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Bl£LANGRIJl:CjE
PUBLIEKE VERKO"OtpING

- V.AN':_ I
,aG ZEER KOSTB.A~E

ERVEN
, I

-------- l D ! DE heer .ARTHUR MEJKLE, .Af"l~ger behoorlijk ':'gelast door denDE ondergeteekende gelast door de Leden vau let, or~shestuur! zal heer H. DE V. S1'EYTL~:H (van <lf} firma van de heeren Tredgold,
Publiek verkoepen ten dorpe , ' i' !>..... r,Avl',Ip.r en Beyers, Procureurs), eigenaar van Let Vrij-Eigendom

HERIANUSPIETERS;FONTBIN' < ZAL PER PUBLIEKE VEILING UltKOOPEN

OpZaterdag,£) Januari,11897, p Dooi/DËR~DAG~31)~n~:,1896
36 Zeer Fraaie Erven, gelegen

te Hermanuspietersfonteln. OM ),0 UUR V.M.
, : ,OP DE YOLGENDE GEMAKKELIJKE TERMëN, T,W,

£10 STORTING £10
Het Saldo in Twaalf gelijke Maandelijk-

sche Paaimenten,

"OOR COEDE WA AIlDt. ,DE.
fN JONCr:NS KLEEDEREN,

GA NAAR nE

ECOIOMle OUTFITTINB COn
} abri ceeren de Kleerenmakes.

KAAPSTAD.
--~-_.- "_. -

DEEL 67.-No 6,867.1 KAAPSTAD, ZATER~

--- --------

EXeCLl.teurSkal:nel~.

BELANGRIJKE VERKOOPING
- V.A~-

Plaatsen, Levende Have, en~.J
T~ "PAPKUILSFONTEIN,"

Afdeeling MALMESBUR,Y.

III deu Boerle! HUl wijleu deu heer lSliC A. J. DE YlLLERS

Dl' Executeuren In dezen Boedel zullen publiek doen verkoepen op Y OOI' volle bijzonderheden zie Handbiljetten. '

W. H. F. KLEYN! 'Afslager.
Caledon, 25 Xov., 18()G,

den lsteu Deeellluer, 1896,Dill ()'~dao'
t) G'

OM 9 URE 'S VOORMIDDAGS,
I. Het onverdeelde halfaande ....l ill de alombekende plaats, "l~A:P-

l\CILBF(_)NTEl~." groot ill haar geheel ],:3U;- morgen gelegen te
Uroenek loof, ual!lJ Da 1'1ilig, De plaat s is goed voorz ien van water,
heeft uit ceetrek te zuailaudcu, uit muutendo veeweide, cell pracutige
1\ iJllgaanl-' bep laut uut ('il'Cl~:III,UUU wiju::itokke? allel! in vollen, dracht.

.De gt'IJoll\\ en bestaan int een groot gl'l'ldehJk .\'00;lh1118, wijnkelder,
stallen, 1\ <tl)'(:llhuI~, enz. allen ID goeJen staat van reparatie,

:,!, De 1:) II elbekt-udo Zaai- en Veeplaats "B C'FFEU)FO~TEl~,"
gt'kg-en al; boven, groot 2,ll:;3 morgel!. , Deze plaats beeft ook volop
wa ter ; l'll de geboU\I"l'11 er op bestaan tilt woonhuis, stallen, kralen, enz.:

VERDER:

BELANGRIJKE PUBLIEKE VERKOOPING
-VAN- ,

IS5 ZEER KOSTBARE.

ERV·EN'.
~III Lx t ru Vut te Zware Staebtossen.
::-1, dl' do, Slucht koeijen.
-1-11 Melk h Ol'IJl'll nu-t r:ah't'ITI1.

ll'll .\antl'dl)l'l~l<'11 Uit go\:de ra" \'811 tot 1 par, nllen iu goeLle
conditie.

S Goedgeteelde Mcrrie«.
Jl} Vcue \'al'h'L~, grvot eli klein.

TERD'.lEN' LIBERAL.

1',J'lJl\'ILLIEH:-:'1 -
J, H. N, ROO:::;, Executeuren Datid,

\r aam Secs, ..

c

DE ondergeteekem1o bchoor-lijk gelast door Mejnfr. 'S'mul,11?, zal
publiek verknopen tl'

-~~C>C>~:E::'S :EI..A.;""Y"
(" Annex HEr:MANUSPIET RSFO"TEIN,")

0l) nlaallllag~ 11 .lanuari, 1897,
155ZeerFraaie Erven gelegen ten dorpe Poole's Bay.

J, W. MOORREES Jr. & Co., Afslagers.
\' oor vulle bijzonderheden zie Haubiljetten.

w. H~F. KLEYN, ~fslageT.
Caledon;:25 ~ overubcr 18%,

Stellenbosch! Stellenbosch! '! B 1~LANG1{IJ RE
PUBLIEK::: VERKOOpilNGBELANGRIJKE VERKOOPING

vAN KOStTBARE

Wijn en Vruchten Plaatsen
-op-

I.SGZEER KOSTBARE

ERVEN
I.89'7.

DE Ed.,I" 11~t'r.\1. L, :\l'êt1bn;.: zal l,uLlil'k laten verkoepen op bovenjremehlen
datulIl, en t!·r I,ia.atbt', dl' vrer niun untend« pla.atbt.1U I. horgvliet," II S~D10US

_Ht'r:,:," .. 1\ !l11"'r, Jkr:,:" t'1, "J\lllkersL,'<:k Herg' n !-:,~It'~l'1l te HangLol'k In de
aId,~,lln:,: \ all :"lt:IIl'ld.1ll,t lt, l.-d ..rl' plaat,; bevat zoowat :jbll akkers g-ruuJ, Iteeft ecu
aaubuuJelid _",,,rr.la<l vau \\ ater , ,,,'n \\ ,jngaarJ, eiken- dennen- en I'()puberb,,~s('h('n,
gr"Jt" \l'r"cheiJ<'lIut.'dl'n van de he~1c' ,lllge\,Ojt'rJe eli andere vruchtenboomen, CIJ
gen"t':,:zaalll w,'lgr"lld, ()I' Jl' plaat, Zorg>'bel staat er ecu woonhuis en buiten
gd,,'u\\"'It. (Jp LJ" andere Idaat'l'll zIJn er Jq;elljke gew~wen, ,

11" :,:wlIll '" de ult~ll'k"ntlstt' III ~it dist nk t van Stellenbosch, CIl u-ts Jaaraan
gl'IIJk-raau.i« I" jarell lan:,: niel het publiek aallge!.)QJeu., " ,

\ l'rJal' bijzoud .. rhed ..n IU latere ad vertenties eli op aanvraag LIJ.-G, .\Iontgomer)
\\ alker.

DE ondergeteekencle gela;;t door de Executeuren des Boedels wijlen den
heer H. Vrcxs, zal publiek verkoepen ten dorpe i

~ ~ :E:: "y"" ':r C>'.-
OP ·WOENSDAG- 9 DECEMBER, 1896.
186 Fraaie Erven, gelegen ten dorpe GREYTON.

VOOl' volle bijzonderbeden zie Handbiljetten.

W. H. F. KLEYN, Afslager.
Caledon, ~5 Xovcmber, 1896.(J, ::\Iu.\n;o.\JU!\ \Y,\LKEI1,

Procureur voor den eigenaar,
:-'.wdanl Bank l;l'boll\\('II,

k,a<'I"ta..!,I \ ~"\'l'llll)t_'r 1 "IlG,
:. H, - BIJ J.'Zt,lfdl' g"'1l'!;l'uLcHl zal daar een groote rl'rkoopillg plaat .. vlnUen van

k".tl>aar \'t'" en Iv~g"t'J,

,

Kaapsche Gouvernements Spoorwegen.

Verandering en Bespoediging van Passagiers :Treinen.,

Somerset StrHnd l Somerset Strand!
,

OP ell Ita ;<1\1',\(;, 1:\ IiI';CDIIl,:I( ·lr<<JG, zulleu de yolgl'll(k verande-
ringt'l1 ill de Hoofd lijn 'l'roindicnst plaats hehbcn, namelijk :-
BEI'ERI\:'l'E S:\EL TREINl£~ YOOR P~.\SSAUIBHS,

Eell Bop\'fkte Sneltrein voor Pa,,,agieI's voor alle ldá8>eli (Vl'ijda'gs
\,111 de Kaapstad \'oor eel',;tp klas alleen) zal nm de _Kaapstad ycrtn'k-
keu dagelijks om lU uur v,m" yoor Kimberley, Mafeking, Jollallneiiburg
ell l'retori,l. ,

E'CIl Beperkt Sneltrein voor Pas."agiors, zal dagt'lijk,; n~n Pn'toria
H'rtl'ekken om l(J'~lU \"Ill,,' van JohallneslJlll'g dagelijks,: J\laandagf'
nilgewIlderd Olll I :!'(J lleS 111111dag:f,vooJ' Kiwberley, ~la:fl' k ilig, l'll
Kaapstad,

Een heperkt aa Iltal Pa,;sagil'l'& zal sll'chts 1llet deze udlol'lvl)peilde
:::illclt!'cinen YOl'\'vl'rd \\'Or,1e11,

(; 1::\\'0;\ E l'.\SSAGJEHS THEISEX,
Dl' tegenwoordige \1'0 n,m" Trem "an dl' KaajJstac1 zail \'ooreerst

op dat ullr yall den termillIls blijven vertl't'kkell.
Dl' lli :,Ij n,m" Trvill \'.tll ,Johanll{',,!mrg zal vcrlrekkt'll 0111 ~j':25

11.1IJ, CII zal \Toege!' bij' dl' lntermidiairc Staties aankompn,
\\'EEKELl,JK~C'1I E S~EL'l'REIXE:\ \'OOR PASSAf:i-TERS,
Dl' tq!('nl\'oorJige 8'v 11.111.,Trein van de Kaapst.ad d~s Donder-

dilgs zd gestaakt \\ on1cn, doch in plaats daarvan zal ele· 111'{) y,!])"
~lleltrl'in van de Kaapstad l1es Vrijdags alleen Eerste klas ·l'assagiers
,enoercn, cn zal cell Eelzaal lT aan gehecht heuuen,

De tegenwoordige ll',~)tl v,m" Trein van Johaunesburg de,; Maand-
Jags Zetl "an die statIe vertrekken 0111 8'5:) n,m" ell zal te Kaapstad
aankomen om 1 '.t.') n,m" des '" oCDsdag;;,

Aansluitende treillell zullen vertrekken van: Oost Londen, des
Maandags om 2':3-J,n,m" Port Elizabeth, om 8'0 u,m" en Mafebng, om
3'u n,m, .

Er zijn er andere kleinere vel'anderingen, yoor de bijzonderheden
waarvan en voor verdere informatie, verwijzen wij naar de veranderde
Biljetten Tijdtafels en het OfficieeIe Tarief Boek.

C. B. ELLIOTT,
Algemeen Bestierder.

- ------_----
BELAN'GRIJ .....E EN

UITGEBREIDE VERKOOPING
~~"'V"~~
12 JANU,ARI, 1897.OP

....cs,lD.,
11 EN

DI:Edt:,IIl','r\', 1.. ~EETlII.J~(;, zal "p hU\l'ng'L'nt,'IJe datunt,; llJillltet
~I IU)I,I l"ILiJl'k .I""" q'rk"'pen Iwt ~ .. ht't!I" pl'a"bt,g'~ l'1~"lldum ;.;eleg-en in het

'd"''1'')1 lal> I:.,t SI '''''li! tll,~chen "Ebt"t'lti," .'It "Standard" Illayl"tl.J 1I0tels,
11"1 ""h)l.\' )I' dat ,','lJ ",.""t fl .. lll tiaar .1(, Zt't.' hel,ft ril de be~tl' baoplnals, i, \','nlet'ln
," .. ,..1.)1 :I, L .. ' \\ "t .;:,1' En"Il, ,k I'lal1l1<'11waanan !lil g'l'maakt w,'rd"It. nl' Eryed

I" ",u" Iq r l,'lkll',J'jk ,'II 111"llnlldd,'lhjk I>t'relk \'an dl' zee, ett Jaar z'j den ,-,enigen
, 1")1 'l'rk 1".i!:Laar "r,,"d Ll'\'at11'1>: zal ,J,' g"I"~l'llht'ld, uIl aangehoden d,~)r d.,Ycrktlo-
I lil}",'". 1111t \\nkr \t'rkrt'~t'11 .w4!n~t'P. (Ir(l))(lt)t·1t'.~.Q;l·r:'" Ll'hoo~en dIt III Ill't O()~ tt' h(,l{)(len
.1. 1",1> ".,1.1 t. '1"""1> t,,< dl' \l'rk""I'II':.,:, lit'! :::ilnwd I:' nu ouder =,c ~luttll',palj(,,'et
l'll I' I. Ilei,,. t\\ IJfl'l dl' t'1~,·u\\" .. rdlg .. ,'Il l,,,,k"III'-'nde badplaats \'all ZlJld-Afnka,

\ ('rone I"JZ,,"dt'rlll'Jeu III latt'rt' adH'rl,1l1Il'" t'lt Ol' aan\Tallg' b'j

G. MONTGOMERY WALKER,
, Procw'eur voor den EigeLaar

:::itandani Hank lJeUoU\\'l'II,
Kaap"t.ad, 1:, ~vvl;mber, 1081:.

\ B,-BIJ gdt'gellht'id "alJ Uoveng-tmoemue verkoo]'in!5 zullen twee
paal' K'II'I'HarUeII (l:J halldl'u hoog) en een prachtig RIJtlllg verkocht
wunlt-n,

1 nOllEl){I, TANDENDO~TER,.Dr. . 1) lU, v:!. AVDEHLEY ~TR:L\T, Kaapstad.

Direkteur Generaals Kantoor,
Kaapstad. 7 Nov, 1896.

TA\lJF'o' ",,,,,,Ien ah,,,lunt wnder I,ijn ni(gt,tJ'Okken door t.oepa..,,-ing va.ngt,., Atle
,,>or'len ~al1 ''U 111l>1:<'Il (HJOJl'J>ameIJJk met goud,) De beste kunstmatIg, tanden

,,·onl,'n up YUkH,ute, l'ellulUld of Uouden pinten ingezet, ook volgens de allel'rlieuw8te
Crowil ~n Brid(j1! methode, BilbJlr.e pnJzen. Spreekurell VIW. 9 v,m. tot illl.m.

KI.!!,bÊRM!KE1UJ nEPARTEMEN1~_
Lhrijr om J1atrell811 aa
l€Jfmetitga Vormen
r.w tie Ico omle Ou~
tItting (i()" Broek." d1t
1111&8:1. 15/8, U/8. su-
rl.UI'n die ,PiI!I6J1 til·
66/- 75/-. Blauw lem
PUUu 66/-

POitvg.ne ge-

lIoak van l'lein en Bpiastraten, XUplWL

••;MBER, 1896.

OlAREMONT!
CLAREMONT r

CLAREMONT I

JljjJ-l'LLLiI \\ S ZAAL,
PLEINSTR.A.AT.

OJen s Morgens, 's Viddzgs en 's honds.,
nE Nlf:nrE LONDEN8CHE

WA S SEN BEE L DEN GAL E RU,
K"o zeer se l.Izame ycrzameling van meer

,IAn JO\) v,,. were ldberosm.ia pCl'l;oneD,

'Oe meest Lekende mensehen va.n alle eeu-
wen er{ volken, Kamer van Afgrijslijkbed';o
Open 10 v.m. tot ,) ILlD,; s ' Avonds 7 tot 10.
~;IIIJ.,.e l -: K,"der''''I> (;,1.
-------_ - ---- - - \-- --
, Ondel'\\ijzl'l' B('lllJodigtl

·ZONDER RENTE

\
PI'L1C.\TlI·:S moeten inge-

f zonden wor.leu aan den
olitlf'rl!l'tel'kcl,de, \";';1' of op den
l;-d(1l J)El'E~ij;Ej{, HUo, voor
l'e Il i: .If'nll' 1":IH~ }'uL,Jiel,u School
te Dl'lm(lllt, lil miuut cu rijdens van
het SfJuvr\\'eg- Stat iou.

Applit:atil'.'> vergezeld van ~roede
getlllg,;chl'iftt'll van be-k wuarn heid,
goed gedra,: l'll Lidmaatschap
eener Prot.cstauteche Kerk, om
ouderwijs te gL vcu ill Engelseli en
Hollandse h.

Salaris £;!:2U pCI' jaar en huis
vrij en i,;:)ll p<,.r jaar voor het
opzicht over bet 13vclrJlllg Departe-
ment.

Werk te )'L')!innen nu t hot
APRIL, 18~lï, k wartaal. Een
gehuwde persoon zal de voorkeur
hebbeu.

;

1,200 srrA NDS
~XN OF' lYXEER.

ELK 50 bij VOET. J. J, DE I\"CCK,
Y t oraitter,

100
Een deel uitmakende van het Claremont Landgoed, gelegen op de holling
van een hell vel tnsscLen Lallglart.gte ell Maraisbu rg, hebbende een nieuw-
~ebou\vde 8~)oorl\'eg Statie in het midden van Let eigendom bij welke
Statie Treinen geregeld zullen halt houden op en na Zondag, 1;) deze'r
maar«] (Noveruber ). Volle bijzondciln-dcn u.ungaande Tijdtafels,
Heisgeldan, enz., te worden gea"erte\'rd ill den loop "all eenige dagen.
; '''ij kunnen met vertrouwen onz€- Klanten on het Publiek in het al
gjemocn aanbevelen om stands te Claremont te koepen om de volgende
redenen :-

---,--- -- ---_ --------

BENOODIGD.

EL\E (;(<lI\t'ïlilIIL,' om twee
JJlt'L- ic > l, llldtlJ't'Jl, vun 12 en

1,1,j.iur Oll'i, I)lld!'T\\ IJS te gl'l'cn in
het Hc,Jlall,k:L, };IlS'"lscll. en Hand-
werk,

:-;i1lal'l~ .l'~ 111,", P'l'l' 111:1:I11fL
(;eliC\'e :1ppl'cat ren te ruukeu aan

Ml'\'f, A, J\"J((I(;}JIX. Basr-hot P.K.
Sandhurst, GISt. Harr-ismith, a.v.s .

CLAREMONT
! hslechts 1,) minut-u per Sp<IOI'vau Park Statie.
CLAREMONT
; Heeft een Spoorweg Statie op h(,t landgoed,
CLAREMONTS
: 'I'reindieust is veelvuldig en goed,
CLAREMONT
. Heeft de Jobaunesburgsche Waten~crken Hoofdpijp door het
. Landgoed. .
CLAREMONT
: Heeft prachtige Uitzichten.
CLAREMONT

Heeft zuivere lucht.
CLAREMONT
, Is de komende AristocratiscLe Voorstad.
CLAREMONT

Is de Sanatorium van LIe Rand,
CLAREMONT

Heeft een huur van 99 jaren, bet beste en liberaalste ooit hier
uitgerei kt.

• CLAREMONTS
· Huur heeft geen beperkingen aangaande bouwen enz.

OLAREMONT
· Stand licenties zijn slechts 2~ 6d por maand,

CLAREMONT
Kan veranderd worden van erf pachten, Vrij-eigendom te ecui-

. gel' tijd voor de kleine som van £ 15.
CLAREMONTS

Plannen worden nu geprepareerd,

Benoodigd.

BENOOOIGD.
E E~ Onderwijzer of onderwij-

zeres op ecu plaat;; 4 uren
van AJil>al Xoonl, Olll b of 10 jonge
kinderen te onderwijzen in het
Engelsdi en Hollandsch, ook Mu-
ziek, Applicatid zullen ingewacht
wordou door Jell ondergeteekende
tot 1 Jan, lS0ï, melden de sa-
laris en bekwaamheden, Dienst te
beginnen na deJ~ieuwjaars vacantie.

J. G. VAN AARDT,
w indvogelspruit,

Aliwal Noord.
2:3 ~OY" 11"l9G,

BENOODIGD.
(

E~ Ouder-wijzer of Onderwij.
~J zcres VOOI' de 3de Klasse

Publieke School te Kruisrivier,
Cango, Oudt shoorn,

Salaris £~IUper jaar en huis vrij.
Applicaties, vergezeld mI? certifi-

caten van be vJegd heid om onderwijs
te geYen in 't Engelsch, Hollaadsch
en Muziek, moeten aan den onder-
getee kende ingezonden worden niet
laten dan den 15den DECEMBER,
E.K,

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

J. V.AN OS,
Hon Sects,

Denk aan den dag ~an Verkoop

DECEMBER 3,
IS9G.

Om diegenen die van voornemen zijn te Koepen in staat te stel-
len het eigendom te inspekteeren kunnen vr'ije H,<,t.qltr Spoorweg kaart-
jes (Park eu Claremont Staties) verkregen worden op aanzoek op en na
13 dezer nm

, ,Afslagor ARTHUR MElKLE, Commissioner Straat,
O£ de Agenten en Secretarissen:

THE AUSTRALIAN TRUST COMPANY j
,(P,O, Bus 22:3.j),~

Fox t-:tra.át, tegcno\'l'I:.,.de Hof Zalen,
bijzonderhede'n en informatie ka.n yerkregen

1\1uis-Itivi..»,
~~ Uct, 1,:,%,

- --- ----_
Onderwij zeres

ValI wien alle verdere
worden, '\ PPLlCATIES met dc noodige

.- g": Ilij!;;c]tl'ifcPIl, worDen ge-
vraagJ \"(jOl' de lJt'lr~kkilJP' yan
Onderwijzeres "au de (;O'uvts.
DellOoI ll' \'l'Tltl'l','iurl'. di"trikt
P()le!w[,.tro(lll1' Z ..\, It" l'll wlleo

DOOR inge,,'aC'lJt 1\'()l'll"n du"!' den ouder-
PROFESSOR P. J, G. DE YO~, gL'teekc'lld('101dl':I:'!'}~tL'llDECDM_

______ . HJ;H. \\"_'l'k [': IJl',4in:lcn III

I),ROFESS,OR DE VOS bedt hel ~"frikilnerJom ,'do~ het bchl'ljwll hlillil!'l" 1~ ..-:, ;-;,':,I:'is.L II;() pE'r
; Vf:\11 ;~IJne degelIjke en doortastenJe artikelen over de grOCJk I Jaar " ,I L III \-'»1' I'el>k"!',~ell.

N'~tionalo Vraagetukken '\im oos volk ('Ollen dienst bewezen die nid ~llI/, l'K L"'II" ,t, :',_",_:';III'W\'timg
Rpoedlg vergoten zal wordell. De le:6cl's VRn O:\S LAND nebhf'11 dl' I wa ..1f11~:~': Ul:;._eYL" I' LJ'·' l'l,_'f ja lI'

stukkeu stelligilliet alleen lllet belangstelling en bewondering, maar ook \'l'rdll'll11 h:{ II \\ Ol' \,;(.
m~t instemming, gelezen. De wensch is datl ook reeds door Yelel~ 1111· A, J:O,::Cli E!{,
gedrukt dat deze stukkeu in pamfletvorm verkrijgbanr gesteld ;)er:returis.
be~lOoren te worden. Deze begeer'te voorziende hebben wij l'l'n beperkt Vl'lItf'r"]'I'L',
getal éxemplal'en laten afprukken en inbinden, die nu verl.:rijguólal' 12 ~o\., 1'-,',11;.
ZIJP aan het Kantoor van ONS LAND, ~ __., ' _

Teilen ad. per Exe:rnpla.a.r. Po.t-v-:riJ. HEI NIN n PALEN
· ,Zij die de stukken reeds gelezen hebben uelworen zleh \'fln ('un U •

ex~mplaar te voorzien om ze ook aan anderen die geene Illteekenaaren van ,. _ --,-
0'1,8Land zijn te leenen, . I rl~L }\()() I',-TRAMRAILS,

: Zend uwe aanvragen met het bedrag in postzegels of po,;h\-isieJ.s aan, ~c~l'l'lkt \-001' HelDlIlg uoel-

Van de Sandt de Villiers & Co 1'>nd'''·DoeU"UWekb;i. ., - '-, ., I CO,MlJhl~SK & Co., "
: Uitdevers li ONS LAN D ", Kaapstad ~trandstra.at.

cj , Kaap tau

.._._----'--T----------&..---- _
National e Yraags tukken

•



loloa1ale WmillID&r ea TrIlSlma.a.tsch!p~U·

Finale Verkooping
-V.\N-

Lakens, Aardewer k, Be·
hangs91p'lpter, enz., enz.

- TE -

STELLENBOSCH.

MENAGERIE.
Wordt Nog Steeds Druk Bezocbt.
16000 mensehen hebbvn reeds de

In den Bo(,,]\·l van wijlen den heer '" oorstelling bijgewoond.
ADOU S.lllli::1. 1.1:> CPI.I.EH,op

Woensdag, 2 December,

·.i
'\',

Tt:: () :"' \'.\1.

ZL'LLEN vel'ko<;ht worden teg-en
over Let PakhIlis van den over-

ledene het o\'erif-,>'evan de V oorread
Goederen be:<tllande uit: -
1. C.L'\Y.\s: '['H'k, Lakens, Quilts,

'['weeds. l 'ret.ouues, Silisias, Fla-
Df'.llcu, Knoopen, Katoenen Tafel.
Kleeden. Linolinrns, Vr- asdockeu,
Overjassen euz, uu z., cuz.

2. Sn:n:L.-: C>lIII'lI::! en audcre
Schoen-u, Klompen, enz.

3. EU:\"I1WPl.AJ'I'.: ~lei\sen, Vorken,
Lepels, SclJoleldebels en Zilk-
messen.

4. AAIl.DEII'Uil\: I.ullals Kopjes,
Schoteltjes. Hor d.:u, Eetsorviesen
Slaapka .ner :"'c·t:<, K .mdelaa rs.
'l'bepporkll I'll «ok (j lu-werk.

5. BEIL\:'iOSr:U·.\l·I!-:H:tll,,,;\('llell:l en
-1-000 rollen HW .lt' laat ste ell
meest gt'zochtc l'atn)OIIt'll.

6. Oi.ir ell 01.1;;\ U:f·.

7. Pijpen, TabakszakkL'lI, ~ChL'L'I'-

meSS('I1, Aauzt'l !"ICme n r-u z:

B .. Spijkers, SL'hruelen, :;;ikkeb,
Hars, Zwavel, W' eeg Schalen,
Gewichten.

OOK:
Eone groote ussorteuicut nw Fancy
Goederen CIl an.loru urt ikvlen.
Handelaars en Winkeliers van huiten
die langs de Spoorwp~ lijn woucri
behoor en deze verkooping l.)Ij te
wonen.om deze gocJeren in oogen-
schouw te nemen en deel te nemen
in de koopjes, die zullen aangeboden
worden.

G, W. STEYTLER,
Secretaris.

GOl'Y.E ux DI 1-::\1':' Il EH I (' 1fT
S~. iu ~:l.1,";%.

Dt'l'arh'1 ent va u 1,:\11111'\)1111',
Kaal'~ <Id, ~b ~OH'l11k'r? I~~IG.

YOOH (jE-ESTE
J~~'~OI\:KE\,

t- . HlE fEDE \I \ll'dt LL'r alge-
Il ene kClIlll"nalllt' gl'jillbli-

ceerd, d. dl' n>!Io\L'llf1t'r.i;> .loor
Let GOI 'L'flltJllll'lIt zullen II'Onk11
uitgeloofÏI "'001' Let UL',;I' gt'luktl'
Enten v n ['.''''''1''': .,.,-j" Il'ii"",/"Ic1tl'lI
op A,,, ,'/.-n""""-j,,. jj-ii"·<!"I,·I"·,, 8'e-
durend JCt seiz\'L'n van 18~ltj:-

>ne prijs vun 1::;11.
\yee I'rijzL'1l 1'11111: I:, l'lk.
ier priJl.l'll ViJll UIl t,1k.

Het Dtal cnten tt'!' mPtledilllllllg"
t mindt.'r Zljll dan .\IHIO;

en kUDn ill de kwt't'keriJ of llitKe-
plant in l' wijllIlaani zijn

Per20 'en ti ie Inl'tkt! inllt 'n 1l1e t't l'll
lOs. iull geld Jt'p0nL'l'ren,

De pr zen zuJlen wonlL-n vl'rll'('nd
volgt: ns nie nin venliL't1ste t'll
volgelI.": 'n volgeudl'll ~('haal yall
,'ali pun n:

Perce "\g"t' van entl'1l die gl'lilkt
zijn ti(l p ntl'n.

Bchan lillg l'tl II ijl.tl vali hl"iH'l'-
king:.!O lIklI.

Groott en lIïjZl' 1'<111 bl'lI L'r-king
10 punte

Soort
punten~-

Zij dil'
dingl'1l 1110

omler;.(er,.p
Jan Dill,;t!
J 8%; en
zal plaat:-
miJden·van

<

"

II IF" van bCII ,·rklllg" 10
"htUI 1'111 jlllr1tt'lI.

'all plall I.ijll TIled,' tt'
Pil I,IIIIlIt· .)filmt'lI hIj d"l1
elld,' il:I.,·lld,'n 1I1t't ht\'r
, dell I~l"lI J)"C't'lllht'r,
onderzoek dt'r Enteli

,bhelI ongel'c('r 111 het
HlIllar'i, lr'~);.

LE:"' (THHEY,
rt,; I'Ul)l' I.alltllll'll \I',

HoofdonderllJlj3er en E r;n
Huloof1derwlj'3 r of Onder-
wii3eres Beno7di[[d,

! ,

Al'PL1CATI E~, wrgl'/,('Id "1':111

l'ertitici\tcn y,Ul bek w<lamheid
('n getuigsclll'lft('11 van goed udelijk
gedrag, zlllll'l1 duor d"11 ol1derge-
wekende \runlcl; ingt'llïlcht tot
op ZATERDál; \1,1;\:-\U.!Hl.
U/g;, your dL' "e~rl'kkilw van
HoofJ-Oll,It'~I'ijwr l'll l'en"'"Hulp-
OnderlVIJZer l,f Ond(1rwij!.eres, in
oe 2de Klas PnL>liekc :)chool te
Van Rhyusdorp.

Salaris \"001' den H OQfu-OmIer-
wijzer £170 per jaar lDet nije

- woning. De yoorkellr zal gegeven
worden aan een l{elJlIwJ per'WOn,
da..'\r hij de kostinrichtiug onder
'Zijn toezicht zal moeten nemeol.

Salaris rooI' Jen H ulp-Onder-
wijzer of OnJerwljllcrus £,2 per
jaar zonder illwolllng. Kennis van
HollanJljch, Engdsch, ~IlIliek en
zang klID8t wordt vereiseh.

De .\pplikanten moetcn Lcden
7.i~n nJ.n de ~ed. Geref. Kerk.
\\_ crk/~L:tn II<'\:ell te hC~lllneu up
"OE~:)D.\G dell :21stClJ .ál'l.UL,
189ï.
li. H. 1'. 1-, IJ. :'I~Ec LJ:.:~, Y.D.M.,
. Y('OI·z.ltter der ::;cb. Com.

Yan Rhyosrloq>,
1 ~ov. l~~i.i.

I
E,~~~~,kt "~I~:tPI""" :~; I, Kaa psch e Gouvernemen ts Spoorwegen.

H~\' HG PRECIES TEN 8 UUR,

Hr-t i~ (>llll1pl_!t,lijk urn te Plltkenlien. (~at de
I Troep ,"Il hilI' J" ceui..c i. diu h.ij een
I hC'wek imn ZuiJ-Af,.,ka zu lk een gt-oote

toeloop van manseben heeft.

HEDEN. 3 uur n-m. HEDEN.
Leeuwen, Tiigers, Olifauten. Apen, Beer,

enz. enz.
E~ F.E~ MO~STER PROGIU:\!MA

Heden Avond!
Heden Avond!

Tt:~ '" lTH,

DEl\DE GR.OOTE VERANDER.ING VAN
PROQRHfMA.

met Niou we
KUIl~[t_'1l

JUIl~"J- 1·;.\1.\1.'1. I:lELL'~ \\'eluekcnJe
Jock-v ~(JrtlOlel'

jl~;'I'(I, II,":('H 1-: :\.-\.'1'10\':\1.1': IJ'\~S
T"'~H \·,.II>I"e<lZ","rte ~pringheng"ten.

I. t<:!lzk e n Fall·oll.·'
IJl,; m:l-;f{' lil,: Bp.f.~n' ~Iet z ijnc

G '1\pl'if'c PI> I )lld"dlolHlendeK unsten.
.1'"I/lPj. lX('ILLE CARH, de BenllJige

Rijden', op h"l f)nllPznJclde Paard
(;I'\,<,t" ~,ï"ll\\'e Pantomime, "}fet "e·

r-an iute. "f l l arlequ in uit het Kannon Ge-
schoten."

.JP;HHF.Y Hl,1LEY en Jongej ALEX.
A\'IJHA in hunu e '-ettuonilJg op de Vl ie-
gende Tt'1lpP7I"

PE LAATSTE WD.K: DE LAATSTE
WEEK: Y!lU den lIeer TROMAS 81'L-
YE:-;TER, de Best .. Jockey Rijder, die ooit
in Zuid-Afrik a gezipll i•.

Ve WALHALLAS in hunne Prachtige
Acr-obnt isc hr: K Glisten.

1)" \,,,II,!ol"d ..\n;lmlische SprinlllnetTie
"HUSH," 13"reden d,'OI' Mevr. F. 1-:. ~'ILLJ::-:.

jl" CAL1FUH:'\I:-:CJ[E IlRO~CHO
PAAHLJE:'i

Pe ('LII\\'\' (lI' STI~LTE\
[Je :-"T llIE:S(,Hf.~ U~r;L:\rr:~. Voor ze-

stel-I dour dr-n lIeel' \VI\'SCHr:R:'!AN~,
'!Je bentlliile Sk irt Dans in de 'Leenwen-

kooien doo Jungej. FAXNIE HEA.R~,

POPL'LUitE PRIJZE~'

On.lerotlicier en en Soldaten in Uniform
halq,,·ij. (jp alle plaatsen, behalve de lso
lit plan tse n.

~!pn"ileri" "pen rlllg'cliJk.dl. Vooding
JCl' ,heren, tl'll 11 u ur I' rn .
,t.)e,lIk,"~': Jl' \'I,~,t'hiJ"i(lt; v.i n XIJo:C\\'.~~
Kl. \~l~,\.\\K:-. 7,,,, de adverrent.ie
up .\1AA;\ IP,Ci.

EPllig Eigenaar F. E. FILLIS
Werkend Direkteur H. T. PHILLIP3,
Secretaris& Penningmeester, CHAS.BARRA.SS,

(OLONIALE WEESKAMER EN TRUST
MMTSCHAPPIJ,

x.. ., Kerkplein, Kaapstad.
P.K. BUS 14

!Wet''' •• _.nw.AMel" 71D.LITY.·

mwmrr 81 lUiB.T 1866.

Xapitaal ... ." ...
Reeen. Fonds ... ...

£20.000
'£04,000

VOOR HET ADMINlSTREEREN
V il BOEDELS en Eigendommen.

tJa __ Nun. Admini8trateara, Voogden
~ Tru.at.eM in lu.olveatA Boedel.
_ la -.k. huwelijn kontrakten Ill.pelt
-.n, AMignee8, Agen~~ Liil:w:ïdaLeW'>
nil hblieke MaatschapPIJen e.n FU'II1&I.

Vj)OR HET lNVORDEREN 'f-.Jl Vel
baad ... WÏllllela eD ~ere IIChlllden.

VOORHET VOORSCHIETEN VAN
GELD op Eerste Verbanden op Vast-
goed en andere goedgekeurde Seouri·
teiten, het Beleggen van Kapita.&l,
het Koopen en Verkoopen T&D. V&at·
a ander goed.

DnHTWU~'
a. li(. litDERp (F.irbridge, Ard8l'11 ...

t.wton, PNkureun), VOOJl.ZnTU.r,..y &I.U8, O. T, ~OI,

1. 8onna, PAUl,nl Vn.IdIU,
il. BlUAU, 1. j_ RIm.

PINOU1l beggerig hen .... ntestell .. gl"
lieTeD mandelijk hen te Domi_ &1.
De Koloniale W.. kam. lID Tna.n Haat,
Icb.ppij.

... De lnIolnnte TU: li 0Ild. beheel
'BD den Secretaris, 'fQOr' wiea ClMen dl'
X.... oh.ppij nraniwoordtlijk al lijn.

WAARBORGTil:
VOOR HET GARANDEEREN 'BD de

~ikheid, O~recht~e~d eD o.-"heid
'faIl PB1"8Onen ID pocltlN 'fall 'f~wen
t.pn bet&ling 'fan een Ju.rlijbche Pmaie.
Iiiir D. Poliallflll nu de MMt.eobppij

worden erkend door de Imperiale, KoloJziale
Trr.nnvJecheen Vrijstuteehtt a..-m. ~f:n
Maniaiplt.le en .Afdeelingwraden, n
en endm publieke I.lUItellinpa eD 8eoie-
ieiten.

De I>irektIareD OIltmoeten eiken Diucia«
om10 ure'. -.oonniddaga 'fOOl' 'W 't'IIft'ioh·
tAll 'f'áJI Besigheid.

G. W. ~1l, s-.......

P. J. VAN ZIJL.
KLEEDERMA.KER,
PORTERVILLE.

Konstera en Vormen Tan zelfmaat-
_ming kunnen op. &WlTraag

1"erkregen worden.

TSIUiP zaaR .IL,&.UK.

Kaartje::> tegen vermindcrde prijzen zullen worden ritgegeven tt~S-
schl'n Midden-Vaalrivier Brug l'n eenigell del' SLatiolis van de Neder-
lands.che Maatschappij vanaf iJ December, l8Q6, tot 2 Januari, 1897,
geldIg om op tenlg te keeren tot en met 31 Januari, 1897.

Excursiekaartjes uitgegeven naar en van de Zjuid-Afrikaansohe
Republiek zullen geldig zijn op de lijn del' NederlanJscbe Maatschappij,
t?t en met 31 Januari, 1891, en op de Kaapsche en Oranje Vrijst~t
hJnen voor twee maanden vanaf den dag van uitga.ve, doch in geen geval
later dan 28 Februari, 18~17.

III beidt' richtingen zullen kaartjes niet geldig zijn meL tie weke-
lijksche Sneltrein. Bij het invoel'en van de nieuwe treinendiel18t op 13
December, 1806 (voor bijzonderhedpn zie aanplakbilIetten) zullen DEIWindmolen
excul'siekaartjes niet geldig zijn met de 9'34 v.m. trein van Kaapstiad De Vnurtoren
Daar Johannesburg en de 12 uur middag trein van Johannesburg naar De Tower Brug
Kaapstad. De La Grand Duchess

Excursil'kaartjt's zullen Dwt uitgegeven wordcn naar Station3 in :de ALLEN DEZELFDE PRIJS 1/6 ELK.
Vrijstaat en Zuid-.Afrikaan:;che Republiek en ten zuiden van De Aar niet Grootste Mienigheld yaD bet Seiz80D
de trein die te 1().50 v.m. van MafekinO" Yel-trekt.. _ . 0

Voor vcrdere bijzouderhedcn zie a.a.nplakbillcttcn.

IN DE AFDEELINC

'8l c»~c:;,E: 1§'r:E:~. ,

In deu BoelIel vau wijlen dCll heel' eiARL HERT DU PLESSIS)

DE O~DERGETEEKEKDEN ZULLEN

Op 16 December, aanst
BRGI:V,\E.\'lJE S JIOIW/<;.l\i8 TH.V 9 L'CR, -

Publiek laten Verkoopen op de Plaats Zelve

a, VASTGOED I'

A. Dl' plaat.:! gena.amd Kruif'pad, betel' bekend als De Draai,
gelegen aan het Touwsrivier Spoorwegstation. groot omtrept
8,550 morgen. :

Deze plaats beeft zeel' goede weivelden voor groot- .en kleinvee,
is voor-zien vali standhoudend water en heeft vruchtnare Zaailanden, i

De Grond strekt zich uit tot aau en om het gemelde Station, d~t
reeds tot een Aanzienlijk dorpje is gegroeid en heel wat handel op-
levert; eu hier vooral is de. bron waaruit in de toekomst winst ' te halén
is, hebbende de nu overleden Eigenaar reeds meermalen aanzoeken <Ó~
Stands voor handelsbezigheden gehad, doch ze steeds geweigerd, m~t
uitzondering van één waarvoor Vijf Pond Sterling per maand betaald
wordt. .

B. Zeker stuk Grond genaamd Annex Kruispad, gn>ót 63'3
morgen.

II. LOSGOED:
A. Levende Have: 900 Schapen, 8 Rammen, 00 Bokken,' 50

Ossen en Aanteelbeesten, 6 Ruinpaarden, 8 Merries en Veulens, [2
Varkens. . ,

B. Boerderijgereedschap : 1 Kapwagen, 1. Open do., 1 KaP.
kar, lOpen do., 1 Bak do., 2 Paal' Acbtertnigen, 6 Paar Voortuigen
met Zwingels, 2 Span .Tukken, 1 Span Riemen, 1 Egge, :3 Ploegen,' 2
Zadels, 4 Kruiwagens, 1 Dam Sc~per, 1 Diptank, Waterbakken,
Graven en Pikken, enz., enz. :

C. Huisraad Het gewone Assortiment en wat meer zal worden
aangeboden. '

WLII. C. G._ Dl) PLESSIS,} ~uteu~n :
J. A, PIE.r\AAR, Testamentaire.

Worcester, 23 Xov., 189~.

J. J. THERON, AFSLAGER.

I\.er~t - N it'll wjaars vakautiedageu, 18Uti-7.c Il

RETOU RKAARTJES zullen tusschen alle Stations op Je Kaapecho
en de Oranje Yrijstaat Gou vernementslijuen worden uitgegeven

(inbegrepen op die van de Mafeking en Indwe lijnen, maar uitgcwnde:rd
die teil noordvn van Viljoensdrift en op de \\ ijnberg en Simonestad
lijnen) tegen de .volgende verminderde prijzen, Ilam,:' .

Sr'EcIALE .FAIIII.IEI\HliTJI-::':-Op ell na den lsten December, 1~~6,
tot en met ,~ Januari, 1807, lullen families, op vertoon van een certifi-
caat, waarvan ·afschriften gratis aan elk Station kunnen verkregen wor-
den,- ell die niet minder dan 3 voUe eerste of tweede klasse kaartjes voor
dezelfde bestemmingsplaats nemen, voor llfstanden o(llder 150 mijlen
tegen de gewone enkele prijs voor de reis heeu en· terug, verv~rd
worden; dat z~l echter niet hooger zijn Jan £1 8s. ~d. eerste klasse,
of ISs. \:Jd, tweede klasse, yoor elk kaArtje; en voor afstanden van 150
mijlen en meer, t,egeu drie-viel'den van de gewone enk(tle prijs. In bet
geval dat één lid eener familie vóór de anderen wenscht, terug te keeren,
kan daartoe verlof worden gekregen bij dE-n Stationschef.

G EWONI<: RETOrRKAAn.:r.IES.-Op en na 1 December, 1806, tot en met
4, Januari, 1897,' zullen eerste, tweede en derde klasse retourkaartjes
uitgegeven worden tegen de gewone prjjs voor enkele reis (afstand niet
in aanmerking te nemen.) Deze kaartjes zullen geldig zijn voor twee
maanden na datum van uitgave, maal' in geen geval later dan 28
FelJruari, 1807. .

Pilssagiers naar en "an de Z.-AJl'ikaallSche Republiek.

C. B. ELLIOTT, Algemeen Bestierder.'

Kantoor van den Algemeeneu Bestierdei',
Kaapsh,d, 24 November, 1896.

~ edel'landsche Zuid-Afrikaansche
I

SPOORWEGMAATSCAHPPIJ. '"'t
/"1

Kortste en Goedkoopsre Route voor Reizigers ef
Goederen van de Zee naar Johannesburg, Pretori

en andere plaatsen in de Transvaal;

Dagelijksche personendienst van Lourenc

Marpues (Delago.paai) in 24 uren naar Johannesburg

en 51 uur naar Pretoria.

Tarief Joor ReiJigers naar JObWesbnrg .£4 17s.-en .£3 17s
"Pretoria .« 6s.:84.-eo.£3 41i" " IJ

Dagelijksche personendienst van Durban (Natal)

naar Johann~sburg, Pretoria en andere, plaatsen in

dt) Transvaal en Oranje Vrijstaat.' :.

ALBEl~'l'S ruou Ab'
PIIOSPBOORZl1 URPOEDER

<ELAUVT IJZER auAJ:'fO_)
Meerdan 20,000Zakken ex "OBERON" wb~den omstreeks het midden van

December hier verwacht, en wij nemen nu Orders voor hetgeen nog onverkocht is.
- --~~ -- --- _--

[AFSCHRIFT.] CERTIFICAAT VAN ANALVSE.
"Monster van 20,394 Zakken elk 200 Ibs. Thomas' Phosp-hoorzuur Poeder, uitmakL"lJlit' een

gedeelte van eene lading verscheept per" Oberon" naar Kaapstad.
'I'ota I Ph . h 1~,..)ï per cent.a osp oorzuur . . . . ..
Gelijk aan Tribasie Phosphoor van Kalk , ." -.tu.5t "

----------- --~
Zie dat iedere zak gemerkt is of Alb~rts" make. Anderen namaaksel.

aantal vervalschte namaaksels worden den Boeren aangeboden.
I

Een

Geen Mest. Superphosphates. Alberts Thomas' Phosphoorzuur Poeder.

Te verkrijgen bij alle Sub-Agenten.

CO., KAAPSTAD.PLANT,WOODHEAD, en
POEDER DOODT.
POEDER' DOODT
POEDER DOODT
POEDER DOODT.
POEDER DOODT.
POEDER DOODT.

KERSTM.IS KEATINO'S
KEATINO'S
KEA-TINO'S
KEATINO'S
KEATINO'S
KEATINO'S

- EN'_

Nieu,,~jnars Kaartjes. Departement van Publieke Werken,
WEEGLUIZEN,

VLOOIEN,
MOTTEN.
KEVERS.

DOCH IS ONSCHADELIJK VOOR
SEIZOEN 1896 EN 1897. DOCH IS o,s>~~~~'6ELIJK VOOR TENDERS

DI EREN. .

Th St ttnf d C DOCH IS ON~~~~Z.ELIJK VOOR I Dl-IDELIJK g~m~rkt "Rl'pal'a-orne, n wor en o,! DOCH IS ONSCHADELIJK, VOOR I tien aan Knijsna Hoofd,"
KAAPSTAD. DOCH IS oJ~É~~~ELlJK VOOR I zullen door de-n Kontrolleur eli

___ DIEREN. I Auditeur-Generaal, Kaapstad onr -
DOCH IS ONSCHADELIJK VOOR: vaneen I~-ordcll tot op \rOEKSDAG

WIJ hebben het genoegen' u DIEREN. . I 'l(')u' .1 <) DEf'E'l.fBL'R'" .'
h
.' d ., I" rmil ac uen - I.....il £., 18gbferme e on7.e 'PrlJS Ijst te • _Hol ,. " .. ·.'''''é''''':'·. ".«' I,,·'.,!",.I", ,:".'. \ IOOI f '. ' ,.. ., ". . 1\l1·',lIlZI·.'."A""EI".AI,"I·',"HII,~.\l""I' voo!' de uitvoermg "an zek 'overhandizeu van Ker-stillis en fn IH)~!, e-n ~jje ;nHit'ff" "("'rl !!l-<"l'tT ••. 1"d1!cT~ llilJc" hd-. ( er~

N
. .". ui,,· ",,",.'-".'""',,,,'''-''"',IJ:t01.."1,, ,.....ho",. .. , 1.....", repara ties aan bovenz enocmd Hoofdleu WJa&rB Kaartjes t,(-4,.h;,';, .1.1011 , ....Ii. d;llrnt-« \ nor h nnue lo' tll.ut h"1!d)..:~ ..., .

• . 1/" ,"'111.11'" .. nrdt OI·\lF.RJ.;7.\.I\I"'''' ""n ... " ,l." ~ \\'a.al'l'oor al [u-t be o oodigde hout
Groote Keuze va n de beste U lt- (CU··, ,C"'hl v:,.l..kd \';011-. ('I hit y~L·.kr het n";l'n h.01d ..d,fltt - ~ .

d'A"" '.'" IHO".\' I~I'\TI"" ,,,n der ,li,,,,, •....a u ~e· en Llzerwerkdoor de rl'geerlllg zal
gevers. Betere "T aarde voor lt w }J, .. ln .. .rt,k,1 eeu ht··jr,)~· Euktl IU hl!k.Jl'. •

geld dan ooit te voren. Nieuwe KINDEREN LIJDEN AANWORMEN vl)rS,,,chafti~worden, d"
Teekenineen KINDEREN LIJOEN.AANWORMEN. peel catres en COD ities van het

" . KINDEREN LIJDEN AAN WORMr N. kt, kt k . J
Wij hebben ons veel moeite !lc- KINDEREN LIJDEN AAN WORMEN. I ,on ra ,unnen ge~l~D wor en ten

geven om door keuze en verschei- K.I~DEREN LIJDENAANWORME~. Ikantore vau dl' CIVIele Commis-
denheid van onze kaartjes een iede-rs di, !,~'""'r;e.,~'n,l'.... , ..n:'",n",~<r. K ...·\lIN<·' wor» sar'tsse n van Mosselbaai GeQrg en

, PElf'H\It"I¥'\ 1'1:\ Itl\En. J>'A'\T":~ 11.\'\ .....i r I .. 'smaak ta vold H""" .,',·n"e." ""'-","0" e-n -rn.a.. ' ..,"".0', eeu ,.,"".: Knijsua, of ten kantore van het
L. c oen. ' "( \\;)/~'W ';'-"\1 lil'! l·('tl:1l It"hn n1ldtl.: ICJ.:C'M \\ OH lJ F ,. t D

K t
' P kk )' "''''',<",<1..1",,'·k" lid .. «" '''''nme .. 'I>l'$<" ,,,cl,;, epartement. vali Publieke Werkenaa·r en (In a ette n. prcpar .... t. r'n It> Inlnuilcr ~'t",d1Ikl \ nor ~lndcrcu. "erkcx:ht In cl cl d 'Illt·,<",,,JlolIl,•. .Joo, a!l,A~o'h~km. ge uren e e gewone kontoor uren,

De "1 ncomparabIe " Otl\"lt 1.) E,&,niiaI, THO~IA"IU.\ II'", l.ond,n. T d" .. " - . en eraar" moeten aauaeven den
~~arten, tid ~~r pakket_. 'r ~ korbten tijd, waarill zij o~dernemen

De ,Montague, bevat 1.) Kaart('n, :-'::~*.'~'~l wdlen Ld werk waarvoor zij ten-
1;- per pakket. f '.'::~'-;0: deren te volt-ooien, ell II)oeten twee

De "Heather cn Rose," bC\'at :2') -' r - f •• ,'~) ,"oldoende borgen 'verschaffen voor
Kaarten, 1/6 per pakket. Departement ya, Publieke Werken de bclJOorhjke uitvoering va h t

De "Royal ~cademy," ,bevat 25. ' kontrakt: zoodanigo borgen m~e~n
Kaarten, 2/6 per pakket. AA:\ BOU~' Jl FJES'I'E'.RQ. den i·ngedienden tender teekenen.
Kaarten (in Doozen). t..) De laagste of eenige tender niet

De " Sensation," bevat 12 KaarLoll, nood wendig te worden aangenomen.
6d. per doos.. TE\'DERS f,,"orden gl'Haagd .JOS. KEWEY,

D "Ed "be t IC) K 'te 1 ,-oor hd oUlVen van ~i\'u\\'e H fJ 1 kt P been, va _ aal Il, - Kant-oron en he maken van Vel'an- l'O DSp" - eut' van n licke Werken.
per doos. !~cl'..lI'lCmenl yall Pl!lblieke Werken.

Dil Uh LI' "b t 20 I.' ... d~hs aan de 111bli....l-e Gebouwen, K'Wp,IHd. fi :"o\' .. [8%.e >:) anum, eva. l'..aar"cn, I R b t' ,..
2/- per doos. o(.!er SOfill.. 'l' k' k . - ---- ----

De "SIr John Mtllais" bc,'uL· 20 I °P('CI catles ) eé' 'emngell 'uu- De Paarlsche Executeu.rska.mer, (Bept.
K te 3' d' Ilwn gezien (,Il~verdel'e II1hchtlllg
aar n, - per oos.' Ik' ! k

De ol Knysn~," bevat ~j Kaartell UiC 'Ollll'lll WOI'L 1 teil 'a-tltore yan I OPROEPING VAN PEETKINDER'
4/6 d ' c en all( 8l'getee '!lde -en ten kanto!'€.' EN.

De " l~ar~Z;:" bevat 2':; KaartU"l, 'tan den Re ident Maglstraat, I
5/- . d Rol)ertsoll. 1n den. Boadel van wiile d

pel oos. 'l' 3 'd I 'k k I \t: ~ n en
De ~"Humming Bird," bevat 20 II eDe er8,. Il e lj -. gemer -t i y' el Ed. heer Guilliam Jacobus

Kaarten, 6/- per dOOd. Ton~~r voor e,rgrootmgen aa~ Du TOit, E.zoon, in leven wo-
PubhE ke Gebo ~en, Robertson, nende te Dal Josaphat, in de

B.ONDDR.A.A.IENDE . KALENDERS zullen ontvange worden door den. AIdeelillg van de Paarl.
VOOR 1897. Controlleur en uditel1J' Generaal,. -, .

Kaapstad, tot op MAANDAG IDE Peetkmderen \"~ den 07er-
MIDDAG, 7 De ember, 1896. J ledene, gedoopt lil een der

Tenderaars m eten twee voldoen- Ned.erdUltsche rGereformeerde Ker-
de borgEm verse £fen VOO!' de uit-I ken _ID deze, Kolullle tDt op 1 Juli,
,"oering van, het Kontrakt, en die l88u, en lil geval van het overjij.
bor8en moeten d t.ender teekenen. den van e:en of meerder hunner

De laagste of e ige Tender niet derzel:er " wettIge descendenten
noodwendig te w den aangenomen staaksoeWlJze, worden hierdoor op-

Behalve het bovengemelde hebben H. S. REA VES geroepen hun~e aanspraken op een
wij nog bijzonder mooie boeken en lt" legaat van £2.> aan leder vermaakt
boekjes, die alleen bij ons te verkrij- pro. ~,oofd Inspekteur. yolgens T~stament, vergezeld door

ge
'n zI·lin. Depal-tement nl.O Doop Attesta.ten in w leveren te

~ , Publieke Werken, , " n
Ons Speciale Boek bevat 21 Kaapstad, Lj \'0\', lti96. kantore van de Paarlsche Ex'ecu.

f[
achtige Platen van Afrikaander . . teurskamer, Beperkt; binnen zes
. d . h'k D art weken van hedeD, na welken dattIm
ill eren en IS zeer gesc 1. t om ep ement van Publiek.e \Yerlren.na.:'1r Europa te zenden, pnJs 1/9 !I. de zaak finaal zal worden afgeslo-

elk . wn.
Ruime Keuze van Enkele Kaart.en AAN BOUWLlEDEN.

van Id; 2d,3d, 6d, 1/-, 1 6, '2/-, 3/-,
elk.

Kalenders voor 18V7, met Nieuwe
Teekeningen, van od. 1/- tot 1;0
elk.

Eene' Ruime Keuze van pboto-
rafiëen n de Kaap; IQooier dan

~

Tho~neJ Stnttaford en· Co.
j;14NNISGEVING ,-

AAN "WIJNBOEREJ'l.

Reparatien aan het Knijsna Hoofd,Bijzonder Goedkoope·Pai.iett~n eD DoozeD.

TE~DERS worden gn!'a;Jgd
.. voor ~e ?pbouwing en yol·

toOl1ug van ee'n ~ I£'U W Post Kantoor
te .Kenhardt .

Speci~c.aties en Teekeningell kun·
flen gez~en en verdere Illlichting QC-
komen worden ten Kanwl'e van den
Resident ~fagis£raat, Kenbardt.

Tenders Juiq'elijk gemerkt" Ten-
ders voor Post'Kantool' Kenhardt "
zullen oD\'ang~n worden door d~n
Kontrolleur e~ AuditerU'-Generaal
Kaapstad, tot op VRIJDAC middao'
4 DECE:MBE):i, 1806. 0'

T~deraar8'moeten twee voldoen-
de bOrgen verschaffen vapr de uit-
voering van ~let Kontrakt, en die
borgen moeteb den Tender teekenen.

De laa.~st~ of eenige Tender niet
nood wen?ig fie worden aangenomen.

tI. S. GREA VES,
. pro Hoofd ID8pektellf.

, Departem.ent varl Pllblieke Werken.
, Kup.~, 11 Nov., 1696. .

TENDER.S.

M. PEKTZ, J. F. Z!oo".
W. A. Joe BERT, Jli.,

Exécutellren Testamentair.
Paarl,

7 1\'0\'., 1896.

"1' F~DERS-'. . worden geu<L.W':
_ door Jl' ondergeteekendL' to:.
ij DECEMBER, e.k., voor I" ~
opbouwen van haar Woonhlil.,

b
Kelder .~n Stal) die onlangs afg'_-
rand zIJn.
Tender-anrs kunnen voor ~én (jl

allen tenderen.
Alle infurmaties kunnen nr.

kregen wor~en bij mijnen zoon d, j

heer J. N. !JE VILLiE&s thau:l
huurder van de plaats '

De Weduwe
. A. P. 1. DE VILLIERS.

KUlls-Rivier ,
23 Nov" 1896,

DE KOLONIALE BRANDEWIJN KETEl.
DE Beotc en Goedkoop,;le in de .Markt : Spec .tinI
. ;,~m,a'ala 'foor het !lf'bruik door Kolon Lak
Beeren, Hij gt'6f~ meer l.Jrandewijn "all een a",age·
ge,en tx.-ae\--et'lhciJ IDLr.!it of wIjn ,lan ceDlg an.lel in
<l~ markt. Eene groote ~sparing in brandsto:áeo
en miuckJ; Mood en iudi"" noc...IJg i. één .., We' oer
~1IJl u-ater roldoende '-OOf heL 6CUoen. Alle gr001 ten
111 voorraad. Doe aalUOek bl j

-.;v ... :a A. :El,

lopenmld, ·luD.IJs leg, GmnpllDt,
~AAPiTAD.
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!11£t "DE ZUI\geni;~E~I...L...L.""_i-L-""_
o

TULBAGH !_ TULBAGH! !0 NSLA N
In den InsolventenjBoedel van Cml Gerhard __ _:_-------

Niehaus.

laapsche Afdeelillgsraad~KAAPSTAD.
( li' ENDE as wordenhei " ge-
l vraagd voor he~ optrekken

van Schoolgehonwen, :Qurbanville.
Bpecificatios en Plannen kunnen

op. aanvraag g(>insrekt~rd worden
bij: den ondergeteekende of bij oen
heer WJLLlAM BI.~cK, Ájl·chitect. en
C.E., Durmester KamorS. Adderley-
straat, Kaapstad. '

'I'enders bij den ondergeteekende
te worden ingezonden n!iet luter dan
DINSD.AG, 1 DECEMBER, 1896.

Op last,

D. I. DE Y1I;LIERS,
HOIl;-::Secretaris

JJ
-,

BOCB & BIBlE.·
nveerders van Allerlei Llzerwerk,

HEFFING VA:V BELAST/NO
Onder Wet No.40 van 1889.

fT E NNI SG.E V ING geschiPdt
~ hiermede volgeus Artikel 265

dat de Haad nm Zin ie op -de
Maandelijksche Vergaderiug' die in
zijn Kantoor, No, 43 St. Georges-
straat zal gehouden worden op
DINSDAG, 1 DECEMBER, a.s.,
om 10 lilII' Y.UI" een helasting te
I~ggen en te bepa len \'001' Hlle be-
lastingphchtigc Personen van een
penny (ld.) per £, op Ju waarde van
Onroerende Goederen in de Kaa~
schc AfJl>eling, om als ~olgt
verdeeld te worden . ~ voor Hoofa-
wegen en ~ voor Afdeelingswegen
en 1wdere doeleinden.

Op Isst,
C. LlND,

Secretaris,

lIet· voornaamste IIollunclsche N
in de Knapkolonie, '

rr eeft de G lVJOT.-31'E en ~IEESl1 VITGE·
IlllEI DE Circulut ie van eC:Dig Jl:K>llnndscb
Nieu \V8 blad Ya il z iju om vang iIl de Kolon ie.

UITGEGEVEN

Dinsdags, Donderdags en Zaterdags
Door de Drukpers Maatschappij {

Van de Sand t de Villiers & Co.,Beper kt,
I

44 Burgstraat, Kaapstad,
, I

Suhs('l'iptie met r08t~~W~/6 per kwartaal, YOOl'l~t uetaallJalll'

E!€hoort men altijd eerst te gaan om
KOMBUISKACHELS EN LEDIKANTEN.DE ollllt:'rgdeekenJl'll zu llc n

. publu-k l.u en \' crkoopeu te !
1 , _ ,
1 VOOR Bn KOllE~I)E Sf:17nl~:; BF.HUN WE ÁÁN ONU
~UINSPUIT van de beste kwaliteit,"
GRASSPRENKELAAR8, TUINBANKEN, HANGMAT-
1 TEN. .'
~ICNICMANDJES, bevattende alle bcnoodigdheden voor groote ..
i klei~~_gezdscbappen.
$ERGKNAPZAKKEN (zooals op het natelimd T&D.E~pa ua
i gebruik) zullen zeel' nuttie bovouden worden voor ~rgbekli~erL

~boer ons CARBOLINEUM, die Houtbewarede vloeiatof. Timmer-
. merhont, met deze uitstekende stof behandeld, &al me' ..... ..u.

oorzaken van verrotting weerstaan.

DROSTDY,
TULBAGH

Op Woensdag. 9 Decem bel', 1S96, e.k.
H~ :3 [RE 'I.M.

BREDASDORP.

Tweede Klasse Publieke School.

I. Z,·k,·r Erf met dl' dilal'n!'~taan,k
",·10,'1111 ,'11 na n ""11("'11111"11 I,nl·(lel
1"·lli,,Il't,"de ziJI~I" Blok H. ~o, J,

[ I Il,· 1'''>1' g'I)\·,kl'l·1I bevat lende
"rtlk!' illld''l'''II: ~ Paarden, I
Kupk.u, I Pil,ll' Til i,!.!l·ll,\\'jllkl'!
Hakkt'll, Tl)\lld';llIk, ~l'ltaal ell
lil'lI Igkll, Zakk,'II, enz. euz .

P. J. P. MARAIS,
HENRY FACAN. ;

Tu""e},"' ,?~~i,~,~ratoren'BTUKVATEN TE !\lOOP.

Durban ville.

i AAN AANVRAGEN VAN 'T BINNENLAND WORDT
PRÓMPTE AANDAC+iT VERLEEND.

.Afdeeli ngsraad ka n toor,
KRRp-'ta.r!, 4:~ f't Ïrf'Or~~lltntat,

;.lo Octoher. J 8%,
Assistente Benoodigd

APPLICATIES vergezeld van
getuigsclu-ifte» zullen .door

den ondergeteekende tot Zaterdag,
12 Januari ontvangen worden.

.A pplicanten moeten op zijn minst
een ~de Klasse certificaat bezitten
en in staat zijn Klavier-onderwijs
te geven.

Salaris £7 a per jaar, Muziekgel-
deu extra. Werhaamheden te
beginuen na de Kerstvacantie.

O. G. F. HERBERT,
Hon. Secretaris.

J UIT DE HAND TE KOOPTANDEN! Het Gellas Hen ~\Jlfn
EENE Extra Vee- en Zaai

plaats in het dist. Malmesbury,
groot ;31 tj~ morgen. Doe aanzoek
VOOl' het einde van December
aanstaande Lij ,

W. J. DE KOCK~

M 1.1:\ II EF: !C- ;\ t'i-<ell nlll,""ll'lI gel..J1'1\
hetuit;de lk III l"~11 UIIl'f »un u van

le gUI·de lliL" .. Jkill~ va n HJlEC!lIATI-
ct' HU in wijn .I"'\'al. Ik !'ell G(I j, •.ren our!
('Il ht'b :!:\ i""t'u lalll[ T!:"!"''''n """ (:HltON-
ISCl-! E A:-Til A \1 Pil HH U'.lf ,\TIEK en
"l('lote yt'dic:hlill~ van vele beroemde ge-
n,·,·,klllld'llt·ll. ,'Il 1,.."IIt'{',·de ,die. zonder
1.""1 le viu dcu (:11 loaJ in ui iju ;:en.1 alle
gcl.".f ill 1t)1'1l~l'heIIJk~,h..b:~JI~,~!'id ver-
10''''", lul dul ik IlH ~,l:\lA 1 fCI RO P~
bee rde el' in <l"''''' zijn ",ijn Neur'nlgla,
Hh"IlUlal~l'k [']1 l'iJ,wlI 111 buuf,l eu aange-
zicht. ve-rd we ncu t_>11 he-t uit-u w« is r cr en.rr
:"ijd "['I'I'lll'f'i,i ":>1 ,. '"lllle,,,lC" v ,\ H,).r
a III p"r hl't'lle'"t1\ll .. Il',,:wncl. wa. nm, ~!e
wouderl ijk e :\1,·d'Cljfi. e n dil \I'ah werkelijk
bet h"""ald; el keeri die bet probeerde be-
vee lt het ;,,,n.

De beer J_I"','" q\ Z'.II. vun \iltkfopteio
(:3 uur va n ~tPljn:-\buq,.,)., is ¥tanezen vu
ee n "~·hiJ"b"",. llll::ell,ee6,IIJl.:,,:valvan Hheu.
ma t ie k "!1 .1u 101 ~\)<J", Zei ZIJD moede-
Me' .... Y,I~ ZIJLuan un j. \\llh e"~(,ller·gt'l'!re.
;'al VIHl "r:,""t~ Ziehl,-", "",,,,Is zij 1,,'1 nOO-
iuen. IJ,· "e,..te do-i, Hln;U \'AT1CCUO
d~J de lijdende jOll!;e mali I'll!;tig slapen PU

rnedeciju ",'I-d voort durr-nd toegetl,end,
hoewel d,. hu ren en vrio nden r eiden dat
zij nn-t verwachte n dat hij levr-u ZUil, tm..
IJlj 1,"re,""I(III .. ~,. en ~.. t u ivde "lil tie ge-
neeskracht van dc' RlitT.\lATICCHO en
PILLEX.

JONES RHEUMATCURO.
De ou.Ie heer ,'.1" Ilu. "-'LT. van Red-

dcr-sburv. wcrd i!"'T1l'7,pn dO'Jr ....n lJOttA!1.
Ile l,..l·l·.\ (.'''' !ZH. Ih-and v lei, ll,d,iel-

hu,·~. (' c. \IIIHida.t!elljk verliet ing. Mijn
zoou J.~" ell zijn "[·ltOl,u\-adcl'. de heel' J, A,
SM 'T, "an weuderboom. BII''g'ersdorp, wer-
den (~)k ,"CUtWIl ruaar ik moel nu slDlten-
Ik olijf uw dankhare vr-iend. J. C,, van
Het ~I'oote Zuid-A fn knal""he ~on('csm,ddel
'-OOI' JIcht. Hbeumtil'k, Hbenm:>t,s<.:heJ~cht,
Lende ,I ich r .. Hvu p JIcht. AnngclI.aclLt-
pijnen. e nz., eli I,,'..ft I-eie duizenden ge-
val le-u. veel el'ge" dail bu\'cngen noemden
gentzeIl. Is H·rhijgbli8.r' "an ~lle Apof:he.
kers eli Winkeliers door geheel ZUld-Afl'lkL

TANDEN!!
Mlllrn['hbn,'\',
es Nov" ·I~~'·;.

Publieke Verkooping ----
22 Zes legger
1 Grapoirre
Molen,)

2 WIjn. póm.pen, ,
2 Zetten. Per. Balies;
hoeveelheid kelder gereed-

Vaten, ,
(Druiven, Zift en

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

GEVRAAGD'

TANDENI!! MALMESBURY MINERALE BADEN
(WARME ZWAVEL BRONNEN.)DI': uilllcrgl·t\'t'keud,·, .!J('ho"rliJk

.I.;II;I-t .loor dc EXlT[llricl'
1"'-Llllll'i,tair \,111 dl'u o\'l'rll'dt'ul'll
h,·, l' .1. I). J. HOLv, Croellrivier,
'\llltl,lt'I'"al, zal flllUllek doen ver-
koop-:u l'jI

Woensdag, 2December, 1896
-- n: -

STELLENBOSCH.

Bredasdorp, 25 Nov., 1896.

VOOR Publieke Echool, een
Hoofdonderwijzer, in 't be-

zit H.le Kla-s behoudens, aanvul-
lingsexalllt'n, protestant, van goed
en sober gedrag.

Salari~ alk inkomsLcn (ougeveer)
£420 p.a, (minus salaris agsÏs-
tente) en. Woonhuis.

Assistente in 't bezit lIlde
Klas behoudellii aanvullingsexamen,
protestant, van goed zedelijk gc-
drag. Salsl;'; £120 f>.a.

Applicaties woruen mgcwacht tot
en op den ~·'isten December.

BE:f A. KUUN,
Vice- Voorzitter SehoolcOIn.,

Publieke School.

En een.
schap. I.J0 N Dh R DEN lijders Mil

-:I Rhuuiat.iek, Lever-, Zeuuw-,
of huidziekte werden JOOl' het ge-
bruik van deze Baden, die slechts :!
minuten rijden van het Malmesbu.ry
Spoorweg Statie gélegell ZlJll,

genezen. De gebouweu Zljtl geheel
vernieuwd en nu III goede staat.
Voor termen en bijzonderbeden
schrijf aau

KENNISGEVING. De Heer WALKER;
Doe aanzoek bij

KlLutoor van den Prokureur-Generaal,
KuapstaA, 20 Nov .. 18U6,

DIREKTEUR VAN HET

SCHOLTZ,
SOD1ers~tWest.

J. HOFMEYR LONDENSCHETANDEN IN~TITUUT
:U/ster Kamers, Bronteblein,

HEEFT de eer aan het publiek
in de Buitendistrikten 'te

berichten dat hij een HEEL STEL
TANDEN in EEN DAG kan
leveren. tegen minder dan de
HE LFT van den gewenen prijs.
Een waarborg voor vijf jaar wordt
met elk stel gegeven.

TENDERS, gemerkt "Tenders
voor het Westelijk Rondgaand

Hof," zullen door den Kont-roleut-
en Auditeur-Generaal tot 21 Decem-
ber, 1896, des middags ten 12 uur
ontvangen worden, van personen
die gellegen zijn de ondervermelde
Paarden, Tuigen, enz., ten dienste
der Rechters, die in de Westelijke
Distt-ikten geJurende do j~ren
t8!)?, )8\)8 en 1899 Let Rondgaan-
de Hof houden, te leveren:- .

'TJo:X EERSTE.

\' 0\.'[' ,jt'll « mkcl van .lc-n over-
kLi"lll'[1 A. ~. vuu ('uller,

J'I-.'Y I" rIO-: 1'.J!.

Z, k, r -h Aalld"ckll zljnlk XO~,
,i·1- ti ;11 1[1 til- :'tL-Ik'll!rn,;ch Distr ik ts
13:I~lk, Beperkt, groot 1: l ó elk.

PA UL D. CLUVER. Afslafer.
~tt': lt'Iih\\I"\'h.

:,.:.) ~. o v . '''';~' \

G. TOUCHER,
Eigsnaar.

------4---------

Departement, 11 Landbouw
Ka.allstad,

l' Goede Hoop,
Xovember, 189G,Hetzij

(Il.) Een 'spau van acht paarden,
met voerlieden, tuigen, enz.
enz. kompleet, voor Jen
reiswagen van dell Rechter,

(/1) V ier paarden, met voerlieden,
tuigen, euz., enz., kompleet,
voor den spider van den
Rechter.

(c) Twee rijpaarden, met zadels,
toomen, enz., kompleet.

TEN TWEEDE.

.Alle Consultaties geheel Gratis
cot Yt;,,~q:\tE\'T" p

h_\.\:--,_;CII L I'L.I:\_\(.E",
Goedgedresseerde Paar
den waaronder verseher- .
dene egale rare" van 3' G t d
tot 5 Jaren oud. ! es ran e

2 Uitmuntende Karpaarden :
5 Jaren oud, Groot en i
Sterk ~15hand 3 duim)

45

Schip 'ATLAS.] ~.
Departement. 'alli Publieke Werken. NAAR aanleieli van Gouverne-

mentsbericl ~ o. ;)~:I van
18~q.,wordt Lierm eter algellleelle
kennisnamo gepIll iceerd, dut de
Prijzen voor het bovengenoemde
uitgeloofd in 1o~){) in Halltal ver-
meerderd zijn van
elke klastie, ell dat
al::; volgt lllidt :

VERZEG E DE Tenders duido- . hL\~8J<; A.- Yoo UI:' grootste ell
!!ezondste wiJ'ngaar t'll YfIn Amel'i-I"k ge rkt" Tender voor 'J

lj " lIen door den Kon- kaansche stokken ( gt>ënt) van deKraai Bru!!, lJ . SI'" Rinaria, nnpestr, oonlS éntrol,eur en Alld cur Generaal, Kaap- ~ . . d
l Jacquez soorten, Il JIlet mlD er·t )I ntvan en worden tot

8 Il.IJl 0 dan 3,000 'I\--ijntitok n, staande niet
WOENSDAG middag 12 uli~r, mind ... dan :3t vo VHn elkaar in
op 16 Dece er, a.fI., VOOr et Ik . h ' I t in 1H0,j.
bOll!wen van e, .Houten en IJzeren e· erIc tmg; gep
Brug, over d Kraai Rivier, nabij 6 l'rij:ell rfll £.2iJ ,·Il'.
Aberdeen, w rvoor het grootste KUSSE B.-Yoo de grootste ril
gedeelte van t materiaal door het gflzondste WIJngaar n van AlJleri-
Góuvernement al geleverd wor.den. kaanscbe stokkeu n de boven-

Elannen, s cificuties en voor- aenoemllesoortcn ge' t met Europe- Ottos Hoop, Z.A,R ,
waarden van t kontrakt kunnen '~sche Wijnstókken, Il niet millller 14 ::\ovl'mbl'r, 1~9tj.
op aanvraag zien worden op het dan 1,000 wijnsto~k ,st.aaride !liet
Kantoor van d Distrikts Inspek- mindel' dan at voet 'an elka.ar III

teur, Publieke ~'Crken, Port Eliza- elh richting; gepla 'in 1t)~l5. (-)P, ~ovembtlr, 18% van de
heth, of op he Departement van 6 Prii:pn /'tIlt' 20 dl.-. plaats yan Jen ondergetee.
Publieke Wer lJ, Kaapstad, gedu- Zij- Jie ;'an plar zijn mede te kende,l bruin zwal't Ezel, ~ jaar
renue Je gewon KantDoruren. dint;en moeten hun namen aan oud, 1 donkerbrulll Inerrle Ezel,

Tenderaars octen het kortste den onder.!?eteekenJe Ilzend~n Dl~~ 5 jaar ond, laatst gezien op weg
tijdperk vermeI eu waa!'in zij zic~ lateT'dan Dmsdag, 1 D 'em?el, 189b, I naar MoorreesLurg, bietlen in
verbinden het -erk, waarvoor ZIJ en hot onderzoek de WIJng~arden goede' conditit', circa I,! handtm
tenderen geree te Lebben, en lIal plaats ,lllden on e,~eer In ,het l.ioog. Heeren, Schutmeesters en
moeten twee b redigende borgen mHlden van JanuarI, 9,. PnJze~ anderen bij wien gemelde Ezels
stellen voor be . nakomen van bet zullen "'ordell toeg anJ volgen:; mogen aangeloopert zijn of nog
kontrakt, en zoo. nige borgen moet- een,) selmal yall pUllte tevoren door mochten aanloopen, worden. ver-
en den jllgezond~' tender teeken~n. de keurrneostt'l's vast. stl'IJ, wcLJt er dadelijk kennis Tan te
De ~aagste of een. e Tonder zal tillet "'even aan den onJ.ergeteekende of
noodzakelijk wor n aangenomen .. 'Onder Secretaris voor andbouw. ~an den heer H. B. du Toit te

' JOS . H NE'WEY, Malmesbury, door wien alle billijke
Hoofd Inspekteu1' "~ Puhlieke Werken, KENNISG E )ING. kosten zullen betaald worden.

Departement mn Publieke t~rken, -#' P. A. BASSON.
!(aap.tad, 26 ]'iOY.ID ber .~896. ~- .1

DE ondergeteekende wenscht hetKE N N IS GEVI NG. publiek bekend te maken dat
hij gebuurd heeft dat geriefelijk ----. ---

, b S '\V ALGEMEEN.I::_]IEHBIJ word bekend. gomaakt woonbuis aan et omerset· est
':-J dat wij nLIl heden g('Cll trek Strand, v~~ den heel'. P. Bosman, BOEDEL en WEESKAMER.

over onZe plaats zullen toelatf'n, pn en waar bIJ nu gereed IS Strand be- .
dat i allen <lie met pam-dell, ezels, zoekers te ontvpngen van af, den. A.nte Tan Overeenkomot, gedt.teerd i ~ luej
ossein of klein vee over onze plaats lsten November e,k. BegunstIgers ingelijfd bij A.ct. n.n W Pulemai No.l1_

'. k d ., 1 186Lzulltm trekken III rechten zullen kunnen verze 'er ZlJq van g08ue
worden -vel"Yokd en met tl'aIl>IDort behandeling en voortreffelijke ver-I 0 ~r~.
rijd~l's die uitspan hllD hetzelfde. zorgrng.

E. J. GROBBELAAR.

i
Up Dinsdag. 8 Dec" aa,nst. ;Op last van den Consul-Generaal voor Zweden en Noor-

, wegen, zullen de heeren J. J. HOFMEYR; en ZOONZ \I "lw,·m..Id "dal l.ldrdl'1l dil' bl' k '1' k :--, ~ - per pu le e vel mg ver oopen :1[1 ,'t'UI ~ol·,k COllJIt[l' _ZIJn,

I,,:hll' k \t'l k"l.'!lt lIul'llln ,tall Klap-II Op DONDERDAG, 3 December,;.· aanst.lU \I L:i ~t,1 t ll'-
P. 1-:, Rl-:DELL\(;l1l'yS.

J. S. MARAIS & Co., Afslagers.

---.-------
TE~ER.SVobr het bo. wen va~ Kraai
Rivier ug, nabij Aber-
. deen.Of

(n) Eell spal! Van acht paarden,
mflt vo(.·r1ieden, tuigen, enz.,
e'lli., kompleet, "oor Jen
wagen van den Rechter.

(&) Twee njpaarden, met zadels,
t~)Qmen, enz., kompleet.

Span van vier paarden, met
vOl'rlieden, tuigen, enz., enz.,
kompleet, voor den spider
van dell Rechter.

(II) Twee rijpaarden, met zadels,
toomen, enz., kompleet.

De Kontrakteur zal voor zijne
rekening moeten voorzien in stal-
ling, voe.r, enz., voor paarden en
provisies, enz., voor personen door
hem in dieIIst genomeIl.

Den Etpidet· en den.,-w.<vren zullen
dO.Ol' het 'iipUVl'l.nemczn. . geleverd
worder!. L

De paaroen, tuigen, nz" te wor-
dell ,rebl'Uikt zullen eerst dOOl' Jell

'"Rondgaandeu Rechter moeten goeJ-
gekeurd wor<Jln en d~--K'. traktenr
zal Bchikkinten moeten .aken voor
de aankomst yan de Rechtel' op
die plaatsen waar het Hof gehouden
z:al wordCQ ~n II' "'ffiSschenliggende
halten op zoodanige tijd als door
helli zal bepaald..,wordelJ.

Het moe~t" I. verstaaq. worden
dat slechts dIe . 't have en de
paarden, enz. : leu wo n nge-
nomen, die· oor de Rech Él voor
de respektieve Rondgaa e Hoven
zullen vereischt worden;'

Het zal ook van den Kontrakteur
verlangd worden om de namen van
goede ell bevredigende waarborgen
op te gevell, voo I het behoorlijk
nakomen van het kontrakt.

De laagste qf eenige Temier zal
niet noodzakelijk worden aangeno- .£20.000

.£12,000

Op het Blauwberg strana nabij den ·mond van
TRANSFER. ,de Rietvlei. ,LOST TEX DElIDE.

l\TOT1CE i.~he['l·l,y gl\L'1l tlrat I
.l~ Illtelid 3pply[llg f"r a Cl'r- Het wrak \';In het Xor'H'egschschip "ATLAS" zooals hij nu in het
t[hed copy (,f tire lJl"eJ of .Tran"fer water lIgt, met ziJue .Ankers, KettingH, Windasseu, Spillel! (Capstands),
maJl' 011 ~h,' 1:llb day ol .).larch, enz.
l~ïï. hy hu\, "I~ J EA\ 1.1"

Hn.,u"!J Ih 111\\, III fal'ouf of .
1-'1\\:\1 ":3 Ju" \.\\' HJ::L:-u\'lJ Zoodall[ge Kapel', Houtllerk, Spal'f:ln" enz., en .wat er Van het wrak
D' \[1:\\, tire \-OUllgU', \lhereby cer- op het :;ltranJ ual)[J het "C!rlP opgestapeld IS In pal·tlJen om ,alle koopers
tall1 ,!,rl'I'\Tt)' ,itllate at Tyger-j te gel'leven. r

her!{t'll [Il tire Cill't' J)[\[SIOn, tlOW Op last yan Kapt. .JIcj{l"\.'~E" en voor rekening van wien het
calkd \\',·I"ClIIO,·d, COIlSIStlUgof: mage aangaan.

Fw,tll'. tl.ll·l,alld kIlown specially
a ..; \r elg·emoL·J, 1lIl'aS[lrlllg iO ruor-
gt'll and I' ,J "j uare roods.

;-;t'cu[ldh', till' lJlllt.fPI,t La.nJ,
lllCHSUI'IIl",' I S~, llJoro-'ell aud ,j:.!d
"Cj 1..ln· r\.")d,.

TI.lrdll', tUl' LallJ mflrked Lot
·1:;1, !:H'a:;;lIrl12g:Jl lllorgeu anJ :J:'!,j
"!\!~lrL' r()I,(l~.

l-'odrthlv, tLe LanJ (!t:"cribet! aB
l',)rt[()!, n(Lot, :\0. :.!, in c"tent -v
l1I"r:!,·'. .mJ :.!-!O ::iquarl' roods,
Wii,:3 IOI1\'el'l·J, and all persons
l'ialll.lllg t,: III\\-e ally oojcction to
thc [_.. Il' uI' :,[wh co!,y, are hereuy
!'l'li' ,'l"! t" loJ"e th'e same III

II [tir ~hl' Hegi,;trar of
D,·t·,:- [[, Cape TowlI, withm
f, IIir,· . 'I ,bys from the publicatioll
of t; I- \1)l!Cl·.

D:I:,·,i :It Cape Towu, lhis ~Gth
lld:.- I,r' \()\'l'llIlx'r, 1"~lli.

ALSOOK,

'VEGG ELOOPEN
JAS. SEAH fGHT l\: Co" Agenten.

AFRIKAANDER BOND.

PROVINCIALE BESTUUR.
DE volgen Je Prc)\-inciale Vergadering zal gehollllen wordelJ te

:M.:U.ME~BC RY, en geopend worden

Opdeu :2DONDEI\D~~G in }Iaart 1897.
Bescbrijving:; pUllten kunnen bij mij worden

publicatie tot
inge~Qnden voor

Hol vlei (V.ogelstruisfontein),
dtst. Hopefield

Hi ]\(!HlUber, l~%den 31sten JAXUARI 1897.

[; _\IU\1"GL1.'llEHY \L\LI\:ER,
·\I'I,iIL'Rllt·S c\ttorUl'Y'

Daar het onm(Jgc][k \'Oor mij i,.;, Dill [[it uo ingezonden verslagen
van bet laat.,t\· C'ongn·.", do )l0:<t aJre::;se!1 \·:10 de Secretarissen der ver-
scLJillellJe Dist. Besturen regt te kl'ijgen, verzoek ik hett vriendelijk
nog ditmaal bij mij aallzoek te dOf'f1YOUI'dl' 1I00dige vorme'n, en dan zal
men vInden, dat tie nicuwe '-OrOl YOOl' Statistiek Verslag,. het aanzopk
doea voor Je toekOill:it unnoodlg zal maken, Doe clus zoo sI)Qedig moge-
lijk aanzoek.

.álle verslagen moeten bij wij worden ingezonden, niet later dan
den 31sten Januari 18Vï. Voor b8t AdminiJJtreeren n.n Eigendo1llJlUlll _

Boedel.. al, E1ecuteunm. Acimi~
voorden. Cun.loOren. Tr_ ol> ~

DIRECTEUREN ;
De Wel,Edel. J. R. RIIll, Voani ...

_ -~-------

Kapitaal
Reserve Fonds -

SCHUTBERICHTEN.
men.

JOHN J. GRAHAM, J. VAN DVIJN.
Somerset West Strand,

l'Jden October 1896.
A·\\',f,fj"1 [Jr:\'Tlhetl'ublt(·ke~cltut

'," ".1 III tlt.l!!~ri,... lltlvt'n den lwp8alJen
: 1 !~11 t_", 1l1,·t ft'\'('l'cn ~t'I()Ht, zullen zij
:ij' ht·! .....,,·il .: \'t'rkD,,_.ht wor-deu op \I"}-{l.)~
",-\1, ., ~ ]ll'\',·IU!A."·. I~:!t;. te lv uur V.ru.
al, ," :'
! /."-,,'·e r.:,.,. I !(":kh,,I,),
1 i{(_.A.I) .. K~,:. \(,I''''Jc. (J\*t'l' 1 Juar oud.

L·. \\' Ul' H,

BJiridefontcin,
dec. van bet Rechtsdepartement. 2p Nov., 1896.

Gwaller Dienaar,
TI-IOS. P. THERON,

Sec. Provo Bestuur, !Afr. Bond.
I

"Uitnoodiging te Piketberg."AANGELOOPENWEGGELOOPEN

0.1' den 20 dezer van de plaats
van den ondergeteekende, een

Zwartschimmel Merrie Ezel, even
geschaafd, 5 jaren oud. BeereD,
Schutmeesters en anderen bij wien
gemelde Ezel mocht aangeloopen of
nog mocht aanloopen, worden ver-
zocht er dadelijk kennis van te ge-
ven aan den ondergeteekendtJ, door
wien alle billijke kosttJll zullen
betaald worden.

S. S. WALTERS.
Koeterfontein, dist. Malmesbury,

:a6NOT" 1896.

Do Wel-EdeleR_OP 5 October, 1896, op de Plaat:,; EENE PUBLIEKE V ERGA- p, :P.lJUrDUlIU4, IJ. L, M, B~, fo,".Y.
van den ondergeteekende, een 1 . I, p, WICHT. P. p, Rt1TIUJS)ÏI,JIa.

Robd-bruin Merrie Paard, 'J I?ERING zal geho~~en worden P. &on,lLD. y, J. B, LI.n~
mt\rent [) J'aren ourl met kale te Plketl~erg op V riJ d a~, I5 AUDITEURlIlf :

o . , jJanuarl 1897 om hali tlt'll I Do -_, Ed ,- Rplek aan regter nek, merk op voor- '. ' , ""'_ e.. _
bl d' D' 1__ ulL- t ruu uur des voormldda~ lJ1 zake dt> I. p, P. J=z. I Jl, A.. BDa.a.. e e.lgenaar IU:lnz ~ e ,.,- V I . d _ P'k •
bek mits betalende alle kos- Spoorweg- er engmg oor I ev- Zij die "erlangen de KAmer'&Il te ...........

pmen, d ' I (berO' naar het N oord Westen. Alle trlendelijk .erzoebt haar te tiliU*,",-
ten look van deze a veTtentle en we "'. d' d 1>0 Direoteunm der A.lgem ......" nO.t.I
binÓen 6 weken van afheden.Indien ~~langheb.benden w?r en \'nen e~ en w-a-.
nieti gelost voor den tijd, 1.a! zulk.s lijk verzocllt deze \' ergarleI"lllg bl] ~ T." Trurohentie uI door dllll ~ __

eh<!\uden ~orden als zi1n eiO'endom tewone.nl ten e1D?e de zaak een- gmwmen, YOOf .neCJ ~ .....
g v u "-0 d h dtb k ppij ..erant..-oo!delijk iLdoor den onderget.eekende. rae tig en gron 19 e espre en.

Op last, W. A. CURREY. 8eoI"etarte.
MIOHIEL BASSON. JOBS. LIEBENBERG, ~~~

Seo. Afr.Boud. t4 MOE'" '

Britstown, 6 Nay. 1897.

J\: l:!lr:.o. ..::){ .... ~Knll\k\\ u.la.ud,
..:.~ .\ I)', t'. ~, !J(.' 1 1 ......'1 ;

~l'h 11 tmee~ter.

TE KOOP.
, ,

.-\\I,FI111{' III-:'i'l.l'~ll'nl.j'l'ke:'chut
I,' H'''Hl.·I'I·r·,_r'''~!('ld ! ... \·(>fl den oe-

r"dlt"!1 Llt·t t\.·,·vr-ell gelust,
::~lt'll l. u:' !.pt :-::'l'ho' n:'lkncot \\'orden
, \'fil/JI,\I, den -t IATt' IU be r. Jb~o, te
I ~:u: \ LIJ. r'!.., vol!l1
1 l.tei .lIHne-I'a~rd. o(~eumerk,
1 BnHU .bel. J:jraudUler~ op linkil'botlt.

J. LATHAll,
Schutmeester.

oodfl oeIrfllll. loof. N IImakw aland,
Iltl96.

---------.
L~EH.STE KLaS STOO~IKOLEN IlU geland per "Schw:anden 'I van.c.J Ca.rdiff, die wij ten hoogste kUDnen aanbevelen. O~k G~ano, en
verwacht binnen kort genaamd IJzer Guano. Alles tegen zeer lage
prijzen. Doe aanzoek bij

GEBRS .. STEPHAN,
No.' B7. BRlEIlE1.T.AAT.KAAP.TA.D.

, ..



4

VERHUISD:! t2s. 6d.
6s, Hd.

Toile~tel 6s. 11d.
I

'Beiel'$stel Ydn 31s.
Stel foor Jnweelen

iZs. 6l

________ w ----

DE 'KANTOREN van de DRUKPERSMllTSCIIAPPIJ
Vleescbscbo

~VAN OE SANOT OE VILLiERS & en. Tbeepotten 6!
BEP:ERK.T Kopjes en ""IIV"".·

ZIJN VERHUISD NAAR 3id. "
][»e ~c:»e1R: Vft,I'1 L- SCHRIJF OM i

- HET \ Gei l l u s treerdeBurg·enWa~straat. GOed;~ifste P~~:!~~4I
OnsLand Kantoor ';::~g~CJtc»d ;:::~
I si "W' :E: ~ ..... "'v" I t!1Ix» !. THEATER GEBOUWEN,

DAELINGSTRAAT, KAAPSTAD·NAAR DE HOEK VAN , ! (Noem S,V.P,denna.llm yan deze krallt.)

BURG- en 'V·AALSTR,AAT. SPECIAAL GEPREPAREERD VOOR ZUlO : AFRIKA.j ,
4
;

DE SAMENZWERING
TEGEX DE

Zuid-Atrikaansch« Iiepubliek.
'Prijs slechts' EEN SH ILLI NG

WIL mvn ,'.'n \'1'rtI'UlI\\'ba.ar, volledIg en boeiend verhaal van de
~aml'IIZ\\t'I'IIIl[ tq~t!n. tie huid Afrikaansche Republiek lezen,

koop dan bO\'l'ngl'llot:I;HI boekje overgodrukt nit ONS LAND en Oewerkt
volgens de beste bronnen. Do origineele taal de.r doeurnenten w?r?t
WO veel mogelijk behouden zoodat de geschledellJB als volkomen juist
kan beschouwd worden.

1 exemplaar
6 exemplaren
12

PRIJS:
voor een shilling.

'1 vij f shillings
" negen "

VER~{RIJGBAAR AAN s , ONS LAN 0" KANTOOR

,TERDEHE :--Iehccp,:Iddiogen onzer GL'\':-iTIG BEKENDE Moeren
V ontvangen, wuarondvr de \·ol.!..!·l.'ndr'welbekende soorten, Suttons

Early A bu ndance, Een zware eo \Toege oogst der beste aardappelen
Scotch M ai ncrops, nu-est geharde en best geschikte Aard-

appel voor Zuid-.\Irika. . .
Magnu m Bon ums, Lincolnshire gewai', zóó guostig bekend

Lij alle lnndboo wers, dat H-'l'dl'l'c' aalll)evcling' onooodig is.
.Allen in vaten of zakkon.

MATIGE PRIJZEN.

LIBERMAN & BUIRSKI'
24, BURG STRAAT.

P.K. Bus 1·~,7.
Teleqra». _[,Ires "Llln:[l)I.\\."

BELANGRIJK
VOOR,

GRAAN BOEREN.
BESTE ZUIVER

MANlLLA BINOERTOUW
tHd. PER LB. NETTO KONTANT.

R. M. ROSS& CO.,
~1:; ra,:.1d lei~ pa,'a, 1:;~

~·aa,ps~a,d.

J. CIIRIST
Heeft altijd een met zorg uitgezochten Voorraad van

BEHANGSELPAPIER, lINCRUSTA EN A~AGtYPTA,
ALSOOK VERF, OLlE, VERNIS, BORSTELS, Enz.

.... .
SI'Et'[. ...~ITElT --P"p:,r .lf>IC:,,j (::itucadour P"l'it'r) Hoekst.ukksu, lIiJden-

ornalnt'llh 11,'nrnien. en! • f: n>

, .\ J t·l~ lf pk' t Tl: I ou \\ Ila,p,..t~ I ~ eli H 'i :-'l,i~j)nn rs 70111..':1 t i.iII spal'Nl door z.ijn Ornarneuteu
III 'v, 1".....1} ),,,10.1 le c,·Io""ld'lI dua r lOl "cd Kt'lll"kk"hjk~1' op te zetr en zijn en veel
lrcln er \'11':' ttlk .... jill" t:!11 11l':lt.

,1 (' .H·t.nll »x u Hl ~ ,,>(,,1 '''JJ !Ju,""thildel';ngeu Ycrsiering beueveus het Schilde-
rea nw L dhl\":.;L,,,J~u. tt"!:~ll boll:jke.prijlt!ll.

BOHEMIAN HOUSE 16HOUTSTRAAT., . '~.T4D.

Bemoedigd door de enornie
verkoopingen, rnaken de F~-
brikanten zich gereed om '

250,000 ,BLIKKE"
I
[

TE VERSCHEPEN. ,

VERKRIJGBAAR BIJ :- :
B. G. LENNON en Co.
HEYNES, MATHEW en Co. >

J. D. OARTWRIGHT en Co.
B. LAWRENCE en Co,
STEPHAN MoPHERSON en (;0.
en bij andere Pakhuizen.

TEGEN LAGE PRIJZEN i- ,
ZAL .,4.LTIJD ~OOPERS VINDENol

!

KID DE ,GOEDE HOPE SPAARBANK MAATSCHAPPIJ

(ONS EIGEN MAAKSEL),

IN GOED GEDROOGD SOLIED ESSCHENHOUT"
KOMPLEET,as :1SS. .£S iSs. . E.n~. Ag:~:erJ(elk

(~ IlDr1ENDE 8 ART/KELEN ALB HIERONDER: I R. WIlSON, ZOON tt r...
, • eT, GEORGE~TRAAl'-..

HOl

KOMl

liET?

THE BLOODII
._II.u.i ,,_.., .. I ,,_

nsche Verteg~!)woordiger :-

C.HAS. W. HOLMES,
Timber Straat, Pieterrnaritzburg.

De yoorraad is niet groot, doe dus DADELIJK Aanzoek. I '

Aardappelmoeren! Aardappelmoeren! WAAiROE VOOR UWGELD
,
(

KOMT

A ~PLICATIES voor Leeningen zullen dagelijks in
, overweging genomen: worden ten Kantore van de :HET\

Bank, Groenteplein, Kaapstad.
, S. V. HOFMEYR,.

SecretarlS.

!laE

D. ISAACS & CO.,
DE KAAPSTADSCHE LEVERANCIERS

VAN MEUBELEN,
IT!.LLEN mi TEN TOO:S- HUN' LAATSTE ZEUEPKRAAL

liet IJameson' Slaapkamer Set

DAT Jo Zl\peJ~d,,·, ~"I'I"l.all;II'~1
Kachels Y.l>' ""pu;,,i, Ill' Zuid

afrik:3 liJIi Il' W ,mi"" '
OMDAT -Z -.,"" , ,.,: n """,,''';'

hR.kkt·1I e-n Lra.11 :,. A" ~. Ir 1":11 .. 1-1 -I ~ll,~ 1,)..1

kn.n "',,rl I. '11. :;~ ,1- ~ J ',;,:,:,',.' I ...'""I .a ,II'! \\ Lf! ,I,
1.:j j.,"em:\l,t 1 ,k ..., lJ-' I I· Jj :d,- ii 1. Jr. t:1! "Ul

\",4'1.: llll,I"r,' \ ' ... nb-, 11'1)

In 't groot en in 'l klein bij •

WADNER EN ERIKSEN,
\'KI 11:.(; t-:~t '

ZWEIGBERGK, EIUKSEN 1Co" li
Langstra.at Ku.apl:ltad.'

THORLEY'S VOER
VOOR

RUNDVEE,
Paarden, Varkens, Schapen,

ENZ.

LACTIFER

, .. till1jke LeV8rlllCler aan het Obsmatort ••

~

X. SPOLANDER & GO.,
IGEVESTIGD U JÁR~N

Chrtncmeter-, Harolog&- en Klokmak en,
II..-J ~ Dorii"l!l.raM,

Gouden en Zilveren Horeloges III

Y90rMUUi ~onopn.

H.i J. WASSERFALL
AANSPREKER. ENZ.

Doodkisten z.ijn ateeda in Voorraad.

8e2ralenlssen aangenomen.
Doodl.iJJten, Ujkkoetilen en Rouwmeten

plenrd i. deu Irurta~ mopliiko.a. tijd, ..
Iaga de billiji:at. prijr.en..

Klnt,,, I Bureau 8traat.
W.. n"/ut. I 162, I.M,. BfrII@t. K.... ta.••

Venster Glas.
Ai..LE. grootten eli soorten,

insluitende Gek I e u r d,
Fancy en SpIegelglas.

Orders van buiten otnvang-
en speciale attentie,

G. BEGLEY.HA'inFA'1T,3 V03t 4 Duim Wild en:6 Voet 9 Duim h iog, metn::;u1ege!glaa
, J,A Duin;bri14Duim, .5 A5.-

ZIJN er bekend voor dat zij de Beste Goederen tegen de Laagste
Prijzen rerkoopen. Wij houden een Enorme Voorraad, en zijll in ,

staat aan alle Koopers de Laatste Nieuwigheden aan te bieden,

---------
hDEN hebben wij Zeldzaam Mooie

Mac/mIc" ror»: Bil· ,\lei -'norl Sn."iwerg van af hei, lichtsta en fij1>'U tot hetzluaaBIA el.! flroote Ma,t~l"iaL
VERKOOpt MAG H IN ES voor Kontant, toekennende een Liberaal Disconto of
VE RH UURtf Machille~ mot keus om te lwopen. , . ,
VERSCHAIfT hare ?llRchine8 in verscheidene stijlen kabinetwerk, om te voldoen

aan dellr sumak en beboef ten van allen, en tegen prijzen die ze binnen be~ik
"an alItIn stellen, :

REPAREERT Machines van ul le soorten dadelijke en tegen billijke prijzen. ;
V ERRU IL Ti Muehines va n alla soort
H EË FT den ter'sten Prijs behaald boven alle hlededingel's op versebeidene Tenteon-

stellingen meer dan :?\.)O malen. 54 Prijzen te Chicago. :
WIJ OT dadelbk de aandacht op ontvangst van een brievenkaart., wordende oude: en

nieuwe p.lanten met gelijke zorg en ouderscheiding behandeld.

IXLICHTljNG GRATIS. - - --PRIJS 'LIJST VRIJ.
lPAST OP VOOR NAMAAKSELS. ;
I

DE SXNGER FABRIEK. WIAATSCHAPP1J.!
r
! HOOFDKANTOOR IN ZUID-AFRIIU:

ADDE~LEYSTR.AAT, KAAPSTA=P.
f T.I1KKE./V: '

1[AI:\ STRAAT, !'eirt 1':lizabctb: WEr:l1' SnaAT, Durban; OXf'('I:I) 81'[1..1.11', Oost Londen
Kl[[WE 1l.<IN SnAAT Kimberley; PALJ.C[ GEDO[I\'EN, Johaucesburg, :

! '

KOLONIALE STEENHOUWERIJ.
De ondoegeteekenden z-ijn b.- .
retd monumenten tID grwif-
.teenen in marmer en gn.niet
te leveren en op te rich~,
graven met steenen mnren DI .
grv.niet ip te sluiten .teM~it.
land of op andere kerkhoT~tl
in de Kolouie'of aangrenzen!l.
Staten. tegm redelijke prij"
eD met den meelten .poecli '

i
IJle~ hekwerk geleT4ird

TolgeJl8 .Ue t,ookeningen. Qp-
.ohrifteD gemaakt ,opde beite
-wijll8, ingelegd met lood. Por.
seleinen kra.n .. n tegu jcl.
laagite prijun. ,

PIl\tlneu ~ prijlHD w~
fruoo op aanaoQ: ~

1Roei V&D -Strand en Lt.ngst!&&'-
K..AA .... TAD.

1I1rn.lrll"r. WIJ_ TEIE_•• ,: DAl ~AD,

Rug, met Klem Kastje EItra BooteD loor Engeland, III Las P&.Im,.
~~ .1.48.' L18MORE CASTLE, K&~t. LR SGEGR, oml.rm!&

25 !ilovember.
WARWICK. CASTLE, Kapt. WALLACE, omtrent

December.
GilTa CASTLE, K ..pt, U~,(DALL. omtrent.

Voor V~bt of Paasage vervoege lD8J1
sich bij de Agenten va.n de CASTLE

. MAlLBOOT MAATSCH.A.PPU, (Beperka.

EXTRA BOOTE!>I VOOR J.t~GKL.1~ D.
Gl'E~I'H. (T\\,u ""re"'). Klipl. 1',,_.,. ",:'''enl :;

November. duct Ml! Tent:.l·J~C.
OOTH (Twin :;.cre .. j, K",I't. SR.lU", La 01"",'''' I'J

November, doet rau St. HckJ...t.a. ':!.M_'(':/I:"'I)I. ell
Tenerifle.

TROJA...\', Kal,t. M<ts.Euv, ornt rent 3 December
doet aau 'J enctUl,

8 VOlt .Kl.umuI!:L voorzien van een Spief!'l~lg138 18 duim bij 14 duim op G,HL <J;:: ócrt-w), K"pt, ~YL' 1>.-1t:lJ.. "':I!,;'

patente wieletjes. £2 7&. . ~Tenen":J':" duet aan St. H~kll". _"-"'x",loD
ATHI!:NLAN, KApt. MATRIl<, emu-cut 31 l vcem

ber, doet aan Tenertffe.

Een van de Ma.&tBchappij's mooie Ssoom
booten UJ SOUTHAMPTON verla-\en voes
HAMBURG, kort na de fl&n.komat v.,:>
dese YailBtoombooteu
~ETOURK.A..A.RTJES~ENG£h.A.ND

~bll.8.l: voor Zes Maanden, wor-den uitr.
unkt tegen een vermindering van 10 pereent
op dan Dnbbeien Pa.es8.gel-'ri)8.

RETOURKAARTJE/'; naar HAVENS
Ian.. g8 d~ KUST worden uitgereikt voor de
terugrelII binnen Drie Maanden per de UWOD.
of the Outie lfMtBch.appij Stoomboot.en. .

Voor VradU of P ... doe men ~a
Ma de KAntoren van de Union Sta.abeot
KMt.ch&ppij. A..dda-.le-vatn.t.

Bo.engenoemde i8 aanmerkelijk henedon in prijs dan de infcn~ure inge.
voerde artikelen en daar wij slechts bout gl'Lruiken dat goed gedroogd ism de Kolonie zullen Koopers het voordeel hebben van onze wa.arborgd at
eie llriikeleD de hitte van het klimaat zullen staan.

Oaledonplein,
Kaap8ta0

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

ZUID-AFRIKAANSOHE

KONINKLIJKEMAILDIENS.l1

De "CASTLE MAIL" MaatschappiJ.

DE Stoombooten dezer Lijn vertrekk8ll
van Kaapsred naar Londen om de

anderen W oensdag, te 4 UUl' n.m., nae,
Madeira en Plymouth. te Sint Helena en
Ascension eanleggende op de bepaald. tUl-
schentijden. '

I' 2.'>-TA~TALLO~ CA:<lLK, Kapt. llGl<cu.
Dec. 9-~OIiHA.M CASTLE, Kapt. HAllBltlOl<.

" Z3-DU~OTTil CASTLE, Lapt.

UNION LIJN
KON~KLlJKR MAILDIENST.

UHIOI STOOMBOOTMilTSCH..!PPlJ
CBEPERK.TI.

DE Mailbooten der MaatBChappij ver-
trekken van Kaapsted naar EDgela.nd

ria Madeira, om den anderen WOIIU1dag teD
~ uur n.m .• !lola onder aanleggende

VOOR ENGELAND
Dec. 2---:':;ORMA~ (Twin Screw), Kap' ,~l<li.

,. lG-TAlnn, Met. MOUTON.
" 3O-MOOIi, KApt. linu'FlN.

Dames Drill dostllmes togen ]0/6, 1;-)/-, 17/(3, 20/- tot 27/0 elk
Dames Chiffon Manteltjes, 25/ elk, iets nieuws
Dames Crepoq Avond Kleedjes, 26/6, :12/- en ;{:)/- elk

• Dames Opge~aakte en ,xiet Opgemaakte Kleeding stoffen, laatste stijl
Dames Zijden1Blonses Keurige patronen, laagste prijzen :
Dames Moussdline en Grass Lawn Blouses VHn 2/11 tot 10/6 elk,
, 1 KLEEDINGSTOFFEN.

Wij zijn 4e eenigen in .Plei.nstraat voor eene Rijke Keu~e K~e~di!ng-
etoffen, Blon,,~ Zijde en 'I'rimmings. Onze groote keuze IS bij tedere
Dame bekend.] ' :

MOUSSE LINE N .-Nieuwste Patronen in Gepaasementeerde
en Fancy Moubselinen, Nainsooks, Grass Lawns, Prints enz.

1 --- ·1

ZIE ONZE UIT$TALLINGEN VOORALLE NIEUWSTE EN BESTE GOEDE~N· 8 VOlfl MADUI!:N Top WA80HTAPEL met Tichel
, : beneden, en een Kapstok aan elke Zijde.

DeSinqer FabriekMaatschappij
j VERVAARDIGT :
\" ,

D.ISAACS&CO
I!OOJ(. UBIIETF.!BRIEK. UITSTA1KA.DRS.

BARBAOK- BTRA.A. T LANGMARKT-STRAAT
0, D

BOO Il • S 'lR A AT. PLEIN • S'l'lU..A.T.

'KAAPSTAD.

,

I
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Bijvoegsel t01'JJ6 Zui
Voor Verkoudheid, Hoest" Kroep,

iNFLUENZA EN ZEERE KEEL

Ayer's Kersen Borstmiddel
verlicht zelfs de lastigste hoest, ver-
zacht de onsteken vliezen, lost het
slijm, en leidt tot verkwikkende.
slaap. Geen ander middel is zoo
heilzaam voor het genezen van
Kroep, Kinkhoest, Zeere Keel, en
a!le longaandoeningen, waaraan
kinderen zoo onderhevig zijn, als

Ayer's Kersen 'Borstmiddel,
BI."IA eo .lA... LAilo Y••• AA.D.

S""""""1'd dOOI'DI'.J. C. Arel' A Co., 1.0"./1, M."., U. 8. A.

t OOUDE MEDAILLES w_'~;;:!:'~"I!!!~j

j
!
i
I
i
)AVER'S PILLEN, versuikerd, zacht maar W8rkzaalll~ i
j

~ De naam-A,.,!". OhePryP_raI-etaU daJdelljl( op den OIJllIaIii ; en
IJ lDliellf}.u van Iedere lIeoch ""blazen. Behoed u yoor lOedkoope IlAIIIUbeIL

I

ZUID.AFRIKA'S ,SP~!
Het te Caledon;

I

'Vanne Baden Sanatorium
A NA:LYSE van het water door DR. HARN, Ph. D., M.A..

Ferrous Dj-Carbonate
Sodie Sulphate •
Sodium Chloride (gewoon zout)
Silica.... '" ... .. ..
Aluminia

Calcic Sulphate
Calcic Carbonate
Magnesic Sulphate

2'100 grs.
'862 "

4'027 JJ

1'802 JJ

'756 "
1'624 IJ

(trace)
1'054 JJ

....ordG·~~akkelijke passagierskarren. rijden dJ.~elijksch van S~r Lo~ry

Pas Station naar de Baden. Private en biJzondere voertulgen zijn
verknjgbaar, indien .bezoekers daarvoor vooruit schikkingen maken.'--
Telegram adres: " HALLlI," Caledon.

VEHl{OOPINGEN KIMBERLE Y.

. I
(Van de heer"" Jame. Lawreflce cf; Co.) !

27 November.-(Per telegr~q().-Pr().en ~an
prodokten op heden :- :
MeeL. 1 15 0 0 0 b
M,elie. 1 6 0 0 0 il
M,ehemeel 1 7 0 0 0 IJ
Kafferltoom... 1 18 0 0 0 Il
Zemelen 0 7 6 0 0 lJ
Haver 1 0 0 0 0 Il
Havergerven 0 9 0 0 0 Il
Kaf 0 15 0 OOp
Uien 1 4 0 OOp
A&rda.ppelen 1 5 0 0 0 0
Roter per Ih. 0 1 9 0 0 ~
Eieren 0 1 3 OOr

J, W, MOORHEEs JR. & Co., APRLAGERS,
9 De,'em her.-lllU'lmg, .Iaeh tOSBen.
'12 Jlecclllkr.-Ms.lulL ..bury, 35 oprechlgetecldc

mefl no ram men
EXECl!TE 1'IU!KAMER,

I Ilo..·(:Clll~",r, Pllpt..UlI"lontcln, Ilfdreling Malme.:
hury. Kv-,tbl.ar v""tgoed, e-ttr... ette ~In<:htossen
en lnel(,fI, 1\!-;[])I;,t.J.e goe&lget.eehLe merl'le.s en vutte
'&Ik.t_'~.

~ \'AN NIEKERK, AfSLA.GER.
9 lJ"rember.-,"~ flngboklonLem, l<antlen, wlOkel

bexlgbe,d. pkk, wlnkd.ourn",,1 enz ens.
CHA';, M. FHYER. AFSLA.GEH.

1 u,_'Ccmber.-ClanwdlIam, kostbaar ......tgood.
Dl!; VILLIERS, lMMEL~1A:-I.I< Ce, U'SLAOERS

)
PORT ELIZABETH, i

26 ~ovembcr.-{rer telegmaf,)-Do voeren m~kt
WfUI redelijk voon.lcn ; alle scortcn waren in ta$)e.
hj k goodc I\&D vraag, en bet grool.lc gedeelLe. "tru
verkocht ten gtlnste van de verkoopel'8. \\ Cllll!!
wordt aangebracbt. .

I December.-{lroot DrakensteJn, plaaU!en.

J, S. \tARAl:; & Co. AF·:;LAGER".
8 [lo..ocem!Jer, - Klal' mu... t"'l'c, panrden,
2;1 o._'CCm\Jer,-KlapmutsetatIe, .... te en lOMe

goo.leren.
E, BELL, AFSLAG:h;R. :O;APlKIl.

lO [)e(:cmbcr.-Groot wutr,v,er, paarden, ezcb, LoNDEN, ~6 Nov.-{Per telegraaf.)-Gecn ~.
l&Illmeren enz. rlere verno1lermgen Eljn plaat:o! gehad wat de prij~n

:11. L. SKETHLI:O;C, L.W.R, \'~n wol betTelt. De legenwool'tltge ve-kOOl'lD~n
Il en I~ J"ouJln,-80ID<'n!et ~tmDJ. het groot en lullen met 10 l>ccember .llIlten. \

I'ra<;hllg ~eleg>:oc'l(CnJom tu_hen <leEksk:cn. en 1 ItLOEMFONTEIN,
'"'t1\.n..IH.rd hotels, fraat karpraroen en r1JtUlg.

13 JanuAn.-titellenbolich. Jc V1c.r t11tmuntendt!
I,i,....... ·o. ZC'rgvhet. ";'IDon.bcTg, Ku'per,berg en (Van den hea Pm'flk Oldjkld.)
,Ivnkcr.ho«kberg, al"mede kOtill>llarvee en lo><goOO.

lllVEO.'l p, I"A:-I ZI.JL, AFSLAGER.
.. r""'ember.-11onll\gu, paarden.
. W H F, KLt:Y~. AFSLAGER,

Corresponden ten;

27 November.-{ P,r tdfgrarif).-Pr()zen
produkten op hooen :-
GezIft meel ". I 13 0 1 14 Q
Mielif!ll 1 4 0 I 5 Q
Kafferkoorn 1 14 0 1 15 Q
MIeliemeel... 1 4 0 1 5 d06.
Kaf ... 0 8 0 0 12 ,
Zemelen 0 7 0 0 7
Aardappelen .. . I 0 0 1.5 ti

Markt klein. prjjzen VIlSt.

~ Oecembc.r,-(jreyton. erVt'n.
o J!\IIU&tl. Herm&nw;pl~teThloDt.t.:l1I. erven.
II J&lllL1.r',1'001""Bay erven.

KOLO:O;IALE WEF.SKA~IEH ,I: TI:l'~T )!uTS'
qhl'I'I.J,

2 Decemher,-!·'tdlcnbu",:h. laken.. """Iewerk
em., Ooodd van wIjlen Á. :'. v&n C(Jller

HE:O;RY ".\0'>':\ M·SLAGER.
~ DL'Cemll<'r,-Vroouly, Tulbn;lb, erf ell lo""" goe·

deren.
J, J. THERO~, .>.fSLAGE~

I~ I""cmi)o'r,-v" lima" d"ITlkt Worcester. vas·
le en losse gocolt:reu.

PAl"l. D, CLL:VER, .\F~LAGEH.
2 December.-Aa.n,lt.-eleu, firocnrinc.r. M~ldeTgat,

,lIslnkt SldlenboM:h,

Prod ukte:n.DJ.arkt.
KAAP8TAD.

VRO&1l E KARK't

~, :O;óverubcr,1896
£ ., cl,
o 0 I i
I) 0 u
o .J li
o U 0
o 12 0
o 0, 0

Drukpers Maa.tRchaJ;?pij
V Rn ue Sandt de Villiel'8 & Co, (

.. Ons LaQd " Kan Wor,
Kaapstad, 14 Oct., 1896.

Kool, ... ..' .. , 0 0
KOlilkomml'r:- pt:r 100 0 6
[',en U I 8
Haverhou, 0 V ,~
""''''''PP'' len 0 _ •
&lOut:n (grt_)(!t}f') 0 , 0

:J \\ agelJl!I t'll ,{ u.rren. AAN IN-TEEKENAAR8.
lna:UWE MARKT

2; Sovember. 1896,

.lpp"lpn ... .
B.""mcn (groene) .
lIolt·.[
li,lOl
!Geoden

o 6
o 7° I I
oot
o 2 7
o II 3
I 0 10
o 3 3
o { I
o 12 ~
o 3 6
o 10 0
U 5 ~
U 2 U
o 2 9
o 4 6

~ ~ 41
o 7 3o a

" I. d.
I 2 3
o 0 0
o I 6*
o 0 lj
o il 7
o 13 10
o 0 0
o 3 5
o ~ 8
o 12 U
011 6
o 0 0
o 8 0
o • I
o 3 0
o IS 9
o 6
o 6 8
o 8 6

.. , , 0

CBICI[ln!.-On~biOO de prijslijst. Alle
Tan bats, b&ndechoenen en balleo om
r. doen. Netten en ~ ~ ~
'iiir olabl. fiUJfGI" 00.. AMPItI40

Kletcn

\'IJg~n (.rr"coc)
Ganwn
uleo
Lem0Cocn
.lard ..ppe len
Er"'t"n (xroe",') ..
Yarkt"Il:!l

Drulrpersmaat8chappij. .
Van de Sa.ndt de V illiel'li &; Co., Bpkt.,

"17 ., 1896.Pen·n
Pruimen
Kalkoenen
.lhrlko ..en
Zo ur IeIDOelleJI
Palat&t .
~ . ...

Zaterdag, 28 Nov., 1896~-'
Iminigra.tie.

De stroom van immigranten neemt
nog eer too dan af ell. onze laatste par-
lementszitting heeft getoond dat onze
regtl6rillg niet zoover gebracht kan
worden in deze zaak handelend
op te traden. De motie van den
heer P. J. du Toit, vooraltter van
het provinciaal bestuur, werd breed-
voerig besproken doch leidde to,L niets.
Men kan maar niet in zien dat er een aan-
tal onget(,'t!Jl.ichu immigranten naar onze
gewesten komt tezamen met de ge-
wenschten.

De Zuid-Afrik,aarische Republiek voelt
ook dat het nlet langer gaan kan zooals
tot hier toe, en dat de goudvelden er
niet betel' om bewerkt worden door een
aantal boeven en dieven .dagelijks in te
nemen die niets anders komen doen dan
de samenleving te verpesten.

De TraUllvaalsche volksraad is dan nu
ook bezig met de behandeling van een
wet waardoor alle immigranten die geen
rekenschap van zichzelvan kunnen geven
uitgesloten zullen worden, Alle vreem-
delingen zullen toegelaten worden in.
dien zij een pasport van hunne regeering
kunnen toouen en dit pasport onder-
teekend is door den consul der Trans-
vaal in het land vanwaar de vreemde-
ling komt. De vreemdelingen~ die geen
pasporr hebben zullen ook toegelaten
worden indien zij kunnen bewijzen wie
zij zijn en dat, zij genoeg hezitten om zich
te kunnen onderhouden of in staat ziju
iets te verdienen.

Naar aanleIding van deze wet tele-
grafeerde onze speciale correspondent
gisteren van Pretoria :_

Vol/mtMI zegt dat de nieuwe wet tegen im-
nugratie van paupers UJ lelden tot gezamend.
IVke kontrole van Zuid- Afrika over immlgT1l.
tIe via eeehaveus, dewUI toch de naburige
staten der 1J&n. vaal zullen bedanken om te
word ..n opgezadeld met door Tl1lo8VMI ge.
weigerde paupers.

Wij zijn het volkomen eens met onzen
tijdgenoot. Wij bedanken er voor op-
gesoheepWe zitten met de lnitje die de
Transvaal niet wil inlaten, en wij hopen
dat de regeering thans de wenschehjk.
heid zal inzien van hare positie opgeno-
men in de laatste zilting van het. parle-
ment in herziening te nemen.

MEN hoort allerlei rapporten omtrent
de gevolgen der runderpest in Becháana-
land en het is onmogelijk ze allen in
over eenstemming te brengan. Het

, wordt gezegd dat vele beesten zouten,

12'225 gr. pe~ gal. indien de pest hare verschijning niet AL~E1R.LBX. Amer1ka.a.nsche wijnstokken plan-
D' . b k d I htsoord J d hild 'h' in eenen ernstigen graad maakt, en dat ,._ _ tag-es.

lt gunstig e en e -toev uc tsoor 18 gezon en se t er~ tIg dit nog al dikwijl.s gebeurt Nu zijn Onlangs maakt.en wij onze lej>,ers op-

gelegen op een hOllyel aan den voet van de Zwartebergen. 1,000 'voet er enkelen di. van gevoelen ~jn dat De a_te Kerk. rnerkzaam op het feit dat de lnschrij- Yoor lande d .... erk .", ill de produkten
b~)Ven de oppervlakte der zee, drie-kw~ mijl v~ de stad Cal~on, aan al deze rapporten een einde zal ko- Slechts de Kaa~stad kan zich beroemen vingen voor de gouvernementsprijzen van hun grond en hunne fabrieken IJl 't "t~l.
Kaapkolollle; wegens het uitstekende klimaat van dit gedeelte van de men, indien de zaak op een speciaal op het bezit van ilIet eerste kerkgebouw voor Amerikaansche-stokken plantages sbeselLevanZHuell I haJldel o.~d~r ~:~:af"lekkerhetI

I d t it i Z'd Af'k' b d h voo I' het eind dezer maand moeten zijn . il We< uveren steens •egen e jIaT en'eninsula en de prachtige ligging van het Sanatorium, worden de Baden bijeengeroepen Bondacongres wordt be- a OOI III UI - n a 1.S ge ouw - et "achten door betere produkten in Le voeren
h hl' d bib' k kt H ,. is het gebouw dat:gebon wd werd door de ingezonden bij het departement van land- hunne mtldOOIIlg'el1! te overtreffen, I'm op dezeet ge ee e )lIar oor ezoc at ell "ge ru, van gemaakt, et water 18 sproken, en dat me. da. moor 00."",. OO~te Euro peane n di. hier den voet M. bouw. Bij nader ouderzoek i' he' ons w".... rden d" produkten steeds beter en
" sin generis" daar het voornaamste en meest kostbare bestand~eel, sindheid en samenwerking zal krijgen. wal zetten met he~ doel dit land hun land gebleken dat wegens een abUIS de gou- goedkeeper Dar; ook kan het eene land het
Ferrous Di-Carbonate gehouden wordt 'op een temperatuur van 1120 Het is echter wel de ~ of de te maken. Van tij~ tot tijd is dit gebouw vernementskennisgevingen niet in de andere voorsien van dingen, die het zelf met
graden F. eli wat de hoeveelheid aangaat viel" maal zoo veel is al~t in eenige manier waarop de onzekerheid vergroot om in de behoeften te voor- nieuwsbladen ",ijn verschenen, eu toen kan geb:.~~ell. u.aM hdiefvhoor het andere van

zl.·en, doch, het t~rentje dat heden' nog besloot men dadelijk de advertenues te groote """''UO ~un ill et a nceeren van klee.eenig ander bron; en daar het eenig in zijn soort is wat aangaa de kan worden opgelost niet is een onder- lIchtbaar IS behoorde aan het origineeie zenden, die heden in onze kolommen dingstoffen. eo z,
combinatie van zekere zoutbestanddeelen, wordt het water gereedeliJ'~ in zoek op de plaats zelve door bevoegde bId I d h b verschijnen. Zooals men <liet, werden Het v'lihandel.stelscl In zIJn geheel kunnen

' E di h 1__ - edaa ge ouw. n an ete an en e ben zulke u wu echter niet met vooruee~ ill Zuid.Afrikahet systecm opgenomen. i p"~n...." zou et ~t. n historisch... bouwen groot. waarde en de i~hrij.inge. tot Dins dag, l toepassen. W" h.h'". maar weW~. ""nok en
De geneeskracht van deze soort van Chalybeate bronwater is ige- kunnen worden door een commiseie van worden zij bewaard jqjBt omdat zij oud December, ontvangen. Wij ,gevt;ln het en onze produkten I."ert om de b'Tond op IIIh

· dk d' D I l'l'aktische boeren biJ'uestaan door een en historisch zil·n. I Hier bil' ons is er een echte_r in de overweging van het departe- de meeate gevallen. ~eem b!j¥oor~ld denBC le un 19 opgf'teekend sedert] 72.+ A. ., en het voortdurend toene-.. da h d hoe AlB dood' ,._
t veearts die met de pest goed bekend zucht naar nieuwerwetsche dingen, een ment, t et goe zou zijn indien de graan r e oogst g IS 1<3nh!l ZUlle

men van het aantal genezingen rechtvaardigt de getuigenis van genfes- streven om met de~ tijd mede te gaan, het tijd verlengd kOll worden met éen paar granen goedkoop ,"erkoopen eu ooboeft hIJ met
heeren l'n antleren tlat het water ui]' uitnemendheid IJ'eschikt is ~oor is; deze commissie dadelijk te worden oude moet vernieuwd wornen want men weken daar de competitie anders noou- Le \'Ttp'zen dat de handelaar met 'lI

u
e' lOge .

,_, aangesteld door de regeering. heeft "'een oog ii' hart voor Wat ru'et wendig veel klemer zal zijn dan indien vocrde granen 'an ·Au.traltë hem onderdrukkengevaUen VOD N ice- en Levmiekten, Dyspepsia, B10cd ",moed ''0 Jiqht, ." ..,. ...... d, ""'".. 'I''' .i" ."'d , .... ,L b Rh
' kS" N 1 .1 I 'k . k Indien de commissie dadelijk wordt hedendaagsch is. oe veel zal dit betalen ( ze goed geadvel'teeru wordt. Wij hebl><;n vooral na een drogen winter ZOOIals de laats.-um ago, eu matie , ClatJca, eura g-ia, en uerge IJ e Zle ten; net h 'd b h ~

~ ~ aangesteld dan kan zij binnen eenige is de groote vraag; waarom alles draait. van verse el ene oeren ge oord clIe geweest Il'. en de boer is "erplicht den prl)s opwater is een vensterkingsmiddel gedurende het tijdperk van genez~ng ,lagen llaar Bechuanaland !id3n, getuige-- De Parade moet bouwd worden want g"d3rne zouden willen competeeren. uoch te slaan, updat hU leLl!kan o"er heboon om van
vali zware zwkte, en in geval van z wakheid, hoc ook veroorzaakt, id ~et ni! inwinuen van alle kanten en dan de kamer van heeft een stand- ontstoken zullen zijn indien de tijd l'an te leven, En nu komt de handelaar met ~

ffn vood~1 VOOr hct blood, sp~, ren, w,n u wen, rn Iwt g~e.e~ li~~, ; een rnpport ~~i~tb~re~n~ge~ni~d~a~t~rra~k~t~~~h~e~iP;~~t~s:n~a~b~i;j:~;~~~~~~;~~~~i~~!e!n!dje~n~~n~~t~\~V~O~r~d~t~v~e~r~~~n~g~d~;~Het ~~u_'t_~_I_~_8_~_e_g_~~ ~~~~~.de Carbolllc ACld heeft ecne heIlzame uitwerking op de hUId en and~re waarde zal,.h~uben, een rapport waaraan elll':men vindt io hat nn., ~, ''1'" = ~'il,;'':."ing:~s&Wf~n' '1lft;st:ê ltrjjgê'ii';--- --------m:W.
deelen. ; rl~ _.[!l2eer.in .. ': competitie geen alzijdige en bevredigende zoo ook met OI.!.ZOwunen, bTlUldewlJnen, k~~.

I ..lUI volkskarclkter' zoo velen het D' u 11 fijten, en.. Door op alle mgHoerde zaken' uieHet bestier van deze nitstekend~ninri"I'lrlrStI1ïnliraetmJk' oeántwo~~t aanbevelingen Ya~. deze comml881e noodig is ze hi(lrop te noemen. Eenig.e, zij. In onze uitgave van lUS ag. zu en in da Kolonie kWlDen gemaakt wonlen eene
H.li.L.... en allo bn<7TOu anu hlW'1 gtff'IC t"'2llI1 ! zullen toch ongetWIjfeld meer waarde maanden geleden: waarschuwden WIl onze lezers kunnen z~en of de tlld van belWiting te leggen belpt men de KoJome ,"oor .

hebben dan de speeches van opgewon- tegen het opbreken: van den vloer van de inzending verlengd is. wa.'lrts cn geeft haar een stQot 'O?rmt. Zu Il< ou

d h nog jong en onervaren, althans lIJ vele dlDgcll,den 'lfgevaardigden naar een congres, van Groote kerk in Adderleystraat, oc onze Een speciaal Bondscongres. ell !Doet nog \'eel lecrell voordat <u steVig opmenschen die nooit een beest gezien kerkvaders hebben :anders gedacht. Een eigene voete l knn st.aan en .. de were.ld tegen.
. I d f ed d me den Onze Paarlsche tijdgenoot annoteert onze I Is 1hel.ben aan de runderpest liJ'dende., en die poosle ge e en g"a !lOn go e a 13 d stand biooen. ook 10 het .,.u

hande
-sie e, en

u kerkerd3d £5(X) om' elektrisch licht in de redenen waarom wij een on scongres totdat zij daar sterk genoeg voor ,zal zU
n
heeft

op hooren zeggen een oordeel ga,an uit- kerk te brengen enide muren te laten in ter bespreking der runut'rpest, onnoo· "11 protectie nood tg, Wanneer wu echter zeg.
spreken, dat mi88Chien oprecht zal zijn, orde brengen. Dit htieft slechta £300 gekost dig en onwenschelijk achten, iliet een ien dat <II protectie tegen at:ttlere landen noo.
doch noodwendig eenzijdig. en toen zocht men !dan naar een manier aantal lO alsof!! " en eindigt dan: .. op dIg betlft, ~kJiten wij llatuurlijk de Tn.n ...... 1

£900 beste d k zulke gronden nu verklaart onze t.ijdge· en den Vrijstaat Ult. want tU8l!Chen zu.ternatlesNeem
biJ' voorbeeld de ervaring opge- waarop 'de overigjl ~ e on 'aal u. d ._'_ ~;e der KoloDle en de H.eIJUbheken z(}udenE 'Ik t' I is noot :r.ich t.egen een 8peCI JJ<ln scon- ,... UIdaan door den heer I. J. VAN DER worden. n op we' en 'we en lUva I f'" k Wil zeker niets e.ndenl dan \Tu

en
ha.adel "er-

men toen gekomen f Ja, de kerk mo.t gres." Precies, en de .1 a so 8 unne.n hte
WALT, L.W. V., gedurende zijn verblijf met kracht en geweide verfraaid worden en die argument.en niet omstooten. Wil W(lC n,
te Vrij burg als lid van de runderpest- daarom besloot men de stoonen bij de zijn geneigd met" Geen uilt-kuiken '.' te
commissie. Hij verklaart dat geg,urende twee deuren en iu de wandelpaden voor- vragen: .. !Uaal' wat kan een speciaal
uen tijd dien hij daar heeft door~ebracht, bij den kansel te ~ten opbreken en ze Bondscongres dan eigenlijk doen? "
en hij spreekt niet van wat na zijn vertrek door akelige bont.e, nieuwerwettiche
mag zil'n gebeurd, het eenige 'middel te- tfchel steentjes ~. doen vervapgen!

Denk er eens ,0 aan men wu de
gen de pest was: de pest zelve, met an- steenen uit St. :Paul's domkerk of
dere woorden het wuten. Goed, maar Westminister gaan ,?pgraven I De geheeie
wat dan omtrent al de rapporten ten Britsche natie wu er tegen proteateeren
gunste van inenting? De heer V AN DER als één man. i

W ALT heeft ons verteld dat de co.mmi88ie De meeste steenelI die men nu opgraafi
ook veel van di~gevallen hoorde, doch toen en die aan de genade van den contracteur
zil' de pel'llOnen in verhoor wilde. nemen zijn overgelaten 'loor zoover wij ver-

nomen hebben dienden ala grafsteenenen de zaken nauwk~nrig wilde onderzoe- der vaderen die om en in de kerk be--
ken waren die menschen niet te krijgen. graven zijn. Op v~)en dier steenen vindt
Het is wel waar dat de ge~nte beesten men de voorletters der afgestorvenen, op
niet dadelijk door de ziekte worden aan- anderen een getal dat betrekking heeft op
getast, doch zij blijven slechts voor li of een register waarin de namen der ge-
8 weken vrij en dan vallen' zij' ook gewis storvenen naast het getal dat op den steen

Zoola staat werden geschreven. Men ziet hoe
in de klauwen der akelige pest. ng t1igenaardig eene g~woonte! Het was tt!
het entatof in het lichaam der dieren is kostbaar en te moeilijk de volle namen óf
blijven zij gezond, de onaant.asbaarheid die steenen uit te I),eitelen en daarom ge-
is echter niet blijvend en eer men er aan bruikte men andere; hulp middelen. Of

I denkt sterven de geë[\te beesten erger dan dit oude' boek nog 'bestaat hebben wij nog
VJ!,n de ongeënte. De vraag nu is of dit in elk niet kunnen uitvinden. Is het nu niet

d . te een schande dat d'6~ steenen allen ver-
geval zoo is, of de rapporten er prlva lloren zullen gaan? 1 Waal'Om kon men,
commissies een te rooskleurige voorste - indien men dan wó gest.eld Wllll op de
ling geven. Op deze vraag kan een spe- akelige bonte steentjes, den ouden, vloer
ciaal Bondscongres geen licht werpen, dit niet alleen gelaten h,ebben en den meuwe
spreekt van zelf. Daartoe moet men op or over geplaatat hebben? .De ~tere ge-
de plaats zelve wezen waar d.e pest reeds slaéhten zullen wel de gelegenheid hebben
maanden lang heerscht en waar de boeren gebruikt die versmaade gooenkteekenen

weder voor den dag ,te halen Ide ervaring van een geruimen tijd kun- h li'k
Het is nu echter waarsc ijn J t,il

nen mededeelen. laat, oon groot getal der st.ee!1en
De TraUllvaalsche veearts had van zijnA leggen reeds oP' een hoo~ bUIten

- regeering de opdracht alle middelen te de kerk en z'j die nog belang er III stellen
proueeren die hij door de boeren aan be- kunnen slechta zien 'dat zij niet geheel
volen lIOU vinden, en wat is de .uitslag? worden weggevoerd. Liefde voor het
Dat ze allen nutteloos bevonden werden! oude gaat samen met godsdienst.. Men

bedriegt zich door te gaan denken dat
Ook de rdad door president Kruger aan- nieuwerwe!.i!che ste.entjes een aantrek-
bevolen geeft geen baat en de beesten in kingskracht hebben J De kerk is ,niet een
de Transvaal en VrijRtaat sterven nog bij schouwhul'g! Het .benieuwt ons of de
de honderden. I li de I'epu blieken wor- dame met het doel waarvoer haal' vl'iende-
den de beesten nillt dootLgeschotcn en het lijk geschenk worut gebl'uikt tevreden is.
gevolg is dat de pest zeer snel toeneemt en Ten slotte bepalen 'Wij ue aandacht hij

het schrijven van ,. Verontwaardigd," die
!Uen hoort niet van ue velen uie zouten. toont dat de Kaapstad' nog lllanllcn bezit

Aangaande de samenstelling van deze uie gevoeleu wat ; het heleekent re-
commissie van onucl'zoek wuden wij aan spekt te hebhen voor het oude.
de hand ,villen geven dat er in de eerste
plaats eenige boeren uit Bechuanaland
op moeten zij, zooals bijvoorbeeld de
heeren HOLTZHAUSEN, L.W.V., en THE-
RON, veldkornet, de schrijver van den
belangl'ijken brief in 00:1 onzer vorige uit-
gaven verschenen. Dan zal het ook ~
zijn indien een paar praktische boeren
uit de distl'ikten Colesberg. Hopetown,
Albert, Aliwal Noord, ellL, worden aan-
gesteld. Het eerste doel waarop gelet
behoort te worden i8 het vertrotl1lJ(Jn der
bnrgel'/J. De commi88ie moet 100 lIIlJIlen.
gesteld zijn dat de-burgers een onbepaald
vertrouwen rin kunnen stellen en hare
aanbevelingt'u onvoor~aardelijk kunniln
volgen. Dit meenen wij zal de ecUll-
gez.indheid der QUrgers veel beter bevor-
deren dan een Babel van tegenstri,dige
opinies uiteeeproken 1 op een lpeciaal
BQJWooIIfI'eI. ~ iDdiOD a. ....eoriat

de ~nbevelingen nn
dan behdeven wij niet

te vreezen ~t de ,burge1'8 zichai ~ullen
onderwerpe~ aan de regnlatiee en dat zij
hartelijk me.~ de regeering ,zullen IIIlmen-
werken ter Itestrljding van de ~jjke
pest. Vroerir kon zulk een commiasie
nog niet wd.rden aangesteld, omdat men
toen nog ni't. de ervaring der Beehua-
nalande1'8 bail waarop men Iron rekenen
en waardoor ~en zich kon laten leiden.

Maar op di~ oommlssi« zullen ook een
paar leden ~im de overleden runderpest-
COmmi88ie moeten zijn omdat zij waar-
scl;Ujnlijk m~r) van de pest weten dan
de meetlten dle 100 hard 8cbreeuwen.
Ook een veóárta die theoretisch met de
ziekte beken~ is en die de commilSie
met technlsch~ informatie ~ dienen
waar noorlig. : .

Indien de regeering ieta aan deze zaak
doen wil dan: moet hel dadelijk gedaan
.Worden. De peat nadert snel en elke
dag heeft zijd waaade. . Men kan elk
oogenblik de $ijdill.g ver-dbhten dat de
pest ten Zuiden] der' Oranjerivier is uit.,
gebroken. Het is nu niet de tijd om
veel te spreken 'maar we! om te hande--
len, om beslil~ op te treden en direkt
naar de beets bJ!onneu van informatie te
gaan, Wij hopen dat de regeering de
wenschelijkheid van eene eommlssl« van
onderzoek zoo~s door one voorgesteld
nauwkeurig zal; overwegen en dadelijk
er op zal handelen indien zij het noorlig
acht.

Wat wij thans noodig hebben is niet
meer lOBBe geruqhten en vrijelijk uitge-
sproken opinies i maar feiten, de ervartng
van mell8Chen ~e de beproeving heb-
ben doorgemaakt en dagelijks in aanra-
ki~ el' mede ~ijn geweest. Zulke in-
'formatie, kornende van een verantwoo-,
,delijk lichaam, ~t de zaak \lP de plaats
zelve heeft onderzocht, zal vertrouwbaar
,zijn, zal er toe bijdragen' het dreigend
gevaar met beter: succes te bestrijden.

MET het Nieuwe Jaar zal
Bc~en ons BL A

ALMAN voor 1897
aan elken inteeken~r een
exemplaar zal worden tOE'il8JlIOllldeQ.

De Alman~k zal benevena
gewonen Kalender informatie
vatten aangaande Post en
graaf, een Tuiniers .Almanák:
andere nuttige zaken, en daar
zoo volledig mogelijk zal
worden zal het een <l6J~~JrLILR
medium voor adverteerders zijn om
hunne bezigheid voordurend voor de
oogen van het publiek het genee11i'
land door te, houden.

Daar de ruimte beperkt UI
gelieve men advertenties vroegtijdig
in tt, zenden.

Drukpers Maatschappij, Van de 8andt de,
Yittier« cf Co. (811/)6rkt).

A.. B. HOPMEYR,
Secretaris.

Hoek van Burg en 'Waal Straat,
Kaapstad, 18 Nov., 1896.

DE ZUID-AFRIKAM
VlllllNKiD MrT

ONB LAND.
ZAT~DAG, 28 NOVEMBER 1896.

EEN GOUVERNEMENTSONDER_
ZOEK.

KORTE PRAATJES
OVER

GROOTE KWESTIES.
Kan bet vfljhandelstclsel met ""nrdoel wONlen

toegepas' III alle iI,uclen 'n' het Il!!",
meen en iH ZUId,.Aln lal IR IICt bij'
llOoJerl

Het niihandelsbeginsel oostaat daarin, .dat
men altoos moet kO<lpen in de goookoopste en
v('rkoopen in de duulllte markt. onverschillIg
waar dle is te vindell, Het Il! eell begtn8eJ dat
wordt toegep88t met alleen op individueeie
penlOllen in het b!iwnder, maar ook op heele
landen ill het aigellleen, Kan ZUId·Afrika
fabriekwaren zooids ma.chinerio en kleooing •.
.toffe goookooper bekomen In Eltgeland,
Duitschland en Amerika, dan het dIe door Z!lll
eigen ingezetenen !mn gemaakt kriJgen, d&ll
behoort het die daar te koopon . want het zou
verkwisting van geld van arbeId, van werkkracht
ztin, te trachten dIe," Zuid:Afrika ze.!t te laten
fabnceeren en d" JabrJcatte door mtddel nLU

protektie, hooge invoerbelastingen, of hoe ook,
aa.1l te moedtgen, K an men schapenvleesch of
"beestenvleeseh," of koorn en meel goedkooper
hugen oit Australi~ (lf Argt'lntirué dan van onLe
eigene vee· of koren b""ren, dau behoort men. om
dezelfde redeuen, d.e levensmIddelen UIt ge·
noemde landen te halen. ZOO zeggen de
v'1jbandebmannen. .

Hun beguJ.Se1is er een dat nIet .Iechl werkt
in 'n land als Engela,nd, waar Tijke Daru!t elkan·
del gele!(en steenkool· en iJzermIJnen, o\'erylooo
l'lIn Imp1t.aaI, talloow door en door geoefende
"'erklui, in den loop dcr eeu wen door prot.ectJe
In allerlei vorm opgebouwde tabneken en bet
beheer der r.ee, bet koninkrijk hebben gemaakt
tot de groote werkpla."lts "nil hed de wereld
In zulk een land Il! de fabrikant de bellu.gr!jk8te
persoon, het centrum vali de. nationale wehaart,
en moet alles wijken voor zIJn, belangen en die
zfiner "rbeidm", Alles moet er. \\'Ordtill opgu·
offerd om den werkman te "",orzl.n "an go,,-<!·
koopen kost, opdat hiJ k~llll;e li Clken tt.ogell
lagen prIjs en opdat Engeland. fubneken
niet worden ondel'kropen m oomg werelddeel
door goedkoope inbneken uil ~et I,uitenland. ,

MaM' .elfs 10 En·rcillnd waten de offers <lie t
vrijhandelstelsel uis~h te groot ...11<lI heeft er geleid
tot Ifoocelt.eljjke or.l\eolking dcr land Lonw·
distriltten eli o\'cd)()\'olklng <1.,1' groot", .L<:Uen,
met al de daar""" rcrwnden nadedeu, }Jcl
hecft bijna de helft, au Engeland .. korenlanden
onbewerkt doen liggen. omdat. wegens dell
lagen prHs \'an buitenlandseh koren (gukocht .. in
de goedkoopste marke "), het met mee.r ootaalt
om koren te winnen dan aUeen op de allerr!Jkste
landerijon. Het heeft ruenigen grondeigenaar
geruïneerd, het, heeft cell eHlde gerna:lkt IUln<le
tlinlrc, beroemde klas.><e....11 Engolseh<: ") eomen
en bet "olk "oor tw"ederden Val' Ziln le\:.I1'
middelen afhankel!Jk· \>""I.t>ld. \'an het bUlteJl·
land, een foit dal [U"mgel' Engelscheu .t.aat.
man en patriot ecu zuo~ourlog ruct ~mmcr en
bezor!,',HlCjd doet te gemoot llUn,

'Varen dezen I!Offillllgeder ge"olgen "an hel
stelsel in het wo gun tig ge. telde Engeland,
hoedanig zou z!ln vru"bten "!Jn w ZUld.Afnk",dat geen fabrJeeertmrl land U!en dat moeJeIOk,
in<lien al ooit, zou kUllnen worden', Bctaa.Jt het
lr'll'eeken nm KoloniaAl graa.n en vleesch nIet
meer, "at moeten onr.e kOTen· en \'(!ehoeren dan
aauvangen? ., De aandacht aan andere !'Il

meer winstge"ende roeplllgen besteden en
hnnne Loerenpla.a.L\lel! be,;chikba.ar awllen \'oor
andere doeleinden," zegt de vr[jhandelll4r. H!I
verruimt echter die meer verlcies.l!jke roepingen
en doeleinden te noomen. En even min zegt
bU wat wa moeten worden van de Koloniale
ltedeli!b .be-volking, lODder fabrieken, lODder
MloppTillf lil Ili.tfwt laAd· oe '1Oboeml

Robbeneiland.

Wij verwijzen oQze lezers naaI' een
I!Chrijven van den ;hel'lr George Piers,
commissarip van boivengenoemd eiland,
in dit Dummer vei'8CheneL', waarin 'hij
bij het publiek om: hulp aanzoek do~t
voor de daarstelling van eenfondt! waarUIt
hij weder, zooalt bij \>orige gelegen~edfJn,
in Iltaat kan gesteld' wordende ongelnk-
kige lijde1'8 op het eiland een aangen~
kerstmis te doen vieren. Uit dat, schrIJ-
ven' ,kan men Ilien ho~ veel geno~ en
vre~gde zoo iets ~ <die ongelukkigen,
wier lot zoo zwaar 18, verschaft en hoe
dankbaar zij zich er voor gevoelen. _Het
beroep door den heér Piers gedaan biedt
dus een schoone gelegenheid aan voor
aUe meer bevoorrechten om hunne' sym..
pathie voor die zwaar beZl;Ohten op een
tastbare wijze te en a~ behulp-
zaam te .lijn o.p een ~chf.ltraal
to ~1A CUe ~to.

en zonder een lrllpitali tenJdU8e <lie verkiest
het in Zwd·Afrik. verdiend geld in Zuid ..Afril<a
uit te geven, .
Meer behoef ilt niet ta zeggen ter beant-

woording l'1IlJ de c vragen gesteld tot onder-
werpen van de praatjes van heden.

I.lILY-IDER.

Vrtihandel is gegrond op bet beginsel van
\'rije ruiling. "Ik ge f u wat gij niet hebt 'in
rail voor wat ik VIla II noodig heb." Dit be-
ginsel veronderstelt t:IW! dat de eene natie iets
niet beeft en niet zelf kan bobben, doch wel
andere goederen die Zjj In ruil kan geven voor
wat £jj ruet zelf beeft. Zet hier nog by
dat de overbrenging der goederou op "oor-
deeJige wil~ kan gedaan worden en gi, hebt
al <le kondittes om >Tljhllndel, althan« voor
de meerderheld der be¥qlking, voordeelig te
maken.

Het is echter geheel anders, indien de Il8n8
natie alles moet ollh'nngen en niets in ruil
heeft te geven. of indien de 1'1'eCIIldegoede.
ren de produkten van den ontvanger uit de
markt komen driJlb_I, en daardoor de inland.
sche bevolklllg rutneeren. En dit is groeten-
deels het geval mot Zuid.Afrilm. De rmtle
die <le sterkste vloot heeft WIl8nog stood. een
vr lie.handelaar, t.w. Holland 10 de 17de eeuw,
Engeland in de I !'Ide, Wordt Engeland een.
maal in de seevaru-t overtroffen. dab zal hef'
ook wa.arschUnlijk uit "u"'met het vrVhandeI.
beginsel in Engeland even Ill. thans III Hol-
land.

Ecosuaisr.

De voorstander. Villi vrijhandel onder 008
komen meestendeels Uit Engeland en wnzcn Ont!
altoos hoe good vrijhaudel daar beantwoordt.
MIl"'r "ti zeggen nooit er IJU, dat Engeland OOl'1!t
("eli den vrjjhandel In voerde, toen het reeds
de groote monopoliet van de wereld was ge.
warden, Er WIlS een tjjd toen l!:ngeland zelf
zuu handel prote<-teerde tot hel 'bespotteliJke
we. Meu was er ui den ouden tud wo bang,
dat de wevers van VlMnderen en Holland een
beter gebruik dan de inheemscho werklui sou-
den waken van de uitstekendo Engeische .. ol,
dat niets minder dan ds doodstraf word ,e.
staid op den l1Ih'ocr van het produkt. Nog
legen het einde der vorige oeuw mogt zelf. uit
lerland geen slach I"eo in Engeland worden
iugevoerd. Iersche boter mogt er wel komen,
maar alleen als smeer "oor machineria. Om te
verhinderen dat 't rou worden gegeten, werd
eeu stok met vuil toer III elk botervat gestoken
en doorgeroerd! Daalde kuren beneden een
zekeren PIlJS, dan werd het oen misdaad het op
Briteanjes kusten te landen. Toen katoen
met Engelscbe wol en vlas begon te wedjjve-
ren werd een boete van £20 gelegd op den
verkoop van elk stuk kawengoed, terwlil hl) die
katoenen kleeren durfde t.e dragon bet waag.
stuk met £5 moes bezuren: Dal noem
ik je eens protectie "all aidoenden aard!

G t:SCH I ED!::!i rs.

Rn:I.I.ESIJ08CfI,

Er kan <"eelgezegd ",(,rden ten gun te van de
stellillg dat HlJhanJel het t;.,st 18 "oor ulk land
en prot.ektie nOOIt van duurzaa.m lint blijkt.
Toen de la.ndbouw in Engeland het "oordeel
genoot van zware IQ ,·oerbela.stingeo op vleesch,
koren, boter, aardappels. en .. , moest de arme
man bjjna verhongeren en "':.s de Loer er nIet
veel heter aan toe dan nu. De rllh grund·
eigeuaars stacken al h"t voordeel in ,len zak, Jn
Oll<.e éjgene Kolome betaalt vreemde bran?e:
wiJn een pro~ektteve bel8J<tlllg nw umtrent l.Gh
en wUn "ene Vfl,n£38 per legger, en toch hourt
men den wijnboer bijua altoos' klager. O"er
~chaarschc tijden, Koren WtllU hIer CCI'lltzoo
gJMld als \"Tij mgevoerd, werd toen bebst met
acht pence en nu met twee .hilllll!!8 pcr honderd
lb., ; maar toch beweert meil, dat on." koren·
boeren steed~ amlOr en armer worden, VI_cb
moet een lD"oerbelllStmg umgen "an twee
pence per lb., mllllr dClUliett"mlO g....n on~e
"eeboeren st.adigJCl! achterUJ!. Leert dat allCl!
~llet dUIdeliJk, dat in prutektle ali",.,. /IeelI
,'ertrouwba.re uitkom.t voor den lNer ... Lo
'\·i.cden? ProtekLeen mon ''.i'" produln,en, dllt
wil zeggen levcmm)ddelclJ. <fun n"'et men
noodwendig ook den ambachtsmaJl helpen. en
wel door zware heffingen op klaargemaakt
lederwerk, boutwerk. klthlreu. (neubelen. 'enz.,
wa."Hoor de hoer dan zooveel moor zou hebbell
t.e betalen. Mnaki men den kOtit duurder, dan
moeten de ambachtslUI en gewone arbeIdeIll
booger loun krilgen Worden .lecht.. de land-
bouwer en de """bouder geprokt.cerd, dali st.aat
dat g"IUk met het nemen van zooveel dui~enden
punden per jaar uit deo zak der u<erlgtJ bevol.
king Len behoc"e ,"nn een enkele kl""" .. , Maar
prot.ekteert men, ter wille der un part!lJigheid,
allo klassen, dan is de hoer met een boog.,":m pr})"
voor Z!IOprodukt er eTen &Iechl aall Loe al8 b!l
voorheen met een lagerelI pr!)s was !loven.
<lien. al zou het parlement den boer a.lleen willen
protekt.eeren, dan zoudell de boogere priJzen der
IC"elll!middelen ¥lenge dat deel der oo\'ulkmg
dat niet a.rUJ den gT'und gena.geld i. uit het 'land
dru<"en , de hoer zou minder kla.ndU!ie hebben
voor Zijn produkten en eerlang een daling ID den
r.r!J8 ondervillde[l, ten spiJLe van protektIe.
Zoodauig Il! de rooelleerlllg VIUI vrubandelt,kant,

OMZICHTIG,

De \"I'Tihandel zal. llMr mlJ" meentng. eindelijk
o"er de gebeeie wer<lld Lnomfeer,,". wa.nn"er alle
be!!chaafde natlel! to~ eelle groutfJ \TeUellIke
vereenigiug gekomen zullen "un, rna.ar nJ(lr .ons
IS Hlihandcl alleen rnogel!fk ondtr vuorwaank,
dat wil wctl,.,l1 \'crkl'!lgcn, welke de Illl,ourJIIl'
ll'cu .r.eI.&'lmatt.g dWlllgcn Lt: arlJCujcn, 7."(J(lat
vUW tx)~rcu niet g~Lrck 1)!uCIl a.an lt.lIldt'rl.

ZillllUCtcu 100""",1 JalJd klllllWli ".:bLn"'''li dat
lI"e .elf koluUlale produkt,," kunllen U',I ,"JCrell:
Mdll \"oursLCI Mn SU' (; urJ()1J ~prJgg t·· I8rnt!r
110. IL) wa., dal htt paliemcllt de nalurellell
dwingCIl z{)ude. regtdrnatll-: t'<:fllgt: Jaren In
arooidsrelllmpnielt It d","t". de ,crd.,-dJgIDg de"
L'lf1d~ n.all de !,!.allkl:ll 0\ erlalt:ndt. Zu kunnen_
Jan alle publIeke "crhn goe<lkL>Op dOf'n ol"
runderpt.-st sLoppeil. de LK.)t,!ren l-tteU ko:'. 'I~
b!l h~_:t oogttt.cn hcl,._n ctc. I hcn I , Uil
eeue b:uIJlsu,}!lke upvuttdlllg \ an lIJt..h.alnf'n \j l(_lr

proU:cLlc. z.uo hLUg al~ utlJo! ,"ui I( nog door land ..
"n munbouw goed kan bet;t.=n.

v""'i O .

Of "II hand el goed of .Ieelrt I' WOMt d""r
bIJna elk~ ...0Ik8ltla~"e naar haar eIgen I.,." lfl~
heantwoord. De Loere)} nUl Engcl'fnd w!Q,"'''
"het steJ~el is l'(,rderfl11k. . omda t '1 hell hjJna
ban kroot heeft gemaakt_ De fabnkanten nir.
Engeland hielden echter IangelI 't,d b!l0a ecD.
parig .!.nande, dat het een he...rlllk stelsel w....,
omdat ZlJ mbelldel. Jo<" ulludel dWll'\'an den
wl!I'eldhalldel ~I handen te kunnen kr!lgen.
M3.ar nu de VuiU;chen; en Bei;("n faLrielt.
w~en LD Engeland zelf lJlllU~o brtllgen en de
woorden "made in Ge~y" wo dikwerf op
artikelB ~ Engehiche 1I1IlkelJ te ler.en lJt&&Q I
~u MlfI EDa·~ fabri.lwl~ tt "".

s~
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OPEN BRIEF BIer lj, weer ecu publieke vergaderlllg
tegen Zaterdag 6 December des avonds
ure Zou het DIet doenlvk voor ued
verJlRd~ mg t.e komen b P' onen 9 I
gelieve ons dan voor dien datum
woord op dezen brief te zenden

W Uhebben de eer te ,un
NamelUI de eomnussie voornoemd

Edel. beer"

"IIn N S Louw £b I Ga 8d llaluis voor September
en .£8 US 8d I!I&lans voor Oeteber 18'JG van
W A Biehards ell Sons, £6 9 1d voor forms,
8CbrllfPapLer en envelopes alsbok £16184'><1 "oor
advertenaea VaD Van d .. Sandt de VlUler en
Co £17 voor advertenties mn Argus Co
£1 1&82d voor C cloatyla pap er roller en ink
van N 8 Lonw .£ II 131!4d 1I!ll:11'1Il v&or Juli en
Augu.tns van C W H Johnson secretaris
dorpsbestu ur £2! 128 3d voor belastmg geoollec
teerd als ook rekening VMlVMl de &ndt de
VIIher. en CO £2 Ibs %jJnde 'oor advertenties
van W A Richard. en Sons f I 8s 4d liJnde VOOr
"orms en drukwerk van NS Louw i) I ~
van Mei tot 26 October 1896 voor zegels op
bnev,n receipts on schutberichten en £l? Ill.
voor unechrUV1ngs van September lBW) tot
Juh 1890

De secretaris Iclli DUbel kassa boek ter tafel
betgeen o.,mwust een balin8 run £)84 4.
sterling

Besloten dat aan den beer" Steenkamp
sen £~ aterlwg "orden uitbetaald '!Jnde voor
reparatie Dan be pad van Zand Hoogte over
Hardebeestfouteu over Nieuweplaats tot onder
Roodeboogte

RE DB Jll E BoKKEVEI D! BF.RG - Beslo-
ten den heer T G N Kotzé UIt te betalen
en voor bet laar eiudigei dil MeI, 1896 £ 15 te
betalen

RE UELIJKTIJD U DIP) I!N -Besloten dat de
secretaris aan de Il onder secretaris van land
bouw schrjjve hem verzoekende om bei tud
perk voor het Ilel JktUdlg dippen m dese afdae
ling te schorteen daar de droogte nu te druk
kend 18

Besloten dat hd W VLSagle het pad Onder
Osberg van het bek .....11 Oudeplaats af Mn tot
waar het pad weder inkomt volgens ZUnllgoed
keuring laten maken alsook dat h J bet po.d van
Koos Louw s dam tot naar Ganaga s Berg pad
laten maken

PAD ZOEl lV A rE R TOL S AAR Du' ARSRfV [lUl
oan-r -Besloten m den beer Straue nu op
aanbevel Ui van lid NIeuwoudt van 7 Septem
her 1896 tot 7 Maart 1897 £6 Uit te betalen
en voor de volgende zet! maaaden bet ander £6
op goedlceunng VII. bet W Uk 8 !Jd

Besloten dat de secretaru deD m~trnat
verzoeke het gou ernement te vragen om de
pr180mers bier te b JDden' oor het doel om de
volgende paaIen te !,'TIUZeDDamel,k bet pad
vo.n den Vallgdam van het dorp door de pacht
landen been zlJnde een d18tantlc van omtreDt
een kwart mlJl I et pad van het dorp door do
Jacbtvlakte eeue dl8tantlC van omtrent VIJf
muIen daar de nW:! gewillig 10 om voor spe
male konstabels en bet noodJge gereed8Clap te
lorgen
Ál. OOmm!8IIIed sartoe werden aaniesteld de

voorzItter en de I~er F J 'BQ der Merwe
Be810tan dat de lIOOTetari8 bet recht .ru

hebben mt te gaan UIt bet dorp ol;' voorwaarde
dat de beer Moll t (z ,n klerk w. ,ne pillats
III het kantoor bl~v doch kaD de heer MolleH
mot tegenwoordIg zUn dal moet dc .ecretar",
volgens goedkeurIDg vo.n den voorzItter een
ander lU zune plaaLII aan.tellen

Het Doodige we k nu -erncht zlInde zoo
wordt de ve~er Ilg door den voorZItter 'er
daag~

AFRIKANER BONDAAN DEN
MINISTER VAN LANDBOUW MOLTE!\O

Petrusville as November 1896
A tA ek" Redacteur

~fllnheer -Geheve zoo goed te 'Un onder
staande cop e van COil brief aan ed beer Faure
ID Il I" blad op te nemen

f,:n gU beeren leden VBnden Afrikanor Bond
en allen die lanJ!!. Grootnv.er WOllen bel pt ons
met uwe medewerking ID bot houden VlI.Q ver
gsderiageu

M S L lW
SeeretaTll!

[Scbr Jf tocb s l p aan e.e1' z Ide van bet
papIer -RED 1

~~~~~

WArUIF. llF.!'< Ll TIP'
eener Bonds, ergadertng 'lIJ w,k

no 1 gehouden te Molteno op Zaterdag
den 218ten November 1896

Omtrent 25 lede.n tegen" oord 19
De voorertter de beer J J M&r:.Us vroeg ()f

er Iemand WIIB die wen'ICbte hd te worder toeu
le heeren D Putter .Tacol I. de ,K lerk
Johanne 'an ZIII Pb bp Vorster Jacul.,u5
Vorster en I van WUk ..Is nieuwe leden
inteekendei Het doel der vergndering was a)
om de geldeluke zaken te regeler b) e.11 e
resolutie door den talc vnn Klttpkloof gep'" eerd
te bespreken De beer P Hathngh l..xlankle
als dienstdoend con Le hd de beer A J
Lieber bel g werd I ZIIIT plants alsook Lot nc"
voorz Iter gekoeen D., >OT< t ter verzocht den
ICe voorzitter !lIne plaats III te nemen He

beer J C de Klerk werd tot tudel!Jken secretaria
gekozen daar de beer W Ste) n als zulks be
dankt heeft De resolutie van den Klapkloof
tak kwam toen ter sprake De discusaies waron
wrum de Vice voorauter ..erdaagde do vergo.de
nng tot 3 unr des namiddaga Toon men weer
vergaderde stalde de voorntter de hoor J J
M.ara18de volgende resoluties voor (geseoondeerd
door den heer F Pienaar) dat algemeen aange
nomen werd - Deze vergadering acbt he'
laren heiligen plicht de ongegronde uitdrukkin
gen in de resolutie gepesseerd door Jen Klap
klooftak van den Afnkaner Bond tegen te
spreken a) Ten eerste eischt due .e!"£o.denng
eeu bewijs voor eerst komend districts bestuur
of indien DIet bet terugtrekken er 'an u
welken Zin en waar 'II tegen medewerlcing
volgens oonstatutie gehandeld beeft bl Waar
en In welken sin.deze talc door .une handelwjjse
t-ot groot nadeel III voor deu Afrikaner Rond
en met aru die vereezngmg beantwoordt c) Ook
eischt delle tak een bew JS waar hU
de orde verzuimd beeft te handba veil
1) Deze vergadering ve .. ekert de Klapkloof
tak dat het met ben wo geateld • al. mut 1 hM
van ouds dat het met alleen'lI "un dIe overge
bleven aun UIt de ware Afnkanen IV tar dat de
Molteno ta.k: ook nog vele leden telt die t<lt
dIe orgam.satle behoren ,) Verder be
scbouwt deze vergadilnng bet zeer on
kundig 'an gemelden ta.k: om Zich Ol den
voorsteller' an ecne resoluLle der ,oUe ver
gadenng te beroepen om zlJne voorg8l!telde en
lllgeme~n aangenomen re""lutle pel'l!OOnllJk te
herroepen Lnde meu". blad '" daar .ulk. alleen
nu gedaan worden door de gemelde ..oUe ver
gadenng cl! ook om de persoonl Jkbeld a.ange
haald en dreIgementeIl gel.,rulkt tilgen gezegde
voorstellen Deze ,erpdenng ~1.lt ten eene
male nlet de opgemelde resolut e te herroepen en
deze vergadenng hetreurt van harte de handel
w lS van den ~ lapklooftak
Met betrekkIlIj! wt de beecllnldJg1l1g dat d.

'oonnantlen ..an den Molteno tnk onW[IZe ell on
'erstandLge voormannel z,n stelde de beer J
C de Klerk voor gesecollueerd door den heer
J J Era.snllll! en alJlem"en o.angenomen De ...
vergadering laat bet ovel aan betfg&<erd publiek
behalve o.an d. voormannen Tan dm Klaploof
tak om zelf te oordeel." daar de ~olgende de
poSItIe "ru den ,ooNltter I" I \ >ozHer wQk
no I (Afrik lOer Il nd) 2 Aflle :uu-dL~e
nMr het d18tnct. I.,e.tuur ~ 8eere.t.a.n.. dlStncts
bestuur 4 Af~~ utrdigde boDd. congres 5
CJrkelcomlLc Id 6 VICe kapltelD wapen
schou Wlngverool 115'19 voor Iw!lk no I 7
KapitelO rtle geneotecbap en dat bil al de
werb.aambedcn ru !femelden ToorzIttar nog
noo t eeDlge klaohte was

Daarop stelde de heer J C de Klerk voor
gesecondeerd door den heer ( Z F PreUmu8
- Deze vcrgadermg betlan kt den aftredend en
8ecl ~t.a.r18 bartel Ik oor Z le Ol waardeerbare
diensten aan dezen tak gedurende .un dlCnsttud
bewezen Algemeen UlngenomeD

De ,el'!{adenng he"IUlt om op den eersten
Zaterdag ID December te vergo.deren ten ewde
de geldeluke z.aken te regelen Da.a.rop gmg de
ergadenng UIteen

De evereenkomst tusllChen Nederland en de
Zu d Afrilman.sche Repuubliek tot regehng der
"edllrzlJdscbe uitlevering van mIsdadigen II i6
pullteeerd

Bljjkeus art I wordt uitle ..ormg toegeBtaan.
wegen» aanslag tagen bet le ..en van den
koning van de regeerende kOlllUlPP van den
regent of van den president der rilpubhek
doodslag of moordt kinderdoodslag of kinder
moord oudermoord veTglftigwg het opzette
lUk veroorzaken 'an de afd'11vmg der ..rucht
van eene vrouw door baar zelve of door anderen
misbandeling voor seover de wetten van
land waarsar de uitlevering gevraagd
dien grond uitlevering toestaan ve:r_u'aclbtiIJg
of een ander mlsdru:f tegen de zeden
zoover de wetten' an bet land wl\3raan de UIt
levering gevraagd wordt op dien grond UIt
levering toestaan dubbel buw.lllk oplicbting
wegvoering verberging wegmaleLng of onder
sohuiving 'an eeu kind het namaken of ver
valsehen van muntspeciën of muntpapier of b.t
opsetteljjk LO omloop brengen van ya18ehe of
..ervalsehte muntapeeren of muntpapier belde
voor lOO ..er de wetten' all het land waaraan de
uitlevering gevraagd wordt, op dien greed UIt
levering toesta;.n valacbheid UI zCiel8 of
merken voor zoo ver de 1ietten van b\lt land
waarvan de uitlex enng gevraagd wordt op dien
grond uitlevering toel!taall ralecbheid lU li'C
achl iften of bankpapier en h'lt met opzet gebruik
maken daarvan voor soo ..er de w.tten \ an het
land waarvan de uitlevering ge, ra:IjI'd wordt op
dien grond uitle ..e1lDg toestaan meineed,
valsoho getuigenis omkooping \ an getuigen
omkooping van ambtenaren knevelsrjj ver
d uisteru g door am btenaren voor zoo ver de
wetten 'an het land wlllU'alln de uitlevenng ge
vruagd wordt op dien groDd Ultlevermg toe
staml opzetteluke brandstlchtmg voor zocver
de wetten, an bet land waaraan d~ ultlevenng
gevraag. wordt op dlOIl grond UItle, snug toe
staml opzettelIJke en wederrecbteluke ver
ruehng van een gebouw of getunmerte dat ge
heel of gedeelt.elilk o.an een ander toebehoort
voor zool er de "et tel 'an bct land waaraan de
ultlevenng ge\TMgd wordt ap dIen grond Uit
le'enng toestaan openluk gepeld met 'eroende
kracbten !.eien personen of goederen voor
zoaver de wetten .aD bet land waaraan de
li tie 611ng genaagd wordt op dUIn grond UIt
loyenng toestaan het wederrecbteluk en op-
zetteluk doen Zinken of doen stranden verDleIen
of Ol brUikbaar maken van een vaartuig \'{)Qr
zoover d~ wetten van bet land waaraan de wt-
le ermg gevraagd wordt op dien grond Uit
le eTing toest ,an InultarJ) en 'erzet 'an
passaglen tegen den .chlpper en van mllldere
schepehr gen tellen hun meerdere lD rang bet
opzettel ,k doer onl.titaan van gevaar voor een
spoortrem diefstal Terdu .tenng opbchtulg
ml.br I k V:ln een bandteckeDmg III blanco be
dl'legeluke ba lkbreuk (bedrlegel lke lDSolventlo)
oor zOQver de wetteD van bet land waaraan de

Uitle eTing gevrn..'\gd wordJ op dien grond UIt
leven 19 toost aan
O. der de ,oorgande qualificatIen Z Jn begrepen

de pogmg en de medeph~htlgheJd voor zoo' er
tU strafbaar gesteld 'Iln bU do "etgevlng 'an
het land "naraan de IlItie CN g gevraagd
wordt
~ de o'l'engc artikelen La

ontleend
De \Taag of een fe I, valt onder de bcr1ll.mm

gen 'an arttkol I wordt besl.t naar de wet
ge\' ng 'Iln het llnu waáraan de mtlevel1ng
wo dt gevtaagd

De hep,h gen vnn het tellenwoordjg verdrag
el I ppa .. el'Jl 1 sir atl ,ul ge md, tlt'e

dIe t.er zalce var een der ID artikel 1 ge
cmde gemeel e feltel 8 ultgele,erd kan der

I al e In geen geval worden 'ceR'Ulgd of ge.trait
den -laat w mraan de ultlovormg IS toege

'l Lan tel zake van een staatkundIg nusdruf
doo I c gepleegd, u r 'UD l\ltleverIDg noch
a e lo fe t mei zoodal 19 .tsatkundlg mlsdr Jf

langende tollLU bU de rIJheld hebbe
,I I I lun I weder te verlaten gedurcnde

ue La 1 i I o.dat de togen Icm mge.telde ver
olg ng zal zUn afgeloopen en bU mgeval '8n
eroordeehng de hem opgelegde straf zal Iebben

.r .ergaan of hem daar 10n grat e zal Z)11 ver
lecnd

De UItlever ng zal \I orden aangevl"dagd Io.ngs
diplomatiekeI weg ID ;'\I!derland BAnen door den
TI III ISter an bllitenlandsche zaken 10 de ZUId
Afrlkwmsche Rop\lbhek aan en door deD st:1al.ti
.scrotarlS Het tegellwoordig verdrag dat met
t.oepasscluk 18 )p de kolom en zal III werklDg
reden dr e maande 1 II' de ultwLesehng der
nktell VlU bekrachtiging Het zal van kracbt
uI ver tOLzos maanden na l er!Uar ng In tegen
il argestelde I lLO loor eeue der b8lde regeerm
gen gedUin

De maandelJlksche vorgadeTlDg van deo 8tadJ!
raad werd eergtstar! n gehouden oDder voor
zltterschap van den Ieer J Woodbead (I.,urge
meester) Tegen"o< rdtg waren bene ens hem
de beeren J WAtt" eli 0 Smm t 0 Robert
801 1 J Hofmeyr I Bali E Jj GarIal d H
Boalch J Fock D I de V (malI LW R
J C Hofmeyr T J 0 RelUy 0 KLt<lh A R
McKeozle en de s :lIiskl.erk de heer C J
By"ortb

IH MAAS I U 1 ELI 1\ IF~T

Op vool1ltel van deD beer Garland gesecon
deerd door den beer Boalob ont, lUg de raad ecn
deputatIe van predIkanten CDandore.n met be
trekklD~ tot de lIlll<It8chappellJk vrouwenpest De
deputatlll bestond Uit den blsscbop "n deke der
Anghkaanschc kerk e I dl E Nuttall I Nut-
tall A P Bender T E Marsh dr Zabn W
Flmt E Baker T B owmng Z de Beor E
de Beor D Russell J M Rll&3ell Motfatt G
Robson f X Jloome B Marchand 0 Bosll ID

A J Steytler Ma er W Yule A H Hodges
en den heer W J Sp Igg secretarIS' an Jonge
bngs cbr18teluke vere"Dlgtng

Do volgende resolo we werd ter overweging
van den raad voorgelegd Dat de leden dezer
vereeDllstng ten sterkste IJ I don raad or op aan
dnngt de 'oorgesteldl regulatieS met belreklrtng
wt de suppressIe '!In le prottltutle ID deze stad
te pa.seeren drUJ.r "J) die als een .tap UI de
reel te Tlchtmg bescbouwen

De "cl eerw J 111 RIl8l!ell ze de dat deze
resolutIe aangenomen werd Jl eOll erg ..der ng
van de Kao.pschl predikanten I ereenIg ng
Deze vereemglng bescbouwde deze TJ.Ul.k'ru wo
veel ~ew cht dat 'IJ besloten had III penoon baar
beslUIt te ondersteunen Als leden dwr ver
OODlglllgwaren 7:1J niet all oordeel dllt oenige
regulo.tles een einde ""11 dIt kWnAd zouden
maken doel 'II mee. den dat er zekere dmgen
waren dle door zooda.mgc regulatie. konden
gedaru worden vooral met het oog op dat wnt
tot de pul beke w Ivo(gel ,kheld dIer t

Ds. D ll'Sllell lAll le dat I et e kei pi eht.
gevoel was dat I en be fogen h u n""r den stad.
r\l.d te kornel eu l1I .. t omdat ZIJ tet nood g
oordeelden cIen r la I tl t bolar gstell ng lf deze
• I lk n.antosporel H n doel was le h lilde van
Ier mad te .terka 1 e do hl) C lt "eC8 t"
.Iotte op bet groote gevaar dat r he.to I

Ook wert! een hl1 r V," dei leken d, r
An,,1 kWLnllCh kork nl.mede I'cn ''''rz iekschr fl
t cc ge pcrsol e I erom~rent gelezet
De b JTgermoCt!ter bed u kIe de lelllt.~L C en

z de dat 1.11de ban I~n val de .wro.r Lad
deze I ad geste kt \\ "arop Ic lep tat C ltef

,de le

1160. en goedgekeuqd.
R~ I AD lirEJ)i =-Rappoet OOmIDJ8

lIle hd J N van Merwe gedateerd !lde Oe
tober 1806 ,,",Jrl lt J den raad meldt dat hU
bovengenoemd prld an den beer H VJ&agle
voor de som van .!I6 .tru ling beeft gekocht a.l.a
ook dat hj, geuoernd pad volgens aaJJwI)zmg
un de hoeren ha:l.k V18tgte ell J al van W Jk
JUll onder kontrakt bQert t tgegeven voor de
lom vo.n £27 Ws ster1mg gelezen en goeiige
keurd I

Bnef van J G van W lk gedateerd den 7
NOl ember 1896 den mad 'arzoekende den beer
P du I'oit volgena kontrakt re Oalvinie, Schoor
kraal pad Uit te betalen geleien

Besloten den heer Du TOlt .£20 sterling als
'1'01sallU'l" van bovengenoemd kontrakt te be
talen

RE PAD SCHUJN$flOOO rE -Lld H 0 N!euw
oudt rapporteert dat hU 'oor genoemd pad
beeft tenders ge\'lugd en dat tendff. C P van
der Merwe zlJndo £95 de lo.agste IS beeloten
genoemd tender a&l1 te nemen

De beer C P vail der Merwe nu teionwoor
dig .unde !laat nog £5 op ienoemd tender af
en neemt aan genoemd pad voor de sem van £90
sterhng te maken
Rr: WIJD1E VAN WIlOEN-B.loteu da dit

0' el1lto. tot 1I&Jl8ta&!)de..ergadenng
B.. loten dat li. \v Visagie het hek aan den

ander kant van het ;hUIS van K.reehoutrlVlcr op
onkosten van den e~naar laten wuder maken

Rf!: 8RUK 108'fK.A.R ar ROER -Besloten dat de
..oo;ter en hd F J van der Merwe deze zaak
ond >IIk~ en na hunne goedkennng behaa
dele

RE seil U r NELS"f)r -LId S W B 'an der
Merwe geeft hnms dat h, geen voorstel un
gaande g.noemd echut Uil maken

GANAGA. PASS-De voorzitter leest nu rap
port 'an den heer :jJromley gedateerd 2 Octo
her 1896 w&ann bWrtpportee.rt dat geell spe
cUlle voorwaarde lf! Ingegaan tU880ben geu ver
nement eD hd W Visagte aangaande het maken
van bet pad te Gallaga pas
1h: DAMTE AKKEJIENDAM -BTLef gelezen van

deD secretar Jl 'an publieke werken gedatcerd
24 Oetober 11196 ""'Ulrm b I ifneldmg maakt dat
genoemd dam filet !lal kunnen worden gemaakt
om volgende redell VIZ (a) omdat daar reed"
te Ganaga werk voor de armCD I' begonnen (b)
omdat bet te lapgen tIJd w opnemen met bet
doel voor de armen lier dat bet werk zal kunnen
worden begonnm
Brlof van A VlB8er gedateerd 6 November

1896 waann hU den schutmeester van Splt~kop
IUUlklaa.gt dat hU nog geeD pcnDlng beeft ge
kregen voor goed naar genoemd scbut ge zon
!len gelezen

BesloteD dat de ,secretam den heer Vlaser
~ennl' (!'eve dat de raad daar Illet. l18I1 kan
!3oen dit I. ZIJDezaak

RE 8LnTI~U rAn T SSC !lEN OORLOOBK.LOOF
E)i ZWA.RTllLIl -Op 'erzo4lkechrift van de
heeren W P en J W Louw gedateerd den.
Nm elBber 1896 wordt nu besloten dat tie
,ecretafl! de noodlge st.appcn neme tot bet
~Iulten 'Bn bovengenoemd pad

Op unzoek doer een petitie gedateerd 22
~gustus 189ti wordt besloten -een ecbut te
Stofkraal West op to ncbteQ en den heer E A
Nel J zoon aldaar als I!(Jhutmeester aa.Dlte itel
len op ,oorwaarde d t hU tl.e noo<hge kosten
Qaararul verboDden drage

RE rE~DER lAD ~ClI~I~1I000TE -Bl"Ief Tan
P P A Koetzee gedateerd 2 Ooetober 1896
wallnn bU voor £90 ~terhng tendert voor boven
iel (emd plld gelezen

Be~loten dat de secret.art8 den heer Koetz ...
sebr Jve dat dIt reed' een afgehandelde zaak II

Op een bedanking: 'an dell heer F J J
BraDd voor het 8Ohu~ te CamdaDJ8 wordlr"-<lp
~erlOek be.lotel d~n heer P A Nel aldaar .ls
s.ebntmee»ter aan te stollen

Brief van A G J Kotzee gedateerd 7 No
'ember 1816 den ráad UIlI een l'ICbut te Loo
rIesfontem ,et_keIlde gelezen

BesloteD dat .ecrdtllrlB bern keI nlll ge ..e om
~et aanstaande \ ergadenl g 0001 dit doel toe
.tcmmlIlg der rr edebeZltt~ra Vlln Loenesfon
t~m III te le eren
I BtJef gelezcn nin den ~"cretans van den

afdeehngsraa.d W Illowmore geda~rd den )9
Silptember 18 ,( "Mrll men al de afdeelingsra
deu der Kolol Je verzoekt samen te werken ten
eInde het parlement te 'erzoeken wet No 4U
van 1189 zoo te amendeercr opdat geen afdee
hnll8raad zal aansprakeI Jk .un voor echad., er
gOedlDg d,e op ongeproklarneerde paden mocbt
lIebeuren en voor bet Instand houden w larvan
zlIlke afdeelln6"r.w:l !teeft b ,gedragun

SCHIl AnVHlrE~T E KORAsr , )OR DE Uf:
IlJ,;E E 1:01 O\lE -B'aef gelezen van den secre
tIlTIll Tan dell afdeefjnglrao.d K.nhardt geda
!.<jerd 8 October 1$l!6 alle afdeehngsraden
bum e medewerklDg "erzoekend.. teD elllde dat
b.t gouTernement eeI"l)ledIg verzocbt wordt met
bet doel hehelve voor het parlement te leggen
lIt de eerst kom.nde ilattmg d. IIChut wet IlOO
te eranderen dat all" schut advertenties van de
gebeole Kolome gepl~tst zullen worden ID eell
kou 11. It alA eelle b Itoeg8,,1 tot de Gnuee7"ne
nml Gazette cn de lll~ekenmg gelden zoo laag
ID PflJl! te maken 9aL hot voor het geheeie
Pllbhek veria Ugbaar II zonder verplIcht te .iJn
ID te teekeD8n voor d. Gnutt< e ...dat afdeelings
raden verpItcht zullen z n deze kourant gratl8
&Ilnhunnu re8peetl\ e schutmeesters te veraohaf
fen

Besloteu dat de 8ecrelAr18 ontvanll8t hlcnan
arkene en ODze goedkeuTlDg te kennen geve

Plltltle gelezen van A Erda eli anderen ge
dateerd Augustus 1WIr. den raitd verzoekende
om h.t F ad an Hoek an SprUIt over BraDd
de tot aar de I , I Hn Kenhard t ala een afde.
doelu g.. ·aad8weg te ..ark laren

Besloten dat de secretaril do ontvang8t <bIer
v"," erkene e I dat d 'oven"La tot o.a Il.taande
vergadermg
RE Ol RJUl1:IN( 'ioN SCHOLEN -Bnef ge

lezer van den on ler kc;>loO:llalenSecretarIs re t
pr chton an .cholEm III t dlstnkt Besloten

da~ d t overstaan tot ai'nslAande vergadermg
rh PR K A~IAr Ir ~(;IH TH ~ - Bnef gelezen

Tall den onder kolonll\lun secrotaru re prokla
matIe der scbutten nBDlel,k

I Scbut te RlOtvlllIl)l n den whter Hantam
2 fleh I t te UIt"pa lntng In den ad Ler Han

tam
11

VERGADERING OP EERGbTERE~

U 11' d I81Jaal'

N G ScIi.SEIlJER

Petrusv lle 2,1 November 18%
Den edelen heer P FA UiE numster van land

boaw I Kaapetad
FA.le beer -Op eeno pul lieke verg ider og

alhier gehouden op den jl.tan October word
een afgevaardigde Ix noemd naar VrjJbnrg na
molik do heer PatTU. 'an der Wa. t Doon
r ntern om aldaar uliehtingen In te WIOlel
ID allo. dat betrok kIn!: heeft tot de runder
pest

ZaterdtLg t I dezer werd hier weder eene
vergadering gehouden m bet rapport van dien
alg ... aanhgde le hoeren, en no.dat dit gedaan
WQ.8 werd cen. commisste be ioemd om een
korten Inhoud V&I1 het rapport en verdere zaken
met betrekklllg tot de runderpest en de ODgO
re' eo der boeren !.allgs de Grootriv Ier 'oor
ued s aandacht te brengen

De commISSIC be, oemd "ru! Os P J A de
VIII,el1l N G Schneider (vooraitter der ver
!laden Dg) L J de Jager (secretaris) P van
aer Walt (nfgc'aardlge naar Vruburg) en Jona
than Fourie

De genoemde oomnussie kwam hedenmorgel
bjjeen en wenscht hiermede aar bare opdracht
te voldoen aldus -

De afgevaardigde WIlS Ol eel e vergKderUlg te
VrlJhurg op den ~den November die door 60
Ix",ren werd bugewoond en alwaar de volgende
Terklaringen werden gedaar

De beer VOl1ltar 8r booft 70 bee.ten geent
hIervan zIJn !)jj ge.outan

Van den heer VOl1lter Jr zIJn r.)O beellten d e
Diet ge<nt waren Ziek geworden en allen gestor
'en

De heer F Trutar I ad 436 I eest~D lYaaron
der de z.ekte UItbrak toen I.,egon h te enton
en bIJ beeft 41 beesten oyergehoudtln h, ver
klaart zelf dat hU meent dat de zucbt n ot
goed was dIe b I Illgege, en beeft Laler heeft
h, weer 12 koelen en 13 kalvereD gepnt dIe
otet tot de 436 behoorden en die. toen ern
stlg tlek geworden maar allen weder IJ'izond
geworden

De heer Breedekamp had 423 l.Jeeskn W!lar
onder 117 Ziek warer to.m b I begon te enten
Utt de 4. J beeft hl 2'!O gezouten !Jeesten 0 er
gehouden

\ eie andere ge allet werden genoomd Wik"
u L bleek dat het ulCnten zeer goed bea t
woordt Dail waren er 0< k andere perso en
d e Olet ge<"nt bel.,ben en d~ z ekte k wam onder
hunne beeswn en z' hebbe alJes \ erloren
nauwl,k
\ al dcn heer ( ert VISser 7

~ \\ K Tltl Dger 4
SmIt. 'Iz "teward )Jl\)
DelJl t.Sson RU do

Dan bebl.Je de hooren J Vel ter en "li :\ e
kerk geent r de ZIekte onde bunne beeste 1

k,.am tezamen i<4!J beest, en DB dUllen
h elloor het e ten aangetaat toch was cr t >Cl)

I lo( geen cen ge rek I.
0" heer Venter had ~

beesten gct'nt na I dagen
sedert geene meer

De heer F van der L Dde had 17 J tgcn ge
leder i5{) geen t en alle le en og

De boor Lauren. ze de al zInc I"",..t Il

pen en hokken z n door de rur deT) est 0

",c ged ",><I n Lar lil Z I.,uurman .. eroe
gepr t en da; nan I level 6) 0 er

Ook ze d" de heer Lauren. dr
kwam op de pi "lt" u de beer I
wa Ir rr I J. I! nd r een
.. elr .. as Dr H lteheol le de aa
IndeM!On dat al de IIC ste gudood
worde. "Mr p hU ant,.oordtlc 1'1 h,
met Engel8C1 z ut z u gezond maken Du
pohlJe kwam e<:hter na een paar dagen om dood
t.e ""hlet ...n maar le heeT IndeM!On Joeg ben op
de vlucbt e lwt ge olg was dat het kalf ge
wnd en geene der beeste ZIek geworde 18 e
de heer lnderoon z Jn h(,el" Iroep I. houden
booft •
0., heor Mavers verklaart ~ cen kalf under

llil troep bee'l .. n l ek werd e 1.'J •
,,,,rd, I ..,<JfI'''' h (, .Iecht-a bet l eke kuil 'crd
DIet g....cbQt.., en dat was den volge den tla"
gewn<i
0., I eer 'Iayen w l<ie nok hermede hew Ize

dat eIe go.allen l.Jce8lc gedood wurde d"
""'. andere ZIekten hJden

De heer F Kruger die door de Afr kaner
Bon t naar de Trals'aal afge aard gd was OD
aldaar de ut otlIIg na te g Uin-cn blerover rap
port te komen doen zegt Dat al. le z ekte
onder de g.".nt~ hees eli komt cr dar meer daD
5() perce.nt erblllven

De afoev"a.rdlgde de heer P 'IL

lelde erder ernOlllerr te h..hben an den beer
~ 1 Ier d ~ oovengenoemd III an IJ koe ,en en
I I kal erel g""nt beeft dat mentmg stof ge no
men moot lo rde, van een beCt!1 dat begint .Iek
te "orden Cl bet nl >et bestaalJ. UIt bet volge I
de l}e '"' lt na h ( hart Ie. i£ zu hl , <.&I

((flU d. iJJ"". e, re g~ t,~lIe '" het gal het Il!

algemeen be onden dat dIl hei beste ol ddel 8

terw ,I bloed peollmCllt cc dergelJlke geen
haa I lOegeven hehl",

De heer Brown heeft gelegd dat d. z ehe
onder 1. rn~ I II gtl4'nta bees tel gekomen 18 en
er '1 n l4 an ge rekt ter" Jl ~ DIet oe' 8 lick
werden aTl denzclfden heer Brow werden op
een andere plaats, aD bern b6 I "k en r rek
ten maar 34
De beer 1heron

de ()( k aan Down

Speclale parlementsseSSle en
vrIjhandel

rk, Re<lakltur

MlJnbcer -Wam 'ler Ik lee~ van Bondstakken
en zooie-noemdo llond.org/lnen d,e den Bon 1
"illen gebruke. om bet gou emement te
dWlllgen een 8J>I'Clale parlementflSeSJIle t~
beleggen daD denk k aan de mot die dWlIlgt
om n de kaan dam e vliegen Ver kl Ilgt men
de "pecUlle 8e.sle daD zullen onze vee en
kotenboeren een mO le Ic.'\n. loope OlD pheffirLg
van de ,lecsch en gl aan helas t ng er ,o.n presen t
te kru"en Wat d. 1I0881eomtrel t runderpe8t
kan DItwerken weet raap LUIt onze Bond.
ma nen tocb !LIet zoo dom z nOll bunne
grooLlte t~gen8tan ier8 de Kru pstadscbe
schreeuwers III de bl\nd te werkeD Ik ben bi,
te LIen dat gU u toch nog er tegen verzet

Ik Ien
l" dw d en mr

OEF.S ( KL Kl ~

JeE KLERK
Sec Ir Uil

Molt-eno
III ~ov 18~

8TOCKE~l'SlROOM
EE' n, !.:tUE TA.K GE'rIUi

uheke \ ergadenng geboudeu teD hUlz~ \ an
heer J A Plot;),."., om ellO llIeu..-., tal<

Irl den Afrlnuer Bolld te .tlcbten fegell
woordIg ~l pen;o en

lot ageerend ,oonltter en secretarIs werdeD
met algemoene stemn en gekozen dij hj}eren
Tho. Dreyer Ren eB P ui J Roux respee
tJevelllk.

Vergadermg geopend met gebed door dlln
be"r .r. A Pieterse waarna de ageerende 'oor
zItter III gepaste woorde! de aar wezlgen wel
kOUl beette ell ,oorna.meltJk den voorUlLer en
leden Vlln andere takken 'OOr bunne tegen
woerdtgbt:ld el belallgskUlIIg danktil

Besprak de wflllSCbellJkbeid van bet opncb
tt:n var eenen nleu"en tak raadt allen dill
nog nIet leden 'an den AfnkllIler !lond zJln
Zlcb aan te slu ten oorn unci Jk ID a:tDlUerklllg
p~mCfl.d~ del kritlekel t,d waann 'tJ Ic, en
j(n bet dool eli tie "erken 'al het Lo) 0.1
COlonllil League b" .oogm de

De bee! ChTlstlaan Dra) cr aan bet
woord dankte, OOT hel voorrecbt aan
alleD gege'''n ou te "I reke wo~S
de pubheke v"rgader ng taD deu !,'1Ln"
18 Hel erheugdc bom dnge1lks Il' den
Bond te z Jn gegllan I~ een warlLle Bo Idsman
el !oopt IHlnBondsman te sterven (Hoor
boor') H ~ wees ook Elrop dat lOdlen tem and
LO dell Bond gaat om iem"OOJ<chappellJk laam

te werken Wl weh aarL van land er vcrlk het
memand eentg leed doen kan IInz

De beer Andries Dreyer aan het wo< rd wces
ook op d. handelwlJw van 1el L) al C I"n al
League en da~ bet. <elfs ge!Ueuroen IlanneelDt
en laat nalIslu teD om hare ma hl e
versterken en a[zoo de Ab kaner par l-()
Olderm nOli eD maakte gewag' an h, e OOI1l!

IIct. ud.held en gemccnscbappel ,ke tameo wer
ktng-alboewel bet tegen oos werkt

Oe h""r Uan. P eterse SOlI ala oud I U en
, )()ntander dankte ook de leden 'al al'dere
takkeD en w Iken 'oor hllnDe 0 cr1<omsl ~n de
belan~.."telillg getooI d

De beer PIleterse alb >owel ltd 'an den
reod8 uC8Laanleu tak be"':1.LlIdcalles" a ge~egd
werd V~rheugde z ch dal elke Afnka.t.Jer bet
doel dtll league Z cl en Zich nu g..dr I gen
ge ..oel! don Afnkaner Bond ti! on len<teul'leD

n"gcL. van beg nselen (n I b e men te "crk
gaat met bet opr cl ten 111 cuneI tak) "n co .....
.t tut e werd£n naar voor.chr ft door den
agoorenden vo( n tter !jelezen

"\ oorgesteli d or don I oor Ha. Pieterse
_en gesce ndoerd door dtll hoer )Jans Dreyer
Lil Oen twuL-de tak ru d~n Afr k, ~r Bo d
te Ht<.>eken"troom zal ge.tlcbt w rdc -L na
n en {lang Ion el
( leger tod \I cr I I gegevcn , n d "!lenen

de \I ollschlen leden te" rd( I Jn le I,cn te
kon CJ ~cke C "na p ~ ,cl Lil ,10IR

l! cr a glng I el ~r t hd k e,e 'an
l.,eHtuursl..den "aarop de h~cr rt • Dre) cr
"n lLlet ol.t rekte lt eerderl e d tot
tot .!!Crelan. de I.,eor I aul J lt UI I cl 17
lege t Slemmen oor del I "<ér L I el..,rs" I t
Iresaurlor der I eer Lie el><e nel vol'lrekt..e
n eerderhelcl ut tulp' .>Or,tte de u,cr il r
Peter"" "elt met I e!o(e I
den heer il&! • PIeterse ~C

de loer L Pee... met ol.lrck!.t' 1 eerder
he d lege den beer J a Ilnn an 'p I ct t,. celal
en tot ("0 nnus, c lede d, I ",re K r P e
te ...e SCI L PIU"""'C (hulp ~ l tter en "'" re
klm. "'''I eC(,le el Jk) Tb • 0 eyer Jun DO' 111
Plelol1!e en Ha e I eter"" II k "cr
de

(

STADSRAAD

19de eeuwsche
Jachter.

ketter-

..

Zoo boeft dan beer edIteur de DIenskneg
van Je.u" ehn.tus weder een meuw ambt
aanvaard nam.ll k dat van aarts ketterJacbter
AAn de Paarl vergadert de raad d.,r lIljU18ltle
op Vr ,dag 7 Jan 1817

Voor dezer hoog eerw zeer geleerden OIl
partl d gor raad moet~o nu al do ~redlkanten
der ~ed (Jelef Kerk 'cnohonen of neen
bet getu gems door kettenpeurders aangaande
hunne ortbodoxle mgeleverd 18 genoeg Het
1& de kettermeester om tEven of z I tegen
woordig Z Jn of met

De namen der wlDl:ekla/lgden zullen voor
eel1lt gehelm gehoudel worden-alleen de ketter
IDcOBtcrzal het weten Wnt de straf der verOOl
deelde ketters wezen zal wetel WIJ met-mogeluk
zal het begm '31 IR97 een braDdst Ipcl aan de
Paarl V"or bet Pal li ko toor lion opneMen
en gel, k ID t I.,eglll van I~ 6 allOl l/Hldacl t Ulilr t
noordel was gerIcht zoo zal d e nu naar t ZUI
den getrokken \101del

Mu. wnt lal de waarde wezcl 'o.n bet ID

gewnnnon getUIgeOl. Hoe onz Idl~ Hoe
we Olga I van d" Du TOit ij ,o.lgelu gOIl op
go<L.dlen.tlg gebIed z n trou\\ if kerkgangers
eweten .. ,t or gcl"crd wordt Waarink Ik
weet met of men dat kettergeTlcbt meer be
W JU ieren of bekl.geo moet

Maar tot oen zcker hoogte mogOl de Ned
Geref predlkllnten Zlcb trooster z Z II DIet
ue cemgen Ook de Gereformeerde zullen ZICh

aid Illr moeter 'orantwoordeu over het DIet ZID
ien der Gezangen

verklaar
) l Iocr
an RH

De uwe

GP;E~ I\ETTfI$lfCIIIi:R

hebben een pa Ir ZIt nen gelcbTt\l t -

Il WAllr TAYEj., -b.", I Irk van lp fahr kaa
u,n ".uwe "0 I!"'bru k e t:rJch!en toebehooren van
allerleI !KlOOrtill voorraad ol op d. plek gemaakt.
Oude kllSilllla WMl' op~-t Thl1llton CU CO
.bapi1~

3

Be"lo c ""
maandcl ker DISte gc, tU Z.ID gebouw aan b",
olldersmde 'an Adderl ystraat van daar te 'fer
pla.atl!Cn
Innail Tordllid.1dwop I



TELEGRAMMEN
OVERZEESCH

Bteynsburgsche
tatie,

depu- RUNDERPEST.I
DOOD~CHIET;:N VAN VEE

Middelburg, 2.4 No, omber, 1896
E,jitel~r

RAPPORT aan de heeren A '" du P''''''''A C van
Rooy on J P Krog ..r l....len ran het
Steynsburg staand OOIDIJ.é re rundorpest

WlIJlNIe he<>rm -"VII waren naar Grootrivier
geweest om t~ vold >on aan nw opdracht krach
tens be hilt ~I er publieke vergndering gehou
den te Steynsb ril' don 7don dezer om persoon
Ink kennis te go H' nemen 'a-n de regoorllljls
DHltltregelen langs de Oranjerivier tot wermg
der runderpest alsmede "MI ooze grensboereu
10 algemeen er over te raadplegen en u dan
schriftelijke onre bevinding mee te dealen

Wil glllgen 0 er dat deel der bewaakt. .. Iin
dat hgt tussohe I Norvals Poot en Rheuoster
hoek (de pI L'lU< vnn den heer P Henning dicht
bil Oudeudan1!troom) Met onze rel. kw rmen
Wil m IlIlIlrakmg: met versohoidene grensboeren
politie wachten en hoofden eo werden door
allen vnendeluk bejegend en gemformeerd
Deze inforrnatir bn hetgeen WIJ voor onszelf
zagen beeft ons tame'IJk goed op do hoogte ge
bracht 0 nt rent 1c runder] C" llIa,tre;;el I I "'lf
waar omtrent" I nu wansch ..u te rapporteeren
<tis 'olgt - -

J -De breed te der ontr 11 mde belt tusscben
de rI vier cl I de lraadheining gnat zeker ver om
hot doorkomen der pest te } cl tton

2 -De drnadbeining (dnt nil bjjna voltooid
IS) IS lOO dat kleinvee reel" kken en dorgelijk
WIld honden e nz er gemakkeluk door knn
ncn en naar 0 IZ~ meening moest doeelv e met
nog rmnstens drie draden 'o, ...terkt W rdcn
Het spreekt vn I zolf d lt i rt vIer aan de Lil

dere en eeue d, gellke d r I "Helnlllg aan dose
ZIJ IH het c rrdor t. t eeue gr )I,{j mat", doel! ref
fend moeten m iken

, -De pel'l'O en In dienst
'1111meestal 'an de Kaupscbe poliue (waaron
der kleur lingen ï die onder goode orde en toe
zicht schjjnen te staan Gelegunheid tot "hcht
verzuun IS zek, r niet licht mogel Ik en die
hetrapt worden ZIch tl"",ra: I schuldig te ma
ken wor-Ion afoe et hetgeen lru tstc m tand a,[leen
mei .~,t "'" fJCrson~1I het go ",I "18 Er" In
ook nog' e.rochCller e bllrg8n< I henst ,all wIe
cene go~d 1(Btlll ,enl. gage' e. WOl dt Burt{e ...
bel hen ZIch te Hrllnden t t "enen dIe". twl
,,'n dlle mURI :l n

F> -De "acbt u Z!ln dne m lien 'an elkan
der gestatlOtleen: "11 hebben ZIch zoo i" be
"egel op en eer tu!\SChen de poQien dIt ze
litoos halfweg elkander kr Ill" en 'er el
weer ",ch aan te rneld~1l een e lp, I J Z 1" naast
hogend post In eell r ,ar ge, allen Z In de
poRten, order van elkander 'erw Iderd Z J' de
e- uene 8pan zelfs van zeven milleD doch half
weg m deze L' m, n 'oornemell" eene kamp (p
te .IAAn

u -Berg~1l J. Bscben er fakr" ""tJe. geven
hier CD da.r g ,IegcIJheid , r men.cben en
dIerpIl om onop~emerkt door het oonioll te
kOUlen Er IS ook ",cn gc Il bekend waRT
Iemand dzoo boon en "eer IS do rgeg ian Op
wlke plekken IS het zeker ger" Icn de "acbteD
nader anD elkan Ier te I el loe voornl als ric
pest nader nail d, n, Ier kom t Onze grells
boeren zouden z chwl""n en de gebeele
Kolonlfl cellen 1,'l0< ten dIenst u.. "U .... z >0 •

W tal Z I 'an pers( lien te Wttcn komen he l.leh
alzoo sch, Idlg maken ze danel k 11<~I de authorl
tel ten te rappuI t< erell

IJ -U ct dood.dll~tf!'!1 '~II 'G(

belt sch IDt w".t< lik II \U

un te>redenheHl 0 Je!
g. eo'boerell 'er" ck t
gedeeltu "aaro
cl;;enlllk alluen het .d tet"n all dC! u~el
\i IlJooo, ,lgel.tr 118en door 'eiuIl als Ol zede
lIJk wordt beschol "d Hct komt ons 'oor dat
zoo lang de drnadbell1l1lg n El r et volto< Id "
en or lelt' lp d u~t Lat jat ue I t_;'" HOb Il ut te
licht aUl ('rtutn leI IS ) t: sOol'r I

mogul kc cous dCJ alle 1" .u h "Itc
ttl toekomt JJ I z!lk
"'''~ezler hur e I IIZ ,
dlgb, de, I LrIgR (e

rcesui Jke droogt,
weer lil het wtN.t gel lIrl Ik W<lar Z lik ~er
gr t be lAr oIre~ I um tu tvuQt ti Jk to ZlJll J.
ccrst de helling k IU U[ le IC t Ulcllcrb J ..
I et zeker noodzuk rik !l0cn le
demt e to uewun, U ]: r
l<:1n;;d

I !)~ U t I uttl 19 , li
w ~c' ell J I Ieóel Ik
\\ LS .t1h:.cn Itll "J t.: J IJ \\ c \of 1 dJt z.agen
Ul felien Z Ol ~t llu1ken ellt 'er lame.
Wil I. het ti re I II gerusLI!tellcl I En d C1I <1_
pe.t ~Ich ook roed, In den'. JRt lat erg I tbr",dt
I. rI"gol(lkh~ d 111 I~z"n maatr"i{e1 zeker eVel
no) i. Lkc! k dan IL andere

H Um te wllI~, besl!""en of het
het cordon te bL< n Oe' llke 1001

pltt.a.ls n:u~ poll tl ed eua,a..r:, zo \ [ 0 18 te Ii 1.

matigend ZIJn W I wagel hd cel Le. aan te
raden [at de bUlge r. d, "el Il et [,edellken
ah orens IJ I de n geerUlg aan te dnng"" de
pohtle daar dOOl UJgen; te lateI 'en Illgru
omdai de burgers au "'e meo "Mrl Ik g loU
werk 2.uu kunnen 'erwacht..on luik OCI c t..:t..1.k
ruet kunoell 0\ erne uIen tenz J z I la rill' beraaJ
en berekenIng der lostel [k I ,olie bereid z 10
f,( t groote opofleru gen, a, bUllr e belangelI te
hUIS om nIet eel S .(J "p""kell an wat IU die
zwaren dJcngt zal moeLei W) -den verduurd au
heh"mel k onoem ,k 'n bewubel ng I an ge
m, ed om te kunnel gebool7"","w aan .t!'tlnge
orde en dlsclpl ne \ vallt d e nl et er l Jn of het
lO ktnde.rspel) W ,t mun zeker eLtt het .lechts
voor zeer kurten tu I L' zou het Dl_h,eD nog
gaal! doch boe d. het ""mge J lren dureD moel
wat hoogst "aaT«eh oliJk I. Om ODR "'J"llIlg
tol zulk eeUe harde en .ware taak p te offerel!
zal I I lA bo eomel ... hel Ike w I.kracbt en 'l.8t
heradellheld vereliOthen Uf Z Il onZe besw
burgers die mee8 tal bazen Z In CD een
bItteren ,fkeer hebben, an 'erheerscht ell ge
<;ommandeerd te "Ttle, bereId de regeenrtg
gemachtIgd te • 10 OlD ioor eon MeJen er
Perzen" et heli tot Zl Ik eene hal de henstbaarheld
te d w'lugeD OD 'oor WIe weet lJO" I,ltg d"!) na
dag en luubt na Dacht onden rpcl1heiQ~n
geb )orzaambeld 'r straft'e t..- ~"" ben De
polItie 18 mID of D: ecr II<lIl che ontbe.nngeD
strenge dl8<lplmo eD Itomm!lndoorOD gewoon en
!DO, teT\tti'i)hoor~amen •

\ (JlgUl! ons e'enwel ten slotte nedllg manr
drIngend aaD te he', le dat onze hurgen. dIe
poglngen aanwendc, rom de regcerlug ZOOvcr
mugel Ik te steuner Laten w I let meenen
dat de regeenngs ma.allegelen all~1 'oldoende
Z In Dew ontzett nde D ,del c tie ralnp li!

oozer aller aund"",b waan:\'8 et 'Olden de
eendracb tlg"tc zamen WeNtIl111 'au de n'geermg
en heel bet' 011; .00 vliruH G,d. legen de-
zeh e olitktJruen willen

IYat door de burger I gedaan bn "OrdeD
w 1gen WIJ l1Iet vonr te schTt)' en locI. Zoo de
,\ fnkaDer Bond de zaak krachtIg co besll.t" II
11<1opakkcn III barmol e met Q~ r ;geerIng en
alle kolf oHde 'erOcntnllJgen zal eelle goede weg
"cl gevonden "Olden

Hopende dat bet KI'0é<hg I"ertoe komen mag
noemeD wu ons met loogachtIng

Uwe d v diennarcn

CHIQU A.QUA EN KUNZInu JUII,.,(j~:-, lnESr\~D

GE""'ERAAL CARlUNOTON8 OPINIE

-- 1
SAl 18111RY 23 NOVE)fnER -Het lager worat

opgebroken OD de ,orpl4atSlDI der troepen ill'
door generaal Carnngton besloten geworden I

Majoor Jennor hooft Vrl;dag weer een lJldal)&
met Cbiqu iqua gehad Obiquaqua \erkla:u'4e
andermaal dat bj) naar vrede verlangde en seide
tot majoor J enner dat hIJ bezig WIUI deze kwesYe
mei de indunus ie be"preken .I

lIhJoor Jenner g1ll!! daarop naar KunzllB
distrikt en een indaba bad Zaterdag plaatil
Kurrsi WOl! met persoonlilk tegenwoordig Zlektfe
voorgev ende doch 'IJne indunas echenen met
volmacht bekleed te ziJn KuoZJ ontken~e
de moorden en Rprllk den WCllllCb naar v~e
Uit HIJ klaagde bitterljjk over bet gedrag van
de inboorfingen puliti., Majoor Jeoner lllU
hem do verzekering dat die door blanken zOUder
'on t1llgen worden De ceremonre v ID hot &all
boden van gm' en bet zmnebecld van bo)
arbeiding eu vrede werd doorzegaan en KUOll!
I clo fde rnansohappen te zenden om met bot
Ix rwen 'In een fort 10 'liP distrikt behulpzaam
te t: In doch .. "de dut hll geen gezag over som
n gO! had on Il/U selde om de wapenen
optege en

l,enet"alll Carrington zegt dat de oorlog op een
einde en de orgumsnue de politie blJnn vo]
tooid '"

pr \ ic 1 I

lapa" gaat cc, -or l :;.cl
PI 1111'1' ruen reu gel li{
tJJ hngen 'an daar

liet wo...1t gez.g I dat le r~I",llen II eel
!i' ec ht I. 0\ erw II ng I eli er behaald en eer
",.nval I' \ian Ila" rdt vcrwacht

De luk lUI IK Bremer hebben werk gc

TonA'INltSl11JRn 2;) Nm
zeer groote schema wordt rul.ng:ek:on,dl!,'dl d':X>1
London and South Alncan

Finaru-i Il Company (beperlrt)
er nieuw hotel te bouw n op de
prmcrpen een reataurunt een
tonde 16 tafel. en de grootato
ZUil \fnku naar den .tlll van het
Deze gebouwen zullen naast aan het
hotel gelogen Z I'

Wn.'trcle beer rID mlln vongen brief heb Ik
get.racbt aan t<i loul Uil ,h' 1ct doodsebieten
van vee tee-en GbdIJ Woord en onze hehldeDis
schptten 15. JIt WIl DU tmebten eone beschul
dlgIng te wederleggen die gewoonlljli: tegen onze
AfnkllllDscbe be!OOnDg gemaakt wordt Ik zal
tracht-CD dit te doen Uit hotgeen Ik te Vrubtlrg
gezieD en gehoord beb

Omdat, door God~ ge Dade de Alnkaanaohe
bevolking over hilt algemeen Dog "Ill!t houdt aan
de voorzieDIgbeId Gods en gelooft dat be
Heere regeert dnarom wordt ZIJ beschuldigd
van trnag te ''!lf

;Het wordt bn.aIr dikwjjls verweten dat door
haar 'm'LII'bOld en nalatigheid de Ziekten Zich
verspreidan Ik wd nu bewIJzen met feiten dat
In V ruburg de bárgel'8 Ilewllhg waren Riles III

hun vermogen ~ doen om de regeenDg te steu
nen eo te belpen E. werden verschillende
vergadermgen g~bouden 0' er dese vreeslijke
Ziekte te VrIJ burg

De vergaderingeu werden u ltuurllJk UIIge
wool1d door wml.ster Faure elI deo veearts, dr
Hutelieon eo op81O vergaderingen werden door
de AfrikaansehQ bur gers de volgende voor
stellen gedaan Zu vroegen de regeoflng om
hUD toch ..oor eene maand eeu proefpluats te

Op die plaats beloofden de hur 0"''''' bet
'leke vee te dokteren en ah un d IC maand
dit dan niet hIelp dan zoudon ZII het, 00 aan de
regee"ng O\Clgc'en om naar haar goeddunken
te bandeien

De bur gor" zéiden de rogcenng kon hen III
do boete slaan nis Z I niet getrouw op hun p Kt

waren Doch hiérmede wilde de regeenllg DIet
instemmen ZIJ zeide er IS geen ander middel
d ID doodschieten
'I oen teekenden "eer 'lJftlg burgers h.1I re

namen dat ZIJ gIJwllhg "aren zeh "D D"'\T eie
grenzen te gMn om het vco op t.., paS'eo cl wr
'u t<>eh llJot oene vreemd" poll lw w dden hel
ben die zelve goen \ ee beeft en dus n et "lre
belangstellmg kan hebben Mllar ook dIt werd
lIlet laugenomen

D 1&I'0p \ erzochtpn eemgen tocu a6 eene

r.roeve te mogen enteD on proo,en met mIdde
en te nemen doch t I werdelI bedrelg<i dit, I
beboet wuden worden ]\;een de bet'ster
tell doodgeschoten wordeD

''Vat konden du Iurgers a1eer doen)
De Afrikaansche be,olkmg h~eft ietoond lT!

VrIJ burg dat ZII bare regeenng IU alle geoor
loofde mIddelen wd steunen eli dat ..,Jfs met
groote opoffenugen Vall hare Zijde Dlaar dIt
blelp met

Ik moet bIer ook melden d ,t d. D Pwnaar
leers.1I der 1'1 ederdmtsd e li lITeformoorde ge
meente te Vnlburg kracht." opgetredeu beeft
tegeD bet doodschlel.<!n V!ln vee Op 'efSCbll
leude verg uleflDgeD heeft z loeer" uard~ UIt
Gods W oord ~al~eioond J lt het dood.cble
ten 'an 'ee I 1 str Id met l od. \\ oon! li! en
het zondige ~II br,,, larl kc 'aJ doze h md el
w lze

Al. een getrouwe lorder heeft zll'H,er" In

d07-en niel IIIloon 'oor line gemeeat. ge ....aakt
manr ook de belnngen der gILuscb<l Afrikaan
sche b(" olklllg he!!t hel md Z IR eer" I eelt Ir

dezon door wc ord er d uui getrouwel Jk gcmee!
te en ,olk gewewlI opde Voor.leDigheld en den
G ,d IuIInor \ Iderm "aarV( or I et gauscbe
dll!tflkt zIJn eer" dank vel1"dml hgd L'!

Docb ook de kr:l~htlge e ematlge (lO"ln"un
an zIJn eer" konden de rugeenng r lei dou

IlfZICIl van I ct hc..Jult 0 n dvod fc SchIetelI
Hot WCld tO_II best!)te. dat" [.ar de • "kt.., ut
urak ook de gezo H.I~ bep-"t~1 10UdOil goduod
worden

:\ u vel telt zelfM or. gc, rI, <rstu" I or" tf)('
dat, ooral dil ZlIld A flik dit "'" 'e' k,crd I.
U", land .[.;oat bekend \ ovr z 1'1Il 'Ct loerder I
D,t IS zIJn hUilt lan Hlcruuor wordt het gan
sehc lalld onderhouden

De Ith kahcr gc'oelt lI( h zeer 0' or
HIJ bel!chou" t zlcb le I entmeeskI ] r ( I
0'01 Zijn loe ge.wll "ann Il h I"kenscl"p
moet goven I:I!I wil du. Z III veu lokte eel
bubartlgell Duor het doodsch,cten "urdt d",
goollc gclCfZell held gege, en om mIldeien te be
proeveD Ik zal IU een volgen" sehr Ivcn
nant)(J' ell d~t mct dell zegen des Hcere.
mIddelen ntln~owend wel dcgclilk geloaat
bebben III VrIjburg Ik 'er"us rmar lUll
\ ollgeD J.nef waaruIt blikt dILt Jil eCIl
;ge' al Uit lW beootell 20 ge.ed Z!l1I oen anuer
'all 101 zun beest.cR gered EI was !Joon koeren
aan Men bea100t tpt dooosohlCt.eu III Vrllburg
en vreeslilk w Lrcn de tooneeleD dIe toen • III
scbou"d werden Zooal. Ik ID een von!{en bllaf
>antoflllde 18 rellflK het uog1l18el ,:ln doodschieten
~Ir Idlg met God. 'Voord en dUB wndtg

Maar a6 men r li ho( rt boe dIt ultgtlvoerd li!

(1\0 moet toch zelfs ook de regeerIng 0' er1ulgd
tlJn dat h \Te haDdelw IZO In deze vel kaerd Will!

Het lust mij niet .. lies op te lIoemen )!lltrent
de "reed" behllldelHlg :ler dlCren De 10"0
Qe... ,,,,den het doodse} lewn wa. oor hen een
:!" aarder straf d ID de Ziekte zeh e De bedoe
11Dg der regeermg Wall wel g:>ed 'm de ZIekte t.,
keereD maar Utt den nlt..lag moet Z I ook over
nu.gd Z I' dat het m ddel .. erkeerd w IS Ge-
heele troepen, an 120 beesten werden doodge
!lj::lwten ter" II m..ar 2 of 1 da.Rrvan z.ek WareD
!i'ohtle waarvan .. eien ungeoefend In het !!ebw
ten warell moest het vee afm,ken Het wordt
gezegd dat op s< mmlge beesteD van 10 tot 14
scboten gedaan ... erdeD Sommige VIn de
anno dl6ren wa.ren zou gekwd.t dat Z Jd, n '0l
gende, dail' nog leefden F'l,,,,,he veti", Koelen
met de kleine kalveren werden doorlg6!1choteTl

Het volgeDde IS b lrt, ers, heurend r..ene koe
werd gescbot<3n beenen en horens af mnar het
arme beest Io-oop nMI b lar kalf en voor het
.u I"Yflnlekle "il het kalf Z,edaar do moederhefde
btJ uet redelooze Hle De IIIwoners gevoeler
nog zeer over de ml.bandellng 'an hun vee De
8panrung tellge'olge van het doodscbleta 1 werd
zoo groot dat er dadel Ik aan de regeerUlg
getelegrafeerd werd 11.18bet doodschIeteD met
8'estopt wordt zal er op' tand komen ToeD
werd bet gestopt I:k zal bet nooIt In m JD
leven, ergeten boe bejaarde zedlge ebrlstel Ike
maDnen met tra.nen In hunne ()( gen m I 'er
telden de gro' e ml.halldelmg 'an hun \ ce Uoe
droe\lg en donkt'lr zulke dngen illn komt toch
de waarhetd van Gods Woord ann den c1l\g
Door de zware bf!proevmg werd de t e",lklng
gelmd om op te zien tot den Heere onzen God
en Hem lan te roepen Eherdolf werd Z J
gelonterd en werd haar 'ertrouwen sterker In
de goede voorzlentgheld Gods AI • ."U <)u de
mlshandelmg van het vee 'ememen en de
straffe maatregelen dan moeten w I vragen lo
dIt c1l1steluk 18 dl~ be.chnaid \\ I r. ,,!li' Il
dat WIJ ID eene besch ,afde verhchte eeuw levo"
ell onder eene bescbaafde regeonng Maar
tvoneD do daden en \ ruch!.en zulk. aan? Hoo
Jammer toch dat ue oregeen. Il' bet I et mgezlCII
hooft dat de Afnkancr ZICh hllt lelden Illaar
nlot dr!lven (,eiIJk bllikt uit Mi hegil van
m!l" bflef waren tocb de burgoI'" ge" Ilhg met
,Ile opotf"rlllgen te helpen OD de l'6geenDg te
steuDen zool lOg ZIJ \Olgens nodM Woord ban
dclt Hoe donker ook dez() dagen voor Vrllhurg
w.reD en hoe zwailr de beproevIng \oor de r
wonel'!! li! reed. 1 et goede er IJ t ge horen Dil
IS ook een rellel ID het be-tullr v Irl de g ede
'oon.emgl,cld Gods dat UIt het kwade en door
de beproe.mg het goede 'oor land en volk
moet komen Wont eene o'erw1nmng 18 he
baakl Mn du z Ide '.n I et 'ertr luwen en geloof
lIJ de VoolllOnlgbeld f oels liet volk gelooft
V3f1tor (hn (Olt In liell God ,uner 'adorer
Vrillnrg hedl oen str lid voor g~nscb ZUid
AfrIka gr. redon .Moge de beHoUdng 'an
'I II urg t )CD 'u maar, ergo' Ing>lgezmd eli Ulet
wraakzuchtig '!In WIJ hebl Oil gC1.Ien dat men
mel op den mellsch mnar op den Heel'e mo t
'ert rou wen ik heb ,pgemerkt dat do Ir deze
'erdrukJcing de men8choll ,k meor eensgez n !
In kerk en staat ZlJIl go~ orden Moge nllc
plagen CD kastll'llllgen on. geloof en \ ertrollwen
va..t en onwflkbaar ol' den O..d onze~ '"deren
stellen In een colgende zo innto"J1en d.t
zelfs Uit een geldellk oogpunt de men><cher er
IjOter !UlD t<>e wll<len gew""it • In had l1len brt
'e. nIet doodgeSt'Jhoten Voor ditmaal g!mt>cg

LW d w dlonlt\T

11 10 2(, E'" -(Jl -en \t'r"",donng \ all de
,,<lor a Oost Boeren ~erecntglllg we deen
besluit aangeoornon ,I lt m t bet Ot)!;' OJ.l de mr-est
d >etnllhg<l m iddclen , ... Tl i lT .. n I te 'i\ orden
gehrulkt ter v, ... r ti n II Il id de runderpest naar
de 1\ olonio 1.ICh '''''''prel lt de Tt cri nc cpn
l'Tenoê:lJ'!:u.o_"lmR..'lntsJ menschon 1.a1 rul!l!"t.( lIt n J

~Ie ~ogelJlke t<....'g!lll~. plaatsen te be ...aken
Werd besloten dat ten g~' olge van de ver wjjde
nog der Kaspsche politie do regeenng J 5
Eurcpeesche politie \ oor dit distrikt aante
stellen

Een deputatie werd benoemd rom den mn~~
trnIlt 0' er vermeerdoring 'an politie te spreken

VREFSEIIJK O~GELUK

GEWELDTGE F\TORY

HEILIGSCHENNIS

GF:E'\'VERTROC\\E:\ 1'1

KOMlIIAND \~T tERREIHA
~PR(jKEN

-il lt ~, I-Ii R\ 21 NllV -Een legenn icht zal al
I Ier lien lOden of JJ den del volgende maand
arrrveereu wanneer de zold sten w"arsch'lnllJ~
ontslnger zullon worden De besluiting 111l

een gel.pten, ,ede worrlt alhl!'r !liet goedge
keard. dn u de naturellell zooals geloofd "ordt
naar .erlB hebben verL1ngd eD kei om bDnue
OOg><ttll I tflzumelell en den MLTlld te hervatten

K, mmandHlt 1 erreira beschuldigd V1l.o een
katfermeld te Enkeldoorn te hebben geschot"n

Ijlt J \\11

IS 'r gespr )kcn

TER! CH rsTI LLI'I(, \\ Er-ENS MOORD

DF PROFEET VAN DF" Ml IMO

'U
en

HII()llI:"i \\iUHlJI KW,\. \1)

'J I '\:1 \ AHiI lr.l.J

Z -A REPUBLIEK
r d~ bet ekklng "'n land
z nalT C"",\,;Z('t I hoer&n

than, "a.a '-l mende

~IIJ" U~:;1L CR

'\ '-I Cl 'erguIer! g 'an
I werd hede 1 gehou Icn on hot

le lcj Latle I alll len heor Rhodes
te e" "gl net u"trtJkkUig tot z Ino bd fte
n C IJ r I Iwke org ldCllOg toete'prekor 0' er

!ot}> r\\ eg trier gll ,., en al dert~ hOI vorn Illgen ill

de admllll~trat.c In Rhude"la De deputat1U
r lpportecrdc d IL het onderhoud 8tormacbtlg
was en cl lt de heer RI,ode8 ge" e'gerd had zIJn
belufte [atok IIICI Jp grond dat hIJ niets Dleuw~
te ze~gen hld H I hel baalde dnt hU beloofd
lail J" u.tg 'CD 'an de lerlellglllg dCf IlJll Ilaar
C DI LAl! OD , 1"" een t vour LI J u en te waurborgen
I lt op i h J\)!! I",r jaar te <taan kw lm HII
klaagde o\er de houding 'an het pul hek dat
,Iken dag ets te Cl'chen bad HII Wllde
gem ge"chre en waarborg g"' eli A I. z 0

"0 rd Dltlt genoeg was konden ZIJ doer zooal.
z I widen

De erg Idellng heslt))t fil dISCUSSIC am den
I eer Rhude. te sehrJlvelJ hem bed LUkende 'oor
de herhalIng ziJner beloii.en die op een Rtlhw I
gm du erkenning of "elgenng ., ''IJl konden
u ti K'PO' ""ardoor de T,akeD III behoor
I kt 1 'urm zullen gebracht "un]en Ouk "erd
oc,loten m /.ekel e hburelJ die naar Europ.
gingen m~cht te ge en an ageerende al. eeJ1e
COUlIllI""'e met maoht om bet bestUUI Voor de
pnJlementalre COWlUIB81e 'JUl onderzoek te ver
tegoll woordtgen De pte.ldent eD andere ledeD
zo{Jd~llIge c.orumlsslO UItmakende konden 'oor
llUhze" en per"oonl"k handelen doch als ."
v or het bestunr handelden lulleD Zll ,erant
woor lel k 'IJn

KERK EN SCHOOL
PREEKBEURTEN

(, ro to Kerk - • Morgens (HollalJdsch) ds
J E Weltz (~te)Llefldle) • lrud larR 1 '\<1
blo<lneDdlen.~t • a.-onds (En~ lseh) dr

o
KOI.é

Zeepunt - s Morgens dr 1\ lA

Papendorp - .Morgens I Hoom~ .avonds
d. ~t.,) tier

Mallland -. ~a.m ida.g" cerw P :-;rneer
HanoverKtrant Kapel -. \lorg~Ds eerw P

::;mecr • a', nd. ds r Rot. "
Roggeba.:u -. A Vun I, c",rl< Knollel
N,eu" u Kerk Breustra.-n "M rg"n. ~ 3(}

en .a,oDds ï Ilur <i. C F I ~fuller
BUlwllka.ntstnaw.aJ..t (En~ I", he dlen.ten l-

s Morgens 1) 3tJ en •• " ds 7 ure ds D
6m~wHl

RondehoS<'h - • Morgens en • avond. d.
Marchand

St ~tepbcn. -. Morg n, I 'su us M C
Bo~h, s a ..ouru. 7 ure Jl' J I \\ e tz 'an
Ste) jjerv die

E'allg Luth Kerk Strilr d t lat -. Morgen8
10 ure (Hullandsch) en '" '" d~ 63{ (En
gebeh) dr Za.hn Zond I "'Nt hool 3 ure WOell.8
daga vond 7 3{) (H ollaod;'h)..

Groenepunt -HoJialJd>K'h ) lJ, m E ngel8~h
lil" 'UI on 7 ure _a'UI s d. E de lieer
Zon~h.,..j 3 n m

li:lrellezer Z"nn llgkerk n Z"'!.Taat - • Mor-
gen. 1:lO en • avond. 6 ~I eeF\\ Ore.) ....

Wllnberg s Morgens I 're (BnllandlOCh l,
en .avond. 7 Ule (Engel, h) ds A J L
Hofmeyr BA

I'lJmonsstad - .l\I<Jrgons en s avond. (En
gebeb) d. Van Lmgbn

'r!Je Protestantsohe K k J]OUt8lraat-
;\ vonddiun8t (EngeL. h) ï ure onderwerp
~. lW\Tch for (,od d. 0 P Fau,e

"OL ,MET KAFFERS

I !':Rt G ~AAR Z[J~E PLAA1S

nt lA" \\ 20 N \ -De stu.d 18 vol van
n,turellen 1 wee honderd eu tWintig zonder
pa$86r worden gevangen geDomen

Honderden man8 melden en kwdereD doen
eiken dag bIJ den commIssariS aanzook om kost
doch allen zIen er wel gevoerd DIt De bonger
lIJdende naturel hlUft er hDlteD
li en boer vertrok vaDdaag met Z ID famlhe

en toebehooren naar ZIjne p1aats I ~ mIJleD
noord oost HU zal m MDrakmg Z In met
:"ihdoh en Bulaw.yo D,t IS de eerste proef
sedert den oorlol;: 0111 Zlcb \Veer neer te zetteD
mei fJmlllc II tgezoudmd lang. den Male
klllg weg

fHLISHLRY HRO~lWAARDIGD

GROOT U()TEI TE WORDEN GEHOL WD Dl! W A AJhelt 18 dQ( r le ho~ "Y"O:>-
dale commISSie tot hd van lu """lml""le v;m
toeZlcbt o'er het In'''lUUt '" t opleIding 'an
zeDdellngen te Well,n!,rtVlI locnocrud 171 plaato
van d. C 0 n"lll dlC rC~ I_ eenlgen t 1 gc
leden naar den \ r I"!.>..at, rtr kken

"AlIRIIL HY 25 N'JV -De heer Rhode. sir
Chlrle. Metcalf en twee troepe." z 10 lll.Jl
daag van s"h.J.,ury 'crtrokken Daar Inyanga
~n v lil Li I<lr nllJlJ I mtrih en nllar hot zUIden
Z In plot...chng en et" at gebOlmt.umtg I er
trek I a Ir le ven. t" 'lnll!(lng en uen publieke
e'!fldem g I. belegd tegel , rIJdag H I) was

I J~IJ" It.tCl tIJd wer ongen ".kb lAr 'oor~o
'e do dal le IIgehoorde el"Chon 1001 t publiek
!lcllilukt w dgellik "Jl

MIJoor J unne! keerde 'and Utg n lar Cbi
Iua lUU tmug CD zal w",n.el! Ir llik het opper
ho ,[d wed"r ZIel! om I!Clllkklllgcll te maken

De heer n bodcs !.cc ft een bou w concessie
verleend c, geld gege, en 'oor een groot botel
te S/lh.hur) "" pr .te pel1'l( lien wan.rmede
I~ddllk eel ""mung .d ;remaakt worden ann
de. bnt Jur 8t,U W:ldJ do gouvernement8 ge
bouw ZUil

Er < JU op het ~ ecnbhk
bet theol g .. "h ""!DllUlrIC t
18 bet hoog.t" getal dat zld
heeh be, oDden

4" ,tu ICI ten 'I
~t,,tlc. IJ<"eh Dit
'[tl!lk Id.lg aId lar

Ds "an der M ~ul"n ul zICh nIPt hot he
glo van aanstaande tIllI.1<nd ""Ir ~ aruak" aland
begeven om op I.. Decan her I U eene gf>COm
bmee.rde kcrkerQJl(1ncrgvl g 'O)T h~t wt
brengen van oen béroep tt pre,,,deeren

MAltfH M '''Al. en
J(II' KI "pr'tI

( \fgevlIJlrdlgden als voormeld)

Dl{t~ DI BBEl !, 11t GE'I Al E" Tl
DIE EE\ HI!:CHT\AAHDIGE TWitS[ HEf F1'

n.. A Murray (~'lllS3nla Id) IS l>eng In het
belang Z Jocr zen hn~ 'all I laaLl! t lt plaats w
,'llalJ Heder tre"d t h J 0l te Oewet",j 'I
r) \,,, aallstaAndoD Z Jnd q: IS b te "mill
held IcrYiI!l Il J 'p Zouda~ 6 Docernl.," t<;
Cn:ul 'ek h oOpt t~ 7.!J~ M", hl!. (lJ \ ) a:..
_ta.n le laar f Jd bel,l,en Iln ui I nog an
derc pla IlI!en zooaiit '" Inburg "n PbdlPpohs
bezo"keo(kr cer.ten fuad

l:t.' I I)C:O\!I t genomer
legg Idc I' leder I IJ
, do loetll 19 'an zo 'f
r !.et I" kken com t1

AANDEELENMARKT, ----
(\ u. de LeereD T ,han TlIlaen & (0 St

(; ~'< rgCllLl a<lt Kaapstad makelaan. t\Il alge
lIleCI e ;gou ten 1

\ ldllg 2 "ovomb"r 1896
Markt '" al ker 0, ,\1u lier 'an llirkast...d heeft het beroe

n:tar I urg' 1'lId )rp langen m,. t~t" II I. j'
MurTl' hull'rNXhk"r te " n.".t<r 'oor dat
naar ( re.) t. Wil ~aud Ill" ft l>e<lmkt

~()()r de

SCHEEPV AARTBERIOHTEN
TAFELBAAI

\ II 1 \0 WE r rF ~

PI " ,\, lieden "AA In den raad
aan le ",rJe ric bekrachllg "!; al. andeNzlD8 der
am htenaren In 1ill'" aangc"teld l

Ile I eer De Boer hJ '" r \V"wrberg obJec
I"erue t~gell d~n beer KlOgl ...L. ondersecretans
lUl I Jnocnillldsche .aken op zekere groDdeD I

l)e za.ak werd echter llltgelegtl en dr Lc)ds en
vele ledelopraken 'an z IDC uegelukheld De
veng~ pu'ten ,.-crden aangenollle! De ImIDI

gra, c bIll" erd voor de derdemaa.l gelezeD en
aangenomen De wet omt.rent Invoer van wa
peneD werd zoo 'emDderd da. geene vroemdelin
geD bebRl ..e 'rusta8.tscbe burgen. ze mogen ID
breDgen

Eeo scbema om VolhrtlJ!! met water te voor
Zien hield den ra.'ld gedDrende bet laatste gedeel
te van deD nnddag beztg en de regeenng werd
gela.st volle bozonderbeQen a.a leIIIle te ~er
1C1l44ell

De kerkeraad Vlln FTaBerburg beeft aao de
weduwe v&n willol} ds P D Ro ... "u" voor
volle zes maanden ghelrend nn 1 lI:oVllmhl!r
1896 bet 1Ial~ van ""Vlen haren echtgenoot
t<>egekeDd OD haar ID het beZlt en genot ge
lat-6D va.n de putone eD tUID tot baar Ternek
of tot dat een nIeuwe leeraar aldaar Ijj~ III.
trek IDOIt qaqen

\1ARTI ~ I 8 Pf)~T\IA

(Tc I~ rd",.,)".,mlgd 1
A~~ERE AANDEELEN

Ar~u. Company 2UH 6d t ,'l' Assuranee
6<1 ( I loma] r re 1~S CommerCI,l f j '"
EqUlt.lliIJlc Manne 210, GUBrdlaD Assurance 162.
6d Colom&! Orphan Chamber ':330 ti <\ AAw-
c atlOO £220 Gen Est & Orphan Chamber 11187
lOs, S A MIUlD!.( 40. 6d Staniard Bank ':6D
Ban k of Afrlca.£ 10 AfrIcaD f1anklllg CorporatlOn
£5 CYI hergat Co&! 168 od

JOHA...")\};SBCRG
21 'lo¥' -{Per tdegr<l.&f)--De IDlirkt " .tlll ..

R!b&ngende VIl/1 de bertollten uit Londer Ver
knopen -East Rand ~08 ik! Bant jes 4:JS. Kon-
pers -\\ lts Deep a9s French Rand 398, Heldel
berg 2h, ;Ur1Cans ~ >s

I 27 Nov -(Per teJegrnaL)--De markt ~ .til. Kon-
pen -Eut lWW Sil 3d Chartered Hi, ~
661 ed, florid". Ill, H~ 19t.

MIJNBERICHTEN
OOLDEV KOl) F.

JOHARNESnuRo Z6 Nov -(I "r Idegrn.al)--
Dc D eUw. Uollen KopJe mIlD behelzcDde 52
claJllU! temmen mQt de gebou"eD gereedllCh ..p
en andere bakn "erd hedeo ocbtend pu bliek
verkocht voor £ 7'lo

Daar de zoo seer Lenoodll(de vergroolJng
van bet olcoOflJt.ommlln IrISIHuot te ~Ol"Ce!lt"r
IJaJlI bf!rekenmg zoo "at £l \)0(1 7.a1 te otaan
komen werd bet '-lt teil dat er 10 eIken nog
een pef1!OOO worde bel oemd om bIJ de respek
tle'e gemeeDt-6n faD deD nog te collecteereD
Zooals wu vernemeD heeft ds ~ an Heerdeu
vaD RIchmond reeds een sow Villi let.8 over de
£ 100 In de geweeuteu Beaufort West MWTaya.
btuf en Fl"I6erburg ."OOr 4i~~()ClOAtv~eIl

Z -A REPUBLIEK
DOOR HET" EERLlCHl' GEDOOD
J )UA.'<NESBl:RO :.lil ~o, - (&~r )-Een

h."I~ dond,nt.orlQ trok bedon lWJliddii OTW

•
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