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VOOR GOEDE W.AARDE

fN JONGENS KLEEDEHEN,
-GA NAAR DB

ECO.OMlG OUTFI1TI18 CO.. I
1·

Fabriceerende Kleerenmakes. f

KAAPSTAD.

DEEL 67.-No 6,361.1 KAAPSTAD,

·E····. ~.'

;

lfEN Onderwijzer of Onderwij-
J zeres VOOl" de 3de Klasse

Publieke School te Kruisrivier,
Cango, OudL8h'00r~1 . . ...

Salaria £90 per Jaar en huis vl1J.
Applicaties, vergezeld van eertiti-

eaten van bevoegdheid om onderwijs
te geven in 't Engelsoh, Hollandach
en Muziek, moeten aan den onder-
geteekende ingezonden worden niet
laton dan den 15den DECEMBER,
E.K.

Werk te beginnen in JaJlUari
1897; alleenlijk Proteltanten bëhoe-
ven aanzoek te doen. .

J. VAN OS,
Hon Sect ..

Enkel eerste-klas personen over de.

machines gebruik te maken, moeten

~~~

P t 1· k 'lT k . "A PPLIOATIES voor de betrek-II ) le e y er ToopIng king van een Privaat Onder-
TE .. w.ijzerop eene boeren plaats aan de

VaaJrivier,zu1len door den onderge-
M A L MES 8 URY teekende worden ingewacht tot op

VA~ den 13den lJECEMBER, a.s,
Ir),. Applicanten _Congehuwd) moeten400 Vette Kapater Bouen. insluiten copijën van getuigschriften

van goed zedelijk gedra.g, aJsmede
van certificaten van bek waamhsid

(lp Donderdag, 19 Nov., a.s, om onderwijs te kunnen geven aan
tien kinderen in de Hollaudsche
en Engelscho talen. Kennis van
muziek eene sterke aanbeveling.
Salaris £50 pel' annum .en vrij
huisvesting, Werkzaamheden te
beginnen op 20 Januari, ) 897.

Verdere bijwnderheden te ver-
krijgen bij den oncler·geteekende.

KOffiPn _Aanloopell
OP 26 October, 1896, op de plaats

van den ondergeteekende 1
Zwarte Koe, met witte lies en witte
kwast., beide ooren van ach ter
winkelhaak, gemerkt. De e~genaar

\"oornitzicht kan zulks terug bekomen mits be-
- talende alle kosten ook van d~e

DOODBERICHT.

OVERLEDEN op ;, November, te
K lerksdorp, in den ouderdom vo.o zee

maanden en twaalf dagen, STU'&SCS

JUHA~SES. teodergehefd zoontje van

J .A~DHIES DU TOIT,
M. J. nu TOIT,

geboren P,EXAAi.
K I,'rhdorp, 7 Nov., lHN.

'7 lT LLJ.; ~ de ondl·r·get.éekenden
/~ uit hun m- V cudukraal publiek
I t'rkoopen, bOH~ugellleld .gotal Bok.
k en, III llitrnl'ntundc COllditle; zij
II ,·rden opgebracht met zorg dool'
lkn -'IW'naar, en zullen zeker
present ziJn,

J, II, VISSER.

J. W. MOORREESt Jr., tt Co" AfSlagers.
\', ~du· KIlIltoor', ~llllmcsbu",',

~j :\'''Hlllber. HlDti.

------- ----------

_.-!Ir-,
Publieke Verkooping

-\'.\\"-

lj E nnde'ï-ieteekemJt'n zullen
voor rck eni ng va Il dell heer

A. \ vx 1'''1, BIJL :\";:1'111.1\"1;, aan
lijIll' woon plaats Kleigat, gclpgen
lil dt' nfdv(·ling Malmesbury,

Op Vrijdag, 20 Nov'l a.s.,
IT lJLII':K \·J<:HK()OI'E.\ •

:,11 V el.t.e V aarzen :1 jaren oud,
geschikt voor den Slac~t('r, .. Het
V l'e 1~ ill uitmuntende Conditie en
de aandacht van koopers waardig.

A. " I'. BIJL Xr:ETHLISG.

J. W. MOORREES, Jr., & Co., Afslagers.
\' e nd u ·Kantoor. ~lalmeMbury.

~I ~,)r(!JIlbert 18Hti.

34 Extra Vette Slachtossen.
500 Kaapsche en Merino

Schapen (Eerste-Klas.)

Op DINSDAG, 17 November, aanst.

Z r Lu: x opgemdde Ossen en
::-lcllal'en puhlick worden ver-

kocht ua n ~LAPMCTS-~TATIE.
I'. VISSER.

.J. ~ . .\I.\IL\IS &: 1'0 .. Afslagers.

45 Eerste-Klas Ruinpaarden
. (geleerd)

10 Eerste-Klas Merries.

Op Woensdag, 18 Nov.,' a.s,

I'iI.ard,,'1 ZiJl1 versebe-idone paren
I ~;tlt' Kal"l'aanlcll en gedrt'>\seerJe
I:IJpaal'dt'n, ill El·r,-st,o·Kla.! Conditie
III .a n f lot .j jaar oud. Let op
lil'Il aJum ht'kcndr'll riaan van

.J. x BACEf{~ll::E~TER.

.J .. " .. \I.\IL\I ....;&: ('o.~ .\fsI ligers.

.Assistent Benoodig(1

'/LI.LE~ opgcmeldo Paarde Il Witpt)or·t, r. k Boksburg,
lj J>lrldl(·k worden verkocht aan Bus 32 Z.A,It
J..:/,AI'!lll"I':-:-S'L\TIE, Onder Je -- . _

)')l'- II~ (;'juvvrnemcnts School Germiston,

A 1'1' 1.11' .\'1' I ~;:-) \'I-'rg'ezeld van Je
I,,,,,dl"-,l' certlticatl'll en getuig.

~(Imll' II II"tl!'dt'JI door J'lIl onder.
~,t .. )..,·n:I,' lIl,g'l'wacht tot 12 De-
t'l'll Ji 'l' J, l'. k.

~aJHr."" .LI"II pa
0)' sPO\"Ii!:,t:l H'rhl!Oi-'lng,

\\',·rh./aallllll·d"!l te beginnell tegen
t. II. lIt 1,111 ,Jalluari,

P. U. J, ~TOFBERG.
Doks!Jurg.

P. O. Reitzbllrg,
Vredefort, O.V.S •.

lO Xov., ] 89p.

Roodebergskloof,
29 Oc~., 1896.

BENOODIGD.

"

Af~eeJings~d Pikeit~rg.
TENDERSUIT DE HAND TE KOOP

VOOR de Registratie van Hon-
den in .dese afdeeling voor

het j~ 1897, en voor het innen
van genoemde belasting, zullen door
den Qngergeteekende ontvangen
worden, tot den 15den DECEM ..
BER, e.k, ten 10 ure v.m,

Tenders moeten gemerkt wezeu
"Registratie van Honden."

Tenderaars kunnen VOOr één of
meer of des noods alle wijken
tenderen. "

Gedrukte registratie en kwitantie
boeken, door den raad verschaft
zullen aan den Secretaris
y66r of op dea 15den Februari,
1897, ove~handigd moeten worden
zullende tenderaars aansprekelijk
zijn voor de belasting van alle
bonden, door hen gerigesteerd.

In wijk No. 6, is de Munieipali,
teit Porterville uitgesloten.

r Op last,
NICO. J. VLOK,

Secretaris.

30 Vette Slachtosaen,
100 " Lammers,

H. Ij. SCHICKERLING.
Rocklands,
Kli pheu velstatie.

GROOTE PRlJSVERlUHDERlHG VOOR HET VOLG1~HDl~SmOII.:--~---=--
DE GEBROEDERS KING;

1X7 ENSCHEN het algemeen bekend te stellen dat zij bedJten he~n
t' f de huur van hunne Stoom Dorschmachines te vermin-deren tot

Onderwijzer Benoodigd.
£a 1..0.. PER DAG.

Goed werk gewaarborgd.
machine aaagest.eld.

. Boeren begeerig van deze
dadelijk aanzoek doen bij

Kruis-l1ivier,
22 Oct. 1896. DE GEBROEDERS KING,

DURBA.NV:J:LLE EN J.W:A.L~ESB"O'aV.BENOODIGD sarisssn van
Knijsna, of
Departemept
gedurende de

Tendéraars mosten
kortsten tijd,
willen het werk
deren te -~'''~.M~_
voldoende. borgen
de behoorlijke
kontrakt;
den ingedienden

De laagste. of
nood wendig te

WEDGWOODij EN Jonge Man" Afrikaner " ~ls
Q hulp op een Boerenplaats, met

jonger dan 16 en niet ouder dan 21
jaren. Stel voorwaarden of vr~ger
om. Getuigschrift· van. zIjnen
leeraar van zedelijk gedrag een
aanbeveling. Doe dadelijk aanzoek
bij

HUIS.·. ,
Eetservies 198. Gd. e-

TbeeserYies 6s, Hd.
Toiletstel 6s. Hd.
Bekersstel Jan 3 is. 9d~
Stel voor. JUIeeIen

i28. 6d.

Borden 9d baIldozijn.
Kommetjes Zd per stuk
Vleeschschotels 7d "

De Paa~lsChe Executeurskamer, (Bept, Theepotten 6~d
Kopjes en Scboteltjes

OPROEPINGVAN PEETKINDEREN, 3!d
- "

OVERAL HEEN.

Afdeelicgsra.ad.KantOOr.
Pike~berg,'LO Nov., 1896.

WM. J. PRINSLOO.

M. C. BRINK.
pIk Rietfontein,

via Winburg Station, O.V.S~
I'

aangenomen.
NEWEY,

n Publieke \IV erken.
SCHRIJF OM .

BENOODIGD. In den Boadel van wijlen den'
WelEd. heer Guilliam Jacobus
Du Toit, E.zoon, in leven wo-
nende te Dal J08apbat, in de
Afdeeling van de Paarl.

DE Peetkindere11. van den 0701'-

ledene. gedoopt. in een del'
Nederd uitsoho Gere£ormeel'de Ker-Departement Jall Publieke WerkeD. ken in deze Kó]unie oot' op -1 Juli,
] 880, en in geval van het overlij-
den van een of meerder hunner

OUWLlEDEN, derzelver wéttige descendenten
--- staaks<Yewijze, worden hierdoor op.

l geroep~n hunne aanspraken op eenTENDE worden gevraagd legaat van £2,5 aan ieder vermaakt
voor. e opbou IV ing en vol- volgen!> 'I'estament, vergezeld door

tooiing van' . n Ni~uw Post KánoooT Doop Attestaten, in te leveren ten
te Kenhardt . kanoore van de PaarIsche EX€lcu.

"Specificati sen Teekeningen kun tenrskamer, Beperkt, binnen zes
nen gezien e verdere inlichting be- weken varr heden, na welken datum
komen word' ten Kantore van den de zaak finaal zal worden afgeslo-
Resident Ma 'straat, Kenhardt. . te

Tenders d delijk gemerkt "Ten- - n.
ders voor Po Kantoor Kenhal'dt,"
zullen onvan n worden door den
KontroUe.ur Auditeur.Generaal,
Kaapstad, tot VRIJDAC middag, Paarl,
4 DECEMBE ,1896. 7 Nov., 1896.

Tenderaars oeten twee voldoen-
de borgen ver . haffen voor de uit-
voering van h t Kontrakt, en die

borgen moeten en Tenderteekenen. TE HUUR OF TE KQOP.
De laagste eenige Tender niet

noodwendig te orden aangenomen.

-HET-

Goed koopste
Huis

Departement van Pu eke 'Verken,
Ka.apstad, ti Nav., 18%.EENE Onderwijzeres voor de

3de Klas Publieke School te
Heimer"s Rivier, distrikt George,
moet in staat zijn Engelsch, Hol-
laudsch, Handwerk en Muziek te
OnJerwijzen, Salaris £55 p.a. met
vrij logies. Plichten te aanvaarden
Iston Februari, 1.897.

A pplicut.ioa aan den onaerge-
teekende tot MAANDAG, 30 Nov.

s. H. RAUBENHElMER.
P.O. Doornrivier,

George.

-- ---~-----------
Gei 11u's treerde

. Pl'ijslUs4
BENOODIGD
IYE~ Ollderwijzer voor de 3de
~ Klas Publieke t;chool, te Garies

~ atun kwaland. .
A pplicaties, vergezeld van eert.i-

O<.:utenvan bevoegdheid, all! onder-
wijs tt' geven in 't Ellgelsch, Hol.
laudsc h eli Vocaal Muziek moeten
aan de ondergeteekende ingezonden
worden niet later dan den 24sten
DEEMHER,ld!ltj,

Applicant. moet lid zijn van een
Protestllntsch Kerkgenootschap.

Salaris aan het onderWIjzers ambt
verbonden £ 100 per jaar en vrije
kamer,

Indien applicant gehuwd is, en
het opzicht over het Boarding
Departement in connectie met ge.
melds school op zich wil nemen, zal
hij daarvoor ook £50 per jaar
ontvangen.

Xarnens het School bestuur,

GERARD GENIS,
Voorzitter.

IN 1'0STVRIJ
Kaapstad.

"IlICedg1lllV~~d..
THEATER GEBOUWEN,

AAN

DARLINGSTRAAT, KAAPSTAD i
(Noem S.V.P. den naam van deze krant.)

Onderwijzer llcnoodigd •

Garies, 10 Nov. 1896.

APPLICATIES moeten inge-
zonden worden aan den

ondergeteekeTrde, v(),)r of op den
] 7den DEQEMBER, 1896, voor
eene derde Klas Publieke School
te Belmont, 10 minuten rijdena van
het Spoorweg Station.

Applicaties vergezeld van goede
getuigschriften van bekwaamheid,
goed gedrag en Lidmaatschap
eener Protestantsche Kerk, om
onderwijs te geven in Engelsch en
Hollandsoh .:

Salaris £120 per jaar en huis
vrij en £;'0 per jaar voor het
opzicht over het Boarding Departe-
ment.

Werk
APRIL,
gelruwde
hebbeu.

M. PENTZ, J. F. ZN.
W. A: JOUBERT, JH., BELANGRIJK

Executeuren Testamentair. • VOO.R

GR'AAN BOEREN.STELLENBOSCH.
'--- ----_--

Onderwijzeres Benoodigd
-TE-

\\ïtpooJ't disuikr Hokshnrg, EEN winstgevende Blikslagers
bezigheid, met gereedschap

en woning daaraan gehecht.
Voor verdere bijzonderheden doe

aanzoek bij den ondel'geteekende,
D. P. MOSTERT,

Wets-Age~
St,ellenbosch.

BESTE ZUIVER /
~pl'O Hoofd Inspekteur,

te beginnen met het Departement "an blieke Wer.ken.
l8!)7, kwartaal. Een Ka.ap~ta.d, Il Nov,,18fi6.

persoon zal de voorkeur

--.-

A PPL1CATr EN, eigenhandig
geschr'even in 't Hollandsch,

en vergezeld val! getuigschriften
van bekwaamheid, goed zedelijk
gedrag en lidmaatschap eener Prot
test.antsche Kerk, worden gevraagd
en moeten aan den ondergeteekende
ingeleverd worden, niet later dan
12 DECr.;.MBER, e.k., voor de
betrekking van Eerste Assistente
aan de Gouvernementsschool te
Witpoort dist, Boksburg, Z.A.H..

Salaris £ 120 per jaar benevens
lUuziekgelden.

Wprk zaa m heden te begi nnen 12
JANUARI, 18Ui'.

Kenni!'! van muziek en Hand.
werk wordt vereischt.

J. J. VAN HE.I'.RDEN,
Voorz. Schoolcom.

MANILLA BINOERTOUWJ. J. DJ~ KOCK,
Voorzitter. (Stellenbosch, 10 ~ ov., 1806.

(get.) J. LATHA~[,
. Schutnteest.eres.

Belmont,
3ht.en October, 189t) Departement

·AAN B WMEESTEflS.
KEN NIS G ~V ING. l'ENDER -;:-~en g~"J'aaf,,?

-- - .' voor d opbouwmg en voltooi-
AAN BOOM.EN KWEEK.ERS. ing van Nie we Publieke Kantol'en

te Wijnber
Speci~ca een teekeningen kun.

nen geZIen en verdere in format.in
verkregen orden ten kantore van
den onderg ekende,

Tenders uidelijk gemerkt "Ten-
der voor ieuwe Kantoren, Wijn-
berg," zull door den Kontrolleur
en Audite r - Generaal, Kaapstad
ontvangen worden tot op DTNS.
DAG mi ag, 24 NOVEMBER,
18\:16.

5td. PER' til. NETTO KONTANT.--------------------------
SCHUTBERICHTEN.

------._-I'N het schut a.lhier opgesloten boven den
veroorloofden ti jd :

I Roods wit rug Vaal·8. :l ja.~I· oud, l in-
kei-oor zwal IIwstaat-t, halfrunau ach ter'.

1 ZW!lJ'te Bul, 2 juar oud, rechteroor
stomp, linkeroor z walu wstaart., halfmaan
voor.

Jndien niet gelost zujl en dezelve al h ier
uit de schu tkr-aal verkocht worden,
ZATERDAG. es NOVj;~MBEIl, 18!!ti des
morgens om 10 Uil!'.

WOUTER TH~;IWN.

R. M. ROSS & CO~JHIERMEDE gee ~ioot kennis-
geving tot al~ bmeen naricht,

dat een surplus v~ rraad boomen
voor verplanting ans verkocht
wordt te Tokai, Klu jeskraal, Peak
en, Worcester Planta es, tegen ver-
minderde prijzen (zi kennisge'Ving
gepuhliceerd in de Oml rrru eïnru]«

(;11::,,11,· van den ~ 1.1., en het
[,tlndl,olff/" .Jllllrildal van den 12
dezer.

Si:t;lPa,:a1eIs 'ti:.:-a,a,'ti
9

Et~a,PS~a:d.~ "Sch ut.nieester.
Nieuwe Rust.

N amaq u aland.

AAN(]EHU(TDEN in het "'hnt t•.
ZOUTPAN over den v eroor-loofden

tijd en te worden verkocht (JP 28 NOVEM.
BEH, 11396, indien niet bevorens gelost.-

1 Zwart lap Os. kol lctj« voor deu kop,
wit k wast, linkeroor winkelhaak vau \'001'

en van achter l'ocht.eroo!' "lip.

Get F. H. JjOLTMAN. , .

N'ederlandsche Zu irl-Afr ikaansch e

ODD-FELIA)WS ZAAL,
PLE:rNHT~A.A. T.

Open s Morgens, 's liddags en 's Avonds,
VE .\'11<:rwl<.: LU.\' j)EN~CH E

WAS SEN BEE LDEN GAL ER IJ,

E. HIJT HINS,
Bewaarder an Bosschen. rs moeten twee vol.

CD verscLudren voor de
van het kontrakt, en
borgen moeten de Ten.
en.
ste of eenige tender zal
endig aangenomen wor.

KiLni""" v nri den
lIe,,"ILarder v-an BORsch t ,

Kaapstad. 10 Nov., ~)'i.--- ---------~;cn 1-eer zelJzame vl',,,.ameling van meer
.I...n lOO vaa wereldl.Jcr(l('mde perROTH'n.

DIJ moest bekendIl ruen~(:"~n Vlin "lIe eeu-
wen en volken. KfHncr' rlln Ár~l"ij8liJkheden
Open LO V.OI. tot;' n.m.; .. Avonds 7 tot 10.
Entree 1/.; Kinrlercn Gd.

AAN BOUWMEE liTERS EN
KONTRAKTEU RS.

\
AX(i 1':~rOUrJlo':~ in h~t schut te

- 1\:()~L\rAGAS, h"ven Opn Hrn(Jl"
luofrleu ti.id. en, illdi,·" triet be"'"'PtrS
gelost. t." worden vprko('I,t uit het ,,·but op
4 DE(,E~113EI:{., 189,:, (Jill JO UtH· '·.m.,
namelijk :--
1 Zwarte geelbek Donkie.
I Bruin kol Met'rie. liJ,ke" ,voet wit.

([(Pt.) (' WElCH,
Schntmcf'st...,r

SPOORWEGMAATSCAHPPIJ.
H. S. GREA VES,
pro. Hoofd-Inspektor.

t van Publieke .Werken,
, 6 November'. IAn6.

TE\' DERS worden heirmp-de ge-
vrlHlgcl ,oor het optrek ken

.van Schoolgebouw~n, Durbanville.
Specificaties en Plannen kunnen

op aanvraag geinspekteerd worden
bij den ouderge~ekcnde of bij den
heer Wll,LUM BLAf·K,Architect, en
e.E:, Burmester Kamers, Adderley-
straat, Kaapstad.

Tenders bij den ondergeteekende
te worden ingezonden niet hter dan
DINSD..AG, 1 DECEMBER, 1896.

Op last,
D. I. DE VILLIERS,

. Hon. Secretaris.

Kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers en Goederen
van de Zee naar Johann?sburg, PI'etoria en andere p!aat-
sen in de Transvaal.

Dagelijksche rersonendie.nst van Lourenco MarqueJ
(Delagobaai; in 24 uren naar JOhanner'burg en in 21 uur
naar Pretoria,

------ _-- Departcm
Ka.ap~

ster Glas. Kom lo" (!''''. XIl'J1akwal>tnri,
~ :'I'o"em bu, 18()G.

--- 1

AÁNGP~HOUrn;N in hp! M·III'! te
ROODEBERGSKLOOF, 110FPII den

veroorloofden tijd, en. indil'l1 niet bc,."ren~
g'~lo8t, te worden verkocht nit het ~chl1t np
4 DECEMBER, 1896, t.e 10 uur' ".m _

1 Bruin Merrie paa.rd, linkeroor half.
maan.

1 Br'uio Merrie paard, met 8u>r, linker-
oor halfmaan. Dagelijksche personendienst van Durban (Natal) nétar .

Johannesburg, Pretoria en anriere plaatsen in de TraAS
vaal en Oranje Vrijstaat.

Ai...LE grootten en soorten,
insluitende Gek Ie u r d,

Fancy en SpIegelglas.
Orders van buiten otnvang-en speciale attentie.

G. BEGLEY.

Tarief voor Reizigers naar Johannesburg> £4 17s."-en £3 11s.
Jl Pretoria £4 6s. 6d. -, en .£3 4sad vertentie. "

p, J. JORDA~N.

Elandsvlei, Klipheuvel Statie,
9 November, 1896. O&ledOlJ,pleln,

Jt&apsta4
Durban ville;'



S?EGIAAL GEPREPAREERD VOOR ZUID ~ AFRIKA. Snijmachines Maat~chaDpij,
ea.. BREEST~A.AT, KAAPST.AIJri.

Bemoedigd door de enorme
verkoopingen, maken d a Fa-
brikanten zich gereed om

WOOD'S Nieuwe'Open Rear Zelfbinder. Op de Laatste Ten-
toonstelling van de Weste-!!ik~ .Provinoie, werd.door de beoordeelaars
toegekond een Speciale Pl"lJ~.. Op de Laatste Johsunesburgsche
'l'entooostolling de Eerste Pn.Js. .

WOOD'S Lichte Enclosed Gear Maaijer. O(>_ de Laatste Ten-
, toonstelling te Port Elizabeth werd toegekend de Eerst ,Prijs.

Overtreffende de. Osborne, Deering. en McCOrmick. Dus Zuid-
Aft-ika ge('ft de uitspraak van Europa terug.

W. PORTER. 63a Breëstraat.

250,000 BLIKKEN:
TE VERSCHEPEN.

VERKRIJGBAAR BIJ :-

f sUm UT••
CURES HEADAOHE.

PURIFIES THE BLOOD!,., ., ~_I.,., .,_.. ..4It_

B. G. LENNON en Co,
HEYNES, MATHEW en Co,
J, D, CARTWRIGHT on Co.
B, LAWRENCE en Co,
STEPHAN McPHERSON en 00,
en bij andere Pakhuizen,

WELKOM NIEUWS!
----------- ------,--------- ------~------

Publieke Verkooping
-VAN-

KOSTBAAR
Frank Fillis' VA STGQE D

Triomfeerende Terugkeer IN HE']' DISTRIK'!'

OLA.N'VV'XLLXA.1W.
Zuid Afrikaansche Vartegenwoor diger :- NAAIt OE

CHAS. W. HOLMES, KAAPSTAD. De ondergeteekende, behoorlijk
daartoe gelast door den heer H EN-

uatx JOHANNES HANEKOM, zal
Publiek Verkoopen, voor zijn kan-
toor te Clanwilliam, op

DINSDAG, 1 In~C., . 1806,
TE 0 UUR v.v.,

De excellente laal- Tuin- en Veeplaats,
.1 CYPHERFONTEIN,"
, ~elege~ in, wijk Boven Oliphants-

rivier, distrikt van Clanwilliam,
groot 11 04 morzen "en 433 vier-
kante roeden. Volop voorzien met
loopeud water, en goed beplant met
een groot aantal Vrucht- en andere
beomen. . Er is een degelijk ge-
bou wd W oenhuis en buitengebou.
wen.

De' plaats is wel de aandacht van
boeren waard,

TERMEN ZEER GEMAKKELIJK,

CHAS. M. FRYER, Afslager.
Clanwilliam,

10 ~ ovembcr, 18%,

Ti mber Straat, Pietermaritzburg. FILLIS
Begint zijn 1896-97 Seizoen

te Kaapstad.

BELANGRIJ:ELE EN HEDEN AVOND I
HEDEN AVOND /UITGEBREIDE VERKOOPING

E:~'W"E:~
12 JANUARI, 1897.OP

"Va.,~
11 EN

DE GROOTE

CIRCUS
DI': l:Cl.;, 11,·,1' \1 I, \'1-:1-:'1'111.1\(" /,,1 "I' 1,"YCIlg""I1ll'I.Il' datums aan het

~tr:l\t!!. )111\.1.,l, I! I, II \"rk'l"I"'11 !t(,t ::\'fh'l'k jJrach!I,:':C I,i~I'IIJ'IJL1 gelt'g-t'11 ill bet
tc-ut tun r 1,111h, [:'[1: I,': ",--' \, II ,. I·:k,t,·"rt.," ,'11 ,. St an.lu rd " (11)\''I('tt,,) Hutels.
l Ict l'lg.·",j"ll' .i.. ,', I' .:1' ,': I" lit na.rr d,' I. r : 11t,,'ft "" ,Il' 1,,',le 1adl'laa't" i,_ v-rdecld
;':\'\\!)I'.!, II 11\ I, "\\,1' ':JII 1:1 v , Ii Il" ],'al:lll'll w aa rv u n Illl }:t'nlaakt \\'(lrtJl'!), J_)e El'Yt~ll
~IJII ailt /,'1'1' \t·,k:t ....' .:~ I'[j :11."nl!l]!!,I,,11Ijk j,,'rl,jl.: van dt' ZI't.') I'll daar zij dCIl (·enigen
"I'"!' ..,'rkrr,i::!.,ta: _ 11,1'1,.,..·\ [1','11. l:ll d,· L!",·].'_...·rJ!I,·ld, 11\1 a.an!..."'pt'j,dl'n d()".·q·dl'v('rk,}U.
lJin:'~ Il' t \\'t'\!"1 \llkr":':"IJ \\ r ,11 (;r"Jltll'l·ll':...":...",·r~ !wllt)"rt'lldil ill 11(:t.()u_L!' te hUl1J('ll
rn l.u n :.:,101 I,' 1"11,,, t . [ ,L· I, ';, "'1"":;' 11,,[ :--t'OIIi" I' "" "II,I,'r:'(' \Iu"i"ll'ulc \rl'!
ru [., /,,,:,j,r 'l\ I '1, I I.' [":.:' 11\\..,,,ii::., r-u tln-k"lil' "ol" 11I1,11'1a;lh van Z,tid-:\friká:,,tI

\ I·nil·rt· ']'11/': ,,'l.I'!' 11,1) ;;1t.I·I'I' ad\t'rttIJllt'''' ('Tl "J' a..1.fl\'ra~l~ bij /

EN

MENAGERIE,
Eén Vertoon i1)P' die alleencl

KEATING'S DOODT,
KEATING'S ER DOODT,
KEATING'S POEDER DOODT,
KEATING'S POEDER DOODT,
KEATING'S li'OEDER DOODT,
KEATING'S POEDER DOODT,

WEEGLUIZEN,
VLOOIEN,
MOTTEN
KÉVERS,

DOCH IS ONSCHADELIJK VOOR
DIEREN,

ONSCHADELIJK VOOR
DIEREN,

ONSCHADELIJK VOOR
DIEREN,

ONSCHADEl.IJK VOOR
. DIEREN.

DOCH IS ONSCHADELIJK VOOR
DIEREN.

DOCH IS ONSCHADELIJK VOOR
DIEBEN.

H('~ ~H; Onm'crtTHtfCI1 n"" net dnoden \·3.n Vl.OOI EN'
~VH,,(•.LUIZEN, KAKKEI<L"KKIiN, Kn'ERS, M(rrn:N
n BUN I. f:~ allt" él.Ut.krc !>.)ort Hl,,-cctc;'l\. ,"Chler'i "-11Ik" het.
zd,'·t· [tnml~lla..l.r \-lnd\'11 \ nOor hd d(llKlen van l'l')()ien up h\lnl\~
hOllllt:n, a. r "UH ouk 4a.rna I'oor hunn" IOrhoo! h.JndJcllI.

Het PJ. BI.IEK wordt OP!\IE~KZA.:\M cr op j.!'C[11rtalfIT lta€
,roer ed:~.(V",kkt:t \'an !,ct ~IHr: ~ .....'·dC"Thct l"êt't:n ',.wlJ.,dlrtf(1
dru.a~t ' ....11 THUfo.I.·\."!'i 1<F..ATINf,; '{'mln dit i.> elk ....!ngc.
boden arukd CCIl u.cdrog. Erkc! In hllkJe!',

KINDEREN LIJDEN AANWORMEN'
KINDEREN LIJDEN AANWORiMEN,
K.INDEREN LIJDiNAANWORMF,N,
KINDEREN LIJD NAAN WORMEN,
KINDEREN LIJD. NAANWOR:MEN,
.dil::. honne gcwot.lhehl OTIdcrp,'iJnen. RE'ATJ N.c's \VORM
I'EI'ERMENTE:OÓ ZO]n ZlJlI\"ER i'L.\~1'EN Jl..\NKET,
\'(~:n.dl;ltfcndcwat loorkomeil t"1l :omaat iL'lnga;u, een a.~ugc.
n.. n)e WIJZe: w~:rop het eeni~ldt"r mlJdeJ tel!('n WORM ~ ~
t:dn t~cdl\!nd w~d.:.:n., Het~,. t:en \'olr.nmcn \'ciJi~ en zathte
bl~i~'l~I~'&t~~:~j:~t!:I¥:~' III ;;;;lt~uHkTcn. \e.rltocht in

Elgcna~r. THO;\'IASKEAm;, Londen.

Voor het Publiek 'kan leggen,
zal geleverd worden.G, MONTGOMERY WALKER,

!'r'il'[II'l'IlI' voor dt.'lJ Eiger,aal',
l: ! II ~ i; ,".1 'I lIt) .

1\.1,[ 1\:-t .i.l. j.: \ t 1\' I!. 't t. I ....-J '.

\ 1:, I:, I " I "'1.11, ! \:111 i"'\'l'll'~"'Il') 'IL I., \·,'rkot)I'[II~ z u llcn twee
)'a,II' 1\,." <..1,i, II I I , IL'" :"/1 l'Il,'g) cn l'PII 1'l'<ll'lltigo HIjtuig vcrkocht
'H,r,}. Il.

Nieuwe Uitvoeringen!
Nieuwe S-ensatie makende

Werken,

:\A~ BUUW
_~rtooningen! 'TEND E R s

voor hot
Verandering en Bespoediging van Passagiers Treinen, Allt1~ .\it-'II'" eu Lc\"rlldig. Kantoren enhot

dalls aan do Pu
SIJeciale RO?eIts~n, ,

. Specificaties en

Kerstmis, en
Nieuwjaar

VACANTIE

Aant rekkelijkheden

ningen kun-
ere inlicbting
kantore van

e en tou kantore
t Magistraat.

----.-..---- ---------+--------- -----
Kaapsche Gouvernements 'Spoorwegen,

rden gevraagd
n van Nieuwe

van Vet'an-
e Gebouwen,I

I
-------

(
' ) I' I li 11,1 . \ I ! ; .J I' I 111:/ I: 1 '~It), znll. ,l ,I,' yo·l"l'lIdt' vcrunrle-

I,ll:!, II III ti, 11,,, ,',i 11.1"Tn'lltdil'lI:'l 1,laat:, IIt.'hbt.'Il,I"lIaml'lijk:-

I: l-:l' I:Hl":T I, .'"\ I:L TJ{)-~ I \,-: \- \ (lO R, I' ,\ ~~Ar; f EHS,

non ge-zifm eri
bekomen worden
den onde!'getee
'van den Res
Robertson.

Tenders

I-:"III:,'I" Ikll' -':\11'1:1' III vocu 1';1";I~[l'l';:; \'001' alle kla."'''t.'1l (Yrijdags
vn u d,· 1\"'.'.i"J,[d I, ,,'I' ",'\'-1<' kb, allcl'll) lit! v.i n ell' Kau pstr«] vertrek-
h"11 .1,,::,,11[,,' rrn lil uur ',III., '0\'1' Killlb,')'l,'\' .\luft..kll!U' Jol:1t!.T1Jlc,dJltI'f>'. , b' > •. t'"'
CJI I'rl't(ll", _

1-:"11B'ï",,-kl "111,111"'[11",(1)' l'a~ ...;a!.Ó('r..., lal r]a£!plijk.~ van Protoria
vc-rr rrk k.r. "111 111'.;,1 ':111" v.ru .Johanlll'"lnlrg di\gl'lijks,.,Maandngs
11;!£!"llill'.,iL,l't1 ""I I ~"I ,I." III[d,[ag", \'1)01' KimIJL'l'ley, Mafeking, en
hil<lI"I;I'['

1-:,'11 l'tJl','rkl ":t"tal 1'",.'iil::l"I''' liJ] .,!t-c!Jt;:; Illet l1eze dool'loopende
~11f'ltl"'[Ill'11 Yl'l'\",'rll 1""r.I"11. .

'gemerkt,
"Tender voor gen aan

• Publieke Gebou ,Robertson,"
zullen ontvangen rden door den
,Controlleur en A iteur Generaal,

U ITV 0 E RIN GEN 'Kaapstad, tot INSDAG MID-
""'L DAG, 1 1896,
..-:..KEN .AVOND. Tendel'aa.rs mo'e.m

de borgen
voering van het
borgen moeten

De laagste of
noot! wondig te

.1
f
I

( ; 1-: \ \. ( ) \ r': I'. \ :-::-:,\ ( ; r lo: f{ S T 11Ef\' E~ ,
Ik tl'gl'II\'uvrtll!!l' "1111,111" Tlt,ill Yall d,' Kaapstad lal YOOl'cerst

(lj' d,[t tilii' \;111 .Jl'll [l'TIIIIIIII~ 1)1[j\"'!l \'l'l'tl','kkt.'n,
1>.- III ',1, 11.111.,Trt'llJ \';lli ,J(lI];\lllll'.~I)\ll'g zal H'T'trekkl'l1 0111 ~I'~5

Jl.lll. I'll I.IlI YI'Oq:l'I' IJIJ ti" Illlt'l'll11diall'" :-itatil''; aankoll1cn,

\H~EI..:ELl JI..::-;('1II-: :-:\"EI,'!'I{EI\"E\ ,"OOH I'ASS.áGIERS,
D" l.::,'IIII''''I',II!!I' "'111.111.: Tl'eili Yall dt., Kaal'stad des Donder-

(bc:~ 1:11 ,,!!t,,t;l,,k,, 1101',]..11, ,J()d: III I'laat~ daal'"an zal dl' 10'1) v,m"
~Il~'lrilill y;W d" 1..:;ldl'~t:ld dt, \ l'IJtla;;, all"('11 EL'I',tc klas J)a::,,,agicrs
, lt \ 0, It' Il, (II :" ti "t' I I·,d z:J.aI 1'1' ;t; III !!I' lit'\' li t lit' lJ hl' Il ,

Di' [L'!!( 11\\",,/.,11::., II':,,,, ".In., TI"'IIJ ";111,Iohalilll':;blirg des :Maand-
dil,!!~ z,,1 Yilil dl, ~LJt [l' \'('l'tI'l,k k"1l "Ill :;':,:, 11.111, ell zal te Ka.ap:;tad
aallk,lll1t'n 1'111I' f-l 11,/11.,,k~ \\ 1)"I},;(Lt!!~,

.\alJ,I[III"II,},' tl'l'lill'll I.tIlll,tl \','!'ll'l'kk"11 nlll: Oost Londen, de;;
1IIaJIl,Lt::'i UIII ~ ; f 1],111., I'un EIIZ:!i)...rII, om ",'1) 11.111" on ~lafl'king, om
J'I I II 111.

Fr 1.1.111l'l' ,Iud"re kkill':J't, Y"1'31J11\'I'lIl,!.('('n, \'001' Ul' LijzQlluerhl'd('n
Waill'\"lII I'll ""'I' \''1',[('1'1' lI[flll'lllatic, H,t'\\'ij/",Jt wij naar dl' veranllcrde
BilJctteu Tljd[<lf,l, 'II IIL'l Uttil'icelt.: T,md Boek,

TANDEN!!

MATINEES:
WOENSDAG & ZATERDAG

NA!l1 IDDAGS, aangenomen.

POPULAIRE PRIJZEN:
E~VES,
oofd. Inspekteur.

Depal·tement van
Publieke Werken,

K.aapstad, 1:3 NTANDEN!

BELANGRIJKE

Alle Consultaties geheel Gratis,

I

f

Ulster Kamers, Gronfeplein,
HEEFT de cel' aan hot publiek

lD Je Buitendistnkten te
berichten Jat hij eon HEEL STEL
'l'A~DE~ ID EEN 'DAG kan
loveren tegen mintier dan de
HE L FT vali dOll go"'onen" pJ'1Js.
Eon waarborg voor vijf Jaar wordt
wet elk 6t~' gegeven.

KENNISG-EVING.

TANDENI!! DOCH IS

DOCH IS

DOCH IS

T, H, 1'1:11'[,
\\- aanW!1wm!e Dircktt'ul' Gcneraal.

. Direkt('\\r (;,II('I',~tl, Killl['l'JJ',
h:aal'~t<ld. 7 '\'Jv. I '~'I;.

Stellenbosch ! De Heer WALKER,Stellenbosch JJt
t, ----------

VERKOOPING LONDENSCHE TANDEN INSTITUUT
v1\N KOSTBARE

Wijn en ,Vruchten Plaatsen
-Ul'-

I3 :189'7.

DE ondergeteekende wenscht het
publiek bekend te maken'dat

hij geh.:uurd heeft dat geriefelijk
woonhu1s aan hEIt Somerset West

HEI~N G PAl EN Strand, van den hool' P. Bosman
!ln waar hij nu getead i.s Strsnd be~

. • zoekers te ontvaqgon van af· deu'

TE K P-TRAMRAILS lsten November e.k, .. Begunstigers
. geschikt' voor Heining doeI~ kunnen yerzekerd zIJn van goede

einden. beha,ndehng en vQortrelielijke, ver-
Doe aanzoek bij zorgmg.

CO.MBRINCK & Co., '~~ :r7V.A.N DUIJN.
Strandstraat, Somerset West Bd-and,

Kaapat&d.. __ l~ OQt9bef ~S96...

'ACCOUN'T

-
OURREN".T

DVISIO~AL OOUN°OII OF THE GAPE,
For the Half-Year ended 30th June, 1896.

Main Other
Roada. " Ro;ills, &c,
£ 8, d, £ 8, a.

Totals
£ 8, d.

Main
H"'!O"11

£ r , d.

" Sularies of Secre-
tary, Auditol'S and
Officers ...

.. Payments to Mem-
bers of the Cuuncil
Maintena.uce and

" Repair of 1tiain
Roads and Darns

'thereOll Ord inary
Main Roads

•, Couair'uction Main-
tenance, Repair &;
Improvement of
Dlvil:lion&1 R..ads
and Dams thei-eon
Other Payments,
VIZ,:-

Supcrintenderce of
Roads
Colloetion of Tolls

Do, Dog TIlOl.
Office Rent
Uo. Contingeucies
Insurance
Law Expenses 'OO

New Road Stations
Stone Crusher ' .. ,
Railway Siding,
Elsjes Bay ,., :.1&5 C Ó
Road Watel·inl1.' ,., . 87 l O CJ
Contribution to Sea
Point Mo.uicipality
Ma..iUa.nd Villa.ge
Board. Rates .. ,
Twn.Council Share
of ~te8 ." 0 0 0 :!,Q78
Ba.l8.Bceson other Beads
on 30th Jbne, '96 0 0 0

" Balance on Ac<x'unt,
In Bank £52~ II j
Deduct
out.stndg,
Charges£240 I:, 1I

366 12 5

51 :2 6

OLl" r
Jl,'''''', &e,
£. r: d ,

~l!) 19 ;j

30 7 6

Total.

.£ 8 cl

"1 10 ij

o 0 0 9,:,1'6 10

o 0 CJ :2,64!:J 1 ~I

(I 0
2~ I "

o I'120
;l:).) 2 'I

4 li 1'1
l-f" I~I "

fll:t !I :J
:16:) Il iJ

:)6:, I I (I

137 lO (J

500

175 18 )

Il 284 l.'i 4

To Balance, 1 Ja.n"
1896 2,462 I 1) 3,318 18 9 .'i,781 0 2

1:'1:3 11) 1
2~ 0 0

CJ 0 0
75 0 0

129 !J 8
3 19 1
9 6 Il

!i19 9 3
ass Il 5

I-ln t. 7
24 0 0
:9' 1 2
<};, 0 0

lU;) 12 4.
o 7 ~l
:> 12 ' 3
o 0 Q
o 0 0

o 0 0
50 0 0

500 0 0

17,) 18 1)

,i.'J 1

£ Il ,936 19:2 G,748 0,) IF :Jl8 13 U

Hoofdwegen,
£ R. n.
o 0' 0Per Bula.ns- . "

" S..larU!sen "an Seer-e-
ta.ris, AnditeDI'" en
alle andere lt III bte-
naren,

" UitbetRlingen H8n
Raadsleden .. , ... 51 2 6

" Onderhoud en flepa-
ratle van Hoofd "'egen
en da.mmen el· op,
ordinaire Hoofd-
wegen .. , .. , ~1,;~6 10 7'

Aanleg, Onderbvude
replLI'atie ~n ,'er-
betering van Af-

\ deelingsraad~ w('gen
en dammen er "I' ..,
Andere Uitbetalen,
namelijk:-
Toezich~ over wegen 13:3 lE 1
Het Innen ,a.n Tol-
hn .. , ., .. , 24 0 0
Het Innen Vlw Honden

Belasting .. , O. 0 0
K8.Iltoor Huur .. , 75 U 0
Kal'ltoor BenooJigd-

hede.n '" ...
Assurantie ...
Rechtskosten .. ,
Nieuwe Wegstalions

, Klipbreker oo, ._,

Spoorweg Siding,
Kisjesba.al

Bawateren der Wagen
;!llerlei ' .. , '"
Contributie aan ZCl!-

punt Municipaliteit 0 0 0
Maitland Dorps-

bestuur Bel8ijtiug
Sta.dsraads Aandeel
van Belrusting

" Balansen op andere
wegen op 30 Juni
1896' , 0 U U

" Balans op Rekening
nam. In de Bali,

£,'>'25 11 ;j
Trek.sJ uit-
stande kos-
ten oo, 240 I ,) 1I

" General Rate
Arrears 4,910 19 2 .
Current

" Special Rates, viz, :
Maitland Village
B06rd u.

" Tolls on Main and
Divisieaal .Ro&<l8 4,2-i9 7 8

"Other Sources of
Rerenue, ViZ, :

"Rent r

" Sale of Plant
" Miscellaneous oo,

" Interest on OverduB
Rat s 'u 37 11

" Commission on Vil-
lage RatelI .. ,

" Dog Licences .. ,
" Certificates ofVllluation
Overdrawn Balances on

Maiu tw.ds on 30th
June 1896 .. ,

7,85-3 5 3

o 0 0

o 0 0

~--- ---- -----

o 0 0 'i6 16 5 76 II) :;,

We hereby oertily (i) t,hat "e have examiord tbe above seecant of the Receipt! and Payments of the Divi.ioaal Oouncil of
the Cap~, for the half-year ended 30th Jnne, 1896; (ii) thl1t it ia anpperted by proper voochert! j (iu) Uuat, BO far &II "e can ll8oertain.,
the reoetpta therein eDtered are the only snml "bich bave been received dariag tbe period stated; (\D) that tbe expenditn.re la lawful
snd in accordaDce with Votes, RMOlnlioDfland Contract, of the Ooancil j (,,) and of a credit balance of £284 158, - 4d. in tbe
Standard Hank at Cape Town, and (m) ws farther cert.ify th.' we have examined the 8tatemen~ Df AsaeUi Aad Liabilities of
the lIIlid Council for tbé Iaat balf-lear, that it agrees "ith the ledger, and iB, so fur aB we can &BOert.&in,correct iD every
rl'~pect.· .

AND B HllF"MEYR, lA dito
F, W, DE WET, (n I ri,

2,947 6'

o 0 0 76 16 5 76 16 5

Balance £2b4 I:, ·1

Tot, a 1 .. '

I, COR:-IELICSLI "i!), do hereby certify, under the provisions of Se'etion 2 nf Act 3:2 of 1888. that tbe above i.
tlUS ud correct statement of my Aoomnt as T....asurer of the Divisional Council of the C"ptl lor the hal1-year ended 30th JODe
1896, and that the balance la as detailed 00 tbe annexed Form O,A, 45 I.,

3':' l~ 0 o 0 0 3':> 18 0

!J':4 11 ,) 4,~03 19 1

35 18 0
67 15 3
7 0 0

o 0 0
o 0 0
17 10 6

22 10 6

85 18 0
67 15 3
24 10 6

60 1 7

~7 Il lJ
8iJ 5 0
7 10 0

G, DE KOCK, JH,

CORNELIUS LIND, Treaaurer,

WM. RARE, "'A.ct, Cba'irman

.REKENING

Voor het Halfjaa.r eindigende 30 Juni, 1896.

LOOPEND"E

van

" Allerlei
" 'Rente.D op Acl)tel"

~tallige belastingen
" Commissie op Dorps

Belastingen
" Ronden Licenties '"
"Certificaten van

Valuatie ...
Overtrokken balans op

Hoofdwegen, qp ;JO
Juni 1891,) ...

67 15 3
7 0 0

m I,,> :)
24 10 6

AFDEELINGSRAAD KAAPSTAD,

17 11 IJ
8.-, [) u
7 10 0

Andere Wegen T t I
~l, 0 a.a,

£ .t, d. £ 8, d .
o 0 0 0 0 0

366 1~ [) :L 19 19 :i 586 Il "

1l:!~1 9 8
3 1:1 1
t1 ti 11

(119 9 il
:,1)0 1 I ,j

o 0 0
o 0 0
o 0 0

166 6 7

Total £11,936 19 2 6,748 0 ;, 18,518 13 0

13th August, 1896,

Sigoed before me, 88 witnetlB, tbia lJ day of August, 1896,

Examined and allowed by the Council on tho 1 day of Sep~mber, 1896,

VAN DEN

:~().) IJ 0
I'<ï li) 0
la Il :1

:lO 7 6 81 10 0

o 0 0 ~,:386 II)

80 5 7

:t4 0 0

28 1 2
4J 0 CJ

105 1'2 4
o 7 cl
" Il:! :1
() li 0
U 0 0

o 0 0
[t,) O' .'i
1 lO 11

;',00 0 0

o ;!,:l71l

4.) I 1 11

~t 2,61:J

214

4.8 0 II

2H I "
I:!O 0 0

23,) :2 I,

4 6 l')
14 19 '

:>1 9 lJ
::16," Il

36:, 0
1:57 lO
24 ~ _

&00 0 ()

17,') 18

7 2,:378 I

It-.,'ll' :

W': o~rt,fie., 'req hiermede (i) d ,wij bovenJItaande relwniol1.' van Oot.van ste ' . U' .
Kaapstad, voor lIet 'lfjaar geeindigd ~ Jani, 1896, hebbeo nageli ,(':) I!d t er~ ItbetRbng<m nn den A/deelingt'rao.d "C'

door de vereiacht.e eid. ekt i...·...1diU, ZOOV.rwij kunnen ~: 'de td.-r ,a 'IJ (onderworpen aan paragraaf , deu"','
"elk .• gedurende ge . '!' Dotvangen Eija I (,,,) d&t de aUgaven W~Uig eD r:v:nm,e1de 0!ltv~gsten de :een~ge BOmmen II '

eo OoutnoMll fan de j ("i) dat de balaDI bestaat ui.t £284 15 4 ':'in haDden v:en:amattg III JD me' BeeIUJten, &soIUIl,'"
100&r. DAder olUohreven p Vorm C, A. 4161.), (",.') oerti1ioeereD wï verder da. " Standard Bank.. JDde denomina[)e8
Itenoemd~n ,&ad v~r' he laa~ halfjaar hebben Daplilo, dat hit raat he~ tt!, ~lJ het Venlag vaD B",teo en Lasteo nul
nag.ID III leder OpilOh&correct la. , groo e oTereenkomt., eo, S«)'fer ""J ,,_..- J

L~D, B, HOFMEYR l
13 A.uglUtus, 1896. }", W, DE WlIT, ' iAadituu"n,

~, CO&NELI!:;:; Ll~D, oIIrtifio'eer hiermede, oode" de bep&Jingen T~D Secf '. .
I~e eeD "aar"D Oorroe' Verlt..r I. v~ ~ijDeReke,ninpo &la The.auier van denAf~l~ van Wet 32 vau 1888, dat bo fér,

elodlpDda ~O Jn.DI. 1896, eo dai d. b.lane I~ 100&r. ulteeng_t op u.ngebeehteD Vo~ C, A:gB4.'irat VAnKaapstad, VClOl' bet hit ,kT

Geteekend Toor mi1 &IJ getuige, dezeu 13.te dag 'RIl An.g" 1896, CORNELmS LINO, Theaallrtl1r.

, ,G, DE KOCK, JR.
NII __ Nl ~ door dill Baa~ op dell iden dag 'hII s.ptember, l896.

Hoofdw. gen. Andere Wegen 'I'ot i u'.
" en!,

£ a. d. £ ~ d. £. d.
A.ln Billan8 1 Jan. 1896,., 2,462 1 [j 3,:318 18 a 5,ï~1 0 2
" Algemeene BelllBting

AchtentaHige .. ,4,911J 19 2 :.!,9·~7 ti I 7,tl.'1F ;, :l
" "Loopende 0 0 0 0 o· 0 CJ U 0 '
" Speciale Belasting-
namelijk : Maitland
Dorpsbela.stingen OO,

" Tollen 'op Hoofd en
Afdeelingsraa.dswegen4,249 7 8 2:,4 Il ,,4,:,031:1

" Andere Bronnen van
Inkomst, nl.,:--'

" Hnur
" Verkooping

Materiaal oo, o 0 0
17 10 6

37 11

o 0 0
o 0 0

o 0 0

22 10 6 60 I

17 Jl 9
85 ;, 0

o 0 0

CJ U

BalADS £284 15 4

ti,I4I' 0 -,

17 Il a
t'5 :;, 0

7 10 0 7 10 0

166 6 ï o 0 0 o 0 0
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\ l rk ocht \\ orden "oor den winkel,
hoek van Bird en Kerkstraat, een (lIiHliJieLmra.ncleraubetObsenltert ••
}lI Ldltlg' ass.irumcnt IJzerwaren,
\\ .1Il nrh-r ~IJU Zagen, Sloten, SpIJ-
hl rs Hamers, Schroeven, Keukon
gt rr-edschap, cnz Breekgoed,
wo ils KOPJlS. Picringen, Borden.
~ll owls Dinner ~crvlOzen, enz
Glaswaren, bestaande uit ,GEVESTIGD SJ J~REN

(,Iazeu, Kelkjes, Schotels, alsmede ChroJlometer I Horolog&- en Klohn&k en,
l n €ST oot l u geval icerd a"SOI tI went JltIbuIJ G.bou", ... n.m .., .......,
Fancy Goederen G d Z H 1

'l\guhJker tijd zullen vel kocht ou eD en ilveren oro DgCS ID

worden twee prachtige Karren TOOlTa&d geboudt'n.

VerkooplDg t8 beginnen om 10 uur YID
G. W SI EYTLER,

Secretaris
Ka ipstad, 13 \ov, 180~,
j'Al L D l Lt \ ~,IC \bLlger

Koloniale Weeskamer en Trustmaatscbap1JU.

UITVERKOOP
\ Di

IJzerwaren, Breekgoed en
Fancy Goederen,

fl' '" II~LLENBO~CJ[.

III III l)o~dll van \\IJIll1 den heer
\ S \ n lUI I H, zal op

Woensdag, 18 dezer,

JiL- ..K-
10UO ~chappn

1000 Bokkeil
op DINSDAG, 17 Nov

rIL I I E~ bovengemelde SchaplIl
/) en Bokken te KLAPMCIS
:-.,'1nIE ,erkocht \\ orden ZIJ
IIJI Irl Illtl1lUntellde Condltll en de
lilldaclit d!.!1 koopers ",aardig

A 13HA~ V

,) MARAIS & Cu Afslagers
rl

VERKOOPING
\ \ \

500 Extra Vette Schapen
en Bokken

TE KLAPMUTSSTATIE
Dt: HEr R ROL \

F lure ~eethllllg & Go, Afslagers
P 1

Onderwijzer Benoodigd.
O\Dr R\\ IJlEH~begumglelle

HI.CatulL te '1I11~n In dte
1- f h:!H ~ 1\ I \' Ju:-; r ~-
t-i rill \1" SnILE'i1 "li,
.t._ ) I jJ I, ,.{l!lleVlll hUil

IlItJl gdU 6':lcorlft. n van bekwa<J.w-
Il J te LClldt; n aan

J Jl 'd·EfHLI\G.
Hon SlC,

ell Pa.,;ume, Sttllenbo8clt

LOST TRANSFER.

~~OTrrE IS helehy given that I
_.:., I lcnd applYIng for 1 cer-
I hL I CDI \ (f tllc Deed of Transfer
I a Il Ol tlte l-J.th day of May 18tH,
i \ I Rf fil 1\ ~lH U~, ID favour of
II 1\ AI ~~IS, wbereuy certam
Il Ic I property at HoUentots
Il 11.11li III the DIVISion of Stellen
IJ lt nLmclvLot "\0 I), meai'lur-

~ _I ~ ~ J lIare rood" and II) !'\qu Ire
Lt r ut \ 0 ~, measurlUg 2t.i-t,

fI larl I l band 10 t;(l'lan feet,
I I ot \0 1) measuring ~0<!)
Hl nod:! \1 ere con \ eyed, and

Il 1 Ilrson, cllimlDg to bave any
() jllt UI to tI e l.:>Sue of ,,\lch copy

I In} \ 1f'(llllIld to lodge tbe
n II 'Iflllng,wlth tbl Regl~trlr
IJu I- (alt 101\n, \\lthll1 ~ol1r

t 1 lJ 1\, fr III thL PullillallaH of
\01

I
ti

IOWIl, litiS

t \[()\ J(J()~11 ItY WALKER,...• \l'plll.Lllt:o\ Attorncv. I

VERLOREN.

k
I

\ I L r !.EI IIlI I ~Inppc
, \ III dIll Olldl'I-

I ZOl k el nieder
I il) k \ { rw( h! om

\ 11 1 J II Il Tl zoodnnlgt:
klIlel1 }J1IIIJh kosJen
I II r il11 \\ Ol den

i "_

Il• I

\I \ I( I III " l '" \ Ebl Hl r r\ (J
\1

EEN LANDBOUWER.
A I H 11\ \ \ \ I) I H \ \n Jl houl t~,

kt l( II l'l[rtkklng ILl" Op-
I \ in (, 11 Plaat- lt:rsteklas•~l "l hrlll( n of nall\IIJZIDg Doet

i1<lllLOL'1>: b~ UI1~ Lu.nd I letter S.

f'

I ~ November -( Per klegra,,/) ~Pq]&en VIlO
produkten op heden
Meel
Mielies
MIeliemeel
KaJferkoorn
Zewelen •
Haver
Barergerven
KAf
Uien
Aardappelen
Boter per Ib
Eloren

DE endergetor II l I likt bij
• deze bekend dat hIJ hoege-

naarnd niemand of eemgen mensch
van af daturn dezes tooi aten zal, om
door zIJn veld te loopen, Jachten of
tr t kken EellJg perzoon die na
dezen datum op de plaatsen
" Faberskraal." "Schelmhoek " of
Bnffe)snvler overt! eedt, zal volgeas
wet vervolgd worden

JÁJ.~ JACOBS

1 1'\ 0
I 4 0
I 0
I Ib U
o 6 6
1 0 0
o u 0
o 14 0
1 W 0
1 0 0
o 1 9
o 1 6

o 0 0
u 0 0
u 0 0
o 0 0o () 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0

PORT ELIZABETH
12 'ovember -{Per telegrll&f) -0(' de wolmarkt

• anda,,)! ,",cr.I er wat superieure wol vertoond
Competit c "... leveudig en !IOOdeprijzen werdelI
behaald Een Zuurberg scheersel van 17 balen van
den heer "alson behaal le 6id Een ander perceel
YSn20 balen van den heer de Beer werd verkocht
'oor >r I pcr Ib. Een klein perceel "rutaru be
haal Ic J per Ib

Faberskraal,
5 Nov, 1890

• MOSsELB,u!

II '\ovembcr-{Fer telegraaf )-op le wolveitin
gen 1e len \\ erden 700 ooien ....ageboden oe boog
ste pr J' v JOrvUesoew"""Chenwol was Vld en voor
vetwol 6t IA. SPOLAN1JER & GO.,

BLOEM FONTEIN

(I""dell heer Frank Oldjk/tl )

"

13 November --(PtT uiegraaf) -Pruzen
produkten op heden
Ge .. ft meel
M,cha.
Ka1ferkoorn
Mleliemelll •
K.id
Zemelen

Handel zw"k

I 1:./ 0
1 I 0
I 10 0
1 4 0
o 7 0
o 6 0

I 14 0
I '> 0
1 13 0
1 b 0
o I~ 0
o 7 0

DE ZUID-AFRIKAÁN
VUUNlGD MIT

ONS LAND.
ZA rERDAG 14 NOVEMBER. 1896

ENGF~LSCH ,~ DlTITSCH

IN unB vong artikel hebben WIJ
VOOillaamllte feiten genoemd waarop
heer WlLLl HIS zIJn argument buuwt dat
de Bllt8che IDanufak1uren Bnel Uit het
'eld worden geslagen door de DUltsche
produkten en dat de Bupellorlteit van
Engeland In de lUdustrIeele '\ercld III

dien IIr geene veranderlIlg ten gunste
van Engeland komt met der tiJd slechts
In n3~m zal bestaan Het IS nu van be
lang dat WIJ In t kort de retlonen nagaan
\\3.aI'llau de achterUitgang III het eene ge
,aion de 'OOI !1ltgang In het andere te
danken l~

De heer WILLIAMS geelt een proml
ncnte plaat!! aan plotectle en beweert dat
ue Du tRche handeishulzen door de
hooge prijzen uie ZIJ In hun eigen land
kllJgen wegens de heBchermlllg dIe
de Btaat hun geeft 10 staat gesteld \\ orden
hotel In de wereldmal't t met andel e lau
den te cumpeteeren W J :tullt n de waal
de van dIt argument nu nIet be~pl eken
(laaI het ons te vel van ons elgenltJk doel
zal lelden

K..A APST.&D.

R. MULLER,
, Gl'lDdHotel Gebouwen,Stranlltralt

• RELLUM." KAAPSTAD.

H J WASSERfALL
AANSPREKER, ENZ.

Doodkisten ZlJ n steeds in Voonu.d.

I en ander 'OUI ded VBn Du tschland
18 het g edkoop 'et voer ovel de SpOOl
I\egcll De IegeellUg komt de lllJvel
heden tegemuet dour de vervoerpllJzen
zou laag mogelIjk le maken daardoUl het
zenden van prudukwn n ia! t
aanlUoedlgend,

\ an gt ooter hela ng (chtel IS het felt
dat de DUlt8che fabllkanlen meel aan
dacht aan hun wOlk besteden Mell
doet \\ at luen kan OlD verbetellngen III

maclhlnc'le en etel8el~ UIt te vlUden en
voorde~ I l.e doen met de ontdekkIngen
del Rchel en natuurkunde In een zekere
fabriek \ 111 lt men nIet mlllder dan zeI!
lig geleel de -cbelkundigen aan \\ le eene
Bomme geldB per JaaI betaald wordt of
ZIJ lete ltllVlllden of niet lndIen ZIJ 81echts
tlachlen de LheC)rt'tI8che kenIllIl In de
PI aktlJ k we te paRsen

Ook schikken de Dlllt8chers ZICh moer
dan de EngelscheIl naar de omBtandlg
heden ell hehoeften hunner klanten ZI
uoen w lt ZIJ kunnen om de taal vall het
,Dik waal mede ZIJ wenschen te hande-
len aan le leeren tel WIJ I de Engel8chen
III den ngel dl! vel zUimen cu daardoor
niet <tIleen onvopulall ZIJt! Ulaar ook een
groot deel \ an den handel 'an ZICh
wIJHn De heer\VILIIHIR geeft ook
rue{'1 dan ecn \001 hedd van lauden \\ anr
In le DUll~chel~ lt! Illarkt IU hunne han
den goklcgenllt'bben enkel door ZICh zoo
\eol mogelIjk te ticlukken naar den ~maak
der klan le!)

~Iaar WIJ komen nil tot het belallllJk
Bte punt \ an alle namelIjk hel :VPI
Bchil III het onuerwlJ8stel!!el der twee
Btaten Het IB nu reedB meer dan VIJf
en tWlllllg Jaa] dat men III Engeland ge
dwongen ondenvlJs heeft IUgevoenl en
men 'Indt ovelal het geheele land dOOl

board ~choolB waar de kll1delen

Beiralenl8sen aangenomen.
Doodl[llten LiJlloetBen en. .Bcnnr--'

plnerd UI deu kortai moplijka tijtt, •
t.ern d. billi]btCI pn]UA.

I(lnl.o! Bureltl Strait
W•• np/ut. J fn. LI",. Sltwtt, K.... t.d.

Voor den geslaagde Gou-
vernements- Tenderaar.

TRANSPORT-WAG EN.

11'ERS1E-KLAS, ID volmaakte
_j orde te koop biJ den onder-

~el~-ll-ende

J G 'v AN SCHOOR,
y\ agensllilt ~tcllenbo;;cn

VEH.l{OOPINGEN

en vette

I ti ",tw<!
ocSt:h kt

",uk.1
vrIje
op ~taat.80nkORlen geleeld WUIden en
" larheen alle kInderen \an een hepaalden
ol1dmdoll1 die Illet III andere scholen ZIJn,
moeLen "dan Deze scholen hebhen lezen
en ~cbl1J' en en Iekellen tot glondslag en
t kind van den landbouwer WOltlt ..-olgens
dezf'lfde Rtandaards onderwezen als tlat
'all den h illdweIl,sman !:lAl de kinderen
wor I~ll mAelof mlll o'er dlzelfde kun
geMchoren ('n het gevolg 18 d lt ZIJ mel al
het ondel WIJS dat ZIJ gcn leten Olet \ eel

en geschIkteI gemaakt wOllten VOOI de l>il
Llckkmgeu (Ire ZIJ latAlr In de mlat
Reh IPPIJ moeten lOuemen Ja III ~ele
>:evallen totaal onbekw urn Uit de scho( I
k, m~n \ oor den kring W,lalill ZIJ bun
III ud moeten vel dIenen

111 DUlt.~chlall\118 het mdersgesteld met
h~l Ilg~1 7..(Jo\\el uls hel Illlddelha II

on lel WIJS De DIlJtsehe IIItie Btaat be
kend I[~ tl, best JJltlerwezene der \\ Cl cid
(loch het ontlel ~\lJSt;telflel IR lllgeilcht op
,en pmktlHclH hl~l" en lekelllng "oldt
"eh u [etl lIlet de bestelllIlling waarvool
het kind \lotdt opgelui \1 dc kll1dereJi
zondel omit I tiC held worden ulet up
dezelfde \I IJze ondelilcht zoodat men
Illet ge\aal loopt kleI ken t.e flhlken \ an
de kinderen van handwerksheden Dit
I ugll)Rel-het ondenl IJ~ tR voegen rt IRr
de 0l1lRtandlghedcn ~an het kllld-\\ Ol\.lt
door het gehéele stelsel In het oog ge
houden O,eral VIndt men poIJ!.t>ch-
nlBche scholen waal lil de leetilllgen opge-
leId wo'l'den voor verantwoordeLIjke
hotNlkklllgen in [abrIeken en werk-
plaatRen re Charlottenburg IJ v vlUdt
men een pol) technl!Iche school waarlIl er
lIIet mlndel dan ~b professoren en lectors
en 30 pIlvate tutors zIJn De leerJlllgen
die Uit deze lnllchti~n komen zIJn
Juat aescb.ikt voor de fabrieken en lnd.ua-

en

beck
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Iret··""'.Li ....... 1
0P'lQllIllIllI.gvan de Venezuela grens- I zend~ Ons van

ho rt zooveel nloga1!Jk de :®lrti,fet31111e
gelaten In de handen van de insularisobo beschAvlTtg te hnndha ..en

~V''''''''''D,D'~ TJoll 5 leden, elke REIZI
arblters te benoemen en

nn gezegd dat de koning van
Zweden de vijfde zal wezen Deze op
I088111g van de moetlijkheld doet ons
denken aan de groote Behring seevis
sch:eri) arbItrage ook tussohen Engeland
en :Amerika die een paar Jaren geleden
plaats vond Aan het begin van dit Jaar
toen president Cleveland Zl1D kwaal
" boodschap ..-aan het congres zond en
door beide deelen van dat bchaam sterk
ondersteund werd, was de \VnJ' mg groot,
doch WIJ hebben toen reeds de overtui
ging llltgesproken dat Engeland het met
tot een oorlog zal brengen over een
etrook grond III ZUId Amerika In de
diplomatiek gaat het alles omslachtig, en
hoewel beide partijen overtuigd waren
dat eene vreedzame oploeslng het beste
was, toch heeft het bijna een laar ge
dunrd voor de kantjes genoegzaam afge-
rond waren zoodat arbitrage mogeljk kon
ztjn

Wordt deze zaak nn Uit de wereld
gemaakt even ala die van de Behringzes
dan zullen de t.wee betrokken nattes ge
makkelijker IIn geruster ademen, en het
gebruik van vredee-arbiters 10 plaats van
oorlog als een Internarlonale scheidar ech-
ter zal nog een stap voorwaarts zrjn ge
komen

stelsel als de VO(OTIlI.lIalql81te
Duitsebtand
inneemt

Men heeft hier
geleerde mannen m
onderwijs, mannen
zIJn met de
land en Schotland,
overtuigd zijn dat
dan die van het

EeD langdung verbluf m Europa hetzll voor
pvoeding of anderssin beeft gewo<mtf,k een

slechten ID' loed op onze metsjes ZII koeren
terug naar haar land en baar ouderljjk huis-e-
wet hljjdschap ml bien-lUJlllr beel Spoedig
merken "U dat alles bier finders Il) dan ZI, III
Europa gewoon geweest ZlJU tl~t "'I hier soms
le ~OO banden moeten UItstrekken ell eich
'eh en helpen dat onze menscben 0011\oudi
gor vromer minder gekunsteld zlIn dat onze
IlIaaitIJden alles Lelr.lh c fatsoenl Ik I. In
IMf w[) met eens de geregelde eourses
hebben enz Ik heb 0011 I)U;!J" III '''J'''' mn
deze soort ontmoet (u 1 ,,?,t oude II lil ."<1,,,1...,
farmlies uogal) die een jaar of" lt III }- I gc
land doorgebracht hadden TO(!n ZlI terug
koorden waren ZI) bomesick nin I ertangeu
naar Engeland on ZIJ konden maar DIet gewoon
worden ""'LO de levensw IJze In hnar ouderljik
huis D.t" as met, recht eo dat "as nl t
I aar hnar ZUl ID Engeland zou wen .66 of
lÓÓ doen Int kort lU waren zoo 00\ er
genoegd en :"'0 ontevreden met alles dat de
arme buisgenooien zich er zeer ongelukkig Ol er
gevoeldou

Het kwaad bondt h<er ook niet op
onze nel/lies reed. wet \ erschting op on
neereien als ome }mtged ~/tt_rs bel eene schande
acbten AfnkwUlJlCb te zIJn nis Afrilmners te
I ven te spreken en te bandelen-rnet dit)
zelfde meisjes CD jongedochjers als gades en
n ceders gaat bet nog erger nc anne lIlAO
om den vrede le bewaren laat zIJn' rou \I tje
n:t&l' bcguan en de kindertjes moeten I En
IPI""b diul!! spreken en III \I at Engelsch IS

I.eren waardeeren En bun elien volk en taal
el geschiedenis ? 0 daarann wordt maar wel
ntg of niets gedaan HUD volk IS toch maar
hnlfbarbaarsch bun ta.al lo geene taal en hunne
g schiedenis bevat wetnig van belang.

DIt L~ geluking met allen met het geval
maar de uiteonderingen zIJn IIIUI genoeg eu
IJ rt 18 ecu feit dat hoewal onze zonen Uit
E uropn als W rre Afrilmoenl terugkomen-i-die
w lis DOgwarmer dan Z'I ons \ erlaten hebben-i-
or ze mersjes het w6101ge Alril<anellJ!mtl dat li
0. zaten nog verliesen Acb dat h ire oogen
toch open gingen en lO zagen hoev ed edels ell
g(.ed8 er Ilog IU haar eigen \ olk Jj

8TELLJ::"B08(U

, an

beter zIJn
dat men het

eigen stelsel te
WIJ dat ons

vruchten, veel
overlaat. De

boerenzoon en werken voor
dezelfde standaards Inspekteurs van
scholen moeten ZICh aan de afge-
merkte paden De gevolgen van
dit steleel hebben ouders reed!
ondervonden, als ZIJ zien dat hunne
kinderen van de school komeu ontaard van
en ongeschikt voor de om,evlDg waarin
Zl] moeten le-veil

Deze zaak 18 van he~ grootste gewicht
vooral met betrekkIni tot de arme
blanken kwestie, De .nrlClttlng lil Bree-
straat alhier wordt algemeen erkend alii
een stap ID de rechte richtIng Men kan
echter niet van al onze arme blanke
kinderen handwerkllh~en maken, velen
van hen moeten geschikt gemaakt
worden voor onze boeranplaateeu. Daar-
toe hebben WIJ ncodig modelplaatsen
10 verschillende tll~trlkwn waarop
deze kinderen kunnen geleerd
worden, en die ook een ver heffend en
Illvloed zullen hebben tjlp de geheeIe be-
volklllg rondom Zull~n WIJ U1et begm
nen III te zien dat ook het vallteland van
Europa op maatschappelijk gebied ons van
Ideeën kan voornen? Zullen Wl] mau
blIjven zIen paar Engeland VOOl al onz'

? Wlllst te knnnen doen
met d" ervat lUg van all~ oudere volkeren
IS Immers het voordeel van Jongere
volkel"tln en zullen WI] van dit voorrecht
geen gebruik maken '

INLElDEll

MEMO-PrBAtJCl! (niet lan,,'ef dan drie ot vIer
Iu rn en gemcut r.....tJe.) worden !n.goewacb.
tol ZATEBDAEJ lf SlIn;lIB£U oyer _u Is hei> 'll'UoI'
dat ingevoerde ex ports- ter verbetert.Iltr van oase
tabakscultuur ter n.an1egglOg VaD bcsproe.Cillp-
werken ter uitroeiing ¥o.rt W1lDgUl'd en "'1l6o
ziekten ene hier doorgaans mialll"lill8llU Sll".g8-
weeslof ml t weinig vrucht hebben gearbeid 1 HiIO
komt lAl -Z.AT&RDAG 21 NOVEKBE8, over _
Kan bet vrtjhandel-etelsel met voord«ll wordm

toegep""t n ..11- landen n het &}gemeen en In
Zw I AlT ka , hel Ujsonder -l'ot jZATlUlDAG,
2~ l'iOIEMllEIl - 1. bet ru dan niet _D8Ch liJI!;
Je t h",'IOJ! schc kw eekscl 001 ..1Ul Stellenbosch IUI&I'
KMI stad re verlla&t<en I !l.ed~nen.

W J hopen dat vooral profCl!>8Oronstudenten en
predikan en die te ~1e1lCDboo!ch gClUldoem bel}.
ben <leb Over J t la&wc onderwerp tUllelI latell
hooren.-RlilD

Goede getuigenis
Op den Uden dezer werd t-o Londen

eene vergaderlllg van de "Coll.8ohdated
Gold fields" maatschappl] gehouden,
waarop de direktenren III zeer bemoedi
gende woorden omtrent de goud Indus-
trie in de Transvaal spraken Verschll
lende "prekers haalden aan van de Wijze
waarop de Transvaalsche regeerrug de
mi]lllndustne tracht aan te moedigen en
te bevorderen De heer Rudd ontkende
dat de politiek der Transvaalsche regee
rlllg tegf'n de Illdustne gekaDt IB en
zeide dat president Kruger III alles toont
dat hl] de llldustrie w'enscht te be\ Olde
ren De politieke toestand baaide hem
geen onruet

Het liJ een goed teeken dat er onder
de Engel8che kapitalIsten een veel ge
zonder geest beglnt te ontstaan met be
trekklllg tot de rransvaalsche regeerlIlg
De ervanng van de laatste maanden en
vooral van het begIIl van dit laar schijnt
dan toch goede vruchten te zullen
dragen Op deze Wijze heltleJ t LI. poli
tleke atmosfeer III ZUid \inka al meer
en meer op

Tk ontwoctt.c eeD. eCD Afrikaansche lODge
dame die ml crtelde dat Zll DIet" lOt boe ltl
bet lil de Kanp na b..re t.,rugkowst rou lit
he uden Z I \I Ist nIet" III ti 111 deu .lIUen zutd
heek 'an Afnka zou komen dOCH en d tar de
ol esten h trel • nondlllUell haar ontgroeid
"h.ren ge' oelde ZIJzIch Illet ),Qthaar \ aderlrUld
aa Igetlokken met deu 1JI1l1gcndrang \ an den
"l ren patnol 1k Lelde aan haar kOlt" eg
IV J bellben u ln ZUId Afrika tuet noodIg

bl ,f u maar gerust u Europ I Zil "''tg m)
lel" at verwonderd UaJ' tel"\\ ,I een lIChte blo.
ha.... de wangeu kleurde seden beb Ik deze
ua oe weder (ntmoet haar bart klopt warm
">lr balll" \olk Ztl heeft ongct"lIfeld \loor
ded gedn.an Illet bare ~ uropeesc],e ondol \ In
du gen ell Ik tw IIfel er oor gecn oogeubhk
an dat Z I aan al de erwacbll[lgen, aD een
'a lerl tndsbe, eli 1 \ olk beantwoord t De7e dau e
be ft cerge\ oei on zelfrcspekl en tven hallr
de oogen geopend werden .prak de Afrikaner
ge. st In haar halt duielik 'V"', ZI 00£1 ka
rak terloos kloUlloos wezeu an bet rou" cl Ik
ge,l,eht Uan "IS Z)I uu..""Cblell boo'! op DIl)
gewordeD of on (;rscl iJltg !fcble el Uet hangt
d li> eelll lf III het kUJ11kter de " l!lrde 'an
hel mcts]e d li lIr Jo:ur pn gezo ,den w( rdl

RELll1l'
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PORTERVILLE
(I '" tol C rrespondent )

Il November li96
De ezelkooperu scbjjnt geen ejOde un te

wezen Men is tnans nog lo dit Ql8trikt bezig
met koopeu en gedurig onwangen oase speku
lateurs meu ...e orders maar daar zu met moor
kans zIen nog e,,,,iJl bil elkaar t<l krii\i!.~UDzu
'erplleht dIe orders af te wUzen wat
\ an dla zaak woet worden ml de tii<!008 nog moe-
ICU leerell ",aDlal. "t denken Uilde booVtlelheid
ezeiJl reods Uit de Kolome opgekocht die &lloon
noodtg waren 'oor dell landboow en andere
d( elemd9n dan kunnen wJI wel de vraag doen.
knn onse Kolo111e killlll' kowen door woveel
ezels atte..tann &an 1rans' aal en II.ndere plaat&en?
Zullell w, Dl"t veel i1Cba.de Ilidell In het produ
ceerelJ va.t koren en Redere werkeD die gedaan
werdelI door Idle memgte e"eb die nu gelIlJ8t.
word", Z, 0 la "&D waar dan weer andere
gekregen om de plnat5en op te vulllln? WB.lIt
mu dUDkt d)( r de zwakke oogst LO ona dIBtrilrt
gemaakl en door de droogu waardool gras en
\ oer even ocunarscb Z Jn dat vele boeren van
hare gebruik ewls verkocbt bebben zonder
welke zu [liet kunnon klaar komen wet de
gedacbte om tegen den ploegtUd weder te kool?:"'n
Maar de groote ¥Tuag ~ of wu nltUd bet artIkel
kUllnen kkomcn wanneer wu bet het noodigs~
hcbLo"n

A.LLERLEJ:.

De vergadering te Br1tstown
Het Afnkaansche \ olk heef. het dlElp

gt voeld, dat van ZIJne ver tegen woord I
gers III het parlement gedul"tlllde de afge
loopen sessIe nIet dien wal en warmen
natIOnalen geest dIe el sedert het beglIl
des pars III bet hart van dat volk brandt
hebben tel uggegeven Dit hebben WIJ
gezien op al de vel15ddenngen (he gehou
den zIJn sedert de parlomentsleden naar
hUIS ZI]n gegaan. Er zIJn ecllter vel"SclJlI
lend~ ledenen waaraan die ti,lUw
held vau sOIlllD.lge pat lementsleden kan
wOI-den toegeschreven Zoo had men de
Impellalltltell en JlllgOli'S die den heel
Rhodcs thane vel beellIJ ~en, omdat ZIJ UIt
gevouden hehhen dat zlJ~e betloelll1g biJ
sit t van rekening was om het heeltl Vlll
plóft"Bsor De VOR t.e geblnlken, graan kOl
rt ItJes VOOI de vogelt~es (de Afllka
kan e I"!!) te st, OOien om hen III den
strIk te lelden Dlin had men
,le mammon aanbIddeI ~, dIe hun nutlo
na 11 recht gaan verkoopen en hun zelfl e
spekt ga<ln prlJsgeVt n Andel en misschIen
lIjden aan gobl ek adn gevoel en kunnen
maal nIet verontwaardIgd wezen o\el den
RDlaad het Urlkaneldom aangedaan dOOI
len man dien het vert.roqwd heeft./Bom
Il)Jgen waren misschien Ilog te zeef ondel
den pel'Roonlt] ken IIIdoel! van den heer
Rhodes en kond, n maal lUet dadeltJk be
slUiten LIen vell"ade! LIen lug tot) te kee
ren Anderen hebhen misschIen eerlIjk
volgelU! hunne ovel tUig lUg gehandeld en
hoewel die ()\ ertUlglllg lllet overeenkomt
met die van lInderen dIe onder andel"tl In
drukken \srkeerden, toch behoort men
I !'spect te hehben voor den man dIe Ulet
bevree8d le VOOI z~Jne eetllJke overtnlglll
gen Uit te komen

I n het beoordeeien van de houdlllg door
onze parlelllentRI ..den behoort men vel
Bcht! le maken tus8chen de motle\en de
dl angredenen die (he houding ten gronde
ligen VOOI de houdmg van sommlgen
,alt er veel te zeggen tel verdedlglllg tel
WIJl anderen lUISIICmen :OOOVeJ gezonken
zIJn dat het eene hopelooze zaak schijnt
hen telug te hl"tlngen Men behoort op
het hal t te letten en te zIen wIe de verde
llgelB van den vetradel onzer natlOunli
telt zIJn ww ZIch met hem nog wiJlen
I ereenigen l n wIe hem nQg tot vllend wt!
len hebben

Frankrijk opent zijne poorten
Door de hellllddeling van den heer

Wiener LW V en M H.atfraJ Franschc
conHIlI te Kaapstad belden thans op eell
bezoek In J<,ulopa heeft de F!(\l1sc!te rt

geellng besloten hal e ha \ IjJJlR wedel VOOI
onze produkten te {Jl enen Zoo lis bekend
wordt el lllet veel van onze prollukten
naar Frankrijk verscheept maal dit le
rIcht IS toe h geruSfBtellend dam het tOont
dat de Eu opeesche mogendheden de nl
smettmgBlllaatregelen dIe hlPI genomen
worden ala genoegUtalll achten (redu
rende het Jaar 115 1-) "el den de produkt!:'n
l!:'1 waarde van il:!:!B naaI l-l"ankrtJk
gezonden WMnan VOOI 18he~ws t:~ 4{~J
kleeft tU 4-17 vellen tJ,~H Indien de
regulaties dnH behoorlijk wonlen uu.gt
voelt! hehoeven WI) niet te \teezen Llat
onz!' protlukten Uil dt EUlopteach( markl
gesl)ten zullen WOIden

KORTE PRAATJES
OVER

GROOTE KWESTIES II I IlFI -r. I KE lll ... rlElIPE81
laat h et '" k eiken dag meer aan zleb danken.
Onze reg.,.,r ,~ be!\, lt de boeren nu reedJJ a&Il •

te radel !mn pen p huone plaatsen te maken
rn&Jlr k denk I el l' n welIlIg ~QOrbang

\ ergee I let d lt de treIn de pe&! elk oogen
Il ~ In I et "'"'le kal brellgeo ED On. Land)

I f I

k n g 19edUrIg z ID slacbtoften! door
rlluel 'ln de k urt. ,lIe onafgebroken ge
lurende het laatsLe jaar In ele gemeente voort
Iuurt nle plaatseluke dukter beeft geen dag ol
nad I rUMt Aan den eenen kaut houden de
d ktel" '<\ eel werk t" krIlgen WlLnt dali
II ake' z f d..,.. te bet.,r geld maar a&n den
alldere IL~DL w rd<:r zu ,c rus nuk.keng als ~
z u eel "crk krugell en mell heo d"" nllchta
k6ml roepen Ma", gelukkig kan dIt ,""an ollzeu
d kwr nwt gezegd "orden of bIJ moet :rn:b
tamelIJk kuo len mh uden wantwtlolU"wuhemook
ontmoet eO h 18 alt ,d opgeruund en 'ol gr&PJeli
Recbt zoo dokLer

Welken 1D.loed beefl CCDlangJ4c g verbi Jf
n KILTOpa h tZ J voor opvQC(hngof
andermans loorgaans op onze me 5

Jes wat bel refL hare I elde voor laDd
en volken I are gesch kthe i om H nke
er vergenoegde kolon ale ga.le. Cl
moedens te" orden

Deze vraag Opent zoovele moelelike kwes
tle8-woeleluk en .elf. gevaar! Ik 'oor een tlllUl

om Z In onpartijdIg oordeel tc \ e1ler - dat
bet mn verwondert dat het den edlLeur niet
gelukt IS eelle dame Le krJ)gen om als mieHI
"~r 'an deze pmatJe. te ageeren Het tS met
\ reeze en bevlOg dat Ik bet debat ovel dit
netelig onderwerp open -eO onder het 'aste
vertrouwen dat de edIteur wUn deotItelt Mil

geen hd Villl het scboone- geslach t zal ope
baren Met verlof der darnes maak Ik de 'ol
geode opwerkmgen

De longe dames dIe Zlcb naai ~ Ir pa met
bet doel v ID rondreizen of ,an strengere op
voedlllg begeven kunneD lIJ verscbelllene
klassen verdeeld worden In de cenlt., plaatiJ
zIJn er dezulkell d,e ~eluk ook .0mnJlge mans
naar Europa gll.UJl en ooI,: weer terugkeeren
zonder eemga bl Ivonde 11111 ukken \ oor karnk
t",r of opvoedIng k bebben opgedaan Z I
laten mu denken aan de kat dIe met hare
meesteres naar Europa gwg en dIe t<Jen lil na
bare te~kom8t door de kieme kinderen ge
n ...agd werd boe bet er III Europa ti tzag ZIch
,ergenoegde met mee nauw t., zeggen In
do tweede kla. Z)In dezulkeo die' an Europa
terugkomen met de figuur \ an een znndloo
pertJe en LO dne of \Ier Jaren al bun Af"
ka.a.nsch \ erge ten heilben cu 'an OleL!; met
zoo' eel ~raagte spreken alo 'lUI bet overzee.ehe
borne Boe, er dezulken gez nde moeders

of vergenoegde kolomnle gades worden heboef
Ik nal uurl Ik niet te zeggen Op een boerer
plaats kunDen zu bet natuurll)k nIet UIthouden
omdat er geen parhes en bulls geg" en
worden tu .preken 'an nIets met zoovo..l ge
not al8 ,an de ball. eli andere dergellIke
dmgen dll~ Z I bllgowoond bebb€n On wat
de meu'll'8bladen aangaat lezen 'I .Iechts
du damesbneven nm KJCtJo en meieren
waartn de meu".te wodoR "ord~n uiteengezet
Wee den armen JongelIng dIe zulk eeu \oor
kamer POPJo ZIChtot vrouw aanwerft wfLnt hJ
st.erft ongetw Ifeld een arm en 'erlorerr pes81
mUIt en men8ehenhater

Dan zun er RI)deren~mo~o bMr get il steed.
aangrosJcn-<ile UI f urop' JUUltde lessen leeren
dIG baar beter AfrlkanO!e!<8cn ma.kcn-mel~les
dte ons \ olk t{Jt sieraad strekken en wIer onder
,mdlllg lO EuropA baat karakter 'erdwpt b lar
lIallon ..,,1 gevool 'ortlterkt cn hare ve....tllnu.
b€gaafdhedclI ontWikkeld beeft Z I loopen
nIet de valsehe goden 'all cel o¥erwrochk
be8ChavlDg n. ~u sch Imen ztcb OIet over de
IdeeelI :en gewoonten 'Rn bBill 'olk Z I z In
trotscb op bare Ilfkontst en hallr land Ook Z'in
Zll hun IB,nd tot zegen met alleen heipeIl ZII
hunne gades vt.lorwaarts op hot Ic, enMp",l mMr
Zll leeren hUllne klnder"n Idee, lJ dte LIldo,""
In vergIftIgden, ,m a!ln hen z>udell wCI--rtcn
\ Ol rgestel,l ODzoo Z In 'w de goudCl ketenen
tu.schen het !.ogenII ,rdtge en du toekomsl
lu"scbell het goedó oude el het botol e n le I" t

Hun nallonlAl wif ge\(xl '" 'Het ondetdlllkt
m IIlr verhoogd el 'erdtept door alle. "lt ZII n
den \ reemde geZien hcl ben en 'II \\ Idell de
edele moeders au een edd nnge.llcht

Nu I 111ftnog de' nul!'; (Her welke 'nn d"Y.(
dne kll.$.'en de grootste I. Ik heLoIII In eigPII
oplDte ol' deze kwestIe m~QI Ik I eli natuurl Jk
te vo>rzld,t19 el te giiInt m d" Ol tl1te ull t"
drukk"n

Sill t lIFf{l)1 'lf I

Een LIefdadIge Predikant.lk geloof dat 1 ~t n et ka "or<len ot Iket d
dllt en I 'ngdur 15 \ erll Jf 111 I ur pa doorgaans
I 00.1 lotlIger IS 0 r dw ".d rill d.hefde OIlLer
met~Jes dan '0< r J e onzer zooos-hoc" el er
ook aDder de laat,>\tel velen z)Jn "Iel kolonllle
bee en te zwak hl IJken our den !li lt n"t oua.1
¥erl"ldeluken "Ioed VB' Loodtt Oxford ell
GamLondge HOf" komt dat De T( uw IS wch
doorgaaus tIlet mlllder \aderlandsllt'e Id dru de
III In De Rparta.. ".(he moeti er le de aan haIr
teo kr 19gaanden won m IUkUld keer lerug
met d t "eh Id of op dit "eh Id -<i w •
of "wrf maar tOOIl u geen laf Ull"d Oe Kar
thallgMChe 'roU\. e, .noden haar grootste >Ieraud
b Lar golvend h(oofihanT af om al. boog><tteogel
en t. uwwerk Le d euCD lO de I .trtJd tegen de
Ron 6men De rrans' "alliCbe 'rou" en w tren
geell rCI de den n nexatletlld en den 'r Iheld.
oorl 'I' nog heftiger dAll de m \I nen In llel ,( r
zet Iegen de 0 erweidIgers al haar l!lnd ~ le
milll! vordenkt de I' ngel.cbe f I ran>ld II

\TOUw Vill natwoale halfbeId of lafheid Waar
om ezwllkt het nationaal gevoel onler mel"Je.
dan ~oo d,kw JiJl In deo neemde' Het ~nl
woo d I. eenvoudig omd lt 'I dIe zo. geluk
lOg "aren op eell erbluf III Eun pa olllhllald te
"ot,len., IllleeRud clgenluk 1100 t nallonMl gevo~1
hel IoOngehad Reed. ll8 kieme kIllderen WH

den II geplaatst eerst Older Engelscbe go er
naIltes en 'enolg~n. op Eugel.che ko.tsch ,len
waal hlUlr etgen taal ha Ir DIet werd geleerd lt ar
gccl lIefde wel d Illgeboezemd 'oor d" ge ... bl<'
deDt" en edele daden van de mderen en uIlOISwat
haar re.<pekt kon t p,..,n teil voor haar v Ik "er I
\ errlleden 1k zeI f beb tU"l"'''' geh ,J Ol Eng..!
selle kostscholen De ..chltnproduJeIl dIe 711
da."UUI )e.teL ,allhoolel op }UU !Juwh
stup d Afncaoden; jOl I LZ\ G IonIfils ge
kno, pt aan' erheerlnklngel \ ID atl"" "at \ r
Et g J""b gold w li! geDoog om (:en ordelliel Ik
men ,ch lU' bloed I" doen k k~n
In d e knD.t VILt! anti nltlonrue 'cTl!ffilI((lng lUll
dc! cnrll klll ol Hall JIl de grool pt ater I lao
Icn li derelJ hel 1)0. II cIc ~ ngel. he VII Ier ... Ize
retl1« d,e h~ersd lpp I
J". rul veel 'er Ier
gel_ It. mecstm" dtl
heli en Ollzer Z J)J • nat h cfl he I wat I'" lIla
ken met de Illeer 'cl-derfl Ih tJlt" ~rlrin~ \ nn
~ ur pe(:!!cb, rel7.nlj 1 de c~nen dau I le
and rt II

,\ r I Ol van Ertllelo Trana
",,1 • een pred k ti t cl gelooft In het zorgen
()( r de hchamcllk zo( wel ru.s \oor de geeste

IUke I Eh cft.,n z)l t r kujde 'oor bern 1.8 hot
DIet geuoeg rt glll le werken te prediken doch
)Je er loor oori" eld te leerelI en bet 1.8 te be
treul en) d I( er met meer verlichte peTSQIIen
z 10 met zulk een tUImen geest al. hll Onlangs
Ol Inng eel kmd 'al) bem veel baat bU dr
\\ III101' pau,..he pillen. oor bleeke personen
un gevo Ige I Ik koopt nu h I deze wechcun voor
, Ill" 'rten<lel met got-od gEl\ olg III eeD bnef
uln lIJ' zeI le III rk heb tfJ Tecbter tijd dr
" til am. paal1M;be I' liet die lk outboden bad
onl' \Dg" Z ... arcn '!(Jr mqne negen)ange
1)< hter Ite cr alt Il erg I leek eli schraal UItzag
\." le ptlle t heLolxn gel ruikt beeft ZIJ thans
ellnp goed. kie Ir en .cbtlnt 'eel .t,.,rkllr te zuo
Dl alle. I~ unget w Ifdd toeteoch"I\"Cn ann uwe
, >ortreffelilke medlClltI Zeod mIJ (8 v p) nog
ceu d z Jn hottel. <l,e ...oor andare personen
ontb.)o.len 'Iln aao wIe )k ze heb a&11bvvolell
De uwe enl P WIllIIl" V DM &!dert ont
v"ug.t 'an lx \ cllgenoemde booft de heer
E, n ~ ons "ecl oe.....hr ... en W!l.&TlnhIJ ,.egt

Th 1el aal d IlItle Il 'SChrc Ven \ oor wIe Ik dr
\\ dl un, I \m"<:be ! lIc.n ontboden beh en beb
lIell Il' I" 0' rd llll op ont ¥angen waa.n.n b,et
olgcnde '0< rkomt Tk wru; ,erLlqd dil ptllen

Le 01U' al gen en Uloet zeggen dnt 'IJ ltl1J \ oeI
gOtti htl IJ, 11 gedaan Ik !.ell nu volkomen ge
L nd ed I eter ian 'oorhocn Ik moet u
bedanknt Y Jr u..., \ nendel Ikheld tu bet toe
't ndet \ >UIdt< pillen DUizenden mannen en
\rolJ"~o ,'er rte gel ....d w"dd 'eien bunner
Vit 1 d. r.\Od d 'gm f" tRru"gl Lm"h~ ,erbljjden
"ch and ta;; 'r he ,"I Id" gezondbolf~ CJI

krn.cht Ilok z I deze ... I derll,kc modlCIJnen dr
\Villt~rns Paal ,che P 11,I Z, ormen een vol

lUlIU" hcrt!tdlcr

Bekrompenheid
Het doet ons leed den beklOmpen,

on ZUid AfnkaallBchen geest van eenige
onzer tlJdgenooten te zien met betl ekkll1g
tot de IlItUI eldlllg van onze u IlIversl te li..
De P()! I Elizabeth Tpl"O/(lph schijnt nIet
veel van de 7.aak te verstaan, doch haBt
getronw na wat de Cf!pe IltlleS over het
plan van dl Bi"tlbr er heeft gezegd en
naar men zev+ Id het gevoelen van de
Capr TI/II gelllspueeJd door zekele
hooggeplaatste pel"!lonen lil de Kaapstad
Het schiJnt ons dat de tegenstanders van
het bezadigd plan van (lr Blebner llIei
dllldehJk beseffen Voat het beteekent een
verdeeldheid III het boogel onde~ IJS In

Zu Id Afnka III de haud lt>: wel ken Heeft
men een unlvel"SlteJt dan vormt ZIJ een
"and d le de vel"Schlllendq staten aan een
hllldt, (i~ studentt n van alle n ItlOlJalltel
ten k, men dan te zamen en wel ken voor
dezelfde e:omllla 10 den dagehJkschen
oillgang met elkander leel"tln ZIJ elkantler
verstaan en respekl('leJen el worden
'ilendschapsbandt'n .Iangeknoopt dIe 10

hel later leven een gewIllbtlgen lIlvloed
UItoefenen Vel-deel het hoogel onder
WIJS III Zu Id Aft Ika en al tleze voordeeien
vallen \\eg ZOll het ".mscLthJk zIJn
tilt de Hollan<lschsprckeude ouders der
Kolonie en 'dil den \ IIJst",at hunne zonen
en docblel en naai de 111lnl<v tal zouden
OlD dR"-I hunne opieldlllg tie gaan gel1lel.tln
terwijl de K!lapBtJld de ~etel "oldt \an
tic. gngelschsprekenden? Zou dH n~et
8tlekken de veldeeldheld nog gl"Otel W
maken en de llleenRDleltmg IllP! beh JUd
vun zelfl eRppkt, del 1-IRsel' l"ll eenenm,lle
tegenw€rken' Jl< een, ll1dlen men de zlak
eeulgsz IIlR heeft ovenvogelI d III krill el
aangaande de wensch('!tJkheul \ an 8Um~n
\I PI klug gl en tWIjfel b€!8tnull Of hel
plulJ onjJl ,ktlsch III IR tiene andere \ !"!lag
en "IJ' I{('zen dat ruet l'.en gees! al~ dom
de (.;0 JlP 7 11I1';j, en I' I!, T~'((/ I "Jlh ge
opcuh'lal\l Iwt hel"'elkl'1I \an het ge
wenscht" (loeI nog 'eel mOE' hJker ge
mlakt \\Oldt

Het 1JI1woord pdezemoelelllkc flUg hmgl
af \ III !len andere mUI nl • In dl< mut J'~
naar E"9'/'" / ( f 1<1(1 / el ".IFI, I , I r I"
'oor lmro op' oed,ng gegllan ? I Il het ~(n<t
ge, III zIJn de om.tandighedell z!>, ".t ,*1
Kanpscb meisJe Luna zeker een ]llIgu Iel ug
komt dat met blf-r howe d" eept eli gl u
grflntje 'an ge, oei ¥oor de K lot le of \( or
ZUid Afrika heeft Een mel"Je vnn \ ll;t
beraden "-"mIrter znJ ZIch nat uurllJk tegen wlke
111vloeden ~t.'L~ndehouden DlMr hoeI elo mel~J"'''
hebben 'utberadeu karakters? ('''''1 het
well!Je ecb~r zeg naar DUI!schla.lJd of f mnk
rnk dan keert 'II zeker DIet aUeen LoegaafI Cl
besch:oafd terug Ili&.ar \Oell ZIJ ook \eel meer
") "'('IIthlo \ oor en Illot ons •olk De kwestte
'"1W EngelllCh eli Afrilwilll"cb lO zoo hr.wdcnd
tn ZUId Afrika liát ik genelgU 'o~1 alle Urt
kll&nlJQhe oude" die bunne <tochteN naar
:&lU'Opa ~eIl tt KDduII&Il 14 raQlIU le DI&!"

B~langr1jke i't3tuigen1s over de
runderpest ~

Wil vestigen .le aandadht op het rap.
port, an een comnll8.~le afgevaardigd Uit
het LIlstrIkt van Illl) naar Vlljhlll"g om
onrlelzoek te doen naar tle llleUllng van
heesten, en~ ZI] geven een groot getal
voorbeelden en n04:!men de n~men der
getuigen Niemand behoort dit rapport
0.1...11 te latm.



-Y' :E:: JR. ... 1[)": I siX»
NAAR DE HOEK VAN·

BCl{(;- E~ "Tl~1'~LS111{1\1~r11.

VERHUIS·
-_. --_ ..-----~

tE KANTOREN van de D~UKPEPS!.L\T3SHAPPIJ
VAN DE SANOT OE VILLIERS & GO.

BEPER~T

ZIJN VERHUISD NAAR

I>e ~<»e~ "V"a:.1

BURG- EN WAALSTRAAT.
Ónd~unó Yfuntool'

IS

DE SAlVI]JNZ~VEUING
TEW':\'" Ui-:

Zuid -_AJri kaa Ii~(' he l{epl1lJliek.
Prijs slechts EEN SH ILLI NG

\
.\71 L III, II ,','11 "','I'I!'UI:',I'\';l;!r, \'"il\',ii", (·tj l.'()c'ietlll I'erllail vali de

1 ~;IIIJ"n/.'.I·-,'lïJlg 1";";"11 dc' Zllid "\[I·i:";a:llls<.:llUHepllhlil'k le zen,
!roop J;jlJ b"l'vllg"II')('lIlli !Juc·kj\.:UI,·I; .....,·dl·ukt lilt ONS LAND l'lI oow erkt
yolgc'ns dl' iJ"~I,' \'1'):1:11.':1. jl"~ nlï~:II"l'I(, taal d,,!' dOl'llilll'l\tell wordt
zoo veel D!')g,'il!k \'"II"II.kl1 1"iU,Ltt d,' g""cllll'delli.-.; al.,· volk orucn juist
kali beschouw.l I' "l'dell.

1 exemplaar
(3 exemplaren
12

PRIJS:
voor een shilling.
" vij f shillings
" negen.

V£R'{f1lJ(;Bi\i\I1 AAN' ON:; LAND" KANTOOR

De voomad is nit( grootl dOd dus Dt,'DELIJK Aa!lZoek,

DeSingerFabriek Maatschappij
VERVAARDIGT

, I' ! " II r, ~. I

VERKOO PT MAGHINES, ,,,., J~"1.1 ,,,' I. ~:"·IIIItI,,I,· c-cu 1.(1)\'",,,1 lil.C<Jlitu"I'
VERHUURT .\1.",: .. "", k.It .. :,' t, :",.,:q'"
VERSCHAFT 1,\1,' .11." ,'II .. ", I,'.'·jy.", .., ,I'i:'" l, .. J,It],·III,·,k. "I" te ,."Id,,,,,,

:1:1/1 '!.:fl -'1111.lh. ,'Tl I.~il"t jl! ~l \,111 .rl l. r, r-u ("-"'11 f1l1.):' Il dIl' I.t' lllflllt:'ll Ilcn.jk
\(.111 ,lIJ, li ,i, lit,'!

REPAREERT .\1" I",,,, "". ,II,·, 'O, "'" ,i,,,I.·J'ik, ,'11 I, c'" JltJJ'jke IJI'I.ll.ell.
VERRU ILT .\10,,1.'1,,'" \ r t t ,It,· "".: I
H EE FT .It'll I<t"'l""lt'll I 'Ill' I, -JI'I,II,] 1" \, II ;1, t' .,' ,:dl"! iH:':, I.., I 'I' \{T,~I·lll·ldL'llL' 'J'l'ldl:J["

,·dt·I;ll,~,·ft Illt't'l' dit;1 :...'1~ 1111.11"1' ., I 1'11.)1.1'11 t.· ('hl" 1"1'

WIJDT,d:j.Jt'l'J,k dl' a.':l: ht'hr "I' (lt)l\;lli~'-( \;[1: I·,,'IJ !l/"lt'\'I';I~X;IIt. \\(lI'dl'ltdtJ on de l'D

ruer w « 1\llllth Il 1l1t'( ,!...'"j).Jke I...r:_; ,'IJ \1!;\It_T~\'II('rdlllh Ill.flalldp!d.

I~ LICHTI.\j' j,IUTI~, LI.l&1'
-~~--- -- - ---_.

P AST OP VOOR NAMAAKSELS.
DE SINGER F.ABRIE~ :Iv.:[AATSCHAPPIJ.

;
I/i/Ii/-'/)I, 1.\ {IIUN 1.\' 7./,ili-,lF/{I/,·,I'

ADDERLEYSTRAAT, KAAPSTAD.
1>1 ilX}", ~:

J.
Heeft altijd een met zorg uitgezochten Voorraad van

BEHANGSELPAPIER, LlNCRUSTA EN ANAGLYPTA,
ALSOOK VERF, OLIE, VERNIS, BORSTELS, Enz.

SPECIAUTEIT -l'llpwr jJ'lehe (::llllcaclo,"' Papi~r) Hoc kst uk kon, !lIidden-
ornaruentt"u, VOI'Ulen, l·OZ. e nz .

. AI'\~lllt('ktt'D: Hl)uwn:,ee!'j~t'r'~ en JI·i: .....tlJ,l,(tliLa.J· ... zn!ll·tI tl)!1 spLlreD duor zijn Olll.8.menten
ill verbeven n,ltef te !f('I,rlllkt'n da.Hr Z~ I'l·,,1 g'l'lllakk .. !JJkel' up te zetteu zijn en veel
lichter en Ko(·dk""l'er dali h'>llt

J. c._neemt aan "Ill' st)o,rt '·nnHul.,.,,,h,J,It·l1flc;en \'('r,ieling b"ne'clh !tet Schilde.
ren yan Clthall"IJOrden. tPllen hil!JJke jil'lFen.

BOHE'MIAN HOUSE 16HOUTSTRAAT,
, ~.A.AF'ST AD.

OUITSCHE AARDAPPELMOEREN.
.OP ~l.cn ::?3st-endez\'!' l.t! mIJn h~~t,;te bezending .. ~~rly Rose" en

Maguum Bonum In mandjes \'an ( ) Ibs arnveeren.
Vonge verscbq)!llg'ell he\ibcn groot.c yoldu(,llincr CTl'aeH'n.

;j(/Il Zakkell Yel,low Egg ".\anIaW:'j..;,o ~T~ g-eLwde, prachtige
Aardappel om te plantcll ut nJor de tufel worden dl'llzclfdctl (lag
verwacht.

.A... ~I':r"rIc;.,
10. GROENTEPLEIN. ~.A.APST.AD.------._--_ ..-. --_ ..._-_._ .__ - .__ .. __ .---- -_. __ -

AARDAPPELMOEREN.
----------

Pas ontscheept uitlde ..Duke of Westminster."
Beauty of Hebron (Rood)

do do (Wit)
Early Puritan.

PRIJZEN nEDELIJK.

COMBRINCK EN CO.,
STRANDSTRAAT.I ..

Kaapstad, 81 Oct., 18.96,

. . . 'lILT GEXAS lIEN ALLE):,
SPAARBANK MAATSCHAPPIJ: -.
. ' . lfIJN~ElJ,.-~t'gen maan-Ien gekd_n

il betuigde tit In een brief nan u VR n
zullen ' dagelijks,' in ,le goede. uitwerking van RI! EL;~H TI

ten Kantore van de co uo in mijn geval. III ben 60 Ja.re~ oud
en heb 23 jaren lang geledcn ~n r,H HO" .
[SCITE ASTHh1A en RIJEUAlATIEK en
r.ooh·t ,·e.rlicbting van vole beroemde we""'-.,
knlldig_ er probeerde alles ronder b&&t l.
vinden e; had in mijn ge.-al alle geloof ill
mensehelijke belrw8Ambeid yarloren, tot d"

.,--------------------------------:- ik RilEUM.A TIOURO probeerde 1111 in een,

D ISAACS & CO zjjnmijnNeura.lgi.a,RbenmatiekenpijD~',
, 'in hoofd en aangt>r;icht verdwenf'n en het
\ nieuws is ver en wijd verF pre id dat "ou-

~• ' •• ~:!:.~t:!~;;:ijk:r~e:J:~7:.~~;l~
was werkelijk bet geval; elkeen di. het
probeerde beveelt het BAn.

Do beer J!008 TU ZIJl. YaZI Vliliontein
(3 unr van SteijU8bnrg~,. la gen_ Un
een schijnbaar ongeneeshJlrge~. ~ Rhen·
IOlltiek en Jicht. NOOIt, sel alJn mood».
Mevr. V.&.li ZUL aan mij, W1IIIar een erger l'e·
va l van " Koorts Ziekte,· It:006Is "ij het uoe
men. De ooste dosis RHEUill TICUltu
deed de lijdeude jonge man MlBtig dapen en
medecijn werd voortdurend toeged 'end,
hoewel de buren en menden aaiden dat
zij niet verw&.c.hten da.$ hij leven EOn, _.
hJj fll'8e-mtUllhlef', en getuIJrde VlI.nde !r('UOO g .

kracht vt.n' de RHEUk.ATICURO en
PILL·EN.

O. oud. heer V..n Du WIII.'I',nu. ~burg,
\O'(!1'Ó ~6Zeri door een botteL .

De heer Á. CoETZD, Brand"I"', MIddelburg, C ('
vrmd dadelijlt ",rlichting. Mijn IOOn JAK en IIJO
-.:hotlIlVlldcr, de heer J. Á'. SKJY, rr.a wonderboom
nur;:('~orp, trnrden ook ~nesea ~ ik moel nu
-luit,M-- h blijf uw dank bare ",oni. 1. C nn

JONES RJ{EUMA TICURO.
Jr el groote Zuid.Afrik:lIADI.oh •. I!"o_"._iddel TOO'

Jicht. llh.um.li.lt, Rheumat .. ~be J leM, 1"'0"0
J lcht, Ileup J ioht, A.u.I~"C&lcht.-pIJo.en, .01, en h""fl
.ele ti uieenden !f.nlIen, .ee1 erg-er dan bo,eng~n
noem.!cn genesen. 11 re rl:.rijfhul:' •• " Ill, Apou...
, ..... on Wi"luoli.n door r.heel Zuid·Aln'"

H.-\I\(;J\..~.n, 3 Voet 4 Duim wijd en G y, et 9 Duim hoog, m')l, ~Dllgelgla.s lWEIGBERGK, ERIKSEN & Co., 17

.::f.ADuin; bij 14- Duim. .5 5., . ~Btx:!l.li_t_ ~~~~~:_ ~.

TE K!JP DE iGOEDE. HOPE
\

PPLI::J·}·...TIES voor Leeningen
overweg·ing genomen worden

Bank, GroentepIcin, KaaP!3tad.
S, V. HOFMEYR,

Secretaris.

~ EH:,,'lTE KLAS S1'OOMKOLT~N nu gf'land
.'J Ca.rt.LIT, dio wij ten hoog-re kU01Hm aan
vcrwacht binnen kort; genaamd Llzer Guano.
prijzen. Doe aanzoek ~ij

." Bobwanden " van
alen. Ook GUaDq. CD

Alles tegen zeer lago

GEBRS. HAN,
No. 37. BREESTRAAT,

8 U RGSTRA A T, 'DE KAAPSTADSCHE LEVERANCIERS
VAN MEUBELEN,

BOeR&
IIIvoerders van Allerlei! Llzerwerk,

Behoort men altijd eerst te gaan om
·1

KOMBUISKACHELS EN LEDIKANTEN.

S'l'RLLEN NU TEN TOON HUN LAATSTJI Z.EGEPKRAA..L

Het· IJameson' Slaapkamer Set
(ONS EIGEN MAAKSEL),

IN GOED GEDROOGD SOLIED ESSGHENHOUT,voon n nr KnMRNf)~~ SEIWF.::; BEVELEN WE AAli ol,,?;.

TUINSPUIT van de beste kwaliteit. .f..u
GRASSPRENKELAARS, TUINBANKEN, H~G:MAT.

TEN. ,.
PICNICMANDJES, bevattende alle benoodigdheden voor groote ea

kleine gezelsclra ppen.
BERGKNAPZAKKEN (zooals op het nstelnnd van Europa iD

gebruik) zullen zeer nuttig bevonden worden voor bergbeklimmers.
Probeer ons CARBOLINEUM, die Houtbewarede vloeistof. Timmer.

morhout, met dr-ze uitstekende stof behandeld, zal me* ..... .u.
oorzaken van verrotting weer.staan.

.• Ol\llP;LEET,

£S ias. ".£S· iSs.
I[VATl£l'DE a ARTIKELEN ALS HIERONDER:

AAN AANVRAGEN VAN 'T BINNENLAND WORDT
PROMPTE AANDACHT VERILEEND.

-_ .._. -.---_ .. - ..._-_ .._-_._---
DE' DEERING ZELFBINDER~ til UOGST- MACij~NES.

_. --- ----~ --' . ---
De meest verbeterde Oogstmachines in de Wereld:

\

r-) E DEEHT~G HARVESTER CaMP, van Amerika z~in nu de
1_'Tl10tf'tl.' f.rbrik anton van deze klas van Machines in de Wereld, en

!"I.'; I,bat's lt~hb\.'l1 zij ingenomen door Oe verdienste van hunne Machi~es
dil' op ROL· EN BALDRAGERS loopen, en de licllt.~t" OlD te
.rt:~ krn, ZOOI\'l']als do sterkste, lichtste en duurzaamste in 1(' nnrkt' zijn.

Do D~]I';I{fNG I-IARVES'l'ER CaMP, zijn ook de Srootste fab- .
r 1..:1111,'11 \':111 Bipdgaren, ZIJ lever sn ieder jaar uit hUD eigen werkplaats
1 j, OOI) to!. ..

DE DEERING " PONY" MACHINE,
hi"lhoWIl afU'o13ecld, heeft een snede van 6 vt., en staat np Rol· C:1
Baldro.gcr3~ die Wrijving voorkomen, U~tslijterr voorko~llc:
RGparatiekosten UItsparen, aan de Mac~e8 Duurzaamheie
Kracht ell Vlugheid gevon en ze stil en zuinig in bet werk 111;1/;(,1,

DL' Lle"ring!! PuNY" Bindmaohiue, met Rol- en Baldragers. )."d,
uit kouist van de ondervinding en arbeid van 20 jaren, en heelt rt e':
gltlJlJl!d de "hOnmhrln van het Oogst Veld" te. zijn. ....

Eeltige der. 'Voornaamste trekken van hare betere kwa litcit. ZIJfi:-.
1. Rol-ven Baldragers, die haar de lichtste Billdluacililie IJ

de IVereld maken die getrokken wordt.
2. Elevator Verlenging, die het einde open of gesloteT'

rnuak t.om er naar wenscb Lang of KortGraan mee te bchandel,.r
3. Verbeterde Garenwinder en Snij Apparaat, dat. iii

staat stelt om dichter te snijden dan eenige andere machine, en
kort of neder g.eslagen graan op te gare~, dat andere Binders
zouden verliezen.

4. Bind Apparaat, dat eene dichte ronde schoof van eenig?
. vorlangde grootte maakt, minder touw gebruikende dan eellige
. competeerende Maohine.

6. Lage Stand en het middelpunt van zwaartekracht
dicht bij den grond, waardoor de machine met goed gevolg ge-
bruikt kan worden op de Helling van Ste~le Heuvels.

De DEERING HARVESTER CaMP, gebruikt 3000 man in
hunne Werkplaatsen, die 51 akkers grond beslaan, en kunnen, voor
leIL·r., minuut dat er gewerkt wordt.eeue Oogst Mac-hine leveren, bohalve
1 :),110,) ton Bindgaren per jaar.

~<.:hrjjf om geïllustreerde Catalogus en Prijslijst, én zie de Deering
\LcLines, die op Rol- en Baldragers loopen, alvorens eenige andere t-e
K(J(iI,rLl. Boeren en anderen behoorden ook te vragen om DeeringBind-
~an'n, en te zorgen dat zij het krijgen, .

EENIGE AGENTEN VOOR ZUID.,.AFHIKA ~

LLOYDS EN COMPAGNIE,
40. B'URGSTRA.Á.T. :EE:..A~PSTAD_

3 VOJ;TMAIUlEBKN Top W 4S0HTAf'EL met Tichel Rug, met Klein Kastje
beneden, en tien Kapstok aan elke Zijde.' ~2 .1.4••

KOLONIALE STEENHOUWiRIJ.
De ondergeteekenden zijn be-'
I'eld monnmenten en graf.
IIteenen in m~rmeren gTRniei
te leverIlU en op te richt.en,
graven met steenen mnren of
grn.n'et in t.e sluiten te ?lfa;t-
land of op andere kerkhoven
in de Kolooi,,'o! ~lllV6nzend.
Statim, teg~n redel ijkc prijzen
.en niet den meesten spoed.

IJzeren hekwerk gelaTerd
volgens [\110 wekening-en. Op-
schriften gemit~kt op debt!ate
wijze, in ge Ieg-rl met lood. Por-
celei nen kmo sen tegen d.
las:gste p·rijzen.

rl~nnen rm prijzen wordou
franco op aanzoek gezonden.

. R CANE en ZONEN; Hoek VlUl Strand en Langst!'8.a.t:
~AA.PSTA.D.

GRAHIETWERKElI WIJNBERG. TH[URAPHISCH ADRES: GA'NE KAM'sr:,o. 3 Von.KJ.uDounL voorzien van ren Spieg't'lgla.s 18 duim bij 14 duim op
patente wieletjes. £2 78.---~----------------

. CORNWELL & CO.,
.MEESTER KLEERMA.KERS,

St. Geprge'sStraat,
KAApsTAD.

BOTen ge II(\('m,le. is aanmer~~Jijk benoden in prijs dan de inferieure .ing-e.
.voerde 8rt~en en daar W1J sIeebts hout ge'hrutken dat goed gedroogd i.~
LU de Kolorne zullen Koopers het "oordeel hebben van onze waarborgd at
de ¥1ik~len de hitte van het klimaat zullen staan.

D.lSAACS&OO
. ftOOI-KABINETFABmK.'J UITSTALKAMERS,

BA~RA·CJ{. STRAAT LANG14ARKT-STR.A.AT

BOOK - STR.AAT. I PLEIN -STRAAT.
KAAPSTAD.

Een Pra*htige VOorraad
NIEDnfIlm &OIDDD,:

INSI;n'1'DQ .u.'J ~
JONGSTEilflEUWISBDol

1-.

Y~\""I

....~,.~ .~..- ... :.

'"

THORLEY'S VOER
VOOR

RUNDVEE,
Paarden, Varkens, Schapen,

ENZ.

LACTIFER
Voor het grootmaken "1l.Il Kaharea

Z{mder Kelk.
EenIge Agenten,

R· WIl SON, ZOON tt r..,
s r GEORGES.!i:TRAAT.

fIOE

KOMT

HET'

HOl

KOM1

.HET ~

DAl' eie Z\\' ..edschc Noi-ra ham n.. I
K~l'he18 VK} popu la ir III Z,",,;

Ur ka zijn ~pworJen ~
OMDAT :-ZIJ I,'''' .ia,,:,I:, Rio .. ••

..d,i.,,'·1I ('II fll'1-\lkn All, ....~.rl !)rall,J~l •.J ,:\ I·' . i,'

.:UI "''i·,Jj·rl. :,IJ"""..01 !,radj!...I,·f 1''''''''IIH.lIr,i \\
1.1) )!\ m:.kk,·}iJk ..,·l,- ....I! t c rua kc-n '.)11. eil 1.'1.1

"de nu.I. lt: \1"lnlq·kll.

In 't groot en in 't klein biJ

WADNER EN ERIKSEN,

~UID·AFRIKAANSCHE

KONINKLIJKE MAILDIENST. .

De .. CASTLE MAl L" Maatschappij,

DE Stoornbëotan de.zer Lijn \'ertl'e.kkcll
van Ka.apst.&d naar Loudeu om Je

",.uderen Woensdag, te 4 nur n.m., n~ •
I{adeira en Plymouth, te Sint Helena en
Ascension a.a.nleggende op de bepaalde tab.
-cheutijdan.
.. ~;-TA~TALLO~ (·A.-TLK. KIl!,t. lit·" A'.

!Jee. ~-~()llHAM ('A,"TLK. Ka!'L. HAllB.I"O~.
" 23-VU~OTTAR CA<iTLK, Kal'l.

KIln Booten Joor Engeland, Yia La.s PalwJS
.\RUNDAL CA8TLK, Kapt, WI1<nlo;l<, omtzou:

N,IVt'IJlf.,C.r.

1,IS~I.U~E CASTLE. Kajil. LE ;,i l'IWI<, OW tn-n I
2,) ~"vetnbc.r.

WAIIWI('K '·A!iTLI(. KRI'"' \\"1.LAC~. omtrent
December. .

iARTH CASTLE. Kapt. RgNDAtL. oru trnnt,
Voor Vracbt of Passage vcrvwge mBn

,ich bij de .Agenten va.n. de CAb'TL b'
',fA,[LBOOT .MA.ATSCHAPP1J, (Beperk!.

UNJ:ON LIJN
KONINKLIJKR MAILDI EX:-;L

JN ION !)TOO MBOOTMli TSC.H..A.pP IJ
CBEPERK.Tl.

DE !la.iloooten der M~tschappij ..",._
. trekke a van Kaapstad naar &geJai>d

\TJ.8 M.adell'8., om dt'n anderen W ~ "'u
I uur r:.m., a.18 onder aa.nJ"gg_ende

VOOR ENGELAND
,. 18-MKXIl'A~', '>"I'L lUi"'. •

ooc. t-SOIi~IA~ (TWill ~crc",). Ka" ,~"".
" 1&---J'AHTh:H. Kapt. MOUT"",.

" 30-MC.'Olt, Kapl. (jain IS.

EXTRA BOOTKN YOOR ENGKLANO.

(JUJ;:~I'H. (Twln !;c!'(;1<). Ka,.t. 1"''''.' ..0",'1' Li
~Oi~m!.Jill'. dnel aau Tcncntfe_ •

GOTI:' (f"'lH Screw). h"I'1. UaElIHErt. on>l!.-,.

r~OV~~ber! duel ran ril. Hc.:lc.rm. A.hCt: I1....1 ':, '
en..:.rJl.Ie.

TROJA:>:. Kn.~". M()~ELF.Y, orut.l'~nt ~ l.Jt""L" r
docr aan I encnfle.

GAeL (rwlO l'icrc,,'). Kal,t. ~rl \ "'1 F" "

17 Ikce~nber. doet aan ;l. jhl:'I1;"~:\ -''>!l
en.]'cIleri.1l'e.

ATHENIAN, KapL hl.UI<Il<, omln'ld :,1 I"
, her, doet .... n Tcnenffc. .

Een van de .Ma.a.l4lCh80ppij'~ mooie :--tQ.ro
booten r.aI SOUTHAM1>TON veda"'" n"1
HAMBURG, kort IUIO de a.a.n.kCJDlBt ,,,',
deze M&ilstoom booten
RETOURK.A..A.RTJES na.arE~G J.;J.A.'" LJ

gangba.a.r Voor Zes Maan ,Ien, word'!\' !li ~I[~.

.relkt t·agen een vermindering Va.n 10 pt<retH.:
op den Dubbelen Pasaageprij •.

RETOURK.AARTJEI" "&Ar HA vr So..:
flldlge d? K.UST worden rutgsreikt 1700.'1 ,i(

teru.gnus bmnen Drie Ma.anden per de l· IJ~

of the CMtie \la.atBcha.ppij Stoom boolt"' .
Voor Vracht of PlIIIlIagtl doe men RAowel

&&Il de Kantoren van de Union Stoombeot
JI'.*ec:hppii, Adderle~tr.&t.
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ht-Ill \;.
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a.:u, ,·lk.iI .
W(·(jrd.·!
Lul1c kL.·.

Al"" 'h
Ja.:lt~! d, •
t~ An f. ..
"aJ, dl!/, I,.
ka;H1,:-d;, \
b:iJlgt:::l, .I,;i'

tt:!! '(·rIlL!.

}lt: ~ f, I • I' ~

wl·r-k .. llt·,j,
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t- .. Lrl.I'I'
"f\~,·dt:rl;t", !_
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1E~DEI wordon van regeerIDg8woge ge-
vraagd voor hel bouwen 'an Illeuwe kantoren
en. te Roberteon

EI':' ER(J( 111 hep gisteren dat de regeerlUg
der ZUid ,\ frikaanache Republiek met één mil
iI 'en pond al. gemeld ID de telegrammen maar
wel VIJfm,lh"", pond eisebt als I\cbade, ergoe
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'I'l'IIgen ....erden gedaan 1.0 beantwoord De heer
D J Venter stelde voor-E Havejlga Deze
vergadel'lllg stelt vol \6rtroD1ren In den heer
van der Walt 1fáarop hll geput antwoorrlde
Met een bedankJe aan den voorzItter glIlg !OCtl
uiteen

IH"OHR "I Ot.:TOBER I},

Op deo 18den Augustn~ 1896 kw.m de run
derpest onder mune beesten 2'2l'I 10 geUiI el;

op den 2den September werden Z I LOg'''' •
fuet de mE'.ntmg waren ~. 1:1 doO<!el 4
doodellJk ziek Van dat zu mgef.uI w"rJ",
tot op deo tOd"" dag van mentmg' errekt"n
z I VaD 20 tot {O III 24 Dur totdal z n Ire ,
aflcwalllen op 8.'\ Vao die 83 zouten G waar
van 52 do pest in eenen Jiehten graad kr.;ge
en 13 nllQen WUJ In ntmg nek de pest IrP
heel DIet kregen Hier bebt gu 'Tienden
eer geval van 'lO percent door meDttng ge....,1

Een ander geval was dat, an den beer]ii T
Koet. Tocbgekregen distrikt Bloemhof BJ
had :248 beesten vóór d« pest OIthrak Op
den 2den September 18% brak de pest uir el
w-erd bet eerste beest dat ZIek "erd dadel k
u tgenom Il Den 3den Septem her werJen
diezelfde beesten ingeent met bet ge DIg d lt
zIJ de eerste 10 dagen blev,," sterv en doch
dnarnn wuttel aUe doe Mn Je p<'st ZIek waren
6! urt de ),lR 5) slechts aan Hl nt J g .. ek
kregen d. pest gebeel n et Die D) b 6 j gl'
voegd m iakt 1)1 48 p;iroent d s do r re
Img gered
D,ezelfde Ieer had -e

3)\ n ge J Jl
lf eren t
het ge"-ulg
pereen

:'\og
Jak!

In de G~tle Yan glSt-eJ'6n ..el'l!Chunt een
proelamaria dat memand groot of klem vee
\ ogelstEu rzen boenders varken. ens Ib de
geproclameerde [tre. van Gordorua mag laten
drinken m Umn]enVler londer dat er genoeg
veewacbto1'8 !Jij IUD Die dieren mogen net
zoo laog bl I~en ala Z~ noochg bebben om te
dnnken en met mldden 10 den stroom gelat-en
worden Alle dieren die overtreden tollen
zonder compensatie aan den eigenaar gedood
wordan

I " eener '" nut. ergadering ran
Hano'e~hr'l tak van den" Afrikaner

BELANGRIJKE BESLUITEN
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De volgende 'Vrederechters el'lZ zijn RW1
gesteld lo de afdeeltng Herbert om pérmlttcn
U t te reiken onder regulatie no 7 van de run
derpest regularies nameliJk Charles E H
Orpen Schrn tsdrlft George MackllY Mazels
f ntein JOBOpll H Orump Eskdllie RIChard
At twell Ramah Johl) Rostoll Waterford
\\ >Iter WH) land; RIChmond Jacob S Blanc
hnberg KoeJoesbergdnft Hurris Be1'!ltem
Tafelberg Abrab un J MUI1US Magsrskuller
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Pl BLIEKE VERI "DERf'lG ( EHOl Dg-"
1F IHI' ""BLR( 7 :-;0\ EMBER
IH J

R

HOl

voor 'er
afwering
ook de

e en anderen
I un IXJZJgLtlJ I d er dag ge.loten
n tar keur te 'rengsLe bet doodechis

t nIer t.ecst.,u af en ook bet loopen van plei
l fo tr.... e

C \ Is_er st"lde 1\ auds secon
deerde om I VC"'r tweede klas
H llan lscbe prJJs A.ange men
l '''''er stelde voor en " ~ andé 86CC>n

l""rde m ri, mun C Ial te t ran B'Qol'er te
erzo ken om eeno "epal ng te maken dat

k leur! we n ~ p "tl-aal mogen zijn binnen
de ~TTenZ(n ,jer 0 unlclpiU e t van na 9 Dor

n ru ot ol ur v n el den g urerneur te "er
zoek« 011 z g ed t< keuren
t 'sse gh'[1 ker ms dat b I arttkelen ~ en
an de Il 1 sh udel k. regels In reVIOle alIr ngen

'>fe h",1 -o dat ee e pul heke Bonds ..er
gader ng .al plaats r, jen op Zaterdafl' 2
Dec n l.er Le 4 ure r dl I haal om comrtë
lede te kezen de I laats der aftredenden.
1oen erdaa.gde de rergadenng met een dank

gebed door l \ •• r

K0J11

HET?

N

de xrrz tte PI 0 v I Roze llurg d str-ikt
\ T) ourg 18 ook een gcr I ge C r 13l beesten
aan benzeI en ergelaten behield hl :23--zoo
wat 17 perce t

D r hebt g J de getl! gen " van den I eer Phi] p
elle zee ran Rozenl nrg d strikt Vn)burl; a
en I II broeder hadden tezamen 41 ) Leeeter r
de l"",t uitbrak :'\ I de uit] reking der pest
werden er R7 door het gou ernement Joodge
echoten brengende hUDgetal op 1 '5 Hler,an
zout en Ó percent Maar waren die beesten met
over de gr;en-" doch onder hun e gen per
soon) I< op. ebt dan .00 geluo en Z zouden
z d bbe] dat getal 0 ergeLouden hel ben Hrer
"as het g t ti u t I)(_) 17 e he gemIddeld
b na 14 percent

G J W LF AiRDT
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Neerlands koningin neemt
geen geschenken
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11 rHO I;! '" \ -Benebten var hf:t we.
ten en zUldw""ten toonen dat runderpest dill
Ztol leo bee.ter wegmaa t De pest werd In
de Gen""" aroll gebracbt doordat de kaffers
"U pakos Daar ;[a,.. k" en hee" en terug hetel\,

AAn den oorzrt tor en de leden eener pulli eke
vergaderi ii ID het K mberley distrikt
d le oos de ondergeteekenden op 13
October tA!i6 li. ceoe deputatie naar
de Moroh ene reser-ve af"lardlgden Om
zake betr elI, rde ru nderpest te onder
zoeken

Weled I eerer -Hoewel "J speciaal afge
van.rdtgd "orden om te onderzoeken boeveel
beesten aan henzelven overgelaten zouten
hebben WIJ bet desn ettegenstaande goOOge
dacbt b I deze opdracht leta anders te 'oe!!,en
n I een grondIg onderzoek Daar mer tmg
daar w) er '001 goeds van hoorden en gaarne
het relDe er van WIlden wet.en De vruebt
or zer zen j ng VIndt g I ID de volgende lfjst '-an
getl'llgenl!.se 1 dIe "J nonder vel'l!Cblllende
hoofdeo rangscbikken

EF Il·TII HOOf D
InentIng volgell8 Vool'l!Cbnft een SUCCCil

De eerste getOlgeDls die wl onder dIt hoofd
kregen was van den heer B J Bekker Z Il

pan dlstnkt"\ r Jburg dIe 0118 zeI dllt de heer
Edward Brewer 'all het' Mafeking d stnkt n
eene VrlJburgsche 'ergaderlng bewees dat ZI n
bunrman Ó\) runderen met runderpest.toOf bo--
staande UIt bloed an het hart gal er zuebt
van der ,etdarm genomen an een DIet al le,
lang ZIek bee.t 'rolgens voorschnft nentte
DIe beesten Joeg h 1 ru ID eene maand teledeu
onder runderpest I ,dende 'bee!!terr. met bet 'l'e
volg dat ., tot op den hUIdtgen dag nog alle 1

leven HIer VrIenden heut ge du! een geval
V!ln 100 percent door mentIng gered

Een andere geturgen!.'! ooder dIt boofd kra
gen W!J scbnftenlk van den beer W J t IS
~preeuwfO! tem dl.tnkt Bloemhof dle w I
Iller eemgszms verkort L~ten volgen

Dr IZE~DF." BEESTE~ K(JME~ OM

Nov 7 1R f,

s "ne goe:lc opkomst en de heer I J
ar de \\ lt L \\ \ is ook tegel" oord tg

Tot voorzitt er we d gek ze de beer D J
, enter en de I eer J i 'er te tot seers tan'
De oorz tter maakte het doel der er ga len g
bekend namel)k om de moeil Jkbeld lwgs de
Groo triv er eroorzaakt door de polit e en de
I In dor r de regeer n~ gemaakt te besp eken

De heer an der Walt L'" maakta du de
lIJk wat bU door eigen ondervind "tg op de run
derpest commrss e heeft or gedaan en de
moe I kbe d erbor de aan het doodsch eten
V ItJ uez nd Yee en de ritrouw be d der pol tIe
het\l~elk gestaafd werd doo eie boere op-de
ergaderiug tegen woe rd g De ergader ng

"preekt h mr ge, Deler t-en sterkste u t en
protesteer t tegen de bundel" ze IIllJ het gou
vernament

\ ersch lIende >018 elle 1 werden t ieen ge
"oolte en I et volgende al~cmeen n.ru ger omen
leze erg Idenng.preek hlar vet"Qnt.. alrd gmg

ter stet kste I t en p otésteert tegel le handel-
'Ize an I et gouvolnement om onbesmet er
gezond ~ee d t per ongeluk urt de hand l1Iakt
d>Od te.ci eter en l>escb uwt het oIJchnstellik
ndoeltreffend en w -aakzucbttg wen-cht

n ,druk te leggen op de onhandtghtnd dIe I de
1l16este gerallen n et het vee dat door de rst n IIlr
de r Ier gedrêven aan den dag gelegd wordt en
raagt eerhledtgl Jk het doodschIeten van het

~ee te "takeD t"tdat da draadbelOIng opge
trokken IS spreekt hnar ge' oelen lilt dat het
alreed. gedoodde, ee ten olle behoort uttbetaald
te worden

Voolgesteld door den heel A FanIer C J
'ent-er om eel COmm1881e an 5 leden te
benoemel om onder:!Oek te doen na.~r de draad
berDlng die gemaakt .. ordt el rapport te doen
b I de volgende vergadertllg De, olgentle heeren
werden benoerIId D J Venter A PanIer lt
Kalp E fuvertga en C J Venter

Verder droeg de 'ergadenng der boere I Wter
vee doodgeschoten 18 op onderzoek te doon of
bet hehoorl Ik begraven werd en vel'1!lag te doen
b I de 'olgende 'ergadenng

Ook geeft de heer lUl der Walt ventiag 'Ml

de laatste PIlr!emcnts'Jttlng Vt!.rscheldene
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Wellingtonsche vr-uchten-
kweekersvereenigmg.

MA.AJ.VDELIJKSCHE VERG ADERL'W V A lil
LEDEN GEHOUDEN OP 7 NOVE I
BER,l!l%

De Dessllllaansche r Boeker11
(Van 01lU" (JorTUpOI!Lk1l1 )

Sinds OOI laat..te sobrijvea 18 er bu"a
mets \lW aandacht wa&rd voorgevallen~
Een prospectus VaD eeue nieuwe drank
handehnaaticbappu wordt gecirculeerd
De provisioneele direktenren ZIJn - De
heeren J F P Perold J H Blignaut J J
Moll C C A de Vdbers en Cornelta Moll
Het oogmerk van deze maatschaPPIJ UI goede
onvervnischt<o dranken 10 de binnenlanden te
verknopen Geen slecht roerwaar en sIB men
<leb al. doel stelt dit oogmerk te bereiken dan
.al all 10 een groote behoefte LO de binnealan
den vooraren alwaar tabak en peper dJlcwUls een
voorname rol III de bestanddeeien van Kolonmie
dranken spelen Wil hopen dat de aandeelen
spoedig op~ekocbt de Winsten der lIlMtschappD
zooveel sullei I In dat b jzaken en kleine wufst
gevende drinkplekken die de ondersteuning Tilll

de W 1nboere 1 m nder waardig z n niet ook
later bjj de b md tullen genomen worden

nN A" fil I!lW
dat W I voor on" hebben hggende-"o.t de naam
er van 18 lO ons on bekend-zal beteekcn"n dat de
vr Imetselaars Mn de Paarl weer herleven Dal
gel,eele ding heeft soo n gebClmzu nig voor
komen het laat om onWIllekeurig aan bedekte
heden denken W I zullen het een program
ma noemen 'Vel lat programma begiet met
een zoo 0 hnh e maan le' en sterren n wm
kelhaak pi mp puster bjibel en \\ at cl es meer
Zll Or middelt Ik lil eronder ,olgen dew woor
den -Lodge Oranje

I stnbl shed Il the eas t f PHIri
Workmg under tho grand east of the Nether

lands
...erder Ices!>n en dingen zooals de volgende

waar nen geen kop of staart ultl maken km
W M d reut. the ~I ( t C to place she

h ,~(, of office on tbe iltar Procession of
J W ;.; W bot h warde I , e z Deze cl

een l{ ng erheug z eh alreeds eer ledental
'ILD 13 of 15

1896 EE~ UI fLEG ES EE~ ARBI fER

DE fURK
P,U ril' I 'Ii \

hedernnorgeu leGroote Kerk -R!efonnatll~feest 8Morgens
(Hollandl!Ch) da ~ Roome s avonda (En
gelscb) ds J T nrquard (Wmburg 0 VS)

Zeepunt -»Morg nB, dr :Kotzé
Papendorp - 8 M( rgcns ds Z J de Beer

s avends eerw Knt>bel
Mallland - 8Na~dc:lag8, ds Z de Beer
Hano,erstraat K,pel - s Morgens ds A

Steytler s avonde da F Roome
Roggebaai - 8 A vond'lo <Is Z J de Beer
NB -BpeClale collecte voor bet sustentatie

fonds
Nieuwe Kerk Breestraat - s Morgens 930

en • a' onds 7 uur iIM C F J Muller
N B -J aarllJkllChe collecte tet! behoeve van

het 8ustentatlefonds
Buiteuknntatraatzaal (Engelsche dieuaten.j c-

8Morgen. 1030 en 8 avond. 7 ure ds D
Bosman

Rondeboscb - 8Morgen. en s avond.
Marchand

St Stephem - b"Iorgellll \1 30
7 ure ds M C lJotha

E\"U.Ilg Luth K~ Strand. trant -.Morgen.
10 ure (Hollandsc6~ en s a onds 6 30 (En
gelsch) dr Eahn Zóndagasehool 3 ure W oens
dagavonO 730 (Engelsch)

Groenepunt =-Hollandsoh 9 45 v m Engelach
IJ 15 v m en 7 ure s avonds ds E de Beer
Hervormmgsf"cst met koorsangen Collecten
oor ~de professor Zondagsschool 3 n m
Ebeneze Zeudmgknrk Rozeetraat - 8Mor

iens I) 30 en 8 avond. 6 3(! eerw Dreyer
W Inberg-sMorgens JO ure (Hollandscb)

en s avonds 7 ure (Engelseh) de A J L
Hofmeyr BA

Sunonsstad - 8 MorganA en 8 avonds
gelseh) ds Van Lingen

\ rlle Protestant.ohe Ke.rk Houtstra.at-
Avonddienst (Engelseh) 7 ure onder werp
Difficulues ID the wily of I hsnkfulness

ds 0 P Faure

De heer P J Cillie bekleedde den voors t
terstoel IIn de beer J Fred Pent. ageerde ..1.s
seeretaris terwjil er 28 leden tegenwoord g
waren

Twee brievee werden gelezen mn
tionmeeeter eeu III zake houtwol en
andere UI zake \ eraendinga briefjes en k .. I
taunes

Besloten dat de leden houtwol voor t bes te
al tikel beschouwen waarmede versche vruchten
III te paleken slamede dat zy hun hest ze uden
doen nan het oerzoek 'an den stationmeesier
te \ oldoen In zake verzendinga briefjes eli
kwitanties

Besloten d lt de secretuns aan dell hoofd
direkteur van spoorwegen schr Jven e Il onder
z [ne aandacht brengen zal de noodsakeljjkl» d
van geschikte en voldoende personen aan e
stellen bil bet plantsel ,kc sta tron gedurende
bet vruchter sersoen en voorts hem te wuzen
op de onwensoheljjkheid 'an een goederen
klerk anntestellen die geen Hollandach v r
SWAt

L "lOF' 1:1 N l\ -(Ret frr) -De GE'Char
torde compagnie legt Uit dat de heer Rhodes In
lJlO toespraak te Salisbury doelde op de Uit
gave 'all bhgaues door de uieuwe spoorweg
n fL'lLSCh II Pil tile afbajlkelllk 'us van de
G ecbarterde en niet loor laalstgenoemde
zelf

0., kouing van Z" eden ml waarsch IniiJk riP
'nfde nrhiter zlln hU de schikking der V ,'JJ t>
zuelaansche kw esue

De Porte heeft officieel een st bema van ber
vormID15611 gepublIceerd oor het gebeele
1 urksche r Ik ell be, eelt ook de \ ersch Ilende
beam bter om deze ben rmmgeu terstond u lt te
voeren

NIE(W~ r rr HSTR,\L[E

-L )NDk:"I 1) N J\ -(Reuter )-Het Queen.
landscbe parlement hoeft een dringend wctsOnt
werp gep isseerd om de nar ionale bank die h lar
gebeel kapitaal \ erlorei heeft le belpen 1>
lasten va de bank overtreffen de hate
t wee-eo een half mill] >er

Het lagerhUIJ! "W ZUId ;\ustnili heeft hl t
wetsontwerp tot beperking' li geklpurde rasseI
aangenomen

Het lagerhuIs van ~ ieuw ZUId Wale. h.eft
besloter in lR~~ eeu II tcrnallonale tentoon
stelling te d en houden

EMPTIEo

Een lange discussie bad plaats 0' er de k, n
Illsge\lllg lLllagaande hel eh trreeren door I et
spoorweg departement !IJl TIen peree Il t \ -or
empties

AMF RIJU.A~8CHE WIJS8T)KKE"

Op eeu motie 'an den heer Bosman W1 rd
besloten Dat de vereeUlgmg h iren da Ik
betuige aau de regeenrig voor betgeen zu III

zake Amenkaan!IChe w Illstokken II het \ r
ledene gedaan had en de hoop tevens uitdrr kt
dat de regeertug zal voertgaan de boeren te
assieteeren ien einde hen ID st Lat te SI ellen bur OQ
wingerden te vermen wen

UF.IlR)O( I E \ RI ("11 fF" ITNTO s8r~J [J"

~ I eon brood Denge diSCUSSie 0\ er hor m
genoemde werd 1eslotcn op een motie v li W
A Jouhert-I:! (, Lutegnn Dat een r,. I
toonstellit g III gedroogde vruch te te Wel
lington ml oehouden "orden In Maart a, n
staal le

ECII amendemer I dat Z ilks geschieden lOU

III J ruuart II.IU ,ulII.llde \\ erd afge.tem I AI<' 11
mer de de heerer r van N I"kerk J b le
ROilx D S Brink F' J !-lnlan P WOl F
J \I[llan F' zo e J 1 Pentz
dOlheid

ITROEBELEN In RHODESIA.
01 :" KELZkRS \LTOR1TEl1

RHODE::; rx 'ERHOOR

LONDE~ 13 Nov -(Reuter) -De graaf
ar Lonsdale zei III den loop eener toesprAAk

le \\ h te ha en dat presider t Kruger de lull
<JCl! 0 ritsehen keisers roeg gedurende del
J imes Jn stroc ptocl t maar dat lljne m iJe><te t
het el z ek lfsloeH il I (>6~e er verder aan
toe dat h des keizers uutorrtert had om to \ er
klaren -dat het telegmm vut &lIno mUJCJ!teJt aan
president Kruger met .. vjjandigs voor Engelllnd
rf de El gel..: hen 1 edoelde
~lel veraraar iJlt de heer Rhodes de eerst-e

get nge ""I till b het onderzoek nnar der J allle
lK111 sluipt ebt

De I W I ding van Cel ueuw kerkgebouw
ml zoo de Heere wil te Alox indria plaat.
vinden op \ r Idag 11 Deceml er e k

D. I \. deessen v I I l mlnta heeft het
bel cp nnar ~hclMn aa: ge romen l.er" II ds
I' J B Stofberg VOOI d \ naar Rustenburg
~eft bed mkt

Gevrnagd -A."Htont onderwjjeeres voor de
gall oruernentsschool 10 WItpoort distrikt
Buksburg ZAR tegen een "al m. van .c 1.l0
pel J liJf bet eVei. de luzlCkgelden onderwIJ
zer \ oor de -\do kIWI rul hoke ochooi te OllrJcs
:-.amakwalllnd • lalls .1;1 ~J pllr J lII.r beno, en.
llle lommer 011 lel w zer v, r een prIvate Rebooi

op uCI pi ,uts lan de V lUl In ar 8au,'r18 £1i0 per
JaM e rl e hUI" o.t" g nderwl)zer oor de
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