst.nlll dat ZIJ illel eeo zekPll
mate Y,IU ongenef Im ongelegpldheld
te' f'eden 7.111nlOeten zIJn Heil" on
mogelIJk, allt'!! kan lllet ge~c1l1llll U ZlfO

als WIJ het zei f vellangeu eli \\ t IINlupn
De I uuJel peilt t8 een \ reeselI) kt' zlf'kle
cn de IWtaliegelen die Jenomeo lUoer, Il
\\olden zullen noodwenJIg Z\\,I.lI dl uk
ken op sommigen Her k.lu niet uUllers
l\{,;ar" at ,\ IJ onze hoelenbevulklUg III dj(
dl~trlkten Inddell \\ dl. II \\ el k rodl
!lIet dOOI lJ" (ll Itlgeo"talltl <'IJ

hgheld de gf).,d~ Ziillk ttlgen
,pel mogelijk ,lt ollgell .. \( n "U "uge
Iegeldhedeo doul de 'Ingt'!,; If' Zlel
Dlel \ ergelende ,[al de belangen \ III ti,
gP hede kolu 1II,"e be \ ol k tu,;
van UIJIÁ n bO(;'1en"Land III de
leggeIl

LatHI WIJ Uil eeu 1a.:.tti<LepO~LUg III IkelJ
om d, I eNt tt.,gtn " JlOu,l"ll en tlaallu" I_
!loodlg Ilal de SI. t'ek hlllJli l.Jng;., de Ol lllj(

ri' III Ilau \\ leL!elld he" aakt zal "uI !) ..n
\\'IJ hopen d.lt d\' reget'nng zal II lchl{!U
ZO. \ eel Il lOge I IJJ; dl k lacb ten en '" IJ \lug
\\"g le !lem, Il duol dl' bee~Len nIel 7~)ltdpl
Il dell I, Ilk n dood8( hit !<ell en " I] waak
ZlIln VHZltitt le Itond"n o\el Ic polltIl'
"odll de pl~t IoeZllldllt de ()rIlJJPII\ Ier
lIltlof' ktll dau I" IlP!
helangdll h,l JC".) tladlllJl, ';lI3),I'0I
teel(1 W' Ide- upd,lt Illl nUllIllooI dp kIll'
mogp 8tllll ol lt celJtrUIIl gehpd 1111

B!,IIUpell ]Juo(L"tht< lell ell I egl I\ln I"

de PI nlge malllll om ti" I'PHI Illt le
st-3III l'e Il hl lilt bPt lllél zon \ er I \\ IJ
\(II!tlU\HII lit dit Illel 7.\1 "p~lhlt"!CIl
dat d. peRI nl81 mPtH III ,le h.ololJle gP
keerd k 'U \\olden dan Y.II hel ,1\\ IlrlllllJ
ZIJn <1" I eeSLt!l !tood I~ s( hleten [h Ill'

I. de toc"t.lud geheel luden; en h~ \\ el
\\ IJ de l1loedlJkbetlell "nz~1 hoel't'n dIep
gl\Oelell toth Illuden WIJ hen het huune
te t\oen , ol te lI"clllen Jeze la.ltste puglUlI

mensehen die Rhodesia verlaten t II le
eemgen die er heen gaan zrj n ZIJ III ti
de Gecharterde maalscru.ppI) hetaal I "
den De spoorweg wordt stellig gel_
ten Ireneveder kaffer">! die hUllIIC 1Il~ I
..I' op zullen lawn rijden De I I
kosten zullen betaald worden uv' I tt
onkundige aaudeelhoudsr ri In r II~, II
en elders doch wie zlrllen de \\ tik li "
vcrschaff'cu De GcdIalteJ<lc((>rhl '
km gered wordeu ruet door ('{'Il -I
"Pg maar dOOI et n Johaunest (Ir~ I
hebben Belt en Iihodts ,...ed~ Z' I I
geledeu lIlgezIen eu daarnaar hl I I
hunne kaarren gespeelJ He-r 'I
echter nog met lilt.

TE HUUR OF TE KOOP.
• d

a(C[;oO&.obdlaj o~ 0 Ilf
Pelts 0 0
K IlApaehe I I

, IAUlllll8eó, be8chad'gd 0 0
Bokke,..,11<'11, gesorteerd 0 7 i

lJc,cch",I'!..1 U 0
Angom.fI ~CS()rtl.~r I 0 -4*
Angoravellen gei<clJoren 0 Ri

besohadlgtl 0 J.
Huiden d"tOgo 0 s 0 '!

d'O(Jgd",noten 0 4j 0 4l
" lI!\tte 0 lt 0 0
, droog b"""bt>d'g.1 0 3t O.

Sprlllgbokvcllell 0 4 0 5
1:I0ICWOI-Ona J-ondenscile kabel gel ueerrl l

dezer benour -' Verk", pingen bad,len plaat8 van
uitgegroeide somer eersten tegen pJ tot I id
VerkOOfJII'genbadden plUI6 van slll",r WIlllerwoi
te&"enlit-I· W'J ver_'liten binnen kort verbeter
de I YlJ" n 'Jl genl life K nley gekozen wordt
AlblOr II er groote aan.t"aIlg .ul de lll",d en ver
seheidene groote pereeelen van beide zoA'er en Win
ter wol kiJo l'erkocbt respeJalevcloJk tegen !t,td tot
Hid voor goede IOlller eersten d"lih eigen",,", Willen
Itever een paar dngen wacbl..,o om re Zien boe bet 0i'
de markt 8Rat Op de I,laatselljke markt van DID""
dag werd een groutere hoeveelbeid dan gewoooIIJk
aangeboden. Dric billen mid Iclmatlge &OnMlreer
Iren "erelcD lOgehouden tegen J.ld, 6 balen lange
lolauwe geJjOlteerd, vouden kooJ>cT!ttcgcu 13i<l tot
l4'd II balen super winter ll\mtnetwol ZIJn vcr
kocht tegeo U'd tot 12<1 6 balen kort wtuter we.
den verkocht te,,"en 9td tot 9t" en vcrscheidene
bnlen gemengde" ol werden logehouden tegen t tri
tor 8l" per lb Compet..tie Wa.; meer ..Igemeen da"
voor ecmge wellen het geval geneest •., co de pI',
zen zIJn Jd .....t ten guusle der 'erkoopcrs WI) no-
teeren -

- VER1,F.DF;N op il November tao Kltllksdorp 1ft dell ouderdom va.n zes
ma-enden en t \\ aalf da.»'"" S ru A \ L S

JOlfl.N\E' tecdellloitefd soontje van

" A~ DHI F:S OU 1 LJI r
11 J ]JL TUn

geboren Plf.\AAK
ltlJti

•34 Extra Vette Slachtossen,
500 Kaapscho en Menno

Schapen (Eerste-Klas)
EEN winstgevende Blikslégers

bezigheid, met gt reedschap
en wonmg daaraan gehecht.

Voor verdere bijzonderheden doe
aanzoek bIJ den ondergeteekende.

D. P. M08'fI!;RT,

Wets-Agent,
Stellenbosch.

Stellenbosch, 10 Nov., 1896.

lht.gtpn Ik um t ren t onze
gl meen g~zeg 1 heL ...Il J k J 11. I r-

korllfl~ oneer sch solwet phlit""eJ1
\oorl'io(hlqft iu Z I lOO Pr! Il tt anllr.. zul!
wezen \u.JJ \tk I een i[r)f I [e-e-l fDlikl

gt>-oll go .. I ruik 'an h~1 recht lnt IL ~tt

~eft om onze se holen op de-n n:!( hten , ~!

r ich t e u Z:O( lJ" Ik t nh r aanr Jo( fit Tl 'I. I
het ,,,' rl I d" Jc" I hot H,I

.~~~~~,.:': k men de",lfde I In I'I,.I'I al,
het }' ti IJ", ,,~ n"<l. 'o=,~,ic "'''I J t
up versche, lt tie punten Dali te "UUln f1 [
een onrer hr u.l, aangeda III en wo kan r fil
I I I' ell (luze 'ertegellwoordlgeno en It. j
Iwdc II t" h""n daart~gen Le doen "a t "I ILUti
ncn er, huntl~ poglOgeD zun (](,k Illct geLeel I
ve~eef. a Illgewend

'eniel ",u,,,t t er gehool , ltl Jl f of ''1 ,ir.
~bl tJICOUlnrJSSlt)..'i 611 oudu~ over t all{enh (
ge' ulgd "Il otmcn<teutld worden Mctl, Cl;-
Uil wel Het ZII 'erre 'an mil tt kellne
ge' eli daL tllen d.e bet bestier d"r o.l w r lil
l>edoelde "holen lO lt LI.deu hebben "cl i. u

mtxl.... !,letLeIIJk IAti dool stellen 011" I.
erengelM:b"n ,f zelfs allen er \ all 0' erlu

'II" daL da ..r le .. reUlIlg .a. .. Ik I"
zelf J .rCII I L1'g "wt wlke seh ,ohr r"'Hu'g
\ eroondcu l:{e\\ eest Mijne oogcJI IdIO (U 1\

maar langzamerhand \ uur dezt" dingelI OP( II~

0" \ UI looda1Jll1 wn..~ de 't:=rllJIl t~nJ( !I I t' I
J.e de ""boot ook op mIJ heeft tJ"~UO<'ft

D"arvlJ komt Uo;! d lt lItelI tot z, ken Il "
,n het '()(Jrledelle Il .uwclilks ander. I • r k
.\ I \\ are het Dla..·U omdat men lil I Ik,
Il! n.x:httj uUOer'\\ Ijzers eli ond r\\ l~rt .......

~omen kOf] ~u flog klrutgl ,elf- hcl '" i r
""IJS departement dut med rull ten gtJll~,...
""Jlft] a"ntal gesch.kre pen;ooco i, I J.
u, behuorIlJk onderWijS te gCH I , i, II I

I",doche ta ti M lar ook 0111 .1, rt cl I Il kJ
gc" IS d, IJe,I. "'<lg dal de oud~l" <f Ui ~l
zullen dal lan hunne taal recht r.;u ge",," uJ
up de school Dan zullen de ondcn. I zcr> ~ el
'poe<l tg 'oor den d Lg komelI en ti 1 /I Il r I
langer zou ,elell ZI( lt hJl de ::mde".- lt r. xa
meus Ilanmelden die of geen H, 1I."d .. Il ken
lien uf zulkIs m.....r beel gebr~kk.g k, ,

IIt:t 7...11 Wt.:llllg I tteu dal 011[(' \ I) i
r.a;l][,olld Ic "-frIkauw Bond enz k"~W

hcr ,,"'xhge "preke'l eli doen al. cJp udc'
iJ ,name Jc sch09k."OmUJl:"l.!'iI.I~~ tla Ir ~(;.1'1 ed
La Il ge' en uf gebru k 'a.ll makt lJ , i

'lIlode b, hedt met groulc IlIc, rtlerhe, I
aLeJUmCIl (lW III 'OUCIl crllht li!.. 1 .. I lJ

dail e('n punt liJ \clhaud IJJtt flêll' ta.a!k\\
tw ultgc"'l r )k(~fl (Jp Li dw f'lIllt~1J lt 11\

I"a.aIlKH HJ gebeel IJ1ct haar U\ t:!n~en \: I I
ulUde AfrIkalle ... In de .epuVliekell z~"gell h I
,.elfle of gun n g ,,"der

ZII hedl (J L !)1I1ulIg. <0 r de I I m~ I
htt cl u leden liT-er kerk 'i' hel hl1r' ~ Ik
Liet) j l.t bel (:el"fl.tc oudcrw,~ Hill OIlLe k ni
ren III lt" ,nc moedertaal Vcho"l t gege ,
~nrdull Z ')uUt'l Of ze t,ot,genwoordl!<t: al:.,
'o')r lJ dlgt supt..:rmtcndent \Rn vndtn I~
k 11.1 d ti d.r eeu gu.ulld p' oedkUlldlg I~
~UlS' I.. 1\ elk EII6'elochmllll zal zun kwd dat
Jccn HO)I I Hoil \nd",ch kent lat.cn l nderw ~
zen d >Jl .".n,,,rl cl 'e III",t", als Holl ",tls< h
'prc kl III de "ho,)1 uf .elfs g6C1l " r rti
I:.tlJ I'ch keul \1 <g.k nu '!agpn of "
cell. cl r f's f .rad"chool In d. Kul. UIl I
dIe daarttall tic hoOI gegen10 heefr' Hot go< 1
wu het zIJn als men dit dan ""de beken I
stdleu cU m..:l._..:ledell hoe het he lI.t "-oor j

heen Ik beb ge,allen <"oormuuen gee ... an
"",Jel eli mt de republieker!., d.e hun een.t.e
Ollden1Cbt dOOI nllddel 'nn bet Hulland",,1
/>ebbe" < nt.nngeu tA"". hIerbeen gekome!
Jn cn tHet alJeeu met de Kuiolllaie klllderer

I Ln hunue Jarell gelob .. nd"n lil de exan.cn.
naAr Hl sommjge ge' alIcn zeer hooge pi t.aL8<r
p de I J.I< Jl ,"''''men
\ e!'tler heett de .ynode 'erklaard cl

nd 'en hel onde". J' IU d~ moedertaal I, t l
ochl kom,," ... 1 .laIr wellen zeke~kkor

LHJ IIIUJle de I:Iolland!IChe grnmmari"k.._ K lo
Ilal, gescblooerus en aard, uk:skunrie el "'a
I" Icel hngell tot onze ked: ...eh. oren 0 kie
od.dlctl8tondel wijs, door middel 'all die I ut
" "orden mooegededd En ook IN het z" ..
\ cn'chellJk d 'L onze Hollllldscbe gezangctl cr
dlneo '" zulke toeholen worden ge 'vllgt!

)~t 18 nlJ lueb wa.arhJk OlJu genoeg ge, rAA)\d
"'," d hCI 0' erlge tIl het Engelsch gesch,,,,11
N 1 ItU mogellik dal Iemand lil anen Cln'
,ertegell kn.n lllhrengen dat el ml8>lChlelt Ct
f twee EngellOChe kinderen In de school lw
'tn "Jil die bot Hollandseb lller good ~..r_taan I _

MO""'11 nu ter ""lJle 'an doze tWe\>", dr
ugell!Cbe kinderen ""ler ouders het Hol! ",ri. I
.. bal"'l of 'erneh".:.!! dat lt!) bunne kin i
cU zl1lks !It at "Inen lat.oll leeren, de ." lf ~
t1uUandsc.he kUlderelI gedwougen "onleo • er
I,..." eli d'",r Engelsche school bil te wonen
n up de schooll'OOdS ~ leel'éll dat hu.nne ""', I
nrulr dt IJd \ oor het Enge!scb wokeo In >ct
.Ioeleu die aUen alJlOO teYll'ille '':In een p ClJ

ugou.. he kinderen 8}'$tematiscb \ erengel", lo
"men 1 Dltn lDoot mBD ook III mln nHke
an d, n A fr1lraner of '"Illl '''ln taal
HIJ ecmge lUldeI Q lJloelel"kh Id ,"an d,etl tlJlni

.0 ""'ne 8cbool, zal men wel raad Weten ~e mak
I. rucn maar Wli zoo IIlClll tll~ zegion zal
lier nweten de L.elallgen 'an de kieme minder
wld "-Ukel,",oor die vnn de gTO(lte meerder
tt Id dan zJ meu eene tweede afdeehng '&I

h~.eUde kla.s \ (}J"lDelJ en ze Ilfzonderlnk onder
w I' gc, en IJu.tendiefl oododt de Nvnod" hl
JOk "Iet 'oor !,laatRefJ ,''u,, het "elenJ"k
tnogel Ik." tuaar w' ....r er ZO" 'cel Holland",,1
kind ren '''" dllt h.,t II >l.ldtg ClI mogelijk I
[_),d.1l uu h.. 1Je""'l<r 00 I,; meestal delik
uedd "<Zeil olll<lat 1ir""ooIlIUk ai d., k",<!, rer
daar H ,lIaflri.clt Icerell al. de outl'>rwiJ""" "
""hoolt:omttl1s!l1es hUll rhot tI...nn doon

Of .nl U.cn al. IJC'''WlT ItlUrengcll dal rl
oud"rw Izer> uf Olt Ic, 10 IJre Te_n gee" II I
land"". kellnen eli daarom ",ut III d.e taal I
''"II" ka mo" met;ledeeJtll' Din wu het) g lt
vraag ZlJIl uf UIen gedaan heeft "al Ulen k JJ

0111 de I egt., persouon te 'lUde" al zou het Jarl
maar zIJn V)Ur ""Dl1111gekla..sctJ l",t men III' I

,aak "IJ d,e k'''zlIlg op alle ,,"der~ dIngen Ittt
Holland'(;b all.,,,n u.tge.lokn en dan ~ llIel
11Merbn Id bl t lu", tUt:_1"allt "" kennen 11'''' n
Holland;ch Li dill regt Me. opzet "'""il
er zoo h el trIIII ge<l&or door do s\node 1"I,t
er geen el n>lIg. m'>e.cl!1bedel1 Uit u:,ud n
'oortspr lt teil of 'oor den ond ..r"'!lr:er ,f
hel ku.d \\ lt de \\ et betreft. die lt.al I"
men ." 'I onderwerp door rrJlddel 'a
HollandJoeb lmn onderwllzeu Bet I... el II,

ol.regh-nu i.gbeld du het kInd" I bel l'utl ek
examen de 'ragen lO het En!("llSCh rrt""l ht r
woord"" CJ] de s, node be. ft JOk ~~u Ic rt I[ ,_,-
;en-llagd dil te 'er:lIld"ren ma", cel
KomehJk I.etu-a.ar LS het !Ilet waar Z I ter H
!'e,de ta.)".n leel en

18 b"tgeell de synode aJ.zoo Il ol r I •
"oo<hg I. In het belang' an !.pt H liar J_ I
kan t toegestaan wqrden Wilder d, I 1"1 J.
Jaardoor nunder EngeL.cL ,...1 l~erell h I

'tUt tHlt hoogst. belang 'I)ur un. ". •
tnlIen ooze kmderen \eel metr II II" _
I<leren wIlDneer .n de kla.< ,lleell JJ "" i I g
"['roken wordt door heu en de ond, r ~ I'~" ...
Ifolland,,~be boeken gebnllkt " ri, r (d r
geeDe ge.'lClllkte 'oothanden lJ In l II, IJ, " e
"POedig opdagen al. ZIJ \ ereL'lCbI " r<l" err
ulterste ge, allen ~on men ""If. een I IJ I.ng e

Rnge!sch handboek kunllen bengen el I
HollaDd8~b spreken) doch 'cel 7.al "k l~ or I
~",wonne .. zIJn dat onLe taal op d.e "Ijl< g'
\\ ordt III de ilChooi eu erkend ..-um tt' er 1

""hool taal le Zltn a1. bet I ngel",- h I
kllJdcren worden al le ~r van J mg' af g<I
dat KngeL.ch de taal der geleerden
HnUandsch dé taal d~r een\"oudtgen lO

'Velnu dIt III wat onz., .ynode ffit't z",
g_tdrift en ern t Leeft verklaard en r
• raag ik ieder Holl::ndscb 'p",keRde f"'1 -'
nog meer teder lid onzer ferk boven" Irrl
pred. kant en ouderhng dmr .ynode .....t hebl L

gedaan om daaraan ge.olg t.e ge~en' ~n tili 10
cr Oiets aa.n gedaan hebt, k:tmt go d&.n eerl~1I
'Wr btt AGupk tw: OIIIW~' tl.I fGQf d"l

VALT ENGELANDS HANDEL AF '
ERN der lIldrultken van de onvergelRh;ke
wereidteuwoD8telhng, ID Hl93 te Chleago
gehouden, was dat de Br1l8cbe nij vurhe-
den rn weinige opzlchten beter zijn dan die
van andere lauden, ál1 dat de machinerie
en manufactnren van Duuechlacd rlge
meeu de aandacht trokken In den land-
bou wen land bonw-maclllIlelle stonden de
Vereenigde Staten van Amerika gemakke-
lijk no een, doch wat etoom-mach llJ ene,
chemische stoffen, enz betrof konden de
andere landen bij Duitechland . geen
kaars vasthouden"

Het IS wel waar dat €f ~ strijd ont
staan was omtrent de wijze van heoordee-
lt ng en het aalL~tell~ II van de beoordee-
laars, eu dal el gezegd \\ el d dat vele
Beitsr-he manufacturIers daarom wergei
den mede te dlllgl'n Het blrJft"echtel
eeu Oll()ill~tooteltJk Ieit dat el veel Britsche
mlichlUene en maOlfactu Iell op de ten-
toonstellr ng '1\ aren, docb dat 7.lJ Ulet IllJ
zonder de aandacbt trokkpl1 en ruet \ eJe
priJ zeil wegdroegen \\'at meo 111 En
gel,lJld ook blel\<ill Uloge denken, de
wel"Cld bUILeo ,If beeft slechts <ieu
volgtlekklllg te maken .. De lang gc
roemde 1I1ltsche BUf>eIIOIIWlt III In(lt\.~-
tllen IS aan het zmken, en DOILtschlall I lf!
de 811'1k8te ruededlngel IJruip /II (,(/_

11lCt/llj IS £I,m ook een vali ti Il' lt md ,Is
meI ken die III den la.I(,,;WIl IJd zeer alge
Oleeu bekend ZIJII gil" olucn ID de \Vereld
markt

Jt,enl!re maandell gel~tlcn >elscbeeu III

III EngelantI een boekje gf'naamd
• Made LU Gelmany geschlevlll ti Jill
een Engelschman, WJLLI UltS eell hl ek
dat III }t,ngel,md et'n gmotc opHchll<ldlllg
heeft ge\\ ekt en een pe!lnendtllJd heeft
dl/en ontsl.I,1ll voor en tegeu tie ge\ nlg
tI ekklllgco waal toe de on'l\e<lel"StaauJ. u e
IO~lca der felLeo zoo,tls dlJol den h er
~ ILLL\MS ,;angegeveu deu le;<1)1 tlekt
}< n lilde! daad, de feIten dOOI den ~chllJ' el
aangehaald zI1n Jllltst ge~chlkt OUd te d( Pil

nadenken en te doen zeggen ,tb lit
alle~ meel of mill bewezeu kan \'old. Il,

als het zoo vooltgaat, \\ tal"'~dtl het ('10 lt
geo ?

De heer \VILLIAM:; kOlllt ,(Jl til ~e
'o-Igtl ekklUg dat Dnltschland 8rl< I l,enIl'
I~ de BlltAche IOdustll€n lp ond, llUlJn n
en de weleldmarkt ruel zIjne manufuc
tUI en en lllaChmellc III Le neUle!l Deze
ge'ulgtl ekkmg leIdt hl) af \ lil <IIle hoof 1
felt<Jo ([Je hIJ d,1Il met cell ~po()t a;tutal
uJfels llaU\\ keullg oaglll elI II .cll[ I~
he\\ IJZll!

I I <,n\l) I til populatIe 'an d~ Hllbel ~
et! Inueu g~dlll eude 2; )a'lJ \('1 IlHJel del tl
l~ lllel meel d lil i (J()Il,tIU! I til ue I pg
geVlOt: waald .. \au dell Ull\UPI \elllllll-
delll met t1tl,(""'lIU\J zond lt del',opUI[Jp
per hoofd \ lil ultge\oe1d. BIll,cbe PI
dukt<eu ge\allenl!! 'an tl\ Is In bil te t
i.~ 11s Jd III 11\ LI

.2 In tleu )aal, tuS"cheo I ,>KI en IK" \,
tel WIJ I de \I aal de 'ao deu 1311t8chen u il
voel vel mIOtIel de, VCImeel L1elde d"
wa,lIde \an DUltf'che manllfactureu III
F ngeland IOgevoerd met !.5 tJOO()(~I eene
\ el mem delIlIg \ an mePI dan 30 pel cent

3 (,edurencle dezelfde lIen Jdren IH d
Invoel van manufacturen ID Engelan I
vermeerderd wet ±:II,(X)(I OOI) Lel WIJl d
lotale "aarde lao Jen Bl'Ilschell Ultvop
\ el Oltllderd 18 wet £22,OO(),()X)

ZIedaar de dne stelltngen waalQP hel
argnmellt lan den het; I WILLIAMH IUSI
HIJ oeemt den UIL\Oel 'ao Ijzer en st .,tl
werk In Engel,mtl en DUlts( hllOd en
vergelrJkt ze met elkandel en het reHtt!taa(
IH III ledel geval eene ongef'venaal de 'el
meeldenng VOOI DUll.schland en eenE'
venullldermg VOOI hngelauu

Hetzelfde 18 hel ge\ al IU ,,018to tfen
glaswel k, chemische ptodukten, eoz
Eeo van de opmerkelrJk8t~ feiten nog 18

dat de DUItschel'8 met gOAd ge\olg l!l

Engeland zelf met de Engelsche manu_
factul eo competeeren

De DUllschel'13 elkeonen dit Engeland
op het gebied Vdn nl) vel heul en h,lUdel
de eel'8te plaats Itweemt en dIt erken-
nende la tle eel8(e \ raag dIt; ZIJ Zlcb
stellell wat nlOetell WI) doen urn met
goed gevolg lUet de EngelRchen te ku unen
compeLeelen? Men kent !liet alleeu zIJn
mededlllgel maar (meht ooli' op alle
mogelijke WIjZe hem het gras voor de
voeten" eg Il' ~IlIJden en dOOI he' nemen
van doeltreffende \ OOI-bOlg~ntaatregelen
hem zIJn Illvloed lO de wereldDlalkt te
ontnemell

Waarom competeen DUltsfhl,lnd met
woveel eueoos met de Eugelsche Illdus-
trIen IB een belangrIJkIl v Iaag waard tn
een groot deel van het boek 18 ge" IJd
\_Is eel"Ste Iedeo wordt genoemd de on
vel'8chJlhgbelu 'lill l'Ie Brttsche haude
laan! ti le ZICh tI'vrnlen 8t€lleo lUet 1e
overtIlIgrng dat ZIJ de eerste plaats 10 de
\\ ereld mal kt IOnemen eo lllem,md he
hoeven te vreezeo Men '\as er zoo ge-
\\oon aan geworden de eersU' plaats In
te nemen d'lt meu lau,gz.unerhand In
slaap IS genIlen eo LS gam denken dal
de alldere metIoolllgel"S onmogelrJk leti<
kuuneu beteekenen De oude geschlede-
1118 \dil de haas en de schddpad her
haalde Zich, en tel W IJ I de I:Irll,scbe haa,;
Inslulmelde nam DUl("cblund de gelegen
held \\aal Zijne posItie op alle mogelrJke
w'Jze l~ verbetel'en Het succes dat ZI)ne
pogmgen tot blertoe bekl"OOnu heeft Y llldt
!Den opgeteekentl III het boekje van Lieu
heer WILLJ ,\MS

Het wordt beweerd dat de wel klreden
ID Engeland meer \eldleOen dan 10

Dmt.schland en dat de werkataking een
van de redenen 18 Wlli\rom Engeland hale

zoo Rn,,1 zIet vern\akkeo De
dOOl !len BchrlJv:er aangehaald
echter ten dmdeh)kste dat de

pnJzen III DUltechlalld eer hooger dan
l'lger zIJn dan In Eogeland Dit argu-
ment, Illdien het al eeruge waarde heeft,
wordt dns erg ovenire~ en In een vol-
gend artikel hopen WIJ de l'édenen van dIt
merkwaanlig H'l'8(JhlJIl8eI door dit boek
onder ue aandacht gebracht ,elder ~
bellprelren. Intu88Chen heriUneren WIJ

nog eens er aan dat de heer WILLIAXS
tleohtB ue eene ZlJde "ert.e~woonllgt.

Op DINSDAG, 17 November, aanst. r-

ZULLEN opgemelde Ossen eli
Selrapen publiek worden ver-

kocht aan KLAPMUTS-STATIE.

P VISSER.

J. s. 11A.RA.l S & CO., Afslagers.
HOl

DOODBERICHT
-- I

OVERLF DE!'I 0l' 7a.terda~ ï dezer aan
har-e worn ng onze geliefde Zuster

H&l-E~A j<LlZA~r.rfJ 1l1"lElfA LlIHITR_H
IR den ouder-dom VIlU tA Jl\len na eeu kort
1)'1, n v .. n ,le, lot, eelJlge dagen \\ IJ
tre o reu doch niet als df'g'ent'n d ie geene hoop
hebben

Nationale Vraagstukken
" '"' I
" • ~ I

• :1- " i
,~..

,

~

HOE (POOI:{ PH It-,.~.. , I I \

HET 1

\\"d TIEl \IA:-\ J IWf);::,
!fcb LIII!IRAU

\ oor zo, lo" l vc Bn",dcr8 ~II /':u-te rs
KOM'! v:

W "T IH BBE" "11 (I \ \ 11I Il "
LEF.Rf"

KOMT

HET 7
DOODBERICHT 45 Eerste-Klas Rumpaarden

(geleerd)
10 Eerste-Klas MerrIes.

DAT de Zweedsche Norra.hammer
Kachefa wo populair III Zuul

Afrika ZIJn J{eworden ?
OMDA T -Z'J heter dan alle andere kachel.

t.aklcn en braden Alle soort brandstof gebnukr
knn \\ orden bO' I~ brandstof ~'paard WONt
Z'J gerunkkelijk BCh"')1lte maken ZlJIl en om
vele all lt re voordeeien

In t groot en in t klein bij

WADNER EN ERIKSEN,

,\\~[{I ~DI" te \/,,11 e ,fUI) Cp I,)u
V III I, IJ lpz!!1 1, x , I ud i' maanden
,.:ehefd kill, i r

\lHI !il'

\I B I Op Woensdag, 18 Nov., a.s.
IJ eLL EN opgemelde Paarden
f_j pil bhck "orden Vel kocht aan
KLAPMUT:::i-:::;TA'l'IE Onder de
Pa",l1 d"ll ZIJn vel scheldene pal en
egale Kal paarden en gedre:;seerde
RIJp.lal deo, In Eerste-Klas Conditie
ell van 1- tot 5 Jaal oud Let op
den alom bekenden ollan van

J N BADERMEESTER.
AANGEHOUDEN lU het Schut te Rood.,

fontem over den veroolloofden tiJd, eo
te worden verkocbt op den 28sten ~ovem
bet, 1896 mdIen llIet bevorells gelost _

1 Va.&1 rUin donk.e, omtleut 3 Jareo oud
Wit kol op deu lUg-

~ltll II ZO(Jo
"'~l T (,.;thOlcn ('OUS) l'cr Ib

.. d s
I 6 :I
I a. I
I I I
o 10' 0
(j 't 0

SUJXlrlapg somer bokjes
Goed tot super lange zomereer.tc
Meehum tot lang zomer eer. le
WInterbaar (ord)

(kort)s~rELLE~BOSCH. VROEOl:R

ZWEIGBERGK, ERIKSEN &; 00, 17
Langstraat Kaapstad

\\ {JL -Er.s .l.t."C<I.oen go.."e ~u'\].ag voor alle
soorten I,ehte ,I","wol s"urlcn eli IIIde bcsclllk
bare perceelcn van dere !!OOrtZlJII verkocht t~'CD
luol'en le pfljllCn Klome ver.enlhugen komen 'n
en v,!(Jr lUCI"hte kam vel""l 80Urten ve"'achten
"Ij gr,,-'<.leJ\&nvrlU\~met gl--ell spoedig vooruitZIcht
vnn VerJllludcrde IEJJzcn Er 18oen b10ftle aan\raag
voor super sneen\\ Wlltc doch wegen~ het ong:esta
drg "eer zlJn tic l'eJ"U>.n,ho~",nVlln U.teobage lQCr
klein gcvolgcl'J" "Jil ,le trru'JlIICtle. ...-er Leperkt
Op de I laaIsel Jke markt vandaag" erdcn 2'h Lalcn
....ngeboden eli ~" balen verkocht COmpet,tlC' uor
korte en nfcrlcure \"Ilt~.s"ol 800rten ""''' zwak doch
het bieden \\Il8Leveudlgten opz.chte .ao "lie KUper
loci tr; mOOie pere""len en le PrIJzeo w:uen on ve,
,mder" II 'J noteeren _

EEN ZEER ZELDZAME KANS. SCHUTBERICHTEN.

UIT DE HAND TE KOOP.

E E \ E PI Idltl";l t II Zeer.J
\ fll( h tln re pi lab III dl on

mldddlJkl ntl)llhlld I.ln de st<ld
Stellenbo, h, ('mtillit vlJftlt.:o
illltlutt'1I rlJdl 11') .!root 111 ~IJn
gehEl I Cil C1 .:!I tJ lilOl gen b( lIevens
Jell DlOl gen \(,II!('IPlll .!lOudtn
g-ehllllrd olld, r lonlr<}.ct YOOI e. il
aalJtal Jin n III é;1' IIZl [ldl aall de
plaats

Del'llIhhl\lt It \olglndegl
oomH tl - I n gr ,ot gendell J k
woonhili" IllJllklldll ,t,L1IUIl 'l\ag
enhUl", IlllitCligll 011 \I ~ll, krOllen en
een mokll (il deze 6el.olll\CII Zijll
onlallg" (IlItI, r .;" th llll,( hl' IJ Zpfl 11

daken geil! l"hl), I, 1,,-Idlnt lW t
eenogroote HI"lhll knh"d Irucht-
boomell ~n h hIJzonJel Jl>l h kt
voor (Ctn \Jlllllllllk\\llkul] (lP reil
groo1e ~(h.wl I Il 0(11.1 el!!!"t In
wIJn \\a:;\lltgll 1IIIIc,.[gel' lil
de opbll n~,1 kIn dlill'el I I Illlet r
derll worden (lP zel I goedl 'rOlldt'11

De pllnbhelft Illl.;"t"tltkl'- .!Oldl
zaaIlandlIl L II I I jl ilO! I gl-dJlkt
VOOt l:Ul III I~\I J oj! "lI ";IOOtl
Bcbnl I,dt Itl,,'nktl llkul
bosscbuJi JLlllllk (11,1'1(llIl(lp OHI
do :2uI' IIlI! Id, II \k I Il III \( n,
groote UUII (' Lil I' IIIIII! (I')'''l rUI,
heeft "tel k I l( P' lid "ntel \ OtJI oen
molen en 11 rl-,'dt I

De "a,IlUl I til dl 11,.at~ \\ordt
groottll)k~ \llllHlr kit! Illltn,
derzellel nlill)11I ti 1111 hLt "t ,rlOII
en de "tld "tlllll 1'0"1 h lil Inedt
een zeer ~erllg' cit'llbe), g,!lng ,Ian
Kal-Jltallstll! Lil tlt.;"l:nlil die ZIch
van L~1I go, II pillh "Illen 'oor
zien Do, J.allzulk iJl I dt'n ondlr-
getéekt ndl

)f -\R \1:--; & Co" Afi'llagel's.

AFDEEL1NGS~AAD PIQUETBERG. (Get) J H LOUW,
Schutmeester

TENDERS. ~xtra. ~ 12 1ll:'Ul1I gras\e1d vette
000<1tot super
Kort tot mld ldm ~vclcJ vette
Ex tra super 12 maan l,;I\roo vette
Good tot
Kort tot m, IIc1m
ZWllJ'e Mlech t-.e vet te
Ru\\ t! cu gt kleum vetk
Extra:; U,'enhagc sueeul\ Itte
5t1J~r
0(1{ I
Slechte cO met onkrl1l I
Op het [and gewassehen lroog

sic<ht
Rnwe eu gekleurde gewl\.'iBCben
Zwarte ru \Ve gC\V1l8sclwn
Witte kru,.ras gewa.'!8Chen
Witte ruwe

Por Ib
8 ol 8 ol
o J. 0 6
o .t 0 Dt
o ~t 0 ~l
o 6 0 Ó

o 41 0 4.o. U 4t
o 3 0 3,
o 0 0 2,
I li I 2
I f 1 I
Il lit - I 0
o 10 0 I I
o 81 0 ~
o 7 0 8
o 4 0 D

o 8l 0 9
o ït 0 8
o 5 U 5

AANGEHOUDEN .n het ScbnL te
Br-andvlel over deu veloorloofden tiJd

en te WOLden vel kocht op den 28sten
No VBIlJ ber 1896 lOchen DIet be, orens gelast

1 Een LICht bruin kol WIt oeu~ rulO
pa&ld omtrent iJ jal'en oud geleerd

2 Een donker bruIn merrie paard cc op
nek gebl-lIld omttent i} Jaren oud, geleerd

1 Een vaal mm ne veuleu omkent acht
m lBliden oud hard vnn de BrandZIekte

(Get) H I) WICKENS
Schntmeester

rrE:'{DERS zullen dOOl den
VOOI ZItteI \ an den Afdeelmgs-

I lad ontvangen "orden Vi>Ól dtn
lelden DECE),1BER, l k, voor de
h'JlIf \ ln de Tollen te .. Halfman's
Hof, • BeIgrIvIer Brug,' "Greys
Pa;l," en " ZUUI fllDtem," voor
het jaar erndlgende Jl DECEM-
BER, 18'J7

Call'tllla

VEltl{OOPINGEN
Op last, ~

NICO J. \- LOK,
SecretarIS

\IIL('lll ,,", lId K wtOGr
I, IllélOlf,.( ~o'

--sc-
J S 'lARAI:; &: Co H ~LAOER:;

I) :\ H.:n 1Jt!1-Klalill Hsstal t.: 1000
~nap(n

I) " Ve ni>f'r-Ktal DlUr"lal, lOO schapen
......,.n lo: ~ 1 II lt.:

10 , vember -(Pl!r 'elegraaf) -Op de hok\\ol
nark.t beden flIlorgcn "as het bl( den veel leYer hj;CT
Heter soort b< kwol to<nrle een verk ~'pllio vau jd
p"r tb Ander "",rlen ook gl1<,'l1verkocht

Vellster Glas. MN INTEEKENMRS.

H~l tl.GI!:/("
J t:t e ol:ndom bekend

DE SubscrIptie op "DE ZUID-
AFRIK.aAN en ONS LAND"

zal van af 1 JanuarI, 1897, terug
worden gbbracht op den ouden
pl'lJs, te weten Een pond zes
shtlJmgs per laaI of 6/6 per kwartaal

A. B. HOFMEYR,
Secretans.

AL..LE grootten en soorten,
Insluitende Gekleurd,

Fancy en Spiegelglas
Orders var. bUiten otnvang-

en speciale attentie

G BEGLEY 400 kai aler bokken

CaledonplelO,
Kaapl:!tad!

Dl ukpen;ma.atsch!LPPIJ
Va.n de ::la.odt de Vllhen; & Co, Bpkt,

17 Aug, 1896Z tAL,
PLEI~8TRAAT. ALLERLIE.

Lord Salisbury's sp~ech.
De k}< 'I"ac Irtlge "pge'l\ onllenbel<l

1<~l1gebch Il ,\e( lIe lUlksche k"PN!IP
lJeglDl ePII \\ellllg t.e hedaren De grOOte
speech 'Ill lOt <1 f{osebel) te liAlJnhlU'g
kOl t n I ZIJIl~ bed"l1 kIng als leldel del
OpposItIe h>eft ongtt\\IJfeld BIet lUIII
dalll toe IIiJgedl agen uoe\\el hl) eenp hou
dlllg tegenover clIe v III den ouden Pil

eel \\aard1gen heel bladKtoue !.teef I luge
nomen De f!peech 'an lord SahsbUl \
1.<11de opge~,"{jndenheld nog meer tlo IJ

bedaren en een ell1ele lnaken aan al d
plaonen om de I'urksche legeellllg ,
menschell)kbeltl t,e hl! ngen eo de -\.rm~
nlel'13 Le \ etlof:l!len UIt d!" handt u "
wl'8el.lam dlge MohametIanen Er wa-
een poosJe geledell sPlake dat hngel ttlll
CJ PI us (lland zon e\ acueeren ,IL., , •
be\\ IJ" dat het \~ el kellJ k III el n~t IS over
tleze zaak, doch nu beeft lord ~ah~lJtll'
cIlt pmalJe weggtfuomen; en \elk l<ll
dat Engeland geen vopt gl"Ood zal opg!"
ven

Eg) pLe ml Eoge land ook
ge, en zoolang het een I.ndl' heeft t.t'
bescher.men en zoolang de Fl'anf!~ht Il 11

de stemmen ID het tluez kanaal hehben
Maar 7~t1 de sultan vrageo, Wlit be,rnoell
Jelu I Je loch met mIJn ~kell, ]eltp kunt
lUI) weh 0 letll doeo daal Jel UI ondelltog le
Jaloel'13ch op elkandel ZIJt om dpn fen den
Illdel ICL!' te R'Ullneu De EUb'el ..ch. II

knnnen mooI sPI'ekeo ovel \\J'I'e.thelll en
wat nIel al doch hiJ slut \ an rekenlOg I"
alles maar IH"JatJeA

Corresponden ten
WORDEN verzocht alle brIeven.

geld ter betahng van reke-
DIngen voor Bub8<.,TIptles, Adver-
tentIes en Drukwerk bevattende of
betrekking hebbende op bezighelds-
zaken, aan den Secretans der
MaatschappIJ, en alle brIeven met
Correspondenties voor de Courant
aan don Retlakteur te richten

A. B. HOFMEYR,

SecretarIs

p
Open s Morgens s Ilddags en s !vonds,

IH ~1F1 \\F LU.NDF;.NSCHE
WAS SEN BEE L DEN GAL E RIJ, M L '\11 r II ~ \0 '~~LA(,KR~

\, dhngton, 26 eerste kill, o_n cu

J BOSMA~ P 1,.\ zn Afslager
t'i te IIc Ilhu 'i ,

KOLONIALE
Weeska.mer Bil TrustmaatschappIj

~l n zeel zeldz"me verzamehng vao meer
I"n lno Vla wer ...ldbelO€mdc pen;onen
lJe ruCe~l bekend" menschen van alle eeu

\Ill' Hn I ,IkelI Kamel van AfgriJsI'Jkueden
Or eli 10 v III tut)" III ~ Ávond!! 7 tot 10
I';ulwc lj J.;:,ndelen 6d

1\ IJ I MOT '\F'LAOKR

PUBLIEKE VERKOOPING

K_\.KTIEX, \YL\KEL .A.ssIstent
_tJroa.U.ktenmarKten.Benoodigd

Voor ue Gourelnemenls School Germ/ston
(KAAPSTAD

DlIlkpers Ma.a.tslehapPIJ
V lionde Sandt de Y tillers &, Co, (Bepkt)

• Ons Land' Kantoor,
Kaapstad, 14 Oct, 1896

BezIghelds Plek, \ ROEGIilKArurT
Il "ovcmt.... 1896

" • do 12
o 7 Jl
o 12 ~
o 10 0
o ti I
o 0 )

APPLIC.á.TIES velgezeld van de
Ilooolge certIficaten en getulg-

~ch nften, WOl den door den onder-
getcekende mgewacht tot 12 De-

i c('ml'el, ( k

~alal IS £180 pa VoorlutzlCht
oIJ spoldlge verhoogmgI W erkz,wmheden te beglnneu tegen
t, hllft vall Jalluart" .Ippden

H"ur ,,( IOC •• )
BOler
Kool
Een len
Eieren
Huen Iers
I Jg< (groene)
L • \ Rrl.3
Lemoenen
Aardappelen
!ir" teil (groene)
Kalkoenen
Uien
Kuilers
Kt '"'f I.

Ganlen
ZuurlemUCIlf':D

Aardappelen
lfa.crhoOi
!i eren
~ r \(co (groen.)
Bonneu (groene)
I J.cn ( ruene)

•

o ti 0
o 6
o 12 0
o I
o 0
o 0 (;
~ k.allt.:D

.ITA1ID&.~ IA~DIDI T.....'DI>lit De heer NOLAN
Tandeu Dokter Heyncs M..tbe" s Gebouwen
Ad,lerley :st.raat, Kaapstad geeft bierm..:le &an het
publiek van Zu.d Afrika keun .. dat, ID antwoord
op cJe aan vrll4g Da&r 'goede en billIjke tandhecl
kundr; i), J !,'e""'_-ooIS om ecr.te-klaose "el k te leveren
tegen de volgende prlJscn _
Ecn geheeie stel Tanden boven'l,{: en ondcrste

tegen," 10 lOs ge"aarborgd VOOrlO JIlJ~n, cu ge
dL'eILeI'Jkestellen tegel! evcnrerh~ prlJ7.Ctl
:stellen tanden van goede kwaliteIt kunnen ook

k!gen lAgere pr Jwn gemaakt "orden lndien vcr
lan!,.i

Tanden _on fcr I Jn u'tgetrokktm wnder het
gebru.k .an Gru! Cbloroform ot een19 Iet", dat oe
"u'leIOOO!hetdveroorzaak I

De heer NOLAN!.:aneen stel tanden kltIM maken
10 24 uren voor bUlten patienten mIts lut mmstens
24 unm kcnDl!tgevmg 'oorut "onte gedaan Door
mullel van Irt vel Ik ten Ic ~uct,o Meisel, lO het 'llct
.n leu regel noo,lIg tie I>ortelen n'tterreklwn of
eemge andere gewnde tanden tiaar later tanden b'J
gevoegd kunnen "omen tot dlcZI'Jfde pl....t Legen
slechtalgeflnge kaslen
Aange.tokcne tanden worden door opvnllillg

brUikbaar ~",=kt.
Het bovengenoemd .. erk wordt ge\\ll.'\rbor!,'<1te

LIJn bet '--re 'n Zuol Uroka te bekomeu en "lIAr
voor III len N.1,1'f!1t~eema.len zoo veel bct'lW t \"\!ordt
.Deze prijzen \\ortlen fW"..onderhctti ter kenolS var.!

het pu ['Ioekgebracbt .iaar "'J sleeht" voor Ilen korten
tijd op rile Lw..geschaal zuBen a...'lIlt{ebo!IJcn "orden
De h....T NOl..ANheeft eell "flCCla.hlcltgemaakt van
Kun.tmatlge Tan Icn en p Jnlooze ulttrekk'ngen en
heeft meer dan I , Jaren iang ontlfgt'oken onJervtnd
tng gt;hnd zoowd .n Europa alo on d.t land en hij
vnl <ooral op het gemocd van her I ubltek
Impreuten dal hool\eI Zijne pnJ7.CnbIllIJk .'Jn Je
kwalitel~ '!ln hel "erk met geen mogt;hJkbeld III

ZUIdAfrika kan overtrotfen worden COlll!ultatle
Kfatli Let op het adres De heer Noull
He1DetI,Mathews Gebouwen Kaaps!ad rAdvt. •

1.1 HL~ .. TCliA"" dIe gel"k men weet lang
met geue~ Gordon beeft samenge .. erkt til
dens dIem verbluf ID China, heeft, toen bU Irt
Engeland waa, alleen gedacht aan de 'nend
ochap dIe bem eens met Gordon verbond oret
aan de ontWlgellMmheden dIe ben 1a~ scheid
den en hulde gebracht lUU1 de nagedacbtems
vau den edel!"n generaal Ult erkentelukbeid
daanoor zood een bloedverwant generaaI Oor
don den ChrnOO8Chenonderirorung een bUltenge
wOOn fraalen bond, eeo bull le,.,."" !.en gtlllCben
ke En den volgendeo dag ontvlJ'i hIJ eeo be
dankbnef, *aanu Lt..Hung Tclwtg hem ochreef
dat hU ons-eltlkk.iIt( wegena Bijn zwakluI maag
geeo hondemleea&; kon verdragen, maar dat
ElJn gevolg het keung gereeh f alle eer bad ungedaan I

BILJART T.A.rliLB-Koop dtrekt V"" le fabnkan
ten N!elf" e en gebnukte ta!ela eo toebehool"ell VIlO

allerlei oooort 10 voolTUd_ of op de plek geaau.kt
Oude kUMelU weer opgmnaakt., Tbuntoo enl COl:aapatad ,

LAW]; Tm-!us - Praphllg assortiment, AJfeS
S1aaenger. Hol.dt!n.. Fortuam '" Bacquet en oieuwE'" !IOOnBallen. Netten Standers, ens, volledire
1000tclIiID, ~ IltvanoZ( GII Oo.,~.

Rhodesia verlaten
De heer Rhodes heeft een lang lUt~r-

'lew te Saltsbury gehad eo heeft veel
gt'Sl'loken over het bonwen van den
spoorweg V".JnBeIra naar Sahsbnn Men
VIndt ee.n lang .. Renter " telegram er
o. er TegeltJ kerhJd komt het bericht
dat IlO pel"80nen 8al18bur} zul.len ver-
laLen, waaronder rechter V lUCent, de
editeur van de HeraU en andere wt>lbe-
kende Inwoners, Zij gaan allen naar
Engeland, dock de vraag 1.8 hoevelen
van hen weder zullen terugkeeren. Men
Avon ~ ~oa lu~ ti~4 ,10Gbtt 'YII;l

SPRINGBOKFONTEIN.
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ZAL PIlOI'lk lelkoeltt \'(n.iLlJ
tel PI,r.atH Jl zet'r { Itgl brl Id(

en \v l'lbe ..end, II nggl \ est ,gde
B~zlghelds Plek, l't"t,LalHlt lilt
een Glootri \\ IIkt'l, h 1Otolcn,
GelIefdIJk \\ 0')1111111- 1\ lIltien
KLImeIs loor \ LTI, l;;chlngllJ
SlachthlllR, BIkkerII, Hl1l~je
Wagenlt1,lkel"l\ III kt I, UI tl AI h
terplaat;, B'lltf'IJHrllekktll ellZ
Als Ulf'\.h ... n pIlt luY, II Itd(

groote hoc\l<llh Id '\<ltlr
GebOll\\1I1 I'tlkt; Il .! 'ldlll ,tUtlt
vali rt I'dr Itl I I I! I I eli .!rool(
Zolder" lil ZIJlI 'II I\ltl'P'li
geboll\\d olldel "tl lil ') ~tl(n
Daken

Aan Malll I nl.lIl /. ,kUl \I or"l
thans eenl gt I gllllield ltlllge\, dUI!
om zIch te 'oor/ilIl \ in l\ I I'I! k I
alwaat mel Z lig li O\U I L; t lil
groote fOIl UIII I" I gf'IlJ,1 k k II] k
kan gema.tkt "" ordt 11

Ter zelfder tiJ I z,d I'l t 0\, rschot
vande" lll,ohcuttli 'OOJflad lel
kocht \\ oroen

G \, "I E\ I LEB,
Eelilg T"lstee

YERKOOPING TE BEGINNEN TE tO UUR Y I
S VAN NIEKERK Afslager

P H J SlO I BERG

DE oudel gete&keude maakt bl]
• deze bekeno dat hlJ hoege-

liaamd nlemalld of eenlgen mensch
v ,Ill ,~f datum dezes toelaten zal, om
door zIJn, cId te 100(.1en, Jachten of
lrt kken benig perzoOll dLe na
l~zelJ datum op de plaatsen
• ~ tbel sk raaI " St belruhoek" of
Bllffelsrl\ler 0\8ltreedt, zal volgeus
In t VI Ivolgd \\ orden

Het antwoord van SIr DaVld Ten-
nant

Op de vergatlerlllg \au deu lumbou\\
rdad op DlUsddg gehouden weid het ant
woord aau de regel'rlllg lJetreffende. bet
schr IJven \ an 811' DaVlel I'ennant gelezen
en het III een doknment dat wel het
lezen waru'CI IS Daar"'- '" ordt Ulet alleen
aangetoond op w.eJke koelt! wijze de
Igent-generaal hel' 81 z!l>ek ',Jn deo mad
1001' de I egeellng ged,UlJl heeft ont\ ao
~ell maar ook dat hij uau wehJks de
moeIte hee~ genomen de mfol m,Hle, die
hIJ heeft IUge\\onnen pp ZIJne halfhar
Iige wIJZe tt' le7,en pn Le 'erstlan
De ra Id gJ;,'Cft IIU eenrge v,Jagen UlJl!l"
hand eo vel·waeht elat de ,ll:(tU{ geucraal
ZIch Wilt ?~ll roeren om de verlaogde
Illlt(bllUg III te "lUneu Het IS Le hopen
dat de ll'glLIIlt.g ~II Da\ld fenn,tJH tlUI
dehJk zal do, Il \ e~t<,an ,lat hIJ VI Lon
Jen wordt gehooden nIet eukel al,; een
'Olrulment, mm.r ook om bter eo dilllr
de Kolonrc t;n hare belangen te (hellen
Het Jl!! mooI om de KoiooIe op de -groote
d illers te vertegenwoOI digen, maal lDen
.erwacbt ook letl! meel vao eeu '!gent-
gener.ull Ons parlement heeft SH DaVJd
TenuRnt met onderscneldiog behandeld
en het minste dat men V.JU hem kan vel
"achten 1.8 dat hij zal tl"acnten de belan-
gtcln tier Kolollie te be\ ordel en

lUI r;H~IJAI

lO 'i \ rn!'"r -( I <r rele~'mnf )-Op le woimn. kl
h ..lt,: wllrcnk~l~r!'!tcgl:n\.\oordg\an JOlt Klir..a
ht th 1\ a 'i"".-1 en Mo,,,,,It.lllSl (cm I lelde prijzen
I Iwui I t 4 "" Il IJC gr JUI.te hoc, ""Ihe, I verd
u I ie han I 'erk. I I l&ar Ic 'crkoopcrs verbot!
n ~8d II \cgen It: run lcJp(:"-t

J <\.N JACOBS POR1 I£LlZ!BETR
~ liher"kr lal

, \01 , 1891, ( i (JIl de herl FIl H ,. h Luubser ru Co )
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\ rttl de n ondurgeteekende 1
Z wal tl Ko(, md Witte !Je" en Wltt.e
kwast, beldL ooren \ an achter
wmkelhaak, gemerkt De eigenaar
kau zulks t.erug bekomen mits be-
talende alle kosten ook van deze
aJ vevtenLle
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Voor den geslaagde Cou-
vernements- Tenderaar.

r J JORDAAN

ElandsvleI, Khpheuvel StatIe,
(j NovemOeI , 18!>6.

Plaats OpzlChter g.ev~aagd
GOEDE Landbouwer en AfrI-

kaander van geboorte-
Bneveu met goede getUlgschrtften
worden IDgewacht aan het Kantoor
van dit Blad onder letters S. A.
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Zat<:rdllg "aren ze." cu ~ 'COl" I, ",;;,$
voo ml "'"\JLget cam om It "ler foethall k
veMoond le .sJon :-Iada.i. d I rir ('II w&.ren tut
geTcil.-t ",oI-",dep de gcw, I e )u,chkrd.en. 'oor
do dam"", de dub de pr ,~WlOlIcrs enz., e1l-
schrik mut g<:achte bel'r_llllU' prong 000 del'
theologiscl e studenten op 1lIt>1 t.1n~ eboora
for !>henght hon ( J Rhodes En 1I'auorn "1
0. beer ROOd"" had als JlILtl'Onof the Vtdoi'sa
athlethic club een pril voor de I!JlOm ~
tre' en DUB m.. ts anders dan ~veroonn,
lilt.. WMrlegen u OIlS 100 'll":UU'8Cbu'IVt, 'IVM d
oorzaak dat b 'lla de meesten der lIJll) wellgen
Ultbuni~~ JU c\lt<m voor den verrader MIl OIlS
volk Waarom dan 0011 niet 'oor de tndtll'fl
beeren en dames die P'1JzeJl hadden gcge ..en s-
Dit III een Id6Ul voorbeeld van de &!imme "-Uze
W1UIrop de beer Rbodes menseben Yerbllndt
(squares ) Dat WIJ echter ons soe laten vec~IiI:l
den 18waarink toch te erg niet waar Jooge men
den vu Stellenbosch ~
o ~el{ mu toch dat de meesten uwer nrot ge

boord bebben voor wie de hoerahs werden ge
vrangd en daarom zoo DUal' hebben meê-
gejubeld Auders "3t moet er van one wor
den

Terwnl professor De Vos aan den eenen
mt selfstandigheid ill t Airilcu.ruichtl vOlk
aanmoedigt toont een &!J'ler leerlingen (een
onzer toekomatige predikanten) geen de 11Ull8~
eerb ed 'oor die ~lf8tandigheld te beritt<:o

Waar l[Jn wu nu Wat moeten wu hieruIt
laeren

Is Stellenbosch Rhod'eS-
gezind ?

Resolutie " p.'IS8OOrd l'p de ,ergadenng
BOnds, e'lladel'1ng gehouden te Petrusville Dat de 'e~dcnng VlI.D g~\ ooIen 18 ow u~.b I"

r dell 3laten October 1896 mot betl'cklriog OndCM>i6rpE1n'aal1de u:1SI:'fU~t_ 'an hel 1"ulloor
!.ot de runderpest pC!!"t comité e I dat "I d<l r'lJhe1jJ neemt om de

fer eerste w6l)d besproken he, doodsebie volgende CptlllO der r ng voor W ~n
tell 'an vee en ~I"kertlld .erd bet vel'lllag Voorste] J II VI r gesecondeerd C.-n. LlI~
'an den heer A Pienaar voorgelesan Het IJ! benberg Dat Jer regeenng' ...orde .eru>eht
'Oen rapport van een vergaderu II gebouden te om het vee -an /"''''1<''' er • f/Ql{J,(1rJJ ~ d n
VrUburg op 9 October 1886 en verschenen III suideroever au da Oranjerivier onder valuatie
o,~ Li. /tI le koepen \ an diegenen die ge.lllig ll!JII te

Het werd toon voorgcsëcld door dun heer arkocpen-e-om alzoo den gansehen euideroëver
PJ, an der W ,I~ on I!:(,seooud"erd door den zoo spoedrg lOgel"k sch " n mn 'oe te Icrugen
hoor :u J van der WaJt Om het gouver 1111hot dIStrikt 'an Ken.hardt
nernent te 'rngec geen undore beesten lood I 'OOIZ T C N!F." .t:1Yf
te schiete I lllgevul de ruederpest op de plaat-
sen 1110118 distrikt uitbreeke en ver-der draad ~ecr P R \ ..s UER VeEN

ell palen te Hll'llChaffell e I dan znlke plaatsen IA M 'AN I)EIl CO PI'
onder kWlIJ'anb\ ne hl houden en om men Leden \ Jl comité IA J Lu:m SUilt(;
tlDg verplichtand te maken -Algem~en aan
genomen

Een ander voorstel werd toen gemaakt door
den beer M J van der \, alt en gesecondeerd
door den beer S Z Venter Dat het mad
saam aal wezen twee mannen nf te vaardigen
naar Vr"bur~ met ,bet doel om meotiug te
onderzoeken -Algemeen aangenemer

De heeren bak IJ lelle en P J an der
Walt .. 01:<11311 toen gekozen als aflle aardigden

Voorgesteld door den heer M J an der
"alt er gesecondeerd door den heel S Z
Ve It<:r Het gou, ernemer t te verzoeker geen
'ea dood re schieten bu nen bet leid oordat
de draad behoorljjk gespannen IS sood t geen
groot of klem vee er door Iran gaan lang. de
rl\ ter om moeilijkheden te oorkomen A lie
Bondstakkon worden versoebt 0118 le Oldor
st"unen ten elOde het gou, erne ow t te rl
gen geel beesten dood tij .cbletsl terwijl
beesren geton, worden al890k d J.ar Il antwg
helpt

r 0" ~x !J :N \ -( Rel I. ) Lord 8&liabnr)
I eJena <0 1 op bol burgemeeat ers baoket to de
( , desaal .p ekei d en de 8peec-JJe8 van den beer
Morley eu del Ieer Courtnay van oulangl! ton
g OMte vnn de ontruimieg ran Egypte en
Cyprus ten el ido mdere nl qendbedou to bOlre
d g annhale idë sei, dat III bj] <l .. rej!CIlWOOr
dige problemen III bet Oosten geeuerlei reden
kon zien dat Eugeland .une tegenwoordIgc pol!
t ek zon 0, ge on of een enkele morgen grond
die het IlU bezet hield HIJ prees het gdrag der
Dougola expeditie • Uet militaire ge aar zeI
h .. ru! minder dnn verwacht werd maar bet
was een schitterende verrichting HU drukte
I' het bestaan vn I een algemeene overeenstem

m ng tusscher Engoland en de Europeesobe
mogendbeden en 'er" ierp de Id e 'an vorst
Bismarck dat er "eli voortdurende v laIldscbap
bestond russehen Rusland en Engeland Terwjjl
h geen moeil ikheid vooTlt\g Ills de mogendhe
den 1un kracht heten gelden tegen Turk JO
was het door bet sultanaat alleen dat ZII bet lot
Jer christe eo konden verbeteren De Vene
enelaar sehe moe" kheid gmg bIJ voort 18 ge
scllkt 0 ereenk mst g eel raadgevlI\g van, de
Vereen gdc statel om het begmeel Villi het bur
ger! ,ke recht toe te passen waardoor na eeker
t jdsve rloop de rechtsgeldigheid van den titel
toegelaten wordt

EEN RIJWIEL OPTOCH1

en

JUliANSt<1I lt( II No, -(R~fet') -Het
al "18 een grooter 8UCCCIIdan <\0

meest hoop lle verwacht bad D~ optocht
begon van VOl Braudis plein kort n I Mn uur
on WUI ongeveer eeu IJ) ,I lang waaronder ver
Kierde kal reu brandweer bereden politic scho
len en eeu grooto boop I'JJwlclpn Na door
de hoofdstraten gegaan W &l1n gingen allen
naar bet Wal deren terrein wiV ""pelen g
bouden .. orden en prIJzen toegekeml I14n de
meest ong neele costllme!! De vrool ,Ic Ver
sierde wielpaarden vali de dame. rjjclul waren
een bjizondere attractie De gouden moo .IJe
daarvoor wer I toegekend ann Jongejuffrouw
Alaxwell De menigte die opeengeboopt Wlul
om de dingen te beschouwen "ortit veronder
steld le grootste te .un die OOit bijeen ww! In
ZUId Afrika De opbrengst die enorm moet
Z III zal aan bet hospItaaio, erbnndlgd worden
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"lNKELIETI vs BOER

CA'I'II('AllT 10 No' -De boeren bier zun
verontwllal'{hgd 0\ er een poglng van een
kolomalen winkelier om Vrll!!taall!Cbe wol naar
10 seru Ier IR dit dist.rikt te zenden om gewns
scben te worden De wol Il! onder zalke bn
zondere omstandighedan behandeld dat er be
paald belangr Ik ge, aar vnn besmetting is De
wol komt Mr ''''''ID De ....ol .. asseher aaneelt
die te ontvengen en de boertn overleggen wat
stappen te nemen

Om.e :orresponde.nt lilt Port Nolloth tel~
feert ons 'erder over de weggedreven bOot.
WaAromtrent 10 OTlJjvong nummer meldmg ge-
maakt werd dat dil eell n88Cbersboot was, di.
door den storm van HondeklipbaaI ~dre"eD
werd en dicbtbu de mondrng van Oran1erivle1'
op str&lld geret werd % waren twee Hotten
!.otten In waarvan een ,erdroa.i: De a.ndere
keerde Dmsdagmorgen le Port Nollotb terug
De vreel! ru de bewoners van Pori Nolloth dAt
bet een boot, ar oon erga.an .scalp mocht 1Ion
IS dus Diet bewaarheld

L ~UES 10 JIl \ (Re1/tr) -De kranten
z n II na eeusten mIg III bet goedkeuren van I rd
i'ialu,bvry. "p"ech gLSteren8Yond m de n Ilde
zaal welke zu teggen dat voorZichtig
roltstellend IS

TROEBELEN In RHODESIA TJ;: KRlGERSDORl'
fk ben

JOIIA~St;SIIIt 10 ~o, -!<en ge al an
rundcTJlCbt I~ 0 Wekt gebeel mltfden 11 Krogers
dorp en een slachwr \ an d lt dorp du eIgenaar
va.n I et vee "ti ven olgd vorden omdat bH bet
uitbreken der ziekte \ "rborgell bleld

TREURIG

EEN DEPUTATIF BIJ DEN HEEU
RHODES

De weggedreven boot.
EE..~ MA~ VERDRONKEN

OPROER IN INDie
D W (JE see ckr",

L SOf S II) N \ -( Re ter )-Eel talr Ike
I en gte plunderde Ill-teren een graanmagu ,n
te SI lar ur he' centrum \an bet dl.tnkt I I
B. mbay Wanr ho lI~orsnood beerscht De p I tie
vuurd.. ! Jc pi un leraal'!! en loodde er VleI'

EEl'i WHRSCHTrWENDF STEM

L "-AT DE IU GEERJNO OAAHOP LE11 EN

Kui FERDOKTER8

II ~ -De ka.Jf"tlrs an dit dlslnlrt
'IJl ge mag I t.ee an bUI 'olk dJe bekend'0 met voeZleklen en kru,den als geneesmld
lelel gebruikt ál te va<U'dlgen naar streken
waar de mn\ierp!l>l! heerscbl

E'IGELAND E~ AMERIKA
Aa :lo Ed Ifu,

::lIR (HARI J S DJI KE
PROFESSOR KOCH

I ()~ v.~ Hl 'Ii I Profp.lI.'<Or Koel acbt bet
oogel k I) ml b til ontdekken "el Jk aall a~
me Is geDeeHffilddel OOI' runderpest De

I rofessor ",II met) zich nM.r de K~p de kom
J ">etste toe.tcU~u nu: I rengen

HOOGGERECHTSHOF
TUINBOUWRAAD DINSDAG 9 NOVEMBER

VERG ,\DERI:-<:( UI DJ"SDAG ( I le h >£ rdr hlrr, ",chiN" Brte/uma,. &t

I/aasri ry )

.,..,ta

ken

m li A K \ S n RnACK

D t was een ache voor restltntle "an hll"e
I Ik61'" otel nge.teld uoor I auhne Bertna Bur
da k t.eger b Irel ec" tg\lnoot die ru..'lr voor
eenige Jaren reed. ha.<! .".Iawn Ook had hU
baar el Ic klUderen erg mlsbandeld Toegestaan
met kostenlo

D t "BJ! een act e om ecbt8CbeldlDg door Wil
helm na Fry mgC8teld tegell baren echtgenoot,
freder (k J Fry wegeTlJj0 erspel Dur d.
bescbuldlg ng du delJk werd beweren werd het
aanzOtlk toege. ta.. met kosten

I 8 fl' 1,~IER
nit wAA ee app' I Rn een Dlt.praak door het

II '''gebuf (,nk" dan I \\.-st \II aarbIl )1l<liooeele
scbeldlUg werd toeglll't./UI vegens o'erspel

De i..r N hre ner b Ige.t""n door den heOJ'
\lct r~or oor de 'r pellant die Idtl3gateI Will!

het !agerb f RespGndent Ulet 'erscbenen
fI HU g d,e bet hof te besl ssen ha."! waa old.,
kl""gler , eb ook rooteer bad sc'>uld'g A'emaakt
dal. haar recbt op eel order om ecbt.scheliling
'"rbollrd bad llooaL. door haren ooh~eDoot den
be",,1 uldlgde beweerd l)aar volgens h"t bof
r. Ih ",et bewezen", werd Ill:.llpra&k twlgnnabl
a.l klaagster gege en met de kosreu ID de belde

ho elJ

Het bof verdaagde tot Dond ..rdag

MerkwaardIge verklarin·
gen door een hospItaal
patIent.

DE ( ILfILLAN:-; ZAAK

\\ a.arl ,k er IDoet een foot begaan ZUn,'
nep ik met verba, ng wt toen op mIJD na-
vraag a.a.r de JongcJufvr Florence VrtJer de
voorgesteld werd a.a.n een flink, roosk:1eurig
meLSJe als een beeld van gewnd~id er 'Uti-
.. ende Docb er WlUIgeen font begaan en Ion
ge)utvr V Uer WIer wonmg L8 te Pleasant
\ e' Cottages Rooe nabU Battle &eIde dat
Z Die' lang geleden HO ongesteld 'IVM dat &9
geen betrekking kon aanhouden en verphnht
was tabIlls te bilIvei

Boe LSbet dilL gIJ tot zlllk een nrakken
toestand gebracb I werdt

Ik bad een he gen un al Van mfluenza, ZCl

de Jonge) VItIer lIn ik denk dat bet daarnao
te wuwn "'lIJ! M[Jne heenen waren erg ge
ge.wollen Ik kon wat wandelen doch ce
moestel n, windsels gelegd worden Dit 11'&8.
zoowat dne Jaar geleden toen ik 16 Jaar oDd
was Het gerwel an de beenen .. erd bewr
doeb had heVige toe'll.llen Ik bad PUlleD u:
de 'Uden. vooral n de linker.ude en III mijn
rug Ik werd dik", ,Is Ileer duuelig en IlllJIle
bandel el voe'''>D VI erd en erg koud voordat Ik
een toeval kreeg Terwui ik bil eeD groot VtllI.l'

zat waren m ne ba den eli voeren gebeel koud.
]I{ In bart eroorzaakte groote bewrgbetd, daar
bet reer soel klopt« A.lIen rond om mIJ wer
den bea.n.sst inderdaad ik gevoelde my als
eeu stervende Ik ha.<!verscbeldene dokters, e.n
Wal! een patleot te HMtlllll" St LeollMdIl, en
Uost SU88ex Hospitaal oor '!'"ler maanden Ik
gaf aUe boop op 00 t w er bersteld te ~UIlen
z ,n Ik ba.<!tot dr e toevállen op één dllg Ik
"erd erg zwaI.: ell het genngste le lf! deed mu
beven of bracbt acn toe al aan Ik gevoelde
mlf leer afgemat IerWIll ik blJk&lll!ruet8 gedaan
haf evell afgemat als Ik opstQnd a1stoeo ik mu
ter rusre loorlcgde

Konder de dokters C Ulet genezen?
Neen hoewel lj .eer knappe dokters

waren I't had 'erscneldene dokters af en toe
\ <>or.oow"t twee Jaren behalve d",t ik de bOlt'
pitaiel bezoobt Zoo glDg bet tot ongev8llr
negen of Yen maanden geleden

Wat genas 1 ultemdelUk?
schUilI thojn. volkomen

er KAPITEIN GIBB;.\
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I

1\ A E:E'I Eto:l \fAAI

on
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I ,;" -Op ce d

,
tI
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n
t

vroeg ik,
gewJld te

rel Transvaalsche Volks raden,
(Reu/fr' lel uru e) 'ogelfo te n No

TEGE'" DUUUSCHIETE';

PI F A IJ N \ -D8 ce .. te raad """
hodenmorgen be7.lg met "POOwegzn.ken },el
re .. lutle werd gep"",~eerd '1\ ann de regOOl ""
last kreeg een opmeting te laten doe val de
beste roote 'oor oen Iin van Pl'Jltor li nlUU'
Ru.tenbyrg en alle hlJzonderhedeo omtrent
ko. ten enz lTl de vuigenie ZlttIog v II den raad
v or te leggen Een dm gel,ke UlOt e werd
aar genomen betreffonde een lUll ntillr Zeeru.t
ell eOll J:illaI' BloemllOf

10
be \\ anng an enlCbe I' ch re,

I Algemeene oom ' .. chten oor bet pe
C v III del b tel
t en 'erder scbr J'l:en van bet llUldbouw

departement 0 er dIt onderwerp toslDltende
een br ef door den agent generaal va I het ZUId
Au ITalisch Bon led dep t werd gelez;cn als
me le eell bflef ru f et '1'0' rwegdepartement
.. ,zende op de onlangs van Ta.,ma.me tIlgc.oorde
'er endlllg 3ppel. 'oor de J obanneshllrgliChe
ml kt

De voorZItter deelde med~da.t de regeenng
op aanbevcl g an Jen mad mgewilhgd had
prij en u ttelo en leT w",crdo an 1:I00 \ oor de
hes g""laaI(de neut Jlg van Europeescbe stekjel!
op Améribanscl e stokKen el dat de Mr

.. aa rden voor de :ompetlho reed8 ill de Gult,
!:cp IGhceerd • In

A Is beoordeelllaT8 oor boomgaarden an
tI' >en en I ladereo afwerpel le SOOI-tel worden

I en >emd de heeren CM,)"" E P,11lDs en J
P ne"Wnlll

T I' keImis !li Jel ondeNecretaTl8 Val land
bo 'zal gebrneh worde dat geen antwoord

t a ge werd "p het sebl ,veil an den r"ad III

z ,k bet lo del an w[Jn dl'Ooge vru~hten
I el tel toonst"lhnge,

o derzoek z,I Ingest<:11 word"n naar aan
leid lig 'Van betgeen door rlen I oor Ral le
nail eos de Worcester landbou" vereeDlglDg
)I el'I gezegd namel Jk dal ruchlcnboomen lit
de kweekeruen te W dUugton Il ~ r WOr"",I.,r
wer>1£n gesond en en dat zek«re tr >enen
boo nen Illl et'1 (> Ider "I gerd te WelJlDgtu
naar Hexn Ier erde " f'rg~1 " I

Ooder de n ,nJacht der -egeenng zal
maal gebracht w nien het gr >0 C g uir
den aau het uvocre .. van aI pden me
bed. kt til 1 3J<man

r
De neekt.e, pc: t I II met zekere an elldc

men len ....1 aan het del artel ent an land houw
.. nlen ge.onden

D beer Lou l.bun <nl met de fumigeerende
PI ICV. te Weil ngeoll allen -poed maken ~
d .t et toe><telook naar andere dlStnkren kan
gem den worden

'Ii ,een br ef < I bet landbouwdepart.ement
te hebben g~l~nen n zake de ultdeehr g tlll

\menlmanscbe wmgl'rdsWkJ68. werd besloten
een ooT8lel an d"lll heer K hier met betrek
king tot bet unoeren 'an elementalr landbouw
ondenvU8 op bu~tenscbolen \oor bet tegen
woordige te doen bvel"8taan De volgende "er
gadenng zal plaats bebbel! ~en de helft V&ll
Jauuaq i&DIl

."n
o Ja k kon niet begeeren beter te zIJn dan

tham Het ware1l Dr Wilha.m. Paa.rac1l9
Pillen oor Bleeke Personen die mune getU:llaog
bewerlct.en M ,ne moeder zag zoovele getmg
sebr ften a.n degenen die et door generen JOUn,
dat ZIJ ook oon bottel oor mu kreeg De
eentt.., bottel reeds ""heen ID J goed W doen; en
n het gebeel hêb Ik dne bolt.,ls gebruIkt Ik
ben erlcte eel ..rlUldenng ladnl Ik die pillen
gedurende veertl~1 dagen ha.<! gebruiJct Ik
ge oelde m, heelwat I",t.,r en """ DIet meer
wo wer afgemat Dnarnn .. erd Ik al beter "R
geleek niet meer Ol denwlf len pen;oon

Zo ,aal Il • 1 .. od rba...r er haal dat I~t.er
n elke ronder lw'" I"""."rh .. I word. en bet
bekr I g wa n al Je ",rn"'<tnst" meuws
bl ,,) nnI I I Dd ge~"gd wordt .nDl_nt de

IH~ e gen~l ngeo bewerlrt door Dr
\\pill am, Paanoche PIllen Xlr Bleelee Per-

d e een ono ertroff"o .ucee. hadden aB
eT8terkmiddel Z, genezen hart

kj ~P nge en ~e el< "rj'I.'..wldneden dIe opd&
n!luem. olgcn of 0 nUit erannde bloed.
.ooat, nam a I leel. gelaatskleur &Igehecle
lOC lIW erzw ..kkmg md,getltlc gebrek &all ~

lust korte aderuhahng llinen ID deo 1'tlf1
>enuw! no/dpon allerlei !IOOrt Vtlll 'roU"Wlll.ijk.
erzwakl<lng bystena. erl'l.mmlO(o\' looomotor

"t.ruua, rhcutm!.tlek en ""Iatlea De.e pi,JY>..llzJIll
eht " L I met lP Jl", tllU'fi Dr W'~
PMl'!!<'he Pillell oor Bleek~ Personen, en .. Qt'
den erkocht door b JTIlIalle apothebl'1l en
ILehel'i' Zg versterkeIl en bouwen bet
op lIa 0' enverk, lIlOO<lnkbeid bllltenl!pOrighedm,
en onvoorzichtIge le &ll!WjJze

e
I

e
PI nORIA II l' ,-II den volksraad vond

een belal!,'I Jke dUlCuSlll6plaat. e'or .rtlkel eel
"ID de Zondagswet Ve=hel(lel e Icdel waren
\ an plllle d:\t le wet lllet JUist WIUI d \ar I
Iemand volgens deze te paard ID .t ,d kUl r ,dCl
maar als transport gebracbt we d .. erd ne met
£0 beboet DIScus.. e w's nog aa der g ng
tOi'D de ma I erdaagde

MIJNWET

'I ven man
bestaande wet I

wegen .. as hooe

,a/ }-De lO n
.tgebr ,lid

NATA L
IJRVLEESCH

P ETF.RlIARITZHl R 10 J\( - (Rt:1Lttr ) -
Ee I keno agevmg ,erseb ,nt u de C (U 1ft dat
an dezen cll>tum vleescb [1 II~ tocgclat<:n &all

worden tegen bet d ,al"rp tlll'lef nn [> percent ander
erbQn
>lCal<TE ROL XVILLÊ

TER DOOD VEROORDEELD Zoo&l. reeds 'ermeld I. de .. ckw te Roux
VIlle uitgebroken Op een plaat. I Jn I j bee.
ten dood en 7 z ek el op le audere t" dood
en verscb."dene z ek De pl.at...,n en I et dorp

0' der kwaranta e I!:""tdd

Tr" ER" \v rdel
I I!!"I1I.1 I ge' magd
IQtltm tamehng
cu' oor I~ 7

E. 'I ., Ol" t "f LI K - Zekert> mej
~teTlle reisde met ine kIndereu VILlI Johannes-
burg uaa ...rillllrg Ten.u den \&ll bet .tatlOl1
op d grens nel eell twaalfmulld oud klnd Uit
de, trem De moocler .propg bet kind na en
.. et\l ernst~ !lek" et8t De spoorwegbeambten
konden bet lcind lllet nnden n de trellj kwam
~onder het !rind te VrlJbtug a&n wW lIIe)
Sttnat !Iii i'wolld I~

BLOEMFO"'I'EI'I 10 No\
Heden wcrd 1ft bet rondg&ande bof -:~'r-:-:
dIg ge.onden Ull moord op Z III vnend
nrur en ter dood veroordeeld Ef N PlWCLAMA rn

Z -A Een procl~m.rtq betreffende Basutoland 8
In de Gn eli. vel'8ébenen .. aarb I bepaald wordt
dat bet Dl :.ed1l'lJlig verspreiden vau de runder
pe,t gestraft kan wortleu met g~" angem ... tr.d
tot zeven Jaar met of .onder kat8slagen De
re51dent.-cOmmlllilal'IB kan een of twee &llSIIIWU
ten aanstellen om met hem een hof re vormen
tot beh&Ddelini Vllj alllke ov~.1 »1,163 ij 0
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De . LIET GEN AS TIEN A LLEi'.

Kfip DE .GOEDE'HOPE SPAARBANK MAATSCHAPPIJ
'{-TOOR vele jal'~? in
V ~enoegen ZIJll

b_,zighcld al" Tl:mdm .
RIDDELSDELL.

JI?~DOC)ts~i}hAIJ)met den Heer l!INOUP beeft het
. te" dat hij besloten heeft' zijn
er voortb-xottcu !lat;l zijn oud ~dr(>s : '

AMER$, ADDERLE'i'STRAAT,
. {

',-!.JJ'iI"REER,- Negen m_nden geleden
LU. betuigde ik ill een briel AAn u VI n
.1... ~?tlC<Ie uitwerking van RHE_U.\IATI.
<.;-U)tO in mijn geva.l. nr ben 60 ~&rell o,.d
en heb 23 jaren lang geledon AAn CH Ra x
ISCHE A8THM~ en RHEIJMATIEK: e r.
ZOf'ht ,'ediehting van vele beroemde lI'Cuer>
k nnd igep, cn probeerde alles ronder h,.,.,t :.
vi nrlan P~ had in mijn geval alle geloof I

monschel ijke bskwanmbeid -rerloren, tot d:"
IR RHEIJ!\fA TICURO probeerde eli in een'
tijn mijn Neurnlgia, Rbenmatiek en pij np"
in hoofd en aangezicht -rerdw~nl''!l4ell b~t
nieu W8 is ver en wijd -reI'llpreld dat .. 00.
meester V.LlI HOOT amper heellemaal gezonrl
IVIUI v.n die wonderlijkê Medicijn," en dit
"'IU! werkelijk bet geval; elkeell di. liet
probeerde beveelt het Mn.

Do heer JACOB ,.LIl ZUL nu Vlakfontein
(3 uur van Steijnsburg~,. is geneun mn
een sch ijnbaar ongeneeshJkgeval n.lI Rh!'u.
'"aliek en Jicht. NOOit, llel "IJn mosd..
AI.-vr. V AN ZIJL aan mij, WYer een erger Il'"
val van" K<>&t.:t8 Zielrte, " IriQO&ls "ij het noc .
mono De ee~ dosis RHEUM..ATlCUnr,
deed de lijdoode jong-e man MlBtig aIa~n e:l
medecijn werd voortdnrend toeged.ten<l.
hoewel de boren en vriendea Widen' dat
..ij niet verw~hten dat ~ij leven son, 1IIa..

h'j /'N!e-maal/u,", en getuigde van de genee s-
kracht van de RB.EUMATICURO en
PJLLEN'. ..

De vu". heer V ..... Du Wrl.'I', nzrENli~.
'"'Pro geoezen door een bottel.

lie beer A. CoIrTZU, Brand .. !ei, Middelburg, C:C
vond dad"hjk verlichting. Mijn zoon. J... en "'lil
""hoonv.,~,'r de beer J. A. SKIT, 'faD wonderbpom
BllQ:6rsJO,.p, ...enll!9 ook gt!Ile..,n ~f ii moet Ou
sluiten-> I, blijf uw dankbare .neoi, 1. C. \an

JONES RHEUMATICURO.
Het groote 7.uid.Afrikaaruche. gen~idd,,1 .-'X,'
licht, lLheumlltiok, Bbeumatieebe li~t., U.I, •
licht, Ilcup J icht, Aang,uaobt-pijnea. em" 0 bfl,,/\
nie duizenden ;renIlen. veel erger dan bo"8lI1!~n
noemden gl·nesen. lo ,.eTkrijl~ ....n ..u.Apolh..
\_.n Wiukoli.n <loorpb.. 1ZuM-.A1rikA.

DE KANTOREN van da DRUKPERSMAATSGHAP IJ. , .

VAN 'OE SANDT DE VIllIERS & CO.
\
.PPLIOATIE8 voor Leeningen zullen dagelijks .in

r .. overweg~ng genomen worden ten Kantore van de
Bank, Groenteplein, Kaapstad. ; .

S. 'V. HOFMEYR,
Secret~ris.

LACTIFER

BEPER~T
,

LLOYDS'

II~~1!!~lL!!>_~"
GEHEEL VU STAAL, GALYAIIZBERDII YOLTOOI.G, YOLIOIS. BESCHUT TEGEl ROEST,

8 n., ij ft, el 10 ~ Wiele., met GtB!UXCEKRD .BnKEGBlR.B OF
USTE TOUlS, IU SO tot tOO loet hoog.

oe êenlae Windmolens aemaakt met
Wielen Bew88abare Torens. Zulle.n
m'eer water pompen dan eenlg andere
Molens In demarkt.

De hOOil'steprijs werd behaald door
deze" Motors" op de -Ghlca&,oWereld
Tentoonstelllna. iS9S.

{ONS EIGEN ~{AAKSEL),

IN GOED GEDROOGD SOLIED ESSGHENHOUT,

ZlJN VERHUISD NAAR

X»e ... e»e:J.1c ~a,:.1 D. ISAACS &. CO.!
DE KAAPSTADSCHE LEVERANCIERS

VAN MEUBELEN,BURG- EN WAALSTRAAT.
ITELLEN NU TEN TOON HUN LAATSTJIl ZEGEPKRAA.L-~-----

Bet 'Jameson' Slaapkamer. Set

II¥M1iNDE 8 ART/KELEN ALS HIERONDER:

Ónd !t'ORÓ YfoRIOOI'
IS

LLOYDS' AERMOTORS HEBBF;N OOK IN
ZUID .H'RllU. GJjJ'rROKKEN:

Gonden Moda.ille van de Landbon w Vel'eenig.
ing te POI1. Elizabeth ... ... 1894
Gouden. Med .. ille en Eersten ~rijE!, Johannes.
bUf!!' 'I'eutocnstelling ... .... ... 189:>
Speelalen .Prije, Westelijke. Provincie, Ten-
toonstelling, H.otiebank ... ... ... 1~9:>,
Eersten Prijs, Westelijke Provincie, .Tentoon-
stelling, Rosebank ... ... "', 1896
Et'l'Sten Prijs, Port Elir;abeth, Landbouw
Yereen iging '" ... 1891;.

Aanbevolpll door het llesprociiugA Depart-
ement del' Kaap Kolonie, als het 006\ geschil;;t
orn water te pómpeu, gevonden door de
(lovernoment. Diamant Boren te gebruiken,
of in opene putten,

De Lompe houten Windmolen wordt nu
snel vorv""!;en dour het l:ltalen U"lvll.nizeerde
AERMOTO&. •

LlnyJ~' Stulen AERMOTOR.8 locpen met
deu zach txteu wind, zijn geheel zelf-reguloe.
rsud , eu wel kon met eeu langerf, vasten slag.

Het AERMOTO& is de goedkoopste en meest-
economischu ile\\'eegendo Kracht ter wereld,
ee n PO'"P 'l'oestei kostende een weinig meel'
dun evu goede pu.ao:d, t",'wljl het !lag en n",,;'t
zonde .. pellig toez iclu of kosten werkt. '.1

Ilr-t AERMOTOR neemt ook spoedig de
pluat s ill van de logge en koatbara .. Noria.
Lift"," of llakkie3 Pompen.
/ij die vooruemou zijn Windmolentoestellen

I..I"" 'pc II nJ'ieteu wel onderscheiden tusschen
1.1,,)',1.' Gall'aniseor'de Stalen AERl\WTORS, en
a n-l er-o in{Hrieu~! en wa.ardelooze nabootziogen.

liet cc ht e, Lloyd. AERMOTOR z .. l hat goed.
kpupst en beste bevonden werden," en heefj
Jl'll !Oet, reeds doorgestaan.

"'''"Il(,C'' ve r eischt, worden geschikte per.
h')Ti!'ll ~('zl)lldl'n 0111 liet toestel optezetten,
I,').!"" !'ukel W'dcdtelijke i eiskosten, of volgons
"1·>:c:~I,. sch ik k i. g.
'''''llIIjf .nn I'rij,lij,.:t en getuigscluiften,

,,[ ll',,,1 iJiJZ'JIlderilt'dcn oru trunt diepte van
,'(.J I'll! IJ) hl't'Vl'l,l"Ilt.'l,l w.uorauz , waarui t eene
!"., "kl'''"I;; <in k""ll'll pCI' \'ulg~nde post zal
l"t_;, Z.,l(lo)~11 wUI·Jen,

NAAR DE HOEK VAN KOMPLEET,

£S :las. £9 ·1as.
DE. ·SA~IENZvVERING

TEGEX DE THORLEY'S VOER
VOOR

Zuitl-;_ \ tr ik (l(tfl S('ll tI l~t~pu bliek.
Prijs slechts EEN SH ILL! NG

RUNDVEE,
Paarden, Varkens, Schapen,

ENZ.
- --- -- - ~- -_ ---

WIL III,'U ,'t'lI \'lTU'OIIWllitaJ', lolll'lh~' vn boeiend verhaal "an de
:-;;lflll·!J!\\':I'III.c; tt').{l'11 du ZlliJ~ Afrikaansche Republiek lezen.

koop dan bul"t·ngt·uu"llll! tJoá],-' uVl'rgL'drukt uit ONS LAND en oew erkt
volgens du beste hronue n. IJl' ol'lgiIlI'ele LiLal Jel' documenten wordt
wo veel mogelijk bchouden zoodat dl' geschiedenis als volkomen juist
kan beschouwd " orden,

V 001' het grootmaken \"lUl Ka.I~

Zonder Kelk.

1 exemplaar
6 exemplaren
12

PRIJS:
voor een shilling.
" vij f shillings R. WIl SON, ZOON tt rA.,

iT GEORGES.C::TRAAT.

Eenige Agenten,

negen" "---------

fir.
.

..
VER~{RIJG8AAR AAN" ONS LAND" KANTOOR

De . voorraad is niet groot, doe dus DADELIJK Aanzgek.
" ..---.:._ -_ -----------------

A. T. RUTTER,. DeSinger Fabriek Maatschappij ..
/ K VERVAARDIGT I _GELIEVE TE LETTEN OP ONS NiUEW EN,EENIG ADRES:

~I..<>~·r:E.Jr:)~~ Clt1i. C:::C>.~
40 DURGSTI:,\i\T, r~r-\t\PSTAD.

MAKER van de beroemde Koloniale
lt INN ES" en" CRIG HTON" zadels,

hebnd o-rer de ~heele Kolonie. Zadels of>
order gem_kt nn .£3 en meer. Oude zadeLt
Dieuw op~kt of aekuo.r nagemaakt
~ patronen VIPoIl de klanten.

TUIGE:N
Me, de Diewe Sohuifstreng, om het
1Ghá...~ .. ..-oorkomen.

V._. om Prijalijete ..
.... DABLXNGBTR..A.A.T,

KAAPSTAD.

""",......__ 1/",), i.:
"t il ,,1/,', /.; .'-.... ,' \. ,,:i,r., ~ ,"'" "i l.. 11;,),/.,/. 'I, ll)".,/, /,,/

l.. I ".,. .r, :I' ...,I. .1/., t. ,.i"., /,
VE RKOO PT MAGHl NES \ ,"ol' ""III,,"! I, el,entH'IIJc ('('11 Ltl>el1lill I li,c,,"to ofi, VERHUURT .\lx,·j,""·'''"'kl'II'''',,I.·kv''I'''1I .

s ): VERSCHAFT hal'U ~'I.".h"",., III 1'l'l'"I,,·,dC'Il(· stlll .. n k:d,iue(l\erk. "Ill le voldoen' i X "-all d,·" 'Il", ... k Pil 1",11',c/kli 1'1111 alien, I'n t"li;'11 p"ijzen Jil' ze luu neu be re ik
V'nll alkn ..t elle n

.....~,REPAREERT ~!,,('h'"t'., van ali,· "O,,!'II'U dad'eIIJk, ('11 tegell lJilfiJke prijzen.
...............VERRUILT .\I,"·h,,",., I all alle ."Or!

.. ' 1...._JiEEFT dell l-:e"Il'1I I'I"S' 1,,·IH'aIJI/uren atle ~Iededin",'rti op vcrsvheidenu Teutoon.
f. .'~t.el"nC"en rru-er dali ::11(\ malen .. ~)~ lrijze u te L'lllcagv, ..

"' WIJDT dalI.·I:Jkdl' o.'"'[;l<'ht "I' "'llvaJIt;st nin cell bl'i~l'cnkailrt,wordende oude en
.: nif"lwe Iv laun-n rnet C"l'!ijke ZUI'~ l'll t,Jrlflcl"SL'hciJIIlg' bt.:hal1del~l.

~.\LICHTI\(f (l1\.tTI~.
i. PAST OP-VOOR NAMAAKSELS.

HAN(;KA~T)i3 Voet 4 Duim wijd en 0 Voet 9 Duim hoog. met, 1:SPlegelglas
d.R Duimbii 14Dvim, ~5 5.~WAARSCHUW'ING, Bevenden hebbende<tat zeker letJ1&D4

in naam van ons in de OIll8trekell 811
Bllitendistricteu 1,~telllDg:en aanneemt, zoo wensohen wij bet Publiek keIlllia te ,....
"tw1J BUIT~N DE KAAPSTAD NIET DOOR IEMAND VERTEGENWOOR-
DIGD WORD'EN.

Mans en Jongens Overjassen en Regenjassen,
" lf " Witte en Flannellen Hemden,
." " Broeken, alle Qualiteiten, .

\ • " " Hemden, Caps en Steveis,
tLJST . ZUID-AFRIKAANSCHE

KONINK,LIJKE MA1LDIENS1'l
YHIJ.

DE SINGER FABRIEK ~AATSCHAPPIJ. Oe lf CASTLE MAIL" Maat.schappIJ.

H()()FDl\.-1.\"TOOH f.'V" ~UI!J-.1 FRrKA,

ADD.ERLEYSTR-AA.T, KAAPST~~D.,
T,';AIO,>\ .

·l\1AI~ STRH r. Port t:liz!lh~, h W F'T :'1 ".H I. lJlIl'uan: (lXF' >In, ST~.\Af. Oost Londen.
~1[1:t<r '1.lIli:-;,kHT Kimberley: PUA" ('f.)''JCIlf.\. ,Johannesburg.

DE StooruboQten dezer Lijn vertrekken
van Ka.a.pst.a.d uaa.r Loudenom de

Inderen Woensdn.g, te -! u ur n.rn., naa
\ladeira en Plymouth, te Sint Heleua on
Ascension a.a.nloggende op de bepaalde tWi.
-chentijden.
.. 2.)-TANTALLO~ \·A~TLh:. Kal'\. DuNCAN.

IJL",. ~-~OHHAM \·A"TLK. KA~,l. IIARRJdON. I
" 23-VC1'01ï'AR CASTLE, I(,.pt.OUITSGHE AARDAPPELMOEREN. Langemarktstraat en Kerkplein,

J. LAWLEY &
KAAPSTAD,
CO. snn BooteD 'oor Engeland, Til Lts Palmu

ARUNVAL CASTLK, Ks.pl. Wa'DKB., omtrenl
November. .

LlSM.UlU: CA"TL". Klit>l. LE NïWR. omh'<!nl
to SO"t!mt>er.

I"AHWICK t'A!"TLt:. Kapt, \\"ALLAC£, omtrent
December.

'JAHTH CA:iTLE, Kapt. HI::NUALJ.., omtrent.

Voor V rncht of Paasa.ge vervr..ege men
"iuh bij de .A.g9nten van de CAt3TI._R
'dAILBOOT .MAATSCHAPPIJ, (Beperkt,

3 VOETMAJUflREN Top W ABOHTA..FEL met Tichel .RuK. met Klein Kastje
K A A PST AD. beneden, en een Kapstok aan elke Zijde. ~sr J.4a.OP den ~;),tRIl dezer zal mijn iaatste hezenrling " Early 'Rose" en

ol Maguum Bonum" ill mandjos van (:) Ibs arriveeren.
Vorige veI'schepillgen hellbell groote \'oldoclling gegeven.

-500 Zakkeil Yellow Egg ""\ardappf'l,.:, een gehwde, prachtige
Aardappel Olll te planten of 1'001' de tafel worden denzelfden dag
verwacht.

BUR G S T R A A T,

!COCR& DIBIE.
Invoerders van Allerlei IJzerwerk,..A... ---------_._-- -

fiiIl
UNION LIJN

KONINKLlJKR MAILIJl~NSI.-
UNION HTOOMBOOTMtiTSCHAPPIJ

CBEPERK.T).

IDE .Mailbooten de~ Maatsclmppij ver-
, kekken van Kaapstad naar .li:'ngela.nd
via .Ml\deira, om dE-n anderen W oe~ I.efl
4 nnr c'-m., alB onder a&nleggende

VOOR ENGELAND
,. 18-\1 EXIl'.\~, K"pl. 1'01'1'. •

o...'C. t-SUID1AS (TWUl ~c'ew), K",!" .11:"".
" 16--IA liTliH. K.~l't. I!lOUTUN""'---
" 3t!-MUOL, K"l'l.ltlun'llS./

10. OROENTEPLEIN. K.AA.PSTA.Dó
Behoort men altijd eerst te gaan' om

I

KOMBUISKACHELS EN LEDIKANTEN.AA RDA p.p ELM 0 ERE N . VOOR HET KOMENDE SEIZOEN B~:VF.LEN WH AAN ONO
TUINSPUIT van de beste kwaliteit. -
GRASSPRENKELAARS, TUINBANKEN, HANGMAT-

TEN.
PICNICMANDJES, bevattend€> alle benoodigdheden Toor groote ea

klei~_e_gezelscbl_te.Een.
BERGKNAPZAKKEN (zooals op het n.steland TU Bvopa iD

gebruik) zullen zeer nuttig lOOvondcn worden voor bergbekliminera.
Probeer ons CARBOLINEUM, die Houtbewarede vloeieiot Timmer-

merhout, met deze uitstekende stof behandeld,.r.al me' __ alle
oorzaken van verrotting weerstaan.

AAN AANVRAGEN VAN T BINNENLAND WORÓT
PROMPTE AANDACHT VERLEEND.

Pas ontscheept uit de ..Duke of Westminster."
Beauty of Hebroon

do do
Early Puritan.

(Rood)
(Wit)1.~ ----._--

PRIJZEN ·REDELIJK. --~

COMBRINCK EN CO.,
STRANDSTRAA TI

Kaap tud, ;Jl Oct., l~%.

,J. D. CA'R1'WRIGHT & CO.,
GLAS- EN POHGELEIN .. MAGAZIJN,

ADDERLEY EN DARLINGSTRATEN. ,
tlovengenoemde is aanmerkelijk bencd(:n in prijs dan de inf('l;eure irl""("
voerde artikelen en daar wij slechts halt gcbruik.;n dat goed gedroo(Tt! i.
iD de ~olonie zu~en Koopers het voordeel hebben van onze wi:loarborgd al
de r.rtiltelun de hÏttA:! van h~t klImaat zlJllen sLaan. .

Aardappelmoeren ! Aardappelmoeren ! I, ET., OnJ,bijt-, en' TheeservieS,. Toiletartikelen en alle IOOrten Aarde-
~ werk in groote keuze.

Hang- ell Tafellampeu, Yloerlltmpen voorde Voo!jmm.,r Tafelmessen
en fantas1e- artikelen en alle Huisboud.Benoodigdheden. ' .'

Verzilverde en Fantll-sie Goederen, gesohikt. voor Trouw- of Verjaar..
dagspresenten een Specialiteit. Juist ontvangen eell ladïai TU hu
IJpeoialePort.. .

. ~;
"VICTORIAN VrlTER-WHITE 011."

. .600 VUURPROEF.
PATENTE "FAUOET ~OZZLE" • .mN

.~!!..~~~AO~,~~_ ~_~~t,(

NL kzig te ollhcbepen, heste Kwalit..Jit E;Jgelsche " Ear.ly Rose"
en ol Magnum Bpnum " Aardappelmoeren in Vaten. Zend

Uwe order dadelIJk, Jaar wij slechts l'en beperkte hoeveelheid te Koop
hebben. , D.ISAACS&CO
LIBERMAN & BUIRSKI

.. a4, BU RG STRAAT.l'oitbus 157.

8'IOOI ..KA.BIJETF ABRIEK,
BARRACK-STRAAT

~ IN •

BOOM .. STRAAT.

UITSTA.LKADas.
LANGMARKT-STRAAT

,zt , '
PLEIN - STRAAT.

KAAPSTAD.'

•

\.
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Mt':iICIPALE VE1WADERINO.

HANDEL EN NIJVERHEID,

NIeuws uit Bechuanaland. Kerk en School.
Bet examen III boot"erk, III verbaad met bet

k,weekehng.examsll: ... 1 gehouden word'en op 4
December Er zun 1,106 kandidaten en 23 eeu-
trums

Tegenwoordig de heeren A W F'incham
(hurg mecater ), A Goedchild. F U'llmer, H
Rosenhlat t. VBn der Hall'. H 8ounenberg, R
Pnvit t en M CP Brick

~ a eerugo andere kwesties afgebandeld waren
weru en de volgende tenders geopend voor bet
rtubt "an veldwachter en opaichter over wer
k lil J Strjjdom .t:18 per maand, A Van
Rhnn .t:7 lO H 0 Brown, £10 J J VIe.
I.. r .t:~1 J van ZUI £15 W SHalIs, £16,
PI., an &halkwUk, .1U C van der Linde,
1.IL .J J Pretorius, £14 Na een lange dIS
I-Ug-,,~ w erd de tender van den heer W 8
Halls .....angenornen. zunde bIl de oude water
fiskaal en opz icbter

Oe volgunde tenders werden geopend voor
llelAJllJbCl<I.lnspectcur CD waterfiskaaJ -G
KIloelLe 1.!.6 J P Venter £7 108 C W
~lf'l'lbllr ti!. H G Brown, £10 J J
\,ctur .lI] Rep Kmg. ilO, 0 J A
van x I.kerk 115 " Hill Rensburg, £8 H
J ,.., liruger i I!. J JOpperman, £9, G
(,rah.lm ti.'> ,\. 'an Rhjm, £i lOs De ten
der '"I den heer ~ van Rensbnrg werd alge
ID{'~n anngenomen

f>e heer i">onnenberg stalde 'oor dat de wa
te rti..k",,1 het water bl) leder erf op den rech
len IUd itteveren en 'lin eigen ouderstouning
lal voor zien

Een I nef werd gelezen van den landmeter
gencn u,1 revreden z!inJe met de aanste lling
Tan Jc dra. personen als trustees \OOr de pu
bheke recreat ion grond. na_k Jen civielen
",mmU!."",,, Jen burgemeester on don secretans
\ an de reereanou dub

\ erscheidene rekeningen werden gepaa
S('~fli

~ e n "ncf weid I(olozen vun Jen heer A L
\lorkeL ig eeren-len secr-etarts van den Afrika
m r B,,"d ver aockendc betalIng van kosten
lr(t'" Iaau lil (OUlII.... met de sorich tlng van de
III Uil H q~lJfllt, wprd ook: gepasseerd Na eehige
an.l. re kklllulheden s loot de \ergadenng

\\ J h, I,J~ Il met mind .. r dan 7 UJt de 9
BUlld'4manllt.l! In de mu nicipaliteit, en toch
'" hun t h, I .f zil aUeD door een man aan den
ne u- I.ft._h Id worden lltl"t W,lS de uprme van den
Boud om tt: t.radH.en een nieuwen stadeklerk te
klll("" ",k Irlllrklm.,.,.t~r '\fruLT het lIjkt of
L dl,,, ,~" .lw'pdorUllkje In hadden toen de
he, r lf '<)]Il"'U I"'rl( 'ool'!lLelde Jat de heer
MI Kt. nz » 11"1 .. tuds k ler-k LOl) gekozen wordun
.T L \\ L 1 L!}.. h!) 1\ l:nl aangc~tt.dd zonder eens
lpi'll! I'I~' tr vrage n .\Iell zeide uu dat de beer
'I K, "LIt h, t 'ed goedko, 'per kan doen dan
11l,lrll Il I~ Jc heer llcKellzle Jan de eenige
l"l r ....p<ln .lrc !ioedkooper kan werken dan een
an.Ier I l nd ie n een ander ,,11 tenderen \OOr

'Zl>(~f kIloper w at g84At hct een ander aan ? Ook
c- I,l rt n D J tt men een vertr-ouwbaar man
Il, •• I'1( he ...ft JIl 18 wo.ar lllJI,Iir 18 de gezegde
ht"{_r I ~n dt t'~nl~fi vertrouwbare mall In rrl}

[,"'!l' l]jd,~" Je Bond.mannen alzoo gaan
"erkrn "lTe het heter dat lJ hever hun pos;
1~....LlI ..~en
I. I [IJ "",Illi "'er<! Je heer W S llall. ook

\\t.ÏLr ~lfl",t ...tdd al... ()pzlcht~'r en \eld)\!ldHer
[. d" Ilie I gelloeg OlD het bloed VlUJ

dt'll \ fnkan( r ID ziJn keel te doen spnngen ~
\\ arell ,r Ilid t;elI"";: ill"k~a boe dat d,e heer
H .!I, , '" bdIllndc Id h..dt In het , .. rledene ' en
ht. I rIl " I"Lt! \ an 1:l11e~[jl d,lt zIJn t.ent.feJ nog III het
h ,. ,"""'It' \\ lt§ en .. erd a.anl{envmeIJ \-Vut was er
te It·~I{t'n ( I' de tenden van eie beeten P nw
""h"~w,,~ en J '!lJI l[Jl' ZIJ warOI' toeb 'eel
LI~. r lan J. Lender 'an Jen heer Holi. ZIJ
I II t'"~11 ,ni al ,;elu Jaren under on!!! en zIJn
Iltk ..., I t!~ hard "t."rke'lIdt.: personen ou mllIlnen
\ tl1 I{l'l' nd \ er"'laJld Ik \"'t:rz.eker u miJnheer
(...dltt llr d tt tnJten bet lI1et !lnders gaat met rJe
nUinllCIl dit:' ons \erteg~rlwuordlgeD dat de Bond
n,UH d. ID lan zal !(Mn \\'IJ hebben ..l onen
L"lr t u m..~Jtt: nutteloo8 Oe.-;teed Ik op mun
t. Ilrt "ti tT bart<lpk 'oor bedllnken lndien h"t
I let aI"I"", gaat Het lukt mIJ of %11 er nog
np'! t f ... \ Ilrel! warClJ, en da.t zo zvo \ erb~~
\\ lr! I ht ZI) maar ILltoo8 :I~~ zelden \\ anneer
ht:'l Il I llloest goweest LIJn

I'. hetTen (, H"ltzhausen L \1{ .. D
\\ ""d· ell d, Cl' lt I, C"IIIml."",,, (R Tdlllrd)
'H rdell Mllr;"'leld Ill. d. pln.'·.·.d"ke runderpest
t'nmWl~!'\It.. lI! oDtmoett!n drie ruaal per \leek ..
I )~lr l~ men~hen Zoo \ Ct I naar het dorp
ktlfllt'll til ouk \ an andere lhstrlkten naar
\ rljhU1'g' k\)ln~ll tlln bUizen zeer sch&a.r8ch
lid kiel!"'''' hookj" of 8tal ",,'rJt 'erhuurd, en
hlll~huur IS Inaar tHtter duur Het zou Iemand
go~1 I talen ce1 paar wOlllng"n I p bet dorp op
te trekken I-~[l nu uat Je rnUllh Ipalt~lt V1ln
plaIl looiht:l "'a.t.tor IJl pijpen In het dorp te breng~n
z:t1 dt.· ~rolld 110~ etll14 lOo dtlUr wtlnlt'n

AaJl.i:aandc het buu", en \lUl Jc I\lt~UWC kerk l~
h( t Ill! ~~htf' std maar htt l!! hOOl( tl!J dat een
~It.:~p/lgt'maakt "vnie w.\nt de icnrk 15 al te
k.lel/! \')O,jr de Kerneente op n(:t dorp om nlCt
een~ k "'prt:ken '<an het dl!!1tnct

L)- PI~naar I•...... Ier beroepen lI~r I3edford
Ik ""b! dat het niet mt>Ol I' 'an dlo gemeente
"'II hebhen III Hcchulln da.nd een man lloodlg
zOO8I. J. PIenaar en hJl 18 ons tot grooten
.,')(e]) ,",k b,,~ft hil al <de dingen dIe krom
'" ""IJ rt'<ht gelnaakt Hil IS een ware boeren
I rI, liJ en Je armen Jraagt hil op ZIIn hart W U
\.\d,-.n null !lltT of hIJ het ber~p uJ aannemen
m l....tr h ...t !~ te hllpt n \ cllll flt:en Laat de ge
m ....' I\t~ \JTl Redf 'rfl Daar tru hten e~n allder te
kr: ~t'n

Het examen voor speciale cersiflkaten III het
teekenen zal gebouden wardon op 1 December
De centrums en het aantal undidaten "Ull ..18
volgt Grahllm8!lt&d, 131 , Ultenha;ge,30 ,Kok·
stad, 2 , Graaff·RelDet,5, Upington, :J, Jo-
haunesburg, 8 , ](Imberley, 7, Kingwlllium s-
town, 23, Umtata,22, Ka.pstad,243, Wel.~/
lington, 43 Stelleubosch, 42 Port Ehubetb,
lOG

Tot II'ltreiker ""n permitten voor het verkriji"n
van krUlt te Calvinia II aangesteld W A.. de 'os.

Een po3Lagent&clJall 18 gevestigd Le Oxton,
Queenstown, eo te Brakpoort, Victorta W BSt.

Ala apotheker is toegelaten Le prakuseeren Ea Cook
Tot onder·regJstrateur V". geboorten en sterf-

gevallen te Sutherland II aangesteld V E Brad-
sbaw, te Port EllslJeth A.. C. Boselt, te Carnarvon
P lI.l Wrlghl, te Calvinis H F. J Borehards.

Een kafferlocatle 18 gevestigd op plaats no. 108,
het eigendom van den heer T, Poele, In WIJk no
I afJeeling Oost Londen, het MIltal meerderia-
rrge mannen DIet 15 te boven te gaan.

Een pos:tagentschap 18 gevestigd te Boejesmans-
Viel, WOl'<l<l8ter Spoorwegtelegraafkaatcren njn
geopend te Bank, .'rederilátad en Welverdiend In
de Transvaal en te Fort Haynes, Maabon .. land,
Het po8U\gentscJ"!'p te UIJ1pull usse, Transkei, IS
afgeochaft ,
be heschermmg 'BD duikers en lezanLep III Ik

afdeeling W lUO\! vale IS opgeheven
Een SC"\1t IS gevoscigd te Holboordskolk, af dee-

lIng Kenhardt. en te 'Aan de B08ChJC8ma.n.s:n\ler~'
In de afJeé.ling Bobertson DIe te WlnIontelD,
Queenstow n is afgeschaft

De omheJnJngswet 18 'an kr""ht verklaard tn
het distrikt Maclear, Oost Grikwaland,

Te Port Eli zabe th, selDt Reuter, werde"
lo tegeowoordigheid van vele belangstellende
stadsmenseben door den burgermeester aan de
kandidaten Jh" onlangs bil de examens geslaagd
zun, de municipale belooningen 'an medaljes
en cernfikaten DJtierellrt.

VOOR DE JEUGD,
GEIlOORZAAMHEID

Onder de vele bjjzonderheden UIt het leven
'an w uien den rjjken Hollandsehen AlOettka,lIl
W t-an der Bilt, kan een aan bet opkomend
geslacht een lea ID de gehoorsaamheid goven

Toen W van der Bilt al a'2 Jaar oud was en
zelf al een pMr "zoons had, maalcte bIJ met
ZlIll vader een rers om de wereld op een stoom-
boot

Eens wandelde bU met .un vader op dek en
rookte De vader wendde aich tot hem cn
seide .. WIllem, ik lOU graag willen, dat gU
bet rooken naliet . ik zal Je lO,(X)() dollar.
geven al. Je dien wenseli van mu inwilligt "

.. GIJ behoeft mu geen geld te geven , uw
wensoh 1.8 mu voldoende, vader I" sprak de
zoon HIJ wierp zlIn 8Iglll\r overboord en rookte
sinds dien tud nOOIt meer

Door deze daad tOOIId.· Va.' dir: Bilt de ware
gehoorzanrnheid IJ II 'olgJe eeb wenach op ..,1>
wachtte met op een I.." el

EEN BHt IIJ8ZAKO<Jr.K.

In sommige steden van Tyrol bestaat het gt
bruik dat de moeder, an het mOlsje, dat op het
punt staat In hel huwelijk te treden, hare doch-
Lers bIJ het, er lruen der ouderlIJke, WOllliIg ecu
zakdoek ten gesebeuke geeft, dl~ den naam
dlll"it Van trancnznkdoek Deze lA 'en aardigd
van ai 'u w gesponnen linnen til l:j nooit tij
voren gebruikt Met dien zakdoek droogt de
bruid ZICh de tranen wanneer ZIJ \ oor hql altaar
staat Xa ,Ifloop 'an de trouw plechtigbeid
wordt bl) onge wusschcn, In de Iinnenknst der
Jonge vrouw zOJ:g' u ldig opgeborgen en daar
bluft hU tot nun baar sterven dan wordt hU
o'er bet gelaat der doode u itgespreid. die hem
meeneem t III haiu ![Taf

EL'iE IIHLRI!.F. \I "'''IIElI)
h bet UJ~t eone zonderlInge toe' nlhgbelJ te

noemen dat al de Ellgel8che \ or.ten, wdlte
md Frallsche prinsessen gehuwd ZUil gewe".t,
weuug bellllud hli bunne onderdancn waren en
een gew.IJdadIgcll dood gesLOl 'elI ZIJn' BIJ
,oorbeeld Eduard II ,,"-"gehuwd met Isabella,
docht'Jl van Phtllp 1\ '"n Fr-,l.Ilkruk,huweld
III het ka!!Lecl valI Pontefr,lct vermoord Hen
dnk \'1 "as gebu"d met 'ln.rgaretha, dochter
van Rto(:e, hertug \an AlljOU, hIJ weru \er
mOGrd door RIchard JIl

Kurel I "IL' I(ebuwd nH,t Ilennette 1\1arta,
docbLer 'fin Heudnk 1 V 'au Frankruk hll
stierf op het sch" vot

tJ\'lH lf Rl J I'EI.IJK

:-'l"ht Mnnle -Ik begrllP met boe dat ge
.e1m zoo 0' "ral bekelI.! kon worden

~Icht TIUllJ' -Ik begIUP heLoakDlet I 'Ij
bebt het LUll III l, rlii/UI' en meeged~eld en al
mUIle vrienulllnen aan wie Ik het vertelde,
bebben mIl ook jJUchtlg beloofd er lIlet weer
o ver te zullen spreken

\EI{.-,_(.:UJILg'\OE \EFRE~ 1i-~~!'.iE'\

De geleerde JeSUtt FmnCIsco Sacchme had
slecbts twee pennen, waarmede bIJ le' eu jaar
lang zIJIle brIeveIl ell al <IIIl" erkon "chreef

Leo Allallus (I (;1;7), dIe bet ZIch tot levelIs
taak ge.teld bad de Roomsche en (,nekseb"
kei k met elkaar te vereeDlgell, gebrUikte Veellil(
Jaren L~llg cell en dezelfde pen len het 'erlle.'
erv,ill deed bern tr,men .tort(;Il HU schreef
toen een I atunsche eiegJo ter hlUer llagc-
dachtellIs

J U.tUI Llp.lu, Wijdde III 1'171 een ZIh erell
pen met een gedIcht aan een lIIana beeld te
Halle

Om het Dezlt 'MI de pen waarmede de 00-
roemde Jell,.lt Balle 'un heerliJk scboone
LatlJn.che oden, die door Hen:ler 1)0' en dIe, eln
Homuus gescbat werden, .chreef, ontstond
tu.schen twee raad.beerall te ~eurellberg een
langdung proces, dat blermede erndlgde d.lt de
belde partuell er om lootten, WIe de peil
krIJgen zou

Martini Cru.lUs schreef twee dIkke fuho
dlre}en met "fn enkele peil

Toen Kaunorst Karel Lode"ljk 'lUl de P,L1tz
III I GI,8 bil Ge!1Zlngen ,en<lage~ ~rd dUI fJe
de ",Ultdlll eeller b"rbelg In WCllIheIrIJ hem
.potLend fl"nlJled~n e~n tloep ganzen voor hem
tte fokken J,.at h~ 'oortaan beter zou doen me~
de pen In plaats V"'lJ met het zwaardlte 'echten.
Eenlgen t'ld laLer ma..'l.kte hU om haar daar-
voor te straffen de bep,dlng d,lt ZII leder Jaar
cen ,oidoelJd Ulntal pellllen "'lil de k,,"scl.mI
\ an het kcurvorstcndum de Pultz zou matten
lc\ eren

PE JEll.D \,\\ IH I(flEMlH \( \\ \I ~

Het 18 reeds menIgmaal g-ehlekcn en de op
merkmg IS reed. dik" IJl. g-ernaakl dnt ZIJ die III
hun Jeugd, lIJ lIg waren ell III kundtghoJen, cr
bovelI hun kameradeu stonden, IU later leettljd
IlIct altliJ een glootan naam mnakttJn

Oe beroemde natuuruJlderZOlker LJDn<len~
werd door Zijn meester voo' een t=rgcn domkop
geholl(len elI d .. c lelde ZlJll "iJer ronJult d,t
hil slecbt. 'oor een hllnd" er k geseIllk! l'JU

7-lJn
~ewtun de '{rootste ~et!t TlstCIJa.tT zat op

school Jaren Ltng III de l~t L1Sl'"CfI

Rohert lluru!'! de SI h du.:htt"l, '" ,l..l;j et'll

rechte JljmflOI en Illlwtte alleen \lit III li
cb,_1.am ...nefcIlIlIgen Lh.dJlg de I,ekende ~ChL:l
kunJlge. de Ill,UI V.lll het \ It'e~h extri.lct, kiln
maar getII I trijn lf'eren én "Iond \ eel la \ pr
apothekenj" le 'I><!cll en allerleI dingen I"
kook"n

Geef Jus geen moed, erloren al Zilt gIJ Illet
cerote IB U" kla. Oe aanhouJer "lUI

DF. (Jl 05-1" t 1)( H....\~T

De alleJOlld~te ('OUf,1nt 1-1 ongetwlJieid hLt
rel/IlIJsth jJrl!}UI,(i.[ bet orgaan ,llnde Chlnoe ...che
regeellIlg Eelligen tIJd guledt:1J \lOrde 1Jt.~t z!)n
'\ I)ftle Il hOllderdJ<Lng Ill'''''t tUl In ll.r Ijl al dlCn
tud l~ het Ill~t~ \ erallderd, 1)01, hl.!t e\ tW slelht
geble\en Het \\a~ hl) en zd eCIl consen(ltl~\e
courall tUil! \ en [Jet e~l st \ f'{;I"t: henen nom mer
gelIJkt III dlc opzicb elI .[" ekellJ op het li"It'IC
het maakt Jell IllJtuk ,ti, of 1'1 Q"cflllleilde ,.1 die
hon,Jet,lell JllTLlI "<cd, d,'zelf~le ledakteul en
dczdtd{_ medewerkers 1 til cit.;wet.:.. t I III

\\ \. I II 'i' ) \. -\ ),1 Ji:: \: KI. \( Jl I \ ~ H \1 \1,

IIO(,\8t'! pt:uJenkr,tdl' IS cl 1l00dlg 0111 cen
horlng-I.; te I,\ll n lOf)pt Il ~

"ITl.\._menka:1!l 111('Zl II Il II. "'Ktntn \\dde
oefenen heeft lIltgl'Lrt{ld III hlt lOéthUllhCh

l'tfOft \rW een gtWOP!I Ilkh, r!tJI!I 1.H!\)QIMIIJ47

p,lardl lkr.h ht 1.,...!dla\~1 uf PlC! lIIdt re \'111 Idt:'Il,
dat l i lit' ..,·Oornl1j!1 lllJle lilt !.,!t I Ik 'S rUlI I In
l'll'llellkrllht \Itrhollrlcld f'll Ze\l·flu!:.{ ITlIIlluln

I
hUI !I)gl" Il be\\ t.:glll~ ZuU kunnen houdon.

I\IUI \I\\Hl,1 \(11/11 -\ll)t) Illilitl )"be

keilt ~tll \ e milil n,t!1I1Ur 111~Ik tll,tr.U IJ k,\11
\t'ldlelll Il Hlscher!lllng fJ\"Ht..:lkellt ll\lJII t:1l

lalt: Il ll~vcll

GOUDOPBRENGST.

KOLO~lALE GOLDVELtJE~
De opbrengst der goud velden van Prins Albert

w,," III A ugustus 2 ons 2 d wts Il grs., makende
""D totaal sedert de openrug VIll1 1,167 ons 6 dwts
2l grs...

JOHA'<""E~BCRG
Reuter seint on!'! dnt de goudopbrengst van den

Rand roor Oct otticioe! werd verklaard le ZIJn

199,890 ons.
of 11,539 ons mindar dan het vorige hoogste cIJft.r
bereik! In Augustus Il

HIeronder volgen de meandelijkscbe opgaven van
Il! J an uar: 1892 tot heden _
lanuar i S~ 561) IOS.I'{ IHBI4 177,468 148171
Februari ~h 64~ [13.252 15i 87() lti~ l\ió lt;? 018
Maart ~I2H III H4 163 .),2 IS4,~45 1;a,~i>4
Ipnl '1',062 11211.,3 IMi4~ 18",~23 174,418
'IIcl ~\)4)6 110VII lIi9771IV4.,80 1~;;(J()8
J Ulll 10,1 2~ I III ~J7 168 1"2 200!J.j I 193,640
Juli io: 17~ 121>169 167 (1.,3 I ~9 453 203,873
IU~ustll; iOt lt2 13h 06\! i 74,977 2u.~ 073 212,42!1
'" ptcmber 1\'i,';1 llv,:'S" I i6 t»: IY{,764 202561
October IUIS7 131>6<>217~.li~ IU2.6.;21VU,8i!()
November lO" ,94 138 b40 175.104 1'I52J8
December 117 i 48 146357 1821U4 178428

fotaal 'oor 188S-- 230 189
IRx9- 16<1551
1800- 4'14810
1891- 7J~lH
IM~2-1 tit) ,,,,5
1i'l9~1 4 i8 477
I~U4--2,U2~ ~12
liS95--4! 277 63.

GOëDlJlTYOER
Per wa.tlboot Hawllrden Castle werden gIBteren

ItIlgcvoerd 48.847 ons ruw goud, ges<:h&t op een
waarde vaD £l67,ln

".HAL'; YI'I,\.sTiE'ó
PI ETERlI ... alTZBURG, 10 .sov -{Per telegraaf)

-l", Inkom8ten van 1 Jull tot 31 October be.
dragen £7108i!() tegen £346023 lil denzeUden LIJd
v~rlaltm IJa.aI

'1H\LS t>POOBWEGE!'
I'rETElL\IARITZBCRG 10 !\I'o. -(Per telegraaf J-

De spoorweglnkllmsteu .,.oor de week iee1ndlgd
50 OctoVer bedra~en £26647 tegen £6,231 In
dezelfde .. eek verleden jaar

I'ISOLVE!'TE BOEDI<.LS
VRIJWtLLIGE OVERGAVE.

Alfred Sand bach, Port I:;I,zaVelh
GBDWQ'SGEN SEKWESTR.ATtE.

WIllem ChnsLIlIan Bouwer Camoc, lam, Somerset
Oost

REKESISGEN TER DISTRIBUTIE GEORDEND

In <le 111lIOIvente boedels van :Mary La.IIlIn
EJ"arrl., ~tepba.uU8 Prtme Heyns, Henry Mor·
tImer lidl Johannes TobI"" Jurgen. LuC&!!Mar.
thlDUS "1~1111 Juhah Jfl-cub Pleonaf, Ja.cobnA
Pctru!i Roux J P In

VEBOADERI!I'OK..'I

Re \\ dhelm llnsselba.ch voor den r"""lent·
m&{l1strQA! BnL,to\\ n. op 14 December. 14· Lonls
Sel \\'o.tcrkloof. \00r den retudent.mag1str8.&.t,
Somenet Oost op I I December Ite Wllhdm~e
Chnslofft::! Putt.f'T. '\ J\IIW poort voor den resident-
mapst.rnal Burger.durp, op ~ Dt,ceru ber lie
Jf\mc~ Henry LonKbotlom, ~Q.hvon. voor den
n::wjent rna.glstra..'\t (lost Londen, op :l3 December
Re (harl~ 'cuper \ll()r den rCSIdent w&g"lstrn.n,t.
I "Idlc 01,25 '-'JvIlJIt.>er AlIred Sandbacb Port
I:;ltzab"th

SOHEEPV AARTBERIOHTEN .

TAFELBAAI.

,U.NGEKOllE:Y.

\nv 8-~"" TroJau, VBn MUlhampton
9-~lallboot Ha"'ardcn lastle, vlln knst·

havens
ll>--Mallbo()t ~orman, vaD SouthAmpton
IO-:;!:) Lm_ku~l, '<an ~atal en kusthavetUI.
11-:>,-; '<aulllus, 'an Port '-'oIJoth
ll-,"'~ Canno.rtheuslllre \ aD :-;outharnpton

\·EBTROKK£..~

~ov 10-,\mcnkaansclJe bark S"allow, utt op de
\val vl~h vangst

I I -:lfllJlboot H""a.rJen Castle, naar Engeland
LO~D'E)I'

9 '-'ov -{f'er Iclc!(rnaf )-De Clan DrummonJ
\ ertrok Zoullagnf\}ll HIJl\g ';all II verpool De Pom
broke Castle en ~ et il \ eD (n.st lt! k \\ amen Zondag
urn 3 uur n al te LondcD aan

Schoenmaker, houd u bIj
uwe leest.

fI. I I " "

It rH t l"'l€'11 III U'o\ laa(!'\le ul4;:aaf ,all Jt"'-4I
I n~( \ \11 Ill.t"fl geathtn\ ('onse eDtlew~enL ,\ \ •.
I, L ~I r,t:t.r I J 'ian d...r \\ Hilt III ,\nt\\ooru op
!tll I'rlt'f \a/L lIen hf...'\..:r~ -\ J \.Ill R dacht Ik
-it hl ... lit ()t)fl1 \"a:t~ k\\r! LI lllet OVf'r dat
l'~ III l' t jol IIlt:l1" ]Ikt~ tlfllt'r't dan Rfgun.;c,t
! tIL. ht! r" .-\ J V~Il R rlt~t ~lJt ,lfj;{~'a..'1T

Ill.: I n llr Hllr .ter ...dl)rp kon 5'1\.ln \\'1) die
r- III i#[ .. ~I kt Illlcil lIetl.lt Il het a.ldu~ np ~ ,lnt bIJ

I rl}( h J] (, \nJ ill (m afg'e\aanhgde
t - ~,.. I II

} I rIt r l~1!llellr dit 1" g~110('il want ml!n
I.: L ! .. t !k 001\ hA .. 1l00likt f moet zich hl) 1.1!1l leê~'t

,Il, I Il Il .... It\ t'r III tt Ik dlUJcll)k lI.ldr dt
I I 1.11 uldt:f"'I Ip< ren mJ!n zaken daar rnlli(~hlell

II..., • ril rt h~t aan ,lIlderen 0\ erlutefl die I::'r
ol t ~ helJben arn In coura1Jt~n te

I"
1.. f \t f II I I!!l:r llr().("\~ (n "II) annf h(~r('n

I _. ( ,r ' !I I lL:r hll)!)t't\ ht t ma"ar h u·ti 1)111

, J I li \\alt:'r lf tt:' I{l'\f"ll Nl dln nog
... fl,lt"" \llt:' \t"t::t 1!.It)r p~dlce~)a gnliet.:-

d d .....t JI~tt Il

tIl Il. fl rilkt .... lt..'(ht"" met l1Jn t lt rill

{_ III i\\ 11l'1~ ,r~dllJ \all hlm :,t.on,1

AANDEELENMARKT.

(Yan de heeren J obnn J an.en & Co, St
(,"orgestmat Ka.~p"tad, makelaars ~n alge
meent! agenkn )

\\ Qen5d,,~, 11 '-'o.ember, 1896

I,

1,0l lJ -\:\. '\ UEELE:'\

Arncan E~tate'" .!b II! Ba.ntJC8 H's Od, Blue ~k:y
1>.. Hona.ru.a j~h 6d Kllt!t IsJoorn "!4.:j, Rrltlrh tol
\ Irlui. t)1..r.i l arnalo Bank.!!i 32. ConsolIdated
lluld t lclda 1I)J~, r lydp'OlJah: CollIer) 2689J, DrIe·
kOl les (LJl1\mon I) I<~,j EM! I(nnd 9i. od LIl8t
Culll !ind "Id J>, 0.1 flonJ .. 23. Ol, French
I\auls ~I~ 1,,1 ',dd nhu's I::state 6h (,oorgc
(rIocl! ,Is... (nn ..ocr,! -Iti .. :\1(l]vlell.1 "'cst 6s. Prim
ri ~~ "'7~ tiol l-tandf lfJlLIn -!(j~ Hobmson DLamonu
I hs li." "lt..'!,o()0rt II udel Ocr~ I ~s 6t! }-tand l{)U]cry
l"'i4. Hand '\\...[ll .. I)~ lid \"ge1 ..trul!'I Cons.ohdllted
lJ.t....·q ~1.. \\ 11\l'\ttr'iTLlllll lA.. p 3";::t. )orks lit',
.,tt.) I ~SlHlt: 2' .. ~

II I \ I I/I, li ~ H
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..... 1 Tl \ \ I""j
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IJ J:.~2l (rU J~t \\lqhlr1 (narn}Jt..r £1"';
t', ........ \llJ!l~ j(J.,lld ....lulllI.d Pank. A:;tj,

Ur, l 1:: III \fr' nn Hau dn_ (oll~)rat! jil

t.) I \ I )Jt..:I....l • II ti lOt! t>...1

Ds S J du TOlt te Somerset
Oost

1\ I' II ~I'H I IK

Jill! \",,11'11,1,
, v -\ 1 , I t. I' _I aar }--- LJ,
I UI I ' ~
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(,Tl III 1 ~ '\1)1 h~t nfgclvop<..11 1~!>ST\)~'tI!)!;""j t II 1"1

'(lor Tl i.! I I (Illg" dnclt !tJd, Il dl f(ll dl Lfll!d~l.._h(j
Sdllt.lkl~l l>t.:t.HUd l.LIl papier PI IIIlUI ~!I k,Ult')OI

betweftcl1 t.:el1 l('rLleJ."i;'kkt._]HJt "(tlll ,Hl
~I 27 \r; T!lIth '\~tlg-t ti IJjI dat U.'IL ll.tI!!1
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I~ tlhUI .... IHl dl' \'tt._tt Id Jilt I (, '''';~t;ru ...IJhhl)r
h('eft IIltl..:ell.llktdlld, ~t"'i'r\)k'll ~\\'Hrdtll L{e
ptC\J!lgl!t.)(j \\UIClll'Ill.it'>'(~lt )!ldt.:r7.dek Iifur [ ,d
~d Illct Il ... t.~\!IIII\ k'lr",I<t\·] h:11I "()nll'l! tl'I-~,I,
Itn \Of r LI'IJL palt,lc.J \lrh!..·ug'~JI \-IiU lJI!~ Lil
dezen nIl' IUp

rl\, I I I

I

, I.

I ..., I ~t Il t till"

lt I, cl, n llil I.tlllt Il D. ho,.r.l H 'lgnfll \ rc~.l1(t t)n~ enn zl..ler
li I. li Il llU r~ ...\11 l'roed\iI\ fiL{ ...<.1)"'1)\\ 'I Incr \lr",ch llt::!lde 7.Jlk(H!

I • I' r ht ,I\~' r ui lt IIt'lllt Il lit t .. tuk I .. _g-ll·\( bl aan de fl"'-geu
'1.I~t I II \\1Jrl\1I rllla.:l'ndtl \(r ...t'I\II~II,ltJ~ri.llU\lnZllld_"\tTJka
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.sliVOEGSEL TOT

De. _N(/n1t41t .",-m I)irudag OIDtreeka den
midda,a hier 'binnen, iets Is.ter de men ver-

Mijnh~r,-Zoo hebben da.n beide ., X" eli "lICht nad. Zij brBcllt terug naar hier deo beer
de editeur van de Ca~ Tim.u .. kastig" hUI!l C. B. Elliott; die op' reil het· gezelscha.p ~eeft
apologie 'gemaakt 'Voor den oogégronden, CIl geuuaakt nJl den he8f Logan'. Ja.mellOn. be-
daarom des te f!tlmeener rumval QP bet!.he6- wonderflAr eo, helaa.s! [WOl'OOllter'1 vertegen·
logisch seminarie. En waarop komt allel "oordiger. I..
neer ? Weinig lIieB'IfI O'1'erZmd·Alrib. De oorree-
., X" lOgt: _" Ik dlUlht. niet dat men Och Pondent der Londe~e Ti1l1M die onlangs de

zou ergeren. danl" mijne woorden sleebhi de Zoid.A:friIma.tacbe Republiek bezocht beeft,
onbezonnen uiting van eeo bloete mogeliJlcheid geeft van de boeren eeIl,i'l' . billijk.e ,beoordee.
waren (the ~rritd C'X]1fflUilJtt nf.. Hlen poui. ling:' -de Tim.u zelf trekt gen -de wtu.tttngl!·
bility.)" Bah! bet is om te walge!:!. De IDI111 wet te vakle al. in strijd m t de eenvenne "!ID
br kept "un ei!1'ID taal niet (Engelsoh) of ver- IBM maar et'kent toch wlf dat de letter dier
driaJt moedwillig. Van lome. moet men in 't' kbeeld . t btvaard'''',. e- con ...entie dit den ,"""" mer : 1'00 ......
geheel niet spreken. M..ar dat Engeland b~ft m~,!.erkt .tot bet

De COlJe TiTMI zegt meer of min dit : - herstel van een staat die thana bljjkt ruet ~a:ll'
Eerst heden (bjjna ....eert1-en dagen. na de ver- Engelande pijpen I te..wiJlen ?&nsen, dat nndt
schjjning ) ba:en wjj den brief van "X" waar· onse Londensche tudgonoot III te beroerd,
in iets tegen de studenten van Stellenbosch. Niet teu onrechte zog.t een Duitech blad ~t
(men w il vergeten dat juist" de 'THEOLOGJ8GUE En<Mland riab over goon 9a.itsohe tegenwerking
studenten werden belasterd) werd ge~egd. KM inZuid.Afrikn behoeft bang te maken, mits
men dit ~elooven indien men op do volgende bet de Zuid-AfriJro'lDscbe Republiek met vrede
feiten let'· -

(I.) De twee brieven VM professor M.arais I.aa~, Engeland denkt men thw,B minder om
direkt aan den editeur gericht, de eer- Afrika dan eensdeels om TlirkUe, anderdeels
ste dadelijk na de vencbijning van den om Engeland's po. itie als Europoesche mogend-
beruchten brief van "X." beid. Ten einde deze iil een beider dogh.c~:

('3~·.)Het krachtig protest VaD Un, la.nd. te stellen IS de overwinning van Nelson bU
( ) De correspondentie over de zaak in beide Trafalgar met bV..ondere opgewondenheid en

de 0»". T.."es en 0118 Land. . " pracht op den 91sJ..en ,VQT)~dag el' VIl~ 'Ie-
Verder gnat bet blad voort: doch profess~ vierd, .wat men UI Fr!lllkrj'rk maar baJII .. "tJ ....~

Marais, de kweekschool, de ganscho Neder· vindt, Wat Turkije betreft heeft me_ E'
duitsche Gereformeerde Kerk, onze Holland- vergaderingen gehouden, een waar een al
sche tUdgenoot, ja, bet .AfrikaallJlcb9 volk moe- bisschoppen aan deel namen en de beer sd-
ten maar terreden zUn, want: "pr(l('ticai.ly. 'De stone in een brief op den sultan 10sbI'&Ddde,
regret 14 /!(L!!, U)~ do not read all the corveepondenee zoowel ali! ol? bet mets doen tegenover zulk
that we l'ubli8h.v . eon wreedaard. De sultan beweert herver-

0, konden onze Dogen maar opengaan ~ Acb, mingen te willen, maar daartoe heeft bij geld
ouze blindheid, onze blindbeid ' Dank, waar- !loodig, en dit is niet wo hgt te bekomen.
dige professor :Mru -ais VOOTuwe duidelijke, mao- De heer Leonard Courtney beeft in een brief
moedige woorden, aan oen dagblad zich er voor verklaard om

Omdat de Nederduitsche Gereformeerde Kork zoo wel Cyprus als Egypte te lawn \'Bl'OIl; lord
den Zondag wil geb"iligd aien, wreekt men zich Rosebery beeft con groot oosteneest te Col-
op mlk' een wijle! <Ik denk onwillekeurig aan chester, dour hem gepresideerd, schoon oesters
Joh. 15 : 18. veeleer voor conservatief dan liberaal doorgaan,

Zal met deze diepe vernodering DDSvolk en tot aanleiding genomen om tegen bet verlaten
kerk aangedaan, de dag niel geboren worden van Egypte te yelde te trekken, ala een edel·
VIUl het waarachtig ontstaan van het Afrikaan- moedigbeid die aan onnoo~l.heid nauw ver-
sche volk? Zullen de jonge Afrikaners, die want is.
op Zaterdag Iaatatleden to Stellonbcsch drie WAt andere kwesties betreft met Engelscbe
hoerans voor den beer Rhodes aanhieven (God- politiek in verband staande, heeft sir Edw.
dank. niet allen) omdat bn een pro. "001' de Clarke rich zeer sterk verklaard voor toege-
sports geg:c,'."n had, zich niet ecluimen ] Zijn vendheid in de saak van Venezuelll. op grond
het rnaterialisme en geldaanbidding dan reed. dat Engeland's recht niet duidelijk genoeg is om
zoo ver doorgedrongen dat de won van onzen er tezenover Amerika's weerzin op te bliiven
moderator der ~ederdl1iL.che Oereformoerde 18ta.n1l~ Intuseeben beet Venezuela door middel
Kerk do persoon i. die de juichkreten ..oor van Duitach geld zijn positie te versterken 't
den verrader der Afrikaners aanbeft " Wordt ontkend dat Frnnkrijk met zijn vriend-

Geachte prof'eesor De VDS, "li danken u' schap tot Rusland herwinning van verloren
voor uwe stukken over den toestand van oils gewesten en in der daad ieU; anders op het oog
volk. maar het moet moer tot dade" bij ons heeft dan een ejnd te maken aan zUn e'gon
komen. isolatie sedert deo Duitsehen oorlog. lJJ

Geachte beer editeur, wU danken u voor' Oo.tlJn'Jïk blijkt men de toenadering tusschen
uw OlallOlOO(hi\ opLre.dcn voor onze. rechten : Ruslan en Engeland &]s iets even gel'wljik.
sedert het begin de. JM.... doch w!l wllchtell als onnatuurlijk. te beschouwen.
null' op de ware volkalciders 10 de rnadealen In Indië dreigt de hongersnood door een g<.>-
van 'Ons land I deeh eljjke m;"lukkllig van den katoenoogst
Veroorloof mil eenrge zaken te noemen wnar· verer erd te worden. In, Canada I!Cbijnt de

!\an nl d.ldel'Jk ,ets rn')<jt f]t(/,tutl, worden - I scboofkwestie ,.:tIl :ManItoba door een I!Chik~
(1.) Dl' Afrikaner lIoud mod "crsterlrt wor· te zijn opgelust. Australische federat il' IS

dtlll.. . . I door 'Iord Bl'1\8!!cy, gouve.meur vsn ,victoria.
(2.) De Op\'oedlOg mn het Al11.l<aansche kllld ..erklWlrd uog geen I"ra.ktlSCbe kwestie te Z!ln,

moot In Afnk,uu,gchen gaest gcschle- I en iu West Australië. wanr men iu een J>hila.n.
den. tbrupischen gou"emeur schUn! te. do~.n, I.men

(3.) Onze arme blanken mQeten worden op· in eene woede dat deze een wet tot opbeffing
!Sebe"on als een tegen wICbt t.egen de "an een c'OmlllÏs5ie voor de boscbermmg "lUl

11'l8troomendc neemdehngcn. ,. den inboorling. die bet ministerie door bet
(4) Alle Afrikanefll behooren de Cllpe T,me. parlement blld gekregen, lO Engeland heeft

en nndere jingobladen hun ondersteu· laten mislukken. L ganda verbeugt zich, on·
ning te ontzeggen. der Britscbe bescherming, iu een EWllrt par-

Dvch deze alle z[jn gl'""le kwesties, wie zal lement naar Engelecb. model, bebalve. dat
\'oono-aarts komen om te /"dell '! het tot dus ,-er alleen rut oon boogerbulll be-

De uwe, staaFt. kr"k' . b '-- .. " Irnn " LS aan et u<ozu.llugenop z!Jn eger,
:M. t.en "inde geen nieuwe belastingen noodig te

bebben, en is te\'em be~ met den Niger tot
De politiek van "Het Dag- een zui"er Franscbe ri,-iar te maken. Duitscb·

blad." land poogt in China een kolenstatie te beko·
men; Coren wordt door de Japlffinezen ont·
ruimd, scboon de koning .kb uit vrees voor
hen nog niet uit bet RuaaiJlChe co08111ant durft
'·cnvijderen. In Rusland ja een dagblad, door
een pruiS in bet licht gegeven, onder toericbt
gcst.eld wegens DlllUlngename wu.unerki.ng:en over
de Franscbe rogeering. Spanje getroost zicb
ongeloofoljjke uitgaven ~en kraclltinspanl)ÏDg
tot hel'1ltel van liin gezag iu Cuba, maar er is
spraak van hel aankoopen,..an bet eiland door
A.merika, van waar de rebellen nog steeds bulp
erlangen. In de Philippijnen heet.en de Spa.ao.
sche. legers gelukkig t.e z[in, maar de ~ricbten
maken het recbte der uw.k niet duidelijk.
Eindelijk is nqg dit te melden dat de bruid
van den ltaliaanscben kroonprius, prinses Hele-
na van Monttneg-ro. bij baar a.'l.okomst iu
1talii' "an de Grieksche tot de Roomscbe kerk

Hl:('T Niiteur.-I~k zie een stuk ge"t.:hn'\·otl
:I (JCl' AnLi-DirekteuN-mau ill b~t P:uulsche
D,Ulhl,ul "all dell ielc" deler. ~ditelc! K"hole!' H t
en ~I)n schema." Of h!i die I;eeren l'(·~ht kent e
die hij drtRr lOO. \,.)('rsrI"~l'kt lo: we] de Yra.:.lg.
daar zu heertO!)-lzilo di~ wetelI Lieb ,,·hetl le
bell""l.

:-\u wil de heer hc'/hler L'\.:!1 gnul..!t':l h')f(" ,....:; Bn:e!-.t,rant. 1(1 \'"o\"".. lX~lG.
loge "'I de a.andcelhulldcl" "an de l'amlb."rg IJ" ,. !i,.,/"kl, ',r.
'w!lllmaat..whapp!J lr\ft,.'n geq:n.'cffl maRl .....cllapp!],
diC, Ztj', Jang :d~ l!l be,..taat (Ik .ge}t_)(,f I lt ja:Lr:), I Zuu U /'1)(, b'IH.:d willen Z\1:1 .Jlt wllntg nl("UW"
\"(_I()r d(! l'(!rstl! :wud \'!jf r,,'n:ellt dl\'i,IUld, la,! IITl uu" g'='~l-nj (.oil \"eelgcluu'::l uhd I,,: jJlant.&:l1
llitL~I:l1l'fl. ·Hc! l,este ebt ik dt'u ht'él K;',hk!'" ,lJ"!l~r\.'nt ()r:~ tt:'bnL'~ ':
a.'l.lJrad,·u kan i:o' dat bl! b(·t g,.'uden 11~,ndl)gcUit I . y\,(..réeN:t Invet Ik mddl.llg makt:n '-an de
Z!J1l L:igen 7.a.k geefT lCJI1 dell h':L'r Y:ll1 der ~I'u.\ ! ...tlJ~)uL De "1.:b()nbJl~ptkteur. Ot ht-er ~i..Ion,
dun kan (li~ hel.:f hem ander j;ur "L·::-. ":1 L'l~\'1:1 I h('eft de schu,d ~(-ïn!\pt:kteerd. ('tl hClltehlJnt tlf
wnnr up !Jell k:lD Ul._~t En.~.~'{,l!"!l'h ~11J'(_t:'kwniJ~.\ I IJII tt.."'rt"dul I'" !TIt·t de "!lrOt:nn.gtt.,p tii(· de
!5(Jud t~)cgépas.t wordl'll .... I t-.'T:.ltch yl11Jr haek j.1dn.f.{mlS g('lIl.a.:lkt t-H..'btlt!l1 in 't laatste jMr, ~la.ar
and you ~('r:lt('h 1Il1IH:'. o·\l1tJ·UJr('k[~un;·mall 7.11'\ <l\vlldcfI wde W" ..."i·k"lalIS t; ureD; maar ,,"t)or
wil heL!)t.:lJ1 da! d~· heer .K··hler \.;1 Jl' t::\.:r~t.e ichnol htd,bell. ell dail"""-t1n III (HJK 1Il0t.' '("all het
jnurl!}ktlodH: \'crg~d,!nl:!! z::d '()()fSU.,JJI'Jl. dal ·le ',.{'"Lork gfyJun:!Hle aelJ J:H{. 1tet hUHDe _(Jr_
akH: lf)(.'~darug gi''''lIZl\!d w"rde dilt ,1,,~ UlIL'lt· o(('bilkr·d., ;f1l,harhté;1l wa,ar!lJ li! zJln gnat het
s-chapP:1 kan \'n~)rt~ezd word~n z,l..lnJer (Id.' acht- bU:l, got,·d (Lik lHB er f.t!'-cn vsn de Jongens
tal ()flll()(x.hge JIt't,ld·dr:l.~l.'r.... Ik al.., an:1de~I, lil:- j(·dl._'r1 dl.. r kerk jl..an~enomf:n. ell tlt'U L" yl

houder. lJC'h \'L"t,j 'l.'rtrfJU\\"t.'!l ln dIL' 1/ III Jirt'k· \\'·'l- ..d.t-"r 1.1:.1 "i' yo, ';b'~"'lt·}d !?(:w"nit;;'~!. l·l._·t J ...

telll'''; Ik d!'nk het t'en z\~·i.l.k {tt:I.~I)e,·l,.t :t~\·c·r· \"I)(lr (lr! ....ef..'T1\ï~(,rf\'('bt l:f1 een lAuJ:;chap dat lf)

Oll(!t-:· ..t ....lj,.n da.t dt' heer \ at! der :---I'!!"\' "t "Jl d(, v.-c, gl.ttd \'('0' U1tgaJIlL

lOa.ll l~ ,lil' ,l,~ l:litaur:'::lp;' L\)d \'<...:- :.,'\·;,r:ll Lt \\-, h(."\··i~1'n in O!].,,;, T\· !~II'!~ t~n dt"'b;}t.s ~Iet jn~enomc-obeiJ w.' ~O 'Kt' I'
h~tft 1.1'lldl..·r lUL·Jt.:w,'rk!:l~ Y:.\:1 .}\. :lt'Lt hw,rl· \'('n:1I1:_'l!I~ I ,gt:f1I·L· ,·tl tla'l . ..:11 li)t !ll,dt'r\>' r~.1 flp d.", l' I I P II I (,.

k· I Ik" I I l' I . I .... 1 I ~ 0 II tqU( flnz·er ortUUe('!'\( .f' t\.wer (:u' u ~ lrt' h·ur;). Jr: al ... :u; lt." 1J1,.;lll"r wal :.-: ,....... ,)t·ta- .. ~ 'lL ll\dYI~r,krJl of dt., dl'!111~ W :\. . i td lJ.
W(>t': II!!\ ll'lfilwi'rkv/ldc dlrL.kt~'ur"i te r''''jwk h:,diul'f\~"r lt.: lll'lg /., I"{H T' ~ • a.. nn "ortt rneeg \:t, lI'

tet:>fell vn 1;]1.. }lJ1.__I'f 0/ \;,,·:.!tt.']Ot,tM..:n. r',' ·.,r, ~l':l L1..I:,"'k' t~nl'~?u,7.t~:'\~~:11l~~k~~I~~)~~~~t~!~l~::~:~~~e:~o o~~~~gl;~~ l~l'\l1
l' 1..1 r{.I():·I'a:l~ 'L\·lk ....l:~jt~. :1;~,1!ht:i.·r \""~ '1\\' I, r ,..•. ,~... I, 1 .. n)nr f, ~E-Ut:1l litt 1 !!iJt_>.{'bt d cl LJ I

runnte l,\·rl t1vi.;./l ..:! Wil Y...r:lr!ltju~!' 'j'lL iit ('~ L ~ 8 ...l(~r' 18 eO
k

et t!1d~rk dt'!" \,-rWt h I.)
. .• ' . I ", ~ Jo'._'i!i. UL);;,· Uf-J g(·nl3....1. ·t~ plnnncn l,.aJ a.an, .in!.: ...·n.

:VI lt' ID Ik 11l:1. ~:~. ~:.., II ~'.). "t:.,r .. »:1, t.e ,'nttnkkclen. I1t01 ()ntt'nngst-6D ",lU .Januan t:.Jt ('111Ik liet,
\.\'\1'1 L; 11·,"]1] J~ li 1:0>,:\:/111 t" ,L,: \lij .;':ell ._:r·o(,Itr lJ't,·huuw lwl)} , '1(· _. j' ).) • ,'.. I . j'. 0 . . .K;11 - ).).1.'. I H~. rel" It)fnt.n:nt i<.!.~ (I')·.

P.~.-l'ailrl ..,.L.· 1 J ~r·(Id gt·!JJ;\ e \,\ ...'f te 1 \ .... ,'. 1 !' ), , a':i!ll.f~'kt'!l tLt: W4 Htfl dt, waren z.e' 'r'ed' ti 1 1 i
I )e1uI! rl"o'::1 w 11 :: 'Jmdat ""i '-{&en IJ1Wlt-K' _,_," ur(;11 ~ t (!lIZt: fl. t 1. '

I 111).... l!~ .• la l,il~t':JI w, L \ lJJ ~~leg\":J.l tut l)}o.(l,:[;''''.f).l", /'1
, k l!t.:t ~,~:denl.'1!1nt:>nLniB £l:)-.I,oIJC~I) m._.t onder~ wf~)rdt Il \\

l'Bi(T!:~' t.1 I t'r!l~!:.l-· .. \~!, ~~tHl'_"":"! hn 71 'Jd·. IJ \' li l'i't! j(f'/I O!l11en tnnumen '" j i
~rt~l 1..." .... :\:.'c~' I._·'lll ~n !·,''t·n 1,,',: ...~ k_"!:7,1"' '.\ .... ': \\"Hr :?'I""Jrt:H k..'l:l.Hli~"'CLI'n k" ~C [Ihaa. (tJIJJ,\'tll\-allLllurent:o \Llrl,'·
t .. ,I" ",. ,. ' .~.. , ., ' e r!l~reL1 \\ l! 'lk l~ l'lf't::rJ<·ht 1:ldJen nl,;_' ". ")'. I,
.....:: ' .,,\, 11:,"I'Jl: ':_ 1/ -l"" ',.\' I': .11'.. I.. i n".,: ';,.\:' Ilns 'lo ,rUIK Zou jeu ~" . e

i il~l:-...t,n I.::ll "'-001b.:U.IP"!..'Ldo;a_~ ,i!!dc Z;pJ. nub'~ ... . , \\ li nIe! tl'\\'l}lell dal het geld aan d\~ I }t·l:!_
~teed. lnnstge-'t"end kan gcrna.a.kt ~,.Il;

De stem van een Afrikaner.
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All" den Rtdaktrur.
Munbeer,-In bot blj\'Oegll8l van ued.'s blad

va.n 1.1. Dond&rdag &ag ik twee artihlon V:ln
Htt Dagblad onder elkander geplaatst ten einde
bet verscbil ,an politiek van lIet Da:;blad aan
te toonen tu!!SCben het begin en clllde der
maand.

Zooals de artikeleo daar iu uw blad staall
lijken -ii even te~en.trijdig al. BGmmige scbijn-
tegenstrijdigbeden in den nUbel. Al. lezer van
Het Dag/Jlad WIlS ile indruk bU mU, nndat ik bet
eerste artikel vour de eerst.e mMI las {lO de
courant wegdeed, deze: "Buitet\gewone o~.
.tandigbeden vereiscbEl,n buitengewooe maat-
reg"léu,du. moet de ~tren!fl't.e proteciionist. tijde.
llik van zUn politiek afzieo indien geprotect.eerde
oot waren tot bongefllnood pqjlen stijgen." Nu
wil ik hiermede vragen: zlJn Ollze eetwaren dao
nu wo 'Onbetaalbaar duur? :Neen, meel is
!foedkoopert!dan ,erleden jaar, de deescbmarkt
IS overvloedig nUl vee voonies, ~n un. land
wordt ... n vreemdelingen oveflltrvumd omdat
het leven hier voordeeli!fer is dao in andere
landen; dus redeneer ik, L< het OlltlOodig \'001'
protectiunistan om nu reeds van hun beginsel
af te wijken.

Nbebtans na berleziug van het eerl!te artikel
. overgenomen in uw blaJ, moet ik zelf zeggen,
bet bad in andere I)cwoordingen moet.en opge-
steld lUO en d!l.!l.rombe!J ik de moeite genomen met
den redakteur van l{rl Dag/'/ad er 'Over le ge..~n
spreken. H ii stond toen klaar op reis te gaan
en had toen nog" niet eens zijn twee artikels in
ned. 's blad gezien, maar hii informeerde mu dat
hij afwezig was toen het eerste artikel ~eschre·
ven werd. en dnt ~iln pIMts ...en-aóger niet ge.
noeg op de boogte ,.an zaken WilS, en in een ,ande·
Nm geest schreef dan hij, als de vemntwoorde·
IUke persoon zuu gedEUin bebben. 'Docb bij za.]
zich zei ven wel vordedigen als bij V:tll zijne reis
terug i•. maar wat ik hiermede beOQg is dit, om
noo. te verzoeken 'van ou vOOI·tiI.analJe hate·
lijkheden in uw ,blad t,egen Hel D(I[/blod t,p

st.aken : er is toch ruimte genoeg VOOl' 0". Laml
en IJ,'I D,,?blrtd beiden, waarom kunnen zij dan
niet needZHll!D zamenwerken? Ik ""hraef dit
vooml met het oog op de batel!jkheden t.elk~ns
g~uit door uw eigen aangest<llde correspondent.en
alhier. Schrap ze toch ..Is het u belieft tu.-
schen de nieuwsberichten die zil u zenden.
Die hatelUkheden doen geen nut hoegen:Ul!Dd
ma:1r gcven .Iechts ergerni~.

Ik ~n op beide bladen.
EE~ INTEEKE~AA.R.

1
1
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I
I
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j
i
l r" Inteekenaar ,,' roert zaken aan waarvan bet

puLliek niets weet of wl\arover Wij liever geet,
'Opinie willen 'lit"preken. Om de opname van
een correspondentie aantoonende de wngge.lende
pulltiek van een tijdgen(){lt uit zUn eigen
kolommen oene "hatelijkheid" te noemen ,.
iets Oleuw.. De andere . hatelijkheden" waar·
nil bij 'preekr zullen waarscb'llnlijk "an den·
zelf Jen aard ZIjn. Wil blij'·en. hem echter dank·
baar ,'001' "Unen aange!Jodcn raad.-REI',]

DAT GOUDEN HORLOGE.
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Klachten .uit Philipstown .-- .• AMÏEn WB.
[DOOR ~'DOL6R£S."]

9 November. 18\16.

Rei is maar droog. De regen blijft 100
!llog wilff dat opu! ~ de toekomst met
treurigheid tegemoet ~1an, voomameljjk. met
de geuuUden op I()lIlIDI¥e putsen. Di t UI nog
allel! niets als de straf '!'&Il boven komt, want
1I!!'-t zal bet be.ten om op te staan en te mur-
mereere.n tegen de lterke band; IWLIU' bet li!

tocb onnithoudbaar óm t.e staan onder weuen
die op zoo een tynwniscbe wijze ten uirvoer
worden gebracht, biivoorbeo~ dat roofdieren
de baas lI:Ul1Jlen..pelen en zwart ]ongell3 nog meer
de vrij beid in hunne banden worden gegeven
dilt tij bun bro~iteit Jl<.'gmeer kunnen toonen,
'en vooral daarin toegela.t~n .worden om bekkeu
open te laten staan waru:;eer zij daardoor gun.
W&nt onlangs wven OJl%-&doktor en de heer
Anden<On beboet met £2 lOll. elk, omdat
lantJItgenoemde een rooiht naar het dorp ~e·
bracht bad VMl de plaats in de na.b1lheid "au
het dorp cm de ho oden van den dokter een
karu! -te gevOD deselve te dooden. ElL kort na
dit liet oen zwart Jongen dne hek:ken "peD
van den beer Anderson en t-oen de taak voor
den IDagi&trnat kw.m werd de jongen \Tilge-
sproken om reden dat de hekken geen. "ZWaai'

hekken" waren.. Tengevolge hiervan werd e-r
weer een hek opengelaten VaD den heer BaL·
tenhaasen. Het iJ! een goedge~te hek v an
18 voet wijdte, ~waa.iende op twee sch.~ritrCl. vn
loopende op twee wielen (omtrent ID he: uud-
den van het hek) en look' met een draad \'1111 !'ct
pnut van den peal naar het punt "an htt Lek.
Het gnat'open naar weerr;ijden zoo g"makhl!:k
dat een )dein kind het open en toe lean rnaken
en het passeeren "an niemand ter ...erel-I L.l,
hinderen. Zij waren vader en WOB die ,lll,~r
door zun gegaan. De vader werd toen ""!lf:e
klaagd omdat hij bet opengemaakt bad I),·
zoon, omtrent dertien jaar oud, Wa.ti een dr-
tantie achter hem met twee paardon. III J,
verklaring W&I! dat do 'vader doorging I1H t 11'11

huggie nadat hjj het open gedllilll bad. maar
liet bet open sta.&ll omdat hij dacht "!In zoon
za.! bet weder toe maken. ZiJn zoon gin~
ook door en bemoeide zicb niet met het he k

De mngistraai verklaarde den vader 'rtJ O'H·

dat !lijn kind het bek opengelaten bad. cl' 1.!.
denfverkeerden persoon hadden uangckl""O:u.
M.a.a;' iJgeu z.ii IIU 'dachten den rechten man aan
teklagen voor openlaten van het hek werd hi)
ook 'l'TUgesproken, omdat bet bek zooals lt il zegt
geen "r:wllAibek" was'

In plaats dat door zulke uitspraken ons d,,·
trikt vooruitgebolpen wordt. werken Zil eerder
meer tot 8Cbteruitga.ng en 'Ondergang k,d" ,·.>tIr
dorp en distrikt.

Want, beer editeur. boe zal het met on. !!"'W ':
De meeste plaatsen Iller z[in omheind ,'11 de
boeren vertrouwen op hunne heinings CIJ '!lIJ

gerust, en laton' hun "00, groot en kle ia, znlld"r
berders loopen. Maa.T daar het nu "X> 'uepat
"iin zjj verplicht om nog UI hun omheinde
plaateen wachters te buren. Want voornam-Iuk
daar de alom ge",... esde runderpest wo aa I! bel
naderen is moeten d@ hekken zooved te rnL..,r
bewl\llkt worden en ieder Mn op l!ln h, ,,·de
wezen, .

Va.n da.! dé heer 8towru-t. on! vorige ma'S'·
strnatsklerk, ons llUltste. Juni '·f>rln.t<lnbeeft
heboon de zaken ruik een verkeerden lo.. p ge·
nomen in ODS distrikt: wie de schuld d,,~f'\ Rn
dl"tUlgt gut moeilijk te zeggen. I .

De redelooze en onllObuldlge bonden krijgen
bet nu zwaar van dat bun makkors .Ie rooikat
hebben rut.ngepakt, wa.nt "an dien tud
r:ijn velen door . "ergift omgcliracbt.
Het is onbek.end wte hUIl 'lJ wd 'So
De honden die dood zijn behoororn aall dr.
Hugo, d!!. Hamenlll3., eerw. dr. Louw. en de
beeren J. F. 8choovors, M. M. Venter. B. Ferch
en nog V8l"8Cheidene anderen. De drie honden
van OMen magistmit, den heer Van Rllne,·eld.
leveD lllIen nog llOO ver ik weet. Zon die ver·
giftiger bang wezen voor bern ? Ik mad hem
die de misdadiger of de I!.IIl1l!pOOrderdaarvan is
bm maer van bem weg te blij ...en, a.ndOJ'l! zou hli
opgebraeht worden voor miahandeling "an
dieren. Bewaar die man ab hij u\tgevonden
wordt, want een bond is tocb meer wJ&aId dan
een rooikat, en dMr de boete "'oor wreedb~id
tegen één rooikat £6 is, za.! de l.:>ete "oor
wreedheid tegen Mn hond toch zeker f 10
wezen. en wat nog te zegrn ..-oor omtrent lieu
bonden die zoo dllur "un.

Belangrijke vergadering
Philipstown.

Vali ~" ~ ..pond~lli.
Op eon poblieke ,,~dering. epecirull nplle·

roepen door den afdeelmg'llMUld en JnuIl!("paL!·
teit, 1gebouden. op Za.ter'dalF' den 7den dezer,
werd besJotjln ~m de regeenng er op te WIlten
dat de wacbten lang8 de Ontnjeri,ier er ple7.ler
in schijnen te hebben om dieren, die binnen de
limieten door "Iaggcn afgest",k~n, do(><l te

VB. 8cbieten. In plaats ..an ze toe keeren wannee'
"ij naar de lon komen, Iabn zij de tl.TllJ.ed i..ren
maar ll&llkomen totdat zii nagenoeg Ziln en
schiet.eu te dan dood. De ~·ergn.dering "'IU' €en·

Aa" (ten Rcd,al,tcu.r. parig "an ge"oolen dat zoo lang de dnL3dheinlllg
• Miinbeer,- Uw correspondent uit de Paarl niet klaa.r was de w3.Cbters verplicht moet.en

moet, bliiken. ztin scbrijven, een goede voorbidder worden om vee dat lULIU' de lijn komt. terug te
of pr,,dikant qf predikanu;zoon wezen. daar bij jagen in plo.ats 'NIn ze zoo koelbloedig dood te
zoo goed w,*t Toor wie een predikant des Zon. schieten. Er Leencbt groot .. opgewundenheid
dag. 100et !Jidden. . IJl' zijne redelijk volledige onder de boeren langs de ri ,ier. en de '-ergad."·
opsomnung \'an persortlm en zaken VOOT wie ds. ring is beneesd dat bet tot acne botsing lal
F. S. <:IuToit moest geboden hebben, bAeft hU komen tUilSCben ben en de wacbt~r.,. al. er gee"
ecbte!' een pen>oon "ergeteu, namalijk '. rw vemndering komt.
Correspondent" "an de Paru-I zelf, wllnt Er werd ook eenparig besloten dat bel gou·
\'olgens. zUn .chrijven beoft bij het meer noodig )'emement gevraagd worde om de t ege"" ..oor-
dan al de Ilndere genoemde personen en zaken. dige wacbters daar weg te nemen en Mn tc-der
dat \'oor bern geboden moet worden. Ja.. de veldkornet in de distrikten lt.mgs de rider (,lp te
predikant van !"oorder Paarl vooral mag wel , ~ragen om een ;eker getal respek:ta:bele J,urgurs
eIken Zundag \'uor bern bidden. . ill dIenst te nemen om de nner te I",

waken.
De vergadering besloot "eroer om het !-'0U'

"emement te "erzbeken goon vee mf>(lrte 18tjll'
doodscbieten geval de runderpest mocht Uit-
breken ten luiden "an de Oranjori,-ier. , •
De vergadering ...a~ eenparig er teben dat de

belasting op inge"oerd vleesch en gra.,n lOU

afgescbaft worden. en besloot met me{·rd,·rh.·'d
Val! stemmen dat het niet nnodig " ..m een
speCiale zitting "an ',het pulement "p t.'
roepen.

is overgegaan.

"Uw Correspondent"
ds. F. S. du Toit.

VOOREER5T G EXOEG.

Paarl. 9 ~ovember. 1~96.

Z.-A. REJ>UBLIEK.

VERZUIMD.

~!iinheer,-ln het biJ"oepl "Rn On. La-Ill
mil ï dezer lie ik onder het boofd c. De Paarl ..
betrekkeliik de dien"ten yan dS. F. S. du Toit
in de ~oordC'r Paar.! kerk, dat zUD-eerw. ,. in
zijne gebeden" niet gedacht .' aan onlrheid,
regeenng, kerk. kerkerMd. leeraar, plaatselijke
v[l\'OodtllgslOnchtrogen, enz." HetzU dat bij bet
,,1Ilens 'Ofonwet~d deed, de ,.ermelding is een
feol. Het" enz.': hewijst dat er nog meer. iu
t<>enemende zwaug zjjndo gewoonie, nagelaten
werd. zóoal. b!j". in plaat" van tweerna.a.l. bet
driemaal zingen v·jvr bet eerste geb(..Q waardoor
de. tijd dus af~kort wordt; dun heeft hij "er-
zutmJ o.a. de episcopale gewoont.e na te bootsen
mn het slot"ers .taande te doell J"ngen. want 0,
het b tocb zoo plechtig'

VERZ(·U!D.

P ti b"id •. l)()ven'l:I.arid~ _tu kken heb hen
Wil eenlge woorden en \'""oh.ino(·11 moeten
... hrappen. Wii moet"n bcl~.efdelljk wergeren
eenIge verdere na.amlooze (·(,rr~pondcnties OYér
<leze zaak op t·e ne?len.-RF:v. I)n. Urnd.]

Stellenwscb. 10 Xo\'ember. 1~~"i.
A"n (im Redakteur.

M.tjllbeer.-Jl"t is mij recht Mngenaam d,·
stukke,ll van on,.en waardigen professor DL' ,.'0'
o"er de nationale \'1"8agi!tllkken te lezen.

Ik boop hij w er mede voortgaan. want h!
heeft waarlijk d~ oogen van allle Afrikaner.
geopend. Ik beb er "oe! uitgeleer·d. \!aru
pruf{lO!8()rDe "0. zegt dat er Zotldag'lrh. ,l. "
ziin waar niets dan Engelsch geboord w('rJ!
~!8ar hoe ga.at het dan hier op Stell"r,h",('h'
Ik h.b het vnn beel nabli f(eh6orJ dlit er ,om
migen ~aD de onderwilZ-e'l'"& en ()ndenfJjlert-"'!"I('ll
. (Afnka.ners) zelfs th~vlogischp .tl1<1.,,;,..n. , .. :,
<lie de kinderen in het Eng",Js ..h I,·crl'n. E"h' I
scbe ,·ersje. lilLen op~gen, ·eu ook EIIl',·I,(·h.
T'cf"8jes laten l.ingC'o. \Vat mOt t IJlen Jlla.n·'\
zegl<en ?

Dm-l is cr nOl>{iet.s anders. \·a.af Ik \·t-Trlt·'·!ll

wordt b'l h"t'" Home" en Eiken}",f. :,,,:-
dan E'l!(~lsch gcsprok~n d()(}r d('ll },u""advr ,"
hllL....mpeJer: dIe VRn )aat~t genoemde JL!j! 1'/,.
kt'nllt·!l. ze/'!1 zeJlf men. nog g~L'!1 fI"ll:tl.,J .. 1

Lh.: kinde.N:D "all AfrikaanschE. ouJ~ r!'l ..\,', k .
DlCL~ dan Engelscb. en St)mnll!ll'1I I. ~1'/'1 II ,j ,,'
lp sh""ChL.S t:~ll taal kennen. (in;u 1.-,. '1'1

Engelsch te Stellenbosch.

" teh uia voór
blanken,"

arme

lJit:'t waar'!
Professor De Y"" htC'Cft al, 1. .. iJ "".

direktte "an bet Te IIUll! toch i~t, 'n
gen. en zal bli uiet iets kunne!, ,j"'iI "'L
yoorbeeld dar de jonge Afrtl.:.ancr, daM k:
It \'erl,eteren ?

De uwe.

[De ,tudent<ln moet' n Eugr·I,,·!. 'C":'

"el!: di: i.<; .JUl'; 1.:lk. liet ~~';JWJ ".,.,c·, c.
\~aa"k~ hf'boort té w.'rden i~ (lat z' hill. :1, .• ,

t1l'l1 lullen !laAn' ër.u:nten. 13,·,.1" I.,
D.1D. nl'iCdertaaJ de cere pla~,- ,,( I
letlzl' t~ ,-,jil "alt Hullau<hch ell I:IIli' I" I

ke d,·n.-Rf:p.] ._ .
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