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.

,.._

Paarden! Paarden.Lakens, Aardewerk, Be-
hangselpapier, enz., enz.

-TE-

STELLENBOSCH.
30 Eerste Klas Ruinpaarden.

Op !vIaandafJ', 7 December.
ZAL de ondergeteekende publiek

doen verkoepen te KLAP-
MUTS STA TIE, bovengemelde
Paarden allen geleerd en persoon-
lijk uitgezocht door den. eigenaa{..
Onder Let getal, zijn -Ierscheidene
egale paren, die aanbevolen kunnen
worden, en des eigenaars naam is
zoo welbekend dat verdere om-
schrijving onnoodig is.

J. A. CARSTEN.
Faure, Neethling & Co., Afslagers.

In den Boedel van "ijlen den Leer
Ai.uU' ::i.\'tJL't:L YA:S- C"LLEU, op

Woensdag, 2 December,
TE !130 V.M.

ZLLLE~ verkocht worden tegen
0\'1..'1' het Pak liuis van den over-

ledene het over-ice van Oe Voorraad
t; cederen beBtac~~de uit:-
1. ('.\:S-\ \S: Tick, Lakens, Quilts,

Tweeds, Cretonnes, Silisias, Fla-
nellen, Knoopen, Katoenen Tafel-
Kleeden. Linoliums, Wasdoeken,
Overjassen euz., enz., enz.

2, :::lTIóJ\E[.,,: Canvas en andere
Schoen_'n, Klompen, enz.

3. Eu:, TKOI'LATE:Messen, Vorken,
Lepels, Schoteldeksels en Zak-
mvsscu.

4. AAHlJE\\EHK: zooals Kopies
~choteltjl'~, Bor.h-n, Eetserviesen
Slaapkamer Sets, Kandelaar-s,
'I'heepor te n on ook Glaswerk.

5. Hf II\\";.-HI·.\I'IU{ : tussclien 3 en
W(JI) rollen van de laatste en
mees t gezoe lJIe patroonen.

6. Or.u: en OIrHP.HF.
7. I'rjpcn, TllL"kszakkeR, Scheer-

nu-ssr-n, Aan zc-t riemen CDZ.

8, Spijkers, SI'hr-ul'\ e-n, Sd,kt,L-:,
Hars, Zwave-l, Weeg Schalen,
Gewichten.

OOK:
El'll\' "rOok a-sor tcmo nt van Fancv
(;()t'd,'~l'n pn .uulero artikd"l~,
l l audelaars en Wink clicrs \,lIJ hiliten
die langs de Spoorwee lijn wonen
llt'hoorl'Il dell' vcrkooping lJ1j t c
wonen om Jeze goederen III oogcri-
-chou w li' nemen en deel te nerncn
in de koopjes, Jil.: zullen aangeboden
worden.

flI1
RAMMEN! RAMMEN!
Publieke Verkooping

-TE -

MALMESBURY
VAN

35 Oprechtgeteelde Merino
Rammen

I.)E ondergeteekenden behoor-lijk
zelast door den heer WILL"!!

- 0 "

C. Hf)fT~!A:'II, zullen voor zIjne
reken ing op

Zaterdag, 12 Dec". ek.,
Alhier op het 1)01'1', uit hunne
Vendukraal, Public-k Vcrkoopcn
bovellg'l>lIlcld getal lbmlllOll .. , .

Dez« Eersteklasse dieren zIJn uit
Jl: vermaarde Stoeterij van den hoer
M. WJ<:"!H:li, van het distrikt
Beaufort West, en zullen zeker
present zijn op den dag d'er ver-
kooping.

G, W. ~TEYTLER,
Sec retaris,

}\ '~')Il d.> ""I('" ..karue-r
\ Jo\,·r~l·h:lll, l\.;LaI' ..tAd,

:!n x.-, . 1"-i~1t;.

W.C. JlOFFMAN.
J, W, Moorrees Jr, & Co" Afslagers,

Publieke
\'elldu.Kantuol',

.\laltllcóbury, l:! ~fJ", F!:I6.Verkooping

OE Oudergeteekende behoorlijk
gemach t igd door de E x ecu-

t ricc in den Boerlel van vijlen J\S

J. Pr: ('LEHK van ZACHTE\"LEI,
in dit rlist.rik t, zullen publiek op-
veilen op de plaat-

ZACHTEVALLEI,
()I'

RAMMEN.
DE Ondergeteekende . stelt mits

. deze bekend dat hij zijn klanten
en anderen zoowel in den Vrijstaat,
Transvaal, als in de Kolonie nu kan
verzorgen met "RAMBOUILLET"
en " VERMONT" &mmen, Prijs-
winners op de Cradocksche en
Queenstownsche Tentoonstellingen
1894, 1895 en 1896. Geen Ram
echt dan die gebrand M op rechter
hoorn en voorzien met certificaat.

DON DEH DA{;. I, 0(1('. ] 8D6
11,,/ 1!I II II I' /'. )/1., J/I'( /'f'/!JI 11'/" :

Levende Have
~I Ez..!:;
.) -"[ernes

.. ', ~Iuk~ .\ant,·elvet' ell andere
-"(,,oit, \' lïe,danckr Bul

~I.I' _\Il'f'ino ~chapen
I:.! \'al'hl18

Boerderijgereedschap
<) Hokwagens

Open har
~l'ilot",ch Kar

2 ~f'an Tuigt·n· (WagcIl)
~" " (Ploeg) met

Kl'ttillgS .'n ZwingeLs kom-
pit-et

:; 1)1'1'-'\'001' ReIld:wn PJot'gell

A.11EYBURGH.

Doornhoek, dist. Cradock.

BENOODIGD.
I~EN Onderwijzer of Onderwij-

.J zeres voor de 3de Klasse
Publieke School te Kruisrivier,
Cango, Oudtshoorn,

Salaris £00 per jaar en huis vrij,
Applicaties, verge7,eld van certifi-

caten van bev0cgdheid om onderwijs
te geven in 't Engelsch, Hollandsch
en Muziek, moeten aan den onder-
geteekende ingezonden worden niet
Ia.wn dan den 15den DECEMBER,
E.K.

Werk te beginnen in Januari
18\J7; alleenlijk Protestanten behoe-
\'en a~lBloek te dONI.

J. VAN OS,
lIon Sectio

,l Twecvaal"
.. ,.:I!kcl V()<)I'

"" Clil ti vatDI"S
Z. Ifllilldcr (Johl!"tonlj)
:-'Ilij iliac h lIle do

" lllJwarti Egg-"I!
HraklanJ:-; Eg
1.111';''II

,l :-,lljl'''teC'lwn
" Kan),;

E.'I! lut I'ikkl'p, (;ravell.
l' II Z., l' II/..

.\ j:,,)()\.; v, 'l'SI 'ht'ideIJt' A rt ikelcll van
I! 111-1,lad ~f"lIb"I'·IJ.

Kruis-Rivier,
\"_"r: I::C' lill 17'1[':1 rLIl;' v~n.DPr.. 1S1J6, 22 Oct., 180G,

!'". 'I "I" Ktf lI'f'f.T.II.f,r_'/.
Kost en Drank zullen volop

verschaft worden.

AANGELOOPEN
()
P ,., October, 1806, op de Plaats

van dell ondcT"f;;eteekende, oen
Rood-bruin Merrie Paard,

AIg'l'llll'('lle Agentl'll. OIlltrent {) jaren oud, met kale
pick aaL! regter Ilek, merk op voor-
hlad, De eig!:'naar kan zulks ter-ug-
bekomen, mits betalende alle kos-
ten ook van deze advertentie en \Vel
binnen G weken van ufheden.lndien
'niet gelost voor den tijd, 7.al zulks

" , -- -- geho~dpn \\"orden ab ziju eigt-·ndom
.' , \111) O~,L LI J K gevraagd goeue door den ondergeteekende.
\) l::lullalld,;chr Letterzetters. Vast MlCHIEL BASSON.
wark. Doo aanzoek aan bet KaD- '~tjgenvlei, disL Malmesbury.
tQ:Ir van Uit Blad. 27 November. 1896,

MERRINGTON en ADAMS,

Cff~S, ADAMS, Afsta~er.
\ "j' \ I ~ .,TII, .. ',"

I I .\ ~! .l. \', \ , 1 .... :1(;

I, LTT I·,I{Z ETTERS.

KLEEDE:RMAKERIJ DEPARTEMENT.'
~.CIDl~."~·
~ Vorm.. -'
naar.1oaDtm1o ou.... c'

lIWDg Oo..W. 6· ,~
,... 111' 1./\ Ilf- .
PUbn 4Je .... iJl-
ei/. T6/-. Bl&n,...
l'I.tbI 81/-
l-' ':Jn:.1De ...

Hosk 1'&Jl Plein en Spiutraten, XaapBad.

D. li. CILLIERS, V.D.M.

Onderwijzer Benoodigd SLUITING YAN EEN WEG. Gouvernements Prijzen,
VOORAPPLICATIES moeten inge-

zonden worden aan den
ondergeteeke'lde. voor of op den
17deIi DEOEMBER. 1896, voor
eene derde' Klas Publieke School
te Belmont,' io minuten rijdens van
het Spoorweg Station.

Applicaties vergezeld van goede
getuigschriften van bekwaamheid,
goed gedrag en Lidmaatschap
eener Protestantsche Kerk, om
ooqerwijs te geven in Engelsch en
Hollant:kch •.

Salaris £120 per jaar en buis
vrij en £50 per jaar voor het
opzicht over het Boarding Departe-
ment.

Werk
APRIL,
gehuwde
hebben,

AANZOEK gedaan zijnde door
. den heer E. NEL van Gras-
berg, wijk N.O. Bokkeveld, in het
distrikt Calvinia, en andere boeren,
grondbezitters in het Bokkeveld in
het distrikt Calvinia, om zeker
hieronder genoemden weg gesloten
verklaard te hebben, zoo geschiedt
hiermede kennisgeving dat het het
voornemen is van den afdeeli ngs-
raad van Cal vinia bij zijr:e excellen-
tie den gouverneur aanzoek te doen,
in termen van sectie No. 152 van
aote 4Q van 1889 een proolamatie'
te doen uitvaardigen den volgenden
weg sluitende, namelijk :-Den weg
loopende Willemsri vier naar Gras-
berg, van af de wider - zijde der
Grasbergrivier waar de nieuwe weg
begint, door den kamp tot waar de
nieuwe weg zich aansluit.

Eenige objecties tegen de slu.iting
van genoemden weg moeten mge-
diend worden in geschrift bij den
ondergeteekende binnen drie maan-
den van af 7 September, 1896.

Op last,
N. S. LOUW,

Secretaris.

r •

I,
e Wijnstok Plalltage,',
8e6.

LJ I ERM DE wordt kennis ge-
,LI geve 1 dat de datum voor
het inzend der namen voor de
competitie' ermeld in de Gouver-
nernents K nisgevingen No. 1042
en 1043 e hieronder verschenen.
verlengd ' geworden tot DINS•.
DAG, 15 ECEMBER, 1896.Gestr de Schip 'A,TLAS}

A.RLES CURREY.
eretans voor Landbouw.-------

Op Consul-Generaal voor Zweden en Noor~
de heeren J. J. HOFMEYR en ZOON

veiling verkoopen 1.
te beginnen met. het
1897, kwartaal. Een

persoon zal de voorkeur NEMENTSBERICHT
o. 1042, 1896.

ent van Landbouw,
Kaapstad,

Kaap de Goede Hoop.
28 November, 1896.

J. J. DE KOCK,
Voorzitter.

Depar

.....II "UI."UI.P9
. '-

uwberg strano nabij den mond van
tv1ei.

Belmont,
3Isten October, 1896.

Onderwijzeres Benoodigd
VOOR de Gouvernements School

te Hartebeestkuil, distrik t
Aberdeen. Hollandsch eene hoofd-
vereischte, Applicatien met kopie
van getuigschriften moeten inge-
zonden worden niet later dan 2,)
December, aan den ondergetee-
kende. Applicante .moet behooren
Lot eene Protestantsche Kerk.

Salaris £50 p.a, en vrij logies.
W:erk te beginnen na de Kerst-

vacantie.

Gouver s rnerrts Prijzen voor
Amer aansche Wijnstok

IJlantage, 1896.Het wrak het Norweegscbschip "ATLAS" zooals hij nu in het
water ligt, met z#.jne Ankers, Kettings, Windassen, Spillen (Capstands)~

1
\ ALSOOK,

Zoodanige Roper, Houtwerk, Sparen, enz., en wat er van het wrak
op het Strand na~ij Let schip opgestapeld is in partijen om alle koopers
te gerievon. !

Op last van [Kapt. MCRCIl:\.::iSENen voor rekening van WIen het
mage aangaan.l.

N.H.-Niets lyan de lading is onder bovengenoemde inbegrepen,

I
{

enz. SLUITING VAN EEN WEG. NA%e ,",~~~~~f'N":G~;;e,:;
189..1"Wal t hiermede te'r algemeens
kenuisna gepubliceerd, dat de
Prijzen or het bovengenoemde
uitgeloof in 11:196, in aantal ver.
rueerderd zijn van drie tot zss, in
elke klas ,en dat de Prijs Lijst nu
als volgt udt :
Ku, s~' \..- Voor de grootste en

gezondst wijngaarden van Ameri-
knauscha tokken (ongeënt) van de
Riparia, Ru pestris, Solanis en
Jaelluez oor-ten, van niet minder' .~
dan :3,U . wijnstokken, staande niet .
minder an:3t voet van elkaar in
elke riel lug;. geplant in 1895.

G FOj.;(,11 f(JIL £25 elk.
B.- Voor de grootste en
Wijugaardsn van Amer:i-
stokken van de boven'

esoorten geënt met Europs-.
jnstokken, van niet minder
wijnstokken, staande niet

an :3~ voet" van elkaar in
ing; gejJhuit.in 1895 ..

Pr"ij::t'1i ra« £25 elfe.
ie van plan z~jp mede te
oeten hunne namen aan
rgeteekende inzenden niet
in"o;dag,l Decembet. 1890;
derzoek der Wijngaarden
s vinden ongeveer in het
an Januari, 1897. Prijzen
orden toegekend volgens

van punten tevoren door
eesters vastgesteld.

AANZOEK gedaan zijnd~ door
den heer E, A. NEL van hwi-

fontein, wijk Acnterhantam, in hot
distrikt Calvinia, pm zeker hier-
onder genoemden weg- voor gesloten
te verklaren, zoo geschiedt hiermede
kennisgeving, dat het het voor-
nemen is van den afdeelingsraad
van Cal vinia bij zijn excellentie den
gouverneur aanzoek te doeu, in
termen van sectie No. 15~ van. acte
40 van 1889 eene proclamatie te
doen uitvaardigen" den volgenden
weg sluitende, nam :-

Den we~ loopende van Rietfon-
tein door den tUIIJ naar Roodepunt.

Eenige objecties tegen de sluiting
van genoemden weg moeten in ges-
schrift bij den ondergeteAkende
worden ingediend binnen drie maan-
den van af 7 October, 1896.

JAS. SEARIGHT & Co., Agenten.
Aberdeen, 2:> Nov" 1896.

D I RAia! )E1DG TANDENDOK.TER.. O-d -- .. -'-O·'-d --.-. -r. . vi) l.\; ,!.It ADDEltLEY f-;THAAfl' Kaapstad. I . n erWIjz_er 0 n eruntseres
, I , Benoodis d.

rI'ÁNDf;N worden ~1""!lllil ",,,der pijn uitgetrokken door !QepaJlsung van g'afO. Alle
soort e n va n \'~lll1.~e" (\,(~)I'II!Lmelijk met goud.) . Ve beste kunstmat.ige tandeu ~

worden °l' v u Icanill',j (\·1 I" I,,,'! of Gouden pI "ten ingezet, ook volgens pe allernieuwste L~'EN Onderwijzer of Onderwij-
CI'\Hl'n eli UI'idgtJ n,edh",:,· 1:,llijke prijeen. Spreekuren van ~ v.m. tot 5 n,m.· ~ zeres voor de Derde Klasj

G Publieke School te BoschjesmanaHet Aesiab Ka~er Geneesmiddel ..He't Gellas He'n Alien Rivier, afdeeling Robertson.C Applicaties geadresseerd aan F,

IK Jan Andries~ Rabe beuigt hier-' J. VAN ZIJL, Jr., Oude Kraal,
mede dat ik folkomen genezen I MIJNHEER,-Negen m~nden geleden Robertson, zullen ingewacht wor-

ven Yi.mLevigekanlker in mijn lip door belu'gde ik In een brief aan u ~~lt den totden 30sten December e.k;'
h• 'b"K Ik ·.ld I le (roede uit.wer-king van RHEUMAlf· G d tui br btt . A~sla ap 'er g;meesilllU e cu'ho in mIJn geval. Ik ben60 J&NIn oud :roe e ge mgsc rt ten van e-
vau Mej. A. E. ~all NIekerk van en heb 2:3 Jaren lnng geleden ann CHRON- kwaamheid worden vereischt,
Loevenstein, D' rban 1<oad. Ik ISCIIE ÁSTHA.M en REIfWMATIEK en. Een die muziek lessen op hel.
was twee jaren on er de "cneesknn- i zoch te verl icht.ing van vele beroemde ge· klavier kan geven zal de voorkeur
di b h dID 0 eh d 'k[" neesk und igun, en probeerde "lies zonder hebben1ge e an e !Dg J .an r. a WIC baat te vinde n en had in mijn geval alle •
van Darling dat nt1j veel kostte doch geloof ill me nschelijke bekwaamheid ver. "rerkzaamheden kunnen aanvang
zonder goed gevt1lg. Ur. ~imonds loreu, tot dat Il> RHEUMATICURO pro· nemen na de, December-Januari of
van MalmeSbUry~'Zeide mij dat er beerde en in een~, zijn, :mijn Neuralgia,. April vacantie.
kwaad in mijn li "at, en wou het Rheumar iok en pIjnen 1U ,hoofd ~n aange- I Salaris £100 per jaar en vrije

.. Zich t verdwenen en het nieu wa 18 ver en '. ..
soijden maar daar wou ik niet aan. wijd verspreid dat "onm~eBter VAN lW r 'won~g, .maar DIet 10~~8, voor welk
Zoo hoorde ik va dat wonderdoen- amper heellemn.al gezond was .van ?,ie voorzien mg persoonlijk moet ge-
de middel, gebru kte het en werd wonderlijke Medicijn," en dit was werkelijk maakt worden.

H· derti het gevaal , elkeen die het probeerde be-; .genezen. et IS nu ertren jaren veelt het aan, .:._ _

eeleden dat ik rad kaal gezond ben. De heer JACOB VAN ZIJL van Vlakfontein 0 d ... Benoodl d
In dien tijd omtre t zeven jaren ge- (3 UUI' van Steijnsbm-g), is genezen van n erwljzer enoo 19 .
'leden heb ik mij v n Dr. Nieuwoudt een schijnbaar ongeneeslijkgeval van Rheu- :Voor een« Rondgaande School in de wijk
van Darling late examineren om matiek en Jicht, Nooit, zei zijn moede- R'" di J b d / 0 VS

1 Mevr. VAl' ZIJL aan mij, was er een erger ge. Onder- ietrivier, ISt. aco sa) . , ,
mijn leven te verz.,keren en hij vond val van "Koorts Ziekte", zooals ~ij het noe-
mij volkomen gezond. 'men. De eeste dosis RH EU .\1ATICURO

!. J deed de lijdende jonge man rustig slapen en
J. Á. r(abe A zoon, r. medecijn welod voortdurend toegediend,

D'Urban Raad . hoewel dJ bUI'en en vrienden 2eiden dat
2 Jc Maart ) 96, zij niet verwachten dat hij Jeven zon, WaJi

- BEN 0 DIGD ~te~;::;;;':~:~i~~e~1i~Vt~T;!ëu~o gee~
PILLEN,

EEN Gecertifi erd~ Onderwij- JONES RHEUMATCURO.
zeI' of On erWlJzeres voor De oude heer VH DER 'WELT, van Red.

de 3de Klas Pu lieke School te del'Sburg, werd genezen door een bottel.
LE'l'SKRAAL. De heer A. COt:TZEE, Brandvlei, Middel.

Kennis van 't ollandsch wordt burg, C. C, vond dadelijk verlieting. Mijn
wou JA:'< en ZiJD ~choonvadfir, de heet' J, A.

yoreischt.., SMIT, van wondet'boom, BljI'gel'sdorp~ wer.
Kennis van Mu~ek zal eene aan- den ook genezen maal' tk moet nu slulLen- I

beyeling zijn. Salaris £60 per Ik blijf uw dankbare vr,end, J, C, vnn
Het groote Zuid-Afrikaansche gencpsmiddel

jaar met vrij logie .' voor Jicht, Hheumtiek, Rheillmatlsc:heJtcht,
Op de nieuwe poorweg die nu Lend1l Jicht, Heup Jicht, Ao.nge",icht.

aan 't bouwen is U8schen Graaff- pijnen, enz., eu heeft vele duizenden ge.
Reinet en Middel urg komt er te vallen, veel Cl'ger da,lI uovcngen noemden

, """ "k genezen. Is verkrijgbaar van .. lie ApuU,e.Letskraal een S dIDg, . mogehj kers en Winkeliers door geh,eel Znld.Afnk&.

nog een" Statio." Men is ook --_. _-- BEN000 lGD I

van plan met beh p der Regeenng I ALGEMEEN.
er eene degelijke s hool te bouwen. .
Alle kans dm, da de school eene BOEDELen WEESKAIER.
belangrijke word zal en dat het
salaris zal verhoo worden. Aote van Oyereenkom"', gedatemi II Kaat1 18611;

, I' f in!l1'lijfd bij Act.e "an', het P.,;I.IIHIIl' No. 81 ftIIApplicatiefj me getUlgsc 1l'l ten 1861.

ook van goed zed lijk gedrag zul-
len door den and rgeteekende tot Kapitaal
op 1·) DECEM ER ingewacht I Reserve Fonds _
worden. i I _

G. J, F'ER'IE[RA, f rui~ n.. Voor bet Admi"j,tret'nm ... n Eige "milleD er
i etakraal, Boedels, .1. r;toouteurou, AdminiaVai.euna
r-' Vooad-, Curaloren., TrWÁee!l en ~

P.O. K01metjeShOek:, DlREOTEUREN:
dist. Graaff-Reinet.

De Wei-Edel. J. R R.RID, vopl'lli~._------ ~ tb De Wel-:BdeIe Hetna

KEN N I~ EV ING. r,'i' ~~::"U8.I~:~.~:,:::::.::.'f,23 Nov .• 1896.
• P. .iovx.lLD. P. J. ~. ~

HIERBIJ wOrdjlbekondgemaakt AUDITE~: BENOODIGD.
dat wij van heden gE'en trek I De Wel-Edel. H ....

over onze plaats z~len to('laten, l'n I J. p, " JUaITS, I JL Ai. ......
dat allen die roetl paardeIl, ewls, Zij di .... 8I'langen d. KAmerulI:_ ...........
OSl'Il'll of klein vee ~ver on zo plaats JrienclelijbenooM iIa&r _ w..._
zullen trekken irj rechten zullen DeDireo'-weDdlrAlc--BoeMI

worden vervolgd dn md transport De Ta\: IDJOInn\Ut al door :aD::::::.-:...
rijders die uitspan ~en hetzelfde, nargenomen, YOGI' wiena h ...... "..... ~

. E,' J. GbOBBELAAR. IChappijy_~1JOOldelijkil.
Bl i ft" w. A. CURREY, Seoretarl •.m( e ootem, f'

Ge~!!!..~&- _~.20 Nov., 1896. r _.." ... _ .........

1

Op last,
N. S. LOUW,

Secreta rill.
A.fdeclingKrIlll.d Kantoor,

Calvinia, 7 October, 1896
Zij

dingen
Jen on

ot later d '
KENNISG EVING.

DE ond~rgeteekende w~nscht het
publiek bekend te maken dat

hij gehuurd heeft dat geriefelijk
woonhuis aan het Somerset West
Strand, van den heer P. 'Bosman,
en wa~ hij nu gereed is Strand be-
zoekers te ontvangen van af den
] sten November e.k. Begunstigers
kunnen verzekerd zijn van goede
behandeling en voortreffelijke ver-

retaris voor Landbouw.

:a.
RK EMENTSBERICHT

\\'Ijze van bewer ..

zorgmg.,APPLICATIES zullen door den
onderget.eekende ingewacht

wordAn tot 26 December. 1896.
iyoldoende . certificaten ~an be-
ikwaamheid, goed gedrag en lid-
imaatschap eener Protestantsche
'Ktlrk moeten overgelegd worden.
I Salaris £120 en de schoolgelden.

Billijke reiskosten worden ver-
goed. Werkzaamheden te beginnen
:14 Januari, 1897.

J. V.AN DDIJN .
Somerset West Strand,

1'3den October 1896.
!ldbouw,
ember,_1896. __Onderwijzer en Onderwijzeres

BENOODJ:GD.

EEN Assistent-Onderwijzer voor
dH Eerste Klas Publieke

School te Victoria Weilt. Salaris
£150. Degelijke ke~is van 't
Hollulldsch yereischt. ' Tovens
eene Assistente, Salaris £80. Zij
rooet grondige kennis bezitten va.n
Hollandsch ~ingen en Teokenen,
'\Verk to worden ondernouwn hij
hét lJegill \'an 't volgend kwartaaL
Doe aanzoek, vergezeld van getuif!-
schriften bij den ondergeteekende
voor den 1Gden December, 1896,

G. A, M:A;EDER, V.D.M.
, Hon, Secretaris.

Victoria WeKt, 2~l Nov. 1896.

;

[_llEiRl\IEDE w rot te'r alge.'
m.:ene keur name gepubli-

ceerd, dat de volge de Prijzen door
het Gouven~ome zullen wo:aen
uitgeloofd t best' gelukte
}Jn!('/I van EII/'op sche Wijnstokken
op AIIII:rikao 118r1 WUnstokken ge.
durende lwt ::ieiz n van 1896:-

Eene pri van £30.
Twee pr zen van £15 elk'.

Vier Pi" zen van £10 elk ..
Jf cl, aantal teIl ter mededinging

moet niel, mi der zijn dan ;),000;
en kunllcn ill e kweeker:ij of uitge~
plant in de ugaa.rd zijn.

Per:::onen 'e mededingen moeteIl .
10,;. in legge deponeere\l.

De J1l'ijl.O zullen worden verleend
volgc ltS Ol' e ,all yerd ienste en
vol~ells dt:' v(Jl"elJ<]eJl schaal van

" b\,tII punte -
PL'rCt:lJL eIlLcn die gelukt

zi ill (i(j P
,Bl,llil!J

J. J. LUBBE,
Seo. Schoolcommissie .

:We!tevredep,
Jacobsdal,O.V,S.,

~ovember, 1896.

EEN Onderwijzer of onderwij-
. zeres op een plaats 4 uren

van Aliwal Noord, om 8 of 10 jonge
kinderen te onderwijzen in het
Engelsch en Hollandseh, ook Mu-
ziek. Applicaties zullen ingewacht
worden door den onderg~tet:'kende
tot 1 Jan, 1897, melden de sa-
laris en bekwaamheden. l)ien~t te
beginnen na de Nicuwjaars vacllTItie.

Venster Glas.£20,000
£12,000

A;"'LE groo.tten eli soorten,
insluitende Gek I eu r d,

Fancy en Splegelgla:;,

Orders van buiten otnvang-
en sJ)€ciale attentie.

G. BEGLEY .
killg- :2(1 IIltl'n.

(; I'o<)t en wijze \'an bewerking'
III jlllflt 1.

S\>(J!'\"eli wijz!' \'UII be\\I'f"kinO' 10
1, 0

1/linLen uIa;!! I' J() 1'1lntcll.
Zij e ,'an i;lll zijl! mede te

dillgl'll liaNen i. IUlle namen bij den
onder, teekelld.: lDhcndcu niet later
Jan 1. nsdag, df'n 1SLeIl Dece'1lber,
18~IG ell het onderzoek der Enten

·lL.. hl'bh"l1 ollgeveer in het
n van Januari, 1897.

CHARLES ClJRREY,
r Secretaris voor Landbouw.

J. G. VAN AARDT,
WindvogelspJ'uit,

.Aliwal Noord.
Oaledonplein,

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

HEINING PALEN.E·ENE .. Gou~e'ïlante 0111 twee
melSJ8,8 kmderen, van ] 2 rn

~4 jaar oud, onderwijs te geven in
}let Hollandsch, Engelscb, en Hand-
werk.

Salaris £3 lOs. per maand .
Gelieve applicatien te maken aan

Mevr; A. KRoo!1AN, Hagshot P.K.
t BIIJldh::W-It,·diat. Ha.rrismith. O. V.S.

1"E KOOP,-TRAMRAILS,
gaschikt voor Heining doel-

einden.
Doe aanzoek bij

COMB:&INCK & Co.,

•

S tI1Uldstl'aat ,
Kaapstad On

',lf,

J/4
5
!
i



GEBOORTEBEHIGHT.

ru et Nieuwe

JES!· KOOPJES
DAGELIJKSCH.

GEBORE~ den 1:;<1,,0 dezer te Krnn~
poort (Goedgedacht) een Dochtertje

VIId1

FILLIS' KOO
GROOT CIRCUS'
•t P H ~~L~{,

J. E. HEUl,
(geb. LA~',l)

EN

MENAGERIE.
.

Wordt Nog Steeds Druk Bezocb t.
15,000 nu-uschvn hebbeu reeds de

\. oor~tl'lling bijgell"oond.

DOODBERICHT.
CL.,I ft ·()\"P'':''\!''11 PP :\11 \'n\,\_·lllher.

1. ti, t\c' d,· 1';1:\1'1. H,' 1111_ (',\111\1.1:".\ rJt
\TILLII '.~ I Klff\') ~1I'mllll!t: l,cllt1!"fI lote \l}.11

ALbi!.1 {'j!1 lY. ...
De iIJksl()t:t 1:\1 m'II'~eu l \\'( f 118d!l~ J tt'1\

4 uur !tlla.' vnU·1!t'!\.' \·.\~JI,pia~t\"I verln t eu.

IIL't i:, Onl\l'l'~t,lijk um lf' .m t.k cunr-n. dat de
TI"(>{'1' nw Fillis de e"ui.o. i, die bij een
lx-zoc k aan Zu id-Af rika z u lk een groote

toeloop van mensehen heeft

DOODBERICHT. Heden A'Vond!
Heden A'Vond!

TE~ ti lXH,

DERDE GROOTE VERANDERING VAN
PROGRA limA,

HET heh~~l(oI~ den l,ie\\'11 Hcilnnd
urn tt" tlfWll \""cf'llnizP!,1 up J)in:"dAg'

)'hH"g'en. :,; ~,'''Cl!\llt:'I', \llfl d"'Zt' aardst:lll'
won inz uuar 1 l,manllel:- de l't;>ll\\ I~e

won inv rau al lit> \t'rlu ...It'1I nm !lItt,t. l l en:
!t,ls de (ilq~o!p t\.1~1,!I'I"YI·]I'lld !., I.IJII. ons
zee r tt'l ..den:t'll,·f,\ !111Il.! ...le 1'~'iltJt.· 1).\\I~1

Nt:l. ill den !I 11d ....1'1I, III v u u :..lt·j,llt., l.t'YI'1I (~)

maa.nden. na pt'l! ...Jll'I:·II-llj;" IIJdt'tl v au
-eenige dagen. \V I! "I! it'll me-t r-en Ui\d~·
mau V~Ul uud~ 1t4~~t'lj . ,le l l c.-t'e hcef t
gegeven, dt.' l l eerv Ill" ft ~PlUlllll'll, l'nz."

De diep 1,,·,,' f \" "",\",-.

Jl lll.\.\ -, I .'" .l. x I·, I.,
~UHU~I ~I .\~I..

KUII ..t e-u
.I ""C::".1 I-:\I~L\ }JI':LL ,..; \\'t:lb"komle

J ot' k ev .\ 11111111 (.,.

IlE'I'(I(lL:-;nn: :\ATIll:\ALE IL\~S.
Twee \'"Ihloed ;,\\'Ilrto :3pl'ingltengsten,

" EU1:lt, PH l-'alcdl1.··
m: IlJ-:l-:l{' i»: Bt:r:H' :'olel z ijue

Grnppi\..!"t' eu (hltl~Th!)lldellde K n ns te u.
,j"u"ej. L1TILU:CA1{]t, de Hcvnlhgc

Ri.lde,·cs op liet Un"pwdelde Pa.UI-d.
(;!'I){j[l' ~ieuwe Pu.ntIHllilllt'. 'I l-Iet ge·

r.inrut.e. of Harlequ in uit het KfU1UUll G~-
,chnIPn."
JEIUiEY liL HLEY eli Jungej ALEX·

A:\ jJHA in h unne Ver tooning op de \'lie,
gendt, Tn\pezt'.

Ill': I.A.-\T:-;n: WH.K' rn: LAATSTE
WEEK: Vall dr-u lIeer l'H();\[,~:-; SYL,
\' r:,";TEH. de B",I(' Juckey liijder, die ooit
in Zui,I·Afrikn l[eZiCIl iM

De WALIf..\LI..l.S ill h u n uo Pracht ige
Acroba t i-r-hc h: uust en.

I>~ \'"Ihiued Au sr rn l isch e Sl'rin[(J1I('tTie
"!{",';I1," ]l~rpdpn dll"r \lt,VJ' F. r:. FII.L1:-;.

I),· CAI.Il,'OH\I::il'HI·: nRO~l'HO

ONTSLAPE\' in ,i"n 11,"" ua .'·'Il 111"1(' PA.\llDr:~. -,
d u riz hjd"11 ,'HIl liJP"" ,I"" I.l'" _iarell. Pe C\.( )\\'" np STP.LTF.:\.

mijn teede~I.:,·I,!'fd"1l l"·I'I:;PII,,,'t 1l"'I>.! 1 Oe xiu: E::ié'I1E Lr:J-:L\\ï';~. \·ol)lg-e·
JÁlOUl';; Pt \ 1I.I.Ill:-"r n d"11 ,,"d""dUIlI \'1111 I stel.l dQ"r rt,·" Het'r \\I~S(,lIr:R~IA:"I".
till jar~.n b illll,II1t\t·_n t'll t't'\li\!t:' dagelI: ik I De be\-,dlil:{e Skirt Dan ...; ill de Lf'ellweu-
geef mijne d,,"kl,etu":lllll 11l."11ll~,Jd I~ heu·. kovieu doo JUli.t!'ej. ~'A\XlE llt:AR~.
nan RaD vnenden .h e ml] Lchulpz uarn -

·Achterpla.at.., l'"I"ul"

DOODBERICHT,

On:HLF:IlE\.· te AII,'~"', J.;",·l,,·,·c:. "I'
den :2~I~tt'n ~\I\·t)JIlIIi'I'. ,I,.)! \\\.\

Sl -.\~:OO.\ \'.\\ itt{ ;::"'fl i 1!.:t'IJ. ~ll ITlwlg) III

deu L)!!dt:'n!lllll \ all -:. ~ J:U't'l1 .~l inunnr le u PU

I daven. I Jlt'f betn:llll.1
S. J. Y:\:\ Ilr:l( ::'ITY.·..; ''''II

DOODBERICHT

waren.
MARIA J_I.l"LJB.1. jll: \1 I.I. I »ns, 5s. 3s. 2s.

I'OPl'L.\lHE I'HIJZEX:

En een beperkt aantal zitplaatsen tegen Is,

F, E. FILLIS,
H, T, PHlLLIPS,

S11UK,r_t\_l'EX
TE KOOP,

.un ANG PRECIES TEN 8 UUR.

~2 Zes Legger v at en
1 Grapoil're (Druiven

en lI01l'll)
2 Wijn PompclJ
2 Zetten Pt'l'::; Balies

Zift Een;g Eigenaar
Werkend Direkteur
Secretaris& Penningmeester, CRAS, BARRASS

WEGGELOOPEN
En ecn hvc'veelheiJ Keldel'ge-

()
P den :20 deze!' van 11tc fJlaats

"Hn dl'n onJergrtl'eken(lc, een
Zwal't~chimmcl ~Ien'ie Ezel, eyen

,g'e,;chnafd, () jnrel'l oud. Heeren,
J.' HOFMEYR SCHOLTZ, '~chutrn('l';;t('r!'l ell anderen bij wien

I gt'meldL' Ezel mocht aangeloopen of
. 1I0g mocht aanloopen. 'Irol'dt'Il ver

I
' zocbt l'!' dadelijk kennis \'an te ge
, v~n aan den ondergeteekende, dool'

Cl?~ I \\lien all.e billijke kostcll zullen
~ 'betaald \,-orden.

I S. s, WALTERS.
475 Vette A1r1kaander Schaptn, Kostt'rfontein, dist. Malmesbmv
17& lt Bokken, :2fj ~ Ol'" 1.~06, . • ,
a4 ,t Slacht Ossen en Koeien,
3 Kar]lwden.
4 Gedresseerde [zeis.

reedscbap.

::301IER::3ET "-E;-.;T.

TENDERS.
Op DUlllkl'da!.!', :~ Ile('q il.~q T EX DER,s 1I'0nku gevraagd

dool' dl' ondl'rg:.dl'ekentle tot
ZULLI'~:'\ Ilo\ l'nW'lT1clde ~dlJI'l'll, ';_' DECEMBER, e.k" yoor het

bokkL,tJ ('Ill .. l'tlhliL'k \\'onll'll' opb"l1\Yl'n van haal' Irl)onhllu,
verkoeLt te KLAl'\1CTSS'L\TlE, Kl'lder en St'lll) die onlangs afge~

1. SCl! \L\j{TZ. brand ZIJl!.
De Villiers, Immelman & Co" Afslagers, Tl'lldw'aars kUllnen vour één of

alll'l1 tellderen.
A IIc i Il f"rruati(':, k LJ IJnc Tl Yer-

hl'gell worden I)ij mijm'u zoon den
heel' ,I. N, l'E \'ILLlLl.lS, thans

EXECUTEURS KAMER. huurt.ler van de plaats
Dc IVeduwe

A, 1'. 1. DE VILLIERS.
V ASTGOED. IK\lil;;-Rivier,

Gelegen In de AfJeellng PIKETBERG, 23 Nov" 18%.

Y t'lldu- K a ti tu, ,1',
Paai-I, 2,....:'\01' .. 1S~H;,
----- -.--,-_. --- -_.-

Publieke Verkooping van

DE heeren J.I II ',\I f \I; .\ ':""". bl"
hoorlijk gela.,t, 1.1I11ell J'ublll'k Yl'l"

koopen

Voor de Koopmans Beurs, Kaapstad, op
ZATERDAG, 72 DEC., AANST, I Departement van Publieke Werken,

(lJI I:': lTH :\ \I I --
Z6hr 1 ""lin""1 ill 72~ li:"'~,," \'ail de; AA\ 13UC\\'JIEESTEHS.
Plnt\t~ Jlt('khal·dflnlt·lll. '.!!·l,' '\'l! al .. l'uH'n I

enf{t>tmt1"pol'tte('rd"1'2'1 ~]:al·t lrii"" '"fll:iTl'\1 FR'"M....aTU!H;: J,'l!,t~q _l' \I _" ,_. -" I ',.), 'J worden, gl":l'aagd
I II '\ 1(, ,ti"; I 1'001' het h011 wen -'van ~ Il'Uwe
\\'u~rll ,,,;,·,:,'l';nris: Kalltoren ell ht'l 11Iah"11 ,an V ('ran-

: dah.- nUll de ]'ubliehe Gebouwen
: Holll'rtsCiIl. '

ham('l' (j"boll W'·I'.

Hock \'IHI '\'\'\""1".," .~ \\'''ul'lr""t,
Kunpf'ta\1

;-';pl,C't1i";iI il''; l'll 'l'cL'kenillg'l'1l kun-

AAN BOUWMEESTERS.
'IlVII gl'/It'n ('Il Yl'l'del'l' illlichting
II)('knlllt'II' wordE'11 teil kantore "an
I dell "llIll'l'getcL'kl'lldc ('Il ten kalltorc

, , 1"' .;--- ----........ : vali dl,tl Re8Hll'llt Madistrau.t
'T'E~D}i;H!-I WUl'lll'll ge\'rllngd H(ll'l'rt~oll, 0,

.,iJ. VOOI'XipllW8 GdlOtl\\'l'n YOOI" T' d"' I' I I '1.1 T ' , III el li, ltillCI,)" gtlllierkt
( e • OOg'(,IlS Ruoge ~('!tl)ol te ~tel- "'l'l'ntlel' ,'oor H'r,:,ï'O, tingen aan
lell~o eIJ: . '. Pllblickc Gebouwen, Hobertson,"

Srf'clhcntt,,~ l'll ti't'kC'III11~l'U hg- zlllll'n Ollt yangt'll' \\'ol'dell door Jen
gen tt'!' llll.:l~,· ('II alle lnforrnntlt.': COlitrolleUl' (:'11 Auditeur GenernaJ
knn n·rkr·l·gt'll t\(II<lL.~ I'IJ d,'ll I\a;ql~t.ad, tot ('p ~IAANDAG
OIld~l'l!'etel·kl'I"lt', :1.111 111,'11 al;l' \111)£1 \(" - D . I I '(\t',. - :',' l'Ct'nl ll'r ,"';J),

Tt'ndtll's al" zood 10'" "'Iii 'l'kr )., '[' I 'd' < ',.. ,.,t l ,L:L:- t'nl eraar,; Illoden t Irt::e vulJoell-

d
ZO!1 ~'!l IIllwll'll \IIIIrLi"1I nld btcr dl' horgen vorschaffen 1'001' de lIit:
Jlll I hl.ll' I'"~ Il )"l't'IlI),"I' l' k d'·" I L''u I I" . .. tI> YOCrIll,g Y:IlI let e..ontl'akt I'U die

Oll • H!..!<>t t,·u _ lIt!!', b ,~ I

D I . " . or. l'tl rOOl'ten dt'll Il'Il"~r lL'd;l'neu
l' .,:1:1.:,lt' (·r ,', '1';'<,: ["lIder III 't D If' " ''-.k I' "r-- L. l' aag-"tco el'lIlgl' lculler niet

DOI.lll,.,l i:' 'J" lt' \\l)"t1en '1IIIl~('nO 1 Imen. ' . "0 - : nOUl WL)lll19 tc \\'ol'dl'n nangenOll18n

R. hl .• I:UHEHTSll\, : H. S. (;REAVES,
rAnhitekt, I , . pro. Hoofd Inspekteur.

L' . bl ('h b I De~nrtement '-an.I:.'lulta (' am el'S bl' k \\. k' ., G " 11 le lij er en.
I~t. eorgs 5strUat. l'.l\aptitad, 13 :1'0,." 1696.

< '

ZIET onze prachtige voorraad van de volgende goede rim
'zen lager dan die van de meeste andere buizen iinI\.TOMT E

tegen
Kaapstad.

\\ïtte Tabl :-I H:oed!'l'ell van 6d. tot I/llid. per yam ..
(i{~kleurde :lI l iue, nieuwste patroonen lOid. to 1/6 per yard.
Luxe Zephy ,'. gewollo en fancy van liG tot 2/11 per yard.
Jh'Hls, van 8 . en 10~d. per yard ID de nieuwste patronen,
Grass LilW)I~ mooie patrooncn van 1/3kd, en 1/6~d. pel' yurd,

do., do. Geborduurd van 2(3 en 2/ (j per yard.
Grauwe ZWiI te en Zwnrt ell ,ritte Prints, beste kwaliteit 7ld.

per yard.! .
Printed Kaillsooks, beste kwaliteit nd en .Bid. pel' yard.
Fuucy Print ~. viel' verschillende kleuren ~td. en 7id. pel' yard.

~LEEDINGBTOFFEN •
I '

Eene pra~htige keuze van allerlaatste nieuwighedeu in kleêrage an
9'ewone ell. fanic.y kleure~, prijzen van l/lltd. tot 4/11 per yard. .
Zwarte ldeclllll~st()ffell, !11 gl'oot.e k~uz.e waaronder, Alpacas 111

Crcl'oneslen de Lawn (Canvas) kleeren III gewone en geteekende
patronen.:

KlaHJ'gemHilltte ('ostumes in enerina verscheidenheid tegen prijzen van
8 Il tot 50 -

i
i BOFJ.\IIANTELB.

. \\Ij heb~en nu een groote voorraad van deze goederen in alle
grootten en soorten, prijzen van 15jG en hooger.

:pAJ.\IIEB ONDERGOED.
Ondl'rbrobken van I/G, Hemden van l/l1~d., Nacht hemden van

iif;, allen in z4chte Longcloth, mooi geborduurd.
I

Rijke keuze V" (.ebreidc Goederen, Huudschocucu, Kant, Lint,
1 Za kdoekeu, CIlZ., enz.' ,
I

AL DE LAAT&TE NIEUWIGHEDEN VOOR DAMES
!

EN KINDERGOED; ..
i .

ORDERS ME-P,DE POST ZULLEN DADELIJK UITGEVOERD WORDEN.,
Zendt on$ een klein proeforder; wij zijn er zeker van dat de vol.

gende grooLet·j zal zijn; of wanneer u ill de stad zijt bezoek onzen winkel.
WiJ zullen alles doen om het u zoo gemakkelijk mogelijk te maken.

I

WILSON, llILLER & GILMORE,
IADDERLEYSTRAAT
I

(TEGE~OVER HET NIEUWE POSTKANTOOR).

DE 'VVESTELIJ~E

Brand - Assurantie Maatschappij, Beperkt.
Hoo(dkan1;oor: MALMESBURY.

f

I
I

Geregistreerd op den 5den November, 1896, met een Kapitaal van £10,000 Stg;
Veru0dd in 11~,UOU,\UUdl'clcrl van £ 1. Stg. elk; teil doel hebiJcuue alle

:iOorteIl i\,1Il Brandas:;llranlil' te olldl'r11elDl'U; betaalbaar Tien
Shillings ibij ToekannIlIg en het overige in .zpondhnige termijnen als
door de Ili.rekteurcu besloten zal worden. '

I.

DIREKTEUREN :,
ACK "tK. . ,I' ft (::-'llli!'·.'.· OCH), .!lIalmeSIJllrY'II'. J. Lt, l'Ul \\·~'HI.Llz[~" ra.ardebel'~,
J-\CUIlL" L"ll"'·I:,i LILkIJk, l'hdu.Jelpbia. JAl:'- 1'. l{t::TIU', 1'.111'1.

J'JHA.\:'d:" G. L"l~', St', ])lIrbauville. J. A. YA); A. LUl,t,Ei{, L.\V.V., i\loorrees.
G~HT L"l Il;EH, Klipllt'UI'CI. I burg. .
J. A. LJHHUt, PhjladeJphia, J. A, BASSO~, ex-L,W.R., Da.r·ling,

I
1 Sollcilelu F. WERD)lCLLBR.

j
i

Voor bijzcillll~rhedell, enz., doe aanzoek bij

D. J. A. y, li. ~PUY, Secretaris

OARLI NG JAARMARKT
j

~AL GEH01.:JDEN 'W'ORDEN
I

Op WO~NSD.A.G-, 9 DECEMBER, 1896,
Walll1l·eJ ten verkoop zal aangeboden worden de volgende: ~

J,
245 Zware en Vette Slachtossen
45 " !" Koeien
400" " " Hamels
150 Aanteel; Ooien
12 paardeni enz'l enz,

! 'W'. BASISON, "Bontbe:rg"
: . Secretaris.

<} --'<. /.'.>~

J. W. ~O.9'RREES Jr. &·~Co., Afslagers.
Verkropint te be~;nnen om_ 70 ure precies.

Nedel'lulldsche Zuid~Afllikaf(nsche
1

I~POORWEGM~ATSCAHPPIJ.'

Kortste;en Goedkoopsre Route voor Reizi.gers :<en
Goederen Jan de Zee naar Johannesburg, ~retoria
en andere ~laatser in de Transvaal. . ~

Dagelij~sche personendienst van Lourenco
Marpues (~elagobaai) in 24 uren naar Johann~sburg
en 51 uur nfiar Pretoria,

1

Tarief VOOr: Reizigers naar Jobannesburg £4 17s.-en .£3 17s
" Pretoria £4 6s. &1.-60.£3 ti" "

Dagetij ~sche personendienst van:Ourban (Natal)
naar Johan' esburg, Pretoriaen and~re plaatsen in
de Transv n .Oranje Vrijstaat.

,
"

.1. bECE~,tB!~n,'1806.

"

On.lerotf ...ierpll en Soldat cn in Uniform
ha lf prijs op "Ill' plaatsen, behalve de Is.
z it plaa t sen. ;

~lpll'l(el'ie "peil thtg-elijksch. Voeding I I
der rl re ren. teil Il uur Y III . I

_ j)p,",k a,:n_ dp \'e~:schi;lIin~ vn n X I EL-Wr; Onderll'nge i.

Kl :-;::,T~,:,\.\,\I{~. ZIe de advert ent ie I
op '\LL\X1J.\G !

V II n ' .' SCHAPPIJ G,ouvernan te Gevraagd
A.IlIl[ DB GOEDEHOPE SPAARBANK MAAT . , ( )Po::;",~~~'~t~~:~~~,~~"~l:~~,~;;\'::
APPLICATIES voor Leeningen zullen dagelijks in Hollamlsch en Muziek tI' onder-

overweging genomen worden ten Kantore van de WIJzon, .
Bank, Groenteplein, Kaapstad.: • Saluris £·4,1} per jaar, met kost l':,

inwoning. ,,- erkzaauiheden aal! te
S. V. HOFMEYR, vaneen na de Kerstmis v:fkallti,·.

~ecreta·ris. Applicaties yergeEl'ld "an L:etulg-
schl'iftt'fl VOOI'~:2 DEep;" UEH, a .s.

D. ISAACS & co.,
DE KAAPSTADSCHE LEVERANCIERS

VAN MEU BELEN,
STELLEN NU TKL"i TOO:'-; Hl~N LAATSTE ZEGEP10tUL

Het .IJameson' Slaapkamer Set
(ONS EIGEN MAAI~SEL),

IN GOED GEDROOGD SOLIED ESSGHENHOUT,
KOMPLEET,.aS 1S8. .£a 1Ss.

(- _TTENDE 8 ART/KELEN ALS HIERONDER:

HAN<:l\A.'T,8 Vo:t 4 Duim wijd en~6 Voet 9 Duim hoog. met ~Olegelgl38
J}3 Duin: bii 14 Duim. ~5 6.~ ~

3 VOlT MABKEJl,EN Top W A.SOHTA..FEL met Tichel .Rug; met KIelll Kastje
beneden, en een Kapstok aan elke Zijde. eS! L4••

3 VOlT KLltID'rUEL voorzien var! é'('n SpieQ'('lghs 18 duim bij 14 duim op
, patente wiuklj.·". £2 7s.

BO"t'en~en~mde is annmerk~lijk h'I1',.\Jt'lI ill .prijs dan ,lc inferieure ing("
!oerde artl~elen eI! dl~ar \\'.rskck:i IIIII:t .~":II'Ulkl'n dat good geuroogd is
In de Kolorue zullen Koopers !tet 1,)<)I'Jc'c,1L,,·I>iJen van onze wa.arborgd at
de artikelen de hitte van het klim ~at zulll'o ~tU.3n.

D.ISAA CS&CO
STOOK-lWHNETF !BRIEK.

BARRACK· STRAAT
UITSTALKilIERS,

LANGMARKT-STRAAT
o

PLEIN - STRAAT.

, K,AAPSTAO.

EN

BOOM - STRAAT.

, ,

\~::::~~'4..~~'j...

te worden i llg'e7.0udcn aUII

R, STAHKE.

Oatlands, P.O. DlirlJall\llll'.

AAN SLACHTERS.
TE ~OOP

Te CloetesKraal. I,Hopefield.

80 SLAG TOSSEN, groot en zwaar,
prijs billijk, conditie e r t ra.
CO:'\::31;.A:\ T LA CBSCHEH,

Cloetl':,kra.aI,
~~ Nov., ]8~11j,

~ it'll \\ I" HPllll hl iek ~c1100I.
Vrijheid, Z.A.R~

BE\OOUI(~D voor boyelt',-
noemde Publieke ~cb.,,"

t\\'l'l' Durnes .\""istentell, ,',lone YOur
dv llvogt -rc ell L'lol1Cvoor d« La,!.!'TC:
Klas-en, t'Cgcn Cl:n salaris van
Houderd Poudell l'l1 Iljf-en-zen'll-
tig PUilden J'e"l'l'ktieH'lij"k, met vrij
logics.

Applicatie:, zullen ingl'l\'adlt wer-
det! toi :.! J Dccomber. Sollicitanten

. moeten o\'l'rll'ggl'll g~,tlligschT'iftl'1.
van ee-ue degelijke keunis van IWIl1ê
'dl' Hollun.l-chc eli Ellgdsehc talen,
behwHIIIlIIlC'id in lie-t 1I11,kl'\\ljï-CI1,
gal'" !.edelijk geJI'(l~ en echt cluis-
u-lijken w.iudel.
, Eeue kelllli;:;gc\'illg Y:1II. J1l1JI"ten~
drie maandeu !J10et ,(2'vschil'lll'lI in
geml van vcrwisscli ng. Billijke
ruiskosten zullen worden uitbetaald,
zoo applicantl' niet minder dan twe~
jareu lJlij ft.

(;,r. iIl.\R.\IS,
V oorzi t ter.

\'rijlIfJI.J, 2:3 Xov., ]~VG.

Pub.ieke School Flor/da, Z,A ,R

A l'PL1C.\TIES met l!'dUlcr-
'l_.; .":"I

selu-ifren van lx-k waunihcid
goed zedelijk geJrag vn liJlDaat~
schap l'l'm'!' I'rotestnntsche Kerk,
zullen . dool' den ondergeteekende

, ingewacht I\'ordelt tut 1Ij,December,
yoor de betrt'kkiog valt .Assistente
aun bovl'J1g1'1lOemde School.

J\:enlli:i "an muzil'k Cll kmd-
Werkl'D wordt yerl'ischt. :-)alari~
£120 por jaar.

\,'erkzaamheden te begin!lcn op
Maandag, 18 Januari, 1.');)7,

Applicantl'll uit dl' Kulollie komen-
de zullen Yel'plicht ~ijll na l'en rede-
lijken tijd eeu aanvullwi,TSexamen af
te leggeu. .

Billij ke reiskosten worJen VCr-
goed.

IL P. C. ZW AXEPOEL,
:::lce. van 't Schoolbestuur.

ASSI~TENT GEYH1AGD
Voor de Gouvernementsschool te Germiston

\ PPLIC.ATIES vergezeld vun dc:
il noodigc certificaten en gr-
tuigschrifteu I\'orden door den 011-
del'geteekende ingewacht tot 13
December e,k.

Salaris £ 18u p _a., met yoorui t-
zicht op spoedige v(~rhooging.

Werkzaamheden beginnen den
13den Januari.

P. B. J. STOFBERG,
. Boksburg.

Sluiting van een Weg.
AAXZOEK gl'daan zijnde dou!'

de llecl'l.'ll W. P. cu J. \\',
L(I['\Y,' vall ,Uorlogskloof, Bokh'.
yeld., in hl,t distrikt Calvinia, (:n
zeker hieronder genoemden weg g'.?-
sloten vcrklaard te hebben Z00. ,
gl'scilledt hiernH.'de hnnisgeving daL
het YOOI'1Jl'men is \'Ull den Afdee-
li,ngsl'aad \'lll1 Calvinia bij zij!:!_)
Excellentie lh'n Gouverneur aall-
zock te dO(,ll ill tl'rmen vall S('ctl,_:
Xo, 1.):2 \illl ". et ti) van 180;)
eeu jl 1'0clal1lut il' te dOC'l! ,uitv:1a.rdi~
gen den volgenden weg sluitendl',
nal1ldlJk: dl,tl weg loopende ""Il
Oorlogskloof dool' het land V;lll

Uu,:lugskloof IIUUI' Zwartklip.
l',euig-e ubJectles tcgl'll de ~ltlitl:l~

\-all gl'ntll'ffidt'n Weg moet\'Il "Chlll'-
tl'hJk illgediend .wOrdtcll IJlj d, n
olllkrgl'tel"ken~L' bmnl'n d!'le maan-
den vauaf ï NonmbE'l', 11"5\16.

Up la,;t,

~, ~. LUl\\',
Secretan",

Klllltnnr ~an den Afd(,t:lln~"'aad,
l'f\I\'tI111l, lfj ~o", 1,.......,:.

KENNISGEVING
A.AN WIJNBOEREN.

OE KOLONIALE BRANDEWIJN KETEL,
DF lit ..,!· I n (1\.c·IJ".I)O;J~I .. t, Tl d. ~1<1· .. 1 ....1..

_~I·!I!:la.h: '",IT h' I ,..."·"n.~. !., h,
g(~'ren, li J ~'elt tn(%t·: I"uudt"\\ J' \ 1\.:1 foeT. :I"

fIl'\ell JI,'C\t'td" l': 111... t ,t ". n lau .~_n a',' t

dl' lllfll5.:t. E··n.: ~'l0('l!, !.*lt!!I'aJ.:.;! 10 .'~a.J ' ...1, ~".

en lJllndt:1 nr!>êhi l'l). llld,t!o u'>'"!.g .8 \.."~':j' t( .. , ~

\"an v.ate'r \vid',ell·k y,.! het ~~l_.ot:n. ~:j,: i1' .•~t:.(,_:,
lU «lorraad. Doe "",n1.od, 0:)

'VV~. R. A El,

KopersmIdI Varneys Wegl Groenpunll
KAAPSTAD,
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bEen zedeles.
nzo Paarlsohe tI]ugtinoot gevoelt zich

gel'llgeh'l, omdat Wil zrjne • tl_ofB naar
!l3j:lleldlllg van de redenen W iarom Wl)
een speciaal bondscongr es unnoodig en
0t!iwen8chehJk achten, met hebben opge
nomeu, en gaat dau over tot het toedienen
yap een zedelea, en noemt onze handel
w loze • met bescheiden, nog mindei
eer-lijk WIJ verlriozeu dr 7.6 beschu ldi
g-h\ om ~CH' Jullel d" wuenen'-een waar
v In l~ dat WIJ ,lt belaugeu \ dil ons volk
lil de IIIuder pest v m \ 8(>1grootei WIllrue
achten dun eeu persoonlijk ge chrijf
-~wl)ger.d voorhij te gaan boewel
daardooi WIUII"SchlJnhJk andel maal
vaar leopen eeu goedkoope zedelee le
komen

Intusschen vragen WIJ met de meeste
bescheidenhei I en de hl mkste r jJl echt held
wat de waarde der zevoelens ovei het loo 1
sch ieteu x an beesreu euz d iei k lion I le
afge\ a 11digden die nog LWOl( met de 1UU
despest ru aanraking ZIJll geweest wezcu
1.ab Wil me 1 eeu houdscongr es uiet II
dil kosten el 1111'til bonden gaan hou len
on~ lilt te vinden wat onze "UI lelijl 'IU

de Chaujeri VICI \\ ouende boei en o vel
he! doodseli lel ell \ lU beesten de IIken
Zondei onbescheiden t.e wezen nieene Il
WIl dat elkeen die den loop van zakt II
heeft nagegaau ZIch el vau O\eIIUJ<.ru kill

beuden dat de boel en v IU ge' oeleu zu l
len ZIJn d lt het doodsr-h icten on wensche
lijk 18 \VIJ hebbell hel grootste lespekt
\ oor het gezond verstand eu se herp OOI

deel OIlZ' I boerenbev Ik mg Toch het IH

h~lr null een zaak, an op uu: nl ,::1I \I cl
'W feiten Wat Ieei I le el \ lrI11g In de
giOQte \ 111g' I L1 lUC 1 Z ti liet (l11~ t. (€;t
ven-dat het liehte IULWOOld el (p niet I
een speel 1li I oudseoagt es mam II el ILJ

Bechuanalnud I J de hoeren die lu,b
rnan'nden lang met lt) peRt k.uu] ell IS It;
vinden Do xlsch ieten IR (( ne za Ik lt
moutlug IS , m n iet ruinder I" llllg H 1

I" dau ook om deze Ie lellen 1,1 "J eeu
ti iu veruemeutao lTIIltl8S e '111 ouch rz ek
ten ~tel kste aan l ev leu hebhen en nc g op
de daelelijl l' uan-uel liug H Y lil mn II Il

geil ZIJ hesta niet ul lee n ut dukturen
maar ook li t wakker e boere Il

dM Tt' G Illg e n<:ue:llUl den ILfl(ieren
aft aIl!l! mnar bed er geen uns populair
11 seodut men-Jameson t<lrngwelJSCbt

-Wel wenseben S'Ult 'TI' m~LT niet alle wen
schen ZIJU voor 'en ullm" vnthaar .AaIl den
beer Rhodes w .nlllll d >or de bevelking van

lisbury zulke eisehen gesteld dat hU einde
",k verklaard booft er genve!; v:w te hebbsn
De HoUllIldsche A Irikaan eb .. bevolkmg lll'>et
meer met h, ID H\gcnornen ZlJll "Js bet ""Mr
IS d lt die 'u, Enkeld.« nl die aan deu tocht
tot hulp '311 Bu lawa \ daarom geen dool II IIII
omdat me ba Ir J 1 t onder een elg\:n komman
dan! wilde ",Ik, een dorp dat Z) sticbten
gaat Ce d Uh.ct"" wil nocmen KIIIl
benlcj l!I druk IoctIg Il cl • cl voor ."n ont
\ "n~.1 voor te borerden lil. li, III den IMp
de1-e. nl Land CJ, K lUI le doork rut

'\tllUlg rue "" nit d" Kaal b. I ma !..mten
bet I ""..:I. cm ulde lie ru ti _, ('01 lOll
S]J"gg d >Ol li if rt ml gc "Il I~ aal leIdIlIg
tot kranteubericl teil '" Icrr 1.111 \lrl~ ut
f lllgoIlIld wor Il nc' ma.. r t: 1 urnkomst 111
Grrk waland Uost vcrmeld lJe heer W"">!
pr""ldent der Poht leke ,,,' <,.ellIglOg en lUlll
SLaand ..",,,,,JA, numster .. I. de Ila turclleu nen
du" hiel Ian., worder lul 0' crm rgen eeu
ergaclen.g pr srdec ren" tar men de afgevaar

digdou der Kaap,t"d lut het eongres 'oor af
sch illing der belasr inger die Jen landbouw be
sel cruren kiezen zal (h erleden ,. ex rechter
l le net p de dag dut de mailstoomboot
een hoekje ul!.hr.teht o'er zIJn herinneringen
van Zuid \frka HJI heeft er jaren geleefd
mOOIe ideels li advokaat ell tevens met letter
kundigen urbe I l>eZlg nu en d III maar steeds
oor korten tJllI nl. parlemerushd werkzaam

insge! Ik. IlU el rl n til.l IK et n ret htersamht,
er uil I I t I I lel. f" I I id dat
Id" r I" il I I I Irekt I ct neer v .or

ti l'e L.. t r I tersan l te K unberley
I I I t ",Id
J

I Ié) 0
o I) I)

0 , 0
0 ;I
I 0 0
U 4 0
() ~ U
I 10 0
}, U U
I ()

8 0
4 0
ij 0

lien () U
Aardappels LO 0

I I UlOIl \ UI ha • ergerven
kclUk gedaald h'gon alle
VOl zcndingeu kernen pet'

\ II I lel! en lt t PlIlJllek wor I
vriendelijk ver zocht er

rel m, n li, tik ti Jl

, \ J \ (I II',

tl~ een deol
lu-l

ur Inn
\ ..

\10 \ I ( 0 \1 E In \\ \1 f\ r R,
Prokureur en Not aii-.

I, \:1]J;;tnd:' \ av 1 "~f

Produk'tenmark't.

MET het Nieuwe
schijnen

ALMAN Al{ voor
aan eiken inteeken
e xern plaar zal WOl den

De A lrhanak zal
gewonelI K alender
vatten aangaande
graaf, een I'uiniers
andere uuttrge zaken eu daai het
zoo volledig moge hj k Izal gemaakt
wal den zal het eeIt eersteklas
medium voor adverteerders zIJn om
II\lIJne beaigheid voordurend voor de
oogen \ 111 het publiek het gehtele
land door te bouden

Da ir de I uuute beperkt IS

gelieve men ad \ ertentres , roegtIJdlg
III tt; zenden
Drukpers Maatschapp J Van de Sand! de

VIII ers & Co (Beperkt)
A B IIOl11MbYH,

Secretar-is

K \ \p,- [ All

\ I t

'llO.E;(.a.: AlAliKT

1'" mber 1~96

u u
)

",
,\ :\LKEH,

1 '"'
EL" I:!; )f \Rh:T

\ c bcr 1"96
E, I

\\ Lt. lrCLOOPEN
V I 1\ us

AAN INTEEKENAARS.
DE Subscript ic op "DE Z l ID

AIRIKAA.N en Q~S LA~D'
af 1 J 1'11 111, 1189ï, tel lig
gubmcht op den ouden

I p"lJ~ tl wete Jl EL@. pond zes
I shillings pe! par of ti IJper k wartaal

A B HOlfMEYR,
\ Seer etaris
I
~co

JCorl'e~polltl(ill ten
TXTOI{Db~ ver zo cl t,tJIe brieven
V V geld ter bet dm¥ \ an rcke

ningen 'OOI subsc ipues AJVl'1
tentJes en Druk" el k bewaUende of
betrl k klllg hc bbende op bello( helds
Z lken aan den Sectetarl:i der
Maat"chapPIJ en alle ql leven met
COlre:->pondLntlcOi \oor Ilc Courant
aan deu Hcdaktelll te I tFhtt.:n

A B HOll MI£\ R,
Secretans

D ....Z I UI.I lliet

•

ur g u r ~I> I r ft de heer f.
~Ia III nl ai, igl "ln _U, ,d eli

LJrukpe " :'Ifa. {,cl [lI P I
\ aD Je Sa lt de \ II cl1<& Co

o s I Itnd Kltl tvor;
Kllapetad U Oct 11.i9ti

B ar} of Ex"ru!o s )
oren Hoek van Adderley
Wale Straat Kaapstad

UOlY r l\'\l 'Ir" fb( O:\1\fISSIE
\ \.:\ 0'\ DI I{ZOl<K

DR If '!EIR!~( !lEe K "\1 D
111 le (It 7 I 'lllgl~tel!meenle
langrlJkcll blIef 1 aal aalllcldlllg \ III dtn
opeu blief \ ,LJ de I eli us\ dlt del utalle
\ er~chelleu lil OUZl , llge li Iga' e \ lO

begm lf \\aH k \ In ge\ Ot leo lat ten

ZIJ lun It'r]ie~t geht'el velseh Ilenu l~ \ III
alle aauHtekel Jko z eklen Iwt wale 11 t

8tamplUg~ llJluuel tt \ Inden 18 iD eeu ge
Rth kt tegengiflOm leze leden lo
hl] ten glin~te \ an de kOlllot van dj
Koe H en 'el \v nlel t het hem ook dat dl

'.[anIl een
r ngt I~ch( trades nllll nH
bUI g g,egaan om le \\ erk"Lakers aan t,e

lil )euigen en Illet raad te die neil HIJ IH

l chtk'l door de (lYel helu opgep lkt
kOl I nll ZIJn aankoll1~t eu op eeu Rcb JJ
geplaalst d.H hem Il lal }< ngelmu tel ng z r1
bl eugen Deze \\ el k-takl ng melloll Z 1
veel Illlgel \OOl(J1Ulllt 7All ongetl>IJfell
een :?eel sch IdelIJken lm loed p len
bandel hebbeii Men hellUfler t ZIch nog
\\el de groote kolen welkel~ welkstaklllg
die. een ure pren geleden den Bl tschen
hlllrlel hlJna t.ot Bt Istand blaeht Men
hOOl de ltl den laatsten tlJCl lllet veel van
ieze \\ el k,raklllgeu en het IS te Ilopf'n
dH Il t 'UUI Z Lh ulel,erdel za.! uItbleI
eie Il lil ]i e(1 ISZII ",)r l~u u tgeblu8cht

OPGERICHT A D 1838 DE ZUID-AFRIKAAN
VEREENICiD METI

ONS LARD.
Kap taal III ISO Aandeelen

'" £100 £27000
64000

E~ DE
DIRECfEUREN

\ c I: ,de heer J li liunH fR LI~rzltter
~I I

\\
\

President Kruger s speech
D

MONTAGU
leze llllllUtJll \ el kl eg 0 \ Ol heu ue
bl J' ende dankb lal helu \ u een lt du 1n
h('t ta ml lie goe I lU d~gel Jk \~elk kan
W lal deel ell hE b ben \ erd len I

De 1 "t-eEkeIlI~ van de el \ al ng , pge
daau dOOI onz \flIk III "~ht I te,oll mg
lil Bechliaullimd kw nIet te hOt g gtschat
\\ Jldell cn dUll li Illngen "J reu
RIel kSLt liJ onze legeelllJg tan een com
m ,~It \ an ou lel z)(lk "h) )al~ do Ion"
III c nz&" \01 !le lt tgl\e 13n I" hun I Je

ge, en zoudel 'el IV IJ I aan le "Iell"o
\\ lt \\ J th ms >\ illl n hé I hen IN Hl
ti Oll \\ bal (' telten eu U et los'e up [Il( 8

In Beel uanaland hebhen WIJ tlllIl8 een
'lu~btbaal leid \\ tanIl \eIe ollbetlalbuH
lesseugel€erdknlllllO\\ )ldUI 1\11Jgpn\\I]
('!'n C n m18~IC lloodJlllkellJk lilt boelen
~nnenge,ltld lllt \ el-,;chdleule dl8tllkten
llU uilen de~e illaIlllt n In elk geval Uil
Heellu maland Lelug komen mt! eeu
plukllsche kenlllB 'au de zlelrte dIe
hen JU buu diSllIkt t{lt glooten dl~IlBt zal
ZIJn Het naluur kundig onderzoek kun
Ill'n W1J gerroegellJk laten m de ~ulOden
van il Koe H (11e Ieeds op 1\ cg IS doch
wat" IJ d(/d"lljk nOOthg hebben IS 'el
tlOO wbale Informatie mfol matIe waarop
de regeet lUg ell de bUl gel ~ kunntln tt In
delen WIJ hopen dat Illen dt'l ~e Wale

belangen ,an onze boetenuevolJóng op
het hart dragen en gevoelen I> at de ruu
derpest voor Zrud Afllka beteekenr huu
IDvloed zullen gebruiken znlk eeu on
derzoek zoo spoedig n;lOgehJk te ~IJgen
De zaak IS vau het grootste be~ang en
hoe eerder de coUlDli181eWOI'dt aa~e8teld
hoe beter.

VFF\F.RJlf" IJO'R REIF:~-De &r If
Re ,.I/Pr [(ooft de ,olgeude IHs( van ee verlies
III betdls~"nkt ~Iuna)sburg op Il en 11)01
II --J Ed" ard. I non ( P,onaar ell ( olJnuh.
850 Maton en '\ an Heerden J() P Retief IV
P Malherbe' 0\1 R R 'an Hee .,jeu >( F li

R '/lil der MellH (JO A P B ,rg'er Ill!. r
RelIef 4~) B (dalt kHt 1l I Il!t (\ gd-, ruISen)
60 C ( Theron 250 B Pienaar II' JL'"
Hoerden '-0 S W Burger H;U W ~IV >rt. Il> I
HS en CJ Burger 100 J F Goedb~L; I;J(I B
DIlebenborg 130 J P Theron l'll J P Plenanr
130 F Ro.son... 130 K S <an Heerden I:RI I
A PieD""," 1.20 W Ernsm~s 120 B 'an der
Merwe 120 W Coetzee 120 B J 'an der
Merwe !JO C P lb.lherbe 120 P J Liebenberg
100).P G~n 100 P J h.n der Merwe 100
D I.i 100 F HUio lOO,0 J nIl Heerden
60, r F der Morw,1lO

P. VAN ZIJL.
Vendu Afslager Algemeen en

Wetsagent

GEVESTIGD SEDERT 1870

KANTOOR -BANKGEBOUWEN

Amer~kaansche -ow1jnstok plantage
In onZt Idvel tenllelwlnrllllH 11 zullen

onze lezel"" eelle a llJkr Illh"lll6' \ udell Ju
het dep li tCl <,nt \ )Il Ian bet fr aan IJ, t
\etzoekJ ell den [IJ<1VlO Illzpnlling 'an III
~dJ lIJ \l!1l!1( n 'eden6'd heeft 101 deii I Jden
Docembel Hel g tal del p'1Jzetl \001
gelutl ,w uugel ure pIlIlIlge" IS aaulller
keltJk ,elm~eldelu eu \\ IJ H'l"\iachlen
dat de ('umpetltle veel VOOI Ultgaug a lO
den dag zal brengen

Vl;KK:OOPINGEN



BUlSD! KAAPSTAD. Z!.J;lJ-AF~IKAANSCHE
O~DERLl\GE

LEVENSVERZE Kr r) T'-"1
.................... - -' ..J

8URGS,TRAI~T,
/

, BOC. &; :DIBIE,
Invoerders .van 'Allerlei IJzerwerk,

Behoort men altl1d eerst te gaan om
KOMBUISKACHELS EN LEDIKANTEN.

VOOkS..l.\.!lI"TB "OOUOt:l::lItJ1'

lj;"";'ll,' ïJ(-..kl"rb(~ltl, Groote nODU~

c: ,'ctl lil'!l{lcl..m:('II.
U'··I'.iJ.JJIJl{euomtrent niet-verbeurd 'N!'t.l&.r1llfl

tlt-. Jl ~'nt'l;~ O~ li..ru..-a, * loonp;a..at ..
~hlll(c Ouk o-ten.
SpoedllJe HettUiu~ ,.... ,.ord(>nll.l..~I"n

Alk Voordcelen behooren <&.:.lnJf' IA·,J, r
U''''Ll l'~tooonltjI8 A.&1u>prueliJkhe,J

Or m,ddell,jke Bonus op \' orderuigen.
HUInI(' Betaliug voor Over, ..,... r e.

lJneJ,.arI,jk..:h Onderzoek, I.,,""t ill JunI, I~:,\
do volgende in J uui, l1>U8.

Dertiz Q."en Loeg""!.iu>o voor bel4l",~ "0

Premiums, gilduronde welke de Pol;' vo,[' kl'1l<:bl
,hjft
Polissen "lijven v.n kracht loou.ng er fo,~O<'n,j.

fVer)l!""d.dfswa.:ude ill o,m eeu k .. ~lache pr eune
'" dek.keu,

~ ·_c _

MAATSCH.q,PP~J.

DE KANTOREN ian de DRUKPERSIAATSCHAPPIJ
VAN OE SANDT OE VILLIERS & CO.

o P G E RIC H TIN 1 84 5.
DE ST:€RKS TE....,IN DE ..

8 voet wie.l en
8 voet wielen
8 voet wiel en
10 voet weil en voet
10 voet wiel en voet Toren..
io voet Wiel en. voet Torel1.
12·voet wiel en voet Toren. .
12 voet wiel en voet Tore~.
12 voet wiel en. .voet Tore~.

--:- j
Pompen yan alle soort i om op alle p,tten

, passeD. i
Deze Windmolens zijn op een verbeterd

plan ingericht, on sterk,r dan iets nogiin dit
land in~evoerd. De t~ren8 zijn steiik ge-
koppeld, en de wielen zi.'freguleerend foodat
er feitelijk niet naar ,mgm:·jen behoeft te
worden. I

ALLE INFORMATIE. ~BT PI1IJZKN n.N

·DE SAM~~~WERIN G WE SElS &GOMPy}t~!::~tT,

ieincorporeerJ bij.A ete van Perlement :0~ 1

SEPEaK.T ..1

ZIJN VERHUISD N.A.AR
x:»e "'c:»e:k. l"V"s,]t1

Burg-enWaalstraat.
--------

Ons Land Kantoor

!!:OOtl1b.n~toor: DA.E.LHGSTP..U T, KAilpsta.d

Talc .. ,. j.7t Durban. JlI<)(~mfcnte.iJn~"
J'ohann.esbur~,

voor nET IWM'ENnF: IlRf7,oF.NBEVELEN WE AAN 0Nn
rUINSPUI'l' van de beste kwariteit,
;GRASSPRENKELAARS, TUINBA..""fKEN, HANGMAT·

TEN. .
:PICNIOMANDJES, bevattende alle benoodigdheden voor groote en

kleine_gezelschappen.
BERGKNAPZAl-.:..KEN (zooals op het vesteland van Europa in

gebruik) zullen zeer nmtig bevonden worden voor be:gbekl~era.
Probeer ons CARBOLINEUM, die Houtbewerede vloe18tof. Timmer-

merhout, met deze uitstekende stof behandeld, zal met ROOOI an.
. oorzaken van verrotting weerstaan.

DIGt.nEl'lIE~ ;

Hon. ALFRED EnDE:", Voorz'.t u-r
li ~l. A lt I' EH x ~;
HE\ltY ::;()L(I~IUX, ."I~.
Fin;I)~J l'E:'\TLl \ HI'::;. '
l'Al'LN: \II.I.IEH~.
(;UlJF'tn:y ~IC I I 1-:1..
.1 li STEYTI.El\.
IIAH1{Y I:()IX:-:.
Hon. J. X. ~lEIu(UU:'l', ~I L.o!,

WORDTAAN AANVRAGEN VAN 'T BINN~NLAND
PROMPTE A.t>.NDACHT VERLEEND."V'~~"'~I&lX»

NAAR DE HOEK VAN

BURG- en vV}~ALSTRAA~r.
IS li E C. A\ iIER::;OX, ~I u., ~I.C, LUll","

~LH.C.;:';. EIl~"lalld,

WAARS.CHUWING Bevonden b ebbendc n.rt ze:".r ,,.,m~d:1. in naam van ()~g ir, Ce 1..':1: "::e ..:n er
B1d~di8trieten bestellingen aanneemt, zoo wenschon wi] het P,;'\):lck k"n.,s Le g-ever
utwtJ BUITEN DE KAAPSTAD NIET DOOR IEMAND VERTEGEN \\ OOR
DiaD WORDEN.

Mans en Jongens

JAARLlnSCil I Pl:.EMIE .
1~KOMt~ j I KT1REST

Fu:-;nSEJ' lli HBlJE5

£li.J.,',>
bj. (Il' I

. £1,fi6~,~~.J

Overjassen en Regenjassen,
Witte en Flannellen Hemden,
Broeken, alle Quallteiten,
Hemden, Caps en Steveis,

• • "• • "• • "
Be _LI 'Goec1ereD voor de ~lJte pr1JZWlln de

Zuid-Atrikaansche Republiek.
Prijs slechts EEN SH ILLI NG

Invo rders van landbouwwerktuigen er Machinerie,
akkiespompen, Graven, Vorken E~gen, enz.

SPEG AAL GEPREPAREERD VOOR ZUID - AFR
W 1L men een vortrou wbaar, volledig en boeiend 'verhaal van de

~ameDzwe]'ing l~geD du Zuid Afrikaansche Republiek lezen,
koop dan bovcugenoeu.d boekje overgodrukt uit ONS LAND cU oew erkt
volgens Jc beste brounee. De origineeie taal der documenten wordt
zoo veel mogelijk bchouden zoodat de geschiedenis als volkomen juist
kan beschou wd wordeu.

Langemarktstraat en Kerkplein,
J. LAWLEY &

K A. Á PST A. D~
CO.

Bemoedigd dool' de enorme
verkoopingen, rnaken de Fa-
brikanten zich gereed om.

250,000 BLIKKEN
TEIVERSCHEPEN:

LAATSTE UITBETALINGEN f&89.

Polisseu .an versch illend ... duur "pro.n h,ofAald
net de \'ol~ende SOWlDCU voor iMi.ere £l,l.O.J v au tie
oor.vroukehj". venek.o~ r-:

Duur in 1889,1 exemplaar
6 exemplaren
12

,PRIJS:
voor een shilling.
" vij f shillings

::E::Q10'"][ rr .A.~~:E: "
Brandverzekerinq- en TrustmaatschappH

St. Georg8ss~i'2:,_t,J Kaapstad.

.i H.AR
406 JAAR
80 JA_-I.R ...
2u JAAR _,
15 J AAH.
a JAAll I ••

9 J.LUl
6 JAAR oo.
I J.UR

£a,lfl3
~: ~I
I,SV,
1,47;
1,3:lR
\,2JO
1,11i()
1,105
~

" negen ".,

VERKRIJGBAAR BIJ:r-VER~{RIJGBAAR AAN" ONS KANTOORLAND" ---_._----
.olOPGERICHT 1844.~B, G. LENNON en 00.

HEYNES, MATHEW en Co.
J. D. CARTWRIGHT en Co.
B. LAWRENCE en Co,
STEPHAN McPHE~ON en 00.
en bij andere Pakhuizen.

Da yoorraad is niet groot, doe dus DADELIJK Aanzoek.
DIREKTEUREN:___ ---'i... _~ _

THORLEY'S VOER
Pe 'Vel"d~i,' 11,'11'.' \1 Il «iw x. (\"".17.11'",)

De Weledele Lleereu H. Ill'::\: II, II' ~;.\'(.";:1. (;. ";IClILI" L: J, CAUVrN.
J.,~ I( I: I I I, 11 K T I(I,; l)i; I) LI).Aardappelmoeren ! Aardappelmoeren ! VOORSUm· Uflr.

OU AEa OAOH E.
PUR THE BLOOo.

...... ua.I'I'.'''' ,,_., -,._ ,
Zuid A rikaansche Verjegenwoordiges- :-

CHAS. W. HOLM~S,

RUNDVEE,
Paarden, Varkens, Schapen,

ENZ.

Dew Maatschappij, ('1"1 ZIl i\'(:'1' j,·"I"'li"le !/lsI1'lIif/(l en een der
ouds; geusli!/t!c/L in dl' !\U,t>:lll' elllit litt alle soorten van Brandver-
zekerinz tegetl \'l'rJ II i I ldL'r.Jl' ":"J!' :1

Volda.an hchlH'lIdc' a.m \\'1'1 \'" I,) l,<~lJ van Jen Vrij-tcat is ZIJ
ook gemachtigd <ln,ar IIl'zi!lIi:d ti' \'(':'1': '1Itl·11.

Ag'ent~cLapl'l'lI ill :11 (lI' '", '1':';1 111I~11'~t(,r]'·11 ,'n DOqJL'tl van de
Kolonie alsook ill Jl'il Oranje Yt'lj1:>taat eli in de 'I'1';ln.-;\ :1:11,

W. J. ~H:U!;I.\(n()",
tll'ITl iuris. Eenige Agenten.

,TERUERE :-iehl'ptJsladiogen onzer (;l'~:-iTIG BEKENDE Moeren
V ontvangen. waaronder de I'lJlgellric welbekende soorten, Suttons
Early A bundarice. t;co zware en v['m'gl' oog~t dct' beste aardappelen

Scotch Mal ncrops, nu-e-st geLarde en best zeschikte Aard·
appel voor Zuid .. \frika, 0

Magnum Bonums, Liucolushirc g€WUS, ZÓI) gtlllstig bekend
bti alle luudbouwvrs, dat H'I'dcl'c nanbevcli ng ouncedig is.

Allen iu vaten of zak kC11.

Timber Straat, Pietermaritzburg. LACTIFER

DeSInger Fabriek Maa~schappii
j VERVAARDIGT!
I .» :

Jfar"; He·' I'o"is/l""lei soo..rt Nrr..,iu·erg VI'" al h"t Lichtsie OIl JijMt,. lot lw' olt"!Il,le eU.jrOOle },{,.ai~rial

VE RKO(,!JPT M AG H IN ES voor Kouta nt , toe kenueude een Liberaal Disconto of
VER H U V RT .\1!t{:h iII BB met ksus om Le koepen ' '
VERSCf-IIAFT hare Machines in verschcideno st.ijlen kabinetwerk, om te voldoen

all'~ den smaak en behoeften ván allen, en tegen pi-ijzen die ze binnen bereik
vali allen stellen,

REPAR~ERT Machines "an alle soorten dadelijks en tegen billijko prijzen.
VERRU liLT Mach inos van al le soort ,
H EE FT #en Eersten Prijs behaald boven alle Mededingers cip verscheidene 'I'entoon-

8tt'~llllgen meer dan ::!OO malen. 5,t Piijzen te Chicagd,
W IJDTd~elijk de aandacht op ontvangst van eenbrieveukaart., wordende oude CII

l1Ie~ we Klanten met gelrjke zorg en onderscheiding behandeld,

INLICltTING GRATIS. - rnus LIJST VRIJ.

Voor het grootm u k en van K&lTePeB.

Zonder Kelk.

MA.TIGE PRIJZEN. ~ . I MALMESBURY
H. J. WASSERfALL IExecuteursk.uuer en Yocgdij- en

AANSPREKER. ENZ. I Brand-Assurau tiemaatschappij.

Doodkisten zijn IteedB in Voorraad. I
R. WIlSON, ZOON tt r...

sr GEORGE~TR.UJ.

- =---_----_. -_- -_._--

LIBERMAN & BUIRSKI
24, BURG STRAAT_ OPGERICHT IN 1864,

P.K. Bus l··,ï,
Tcleqra,« .ldl'l'Ii "LIBER-'l.~:'\," Infl~lijfd bij Acu va·n Parlement No, 10 fX11'II889.8e,rafenl88en aangenomen.

Doodi:ilten, Lijkioetaen 811.Ro1lwkoetsen
'pinard ill deo k'or1.il~moplijbll tijd,.... Opbetaald" • .uul
~ eie IrillIjbte prijMJl. nyu.

• Resem fonds .z,
£8,220 0 0 ZUID.AFRIKAANSCHE
£iO,OOO 0 0 KONINKLIJKE MAILIHE~ST

G. W '<OTZE, UN'ION' LIJN'
h.UNINl\.LlJKH ~lAILHIE:i:";J.

UNION !)TOOMBOOTMliTSCH.AP dJ
IBEPER~Ti.

KantHf IBUfNU BUilt,
W.. nplu LI I 16Z. La" •• 84twt. K..... t.... De Kamer ouder-no- mt de Administratif'

vau Boedels als EH~utenren, Voogde ...
'I'rnaboes in Insolvente Boedels ent
Opttek1um v&u Schepenkennissen, Tran.
porten. Huwelijks Contracten, Voor he:
voorach iet.en van Gold op eerste Ver
banden, enz; en Algemeene Agentsohap
pen in en buiten de Kolonie.

;

I

)
DE iS-I-N.......-a---E-a--r-.A.--S-a-X-E-K.--:as:-A-A-T-S-C-HAPPIJ.f

De "CASTLE MAl L" MaatschappiJ.PAST OP VOOR NAMAAKSELS.

lOLONlALE WEESKAMER EI TRUST
IlAATSCHAPPIJ;

... " Kerkplein, Ka&pIt&d.
P.K. BUa 14

Nl' ....._ Jr.,..A*-" 7IDBLITl

DE Sloombooten dezrr: Lijn"C!·tl'l'~k.1I
van Kaapstad un.a r Londen UIJI L'e

uudereu \'1uen8dug, 1e 4 uur n.rn., 1.,'"
~ladeira ell I'lynwtl t h, le blnt Heit,,,,, t';!

Ascension aJl.llleggeode op de bt:]'anlde Llf a-

-ch ent.ijden.
., 2:,-TAS"TALLUS (.\:";TLE. Kal'l, I'l", .\'

Dcc. :1-\,11:11.1" ( "'.'11.1,. 1\:,,1'1. II.~l1HI,,'.',

• t ' tJ--IIL"SlJlrAJ: I .,~TLL, Kal'!.Verassnreert Los· en Vastgoed
tegen billijke termen. Extra Boot8n Joor E.ngeland, Jia Lis Pillmas

1,1S)!OIU; ('~~TLE. Kal'" LE ~t:bt:l{. ",f.", I

:t.-) Xo vcru Lcr.
WAHWICK I'"SILK, Kald. II'.'LL.AC!:. om t n n t

""ember.
\lARTH CASTLE. Kal't. l~k:NI).\LL. otn t.rc-nt .

Voor Vr-aoht of Plli!sa.ge vervoege rnen
sich bij de Agenten van d" CAST I ~
MAlLBOOT MA.ATt5CHAPPIJ, (Hep!'rK!

INDJCHT 81 llAART 1866.
DIRECTEUREN:

De Wel Ed, Heel' TB, A. J. Louw, L.W.Y
V oOIoziLter,

De Wel·Ed. Hef-ren.
N. J, H, CRO.E:llEli, I P. nY~N, L.\Y.'·
H. R B, GRKEFF, C. P. HA~,(JN

G. W, D. HOST. A. W, Léluw.'
AUDITEUREN:

DeWel·&I.'Hepren 1 J.J, VA~ AHIH
en MARTR6. SMt:TS, H. Zoon.

Do Di recteu re n .er~ll,dl'rPIl eIken IJi",
dag's voor-mi rldu!;,. ir: den Zomer t.e 9 u u t

in den Winter Le 10 unr.

¥ap1t&al ." ... .£20,000
t.eien. Fonds... '£54,000

BESTE
DOOR

PROJ;"ESSOR P. J. G. DE VOS.ZUIVER I

I)ROFE~~OR DE ~O~ heeft het Afrikanerdom door het schrijven
. van {zijne degehJ ke en doortastende artikelen over de groote

NallOnule 1Vran.gstukken van ons volk eenen dienst bewezen die niet
spoedig vergeten zal worden. De lezers van ONS LAND hebben de
stukkeIl stt1lig niet alleen met belangstelling en bewondering, maar ook
met IllsterI1mlTlg, gelczen, De wenseh is dan ook reeds door velen uit-
gedrukt <.jat deze stukken in pamfletvorm ver'krijgbaar g~steld
behooren t~ worden. Deze begeerte voorziende hebben wij een béperkt
get al exeIl~IJ')larl'n laten afdrukken cn inbinden, d:ie nu verkrijgbaar
zIJn aan h~ Kantoor van ON~ LAND. ,<

,~e.en. ed. pe19 ExeD1pla.a.19. :PO.tv19lJ.
.' ZIJ dl~ de stukken reeds gelezen hebben behodren zich van een

R M R0 SS& C0 fJxemplaar \te voorzien om ze ook aan anderen die O'eeno inteekenaaren' van
(JJ/"; Jjl/lrrl ~ijn te le.enen, b !

• • • , Zend pwc aan vragen met het bedrag in pOiltzegelk of post wissels aan

Vanide Sandt de Villiers & Co.,
Uitgevers" ONS LAN 0" Kaapstad.'

VOOB HET ADMUnSTREEREN
TJ.l{ BOEDELS en Eigendommen,

all ...... an, A.dminiatrateun, Voogde Jl

o.atar-. TruateM iJS lnaolveDLI Boedels
_ la __ huwelijb konirUten Illspek
Mn, £Mipees, Agen~ Lik:widatew ..
..... hblieke MMtechapPIJen en Flrm..a,
VOOB HET INVORDEREN TaD Vel'

~ WiaBela 811 andere 8Chalden,

VOOR HET VOORSCHIETEN VAN
GID op Eerste Verband.en op Va.st·
tood en &lldere goedgekeurde Securi·
tatten, het Beleggen va.n Ka.pit&&1,
h.t ~oopen en Verkoopen v'&ll Vut-
Gl &nder goed. A. T. RUTTER,

MAKER V&11 de beroemde 1\01,,,,,,,.

.. INNES" en" CRIGlITUN" zad,': ..
bekezad OTer de geheele Kolonie. Z"dtl.,;
order gemaakt VIln £J eu meer. Ouue 1.,..1,·,
menw opgell16Ak:t of selmnr nag~rua~'
,",Is- patronen ...an de k.lanten,

TUIGEN'
Me, de Rieuwe Schuifstreng, O1n l.e
1IIha", ... Toorkomen.

VIMf 0lIl Prijslijste.n
••• D.&.aLJ:NGSTRAA T

KAAPSTAD

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

MANILLABINOERTOUW
DE M,ailboo!en der M8.IlU!<;hlt.pjJl.' Ier·

trekken van Kaapstad naar r~!.gl,,,,,d
vla M acleim. om dl'n anderen \V OOllbo" ••,: lAn
.4f unr L.m" als onder a.a.nleggende ;

VOOR, ENGELAND
J)(....(:.. 2----:-..:('H~A;\ cr.nu ;-"i.TI'"), h:,,_, •. '\1.t',

" 16- rAH1'K~ Ka,.; Mnl<TU...
" :W-MOOll, Kapt. UIUY.l'l".

EXTRA BOOTK!\ "uuJ~ K\"j,I" '.'
GCELI'H. (1'",,, "n,."), Kal.!, J \"'.' ,

]\('\-"Wl)Cf, di .. I aaIl Ji.'tLl'r:ltt'.

GOTli (T"'11l !>cn·",). K",'I. 1:,(1.11.'1."
:'\ovemlJer, dt.M.;l fjUj ~L Uti' ·;a.. A ....
TCUI!r!ffc..

THUJA.s. Kapl. ~l{I;-.i:.LLr tllrdt.: 1 ;,

docl Mn T '1H l.th"
(j.\l"L(1 .....1:1 ,"""<.h\\), haH :--'iL',: ,'Lo,

1 ï Jh. .. '(' fjll(':- dVl.'l ~lj :--~. ):.

\..:n 1elwr 1:, .
.\TJlE\IA\. 1\:"1,1 )1.\1 Hl.'. "",:r.'

be:, dv<.;l Q.all 'Jt JIt.'llth:.

Een ,an de M"",LI;CloarfJlj'~ lil"· ',e ' •• "
L.ooten u..I bOljTl!AMVr' 1:\ \'(",,,1,,· ,,1

HAM.BCH.G, kUI.'t na dt) ""'Lh,.L,o'
delle Ma.ilstooru bootelI
H.ETOUH.KAAln.H.,s "aJtrL:\l; L! .'.\ IJ

ga:uJ(b&.a.l" voor Zes Afh.ê-UHlen, \-"WIÏt'! .. ",:1;.

181kt tegen een vt:!J·yni..ndl:J'lIlj.( VKIJ lu ;,\.,:tL'.l

tip de,n Oubbt:len l), ....:<a.i(OI'I·IJ.. .
I{ETOURK.AAliTJ Ei'\ nwu' II A" ' \.-i

la.Dg8 c:lc K:CST wmu"" ultg"rel~l \ .. '
terugrelJ! blJlllen Drie Ma.anden pér!l, :. 0

uf the Ca..tle \taat8chappij StournD<~,lc:
Voor V rscbt of Pl!.BtI.Ilg" dOll rue!. ""'Lz,Jek

aa.n de Kantoreu \'&11 de lj mon Stwll1l)<!Ol

.Maat.obappij, Adderlevetra.&t.

5id. PER LB. NETTO KONTANT.

DI1I.rrwtTllD :

Il. J(, ARDERNE (P'a.irbridge, Arderne eD
l..wton, Prolrnreun), VOOIIZM'TlIL

lUUY BoLUS, O. T. VOl,

1. O. Hol'JRT&, P.lUL DI VI1.I.IJlM,

O. )l. BI,uIUIl. J. A.. RaiD.

"

S~ra,I1dst ..a,a,~9

~a,a,P&ta,d.. I

.Li D. CAR1'WRIGHT & CO.,
GLASt- EN PORCELEIN- MAGAZIJN, ' . ,

]ADDERLEY EN DARLINGSTRATEN.
. I

11' ET~, ?nthijt-, en'Theeserviesl Toiletartikelen en ~ lCIO!'MIl Aarde-
_;, IIell: JU groote kel1ze 'j ., 1

llaD~T en ~l'\fellampCll, Vloerlampen voorde Voorklamer, Tafelmessen
en fanta8t~r artikelen en aU~ Hllishoud· Denoodigdhed~n. :

Ver~erde en F~ta?le. Gooderen. geschikt voor Trouw-,of V '.&1'-
dagspresenjten een SpeCialIteit. Juist ontvangen ee~ ladUag 'fW!fIr'Jhu
apeouue Pqrt. . j ,

"V~CTORlAN ,\VATER-WHnrE 011." .
l 1600 VUURPROEF, 1

IN PA'fEN'l'E "FAUCET NOZZ.LE.-- ~i t .KAJ_.'.
1 1>BB~i.S~~'1om IN PB ~ " .'

WAARBORG TAK:
VOOR HET GARANDEEREN "lUl <lf

lIerlijkheid, 0pnlChtheid en GetroQwht·i,
van Personen in poeitiee T&n ...ertronw"l
'eg.a betaling van eeo Ja.a.rlijk.1IChe Premie.

firiI"' De Peli888n .,.u de Maa.tIll!ha.ppi J
worden erlrend door de Imperiale, Kuloniale
Tranan.alllCheen V rijstaatache Regeenngt'tl
M1IlIicipale en Afdeelin~en, Banken
811.ancIeN publieke lnIteflillpli en Soei.
tei¥n-

De ~ ontmoeten eiken DinIdaC
om 10 '11ft 'I.uormiddagl TOOI'"' ".moh·
tell ftIl Beaigheid. '

G. W, 8TBT'l'LR, Sear..,.

.foor gij elders koopt schrijft ,I,
eerst naar

}UST.A.F ANDERSON & Co.
35, LAN GSTRAAT,

~.A.A.PSTAD,
voor mollBtera vaD hUil

PRACHTIG PLAKPAPIER.
, K.oo~ van ana en Tenokert dus een goed

u'tbezmg eo BESPAART UW GRLD. '
~EH.F, "VERNIS, BORSTELS t"':'"lu.gate .pnJlICIIl. __ wa

Gustaf Anderson & CO
86, LUGiTlUl' IU.NI~ .,

P_ begeeng hen aanteetelln g'
lieT811. 'Vriendelijk hen te nomioeeren a:
De Koloniale lV'_kamer en Trnat· Man'
lohappij.
ga De loeolTente Tak iJ onder bebe~

van den Secret&ria, TOOl' mem daden ,I
~appij verantwoord.lijk UI 5iju.

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

J. C. SMITH & CO., :
IJzer, Kool en TimmerhoutMagazijnen

KOLONIAAL EN AMERIKAANSGH WAGENHOUT,
ZAAGMOLENS,

en Riebeeks80,
STOOM

Breestraat Plein,
'KAAP STAD.

•
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De hUil ',",cret .ns lel dat op de laatste, cr
gadefll g ,an de InndbouwTaad deze ln.ak 'er
scboven werd Meu meende dat do k" Astle nIet
tbulS "as 11 de raad !o;preker meellde dat
men de mak n eer moest besprek-n HII wee.
er up hoe de. kwestIe IU Scbotland grond
WUlt

"'11111

De lo II ,ecretan. rap;! rt.,erde dat L I aan het
I"n Ib( uw departemen t gtl8C1re,cn bad he tref
fend" de In \ ocrlll,g' , 'n het 'ilad, an deze plant
<oor aank"eekmg In de K IonIC In 311t"OOrd
werd as n du hand gegc (n da t I" eren samen
moeten werk, Il en de plant op groote lIChaal
direct In'ooren wat 'eel goedkooper Lon zyn

III) I OXJ.:HÁ
tFele~n bnef '611 de ConMtantlR vruchten

kweekersvcreenrglDg de me8e" erkmg dezer
,er,*,fllg"lllg ,ragende In het beletten 'an de
lflVoe!Ulg III de Lon.talltl<l area 'a.n plianten
enz Uit besmetto .rens door leden te wIJzeIl op
de sit·af verbonden ,~n de overtredmg der pro
clamatle desbetreffen,e

lilT 0 \""É~ 'AN 110< llE~
De hon l!OOretari. rapporteerde dat

LOllnsbllry regeenngs entomoloog op ceQ latar
te bepalen datllm een demollstratle zal re, eu
"all oot gaBllll1l 'lUI boomen ter _plaat.e 'I1Ul
deD beer D J Joubert, Groot DrU:ell8tem
HU hoopte er lOa rlUDI iebruik semaak't ...orden
van due ,el~eDhold om te 11. lIOe b.t wvk
~wor *i

President Kruger
dmer

op het Paarlsche Landbouwers
vereemgmg

G-ewonAerwuiennK VIUI leden gehouden ID

de Stad8Ul&l (Paarl) op Zaterdag. dell 2&ten
dezer toen er tegenwoordig waren de voormtter
(ds H J du 101t) de bon i86Cretam (de beer
C W H Kohier) en een aantal leden

IJP.SI ROE II N(I \A~ "<JOMES

De voorZJtter noodigde leden UJt hunne
vindingen mede te deelen m zake bet sproeren
van hoomen t6(fell insectpesten

De boor G J MaIberbe zei dat hIJ .jpcht8 een
maal met parusgroen zUno bocmen bad ge
sproeid t~'"611peerslakken eli vond het middel
probaat

Ook andere leden badden
bevonden

Men moet echter zorg dragen het
niet te sterk aan te maken

1I0111l0AARJJI' l )MPE fil lE

De voorarttor zeI dat bIJde vorige vergadering
00..1iten was om de beoordeelaars door de re
gCCrlng voor de regOOllf gs eompet itie benoemd
to ,r..gen ulh'praak tIQ doen In zake de oompe
tllJ~ VOOI don ziJveren beker van den hoer
J agger De rcgeenng beeft ecbter niet do
mannen door deo landbouwrnad aanbevolen
benoemd en bIJ gaf un de hand bIJ wlJse 'all
prolest legen dese benoerning andere beoordes
luars te benoemen

De beer K hier ZCI dat men ruet te baastlg
r= .._t handelen ell eerst moest uitvinden de
re ten w aa ru u.- __, ~nbe\Qlen beoordeelaars met
ILII ~,'tdd zun

Bealoten Je regecnDg te \Tlgen oL de beoor
deel iars aangesteld ZiJll en Wie zll ZUil en dat
het aan bet bestuur gelaten worde om III over
leg met del beer Jagger beoordeelaars te
benoemen

ZIJN POLITrEK EN DE LONDE~ CON
YENTI.F.

EE~ CHRI~TEN f\TAA1SMAN

, I'

tt U cri rt ken worde I

De 0< n en tre g if I un die verzeken 19 , Il

hunne onafhankeljrkhoi I un de bemel zelf kan
dit met veranderen (Uoor hoor CD luide toe
juiching ) E I LI ware een verandenng III le
con entre n -o..hg ,1.11 zou h I z ien lat zulks
op cel vriendschaj pcljjke wuze plMUl bad
{Cbeera.') Il m ne lr-us was nooi t de COlventre
te verbreken of truetaten d C ZI gesloten bad
Ion I", h 'Ill ze aan te h, uden (aanhoudends
t oeJuchingen.) Ook" erd geH Ulgd waarom de
regeen g zoo zeer getalmd had met het mzen
dell van

TI 'T O~HTELLISl 1897
De ,00rzIU..,r rapporteerde dat

corn I thall. volledig samengesteld III dat de
!LOmbeschikbaar, OOI pruzen dit Jaar grooter
IS dan het vorige en de pruzeu vermeerderd
zullen wordeu

De beer W du Toit gaf
de hoe eelheid der artikelen \ oor uitstal
Irng vereiseht II sommIge gevallen te vermin
deren

De beer D G ]\falan gaf san de band ook
pr Izen u t te lo, en voor bondell

De beer W D du TOll guf aan
vok pruzen 'oor natlluM!pebngen Uit
loven

De h""r A B de V11JIen wees op de
noodzakelukbeld van betere klaMiiikatie van vee
soorten

I 'kE' E SUI

wegens den , lDl6."c n n al U IJ ant
wo rJde III 1111 Zll re..htn,ar hg e oclcl
mowl!I wens< btor:' te 'lin ZII W Idel g~en
• m eUlChell he ruet t dl Ik "a. en ZI "aren
dus v",_,cbug meI bel h"rekenol 'RD de
JUI.te llltga' en Hun c,"ch moet eell recbt
'aardige ziln In hen eenlg emu I d Daar bern
gek men ware en hem gevraagd haJ om een
cll.eh n le d .. nCI zou hU geOI twoord b~bl en
dal I I zulk- el I >en kon ZII moeten eerlIjk
handelen (Hoor hoor ell 10cJulclung) (od
was Olel hen er bewaaroe ben en 'II moesten
n '"c w~!.fen "'Uldelcn i-\ mn gen legge ..
dat fil leht re ht ''''11 Zoo dacht bJ let I e er
m >est I el • 0 da t recht macht WllS (Cheer')
"O<lt",,-. hel lunnc r<I!tIek omagg-ressef
maar alt '" lefen. ef tp h llld~lel DIt hadde I

LI all II opoe olgJ ze f. wanneer l mOlt a
b<oOrhae n te i ...n hadden al, L met I en
norl « m "'I (Jm al d l"!l te halide
I~ .ecn I"" I Ik ol\\aardlg ()n 'er
der k ga" Lr werd "k 'cel ge"prok~n 0 er

( dewn brIef
kellfl~nde 0lltvnng8t van

It A~IHut\\KA\(

II h I .ecretal 8 deed, cT81ag 'Ill wat op de
laa .Ie ,"rgaelenng al dln landbo I.. raad
gedIlau ,. zo als reeds vlO<"ger gerapporteerd

z" \ ).1

rt " " j\;r I RTl lf.

De Il n secrelar 8 lel d LI hll met de! heër
Of! en ac, Ill. I..eamlote Il VI gesprokcl met be
trekk 19 tut de ver dscblllg 'an zwa'el

De heer Urpen had """ de regeermg ge
.chre, en en krQeg ten LlItwoord dat men alleen
aal dacbt w dt aall de 'enal>ICbmg 'an eet ell
dnnkwareo H'I had ook met de heerell
L1o)d ovel ric 7.al\k go.prokel docb zont
kennen dat hun zwa' el vervalscht I. ell .chreef
hem later den volgenden bnef

"aarde heer -Met hetrekklllg t<lt de d,.
eUSSle "elke rl!Lllt. vODd op de onlaug. ge
ho den ergadenng 'aa uwe la.ndbouw'ereelll
g 19 t.e Paarl en dIe ID de meu".bladen gerap
porteertl werd lazeu WI le kl..chte door som
nllge Loerer gemaakt betreffcllde de 'ervaJ~hJDg
ill! lWQ,eJ en wu waren zeer verb<llU!dte

v nde I dat dc !lwmerk ng~n door oommIg.
heertn gemaakt ger ehL warel tegell Lloyd.
LTown Bra d welke alleen door ons '6l"1!cbaft
wordt

W J nagelI u zoo goed t-e Zlln 1..1de volgende
,ergadenng de zaak weder te berde te brengen
en te zeggen dat wu al soluut ntkellllen dat
o ze lWa al UIt on. bezll ervahochl IS gegaan
el ten elllde uwe 'ereemgmg te Wollell dat Wl)
bereId "In lets meer te doen dan de beWarIDg
te uDtkelluen zullen wu u m..cbtIgen llamens
on8 eene belooOlng van £D aan te hleden aan
cClllg boer dle kan bewlJ,en dat eemg vat zwa' el
,orvalscht wa" toen Wil het ~erkocbten Wil
wllen 1I0g verder gaan eI eClIlg eel uwer
boeren aanb,eden on.zen voormad zwa el te
komelI onderzoekon eH "" zullen hun £D
hetalen 'oor leder at dllt niet lO er be, onpell
wordt

de W J weten nutuurlUk Illet door wIens handen
Ollze T.wavel gaat nadat. lons, arlaat alvorens
den verbruiker te bereiken m",,, Wil z In over
tmgd dat geen der bandeIaar.. dle wIJ van
zwa,el voorzien bebben dezeh e ,ervail!cht zul
len bebben

Volgend Jaar zullen WIJde 'wa' el ID zakkeR
zctten vo I haar ID de vaten ta plaatllCn ten
ende zooveel mogelUk te 'erzekeren dat ze de
handcn lUl den verbrUIker !:>trelkt III denzcli
Jen L estand al. ze ODSvcrlaat 'VU Zll" zaker
dat de boere! '"ze pog>ng m ben te bescher
mell zullen waardeeren

He~loten dell ~nef te pubhceeren ell de Ileeren
Llo)d te vragen hunne heloollmg mt te lo, en
voor eemg perwon d e hen (p het spoor hrengt
'an den ven alsel er

De heer A " le Row< wlde dat de heeren
Il, Jd ~ C n et j;~heel H I te .preken zIJn
HII hld crld", Janr (len v.t Val I un zwavel
onh angel Het, lt W"," o. belemmerd en tocb
" Iren or _tukJe. kalk Tl de .wa' el

Eel Ige le..lcn mueuden dat zu epo<dIg een £5
n<J<t zullen ,.rd,elleU

Dt

Z D h >ogedele g> g daarop z tteLl doch op bet
a.,nh ,dend geJulcb ston J hIJ andermMI )p en
'prekcnrle cr de m n ndu.'tne lelde lat bet
I n aller 1'1, I t "!IJ< d e ooft te helpel ell wat

k Jen er w r te rlO<'o
De <olksma I W,," beZIg 'lin heo<l te doe el

rI. m Inen te l'S !teerm en ,erschIlIende f ,bIle
ke want hem er pga"g de m In odD.tne on
rI fat neke maak te hoe 1eter QOr elk e~n III
Jp rt:lal II I lOU .lu te nilet Ire heeren te
1.."lanken I .. I I heddr nk badden Ingesteld
cn hll gdo< td. lat de goede" en"chen do r beD
g UIt UIt deD bodem bunl er h ,rte kwamen Tn
hel.fj'6e1 bl gezegd had beeft h I slechtg een
k rte schet. 'an • In polItlek geKe,en en hll
1 en le d" oortHIMn..te punten te hebQcll lUln
)I ,wrd H bra ht • In speecb ten emOe dom
le~en Il d • het dlllnar hadden opgekregeD le
1,,"lanken lOr de eor btlm Ilrulgedaan terw I
Id g~zeli«:hap onder ~t spel~n al het 'v olb
1...1 opgeHttlan "as

Kon h erop erhet zllb hoogedele
laaI

AANDEELENMARKT

( \ an de heeren Johan JIlnoen 'it (0 St
( e rg""trant Kaap.tad mahla.al"!l enIge
mee e agenlen )

MLIlnJag lO '1ovember ISU6
Markt !(Cm"Uel Jk r

SPORT

WIELRIJDEN
nEl t'TRIJIJ

OFFIOlEELE KENNISGEVING1i!N

Verandenngen m de Brand-
ziektewet

zei dat bet I~l den boer III
y""'hh"dir,,, brengt met -den Yerbrulker

den IDlddelman
deze Yezpdertng dit lCbema

ondersteunen
\ II!CU El'! PllODCO'IlEN'

beer Schriider bestierder van de firma
Erikl!eJl Kaapstad verscheen ter
ell ...erd door den voonatter ie

"',0<1 .."",,.rrl waarna bU ZIJlle bevindingen
kust vissoberjjen mededeelde wjjzende

bet l1Iet noodukolllk ut voor de
visscherjjen III te gaan wen moest

1>e11La.w,ie kracbten 8100Ms regelen ell DI t

een fabnek opgericht voor bet
vLIICh,on aun mataat het geheeie

en ball plan III om direct met
te lllet door den middel
sullen p'rodllcten op commi.le nr

of ID ruil voor VUIOh nemen HU
do firma zou de mede ...erinng van leden

voorn tter dankte den heer Sehrëder
ZUil overkomst en mededeelingen en
te de firma alle suoces met de onder

D G Malall gal kennis VIUI bea
voorstel -
vereemgmg ielet hebbende op de nnt
... n afkamping' en de roenemende
daartoe IS van gevoelen dat de om

U<"JJllllIII'''''' ID het Paarlscbe dUtulkt behoort
te .. orden doch dat aan leder

"",'~,"''''''L~''vrijheid gegeven wordt om met
zune atemgerechtigden plannen eb

sclljJckirlge'n te trelfen tot voorkoming zooveel
VIlD de plaatsmg van menigvuldige

publieke ell afdeelmgaraadswegon
dell remger nocdeloos ongenef en
zullen wordeD veroorzaakt en post com

ml'''icat;i611 ala all.SZIJl8 bIJDa onmogeljjk ...orden

A4".un Rtda.kteur
MIJnbeer -Daar het haant Llld wordt dat de

verschillende Bondstakken ~bqJvmgapullten
voor het aanstaande eongres zullen ineenden
heb Ik Il lastIg te vallen om ruimte 10 uw
alomgelesen blad voor eene gedacbtewlII,.ehng
met III me mede Bondsbroeders over het al dan
met w cnscheljjl ell mogelijke 'lUI de onder
volg< II le wU'lt; LIgen Lil de algemeene brand
slclet~wet
I 7.011 het met goed zin eeue verallder ng

V&fI den naam brandsiektewet In schurftewer
omdat 1<>< h de ElIgelsche ,,,",,,hng van die
wet "pn,,,kt van scab l<!t en II moel toch toe
stemmei d lt het Holl uidsch van """I, schurfte
UI eu met brandsiekte dat ook de Uitleg van
scab of schil rf te III een jeukende ui....lag op
de huid en met een brand

2 LJ bet met noodzakeljjk dat de wet dui
deluk varklare wat scburfte.. De voor
standers der algemeeue brandaiektewet bonden
vol dat de schurfte ontstaat door een insekt
of lUIS dat duideljjk ZIchtbaar 1.8 door een
vewootglas, waarvan de regeenng ook af tee
keningen Mil alle brandsiekteinspekteurs be
eorgd beeft

De wet echter spreekt uergeus van insekt
of luis zoodat de inspekteurs rru ZIJD om
eenige troep vee, boe schoon en gewild ook
besmet te verklaren want waarmode bewust
de elgellaar van sulk vee dat 'U met besmet
,un' M;iJll" bet zou beel anders ,un als de wet
zegt besmet met de schurfteluis welke de
inspekteur deu eigenaar van zoodanig besmette
vee door ZUil vergrootglas aan" IJEen MI (indien
de eigenaar er om verzoekt) voor bU ze b•
smet mag verklaren

3 Dat bokken met zullen besmet verklaard
worden omdat Zll met schurfte sebapen III

aanraking waren en sebapen omdat zu met
schurfte bokken In aanrakmg waren wallt bet
,. toch cell onomstooteljjke waarbeid dat bok
ken sebapen niet kunnen besmetten met
schurfte en ook omgekeerd schapen bokken
III et kunnen besmetten

4 lo bet niet wenschelijk ter besparing van
s lands geld dat ook bet inspekteurs stelsel ge
wuzlgd worde zoodanig dat waar de meerder
held der veeboereu er om "rage Il elk veld
kornet III 'Uil WIJk door het geuvernement
ook ,ill. brandZiekte Ill.pekteur Il&llg6Ateldkan
worden Olet me een Jaill"1Jkscb tralctament
!IIMJ" dat zIJn werk SI"":' h wezen MI om wan
neer bU kenm~ krijgt dat op .;&lI of ander
plek ID 'IJn wUk 8C,burfte IS bIJ dan d,o-i"!iik
dat vee moet gaan lll.pekteereD eD VIndt liIJ
~e ""hurn dan geeft hU volgells wet order
tot scboonmaklllg en gaat daarna weer nen
of bpt gedaan lS en 81.,..bt8 EUn relsonk08tea
worden zooals met .un vt!ldkometswerk bern
betaald Ook mv"t de veldkornet door de wet
gebonden .un om de namen '<'an aabgeveMi
'an schurfte vee g"belm te honden HU zal
zoodanlge kenmsge .. ng, alleen aan de gou
vernementbeambt<ln mog .. J Wollen dIe er toe
a&llgesteld ZIJn om de Ulthetahng nn zijne
relsonkosten voor zulke 1II8peirties te doel
U dankende voor ,erleende IlaaLSrtllmte

lw dienaar

Gepubuoecrd worden de 8< hl1tre~uln es voor <i
voljende grobd~'tlblCrlen-1 MUU!kRIlDKf"llotenGC&
lekal~nd, Tembuland illgesloten Emi~"",,nt Tembu
land en Bomvanalan I ISt Jr hnsrivier Pondclan I
11111",,1ten oost en West Pond Land

K I-ec{WIIZIJIl van besener nlDg ont.hevcn 18 le
afdcehng Nl\mal.:" "land.

De "et op publieke markten IS ill de mill c
paliteit van Stellenbosch opgebeven

AIlDl!'l6teld "'Jn -!.ot vred ree hters nr Alfrr.l
JoLn Greg,.y 'oor de versel .llendc d.. trikten der
Kolome k"pltelt l1'OmA8 l'erenee (,;011.ant ne
Purland voor le Terachillende dlStri k ten ier 1\0
lonle Percy Ashcnden voor !.et dlstrIlIt Kenhnrdt
Pieter Hendrik dil Prees VOOI de doo koon Barkly
Wellt. Herbert en a"y Richard Do....cm Jenner
Toor het c1l8trlkt Someraet Oost

Betoonen van gratie
A Qll den Etl,leur

Munheer,-ln een uwer uitgaven wonlt sput
uitgedrukt III zake David "an der Merwe 0

verandering van straf Waarom? Omdat bIJ
een Wit man Ill? Mell denke aan Jan Sodom
die een voorbedachten moed ...illigen moord op den
jongen P de Wet heeft gepleegd eo op den
koop toe nog heeft gezegd dat bU met wenscht
om opgehangen te wordel omdat er nog
Iemand III die b J wil vermoorden en WIen.
petitie om gratie llog al van een predikant IS
uitgegeven ell de gratie IS toegestaan

o flJDEN 0 ZEDEN

Een school aan t achterwt
gaan.

Swellendam 26 November 1896
Aan do. Redalcteu»

MlJllbeer -IfI1lll Ik mu gelloopt gevoel toe
vlucht te nemen to4tuw geeerd blad dat dOOT
zoo velen III ZUId Afrika gelezen ifO:-dt Z.aJ Ik u
dankbaar .un voor een wemIg ruimte er Hl Ik
wensch slechts munen tegellwoordIgen toestand
aan bet pubhek bekend te maken opdat die
!{enen die met de om8tand~bedeD waarollder
Ik tball. verkeer ollbekelld lUn DIet m188chlen
mlAleld worden

Zeowat zes maanden geledeD werd Ik al bier
als hoofonderwuzer van de PllblIeke )ongeru;
scbool aangesteld en aanvaar Ide mun werk bU
het beg>n 'an laatste kwartaal Ik yond d~
seLoolm luik eerlell gezonkenen toestand dat Ik
met eens kon Zlell wat bet ge' olg wu zIJn
namelIJk dIlt ze 8poedlg zou moeteIl gesloten
wordell Ik schreef toe a dadelIjk lIJlIJ

dr MuU" bern met den toestand 'an zaken
bekend makende omdat Ik da ht dat het ge' !llU"

lUk was te ,erZUImen dMr d.t later hcht t-ot
mIJn lladeel 8trek~en kon Dr MuU" gaf den
beer Baartman IlIspelcteur, an .ebolell toen
last om ollderzoek te doen nalll" de zaak De
heer Baartman belegde' ervolgens eene ,ergade
rmg 'an het school comw\ llbler en ID dIe
zelfde vcrgadermg besloot men de school lIJ
het emde des Jaal"l! te slUIten

Van dElzen toestand der sci 001 werd, bet
verslag Van don nng vall Swellendam nnlllngs te
Robertsoll geoouden meldIng gemaakt Daar
ik nu begm te vt:eezen dat dit feit mogul Ik
vooroordeel tegen mil ti. tegenwoordIge onder
wIJzer kan verwekken be I li< verplIcht heer
edIteur mIJ tot uw blad te " nden t",n ende
liUJtCIIte voorkomen

Hopende dat gll dezen bnef lult plaatsen
:'IOoemIk mu Uil dw dienaar

W J DL 1 )1

ve wen8Cbell zIJ hunne vertegen ...oor
m het parlement eerbledliluk aan de

te ge' en te doen wat ID hWI vermogen
OlD de bel!taande wet betzlJ algemeen

1.00 geamelldeerd te kru
11&11 elk distriktsraad macbt gelateIl

om nallr zunc bUEOndere a&ngelegenbe-
den plaatseliJke reglementen ell bepallllgen te
m.J.jo,_

Daarna glllg d~ ve'iadenni uiteen

MOTIE VAN VERTROUWEN

Ik ben
EEN' I EZER V,,"" REIDE HOLL4."DSCHE BLADEN

Vergadenng te StnJdenburg.
DE HEER THERON TEGENWOORDIG

Wege~ een o'erzlcht ZlJll de namell der vol
gell4e heeren C Bnel'll F J Joubert J P
GOOfIIlll D G Malan en J D UliS dIe bIJ de
vor~e vergadenng aangenomeJ;l werden ala
mOlllwe leden Dlet gepubhceerd geworden -lid
Darif>lad

PltTITIES EN HET ORGEL'

Tot voorriJtter werd gekozep de beer H J
Llebenbelll en tot Secretari8 d~ heer N J Ba
delloorst Jr •

De voorzItter beette den heer Theron wel
kom m hun mIdden. HIJ bedaQ.1rte de '?lInden
voor bUllne opkODlllt en hoopte dat de verga
dermg haar opuue vry en openhartig zal UIt
spreken III alle bedaardheid en liefde cn dat de
beer Tberoll de noodlge mhchtmg geveil ZIiI
Dooh voor men ..erder gaat zou hU den lI6C~e
tana verzoeken een bnef aan de vergaderwg
voor te lezen van den beer P J du TOlt l"w V,
welke hieronder volgt

Een bflef werd gelezeIl vali den heer P ot:
du TOlt waarlJl bU melde dat bet bem onmo
gel Ik "'lUI de vergadertllg bIJ te wonell daar biJ
Illeu we m.tructles viln de regl'erIng bad on t
,a.ngell aangaande de rundel1pe8t bestrudlllg
langs de OrallJen Vler

Nadat de beer Tberon ZIJIl posItie op zeer
dUideluke w'l.e had blootgelegd 'ond de· vol
gende dUlOu""le plut.'! -

De heer N Badellhol"l!t Jr Wilde weten '!lil
den beer Theron~aar er 47 verdeellDg!! In

bet hUlS waren voigellll opgaaf 'an de stemmIng
en de beer Tberoll beeft maar .lech ts 24 malen
"In stem Ultgebracbt De beer fheron zelde
met de audere stemrlllng was hll In het .eleet
COlllitR al. 'OOIzItter

De heer D 1 BIgg. wlldo wetelof de heer
Rhode. verplIcht IS rekenscbap te geven De
beer Theron denkt 'an Ja WaJDtRhodes l8 de
man waarom de spJ( drM.lt
n J Btggs Is d.'\l1r eel u tlkel In d~ regels

'an het hll,. waarop de heer Rhodes kan ge
IIChort.t worden De heer Tberou Er 18wel
eeh regol-maar al zou er geen regel geweest
Z In~an komt de Engelscho regel In Ook I"
het parlement gerecbtlgd een re~ lu'tle te pall
sceren

P VIUIWIJk J. het ,00M!tel 'an verlof 'nn
afweZigheid aan den beer Rhodes door z Ir
vnendell of door ZIjne vfJandell gedaan? Aut
woord Het IS mooll Jk te "eggeIl de heel
8cbremer "-116 wel een mede mlOI8ter "an den
beer Rbodes doch hoeft getoond een grondig
onderzoek te doen In de zaak ~P van WIJk
H I II! er tellen een Irroonkolome un Matabele
land te maken maar hIJ Wil wetell wat bet
voordeel IS om het land onder de Charter Co
te laten blU' on 1-De heer Theron HU heeft
reeds gezegd de macht ,an de Charter af te
llemen Al. de rIJwegeenllg die Charter weg
neemt dan doet Z I bet op baar eigen verant
woordmg

N Badenho ....t sr WIlde wetell boe \er de an
nexatle Vall Bechuanaland gaat ?-De heer Tbe
ron zei tot BIln de DUIts<-heTll

P PretorIUs wilde weten of het .elect oomlte
VJlJl Engeland den heer Rbod"" ml kUllnen
8CbuldJg vlndell m den Jamel!On III ""I ? De
heer Tberoll Het lO voor hem moellUk te
zeggen maar h J hoopt bet select comlte zal
eerluk ID dIe zaalr: halldelen

P Pretoflus of de beeran Tberon en P du
TOlt van gevoelen zUn dat de heer Rhodes
schuldig III ID IOdlen Ja of Iq biJ dlo overtUlgmg
zullen binveIl en bandeieIl) De beer TberoD
HIJ meende del beer Rhodes ISschuldIg ell boopte
bIJ dat Kevoelen te bliJven

P Pre ton u. of de heer T be ron ZiJn scbool
wet voor de verschlllende hchamell van Ollze kerk
gelegd beeft? De heer Theron HII beeft die
voor DI S J du TOIt :MoorreM en A J L
Hofm"YT gele(ld en toen ze 'oor het parle
melll W&ll aan <le '6l'8Chlllellde predikanten ge
zonden
P 'an Wllk Of het DIet goed zou wezen

pelltle8 t.e stu.-en De h.,er Tberom meende
v:m JIL

De heer Tberon zelde aangaande de telegraaf
drnad nMr Strydenbllrg dat er geen kan. voor
wru;

De heer P Pretoflus stelde toen het volgend
vOO!"8telvoor gCllOCOndeerd door den heer P
B&dellho!"8t C z Deze vergadenng stelt 'oor
een motte "all volle vertrollwen in bare 'er
tegenwoordigers de heeren Theron en Dil TOlt
en spreekt hllre wenl!Ch UIt dat genoemde beeren
bun be.t zullell doell om te werken III de '<'olgen
de zlttmg vall parlement voor de Tberon School
wet 011om met dcn heer Rhodes te bandelell
fllllU" dat hll verdiend beeft

Algemeen almgenomen met llItzondenng 'an
den heer C Pret.orlll~ J z

De heer Theron bedankte de vergadertlIg
voor bet vertrouwen m bern en ZUil eollega ge
lteJd en voor de vnelldeluke ontvang.t 011
stelde een motie van dank aan clen ,oonltt ...
voor de "'IJze waarop bil de 'ergadermg beeft
gelOld

De voorzItter bedaDkte de vergaderIng
haar ordeluk gedrag en aandacht

HANDEL EN NIJVERHEID.

SteUenboreb 28 November 1896
Ac", de I Redakteur

MIJnheer -Zooala reed8 door sommige lebr!!
vera bekend III gesteld gcwordell I. het oude
mar~thUl. nu voor bet tegen" oordlgo Cll lie
hoop 'oor alt()()S gered geworden W U
moe4ell nu den tlld van veertien dagell afwacb
ten bm te ZIen wat of bet gou, emement doen
z.~1 of bet ons zal toelaten om op de BI allk le
bou ~en hetwelk wU 'an harte hopen Zoo
aiR ~ gehoord heb gaat de heer Townscild
rond, ,n~t een petItie tegen het bollwen op de
Bra ~ bet IR dezelfde heer die het YooMitel
var dr VerHfeld gesecondeerd beeft om het
sta ")U" Ol het oude markthuIlI te boDweil
d,,,,l t(OIl dr Versfeld zlln vooMltel wou terug
trekUcI lilt 101'1Ik met toe.temm1Dg van dell
8ccnf/i t "ell(erde h" zulks te doen Het III
lao '1 k t t erwollderen want ZlJll naam
Op<",I ,art hem en Zllne daden 1I0g meer maar
k 11 I I l<ic W kunnen zeggen dat er ook

tic aUI dell glIllg I. WIJ slapen
ok 1 '" len anderen kant en zooals Ik
,er 4mcn Ieu wordt ze druk geteekend De
Stellqobosscbers I ebben getoond dat ZIJ toch
uog "",.pelet hebben ~oor eell i{ebollw 1.00al. t
",de markthIlIs door onze 001"' aderen ge
bouwfl dat W I gaame III bewarlllg Wilden Z1ell
bhJ'do

Ce~chte OOlteur het IS zeker dat ued Il ""hrU
ven eli Informatie omtrent het stadbulS veel er
toe ~ee ft biJgedragen om den A frtkaanscben
g'1"'t wskker te schudden en 'oor de reddmg
van dllt oude gedenkteekeIl Onivang Ollzeu ha,..
teijllr~n dank

Getcbte edltellr vel"l!Choon mIJ dat Ik nu
VaDhet oude markthuI' moet afstappen op bet
kerk~l)k gebIed Zooal. re.OOs bekend IS ge
.teld ~at de heer J MaraIS bns ..rgel zoo te
zegge" beeft latell vermeuwen waarvoor bIJ
eell~anzlenliJke .om heeft betaald \&n omtrellt
.fA!\() en het orgel schUilt llH IJl goode orde
te z J~ docb tot mune verbazing heb lk ver
nome[jl dat profel!S9r J aIllllUlCb private l6886n
aan 'ljrRCheldene dame. er op geeft Of dat zoo
I. we~ ik DIet doch mdiell zulks het geval '"
dail ",ellsch Ik dat de kerkera ...d er tocb Van
notltl~ zalIlemen want het IS tocb zeker Uiot
bemo<jchgend voor de heeren MaraIlI zu beh-
ben vflel voor onze kerk gedaan 10 deR laatlltell
tIJd ~ Ik bescbouw dat m8tnunent speculAl
gew J om den Heere te loven ell Diet om lell8en
op tc geven De gemeente beeft ook recbt
om ont.;vredell te WAzen Indlell Ik verkeerd
bell logelicht dan '<'erwacht ill: eell terechtwu
ZIDg .,fan onzen kerkeraad Ik schrijf deze
regelet met omdat Ik lets tegen den heer Jail
naAChbeb Niet alzoo maar III belang VIUIOlle
orgel :wallt anders vrees Ik voor het orgel als
het w,nr 18

Lw dlenltW1lhge dlellaar
GEYEF.~TKl ft)

tn 24 uren voor bu len patlenten [mIJ< ta m nstens

2.. uren kenn S);!'eV ng '1 )()raf vorrle g'('fia.an Door
mld le! mn I t v~riJete"le "ocl e slel",,1 • f ct net
n lcn regel noodl~ I. wortelen Il trckk~" of
een ge a.n lere gezonde tanden daAr later tanrlcn b
ge,oell! kunnel wordr lot d eulf te plaal legl'D
sied ..;["cr nge kasten
Aang:CJ<LOkenetandeD worden loor po .ulhr l

bru kbaar gemaakt
Het bovengelloemd 'crI.: "or It gewaa.rborgd tJ

• lO het beste D Zu I IUr Ju. te bekomen en "&al'

Toor lO len re!(C1tw eemalcn zoo veel beta.ald wordt
De,,,, prIJzeo wortlen nzonderbclll ter kenlllo 'aJl

h~t potl ek gebracht daar [Jl .Iecbt. ,oor een korten
t Jd op he la.ge seh""l ruilen aangehoudcn "orden
De beer NOLAN heefl een "peclahtell gl'mllol\ktvan
KUn"LmaLlgeran len en PIJnloor,e ullr.rekk njiten en
heelt meer dan 15 lareo lang onlLigmken ondervllld
Ing gebad ZOO\\eI Itl Europa als In d t iaDd en bl)
WIl voornl op hel gemoed VlUl het lubhek
mprenten l..t, hoewel, )ne pr lzen lJlUllk ZI)n de
kwnl te t mn het "erk mN geep roogel )kbeld III
Zmd Afrika kan overl roffen worden CoIlSUIl&tI.
lTaLI8. Let op hel ad...,. De beer NOuM
Bemes, M..Lbew. O"boowen K_fJ8tad rAdvt a
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Boeken en TlJdsellrlften.
Oe 11 I "k 'oor de ( eref Imeerde keI k

Z Jld Afnka v or I et JI\ Ir I ti"7 door d. 1 I
Cache te Burgersdorp Ultg",e, en ~ebben w
met dank o! t \ a"gen Het" rk zwt er aar
gewo nte zeer net lt ell h dt eI I el Iere
!ruk Belleven. de gc" ne Of~ I en lln elke
alm mak an dien ll\l" I mge v ndt men tt c
ge llltere..'lSanle en lezen.waaI Jlge kork 'I uk
ken I n bet gebruIkei k OOI" rd l "en
bhk achterUIt et;l VOOTlJlt)ber nc rt de geachte
ocbrUver 181 de ge" ICbtlge !(el eurt"IlIl!llCl ) Z)O
a IJl den Jameso tl val de dyut\mlel
olltpl ffmg bet vergaan 'an de mnIllJoot de
Dru un i (} .tl, en de rnnderpest) dIe het Jaar
Ili 16 tot een onvergel Jke In de gescbledrollel
van lUId Afrrka hebhe gemaakt doel her I
nert '1Jll lezers te mIdden , .n d,1t Jles er 'aI
dat de Almacbtlge God loeft en dat RI loe
donker de toekomst op bet oog Dhtik ()( k m ge
Z In alle dmgell wel zal maker Onder het
hoofd U lt de oude d008 worden een ge
IntereS8llnte tegen.tellmgen tus""hen de bUioei
leer ell pau.eIUke stellIngen en bandehngel ge
geven Van den heer J ]\f I ngel ,erscb Int er
een lezen8waard en In ccn ecbt r bn"tel Iken gee!<t
gescb re ven Ifedicbt tot 0rs< hrm hebbende
Ecce Homo (.,,,t dc men.cb naar a.qnleId ng

vall Job 13 VB 5 Deze stukk.n heslaande te
zamell 15 bla'az Jden wordel g""lot en met eeDl
gc buzonderbeden betreffende de terL"<,btstelI ng
ell het ult.eHld" ValI J obanneR Hu"" dIe om
des geloof. Wille III I~15 zIJn bdlldellls voor de
waarheid zooals dIe lO God. woord dUIdel Ik
wordt geleerd met 'liD bloed bad venegeld ter
WUihll temlddell van de lrunmt Il op den bral d
~tapel met lUIder ,t..,m ultrtep Ik roep (;od
Ian tot getUlge dst ik dat gen hetwelk m"n
mIJ door .alsche getlllg61 t-oo dl ht DIet geleerd
noch gescbre' ell beb en dat aUe predikatien
leenngen en iOlChnften daarbel en llin gericht
gewell1lt om de m~n"cben an du rondel af te
trekkeI ell hen Gode !.oe te voeren In Z In T k
AJLD de waarheden welke k gel ",rd gepred kt
geschreveIl en verbreId bel bl'lf Ik "I. 0' ere ..n
komende met Gods Woord 'ast houden en 711
die verzegelen met mIJn dood

T,~nRN rANDEN TAND"'N De beer Nt'ILAM
Tar IMl Dokter HeyoCll Mal h.",. Gebouwen,
Add"rlcy t;trsat K....pstati geeft hlermlaa.n het
,ulo! ek VIUI ZUld Atr ka k~nnls dat 0 t"oord
op I a.:.D\ raag llaar !roede en lJ II J ke ndheel
kun jc b 1 gereed IJj om eerste-kiasse vcrk te le_ereD
tqrt!D le volgende pr lien _
Een Il' I cele stel 1an Ion l)0vcnste C Olden;te

tegtn ilO lOs gewl\&fbo, gr! ,r JO Jare en ge
deelt,,1 Jke stellen tegea evenrol ge p JI':cn
t;tellen ~nden ,,, goede kwal le t kunnen ook

tegen lagere pnJzco gCm.""kl worden Ind en ver
IaDgd
1andel ",nder I Jn II t getr"i<kcn

gl'brd k van 0 ... l hloroiorm of ""mg
Ww<tdOO6IelOveroorzaakl

De 1oer NOLANhn eeg sleI tan lel

zonner het
eto dill be

klMr mal.:en

DU TOIT'S PAN.
( Vali eell CorrB8pondent )

Het gaat hier bil on8 maar trellng De
vreese~lke d"oogt.! dt1llrt llog voort er III b Ina
met. Il) het veld ,oor de Brme dleretf. Groot
vee "<jkt op verschIllende plaateen van geb,..,k
aal v~ed8el Daarbil komt nog runderpeat
onder <Je beesten en g-rfzlekte ollder d. paarden

Het IS mil cell raadsel waarom de gren!llln
tU88ChEiDone en BOflhof zoo streng bewwt
wordt daar tocb de pest aan belde .IJdell Ultge
brolrell IS De onnoQ(hge regulllhen worden
leer IlUltlg Hierdoor ZIJn 0' er de honderd
menll<bllll olltstokell van bIlone k:erkelllke voor
rechtel Onze leeraar hoeft Zondag II afge
kondig dat hl) een dlen8t III de opell llleht
aaDst ondag bij de gren811l11z.al hOllden

Met e beZIgheId gaat bet 81echt SommIge
,at on~e bande laars male..n ZICh gereed om
(md enl er geene verandenng epocdIg komt)
naar J~abann6llbUrg t.., 'eTblllzen VQrschelden
Afril< scbe falll1II6!I "In reed8 naar elders
veruo en

Hoe ~t met Otlze gemeente ui glUlll ale de
meuwe gomeellte te Douglas gestlcbt ...ordt
weet Ik Imet Een trooet beb Ik ll&melUk dat
de nng !toch met eelle gemeente ten koste van
een andere zal gaan .!lnbten Ik versta dat teil
mm.te twee dCrdOll der gemeenteledell naar de
zllde ,all Dougla8 WOllen

Met de cbrlstellJkc Jongel ng!! vereemgmg op
bet dorf gaat bet goed D. lT bestaat een plan
om eene zaal te houwen Zaterdag Il had men
een ooiaar en DrnadaQ'avond een • entertalll
ment De 'dames le<len lobbe" T.lCh III deze
.eer heflverd Daar," ZO<l"t £40 meekomen
Al8 de ~ilden beter worden no)pt men weer celle
bazaar ~ bOllden

]\fet (jnzc Pllbheke school gaat het Dlet naar
wenllCb.l Hoewel twee der """,stenlen Afr!
une!"8 _ITn leden der Ned Geref Kerk wordt
er blJlla [inets &an GodsdJenst onderwl18 gedaan
en zeer 19 aan het Holl&udsch Misschleil
hgt le uld bU dElf! hoofdonder"WlIZt'r een
Schot de 8Cbool60mmll!llle -D D 1

De gemeente beeft nu weer baren
eerw A da C08ta de V llhers eell

n...,f......,p de Yllhers 'an de Paarl
afwezig beId 'an ds Marnl. naar het

ID Reptember en llaar den rmg ID

mlddell den thoolo
t Du Precl HU beeft ee. zeel'
ruk op de gemeente gemaakt.

Jll~","'U"'"LUIK'1Uomtrent bet werk: "an de
FederatIon en de

<l ... ~,."".' Volunteer MovemeDt 1I'alen ner

G ebe /rnb >ek /t r gebru kt IJ(! >J }JI'r8 1 e
h, 8gtZ 71 IPJl n dp bUl e:J kil er en 'J
"rl hUl/5dta<r do"r d8 P A Stl"ll.Sbelm
leeraar der Ned Ger kerk lllld Afrika

I n zIJn voorwoord zegt de • hr Jver 0 f
schoon er Ultmunt ..nde boeken I bet verl~ene
geweest z[ln om de 0' erdenklllJ5en des gebed.
te lelden wordt de beboefte n onze dagen sterk
Ile'oeld om een boek.ke des gehed. nowel Il
t Engelseh als lO t H lIaDdscb te bealtt,.,n
En het 18 om ID dIe behoefte te 'oo .... en dat
bo, enbenoemd gebedenboek III be,de talen te
gelijk 18uItgege' en

Wat den lIlhoud hctreft vmdt men er een
och t.end cu avondgebeti voor edereo dag der
week hene ens andere gebeden oor buzonde r
t Iden en gelegenbeden

De gebeden Z In kort d )cb ad meI een Lee 1

gezonden chnsteluken geest e I kunnen nIet
anders dail de ziel dw Il de I gee.t er VaD
tteedt III de gemeellsch 'I' mel d Il Heere .tt I
len D,e beloofd heeft de zulk.ll dIe Hem 10

geest ~n "aarh",d "nu,dden te luUen 'er
hooren

Dit boek8ke IS zeel not en .teng gebonden
heeft een beldere druk en ID zeer aallgena
men stlll geschreven el III te verkrlJgen
bO de beerell J C J uta en JO Kaapstad
Port ElIzabeth en Jol anncaburg Victo"a W
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Hypol1.eke.-.
£Id A Burdl'l.L
J 8......ch
Bdl 0 Walkl!l'
R tones

G.,,~aa1
II Ambol. Co

Konlrllden
),
J
J

POLgete. J F
JOD'" J
Wolhuter CJ
P "Y.

Oudtshoorn
K,..."..,he At ..
K81lpatad
Cathcart

Vogta E E

Hollandsch op onze scholen. W"dmu I...,. V
W oLwo Elf P
Pudoey W J
1\ ebber H M
Gabnel. A
Borne BM

De Eer_le II IFIUl e CJ , il
DIt IR eell klein boekdeel I t g be, n Ivt I d.

P A :-;tr .shelm leeraar der :'lO IJ{ GeT< f kerk
lUid Afnka met het doel om eDlgen \oor te
boudeo die 10 de wolk der ge uq'en overge
plaatst zIJn tot leering bemoediglll(! eli na\ ol
ging van degenen dIe buu kruIS !Cbt..r Chmtn.
den eemgen Heer vroll/k WIll n dragen en
geeft een besebr Ivmg 'an rle ()(rnarunst<l eer
8te martelareu beg nncnd" n ut Stefanus cell
del eersle ze' en dIakenen der cbrutelJllte ge
meellte Uit den ApostolIschen tud tol op de ber
'ormIng III de IWe eeuw e odlgende met
Rldlc) I nhmer en Cranmer

Dit "enk boewel helm Jpt leest bIZonder
aangenaam daar de taal zeer dwdelIJk en een
vOUdlg en de gtlJl zeer le, elldlg eli bocwnd 18

UIt do twaalf boofd"tokken W UlIlU dit werk
...erdeeld I. besJaa.nde le "amen 81 II,dllJden
Vinden WIJ ruet IDlnqer dill, lJf hoofdstukken
aan de Waldenzcn gewII'I "aann de lewr eon
t.'\me1Ilk UlZ]cht word gegeven '1' le wreooe ver
volgingen d.o deze geloofsbelden aan de hand
van Romes bloeddorstige l"gerberdeu te duor
etaan hadden

Dit boek heefi dit 111"Ill voordeel d II het
beknopt en Zllkel Jk I. en om d,e redell ook
kUilDen wu haar sterk RAnbe, eleD hll degenen
dIe leUt well80ben te wete.n van de gescblooenlll
der zlllkell die hlln geloof III Cbn,tu. J ez;us en
bun Btrljden ,oor de plaat!! die (I ",I. W >erd op
aarde behoort mtenemen met bun bloed bebben
verzegeld doch dem de gelegellbId lliet bebbell
de grootere werken dIen aangaande te leren

Dit kIeme ~ ut te verk:riigen bIJ de beeren
J C Jata eD CO I x..p ltad, Fort Eliu.betb eli
,J~blll1~1

WIE MOETE~ O~S VOOR(.A \N ?

Wodehouae
Caledon 24 :-iO\ehll>er 189(

Aall dell Ed,leur
M Inbeer -Ik bch dc .tukken 'an profeSllOr

De Voo nau" keung na gelezen en wa !rl Ik lOlln
gemoed scblet 'ol als Ik zie dllt er nog zulke
manllen ZIln om' or on.e t.aal te II eren dca te
meer heb Ik retpekt voor hem omd lt ik weet
dat volgeno ZIJIl 8chruven Zijne oogen III den
laatsten tlld meeT dan vroeger , oor
ons moedertaal ZlJll opengegaan Maar
wat baat ons al het sebr )Vell Wil
moeten de bandell aan dell ploeg slaan en
laat profet!80r De Vos en de andere predikanteIl
die voor onze taal lIveren 01111dlUl met hunne
rudgenngen en daden te gernoet Ii:omen W )
letten ID dit opZIcht veel op ooze leeraren ZII
stichten ook _tal onze scDolen ZIJ Itllnnen
OM memones toezenden om te lateD teekenen
bet parlement venoeltende ,elltke recbtell bil
6X&IIlcns, en z[J kllDDeD de ICbool bestureo Mell
VIUI haD recbt gebruik te maken daar bet
nu JUIa! de recht gekozen tlJd IS F. r wordt
veel op gewezen dat het aan belnrame onder
WUlIIl'llontbreekt Te Caledon 18dit ruet bet
geval. Ik ben mau be, reeed dat de Holland
!!Cbe onderwuzers ook lullen verengelaebt
worden Wat.egt da Knge er lITaII? ZaJ bU
one met voorgaan? ZIJD gemeente waardeert
bem leV boog (IJl &al bem I16ker vo~n

Uw dIenaar,

Jl~JltQIJ1~JUI.4)fD,a
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ProfessorDe}JOOGGERECHTSHOF
nF. I K 1\tF:'H'," ... \11 IICtoT de Om lt f 0. ~ c

",,,,,I alhier hedenochtend vroeg \ er wacht de
lllf(l"ande hoot IS de ,\ rmam

WAr M' tT \ AN HEN w( unsx 1-1I1et de
nw" Ca.tlt ZjJD alhier Zond"lf Il alweer Ó 12
Jll.:!MgI(ln! aangeland van welke de greote meer
~erbel(:I naar gewoonte lot de armere klus be
hoort

Kt"'~L li II rE\r" "nL IN' = Een hou
lel tent >onst< Ihng zal onder Ioezlcht \1111 de
KMpsch. 1,,1 I le rnetr polj tun huil plaats
twl hen en "ui on 'r den l>iden on l Udeu De
comher 0 k

MAL~DAG 30 NOIT.J\fBER Ermelo 23 November 1)0(%JOUANNESBURG lOO Nov -( Reuier )-De post
aathont4nten stellen bekend dat de Kerstmail
van Jobanneebnrg verzonden 50 percent grooter
Wall dan op denselfden t"d verleden jaar

De 0 Flaberty r.aak "erd van daág hervat
Voor do verdediging K'lven dókten! 1I1wU"O,
&..mba.rdt Lean Mango d Sta.nley en Ja.eksor.
getuigenis tun effekte dut de IiJUchonwlIIg on
voldoende 11'118 Dokters Lean en Jacbon 'er
klaardeu dab de prescriptie!! geproduceerd niet
eoedanig w&roo ala 10 geval van abortie zouden
gebruikt worden doch dat zlJ welbekende prik
keiende op p'InRMUeode middelen waren De
mak IS nog aan den gang

DR HOFFMAN

,
f.,.,

~Voor BIT Her/TU de hilt,ra (hOfJ(drecltlrr)
rech u, 13wh<l1ra1' en Ila,udur/ )

TOM MAl:I."'NEN DE WERKBT AKERS

GRAAF GREY OVER ZAKEN IN RHO
DESlA PB.OV1SIONEELE rrrt SPRAKEN

MUll ANI! Ar.E~(Y ~S racsr lf un<, lf AI I I
VI SM!'fB - Finale adjudieatie van \ arweerden!
boedel ~I staan

LAN( ~alii AN tB Bnov li -"elllk!!OOr1I"o
plicaue toeg estnan

VEIISTlm "" BE~l -Gel jksoortige
toe~estaan

\\ ~NR MIITELv,HKA>Ir .. BI ~MF~RHIII
-EIgendon op 'ppho.~tl~ executabel
op een verband xan ..t:.oo

ZE~IlER"IRGF",Dc"~s". BIUfM~silHItI
-Deze zaak zlJndo een oisch var £~J 8s op
"eo rekening "erd IlIt~e"teld ten einde v er
woerders do gelegenheid le ge'ell reel tsgeloerd
Ml, eA III te wmuen

KIO"A~IH;UH" ,tlllhM)J!1 Ru
kening voor £4~ I, g",«,nall

.AIMI ....~IE

Dr Sydn.) Samuel Ja I,., bl wUIJ l 'q~cl"
teil al. Il »tarts In het b, ",,,,,'uchtshuf te p
useeren

uw trouw
kCi

LOl<DEN 27 N,,, -(R6uUr) -De heer Torn
?ol UH! die naar Hamburg WIUl gegaan om de
doklui werkstaker! aantezetten werd kort na
"!IlI aankomat gea""e8t~erd en aan boord ge
plaat8t Y'\l1 een schip bestemd naa.r Grimsby

Elf duieend doklui hebben op het oogenblik
werk geeta.akt

Graaf G rey m con informeel rapport aan de
Gecharterde meatecbapp]] bericht dat de oorlog
op een einde IJ! en ze~ dat de eeDlge overgabIe
vene vjjand de Longer 18 HU stelde voor om
de vonge stammen ilfdeeltngen te herstellen
en ook het gezag der opperhoofden en raadt
ann eon grooter aant&! oommissanesen voor ID
boorlingen

De administrateur apre ..kt ook met lof van
de zeer groote diensten van dali boor Rho
des die op bekwame wllzO bjigeetaan werd door
den heer Colonbrander HII 18 bcVl'MtId dat de
eiseli voor compensatie wegens dir.kte sehade
goleden gedurendo den oorlog grooter zlJn sal
dan verwacht werd doch WIJSt er op dat de
prompte betaling zoo ver d81~t.e gevolgen had

DR JAMESONR TOESTAND

DWAZE OERUCH1EN

DE RUNDERPEST.
BRlEF VAN DB. HU1CHEON

(Rw/et leleUrallLfnt!J1 )

KLllIlllll P.Y 2R No\ =-Een brief werd gele
zen van dr Hutcheon op de vergadering \ an de
plaatselIJke runderpest oommtsste heden ochtend.
w&antl do schrjjt er de verschlinlOgou 'an run
derpest toeschroef aan het uiet beboorlijk be
waken vali de VrU"taat8cbe grens HU stelde
voor om alle vervoer \ all Uit besmette areas Le
staken De COmDl188le zal deu we: Ic III over
weging nemen op eer. speciale vcrgadering op
Dinedag

VER(TADERING 1 E KUfBERLl r

DR HCrCmON s OPI:\IE
LONDEN 28 N, v -( Reuter )-Dr Jameson.

loc. tand IS niet gevaa: lik doch "'ill toenelbon In
beterschap 18 met bev redigend

Het I. officieel bekend gemaakt dat het parle-
ment b jeenkornen 1.,1 op Iq Ja.nlltlrl
De heer Chamber! un 10 antwoord op !lmI

8CllfIrvell vun de Kaap mb~dJ:.~ochlen
'all een Boer naval OP ~lUll18nd en de zich 10'1--

vil:! ~'" 1(aap'" van Engeland slaat geen
aan die ~uchten en merkt op dat af

scheiding ZUld-.ffrika otnbesoherrnd tOU laten
daar voor hot tegenwoordige de geheeie macht
van «root Brittanje sal worden aangewend om
hare rechten le beschermen

De T '" tw Ifelt zeer aan de wjjsheid van
( raaf ( rey. schema om de Matabele opperhoof
den te herstelen eu le onderhouden

KtMREl!t EY 10 N V l-1~1 18 waarschijnluk
dat do IIl1ok0~ der speciale \elgadcrlllg [J
lflorgen "m vertegenwoordigers der vorsebi
lende plnatsollike commrssres de toekomstige
politiek der regeering wat (Tnkwl1and WeMt
betreft bestissen zal Of het
van besmette kudden zal 'OOI tl!~zel worden
alle pogmgen aangewend wordan le Jm Jc
Zléktll Uit te roeren of hei dish ik t
ziln lot z~1 0\ ergelaten worden

Dr Hulehoon &egt lit volgens inform ure
III zil" bezit de 'l<8rspreldlllg de n nderpest
111 den omtrek yan Warrent<ln un d, ooste
like grens van 0 rikw ti wd West aan de I \ r I
-taat kan toegeschre I en "orden HU I e
schouwt het als hopejoos om de ziekte Uit te
roeien zoo de greus I let beter be" aakt woi dt

DR JHIESON

"IL~HLIJ

le Paarl heeft I.)~I helar g
r [ken brief inn cell t Idgelloot gez ndet W lar
h I zteh ten stel kste tegol I et loodschieten Villi

beesten tel he"lr I I 19 II de rundel pest, er
klaart Z [n , ornaarnst argurner t • d It de
pest I ug I Let Iek, nd l>! UI Ed ngh n heeft
wel ge zeg I dit l le klem' in de pest heeft
ontdekt loch IU elk ge III heeft hi] nog geen
middel uitgevonden Men weet g et up
"elke w jze de pest li h verspreidt en le be
d iarom met gemder le boosten zoom aal'
dood te schieten M ct eveu veel reel t zou
men leder mensch In eene door cholera l<llnge
taste stad mogen doodschieter om de I aburige
steden .egO! de" k to te " lwa, dil De dok
ter sch Int eel ter de erv li Ing CIm andere landen
DIet In aanmerking te I c Ion

Ir fes' r De
hu. I ani band

tell 7.0

n€l he, r Il ichcford Magll re en buisgezin "U"
Zat,{ dag naar Je K , 1 vcrtrokkor

I WL\' f( PERSO~EN G~
noun

li ,HUIl R(.:SCHE WE RKH r AKJNO
~ \ -( Ilriue )- rildun.

lew k " le, 0 lcrko ling van Indii
(IJ 19Ci twee \( lksmonigten elknn

Ier I eer 'we 811 b'tt met het gevolg dat
, ge en twu lig gedood en verscheidene on
deren bezeerd werden

Ot Hamburgsel e workstakir g hreidt Zich
8tecd~ II t De arbeiders n v eie andore Euro
pcesche seehaver s weigeren Ha uburgsche se he
pen to ontladen

KAAPKOLON I E.
DE PREMIER TI KOKS1 AD

K K' TI [ 2R '" \ (R ute,) -S,r Gordon
:-ipllgg IS I eden namiddag gearn coni en had
ee hurteljjke ont, angt Den premier word eer
adres aangeboden, nu do Europeanen en On
kwas Op ~1aandag zal hU een deputatie
moelen

DE ~TOKER VA:'\ DE PUIl 0ll1EL

EEN ERN:sTH, ONGELl:K

(f R \.A 0 - \~'l'itcnten

.chuol te \ nib, Id ZAR
'" hool te 11",,1,
ment.8~h I{) I te (.tt::t III ~tvt
de guu ern"mentsscb", I
Aberdoon C Inderw zer uf ondenvuzere,'){ r
de p,nhak. <chool ta lloschJe.mal .n' Ier af
feehng R I...r .... Il t )"del W IZur I le 'Ik
On Ier R et", er d gtr kt Jac,I,,,,la! 0 \ "
( oU\ernnnte r len IIMt< al
, tile

PORT Er.rz ~BETIt 'lO Nm -(RF t" )-011
I" W' werd een stoker 'ar we majesterts schip
PI lo pj die HU boord gestonen WWl op de
begraafplaat ... voor, reeindelingen alhier begra
'011 De overledene wag een goede tempelier
en le verscheidene loge< vernomen hebbende
wuar hjj begraven was deden ianzoek het lIJk
weer optegraveu Gisteren vond dit dan ooie
plaats en drie tempelier loge8 begroeven het
overschot op de behoorlijke begraafplaats ter
" Il de weleerw dr H ewett den lijkdienst waar
nam

Een tooneel d lt groote opgewondenheid
baarde werd gisteren namiddag aanschouwd dat
gelukkig zonder emsuge gel olgen afhep Ter
Will een kar behoorende AAn den heer Gates van
Fair VIew buiten het station stond kwam de
toorn van een der paarden IIf en het paar zette
bet op het loopen zoo hard "il konden De
personen III de kar waren de twee kleine zoons
, 111 den heer G~te8 en een kieme Jongen die
het toezicht had doch die mtsprongen was de
twee kleIDen aan hun lot overlatende De
~aarden nadat "'l de brug Mn het zmder Illude
waren overgegaan hepen naar de') zeewui ter
WIJl de kleIDen erbarmelIJk schreeuwden De
paardelI liepen aan de bmnen ZUde van den zee
wal totdat Z I aan het hoofd k)Vamen alwaar oU
ID zeker materiaal te lande kw Irnen De kar
wa.. Iotaal verDield doch vreemd om te zeggen
de kinderen Inrl\lUpn er ongedeerd \ all lf De
paarden waren ook onbezeerd

'u. vinde '"
de KMI'

tile t

'rROEBELEN In RHODESIA
[Reuter. telegr", m", 1

REGEN TEN L\AT:-il1

HET Al LAN \\ fLSON 110SPI [A \J De Transvaal en onge-
wenschte lmmlgranten Dc I\\C

BILA\\A' )7N v-Del~U1h li lende druk
kende hitte IS ou elDdduk do I P' acl tige egen.
,.enangen

Het bestuor van het AIllUl W I",," gedachte
nlS hospitaal heeft he810ten de atdeehngen te
noemen naru do offiCIere" die le Sb I "a 1 ge
Rneu'eld z In naar hun ourlerd nIB, "n
FltzgerJ.ld 3 KlnOI 4 Jud 1 ) Oreenfield

KllfL R I
( l J J L ER I

NATAL.
Hoe vleesch te voorZlensm BROOllfE OVERLEDEN

M\.JOOR JEN~ER EN CHTQ{ "Ql AP,ErERli \RITZRt'RG :lil No, - (Reut~,) -
Beneht li! Ol tvangen 'an den dood \ an sIr Jo re
denck Napler Broom" gonverneur van TTim
dad en vroeger kolomale secretans v III deze
kolonie

SALISBURY )7 N lV - MII)oor Jenner s pa
trouille I. 'llndatg van Chlquo'l La terugge
keerd die a1Wecl zleli;le, rglf lis rede "1."
om hll hem DIet persoo I Ik ontn )eten k, n
Hy gut het eohtCi d. z In el nstlg 'oornemen te
kennen de vrede,vool w u,nlen T. 0 ds In de pro
ciamatie verschenen '''" te nemen

Rl ANDREWS DAG

PtETI R\I \RITZnURG ~nN \ -( Rp;uICl) -De
!'.cotten hebben hon St \_ndrew" dlIIer op Za
terdngayond gehad t-ocn er onge'eer 'Uftlg te
!>enwoordlg waren w1!\ronder de weled lJ eer
Murrn) (voorzitter) en de "eled beer 81ltton
waren i'\prekende over zlln uitstapje onlangs
n u,r de Ka.aPS,"ld ze do Iaat...tgenoemde nit. het
zlIne 0 erfDIglOg was dat de Ka.ap ell Na(.al tri

de Ioekomst beter 1.amen wllen werken

N \\R INSEZe\. ~" I3LLI:-.lGWE

p()~ rZAKE:\

Bl \ \\ ~ \ ~) N \ -11 rl nnL Irell n
mIKHHII' [lJ Ire tr"kt h"odcn oei t",,,d
de Insezu Cl Bcll1gwc

D" ¥ ngcls, he I" sf ti c tine dagel
tlld IJ! wonH, ru cl 'ag 'Cl" ad l lJe
d cn"t beol1 l ..Iwucl a hter te rIkt",Z -A REPUBLIEK

n le

( '"VJ).~ n< kd~l~l ....
\[;,ra 8 (~I ,e Ier) r I Ier g Il' n laat. k
Hopetol\ n 'I"den IJ. [ 1,,1 cl kc I~ert"r L.
"' ten l", \J logl:ttrd4.: \ C l ~ It} (.:m ct: pru.:k
beUl I W'llII ~C flemen I" h le kcrkeruad «Cl
gel ~c Cc" predlk"n t Jc. Zun 141'" te buoreo j u
li \lUl J"If lOU gaan en ht .pelen \len heNo

n.. rt zicb d,t er een wtl VI\1] J "ell !l'c eden n ct
mlilder dan eell "" .lile nckut lIl"t h tc
R n le bo", I weid ll'''''I''"'(ld e In du PfJI'" 1)'11,
be.m n Ir en le. I Ik .all <le " Ic. DIlt.< hmer
"P hUI ~~1LJ. kregen
E." I \ \tE" K't l t\J

(; maft ROIOl!t.che, flit.gL<tr uit h""ft eCi <aa.k
gediend w t.ar n J ",guJuIT Ahe \ an Ier \[erwe
"en mOOI" LIl ) .... 4(e JongL-tlnme "erd b.,scbul
dJll'd haar I uar',", "" m,.,. Bartlett met de
'l'lI t tegen den gf)[ld te hul ben geslagen hWir
ge. hopt en verd .. r gebeukt te IlUbben De
",OIe hel' over een hlocmplallt die, olgen" de
eeDe behoorde aan beschuldigde lII1l.ar ,olgens
de !lndere PIln" Uln lklaagst.enl meld en dIe
klugster met geweld mt Ahe 8 beZlt wliJe
halen D.".c laall!te ontkende de aanl'tUldmg
ZIJ had llln! Butlen 11kel, enoch t de plant
met t.., bnlken en om weg te gaall en t.oen deze
Diet wilde b&.U' lIutOOteD &oodat 'il Vllll zaak
'noli d. b&IId~Wtan.

DE !lEf R CO:'li \ "'0 H,\:\I GREEN

DR JA\[ESON Transvaalsche Volks raden.
gek I I ,

Repul hek "I ,Clf

drugen welke 0< I
de dne of er
worden 011 zal mm I et gemakkel"k een. kunnen
worden over gemeenschappd Ik Mn te 5t..,lIel
amblen ,ren" Ike Dlel le admlDlstratleve Jun.
dictie III zake (1., Imullgmtie l>ela..t bebooren te
lV IdOl

Laat lus on ze regoor 19 geen geld ontfielJ
om '" af I Janu>r Ic "ct oliedig te kunnen
uil' ",re A m Je.t lt: t alldhonIlg ervan Il.,n
dUIUln le I pon lel k 'kn I;'ooureode eenlpaar
maande, dil I beter da dat oll7-enuJd. door
lW ,khan hge t epas.mg der regeling de nabuur
Sta.tell bilfeIl 'ol harden [I hon tot dus'rer be
lo mde apathll Een ,I ti nm van pa.npcM!
bUiten de T .."n"\ aal-che gF'" Lon zal de nabuor
st.1ten "el doe pr znn Uit bUil ge'elDsde of
mogelIJk werhllke ,Iullllerlllg

Door dat <Il .elf le last zullen gaan onder
nnden 'an d" >nge" elU!Chte Immigratie Lullen
ze hun lnedepl ebttgbeld daa.I'1l.'ln wel staken en
met de Z A Republiek samenwerken lot eeD
ma.atregel weil e tot lUid Alrikaansch bell
dient en trou" ell!! reacla door den Afrikaner
80#4 iD 4, ltolomc wtrd I&Ci'PI'CHn

VP.l TH KKKS

Nov 98-Ma Jl .. , t Tart .. r naa 1<" RV m
2U-Ben ti.vvn n&:lr ( Am

LO" DE"
2' "0' -(J r I I jl"'''1 )-IJe I e cr • ....,h-

op ..lt: UltretA fo. 'v I.fl I a.", j u.ln f n. ti if'flla. ...
10 llur n.m vertroUen Dc op&rta.n II .aLl~
op; 11 'RI ~ SoIlth&mPtQlllloUliokolllQ.

ln
~I k-llIr~ \ ...
\ I Iu re Ilvlc g I

PIlEl IltA 2<" :so, -(R""'e,)-De regeerllIg
heeft J..,r eht onh angen '''n des heeren COlly~
ham Oreen, aank, lIJst ell dal hIJ llaar Pretor,a
vertrekken zal met den ge" onen treil! lp Zater
dl\gll und die alhlor aankon t op Dm.dag och
tend De president tal den meuwen charge
d Affaires WI1UI'S<JhllOIIk met offimeele honneurs
ontvangen

De P ••• op beden ~.,gt met betrekking tot
dr Jamesons vrllsi.elhng dot bet DIet gelooft
dat de president eelUg>!zmo tegen 18 op d88 dok
tOM! ontalag mt het gevangeIll" ~t onder om
stalldlgbeden ~eer wellllCheluk schiJnt

[Reut~r tel,!}r, ( , 1

RAAD VERDAAGD

DE Si A YE~ aAN DEL
SOHEEPV AARTBERIOHTEN

'<0 21-, Do n
2~- '\ 001'&:1"

Pru: fOIUA 30 '" )\ -~ lets, an eenlg heilIlg
werd ,"nd lag lil den raad \ernebt d >ch bet
werd besloten tot Il December te ,erdagen

De ultnoodlgmg ,"an J Bellfische regeeTillg
OIU ZJCh bil dell mternatl l!llen hemd luwte
.Iulten 'oor de onderdrukking 'uu den ela \ ell
hllndel w Afnka werd door den raad lOge
.. ilhgd

an

DYNAlIflET ONGELUK

DRIE KAFFERS GEDOOD

ar il

IN DE BLHUTTE S Til GROOTRIVIER Weltevre
den en OIY"Cnnvler ooVlnden Zich reepektlefllJk
een bult een Btruisvogel en een 011 -Zle voor
verdere bIJzonderheden advertentiea

BIJWIELEN -Zie SlOg"eTen Coventry berot!mde
RIJwelen alvorens ergens elders te koopeo EeD
prachtig 888OI'tilnent Dkmee en beeren mooelleo
..Ismede alle Jongste toel>ehooren wIelbanden
lampe!l klokJe.,~, III&, Thlllatou eli 00.~.

t an~nj,.
lt. llOt ha \o<"u,.

JOHÁ.l'lNESOUllG .'liJ Nov - (ReWer) - Een
d~lJImlet patroon ootl'lofde onmlddelllk onder
vIjf uaturellen arbeIders lD de NlellW Cl'Oe!llll!
mun op ZaterdAg mei bet gevolg dat dne aan
.tok geIlChot~n ZIJD De anderen werden '00
era beleefd dat or wtUUi hope op hW! hemel
blttaat

BILJ ...RT TÁJi'EL8.-Koop direkt
ten NIeu we en ge brul k te tafels en toebe!loolren
ellerlel IIOOOrtIJl yooJT&acl of op
Oude k"-DI _ ClpjJtll:l.lakt.
&U~
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