
"OOR GOEDE WJ ARDE ['
fN JONGENS KLEEDEREN,

f
I
I

GA NAU 08

ECONOMICOUTFnnl8 CO.
fabriceerende Kleeren'makes,

KAA PSTA D.

DEEL 67.-No 6,366.1 KAA

CLAREMONT'
CLAREMONT''"

CLAREMONT!ZAL opgemeld Vee Publiek Ver-
kocht worden aan KLAP-

MCTS~TATIE.

DE Onderzeteekende, daartoe gelast door den beer C. G. LEE, van
KLIPPLAAT, zal aan het Klipplaat Hotel verkoopen

OP WOENSDAG, 9 DECEMBER 1896.,
f.e 11 UUR v.m., of ollmiddelijk na aankomst v~n den ochtend trem van
Graaff-Reinet, 100 Welgeteelde A~GORA RAMMEN, 14
maanden oud, met 7. maanden vlieswol

D beeren LEE'S reputatie al& een Rammen Fokker reeds geves-
M d' d'ti d zijnde hooft de afslager enkel noo 19. lt te zeg~en;- .

g Dat de Rammen t,e worden verkocht III elk ODZlcht van Supeneure
k al't' t zlJ"n dat onder de Fokkers de héer Lee den besten naam draagt
w I le , ri' A _ •R D 't '

voor prijzen behaald op publieke ,"ell.l-'l1tIMvoor .l:UJgor~· a.~en. a 1 < ' __ •

des beeren Lee's Angora Rammen lJlJFokkers zeer ge~lld ZlJn GELIFV£ TE LETTEN OP, ONS NIUEW EN EENIG ADRES:

THOS. AU.RET, Afslager. LLOY.DS e:n. Co.,
Graff ReiDet, 5 Novembe;, 1896. 40 BUROST~AAT, KAApSTAD.

\.

800 Vette Schapen.
200 " Bokken.

_Op Vrijdag, 27 November,

p, SARSMAN.
J. R MARAIS & Co., Afsffigers.

(;ROOT ZOCT RfVlER,
-op-

Xapier,
is Nov., 18%,

- - «- -- - - -- -- - - - ZAL PER PUBLIEKE VEILING VERKOOPEN Onze " zeer liclit, morsen geen graan, Binden en leggen de gerven neijes ;Jt.88D. '._
. . Op hot Maartploin, tegenover de "Chains,". hoop, Snijden "graan, met even zoo\'6elsuCC6S. WlJ1aten alle macliinen door onze~ Ame . &&Il-., .

schen expert en sien Z\] behoorlijk werken.
LEES r BIER! LEEST BIER !! Op DONDER DAG 3 Dec., 1896 VOO;';;~::.oe~~~g:a~~*~~oget maCb\'!~~ onze Machine te komen bezichtigen, en hnnne orders met ons te plaataeA .

J) E hoe, CHRI"L'-' G'LnENHU'S OPDEVOLG':::'~:lA:'K~L~K:;::~EN, TW. - . WESSELS & COMPANY, Hebbee~~~~e1'1~~edegï:~e~-;~=ha;a~n B!~r=:-Olie
lande

v

:

n

f~anv~~t~~~:ea; ~J:e%nn~: £lO STORTING £10 '
~;~;~;:,:c7;nde gei"" publiek te , . EEN

Het Saldo in Twaalf gelijke Maandelijk-
sche Paaimenten,

ZONDER RENTE

DONDERDAG, 70 Dec. 7896'1,2, 00 STANDS6110 Fraaie HHIll{'ls, geilchiktvoor
de Slachter, 140 Groote Kapater
Bokken, 800 Fraaie Ooien, 200 _ ~:n-.r OP ~EER
Jonge Hamels, 300 Lammeren, 1liO
Bok Ooien, mr t lammeren in FraaIe
Schaap Ramuron, 8 Kar- en Rij-
paarden, 13 Fraaie Trek Muilezels,
1 Donkey Heng;.t.

E. BELL, A~.la.lter.

Publieke' Verkooping
-VA~-

KOSTBAAR
VASTGOED

IN HET DISTRIKT

CLA.N'VV'ILLI.A~.

De ondergeteekende, beboorlijk
daartoe ge last door den heer H EN-

I'RIK JlIU.O{XE~ H,~NEKOJI, zal
Publiek Verkoopen, voor zijn kan-
toor te Clanwilliam, op

1) 1~~DAG, 1 D.EC.,
TE 9 UVR V.M.,

De esceitente laai- Tuin- en Yeeotest«,

.' CYPHERFONTEIN,"

1896,

(;ekO'en in wijk Boven Oliphants-
rtvu-r "distrikt van Clanwilliam,
gr()ot' 1104 morgen en 43:1 vier-
kante roeden. Volop voorzien met
-loopeud water, en goed beplant met
1""1 vroor aantal Vrucht- en andere
h'\'JI~cn, Er is een degelijk ge-
UUIJI"J Woenbuis en buit.engebou-
\\".'11.

!Je plaats is wel de aandacht van
boe re n waard,

TERMEN lEER GEMAKKELIJK.

(HAS. M. FRYER, Afslager.
Clanwilliam,

-li) -\ovember, 1896.

BEKENDMAKING
AAN

YEr: E~ ZAAIBOEREN.,

IJ E Heer JAN GABRIEL
KRIEL van de Wittebergen,

Wf'(;I'IH afnemende gezondheid be-
':(JI"J1 hebbende, zich van zijne
i'<)erJt'l~j te ontslaan; biedt aan uit
':l' hand te verkoepen of te ver-
hlll'elJ, zijn plaats Elandskloof
\\'Iltehergcn, afdeeting Worcester
nai'IJ Laingsburg. Deze plaats IS

(,\',,1' j,O!)!1 morgen groot, met 20
,\I udden Zaad Land, en kans te
\'('rJllbbelen. De weide en vaste
f()J1ternen maakt het zeer geschikt
voor [T1'OOt en kleinvee. Een ge-
ri, ft'lljOk woonhuis m~t buiten
gl'iJQU wen, k raal, enz., zIJn er kom~
j.!t't't, Tot het einde van Februari
1~9ï, blijft de aanbieding open.

\' (), rr verdere hijzonderheden ,e~
I"" .rwaar-dsn vcrvoege meen ZICh biJ
i, II "I&;Cnaar op de plaats zelve, of

Jt'Jl ondergeteekende.

F. G. ODENDAL, .
Generale Com. Agent.

l. ,:I:S I q Irg,
1 ~ \ u\'l'mber 1896.

HEINING PALEN.
"T1E K00 P,- TRAMRAILS,
, goS\:hikt voor Heining doel-

Doe aanzoek bij
COMBltlNCK & Co.,

Strandstraat,
lUapatad.

------------, -------- ,DE heer ARTHUR MElK LE, .Afslager behoorlijk :gelaat door den
heer H. DEV. STEYTLEB(van de firma van de heeren 'l'redyold,

SteytIer en Beyers, Procureurs), eigenaar van het Vrij-Eigendom

ELK 50 bJj 1..00 VOET.
Een deel uitrnakende van het Claremont Landgoed, gelegen op de helling
van een heuvel tusschen Langlaagte en Maraisburg, hebbende een nieu w-
gebouwde Spoo",~eg Statie ill het midden van het eig-endom bij welke
Statie Treinen geregeld zullen halt houden op en na Zondag, 15 dezer
maand (November). Volle bijzonderheden aangaande Tijdtafels,
Reisgelden, enz., te worden geadverteerd in den loop' van eenige dag('n.

Wij kunnen met vertr-ouwan onze Klanten en het Publiek ill het al
gemoen aanbevelen om stands te Claremont te koopen om de volgende
redenen :_:_

CLAREMONT
Is slechts 15 minut-u per spoor van Park Static.

CLAREMONT
Heeft een Spoorweg Statie op het landgoed.

CLAREMONTS
TreindielIst is veelvuldig en goed.

CLAREMONT .
Heeft do Johannesburgsche Waterwerken Hoofdpijp

Landgoed.
CLAREMONT

Heeft prachtige Uitzichten.
CLAREMONT

Heeft zuivere lucht.
CLAREMONT

Is de komende ArisUJcratiscoo Voorstad.
CLAREMONT ,

Is de Sanatorium van de Rand .
CLAREMONT

Heeft een huur van 99 jaren, het beste en liberaalsta ooit
uitgereikt.

CLAREMONTS
Huur heeft geen beperkingen aangaande bonwen enz.

CLAREMONT ,~
Stand licenties zijn slechts 2s Gd per máand.

CLAREMONT
Kan veranderd worden van erfpachten, V rij-eigendom te

ger tijd Voor de kleine som van £15.
CLAREMONTS

Plannen worden nu geprepareerd.

door het

eem-

Denk aan den dag van Verkoop

DECEMBER
•

3,
I89&.
----------~---

Om diegenen die van voo~emen zijn, ~ Koopen in staat te stel-
len het eisrendom te inspekteeren kunnen vrIje Retour Spoorweg kaart-
jes (Park tj°nClaremont Staties) verkregen worden op aanzoek op en na
1;j dezer van

Afsla(rer ARTHUR MEIKLE, Commissioner Straat,o

Of de Agenten en Secretarissen;

Tru; AUSTRALIAN TRUST COMPANY;
(P.O. Bus 2235),

Fox 8traat, tegenover de Hof Zalen,
Van wien alle verdere bijzonderheden en informatie kan verkregee
worden.

J~. !f!l: !f!l
C. G.. LEE'S Rammen Verkooping,

ZIJN DE ;EENIGE .AGENTEN VOOR DE BEROEMDE

"OSBORNE ZELFBINDERS'"
J?lE ONLANGS T'!!l PORT ELIZABETH. DBN

EERSTEN' PRIJS
Trokken tegen over de "WOOD," ." DEERING," en " MoCORMIOK. "~

"OSBORNE" is de Beste. Het Amerikaansche Gouvernement vereert' ~.
.. OSBORNE ': met hare Orders.

G:ounlIJNI!A!~f!ARKT !I'rK~~!~~~~~~~d:,op~D;.:'~~~';:~,
EEN KL E f N volgende W"ken te WON.n DE NIEUWE LONDENSCHE

-TE+ /gezonden, verzegeld. aan dit Kan- WASSENBEBLDElfGALERIID RA KE NST E I N toor tot op VRIJDMJ middag, 27 ..:.__ IGROOT
'dezer; Een zeer lIeldza.me verza.meling van meer

' .1sn 100 VRa wereldberoemde personen... : PEL TENDERS GEMERKT "TOLLEN," De moest bekendemell8Chen v:~~le ee~-Annex het ,IN S TIT U UT N I wen en volken, Kamer van AfgnJ8bJlcheden
.' , Voor de .Opbrengst van de vol- Open 10 v.m. tot s n.m., s' .Avonda 7 tot 10.

DIE UIT DE HAND 'l'E KOOP IS VAN AF gende Tollen voor het jaar 1897; Entree 1/-; Ki~deren 6ji.

No. ,l.-Milithire Lijnen (Boven enlJecem b, er, Aanst. Lagere Wegon).
Vuol'wuarde: De Tramrijtuigen

' den Boven Tol gra~js te passeeren.Een. zeldza.~~ kans ~ooa.l. zich D1a.a.r No. 2.-Maitlandweg Tol.
zelden. 'Voq:rdoet. }~I(I7'II'([(m/,,; De rijtuigen en

l • - diere-n van Ingezetenen binnen de
/. IJNDE de plaatsen Rlllone, Lanquedoe. (Bortje,) en gedeelte limit-ten van hot Maitland Bestuur

J Champagne, gelegen alf' bovengemeld, olllLre~t 8 mijlen van den Tol gl.atis te passeeren.
KLAPMUTS en PAARLSCHE StatIes, J:;·oot tezamen circa 970 morgen, .No. :3.-VicUJriaweg Tol.
met het daarop staande prachtige WOON, U1S~Kelder voor 400 Leggers Vurmen van Tender te verkr-ij,
wijn, tItallen, Wagenhuis, ;Suitengeb

l
ouwe'!1

d
, Schuren

h
, Kralehn ~l~:n Indeen geu, ell Kontrakten te zien aan dit

goeden staat van reparatie; volop OO}JeJl e, water, et ge ..ee Jaar oor Kantoor.
komende uit de Dwarsl'ivi~r; beplant met circa 200,000 WIJngaard. stok- Tenders mogen ingezonden wor-
ken, 2,000 dragende Vruchten boom en in ~oorten, circ~ 500 Nartjes en den "oor één of meer. Tollen, doch
Lemoen boomen, waarván circa 300 ID drag. zIJn en ka.n. nog n\oet.m op verschillende vormen
duizenden vruchtboomenl worden aangeplant. EIken en populier voorkomen en het bedrag voorb t t 2 "I I tit d ':'en geven J'aarli1ks 300@400mudden,".,oomen om ren mIJ en &'fg, eel", .' ~ .-:.:.. - teder afzonderb]k'Rangeven, en moe-
akers, benevens een groot Dennenbosch omtrent en half mIJl, ID VIerkant, ten door twee borgen in solidu-m.
aan gekloofd hout jaarlijks geve.nde £3~0 (i2 £400. Deze eIgendommen geteckend worden. Kuils-Rivier,
zijn goed bekend als de b~ste.ID het Distrikt, gevende de beste vruch~n De hoogste of eenige Tender niet 23 Nov., 1896.
voor export.at.is en .tentoons~l.hngen, en ook v?Or het maken van keurige noodwendig te worden aangenomen.
wijnen. Verdere informatie IS te bekomen bIJ den Eigenaar, dén heer T d G kt .. H
W· Sfb" d ,1 te k d n, en ers emer on-. A. ('HOLTZ 0 IJ e onuerge e en e - den Belasting"

f) Jo: \' JJ, LI ERS I~ l\tELMAN & CO., Afslagers. Voor de ~nzameling va~ de Hon-
' , den BelastJng VOOr het Jaar 1897,

tegen per Hond, in de volgende In den Boedel van wijlen den heel'
wijken, namelijk ;- JOHANl1ESDANnn JACOBUSRoux, :
Wiik No. 4, insluitende de Veld-kor. van GroenvaUei, Moddergat, Stel.

~ lenbosch.' nenschappen van Constantia, ._
Dieprivier, de Duinen No. 1, en ALLEN di . rd. h b '
de plaat~n buiten de Municipale ben i ~ lets lie v~deere:~_:lei
limieten van Mowbray, Ronde- li en ID ovengeme n ~
bosch, Claremont en Wijnberg .. ge leven hunne l'ekeningen in te

Wijk No. Ij insluitende de Veld-kor- leveren. voor of op d~n .2as.ten
netschappen van Palen en Riet- DECEMBiR~ aan~~., en. ZIJ die lets
vlei, Tijgerberg, Kuilsrivier, en verschuldIgd zIJn ga~leven hunn.~
de Duinen No. 2. schulden VOor of op dien datum bij

Wijk ?\ o. 6, insluitende de Vela-kor- den ondergeteekende te ver.effenen.
netschappen van Koeberg tI en M. J. RO~
2), Blauwberg en DurbanviUe. Executrice Testamentair.

Wijken Nos. 7 en 8, inhoudende de
Vdd-kornetscbappen van Noord Groenvallei, Wellington,
Hoek, Elsjesoaai en Wildechuis. 23 Nov., 1896. ,
brand.

Borgtocht vereischt, en de laagste Derde Assistente Benoodigd
of eenige Tender niet noodwendig Voor de Districts Schoof te LADYBRAND.

lsten

'LiLOYDS'
hi,," AER!MOTOB"

'WIC:l~d."'Q].eI1&.
GEHEEL YAMSTAAL GALYAlIZBBto II YOLTOOIJG,' YOLIOIEJ BESCHUT TEGEl ROEST,

8 tt., ta rt., el 20 rt. ,Ielei, liet GKIIL.MeUR» BEJBBGBW OP .
YASTE TOU,S, IU ZO tet 100 foet hoog.

TENDERS.
1,ENDERS worden gevraÏtgd

door de ondergetookende tot
5 DECEMBER, e.k.,: voor het
opbou wen van haar W oonhuis,
K_elder en Stal, die onlangs afge~
brand zijn.

TendeI'aars kunnen voor één of
allen t.enderen.

Alle informaties kunnen ver.
kregen worden bij mijnen zoon den
heer J. N. DE VILLIERS, thans,
huurder van de plaats

De Weduwe
A. P. 1. DE VILL1ERS.

Kennisgeving aan Kredi-
teUren en Debiteuren.

De eenigeWlnd~Olens gemaakt met
WI~len Beweegbare Torens. Zullen
meer wa,ter pOl!II'Ipendan eenlg andere
Molens In demarkt.

De hoogate prijs werd. behaald door
deze" Motors" op de Chloa&,oWereld
Teritoonaieltlng, 189S.

•

LLOYDS' !ERMOTORS HEBBEN OOK IN
ZUID A:l"RlKA GETROKKEN:

Gouden Med~ille v&n de LanáPouw Ve'_nig-
ing te Port ~Iiza.beth, ........ 1894
Gouden Med&iUe en Eenten PnJ8, Johannes-

, burg Tentoonstelling ....,. ... . .:. 1896
Speclalen Prrijs, WestehJke Provincie, Ten-
toonstelling, ,Rosebank ... '.. ... 1895.
Eersten Prijs, WAlstelijke Provincie, Tentoon-
stelling, Hosebank ... '" '.. 1896
Eorstou Prijs, Port Elizabeth, Landbouw
Vereeniging '.. ... "" ... 189!i.

.Aanbevolen door het Beeproeiings Depart-
ement der Kaap ~olonie. als het best geschikt
"Jm water toll "ompen, gevonden doo~ de
Governemenës Diamant Boren s- gebruiken,
of in opene putten. •

De Lompe houten Windmolen wordt nu
~nel vormngen door het Stalen Gal vanizeerde
4.ERMO~OR.. .
, Lloyds' Sti .. len AERMOTO:&S loopen met
deu zach ts ten wiud, zijn geheel zelf-regnloe_
rand, en werken met een langen, vo.sten slflg,

Het AERMOTOR is de goed~oopste en meest-
, economische Baweegell(f.!l~ht te; ,wereld,
een Pom p Tuestel kostende een wellug meer
da u eon goed(j paard, terwijl het dag en Il~Jt

zondc., eellig toezicht of ko~i,en werkt. ,'"
1:1 et A E l:tMOTOR neemt ook spoed.g de

pl" .. t.8 ill vnu' de logge. eu kostbllJ'e "Noria
Lifts" of U1Lkkie3 PompeD,

Zij die voorpenion zijn Windmolentoestellen
te koopen moeten wd onderscheiden tU8schen
Lloyds' GaJva~iseerde Stalen A:ERMOTOR.S, en
andere infel'ieure en waardel'h"ze n&bootzingen.

Het echte, tloydR' !ER.MOTOR .!C&I hat goed-
koopst en lJestr bevonden werden, en heeff
dell toets reeds: duorgestaan,

Wanneer vt'ljeischt, wordeu' ji'Cschikte per-
sonen gezonden oUI het toe!Ite.l opte,zetten,
tegen enkel gedeeltelijke reiskosten, of ,olgens
8peciale schikki"g.
, Schrijf om ~pl'ijslijst en getnillsclu~fteD,
of zend bijzonderheden omtrent diepte vau
dOll put of huev~elheid 1I'IItor enz., waarlut Mlle

bélokening der'kosten per volgende post nl
toegesonden 'll;Ol-den.

()' P, November, ] 896 van de
plaats van, den ondergetee_

kende, 1 bruin zwart Ezel,,, jaar
oud, 1 dookerbrn:n merrie Ezel,
.'j JAAr oud, laatst I{pzien op weg
naar Moorn:esbul'g, bieden in
goede conditio, circa 14 ha.nden.
hoog, He<;ren, ~chutmeMters en
ander'vn bij >I'ien I!l'melde' Ezels
mogen aan~, :O( "('11 zijn of nog
mocht-en aanJo 'Jl, worden ver.
zocht, er dadei J' keIl nis van te
geven' aan den ondergeteekende of
aan uen h~r H. B. du Toit te
Malmesbury, door wien alle billijke,
kosten zullen betaald worden.

P. .A. BASSON.
Holvlei (Vogelstruisfontein),

dlSt. Hope:lielll
19 November, 1896:

aangenomen.

Tenders Gemerkt "Gruis"
Beste Claremont Gruis (gezift en

ongeeift) tegen per cubieke yard,
opgestapeld in den Kuil, of geleverd
aan de wegen in de' voorsteden, ge-
durende 1897.
'Beste Tijgerberg Gru is (gezift of

ongezift), tegen pel' cubieke yard, in
den Kuil of geleverd aan de 8ste
l l de en 12 de mijl, Maitlandweg, en
aan Van Wijks hoek, ~durËlDde 1897

Borgtocht vereischt, en de laagste
of eenigo Tender niet noodwendig
aangenomsn,

Tendersgemerkt" Roode-
hoogte Weg."

Voor het in stand houden van den
Roodel'oogte Weg, tot aan Kla-as
Jager'!:, Rivicy, voor Een, Twee of
Drie Jan-n, van af rJanuari 1897.

Borgt{)cbt vereischt, en de laagste
op 'eenige Tendêr niet noodwendig
aangenomen.

Tenders gemerkt "Vaar-
scheDrift Station."

. Voor, zekere rcparaues ('lI vt'I'

grootingen aan de gt'hou weil , volgen
f:lpecificaties te worden W'7.ipn aan
dit Kantool' en a~m het Htation.

Borgtocht TereiRcht. en de laagsu'
of eenig!:' Tender niet noodwendig
aangenomen.

APPI'..ICATIES .001' bovenge-
noemde betrekking, ver~zeld

van- de vereischte bewijzen van
bek waambeid, goed gedrag en lid-
maatsc.llap VMU een Protest&.ntsch
Kerkgenootschap, zullen door de
ondergeteekende ingewacht worden
tot 1 Januari 1897. S&}aris £110
per jaar.. Kennis van bet Kinder-
garten systeem zal eone sterke'
aanbeveling zijn.

Billijke reiskosten. zullen worden
vergoed.

J. A, JOUBERT, V.D.M.
Voorz. School commis ie,

Ladybrand, O.V.S., 17 Nor. 1896.
c

... ":~
.. ':~

" -jJ.s
~ :,_>f

WEGGELOOPEN

Op last,
C. LIND,

Secretar1s.
Afdeeling'Rraad Kantoor,

43, St. Georgesstraat,
10 Nov., Hl96,

.... .," .-- .. ~



NATIONALE VRAAGSTUKKEN
DOOR

) PIHIi:E. '~OH r..1. G, DE YOS.

FILLIS'
Gl~ourl~ CIRCUS

EN

]
)&0' E:ji-:\J!i 1>1·:rn.'" IWf'[t hl'! .\tl'lkaut'l'll'llll door hot ;;ohri.i\'p~

"An ;~IJIH' ri.·..: 1,ikc I'n OOOI',a.,tcnde uJ'tlkelC'll over do gro~tL'
NnIionnIe Vrt1H!r·tllkkt'n vn n on" volk oenen d",.,,~t b0':"Zl'lI dIe met
'l1{IC'lh~ vcr~rt('n 7.: d wordcri. Dl,lp!!'n \'1111 O\~ LA \ fl h~hl)(m d~
I!ltllkkl'n 'Itt'lhf{ nier :dl"ell nu-t bt'lallg-~1tdIIIII{ ell LWWOllden'lg, muur oak
mee m~temmlllg:. 1.!,·leZl·n. De wr-nsch IS dan ook reed,; rllltJr velen 1I1t-
"drukt dat d. I,' sr u k k n ill pUllIflt>I\'ot'm \'l'rkl'lji.!!"UH' ge.~!('ld

t:hooren te WOrdt'lI. I jete Il '!Il'I'1 le yoor'zlt'IIr!,' hebben \Ill ('I'tl h::lll'rkt
gt.'tlil (':I;lltnt,!;;rt'[\ lak.1I !lId., ;Ikkl'll; «u inbinden, die nu verkrijgbaar
zlJn aan het Kantoor "lil O:\~ LAN U.

T.gen ed. p.r Exempla.a.r. po.tvrlJ·
ZIj die de stuk ken reeds gelezen hebbell hahoorcn ZIt:h van een

I".'l:emplnar te voorzien om ze ook aan anderen die goene IlllL'lJkL'ua.aren van

(J1II1 ],,,"" zijn tA IC('lIt'lI.
Zend uw e allllVl'agl'll met liet IJl'drag In jJo"tzegd::. of postwlt!801s aan

blENAGERIE.
Heden Avond I

Heden Avondl
il Tl (TH.

ElElRSTE

Grout(~ ':Yernutlerillg,
De Tijgers! De Tijgers!

Miss EMMA BELL'S sprong eu op
het ongeuidelde paard door
2Q.SALON8.

De gebroeders Walhalla.

Z'u iil-Afr ikauusc Ile

DANS.
,)1ADA~l Jo; 1'1LL 18. vool'tl'eftehJke KI8.!!-

~Ieke Hooge Rijschool

Gel LLA U.'llE, de lt.alw,all"che Clown in
Dleu \\ e bUlctJnspol'lghedell

WHISKEY en SODA, de kleinste en
knapste pomes aalt In Afrika gezien.,rUIl de Sal1tlt tIll ,rilliers &, Co.,

Uitgevers cl ONS LAN 0/1 Kaapstad.
MISS LUCELLE CARR. ID haar pruchtige

mi lituire Yel'toolllng
SHAW, de Soldaat vuu de lijfwucht,

De Held van Waterloo.
De 5 Wondenol Wel kende Olifanten.
Lnch varwek kende Pantomime.
Een Doi-pstandje
Harley's groote Toer.
Een dr-aaiende Sn mmersault rech t over de

midden bar vliegende, en de ei udbar
vactende.

~.B -De groote Jerry Hurley zal biunen
kort de professie vaarwel zeggen

Laatste l' elIJI~e Il' ouden van de grootste
Joe"e) RIJdenJ, OOIt In ZUId Afrika
THOMAS SYLVEST,ER., F.O.S.

A~·-.:~·~f4:~::~:_~
~

Xedel'hllld~l' he
SPOORWEGMAATSCAHPPIJ.

--- ----------
Kortste en Goedkoopsre Route voor Reizigers en

Goederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria

en andere plaatsen in de Tran:,vaal.
Dagelijksche personendienst van Lourenco

Marpues (Oelagobaai) in 24 uren naar Johannesburg

en 51 uur naar Pretoria.

Tarief loor Reizigers naar Johannesburg £4 17s.-en £3 11s
" PrEtoria £4 5s, 6d. - en£3 43

d b Ue ti .)[0011' ÁI'ab"che Pu.a.l'denen
Dagelijksche personen ienst van Dur an (Natal) De Leeu wen, ~ De Leeu wen!

naar Johannesbu rg, Pretoria en andere plaatsen in ---u ERR ,\ 1.'\8CJ:-U;[DlA.'\~
de Transvaal en Oranje Vrijstaat.

" '1

De Clowns Dansen,
of

~.r.nnchJ ke Clown
Clown

en een Y!'Onwehjke

TANDENDO~ TER,
:I~. \IJIlEHLU :-;TIL-UT. l~a.flp:-;tad.

(,cc!ul'ende hel s, ,zoen ,,,llru nIeuwe
sterrcn \lUll ,'cr·"eb'.lnInK maken, en l'rnch.
liga \I>o!'steliIngen zlIllen worden gege,en

Plnn biJ lIARRI'. Jl1\\e],el', Adderley.
8t1'1tat, ''lIar eerste klas zltl'llUltsen knnne"
gebOtJkt worden. -

Alle rekeningen moét en eiken Zaterdag
Rchterwlddag W'OrdenlJlge'wlldt'o.

!le !o('loot~te\'1111 alle Leeu"entemmelS
Denren open ï ;0 .. "I1ll\ aug 8 n m~ preCIBS

np Z"<,['Ufit TI~11l",,[cht ,teeds told ..t de
nIt' nel lIlf{ l~ nfgf'i Ojloll, da.hk :tIJ de Le-
l~efJhelJ ,all den herr WaIkeI

T.A~nE:\" w,Hd,'n..-l ,~ 1 'It '1\ fidel !'Jlfl u,tt;Ptl'okken ti j,)1 tl)f'pa.~"'lng \Ftll i:a.... Alle
MoorteIl ',ill \ ,dil ,'" I \ I IJ UHlnt']llk {nel ~I)U j) Ue b~~te kUllstlliH'\IJ'!' tannen

wm-n"ll 0]' \'"1,,,,"1<' l'e I Illvtel "t (;011 leo l'lflten lIltrezet. o"k ,algen., de ulle~ nleu"ste
Crown en Bndge metlwJe .Billijke 1"'IJl~ll Spl·...ekurcll ,un ~I, ru tot j n ru

op Dinsdo£;, 8 [;ec·;mbu, 1890 I E-:1 E~ ()ndérWljZl'I' of onden\ïJ-
Ten 10 DrJ's Yoorlll,ddtlgs. : zeres ujJ een p!dats 4 uren

2 Z t S h I I' J ,) J van Almal Noord, om 8 of lO jOflO'e
war e ImlJle' ddr l'lI, ~ ('lJ· kInderen lo oIlderwlJzen 111 h~t

jaar ouJ, aJkum"t'g vaU een ,
}{.oaJl:lter. I Eligelsch ru lIolland:'lch, ook Mu-

2 "I I ZIt'k. A!J!l!Jcatle:)Izlillcn 1ll00ewacht
Br'ullle Paarden, :2 l'n 'Jaar Ollu "
afkolDtltw vali l\.t'lIljl ' : 1\ urden door del~ ondcrg'eteekende

B
\Jo ., wt 1 Jan. 18\)/ mchlen de ~a-4 rume r aardelI, ~ l'n ..l j,la!' OllJ, i ' ~

fk t l' I I brl;! l'1l lJl'kwaamhC'den, Dienst te
a 'OIDS I~ \ all a a pa LJ i , .

" BrulfJoC K~rpual'llen gl oot l'T! olt'l'k ! t'g!DlJ~n na l,t' :-;)t'lI:vpurs ":u;antle.
2 Vos KarpaarJt'n, ~lo. UO.; J, G, \ AN AARLJl,
1 Zwart Dchllllilll1; af kOlllbllg \ an W!Dd vogeblprtllt,

Catalpa. ~1..lI\\'al X oord.
1 LICht BJ'UIlIl', afkl)llI~tlg vali ~ 3 ~ 0\' , j tige,

.Kelllp. -------------
1 Bru.lu l'uarJ, HtJ..011I~tlC' lall

Catulpa.
2~ FraalJt' ~lt'l'J'Il-, \\Udn,lll ~I

afko0l811i( ZIJII l.lll l'I"",Klt'IJl.
Ook: ~I)V AtllJ..l.IUUL'J'S CIl Mt'l'IllU

Hamel::;.
De Pu.al'liLoll 71JIl Illgl kucht III dl
ltoggewlJ JOUI' dl'l! 11t:l'1' l'lf.ll'i,
OWEn;, miln ka II l'l' ti li" H'! zL'kerd l"I>ul l{" tCl, 1..,dtBUlltlI,
van wc!.eu Jat ZIJ gu-:d I.IJU. _ 2,1 ;iu, , 18\:10

YAN ZIJ.L ,\: \\'ALKEj{:

GIDEON P. VAN ZIJL, Afslager.

~

Paarden! Paarden!
Publieke 'rerkoovillg
DE Olllll'lï(l II d;cnd, lt t1.llIrtl)e

,i't'la,-;t 7.IJI>.lL'dOIiI' dlJl hcL'1'
J. 8. CLOr.'1 [0;, ZlllkJl I l'rkol)!-'l'u lL'

MONTAGU,

Ycndn·KIlIlIIX,r. :\1", t I~'I,

:l;)' ~ ovemUtJr lt-~Iu

KENNISGEVING

AAN 'W'IJNBOEREN.

DE KOLOMIAlE. BRANDEWIJN KETEL.
Dt~ l\.o.._·q~ (II I. t.'k''''1 ~

• P:'!'1/11.l. \ rIl

J~retl 11 J rel

~e",lIh\,"\,:ll\'\ tI
.It: 11l.!nkl 1:. I., r '

en tlllHdt.r :lI \'t' II I 'ol II

'HU "a.tur \\,~I ~II

JU l"ourmud. I lj ,I.J I'AA k

\! .l, h. ....jo( \

(\I I, ,1\ h." I

\ II ~',l Il \ 1_

I Ill) Itl :1/ I, I!I

I' I, 11'!~'~)r, I

Il. Ii tl \ 'tl""_

.\._ l,."\rl Adt. :-!,,'" ttell

"vv 1\4. RA E.

Kopersmjd, Varufys Weg, Groenpunt,
KAAPSTAD.

BENOODIGD.

EENE OnderwIjZereS VOOI' de
3ue Klas l'uJ)Jlekc Bchooi te

.lieJme.r's .H.IYllr, dl,~( I'Ikt lleo' ge,
moet JU stuat Z!JII ~,Il?t·I·('h,Hol-
laudsch, HaDd\\'d'~ ('Il ~llI/lek tr
OmlerwIJzclJ. ~;,l.m~ £,.j:) jl.a met
vriJ IOg'It·s. 1'11('1'1'''1 li.) i.!11U\'aarden
hum lOt J'IIi,trl, I:)',I~.

A I'phCUlll" !\';III Ik 11 l)l1dt'l'ge-
teekend& tot ~t.\.\.\ J ) .-\ lj, ;Jt 1 LJl·C.

.:U. H. \l'HG.\ II ElhlER.
P.O. D~nYll'r.

~eorg().

BENOODIGD.

EE\t: (;tJllle'nllnte nlll twee
IJIlJI'.Jc':' kllldL't'l'I1, Yall 12 en

1..+ j<l~ll' oud, olJdcl'\Yl}:l te ~t:J\'en ID

ltd Hollamlscb, Ellgelsch, ell Hand-
In'rk.

:::,tlal'l~ LJ 1113. pel" maand.
(Jellel (l appllcatlen te maken aan

~iL'\ï. A. KRlll;~[ \~, Bag-shot P.K.
D,mdhll!'.:if, GISt.. Harl'i"llIltb, O.V.S. DOODBERICHT.

POPl'L.\IRE I'HIJZE~

55. 35. 25.
En een beperkt aanfulzicplaacsen t~gen 1s.

01H.ler~Jfficlereneli ~oldaten IIl UllIform
haJfpr'IJ" op nllt! plll.at.en, bebal ve de ls
Zltplaatsell.

BENOODIG'D. ()
Yuu.r:[)I~~ op:;~ Xo'embel', 18G(ite

y"dellfllll[g H,et, lel, Claremont
[)tIlneu, 'Y'''''I' ::"flll"lS !!i '" I, In dell
onder dUlD ,<til ;2 Jal en Diep betl eurd

De IIJk8toei zul Zijn \roegel'O "oollpllLfits
op heden (llouJerdag) middag ten 2 ;~O
verlateu ell zIch ~"t Ot tel'J Weg, nllar de
bl'grA.afplllllte te WIjnberg l..egeven ; de stoot
zal de Ottel'lj \Veg School ten 4 nul'
be eiken Betrekklngeu eu vrienden worden
vel'Zocht de begrnfenls biJ toll woneo.

DOODBERlCHT.

S<!HUTBERICHTEN.

VRI~DAG A VOND om 8 ure
In de Zaal der Ned_ Ger.

Kerk, wordt de Clwt'l/'1 "Daniel"
op gevoerc.(.

OVER.l.EDEX op ~3 !\'ovembor, liet
j'llIgHte '!tn (Jute tweelmg'wontJes

}<;H~~ r lil ILH~, lOdeu (uderdom van bIjna
ii maanJen Gez 68 4 en ;;

De bedr'oefde oudel8
J D RETH:V,
E G HETLEF,

(geu ) !\'eethllllg.
PflJ:ItOlIC,.\luul'l eelllJurg, .

:.!i Xo' , 1~9(jI~III t ......llllit lt: (1I0 .....'l Hl\ let Jl') eon geele
Il,d ("lJlIetit ~ J'>ll'lI olld, gelllerkt

Il·,lllel"""I'I' l'n ,.,," ,,,le Ijulfkleheug~t
U1ll1Jt [Il L ,11L1t.'1I uud Yt'lko(j~IIUg- ludlen

lIleI.':' 1"'1, vi' J: nlfll'kl Ic ]',,,LiS1Dltb. op
ZA I"_HIJAG, :!b [)~c...nI!'el, "IHI,I

W. jo De PLI'.:I'>SIS

GEWIJD CONCERT
'VVIJNBERG.

bchntmeestel

A.A:\,(, r,lIt Il rH>:\' IIIhet ~(hut le Weltc·
,,(',I~tl. "!'ll SllUI"',,~el ("IJfJe, g~'

1""IllIInerkt I' I' op het IIlIketbeen, "Itte
'eder.,ll onIlI ent .. UI Rodell oud. staart en
lIJf "dele" !,('plukt \"'1 kool'IUll, ,nd,eu
[)let ",elost III de Sch utkmal, op Zaterdug.
19 Uec'cmbet, aaDbt

L, J LE GIL\.!'iGf:

Toegang: '2/- en ]:-

H, E. S l'IDOLPH,
Oonducteur.SChQtDl~8ter

1\·,·II'·'I,oIen LaJI"m,th,
Jc, .'\ovembol. 1~!)6

\
.\:\t,l.lll)\ 111,.\ III Itl'l ~chnt te

..- {)111\lll HI\lI'I l Z\\lule ();:, met wltLe

k\\It .. , Ollltlt'l\l 1 J,L.lr {Iud. lJllg'tHllerKt '·er-
~tlUlql,h' 11,dlt n Ultl ¥t·l\)~l 11\ de ;--"t.hutkraa.l
UI' L.~ I EltU.-\l; .:,~ \u,elllbel, ~!U)st

A lJ. ,. A:\' 1\'[.1K
St:butruee.ter

l)IIJ'1'1l [{I\el Lad"mlth,
le \0'6U".ll'I', le~ll)

HOE ~

KOMT

ROl.

KOMT

HET?HET?

DAT do ZWfe,ls('he NOrl'lLhamlUeT
Kuchels zoo populaIl' In ZUIJ

A.fl'lkn lIJIl ~ewordeu ?

OMDAT -Zljhcttor,J'\I!.t11,'nndcll k,,,heJ.
~.."\I..J" 1\ Ctl br8.l.1t Il Alle ..,,<qt lJJ:.i.lJfl ..tof gCJ,flLlkl

~:ln \\old. Tl ;~U'" ~ bn\T\(L:.{~lf ~4~aard wun-It
(.\J ,:t m.,kk(·].Ik ..~bljt.HI te Illukt'u ZiJl\' eu OID

fwlt: uu<ltn fl'\,)rtit.."t'!t·u

R. MULLER,
r Gmd Hotel Gebonwen,StrandJtrut

KA APST .....D.In 't groot en In 't klein bij

W AONER EN ERIKSEN,
, YKe£OE1~

~WEICU3ERGK, ERIKSEN !co 00., 17
W.t.n.e.t K.~pel&$l,

,.

IVXo vëml....,.. 1896.
"OG&IJSTlIUISVIlDEEl.ES.-l.)cmark; ul!Jfl ,.~.l,

en tie j,rlJtcn 'AU verlt:!tl\mfl week opgebouden voor-
naiuelljk voor staarten ell goede vlurkeu, WIJ ,)0).
toorcn .-

... "II. £ B, d.
Witte superteut pnma... 6 10 8 10 0
"l,~im" ii 0 0 6 0 0

Eerste wtrte • 0 0 .. re 0
I'weedc " 8 0 0 8 Iii 0
Derde ,. I ló 0 2 10 0
WIjfjcs superieur s lá 0 .. 10 0

good tot gewoon 3 0 0 il 10 0
tweede ... 2 0 0 2 Iii 0

" derde '1 0 0 I 15 0
Bjocks (funcy).. . S 10 0 4 10 0
Z\\"4rte goed tot super l,mg .. 0 e .. 15 0

Kaarten (in Pakketten). ' ., middelm, 2 I\. 0 3 ii 0
" ,. kort I 0 0 I I;' 0

Zwa.rte iuferieur kort ... 0 8 0 0 ló 0
" ...los . 0 ló () 1 0 0

Vale.good tot super 1.'111{ 2 Ó 0 a 5 0
medium I li 0 2 0 0

.. "kort .. , 0 10 0 I 0 0

.. Infoneur... 0 4 0 0 10 0
" yl,,"..... 0 ló 0 I 0 0

SpadónM(jongemgohl)... I 0 0 2 0 0
" smal en hard 0 10 0 I 5 U25 .. cluck. 0 I 0 0 6 0

8t&1U'twit " I 1-1 0 I lli 0
gekleurd " I li 0 I 10 0
donker 0 ló 0 I 0 0
BIl" .. lOO 126

V&LLEli.-Om·el1ludcru. WIJnoteeren -
Per lb.

s. d 8 ti
Menuo. IUbdJ., ongC5ol'LCeM" 0 3f 0 4
Pelts . ... 0 2t 0 21
Kaapsehe"',, ,,10 II

., Lammereu, hescjUlo(hgd 0 3 0 0
Bokkevellen gC"':lIteero .. _ 0 0 0 it

, bc<cuooll{d 0 2 0 0
Angom8. gesorteerd 0 0 0 H
ango ...~' elleo, geschoren 0 3t 0 31

bcschoolgol 0 lOlt
HUIden tlrooge .. .. .0 5 0 at

droog gewut-cn, 0 41 0 4,
natte ." 0 2t 0 0

,. droog bcschadll{d 0 :it 0 l
Spnogbok>ellclI . . . . 0 4 0 Ó

IlOKwaL -De ttfgeloopc"t "tJek w ... bl)wnner
8ul bcZlll'held""'" wcr bcJ.>Crkt en oD4el:\n~nj.
De met'SLC k"oj>C1'Ohebben hunne orders UItgevoerd.
en .t",lU op het oogenbllk bUIlen de markt deeh
HIJ Veltlouwen dat .lie -Illte slecht. wjlkllJk ,.:lI
Zljn. Op Je plaalhlllJke Ula.tkt "un D,n~ag \\t!l-

deo 110 b'den a.augci.Jurlcn, en 6i verkocht, looo-
jlClltlC "'IL'" l.~ak doch l:,f "ns geen veran'tcnng IU

Pil)' ~ cgell bulcn lange blau\\e \ nj'tt",t ... ue
\\enlcn \CrklJ:tlil \\J01 1 Ir.!. 1) bak-u mHldclmnt!gc
tol l.Ulg'C blnu\\c '\CrdCll vc.rkc)I:.:ht teg'l'lJ 12~{ \.tJl

13t-lt 10 balen wll.lterwtll \\ erdt.:I1 vel ko<;ht \Por
IU,.IUH I1tu. 7 billen .uj,,'r tan.r blau" Hum .. rlS-
.Iorp.che '1\01""deu Ir'6",hcuden legen lór:l, 10
b..'llen "OIDer eel st en werden VCJ koch t voor 1b< I, en
'erschclt leue OVClle;l: balen \ an gemengd" ul W"r-

den ~crkl)('bt voo' 8d tot UN per lb. \I'j nO'''-Oren
Per lb.

I. d ! IL
SlIper I"n~WInor bokJ~1! I 6 1 bt
Goed lu! 8upel lllll)[t:! zomer eel ate 1.. 1 4t
MedIUm ~)f bug zomer eer.te I I' I ~
Wwterhaar (onl.) 0 11 () Il f

,,(korl) . 0 JO 0 H'f
\VOL-De nau\raag: "(lIJr ~ol hllJft Ilog ,nst) h)C-

wel gpeu \ erdere '~rh,){);lu~ 111 pnJl'<, Ilcnot._". d
knu "onlen. \'elschelJcIH' koupers IlII11)("1 ·l.!cn
(lat het uleuws \an EUTOjl:\ Olel zoo gunl:itlg I~ fl.lh
ZIJ verwacht hnduen, en dIt heeft hen voor het tc·
gen\\ nullll~ '" ,tl terng,L,"\:hOtl<lcn Il, I"f"ate aan' I élAg
I~ st.erk '()I.)r :'tuper lallge & lJet:f!'3els, ell dIe uonlen
verkocht lfX)(ira ZIJ W\ukoroen Legen vaste prlJz'!H
[:\! \oorrn.rul l~ bl]ZtJllat!1 kl..;tn en UaMom \1in_s de
handel lU dil 0pzlcht zet'} beperkr 011 ne pla.atliC·
IIJke ma.ll\t landaag \\I!IJ011 :.rjv Lak'Jl a..ulgd)()ut.!u
CU 212 baiel! \c.rkfK:br. CUH1t.JCtlUe \\l\.ti.l_c'cnulp-
en de PIl)"CIl onveraoderd Dne·ell·twmtlg b, en
middelmatIge U{.lle~l>cJ:g&!he velwol \\erdell vcrko< br.
tt.!g'efl fin tot "'tl. 17 Lalcl1 nUllrlclJuQ.tlg-L' lIt II~~
ll'd I l! urgsche '\"(.'l\{"ol wcrdeu i'crk(lI'bt tc,;_f' ,d
:, I;jtl~d ..uper L:UlgC knrM. \et\\oi "lrdt>ll \L;II ..I" ht
VOOI oid. Iii 'balen mlcldelmntlgc II,t"na \I' ""t
\'celVol werucu IDb'ChouJen tegen ~Id 7 balen 'an
deuzelfde 8tJort werden ook mg~houdeft tt:,:!'CIl 4. I I

, bn.leu IDHldldmatlge tut lange HumansdorJlI'" he
.et\\'ol wCluen '<'ClkoclJl "oor 51d. \I IjUnkerell -

Pel lo
• u s d

!!;,tl:,~.12tlWln.gra.s,cldvctte 05* 0 I,

liood lot SUjIC' . " 0 4t 0 bi
Kort tol nHuuelm gra.s.cld vette O. i 0 ~t
Extra e"per 12 maan. karoo vctU! 0 5 0 j,

Oood tot".,,, 0 4. 0 4t
Kort tot mlddelm. " o. 0 4t
Zwa.re.Ieebte vette 0 3 0 3t
Ruwe en gekleUl'u vette . 0 0 0 2f
Extra 8. Uitenhage sneeuwItte II lt I 2

----- Super I J

GEVRA' AGO Goed " ,. 0 lIt - I ()
Slechte en met onkruid " 0 10 0 Il
Op het l:cudgew8.'lSChcn droog 0 81 0 II

" " .Iech t 0 7 0 ~
Ru" e eU gekleurde gew."""hen 0 ~ 0 b
Z" artc ru "'e gewasscbcn 0 8t O!.
Witte )uUl.,,,,, gewasscben... 0 7t 0 ~
WItte rn ...e" 0 5 0 b

2~ ~ovember -{Per t-clegrnaf) -D,"'r cr onD.ler
orders Vool de markt waTen, "!l~ de buk" ol ver-
koopwg mndaag slnpper ,1"'0 gc" O"nllik. \' tUl. ,le
76 balen o.&I1.!"I><)(lell. k,mmen slechts 24 ontler den
hamer.
Er I. eehter geen wezenlIjke veranderIng In pr lso

\ X, IJ hebbeu genoegen
l'V hiermede oáze prijslijst te

overhandigon van I Kerstmis
Nieuwjaars Kn.artje~.

G roete Keuze van de beste Uit-
gevers. Betere W",arde voor mv
geld dan ooit te voren .. Niouw~
Teekeningen.

Wij hebben ons ~eel moeite g~,
geven om door keuse en verschei-
denheid van onze kaartjes een ieders
smaak te voldoen.

De " ) ncomparabla,' bevat
Kaarten, 6d per pakket.

De " Montague," belat 1& K.aarten11/- per pakket. :
De "Heather en Rose," bevat 2Q

Kaarten, 1/6 per pakket.
De "Royal Academy," bevat

Kaart,en, 2/6 per pakket.

Kaarten (in Doezen).
.De " Sensation," bevat 12 Kaarten,

6d. per doos.
De "Eden," bevat 12 Kaartell, l/t

per doos.
De "Shanidin," bevat 20 Kaa~n,

2/- per doos. "
De "Sir John Miljais," bevat 20

Kaarten, 3j- per doos.
De "Knysna," bevat 2;) Kaarten,

4/6 per doos. I

De " Killarney," bevat 25 Kaarteu,
5/- per doD's. '

De "Humming .Bird," bevat 20
Kaarten, (j!- per 00013.

RONDDILUlENDE KALENDERS,
,YOOR 1897,

De W01dmolen
De V \Iurtoren
De Tower Brug
])e La Grand Duchess

ALLEN DEZELFDE PRIJS 1/6 ELK.
Grootste fiieuwigbeld UD bet Selzeon

Behal \"'e het bovengemelde hebben
wij nog b~zonJer mooie boeken ep
boekjes, die alleen bij ons te verkrij-
gen ziJn.

Ons Speciale Boek bel'at 21
prachtige Platen van Afl'lkaand~r
Kinderen en is zeer. geschikt om
naar Europa. te zenden, prijs 1)9
elk_

Ruime Keuze yan Enkele Kaarten
van Id, 2d, ;jd, 6d, 1/-. ] ;6, 2/-, 3/..,
elk.

Kalenders voor 1897, met Nieuwe
'!'eekeningen, van 6d. 1/- tot 1/9
elk.

Eene RUime
granL'on van de
ooit te voren.

Keuze van pbotQ-
Kaap; mooier dao

-Tborne, Stuttafof(l.~n CO:

l-,EN ASI!1stent voor de I. Klas
~ Publieke Scboor te Murrays-

burg. Salaris .£150 per jaar.
Groudige kennis van de Hollandsche
taal cene noodza.kelijke vereiiChte.
Ouderdom vim Applicant te worden
gemeld. ' t

Werkzaamheden !te beginnen, in-
dien mogelijk, met J,anuari kwartaal.

Applicaties. met getuigschriften,
te worden ingezonden aan den
Se.creta.ris tot op 5 December, e.k.

, J

Eerw. S. J, CILLIERS,
Secretaris.

Murraysburg,
12 October, 1896,

VER.l{OOPINGEN
J W. MOORRKES JR. .lG Co., A~·SLAG},;W:5.
U Ik:cewbcl -D:ullD(!', "l"cht~:!Iln. ,
12 IJecember.-M&lmesl,,~l'y, 3ó oprecbtgeteelde

merlno ratUmen
E XECCn;CRl:lKAMER,

1 December, Papkl1ll"fouteLO, afdcclIng Mo.lm'ltl·
bury. K,-..nbllar vastgoed. ~tra ..eltc .lacbto;;lIeD'
en kllClen, alsmede goodgell.'Clde ruerl'letl en 'lette
nrkc1l8,

~. I ...S :\IEKERK, A~·hLA.GER.

9 D«cemb.?r -"I_flngbokfontcm. kant,en, wmkd
bezlghell15 pick, winkelvoorraad elU enz.

l·UA". M. FRU<;[l, AF:'lLAOEH.
I l),x'll1bcl.-CjanwilIlAn~, ko.tb.'\II.r ,,,,,tgOl."'(1.

Dl!; \'II.LIl!;R~, IMMEL;\L,..-. &~" AY:'lLAUERS
I I>C-.:cmocl -Uroot Dmk.en.'6Iu. plaat",,,,.

J 8. '[AaAIS & Co. AFSLAGER!:l.
27 :S<)~embcr -Klapmuisstatl(', schapen en

keu.
2'1 Ilccembc'.-KlnpmutSiitallO. 'a.·te Cll

gOlJtiercn
t. BELL, AFSLAGEH ~APIEH

10 Dt.'Ccml>ef -UrOOl Zontrn Ier, paarden,
la.mmeren enz.

M. L. ~EETHLll'(;, L.W.U.
11 en lt TaJl!hlft.-SfJnlf'lRtt ~t.raoJ. het b'T"..ot dt;

prachtig ~t legen c,l5cll~lom lllt<-, ..t:hcn de EksLcell! ell
Stao,"",] IlOLel-.fhll>1karprar<len en nJt'"g

13 JanuaTl.-Mellenl>",...h,' d~ "er llltmUDteUqO
pl.a.tl~n, ZOTi-!\"llct I"ttmOTH5berg. KUlpe.rsbcrg en
Jonkcrsbockberg, aL=ede kostLoaarvee en losgoed.

GIDEO~ P. I'AN ZIJll~ AFSLAGER.
8 llc'Ccn\I>e1,-Monla.gn, pMrden,

.t"rO<1Uktenmar.l:tten.
KAAPSTAD.
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TWEE TAALCONFERENTIES.
ZOOALS onze lezers reeds weten zulltln er
over eenige weken twee taalconferenties
gehoudeu worden, de eene in de Kaap-
staq en de andere in de Paarl. Het doel
van eerstgenoemde is te ZIen of de ver-
schillende uiteenloopende hewegingen
ter vereenvoudiging van de apell ing en
eenige taalregels DI\'! vereenigd kunnen
worden, zoodat men geltJkvol'migheld
kan krijgen waar er nu ....erdeeldheid be-
staat, Deze beweging is niets nieuws.
daal' men in Nederland reeds lang met
dezelfde taak bezig IS, en een vereenvou-
digd stelsel, bekend andel' den naam van
" de Kollewijn spelling vereenvouding "
reeds eetllge jaren geleden is ultgege\'eu.
Hoewel hier sprake 18 van !'fI'C('IIt'UIUit-

gmg behoefr men daardoor nog DleL te
gaan afleiden dat de thans algemeen er·
keude en gebrUikelIjke spelling der Ne-
derlandsche taal moeilijker en lDgewik-
kelder is dan die van andere talen. In-
derdaad gelooven wrj dat el' geen
andere t.ru,l is, die tich op een gemakke.
lIjker Rpellmg d,lll de Xederlandscpe kau
beroemen. Er zijn echter ecn paar ,er-
andenngen di3 gemakkelijk gemaakt
kunnen wOl·den zonder het-wezen nm de
taal in het IUlDsr aan te raken. Deze !Je·
weging ~It Uil van de K,tajJkolutlH', den
OrllnJe \' I'lJbLaat eu de Tran~n\al, en de
confel'elllle zal eeue gezameud lij ke \\ ezen
vau taalkeuners ull al dne sUltcn. De
"oorloojllge stappeu I:.lJI.lreeds genowen.
woals meu zich nog wel zal herinueren.
Deze ronferentie '!al waarschlJuliJk op
den :!K'll'li en 2il8t.en December IU de
KaapdUlJ \'el'gaclel'en.

De andere bljtK)nkomst gaat Ult yau het
PaLrlOt8k~utoor aan de Paarl, en heoogt
de bevo!'dt.'1'iug ,an de 'olkstaal of _HI1-
kaansch ';>Y.{){)al~geschreven door GitS

AïY1/j1, De llueidlDgsaI'tlkelen ell de
ol'lglDeele cOl'l'espoodelllie vali ti, !'I/I,."d
"orden ouk nog wel ill Afrikaansch ge·
Jl'llkt. Deze Yergaderltlg zal phlllt8 \'in-
den ol' ,Ien Uden JanURl'l aanSlaande.

Xu zal men \I'agen of deze t"ee !Je\\e-
gingen dan niet tegenover elkander staan
en dkau!' ltlgenwerkl"n? Het 18 ons !Je-
kend dat el' tlomIDlIOeuzijn die zoo denken.
ZIJ betreUl'ell het dat 1"1' ye.rdeeldheid i8
\\ aar er eensgezrudheid en su.lllenwel'kiug
behoordeu te zIjn. Zij meenen dat deze
twee beweglllgen elkaar in de '\\ ielen rij-
-dl"n en dat het ge, aar bestaal dat zij bel-
dep ,mllen verongelukken.

Dpze opvatting van de zaak IS ecJ.ller
ruet de unze. daar wij ze beseholl \\ en als
de ('\ ec zijtlen van een en tlezelfde zaak ;
de bevOt'del'lug van de belangen der moe-
dertaal der Holiandl!ch-pI'8kende heml-
king van Zuid-Afrika. In plaats van te-
genover elkaar Le staan vullen zIj elkaar
aán. In een paar woortlen wenschen WIJ
deze beschou wrng toe te lichteIl,

In alle landell der wereld vindt meu
dat er een verschil bestaat tuS8clien de
taal der litel'atuul' en de volkstaal, Deze
laatste ver!chilt dikwijls in yerschillende
distl'lkteu en wordt ook wel met den
naam \an dialekt bestempeld. Zoo
vindt men ID Engeland bijVoorbeeld de
gewone Engelsche schrijftaal dle ook de
spreektaal is der ont wikkelden. Doch naast
dete taal vindt men ook de verschillende
dialel.."ten die leven in den mond van het
volk. De volkstaal van Londen ,el'SChllt
van die van Cambridge om niet eens te
spreken van Yorkshire of Derbyshire.
Zij die met Engelsche novellen bekend
zijn zullen wel reeds dikWIjls opgemerkt
hebben hoe ver' het dialekt soms \'au de
literarische taal verschilt, in sommige
gevallen ZOIl men al haast kunnen gaan
denken dat het een geheel andere taal
is. Men 'behoeft slechts te lUlBteren naar
d~ taal der gewone Engeischen die
wekelIjks OIUe havens inBtroomen om
zich te overtuigen van het verschil dat er
bestaat tuss{-ben de literariBche Engelsche
taal, de taal di~ men op !!choolleert, en
de dialekten. Wij behoeven DU ruet
eens te spreken van de verschillende dia-
lekten die men in - Nederland yindt-
Elke stad, elk dOl'P bijna, heeh zjjne
eigenaardige spree~wijze, en zij die mat
de verschlllende dialekten bekend zijn
kunnen dadelijk zeggen of iemand 'bij-
voorbeeld Uit Am.st.el'dam dan wel Uit

Rotterdam kom,. Professor C. B. SPRt'YT
(Amsterdam), vertelde ons wel dat er eeu
onderscheId beSLaat tUB6chen de volkstaai
van het eene gejleelte van AmsLerdam en
die van een FUel'.

Het is dus nieLM neemdi! III Zuid-
Afrika ook een ,ollastaal naast een lite-

Drukpers MaatschapPIJ, Van de Sandt de rariBChe taal te heb!Mn. En dan hedoe-
Villiers' Co. (Beperkt), len wij dool' \·olkst.aal de taal die leeft in

A. B. HOFMEYR, tien mond der ovel'groote meerderheld
Secretarie. der Hollandsch-sprekenden en door lite·

Hoek: van Burg en Waa.I Strna.t, rarische taaI, die welke men alle Zondagen
Kaapstad, 18 Nov, 1896 in onze kerken hoort en waaryan wij ons

==";;,,,,="""""""'=~======'""""- bedienen.

·s\Jl~lU·II1Bn
2&!'I_ember, 1896.
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PORr KLIZA.llK'fH,

LOLDEN.
2~ );0' .-(Per telegraaf.)-De laatste verkMpm.

gen van Koll'male wol voor lht j ....r "'JD"",ndo"!;
begvnnen. Er was een goede opkomst en de prIj.en
waren vnn af ,he bij de laatste "erkoopiagen tot
~I)f pc' cenl hooger.

"ZUID AFRIKAAN EN ONS
LAND" ALMANAK

VOOR 1897_

bok·

ME'!' het Nieuwe Jaar zal ver-
Bchii~en ons B LAD

ALMANAK voor 1&17 waarvan
aan eIken inteekena&r een gratis
exemplaar zal wordeá toegezondell.

De Almanak zal benevens den
gewonen K alender informatie be-
vatten aangaande Post en Tele-
graaf, een Tuiniers Almanak en
·andere nuttige zaken, en daal' het
zoo volledig mogelijk zal gemaakt
worden zal het een I,,-erst.eklas
medium VOOI' adverteerders zijn om
hunne bezigheiM voorourend voor de
oogen van het publiek het geheele
land door te houden. ,

Daar de ruimte beperkt is
gelieve men advertenties vroegtijdig
in ttl zenden.

loSIe

AAN INTEEKENAARS.
DE Subscriptie op "DE ZUID-

AFRIKAAN en ONS LAliD"
zal van af 1 Januari, 1897, terug
w~~den gebracht op den ouden
Pl"lJS, te weten: Een pond zes
shilling8 per jaar of 6/6 per Icw&rtaa.l

A. B. HOFMEYR,
Secretaria.

Drtlkp8l'8ll1&at.cha.ppij, .
Vau,da Saodt da Villiers • Co., Bpkt.,

1~ ~Ui·,18&6,

Correspondenten
WORDEN verzoehtalle brieven-

, geld ter betaling van reke-
ningen voor aubscnpues, Adver-
tenties en Drukwerk bevattende of
betrekking hebbende op beaigheids-
zaken, aan den Secretaris der
Ma.atacLappij, en alle brieven met
Córreapondenries voor de Courant
aan den Redakteur te richten.

A. B. HOFMEYR,
, Secretaris.

Dm kpers Maaumha.ppi i
V..u de SlUJdt da Viliters &. Co., (Hepkt)

" Ons Land " Kantoor,
Kaapstad, 14 Oct., 1~6

DE ZUID-AFRI~AAN
VEREENlGD MET

ONS LAND.
DONDERDAG. 26 NOVEMBER, 1896.

De eerste conferentle waarvan hier-
ooven sprakeis heeft.hoofdzakelljk te doen
met de ht.erarische taal, terwijl de andere
uitBlnit.end lOet de volkstaal !Iee.ft te doen.
Men ziet het nn. van de volkstaal gaat
Illen ovel' naar de lit-erarische taal de een
is slechts de voorl?opel' van de 'andere,
En daar een deel van ow! volk beter be-
reikt kan worden door de volkstaal
achten wij het nuttig en weD.8Chelijk di~
taal te gebruilcen. Ret doel toch il!
meanen wij, de opheffing van ona vo~
het aankweekan van leeslust, ell het ver.
IIP1'I11<1«111 'tU Utht en Uwut,

Tot hiertoe zijti \Vlj het volkomen een,
me. de Paarl ...che beweging liet ib ou •
echter wel bekend, dat men aan de
Paarl eeu stap verder gaat foil de volkstaal
al" een afzondcrl ijke, ouuf'hnnkelijke.
zelfstandige taal beschouw I. ~len gaat
lilt ran de srelliug : Afrikaansch 18 een
tMI eveu als Eugelsch of Fransch. Zij is
wel na verwaut aau Hollandsch, doch
is niet slechts een volkstaal niet, slechts
een dialekt "au het Hollandsch.

Geeft men deze stetliug, toe dan volgen
al de andere argumenten die ten gun-u-
van het Afr-ikaanach wOlu;n aangevoerd
als van zelf. De ï 1 stellingen van cl-
ti. J. Dl' TOIT zijn all n g'egl~>Ildo)' t1t'ZI'
sll.lling'en zij u dan ook on" edcrl eg haa: -
iudreu meu toegeeft dat het Alnk,l:tIl'Kh
eeu atzoudl'rlijke taal is.

De groote vraag dU8 is bn het Af ri-
kaausch, de volkstaal t\,el' overgroote meer-
del'held der Hollant.L;ch·sp,·ekentleu
in Zuid-Afrika met recht als een afzon-
derlljke taal beschouwd worden, of is ZIJ
niets anders dan eeu dialekt der Xeder-
lillldsche? Wij herinner ..u ons met de z-,
vraag al ooit ,'olled~ en wetenschappe.
lijk behandeld gezien te hebben. D"
Paarlsche bsweg iug heeft deze vraag nH:.'
6téecl:! heveatigend baant \\ oord, het I"
ons echt6!' met bekend op welkt' ~r"udell.
Dr. YrLJOKS, professor te Stel loubosch.
eindigt zIJn academisch prvef'scb r if t

eer-re afievl"rlng, met deze woord ..n :
.. Und hiermit glaubcn wir gelA.·illl It]
habeu : 1. dass dern Caphol landischen , ,Il
yel'h.tltni"swá slg hohes Alter zuzu~I'I'·
cheu rIOt und 2: duss del" Grundstock serue-,
LautSjSWmH auf der Volkssprache .'\01'<1,
hollands beruhr." (Eu hiermede g...l,,,,.
ven WIJ bewezen le heliben 1. dUI hl t
Kaapf'eh-Hollalldsch een naar evenredig,
herd hoogen ouderdom ka n wordeu toe-
gekpnd. en:!. dat de gl'olJJ~lag, an ZIJlt
klallk"yoLeolll op 1Il"t ); ,wrclhollan,lsch ..
dialekt rust.) Het SChlJlll du, dat de ge·
leei'llI' prQfe:;:;or de genuemd" Yr-.w.g nog
uiet heefl behandeld.

Het i" hier nu nlt't dt' piaRts d., i!l'-leldc
'n'Uag te beantwoorden. doch "IJ kunlleu
niJ reeds zegge u dat Het OUR i<chlJut ab.of
de Paarl~he he" el;{illg te ve ..1 voor h...-
wel,en aanneemt dat Dug bewezen lUoet
worden.

A.LLERLEI.

Een speciaal Bondscongres.
De hcel' \' \all HOOlJ \'lW :--tt"JlJ~IIUl'fl

"1'1'('1,\de \ raa" (Of het l1lel \\t'lJ"dlell)k
I~. dat d'1? .\lllkant'!' Hond al" lIllUIalti
zich ruel de J'ulld,·rpp~t 1.<11IIlI"t<,n l'n "til

,peluwl cougl'l'" 11\ Dec.·IU'~·1' hl] IJ... \<11

zal houdl'l! l)nze P,tal'lschc I'Jdgpn"0t
bchlJltt hel idée goed w keut·ell. ell l"Ollt
aan, dat een Ap""Jaal cOllgres iJl·le!ld kan
wOl'den op n·rwek \all IIlIU,",telJ' \ IJf
dl~trJklsbt' ·IUI'eu.

"Eu IJlJ zooH'el oll\el'"ildllgh'IJ aall
de eeue zIJde. eu "llgool'ganl!;eercle \\ ,,'"
liMen <Ulnde audere zIJdl",lDf'tlnttls."clwlI
\'OOl'tl,ruelelll1e onte\ l'('dellheIJ. """dr
het ~'e!'keltJk liJd tl,lt eene kr:ll hll,,('
orgautf'aue ale de Bl)nd \I el kuam op·
Irede." [)ez ... zrJn dl' retlenen !<1'!]I)cmd dil:'
el'1I spenaal cOllgl'l:S 1I00c!lgwnJen makI Il.
\\'IJ voo!' on~ 1\\lJfelen zet'r :l,tIl UIt
pl'9.kllsch !Jut nm et'n zClodawg CI>llgl"''',
\I aa rop el' waar'3Ch1JullJk "'\'en \('(·1 ZInIl' Il
als hooflten zullen zIJn. Dl:! ""U
zal hlt'l'ovcr klagen en de anue!'e dlW!'ll' "1,
mIjnheer A, zal ZICh tegen dUOlbch.t'll·ll
en IDtjnheer B. len guuste et> "au , ...1·
kiaren en mt'tl zal Ulet yerde!' komen
dau men is.·. Ook heefl de regt't'1'! 'lg
getoond dat zij gereed il'! de grleyen oIer
gl'ensboeren t~ gellloOet te komen. en IM"!,
'nj Yernomen hebben zijn de deputa!Il'8
Uit Colesbel'g en PhilIpstOwn \ olclaal!
teruggekeerd. De hesll'I]dlllg Yan ('plJ
pest als die waarruede de Kolonie lh.w"!
hedrelgd wordt mOet Ulet a.m tt: ,el,;
hoofdeu lljn opgedragen, OD!cl.lI spoed '·u
beshsthl!id de eel'8t.e YI"l'et8chten ZIJU.
Ook moel men mct Vet'geLen da.t he! LJ ... •
strijden der ruuderpesL het land hond ..t·,)
duizenden ponden kost en dat de '-"grr, ",')
daarvoor bl) het parlement en het la1l,l
verantwOQl.'llelljk LSo Het gaat met die
verantwoordelijkheid op een Hontlscotl-
gres over te maken, omdat de afgevaar-
digden niet verwacht kuunen wordeu
even goed op hoogte mu z:;,ken le ZlJU al"l
de raadge\'ers van de I'egeering. Zeg
bij vO~)J'beeld dat e!' op het congrps eeU
beslult genomen wordt tegen den raad
van de ,ee.art,gen en de ledl'n der 0\ t'I'-
leden---<l.och lllet verget~n-rnnderpe;,t
commlSSle, en dat het later blijkt dal ,le
regeel'ing ,erkeerd gehandeld heeft do,)!,
naar het congres he ..lult te IUl~terell, "'t)
zal dan de verantwoordelijkheid \'au Jo
fout op zich nemen'

\Vij meenen dus. dat-4iar de brOllUelJ
van ontevredenheid waar,au er 'TOegeI
sprake was, door de tuBschenkolllst der
deputatie bijna geheel zijn wegg9nornen.'J}
een speel.alll congres wemig praku ..ch lJut
kan hebben, t.enzlj het 't wprk da
regeel'ing op Zich zou willen neml/n. b.,t-
geen reet onwen.schelIJk lB en bepaald
oncorumtutlOneel zou zijn--een 8p6Craal
Bond.sc<ingl'es zonder "el'del'e grondlge
redl:men onwenschelijk is.

Ontwakende belaD,i'Stelling.
De heer :M, J. Pretorius V'dn ~Idd(l.

burg g€voelt van harte dat een ,emu-
dering in ons stelsel van onderwIjs ge-
m~akt moet worden en hij ill gereed het
zijne te doe~ die verandering mogeliJk
~ maken: .. DIt .een en ander blljkt dUIJe-
liJk Ult ZJJn hrlef dien '\\<) elders pu bh·
cee1'8n. De geest van on!! volk 18 OIll-
waakt en WJJ slaan de vooruitgang met
veel genoegen gade. Rome 15 ulet lU
één dag gebouwd en \>;j kunnen ook niet
,'el'wachten dat alles dadelIjk reCUL zal
komen. Hl"t 18 echter de plicht van tJt'll-
ieder om den weg VOOI' de ,erb("teflugen
,001' Ie bereiden en ID zll ne om~e, mg het
gevoel vau hl·t gebrekkige cu lIet \el-
langen naar eene verbetering' aau Id
kweeken ell op te wakkereII. Uk ","I
moet hut zijne doeu In zlJne ornge\ lU':

en op die wijze werkt de Zllul'dt'l.1ll
laug7.amerhand en ongemerkt d~,ul' t,)t-
dat lUen uiteiudelrJk ven'ondenl -u.,t
bij de heedljke yl uchtt-n.

Dr. Te Water. onze kolnlllal., ... t'I"'I.lI "
heeft ons te Graaff·HelOet heItJuf.!' ,<"

hij een onden\ IJS bill gedllrellde !ol

volgende Seli!Ble zal iudlenen. ~Il lJ;, ,r
wij vememen IS htj Uezlll a.1I1ZIjil ' .1
te werken. Het zal heru zekt'r 1t'1 ""G-
moedtging ,'el'Strekken te zieu ,l., ,'111

volk verlangende is naar een 'PI I .. " ,I
onderwijsstelsel, en het zal helll 'I e!
geven zijn moeihJk werk Yuort le z. ,I.

~r was een tijd geweelll (Oeu It·' d

Afrikaners belasterde door le Le,,_,,'1 ".
ZijD er tegen hunne kwdel't'11 '. "' ~
onder"-ijl;en. Ja, hlJu' geWild \ .. ":1
en scherp oordeel leerden lJ ti II
slechte opleiding gevaarlijker I'
kunde, en daarin haddeu li' \.

gelijk. De zakeu veraIldel:ell
licht gaat al meer en mtlt'r ,,}' ,
anI! onderwij8l!telsel ruet aau I·
te~van ona volk beant ....oo!'t cia", -J,:'
men ze te verbeteren. Hd c~e if'

van het idQaal 1a thall6 nader 114:1 OOli;O
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NATIONALE VRAAGSTUKKEN
DOOR

PIH,j'}:;,,:--on r. J. G, DE VOS.

]
_).RUF r:;::;:-;\ Jl{ VE v ():-1 Iw'ft 11,,·t \ I r:k n nerdum door het schri] \'811

van ZIJI'(" np>.: l'll.;e r-n dOUrf:19tende artlkelell ove r de grootl'
Nationale Vrafl£!,,,,tukkt'n \ rw on" volkv pellen cl\f'n~t hC\:"/t'1l die niet
ill'0('dl~ V('r~( Ii'll 7 ti wor.hn. J)~, Ip!t'l, \:111 0:\;::; Jd \ Il hehhen d~
stukken qtpll1'l met all""11 uu t belall~-teIlIlH,( en bewonderiuz. muur ook
met l}l..;tellJlnll1g, L:'.,lezl'n. 1)0 wr-usc h IS dn n ook reeds (jt)OT' velen uit-
g,'dru.kt dat d, I,} ~r'l"k, Il In pamflt-,t\'orlll H'.rkrIJ~It'\aT' $cstl·ld
behnllren te 1\ Ol tI,·11. l ieze I, '~ll'l te voorZlt"lId" heblwll WIJ ('t'l1 hpl'l'rkt
getal exein]'l.lr,'n latcu ald,l 'lkk"l1_ lil inbinden, die nu verkrIJgbaar
zIJn aan bet Kantoor van O.\S LAN u.

Tegen ad. per Exe:rnpla.a.r. po.tvrij.
21j die de stukken reeds ~lezen hebben belicoreu Zich van een

oxemplaar te voorzten om ze ook aan anderen die goene llltl!okeoaaren van

Un« Ll1/1d ZIJn te leenen
Zend UII-e aanvrazen met Itet uedrag 111 postzegels of postwl::!8els aan

!lUIIUWB MAIUC'I'
26 November, 189'6,
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KAAPST A.D.
I
j

\
"1 T IJ hebben het genoegen- '1
I V hiermede oaze prijslijst W

overhandigen van, Kerstmis e~
Nieu wjuars Kaartjes. _

Groote Keuze vau de beste Uit.
gevers. Betere Waarde voor uw
geld dan ooit te voren. Nieuwe
'l'eekcningen.

Wij hebben ons veel moeite ge-
geven om door keuze en verschei-
denheid van onze kaartjes een iedere
smaak te voldoen.

POUT KLIZABETH.

(Vali de heerc» Jlwl1Ch, Loubeer li: Co.)

19~o\ember. Id9G.
YO(JEI."T1WISVEQEllg~ -Ik markt Llqfl va-r,

en tt~ prtjzen VRoU verk",lclJp "eck opgehouden voor-
namelijk VOOIstaarten en goede vlerken. \\'IJ no-
teeren ,-

~ B ti .£. d
Wltt.e superieur pnma _. 6 10 8 10 0
"prlma ii 0 0 6 0 0

EersteWitte 4 0 0 4 15 0
I'woede " 3 0 0 3 15 0
Derde " I 15 0 2 10 0
WIjfjes superieur 3 15 0 4 10 0

good tot gewoon 3 0 0 a 10 0
tweede ._, 2 0 0 2 IS 0

" derde I 0 0 I Iu 0
Byook. (funcy) _, 3 10 0 {lO 0
Zwartegoed tot super lang 4 0 0 4 15 0

._ middelm, 2 5 0 3 5 0
" . kor' I 0 0 I 15 0

Zwarte tnferieur kort 0 8 0 0 15 0
" .. Ins _ 0 15 0 I Q 0

Vale. good tot .uper mng- 2 5 0 3 5 0
medium I f> 0 2 0 0

" "kort._. 0 10 0 I 0 0
" inferieur ._. 0 4 0 0 10 0
"."los .... _ 0150 'lOO

Spadonns (Jonge vogels)_._ I 0 O. - 2 0 0
" smal en hard 0 10 0 I Ó 0
" chicks 0 lOO ~ 0

Staart Wit I H .o I lo 0
gekleurd . I 5 0 I 10 0
donker 0 Iii 0 J u 0
BH _ 100126

VELLE1<.-Om"randeld. WIJ noteeren -
, Per Ib

& d. • cl
Mennos ID bd ls.OllgC'S01tcerd ... 0 3, 0 4
Pelts 0 2t 0 21
Kaapsche .. . 1 0 I "I

" Lamurereu. beschadigd 0 3 0 0
Bokkevellen. gesorteerd _. 0 OOit

_ be,chlldlgd _. 0 2 0 0
Angoras_ gcsoTleelt! 0 0 0 H
A.ngora rellen, gt!:!Ohoren 0 3t 0 3i

beschaJlgd 0 lOlt
Hlllden ,lroogc .. 0 5 0 5t

rl\l)O~ gezouten 0 {I 0 4t
Itulle. 0 2i 0 0

" droog bescha<llgt! 0 3t 0 4
Spnngbok\ellcil ._ 0 4 U iJ
HOKWOL-De ,lfgeloopelle "oek \vns blJwndcr

stil be<l~hcld,,"-' zccr bepcrkt en onbdall~TlJK
De met.-"sLc k'>opcts hd5ben hunne onlets ultgen)CJ·d.
en 81(1an op bel oogenbl,k lJOlIen de markt, dedi
ITIJ vertloll\\cn dat 'UC _lIlle slecht. tIJddijKl_~l
ZI)ll. Op tic l,lsat~hJke lllaJ kt ':lil lllTlwtag \, "1·
den 1u) u'llen Ha_n~eb()Jeu, ell 6ï l"crk(~lIt (lICU-
PC\lllC "a1'l z\\l\.k d\iCh ~'r \\fl:!i gB-en velan ic'flng III
pil Je. ~egt:ll balen lange tlauwe 'rtjsta.!lt.sche
\\erdrn ,crk"liit ~(XII l-,td ,) balen IDld,lelma.tlge
tot hwg~ blnu\H~ \\erdCLl ~t:rk(Xbt teg-(>ll l:l,d lut

l:1td lO billen wmten\ol \\cnk:n \ciJ!l.ocht \(oOr
IOIJ tot !liJ ; balen oUjler lan;:;e blau" I:lt.ma 1--

,!olp.che "ul '" mleu Illgdlcllden legen Io'd, IU
balf;n z()mer eel sten wenleo verkocht voor 1tid. en
,erschcl(lene ovene;c balell van gemenj!u "01 Wt~r·
den rerkochl voo·~d toL Vldl,.,r~b W'J noleertn

Per lb.
•. d e. d,

Rupel lang ,omer bokl"" I 6 I 61
G~l tut ..,u!)(:r l..mge zomer L'el sle 1 4 1 4 t
MedIUm lul lang zolner et!rote I I I ~
WInterbaar (01,1) 0 Il 0 li_

p (kort) 0 lO 0 IC'I
\\-TOL -De a..'l,u\rnag 'l'"t)(\f "uI LII)ft nog \ast, iJ)C-

\\cl gf"en \c.rclelc \clhoo,1lll;; In pnJt\, IlcnotCt ,tl
kIln \\ onletl VerscbcidcI1C k(lt'l~rs J :lj'!'n! t LI ('!-1
dat het nIeuws \'fm }'~ur()l'a nlet zoo ~rulll!itig Ib a.u.
zij vel ",acht hftdd~n. en dIt hLoeft hen voor het re
geo\\ oordIg.,q! "itl lerng~'thoU!lcD Pr! ~at\.._'aall vrnag
lli st.cl'k ,""oor "'npcr tange 8(._-hooJsels, elI tile "on.\eu
verkocht loodra ZIJ a,aukomen tegen ~&Ste prlJJ'.(!11
D\l '0t)rrMd l~ l'IJ7.ol'l1er klem en daarom" ns de
hande! IIIdil 0l'zilbl zeef Leperkt Op de 1'1"",.."
lIJkt: ID,:U kt '[l.lldatl.g- \\l"'rJ(!1l .:lW Valen ruwg'cl«l'll
cn 212 balen ,crkocht. Cvml~{I{le "H.llJe,cndJg,
en de prlJlcn oo\'e.randclft Dne-en·t" IUt.lg b:11cD
nllddelmatlge Uol""i>ergsche v~Lwol \\ erden verl",.ht
tegen 4to tot 4td, 1ï halen lllHlrlelmnllgc }J(' lt'~
Mld I 11urgsche "\'\,\\01 werden ,.crk('cbt tL'e"lI1 ~d
Ó h.lÏl!lI -\\pcr lalJge kRIJt ,etu,ol ~~r,leJl 't.:lhl~ bl
'oor iiid, Ib balen nlldtlelmntlgc \ lel na W'8t
vcewolwerden IDgchol1dell ~egen 41<1 7 balen '~n
denwlftle iIOOrt werden ook fn~d!oudcll tC;icn 4 ti,
4 bnlen mIddelmalltie tut lange H U IllrulSci or i''' Ite
'et"ol w",tlen "Clkoc!ll voor51J.. WIJ notccrclI -

Per Ib_
s_ d B_ d

'!;xlla S. 12 lllMn gmBveltlJ<-ette 0 ut U"
Good lot super ," 0 ~t 0 51
Kort tot nllddclm. gras.cld vclte 0

0
H 0 "t

Extra .uper 12 WIlaU_WOO velle Il 0 b
Goed tot".,,, 0 41 0 4,
Kort tot mlddelm. ., 0 4 0 4.
Zware slechte vette 0 3 0 3t
Ru we en gekleurd "ette 0 0 0 2f
~:~~ s. Uitenhage sneeuwllW : lt : ~
Goed " _, 0 lit - 1 (I

Slecht.c ell met onlrrl1lt! " 0 10 0 11
Op het la.ndgew8.'<SChcn droog 0 Sf 0 9

" ,_ slecht 0 7 0 ~
Rn "-e en gekleu.nw gewBSSCben 0 4 J) Ó

Zwar1.C ruwe ge\\"&S8Chen 0 8, 0 9
WIIW kru18roa Il"wUlChen .. , 0 7, 0 8
WltW rnwe" 0 5 0 h

24 :Sovember -{Per t.elegrnaf)_-Daar er OI!n<ler
orders voor de lllark.t Yaren, \\ n.s de bok" ol Ver-
koopIng mnd:ulg slappel dan gewoon! IJk. Vall de
76 balen "'U""bodCII. kwumen slechts 24 onder den
hamer.
Er I. ecuter geen \VewnhJk_e vera.nacrlOg in Prijs.

Miss EMMA BELL'S sprongen op
. het ongez311elde paard door
20 SALONS.

De gebroeders Walhalla.

Zu id -Afrikaansc he

WHISK~;Y en SOlJA, de kleinste en
knapste pontes OOIt in Afnka geZien,,; all de S(llltit (le Villiers & Co.,

Uitgevers "ONS LAND" Kaapstad.
ZOOALS onze lezers reeds weten zullen er
oyer eenige waken twee taa1conferentit>s
gehouden worden, de eene iu de Kaap-
stad en de andere ID de Paarl. Het doel
van sersrgenoemde is te zien of de ver-
schillende u iteen loopende he wegmg=n
ter vereenvoudiging van de spel ling en
eenige taalregels D 1"1 vereenigd kuunen
worden, zoodat wen geltJkvot'wlgheld
kan krijgen waar er nu Tenleeldheid be-
staat. Deze beweging is mets nieuws.
daar men 10 Nederland reeds l..ng met
dezelfde taak besig is, en ,e.eu vereenvou-
digd stelsel, bekend onder den naam van
" de Koliewiju spelling vereenvoudtug ,-
reeds eenige Jaren geleden 18 uugege ven.
Hoewel hier sprake 18 "au i-erceuroud i-

gillg behoeft men daardoor nog mei te
gaan afleiden dat de thans algemeen er-
kende en geunukehJke spelling der Ne-
dedandsche taal moeiltjker en lOgewik-
kelder is d.an lhe '-an andere t.alen _ In-
derdaad gelooven WIJ dat er gt'en
andel'e taal IS, die zich op een gemakke-
ltJker Rpellmg dan ue ~ ederlar'tdsche kan
beroemen. }<;rzIJn echter eeu paar '-er-
andenngen di3 gemakkelijk gemaakt
kunnen wordeu zonder he~-wezen vltn ue
taal in het mJOst aau (.e raken, Df"w ue-
weging gaat nlt vall de ]\aal'ko!c'llle, den
Ol1inje \ l'IJ"laat en de TrauHaal, en Je
coruerell tIe zal eeue gezameud hj ke "ezen
lan t.aalkenners uit al tine citaten, Ve
voorlooplge stappen l:IJn l!eeds genolllen.
zooals lllen Zich llOg wel zal hennneren.
Deze confel'entle 1!a1 waarsclllJnllJk op
deu :?)HeU en :?~lsten December In de
Kaap5taJ \ ergadereu.

De andere bljeenkolllst gaat nil van het
Patl'lolskauLOor aan de Paarl, en heoogl
de lJevonlt:nng yan de volkstaal uf _\.1'1'1-
kaansch 1.Ooal8 gi'8chreyen door' U/iS

A Iyl/jl. !.le 1l1leldlllgsal'tIKeleu eu de
ongl nee le cOlTespolldeutJe "all (71 ]'''/1'11'/
worden oul< nog wel lU Afl'lkaallsch ge·
drukt. Deze vergadering zal plaat" nn-
den up den l-!den Janual'i aanstaaude.

~n zal men nagen of deze t-wee bewe-
giugen clan liIet tegenover elkander staan
en elkaar legenwed,en? Het is ons be-
kend dat eJ' BOmllli~!m zijn die zoo denken.
ZIJ betreul'en het dnt er verdealdheld 18

waal' er eensgezllldheid en s&menwerkiug
beboorden te Zljn. Zij meenen dat deze
twee bewegingen elkaar III de wielen rij-
den en dat het ge'-aar best.aat dat zij IJeI-
den zullen verongelukkeu.

Deze opvattlUg van de zaak 18 echter
Ulel ~lc ouze, daar WIJ ze beschouwen als
de tweë zijden van een t'n uezelfde·zaak :
de bevordering nu de Qelangen der moe-
dertaal del' Hollandsch-pl'ekende hevol-
klllg vau ZUlu-Afrika. In plaats van te-
genover elkaar te staall -ruilen zij elkaar
aan. In een paar woorden wenschen wij
deze beschouw1og toe te lichteu.

In alle landeu der wereld vllldt men
dat er een verschil bestaat tusschen de
taal der Iit.emtuur en de volkstaal, Deze
laatste verschilt dikwijls in yel'BchHlende
distrikten ell wordt ook wel met den
naam "an dialekt bestempeld, Zoo
vindt men in Engeland bijvoorbeeld de
gewone Engelsche schl'ljftaal die ook de
spreektaal is der ontwikkelden. Doch naast
deze taal vindt men ook de verschIllende
dialekten die leven in den mond van het
volk. De volkstaal van Londen 'l'el'SChllt
van die van Cambridge om niet ealll! te
spreken van Yorkshire of ~DerbY8hire.
Zij die met Engelsche novellen bekeud
zijn zullen wel reeds dikwijls opgemerkt
hebben hoe ver het dialekt 801IlB 'l'an de
literarlsche taal verschilt, in sommige
gevallen zou men al haast kunnen gaan
denken dat het een geheel andere taal
is. Men Qehoeft slechts te luisteren naar

MET het Nieuwe Ja.a.r zal ver- dil taal del' gewone Eogelschen die
schij_~en ons B LAD wekelijks onze havens iustroomen om

ALMAN Al{ voor 1897 waarvan zich te overtuigen van. het verschil dat er
aan eIken inteekenaar een gratis bestaat tusseben de Iit-erarische Engelsche
exemplaat; zal worden toegezonden. taal, de taal die men op school leert en

De Almanak zal benevens den de dialekten. Wij behoeven nu ~et
gewonen 'K alender informatie be- eens te spreken van de verschillende dia-
va.tten aangaande Post en Tele- lekten die men in Nederland vindt·
graaf, een Tuiniers Almanak en Elk:e stad, elk dO,rp bijna, heeft zijne
ahdere nuttige zaken, en daal' het eigenaardige spreell:wijzA, en zlj die m&t
zoo volledig mogelijk zal gemaakt de verschillen~e di~lekten bek~nd zijn
worden zal het een I,,>ersteklas kunnen dadelijk zeggen of iemand bij-

voorbeeld Uit Amsterdam dan, wel uit
medium voor adverteerders zijn om ROLterdam komt. Professol' C. B. SPHt-YT
hunne bezigheid voordurend voor de (AlIlBterdam), vertelde ous wel dat er een
oogen van, het publiek het geheele onderscheid bestaat tU8Schen de volkstaal
land door te houden. van het eeno gedeelte van .Amsterdam en

Daar' de ruimte beperkt is die van een auder,
gelieve men advertenties"Vl'Oegtijdig Het is du.:; metd vreemds in ~ld-
in tt) zenden. Afrika ook een volkstaal naast een Iite-
Drukpers MaatschappIJ, Van de Sandt de rarische taal te hebben, En dan bedoe-

VIlliers & Co, (Bepel'kt). len wij dool' volkstaal de taal die leeft iu
A. B. HOFMEYR, eien moud der overgroote meel'llerb.eld

Secretaris. der Hollandsch-8prekenden en dour hte-
Hoek van Burg en Waal Straat, ral'lsche taal, die welke men aY,e Zondagen

Kaapst-ad, 18 Nov, 1896. In onze kerken hoon eu WaaM'an mj ons
==~=="""'=========- bedienen.

~[ISS Ll:CELLE CARft in haar prachtige
ru ilita ire \'el1.uontng

SHA W, de Soldaat van do l ijf wach t. Kaarten (in Pakketten).
12De Held van Waterloo. De " 1ncomparable," bevat

Kaarten, 6d per pakket. '
De " Montague," bevat 15 Kaarten"

lj- per pakket.
De "Heather en Rose," bevat 20

Kaarten, 1/6 per 'pakket.
De "Royal Academy," bevat 25

Kaarten, 2/ ti per :pakket.

Kaarten (in ·Doozen).

1\ed er I.uu! ~t'11e
SPOORWEGMAATSCAHPPIJ.

--- ----------.
Kortste en Goedkoopsre Route voor Reizigers en

Goederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatsen in de Transvaal.

Dagelijksche personendienst van Lourenco
Marpues (Delagobaai) in 24 uren naar Johannesburg
en 51 uur naar Pretoria.

De 5 Woudervol Wet kende Olifanten.
Lach verwekkende Pantomime.
Een Dorpstand]e
Hurley's groote Toer
Een draaiende Su nimeranult recht over de

midden bar vliegende. en de el udba.r
vf\tt-eude

:'>B -De groote JerT)' Hudey zal binnen
kort de profeasie vaarwel zeggen

De Clowns Dansen,
of

De Il Sensation," bevat 12 Kaarten,
6d. per doos,

De "Eden," bevat 12 Kaarten, 1,'-
per doos.

De "ShanIdin," bevat 20 Kaarten,
2/- per doos. -

De "Sir John Miillais," bevat 20
Kaarten, 3/- per doos.

De "Knysna," bevat 25 Kaarten,
4/6 per doos.

De " Killarney," bevat 25 Kaarteu,
5/- per doos.

III De "Humming Blrd," bevat 20
Kaarten, (jj- per (lOOd.

Lnruste "eln,~e ft, ondeo van de grootste
Jocs e) Hijderij, ooit 10 Zuid Afrika
THOMAS SYLVE:::lTEH, F O.S.

:'IlHnncllJke Clown
CJ~Wll

en een Vrouwelijke

DANS.
~IA r) A ~It: FIL LIS voortreffehJ ke KI88'

MlekeHooge HIJschooiTarief loor Reizigers naar Johannesburg £4 17s.-en £3 Hs
.M 5s, 6d. - en£3 4s

" "II
Pntoria

G[lLLAt.:~H;, de ltaiJaanRcbe Clown
Oleu\\ e oUlttJll.pongheden

Oe G ~luol,' Al'Ubl~cte Paardell en
Dagelijksche personendienst van Durban (Natal) De Leeu wen I - De Leeu wen!

naar Johannesburg, Pretoria en andere plaatsen in --~
de Transvaal en Oranje VriJ·staat. liLlUl \\J~:3CHERjU.~:"

Ue f.(llJl,tste VUlt alle Lleuweutemmers
DeUleu (>]'el!ï 10 .\nli\ftng I! n m~ plecles

np /"",']'u' I 'I'1t'111""Cltt ,teed8 told"t de
tllt\(lt'lillg lb ufgel upen, dunk ZIJ de be·
leefclbelcl 'Ril den heet· Wa.lkelDr. I. BUB_El{U,

RONDDRAAlENDE KALENDERS
, VOOR 1897.

De Windmolen
De V uurtoren
Dl' Tower Br'ug
De La G rand' Duchess

ALLEN DEZELFDE PRIJS 1/6 ELK.
Grootste NIeuwigbeid JaD bet Selzeon

TANDENDO~ TER,
~J~. ,\UI'EJt,LJ-:'t :-')'1:_-\.\1'. 1\aap:-tad.

Behal ve bet bovengemelde hebben
wij nog bijzonder mOOIe boeken en
boekjes, die alleen bij ons te' verkrij-
gen ZIJn.

Ons Spee'wle Boek be\'a.t 21
prachLige PlaLeu van AfI-ika!lnder
Kinderen en i8 zeer geschikt om
naar Europa te zenden, prijs li9
elk.

Ruune Keuhe van Enkele Kaarten
van Id, 2d, Jd, 6d, 1/-, I /6, 2/-, 3/-,
elk.

Kalenders VOOIl 1897, met Nieuwe
Teekeningen, van 6d. 11- tot 1j9
elk.

(,('durcu,]e het Sllzoell zilllen r\leuwe
stell('11 !iUtl vl'r't'lalJoJng maken, on I'rach-
tl!{8 \t1orsLelllllgeu zullen worden gege~en

Plan hiJ HARKI' " Juwellel, Adderley-
stnutL, "Ral' pcrste klas zlIplaatsen knnuou
geboekt worJell

Alle rekenIngen moeteIl eiken Zaterdag
achtermIdJag worden llig-ewnden,

T.A:-inE~ \\I"dt'll ,,1, .. tI Jut 7.dlldpl 111111Ult!!l~tl'okkt_,tl d ,,)1 t{ll·p~"''''\1l1...'' \tUl }Id'" Alle
800rten ',Ill \ ,JlJI "I 1\ ,')tllH.rn"II)k 11lt.'( 1.(1)lll) lJe be!;te kUll~tllla·I'-'l.· tanden

worden op \ UlLllnll<' L'cl"duld "I' (~uu.I~Gplaten 11H:(net_u"k \OI~ellS de Iille~nieuwste
Crown ellllnuge lllethc,J~ l:ltlllJke prijle" Sr)l'~t'kulell 'Uil ~J \ [lJ tot ,l n ru

~

Paarden! Paarden!
Publieke -rerkoOlJfllg
DE' Oll,krg"' tt't'kl'IlJ,'11 d,lartoc

li:'da,~t ZIJIId" d(l(ll' Ikn LeeI'
J. B. CLlH~TI::,Zltilt-ll \l'rko01'tJll te

MONTAGU,

Yendn·KtljlIOor. ~lul t IIlU,
lI;J'!SoveruOeI 1t"1l1J

op Din5da~, 8 [;ecrmber, 1896 I E:1 J<;~ Underwijzer of omlenY.!J-
Ten 10 UrJ-s Yoormldd%"S. i Zl.'I'es op een plaats 4 uren

2 Zwart ~chlmtne'1 I'Il.mlen, 2 ('Il .I van Almal Noord, 01118 of J(J jonge
kmderen te ollderwlJzell In het

jaar oud, afkom:>tJg van el'n
lWaJstel'. I l':llgQIsch en HoJlandsch ook Mu-

2 BrUlDe P;\ardt'll, ~ en ; JII.ar ouJ, I Ziek, Applicaties zullen' ingewacht
afkomstilT vall Kern 1'. i worden door de~ ondergetcekende

4 Brome P~ardell, ~ l'n ~) pal' oud, 1tot 1 Jan. 189/, melden de sa·
afkómstlg' \ all L'atalpa_ ' jarig en bekwaa~heden. DIenst te

.l BrUlDe K'arpuanlen groot l-ri;(t'1 k _l ueglllllen na d,f'I~ le\) ~pars va~antie.
'2 Vos Karpaaruen, do. Jo.: J. G, VAN AARDT"
1 Zwart. :Schimmel afkom tig ran W JDd vogelsprlIlt,

Catalpa. ' tl _\.lnval .Noord.

1 Llcht HrullIc, afkom::<tlg van 2"3 ~ov_, Id9G,
KelUp, ----------.;....--

1 llnlln l'aarJ, afkoll!::>lICi \ Uil
Cafalpa.

24 }t'r-aalJe 1IeITlt'~, "U,Ir\;!11 ~I
afkom!lttg ZIJII \,IU PI'l·"IJt'lll.

Ook: ~UU ..d.lnkauuel's eu Menllu
Hamel::;.

De' l'aardell ZIJl! lllgt:kllt:ltt IJl uc
RoggeH'ld Jour Lit'U IICé)" I'lt.n.n
VWETL, men kUil l'1' dll;; verzekerd Lj lOuI Hl, ~I, L.uJ.lSlllllh,
van wezel! dat ZIJ go-:d ZIJn., -.!JXuI"lS%

VA~ ZIJL ..\: WALKER,

GIDEON P. VAN ZIJL, Afslager.

KENNISGEVING

AAN
J'

'WIJNBOEREN.

OE KOLONIALE BRANDEWIJN KETEL.
DI:: }k':'Il, {'1I ~",,-.,\k\"')I· ll.uk~ ....I·ft ,.'

jo:'. IIlrl I~! \ r lJ ' Il! h. 1\) t h.1 I,.

J~rell II J). el, I.t." I • 1\ .. '\ III et:'fl il II ••

Ste\,,'" hVl;l,. II l' \, I \

ik wtlrkl }•• 11' .! ".

en ntmLlt! l\llJC" dl\ 1 ! Il

,""MU \fIiller 'l.ll' fOil I 1 ' .. l. .. n A.,l. ef ....\. lt ...Il
JU r'burruad.. I (. ,laU"",- if. •

t ,\,! ~" I

"II(,1'V~. RAE,

lopemnld, Yarofys Weg. Groenpunt,
KAAPSTAD.

BENOODIGD.

EENE OnderwIJzeres ,001' de
3de Klas 'l'lIl)lwke School te

.tielmer'g J{IVlll', ti ,I I !kt L1eorge,
mOet III sta~lt IIJIl En~t'I-l'h. Bol·
Illndsch, II ,tnd 1\d·k Pil -'!tl/.lek Il'
Ooden, IJ zo Il ~I11:1T'l~ '£:),') l"a met
"ry IO).;H'S_ ('11('1""" te Jnll\ narden
J wn 1'.I.rtl"r" [:)"_1;. I

A i'phcUllt'" a,tll ,jl II 0flJel'gt'-
teek nd tot ~1.\ \ \ I),\(], .,1) lk'c

.. - . RA CHt:\ II I:;UIEH.
P.O. D061'lln" lt' r,

Q-wrg(1,

BENOODIGD.

EE:\r: (;vu\e"nallte (Il Il twee
J Illl;)l'Jc'S klllt!CfL'll, "an 12 PU

1.-1, jotar olld, olld,'rwlj'; to geven ill
bet Hollambch, Engelsch, en Haud-
w('rk.

~alart:i _lj 11)5_ (Jel' maand.
(;elte\-e JppllC'atlen te lI1aken aan

Men, A. KROG11\~, Uagsbot Pjc.
D.muhul'st, GISt. lIan'I;'Jiultb, O.V.S.

()
Vhl-tl,LlJE:'i op:'!.j. ~o\erubcr, 18% Itl

Y,,,lellallds niet\' lel, (ï"remont
DUlnell, \VII\\\I·::">tUIH\lS 8\1lr, III den
ouderdum litn 7'2 JUren Diep betreurd

De IIJkotoet ,al zIJn \I'oegere wooDpla.:J,ts
op heden (LJooJerdag) mtcidag ten 2 JO
verlaten Oil zioh t'" OtterlJ Weg, naar de
bl'gra.afl'laa.t.e te Wijnberg Legeven ; de stoot
zal de Otte!'1 I IVcg School ten 4 unI'
be eiken Betrekklllg.lO eu Vl'lellden worden
verwcht de begmfeOls bIJ te W(luen

Thorne, Stlittaford en Co.
GEVRAAGD

POPCL\IHE I'Hl.JZEX

5s. 3s. 2s,
En een beperkt aantal zitplaatsen tegen 1s,

Ollderoffit.:leren pt! :::lolda.ten 1n Uudorm
LalfpIIJs op alle plaatsen, behalve Ja ls_
zltplaatseu

DOODBERICHT.
Eene HUlllle

gralil'en van de
ooit te voreh.

Keuze van photo-
Kaap; mooier danBENOOOIG'D.

1.7' EN Astlistent VOOr de I. Klas
l2.J Publieke Sc})ool" te Murrays-
burg, Salaris £150 p-er jaar.
Grondige kennis vap de Hollandsche
taal eene noodzak~lijke vert:li~hte.
Ouderdom van Applicant te worden
gemeld., '

Wel'kzaamheden'te beginnen, in-
dien mogelijk, met Januari kwarta8~1.

Applicaties. met, getuigschriften,
te worden inge~nden aan den
Secretaris tot op 5 iDecember, ~.k.

Eerw. S. J. ~lLLIERS,
, Secretaris.

HZUID AFRIKMN EN ONS
LAND" ALMANAK

VOOR 1897_

DOODBERICHT.

VERJ.{OOP;INGEN
--,- ,!

J W. MOORREES Ja. " Co .. AFSLAGBRS.
9 DocCInUer_-Dw llDg, .ln.,::bt088en.
12 IJecember,-M .. lmc;;lm'ry, aJ oprecbtgeteekle

mCl'lDO rammeD.
EXECl:TE t-RSKAME R,

OVERLEDE:'> op ~3 November, het
JOllgMte van Ollle tweehngwoutjes

ER~H G L ILEAM, In den ouderdom van oijna
:;,maanden Gez 68 4 en il

De bedroef Je oudel ft

J V RETIEF,
E (; RETlb:F,

(geo ) NeethllUg.
Past.ol'le, .\luol'l ee~buI'g)

'24 :'>u\ , 1890.

SCHUTBERICHTEN.

r.OLDEX, .
24 Nor_-{l'cr t.elegraaf.)-De laa.t-ste verkoopin.

gen mn K6Io11Ul.le\\01 'oor dit laar ZljQ vandMj;
begonnen, Er WBJ! een goo:le opkomst en <le prijacn
waren vI\n .f dte DIJ de laat.w \'crkooJ>lngen tot
"!J.f percent booger.

I~lit I :->ll,ut It: Grout 1{I\lel 18een geele
Bid OIullCllt 2 JlUl'lI ouJ, gemerkt

I~' h'elu(',' ,ItI" en "eu "de j)ullkleheu~st
Oflltlt'ul2 J'llell oud \-elko0l'lllg lUdlen
niet ..:("Iu"',up de oJlirk t te LU'UlIillILh, op
ZArtHlJAG, 26 Uf'<'emhel', n.aust.

W, F lJU PLEb~l:::l

GEWIJD'CONCERT
'VVJ:JNSERG. Murraysburg,

12 October, 189~,Schntmeester '

VRI~DAG AVOND om 8 ure
111 de Zaal der Ned. Gel'.

Kérk, wordt de ClInt(l/a "Dail irt"
op gevoerd.AA:-;-(ll-,lI!)I-Dt~ IIIhel S, hut te \Velte-

,,-polen. l'f'U ~tl-uI"'l>g'el (wIJfJe, ge'
I'''llldmerh J' I' op bet hukerbeen, \\ ltte
.edel'éll, omtrelll .j, t1l aodclI ODd, Htaart en
liJf \L,Jelell gl'l'lukt Yt',kuuPIO~. lnJlen
'liet gelost III de Schutkn.al, op Zaterdag,
19 Det.:erubel",Ranst.

Toegang: 2/. en ] ,'.
I December, P"pku:I<CouWin, afdechug Mal~eI!'

bury KO.'ba..'If VMtitgoed, e.,lra .ette slacht08!e"
en koelen, al,mede goodgetcelde mernea en ~ctte
nrkcll8,

~_ \'"X XIEKERK, .AFhLAUER.

9 Dooembcr -"~rlOgbokfo"Lelll, kantjen,
be<tgheJds plek, Winkel voorr~l en. eru:.

CHA:' M, HIYER. ,~n,LAGEH,
I Dct'ember,-C!ltnwilltam, l:onu.ur \""tgoo<!_

DI' VILLIER~, IMM~LMAN'" G9. AF8LAlll!:Bj;

I IlC<:em bel.-Urovt Dr"kell,tclll. plaatsen.
J 8. \lAll.AISk Co. AFtlLAGERIS.

2; ~vfomLer -Klapmull!Statl<" ocilllpen en
k.ell

2:1 Dcceml"",-Klupmut""t!\llC, \ w.te eu
gooder-eo

E BELL, A.FSLA(';Jo:n :SA.PII;H,
10 bccemLel.-Grool ZUlltri\~r, paarden, etel!,

lnmmeren enz.
M. L_ XliE'fULI$r., L,W_H.

11 en 1'1 Jl1l11hl.f1 -Snmf'rRfH :--trand. het groot en
pra("htlg .!'t·h'gen elgelJdoDl lu~"'Chcn tie EksLf...oe-I1-8en
Standlu-,J llOlel,. fmhl karprru:tlen en TlJlIllg

13 Jftomt.fl\-Ï"\t,elienbt1SCh, fit! vier mtruunlA!utle
pl ..at,;e" Z0~:;vllet. "'Imon,berg, Kuij.ltll'Sbcrg en
JonkL'T<!hockbcrg, alsmede k014baar Te<! en loogood.

llIDEO~ p, \-AN ZIn. Af:SLAGEj:L
B !!<-cembcr_-Moulngu, ,,''''rden.

H. E. S L'IDOLPH,
Oonducteur.

L, J LE GRANGE.
SchutlUdester

\\'~ll~\lLtlen La,_hamlth,
b .:-;ovellloer, lë!:i6

UllJ,~t! KI'CI LadJ'llllth,
11:5:i UYellIOCI, lt<\-IG.

\
A:i"I,I.1!lll ])1';'\ III itN Schat te

.- llllj\-,It l{I\,CI I z"!irl" Us met \\IUe
k\\H.~t Ullltll:'llt 1 Jlllr oud, ull,ll~1I1erkt YeI''''
kl'Upl\>': IlId" It !lilt p'I,)st. III d~ ~hutkraa.l
"1' Z.\l EIUJ ..U;_ .;,., :iu\'e1lJbel", ~anst

Á lJ. YA~ Wl,JK losae
oe hu~mee~ter

HOl.

KOMT

HET? MN INTEEKENAARS.
DE Subsc~ptie op .. DE ZUID-

AFRIKAAN en ONS LAl.~D"
zal van af 1 Ja.nuari, 1897, te'rug
w~~~en gebracht op den ouden
p~s~ te w~ten: Een pond zes
shillings per Jaar of 6/6 pel' kwa.rt.a.al

A. B. HOFMEYR,
Secretaris.

Drukpersm&at8ohappij,
V.u d. SaIult de Villlen & Co" Bpkt:,
. 17 Aug'l lSa6.

DAl' ric Z"ee,lsl'ha NOIlnlhammer
Kachels zoo p0l'nlau' III ZUid

Atl'lk" lIJIl ~eworde[l ?
OMDAT -ZIJ ""hr.!.'1 011.' Al1"e,1I k,;hel.

·'nl..J..t'O \ Ti brilt" Il Alle ....~ lt br.l!Jc14of ~t·llf'lukt
"--:ln "'Ird. '1 :,0 .... ol uta:hUo{,·r w ..paa.rd wu:rrlt
I.~} ;t. In lk)..('l k ~ Ilu,1U te 1lJ:.\.kI.'U %I]n, eu OllJ

-..vlt.: :wdt.:rl l"\".lnln'k·u

In 't groot en In 't klein bij
W AONER EN ERIKSEN,

\"ROEG~~n

2:WE1GBERGKL~RIKSEN Ik 00'1 17
Lllupll1l>l1t B;~pJtal1!

l:"'~OQUkte~arXten.
KA..!PSTAD.R. ~ULLER,

1Grand Hotel Gebouwen,Strandatrut
KAAPST ....D.

~1l0BGII M~IUtT

Haverhool
4ard&j)pel~n
.l>rwteu (groen.) .. ,
lUerea ... ...
Kool
Pompoeuut

~5 No,enba', 189'6

" • d.o 0 0
o lt 3
OOp
o 0 0
OOIt-o 0 •

Corresponden ten
WORDEN verzocht alle brieven-

geld ter betaling van reke-
ningen voor subsonpues, Adver-
tenties en Drukwerk bevattende of
betrekking hebbende op besigheids-
zaken, aan den Secretaris der
Maatschappij, en alle brieven met
Correspondenties voor de Courant
aan den Redakteur te richten.

A. B. HOFMEYR,
Secretaris.

Drn kpers Mao.t.'icbl1ppii
VlI.n de Sandt do Vtiliot'S & Co, (Bepkt)

" Ons Laud " Kantoor,
Kaapstad, 14 oa., 1896

DE ZUID-AFRIKAAN
VEREfNlGD MrT

ON~S LAND.
DONDKRDAG. 2G NOVEMBER, 18%.

TWEE TAALCONFE.RENTIER.

De eerste conferentIe waarvan hier-
boven sprakeis heett,hoofuzakelJjk te doen
met de hterarische taal, terwijl de andere
UJt<!lllit~nd met de volkstaal ~eeft te duen.
Men ziet h~t nu. van de Tolk taal gaat
men over naar de literarische taal de et>n
is sleohts de vool'looper van de 'andere.
En daar een deel van Olll! volk: beter be-
reikt kan worden door de volksta 1
h .. ba,

ac ten WI) et nuttig eu wenSChelijk die
taal te gebruiken. Het doel toch .

" 18,
moenen WIJ. de opheffing van ons volk,
het aankweeken van leealuBt, on htl't ver.
Jlproldon VItI Uttlt ell kew;Ue,

Tot hiertoe ziju wij bet volkomen eeu-
wet de Palll'i,Khe he," eg ing. Het is ou,
echter wd bekend. dat men rum de

I
Paarl eeu stap verder tla.1t e-n dl' volkstaal
nis eeu afzonderlijk». onafhankelijke.
zelfstandige wal bosehou \\ t, Men Kaal
uit vau de srell ing . Afrikannsch is een
taal even als Eugelsch of Frausch. Zij is
wel Da verwaur aan Hcllandsch, dtx:h
is niet slechte een volkstaal niet, slechts
een dialekt van het Hollaudsch.

Geeft men deze siel liug. toe dail VOlgeli

al de au-Iere argumenten die ten guusr.
vau het Afrtkaansvh. wordeu aangev oei ti
als van zelf. nl' ï 1 ~telhngen van .1-
s, J, Dl' TOIT zijn allen gegl'Ond op dt'l"
stel ling en ziju dan ook onwed"rlegkt:lr-
ind ieu men toegeeft dal het Alnka<lll",-h
een afzo1lderltJke taal i~_

De grooie Haag du .. I~ LII1 het .\(, -
kaausch. de volkstaal d.er overgroote ml«'I-
derheid der Hollaudscb-spreken.l.-n
in ZUld-_\fnka met recht al" een afzou-
derIijke taal beschou wd worden, of IS ZIJ
mets anders dan een dialekt der ~('Jf'I-
lundsche ? \ViJ heriuneren OU8met de]"
Vl'llag al ooit volledig en wetenschnpp-.
lijk behandeld gezreu te hebben, D.,
Paarlsene bswegiug heeft deze \ raag u' 'e!
,.tl't,J~ he\"estigend beaut woord. hvt "
ou" echter niel hekend up welke grouden.
Vr \-rLJOE~. professor te Slelk'llb"~clt
eiud igt zrjn academisch I'I'(',.(-Chllf:
eert'te aflevel'lng, met tl,'z(' woordr-n :
.. Cnd lneruiit glauhen W1r gl'Zl'lllt 1'1

habeu : L dass dern Caphol laudis. hen . II
,-el'haILnll>sIllit "ig hohes Alter zuzus: .r- -
ellen hH uud t. dass dcr Grundstock seiu- ,
Laut!!ystem~ auf Jer Volk-sprache ~tlr,[-

hollands beruht." (Eu hiermede g- l.».
veu wij bewezen te hehbeu : L dat h , (
Kaapscb-H{)lland8ch eeu naar eve ured ig,
hCIJ LoogelI ouderdurn kan W01-d~n lue-
~ekpud, en '2. dat de 'gr(llld~Llg '<1I\ ZIJIl
klank~yciteem op In-t ~ourdllOll.lllllsch~
elialekt rust. I Het schijnt Uil' dal de /Ore-

Il'erd .. profC'!;"ol' de geuuemde vraag lI"g
UIot hetft lJehandelJ.

H~t I" hier nn nlt't dl' plaill~ d ...~l·"eldc
n-J,ag te ueantwoorden. dodi "IJ kunllru
uu ret«}s zeggt'u dat hel OU~"ehlJul ,tl~uf
de P.,arl"che he\\ es;rlJl~ le vel'! VOOIht'-
wpzen aanneemt dat nug hewez:en mo~t
worden.

ALLERLEJ:.

Een speciaal Bondscong-res.
De heer l' 'lUl Hom) 'an :-.("IJll"l,tll!2

"1'l"'l'l dl' \ 1'1i<lg pf hel 111('1\\ ('u"cht.IIJ J,
I~, dat cr~ .\fnkau,,!' n'md al· 11<!tflalJl ,
ZIC'l!lllet Jt' r'IlIHll'lï""l z:d Illlat{'11 t'1l cell
"l't:lia.d COB;;!'e, III Ve("(,I1II'l'l' I'IJ ])P ,\al
z.tl h"UI!"ll Ouze Paarls( he IIJd.gl'll"qt
!'ChIJUl het rdpe goed le keuren, er: t""lit
aan, dat een ~pel'laal G'Ougrt'~ I,cle£:d kali
worden op \,('rzA!ek \ an 1111 u~lens \ IJf
(lls1rik tallest 111·en.

.. Eu lJI) zI>o\('el Olne)'" hilllgh, Id aau
dl:' eene Zijde. en "Bgl>tl'1::ra1ll8llBI'Je\\,,,.,
Itogen aau de amiel'e ZIJUe,m!'\! nt lI~S[ Itt'll

\"OOl'thrueleuae onte\ l'euellhelJ. \\ "r-Ilt
het v.el-keIIJk tiJd ual et:ne kradllll-'e
OI'ganll'laU!l all! dl' Bonu \\,'1 k7_lam 'Jp-
trede." Deze ZIJIIJl' redenen g"lwelud JIt'
pen speCiaal (.'()ugres l]Oodlg zouden uiahll.
\\; IJ YUOI' on~ t \\ IJfeJeu Zeer- H,m L"l
praktisch uut \-an een ZOotlalug ('''ngn'',
waarop ('1' wa<U'8chIJlit1)k ('\-en \ "...1ZIIJIl>Il
als hoofden zullen ZIJIl. 1)" P':l

zal 11lero,-er klageu ell de anuet'\' Ja.<II'()\,,1'.
mIJnheer'-\, zal zich tegen d()od~clll~ltll
en mlJuheer B. -Ien guuste er - n1l1 \ ~I-
klal'en en men ~l lHe! yerder komen
dau men is:. Ook beeft dl' r<'.g'l'€l"lllg
getoodd dat ZIJ g.tlreed is de grieven d"r
greusboeren te gemoet te komen, en ILla)'

wij 'l'ernbmen hebben ZIJII de -Jepulillj('S
uit Colesberg- cn PhIllpstowu \ ol,Ltall
t.ernggekeerd. De best! IJdlllg Yan Pt'lI

pest als die waarmede de Kolom€ lh~ll<
bedrelgd wordt mOet lil et aan le Hl,
ho<¥del~ 21JD. opgedrageu, Om(bl spoed, n
beslisth,nd de eerste 'l'erelflchLen ZIJ!].
Ook moet men n,iet verget~n dat het lIe-
stnJden der runderpest het laud hondt:r,J
duizenden ponden kost en dat de '-('[rl'l Iii:!
daarvoor bij het parlement en het lalul
verantwoordeltjk is. Het gaat met did
verantwoordelijkheid op een Boudt;con-
greB over t.e maken, omdat de afge\ aar-
digden niet verwacht kunnen wordeu
even goed op hoogte van zaken t~ ZIJ u ,dM
de m8dgevers van de regeenng. Zeg
bijvoorbeeld dat er op het congrps eeu
beslnlt genomen -wordt tegeu deu raaJ
van de voeartllen en de leden der 0\ <'1'-
l~en--doch niet verget.en-runderpeot
commissie, en dat 'het later bhJkt dat tie
regeenng verkeerd gehandeld heeft Jo,,)'
naar het congres beslu:it te lnl~teren, \\ lt_)
Zjil dan de verantwoordelijkheid .au Jl)
fput op :ách nemen?

Wïj meenen dUB, dat~laar ,je brount'n
van ontevredenheid waar"an er \Toege!
sprak~ was, door de tUBscheuktlllli't der
deputatie bijna gehet! zijn weggólnolllen .•n
een speciaal oong:rea weinig praktl!'C~ nut
kan hebben, tenzij het '[ werk der
regeeriDg op zich wu willen nemilD, hel-
geen zeer onweuscheliJk iB eu bepaald
onconstitutioneel wu zijn~en sptlclaal
Bondscongres wnder verd~re gl'Ontllge
l'edenen onwenscheUjk is.

Ontwakende belaIli'Stell1ng.
De heer M. J. PretoriUB 'l'an ~Iddcl.

bllrg gevoelt van harte dat eeu verdn-
denn.g In 0ll8. stelsel van onderwijs g-e-
n;t~t moet worden en hij is gereeJ het
zIJne te doen die verandering mog"IIJk
~. ma~eD:, Dit .een en ander blijkt JUIJe-
h)k Uit zIJn brIef dien wij elders puldl.
ceeren. De gee t van ons volk IS unt-
waakt en wIj slaan de VOOrllll,gang met
veel genoegen gade. 'Rome IS ulet In
één dag gebouwd en wij kunnen ook nieL
verwachten dat alles dadelijk recht zal
~omen. Her is echter de plicht vau ,,,.0-
leder om den weg voor de vcrbNerllJgen
voor te bel'eideu en ID zIJIJe omg'" lUg het
gevuel yau het gebrekkige en bet Hl"
langen naar ..en-e vel'betering aan te
kweeken en op LIJ wakket."l!. Ukl'p'l
mQet het zijne doen In zijne Ullll!l \ JIJI.'

en up die ~wijze "erkt Ut' ZU[lIJez.IJl
langzamerhand en ongemerkt duur 1"'-

dat men uiteindeltJ k ven' oml"rd -t.c,t
bi) de heerlijke n uchtt'u_

Dr, Te Water, ouze kolqn<il!" "'·(T"l.' "
heeft ons te Graatt-H.elllet 1'1'1(''.1101. IL
bij een onderWIjS bill gpdLlreu,J., !"
Tolgende sessie zal' mJlelll·n. l'll L:,,'

wij vel'nemen lIS hij bt'zlg a,11lliJ 11

te werken. Het zal hem z... k,'r I~I ."L·
moedlging verstrekken Hl Ziell ol, "d

volk verlangende IS uaar een \1'1 , ,d
onderwijsstelsel. en het zal helll " < I
geven zijn moeilIjk wel'k \-"ort tL ;-

1'1' was een tiJd ge\\:eel!l I"tU ;" _ d

Afrikane!'s belasterde dour le f~'" I •
z1jn el' tegen hunne kIQdl'I"I~-,' ,,;
onderwiJzen .• Ja. huu gew: d \ - ,:1
en l!cberp oOl-deel leer(ll'll lJ li,
slechte opleiding gevaarllJ.krl- ,
kU';1de, en daal'ln hautleu LJ \
geliJk. De zakeu verallll",r~:,
licht gaat al meer en meel ")' ,
ons onderwijsstelsel niel aau
ten van ons yolk: beam" oon Li

men ze te verhet.eren. lle~ _.e "eJ
van het ideaal is thans uad~!' <4:l C'C::;O
voren,

\1. •
'tl Il t.

lilt ( I

e t n..
Zn lk«
I-("{'!J t , '

de "I

~p,,'k,
rrt'lwl'1 ,
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Ix F.RESS T P -Boskoop ( Zu d
Holla d) • een ntere ..", nte ontdckk n!( geda,
B het afbreken an ecu ouden kerktoren
rond men f godsd eMt!(e work en er
borge d e st illetjes gebr kt werd III den
IUd ar <le ~paa sche ver olgrug meer dan 3 hl
Jaar g .. lede Ee or va bevat Son ru ge
Psalmen en de a lere Gezangen d e men n d e
(,1 Tl8 en Gemey endeie :>i ederlanden Ge
bruvckcnde

J , E RE Z r as -Laatstleden VrlJdagavo d
and ee pol ne dienaar te Durban twee kleine

J nguns van negcl eu t en Jaren oud op de
spoorwegatatie rond dwalen en het bleek dat
z van Luo hu li te Aiantzburg waren wegge
loopen met £~ an een man de daar logeerde
en dat z per spoor naar Durban voor een vakan
te waren gesemee Men vond nog .£6 bjj hen
Den olgenden nam ddag lcwam hun vader aan
en nam de Jonge schelmen naar huis,

W nES IN Zr m Ar KA N lG IIOLL~Sj)SCHE
BOEKE x GELEZF.S -De Bjjbel en B dvereeni
gmg heeft gedurende het afgeloopen Ja&!' 13 \)()()
exemplaren van den heer Meyer 8 Abraham
verspre d Van den Preekbundel LIcht oor
de rOLLIgernaar d. eeuwighe d door ds Rey
neke zj] 0 er de :.I 000 exemplaren verkocht
Deze ojjfers zUn bepaald aanmoedigen en genoeg
ZJIJlmargument tegen de oppervlakkIge bewe
nng (misschien wen.sch) dat de "ederlandsche
taal n Zu d Afrika geen toekomst beeft Moe
dig werken

TE Sr.", F.ILU (0 V ") gebeurde ets waarop
III' moeders .. kinderen w lien opmerkzaam
makeo het s nameljjk zeep-soda dat tegc woor
dig eel gebru kt wordt 0 n mede te wassche
De beer en me rouw P ete Kemp ..an Lager
spru verloren een I ef dochtertje van t ..ee
Jalen oud Het kind nam oen mood ol van
het soda water III dat gebru kt "erd om ets
mr-de te wasschen De beer Kemp ontzag geen
moe te om Z! 0 kind te redden doch nndat z
twee maander ooder de bekwame behaodelog
an de dokten van Senekal wae st erf bet anne

kind

DOl PEL"

li D PLEl!.SJ8

t'SecretarlL

Prof De Vos en een Debate-•vereeniging HetHooged

BClTE'\GEWOO"i lFVAI vax DEN
HEER I P PAJi::;O~S \A~ THABA
~CHC

GENEZT'\G 'A::) RHI):t;UATISCHE
KOORT8 ~ADAT ALn HOOP WAS
OP<JEGE\E).; - EE:-I WELBEKEND
GOuYER~"E}iENl S AMBTENA..AR
GETUWT\OOR DE W.A.A.RllElDVAN
RET GE\ll
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GRoOTE VJ::RLIEZE:\

(lo

u 0 ereen 0 alles wnt ge
meene dat luiks ook de

gel dhe d r a 0 8 oik s Hebt daa voor
nogmaals hnrtel k dan k De Heere nu ver
gelde 0 oor bet goede dat g aan ons gedaan
hebt

Met hoognel g
Uw I efbebbeode hu dgenoten

namens de vereenigu g

DOe LLIE P 7.

Well ogton
cm en

Transvaalsche VcrIksraden.
[Re ,. t ur«

mum- DE DL:\ IDEE "lRlJHEID 8POORWEG

Il

li
1

EEN IlR(;TALE AH'"A RE-Voor den heer My
burgh aS!! "tent magl8trRat te \\ ynberg stond
Iaatstiode .\laandag een soldaat tereel t wegens
aanrand ng met het doel om te verkrachton
L t ~e getu ge lIS bleek dat een zekere nurse
Donderdag lu.at.l!tleden een dame te Kon Iworth
er pleegde en zoowat om hali elf dieo II ond

naar bUil! tru-ngkeerde Toen zIJ lanIJl! den
hoofdweg wandelde werd zjj door ge angene
om het lIJf gegrepeo en naar een nabl)znnd
bosch gesleept terwl)1 hjj een band op haren
mond bad gelegd en aldMr werd die stecbte daad
gepleegd De oogeluklugtl dame wOl'1lt~lde en
ACbreeuwde totdat er gelukkig drie andere 1101
daten opdaagden aan Wle &IJ de omatandlf
beden medec:Ieelde Gelukldi waa IU er In
ge lu.gd b&ren llAIU'&IIder te kunnen berken
Den. Dil Je"angene aal mOI'f.n voor ver
der. ,elliliema wedtr iD ~hoor wOrGtlI i'
1I0IDt.Il

Iau tie 'RetktkJ
:If beer -Ik !eb e non en dnt lOgev.1 I et

stad h us [ et 0l de bralik zal worden gel ou .. d
de kontrukteur eene ac e van 8cbade'fergoe
d ng .al rsteile e dat de balast gbetalers
de mu c pal te t er or r aaDsprakcIlJk zal bou
den waot de n uo c pal te t beeft de fout be
gaar 0 n bU de eerste vergadering d e word
opgeroepeo I et de h I shcudera maar do be
Inst Dgl etalere Toigens wet op te roepen ( limme
beeren ) 0 ettegenstaande de voorzitter der
m n cipaliteit door dm eerw Wober (volgens
schr iven \&1 coo correspondent er op we I
gewezen) "Clllt op die vergadering word be
sloten den tender an.1:6 (/(/() aan te nemen
Hoeren comml8e&nl!aen sorgt dUI dat bet stad
huis gebouwd 'li'onle Inden boudt lIl&&I" ll1f zak
klaar

~tellc bosch 23 'iov 1811ti
PRET R \, 4 l'Iu -In tien eers en raad

bedel oei tend had er een debat plaats 0 er don
Dundoe 'i r be d spoo "eg De pet t es er t"gen
werden UIte edel jk afgestemd en er werd gelast
dat met de aanleg an de IUn dadel k een MO
vang tal geqlaakt worden DIt werd besloten
met 16 teg~o 10 sterun eo

NZ A S!P(ORWEt:lIUf::;CHAPPJJ

1

PRE'VOIUA 24 Xo -De raad WM bede 0 d
dag bel Il me een discuss e 0 er erscho deo
pct te. an Johnn06sburg e elders oor deu
koop 'Ca d~]'il Z A ~ ~-[. I ne Vele leden
sproken er tegen wegens de groote kosten en
ook omdat de meerderheld der mernorialisten
olgens hen met b ertoe gedreven werd Iflt

belaog8teUmg m de wel,.aart van de republiek
maar wel oli vjjandschap tegen de Hollanders
Het debat "lol nos lUO' a4eloopen tQen de
raad adj~.
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VBR AFDEgLIHGS!WD' PIQOETBlR !I

TENDERS.
Kill DB GOEDEHOPE SPAARBANK IAATSCHAPPIJ THORLEY'S VOER

VOOR

RUNDVE~
Paarden, Varkens, Schapen,

ENZ.

;

. .!

DE KANTOREN van de DRUKPERSMAATSCHAPPIJ:
;

VAN OE SANOT OE VILLIERS & GO.

\ PPLICATIES voor Leeningen zullen dagelijks in
[\_ overweging genomen worden ten ~antore van de
Bank, Groenteplein, Kaapstad.

S. V. HOFMEYR,
Secretaris. LACTIF·E,R~

\,

'1' ENDERS zullen door den
Voorzitter van den AfdeeIings-

raad ontvangen worden vóór den
lfiden DECEMBER, e.k., voor de
huur van de '1'ol1en te " Halfman's
Hof," "Bergrivier Brug," "Greys
Pas," en " Zuurfontein," voor
het jaar eindigende 31 DECEM-
BER,1897.

van
en goed zedelij . gedrag
den ondergeteekende
worden tot 25 PEOEMBER,

A-rFAURFt, V.DllI!.
Hertzog, Stocken8tiroom, :

14 November, 1$96, R. WIlSON, ZOO~ a (1."
sr. Q£ORGESAT{tAA.T.

BEPER~T

ZIJN VERHUISD NAAR

::.J:»e ... c»~.k: ~a:.1

Burg-enWa~straat.
OnsZand Kantoor

"V.E:~ """"1:7 I •. X»
NAAR DE HOEK VAN

elI 'VAALSTRAAT.

VOIr het grootmakan nul K.ai~

Zonder Kelk.D. ·ISAACS & CO.,
DE KAAPStADSCHE LEVERANCIERS

VAN MEUBELEN,

Eel'llg8 Agenten. .

Op last,

NICO. J, VLOK,
Secretaris. BENQODIGD

EEN OndenJijzer voor d~ 3.de
• Klas Publieke School, te Oarleg
Namakwaland. I !.

Applicaties, tergezeld van certi-
ficaten Tan bevoegdheid, om o~der.
wijs te geven in' 't Engelsch, "iRol-
landach en V~I Muziek meeten
aan de ondergeteekende ingezonden
worden niet latier dan den 2i-sten
DEEMBER,]8~6.

Applicant m~t lid zijn va~ ..§len
Protestantseh ~erkgenootschap.

Salaris aan het onderwijzers ambt
verbonden £100 per jaar en vrije
kamer. i ,

Indien applicant gehuwd is, en
het opzicht ov;er het . Boarding
Departement in' connectie met ge-
melde school op ;Zich wil nemen, zal
hij daarvoor ook £50 per ;jaar
ontvangen.

Namens het School bestuur.

GE RARD GENIS,
V oorzittêr.

Garies, 10 Nov:< 1896.
; - .. :__ -- "-_.-----

Rondgaande OnderlijIer Benoodigd
Te BEVERLEY, wk, Korannabe~,

Ladybréffld, O.V.S.

Aideelingsraad Kantoor, .'
Piquetberg, U Nov., 1896. r..STELLEN NU TEN TOON HUN LAATST) ZEGBPKR.AAL

Bet IJameson' Slaapkamer Set A. T. RUTTER,
BENOODIGD

IS EEN Gecertificeerde Onderwij-
zer of Onderwijzeres voor

de 3de Klas Publieke School te
LETSKRAAL.

Kennis van't Hollandsch wordt
vereischt.

Kennis van Muziek zal eene aan-
beveling zijn. Salaris £60 per
jaar met vrij logies.

. Op de nieuwe spoorweg die nu
aan 't bouwen is tusschen Graaff-
Reinet en Middelburg komt er te
Lets kraal een "Siding," mogelijk
nog een ",Station." Men is ook
van plan met behulp der Regeerin'g
er eene degelijke school te bouwen;
Alle kans dUB dat de school eene
belangrijke worden zal en dat het
salaris zal verhoogd worden.

.A pplicaties 'met getuigschriften
ook van goed zedelijk gedrag zul-
len door den ondergeteekende tot
op 15 DECEMBER ingewacht
worden.

G_ J. FERREIRA.
Letakraal,

P.O. Kommetjeshoek,
dist, Graaff-Reinet.

AAN KOORNBOEREN.

. (ONS EIGEN UA,AKSEL).

11 GOED GEDROOGD SULIED ESSGHENHOUT, MADR TaD de beroemde Kolonia le
.. INNES" ~ .. CRIGHTON" zadels.

bekelld ~er de gehaeie Kolonie. Z&dels op
ordwgemu.i:t van £3 en moor. Onde za.dd.
1lÏeu1l' opgemaai.t ~f sekuur na.gemaa.~t
~-p.lronen .,.1Ul de klanton.

TUIGEN
lUi de .u.u1l'e 80hu1tstreng, om hol
1IIlha.,. ... ~rkomen.

VI'Mtf om Prij8lijst-
a... D.A.BLJ:NG8TR..A.AT.

KAAPSTAD

BURG- KOMPLEET,.as 1Ss. £S 1Ss.DE SAMENZWERING .fNtl'liJHJE a ARTtKELEN ALB HIERONDER:
TEGE~ DE

P. DE WIT.

Venster Glasf)Zuid-ltfrikaansche Republiek.
Prijs slechts EEN SH ILLI NG: Ai._LE grootten eli soorten,

insluitende Gek I e u r d,
Fancy en Splegelgla;;.
Orders van buiten otnvang-

en speciale attentie.
G. BEGLEY.

WIL men een vertrouwbaar, ,olleJig en boeiend verhaal van de
Samenzwering tegen de ZuiJ .Afrikaansche Republiek lezen,

koop dan bovengenoe md boekje overgedrukt uit ONS LAND en oew erkt
volgens de bt'st~ bronnen. De origineeIe taal der doeurnanten w?rdt
100 veel mogelijk behouden zoodat de geschiedenis als volkomen JU18t
kan beschouwd worden,

Oaledonplein,
Kaapstar1 exemplaar

6 exemplaren
12

PRIJS:
voor een shilling.
,. vijf shillings

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

.
Applicaties .Vo,ol· bovengenoemde
t\ betrekking, vergezeld van ge-
certificeerde co pijen van de 6{oor de
wet vereisohts getuigschriften van .
bekwaamheid, goed zedelijk gedrag
en lidmaatschap eene Protestantecho
Kerk zullen door' den ondergeteck-
ende ingewacht; worden tot; 1 [)
Januari 18U7.

Een gehuwd persoon zal de voor.
keur hebben. :

Salaris 120 perljaar, benevens de
schoolgeld()n. :

\Y er-kzaam beden te beg innen 1
FelfI'uari, 18!.J7. .

Billijke reiskosten zullen vergoed
worden. ECIl Huis.je l}1l't extra Tuingrond,

volop water heL geheele jaar door.
Een Duitseher zal de voorkeur
hebbeu.

" negen" " Onderwijzer Benoodigd.
Te B/ESJESFONTE/N, wk. Midden

Liebenbergsv/ei.
DE (; EBJWEnEHS ~JO~TEHT,

Philsdetpbls, Koeberg.

Y1T E.\~CHE\ hiermede Koor n-
V V L<I'Tt'll bekcud te maken, dat

zij gerel'd ~,ijn dit ja.ar ,OOI' £2 lOs,
pel' dag te dorselreu. Zij ondernemen
om circa 2.')1.1 Mud per dag te
dor-schr-n, Eerste-Klas werk ge-
waaruorgd.

VER~-{RIJGBAAR AAN LONS LAND" KAl)lTOOR

De voorraad is niel groot, doe dus DADELIJK Aanzoek.

A PPLlCATIES voor bovenge-
melde betrekking mot gecer-

tificeerda copijcn van de hij de Wet
vCl'l'isclltc getuigschriften van be-
kwaamhcirl, goed zedelijk gedrag
en lidmaatschap cener l'mtestant-
schc Kerk zullen door den onder-
gekekelllie ingewacht worden tot
;!O Decerubar e.k.

Werkzaamheden te beginnen na
de Dec.-Jan. vacantie.

~alaris £ 120 per jaar benevens
de schoolgelden.

Billijke reiskoston zullen worden
vergoed.

D. J. VILJOEN, V.D.M.
Voorz. ~choolcommissie.

Reitz; O.V.S., 13 Nov., 1896.,

A.ardappelmoeren! Aardappelmoeren !
,TERI>ERE ~l'hl" 1,~1.lIlin.t.:,'n oll/el' (T,'\"~TIC; I~EI\E,NDE Moeren
V ontvaugen, \\:I<ll'undl'l' tie 1'0IgL'IIlI,· wl'Jl)t'kende soorten, Suttons

Early A bu ndance, E"n "ware en vroege uugst Jet' beste aardappelen
Scotch Maincrops, IIll'L'st geharde en best geschikte Aard-

appel voor Z IlilJ-.\ll'i ka.
Magnum Bonums, L'lll'()ln."hil'e gewas, Zrl,) gunstig bekend

bij alle landbouwers, dat verdere uaubovcling ouuoodig is.
Allen in vaten óf zak ken.

- -_._----_._--

TE HUUR!
'1. s. FERREIRA,

Seer's. Sphoo]commissie:.

MATIGE PRIJZEN. Onderwijzer: Benoodigd. . HooggeJegell,HANGKA~T, 3 ~oot 4 Duim wijd {D 6 -" oet 9 Duim hoog. met tsmegelglas D'U rban vi lie,
"'_RDuiIL bij 14 Duim. .a a. J

18 Nov., 1896.

-----_---- ._-_.

LI'S'ERMAN & SUI RSKJ

DEStoombooten dezer Lijn vartl-ekken
van Ka.apst.a.d naar Londen om de

',,"de:'tln Woen8da.g, te 4 uur n.m., naa
.Madeira en Plymouth, te Sint Helena en
'Ascension aa.nleggende op de bepaalde tU!-
.~chentijden. .

.. t.'>-TA:\'TALLO:\ CAISTLK, Kapt. DëNCAN.

[Jee. V-:\OIiHAM CASTLE. KApt.. HA.&Rl""".
" 23-DlJ~OTTAl! CASTLK, "pt.

P.K, Bus l.ir.
24, BURG STRAAT. ONDERWIJZERS begeerig etne

vacature te vullen in . de
EERSTEKLAS JO~tlENS OPt:NBARE
SéHOOL VAN STE~NBOSCH, Salaris
£200 p.a.. gelieven hun aanzoek
met getuigschriften van ·bekwaam-
heid te zenden aan

J. H. NEETHLING,
Hon. Sec.,

de Pastorie, Stellenbosch.
De " CASTLE MAIL " MaatschappiJ.

BENOODIGD.

DeSinger Fabriek Maatschappij
VERVAARDIGT ..

Mach"~~3 l"Ol)r ~[['·rI.,! ,....,)OTl .Yth!/II·, I"'} van u_,.h··t lichtste «n Jij~l.S~ tol hl'f Ztl:aa8t~ erJ.grdol8 Material

VERKOOPT MAGH INES voor Koutant. toekeunende een Liberaal Disconto of
VERHUURT ~l",,·hiIJe"met k eus um te koopen

VERSCHAFT hare .\iacUilleH III "erscheldellc st ij len kabinetwerk. om te voldoen
aan den smaak en behoeften va u allen. en tegell pl'ijzen die ze binnen béreik
\'&.11 al len ,teilelI.

REPAREERT MachiQes van alle SOOI'lend,...Jtlhjks en tegen hillijke pt'ij7.f'n.
VERRU ILT Mll.<:blOes vau alle ""rL

HEEFT deu ~;erstell PnJ' behaald ho ven ali,· .\1l'.!eJ ili,,!' I"! up verscheidene Tentoon-
, stellIngen Illeer da n ~W lllall~ll. .~)-+ Pn,j!.t:ll te ChJt'agu.

WIJDT dade lijk de aanduch t ol' "I!IVallg'sr va n eel! lJl'int'l.kaltl't. wor.Ieude oude en
nieuwe h lauten ru et g"êllJke Zt»:! .'JI U!IJt"·~t·heid!llg l,(_.handeIJ,

J
~ EN Onderwijzer of Onderwij-
, zeros voor de 3de Klasse

Publieke School te Kruisrivier,
Can go, Oudtshoorn,

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

caten van be voegdheid om onderwijs
te geven in 't Engelsch, Hollandach
en Muziek, moeten aan den onder.
geteekende ingezonden worden niet
laten dan den 15den DECEMBER,
E.K.

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

J. VAN OS,
Hon Secta.

ZUID-AFRIKAANSCHE

KONINKLIJKE MAILDIENST,

SCHUTBERICHTEN.

AANGEHOUDEN in het schut te
KlondB Kra.a.lover den .,.eroorloopden

ijd in ,te worden verkoch.t oP. den 2!:i8ten
NOVEMBER, 1896, indien niet beverens
gelost :-
1 Een bliek rooi, Os, rechteroor zwaluw
staart linkeroor sneetje van acbter
omtrent drie jaren and.
Get. W. VAN DER WESTHUYZEN, {

8 Von MilUBEN Top W A.80HTUEL met Tichel .Ru~ met Klem KastJ' e EItrl Bo&tenJoor Kngelllld, Jil Lu Pllmu
L[SMORK CASTLE, K ..pt. LI!: ~t:KUR. omtrentbeneden, en een Kapstok aan elke Zijde., S .1.48. ~5 November.

WABWICK CASTLK. Kayl. WALLACE, omtrent
December.

GARTH CASTLE"Kapt.. L\&NDALL, omtrent.

Voor Vrach I, of P&88a.ge vervoege men
zich bij de Agenten van de CÁSTL.B
MAlLBOOT MAATSCHA.PPIJ. (Beperkt.

I~ LI CHTl~ lT lTHA.Tl~f 1!HIJ S LIJbT ,V HIJ.
PAST OP VOOR NAMAAKSELS.

Scbutmsest$'.

EXTRA BOOTEN VOOR KNGELAND.
GUELPH. (Tw," Screw). KApt. ]'\·so:<. omtrent 6

No \'ember, doet aan 'l'coCTlffe.
GOTH (l"'in Screw), KlOpt. I!RElI""R. Omtrcnl 19

Nove.rul.Jer, doet ran iSt. Hcleua... ~:J ...Jnn 'ou
reDtTIlle.

rROJAS. Kart. MO~ELEY, omtreot 3 lXumL<-r,
d~t aan leneritf.e.

UAUL (TwIn Sere"'), Ka.pt. ~YL' El'T"". ,," '. ,,'
17 December, doet a.a.o ~t. Helena .. .\~·I I ~.' I
en TeDerrffe.

ATHENIAN, K"p~. MATRl1'i, omt.rcot :lll-,.IJJ
her, doet tl.!Ul 'I'cneriffc.

Ean va.n de Ma.a.tscb.a.~ppij'8·m~ie St;.J()1!l
booten za.! SOUTHAMPTON verlaten voor
HAMBURG, kort na de a.a.nleomst '''D
deze M&ilstoombooten
RETOU RKAAR TJES nS8J ENG E LA S 0

g&ngba.o.r voor Ze8 Maanden, worden Ultjl'6-

reikj. tegen een vermindllring van lOper "6L t
op den Dubbelen P&88&geprij8.

RETOURKAARTJEH na.o.r HA \' r;\S
langs de KUST worden uilffereikt ,OOI ,'c
terugreis binnen Drie Maanden per de l nic D

of the CMUe \1aat4lch&ppij Stoom booten.
.Voor Vraoht of Pau.ge doe men U.nr.Oe.I

MIl de K&rl.toren .. n de Union Bt.oombeot
Jbateohappij, AdderlentnM.

Kruis-Rivier,
·22 Oct., 1896.

DE SINGER FABRIE~ D'.I:AATSCHAPPIJ.

AANGEHOUDEN im het-schut Oorlog~.-
kloof Bokkeveld over den veroor-Benoodigd, loofden tijd en te 1Vordep verkocht op dell

26steq DECEMBER, ,1896. indien niet
bevorens gelost:- '

A. PPLICATIES met de noodige·.2 Een vaal donkie Merrie, met een drie
tui hrif d maanden oud veulen, rechteroor slipge UlgsC tri ten, wo~ en ge- winkelhaak van achter halfmaan van

vraagd Voor de betrekkmg van voor linkeroor winkelhaak VBn achter
Onderwijzeres aan de Gouvts. halfmaan van voor. '. .
School te Ventersdorp, distrikt Get. C. J. H. L. STEENKAMP,
Potchefstroom Z.A.R. en zullen Schntmeestér,
ingewacht worden door den onder-
geteekende tot den 20sten DECEM- . ·AA..~GEHOUDEN ill het schut ,.te
BER. Werk te beginnen in Oortogskloof VOo~hantam over dell
Januari, 189:-. Salaris £100 per veroorloofden tijd en te'worden verkocht

den 26sten DECEMBHR, 1896, indienjaar en £10 voor ·reiskosten.
Muziek eene sterke aanbeveling
waarmede ongeveer £50 per jaar
verdiend kan worden.

DE MlI.ilbooten der Mo.atllcbappij .ver.
trekken va.n Kaap8tad naar .KngeuLDd

V'ia Madeira, om den anderen W oe~ tee
• uur r:.m., als onder aanlagg'6Ilde

VOOR ENGELAND.
Dec. 2-!\OIiMA.K (Twin &re...), K ..p HU.
" 16-TARTKR, KApt. MOBTON.
" 3O-MOOR, Ka.pt. OIl.lYFLB.

HOOPDKANTOOR IN ZUID-AFRIKA.'
ADDERLEYSTRAAT, KAAPSTAD. Onderwijzeres

TAKKE./r :
M.. rx SrRAAI, Port Elizabeth: WE,r :-i rRAAr, Uurban ; O\FURD STRAAT,Oost Londen

.NltcwK .MAIN ;:;rK,UT ~imberley, PALA.CEGEBOL'WEN, Johannesburg.

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

KOLONIAAL EN AMERIKAANSGH WAGENHOUJ,

UNION Xd:JN
KONINKLIJKR MAILDIENST.

UI IOH STOOMBOOTlLUT8CHA.PPIJ
(BEJ.PERK.Tl.

niet bevaren gelost :-
1 Een groot zwart donker bruin Ezel met
, halter aan den kop sc~ft plekken van
r t.uigen. omtre~t 10 jaren ond.
2 Een groot d~ker vaal Bzel schaaft

plekken van tl4igen. anker merk op het
linkerbout omtrent 10 jaren oud, halter
aan den kop.

Get. A. VA..~NIEKERK,

RO,
STOOM

Breestraat A. ROSCHER,
Secretaris,

ZAAGMOLENS,

en Riebeeks Plein,
:K.A A. PST A.D. Ventersdorp,

---------------:--- , 12 Nov., 1896.
Sch utmae8ter.·

J. D. C_L\_1~1',VRIGHT & Co.,
GLAS- EN PORCELEIN- MAGAZtJN,

ADDERLEY EN DARLINGSTRATEN.

BENQODIGD,
TWEE Onderwijzeressen voor

. buiten Scholen tegen £60 p.a.
LogIes vrij. Kennis van muziek
en tonic-solfa een sterke aan-
beveling.

Eén Onderwijzer en één Onder-
~~ere8 tegen .£80 p.a. Logies
VhJ. De kelln18 van tonic 801£11.
eene noodza.kelijke vereiscl;!te. De
Onderwijzeres zal ook muziek lessen
moeten geven, Getuigschriften,
Certificaten., bewijs van Lidmaat.
schap zullen door den ánder-

• getee kende ontvangen worden tot
den lOden DEOEMBER. Werkzaam.
heden moeten met Januari kw--"ft-llo· beginnen, . ou_

J, A. BEYERS. V.D.M.
Willowmore, 16-NOl'.,l.96.

. ANGEHOUDEN in het schIlt te IA NieDwl,n Plaats, over den veroor-
loofden bjd en te worden yel'Kocht op den SVv. -- . S' 1 I 1Rd' 1." 1 d
28sten NOVEMBER, 1896, indi.:n niet O~T ~.uTAnL VOOrZIen van enn p1eg'c g a.s c ulm rJlJ . 4 uim op
bevorellS gelost:- ' patente wieletjtJs. £2 7&.
1 Een zwart min muil Ezél Lrandmm le,.op
, recbterbout, het lijk naar S.T., on..trenr ~. '. .. .... '. .
10 of Il jaren oud.' : ~genoemde 18 aanmerkelijk berleden In prJJ~ dan (le mfArleure 1Ug'!'

Get. W. STEl. NKAMP, • voerde artikelen en daar wij slechts !Jout gebl'lliken dat goed gedroogJ i~
Scltutmeester; ; ia .te Kolonie zullen Koopers bet vuordeel Lebben van onze wa.a.rborgd at

1eie artikelen de hitte v&b het klima.a t zullen st<!an. .

EET-, Ontbijt-, en'Theeservies, Toiletartikelen en alle IOOria;Aarde-
werk II! groote kcuzf'. .

Han~- en Tl\feliampl'll, Y1n.:'rhlllpPJ] mnrde Voorkamer. Tafe~e8sen
enfant.a.'lie- artikelen en allo Hui,;lIOUd-D"110odifToheden. .

Verzilverde en Fanta"il' C'Jederen. g(':scllikt voor Trouw.,.fVierjaar-
dagspresenten een Specialiteit. Juist outvan17en een ladiJaC .,.. ...
speoiale Port. 0

Afdlltllingsraad Ka.nu or,
Calvinia.

ID.ISAACS&COAANGEHOUD.IllN in 'b ol. schut te
T&feJbetv over den: veroorloofden

tijd en te worden V6r~oc~t: (jP. den 26eten
DECEMBER, 1896, IDdleli ruet be\"Oretl8
gel08t:- .
I Een Va&J merrie Donkie ~ of 6 juen oud
linkeroor halfmaan n.n voor met fI8~
jaar oud vaal merrie y.Wen, rechteroor
'~j. van YOOr. '

Get. &1. fP. FRYER,
! OoA;--tefi

IN

",VICTORIAN \V_1TER-\VHITE OIL"
1500 VUURPROEF,

PATENTE "FAUCET NOZZLE- EN KAlGe
UITSTALK! DRS.

LANG14ARKT·STRAAT
D

PLElll - STR4AT.

KAAPSTAD.

, IIOOI· UBIJETF ABRm.
iBARRACK. STRAAT
, D

BOO.·STRAAT.

,~---
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26 NOVEM13 ER, ] 896
TELEGRA~IIMEN

~ iet wnt muw"lt:r
I et bed 'oor

securrteuon het eigendom van de btll)k aan
teven" ter bewanng werden 0' erhandlgd om
f terughezorgd of de waarde or 'a, 011 dien
elfden htg gedeponeerd te wordeu aan welko
H rwaarde met dan voor woe dagen laWl" wer I
( d lf1 nadat bil een brief bad onhangen
u. de hank hem met gerechteljjke s!ta.ppen

dreiger de
De verdediging -van den heer Mlllllfpn

namen. len beklaagde was dat een publicati«
uiet t n het klu, bt sehr JIt aangehaal I werd De
I.>+"~hul(h,l".ng Will! gegrond or volksraads
besluit n die niet kra"ht van wet hadden De
beschulcilglllgcn , in geit] erduistor-ingen warei
gegrolld I newel I ct geld later aan Beutors agent-
""hRP "erd torugbetaaJ.i

L tspraak zal aanstaanden Vr Jung sed 111t1
W irden

HEl (EV\AR VA;>; UI hlJltN'II

DE RUNDERPEST.
VOOR PE JEUGD onthoornen,HetOVt:RZEESCH DE R(""NDElll} ST OP
U~ \II ~\K ,L~ I':E~ S<'HlI IJEIl

Baciev was een beroemd Italiaanach portret
schiller Een, Il" mu een Jong edelman b, be li
en zeld. ?t1:1J1I, IJJ jne beeltenis III olieverf'
HllC1C1 dood bet en het I' rtrat geleek u rue
n enr! do, b toen de schil Ier £5 aIS loon vroeg
'oud de edelman dit veel te voel eo ...eide IlU

d1t het portret In h, :{"bool mut op horn
I ek pil dat hl" ,""er-dt bet ID outvangst l<c

\J( IUJH\ KOR~'\ OPUHr'\("1

!l1{ JAMEsON:-; 11)l:'HA~D

k u-en

, >Uf

Il II \ x \ r .\:\'0

\ \ I: lt 1\ "I \ K I :-1(. I F Il A \(fH lt(
UET D\:-<"AMIET f)'HPI OFF!'\(

Ol r RTRf nr:« \ \ x !JE PI R!:l\WEl

...ordt gezegd dat Lord I"" h ID

>t' en zal gedurende de zJttmgel van je
III't."qe'an on ler:zo~k In r.ake den Jarrieson

a l lat hll een dpr eerste getull{e .. ZIJD

I" ",I .~nd, ,f!wnd rd Harnburg>«:ht dok
" r k l Je het heil werk gestrulkt Dl! 18 I I Ik
b....r een P' !rng ° Il een IDternatJouale werk
• ak ni5 te !>e...erkel

T lIA~\!,'," '-! '\ ,_ (Rwl r) ~ Uet
wer I voorgesteld hut .urllus f nc 8 ter OT der
't.cUIIII g van de d vnamiet ntplotfing IUde", bJ
ecngebrncl t teil bedrage \ an J.: )11OUO bil nen
k rt te <iIRtnbneeren Dit zal g&!Cbleden o'er
eetlkomstlg bealuit 'an verscheidene iuteoke
naren

De heeren R H Heffer" naruernenda editeur
van de ent c en G D HoJhnpworth assistent
editeur zullen \andaag 'oor bet lof terecht
staan wegen" ° ertre i ng li de perswet

rer
Na; ,ee("<il.cnBBle stelde de heer-P J de Wet

voor I Deze vergadermg I~ v In ge den Iat
de r~goorlng baar u tersle '" I doel om
de rl1t derpest tegen te werkei Du manoen
volgel R dew bosehou ",lUg he le grun z er
kuru ~II 0PI else 1 7. III le I Jrga", dele 00
Jangen b de boerder I heil laar de boere I

ge" I!lg zlln om bet \tark te doe, tegen eer é
goed e beloon,"g en ondor h tnne elg"no hoof
dell (e.'lCconde6l-d door den heer J van der
Murwe en aangenomen

JlEt ,STt~G np '1 n S( lt 1'" fi'

Do l,eer P J de Wet stelde vo- r _ Deze
,erglIer "15 18 'III ge Dele d lt de I cl"'t g
op I,)eacb en kourr zal I I e I zo I, e '"
( esecondeard dOOI den heer H de I al go ell
alge meel flllllgeoomen

GERlC81 "EfRSPROKE~

PUETORl' :2~ "', - (Rtll.lt>r }-He~ ge
ruche dat de r nde doet ten effekte dut de
ref{eenng den u tvoer \ an n ielies en andere
eetwaren Uit de Republiek naar Rhodesia "lf
boden had en dat bjjna 6() JOOzakken graan en
lUIelle.. erbeurd 7. ID verklaard door de regcenng
18 J.(tlbecl onwaar en wordt met nadruk door de
Ilut,bontenen wee I"!! I roker

\lOET FR l rr
\o'tn1f'<"n "AAR WE:-;T I~IlIE

KERK EN SCHOOL
Zondag II werd te (; raaff Reiner Il fgek lIl(hgd

lat dduar I Znterdaga,ol<i ~ December te
uur eene gemeen e ergadenng geh l den zal

worder III te beslissen om een t weeds leeraar
te bere epen Den \ olgenden dag Z ndag zaJ
een dankstond voor den regen ge honden wor
den

Z J Ido I edar kw le
'ur gedui I en -ok
De \\ et voor huone

P lt 1 \\! r
~eCf( tarl""

(;R~YTO'i Dhl RIK] ( \1 FDO"

K A APK 0 LO NIE.
x I~1 IIE" I III \1 I r I I \ I)

"I II Il .. I I \\ I H"

\ f I

Scarl.,

(e nagd -Underw izur uf ondcr wjjzeres Op
eelte plaat.... nabj] Aliwal ~ -ord Oou vel III te
op eer e I laat. JIl het distrikt Harrisrn tb
o.v.s

HOOGGERECHTSHOF

z

'Ir II ry
JI,r. JJ

( n IELE zri TI"(

r Ht- Hl \H.' Jf UJ -\.\ )\ K Hl' E\ C

Het verboor II Jete zaak or' '"
er~oedl1lg san een h II" weru ,>ortgeze!
"\ adat verscheidene getuigen ook voor de

eNhhgmg werden opgeroepen deed het h f
u tspraak ten g 1118te v In klaglr vor r f JIJ met
kosten z nde het lit de getuigen .. duidolijk
!(ebleken dat de schade duur Ire /JOmzou gedekt
worden

Hel hof erdaagtle daarop I tot don olgenden
dag (\\ U611Sd 19)

NATAL.
Be I \ \ LIJ

"\UVEMBER

Jl r:\I\"ir~JI r v.vx

A
NIeuw Bethesda
(I"

s
o
•

•

~ERICH1EN

I r ("""' neelei
l-oeken 'al het

I ,t kl '!iel ver zmru I ha t
got Il ~UJdtt som Il Je

nl""b~p te rnaken f er
genoomde boeken te

~'l\ olga van dese OIet
g' "Il!! dat de connectie
I It.llta' agentschap lOO

~ t r ken
to kollcrder VIID de baAk van

l.:l ~~II' VOlil&riDf dae .olm

MIJNBERICHTEN
HOMOI \ lH ITSCI:Pl PI..

P!ETI>IUIARI'flBt:RG 2 \ov -(Per t.eJef{raaf)
-Op le JlUlri jkschr- v..rl1",l.r II v II de Il mol"

1I1Ul1" h"rt J "er I ,. r cl la' i "'Ians in ha I

1~n J' ..r le .li10 ()()u WaJI en lat de ID JD verder
OIId~t \IQral QlIl het elSW®tll III doen be
p*fc,



Vlakte ..
De Moord ID de Kaapscheoproepen, reg te",.", midden

De MU" of zoo omtrent de
li Iiel. nSM L.. d le m die
Otvll.(>$'6IUk zouder velrY8,l1IChirlgll-pJJaatsen
kom'en om ve1'8Cheiden
wordub zullen
~lili er WIIII een andere

den Portugees Magellan
einde van Zilll) Amerika,
land en Terra del Fuego
ma= de straat van Mllgellan
repu t Itl~ d n de Cabo de
hare stcrmsc! tigheid er
er met J. en mensch t'~ters te

I Il de derde plaats werd \ cel van
de geljlen:le thesis van de cosrn graphen wo
uls &frdr ikskundigen toen genoemd werden
100 Ills de geleerde Pontanus cp anderen die
1eweerden dat er een we~ naar Chins eu mdere
lnnden moest zIJn om het noorden van Rusland
el Siberre

De keuze was moeilijk de eel1~ route scheen
Ile' iarl jker dan de andere Twee daar« an
"Men onbekend en de derde onbemind Maar
getrouw aan den zeemoed die later Holland
een Trom] en een De Roy ter ~anrde beslo
te 1 do Hollanders alle drie te probeeren en
d I de beste te kiazan

De oompagaie van VerreDe aannannug van
Konmgm Wilhelmma (Fall un Mulewerkell) Met achting

De uwe
C vcx R >OIJ

KL\AS n.>';TJES '\OOR DE:'\ AU( I"
TRUTBARE I;ERS1E H AHJ'\D\1\AI"

\ IEltI"( 20 Nov 18'.16

Een Engelsch - sprekende
Afrikaner over de taal-
bewegmg

Cathcart 20 November 1896

s I erscheen ~rf>rCJ In V(X Jnn
god rzoek or den \\ juberg scher I ag"

lllUtL wege • d, n moord bepl egd op bet m" 'J
~ hr.abetb K Will pin
De ge'al oen~ een ) nge Hotter lot an ge

middelde 1<1 IR bleld z: se-er kcwl gedu
rot le het ,rI" r Er ,,;JJ; eer ta.lr k ge
ho r

De

(W rdt f;f 19 I)

De Bond en de runderpest

He u kteur

ALWEER ZOO
Red: kie, r

Parlementsleden en ~hodes

Cal UIa, lG 'Su l~ I
Ir f I

GREYTON
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