
VOOR GOEDE WAJRDE

fN JONGENS KLEEDEREN,
GA NAAR Dil

rCOIOMIC OUTFITTI18 CO••
Fabrieeerende Kleerenmakes.

KAAPSTAD.

':lrfJ1 • P&UIIII ..
r.lbletfip TIlllitJl .
naar de leOJlale .OIl. .
dWDeOe., hk. dlI~ 11" lJIt. 111·
Pakbn 4»,... AI-
81/- 11/·. Ila" .... .
Patbia"1- .
... '~~aDtP.;1

Hosi van Plein ID Spiutraten, Xaapdact.
lJE EL 67.-N 0 6,369.1

I?OODBERICHT.

IJ E Ondergeteekenden daartoe
gelast zijndo door den heel'

J. S. CLO~~n;,zullen verkoopen te

MONTAGU,
UpDinsdae, 8December, lBge

Ten 10Ura's Voormiddags,
2 Zwart Schimmel Paarden, 2 en 3

jaar oud, afkomstig van een
Roadster.

2 Bruine Paarden, ~ ell J jaar' oud,

DE oudcrgctcvkeudo zal doen afkomstig van Kemp.
v.-rkoopcn aau de WOOD plaats -1- Bruine Paarden, 2 en 3 jaar oud,

van hoytmgenoeruden iusulveute te afkomstig van Cataipa,
q Bruine Karpaardon groot en sterk.
:2 Vos Karpaarden, do. do.
I Zwart Schimmel, afkomstig van1890, l'atalpa.

Licht Bruille, afkollIstig van
Kemp.

1 Brllin Paard, afkomstig van
Cata lpa.

~.~ Fraaijo .Merries, waarvan
afkomstig zijn vau President.

Ook: :2uo Afr-ikanders en Merino
Hamel".

De Paarden zijll ingekocht ill de
Roggeyeld door den heer PI f;TI::ll

CUJf:n:, men kali er dus ver zekerd
van wezen dat zij goed zijo.

\'AN ZIJL & 'YALKER.

GIDEON P. VAN ZIJL, Afslager.

- EWe

0-\"I·:Hl.EIlEN up !.","·n I F'ecembor,
I~:,n. UIlS gelidcl dochtert je LI>USA

.1,. ,," I, III den ouderdom van 10 maanden
e n I~l di.1~·i:n.

J.\COB J. ~(I~~AAI{,
jOHA~~A :..; ~1l~NA..\H,

(geb. Tvts r r x.)
ZlIlder I'aarl I l Jec. l"l:'9(j.

Pu hlieke 'Yerkoopillg'
lo den Insolventert Boedel van

WII.U:.\t ALJHJH~ MAIlE£ N'zoox,
van Riebeeks Kasteel' Distrikt
Xl almcsbury.

RIEBEEKS KASTEEL
-01'-

Woensdng, 16 Dec.,
tt:»: I" I I·'" 1·..1/.

I. \. a.'tgonl lx-hoorvnde aa n dell
i 'l'l·dl'1 IU lid dorp Hiehec-k h.a"teel
!IC·' ta.uidc ui t twee E rvcu groot 1
m.'r~ell ell l11U vierku nt c Roeden
~.·!l·!!t'n aan den hoofd weg naar
'1Il·rmou St at ion cn gesellikt voor
L·t·II'·IJL'l.lghud, Ilorcl of Boarding
l l ur-. Het woonhuis 18 stevig ge-
UO\Iwd L'I, lx-vat acht Kamers, waar-
\lIj 1l0.~ L'l'n :-' ..1 voor t) Puardrn,
\\·agt'IIL1II::i I'll h1'idl'r. bill ,II I WJ.J~-
:-:TUh K E\ Zlj:1 gl'lI!:1I1t, Yl nier
!,..\ind,·11 ziell tIP de plaats lTIl
l,uul!lgaul'd, Uilil _um bocmen enz.,
L'1l Illd te vergt uu overvloed van
wat cr.

'2. LO';"l· l;ot·dcl'en hcstaan uit
:: l';l:lnkll, ~ EZl']", TIIIC;I:U,Karrcll
Uk"lluofdl'll, (;UIIl, l\iJupwan'l\ al.,.
Stevel- Il oe-deu, Klet'dlll,L!'';lotrc'1l1'TlI.
l·1l de g-e\\ (lIlLi \'er~C'lludl'llhL'id va u
liuisruculx-Ie n .

FHED. \\·EIW.\IL·LLEH,
Eenige 'lrustco.

De Yilliers. Innnelman & Co..
Afslagers.

.\1al Illl"! tll!".\',

IkL, II~It;.

S'l'[!( \T~~rl'EK
TE KOOP.

.,., Zes Legger Vat ou

Grapoirre (Dl"ltiH'11 Zift

en Molen)
;) \\'IJII Pompen
·l ZL'tten Pers Balies

hoeveelheid Kelderge-

re('t!oc ha 1'.

J. HOFMEYR SCHOLTZ,
:,(nl U{.:-:ET \\'1'::-:'1'.

HRSTEKLAS PL'BLIEKE SCHOOL,
I Voor Meisjes en Jongens)

CALEDON.

Hoofdonderwijzer Benoodigd
,I'I'Lll'AT1E:::; worden hier-
1\. l!ledl' gL'\Taagd VOOI' boven-
~t·!llt·ldl' Il('trl'kkillg, en zullen door
',' "Ilder~..tl'('kend" worrle n ingl.'-
I'.wl:t r«t (JP ZATEHI).-\(j, den I~I
I, 111·:n:.\IHEK, 1~9tj.

.\ 1'ltlwant"11 \1 or.icn verwacht ge·
I I...:".·!tl'lfll'n in k sluiten.

I lt· a':lll';klllll.!! n'ill' ll<lll\·allg te
I', Ill, II brj L.,t k wartual ht"ginnende
i', .\jlr!), 18~)~. ..

';tI;tlï~ 1.:'2.·t(1 pel' ja,ar md VI'lJt'
\\011111('

(; :·"~ltll~l' kt'llll;~ d~1' llollil.lldsehe
T.1.I: ITl\,· yt·n·lscltte.

\·''''1· 1·'·1'.1, 1',. Infur.lllatlc \"('1'\'0",1[('

!111'11I.Clt llij Ikll olldl.rgf·t.,t'kellde':
:-:. ,J. H()().\l~,
11,'Il. :-:l'(Tetaris.

I It, .. I':'t:

KEN N ISCEVING

AAN WIJNBOEREN.

~.ssx..
Paarden! Paarden!

WESSELS" COMPANY,2~~;;~T;
ZIJN DE EENIGE AGENTEN VOOR DE BEROEMDE

"OSBORNE· ZELFBINDERS"
DE 0

op
worden ~eho
CEMBER,
Verkoepen
heer 1. H. VISS

erzeteekenden zullen
Fair te

den 9de DE-
Publiek

DIE ONLANGS TE PORT ELIZABETH, DEN

EERSTEJN PRIJS
Trokken tegea over de .. WOOD," "~EERING," en "MoOORMICK/'i

" OS BORNE " is de Beste. Het Amenkaansche Gouvernement vereers
"OSBORNE" met hare Orders.

Publieke Verkooping

Yelldn,Ka.lltoor, ~r()ntHg\ll
~:{ ~!)\~eml)t'r. ]r-:~I!;

r:;-r~' ,ri~'~.
~,~ !~~...re.(.

Publieke Verkooping
-H:-.

"ALLES VERLOREN,"
Afdeel/ng RIEBEEK WEST,

Up J)uIlJenIH.!.!·, 10 Dec. u.s,
..

lJ E ondergetel·keDden, met iu-
s truct.ios bcgunst igd, door den

lu-er DA:"lf;L F. ~'vhu:;, zullen
publiek vcrkoepen voor zijno reke-
ning 0l' bovc nsremclde plaats en
dat lj Ill.
:)1) Eersteklasse ..\Terino Rammen,

afkomstig uil de beste stoe-
terijen te Beaufort We"t.

;)U :::!pek Vette Slachtbokken
12 Jonge Ezels, goedgeteeld uit het

distrikt Beaufort West.
1 Rijpaard, 1 Zwart Schimmel

Jong Paard ~ jaar oud, 1ti hand
oprecht geteeld.

1~ Sla.chto:-\sen
10 Gebreide Reestevellen
1 lot Pompoen en
8 mudden Drooge Erwten.
En een ml;nigte andere goederen,

te vrul orn te melden.
D. F. MALAN.

De Villiers, lmmelman & Co.,
Afslagers.

~.IJiO.LHtOssen, in
condjt';~.. • Onz~." .. ". ': Balanceren zeer licht, morsen geen. graa:t;l, Binden en legg~n de gerven netjes ~p een

Co.j Afslagers 'uooPfJJ~lijden . ' '. lang g'!aan, met even zooveel SUCCIjB. WlJ laten alle machinen door onzen Amerikaan-
schen expt1i't op~ten, en dep dat ZÏJ behoorlijk werken. .

Wij noodtgen het-g-e~..!l.! Publiek uit om onze Machine te komen bezichtigen, en hunne orders met ons te plaatsen
voor de meest pnachtigste OQgst.:rw.~hine. .

------------------------~----WESSEL· S & COMPAN-rv Hebben ook pene groeten voorraad ran Bindtouw, Olie
: _l " 'ëi~ ~JI~Thande Boeren-gereedschap in voorraad.

--, ----------------~--------- -~--~_._~-~=~......_:.!!t 1I!l:.. '. --iiIj Sl!!it.inty~ een Weg.
Publieke V~rkooPing,! C. G. LE ' VerkOO=pI'ngJ

!iA A~~~~~e:e~~np.~~~dOO:,~, E S Rammen I I L\J{'w~ van Oorlogskloof, Bokke- .

DE Ondergeteekf4Dde behoorlijk veld, lJ1 het distrikt Calvinia, om
gemachtigd door de Execu- DE Ondergetookende, daartoe gelast door den heer C. G, LEE, van zeker hieronder genoemden weg ga.:.

trice in den Boedel van ;vijlen JAN KLIPPLAAT, zal aan het Klipplaat Hotel verkoepen sloten verklaard te hebben, zoo
J. nE CLEW'; van ZACHTEVLEI . : geschiedt hiermede kennisgeving dat
in .dit distrikt, zullen publiek op~ OP WOENSDAG, 9 DECEMBER 1896, het voornemen is van den Afdee-
vl'lien op de plaats te 11 UUR v.m., of onmiddelijk na aankomst van den ochtend trein van lingsraad van Calvinia bij zijne

ZACHTEV ALLEl,· Graaff-Reinet, 100 Welgeteelde ANGORA RAMMEN, 14 Excellentie den Gouverneur aan-
maanden oud, met 7l maanden vlieswol. zoek t€ doen in : termen van Sectie

OP Des heeren LEE'S reputatie als een Rammen Fokker reeds geves- No. 15::! van Wet 40 van 1889,
DONDEl)DAG 17D 1896 tigd zijnde heeft de afslager enkel noodig ditte zeggen:- een proclamatie te doen .uitvaardi-~ :\. ,. ec. . Dat de Rammen te worden verkocht in elk opzicht van Superieure gen den volgenden weg sluitende,

om 10 'uw' C.IIl., /u't L'o!gerl'le: kwalitiet zijn, dat onder de Fokkers de beer Lee den besten naam draagt nurnclijk : den weg loopende van
VOor prijzen behaald op publieke venduties voor Angora Rammen. Dat Oorlogekloof door het land van
des heeren Lee's Angora Rammen bij Fokkers zeer ge ...ild zijn Oorlogskloof naar- Zwartklip.

THOS. AU RE~,,~,,'Afslager. ~enige objecties tegen de sluiting
" van geneemden Weg moeten achrif-

Graff Reinet, 5 November, 189(3. 1 telijk ingediend worden bij den
\ ondergeteekende binnen drie maan-

,EEN GOUDMIJN lN DE MARKT! den vanaf 7 N~;e::t:r, 1896.

N. S. LOUW,
Secretaris.

\'('lId\l,KlllllO"r, "'r;lmcobury,
;0.; UH'1l1 her. 1."~I{j.

475 Vette Afrikaander Schapen.
175 " Bokien.
24 " Slacht Ossen en Koeien,
3 , Karpaarden.
" Gedresseerde Ezels.

Op UOJlc!('l'(hlg, J 'nee., a.s.,
ZwL L E.\ -bovcngemclde schapeu,

bokken enz., publiek worden
vcrkocht te KLAPMOTSST.ATIE.

1. SCHWARTZ.
De ïtlliers, Immelman & CO.I Afslagers,

\' end u- Kalltoor,
Paurl, 2,~ Nov., J ~~II;.
---------- -_-- -- ---

Goedgedresseerde Póar-
den waaronder verschei-
dene egale raren van 3
tot 5 Jaren oud.

2 Uitmuntende Karpaarden
5 Jaren oud, Groot en
Sterk (15 hand 3 dui m.)

45

Publieke erkoopmg
25

GRE
\) Cp \VOenSU

TO N,
, {)n«, 1896

i
nOVENGEMEtDE Erven zijnde
IJ een vedcelt.d van het echooue
Eigendom " De!Bosch tt zullen
publiek worden verkocht,

Mej. E.! JORDAAN,
! geb. VIt:!\L

DEMPERSI MOORE &; KRIGE, Afsl~ers.
i

Belangrij kc IVCl'koopi Hg
- TEN ':>louPE: -

CALEDON
i

- op

ZATERDAG, 12 Dec. 1896,
VrljN

EEN F~A.AIE

Erf en ¥enbelen
'VAN den heer).f. C. GERICKEdie

besloten hee~t naar Iiichrnond
te vertrekken. i

Het ·Woenhuis i~ een van de aan.
genaamste in het rj>orp bijna nieuw
onder IJ zer dak. i

\'EHDER,' Huis Mellbelcn van

Levende Have ;-

D. SPUY, Secretaris

9 Ezels
:3 Merries

iJ5 Stuks Aanteelvee en andere
1 Mooie Vrieslander Bul

400 Merino Schapen
12 Varkens '

.Boerderij gereedschap :
2 Bokwagens
lOpen Kar
1 Schotsch Kar
2 Span Tuigen (Wagen)
2" " (Ploeg) met

Kettings en Z'fVingels kom-
pleet .

3 Drievoor Rendeon Ploegen
2 Tweevoor " "
2 Enkelvoor . "
2 Cultivators
1 Zelfbinder (Johnstone)
1 Snijmachine do
2 Howard Eggen
1 Braklands Eg
4 Zinsen
2 Slijpsteenen
;3 Karos

Een lot Pikken, Graven.
enz., enz.

Alsook verscheidene Artikelen van
Huisraad Meubelen. .

EEN KLEIN PARADIJS

HEINING PAtEN.

-TE- Kantoor van den Afdeehngsraa.d,
Calv in ia, 10 Nov., 1886 .

GROOT DRAKEN'STEIN,
Annex het INS TIT U UT PNIE L, TENDERS.

'I'ENDERS worden gevraagd
door de ondergeteekende tot

5 DECEMBER, e.k., voor het
opbouwen van haar W oonhuis,
Kelder en Stal, die onlangs afge-
brand zijn.

Tender-aars kunnen voor één of
allen tenderen.

.Alle informaties kunnen ver-
kregen worden bij mijnen zoon den
heer J. N. [l~: VILLIERS, thane
huurder van de plaats

De Weduwe
A. P. 1. DE VILLIERS.

Kuils-Rivier,
23 Nov., 1896.

DIE UIT DE HAND TE KOOP IS VA...'\ AF

lsten December," Aanst.alle soorten. !
I

J. C. GERICKE.
DEMPERS, MOORE & KRIGE, Afslagers. Een zeldza.D1e kans zOOa.lBzioh m.aar

zeld4eD. voordoet.
~JIJNDE de plaatsen, Rhone, Lanquedoe, (Bortje,) en gedeelte
lj Champagne, gelegen als bovengemeld, omtrent 8 mijlen van
KLAPMUTS en P AARLSCHE Statics, groot tezamen circa g70 morgen,
met het daarop staande prachtige WOON HU lS,Kelder voor 400 Leggers
wijn, Stallen, Wagenhuis, Buitengebouwen, Schuren, Kralen allen in een
goeden staat van reparatie, volop loopende water, het geheel jaar door
komende uit de Dwarsrivier; beplant met circa 200,000 wijngaard stok-
ken, 2,000 drag-ende Y ruchten bocmen in soorten, circa: 500 Nart jes en
Lemoen boomen, waarvan circa 30U in drag zijn eu kan nog
duizenden vruchtbeomen worden aangeplant. Eiken en populier
boomen omtrent 2 mijlen lang, de eiken geven Jaarlijks 300 (a; 400 mudden
akers, benevens een groot Dennenbosch omtrent en half mijl in vierkant,
aan gekloofd hout jaarlijks gevende £3:)0 @ £.4.110. Deze eigendommen
zijn goed bekend als de beste in het Distrikt, grvende de beste vruchten
voor exportatie en tentoonstellingen, eo ook voor het maken van keurige
wijnen. Verdere informatie is te bekomen bij den Eigenaar, den heer
W. A. Sl'HOLTZof bij de ondergeteekenden.

DE VJLLfERS, IM~JELMAN & Co., :\fslag-ers.

OP:) Uctoher-, 1896, op de P~ts
van den ondCl'geteekende, een

Rood- bruin Merrie Paard
r . ,

omtrent J ]Uren oud, met kale
plek aan regte I' nek, merk op voor-
blad. De eigenaar kan zulks terug-
bekomen, mits betalende alle kos-
ten ook van deze advertentie en wel
binnen (3 weken van afheden.Indien
niet gelost voor den tijd,:r.al zulks
gehouden worden als zijn eigendom
door den ~Ddergeteekende.

MICHIEL BASSON.
Vijgenvlei, dist, Malmeebury.

27 November, 1896,

Caledon, :30 No v., 189tij.
.----4.-----

CALEjDON
--;- •LAATSTE K1NS!

LAAT~TE KANS!
--L.\

Publieke 'vjerkooping
- nri--

!

ZATERDAG, 19 Dec., 1896,
TEN IJdRPE

CALE~ON

Vergeet niet den 17den dag ran Dec., 1896,

J"'rlru"l,i/!!II,' .6.·tt'HTk'I·.~LL};J.
Kost en Drank zullen ...olop

verschaft worden.

AANGELOOPEN
,

MERRINGTON e, ADAMS,
Algemeene Agenten.

GH.48. ADAMS, Afsloe-er.
Vendu. Kantoor,

Tu lbagh, 2:) Nov., 1896.rA~1
1

100 Fraaie groote uitgezochte
. Monte Videp Ezels, van
2 tot 5 jaar oud.

I

BOVF.NGENOJ;J:ijD Ezels zijn alle
jong, groot en i.iJ goede conditie

en kunnen dadelijkjgebruikt wordt.
De Vrienden die fbij de vorige
verkoopingen gekocht hebben zijn
alle hoogst tevreded daar de Ezels
mak zijn om te léeren en vluks
trekken. 1

Wij zullen de Yrtnden raden om
deze verkooping bij ,t.e wonen indien
zij zich van goede E· s wil voorzien
daar de beer FA, liJC It;;; besloten
heeft om geen verkooping
van de ~'iontl' Yid Ezels hier te
hOllden.

ROME
J. G.

Dempers, Moore &

,__."--------------------------
Kill DE GOEDE HOPE SPAARBANKMAATSCHAPPIJ

,

,.,

Paardenl Paarden. APPLICATIES voor Leeningen zullen dagelijks in
overweging genomen worden ten Kantore van de

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

Secretaris. WEGGELOOPEN
I ) _IJ den 20 dezer van de plaats
\ van den ondergeteekende een'
/';wart.<;chimmel Merrie Ezel, ~ven
~('scha,afd, ;; jaren oud. Heeren,
Schutmeesters en anderen bij wien
gemelde Ezel mocht aangeloopen of
nog mocht n~l.nloopen, worden ver-
zocbt ('I' dadelijk kennis yan te ge-
yen aan dl'!1 ol!dergete('kende, door
WIen alle billijke kosu>n zullen
betaald worden.

R. S. WALTERS.
KO~krfollt,('ill, di!-'t. Malmesbllry,

~li .'\01'., L"'.J~.-.>r .

30 Eerste Klas Ruinpaarden.

DE 'VVESTELIJ~E

Onderlinge Brand - Assnra~tie Maatschappij, Beperkt.
•Op Moandap, 7 December;

7.A.L de ondergeteekende publiek
, doen verkoopen te KLAP·

M UTS STA T J H, bovengemelde
PaardeTJ allen geleerd en persoon·
lijk uitgezocht daal' den l'igenaar.
Onder het grtal, zi in verscheidene
egale paren: die aanbevolen kunnen
worden, en des eigenaaqs naam is
7.00 welbekend dat vardere om·
sC'hrij\"ing onllooclig is. I

J. A. CAl{STEK.
Fa.ure, Neethling & Co., [Afsla.gers.

UIT DE-HAND Tt-KOOP,
!

EENE Extra Vee- l en Zaai·
plaats in het dist. ~lmesbury,

gl'oot 3168 morgen. D& aanzoek
vóór het einde 'van :December
aanstaande bij

W. J. DE KlOeK.
Malmesblll1'" . :
26 Nov., 1896t

Hoofdkantoor: MALMESBURY.

Geregi~treerd~y den Oden November, 1896, met een Kapitaal van £1Q,OOO Stg;
Verd!1dd in 10,000 Aandcrlell'V:lll £1. Slg, {,Ik; {ef} tloel heh!il'nde alle

f;oortl'n "an Bl'undasSl1 rant j<, t l' ondl'rlwTlwn; heta.:1.lhaal' Tien
Shillings bij Toek0nning en het oVI~l'ige in zoondanigp termijnen als
dool' de Direkteuren besloten zal ·worden.

, ,Afslagers.

- '-----'--_._---
DIREKTEUREN :

Á. a. KOCJJ (SWUTS &; KOCH), Malrne.hurY.I". J. \"AN .'U: \\"f>THLI/I N. Paankhl'rg.
JAC~:JRr8 LO[;HS~R, Uitkijk, Phila.delphil\. i .rA ." P. RrTII r, PIlarl
JOBAliNES G. Louw, Sr., Durbanville. ' J. A. VAN A. L,,, HHP_ L. W. \'., MOOlTee8.
GE~T LOI:lls.ER, Klipheuvel. ' . huqz.
J. A. DRHER, Philadelphia. I.r. A, fJASSO:\, ex·L \\" R, Darling, TE KOOP,-l'RAMRAILS

geschikt voor Heining doel~
einden. .

Doe aanzoek bij
COMBhL\CK & Co.,

Strandstraat,
Kaapstad

Open s Morgens, 's I
Op Dinsdag, 8 Dec., aanst. DE ~IEUWE I

;\ I. 01'g"l'mL'ld get il I !'iJl! rden d io WAS SEN BEE L
. ill eeu!' goelk ('ollditic zijn
pllhlit'k verkocht I\·orden aUll I\bp-
muts ~tatit'-

P. E. l{EDELI~GHUYS.
J. S. Mil.A.lS & CO., AfBl&gers.

OE KOLONIALE BRANDEWIJN KETEl.
1) I

'\ ( ",::""~: -:, ' .j, ~b: kt :';I\'('.:J:.I.I
_, • t~; " ~k..I 1\.01'1"1:.1,'

't: j,-.\ ; I ".11 ('("(I aan:,..'t'-

, I ..; li _' ,'1 f<!-an,l~tl)th'll
J..' ~ ,_,'I,. tt\o. \ 't_'r

' .. ' ~
I! : \ .. "_\',·o k I,

"vv" lVI. R..A E,

KopersmId, Varneys Weg, Groenpnnt,
KAAPSTAD.

ng van meer
Uen"'ID'"" personen.
rn".lo"hbn van alle eeu.

wen en volken, Ka.mer AIgrijslijkheden
Open 10 v.m. tot lj n.m.; ÁvonWs 7 tot 10.
Entree 11·; Kinderen 6d

Voor bijzonderheden, enz., doe aallzoek bij

D. J. A. v.



VEREE~lGD MET O~S LAND, DO~
AG, 3 DECEMBER, 1896.

2

KEN N I SG EV 11'1 G.

Te
.AAN HET ALGEMEEN PUBLIEK PUBLIEKE lERKOOPING

Somel'~et,rest en Strand. KANTIENj\VINKEL
d

Bezigheide Plek,
'liE

SPRINGBOt(F 0 NTE IN.
~

JIl den Insolven tj3n Boeuel van .T.
S P. ~\)lNES.____.__

-\Y()E~~~) \_G. H DEt'.

ZAL pubhek i\elkocht wordr n,
ter Plaatse 40 zeer l!ltgebrelde

en W elbektlnd~ Jauggovesttged
Bezlg'helds Plek, bestaanue uit
een Groote1l '~lDkel, :Kantoren,
Genefelijk ,,'aonbUls, Kantien,
Kamers voor, Ververschmgen,

SL~chthUlS, BllkkenJ, HUlsJe,
Wagenmakerswrbkel, Groote Aeh-
terplaats, Buiten vertrekken enz.
Alsmede een put, laverende een
groote hoeveel~eld water. De
Gebouwen "elk~ 1D goeden staat
van 1LjlctratlC zij LI, hebben groote
L.ohlers en zijn van Khppcn
gobolllYll oude: I St.r 00 en Y zeren
Daken. I

Aan Mcl.l1nen \ an Zaken

thans eene gelegenheId aan

om zIch te \ oor~I~.-s~ een Plok,

alwaal ~~t "':~fg en Ol eIleg een
_"'-' - fortum zeCl gemakhhJk

ka n aema.lk t "drJen
,..., f

'fel zelf Jer tlUd zal het overschot
van des In,olv~nten voonaad \er-

kocht \Volden.
G. W. STEYTLER,

EeDig Tl ustee.

VERKOOPING TE BEGINNEN TE 10 UUR V I.
S. VAN NIEiKERK, Afslager.

I

STELLENBOSOH DISTRIKT BANK,
BEPER~T)

DI ,( I, I r-. II Il lUI I";' ml 1,1, Billf- 1>e"lot,11 IIlbbende,
(l II l 11Il I 'II cru I'; IIII"lll III lelle tll1g gevuelJl

behoeft- I III CJ .:: II lil" l > II 'II up <1•• l1raJllIg van, eenige
yl ienden titi 1,t1 ) 'L II \~, II 'liloII' ,j II, Jl IJ<.; plaatsen tl oponen zullen
Own teugevul__', cl n ::-'\111I'l"tldJI I Jll Jl.luK dell Il eer 11 J liER,.II,
eens pt'l IllLk 11Il! ",IIILrstl \VL'st en ::inann Zlnden ten einde
deposuus c I II ~"' I~ tt: out I dll\:;en , k II IlinUl' zullen gegel en "orden.

Ht r \!.fCllt', h,1I I,t! gl'l)!-'L11l1 wor.l. II 0l' 'VOENSDAG ~ dezer
lJL' lil" I II J 1111 II Z ti "I' dit Il ti I!{ l n voor 't rueuwjaai op

elklll \Vvlll"Ll..( ,1111 l.er Cullr .l Hou-l tl "Villll,tt \rL"t ZIJD, vu n 9 30
tot 1.2 a III, LIl I III j t ot \ I' lil, 1111 liet :\ it iona! Il otcl, aan 't St: and,
uJwa,1I 1.111 1"iLi -,' 1cglllh. ,I z,d ,;, geILtI worduu zllno gelden te
JcpOD\:eleIlUf Ill", I, 'le,,1 111'LUlltceflll te gl\l'11 :\a 't Nle\l,,]aal' zal
de hel't li ,I I, I \ I'ul,n leilllll.ll pll,lhLII LIlUI' boven genolmue

uren "J llk, n no \ lJr, I{I) \11 III leder IILl k Zljll
Dc lJ 1l\.:tL In TI tl 'I 1IIIIIc liet ~'\gPllbllldJl met succes voort te

zott,Tl 111101kLII \IIt'lIlllIIJk de medewerking van I!dll jJlrtiOOn te
bomerset WuIt ell 't '::'trand

Up

Op last dei Directcut eli,

H c

I-ttl] Dell rnlI' I, 1" -
FILLIS' I LOST TRA~~

GI) UUrl' J ' llYJi' ~""'1 ~ ~ - ........:.::._--\ t., tt., ;-~ ,Tl)I]('L l,h,lll'l l_!lhnth<lt I

F\ _~, I i' Il\tlll,[ ,11'1'1) III,.!' tUI a ( crtl-
__.__ __ - til" ( 1)1'1 ut tilt Deld of 'J r,ll1"fe,

tJ AG E Rl E 1111 lt I'll lilt J ,th JIllit, 1" )~l, \1\
lfl I:.l' • 1]]1'\11 h 11'11'\1' II \\"fl (Oloff

'lil) 1111110111 oj JIlli', otheIWl,e
ldl".1 \IIJfll III\,\lllllllll cprtalll

ordt Nog S!eeds D:'uk B:zocht. 1 ilO Lot, uj (tIU\III(I, lI1illhd _'0"
,IL ~~ ,Iml ~", 'Itll Itl III tile '>ulIth-lU",t

t[llfllItl tt thplill ot l'al,e l'I)\\I1
I • '
,lt 1\ l hl'l, nt thl lJt;IIL Hdl, pUlt
(lt tilt 'lIb-dl\ Itkd pltlj1lrt, ol thl

l~Il 111' \1 II 111I11/11,11l1'.I'lIlll1gtOgl-
tilt I J I ;)'1II,lll l{"uJ, 'J Squ,JrC
I,d lilt[ ,1 :-''lU,lll lll(hl', IIPle
lilllll\id _\lld ,til 1'(1,011:; e1alln-

I III.[ to II lit nlll O],jl((IUll to tbe

Heden Avond! 1"lll (It ,,\Ieh COfJI an hlnb)
I' 'iiiir III tn !()(lgL tbe S.III1t', III \I nt-
III: \lltlt the HltYl"trLlr of Dt'cd~ III

Q. '

l'qlt clUI\II, \IItItIII FU\lltlell Dal:'I! I om thl publIcatlOll of tillS Notl~e

:\teU)\~1 l),ltl'd at C,lpe TOIIn, thIS 20th
~ Ol f:ll1ber, 18%

p ~f BRI~K,
ApplIcant's Attorney

GE\YIJ1J CONCERT
15,000 llll L'lt II, I 1Ie',h~11 II, tb

Yoor"ttlling OII-'lI10Ulld
•

aN nl-
WICHtr ZAAL.

+--

HL I Kool' ~an de Ned. Geref.
Kerk te "\Y I)nberg beeft be-

rel(lwJlhg ueslpten om hUDne op-
vocnng van jJt' Ge\\ IJ de Cantata
..Danwl" JD ide WIcht Zaal, Loop-

Straat, op VkIJDAG .1 S, 1 De-
cember, ten ï .pO nDl, te herhalen.

'l'oegangbart]es te vel kllJgen biJ
den heel' Yan Beerden, Lungstraat,
de beeren BJtrne & Co., Groente-
plem , den heer Frylwck, MISSion
Hall, BUitenKant i:)traat, en des

avonds aan d~n deur.

Heden Avond!

I I \ ' l l I(

DERDE GROOTE \ER~\DERI'iG \.a.:'i
PROuR, '1~ ~

lJ}, \ tJI li I If \" I I :\ '"
\1 e I t'~, udr

NA het lobpende kw n.rta,\l \ oor

J..__ de Wijnberg Hooge
School VO~l Jongens, Een
Assistent'Onderwijzer, om
Hollandsch tJ>t op Matnculatle, en,
mdten moge~Jk Dllltsch te Onder-
WIJzen, en opk om gedoeltehJk de
kostleerhngep. te onderwlJzen en toe-
zIcht over ~en te houden. Voor
Sal,ll'ls en ,andere bIJwnderheden
doe aanvraag bIJ don Pnnclpaal.

E. Tl LITTLEWOOD.
I

Knn.ttn
JOIlI.1<J r \I~l \

Jockp\ :-;nrum, t

1> t: rOL) I 'l Jl 1 \\lltJ\\lf [I\'i"

GEVRAAGDMONTAGU• Twee \ ,)lbl"".! 'I "lil t' "prt l!lltt Uol; el
.. Fal{le e' ~"leun
. VE HHK IH IlHH IILt JUl
Grnpp'ge , II I )" I. II, ] lt II Ir K u",t, (I

JO!l!!t'J LllIIIIl \tU{ d" jJ",[[,ge
1tIJdele. op b~1 l\nJ:ezu.cllllt' l'a.!lJ

Groold "iI.",," PllnluOlun, Het Il"
raamt .. of H!1rl~'1"" I lt bet Kallll(" Gt
Ilcboten

JEH.REY Hl Hl)ol ln J nL;l; AI EX
A::'iI)RAIO !tUUIIl \dIJUlll"': I Je \!Je

~e",je frape"
lH I A \ [ , I r \1 I I h. I t

WErK \.11 I II,
\ E' T ~H .I, Ill' eie K

P. VAN ZIJL.
Vendu- AfSlager, Alg'emeen e.

Wetsagent.

GEVESTIGD SEDERT 1870.

KANTOOR _BANKGEBOUWEN.
I 1\[ \" ,,) I

VE};{.l{OOPINGEN
I 111111)1\)1'" Il< "l'

!lf!{ .. I rt ....... tL

"t-J!\llH"'JUJ\ J Olilll("tll..chlt.:

BENOODIGD,
TWE}, C)ndcrwIJzeres"en voor

butten SdlOlen tegen £60 pa.

LogIes vnJ, Ken DIS \ an mUZiek
en tODlc-~oJfa eell sterke aan-

be\ ehng I
Een OuderwIJzer en één Ollder-

\\lJzel'eS tt'gen £~U p a LogIes
vrl]. De ~enOl:> van tomc :;ol£a
eene noodz::I!kclIJk:c veret8chte. De
OndeI'\\ lJzdes zal ook mllZl~ klessen
moeh n gfven Getulgscbnften,
CertIficaten, bewIJs ,an LIdmaat-
schap zuJJ~n dOOl den onder-
getcl kende lont,angen ~orden tot
dell lOden lJr< E)!HER. "\V l'rkzaa'm-
beden moet~n met Januan kwarta~l

begIlluen. I
J ~ BEYERS, VDM.

Willowmor~, 16 Nov, 1896
)

[le ( I 1\1\ 'i I' I' " I I I I I "
lJtl~lllIJ'lllr IHl\ll'i \ vl_C

BI~ld d "'I ,I." li" I \1 1\ "l II I I{ Il \ \:\
UE' lJ\:, lil :1\ .....r.. 11 I) II'" I I I lt \ \\ ell

kOUll n Joo Ju _, J r \" \ I I I I r \ H:\

PO F'l [ \ I [( I I IdJ 'II "

5s. 3s. 2s

(lI ,I, I ,N
hR I fl" " 'I'
zll t)la ll~t 11

\1, n1.r:~ t

£lt r till t:' 1 11 tIl

I)"~,, I \

Kl'\"lr\II'"
up \1 -\ -\ \ I) \

I ,

, I
/

Een" f "
\\ er _cllil ,

n
OllLl~r,rijzeres~en

I

I

BENOOblGD lOOI' de Armen
Schdol te "Op de Tla.dollW"

Salan" 46U en \ l'lJe logleti. Kell-
nis \ ,H~ ~hlzll-\k celle aanuevellUO'I ~

~\_anzoekfn Illet getu Igse I!rt! ten
vuor 2 -) De~ellluel I te I' ordell gewn·
dell acln I

£5
VOUH I litt \ lt ll,t1(1'1 I.!. ,II

(1,lctl,I,]!! tU dllt oillll-i

getcl ", Il Il It "1' I l 1\ lidO I t,
c,)!,,,I)l".::,JI 111"t, ':0_,,1

]aal '1"\ II Ill' Ik
... OOI 'il kOJ k III I

1.tI thk 1 cl, I I

me d 11 (lt I ~ J

bo,eukant hlI t)

llOlllllIl'
Tall dt

1(h"lJ

U.I'.IV}:,\ Ur,R_\IERWE,
Ban) Jale.

__ _____l __

BENOODIGD.jl I .Id
Colt', I'l I .!.

£5btIULlIII ~! ,I L
door dell ond, I __'l I, l k
p<'r,,()()n llle 1:;' IIvlll, I,

Produktenmarkt. .dl Jl

1-' I
bl ,.f'-

I r I \I

1, lit Il EE:" E Gouve~nante om twee
lhelB]BS klllderen, Io.n 12 en

14, jUal oujd, ondennJ8 te geHn JU

het Hollal!ldsch, Engelsch, en Rand-

werk
l<)alans t£::l lus per maand
Gellole1apphcatlen te 1Jl,1ken aan

MCI r A. KROG'1 IX, Bagshot PK
Sandhurs~, dlst. Harrl"lnIth, 0 V S.

1 ( ':"'tl III Il

Il li:r liDu
Il. I
(1 11 0

Tangell Dt'lllll I

13 \[)~ \ l!OB ..../

o
D

V ~ 0
o 9 •

UH J o I l

Rapsfoutt III
L11~' (_ lIt,

I~ 1(10 I
1\

I
o U u
o 0 2,
o I '

t.1..!

\\ ~.I{t.:l .. til' k.arn:n

KEN NIS Gc:.V I ~1G ,lt.l\\ =. lJ.HU.;:T
J Pu LI 1)\ r V e~ster dIas.

A;_LE Jgrootten ell soorten,
InslUitende Gek I e u r d

I Fancy én Spiegelglas '
I Orde1s van butten otnvang-
en spec,1ale attentie

II G. BEGLEY
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DECEMBER 1R%

V£R£EHIQD MET

ONS LAND.

.loor te Wt'I-'l!I' II het )él \ ti Il' I lj Il II"
Ieli dl' gehede K"I"lllt ,1111 dl" ;:1 tl td
van de pest o vpll,lIl Il' Z ti 111' Il J,lal
1001 al hel gclJ l'1I Il de UI'H:lte lil I
li de ()}Jn!ll'IIIlg" (tI,IJelIJk ';"111

(Van de kuren H .r3cll, Loub3er cf; Co )
~ t\vvemlx'r,1I)96

VOOELSTBUISVEDEREN-len ll'evolK'l ... n kleine
verzendingen, was er slecht. It dag verkoop"'g dese
week. De markt IS zeer vast, on 4>TUe lantule notee-

rtngen teu volle ('p,,<ehouden WIJ notl"'fCn -
.... ti OI!. cl
6 10 H lO 0
500 601l
• 0 0 4 ló 0
300 3UiO
I I j Il 2 io 0
S 15 li 4 10 0
3 0 0 3 If) 0
2 0 0 2 Iii 0
I 0 0 I h li
S lO 0 4 io 0
(Ot) 4150
200 3r,0
I li 0 I I"; (I

o ~ 0 0 15 0
li I, 0 I 0 0
2nO ,bO
I i 0 2 0 0
o 10 l) I 0 0
o .. 0 li io 0
onO lOO
I IJ 0 1 0 0
O,.OolóO
o I 0 0 1\ 0
I II 0 I 16 0
I 0 1 lO 0
o 1'1 0 I 0 0
1 0 0 I 2 6

v o l k blen_t n ) lOt It n

De ~tU(lle \Il' "t. 1 ,It 1 !tWI'" "hLl,1 h. Lf t

:1' lurl . rn eJI'gt'011 P) ,1 • J1 \\ I' d I IIll!
nog " ,·1 Z\lH lI,I'1 \\ II h"ptJu Ilal 1111/'
l"zPI'I' dfz, woord eu III li n,[I':'
\\e~"pug zulll;n DI lilt II In zu l len I\thll

op hll \ cl ,dlll dat \I IJ L;' cl li h t li I
dUI,l,1 jk t, uiak e u [)( I_Id, h

glUJt 1H._\u,! d.u cvn (lll lit... ,lt-> tH-'ll

ujJJleeml zu lks n t«! Jl 'lil "11\'1' h i l l ic II
~ll ~l h, bliJ I t 1( .l li' II I),,, h» l " Il \\ I \
ti tt IllCU .lcu d ..lr.! \ in \1..1 lOllll lt... ll~lll.l.:!'

Uil t zal \( I!lt l< n

? tue superlem prima
" pnm(\.

Eerste witte
Tweede "
Di: rele ,
\\ IJf)eBsuperieur

goed lot gew oon
tweede
,krtlc

ByockB (fallcy)
Z.. al te .;ocd tot super lan;;

middclm,
kort

Z \, u-te lI! fcl"1C.W kor t
\lf li

\ ulc g ....I rot su pcr I:1U,:.;.
ml!(l~um
klit

EEN VOOR VELE~

DE ...ll'e6elIlke runderpest woedt nog
onafgf'l.)] okt u ten DOOIdeu van de Or "uJC-
rrviet 'OOIt OU de geruoedervu \\oldlll
dag' IIJI~ Oil! usuges uu UH n hel
gevaal IDeel beglut te hE'z, n, D ]\1 ISS( lULD

IS het ook dat men d. u Illllo('d ... 1lI clt'U
i lgeuu s-ueu dag \;;t.11 'el )l)tl1lo~d Iglllg PU
glbld begIllt te IlIllezlJn ell het oog eli
het hart niel me, I !il no. g U uu 1'0\' n
opheft A I Ull el (lil Uie U \\ ol lIL h, 1 1;'
loep gehOOld .. ouder geeu, UllI,Wllcllf(
III Id doodRchletcn t" ell rn issch ic Il luojJt
meu gev3ll1 dOOI tie opge\\ ollll< ulu-id \ cl
voerrl te worden en d~ \\,UC belaugen van
onze l)l ,olLlug Uit het Olli.: I, Hillll" Il

Het dreigt nd ge' aal is 'un zulk c .. 11 'I" Sv-

ill ken ,l II d dat men" li ru 16 si ilstuan 'u
de zaken betlaalll nadenkeu uLO dR Iw~le TI! \lJl Zll I gill du lilln 'till' IUt lt II 'J

~ rol LE' _',lml.envellclt "'Jn HU 4<1 per lb In dd I d ct k t dat el l.I D,u"d IU \\ l 1t'1 Lt III I t - u l
bun lels alk ,,,duc oO<H~' lt )(u11Jk,t ....nde met on DIl een clUUte we u en.,111 ,- a tJ IgP e 'ze lant -u- IwtL' rtll~e" W'J noteeren _ I-amV-iuet al hare ti eurige gou, olgell af Ie I Ing \ ,lit lid 111I,"e IIIlll II -' d,..ldd" I... ljr-ornuu ......jt wo rd g't hull Il 1 l I k v 1111 d\

Angora..Q lZ('~OIteer-I 0 0 wr reuAngom"llcoi;cllChoron 03i ' \t_d,lg\\lalh(!glIHlIlI!lpllcll,,..U \\tl'l
Ue;cllllo<.ltgd 0 1 lt Hijua twee ruaaudeu glLlkll IU I)IlZe tel r'pl'1lke l l «t lj til I, kllkLJ,,11I L' .u I I

HUlden .troge 0 ói 6 Uitgave van Jen 1'ibteU U<.:lOI'tJl, hlhlt veu III I i l 'lIId, I Ill-Ill' klll_ III iu.l i. 11 ,'IlZ'

w-oog gezouten 0 4; [Ilatte , 02i w i: III Ul.I\IIII ]UI,t h I", II t, , rlillll~'t'
dloogk-schru.llilil 0 J ILlIhlltd,' .l« 1'':lItlllg_;':llltlti Ill'

Splingbok,clkll U 0 ~~tT.~J \r1',ë1,t:~, I' \N I hvt ",,,I lt ttl glildk, (lt III!! 1 I>IIJ':' lt I I

.BOK\'OI_t'n,.eL(udl:lll-~hek~UtlE;:.Iil~~-1'l~f.~:~.llf~"a dUI wan uec r llHIJ ll-\rdor \tl\I(.;t.:lllIIIg \1 tlll \ ltl
deser rl\p)'OIt"'"t _ Uokwpl~!j)i lJe I \Jmt", meel nndcrc l,ec-lclI kan Ic.l,h n heli I door Il !il I kllll[ I) k Il III Ill' I \\lJ t1.t1 "tl.
}ijk" tnl\fkt lIas lu...'I;:_~..x;p;nc \\eek blJzumlcr P("L UILIc roelc%"f de gewnlle l,eestlIl de kan, I"d'll d'l l ,lllllll,'ll ZI' Il
sLll, ,;~<.W.~wU; K()(l['(;Jl.teEllIUI"',,"-"(;he""nH""" te gc'en <\eggclncld te "ulllen '1, n " n(lv.n:- een t J t heulJCll ~(~lrzle" U,] go, 19 z'Jn ,le reeds zOS nl,lclnllen lanJ IJell_( ''', !:l wndc ~ch I II ~l h hl)llJ~1l IJ.l,
I.()()per.l'r.kll ....h' II III Ort!" Ol' de plaal",,\JJk, beesten doo..! te ;;chtcten en \\ tt hedt IlH" dl I (I)llIlIil,'IC II l,lIU,I"
markt Ulll~llI.g\\ erLlen ~li \.r tien rumgp!J<l<lenen 24 daudoor ge" onnen? II cl UIl'"" II <Ill lte tIlIll 1)11
bnlen velk .'ht lle compelJtltl "'''' zeel z\\ak lil Inndbou" ueparkmcn\ ,. \lalr_lU )nlilk ])iI I, 11 'Il'
de ['!lJzcu I !lIeli t.1 ICl IJJ ".gel dan v"rk<lcnl "eek Ja maar "al l",at het Iqd t"/,, I lint 11

\()o. r 1\10 eooQlhn [lemen/de k.olten (n \\lnlel\1'4"l mell bern J11et gcululkt Hpt:'\t.'h
Ik u.c"'H: \ 11)'" o.an)£\ \)0([1 n \VOI 5'cUiI kleIde \\Ioler heeft men !ICItIH..((lrd d lor de
,,,)1 ,,~. ]lIte! P" Ib ,loch \110' dien pnJs \\llle nlC bedten duo<! te ""hle!en \1 11 baat het Jl
mand \"L"Tkoc}M..![\ \\ lj notecrcp l cr Jb kwjdeo ,oOI Ccll plaT IlHLC.lJJdell 1wg\;.f lt.

• d • ti be"atcli 1[1I11CIl Zl[ loch ultgeroelJ zuIl"
I 6 I bt wurden) J ndlen meu de gewnJc lJe, <t, Il lO'

I 4 I it spoedIg mog<)IIjK wil \\cg8ltchten eu ua.ar\oot
1 1 1 3 tqd "Il hubben goed doe IJ tol nog toe .chlll!
o lal 0 Il nH:n Olets U lil afw htelqke "recdhc,J gc \I Ollnel
o lJi 0 10 gteo.~lc,~ei)~~e'e~t~Onrh~~nz~l\b ...~:1,'(:lt~en'elr,lllo'~tl~I,'l~e"rl dOOl tlUZL t\\(:~ ltl rlllll ~l til k~ ud

II oL _Onte lAJnd,n""ht k~\)el geJJ>lecrd ~,u 0 ~ c W~ , ~ I I ti.er \)end I _ Ilvhclkoo[ll'1genol"'ndenmel een ~tllandatdc om8t,ll1dlghcd{,11 \Ul ZUlll i\.fnkl z,t[ Zilh 1J1l'; \\t l<lltlllli
Pn

, Illjl'
gr()(,IC 'I kntJl,t eli I,.ven,ll.~ l"OlDl'dlUe 81"""'" l\Od'\.r~mlddelen ell!cben dat bet JlcblbelulklA \\a,llOp d, ZI (OilllJlI,-ll .I" " dL "Il"'"
,,!tten gll)k 1,1 II ho<'ge~ dllnaanhetsiotder Europa \\,..ltiOUI\,lIlgt'1I D- \loJ\It'.,;tLlldtJdll
ln.,"" ,elko<'pln~(U Kopt retllol >,,.SI 'loch on De llILstrunplllgs-m' thOlh ,an \. ..,;IIIJ (t, cnmllll~~le d~l1 ,1 till.. dcl 'I II "le Ill' I
,elnmkr1 Ka.m ,.twol, pflJ2en teu gunste I f I I 1 I I ft 1~an vtrkoo!'n8 20 dewr l- "neeuwW1ttcn ge dlD~ hleft tut glond-I,I" hL{ III e'11I8.! \ It'l' t, el' lell' eli 1t'1 'IJ Iwg tl' Ziell '"
rezen! I pel ,b llleuwe .~hcrtng kort ,ct'H,I id • h ft '" I 0 \et'l die (lIlLI, 111\111111":d. H\ !1<,t! .. Z tl1,(J-" II
tot 1,1 l'cr Ib lite' ;e"""",,ltt

ll
uver I f\lgemeen Id • et, up" I lt n 'an lt'U \001 I •• n ,..\ 1 Onlau?r~ \ 1("',,111 I\lJ ti n lId dlf ( t111flll,,11

11(t lb p1llur""ItJk I' or t~' dIt «['ZIcI.t '\lIllig begll1Sl1 dat biJ til (hll'tl Il' n 1\,I.trilJI, hoe hL'1 1111lllt't 1111 llICUI\' :<lZ,!l,,:l tll k
ntCIJI"tt bencht Il Ile!o<;\loer .,,,,als j!e\\oonllJk niet oub.k,ud lo D, clul,tdIJ\,e glH[J "1[11 UI f.IJll allt\l(J()IJ \\ IS I-th, ttl,1
met ,lck I ,ann I het p:\ li I- n. l~'f:r kit In bl) g, v ,L "111 Ic !lan -raa.g \ "r nlle ,erknJj!lJn

le
,cheel selo '''' dilURL lt <,It IUlUl< I" d" t 1 t Il \ DUI all, u "}Jlllleml en UI( I "Il 11Hl111kil' Il IU II

1 (l,te _O,)rten Ze [ flToot en de verk.~)plngon ,tI"c'U ge~tol I l'U 1" opdclt allpll t!0()1 dit'll Et II Alh 10 ,il" \I IJ gedull'uJ,. dell tt 19 I:"LIII'
gclllk,tlwlllemctdlcmnverledellC \leek Op de behoutIen kuuJ)tu \V(Jld,n '1111 "'J lelko(hthel,I"lId,lnsl.lIplktlHII t\ill,l I
pl"",,,IIJ.' Tllukt \nnd",,>! "lelden ,; balen aange 1 _I 1 I I \ld lekkeldcr Jlet S(hIJJlI dil" {
",>tco enl' «,"echt Dc vdtoonlllg \IRS z\lak aten'lcze 'eSClOU\\lIIg Illel dill JL

I

k I 1 d IIIlLI, tUt'11I1111<lol Il"": I"e 111<'1 JLli-I
L~lJll'etitte lOSgeIJ' ,OCI Q PrtlZC!l \\areU on<& be\oegde p(,:lboneu LU \\lJlcllll uns l"t "lu(,1 'Il'l'" I' v, \\l't'l
f\lHlcrJ II IJ Uvlccrcu - " ,,,.\\at het gl'ZOUl~ \tl"1'lLaud l n d, 'I \>\111 g In de !ill!.!t IJIlPIl f!'f'Ó' Il \d li kill ( II

11'1'11111 Omilllt tie lll::tllUg ,an anc!l"l llil,-I" ZIII,n (I t dl l11"I'ltl t 11\ I
lawilli te heglllupn "",'1'-<1 d ..1 .,,,oJ, lil \llJ IeliI' lII',lt

HH'1 ZIJIl dl \\oUI,hll \all l'tult'tl<';JI dat ZIJ ( IllIleidt \\11 Iilaut zl![I,11 1.1
hll('llell t)1I III Il I': \1 II ti' \ til .Id I" 'I

KOCH, (le bCIOellldc kltml,l1udlg', dl n RIad 1_ t ,k 0l' d, C()llltUI"~le ell II IJ I' I
OIlZe l\(geellllg ontbod, n heeft Uit [l, 11\ II "acht, Il ',{II helll ,lb I "II 1I,lk"lllp}Jm! J. I
,11 ,ll~ ll'l-gl~tLrlll mLt ue \ilIJI/(i11 IS I!ugentl'lI d,11 ltlJ z,d 'l,ldl \IJ' r de "'I
aangekomln ' III dat s:e"llchl' J1III"t zal II elaltu ,l.II)1]' Il

Illflnc\H

d),.;

Spadv""" (J' ng,> VU!!' I.)
SIll il ell hn.ld

ALLERLEI.

Het Hugenoten gedcnkteekenchlck:'S
Sta..'1.rt Wit

Il~klcurd
doukcr
U Il

NIEUWS
~Jl

I Il I

~l1per bn!," :4 llleT \.dk}l <ol

Gt)Ct I tot ~lli'Cl UI.-U,..lCZuml r eer~tc
Medium tol lan~ zuUler cc.t!';tt:
Wmt.crhaa.r (onl)

(kort)

5:xtJtI.::;' 12 lllM\ll o.,-n.sréld q:!tk
uoed tot. ~ll pcr
Kort tol I111dddw ,Il lU'1'cld H:tlC
Extra"'nt~r 12ul1.um ktuoo vl!lLC

Gocrl LOt
Kort. tot uuddclrn
Z\,are ,,1~1hte t"etlc
Rn" e cu ~~kleurJ \ elle
Extra:l lJllcnh ,gc snecu,vIlie
fSuper
Goed
Slechte en met on kl tHd }
Op bet hInd gew"<.;Chcndr()()g

, slecht
Ru"c en ~eklcurt1egc" n3Schcn
Zwarte rlt\\e ge\\a~(.;.heJl
\l; lttc krui!'tt'RS gc" asocben
WIlle ruu: e

P'" lIJ ~
s ti • d
o Di 0 6r
li H 0 5r
o 4; 0 4,
o ót 0 Ijl
o 4t 0 51
o 41 0 4,
o 3, 0 3t
o 0 0 21
I It I 2t
1 I I
o lIt I 0
o 10 0 11 f

o 81 0 9
o 7 0 8
o 4 0 5
o ~t 0 9
o ~t 0 ti
o 5 0

V <l I JaL hl) I ng~1 \IIi! Hrhel \I eru h" d ,,1'

eell {W-rslJ1ull (lUdeJ\lll.gd t.ll drllktr er ~o(lrl\l

op dill DIets orutlt nt dell .,ud der pt t hek""l
lS ou tot nog toe "as hét cClilg mIddel 111

Europa gebl nikt het dlJoden der beest '11

Ik kan n~et genoeg nadl uk np dit punt I g
gen Hli ga.at dan \ OUI t oUI te zc~gtlJl (lR.t hIJ
zqn best ml doell de 001 za Ik deJ l'e't Il I te
\ LOden en 'ndlen mogell1k ~ell tegengift t1f ht..!
boedilllddel UILte \ llIdell

De heel YA'.; DER W,\Lf LW \
mtlanden 11n;; tlelg III dag Ill~l ue I uudel-
pest IU ,11111dLllló I" ge"eest \elkillit
dat el zoolang hll In bechuuualuiltl \I,,,
slecht<! ecn IUlddel wgt't1 de IU udell c-
\\ as, DamelIl k bet wn t<oU
muelten ""IJ lelll,lI1tl Uil lle II,lIlBI ,l,d
dl~ 0116 helzelfde 1I1etIetleddll ell zei.!"
ol lI1eullUg llIet zuchl eU ook het JBge ell

'elll zout aaugcwa,lkl met ÓO zUlbt lJIl
.Dlet stalldhoudeuJl mlddt Iln--tll jy p~-

Ih IWt'l l ('RI Ilgha,u (,llL'n'" dl
Bllt~(he ,1!lLlll I.
'(lIK"1 lall 'II Jalltilll' I~
I'll'tO) I I a;11t.gd,OlUell lil \\' Id taU I
ol.lllt,1l ullilllotl dOOI t't'lligt hd(l! ,llr
I egeel llll< ,'n een aaut,d Bllt"che uud, I
dallen die hem ,'<,Il adl eM '(JoIl"zen
Deze 11IeU\\l amb!enaar hedt den t mj.(

'an ,hrtlqp rI (1[' II' S "u \,'Idlelll ~ IIHnl
pel Ja"l d I l:.l,IM~1 Uleel \,lau zIJn 'OUI
g<lllgel De toek >111,t zdl ung mOLll11
le( I~U nf hiJ ,lt' bllt~d\( be1.1I1gcn C\Ltf
~lJed ,,-,d kllnnell ]j"h,Utlgl'lt 3.1, 'II
hlO),U- lI,' 'l_tl hel u \\ I,H,chIJuIIJk ,tr ." 'l' _"'eel "'"le' ",lid
nlll ,"11 hlk\\aallldhelJ malll \Iel H"" I 'lilden
(\ndef\IDthn~ lluthlekell en het hdIl_t i \\!hdl!l v.t.:t.;k 1ll.;:uo ,
dus all,,- el lau af hoe hIJ zllb getinrellll, 1"1 r ,"I~R» ,de h I Ic J I11111e....1UIl! 'LI I

dell ellhll'll 11Jd gedl1illgl b !Jl] n,1.I1 dl ~Hrl"llIJ"I,dllk ... l.ruller 'a hru.!er"

T I
\_"'(lU I... "'t III \ III cl Il rt ( 1 h

run"'\ ld gl~g tall 111et (.\Pll lDge\\Ott( ltle I 't..f Ol l"'kl k' J ~ Tt tI ... 'lil tt-lId; ('r~ !

>l1('llllgtJ1UIll' nbe! I Il'tlen ,IL rp,ll!IJII~k hlill 1I1Cl Ltl) "'" k I I' I.1 I I I !'" \.\.. llg" LI r lt t
1.l3.11Z' ZIJIl oop "tlU nltl etue gi"llldkke I [,(11,," ~",hOL"" ! 11 hl lielUl
liJkt' en 3:\llgPll.HIH zlln ell \,,111 111('11I' Jl ti \" 'IL" Jcl 1,,,1,,, ti \bflh 'li I
\lI \\ lchleu dat hiJ zIJn hoofd dik" Ill. ,lO kIllII lj 1- ]. l" 'u I II ek I 'l
z,d st,uupeu J- hiJ echtel !1eteul I lid I o.:u Ic lell 1'11' "_.luk "al' ; ,I
UIII {(, I1t'Ull'U eel"'l UL ktlt Uil lit Il I"">lll ,fl~e" 'I""" I, kb!., ... l I" I !;<'IL'

1 1 I
M 1 li l ... \\ I i lit.:nH;Il \\ l r 1

le Zit II l aU z.t 11J - P' ,edlg Iptl (Il I.-I 'Lhl IJ I 1 ' u I '
"I,llll III Lil z,tken hili III ZIJld \fllka I I~ '"r .. ~ll< ellll(,L,I:lg,' \IItd

\L11 geP('el ft))t!t'le klt'lll llll)ben lLOI mllJ I \ ""'11
l
J I .1 I f Jtt \ I.)~ten lIt: ~t J(!

ze III nge allu V "')lI a lt: ,(hd,lelt'Ll I~ U\l ltt: I I eli ~ l" ltl, I Ik , I
U )IIH")t',lllrl'kelllll~hee!tdLlllll"lhl lall )l",It,I, 1',,"tbtltl'U·

,l.g(\ut le lIeU)! la Dlet \eel te dneu III lIt n \A !I)I,..Ll\\ ill\\ "'kel... ti \\
hIJ Zlll! met zIJn elglll \\~rk \\Il I tll": «r"htlllIllc de' '" lL' lo," Il,
huud"lI, en hiJ heeft ualuull!)k 1I1l'1~ lt dr lIlLIl l;c,"eekl 1I1~" t. \ It" r
doeu Ulet le 1IlIalld~ch, aallge Iq.:, uhl',l, u Ill< II dIL tllet u " 'Illeh \
'all le 1t'j.JUhllek 'v\ IJ \Il nbLhtll helll LlIllhe .. be rnR1(tl<ehqi' I gc-II I

eeu :;ucces\ol IlIojJbaalJ tut bthul, "" t' I I) "t, .' It/\rl) 1 \ ! B:l_il.; \\ li lu\ lt.o"~
~Il 11"- Ullh.LI 'Uil , ... n<tlllJ

(Ik ehaII,! agiJt

gp,[,llkltJ.kell ttl !lI' ZIJllll ,del,
\ u.lérf'tl z,d !!(\:.ln 11L.lat~ell i...IP 1:"( Il \ III d\
Ollgtnt'IIIJk~tl' ell ongeschlk!'!p pl,llI~llJ
j[J Je h. t:li'~ttlt! IWI 'I Plt'L1 II()~ "eli pi Uil'

"aa1!)]J LI,' "-,,ehe dlt:1 ,adel <'u uuge-\\J(fld
bellOOIl lE' 1I1IJ""01

\ u,I"1 rud"l dilJl':' n II IJ (I tIl" \1l IlIl ,lt
(,IlI'llI"\(' hll ['Ill \Jt k Z tl 111[' Iltlt lil u

I Il,,,mbn-(I r lt1e~mnf)-\\egcn. ~cbrek
aln lJt..ttlll ngt:Il"'!\.i!d ]:x11..1\!.)1 HlUlld hcd"'ncx.htlJnd
f\h\t'CT /.1. 1 jlcdllikt \ n t" lU de 31 lN-\ltm ullge::ot,lld
"erdt,:11 hl cllt ... ti ,t,;.rkcx:ht

LONDE\]
30 ('o,ember _(Per tclcgr:lJl.f)_II, i " nl.'ler

en de PI Ip:en du !den L--ell "dd100glllg HUl .. I tt. tIti
boven (le lt\u.l",te \t:1kOOplllj;lU

"ZUIO==AFRIKAAN EN ONS
LAN0" ALMANAK

VOOR ~897 ..

Conyngham Greene

teu WOlden laLel "eull zlck, lil ~ltllPU

dan e\lllalS d, OUgl <'Utl IJl utt U
WIJ hebben echlli eeu clfdot'udl lIIa-

nil r om dit Il be\\Jjzen dOOl hel Zt n 1~1l
V,1ll "l'l1 comml881C ,au ondel z~)l'k IIMl
l3e(:huanaland En dan \\ lil, n "IJ gl' lli';
Zin" te ,el5taau gt',eu dat de mfol ul Illl
dil "Il reeds h('bbeu ,an de afgt'vaal-
digdeu md 0pH(ht t:u {'l!lIJk IR III tit'
gl du ld Dl" I aag I' bkdlt" nf dt ,Ot
t;lU i>t'''IJzl'n knonl'u I, \elell \1>01 dl gl
tallt-n l!JC ZIJ "I>llOt ml ti eli hOt lWII dl
l1l'pollen gll'UI \\ al til loel! dl o},ga,IJ ge

d,1 ll1 \\ el d
'laaI ludllll lIlL u IlICb \\ Ill! doo! l'el

L100lblhll'lt Il dau I Il t hl{ bq;, nbt I gl h" I
"'g lLIllI~hel nIel lPllupottellllg \all
elllufeellpa~1 10Ul IlIelI Fil ,IWI()Ul
acl!tt'll \I IJ het Oil It Illedlgl 'XII \I at
eXpt'1 tt n ook mogelI I' gglll dl ht, steil
nog dootI It _chlelt'll III cl" "tr, kl'J1
"aalll1 de pest Iet',b algeml ,'Il gl \\ t Idl II
li! 11ldH'1I li ge,1l ka,lb Illlll b~,t.lat
de pt'Rt Ul{ te bl,IUlpen dan \\Oldl hll
dUOLbchlet( Il lilelS ,mdt Ih tim t:Jln ,'(e...l
a,ulllg ~erhltndell "Ill 1,ee~tell \, a, J\:lll
90!llUlIgt Il ml~8chl('ll gezoute!! ZOUdlll
lwbben (nlll \lUIILIL! d,ll hd gtzonLl
,<!stamloUZll hOt'len1,pvulklllg kl,'ClJtlg
pl'DllSLeclt tegeu zulke halHleh\IJte lil
onze I egeertllg zal \\ I'I uOt'1l hoe "~llit I
hOL !level gehoOI II gl' ell a,lII dll g 'I uep
, Jil het \ olk

Jhl I,~I·Ju I" I" "",./ II' I'

DI J,tlll,~,lll ,It 1,1 l-' tll':C
geltd(1l leiOllid" Id
'i.lll~ lIl ....~tl.tt

Ulel Ill'cht "It
).udalll hil lj \tIJ,l1 II
\\OJ lel) zoudl \ 1I11Jt ~lJ:'11Hlllt...1J \l\ l t t.._

\a,1t Hel 1- Illtl I,('klild \\all,l,\llil
Illdt'Il,le I" c!'lh hll \\ I II
~1t'IJ I II ZIJli" Zj( kit bt I
dt'!!13n!-dnu trHlk

Hul \luidt i«'Z!\ld dll IL IlI,l,
"Iecht<l lt n lil 1,jIJkl I' ItI, li I,I I

gl_t I ), llngl!I~1 \\ I I' III I \\tl
Zlllk. Illel III I fi' I ,ti 1- llt )\1 'lh, I
g.('llltg betll ,lunkl'"' .:,ltull,II'11 I, I
gPt loo. \an het pllllt~ k d"l I (lt' t,t\(! il IJ I

\d11 Il Lunc- ...'II\'" .l"e\ lIjf.'"' 'II.... lt' 1~b
II J. Il I. tllll"IUllcll 1)e _,Uil' tl/\\ll r I, I' \ I
lil IliJhu,wr" b, I ],éli tt I Z\I liL ,t1-df "') I"' I
dl, I,d Lloch \\elk, ~Ir,tf 1- li z\\.I,lILh I I I II e>
dail hel ,erhe~ \ III gezolldhel 1 4 I '\ \ IU lU In.

I da li t_ I !_"

1 U II \I cri do I e I ~ I

I I Ic l" I !le lj
I \.\t_:r 1 U\ Ill'" ill

I JUl}' le

MET het NlOuwe Jaar zal ver-

sch.iJnen ons B LAD
ALMAN AK voor 1897 waarvan
aan eIken mteekenaar een grabs
exemplaar zal worden toegezonden.

De Almana.k zal benevens den

gewonen Kalender mformat16 be-
vatten aangaande Post en Tele-
gl aaf, een 'l'Ulmers Almanak en
andere nuttige zaken, en daal' het
zoo volledIg mogelIjk zal gemaakt
worden zal het een c:ersteklas
medJUm voor adverteerders ZIJn om
hunne bezlgheH1 voordurend voor de
oogen van het publtek het geheele

land door t.e houclen.
Daar de rUImte beperkt IS

gelte\ e men advertenties vroegtIjdIg

ll1 to zenden.
Drukpers Maatschapp'Jr Van de Sandt de

Villiers & Co (Beperkt)
A. B. HOFMEYR,

Secretans.

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

11l{1l Illl:t \\1"

li tt \I erdLl
,m licl I)k te

COITespondenten
WORDEN veTZochtalle brIeven-

geld tel' betahng van rake-
nlIlgen voor subsl5npues, Advcr-
tentlOs en Drukwerk bevattende of
betrekking hebbende op beZlghelds-
zaken, aan den SecretarIs der
MaatschappIJ, en alle bneven met
CorrespondoBtlOs '\ oor de Couran t
a.an den Redakteur te nchten.

A. B. HOFMEYR,
SecretaI'ls,

Dr Jameson

Ol '11')1'1"" /J' I "Jd
(l, /'Jlt ql\lUIJt /, I ,duI

Dr Koch

EI I' lcht(,1 "II \lIllelt zIJlI .. clall ,Il
z,Mk dil UILt lilt htt ,og \t'llul'li 1ll0t I
\lOltléll hoe\\ el II IJ 'Jl d' 11 ltll ti I cl, I)
II)U lli, uH I dez, laclk ~liJll),ell l le ,lit
\tlscllIl IJlLl lIlak Il lilllleil ,1..
tchtel Ilog uJlg' I'" IJ kali \I lnlt Il ,t III
dit Il ~ele IJel',tl n duO! d, ,,['oiler! 19, 3.11
ellkelell gtled kl1l1l1lU \\ IIIJ\: Il ti I I hé'
pOOI t men ::tile 1I1ldLh,len III • 1\ 'I k te
'stellen JJlL!J,,1 Il' h.relkE'1I L1Ltt1I\lJ
"Pil praklltlch I,)ulh •• l,l IIt'mtll -DUI
zenJt!lt pOlJilen -It lIllig ZIJIl ,lllOI
geelIDg Ililgegt""fell tel he\\aklug
On11lJei1 VHl Ul,I.llldt n hng heef men
6ell (.:01dOll I <lil pOllllC 0l' de gIl IJlen Ile
hOlld"lI ulen I" Llluk hezlg el Il tlraad
ht'lI1l11g up te lI(htell tic greu"l'oeren '\It IJ \\f Il', h, Il 11 !\(lch, III h,lll "Ikllll, lil ZUid \tllk,t ,n h, I)lll ,ltl ZI I
hebhen Zich ,de 1'1\ I,met e ung lie k, 'en \\tl met ,.IHceh I"kfl 11,1 7_t1 '"11 ti
gelroo~t ?llaar ges I.,! ti UU Jal UIl"! Hl[ het'&,. \"01 l1,h tud, \: I, \\Inll \, f K I
tegl'llstaaJlde tilt all ..;; de ptG pel bell)ellltI~ li.iam !ll'l1laakt ,..U IJl llll lt J t \"'tllc tI"'~ I,
ungeluk Rall t!eze zlJ,le ti I II III ,I,tg€u l...nulItltl<c1 teg'1! ,I. IUlld,qJl"I,ell d"" ler
'Ier unlJleekt zal illtIl 11,,11 nIel Uil te 'Inden dall wl bil d,ar<1'''Jt lt Illur~ I, lt! tI_
dadelllk zeggen IDllIen ,lit l' lllruill lhlatIJ~1I,larhl:HlLI lan ZUlt! \fnkl leldlln t \ ~ g I I rt ,r, t
.1..11 k e Jen IJ i[<t.al In >I"'U' I '''e.l
uat e IJ \\eggl'nomeu" ollit mJ Il,-n Je mailt! I!l n l_- I 1 ,,' "nn, I~l'r, 1I1I I

h i
Il aal 1\.1111Jd • \ lil \ I[J l. 1

pi'!!t IU" UIl t ultge~laDlVt tIall Slaau dadel! Ik naar ZI 11 kk L" r \I t lt

I k
\ • J \\t I lUg rel \ UUa,

\\ IJ U0é( l C au~ tie gt'heele Ko DUie te I eeI~te lhugel' UIt' hiJ ,jlleu l d '" ploel
redJen eu Jaalom Lull.:n \\1) de laat;;te netlllngE'U le maken mei l!ttUI1U;.z Tl til
pogmg aauwenden' Zie, hier 15 het zal hl1 ook (lIJr1t! weken In !J,. I' rJ I' de Lel'. k, I kb:" \
waarliJk de wepasslllg 'RU dat groot be- ml,lde!en doOI Ollze hOt'lell UltgP'UULICII \1'''''1' tI bn II\~
glnsel. "eeu voor velen . "doe!u~ffend zIJn D" IDdlUk die hll POPU1:U-1el ,""Jd lee! Kgest:>rven. hier gemaakt heeft IS dat hi _\"0111Cn d JC r Jll prakII" h Jt ~ d
zal IllWl ouder ~lke olllst.IJldightden recht-e lUall lj! dien WIl noonl" ~ ~bulSt UI! lwg In tl~ .tudCllt~o VlllJ ~H,ll<_lL ~

-;! e en, pond~ )

Drnkpel811[3AtHchapplJ
Van de Sandt de Y llhers &. Co, (Bepkt)

" Ons Land" KantoOI ,
Kaapstad, 14 Oct, 1896

AAN INTEEKENAARS.
DE SubscriptIe op "DE ZUID!

.AFRIKAAN en O:NS LAND"
zal van af 1 Januan, 1897, terug
worden gebracht op den ouden
prIJ", te wetelIl Een pond zes
shillings per laar of 6/6 per kwartaal

A. B. HOFMEYR,
SecretaflS.

Dru!rptlrllmaaiBchappll
Ve.u de Sa-ndt tlu \ !lIlers & Co, Bpkl ,

17 Aug Ib~ti
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TELEGRAMMEN

U I DH J \ II L bl)"
h
I_ I \1 s.x III :"\ , - (11,..,.1-.) - Het wordt
t I I hon ht d tt de secretarts \ sor binnenlandscbe

riL lk I h,1 ,,,t_lug \ an dr Inrneson he"l, ge""'t
l tr J 1111 son !ot t oes t ilHJ z.al echt er ZIJII JaJtJ1IJkc
er pl ",1~1I1g 1 let teu

JOHANN'£SB~IW DH
spraak werd heden gedaan I

zaak De beklaagde werd
dagen g~v"llgenI8.traf
beschuldigingen bewezen
nu' van hel publick waren

()u I) I lahart y zaak word
nc Jur I vond den be
be I el ng van genade Eon
har-den al Lcid w erd Ol gelegd

(&uler) - ell
Alphonse luster
t met £'" of 14

hield dat dê
doch met tot

naar Robbeneiland. Publieke vergadering te
Molteno,

Ds. A Murray verdedigd.

"L \ll'\ Ilt \

(R""I' • t.1"91am mm )

PIE1F,R\lAltIlZU( I 1 DEC-Een reek. pr
klamaties I" heden III do Goseue verschenen In

houdende dat gPf n persoon dier of eenlg I"t.
\ an Basntolnnd ut! binnen gelaten worden
Dit siet niet op jJcr'll' nen <110 speciale verlof
br ief'jes 'all de lel{eellng daartos hebben ont
vangen met inl t "rtl' van hun tqobelro< Ion
I~ leedingstofl ell lIldel. ell kleedei c,'lil rehllllk I
of gcbtacbt door OCUlI: persoon koln~/l(le van
Jell Vr lataal Transvaal of Zululand sullen filet
t "gelaten wordeu tenxjj zooda!llgc personen
) linne qoederen zullen laten IMpeHeeroll on
Z )f oodig fUllllgeeren \Vol kan tl'[1 ,,,kore
plekken aan t. h iven geopend werden voor
II spektic do, r de teg".r ng af! onder wkere
voorwaarden naai de w isscherjjen vervoerd
den

Ol z.rt ERD \G DE" ~1 '\0\ 1~'lti

\I Jl P tog nw» ,1'1; waren dt heercn A
du 1'1 ~,I.I Vi 'I •u .Joubert I W \

De heer ~f J r-rvenxtern werd d~ voor
de hoor J J Marais al!

I I x lil I \1\ r I \[

lil

l I< n« I tsleder

VF.R~ 1::'\ lG OE C )MmS::;JE YERG \
DI !lIN(,

de fisk!l. lf IutlJn,(
eerie iUIOt j kc U t
II lt: sl:tlll'<1t (kc li

Jl die zelfde editie
\ t;;en je p.r.tgraaf

til

le
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, Otl -De

nog Rolbndsche
U< B ,I cl en B..,nd, sreem

" le I <I af gduup"H1 J:= 13 UOO
le n hcu M" er s A braham
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, ker I 10i.) exemplaren
Ilel al d< ex cmpla ren '11.0 boe

'~1I I( \ erspreid dan IS bet
ti" }' 11 ~ le heeft die T"eT

"Iemand anders dan ds A
de boekeu die bU
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John Marshall 's Bank
Cheque.

1'\ cl. " \ DA

I itt le Wrl

I,

,...
De heer '\ A T v In Rensburg schn jft tCJp.n

hu ti odsch eten, an beoaten en m oUkt eourge
I esel u ldigi: gen tegen de politie d'f Il I niel
kunnen opnemen "I herinneren OI1il! ook met
dat ,Ir H uichcon gezeg I heeft" ut hem 10 den
flIOI d wordt gelegd H,,, ti hebben dat tie
1 urgors lot pol iticw crk aangesteld aulleu wor
dell IlI"k, hun eigen commandanten H, icht
he t "eli sch "de onder de sel ge en en der pc lit.ie
iugez wuren te wor den-----~

K A APK 0 LO NIE.
\'\nl,E\\")I\1

Ilr J \ \1 III ZII hiJ

Professor De Vos en de taal-
kwestie.

I
I

----
11 lj16 L. 1\.1 an kz innig e

I I

er
J

De moord op de
vlakte

Ik be I e nz
UlllfRKEH n£L.<UiGRIJKE OI:;TLl<,E" IS

(I u. cc I L XI ml I)

GL,lcren stond Kill" Jal lJCd "eer te lucht
In I cl W Inbcrg,che m 'g181 cal,1 I < I den cJ
beer 0 II li )cle Jl cel Lesch JIIt~1 19 vu 1

fitz ibet h Kan IP'f le hebben \ ertnoor I De
gel angcnc was bl kl nul UIe! zoo on \ er"dllllrg
als b j hut eerste verboor

Hoofdinspekteur Clarke trad
volge:

KENHARDT.

\ liH II \ t \ I I ,I I I LI hIt.: \ H1.I::-.
I I I Hl!

" verube, 23 1Hl,.
III IHI f I

II
dokters die =u

diegeen
WelAANDEELENMARKT 'au u~n

die he I meest \ our m I deed

(Van de heeren Johan .Ianscn ,~ CO f'.l
Georgestrant Kaapstad makelaars en alge
rueene agenten)

\Iocn,.h~ 2 Dccern Le 11'16

g li t de eerste genezmg IU III ~I(J gevallen Ik
kan u ve rt elle n 111 Cell bank bode ID deze

stad die Il r egel uIIwIntlg Jaren niet zoo flink
heeft gel" pLn al- dele laatste ..-etk HIJ nam
u I JU Jr raad Ur VI ilharn« paarsche pillen
\fellle t e n In deze st Id F robeeren de pillen en

\ I dr cl L lat I U l " Jc "pmerkelilke ge
I, II' en he I I L e lig t hetgeen ID al de

v an dil land wordt

II

II Z -A REP U 8 LIE K.-v 1uch tk weekei S I I \ \ I JIl I I I I \ I I I ( I HII I I t I I

II
"edel uitgestel!

h III r RI I~ or Il' ruari 'an het ro lcend
J lal \\ rd t tn geheel Ru.11I1 I eel. ,'lhklhng
gel ouden Reed- t hans I. men met de Voor
I erer lende maatregelen besig () a met het
drukken der 1 )stan ten getale van ~\) milhoen
st u ks W iarv Il elke d"-l! I ~ millioeu WOl lcn
af~elc vcrd Mei d, opi tmlnl< Eli de I ewerk'ng
"orden ~O )(HI perse neil belast Ot; reg. CJlllb
heeft als statist iscb bureau een gr"ot gebouw
gehuurd met 200 lokalen dat voor een' olksbad
huis bestemd IS geweest Er Zllll bijeendere
maatregelen genomen om de telling' ook regel
mf\tlg te doen plaat. bobben In Midden AZle en
ID 8100ne waar 0.& ontwikkelde personen onder
d. 'l'erban.aenen met do tw zullen belaet
... OMOll

HrT TT!I \ HJ r Hl den IIJ~t reur I lier
t hal die te Ber l )Il met Z!J1l vliegmachiue V( r
origelukte heeft andere uitvinders HIel dgc
schr ikt \ RI het ,IJ el eli nnar bet ruk du ge
\ le igelden I hans beeft weder een t ranse b
ho ,glceruar dr Richet \ al 1 ouk I aan Je le
dell Ier Pur.is. he ncadcuue ';'lll ~cn. ha] fhl

cel du, I hem uIige" ndcn ~ ItcgUllebl le , r
toond Het toestel heeft ougevecr de geJ"" Jl

'all een ogel een 1('1gte \1\11 110 voe-t el (\0\ e
gro to \ lengels met een spauwjjdte 'an 1 'I
\ oe t Ond rnks lw groote afmet iugen " III

• est cl Ir I I cl t \ IIl1 J, ersehillcn le uPc!,
• III til aiuuur lUI I eli h I De dl fkr rcb t • ti
stoom z fn \\ aal door de \ leugels ell t" ~t..:

schroex en Ran den \ OOI en den acbterkant be
,\ ogijn worden

H1WAHr T.U'ELS-Koop LIrekt van de labr bn
ten ~I trwc en gel ruik re taf Is en toebehoor 1 'an
allerlei IlOOPrt In voorraad ol op de plek gemAAkt
Oude k~ weu opgelllA6kt. Thunlon ell CO.
iMpM4



Gouvernements 'Prijzen ! "ubi.eke Scho.! Florida, l :,R
,PPLICATIE;-; IPI'!

,\ sclnift r-n \,;111 I, ,
goed zl·deilJk "l,dr;", ,',
schap l'ev('I' P;llil-Sl ~I

IlJIl(ln dl")I' d. 11 OL"" 'I

ill_Q"lll\achr 1\0 .lt-n Uit j" )1,
voor de Iwtrl'!.;klll1! van v .;
aan IJOH'ng-l'noelllde ~"I,(" ,:

K"lllli" \ an IUI'/I' k I II
werken wordt vcrvi-cl.r
£121) ppr jaar,
1\'prkzaalll!Jpdell te I" 1,)"""

Maandag, l~ Janllal'!, 1 "I~ ,

App!Jcanll'nult <],,1\,.1(1), " k('I,I' I"
de zulkn vcrplicht ZIJl! li.! l"'1J l'I,JI"
lijken tijd l'en aauYlIIJlllg'';C.'\dllJE'lI "f
te loggen,

Billijke reiskosten IIUl'lkll \ er-
goed .

Il. P. C. % \ v .\ .\ L I' () EL
~('c. v.m '1 ;-;cllOulljL'~llilJ J'.

Depurteureut vau Landbou w,
Kaapstad, :!~ November, lH}6

vr.r r I'ft-(IF:'\! I'IJ \"11\' "/'11\11

Naa~lJJug "M, af het licl.t¥t.l 8" fij .. lt« tot h.etcumaste eu groote Material
Hl NES "oor Kontant, toekennende oen Liberaal Disconto of

. I.........;ulu". met keu~ om te leoopen.
MlWhines Irt verst'h,:<idellestijlen kabinetwerk, om te voldoen

en behoeften IVIUI 0,1'<>11, en tegel! prijsen die ze binnen bereik
len.

_ ' Maobines van alle soortcu dadelijks en tegen billijke prijzen.
Va::RRU l{;whines van alle sqort '
HEEFT d?ll Eersten Pr-ijs behaald boven alle Mededingers op versoheidene Tentoon-

, ~telhuge~1meer dan 200 malen. 54 Prijzen tc Chics.go.
WIJDT.dadehJ,k Je aandacht op outvangst van een brievenkaart, wordende- oude en

nieuwe KI.ntan met gelijke 7l0l'g en onderscheiding behandeld.
- - f.)

PRIJS

VOOR

Amerikaansche _ Wijnstok
1896 •

Plantage,,>.".1
Jj:.,n .bo"r die de kulen i:ud'J.R~rie good versta .a t,

heefL on .. t'611l!i'" Y!l.O_.de mociljjkhedeu lI<lnge·
"""lOl.!. w~l'OIld~t de, \''ll~t''''t""ho Kolenm!ln
Cvm!ID~IllU lil"'" Jn h:ua pogingen om de steen
k<Xt4mI,,,.,.. v II ti"" -"t te on twikkelen. De
VI'jJSlowu..:L.. J(,,!enlll!ln COUlI'Ilg'UU: I .t33t nu
IIm1nia~,d,ie.oi vier jaren en gedureud« dien L!ld
heeft zij veel g6d",u, om do steenkool 1I1.ITU.tIll
llaJI iIar.I"l'",t te ont wikkelen Z!l houdt een
groo~ '':lnntaJ werktui ltt.:zlg. en h"c~ft vrtu
"~1l"~ "m oen I'(I'00tI(l~celtc steenkoot dat III
tk\u \'l'!j!\t.a;lt wor-dt gd.rlJlkr, te versehntfr-n
(Je :IIote6nkoul (li~ l!J \·\...,rt!,reng1 IK ruet nw rit:
btlilUl kwulueit. maar L' !:,,,,d gent""g voor huis-
4110 en gelH",n gdJru,k Verder Z.aJ de ont-
IVlkkehng\'11.1, de koj,'lIl1l!ln veel lJ'idr>1geliaan
den \,)()r1l1lgRII~ \'3U dtl! staat, want het 1)'1doo-
zulku eeu IIldustne. JIC er-n grout gUlal werklu.
lx..nghuurlt. d.lt een ..raat voorurt gaart
ï ...irwuf do \"rdstaal&:htJKol~nm'rIi l't)fllpagnte

l'I'U g-rvol ~l·dt,.,lte van de ~tc~.'lIkt)(ll dlf' tu dezen
staat word r g\..!brt1lkt. verschaf t , beeft ZIJ echter
gC~11 tuar kt I'!J'(' n Ic n ~Ia.at en In plaats dat de
rvgeermr van de u (IIM])\.' rrql4laat ,dJ08 In haar
vcrmoven do·,t "I I d" f'pbrell!-,~l \IUI de kolen
mnn te \f -ur- ,'r,I,,"', 1 ,j',or,J"lllJll\'lcr van h;,plt:'fl
naar d~ II d)lln..:o..,; i u-n t'f! k.dorllt'lI Il' \(_Tg~:

roakklltJk,'!: lll'e! t lt! ortlallg!oo c+ne l)\ el t't.: Il
komst !{t.;trllttl n wc lke voor zulk een dl H." J Leer
nad"t lig- t.. Dit I....til \ s-r lxmd rue r d,· tur-n-v e n
up den 'p~OClr\\P!.!' 1)\ 'Tt't'llk"rll~ll!.; dt' tegt'1l
w~)nh!{e ~ luk kms hlu k t ht'! .l.u t cr wul
koloruaa l e n I'ra(},\aaJ~t tt ....t cenk..ol ~t'ijell Jd
per I,.(·u per mt)! 1)\ e-r dl' \ r 1):o!t.1.Ut .. ( ht' 11)11 wordt
vervoerd. t'n nat uur luk \ rll:..u.lt~ htl <teenkoo l

tegen he t ze lfde uu-n-f mof'tt_·tI 'ti. II II)odrn unze
st.ccnkool ove-r Urun je-r-i vn-r III d~ K.\apknlonle
g'dan. Id ~'r 1011 rwr [nl,! bctulen ell wall
neer die ('Ter de ra.;dn\,lpr III dt' 'I'runs vunl
gaat, wordt Pt'!, r.me f v in ;d pel' toll ~,.-'rmld
opgelegd H le rl"l legt rlc- Truusvaal 1't'1I I,..
lutlng 'Uil 1:0\ op t·lk~ -, liOV liJ:.. 0l' rnl'·.taat",,( h
sl.et>nKool die III .he rf'l'tddlck k o nu , hl.:twt ..Ik
bereekend d" t

DE KANTOREN van de DRUIP AATSCBA PIJ
VAN DE 8ANDT DE Vill ER8 & GO. LJ IER~1EDb: wordt keu Ill" gc·

1..1 gcn~n lbt d", dutuur 1'001'

het inzenden der namen voor dl'

competitie vermeld in de Gouver-
nements Keill1isgevillgen .N'O. 1U..j.~
en 104J en hierouder verschenen,
verlengd is geworden Lot DINS-
DAG, 16.lJEC~MBER, 1896.

CHARLES CURREY,
Onder Secretaris voor Landbouw.

BEPER.~T

ZIJN VERHUISD

. In 't groot en in 'b kleIn blJ

WADNER EN ERIKSEN,

IN LIC_HTIN G GRATIS. LIJST Vl{IJ,

Gouvernements Prijzen voor
Amerikaansche Wijnstok

Plantage, 1896.

PjAST OP VOOR NAMAAKSELS.
DE SINGEJR. paBRIEJ~ D!l:AATSCHAPPIJ.

HOOjfj)KANTOOR IN ZUID-AFRIKA,
.ADDERLEYSTRA...AT, KAAPSTAD.

TAKKEJf :
MAIN STRAAT, Port :Elizabeth:. WEf>'T, STRAAT, Durbaa , OXF{)RDST&AAT, 'Oost Londen

NIEUWEM.uI! STRAAT Klmberle:r; PALACEGEBOUWEN,Joha.nnesburg.

1.
GOeVER~.EMENTSBEHICHT

No, 1U42, l.s~ltj.

Departement van Landbouw,
Ku.a J!'~tud ,

Kaap de GOL'de llc)up,
:.!8 Xovernber, I b%. J 'E~ Olldel'\\ IJ!e'!' voor dl' III

1.. l\ la"M' SclJuc,j IL- Catbcart vale,
Stockenst roorn. ~alal'ls _ll :.!II I'll'
Jaar. A I'piJl':1 U t cn moeten III ~taa t
ZIJIJ Ondl'n\ IJ" te geveil III ·t
Hollrmdsch en Engl'beh, i-n lIIL'[
jonger zij n da n :.!I. Aanzoeken met
~etul~schl'lftcn van bekwaamheid
ell goed zedelijk gcJl'ag z u l len door
den oudergeteekende lDgl'wacht
wordcri tot ~0 DE, DIUEHI l~Vti.

A. FAl'RE, Y.D.M.

BENOODIGD,IS 'W':E:: ~FI
NAAR DE HOEK

I &IX»
AN ./.••••••

Nederlandsche Zuid-Afi1ikaal1sche
SPOORWEGMAATSCAHPPIJ.'

BUllG- en
DE SAMENZ RING >

~±-R ~ii'il'IO;Dg--Val1 GOUVt'I'f!C"
l~ mcntsbericht ~o. ;)\):3 van
11:394, wordt hiermede ter algenieene
kennisname gepubliceerd, dat de
Prijzen voor het bovengenoemde
lutgL'loofd in lti\tG, ill aantal ver
rueerderd ziju van ,In" tot ~''', III
elke kla "e, en dat Je 1'1'lJ::i Lijst IJII
als volgt lllidt;

K u"sr: A.-\' OOI' de gront~te l'l!
gczolld"te \\'1jllgaardl'll Y;LO L~ ml·rl·
kaallsche stokkeil (ongeel!t) \'an dl'
HI{J<lria, HII}'e"tJ'lf', ~OlOlllS ell
Jac, jlleZ I'loor·ten, vall lIiet minde!'
dall ,;,lHH) wljw;tokken, st:L<lIlde l1let
millder dail :3t Yoet "un elkaar iu
elke rIcbting; geplant III lti\J,j,

G l'i'(p:11 /"(11 £;j;j "II.-.
KII."SE B.-Voor de groot~te Cll

g-e/.rllidst-e Wij llgaat'dell \-au Alllen-
kaall,;che bt()kkeu 'van de hoven
gelloemde"oortell gell!t Iud I':lIrope·
esehe \\\jnlitukkeJJ, vali !l1L't IIlllideI
dan 1,,jOU wIjIlstokken, staande Iuet
rIlIllder dUli J~ voet van elkaar III

elke I'lcliL)lIg; gl'j,J,1I1t in 18~1!i.

ti 1'0/"1( /"1,, £2.j, I~.
Zij dil' \:lll ld<lll zljlJ meJl' te

dingl'll Illllt'II'1l 1J\11!lll' JWllll'll aall
d(11I OII,J('l),;l'tl'l'kciHle IllzelJdell IIld
I.ltL·('(lalllJlll.",Ja!!,) [)l'Ct'llliJL'l', J i'~Ii,;
en Ill·t ()lldeJ'zt)~"k del' \\'Ijllgaunbl
zal plaat" \'111<lCII on!-'l:H'l'l' ill liet
mlddC'tl vali JUlllJaf'l, 1 <')\Jï. Prijzen
ZlllIl'11 \1'ol'dL'li 1()"gekcHd \'ulgl'"~
eliIlL' "chaal \'alJ ]luIItelI tl'voren dool'
de keUrrnL'ef;teI'S \ ;tliLge"tdd.

voorhet grootmaken TanKah'_

Zonder Jrlellt.

Kortste en Goedkoopsre Route voo • ...l...... -C-IL;ger;;~
WOrdll(d"·I"I. t e rwul Trtll",wl-d, ,t,·eltk·,,,1 TEGEN DE G d d Z .
nil ""l' l.el".III,~ '" de', \',,,.t:~11 k"IlIJ en oe eren van e ee nAar nannesburg, Pretoria
",I~ht~ e. 11}t~\t-[ld~ 'lil t-.'Il I~ ftlly ptr Lp!1IH.'r I .......I""'..".. __ --.;..~r-- ....~·u

:~:.':~~'III::;:,':::~.:"I:",;, '~~'~'.,~".~,)hl·r':'ICI:;:;:' Zuid -Afri kaan RP hp ..l~ b';8~~Kl_-rYo;",::- -:~g'ándere-plaatsep in de Transvaal.
t..·Ifk.·Wtn·dt ItlJ, K.lo'!ll' !".~,I:1tt'!ld:lt al.h"t ~~,if[flle liik . h
op-raru-f Id I' III."", I", tll.trI,·fs't,',h"!d }1'P.N~C-C.\I"pïJ _~~~~...v : r • Dage IJ ~.C e personendienst van Lourenco

:~Ir':;,,;~;~'-:.',;".~I~"d,.c~i:l:1I1":"~\~,·t".r':I7.~;"~,ell',~:e ~ .A~,,~-'.rrijs sleoots EEN SH I u.\ LI NG Marpues (DéJagobaai) in 24 uren naar Johannesburg
gt:m Hul 1,,(_l!ljlll ti 1,lr' Jil 111\'1 rt·, IdI ..t..;ut!l,.. Ii.,KV~ ,
terwl1l .. It·~.'ht.~~J pt r {"Il pt'f Illld \'Ihjr. ..~/' 1
¥orv.,.,·,. do .. r dezell "t.lI "" f..,. _-.:;,.- de "1; WIL mf'n cen H'rtroll w baar, volleu 100' en boeiend verhaal van deIteeoko,,J Id (.e, , .. " ,....-" E .,-- I _
v""r "P Id,· K,.~_.-' ""_'., g' ""e" uu' Sl'l.menZ\Yl'I'Jno" t('oO'en de Zuid Afrlkartnsche Republiek lezen,,- ~ [JIlII IU\.)r J~ ,lt \t;'! ..,.

~ ~e' 1"11nI",'1 I,H .1"11 IJ. koop dail bovengenoemd boekje overgedrukt Uit.QNS LAND cn oewerkt
- ~ cet"1"<;?"11hedt "'.,r dl" ... ,p,l.,k foloO'ens de beste bronnen, De ongllleele taal dier docUlflent.en wordt

~r"an OIl.Jt'rz, '~'k ~l~,iH..Ul ell \\ erd 't'rlt.'Jd d,t[ 1
wt'gen. de' 11I11}rek,,,~ I·tll "ulldeq~·<t de \"IJ zoo veel mogelijk behouden zood at de geschiedeflLs als volkomen juist
81.rults, he aul"nteot<II "'-" Ice,,1 "UVII d.It "I kan bescbou wd Ilol'den. i
niet genl~g ....te ...·llk, ..,j \"t.)r t_'l~t-"Il ~h"t'ft.{'n
zouden kunnt'n klll~1I (lllJ:l' l'erH f!l~e\'t'r
heeft et_·tHt.:r t;'rnr ~t'welc:rJ d.lt pr et'n lakl[lfl
"an de kolenrullfl 11,L:lr Jt' houfdilin t.... t.1'~fdOlt
de rund-erp~t de opbreoust flH:t lI/U l'crhillde
ren en de compagnie wa."'! gere('·J (1fT! " tNM! ItlTl

steenkool per maand te' er-;chatfell .• 1\:0;; het
nonJlg IS. De rnJ"it.a..l{ l;ehnllkr dl~ hillc\('d
h~ld. maar ,'rtdt'r Jc kgell"t'ordlge t.lrlt·f
&l'hlkkmgcfI k-lltl 'rq~!aall'lCh(, ~te(.'nktf(d IIh:1 op
Jt,hanlll'~burx uf K!IOIK.'llc\ Ill,lrkt 1ftc.-:..iedllu:L"Il
l~l..Jurclldt.: dl' dn(.' of \ IC; j.\,.;1I d.H Jt' (Vill

~lIle heeft 1""l!iT.l.lIl 1"1 t I ~,{j! !~~J UII()\'I,L,dd
PIU dc Dlpn h.: 011 \\ Ikkclt'1l lIla.aI ltlt nu lUl
we~t!'flS bt.·1 Ilt:'perkte gl'l'f'lllk I~ er zt"el 'f\tllllg'

terug gt'kreg~1I .\I~ l.'efl be\\!j:, \,Ul

Ht'rtznfl, ~lockf'Ul"tl·oom.

ll- !\u\eIl!ht'!. lt~~(j

PRIJS

en 51 uur naar Pretoria.
HOE

HET?

KOM KOMlTarief voor :Reizigers naar J6hannesbnrg .t:4 t7s.-en £3 11s
" Pretoria £4 Os.6d.-en£3 4s HET 7

"" "
Dagelijksche personendienst van Durban (Natal) DAT nt' ZWl'en~['l1P KonRl'flt:llllél

I\:fI"I,,'18 zoo populair Iii Zu",!
Ah"k" ZlJn )!l word.,,, '
OMD'AT -I. ','" 'li >I"" "li .t·.'1'. k".', '

l,akl.(·ll (II !,ra,!, jl Ail ...... ')1 \H,,11,j~1.j 't!

~a[1 \\I'!LlL'n -".- .. ),rnllL· ..t, r t~ ""~"l1'! \\, ...

ZIJ /..'I'rn:1.kJ,.,·1 Ik ...( I, '10]1 l' I.lah.1 IJ r ,!l. lJl IJIll
\t'l~ RlldL'le "~\r'~~'j I, ,j .

.
• 1

voo~ een shilling.
" ivij f shillings

I
" negen

naar Johannesburg, Pretoria en andere plaatsen in

de Transvaal en Oranje Vrijstaat.
1 exemplaar
6 exemplaren
12

" "i
i

LAl1 0" KANTOOR
-------------------- - !

Diet groot, doe dus DA~ELIJK Aanzoek.
Dr. I. BOBERG, TA.NDENDOK. TER,

92, ADDERLEY. ~TRAAT. Ra.nI's! ad.VER ~{RIJGBAAR AAN" ONS
ZW.t:IGBERGK, ERIKSEN &: Co. 17

Langstraa t Kaapstadl~.ANDEN worden absuluut zonder piln ultgC'tl'okkeu door toepasKIng HW g'n" r\ lie
~OOI'tenvali yulltngen (YOul'llrullehJk met goud.) Ue beste kUllstmal.i..." t:lIId,,"

wOl'denop Vulcauita, Celluloid of GOllden pInten IIIg-ezet,ook volgens de a,1I~'lIleu, ,,(c'
Crown en Bridge methode. Bd"Jke pliJzell, Spl-e"kulcn van ~ v m. tot 5 II ru

D2 voorraad IS -------~--- -- - -- -

THORLEY'S VOER
VOOR

RU'NDVEE,
Paarden, Varkens, Schapen,

ENZ.

jl~ • ...,W\I J n If \-\' )I~ "I r t'h.IJ\l)

k~.Ull!t:lt'gd ",,,,,lt I) ti tl,jt_ "'I""r.L.li', he !\IJ]. Il

11l·)IJ t lJlllp.t:._·'It' \. "1'1 d. l.l.t! .. t~ l\\ lt .. r ,1'le
Jaren de .J,I¥.·' ....(n11ll·1il Illi)flt_'11 IIt:l tr \ ",r/lt'll
Wt:t nmtrt'nl 11~"II"11 ptl !Jl Lt/l,1 ,Jf [llt_el lilt

"elk t,ttOlll ,l.tl ,ft' kwallttll '.IIL de "'1t..'t·nh.lIuJ
!!t~J 1:'\, ell ~thn.-lll! ,d -,,,.d gt'll"t'g \iVO! 'tl>qllL

eli bUllt:ll!kt' d"t jt_'lHdt:11 III "rl!" ~.1I1 ,Ic \ I!I
sta~,t.>/o(·"c :-.tc\"·nkl)uj !lit: I audl'rt: ~:d\'t'llk\l"l

gunstig "lgt..:!e1~lll \\ordo.;!l 'LUlt II' k,I:1 III
gr~)te huc\ ooJJlttit.1l k1{t II lt. ti" Ilillldl I' d,ll! !. I
vcr tH11 te Hlut:lUll'lltt.:lll .. ( lUl' \\Oldt'[! 1£1 k\ l ru
F:r lS ct!'n andt:'r t.,lak \\ ,l,tl \ ,Ul luddl1!g k,tll \\ Hf
U\.'U !§I:m.a.akt l:!I J.l! bdJI dt_ k',)tlill de J't:!.[l.'ctlllg-

~Cn l!Jd gCJcdt.'11 l'CU "~~,,,rwl'£ 13.kl:JlI /laaI Jl'
l1I!1n 1lt.">(leTlegde. 1..'11 1111 \0\ II Zij ht.:llI't.'1l d,ll ...lt)
\'rn t."\atschc rt::St:t'rlJl~ ,j •. I.lkl!!!! llLl~t 11\ el

l1elllcll walllleer LJ! ,Il h!Jllfdll)Ilt.·/IO\·t:f!It.'l:lTIt
Dit, ec.btec. welgerl ~k \ [ll:-.taat.~ lIt.l rq{lt,_'rtll~
te dOOH. ~n dl' Ka..ap!'\<'h, rt'gl~el'lll!l drl:lgt lIIIl de
r:.UUl (lP to lItIIleli I)t ¥.T(I[JOJ"t:rkt·lI l.\lwJt:1l
bIll ven. en raJl~ konde[l \. t" .. ,j ~uet.lkHop~ geJt.'!--,J
wt)rden Jan bet l')11 K(,...tt'n rH]1 .te Iqll Il"l"l Il'

nemen maar llIeU kun Il!t.'t dudH'1l da! Oftl.e
r~Kct!rlllg luiks 1.:11 duen l'f! d.lanflU M:bIJlit hd
aJ.,uf III 'all I-> hUI I.' tlnl dt_ l.lkJl1Fl ttl 'cll.Hell
\'all een b~zlgheltj!, \>(I~l'ur I /1)11 dIt u bIel t:t::lJ
fuut l!IO \\.\ot /lH.'! ,j~ ,,1~t\\ Ikkt Ilfl~ \~.UI Jt.'
Koh:nmpn z"u d. !IJn -

I ELI: , (I I I, I' I I \ Jl-"

Z!I bt::taLdt ,ti rt..:ed ... !5""! ""ln! III.'t wurdt
bef't'kcnd dat IJlt "(lo ..}r\\t·\;[dt!p.lr!(.'mellt IHf!

tren! t:l.lI'lMI p--'r [[)'l,llld , ..'r,tl' nt ,l("'r \pl'\l)t'r

"afl .let'lIknllJ \,tll dl [111111 U. k_"It'fllllllll ('tJIn

paMIIIC kan dl: 111/\ IJIt.! \'\-t'rHt'llIt'JI d.L.lr d]{! l)jJ

{)lllmgelJd g-rt)flJ l~ -'t'I~I\I\\d ,II tu I.]anu.llï
l~!lj" kan J~ Ka..'lpSt hl rt.·~' ertlig It.la.r rtlt ( "t'r
ken. I).l~ftilil S('hiJllt ht 1 In (Jk gl'\ ti ':.ln I..
langvuorden \·I1J~ta:H olfl d\, lllil ('\tr tt:: lit:'
man die :dre-ed.., lleLlalt. .'11 dil' IIIPt d~ verd\'rt..'
ontwikkeling \',UI dt· IIII!(] !lPg Il!t·t>r zal I~talen
Als de \()orr.:t.1.d '>tA.·t\:tk..ol mwr dt· .J'lg't.:l"8fllnttIJl
n1I)U6n \'edlilldl.'rd wordt dOt·r Jc 1'}lI1t'IBlng \ al\
de md~. lullen dil' rlll)nt 11 Jntwtt'll ~llJltell In

dieD "il filet ..tt'€ltk'Hd It :..,'t'l1 \,.,.J Il'H'ger r.lrlt. •.
VeT! '·~iO hultt'!) k:nl~p[l De 1uml'agillt' mWIh:1

alreed" \-(lors!elll'rI ~I'PI tit:' i.lak I'l! de Vrt!~t.wtt
sche en klllplHa.Je rt'~t:t'nllgt'n 10'11dl/t't h,lar
lll~rst om tt' \trllllld 'rell d.lt dl! I)pbn·fll1 .. t lit"
It:rnmertl wt)nlt: \\. I ltt.hll( Il H,.k IlItl,~[ILttlt..

ontvangen d.l! dt' kldt'ILlIII'fl '('1Up Igrlll' ~"n'~'rl
l~ om Jt' \ flr~ta.aL ...t;ltt r~gl't:"rlng t'~11 z(~kt::rt' III

tere!t op de~llltg-:l\t' ti.: Yr.aarl.,.,rgt Jl als II! dt
blO tH'enl··t_·IIl! ':lI \\.I.lrl>(.rgl'(j d""L dl: lipi l.al
bt:taJt:n Um het \ t'r~( Ill! ! 11......t h~·[! dt' t tllt'\'~[l
aan te tooO£:11 ka.u I!{t'LegJ wonlt II dal \-rtl {<Lal

~e 8te~nkf}nl ~s lid per lOll t'all "!laln\ Ier
naar JohanOL'1wurg !THl('t l~M.len krwlll
Tra.nsvuaJ~chtl ..tt:l:llkt.)t,J dl._' gt·lleeJc (l!.t<-liltie'
door den rr!l~Ha.at J \11 molen "an "Vier tot I
nner 'oor ..l€'(_ ht:, l.~j'l :+-1 vervoerd ","{)nh

~:~~~'~:'~~~~~~~~~'~~:;~:;~~~~l~r~~~~;~e~:~;Nati0nal e ¥!!ags tukk en
Early A bu ndar:ce, Een zware en vroege oog~t del' beste a.ardappeleu }>DOI,lEsc'OR 'I> J G I)}" 'T( .

Scotc h M al nerops, Tl)Cl'''" gehur'de en j best geschIkte Aard- ,1.\. ~ \, • , • j )~.

appel voo!' ZlIill·Al'nka. !' _~ ~~ _
Magnum Bonums, Llneoln"llIJ'l' gewas, z6ó gunstig bekend lJROFE~~UI{ DE V~S heeft het Afrikanl'l'LlollI doui' het ;;djJ'jjvcn

!Jij alle landhrnIIHTs, dat v~['dere aalloovclmg ollngudig is. , van l;IJntl degelijke en doortastende artIkelen over du groote
Allell III vakn of zakken. ; NatlOna]e Vraagstukken van ons volk eenen dienst bewezen die lliet

spoedig vergeten zal worden. De lezers vun ONS LA,;\, l) Leboen de
stukken stellig niet alleen met bela.ngs~lling en bewgnooring, maar ook
met IDstemmmg, gelezen. Do wensch IS dan ook reedi door velen lIit-
gedrukt dat doze stukkun in pamfl~tvo"m verkrijgbaar gesteld
behooren te worden. Deze begeerte voor.zle~lde hebben wij een iJeperkt
getal exemplaren laten afdrukken en IDbmden, die nu verkrijgbaar
ZIJn aan bet Kantoor van ONS LAND.

To.fI.n ad. p.~ ExeD1pla.a.r. Poatvrij.
Zij die de stukken reeds gelezen hebben behooren zich van l'en

exemplaar te voorzien om ze ook aan anderen die geene inteekt'naaren ,-an

LLOYDS' i UnI! Land zijn te leene~1.
1 Zend uwe aanvragen met het bedrag in postzegels of postwissels aall

~I A E R, I¥I 0...0a"Van de Sandt de Villiers & Co.,
~i:.1d.lI11e»I~ ....&.. Uitgevers "ONS LAN 0" Kaapstad.

GEHEEL VANSTAALI G!LYAJlIZEERD lA YOLTOOIIG, YOLIOIFIBESCHUT TEGEl ROBST
I

8 yt.1 12 vt., eD 20 yt. WieleD, met GEBlLUCEERD; BEIEEGBlRE OP
VASTE TORENSI YU 20 tot 100 Joet boog.

:

LACTIFER

('IU ..HLr::-:i Cl'H.HEY,
'Olllll'l":::;l'el'ctan~ 1'00[' Lalll.loou\\',

Eenige Agenten.I

MATIGE PRIJZEN. R. WIlSON, ZOON &: rA.,
IT. QEORG~T~T.LIBERMAN & BUIRSKI 2.

GOL' \' Bu:\ E?liE~T:-::;BEHlClJ T
:\-o. 1V ~:3, 1 i:i%.

Departement Vall Landbou IV,

Kaapstad, ~8 "'ovember, 1b~16.

- - ---------- - --;
STR..All.T.

I
24, BURG

'j',./, '.)1"("1 .-L/r>'" "LlllElnf.\X."

PRIJZEN VOOR GEENTE WIJNSTOKKEN, ZUID·AFRIKAANSCHE

KONINKLIJKE MAILDIE!\~T
[}IERfllEOE wordt ter aln''':'
- lnecill' kCJJlllSllaJJll' gq)\!1~11'

eeeI'd, dat ae volgende p,.Ij.:"" dour
het Gouverllement zullen \l'Ord"ll
uitgeloofd voor het best gcluktl
";uin/ van 1','" /'U)I("""'/'" 11-!/I/"/";"("'fI
op AIII,'/'il.·ul/l/s,-II" llri/l/"tt)I.~·'·)1 ere.

, ""durende het seizoen van 18\)6;-

De "CASTLE MAIL" MaatschappiJ,

DE1StooIJlboot€1I dezer LIJD \clil~kkclI
van Kaapstad n!Ulr Luunell llfll de

a.nderen \At' oensJag, Le 4 D U I Jl Ifl, na.a
Madell'a eu Plymuuth, te Slllt H}'leu.. en
AKCCIlBIOUaauleggende ol' de b!'l'aalde tus,
"cbentlJden,
.. 2.-,-TA~TALLO~ ('~~TL" K"I'1. lit·" A>,

lJC.C. !i-~OHHAM ('A~ILt>: K"I'I 11.11"'1"".
.' 2a-lJl'NOTTAH lA:;'1 LE. Kapt.

Nieuwe Republ iek Scllool, I
Vrijheid, Z.A.R; i

, :Departement Jan Publieke Werken.
BKNOODIGD voor bovenge- i __

noemde Publieke School TEN DER
twee Dames Assistenten, Mne voor S
d~ Hoogere en ééne voor de Lagere Voor .h~tbouwen va~ Kl alti
Klasl'en, tegen elm salaris \'all RIVler Bjug, nabIj Aber-
Honderd Ponden en Yijf-en-zeven- deen. .
tig Ponden respektievelijk, met vrij
logies,

Applicaties zullen ingewacht wor-
den tot, 24 Decf'IBber. Sollicitanten
moeteIl overleggen getuigschriften
van eene degelijke kennis van beide
de Hollandsche en Engelsche talen,
bekwaamheid in het onderwijzen;
goed zedelijk gedy'a.g en echt chns,
tehjken \\'a.ndeI.

Eene kennisgeving van millstens
drie maanden moet geschieden in
geval van verwisseling, Billijke
reiskosten zullen worden uitbetaald,
zoo applicante niet minder dan twee
jaren blijft,

Bene Pl'ljs van £:10.
Twee prijzen Va.ll £I,j elk.
,"iCl' pT'ljZl'11 van £lu clk,

I ,

Het aantal e!lten tel' medeullJgllll"
moet !liet millder zijn dail '-j 1111:) ,

ell klillnen ill de kwul'.kl'rJj of ~Iit,!!l'~
plant III dS wIjngaard Zljl!.

l'el'EOlIen die mededingen ITlOé!tC)I
10". inleggeld dcponeeren.

De prijzen zullen wordl'l] vC'rleelld
volgens orde vali VerdlL'llstu l'11
volg-PIJ;; den volgenul'n ;;ehaal van
vali plintell :

Percentage vall enkn die gl-Iukt
zIjn GCIpunten.

Beh:lI1deling en wJjze van bewcr.
king ~II punkn,

Gro(ltte l'n \\IjZl' yall bewerkin).!
10 pUIlten,

Soort ('n wijze ,all bCI\l'l'kIlJif 1(I
'I' ~{Juntcn.- ota.al lilV I'unkll.

Zij dil' nm plall zijn mede tl'
Jlllgl'!l Illoetl'n IllIlIlIC 1I<l1JJl'1I IJij ,klJ
olldeJ'gl·tt'ckende lI:zl'lJden !lIet latei
Jan Dillsdag, dell I "ten Dl'C'embn,
18~)G; Cll 1](,( olll,lcJ'zoek dvr 1-:l1ll'JI
zal] plaab IIl'IJbL'lJ OII~L'H:er III htl
mic dell \'an .Jal1\1;JrI, ,I ,'~~)ï.

,..L....

De eenige WJn~molen8 gemaakt met
Wielen Bew8egl>are Torens. Zullen
meer water Do~pen dan eenlg and.re
Molens in de ma~kt.,
De hoolplte prijs werd behaald door

deze" Motors" tp de Chicago Wereld
Tentoonstelling. i1893.

,

Ema BooteD foor Engelandl via Las Palmas
L!tiMOHb: I A~TLE

:lf) \'("·I'IlIbt![.
\\"AH\\'lt'}\ {1\:--I1.1.. Kal,t \'ALI.~HL OllllZClll

I~"(·cml._~·!
UAHTll (',,\"'1 I K hal! l:t:O;IJAJ,l. .,1/,:rl'1l1

V OOI' V I'lIoCh t of j'a",tiB.!'(J "1:1'\'001<" num
zieb bij do .AgelJl.en V!lll de C.AI:iTL~
MA.1LllOOT MAATSCil.AI'I'lJ, (Beperkt.LLOYDS' .AERMO~ORS HEBBEN OOK IN

ZUID .Ab'R[~ GETROKKEN.
Gondeu MedAille vn.n ,de JJandbouw Vereenig.
ing te Port EI,z..bét~ ... ... 1894
Gouden Medaille enlEel'8teu Prijs, Johannes.
bnrg TeDtoonst..Jling... ... ... 1895
Specll\len Prijs, 'Y;e8tehjke Provincie, Ten.
toonstelling, Ru,eba~k ... .. .. , 1895.
Eel'!t.tenPrijs, Wes~lijke Provincie, Tentoon,
stelling, I:l.oseb,,"k; ... .. .. 1896
E(r8ten PriJS, Port Elizabetb. Landbonw
V~ree,,'ginl\ ,;, ... Hl9li.
A tnl:evolen dool' lIet B!'spmelinga Depart.

ement der KaRp K~nic, al, bot best gest:bikt
"m water te pompen, gevonden JOOl' de
fio"ornements lJl,,~nL liol"en te gebruiken,
of III"pene putten I

I)e Lompe h"ute~ \Vlndmolen wordt nu.
";TlL'I \rerV~ltl~l'a cluur bet Sta.len Gal vaolzeerde
:"EkMOTOR, I

1.1".1 ri,' Stal .." AjEllJ1OTORS loopell met
dell ,.1<'1'1'1"11 \IlIId, iZ'JIl "ehe~1 zelf'l'e!(TIloe.
lend, el~ '''('rkt'11 met reil l .. nK'I:H', \'a.stt'1l sla,g-

IJ el AERMOl'OR IS lp" goedkoopsto eo meest-
€'nlnOtll1. ...che Hen ('f't;~T!dt:l K l'ï1.ch.t ter wereld,
l'ell I'Vllljl TUl'tdul 1\4>~tt:lIde een WeJL'llg nleer

(LUI Ct'l! ':(lede Il'l,tnCjtern: Ijl hot da,g ell u:.loht
Zili!I!l'I' t't!IlI1[ !Iq '1ll'llt!of kOSWIl weckt. 'J

II, L .\ SKMO i (JR lleeOiL ook "fJoedig de
"I.,,,," III 'all de IOW'8en kostbare lONOI'ia
Ltlh" of H,.H,." I'ol~pell,

,"J d," 10tll'nl'meOt'JI] WlTIdmolentoestclJen
t~, kt~IJI'_'11 Jlloet,.)!! well ondel""Scheiden tu~schen
LI,) lh' l,.tll"""c·"d~ Slllleil AERMOTORS, en
all en' Il1rllïl'IlI~(,en \;a.a.r·t iel. I ,ze na.bootuuJlen.

Ilt'l" I,ll', 1.I",\tI" iAERMOTOR "ti hat goed.
k,"\fl .....t ('II 1I"I'':U 1)t.'\·I~llrlcll \\Ll-den

t
en heefi

d"ll tut'ts I'Ct·J~ dOl)'

V I£HZEGELDE Tenders duide-
lijk gemerkt "Tender voo,'

Kraai BJ'ug." zullen door den Kon.
troleur l'JtAuditeurGeneraal, Kaap-
stad ontvangt'n worden tot
WOENSDAG middag 1 ~ ure,
op 16 Dpcembel', a.<I., vaar het
bouwen van een Houten pn JJzerJm
Brug, O\'er de Kraai RivlOr, nablJ
Aberdeen, waarvoor het. grootste
gede~lte nm het mat.eriaal door het
GoUyerlwme:lt zal geleverd, worden.

Plannen, specificatIes en voor-
waarden van het kontI'akt kunn('n
op aanvraag gezien worden op het
Kantool' vall déll~ Distrikts Illiipek-
teur, Publieke VVerken, Port Eliza.
beth, of op het Departement van
Publieh W C'rken, Kaapstad, gedu-
z'ende dl' gewolle Kantooruren,

Tenderaar::i mudelI het korb1 e
tijdperk H'1'llwldCIl waann zij zicu
\'erbllldcn hct wl'rk, waarvoor ZIJ
tenderen goreed te hebben, ('n
moetell twee bev)'edl~t'lIdC' liul'g-en
stelJl"n voor het nakómen vall bl t
kontrakt, en zoodalllgc borgen moe1-
en df'll lfIgezonden tender teekencll.
DL' laagste of eenige 'rendeJ' zal niet
noodza:kelijk worden aangenomen,

JOSEPH XE,rEY,
Hoofd Illspekteur ,an Pu bliekc Werkel'

Dnderwij zeres

HANDEL EN NIJVERHEID.

Sp()()f"\\'c~ont \·a.n~~tcn Yuvr ,jc \\'t..~k
%9 :\o,'Cmbcr l~% _

",",.'I'Jk
Ml.ltlt IIItn!t~
O(~f>llJ~
N·ltJrddlJI..

:!t.i~;t; t .!IJj '17

,,'d ttl til_'

I; I ti 0; '.11
fi il T";-'~ i

UNION LIJN
K()NL,KLIJK1{ .MAILDIK\Sr.

UNION HTOOMBOOTMliTSCH..A.PPIJ
BEPElR~T).

1-: I
I I '4 I li
11'1

3 ti i~:II~

I L II Lil) DE ;\I"ilko'ell Jer !llaatbC}'I1PfIiJ Hl"

t <:kkcu \ "11 Kaap~wd "a.a.1 E"Rl'I&I.J
Vla ,M .•dell'a, Ollldf-Il andt·rtm \\' utlt~ L,w
4. nul' L IU.. als olldt;r w>uleggeudtJ

VOOR .r;NG.r;LAND.
Dt-c. :!-'t>L.\L\\ (h\,n ....Cll·\\). hal!

1"-1 11:IH.i "''1,1 \1""lt".
,. 3()-~lV,jl,. Kai". t,,"lU·L\.

Tt.,ta..'l.l ------
I I ,~ IJ" ,j!~ll~
[\1; 11)1,[ -lj; ...

·Pïl) "")~I,

_.t!.1 lj jij ~I G. F, UARAIS,
Voorzitter.

)I al "na.'l ! \'!\\'"'I \\l·..I, jk \ ...~j-. Il I l"'jl~
nd rllld·i·I!:lH,I ... ·', 1"'+-' 'I t j "'+h Il j (", ...11

1
111..

I ""}.j. IU J. 1,,')1, 'I, ~.Iot lf j. 1 )).. j "'1-, Il t t I ....'/It)
nil h,t.}.:..1 I ..~'-, 11: I ....Ir,. I! .

t I~ Lt' , J{,·r.. . Jn lt T. I 1,';1 \ \'1 jf t;. .. :~ II " II

VRII ,j,' \-t·! .... Il i"~ 'IdI ..ral Il· "ol.' \, ...1., - I '

tu~-h.·11 k ..I, i ...I", 'Il \\"r I, I \ ~'\ ( lo 1 ' ,I .. II,,":
Vt'.lt't.l.n!..' 1'"I..:~I", II·, ft I. J I. Jd .),1· t ~\,,! t" ,1~\ll

vera.u\h·nlll.! I"J \, r'l'.; Ill:: \,~II ,], 'j 1'1' ti'.! tu
seht_'J1 \1,. Kr)I')!1 nI,' I ,lj"" I, "'fl. II) ]\\. \ ;')" t...:t~-

&Chl~, ~t"lt·rl::\n't ......r'. l 'l l,t, lj l.t.lmI.Hl.! ... Il' I'J'/\ Il

l' J11'l aandetl \.\11 I._.~('d.'l!.tnd~·ht (al" (. nlntl

.ndwe 1'0 lk""·llU.;"l.JH,,llind""<./lt SI}()(lf\\t';..'UlJIo."\l)'o{ LH!'-

1)-t:O en dell Oranje \ r:J""t.aat kan ong-t-~ecr 'I',
teld wortkn Dj) ii I ; ,~)\) ,

UOl' DlïT\'OEr;

Vl'ijhe'itl, 2;3 Nov" lt\\.)6.

Jl:XTl,A iloorR~ \I)()U K:\I.EI.A\:

fill i I Il (J 1,' rt "', 1 \\) h: ....-i I 1) ....,', 'l!

~I \1 Uti (' ,J' 1 .\.0\1, !' I' fft
(jUlil (1\\'I1:"\l'I'\\1 1\.1,( 1,I~l,l['II.

~ '\('!!ll ...r. d,,..t la!. ....L, Uthll.1 A....-; ..
ll·IlIr.tI!"'

B d' THUI.\\ l\..q .\l(I ....~,Lt.:Y, ')!!tftl,', ~ 1, ",~'enoo 19'd, I." 'ut. J,'p "fT,
11.\ { I t I \, 'J ....., .' "I h.u,·( -., J \ '- I!

l~ [1,<;,. 'll'''r 011,,1 ~'j -'l l! I \

APPLICA',fIES met dl' lioodl).!l' AII;;.:;;'.~\fi'r.al.' 'lAII.I' 'Ol' ",' '

getlllgsebrJftel~, ,\I'OI'Cen ge- I., ,Iuu ""'It Tl/u lij,

vraagd vo.~r ue betrbkking Vali I Ecn .all de }l!l.:lt...cLdl'lli, e ':1'''. -I." '"
OnderWijzereS aan de GOU\'b. booten Z!ll SOlTHA~1l j, 'S \Ot'1"1,,'_ \ ,r
School t€ Ventersdorp, dl·w,~trl·1.rHAMBCJiG, kor·t Il .. d" &tiUk',ll'bl ".~

., ,lo; deze .hL., 16l<JonJ!X}f ,teil
Potchefstroom Z A.R. en zuII('II !iETOURKAAHT,JESIlA:iIr::'I(,~.LA\lJ
mgewacht worden dool' den ondC'r. gangbaar voor Ze, ?;laxlltl"fI, lI'1l,k:r ".'.6-
geteekende tot den 20sten D.I!('j'\ • "reikt tegen een Hl r .. lnclt')'lJ.;.:'"'" Il) J'~lte~t
'Werk te beginnen in J .. 11;1_"lop de,n IJ~bbelen l'a.-<agef'rJJ"
Salaris £100 ' anuan.18,1/. I RETOL'H:KAAIl.TJI"..., I,aar J:A\ r.\S

. . per Jaar en £10 voor langs de KL ~T \\oz-d,,·.UlI"el'elkt \(~ T ,C

relSkosten. Muziek eene sterke terngre~8bi 'nen Ilr'le Maallden rerde L I", il

aanbevelI?g waarmede ongeveer of the Caatle \I.'Ult.l'cbapfl'J :;loon,I'lXJL''',
£50 per Jaar verdiend ka d Voor V l"!ll ht of P8&!lgtl doo m"ll tl.!inLOO&

n wor en. aan de KAntoren V>inde ClllOn htuorn~ol
A. ROSeRER, Mu.tBChappij, Add8l'leY8tra.at.

Y tersd Secretaris.
en orp,
12 NOT., 1896,

Onderwijzer Benoodigd,
Voor eene Rondgaande School In de wIJk
Onder·Rletrtv/er, d/st. Jacobsdal, O. V,S.

CHARLE,"i CUlHEY
Onder :)ccrctal'ls voor Lalld h():l W

A PPLICATIES zullen door den
ondergetcekende ingewacht

worden tot 2G Decelllber. 1896.
V oJdoende oertificaten ~an be.
kwaamheid, goed gedrag en lid-
maatschap eener Protestantsche
K(;lrk moeten overgelegd worden,

Salaris £120 en de schoolgelden.
Billijke reiskosten worden ver-

goed. Werkzaamheden te beginnen
14 Januari, 1897,

J. J. LUBBE;

~ec. Schoolcommissie.
WelLevreden,
IEJacobsdal,O.V.S.,

November, 1896.

ONMIDDELLIJK gevraagd goede
Hollandsche LetterZetters •.Vast
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tool' ftD dit Blad.
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£i~ 4~J.

~ \1 II - I'" t)f.I:I:f.' HH.';
OrRH\\ 1 IIH -(I', r . "·_. ..... \I )-j)pb;pn~l

aan Ir.';. rn ...'dt'fJ y,,, r '\ \""mll< ~ li. Il 41,' !l"'I'n

£_~').6;1) \I""r :'\ ",·ml• r \1 ;:J'''II. 'I .w ...
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et !.Oe.te I - uptezetten,
kO!1 cIskosten, Qf vulgens", 'I L' l 'II \ tF.I:.

nt UH\\ I 11~1 -\1,! .! "'.Ll! \-.i;"llll~I,{\At,'r

"Or)T .:",',,'·n·tlCr .t:.,)_j.I.1 t,.:~ fl li I \ (jl"" \\)lJf :'\")\-Cal-
fJeI ver i. d,: II Jn:u

GELASl' E~ I r.I:'L'fIF.EI'l
. ]tOkT ~l!z.\rH,IH .! nlM. _(Il,'r rdt!g'raaf)--

('eolnrrnd" tl' maun,J \ \. Ill!)!'; lJ)U 'd III:? Inn

n~Il lt'W\p\\lln'n :L' I('! .:' lan,! ,'Jl Jll ;'{:-; ";\ln le-ze
ba\en \l'Ï'I("ln ....pr

en getuigschI'l ft,en,
omtol'ent diepte van

water enz" wn.aruit ~n6
per volgtmde post ~JL]

I\rpartenoent van Pnblieke Werkell,
Kaa.pstad, 25 J'\ ovem ber, 181.1<i,
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,EJl.'I \'I.()('T "'&11ZEI SCIlU!~'l!N, •
en wel ond.r adminlal Jacob yan Neck Texel
w:i!p~~ Dallr Ooet·lndiin bli dil o.tx; om.
De rel .."'*lhte".elI maanden naar de bp en
toe.n IU er !lAbO ltwamen ~D ajj den trombu
dl'ijveo en. de groote vorJil vliegende "die
men ~PM:" vopll noemde." Zij deden
Tal.lba&{ "Iet un, WIInt lij "erdel'\ in een
.torm g;lV4ngen "en be~ water liep 1(1() bol eo
de ,!;roomen en !'anIing ".. 1(1() ~*' u dat
de \1el'llt8f;llder Jloelof BoeIQlh, die bet jonr-
naai bield, segt: .l dat men bet qoaliclt (11100-
velj soude, indien DUIn bet ergens bO verae-
I~kt.e." Hil voegt er bij :-"1 Van de schepen
dia de Portug;l8aen verljezen blijven de mees.
t~.n bier, 1100 dat lij \'&11 de Kaap seer vervaart
~ln en (froote superstitie bedrp'\'en met San-
ten en. Sanhnnen all Il £e roepen, als .jj dur-
treDt ~lIn. A ~ slJ dese plaats (epalléeerd .ijn
meeneu dat 811 de reise gewonnen te heb-
ben."
TDUChen de Kaap en Bantam badden Bij

bet vencbrikkelijk. Het drinkwater raakte op
en bet Wil leer heet. De.pek die zii on
aten .. Wil heel bedorven en .tonk 100 dat men
er kwaluk al wert ala men daan'an eten sonde.
En ala de ..vk de ketel van het vuur Bette
wert meo vervaart van de reuk." Het w.. so<?
beet dat men nauweltib op dek komen kon:
.. Daar werd soo onoit8pl'eke1bk dont geleden
onder bet yolk dat een me ne bem erbarmen
moest die het aanzag Eeu mengelen wat.e1'1l
kon men voor geen gulden te koop krijgen en
er waren die de kleen,u van h.et llif verkoobtsn
voor water. Sommigen dronken hAU eigen
water om den onnitljjdelijke dOl'llt ietwat te
blusschen." Op hutta! kwam er er een storm
dat de masten afbraken en de detntn8'l en de
zeilen werden gespannen om het water op te
\1&Ilgon,

Daarna kwamen 'U bil een eiland in de
Indische Zee, waar av zekere vruchten vonden
in gedaante ab prutmen met groote steenen
doch degenen die ervan eten werden lo d~
memone geslagen, dat twee of drie dagen
duurde AJs men al de malle parten beschreef
die 'IJ bedreven men ton er een boek mee
kunnen vullen dat nis een Uilenepiegel zou

I geliJken. Wo noemden de pillllt~ Mnlle Baai."
In Siam werden ZlI door de koningin van

Patane zeer vriendelijk onthaald Hier zagen
zl1 ook wat van den rijdom van het Oosten, hoe
de kOfllkljJke palei ten van goud ell edelge-
steenten schitterden Na de sebapen met han-
del toffen te hebben gevuld vertrokken ZlJ naar
hUI!!.doch op we~ stierf er zooveel yolks da t de
admireal, koopluiden en zelf de ver.naner mee
9lQ68~n werken om bet schip te regeeren Vnn
,lW man waren er slechts Zo op de been.

Docb meer Illter ssant voor Afrikaners is bet
verbaal van den

I'r. '1>L.td 'PE 1'('",1fT '·A'" I))~ K~\ÁP.

"u' h, -e ..... 1de ."'~e""n Vah de erste ~loo~
nikI .. Iadeu h~ru!((ekom n waren, was b~, ba~
,." dUI ',,11Ik "I,I,·k, n dat dil we¥ om d Knal:l
~'" II '11111 ~", narhjke "'!IJ! Dus nierternin werd
" ". er eeu vloot ditmaal rom acht '!'Iepen
III tit! \ ,,1~t"I:dt' laaf UU-gt)l"U8t ?nder Admi~
,)a,,,h 'a" "eck en V'we-ndmrrul Wybrandl
v. n ',r aarw vk "m InngtI de KnaJl'Cho I"V~ ini
In.h, I" ~lI handelen. De acht soh pen met:
"'." man ....n boord zeilden nit Texel op denl
I-t en '[el I'" l s-. een korte en \100l'1lpoe:f1ge!
rv 1. vun dne maanden zagen ~JI onze Kaap. ml\llr
dt""h'n de kUIiI! u-e-t aan wegenA een '·PUd""':''1.., __

,t ..rm wan rdoor drie schepen verg'lllgen
hu" 1...lllantlll1~ De andare "lIf schepen
le' "0'" t ,,,or!,11 ~l~r eo deden
•il 11,01 dl"'r dl' Porrugeesen genoemd I/ho do
t : '" 1.11 H~t elll\lI-l Wf18 onbewoond. Daar
~ .. ,'en pnH ht urc baal . veel vogel!!, ZOO mak
,bt ""'n " met 'en .tok dood kon slla" V1lMlb
'II n lt:' Il tilt. til ",t roornen kJa.ar water .100 dat'
rn, n li' h ltl'" nardseh pRr dlJ8 waa~e. De .
'" ., Il we,," 1 hr-r ook dadelijk beter onder de
'" I 'e [uc h r eli In de 'l\ngename nmgeVlDg, Op
lel _'''''ell ""ptemher werd een predicatie a n
I\ I .:,.j l 111 d~ jl! r.okeren·· Dienaar " "aren je
,. I" /lIl' , lf. ol,·., 'we admiraal Na de pre-
'" . I" I- \I ,.. , "'ofd~n ~JI den 4Jmaobitgen
, .1 /" Jl I Ioell ,I, rr t or plaatse gebracht bad,

.. ",' I I duar niet aan~rokoDlen velen
I ,I. II' I 11 I \ urteld hebben. Op dien
1,_ " I I.. , ""nd ""k herdoopt met dan
Illtl Il 't I Il' 'ti"" un oere 'lao Prins

\I .. 1· 01"1 "'"I·<ll'l,l"n. welken naam het
_ Ir 11 •r t \" t !ltt\.!' \ eel rouJzwcrY'e.DS kwnmon

J 1\ , I pre.ontoorden de Indlscbe
\ I ,\" I lt r.rH; \to n vun dl' hoog mogende

- L[.l _:l /t. I 1 In van Prins ~faurrts. die de
! I I ' I Il k".ll-cnde ontvingen Zu kregen

·I.· .. II~ cen lading eu keerden behouden
r fI, \] til I !t. ru~

\11 Ir \1\tllt.f.!\"llnk na ht't "ertrek rnn deze
" I{ IIu,d w "er ook

•• ' \:\I."~IH' \ I I lOT

"111 den dorden weg naar de OOllt
I, ·trn.lI van Magellau, om h", sui

\ "lo I,ka te .beproeven Dele vloot
I I' ..' \.\ n luk under den naam van de" Mn.

u- • ,I ." lil bestond uit vUf schep n
,11I1Iraal .Iw'ju"," llahu en seilde 27
" , III !I"Il.atld Uil bet Goereescbe gat
I. Il t Ir ....l .J8.~n en ontnam aan de

\ I' I, I <l ... \ l<olttn~ alJn..ar 'Daar WR.ren
/I, k, I Wll hoon! De admiraal srierf

.1, ( .. rde,. de "C<) admiraal, werd ul

I I L -<ol a lll'.!t:'?"tdd De matrozen werden
, ,-, hrtk t doordien de zee laligs de

." Z 1101 \ Ill' rikn rood RI~ blood wa•. te
tu k h-u«- w,)rrnpJf-s ~a over de hou

ti \" Ipi J~n te hchbt,n hereikt.e me.n da
t ." .... , rI.lt \\ tar tnE'n w~en~ rte ~torm
III " n ~Id hire( lIggen
" , rol, Il , I <loor de Wllde'" van Terra del

, .. t)\ t.:n ~dlcn De Wlltlen sohenen 111

. I. n , III ltd R~I" arhaal tien nf elf \'oet
," ".( qWIl ge ...e1dtg met steenen

~ \ ~ I n l.W 11lt_>t~ctler en gPT'nepl doch toen
I' l,eII' IIl1rde.n Vler nf 'liE dood ble,ell.

I d, ,llIcht naar h<!! hnd wnar ZII
r I. I Ijlt ,If' ,utn.ie trokken om schansen te

ferwlll de maru<chappcn des anderen
11-''' I III !and waren werden l1l meteens door

I n .\t r",II~n d,e drie doodden en twee
'-\ f lid, Il De onodt"j nleroen ZO mede

I II lt tt ....·!1

~,r \\ lldt \ rPllw wen~ ge~l"pt'n an met haar
"- \ r~ t li tx)(lt"'ti ~t.:.>hracbf ZIl tnoonde geen
, , '"' dm.:fheui '\',... pen mIddelbaar
, \\ !lit 'l",ch 'an lt__...-ienmet een ll1"{)()ten han-

...' I, r fJUllk rosachttg \ U'l t,,'otf'ur stulJr van
\. 'til klIrtt \an ha)re. , WI'Ik ~'I g('woo~d ZlJ.O

1'1 " .... 1.. btlpen af tu <nlld,·t. haba]\'e dat
h· T" Ir t..ot [L.'1n de oortn tOt' I,Hen "q\.~el1

cr.',11 had lil eentgc -Iakk,'n bUl)sken.
" I f,;d, haugen<le Van n' hter was 'lJ be-
k I.. J IJlt.' '-'t.·ri robhen vd dat "oor aan den bals
Ol t Lt 1lUWen t-otgtl.l()oden wao'" De reste '\!lfl

I" ' f" 11.< heel nnakt ZJl "'as groot, an monde,
~ /... t ',n b.-on~n en lang mn bl('len 'Vilde
.. t~ [ I{tk1xd'Le splJ~e eten. daarom gaf men haar
• 111_t 'itschuten \ogels ult de canna dt.e lil nam
," le plUllmen een weInig af trekkende met eell
III ,....~ I,<help ontleedde Toen trok ZIJ bel ID
.;e" In,j tut wegwerpende de gal, darmen en
I,lil I" la de le' er een walIlIg over het vuur
" ,.Idnde bebben het toe !j'elrelen a.lwok dat
I,., ,e I" t 1.Ioed t-en monde 1l.t1.iep Het hchaaru
. I, urde LIJ meI baar tanden mn een, daarin

,nJe d"t het bloed tot O\'er hare borsten
'1"t te ZII at zeer stemmtg door zonder Zicb
, , , h..t lacben 'an de maats te onrusten WIJ

I rl' I.te" hel oudste kind naar Holland mede
I .. h h, t ,tl~rfaJdan.r .
I' IU ,', 'Igt er L'<lllaantaekenmg die aantoont

, ., \l,lh glmnge misdaden de doodstraf 111
". I"", n l<~epllilt werd . N'lcolaaS de Bleek

I,", ,ullm gehroken en heeft er een vaatle
'Il tilt baald HU werd ter dood veroor-

d" I lo<I, op bemuldeung "an de maats gratle
~'1 ." Kort daarna herhaalde bn de IDIStiaad
n" ol ,,,' n wR<ler genade vnn de ree gebaD

I
I

KERK EN SCHOOL.

TIllIlT VAC'i I>E:N AlntIR<AL \01:18 VA~ 81'11.-
, I BFROE"

met de drie schepen de Ram. het Sclu",)' ell bet
uw. daar de Oost Indién 11l Jllol b!J de' Cabo
om Meer 111 teressan t om twee redenen
ten eersten. omdat hIJ onderhandehugen met de
hortentorten alhier bad eo deo naam van on.o
1.II\Ili "Uil Saldanha Baal ""oals door
de Portugeezen genoemd III Tafel Bru1l
"ernnderde, en don berg Tafelberg beette,
ell. tweedens. lomdat hIJ mstructles bad
om informatie m te WlJJlhlll voor het
gehelm'ollé - konmk'1lk v"n 1I!onomotapa
waanan oude reizIgers "enelden dat 10 de
hoofdstad (de tegenwoordIge rUinen "an Zlm
babye III lItasbooaland) de strnt'ln lDet goud
gepla ~eld waren

HIJ vond zeer '~el zee-robben op Dassen·
eIland. alsmede pengulllen, en noemde bet
:Ebzabeth-etland, eu Rc bben·etlund uoemde b!l
Cornebo-eiJand HII geeft bet volgende gUll
8ttgC oordeel over de Kaap ,. Het lant van de
Cabo de Bona Esperanon III seer gesond en
getempert, seer bekwaam ende nut om hewoont
te worden ende om allerbande \Tncbten te
wmllen Het beeft seer scboone en groene
valleien, bewassen met krUIden van Reel goede
rUlRe ende veel groene bo88Cbaglen, alwaar men
de herten en reeden met kudden zIet gaan
Welden en vermakeo alles seer plalsal't· eu
ghenechllJk om te aanschollweo Tafelherg 18

aldus genaamd mn onsen admIraal bIJ com·
paratle van eenen hoogen berg boveD plat ende
Vlercnnt, gel!Jk ""n tafel hem Degen of lien
mnlen III de ZeE> vert.()()n..nde" De ZIeken
werden aan de KMp rum land gebracbt, en
bleven daar tot zu weêr he ....teld waren

Toen ~geo tll weer ter zeil. doch omtrent
Mo:mmbl4ue hantte een benge .torm op hen
los met alsWke fune dat er geen volk III het
!!CblpWIlS dIe dIergelIJke OOIt 'gellen bad Het
was zeer n-eesdlJk eo schrikkeluk om te zIen
inet wat fune en de ge ....eld VIUl wmdt bat
....ater mt den hemel was ,-:lllende. tfewelke bet
volk met zulke .nelhgheld en kl1l.Cbt UI het
gezicht gcdre~en werd dat het bnn pone aandeed
aLl of ZIIgegeseld werden md roeden Het WIlS

Ji>Ok"chromel!lk om te Zolen met wat verbolgen.
held en de beroerte haar de zee ontsteken heeft
dewelk met den Wind zulk scbnkkellJk gelwd
was makende dat <le volk mnlkaudereD nIet
verstaan konden De baren der zee werden
met tllne over het SCIllp been gel'mcten zoodnt
de mannen dag en naebt ann bet pompen
blIJveD moesten om schiJ; I)(Hen water te hou·
den, en a.I. of ons dat nog DlAt genoeg WIlS. IS
de spIegel (I e. het achterste ,an het schIp)
door da baren bilkans mgeslagen, "at ons oot-
moedll!'lUk tot sterven deed berOiden eDde God
een salljjke !.101eop te offeren ..

Doch de .torm bedaarde elDdellJk Het ge
Lukte hnu echter llIet handel t.e MozambIque
lUl11 te knoopen en twee va.n bnn III1IDDen wer
den door de Portugeezen ~e' nngen

ZIJ zeIlden toen voort nR.nrCelIon Ill., aar ZlI
een vrede.~-en hllndelstractaat met dell konmg
vnn Cand) ,lHlIglngen Daarna gmgen ZIJnaar
J 1\ ,'Il en ,eroverden eemge nJkheladen Portu
geeRCbe !'CbepeD de mholld van eeD WMnan
gewaardeerd werd op I ~ mllhoen gulden DfUU'
waren JUIst ten tiJde ook de Engelsche schepen
...an Laucaster en Mlddlet.on vrIJbUiter t.ande
laaT!l, daar dIe ook mede de Portugueesebe
schepen aantasten •

VaD nu af werd het lot der POl tugee.en
alle._ behalve benIJdenswaard III Haa-.t geen
,vcek hep er vuorhlJ of een of mepr hurner
r"kst beladen schep ..n Illt de Molukken of litt
ChIna en J "pun wer<! door de Hollande... ont·
nomen want hoewel de Portngeezen ZIChgoed
,-erweer<!en al. lIJ bIDDen de muren "an een
fort op land zaten wnren Zll Olet l.egen de
R ollanders opgewassen op de zee waarop de
"t-~tsl~n '1)(1 te zeggen, opgegroeid warer
Zoo vernederd "uren de Portugeezen dat "il
naar den HoJl~lldschen IldmU'aal kwampn om
een paspoort om hen voor de Hollamlsche
I'Chepen t.. \'l'IJwaren \Vaarop de schrIlver
aanmerkt . Zoodnt. God lof, de trotsig
he,d del Portugee7.cn zeer gedemt IS Iller

I'

II

I

J,nkans eeD Jaar Isg de doot hier
I. ,Il, n r~"""llJkste .Wmlen kAmpende,
I " r 'Iln <le .cbepen zonken en andere hun
.. 'rr!0reD en ln groot gevaar verkeer

p het land wachtten hUil rie wilden
) Jl ,uren daar om de ongelukken (he Ifl

I Inden neIelI op te vreten De ""h ..~
.. -I. II "Ik de bltte ....le ZUld·Po.,l""he

1\ .. t LI Tl \'aarvo.,r ZIJ geen voorztelllng met
In kl. ", I liemaakt hadden Emdellik

r .- '! lt Il dt mannen "'an 8ebaJt d~ Weerts
~ r. UI OOI naar Holland terug lt' Iceeren

Il .../ hljl LlliH..·1l Wfl~ de hemannllJ~ yao 105
\, rTII nderd Yan de andere schepen

,\\, 1\ 'I \\, I ri('Of Hl de llllo Zet: m~ar t h.ad
I '" '1. lolt Il man 0\ erh1tJ, en.ttl' en dIe' leien

I." lt Il If> h wdt'n ,f·~t ~ranJa:1rd('n en
\ Ill· nk.wt Il

r j \ t r"[t \ I. n! I'll .jc 'I.l!lpll;'\! .. ~tnut om
1\ till .. '\"TI IIlI ...lukkm~ Dpt h 10 hetzdfde

I I lt '1 "n p'l lr h .. ~l t n t-t-'II ,lnoen: ~,ffi

rmll t TI

Il"

, I..

n.'

Z

" , I \ '\1.... I • 'I.I [ till-' \\ "I.

.I[tit r tit hH~r \ III ,~dmlraal l)in !¥r

D'I' '~pt'·dl'!t' I'e»toll(i Ult \Ier
\ \ \ .... ; mOt tte. nekte rn untbeenng

lo. I itn, d~ 'Illlleibll _trMt door te
lt> ZHld Zee Zij ztHJden l:·Ht!.:'~ dt

\\ .. 1.:11"1 lfl ZUid \ruenka op naar Vhdl en
I' ","tldl\fde ~en ~1"111~paan ch !!ChlJ'

r( IfUII. Ill" tar\an vertelde dat er dne groote
.... ~I .. h .,rl,,\.t,~hepen voor hen op de wncht

...II I mf'fl "I ...t' ooral '"an hUil kom~d ZIl
" ht" cl 1,Irmede met UI aanrolnng en

t \, r It'll '-tdJpn Oceaan ,ooM n.lar
! ) ~ I roll

I \hl11ll"" cdanden aa.ngekomeo lewa
. .. ...."te "'paansche oorlogschepen op
In I, "norden van het lOllrnaal -

I' ")Nt, '<inrit de :u1mlmal ''1l.Il Mnmllen.
[ I.." ... l hilt HP OilS en klampte om toen

.. ,.- ,n h, t il hip ~etotert hebbende met
I I \ Ik .. I!t "4;'- ... r fUf1(-'lHiI 8Jtnkwamen met
I I, h. Im." en .rl" f<len welgemonteert,

!lt I, 'I I r lt' !)(,t.idt1 amnlna perroa
'" ·trlll< 1,,11, I'ond" .• trJlk l:JI wer·

,hlt-r tnt:'t ~ple~"'tn en roers 'an de onze
• II, k"m I{ela"elen dat baar fune baa.~t

k . Id, \\ tnT dsur hlpef er eeD deel op de
-- I~~..;('rt nndprtn~'hen kwam het tweede

p "n, af ruaar moonende dat hun adml
',. " h 'I' aI hadden IS on_ Jach t gevolgd
., I,,, wind afl!"'loopell wa. De twee

" " 11<1('" J.1J~a tien geh,,"'''n dag mruclUlJ'
rt daar llln tw.>Og ondt~r a..all.~ ons boven

,. .,", Zil ""hoten <l,"pp..r· met roers
I 'i' 'I hIJt door ons PH ""lJ stonden ()("k
. jl, maar '4erden ten le!!te r;OO 0\ er-

nl,t doordIen dal er woveel volks
.. \\ l~ rlat Wil beg~t-cn te verflauwen
,k, ndr ,. de "dmr.raal beneden gegaan.
I. ol lt al. Wli DIet WIlden "ecbten bil

r-l .! III hf~f krult ~&eken "-nude Hierdoor
" , "eder m,_j .".-, dat .elt eeDlge
k, ., 'no t d, anderen v,,,,. den dag kwa

I), \ [allo! ltegon IHI te verflauwen en
h ,I \\rlf hIJ kon nm nn oos los te
, '·,,Jertu ... hen hebben de onze hare

.' ,I". I ""l(eJa:lI{d en eUldehlk lO de Manilla
" al nn_ boot losgerrulkt ma.ar danr
'. , -" hom "ok t"n gronde nnken HIJ

"''' k"rten 'LOn<l wo .t!ll neder, dnt
• Ic t, I noch ma-t meer en 811gb. Daarna

llll'- \""I)!\nden, naakt voor onZ6 oogen
, . IIn' ,.j, roer",nJ.· 'mlsenoordla . (genade)

I. \\ 1r, f1:\ ~.,s..inug 2tlO In ~etal. behalve
I ""I, n _n 'er<!rookelWn l'lt ons 53 man

" , " , 1·.• 1 "n :!!; gekweL.t Wu waren erg
" r,nol I'~'h gdukten het te blllAACben Wil
\ Ktt"'1 d~ II AlmathtIge VOf1r de vlctone ons

Illt nH I j.'II.,llJk geschonken .'
,., de" !';, en A Ug'1l8tt,.._1Gll). berelkt~n ZIJ

H"ft, rrlnm, nB d.. gansche II:1rdkloot om·
o! 'f· h, L hen
!" ht t J:\l.r I f,OO lS er:weer

. , I,
", ,

ID lndIen'

I.

Dn. vno de dne wegen nMr rndle wa. h..t
den Rollande,.,. gebleken <lRt

PF. \FII H''':IF lol} DIF. oM !lE (Af'() \VAS

De Compagllle 'an \' erre" en de anderen
maakten zeer groot~ ,vlll,ten mMr door zulke
afzonderlilke ondernemingelI werden groote.
onkosten veroorzaakt en ontbrak ook (1e kracht
die Uit vereelllglOg ontspruIt Dus werd 111

1602, door bemiddeling "an de staten-generaal
van d& VereeOlgde Nerlerl'mden, een OCtroOI
(of cbarter) v..rleend !IAn<le

VERF.ESTODf. f)oQr t\"tHS( Hl- (;0)1 PAI.~IE,

",aann al de kieme compaglllPTl samengesmolten
waren en die mei een lmplta.~1 van li mllhoen
en 6 tonnen good. (of, mllhoen pond .ter"ng)
opgerlcbt werd Van die compagIlIc ~egt
Motley III 7.lJn le"en8he!oobl'fl''lng van den
grooten Oldcnbarne"eld "The East Indian
Company became powerfol Iln<l prosperous
beyond anytbmg dre"mt of In te annals of
commqrce That tradmg company had already
founden an empIre 10 the enst FIfty ship" of
wnr. foriret<l!C8 guarderl bIJ 4 (l()(l pleces of
I\I'tillery and t.en thous,'lnd .oldlen! en sailors
obeyed the orders of a dozen pM"ate gentlemen
seated m a b.~ck parlour around a green tahle
The profit. of earh tradUlg voyage were
enormOll8 and the shareholders were growlllg
neh beyond theIr wdd""t Imagmmgs' Docb
UI verhand met de opkom,t eD bloeI der ge-
melde compagme ZII een nnAm lJlet "erll'et&n,
do naam van ~en Rti"oluult '''0 Hollanrl. Johan
"1\0 Oldenbarnc"eld. w31lrchgen opvolger 'AIl
Wlllem den ZWJlger. naar wien zelfs de ge·
kroonde boofden vnn Europa om rruld opzagen,
en die, tot eeuWIge .ebaode vnn zlln vaderland,
10 ziln 7~"te J1IJlr onder l>eulshanden SLterl we·
gens polrtlekc \'erhltt"nng

EeD Roomscbe kerkbllzaar te l'mtatn beett
£135 JOs opgebrncht

Wu vernemen dat propouent W Lotty Eaton
ook een "enoek IlIt Murraysburg heeft ont·
mngen om aldaar tlJdelllk het dienst werk te
komen wallrneme:n

Gevraagd - A.8SLStent oDderwlJzer voor de
hooge school "oor joogen~ te WIJDberg. Hoofd-
oQdenrjJzer voor de eeMlte-klallSC publieke
scbool te Caledon OnderwIJzeresse 101" de
armenilchool te Op-de- Tradouw

. .

J •

laten wegstnren.
all! meêdoende,
he~ er nog geen
Deo.

Onder het Engelscbe ws stant bo I en aan
een lange toeeprlUlk van Sah.bury aan den
maaJtUd VIllI den lord Hli .gaf er ID te
kennen dat biJ hoopte zaak "IIJI V ene-
BDela door bemlddelinll' te Iq>m.u, maar
het billIIk achtte dat die die reed. een
paar generatiell in het een der partpen
~ew_t .. .aren, worden door ver-
lArlng el' aan '\Vat do Turksche
nll8be betrof VClrKLIlll,'Oe dat Engeland ze
onmogelUk zooder de mogendheden kan
aanpakkalI, lil hetgeen een juf-
trouw 0\ er de zaak gedebiteerd. die eon
Britsohe vloot den wou laten opseilen
Dat de mogendbeden ligt met over de
~aak verstonden zelfzucht, maar
daaruit dat 'U ""'~lJJo""en de kan. OlD een
verderfelijken oorlog , en wat Enge
laud betrof moes I men verbeelden dat
het leti VRnhetgeen zou laten 'aren
Waarom Rusland en ,,_,"nonln(] voor nutuurljjke
tegenstanders "ag bij met
lo Wat dit laatste hll een lets
betere gelegeuheid Harnilton In

denzelfd.en rin, maar 'ra!?"n of
er dan geen VUil gebied en
bundel betreft In (' tusschen do
twee rjjkcn bestaat I. echte, met
nm dien aard dat met volkomen here Id
ts om door uitvoer \'IUI naai Indie den
daar heerscheenden te lenigr-n, en
dus te tooiren ",'elk ad bet 'OOI I ndië
IS. al waait er de v !.tg De Juffrou"
waar lord Salisbury . had beeft hem
In de krant bean£wOOI·d
niet ,Willen beweren dat
helang aall bet heIl der
der menschelpkheirl, moet
bet bed der Turkt<ehe 0 IlI"Hlil"''''
hot, ardrn.g 'an 187il, de
moold, en achtte 10ld
dwr eer mmder 1'100d1<Y
belangen? "(:"beel I;;
EdlJlburg de beer J
bern, zetde JJIJ. een
Engeland" genoemd,
Slechts kODbIJ bet niet
0' zoo mgenomen Wa!!
macht en rukdom door
den, maar tegen alles
moest om verpltchttDgen
vlln het "erdrag van J 878
net een mOOlen ""Id tucht
er te bliJven als men
wdleD doen handelde
zwakte men dus E
g"land nIet genoeg
door ad lnU'aa I Elliott
BleI. de bewenngJla! hoe
:"'Tl ZIJn "loot verdoet,
dere mogendbeden dIt
per Riot van rekem
moeten als ZIJ ZICh.om
PIJ tel zee te fil
laud vereemgen V
dtg dat lord Reil) een \ ergadenng vun
een Fransch-Schoh.ebe VA,""",ni,nnu te Edillburg
presIdeerende, 'erteld boofdreden
waarom men 111 bet tegen de Bnt·
sche nRlle was, daar aan men die natie
Illet kende. Wel, bIer kent ze, eD boe denkt
men III de repubueken er . vooral na de
Jameson geschIedeDIll ?

Verder blIJkt bet dat
ttglarlge regeariDg van
vieren mot bildragen
verpleegsters ter eere
konlDg'ln gestICht en naaI
tbans aan erge
COilVDCa hes, of
Canterbury en York
vergadenng gebouden
maar zonoet lets van
brengen BJlI!.1 mets
behal"e dat do regeen
koloniën, nu de
land ,lan geen feder"LI6 "
Queenslaud aandringt om
.prake te !'rengen, meUlr
hell ID zlet

,

, ..

" ,

"
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I

,!sklVest .e,
stand te

rooter BnttanJe,
der A uslt ahsche

rnad "an Queells
de regeermg' \'an
ak op n'eu" ter
deze hIer geen

".
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Ep.,< DI'IISCll I"I<OC
DU88eldorf heeft
proce. tegen baron
wegens het beleedlgen
bestaanden raad VIUl eer
een spmt.Jst, dr
eerewoord ...erbroken
bn een voorstelling,
daag<le hem uit tot eaIl
baron w8lgerde, omdat
schouwde als Iemand met
kon vechten De zaak
\ lUl eer gebrllCht Deze
kon dueUeeren , mMr de
niet ID HIJ daagde den
raad van e~r, kaptein
maar de kapitem
WaarnJ">6 h!J alleen
gebad, hem DIet
baron Ebrhardt ernstIge
de leden van den mad van
naar aanieldlllg daan-an ell
oorloofde gedrngmgen werd
lurt.enant Rbeln en ''Ier
hulpr.aam waren, Iler'eclltelliik
Ebrbardt IS no
Vll8tingstra1 en 500
Rhelll tot 4 maanden l1e'ranJrelli•.
vll8tmgstraf, de
InlUUlden ge' Illlgem•.
veroordeeld ; de beer uClrune'!<I
~evlI.ngellUl!!traf en <!()()
heer Wessel tot 6 maand"n
beer R'e' er tot boete VaD

,~
"
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( Jl'oor ';r He,,".! ek Villi'rI (hoifrlr- .....Atl!t·)
~.rtl!ltter, B~_N Ut JlaoMlorp

~~lNSDAG, 1 DECEllBEB, 1896.
,t;;!--.>,:-

IN ·z~· cJ)E KINDERJ.UIIGtN L"N DEH !IIEa'il'E.

Een. order iflird ~taaD &1\11 petitionaris
hem' volmacht gevende -zekere plaats te ver-
Ir:ooptin \'OOr £5,000 en de ooodige documenten
ie teekeium.

PlotE ,,,. PlHU:.

Eeu· applicatie werd t-oegestaan om ui tstel
. tot r~ J·.num voor de "rule "iIi" respondent
oproe~ude Olll redenen aan te toonen wallrom
aan applicant gettn veerlof IJLI toegestaan wor-
den in ,forma pa1lperi. aanzoek te doen om
echt3cb~ing..'

VAN DEH VIJVt:1l ti •• DEARY.

"-_

VOOr de verdediging lI'erd de volgende ver
Idarifig,afgeJegd door G. H. Deary (verweer-
der) :-:-Bii was een winkelier en bad klager
no ,al ane jaren gekeod, die hem wat geld
IIChuldïg· "&II, dat hij meermalen beloofd ..Md te
sullen betalen doch sulka niet gedaan bad.
Nooit -.erd hem. door eenig iemand namens
klager.een aanboJ gedaan om tot een schik-
kinIr ~ komen. Hli bad geen pertlOOnlijk ge-
voeT tegen klager, en had reeds veel sobade
geledeu door penonen die over de grenzen waren
getrokken.

Onder kruisverhoor verklaarde verweerder
dat tOOD hij de beêedigde verldaring had ·af-
gelegd -JiattrOp het arrest plaats vond, hil niets
anders had om op te gaan dan het telegram
van Van Broernpen. Daal-Op grondde hjj IUn
geloof dat klager voornemens wae de Kolonie te
verlaten. Den brief "an Kidwel had bij ont-
vangen doch heehtte niet "te reet geloof aan .Une
veridaring dat klager geen voornemen had de
Kolonie te verlaten.

G. A~'van Broernpen. een handelaar te James-
town, v!)rklaarde dat hjj den 228ten Juli san
verweerde!' ·per telegram bad kennis g"~"en
dat klager ZIch aldaar be' ond. Dienselfden
dag had hiJ bem (ver-weel rler) eel! tweede
telegr~m gezonden inboudeade dat Kidwelt de
Illlak in !J'nndell had en voor hem (verweerder )
eorgen zon. HU meende niet dat er, na ont,
v:lnlr-St-cun .dit tweede wiegram eenige reden
bestond voor bet doen arresteeren van den
klager,

Uitspraak zal later gegeveD worden,

, ,

"
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! , "AN AS ",. NEL.

De boor Scarle, Q.C., met den heer Graham
"oor klagé'r, en de beer Schreiner, Q C.. met eten
beer Maskew. voor verweerder .-"

Deze Jr..... een aktie ingesteld door Anna
Magdalena ran AI. en under en tegen J acel-us
8o'ban'1~8.- NeI, e:n boer, om een getrouwe en
behoorljjke rekening van alk llelden thans in
zijue handelI haar toebehoorende, en dat b"U!
ge.last worde zooda"ige gelden in het VO(·g·
dU • fOllds ten beboe"" van kl"ag~ter te i.e·
leb"'8'en.

Cornelis Frederlcns v:tn As verklruu'de dat
de klaagst.er een, do:hter ,'an hem ~II neg~n
Jaar oud wa.. (.eTulge wa. gehuwd met eeoe
dochter Vlln wijlen J .•T. Nel en Anna' .Magda.
ICOil 1'\;,,]. lJetuigCl' echtg"noote is o"erleden
in Juli, 1889, en zijn .clloon'·ader ill UH.art,
18\10. Vour ZIJn dood had .hIJ een testament
gemaakt dat voor onwettig werd ,'erkla.ard, "n
ten gevolge hiervan W"I-cl een vroeger test ".
ment '-oor geldig verklalll-d volgens hetwelk ziln
docbter n!etB erfde. 'Iolgell8 het vorig testa·
ment Wil,!! getuJge~ sc1lOollmoeder executri(·c.
De verweerder bestierde later de zaken vo<)r
zijne ""ht)(lI!lmoeder. Getnige bad met haar
(Iiju schoonmoeder) er o~er ge>iprokeu dat
ziine.dO<'pter Diets en-en zou. De nndutie van
de I~.e goederen bad kort daarop plaats,
Zijne ~hoonmoeder zelde aan bem dat bet b€st
zon ZUil' het ee",t.e te.tarnent te laten door-
gaau, en dat zlj WOl' Zijne doebter "oorziening
sou maken uit banr half-aa ..deel, gewaardee"d
op £::10,000. Wat het kind ,'erloren had z(,u
zij uit hMr ,aanrleel hetalen Later werd h'lt'
vastgoed "erkoch t. N" de "erkooping had ge·
tUlge weer lDet z:Jne S<cboonmoeder o"er deze
zw gesproken en haar gezegd dat bij vern.)-
men had dat zij voornemens ....as &an zijl,e
docht.er een plaat>! te geven, waarop zu geant·
woord had dat zij haar liever een som gelds
zou gC\"en, gelijkstaande met die welke de an-
dere erfgenamen uit dell boedel zonden ont·
v1l.11gell.en dat die som in de b,ink moa.t
gedaan worden. Tot nog toe beeft bet kind
niets ontvangen. Omtrent December, 18U3. had
hij weder met mejuffronw Nel er over gespro-
ken, dIe ul.toen bare vorige belofte berbaald.;.
De _om die Z!fn klnd ,·olgen. die belofte te
ont"ange I hrul 1.OU op £1,561) IGs 2d. te
.taan komoa. Later had hij "an verweer·
der £40 orW<-angen .als rente verscbuldlgd op
bet geld dat zijn moeder aan het kind b..-
maakt had. En daarmede WilS getuige Olet t~-
,"reden.

Kruisverboor :-Den hrl"f door "erweerdH
nnrn~ns ."ne moeder. de executnce geteekeIl,l_
beschouwde getuige als voldoende. H!j tW!,.
felde er aan {Jf "erweerder n'ar de stad was g'..
kom:'n om £1.4(~, hij den mt:ester te deponeereli.
Verwee.-d.;r had hem (getOlg~) gezegd dat hU

( bJi den Uleest.er was geweest om bet geld "an bet
< kil!d te deponeeren, doch hll had bet bedrag

niet genoemd. Hij wa_" t", rede~ mct de IJ<
lofte voorkomend" in den bnd. doch toen
hij het geld niet ontnng was h!J onte,"".-
d"n. Zijne schoonmoeder hield yeel "nn bet
kin<l.

Theodore Cha.•. 'tV .J"hn""n. procureur t)
Lad igmit h, verklaarde d(·n bo"oel m n den beer
J.. T Kei, I(endntilll.frecrd te bebben Hij
lLgee,-de "oor de cxecutrlcc ~n oe"ond dat be.
jongstp teRt.ament ,"et geldig wa.. Y digen" h~t
testament "an 186:1 waren <lrtt' kleinkinderd'
waaronrler de klaagster was. "I. erfgenamen niet
inbegrepp.n. Twee vali bell kr"gen plaat"cn vu:!
'mejuf,,"ouw Nel, gew!lurd.$"rd op £~.r)\~) waar
op toen £508 word uitbetaald als z!JIKie bet' er·
""hil tu •• ehen de te ontl"llllgene erfeniS en d"
w:J1lJ"deder pbnt.en. De geheele boedel kwam
ZOoW3top £&_),I)(¥c1 te staAn. en het. aandeel nil!
me]ltfvrouw Nel \\,." £1.'>.IMtI) ,"olgens Irkwi
datie rekening Wil" de soen aall leder kind ali
eri~nl" verschuldi!(d £ I .[>1;1; 16•. :ld. (-;eluig.
had III "0' prnber, I ;;9:1. het testament vnn me·
iufnplt\\ \"el met har"f' inf.ltructles oJ1getrok
ken

Krui~\f:rlH_)('r '-!\!ejuf\ rOllW I\~fl.wd,le dal
het kin<l 1"1haar zou wonCII. doch de vuder .. b
Jedeerde. ' MCJufnouw Nel "tide niH dat .1"
heer Y.n A. hel beheer O\'er het gpld Wil hpl,
heli By het deponeeren I'an lIPt g"l<l werd t·
"e~t:l;ltl i{egC\'ell dat al:.: bet IUinrlt'f]ang meL~J'
vóó. mejufn'ollw Nt! zou t,e ",erl!Jdell komen
dat het geld onder de andere erfgenamen '-li!
verdeeld worden. Getulge had aan \"erweerdel"
gezegd dnt de mOO!!ter ill I )<!)3 gpwe.igerd bRd
het geld te ontvangen. w''''I"OI' ,·t)rweejllfler ge
nntwoord bad dat h!i den meester pe",oonl!Jk er
over spreken zon "erw~"rder wrl' .begeert!'
om h')t kind ,e~eeu reerd te hchoen

Heinrich W B(.'Cker, wetsagent te LadiSlnitb
"erklaarde dat hlj tegenwoordig was op de "er
g:tdermg "an erf~en.amen in den boedt! varl
wijlen mejufvr. Nel. Er ,,"Ill! sprake dat d,
docht-er ''an ,.erweerder bet geld krijgen zon
Verweerder maakte een voorstel dat Ililn bel
minderjarige mei.je "en som "an £ 1.561iUIt ha",
moeders boedel ZOD betaald worden Op een,
n-aag van g"tuige bad "erwecrder gmurhvooNl
dat de meester geweigerd had bet gerá te ont
vangen, en verder dat bU (,'erw\lerder) het III df
bank gestort en ~D den beer Yan As £411 voo,
renten had betaald. Op dte "ergaderin!; hnJ
verweerder, DIets gelegd aangNU1d~ eeue .om
,'"" Ll.400; de er-fgenampn waren bet allen
-eens dat de docbterl"an den heer Van A. £ 1.56~
zou ontmngen.

DlInd J. G. CQnmdie, noeger een sch"ol.
mee.ter te J..alJlgsburg, "erklaarde dat h!) op
"erzoek o_n verweerder in het begm "an 1~4
een lIlenw testament had opgetrokken ten he
·hoeve z!iner moeder. HIJ zeld" dat I'l' d.
eriem. "an bet lDlIlderj"rJg me.. je moest u II
laten, daar bii "a[l plan WIlSnallr den meest.er te
gna .. om bet !leid iD haren naam tedeponetren

Robert Watson. genee.beer, woon"~hti.g le
La<ilSmitb, ,""rklaarde bJi de "endutle tegen·
woordig te zijn geweest, en dat me]ufn !\"I
aan bern gelegd had dat ZJl een som geld t.en b€.
hoC\'c van de dochter "lUl Viln A. wu depo-
neeren.

De heer James l\IcLeod. wttsagent te l.a li·
8mitb. verklaarde dat h!1 tegt'n\\OOrdl¥ wa, "p
een ~"rgade.ring "ao erf!(enamen In J\laan
11'9"', Verweerder bad toen gezegd dat de
m..."tcr geweigerd had het geld te ont \"an""n.
en dat hil het. weer In de OO'1l 'le,laan had.
alsook dat h!j de £40 rente had betaald.
l\ n nog andere getuigen \"fin dezen eli der·

g~lilken aard werd de zaak "oor den k!aller
get"lotell.

\. oor de ,'erdtldiging versch ..ell Jacob". A c:t·
drik Nel, die verklaarde d.t 1111ee!! der t-X,"(:U.

leure[l in zil-w moede ... Ix e lel en ,·('rw.... '·.-I .. r
iH de~t' :tuk Iwru<. HU hrul ""n cbeq ue t" Wor.
ce.,!('r "PI'r~en om het geld ,"oor bet mm·
derjar'g mei~;e bij dell m. e.ter te deponeer, Il.
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Toon de meeIIW de voorwaarden vernam .-ei·
~rde bij bet geld te ontvangen, Daarop beeft
hit bet geld ia de bank als vaste depoeies 00-
iegd,' waarmede liJoe moeder te~.r:eden wa>. (Jp
versoek van lijne moedt'r had hn £W aAI1 t3n

eH As betaald. 6~ beeft Dooit &an Van Al!
psegd dal bet ge.1d op naam van zijne dochter
gedeponeenl wa. Zijne moeder.·had hem zoo-
danige inJtruetiea gegeven. .. ..

KruiJ,-erhoor :-Getuige had \'&11 tIJd tot tjjd
geld uit de baDt getrokken, alles tezamen wo-
wat £2,200. ~ boedel van t::tlne moeder was
DU ongeveer .£3,000. Getuige haa .£ 1..566 ont
vfiIlien. Oetutge en Van As waren n~t a,.l te
goede VTienden. Getuige's moeder lueld "eel
van het lrind en wu tevreden toen het geld m
de bank gedeponeerd werd. Hij ~eeft nog
geen rekening ingediend en was bereid renten
te !>etaJen op wat biJ genoten had.

De Hoofdrechter :_Het iJ hoog tijd dat gU
lIOOdanige rekening indient.

KrWsverboor ,bervat :-Hem werd niet door
den meester om seodanige rekening ge..-raagd .
Getuige was rijk, doeh niet rijker dan de andere
erfgenamen. Getulge bad geen promessen ,~r
£2,000 of £3,000 aan aijne moeder verschuldigd
vemietigd. Zijn meeder had hem in 1893
£2,000 present gegeven' Hij had de £300 niet
getroltken om een-da,m te maken, doch wel om
een plaat" te koepen.

Op een '')"&a,g door bet hof, zeide getuige dat
hij niet dacht dat bij verkeerd had gehandeld
door geld van den boedel t-e gebruiken als bij er
op rente betaalde. I

De hoofdrechter zeide in zijne uitspraak dat
Da ingewonnen getuigenu. in dew rank. kan het
bof niet anders dan zfjne afkeuring te kennen
geven over de handelwjjre van verweerder in
deze. doch dit moet bet hof niet influeneeeren
de r.aak te beoordeeien sooals zij voorgebracht
en behandeld werd. Het moge zjjn dat, als de
klager een aktie tegen venreerder in behoor-
lijken vorm zou instellen, bij schadevêrgoeding
rou verkrijgen. Het hof LI verder van oordeel
dat bet voldoende gebleken is dat de £1.4.[,0 aan
den boedel inbetaaid il, docb nu komt de ,-mag
of klaagster gerechtigd is op de volle som van
£1,566 of wel van £1.400. Volgens bet hof had
zU geen recbt et op. Uitsprnak werd gegev-en
voor £500 met kosten te komen uit den 'x>edel.
Tegen den verweerder persoonljjk zal absolutie
van de instantie worden gege""n, en geen o'i-de
met betrekking tot zijne (verweerders) kosten.

De betrokkene partijen bebooren den ver-
weerder opteroepen om beboorljjk verslag te
doen van bet bestieren des boedels.

"ICTUUIA WOLI.El\: }'AJlRIE:K (BF.I·ERKT) IS

I.IKWIIJATrE vs. DAnlJ DI<AI'E1L

Op eeu aanzoek om' den verweerder te arres-
teeren en beslag le leggen op Z!J" pen.oon lid
fundaudam [urisdictionem in een actie iugesteld
voor de betaling van zekere promessen ten be-
drage van £4.titH. werd een orde toegestaan om
beslag te leggell op zekere nandeelen, en verlof
gegeven om bij. edict opreroepen : te versehij-
nen I Februari.

Het bof verdaagde tOl WOt'usdag

De heer Dempers te Greyton.
PCDLIEKE VERnADERIl\G

gehouden te GreytoIl, distrikt Cllledon, op
Zaterdag. 21 November, 1896, nnder \"()()rzit·
terscbap "an den beer J. G Hngo. door de
meerde ..b"id gekozen.

De voor.itter ve ..klaarde ,·enolgen. de ~er·
gadering geopend en maakt-e kortelijl.:-s het doel
daarrnn bekend, en verzocbt dQn heer Dempers
uit naam ,"nn de vergadering ben het eell en
ander ,'oor te dragen wat of IJ!) de b.ntste
parlements"it.ting IS gttljChied.

In antwoord sprak
DE II EEJl J)"EIIIPER8

zun coustituent-en Mn. en zeld" dat bet hem
aangenaam was \"andll3g de vele belsngstelJen-
den te ontmoeten. niettegenstaande de vele
...erkmambeden die 'IJ op bunne plaatsen had·
den. Hij "-as zelve nie! geheel wel. maar bij
wilde ni€t achterolijven. AI dill hem speet
was dat zljn coUega niet bier tegenwoordig
was. HU bad bem geschre\"en. en h,j kon niet
anders denken dan dat bjl door omstandigbeden
"erbinderd was geworden.

HiJ zelde dat het zeer goud was voor kie~rs
en vertegen woordigers soms "an a&Ilgezich t tot
aangezicht te oDtmoeten, want bet is altijd
belangnjk te hooren wat .ij hebben ged.1.aIl,
eD raadde de kiezel1! om J:OJ"gvuldJgde coUt'an·
ten te lelen, voornamelijk 0". Land en On.
IVeekblad, "ri kunnen daardoor "oor ziebzelven
oordeelen. en door diJnvijls ,'ergaderingen te
houden en die geregeld bij te wonen, of zij
BoDdsmannen ziJn of niet, k:rjjgt de vertegen-
woordiger ooms raad door beslUIten op zulkot
vergaderingen genomen

Het speet bern dat de secretaris niet vroeger
eene ,'ergader:ing bad beroepen. hU was alt[jd
gereed rekenschap van zUn rentmeesterscbap
te ge'-en. Hij beloofde de \Tienden indien hij
bun vertegenwoordtger bleef. heil voortaan g~.
regeld kort na de sessies t.e ontmoeten.

HU merkt aall. dllt IMt"te ses."e wa' d"
speaker, "Ir Dand Tennant. dle naa.- Enlleland
is, en zUn plaats opge"uld i, door nd"ukn~t
Juta. di" zeer wel Mn zllne roeplll)( be"nt·
woort.

H!! neesde dat de &:bandd!lke il"'al op de
wenZbn door Jameson lar'!l'e Jaren ·In gtb"u.
gen bliJ.."n zal, en dIJ \'"r~elllg ..ng nw ZUid·
Afnka lI,unstens 1f) of ~'-' J,u'en achteruit ,,,,to
ten zal Orer die zaak. zeld" hij. werd twee
maandpn lang in het pllrl"ment gesproken.
Verder sprak b!) omtrent d~1l heer Mernmao'8
re.olutie, de' belalllr-Stelling \"lI.nden beer J. H.
Hofmeyr. de proclam.atie ult,ge\"aardigd, de
"ergadenng geboudell. de resolutie uitgelegd
en bet besluit ,an bet cornit? dat de heer
Rhode. !lChuldJg wus, Jammer dal de h~r
Rbodes die ZO<l veel voor on. kon gedu"-n heh·
iJell. on. zoo heeft teleurgeste-Id

Yer-der 'pro.k de heer Dempers o~er den
"plJorweg. Er W!lJ< reed. een schema ,oor hl·t
parlemont. Een resolut1e werd voor h~. buO.
gebrncht. La.at on.. ill COUlltR ga.an om eeue
opmeting om d. tUld·we.<lel!jke distrikteIl ILl
communicatie met de Kaapstad te brengtn.
Het edele lid heeft niet geHaagd ha;, nf de
I!JII komen zal zoo lan!; al. het maar ten ,-our
de"le was niD z!ine constltu"nten. en letde. Ik
heh en ml mlln Uiterste doen. Ik zal
g~n steell onaangeroerd L'lten nm eell spoor
weg zOO lIab!j Caledon al. mogelijk en nllJlr
Breda.sdorp te krijgen, en zal uiet kneden
zIJn lol <lnt lk het flUItje hoor blaz..,n HU ried
"erder de ,-neuden aau om \"our de opmeting
door Franscbboek te ,ragen. De uJgenieun;
zilo alreed. beug. wfIA,Joor Zll ",ien kunnen d.t
ht"t w<,rkellJk de !Dt'"cniqJ.! IS om een spoon, tg
le ge' en. Uet hangt ,"""I af "nn onzell com·
mis811r18.Sir Jam.,. S,,·ewngbt. die a.11". zal
doen om het te Oevordtren, Ill. er tIlet ieb
groot" III den weg komt '"erd" .. sprak de beer
Dempt' .... omtrent de runderpest. cu Wee" op
tie gerolgen die bel heollen 7.a1ills ze bil on>'
komt. Rn gaf Weil ,*n q,,,,lag "Iln den finalI·
('H:~e!ell toelSiaild van on~ land, ell sprn.k over
pro.ektle ~n boe dut de hoer cr door I""""b.·
.ligd zou ,,"or<lon Hj) oCll1" dat nl. d" parle
IDenHdeden niet ~houd~r illUl h<.:houdcr staa.n,
zal het hard komen "oor "nzc IJveren. H'I
8pmk toen over de dap.perbe.d "an den bee~
Qchrelller. en manmoedigbtld "an sir GordoD
~prigg. en t.ounde verder aan dat All8traliii een
meer l"fucbtb!Ulr land wa.' dau ZUld·Afrika en
d:tt WIJ daarom nie.t met hen kunnen competee-
ren
I)mtrent de brandzl ..kt" zeide de heer Dem.

pers dat b!) ,!.-h wtlde \Til houden. mMr zlcb
,nl IatuIl IClden indien Z!I t~en een a4le
meene brll"dziektewet waren. Dit IllOOt f",.
'l'roken wordeu op Hona"·~rguderin!len.

Omt.-ent d" Op~oedlllil was er v&el dat "er.
anderd moest wunlen. ~HII ZO" meer buiten.
.cholen oRanbel tien. Ook ""hooiraden, en IS

yoor een lek~lt matt.: \"ttB dwang_ en W1St dat
het ""lgellde Jaar t< .... I"uIlgtll ollderwu. een ,"an
de grootst.- ~aken In h~1 hUI, z'in zal Mnar
hll acht 0l1> IllIId BOg- !lItt nilJ t~ n)()r. Et,r;rt
mott ~eZlen worden waal of scholen nnodig
Z!lll J::n ,'erst moet bet In dl' Kaal'sUld b€.
gonu~n worden H Jl ried de ouders aan hunne
Inneieren UlO "ett! rnogelnk te laten leeren. en
,,"~'eH tr ol" wat of reed_. gedaan is wo ..'" ~ in
plaats vru] 4 I",reent "p heer.-nrecbten. weg
naar Bermal.lll'pleten<fontel1l. bruggeu te Bre.
,I.""orr· :

H i"ma .prak (le heer H le Roux de \"e'll1l-
derllll( toe. é-n z.e.de' "'p 11I0"[('n Oflll p"rle-
ruellt..,hd ll.'-.ed ve ... I,,,... Pil hem alle recht d~n,
eli den kt'u_er ge\'t"!: dat dt~ k~lZe" is.

De he~r. DeDlfJel'!; w('(!". er op dat hij een
zeer m?"tlilke taak had. hU vertegenwoordigde
~,2U(1kIezen<: en "ele hoofdtn vele zinnen.

Hierna 81'mk je beer J H May., En ,-raagt
dell beer Dtmpef' wat of gedaan w,,-, aangaande
eien Berg Pad naar I..tItl~ en Robertson. 'Vaar.
up hll nnt'\C>onlde dal hq ..en I!CI"ct committee
",f-rkregeH bad. mn.:tr dat d~ e.Mhmatie zoo '~er.
8ClllJ~("'nd W;1"'. (-n d"\.1 ~ I' ,.,,· .....rt!tfltn van den
CIt('?' du Tl1olt. dJf (:"P'1 grV<I-e ,·.'Inf1ltander .":18 •
:~ Je t:1ak lOt) .!{e',lt."H'n . HIJ h"f'] ook den
sj.>OQrwez,jJl, h~t "'{ Wa .. lot iot <Llt de spoor-
weg· klaar lJ'

De heer J. G. Hngo ..-roeg den heer IJ,' ._
de vergadering korteljjko te verhalen wat .. t'
bij de andere twee 868-·i". is geschied ",,,,tr~
:wtwoorddc dat bii aan <[ln ve rzoe k '
v-olgende vergadering lOU voldoen, !1IIb,'e:'
niet heden daarvoor bereid.

De beer le Roux vroeg den beer Demi" r-
bij gereed, of tevreden zijn zal een !fT" ,',
gadering te beleggen. om raad te pk., I. ,~

. of de lijn g.J1IlIULktzal worden, He ar,' ~ v' -,
Ilr ben gereed alles te doen " .. r """,' , ..:
stituen tell. eo i.a Fransch Huek gn ed k.. I'" ,
korter, zal de regeering wel ..-eten "1' n. I.c".

"'Uz.e t-e plannen.
DebeerC. Hoffman ...,1 DIet " .. : _;"""'-.

daar hit het edele lid ea "eie van .],
bier tegenwoordig r.elfs in '!I" " " ~
ontmoeten.

Voorgest-eld door den beer J H ~!".
secondeerd door den heer J de \1",.- - 1),
de regeering ons DIet moet "ergeren rna.i-
secure lopmeting zal doen door Fr-u», I, II .,
Het voostel unaniem aangenomen

Voorgesteld door den beer H r.- H",,\ ii""
condeerd door den heer A. P. (; <1< \"" .. er- _
u Dat de secretaris den heer Dempe-r- ,., L '''1'1
lende aan voorstellen en bestunen «rn .r., .r Lcm
overwogen, en aan de regeer mg opgez""d~L "
worde[l," Aaangenomeo

De heer Hugo '-roeg of de heer D~rr.I.r, te
"oor zal ~!in t;reytpn en ('eJlader:JaJ .l .• " v-e n
t.elegraaflijD te bevoordeelsr. Het xn t w. "'rJ
Ik Uti mjjn uiterste doe-n om hFI I" ver-
kriigen. maar ik rou radan "nl het " I,,,, n tOI
na de (Jprnetlng. \Vant kour t v r ePI! ...1.......1 \'"L"'C
dan kom' hel. lejo;ranf. <la' I' ~e\ll-

D" beer Hug" vroeg ,! ol,· .\f",,,,-,·, I\"u"
.eeu goede zaak IS? AHI ,,",.,nl Ik .\",k oht
de Bond veel g0El1 beeft g"'la.,," en Ik /"11 ""',

ieder raden om (Or lid rau ft· w(,rdt,::-!, ,f ...., I,~~"
ik geen 80ndsman heli, denk Ik I,.., '" ;;., ~
goede zaak,

Nu komt l-f-r sprake. hel \ eri. d \ an .d
wesigbeid aao d\.· heer Rh()dt'~. \\ aar0J! dt ,.. J, It
heer zeide. dat b!l altoos voor bem was. m .• .r
wilde geen oordeel vellen 'oor dat hll ,I.. t., ,"
book gellen bad, toen ....as hJl teg~n bern

Nu komt de drankwet. D. wet sluit "II!",""
in naturellen aan wit: geen drank. ruag wordt..·!
verkocht, het ~Iuit ge{'n oa.,taard. of .lt:mllcn·~
tigden in bet I. een permissieve wet .\'1- ,,;,
door gaat dan moeten de distriktsrnden e-r "m
vragen De !.aaR moel order g~""" IJ, I,d
wordt III handen gehouden." en het I. I,,'~ nut
door het hooger liu IS gegaan.

Ten laathI" " 'ns de ace.juswer D""r" a- I"
tegen, en "il met dat de pr:<>dukkn vur. d,

ren z u lh-n ,,,,last worden.
Ik hoer J H. May. spreek I 1'1ll1l,'" .j,

brug over Rivier-zonder-einde, en w e l .uu t n-m
de opmeunu .luarvnn. Wi'UlTOp de beer l)~mp(:r-
het plan v ... I" ..nOe dal door allen wet I" l,"~
.tdhng do..rr icn "erd. maar !.p merk r- 'Ui1, d.u
het belli gf'l adl.--D wervl het BOg ,-ooI c-e n t (Id tt-
laten blijven

Dt heer Hl1gtJ \-r~g «t het 1111.:1 ,,~n~IJ ...luk
is dat deze \ cq;ader ing dt'll hfo>t:r Dempe'.... t"t-n
woord loan ,uIlt' vcr! rou"," en gf:Ve

\\'aarD::' de hp"r J H ]\Ja~. h"t \o4;clld,·
,·oo.;,.re! maaklt'. gCl'L'(X)nde<·"l d'!fH d .. 11 I".."
Jo" de Koch. De led~1I "an dpze "'I'll",]('
rtng denkelI het hun puebt den ht-er Dl'ml"""
hUil ,-ol vertrou weil b<U hoogachtITIg [pt.'h-

"preken
~a een heda_nlqe a.'UIdell ,'oorzltltr ~l"t f' tan ...

en 'Tienden "oo}" bUllnc teg-f'Jlw"r1nllglH·ïd 'l r
dn.agd~ de "eq,md,'rrng

A I' B 1>1.WI

Onze Theologische
school.

Kweek-

4"" den Re lakl. ur
MllnheH. -Het ,,"ru. Diet zondt"r !;en g"""'!

nUl dankbaarbeid, dat Ik unla.lg'- Vbrllall, Jal
door de prijzenswaard.ge pogtng vali profe" ..r
Hofmeyr. de ring van Potcbehtrovm. Z A.H
er toe il!! overgegaan of zal o'-ergaan \Jm 'oor
het sa1an~ "an een nf'll1e hooglet'raar Ran on...
theologlS(:b semin!U"ie te zorgen \"d~n met
"'Ij ~erbliJden zich hierul"f'r ten •.eeNt"

En loch. ik dncht verder Of' (traIn" \"rll'
staat ell Tra mn a.:d ouk Xatal. f.lltl """IJ ~et O~l"

op kerkel,ik gel'led \\'at zou bet wez~1I 111·

dien de N~d. (:,·,·"f kerken "an d"n ,. rel_taat
en de Tran,,'a·.r leder eén hooglet-raar "oor
bare rekemog w.jde nemen. eli dat lil recht
krjjgen om ?fn pf t Wfoe curatoren rail hun g-e
tal op ber collegie geplll.alst te lien H lerduc.r
wu de band ve~1 1ll\1lWer geh:lllld worden t'n
on.e almn mater op de gowenscble hoogte ge·
bracbt worden. Hiertegen UI er !lIPt. III onze
karkwet.

Wn zoeken naar en moeten met'r l"e!lheld
Lang"lf. de7.-en weg zou er ook mf"f'r ,(l()r'ltOf-

deel worden ....eggeoUllle11

z

SWELLENDAM

GU!t"ren (Zondag) bad deze nug .Ieed. "a
kante gtmeente we<.}er het, oorrecbt -ds.._ Trl1!er
\ an Monta.gu. "oor ,neb te zien OPlIt(,h'1I I II
dell morgc.l~ predikte hIJ up et-nf' zeer crfl!'t Igil
"u 'tlcbteluke ''''!l,e I ()()r eellt' woote ·karc
o"er Psalm 72 vel1! I.~. .. De rechtq, r<ltgt
zal groe.en al. ten palmboom." .,nz In den
al"<lDd handelde hij m'er d... ge>lCh.edeltl. \'lill

SI~D Deze dieust ""lUI vooral \"()(JJ' Jonge
ht,;.Jen. maar menig \-ohra.~en pcnioon t"ll grp'"
aard beeft er goede le...'eu Uit kunne!l trekken
Waarljjk, Montagu ktln .icb gelukkig ad.ttn
weder wik een leeraar gekregen tt- heb""n
.Mogt hetzelfde \"()()rrecht spoedig Of'tk i'wt-Ilcn
dam te beurt ,-nllen !

Op den l4-den December 7.a1 lIldit·" ,i, H ,·er ..
wtl. het .ttSd" heroep ultgehr>ldot w"rd,."

D~ gt""me-ente je d~ Trut.er zt'er d:lllkIJanr_
!lid alleen' "oor z[jnt .tlChtd!!k,· " .....lok.lll(
maar ook H)ur de oJX'ffering ('Il ml..'l""ltt' dl-I~

h!1 ..i~b getr()();Ot heeft In !u·t belang "UI ""I.'
_IIJllgellS>ICboo!.Ook dllnken "IJ den h~"r Raa"1
man .. ~l'hoobmspek-teur, ,"oor ht·tUeE'n hIJ lTl at'
zen gedaan heeft ~

L.a.t..er meer h lero ,"er

Open brief over de agitatie.

M!Jubeer.-(' "" behoeft" Illet te I",k"mrnert111
lI"at Mug".t het getjank "lUI tWI mIXtuur dal
N.-htf>t'u\\-! OUI gotx1kuup I,n,,,d ,'lj' !'·el'-I.."i,. \LU'!

wod.rn LIl..n hH geklalIk . '-an htt hUll III 1('

lioord heen. n1O..·t dl' won '"'lO h(·t laud "ete ..
wie de blazers 'JIn ZII 1ll000ten ge ....'.l(en "-or
den Ln dne IdasRen ] 1-:.e1J IIfl-t~ bUI!" 11111.

tuur die net hter l!i om geld tt ffiMkeu t-II flJet
o~eeft wat '"lUl bet Itwd en ~olk wnnil Wo'
dal a!l... kan gClmponecrd 1,",.\(1.11 om hUil
\Tlendtm 111 Europa wtrk tt' gt","l~1t t"IJ geld !Jl!

het Innd te drll~t:n. 'l Ecn mn tuur dal."
naam "a.1I goedkoop "II'ClICb eli "r""d \""~l"
muar tnderdlLlld een politiek III h:. 'oOl-! !t,.dl
Onl Jen Afrikaner ln de to-tknmwt t._- !la.a:l Lt
"echten. de Afrika.uer ten ouJtr ti: iq-", ..,,·
op pohtlek geOted. 3. Et'n mlxtunr onlkl, III':
UIt de moel1lJiSen~allel van dr. Hartle, , ~C.

volg. opgeme. gd met een harl'lUlr-.che.; I(l'':''
tezamen eell olltploffiuglo .uhchtdamp. Jh ra.
moet verdwjJnen,

Mune ,vnenden. bet is vnor u om <:en \\ aki'!ill -
oog op liet ontlriefTll!e1 "an dr. Hartic, to It"u .
den. want bU beeft operuiJk op den 'platfor71
een polItIeken oorlog " ..rklaard tegl'lI Pil' .\ f.
kaner "olk met LIJn natnrellen clnlJ H,'I ,_
nu "oor u ')m' ,'eiJJgb"ld.halve d" kl,,,If,,
der te l(MI\"en en d"" te dieper Laai ,II
Afrlk.~ner bet In ged.1.chten bouden ,l:! I
goedkoop-broodbewTDg een olllk,ernll1~'
de ..moera.&.'Sen der jlngoe@ al", haat tt~lr.:.'t·l. ijl '
AfrikanerdoDl. Houdt het III gcw'ht<'n ol",
oude ~ntan zelf ook m.(l--t hrood-~()()n\ in,! ..., !.
'-oor onzen Grooten M~wr kwam. "!lI I I'

mede Z1in doel te Willen bt-relken
J\l!)Re menden die ZUId· A fn ka I"t ''lol

land hebben. of wille .. maken. vali ",.Ik,
tlOmultelt ook al. roep dan ook ,k Jill"'" _ \
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