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1()00 Seha pen' ! 46 Eerste-Klas Ruinpaarden
(geleerd)1000 Bokken ! ! 10 Eerste-Klas Mernes.

OpWoensdag, 18 Nov., a.s. Publieke

Alhier op het Dorp, uit, hunne
Vendukraal, Publiek Verkoopen

. bovengemeld getal Rammen.
DE Ondel'geteeken~e ,~telt mits Deze Eersteklasse dieren zijn uit

deze bekend dat hIJ zIJn k~anten .de vennaardeStoeterij van den heer
en anderen zoowel in den Vrijataat, M WEEBER van bet distrikt
Transvaal, als in de Kolonie nu kan Beaufort W~t on zullen zeker
ver~OI'gep met "R,~MBOUILLE~~" present zijn op' den dag der vor-
en VERMONT Rammen, PrIJs- kooping.
wmners op de Cradocksche en' .
QueunstowTlsche 'I'cntoonstellingen
1894, 1895 en 1896, Geen Ram I. W. loorrees Ir. & Co., Afslagers.
echt dan die gebrand M op rechter Vendu-Kantoor,
hoorn en voorzien met certificaat. :M.. lmesbury, 12 Nov" 1896,

KENNISGEVING geschiedt
hiermede volgens Artikel 265

dat de Raad van Zin ie op de
Maandelijksche Vergadering die in
zijn Kantoor, No. 43 St. Georges-

pro Hoofd Inspekteur, straat zal gehouden worden op
Departement van Publieke Werken, DINSDAG, 1 DECEMBER, a.s.,
Ksapsted, II Nov, 1896. om ~O uur v.m., een belasting te

leggen en te bepalen voor alle be-
lastingplichtigo Personen van een
penny (ld.) per £ op de waarde van
Onroerende Goederen in de Kaap-

D art P bli Ir W i scho Afdeeling, om als volgtep ement nn n el.6 er eD. verdeeld te worden: ~ voor Hoofd-
.la IN BOUWMEESTERS : . wegen en ~ V~OI' Afdeelingswegen
Jt.A • en andere doelemden.

Op last,

C. LIND,
Secretaris.

"OOR GOEDE WJ ARDE

fN JONGRNS KL~EDEREN,
GA NAAR PB

ECOIOMIC OUTFITTIIB CO.
Fabri ceerende Kleerenrnakes, I

I·

KAAPSTAD.

DEEL 67.-No 6,362.1

~ ~

~., ~-

Op DINSDAG, 17 Nov.,

jr ULLEN bovengemelde Schapen
J en Bokken to KLAPMUTS-

STA TIE verkocht worden. Zij
zijn in uitmuntende Conditie en de
aandacht der koopers waardig.

A. BRAND.

, 'J ULLEN opgemelde Paarden
lj publiek worden verkocht aan
KLAPMUTS-STA TIE. Ond~r de
Paarden zijn verscheidene paren
egale Karpa.a.rdcn en gedresseerde
Rijpaarden, ill Eerste-Klas Conditie
en van'4 tot 5 jaar oud, Let op
den alorg bekenden naan van

,e

J. S. M A RA IS, ~ c«, A (slagers.
Paarl, 1:1 N0\'., 18')(i.

J. N. BAUERMEESTER .

RAMMEN.
TE

MALMESBURY
v A~

400 Vette Kapater Bokken.
,

~lp Donderdag, 19 Nov., a.s.
,.-/ L' LL»x de ondergeteekenden
/__J uit hUnIWVendukraal publiek
vi-rkoopen, bovengemeld getal Bok-
kcn, in uitrnent undo Conditie; zij
werdc n opgebracht met zorg door
dt'll :iW'lIl1!H, L'll zullen zeker
present zijIl.

A. MEYBURGH.
Doornhoek, dist. Cradock.

Kltntnor nm den'
lt,,~ident Magistraat,

Kuapstad :!:2 Octo bel'. 1896,

J. II. \lSSEH.

J, W. MOORREES, Jr, & Co., Afslagers.
\'t Ildll-Ktlllt'IOI', ~lull1lt,tShQrr,

~) \tl\elllher. l~~"j, " EEN LANDBOUWER.
A FRI KAANDER Tan geboorte,

wekt een betrekking als Op-
zich ter van oen Plaats, eersteklas
gL,tuigschriften of aanwijáng. Doet
aanzoek bij OnlJ Land, Jetter 8.Publieke Verkooping

-\',\:>1-

DE ondergote ....kendun zullen
\'tJOI' rekening van den heer

.A. lA:" 1,,:1{ BIJL ~I::~TIII.I:"';, aan
zijne woouplaats Kleigat, gelpgen
in de afdec-linv Malmesbury,

• 0

DV Vrijdag, 20 Nov., a.s.,

Departement van Publieke Werken.
AAN BOUWLlEDEN.

PL'BL1~K VERKOOP~~ : TENDERS worden gevraagd
voor de opbouwing en vol-

tooiing van eeuNieuw Post Kantoor
te Kenhardt. ~

Specificaties en Te~kellingen' kun-
nen gezien en verdere inlichting be-
komen worden ten Kantore van den
Resident Magjstraat, Kenbardt.

Tenders duidelijk gemerkt u Ten-
ders voor Post Kantoor Kenhardt," _
zullen onvangen worden door den
Kontrolleur en Auditeur-Generaal,
Kaapstad, tot op VRIJDAC middag,
4 DECEMBER, 1896.

Tenderaars moeten twee' voldoen-
de borgen verschaffen voor de uit-
voering van het Kontrakt, en dieen borgen moeten den Tender teekenen.

De laagste of eenige Tender niet
noodwendig te worden aangenomen.

:)1) V et.te \. aarzen :3 jaren oud,
ceschikt voor den Slachter. Het
\' l'e is in uitmuntende Conditie en
de aandacht van koopers waardig.

A v, r-. BIJL ~I-:ETHL["G,

J. W. IOORREES, Jr., tt Co., Afslagers.
\'l'ndll' Kantoor. llalmesbury,

~I :\'u\'elJlber. isss.

Koloniale Weesiamer en TrustmaatscbaplJij .

UITVERKOOP

IJzerwaren, Breekgoed
'Fancy Goederen,

TE ~TELLENBOSCH. H. S. GREAVES,

111 den 1XX',klvan wijlen' den heer
.\. ti. \ .-t:-; CULI.ER, zal op

Woensdag, 18 dezer,
\' «rk ocht worden voor den winkel,
!trwk v.m Uird- eli Kerkstraat, eeu
]'r<1\:htl-g' assortiment IJzerwaren,
\\a;u'('lldL'r zijn Zagen, Sloten, Spjj-
her..;, Hamer", Schroeven, Keuken
gL·r('edschap. enz. Bre-ekgoed,
moa):'! Kopjes, Pioringen, Borden,
Schotels, Dinner Serviezen, enz.

Glaswaren, bostaande uit
(; lazvu, Kelkje", Schotels, alsmede
(', n groot en gcvar'ieerd assortiment
Fancy Goederen.

Tl')~('lijkL'r tijd zullen verkocht
worclou twee prachtige Karren.

Yerkooplog le beginnen om 10 Dor Y.m
Lr, W. STEYTLER,

Secretar is,
l..:a;qHad, 1;3 \'11'., 189li.
l'Al L D. (')xn:H., Afslager.

TENDER~ worden gevraagd
voor de opbouwing en voltooi-

ing van Nieuwe Publieke Kantoren
te Wijnherg.

Specificatie en tcokeningen -kun-
~nen gezien en verdere informatie
verkregen worden ten kantore van
den ondergeteekendo.
.Tenders duidelijk gemerkt "Ten-

der voor Nieuwe Kantoren, \Vijn-
berg," zullen door den Kontrolleur
en Auditeur - Generaal, Kaapstad
ontvangen worden tot op DINS-
DAG middag. 24 NOVEMBER,
18~6.

Tenderaars moeten twee vol-\IIHl-FELLOWS ZAAL, doende borgen vcrschaffen voor de
PL.EIN8TRA.A.T. uitvoering "an het kontrakt, en

Open s Morgens, '5 MIddags en 's Avonds, zoodanige borgen moeten de Tea-
lIE \'IEnn: LU~I>ENSCH.E del'S teekenen.

WAS SEN BEE L DEN 6 ALE RIJI De laagste of eenige tender zal
-- , niet noodwendjg aangenomen wor-

\"'11 lt't'r z.. ldzI\me verzameling van meer .d
,I,," 1'.11.1\'~. wenddhernemde personen. en. HG'

\ )" met'S! bekende mellJKhell van alle eeu- . S. REA V~S,
"en ell \'<lIken, Ka.mer van Afgrijslijkheden pro. Hoofd-Ins~ktor.
Open li) v ru, tol 5 n,m,; s' AI'onds 7 tot 10'1 Departement van Publieke Werken
Lulree 11·; Kinderen 6<1. Kaapst.d, 6 November, 1898. \

Vormen van Tender, voorwaar- EENE Onderwijzeres voor de
den van kontrakt, en alle andere 3de Klas Publieke School te
bijzonderheden kunnen verkregen Heiruer's Rivier, distrikt George,
worden bij de Spoorwegmafijazijnen, moet in staat zijn Engelach. . Hol-
Kaapstad, Port Elizabeth en Oost landsch, Handwerk en Mnziek te
Londen en bij den ondergetéekende. Onderwijzen. Salaris 1;55 p.a. met

Gesloten .tenders, geadresseerd vrij logies. Plichten te aanvaarden
aan den Kontroleur en Auditeur- laten Februari, 1897.
Generaal, Ka.a.psta.d, gemerkt "Ten- .Applicaties aan den onderge-
ders voor Olie" zullen ontvangen teekende tot MAANDAG, 30 Nov.
worden tot DINSDAG, 24 NO- S. H. RAUBENHEIMER .
VEMBER, 1896, om twaalf uur.

De Laagste af eenige tender met P.O. Doornrivier,
noodwendig aangenomen. George.

W. SINCLAIR.
HooFdmagazijnmeester van Spoorwegen.

-.._
RAMMEN! RAMMEN,!

-,[,E-

MALMESBURY
VAN

W. C. HOFFMAN.

KAAPSCHE

GOUYERNEMENTS SPOORWEGEN.

TENDERS VOOR OLIE.

TENDERS worden gevraagd
voor de leverantie van

83000 gallons. Kasterolie,
58000 " Reuzelolie.
74000 Il Paraffine.

Kantoor tan deu
HoofdmBS'llzijnmeester,

Kaapetad, 12 Sept" 1896.

Kaapgche Afdeelingsraad.
HEFF/~G VAN BELAST/NG

Onder Wet No. 40 van 1889.

Afdeel inzsraad kantoor,
Kaapstad. 4:3 St. Geul'gesstraat, .

:!ti October, 1896.

AAN BOUWM EESTERS EN
KONTRAKTEU~S.

r r- K:\ DERS worden heirmede ge-
vraagd voor het optrekken

van Schoolgebouwen, Durbanville.
Spec~caties en Plannen kunnen

op aanvraag geinspekteerd worden
bij den ondergeteekende of bij den
heer WILLUM'BLAC'K,Archit.ect, en
C.E., Burmestar Kamers, Adderley-
straat, Kaapst:ád.

'renders bij den ondergeteekende
te worden ingezonden niet lIlter dan
DINSDAG, I DECEMBER, 1896.

Op last,
D. L DE VILLIERS, .

Hon. Seeretaris.
Durbanville.

nE GEBROEDERS KING,
£s .10.. PER DAG.

Goed werk gewaarborgd.
machine aangesteld,

Boeren begoerig van deze
dadelijk aan:zoek doen bij ,

Enkel oor;'te-k:las personen over de

machines gebruik te. maken, moeten '.

~. C. BRINK •

. DE GEBROEDERS ICING, ":
DUR.BANV!:LLE E~ 1\IXA.LIWESBURV.:

P. O. Reitzburg,
Vredefort, O.V.S.

10 Nov., 1896.
·GEGALVANISEERDE STALEN

"IlIT I~ X»B« c>~:E:~ &I. ':...DllI ondergeteekende maakt bij
deze bekend d,at hij hoege-

naamd niemand of eenigen mensch
van af datum dezes toelaton zal, om
door zijn veld te loepen, jachten of
trekken. Eenig perzoon die na
dezen datum op de plaatsen
"Faberskraal," "Schelruhoek" of
Buffelsrivier overtreedt, zal volgens
wet vervolgd worden.

JAN JACOBS;

8 voet wiel en 2~ voet Toren.
8 voet wiel en 30 voet Toren.
8 voet wiel en 40 voet Toren.

10 voet weil en 26' voet Toren ..
10 voet wiel en 30 voet Toren.
10 voet wiel en 40 voet Toren.
12 voet wiel en 25 voet Toren.
12 voet wiel én 30 voet Toren.
12 voet wiel en 40 voet Toren.

BENOODIGD .
OM ,\\rATER OP TE POMPEN·':··

I~EN Onderwijzer of Onderwij-
j zeres voor de .Bde Klasse

Publieke School te Kruisrivier,
Cango, Oudtshoonn,

Salaria £90 per jaar en huis vrij.
Applicaties, vergezeld van certifi-

caten van bevoegdheid om' onderwijs
te geven in 't Engelseh, Hollandach
én Muziek, moeten aan den onder-
geteekende ingezonden worden niet
laten dan den 15den DECEMBER,
E.K. .

Werk te beginnen in Januari
1897; alleenlijk Proteetanten behoe-
ven aanzoek te doen. '

J. VAN OS,
Hon Secta.

DE STERKS TE,)m DE BESTE .', .
IN DE 'WERELD. ~.

Fabers kraal ,
5 Nov., 1896.

-------_.

'KE1fNISG EV ING.

DE ondergeteekende wenscht bet
publiek bekend te maken dat

hij gehuurd heeft dat geriefelijk
woonhuis aan het Somerset West
Strand, van den Leer P. Bosman,
en waar hij nu gereed is Strand be-
zoekers te ontvangen van af den
Isten November e.k. Begunstigers
kunnen verzekerd zijn van goede
beha.ndeling en voortreffelijke ver-
zorgmg.

J. VAN DUIJN.
Somerset West Strand,

19den October",1896.

Pompen van alle soort om op alle putteD
passen.Kruis-Rivier,

22, Oct., 1896.
,

Deze Windmolens zijn op een verbeterd
plan in~ef'icbt, eo sterker dan iets nog in dit
land ingevoerd. De torens zijn sterk ge- ,~
koppold, eu de wielen zijfreguleerend zoodat .
er feitelijk met naar om'ge:zien behoeft te '
worden. \

BENOODIGD.

ALLF. INPOR.\lATIE ME'!' PRiJZEN VAN'

Komen Aanloopen
OP 26 October, 1896, op de plaats

van den ondergeteekende 1
Zwarte Koe, met witte lies en witte
kwast, beide ooren van achter
winkelhaak, gemerkt, De eigenaar
kan zulks terug bekomen mits 'be-
talende alle kosten ook van deze
advertentie.

Invoerders van Landbouwwerktuigen en Machinerie
Bakkiespompen, Graven, Vorken Eggen, enz. '.--------------------------------------

Onderwijzer Benoodfgd P. J. JORDAAN.
Elandsvlei, Klipheuvel Statie,

9 November, 1896. Nedcrlandsohe Zuid-Afrikaansche'
SPOORWEGMAATSCAHPPIJ.APPLICATIES moeten inge-

zonden worden aan den
ondergeteekends, vóór of op den
17den DECEMBER, 1896, voor
eene derde Klas Publieke School
te Belmont, 10 minuten rijdens van
het Spoorweg Station. '

A:pplica.tieSvergezeld van goede
getmgschriften van bekwaamheid,
good gedrag en Lidmaatschap
eener Protestantache Kerk, om
onderwijs te geven in Engelsch en
Hollandach.

Salaris £120 per jaar en huis
vrij en ~50 par jaar voor het
opzicht over het Boarding Deperte-
ment,

Werk
APRIL,
gehuwde
hebbeu.

VERLOREN.
C EN VALE EZEL met slappe Kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers en Goederen
C. hakken is van den Onder-

geteekende opzoek; een ieder van de Zee naar Johan nesbu rg, Pretoria en andere plaat ..';' .
wordt vriendelijk verzocht om' sen Inde Transvaal.
kennis te geven bij wien zoodanige
Ezel is aangekomen, billijke kosten Dagelijksche personendienst van Lourenco M~rquea -,
zullen betaald worden worden. (Delagobaai) in 24 uren naar Johannesburg en in 21 uur;

MARTHINUS NEETHLING. naar Pretoria,
Matjesfontein,

P.O. Hopefield,
Nov. 12 18:06. Tarief yoor ReUigen naar Jobannesburg .£4 11s.~en .£3 17L

" Pretoria. .« 6s.6d.-en .£3 •II Jl

HEINING PALEN.te beginnen met het
1897, kwartaal. Eon

persoon zal de voorkeur Dagelijksche personendienat van Durban (Natal) naar
Johannesburg, Pretoria en andera plaatsen in de Trans
vaal en Oranje Vrijstaat.TE KOOP,-TRAMRAILS,

geschikt voor Heining doel-
eiaden. . .

Doe aanzoek bij
COMBIiINCK & Co.,

Strand straat,
Kaapstad.

. ,
J. J. DE KOCK,

. Voorzitter.
Belaiont,

3Isten October, 1896,

BENOODIGD
~ EN Jonge Man" Afrikaner" als.
I.:.a hulp op een Boerenplaats, niet

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

Voor den geslaagde Gou-
vernements- Tenderaar. Bemoedigd door de enorme' ,

verkoopincen, rnaken de Fa~
brikanten zich gereed om

--
TRANSPORT-WAGEN.

f~ ERSTE-KLAS, in volmaakte
, orde te koop bij den onder-

il'eL,.k1:~ende
J. G. V A.N SCHOOR,
Wagt\.l18mittltellenboscn.

250,000 BLIKK.EN
WM. J. PRINSLOO.

TE VERSCHEPEN.
pik Rietfontein,

via Winburg Station, O.V.S.

VERKRIJGBAAR BIJ:-STELLENBOSCH. .Venster .Glas.TE HUUROF TE KOOP.
B. G, LENNON en Co.
HEYNES, MATHEW en Co.
J. D. OARTWRIGHT en Co. 1

EEN winstgevende Bii.ksl.a.gers
besigheid, met gereedschap

en woning daaraan gehecht.
Voor verdere bijzonderheden doe

aanzoek bij,den ondergeteekende,
D. P. MOSTERT,.

.Wets-Agent,
Stellenbosch. ;

Stellenboeoh, 10 Nov., 1896.

Unr.
OURE8 HEADACHE-

PURIFIES THE BLOOD..........'.._..._--
2uid(Afrikaansche Vertegenwoordiger :-

CHAS. W. HOLMES,
Timber Sthlat,

;

A i..;LE groetten eli soorten,
insluitende Gek I eu r d,

Fancy en Spleg~lglas. .
Orders van buitEm otnvang-

en sp~ciale atteht~e.

G. BEGLEY.

B. LAWRENCE en ( "
STEPHAN McPHK ON en (;.0.
en blj andere Pakh Ulzen.

OaledoJlpletn,
KaaJIIIW
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AFDEELINGSRAm LADISMITH.

··1

·IN MEMOR1AM.
"-

BLOEDVERWANTEN eo Vrienden
worden mits deu bekend gemli&kt dli>t

het rI· n HIlf'T van Hemel en AA.rde behaagd
boeft te uwen .erhnize.D van hier naar ~8t
E,o wijte, op de" 2 I,;tE'n October 1800,
mijn Teederu beminde EchtAenoote ~LlJmu
JOItAIIYl. OK Kon, geb. Kromhout ID d.en

i O\lderdom van 3.., jal"" ~ maanden en 9
da~n oa eeu 8mal·teli~k lijrlel1 van 10 dageu
mij Dalate"rle met ti kinderen, w_rvan

. de jongt!le sloohtol I maand eu 8 dagen 00<1

is. om haar heengaaD. te. betreuren.
Haar' einde WRS zacht xij ontaliep In haar
Heer. Slechts weinige mmaten v?Or haar
Dood lOnK zij saam met de bijstaande
vl1ienden fo.redeelte "8.11 A'ez.~:! laatste _ven r.
Bloo zwaar het mij ook valt toch .al Ik d.e
hand knssen die het gedaan heeft en ZW1J'
gtin wewDde dat zij tol mij niet ,...1 weder,
komen maar wel dat ik tot haal" za.l gaan
daartoe he lpe mij de Heer:. die gezegd
beeft. alwaar n w schilt zal ZIJO alda.ar 11.&1
uw hart ook weze1l. . .

Vl"0me vroeg l!'''.torven Pand, slechts ZIJt
gij mij wilt VOOMlII.

De begrafeniió die geleld werd dO<)I'Ouder-
ling Snyms » vond pl:-"t. ten Huize nn
mijn Vader l'i'. G. de K,)Ck, Lincoln, op den
:l:~len Oct., 18%. Bij de Tw('tJ !londeni
Vrienden vulgd('n het Lijk. hetwelk nllJ
tot teeken diende "an innig de(>lllemtn~
en syrupat h ie, waarvoor ik den Heer sch n l-
dig blij r. ." ..

Met der." we asch Ik TIIIJn harte lijken
dank toe te hrenze n 'aan mijn "",del' en
Moeder, Schoon Yad ..r en Schoon
Moeder, Broeders. ZwageNl. _Zuster.,
Schoon Zuster- en ook al de Vr-iendeu,
E~IS('be VI ienden, zoowr-I voor hunne ge,
tronwe hulp, WIO(, en liefde betoond gedu-
rende de k.-allkheid van mIJn dierbare
onslapene .

Tevens w en sc h t Ik fkJk D,-". Brow nly,
Koapp eo Bickford. te dallk(,lI ,',)O!' h un nen
onvermoeiden ijver eli ):enet'dkundlge hulp
&an den overledeue bewezen.

De bedroefde Eehtgenoei
JOSlAS A DE KOCK, x I''''~

Koxly, KO'llgha Il,,· .
Nov 8, I ';{«i.

EERSTE

.MENA·GERIE . IEN einde. Boere~ .aa:ntem~. igen hunne .•. ! . geheel of ged. 00.' lte-
'lijk te omheinen, ten einde de , van de Runde~t te

beperken, zal het Spoorweg Depa~ment . VlFht per Sr.><>r ~taald
voor Heining Draad tassehen StatIOns op Gouverneme~ts· Lijnen binnen
de Kaap Kolonie vervoerd van af datum deses l .

- (a) Op voldoend bewijs versohaft dat zooaani~ heining draad ge-
bruikt is boUA foie voor de oprichting v,.n een ~einmg op een plaats of
plaatsen ter bevredigi.ng ,!,an de regeering, binnen drie maanden n~
datum van deM kennisgeving, en .

(bL Op voorw.aarde dat aanzoek om terug betaling van de Spoor-
vracbr."in terman van deze kennisgeving gedaan worde door middel van
den &sident Magistraat of Civiele Commissaris van het Distrikt binn~n
boven aangegeven tijd. Zoodanig aanzoek moet aangeven de Statu~8
tusschen dewelke de draad vervoerd werd en gerugsteund worden door
de geleibrieven van den verkoeper aangevende bijzonderheden wat de
lengte en gewicht van den gekochten draad betreft.

T. R. PRIOE,Waarn Direkteur Generaal.
Kantoor van den Hoofd Direkteur van Spoorwegen,

Kaapstad, 9 November, 1896.

"

. .

REKENING

Voor het Hal~taar etndlgend : 30 Juni 1896.

ONGEEREN AARD SUCCES~ .
ADdare WepD Tob&l.BoofJ .. egt'D. .DI. Tv1Hal.

£ II. d. £ 8. d.
GEEN PLAATS en de CIR-

CUS WAS ONBEZET.
Au Balan.
" Algemeene BelW!lting~
. Achtel'1ltaUige 11 19 3

Loopende ~64010 8
'" Contribotia van de Re-

geering ."
"Tollen op Hoofd en
Afdeelingaraa.dswegen, .•

" Renten."
Overtrokken balansen op

Hoofd en Andere wegeD
in de B&ILk .. , zw 0 0 2:;0 0 0

276 9 11276 9 11

ZOO 0 0 200 0 0
Een ge'estdriftvolle'-:menigte

van 3,OOO,M~nschen.·
65 13 6
o 3 6

65 13 6
o 3 (jDe populaire eigenaar die met groot g\l-

juich ontvangen werd erkend: Da.t de zijne de
eenige vertooning is, die door zulk eene
groote menigte bezocht word t.

HEDEN AVOND I
HEDEN AVOND!

DE ZELFDE

Groote Voorstelling.

Kennisgeving No. 71 van 1896.

Kaapsche Gouvernements Spoorwegen.
Vervoer van SChapen en Bokken naar Fourteen

Streams en Staties ten noorden daarvan.

HEDEN AVOND ALLES IN pERfEClIE.

1,EN einde de distrikten in de Kolonie, die dO?r de verwoesti.ng der
Runderpest hebben geleden, wederom te voorzren, zal het Spoorw~g

Departement van af beden tot 31 ~AART, 1897, Schapen en ~okke? ID
wagen-ladingen vervoeren van Staties op de Gouvernements LIjnen m de
Kaap Kolonie naar Fourteen Streams en St~tlOns ten noorden daarvan
tegen één-vierde van de gewone vrachtprijzen, ouderworpen aan een
minimum vrachtprijs van tos. per wagen.

r. R. PRICE, Waarn Algemeen Bestierder.
Kantoor van den Algemeenen Bestierder van Spoorwegen,

Kaapstad, 10 November, 189ti.

83ti J 3

. Wi' oertificeereD .hiermede (i) dat wij bovenstaande rekeDiDg va? Olltv~.n~sten e" UitbetaliDgen VitO den Afdeelingsraad va n
Ladi.mith~ Toor bet halfjaar geeiodigd 110 JODi, 1896, hebben nagesien; (It) dat JlJ (opder ...nrpeD aan p&l'&j(rBaf • deze:,),
d ·d· . h>- '----b id 0 .-rleL> J's . (.';.) dat we>Yer wiJ' kunnen n..uaan, de daarin vermelde ontvaD.gsteD de eenige som mon t'.poor e TereilO ... .,.,.,., el e 1\_.... "" ,-". k ti ,. t He I' B I
... elke dureede - d tijdperk olltn.ogen .ijD I (ill) dat de uitgaven ...~ttag en OVereen oms 11{ EIJD me 8 mOOD, ClIO uttoc!

CO·'r'__,_ "-dleg. y>-_ ... ( ') dat de bal-ns best.&t uit £92 5 8 In handen "ao den Standard Bau k, ID de don"mlnatle~en n...-;..,D Tao en.DollAU, t1> Q .. rd d "h t V-_L B te r __
ZOOlt. Dader oDaaobreTen op Vorm C. A. 4Ó.l), ("ii) eOTtiJiceereo WIJ Ye er at WIJ e .,. ......g 'l'8n a D en .u<i8teo van
lfeDoemdell, Raad "~ het laa~te halfjaar hebbeo uageaien, da.t hft met het grootboe k overeenkomt, ell, soover wij kUDn, II
nagUD in Jeder OpiliCht correct l&..,

Het Elekt rische licht en afwisse-
lend Kalklicht in goede orde.

TotMI 792 6 11

Bl'gillt precies ten 8-H-lUr.
Deuren geopen\.l ten 7. :30 uur,

DOODBERICHT. Middagvoorstelling,Groote

Aodere Wl'geD
Hoofdwegen. tDI.
£ 8. Ii. £ 8. d.
OOV OOVPer Bal&ns-

" Salarissen VaD Secre-
taris, Auditeurs CD alle
andere beam btenaren ...

Uitbetaliogen aan
Raadsleden

" Aanleg, Onderhoud
repamtie eo verbeter-
ing van AIdee-
lingsraads wegen en.
en dammen er op
Do, do, To.lrwegen

ADdere Uitbetalingen,
namelijk :-
Gereedschap ...
Renten ...
Uitroeiing van Onge-

dierten
Terugbet&!iDg van

&hutverkoopingen
Onkosten, enz.

" Balansen op Hoofd en
andere wegeD .. _

Jl Balans op Hekening,
namlijk :-In de Bank

In Handen ...

£, f . .1.
o U I)

4,j 0 II

41(\ I:! o
lt'ï I ï cl

411) I:! II

:1

;{:I l.~) 7
i s 0

:l,() I:,
~ u 11

10 0 0 JO I) ')

;) 1:1 o
:hl J.j, ;1

il 1:1 cl
'20 11 ;)

Totaal ~·B li 7 I<ltj il .,

T, C. W. JOHN SON, l Aoditen.r8n.
C. L, WILLIAMS, I

WOf NSDAG NAMIDDAG,
TEN 3 Ut:R.

Veranderde Kennisgeving No. 72 van 1896.

Kaapsche Gouvernements Spoorwegen.
,'.26 Au~08tus, 1896. . .

Ik HIIIOI.IOB Wil. BIOKIR, .certificeer hiermede, onder de bepah.Dgen van Sectie 2 van W_et 32 nw 1888, dat boven.
laande ~ w.ar en corree' Vel'lllAtl' il Yan mijne Rekeningen all Th_uner van den Afd, c!Jngllra&d van Ladismith, voor bet haJfjaar

:iodigeod. 30 Jun~ 1896, 'en dat de Iulr.oa ill looal. niteengM8t op aangeheohteo Vorm C. A. ~5 A.

H. W. BECKER, Thesaurier.

O\?ERLl£llEN up I.l November te I'''r,
.teMille ID den uuderdum van acht-en-

zeventig jaar en :, rnaa nden I) A.' '" J, ," A" >-,
TRY-ROll. Tevens brengen w'J ,,"ze hart e-
lijken dank toe aan alle vrianden en
vriendinnen die I(edllrenoe de ziek te nacht
en dag hebhen hijge.u. ••n

C it n!lall! der bed roefrle ki nder-e n,
[J01L\~:'-1E~ ALHEHTI'~ TlIt:IW~,

- ~IARTHA ~[:\HI.\ ~1~:HAlJ~.
- ""boren TH' RV',
LW IlA. VIII ,IOHA~"~:~ TH EHO:'-1.
_ AN:-iA HU".-;CI:'-1A \\'~:I.Lr:It.

jl'ebor ..n Til. ""',
IIGABRIEL 1'1~:TI':I.t TUEHO~,

.1A ~ I'~; li T II ~;Il (1;-'; ,
WOlTHI".\ IJIX,

~,·I"".en T.Jf Ii'"

3s. Vracht voor Zuid Afrikaansch IZ~ut voor landbouw
en Veeteelt Doe emden.

Kiuderen betalen op de 5s.,
en 2:;. zitplaatsen Halveprijs.

Gedurende het seizoen zullen
Nieu we Kunstenaars verschijnen, en
prachtige voorstellingen worden
<reo-even.
'" f1lan van het Circus bij de hoeren
HARI(I~, Juweliel's, Adderleystraat,
waar eersteklasRe zitplaatsen be-
sproken kllllnen worden.

Alle rekeningen moeLell ieoeren
Zatt'rJag rnidd1\g ingediend worden.

Geleeund "oor mij, al. getuige, dezeo 27ste dag nD Julij, 1896.
J. A. CRAFFOBD.

Naaemeu en toegestaan door den Raad op den 26sten dag Tan AngtJlltnB, L'396.

OF THE

Divisional Council of Ladismith
For the Half-Year ende,d 30th June, 1896.

HIER~n:I.H: wordt Kennis ir-geven dnt van .f den £'d D dez~r, eu tot' nader
order, Zu:d-·Afrika.a.ullOh ZOyt in zak~eD over, ne KaapllObe Gonvernements Spoor-

wegen v,rvoerd z.alword-n t.~gen de zelfde \·r..ch1.prIJzen a!s die welke DU ~.el-ekeDd "or-
den voor eet verveel' van Zllld-A£rik"anMéPe Landbouw 1rodok en, nl: 1, per ton pel'
mijl voor afstanden onder 23 mijlen (minimum) Is. ~d .. per tou ), 23 tot JO mijlen, 2s.
lid. per tOD, ~n voor a..fstAnder van :H llliJlcn eo ~eer, ~d per ~n p I' mijl, plDs Is Sd.
per toD Tel·mIDalell. (KJa8se C, b ttdzlJden 76,7d Vo.Dhot OffiCIeeie TarIef Boek.)

Veze vracht zal ~lecht8 van toep "Ring zijn W&ODeel' het Zout verzoDden wordt ill
hO('vevlheden van niet minder d.n :JOO Ibs.in gew·cht en op vertoon van een certifica.al
verkla ende dat hel Zout hestemd iK voor balm lid" gebruik voor IJ1ndbon,," CD Veeteelt
!Jueleilldtu.

DOODBERICHT.

MANlllAHINOERTOUW

ACCOUN""T'
C. B. ELLIOT,]" AlgolUl'en Bestierder.

KaDtoor vall deu A Igem""nen Bestif'rder vlln ~pool:lVegelJ.
Kaapstad, 1,1 Novemb~l" 18,'6.

HET heeft dell Alml\Chtigt'll r;"J be,
haaJ.{d ZlJIl "J .... "dell lJuoJ., Enlo(el to

zendeu die uiel 1I0dn de~t' droe\ 'gc belr'e Il,

renswaardige tijJoll, l-el'ugwljken, nug de
p..leisen del' Kuunigen lIIet hon !\pzill "raiCU
ml, om daaru il d ierbal'c Panden fliK

~Ia('htoffers le ci"chell. heeft ook IUlj D
woniDg met dien vugm!'1 k bezccht om Yr,n
mijn zijde ,"vor t>euWIK le unlnemen,
mijD innigst geliefd en dierhare Eehtgenoute
ANSA CATH!lIt~A J"IH~'A Hr.,~,s'; gebor-en
Strnii8, nog in den bk,.,i harer jaren tw., 35
jaar I maand en ~ d"gen, na eene ziek bed
van slecht8 I maand en :!:2dagen. Gcze~nd
door een gelukki~e echtverbintenis va.n 17
j&ren en :tes maanden mij DalateDde met i)
kind.eren waaronder cl" jougste no~ zeer
JODg zijnde de dood harer Moeder tllet be-
BeHeu kaD om dit onthctstelbaa.r verlies
te betreuren. Voor zij ha.ar adem nitblieh,
ri.ep zij haar F:C,htgeuoot en kiDderen tot
zich, en na ben ernstig vermaaDd te.hebbeD
en heD aan dien Heiland bevelende en toever-
trouwende hief zij ger.llng 20 '-s. B. aan die
zij helder voorzong, dat door de bedroefde
Olrultanders gevolg-d werd, Zij stierf gevol-
gelijk ten vuile hereid haar God eD Heiland
&18 siera&d, en de kmoD har'!'r hnrt-e te
onttnoeteD. Hne Z\VIl"r deze RIIlK mij op 't
gemoed en harte drukt 1.0.1 ik niet IlI()JTen
al8 degenen zonder h,~)p, maal' wil hopen
op een blijden zaligen weclen.ien.--O'
vrienden de behr i. mij I,ittt'i- te ledigen,
toch onderwerp ik mij (,ndel.' GodR
bestier deze teog met kmcht len volle
te konneD doen; daa.l'Toe helpe God mij in
bedrukten'toestand tot troost mijner ziel
IlaDt-ehelfeD en oa te ~tltmmelen den dichler
uit Gez. 190 :-:2.

Hiermede betDig ik: mijn hartelijken daDk:
&aD a.lle vrienden ·en vrieDdinnen die mij
wo getronw geholpen h~bben iD 't bij,
zender Ran MevrouweD F. Kennecly. en
Nel, eD E. Nel. !Je Heere vergelde bun
rijkelijk voor de onvermoeide hulp en
liefde lIlij betooDd gedllrende h!lre ziekte.

Oe diepbecln:>&fde Echtgenoot,
P. A HF:N"NI:-;G

l'L!pt: L,-\ I f\E PHl.JZEN •

Total

5s. 35. 2s.
En een beperkt aantal zitplaatsen tegen 18.

Ma.in
H.oad~.
£ s. d.

Othm'
Ro&ds, &c.
£ Ir. d.BELANGRIJK To Balance

"GeDeml Rate
Arrears- 11 I:J 3 ...
CDrreDt 264 lO 8

,. Contribution frotn Gov-
ernmeDt ... -

" Tolls on Main aDd
Divi8iona.l Roads

"Othcr Sources of
Bevenue, viz:

" Interest '"
Overdrawn Balauces on

M~in &.ds ...
" At B&Dk :!,)() 0 0

!. s. d
43 16 4-Omlerotficieren on ~oldaten in

un ifol'1ll betalen, hal veprijs op alle
rangen behalve Is., zitplaattlen.

:276 ::J II 27G U 11

KOLONIALE
Weel'lkamer TI'TI1St MMtscbllppij,

VOOR

GRAAN BOEREN. o 3 6

U U :WO O. 0

w IJ ti 6:> 13 6

Openbare Verkooping o J ti
VAN

KOSTBARE
HUUR-'HUIZEN,

Nos. 9, 11, an 13,

KAPEL ..STRA~T,
NABIJ RUTGERS-STREE T.

250 0 0

BESTE ZUIVER

RietfonteiD,
, Achter Hantl\n Calvinill,

1 Nov. 1896,

<;·WAARSCHU· WIN"" Dc'-oDden·hebbcndo.l1"t zeker lemlUHl'-lo tn n:\l\m van on3 tn de omstreken en
Butte.ndlatrloten bestelllngeD aun.neemt. ?ua wOlJsehen wij bot Publiek kennla té ,...
4atw1J BUITEN DE KAAPSTAD "!IET DOOR IEMAND VERTEGENWOOR_
DIG.D WORDEN.

Mane en Jongens Overjassen ell Regenjassen,
• • • Witte ~n Flannellen 'Hemden,
•• " Broeken, alle Qua'iteiten,
• • " Hemden, Caps en Steve's,

.. ... Goe4ere~ YOOr lie laap. PnJSea ba de

I n den bOt>d.elvan wijlen clen Heer
CHRISTIAAN A(JI~URTI-8 L,~Ul~ENTrus
LAI;E~f.N.

5td. PER LB. NETTO'KONTANT.
Op DONDERDAG 19 dezer"

ZULLEN OP DE PLAATS ZELVE VERKOCHT
WORDEN.

DRlE Nette, Comfortable Hu~r
HUlzen Nos. 9, 11, en 1.3,

Kapelstraat, zeer nabij Sir Lowry-
weg, leder bevattende 3 Kamers,
El'tkamer, Keuken, Openpfaats,
met' water aangelegd. Aan de
acbterkant zijn Drie ~tukken
Grond, uitkomende op een breede
laan. De sanitaire inrichtingen
van de eigendommen laten niets
te wenschen over, zijn. allen
verbonden met de hoofd dram.

De bovengenoemden werden
altijd verhuurd aan zeer fatsoenlijke
huurders, waaryan sommigen de
huizen Toor een aantal jaren
bewoolld hebben. Het is daarom
onnoodig de tegenwoordige huur.
prijzen aan te balen, daar de
bnizen meer behoorden op te
brengen. Het is voldoende er op te
wijzul (lat zulke eigendommen
gereedl'lijk verkocht worden, en dat
"ji uitstekend gelegen zijn voor ver-
hu uron of voor bezigbeid doeleinden.

DE VERKOOPING BEGINT TEN 11 UUR V.M,
D. F. BERRANGE,
~.,J. LAGE~-iEN,
G. W. STEY'l'LER,

~eer8ta.ri8,
Executeuren.

Gebouwen van nc Koloniale
W_tkaruCl', 4-, l\.ol'kflein,

Kaapst&d, Nov.,· 2 1896.

J J, HOFMEYR & Zoon, Afslagers.

Total 792 6 11 >336 3 3

We bereby certify (i) tbd we have examioed the aboye l(lOOunt of the Rec~ipts ~nd P!lyment8 of tho DivisioD&1 Oouneil of
l4diemith, for the half. year ~lIded 30th .J.ne, 189~; (ii) th.at (.ubjlOt to p&ral!'rap~ 0 he· cof) it is Bup_pol"ted by: p!'Oper vouchers; (;tI)
that, 10 far ~ we cao a~t<t.ID, the ree81pt1 tbereJn .nMred are the ooly lum. ~hlch b'l·e beeD received dunng the period stated;
(i,) that the expenditure ja I.wlal &.Dd i.n acoordanCle "ith Votes, B1l8Oloholll anti (JODtract~ bf Lbe OoODcil; (C) tb&t we h&V~
dieallowed tbe lum of Nil lor reuonl atUed io the allDexed Report i (vi) tbat tbe ba'u'lce OOD8i8t8 of £92 Ss. 8d., in the hud. of
tbe T~lIIurer "bicb "". actully produced lo III ou the 30th JnDe. 1896 in tbe denomi natioD8 lUI BtJoted on Ihe Form (C.A.45 A,)
a.nd of a credit bal&nce of nil iD tbe Dil Bw at Nil and (f1'i\) w. f.rthar cert.if, tbat 'VJ have examined the Statement of A88e~
and Liabiliti. of the aid Couacil the Jut balf •.r-r, tb» it r.gt'Iel with the ledger, lod i., 80 far a8 we can ascertain, oorroo~
iD ''''ry rupeot. ,

T. C. W. JOHNSON, } A d"-
C. L. WILLIAMS, U 1.....11.

:1, RIlOICS, Will, BacIIR do hereby oert.ify, UDder the proriaiooll or SootiOIJ 2 of Act 32 of L8S8, that the aOOn, is
tnae ud correct It&tement of my Aooouut .. Trea8urer of the DiTielonal Oouooi! of L ,diami th for th.s baH-year Goded 301.h Jone
1896, aad that the "-lauIII ja .. detailed OD the .nnexed Farm O.A. 45 A.

.
R. M. ROSS & CO.,

-----~ --- - --- 26t.h August, 1896,

EERSTE
Assisten te Benoodigct

TE

JA.GERSFONTEIN, O,Y,S,
Biped before "., al wito_, thi. 27 day of Jull, 1896.

DUITSCHE AARDAPPELMOEREN.,. Eumiud &od allowed b, tbe OouDcil on the 26 day of August, 1896.

APPL1CA TIEN voor de betrek-
king van Assistente op de

Gouvernements ~cbool te J agets-
fontein zullen door den onder-
geteekende ingewacht worden tot

, op VRIJDAG, 11den DECEMBER,
e.k., 12 uw' 's middags.
.~ala,ris £13,) stg., per jaar.
• Applicaties moeten vergezeld

/ gaan van bewijzen Vl\11 hl'k waamheid
gqed zt>delijk gedrag, liomlUitschap
eeber Protestantsche Kt'rk en
moeten eigenhandig door de
applicante geschrevell ztJn 10

Holland8ch 7.,OQwelah in Eugolsch.
. Geene applicante zal in aanmerk.
ing komen, tenzij bevoegd om
ondeMvijs te geven io MILZiek en
in de Zangkunst,
Kennis van Calisthenics, School-
drill en Handwerk zal eene aan-
beveling zijn.

Billijke reiskosten zullen aan de
geslaagde applicante worden ver.
goed, mits zij zich verbindt,
miMtens een jaar aa.n te blijven.

Werkzaamheden te beginnen op
Donderdag 14 Januari, 1897.

W. WAGXER,
Seers. Schoolcommissie.

Jagersfontein,O.V.S.,
__ .. )1 Norember, 1696w-

RUDOLPH BOB~E, Voor:itter.

CUEEEN"T

II' MlliD, Roads

I £ B. d.
Ry B"lanec
:" Salaries of ~ecret,llry, Iii'

ADditors and an othel'= OHicers
" Payments to Members of

the COIlDcil
:., ConstructioD, MainteD.
... anee, Rcp~r, &I !m-
-:;.. provementof Di,-isional
• Roads aDd Da.ius there-
I!H on
;:::- do dol&Brnnch Roads
" Other Paymentls, viz. :_

Tools .
Rents .
Destruction of Vermin
Refund of POllnq S&le.s
Chárges &c.,

Other
Roans, &c_
£ B. d. £ s

4,j 0 0

23 14- 0

410 1:! 0
107 17 I)

411) 1:! I)

ll:iï 17 cl

:l9 1.) 7
o
o
o
3

:.l9 lE, 7
:! ,S 0

10 0 0
;1 19 0

:.'0 14 8
9:.! S li

2 J
10 0
::l II)

:tO 14
LJ. Chest

Tut&l ... 74:3 17 7 830 ;)

a w. BEOKER, Tr_urer.

J. A. CRAFFORD,

No. 457.

RODOLPH BOWE, Ohairman

IIRondgaande~nE~!;n Benood~d
WIJK WITTEBERGEN

DIST .. HETHLL~l{F~'f. 'OPROE~ING geschied~ mits dcze~ i.n ttwmcn van E.erste Volksraads. .1' ,_

beslUIt artt. 731-"-(41, dato 2, en 29 Jum 189ti, van appllcantell
voo!' de betrek,l.c.ing van:

Hoofd van het Tweede Staats-Tehuis te Pretoria.
tegen ' ~n salaris van £2~0 's jaars en het genot "an kost, i.nwoning ell
bewasscbing (mede voor zlJn gezm). ..

Vereischten zijn: Bewijzen van litlmaatschn}l cener Hollandscbe
Protestantsche Kerk, getuigschriften omtrent Christclijken walJdcl en
referentien naar betrouwbare en lO dezeu bevoegde personen.
. Bij de keuze 7.al gelet woPden op ervaring en ta.kt om met jongens

van ,crschillenden leeftijtl (12-:.!0 jaar) om te gaan, bekwaamheid om
hun bij het yuorbereiden hunner studien behulpzaam te zijn en lust' om
hun cene Christelijke en Nation_ale opvoeding te geven.

Burgers of genatur.aliseerde b}lrgers van de Z. A. R., dié aan de
eischen voldoen genietén de voorkeUr. Mocht ecbter iemand uit deu
vreemde worden benoemd, zoo zal deze ziéh aan ~ Wet op Naturalisatie
moeten onderwerpen. , ,..

Applicatie.n 'met alle stukken en informatien in te zenden uiterlijk
tot 11 December, 1896 aan het bntoon van den Siaaté!secretaris afd. B.
met vermelding op de enveloppe:' Hoofd, Tweede Staats-Tehuis.

Nadere infprmatien zijn te bekomen ,ten kantore van den Superin-
tendent van Onderwijs.

()P den 23sten dezer zal mijn laatste bezending" Early Rose" en
.. Maguum Bonum" in mandjes van 75 Ibs arriveeren.

Vorige verschepingen hebben groote voldoening gegeven.
500 ZakkenYelIow Egg "Aardappels, een gehwde, prachtige

Aardappel om te planten of voor de tafel worden denzelfden dag
verwacbt.

R. 15472/96,

Gouvernemen ts ..Kennisgeving),

~.
'10. GR.OENTEPLE%N, ~:A-A.peTA.D.

--- ------_._-------
SCHUTBERICHT.

A.L~GEHOUDEN in hel SchDt te
BloemfoDtein over den veroorloofden

tijd eD le worden Vlu'kocht op den 28sten
~OVEMBER, 1896, iDdien niet bevorens
gelOit :- "
I. "AlD vB&! witpeus Donkie Bfln~I., met

drie bAlfmaalU! ll&II bet recbteroor V&D
achter, olotrent 6 jaren and.

J. W. A. STEENKAMP,
Bch utmee8t.r.

.lfd" li.ntfSraad.Kantoor,
OAlTima, la NOT., lm.

L&ngema.rktstraat en Kerkplein,
J. L.AWL.EY

KA.APSTAD,
CO.

O. \ ..'.
(le r,jgerhoek en le Coega,)

A·PPLICATIES vergezeld ,',,',
de !JIJ de wet ven'l.'ci,:,.

cértilic~ten van bekwaalldleid "I" I
ed I"k ' ,.,z e IJ gedrag en liJrnaat,-ci, 'i

eener Protestant-scbe Kerk 7.1:1'.'
door den onderget(lekelide {Oil! \,,' _

gen worden tot 2u DECEMH~~J;.
1896, voor bovengemeld,e u, t:-, , _
kingen.

Alleen . ongehuwde pel'"on, "
zullen in aanmerking kom('JJ.

Salaris £120 pf'r jaar, lIJ

schoolgelden der leerlinge!!.
Bilijjke reiskosten zullell \"erF'

worden.
Werkzaamheden t~ bq.(inrH:'Il

JANU A.Rl, U39 7 .

Gouvernementska.ntOOrt
Pretoria, 9 November, 18~Q.

T. J. KROGH,
ODder-Siaa~etaris.

J. ~. SWART,

... -
¥ oorz., Schoolcomm!, .,

I Cilliershoogte,

j dist_; Bethlehem, 0,V.tl"
i ~ov., 1896.
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DeSinger Fabriek Maatschappij
VERVAARDIGT

1/ ,,) xII I. 'vo, I '\ ,11111. rl Wil af h,ft l,e/,t.le en JtJflMU'fot J",t",vatJ.t,; eli tIrooie ilfatertal
VE RKOO PT M AG Hl NES \ oor KOlllant, toekenn=nda een Liberaal Disconto of
VER H U U R r \L", Illne. met keus Olll te koepen
VERSCHAFT I..ue Madunes ID verachcideua tij len kabinetwer-k, om te voldoen

aan d. n ,nmak en behoeften van allen en tegtlll prijzen die ze binnen bereik
, III allen st el len ,

REPAREERT !l1".chlUe~ van alle soorten dadehjksen tegen billijke prijzen
V ERRU ILT :\laehll1cs van ..lie NOOit
HE E FT Ic I I ersten P, IJS behaald boven alle MededIngers op verscheidene Tentoon

,t,lltll\!en meer dnn 200 malen 51 Prijzen te CblCI\g'O
W IJ OT dl~"ell)k de aandneh t np ontvangst, an een bl je, enkaar-t, wordende onde en

Il I~" \\ e h lun tc u rue t g' lijke lUI gc 0 UI.:_JClllcheldulg behandeld

].\ LHïITI~(; GH.\'l' LB. PRIJ~ IJJST
P AST OP VOOR NAMAAKSELS.

DE SINGER FABRI~ ],WAATSCHAPPIJ

BOO/<'DKAXT{)OR JJ( ZUJD ArR/KA
ADDERLEYBTR.AAT, KAAPSTAD_

TAKKEJv
\1, \ "r"I'1 P .rt IlJzabeth 'rVE8T I:)IRAAT DUIban Oxrnnu STRAAl 008t Londen,

'i I> 1\\ E M u x S I HAAr K imberley PUAn G~BOl" E~ Johannesburg

---- -- --~_,_--
TAFEL LINNEN.HUIS EN

THORNE,
STUTTAFORD & CO.,

Ha nde/aars In Llt1!len Goederen en H IJlshoude/ljke
ArtIkelen, Adder/eystraaf,

I)[t Dr :\ elfJe bij l:ltzondenng goeue Kwahtelt van
) Katoenen Lakens aan, wijdte L5 tot 108 dUIm

tvt ~ 11 pt:r \cllU

1000 ·Paar Gemaakte Katoenen Lakens, Ge\,one en
(J( \\lHn, Kieme l/ti tot 7 ti per paar, MedIUm grootte 7 ti tot lj 6 per
1 .lal ( ,rootte li 11 to~ J 2 () per paal

Eene SpecIale vDorraad Gewone Kussensloopen tegen
_ (J ) I, Cll ~ Il lll't half dozlJT!

(11 !)utt: K UIZO In l C11\ oudlgo LInIlen Kussensloopen tegen 1j/6, 10/6,
het half dOZIJn

KatoeliCli K u"sen"loopen, met ~!JUllll FI db, Goede K~\alltelt, 5/6,
",Ill I) bn half dOZIJn

r \ tt IK" ,\lItclt Lmnell Kussensloopen, mot FI Ills en Kanten, 3/11,

Linnen en
Prijzen 9d.

; I) per tJu.ar
...---------

TafellInneII, NapkInS, Kleedjes voor Zij tafels, enz.
Gebleekte en Ongebleekte Dam~sk ,an 'j2 tot 80 dUIm.

Dl PIIJ!lll \ l r"cllllkn \ Ull 1,3 tot 7/fj jltr yard

Hotelhouders en Houders van Kost en Log'ieshulzen,
AttentIe s v p -III Il", :-iIi II ~I I IJ \: Co, uie ,an elCn Fabrl-

k I I l Il Voorraad \fgLKLllldtJ (,ocducll, v Ln t lll1ellJk goede kwali-
I. I Il diln 1)\lr.':UIUllllll, IncllLn dezelvell dan tlgen de helft hunner
gewone pfljZen lt lit \ lIldeu zich olll"treok::! 'iJJI) RIJkL 8atiJnen
])ellll1,tCIl I dLilclken, Ollu",r, I: tot ..j, ) UI d~ l.lllg, van af 4 Il elk

()1Il~tlllb b'l) dllZIJn Tafll \apklll" van 17 tot 27 uutm III het
\ lr" Int, \ 11 tvt ~I - per dOZIJn, \\,talOnuLl onbtleeks rUim 100 half-
d.! n \ll"lhtllendoc k\lalrtutlll \oor ..! tot; I,

"álle "u It,ll \ III DOlken, V!eglrs crI wrIjflappen \oor de Pro\lsle-
k ltller, KLllkul en :-icIJoollmUik gellrIlik HUlllie Keuze m Glas en
1 hu DOlkj" \ lUll :")lbll Il lT! \VrIJfuoekell

NB - Al het HUlslmnen tegen de Laagst Mogehjke
Prljzen Gezoomd, Gemerkt en Geleverd voor Dadelljk

GebrUlk
KoutlaktlIl, wordell \ 11l"';l~.lall

en :-ilnlon VlIJ
Bel ekl n Ingon PllJslIJsten

THORNE STUITAFORD EN CO.,,
l{AAPSTAD

Hoofdonderwijzer Benoodigd I '"lllIijlo~;b~rr""I"
llll t!UIP(' sE\EK~L.U'.S. ~

A. SPOLANOER & CO.,AI'I'[ !( \TII'.~ voor bovongL-
UOL ludt hut n k k Illg \ II gezeld

\ ID gl\:l rtl fileel ue COPIJL n \ III af-
IL"'; Il l '\ IInI n", l n allTlg hiJ het

( Ill\\IJ', oll\krd!)Irl, .!;oed gedlag,
l II 11lIllt~lhapeenel Prow;:,lantscbe
Kl r ~ I. III len bl] dell ond~ I getcekende

.!l\lacht \\oruen tot 20 DECEM-
l,r_H,lbf)I'

" II Ill" t.: 1 p I met lk 'Ochooigeiden
I Iru It de hoofdulldl nl Ijzer e~ n

\ li UI \ eli I het ",dailS der aS81"tentc
III lt 1_ talLll
Jl

IGEVESTIGD SJ nREN

Chrtllom.ter-, Horologe. &n Klokmat In,...... ~~
Goudtla eB ZIlveren HorologtW m

~ PbO-VieII.

SCHUTBERICBTEN

n I"kostell

I"het seh n t al hier opgesloten boven den
\ ~l"Oorioofden LIJd

,-erg-oed I Roode "It rug Vl\ars 2 Jaar oud, hn
~ I kel"1)()1 l\\alu\\"taart halfmaaJl achter

I I Zwlirte Bul 2 Jaar oud, rechterOOl
Op 1~ .tomp ltokeroor zwaluwstaart halfmaan

\UOI

ludlen met )<elost l u lien dezel ve alh Ier
u,t de schutk,,~1 Vel kocht worden,
Z \TI-.:RDA(, 2tl ~OVEMBr.:H., 1896 deR
lIIorgens om 10 uur

I WOL TER THERON
Scbutmeester

I 'i ,llwe RII,t
I 'i limao Iu"laud

zullen
J "

\\ Ui I Il

Hetrlkklll!.! te aauvaarden
j Ifl li I, I '" 17

\ 0 r \ enleru III IIl btIDg doe

/ I" I J
aan-

li GLD\rI!,
" OOI I Schookommls"ll

" I ,II () \

I I \ l\

Á \ pp) i('atip~ IA A:-.i ("'I!l)lLJr.:~ IJl het "ctlut te
ZOl I LA;'; u\el den \ erooIioo(den

I'JI e11 Jf "ordol \lIk elL p2,,:'iO\]<~}1
In H 1'''6 Indlell nIel be,orell' gelost _

I Z"lIrt lap (J, koll~tJe \OOr den kop
WIt kI"",t linker" I ",nkpll",ak v"n
lil 'all 'Hbtel rechtelo< t slip

(et ~ Il Hl) I '] \! A ~
"l" Itmeester

\
TI)(II{ 1l'I.tllkkllllo;\lll Ondel-

\ jl. I I III dl I{lilolga.andc
" I \\ ti Illf;, \\llk ()nder

11,1 KI!)()Il"tdd,
I II IIdlr~ltftkclld{

Icl t tot 17 [Ill' lIlIJer In bet Rchut te
l>o<en den ver()(\1

I" f I, IJ lIJd elJ li dllll nIet 1>e\l,t-enR
p I ,I te \\ Olden \ pr kucbt lit bet s, hut op
+ iH ( E \I II I H. 1,,1), om lO Il U r v m
nail lilJ k

I ZWfI1tc gedl){k ",,,,klc
I BI UIl! kol ~Ier ne Iluker voet \\ II

LLIler
(o;et)C \\EICH

I Schatmeestel
plr liar en do Kf)mma~, ~amak""land

I ~ ~u\cml>er Ib<l(j
In(), t, Il 0l .!'l'Vt ti I

III IJlillIIl wct kZ,k'\lIl \ A~G"~H()l O~ ~ ,n het ,dlut te
k men I f1._ ROOJ)bB~,Rl,SKLOOr boven den

II III \ lil.! IIIlTH n nl 'er"O<Hloofden tIJd en IIldl('n "Iet be,orenb
K Il ,ko~ten Ildleil \ l t goed \ ".Io_t te "'OI'Jeu \erkocht UIt het .chnt op

+ "El EMBr R 18f16 t..e lU uur \ ol -

I I UrulD MeITIe paard linkeroor half
nl1\A.n

"lll~ :::SchoolcommlSSle I 1 1IIUIU 1I!"rrle paard met ster Imker
oor ha.lfmaan

Vreddort, 0 \ S (get) J LATHAM,
~ ':;ovember l8ge SchlltmMiIna

Il

\I I <11

\\ Ol de

E C KRIhL,

.t!£. :lf!!
EZELS. EZELS.

100 Eerste Klas" Monte
Video" Ezels, 2 en 3
jaar.

VRIJ.

•
Op Woensdag, 25 Nov.

ZULLEN opgemelde Ezels pu-
bliek verkocht worden ter

plaatse "Elsénburg" annex Mul-
ders Vlei Junctie. Daar de onder-
geteekende de plaats .. Elsenburg,"
van den beer li'&ANK MYBURGH, voor
één Jaar gehuurd en zich daar ter
woon gevestigd beeft, ten einde de
Ezels onder zIJn persoonlijk beheer
te bebben, kan men lets goeds ver-
wachten. Rijtuigen voor vervoervan
koopers naar de vendutie plaats,
zullen gereed zIJn te Mulders Vlei
J unctie, bij aankomst van den
ochtend trem van de Kaapstad.

LEB. HOMAN.a- KOMT ALLEN
J. S. MARAI~ & Co., Afslagers.

13 No.-ember, 1896
Zemelen, per zak, 100 lbe, 68 Gd tot 7. Gd ,

Glll'Ilt, per zak, IGII Ibs, lG. 6d tot
17, 6d Suikerboone'!t per aak, 203 Iba, 43e od
tot 4& od , Boenen, A.aller, 30e od tot 8áa od
Kaf (Kolomaal) per a,..!, 000 lbe, M. od tot
17. oil, Kaf (Koloniaal) lnfeneur, !III 09 tot
148 od , Kaf (0 VS) 12t od tot as od, Voer,
per 100 1~08, 8e 6d tot 10i od , Ka1ferkoom, p:r
ak, ,Vn od tot 4011 od, Boeeenmsel, ongellift,
29. od $ot 3h od Boerenmsel, gezift 33e od
tot 3& oa , Meel, 18a od tot I!) Od, Gille
MI.lies per zak, 25116d tdt 2& Gd, Geme~e
Mielie!! por zak 2& 011 tot 24:8 Gd, W Itto
Mlehee, per zak, 22. sa tot 2& Gd, Witte
Mlehemool, 203 Ibs, 27. 6d tot 29. 6d , Gele
Mieliemeel, 203 Ibs, 25.16d tot 208 Gd , Have.t,
Kaapecb, per zak 150 lbt., 19, Gd tot 20& 6d ,
Uien, per sak, 120 Ibs, 30i od tot 328 od , Aard
appelen per zak, 163 Ibs, 20s od tot 248 od 1 Tabak
per lb, OS 4d tot OS 5d , Tab&)< per Ib, (mfe
rieur), 0. 2d tot OS 3d IKoorn, per zak, 203
Ibs, 26. Gd tot ~78 Gd Bottlr, per Ib, (versch),
:.!tI od tot 2. Gd Bote~ (tweede kwaliteit),
II 6d tot Is!ld Eieren, r dOlllJn, 11 Gd tot
is !Id, Eenden, per du , 2a !Id tot & 3d,
Hoenden per stuk, 2a od tot 2. 9d , Kalkoenen,
per .tuk, 7. 6d tot 138 od, Ham en Spek, por lb,
ot! 6d tot 0. 9d , Zou.£, per zak, 3e od tot 3a Gd
Okkernoten per Ib, Bd tos 4d, Gedroogde Pel'
Illken 4~d tot 6d Kalk peF sak, 58 0 tot 6s od

SLAClllVEE -Oasen, (gQede), pnw&, £8 ot!
tot £10 OS O_n bOO I~\ £6 lOBtot £8 OS
Koeteu 000 tot 450 liM £il OS £6 ot! Kalve~,
30s od tot 40S od VarkeD8, 100 Ibs, 40s od tot
508 Gd Lammeren, W Il!ls, As od tot lla od
Hamels 46 Ibs 168 od tot 18. od Kaapsche
Schapen gewone 17, od tot l8s 6d K.aap8ChQ
Schapen pnm&, 15. od tot 168 od Kapaters,50
tot 60 Ibs 17. od tot 20e Od

TJtEKVEF.-OII8eU goede, £0 Os tot £0 O.
MUllen, groote £IB tot £22 lOs MUlltlu kIeme,
£10 OS tot £lTIOS Melkkoeien £5 OS £120.
RIJpaarden £ 10 tot £20 1 rekpaardcn, £ I0
tot £20 E&ela, £7 lO. tot £10

A\NloIt aKINe EN-Buna elke soort graau en
l1'leellf! ID pr!}. gestegen Het voorraad haver
ID de westelIJke provlllCle achunt UItgeput t..e
ZlIn eu de pruzen zIJn hoog ZUid Afrikaa.Il8Cbe
mlehe. 'Un zeer 8chaancb, en ka1ferkoorn Il! en
kel tegen zeer h<>Og1lpnlzen te verkrIJgen In
gevoerde mlehe8 en mIeliemeel 'Un alwoor ge-
rewn Er worden bllna ~een produkte" op de
markt IIAflgeboden Dil wew~e vcnendmgell die
per spoor a:mkomeu worden tegeu \ eel hoogere
prlJzeu dau de thans bestaande IDgehouden
Uien behalen fancy pllJzen Aardappelen "un
goedkooper "rocnteu 'Un zeer schaarsch
Runderpe8t 18 Uitgebroken ID de olllmdC:eluke
nabubeld eu de toevoer vau melk en groenten
van de plaatsen UI het d'Istrtkt 18gcheel ge
staakt PlUimvee behaalt goede pruzeu Elereu
oemgzlns vMter

Lt\ ESI,!': UA\ E -Eukei beperkte en ordmmre
kwa.l1telt I~vende have verkrngbaa.r

Rondgaande Ondel'i'ijler Benoodigd
Te Nlenave/sposl wk SiJ/r.spruil,

rhst. (;AL.EDONRn IER, U.V.S.

APPLICATIES vergezeld van
gecertdiceerde coplJen van

biJ de wet vereI8chte gotUlgschrlf-
ten van bekwMmh81d goed gedrag
en lidmaatschap eener Protestant-
sche Kerk zullen door den onder-
geteckende mgewacht worden tot
den 12 DECEMBER, 18~6

Bekendheid met muzIek en zang-
kunst zal eene sterke aanbevelIng
zIJn

S,Llalls £120 per Jaar, benevens
de schoolgelden.

Werkzaamheden w beglllnen na
de Zomer vacantie, op den 14
JAl~(JARL 1897.

BIlhJke reISkosten zullen vergoed
worden

P H FAURE,
V oorz SchoolcommissIe.

Smithfield, 0 VS,
13 Nov, 1896 JOHANNE~BURG

(FI I: G" .. bu,?' I(l""vrl VO Jr de week [Jetllld'[Jd
1 ~ \ , fJnber 1806)VER~OOPINGEN

Voor per b,ml
Voer per lUO lxIls
Kaf
Zemel.
Mwltes AUlCrIk
Mlehe. kolaruale
Aardappeli
UIen
KaJ! er koom
Boermeel gozift
Hoenders
Eenden
EIeren
Boter (zout)
Beter

1 0 0
2 5 0
o 1:.1 6
o 8 6
I :.I ti
1 h li
I " 0
I) 11) 0
I 7 0
1 11 0o I ()
o il ti
o I lo
o 1 0
o I 'I

1 10 (I

~ U IJ
I 1 0
o 9 6
1 3 6
I 7 6
I I ~ 0
I 0 0
1 8 6
1 I'> ()
o 4 3
o 4 ti
o 2 0
o 1 I
o 2 0

I \H 1I~ lR~!\AMEH
I !k"emb" Pal kUIl lo, teln aIde" I nl( Malme.

1, ry K "!lbaaT vf\Stgcw"ll extra. n!tc l'Iln(.;htul'j~n
en kIOPIl nl:olllcd~ goudgclL'CI le melïlC:!J en vetle
vark, ns

111.1.10;101\IUrZBl.:l!G
t6 So, -( I cr telegraaf)-lile hoogsw pr J8 p

,olmarkt he ko ochtend vOor ,et"ol waa

AAN INTEEKENAARS.

I Il,,,eonber -Clanw Iham kO><thaar",.tg"cd
I \ l LOC I.l \ liHArs L H, E f(

l~ Novemlxr -Stellenbosch IF"'I "ajen b",ck
goed en tancv gwdercn

J ~ \I...RA IS lot CO AFSLAGERS
17 "avcu ber -Klal'mul ...ll1tlc 1000 ""hapeu ell

1000 hokken II II tmllut.cuoe nndJtlc
DI!: VILLIER:s IMMELbIAS &: ce AFSLAG~ HS

I Deccn ocr -t rooi I.>rak~nsteon ItaatBCll
J J HO~ MEYR lot ZOO'l AF:SLAC.ER:s

DE SUbSCrIptIe op "DE ZUID-
AFR IKAAN en ONS LAN D"

zal van af 1 Januan, 1897, terug
worden gebracht op den ouden
PrIJs, te weten. Een pond zes
shillmgs pet Jaar of 6/6 per kWlI.rtaaJ.

A. B. HOFMEYR,
SecretarIs.

Drukperllma.atsohappIJ,
Va.n de Sandt de Vllliel'S &; Co, Bpkt,

17 Ang, 1896

.Proa.u.k.tenmar Kten. Corresponden ten
WORDEN ver·zochtalle brIeven-

geld ter betahng van reke-
nlDgen voor subscrIptles, Adver-
tenties en Drukwerk bevattende of
betrekklllg hebbende op bezlghmds-
zaken, aan den SeoretarIs der
MaatschappIJ, en alle brIeven met
Correspondenties voor de Courant
aan den Redakteur te richten

A. B. HOFMEYR,
Secretaris

KAAPSTAD

VROEOE MARI[T

Il ~ HQn bor 1896
i, • cl
o 7- ~
o I •
o II I
o II

- U ~
o t8 0
o 0 0
o 10 7

Hn'erhlOl 0 n
B()0', (;:IOCIIC) 0 2 n
.... r lap pelen 0 I 0
Kleren 0 I}. {)
Holer U I
Kon kommen; I",r 101) U 7 ,
Hoender8 0 3 0
Erwwn (groen.) 0 10 II

~ \\ E\f,rene en 96 kArtcn

SlEUWE .IIURKT

Ier-.cn
V'Jgen (groene)
Appelen
Kool
BOler
Eieren
A&rdappelen.
Er" ten (groene)
Il", nCII(g'roene)
Zuurlemoenell
Gu.a'fM
Hoender.
GallLCO
KAlkoenen
Eenden

li '1o\cmber 1896
6. 8 cl
l) 2 0
o 0 0
o U 0
OOit
o I ~
011 0
o 13 8
o lO I
o 1 ~
o 0 0
o 12 I
o 2 II
o 0
o 10
o 3

r"uden Dokter Beyncs 1d"thc". Gebou"cu
Ac1derleySLr&at,Kaapstad gilet; h'ermooc aan het
publIek \an ZUId Afrika kenn",. dat, In a, t"o4fd
op le Mn VT&ag naar goede en bIllijke taudheel
kunde hJ 6""'L",,118I'm L'el1!t.eklasse werk te leveren
Ul.b"Cll Je volgen le prJ}JCn _
J<:en geheel. stel landen boven.lc cu ondL'1'5te

tegen £10 lOl< ne",o.arbo gd voor 10 J .. reu en ge
deeltelt}Ii;c .tellen tegen ev, n""hge pflJzcn

~tellcn ta.n {en van goede k\\ialitelt kunnen ook
tegen lagere prIjzen gemaakt worden Inel'en vcr
lan gd

Tanden 1...011 Ier J Jn ullgctrok~cn zon ItT het
~",brlllk v'"' a... C.blurofolIn of o;co'g 'el. Int be
vURtcl ~)1Sbcld veroorza.n.kt

Th h~r NOIAS kan t.";(n !'Jj-t!ln.rt lt, klwr maken
In 24 uren 'f'lx,r bUltA; n lJnt tnt-CH m l!ól t tt mll1sh Jl);

24 uren kCIltlls ...ev ng v)Oraf WOl le g !(!aft.11 Door

ml I tcl van I l \cr~td Ic ~ucfle tstloJ./'iII I s hel 1I1t:t

In h.:n regel n ~llg Id Y\ ol tclt 11 n ttct rek ken of
eemge an Ier\.! gezon te tand~n da.n.r late, lau ien biJ
gevue~rd kunnen wor lell tot dlt:1.clf lt: pl.unt tegen
8~echt8 gcllflge k(ffóitcn

Aanb'eStokcnc tanden \\ nr len
bnll kbo.ar I(cmaakt

Het lXHcngcnoemJ "elk "Ol lt ge"lULrbol~ I le
zIJn het bc.~Le ln ZUlU \fflkn t-c bekllmf IJ cu \\ lAr

voor In den regel twccmaJ " zoo veel bct..IlJ-lld \\ ord t
Deze prlJ7..cn worden IIiZ 1W.lCI leId ter kenniS \ LU
het J'tlblock g"","acht Ir....r liJ .k'Chl, voor een korten
ti) t op Ite lage 8<lhaal xulh II 3.'Ulgebouiell worden
De j,e<r )';OLA~ ileeft cell 'lJCClahlelt ~ell",,~J;.tvau
Kunslu"I'ge l'tu:llen CII plJnloo7.t;ultlrckklllgen en
heeft meer dan Ia Jacen l&IIg onafgroken ondervind
mg gehad wowel III Europa ..Is III dIt land, en IJl)

.nl vooral op bet gemoed van )let publiek
Imprenwn dat hoewel "luC pnJ1Ien blll'Jk ~Iln tic
kwaliteIt van het werk met goon mngeliJkheld II'!
ZUid AfrIka kan overtrotfen worden COusultatle
KfltlB Let op het adres De heer NOLAN
Beynea, Mnthew. Oebuuwen,lU&patad. rArl .. t.
W AL rt R &OTT krugt uu eIndeluk ook zlln

borstbeeld ID 1e llbdU V!ln WestlDlOstor De
bUite van den grooten IIOhllJver ..,1 eerlan~ "or
dtll ppJutat III dat " .&10l1l&I WIJball&. '

DI ukpels Maa.t~ehappIJ
Vau de Sandt d" Vrlhel'S &; Co, (Bepkt)

, OIlB Land Kan tooI
KlI&psta.d 14 Oet, 1896
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(I rtll de hUI eli Hull J: C )

Kaap.tad I I "i ovember 1816
'\ " F I" rHI I~v F t I'i \ -Unze m&rkt w~rd 'au

de II e, k t llncllik 'oorZlcn 11n I li,s opuren
g't::lldc t 1. {-II ( omvetltle WIlS0\ er t \lgemeen
levendIg en " I hebi"", geen prlls\3randenng t<
lapporteelt'n met 11Itz;oudenng lan derken
dIe ,\ tt L~wr narCn torwIJl mHldelmutlge
en korte dOllkeflgen I percent lager waren
{ It \ )~, gedurende de \\ et k 77' Ibs geKch lt
lp il 142 \, I noteeren do ,olgende
1\1. lIIarktpr Iwn - WItte OmlllaIl'e pflm.
i lik () I tot £i I li>< Od eer.te £-1 il. lid tot
£ ng Od tweede £3 10. Od tot £~ OS Od derde
i~ ti, lit tot .£2 J()s Od nueneure tot hard
i I III!< IJJ tot .£' II. od wllfles wItte eerste tot
• I",meure i 3 I, Od Lot i4 I" Od t"eede
£ I (I, Od tot i1 10. Od derde.Li Os IJd tot
i2 J >s lit! Infeneur tot hard .£ 1 o. Od
tot £ I lo" vd dOllker £2 10. Od tot
i4 I)s od f LIlC) hl]ock. .£~ lO. Od tot
£41," I)d st;\lIrt ,,!tte £19. od tot £1 lis Od
hchte £ 1 ï, 6d tot £ I IO.Ikl douker £0 IÓg od
tot .LI)IR"olhl z\\artelallgo£45s0d tut£-I15.11d
lang toL nlllldelrrllltlg .£ i lo. od tot £4 0" Od ulld
dclmatlg ,U IÓM I)e.! £ I IIs tit! kort IDlddellOatlg
i t 10. i'kl tot i2 OS Od kort gewoon lis od tet
£lOsOd kortvlos £OIOsOd tot £015.Od
vale lang £:! lOs od tot £3 08 od mug mIddel
ma11g £2 5. od tot £2 lOs od mlddel
mat'g i I DS Od t-ot £ I los od kort middelmatig
£0 I.t. Gd tot £ I O. od .plldonas WItte
£ I 5. Od tot £ I I~. od donker £() 108 od tot
£015_11d middelmatig eo Jmrt £158 od tot
£ I lOs OJ laug vlo. £ I 2s Gd tot £ I Ge od
kort ge"oou £0 lOs od toi £0 ló. od laug vlot!
£ I 2! ().tl tN £ I 5. od kart vlot! £0 88 od wt
£0 15a od licht. £1 O. od ~t £1 lO. od ;
doAkw ClU.U 11 od ~t 3e 6<i

"CIIIIJ "dltm uLl to melden ti, algenlcenc
F.Jlrt ek fn Rh" IOSl1 Il< !tllg lIug IIlct 11111.,.
III )rdc en ol u.lkt men llC,Q 1»\1g 'vOl Illeuwe
moo Jen onder prul'Ipektoerdcl"H eli tndeJ £:11

he f' den \lude token(jllcle hUil i.Jcd'lif h~ulJen
her' lt Tc ~hsloury hl,dt de huur Rhod""
hcl"lten ollltrent 'puorwog' n en rueel !;eLlaao dIe
men redehik , ,100011<1. ""h'JIII re "cI,1< n ma'"
'oor wlfl"",tllur , hl bil de be\ olkUlg I" g n,et
al Le ge",hlkt "tilende hl] slecbt>, Ier gekl"'''''
ledet In een Il"d \ HIJ elf eli UIt het oogpunt
der ("charterde kiln dIt ook zeer waar ZIIII
Iotu,,,,,hen doel l"h de \Taag 'oor of bil deli
onJ,e"".tbB.lcn tJ~kZIlI \lLII het Afrllw.nerckJm
!liet tiles cr gRauw re( ht zou komen als cr geen
lo Clharlel'de eu geell I ngel~che ,1!Lg III
het l'lld w'" Au.tnll! zoekt zlcb nIl te hOtl
den 'un J~t:llhm Na.tal d~t zich cr ~Ict 'all

heefl "iflt9houdell wordt met len olll'ud,!.e
deltIC eell k~,loJlI .al blld Ll. eell , oor de KJI,ll'p
kol", le "fH<hnkkend voorbeeld Ulngohaald
{,t Rhodes, I wc ,I ,,,Jail!;' l,en, ht d lt de
\ZJW t l'f ZHJI mo ] \ lJ<.lzct eu wd 11 t met l....d
kunuell we~gerla.aJ1 w rdell l4.. ooef maat regeieJ
Va.1I JWlJlgJ lnd I "nar Lng-ela.n I 11001t. Ir! lal t.,OC
sl.emllen Ma.ar J\\ ]0e-lalldq k lil "'un1tlJd~ goede
ge \ ol geIl hr eugcn eli moet metl da.n tl!ol. men
Zl<ld Afrlka 8 hed I,eoogt arUJ den Ictl and gaan
\ ln eell 'erafwollond en mej ,oon}ordeelell he
hobd Europeesch volk i t 18 een onultge
m ULM: Le 'ralLg uf teil mon1r(h de dUi'" el ~en
rcpulltkClnsche reg-etmng III I" glll"cl te 'cr
kIele JM <n eVcJlleCI \\elke v lil de t\\u{: III

ZUId Afnk I I ct Ut.:,t kali he In wo, rdun lIu!.ar
de g"ootc \ mag \ our Zu Id I~ frik 1 IS niel of
m~rl ndU! ecn n(:t mo SOU\ertHilt manr of men
ouder dell 111\ loed '111 uen "I~ llJ~t geIlCel
Indcre toe.tllJlden eli bcgnppell ti lJl dIe \ oor
bter delll!en IJh)' eli kan eli t wordt tqd dat
dlO raag III Afnkuner krll1~"" J.esproktll
word Er IS bier IJl de K"I","e tillll. cell
comn 188110'O'JI de In.nds'erdeodlgwg dil zoo
\Vat k I",'\r 18 met h;J.ar werk en onder anderen
Kllnl.,rley ll1lt!ock eH andere plekken, cr \.n
zee Ldgell m, gelpke vU!\Jlden III \ erdodlglllg
beet te w tIlelI 'tolllen M3.,r" ,. '1111 die
\ "and en neen kolOniaal \fnkaller ducht
gevu.a.r UIt du rl'pub~ken cell nieuwe ~X

Pf':rlt1 c "Iii!.dle \ I\n ~Ir ( h tries \V ",nen 1..,u kUil
nen lt Id"l1 tot-wel I ,. IJe,t ,lit te zeggen l.lJt
"at elk vnend 'all ZUld AfnkK ten dlep.te zou
be) I\m m'lJ er

Dit hete, kent n&.tullrllk Illet cl Il zulk.o kw,,"
t,eri Iueds nu IJlcr thuilr"bcho ren op het B JIll I.
oon~T tol "H Ik.., IJ' (nge ReCrE."l..tns n~po: Uti
\f ULg' nm hl" Itnl Vlllj(jpullten Doch nl, but
tt JI.{I " hIJ (nkOml l!i! \_r kans d t TIl~n r~€(I",
Hleldln blllH\Indt 1'C\\l..egkrl.(ldlll7.d
\\ t I dH a 111.(: I le J \JlIt.."S." XI t.""(1ltH. gt.ze

IILII I II (II Ijlt Xpt I ti J( IIt.l \ 1ge1-l:l II

I II lil< t \( rgn .. I f: n J"I~t U'I \, "dt t r 'lt
"'pr .k: Il \ er du 11IISt.a ....lIde mdl< Illng \ lil t-~n
I raniolV"a.alscht rekt. nmg dtl!nlIIlJUUII~ \\ tt

ethter b eJ'~<r 'clmeld ".",it I" lIlei afdoellde
en lost up br]K.~In!.!ell mt..~r f m III gcgrol\d
\ 10 b~Ldell O\efl~'lII" schunt thtnR dt' 'crhou
r!tng w.""",hen cle ,.:eld eli d, l' ,~~nnll.m" bl I
UI de Zu)d A.fnk l~nO('h.. R"IJllI.It, k 'r II )l'H1

-ttg I~ "In I ", nlt erk ..nd dIL ie , ge< rJ )l

het mlln?te/.en hegttf1 !oi hgt en eell d~ r l:lat"l
IJC.lm en \ I[l Jen 'olksr ""t h "I, n la' I,
ZOfldab",,,ct niet -IeelIt. h~1 II 'P' llIi-"'n lt I
IJ1ljnen nlOt n del \\eg vd !oot..aan nl Uir zpJf..: I
zoo g WlJZI~rl zal worJell lat htt IJl lt IIwcrk
I Z, ndo:g nil t g' be, I hehn"ft -t ti tl ,t,,, I

nuts r f!t!Y,flrg I y, nit t lt ioI.lcdll~ percc-ut
kr a hc,dskrad,tcl g' I" 'Lgd" "It
• li: nl ,k tfol dil I f">:oihUl nleL In (J\t;rt'"lll"telU

~ '~ meI len "Ii dw I" het Ule"n II let:! Ier
Afnh, eh< hee,.,.,ht "anI d<z(fJ 1",,",1101I\\~r
Z IIJal[l!Onthethgrng ti, t cn H Ik .. unol.. er

7"')\ Z'I (Imll1lgrn.nten) kunnel ruel te SCb09~ In de Kaal ... l"lIIe de regeurtng ba:tr
"Del Komen ook kunnen er 'liet Il \ eien U. .IUI1 om Ztlnda!l"treulén naar lt 'I tentor ...
komelI Hollal d. StraIId te laLen loup ..n III '" el"\ II \ Jn

tI 'in, Raad klerken en B.lld,re zoodantgc pIole. en der kerkgenoot5C.b 'ppcn heeft \ dg"
pc,,'onclI zolldel uItzondenn.! dIe g~ell :un I"bouden IS het de \ raag nf baar dit !liet 10
bacbt kennen af, an naar dew KolonIe te het pitflemem 111 moeIlijkheid zal breug"n
komen Men \ rolagl waarom de 'c.rwoeldc werkman

7 No, Wu bebben ze allen noodlg woder en ka ltoor of wwkellUerk op Zoudag geen
wtwlldCfUli, Olll onl set,rJ te vermoer· geJeieubeid ~ b~bben om de zeeltlcht te iC-

DINjiDAG. 17 NOVEMBER, iseo
DE KOLONrALE WrJNBOER EN DE

NIEUWE TOL-CONVENTIE
Il,

\
OK tcl-unie ..convenhe VI\n 1889 (die van
kracht blijft, totdat de ruenwe conven-
tie door het kolontale parlement en deu
Vrljsmatschen volksl-4a<I zal zijn III wer-
king gebracht) bepaalde, dat de invoer-
bela&tmg op uttlaudechen brandewijn ID

de unie zou ZI)n tien shllhug.s en zes-
pence per gallon. Er was echter één
ultzondermg op dien regel. 'l'ransvaal.
sehe brandewijn zou, wanneer die den
VrIjstaat bmnenkwam, zooveel hebben
te betalen als de Transvaal zelf hief op
brandewijn komende van eenig deel der
tol-urne

Nu beeft de 'fraIl8vaai zes shillings
per gallon op kQlomalen brandewijn
GevolgehJk werd de Vrijstaat dOOI de
oude conventie verplicht zes ahi llings
pel gallon te heffen op Trausvaalschen
brandewijn Ware het Pretoriasche voor-
stel doorgegaan om de lDvoerbelaating

op onzen brandewijn te verhoogen, dan
zJu daaruit als van zelf z~n VOOItge-
vloeid een verbooging del Vrijstaatsche
belasting op het produkt del I'rausvaal-
sche stokertJên, Het bem611wt on8, of
de aandacht der 'flansvaal!.che wetgevers
wenl bepaald bIJ deze zelf werkeude op-
en-ai-schaal, en of ook dat I6t8 heeft te
maken gehad lUet hun hlte.' genomeu
beslUit om onzen hrandewlJn lllet geen
~erdere last..en te bezwaron I

Voordl van d,lt oogpnnt beiichouwtl zal
het onzen wIJngaardenleIs genoegen doen
te vernemen, <L.Ir Je VflJstaatsehe op-en
af-schaalm de meuwe cunventle 18 be
houden

Ook een andete bepaling det
conveutle vmdt men JU de nIeu Wt t..elug
Het IS bekend <lat ti" heelen l::ICHERM-
BRUCUER en DE WAAL !ti 1.'1157 naaI
Pretolla werden gezunden om !;cblklnn
llen te maken met :ple8H.lenl KRUGER
~trent weel zlJdschen vlijenhandel en
meel bijzonder tel veilllJUJeting van de
TraDBvaalsche hefhng op onzen braude
wIJn tot tl,(W 8hllllDg~ pOl gallon--d I
tot het bedl-ag van onzen ICCI]nS op graan
en lUiker lHandewI]n ZIJ kw Ime.n te
rug met de tl]llIng d lt OOM P \ I.: L '

was gebleken zeel lllet'glilinue te Zl]n en
had beloofd, de ge\laagdo gnn~t Han on-
zen brande\\ I]n te velleenen zoodla hiJ
er In zou gesla,lgu zIJn de hezwalen v lt1

zekere bUllenl,mdriche mogenJhétien
waarmede hl] ti lktaten l1<1dweg te ru I
men, en "IJ zIJn ol1lo<le\\ I]n e\ en gun~lIg
behandelden

OUB plllement IM"seelJe daJell]k akt~
no Il! van lxx7, Jell gou VPl lIeUI Inacht
gevende de koloulale heffing' op allt n
ZUid \fllka,lU8chen bw Iléle WIJ li e\en Ilig
t,IJ m,lkel1 als ollze accl] n" De wet 18

tot heden loe etllt .. lIug IJlet 1" ",olllui
geeid, en \\el omJat ]Hesldent ".HlI ER

ontkent de bewuste belofte te hl hl en
gedaan en zIJn helastlng \ m WH R.htl
Illlgs op 0118 flbnkaat wgen hp! ouze \ an
tIen shtlilllgs en z"s peuce op bet zijne
heeft III st,lUd gehou len

De tolhond·confeJ entle Hn
hoopte echter het best..e en la:!chte
damom een clau8ule III hare con
ventle, waal bIJ de KalaDle zoo\\ el al~
de Vnjstaat het recht behield um
de lOvoei belllljtmg op Tl-J.:JS\ ,laIschen
bl'~ndewIJn op twee shIllings pt'1 gallun
te brengen zooJm ,Le TI'llnsvaal hetzdfdl
dood Legenovel het kJlolllale uf V II]
etaatBclle al tlkel BeWijst hel feIt dat
deze c1lUsule 18 behoudeu, dat de J'JIlg~te
confelentle even hoop\ol wasl aJs haar
vOOlgangster '

De KaapkulonHl kan eclitel geen \Ot I
deel verleenen aan den TI'llnA\ I tl~chen
handel (zoulang de lepubllck hUIU'n de
tul-uUle hItJ!t) dat ZIJ nltH bert Id lti
tevens Illfl dien \ an l' atal tOe tc bLa ID
l\[ aal _N,lt,t1sche lum kan gelllHakt \\OId~ Il

tegen tu Lot £ 7 pellegge! bpn III VOel
belaHtIng van t\\ee shdllllgH pu gallon
11011 den pltJS opvoeren tot hlecht" tl'lof
±.211 pel leggel Het 8pleekt \ III zelf tlal
hlandewlJn tegell zoo lagelI PllJrl het I
hcht met succes tegen unH Plodukt ZUil

kuunen eowpeteel'en III dpll \ "JHt<tat
(,"kw.lland West en In onzf' ~UOltl UObte
ItJke en OORteh)ke dlstllkten Doet
uIlze brandeWiJn t \11 tQt t I') pel leggel
zooals dlt dit Jaal deed, dan WH de \t'r
zoeklllg tQt versnlJ IIRg daal\au toet den
zoo\eel goeJk::JpetBli I U (lI del Zllht.el
koloUIe \OUt vele handelaars ha Ltil un
weel'ilta,mb,lal wal dpn ]jat ge' adl z,d te
UWel ge,oeld worden \\ mlleet deJullctlt
hJIl tUBschen de Natal,.clie eli de \ II;
staat8che SpUOl '\egen zal \ oltA)(lI,l zIJn

~atul1l lIJk zou hetzelfde gelden "at
oetleft de Rt,()okseb \an r !!:\YI" en MARK!';

hest,ond el gt en Rtel k vaalooI deel tegen
w,ue de markt ID de TI'l1ns\aal niet zoo
veel betel clan dIe daat hUlten,
IIans\lI,lh;che HtokenJ 1ll,lten,lal
elg dUUl

In Jedel ge'" blIjkt hel dal ook d,
zoo ViltIg vali OOM 1'\1.:1 > lerlJngde
afslag 'an bel.1stlllg wu knnnen IdlJken
twee kdllten le hebben een IlldetlL,l(e
zoo\\el I~" et li \OOlllef 11~[f'

I at.el Il ludel 11 \\ IJ 0\. I
\\ IJZlglllt;l11 de I ,U~I')IIl' (Oll\' Ilt I.
heliE'kk~IIJk rlPI) 11I;\lld .. \\ )JU It III I. I

ALLERLEI.
Vandaag zoo, morgen zoo

J ('Il \dll cLe'oolnaaIIl~teschleell\Yel81.e-
gen ]'Illrekl l\' pn getl III] \\ Kte COIl. flpouden
lP11 ',Ill de ('''/11 'lIllII , Id 7.< kei TJIelWll
Ih()lIll,..Halll~,dle \ OOIgeeft cenlPI lel on
del l~taeltektlnllfnZI)11 Op Il,>Il idtn
dezel \elscheen lil lie ('fI!" ï "'" < e. n
bil ef van helll ollder het hoofd J )1//11 /(/' ({

IW/I, en 11\ de C(tJ1~ 4, (1118 van dt:tn Ild"l1
een onder hd hoofd Pt'lJld, I( /" "., rI ,)I
r~1IS dulS slecbt.~ <.--en Vel"Sch il \ lit j lat;ell
tU8Schen deze t\\ ee I"H" ell • Il I Lieu \1 IJ
nu een paal nlLtt'€kSt I, el1llt n<lalSt "Ikat!
del plaatRen -

11111om te worere" '"e;I'ólI.~tbJlua:nid.
II Noi' "Het ut arme klerkeIl, wa,

0' er te halen hunne g.en~fJ!Jke wonlngell te
erl~ en hunne betrekkLIlJ:."llnop te ge ..en om
ti en '\'L>émd 1;I."dmt te VIJldeo dat de kraaien
Ij,er (lok zwart .h", en dat hier ook houderden
zIJn die wttrk zoeken '

Is het verstandigmans werk om WQ te
schrijven ~ Wat moet mon denken V.lU

lep volksleider die een zoo kort geheugen
heeft? Of wo eonsekw nt i~ ?

Maal hier IS nog een aiusnede UH den
hrief van dell 7den die derf man beter
doet keunen .. De7.6 lieden komende ID

zwermen hetgeen alle weken geschiedt,
lullen, indien overgehaald met OUR t,IJ
I lijven eu niet naai een "Teemden staat
te gaan, spoedig tie goedkoop brood
kwestie bijleggen door eie «bstrnctionisten
( Vrtkanel'il;) than 10 het parlement el
n lt te lichten."

ZIedaaI de produkten van een del' baas-
schreeuwers van Kaapstad Deze zrjn de
lieden die het platte land willen gaan be-
keeren met de shilliugs door vde Cape
Tirnes gecollekteerd De heer Harris IS
zeer welsprekeud.een man met een helder
boofd en een gerond hart, met "Bal" en
jlllst geschikt om op een kruistocht Uit
tt> gaan! WIJ wenschen hem en zrjn
mede-schreen wers voorspoed , het gezond
verstand en scherp oordeel der Afrika
ners sullen hen een aangenaam ontvangat
bereiden

Is er geld in de taal.
De vreemdr-ling die naar Zuid Afrika

komt om hier zrjn f01lUIn t-e konreu we
k. n, vraact met naar politieke rechten en
nationale Idealen maar naar de beste
Wijze waarop hij kan geld rnaken Toon
cl! n handehal dat el geld te maken I~
d, Ol de Hollantlsche taal, en hoewel h~t
w llll"8cruJnhJl, tegen zIJn ZlO IS, toch gal
hlJ zIJn best doen dle la<ll machtig tt:
w nden Het IS om deze redl'n waarom
W J zoo dl kWIJ Is el op aandJIngen, cl,tt lol]
hH aanstellen van gu,uveru.emeuls ,Imutt
ua reu, spoonveg beambten, enz, gelet he
hoort te wordt U op de taalkellUlB tier al'
pi kanten

Een Cal respondent \estlgt de aan,htht
op een ander zeer praktlllch onderw~1l1
het schrIjven 'au BollaUlLsche cOnel'1pOll
dentle~ aan haudelRftrmlll< wlnltdwrM
en~ Er IS ve, I ID wat hl] schl'lJft un WIJ
hopen dat de Hollandschsprel,enden
etop zullen letten \Vaal de beste ,Ilgu
ill' nt en de zu I \ er~t.e loglCa llIet k,m doOi
Jl ngen, daal rl( h t eel! PI ,Ik 118Cli zak
ar~uIllent dlk\\IJl8 W"I veeiuIt

De Goohartered m~at8chapp1j
re LonJlll \I'agen d~ dllC'klHlltn IJlc-er

geld VOOI de (,tlchalterde maatschapplJ
te' SaIJRbll1 \ belooft d~ ht'el Hbodell
~P(-Ol \\ egen, t .. Preturw berekent meu b~
\e, I de IIlaHI'lhajJplJ zal ID leLen loetalen
als scha,lel t ''': ledmg voor den Jameson
Im al Ilt I ':' Inebt dat d,> 1mnsvaalsche
legeer IlJg Z I' h thani! f,'C1eed maaK! om
haat rekellillg In te zl'n<lell hl'eft III zekl're
Bh ld", k rtnw, cpn ~OOIt val! st'nAalle
~t'rwekt ell ~o'lImlgen meunden ,la! de
Tr'llnBvaal JUbl dil oogenhhk heefr gil
kozen n 11 de (lIrekteiII en geld 'ligen
om zulks te li Hl met het do .. 1 urn de
Gel hal t I de Uia ItBCbapplJ In ll< I \ lil!
\\ lier te hlen,;, 11 \I:;of de U1aat~(liapl'lJ
nlt' leed,I,lnga loJenkillt\,\l1 (leu,tfgrOUlI
Rla I en ,le e( Jl ". hoop Ze te I eold. Il Illel
I' Iiel nl~lcl.I'11 \111 hnaalh,lI'1. goud
m IJ lien rel "peeu lit le "I' hel IIlOW
ltJld heAt lan \ III g!1u(lveld~1I kill lll,,1
do, d. nilndl 11\\ "I ol ... \ eele"l • ("
~111 e~g'lIlflilkl \\lldlll
zal lilt Illt t d, 'chllill dI'l dlleklPIIIl Il

Ind" Il ti IllI<lttlth,IPpIJ hinkwet
ZIJ kllJl'I('1I bet g lud nit t I Iiell

,'a<1I het lil t t, \ln,l .. n I. D.· rrat!A
\ L,IHelle legt'ellOg III dt Il<ItUIllIlJl. blt
Hcl t ha II rekelllUg III I'" lIllueli \\ .. nnt'el
ze hel \iel kleAt De lo,lHls \\ lan'!, lilt
rek. nmg wOldl IIltgt'lTll,dd I' de ~('ha,je
llie de repnhllek heefl g. led. Jl \\ lt zal
lLIe ~Olll "e ten

MAILBRIEF.
I)O!)J IH1A\ [tol

nie.ten, doelt <le zaak I 3"t' JINl'A'.il!c(!t'l'.,t, Ui,p
7Jfl~trem 10 Jn.-es.tie nlllt
m n nadcrbj] zeelncht genoeg lcia
b t " "te r-adeel I.j(lt :t.!.... de t m ~dt!tJt 1\'-
lr""Cbaft lJ< de meer ge 'oerl-a d ~ a I '4fll
werk verplicht wordt lf" beele w II: -VI de
h.a.npi'tarl te t,hlTen maar zIJn famdie "OOr !!Ill'
gezondbeid naar het strand heen gerortden
en sonder den trem baar moeiljjJtbn!)~
ken Moe1IUli: maar met onm elik B1nlrê
het parlement tegen den ZondApl'rent ~lf".
dali kan de regecnng door n trem op za,.
terdagnllmlddng en een vroegen !li ltrem ojl
M3.'tudl\g voor de terugkeer de zaat.: m e rde
urengen

Verder hoort men hier meest van landplagtn,
waan nil natuurljjk de runderpest oov-e.naan
staat Na.ru;t dew ou de droogte wordt ook nog
vermeld d lt lil 'rlJstn.Rt«Che streken een mooie
oogst door eeu 800rt bladluisen \ ernield worli
dre zich in "et koorn \ erroon n Wat de run-
derpest betzeft IS her 80mlDlgeu t-ot Iiroost da
een koloniaal geloerde met de natuur van Zmd
Afnka zeer vertrouwd dr Haha, prof!llll5Ot"m
de scheikunde aan bot ZUId AfrilrJWlacb A.the-
l13eW'11alhier de hoop te kennen geeft da.t'de
heete en drooge lucht der Karroo de ~eltte, al
overschrijdt "lJ Oranjerivier Z&I tegenb9ude.n,
terwjjl anderen hun hoop op dr KOOh VllIltlgim
Mou tracht intussehen bet óverschrijden dill' rt-
Vier te voorkomen, en er wordt gekl&a,l!d, ondllr
anderen door bot parlementelid Van eIer WG}t,
dat de hiertoe gekozen unddelen UI t de rechte
z!Jn Men belet het vee de rivter te naderen ;
men doodt het als het over een bepaalde IUn
komt , en dit wordt op siehself niet a.fgekeurd.
Boe echter als de politie die hiervoor zorgea
moet lil plaats van bet \ ee wo' 001 mogelijk te
keer u het rusug' de Iunen laat overgaan, CIl
dun de kostbaarste diareu doodschiet? Deu.lfde
klach {en heeft men bier gehoord wat '00 laPgII
deu spoorweg be-.ft • dat de machinisten' er
pleizie- In schenen te hebben om, i:ooa.1a men
hier zegt hel' ee door dell trein te Laten dood-
trappen Gebrek aan 8) mpathie wet den boer
en buitendien gebrek aan ",are opvatting ~
en gevoel 'oor den plicht dieu men op :Iilch
neem t door werk te doen tegen betaling, rat
bler.lCbter matir de oonakeu hiervan te &Oe.
ken dat gaat met UI eeu IOlI.ilhnef

Een "trrjd IS :ULndeo gang over een onzer tak-
ken van weh'Jll1rt t.r lf! hier WOIlls men woot,
heel wat le'on oot" .,.kt III III wat vrncht.en
bouw h.,..t Oil nu had e,," vel'eeJUg1llg \an
nuchte ..boereu .. eb gewt:nd tot Sir Da\'ld Ten
llalll ageut genemal der Kolome, om ID Enge
lalld ulhcbtwgen il' te wlUnen over allerlel
k"lcstws met den ovenQe8Chou Uitvoer van
K aap8cbe nueh ten III 1crband stsande
Su 0 I'ld boaf Ulet ru de mlicbttngen
d,e mOll '1111 hum verwax::ht had, maar
ta.. qe vruchten boeren de le8 over hun ver
ZUIIll0111 door ergeu ngenten hun belangen te
he\ orderen 0\ er dit antwoord heeft de beer
1Iiernman die onder de koluulllle vrucbtenboe
rcn alm"odc de cerote '1001 .peelt namens da
\ ereefllgllllo: "lI&r bil preslde~t VIUl ~ ZICh tot tlf'
rcgeen,,\! 10:<" end en d:t.t wel UI geen malsclJa
J.ewoordmgclI Trou wcns, men kon voorZJetI
dH epu 1:><) lat d man meer dan tWIDtLg )anul
ti 'ilO llid gc" lid beubende llIlII !lun plichten
al. 'oorzllt"r onzer welge\endo 'ergadenng,
Zlclt UI dle 'an een geh"'" mouwe taak ntet
hgt thuIS zuu gevoelen Doch zoo dit ID der
tUd een r".Jell WIUo om gIl' David s benoenung
af te keurslI .taat hier toch weder dit tegcnover
dat men ruet \\ LSt "HW meu anJers noemen zou
De heer lIIernman werd genoemd maar al
her hIJ wat met het get al IS met de tegen
"oord'ge regeenllg zamen dan WIlS het nOi
zeer de \ roUtgof "I" aansielIIng de be, ollcing
Ycrt! OU" ell Z( u lUOoezemeu en het 1.8 waar ..
lUk DIet Llleen 'oor e..11 hetrek.lnng aI. dle van
agant gUle",," d LI het hier te lande lDoeil!Jk
IS de recbLe IJl 'Uilen Tuor de recbte plekken to
'induB ..

1 er" Il h, t Jingo geschroou" teg,n prot..ektle
1'8.11 kolol1laJe pro lukten a:UJ bet afnemen IS,
cu 'II dIe hct hebben a.angehe\ til tbans slechts
heil Zlell III eerf tlOlIgre. 'an afgevaardigden
Uit d, "ll,d~1I dIt gemltkkeJllk klUJ ""rglderen
illI I", Int \\ ",rdlng d!,r naag 'an bet Holland-
.ch, -'l'lLatllktlJe '''e zal dat lJetaleu) - tor.
")Jl ldf. lingo billd ..n het th:llU! raadzaam
,ch""ll ,In IJet pracbtlg.'e produkt 'lUl den
Jlugo geest de ~uLb A fncan League te 'or
J4..lo(.l!CIlt Il ~I! ,tI"XLo<. tcn -wordt de Afrikaner
!(c... t IJ Il t _luebts gc""kt dUDI de ,tom van
prof es.'or De 'OR ,lte Zl' h nog \ oortdurend ID
dit blad Illlt h, I~II er algemooo met" r.oe
JUllhmg "rIlOmen ""rdt maal ...ordt ook de
ondor" 118k"eMlle (II tie 1I0odzakelukht id om do
I1wllandoch 'pl'ekeude A frlkllners meer dan tot
dus \er roclot te d,,,," wedel meer dan noeger
t" herde gtl,rncht wowel" JLhet Ia.ger als bet
hooger olltlerWII' l"'lIpft ,\ IJt het eerste be.
treft hcbl"'l1 de hecl Hofme)T on profesaor Da
'Og Slch tololr MUil geilend de hoofdlcwes-
tie II nt het hooger onderwu. betreft IS thans,
wcg,ms 0011 "llzlg'lll!( m de wet op de KtlIIp8Che
urm ersu"'lt gelm,dll of dIe fill ven!iltelt een
\\ erkelllk ZUid A fnkaallsche iaI worden, waa.r
alle staten 'Iln on. werelddeel aandeel aan
hebben Er lf! lutuSBCben eeu voorlooplge
k"e~lIe of de bIer ""staaude lout.er OXlLllU-
ncerendtJ Utllver811elt lI!ot "eldra zal blljkea
hazr tlld uItgediend te hebben Een Illl!Iluk
kUlg I. ZlI Ulel gewoest en zuo men al met recltt
0\ cr dat ecu wig "erken 'oor examens kl~,
I. hel zeer de vnu.g of nwt zonder dra examen.
"'l1 werken ell 8t'Jdeeren 1f'",1 mmder rou zIJn
lerechl gekumcn eIall th ..118 het ge. nl IS maar
had lIIen h,er een 'eroomg-d ZUId Afnka onder
eigen ,1!Lg dan zou mt II 'oor baar lets betel'll
111 dt plaJlLs kUllnen .tellen Dat .lIeeft men
echttr IIlg IIlCt en de k\\estle hgt dU8 'oor
'8 ha/l(l.. burten tien geZlchteUJdcr der praktijk

VlCtonaCollege, Stellenbosch

JAc\.RLlJKScm "rr DENTEN RECEP-
1lE

( ~I a I)

La" IstiedelI "IIdaga' ond hIelden de stud&ll
Itn 'all het \ Ill"" J lollege hllu )aarluksche
ret t>ptll ter henIltJl..:rln!i nail de opening van
hel MencHqk Cl> "erluk ., liege gebouw Vol
g"" •uder g~brtJlk 'ft ordell deze receptleJ! mt
.Iultel Ik du< r de .,uoienten geredigeerd en te
oord, eleJl naar lIet gr!)ot getal gasten, ~hrlnt
het dat de,e r...cept le" eerder Jn populariteit
1«' cl \11 lf l>' m~1 De g LSten werden aan de
deu I \ an de l Il.gellud Ollt\ ..ogen door de
\ourzltl.(_r ell ~~(_:Tt;I.anl'!\an tlonsclrt\&1 met bWlnc
0< hlt;'''1 '''''''Jl De ,..:ut.! wa. opgesterd met
f LTeJl,el bloemeJl d,~ lt de grootste fIllntrek
kil g_kr", lol w~rd \ ol"en" de studenteu UItge
ef~lId cl Jor hunne gezelltge lunge ga8ten
fu_hen tic kj u;kamen! IUllgen de gewQtle

l!iutaarn, Oil de Ut.:lldo o"der de belr:wame
Icldlllg \fW prof"",'"r J anllaI!Ch streelde de
I" zoeke.,. Uil ""emde d~ harton III de onderste
zaal .lll1gen ml'" Myburg uu lJlev Mar.Ua op de
hlln .Igen""",hge pr.cbllge \"I~e

A III \ene.,.cblllgen ontbrak het llIet ook Diet
aa.1I 'rlendcl Ike ge .. <bten ~n wo lemaod zich
" t" md get ....ltlo het gezd""h 'I' kon met
I_,escbuldlgd \I orden Ik h,>orde een Jonge dame
eli heer Lezamell .preken en hoewel ik DIet
..nlde ..HIIl.terclI Wal zIJ alzoo hruiden to
flUlsteren w,¥ het n lj toch OP\ allend dat een
<ra.:l.g der dame III l H II mcl""h gedaan door
d"" s1udcnt In tingulseh werd bean~woonl.
To,," Ik (ht hool'flc <lacht Ik aan de \a.lscbc(')
loe,dt1l1dl~lIlgt IJ dil tellen onze Jonge dames
\\oordeI! IUgchnll ht en hot \"(\orncmen van eellige
dam" • nl "(ed., uu, lDoedortaAl te spreken
" wr r ngel .. h !IIel 1J()(l<llgII<

1'(11,,"or IIvfm",r "erd 'I' de receptie ge
IT1I"'t (II ZIJfjf" lJ" t :1.I,II(h.,)(] 't\ en] door allen
!! , e I I II kl l'r f l _,r \\ alker WlU! tllet

, hu ., ol reel'Jl I.. hem IhulS ""wd
'-'I f I I ~ ij 1{ r al 7 lilt \11(1 1\:11 bil tlt1ldeuten
I", l"urJ \\ I ".n- III de ,tut!'nteu 'an harte
gt luk Ulel het "' lA' 'a 1 buune onder
IJcmulg

SCHEEPVAARTBERICHTEN.

TAFELllAAI

A~GgKO)lKlI'

\

10:\0&"
13 \ ,- I r ld ,r." )- ~ Duuu. Cast1.- op

'all La., I l> Ill"" \ ertrokken beden
m ti nur \ rn

llZlE BUVOBGS&Lf



A~ ZON K geda.:\u zij'nde door
\ den 1.007 I!.i. N ~L v.m .Gras-

bel'g, w~k N.O. Bokkeveld", ill -het
distrikt, Calvinia, en andere boeren,
gl'ondbet.ittérd in het Bokkeveld in
het distrikt Calvinia, om zeker
hieronder genoemden weg gesloten
verklaard te he-bben, zoo geschiedt
hiermede kennisgeving dat het het
voornemen is van den afdeelinga-
raad van Cal virria bij zijr:e excellen-
tie den gou verneur aanzoek te doen,
in termen van' sectie No. 152 van
acte 40 van 1889 een proclamatie
te doon uitvaardigen den volgenden
weg sluitende, namelijk :-Den weg
loopende Willemsrivier naar Gras-
berg, van af de lIuidor- zijde der
Grasbergrivier waar de nieuwe weg
begint, door don kamp tot waar de
nieuwe weg zich aansluit.

Eenige objecties tegen de sluiting
van genoemden weg moeten inge-
diend worden in gdschrift bij den
onderget.eekende binnen drie maan-
den van af 7 September, 1896.

Op last,
N. Só LOUW,

\VAALSTHAAT. SLIJITING VAN EE;ec;G.

\'O"fi nn K(\~f"~·f1f·: SVi7"1 \' f:f'rrT.I':S WE A.\N (lNZ~

TUINSPUIT van de bcste kwaliteit.
GRASSPRENKELAARS, TUINBANKEN HANGMAT-

TEN. ' (Board of Executors.)
PICNICMANDJES, bentten{h: alle bcnooJw(lheden voor groote eD Kantoren. Hoek van Adderley en

kleit.J~_I~l'zl.I~('hnl'l'(_'n. 0 Wale Straat, Kaapstad.

BERGKNAPZAKKEN (zo()a]~ op b,et v&8t,eland Tall Europa iD
gebrUlk) 7111l"1l ~.t'er nllt I 19 ]'('Y['IIIII'n 1yorden voor bergbeklimmen.

Probeer ons CARBOLINEUM, dil' lIolltbewurede vloei8tof. Timmer-
merbout, met Jeze lIlll'teken(:l' ~tof behandeld, zal m.' ..... ..u. [ngel~fd b~,Pa.rlelllent8 Aote No. 17-1859.
oorzakcn ,an verrot ting wI'('rsl ~lIn., .

. Opbetaald Kapitaal In 180 Aandeeien
. @ £150 ... £27 000

R.eserve Fondsen 64,500

.. v_aUISD!-------- ...... _.------ ..........~
DE KANTOREN van de DRUKPERS1I1Ar3GH~PPIJ

VAN, OE SAN·OT OE VILLIERS & CO.
BEPER.~T

ZIJN VERHUISD NAAR

Brug·en·Waalstraat.
-----_ ....._--

Ons LanaJ{anloor
IS 'Y'E: ~ ~ "'IJ ;ISX»

NAAR DE HOEK VAN

l~XIIUl{(i-

DE SAMENZWERING
Z II it1-.:\ f rik (l (11 t s(; )le llepltbl iek.
Prijs slechts EEN SH ILLI NG

;.

\
~T!L lll"!l ,Til \, 1·:I·lilll\I';I<lr, Yolll'Jl,~ en l.or-ic-nd verhaal van de
i V :-;"JII'·11/.11 ,,1' 'I;': t'·.",'JJ .I,' ZII:rl Afrik aansche Republiek lezen,

koup dan 11(111'11'; 1,<I,'llld hlld'J" ll\'I'I':';l'r!rllkt u it ONS LA.ND en oew crkt
vol':;"Il!'l ,j,. h,·~r,' I'I·""~II'". I)" (l1'1~IIII'l'k taal der documenten wordt
zoo red 1111'.:' :J.:k lll,III/lld, II /.(II).I"l .I,' gt;:,cLicol'1\i..; als volkomen juist
kan be::ll' lr IJ li I\,J I' !)!',Jdl.

1 exemplaar
6 exemplaren
12

PRIJS:
voor een shillmg.
" vij f shillings
., negen "----------

VER'{f1!JGBAAR AAN' ONS LAND" KANTOOR

De voorraad is Di(( groot, d03 dus DADELIJK Aanzoak.

WAL TER A. WOO,D.
---- -- -- ---

Snijmachines Maalschappij,
63a BREESTRAAT, KA.A.PSTAD.

WOOD'S Nieuwe Open Real' ZeIL binder. 0l' de Laatste Teil'
tlJOlI-ll'IIIII~ yall d,' \\ 1, ..q,·lljk" l'rU\illl'il', werd door dl' beoordeelaars
tl"'~l,k"lld ,~('II Speciale Prijs. Op Ju Laarste .Iohan uosburnsche
Tl'llt'HlII ..I"lllllg d,' Eerste Prijs. 0

WOOD'S Lichte Enc Ioscd Gear Maaijer. Op de Laat,to 'l'en-
t0!)II.'kllll1,~ t,· 1'''1'[. EIIJ:al,,:tlr wr-r«] 1I)e~l,k"lld de Eerst Prijs.
0\ ('I'II·,'fT"lllk .Jl' (),I,or!lI', 1)"(,l'ill~, <'Il ,\lcCurlllick. DlIS Zuid-

Afnka [('l'dl dtl ult:ilil';(,lk 1;'11 EIII'UI'<l It'I'IIg'.

W. PORTER, 63a Breestraat.
---_-------------

BUR GST R A A T, K A A PST A D.

SOCK &; DIKlE.
IIIroerders ran Allerlei IJzerwerk,

Behoort men altijd eerst te gaan om

KOMBUISKACHEl,.S EN LEDIKANTEN.

AAN AANVRAGEN VAN 'T BINNENLAND
PROMPT,E AANDACHT VERLEEND.

WORDT

J. C. SMITH & CO.,
IJzer, Kool en Timmerhout Magazijnen

KOLONLt~L EN AMERIKAANSCH WAGENHOUT,
'"

RO,
STOOM

Broc3traat Plein,
ZAAG,MOLENS,

en Rieboeks
, i'~ .I\.. 11. PST A D.

,1. n. C~\1~1',\TI1IGIIT & Co.,
GLAS- EN PORCELEIN- ·MAGAZIJN

J

ADDERLEY BN DARLINGSTRATEN.

l~·ET-, 1\.<1 Ilijt-, en TlrP<'iWrvie,,;, Toiletartikelen en alle 'IOOrten .Aarde-
__J \\ t' ~ ~'! _:.: lC)fP k'·!ll.fl.

, .lhn. :.'" ;,;'1111·' I. \']."'I'hnIJwn ,oorde Voorkamer, Tafelmessen
en ;'"lla.,·" ' a rT Ikdl'fl ('Il al :,~ II1li,;llO\1I 1·1ll'IlOOri jr,dheden.

Vri7.J!\'\'rd" ('II FaIlLI"'l' (}tx'deren. g'e...;chikt voor Trouw-,ofVerjaar-
d.I;'!'''''''''T:I(~11 Cf'n ~peclallt,elt. Jui,t ontvanO'en een ladiulr Tan hUIl
D!"'C',.I:l' l'0ft. 0, ct

"VICTOULAX \r~~TER-'VHITE O[L"
150) VUURPROEF,

ill P.ATi.:NTE "FAUCET NOZZLE" EN ~
.IJ~ lJ.bO!',b; OL1,b; LN UE V'BU. -,

- ---._ - 0<-' -...-~,~ ..... ~_ ~ _~ ~ _. .

es 'l<abe be~igt. bier-
ik volkome" ll:en01.en'

Ï.IJ mijl! lip door
h.·t ol A . 't Klinker gl"oeeswidJel
van Mej. A. R van Niekerk van
Loevenste;in~ .D'Urba.n ·~oad. Ik
was twee }ar~n onder de geneeskun-
dige behandel'ng van Dr. Ohsdwick
vsnDarlinz :dat mij veel kostte doch
sonder ~~ gevolg. Dr. ~imonds
van Ma.lme$bury zeide mij dat er
kwaad in rnjijn lip zat, en wou het
soijden maar daar wou ik niet aan.
Zoo hoorde ik van dat wonderdoen-
de middel, gebruikte hel en werd
genezen. Bet is nu dertien jaren
geleden dat ~kradikaal gezond ben.
In dien tijd omtrent zeven jaren ge-
leden heb ik mij van Dr. Nieuwoudt
van Darling Lten examine-r nom
mijn leven .te verzekeren en bij vond
mij volkemao gezond.

J. A. Rabe A zoon, Jr.
D'U rban Road .

2de Maart, 1896,

l8LIIUALE WEESKAMER EI TRUST
II~TSCHAPPIJ,

I.." KerkpleiD, Kaa}lltiL
P.K. eue 1<1

NIjL" .,_.r.w ~ • 711J.LIT Y .
A~ZOEK gedaan zijnde door

den heel' K A. NEr. van hiet-
fontein, wijk Acnterhantam, in het
distrikt Calvinia, om zeker hier-
onder geDoemden weg voor gesloten
te verklaren, zoo geschiedt hiermede
kennisgeving, dat bet het voor-
nemen is van den afdeelingaraad
van Calvinia bij zijn excellentie den
gouverneur aanzoek te dOfn, in
!el'r1len van sectie No. 152 van acte
4(_i van 1889 eelle proclamatie te
doen uitvaardigen den volgenden
weg sluitende, nam :-

Den wc~ loopende van Rietfon-
tein door den tuin naar Roodepunt,

Eenigo objecties tegen de sluiting
van genoemden \Veg moeten m ges-
schrift bij den ondergeteekende
worden ingediend binnen drie maart-
dell van af 7 October, ] 896.

Op last,
N. S. LOUW,

Secretarie.
DnurrrJrl1BD :

B. lt A.RDERNE (F.irbridge, Ardern. ft

Lawton, Prolriure1ll"l), VOORZITI'D.
ann BoLVI, O. T. VOl.

J. O. BonITa, P.lVLDi VILtnu,
O. :M. Bnnn, J. A.. R.~.

8P&D1lIII'f 81 IU.J.iT 186&.

Jtap1taal ... ... £20,000
Rele", Fonds... £64,000,

VOOR HET ADKUnBTREEREN
V.Al( BOEDELS ell Eigendommen,

... Bunteva. .Adm.iniatrateun~ Voogdell0...--. TrUteeI ill IuolY8Dt.e Boedele
_ ill ..a huw.lij~ kontnkteo In.pek
..... AMipeee, Agen~ Lik:~dateur,.
na P1ablieke lUateoliappl]eO eo Firmsa.

VOOB HET INVORDEREN na Vel
J,u,4ea. Wi8Ie,la eD awlere lIOhuldeD.

VOOR HET VOORSCHIETEJ VAN
GELD op Ee1'8te Verba.nden op v,a.st·
zoed en a.ndere goedgekeurde Secnri-
teiten, het Beleggen V&Il Ka.pit&&1,
het Koopen en Verkoopen V&Il Vut-
en ander goed.

Afdf"·IIII;,,taa.d Kali tpur,
('"I,·i'Jill,7 Uct ober-, H!!)ti

ONMIDDELLIJK gevraagd goede
IJollandsche Lettersetters. ViJS

werk. Doe aanzoek aan het KIln-
toor van rlit Blad.

PeNDD8J1~g heil aantesteIlelI g".
lienD m.ndefijk hen te Domineeren al
De Llloniale W_kamer eu TAd Kaal
lohappij.
Iiir D. IDJOh'enk Tak il onder behet'1

nIl dell ~t.&ria, TOOr wiena daden 'd,
lfut.ch.ppij nrantwoord.lijk Ml sijlLH. J, WASSERfALL

AANSPREKER, ENZ.

llood.k.illten zijn ateeds in Voorraad.
. WAARBORG TAK:

VOOR HET G.A.RANDEER1!lN Tan de-
IIotijkheid, Oprechtheid en GeVnwbeit.'
'f'aD P8l'8OD8U iD poeitiet van 'f'ertnawel
teg<eB betrJinlJ VaD. en JMl'lijbohe Premie
W De Poliaaen nil, de Maat.ohapPi:!

WOrdeDer~eDd door de ImperitJe, Ko»BftJ(·
.Tran8nWch.en Vri~taateche·~l'
MwoiptJe en. Afdeelin~ - ~~n
en andere pllblieb Iut.elliDgb eD s.n.
teiMn.

De Direktlaren cni~oeten elkeD I>iuda«
om 10 ure 'I .uormiddJlga voor ._ ftl'rioh·
to yan Besigheid.

G. W. STJlYTLaB, 8eo:r .....

.l!Ietrafenlssen aan~enomerr.
Doodkilten, LijlLkoeUieDeD Bollwaetau

rleverrl i. deu Irort.i moplijkn Ujtl, _
.... d.lrillijb14 prij ...

(Int.or : Bure.u 8tra.t.
WHn,'ut.1 182, Lilt' .... ,. K.... "'.

.pI J. VAN ZIJL.
KLEED ERM.A.KER,
PORTERVILLB. ZUID-AFRIKAANSCHE

ONDERLING li:

LEVENSVE RZE K ER I Il
MAATSCHAPPIJ.

1IoDate1'l en Vormen Tan zelfmaat·
Kieming kunnen op aanna&g

'ferkregen worden.

TaRMEJII. ZEER· BILLIJK. o P Q E RIC H TIN 18 4 !'l.

EXEcu'rEURSK A~rER..

OPGERICHT A.D. 1838.
T,,·kJo.n. in. Dtuban. Hl-f)~mru"lci It r

lohanltes!m,.t· .

DIRECTEUREN:
Wel.Edele heer J. H. HOPMnR, Voon:itter.

" W. HWOINOH, L.L.D.
" '·Y. MARSH. -

A HS DER Bn..

\ DIRE.neREN:

Hon. A1~"'RED }<;'BUEN,Voorzitter
11. M. ARDERNF:.
HENRY SOLOMON" Sr..);,
FRED. J. CENTLIVRES.
PAUL DE VILLIERS.
GODFREY SrCBEL.
J. G. STEY'l'LER.
HARRY HOLUS.
Hall. J. X. l\U~RRIMAN, M.L ..!.

EErtbTjl (liE~Eg~IiK[DI(JE A[JVI~n'lL

G. E. C. ANDJi;RSON, M.D., M,C, Lond~n
M.R.C.S. Engeland.

VOOI' het Adminiatreeren van Boede18 en
elgendommell als Executeuren, Ag.enten,
Voogden, Administrateuren, of Andersins.

PerSOllen verlangende de kamer aante·
_tellen als voornoemd worden verwcht hur
~ benoemen en aantestellen, ala:" De
F,xecuteurs Kamer, Kaapstad."
De Kamor a.dminiskeert Insol'f'ente

Boedela dool' haar Secretaris.
N.B.-Aanzoeken om beleoningen op

vastgoed worden dag~ijks gedu.reDde Ka.n..
looru.ren in ovel'weg'lng genomtID.

J. H. N. ROOS,
Waa.rnemend Seent.riB

JAARLIJKSCH} PRE.MIE . £175,558
INKOMEN INTEl!.EST 85,965

FONDSEN IN H.lNDEN • - £1,662,845
GtlIeel Belegd ,ti. Zuid·d.frikaaTlsdI<J W<wnUll.

VooR NI'".. liSTE VOORDERLRJI

Ibsolute 7.ckcrho'd, Groot~ Banu.""
G C'IlJl Ilopork.illgen..
Bepalingen omtrent nict .• erbou~ ~

Gllen reoir.ctieop l!.<liJpu ._ lVOGopt.ato
Matige Onkost€n.

iSpoe4i l'e lletaJing"'" vorderingen.
.Alle Voordeeien behoorelI aao de Leden

G€<ln I'~nlij" • .Aalll!pr ..kelijkheid.
OcmllldelhJt.. Bonu. op Vorderingen.

RUime .Betalingvoor Overgave.
DrieJIAl'hJkl!Ob Onderzook, Iu.tst in Juni 1895

do folrende in Juni, 1SV8. ' ,
Denig da@'en klegélltaao foor beWing Tan

Preml.UlIll!, gedlH'eDd ... elke de Pel.ia n.I kr:whl
'llij!1.

Polisoen blij"", VUil kracht IOOI.ng ~ voi<1oonde
'.ergnafM ..... rde il '. een hrN1a&IlObe premie
ie dtillkeo.

PLAI{PAPIER.
foor gij elde'l ~ koopt sChrijft dan

cer",t n,~ar

}USTAF ANDERSDN & CO"
35, LANGSTRAAT

~AAPSTA.:D.
voor 11l;IfI.;ter~\"an hun

LAATSTE W1'8ETALINIlEN; ...

PRACHTIG PLAKPAPIER.
Koop van ons en ven:ekert dill eeu 1'lMIl.
itkiezing en BESPilRT UW GBtD.
VERF, VERNIS, BORSTELS ~

aagste prijzen.

Uustaf Anderson & Ce.,
ai, WG8~Wl' ~.&J ,.

lf'IJNITEEil,- Nel:,'l'o maanden g<'l,-der,
ill betuigde ik in een bri,,1 !\Il D u v. Il

Je goede uitwerkillg van J.lll EL:)tI.H I
CU ltO in mijn geval. Jl!; ~n 60 ja...,,, ·o"d
eo. heb 2! jaren lAng geleden aan CH Il0" .
[SCIlE A THM.A en RHEU:\FA TlEK p"

webt verlichting van vele beroemde 1(",,"" •..
Irundig81', en probeerde alles !'onJer I.a.a.! t,·
vinden en had -in mijn geva.l alle gelooI li,

'menschelijke bekwaamheid verloren, tot d: I
ik RREUMATIOURO probeerde eD in een'
:r.ijn mijo NeursJgia., Rheumatiek en pijg""
in hoofd. en eJUlgezicht verdwenpn en he'.
nienwll m ,er en, wijd 'f'e",preid dat lA 00·

meester Vu ROOTamper heellelDA&lgezond
\'Villi van die wonderlijke Medicijn," en dit
"Ill! werkelijk het genl; alkeeti di. het
probeerde beveelt het &NL
De beer JACOB 'f'1J ZuL na Vlakfontein

(3 UtH' nD Steijnsbnrg~,. is gen_ nr,
een schijnbaer ongeneesli)kge~al.~ Rhen·
'slltiek en Jiohi. NOOIt, 181 .u)n moede
Mevr. V.lN ZIJL RAn mij, wu III' een erger J!e'
val VaD" Koorts Ziekte,· IOO&U! "ij bet noe.
meu. De ooste dOeiB RHEUMA TICURO
deed de lijdcnde jonge ma.u ruBti.g "'pen SD

medecijn werd voortdurend toegedIend,.
hoewel de buren en mendeD leiden dal
rij ni~t verwachteD d&t ~j leven roti, tIM,

/aJj Iw~e-maal"i<rr, en getuigde 'f'&nde geeees-.
\rracbt van de RREUliATrcURO en
PILLEN.

De oude boor V.LDDu WIII.'r, nil Re4denbu'l!
..erd geneun door een bottel
, De beer A. Col!'HH, Bl"ILIldTlei,Middelbarx, CC'
<oud dadelijk yerlicbsing. Mijn soon Ju en liJn
...boonvDI!~I, de heer J. A. &lO'I', nil ~ooderboom
Unr,,(.M!dOrp, werden 0011 geneIeD ID&&I' il: moel nu
.Init.t>n-lk blijf n .. dankb&re Yn"ni. 1. Cv at,

JONES RHEUMATICURO.
liet groot.> Zuid.A1rikal.n.oclle gomeoomiddel TOO'

Jicb~, Rhe"matiek, Rbenmati~be Jlc.bt., ..LeDd.
Jicht, lloup"J icb\, Aange:nobt.-plJnen. ..... , eo h.-.efl
fel. Juiund'en genlleIl, Teel erger dan ba"IlIl~"O
oéem.len !"nasou. lo Yerk.lIij~ non &!l. Apof.b..
~.,. .• o Wiuk.U.n joor aeheel Znid-A.fftD.

tIET GENAS IIEN .ALLE~.
KAAP DE GOEDE HOPE SPAARBANK MAATSCHAPPIJ

\
. PPLTCAT~ES VOO!" Leeningen zullen dagelijks in
. overweging genomen worden ten Kantore van de

Bank;Gro~Iiteplci!l, Kaapstad.
S. V. HOFMEYR,

. Secretaris.'

STELLEN NU TEN TOON HUN LAATSTE ZEGEl'K R.A..H.

. .

D. ISAACS & co.,
DE KAAPSTADSCHE LEVERANCIERS

VAN MEUBELEN,

Het IJameson' Slaapkamer Set
(ONS E~GEN.MAAKSEL),

IM GOED GEUROonO SOLlID ESSGHENHOUT,
KOMPLEET,

.£9 1Gs. £S ·19s.
IIIIIf1.fIJOE 8 ARTIKELEN ALB HIERONDER:

•

A. T. RUTTER,
MAKER nn de beroemde Kolours Ie

.. Il!fNES" en" CBJGl.l'l'ON" :r.a.o~l,.
bekeiIad over de ~heele Kolonie. ZaJef., p
order gemaakt van £3 en moor. Oude .".1, !,
lIi.aw opgem.&&kt of sekuur n8g"maa.. t

YOlrna patrone van de klanten
TUIGEN

Mei CM .u.uwe Sohui1'l3t.rflIl8', OlD I",
IObave .. voorkomen.

VrMI om PrijaJijst-
ea. DABLINOSTRA...l\. T

KAAPSTAO .-_ --- ~~--------. -~-_

THORLEY'S VOER
VOOR

RUN DV·EE,
?aarden, Varkens, Schapen,

ENZ.

LACTJFER
Vour t."t grootm akeu ran Kalvertnl
l

Zonder Melk.
Eenige Ag~nten.

R. WIlSON, ZOON ct r...,
IT. GEORGE~TRAAr.HA.N\lKA~T, 3 Voet c~ Duim wijd ED 6 'Voet 9 Duim hoog. met tSD1egelgla.<

,IJlDuiIL bij 14Duim. es 5. ------------- -

ZUID-AFRIKAANSCHE

KONINKLIJKE MAlLDIENST

De II CASTLE MAIL" Maa.tschappiJ,

DE Stoombooten dezer Lijn vertl'!'kkl'n
va.n Kaapstad uaar Londen om dl'

·lI.nderen Woensdag, te 4 uur n.m., li""
Ma.dei.r:&en Plymouth, te Sint Helena ''u
.Ascension a.anleggende op de bepaá.lde t U8·

8chentijden.
.. 2i>-TA~TALLO~ (,A~TLK, K&pl_ 1)1:'1 "-

Dcc. 9-~ORRAM l'At<TLK, Kart. JlAIlRJ,O'.
II 23-Dt;~OTT All CA::iTLK, Kapt.

&ml Booten loor Engolud, Jla Lu Palmu
ARUNDAL CASTLE, K&pt.. WINDE!\, omll,·!..

No \,('m oor.
LISMOR.K CAJ:'T1.I<;, Kn.pt. Lil SUKU a, uo;· ':.1

2.-j November.
WARWICK \·AriTLli. Ka.pt. W.UI.ACE, om'ru.'

Decembo;t.
GARTH CAHTLli, Kapt. HENDALL, omtrent.

Voor Vraeht ol Psa8age "crvooge nlen
!tich bij de Agenten van de CAST 1 li
MAILBOOT MAATSCHAPPIJ, (Bept'rkl

3 Von MiBlllUl.EN Top WA80BTAFJ~L met Tichel Rug, ~ Klein Kastje
beneden, en een Kapstok aan elke Zijde. ~SI .1.4 ••

UNION LIJN
KONINKLIJKR MAILDIE.\" l.

rrNION !)TOOMBOOTM.ilTSCH.A.JrLJ
CBEPERK.T).

DE Ma.ilbooten "'de; Maatscharpi,! 'fr·
trekken van Kupstad naar )<;lIg.x,a

via Madeira., om dpn lUlderen Woeuadll." ;..c
~ uur D.m., II.la onder &a.nleggende

.VOOR ENGELAND.
.. I8-MliXJCA:-', K"I'1. '·UPP.

Due. 2-NOIl.MA;\, (TWIn ,',:re") . .Ka.. .' L
,. 16-·L~.RTKR, KajJt. M<"'TON.
II 3O-MOOR, Kapt. GlU¥t'lN.

EXTRA BOOTEN VOOR ENGELA" :
OCK;,PH. (Twin Nore....), hal'\. 1 rv's. ,

Novem lx.:r, doet aan leut'n iTc.
GOTH (Twin &rew), KI\I't. Il""'I \ u:. ".

November. doet mn :-'t. lidt'ba 0\..,.
Tc.ncnJfe. . .

TROJA~, Ka.pt. Mr"EI.Y::Y. r'mlr,,,t.! I,
riOOl. aan J enen ti,·

"ACt. (1'wlfJ Nore"). '""pt. "" I.", h
·li Dea!ml.Jer. dO\:t aan :--:, j{,-i' I,;.. \

C1l TencrLffe.
ATHENfA!'i, Kapt. MATlU.'. omll'"

her. doet .... n Tenenfk .

Een v&n de MaatschappiJ'8 mo":,, -
booten UI SOUTHAMPTU~ vell~1<;
HAMBURG, kort na. de aankUl:l': .C

deze M.ailBtoombooten
"- RETOURKAA.RTJESn.aarE,\(jj- \:J
~baa.r voor Zes Munoen WUr<Je. ,'6-

reikt tegen een verrni.ndennl('va.n lIJ i e 'e:,'
op d8Il Dubbelen Pa.ssagepnjR

RETOI.JRKA.A:RTJE~ na.ar UA. \~
la.ngs de KUST worden nit.;:ereJkt ,.
terugreiJ! binnen Drie Maanden per d, . il

of the Cutle \la.aUlcha.ppij Stoom bv ..c:
Voor Vneht of PIWI8agedoe men "",'.wel

a&ll CMKantoren Tan de Union S~",· ·..,.,t
VM_h.,pij, ~.leTatru.t.

3 Vou KJ.umAnL voorzien van (IOn SpicCJ'c1glY!1li dwm bij 14 duim op
patente wieletjes. £2 78. . .

BoYengenoemtle is aanmer~~lijk bC'ueden in prijs dan de inferieure jng-e.-
voerde ar1lke1cn en. daar WIJ slecbts hout gebrmken dat goed gedroogd i-
in de Kolonie zullen Koopers het voordOt'I bebben van onze waarbo rgd a~
de • tiL )811 de hitte V&D het klimaat zullen staan.

D.ISAACS&CO
IfOOI -llBIIETF AR1UEK.

BA.RRACK -'BTRAA. T
. nf

BOOK- STRA.AT.

U1T8TALK ADRS.
LANGM..ARKT-STRAA T

D .

PLEIN - STlU.AT.

KAAPSTAD.
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MET ONS LAND, 17 NOVEMBER 1896.
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n pIJne"
eu het
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Het hoogehof v D Matabeldand zal '1lJmtali
@"tlhoutlen worden op 20 ~ orem ber
Tot le praktijk der geneeskunde in de !.ol.oruc

!IJD toegelaten J Paterson M E Lel~ E
A Culligna eu J Gorl:lI.m

Aangesteld ~ JO -tot es IStent resident-magt8-
traat He lry F .... ne.. James Borcberds voor het
dlotrikt OnlV1!lla-tot vred"reebtcr Norman Lace)
voor net dlstr,kt K ngwiUlamstown Thomas J&"'eIi
)lare voor tie verschillen le distrikten van de Ko-
l, rue -tot veldkornel Daniel Petrus van der
lferwe voor "Il k no 5 afd~el1ng Ceres -tot ma-
lIlu;lJnnOlllill" van het krwtmaglUlln VAn P J
Alport & CO Beaufort "esl C f L Alport tot
onder regt.tmt.eur van geboorten en stcrfge' allen
te W Illowmure W 0 A Tal jaerd te \ ril burg A
AI FrallBlnedter tot lid ra 1 het Kaapselle ru...':{J t-tUU1' C B Ell ott
Een jlehlorder kantoor IS gevestigd te Mtenhu

aidceling Tembuland

GEMENGD NIEUWS. GOEn NIEUWS - Vnn regeerm~8w~e ver
IICb"nt ill dit nummer eene kenmsgevmg d.t
·u (de regeermg) <out voor landbon w en vee
teelt doeleIOden tegen verminderden prU8 pcr
spoor vervoeren zal Voor verdere bOlouder
beden 'l'erwU7.cn we onze lezers naar de sdver
ten tie

A:IIERIKAA. xSCHE HASDEL !liET Zu ll>-.Á.I RllU.
--Gedurende de laatste jaren 18 deze haodel
op zeer merkwllIlTdlge wvza toegenomen De
II.I~V06r In 189b--96 naar ZUJd Afrika was
£l! 003 963 een 'ermeerderIDg van £1 156 14~
of 1419 percent De grootste vermeerdering is in
eetwareo en ohe

RE1;I:PTIES TE GnoorE Scut ti! - Naar wIJ
vernemen bewIIst OllSS Rhode. zuster van den
berucbten ex premier groote gast, r jhoid aan
alle bezuokel1! Voorlaatsten Zondag had zll
een recept rs t-e Groote Scbuur en onder de
1IrUl" eZlge gasten trof men aan sir (,rabam
Bower (Impertaal secreta ns) de heer eo men-
Sydney Jacbon do heeren D C de Waal
LW V. 'oor Pihtbcrg en P Wtlgc LW V
xoor Calvinin

TELEGRAMMEN ....,..._......
JOJl4N!1E8BUllO, 1~ Nov - (Reuier) _ Het

boofd kantoor 'I'&D de tnaatlchapPIl voor ont-
plofbue .t~1I'en 1Jlftl,kt bet gerucht tegen dat
dynarruet met 5a per ldat verhoogd werd lD bet
de Kaap d18trdn

DE SWAZIE DEPUTATIE
Aan dm Ediuur

Dat de invloed V&Ileen AfriJcaner nooit eeo
Jmgo tot een waren Afrikaner UI mak"n
W&Ilt een wolf verandert 1'&0 haar maar "IlO

nokken nooit Omdat de man die de Three
Cheen voor Bbcdes instelde geen e.nder was
dan Oharley Murray zoon van Ds Andn w
MWTay 'an Welltngt~n en een Theologische
stodent die dageijjlu onder den invloed 18 van
lulke waard~e Alrikaners nh professor de V (>ti

de andere professoren en .une mede studenten
Ik denk dat als de beer Mul'Tlly door middel VIUI

uw blad bet bekend zal stellen dat hU bet deed
zonder te denken zal bet goed voor hem tun

Ik blUf enz

Stellenbossche studenten en
de Rhodes cheers.

, Afdeelingsraad Robertson.
!!.._~
GEWONE, '.. r: : '.~

OFFIOIEELE KENNISGEVINGEN

l' 'C HS N&I y.s -Droog droog' "'egt de
(J "J{ Il, ,11"

Is" Er",,, r tt! Bloomfoueetu " aangehou
den een donkey hengst -l.ie advertensie

4" I , I rl.f ft zullen Itl de KllpeL.traa dne
k _II""" bULlon verkocht wonJen ZIe OOTer
leutle

Dr. /I H B RH I.. wordt gezegd tegen de
I d fl Ier I Igeude maand alhier to zullen aan
komen

oVER ZEE S C H.
WAT HEBBEN WIJ DAARUIT TE

LEEREN ?
EEN EXPEDITIE

DE DYN AMIETKR BELL

VERG;\ DE-RING GEHOUDE..1\j
10 ~W"EM~ER 1 96-T~eDwoordtg de neeren F E "\\ oUastont

civiele commU!S&n. H>Or&ltter D N Dnnng., 0
P Klopper J F WBfiScla, F J nb ZUi~ ij
W'ol£aardt en B B Jonbert

Notulen der vonge verga"'nng geinen. ell
(Gteekend

L lt bet fiuantieel vcral&g bllJld dat er eeD
batig saldo wa.!! van £507 Bs 9d

Eeu brief werd mge<Ilend door procureur 0
E Nel names de eJ.geull3.l'll"Iln de plruWi Z"&I1d
nvrsr inhoudende dat ZIJ er over onsevredea
waren dat een zeker deel van de Zandrivter UIt-
spanmng lIOILlJ de regoorlOg of tI6Illg andere
maatsche.ppi] 'oor een plantage ui wordeo af-
gestaan en te doeo omheinen doar zy van oor
deel ."n dat de raad geen recbt heeft eemg
gedeelte 'an gezegde mtspanmug te nrvreem
den behal re ?fll morgen en verzoekende dell
mad dadelijk stappen te nemen om bet planten
van boomeo aldaar te voorkomen

Beslot ..." da t de rsad geen red n siet om het;
besluit van deu 14 April II dieneengaande te
herroepen

In zake Qj;n applicatie 'ran de Cape Central
Railway Company om twee morgen grond
leeu deel 'ill de wlBpannmg) te Laulfevlei
'oor een stano vereisch t werd nadat een lange
oorrespoudeutie dienaangaanda ter tafel gelCid
werd en de voorzrt.ter de aandacht had bepaald
bil secue 4 van art 16 van 1883 en sectie 207
van a rt 40 van 1889 be loten dat, hoewel
de du ekteuren der maatsehappj] bet recht
hebbeo met toestemmmg van aan comlJllll
saris 'an kroonlandon om J.·"ooIl1anden vOO!'
spoorweg doolemden te nemen dese raad g&-
mf irmeer-d werd dat de Ultsp&nntrlg te La.nue-
,Iel 1r"'aat ,,()endnm lJ! en dat de r~eenng
,en morg' n er 'an voor een UlU!panmog ge
huurd bad ~oor e.o tennlJn van 21 Jaar, te
elndlgen dl3n ~I Mel 1900 en de raad dU8 onder
omstandtgbeden nlCt "eet hoe te bandelen

Iu zako dO ult8prnak der arblteMl met betrek
klng tot de Boesmanspa.d en Wurmwater tollen
wordt be.lor.,n lirenoemde arblwh! te bedanken,
!ln I:..Uden :-.wellendamschell raad aanroek til
>doen a.an dezen raad elk kwartaal bet aaudeel
'Vanue netto opbrengoteu der genoemde tolleD,
te betalen 0' preenkomstJg uItspraak te worden.
gerekeod 'an af datum dur prociaJnatle~am ..
lllk 3 October 1896

Op een bTlef ,lul de spoorweg maatschapPij
werd het !Jd Durmg benoemd om lo overlee
met den bew.arder van bosschen dfJ plek aante-
WIjzen IlliI den heer Wells alwaar ,le twee hek
ken aan den 'poorweg bU de Zandnner wtllpn.tl
nillg moeteo opgencbt wordeo

Eeu, crt(Je!r um ~erhoogtug vlll Joon VOOI'
bet we rb olk Lal 0 erstaa.n voor de 'o1gende
vergader ng

Een blief r, de proclama ~e van le dUJ'IItel
lmg '-an een schut op de plaats BoschJesma.ns
'ril Ier .eldkornetscbap BoschJei!.eld sal geno-
tuleerd WOrdCI
Aan het hd il evan ZIlI werd dne maandeo

verlof ,án nfwezlgheld wegens ongesteldhetd,
toegekend

Op een sch'1j~en, an den Swellendamsehen
raad r, de remnnerntle voor den clVleleo oomml&-
sans .-an W' orcester al. derde arbIter 10 mke de
tollen 'ooruo.md werd besloten de !lOm van
£02. per dag al. ""n bllluken e'leh t-e beschou
"on

Een wenk, au dcn onder kolomalen secretaris
m zake de I""tan tIC boeken ran afdeeh.ngsra-
deo werd ",mgenomen

Een clJ'cula.ire ral den ufdeehng'Hraad KeD
bardt ,e schut !leh ertentIOs zal genotuloerd WOl'
den

Aan de 5 leden zullen de nesk08ten voor de
buwoultJg au deze' erg~denng Uitbetaling ge
schlCden

Eene clJ'Cuhllre 'an den secrelB.ni van land
bouw In 7.ake runderpeot "erd Q'oedgekeord

Stellenbosch 14 No. 1896
LQlliDEN 13 Nov - (Reut",) - De Ntger

maatsehnppjj maakt toebereidselan voor een
groot-e militairi expeditie verondersteld te zIJn
tegen de TJorins VIJf en dertig Engelscbe
officieren zlln er voor g""ngageerd.

De dynamieter Bell is ter roobtsteIJlDg vcr
wezen een polieie agent met name Jooes ver
klaarde b I bet verhoor, an den gevangene dat
b I z.ich Wl1!l wtewerkeI III de ~ehelmeo van de
Ierscho revolutionaire vereeOlgtng te Nieuw
1 or k waarmede belde Tynan en Ben geeonneo
teerd waren

BARBEHl'ON 14 ~ov -(&UUr) -De Gold
Field Net08 levert een verslag van de oogmerken
der deputatie die Protona onl&ngl had bezocbt
en zegt ook op gezag dat de SWUI611aangeraden
worden door den heer G Parke die over de
deputatie gesteld WIUI, om formeel aanwek te
doen om ie annexatie 1'8n bun land aan de
Transvaal en de Il6volgeljjke terugroepmg van
den Britsehen agent te Bremel'lldorp Ooder de
klachten opgesteld door de depntatie warên
dtelgtngen v~o de ambtenaren om van <Vn
grond dor SWI\Zles rondom de kraal V&ll bUil
opperhoofd w~ene~ en elsohende EOOwat
£5 voor een z,rk mIelies met betreklUng tot do
1 000 zakken die de r8geenng gezonden en ge-
last had tegen inkoop pru8 te verkoepen name
lUk 348 per eak,

Het wordt gevreesd dat ten gevolge bet toe
sluiten der wegen wegen8 rundorpe!lt het ver
der voornemen' an de regeello~ om een groote
hoeveelheid laad en goede mielies te lenden om
do hongerlidende SW'I1J!Jeste helpen mot ten
UItvoer zal kunnen gebracht worden

De deputatie W!lJlhoogst voldaan met bonne
ontv angst eo de regoermg beloofde een pubhok
onderzoek naar de besohuldigtngen tegen de
ambtenaren intestellen

'AS Il OfD van het
wurden applicaues
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" £470 72So
333 41323
130 7~~{
196 2216

VE~EZl ELA

IT"'-LIE EN Al1YSRI-";IE
GEEN JINGO

[W I bobben een volsin geschrapt -Bo o,~
Land ]

HANDEL EN NIJVERHEID

S POORWEGONTV A.NG:.TEN
Spoorwegont vangsten voor de weck geëindIgd

ID ~ovembcr 1!l96 _

16701 121>0 1134 58668 4560
150l>{ 1327 1061 56533 2748

MateTlaal rervoer II esteulk 189 Dli
nU wlddetlandsch 18~, nl 1896 nil oostel)k
189l nl IM96 nl noordcllk 1895 rul
nil totaal 895, nil 1896 nL
t Deze C jrel'll "1- de totalen van de boektngen

van de verseh llende BtAt OIlS, zonder verdeel nf!
tU88cben de stelsels en worden veranderd als zulke
verdeel ng plaats beeft Z) "ri)n onderworpen aan
verandenng b) vel'deellng vnn de opbrengst tU8-
sehen de KoloDtaJe, Cape OcnlAU Ind "e VTI)Btaat-
sche Nederllind&:he en Beeb ,aDAlan ioch. lilne",

Het aanJeel vau de bl ederillndsehe Cape Oentrn.l
'nd ve en Bccb taIlAlÁn!sehe spoorwegDlAatsenap
'jen en d"D Oranje VnJ.taat kan ongeveer il"-~
t.eld worden op £19 000

I" :sOLVENTE BOE mILS
'RlJWILLIOK OVERGAVE

Elizabeth Marsh ,m \I lllAm Sicl hen Marsh
Port EllZAbeti Robert John Webber Grll.bams
.lad George L,.nd K n10' UluunBtown

RERIQIINGKl\'rEB DI~TaIBUTfE GEOIlDE~-n
In do l>oede lo van - Ern"'t James 0reen GIdeon

Dan el van I n Heevar Jacob Aodnes Cornel DB

I ebenberIl Jan Abraham van Roo leo Humpbrey
J&m '" Ho, S me. Dav I Ed ,ardB \\ !SOn

VERGADERINGitN

Re Thomas Wnjlht Sha". Woodstock voor den
lDeesccr Kaap.lad op 20 cD 27 November Re
Phd p Arnold IS Ma.ré voor leo res den t mag •
raat Aberdeen op 93 en 30 November Re
W nem Adna.a.n Maré N zo U ebeekskast.eel voor
len 'eS d.nt mag straM M&lme8bury op 18 cn 25
Sovernber rte J hn Roboon Iv1 voor den res
lent magIstraat Port ElIZabetlop 25 I'ovember
[~ Ed"arJ Albert Jl voor den re.ndcnt-ID&glS-
raat, CAlvlnla Oj) 2 DecemIxrr

MOTliEB "OU'TRY 's COLOSIALRORS
Deze match 'erd ZAterdag VOOTtge.<eten em

a gde n een nmw t.e:n gunst.e der KngelschCl
Pe !!Cores WBreo als volgt-

1II0Tlfll:RCOëlHRY
Hearne, c G II b Bayne
1 T Etl nger c \ an "eenen b Bayne
Lu t.enant Follambe, c 13 """t b Bayne
Lockwood b Rowe
Lu t.enaut J aJne b Bayoe
Bolland c and I Bay c
Lu tenant Motl run oul
M ddlcton nol nut
A C Tofts b Baj ue
KapItein Wynn b nAyne
J W lloughby b Rowe

Extras

LONDEN 14 l' v-(RllUt81')-In de Vene
zuela zaak zullen de arbIters waarseh jnl Ik geen
u tspraak doen, oor het volgend Jaar

De Frunsche en Duitsch» bladen drukken hun
t w Ifel UIt over de basll.'mg De DUILSCho
pers komt ne1r Ol de toesterum 19 aan den
kant 'an Engeland van het recht der Vereenig
de Staten m ZI h te stellen bm en eenige
Amenknanscbe republiek III oen dispunt met
Europeesche mogendheder en zcgt dat Duitseh
land zich nooit zal luten bindeu door zulk een
precedent

Het wordt III Par ISgeze,!d dat, rede gesloten
18 tuascben Itali er A bvss nie op termen teer
gun.tIg voor laatst genoemde

VERONTW AA.R DIG D

..tall den Redacteur

,Munbeer -rk heb gelet op bet .ch'1Jvo
door Treung ID uwe UItgave van 12 dozer
Waarljjk het g~t mIl ter harte zulks VllJ

Stellenbosch te hocren Het IS miJn geboorte
plaata en vandaar dat Ik bet met z[Jne omstre
ken hef heb nochtans kan Ik muo oog niet
.hllte,n of een moordkuil van mun hart ma
ken De prvsUltdeehng 'an ons laat.tgeholl
den spor ts te Stellenbosob "erstrekt mu zeer
ter verontwaardIging Ik wns dltmMI Dlet
tegenll"oor(hg maar door bet schruven van
1reurtg ben Ik op do hoogte van zakeo ge

komen en zoo als Ik geloof IS het do, olie
wlLlrlulld Hteronder wenscb ik mun Stellen
bo88Cue 'nenden een paar vragen te stellen

I Wns de verboudlll,l( van den heer C J
Rhodes tegeno, er onze Afnkancrs bet waard
dezen genngen pru. aan te nemen? 2 W ...
het recbt Aeo JUIchkreet Vlin three cheers for
the rtght hon 0 J Rhodes Olt te roepen?
3 Waar li! de natIOnale grond? 4 Waar IS
het op prils stellen van bet waardig schriJven
van profes~or De Vos? Mune ",renden ml
het schruven van oozen waardlgen professor
on. dan DIet tot een 8poorslag brengen om te
kunuen <1eo In de gescblodrollen Van een
boer Rhodes dIe aan het dnghcbt zun gekomen
al. een geopend boek waann met groote letten
geschroven 8tlUlt wa'ht u voor een t wcede
dw&!ml: dIe erger kan Z In dan de eeMlte '

Voorwaar ik beo er ruet voor kwaad met
kwaad te vergelden Neen WIJ moeten erge
vendgezmd wezen dat leert onze bf)bel on.
mnar "en land en volk, errnder een bloed
.ergteter en een rassenhaat verwekker kan Ik
Olet napm ten en acb ternan loopen Het.. lG
gehoel en al tegenstr[Jdlg met mun gevoelens
dat dIe edele heer een aanzleluke betrekkiog
weer 10 de KoloDIe 7.&1 kr!Jgen

Nu tot een ander punt Het 18 wel laat
maar DIet te laat Wa.ar bluft de verwacht ...
vórgaderlllg '<lil Stellenbosch dIe als phcbt er
op rust en rusteu zaJ voor en alee,r dat dIe
vergaderlOg heeft plaats gebad tenemde hare
•terke afkenqng te kennen te geven over de
Zondngo tremen Het was mu waarlUk ean
genot te zIen hoe manmoedIg onze geacbte
leeraar er tegen gesprakel beeft Kunoen Oom
PIeter en neef GIdeon met d..t voorbeeld na
volgen en laten leeraar en gemeente tezamen
er tegen protesteeren al zou het 'I'TIenden ill
het aangezlcbt oJllan? 0, er zulke ge
wlcbtJge 'Punten op bet >geesteluk gebIed al. er
een geschil 18 moeten wu ons van vneoden
schOlden

Verder w J lI)oeten met UIt bet oog "",rhezen
dat bet oog Vlln ganscb ZUId Afrika op Stellen
bosch gCJ,cht I. als de opvoedmge plaats van
bet echte ChrIstendom waartoe men ook het
volste leebt heeft In onze kweekscbool
word, de recbte orthodolracbe leer geleerd
waaruIt leernren gaan en .erspreld worden door
geheel ZUId Afrtka AI. onze regeenng dus
een mll!8tap begaat bliJft bet Immer en altIJd de
phcht van Stellenbosob Zlcb te laten hooren
Wnt Ik van ooze regeermr denker moet weet
ik waarlijk met Ik lW! mun kourant Aan de
eene zUde wordt een bededag kevl'aagd Mn de
liedere 'Ude wordt ein Zondags trem beloofd'
Ik zal er met veel over zeggen wan t mlln ver
staod staat .tll .Iecbts o.nnmerken Er WIlS een
vader dIe hnd zeveo stnkkeo goudA en gaf zes
8tuldcen aan 'lin zoon daar hl) het recbt had
een MD z"n zoon te geven en zes voor
z chzelf te bouden l!Iaar wnt deed d,e ont
aarde zoon? HU ham en ontvreemdde den
vader ook het ,zevende stuk Daar hebben wu
eon klaar bew j8 h-oe ontaard en zondig w" zun
God de Heere strnft on8 met nnar ouze onge-
rechtlghe d

Heer ochtenr dMr Ik een vlland ben van
naamloos schr,l' en zal lk ook miJn naam onder
deze regolen nlOt verz" ugen
~1S! Met hoogacbtmg I

De uwe
lD H CARISU

~~~
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Rteloel
DIEFSTAL IN DEN TREIN

PnETORIA 14 Nov -(Reftter )-Een diefstal
vond plaats ID een t:rem van J ohanneaburg
beden achtend Do kllS8ler van de Fran.ch
ltahaansche bouw, ereen gmg bracht over de
£1 100 ID goud oot...n en .dver III ceo band
zakJc dat bIJ op bet rak \ Ul) het I ItUI~ plaatste
Aan de andere Elide vnn Elandsfontein vIel hll
ID slnap en later gewekt Z Jnde bevond bil dat
het zakje gestolelI en oen nnder d.n.nraan geluk
10 de plaat. gesteld wu~ Eon blanke persoon
reizende JO hetzelfde compartement beeft 'Jch
UIt de voeten gemaakt De zaak IS ID banden
van het spenrders departement

We.t.eu)k
M, 1letlands.
OOft.eljk
No< rJelijk

DE TOESI AND 1:"1 mDIE

LONDf~ 15 ~ I -( Rtu/er )-De landbOuw
'OOrUltz cbten 0' er geheel I nd,P z In allor Ion
kerst en de pr Izen v ln graan bl 'eo naD het
r zeo S) ndlkaten wordel gevot md I Bom
baal en Madras om granJ goedkoep te 'or
8chaffen

De pest In TI mbaa toont geen afnemmg [Lal
Onder de )olgste n odlott ge ge'Bllen s dat
van een Eur pee.eher kopmal DUll en ster
'eo ook aan eer BOon.gellke ZIekte

Tol.&4l

KOLEN EN EZELS

:R,
IT ALIT. E:\ A B\ "SI'dE

DE fJFER BAR"ATO
pR~TORIA III NIv - (Reuter )-De mad

heeft d" R Irg.prUJt kolen I In 'erworpeo De
beer Bal end Vorster heeft een cont.-akt vao de
regeeTlng voor 4000 ezels teliren £ 12 per Btuk
gekregen'\ulotllale

=dela
~adel8 'P
Je .a.J~llI
'g>'Ill&akt

TROEBEL EN inRHODESIA
[Reuurs tdegraml1*"'r ]

A.AT
KA APK 0 LO NIE.

LORD (iREI El' sm FRED CARRING
10N

st ISHellY 13 l'(" E~IDCR-Lord Gre en
gevolg z In vandaag 'an Enkcldo(Jrn ,ertro'ken
alsmede Slr F,ed Carnngton van WIens ut
opraak de terugtrekklDg van do milltalJ'en voor
bot seIzoen afhangtBEI A:STIl'G OP Fl T\\ ~RE~

8R CATIICAI<I li NH-(RwtPT) In zake de
af.chaffi, Il' an de bolastIng op vloesch el blOod
werd be.loten geen tegen.'ao j te uleden ann
een temp< rnlre opheffing "an leer noodzakel k
d(Jch dat zoodal oe til uog n.t aangebroken
"as

Een .preker zelde dal hem II). per zak voor
z n kIen aangeboden word ten ge'olge van
den r ken oOgllt

Laatste '''lZoon kreeg I 17. 6d er voor

BlL'''A)O 14 No'n1UE~-Het lUk van
Horace Ste' cnB laatst kOrp<!>raal van Greys
verkenne!'s geronden In de Schacht nabll -bet
.tooUJwaschhnl' op Donderdag met een melllgte
knopk1errles zal heden namiddag met ffilhtalre
bonneurs begra\en worden Een onderzoek zal
Maandag pllUlt" nndeo De ge'oelens vlir
!!Chillen of kaffers dan wel blanken de scbuldtgen

HORACE STEVENS

Et
apen,

RPRIN K HAl' 4.-';

R
MEER ONDERIIA...'WELINOEN

DE EfEER RHODES EN DF) NATALSCHE
TROEPEN

C 'LA lf, :\ ,-('jp' • li) -Cr lote ZWerm
.prwgbanen nil er ~r!!Che en den I~ dezer ult
I ut uosteu Tlcht g ao 0 rdrecht

RALISHlRY 15 -..;Jl -De beer Rhodes 18
beZIg met Kunzl en CII<.Jwaqua te ollder
haodelen door mIddel vnn de J ezUleten zending
te Chl.baw""ha De mboorhnglln l(e&allten zun
nog Dlet teruggekeerd De patrouille daal heen
IJ! !ID.Ilgebouden tot worgen De beer Rhodes
wacht op de komst vnn generaal Camngton
ander. zIns zou h I met db patrouille gaan

Het wordt ,erwacbt dat Chlqullljua kan
ge bruIkt" orden tAgen K unZl daar er v Jand
schnp bestaat tU88cben deze twae opperhoofden

De beer RIodes m een toespraak tot de
Natalsche troepen bedankt en wonscht hen
geluk met hur nc dleostoo eo bolooft dat h) ID

aanmerk1ng emen zal eemg aanlOek om "'lJo
llaatsen 'nn de daart.<Je geschikteu dIe dienst
hadden ged Uln

DE RUNDERPEST,

OOLO~IALBORN
CF P lnce c Pa nc b Lock"ood
A Reld b Lochood
M Ill_It bLock" ood
1 t.enant Cl allnncr not oul
A lt ch1U'ds IJ Lo- k vood
J Anderson b \I lIough IJ)

Rall b W Uou hby
F Kuy. b Lochood
L L Ba) ne not out
R ,an Reenf n b Lockw<X)d
G Rowe b li lJa cl

Extras

P R r ELlZAHEl t 14 :ooi I -( Reut, )-Een
sterke zu doosier "a, tIL daag en de zee I.
zeer OUlstUllIllg HUL~ch p f 1 d III heelen mld
dag be,de ankers 108KtJraakt

De Aur, s heden Dum ddag llangeko!Jlen
docb de p t58UgteMl!ronden DltJt land"Il

YERWELKO\fING

ENsr

POHr E IZABETH I~ :'I '-{Reu/er) -Een
wslgesl "'gd ruok con eli werd l''''torenavo Id
gcge en door de Amat"ur A 111"tbl8ebe e R
w,el "ereel gwg om den heer Laubser terug le
'erwelkome I Ir den 10(Jp 0 deu a,oud "erd
I cm nl ne ns het elul cE; I racbugc z 1
punch IJtJk"1aangeboden uls een ol Ik al
tJ! g

happij DE ADT ERTT8F:R E" DE SHILLI"(,
SLBSCHIPTIE ULOEDLATtN TE( IN RUl'DERPEsr

"trekken
om de

1 uaa
,lena en
Ide ttli!

\Y ""nM I en ook ZOI gMI11e eell mlddd aan
te w zen tut g"nezlll~ v Hl de zoo zeer
lire' reesde ru lerpc.t Zooal. meo vernomen
heeft dan IH de r Inuerpest eeoe he' tge 800rt
\ an koort!! ,oornllmellJk i, de mgewnndon

Men lIeemt eene film en laat het heest
Iloed men kw het dOOI UlO eeIlIg deel vnn bet
lichaam e) laat !liet wem g bloed afj pen
eer men het gat toe.teekt met een Bp6I<L et
toel I dt met I an ..destiart haar of zellgarer
Het 18on. meer d ln eens gelukt met paardel
en ook ezelen dew J 11 )edgeltlten hehher ze
door de fJ mrde ZIekte te kr ~en Prum:lenz ekte
" n et!! and~... dnn ook celll .ware koorts
waanan Iet arme d cr I Jdt Men vergete
et het Ioeot dat Iloed gelaten I' blllnen ~~

water te lite dnr kon
l w D el. v denart n

( D I A' I E' HEf lt R Sn
J f B R U

HOOGGERECHTSHOF
MOTH ER COL NTRl

2rle Inu 19.
T E Etl nl5er c I r ct h A.nderso
II Illiu I Bs) nc b A.n lero<
L tenant FolJlunllC c I, ys b Ho '"
H arne lOlo
Lock ~o(~1 not 0 I

Ex ras

'RIJDAC. 13 NOVE~fBER

\ I 00 ., H~Ir~ d, J Ilurs (h ofdre<:htrr) et,
Ifclf"> R,chlra' e' 1/w81 rl )

Palmas T t3Jl oor Ir " ken TELl' Zl 1 TI:\G
1Ilt.r~nt OLu~ O\L JjOH~

2dc Inn g>lI\RII' S TH{.IE~ \S DE 'ILl EHS
D t W lBeen aetJe IJge~teld door klager tegen

Petrus de 'ijl ers a I LJ tenh I~e 'oor £ 1:,<
12s 4d balans op rekeDlng -U lt.praal< voor
klnger met kQsten

hiElTJE ,,~ MAf\LE
D t was een app I tegen een uItspraak

den maglstr!Ult ral Stockeustrom waarl II
e .. ch 'oor i)O voor .elcere bee8ten op een
HeeptJe tegen de dngvaardlog an de hlU1d
werd ge" czen -A pp I toegestaan met ko.ten

HL\!; \~ HO En S E' tE~ A\ ER

Dn wa., eeu appel van den magLStraat
\h"al :'o:oord """rb I eon elBeh 'an £»
.cbad e ergoedmg wegens aa.nrand ng ar
hand" erd gewezen op een exceplJe tegen
dag aard ng -Al p I toegestaan met kosten

K'l' r, I' vs MCDOSU 0

DIOCEI'SAN (_ LLEGE \"1'< \ IeTORI A.~S

ze mal h w r I te Hondebo.."Cl gespeeld
e nc g le In ~n clot c oor Ic D tCe88.ns
DOo""",r. g gen teerst nc tul\8,kten 169 De
\ C ona ul k ejlen l..D ic eerste r UlDb'8 () CD

de •eede ~2 mur 8 "ekcts

o~tr

I trent

!ge men
ASTl II
leperll;r lIf tagu

1:J No'emher

"ERG WE'Rrw

( Reuter tel:Jr n m)
To II tI 'f"U()T .cht \\ ckctt;

!pprJ

16 :\ 0\ Eel gnote, erg der.mg
'a ge .1 erc ,erl Zaterdag gehouden t co
bes I J ten IU ZIlke rundel JX'st genomen" erden
H et kw 10 u t dat een p~fM on than. u ~tb
cart toegeintel "er I \ r b IIg r""r trelIJ to
laten z der ont<met to zl n geworden en
I e,lult "erd gel arnon dlarop, eer komende hof

VENTERSTAD
KO\nlA.NJ) \"T \ \.:'\0 \M

smTil E\ (()DD.ARD

I orl{1.ter< n (Z n lag) \\01 len [Jl) d IrC koe e
net ou te, k, t K ml eric) loodge-c1 oten en
f>egl"en wegen, de run lerpe.t ( I (/7 n en' rres) onde1lt )

13 l'o~embcr 181[,

Woensdag Il kl.er om.treeh 4 u lf n m wer
den kl kken gelu I en h urde men bet ger<l<'p
de I\' okel an JoulJtJrt IS u brand ,,\ nkcl

en \ oonhu18 .un onáer (en da!r Toen de hru.nd
ontdekt werd wa.' het "uur al too bev'g dBt er
om eLSUIt den wUlkel te redden met te den
ken Vlei Woensdagmlddags zlIn de wlDkel.
h er gesl ten daardoor kon de f rand lOO ,un
toeg Domen voor le ont.dekt werd Alle bUl.
raad "erd UIt het hws gl..Jragen eo daar Iller
geen bral)dbngade ts of oenig hchnam om b
zulk een gelegenh d de rde te Lewareo of de
werk zaambeden te Iegel en deed leder with)
docb dat goed en ,oodlg was Zoo werden UIt
bet" OOnbUIS door oeoigen, deuren en ramen ge
brok lO Dlet los~eschroefd of behoor! J!r D1tge-
nom, n maar gebn ken 1:r ww! geen wattor
dao ab J d~ fonteIn maar er "aren gewlihge
band.;n genoeg om ,.andlUlr water ann te dragen
op hoop dat de RSsul'ljntle mMtscha.PPii hen
!S0ed beloon en zou Gebou wen eu de goooeren
JU d n ,nukei "ln gezamenlIJk 'eras..ureerd
maar, oor een bedrag dat het 'erhes D et zal
dekk n

De heer Janbert bad geen safe Z Jn boeken
en rekenmgeo "tin alle verbrand rn Z In cash
box • Jn eemge scbuldbewlJzen en banknoten
verbrand Deze lJ! de eerste brand d,e 7.<)( oud
als' enterstad IS pl"''''8 beeft gebad (relukkrg
1at d, hrand met In den nacht heeft plaat. ge
had ~n dat er geen sterke WlIld was zooal. \VU
JU de laatBte wek"n veelal na den mIddag gehad
bcbJ:><.n

Ee leder beeft medel Jden met de taml! e
Joul>< rt dIe zoo on~e",acht Uit huIS en hezlg
hmd 1< 'erdre, en

DlI1sUagmlddag , el hler eer heerliJke regen
Geen sterke wat-erloop maar een regen dIe m
deo gl'Ond gtng Onze dam heeft nog geeo
water gekregen Op eentge plaatsen In bet dIS
trilrt I eelt het meer geregend dan op het dorp
W IJ II n dlln lt baar muur OIet \"old.aan wan t nis
"lJ DIet epoodlg weer regen krIjgen b(,!pt de
regen van Dm1ldng Otul wet veel Ook verlan
gen wU naar bllll"8j'eI18 zooals de boer dIe
noemt om de dammen vol te maken

De boeren uJn nn met bun oogst beng Men
zegt dat er toch meer gewonnen zal wonien dan
men DIet die groote droogte bad verwacht

'\ IEL WF (E\ \l IE:\ r:'o: DEN VRIJ
1:)1 cI.,\.T

13 '\0 en lu 18 B E'>IFO~TEI~ lG ~ I F.MII£H -\ erscheldene
meu \e gc, allen var runderpest Z In let
'\ r jstaat ultgobf( ken MAA..'\"TI \(1 IR ;o.;OVD{BER

AANDEELENMARKT lfl "E \8 Z \AHTB(()

De heer J I (rt w .., oor den appellant on de
heer (; r ,ham oor den rcspon lent DH WaS

een arp I an een uIl"p,taak an den mag strallt
~ Ln A il ert I ee elseh voor schade, ergoed ng
"egens k"a"dWl.lhge ver (J[gmg Z"artbool
"erd I esel uldlgd an 'Cerlat r g ~an 'Jo d enst
d cb de klacbte vel JJ het water Later bracht
z baas eeoe andere bc>!ChuldlglD~ tegen hem
Jl voor memeed en de magistraat Ivel wees hem
na Lr de strafz tllng Toen de sOliclteur generaal
wOlgerde den beschnldlgde te ver olge stelde
deze een zank JD tegen zIJn baas 'ro<r kwaad
wllhge ven olgtng \V[larop UItspraak gege' en
werd ten gunste 'an Zwnrtbool den klager
Dnar de magJstraat gewe)g~rd had hem ook Z ILle
kORten toetest tan heeft bU dJt app<'ol mgesteld
-U It"praa.k uItgesteld

Het bof verdl1lgde daarop tot heden

D (lian de heeren JohIlo J nnllen & Co St
Georgestraat Kaap.tnd makelaaMl en alge
meene agentet )

E1':'o: RCCCES\UI CO:\CERr

bebbon

~1au dag 16 "oveIllUe! 18116
Markt st I

GOI D :\A-" DEELE~

L.A."iV
wtge-
",reent

k bll ern men was eerw Weber
n lcr en heef men L~ hem gezegd dat

let tegor de wet loch h J oleef 'olhou le
I.t het net Z>O wa. De eer" Legg be"ft
ii .Jre g I e..en Jnt",,1 ct u t te nemer tegen het
I r eren 'ar de ~Iu ten der • nge
tTga Ier ng Ol !_(Iond dat de ,erga<ier ng
,"ettlg wW' omunt de be lastillg be ta le 8 "er

len upgeroepe, In plants vao de hUIsbouders
ol~illIs de "et) Dit IS de ()(r.aak waar m

le vergadennJ tcgell \, >t' l,"lag deu lilden
dezer opgeroepen 18 en niet om de petlt1e

Iet. and, no hel Ik ,ernomen (of het" nar
" weet ik n let doch Ik heb het van heel nnb I)
la( le kontrakteur alle dag £10 of let. mln
I r h Jgt omdat bil zoo lang moet wachten
"aut al "IJne mens<:hen z n gehuurd Ik zeg
k "eel n,e! of be t WMr I' docb als het,. aar
"du Ioop Ik dat men Woensdag op de ver
i[adenng er onderzoek naar zal doen en als
het "aar III vragen .al "'e dit dan moet be
to r.,[J Zelr..r t.ocb lJlet de bel1llltmgbetalet"lJ
waul .U bebb.m de fout Ole\ begaan

L h~ voort.ai dankende
Jltoem ik mIl

i:_ BF.~TI~Gllj,;Tll.Ell

Ir. :\ , - (Reuu )-Eeo
'reesel k olJgeluk b ,d Zaterdagavond III de
\\ II uter m 10 I I lilt. "aarl John E "e' er
,,"SIstent nmalgarn",or op een reesel kc "uze
aan z I' cu de kwam Toen bU naar de mach I
nene keek n het pomphUIS stapte h I op de
kruk van een gr >ot k ,mrad on "erd naar be
nedel getrokken tu ...", hen le speeken Een
.nend d ebi hem wa.' d,raalde dadelqk den
elehrleken stroom af en brncht de machiner e
tOLstllstaod doch bet hchuullJ van den ooge
lukklge ,,,a.. aan .t k gescheurd en "ns een
'erscllJ'ikkel k ",bouwspel

MIdame RherwlD gaf ecn afscheIdsconcert
gtsterena ..ond dat met de ondeIl!teunmg
St Mlry s koor een groot BUCCal<WJl.8

&lakteur
MiJnheer -HIermede wenscb tk de o.nndacht

te vestIgen 'al alle l"emaMl en kerke raden
der Ned Geref Kerk op het uummer 'an De
GetUIge vao 12 NovemfJtJr Ik denk bet lJ!

bun dnre roepmg en phcht Om bun ge'rooleo
bekend te maken en Dlet te zw 1gen In
0", Land zult gII .. el plnats maken waot
de za.a.k 18 van bet grootste gewIcht

LIDMAAT

en onze leer-
A~DE!UEAASDEELE};

ArglI, Compan , Z08 ) I Egl8 Assurance
6d C Ion al ~ re I ,. COmmerCI'Ll Jl' re
Eqll table MllTIne 218 Guard an A.a&u~nee l62s
6d COloOlAlOrphan Chamber £330 S A. Asso
cat 011 .£225 Gen Es & Orphan ,chamber £187
lOsS A M Ihng 40s od Standard Bank A!6~
Bank of AfrIca '£10 Afr can Sank-:mg CorporatJan
£5 Cyphergat Coal 16. 6d

JOHA:"iNESBCRG
16 No~ -{Per telegraAf)-De markt IS st LEnst

Rand. 89s 6d A.frca.. 21. 3d" \ agel. Deep
28s 6d

BEL;\~GRIJKE SCHOOLZAKEN

BA1<~~RTlN H ~'-{ReulM) -Op een
vergadenng gtst-erenavond gebouden bteft pro
fessor Mans' elt 8upenntendent van onderwlJs
bekeud gemaakt dat als vrucbt.an z!Jn beroek
a.n gOllveruement.schcol tegen een som van
£3000 wnder 'erzulm zal geboowd worden
dat Engelseh het. medium vao onderw!f8 ziln
zou ten elUde te VOOl"21enlIJ de eIgenaardIge
plaatselIJke behoeften en dat de regeertng b Idra
geo zal nMl' rato VIW £4 voor elk £ I pláatseflJk
bugedragen voor de lIlStandbouding dEll'scbool

WEDRENNEN.
LAND DI VOLK '>10fT nE rAl-EN -De on

kosten In de zaak Marais (edIteur van La,,1
P>I f<Jlk) ... Smuts te worden betaald door
den beer 1I1aral8, bedragen tUSIIChen £500 tot
£500

DE LllE' ERPOOL HERPST BER&H.

Lo"DI'" 13 ,",ov -{Per t.elegraaf.)-De Lever
pool herfst beker werd heden ,,",wonnen rloor
Granl ~ehomberg De.one tweede en Slo Jarlath
derde.

"HET DAGBLAD"
I
I

14
13
o Geacbte beer -Hoewel """r veel te doell

14 kan Ik mu moe,l Ik wtOërhouden van een enkel
3 woord op papIer l.c zelwn
l~ Het lJ 'gblad '-an de PtI&I"lI Ik krUg het
I DIet ik lees het u et
I Het 11! mil eel oorzaak van pun aan t bart
3 als Ik zIe dat meu nun de Paarl nog zoo lets vel'
1 draagt

Wat moeten Wil ondeneldeMl denken ,-an
de Afrika.ansoh geZInde Paarl wo.ar WIJ t~t ver
,elm&," toe van moeteo hooren ala men teiken
male moet rleo wnt er daar uItbroeit Men
denke aan Adendorlfootrek-Rnod_MlUlhona:
Iand-Advert<lntJeblad-IJ Paarl I Gen06fl En
nu weer dat Daqb/(I.(I "ffatTe Ik ben .1 J J
lankbaar lat hJ toch de OOien WIl opeI\en
vali lozers bUiten nf dlc het lJ .ybla4 Dlilt Iojj
gen Ik wu J J willell nagen :tun die
twee uittreksel. genomen .m; mleldillb'll&l"tilte
len Het I' bunn oogelooflllk

I k ben I I Irlc te tien d lf er \OCQ hog COIT_
poDd')r tcn rtan oe t'aarl p;!jn d ~ geen wmbul..
deI'l! , 111 Rhodes rlll .UIS zIJn Gaat voort cor
respondel len en houd t de lezert! van 011&Land.
op de boogte 'an .,ken GIJ doet een goed werk I

Maar wat moel men denken van .;le Paarl all
een gebeel--da.t men dIt Rhodes hind 1l1daar.oo
dert<tcnnt \\ 1l11.r11k het 18 h Ina om te weenen
om de p Jpheld en het gebrek aan zelfrespekt
(ZI' pr fo •• r J) \" schrI)' en) van vele
\fnkallcr.-la zllJ Ik leggen VIUI de Afrikaners
tial de Panrl A I. t dMr WO toegaat wat
moet meI dOll 'a, de wekolDst verwacbten I

1 en man die zoo kan dramen en naar alle !mn
ten krnJue beh) Jrt geoRtraceerd te worden
en d >or de Afr kaneI'!! met z ne oprme DIet ID
ael t word r genome I \\ "nrIlIk het schunt dat
d man zlci lant gel , keu I et door eenlg een

Sr reek Ik IIIogel Ik tt) sterk!
Pardal neer ed eur -!.lR1i1' In anten tijd

k gt sr roken el gescbreven worden'
F
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