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VOOR GOEDE WJ ARDE

fN JONCENS KLEEDEREN,
OA NAAR DE

ECOIOMIC OUTFITTIN8. CO..
J abrieeerende Kleerenm.,akes,

KAAPSTAD.

DEEL 67.-N 0 6,363.1 KAAPST4,D, J)ONDER 19 NOVEMBER, 1896.

HanI: H,'ek.
'IlI~t ,"i'lue~be.r!\,

I ~O\·., l~~'tl

GEBOORTEBERICHT .. EEN GOUDlIJN IN DE 'MARKT !
WESSELS &:COMPANY a6K~~~~1~ ., .

ZIJN DE EENIGE .AGEN.TEN VOOR DE BEROEMDE

"OSBORNE ZELFBINDERS"

FJF:IJE:S svhonk ous dil Heer een frisch
J. doch tertje. .

B. BeRGEn,
(_ BCRGKR,
(geb.) B08MJ.:<.

EEN KLEIN PARADIJS
-TE-

G~OOT ORAKENSTEI~,
Annex-het INSTITUUT PNIEL, DIE ONLANGS TE PORT ELIZABETH, DBNDOODBERICHT.

DIE UIT DE HAND TE KOOP IS VAN AF EERSTEN PRIJS
Trokken tegen over de "WOOD," "DEERING," en " MoCORMIOK."

" OSBORNE " is de Beste. Het .Amerikaan.sche Gouvernement vereen:
" OSBORNE " met hare Orders.

O:\'TSLAPF:~ te Heidelberg (K.K)
mijne teedergeliefde Echtgenoote

:-;l·',Uu.n ~Akl~i ('<'ETl.EE geboren PIenaar
In den ouder-dom "an tit' ]!U"eu. niet wie ik
iu ee r dan ;,;l Jl,ren seer gelukkig tez arnen
".,Ieefd heb. Ik geef mijne dank betui~ng
hn-rmed e te k en neu aan Ur. Bigg~ en hulp-
ge\'aIl~fe vr iendcn

lsten December, Aanst.
Een. zeld.zaDl.e--InU'1szooal. zich D'1a.a.r

onze "ZELFBINDERS" Balanceren zeer .Iicht, morsen geen graan, Binden en leggen de gerven netjes ~p een
hoop, Snijden kort zoo wel. als lang S"Taan,met even zooveel succes. Wij laten alle machinen door onzen Amerikaan-
schen expert opzetten, en zien dat ZiJ behoorlijk werken,

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

zelden. voordoet.
1', II. COETZEE, :-:;R

'lIJNDE de plaatsen, Rhone, Lanquedoc, (Bortje,) en gedeelte
IJ Champagne, gelegen aIR bovengemeld, omtrent 8 mijlen van
KLA P.\1 ['"'I'S en P AARLSCHE Staties, groot tezamen circa 9ïO morgen,
met het daarop staande prachtige WOONHDIS,Kelder voor 400 Leggers
wijn, ~tallell, Wagenhuis, Buiteugebouwen, Schuren, Kralen allen in een
goeden staat van reparatie, volop loopende water, het geheel jaar door
komende .uit de Dwarsrivier; beplant met circa 200,000 wijngaard stok-
ken, 2,UO(l dragende Vruc hten boorneo in soorten, cirea 500 Nart jes en
Lemoen boorncn, waarvan circa 30U in drag zijn en 'kan nog
duizenden vrucht bocmen worden aangeplant. Eiken en populier
hoornen omtrent 2 mijlen lang, de eiken geven jaarlijks :300 @ 409 mudden
akers, berrevens een groot Dennenbosch omtrent en half mijl in vierkant,
aan gekloofd hout jaar-lijks gevende £3:)0 ,Ij;, £400. Deze eigendommen
zijr: goed bekend als de beste in het Distrikt, gevende de beste vruchten
voor exportaus en tentoonst.ellingen, en ook voor het maken van keurige
wijnen. \' erdere informatie is te bekomen bij den Eigenaar, den heer
W. A. S, HOLTZ of bij de ondergeteekenden.

DE VILLIERS, IMl\IEJ..IMAN & CO., Afslagers.
S. V. HOFMEYR,

Secretaris.

TE!\DERS voor Tollen en de
volgende Werken te worden

gezonden, verzegeld, aan dit Kan •.
toor tot op V H,IJ DAG middag, 27
dezer:

I I. I, '1,."·,, h: K
1 -.! \' \ 1v Ó. l"'~ 't)

•LEEST HiER! !
WESSELS & COMPANY, Hebben ook eene grooten voorraad van Bindtouw, Olie

en allerhande Boeren-gereedschap in voorraad.
LEES I' HIER!

EERSTE
.A.ssisten te . Benoodigd

TE
KAAP DE GOEDE HOPE SPAARBANK MAATSCHAPPIJ Kaapsehe .Afdeelingsraad.J)E Ild-r l'1I1([~TI vx C 11.1'I-::"iHI \ ~

v.i n plan zi.J n: Il' naar do binnen
l.u.den re vert rek ken, In-eft dl'
l'llIl,rgl'I('l'kende gl·la.-st pnblick tl'
vr rkoopeu tt: APPLICATIES voor Leeningen zullen dagelijks in JAGERSFONTEIN,O.V.S,

. overweging genomen worden ten Kantore van de APPLICA TIEN voor de betrek-Bank, Groenteplein, Kaapstad. .'
king van Assistente op de

Gouvomements School te Jagers- TENDERS GEMERKT fI TOLLEH;IJ
fontein zullen door den onder- I Voor de Opbrengst van de vol.
geteekende ingewacht worden tot . d T 11 het j 1897
op VRIJDAG, Uden DECEMBER, gen eo. en =: ,~t Jaar .:
) 12 .' idd No, 1.-Mi.htarre LIjnen (Boven en

e. cS"I Ul£Il'13s5ml ags.. Lagcre Wegen).
a .rris etg. per Jaar. Jr {D T "t .

Ar" Id Oulïcru! rt I' : e ram rIJ mgen
.a.pp !CaLli's. moeten vergeze den Boven Tol gratis te passeeren.

gaan "an bewijzen van bekwaamheid 1\.' 0 -)1, itl d 'T' I
d d I··\~:.l lid h .,0. _. ~l ill an weg 1.0.

goe li" e IJ';: gtKlrag, I maatsc ap I" { D iitui
eener Protestantscha Kerk en . ""nr"'ii"! -: l' I'IJ u~gen en
moeten eigen handig door de diercri van I ngczetcncn binnen de

hrn icte n van hd Maitland Bestuur
applicunte g'eschreven. zijn III deu Tol gr·at-is UJ pa.8seereu.
HullallJsch zoowel als in Engelsch. No. :l.- \'ictoriaweg Tol.
- Gl'('ne :tplrlicante zal in aanmerk-

\' ortnon van Tender te vorkrij-
van ing kornen, tenzij bevoegd pm gen, en Kontrakten te zien aan dit.
14 ou icrwijs k' geven in Muziek en Kantoor.

In de Zang k ti list.
Tenders mogen ingezonden wor-Kennis van l'alistltenics, School-

drill en Haud wer-k zal eene aan- den voor één of meer Tollen, doch
moeten op verschillende vormenbt'veling zijn.
voorkome n, en !Jpt bedrag voor'Billijke reiskosten zullen aan de
ieder afï.on(!t-rlijk aallgeven, en moo-g-cf'laagde :ll'pllcante worden ver-
tell door tWl'l' borgcu in .~u['idu?ngOI-J, rnit.s Zil zicL vcrhintlt.,
ge Wc k ond worden.minstens een JaAt!" aan te blijven.

Dl' hoogste of !:'l'llig\' Tender niet •Werhaamheden te beginnen op
noodwelldig te worden aangenomen.Donderdag H Januari, 1897.
Tenders Gemerkt .. Hon-

W. W AG:XER, d 8 I ti "
Seers. Schoolcommissie. en e as Ing

\' oor de inzameling van de Hon-

Stellenbosch ! .! Jagersfontein,O.V.S., den Belasting voor het jaar 1897,
11 November, 1896. tegt'1l per Hond, in de volgende il

.-.-.-.------ ..------.--- wijken, namelijk:-

or 'vv E E Wijk No, -l, insluitende de Veld-kor-VERKOOPING Rondgaande Onderwijzers Benóodigd nertsehappon van Constantie,
Dieprivier, de Duinen No. 1, en
de plaatsen buiten de Municipale
limieten van Mowbray, Ronde-
bosch, Claremont en Wijnberg.

Wijk No. ;), insluitende de Veld-kor-
netschappen van Palen en Riet-
vlei, Tijgerberg, Kuilsrivier, en
de Duinen No. 2,

Wijk No, ti, insluitende de Veld-kor-
netscbuppen van Koeberg (1 en
2), Hlall\lbl'rg en Durbanville.

Wijken ;\os. 7 en H, inhoudende de
V eld-korneUlchappen van Noord
Hoek, .Elsje.sbaai en Wildschuts- '
hrand.

"'Borgt.ocht nI"t'illcht, én de laagst-e'
of el;nige T!:'nder niet noodwen.dig
aangenomen.

T.enders Gemerkt "Gruis"
Be;;te Clarem~nt Gruis (gezift en-

ongezift) tegen per cubieke yard,
1] opgestapeld in den Kuil, of geleverd

aan de' wegen in de voorsteden, ge-,
durende 1S9ï. J

Beste Tijgerberg Gruis (gezift of
ongezift), tegen per cubiek~ yard, in
den Kuil of geleverd aan de Sste
lIdo en 12't]e mijl, Maitlandweg, en
aan Van W\jks hoek, gedurende 1897

Borgtocht vereischt, en de laagsteRondgaande Onderwijzer Benoodigd of f'enige Tender niet noodwendig
. re Nienavelspost wA. Slikspruit, aangenomen.

\ Tendersgemerkt" Roode-'f)i~1. (,ALEDO~RlnER. n. ·.S. hoogte Weg,"

A PPLIC.ATlES vergezeld ,'a. n \' oor het in !'~and honden van den
gecert ificel'rde copijen "[In Ho()cl~hoo~tl- \\ cg, to~ aan Klaas

bij dt· wet vereischte gctuigschrif_I·Jag('r.-, Hm,'r, y:,ur I<,en, Twee of
tpli yan bekwaambeid goed gedl'ag Drie .lall'T1, \aIJ al I .JanlJan IH!)7.
en IldmaaLscuap cener ProtR8tant- Borgtocl't, H'r(:I.-'chl, l'l] de laags~
sche Kel·k zullen door den onder- op eelllg(' 1('I)(kr llid nood\\'endlg
!.:eteekende ingewa.cht worden tot aallgell(lmen.
den 12 DECEMBER, L:I~::j(j. Tenders gemerkt lO Vaar-

Bl'kendbed met mUi'.ick (·n zang- i scheDrift Station."
kunf;t zal eelle sterke aanl'l'vl'ling i ,.(",1' z,'k .. rt· r'l,aratie:; en ver
zij n. gr·" II11l.l;l'11aan dl' p,·!t(JllWen, volgen

Salaris £t2u per jaa'r, benevens i '''Ji",·:ti(·:Hll'S te ,,"unleT! g"zicn 8ifn
de s,:ltoolgelden. . ,dil I,aliloor en n:1Il het St~tUOIJ. '

Werkzaamheden te h"ginll('11 na . H(/r~tocht yp: "cht. l'l? de laagBtA1
de Zomer vacalltie, op deu 14 of (,l'nige Tem niet noodwendig
JA?\ DARI, 18~17. aangenomen.

Billijke re~kosten zullen vergoed
worden.

-01'-

DON DE RDAG, 70 Dec. 7896.
Zuid Afrikaansche Associatie voor de Administratie

Bereddering van Boedels .

(te Tijgerhoe« en te Coega.)

til" I Fraaie l Lunels, geschikt voor
d.- :--:lal·htl'l', 14J' Groote Kapate-r
l Ic.k k en, .. 11/1 Fraaie OOien, 21'(1

,'nll~l' l l ame!s, :Jill I Lannnr-rr-n, 1(>11

Bl,k 001('11, met larn mr-re n III Fraaio
:--:cbap IUtmllll'n, ::i Kar- L'll HIJ-
l'dankn, I:~ Fraaie Trek ~ludl'zel",
I j JOllkl'" H .. lJ~..;t.

en Jl.l j!f Jl.l
PUBLIE:KE VER;"'OO~ING VAN C. G. LEE'S Rammen Verkooping

Kostbaar HUIs EIE:endorn .,. , ,
. DE Onderg-cLeekendo, daartoe gelast door den hoer C, G. LEE, van

- EX - KLIPl'LAA'l', zal aan het Klipplaat Botel verkoopen

OP WOENSDAG, 9 DECEMBER 1896,
te 11 UUR v.m., of omniddelijk na aankomst van den ochtend trein
Graaff-Reinet, 100 Welgeteelde ANGORA RAMMEN,
maanden oud, met 7t maanden vlieswol.

Dos hoeren LE E'S reputatie als een Rammen Fokker reeds gcves-
tiga. zljnrJe heeft de afslager enkel noodig dit te zeggen:- ..

Vat de Rammen te worden verkocht in elk opzicht van Superieure
k walit ist zijn. dat onder de Fokkers de heer Lee den besten naam draagt
voor prijzeu behaald op publieke venduties-voor .Angora Rammcu. Dat
des heeren Lee's Angora Rammen bij Fokkers zeer gewild zijn

E. .BELL, Afslager.

\" I)! , ' ~,
I ,; ~ T. 1,"'.11,_ BOUWGRONDEN

TE ZEEPUNT...
~~

500 Extra Vette Slacht
Schapen.

100 groote Kapater Bokken.

!')E olillerc.;l't.'ek,'ndl·11. Ill,Jloorlijk gela,;t, door do Executetlren in den
! I Boedel vuu 1\ IJI.., Il dell heer RIJK u: t:)UTH, zullen l'ubliek
\' «rk oopen

)1, scuuu;

O.\X

OP I)OXDEI~I)A(~, lD NO-V., 1896,Op Dinsdag, 24 Nov.,
rJ l·I.LE\· OI'g_L'l1ll'lde.:::l(_'ha,llell rn
./ ..... Bokkl'lI ru El'r~ll'-KLL:l lunrlltll'
ell ",e~('hlkt \"0'11' den :::ilacht.cr }JlI-

, lr/lek worden verkocht aan KL.AI'-
_\1 L'T:::l:::l'L\ TIE.

·THOS. AURET, Afslager.
Graff Reinet, [) November, 1896.

Te l..O.3()v.m,. op de Plaats Zelve, .

1 i I: r; 1r; EX D (I Jf" r;S :' Stellenbosch !v(I T,I; l,' Y DI: Il" L'7'[1(; I,:

c, De Hermitage," bevattende 8 Groote Kamers" 2 Kenltens en
Pro\·i.;;iokamers, Disnstbodenkamers en Buitengebouwen. Dit Eigendom
is Ilil verhuurd als twee Huizen, maar kan tot één gemaakt worden. Er
is een Groote Tuin aan verbonden, met Wijngaard, Oranjeboomon, enz.

KOLONIALE ' .•Fresnaye Villa," bevattende 6 Groote Kamers, Keuken,
Weeskamer en Trustmaatschappij Provisiekamer, Dienstbodenkamers en gewone kantooJ"l'n. Het Huis

wordt nu bewoond door Mej. Wed. LE SIITR, en heeft een Mooie Tuinen
PUBLl~KE VERKOOPING WijngMrd daaraan vcrboudon.

LJ "Panorama Cottage," bevat 6 Kamers, Groote Keuken, Pro-
,'.'\ I visiek arner, diestbodenkamers en Buitengebo\lwen: De ligging is on-l\. \\TIF\'" "~I.J~K}:L?vertroffen, en het uitz icht strekt zich uit over het grootste gedeelte van

- ~ ..~ , Zl'l'p\lnt tot aan ;\lo11tlJc. Punt. .
f \ •• Douglas" en .,Stanley" Cottages (afronderli,ik) aan deBezigheids Plek" voet vali lien Kloofweg, elk bevattende 4 Kamers, Keuken, Provlsle-
n kallll'l' t'TlZ. Deze woningen bebben hooge stoepen en eea prachtig

SPRINGBOKFONTEIN. Ilitzidlt.
Een groot lLantal opgrn('ete en onopgeneete stllkken BOUW-

III d ..ll In:;oln'ntl'1l Boede! "all J. GROND, Illtstr'ekkende van deu Kloofweg naar eie Lions R~~p,
:::l. P. L,,\~n>. en voorhij dell Kloofweg, en TWAALF STUKKEN BQUW-

GRONO, aan den Victoriaweg, en dlcbtbij het Queen8uotel, waarvan
de platt.e gronq,etl ter inzage li/lgen op de Kantoren van de Associatie
en op die van de AL·dagers.

110uwgrond te Ze!:']>unt ill nu zoo schaal's en de prachtige ligging
"an deze plaats is zoo goed bekt-nd, dat eene lange beschrijving niet noo-
dig is. IIot uitzicht van deze Eigendommen dil' onlangs te Zeepunt
hebben plaat'! gebad, oowijzen dat die buuat i bij het pil bliek hoog staat
aangesehrevén.

~/:ij, di" verlangend zijn in hrt liezit te komen van prachtige
BOllwgrond"11 I,('hooren dew gelegenheid niet te laten voorbijgaan. Bij
het Opmakl'll der plannen heeft men gezorg? VOOI' Breede Wegen.

A. M. W. LE SLEUR, ) Executollren
HY. GIBSON, 1::)eo. f Testamentair.

J. S. MARAIS. & Co, Afslagers, BELANGRIJKE
V.AN KOSTBARE

Wijn en Vruchten Plaatsen
.- ,
'":_

I'OOR DE

WIJK WITTEBERGEN,
DIST. BETHLEHEM,

A PPLICA TIES vergezeld van
de bij de wet vereischte

certificaten van bekwaamheid, goed
zed,)lijk gedrag en lidmaatschap

DE .Edele Heer 'II. L. Nccthling zal publiek laten verko0p<;ll ol' boY;,n~,emel~en eener Protestantsche Kerk zullen
uatum, en ier plaatse, de VleI' \lltmuntende plaatsen "ZorgvlIet, Slmouo door den ondergeteekende outvan-

Berg," "Kuipers Berg" en "Jonkershoek Berg IJ geleg-en te Banghoek in ue gen worden tot 2u DECEMBER,
afdeeJing van Stellenbosch, Iedere plaats bevat zoowat a[Jo akker. grolId, heeft een 1896, voor bovengemelde betrek-
aanhoudend voorraad van water, een wijngaard, eiken- dennen- eli popuherbosschcn, k'

b lllgen.groote ver~cheiJenheJen van de beste ingevoerde en andere vruehten oomen, en
geuoegzaam weigrond. Op dt) plaats Zorgvliet staat 1'1' een woonhuis en;. buikn .Alleen ongeh uwde :1..personen
gebouwen. Op áe andere plaatsen Zijn er degelijke gebouwen. . zullen in aanmerking komen.

De grond is ue uitstekendste in het distrikt van StellenLosch, en iets daaraan Salaris £1:..l0 per jaar, en de
gelijkstaallJe is jaren lang niet het publiek aangeboden. scboolgelden der leerlingen.

Verdere bijzonderlwden in latere advertenties en op aanvraag bij.-G. ~lontgomery Billijke reiskosten zullen vergoed
Walker. worden.

G. MO:'>'TGOUERY \\' ALKER}

Procureur voor den eigenaar. Werkzaamheden te beginnen
JANUARI,18\)7.

J. N. SWART,
Voorz., Schoolcommlssle.

Cillle!'shoogte,
dl st., Bethlehem, O.V.S.,

lJ .Nov., 1896.

I.S :189'7.

., 'i :,t

AfdeelIug't'r-aa.d Kantoor,
·l:J} St. G eorgp;;!;traat,

10 Nov., 1896,

(lp \\"nE,~lL\(J, !) D.EC.,
Z:\ L PIlbliek \"(-rkocht worden,

.J t,'r Plaatse de ZPl'r L"ltgebrelde
I' \Y l'lhekendl' lallggl'Yestiged
Bt!Zlg heids P~ek, he:lta,ande \11 t
,,·tI I;rootell '\Illkel, hantoren,
I;, llef,'IIJk \\'oollhIIlS, Kantien,
h.,:n'·l"-'; \'oor \'errl'rschingrll,
:--' ',!II\,III", Bakkerij, Hui~Je.
II'l"l:llraakl'r,:wmkd, l.}n'Oll: Avh-
: "rl ~:l.lt-;, BUIktlyert rekkeIl enz.
.\,'!!ll·.]" "l'n Ilut, lev('rL'llde l't'!!
'~r,,, ,t.' fll)l'\"t:elhl·iJ wat~r. De

Standard Bank Gehouwen,
Kaapstad, 1;3 November lH96.

N. B. - ·Bij ullze.l£de gelegenheid zal Jaar een groote verkooping plaats "inden van
kostbaar vee en losgoed.

'.' - ._-------~------------
S0l11erset Strand ! SOlllerset Strand! ----- - -----K,u'I""lrl, ~o. ,;. Kerkplein,"

I .'o'o\'ullJber, 1~:Jl;. -_---. ------1;':"'lIl\,'U 11~lke In goedl'n ~t.aat
\ I' 1"'1laralll' l.i.III, hl,lillen groote
i': ,~,J, I' eli ZIJU vau Klip)Jen
.:,·i,,, ,\\,\ u\ldpr :--:truo eu Ylert'n
1J.,,,<'11.

.\.>ll \1.111:1' II \ all /:;II":l'll wohll
: 11.11' 'Till' gl·lcgl'nllelll ;I.<lllgebodell
"1:1 LI··b k \OOrZlêll vali e,'1! Plek,
oI .• I.I.l,· 111,'1 zorg eli OH'l'lvg l'l'1I
-.;r ,.',' ("lllilll Zl','r gl'll1akkvlijk
c,,' _l·lIl".lkl IIOrr!,·11.

!, .. " tld,·)" IIIr! lid IIt'L (/1"'r,;chOI
I.;:, ,;" I 1-,,11l:llkll \ouITa.ad \'l']"-

H. JON FeSen Co, Afslagers. BELANGRJ:J::a..E EN

UITGEBREIDE VERKOOPING
:EC~ "V"'~~
12 JANUARI, 1897.,AAN BOEREN. OP

"'V's,lI1

11 EN
-----,

PRlJSVERMINDERING HETGROOTE VOOR VOLGENDE rSEIZOEN,
DE Edek Heer;\f. L. ::\EETII LING, ml np h')\engemeIJe datums I1aJI het

SLrand) pnbliek J'lell vcrkoopell het g"ehecle jJrachtlg-e ,'ig""ltdr>mg-ell'g-en in !tcl
c:eut.rlllll ",'an hpt Strand tussc[.,en "Ekst:eens" l'n "Standard" (Haylelt~) lIot",lo;.
Het l'lgendum dat L'elt );rt)()t fr"ltt !laar' de zee bCt'rt en de I,t,::te IJl,dpla.ats, is y,'rd~11l
gewordt'll in ZOtlwat :1511 Ervelt, de' jI!;ul!l,'n waan':ln nu Jr,·ma.akt \\-"nl,,". De Er\l'll
zijn alle zeer verkieslijk en in oll!'J:Jiddellijk bereik ran ue zel'} en .Jaar ZIJ uell l~ig-en
open verkrijgbaar grond bevatten, zal ik gelc~elllJeid, nil aangl,l,oden d'JOrdl' verk'''J-
ping, niet weder verkregen wOI,lcn. Gr{)lldbeleg~er8 behooren dit in [.,('1. '''-'g" kill/uden
en hun geld te spai"t'n tot de \'erkooping. Het Strand is nu onder::!.e Munici]'ale Wet
en il> zonder twijfel de tegenwoordige eu toekomende b&dplaat.; van Zuid-Afrika.

Verdere bijzouderheden in latere aJvert€utie~ en op aanvraag bij

-----------

DE GEBHOEDEHS KING,\\ ul'llt'1;,

l;. \\. :-,TEYTLEH,
El'lllg ï'nIHee.

\d_R~00'~1 G TE BEGISMEM TE 10 UUR V,M,
~. \.U J IE.KERK. Afsla.ger.

11111'1'111 id (it'\Tilil,!.!'d.

\ "\' E~ sc ilE:\ hel afgemeon bekend te stellen dat zij besloten hebben
l de Luur yun hUIlne Stoom Dorschmachines to vermin-

Jerell !.ot
£3 105. PER DAG.

Goed werk guwaarborgd. Enkel eerste-klas p~rsonen over de
llIue !tine aang-esteld.

BOl'l'l'll l)cgl'l'l'ig van Jeze machines gebruik te maken, moete,n
Standard Bank Gebouwen,.

dadelijk aanzoek doen hij ~. Kaapstad, 13 November, 188G.

DE GEBl~OEDER Q• KING N.B.-Bij gelegenheid van bovengenoemde. ver~oop'lng zullen twee
~ , paar Karpaarden (15 hand én hoog) en een prachtig RijtUig verkocht

DURBANVJ:'LLB BN 'MA.LaKB•• Vav.lwordeo. "

G. MONTGOMERY WALKER,
- . Procureur voor den Eigenaar. Op laA,

C. LIXD,
Secretaris.

I . \1 li".j, :'.1"- Ilaar lll,t billllt.'nialld
\) i·' \'·IIIl'kkl'lJ. ~I(/(·t liol-
:.Illtl." I, kllllll<'ll 'PI'l'k,·11. OOl' per-
""'l:lIJ"- 'Wll/,('l·k biJ h!:'t LalJJbouw
Drparttlmcnt, Grave Straat.

P. B. FAURE,
V oorz. Schoolcommissie.

Smithfield,O.V.S.,
13 Nov., 1896.

, .
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I W MOORREES Ja. &< Co, AFSLAGERS
I ' S nembu -MaJmesbur) ~OO kapaler bokken

rmuntende condrtie
0) No rember -Kleigat d is trikt Ma.[me.bnrJ, 50

\ narsen ircsctllkt ,,()('tT tien ,,1l\.Chter
I 'ecember -~taJmesbury ao oprechtgeteelde

rnur no T arnmen
EXH'PH I aSK Bib R

1 December PlLpk.ud.~fo.utciO afdeel liJ.! MallJle~
bury Ko-It t.:u vatilg)CC1 extra VULLe slachtoeecn
en k .eteu alsmede goet..1i'CtetWe mernes en 'Vette
varkens .-

fa~D WILLMOT Af~LA~ER
Z, November -H)ndekop LalOR,burg bIllITud

W'O kie nvee (vee) co WO verte beesten gesclllkt
voor t\!11 Iilw I Ier aLsmede eenige paard{l

S \A'I '1IEKERK Att;LAGh:H
~ Dt"",rubcr -"p Ing bokfoutein unllen winkel

bezlghcl II!; plek w inkelv oorraad ens ens
Ml 'IE!>;THLI'I(J I\VR

llelll.!Jlinuall-St)Ul~rsct xtrand I ct groot en
pracht g );::dt"gtIl eigen lom fuss( hen Ie Kk8tt.~118 en
.....t andar I I otels f ran kar] rarden en rIJtUIg

1i JaJ1U31 -"""{cllenboscb tie rrer uit mun tende
I Iaatsen Z f}.;Vllf t :iLrntHl~bcrg' Ku'pel"sbcl~ eu
JtJnktndtoeld:)t!rg utsmede k st baar vee en losgoud

I HA~ M rnvsn Af'L.(,EIt
1 December -c-Ctunw Iham kost baar \ \."'Itgoc"tl

DE VILLII:!:R~ lMAIH I ~lAN & Cg Af~L~GEHS
I Dcccn b r -.( root Drakenste n lla.at8ell

I J HOna \ a I< ZOO'l A~:>LA(J~~R~
l~ 'I overn ber -Kaap,Ia.c1 Kapeist .... 1 j hulzen

Kolon ale vee-kamer en trust rnaatschappij

J " \IAH.IS & CO AFSLAGER~
.!4: November -Kll\.pmutBRtatlc ,00 extra vet te

-Iecht-chapcn el lW groote kapetee bokken
:n Xovembcr -"'cha~n UI bokkeu

H I(\\t;~&{" \F'IAf,Fa"
" 'ell l>< -1111 'en en bouwgr nd lovedd f(

! e ... e

()
P den ~3"ten <lt'lI'T zd UlIJU laat.ste bezenJuIg "Early Rose" en

"Maguum Bonum" In IOlndJ'" van ï 11,'1 atriveercn
Vorive verschepiuzen hebben groote voldoening ~IW\(1l

~oo Z,lkkerl Yellow Egg "AMdappd", t'{'ll geIlIvtIl, prachtrge
A&ldappt'1 Dill lt; plmttll of voorj do tafel worden dCllztlfdcn dag
verw ach t

..A...
10. GROENTEPLEIN. ~AAPSTAD_

Publieke Verkooping
\ A x

FILLIS'
(i ]{()(vr c11~CUSKOSTBAAR

VASTGOED
MENAGERIE.I x lit I D I ... I f{I J.: I

OLANVVILLI.A.J.'d:.

Do ond. rgetel ktlllil bt liour IlJk
daartoe gll ,,,t dooi d( Il h, vr Il, \
I\RII\ J 111\\" 111\fldlll zll
Publiek \ Ukll0l'llt, I U Jl LIJ" kill
toor te Clan wrlli.un, l'

10\(, LE\ L \ \_\H D ~UCCE~
GEEN PLAATS In de CIR-

CUS WAS ONBEZET

1:"'rO<1u.lrtenmar Kten.

I) l,l
II Ix \1

Een geestdrrftvolle menigte
van 3,000 Menschen,

Z iutr vier I \al den ezel ..

De excellente Zaa T n ~n Vu IJ aa's
D~ IJ( pulallc PIIiClll,U (]JC mLt ,.,'ioot [;C

I CYPHERFONTEIN,"! ulchoDt\i.n,;-rll\Hd~rkellt DatdeZlJDGdr
Ptnl';-l ft rtuonID" IS die door zulk eene

Gelt'CI'enIII \lljkBu\cnUlljh,lnt' I b lt dt"I ,. ( II éroote mln ,;-tr t ZOCI \\01rIVH:r, (18tll~t \ III 11)'Wl "!li
grout I I i) ~ Ill()r~l II CII ~ > l
kante rOLlI(.1l \ lol' I )(JI /1 IIItILt
loopeud waLt r, In:: Il d h I I lilt IIIlI
een groot k111td \Illhl ti IIdllL'
boomen bl' l Il I";l III k ~,
bouwd \VIJI" hUI" l" I lilt, II"; Il I

KAAP~rAD

'ROEGE MARKT

l~ \ovcmbcr 1816__ • d

030-0110

HEDEN AVOND /
HEDEN AVOND /

'\lKUWE MAHKT

1"" 'o\(l11ber 1896
__ • d
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De I'I,I,;II~ h II li Ik L lilt! Il I,t I III
bOt ren 1\ ,1.~1\ I

TERMt"! lFLH r.

CHAS. HEDEN AVOND ALLES IN PERFECTIEM, FRYER, Afslager,
III 1 r Il kl "'l Ilt III lt t t n li 1\ I""l-

ILIId ~ Ilkllll,l III ~ tdl oltle
Clan 1\ rilt lIll

li) \o\ultl I, ,
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11111 1t1'1 Ul"U Ilrllllll~'1I ho-
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TENDERS VOOR AA~DEELE~
Ell 'plh lllltd/.lqILltsPllte,.;rn!s
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o
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Undel aHI( IU en t;ll ;)oldaren In

IIlllfullll hetaluI }J,t1llpIJj" op alle
r ,111":ll1 ht;h Ih c I ~ ZJtpltLatsen

I
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I) f
u 0
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Jl
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U jf
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In den Roedt I \ III II J léll tI( Il hl el
III li HS lit. I'"

TENDER~ \uor dt.: \Ol,.illllic l.lll
deelou tlflleu duul Dlr, kit 111\ Il

tot D"~IJY.il \ ,..!(J ~0\L1Il11(1, I"
ontvangen \\ olIk Il
02 Aand(l(_ Icn In dt l',I,III,( hl \\ Ijll

en Br,Hlul 1'0 IJIJ \1.".t 'l lt I I II \
45i) A.andldon III d. (11"" I': tt

KoolmlJll \I "Ihl 1'"I'I>V (I" I kl )
16 4-fJdl ..\,ludu I III \ UI\ "lUIj"

";~Iatl' GOltdllIIJf!1 Il (I" fit I kl )
ï Aund(clt 11 III (k \1 II IlIlit "h

GoudnllJll 'Iaut-eh Ill"! (Hl I kt
~O .Aandetllcn III Ut' Ur lUlt (rUlltl

llllJn MaaLt;1 hdJ\J>lj, (Ill pel kt)
lOo Aandeelt;1l lIJ dl Uilt k HId

GoudmlJn ~Lt.atScltdpplj (Uel'kt
3 Allntleelcn III het W,dlllt.:1 Goud

mlJIl ~) utile t;ll.

JH, \ ]WU::::l,
\VI"ll Tl :-.ilrl rt.lrl',

EXlcutllll Tt~t,LrnlllL;~1I

1. b\ OlldL1I\ljZCI \001 do III
, J ~ Il~'l ::::leltaal ttl CathC<ll tvale
:-itOlkLlI"UO""1 ~alal18 .t1211 pc;
III II. \]11111 Ill~lll rrIO( tt'll III ~taat
zIJn Undl rIlij" tl geven !Tl 't
[I"lllllrl'eh I" Lligl I~( h, lil niet

ti III 21 A Inw, ken met
\tll htk"H.<lmheld

~II j!()(;d Z6dt liJk gull ag zItllcn door
i'mdl r ~l!l t k, ndt Ingl wacht

I\uldel! t()t 2':; UI r\lIIH, 1,s!)6,

A I \ L ]{E, \ .D.M.

u

" 0, jj
I) 21
li jf
li 4

k

l....cr Ib
e d 8
I 6 I
I 4 I
I I I
o lit 0

KC NNISGEVING.

IK g'(cf klnllis dat hlLl op ge-
lIOt rudl pla lh Cl n \Vltschlmrnel

Mt;rIIl h atll~, komen omtrent ij of
I, Jall'll !)lId Vo!)r een (Jf tl\ee
1l1,l.LltCll Il ,.;eZII n III tal onder toezIcht
I , d Lgl II I III lt; LIglIlall Il
I I 1,lt,

(,ttboll\'t' \aJl i~ !:\~ r- ~ nl r

H""k .. , Adl.. l, II,
K""I"'IAlI, I I \ I, •

UDD-FELLO \\ ~ Z \ \1..
PLElIN8TR.AAT

Opea s lOrgtlDS) sMiddags eD ~ Avonds
DE ~IP:l \\ ~ I H,jI~ \:-'4 II~

WAS SEN BEE L DEN GAL E RIJ,

::::l Il 1.0MB .\IW,
Vogplvallt I,

Plkl tberg

I., "UI, 1 ,1)11
beD zeel

BENOODIGD,
TWEE Onder wlJZtlre8~Pll lUDI

bUlten ::ScbOielI tegell £tIll p I~
Logtes vrIJ Krillli"; \ all muzlCk
en tomc-solLL Ulll ,tll kl uall-
beveltng

b:t u Oudol WIJll r I II I t IJ Under-
~eres u'gt'n t.:I:)11 p I I,(lga 8
vrIJ. De klll n h \ In lO1l1t ,olt cl

eene noodzakelijkt \t n HH:hte ])('
Onderw~zcres zal uok 1l1llZIl k 1(,:;I't'1I

moeten gl veil (, d lllgl!Clll IItl'U,
Certlficawn, hll\ IJS \ .111 1 rd Ill.idt
8Chap ZlIllt'n door dell onder-
geteckE'nt!o ont\ ang' Il II UI d, n tot
den lOden Df ~}II I':h \\ ,r kZ.I.LID'
hedtlll lli()(>ten ll1et .) IInII IrI b, <U'L.l.d
begtnncn

J A. B E \ t H~, \ D jl
Willowmore, lo .Nov, 189b,

gm .. cll 'cttc

Pcr Ib
• ct 8 d
u hf U 6
o 4' 0 IJ.
o lt 0 4t
o 5 0 6
U li 04t
o 4 U 4i
o a 0 It
U 0 0 2,

: rt: ~
() II f i 0
o 10 0 I I
o ~f U 9
o 7 U 8
o 4 0 0

o St 0 9
o it 0 8
o 6 0 6

!"lIef t I\: cn niPt 011krt1l I
III hltll\D I ge '''''.KI,ell Iroo~

"'edtt
Hul'\c eu ~f'k.leurdc ~w~hea
Z \\ llrte I II we ge" 8.KKChclI
\\ !lIe krulsrM ,,~lIias8ChcTl
\\ lie ruYteR. MULLER,

1 rand Hotel Gebouwen, Strandstrut
K.AAPSTAD.

I '1o.omber --{Pcr telcgt"aaD -Op de h< ""0l
In..rkl '"udM)( bcJoll het bieden p-'Cf doch nu.m
lal Ir" eH lel" Rt nf O.er hel gebeel genomen
\1' Q.!ol cr och ler geen verandermg op de notctl tngen
-81 'crIeden Vlook lle .oorraad "1\8 110 balen
\\ Aa.r"an 6 7 \ erk )Ch t \V( nien

1 IJ::TEH~fARITZBt:RG

I 'I o-ember --{ p" Ielegraaf )-Dl' de tweede
yol'erltoop1ni '!rU d~ boop~ prl)5 behaald 6jd
foof mwo1-

MET het Nieuwe Jaar zal ver-
I Bchu_~en ons BL AD
ALMAN AK voor 1897 waarvan
aan elk-en intoekenaar een grabs
exemplaar za] worden toegezonden

De Almanak zal benevens den
gewonen Kalender informatie be-
vatten aangaande Post en Tele-
graaf, een 'I'uiniers Almanak en
andere nuttige zaken, en daal het
zoo volledig mogelijk zal gemaakt
WOl den zal het een eersteklas
medium voor adverteerders zIJn om
hunne bezigheid voordurend voor oe
oogen van het pubhek het geheele
land door te houden,

Daar de ruimte beperkt IS
gelieve men advertenties vroegtijdig
III te zenden.

Drukpers Maatschappij Van de Sand! de
Villiers" Co (Beperkt>

A B HOFMEYR,
S('CI etaris

Hoek vnn IJp'-g en Waal ::lh~t.at,
Kaapstad Is "'u, 189b

AAN INTEEKENAARS.
DE ~\lhocrlptJe op "DE ZUID-

AFRIKAAN en ONS LAN D"
zal VRn af 1 JanuarI, 1897, terug
worden gbbracht op den ouden
PriJs, te weten Een pond zes
shdlmgs per Jaar of 6; ti per kwartaal

A. B. HOFMEYR,
Secretaris

Drn k peTsmaat"< happ)J
\ an de SflllUL de \ rlltelR & Co Bpkt

17 Aug 1,»90

'\;v O!{DEN vel zocht alle br 10\011-
V goltl t(,1 beta!rn~ ,an loke-

nll!glll '.oor BubscriDLIC'i, Adver-
tt'ntll'8 ell Dluk\\elk bt;vattende of
betl ekktng hebbende ol' IICZI"; held8-
zakon, aun den Secretans der
Maat'icllapplj, Cl! a,lle bllCvcn lllet
COl re"I,onJuntu's voor elo Courant
,Lall dl II ]{ed~ktelll te IlCbten

.A. B. llOFMEl R,
SecretarI~

pie" willen hebben Het gewicht van
deze beden ts uret groot, en dat ZIJ do
meerderheid 10 de Legt'llwOoldlge agJtat.le
uitmaken 18 dUidelijk te zren III de ge
beurtenissen der laatsta dagen I aten
\\ IJ een paal' au (ho gelJtlurt.enlilBeu eeus
Wlt nader beechou w en

Noem het narj var, afgunst; kletn~ees
Llgheld,'wat men wd het feit besta", dat
er wr IJVIng 18 tuss; heli de Kaapstudsche
South Afrrcan Poli tical :\.sSoclatlOn en

den J mgo hond Het pers-or gaan UlO de
eeue Vereelllglng maakt a,lll~jJl1iak op
het leeu wendcal der cel té, \\ Ijl dat van
de andel e Cl over k laagt dat hel met een
evenn~dlge por t ie kllJgt Tot nog' toe
hebhen de aglLeclderJ; niets verkregen,
doch ZIJ tw rsten UHI de verdeelinc 'an
de eel I De beweg iug sch ijnt l<~ 11015
toe ontbloot té zrju van eenige ze lfop
offering, en de gesdlledenlM leert ons Jat
geen groot wel k tot stand geb! j( ht kau
\\\)1 den zouder ~-clfl)polferl!1g Zoodra er
81\1ake II lA van het \ er koridigen van het
VIIJh Intlel-geloof als hel eenige redmid
del 1001 ZUid Af'rika, begon men In de
Lrlp' 1111//< met een People's "hlUlng
~ und, I Jat moest dienen om de oukos
ten Le vel goeden yl et andere woorden
\\ IJ tie a,ntpel,ler, zullen moo e spor c h es
rnakeu zullen ]., rgen dIt WIJ worden
toegejuicht zulleu zien dril onze namen
III de n ie n wsb laden komen en dat er
een gvrucht \'r8pI<'ld wordt dat II IJ ge
Haagd zIJn InJ de \UIgen,11 elekti!' IU~
vtrklehba II te stellen doch muel kUllllen
\1 IJ toch llJel doen en daar<)m \ ragen 1\ 'J
'IJk, II nl'lI ~"oveel geld te zeilden lIs
ZIJ \001 de gOlde zaak kunn('u mlBR' n I
\ elgpllJk IUd de honding \au de7-C
sch,eeU\\t'lh dc zelfopoffertng 'an de
\fnkanu lelllslieden dIe het land ol'
e Igeu ()llkO~len doOI relsd hE bheu, Iliet
z'thzelvln zoekende Ir '<,rheeIlIJken
maal om de Hallon tit' bel,lI1g'pn Vlln b U"
'olk Il dlPnl n en le bevonltlen

Het Rhodes monument
Men gaat le Bulawayo el n siaud lu-e l.l

'In den heer Rh("l<, I 1>1,Ill' n t Il Ill'
worden de \ PI Pt'Nler~ ,('n aan bldd. s , '"
den ru ilionair. Irupll'll1ll,t eli \enad,1
der Af'rikuners ~e\J'!I.tgtl hunne hijdra
gen te zenden Iud iun de In\\OIlI rs \ '0
RhodN;'HI meene-n dKI <1e h,·. r Rho.les
een standbeeld heeft verdiend. lau u 'IJ
el dali r-en opr icluen (laar zal men UIt is

op t ~el he hhen De Imp61Ull'I< en, wie r
ho<.gt\lf Ideaal het l~ d( zelf~tdlldlge na
non rli tei t \ In den -\fnkaner t( \ ern re
ugen 'u tie t wve \frrkaall8Che n-pu l.lic
hl! III te palmen en d ie ter bereik inc
\<10 dl t doel geeue middelen le 1<1<11' of
te gemeen achten zullen zeker I k
hunne hijdragen ge\ "Il De mammon
ianbidders dit' onder den Ill' "wd 'til
dell g iudkouing zu n Il ZIJ ,!Je ZIch gIl
boudeu ge,"elen aan deu m il lio nai r a lil
wren liJ hu n zelfstandig he id en h u n
zelfrespekt hebliep verkocht zu lle n zek, r
n iet teil achteren hhJ\PD III het circu leun Il

'an l ijsteu tr-r teekeuing voor dil dlel nl
Af rikaner die echter een g're,ntJ£' 7_ If,t'
spekt e n rechtsgevoel ID ZIJIl 1l<,r~1 h~dl
7.lI zich met ver lageu door \ 00' dit d li
gpld tt' gaan geven of ,tllll~leereu In
dien pr Afr-ikaners zijn dit' .l i: dill II'
behoort men hen le merken z udat

kan "It' gerped ZIJn
hn n ze lf'respe k r tall

ver kOOpt'll \flll kill
11\pe heel en d ie nen 'n le

Rhodes It'll iuan d ie h e t
tII\U\\t'U de, \frrkallt'l" (II tit al iersch In
d e l ijksr e '\IJ7.R heefr verradeu : of IJiJ I
(, kenu ..n \\ ,lof lliet d el n I~I Ir I I I
7.lak e( Jl "j tIJd OI1Zt', 11111'u ti 1<'1 !) I
11'1 wo dUluel'Jk dat eIketIl hIt Itt!h,. rt

In te zien, en Cl zIJn clan !lok Il't t Ill, er
,t!PIl die ZI<h ti, (lI le gl,oIJe IWIIIJ'
der Hh )Je~ H.;lulildJe," OUl den lUll' ZIII
Il n lal<'n leId, u

Ma,lI dan " fr nog Il ' W \Jr >jJ \I 'J
onze Ilzell'l \\lllen 111JlA:'n 'Il tlJI I- I~t ~I

nOIl eell t \\ eed" fontls I' 1{f'lIa II Il I het
.. Rhod"8111 memolllI flin I
meo ook filJdmgen z.tI \ I 19, n
doel vau dit foud" l' IS 1)( g Ilt.-I z, kt'1
bepaalJ doch het 'I ,dl g, zeg I dal ht (
IB \001 Itefcladlge IllrJlhtlllg ..U ~n \\JJ

vreezen dat velen ZJch dllol deze tIiOO't'
",oordell znllen latHI ml"leJden III I,. Il Z'I
o et ge\\aarr>chuwd '\IIldull Dil I\lIl I,
fouds heeft zIJn Ont"t,llll 0 Ik Il t .Ilk 1\
a.lO het I<!f'e urn dlu hell Hhudt, tl , ,
h~erllJkpn dnch men ,und hlt Itl" I,,! ,
het Rh(lde~ illO!lUllltl\l f >lId,
nlakf'n \\\t kill IlU g(l('nlin
km lf nlng .. llchtell lilet IIJ"'e \\
ouhden geIl ti W'lll

memOrial fond" t II ze lit {
ment fondR IIJRl lal!'n Il( k, lit''' I ti
"I( nhJl" llli!P1I znll"'!J l,t lllltttlllJ]k n, I
I ," ti ,h zulkt I'J"ten I til. Il ~'DI' III

, tn I ZI( h
re

STADSNIEUWS

PB .t-R.-Hi K II ZaJ dOQr de (fCrJn,~l a.
alhlt r {J lf TI I "} r om haal.! wOMeh, n

"t I (p 1. I h...x-omber

Il. I '" , cf ) he. f t g ,ti ur n I, do P'
Lahlt: kl.gen 1. H.. l:rg ~e\lli aard 111 dl' ~taJ 'lj ..

ure n l.lc.:h "'~r IH~l!ltJJlllt:,ht;rln(rt'nk.Ul
I~tuds 1:0. er ::UHl t -orm f f 1 LR/IlI.rit. I ~l:

SJ hade Mligchr ~ J t o r w z u Ilen \\ aarw h 11
IHk 3Js de sterui Uitg\. ~ L.J zal 1. III an ti ~

rueer hooren

Het IR gem,lkk( hJk en ritleelend cu \ )Or
klein" geeRt.eu bevlldl"jlnd toegoJulchl le
\\0' dun dOOI eeu filjel Ilgel,ldpl Htm<lthch
"lItoor dllch het kost moelIe en op)f
!CllUg eBlle lte\\egillg UIt tt IJielden lot
II, ,.rcllen !te IIldll R denken j ot nog oe
I" Itl,pll \\ 'J IIlJdel de Hch,eell\\elo Le' 'I
i'lJl!,; Ultt den Wdlf II \olkSltldel gezo. ht
!te ge\lJ!I'g "lH llllll~ll tie "IO(lle 'Ied,u

d"'lllil en he k(,lldgl Htelde \, 19 IIll
\ Ilhludc!" , til

VEREENIQO MET

ONS LAND.

De ZW,\rtzuld-008ter d\e gednrendp
Maandag eo DInsdag de vrachten van de
hOllmen III de westelijke provlD< le "'fOr)l
heen pMlchtlge regens gebracht 0\ er
bijna da geheeie Kolollie Van alle
kanteo komt de bbJde uJdmg dat hPt
heerlijk geregend heeft en dat de voor
uJtil:Jchten thaos veel helderder ZIJD dan
VOOI eeruge w.ken Het geheeIe land
zal :zach verbllJd.n OVt!lr dezen regen
ft;r IS pchter geen tIjdlIlg dat het ook III
de noord-westehJke diatrlkten geregend
Aeeft.

t1hlliJllllten

1111 JJtlll~'II!) Il "h'l
Illl11~trll(ld H1\ ,...rtl)( ~tll dt(

III ZlI,d \II,k IIIligllIlt Igl Id
\I I 111'1.1, IRI '1I,lt,t'llg(pkuLlU
l1Ie,l, II II"hc!t lil dl{ z'J \ecl slecbtel
at Z'JII ddn I, btll\IIIlI·IR' III ,Ill Illt 1.1l1
til Il Z ,daIlI-: ILZl I el 1'llIlg. Il 1I11~ gt III Il U

\\ ld. lJ

EI ZIJIl Cl I)lldel dtt kleI(] &rt t ti enkelcn
11I1,,~<l!Joll dl, Itt't 0PI' <Itl lllel JIL n (II dIe
hlndlle" '\llglnil het Il(ht bun gel!ellu
\ au lla(ure h('lJhell ~IJ Il htg.l.lfdheld
(lllil InglII \all ttle Zilk~1I lilt l'en IdOOl
tlt""etJ~ch ell Ollp' Iktl"ch oog)lunt rl le
~,llI>II\\"11 (Jil hoe\\el ZIJ II talhchlJnl'Jk
g.lutltn dl{ .It )lllkrlJk mct ltlillll(
~t!II)( nl I u Hl" algulllelltell den
"IHJL dllJ!t loch llJIl z'J Wti ,elknocht
a tn dit Ifg' 11ilkkt Il dlllkhe()1 11I1 die
I l'oll'~IIHche Itl~chouwiLlgeJI dtl z'J gaall
)oit lo< H n .I ,t hCI hUil Itlepll\g II! dIt
d('lJkheeldt n I~ predlkvn tO d,1t lit
,\, rc I,I ( Tl de lI1ell~chhel' I (lOOI het a.ln-
nl men \ ,In ilUnnu hll!! lII"elen Hpoedl!o(
lollIlaakt zull('n gelUlIkt "ordeu dal
dit lliioendal up dIe "'Ijle II] lell pamuIJS
\e'dl1tlerd k,1I) \lorden I\fllllin de men
8chen Tliet nwel zelfzlldHlg zullen ZIJl!
waarIn ongelijkheId ID KLant! l'n
g1nen lO talenten nIel mePI 7.t1
"a1111Il ook dp IUlaald volop kosl
hen Illl Le eten

Hd helpL nl< ts de7.e heden Cl op te
Wijzen dal (le toeKtande n v,m Zit Id \.fllka
gehe~1 vt'IHchdlenll Z'JU van (lie \ ID EO.
gpland t It de mlddl!ru"nLloo Illet het
v')(Jldeel zIIIIlLl IHglol»>,n t[,lt "elk hlPr
\(10» en loon hOl\g IH (lal de 1,t'I'lIlgen
U"I Kolonie hoofdzlk, lIJk, IU df'n laud
hou IV afh.lIlgen en ti ti dt IHIlilOlt IV d tal

om h"Mchel mO fwhool t I~ \\1 Idep
,tI d( ze IJgnmenleu 1""llK< n ZIJ de h..g'n
Iil.len VdtJ \IIAM KMI I ij (OIlD!!:" t uz
('nz Dfzf; I qpl]Ht'ltil z'JIJ OIJ IWltlH,le
Ijk (n IIIdien dl' t~'e"l ludln el niet Il,'a I
Jn ze met goed gevIlIg lt' kIlIJIl' IJ lil

IMHsen' dan moetell de t<,,~tlllll(1I1t1 tU
del d WOldl n Zuo Icd, neel tU
!IpnkPl8, H rgelentle dut al de f ('gIIlR~len
rlPI sl!!lthllIHlwlttlkunde lilt 1'11 dald dCI
wett u~ch,lp reldll~f ht?trekkt IrJk zIJn

\Igemeene ecolJoU!IAche welt<Jn Ill1lgen
Hteed" eeu ~U(lrll fllll!/, 'Ijk ka,akter
(reeu dgelllepl1 ecollomlRscbe wt't III on-
bepaald geldig AlgemtWn~ ecol1ollllHche
wLarheden ZIJU altijd '"III~~,11j , waal
h!'deo '\fllt{ Rch n \\ t cell Iiel U€llld ~la Lr
hu 'Sholldkun(hge Md lueltHchuu 'an
dClf Idealtstl8< h(' gei! udbelf{ \all UIpt te
led, I!eeleu ZIJ laten z)(b IlOolt oveltul
gen ZIJ dloomen Vdu-een gehtel andeIe
weleld d.IIl die WHlilln lloe meuschen on-
H)lmaakt en zelfzuchllg ó':IJn

Dau heeft men het ander deel der agl
tellnlers dl' elgen-pe''Sl)oll!tJk hela ng zoe-
kers, de !teden dre gaarne IQ het parle-
ment wJilen komen of WLer lJdelheld ZICh
llJel verder ultstTekt dan door de menlgte
voor welsprekend gehouden te wOIden en
hunne namen In de U\ellwsbladen te zIen
prlJ_n Dezen zIJn de schreeuwers op
pn bheke vergadelIngen eu ZIJ spreken
gaarne van" the people," Omdat ZIJ de
toeJuichillj of de .t.eUUDe~ van " the peo-

11 tI R( li r ce n \\ lI)'o;

f"ilt.lliJ t~t I'" III lt! til

I I z Jl I Ib t 'I U "l I II! II I!
,"el Vu I

De I'"g I 'li I li, 11,1r11[11
'li It!" hl Z ,( I, In

h udul \\ "" h'J ,. II "" lt I Z'J"t \\ 'rtlI'"
")'1 lilt, '8 \l1t'1I ti. I I (j' Ilil \ III le II'HI
liJk, 1,(' d, Afllkanll" I

IlO!-! I~gl lIslaall I
I'IIJt .. ktil (~\k In hll1l

lil dltlom k Il IllIlIj.:
LJ le t lilt t ti.

filII' n dorpl'Il
t' I! IlllIt lt "taal! aall de"

Iloert 'Ibt'\olk III!; LJmd lt Z'I
'Ill die uc\olkll\g dh llIi<rllJh

III r ngelanu IS dit IJlet h"l K' \ul
I!tll nJl'n da"r dl' gIO,{<' 'UL!II1HJIPI
h, ('ft ,lie geheele steden (Ill Il I h IIIU"11 I I

telllg!'
RP"OI \\ "gl 1\ Wq.(lil', If

Ir InN'311 gO\llh, Ideu) !'lI d,LlIom lll('elllU
\\ 'J Illt't lecht te kunneIl zlgge'l de
ho 1..,"1< J,!'llilgOI! dt' Qve, >:' l(lle mlel
dttheld till h, \olklllg-~t,dt!IJk,
"li alN IIUd('IIJ ke - dezt I h:ol()nJt'
""Rchen (lat de I.tlldltoll" til tie I, !Leelt
b,"cbe, lIlL! zullen WIJl leu Tlt dOl
pen dIl' gel raagd ZIJ IJ JUet K lHpRtad
IlltJ(' te 8dll"elll\\CIl I,ehool(n 7.leh af te

I~ het III Otl' ltelll1g dat de
Olll ou. Io{elIllU(.>eld zal

De .. Cape Argus' en de Schreeu-
wers

D", rll/" -t/[J1I' \ In P"t('ltll lit I fl E'pLl
ZI er gemallgd al ti kill uuder d, onl,lall
d Igh()den tegen dt schreeu \\ er' d lt' Ih tll~

elvp UIt ZIJ I d" sledel'Jkt' l>e\olklng' Lew lt

de lan 1E'I'Jke op re maken \ Idg.'ns dl
volk~lelllng vuu l/'ill! \\HS d, IlllOpet
sche hevolktng als \olgt IlItweId _

ALLERLEI.

Stellenbossohe studenten on be-
dach tzaamheld

RIJ ,1e pllJ8nltdeeltng op dp SpOILR te
~tellenbo~(h \\('Idcn drtt! hoer-lH 'OOI
dell hler Rhodes uILgelt\lpen dooI eenilo{.
onbedt~htz,llne en onbezouneu "llllllntlu
ell 8cht)(lIJoll.;('n~ ell wel omd"l dl' bet t
Hhodes eenIge ponlten \!l01 jJl'JZeu h,ld
ge"e' I JJ De h!>!'1 1{I\Ode~ werd, loen hiJ
PI' 1ll1t'1 \\aH el'lI III Bl hel Iller del SpOI tI'
I el telll/o(lllg g~lll,lakL t U dIe hetlekkltlg
I" ~ta<,1 tb"ns Ilog lIet ,uudellt '" elgell
IIjk nIl I I III !.(Ii)flte fit tet kt'nl' daar IIIPIJ
,'.111 rl" 0p"je\\untl~llheld \ In Pl'll'gc Jong(
I,~ I, Il I II e \ e, I I, J' I ZI J Il I It Z I '\tld I I pu"
)i.,al pond hebhen 0111\ 1Ilgt'n I li I I IIJZ"n
lIII tHeII" hodt te he. Itt.ell kehoIIJolI,.{t'ns
Z'JII 'l h '''IJlmgcnH cu Ulll uooJ'\llldlg
poltLJ, ke lIe btlu '

\\'J 1I11I,en dt!zt daUllle, k,ng .. n !lIet I\m
de ouhudacht7AI'lllheid .Iet "P..:'I lVondpnt n
te \cldedlgell (loch O!ll te verhllldeJf Il

dtl Illell mogullJk eell Hlkltldtn 'lJdink
v II) dUll ktellenbfJsI'cht'1] gt!e~t z,d I-{aau
lo' Iliell D,lt el ondel (l< Jongelu I te
~reJlf'nlt"'cb JlUgos ZIJn IS zoo \Ieelll<l
nl' t, doch de vddpI'bnd~lle\eodp zon,,!)
en dochtéreu van ZUid \J, ,k,1 k\JlIueu
onder de prathuge eiken 'ao ~wllel]h() ..ch
toch genoeg 8)mpathle met hUil land en
volk Ilncl"lI
In vel bami hlCrmedc hel Inuel en 1\ 'J

"lecht~ aan hM ''telegram 111 L I,e,.",n des
Jaa," doOI de i'!tellellh(),,~che "tud('ntt u
aan genE'I"' ti J 1t!>"lt Ilezi nden Hp! zdl
fill" zeel "I 'JtPIl IIIdIen II< gfl)tUltflllB till
de ~)if\rt~ df' :-ilel '!lIlI~)HRChp ~I\ld~ nieu
biJ de bulienwereld IU een vel keeNI
daglicht gaat vool'8tellen

Landbouw
1'1ofe~.teA
Inu ust! le
Han!l('1

11(>( pelcent
Iï,
<:\21
I i5

tic gelll'lie I,,,",lkillg (" It
Ht,llll dc <IJfels -

Il(llpurclnt
I I ï
I I(I
I ï I

Wind en regen

J.andb Il\\

I 'I ofe~"e"
Indu"t'le
lIand!"1

De Sdlle"IlIHrh dit
Ihe )lt"pll RJlfl'kl Il

I"ll l'Jft'l'>' 'Il "Vf'II\C~lng II "'lU'"
Ih, ("/ c 7 III , .11111mt 'IJl I IIgll md
CII RlhttJft tI~o! ItIJ Uil t_ \.trl Zu,d \fttk,
\\ "l I LJ, ("/" I,,/,,~, eft. til d~ h IIIU
1,,,1 gt II dtl , d. (1/' 7 '"," ii koll, li
eelll ""I k Illutal, I't'td"dlgl 111111/11111

..reil tt g-e\l. Il III Illl \IJI III 'tTl 1-\( INUll",

,;eMIH ukeu (tI' 1'1 "IJW 7.ullll. Il
toclt IeL, I', hUil !;ell kl'J

De brandz1ektewet
lil "~n andel! kllli. \tr,IIIJIlI

I pen !tnef I IJl I) Jm Il I "ltJ' \\ "tIIII lt
lëglosL,wdl'l" dtl Illall Iz,ekl, \\et 1;111
I'pleekt Het dolt on" gell(l .... tn te ZIPII
dat hIJ deu Iechtf'n I' "Il a 111/0(' eft dor'l 'II
tie ,;t.emltu_ t "JZell IlId.el1 de IllePI
derht'111 \.tr. h. t ,,,Ik II gt'll I.. I, III 1
7.1t I.: Le W( l I~ "n IdlJft dail .>< dt 'tl Il ti \I~ I,
, ehte plalo\t~ om de '.lak Ic fIl "I,>!.'if"
II..dt Illen du mel rdl rh"ld In het puIt
menI dan zal her '";( Illoti/qk !JIl d ..
I l,tndZlekLe\\et ht'r rn. 1" Il I. kllJgI Il

O"k vernellll'll \\ IJ d.lt el "I' dt'lJ I4d, Il
)an\l~1I a x te \ Ict<llia \\, ~t ~n ('(lU
f renlle ovel de bran<izIPkle\\ ft gehoudpl1
l.t! wordt'n De vel dur t' I,lllhnderht'd,,"
V til d, T.e hrJeenkornxt mdlt'll ze \1 el kp
I'Jkgeholld"l] zal \\111 leo zullHI
latPI Itekend gCIHeid \1"lden

K. 'II
I \1 ti, ,I tin

tIg I d. uu. , .. lt..: I ~J lt.' (II
I" I \ ,..Ine, 1111Ik I, tllkl f \ I,
tOI r,: mld II J I ll( Il h~ ( r {hrk K n~t
l( Ifl \ trI lil ht"t r \-\ lIlI!.! K 19
llilder Paarl \\ "ell~dlt t J,n
Ot-Irle k tJ1tell bduk (:n tt" m\U
me\roll\\ Andl1~. Bnnk dan ~
b"bhen <lat ook 11Un ,d.le [IK I

ta.lt..loI,tt acbt lAr n ah "-011t"erll Ult lJl

"1I·..r .n d<1l (Ir..n)" \ r I.taal "crk=o
bet buwf4ilk 1.t1 l)t, "'llgd " r<le! I. H,"
field up Cb."'n De""rulJCr aao>. IJleI I,
do<hIt', \ an den b"" P J B t fr.
lIoddelrt"tr Bv_IlO I lJe bur I •

vrouw A Bnnk bebwo ,olUe h4r~.luk. ieJuk
~beJ1,

REI [\ Rt Po' -Pracblig" regen. li Iii
gf vallen te Hanover MUrTaysl urg R,chmond
B'~lUfort West CarnaTlOD Graaff ReInet
R 'eMale Queen.wwn Y rIlburg en Port
EltzabeLh Bel luw du. waar111k een land.
regen genoemd worden In gedeeltQn Becbuana
lalld en het protektoraat bfijft het no" droog
Er lO 'pr&ke Palapye te 'erplutaen de ~ kalf,,"
zullen naar de CrooodiJnTler gaan TUilechen
ratI en PrJapye lDOOI~ de ooacb eell disl.&Que
'P'IZI 70 IIIDI liollCierwa*, lIIIIt
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TELEGRAMMEN
OVERZEESCII

EE...~ :\10011DE"AAR OPGEH c\.NOEN g,,,oloo \I Inn (1,k Ik kiel IU IJ kj " gc
brek omkwamen Het WUI-tlt gevoelu .L.'L de
orders der regeenng on, te schieten "'Irt Voor
lmn~ "II" In annmet klU!! nomende dnt de runder
pest mot minder dan fil) on lien rnn cl mr
heersebt De vergader ng hesloot de mede
werkmg van andere grensdorpon to, erzekeron
en een deputatie to zenden naar bet gou, er ne
ment zullende twoe leden " a n hier gnan

De droogte BIbIel IS hevig en zware I erhezan
Villi vee wordon tegemoet geaien omdat men
verplicht IK de dieren de, nacb ts JD kralen op
te sluiten om te van de r1\ It)f \I eg te hond in

Het Theoi. Semmanum
mEF r THREE CHEERS VOOR DEN

Il\A~ VAN lifE CilPE TIMES

Wl13 Z1Jn de agtteerders I
STARDR LEYJ;>S EN DE

H" DONKIE KO:'\ I nAK Stellenbosch 17 1'01 IWol/i
Mllnh ..er -rk zie dat nw tiJdgenoot de C"J'"

1 " erschillende Ingel", b ë- tIJJgenoten ..er
krv!j'f'J\ heeft om hem rn zune dolle vaart te
helll< n ten elllft ante regeerlng te dwingen de
invoerbelasting' 0[> vleesch en brood af t~
nemen

il" elk, ers iandig mensch en vooral bU hen
he le !\Orgen hebben voor de bclan.!!"n van land
en volk ontstaat de nattg '" le .un dese
.glkr"ld·" 'an \l <UIr k.mcn til en welke,
aaus] ruak he lik" z (p Jc ",etgeVlIig des Iands ?

Het un woord is til 1. In niet de Iandeljike be-
,olkonl( en I" k uuuervu lIcb derhalve bitter
w , 1)( \ r 1< t .... ornst r an ZUId Afnka

Z ZIJ ut d. II vreemde 'UI hunne zakken
I ,II, n I ct a""ol UI'M ,..,II"n ,ok het vette
I". 1:\11I, g~1 I ten H nder het hunne daartoe bU
t.-drugen

Dezulker hebben derhalj-e geen aan.pl1l&k op
de wetgeVlr>g des lands

De \ et> eli gmanboer zou dan ook hlng reeda
sieh In opposrue tegen de." aglutle ge.teld
hebben en z I kunnen nch \ ersekerd honden
dat ZIJ den ....[jnboer ill hunne, oorste gelederen
znllen nnden doch tot nog toe Il! dat met neodig
omd Il Wil vinden dat onze regb<lrlng fte" met
die minaebting bejegent welke t" rechtmattg
verdienen

In Engeland mocht hun gcscltreenw om ITJJOn
handel tehuis behooren omdat deuelfs wel
vaart vali den handel afh&llgt Onze re,-,,~t
echter bestaat nIl onze landelijke beYo.llnng en
dIe beeft protectIe noodlg

HIer t~ Stellenbosch wachten "U dan ooit nog
op de aartgekondigde vergad\lrtDg welke DUr
men beweert unyermlJdellJk mDel!t mtgesteld t
....orden Uf z!ln til bel rooad om hen dIe ~U oa
schulJIg ten vUand stelleD ID het u.ngeacht te
ontmoeten

Boeken en tljdschrlften.

~all den R,dal.Jtem

J\Jllnhccr -De haudelwjjze van dg re~teellllg
met de be .. ouers Iangs de Ora.uJerlv,er IS be
rreurenswnn l.llg daar het arme vee li ,t binnen
-do v I "6)e" komen do I re politie IvOI lt doodge
schoren ~) Imgs Wel I 1 koe dp 'IJn grond
Uil eet fontein doodgesel ren DIe f ntein IJl
II;£C eer 4U() treden an le IIIICI eu do koe

'"OO.t haar d NIl < I 4 k 114°1. betalen '\0
dell beer Drot .. chic " rden I I Ia mm." bokooien
die over de IIiU kwa.mclI doodgtlst.;boten Er IJl
nog geen draad gC'pallneo of pall geplant en
"Bt moot 'Ill! Je kleine bokkies ....erden ? W,e
knr onder zu lke 1II"t.andlghodell tevreden

M III e .. r Ik I eb maar twee gevulleu
gen ernd doch In het d ,Ir kt "In ten m In ate 10
zulke gevallen reed. geweest De arme boeren
Imgo de Oranjeriviar Ijjden 'Oor bet gnnscbe
land, eli Wie zal '"S tel hulpe ZIJD ~

E A H4\E!'<'A

til rr.1.
b,
k~

Il In
I(

Dl ~J(.ER EXPEDITIE PUf I I lA III :-< V -(" U/ r )-De
Jon"" wegen. een drievoudig moor I II " I
MJddelbu'l: ter dood veroordeeld wurd I 1uII
oehteud opgehangen Omtrer t ~ UUI t cht tc
hll richzelv eli om het leven te brengen J .r" r
wurglug met een touw gemAIllct IJlt but be
kleedsel van een matrua HII werd echt or door
le opp issers er In verhinderd

Dr Levds zeide met rc Ior te t t oe'
k Imug II) de ~t \I," don I :lde, "0." hum
gOsehlC\CII ID znke het bedrug 'oor schudever
goedir g lat ric boweringen "In rllen grond
ontbloot LJin

Des hoeren Blakeneys dru leer stelsel 'oor le
rand "erd door den u tvoercr dell nad uitge
worper P 151. lid dIL publieke ondernemingen
" JHm lull ondernomen moeti ten worden
d or 'e' u twoordeljjks publieke lichamen

Du heer Reekeu Ylln Ru.tvnbnfg heeft een
k Hl trnk t erkregc I \ 1111 do regeerr.ng om 4 ()\)()
donkies te Ic \ eren noet boven .L 12lpor stuk

DlrT~(I:ILA'Ij[) t~ RL"SLAND

LA~WBOl WVEREENIGING BESLllT

waar m inheer dat een theologisch
student dis don wanrdigen naam van Mllrray
draagt bl) zekere gelegenheid kort na den
snooder laster In het Rbodes blad drie cheers
voor RI od"" heeft voorgesteld te Stellenbosch

\ er wondort men z ich no~ I,,, recbte dat men
I! de naburige staten VOl I onze kweekschool
bang lO

MoeIllH' vreem I till ti, I ngel"" hu
o ,. me m,nachtlog l)Ch u, I1l'Icll I h.t •• ~,
'an OU~ betreurew!I\\'aarJle glGrek urn lplf

.t.a.ndigl eid en Mil I.. sche idenheid vooral b
t heoh gliCh" studente"

Heeft de eerste klas van het IStellenoosschc
pubhek geeheerd p hel voorstel 'an gc
noemdel student of gnf alechts het gemeene
grauw bel I I.:lg gupeupel er gel'olg uan

Word, n nu ook al door uanstaande pred I
kanten mensehen ten hemel toe verhoogd al
leen omdat 'U geld hebhen co geil gever voor
prjjzeu bil sports'

L" ,ch' "egt ns G ods woord IJ
t, te- rcrderre

Muoh,'ff Ik doe deze Hagen omdat Ik uu
het homen \ 111 zulke dmgen DIet alleen rner
verontwa&rdl!flng w, rdt ver« uld maar ons' olk
on zune toekomst beJllmmer \Va.ar.too verd ..
dlgt prof68l<or MIII"dU! ouze stndenteD (en bIJ
heeft wiles gl.--daan &00 al. hU dit "Il£,.n doen
kan) en waartoe sehr 1ft ,uo waardige ambt
genoot I I den I..atsten tnd met zoo )"ecl kracht
eli bedrHenhmd ten Clnde ons volk te doeD
H!",taaD w lt het Wezen kan li. lolk wo bunne
kIDderen aan hnU! wa.nt d,t Immen; ziln de
theologttlChe 8tndellten hun woord en voor
beeld ve '.J lele I dOl r znlke kl1ld. ",chI gr tie
keluke • ntJmentahtell

( IJ telt bU GoJ ecu deugd te mlD
DI land eu 'olk ,"ergeel

()lr>-TJIEJI ~rlDl'T

SPECT \ LE PAllLEM ~ N I SZITTTNO
Ie
t

II
I ~"
~I

k r

PC BLlEKE .. EROAlH RING GEHOl DLN
TE COLf ~H}i.RG

KI>lllrRI~) 17 ~O\ -Onlanll"! werd een
circulaira van UIt het Id"rt'UI kantoor gezon
den ann elk hd 'an h~1 I.;:erh T' ,rngende of
"ll .1 dun met ten gUIl"te \\ nr~1 ':0.11 ee "pecilie
.esSie om te hespreken bet rolverbond en de
runderpest De heel en Schloeluer Brat ant
Jones Lalng Weeber eli dokters Smnt.. CD
Berry hebben lot dus 'erre gean t woord V UD

dese hebben sich de heeren Lamg en \\ eeber er
tegen verklaard De beer Lamg .egt echter dat
.)0 de rujrderpest 0' er do Grootrt. Ier uitbreekt
zal bet noodig Zilll dat een speciale tlttmg
warde bjieengeroepen De beer Weeber zegt
DIet betrekking tot de runderpast zoo de re
geen ng do veran twoordelulcbeld (1p eigen
schouders wenscht te nemen zonder bU m 19te
te zuu die te bestrjjden "al dit slecht. ern roede
in het pekel voor hen 'Iln

!\{atJe8footem Colesberg

TRO EBELEN in RHODESIA

(,E \llRD UP Elo" ~HrLBOO1

"EI n 1 RUI Jl" \ «on ~IA 1 ABELE
I \ \ II

lReu/rl I Irg 'l
VERTHOL" 1 MEN DEN 'REDE

November 14 I B 16
Onder voorzitterschap van den heer J H S

van der Wolt
De voorauter maakte In bet knrt bet doel der

"rgadenng bekelld
I Protek tIe of bel .... t ng op Ingeloerd koren

en ,Ioe~h NIldat hIerover door veroclnllonde
peT!JOnen gc.proken w lA werd voorge.told door
:'I J A vali Ronsburg gesecondeerd door II
du lob Deze' ervadcllnK 'an boeren en
andero Inwonen; "lil hot dl8tnkt eli dorp Co le.
btJrg protesteert ten .t"rkste tegen de bewegIng
van do polttteke agttatle 'oor opheffing 'all be
lashng op ,""evoerd ,leeMlI en brood~tofl'en
en vraagt eerbeedlgluk aan (lnu regeerlIlg en
"et.genng "m llIet gehoor te geven IliRn het !re
roep ~an .peculantell maar om de IfIwendtge
belangen en hulpbronnen, an on8 land meer en
meer te behartIgen \\ aarvan de nu verbeden
veeteelt en !alld bou" \ OOTaan stalUl en voor en
tegen alle. \an bll!len (o'ersec8eb) be8Chernld
moeten wal den Deze, ergaderm ( meenl
echter .r. Joor droogte of andere rampen er
nood uf brood.gehrek heerseht III een of ander
deel vali on. 1111Id CD wu wuden III gebreke
'LID om v .. n UIt all. eigen I \Dd het noodlge t(l
verschaifen de regeerlOg dal ale vadm en Ill.!
al. k~pml1n "U mage Invoeren om dan en
alleeD waar ll0l7d I' tegen koatprlJ. het noodlge
te verschaffen ,

2 Komt ter 'pr ike dc runderpeet N 'an
Ren.burt.prak Illcruver erop wu.ende dat de I Il
lanll"! de rl\ lOr zelf. veel vngenef 'eroorzaakt
als luol nlt.lulten \ nn wllt..,r bIlIten de rlner
En dun het dooden van 'eo oor de Iun
klaM '"

Hierop werd III hel k rt door eelligen der
grer .ue" oDers u.angolo nd dat or re...l. 4 .tru,"
'ugels J 2 bee.tell en a' er hundprd bu;kkun ge
dood IlJn

Hwrap spl1lk de beer 1 J 'an der "\\ alt
1 'V V er op ""scnde wat de pêllt I. cn
h .re geH Igoll de mIslukkIng III het noorden
m I el U t te me"en "egem het gebrek Mn

AAmellwurk I g der he, IklUg en duI de pohtle
I cl de rechte I erBuncn Z Jn om dp I In to be
1\ aken maal d .. I UIgo", doc belang I le 'fUik
1 cub<: 011 hen I cell laatsle [M .gmg la, g6 do
Oral Jen Ier Laf g€"en f 11 ct worde le pelolt te
keel CD JUet do .amenwc, klllg der uurJ~'"" hoe
\\ el t.' r gr )()te l ~IH\~ren aal \ erbondt:
du, h dIt UI uverKomcl k

D >eh ')' bet dad.
de I J I kla.u • en de I e" ~ III t na il ln de
river" d,t," erkeerd Zelf'vl temz", lier
I ee,tell ged", r! ""U IIdcI ZIJ I c.te bnl loe
wel Il Zll' li te",te dod "if! ce , le I n te
houJen [) I li b tt{f t l lecn I I "Uile,,, er
I< ng "eg

J), "h Il, z.gj d t" I '!Iegeo ti ufle md
jeleI II ote gel r I kc, n Ic pe'l li lteruo
d ~ I Ic, ,kc la~. Ic r er l , vcrkeel J
h dt .e)f le regeer 19
s I rc II cc, I cdaar I le r"gcc

c lelpel 8 w I
e ng le ZIek tc

urge-leld I r:-<
Mei IH':~ I lUI t J \ an Jel ~f t: "e een
III "lvun Iwee Idel te" niel ,,:>ur de

111 1110 del ks III de gl e en Ier
g I lo t Ic I gge

Op deo ."lSde .. de.er mo.and k" am de heer J
1heron ,an .j(hpput. met een hottentot die
h I ge'.ogell genomeo bad voor onwettlglilk
LIfIlO unurmaD8 mutlezel Kc.lacht te hebben
De z lak weru aangeklaagd h'I den ageerenden
mlll51"ttaat 'Ill \\ dil.ton De nlWleD der mlO
d wen. 'I" BoUl H .. klan.. 'rouw eo klDderen
Plul Z"llrtl cr \TOUW De rudende politie
dl~n.ar wa. ladel Ik gewnden om d~ andereD te
gaau zoeken J met goed ge vali (door zijn
kl apl eld) ke~rde h den derueD dag met le
heer tU me r Plet S" artz terng De zaak
d "de deuzelfden dag &01 Harki""" werd
'" I u I I g I", ode, en <eruurJeeld tot een Jaar
lllnicl arL.cld er , fen tWIDllg met dc kal.
Z II rou w en k lderen "erden uDLSl.gell ZUn
, akker I '"' Swarh ko, OI~I ""I uldlg bevonden
\\ I Jel meJegedtIJ,n le t eblx:n aan de misdaad
m Il IV Idt Ive I >KI utdlg bevonden onder de
r ,II pe"" el up brrond Ier )"erklanng va.n
de r Idm de IK 1,I,e Cl d~ mH.gU!tmn.t gaf vonnu
, 'I" ce ponden sI rl ng op te d .. kkcD of een
mlllu d I harer maJe'te't. h"tel lA t "uile over
lel k ng De ruu" el werd"l lIIet g""traft
De 'I "e.~1 wa" lter goede oondllle Dt!
g~ Vt1zene elg~n3.3.r Wa.Ioi \ ftlen ponden ge

le 0' .dat h Ilcl meer bad
SI ill !Jen om naar het dorp

l{l~L\:\D POHl J-LlzAnETII 17 Nl\ -Op ccne ,cr,,"
denng' II do landbonwvoreer 1151"g werd he
deu naIllIddag eell be.lult genomen tegen I et
toel~ton 'all \ ec prodnkten ell d,eren bIOI cl

d. Kololllo \l1n area. door de rUIlderpest le
smet

MAILNIEUW8. G J Kl!1GE

Dc V

(Jm TlJrMch rljl -)Ii ovember aJlevelplg 7
Het :\ovember nummor 'aD dIt tli(ilcbrift II

'enscbenen en bevat al. naar gewoonte veel
nutt'g lectnur De gescluedenlO VaU"{ DavId
Malan wordt v"or~ezet al. ook h"" hllml1l
gedlcbt Die reu oaar Kaaplltad A M levert
een budrage u\ er de taalkwestIe CD lndien er
1111 geen geestdrift voor de moedertaal der
H A1rikaner. wordt gewekt dan Il! het zeker
llIet de ochuld des schnl' el"ll De groote
l"Ilmp op Java ("ed lndIP) ul het )&&1" 1883
wordt keroachtlg besehre, en en zal met be
lang>'tellung gelezen \lordeD De andere ge~ne
.tnkken.. Jn Muwe .. g al8 ook een ven;I8.j(v&D
de werl(Zaamheden ' ..n Ono ~preelcuur te ..
Stellenbosch Hct TVd.dtr ft .. et er oog even
net nit a.ls altIJd en wll vertrouwen dat het d.
ondersteulllng 'an het puiJhek.teedz! un rnunere
mate ui gemeIen

Stellenbossche studenten en
de Rhodes-cheers.

DA1 rs POLIllEK

t n le 'I Ic

Munheor-Toen bet lx:kerd "8., dat Rhode.
ook geld 'oor de sports gez nden had .elde
een Steil. nbo.scber Dal Il; J I I pI ED
daa.r h3 I hll gel Ik

PlOOI bet net zou d. gII ",lt eu "<br 1ft het
8Jln Jeugd tge onbedacbtzaambeld toe dat de
pol LICU8 Ine JUIchkreten kreeg nogtha.n. zal

de repubhekel anders 0\ er oordetl
zal zeggel Zoo gaat het op Stel

len b< och le plaats wa I onze A frik .. ners moe
kn gc' or od w ruel Ua r \I ordt de aArts
elTllder , I lIIJ ,al ons volksbestaan be

\I errookt ICIdat I e n pood of wat voor
k Imp.pele 1 geefl Hoe kunnen we onze kUl
deren I La. d,e II~k ltnden

Zulke d nge rl el ontMcbl Ik kwlilld en ma
ken de kloof I ,"eben de Kolon,e en de Repu
bt "km li " Ic

I I

WILLISTON
[IQ" e<nLeur 1

h)()1t 1)[ \

UDéF.LI\( 1\1 \'\fERIE HIt
I nl KKI \

Ijl III I::H RU )DE"

(lt \\t::.uer benoen
\\alt 1\\\

C I II der '" alt D

Vastgeraakt In de Sneeuw.
EE:"; AHJNTLl Il I:'\ OOST GRIQUA

L\\D E'i ".\TERUPVOLGDE

Uet "onlt door p.""unen dIe dil Ia.nd nooli
bezocht heh""n 'cf< nde ....tdd dat er III ZUId
Afr ka 'ioon sneeuw ,alt en dat kolotllsten YIUl
zoo lets n'eL wekn Le~'IJ dOOI hooreo zeggen
IIoe \ cl keerd dil .dee Ib zlll bet .otg~nde ver
faLli ",mu onen -

NlCt la 'g oeleder 1111 cr In ( nquahllld Oost
een geweld'ge bneeu" <lQrm plaat.. Do bO{"r E
W Hudson huufd k n. r.ab<:I VIlO Tsul ""brlIft
daaromtrent let' ulgende DeD vortgen wroter

uelrekklng mil nll.llr bnlten TIp,
\\erd Ik: o\"enallen ill een lwareD sneeuwlitorm lO
de b.orgen en kon nergem een ocbwlplaata
\ lOden Het ge' alg Will! dat Ik lL&Il miJne
gebeel. Imker. Ide rbumut\elc kreeg Ik geloof
dat bet nu m ". phcht .. u te danken voor Dr
'" tI!tam. paarsebe ptllen dte m tOO '001 goed
bebhen gedaan Dc Plln I! m In schond er ""
heul' WIIi' en<cbllkkelilk lk kon mu DIet be
w"gen n g >01 der I Jn ademhalen Muu .. erk
IS mee_ t te [(aard en Ik lru.n u lIIet teggen boe
Ik leed wanneer Ik op weg mOOl!L

lk werd '00 zwak 'all behaam en geest dat ik
ree.de mlfne werk&lllimbeden te moeten op

Ik probeerde allerleI geneesmIddelen
Inwr]J\lngen en. -:-;Omlluge dedeu mil voor
OOIll"en tuO goed maar nwl VaD bJII\ .. nden lI1lJ'd
EenIge milner Hlenden raaddel ru aan om Dr
Wtl!tam. paarsehe pillen te probeerd Ik had
11)011 veel geJouf III gepatoJ.'lteerde medlCunen,
e' het duurde celllg.n tlfd voor Ik den raad op..

Igde helgeer m, nu.p t daar ,k IOdlen Ik
vroegtr "'''' tlUn n.ad had gehoor gage. en
mmd.r geled.n Wil h.. 1 hen Ik bad een IdM
lat I 7.e 111l.-1 In, ~'n u,l ~rkong hadden :.18
t!e fO.}.I("l()f op een ulttJeput pa.an.l er een Wtuntg
le eli 1 urengl'"ndc om hem daarna erger dan
utt 'e makel Doch d,t ....... n't! het ge'al met

" lIu ru. pa;m,,!Je I dIen Ik Wild 'oor
eeo gen <'lI I rol...-~rde le lIllen DOl" ... bijna
I naa, d"l gelt-de I lt In ",t zegli"n dnt zO mo
na h~t g.1 rUIk, li de te .te bul d gooo deden
II el ~cl mClaod 15 Ic jell ... 1 rl k de laat. ten

l k I el ~<"" I t

De goederen der
vereemgmg

D .tnkt Slel~ ho •• h
I 4 '\ 0 "" b< r J 8 Il

,
•

JA,,, >K L,,>
SecretJlrls

De hardheld van dood-
schleten.

met

\ I \ I Il tt \ \ lJ

It" \ \~I Ih\\J)

HOOG GERECHTSHOF
I \ h: ~ \

IJJ I I

1AH LBAAI

SOHEEPV AARTBERIOHTEN

AAN(liCKOM}';N

naet
eel Zot)!

Marthll "'
hanll'"('u f Il

I :-i -I' I / ge he e er te nemen

\ \ ...1 lt [ I I li \\ \ l.} \
"I \ \\

II" >Po ft" I' \ ,-(I, Ir )-Dl
"eer ~ I" ft an I "'15 kenIllS gegeven
wagPIl Ir.nsport op den D.1Bioabaat weg
t~BelatoD word~

, 1 '" 7 \KE
KJMBt:1l1 .. ,

COl ~::;BEll(. \ ER()" rw AARDJ(.D

lnr )- IJc I(""J n C"'llc ar
I hater lag m 2 ur n ru
le ~1ade ra MMUru.!;" om J

( Ol I <lH R 17 1')\ -Een 'erontwaardigde
vergadertng v IU boerelI h<\d alhIer plaat.. fT!

te o\en\ eg et het dOOtischleten van ooets...en
schapen I ( k keil en I OielstrUlscn ~ondcr n
durscbo,,1 door het pnbhekc cordon lallg>! de
Urootn""r Het wenl 'erklaaru dat de d,eron
olUwddelluk "ef"den doodgescboten zoodra gII
over de hJO gingen en eeD gtJ\a] werd gena..md
WlLIrbU 93 bokkeu dooda~ottll "'WOU, ~

IJ u

J7 ""uv-(PeT .. Iegr .... f}-De Preton" IS te
l:lOuthamptoll &&.Di'!lnlllell op Dul~ teil a 1I.m,
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BI7ISD! HUI SEN TAFEL 'Ll NNElt AfdeeIingsraad Piketberg:

, !, TENDERS--------------------~-

TH, ORNE , ,
STUTTAFORD & CO., 28,200

16,000
16,500

111,000

Onderwijzer Benoodigd. KAAPSCHE

GOUVERMEMENTS SPOORWEGEN"
.'\ NDER WIJ hERS begel?rig eene
\) vacature te vullen in de
EERSTEKLAS JONGENS OPKliBARE
SCHOOL VAN STELLENBOSCH,' Salaris
£200 p.a., gelieven hun aanzoek
met getuigschriften van bekwaam-
heid te zenden aan

J. H. NEETHLING,
Ron. Sec.,

de Pastorie, Stellenbosch.

. 1

DE KANTOREN van de DRUKPERSMAATSCHAPPIJ
{VAN DE SANDT DE VILLIERS & GO. l'ENDER~ worden gCVl';i;,!:,,1

voor de leverantie van

VOOP de Registratie van HOIl-
den in deze afdeeling voor

lte~ jaar 1897, en voor het inneo
, van genoemde belasting, zuilen door
den ondergeteékende ont vangen
worden, tot den l5den DECEM-
BER, e.k., ten 10 ure v.m,

Tenders moeten gemerkt wezen
"Re~stratie van Honden."

Tendera.ars kunnen voor één of
meer of des noods alle wijken
tenderen.

Gedrukte registratie en kwitantie
boeken, door den raad verschaft
zullen aan den Secretaris
v6ór of op den l êdeu Februari,
1897, overhandigd moeten worden
zullende tenderaars aansprekelijk
zijn voor de belasting van alle
honden, door hen gerigesteerd.

In wijk No. 6, is de Municipali-
teit Porterville uitgesloten.

Op last,
NICO, J. VLOK,

Secretaris.

Tenders voor Iimmerhou,

BEPEa~T

ZIJN VERHUISD NAAR

~e ~'c:»e:k "V'"s,ll1 Handelaars in linnen Goederen en Huishoudelijke
Artiketer, Adderteystraat;Burg- en Waals'traat., 13lEDEN eene bij Uitzondering goode Kwaliteit van L.ii:u:t.en en

_) Katoenen Lakens aan, wijdte 45 tot 108 duim. Prijzen 9d.
tot +/11 pe I' yard,

-------- 1000 Paar Gemaakte Katoenen Laens, Gewone en

flu'S LandILan,toor Gewe;en, Kleine -1/6 tot 7/6 per paar; Medium grootte 7/6 tot 9/6 per
paar,; Grootte 9/11 tot] 2/9 per paar.
, Eene Speciale voorraad Gewone Kussensloopen tegen

2/6, 3/6 en 4/11 bet half dozij~. .
Groote Keuze in eenvoudige Linnen Kussensloopen tegen 6/6, 10/6,

13/6 bet half dozijn. ( , .. . '.
Katoenen Kussensloopen, met 2t duim Frills, Goede K waliteit, 5/6,

7/6, 10/6 het half dozijn. .,'
. Extra Kwaliteit Linnen Kussensloopen, met Frills en Kanten, 3/11,

5/6, 7/6 per paar.

Deelen
Zolderplankon
Vloerplanken
Vierkante VOeL l'ijnllU'ulL-:I
Planken
Blokkeu Pijnhout

Teekhout.
1,000
1,000Hoofdonderwijzer Benoodigd

·Ten dorpe ~ENEKAL, o.v.s Vormen van tender, voorwaar-I, II

van kontrakt en a11(· alldere hijwo,
derheden kunnen verkregen wordo.,
van de Spoorwegmagazijnen tt"
Kaapstad, Port Elizabet h en Ou<t
Londen en hij den ouul'rgeth'kende.

Gesloten tenders, gericht aan d.1l
Kontroleur en Audikur-Generaal,
Kaapstad, met ',' Tenders voor Tm..
merhout " op de enveloppe, zullen
ontvangen wordeu tot op l~ uur "l:
\'lUJVAG,· LJ .Januari, lb~I(.

De laagste of oenige tender IJItt
noodwendig aaugenomen.

W. SI~CLAIR,

APPLICATIES voor bovenge-
noemde betrekking vergezeld

va.n gecertificeerde copijen van af-
gelegde examens, erva.ring bij het
onderwijs, ouderdom, goed gedrag,
en lidmaatschap eener Protestau tscI1e
Kerk zullen bij den ondergeteekende
ingewacht worden tot 20 DECEM-
BER,1896.

Salaris £140 met de schoolgelden
waaruit de hoofdonderwijzer een
vierde van het Balar-is der assistente
moet betalen. '
Billijke reiskosten zullen vergoed
worden.

Betrekking te aanvaarden op 14
Ja.nuari,1897.

Voor verdere inlichting doe aan-
zoek bij

IS 'W. ~ ~ a'"'1:7 I 1ii:Ea
NAAR DE HOEK VAN

BURG- en 'VAALSTRAAT.
ÁfdeelingBraad·Ka.ntoor.

Piketberg, 10 Nov., 1896.
-------

Tafellinnen, NapkIns, Kleedjes voor Zijtafels, enz.
Gebleekte en Ongebleekte Damask vau 52 tot EO duim.

De Prijzen verschillen van 1/3 tot 7/6 pe!' j ard.
U0ofdm~g"z'jnml"es(.cr del' Sp()urw('l'eL,

Kantoor "an deu Hoofdmaglizljnmel'bl('1
van !'roorw~ge17' .

KIWl'ht.ad, I October, l&l(J:

DE SAMENZWERING AFDEELINGS~AAD PIQUETBERG.

TENDERS.TEG E_\T DE
Hotelhouders en Houders van ~t en Iogieshuisen,

Attentie s.v.p.-TuoRNE, STIiTTAFfllio& Co., die van een Fabri-
kant een Voorraad Afg~keurde Goederen, van tamelijk goede kwali-
teit hebben overtrenomen, bieden dezelv.en aan tegen de helft hunner
gewone prijz~n ; er bevinden zich omstreeks 5~O ,&ijko ~atijnen
Damasten Tafellakens onder, lt tot 4 yards lang, van af 4/11 elk.

Omstreeks SUO dozijn Taf~1 Napkins, van 17 tot 27 ~uim in bet
vierkant, 3/11 tot 21/- per dozijn, waaronder omstreeks rtum 100 half-
dozijn verschillende kwaliteiten voor 2/ tot 7/6.

Alle soorten van Doeken, veegers on wrijflappen voor de Provisie-
kamer Keuken en Schoonmaak geuruik. Ruime Keuze III Glas en
Thee Doekjes, Vloer, Schrob- en wrijfdoeken.

N.B.-Al het Huislinnen tegen de Laagst Moge~~jke
Prijzen, Gezoomd, Gemerkt en Geleverd Voor Dadelijk ,

Gebruik.

____ ~c _

Zuid -.AJrik11tUlSehe !{epllbliek.
Prijs slechts EEN SH ILLI NG

TENDERS zullen door den
Voorzitter van den Afdeelings-

raad ontvangen worden. vóór den
15den DECEMBER, e.k., voor de
buur van de Tollen te "Halfman's
Rof," "Bergrivier Brug," "Greys
Pas," en " Zuurfontein," voor
het jaar eindigende 31 DECEM-
BER, 1897.

[(lE

KOlfT

RET?

H. GUDATH,
Voorz. Schoolcommissie.

Senekal, O.V.S.,
11 Nov., 1890.

ROA

KOM1

HET I

---~----

W·JL mrn ("'Il \:"I't~urlwl,:tar, \'o,llcdig e-n boeiend vcrhaal van de
:-;alll(,lIl.wt'rIll~ t('Kcn de Zilid ~\fl'rkaan"che Rt'J.!llbltek le zen,

koop dan ho\'('n~c'lI()"Il)(1 bock JL' oVl'l'gedl'ukt uit ONS LAND en oew or kt
volgens de ht'''\,(' hrou ueu. Du ol'lginf'ulc taal do!' doeuurenten wordt
zoo veel m"::il"lljk ),.'hollden zoodut de guschicdenis als volkomen JUist
kan beschouwd I' orden.

Onderwijzeres Benoodigd
-TE-

Witpoort distrikt Boksburg.

A·PPLICA'I'IEN, eigenhandig
geschreven in 't Hollandsch,

en vergezeld van getuigschrift~n
van bekwaamheid, goed zedelijk
gedrag en lidmaatschap eerier Pro-
testantscha Kerk, worden gevraagd
en moeten aan den ondergeteekende
inceleverd worden, niet later dan
121:>DECr;MBER, e.k., voor de
uptrekking van Eerste Assisten t>
aan de Gouvernementsselron] t"
Witpoort dist, 'Boksburg, Z.A.H..

Salaris ,£ 121I per jaar benevens
muziekgelden .

Wer kzaamheden te beginnen 1~
JA~UAIU, 18v~.

Kennis van muzi-ek en Hand-
werk wordt vereisebt.

J. J. VAN UEt,RDE~,
V ClOf'Z.Scboolcom.

Witpoort" p,k Boksultf'g,
Bus 32 Z.A.H.

DAT de Zwr-ed schs ~oITllI'''"I''''·1
Kachel! zoo populair lij Zll,a

Afrika zijn gewordet'l -

RMDAT -ZIJ;I, t cr ,hr: h" ""ol··' ,.
I,a" e-n ('IJ l/rad!"l\. Alle ....."+11 !1!1t!:,L~l.r ,....,Op last,

NICO. J. VLOK,
Secretaris. In 't, groot en In 't klein blJ

WADNER EN ERIKSEN,

k an \\·'rdt·JJ. ;,0'" ,.; \,ranli~!'Jf r .... ki'1U1.;,f

Zilj iI,·makkeL,k ~·h, ...JlJ lt! IJlUi,."li I,,',;, e:.
,.cie andt_'re \'(tllrd,_,(,j, :1.1 exemplaar

6 exemplaren
12

PRIJS .
voor een shilling.

II vij f shillings Afdeelingsraad Kantoor,
Piquetberg, cl Nov" 1896." negen "

Speciale Kontrakten, worden Aangegaan.
en Stalen Vrij.

ZWEIGBERGK, ERIKSEN & Co, 17
Langstraa t KaapstadBerekeningen Prijslijs~n

i., BENOODIGD.VER :(RIJGBAAR AAN .. ONS LAN 0" KANTOOR ~- - --_. -_ -~-- --

--------------------- THOnLEY'S VOER
VOORDe ioorrJad is niet grootl doe dus DADELIJK Aanzoek. I~'EN Onderwijzer of Onderwij-

12.J zeres voor de 3de Klasse
Publieke School te Krllisr'ivier,
Ca~go, Oudtshoor-n,

Salaris £\)0 per jaar en hui" vrij .
Applicaties, vergezeld van certifi-

caten van bevoegdheid om onderwijs
te 'govén in 't Engelsch, Hollandsch
en Muziek, moeten aan Jen onder-
geteekende ingezonden wurden niet
laten dan den 15den DECEMBER,
E.K.

Werk to beginnen in Januari
1897; alleenlijk Protestanten behoe-
ven aanzoek te doen.

J. VAN OS,
Hon Sect •.

THORNE,
KA
- STU'ITAFORD EN CO., n '1r i ~ ,- . / ~J, DV FE,

Varkens, SChapen,
ENZ.

.A PSTAD.

~ ederland~uhe Zu.d-Atrikaanse 11e WALTER A. WOOD. LACTIFERSPOORWEGMAATSCAHPPIJ. --------- ----

Snijmachines Maatschappij,
83a. BREESTRAAT, KAA.PSTAD.

V oor h~~grootmaken VlIonKaJvenm

Zonder Kalk.Kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers en Goederen
var! de Zee naar JohannAsbur'gl Pretoria en andere plaat-
sen in de Transvaal.

Dagelijksche rersonendienst van Lourenco Marq ues
(Delagobaai) in 24 uren naar Johannepburg en in 21 uur
naar Pretoria,

Eenige Agenten,

R, WIl SON, ZOON & rA.,
IT. Q£.ORGE~TRAAI'.

------------------------- ' ~
WOOD'S Niéuwe Open Rear Zelfbinder. Op.da Laatste Ten-

toonst, el,ling van de W este~ke Provincie, werd door tie beoordeelaars
toegekend een Speciale Prijs. Op de Laatste Johannesburgsche
Tentoonstelling de Eerste Prijs, .

WOOD'S Lichte Enclosed Gear Maaijer. Op de Laatste Ten~
tocnstel liujr te Port Elizabeth werd toegekend de Eerst Prijs.
Overtreffends de Osbome, Deeri ng, en McCormi:ck. Dus Zuid-

Afrika geeft de uitspraak van Europa terug.

W, PORTER, 63a Breëstraat.

Applicatie,
VOOR pe betrpkking ,:,p,n Onder-

wijzer aan de Houdgaande
School te Witbank, II ijk Onder
Rhr-nostcrr-i vier, dist. Kroonst ad,

Zullen door den ondergete(4kendc
worden ingewacht tot 17 December
18%.

Applicanten (ongehuwd) moeten
insluiten gecertificeerde copiëcn van.
hunne getuigschriften alsmede cer-
tificaten van goed zedelij k gedrag
en van lidmaatschap eener pro.
testantsche Kerk.

Salaris £120 per jaar en de
schoolgelden.

Applicanten moeten opgeven
wanneer zij met hunne werkzaam-
heden. een aanvang kunnen nemen.

Billijke reiskosten zullen verboet!
worden.

Kruis- Ri vier,
22 Oct., 1896.

'11'\·- ... ~, ..
'. '

c
~,Tarief yoor Reizigers naar Johannesburg £4 17s.--t-en £3 f1s.

"Pretoria £4 os. 64.-en £3 ti
BENOODIGD.

ZUID-AFRIKAAN~CHE

KONINKLIJKE MAILDIE~sr" Il Jl

E ENE Onderwijzeres voor de
3de Klas Publieke School te

Heimer's Rivier, distrikt George,
moet in staat zijn Engelsch, Hol-
landsch., Handwerk en Muziek te
Onderwijzen. Salaris £55 p.a. met
vrij logies. Plichten te aanvaarden
Isten Februari, 1897.

Applicaties aan den onderge-
teekende tot MAANDAG, 30 Dec.

S. H. RAUBENBEIMER.
P.O. Doornrivier,

George.
EItra BooteD voor Engeland, fia Las PalmI &

AllUN DAL CASTLK, Kapt. WI:<!JKI!, omt.r- ut

Dagelljksche personendienst van Durbar (NataJ) naar
Johannesburg, Pretoria en anr1ere plaatsen' in de Trans
vaal en Oranje Vrijstaat.

De ff CASTLE MAlL" Maat.schapp..

LLOYDS'
AE,BMOTOB""'.lr1dll" ~Ie.n.&.

GEHEEL YAMSTUL, GALYUIZKERD II YOLTOOIIG, IOLIOUI BESCHUT TEGEl ROEST,
8 n, 12 rt, eD 20 lt. lieleD, met GEBILUCEKRJ) BEIEEGBARE OP

YASTB Toms, Jil 20 tot 100 Joet boog.

il " DE Stoomboo,teu dezer Lijn v er1,I·~~l<,,·,
van Kaapstad naar Lauden 0111 d.,;,

auderen Woensdn.g. te 4 uur n.rn., m,,'
Madeira en Plymouth, te Sint He lenu en
Ascension 8.&nleggl:nde op de bepaalde t ll.,
scb en tijdsn.

., 2:>-rA:>TALLO~ C....~TLK. 1:al'[. 1'("" ".
Dec. !J-"·OHH.\M (·A~TLE. ),;al'1. HAaRI,(J'.
" 23-DCl'OTTAH CASTLK Kal'l.

Ko. ~.)(. ,R. 1:)472/96.

Gou Vern cm en ts-Ke llllisgéyi~g,
()PROEP[:\(; gl'~chled~ mits dCZl"i::In termen van. E.erste "olksraads-

besluit a rt t . ,.11--, ~I, dato;2( cu :2~1 JIlIII I"~fi, van applicanton
voor de betn'kklllg van : ,

Hoofd van het Tweede Staats·Tehuis te Pretoria,
tegen • een "alalï~ \·<ln £:2:11) 's jaar,; l'll lid gellot nw kClst, inwoning on
bewa.;;:sching (mede vllor 7.ljll gl'ZIII). '

VereischlA.-ll zijn: BL'I\i.)ZCII \,lll lldlllailtschap eelle!' Hollandscht'
ProtestanLsche ){t'rk, g"t·tlljg-~chrJft(·n omtrent ChristelIjken waudel l'll

referl"ntielJ naar hdrOilldltlrl' l'll III .tuzen I)('\'oegde persolJen.
Bij dl' kellzl' zal geld worden op t'['\'illïng un takt om met jongens

,au Vl'I'Seillllcndl'lJ ledtijd (I ~-:2() j<U(I')Olll te ga.all, bekwlLéunheid 0111

hun bij ~ll'l \·ool'bereif.kil hilllne!' stlldil'n IJt'hlllp"aa.m te; zijn en lust om
hun eenc C'lll'lstelijk.' eli :\atlOna1e u(l\'ol'dllJg te geH'lJ. \

B\lrg''!'>; uI' /:,'l·llatllrallst.·('I'dc blll'gers vali de Z. A~ R, uit) Mn de
eischen vuldoen gL'l1ll'tl'l1 dl' yoorkl'ur. Mocht echte!" lemami 'uit dell
vreemdc wordt'n IJenoellld, zoo zal deze ziel! UUIl die \'10' et op ~atul'alisatie
moeten onderwcrpell,

.AppllcatlPIl met allt- ~tllkkcn cr; lIlfOl'lllatll'lI iJl te zendell uiterlijk
tot 11 Dele"mlwi', 1'i';,i aall hN kalltoor vali dell Staatoisecl'E'turis afd. B.
met vcrll1t·ldlll~ op dl' l·III'..}OPl'l': lIuurt! Tweedl' ~taab.Tl'huis.

~adl'I'I' Illf"I'lllalll'll I.IJIl tl' IJd;U!lll'IJ tt'll kantorIe Villi dien Superin-
tendent Villl 01ld"I'\\ IJ"

T. J. h:HO(;II,
ondt'!" :-).Laa k;sucrctaI1s.

De eenigeWindmolens gemaakt met
Wielen Beweegbare Toren's. Zullen
meer water pompen dan eenlg andere
Molens In demarkt. .

De hoopte prijs werd behaald door
deze" Motors" op de Chloqo Wereld
Tentoonstelling, 1893.. .',_",

~.\\·t'mll('r.
LIS II. iJn: "A:'TLE.E. C. KRIEL,

~ecrs. Schoolcommissie.
Vrooefort,O.V.S.

9 November 189f

BENOODIGD :1:) \O\'I-rii '<.'1

WAHI\'j\'K ,'"."'1 LE, Joé"I" II ,HL.\! L, on,tr.,,'
Ik,,~·m! ..·:

GARTI·ll·A:'TLE, 1'"i'I, 1,1.",,\1.1.. u"l[r~nL

Voor Vracht of P""""h'e ,('rvoege !nen
zich bij do Age u te tl '>in cie CASTL fi
AIAlL BOOT MAA TbCHAPPIJ , (Btlpent.

EEN Onderwijzer voor de. 3de
Klas Publieke School, te Garies

Namakwalana.
Applicaties, vergezeld van certi-

ficaten van bevoegdheid, om onder-
wijs te geven in 't Engelsch, Hol-
landscb en V oesal Muziek moeten
aan de ondergeteekende ingezonden
worden niet later dan den 24sten
DEEMBER, 1896.

Applicant moet lid zijn van een
·,:fi:'otestantsch Kerkgenootschap.

Salaris aan het onderwIjzers ambt
verbonden £100 per jaar en VT1je
kamer.

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

Namens het School bestuur.

GERARD GENIS,
Voorzitter.

Garies, 10 Nov. 1896.

EEN LANDBOUWER.LLOYDS' AERMOTORS HEBBEN OOK IN
ZUID Al<'RlKA GETROKKEN:

Gonden Medaille van de Landbou w Vareenig.
ing te Port Elizabeth ........ 1894
, GoudlSD Medaille en EeI'llteri PnJ8, Johannes.
burg Tentoonstelling ... '... ... 1895
Specialen Prijs, Westelijke Provinoie, Ten.
toonstelling, Rosebank ... ... '" 1895.
l~eJ'Sten Prij!. Westelijke Provincie, Tentoon·
stelling, Rosebank ... ... '.. 1800
E~rsten Prijtl, Port E1itr:abeth, Landbouw
\. ereeniging '., ... '... ... 189ti.
Aanbevolen door het. Bellproeiing8 Depa.rt-

ement der Kaap Koloma, a.ls' het be8t geBchdr.t
om water te pompen, gevonden door de
Gavernements D~mant Boren te ~bruiken,
of in opene putten.

D,· Lompe houten Windmolen wordt nu
snel ~ervangen door het St.n.lien GalvanilMlerde
.LER'MOTOR.

Lloyds' Stalen AERMOTORS loopen met
den zacht.ten wiud, ziju geheel zelf-reguloe.
rend, en werken met een langen, vastelil slag,'

Het AERMOTOR is de goedkoopste en meeRt.
economische Beweegende Kracht ter wereld,
een Pomp Toestel kostende een weinig meer
dan een goede !,!lnrd, terwijl het df\g en no."ht
zonder ee.Uif!' t.oezicht of kosten werkt. •Jl

lht AERMOTOR neemt ook spoed if( de
plll.atB in van de logge en kostbare .. Noria
Lift ... " of ThHies Po!npen,

Z'J die voornemen zijn Windmolent.oestellen
j.e koopcn moetAm wel onderscheiden tU88chen
Lloyrls' GaJvaniReerde Sb.len A..ERMOTORS, en
andere iufel'ieul'e en wa.ardelo07.e nabootzingen.

Uet ('Chtc, LloydR' AERMOTOR zal het goed.
kuo.pst en beste bevondeu '\IIforden, en heeti
dAil tOets roeds doorgestaa.n.

\YIlDneer vereischt, worden geschikte per.
.OMen gezonden om het ~tel optezetten,
Legt'n ('okel gedeeltelijke reisltosten, of volgens
.paciale schikking. j

Schrijf ,?Dl pt;jslijst en. getuigschriften,
of zend bIjzonderheden omtrent diepte van
Ut'n put ofboeveelheld '""'ter EI'llZ., w~t eene
bCI skening der kosteu per volgende poet UI
toegezonden worden. '

A FRIKAANDER van geboorte,
wekt een betrekking als Op-

zichter van.. een Piaat.e, eerste kla.,
getuigschriften of aanwijzing. Doet
aanzoek bij Ons Land, letter S.

UNION LIJN
KON1NKLlJKH ~lAILV1 E.\.'-T.

{JBION ~T00MJ300TMtiTSClUPl'~J
CBEPE~T,.

SCHUTBERICHT.

AANGEHOUDEN in bet Sohut te
Bloemfontein over den veroorloofdell

tijd en tA; worden verkocht op dell 2J3stel'
NOVEMBER, 1896, indien niel beyoreu,
gejast :-
LEen nLa) witpeCUI Donk,e HengHt, met

drie hal fmU.8.T]s ann het I'ecbteruor \.all
a.chter, omtrent ti jaren oud,

,I. W. A, STEENKAMP,
ScbutmE>e.tel',

DE !lfRilbooteu der Maatschapp; . \ e,.
tr~kkeD van Kaap!ótad uaar };ugela"J

via M...ue'l"Il., om dt>u anderen W 06lU1UBj{1..,1l
4 nur c.m., als onder 8.Rnleggende

VOOR ENGELAND.
,. IS-~IE.\ll'A:>, Kai",' "p~,

lA.-c, i-S, II(;'I.'\.);Chilli "ern.), l\a~
I f>-T.1 Bl Alt K"pt. MOKT(JS.

30--MOOH, Kll.pL.0lUYI'L'.

GOll\l'J'Iit'Ill' I,t"kantoul',
l'retol'lil, ~I :\ OY_Lltlber,1 ::'~)C.

Afdee lingsral\d.Kant.oor,
Calviuia, la Nov" 11"96,

EXTRA BOOT.b:N '·oon K:>'JELJ.\ II,
GLEl.l'f{, (I \\',1, .....Cl\._ w), KRI'I I \ ....,,~ \JJ1.'

.\v' ....ul/"l.:r, d'~.·1a.a1J f"lIt'! ,!it~.
GUTi{ (TWIn SerC\\), hU·tll. HliE.\i.\EK f"Il!:r,.. .J

~')~elld.}c.r. dl.)t:l ra.~ ,~t.H, killl .!.1'01-'!
T ,._'ll~·!'"lrfl.·.

Tl~() i.\:'\. hai'!, ~f('~.lLr.;y, U!1.11''jI~ J r-"_'l n.:.!
LI~~r ii.óll\ 1 t Ijl'! .f!, v

(;;\t·L(l\o\;;I, ....'_'I "J. KAJ': :·'·I:.'I":'-ïF:L
17 J I· .. ·,·/I,!,..r, d''\.:l u.a.Il .'t ., .1 .:' \.,

j'n "I ,.:It': ,lf,.

ATHE~JA~. h.n.tl. ~IAT'~l.'. <l1I.:nz;: .,/;
lA.:r, Juet aII.!J j ':!h·ntiL.

Venster Glas.Much".", l·OO, ,/I, ,'j. , ",·,rt S ,." '::".1 "ol" "t' lOoI li ../,'". "n JiJ'"'' t,01 h.1 ""'kId'. el<yr'JOlo Ma/{'riul

VERKOO PT MAGH INES \ 'lOr 1\"!llj1[,t, t,,,::kellnende eell Libel1ial D,sconto ofVERHUU RT ~1,,('I!llle, Iud keus l)lll te kool"'n
VERSCHAFT hare .\(~l'h,nt's III n!r,,'Itt'ldl'nl' "IIJlell kal'inet\wrk, om te voldoen

aan dell 'ntaak e'n beboeften vall alleo, Pil it'!\~ll pr/Fen die ze IJinnell bereil<:
vall all~1l 'lelleu

REPAREERT .\lachitJt" "an Idlt' H(X,nen daJtJI'jks t'Il Ipt.'ell billijk,.pl'ijzell.
VERRU ILT .\Iachtnes '·au alle ol»Jr"l

HEEFT den ~;"l'8len PriJ' l.ehaald boveu alle .\ledeJingel"S op vel'Scheidene Tentoon.
stellingen meel' dan :!(~)walell, 0-+ l'rijzen te Ch,cago,

WIJ OT dadl'hjk de aandacbt (Jf' ontYaug8t van <'en brie..-euka.art, wordende oude eu
niellwe Klanten ruet gehjke zorg ell onder1!cheiding behandeld.

GEVRAAGD A;_LE grootten eli soorten,
Insluitende Gek I eu r d

Fancy en Spiegelglas. ' '
Orders van buiten otnvang-

en speciale attentie. '
G. BEGLEY.

Een van de MAatecbapr11" mooie <t." C')

bOOten za] SOUTH.A.Ml-'l /~ ourl'.tell """1
HUfBURG, kort ua d" &aIlk0IU'1 \",
deze Mai18!.oom boot.en
RETOURK.AA RT J E;ó """'1 E:'>G Jo. LA :-;;)

ga.ngbaar voor Zt>~ MAlinrJcu, "·ord"" :; I,.:e.
reikt tegen een yerruind"hr,g rfill JU ;,elt'tél
op deo Dabbeien P8ssage[ rijh,

H.ET01;RKAARTJEI" nli.lir !lA \ f\',
langs de KUb1' wordIJUtlllgIJrtlkt "'''1
terugreis binneo Orie Maanden p"r dt L:., "
of t.he Castle \1aat.Bchappi j otoJrn h,j(Jt.t'/,

Voor Vracht of Paaaa.gl' doe IllfIn b1i:lUA:k
aan de .K.a.ntoren van de Union Stoom b.ot
~t.chappij, AdderleVBtra.at.

EEN Assistent VOOr-de I. Klas
Puhlif'ke School te Murrays-

burg. Salaris £150 per jaM.
Grpndige kenuis van de Hollandsche
taal eene noodzakelijke verei ichte.
Ouderdom van Applicant te worden
gemeld.

Werkzaamheden te beginnen, ill-
dien mogelijk, met Januati kwartaal.

Appliq8.ties. met getuigschriften,
te worden ingezonden aan den
Secretaris tot op 5 December, e.k.

Eerw, S. J. CILLIERS,
Secretaris,

Oaledonplein,
KaapstaclI~LICHTL\U lJH.\Tl~., PRf.]~ LIJST YRIJ.

HEINING PALEN.PAST OP VOOR NAMAAKSELS.

DE SINGER FA.BRXEK. MAATSCHAPPIJ.

BUOFDK,,1XTOOR 1.H ZUID.AFRIKA,'
ADDERLEYSTRAA.T, KAApSTAD.

T.!EKE!y;
hUn; 8nHr, Port Elizab..tb:, WUT STRill. Durbfl.o; OUOBD SaHT, Ooat LoDd.1l

~1E(W.t lliUi STlIll! KlIuberley; P4.U.C~ Guo,wu, JO~nblU1" , .

TE KOOP,-TRAMRAILS
geschikt voor Heining doel~

einden. '
Doe aanzoek bij

COMBRINCK & Co.,
Strandstraat,

Kaapltad.

\1 . . -- , '
. ~'ELJrVE TE LETTEN OP O~lS NIUEW EN EENIG ADRES:

--- ....C»""rX»S e:.1, C:e».,
~ 10 8UROSTR.MT .. KAAPSTAD. Murraysburg,

12 October, 1896, ,
,
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Antwoord

Brandvlei, 9 November, 1896
.1<11',/.-" HNlakUur
)llIl1b~t"r.-UW8 IIltpve nn den 29sten Oe-

" ,her tar hand.
Ik "",I IU be\ bjjvoegsel eeruge vragen Mn

!III: ,I.... r d. Ahrbock gedaan: ik neem IWD
,l.lt u zoo goed zult llijn om deu miine ant·
w," ,rol~n lil uw blad te pI tsen, en ii: beloof
u '!I .l eze z.aak met verdor lastIg te vlI~len, 1\1
k ru I- Ahrbeek ook Olel een ander klompje
\~~ ..,Il til \\Ird,lchtm~ell voor dendag.

I " ~ I_"'!\,OD.unen bnef DIet de woorden
II" ,dIllilt m" Erd~ ID zlIn brief ens," nu

k in een leser, die UlIID briel van 30 Septamber
~, I, " II hudt. d nken dat Lk daarin lOO maar
'" ~hrf..,.,k gesproken heb, zouder ann

" III '1lllell behoor ljiken tHel tf' gO\llD.
II ,.' 'I" lt ml) dat een goede vriend hei

om me r van OUII Land met teruggegeven
'" , " ",,"\1'10 de hnef verscheen: 0111 u' ik heb
t , ",(",,1 Il<D den 8sten October ~lOgWaJlrID
". (, lid. line! ve ... choeu, 6D dearie kan ik niet
", I, dnt Ik zoo Itll.8 g88Chreven beb, lJll\IU' in-
l.cu d. I,nef III Of.. WfUl schoon van .• Ahr-
',. • 'I',,,,,kt ","dur hct woordje "da" er

.l.u: tal tic maar wggen .. PIlter peccavi!"
\\" u u do \'I'll!!"n aangaat die ds, A aan

II ,1," entwoord Ik bom op
\ I dat Ik meta, Dog DIet eens een "jota"

,'rll";U' cm van hetgeen ik I!'uegd en-geschre
, , il " "ur den toestand hier. en wnt de veel

'I ", k -n« .l.ll~) cumgaat, die de hulpcommissie
,I i, II Kaapat",lschen Bondstuk ongevl1llIgd

'H' t er ultd""ltng gegeven beeft, zoo weet
I, ~ iJ,dwcl. want wu, de beer P Taylor,

',"'" vrederechter, en ik, hebben bet zwart
.. I' neNI(C1!Chreven, en bÓ moet dit doen-

" 1l,Il [,eot hebben, dat WIJ bet geld on-
.1",: "" ht tun. indien bet gouvernement ons
, I, r niet geld voor bulpwerk tegemoet
11' \I~ Ik er bjjvoegen dat de regeerrug

• '·111/\ beert. wodcrom aantoonende dat
ei" oude In!{".elenen meer geloof verleent

" I \lI I. "rlk"n die schaarseh 10 het dl.tJ'lkt
\ r- 11 ~t \\ "rdt:1l t.:1J1l CD mogeluk nOOIt sullen
.. \ lj \ ,·dt._1l

\\ L ill.; Ill) ~ a.nugaat.
1 lIt \ \~ ... 'l mil "ant ik

l ' I\!J uaam te drsgen
\.\ L.l riJ) hel prn k Il

1) I' " m. I~\ lijk denselfden d~ waarop Ik
, t [li .k 'leen koren In mun huis had
T. li lil, r l'Ulllt,;Jl korren tud' met een

k .rcu voor zun hongerige dieren
.: l k ru \\ d \\aa r 1;J/11 Ik h\~bweer rel

!p ...n t'n d,uI Ill( kon;n 'an een of
\ j,,, lJ('ll \ ,,,,r ,AVO korten tjJd 2'e

~ ~IIT III Il ~(tl~n "'~!l J~ Ka.lpStaJ wa~

t \ \_'\:{ .,:lI ..k. \erwachlte het leJer oogen
J" III rtl.llt;r miJ nlot \VIe il~ gplukklgP

li _ ,.. \"..111 dlt korun wa.:~, en of l1,. hf>m
t' \! \"ur~t'luzt:!n beb weet Ik ook nIPt
l!llir d~ Je man oen ger.deman' wa__'Ii

'" "I.""" ,ert"ld bedt. dan 1.111hU
",..r \\ t:1 weten dat Ik hem '\"erteldi' Jat
LI,.!t;fl I kurl.!lI JCt:n Om rt)Ztg'~rs mede

• ~t" rt

III t"~ll \ erdert! \ raa.g 'an ds A op da
• f k IIUlll Jo~ ik hem ~oten dat f'r

\, "'", 'f [lIl Il ht::t oogenhhk e-en huts 1:-.

Iu .... \ ~I 1\.11 la..1httm 4)i)g'St 4() tot [>()
Ii~.(t n aJU) een z.eker heer he-

!l-~ Ik lld vt>~Ulllk unemen wtl maar
Il ... ,,.lf 1l~t..'Il "I'm gel.l e<:n mud'kol'en
,. p, Il lllrLU \\~l~é'" dhg \1"a..~ om Mn

1\ t:nt n
I Jl.,. 'il I \ !lh.'Il" 1!o!.5leng lt; den na...'lm \ ,In

,,\ tt IL lp.) I~II Ik I!e\\ lillg h~m III
Jf \ ,ti.', I'r t:t dt'n n.laltl op re get-eo

l..;t 1:., \ IJl I In h"e~ elt! ge ....alleo
Illl;llUlg gemaakt heb wanneer men

ltJ~J!1 tIles In~ohrlcht h~ft om "f"ee
, , I, , " I lanke knecblen'

fil _ ..., /1 Il! lil 1 ILs iJf d!!!. A Zich verheelrlt
'l \\ ,.{ II Il/J ;;,!.l\t:ut,JJ Il~"'t::n of weet hll

dl ,r:.htt"""lt'ndl.{u .. llf "lI I IoCst aat ODl

• 1 \~rkell lt- d"ITl~en' Ik denk
I l_ ... -, e'i lr.l 'vk Bwl· ren met miJ zourlcn

IL / i'" t:r zulk 1"~11t' \\ et I~r.md en dan
I. Ir.: "tlO '<::,. I Ji.{ ht'[ \la~ell1ksch ~eroep Q"f"er

.i Illt 11JI~t_'11 \t"f1Iwl!nen
fl It.l·r ~\.\1I \\R.arlk a.anz.oekhntinm

1.[· r ... t!l jl. n 1.011... I:.lt.:r, Ik 111 Il 1M:'~t ('e<ln.an
'a~t..:h lllt"'(l n.atllur1qk Jy.. Ing~n Wil....

. IJ !~ vr\U5, 1ll.a..U Ik kan I>t'w!jzen dat Ik
~ "I ,j In e~1) Ill( Iwt hulpwerk. dat hier
~~ lilt. lid ~ a~ 'I':rw !denl ht'b <.lIe 00Wllllg waN
Cl Lh h 'e verburen weJ"rom IS be, moelel[lk

I III a..oUI 1~ler a.a.nzo~k t~ rolJ~n ~'ant wat
l udt \ an J~ "f"rllU w ~n kluderen worden \' n.n
• ua ut J.llllt.1T brumman dl'" tlaar een alJplikallt
lI/a ~ad.11 om pt\.bapen op t-e passen. en aan
\\ It'O \ UI Jru 1t "cz..c~J word t dat Je meld en
kln ...lt:ren \ oor llCbzt.:h·en rn0eten l.orgen omdat
er V(.)I,r h~ll ~t'~n wt'rk I~ Yan de lt) 1\ 1~
sbdllllgH pur UUUlnd bn e'eO rader al L'I bil
een bruw schepsel Zlloe (amIlI< Illet onder
houden

\'1'lUlj{ :-;'0 4 I. te lang "m b,er ID 't kon
weder te ,ift.'vt.'tl maar dH~nl her d" -\ te weten
dat "'IJ niet U. Idl~e)] maar b"t bulp oomlt..,
bier het tot een "rengen regel gemruikt bebben
"m diegenen dla werken kunnen. of Zll nn
werken wtllen ,)f 0I6t. geen voed~1 te geven
z""lang hel hulpwerl< aan den gang Will!.. en WIJ

hebhen het ook uitgevoerd
Wat on. H>Ul"8telaanbetrof om van de overige

,,,ru van het oos gegevene .£ 100 .teenen voor
('Oe n kurk t<l la t"n ~aken, zoo .. tUI onze bedoehng
(.11) bet koren door d. A te CalvInia gel<ocht
""" elJegtn.ln te geven die nJet werken kunnen.
"" Jlc!{enen she werken kunnen tot arbeId te
J" jfl'(en want boe knn het ande,,? Er WIUl geen
."der werk en ver<iiell!lten voor flrnke werk-
lre.ICII 'e Icrl!!(1'lI,en mil dunkt bODger III .waar,
l flt:t \~!I'f)reeoe weduwe of weeakind of voor
c' , ~t lOuden werlcmnn, Er was nIet t\3.Il te
d, "keil 'vt h"n te zeggen naar and€:re en beter
',w;)rzlt~ne dl.~trlk1.eo te gaan want hoe zouden
III ,!.:Lv k"men ? - ~A~ ,..:p

\\ at ol, Ahrbeck daar verder z~ dat de re-
!.!", nIJl{ !Seeupenny meer geven wil voor een
I ., ,,~ wat<lr.oor of bet scboonmaken VIUl bet
r ,[, lO pure nonsense." Er wae nooIt de
r .1. n '<UI een nieu lV watervoor 0 Ook
heeft het l{uQvemement good bevonden ons
n"l( ~l "~I penmes t~ geven om de waterwer,
~eJ1 te repareeren en daardoor de blanke en
hnll ne rueflscben een k" ell!lbestaan te ver
'" haffen

\\ at nil bet Il&nhanj;!1.el aan deze vn.ag be-
trdt nOt veel "!lIl de £100 door de regeenng
~'>I' ,en door den ee:len winkel dIe te Brand-
,Iel I•• <.aal gegna.n UI, moet ik &&II de lezers,
d,· m I DIet kennen, bekend maken dat Ik de
I. L,tt.,r hen VlIJ) dewn eenen wlOkel te l'lr&Dd-
,Iel ,",k dat er, ZOOaI!O beven gezegd, !liet £100
mur b"na £200 voor waterwerken !lItgegeven
,. h'~"eel daarvan door mijne handen gegaan ill
1< m'>elllJk om te zeggen, en het .pilt mij dat
Ik deze "raai Diet voornit geweten heb, dan
k"l1 Ik den heer Taylor, dle de werklieden
Ol,tt..,<,',,,Jde.gevrnagd bebben om al bet geld
dat de werke~ ontvmgen met een kruisje
,. mprke'l ten einde Z~ later weder te ken-

het be, Ilt een
ben er hoogmoe
van iemand die

,II

Tk denk dat nu alle vrag<ln génoegsaam
I , '"''', ",rd zlin. maar voordat ik sluit wen»eb
k a..1nde lezen! van dezen bnef oen vraag te
d .n ,k ben er ook zeker TI\D dat een ant-
I< .."d nIet noodlg Il! In ieder diat:rikt, en
I" ,,,noIer m de mlddellandsehe en westeijjke
I"tnkteo wordt de predikant ru. een der
ll...-fden Vlln bet dllltnkt beschouwd, en natuDJ'-
1"'k '0<. !Daar zal het publiek da. Ahrbeek Ills
I. I ,,'ehlen 1IUU1 heschouwen om te oordeeIen
t ,r b,ml(enmO<>d-ln het dllltnkt heeJ'llCht, wan,
. er men IlJlllnemen wil, volgena zijne ver-

kl:lnn" voor een getlllge,'om met twee shillingB
'n e~o sixpence per week (met per dag) te
( Ih In ta te leven VolgeD!! d,it knn ds. Ahrbeck
Ill' t "eten boe honger s~

'ó I miJnheer de reda1cteur mun brtef wordt
'e lall>1 en Ik TnlelI van n Ife goedheid mis-
hrtHk te mnken, laat mri toe u te z~en dat
"'>nr bet oogenbli} de hongerkwestie voor
Brand, lel opgelOllt Ï3, W!l.Dt een tam.IUke
~t L' up banden, en ik stem in mei dl!..
Ahrbeck WtUU'bij ID -unen bnef ~ " wat
hter ",lgeD kan ml de toekomst o~baren."

'>Iet Jank "oor verleende plaatarnimte,
Uw d.w.d.,

ALIIERT EBDA.,
- \Y II bleD bier een paar woorden ult..-RED.

Z.-A. REPUBLIEK

'. \' "'Ir el. ,Ine betrekkingen van loora&l' in de
... ,;kunde de 1I0Uandscbe taal en de claMieke
"Ien ,,"n bet st.aal.:!gtlmnMium te Pretoria &{JD
,r ree'<i. zeventIen apphe:ttles ingekolD8ll,

o 0
o

IN \ckerman leernar Viln de Ned. Herv.
".meente te Wo.kkartllroom. dle .nlk een werk-
=rn !IJlndecl In den v'1}beuillOOrloe bad p-
nomen .al "enocbt worden de ~ienstige
plechtigheden bil gelegenheid nu de_ paarde-
kr""~~""ten te lelden ;~I~tI!J!t .~

Rot volgende i. 't rappert Vl\n den heer P J
Oillie, C .soon, die op verzoek vsn bet gouverne·
ment de di t.rikten Oudtshoorn en PrUIs Albert
bezocht·
.Ik hob de eer te rapporteeren dllt Ik het dL8-

~nkt Oudtshoorn bezocht in de belanzen der
VTIlCtenilldD8triO, volgens versoek In ;w brief
van den 23sten Juli en telegram VaD den 2Raten
Augu tus. Tk verhet Wellington den 2don
September en kwam den 4dell Ile Oudtshoorn
aan, en had de eerste vergadenng op den 5den,
the door zoowat 100 boeren en mwone .... der
stad werd bogewoond. Ik verklaarde In bn'
zonderheden de beste methoden vnn bocmen-
planten, snoeien, culeivatie, vruchtendrogen.
ene. en I.

Na eenigen tud geeproken te hebben gaf Ik de
llIInwezigen gelegenheid vragen te doen, en de
aa.nwezlge boeren stelden een ru.ntl\l 'rmgen
De vergadering begaf 1II1tlb toen nur de tuinen
v.a.ndr RnSllIlIl"Wlw' tlr gelegenheid had pm-
tUlChe lessen In het snoeien te geven. Het
waren ~e~~t tweejarige boomen, UD de lessen
waren )UIKt wat nocdig w"" voor het .aan-
&lhol'lweliJk vooratellen der boste metboden
voor het snoeien van den nbrikoos, persik, appel
poer en w(lnstok De vt'rriehtmgen werden
met groote belanll"teJlmg door de sanwezrge
beeren gevolgd en zeer op pr". gestold

Vliór de vergadering uiteenging werden
schikkingen !(1'maalrt om vergaderingen te
boudon in de verschillende WIJken gedurende de
volgende week MAAndag, de 7de September
werd vll8tgesteld voor Oude Muragre, waar de
biJeenkomst In het hUI. van den heer Do Ple88,"
bepaald WdS om 2 unr Er kwamen evenwel
maar enkele boeren Uit de "uurt op, maar de
aanwezrgen toonden groote belanf;l!!t..,lling 10 wat
g'ezegd werd, en deden verscheidene vragen Na
de vergadenng werd gelegen heid gegeven de
methoden "lUI snoeten 10 den boomgaard van
eten hoer D" Plc ssIS lilt to loggen DtUU'de boamen
evenwel Otul waren \VaH de verklarmg niet zoo
goed al. bet ge' al had kunnen zIJn

Donderdaq, de Rste was bepaald 'oor
W'"n",n~srtner In de schootkamer "p de pl""t.
V!\11 den heer Fourie Een goed aantal boeren
kwam op eu ook eenige dames die )'oovool
helllng "elllen In wat ge.eg'el werd, en voorul ITI
eie methoden "an vruchtendrogen dat de heer
Cbristie, R ~r. die mll vergeselde en voorzitter
wns op al de vergaderingen dadelijk besloot de'
dame- Uit te noodlgon op al de overige "ergade
nng-en dlf' uedurontlc eie weck gehouden zOllde~l

...""1.,,, De \ Argad"1'1J1ll'begaf Zich toen 1l.lar
cl" lumen' lUl den beer FourIe, en e"n praklische
le. m bet _noelen werd gegeven

Xlet wemlgen oer ll,iI1Wezrgen hadden 00" (C

v'1ten hel ~noelen van een \ ruch tlxmm gt!z len
Het beste bewiJS dat mlJn bezoek eeliig nut deed
wa. te ZJen op de pla.lts ,an den h,er FOllne
dle de verga.del mg te (Judtsboorn op dell
'on~en ZaterollQ' had bl]g'ewoond en ook 'egen
wnorfhg was hq het sooelen dor hoon 'en 10 den
tl1Ul ,~\n,Jr RII8..o.;ell.den longen dng Wil.! hl! In
l!Jn hn()m~aanl met snoeien begonneil

Woen ...lag de 9Je "tIS l.cpaald ,,·or l"II!1~
dorp De vergadenng werd z""r goed f" 'ge
wtM)rJd er wa.r'3n '·erHChCldent dame-, Pil 7,elt~
""n alIntal ""hoolk1!1deren wa"' t~gtnwO)vrdlg
zoodat de hofza..'\J zou vol WelS dat vtlon moef'\ten
stuan DB dan"',, dIe het I:lonrste hehng
~teldl!n lf1 wnt ~e!.egd \\erd dedLIl eelll!;e J'IETEru1AuIIZlll'JU", 17 s"uv -(P"r tdc~rnai)-
vra'-{en (I\t:r ,rucbtendrogen Inmaken 'l'nz ellZ, ~ "'1-"M.)!\\\.!!l(J(lbrell.!8f \ ...)r lt .lrL'ek eludlgendc
en Ik WlUi 11111 rlat Ik ze tot Ie\redellheld n\ll 'i )vL!rnher £211 ,Itll \,·rgo!...:l.keil )lIet 'U 0"'5
alle aanwezigen kOIl beantw'oordtm 'la de voor de cl)rre:;,I...·Jfldt.;t~I~·allt· Wt!ek vau vt..:rle...len
\l'f1!1\t1enng gingen "11 na..-'lr den tUin ,'ln den JWH

t:.~er Bnnk \\--aar Ik gdegenheld h.H.f elll !lnn
sch0uwelqke '·ooNtelhng 1n h~t "It1IJt'H'n re ~er-en
en ",)k oInldaluk 1lI.1akte hoc Le"l'rO)el~11gedaan
m~t wurdtfn

DOln,},r'llg nc lOef" ",g hep.inlel '-oor een
't'nlndl:'rJr1 .. to' \, mo(.'f] 111 dt.' oj('hon!kamer op
de pl.~1t< , " l.n "I \ledde, ".Ulr enkele
tKh~rt.:11 \ ln lI. 1/lllrt k\\ lmen op de UUnVe1.1

gcn .t.t.:lden t;l\tll\l.t.1 /. . f op prIl'" \'\-at 1(etegd
""('nl ~a (lc 'er.{ ll\ r'n_,; hadd.~n \\"11 gcleqen
hl'ld l~..,,~1 [\.' t{(HI'fl Il \H't rrakrl~h ~n•.)e:en 10
d'-I} tUln '.J.n lien heer 'luider druu de hoornen
\,1n \ \ rsclllllcnrle ~T0'Jtte wareIl, \\n...~ ne plek
zepr k{()~1 g01'!t.lJlkl 0111 de methoden lan !inOelen
d'lld"llJk te maken

\' ,!I<lag de llde Er warell schlkkmgen ge
maakt dat Ik de plaats "an den h,·,,, Rallb"n-
bellner zou l>ezoeken --<inar dat eell gunstIge
plek IS voor vrnchteD cultullr Daar de beer
Cbnstle voorZItter moest '!In 0['>de ,ergadenng
van den a.1deelmgsraad kon hp mil dien dag
nle( "e.-gezellen De heer Raubenhe,mer Jun.
dle ZIIU kar 8 morgen~ hael mo~ten zenden. ver
ZUimde dit te doen In plnats 'an er heen te
gaan nam Ik daarom de gelcgeu held waar In den
morgen enkele tUinen In de stad te belDeken en
gaf eenige praktlscbe lessen Tn Jen namiddag-
gtng Ik naar Khpdnft en !laf dien a' ond lesoen
III het snoeien up de plaat. 'lln den heer Vtln
der Westbutzen, en keenle den volgenden
morgen naar Oudtsboorn terug

Zaterdag, van !) tot 11) uur. ...as bepn.al" om
les te ge' en m bet snoeien III Jen tom 'an den
beer W Taylor Elf aur wa. bepaald als de tl)d
om een prnkt",che voon!telhng te geven vBn bet
koken en mengen va.n sproeImiddelen, op de
pianis '!lIl den heer (1 Oll\'ler. LW V , ik ver
ruenR([e en kookte bl) dle gelea-enheld een hars-
.. a.seb al. middel tegen de roode Ulcbte scbub,
en maakte een OploSSlOg ''aIl zacbte zeep tegen
de lemoen bladlUIS, ik gaf ook pralrtlBcbe lessen
om de wa.sch te gebruIken met het resultaat dat
er dadeInk zes sproeipompen be8teld werden
rt )lad ook gelegenbeId om te laten zIen boe
okkernoten gebleekt moeten worden, en boewel
Qkkeruoten gebleekt moeten worden dadelIJk
nadat ze geplukt zun. nam Ik eemge dIe zes
maanden ~eleden geplukt waren. en toch ver-
klaarden IlUen dat het gehleekte artIkel veel
heter was dan bet ongebleekte. hoewel het vóór
de behandehng UIt denzelfden zak genol1l'en

RAPPORT VAN DEN HEER
OVER OUDTSHOORN EN
ALBEllT

crLLIE
PRINS

Will!

!daalldagl! keerde Ik nallr Pnns Albert terug
wallr Ik een ultnoodIgmg had om over te bluven
eo een les te geven ID het Vl"Uchtenkweeken Ik
besloot péll dag over te hiliven, maar het rond
gaande hof bleld t-oen JUist ZIttIng te Pnns
Alben daarom konden wu onze bueenkomst
ruet houden vóór den middag

De vergadenng werd goed bugewoond, ook
door eenige dames. die bet grootste belang
stelden In de metboden "an bet drogen en
mmaken van vrucbten, en aan wie tk volledIg
IlItIegde hoe vrucbten gedroogd worden "olgen!
bet nIeuwe begmsel Daar ik monsters van
verschillende aoorten van gedroogde vrucbten
meegenomen bad, bad ik gelegenheId op alle
vergaderrngen ID Ondt8hoorn en ID Prim Albert
om te toonen wat er tu bet drogen van VJ'llchten
gedaan kan worden door goede methoden en
opmerkzaamheld. De monsters gedroogde
VJ'llchien dle Jk meegenomen had waren ge-
droogd door de " Pioneer Oo~" en werden zoo
leer bewonderd dat met wemigen tu Oudtahoorn
en Prins Alhert dachten dat bet geen koloniaal
gedroogde vruchten konden zIJn

De resultaten VIln mun waarnemingen opsom,
mende, wensch ik de volgende opmerkingen te
malren

Ik beb bet diatnkt Oudtllboorn blizonder
gescbikt gevonden 'roor vrucbtenbouw, en deu
dat, ah! er spoorweggemeeu.schap ta, het 'boven-
I13.nmoet .taan op de 1!J.t der vruchten-prodn-
ceerende d18trUten III de KoioOIe

Wat lemoenen betreft, vond Ik dat de roode
schnb bet geheole dllltrtkt door erg heersébte,
met UItzondering VIUl~én of twee kleme lok&ll-
telten. In eeruge gevallen vond Ik groote
boomen stervende door de mtwerkselen der
schub; verder vond Ik de schLI van den lemoen
op de meeste pl ..kken lJulteogewoon dik, wat
door de m_te kweeke.... van lemoenen toege-
t!cltreven werd aan droogte of spnnkhanen. Ik
denk evenwel dat het meer 't gevolg lB van de
algemeene gewoonte om den lemoen te kweelren
van zaad in plll.8t11van door lOleggen. In al de
lemoen Inreekende plekken die ik bezocht gaf
ik het h&rl!wasch-rooept met aallwunngen hoe
het te bereiden.

PERZIX&)'fJ

Ik vond dat permen dood gaan alt! ze nog
beel jong zrin, wat ik daaraan toeschtiJf dat ze te
veel dragen en aI\.ll de algemeene gewoonte "an
besproeIen , maar Ik zou snoeIen op !fl'O?te
scbaal1l4llraden voor penikboomen in dIt dUr
trikt. en ook nitdnnnen van de vruehten OBI de
levenAlrracht der boomen te bewucn. Op ~n
p'1natllwa&r eenige vroege penilren stonden, bad
Ik bet genoegen te laten Ilen hoe het uitdunnen
moet gedaan worden, en ilr 'Ir" oolr in de
gclegenh~id o~ t-e lieu boe de boomen !2:n ;
en het lA nIet te verwonderen dat men
binnen enkele jaren ,,~ doodgaan, als en ce
zooveellaat dragen als 't ge~ 'Ir.. met die in
Inrestle.

BEl!1'1l0EJllilG.

Ik lion met ande", dan bet algemeen gevo4rde
steJ.el van '_proeien veroordeelen, en 'Lei
heeJ"l!Chen van 'lrorielaiekte in lemoenboomen
m bAt diatriIrt moest ik wel t.oeecbrjjven aan de
.rwoqnte om het water te leiden geheel en al
Ianp de stammen der boomen in een "gnp" of

~;)or. Iir ZOIl ~'be\':'lêÏt, g"rijk ik a'w di) ver-
lIaderingen te lceJU1®gaflom le bespt'oei_en 10
beli midden van de rijen in plaats VIlD het water
te lelden 13ngBde stammen der bocmen

!lET Pt,ANTE'! VAN 1100)IE,~

Ik vond m de meeste gevallen dat boomen,
outvangen van den boomkweeker, te diep
geplant werden, III aomrmge gevalleo tot aelfa
ses -:lUim dlllP';lr dan ze inde kweekeru stonden.
Ik wensen de aandacht van kweeken! te vestigen
op het feit, dat Jonge bocmen niet dieper ge-
plant moeten worden dan lit! 10 de k~eekeru
stonden . en op plekken waar eoeveel gedaan
wordt IUInbesproei~ng zolfa een weinig minder
diep. '

Ten slotte ....ensoh Ik te zeggsn dat gedurende
nlun bezoek aan Oudtsboorn, do luier Chriatie,
R.M , mil nlle hulp gaf, en levendige belaag.
stelling toonde III rnjjn werk, en In waarheid er
zeer "cJI bjjdroeg om mUD bezoek een succes te
maken

P J CII,l.tF:, Cloon.
Wellillgton, Il! Sept., 1896.

AANDEELENMARKT.

(Van de beeren Johan Jansen & Co, St.
Georgestraat. Kaapstad, makelaars en alge-
meene agen tuf! )

Woensdag, 18 No rerabor IS96

Markt zwakker
GOUDAANDEELEN.

African Estate. 210 6d, Bantjes 4281ld, Blue Sky
Ill s, Bonanza 55. Ikl, Iluffelsdoorn t40, Ilrl~irh S
A trlC" 50., Barnate Ban k. SO., Oonsolldated
Gvld Field. 1658. Clyd.>sdale Colliery 265 Od, Drie-
kopjes (Diamond) 4. 901 East Rand B18 Od, Esst
coal and Oold 12. Bd. l"lorida 1\li Od, French
Hands 398 Od, Geldeuhuls Estate 62s, George
Goch 3h, GlIL.berg 3;;., Molynenx West 68, Prim-
roses So. 1),1, Randfontein 43s, Roblnson Diamond
]6.s, Roodepoort Heidelberg 188 Od, Rand Colliery
'15s, Rand N'gcL. IS. Gd Vogelst ruls Oónsolidated
Deep 32., WItwatersrand Deep 34. 6cl, York. 18.,
Bd Steyn Estate 24.

A x OERE AA~DEELES

.:\rgu~ Company 25s t)J, ~E,...!l:lAssurance 1628
601, Colonin! Fife 208, Corruuerc II r'lre 65.,
Equitable ~~\rlJl(, 218 Guardian \.~lIr8.ncc 1628
êd, Colonial Orj.hau Chnmber '" 110, S A Asso-
cianou £225. Oen E,t Jc. Orphan Chamber £187
10s. S A 1I1I1'I1~ 40. Od, Stnudard Bunk £65,
Bank of Afrlca.£ 10, H',can Banking Corporation
£5, Cyphergnr ConI 16. t. [

J", ~o, -(Per t,l~,..!'rf\.'lr)-Oe IIIA.rkr Iii slarp.>r
Kt)()pers -B(\.,t\Il7.~ "/ ,..{ \d \fl)l aJJ~ lU~ ti \, EIls-t
l~and-l ;,'" ~! II~ .j,lt'>tl)! 17s f1.,1

HANDEL EN NIJVERHEID.
GOC[)UII \'OB:I\

Per rnu.l!bo(l()t M,:\ 4 UI held, II .!l~IJ lt Il lId~(l\()I'r.d
22 -d"! OU8 nl\\ ri"u I 1lt:~ ha.l PI' ll.;Jl w.~.i.le \.\0
£ 77,1)')0

l'a:1E:tlMAlltTZDUU'I, 17 ,<nv-(Pcr telegTMt.)
-li '),J.!a'ell .;,auullcen! \j)Of de ,mt.:: 1l1a:~nllt~n
lJlldl~'wlf' 1l1t:t ~eptl:IIILh:.r toonen d~ Inkomsten
Mil nt:-i £ ') \2 18;; H·rg.dckt"'U met :£249,570 ,oor
het COl tl..:~I>on(iL'CJenll~ t 1,I~crk Va.11 ,erlL'den Jaar.
{-JrgTl\dl *- {71 7iil vr', ft'11 l...en 'lI.'t £2!6 'J~5 vonr
denzcll,lcn tJJ I Vt rledlll JMr

~AT~I." sl"nO]{\\'IWE:i'

1:-;~()LV~:o.'1'1' H0ED&L>l
VRIJWILLIGE 0\ EHOA.VE

\VIJlen Bnrentl J...)ha.llfll'ri Antlrlt.!.-1 C{_)(:UCC, Groot-
vI....I ~tcylls.bllrl:{ WJJlcn BllrbJu, .\lnna B....m~dc
en llf\b~l.L-lt.:U L-'Chlb'l..!Ot.ll. I'I1l~ka. \\ Illium Da.nlels,
\\. IH';I..'"ter

\ EHUADEHJNGKS

Re (" ..."lrQ"L'" Oliver lf,)i)rhead lhugersJor}l, voor
dell lt.!sld.·{\l 11l:.&.!{lslnuH. Hllr":l'Ndorp \)P ~; ~ovcrn-
h..r ell :2 lJ" .. dfl be.1 Ik Barend llurl:!el \'onr den
n.:ohieut-rnag\'ól·'I\.\L. C ftl.li/}t·k np l~ l)1'êumber.
He J\ili.fwne:i H("n~lr!k \ fln der \Vn.lt Burg-'_fsdorp,
'loor den r"!'iHlent m.agl~trn.ntl op lti lA...·clUbcr.

OFFICIEELE KENNISGEVING'£N

(U,t ek Gouverneme"t. Gazette.)

Verdere regLl.LUIC8 omtrent de runderpest wor·
den gerubhcoonl

HtuCU worden In ole Ilfd""I, nK Hny van be-
scht!l'mJol: opgehe, ou alsook al'e soorten Wildop
de meent va.n de munlclpa.lltelt .MOSSclhaal

DI.tnktsdokters ""roen gevraagd te UmRlkaba
en TaooDkulu, Oost PODdollliJ(1.
Tot Ultrell.er ,aa permItteD voor het verkrijgen

Ya.n bUSk.rUlt ~n wapenen IJl hel dlJ;tnkt WIllow·
mol'Q 18 aangesteld George A le. ander fal)Mrd.

""vraag wordt door het koloDI..le kantoor ge-
daan naar de v"lgeDd~ """,,,oen -Joho Camp-
bell DIck, M E. Hurley, JamL'S CollO, Cbarl~.
MoUoy, - Noon, Frank F. South weil, Henry Be-
roourd €Joke, Roloert Watsoo, Geor!(e El0111CO,John
FnlJ&rd F'nllartI Sm,th, Erne..,t neorge Layton,
William Andrew Not[ey, Henry Elodtcher(B"tcher),
MarkIUI Schlmmerl, MIchael (of Henry) Courtney,
George Llnton en Kenncdy, Heaney

Als lIjdelijk mAgl"traat voor het Becbnanaland
Prou,ctoT&Q~ en het ,hstrIet Tilt I 18 aangesteld
mI')oor FrancIS WIlham Pauzer ...

De Korhaan of Knorhaan 18 besebermd In de
afdeellng Oraaff·Hemet voor een t,]dperk van drre
Jaren.

Aangesteld tot veldkornet "oor de WIJk nu. 3,
dlBtnkt Mount Currie, Oost Gnkwaland, IS de
heel Arthur ~'Ield James.

EES GOED A"'TWOOIW -E~n soldaat van de
liJfwacht van Frederik dell groote wa. door
spaarzaamheId In het beZIt geraakt van een
framen horlogekettIDg 1:un mIddelen hewn
bern echter [liet toe, het ID dien LUdzoo kost-
bare borloge te koopen Evenwel, IHI Wl8t er
raad op HIJ .loeg een geweerkogel pillt en het
dIen doorga..an voor een nerwerk. Voortann
pronkte bil nil met zun •ketting, Il1WIr dIt ver-
nam de .. oude Fnts ' eo deze bo.loot daar eens
een grap meê te,hebben. Op de eel'tltvolgende
parade wandelde d~ komng, op "Ju kruk leu-
nenda, langs de ru en der garde soldaten, tot '!ln
oog vond, wIen hU zocht. ~ u zelde hU spot-
tend lacbend "Man, wat beb je daar een
prnchtigen kettmg. Ik kan wel alen, dat bet
mun lv.fwacht goed pat. Zeg mu eeD!! boe laat
het 18.' De soldaat bemerkte wel dat hU ver-
raden WIUI,doch bIJ ricbtte fier het boofd op en
aelde. "SIre! mIJDhorloge wuat den tud met
aan, maar zegt mil alleen, dat Ik ten allen tude
bereid moet ZlJu mun leven voor uwe majesteIt
te wagen." Geroerd zag de koning den spreker
aan en zUn eIgen borloge te voorscbun halende,
lelde hU : "IDaar, brave kerel! neem het nur-
werk. Het zal Je altIJd zeggen, dat je tocwti-
dLDgaan geen onwanrdlge besteed 18."

TA...'(D&.."I,TANPIUI, TAl<Dl:l1I. De beer N8L..LlI
Tanden Dokter, Heynes HaUleW1! Gebouwen,
Adelerley Straat, KAapetad, geeft hiermede aan het
pnbllek van Zuid AfrIka kenms, dat, ID antwoord
op de aanVTIIAgnaar goede en billijke tandheel-
kunde, biJ gereed lO om eerste-kIaaee werk te leycrea
tegen de yol!(1'ndepnl',en -
Een geheele .tel Tanden, bovemte en onderste

tegen £ 10 10t\.,gewaarborgd voor ]0 Jaren, en ge-
deeltelijke stellen tegen evenredige prlj:&e1l.

Stellen landen van goede kwahtelt kunnen ook
tegeD lagere priJzell I,-emaakt wonlen, IndieD ver-
langd
Tanden zonder p'Jn rutgetrokken, zonder het

!(1'brulk van Ga., Chloroform of eerug lets d..t be-
wWitelOOllheldveroor~

De heer NUUl1 kan eeu stel tanden klaar maken
lOU nren .oor bUIten patlcuten, mits dat mlIl8telll
:lt oren kennl",."eV1ng vooraf worde gedaan, Door
IIllddeJ 'fan dit verbeterde Sl1ct!e 8telael, 15 bet ruet
In den regel noodig de w.ortelen mttetrekken, of
eenige andere gewnde tanden, daar later tanden bl
gnoegrl kunnen worden lot dlezel1de plaat, te~D
slecbl.8lgerlnge !tosten.
AaDgealokene tanden worden door op.,ullilll

brui!tbaar gemaakt.
Het bovengenoemd 'Werk wordt geWUl'borgd te

zijn het beste in Zuid Afrika te bekomen, en waar
'foor in den regel tweemalen 100 veel betaald wordt
Dese prijJleD worden tllZOnderheld ter !tenms '<'aD

het publiek gebraeht dur &lj aleehtv voor een korten
tijd op die lage echaal lIlllen aangehouden worden
De hMr NOl;.ANheeft een spéclaliteil gemaakt na
Knnatmatlge Tanden en pijhlQOzeuittrekkingen en
heeft meer dan 15 jaren lang onafgroken Qndenind_
ing gebad IOOWeJID Europa ala 10 di t laod, !!Ij hij
wil .,ooral op het gemoed Tan bet publiek
tmpl'ellten, dat, hoewel &ljnepnJIeD billIjk &ljo, de
kwalite.it van het werk met geen IlIlogellJkheld In
Zuid Afrika kan o~~ ....Dl'den. Conaultatie
",ba. Let op bet adrea· Del beer 'NOL.u'
H~ Vathewl Gebou ..es;S::aapItad. [Adrt.'
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BIJVQ~GSEJ,.. TOT n~ZUID-AE¥K~ÁN VEaE~.nGD MEr ONS LA.ND, Hl NOVE~Elt, ~9r.

LANDSREGEN. AFRIKANER BOND. DE"HOLLANDSCHETAAL
( Per Iel~graaf)' VEl.!G A nERING VAN .HET DBTRIKT8· Áa .. dm RedoJ:teur.

BERTUTTR, GEHOUDEN TE QUEENS· Mijnheer -Elk rechtgeaard mensch, van • ,Ik
TOWN OP 31 OCTOBER, 1896. land ter' ":ereld ook (Ceboortig. j, Il ",l"n

vreemde de eer van zijn VIlder!;, nol t.., li,,, "D.

houden, in welk oplicht dat d.w 'K.k:.. ë
moge. Wat kan aang?namor en ~tkilllh",l. r
.tij;l dan ver "an vnenden en .betrekk"'~e"
v~ijderd, dezelfde t.v.l te boeren 'p"ek.n.
wMnn onse moeder ons de eerste woo.'lc"
leerde uitspreken ~ . .

Ik geloof dat bij elk mensch, die bet har
op de rechte plaat. clrMgt, rlat hart .~('hon-
willekeurig moet openen wanneer hU lit een
vreemd land zijne moedertaal hoort Apreken ..

IJc heb op dit' oogenblik m~r bef.M!d"JUk
bet (log op de Hollandscbe taAl m Zuid· Af TI ka.
Het i. "oor het gTOOUlte gedeelw der Afnlca·
n6". 1100dig en wenscheljjk de HoUand&cbe WlI
goed te leeren verstaan, lezen en ~prekeD.
, Vraagt gU waarom dat ZOO noodig IS. <ian
ia bet "ut woord een roudig; omdat de ml'''' Le

Alrilmners nakomelingen aijn van Holland, ...-h-
familiee.

In de tweede helft der 16c;l~ eeu ... ua dell
groeten oorlog met Spanje, opende Holland
een reebtstreekschen handel met Indië en J"
toen gevormde OOi! Indische Compagnie nchtt<:
in 1652 een voorr-ead-station op nah!,. Taf~l·
baai. en met .Inn VIl.D Riebeek, de klewe. w, ...•.
~e Hollandscha dokter en zune vronw eu t w ee
nicbrjes kwam de Hollandscha taal eich in
Alri ka vestigen,

Hoc "cel goeds en ook verk~NB door die
eerste Holtandsche gOD~ernC1lrs bier g,,,,jru>n
is weet een ieder die de geochiede!lls "an
onze Kolunie heeft nagelezen. Jammer dal
de Oost Indische Compagnie te spoedig q:le
werd en dat de ZAken der KMJlIIChe K010llie
niet behoorlijk in orde werden gehouden .

In 1'!l5 droeg de H ollandscbe stadhouder de
buitenlandsche .belit1in!(en van Holland op aan
de Engelsché bescherming, en na geducb'e
tegenwoor werd de Kaal; O\'''rg'pg~n'n l~n J..
Engelsehen. De. groote invloed van de }i,ngeI.
sebe taal op de Hollnndsche begon .ieb nw
toen ~f meer en meer te doen ge\'oclen. Bo-
vendien hadden enkele inlandscha talen o..,k
bun invloed op de Hollsndsche en zoo i. dll'
schoone, fiere taal meer en meer verbasterd ir:
een mengelmoes van "zoovele andere talen .

Ala een bewus ecbter, "an welk een dnur-
zame kracht de Hollandsehe taal ir., lI.ag het
feit genoemd worden da! na al die "eie mvloe-
den . rerminkingeu en "erbMt<,nn~en er t<~'h
op de wereld geen land is. dat met .LIlIi H"I·
land behoort en waar toch '00 veel Holtund-eh
gesproken wordt als Zuid- Afrika.

Het wordt nu door sommige !:tuit"nlaJl,le."
gezegd. met de spijt van den YOS '{]fll ,J,. dr-ui
\'''II.~t in T'ransvaal de Hnllande ... d. vo- -r-
naamste posten. bedienen en de groot.!'." t ...·
langen behartigen'; maar dnt IS Iller. '''0 ze",
de Hollander als wel zijn getrou ....heid til 7I1r.
-taal. Het ia imme rs begrjjpohik dat een ."Ik
afkotnJltig groot.endeels van Hollandere. ,,('h het
gemakkelijkst met Hollanders kan '·ers taan ,."
vooral als bet dan bl!)kt dat dat volk vo .. ral
in moeielijiql oogepblikken. getrou W jl ••.i,,.,,d
wordt. is het duidelijk dat bet al. oud« H.,).
landers deo steun vau bun eIgen ll;1tl€ zOI:kt ....u
op prijs etelt, .

Het is niet ttlgen te spreken da t men .0"r·1!
op bet gebied vn.n handel met de F:ngpl",·h,· tOl':
de geheele wereld kan tloorgaan. ?lta"r rue t
!IJlen zljll hande bars, daar z!ln ook oogpnhlikkelJ
dat ulfg.handelende menscben hunne gMacht€r,
op een and.". gebied willen uitspreken en dat
doet men dAn het liefst en gemakkcljjk.-t III zIJn
moedertaal.

Daar zijn helaas Hollanden of bunne nll.k"me·
!ingen die, na een weinig Eng81sch ![el.'l'r'! t,·
bebben, t..ich in Engel",cb gezelschap WillelI \"()Or·
doen als Enjlelschen, maar behllh-e cltll de
meesten VB.l) die soort een dwtiJUlfiguur. maken,
..eten zij ~iet dat elkll welopge'i'oede Engel..ch·
man een lUJUt veracht die zich schll&Il1tO""f II'"

vaderland of afkom.t.
Het TOOrn&lLDl8tewa.t de Hollalld&che tlUll

telfen zicb beeft in den vreemde i•. de rnoptll'k·
beid OW haar te leeren, Ik meen daarmede lIlet
een me~l van Engelach en Hollan~&.'Il, m!lllr
de ware Hollandache taal. lIlaar lI.] die "'n
Holla.n~cbe afkomst .[jn, waarop t! I alt: <cl
trotsch mOien wezen, kunnen gerust de m. ,eite
doen die ta&] degelijk te leereD waarlD b uOl,e
vooronders hun, biJbels neten drukken.
Met bet leeren e<>...nertaal begint men al. I<wd

en nu wu bet langen tud de introductie. "an .'tD
kind'in de school; .. Meester mijn kind mot'!
alleen Engelsch Illeren, HoHandacb i. !:ld
llOOdi& "

Hoe dwaas? Bedenk eens, een !rind rlat h""tt
leer!)n W'llten ~. dilnhln in het Hol1~ndocL mo",
op ~Ilmaal EDfelscb·worden. Welk een ~Tt'l;j

·aeweld moesten die arme hersentJes dan I,'len.
en het gevolg W&I! meerendeels een m~ng....1 "aD
Engelsch en Holla.ndach waarmede het bJ,,j Je
IChool verliet om in de wereld. een d "m", n,." ur
.~ iDi,Iten,
, Te klein voor tafellaken en te gr ,), '. >or
tiervel

De lloI.lAndache taal heeft rich zeer g..dIJIJJg
laten drukken maar niet verdrukken en IllJ ,- de
tijd gekomÏln dat. zij fier btW' !!Cho'nt· h, ,·td
~opheft. Men ~t te gevoelen dat me'i hM
ut gehe61 op ziJde kan zetten. iR dat 0"''' haar
een oe~pIa&t.. moet innrlmen, die haar can, 'lJ,l,
toekolIlt. ,

Er &ijn ..,.ehUg landen in Europa W:JM lf ..' ceel
.tn~ ,.naakt wordt van vreemde tAkll al, ill

'Ned.I!rJaQ<L Maar het kind moet da.ar eer<t I~D
·moedertu} tot' cene zekere hoogte kennen. ~l!
tondAmE!gt Om daarop een schoon gel"'l1\1' '-an
Treellldll talen te bo"..,.en.

ZOO Ploet het ook bier in bet Land pal! Bi]
.ond.ervindilqj ...éet ik bet dat eell ktrl~ nw
H.ollandsoh ..• prekende ouaen beter. eli ~'!!"
lijku En&e~. I~rt na een zekeren tlid aan
het RpJl&ndacb gewjjd te hebben, dn ""'nneer
(Qen bet wil dwingel! zoo maar bU h~t i.'ClleD

komen .der 1lCh001 Enielsch te word er.
Er zijn gr.ootJe bewegin~en op tnu ~ ure!

vOor de lIo1la.niL.clle l;aaJ hiar t., Lande ," ,lat
la lMIll zap. 'Dan .!luUen vele "erke.rd,. ".,.
})oQdjngen en toestanden opbouden \ ""~

. D. P. ·U!! DES HEI!:r&1L. ook op. g~6J1AtiI tr"bied--{)f t}(ot'lllt ':' ','1
. Andere Wen geli6Ten oyer te nemen. pueelgk dat een kind vllrt Hollan'!8Cu,preSWEL LEND AI[. kende Qudars dat lidmaat wil word,." "'"~.

- llon.ndsehe ~erk, in het Engelscb rn, '" : .. a·
(VaJi &In cQrre~) Afdeelingsraad. Tulbagh. tbeobiaeerd worden? En dat geb,.ur. II!(" r.

, Galw.
1'6 N'OIV. 1'896. NOTU'LE1I van afdeelingvaad 'Yergadering ge- , Waarom wprdt er in ons labd U,) ~<'Jr.,!:

Dese gemeente li dan '!l1I reeds voor de ,.:rfde bonden ?Jl den 10 November 1896. aeku:eQ.? A:l.Ieen omdat de mee.I~1l nre' ~,"
maal . . '.. hei 1 II' • Tegenwoordig &)·de ledeR.. : noeg "an Holt&ndath of Engel.ch ~r""t-1." 'ru
krjjgen~::re::"'i:IC"an~da~ko:n V=rt, Baar ae ~itter, de beer L..J.'Bou, ua., een..~' tJ:oek te get;lieten. Het ieY"k :- 1an
h~t voor 'bei be~ bedankt. ._ het .iCO' en I1.H.,·a.fweziR 'wall "!eDl ziekten,!WIl oe dat mllll ID gerelacbappe_n. gebJ;e hedt 1.1n

loof t. De Heen ...:1' "el·op 'ZiJne tijd lien b-: B,~.d~ :monitit:en~ iL JIO.8Ile .tcf tot convers&tie ell ,,.n da,l.l k, ,ol
rec'b::' inan. _llen. a~n {ZO~ .wera' . 'N0Ma1l -der vonge ~ 'gel_ u a..n al dat z~gJmaam(ie, !Ch.enderer.. dat r. ".
de a.emeeDie leer ~l :geitidbt éloor 'de etnBtige ~ard., ..eel zonde ver:qorwilrt.
en dilidelij~ p~ ·tan JA. 'Truter van - 1.Nien_lLid.~ ..-etaN ~ ~ briaf ..'Bet»._ P!iJr;eruJwu.~. maar .>ok ""0
MOntagu, .Bij·!len anol'(en~~ ..... éf et!iIe ontYangen ~an ~en tmI'Ielen com~ _~ ..,,!' ,noodlg d&,t ae t'!!8'eertng' zelf er "p her ot
seer .groo~ o@iÓ!Jillt (~ nog veel groot:er ~enae art'de beer H. P. TIanOOU pka.n -u iie1ilttq, dat df R'OlIán<Ueb.e ta.al m!>! d. te
sQuiregt_w-hjjn IDdiéo ~t beter bebnd... lid -..an dll!l nad. De beer B. Loalba'll ~. geleéhe ~t.udlleJ'dwordt. . . . "da.·aa. TruWr 'hier 1I01ldl! iIPt) 'toeD ook lB' b.em . _1kóm., 'WlIIIrilp de 'beer 'Dbwou &D:i- 1itJ Vllldt met;! 'kinderen we ln den .J<1er < 1..

kinderen te. dOgp zéb~t ·1An!eD. in den wooraae.. . , da.ard.kunne~ Engelaeb leun en aJ, . hul. ''"'el'
namid~ lrinderdi8i!át ft 'tb (leb .vond een J .2. Het _!ilWIClem -r~ 100nt _,.,.. ~n ~nvoudlg Engelscb bnefje 1rr!1!lt r . :.,
Eiire'1l6tihe. :De ~n "..,. .al_.goed ~ •.1'tD nS! h.·2(1 Diet ID staat aan pa dUldel!j'k te mak,; ut
dlád.ljjk.'Ppe8&'4II~. 'Wij bQPeb bi~' S. Wegen.-'De 'beer :8. Lom'-d 'ft~ be.t. meent. la dd dan geen .ch()o'lgPlrl "" •.
kon da. 'llI!ater -.edIr To~r ol» te _ ~,~rde dat de wei naa,r Drottdy ID goede weie· SQOlen?
MMr·ik'Weet Diet.« bei 'mo heel ,,::S: VOOt' M. De'beer J.i'J. a. Wet'~e -betzelf- . 'Men moeri '>.pde scholen meer e!l m,'p- I,.~"
KOG. il· 0Ja "u.en J..._., weder naar ae,.~!len -ng nar 2I-Bm~.en d...... ljjlce eeavopdir UollBndsc;he 1."",1"....... I"

S1Mllendam,*'e, IakD~' want. wij Ion nn' ~ ...'Vi1joen TaUl1eu..,.eg -eer. ·enit_. V06rQn,lDet korte verh.altjes. dle 01,.,,,-k ,<l~.
,,_a op hem verlielil .,' . nner.. re • .lrnnnen begrepen cn weer fertt'lrl .. ~I.r..

W,.ji kunnen. mil!lcÏuen met MOlltagu doen' . ~ Hoofdweg. nar 'Uo'WTi_IL-»e , die'hul1en zu «!an ~ter in t Enf;el"'h ;,p'n
S60alI de Kqp.tad Gecstp Oudtaboam en tariJ las-een brief en ~rt oTV,duen.weg v~n eV9n ..Is q) de Engel.,.h •. I,,<~, I '0
tilrilltli1le1Ïhllet ons ~ ·hebben. i ont~ ~Ibét depai'timen:t QIl pu.bliltb, het ~<JllandAcb móeten ven!.aan Dat'; ,I "n

W[j hehben'Jia hree _ Mete-~ lieden' werlren W'UJ'1Jl toepstemct1lJ'Om~ .da.t 'Wwerk de kU1a.~n lu_st tot lezen. en on<tffzoek," ,.
eeue _r'IIIIlg'IIMIDeD8G'V1InriJdI:end8n·~en. IOtlgetltWt ~eD'_ aan.Wdmg 1'tD de<re-, gen en Jt.ter ID staat rUn een ""' ....nH ve

. aenen.OJIIIIPvell'iioord811 JOaad. . z61~~p;te voeren buiten hun bu",,, Drr.

'D'D'T,;tTM:t""""'. US. :y-.t611' "!er.;! beslo_ 'Qat de ~_. •WD .f.jjn lJ'u n9!, in C6h tijd <Lr! p, n k"" , -
1óU\o..... y .a:u.,.g b~ SOU'Ik'lIiii,tTwa UIl deo ~Dl' Tant '~I'OW~ en ~ . pa moet kon:; I,rt'akh. {

, - pu6lieke ~ om te YNPa of lIeS ,~ f~ner of tIl1pper "en d!n weet p' n. ,.",
'bE nEER F. J. \".\lr Nnnt'nC~ Achter-· _ent reYiIJir ..... den 'VuiWll(6De die "I0OI' diJtlrtjIs JVa.t.dat in :bun eigen taal l~,t•.ek,

Hantam iA er Teron~ó'l"el'-datl""MIIl dit. '~l,..teil·~n .~g te II~ ~ Q't <4t IUn. een kind DlW' de /..c"J."
TOÓI' "'PoS." "'lIiiIif}nt te- ~ •• 'ZijD .britt &iet'*ti ~:~,; -.I." ,!"q-~l en 4at 4\1t 6eJ]. hU:m gaat _hno
lMIMn 'Wij ....... '_" plnk Die" A.pp~t_ ~w-~. ,_ ·den-.etnr_ 'lAt sal ~hter ~ -reranderen. Hf' Hol.

. opIIéiDea. . f ~ ~t- ~ !'IUd aen .... " ,Ie~ ''ftD lWGD ~b ,Al ~.n plMts alleen kriig' r. ". o,t
'1tIl(bDuit·Stellft~ ...... 'e8DIiW· . _r~ MO rapa __ , ~datL ml!i8lfchtie tUrie en dan ruIen <i .• llntlf' "~

biiefili~;Iriet':,.pW~~ ..... , ,~e raad het 'Verzoek niet ?n ~,<du.r, 0r~OQrd4in woMen a.itgelnrikkt.~' Het
. ' ~e&e weg geen boofdwetr'*'lf&UwlIg 111. qJ ~ Illet v9ldoellde Elin Dm all ",,·r.,.' ,'"

• Of' O_lllI PATlI.lA ~"'''IriJde ''tëf'''-~ -Ift~ ~. ~re~_n..,~ lfp,portcell4e m.ad:te 1lGid.A.fIib.allach 'BofLand,cho '.1:.. t~

k'ómnl~ ~eD ftad ge1'ëD ~n "'tkI1i' "1(_ Id.t tAO-- brqW.seeJo'-n ~ .. lW9I.utie .illen léeren 'W&tI.t dan ventaat mpn ,1, • le
~chiektelqn ~ _Q,-~._ ,_ "-<l-....t".n-Mll ..bet ~ent'betich( en acDoone Holla.ndacbe litentuur Jl".
nttJé!érpeet te êII ; 1IêIuilvieND· ~te ~1IQ_n. ... 1 _. , N",1JIlCI.ft.4en,kontng "lJn ",Jle ,er je

hen:onn~ en met et papaudil "fItkl ..ati-ltID ~f,die .-84NlanhIOOl:GQlI~ HoJ.la,QdBcbe taal hue volle rocht<l' 1, •.•• '
wégim .. ~·;.ook..ee.W.,.,... •• t l~;m&WeDde4at.. W"W" van berilouwen ~. geneTenahrbet ~b,dan ml he'L"';'"
.da~~~bo.alJeo 'Wilalt ~"'IPOIdeu..; ... -" .. . " )tene overTI~ TaU duidelijkheid' ['.e"

~!!fjft..'A-..~ oonu.k -. ..... iQe up ~It-;. :...ó. Tl'4iIlJped.-BericI&.t;;,~.~D~n.qpn ·iIa(..he\ ;Lat.en a.LIen .a.1(*I w", &Ii Icunn. II 'J' ,

~_,!",k~,geh~,~ .~be~~ :~.~..4e •.p,Ie.aq;~ m~t ..~ afkomst ell '~I te eeren eJi :t

~ ~ .~... . ,e_ea, .~t tDeII. " Ó~, ~~ ". ~ .:~ ilat a~ !uijgen en da.t niet ten .halve.
..... J,18 .~.'Wle. CU waar~ 'Pl"4!hn. 18 ... t.na,_·.brief _cad I ~_ ,,1&11 aell ,.
d~.~htige pOIiIáciÓYil.;re~orOniat.'· ~ :~, -~.,,~o-dat.die dailéljjk __ t ,.

EB.lf ~t~~IID~ ~o~ van'S.S: ......u.Ie"'.~..... , . '
~~Wq. een ,1!&Dl~~ over'êetM, per.' .. 'l. "V&.l~ ·-na..P~udotn.. .......~ ...brief Bn.ulrP'.b.ru.s....-KOOjtdirelr:t vao ,.. ",0

~b .~ .Ile, II. eëbHr, ~ '-.rij; :werd gelcun van den '~lT.leien oomm~den. .ten. Nle... "een gebruik.te t:ateI» en w.-oP. ' ..
~'tiIrzul~ &akell bUitJen 'de llÏev .... bIiIdin.w: raad ver_kendenl~ .pp te geven vaD 4Il1erlei oooort In voorraad, of op rlt- ;.' """_
~4I_D e~ te t.i'acbtQ _lite geeehillên·ónd..., :~. .tukk~ . peehtcrond'elL Bealoten de 'Oude I"'_DJ weer opgemaalr:t. nu",' 0.

&ag tUt den "weg' te raliDéb.' ...~Tb~nde vituW o~ te gevep :_:Lot·no. 2 196, .fJ[apetad

, f .t'!80; lotno. 2:798, !!so f lot no. ~,802, . t17 ~ RUW'I.a.s!f.-Zie S~ en eo'<OJ;:, • _""""
~CIt~.-()fttbied <te. ~ ·..tlle ' .... _. ·1C)t'~p. 2.800; ~ ; lo.t na: 27k;~. Ri.jwielen aJ.YO~ ergens cldcr;.. k k.> !:dI

te doen--'N'-leehGeDa.·1ID -.n.. OlD een kelUlll 8. hloten ee.~ relteDlDgeu te !Jetden. .p.raobtlg IIIlIIOrtiDWlt~ en b •."rt;- ..
..oorcl~~ etTbbe::-~ ~,~ epeciale pnju Ou •• .&n.~_ ·.~e ..ne. jongste toe'behoo"':J. ,".~:~

~ ...vll en ......., KUpRatt ........,.'~taria. rpen. klok)el, gereedJchap, eD£. T!." ~
MPIta(I. •

Ui:Jl1UYIIBUllG, 17 N.ov. - (8p«ioal.) -
• l'raohtige regens !1.~jnsed.ert gistereu avond ge·

vallea. H"t regent nog. Er waren aeht leden tegenwoordig.
De vet'ricbti.Djlel1 werden geopend met gebed

dooe den voorzitter, deo beer J. H. de Lange,
waerop de notulen der vorige vergadering ge·
leaen en goedgekeurd werden. .
De volgende voorsrellen werden toen .mge-

diend ;-Door den heer P. C. III Roux ......N. J.
S. GOosen; .. Deze vergadering, de gevqelens
"an deo beer Ch..mberlain vernomen bebbende,
acht bet onnoodig verdere stappen te nemen m
z....l<G de hersselling Villi den heer Rhodea."-
Aaugenomen. ". ..

., Deze verl{a.deri·ng ..ebt bet well&;pel!Jk
(voorgesteld door deo beer A. A.le Boux-i-
J. C. Coetzee ) eene conferentie t.e bebben,
'zamengeste:ld uit leden van Ta.rlcastad, Sterk-
stroom, Cathcart en Queenstown over de raA·
derP._etlt."-Aa:n~enomen.

., beze verga.dering is vsn oordeel (voorge-
steld door den heer P. C. le R()!U-P. J. d,e
Wet) dat de Bond twee bekwame mannen
za] &fvruI.rdigeu naar de streken wna,.r de
runderpest tbans beencbt OlD een behO?Tliik
ondersoek intestellen naar den aard der %.,lekte,
alsook naar de middelen die er voor gebruikt
worden." - AaogellQmeJl ; hiertegen echter
stemden de besren J. C. Coetzee en N. J. S.

VW'I'Qal.A WEST, 17 No r. -($p)4<U.)-
Heerlijke regens sedert gisteren. Vandaag
bijna dell !!,I!heelc,~ dag door geregend ; de
lucht .heloo.ft nug veet. Tjjdingén ontvengen
dat be~ in bet di!trilct .~oed 1:t0eft geregend; dus
de droogte, die bijna '<iS maanden duurde, ietwat

. opgehouden.
lt

Qt::t;~8'roW};, 17 Nov. - (R'uI",r.) - De
drtlogl~ is opgebroken doo. zware regen.s. op
Maall.dAgn,·oud. on gedurende den nacht ; terwill
er op Dinsdag tassehen 8 en V uur l'en rechte
'stortvloed was. BVna. twee duim regen is ge·
vallen, en vele gesaaidon .ijJl gevolgeljjk gered.
De inboorlingen kunnen nu zaaiên, eli een over-
vloedige oogst ~lU) ~erwaoM worden, daar bet
seer laa.t IJJ het Jaar ... voor apnnlrban"II.

RJVJmSUAL, 17 :Sov.--(Reult!r).--Pracb.tige
regens Uit euid-oost gedurende de twee laatste
dagen.

GRAAH-REINET, 17 Nov. - (Ueuter.) _
Prachtige" doordringende regens 'Un aan 't
vullen sedert gi8t.er.na.midd~, en er is nog geen
teeken van verandering. Het regent ook hard
op eie Sneeuwbergen. Er i8 gevolge lijk groot
vretJ~ebedri:i£ daar de droogte ongehoord W(LI.

In de Oamdeboo Will!! het. ploegen onmogelijk
gedurende. drie seizoenen, en de fonteinenwaren
opgedroogd.

Goosen.
., Deze vergadel ing van het diatrikt.o!bestuur

van Queelllltowo (voorgesteld door den hoor
P. C. le Roux-J. C. Oosthnisen) verklaart
..iob geheel. eli al ~en het. afneme~ van de
invoerbelastiug op. graan en vleeseh, - Een·
parig aangenomen.

., Deze vergadering keurt goed (voorgesteld
door den beer P. J. de Wet-A. A. le Roux)
de strenge maatregelen door d~ regeering in
zake de runderpest genQlllell, 6.1l IS ten eemgen
tjid genegen ds r6fCeering beaulpsaam ~ ~}jll
onder- hare eigene hoofden en tegen ,btlluke
heloomng. "-Aangc~omen. .

BEA,ur'Orrr Wk:ST.18NO'V.-(Sp";;iatd')_'eel ., De se<:retarI.·s zal verplicht &ijn (voorga.
"\Ibier. geregend. De dam bizonder \'01, ell stelt! door den heer P. J. de Wet--I. van der
loopt over. Het beeft door geheel he: distrikt Vill'tll') onze werksaamheden door middel van
geregend. Het weder schijnt over. • D; PaJ,r,ot 00 0... Land bekend te atelTen;"-

- A.llngeoome.n.
MUllRAvsnc no, 18 Nov .-(Speciaal. )-Onge· .. Deze ve11P'ilering (voorgesteld door den

hoorde regens zijn alhier gevallen. D" rivier is heer P. J .• du Wet-J. C. Coetsee) benoerJ~e
onp!l.!!lUbel ~ de postkar die gisteren. van hier . den heer P. C. le Roux om in corrospondensie.
vértl'ok is nog aan deze zijde. VBnde Zoutrivia-, te treden m.et deo editeur van 01l:;~ C.,.,.trani
Probeerende de mailzakken over te zenden. i. om te sien of bij niet onder billijke voor.
de draad gebroken, eo sommige eakxen zijn waarden genegen zal zijn een koerant ~ Queens.
weggespoeld. town in het Hollandsch uit te geven."-Aah.

CATJfGAR'r, IT Nov.-(Reutcr.)-Prnchtige
rege~s gedurende de laatste 14 uren.

POJn ~LZAIIETU, 17 Nov.-(Rettl.iJr.)-
Pracl>t4rc doordringende regens zijn Olla.l'ge.
broken gevallen gedurende de laatste 2' uren.

genomen.
Hierop bedankte de voorzitter de leden voor

hunne tegenwoordigheid en de vergadering werd
verdaagd.

GRAHAMSSTAn,lil N ov.-(Rmter. l.-Prachtige
regens begonnen alhier op Maar"laga ·rond, en
vallen nóg. Bjjnu 4~ duim is tot op het oogen.
blik gevallen. De droogte is geheel opge.
broken. J.'a DE LANGE.

Yoorzitter.
N. J. S. GOO!lE",

SeCTe tarjs.GI!..uFP,REIN~:T, 18 Nov.--(Re...ur.)-Bijna
.4 duim regen is alhier gevallen. Er wa. 12
voet wat.ei· gisteravond in de Zond"g.rivier.
Het beeft Ook te Aberdeen geregend. Zware
ver-liazen van vee worden verwacht .

Open brief en eene aankon-
diging,

Hollandsch in de school. Karreefontein, 13 November, 1896.
:-'{ijn6 heeren! - Met betrekking tot mijn

laatsttlu urie.f, 4 Áugustw!, 1896, ben ik u rnjjn
eigen gedachten schuldig gebleven ter uwer
beoordeeling. Zooals h~t u bekend 18, wM
door mij geen steen onaangerocr:d gel&ten om
uwe ge"oeletIJI nit te werken tegen de gebate
braodzlek:te .. et. Veel hoon en IIIlJUId en ver·
oord~ling heb ik te verdurell gebad, zoowel
binnen alII bniten de muren van de wetgwvi.ng ;
door den jin~o veroordeeld, door den "",dam.
den ontzenuw.den Alrika.ner lfescholden, door
de hartoekkige regeering betWist. lf[jne broe·
ders. hoewel naar de stem van meer dan vijf.
tien dui.tend naamt.eekeningen, die berhaalde.
lijk voor beide huizen \Tsn de wetgeving (eweest
zijn, niet geluisterd il!, ben ik heden nog meer
over;uigd en bereid met u te strijden dan
'ooit tevoren tellen de geldl'erspillende, onnit.
voerbare tyran IllIIChe brand.tiektewet. Heb ik
nu niet vele malen van den pLatvorm z,.oowel
als in de nieuwsbladen gezegd; de stembus
is het voorportaal van Ide wetgeving?
Ollrecbtva;ardige, onwetende,. ba.rbaancbe
lcie&era met oJllPlSpoelde laa.cb t knonen ieen
recbt ..a.ardige wetgeving kiezen, vandaa,r dAt
gij met. het mededogenloot! m.i..btunr van wet-
geving te woraklen hebt1 waaronder gij <4n
die aoorlen v.ind.t die met van bet A..frilraner
volk 'wi.ll4n weten, maar altoos op den !4i'
leaner nedaWen.. Onder dit nribtllnr mat
men n.og al vllrla.tnde Afrikan81'll, Bondamannen,
die lI'ebnUltt worden ala tangen, die het mik.
8ttJur TOlgen IOOwel op . gel4bejag ale
a.nd.ersaiua. Gelukkig da!u- iA nog meer dan een
twaalftal wiellM hart warm klopt vOQ~ On8
vaderland, doch z.ij moeten da!u- popelQOl! sit-
ten, omdat ..tU weten dat "ij in de minderheid
zijn. ij.oewel bet bijna te laa.t is te grijpen
naar den laatsten riem van het zin.li:.ende echip,
is d.e a&.IlIIiaande elektie voor u om den Uiter.
sten stap f,e doen. Maakt n op l\OO&l.Ir' nooit
tevoren voor de n.ienwe elektie, voor&l voor <\en
wetgevcnden raad, <lie de laatste jaren net ala
ornement g_t8D heeft om op te ,likken «4t
voor hen komt, "'lW' hjj in vroelfar jaren
honderd duisenden ponden bezuiniJrd bad.
De wet.jplp.ende raad moet de slellter van uw
achaUcist W8£en. Neemt de begrootina' en. oor·
deelt voor uw I!elvCII. Nog maar ééD.e &it'tbla
en dan he~~ gij, lriuera, II,! ma.cbt in. uwe
banden, en oo,.wel ik ~li.jk n~t. ~et
v~ht zal hebben om die eerep1aats wei!er
in te nemen, boop ik mei den .lektie-oorillj
uam te vech.ian V&lI cirkel tot cirkel, met do
begroeting en ei.emlii" Tan parJemens in d.
haod, om aan te toonell wat á hierbo Ten per.
meld.. ZOO ik ,1lIpUrd W'Ord boor ik ",eder
mei n den achouder 1&11 b.et wie te zetten
ná oon eersteu daa' 'Y&II JanIJ&ri aaut., .n
dB geld venpillende Drand.tiektewet zooaJs nooit
te ..onm.

18 HET WAAR VAN VILLIERS DORP '!

17 November. 18~j6.
.A an den &d.<J.!,t,'ur.

M;jnbeer,-Het Joet het bm "sn den. waren
Afrikaner goed. de stukken getiteld ., ni\tio
nale vrnags tukken" door profeSllOr DI' Vos, te
lezen. Het is toc& goed dat wij nog :mIke ware
Afrikaners in ons land bebben, die Iracht.en
ons AfrikJlllnsch volle up te hell'en; w:wt waar.
lUk velen, indien niet de moosten, Tan ons
volk bebben al reed.S hnn nationaliteit verlo.
ren en scbamen zich Afrikanen te ZOll.

Het' is toch roer waar wat de hoogeerw.
professor zegt, dat aan de HbD •.ndsche taal
niet recht geschiedt op de scholim. Bij on8
hier te VilIierMioq, is het zoo; de een ige be.
volking is HollaodBcbe A.frikanen, slecbts één
huisgezin ir. Engelsch, wi8Dl1kinderen het Hol.
land.cb· A1rikaansch goed spreken. Eo toch
beeft de schoolcommissie herhaalde malen ge.
weigerd om de kinderen het cente onderwijs
in het Holland.oh wt doon geven. Oaze on.
derwijze!', de heer Zeeman, heeft een warm
hart voor het HoDandáchJ en de twee assisten.
ten, jo.ngej. Marais en Le Bovx oqk; doch
zij z[jn 'gebonden door de besluiten (twee.
maal) dooi de schooloommiMie genomen, dat
geen ·Holland.eeh toegeIstan zal worden onder
ltan~ 1. Hoe treurig toch, niet waar?
en ~l,It '\'8.D een schoolcommiAaie waarvan de
predib.nt (doch hiJ is voer het Hollsndsch)
voorzitter eD een oud-Quderling. en een oud.
diaken leden zijn. Er. zjj:n slechts twee ledeD
'Van de commissie v4D En~lache Ukon'lat,
maar die in bnllDe huiepr.innen niets andel'll
dan Holla.ndsch·AfrikaaIllCb spreken.

Ik beb mun kind naar een private IChool
gezoD;den twee UIU' rjjdllllll VlIll mijn woning.
Tel'W'iil 'de .l!Cheól bo'Vengenoemd slechte één
mijl V8.D .mijn woning 18, ,liever <dan om aan
zoo een anti·.A.friktianllChen geest toe te ge.
ven.
mer zijn vele armbD wier kinderen voor

haJfprijl pt gratis ond.eJ'W'pl ontyangen. maar
die niet hunne Irind&rllD lang op school kun.
nen laten. want -0 moeten. toch gevoed en
gekllled wurden, en de oudere V&II die kinde-
ren nemen ben dan uit voor dat .tU ""t 8t&11.
da.ard 1 Il"!lomen lijlt· .om ~~r hen te ~erken
of te ".,.rburen. Op die "'l)lIe leeren au noott

. Hollandach. en &)8 zij aangenomen moeten
woi'de~ ~ is de ~redikaDt, inpla.atl< vtln
catechl8Cenneester, ond'erwuur.

Mijnheer, zie zoo gaat het in een Holllwd.
sche gemeente, 'lwe tal b!llt niet op de Engel.
sche plaao.en PAIl? A.eh, boe treurig toch I

Hopende dat .ued. ruimte in uw geëerd blad
gunnen zal, uw bij v09rbaat dankende, .

U. 'dienaar,
lll>IIEII LoTTEIt.

M.t hoop.cb~
U IF dienatwillife d'iena.ac,
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