
""

ham.

lezen en

lt er een
,,,- Op
11i\lh()uw
.<),u!' d it
I)t."n:m-

"lIl~t la. I

11: a.ike
,!Lllh..-erde

J W •.
k.i - !..~ ..'jt

LII;.{i..'l-

I fl '"",·!.!en
't·~ h t lti
.: 'I..'~n
\',)(.. 1 f;
I!\ va n
'('~' ...Ilk:
tor !;"'{,
.. ','nd,·r
Jen. -rls .
I, t \, }tIr

lt' • van
LIl t Jl.
mn k run]

Een

I, II L:l
t t ...·lll-c

", 1:"115

'I' I, n

1,'1I'",
\! I',"r ..

.( \ an
,r .'uk
\\ I.: le

.' - ,Ij

" , -ter
, "I(e·

_t, _

, ",lt:

I'" "~

c r ,I t'!,

,\df'rlllg
r ~ I l(t: ..

,\I Z~:I

1: \"~r ..
en td,

i,,·:. \11"

" ,-,,,I
'lo!' '.1("(

,,', ~r·

'. , de

::.'r'ti\/lt

"I ~t"-

l, \ t r

lt' "ilde
)(~r (I'-"
""r-!' \t-f

\ err' .t

n :..\:\r
L,':, ,It::

'~\' -;I·r·
Il t'rt ..-

3tel-

,'I re
k,;,tw

In

mrt
" \ r"l.l~

:, ..! lau,
,l.,! It'll
\ de
I ,1 e n
, ·r-le

r, r I.: ~).

'1,1

,( '111"'t

!':- lilt ..

'llt·.·r

~I' 1" lt':.! '

....."I!l'i

" "',lt,

''''' t.lr
'j' 1\ •.

I', In"D

,,·t:'f

k ... ~t:11
t' IlDL{

Ji!:..[I;· ..·

rn.Ulr

)\, mt-n

,:",,-1
"': 'In

\\ ""~

,I,{

,; ,lr .. \Y
Il," "0.

I I;,-,t

., .,,'!

r iwl.
~t rJt:',

J .. ,.,r

'n /.1,

1't'

•
( ,-

r
fN JONCJ.:NS ,KLEEDEh'EN, I

.~~m.-..~:.:'M_:!:··
. ;.... '.'"_,_'C~ 'I.

'" ,

. ',; V•.•.••.• -".',.........__

VOOR GOEDE WA ARDE DE
KLEEDERMAKERIJ iDEF 1RTEMENT.

GA NA~R DI!!' &hrfJJ III .....
Zelfllethap Tor•• Jl . ~,
!laar."alt ou). .'
lItUJsr 0.., INt.ill-
.".._ litt. 1~ tJJ-
PalbD. dia .... II/~
81/- 11/... Jlan", .
htbi .,/..
, lW&'~aa. ..

Hoekvan Plein en Spiutrato,' XaapRacL

ECOIOMIC OUTFITTINB COh
} abriceeren de Kleerennwkes,

KAAPSTAD.

DEEL 67.-No 6,365.1 KAAPSTAD, DINS}).

Kapitale BandelstaDd
PUBLIEKE

-V.1N-

\VEGGELOOPEN

VE~KOOPING Execu teurskaln
VERK

-VAN- BELANGRIJK~ IJZER
ZEER KOSTBARE

VASTE- EN" LOSSE nOEOEREN",Plaataen, la&4e,Jlai~,enz.,
TE "PA.PKUILSFONTE~,"

Afdeeling .MALMESBURY.

.Meer dan 20,000 Zakken ex "OBERON" worden omstreeks het midden van
December hier verwacht, en wij nemen 'nu Orders voor hetgeen nog onverkocht is.

-AAN-

') [AFSCHRIFT.] OEJRTJ:FJ:CAAT VAN ANALVSE.

! "Monster van 20,394 Zakken elk 200 Ibs. Thomas' Phosphoorzuur Poeder, uitma.kende een'
~edeelte van eene lading verscheept per " Oberon" naar K aapsted, .

----------

J(LAPMUTS-STA TIE. 'Totaal Phosphoorzuur ..• . ..
Gelijk aan Tribasie Phosphoor van Kalk 18'57 per cent.

40.54 "
Iu denBoedel...u wijlen den heel' ISliC A. J. DE VILLERS ~ie dat iedere zak gemerkt is "Alberts" make. Anderen namaaksel.

aantal v~rvalschte namaaksels worden den Boeren aangeboden. Een

IN DE

AFDEELING VAN DE PAARL.
De Executeuren in dezen Boedel zullen publiek doen verkoepen op-----.......

Dillg'sdag, den Isten December, 1896,
OM 9 :URE 'S VOORMIDDAGS.

1. Het onverdeelde halfaandeel in de alombekende plaats, "PAP-
KUILSFONTEIN," groot in haar geheel ],307 mm'gen'gelegen te
Groenekloof, nabij Darling. De plaats is goed voorzien van water,
heeft uitgestrekte zaailanden, uitmuntende veeweide, een pracht.ige
wijngaard beplant met circa 30,000 wijnstok ken allen in vollen dracht.
De gebollwen bestaan uit een groot geriefelijk .voonhuls, wijnkelder,
stallen, wagenhuis, enz., allen in goeden staat van reparatie.

2. De welbekende Zaai- en Veeplaats "BU FPELSFON'l'EIN,"
gelegen als boven, groot 2,1 G:3 TJ!Orgon" Deze plaats heeft ook volop
water; en de gebouwen er op bestaan UIt woonhuis, stallen, kralen, enz.:

. VERDER:
~() Extra Vette Zware Siachto8sen.
34 do. do, Slucht koeijen.
40 Melk Koeijen mot Kllh-orell,

100 Aanteelbeesten uit goede ras, van 1 tot ·1 jaar, allen in goede
conditie.

8 Goedgeteelde Merries.
30 Vette Varkens, groot en klein.

TERDIIEN LJ:BERAL.
P. J. DE: VILLIERS, I .
J. H. N. ROOS, Execntouren Dativf.

Waam Secs.

KAAPSTAD.

Dl' Ondergptcckende heeft besloten Plibliek te doen verkoopen

()p \r oensdag, 23 December,
EX, INDIEX ~OODI,G,

DONDERDAG, 24 DECEMBER,
VASTE GOEDEREN·:

-
I. lh-t wd!Jek"lId Eigl'lldOlll gelegl'n als boven, langs den Hoofd-

IIt'l.! v.in dt' Paarl naar Kaapstad, hc!Staalidc uit ruim \VOOnhlliR (inge-
Iwilt voor C,'II IIotel ), ruim \\llJkl'II·l'I't.r('k, I-,rroot l'aklllli ...., Vertrekkan
I "(Ir Bar l'll i:' .vo ne Kantien, \ragcnltllis, StalleIl, ~ChUIII' voor Schapen,

','II~ (1lIrlcr L.'II 'I I'll l.Tzpr·"1IDakclI,
'" AI" re n H:1I,.].,I,talid i,~het IIIJna 1l1I1l\·I,!·tr-efl'eIUkdaar, door de menigte

\·,,(,·\·.'ndlltil'~ "Ida.ar· ~ehLlllllell, men in aanraking komt mot zeel' vele
Il,'r~!)lIl'll, I·O')!';.i van den bocrensruml, cu de gelegenheid daar' is om de
111'ziglteid l'OUI' jaren lang met WOI'cel succes gl',l rcvc n, met de beste
\"0' 11'11it zu:liu-n voort te zet tvn. (lp !lp Zold('r~ i~ er Iwrgplaat S voor
ru im 111,111111 lIarcl'gl'I'\'I'11, Er zijn drie Stalldholldclille 1raterputten,
1'''11wuarvau, III de :\L'lllL'I'I'IIl:-tt.'i,voorzien i" van con gemakkelijke Pomp,
TI'\'PII" ZIJIIer ,'I'll .uuu al \'I'IIe!Jt!Joollll'rl en !'r'il;l'len rondom de Cellon-
1\"11,1111'gl'lIu"gzaalll D!"lli\'('11 I"'(JI" g"llfllik Opk'H'I'cn,

I)" Ikl.lglll'id d'LiLl' gl'dreYL'n Iiestaat IIit een hotel, en Drank-,
I; 1';1"11',\"(,1." \'11 K'I()l'handl'l-

:!, ï,t'kl'l" -"tiJk (;rolld Illet t!aal"lll'"taandl' ('tiLtage, lil'(!1ant met om-
i r, "I 1,1Jl JIl " BIU",l!1l1ll" "(jOIIl!'I].
i.:, El'fl St uk Grond, nu-t een ).,"l"OotGl'llOUI\" daar-op, vcrdeeld in huur-
I, !'(I'I·kk cu.

~, 1':"11 :-,tllk (;I'nnrl, met C(,'11 " ('nitl'lg"l' " daaro]',
~ )0:,'11 St uk Grond nu-t l'I'1I g"l"tlut (;UI;OII\\", afgt'llL'cld In huurver-

I,', I\. ~. '11.

. ", E"II .).~TtI(!i, gl'tal (h!l)t;ll(lII\It!l' En't'll, waaro]' gcv()nden zullen
II"I',J,'II" 0'.'11g"L'IllI'LseldeScbapell DIp" en l'eIl" Fnnll'III,"

1), ft' 1'lgl'IHjOllllllL'1Ixijn teil noorden van l'll grenzende aan ,I!, 8j'lJu,'-
1., '" t, St,i! i..

'1"'11 '_"i,I,' II ""1/ ,I" 81)l"'I'I,. ...~1 ,'';tllli,' ,,/1., "'./:;1:
- El'll :-:;tl~kGrond met Woonhuis er op.

r:"11 St u k (;rond- Hi crvt-n volgens plan-met. \Voonuuis,
'I,i Jilt nn-t 1,1)IJt)wijnstokken en -~OO vl"l1chtboomen en ingesloten dool'

I , 'I ,11',ladhcini ng,
',I, r:l'JJ aantal Ervrn met een groot nl'iJouw daarop.
I'I, Er-n groot getal Onbebouwde Erven.
IJ,'/" onbebouwde erven aan beide zijden vn n (le spoofweg Lijn

" ,", II t lia ns tot veeweide en zullen later ook bouweindl'n kuuncn ge-

Geen Mest. Superphosphates. Alberts Thomas' Phesphoorzuur Poeder,
T~ verkrijgen bij alle Sub-Agenten.

WOODHEAD, PLANT, en Co.,

J. W, MOORREES Jr, & Co" Afslagers.
On4erwijzer en Onderwijzeres Rondgaande Onderwijzer Benoodigd i 8 EN00 DIG D

BENOODJ:GD. Te BEVERLEY: wk, J<:orann-aherg, EEN Geccrtificeel-d~ Onderwij-
' -- . . Lady/)/and, 0, v,s, zer of OnderwIjzeres voor11-';ENAssistent-On~erwljzcr \'001' de ;3de Klas Publieke School te

...i UP. Eel'ste Klas Publreke .\ pplicatie,~ voor' bovl'ngunol>mdc LETSKH.AAL.
Sclwol te Victoria W est, Salaris! betrekk-i~I.g, vergezeld Vh.J1ge- Kf'onis van 't HoUandsch wordt
£15p, Degelijke kennis van 't certificeerde cOIJijen van (le door de vcreischt.
Hollandsel. vereischt. Tevens wet vereischte .getuigscbrifton van Kennis van Muziek zal eene aarr-
eene Assistente. Salaris £80, Zij bekwaamhciJ, goed zedelijk gedrag beveling zijn. Salaris £60 per,
moet grondige kennis bcz.itteu van 1id I P I jaar met v I" I 'H Il d I Z· en I maatso lap eeno rotestantso le '- r j rogies.
o an se 1 ~lI1gen en 'l'eekenell~ K6I'k zullen door den onucJ'geteek- Op de nieuwe spoorweg die nu

Werk te worden ondernomen hIJ . d ' . I I ]' aan 't nou wen i,,...'tusschen Gra"ff.h· ll' '1- d k ti' en e IIlgewac lt, won en tot ,) ~
et ",egal van t vo gen 'war' na . ' J ' l'Utl~ .ReiIlet en Mitldellmrg komt er te 'D' k 11' "anuan 0<1(.

oe aanzee " vergeze ( van getUIg-I' El. I I- , . I I. - Letskraal een "Siding," mogelijkh ii bii cl d te k d en ge I uw: pel "'0011 za uo VOOI-
se r;ten ~ en on erge eeu er}eur hebben. nog een "Station."- Men is ook
VOOr!.den loden December, 18.96. ~" Salat-is 120 pe!' jaar, beneyens de van plan met behulp der Regeering

~. A, M.AEDER, V.D.M.. choolgelden. el' eone degelijke school te bouwen.
Hon. Secretaris. '\Verkzaamheden te beginnen 1 Allé kans dus dat de school esne

Vietoria West, 23 Nov. ] 896. Februari, ] 8~i. belangrijke worden zal en dat het
--------- . -- Billijke reiskosten zu llen vergoed salaris zal verhoogd worden.

On!derW1J'izer Benoodi'gd. worden. Applicaties met getuigschriften
ook van goed zedelijk gedrag zul-

J. :-l. FERREIRA, len door den ondergeteekende tot
Seers. Schoolcommissie. op J]5 DECEMBER ingewach.t.

-----.' worden.

~

SPEGIAAl GEPREPAREERD VOOR ZUID - AFRIKA.

-: ,;kt IIurdcI),
Te ~/ESJESFONTE/N, wk, Midden

Liebenbergsvlei,

•. , -- ~ Derde·Assistente Benoodigd
,t P.PLICA'l'IES ~oor bovenge- Voor de Districts School te LADYBRAN(),
.'-\ •.melde betrekkIng met gecer-/ . __
tificeerds copijen van de bij de Wet :AI'PLICA'l'IES voor bovenge-
vereÏS!chte getuigschriften van b~- noemde het,'ekkmg, vergezl'ld
kwaamheid, goed zedelijk gedrag van dl' vereischtl' bewijzen yan
en lidmaatschap eener Protestant- bek~,l:lInue1(l, goed gedrag en lid-
sche Kerk zullen door den onder- maatschap van eeTl ljrotestantsch
geteekel1de ingewacht worden tot Kerkgenootsehap, zullen ,door de
20 December e.k. ondergeteekcnde ingewacht II-orden

Werkzaamheden te beginnen na tot 1 Januari 18\l7, ~alaris £] 10
de Dec.-Jan. vacantie. per Jaar. Kennis van het Killder-

Salari-g-- £120 per jaar benevens gal-u'n systeem zal eenl' sterke
de schoolgelden. aanbt!veling zijII.

Billijke reiskosten wllen worden Billijke J'eiskostl'n wlll'lI worden
vergoed, vergcled,

D. J, VIL~OEN, V.D,M. J. A, JOCB"..ER'i', V.D,M.
Voorl.. Scltool commi,.;sie.

Ladybrand, O.V.S.,] 7 Xor. 18%.

()p, ~ovell1ber, 1896 van de
plaats ,"an', den onderge_t.ee_

konde, 1 brull1 zwart Ezel,,, jaar
oud, 1 donkerbruin merrie Ezel,
5 jaar oud, laatst gezien op weg
liaar Moorreesburg, bieden in
goede cOllditie, circa. 14 handen
uoog. HeereJr, Schutmeesters en
anderen bij wien gemelde Ezels
mogen aaugeloopen zijn of nog
mach ten aanloopen, worden ver.
zocht or dadelijk kennis van te'
geven aan den ondergeteekende of
aan den heer H. B. du Toit te
Malmesbury, door wien alle billijke
kosten zullen betaald worden.

P. A. BASSON.

Bemoedigd door de enor-me
verkoopingen, rnaken de Fa':"
brikanten zich gereed om

250,000 BLIKKEN
TE VERSCHEPEN.

VERKRIJGBAAR BIJ :-
B. G. LENNON en Co.
HEYNES, MATHEW en Co.
J. D. CARTWRIGHT en Co.
B. LAWRENCE en Co,
STEPHAN MoPHERSON en (.;0•.
en bij andere Pakh uizen.

LOSSE t..tnr.
00RE8 HEADAOHE.

PURIFIEI THE BLOODII'* .....,.,.,.._..........
Zuid Afrikaansche Vertegenwoordiger :_

G, J . .FEl{R.EIRA,
Letakraal,

P.O. Kommf;ltjeshoek.
di.':,t. Graaff.Reinet.

GOEDEREN:
/, 1"";'1"1,,-;3 Kapkarten op Voeren, 1 Wagonette, 1 cer-st e-k las

I: ,-'-'I' lOU'!' I"lCI' personen (nieu\\'), 1 Buggy voor twee personen, 2 Open
1\ trï'I~11lip vccren, 1 \Vag('_n op v ..cren L'n 1 Stoot ,,:,a,geIltjo.

, III)'" /:""1/'/' tri;1! '1/ 1"11/1/"',-/'-'-\11 Lt'ggl'r~ \\ IJll, 2 Leggors Bran-
Il, .1 .JI1, li !{ljJer", ii Legger", ~II Ilulfamen en Ankcrs, Bottelmanelen,
",I lC" Bl)ttl'I~, ('nz:

'" ",,,,-1(1,1)1)0 Havergf'rVell en l'en kwantiteit Rog en Havrr.
I.", 11,1, I/"',.,,,-:! nitmllntend Kar Paarden, 1;~TOOten ster'k, 1 paard

'" ~ I.!I,rin''',-l'l'rd , li KOC'il'll, iO(I Kaapsclwen Merino Schapen,
I' '" '-,-~ paar Aehtl'r Tlllgen, :l Zadl,ls, :1O zakken Kalk, 10 zakken

! '1.1, ~ Ladrll'N ~(II) ledige Zakk('n, 10 rollen Doorndra~'td, 120 I.T7.el'en
I Ill·'!III1I.!)-"taalldl'r~, ïll,I)i,HI ~k"teenen en eene menigte andere artikelen,
" 1, ... 1 "111t.' meldl'lI, C::;~ ...
. /111,-,,,,,,/,-1 \'tiOrk.atnl'r" St't, 1 Eetkamer dito, (i Slaapkamer Sets
'n I, ",iL-rL'\[f'llhelell in ('ut1!!('CtlC lllet Iwt Hotel, waals Dispens Goederen,
]\, :", IIgl'rL'l'd:;chap, 1'IloZ"en eindelijk KaJltoor-meubelen.

JOHN W"ARD.

J. S. MARAIS & Co., Afslagers.

CHAS. W. HOLMES,
Timber Straat, Pietermaritzburg.

Gebou w ' .n de Executellrtlk~mer,
Hoek 0 Add8~ley eo WuJ-itru\,
iMp_U, ~ov. 18811.

..
RAMMENlJ!AMMEN! I

Verkooping r 100 ;erste Klas" Mont
3
e

I yldeo" Ezels, 2 en
- TE - Jaar.

_B:. J!!£
EZELS. EZELS.

Publieke

MALMESBURY Voorz. Schoolcommissie.
Reitz, O.V.S,,13 ]';ov., 18%.

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

Op Woensdag, 25 Nov,
ULLEN op~emelde Ezels pu-

bliek verkocht word ...n ter
aatse "Elsenburg" anne~ Mul-
éts Vlei Junctie. Daar de pnder-

geteekende de plaats "Elsenburg,"
van den heer FRANKMYBURGH, voor
één jaar gehllurd en zich da~r ter

Z d 12 D k woon gevestigd h(}eft, ten ei~de deater ag, ec., e ., Ezels onder zijn persoonlijk ~eheer
te hebben, kan men iets goeds ver-

Alhier op het Dorp, uit hunne wachten. Rijtuigen voor vervoervan
Vendukraal, Publiek Verkoopen kors nRaf de vendutie plaats,
bovengemeld getal Ramme , 1 en gereed zijn te Mulders Vlei

Deze Eersteklasse dier zï n u tic, bij d[lI1kom"t vam den
de vel-maarde Stoetel'lj van de~ e oc tend trein van de Kaapstád.
M, WEEBRR, van lIet dIstrikt
Beaufort \\'est, en zullen zeker L. E, B. HOM~N.

Kortste en Coedkoopsre Route voor Reizigers en present zIJn op den dag der ver-: rfiIr' KOMT ALLEN;
Goederen van de Zee naar Johannesburg; Pretoria kooping. I J, S. MARAIS & Co., Af~lagers.
én andere plaatsen in de Transvaal. W. C. HOFFMAN. I 1

Dagelijksche personendienst van Lourenco J, W, Moorrees Jr. &. Co" Afslagers. ODD-FELLOWS ZAAL,
4 J h b Vendu-Kant.o(ll', PLEJ:NBTRAAT.:Marpues (Oelagobaai) in 2 uren naar 0 annes urg ;\r"lmesbuI'Y, l~ Nov., 1896.

en 51 uur naar Pretoria. ·Opel S lorgeDs, 's lidd~s en 's ~yonds,
LET'rhRZETTER~. DE NIEUWE IJONDENSCHlETarief voor Reiligers naar Jobann~bnrg .£.4 11s.~~n .£3 t7s __ ~ WA S SER BEELD EN GAL~RIJ,

II " )1 II Pretoria .£.4 6s. 6d. en.£3 . 4s ONMIDDELLIJK gevraagd goeue Een zeer zeldzame verzameling v~ meer. Idan lOO VRa wereldberoemde personeIl.lJagel ij ksche personefj1dlenst van Du rban (Natal) Hollandsche Letterzetters. Va.!!t De m~t bekende mellllChen van alle een'

naar Johan nesbu rg, Pretoria en andere plaatsen in ,werk. Doe aanzoek aanhet Kan. wen en vólken,Kamer van Afgrij8Iij~ed.n

I-di Blad Open 10 v,m. tot 5 n.m.; IJ Avond. 7 tot 10.de Transvaal en Oranje Vrijstaat, toórvan t • £Utree 1/.; Kindere.u ad,

yAN

35 Oprechtgeteelde
Rammen B:EKENDMAKING

AAN

ZAAIBOEREN.

l'a'lJ'l, :!II \' ovember, lM~Iij.

TENDERS VOOR tiNDEEI.EN.

_.- - ---_.~ .._ - ---_. -_ ..~ -_--....;.__------------

fXECUTEURS KAMERDr. 1. BOBERG, T.A.NDENDOK. TER,
!):!.. \DDERLEY ~TRAAT, Kaapstad. . DE ondergeteekenden beha' Ijk

gela.'3t uoor den heer, W I LLBM

C. HOl'r'MAN, zuJlen voor zijne
rekening op

VEE EN,r-l~,\\IJE\ "'''rden ah~oluut wndel.' pijn nitgetrokken door toepassing vauga .•, Alle
"·'1"'''0 "all 'ullin~en (voorunmeliJk met goud,) De beste kunstmatige _tanden

" ,'1"'1"I' YUI!'llIIite, Celluloid of Gouden pinten ingezet, ook volgens de !lllernleow6te
__'" fI efl IIn'[gll lllethoJe. Hdlijl.:e prijzen. Spreekuren van 9 v,m, tot 511,m,

Hol vlei (V ogelstrnisfontein),
dlst, HopetieldIn den Boedel van wijltln den heer 19 November, ltlU6,

1. .P. H. VAN DER POEL. 'DE, Heer JAN GAB RIEL
KRIEL van de Wittebergen,

wegen sj afnemende gezondheid be-
sloten ;hebbend~ zich van zijne
boerdel6 i te ontslaan; biedt aan uit
de hallJ te vorkoo!-,en of te "er-
lilillreul zijn planf,s Elandskloof
Witteb&rgen, afdeeling Worcester
nabij Laingsburg. Der,e plaats is
over 5,,000 mOl'gen groot, met 20
MuddeT1 Zaad Land, en kans te
verdubbelen. De weide en vaste
fontein~n maakt ilCt mer geschikt
voor gToot en kleinvee. Een ge-;
riefelij k, woonhuis met buiten
gebouw~n, haa), enz., zijn er kom-
pleet. . !fot het einde van :Febl'uari
1897"b~jft de aanbieding open.

Voor :verdere bijzonderheden fln
oorw&a;rden vervoege meen zich bij

aen eigehaar op de plaatj zelve, of
bij den ondergeteekende.

F. G. ODENDAL,
GeneraJe Com . .Agent.

Laingsb~rg,
18 November 189ti.

~\ederlandsehe Zuid-Afrikaansche
TE~DERSv()ordevolgendeaan_ ' I(Olllen Aanloopen

deelen zullen door Direktenren ')1' mijn plaats Kaalspruit, Ual.
tot n.'NpKRDAn, ~G November, 18~G, ~< vinia, loopt ('en licht vaale
&:lnLvallgen wOJ'oell. Donkey, !roog bejaard, gemerkt

;:12 Aanueelen iu de PaarlRche Wtj,n reclitnroor ZII",i1IlIl',;taal't, balfmaan ..
en Brandewijn Maetschappy7 tje vauachter, 11Ilkel'tlor balfmaa.ntje

450 .Aandeeien in de Cyphel-gat van ac1It,'r. 1ndien gezegde
Koolmijn Maatsclrappy (bppkt.) donkey "it,! door del] eigena-ar

16 4-6de Aandeel in New ~t,ri.ill wordt afgella"]d eli d.e kosten be-
Estate Goudmijlll"\n (hppC'l'kt.) taHld llinllen e"l1 maand zaJ dezelve

7 AandeeIen in ele ~ew Blue Skv verkocht worden.
Goudmijn Maatschappij (l3ePkt./

20 AandeeIen in de Orion COllO-
mijn Maatschappij, (Beper'kt.)

100 AandeeIen in de Black Reef
GTJUdmijn .Maatschappij (Bepkt.

3 A.andeelen in het Walmer Goud-
mIjn Syndicaat.

.L H. N. ROUS;
WaaI'D. Secretaris,

Executeur Testamentair.

SPOORWEGMAATSCAHPPIJ.

A, J. BRINK.

Een Hui,,;je Hid oxtra Tuingrond,
volojJ water het gl'lreele jaar door.
Een Duitsehel' zal ~ de voorkeur
hebben .

P. DE WIT.
Hooggel ege Il',

D' U rban ville,
18 Nov., 189~
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FILLIS'
GIl001' CII~CUSDOODBERICli T.

OVERLEDEN te CaiNIon op den l&le
November, I 96, J(,nASQ- MI' Hifi

.Af>RIUN Ror t vro<'gtJl' van Bok Hiv ier
RIVIer Zou der End, In zIJn [lIste Jaar,
diep betr eurd

DOODBERICHT,
Heden .A.vond!

Heden .A."Vond!

EN

MENAGERIE.
VERHr:ISV naar het \ "Utll,,"o1 .laar

LH"t'"1l ,~altl ZIJ u u ]f"lfr ('U d ... IU1'It

J:ttll(.t~ die er oV€'ILJ1Jtt voo r llut !;t'lotJvl){

\ "Ik ..-:I.D GoJ .n w aUI "'J ook h, rtm Il",,,
ef'/l mnn] te zu l len out rnoet e n ouze on v e r
getkhJke '110(.,]el A". ALII' L\III<I I"
nl"'''(~ ~"Ch L(~I..H\t... III den I)[Hierdnll

vun ; 1 J.\8T M rua.antit1l1 PIl I r, dw.g't n Z Il

",\Il w edu we van nu ~IJlcll AI lf x r: '
J II A , '0'" il" ol" ,

Hp, I' bit ter J' I"JIllijk el nan I' den ke n
dat "IJ ou w ee ze n llJIl 11ItUU zuet lIJ. !le('r

lijk I. Iet h' wt-t.eu tint "'J «II \ ..dvr
hebben Jl ...• PIJl'- Klf'!1t weezvu z u lle n Ilteu

\, IJ bl"'t't1,S(t'1J 'IIIzeIl halteltJken-d li k tqt

aan de voe lirltL.."ln~t'l (Il vrie n.l c : 1111:':

baar 'I.u J ~el PIli \\ ! I ":'!oIl Lh!l LclJLL IJ

gedurenJ~ de ZIekte va u d r-» maauden,
meel bljZunJcl o nz c I Itdt: 1 J.rhuunu Pt'
Joneh, ook VI ~It'\ Il

L",t naaui dl! ge/Illlenl, kc km Itrtll

" 1 Jl \Cl'I)"
I \1 IJl II 1\ (, ft

8CCIl
EERSTE

Groote Verandering,
De Tijgers! De Tijgers !

MI"s E'IMA. BELL'S sprongen op
III l ongezadolue paard door
20 BALONS.

De gebroeders Walhalla.
\\ III:,K ~ Y en ~1)f)A, de.- kleinste
kll"t,,,w punles Duit III Afr-ika gezwn

\IJS~ LLl'l LLt, l,unt In ha ar prachtige
m ili t aire vertoemug

"I [ \ \\ de Soldaat \tUI de lijfwacht
N,eu"" Hu,t,

Moorree- I I,' li,
Novenlber 2 { 1-- II De Held van Waterloo.

Lle J \\ ,)noel \ul Welkende Olifanten
LI\( Il\el,,\'kkende I'f\ntomlme
I ell 1)"1 r,tuudJc
I!li I lp) , ![IWIO loei
~en dMlal~lIde Summet"S,lult lecht orel de

IJl'.! Ic" !Jál \ J,pgendt' en de el lid bal
\ t(lt Ilde

DOODBERICHT,

AA'\'" riLmdu:o t D \ Th ndl f1 \-\ )Id! hlt'1 rJud,
l",kl'III! g't1l1aa~1 I,l 1«'1 d,,, JI,"I

h bnu~d N.t·' rt l'P I )Vlld r l,_, til 12Jt n
NlI\81nhtt IlIL etn ,",Trlutl k lilltl\ \~l-11

ficllt m"-lllldt'>tl ft)t II lt II lit Illt Il ~II" L'"t III Id
JVCbte'tIJ1 \1 \Ii \ J ~ .." \ \ III li 11 l)lHllld{J'!!

\'f\.Jl 1 Jas! \_)ma tudt rt I'll I lll.[t II

<i.iIllet''' \\ J (' k d 1\ \ I I [li) Il! haB.I III

haAr IlJ 1~1l HIPt ,It-' _,-rl t"'l dtrlrl' T\ll!l~

bez<x ht hl..ld,t_'ll 1)1 h\.dl t Idi ~ )lldf- r ..

r \ \ \ I [ llil r IH,J I
\ \:\ jl Iliii 1((,]1

-'I ! LJ f II'

Il, g'oole ,JClly Hurl~y zal binnen
k li t .It I" ufP,,'O \ i,Lflr\\ el zt'~b'en

Laabte \\ellll"e fI\ullden ,all UC grootilte
Jocke, RIJdelij DOll III hDld ,Afnka
I !l1)\1 \8::,,) LYF:-,Illt, rOS •

De Clowns Dansen,
of

\lflllllll'lke l'lo\\n en een VronweliJke
Lïo\l II

DANS,
\1 \ II \\1 I rIl LIS voortl offeltJ ke Klas.

,', kc llonL:'e Rlj,,:hool

G I II I \ ("Il Je Itall!lanKcho Clown In

III( u \I e btlllCnsponghec!enBOO Vette Schapen.
200 JJ Bokken.

I De Leeuwen' De Leeuwen'
I ----
I III I(I{ \\ 1\,( In R\I \:"'\'Op Vrijdag I 27 November,

I.. \ Il\ ~It I ...l~ V lJl alle : ..f'ell\,(lTlIemlTle,,,"

ZAL ()1)J!f'llIl,jd \,,1',,111,1 'I· Il "
' t til l/lII;,1) \iLrl\,ln~l-.l1[]l,Plet.l(_S

j kocht \I llrd. 11 11'1 I\:I \ I'·'
Ml'T:-;:::;T.\'I' 11:: Jl, I" 1'"llt 1"'111 \\ I( hl 'lped. tnld>ll de

IJ" I " "': " If-'I.I, 1',,,' rlfLllk ZIJ de be
t" fdl'olll , III ti, II hlll \\ "lkeJt' "\ J{ ~I \ \

J. ~. " \I: \h 1\ ~ II" \ t"l.l!!l'I'''1I
(rt LIT1 lldl !IPt "'I II lOf! zuil. n 111CIl\\e

1",11'1111 !lllTl \1, ...(IJl)lllllL:' w'lke!1, en pl1tLh-

Ill_!1 \ t t ... ft:]llH>lt 11 ZIlIIi.ll \\urden 1.,'f':,:e\(,T!

Pllll I,! 11\1111" '!f\lllt" Adrletle\
...tT l,L! \\r\Hl tt I'de kL.~...zltpla,ulsen knllll~D
L!lllOt kl, \\ ! lt II

\11, " kUilIII{lI Il !lIlletpIl £ikelI Zall'rdag
A,(htt.!ItIIlddl..," worde!1 IIl.!czuodl'HOSSEN! OSSEN!

1'U I' L L \ I [( h I'I{ I ,J ZE::"'

5s. Ss. 2s.DARLING FAIR.

En eell bepel kt iI.Illltlll Zitplaatsen tegen 1s,

DE OlJr!f'I'g'e[t'('kt'fHll'fl ztlilen
op bOl l'1lJ!1'11()t'llldt,. 1"tlll le

wor(ll'n gpholl(len dt Tl '!de VE·
CEMBER, <l,ltl,:a,tnde, 1'1l1,Jlek
Vcrkoopen \oor nkl'ultlg' \Iln JCH

heer 1. H, \'1'511L,

60 Vette Slacht Ossen, In
uItmuntende condltle.

nil ICl'ol1't telen ('11 Sol.J.atoll III UIlIform
"ul'l" 'I' P "Ill pl,Lnlsen buhalve Ilo is
Zllpl"ll"LII

- _,,----

J. W, IOORREES, Jr, & Co I

21 ~ ovembcr, 1 ~'!G
Afslagers

STELLENBOSCH. TEXDERS "
\ oor het bo

Kantoren 011 het r
Ja!t, aan de Pu
Rohert;lon,

Spl'clnc :1tl.'~ ell
'nl'n "('Zlcn till v
i hekot~1 II \I Olden
, den Illldf'!'getfwken
\ III dlll Rl"IJ
Roheril>vll.

gevraagd
\Ven van Nieuwe
ken van Venm-
eke Gebouwen,Publieke Yerkouping'

-\~;\ -
NegotIe, Smeerwaren

en Meubelen
l'L'kenmg, II ktln-
dert' lllllChtmg

('II kantOI evan
e cu ten kantore

Magl'ltl fla.t,
ondcrgeteukend. til 7,lln,
!toedan I~hl'ld ,ti, E \. C II tt lil

Testament,ur In cten Boedel van
'Vijlen MISS H E. H Llebl ti au zal
pubhek YC'ïkoopen Ol)

T\'llders, dUI lIJk gemerkt
"Tcndl·r voor ve grootmgen aan
Pu bIJt ke Gebouw n, Robertson,"
zlIllell ont\ ,mgon rden door den
('olllrollt'III' en Au teli!' Generaal,

Hare geheole voorr,1.act ...meel'warell) Kaap,;t..d, tot 0 M AANDAG
bestaande 111 kotl:i], tItel, zUlkt'r, MIDD.\G, ï Dece ber, 1~96
rIJst, gort, malz mfl, »ago, 1..".1", Tenueraar,; Illoet t\\ ee voldoen-
kaarsen, pC'rafilit Oltl lampen, mat· de borgen verscha Jl voor de Ult-
che" &c &c Toonh,\Dklll, rak kt n, Ivoel'1ng van let ntrakt, en dIe
schalen en geWichten, til [lcgot Il' bor;';l n moeten den nder tel kenen.
goederen. D f

HUlsmeub len t,lf"I" tie laag'i[A: 0 eon 0 Tender' niet
. l', L , ij(' I n noodwendig te W(J1'
IjZeren ledlkantl'll, \V,L'( h f'n kl., din llangenomen
tafels, kaalt'Tl, 'I)ll'goel,. ((1.1', ,I,ardr. il ~.G 'A VES,
werk en keukl'Tl gt'rt 1 df!Cflai't 'n I pro. HIJ fd Inspekteur,
wa.t lr Dll'('r II'll .. ('rk'~jIJ I,d \4',r. IJ"7"\I!'lJl<lIl\ILn
den anngebodcll I 'af:ll' ku \\ PI keil_

\' k J.;""f"t ,<I Il \0\ ,er Doping lf f"'l!tTlf,(' '.rn Jil" . _
uur v m,

P J, BOSMA~. P W, zn . J\t~:d.;;l'r,; Departement
AAN BOUWLlEDEN,

Donderdag, 26 dezer,

24 NOVEMBER. 1896.

1& od • Suikerboon'}n, per z:tk, 203 lbs, (38 od
tot 468 od ; Booaen, Katl'or, OOs (')d tot 358 Od,
Klif (Koloniaal) per ba&l, 000 lbi! 14& od tot
17. ea, ~ (Koloni&al) inferIeur,' 98 od tot
I4s od , Kaf (Ó, V_S,) 121 od tot 148 od - Voor
per 100 ,• ., & lid tot 9a lid, Ka1ferkoo~o ~
sak, 3(j,. od t.1t 40.. od , Boort: nmeel 0,1'~lh
298 Gd tot 31. Gd , Boereameal, gelift Jlh 6d
tot 368 6d, Meet, Ill. !id tot I!I Gd Gele
Mielies per Z1Lk,2átt Gd tot 26. 6d, Ge~eugd6
Mielllllil per sak, 238 6d tot 24. 6d, WItte
MIelies, per zak! 228 Gd tot 23. Gd, \Vltt4
Mlehemeel, 203 bs, 275 od tot 2". Od Gele
Mieliemeel, 203 lbe, 2-1.8 Gd tot 268 6d , Haver,
Ksapech, per zak, lW Ibs, 19s 6d tu~ 20s Gd
UIen, per aak, 120 IbA, OOsOd tot 328 Od Aard~
appelen per mil', 163 lbi!, 24.! od tot ;l8. (kj, TIltak
per lb, OS 4cl tot OS bd , Tabak per Ib, (Inf~
rieur), Os 2d tot OS ,'kJ Koorn per '.'\11' 20~
Ibs, 208 6d tot tt« Gd, now, per lb, (vo:'8ch),
2. od t-ot 2. Gd, Boter, (tweede II'wa.IJ"elt),
I. Gd tot IR 9d , Eieren, per dozjjn, I~ ,'kJ tot
Is 6d, Eenden, per stuk, 28 (ld tot as 3d
Hoenders per 810011',28 Od tot 2g ,Id, Kalkoenen:
per 8tuk, 78 Gd tot 13s Od ; Ha.m en Spek, per lb,
OS 6d tot OS!)d , Zout, per zak, 38 od tot & Gd
Okkernoten per lb, il<! tot 4d , Gedroogde Per'
&ilten 4id tot Gd , Kalk per zak, 58 0 tot 6. Od

SL.\CHl VEE =-Ossen, (goede), prima, £8 OS
tot £ 10 Os, OBolen, óoo IbA, £6 10. tot £8 OS
Koelen, 300 tot 450 IbA)£.~ 0, £6 0., K&lven:
3ot! od tot 408 Od , Varkens, 100 Ibs, 40a od tot
OOs 6d , Lammeren, 30 Ibs, 8. od tot 1iii od
Ha10818, 46 Ibs IS. od tot 1& od , Kaap80h~
Schapen, gewone, 178 od tot 188 6s1, Kaapscbe
Schapen, pnmll, lf,. od tot 168 Od, Kapatera, 50
tot 60 Ibs, 17. od tot 20s od

TItEKH,E,--O.sen, goede, £0 O. tot £0 Os,
Muilen, groote. £Ii! tot .l:2:11lhi, .MUlI~n kieme
£ I0 o. tot .I: 17 JU. Melkkoeleu, £5 OS£ 12 (lt! '
Rijpaarden, £10 tot £.10, Trokpaarden £10 Naar WIJ vernemen bestaat er een zeer
tot £20, Ezels, £7 108 tot ilu ' liitt.er gevoel tegvn de wijze \\aal'o!J' de

AAN\ltRKI\, " ,.-Gedurende de week 18 maatregelen die 0.001' do regt't'I'lng ge-
boerenmeel getlft en ong e"'ft weêr gerezen nomen ZIJII worden ultge\oenl Enl1lge
De voorr iad koron wordt blflkbaru IUlUder en 0 I l bl _.l
het kOlen "almogelilk Hl PIlI' stqgen, ~oo'rdnt agen ge el eu !JU IceelUen \\ IJ heL ":'1·

de nIeuwe oogst mgezameld wordl.. De meest", I s~ag van de vergauelIDg waul'Op de heeren
a.ndere .oorten "\In meer of mUI geluk"lafllldc \ AJIó DER \V \LT eli Til EL .'\I8;lEN als
.".n dIe lall 'erleden week eli ho~,," oolee afgeVthlrdlguen werd k
!logen, oor !p lUln V,lU de kU8t booger zlfn zal I en ge OZl:'U en na
de prIJ" nltLier niet lijzen voordat de plaats~luke I hun kIezIng' wel'uen ZIJ geulIl'Ig IluUI ue
voorraad MnmerkellJk ,ermmderd 18 Wu be I;e\olkmg aangemoeuigd to<:h spoedIg te
p,uen de flllnd,LCbtundermaal bll het feIt dnt onze ,el't I-ek ken
uot.erlllgen 'oor KODlal~ of Zllld,AfnkaanJ<che
prodnkten ZIJlI, Wil noteeren geen AmerIkaan De ont.·, redenhellj ol){~wlJll In de
sehe graan hoegenaamd, hoewel op !tet oogen- eerste plaatll door het afsteken V,Ill (le hJu
bbk de ,oornaam81~ 'oorraad Ingevoerd 18 1
Kololllllie grran 19schaarscb doch daar bet 111 waal angs de dl'aatlhf'lI1lug gemaakt
ge'oorde gnláll wat goedkooper I., 18 de voor moest worden De \el,;tandhuudlug was
,Ulad voldoende voor de aanvraag Onze nol.ee tl,ll de hj n uugeveer '-1(") ) urds \ ,Ill de
nng 'oor voer 18 van d,t ..,Iwell Do oude
wordt tegen vele hoogere pruzeu geDoteerd
AlU'dappeleo i!Cha<lr!ICheren zlln gevolgellfk ge
rewn V~rscbe botc! ta zeel scnanrsch All
,tl1llabscbe boter wordt nu ter markt gebl-acht
'Eieren "iln redeliJK goedkoop PlUim' ee be
ha"lt goede pruzen

LE \ ~SlJ, IlA\I -Enkel beperkle en ordJ
na.tre kwalit.elt_lc, ende have te "erkrllgi'n

TIn" \ l'E -Mollen en donktes zlln til goede

SCHUTBERIClJTEN.

AA..."iGEHOUDEN in het schut te
~lo~d8 Krul over den ...eroorloopden

t'J,l 10 te worden verkocht op den 28sten
NOVEMBER, 1896, indien met beverene
gelaJ!t --
t I!;ClI bliek 1'001, 08, reohteroor
stuurt linkeroor sneetje van achter,
omtrent drie Jaren oud
Get W, VAN DÉR WESTI:!UYZE.N,

Schutmeester

AANGEHOUDEN III het schot Oorlogs-
kloof Bokkeveld over deu veroon

loofden tijd en te worden verkocht op den
~6Rten D~X~MBER, 1896, indien niet
beverens gelost -
2 Een vaal doukie Me!T1e, met een drie

, rnanriden oud vsu len, rechteroor slip
"'Pkelhaak van achter halfmaan van
voor linkeroor wlDkelha.ak van achter
halfmaan van voor

Get 0 J H L STEENKillP,
Schutmeester

li

J. VAN DUIJN.
Somerset West Strand.

1\)den October 189~.

H. J. WASS~RfALL
AAN8PREKE~, ENZ.

Doodkisten lijn ~ in Voorrud.
-I

leCrafenlaaen .. n,enomen.
~Uj~~~w""

PI.nerd ja"~..,.... *-...... WDIjWI JdPa,
I

KllltHr IBut'tlu 'frut. L '_
" ..".,,.,,, '". !Mp ~ ~.

en AANGF.I-WUDEN ID het schat te
Oor logsk loof Voorhantam over den

veroor-loofdeu lijd en te worden verkocht
den 26sten J)~;CEMBER, 189ti, indien
met beVOI en ~elost -
1 Een ~roo' zwart donker bram Ezel mot

hallel na n den kop schaaft plekken van
tl1lgen O\lltrfllt 10 Jaren Dad

2 Een "root donker vnnl Ezel schaalt
plekken van tuigen anker melk op het
Ill1kelbont omtlent 10 Jal-en ond, ha.lter
nun den kop P. J. VAN ZIJL.

KLEEDERIAKER,
PORTER..,pLLB.

Get A V AN NIE;KERK,
Schotmeester

, A~GF.HOlJD~;N IU het schut teA N,euwen PIII,a.t_, ovel' den veroor-
loofden li 1,1en te worden ver~ocbt op den
2bsten NOVKMBLR, 1896, mdl,n met
bevoren8 gelost -
I Een zwart rUIn lI1u,l Elel lmndmeJ k op

!-echte, bout, het l'ik nanl ST, on.tlent
10-of Il Jf11pn oud

(~el W STEL NKAMP,
Schntllleestel

Kouten en Vormen 'Tan r.elfmaat-
Ileming kunnen op aaDnaag
, nrkregen worden.

nRMEJIl ZEER BILLIJK.
---- -~--- -1- ------

VEltJ:{OOPINGEN
.AJJeehngsl'aau KfUlt! or,

C',dvlnm J W MOOItHEKS Ju & Co, A~'~LAOKRS
9 !X'(ember -Darling -1"d,t\lri.'lCD
Il IIa.:~mlICJ -Malrnc ...llllI} il 0l,rl~htgct('(:ldc

mt;nno Jammen
E :O.Cl'l I'CR8KAM bH,

I lJrt.'t(·mLtt.!I, PU.pklltllifolltcm, o..fdL't:liog Mn.)mes
bury Ku"tbn.flr \fl8t..gt)()! cxtml \clle !il:lcbt0:s~n
,n kOelen, ILl~llIedc got.·dgch ..-eJde IlIcrrlC8 en vette
\-&lkcHi!,

~ BED 1\ 11.1 ~IOT At'sLHlLH
2 I \n,C'nJiJCI -Jbndek0l' Lam~r;blllg, hUisraad,

WOO kleinvee (IC') ,n 100 'ett~ bee.ten !,,,,sclllkl
".>or deft ..,Ia..:htcr ahnlletle ecUlj:f "aarden

~ I A\ \lhKKRK, A.,LA(,KH

ti 1~ ccmlx r -,,",!llngbokfont..ccll kautl1 ..:n, \. mke 1
bczlghcHls plek \\ lDkchoorlll.ad enz en!.

t IIA' M rin Kl. AF~LA(.EH
1 DttPIIlb.:, -lI \IlwllJIBIIl kO$lb.uu \a~tg()t..,._1

OK Vl! L11::[l~ UDILLlIOl .I: Ce H~LAGERS

1 Del cm'-, r -(Iro<)! lhllkelllStQln 1113~lttJcn
J ~ '1AllAI~ &. lO AF'~LAGh:R:'j

2t '\fovIllIl)t! -Klapnut..s.'iI\tIL -,~)l) extra "cll~

~Jachl"'( lJllpt:1\ CII lOU g'1'nOle kap ~Ier LK)kk~n
21 "\;()VClIl'tJel -"'. rll\.p<!11 eli bokkeIl

'27 ~O\Cllllx;1 -Klt\pmtlt~':ilalll' ~oho.l'CII Cll buk
kLn

21 [k~cmbc"I-Kl\prulltM:tatltll u\.tlil.; cu
gOCtl~rcJl

I' Bbl L, ~1':'jL,[jLH. '\APn,h

)0 DOCl~lll1.1er -(.rwl ZOUlrl\IOI, lllliLItlcu
lammeren enz,

I Met het uoglll del '" ock "" el ec n 'el h"o
ging der m"rkt o\el hel algemeen teil gevolge
VlUI hel stIL-ken V,Ul alle, UI \ oor pOl 01:lsCil v,Lgeli
De Prtl"en ~lln echl..,r "ecl gedaald U,I.;11er
groote ,crzenuwgen per 'poor (Illnl\culllCht
wordon

AANCEIlOlJOI'.N ,n hdl schat te
Tafelherg ovel den ve,'Oorioofden

tIJd cn le "old"n VeI kocht uJl den 268ten
DECEM BEH, ]896 lndH'u met be,orens
gelest -
I Ben vaal mellie Donkie ii of 6 J8.ren oud,

Itnkeroor ha.lfma.a.n van voor met een
J8.>ll oud vaal meIn! veulen, lechteroor
sneetJe' an voor

Get. R, _' FRYER
Schutmeester

aanvraag

JOHAl'."NEf;BGRG

f Fntl G ",.bcl g• .-upJl"rt voor ,u week, g""tdlgd
IV ,"',,'ember, 1896)

Voer pel bMI I 0 ()
Voer per lOO bdl. ~'U
Kaf " I) ID 0
Zemel. 0 V ti
~11el!o. Amenk j 2 II
~"elJo. kololllaie I 4 I I
Aardappels .. I II
lile", I) III 0
Kafferkoorn I < 0
floermeel geZIft I 12 n
Hoende1'8 I) ~ I)
Eenden () cl (J

l'leron 0 2 U
Roter (tout) 0 U
Boter II

2 U I)

I
I
o
I
1
I
I II IJ
I M I)

IH ()
o ~ II

o 4 "
li 2 'I

I

AANC, I~HOl nEN In de Publleko Schut
Sp'IlIgbukf""1A'11I hoven de bopaaide

tiJd JnJlen eloel gelost zullen ZIJ uil de
bchu,t ,elk')lhl wuroen op d~n 4, f)eccllIbel
I"nti, 0111 10 lIUI v m
1 RooI gplel kende Vaursch, omtlent 18

maaltJell ou.d elk 0(>1 z\\"lowstaat
Ruol wItrug Hul, sjJlIkkel kop, orntlent
IS 1ll1\1lndL'1l uud, ongemel kt
Houl Lhl, ulIItlent 6 Jaal ood, regte! OOI
HllfJlJc VUlI IIO( hter en schulD wIllkeihaaks
\-sn \ OOJ

Rou I "Itill>! Os, wil ko!" :! acbt.er WIt
vwteu, ornl1~llt li Jaal oud, ongemerkt

J G FISCHER,
8chutmeestel

Sp'lngho"r')lltclll ;.ollrnakwaland,
9 Nl'\cIJJlrel,-IRUIJ

IJ,I

LO'lDKX
22 ~ 0 \ cm bt..'T --( Per telegl HJ\f) _.:--;(lIa.np q~lle n

z~Ju \Jl groote llaVrnAg teg-CIl l:t n vcrhl)l'~lllg \ ,Jl

it! tot td. me! 11Il7..ollftl!llDgvan grof\\ ui ,dIen dl
l'.erkwht \\cl*llcll tlgCII lll\tt;tc p'1Jz.en

ZO ';ovcmbcr -()'~r teltlgllw.f) -Dc gebed,
kjwantltA.:lt wo11(! \\orden an.n/l'Cbodeu op \it: vnlJ.!lll
,te Lnn,Jensche VCIkoopll1gcn IS 200,000 b,don, wa"l
"Ml 10 000 "'" Zald-Ainka "J"AANGEHOU DEN JIl de PublIeke Schut

te Stelnkopf boven do bepaalde tiJd
ell IDOlen niet tevol ell gelost 7.0lien de
zelven mt de schnt verkocht wOI-den op 4
December Itl96, om 10 UUI Y m
1 Zwart beldel bont Os, 2 klclll slIppIes elk

oor eu 2 wIJLJes vall ach\er III elk oor
RooI blouwkop Os, leg op hoorns, lelle
merk Itnkeroor, Iegteroor slIp en half
maantje van achter

1 Z", al1 schIlder Os, al twee ooron stomp,
ondUluellJk brandmerk legter bout,
Zwart \VItrug Os, regteroor wmkelha.ak
'an voor, IInkeruor stomp
7.wart ble8l)~, omtrent 4 Jaar ond Imker,
oor stomp, bFlmumerk lInker bout K
Zwart lap Os) hnkeroor stomp en twee
BnlJlJes van voor, regteroor, lebe rueI'll' en
zwaluwstaart'
ftool plat kop Os, lang hoorn, groot slip
l'egteroor, wlllkelha.ak hnkeroor, Brand.
merk Imker bont onduldebJk

L G BRECHER,
Seh a tmeeter

.t'roCluktenmarhen.
KAAPSTAD,

u ZUID AFRIKAAN EN ONS
LAND" ALMANAK

VOOR 1897_

VIlOIWt; )I AUKl1
li November, 1896

;Il • d
o 0 0
o 7 ti
o ti a
o 12 8
o lt 2
U 1 10
o 0 2i
o I I
o 0 0 MET het Nieuw~ Jaar zal ver-

schijnen ons B LAD
"LMANAK voor 1897 waarvan
Mn elken inteekenaar een grahs
eI,xemplaar zal worden toegezonden.

De Almanak zal benevens den
~wonen Kalender informatie be·
vatten aangaa,nde Post en 'l'ele-
graaf, een Tuiniers Almanak en
abdere uuttige zaken, ell daal' het
zp<>volledig mogelijk zal gemaakt
worden ze.} het een versteklas
medium voor adverteerders zlJn om
hunne bezigheid voordurend voor de
/o6gen val'! het pubhek bet geheele
t4nd door te houden.
'Daar de rUImte beperkt is

gelieve men advertentIes vroegtijdIg
in tt) zenden.
Drukpers Maat8chapPIJ, Van de Sandt de
, V,llIers ~ Co (Beperkt),

A. B. HOFMEYR,
SecretarIs.

Hbok van Burg en Waal Strn.at,
'Kaapstad, 18 Nov, 1896

Ba .erhool 0 II
Komkommer" pCI lW ,,0 I~
IWoneu (groene) 0 4 ,9
Mn:lappelcn 0 j ~

Kleren 0 Il lj
l30ter 0 I tic
Kool 0 0 1
Pompoentn 0 0 1\
Krwteu (groenv) 0 Il 0

8 Wagen. en i~ karren

511111'11'11: MARKT

21 Non!lnOOr, 1896,
011 L d.
o 8 1 I
o ~ 8
OHO
o 13 6
o 8 2
o U 4
o 13 9
o J2 0
o lO 4
o 1 V
o 13 6
o I) lO
o ij 0
o 3 2
o ~ I
o 0 0

Abrlk".cn
j1rulUitm

Eieren
Appelen ,
Guau.
ZuurlemoenelI ,
Erwten (groene) .. ,
Aart:lappelen ,
Patatas
Boter
K&lkoenen ,
floonen (groene) ..
Kenden
Hoendel'8
Ganzen
UIen

o 1 (I
o 0 IJ
o 12 0
o I 6
o 4 6
o 4 Il
o 10 ~
o 3 14l
o 9 6
o I a
o 4 6
o i 11
o 2 ~
o I 8
o ,j 10
o 10 ft

StelDkopf, NM1akwaland
12 November, 1896

AAN BOUWMEESTERS EN
KONTRAKTEURS.

TE~DERS worden heirmflde ge-
vraagd voor het optrekken

van Schoolgebouwen, Durbanvllle.
SpecificatIes en Plannen kunnen

op aanvraag gelllspekteerd worden
bIJ den ondergeteekende of bIJ den
heer WlIL1UI BLA('K, Archit.ect, en
C, E , Bunnester Kamers, Adderley-
straat, Kaapstad,

Tenders biJ den ondergeteekende
te worden mgezonden lllet later dan
DINSDAG, 1 DECEMBER. 1896.

Op last,

D. 1. DE VILLIERS,
Hon. Secretaris.

( VlIlI £lt hur", Bali ,/) Cu )

Kaaplttad, 20 November, 1896
VOGEL8TIlt; ISVKEREN -OllZe markt "an de

"cell' tameluk I'oorzlcn , 73,~ llie opbreng ..nde
£1190 CompetItIe '11'111 levenlg' en de pruzen
waren over 't algemEÏen Vallt gdllJkstaande met
dIe van 'erl.den we!lk Vlerka~ waren alweer
In lll8<l!'te ,.anvra.ag Uitvoer per"Mu!can 2872
lb. gewaardeerd op /5615 WIJ noteertln de vol-
gende als marktpru~en -WItte ordinatre pnma
£[1 lOs od t-ot £7 lOs od, eel'llte £4 OSod tot
£5 OSOd , tweede £3 10S od tot £4 OSod, derde
£2 0.. od tot £2 tOi! od; lnf~eure tot hard
£ I lOs od tot £2 0.. od, Wuf)e8lW1tte, eerste tot
lupeneure £3 15 od tot £4 li5o! Od, tweede
£,3 OS od tot .£3 lOs od, deme £2 0.. od tot
£2 1~ od, mfeneur tot h~ £1 08 od
tot £1 {' Ibs od donker £2i lO. od tot
.£4 Os od, fancy buocks ill 10S od tot
£4 15o!od, .taart wltte £1 9s od tot £1 138 od ,
lichte £t 7. 6d tot £1 Ilo Od; donker £015. od
tot .£018. Bd. zwarte lange £4 ~Qd tot £4 15. od,
lang tot mIddelmatig £3 15s od tot £4 OSod ,mld
delmatlg £l! lOs od .£308 od, kQrt mIddelmatIg
£ t 10S od tot £2 OS od , kort geroon Rs od tot
£1 OSod, kort vlo. £0 lOs od tot £0 15s od
vale lang £2 lOs od tot £3 Os od i lang mIddel-
matlg £2 58 od tot .£2 lOs I od, mIddel
matig £1 5. od tot £1 158 od , kort mlddelmabg
£0 12. Gd tot £1 OS od .!J!adona.s Witte
£1 5s od tot £1 15. od donker ~O lOs od t<lt
.£0 15s od ,mlddehllAttg en kort I £ I 5. od tot
.£1 lOs od ,lang vlo. £1 2.6d tot £1 fN! od ,
kort gewoon .£0 lOs od tot £0 Ibd od, lang vlos
£ I :.l:s G,i tot £ I 58 od kort vlo~ £0 8s od t.:-t
£0 158, f)d , lichte £1 OS od ~t £1 lOs od ,
don:ker ohilIl! Is od t<lt 38 6d

WOL -Onze markt blilkt vaet 'oor alle wir
eegro!lIde I!OOrten, en op de Lpndensche' er
koopmgen, &alllltaande week te ";orden Hehou
den wQr<jteen kleIDe verhooll"l1i ,vef'WllCht die
behoorl!Jk alblOr ID rekeIllng .Jerd eeno'men
Wil moeten echter OlUe vnrodeIl\ wa.anchuwen
noh nlet door 'ali!Che gerucht<ID te laten mIS
lelden, doch binneIl de !IaJlgtl!l'evene prIJzen
hanne 'koopen te doen WIJ noteereo
-Special!> l&ng vette ~ tot 5id ordinlLlre
4td tot" &d llUddelmatIg 4td tOt 4td korte
afd tot 4d , "ware en 1.andenge %Id tot 3td

VELLE!, -Markt vast ltegen volle prIJzen
Wu notei\ren -BokTellen 8d ~t 8id lOn

drooge 5+d, angoras 4d , Kaa:J>8CbeI. 9d' lane
wol 3i tot 3id, kort '11'013d : llrandzlck'e 3d
bastaards 3id ' ,

Beaohad~e vellen volgen. lnvaJlitelt

KnrnERLEY, I

AAN INTEEKENAARS.
DE Subscriptie op "DE ZUID-

AFRIKAAN en ONS LAND"
z~l van af 1 JanuaTI, 1897, terug
worden gebracht op den ouden
pI'Jjs, ,te weten: Een pond zes
shlillings per jaar of 6/6 per kwartaal

A. B. HOFMEYR,
Secretaris.

Durbanvllle.
van Publieke Werken.

Venster Glas.«-
Paarden en Ezels.

T1',:,{ lJ EH:-; 1\ ordon gevraagd
v(tor Jo u]'buu \VlUg UD vol-

toollllg\<l.n ('('1/ I\lenw Post Kantoor
te Klllhardt

~peelhlatlt S Cll Tl'l'kelllngell kun.
non gezIen cp vtlrdetp lUl!ehtlUg be-
komen wordoll tell Kautore van den
HesIllent "hl aglstl'aat, Kt'nhardt.

Tenders dllldelIJk gemerkt" Ten.
den! Vaal' Post Kantoor Kenhardt,"
zullen 0[1\ angen wurdeD door den
Kontl'olleur en .AudIteur-Generaal,
Kaap«tad, tot op VRIJDA.C mIddag,
~ DECb::\l BER, 1R9G,
Tender aars woekn t wee voldoen.

de borgen verschaffen voor de UIt-
\ Oel'lDg van het Kontrakt, en die
borgen moeten den Tender tee.kenen.

De laagste of eemge Tender met
noodwf'ndlg te worden aangenomen.

Il. S, GRE.1\,VES,
pro Hoofd Inspekteur

DeplU'tern8nt 'an PubluIke Werken.
Ka.aPltad, 11 NOT, 1896.

40 Gedresseerde Paarden van
3 tot 5 Jaar

(Jp Donderdag. 26 Nov.,

Zullen 0pl!emelul' Pa,mlen puhhck
yerkocht I"\ol'llcl( ,t,lIJ Kl.ljJlIl1it,

StatiC' Oude I dt' 1'.1,11dl'If ZIJIf

verscheidtlu, I'Hrt'll l'g'lll' kar paal·
deI! mak lU !lllg, aJlt'n In eerstf'
klasse condItie ell de aandacht
w~\r{hg, Let "lecht3 op den naam
en het lt' genoeg.

C t: MARE,
J. S. MAillS &, Co" .Afslagers,

Mede zullen \\ orJen Hlrkocht 16
Geleerde ell Jonge E~ 2 tot 4 Jaar.

DrnkpersmaatschapP1J,
Van de Sandt de Vilhers "" Co, Bpkt,

17 Aag, 1896 '

Ai...lE grootten eli soorten,
Insluitende Gek Ieu r d,

Fancy en Spiegelglas. I

Orders van bUIten otnvang-
en speciale attentie.

G, BEGlEY.

Correspondenten
WORDEN verzocht alle bl'leven-

geld ter betalmg van reke-
n~en voor SUbSCTIptles, Adver-
tenties en Drukwerk bevattende of
hdrekking hebbende op bezlgheJds-
zaken,' aan den SecretarlB der
Ma.atscbaPPlJ, en alle brleven Inet
Ca.rresponr'lflnties voor de Courant
a.ah Jen Redákteur te rIchten.

A. B. HOFMEYR,
Secretaris,

Drukpers Maatl;cha.pP'J
V&n de Bandt de Villiers "" Co, (Bepkt)
, .. Ons Land "Kantoor .

Kaapstad, 14 Oct, 1896

Oaledonplein,
Kaapstar

AAN KOORNBOEREN.
OE GEBROEDERS JIOSTERT,

Phlla,delph/a, K oeberg, *

WENSCHEN hiermede Koorn-
boeren bekend te maken. dat

z~ gereed ZIJn dit jaar voor £2 lOs.
per dag tedorschen. Zij ond.rnemen
om Cll"Ca 250 Mud per dag te
dorschen. Eerste-Klaa werk ge-
waarborgd.

WAIIT TAFEt.8.-Koop direkt mn de f&brtkan
, N"mween gebrUlkie taf~~ en toobehooren van
, ~ ln yoorraAd, of op de plek gelDJl30kl

weer opgemaakt Tb!ln!ton en Co,

....Qntbled de prtjsllJst, AlJe ~
handl;Choenen en b&llen om een ke!U!e

Netten eO m&t1en tomen ~ pt1jIeD
Glal!I. l\~ 9Il ClQq ~

( Van ,k heerm Ja8 Lau:reTlf.' tt CO)

13 No"~ber, 1896
Zemelen. per ak, 100 lbe, ~ 6d tot 7. 6d :

GWlt, Jl" ..., ua 1b1, 117. 6CI to5

liJ f)

1 "
" 0III f)

OE,ZUID-AFRIKAAN
VERUNlQD MrT

ONS LAND.
DINSDAG, 24 NOVEMBER. 1896 .

EENE BELANGRIJKE DEPUTATIE.
ER bevinden zich thans an de stad twee
deputaties van de boeren op de grenzen
langs de 0I'fnJenVler, die gekomen zajn
om met de regeermg te onderhandelen
aangaande de bezwaren die de boeren-
bevolking heeft tegen 'de maatregelen
door de regeering genomen ter bestrijding
del runderpest. De eene deputatie IS

afgevaardigd door de Colesbergers en
beathat u Il de heeren 1. J, VA.N DER

W A.LT, L_W,V" en NICOLAAS TBEU!'IS·
SJllN, vroeger i5 jaar lang lid van het
parlement, een mali van Illvloed en groote
ervaring, De andere deputatie komt UIt
Philipstown eh bestaat uil de heeren F,
Jooars en PIETER DU TOIT, Ook hell.
hen ZIJ eeu opdracht \ an de boereu van
Burgersdorp gekregen, zoodat de deputa-
ties In w aarheld gezegd kan "orden
een groot deel der grensboereu te ver-
tegen woordigeu

II

o

II vIel wu gaan, doch loen hel " .. I'k gP_
daan moest wordeu gll1g men Llltlt'llJ k
rU W le werk en lette '"I' nIE'( op dat dooI
eOlne kielDe wending een fonl.{'ID, de
eetllge IU de omstl-ekeu mts8chlen kon
\\ orden ultgeslol.en, Men liet le!(;n de
af~p! aak, op be\el vau dl 11l'TCH EO~

I ,tKIII en meer } Hnls tusscben de
liJn pn tie II\Jef De heel \'AS DEU
\\' ALT, L \.\ \', gmg t{Jen pen;uonliJk
langs de liJn Olll ue vlagjes te verstekeu
en het <illgelIef zou Itllll UlogehJk te
ltIakeu, 1)our ZIJne \\ elg"mcenue en
zeU opotl el ,,"de pogltlgcn gelll kIe het hem
Jc ollte'lcdeuheH.! te doen bedaren en de
ltUIgl"I'S ZOOIel le kl'lJgeu dat ZIJ zicb aall
de Iegulat\.; oudenl lel peu

Het bleek echtel folpoedlg ,lal een anoere
glIC' e \\,Jj; OIlHI,lall, nall/ellJI, de pulltIe
duol de l'egl'l'llng langs de IIJIl geplaatsI,
Veze pollt leUI('uanm heLi>en IUIIl of geen
",' mp.ltJue 1ll!'1 de hoei t!h, ell lLa1l1 \\ IJ
\ elueUlen ZIJLJ el gevalle.] !lf'noeg ",UlI'lU

ZIJ dIL getoond hebhen, Dan heeft de
IegePlln_; ullk e'ln flant,d kaffcrpolllie lip
dl' ~JIl gel'lll<lt,t, el/ YA'U.llM licht te Ire.
grlJpt'n I~ geef( dil ,tanlClthnll tot veel
l'IlLevred€llhI:Hd M~'[l zegt dal deze
bflers 111 dl'1l uacht IJlJ de }Jlaat en lallgll
dti IIJu rOllllloopen eu UIelOntzIen wat ZIJ
doen eu \V,\L ZIJ laten, EI W,1Ii eeu aant.al
hUIgers ook bIJ tie pulltie. duch 11IJna
,!lIeu !,euh. li dt:n dlellllt reeds ~ellaten
omdal ZIJ L'I tegen opzIen met de I'll we e~
roekelooze pol:tledlenal'eu om te g,tan
De depllt,lIles hadden dell opdracht te
zIen ID dezen eene verandenng t<:!krIJgen.
zoodat burgell! In pluaul van deze onver.
schllltge p(!I~IJell!ellaren en kaffen; ge.
brllikt zuil" 11 ""'Jl-oen, Dit IS wat men
doet langs ue lIJn \an Pneska westwaarts
LOt biJ het DUltsche grondgebied, en
\\ aarom kali zulkp ook DIet In COlesberg
geda;tn worden '

Maal' dan 18, er nog een andere glleve,
dIe ook veel heeft blJgecl.mgen de unta.
\ I'auenheld te ,el-meerdel en, en dIt IR de
onhunnhru tige Wijze waal'Op de lberen
,lIe IlI.88chen de \ lagjes en de rlner
kwamen werden doodgeschoten Over
lIt punt hebben WIJ reedt! een aantal ~or.
l'esponuentll:'S gepn hllCeel-d, zoodat het
wet noodlg'ls, hier ID blJzolluerheden te
treden. \.\ at .de bOf,lI'eu langs <.le n der
,erlangeu 18 dat de lhereu 'the }Jer unge.
luk ult de h,lUu !'aken tllet doodgescbot n
:mllen worden, maar door de polme
WOl-den tel uggeureven, DI t moet al thanB
geschieden wtdat de draadbell:i.mg ge.
leed IB,

De Uitslag van de ondel'hauueilllg met
de regeellng nnden onze lezers In (len
auuelel kolom, en WIJ h0!Jen dat de ge.
Illoederen nu weder zullen bedu l'e n
Deze I'; de laatste pogmg dle aangewend
zal '" ol-ien om de oude KoloDle mel al
hale ooet!t.en te redden. Velen tWijfelen
of men er In slagen zal de P("'t tegen te
huuden, doch daar WIJ eene pogmg doen
en er vele du lzendtl ponden stel hng aan
reeds besteed hebben, IS het toch te hopen
dat aau de mlduelen een bel:roorliJke kaM
gegeven zal worden,

Aangaande de lDentlDg vertelt Olll! de
beer V AN DER WALT, dat het zlJne on.
dervllldlllg te Vrijburg was, en hiJ spreekt
nIet van wat na dien liJd kan zIJn ge.
ueUJ-d, ual de geeute beel!t.en eent.ge
Dl,l.llIlden gewnd blIJven, dQeh zoo<u'll hel
e utlltof nit het lIchaam gegrolliu 18, dan
li: lIJgen de be(jjjten toch maar ue pesl en
sten en net zou ~eel .d,l! de ungeeL< te
:\[aa~ men hoort zoo veel aan blJde Zijden
dat het wel de moeite waard IS de
wak nauwkeurig '-an legeerJn~wege te
laten onderzoeken dOOI vertrouwbale
mannen. De regeellllg hehoOI't een com .
mtSSle van praktische hoei en eu el'n \ ee.
aJ th áan te stellen om al de gevallen dIe
g' nuemu \\orden n,1 le gaan_ WIJ bepa.
It'll slecht.r; de aaUllacllt biJ het ..chJ'lJven
V.tO ds. POSTMA, waarm hl) oeweert dat
heL doo&cbleten t~gen den gee t Vun ons
~t!lk lo!, eu "aanu hIJ eeu aantal ge-tnlg.
Sl hnften aanhaalt" Het belpt wets be.
weringen op te werpen, lndien fitappen
nJet genomen worden om Uil te VlOden
wat de Waarhf'ld lB,

-~g hehoedrmddel geloo, en ~ ij in hill
d ..od.schieten, De undel'1llUdmg heeft
h, t overal geleerd dat men <le pest wet
kan uItgtampen zonder de be mette bee&.
ten te dooden IIn te begl'aven_ Zoolang
er dns nog de klios bestaat de ge~eele
K )loOle te redden behooren erBJ!t.i.ge p0-
gIngen gedaan te wOI'den door de 're-
gt~nng. getrouw ondersteund en bilge.
iJt1lan door onze boerenbevolking Wier
bdangen III het spel ZIJn. Komt het

"'t'l wovex:, helieeu Wl~ Wet bo~

dat de pest met meer gekeerd kan wor-
den, dan zal het dwaasheid zrjn langer
dood te schieten. W IJ hopen dat onze
boereu dit zullen vatten en het hunne
zullen doen ter bevordering van het wel-
zIJn van ons land en volk.

.:=smALLER-LEX.

De aandeelen der Gecharterde.
De nieuwe aaudr-eleu die de Gechar-

terde maatschoppij Uitgeven worden zeer
langzaam opgeuoruen, werd onlangs be-
richt, en ti" d irr-kteu reu beramen plan-
ueu om Ut zaak aan le helpen I ti.
.l ieu mou III EUI"O!Ja \\ IH \\ al \\ IJ h ier
weten dan I~ het nIN le verwondtren
dut de kapitalisten zeggen wacht een
beetje, w IJ zullen eerst zien wat er nm
de Trausvaalsche schadevergoeding en het
Brirsche select comhé-ondersoek \\ ordt,
De namen van lords en milhonalrs zrjn
op den duur DIet genoeg ons te doen
hopen dat de specutatie een ROCcCeSral
1.IJII en WIJ hebben er maar min lust
we ons geld ID Rhodesia le gaan "t'g.
gooien,

D.' pers-orgnn.-n tile undPI den m-
vloed VRn de Uecharl<Jrt!(' maatschappij
Rta,1U beij vcren z ich zeer om l'en u irleg aan
deze langzame opuerm ng der aandeelert
te gPHtD ell d It ou t ru st end \ erschij nsel
lI:' ,prgop]JJkelJ lIvt " \\ el een felt
d,tI de a.mo"el!'nm.lI kt t haus zeer laag
staat en hel I" on mog-Jijk dat dil er 1t'ls
lIledé te doen III'<,fl ,I", h Olll n u no~ tt'
LJe\H'I"'1l ,lat de toekeurs der (Jl'< hal tl'l ti"
1lI.1Uh( h,lPJlIJ, tt'IIZIJ I" taalbare III werk-
1,,11'<' lUlJllPn ,'nt.l"kt "o!'l.le1l, 1001lklel1·
lig st,l,lU I~ ""aasht'Hl, \fen knJ.I(! op
een 'BI 1'1'11 ,If-t","d lllel altIjd JUIIS! de
ht',~te IDttJ1ltlatle Olll P('ll JUIS! oordeel
Olel' z.-Ik.'n lt' kUllneu vurmen, Joch
de oogen bpglll'1l'1l I hau~ loch 0l~ell le
~adll

De vrede van Zuid'Afrika.
\.ll,'n die \ an ZUld.Afllk.1 komeu eu

"Ill \\11' "'r\\,Hhl wonlt da! ZIJ lets te
"('ggen zullen lJ"illt(,!J, \\ "rtl.,!) In oen
laat.~t,'n tiJd te 1~'lIdel\ doO! <i"11 eellen of
,mdel't'n 1"'1 ~ \, I (i'gl'l\" "O! ti '1'£'1' onder·
\ra,lp;tI Het gP\olg I. dat lUen UIE-t met'r
SdllJflt te \\elell \\"Inan te "'IIt'llen "ti

fill Olel' eeu lllogt'llJkf'n oorlog ID ZUId·
\fnka III g.mn "plt'ken
Oul,lUgs vel'kJatu,d .. d{' heer Thompson,

L \V \' , dat hll IJt'\ reeRd lH ,oor N'll UOI·
lug ZO(I grool al1l ZUlti-Afllka nog nOUI(

gekeno hC'eft, Intljeu de regulatIes l{,1 I,..·
,tllJ<llllg van de ruuderpes! Il ft't met vel·
,wnd \\o!'l.ll'n ulLge\.wrd eu t()egepa~t
\\'IJ Iletl\lJfeilll h,,! Zl'el of zulke \\00!·
,lt-n .. enig unt doen eli luJlell nH't (lall
lteh'Ut)1PU y'IJ !te, el achler'l\ "ge gelalen te
\\ urden

~ LI kOlllt lIt; heel Selul1~, lie h. l'Oemde
J.lgel IU ~LIl"b"leland '(lOl <lell dag met
de H'lkll1nng lillt hIJ .·t'll orlll()g InN'chen
tit' Engebll!pn eu ut' " Dutch' lU ZUid-
\ fllKa \ n'l"t !Jat ml:'11 tt' J'H~l(Ifia en le
!'''I\dptl h"Jlg s( IIIJnt het 'Iltl! aan !e
I<Iazt' II, "Il li IJ eillt! Igt III "I d"1l ouden
raad ual l'l'"le 1',"lIJl'l1 moett'U
toege'en en \l'ldl-aagzaallllJeld moeten
leel eu

D"t el III Z\I1d· \f'lk,1 "t'IlIg' plan be·
~t,lat \'an deu kant der" DUlch " om de
Engelf<cben a><ll le ,alleu IR gekheId
Men moge Yf'I'tII'alllde \ OOI'llt.elhngen om-
Ll-ent het wapenen del' burgeI'!! III oe Tl'lInl'!
,aul ('U V II)Rtaat "erspl'elden, het f(llt
blIjft ddt de polltlE'k der republieken nog
~teed8 IS g.'\\eC'Sl {'rt nog 18 'll>IJ wIllen
,Iecht~ alleen gt'laten \lorden, en z.ullen
u ouk alleen lateu

Zit Itl· UI Ik.! heeft ecbter I e"uR genueg
geh,jJ \ an H.hodell kOlllplotten I'll Jallie"OIl
slnljJtochten, en het lA ran b~lang dat de
tmpel"laI18t-6U bet dUlliehJk yerstaao, dat
de herhalIng \'an zuLke komplotten heel
licht ollgewenschl.e gevolgen kan heb •
ben WIJ hopen Illtll.88Chen d,lt de
Thompsous en de iSelous', hunne praatjes
0\1'1 oorlog tn ZUld·Afnka voor ZICh.
iwl H'll :tU !len houden Dil L~ l'en \\ el.
gemeeude I-aacl. en WIJ \ ertrou wpn dat er
U!J gelet zal \\ orden

Vr1jstaatsohe reohtel"8.
Do ,. l'IJ8taat schijnt ongelukkIg te ZIJIl

I1lel r.IJne Jonge rechters, en mls.~hlen I.
iJpl maar goed, daal her, tocb nIet \oor.
leel!g kan tJJn "oor riP verstallrlelIJke
ontwIkkeling \)m een man om reeds op
j.'ug.}lgen lt't;fuJd op de rechtbank I~
komen eu ua het a,lIlhooren van oe Ult.

'I'IOIak ,au den ho()fili~chtel te zeggen,
Ik Iren van hetzelfde gevoelen. Ad'okaat
'.!c(ilogor, die ZICh thans ID de Kaapstad
h"1 tndt en aan de Kaapscbe bahe )'mktl.
<,'el t, heeft zIjne betJ-ekklllg als staals,
fn li ku reur \ an den Y I'JJ"l.aat verandenl
\ "or dIe ',In rochter. doch na
, l'utge Jaren al~ zoo.Lamg werkzaam glo
1\ eest te ZI)n be,lankte hiJ, Advokaat
'acnb,z, een geboren WinbUl'gCr, het
tJl1,I.R!e dlstnkl ID den VriJstaat, bvam
, "l1Ige maanden geleden Uit Johaunesburg
I,tar BloemfuntelD all! rechter ID de
,<Iaats van rechter Steyn. HIJ he"ft
, hter reeds plaat.''! gemaakt vour recbt"l

:-;Iuart, ooI.: een VrlJ8Uiter. Deze geheUl-
Plll:<Sen ~trekken ter \ersterklDg van
il Jt argumell t dal bet DIet guetl IJS Ja t
'lellland te JOu!!, op de rechthank kOIllt.

De vakantie-cursus en het Hol-
landsch.

Tot nog \\ as het N ed"llandsch gt'('1J
leervak op Ol' vakantle·cursu88eu vOI_)r
onderwIJ>lt'rs, een leemte waarop "IJ
re-ed.s meel dan eelli! illet nadruk helthen
gfnvezen t: I{ een goede hron \ el'Uellit'l!
WIJ nu <.lat er thaUR schlkklng€n gemaakt
\\ol-den om In dIt gebrek te voorzien hiJ
ue December curcus.'!en Het verhengt •
ons dlt te kunnen melden. daar de be.
hoefte llan de vel,mderlng roen.. lang ge.
voeld "'ert! Dr !lInIa, de supennlelJ
ci.ent-get1el~lal van onderWIJS, beefl dez,
zaak tel' hanJ genomen, WaaI \"or hiJ den
<.lank van, ele ondel'wlJzel'S en onden\ IJ-
zere8sen en uog veel meel onderH heeft
vel'dleno, WIJ beschouwen dil een ,t.l!J
IU de re<:bte I'Ichlmg eli tWIjfelen el' ntet
aan dat dl', .MUil' goede vruchten van ueze
ondernemIng zal plukken,

MAILBRIEF.
(DOOR MEIJE\\ ERKER)

Het ~oornaallUfte en toOven, beugeJllk"l,(' " It
',UI Iller le melden '" be~reft de o'en 1,....11 e
'~gen. d IC IJl bot OO&ten en middel! IQI "':,
I' ra.sel'hurg Gil Kenhal'dt ten We..tt.1I """' ~L, ..I
len ZIJU Recbte landragen" '3n OW" "'LTd
dat men re<lds ,raagt of zll tot geen 0' ~"'lr."
ruIngen ell daa.rlllt voortvjoelende onf?elukk,
geleld bebbel! :M a.a.r daar I. men IIICI I,
laude aaIl gewend E'tl regellli die den ,lrm. II
boer van bonderden schapen en bokken !"'fl'
ven, "Jn hem toch welkom al8 bn dan d~ lp-I
met door de droogte behoeft te z;en onkumel
IlJtuS-'lCben. ook de Kaapstad heeft ZIch e.,
opotrerl.Dg~hoon geen 'l'TJIWllhge -I '>or t"
beil der bmnenlanden get"?OSt AI. het h",
ZUIdooster UI vallen meer oosl- en noord '""I
wWll'to! dJnl1l. regens; en OOn rakeu ,uld,~"
.ter st:orm heeft men b'er gebad. wo erg ri,
ten 8h..'ite de groote last er van-het ",or
met meer gevoeld werd, daar alle stof ,...." "' ..
gtl'Wa&ld, eo de If1nd In de 8tra ten "1*' I
zonder leu 'V8Jl den grond te knnnen ,
hchten '

Met de runderpest gaat het nog meI lO(•
Daar waar fil bee1'llCbt neem I ElI toe lt", ,

lleh I;>egrlJpen laai en wal 'OOr de h"
koloDl!! \len UIterst ~enkell]ke zaak l! '1,
dat cet! gev&! I.D Basutolaud 15 'oor~k IJ

..,&nt JlU5t ""Dda.a.r bn de ZIekte tot III Ju:'
lItII4 ~§~ ~ ,I~ 4it ~~~Ij "i
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VERHUISD!.
DE 'KANTOREN van de DRUKPERSMAATSCHAPPIJ

I,VAN OE SANOT OE VILLIERS & CO.
BEPER.KT

ZIJN VERHUISD NAAR

x:»e ~ c:»e:k 'V'ft,I1

Burg- en Waalslraat ..
--------

OnsLand Kantoor
IS ,,'~~~~ItiiX»

NAAR DE HOEK VAN

BtJRG- en -'Vl~l~LSTRAAT.
,DE SAMENZWERING

TEGE~ DE

Zuid-Atrikuansche liepuhliek.
Prijs slechts EEN SH ILLI NG

WIL ,men Cl'lI vertrouwbaar, vo;ledlg en boeiend verhaal van de
Samenz.weru.g tegen de Zuid Afrikaansche Republiek lezen,

koop dan bovellgeuo(,ulll boek jc overgedrukt uit ONS LAND en Dewerkt
volgens de beste brounou. De ()rigin.!ole taal Jel' doeunienten wordt
zoo veel mogelijk behouden zoodat de' ge~cllledenis als volkomen juist
~n beschouwd II orden.

r exemplaar
6 exemplaren
12

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

VER.KRIJGBAAR AAN I. ONS LAND" KANTOOR

De yoorraad is niet groot, doe dus DADELIJK Aanzoek.

Aardappelmoeren ! Aardappelmoeren !
,TERDERE ~('lli't,!)~l.ldln!.;I'",'III.\.'r (;CXSTIG REKEND~~ Moeren
V out vnugcn. \\aarurltll'l' dL' \"(,I~·,'n",' welhekende soorten, Suttons

.Early A bu ndance, Eerl /.\\ ,U'L' en HO('g(' oogst dvl' beste aardappelen
Scotch Mai ncr ops, Illl:e"t geharde en best geschikte Aard-

appel voor Zuid-:\ fnka.
" Magnum Bonums, 1.111colll,.;1I11'egelY;],;;, zóó gunstig bekend

blJ alle lundbouwcrs, dat YL'I'derl'aaubevcli nv onnooduz is.
Alien in vaten of zakken. ,.,,..,

MATIGE PRIJZEN_

LI SER MAN & SU IRSKI
24, BURG STRAAT.

'DID ZmD·AFRIKAAN V'ERRENJGD MET ONS,

\_
PPLICATIES voor Leeningen zullen dagelijkst overweging genomen worden ten Kan~ore van

Bank, Groenteplein, KaapsULd. ' 1 '
. J

S. V. HOFMEYR,
Secretaris.
I

rGEHALVANISEEROE STALBN'
! ..

~ I~:E»~ C»~:E:!~
4 ' I ~ .

QM WATER OP TE POMPE. '

DE STERKS TE EN 1DE BESTE
IN DE WERELD.

S voet wiel en 26 vo~t Toren.
S voet wiel en 30 voet Toren. !'
S voet wiel en 40 voet Toren.

10 voet weil en 26 vo~t Toren.
10 voet wiel en 30 voet Toren.. ,
10 voet wiel en.40 voet Toren. 1-

12 voet wiel en ~6 voet Toren ..
12 voet wiel en 30 voet Toren.
12 voet wiel en 40 voet Toten.-...

• --- !

Pompen ,an alle soort om op alle putten I
passen. I ;

Deze Windmolens zijn op; eeu verbeterd
plan ingericht, en sterker dan iets nog in dIt
land ingevoerd .. De t?rens i zijn sterk gJ-
koppeld, en de wielen eijfreguleerend zood~t
er feitelijk niet naar ómgeeien behoeft lje
worden. :

ALLE INFORMATIE MET PJ~IJZEN VAN

WESSELS& COMPY}~~:;~~l:,
Invoerders van Landbouwwerktuigen en Machinerie,

Bakkiespompen, Graven, Vorken Eggen, enz.

BELANGRIJK
VOOR

GRAAN BOEREN!,
BESTE ZUIVER

MANILLA BJNOERTOUW
5ld. PER LB. NETTO KONTANT.

WAARDE VOOR UWGELO R. M.
TEGEN LAGE PRIJZEN

ZAL ALTXJD ~OOPERS VXNDEN.

'ZIJN c.rbekenJ voor dat ~ij de Besk Goederen tegen de Laagste
Prijzen v~rkoop('n. Wij houden een Enorme Voorraad en zijn in

staat aan alle KOOpl'rSde Laatste .Nieu wighedori aan té bieden:

HEDEN hebben wij Zeldzaam Mooie
Dames Drill Costumes tcO'en lU'G l;j/- 17 jC! 201 tot 2-'(j' Ik
D
. bl' IJ :V" /.. II e
ames Chiffon Manteltjos, 2.) 1 elk, iets nieuws '

Dames Crepon Avond Kleedjes, 26 6, :3~ - en :1'-, - elk
-Dames ?rgemaakte eli :\Iet Opgemaakte Kleeding stoffen, laatst~ stijl
Dames ZIJdell Blouses Keungl' patronen, laagst~ prijzen
Dames Mousselmc en Gras:; Lawn I:Housesvan ~ /11 tot In 'Ij IkI , e ,

KLEEDINGSTOFFEN.
Wij zijn dc, (·clligen I~ Plemstraat Ylloreene I{ijkc Keuze Kleeding-

stoffen, BlolI:;e ZIJJe en 1nmmlDgs. Onze groote keuze is bij iedere
Dame b'_'kend.

'.M? USSELI N ~ N .-:\ ICU,WStc l'al!'()ncn iu Gl'flaSSementeerde
ell hUK) ~lulI"sellllell, ~alll:;ook,;, Gra:;,; Lawns, l'riuts onz.

. ZIE ONZE UITSTALLlNGENVOOR ALLE NIEUWSTE EN BESTE GOEDEREN

.DeSinger Fabriek Maatschap---p--ii
VERY AARDIGT "

MarhnU!~ VOO," 8il., {c" "'óVrl S,t-dill""'} [dl' "i hd Lichttlt.J' ," li I~dtd t Il ,. I ' /. .. • j (_ b. lI' 1t.<ll1 ,_ ('fl 'lYf/f,to 3fatertal
VERKOOP.T MAGH INES "001' KUllt"llt, tu"kenncnue een I ih raai D t f
VERHyURT .\J&dllnesruetkeu~unltok[)()l'en. Jil Isconoo

VER Se HAFT ha-re .\1"chllle" 10 verS\'hc"l"llt! stiJ len kaoilletwel·k Id
I

. k I I. ' om Le \'0 'oen
aan ( l:n .nHLa en 'cuoefteu vall ...llen, Cil tegeu prijzen die ze binne b .
nLlI allen .Iellel!. _ n ennk

REPAREERT )[achilles ,all allo lloort.en dadtJiijks en tegen btllïk .
VER RU ILT -'{..chlnes vall alle wort J e priJZen.
HEE FT den !:;el'steo !'!'IJs IJehaalJ bO\'en alle .\lededioO'el·" op - ·b·d l'

t II
' d ~ 0 \ eT!l( el ene entoon-

se. III;:en meer au ;CIXJmalen. ;,+ l'riJzen te Chica!,'D. .
WIJDT daJeliJk: de aandacht 0l' ollt"anr'st \'an eenl.lfit·'tJnkQc t _cl d d. hl " ~Lr. WOluell e 011 e en

me"We anten met gelijke zurg ell vlluelochCJt!'ug ~ehandeld.

I~LICIITL\(i (JILt'i'1~,--~.PRD~ LIJST VRIJ.
PAST OP VOOR NAMAAKSELS.

DE SINGER FABR.IE~ D'.!:AATSCHAPPIJ.

. HOOFDKANTOOR JJ( ZUiD-AFRIKA'
.ADDERLEYSTR.A...A.T, K..A.AFSTAD

T.!/.KKJiJJ; : •
lUQ! ST1lliI, Port Elizabeth: Wln Snu.r· Db· 0 .

!h.lt'W1iMw! Srl\.UI Kimberle1; P...u.'C,E GU:;Jl;:~ll\i~j:h.!:::~~oat Loude:a

ROSS&CO.:,
.. 't;pa,:D.d-_..,.. a,a,~9

»C: a, a, p.'t;a,d.

~----~--------------------~~
BURGSTRAAT, KAAPSiAD.

BOCB'&,
Invoerders- van, Allerlei :zerwert

Behoort men áltijd eerst te gaan om .
KOMBUISKACH'ELS EN LEDIKANTEN.

24 NOVEMBEk, 1896.

Onderwljzer Beneeulgd
\'tIJNHEER.--Negen ma&nrleD geleden
i.il betuigde ik in een brief aah II nn
le goede uitwerking TAn RHEUMATI-
C ljH,O in mijn geval Ik ben 60 l','ren oU,d
en 'hob 2.:3jan>1I laug gel~en &An (,H HO N-
18C1IJ<; ASTII:\1A eII H.Hb:UMATlKK en
eoeht verliult(.ing v'1UI vele beroemde rn6f'S-
knndip, en prohoo,-de alles eonder b&&t te
vinden cl! had in mijn genl alle geloof, m
menl!Chelijke hekwAAmheid ,"erloron, ~t dat
ik RHEUMATlCURO probeerde en m~tlJ\
_ijn mijn Nennll~il\, Rheumatlck en I"Jneu
in hoofd en II.IIllgc~iobt verdweni'D en bel
nien \\'B ia '!'or en wijd venpreld dat .. 00-
meestcr V Ali ROOT~per b"elle~~ gewnd
Wa8 van die wonderlijke }f.ed.iclJn, ,en dl~
W!\II werkelijk: bet genl; elkeell di. het
I'I'Obeerde beveelt het &Nl. .

De heer J~OOB TU ZIJl. "I'&Il Vl&kfonteln
(3 uur van Steijru;bnrg) .', il gelll~lWn 'l'&n
een Bcbijnban.r ongeneeBhJkge~al.~ Bheu-
", utiek en Jicht., NOOIt., set &IJn moede-
Mevr. V Ali ZIJl. aan mij, WIl er ~ .erger ge.
val ,,&ti .. Koorts Ziekte," IIOO&lsElJ het n06-
men. De eeste dollie RHEUY.ATICURO
deed de lijdende jonge man MlIItig .~ en
'medecijn werd voor;td.ure:ad toegediend,
hoewel de buren en meDden aeiden dat
!lij niet verwachten d.~hij inSt wn, tI>(U

Mj twee u..~, ~~~nigde V&II de genees-
kr&Cht V&II d. . UMATICURO en
PILLEN.oe oude heer V~D Du WIlLT, ftIl B.eddenburg,
...8!'d genesen door een bottel.

De beer IL CoI<1'ZJDI, Dl'aruhlei, Middelburg, C:C.
rond dadeUjk yerhoMing.. Mijn lOOD J.ur en "'JU
lI<lhoon'l'1lder.de beer J. A. SJI.lT, DD ",:on~el'boom,
Bllrl;erodorp, WerdeD ook. gen_ ~ lk moel DIJ

8luil.en-IIJ. bJ.ijt uw dankbare -meni, 1. C; -r.n

'JONES RHEUMATICURO.
Rei gT001.e Zuid-Afrill.&anlOhe.gen_id del .,oor
liobt, Rheum&t.lek, Rbe.umati~bo Jlcbt, Lende
l\ahi Reup licht., Aa.ngezlobt-pIJnen. en •. , en booH
"" duiMlooen genlleD. -rooi erger dan bonngtlIl
__ den ruuelL la .,.rkriilbur nn all. Apo~
... _ WiDbliul ~ ,eIMIel Zuid-~

ILET GENAS IIEN ALLEN.ZU.D-AFf(Il(AAr~SC:-I~
. ONDERLING BJ

LEVENSYERZEKERIN (
MAATSCHAPPIJ.

-
\

PPLICA TIES moeten inge-
t zonden worden aan den
ondergeteeker.de, voor of op den
17den DECEMBER, 1896, voo I"

eene derde Klae Pu blieke School
te Belmont, 10 minuten rijdens van
het Spoorweg Station.

Applj~ties vergezeld van goede
getuigschriften van bekwaamheid
goed gedrag en Lidm~tschap
eener Prctestantsche Kerk, om
onderwijs te geven in Engelsch en
Hollandsch.

Salaris £ 120 ver jaar en huif;
vrij en '£50 per jaar voor het
opzicht over het Boarding Departe-
ment.

Werk te .heginnen met het
APRIL; 1897, kwartaal. Eell
gehuwde persoon' zal de voorkeur
hebbeu.

8T QEORQE~TRAA1'.

o P fil E RIC H TIN 18 4 5.

;eincorporeerd bij Ácte ran Parlement 188

loofdwtoor: DiWBGSTB.!,AT, Kaapstad

DlBEKTE("RItN :

Hon. ·A:l...FRED EBDEN, Voorzitter
H. M. AlWERN E.
HENRY SObOMON, SEN,

}<'B,BU. J. CJ<;N'fIJIVHES.
PA.UL DE VILLIERS.
GODFREY SICHEL.
J. G, STEYTLER.
HAR.RY HOLUS.
Hon. J. X. Mk;RRIMAN, hi L.A.

Belmont, C

31steri October, 1896.

Een.lge Agenten.,

J. J-.DE KOCK. EERSTEGEI'\EESliKUDWE AnvI5EtlR..

Voorzitter. G. E. C. :ANDERSON, M.D., M.C., London
M.R,C,S, Engeland

J AA.1l.LIJKSCH } PREMIE -
INKOMEN INTEREST

FONDSEN IN HANDEN

£175.558
85~b

- £1,662,845BENOODIGD.

EENE 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 ....'ebruari, 1897.

Appliceties aan den endergo-
teekende tot-MAANDAG. 30 Dec.

S. H. RAUBENHEIMER.
P.O. Doornrivier,

George.

""'.lU.Ul8TII TOOI.D•• "D'
.lboolute Zelt~beid, Groote DonWllNlli..

Geen Beperkingen.
Bepalingen omtrent ui~'I'8rbenN ~,

Geen ",,.:ioiie op .Reu.n _ W'_plMliI,
Matige Onkosten.
. Spoedi!(ll Beialing _ vorderingen.
Alle V oordeel.n behtloreD lAD de Ledeo

Geen P_nIiju ÁAMF"ulijltheid..
Onmiddellijke Bonus op Vorderingen.

Ruime Betaliog '!'oor O•• rgn". .
Driej..rIiJUch O~. laAW ill luni, 1896,

d. '!'olgeude in Iuni., 1888.
Dertig dagen ~D ,"oor bet.ling ....0'

. PremÏlu:na, ged.urondl weJi.. d. p.u. na kn.cbt
~JjjrL.
Polissen bliJnn _ l1:raebl 1OO!ang ~ vo\doende

.'!'eTgaar.1fa&I'da il o. een kWNtuhohe premie
IId..ldlen.

THORLEY'S VOER
VOOR

RUNDVEE,
Paarden, Varkens, Schapen,

ENZ.·HEINING PALEN. LAATSTE UITBETALI/VQfN C8i9.

LAOTIFERpolw.n ....n 'Ie~hml'lldell dnor ""nien betMld
_t de .olgende lOmmen .,oor _re £1,000 nD de
oon;pron.kelijk • .,.rll6l1:..naa r-Ó Voor h.t grootmaken T&D K.alv_

ZonderJIQ.

r

TE KOOP,-TRAMRAILS,
geschikt voor Heining doel-

einden.
"" Doe aanzoek bij

COMB1HNCK & Co., ,
Strand straat,

Kaapstad.•

Dullr iu 1889, BetMld.
£ll,(f)S
lI.l81
1.846
1,'77
1.828
1,280
1.100
1,106
1.061 -----------~ ---

to7, JAA.R
66 JAAR
30 BAR ...
20JAAR
16 JA.\R .
12 JAAR .
ij JAAR
• JAAR
• JAAR

..
R. WIlSON, ZOO~ tt ti.,

Afdeelingsraad Piketber!. PLAKPAPIER ..
V·~~e~Dgist!i~a~ Hon- SLUITING VAN EEN WEG. .Voor ~ij olders koopt schrijft dan

den in deze afdeeling voor ---. cl ~~I'st naar
lfet jaar 1897, en voor het innen ;\ Ai\ ZOEK gedaan zijnde oor
yan genoemde belasting, zullen door t-\ den heer E. NRI. van Gr11,S- } USTAF ANDERSON & Co.,
'~~n ondergeteekende ontvangen berg, wijk N.O. Bokkeveld, in het 35, LANGSTRAAT,
worden, tot den 15den DECE~- distrikt Calvinia, en andere boeren, ~.A..A. PST AD.
BER, e.k., ten 10 ure v.m. grondbezitters in het Bokkeveld ill voor monsters van hun

Tenders moeten gemerkt wezen het distrikt Calvinia, om. zeker PRACHTIG PLAKPAPIER.
"Registratie van Honden." hieronder genoemJen weg gesloten
. Tenderaars kunnen voor één of v~rklaard te hebben, zoo geschiedt

meer of des noods alle wijken hiermede kennisgeving dat h~t. bet
tenderen. voornemen IS van den afdeehngs-

Gedrukte registratie en kwitantie '1':1::.1 van Calvinia bij zijne excellen- 1"lhl;II' Anderson
boeken, door den raad verschaft, ~le den gOIlYerneur.aanzoek ~ doen,
,z~lIen aan den Secretaris ID termen van aectie No, 1.)2 van
vóór of op den 15den Februari, acte 40 v~n 1889 een proclamatie
1897, overhandigd moeten worden te doen ,mtvaardigen .?en volgendeu p-
zullende tenderaars aansprekelijk weg sluitende, namelijk :-Den weg
zijn voor de belasting van alle loopende WIllcmsrlVl~r naa:. Gras-
honden, door ben ~erigesteerd. berg •. van. ~f de zuider ,-ZIJde der .

In wijk No. 6, lS de Municipali- Gra:abergrlVter waar de meuwe weg ZUID-AFRIKAAN'SCHE

teit Porterville uitgesloten. b~g'1nt, door ~en kamp ~t waar de KONINKLIJKE M.AILDIENST
aieawe weg ZIChaansluit.

Op last, . Eenige objecties tegen de sluiting "
NICO. J. VLOK, van genoemden weg moeten inge- De II CASTLE MAl L" MaatschappiJ,

Secretaris. diend worden in geschrift bij den, .,
ondergeteekende binnen drie maan-é DE SLoom booten dezer LIJn vortreU. en

, van Kaapetad naar- Londen om de
den van af 7 September, 1896. andaren Woensdag, te 4 UUl" n.m., naa

. . Op last, Madeira en Plymouth, te Sint H.elena en
N S LOU'V Ascensiou aanleggeode up de bepaalde tus-

., '. schentijden.
Secretaris. " 2b-TANTALLO~ CA:'TLK, Kapt. Du" n,

______________ Dec. !l-NOnHAM ('A!\TLK, K"'I'L. HAaaIB"I<,

HEFFING VAN BELASTING SLUITING VAN EEN WEG, .,23-VUNOTTA.Hl'AtiTLK,lLapL.

Onder Wet No. 40 van 1889. EItra Booten JOor Kngel&Jld, Jla Las Palmas
ARUNDAL CASTLE, KApt, WINDER, omtrent

No\'ember.'
LISMORE CkSTLE~, Kapt. Lil su KV R, ...mt rent

25 November.
WARWI,CK CASTLE, K"'Pl. WALLACE. oru t n ut

December.
GAllTH CASTLK, h."'l!L. RENDALL, omtrent.

Voor Vracht of PIIo88age ver voege men
zich bij de Agenten VIUl de CAST LK
MAILBOOT MAATSCHAPPlj, (Beperkt,

K'''fJ ,-'W Oll~ en verzekert dua een goedt
Idi I,illl( lOll UE::;['A.ART UW OSLO.

. 11-;,,,"' \'1';ltNI:-3, BORSTE_LS tegen
l't.."~RI e pr·ij:ten.

& Co.,
:l:l, p,NGSTKUT KilPSTil.

Afdeelingsra.a.d.·Ka.ntoor.
Piketberg, 10 Nov., 1896

Kaapsche Afdeelingsraad.

[Dl
UNJ:ON .L~JN

KONINKLIJKR MAlLDIE~Sr.

UJION I:)TOOMBOOTMllTSClllPPIJ
CBEPER.K.TI.

f{ ENNiSGEVING geschiedt
hiermede volgens Artikel 265

dat de Raad van Zin i~ op de
Maandelijkscbe Vergadering die in
zijn Kantoor, No. 43 St. Georges-
straat zal gehouden worden op
DINSDAG, 1 DECEMBER, a.s.,
om 10 uur v.m., een belasting te
leggen en te bepalen voor alle be-
l,sstingplicbtige Personen van ('en
penny (ld.) per £ op de waarde van
8nroerende Goederen in de Kaap-
sche Afdeeling, om als volgt
verdeeld te worden.' i voor Hoofd·
wegen en i voor Afdeelingswegen
en andere doeleinden. .

Op last,
C. LIND,

Secretaris.

AANZOEK geda.an zijnde door
den beer E. A. NEL vsn h1et-

fontein. Wijk Achterhantam, in het
distrikt ,Calvinia, om zeker hier-
onder génoemden weg voor gesloten
te verklaren, zoo geschiedt hiermede
kennisgeving, dat het het voor-
nemen is van dán afdeelingsJ'aad
van Calvinia bij zijn excellentie den
gouverneur aanzoek te doen, in
t~rmen van sectie No. 152 van acte
40 van 1889 cene proclamatie te
doen uitvaardigen den volgenden
weg sluitende, nam :-

Den weg loopende van Rietfon-
tein door den tuin naar Roodepunt.

Eenige objecties tegen de sluiting
van genoemden weg moeten in ges-
schrift bij den • ondergetep,kendp.
worden ingediend binnen drie maan-
den ~a.n af 7 October, 1896.

Op last,
N. S. LOUW,

Secretaris.

VQOR HET KOMENDE SEIZOEN BEVELEN ~ AAK ONO

TUINSPUIT van de beste kwaliteit. ."
GRAS SPRENKELAARS. TUINBANKEN· HANGIlAT' •

TEN. "
PICNICMANDJES, bevattendb alle benoodigdheden voor groote ..

kleilJ~_gezelseba~ren. .:
BERGKNAPZA~KEN (zooals op bet 'n8teln.nd TUl hropa iD

gebrUlk) zullen zeer nuttighevonden worde.n voo~~.
Probeer ons CARBOLINEUM, die Houtbewarede vloeiaW. ~

merhout, met deze ni.tstekende stvf behandeld, zaL me' ..... aD. Het Aesiab Kanker Geneesmiddel.
oorzaken van verrottmg. weerstaan.

W AAR SO HUWI NG .Bevonden hebbenile <lat ze'ker lem~
Bu1tendistrioten . • lo llB&m van ODS.1I1 de oDUltrekOll 'en

bestell1ngell aanneemt, soa wensoh61l W\I het Pu bliek kennis ~

~:~ !~~~~~E KAAPSTAD.NIET DOOR IEMAND VERTEGEN:~:

Mans en Jongens O~rja98en en Reg~njassen,
" " " WItte en Flannellen 'Hemden, ~
•• .. Broeken, alle Qualiteiten
• • " Hemden, Caps en &tev~ls

~ --- Goe4eru TOOr de -.... ....... ba •• •

loeJt~
L&ngemarktstraát en Kerkplein,

J. I.AWL.EY, "

I

, i

K 4. .A.PST .A.1),
C(j), i

..

DE Ma.ilbooten der Mll&tachappij ver-
trekken van Ka.a.p6Lad naar ElI!ieJI\"d

via M.adeira, om dell a.nderen Woensd&j{ WD

-4. nul' L.m.; als onder aauleggende •

.vOOR ENGELAND.
Dcc. Z-'\ORM..A..:\ (TWill ,",crew),Kt , ,'.-.

H I 6--TA HTr:U...Kapt. ~OI<TUI<,
" 3O-MOOll, Kapt, UI<H'I'I1',

.Aldae Iingsra.a.d kan toor,
KlI.Itpstad, 4J St. Georgesstraa.t,

26 Ootober, 181:16.

IK Jan Andries Rabe beuigt bier· .!:fdeelingsl'a.ad Ka,ntoor,
mede dat ik volkomen genezen Calvinia., 7 Octob"I', 1896 Ex.nu Boon:!' \'001\ K:"(;I':I.A." ['

ben van hevige kanker in mijn lip door GU;L!'II. (Twill ;;en'''), 1:\"1>\ I"", ..,.'
h t I' A . b" K k ·d·1 I NnYL'lIlt/ICI, llot.·t a.a.li lenel dk
e eSla an er geneesml ue BE'N00 D I'GD. OOTH (Tw", tiCrew). 1\,,1". BH'_"''':''. '

van Mej. A. E. van Niekerk van NovcmlXcr,doel mo M. IIck" •.. b

Lo t· D'U b R 'UcncritTc..evens elD. r an oad. Ik TllOJ.A'\, Kapt. M"gEU:Y, omln'ul 3 I', ,

.was twee jaren onder de gerieeskun- EEN Onderwijzer of OnderW1J"'-, ~l a.an Tcncntlc.
dige behandeling van Dr. Chadwick' GAlL(T"ill ~cre ...). Ka)',. ~rLIl..'TfHzeres voor de 3de Klasse 17 DL~'('mbcr,Joet ~Il ". II, " ,," .1

va_!1D,arling dat mij veel kostte doch Publieke School. te Kruisrivier 1 ATHe~J'~Ao~lff~: .
zouder gOed gevolg. Dr: ~imoDds Cango, Oudtshoorn,. 'her, dv.:l,~a~~::,~~Ri.'. urn", "

van Malmesbury zeide mij dat er Sala~s £90 per jaar en huis vrij. Een va.n de .M.aatachl1pp';'s UlUVlt -I"'X

kwaad in mijn lip zat, en wou het ApphcatlCs, vergez13ld'Van certifi- booten Ea.1 SOUTHAMPTO!\ \'ellalH I,d

81'ijden waar daar wou ik niet aan. caten van bevoegdheid om ond ". HAM.B~RG, kort na de a.a.lJko",~: ,-.,

Z h d
'k d d '. , ' er,,'lJs deze Mailstoombooten

00 oor e 1 van dat won er ot'u- te geve~ ID t Engelsch, Hollandsch RETOURKA..A.RTJ~Snaa.rr.:~(jl·I.\-"J
<le middel, gebruikte het en werd en Muzwk, moeten aan den onder- g&ll8baar voor ZOlI M.aanden 'KUI-tlt' cil"~

genezen."'" Het is nn dertien jaren geteekende ingezonden worden niet reikt ~n een vermindenng'''&D lu f'·'-efn
l

geleden dat ik radikaal gezond ben. laten dan den 15den DECEMBER op den u.bbelen PIIBSa.ge!JriJ8. -
In dien tijd omtrent zeven iaren ge- EK' RETOURKAARTJEH naar JH \ns
leden heb ik miJ' van Dr. Nfeuwoudt ·w k. . '. la.ngB d!l ~UST worden u.i~reikt I()(JT JCer te begmnen ID Januari terugrelsb~en Drie Maanden per de rt:>Q!I

van Darling laten examineren om 1897; alleenlijk Proteltanten behoe- of the Outle liaatacha.ppij StoowOOot.e:
~jn leven te verzekeren en hij vond ven aa.nzoek te doen. Voor Vra.eht of P&88&ge doe men ~
IDlJ volkomen gezond. MIl u.Ka.ntoren n.n de Union Sr.oomt.llJ. VAN 0'8 v.. teahappii, Ad.derleVBtrn&t,

D'U J. A. Babe A loon, Jt. Hon S~tl.
rb&n Road ' Kruia-Rivier.,
adt)(aan 18~e, aa Qot., 1896, .

..
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De runderpest

U\\8 d" dn
H \I,It, "\"F\ Ill. bUJgemee"tt:r

\ oorzItter \ an het beQtuur 'an de
Dordrecht publieke school

[Wu nemen de paar correctie' met I",trek
king tot cle ,cboolzaken te Durdrecht UIl' our
waardduk aaR De rechten ' ..n het Hol
Illldsch op onze scholen lS echter eene nno
tlt:re zn.a.k wa.... rover \\ II than!oi. niet ZUI1t:;Il UJt-

\\ eiden ducb Wil bopen er spoedig np t~rug te
komen \\' at Wil III I)(),engenoemd schril' en
n)et onV()(11waardelijk aannemen I' het plcld", I
ten gunste vali het departemellt 'an undenflJ'
-En 011. Land] .

te De Dordrechtsche
kwestie.

School-Vrij burg. zelfden geest sllreekt onze Heidelbergsehe
Catechiamu.s. (ZIe Zondag 10)

Vraag '};7 -Wat verstU.t lru door de voorZle-
"'g,\eid God.1

Ant",oorcl.-De &Imacntlge 611 alomtegen-
woordige kracbt Gods, door welke HIJ hemel
en aarde, Dlltal(adertl alle scbepeelen, gell.ik Ills
mét Zene ha nC! nog onderhoudt en alsoo re-
geert qat geloof en gTIIB, regen en droogte,
Truchtbare en onvruchtbare Jaren, spuwen
dra nk, allZondheJd en krank beid niet bU gevul,
maar van Zune Y&derluke band ons toekomen."

De Afrikaner Bond 8preekt ook hetzelfde be-
gmael UIt m zIJn program van begidselen Zie
artikel I luidende ab volgt ,-

'De Afrikaner nationale partll erkent de
leul4"g der voorZlt>ugM,d, ook in de lotgevallen
van landen en volkeren" J U18t omdat CIeAfrj-
kaner Bond zun geloof m de goddelvke voor-
uemaheld uitspreekt, heb ik al. christen lee-
rur, het altoos mun plicht beschouwd lid daar
VlI.Jl te zIJn. en Zijne belangen met al mjjne
lauchten te bevorderen Zoover mjjne betrek
kUlg ab dienaar des Evangeliee toelaat

OOODSCH lE 1EN TEG!:~ GODS\\ OORD

Als Christenen, maar ook au Bondsleden kun
nen W lJ wet vee doodschieten en ook DIet toe
laten dat zulk. geschiedt In het distrikt VrIJ
burg heeft bet doodschieten van vee op groote
schaal plaat811cvonden Volgens ik boven aan
getoond beb I. bet doodschieten "an vee In bet
distrikt Vrllburg tegen Gods w09rd en onze
be IUdenis-schriften AI. regeenng maar ook
ab volk moeten "'D over deze-~te zonde
'oor bet aangezicht des Heeren Terootmoedigen
en den Heere om vergeving vragen Gelokklg
dat dit doodschieten gestopt IS Maar hierox er
later Ik laat hier volgen briev en en verklarin-
gen idoor mu Uit Vn)burg ontvangen en die
zeker tot nut van velen zal "un Ik eindig met
al te Christenen toette roepen ,. Laat ons den
Heer 'ragen om de .. ekte van onae nabunge
Innden op te hetren laat ons ons veroortmoedi-
gen voor het aangezicht des Heeren en van gan
scher harte tot den Heere terugkeeran De
Heere "'li gediend zun van gansober harte, Tan
ganseher siele, met alle krachten Ik geloof
ook op grond van onzen biddag dat de Heere de
pestilentie met ID ons land 7.al laten komen
Maar ab bet ID ZIJD raad besloten IS ook ons
land le bezoeken met de roede van ":ege onze
zonden, laat ons dun eerbied 19 onse regeenng
vragen toch mot ons vee dood te schieten
Laat ons de regeenng vragen alle middale u die
volgens God. woord geoorloofd zun te beproe
ven Laat ons dan ook onze regeenng kracbtlg
steunen In alle geoorloofde middelen

C bil voorbaat dankende voor de opname
el' dw , dienaar

MAI!TI~P PosrMA

IIr1 DOODSCHIETEN VAN VEE

Il~ L-\~(;nIJKE GETnGE~TJ8 L I Donderdsgmiddng. 12 dezer, ontv ingen
wu een telegmm van Port Elizabeth, waarin de
beer Nerule beweerde dat er eenige onjuist
heden.in OIlS artikel van den lOde.n dezer be-
treHende b"t Dordrecht-school dispuut waren
geslopen Laten wU bier D.&llmerken dat do
beer Neville per stoomboot naar Oost Londen
81ng, en dat hn derhalve geen kOPIJ van
07l/1 Land m handen gehad kon hebben,
tenzjj bil die nog ,66r sun vertrek Uit
de Kaapstad had gekregen, daar de
uitgave van Dinedag niet vóór Donde.rdagavond
t-e Port Eluabeth aankomt Ons antwoord WILS

dat "'IJ gereed Zjln eenige correcties te publi-
oeeren, daar ons doel DIet was oude wonden te
openen of het gedrag van eerug partu te beoor,
deeien Het doet on" genoegon bet volgend
schrijven te pubhoeeren -

f' RIJE VLl!TALl~l·l
Dordrecht, 18 No, . 189G

Middelburg, 16 Nov 1896
I I /, If Hr,{akJrur

\I ",,,,I~ heer --IJna.r Ik onlangs. als consulent
d " !, ert fOImeerde gemeeute V TI Jburg het
, "en cht had dat distrikt wilar de runderp8t!t-
7 • "t. heerscht te bezoeken, verzoek ik li

,C" ".I.·lllk eemg" mededeelingen m uw geëerd
I ,.I le willen opnemen Het avondmaal WII8
,',bar I.. paald np den laten Zondag UI Novem-
I, Tik dacht echter dat wegens de Zlek~ Ik
• tut ,,,I "Id op bet dorp Z-6U kunnen avond
III cd houden IlUU\r het voorrecht hebben om
I, "",nl d,· l..vens tot mune broederen IJl de
" -d rukklllg van plaat. tot plaats te brengen
A '11~.naam werd Ik echter verrast om bO mjjue
,., k"IIl.1 aldaar reeds eenige leden aan te
t I '''t LJ :"'xJmmtgen "aren met den trem aan
g. k. ,,,'" ell badden eich grooté opoffenngen
g' T ... "I Int" scheu ZIJopgemerkt dat de pre
J k uit en \ an onze Afri.knansche bevollring toch
, «ut ~ell""1( op pril. kunnen stellen de ~e
I. Ullllf't< III[I!: 'an die bevolking In dell
l' .'1'1 ."jf, III dageu van druk en de opo enn-
1\' ,J" hIJ zich geercosreu D!La!' echter allen
I • I k "deU opk"lII"n had ik het voorrecht op
t,\t~ urt puut en te preeken en UI t\\8e wjjken
, ,. 1'1",,1.' t.,t plaat te gaan Ik was op plaat
•• wanr dt' rtJlirietpe<hlekte 18 Tk heb .geke
) f ',11 ruaa r n"k gctoutep geJiJcn Wdt ik

• ~I hr!]t I... !lIt't '" Lt ik op losse gernchtan
. III rua.i r mt I eigen oogeu gesien un van
IIIU\ 1'1'111~l hen g~h()(Jro heb

.;tall den Editeur
Munheer -Met betrekking tot mun telegram

omtrent de juistbeid van eemge ll&!1merkmgen
ill uw inleidingsartikel van 10 dezer over
schoolanken In dit dorp, wenseh ik u te iufor
meeren dat bet bestnurs-cornité van de Dor-
drecht publieke school de volgende correcttes
beeft geautoriseerd (de heeren 0 Brie» en
A,nderson lil de minderheid}

I De correspondentie UI deze zaak bad mets
met dr MUlr, superintendeut generaal van
onderw Us. te doen, docb enkel tusschen ds D
8 Botha en bet school bestuur dr Muir kwnm
in de zaak slechts wanneer Z!Jll advies gen-ao.gd
werd [Vergelvk hiermede het schrijven 'I1n
ds Botha hieronder geplaatst -ltl D J

:.l De overeenkomst was met het ge' alg van
dwang ann iden eenen of anderentkant. oioch het
gevolg 'an een oprechte begeerte voor het
algemeen nut van bet ouderwijs te werken;
belde partjjen dachten dut ZII recbt badden ep.,
toen ZlJbllg""to.an werden door het bek" aam !In
ervaren oordeel, an drs Te 'Vater en Muir,
werden wederkeerige concessies gemaakt en een
zeer gewenechte 0' el eenkomst weid ge
troffen
3 L'we aanmerkingeu dat het Hollandach-

sprekenou deel der Inwoners niet hunne recbt
matige Iechten kon verkr ugen LS on] 1I18t inder-
daad was de surennt-endont !l'6neraal 'an onder
wus bet midde tot het oprichten van zoowat
35 scholen umnen de laatste twoe Jaren en
daar' an dIenen zes zevenden dat de,,1 door u
genoemd absoluut en geheel en al [De' r"'tg
hier l8 "at zun recht ..,at"Je rechten) Wnt
heen dr 111uir gedaan lil t oplicht..,,, dezer
scholen) Welke plaats neemt het Hullandseh
lil de een;te schuul van het 'I,hult dl81rIkt
Ln' ,\' lj zullen deze VIageQ IItI Illet I,e,pre-
ken daar ZlI een 'e~1 "IJder ollder\\ erp
raken dan het Dordre( ht 8c1lUol dlSpllUt -Eu
(Jm L{J"d ]

4 Ik kali Il" 'e""lag ('mtrent het aan.tcllen
'all de" mllgu;trnat en ds Botua 0l' het .(!to,,1
comltp IlIet laten voorblJg,lali zonder te recht
wIJZlJlg (Jm erploclde poglI\g-e1i \\ li den ge
maakt om den t:erwaarden bell te tIe'" t:!~ell
zune bedanklllg terug le trekken eli het I' Iliet
veel genoegen dat deze poglllgen teil lalll<te
geslaagd zIJn De mltgMtlunt werd "'1 de
conferentIe genolllilleeld als een 'xlr.\ lid,
omdat bet leeds la.ng ge'oeld "eld dat de
regeertng 'ertegen\\ oor(hgd behoort te wordelI,
eli omdat dle heel het geWICht z,,"er positIe
ID dIt dlstl Ikt ge' oelellde het 'ertrullWen 'all
alle deelen del be"olklllg gen let

[) Het zou bllliJker gewee.t lIllI wo gIJ ge
meld hadt dat bet mU!llClpaal oo.tler '[IJl deze
school dat gU onpmkhscb 'erklaart reeds 25
Jaar bestaat, do t het de wllJlrdlge poSitie "lil
""n eerste klas lnnchtmg reeds Ib pal lang
lIlIleelIlt, en dat gedurende dien IangelI Iud
beln\ame en CónsclentIeuze leeraren der l\ed.
Ger kerk een ernsttge en te, ledeu belan[fltd-
lmg 10 het werk er> 'lO hebben gesteld

6 G'J ZIJt 'erkeerd In t lJe'\Clen d ,t een
opposltuw,hool -lecbts gedrelgd "erd dit wo.
een voldongen felt gedurende eenige ll1(tandt:ll
\'oor de afge' aardigden naar Kaapstud dIngen
en een \-an dL' resultaten, an de conferentie 1-

de dadell]ke ar,cha.ffiJlg van de Rchool
7 \oor Ik Qmdlg wil lk u"e aandacht I",pa

len bIJ het 'olgend beslnl t algemeen [Uilige
nomen door het sehoolbestuur - Dat de ..dele
kolomale secret,,"lS en de supermtendent ge
nernal 'Illl onder""Js worden gedankt, o()r de
'beleefde "lJZ" "aarop de afgevaardlgd"n "er-
den ont\ Illl~en op de conferentie gehouden te
Kaapstad op den 7den dezer en da t deze ver
gaderIng bare boogste "aardeermg' lUl de po
gtngen door dr :III u.tr III belang' an onderwIJ'
ultspreke

Ten 810tte 'eroorloof mil te zeggen d.lt het.
de ernstIge begeerte van mlln comité," hart'1
lIJk samen te werken met nlle deelen ¥r be
volkmg ter "er'lekerlJlg van de ,oordee;'n 'nn
een goed oGderwlJs 'oor Afl'l kaner k"lderen
en bet IS Mn hartel"ke hoop dat JUISSBotha
de pas aa.n~estelde ","Slstente, er III slugen mag
de speeltJe phchtcu ",UI haar toe' erU0U wd
met .ucces te behan >geu

£k heb de eer te Z'IU

j jo' \ .. l.I. .. r I f.t,l-_\ Pt- IU1.EERI~tl

I, "Ii toe hillel dat dit mIJn .chrllven zal
,ruiIl" IlrJl n ab of ik In, eraet tegen dt."

r J:l t"" Il\: \\ ! koun-u of ander-en brengun Neen
\ ", Illlr \.Il Ik" ed Pauius 1:,." eelt CIrU1

,- \ er'tu.ra u heli dut 'IJ aRJI de overheden
t I I ld. h t cu o n ..il'ni.lIllg lIJn liar. zlI hun g\"'hoor
• ", c '" .1•• t z'l tot alle 'I{.>e.dwerk bereid ZIJn

I tI- I •• I Ik ben nIJ) bewust er staat IJl

I I "I en 2 -- Alle Ziel ZIJde machten
- II1,;Lf~~..Icki ouderworpan want er 18gcene

I l ti ~ dan \ rn l,od en de machten die er zIJn
t • c n \ all 1'0\1 verordcud AbA)Q dat die z ich

1'.: mur ht ~t(_'lt tit. verur-dening 'an (~od
I r, taa t t'l, d It.~ ze wederstaan. zullen over

I r h]\ I II tt. n otlnh"t.' I bulen Het pa.>l.t dus
~ Il tns t Lt: II dlell~tkne\. ht van ChTl~t.u~ om

J.' -It hr )' f'11 w aardoor hl! zelf en anderen in

korn- ti kgtt' de macht door God gesteld
\1. i r ',li rn.« ook elk Chr-isten met Gods
" rd In de halld "'" het hchl vnn <fod. geest
I '11 tMrt Ilt'flll~tn Vnor rt~ch{ en gerechtlg-
t I Ill! "tI.k n,.,1 de hulpd"'! H.,.,ren troth
t, ti' d ...n D\\aal Ik Illtrm dun W.I Ik
Il." kJ:l.irJ tl)1I lP.., eerllg: lJned~r IIlIJ wd te recht

I:

(OPIt' ,\." l.I::!UIt''':(I1Ral''~:-.i

Yruburg, II) October 189G

Ynellden -llleemt mun raad en laat uwe
l>eest-en DIet schleten lk kom van Bulawa) 0

Ik beb i:l ossen gehad ~6 ![ln gescboten Van
~) zIJn 14 gelout Ik zal mIJne verklanng
opmaken voor leder hof Ik bell ook hIer om de
ossen te koopen Ik ben mn Bnlawayo_ Ik
ben v~rkrugba&r op de planl' Braklaagte
(Z AR)

(Oet ) 111J ROF fS,
Postkantoor Taungs dlstnkt VI'JJburg

I to: t,tll

' • .J, j t Ic runderpest lJt'ktl' ultgtjlH~kt::n I~ en
t'~t't·nn!.!' twI dnod"-thleten \a.n \'~ bevolell

. t, h~l, Ik l"ddCl1tl u.lgl'd.,eht vf het do,,J
, le'.' I aH 'te hlJlwl-eh I, Ik heb geHaagd
}! ". e, ne , III,"Id, kt regeenng Uit dO<'n' Ik

\\ ......I I 1\\ l.trJ ur tt'~ll\ Sctlert Inllflt> persoon
I k. "'_<rl\tllJllll(tfl Ic 'rl]IJllrg ben Ik geheel
l Vt !u i(d ge", vr'l"lt:n dat l..'tUd f'hn!'oitelllkë
rl1..'...-1 J~ t:rl l hn._....tt'l!Jk volk /111'1 kaH (lf mAg
Ju..- 1!,)\)t1S( hH ten Ot" ~tn;kkIIlK \ an onze
J • I. ~UW I'" "H,t· r· ,1'$II§I h tlfiIJ'f'JVUt'''I} dat wtl
t _.: -flle u·rblt.dlgt ct1 erkent niet de l" r

V I I I I, J IIi I I, ~/li maar ",,1 alles dOtJf
I, 111.f ~ ''j'''' I r /. hl dt~n De (hr1~Hen nu

'o..g-! 1, .. 1, ,d I' hl! h" f/~1 ,,,,--hPI·rt')~( ,Ir
".~ 'J' /, 1 ti Ih{ '" NI,f, I ,/ t' !I .trn lT(>J
\\or,j I uk \t..rht:"t'rI!lkt In l.'11 Juor de land..,
Id \!.Z. 1 Jh: (hn"ttl'1I l'rk.~flt tit h.tnd (.od ...111 de
b b~)ll~t:"11 H Iltlhnllkt ).'Klk wd middelen
Il3..1r dit:'t:ll t:dlkt :ti .. \t.Jgen ... (,o-l~ " ....oord ge
(v'-I-. .. fd 7 [I 'ld.lr tit. chrJ~tell zoekt nIJer
lt;;r ..! UI k"Ulêt bil dell Hec..n.: LItO IrOu\\en \t..'1

t .. od .. InHI
[I her dt._"l.LrH f \ lil YrllbuT1< !lU bemerLc Ik

g~( to. 't:.rtnttenng tImtreItt het doodsehleten
"l \'r '4:tnl ht l ""nit d(,)()r Je Afrlk1l3Il)'i.{ht
) . Ik g!.St.' o~I(J Met het dO()(.lsctllewn \ all
\t. ll~t'll "I >ll... tt>gt:'n dt: guedt' \oor
l t:. II -.1 t_ ol 1, .f ..

'rIlburg I') October 1896

\ . lenden -Ik kan eene "erkinnng maken
'an n Oo"thUizen dat hIJ Vier ossen geent
heeft op Magwee ul Apnl. lH% Ik kan 'er-
klaren d.lt Z1Jop tu &;ptembel 1896, ook nog
fnseh "aren van ru nderJlO"t I k, de onderge
teekende. stel miJ ,erkrlJgba,1.f voor eentg hof
onder HlIlU eed te BraklMgte (l AR), post.-
kruIloor Taun~ dlstnkt YrIJburg

((,tt) N J ROl PS

[J October, 1896 •

"-U, commiSSie '.u\ dlstnkt Bloembof, wUk
Hartsrn Ier, ,-erkl.tren met deze plecbtlg van
bee.ten, rile hesmet w:u-en 'an runderpest en
geent ol' de plaats '-'pree u \\ fontem :?7::! daar
'an IS aan bet le' en en Kahoel gezout 76 Op
de plaats Tog~ekrp was het Tolle getal van
beesten 540 ''Iln die ZIJngezout ~I, door het
enten ben'ud 5.~ dan moet, erstaan worden dat
omtrent de helft alreed. aangetast was geweest
Dan zal )el toege.taan ...orden Mn de commISSie
'an , rt~Jurg om die bee,ten te bellell IndIen
noodl~ ZIJDW'I gereed te eemger stljd oru h~t te
l>e<'edlgen voor bet huf De eIgenaren 'an de
bee-ten

(Get) J W { " en 111ROErS

\\ fIK ~

,
I

IIU \ an de llektt: nerJen ~ \V U
1\ gg~!1 lIJ Lol. cene pla.gf-' door de

I ... 1 ~"~I",, ! II" rt.)C~ezoIIJen orn OHS tt
ut'(l ~ I It' \l:-rl>(ltm~-dtgt"T1 \an "ege ouz.e

t'n (HI~l'"'rt~htlgheJ£'1l \\ Il moeten de
!.,ft I,rulkell die I,,~ zelf ln ZIJn

• ~t''"it-'\ell lH:tft Dlf"' zl'n yl'~,.J t(f

I J fw.l~""""/fl ell 'erdt'r zulke IIlHJdelen
'" r~edaan.hg Pil In ~t! Jd met (,we

\ an dl::" velt lck,qen Iluem Ik
\, ft.t le d'l('ll 10 zulke

(;epnt op i "eptember IB% Thans dne
"eken dat de lruuste uitgebroken zIJn 'an de
beHlJde be""ten

(Gel) W L Korn
R J R(",!) I

CommlSllleleden nn runderpeBt ZIekte, ZAR
Getuigen Ed il T COErSEE

J F ~H DE

AI. elgenaar nn hee~ten np tnchl gekregen
«,d) XJRuErsZAR

'"

\I

II

I \ III li ilf ... o Ik pe,t
\<llk zt"nd, ~Tl In Hl \olk uver
Jl'" lnl l.(elllWH1.J ...., rdt zlcn \ er

L,dd... "li IlIlit! aanl{ezlcht
br-kt""'t'rt' l lil ziJne hUOlt.:

!lIt d, Il ht'!1lt I honren t:Il

\l"'r~t:.\t~1l 1-"1 hun land gt

Fn rl't:pt mij <1.111 III dtll

11\\t!ht::JI! Ik zal ef li ulthtdp€ll cU

! tt"1

Sterkf"ntt:11I 7 "u'elllber I~~G
Ik de ondtrgeteekendc 'erklaa, blermede

dat up I O( tober de runder!,".t onder mIJne
, beesten uItgebroken IS Hel' alle getal van de
I ge.egde beesten "a' I'" (et II honderd)
Daan an hebhen· gezolll "" (acht en zestig) eli
.l( hl tll'b Ik met geZleli dat lil Zitk geweest z!Jn
\ Ier eli twmtlg U4) Z'III dood De gezegde
bet 'I, Il ,,:u-ell geprotbm"errl om doodgeschoten
te worden tocn l8 het ,chlelen gestopt Ik al.
eIgenaar \:'in de gt>zegde b~estt::n hen gereed om
~{,Illg€'n dag voor hf' bof lene oof'edtgde \ ef
klaring te ge' en

K ~!'r ~~H.r ril 1'1' I I ~ri'

II
\\ nil tin .. dllldt:1 k _ ],. rd 10 (fj ds
'd mgot!' il \all I.lnd'ptl_,-1I \\ I ..lilt
J\:Il Herre on.r.Ul (T! d 11l1't:.il.'lI I 1pt:ll

nl >ot du;clI ~Il l~ kt:, rt"Jl \ <UI Ijnzt" booze
\\ I \ erheugell t)flS dan Buk d:l.t ollllt'

1':llt r+~t'f'nn..; t..,n I, I {"Il lu",I,...,,,I"17
!.-.:ft T.. ht-'t !lIef e~n l,t'\\!J"" \an

- ,. UI .Jal ,.,.Ierl dtn bldd,tg de
I" ~t lI( ktt-' !log niet IHt dt' Ka.apkolollle
_ .. !rl>111{€'11 ! )THe dlerl',lTe ZalIgmaker
l Jl ZU:i h~t"r! un .. dat "'JJ g~cn~ mndlt
fn hH!"o tot ufl~ t jddqk ,If eeU\\l!{ geluk I

\, lilt Zt'~l Hl nlt.->t l' :\latt I) 's L7
,I \ 111 U kan IlH i I,eztll,lid t, zqrl

ti' lil! Itn!5lt tlJt.. ...j••tn ~ L~e""t)"kJll
I tl''>4)fd .. tnk \ :lJI \... 2) tpt ~ .\ I"
Ja !lo 1.,<)\. rt JUI.gf'n "li nl~' 'et-' rl()(~i

III lt' \ol!lt:'fldt: h::k .."tn llt'1I Wil 1>4,k
1•• 7t r\( j, .. (l~erell (), t-"r het \ t'C

I ('1 t:utr 1I\\~ I)r.,t'd('rs~of
lt't 1.1\Il ltl.{t'iirt: \, II t IJ U ~afl 01C'

\1 .. I. ttllt.: 1,r,,~~lerz{lf ... hl:lat

I,'

H T C." ,<Cf

JH,,, l'Ek '''AI
AISl(dulgell

~(,el)I,

I'

.l Jl \ EHfR
~J J "E BUk

''''"Ivendam 7 XU\l'ml>er, 111\10

Ik de (ndergett:ekeude, verk laar hlermooe
ol lt 'op den lilden October de runderpest onder
miJne beesten ult!(tbroken I' Het volle g('tal
,an de be,"sten wa. I LI en da.arvan Zlln gezout 7
pn ~lJl] up heden gezond De gezegde beesten
W"-l'('n geproklalll~rd om doodgescboten te
".,rriell Toen," het sdllet~n geslopt Ik'Btel
JIlIl bloot om eCDlgen dag ~tX,r het bof eene
b. iiedlgde 'crkJllnng tr g't' en Ik al, eigenaar
\ ,lil de "czegde beesten

((.et )

DE ANDERE ZI.JOE

Dordrecht

\1- g"tuIl(en
(Oll ) H T C. U"EI

C S( HII/I""f [

~1,,1I. dt'1l R('(I./tcteur

Waarde h"er -Hede" ZIl Ik In hd pla.lts<
lIJk blad eeD Imd u,'or den \ ourzittel der
pla.ateell]ke schoolcummlS8ll' n~n u gCrlcht {I\ er
,choolzaken al bier

Inl1lg ,er](Ulg Ik nil t;f'n on l~lngen,tJlHn 8tr!ld
\an 5 maandt!1I o\~ldezczakellIla~lI \{('derIl
dnazom "put htt ml) zeer dat de ~choolcollHTllS
,IC nlll duor dat scbrIl' en dwmgt te 8pr~ken
\\ aar Ik liever had \\ dIen z\, lJgen

Lu welden 0\ eJ den lJlhoud ,"an Ot!1 I(t lIoem
UtI! bra·f \'tll Ik llIt.:t eli Ik heb IllIJUl..lk \I'Or

genomen ter \\ tile \ an \ rede' el der g~t Il TI()tl

tie '~Il correspolldentle In dl' nLCIHHuladen
uHr d"zc Zlmk te nemen .\lIeenllJk acht ,k
het mIJn plicht u \ "li de \'olgende fellcll \\j('lke
Uit de genoemde corre"pondentle 1:>e\\ezclIk.\ll
,",olUeJl te \erzekcren

1 Dat de CtJlre~ptJndcntle \ an bet b(lglll af
aall eel! ts gC\'i eest tu"'schcl1 hel lfoll:uld ..c h
"prekelld ge,leellt '.In het publiek a.m d. ~elle
zllde en dl 'IUl1 til de ...(hoolcomrnl~81t.: aan
d~ ulldere -"Ide [Dc h'PI "e\llle 'preekt
\\ a,lNo\chllll!Jlk !'\Ic{ h t"l \ nn de ()IHlurhandclmgen
JIC /,'1 ",,/, .lcUIJl,t, met dr MUlr het ft gel;a,j
-Rfi'lJ '

2 Dat hel !lollands< h sprekelId gedeelte, nll
het pulJl,ek ~ maanden Ian. g-etmcht heeft
zekere recbt~n up elc publieke ,chuol te l br
inUlien b lllel om lUI lH'rhallllg zoo \\ t I elr
M uir als de schoolcommisSIe gc, r.t"gd
en die niet verkrt-qclJ heeft 'OOI-..13t "I cene
pr" ate 'cbo<,J hadden geopend en de hulp' nn
dell Knloulalcn !'€'(retans h,l(jdpn lngcrOep( Jl

3 Dat de 1U1iISklhllg 'nn den mal(1sttaat
en mijzelf ,t1~ leden der schoo!comml",e foeIl
l"OOf'\ a.arde \\ a~ 'an de 0' erecnkorufolt op d( con
fc!('ntlc III de 'Ilul

Met achtlUg
It

ltll \.JII.IC IIIO~...r t.tr1J~
\\ 1 j 1/1 th t \tI t~)I ...j, 11'

!.{~ t:l){ldlgd '" lj til ld,t.!fl !tt
C 1>1 "Tl\t lE

Lu [1 fll\_t

I-_ll l "ti, ha.1 I,'t zel(.!
trI I\. 1 II !tt I I.\nd tllt dl, 'IIOa

1 n tnt li dil fl,"Jf'rt 11 fJl~~blt Il

~Tl" \lJ ,L.I •.jlt 'All dt p::llnlt'1l
Illl~t:.I .. III htt It'\lll l",huuJcn til

n ...lt rt \ 111 de h. ( ...tt II AI"" .\.chao
lj ).J''H)1t" k /1 UIl( \an J"'nl' 1 In {"til t rd

_, r Iltl_' ,lf' )x:flt ..!t"rl wd IJot.:houdt'IJ hIlt.:

hrl"'!t,ll kp rt'~' IIIII~ t:'rl (11l13tolljk

~menkom.t ., X()\eml..t.r IM~lti
Ik de ondergeteêkende Terklanr hiermede

d,1 d. rund.erpe,rt ollder ffiune beesteu ultge
hr"ken " op den ~den :--eptember 'un dil par
liet volle getal ,anrIc hlc,ten "!Ui ,én bonderd
twee en ,t>.t rilg (1-42) Daanan 1:-, gczoUl t\\l"\'

eli de 111!( (l.!) Z I ZIJll heden gewlld De
I",e"tell W lren geprokJameerd om d",,Jgcschoten
te \\ oroell Ik stel mil hloot om op .eemgen
dag ".,r het buf eene I,e",·d,gte ,erklanng ,If
le [(eH Il dai ,lit dl \\aarheld I" Ik ben 'er
kr'Jgb:uu- op ~ameukom't p"-tkantoor Bru,.,;el.
.II,tnkt \rI,burg Brltseh 'Bechunnaland Ik
~Is eigenaar van de' gezeg1e bee'ten

«,el) "J \E'ff.R

'" ,j u .. !. Il f:'11IlltrjJ( It'll '

lit-or· Irll t ....houdt lilt.; Il

l ..... t. I

lf ddt l tit.:! gr,l'" ult"i'rlll

lt \ .. \ "'i lil' lil ht_t krUid tl)( dl~nst
... h~ Tl

_r rtl 'an (,od ... \\ )o(lrd t rkt'nnell W'I

!('I. Id l...'t: "an ~!e h,lnd dE's Ht::'-eret
, I j ti t...11 7.t~.q5eT lot tllert()t en

"r I, Dt lt,en j- .,ok "annhartlg
dell tHI\.t:.J Z (Il W daL Ul~ teen£'

I , II

A Is '(rt UlgCI!
((,et)

\ f. J-I.._J I II t "El .1\lf' "Fit!)

,I

... tIn !~ le/po \\ II ':lIl dtJ ~r()O[l peOlitl
Itr hlt \, Ik '\l~en'4- d..e \1,Jk~t('lIm'{
I 11l'~ In 1"lt:1I ""IJ ll)(1 nldruk
I ~ tJ [Ill dt t l\~t:I1.qIH' h,tnd ultstrektt:

. , I~dt nl IIIll li lar Tr " rden tIl lx'rou" Ot'
II, erp <cr dit k...-a.ad tIL H II ,.cilié

1...'\.'1 dil het H'rderf nnder ht"r \oJk
11('( h gt roeS! tn k U\\"'t band nU ,d
Pil dit d('l.t.; j')it· ...tJIClltll: Iilel lilt gc

I \ I ,'f d,' !t..',*,]t; h Inri dt r \ (l/)rZlt MIs.('

j ... un'" :t.:tzpndtn wl)rdr tJl d.lt ,lt.~
J,.lr pa.tl t.;r1 ;l'(:r~ zal ..ttll,'n
.I, ..il lJ\nlt~1l 1)lIk III Je )JfllnJenf1,

it r Ilertlf0nnc(lrti(~ kerk .. ,} :\let
I 'II dl !'( Iqdt nIs ~hnflt'1I zIJn ,)n1l.

\ tdt·tl n de 'romt JJllgeuoLt:1l Illt

\0.. !la.u ZUI.! \ fnk.l 1.{{ \ lucht om hUll
/ Jolll;." \\,1 Q4,lk IB .lIllt; rttJ{f'erlHI.{

!~ .....ooni \?L"'ithutt\.lt>n z.ll,jt Ilef'rt nrI"'-
III.n !lila! als ~Jj ,J tan UI lfwllk"ll [,d

ti .. tiPt! \ trdt:r ...tratfcn t:n I.t'z.,~kl'll rh H J L d" 'T"lt hedt '()()r h~t beroep
naar Rcthal ixda'ilkt

'",ona 7 '",ember 1891>
Ik rI( onde~gete"kcnde, verkl"-1lr hIennede dat

l'P ~ llctol>\'r de mnderpe"t uIlder milTle beesten
n"gehroken I- R ct \(,!le gel.t1 van. ele heesLen
\\ as ~X Da.'l.nan zlI" 22 gewut en op bedell
gt'30n(t :Manr de oeesten \\,trt'11 '!;eel aangetaliOt
',tn df' rundelpest \o()rd~t ZlI gt:t nt werdelI ln
Ik ,tli ml' bloot nm ,en'gl'n dag 'oor het bnf
eent.: bt- f'cJlgde \ ctklnnn~ blCn \n te ge' en Ik
I",n "efkrlJ!!báar op 'l'rOIl" postkantoor Dn
Hflr1.8 .\1. e'g~lI"ar ",lj' de g~legdt heestelI

(,et) P.J TllF R,,~'I

lJ " B'nll I

~J)aal de ,-,ken nu le ll"ldrp,hl gtre~dd
Zllil hopen \\q \ao hart€! dell dtze (Ollt~~lJ(HI

dentl" lllermede_zal elnd,lgell -EI' Un, L'IJ/./ ]\ I, gt'tlllgl'n
(t.el) il T C·'tT'H

r J Tllfl'J~
BRIEVENBUS.

II

KERK EN SCHOOL.
II

0- " .l Lllckhutl' heeft 1",.1" en om ">Of

ecn tnd 'BO .1 ol mndell te ~lflJO.tro"m 'Vaf,cr
berg ZAR te !laaI! .lI heli~.ell

II

! ~ I 'II ,1 '16" :/0111')111'11/ (;, !JI ! Il

II I Jl ,I, III'I'1"'!
1IO'\,! d.ll .If' 1(()t, ..dp (;1"' n:Hl.tt Hu Gt'\rnago -OnderwJJze-renotlderWlIzer("S,oor

':1 q !lt''''' hat" II h.ut tleZt !\_ nlt·t hf't~ft di' pubheke MC'h~" re '·Ictona ,,"'e~t (·l1d~r
II n(.~h ht't I((,al of rI.., fnF,tlllli "'lIl~rs en 0DdenvJl7.f:rej!.,.en \\ordttn g('\Tnn!ld
rnaAr alzqo b€'~tlf'tt t Tl n'!lt"4':t fHlUr 1))1 dl:' ~holell te Let",kranl dl'<tnkt (;.raa{f

\, I"." .. ti ,bt '" de." wen·ld nIet. R.·met BI""Je.foflo(~llI. "-Ilk Mlddpn T.IPh,,,
I lldt'r Z'!llf~ I...o(t~lJlfI~ hl"'''! 1 n()~ I ~*rg'S' lel. dL.'~trlkt Reaz 'H.E''ierle\ u Ilk hn

I, I '(lo( h '~ln:.L-"lk l~ •.1~", h ~ JIllTd IIt,pft ~ rannnlli"'U. rlt.tttnkt La(hhrarvl {"Il '(tor dt
I, ll..' er \('" hl,,'" I'lIl I" .Ien dl tr1kt~.-;'lj{lol t~ L"'1) I,rand
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i Zu:rD-AFRlK.AAN VEREENlGD MET ONS LAND, 24 NOVEMBER, 1896

.,

!kit &d4k,_. ~I

MijnHe.r,-Men weet in. ....~ en oord Pro.
de Voe .iin jo,ngate y tie .heeft door-

en kan da4llqjk gia8enG..l1te géme.ente
welke predikantetf bij op he oog had toen
o.a, bet 'I'Olpntle eclUeef 'I "'j Ik beb ge-

Yan 'een van 0_ ZO caolen 1I118TÏn
geleden l"D eDke.hv :rd.J:f(lIl~ldBch

INOOIII'gu," Een weinig. ,-erder :-" On.
ik van de doo ter Yail eenen

dudelruElll·onsér· . die tot nuu-t' van ·bare.
die wilae lid· 3.· de. EngelaëheBI>i8(lOpale· kerk geworden ill "-''En ·dan, in
':-" de nienwe iOn! vond dat

. . ..".(~ ondel'lM;hrap)" ;,1)6.
aan Mt JtPlla..a'fii f#fiM.. wt:rd.

aan de leden onUT1eriiden raad
teekenen, de eebool mIIliMien yer.

z(H1k~·iláe YOQronderwijs in de. .óllandsebe· taal
~ zorgen. Toen hij bet op ~ andere. wjjaé
~ht kriJgen kon onde~m. die Ilredikant voor.
~T8t.zelf gratill onderwij8 in ~et Hollandseb
!li eene dit<r scholen te geven ~ Eere zii
béoeder t " i.1?.~de (Jcl",,·le "xlar"~;d aan J het' licht te
b~.,n._deel ik u het volgende mede : Die
ZOndapaohool'ken ik «<>ed. D.ttig jaren lang
.~n!en Uollandecbe en :E~lache llicideren aJdaaiO
~r HoI1andlCbeenEngeltcbe ki~eren gezongen
, ~t een lIolla~thch gebed w~rd [de scbool ge.
opend, De lrinde.ren van bnlteni die op 't doFpop school waren, en anderen die i 't verlangden
lalen den HoUandachen bijbel ~ kinderbijbel,
!cIeg8Il en leerden Hollandache te~tkaartjea,elUl.
eli dat wel op aaDdrllllg van I eene YOlbl;:;;;j

. Ehgelsche \TOU", de echtgenoote d.88 leeraara.
Er waren toen van 30 tot 4{): kinderen ..an
É~iI!OopaJe ouders welke aan jdie-lICbool"de
vdorkeurgaven. Onse eigene DleD8cl~en waren
tdén en zijn nog sterk voor 't Engebeh, daar,
&e,\den zij., "'t Hollandseb YlIJI zeU komt." He~B'!~1EngelIChen n&IIl toe en .Ii.et getal Bol.
~he onderw[jael'll nam sterk af, zoodat bet
" "nlaRg." wel kan gebeurd zijn, ~at.er (behaJye
:v<1or de kinderen nn kleurlihgen en anne
blanken die 'HollandlCh leerd.,n, bijna niets
d~n Engelsch geleerd word. Dit dorp of lltad
'bekleedt een ex.~ptioneele· plaats· - en men
~tooh niet,9m zune zaak goêdj te IllIlken, een

..-: e~-eeptioneel gev&! aanhalen.'" Geell f..llk4
" IC,jord Holla1lcUcÁ " ill onjuist.

~ k ben met de ~onge dame bekend.. Zij ill
. verloof~ aan een lid der Engelsche lllp.18COJ>:&Ie
·kerk, die gaarne zag dat, na bun buwelijk, belden
tot de Engell!Ohe kerk zouden behoorsn, Zii is
EQgelsch in bare ideeën bel!chouwde de I, aan-
n~ing" bjj de En~lsche kerk gemaklrefijker,
ani:. onz. "Smart" komt nu te laat Y.i,9r de
outlers die met meerderen ernst aan d'ïl IJ>opbe-
. loften hadden moeten denken. Engelsche invloed
of!pres.ie werd er niet gebezigd. Bii geme,ORde
bu~eliiken gaat de Yrouw met den man. Zulke
gehllen vindt men. voovoudig in het boven.
II\lld. Waarom nu dit eene aangehaald ~

~eer gooo ben ik met de dorpsljCholen bekend
in ~en van welke de leeraar nog hoopt gratis
HdUandsche le_n te geven. Het getal Hol.
la~sohe kinderen ill dat dorp wast in de laatl!te
30 Daren zeer kleIn. Vroeger bad men aldaar

. goéde IIollandscbe kerk.s.cholen waarop er meer
!lar! het IIolland6cb gedalln werd. Die 1ICb0ifln
ko;den met bet toenemen. "an bet Engelscb
element niet bljjven bestaan. Er ontstond een
Engelsche publieke school onder Engelsche on-
deriwiizers en ook meisjesscbolen onder de lei-
ding van "pil!Oopaalache dames. Een vorige lee-raar ging geregeld lederen MAIUl~ naar een
koll'tschool om aldaar de meisjll8 en ]ongena ''lUl

ziide kerk in het Hollandscb te ~hiaeecen;
de prinoipale wild. de kinderen niet naar de
contri8tone. die 15 minuten verre WIUI laten gaan.
Latter gaf dezelfde predikant aan de Hollandeche
jon¥.ens (tien' in get1Li) op de publieke school
Hopandsch onderw!J8 boven en behAlve de
we~eliil!Che Hollandsche katechisatie. (Waarom
bou'pt men niet Ove,.al de katechiaaties ?) Na
zjjn!vertrek had de school drie achtiereenvolgen.
de .~igtenten die op de NorlOlIJll JIChooI ....&ren,
en ria hun vertrek en tot beden geett- de hoofd.
onderwuzer, een geboren Afrikader, er Hol.
land,'lCh onderwij8. Ongelukkig !lon dit niet
ged~l\n worden of de in 1885 gest-ic!bte meisjes
publieke I!Ohool. omdat er geen a.me op het
pe~neel wa. die Hollandscb ven!tond en de
ouddrs te ''l"eden' "&rewmet het HblJandsch op
Iratéthil!lltie geleerd. De toenl1lllligilleeraar be.
zocht die 8Chool om er Hollandsche 1_ te ge.
"Yen.:welke echter niet door al de aollandache
meisies worden \lijgewqond. Geen 1Wonder dat
" de! nieuwe predikant" el,' geen Hollandsche
kIa.S !Vond. De 8Chooloommissie r.eide eenvou.
dig:; "Tot nog toe bebben de Hollandsche
lied eh er niet om gevraagd en verkoos men
lie"er goed Engelsob voor kinderen die niet lang

.' op school bleven, en was Franseh <Je modeme
tnal j'oor Eng"elschc en gevorderde meisjes, en er
kan niet dade/ijk cene verandering tot .tand ge,
braebt worden. Er was bij de commissie geen
vijanilige gezindheid tegen bet 'Hollandsch.
[Dodh or.versehilligheid. D.D.] 'Onze men.
soher! ~c:'oelden de beboeften e~ toe DIet.
Hoe bnJUl~t om de blaam mdlrelct op de EngeI-
scheT! of op de commÏ88ie te willen legien en
te reggen <lat er "in· de dnrpS8Cltiolf'1l boege.
rirulll'jd niets aan het Hollandseh gedaan werd."

Ik ben enz.,
OPMERKER.

[Alln het begin van dezen brief hebben wo
eenig~ volzinnen g!,schrapt, omdat ze van te
persopnlijken aard waren. Zulke aanmerkingen
zijo iD elk geval '-an onp:)!! en ten eenemale 00'
geschlki \"oor een naamloozen brief.-ED. Ons
LaNdD

:a:ANDEl. .EN NIJVERHEID.

, .~

SPOORWEGONTV ANOSTEN.
Spoorwegontvangsten voor de week geëiodigd

22 November 1896:-

liitel'lel.. .2

~ ]
" ~'i £

1607 tl7897
1050 tH809
,956 tllO~6
938 t8566

>Vesld,ijk
Midddlanris.
Oc>st.elljk .
NOOTL11lijk. ._------

16701 12.51; 11~4 ;'8668 4560 82328
150.)4 1327 1061 56533 2748 76723

~lfitêriaal.\'eryoer. Westelijk, 189 nil; 1896
nil: m;i,j,fcUandsch, 1895, nil; 1896, nil: OO<rteli)k,
1895, ~il: 18!ifi. nil: uoordelijk, '1895, nil; 1896
nil, td,,,,,I, 189.5, nil: 1896, niL

t'Deie cijfers zijn de totalen van de boekinf1Cn
"an né verschillen,.!e stations, zonder verdeelmg
tllBSChén de sr.clseL;. en worden veranderd als zulk.e
verdeelinJ!' plaats heeft.. Zij zijn onder""orpen aan
veraOttering bij vérdecling van de opbrengst tus.

.'schcn <'leKoloniale. Cape Central, Indw~ \'rijstaat-
sehe.' l'cdorlandsche eil [lcchuanalandsche lijnen.

Het " ....nelcel mn ,le Nederlandsche, Cape Ccntr&J.,
'.ndwe· ell Ucchuanalnndscb.e 8pOOrweg'lIlaIltschap.
ikn en rlen Oranje Vrijstaat !mn 'Onge.eer ge-
teld 'twrlen Ol' £·15,000.

1~;;OLVE~TE B(}EDI!.LS.
,'RlJWILLIGE n"EROAVK

Elimhcth Perkin •. Kn.nl'81 ad. Daniel !lrink de
\'illicr- l'iketl","g.

(; ED\YO~G E~ ~F.K\\·}<:=STRATIE. ,
Annie Louis" timith, I'ort Elizabeth; ja.coL ~e·

stadt. i>:aapst8d.
VERGA.DERJNGEN.

1'-" "'mem C' R',wer, Cn.moedam, Somérsct
Oost. Joar (kn T'es.id(::ot-magistra.at, Somerset, op
4 Dett!mber. Re wiji"" M&rLb.inus J. J. Milllcr,
SutherUind. ''''oo-r den resident-magistraat., Suthcr-
lam!. ai) i\ Deo:m1xr. He JounDIlf!S F. Mll11lis,
Bllrf."'t'$UOrp,n)Of dell residcnt.-mal,'istraal, flurgers.
dorp. '.lr 23 D.:cem her.

-------
SOHEEPV AARTBERIOHTEN,

TAFELBAAI.

!.AKOEKOKEN.

NOl'. 2~-:;;; Hm'lech Casue, van Londen,
2 t-s", Gc,t h. van lill,tha .en,-.. •
21-Decn-che 1.",,1< Clan~ vlln Swal)!lCa.
21-Weslbltrn·. VRnOnrdlff.
2 -Lndv ~-urnC5.'.van ;Sat"'.!.

~"utilus, "an PGrt ~oll<Jth ..
GauL van Sou~hamrlon.
Agna r. mn K!l)'1!D&
AmOlla, l'aJ1 Lqnden. _

Tant.lJ.llo8 0astk, .an.Natal,
VERTROKKEN.

Cum Forhe •. naar kustha'Vens.
0" i·~".l~" naar ~cwca.stle.

Nf-rln.m Crultle, D&IU' knsthavcD.!
Aurnrt\! naar SaldanhAbaai.. I

.. Herlech Clli!tle, 'naar knsthayens.
Goth, nanr SOnluampt.OD. ,

LONDEN I

tel'ogrnnf.)-De Clan Endsay is
vertroldIOen n.~ar Znid·jAfrilm op

A Heid, b Havers
Holland c Rowan b 5 Hofmcn ..
G Jtich~dS, c Joostc b S Hafineyr .
R.I Hughes, c an,1 b Weber
T ]-; Etliuger, not Out ...
M !:lissel, b KidweIl .,.
Lo.:kwood. b Weber ...
tt D !:.atinll.l.j,., c Maekenzi~ b Haver-.
M "pence, c &.'I1IOn,b Ha VeN

W P Sprigg, b Murray .
R ,fLn RecuCn, run out .

Extras ...

(Vm de heer~n' Johlln. Janl!lln & Co., St.
Georgestraat, Kaapstad, mali:eiMrs en alge
meene agent.!n._)_. __

)1aand&g, 23 November 1896.
Markt guregclrl.

GOUD~I"DEELEN.

A.'ftican E!tat"" ft2, êd, Bant jes 4 lo Od, Blue Sky
li> BonanD Ó8B. Od, BuffciodOOTnH .. Britlrb S
Africa 4 B~ Ba:nkJi sos, Consolidated
Goid 'Fielda IMa, Clydf'Sdalc Colliery 2b8 6<1, Drie-
kopjeS (Diam.ond) ( .. 9d, E ....t Rand 7l!8 6<1, Eut
co&l and Gold 12. 6d, Florida Hl. 6d, French.
Rand s . 318 &i,' Geldenhuis Est&te 62" Geo,rge
Goch 31s, GiDSberg.·135s, lIIolynell1 West 5s. Prim-
roses so" od, Randfon !.ein .. ss, Robmson Diamond
lG!!, Rood~t Heidelberg lSs !kl, Rand <'<lUlery
156, Rand Ni~ Hs Od, V~8 ConaoJid",teii
'Deep 52!, Wit ..... tersrand Deep Sb, Yorks H!! Od,
&i 'iteyn Bsta.te Us.

"'-"DERB' A.ANDE1I:LEX.

~ Company 268 6d, .£gi8 Assarance 1628
Bd Colon1aJ Fire 19l1, Oommerei,j Yi re 6.'\s,
'Etluitable lIIru1ne 21s, Ga&rdian AlI8n.nmcc 162l!
6d, ·Colonial Orpha.n Chamber £380, S. A. .AM>-
efation 'W2Ó, Gen. Est. A:Orphan Chamber 11187
10s;8. A. Milling wil 6d, .Standard Bank .£06,
Bank of Afrlca £10, African Banking Oorperanon
£5, Cyph.ergu.t COaJ 16s Od.

TANDL'f TANDJUi. TilDEN. De beer N8LU
TIulden Dokter, Heynes Math.ews Gebouwen,
Adderley Btnat, Kaapstad, geeft blermede aan bet
pab)iek V1lIl Zuid Afrika kennis, -tat, In antwoord
op de ~Vl'ILIg naar goede en billijke tandheeJ.
kunde, bij gereed is om eerste-klaase werk te IcTereJI
tegen de volgende prijsen :-
Een 'geheel. stel Tanden, bo -=ste en onderste

tegen £lO. lOs., gewaarborgd voor 10 jaren, en ge.
deeltelijke Itcllen tegen evenredige prijzen.

Stellen tanden van goede kwajJteit kunnen ook
tegen lagere prijzen gemaakt worden, indien rer-
langd,

T&nrlen zonder pijn uitgetrokken, sonder het
gebruik van Gal, Ohloroform of eenig 'ieto ~t be-
wnsreloosbeid veroorzaakt.

De beer ~ 0 LAN kan een stel tanden klaar maken
ln 2i uren 'foor hniten parienten, mit.. dat mimteru
24 uren kennisgeving vooraf worde gedaan. Door
middel "ILO dit verbeterde Suctie Stelsel, 1& het niet
in den regel noodig de wortelen uittetrekken. of
eenige andere gezonde tanden, daar later tanden bl
gevoegd kunnen worden tot diezelfde plaat, tegen
slechto1geringe kesren,
Aangestokene tanden worden door opvnllilll

'iIrnlkbaar gemaakt.
Het bovengenoemd werk wordt gewaarborgd lie

llijn het ~ in Zuid Afrika te bekomen, en waar
.oor lo den regeJ tweemn.len zoo veel betaa.ld wordt
Deze prijzen worden inzonderbeid ter kenni8 VUl
het pnbliek gebracht da.ar rij slecbt. voor een korten
tijd op die lage 8<!hAa.I .ullen aangebouden worden
De b.oor NOL.uo heeft een specialiteit gemaakt Vlln
Knnstm&tige Tanden en pijnloou alttrekkingen en
halft meer dan 15 j&rell lang onafgroken ondervind.
in~ gehad woweJ ia Earopl\ ",ls in dit land, en hij
...il vooral op het gemoed Tan het pabliel<
imprenten, d&t., hoe'wel llijne prijzen billi,ik zijn, de
kwaliteit van bet werk met geen m<>g'(UjkheJdin
Zuid Afrika kan overtroft'en ~en. CoD8ultatie
P'&tis. Let op het adres: De heer NOUN
He~ Mathewo Geboawen,KA&pst&d. [AdTt

VERBANDLIJSTEN.

4 Grobool aar, S
34 Orobhelll3.l', J
2~ Grobbelaar, MJ ... }
87 (Orohbel ..... , J borg)
19 Borabcrt,.1C Eb .. I Bdl L Gold· J Ka.al'sc~.,· \' !
o (Rarobert ,F OTg) I scbmidt ..
I Ward, J.. ... SWard ... Willo".n.or..
o RauteDbaeh 0 StaDdard Bnk ODdtól ... "l:
lG Pleuis, da, (} P Bou... eroonig Molten"
3 &tra, J J Hofmeyr... Ks. p<tfi'I
10 KUBtillg.

Sl,abile, L ." Buwlijksvoor.
w&&rdeGjtJord )(a."". I

:::} BIW Mn•• ew M,I,h.I ..,"
... J Kock

(Lit tU II Volk, ln~.:')_

Het wordt ~urr(jk tijd dat Zuid· Afrika een
beetje ga._f1etten OP, Bhodelllll !.
&u~r'vinjJt bet ncodig om opeen te.gna.n

bericbten' 4at de bevotJring van :DuIa_yo een
JianYal ~ do tel) on'iJer. g~l>rachte-wo althans
w\li'!len !lê eeu·P!W' 'Wek!f. geled~ geooorod-
Matabelll!l dueht; geljjk.tijdlg. ,hIermee k~mt de

liit Londiln dat fmp!ll1&le troepen DIW'
Rb,O(Jjl8ia tear ..erd • .[jn.

In véttiilnd met't!etgeen onse Jobanneabnrg.
tehe ~rtesponde,nt reint,. zou .men- ha.ut
pneigd wO~lln te v-ra,gen,. of die I~peiia.lc
troepen niet eerder bedoeld ll)n tegen de' blanke
bevoljcing daarginds dan tegen de ua.iureUen.
Er leh'iint toch een P.Ian te'~taan OUl
tot een repuhlielc te maken, lC~ Waill'Op
·TIII!48 veJ!Cheidên malen ~mts. de . "
mUhden ~~ ge[inapeekl. Dat dit niet In de
1m.am der DownihgatrQt~'ffieJlllCbeD paIIt, willen
·we gaarne aannemen. Wat de boeren-repe
blieken uQgU.t;· row' de 811ggeetie VUl· onzen
.J:~mnellbwgtchen ~ap, om een;s voor al
de·_".tqlllCben fan! K,ru,ger en Cecil Rhodes
·met d.. w:apeo,on te beslechten, nog zoo afkeer-
.wekkeDd niet 1feaeD, ware het. ·met dat .de
boeren,pn Rhod~ slechte verr.aad en sI.nlp.
lIJ()o"J.'t~mnnen ·ver"achten en ieeu open!pke,
eerlii~ ridderliike uitdaging.

Onze Berberton correspondent heeft breed-
voerig ui~eweid over hot verbliif van dr. Mans-
vel. op de Kaap-goud velden, en bet succes tht
deze hoofambetenaar is deelachtig Ife~orden. 18
wel een blijk dat. onze volbraad )Ill@t gezren
heeft mei het uitvaardigen der recente "et np
het IIChÓolwezen der goudvelden. .

Ofechoon de bevolking van Barberton wt
~}l qd_er b91,1t lIeIIIloq_en _schU!,t dan die van
Johanneaburg, toch mas UlIlIIChien de goede
ontvengat welke MU dr. Man:'velt en aan ~e
door hem uiteengezette regulatiCll ten deel viel
Mn de lac~Dlie oevers der Rimers-creek, een
guilstig voorteeken gcn?Omd word.en voor de
e"entueele ont'fengat dier regulaties door de
inkomelUigen op de Witwa.te~d. W el h~eft
de si:ch noemende "director van opvoeding,
de beer RobinSon,.w de Londensche Timu
hefl;ig uitgevaren teien de regulaties en ze
rondweg reroordeeld, maar de omstandigheid
dat de Barberton bevolking ze nog zoo Ir"aad
wet gevonden hebben, geeft ons moed om de
hopen dat de menacben te Jobannesburg en
omstreken er zich ook mee zullen vereemgen.

In alle geval wensehen we dr. Jr1a.n8velt 'van
harte geluk. met het door hem te Barberton
bebaarde succes.

We wensehen niet .mee te doen aan het. ge·
roep van sommige ill het duister tastende
courantaehrijvera, die' in lAke den e~. tot
8ChandelOO88telling, door onze regeenng bU de
Gecbarterde compagnie in te Q.ie~en, toonen dat
l.V wel de klok hebben hooren llllden, maar tocb
illet weten waar de klepel hangt. ..

Binnen kort zullen de betrokken partijen wel
iilIes vernemen wat voo; ben noodig is om te
weten. En het dient' tot niets om voort. te
I>ouwen op Mlerhandelgi~gen ~n bescbouwm-
gen, welke niet .aan officIeeie .informati-e, o~t-
Jeend zijD. Want van regeermgswege 18' het
l>edrag der geleden schade nog n!et "astgesteld,
..ven min als de wijze waarop de e.lSCh:.al worden
aangeboden. :

Intll.88Cben is het leerzaam om te kOlli!tateea1ll,n
boo verscheiden Engelsche pera·organen re_á&
nu zicb in allerlei boebt.en wringen om van, de
Uecharterde compagnie de verplicbtingen af te
wenden welke door bet Gecharterde verraad
ontstaan ziin. 80mmigen bewilren dat de door
ile boog"erradera betaalde boeten elkoo eisch ~t
vergoeding VlIll geleden schade onontvankeiok
gemaakt bebben; anderen laten dit belacblijk
argUlDent een voudig ongebruikt eu verklaren
met beminneliike naiviteit dat de Gecharterde
rondweg elke schadevergoeding zal weigeren.

De toekomst zal leeren wat van dit allee waar
iF· bet Tr&nAvaalache volk staat en valt
gelukkig niet met de al of niet herkriiging nul

een paar honderd duÏLend ponden. Het geldt
hiereen zaak \llD recht, van fatsoenljjkheid, van
8taAt.kund.ÏJle . zedelijkheid. . En wanneer de
&&ahartenfe oompagnie mocbt weigeren de lo

haar naam gepleegde l!Ohade te ~er8tenen, dan
zal ze millllChien een beetJe ",Id rijker. maar aan
Zuid,AfrikaIInsche sympathie nog armer worden
dan ..e nu reeds is. <

Kruger J ".
Kuipe, R N
Spu,,: Y d. PM
HéIldrioks, B
Cook, A
Ceel ..... , J."
Jonee, T H
Joabert, CG
Schi_per, J
Sobimper, J

Kay;er, V M

Pnb, Scb ..,
Stoven.O A,
Adams, W J
Mo.tf>rt, C
Duokitt, H C
lLeonedy. J D

Davis, lV C

HY}oOtl,eh·'t',.
1\el, 0 J A 8CUL><'0l8.0
Searle, IV . . J
Qnr.II~. CEL :.:..: B.JI W lSenrlp
Searl e. A: son W
K"·ileT,A... L LvoDs. Dv
'&u_,. IVF... TruHly l\";k Krnp-,

WEDRENNEN. .!.Uenzeolllti, D H Dernp<>Tti.n . c. ~.,
8.~pben, E... MotWlI I' t. ,,"

P l!.E'I'ORl A, 21 No".-{f'cr tclCjWlaf.)-De SOlDer WiLteuber!(, J ~ Kol ,y,-,.•k,,,r . K ,bl ,.
bij~enkorru;t van de nieu,ve Pretoria tw·fclub DOnAld,R... .o) .

werd bOOen gebonden in pnchrig wetl,'r. Uooal~ Gebroed ..... ) COlD .tI ... urt t,

A Hoop :- KtalfCl't, LA... S CJH'i" i••
Yictmlllel'1l i!clling,-Minnikin 1, Wc,U2,,,,c·W'4oI..;l;l.!l.!!!!r, N P. VI' li..,..,

dy 3. .
Pony beU1'll:-Jaek I, Peter 2, J:.nssic 3.
Pony plnte:-S~-slin 1, RllOinck 2, Robber S,
:,jummer handicap:-Bbckberry I. Oakwood' 2

lIfirld1 ~. '
PaDny selling

2, 13oL~\"'yo a.
·-Farewell b:Uklicnp:-M.im,emeat I, Tetrncrcld

Middy lJ.

HOOGGERECHTSHOF
CIVIELE ZAKEN

Dana, WC
M&rtio, P L

(Vonr dm hoofdrecliler C1l rechters BtlchatlO,l'i en
Maasdorp.)

MAANDAG, 23 NOVEMBER. 18%.
Rouoow, G 1
Z;rJ,\',JH
Ta1lor, R V,st J ".
Bl&w. HF ...
Brand, F J
Diener, J C F
HatchiDlOn.O
Williams, G B
Sr.rmger, R
Corooet, Il
Erasm Ill, P J

LEWIS. VB. ill,UlI:S.

Uitspraak werd in deze zaak gedaan, die een
applicatie. was om een order belette ode den
registrateur een zeker cigarette handelsmerk te
regilltreeren, op grond dat bet sl~h~ .een
gek.leurd namaaksel WIl8 VD.Il een "laliel van
den applicant.. Applicatie vali de hand ge·
w<izen !:nllende de ZlLak van de kosten over·
staan tot een andere zaak in vorband biermede
zal_p:liend bebben.

JAS{;Al!Y VB. K.IRBY ES co.
De heer Gralmm voor !dager ; de heer Searle,

bijgestaan door de heer Tredgold. voor ver-
w"erders. •

Dit was een aktie ingesteld door klager, een
tuinier, woonachtig te Kaapstad, telfe.n ver,
weetden kontrakteurs, 'ook van de Kaapstad,
foor £80 schadevergoediog, voorgegeveu door
hem te!:jjn geleden Joor"dien ve:.weerders voor
.he t leggen van zekere piipea nabn ZJ jn hu ts den
gNnd zoo zeer hadden UltgCjfl'tlven i1at Z!JObUis,
door te ban!ten, erg beschadigd werd. ..

Uit bet kruisverhoor bleek dat de pIJpen
niet op klagQTSeigendom waren.

Als ,getuige "oor klagar werd de beer H:
Carter opgeroepen, die verklaard,! dat toen hU
het volk den grond :tllg uitgraven hij heo ge,
waarschuwd had dnt dit met gevaar "oor de
null!i ziinde huizei.t zou -iin, Eén mn de werk.
lieden was zelfs bezig te gra ...en onder het fonda-
m~llt van klagers huis. . .

Verder getuigenis met betrekkLDg tot de
belehadiging van het buis werd "fgelegd door
E. b. Cntlin. D. Hager, Moos FebruarI. F.
Murray, en den heer R. Esdon. ingenieur V(>(Ir
de Zoepuntsche municipl\liteit.

De mak is nog aan den gang.

Coetzee, A L
Priog'., E '"
C_.ee. T A

Blom, D·P ...
Blom, D p.

Beer, de. PR
(Beer. de, F C J
PI_iB, da, C R
borgen) ._'
Merwe vd R .
(Heerdea, v P
Vfljo ·n,1Ol
borgen)

Oelof ......A J P
Coet.."6e, Y Ei
Riohmond, B
Gilbert, S L
Doe, F 8 .
Andre,MG .
Hard, S
l( inreraJey, L
8ugb •• , W
Westolway,A,

Plesa~, du, A
lourie, H W
Areud.e, A ...SPORT.

ORICKET.
STELLENBOSCH nl. W.P.C.C.

Deze match werd Zotemag te ~cwland gespreid
en de St.ellenbos'K'hen; toon'1"n andermlL'lI ,1111"j
beter voctb&1 spele... dan cJ'ieke~ ... zijn. ZIj
we,~jen in de Cl'rste imlings leelijk g·e'llllg\'n. Dc:
SCóre is als .olgt:- .

Cohen, W ...
Irwin. W J ..
Oalrn erou, W
Sh" .. , W B
Bny'Y, JAB
I'.te BeO, LP
\'ig',gio. Ei J
McPba.iI, J
JOblUOD, F WW.P.C C.
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W BII&'IOn,b Lockwood ...
S A Hofmeyr, b Lock,yood
A J. HofOleyr! b Loclmood
A llowan, b \ Iln !:Wellen
Havers, c nod b Lock"'ood
C Il llhtrray, b H"llnnel ...
A McKenzie, c Vnn Reellcn b Lo<;k"-'X!d
~ .Jooste, c Hngb,,. b LockwOOti
J Weber, not out... ...
G I;;'wan, Ihw b Holland
Kidwell. b Lockwood

J,;:dras ...

Vonter, IV S
Vonter, J L
Barru, A .•.9

a
o
7•4
2

... 0
4
1
1
R

Landabe'.g, E P
\VHsoo, A ...

ól

I' NOVInJ:1L, 1896.

Hypotlt.elun.
... Mutual .. ,

Mev D Diroo
W Marab.
R Villet
J Bat""
DoII"1&(.o ...
!!:xec ilamer

Do
JiJ S&vage ...
W Sa VBOif" &:
Zone..

BdlW Sange
&: ZODeD ...

IV> RegéeriDg
HArderne ...
J DIU't
Standard Bk
S Chrinie ' ..
Pniel Suteo-

t&Lle FoJfda
Rnlfes. NebeJ

KtUting •.
.. , THenry ...
." Equitable ...

16 N<mtllfan, 1896.

Hypotheken.
.., J lIetiet '"

KolBranlllaat
J M"Nah
Jd Wright
J 8mlt
C Beck
Mutual
Vod VeoTrust
F Phillips ...
J F'ord
KraD~obej.
B.&rde Tlrelc ...
Staod..,.d Bnk
WKi~r ...
BdlRTwepty.
man

K....lingB.
M Potgieter

... A Metaalf ...
!iinderbeltnj"...).JlIIiD~~iarigeD

...~..,

.... Do

K ontracten .

... l·
'''} ...

:J
n. 1
... j.

". "{
... J .

17 NOn>lIlER. 1896.

HYl'")thelcen.
S At,n ... r
R Gavin ."
MindPrjarigea
Mo( loeve ...

Bo" "anAtrik ..
Bdl T Smart
1I10tuai ...
o Hodll1l<>~ ".
IV v Z,··J
Mid A~enc"
J Goa.. .:.
J n.rkDe' •..
Gebro ede J'B

Stepb'.D .;.
Execntenrl' kr

po
Do

Konfrakl.m.... (... ) ...

W • rn, I in ..

:::j U Derkl;()£

'" J H~w".. ......
S H\-tlt!

KII,f:tl'I~.
Kul r;ge(. r!l.o{

Dl'

Venterotad
Kaap Afd
Paarl
IWlpstad
Kaap Afd
UiteDblljj'8
Janll6nnlle
GruIf·Ret

Do

Do

P Eliuheth
.Aberdeen
Kaap Afd
Paarl
Ka&pstad

Do

Kaap Atd
Cmdock

'Oradock
ZAR

Paarl
Bobertoon
Kaa""cheAfd
Grnh"lWlIltad
PiqaeLberg
IVoroelJter
P&&rl
K.apseheA!d

Uo
pt Eliz&betb

Cmdook
Alber'
Tarka

Cmdock
Do

Tarka

Brittsto,,1.

Steynsburg

Lmtst.

Pt Eliz.J,e'h

Do

Ooot Lonoer.

SomerseT cj
Oudtshoorn

KaaID:;"d

Do
Uniondale
K.np8cheAf j
Briuto. D

lf' kuif· Rel cet
B, it8town
Kok!'!:l:-d

Kaapstad
(~r~8ft Rl'il et

I:
\'.

t "

I', '.'
li

,
/
li

"

L.

J~
lal.
OD'

VCl

DO,
6

de
Bok
Jon
Bok
Sell:
paar
1 DI

]\"1'''
J.,"

Put

v j

CL

De
daart,
DRII\
Pub]lt
toor t,

DL\'

De ',e
CY
Gel,

riVIer,
groot
kant-e
loopelI
een gr,
boome:
pouwd
wen.

De I
boeren

TER

CHAS
Clanwi:

10 :\

BE

VEE

wegen,;
sloten
boerder
de banl
buuren,
Wittehe
nabij 1.
Over 5,1
Mudden
verdubb.
fonteine)
Voor gr
riefelijk
gebou we
pl6E't,
1897, bb

Voor
Vool"waaJ
den eigcl
bij den 0

Laingshl.
18 ~O\

HEir
rr'g!
1J1....u.cQ.

Do
(
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