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ECOIOMICoumlnlS CO.
1 abrieeerende Kleer6'nmakes,-KAA PST AD.

DEEL 67.-No 6,370.1

..J8!(_ ~ Kapi
Publieke Verkooping 145 Goedgedresseerde Paar-

---' den waaronder verschaf...
dene egale paren van 3
tot 5 jaren oud.

2 Uitmuntende Karpaarden
5 jaren oud, Groot en
Sterk (15 hand 3 duim.)

Op Dinsdag, 8 Dee., aanst,
ZAL opgemeld getal Paarden die
. in eene goede conditie zijn
publiek 'Verkocht worden- aan Klap-
muts Statie-

P. E. REDELINGHUYS.
J. S. M..A.R.A.IS& Co., .Afslagers.
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Z]j~I~RKOS'!'BARE

Vaste en Losse Goederen TENDERS worden gevraagd
voor bet bou wen van Nieu we

Kantoren en het maken van Vetan-
dabs aan de Publieke' Gebouwen,
Robertson.

Specificaties en Teekeniagen kun-
nen gezien en verdere inlichtinK
bekomen worden ten kant-ore van
den ondergeteekende en ten kantore
van den Resident Magistraat,
Robertson.

:Fft1BLJ:ElK.EJ VEJR.K.OOPJ:NG VAN Departement YiD Publieke JerteD.
AAN BOUWMEESTERS.

ers et
r een:
oord : nE Ondergeteekendo behoorlijk

",pmachtigd door de Execu-
t I'ILTIn den Boedel van ;vijlen J.4.N
J. l'E ('rn-iK van ZACH1'EVLEI,
1:1 dit distrikt, zuUen publiek op-
\ c·J!t"ll op de plaats

ZACHTEV ALLEl, IN DE AFDEELING
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-----------------------------nONDERDA(J, 17 Dec. 1896 '. In den Boedel vau' wijlen den heer CHARL GERT DU PLESSIS...,"U, JU u u r 1".111 .• 111"1 I'olf/end!':
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Levende Have DE ONDERGETEEKENDEN ZCLLENJ:1\1'DEJ

AFDEELING VAN DE PAc\RL.
I
j

De Ondergeteekende heeft besloten Publiek te doen verkoopsn

Op woehsd-ag, 23 Uecemher,
I

O "lXT d 16'D b t Tenders, duidelijk gemerktp Yl' oens ag), . eCell1 er, aans. "Tender voor vergrootingen aan
Publieke Gebouwen, Robertson,"

BEGINAENDE S<110RGE.l.YS TEX 9 LTH, zullen ontvangen worden door den
Publiek laten Verkoepen op dePlaats Zelve Controlleur en AuditelU' Generaal,

Kaapstad, tot op .MAANDAG
1.. VASTGOED : .MIDDAG, 7 December, 1896. e.

Á. De plaats genaamd Kruispac, beter bekend als De Draai, Tenderaars moeten twee voldoen-
gelegen aan bet Touwsrivier Spoorwegstation, groot omtrent de borgen verschaffen voor de nit-
8,550 morgen. . voering van het Kontrakt, en die

Deze plaats heeft zeer goede weivelden voor groot- en kleinvee, bor~en moeten den tender teekenen.
is voorzien van standhoudend water en heeft vruchtbare Zaailanden. De laagste of eenige l'ender niet.

De Grond strekt zich uit tot aan eli om het gemelde Station, dat noodwemlig te worden aangenomen
reeds tot een aanzienlijk dorpje is gegroeid en heel wat handel op-' H. S. GREAVES,
levert; en hier vooral is de bron waaruit in de toekomst winst te halen pro. Hoofd Inspekteur ..
is, hebbende de nu overleden Eigenaar reeds meermalen aanzoeken om Departement VlV'
Stands voor han<;lelsbezigheden gehad, doch ze steeds geweigerd, met Publieke Werken.
uitzondering van één waarvoor Vijf Pond Sterling per maand betaald Kaapstad, IJ Nov., 11396.
wordt, ' ------

B. Zeker stuk Grond genaamd Annex Kruispad, groot 63:3 Het Genas Hen Allen
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• l '.'ferries

~

Pu blieke Verkooping
as hij
In de

J.) :-;tub Aanteelyee en andere
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Boerderij gereedscha p
In den Insolventen Boedel van

\YILLElI .A.DBIU~ MAREE N'WON,
van Riebeeks Kasteel' Distrikt
Malmesbury.

DE ondergeteekende zal doen
verkoepen aan de woonplaats

van bovengenoemden insolvente te

RIEBEEKS KASTEEL
, - op....:

Woensdag, 16 Dec., 1896,
Tf:S JIJ t CR J·.JI.

1, Vastgoed behoorende aan den
boedel in bet dorp 'Riebeek Kasteel
bestaande uit twee Erven groot 1
mors-en en 11)0 vierkante Hoeden,..,
"ekeren aan den hoofdweg naar
ller~!On St.ation en gesellikt voor
ce ne Beziglteid, Hotel' of Boarding
Huis. Het woonhuis is stevig ge-
bouwd en bevat acht Kamers, waar-
bij nog een Stal VOOI"8 Paarden,
Wagf'Ilhuis en Kelder. 8000 WIJN-
STOl\KE~ zijn geplant, verder
bevinden zich op <le plaats een
boomgaard, Bluegum boomen enz.,
en .niet te vergeten overvloed van
water.

2. Losse Goederen bestaan uit
2 Paarden, ·1 Ezels, Tuigen, Karren
Okshoofden, Gom, Koopwaren als,
Stevels, Hoeden, Kleed ingstoffen enz
en de gewone verscheidenheid van
Huismeubelen.

fRED. WERD~n.;LLER,
Eenige Trustee.

De Villiers, Innnelman & Co.,
Afslagers.

Malmeeburv.
Dec., 110fj. VOOR

GRAAN BOEREN.

.I Bok wagens
()!,en Kar
:-;chotr'ch Kar

,) ~1';lQ Tuif!l'n (Wagell)
,)" " (Plopg) met

Kt,tt ings t'n Zwingels kom-
"j'Tt

l 01'1,,\. '\'1' Rendzon Ploegen
,) 'rWl'ê\-OOr " "

• l Enkelvoor

1 EN, INDIEN NOODlG,

DONDERDAG,24 DECEMBER,
V4STE GOEDEREN ·

1, Het welbekcntl Eigendom gc'legen als boven, langs den Hoofd-
weg van de Paarl naar KAapstad, bestaande uit ruim Woonhuis (inge-
richt voor een Hate]),! ruim Winkelver-trsk, groot Pakhui8, Vertrekken
voor Bal' en gewone ~antiell, ,Yagenbuis, Stallen, Schuur voor Schapen,
enz., onder Leiën eli ]J.J leren Daken. .
. _i\ls pen H[llldebt}~d is het bijna ono\'ertreffel.~ik daar, door de menigte

\ ee·\ enduties nlda.arl'~eh(luden, men III IlfLnmkll1g kumt met zeer vela
per:::onell, vooral van ~t'n boerensrand, ell de gelegenheid. daar ii' 0111 de
bezigheid \'OUI' jaren pang niet zooveel succes gedreven, met de beste
vooruit xichtcn voort te zet ten. Op de Zolders, i,~er bergplaars voor
ruim] U.lIOO HfI\·ergehl'll. Er' zijn drie Standhoudende Waterputten,
;~n waan:all, in de Acptl'JT):<t.at,.;,voorzien is van eeij gemakkelijke POillI,>.
I'evens ZIJl! er l'en aailtal \ ruchtboomen en Prlëelen r.ondom de Gebou.
wen, die gCllot:gzaanl Druiven voor gebruik opleveren.

De Bezigheid da;}r gedreven bestaat uit een hotel, eu Drank-,
Graan-, Yee- en Koophandel-

2. Zeker Stuk Grbnd met daaropstaande Cottage, beplant niet om-
treilt 1,OtH) " Bluegum]" bocmen van 65 tot 90 voet lang, wer geschikt
voor Steigerpalen. ; .

3. Een Stuk Gronp, inet eeu groot Gebouw daarop, verdeeld in huur-
vertrekken. : .

..j.. Een Stuk GI"O~t1, met een" Cottage" daarop.
5, Een Stuk Grerid met oon groot Gebouw, I>fgedeulJ JO !lUUI'Ver-

trekken. :
6. Een groot getrl Onbebouwde Erven, waarop gevonden zullen

worden" eeu gemetselde Soliapen Dip" en een" Fontein."
~~ze eigen2on:1U0}1 zijn ten noorden van en grenzende aan de Spoor-

leeg Lii« ('II de suu«. l .
Ten ::lIi+'iI ran tt" Spoul"lceg Slatil' n]» col')f.'

r . Een Stuk Grorid met Woonhuis er op.
tl. Een Stuk Gr\:lnd-1B erven volgens plan-met Woonbuis,

beplant met 1,~UO wij1:ltokkell en 400 vruchtboomen en.ing!3sloten door
een draadheining. I .

9. Een aantal En10n met eeu groot Gebouw daarop, .
10. Een groot getjtl Onbebouwde Erven"

. Deze onbebouwd~. erven aan beide zijden van de spoorweg Lijn
dienen thans t-ot veewéide en zullen later ook bouweinden kuunen ge-
bruikt worden. 1

LO.SE GOEDEREN:
T?(iluigen.--J Karl karren op Veeren, 1 Wagonette, 1 eerste-klas

Buggy voor vier perso~en (nieuw), 1 Buggy voor twee personen, 2 Open
Karren.?p V eeren, ~, 'Yage.n op Veeren en 1 Stootw~.gentje.

ll'I)n, Brandeicijn. ~n 1 nahcf1k-IO Leggers WIJn, 2 LeggerA Bran-
dewijn, I) Rijders, 6 I1egger,., 20 Halfamen en Ankers, Bottelmanden,
ledige Bottel", cm: : i

Gmffll.-l 0,000 Havergerven en een kwantiteit Rog en Haver.
Ïcrriul« Harc.-2 hitmuntend Kar Paarden, groot en sterk, ] paard

ook gedresseerd, ti Koelen, 700 Kaapscho en :Merino Schapen ..
1'('11'-/''''.-4 paar A~bter Tuigen, :3 Zadels, ;JO zakken Kalk, 10 zakken

Zout, 4 Ladders 200 le ige Zakken, 10 rollen Doorn draad, 120 IJzeren
(Heining) Staanders, 7 ,()OOBaksteenen, 20 Wagenvrachten Mest en een
menigte andere artikelen, te veel om te melden.

H1l1's)"II(lf' .-1 Voo~kamer Set, 1 Eetkamer dito, 6 Slaapkamer Sets
en verdere Meubelen in~conlleetie met het Hotel, zooals Dispens Goederen,
Keukengereedschap, eDjZ.,en eindelijk Kantoormeubelen.

I JOHN WARD.
J. S. M~RAIS & CO., Afslagers.

Paarl, ZO Novembe~, 1896.
&iiilPa.:.1d_ii:.:-a.a, ii,

»i(a,a,p_ta,d. DOCH 15

:ende
heer

gnde-
npe",
nt'tt_>-

Il "

ns.

'.) Cult ivat or-,
Zt·lfhllldc!' (John.'tone)
;-;n 'J mach inl.' do

.l lllllYard Ecrcren
!~rakLJnJ" riZg
Z III"l'll

.) ;-;lij I "~l'(,Il( n
Ka rns
E"Jl lot Pikken, (;mn'n.

l'JJZ .• t'JlZ.

:\ I-uoh. \'t'r"e!JeiJelif A rt Ikelen "an
J l u.sru.ul ML'ubckn.

Mlj :'iJIEElt.-~ l'geu maandan geleden
uct u i~de ik in een brief aau li van

It! .~nl'de uit~v6rking van RHEliMATI-
lT lW in mijn geval. Ik ben 60 jar-en ond
eli heb :!:; ]'ll-en la1l.g geleden aan CHRON-
ISCHE Á;-:THA~i en HHIl:VMATl-"~K en
zocht.e ver licht ing van vel", beroemde ge~
neesk und igeu, eo probeerde alles zonder
baat te vinden en har! in mijn geva.l alle
geloof in menschelijks bekwaamheid ver-
100'en, tot dllt ik HHEUMA'flCURO pro-
beel-de en in eens -zijn mijn Neuralgia,
H.heumatiek en pijnen in. hoofd en a.a.nge-
zicht verdwenen en het nieuws is ver en
wijd verspreid dat .. oumeester VAN lW.T
p.mper heellemaal gezond was V&ll: die
wonderlijke Medieijn," en dit was werkelijk:
het gevaaJ; elkeen die het probeerde be-
veelt het aan .

Do heer J.H'vB "AS ZIJL van Vlak10nteia
(3 uur van Steijusburg}, is genezen van
een schijnbaar ongeneeslijkgeval van Rhen-
matiek en Jicht. Nooit, zei zijn moede.
.Men. VA:\ ZIJL aan mij, was er een erger ge-
val van "Koorts Ziekte", eoeals zij bet noe-
men De eest e dosis RHEU M.A.TICURO
deed de lijdende jonge man rustig slapen en
medecijn werd voortdurend toegediend,
hoewel da bn ren en vrienden "eiaen dat
zij niet verwachten dat hij leven zon, tOa;I

hij tmee·'''aa,l h ier, en getuil/:{le van de re-
neeskracht v!ton de HHEIiMATlCURO ell
PILLEN.

JONES RHEU14ATCURO.
De oude heer VAN DER WELT, van Red.

dersburg, werd genezen door een bottel.
De beer A. CoETZEE, Brandvlei, lfidd.el-

burg, C. C. vond dadelijk: verlicting. Mijn
zoon JAN en zijn schoonvader, de heer J, A-
SMIT, V·&Il wonderboom, Burgersdorp, wer-
den ook genezen maar ik moet IlU sluiten ___
Ik blijf uw d&nkbare mend, J. C. nn'
Het groote Znid-Afrikaansche·geneesmiddel
voor J ioht, Hhenmtiek, Rhenma.tische Jicht,
Lende Jicht, Heup Jicht, Almgezicht.
pijnen, enz., en heeft v!lle duizenden ge-
vallen, veel erger dan bovengen noemden.
genezen. Is verkrijgbaar r an alle 'Apothe-
kers en Wink.eJieJ"Sdoor geheeLZuid.Afrika.

morgen.

KEATING'S POEDER DOODT.
KEATING'S POEDER DOODT.
KEATING'S POEDER DOODT.
KEATING'S POEDÉ'R DOODT.
KEATING'S POEDER DOODT ..
KEATING'S POEDER DOODT,

WEEGLUIZEN,
VLOOIEN,
KOTTEN
KEVERS,

ONSCHADELIJK VOOR
DIEREN,

ONSCHADELIJK VOOR
DIEREN.

ONSCHADELIJK VOOR
DIEREN.

ONSCHADELIJK VOOR
DIEREN. .

ONSCHADELIJK VQOR
DIEREN. .

ONSCHADELIJK VOOR
DIEREN.

ek- II. LOSGOED:
A. Levende Have: \}I.IV t'chap£'fJ, 8 Rammen, 50 Bokken, ;JU

Ossen en Aanteelbeestcn, G Huinpaarden, 8 Merries en \" eulens, 2
Varkens.

B. Boerderijgereedschap : 1 Kapw::lgen, lOpen do., 1 Kap-
kar, lOpen do., 1 Bak do., 2 Paar Acb tertuigen, G Paar Voortuigen
met Zwingels, 2 Span -Iukken, 1 Span Riemen, 1 Egge, :l Ploegen, 2
Zadels, 4 Kruiwagens, 1 Dam Schraper, 1 Diptauk, Wat.erbakken,
Graven en Pikken, enz., enz.

C, Huisraad: Het gewone Assortiment en wat meer 7-<11 worden
aangeboden.

WED. C, G. De PLESSIS,} Executeuren
J. A. PIENAAR, . Testamentaire.

Worcester, 23 Nov" 1896.
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Kost en Drank zullen volop

verschaft worden.

MERRINGTON en ADAMS,
Algemeen€' ~&'gt'llten.

CH 4S. ADA MS, Ats.aeer.
\ enJn.Kantoor,

Tulbagh, "20~l}, , H96

J. J. THERON, AFSLAGER.
neid.
'(>cJf-

z
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Paarden! Paarden. BELANGRIJK

STUKVATEN
TE' KOOP.

JO Eerste Klas Ruinpaarden.

Op MaondoJT, 1 December,

ZAL de ondergeteekende publiek
doen verkoepen te KLAP-

~[ l- T S ~ T .\ T r E, bovengemelde
Paarden allen geleerd en persoon-
lijk \Iltgezocht dool' den eigenaar.
Under het gf'tal, zijn verscheidene
('gale paren, die aanbevolen kunne,n
I', orden, «n des eigenaars naam 18

roo welbekend dat verdere om-
"dllïj\'ing onnoodig is.

J, A. (' ARSTE~.
Faure. ~ cethling & Co., .A.fsla.gers.

BESTE ZUIVER22 Zes Legger Vaten

1 Grapoirre (Druiven Zift

en Molen)
~ Wijn Pompen
2 Zetten Pers Balies

.aar,
·"lS·
,Ii., MANILLA BINDER TOUW

En hoeveelheid Kelderge-een
5td. PER LB. NETTO KONTANT.reedschap.

Doe aanzoek bij

J. HOFMEYR SCHOLTZ,
SOMERSET WEST .

DOCH 15
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.tu t R. M. ROSS & CO.,
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'.>[1 Publieke Verkooping
- TE-

Il ALLES VERLOREN,"
AfJee'1ng R/EBEEK WEST,

Up {)(llldnLlng', 10 Dec. a.s.

EXECUTEURS KAMER.

Publieke Verkooping van
VASTGOED\

Gelegen in de Afdeeling PIK£TBEfiG.
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H~ i" Onu"'crtTo..lJcll voer het dooden t-a n VLOOtiN
WeEGI.UIZEN, KAKKERLAKKEN, KEVEKS. MOTTEN
in UON I. en ~nc andere J>OOI1 insecten. JachtCh ~urlrn hd:~'
u·1ve Oflmh ..baar "indeu '(JOT h.c-t dooden "'an "ho~ op buanc

bO~:"pla_~~~ i:~k ::~~ O·~1~~n~~~~~~~~~~~Ut dat

~~~g~C~!.:~~~~~~~\~L~~if~d~~:d:Tc!nr:. ':knd:!;:
boden artlk.cJ ~fI borJrog. J::nt.el in bUk JU. •

D~heeren J. J. HOFllEYR & WOS, be-
hoorlijk gelast, l.ullen publiek ,er'

koopen

Voor de Koopmans Beurs, Kaapstad, op
ZATERDAG, 12 DEC .. AANST,

OM 12 uUR NM,
Zeker 1 HAndeei in 728 morgen van de
Plaats "JaokhaJsfontein, gelegen als boven,
en getransporteerd op 20 Maa.rt. 1882, aa.n
MARTB.I;'(rsJOHANNES C!R~TE:\S.

1. H. N. ROOS,
Wnam. Secretari8.

Dl-: Ilnllt-rgeteekpnden, met in-
,tn:ctll's begunstigd, door den

j, cr J) \,,: r: I F, }LHAX, zullen
; ,jJ, k \erkoopen voor zijne reke-
I'::ili Uli 11on'ngemelde plaats en
ct~1!i;:I1.

," E,'r'tcklas"e .\ler-ino Rammen,
R Ikomst ig uit de beste stoe-
terIJ('Jl te Beaufort West.

" :-;i,,·k \. etW Slachtbokken .
12 ,Jougc Ezels, goedgeteeld mt het

dl,tnkt Boaufort West.
l~l)pallr", 1 Zwart Schimmel
J\,n~ Paard ~ jaar oud, 16 hand
opr,'cht ,l[eteeld.

1': Slae lJ lO;;Sl'll
1, I (;t,hrt'lde Bet'steyellen

:,'t l'olDl'0l'n l'U

S I::u,ldell Drooge Erwten.
1:>. L'en mL'1ligtL' a ndere goederen,

td \ "..I OlD te melden,
D. F. MALAN.

De Villlers, Immelman & Co.,
Afslagm,

DARLING JAARMARKT
OpWOËNs~G~-;E;ECiMiËR, 1896,

Wanneer ten verloop zal aangeboden worden de volgende :
l245 Zware en Vette Slachtossen

45" "1,, Koeien
400" "!,, Hamels
150 Aanteel Ooien 1
12 Paarden, enz.,

DeSinger Fabriek Maatschappij
VERY AARDIGT

KINDEREN LIJDEN AAN WORMEN.
KINDEREN LIJDEN AAN WORMEN.
KINDEREN LIJDEN AAN WORMF.N.
KINDEREN LIJDEN AAN WORMEN.
KINDEREN LIJDEN AAN WORMEN.
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Machi11-1J'voor .l.lerteiiSoort Na.aiwerg van aj hel licht. te ,'" fijn.f.8 tot het zWO.Iule eu groote MatN'w.1
VERKOOPT MACHINES voor Kontant, toekennende een Liberaal Disconto of
VER H U U RT Machines met keus om te koopen.
VERSCHAFT h&r8 .Machines in verscheidene stijlen kn.binetwerk, om te voldoen

aan den smaak en behoeften va.n allen, en tege.n prijz~n die ze binnen bereik
van allen stellen.

REPAREERT MachiI1& van alle soorten dad~lijks en tegen billijke prijzen.
VER R UILT Mach ines van alle soort
HEEFT den Eel'llten Prijs beh.aa.ld boven alle Mededingers op vel'llcheidene Tentoon.

8tellin~.n meer dan 200 malen. 54 Prijzen te Chicago.
WIJDT.da.deliJkde aa.nda.cht op ontvangst van een brievenka..art, wordende onde eo

mellwe Kla.nten met gelijke zorg en'onderr;cheiding behandeld.

di~ bunn.c g(.'J5()nducJ.d ondCtrlIJnt'l1. KEATI NL 's WOJtM .
PEr·ERME.~TEN T.1J!l. lC'l\'Jo:H PLA~TK.I\. HA "'~ET.

:,:~h~~;:!eW::~O;~I::~~~;7("eDk;:n~~~d~;:~l.\~~:~'lN
Uti ~end wOI't.h:-n. Het,~ Cr"n ,ol'{)!TIC~ \·c1JiXc,n l.acbte
~epar~at, en \5 bl1vttdc gc.dulr.t "oor ~lcdl":f't'Q. Verk.ocht la.

1~):;n:r~T~~'l\1~~iAA~ht.r;~,lclI. .Kamer Gebouwen.
Hoek ,an Adderley· .iWa.alstra.at,

Kaapstad.
---_. _ - ._ ._----
Gouvernan te Gevraagd
OP een plaa~, nabij Durbanville,

om zevén Kinderen Engelsch,
HoUandsch en Muziek te onder-
WIJzen.

Salaris £4J I per jaar, met kost en
inwoning. Werkzaamheden aan te
van~en na de Kerstmis vakantie.

Applicaties vergezeld van getwg-
schriften voor 22 DECEMBER, a.s.
te worden ingewudeq, aan

-B. STARKE.
Oltl&nda~ r.o. Durbaavil1t,

ODD- FELLO \VS ZAAL,
PLEJ:N&TR.A.A.T.

Ope:n s Morgens, 's liddags en 's !yonds,
DE NIEUWE LONDENSCHE

WAS SE N BEELDEN GALERIJ,

INLICHTING GRATIS. PRIJS LIJST VRIJ,Z.

P.A.ST OP VOOR NAMAAKSELS.-mr. BA.SSON, "BODtbe~"
Secretaris. DB SJ:_GEJK ~.A.BR.IE:K. J.\IIAATSCHAPPIJ.

HOOFDKAXTOOR IX ZUTD-AFRIKA,
ADDERLEYSTR.AA.T, KAAPSTAD.

T.4KKEJoI :
lUIN B1'ItU'l', Port Elizabetb: WIST STU ..U, Durban; O:UORD ST&.Ur, Oost LondeD

N.LStTWlM.UI 8TLUl Ximberie1 j PiJ,4CE GUOUWIIf, JO**bl!li.

Hl~

ell

jr..
en.

Een zeer zeldza.me ver-zamel.!ng 'v&ll meer
.1.a.n100 '1'8. weNldberoemde personen,

De meeet bekende menschen van alle eeu-
wen en volken, Kamer V&Il Afgrijslijkheden
Open 10 'f.m. tot cl n.m.; .' .A.vonda 7 tot 10.in_ 1/-; JW.deren 6d.

J. W. MOO REES Jr. & Cv., Arslagers.
Verl(Oopin~ e be~innen om 10 urs ~ .eciss.~n_

Yettd:l·Kantoor. )[alme8bury,
Novomber, lS96.

l1lS

w·
i~ '_



-DOODBERICHT. !.

SOmerset West St~d,
.l~ Oc~ber 1$.96.~

OVE&LEDBN te Stellenbosch o,P'd,en
40deu ·deser, on.zt geliefde M~el"

ELlZAIISl'U ~1YPClt(JB, wcdlu,e van ::"1;]18n
den beer JACOBCS Cas; TUN FACRE, m den
ouderdom vsn 84 jara,L~n 10 m&IWd~_
. De begl'l\ftmiM I'iu!lt plaats te ,tellen-
bosch op MIJden (Zll~urdug) Namiddag, ten
baJ1 drie ure.

VOOl' de gd.lIoCl1lijke Kindc re n,
P. li. l<'AURK

N.B.-;Uedeo middng om li..j.,'} n.m. za!
een specia'e u ,.". de Knapllt.ud verlaten
naar lJHlUOlj[L~ l·,·.·.. ipg. om hun die de
begrafenis ",eURch.,,, hij te wonen, de
gelegcnb"id te I..""vefl zu lks te doen, Oe
treiu zal terugkt,.·t'tm om 4.~0 n.m.

G aair. AANDEELHOUDERS.
onderwijs geven

(indien mogelijk,
het Hooger Depsr-

't Hollandsch en
lIanbeveling. Moet
in het Boarding
de Meisjes en

-----------' .__---. I
fT ENNISGE . G geschiedt hiermede dat de .Achtste Gewone Alge-
~ meeue Vergtidering van .AAnueelhouders in deze Maatschappij ge-

houden zal worden ten Kantore van de Maatschappij te Kimberley, op
Maandag, 28 December, te 11 uur v.m., overeenkomstig" Trust
Deed," om het ver~aft van Inkomsten en Uitgaven ell " Balance Sheet "
en bet Rapport der Direkteuren en AuditeUl'tD aan te beoren en te
bespreken en om zoodanige Direkteuren te kiezen als ncodig moge' geacht
worden. i .

. Kennisgeving geschiedt tevens dat de houders vali "Sbare War-
rants" niet gerechtigu zullen zijn. om hetzij in persoon of door een
plaatsvervanger te stemmen met betrekking tot zoodanige "Warrantll "
tenzij zij zoodanige "W arrants " ten Kantore van de ~1llatschappij te
Kimberley of in Londen zullen <gedeponeer u hebben, overeenkomslig
Clausule 14 van deivoorwaard~n ,~er zoodanige :: Warran~."

Alsmede. dat alle "proxlQ.s ; gedeponeerd moeten zIJn ten Kantore
dezer Maatschappij~ hetzij te Ki~berley of in Londen, op of vóór 24
Decemberv Lêêê. il·

:Me~ betrekki~g tot de voo.~ziening~n van Clausule .20 ~an het
" Trust Deed ' d~r Maaësohappij, geschiedt tevens kennisgeving dat
geen overm~k~g~i11 \,:&1:1 Aandee~el\ van af .den l5den tot den :28stell dezer
zul]ell·~gereglst:reerd,,~pM.eIl ..(beide. dagen inbegrepen) eu dat de boeken
vO,.orover~.,!óng:~~,or.' ,~n. ~er,der tel'~iju vlj.~,.zeven dagen zullen. gesloten
zijn, naJDeltJk v811r'1 :~t 7:; J.a.nlarl 18D7 inbegrepen, ten einde een
dividend te kunne -deolareeren, . .

. Alle" Scrip "1 voor overmaking ten Kantm'e van t1e Maatschappij
gedeponeerd op of i vóór 31 dezer zal geregistreerd worden voor dien
datum en'zul~en dep houders hetrecht geven op een dividend voor het
loopend halI Jaal·. , ".

: w. PICKER1NG,
_ - i Waarn. ~ecret.aris.

Kimberley, 2 ~ecember, 1806. ........_---- -- --

2 6RO()TE Y&RTOONINGEM 2
H~DEN (ZATERDAG,)

& DECEMBER 1888.

'4de WEEK

~nece~grooter dan ooit te voren
Heden. Namiddag om 3 uur.

DOODBERICHT. L.A.ATSTE UITVOERING VAN HET
3da PROGRAMMA.

OVERLEDE~ le Bradasdorp. op d,eTl
:Jl1s!.en November, HI:NlIAXI,;8 A. EK-

I!T£t~, H. Z'jo)i, in zijn p-bte jaar. Diep
betreurd.

certificaten en
17 December,

De Olilu.nten, Jongeju fv: Bell, de Wal-
hal las, de Apen, de POUlOS, de Poolsch e
Dans, de Beer, de Skeleton Pantomime,
Harlekijn nit een Kanon Geschoten, de
Ar,l Act,

Laatste Versohijning van Thomas Sy~-
vester, Kampioen IJockey Rijder. G n.illau-
me. de Gunsbeling Clown, de EntlI'8
Puurden, de Clown Daddy Lallg Logs.

De Leeuwen allen utn ;:\ u.m, van dag.

Heden .A.vond:
Heden Avond:

TEN 8 OUR, EEN eerlijk
mensch, "'_~A."n

eene melkerij
zaam te zijn.
een vereischte.

O. G F. HERBKRT.

DOODBERICHT

~llrr,.-Aa.;, IJIlNl w<lIIill)i. Tuiu Plein,
nit Hopsstr-aat , deu :!Jen dezer: - Wdhel-
m'iua Cornelia ~1"llcr. weduwe vau wijlen
JD'haunes Arlriuau Sm u ts, in La"r tlO"tt>
jaar. Diep OOLl'eul'tl.

DOODBERICHT.
VIERDE- GROOTE VERANDERING VAN

PROGRAD!.
Ópschuddin>{ verwekkende nieuwigbe-

deu. Elk sluk eon bepaalde verander-ing,
nitgcnomen de beer ~er:-y H'"';1'ley die voor
de laatste week III ZllJd-A fr-ika optreedt,
inderdaad' is dew zijn laatste optreeling.

JERREY HCHLEY treedt uir de
fessic A"

'-erg-eet niet den Kampioen ~Iel' der
wereld te komen zien. r" ......

Gei'ngageel'd V OOI'~llls 2 Weken I.egen
enorme kosten; De opspraak der lUde
eeuw.
i, B. ~i 1i.o, de sterkste man op aar le,

bijgestaau door de jonge jufvr, Charlotte,
wier wond erl ijke daden van ki-acht posi tiet
niet geloofd zullen worden alvorens ze te
zien. Milo eindigt zijn uitvoering met
van deu grond te ligten:

:2 ni/gegroeide Paarden, bereden door 2
Life Guardsman ton volle u itgerust.

Kog Een Andere Verzekering.
w. H. HAYES. een stuk in "Character."
E. nummer Paardrijder.
Oe ChrH'ge of the Light Brigade To. De

Clow ns .. Very Light Br;!(adc."
Nieuwe tusscbeuspel. Een Penning in

bet Slot.
Miss ALI-:X A~nER, ~Iastel' BERTlE,

een geheel n ieu we Ar-iel Slnk.
[)e .\AFVOSJAGEH.
En voor de eer-ste maal in Zuid-Afrika:

De Ruiterij ~lilitaire Vertooning, genoemd
de Bee,' eo de Schild 'iV acht,

Op 'iVoensdag aanstaande, Een anders
Belangrijke Vertooning van het Vitagrapb
op Levende Pren ten (Levensgroot ..)

Introduceerende gebeel nieuwe prenten. Kapitaal
Ménagerie geheelen dag open. Voertijd Reserve Fon
om 11 V.lU. Juist per Thermopylae ont-
"engen een Roode Kangaroo; het eenig
Spe('iment ooit in Zuid-Afrika gezien; als-
mede Zwarte Zwanen.

Deuren openen 7.:JD., te beginnen om 13
lltll' pl·eci".. lJenoodigd 10) Kiuderen
voor d3 Kerst Pantomime.

Doe aanzoek bij de _'ircus van L! toe i)

DAM~S worden er \Ve~r aau bl·r·,iJllJend. dat uc
Vac~lltie dagen op balldell zij Il. ALLJ<; BESTEL-
LIN!GEN wat KLEEDERMAK.ERIJ betreft,
illoe~en zoo spoedig mogelijk geschieden.

OVERLEDEN op henen I Deei'mhcr,
18!J6. ons geliefd d.".ht«l'tje L"ClSA

JAC'OIU. in den 1000derdum van 10 ruaauden
en 19 dagen. .

J.\COB.T }II~N.-\Af{,
JOHA.:'\XA ::;. ~11:\\A.\H,

(geL. T"UClL\.)

Zuidcr Paarl I I )c'C. I S!)ti. HOl
DOODBERICHT.

OVELERDE!'i. - Te Ilel'lll"". 01' .len
:2;{sleu :'\uveml*:·. mijn ,crelidde Z~lJ.;.

NICOL.AAti J,,,l.\~'~" \\ AL' '.KS. III ~en. Cu der-
dom van Z:3 jarvu. Ll~\J' ~~ivedies v- 11

mijn dierb~reH- c:: ,'ït~e"o"t. d rie maanden
~u IlO): ver-s...h ill ui iju i!edachteu le,
k;;"oo~ ied';r zicb \'oor~l"llen boe ondra-
gelijk dit stenen van wijn zoon is. ~Iaar
ik zal mijo mond n ie t "peu doen, want het
heeft dell lil,,-en Heiland behangd hem te
doen verhuizen.

De bedroefde moeder.
H. H. w AL TE:HS,

HET?

'Hoofdkantoor: .MA.Ll\lESBURY.,

. rinn alle o,lIdere kachels
brandstof gcbriukt

of lfl.:sp3unl wordt.
Il! innkeu xijn. en Olll

Geregistreerd op deni OdenNoyember, 1896, m~t een Kapitaal vaD £10,000 8tg;
I '

Verdeeld in 10,000 Aandeeleu van £1. Stg. elk; ten doel hebbende alle
soorten van; Brandassurantie te ondernemen; betaalbaar Tien
Shillings bij 'toekenning en het overige in zoondanige termijnen als
door de Direkteuren besloten zal worden.OeI><NO lhvl:L1.\";Hll"'S'

Co., 17VogeJvaJlei, 2 December, 11<%. ---- -_._-------

DIREKTEUREN :

#JIlf£_
Publieke 'TerkooJ)lllg

A. C. KO"11 (SMUTS ct tOCH), Malmesbury. I P. J. YA, "f-I< W·ESTIII"IZD~. Pnru-deherjr.
JACO~L'S LOLI<SEN,UitkIjk, Philadelphia. JACS. P. RETJE!', p""rI.
JOHA.l<:'i'ES G. LOI:I\', 81"1 Durbanville. . J. A. VAN A. LO<'fIHI', L.W.'-, Moorrees-
G!;RT LOCHSER, Klipheuvel. I Larg. .
J. A. DI<HEI', Philadelphia. J, A. BASSON, ex-L WH, Darling.

)Soliciteur: F. W ERDl\ilJLLER.

DE ond,crgetcehndell, behoorlijk
cyelast uoor den hecl" J.L\lMi
ti

ROll-COE, uie VUil wOIIing gaat ver-
anderen, zullen voor zijne woning
alhier op bet Dorp
1\IIA.LDII,ESBURV_

Op Dinsdag, 15 Dec" a.s.
Publiek verkoopAn de ollllPl",olgende

Leven deL a \'l', L08segoederen en
Huisraad, bestaande uit:

Levende Ha ve, als:
iS Rij- en Trekpaa.rdt!u (Huin;;)
2 Geochikté \'oor ~Il'r1ielj, (beidt'Il

IDPt Ezel \' euleno)
1 Extra Melk Koe
1 Jonge 0.,;
1 Vette Vark.

Losse Goederen, als:
1 ~lolwagcD, ~ 01'('n Karren- (ljl

VeereD,l Bakkar, :2 ::ipan Voor-
tuigen, ~ paar A,cIILertuigl'll, I span
PIOl'gtuigen, 1 Tuigen Hak, ] lot
Hah..ers en Riemen, 1 lot Z I\'ingels
en Kettings, -! Zellsen, 1 lot HarkClI,
1 lot _)Ianden, I lot Zeil Kribben
1 lot Gebreide Bel':lten Vdh.'n, 1 lot
Zink, 1 lot Planken, 1 lot. Zakken,
1 lot Brandhout, 1 lot Graven eu
Pikken, I boevedheid Mest.

VERDER:
HUI~R.AA D in soorten.
En wat verder zal wordl'n

opgt'bracht.
JAM~S RO~COE.

J, W. IOORRES, Jr., & CO., Usiagers.
V eDda- Kantoor. Mulmc"bun-.

4 Dec, 18%. -

£20,000
£12,000

I
Voor bijzondt1rbeden, enz., doe aanzoek bij

D. J. A. v. D. ~PUY, Secl'etaris'________ ......; .0._. _

K' L E'E R M A K E RIJ.
D.m,

TANDEN!
TANDEN! I
TANDEN!!! , secretaril. -

Dc Bekende Kleedcrmakers in de Pleinstraat, zijn in
ce ne positie om alle bestellingen naar den besten
Londcnschen stijl uit te voeren.

Past Goed I Beste Werk I Nieuwste Mate-
rialen! Laagste Prijzen!

M 0 NSTE RSV RIJ PER POS T •

EI TRUSTDe Heer WALKER,
lJIREb:TE[f{ YA~ HET

LONDENSCHE TANDEN INSTITUUT
U/ster kamers, Gron/ep/ein,
HEEFT de eer aan het publiek

in de Buitendistnkten te
berichten dat bij een HEEL STEL
'rANDEN in EEN DAG kan
leveren ttlgen minder dan de
HELFT vau den gewonen prijs.
Een waarporg voor vijf jaar wordt
met elk stel gegeven.

8P9DICllT 1 1LUB.'l 1866.

Kapitaal
:aeaen. Fonds ..

£20,000
£64,000

Alle CaflSultaties geheel Gratis

~ ~

~~.

Schapen! Schapen!
Afdeelingsraad van Malmesbury.
KENNISGEVING

VAN BELASTING GEHEVEN.

KEXNrSGEVI~G gesehil'ut bij
c!eill' 01luer de bepalillgên

VRll Art. 260 vali wet -10 van J889
dat bovellgeml'lde raad op een
spt'ciall' Vl'rgadering gehoudf:ill
dt'll'n :2dcn dag van December,
IS! lt) l'en bdast ing ,-an. ld. (een
PL'llS) iu het £ beeft gebeven voor
het jaar 18~I(j, op alle vastgoed in
dt:ze afdeeling daaraan onderhevig,
illJOJl' }d. voor hoofd wegell en id.
voor tak wegell wrschuldigd en be-
taalb~wr tl' wardeJl aan bet kantoQr
van gl'mc1den Raad op den IsteJil
dag vall Februari, 1897,

Op last,
A. L. BRODZIAK,

Secretaris.
Kantovr van den A£deeltngsl"lUld

.\lalnJcsbury, :2 Dec., 1806.

760 Merino:Slachtschapen in
goede conditie uit de hand
te koop.

Doe aanzoek bij
H. BEUKES.

DoOr de Drukpers Maatschappij

-Van de Sap.dt de Villiers & Co.,Beperkt,
I

44, ~urgstraat, Kaapstad.
Arie.kl ..."I. ('al.·tloo.

J, Ucel"U ber. 11'\16.
---_,---~-_.-
Afde~lingsraad van Malmesbury.
Ho"de" beta sti" JT, 7897.

Jl ENNISGEVIKG geschiedt bij
\,. dezt' dat op t't'll t;peoiale

verga<fering vali bovl'ngcmelden
raad, gehonden op Llczen ~den dag
van D~cernbt'r, 11:197et'n belalilting
vatI5,'- (Fijf ~hillillgs) pel' bond
geheven W(,[·tI, op a Ill' bOliden iu
deze afdet'ling unar:Hlll ollderhevig,
voor bet jaar 11:197, bebalve de
munioipaliteit van :\falmesburl7 en
het dorp1'lw:'t.uur van Hit'beek '~est,
_t'lJ dat g'l'mddL' l'l'!astill~ wl"schul-
digll eu hdmllhf\al' wf)~dt op den
1 ten r.1ug\'(jil FebrIIari, 1~97.

Op laat
A. L. BRODZLAK,

t;ecretaris.
Ketoor Vï\U d~u.ud~llugsra~,
)Wm"~, a Dw.., 1S1!6,

hen aan_tell.. gt'.~::~~~~=~teDOJDineeren .,Ihlo .. 1'nn Haat-

T.......l_ml- Tu Ia.__ 'bUeer
RAn_t .....;'" TOOr mDa dIIda dr

_1IIOI1aa al ájL

KENNISGlEVING.

DE ondergeteek~nde wenscht het
publiek bekdnd te maken Ll:.!t

hij gehuurd heeft I dat geriefelij(
woonhuis aan het· Somerset W C:j;t

Strand, van den heer P. Bosman,
"n waar lllj nu ger~d is Strand be-
zoekers te ontvangen van af den
lsten November e.1(.. Begunstige~s
kunnen '~erzekerd zijn van goede
beha.ndehng en voortreffelijke ver-
zorgmg.

EENE PUBLIEKE VERGA-
DERING zal gehonden worden

te Piketberg op Vrijdag, 15
Januari, 1897, om half tien
uur· des voormiddags in zake de
Spoorweg- Verlenging door Piket-
berg naar bet Noord Westen. .Alle
belanghebbenden worden VTiende-
lijk verzocht deze Vergadering bij
tewonen, ten einde de zaak een-
drachtig en grondig t.e bespreken.

Op last,

JORS. LIEBENBERG,

Seo. Air, l30Dd.

AANGELOOPEN

EEN zwart-oonte OS, linkeroor
stomp en winkelhaak vap,

aobtec, rf'ohtercor stomp en slip. .,;..
Indien Iliet gelost voor 1 Februa~

zal dezeh-e toegeëigend worden ter
bestrijding der onkosten. ; I

P. HUYSAMEN. I

J. VAN DUIJN., '

BufielBfontein,
8G-aries, 1 D.ec" 1896.

("ZUIVER BLOED

en MaaLt het Leven een Genot.
Lijdcr~ I a!l ind!bt...':'"Itlt.·, a!~t.:nll:c.. u __

verzwakkiug, h u j d-zic k tc n , . of a udc rc k wa lcn duur
onzuiver bloed veroorznu kt, gl:\'c uieu

Ayer's Sarsaparilla,
Gflprepareerd door Dr. J. C. A/or & c«, Lowe!', Mass., U. S. k

LLES Op de Croote 'OOUDE MEDAl Wereldtentoonstellingen.

AVER'S PILL~N. versuikerd, zacht maar werkzaam.

SPA!
-----

,Het \YanlH' BêlU(\lI ~illlalol'ililll tt' Cululon.

i\NALYSE van het watcr door Dl,. H.\11S, Ph. D., ~L.A.

~'II)(1 6ï.o.
'602 "

Ferrous Di-Carbonatc
Sodie Sulphate ... ... . .
Sodium Chloride (g('W()oJ) z·.'11,t) - .
~lL~~.: ..
.Aluminia
Caleie Sulphate
Caleie Carbonate
Magoesie Sulphate

-:1·027
1'8o~
'~:JG

I'G~+ "
(t race)
I·U·A

"..
"

.,

1 :2'~~.j gr. p"r gal.
Dit gunstig bekende t oovlucln ...,oord iii g-ezoud ('U schilderachtig

gelegt'Q op een heuvel aan dvn vo«t va.u dl' .ZlYarteber~en, 1,11:111voet
boven de oppervlakte der zee, d ric-k wart UllJI van de stad Caledon,
Kaapkolonie; wegens liet uit.stekl·nde k limaut I a n dit gededte van Joe
Peninsula en de prachtige ligging nm hel ~aJJatOrIUID, IYOI·den de 13aJlll
het gcheele jaar door bezocht en el' gebruik van gelll:l;tkt. Hot . \\';I!,.T is
"sin generis" daar liet voor-ua.uustc Pil meest kostbure bestanddeel,
ferrous Di-Carbouate gehouden wordt Uil e-en t'·llll.eratuur va n 1:21)
gradell F. en wat de hoeveelheid aaDl:\"aat vnr maal zooveel IS al" iu
eenig ander broil; cu daar bet eerng JU ZIJIl wort I'; wat a.<lnga';it de
combinut.ie van zekere zoutbestanddcele u , w.udt het water gcreedellJk lil

het systecm opgenomen.
De £"ent"eskracht van dez« soort van Chahbellt.- brouwater Jti gl-

8CbiL'dk~~dig opgeteekend sedert 1 ï2~ A.D., en "het voort.Iurcud {.Jell<:-
men van het aantal g('nezingcn nchtvaardigt de geI111;";!'1l1"YaIl gelll'l'--
heeren en and-re-n dat het water lJij nit m-rncudheid g<:ochikt is voor
ge,-alll'n van Nier- .ell Levcrziekt_;ll, Dyspepsia, Hlocdu rmocd«, Jicht,
Lumbazo, Rheurnatiek, Sciatica, ~euralgl:1, ell dl.!rgdl.Jke zick tcn ; lut
water i~ een vetsterkingsmiddl·l gl·dllrcn!tl' lll't tijdperk van genezing
van zware ziekte en in geyal van zwak lu-id , hul' ook H:,roorzaakt, id het
een ,oed"el vuo/het bloed, spieJ"l'll, Zeil U \I-en ('Il het gL'llCde lJcllaalll;
de Carbonic Acid lleeft eenc heilzame uitlYerking op de huid en alldere
deelell.

Hd bei>tieJ" van dCZl' uit,<;tchllUC inriC"htill~ i~ ill handelJ \'all ~Il'j.
HALLS, ell alle briL'\'en aan baar gericl,t zullen ~mmidaellijk • bealltll'ooru
wonlell.

Gem:1.kh'lijke pass<l.!.{il·rskarrell I'ijdl'll ti .,!!L'lljbch ,"all Sir LOIII)
Pas ·St.ation naar de Badell. Pri"atL' eli l~j·zondl'rl· voe'rtUlgL'n zIJn
verkrijgbaar, illuien bezoekers 11aar\'00r yooruit Ijchikkiugell maken:-
Telegram adres: " HALL!!," Calt'uon.

Somerset Strand !
SOlnerset Strand!

------.-----------
BELA.NGRIJ~E EN

JJ

U ITG EBREIDE VERKOOPING
VAN ERVEN

OP 11 EN 12 JANUARt 1897.

G. MO~TGO')lERY "\VALKER I:.~

S'lDNEY' s. JACOB~OHX.
Standard Bank Gehouwen,

Kaapstad.

N.B.-Bij dez('lf~le gel8g~llheid .I.al (T ook 0pgcv('ild \Yord! 11 i: ~
prachtIge Dubbeln;Tdlepll1g \\ oonhUls 111 Dorpstraat, ::;t..ellelloo,.cIt,,L't'
gen. tu,.,.~chen de Engel~;he Kel:k PastorIe ell het elgelldoJn \'all l>
ChnsteltJke Jongelmgs "ereemgmg, thans bewoond door dl' II l.t]u'.'..
BEYERS,en bevattande 8 rUime Slaapkamers Zit- "n vetk :' L- I _
D· W ' ,lJ amer, r\om ,"I ,
18pel:l8, enz., m.et ater aangek'gd, benevens et'n groote AeLLel'jJ!a:,"

en TUlD met BUltengebouwen Stal en Pakhuis Het d I
in het beste gedeelte van SteIiehbosc1- en daar' het lnedigeenbO~lhl"dg£:,C'L'L':1
h Th' " u., na J] t'l h \,~'I
. et eolo~oh Semmarmm,. het Yict.oria College, <de Bloemhof ScLwo]
en de Kerk, 15 het zeer geschikt voor een Logieshuis.

(ZIE OlWEZlJDE :&li B,IJVOEGl:iU,
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"DE ZUID AFRIKAAN
, vere.migd met

ONS LAND.+--- ----------------------
]Iet voorlla~msdte KHollaklldlsc~eNieu,vsblad DE Edele Heer M. L. NEETHLI~& zal op bovengemelde datum.~ a.all'Ill e aap 0 OllIe, het Str~nd, publiek doeu vel'koopen het gehede prachtig~ Eigen-

, dom gelegen ill het centrulD van het Stmnd tusschen "Eksteens " elJ
Heeft de GROOTSTE en MEEST VITGE· "Standard" (Hayletts) Hotebi Het eigendom, dut een ~root fronL
UREI DE IN' l·t· . H 11 d h' naar de zee heeft en de beste badplaats, is verdeeld gel,-ordell iD :;.:'0
.u \J..;lreu a le van een 19. 0 an se Erven. De Erven zijn alle zeer yerkieslijk en iu onmiddellijk bereik van
Nieuwsblad; van zijn omvang in de Kolonie.' de zee, en. daar zij den eenigen open verkrijgbaar grond bevatteu, zïl de

'. gelegenh61d, nu aangeboden door de rerkooplng, lllet weder 7erkregeu
UITGEGEVEN worden. Grondbelegge~s behoOl'en. dIt ID het oog te houdell en hun geld

D . d Dd' d l + d te ~paren tot de .verkoopmg. Het .~tra.nd IS IlU onder Ul' Municipale W ('L. Ins ags,' on er ags en.. a,er ags en ~ zonde:.twl]fel de tegenwoordige en toekomende baJplaatsvall Zuid-
.A fnka. Bl] gelegenheId van bovengenoemde veJ'koopillg zullen tWl'e
paar Karpaarden (15 handen hoog) en een pracbtig Rijtuig verkocLt
worden; a.ls ook eene boeveelheid Huisraad.

Dl' verkooping zal begiunen UI' dell 11 den J .A~TARI, te 1'1. ]1)

v.m., op het Erf gemerkt Blok ~1:' voor het groote Woonhuis en zal ~1.11l-

houden gedurende dien en den \'olgendel1 L1ag iudien lloorlig.
'!oor gemak van degenen die W('''llsc!.en terug te keercn van de \·ll.

.SUbtiCl'iI,tie met Postgeld : 6/6 per kwartaal, vooruit betaalbaar ko~pmg o~ uen 11den, heeft het ~poorwcg Departement toegestemd 1:,:1
trem van Strand Halt ten 7 nul' v.m. te laten loopen aansluitenJe cC:
Eerste Rivier met een trein naar Kaapstad. '"Uitnoodiging te Piketberg." Proc~~L~~~nnen zijn nu- gereed ell ,:erkrijgbaar cp aanvraag iJij ',,0
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Kaapsche Gouvernements Sp.oorwegen.
E(lr~t(l-Klas l'aarden, :r~~:e~~sten .

1 Wagen bijkans niéuw met Trek-
goed. .

----------
Veranderingen in den Plaatselïjken Treindienst.

D!:: "1~d('rgeLeekelldc, met in-
:tructies van de heeren

(;rl.I·"u,rHS MEIR!!WVan Hex Rivier
( I. ,,;t. I.a I I'Ilbl iek verkoepen uit de
r; I'aaI nLU den heer Pieter de \Vet.,

verwacht, en wij nemen nu

DE B.O n.m. Snel .Mailtrein van de Kaapstad des Donderdagli, zal op
DonderIlag den lOden dezer niet loepen, doch instede er' van zal

een Snel Passagiers Trein, enkel Ee~te Klas met een Eetza~. er aan
toegevoegd, van de Kaapstad vertrekken om 9.30 v.m. op VI'I)dag, Il
December, arriveerende te Johannesburg op Zondag om 11.25 v.m. on
te Pretoria om 1.5 n.m., te Kimberley op Zaterdag om 6.30 n.m. en 00
Mafeking op Zondag om l.0 n.ID. , '.
. De 6.50 n.m. 'I'rein van de Kaapstad IIAar Stellenbo cb en Klap-

muts des Zaterdags en Zondags zal vertrekken om 6.2;) n.m.
De 6.45 n.m. Trein van Stellenbosch naar de Kaapstad des Zater-

dags zal niet vertrekken voor 7.0 n.m.
De Trein aankomende te Kaapstad om 5.40 n.m, dagelijk5, zal van

Hexrivier Oost. vertrekken 10 minuten on van. Worcester 2G minuten
vroeger dan thans.

De 4.3 n.m. Trein van de Kaapstad naar "-ellington zal ill 't ver-
volg tot, naar Worcester loepen, aldaar aankomende 010 10.+0 n.tn,

C. B. ELLIOT'!',
Direkteur-Generaal van ~poorwegen.

Op Dinsdag, Iëden dezer. lj

Moor dan
December
ir -

. -
DE Ondergetaekende, zijne

Plaats en 'Losgoed te Groot
Drakenstein uit de hand verkocht
hebbende: zal Publiek doen verkoe-
pen te

"'KLAPMUTS STATIE,

[AFSCHRIFT.] CERT:l:F:l:C-4.A.T
94 Zakken elk '200 Ibs. Thomas'
verscheept per" Oberon ': naar K,uu"n.<."

TE ROBERTSON,
OpDonderdag, 10 Dec. 1896 "Monster van

gedeelte van eene lad

Totaal OJhnnr'''oorzuur
Gelijk ribasie Phosphoor van Kalk

l8'57 per cent.
40.54 Jl

Dt' volgende Eersje-Klas Paarden :-
~ ~'raaie Zwart Ruin PliIlrden, 3

.J:l ren oud,
13ljwTlder fraaie Blauw-Schim-
mel, -+ jaren oud en ge-
d resscerd .

.\ u.lere Blauw-Schimmels, 3 Paarl, 4 Dec., 1896.
jar-en cu-I.

P,;ar sterke en groote Bruin
l'anrd.-u, goed gedre seerd,
ond€!' Zad-! en in Tuig.

I'aar goed ged resseei-de Licbt-
bruin Paarden, 3 jaren oud.

Fraaie Vos nm 2 jaren oud.
1)0 Bruin Paard.

E,'r-slt'-klas Muilezels, :\ jaren

I:"I't'I~~I~~oernde Paarden zijn uilen 01' "'OENSDAG 2:3 dezer.
"'1'1' k,lIltallt ingekocht op de voor-
."L. :1I"ll' Paarden- Boerderij Plaatsen
:'1 l.ct Sutherland Distrikt en nit-
"(,,,.iil door een . daartoe bekwame

~" 1-0»11 ; d 113 biedt deze een echoone
I .1' di"";""l'Ullt'lll aan VOOI' ulegeneu le
~, il ....'\,'·II'-l'Ul·11 te voorzie a van
':Ot" i .:dcelde ell ex tra Kar Paarden.

A. G. H. TEUBES, Afslager.

bovengem~ld getal Aanteel Vee
van goed Ras en in goede Conditie.

J. E. DE V1LLIERS.
De Yllliers, Immelman tt Co., Afslagers. .

Zie dat iedere gemerkt is "Alberts II

I • aantal v rvalschte namaaksels worde ke. Anderen namaaksel.
den Boeren aangeboden.

Een

Kaapstad, 2 Dec., 1896.

30 Eersteklas ~len en Vaarsen
4 Opregte Bulletjes van 2' en 8

maanden oud
6 Aanteel Beesten

Kaapsche Gouvernements Spoorwegen.
--------------~--------

te Muizenberg;Namiddag Muzikale Fete

OP ZATERDAG, 12 December, 1896, zal de Iste Leicester Band te
Muizenberg van :.1 tot 6 uur n.m. spelen. .
Speciale Sneltreinen zullen loopen. . .
Eerste Klas Retourkaartjes van de Kaapstad naar Muizenberg

Is. 6d.- Voor verdere bijsonderbeden zie Biljetten.

C, B. ~LLroTl', Direkteur.Generaal van Spoorwegen.
Kaapstad, 1December, 1896.
•

DE bee: .M. S. Bassox, .van .Si~?ns
Vlei, eene verandering In ZIjne

Boerderij wenschende te maken,
heeft besloten Publiek te doen ver-
koepen te KLAPMUMS STATIE.

Bovengemeld getal Eerste-Klas
Aantecl \' ce, waarvan sommige
Koeien in melk zijn; de Vaarsen zijn
getrokken uit den ingevoerde Hol-
lansehen Bul" Gerber VIJL" Twee
der Bulletjes hebben volle Pedi-
grees. Nu is er kans Voor liefhebbers
van o~pec,lJ Yee om wat goeds te
koepen. r m, Koop, en overtuig
uzelvo . .

De Villiers, Immelman li Co., Afslagen,

t, Superphosphates. Alberts T Phosphoorzuur Poeder. Kennisgeving No. 7-lo van 1896.

Kaapsche Gouvernements Spoorwegen.Te verkrijgen

-----------OODHEAD, PLANT, en Co., KAAPSTAD. YERIIRDERDE PRI~S I)P BRAIDHOUT FM ZUlD-AFRIIUIfSCHE STEElKOOL.

Standerton, Z.A.R.,· BENOO.DIGD.
J --.. i 'EENE Gouve-nante om tweeEEN Hoof~nderw~Jzer(gehuwd) . meisjes kinde~~n, van 12 ~n
benoodigd voor de :Eerste- 14 jaar oud, onderwIjs te geven In

Klas Gouvernements School te het Hollandscb, Engelsch, en Hand.
St.3Ilderton. werk. '

Salaris £250. met b.elofte van ver- Salaris £3 lOs. per maand.
hO?g"lug, en vrije worung ; de.ouder- Gelieve applicatien te maken aan
wlJz~r tev~ns gereed te wezen kost- Mevr. A. KROGMAN, Bagshot P.K.
leerllfl~en !n te n!:'~en. , .. Sandhurst, dist, Harrismith, O.V.S.OOK: Eene Assistent On;derwIJ-/ _
zeros voor genoemde School. :Salans
£120 met belofte van verhoOgillg,

Applicanten bewijs van lidmaat-
schap eener Pl'otestantsche Kerk,en D t P bli kW"
van goed zedelijk gedrag te leveren. epartemen lan nee erlen.

ApfJlicanten moeten zich schrifte-
iik verbinden de noodige Aanyul- AAN BOUWMEESTERS
ng,.;-Examen afteleggen indien '. ,

noodig.
.A pplicaties ingewacht .tot, 1 JAN.,

lS97, en Onderwijzers het werk
te aanvaarden op 1 F'EB., 1897.

N. H. THEUNIS5"EN, V.D.M.,
Voorz. School Commissie.

Standerton, 27 Nov., 1896.

HIERMEDE geschiedt kennisgeving dat op en na 1 Decembet 1896,
de vracht op Brandhout en Zuid Afrikaansche ~tc-eTlkool oyer de

Kaapsche Lijnen, binnen de Kolonie, wanneer verzonden en vervoerd op
risico van den Eigenaar, zal zijn Hls volgt :-

BRANDHOI'T :-BranJhout in korte truck nachten van niet minder
dan 5 ton, het op- en afladen door de eigenaars te worden ged ..tan :_

VEllZONIJL'\ l\.\.~1( de BIl\NEl\Ul\I!E:'<: Voor de eerste 100 mijlen, 1~d
per ton per mijl. Voor extra afstanden boven 100 mijlen en tot op
200 mijlen ld. per ton per mijl. Voor extra afstanden boven 200 mijlen
tcl pel' ton per mijl.

Brandhout in kleinere hoeveelheden zullen gecharg-eertl worden
tegen 1~d. per ton pel' mijl minimum I S, Jd. p!:'r ton, of Derde Klas
"~malli;." .

De vracht over de Mafeking, Iudwe en Yl'ijstaat8chc Lijnen blijven
onveranderd.

11111 \, I li' "Iaeht- ell Trekossen.

OP WOENSDAG, 9 DECENBER, Paarl, 4 Dec, lt!0G. BENOODIGD voor: bovenge-
noemde Pubuck School

twee Dames Assistenten] ééne voor
de Hoogpre en ééne voon de Lagere
Klassen, teg~n een ,.~}.daris van
Honderd Ponden en \ ljJf-en-zeven-
tig Ponden respektievelijk) met vrij
logies. j

.Applicaties zullen ing(.'~,'acht wor-
den tot :!4, December. ~bllicitanten
moeten oY!:'deO'O'cu getJiO'schriftenb':') .. b
van eene degelijke kel1ni* van beide
de Hollandsche en Enge~8che talen,
bekwaambeid in het onderwijzen,
goed zedelijk gedrag en écht chris-
telijken wandel. :

Eene kennisgeving van minstens
drie maanden moet ges~hieden in
geval van verwisseling.: Billijke
reiskosten zullen worden hitbetaald,
zoo applicante niet minder dan twee
jaren blijft.

WORDEN gevraagd voor bet
optrekken van Publieke

Gebouwen te Van Wijks Vlei.
Specificatie en plan kunnen ge-

zien en verdere inlichting verkregp-n
worden ten Kantore van den-onder-
geteekende en van den Resident
Magistraat, Carnarvon.--

'fenders duiselijk gemerkt cc 'l'en.
dei-s voor Publieke Gebouwen enz.,
Van Wijks V1ei," zullen ontvangen,
worden -door den Controleur en
.Auditeur-Generaal, Kaapstad, tot op
DONDERDAG middag, 24 DE~
CEMBER, 1896. _

'l'enderaars moeten twee voldoen. ------------------------- __
de borgen verschaffen voor de
uitvoering van het contract, en die
borgen moeten den tender teekenen

De laagste of eenige tender niet
noodwendig te worden aangenomen.

H. S. GREAVES,
Pro. Hoofd Inspekteur.

Z.\ I. 'I'~"IIl! J, I v l'e publiek ver-
~'" Lt IIlll'dL'11 aan KLAl'Ml'T~

:-1.\'1'11::. Goede Conditie en
zeker present.

fL\ H.\ ETT en R()SE~BERG.
.1...... ~l.\ 1:.\1:"\ &: Co., .Us lltg-ers,

~-I!:,
Publieke -Verkooping

• - TE-

HONDEKLIPBAAI
Op Woensdag, 23 Dec. 1896

ZUID AFRIKAANSCHE STEENKOOL.
75 PAARDEN!

25 EZELS!
A"vTl/!l de beste Conditie

III dell g('as igneerden Boedel van
wijlen den-heer M. S('!II1',lRTï..

VAN KOSTBARE

lf iludelsru ud, \\ï ukelgoederan,
Llzer, If 011 r. Graan, Paarden,

Ezel», Heesten en Schapen.
TENDERS

Zuid Afrikaansche Steenkool verzonden in truck vrachten van ;) ton
naar' de haven te Oost Londen (met inbegrip van Kingwilliamstown),
naar Je haven te Port Elizabeth (met inbegrip van Graharnsstad en
Graaffreinetsche taklijnen}, naar de haven te Kaa.pstad (met inbegrip van
de Malmesbury, Sir Lowry Pas en Simonsstadsche taklijnen) en Inter.
mediate lijnen zal gechargeerd worden tegen !d per ton per mijl, minimum
nacht Is. 3d. per ton, van stat.ie tot statie, de voorkeur te worden ge-
geven aan andere .vervoer goederen. .

Zuid Afrikaansche Steenkool verzonden naar de binnenlanden, van
Statie tot Statie in truck vrachten van;" ton: V oor de eerste 100 mijlen
] d per ton per mijl. Voor extra afstandon boven 100 mijlen, ïd per
ton per mijl. .

Minimum vracht naar de kust en de binnenlanden zooals voor 5 ton
per korte truck, mit-s de vracht voor de Derde Klas op minder zou te
staan komen. De vracht oyer de Mafeking, Indwe en Yrijstaatsche
Lijnen zullen blijven zoo als thans ..

ZI .r.i.x lt Klapmuts .:-itatie,ojJ
\l{ lJ fn (;,11 Dl'Cl'IUbt'l', l'.k.,

l' ;,1, ~ I, r k ocht wordon.
D. J. SCl-1'LlRTZ.

[Ië Villiers, lmmelman tt Co., Afslagers. DE ondergeteekende behoorlijk
gelast door den .Assignee zul

publlek en zondsr reserve verkoepen
de Handelsvooraad bestaande uit de
gewone verscheidenheid van Win-
kelgoederen, groote keuze van
Kleedingstoffen, van alle soorten
Kruidenierswaren, Koffie, Suiker.

IJzer,TimmerhoutBouwmateriaal
Eene groote hoeveelheid Graan.

Karren, Paarden, Ezels. Een groot
getal Vet Slacht- en Aanteel Vee,
Booten, V iechgereedschap,

Een geheel nieuw Huis dat meer
dan £1,000 Stg heeft gekost om te
bouwen met omstreeks 7 morgen
1ï5 vierkante roeden Land.

Een prachtige kans voor .iemand
die bezigheid wenscht te beginnen,
daai' deze haven de eenigste en
meest nabijgelegene is. in Namakwa-
land.

G. F. MA1iAIS,
Voorzitter.

Vrijheid, 23 Nov., 1896.
!

-~~---- -' GEVRAAGD1!f
50 PRACHTIGE RAMMEN

Onderwijzeres Benendlgd
VOOR de Gouvernemerl ts School

te "Hartebeestkuil distrikt
Aberdeen. Hollandscb eéne hoofd-
vereischte. Applicatien ,pet kopie
van getuigschriften moeten inge-
zonden worden niet later dan 25
December, aan den oddergetee-
kende. Applicante moet! behooren
tot eeue Protestantscbe Kerk.

Salaris £50 p.a. en vrij ~ogies.
Werk te beginnen na ~le Kerst-

. Ivacantie, ;

D.' H. CILLIER~,! V.D.'h-I.
Aberdee~, 25 Nov., 1896. I

EENE Gouvernante op eene
Plaats nabij .Malmesbury,

om omtrent tien kinderen onder-
wijs to geven in Engelsch, Hol.
landsch, Naaiwerk enz.

S~laris £45 "per jaar, kost en in-
wonIDg enz. vnJ.

Werkzaamheden te beginnen op
1 FEBRUARI,189ï.

Applicaties moeten met afschrift
van getuigschriften vóór 20 JAN.,
1897, gezonden worden aan den
Ofdergeteekende.

FRED WERD1\1ULLER.
~rll.lmegbury, Dec., 1896,

C. B. ELLIOTT,
Direkteur Generaal.'Op Zoterdae, 72 Dec. 189B

Z.\I. LOl l'llgemeld getal Ram-
~ 'ile' II, allf"\ In goede cond itie

t!1 :.:",.[ ~deeld, publiek worden
r'·IJ..:x!Jt Uit de Vendu-kraal te
.'.Llrut·,IIlII'Y·

Kaapstad 30 November, 1896.

KOOPJES! KOOPJES'
DAGELIJKSCH.

J..A~ CLOETE.

De YIIII~rs, lmmelman tt Co.. Afslagers.
\' l·Tl'!'.· K all t O\I!',

.'.I,drnl' ..bury, Dec. 18~)6.

BENOODIGD. Departement van Publieke Werken.
Kaapstad, 2 Dec., 1896. KOMT Ert ZIET onze pracbtige voorraad van de volgende goederen

tegen prijzen lager dan die van de meeste andere huizen in

I. Kaapstad.EEN Onllerwijzer voor de ;)de S UIting van een weg, Witte 'I'abberts Goederen van 6d. tot 1/11id. per yard.
'" Klas Publieke School te Gekleurde Musseline, nieuwste patroonen IOid. to 1/6 per yard.Boschrivier, distrikt Montagu. , .. L Z}

Salar.is ~70 per jaar en vrij log.ies A.ANZOEK gedaan .zlJnde door uxe sep iyrs, gewone en fancy van 1/6 tot 2/11 per yard.
Applicaties vergezeld van certifi- de Heeren W. P. en J. W, Drills, van 8td. en 10i<l. per yard in de nieuwste patronen.

eaten van bevoegdheid, om onder-I Louw~ van O.orl~gskloof,. Bokke- Grass Lawns, mooie patroonen van 1/3~d. en 1/6td. per yard.
wijs te geven in 't Engolsch en veld, ID. bet dlstJïkt Cal VlD ra, om do: do. Geborduurd van 2/3 en 2/6 per yard.
Hollandsch, en van gAtuigschl"iften Izeker hIeronder genoemden weg ge- Grauwe ZWl'Il'te en Zwart en Witt.e Prints, beste kwaliteit 7td.
van bekwaamheid, goed zeoelijk sloten. ver~laard te h~bbeI?' zoo Printetl Nainsooks, beste kwaliteit 7td en Bid. per/ard.
gedrag en lidmaatscbap eeller Pro- geschIedt bterm~e kenDlsgevmgdat Fancy Print in vie!' verscbillende kleuren ~td. en 71' . per yard.
testantsche Kerk, zullen door den het voornemen IS vll:I1..den ..Af~~- K.LEED:l:NGBTOFFEN.
ondergeteekende worden ingewacht hngsraad. van Ca.lVillra biJ zIJne
tot 24 DECEMBER Ex~lJentIe den Gouvel'Deur aan- per yard.

Plichten te aallYa~den 1 Februari zoek te doen in termen van Sectie Eene prachtige keuze van allerlaatste nieuwigheden in kleêrage in
1897. No, 152 van Wet -tO van 1889, gewone en fancy kleuren, prijzen van l/Uid. tot 4/11 per yard.

een proclamatie te doen uitvaardi Zwarte Kleeding:'toft'en, in groote kenze waaronder Alpacas inF. J. VAN ZIJL, d' I dl' - C L (C ) kl' k
gen en vo gen en weg s Uitende, repones en e awn anvas ,eeren ID gewone en getee ende
namelijk: den weg loopende van patronen. .

._-- Oorlogskloof door bet land van Klaal'~emaakte Cost.umes in enonDa verscheidenheid tegen prijzen van'
EERSTEKLAS PUBLIEKE SCHOOL, Oorlogskloof naar Zwartklip. . 81 1 tot 60/- . •

Eenige objecties tegen de sluiting . SOF~.A.~TELS.(Voor Meisjes en ~ongens) var) gen~mden Weg moeten schrif-
l"k . d' d d Wij hebben nu een groote voorraad van de7.e ,",ederen in allete rJ lOge len wor en bij den n-

ondergeteekende binnen drie maan. grootten en soorten, prijzen van 15/6 en hooger.Hoofdondern]'zer Benoodigd den vanaf 7 November, 1896. D.A.~ES ONDERGOED.
Op last, Ondt'rbroekeuvan 1/6, Hemden van l/l1ld., Nachthemden \"an

N. S. LOUW, 7/6, ~en in zachte Longcloth, mooi geborduurd.

Secretaris. Rijke keuze in Gebreide Goederen, Handschoenen, J\.ilnt, Lint,
Kantoor van den Afdeehngsraad, Zakdoeken, enz., enz.

Calvinia, l~ Nov., 1886.

AAN SLACHTERS. Duizenden tonnen van alle soorten
goederen worden aan deze haven GEV R AA qtD
gelost, hetgeen een ondernemend VOOR Publieke Sch)Jol, l'en
man een goed. inkomen en ruime Hoofuonderwijzer, ~n 't be-
verdi~nste~ kan bezorgen, daarbij zit Hue Klas beboudens~ aanvul-
kan m visch een groote handel) lingsexamen, protestant, 'tall goed
gedreven worden.. en sober gedrag. .

Wegen:' de ~oote wel~elden van Salaris alle inkomsten (
het d~rp IS de eIgenaar ID de gele- £420 p.a: (minus .
genhet.d een groote voorraad groot tente) ~ Woon}iUis.
en kleall vee te houden. .Assistente in 't
L JBERAAt KREDIET ZAL WORDEN VERLEEND. Klas beh~udens aanvullinJ<;c:Jo....c....J...ou.

protestant, van goed
th·ag. Salaris £120 p.a.

Applicaties worden in
en op dlfn 25sten Decem

'K, BEN A. KU

TE ~OOP
Te Cloetes Kraal, ',Hopefield.

:" ~L.-\.(a()S:-;E~, groot en zwaar,
1,1lJ" uiilijk, conditie e.xtra.
(·O\::)TA.:\T LACBSCHER.

l':! )t.': l ""~raaI,
:.> .\'0\'., 1,...:'.'G.

CALEDON.

WILSON, MILLER & GILMORE,
ADDERLEYSTRAA T

(TEG~OVBa am;NIEO WB POSTJtANTOo;a), -.,

SCHUTBERICHTEN. LETOP
ALLES ZAL VERKOCHT' lORDER' ZOKDER

A'\';.·1 II' q'IIE:-.' in het Schilt te RESERVE.
~ ,. ,.' ,., [)"Ift ",'er den veroodoof·

,:, ' .. "",,!en verkocht op dcn
_, ~ " 'I" 'i,fw!", l ....;~f;, indien niet be-

, 't ..[ --

r.~ :" ·'8,·I'lic: basterd kortkop
ft·., :.:,;"'t'fI!flr IlI1.lfruu.an van n.cbter,

, '.'.. , .",,, i' 1":I,j~ heupeII. umtl'ent III

M. EILENBERG,
Assignee.

GERARD GENIS, Vendu-Afslager.

Vice- Voorzitter ""l"JUlll"
Pu

Ottos Hoop, Z ..A.R.,
14 Nove~ber, 1806.

),

Harmonic,
1 Dec., 1896.

'. ,.,' ~It'n ,e Ezel, liukeroor
I , ,\,' ldl' 'i:...tlfma ..a:n nl.n achter, wit

lt·. I" k"l'I.;I.", .Iaanplekken op
, \':l\'l't:nl ~V ja.l~etJ oud"

(,.,: I ,1 lY C. nS.-\.GIE,
Sch utmeester.

GenisdllJI, GarieH,
1 Dcc., l89!).

EERSTEKLAS PUBLIEKE
(Jongens en Ielsjes)

CA.LEDO

KENNISGEVING
.AAN 'W'IJNBOEREN.

DE KOLONIALE BRANDEWIJN KETEL.

DE B"!'te en r.oedkoop.t.c In de Markt: Speciaal
jlC!),a"kt <oor het· gebruik door Koloniale

Boeren. li ij i(t'eft moer brandew'Ju van .een Aange·
l'evcII hoe"eelheid OIO!<tol wiJn daD relllg ander In
de Illarkt. EC'Ile grO<lte lJesparing in brandsto1feil
en minder arbeid "" indien noodt!!, i. ééne toevoer
vlln water volJoemlc <oor bet 8eJZOOn. Alle groótten
in voorraad. Doo aanzoek bij

'vv 1\4. :a .A El,
10persmJd, Valneys Weg, Groenpunt,

KAAPSTAD.

[1,." .
,

APPLICATIES voor
melde betrekking

den ingewacht door den
teekende tot ZATERDA
cember, 1896.

Applicanten (Dames of
getuigschriften in te

De betrekking een aan
nemen bij het begin van
taal in A pril, 1897.

Salaris £120 per ja.ar~
van Zang,. en Teekenk
·aanbeveling.

Voor verdere bij
men aanzoek bij

S. J. .L~'-J'J.1I.I."'"

Hon. ~ecmtlllril.
CaledoD, a Deo., 1896. ...WIl

G. TOUOHER,
- IipDW,

<Ii<'

\ \ '., f i I "1111,::-; 10 het Seh nt te
..'-\.. i' ,..!," ",'pr den vel'OOrloofden

. , " ,. i,·o ,erkocht Ol' den :26.ten
1-',,; ""l,en niet bevorens ge-

Eerste Assistent APPLICATIES worden hier-
mede gevraagd. voor boven-

gemelde betrekking, en zullen .door
de onderg~ekenrle worden mge-

~ea:~~Eof£itl,~~~~G, den 19MAL--U-SB-U-RY-II-HE-R-AL-E-B-AD-EH AL DE LAATSTE NIEUWIGHEDEN VOOR DAMES EN KINDERGOED.
Applicanten worden verwacht ge.

tuigschrifLen in te sluiten.
De aanstelling eene aanvang te

nemen bij het k wartaal beginnende
in April, 1897.

Salaris ;£250 per jaar met vrije
wonmg.

Grondige kennis der Hollandsche
TIUlI eene vereischte.

Yoor verdere. informatie vervoege
men zich bij den ondergeteekende.

S. J. ROOME,
HaD. Secretaris.I CaltcIoD, 1 Dto., 1896.

,,-'~.
I i,· "'t: .\Ie,,.,,, l'tlal·d, linkeroor

.:; \, "'0;, 1\" 'iL[l \'()(Ir, 8' jureo und.
" I·, i, :, \1"1''''8, linkeroor halfmaan

(il' ',t':

\ .. I: lI'! ' J: ; 'f\ft'll oud,
I.,·:. \\" ,."r.,nIlJlcl Hen~"t uf Ru.in

p"", " _:,·Iper i, IlIlk~l'OOr halfmaan van

ORDERS MET DE POST ZULLEN DADELIJK UITGEVOERD WORDEN. '

Zendt ons een klein proeforder; wij zijn er zeker va.n dat de vol.
gende grooter zal zijn; of wanneer u in de stad zijt bezoek on~en winkel.
Wij zullen alles doen om het u zoo gemakkelijk mogelijk te maken.

Il;,·!) F J :-;TH..A.L"SS,
Z::chutmoester.

HEINING PALEN.!. II, 'I 1\1,::-; Il! hd Schut te Cal.
, ,PI' ,kl! "pl'ool'li)()frlen tijd en
", ../'1 "I' d~1l :!6,;ten Decem·
1.,'1, Illt't "t_'\orens gelost ,-
l'.,,11 Elel met een halt.eI'

I." , ,... Ol'.trent ti jaren oud, ongs.
,' .. ' .• ,.c..le I,:..kken aan de borst en

"twdmerk op den linker·
: 'aQ deu bO\.t, H.

\0,'1) A. B. STOFBERG,
Bohutmeuttr.

~"...,..ullnr'1llll1 ~toor, CalviWa. .....

TE KOOP,-TRAMRAILS,
geschikt voor Heining doel.

einden.
Doe aanzoek bij
CO.MBRINCK & Co.,

Stnmciatraat,
Xupttacl

,



VBB___'r
DE UNTOREN van d81)RUKPERsMAATSGHA lP1JTe

~VAN OE SANDT DE VILLIERS & GO~
BEPER~T

ZIJN VERHUIS!>. NAAR

XJ;e ~oe~ .."'V"a,lD..

Burg- enWaalstraat.- -_.

OnsLand Kantoor
I IS ~. :E:~ ..... ..:.T I f!iI :J:»

NAAR DE HOEK VAN

BURG- en wAALSTRAAT.

HET· ..ALQ*.... ::;~qeLIa~ j

merset 'Vest "eii'Strand,

DE SAMENZWERING

8~ LLENB080H DISTil/KT BANK,
BEIPER.~T')

in bovengemelde Bank besloten hebbende,
einde voorziening te maken in eene lang gevoelde
boven genoemde plaatsen en op aanrading van eenige
-) een Agentschap aan deze plaatsen te openen zullen
den Sub-bestierder der Bank den Heer H. J. BERGli,

k naar Somerset West en Strand zenden ten einde
wissels te ontvangen; kwitanties zullen gegeven worden.
tschae zal geopend worden op WOENSDAG 9 dezer.
H. J. BflJ{(!H zal op dien dag en voor 't nieuwjaar 'op

elken W aan het Gentral Hotel ~ Somerset West zijn, van 9.30
tot 12 a.m. 'en van 1 tot 3 p.m., aan het. National Hotel, aan 't Strand,
alwaar ieder gelegenheid zal gegeven worden zijne g~den. te
deooneerent of wissels voor disoonteeren te geven. Na 't Nieuwjeae .zal

J. BERGH op boven vermelde plaatsen en op boven genoemde
DONDERDAG in ieder week zijn. - ;
tenren ten einde het.· Agentsohap uiet succes voort te
ken vriendelijk de medewerking van ieder p'ersoon te

est en 't Strand.
Op ·last der Directeuren,

~. O. VAN BENEN,
Bestierder.

S tellen bose h,
l sten December, 1896.

ITEGEN DE

Zuid-Afrikaansche Republiek.
Prijs slechts EEN SH ILLI NG

D I iBOBERG TANDEJNDOK.TER.,r. .1 , 92, ADDERLEY STRAA'r, Kaapstad.

T.ANDE~ !worden absoluut zonder pijn uitgetrokken door toepassing van gM. Alle
Boort.en(van vullingen (voornamelijk met goud.) De beste kunstmatige tanden

worden op Vdlcanite, Celluloid of Gouden platen ingezet. ook volgens de allemieuwste
Crown en B~dge methode. Billijke prijzen. Spreekuren van 9 v.m. tot 5 a.m.

IWIL men cen H'rtrouwba.ar, volledig e~l boeiend verbaal van de
Saruenzwermz tegen tie ZUid AfI'lka-ansehe Republiek lezen,

koop Jan bovengenoe~d boekje overgedrukt uit ONS LAND en oewerkt
volgens de Ut>8te bronnon. De origineele ta~l de.r documenten w?r~it
zoo veel. mogelijk uehouden zoodat de geschJ8deDlB als volkomen JUlSt
kaB beschouwd worden,

Na#onale Vraagstukken
i, . DOOR .

PROFESSOR P. J. G. DE VOS.1 exemplaar
6 exemplaren
12 .,

PRJ:J8:
voor een shilling.
" vij f shillings
" negen "

f

I.JROFEI3S0R DE VOS heeft het Afrikanordom door het schrijven
van [zijue degelijke en doortastende artikelen over de groote

Nationale rv raagstukken van ons volk, eenen dienst bewezen die niet
spoedig vergeten zal worden. De lezers van ONS LAND hebben de
stukken stflllig niet alleen met belangstelling en bewondering, maar ook
met instemming, gelezen. De wensoli is dan ook reeds door velen uit-
gedrukt dat deze stukken in pamfletvorm verkrijgbaar gesteld
behooren tp worden. Deze begeerte voorziende hebben wij een beperkt
getal exemplaren laten afdrukken en inbinden, die nu verkrijgbaar
zlJn aan het Kantoor van ONS LAND.

I
Te.en ad. per Exe:Knpl~ar. POBtvrij.
Zij dip de stukken reeds gelezen hebben behooren zich van een

exemplaarjte voorzien om ze ook aan anderen die geene inteekenaaren van
Uns La nd zijn te leenen. '

Zend ~we aanvragen met het bedrag in postzegels of postwissels aan

Vanl de Sandt de Villiers &Co.,
Uitgevers" ONS LAN D" Kaapstad.

SPEGIML GEPREPAREERD VOOR ZUID • AFRIKA.

---------
VER~{RIJGBW3- AAN "ONS LAND" KANTOOR

, 'j;'t _

De Joorraad ~ niet groot, dos dns DADELIJK AanzoeK.

.KedeTlan~4e Zuid-Afrikaausclre
lSPOO'I'NEGMAA TSCAHPPIJ.:

Kortste en Goedkoopsre Route voor Reizigers en
Goederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatse" in de Transvaal,

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

B. G. LENNON en Co.
HEYNES, MATHEW en Co.
J. D. CARTWRIGHT en Co.
B. LAWRENCE en po,
STEPHAN MoPHERSON en (;0.
en bij andere Pakhuizen.

Bemoedigd door de enorme
'verkoopingen, maken de Fa-
brikanten zich gereed om

Tarief Joor Reizigers naar Johannesburg !:, 11s.-en .£3 11.
" Pretoria £4 os. 6d.- eo.£3 4s" " " ,

250,000 BLIKKBN
TE VERSCHEPEN.

Dagelijksche personendienst van Durban (Natal)
naar Johannesburg, Pretoria en andere plaatsen in
de Transvaalen Oranje Vrijstaat.

VERKRIJGBAAR BIJ:-:-

WEDGWOOD HUIS.
-----------------

Borden 9d balIdozijn.
Kommetjes 2d per stuk
Vleeschscboijls 7d "
Tbeepotten 6~d l'

Kopjes en SCbotelljes
3H

EetsefYi~ 12s. Bd.
Tbeeservies 6s, Hd.
Toiletstel 6s. Hd.
Bekersstel Jan 31s. 9d.
Stel voor Juweelen

12s. Dd.

GUREt
PUR IEl THE BLOOa.... .,-..;t ...... _ .....

Zuid Afrikaansche Vertegenwoordiger :-:

! CHAS. W. HOLMES,
! Timber Straat, Pietermaritzburg.

II

J~ CIIRIST
i~eeft altijd een met zpri' ul,tgezoohten Voorraad van

BEHANGSELPAPIER, UNGRUSTA EN ANAGLYPTA,
I

, AL~OOK VERF;IOLIE, VERNIS, BORSTELS, Enz.
~. . .---------

SCHl:UJF O~l
- HET-

Goedkoopste
Hu is 'fJ~~~5'J~~

1 x
Kaap-stad.

POST VRIJ

OVERAL HEEN.

. SPECL.{LlTEIT :-Papier MacM (Stuoadoor Papier) Hoekstukkeu, Midden·
ornamenten, :Vormen, enz .• enz.

Architekten, Bouwmeeaters en H uiseignaars zullen tijd sparen door zijn Ornamenten
in verheven: relief te gebruiken daar ze veel gemakkelijker op te zetten zijn en veel
lichter en go~dkooper dan hout.

J. C. ne~mt aan alle Boort VI1!l Huisschildering en Versiering beneyens het Schilde-
ren van Uit~angborden. tegen billijke prijzen. '

~ edg'Woc:.d. "'U.:I.&.
THEATER GEBOUWEN,

DARLINGSTRAAT, KAAPSTAD'
(Noem S.V.P. den Dtl.UID van deze kraut.)

B U RGST RAA T; KA A PS TA D. llOftEMIANHOUSE,16=::'~T.
&; :BIBlE, KqLONIALE SfEENHOUWERIJ."

van .Allerlei IJ zetwerk,
Behoort men altIjd eerst te gaan om

KOMBUISKACHELS EN LEDIKANTEN.

C
Invoerders De ondergeteekenden !rijnMo

INld monumentén en gaf-
llteenen in marm.er en ~iet
te lenren en op t. nebte,
graven met .teeDeD muren af
graniet in te .luiten ~ }{.it.
land of op andere kerkbOYft
iD de Kolonie:of aangrensende
B~teJi, teg.n redelijke prij_
eD met den meetteD .poed.

IJseren henerk gel...-erd
YOlgeol .Ue teekeuillgen. Op-
IChrifteD gemultt op de h.te
wijae,ingelegd met lood. Por-
oeleinen mo .. u tepu. eie
laagate prijsen.

PlAuen':!2AD WON.
haooop ......

V()(\R ner }\(1~(F.NflIl! Sf;lZ0F.~ BEVELEN " AAN ONO

TUINSPUIT van de beste kwaliteit.
GRASSPRENKELAARS, TUINBANKEN, HANGMAT·
. TEN.
PICNICMANDJES, bevattende alle benoodigdheden voor groote eB

klt'111H g(,7.l'18chapepll. \.
~ERGK~APZAKKEN (zooals op het ft8teland TUl Europa ja

gebruik) zull.-n zeer nutiig he vonden worden voor bergbekJimiill ...
Proboor ons CARBOLINEUM, die Houtbewarede vloeilW.~

merhout, met deze uitstekende stof behandeld, zal ... _ ..
oorzaken V&n verrotL~ng weel'staaIl. -. ~J1 ZONEN, .lIOek ft1l 8uud II lMPbU\

K.AA~."'AD. I.

1I.lrNlrlMl'.r. 'UUfRQ. ._~ "I el".WIt.
; : ~ "

MN AANVRAGE~ VAN 'T BINNENLAND WORQT
", PROMPli;i AANQACHT V~F\1.-e'NQ,

I
Kill.DE·GOEDE HOPE SPAARBANK MAATSCHAPPIJ I

A·PPLICATIES voor Leeningen 'zullen dagelijks in
overweging genomen worden ten Kantore van de

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

Secret.aris.

K..A.A.PST AD ..

DB ~ Vallef ft" ....."''''' ~ !IQ
Áln&teun, be...ten l!f~r' e." j"" rr.nai~

handel n.n den beer R. MrU.Fn 1';"'YIo- all
k:l.etnh=del), in de G-rand HC'(rl r..l ....'wen, K p-
otad, Toor de beste I'!&n"". Uarmonfo,,,," .. ~m.rik n_
oche OrgelA, Strijk. I!n BlaL'!n>trum .. t,,": "'Jl
roar Sn&roll en .. Ile 800rtea 'Id uiok btiA_ 'Iiiill. .. k!>,
Beparatiea, 8tt'mmllll, ens.

.JIaendl!IpD Gecrrllkre Iflg! lo ,.f' DnlI1 +.lSa.I,
~ _ ..l.JMr!h 111 T"""""'IIDbrtrl

D. ISAACS & co.,
DE,KAAPSTADSCHE LEVERANCIERS

VAN MEUBELEN, R. MULLER,
r Grand Hotel Gebouwen, Strandstraat

~LL'BN NU TJ!lN'~'QON BUN LAATS1'I ZEGBPKR..U.L

Bet 'Jameson' Slaapkamer Set
(ONS EIGEN MAAKSEL),

IR GOED GEDROOGD SOLIED ESSGHENHOUT,
·RELLUM." KAAPSTAD.

~--------

H. J. WASSERfALL
AANSPREKER. ENZ.KOMPLEET,

1Ss. £a 1Ss. Doodkisten t:ijn steed! in Voorru.d.
..

NDE 8 ARTIKELEN ALS HIERONDER: Begrafenissen aangenomen.
Doodk:.teu, Ui"~t.s"o.o Boa'lf~tAen

~I.e",r'd ill deu kortM' moplijbll t.ijd, IDI

14ra d. billijuc.. prii&eQ.

<ant,or , Bur•• u 8tra.t.
We.np/u!t / 1J2. LUI" Strut, Kau,tJd.

THORhEY'S VOER
VOOR

RUNDVEE,
Paarden, Varkens, Schapen,

ENZ.

LACTIFER
Voor hei grootmaken nn KalTera

Zonder MeIk.
Eenige Agenten.

R. WIlSON, ZOON & fA.,
IT. GEORGESATRAAl'.

(.i1lltliji.e Leverancieraan hetObsmlterlall

~

A. SPOLt\NOER & CO.,.
IGEYEST. GD .SJ JAREN

Chronometer-, Hordoge- en KlokmU In.
J/wtouJl (hbou.oe 'ft DcrL"",,~

Gouden 'en Zih-e 'en ll0j.0logel! in
....oorrn.:.Ld ~:ehon.1~'t\..

HANGKA'IT, 8 Vo~t 4 Duim wijd (n!6''Vcet 9 Duim hoog. met tltllegelgl8J3 ,r eTIste r Glas.
.I), Duim bii 14 !>ui.m. .5 SSr

Ai...LË grootten eli soorten,
insluitende Gek I e u r d,

Fancy en spregetgtas.
Orders van bu iten otnvang-

en speciale attentie.
G. BEGLEY,

. Caledonplein,
Kaapstar'

ZUID-AFRIKAANSCHE

KONINKLIJKE MAILDIENST
De " CASTLE MAIL " Maal.$chapplj,

DE.Stoombooten dezer Lijn vertrekkeu
van Ksapeted nMJ' Londen om de

anderen Woensdag, te 4 uUI· n.m , naa
Madeira en Plymouth. te Sint Helena en
.Aséension aanleggende op de bepaalde tns-
schentijden.

., 25-TA~TALLO~ (_,A~TLE. Kal,!. IIr"·A'.
Dec. 9-~ORHAM C ...-"TLE, Kapt. HAIiRl"V~.
" 2:1-DCSOTTAR C...t<TLli:, K.apt.

3 VOlT Mll){llREN Top W A.80BTAFEL met 'I'iohei Rug, met Klem Kastje
beneden. en een Kapstok aan elke Zijde. ~2J .1.~.

KItn Booten foor Engeiud, fia Las Pilmu
LISMORE CASTLE, Eapt. Lg SCEUR., omr reut

U November.
WARWICK CASTLK, Kapt. WALLACE, otn t rcut

Becember.
GA.RTH CASTLE, Kapt. REl'DALL, omtrent.

Voor Vracht of Passage vervoeg~ men
zioh bij de .Agenten van de CAST L li
MAILBOOT MAATSCHAPPIJ. (Beperkl.

UNJ:ON LJ:JN
KONIN.KLIJKB MA.lL1JI.ES~T.

UllON !5TOOMBOOTM,.UTSClill PIJ
CBE1P:aRK.TJ.

~i .

Dg Ms.ilbooten ~er Ma.at..chapri; ver:
trekken van Kaapstad naar Engeln.nJ

via Madeira., om deu ander-en WoeUll<.i.aj.:t.e~
4. uur n.m .• a18 onder sanleggeude

VOOR ENGELAND.
Dec. 2-S0RId.A.~ (TWIn Screw). Kap 'k

" 16--TAIUXIl., Kap!. MOHTOY.
" 3O-MOOli, Kapt. (JILlYl'IN.

• "fOH XJ.uM.ÁftL voorzien va.n een Spiegel.!{hs 18 duim bij 14 du~ op
• patente wieletjes. £2 7&. '

EXTRA BOOTEN VOOR ENGE!,ASU.
GUELPH, (Twin Screw). Kapt. 1 )"-;,,~ -uu-rcn: ,

November, doer can Tenerrrle.
GOTt:! (Twin ;'!cn:w), Kapl. HRt:lOl:Il. "",',,:, ;

November. doet ran SLo Ilcieua. A ....·..... L 'L
Teueritlo,

Een van de M~I"chnppiJ.~ !.'1"'Jle :-O'Cr''':
booten zaIISOCTHA)!PT(j:\ "erl~t('Il' .
HAMBl"RG, kort na de a.nLkrJ11,.t \,,~
de7-eMaiktoomboott:n.

Rt'TO CHK.AAHT J E:-;ulI,ar L\ I,EU.\ JJ
gangbaar voor Zes ~Ia.uud~n, w oruen ..
reikt Le1{en een vermindering va11 JIJ) C
op den Dubbelen Pa~"agepI1J"

RETOCRKllRTJE:S Ha,lir Il',
IÏl.ngsde. KCST worden !litgerélk·
terugreis binnen Dne Maande" pet .c , :.. ~

of t~e Castle ~laatachappij Stoor.. ", ..
'\ oor Vracnt of Pa.ssage doe IL' ~ 0.0'.' "toi

.vn de-Kantoren van de emoe :::.A::'
Haateolappij, Adderleyatr-aat.

Boftngenoemde is aanmerkelijk beneden in prijs dan de inferieure inga-
yoerde artikelen en daar wij slechts hout gebruiken dat goed gedroogd is
IJl de Kolonie zullen Koopers tiet voordeel hebben van onze wa.a.rborgd at.
_lI1ikelm de hitte van het klimaat zullen staan.

D.ISAACS&CO
Il00.· LUUJ:m'A.BBIEK. UITSTALKA DB.S.

B.A.BB.A." lt .ST R.A..A.T .LANG14ARXT-B'I'RAA T
III D

BOOK • STB.A..A. '1., PLEIN· S'1'IU..A.T.

KAAPSTAD.

.: J
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Ik geloof lIIet dat het wenscheluk lB de
kweekschool, an Stellen bosch nMr de stad te
verplaatsen (Ik zal tmchten zoo ollp3.TtjJdlg
mogelUk te zyn en te vergeten dat Ik een Stel
lenbosscher ben) Stellenbosoh 18 een stil
stadje eu bemoeIt .,cL maar wemlg met den
handel en de ,ermakehlkheden dIe In de groote
wereld d¥rbUlten omgaan Dus bebbe" de stu
den ten dIe blerheen komen betere kanS<}nom lO

stilte en ongehmderd hunne studies "oort te
z~tten Zuu zu s avonds moe van bet studeeren,
dan kunnen zu overal wandelIngen doen 10 de
vrue natuur ot = de eene of andere boeren-
plaats m den omtrek gaan om de vruchten t.e
gerueten, of een gezellIg balfuurtJe doOI te
brengen Daar het st.idJe DIet groot IS "IU de
studenten nabl) elkaar en kunnen zu elkaar d,k
wUls ontmoeten, om bel&ngrUke punt.en met be
trekkmg tot bunne lessen te bespreken Zf) ZlJn
ook DIet verre "an de professoren die dus eell
wakend oog o'or ben kunnen bouden en ben
b(Jstaan met raad en daad, mdlen nnodig Dan
hebben zu <le bIduren! debatsvereemgmgen, en.
waarvoor zu soms III de week blleen komen, en
hoe konden ZIJdnt doen, Lndien zu door ,le voor
steden vlln onze hoofdstad verstrOOid waren,
want de meesten wuden toch DIet verk'ezen ln
de stad zelve te logenren ./ Nog lets De stu
denten worden Immers voor de [.fo/)a"dsche
kerk opgeleJd 18 bet Qan Dlel beter de kweek
school bIer te houden waar meer Hollandscb
gesproken wordt en "aar zIJ meer gelege nheden
hebben zlch lil bun wepk te oefenen door
Hollandsche blduren te lelden, Zondtl.l[scbool
klassen te bouden en dien "teil op de boeren
plaatsen wam te nemen ')

E!~zqn ecbter eeDlge redenen ten gnn-te ,an
het verplaatsen der kweekscbool van hlH naar
de stad, en wLJmoeten dIe Illet UIt het 0 g ver
bezen Do studen ten z.ouden ID de stad meer
wereldkennlB opdoen en een beter begnp 'an
de wereld krl)gen door met wo' eel ver&'hillen
de soort.en menschen ill aanrakllll!i' te komen
De werkknng lS d.lAr ook grooter "r zIJn
meer armen onder WIe 'V kunnen arbeld'lIl , er
UI meer zonde te bestrudeu, meet onkullde te
verbelpen En een groot ,oorreebt dilt wq blcr
UlCt hebben, beZItten zlJ III de Z A Blbho
tbeek Wq hebben w~1 eene bIblIOtbeek maar
ZII bevat nIet, cel dllt hun van belang zou zIJn
en een leeraar behoort op de boogte, an zakelI
te zUn eli meel dan 'allderen t~ kennen, opdat hll
zqne gemeente kan leerfn en belpen Wq
hopen dat Stdlenhosch binnen een panr Jaar
onder de Kaap.tadsche 'oorsteden zal ge! ekend
worden, en dan bebben W II aan aller wellS<h vol
daan "ant Stellenboscb behou~ de kweek
school maar wordt met een, een deel 'an de
hoofdstad

HET AFRIK.A~~RDOM.

blaasden
krachten te
munjclp_anteit

agiteerders in ·;be~ltrd~~lii:lg
genomen, doch verklaarde er nlsts mede

te wijlen hebben, hoewel uj teu
tijde gereed IS de stj\dwal voor
rgadering te verhuren. De plaat-
pers heeft in zoovele woorden
: kom maar, wij beloven, U een
ontvangst! Te Kinwilhamstown
burgermeester de vrijmoedigheid
bheke vergadering te beleggen.

was echter zoo klem en de

Correspondenten
WORDEN verzocht alle brieven-

geld ter betaling van reke-
nmgen voor subeorapues, .Adver-
tentles en Drukwerk bevattende of
betrekking hebbende op bezig-heids-
zaken, aan den Secretaris der
Maatschappij, en alle brieven met
COI'1'esPQndenties voor de dourant
aan den Redakteur te richten.

Á. B. HOFMEYR,
SecreWls.

Drukpers MaatRchapplJ ,\
VIUl de Sandt de Vtllters & Co, (Bepkt)

"Ons Land" Kantoor,
Kaapstad, 14 Oct, 1896'

I:NHE:S selde aan 't eind: "bet
een pleizler dan een plicht
aan deze agitatie." Wil
en pleizler op die wijze

doch nu weten wij althans in
de leider der opposItie deze

aangepakt. Zoo lang hij niet
wordt behoeft men niet onge-

De schreenwers zullen

qat dt~gevoe1en door rn:\.rUleD
lf:ofl'trfl<yr, van 'MooUlgu, ds.

]li,(!\ire<ror eJI I\.ni.lcre wa:trdrgc voormannon der
",el'tl ~ooêeldJ dan "l\ON ik \'lJ1'!!terkt tri

cl overtnlg'mg dat eeue- ~llr(J.Dderlllg-mdlelt
áleehts de f!ilmlaeo daartoe !ronden ge-vonden Gewis, rol niemand die m Kaapsta I ge
wornell-hl><lgBj wellsclH;ulk, %<10 al met nood- lion beeft boe 't groote drama des Ic, ens ztr h
zak:ell)k, IS VOQl> del) bloei ~er kerk, die III zulk daar ontvouwt met z!)n vele schaduwzjjden,
een glloote mate afh&ngt van de ontwikkeling tUil toeneelen van llJtlen, jamnier en verdriet,
harer toekomu.lge predlblnten Men vergote twufelen. of zwh daar niet be. wdt bet koste
ruet dat OlUe studenten al do voordealen "er lilute terrem \ oor de opleidingsschool onzer
bonden aan een &kad6lIUlCbe opleiding moeten leeraaN Bet lJ! een vaakgebraehte besebuldi
illJll&~n De IUlJlnlring met ondel'llCheJdi>ue gm~ tegen Gereformeerde predikanten, dat,
karn.k~ en ziemllri)zen, en 00 daaruit voort- hoe belnvaam en uitstekend O<lJt In andere
.,.Ioel~t) WFI)VlllgVilli ~edacbten, waardoor de opZJ(,hten, er meestal te veel van don preek
geest geacbeJ1lt, de gezichtskring verruimd, bet s\oe)afsta.nd tusecaen ben en hunne gemeente
yerstand ontwi,kk.cld, en de lust tot studie bet!taat Om dum scheidamuur door te breken
aangewakkerd wordt, un oneindig meerdere moeten ZIJ, eer "lJ tOgtl en bef aandoen, met
mate dan door bet stedeeren m lIJVige fohantell mensehen ID een dikbevolkt centrum [lis de
dit alles beeft men op een seminarie met. En Kaap In alledaagsche wandelillg verkeertm
indien men lD het oog houdt dllt de predikant Hiertoe EUn de klull1eke eiken van Stellen
Iemand behoort te Jun die met allerlei per- bosch bepaald onvoldoende De afstAnd per
eonen omgaan, ID ",ue maatschappelijke ~n AP90r 18 genna, maar wat voor gelegenheld
neh gerna.kkeluk bewegen, en allerlei vra&g- geeft een Zaterdngsch bezoek om het treur
stnkken van praktischen aard 10 verband met spel VlIn den menscb te doorgronden' MU
zIJn werk ~ behooren oplossen kan, dan zal worden tegengeworpen de vele verzoekingen
men het gereedell)k toestemmen dat hU zoovee! JUlBt Maa.r komen ZIJ mt die vuurproef on
mogelIJk naar alle ZlJden moot ontwilleld "IJn beacba(hgd, dan zijn zO gelouterd am bet Heden wordt het 8to:lJ'elUk overschot van
Nu IS het wel WIlIU' dat hU ook JIl Kaap- blauwe fijn getemperde etaal dut, hoe ook ge mev Faure, die gtsterenochtend MD haar
stad geen akadoml&Cbe opleiding verkrjjgen za.!, bogen, mmmer breken zal kn beZ-WIJkellZIJ WOlllng te Stellenboscb ill den boogen ouderdom
maar hU vmdt toch ID het woelige en bedrjj- langs den weg, dan ten minste oogst onze van 84 jaar en 10 maanden overledeu is, plechtIg
vtge ~ven Jets wat bet naast er bU komt kerk later geen schande en bet chrmte1uke ter aarde besteld De overledene Wil! de
en wat atr:elcken zal hem een ruuneren blik te geloof geen schade Onze predikanten moet-en weduwe van den heer Jacobus Faure van
geven op het ruke, volle menëchenlevan met nl dikwUIs raad geven aan jongelingen en Jonge Eersterivier, Stellenbosch, een 'an de eerste
zIJn scbakeermgeu op een blll~ndorp-zelf8 dochters die van hun buitendorp naar Kaap mwoners van dit d18triltt Zu behoorde tot een
op een bn.itendorp zoo !JI'OQ.telOksbevoorrecht stad venl ekken Hoe kunnon zu het doen als van de aanzaonlijbte Afrik!UW.lChe familie
ala S~lIenboech-loopt men eng en be- bet atadaleveu bun slechts Uit de nieuwsbladen-l WuIen de heer Jacobus Faure was een broeder
hompen te worden; met bekend lil Maar bet voorgaande. mjjnbeer, VUl da A Faure en dr Pbilip Faure
voor z,;n lliudle IQOwel als voor zIJn to.lk(l.Illlltij{e"'lacht Jk, naar mIJII bescheiden 0P'lllO, bet voor Zu laat drie zoons na de ed. beer Jan Faure,
loopbaan, 8Il dit gevaar 18 des te grooter voor den naam.te. Ecbter wil ~k niej vergeten aan te L W..R (Eersten VIer ), de ed heer P H Faure,
Jongeling '"' rllielrecht UIt een klem binnen- 8t1PIMIn bot onschatbare voordeel Y&n onze LW V, mmister VUL landbouw, en de heer
lihdsch dor;pJe naar Stellenhoech wordt- ver- groote ZUid AfrikWlnsche bibhotheek, waarIn, Philip Faure (Zorvvliet, Eersterieier] , en twee
I:laatat om..dIlt niet weer te verlaten 'voordat hij behahe de wusheld 4er ouden, w1J iedere week dochters de een geI.owd met den beer PauJ Van
''fiJlleerq NOdiliant 18. ",. Uit de uitvindingen van deo nl(:lJWerell tud der Bpl, van groot Dralcenateln, en de andere, de
Dat Khj>.itad te veel rJleidilig zou heb· constateren hoe de nevel die Iiel nog otiliekende t"II'8Cl~ter qn den mml8te:r ....n land-

ben om goed!) !Studenten te vormaor wordt ge· omhult a! klClner Gn klomer wordt bonw; de tWee JOngste kIDderen der famibe !lunlogenatnaft door het fOlt dat de VOOrnaam- IBLllI ongehuwd
ate Europeescbe universiteit.s steden veel groo Mev Faure oohoorde tot een ouden en 8terken
ter zIJn dan Kaapstad, en wqarlvk met slecb- De voornaamste redenen waarom ik tegen stam lUz.e1f overleed buna 85 Jaar olld sunde;
tere studenten VOl'lllen dan die t 8emIDanum de vurplaatsmg ben tun de volgende _ twee Jaar j!'eleden overleed een barer zusters,
verlaten. a) De varlerlel samenkomsten dit! de studen mevr Briel'!! In den ouderdom van 92 laar,

Ook voor de vormi~ van bot karakter zal S terWIjl baar oudste broor, tie heer Philipten te tellellbosch bebben, waarnn er voor
bet verblUf m de st . WIllU' mell dc groote hunne verstandeluke en godlldwnsltge Qntwlk Mybnrgb op 85 Jarigen leef tud lB gestonen
wereld meer vali nabU leert kennen, onemdlg k I Er leven no nOl twee broedCl'Ji de beer Pletere mg zoo veel afh1lllgt, zullen ID Kaapstad bbeter zIJn d&n bet 8tudeeren III een stil dorPJe, I MIJ urgb van ersteri~er, dle 83 Jaar oud 11 enaog llIet zoo goed bugewoond worden, omdat d b P
waar men ter nauwernood het gerulSCh der zuJks met opoffermg vaD veel meer tud en geld e r >tuJMUbUl'g (Gladatone) van Cloetesda~
wereldzee venleemt !Stellenboscb Z[I ww! de langste docbt.er m degepaard Uil ga&n, daar zu veel verdel UIt elkaJl- E IAI. Ik een boom wd planten III mIJn tnlll, der wonen zull~n ami Le

geeft mu DIet een teader plantJe dat zorgvul b) Logies, waan-oor ZIJ te SteIl! nbotKih van ?lev Faure waa a~eme8n bekend wegens bare
dtg ID een b~lk8.8 voor wmd en weer bescbut £36 tot .£40 te betaten hebben, .al hun III hefda£hgbeld en vnendelukbeld Als moeder
18 gewee8t, maar feeft mu er een die onder Kaapstad van £1>0 tot £75 kosten, en velen voedde Z!J bare kinderen zoo op dat zlJ mstaat
God8 vrllen heme groot geworden IB en ge hunner 'un zoo behoeftig dat 'U nu reeds gelde- 'IJLl belangruke betrekkmgen ID de maatschappu
leerd heeft 8torm en onweer te wrten MaRr IUke onderstenDIng 'an anderen m >eten ont te bekleeden, en als ''l'lcndm badden de be-
Ik verpraat II!~ nnmte en lIlyn tud dus-pune vangelI , meer dan een verlIet Stellenboscb droefoon en hulpbeboevenden ID haar BltUd een
tum met eene schuld van £000 tot £700 getrouwe en oprecbte hulpe Zu werd In baar

INLE,IDER e) Het zal medewerken om meer dan een omgenng .eer bemllld en bare vele vrIenden
rd I b gunnen haar van harte de rust dle zIJ 18 IIInog ve er te ver-enge BC en of ze aan Engel gegaan Aan bloken van liefde, belongstelllng

scbe of veren~elschte vronwen te hdpen, wat en ll.Cbtlng za] bet deze famllje Ulet ontbreken ensomtijds nadeehge gevolgen heeft , I
d) Te Stellen bosch bl!Jven ZIJ Dleer onder ook Wil Heden den treurenden onE'! hartelijke

d I sympathlO
en IllY oed van onze kerk, nlll belallgstellende Heden mIddag om 1245 n m za] een

vrLenden en van elkander, en III aanraking met al d LT _ .•

den geost vnn OIJSvolk ZIJ bebben ill veel meer Speel e trem e a.w1pstad naar Bo!imans 01'08-
toegang tot de bUI1.ender respectabel" IDwoners. "mg verlaten om aan de belangstellenden en
en bebben veel meer omgang met olltwlkkelde \'nenden deZgelegenbeld te geven de begrafenlll

bIJ te wonenJonge dnme8 dan zu Uit den aard der zaak ID

Kaartad te wachten kunnen zUn
e DIt za! waarschunlLJk lelden Lot den val

'an VlCtona College, en nlles zal naar Kaap
stad moeten gaan Dit zou een groot 'er hes
"-oor de laak der Afrikaners zUn
f) Zu komen nu waarh)k genoeg met de

groote wereld bUIten Stellenbosch ID umraklng,
danr Z!)wegerlB de goedkoope ,spoorw<3gkaart}es
baast Iedere, :lcantJe op relS gaan, en gedllrIg
ltl Kaapstad kunneIl zIJn vooral al8 Stel
lenbosch voortaan nog goedkooppJ en versnelde
tremen naar Kaapstad krl)gt, woabi be
loo£d lS
g) Men zal dil gebouwen te StIllenbosch

verhezen, en eene groote som voor b.lhoorluke
Ij'ebouwen In de st.ad moet~n I."Jeenbrongen en
dat geld kan, lOdlen bet al te nnden '" tot, eel
betere emden gebrUikt worden
In elk geval zeg Ik met onzen moderator de

kweekschool heeft goed beantwoord k Stellen
bo!!Ch eli bet lB 'eel gewtwgd om du te ,er
plaat<!en, wnder dat 't noodzakelilk lB,..n zonder
dat men zol<er IS dat t beant"oorden za.]

V

.IIfEU-Q-P=f] (hi~t lMger aan dne 0/ vier
drum en gBIl}erkl • PrJl&!)'!! ") ~n lngewac-ht
tot ZA-TElIDA:Il, f, lJecBMlIBR, Oftr -"Welk!>
II.wdogll)I er !.w;<;<heo het OlJU<fftJl.<l \t8n de Engel
>elle taal B van bet KruJ.p>ch-HoiJ.nn(fI;-ehol Afr.
kaan.'I<'b: ZIJIl beiden vrochtan """ de w.".k.ng
denclfde tMlweUdl onder OJIt!,tandi!hOtkn ~"n
g lIJken "-.w' lYelke d ..ugden of geil" Lo hebben
1;1] gemeen '''-Tot ZATETlDAG;12 DllCf,lIIR&ll;OYer

_" Hoe komt het efAt bezoekingen 81Jl diphte.no.
(kw&&daarolge Wlt seere kee.l) en koorts ...ekten
tclk:en~ groote verwoe&tlllgen IlIlllnchten, vQ9ral on
der kwderen, DIet alleen m steden, m.aar ook op
\lmtenpJA&tsen, m OIlS laad, dat deu ll8&ID heeft
van een gezond klimaat te hebben e0 nog 100 dun
bevolkt I.III Welke m&Iltrogclen of behood.mld<hllen
kunnen tg tegen worden genomen I' -rot ZAn:;.R-
DAG, 19 DEOElCBER -' Roe moet het OPVoodlngl!.
stelsel voor de kinderen van 01l.Ul IU'me blan ken
worden tngflrleht om le van het meeste nut te ElJn
LO hun toekomstig leven' Hoe kan men ze bost;
bren~n binnen bereik van dat stelsel '"
W'J WIllen de sandecht vooral no onder.

WIJzer!!en predikamen bij dit la&tlte onde.,.-erp
bepalen

J \v MOORREE JR. &: Co" AFSLAGKRS
1 I Jroembcr,-DarHng, 'le.1'!lndII b...re,
I, u..'CCUlw,-Ih.rUng, taóhl n
I ~ December -Ya.lm bury, ll5 oprechlgeteeldc

merino ra nmen
1-; lA''''''tnt><r,-MQlmestmr, levende ha'e, 10"&'

goe I",,," en nUIJa.'ld
;ol VAN NIEKERK, AF LA-GBH-

9 December -~l rtDgbokfonteJ.n, kant4eu, wiake l
bezighe.d. plek, winkel voorraad en. ens,
DI;; v ILL.I sas, Il\H1ELlI1AN'1f Ge AFSLAGERS

II) Dooember -'_ A.II"" .erlo&o,· aldeeJlDg R,e-
be<-k West, levende ha." en..
• II December -KInVDlot'.latie. paarden en .:oel..,
allcu in de beste OOD.ti t le

U Oooernber,-\II\lmcsbury, pracbtlge rummen
15 De<-'ember.-KlapnllltAslatle, aanteel beeston,

trekossen wogen en trcl.good
23 December -Kl.o.pmut talle, koelen, oprechte

bulletjes, Mll!ecl ossen
1~ December -Rlcbeekka.stecl, vaste en losse

goederen
D1nlPER~. MOORE « KRIGE, AFSLAGERS.
9 December -Cal",lou, 2> fmale erven
12 December -I frunl ert en meubelen
19 December -100 fraaie [ouge MOliJteVldeo

J ti \!AIlA-IS'" Co. AFSLAGERS.

( )P "O~S Li~D" wprden el'
aan herinnerd dat hat Finap-

c'f'pl Jnar van de Maatschappij ~p
31 Dec., aan t eindigt, wanneer 0 ze
boeken moeten worden afgesloten,

De~ha1ve verzoeken wg beleefd
om aa.mallvering van aller achter-
stallige geldan voor het einde
des jaars.

Voeral worden diegenen; bij wie
WlJ keer op keer om betaling hebben
aanzoek gedaan, op de dringende
noodzakelijkheId van dit verzoek
gewezen. ,

A. B. HOFMEYR,
Secretaris. .Jn .lMf.norfam.Dru k persmna tooha.pPIJ,

ezeL; Van de Sllndtde VUbers & Co, Beperkt,
KlI&p8tad, " Dec , 1896 wil de boerenbevel-

bou wt ziju hoop op
van de eene klas tegen de
i zegt dat het in 't belang van

is goedkoop voedsel te heb-
wij toegeven dat de wegne-

de belasting het leven hier
..V""'~ ......"",. zal maken en dan vragen wij

in ~ ~lang van den stedeling
bQël!\;nbevolking gerutneerd zal

?

R f1<.cember,-KlnpmuU!S1.atIc, paarden
'I lA'Cember,-KLapmnt-8814u<; vette sLacht en

trekossen
23 Dccembe7,-Klapmutsstatie, , as te en losse

goederen

I;; BELL, AFSL.AGER ~APIER
10 December -Groot ZoutTlv.eT, paarden, ezels,

lammeren enz.
GIDEO!i P VAN ZIJL, AFSLAGER

8 Doctomber,-Montagu, paarden.
hl L NEE1HLING, I.,.W n

IJ en 12 Jaouart,-80m.rsct l:Ibruld. het groot en
prae hllg J(t'1eg.m eigeudom to sse hen. <lil Eltstoon8 en
~tADCIIlllI hotels, Ir", .. e karpaarden en rt]tmg.

13 Jannarl,~telle.Iloo.ch, de Vlet ultulUntende
plaatsen Zorgvbet SltnOWIberg. KUlpel'llb..'l'g en
Junk"rgho..kbeq;, al!lJheOekostbaar veo en losgoed

W Ii h' KLE\.s, AFtlUGEll
9 December -(,rcywo, enen
U JanUIITl. lIermanu8pIetersfonl.clll, erven.
Il Ja.nuan, Pooles llay. erven

HE:'>IRY ~·AG.A.s A~'SLAGER
9 December -Drostdy, Tulbagh, erf en losse goe-

deren
J J THERON, AFSWGER

lij December-Oe Oraal, dIstrikt \\OI'ccster, vas.
le eh I,._, goroeren_

lllA~ AD~lb, Al'tlLAG}';R"
17 I"",,ember -ZachteVt\llel dlsh'lk! Tulbagh

Incnd, have bocrd'1lIJl,'CreedscllJlp

FACilE 'I1KETIILD1G AI. CO A.F~LAGERI5.
, [lt.'<-'ember -Kl.o.pmUIO!lStatte, paarden.
J J Hml1Jo;YR '" ZOOS AF$L.\GKRs

II Pccemb<!r -Kaap"I ..". vaste g<><r1ercn,
" 0 II n':UDJ,;S AF~L\OEH

10 Doc~mber.-n"bert ..m """"le klas paanleu

DE ZUIO-AFRIK~~N
VEREENIGD MET

ONS LANn. gedenkteeken.
zien dat het pn-
nemen van het

op het oude
wij meenen

" een beetje te
verwachten nog dat de

zal worden zonder het
zulke sterke middelen als
van verdere bIjdragen te

het pubhek ZICh dUi-
zal de cowmlBSI6 zICb

voor het te laat 18.
wuden wij aan de hand
tia~ de Kaapstad.sche tak

Afnkaner Bond eene vergade-
honden en een beslUit vemen,

teRteeterlde tegen het bouwen op het gedenkteeken.

ZATERDAG.

.. DE VERGADERING WAS EEN
KLEINE." < WuIen Profe8llOr Murray placht zIJn studenten

te waarscbuwen tegen bet .. klem steedsche "
'an Stellenbosch Ware nu bet StellenbollCh
V:ln onzen tiid bet onveranderde StellenbotKib
van nll1n, en ae Kaapstad 'an beden de Kaap
stad van Professor Murray, dan zou men lets
kunDen zeggen, 6ór de ve~plaatslllg In on de
dagen woondon onze beste faIDlllën 1.0

Kaapstad nu .un ze m de voorsteden of de
tu men , terwul Kaapstad zelf overgegeven IS

aan Wlllk~ls en handelshuuen, Mn slamscben en
gekleurden en IIaDeen allegaartje van nnmlgran
ten Uit alle deelen der wereld Op het pUilt
del 8a"",.,levmy dus Wlllnen de Rtndenten nwt@
door de verplaatslng- Te SteUenbotKih zlIn de
II111zender beste Kaapache fRmllulD voor ben
toegankell)k , te Stellenbosch zun ze gezien,
gCIerd, en de Imders ID vele opzlch ten op lJl,IIo.. t
scbappclUk Iln god8dlonstlg gebIed. In
Kaapstad zIJn It.eals nnI III bet CIJfer, een KwEle
~n de "eegscha. ..l Te StelJenbotKih beteekenen
ze Ilog wat En waarom zullen WIJ de kweek
school 'erplnatsell? Is het, omdat de !JMr
bere~dm<k studlfn te Stellenboscb !liet degelnk
genoeg zIJn ~ Dit kan DIet opgaan , '~ant te
Stellen boscb kan wie wd zelfs tot den graad
van M A "ordel) opgeleId Is bet omaa t de
sfud''''geldtm te Stellenbosch, de Jaarlllksche lilt

ga.af 'an den student, de ,erbll)f-kosten, bUiten
gewoon groot zIJn '/ Ook d,t kan DIet opgaan
want het I. een bekend feIt, dat men te Stellen
bosch [/oedkoop6r logies kan bekomen dan ergens
elders en (lat st"dtr, gelden d3!lr op "erre na DIet
zoo hoog zlln als III, Kaapstad Op het pnnt
van Ausl'-I! duit kan de 'erplaatsing Dlet worden
aanhevole,' Is dan KMpstad zulk een
bUitengewoon middenpunt 'an bescAavlllY dat
men al de voorrechten 'an Stellenbosch m\)flt
vaar" el zeggen, ten emde studenten III de
K,lapstad te vergaderen? ZallOmand op dezen
grond alleen de kweekschool wlllen 'erplaatsen 0

En z'In die beschavende mvloeden van zoo
d"mgen aard dat de stndenten er zoo biJzonder
voel bU "'mnttn zullen? DIt betWIJfelt 8chruver
dazos De uesehn vende UH loeden v(m Stellen.
bosch zUn zeker lllet genng Want alles -daar
dl aagt eon eigenaardig stempel, \I Iltirvan de
student-bl) name de theologIlICbe student--
mlddenpnnt 18 HU kan te Stellenboscb veel
hebben van wat te Kaapstad IS en m sommige
opzLChten meer Of "eer lBKaapstad zulk een
centrum 'an kerkelIJk ,!od8d,eIl8t,[/ le, en, dllt
men UIt dat oogpunt de kweekschool wil ver
plaatsen? D,t zullen wemlgen zeker toegeven
En voortsI beeft Kaapstad OOIt bUItengewone
belangstel mg m de kweekschool betoond? Zal
Zll met rmme bqdrngen te voorschlln komen, ten
elUde de kosten te dekken die aan de verplaatsmg
,erbonden ZIJn? En lIld,en met, lBde kerk ge-
reed, ter wl!le van een denkbeeldIge aan Wlllst,
college .alen te bouwen, een studenten hospl
tlUm te stIChten, die te samen genomen dmzen
den zullen kosten? Deze zun praktIsche vragen,
,he op antwoord wachten Op veel meer zal Ik
kunnen wuzon, doch vooreerst gelloeg

OLD STLDDiT A Iltl dell Redakteur

MlJnheer,-Nog steeds gaat het verdelgInl(!;
werk III de groote kerk voort nog hggen cr
bUltt'n de kerkdeuren opgeboopt de ge" I)do
steenen UIt de vorIge ecuw klMr om door Wie

•wl! weggedragen te worden En ID hel oude
kerkhof aan Somerset Road baart zIch eon ander
docb geluksoortlg t<>oneei Daar Rtapt een land
meter met zUn kettlllg rond tU88ch'Jn en over dc
graven oruer vaders, Wrult beeft de kerker.Uld
IIIet besloten den grond waar het
stof 'an de ouden en anderen nog
onlangs t.el ruste gelegd werden "oor
een som gelds te ,erkoopen' Onze EngelscLc
vTlenden schudden bet hoofd, e' en treung als
WIl ZI) kUlInen bet haast IIIet gelooven en
Ollze Engelsche 011\ nenden lachen WMt
zeggen lI.' ZIC" eer een teeken dat de Afnkaners
ten gronde zullen en moeten gaan ,

loen Lord Charles Somerset, de IIran,
Bureaustraat dwa.rs door bet eerste Hollandsche
kerkhof om de groote kerk aanlegde bet oor
.Iultende tegen tranen en gebeden waren alle
ware Afrikaners treurIg en troosteloos 1'\oolt
beeft een gou, erneur ons zoo wroed ln het bart
(lAnget...!!L Veel hebben WIJ mooten doo!"Slaan,
ma"r 11001t w"rd ons de ZIel meL zulk een pTlem
doorboord En boe \\ erd ons DIet de roof van
d~ "onde afge.cb"urd. toen onlan~8, met het
leggen 'au vuIle drellleerplJpen lO gemelde
8, raat beelJdel'en en uude ktsten m..t ru we
bandtn door bet zwart ,olk ua de gegraven
sloot geworpen werden I En nu speelt de kerke-
raad zelf de rol van tIran. '-an versUl4der eli ver
delger van ons beilige Is er geen een om een
kracbtlg prot~st daart€j(en aan te heffen 0 'V ce
dan bet AfrIkanerdom 1

De u\Oe

TUf:ëRIG DI TaOOSTELtJ()s.

KAÁPSTAD.

DONDERDAGAVOND werd de lang ve.r-
wachte vergaderIDg III de Metropolitan
zaal gehouden met h~ doel afgevaardIg-
den te kiezen voor de antl-pl'Otectilo con-
ferentie van Kaapstau en Port Elizabeth
Illet Uitenhage, en KImberley, dIe op
den lOden dezer te Port ElIzabeth ge-
houden zal wonlen De Cape Tunes
had waUl'Schlj nltJ k groote nrwachtmgen
van deze vergadelIllg gekoesteru en had
gehoopt dat de afgevaardtgden naaI' de
corum entle zonden knnnen gaan nlet
enkel dool' zlchzlliven aangesteld. BIttere
telenl'stellmg wachtte de agiteerders en
toen de voorzlLtel, de heer INSE:S/lelder
del OppoSltJe, de veJgadermg opende
,»aren eJ' niet meer dan 50 personen dIe
hem aanhoorden. Op den platfolm walen
el eAn BIUk uf negen van de voornaamste
aglteerders, waaronder dl JAXE WATER-
;';1'0"" en de parlementsleden FULLER,
BROW S, BEARD en J. C MOr..rENO,
Geen wonder dat de stem van den voor-
zIttel.' dioevig klonk en dal geen lUsplra-
tie de monden welsprekend maakte.

IH dit nu het toppnut van de groote
!\gHatle die de geheele KolonIe zou ,trans-
tUI meel en en onze ge1cleltJke poll tlek
geheel omwelken' Is dit <.le nagalm
van de lUidruchtige vergadermgeu 10 ver-
~chlilende zalen In de Kaapstad gehouden,
velgaderlllgen waarop tie naam van <.len
heer RHODES met oorVj}nloovend gejuIch
werd ontvangen, hoewel hiJ niets met het
uoel del' vel ga<.lerlllg te' maken had? Is
dH liet ~evolg van de maanden lange op-
Z'~ eepmg der stedehngen tegen de lande-
lIJke bevolkIng ,

Het kan zIJn dat deze vragen bevesti-
gend beantwool'd moeten WOld'en,docl). WIJ
meenen da~ er ook Jets anders nog achter
deze mislukking Zlt namelIJk pel'Soou-
lIJke nalJver-~aloezle tusscllen de 8. A.
Poltllcal Ct8SIJCWllOllen de zoogenaamue
Peoples commIttee Een POOSJe geleden
hadden WIJ een artikel waarIn WIJ de
aglteer:ders verdeelden ID twee klaRsen
theol'lsten en !!chreeu wel'S en het grootste
doel der schreeUv.el8 IS DIet zoo zeel de
belasllng weg te kllJgen aIR wel promi-
nent voor de aandacht yan het publIek
gebracht te worden Men heeft hIel lO

de stad zekere lieden dIe gaarne lO het
parlement zonden Willen komen 10 plaats
van het .. vlel·tal," en nu denken ZIJ polItiek
kapitaal te Blaan Uit het geroep: "'''eg met
de IOvoerbelasttog op graan en vleesch I
Van dsar de JaloeZie tusschen de ['lJldl(ul
ass(JCUllll)'Jl en de People8 f"(JIIWlitt~(' De
eel"Ste opgewondenheid 18 voorblJ en de
'voorstanders houden eene ve rgadel1ng
om afge,aardlgden aan te stellen, doch
nnden dat ZIJ bqna alleen,-tHt znlk een
gl'Oot~ bevolklllg, nlUlr de vergudellng
zIJn opgekomen en dus verplIcht zIJn
zIchzelven aan te stellen.

Het I" opmerkQhJk de WIjze waarop de
Ideeen uer welsprekende v00rmannf'nll)n
lOgekrompen. Eemge maanden geleden
hoorde men DIet anders spreken
dan van lh~ ]icopl,,, en "as lllen
,erblInd genoeg Zich te ga,lO Illheelden
dat de Kaapst.ad het geheele Zntd-.Hrlka
IS, en dat Je geheele zaak gewonnen li!
lilt-hen de sprekers op een 8amengf'l'aapte
vergaderIng lUIde worden toegeJnlcht en
met een fakkelproceSlsle Daal' den ptemlel
galln Donderdag'.!vond hool'Cle men niets
meel V,lU tIti' people en d(l heer IS:iES
zelde "WIJ beholl\en ulet 111 de steden
el] dOlpen te werken. De dOlpen staau
redlt '" Laten WIJ eens zIen of het waaJ
Id \\ at de heel' I", SES, de lOlder del oppo-
sille, hiel aan een gehoor v,m clrca;'JO
perIlOnen heeft verteld. Hoevele dorpen
Liln er die de agltatJO ondersteund heb-
ben' \YIJ hebbeu ze hlerboven allen
genoemd. M,mr nU kan men zeggen Ja,
maar de anderen hebben ~ch ruet laten
hooren en die ZWIJgt stémt toe. Deze
Uitweg 18echter ook afgesneden. Men
had reeds besloten eene vergaderJOg te
Stellenbóach te gaan honden en had reeds
den burgermeester gevl'lU\gd de vergade-
ring te.lelden. Toen begon men echte]'
te beseffen dat er ge\'aar bestaat dat q6
schreeuwel'S IDet de kous, op het hoofd
konden terugkeeren en werd de vel'gade-
ring UItgesteld om de pols van de
pubheke op me eerst beter te ,oelen.
En wat "9.8 de UItslag van het

onderzoek ?-dat de ,vergaderIng tot ala de 1t.. 1!ebIObQ!o1
hedeu nog ruet gehoude:a il, het ~
pll. de AATIJlOlld.o pift!~ ~ ~i pltt tt

DalU' de Ingekomen ,. prnatJ!lfl" den In
leIder ' lIJet kOl1den worden Loegezonden ont
bronkt "!Ill slotwoord dltmaaJ De argument.,n
1!1J1I echter van belde zijden met zoo veel be
kwarunheid en dUld~ljjkheld UIteengezet, <la t ZIJ
nallwclllks verdure toelichting behoeven Onzo
8tellenboSfehe- vrienden zullen wel bt1n "oordeel
doen met "de redenasJ6" Bet IS dllldeluk
<lat velen Stellenbosch \ erklezen boven Ka.ap-
stad alII de o!:,lellhngllplaatl! onzllr predikan t-en,
wageD!! nationale redenen Vervallen dIe
redenen, d&l1 lOU' x.aprtad het .lioht kunnen
WUllltn I

J.~en gror~!lId 'flhnn
Ncw :"\QUill \\ SJ IJ[\ ft

,""an lnIJ...;eslic~lcZ<.:n 8 !kK.-emh--I ] 't-l:
~ell~h IPIJn gf'lwJ;t:nls biJ Jc \-el ti _.(~nltf <: \

hebt te H)(!g'( n l.etrttfcode de di')! Jlll3tli!h,'1 I "rl
('lement ...Wu C 'rOl:)f ltu{I,t?( ...IIC ~ I il !Tl J1U I lIt
genoot:-e en Jk JOIltloO v,", I aan mrhg-,.,.t e en nll"'if"...1t n
.bIJzon.Itr acht !!,,!ven op Wat "') aten ZI~J),ie de
3.L1~er1tmtcntl.e van (lemenl8 tou IC 10 de 1,1a.ab;c!IJke
bladeo kWllIlleD" IJ tot itel h,,,,lult die le beproevell
~U na I We(~ t,.;ltte6 u hehben b"Cbrulkt ZIJD Wl)

th1.-0~ v Jlkomen .,reJ ez.co ell knnn n cent£{ Ict~ Jre-
Illeten Ik b<.;;choawniel <Ian recbt U dil ~kend le
<wUendaar zulk. een mIddel mage zIJn andm'en te
belven ter verkrl}gI.Ilg bunner gcv'ndbciti-..ie
grootste m'n alle 'egelllngen TI< kan hIer bIJ"O<
IICll dat alvoren. Clemen~ toniC gebrnl~t rebchoon
ik g<m~-wn pillen had gchrmlrt om een selup ~
doen zllUen, doch zonder OOOlge goede nJtwuti.ng.
-De uwe lXIet dank, O. ~ tw, grofmlitl,JIll_, :Ntw ~~ WalQ.

Prod uk"te:n.DJ.a.rk"t.
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Hugenoten
flauwe argumenten dit ten

worden aangevoerd,
toch later vernwtlgd

zal worden, en dat het daal'-
het gedenkteeken nn daar op
Welke grond hebben deze on-

IOT'M.f"J"an voor hun profetie? Indien
plJcht doen dan kunnen WIJ
dat onze nakomelingen het

doen, doch zet hnn een slecht
en waar moet het elOwgen ;.

tegeU\\ oord 19 geslacht he't
het gedenkte@ken op dat kerk-
geplaatst, dan kan men 'el'-
het volgende geen respekt

voor zlJue vaderen en
U"':"U"i<';lltenIS. \V IJ vertt·ou wen

C{)mmlSSle aan ons vel-
eu tJen Yel'slag zal pu-

\\ at tot hlel'toe bellloten
pnbllek zelf kunne oor-

GEEN GELD VOOR HEILIG8CIlEl\'XIS.

A 'UI cim RedakUuI
MI)llbeer,-NlettegenBtaallde al owe waar-

schuWlDgen scbllnen de kerkeraad en de com
miSSie VOOr het zoogena.amde Hugenoten ge-
denkteeken vast btlsloten met bun VandaJen-
"erk III OIlSkerkbof roort te gaan De kerke
raad dle de Holland~che a, onddienst ten gunste
vnn het Engelscb afschafte, dIe de oude graf
8!~",nelJ lilt de kerk baalt om door 'l"eelkleurlge
llgcbels 'nn een slarnseh maJeUich pa.troon te
wurdcn vervangen ntettegenstaande gemeenk
vergadermgeIl tegen de eene en protesten t.egell
de andere daad, en de Hngenoten commISSie
(" aarom ons, at.tammehngen der H ngCnul éll,
met zulk een nfUl.mgetergd ") dte bet 'ooral to
doen 18 om goedkoop grond te kriJgen 'oor
kerkeluke kantoren geen \ an belden zal ZICh
aan uwe en Ollze 'erontwaardtgLng storen AI
"at er te doen bluft lB, dat een leder dIe
respect heeft \oor de asache der vaderen 'an nu
voortaan walgere om een enkelen penIllIlg Weer
bIJ te dragen voor bet gedenteeken dat nu gevaar
loopt, mets and en te worden dan een vereen" 1-

gen van mmacbtmg en boon on.on dooden
aangootUln

J k beb herhaaldelijk VOOr bet gedenkteeken
gegeven en was bereid wetr te ge,en Maar nil
llIet muer, v66r Ik verneem dat de comml8Sle
besloten beeft, ill blUlr keufi "an een plek \'oor
het gebouw mwder beleedigend te werk te
gaan Ik hoop dat al onze blllteu menden, die
mede wat over hebben \oor de nagedachtems
der vaderen ons m deze trou \'( zullen bustaan
KUllnen WIJ met een COmm1.S81e vormen om ln
deze een beroep te doen op alle Ned Gerefor-
meerden In het land' Laat on. t<>onen dat
btllltgscbeolll. duur te staan komt ZUn e.r
mllDnen en Houwen dIe In deze ",lien samen-
werken, dail kunt gil bun ill "ertrou\\en den
naam mildedeeien van

Uw dIenaar

'ERO"lTW URDIGD

YI5UW. HARKT
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HEILIG SCHE~"1."'IS.
PORT J-:LI.ZWETII

I [).,cprn!. r --{ Pcr 'eltl:runfl--l~ wolverkoopmg
op hod." .. '" kielIl en onbel1lQI:'''Jk k'Cbt8 110
balf'n \, f'rtJeD aa.ngeboden waarvan 70 balc.H ver
"IJ< bl "erdeu lt'!\Cn vonge prijzen

[0" Uh"
I I..., -( rer tt 1~!:rlUlf)-- \ oor I",k vellen 18 er

r.,J·1 Jk, aanvraag legLn dCD1.clf len pnJ' LOt tcl
verh .. _'lng

Ik geloof stel hg, dat de kweekschool behoort
verplaatst t~ worden naar Kaapstad Waarom')
(I) Om kerk~llJke redenen Onzo kerk In
Ko.apstad en omgeving heeft groote behoefte
aan bulp-vooral des Zond"g. Er behoort op
\'eel Illoer plaatsen gepredlkt te wurden
A adore genootscbappen, zooals Ep,scopalen en
Wesleyanen, laten leeken prediken, zonder
voer.l(g[laJ]de voorbereldmg~ Onze kerk I. nog
conservatIef Zu maakt nog veel van prediker
en prediking Ware nu on~e kweekschool lil de
stad. wat een bulp zouden de leerll.ll.rS d.UIJ' DIet
hebben Te Zeepunt, M.utl&nd, Newlands,
Wllnberg enz , weet Ik zeker zouden de theoio
gIsche studenten goed werk kunnen doen De
predikant van WIJnberg, bi1\'oorbeeld, die een
zeer drukken Zondag hoeft zou zeker dankbaar
zlln kon hll hulp krIlgen, zood.t er elkm Zon
dag dIenst kOll gehouden worden te Houtbaal
en PhllIppl en lil andero bu tenwl]ken (2)
J/a'llschappelljhe redenen Onze professoren
zouden ln K!L1pstad een verbazenden Invloed
kunnen UItoefenen \Vat zuu een m~n als pro
fellSOr Hofmeyr ruet kunnen doen" ,oor de
Jeugd' De .tudenten zouden er lil aanraking
kunnen komen mot mannen van nescbaVlng
van naam op pohtlek gebled, als andersz;lns VI t
alles zou heli opheffen en verfijnen Zq zouden
worden, meer dan nu mannen dle ZIch gemak
kellik tn de ".'lmenievlllg kunnen be\\egen (il)
!VpleIlRrhappeJ.ljhe redenen 't l.s toch ontegen
zegge lUk waar, lO de stad UI er' gelegenheld om
te booren on te l.Ien w,lt men te Stellenboscb
DIet kao ParlementsZlttIng en voorlpzlIIgen,
pubheke functJplI, blbliotbeek. enz al deze
dIngen wllen bet verstand scberpen en doen
ont,nkkelell

AAN INTEEKENAARS.

IS men druk bezIg
te maken ter ontvangsl

Rhodes. Ook Klmbelley
hIJ daal een bezoek zal

Maandagavond zal eene
de Ka,lpstad geboudf'n

van den heer T J.
end als een anti-protectIe

"'","_.L .. " een werkend coml te
de 'OOI bel'eluselen zal
vaugst va1l' den grooten

GII/lr TI/nes van gisteren
tig gesteld artikel

de hand geeft het VOOI'-
'l begm van dit JaaJ geheel
vel liezen, en slechiB te den-

vall den heer Rhodes
JllI)L(J'UlJObergen. Het ZIJ OlJS genoeg

dat de heer Rhodes nog
het select comité dat

"l".JAI~WOlIJkste en gemeenste
10 ue geschiedeDlS del
w zal onderzoeken, en
getuige IS. AC"TH.ALIE;:, l'\ATIO'1AAl

I1ERSTELMI DIll!:L

CLEMKN1S TONIC
HEHSH':I.T DE GE7,o'(nnErn 1':'1

LJ::\ KN8l\HAClll DUt neOD

DE Subscriptie op "DE ZUID-
AFRIKAAN en ONS LAN D"

zal van af 1 Januari, 1897, terug
worden gtbracht op den ouden
pnJ~, te weten: Een pond zes
ShllllDgsper Jaar of 6;1)per kwartaal

A. B. HOFMEYR,
Secretaris.

DrukpeI'Rmaat.scbapP'J.
Van de Sa.ndt do Villiers & Co, Bpkt.

17 Aug, 1896

HZUID AFRIKAAN EN·ONS
LAND" ALMANAK

VOOR :1897_

Hoewel nle~ te Stellenbosch "ool.,chtq' ben
lk todl al toos gewem<t tegen de \ erplaaLslJig "'er
!n.eekscbool naar KaapRtad-om meel reden"n
dan lk III rt prllll.t}e kan 0pl!i'even Een InlJner
voornlUlm8te ""a ecbter dat de student. TI t.e
Stellenboscb een echter natIOnalen en .A tri
kaanrler gee.t zouden mademen en ook .. eder
helften vlUdon geschIkter om hen ID een
Afr.kaander gemeente biJ te staan dan Kaap
.uid-op enkele wtwnderIDgen na-huD zou
hleden Maar wanneer Ik "CTDeem dat I en te
Stellenbosch opgevoede student, t~ Stellenboscb
zelf en ten Illl.nboore ,an zIJn mede .tud(nten,
oen JUlollkreet aanheft tor verheerlllkLDg van
rlen slllnsten en gevaarluksten "llllDd "allOllIJ
Afrikaandeflsme en dat hl), ru phlAts van L.e
worden Ult.gefloten en Uttgeslst, bIJva.l vwdt ID
zun afkeurenswaardig gedrag, dan kom Ik LD de
vcrroekIng, m!) af te vragen of iit met beb ge
dwaald Do reduktenr val) dit bind beeft laatst
bet genoemde IllcIdent toegescbre"on &au bloote
onhedacbt ... arnheld Bet ZII zoo Maar dan
'LJ men In 't verl'olg op de hoede AlIda!"s
zou het ()ruen Transvaalsehen, Vrustaat.scb, n en
onderveldseben stamgenooten on' crsc)llllig
kunnen worden of-zU hUIlDe predIkanten n de
toekolDl!~ u~t Kaaptltlld 10 plaats van UIt Stdlen
boach ontVUlgen

De hOOl ~ -\.hrCDs, r-en

MET het Nieuwe Jaar zal ver-
schiJnen ons BL A D

ALMAN AK VOOl" 1897 waarvan
.MU eIken mteekenaar een gratiS
t_ :\f'mplaar zal worden toegezonden.

De Almanak zal benevens den
gl:\\ onen Kalender mformat16 be-
\ atten aangaancte Post en Tele-
graaf, een TUlDIers Almanak en
Hndere nuttige zaken, en daal' het
7.00 volledig mogelIJk z:U gemaakt
worden za] bet een t.!ersteklas
medium voor advertoerders zIJn om
I''Inne bezigheid voortd urend voor de
oogen van het publiek het goheele
land door te houden.

Daar dl' rUimte bepE'rkt IS
gelieve meo advertenties vroegtlJdlg
III te zenden. PrIJs 6/- per dUim
Enkele Kolom.
Drukpers MaatschapPIJ, Van de Sandt de

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

Secretaris.
Hoek: van Burg eli WU.I Straat,
ltMp.tIod, 1 Dec., 1896.

De z.aak mQ!8tvan helde kanten en lilt twee
oogpunten bescflouwd wornen (a) Voor- en
nadeel voor de theologlijcbe .tunenlet! zel'en
(b) Voor en nadeel \'oor land en volk

Voordeeien De studenten "unnen zich ln de
KUipstad ID n rnlmeren kring bewegelI, meer
en amlg opdoen, en dus van 't begm aan bet.er
III staat zIJn n gemeente te behartlgen Ze
hebben toegang tot 'n grooter blbhotheek
komen meer ID reehtstreeksehe aanmlriug mst
de meuwere en afwiJkende Ideecu, en krIJgen dus
ndleper pllCbtsbesef en verhelen !lleer van de
aangehoren cngbeld van den menscL. Voordeel
voor land en volk, nd I

Nndeelen l h 'n bekend felt dat studenten,
dle hun akademl.SC~e opleidlOg te St.ellenbo&ch
genoten hebben, gewoon!!)k meer A£ri.kaan&eh-
gezmd zUn dan diegenen die elder.!! gestudeerd
bebben, laatstgenoemden gebruiken ook bU
voorkeur de Engelsohe tul Wordt nn de
kweekschool naar Kaapstad verplaatst, dan
verlie!!t. bet StellenboUehe College zIJn
,I admlSllle" klaase, en de meesten onzer aan.
staande predikanten hogen hnll nkBdemlSCbe
opleldmg elders, d.w.z, we IalJgen mIDder Afn
kaansch-gemtde predikanten Zlllke predl-
k&nten zullen de zoons ''111l hun gemeenten mét
aanmoedIgen te Stellenhesch te gaan 8tudeeren,
d w z we krugen mUlder opgevoede Afnk8lLnden
die natJonMI en taallievelld zlJll.. Zulke predl-
kanten IUn ook nUanrlUk Ollnder ,.,.eD8Cbt
in d. republiekeD, tD c;lat bn aanJeidini ""f'1Il

tot b.t Itto!ltolt ~ 'Il tipi \"'1I99l " "
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PAST OP VUOR \A.KA.KIN .f:\.

roert een teere snaar
den waren StellcnboS8Chel
~ull8te van d,e verplaatsmg

bIJ gevaar voor IlItoos door
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m, DPXGOL,A. EXPEDITIE.

DR. JAMESON.

WIELRIJDEN,

TELEGRAMMEN
OVERZEESOH.

wl!l'd girler(lJl Il...ond "oor de eerste maal in J
Zuid-Alnka ul\gl)voerd dool! bet Herbert,Fle-
ming g~l!t:1scbap, {IJl werd Zll<il~ gcnoten door hét
geboot,

Een comité- vcr.gaderiDjl in verband met der
hoo"crl!nood te Zoutparlllberg werd gisteren ge-
boude:n, bU welke gelegenheid bei duidelijk ge-
maakt ....erd dat al. het milnbéetuur in dese
laak hulp verleent, al bet uit een bloot han-
deis oogpunt "un, dllAl' VAD bet 'OlaDneluk deel
verw&eht ul worden, dat bet voor het ver-
schafte voedsel, ill de mIJnen zal komen werken,
De iaboorhngea hebben hiermede IDgt*temd,
docb willen geen voet verzetten ah orens de
voorraad aangeko~n u.

VEE KOMT DIJ ME!Io'1.GTEN---- ,
VJmGÁDERING TE VIUJBURG.

IlI.IBU~G, 3 D~:c.-Groote aantallen voe
nog steeds &IIUde l!undelJl:8llt. Het

"",.nm.,n d18uikt is op bet oogenblik er VAn
L"~DE)1, 2 DEc.-(Reutu).-Hel hof Ttn

appel VlU1 A.leXlUJdria !leeft de Egyptillche re.
g"enng veroordeeld tot de terugbetaling "&Jl bei
half milhoen gebruikt voor do. Donaola expe'
ditle en tot de betaling van ..ue kosten. De
lrranten hierop neerkomende zeggen dat in
geval Engeland voor deze expeditie moet
betalen, he~ baar positie in Egypte vel'llterk8ll
zal

Dr -Iamcson werd heden avond om negen
uur ID een ambulance naar een privaat _
tonum. In de omstreken van Londen, over:
gebracht.

EEN GE)l.UCHT.

JOHAXNESDUno, 4 Dec. - (Re"tv.) - Het
volgende verscheen heden namiddag in de
TUDU :-" Een onzer vertea'en:woordlg8n1 heeft
onderzoek ingesteld in zake het gerucbt dat
geweren gekocbt worden ID de stad. Hem werd
~formeerd op vertrouwbaar gezag dat er
jUllit nu een bqJtengewoon aantal nllel! alsmede
ammnmtaa gekocht wordt. Hct wordt gezegd
dat soortgelIjke koepen te Durban plaats heb-
benl en dat de meeste nlles naar bet binnen-
land gaan voor Hollandsehe kolonisten. IIUliG, 4 Dr-e.-De kam(l~ van koopban-

d"t alle reetricnes op verkeer in dit
mogen opgeheven worden daar rule,
besmet l,!in. Alsook dat gesoute
worden toegelaten mot vracht-en te

door het protectoraat naar het. noorden.

DE . CRITIC" LA.STERZAAK

DE CONFEREXTlE VOORGESTELD.

OFFlCIElU:N OEDOOD

HET DYNAMIET HULPFONDS.L<)SD~~ 2 DEC -(R~) -De zaak togen
Henry Hess van de Africa» Cnuc voor IWlter
tegen den beer Wrigbt is op een wetapunt
doorgevallen. en de verweerder .. erd ontala-
gen

De wetge.-ende mao van Vrckma beeft een-
pang een bestuit aangcnomen--<Iat de r~eenng
scbiklnngen zal maken OOn conferentie van
kolomen te Londen om de ZWik van imperiale
eenheid te bevorderen

De I taliaansche consul Signor Oecelie en do
kapitains ..an de Italiaaneche oorlogaohepen
.. Voltnrna . en ,. Staffetta," benevens liet! ao-
dere officiereu zlln door Somalis te Magadan
ged<5od Een honderd man werd tegeluker
tlld gewond
De Hamborgscbe meesters hebben een arbi-

t~ 10 verband met de werkstaking van de dok.
1nl ran de hand gewezen

De pest 10 Bombay neemt toe

JOHANNESUURG,4 pEc.-(Reuter.}-Op een
vergadering ru verband met hetldiaponeeren van
bet aurplus fonds, ingeschreven ter ondersten-
ruog van de IUdol1l ten gevoJ,ge van de dyna-
miet ontploffing, werd bealoten de wen In
handen van bet comité te laten. Het bedrag in
handen Il! ongeveer £20,000.

"

'{'ltOEBELEN inRlIODESI.A.
TEGEN DOODSCHIETEN.

( Reuu,.-tdefJl·amm~".)
Kimberley, 2S NOT., 18!l6.

LIJKT NIET NAAB VREDE Edil6W'

E,hteur,- Vergun mij eon pluta voor
royeu.. Hoewel de omMtandlj'heden

I!,keu, 1>1 het nu Dlet de eTte tOd, want
merken het nog niet op. Mur de be·
toestand Illlden en ullUn in bet nisuwe

"oor de deur staat.
nu al zoo dat onze arme hand,

gevoelen dat deze n-eeaelUke
rn "il,o·n ... !. in volle vaart aan 't venrocaten is,

Zlcbzelf neemt DIet zooTeel weg
erid()od,~etlCbot.:'" worden. NU IlCbruven de

doodachleten belet 18, moge dat
Geloof mu dat 18 eeu nak van

,"'."rl""" overwegUljs. Tegen wien ja dat dood-
gencht, IS dat t-egen een mensoh die

lle,mniiiQ'd beeft, of 18 dat door Hooger Hand ?
op aarde IS er die wat tegeD God
Wat help! dan dat doodlICbieten ala

gebeurt. Na het doodscbieten
dubbele end verder ,erspreid,

zocl(Ïoeo(le 18 het ..ergeefscb geweeat. Ik denk
IS laat de ZIekte zUn "aart nemen en

er tegen. Deze hongel1lJlood III een warc
Xu waarde landgenooten wil Ik een

Zog bIJ voorbeeld dllt de zlekte
t tot In het 8()bapem'eld waar met

wordt en dat er een b_ten·
of koelen Mn verbonden III

8()belding tusscben deze loopt.
2 van die lO koeien de runderpe!!t,

8C~L&l>eOIUaaldne dUizend stuk bevat.
'uit mooten dill beelten dood,

klelD\"ee komeo Runderpesl 18 nn
onder he! klem \EIe yerhorgell om

wllnt de scheidmg tUl!8Ohende
maar met takken en palen. Moet nu

vee ook gedood worden? Zeg Ik Ja,
pleluerlg zlln voor deo boer Over-

dat doodlICbieten ou DIet erger III dan

SA.IlSIll R', 3 DEt:.-Een Dasut..'Jottgen die
de postkar uaar Bulawayo overbracllt, bencht
dat toen hjl Woensdagnacht uitgespannen WIUI
een groote troep I[Cwapende Mashonas er aan-
kwamen en het vee wegvoerde. De mail 18
velhg per wagen aangekomen

SIR JOH:X ROBI:xSOS

DLIT8CHE OOCVER1'<'"El'R,

DE DOXGOLA EXP1illITIE EEN PUBLI.EKE VACANTIEDAG.

1.0'lnt:'t/. 3 Of( -( Rwlt,..)-De beer Walter
Peas<:. de :-;atals.:he agent-gen"raal hleld beden
n'lmlt!dag een receptie atln bet Hotol Metro-
pole ten elOde SIT John Rob1ll80U. den Natul
schel! premIer ta ontmoet-co Uoder de gas.
ten waren lord ~n lady Loch, 'Jr Robert Meade,
81r Donald en lad v Currie, de ~oor andere kolo-
nl~n en ,'eie !Uldere ootabelen SIT Jobn RobID-
oon IJj ve..I beter

Herr Llehert IS aangCllteld t~ gou verneur van
DUlt8cb Oost-Alnka

LOM Cromer heeft den Khedi ...c t., kennen
gege ..en dal Engoland hereld IS e..nlg deel van
bet Dongola half mllho.'n voor te schieten dat
de EgyptlSCbe scha~t DI"t bU machte mocbt
'Lln te b..talen

Bt:L~WAYO, 3 DEL -~Iorgen, "unde de jaar.
dag waarop maJoor Allan WIllIOIIS patronille
aan de Sbangam ww! omgekomen, zal ah een
publieke vakarltiedag. geVIerd worden Dien-
Bten Ier gedachteDl8 hIervan zullen m de kerken
gebouden worden

'---
MET £40 BEBOET.

DE SH..L'i"OAXI SLACHTING.

Kop J E SALI811t RY. 3 DEc.-C~arlll8 Hollwig,
een DUI(J;cbe winkelier, werdIlleden yoor bet
mo.glStraatsbof schuldig bevonaen van een ge-
weor lUIn eun naturel te bebben 'erkocht. HU
werd met £.1.{) beboet of dl'le maanden govan·
gOIW!8wdf

Mm'gen zullen nl de kantoren co bezigheld.-
plekken gesloteo .tln ter gecachtem. aan de
slachting van majoor Wdson's ge~e.lschap.

DIPERI.iLIS)l E

.L\1ERIK.\ EX DUT~( HLA..:'\0

!.....S 1>,' I Dil -( Rml") -De w"rka!3.klOg
te Bremen iS ten einde

Op een ,ergadenng gl.'eren gehouden 111 de
GUlltlbaJI, 'ooTZater de _ Lugcmeester. wert!
ct n re.olutle aa.ngenomelt goedkeureude h..t
oprichten "un de Bnt""bc rllks hga ,he het
werk, an ,le Imvenrue \'""Ierulle hga zal, oorl
;c~tten De duk" "r le\"llOolllr .. zelde bIJ die
gelegen beid do kololllCO Z!ln goed gemforllleerd
&IIn!(aande de oplnl" 'flll het gouvernement met
betrekking tot de ...en.ledlgJng, en de regeermg
rekent up de &oloOl"n om de o,·oreenkom.! te
varDIeuwen om het lOstandhouden 'an Impe
nale eenheid l.tl he'-orderen

PreSident ('le' el!llld h<cft ('en proclamatle
ultge ..aal'(hgd s, hOrllende van II' J anuan het
artikel ter vCrllchoonlDg van Dultsche 'chepen In
ADlenkaAn~che ha, ens ',10 flCbeepsbelastlogen
en .oder" lane, en Dit "onlt geclaan daar de
Dl1Itscberl! deze' oorrecbten aan Amerikaan.ebe
.cbepen wetger6n_ ............. _

Transvaalsche Volksraden.
(Reu/( ,.-telegrammen)

PNFT"RI~. :l Of:' UIIIER - lu dun oel'8ten
raaJ heden ochtend werden zekere reguLltle8
betrekking heLbende op de huur van grond voor
Koffie plantages en de "ooJ"Wanrdoli "aaronder
die LeBtleld znllen WOfflen wndere eentge ver.
andermgen van beteekcrn8 lUl-ngenomen.

Het rapport van het select oomlne, In zake den
Sela be spoonveg wa. ano 't lezen toen do raad
voor het middagmaal Ild)ollrneerde
Later -Heden oaDllddng was de raad nog

bezig het rapport van het select couute. over
spoor" eg zaken te bebundelen eo het rapport
van den COlllmlllSllrl8Wll8 nog MIl de order toen
de raad verdaagde

"(lDsch,m dIe alII) Ood geloo'i"en zullen
IIItrO_IO"", JU erger dan die pest zelf IS

! flue larldgenooten zullen
en l."lnkroeten zullen ver·

wordt oorlog vool1lpeld,
gekke praatjes, en al. men hon-

'oorspeld zullen wu datgelooven. HIer
I. gedaan wat _kon gedaan worden om

tegen te houden, maar wat heeft
pen 0 Onze raadsheeren hebben buone
mge"pannen om samen te "erken om

t.egeot;eg,w.. Maar de pest III als een
over mijlen. Nu. dat bewIJst dat
'ho1pt. Soblet niet dood waot
lal leereR dat de pest alweer

lSo '
reeds een schade twoe onzer

stll.cts.hil!~dlll.. ll's luden, dOOl'dIe rnnderpest 'er
de boeren uitgeput l!ln en rue'8

mede te betalen eli ik geloof bIDneo
we nog van meer verliezen booren.
door die runderpest , lIIL1A1 dood

de gruwel[lk.stc wet dIe gehand
dan de pest. W U le' eli onder

oe:~n,aaru€ wet Maar zun de ber.cbermers
en land ruet Ingesluimerd' WU

let Hl een heldensch land, maar onder
God kent, eu die alle ruwhedeo eo

lO(lol'álljllgbed tegengaat. Oo%e God beeft
".",nn""" eo als W!) het vrageo met

de Heer die pestilenti"
. Maar het lukt of WIJ

barten. Waarde landgenooten,
toch niet op compeoll&tJe Daar
TRn mnken voor uw kmders

om te koopen W U staan beter
om de regeenng te "ragen het

ID plaats van dood te schieten
voorzeker oen genadige regeerlOg

zal verleencn ann uwe bede.
t:w VRIE"O OPMERKER

PRS rORI.~, 4 DECEM!lER.-Deze morgen zette
de raad zune bescbouwlngen voort over het
.poorweg I'1Ipport de 801,111apoorwegzaak nam
den gehooleD morgen in beslag. C lt bet rapport
blIJkt dat bet gouvernem"nt tracht de conltruetJ.
door de maatechapPI) door te zetten ondanka het
bangende recbtsgedlng, ten elUde bet totale
verh". te "oorkomell 'an £6()()() 111terest Jaar
l'Iksche garantie Sommige leden meenden dat
de Illn onteigend moest worden

T oen de raad verdaag<le VOOI middagmaal.
was 10 0' erwegtng de kwestie om KomIIn naD te
_tellen tot f.nancleele raadgever van d~ regee-'
nog, bet select comité mpporteerde on-
gunstig

KAAPKOLOXIE~
TER TERECHTSTELLL'\G YERWEZEN

PORT F.Ul\Br.m, 'j DEl -(Rp"t" )-Yoor
den I1MI.t"nt rCl!ldellt m~18tr"at beden morgen
w"rd Eroeet Edwnrt! :\fartUl, bne, enbe_teller
omtrent vnftlen laar oud !{eeXaDilueord op cell
bescb ...ldtglDg dat bil 'cf'cbclLleoe IIIle' en :uIl1
b"m ,"oor bestelling toe' ertrouwd 'au k!Ult
had iemaakt 'el~ kieme gedeplten "lln reeds
ge,ondeo. oommlg<!11 '~l1!token In llJO hws.
anderen m 'II oe zakken eo nog ander"n lo de
bo""hJelI waarbéen ze door den wmd gedre'-en
zlln H Il 18 ter terecbtstelllng 'erwezen
De zaak lA eeue droenge daar 'llue moeder
~ne weduwe met een groot hUlBgCZIll 18 Hongersnood in Indie.

EEX ECHTSCHEIDING Het valt met meer te loocheneo da t de toe-
stand 10 Bntscb IlJdlC zeer bedenk~luk 18CD er
wedel eell bonge,"uood dretgt, die ui de hulp-
IO.ldt!elen der Ngeenng zeer op de proef zal
stellen 1n 'erbllnd daurmede verdwoen de
aaodacbt de pogmgen der BengaalllChe kamer
van koophaadel om veraJlderrngen te brengen
III het ven'oer ZIJ baalt cUfers aan, Olll aan te
toonen. dat het aantal "oortbreogers ID Iudle
lO de laatste 2u Jaren met 52 mllllOen 18 t-oege·
nomen en dat. mettegelllltaa.nde deze groote
toename ID werkkr:Lchten. de UItvoer van granen
en .aden feltaluk dezelfde II als aan he! begm
'-an dat tud,-ak Zu schrUft dit toe aan eene
on' erstandige spoorweg politiek

Het IS wker een \"Teemd verschunsel dat Uit
Amenka graan naar lndw moet verdcbecpt
wordeo Terwui de graanballdel van de wereld
en voornl van ZUid Amen ka .terk IJj toege
nomeo, stoud die ,an lndle 81.11 indie scbuut
&oowel bU granen al. bU oliehoudende zadJ!n
Ulet In staat de toenemende COllcurrentle "an
Argentme het boofd te bieden Indien de bé-
IIChouwIngen der Bengaa.lsche kamer 'an koop-
handel JUI8t.zIJn dan beroofd de spoorweg poh-
hek der regeenng Indie Dlet alleen van een
bron van welvMrt ID een tud 'nn overvloed,
maar "ermeerdert EU ook de nlooilukheden m
tijd ..an hoogersnood

De kamer gelooft, dat eeo umform tanef
voor bet' eTToer ....an graoeo op alle Indisehe
spoorwegen onverstandig IS. DnarbU wOldt geen
rekenID~ gehouden met de physleke voordeeleo,
die eemge provlllClen gemeten om goedkoop
spoorwegen te bouwen, waardoor de werkel!Jke
kosten van bet vervoer ver beneden het officlule
millimunl tarIef da.len Vandallr dat de pro-
duktie vao lIltgebreide dlStnkten mn den
natuurluhn weg naar de kust wordt ultgeoloten
ell [JU naar Budere Iunen gaat. Het oniforme
tanef geeft on behoorlUk hooge wlOsten aan de
stWitsspoorwegeo met gemukkeioke steenkolen.
munin eo andere -..oordeeien MMf de stag,
natie ID den graanbandel bewust, dat deze die
lasten DIet langer kan dragen De IndISche
bladen klagen teo sterkste over deze zelfmoord·
pohtlck en drmgen op ,erolodenltg aao
Engelscbe fabnk.nten, zoo zeggen ze. worden
door be50bermeoae rechten vnn audere landeo
ulI.gesloten, en nU gaat Indië zelf bare pro-
dukten Utt andere landen door kunstmattge
lpoorwegtanc' eo ult81Ulteu

Dat rules moge ul de t<:>ekom8t voorsIen
worden voor het oogenbllk beeft de regeermg
te zorgen qat er geuoeg graan naar IndIe ga.
bracht wordt om lO den nood t-e voormen
Reeds hebben hIer en daIIr op.!too-t)ea plaats
gebad, maar de regeenng doet baar best om de
orde te handhaven. De ambtenaren met verlof
hebben aa.nzeggmg ontvangen om naar bunDe
po8~!ln terug te keeren.

VERGADERIXO GEHOUDEX
KAltEEP AN, OP DEX :l5s rE)1

OiVEA[BI~R, 18%.

KIMnERI EY, 3 Dr.( -(Rml" )-In het boog ..
hof 'all daag werd In de zaak Wolhuter ,.
Wolhuter eli Llpplatt een order tot echtechel
dlllg t""gestaan_ de petltlOnaM8 aan rll8pon
dente LW per maand voor underhoud te moe·
ten geveu. wIlende de co· respondent £.!.)()
scbadeyergoeding en alle kosten 10 deze zaak
bet-alen.

RE U E:'ti

PAARDEZIEKTE

,"Hl I'" Rr, ~Df.l-(R,,,I<r)-HetheeftalhlOr
1\ uur aanhoud.mJ g~regenJ

De miltZlekte verspreidt zIch ondcr de paar
dell

tt.l",,,,.L,,,, 'Hlc de 'W,1I e droogte waren er
'an de lIJ' IOtldrukste personen

Ste) 11 agael'de al. 'oorzl t ter
8< !toltz !(af kortelll"- 'erslag \Rn

wellJ<;IIBII.rnll6Ulenen W,Ulrom ZII llIet nau.r
",.w.nOL".U gegaan HU' enOcht toen de

Uit het dlstnkt Vrubnrg over
om de ..eraru:Jeru:.g bl) te wo·

lOg In zake de rnnlljlr·
Verder dat zu (de heeren

Scholtz) eeneo brief heblJen ge
bet conut" van runderpest, meenen

bet goU\ ernement geen recbt heeft
van elgell,uen te laten doodsch le·

dat de hoor D Haarhojf bern
dat er alle boop bestaat

jUC){)Q..,cluc.en'an gezonde beesten te

G Coetzee, Tan Vrllburg WIJ he.
dut de boeren een beter middel

,tn'A"nn,SAr hebhen om de runderpest te be.
het middel door dr. Hatcbeon.

het doodschIeten on&er beesten, Ik
twee breeders beb door inenting en
middelen 200 bee.ten gezont, zoo .

t en de Kolom6 nog met
no'pel,OOSlTer!,Or,anzun. mdlen 't gou vernem en t

t. een kans wil geven om bunne
te maken bU hl)t gebruiken der

door den heer Brown aangegeven.
eene lust door dieo beer Mngegeveo
416, gezout 80 Lnlrikies 123, ge·

Brown 133, gezout 83, De Beer 52,
De Lamey 226, gezout 83; J. Carel

48 Alle deze gezout zonder
middelen of inentmg. dus op ze'en
378 beesten behouden. Ware dr.

zIJne - gereedschap of dokterlJ
"m. er geen een behonden of

Het wOldt gezegd dat de boereu
enn""'l'''', maar in dIt geval zal

da t bet de speciale politie UI,
53. verdIende krugen ZIJ nu

tBgeblekeQ de zevende of achtate
die heertjes die plaatsen geinepee.
III de runderpost er UItgebroken

zegt ook verder dat van bem
zes gezoute koelen en een

do<:4~:_,boten ziJn ....aarvoor bU lleen beta-
beesten krUgen

maar het ie onwaar. Ik
VIer koeien dle aan mu gegeven

ge.routen, en daarn~ waren zU al dien
de beesten van mun lW!'er die de

=00<""""'1< had, en zu Eun nog allen gezond.
Ancamp hoe lang dnnrt bet voor

troenrl'llU 200 beesten aanglllltoken wordt?
Coetzee. van twee tot let weken.
AUMmp: beechoowt 0 dat de in,

pe~t onder de beet!ten Terhaut?
Ooetzee' ja, zeker, alll de beeeten

de ledelI he~ben _of reeda aange-

(,ROuTE BRA...:'\D

(;H \1l'll.3TAI' ~ OEf -(R,."tel ) -GI.teren
• ,pnd om x ~) werd een geroep ...an brand ver
nomen toen bet bleek dat de gebouwen 'an
den heer Templeman handelaar In meuhelen.
In Bathurst-.traat. smeulende waren Bmuen
kort stond de gebooie plek In ,lammen en tegen
I,) uur ....aren de gebouwen totaal Uitgebrand
Gelukkig werd bel aangrenzend eIgendom he-
hOOTeode IUllI den beer Blackbeard door de
[,,"enge pogmgen '-an de brandweer gered

HET BELASTI:\'G OP BROOD EX
VLEESCH

~{,,-.E)nAAI ~ 1)I,c -(llmt .. )-()p een
rnt..heke "c'1r'denng gLOteren a' ont! ",erd bet
volgeod "-I IIIt aa.ngenomen Ill"t .1",·hl.8 ecne
•tem er tegen - Dat deze ...e'81lderlOg) hruu
,olkomen .ymptlthle UItdrukt met bet ....Ud 'er
8prelde en bet algemeen ge ...oe;en dnt tba.n~
b..e~bt hw gUllste ran de aJ.chaffing vao
.elu>r,' belAsungeo op lerensbeb')I)ft'll meel.
,Ieesch enz. en doer een beroep "P bare nm
)Clltelt. "el'lUltwoonlel"ke IldVlse'Jn; zoo .poedlg
mogelilk gerolg te geven aan dv",n dUIdelIIk
,"tgedrukten weniCh des vuil, •. en om een zorg
vtll'lige herztenlllg ...an de tiskale pobtlek dezer
K"loflle te ondernemen III het belang dcr ID

geLetenelt de. lande lll1:onderbeld door el ID
L)V te nemen een ace!!n! op ged18tdleerdo drtln·
ken liet beslUIt zal aan den prcWler opge-
~oudeD Il'orden

Z.-A. REPUBLIEK.
liET IJEILSLEGER TE PRETORIA.

PR~ Tf)IIIA, ,{ DrA -( R,,,ter )-.IJodon namld,
dag "'enl een scbullplaats 10 verband met bet
"ell.le,,~r door bngadler MIla8 van Jobanne~
hurg geopend dIe Je H)()rwtzlchten '-an bet
....~rk del! legerl! te Pretona ah zeer hoop~ol
bescbou ...de

SPORT.

CRIOKET.
HELSCHE ~TREKEX

EE~ "11.0rW GEDOOD

CUBRU;'<;UP TOUB:<A.ME;<iT

JOBB"};EI!lIUBG, a DEC.-(Per telegraal)-
Op de ja&rltjkllChe vergadenog van de South
African CriCket A.ssoclation plt.era ,ond, werd bet
bes.l11tt, dat Jannan II gepueeerd werd, waardOQl'
profwlion&is ,he gre.n vut verbUJf bebben _.
boden Zljn deo] te ne'llen aan de Currie cup com·
petitle, bekrachtigd. Het Oume cup t.luroament
... .1 tc JolJannesburg plAats hebben en wel den
laden Maart en de volgende weck.

J'HA'I"r.<Rnu~, ,lOF ..... -(Reutu)-Twee
gehelmZlIlOlge hell!<lhe ,keken wHden gf.'plee~
op de "le\ nEstate<!' eu . TurnbuU Pla.ata,
"""rt!oor I;;' eo hUlBJeSdoor dynllmlet In de l!lebt
"In g~pronken

Op de ~t,",vn Estates ' II de vroow van een
del, er gedood' Pen<OOollike wraak wordt als
reden blervoor verondersteld. on een streng on·
denoek wordt ingesteld

HET HERBERT·FLEMING GEZELSCHAP.

HlLP VOOR ZOllPA...~SBE.RG,

Joun:'.Bt"lG, 4 DEC.-(&!tUr.~erom.
lt. J~ amllMAi4 ~ ),PnacleI"'_"

JANUARI 3--1~, 1897.

~.~.!j!Ilv~Jl «loot het p ...er·
li... ook; ner
hem If&', met de
lc!:lt.tlcn .maan-

de e~ mogen komen.
hser f~ure (jn dr. Hut. Het &,stuur del" EVllDgelillChe Alliantie

befJilten te apan,n l1li Onll op n-ieuw nitnoodigende om de Eusr
te ge~en tlm,ben gelood te ma, WEEl[ van JaDuari, 1897, af to zonderen tot
alreei\l. geblekeD • hOllde.rd eene week nn el'll8tig, eendra.gtig en alge-

te aun voor he~' publiek en lOO' mella gebed. zegt : _
zenlell'ent &11 het ",Wdel idoor dr. Hutdieon .. Het ja op nienw ona boog voo.........+ U
aangegeven om 9Dse bOOl!ten -dood te schietlIII •• ~e w

en ook c1at ik hun mijne salIsche bezitting ui nit te Doodi.geu de eerste "'oek van bet aan-
geven alJi,zu mi, de 1)f.en t,intJg beesten dM! 8ta;md~aar nf te zonderen t.othet ge~ ; en
lIezonct g~worden !(ir;l laten ri><>hollden.· Toen dMrbij mogen wij allereerst God dank en lof
\"roeg' de Iheer Fau~ un ~r. .B.utebeoo:- b

tt What do r.otr MY, dr. ?" toe rengen, dat Hij de gebeden Zijner kin-
:: No, 1 [don t beltel! it, Mr. Faure." deren ,voor de aarde) verleden jaar, hl'llft
Moet :Ollit kwaad warde, dr., ik zal ni.te willen hoereu. _

ronder ulfe toestemming doer" .,:t,.... 1... di .
Dr. Hui~beon' ,,·lt •.- ,l~' bet . te . vo~ IS lt nieb de eentge oorzaak van

t~ . I een ur, en eemgtl h" G .
middel ja ~oodIeh~~tel~, en ik W .£50 geven voor ver engtng In.. od , want terwijl Hij de
een geU)o~ beest, . ' gebeden van ZlJII vo~ verhoorde) heeft Hij

De beer:. P. ~oltz,: 111 een gesprek met den ook de pogingen door hen ",edaa.n om het rijk
dr. b~ft t mu verwkerd eev beest die een- I .!' .
ID1U\Ide aderpest gebad h~ft krug het nooit van onzen Heer UIttebreiden I'agtbaar geze'
weer.' geud, Vele deuren zijn opun, en de tilden,
Do beer iBrown van iVruburg! bevestigde .Illles die wij beleven, IICwjuen meer dan ooit aan

wat door de twee vorl,e sprekpl1l gezegd IS Je- te dnid d
worden, el~ verhaalde ~oen aan de 'fergadenng .. ~l en at ~r 8t-erke behoefte bestaat dat
met welke fIOOrtvan gouvernemente ambtenaren Zl] die den Heiland volgen uader bij elkan-
ztl daar te doen beLbei\, vooral een zeker kapt. der staan en.de t.egenst&ndlll'8 doen san-
Fuller, die rond gaat ~om mt te vinden wie de h t besl
personen zijn die bet durfdan \\lagen, té spreken so oo",en. een v~.. 0~1l en aaneenge-
van 25 pel'llent, beesten die ZIJ behouden hebben aloten gelid van Zijne strl]dlrnechten. De
het indlC~l'8Onen die bet durven ...ageu tegel; Htrijdere voor het kruis vinden eich nog
den . me h.unne middelen op te trekken, die bestreden door ongeloof en wereldschgezind-
hf! wenseb ID den tronk te Zien, Ik geloof." .
dieaelfde ~r ja nu te Scb~idtadrift geeta, held &aIl den eenen kant eu a.lgod ..nJ en
tieneerd. li..op voodiem.. te beb toen bIJ bijgeloof aan den anderen. ZOO la er eene
den beer F~n en dr. Hntcheon gerapporteerd duidelijke roeping tot eeue h'6tl'Ouwe predi-

Als de l'UndelJlellt onder de beer Schoonbee k' '.
beesten ja du u bet ook qnder mun beet- mg van het eet.voodlgeueeuwlg ElYaogelie,
t...n. Toen' de dr. bU DJij k....am wu een koe een~ groote behoefte tot a.a.nhondend en
siek. ..Hij &eeft haar toen deplijk onderzocht volhardend gebed, d&t Gods genade en de
met zone las~rumen~n, en zeiile toen aan mIJ· kl'8.Cht des Heiligen Geestes die predikin
" D. koe ~t nu alek te worden en beeft veel . . . . g
koortA en beeft de ruode~t:: Waarop ik verge-zelle en n]keliJk op al Gods volk
bem toen apt1;roorde: "Nee~J idr.,. u buft ver- rosten moge.
keerd,.de kC?C11 al blJlr:ana frie!lh, Ik heb haAr u Laa.tons dan iD DE WEU DES GE8EI.)O-
een mIddel ~ngegeven voor de koortA." Toen d te kJ'
ging hU ~ mun kraal, en liet Imijn beeaten b!J . e eel'!! wea van . anuan, 1897-toegaa.n
hei bek nitjpopen, en teekende ,ze au in lUn, ID volle verzekerdheid de8 g..loof8 ; IMt ons
zakhoelt. ~oe een DlenlCb ,zoo leta kon doen niet vergeten dat te midden van al de moel-
is boven mun Teratand. Toen vroeg de dr, mu r 'kh db' '..
pf ik de heelten zal begraven. Ik zeide neen. 1] e en, eproe.~ngen en d ulsterheld, die
Ik g. d09ke18 koopen. Ik"'VTIIag de beer 80ma on8 pa.d schIjnen te ovel'8Chadnwen, de
Faure toen ~m I~U elt dagen,_ .uitstel te geven !Coning der KoningeI: over alles beerecht en
n:t.et .bet doodaohie\en Ql) mun, bees~n, ftaar lijne eigene doeleinden ten ~e !al b 'zu Dlemand konden ~gen om de beesten te 15~~ z e
beqnven, ell' tot dat wij eene vergadenng be, ~erken. Laat ons SIlmen vergaderen voor
legd badden ~omte zien wat of w;[j moeten doen. dien troon en dank en lof ineensmelten, ge.
Het 11''' de ~8ten Oc~ber toen de ruod~rpeAt dachtig Mn het woord ...an olUell geJiegenden
onder mun beesten Uitbrak, en lOp den laden HZ" .
kreeg Ik ~"Ieht dat bet d<Xld&cbieten van ~~r: - OO!!'lJ lets begeoMln zolt in
beesten gllll~kt zou worden. In dien tud beb MI]nen num, Ik zal het doeD."
Ik 76 DIt de ~onderd gezond ge~aakt, en nog ONDIRWKIiI'EN,uN OE HANDa~GE\"EN VOORDE
8 die Ziek waren en ook later zon ten, uit 4 vao
een kder die bU mu "'as 3 _gazond gemaakt. 'VEEK VANALGI)lEE~ GEBIO.-JANUA.BI 3
Op den 2Ost.en beo Ik Jl.Ur Kimberley gegaan TOT10, 1897.
om dr. Hu~obeou met den Uitslag van mun Nogandereondel'werpeu IrullDen zich voor-
succes bekend te maken, en bern later een tele-
gram gez<Jnden om mun beesten terug te doen oit de landsomstandlgheden of die der
krjjgen. omgeving of uit bijzondere E,"6beurtenissen

De heer Ancamp "ZIJn er nog plaatsen waar in bUIS of hart, t.enVljl de \Veek des ~beds
de runderpe!!t met Ultgobroken 1B? " - d

"Ja, aan den kant ...an Klem MaTIco. Trans- uurt en III het gebed voorgedragen worden
vaaL" door de voot'gangel'!!, en voor de behoeften,

De beer A.uctlmp "LUn or ook nog gOUl"flr DIE l\lt'T K[N~EN nfl1%SI'R('KEN WORM:N,
nement. wa.cl~te(] om to~ te lien dat de beeAten k
behooriJIk begraven wordeo?" nnnen eénlge oogcnbltkken tol. stil gebed
"Ja, G 'oe~ onder den grond en een 'oet worden afgezonderd.

boven den grond." ZO~DAG, JA" 3 PRKHn.
Voorstel P Scholtz·]> CombluIk, "Deze

verg~dflring hoewelllog LIJ haar vong he.lult
bliJvende, beslUIt mot te mm dnt cr staande deze
vergadenng een deputahe vao drie leden afge-
vaardigd worde om op den !sten December de
plaatAeluke runderpest-COmlO.l88le te ontmoeten, MAAl' D.l.G, J A~ 4
om hanr een Imddrnad te geven langs welken DHKZEG(d'lli EN VEIWOrMOI!DIGI~G
welkeo weg men verlangt dat het afmnken "an Lof en danl.zegging voor' de tallooze
dieren ui get!taakt worden en hlIar tevens op
Oleow te verzekeron '-an de mmenwerking ..~ zegemngen, w~l'mede het Lll.atste ]aar lB
b...t pubhek met gouvernement om de rund.r, bekroond, voor tijden van 'erlnsschmg'
pMt te bestruden. " voor den vrede, die bijna algemeen geheerseh t

Algemeen aangenomen.
Na een bedlIjokje aan den \'oorntter en leden heeft PB evil: 1--9; cx.lv 1-9; Efe.ze

ging de vergadenng wteen 1: 3-7 en 2 Oor. ix.' 15,
J J. ScHO! rZj Verootn1.Oediuing eli 'neliJclenl8 !Jlln Zonele

Secretans wege",1 onze traagheid in Chrl8tn8 dienst
P.8.-Patrwt en andere benlende bladen ge· wegens verloren gelegenheden om voor

lieven over te !Iemen. H
em te getuigen, wegeD8 gelijkvormigheid

&an de wereld. Pil. cum 1-6; JoeL
ii· 12-14.

Gebed Om meer geheele toegewijdheid
van hart en leveD, om meer stand.astig
U1tzien naaI' de komst van den Dag des
Heeren I. Oor vi: 10-20, Col I 10-11,
2 Petl; III 11-14

ten All Collegea. E£~e. i,,: 31-32; v: 1
-2, Col. iii: 18-2-2, Deuter. ri I 6 - 9 ;
Ps. eux. 9-12 i Gii: 28. Il 'l'im. iii.
14-15.

Gebed--d"t caders m~ hunne linderen
mogen zoeken'op te brengen in de vree~ en
liefde des HlMlrên ;'--ilat de studie van Goda
Woord en het vereen.igd gebed in de buis-
gezinnen meer beoefead mogen wot-den;-
dat op U niven;iteiten, colleges, aeholen voor
jongena en meisjes een bijeendere zegen
moge worden IlItgestort ; en dat godsdienst-
onderwijs daarin gegeven meer en waa.rllJk
ná:~1:'de Schriften moge zijn, dAt Zon.dag-
scholen en Catech1satie.n meer de kweek-
plaateen van Gods kerk mogen wordeo.

PREEKEN.
ZONDAG, Ju; 10

Dia op der. Hecre vertrouwe .. z:;·" al« d.
berg Zum, die fli6t tIJallkelJ, flIaar blijft ",
eeuwigheid liondoen Jervcalem. ~.jn iJergtll,
slsoo M de Ht>ere rondom ::"IJIl rol!., "all nti aa ..
tot ia eeu'"igheid --Pil- en V· 1. 2.

De '"Hollandsche taaL
.da" den EWUtir
Munheer,-Het krul met ande.rs mc.n moot

eich maar naar loet een of ander rueuwablad
wenden om Ziln hart te luchten

Jammer dat I(IJ niet muu VraAK MO den beer
Van der Walt, L.W.V., 111muuIJl.:ttAt..n :bnef ge-
plaatat bebt n.1. of het, met ncodig La het parle-
ment bl! elkaar te roepen, ten einde de wet met
betrekking tot het dooden VWl gezond vee,
waar runderpest oab uitbreekt te herreepee.
Ik heb zIJn antwoord 10 pnvaat, maar Ik denk
bet UI goed wezen als bH het pubhek maakt.

Een oode vnend henonerde mu er aan dat
Ik mets IUIOde halld gaf, hoe te handelen waar
runderpest wtbreekt. m'U\r ik geloof zeker de
wet op besmetteloke Zle.kteo drong too te pas·
fltln zal het bed... .. ezen, besmette plaat!lell dOk
door ~e wllGhten af te SlUIten, eo alle ver.
keer ilea nooda te stoppen) en peraonen la het
volatrekt noodig "an zoodantg besmette plaat.
komende goed t.e ontsmetten, want bet blUkt
toch IDeer en meer dat de Zlekte bet m_t
door menscben rond gedragen wordt Nn beer
edltedr, van de runderpest en COrdOIIII langw d.
Oran;teru'1er met hare wa.cl!ten, weet gU reed.
ienoeg zooala Ik 10 mIJn laatswn bnef terecbt
aaomerkte. N u wil ik he&t er wets meer over
zeggen, want de wmnge Trocbten beglDnen wu
nu al te plokken Eo WlIAl' bet zal emdigen
moeten wti nog Den en zru de tijd ons lee,..n.

De brieven van prof De Vo!l znn (·crkwik·
kend "oor het hart V~lI den Afrikaner Maar
mun heer, waar san scheeft het tocb dll.t WO
veel van onl'.e J0Dge predikanten, ja r.elb nn de
ouderen ook mgl!8lotell, zoo eel, groote heide
hebben ..oor de Engc.lIIche taal? Als men nu
deo brIef VBOStrlJk.tok ID d. Palrwl Tan 1.1.
Donderdag WIn prof De Yos gencht onbeyoor-
oordeeld leest en alltll! Dag-..,.t wat er te BteUen
boaeh omgaat, dao moet mell waarluk denken
daar moet lets radikaal verkeerd ....elen, dau ik
mu het ...oorreebt U>emgen "tu1 d, Patrio! en OH,
1.1111£1, eo de gescbrlft.eo ,'1lJ1 cb. IS J. du TOlt,
zO<'wel als die "IlO dB. A ?II urray en prof. De
Yos en anderen onbevooroordeeld te lezen, en
cr dUll te oeter Qver oordeeIen kau wanl (amper
wou ik ook weder coo Engelsche spreuk ann
halen), Liifdp f>,fJ'ILtI,.h",. Laat dit toch 004
begtn.el W61.en LIefde tot onze taal .n naho-
nalitelt 10 ooze hUizen aao te kweeken Laat
dat tocb de leuze "an onze profCl!llOren wezen te
Stellenbosch bU de studenten lwfde tot onze tAai
eo on. "olk 10 de eerste plaats aan te kwecken
-met slechtll door. woorden maar door voor-
beelden Woorden wekken !Laar voorbeelden
trolrken' Laten "'II tocb onze woordeu met
onte daden heveabgen Doen zulke dadeo ills
van ds. De Beer (Groenepunt) metde begrafenu
....an den wlUlrdigen ouden heer Van der Poel en
andere onbezonnen Engelacbe naaperlI, DI"t oot-
zaglUk veel kwaad aan onUl Ned, Geref kerk IIn
onze taal Y Zal Olen Dlet bang worden m het
vervolg lete Ian de kerk eo hare mrlCbhl~lfOn te
geven of te ,·ermaken. om d.,rdoor ml8lOhien te
hel pen OlUe taal en .eden te bederven, en later
ook onzen Godadlen.t, ,..1lIft dat aal bet gevola .......
We1leD? ti

Ontoeemt ons onte taal en gedaan lAhet met
DOH Ned Geref kerk en den Godadienatain
onzer voorTlIderen. Men kan waarlilk ook bw-
veng worden onze Eonen naar Stelleoboaeb te
Eeoden
Neen, heer edltenr. Ik heb vast beslot~n niet

meer 10 het ..."rvolg eon Enge.lscben bnef over
bezIgbeId of lets anders te schrtJ'eo (Ik beb bet
801Ill! zoo zukkelollder wuze gedaan), en alll
een Engelache ,-nend zegt "gQOd afternoon,"
dan zeg Ik enkel ' goel middag" En nu dat
stuk OIl On, Lalld van Dmsdag, 17 dezer, n.l.
" Is er geld m de taal " maakt mu meer beall8l.
Dat 18 ware Afnkaner·taal Afrikaner. laten
wu toch elkaoder helpen onse' taal op. te b:luwen
en hare rechten te elAcb8ll Geluke recbten
metll meer ! maar ook Dleta mmder Hoe zul-
len wu dat doen? In de eerate plaat!! door te
bedanken voo· alle Engel!!Che bladen en ge-
ICbnften, Ja d,e Engelsche N'o..ellen en boelt:en
DIt onze bllIzeo te weren. Laten wu toch die
gedacbte laten varen om te denken bea 11 IlO<)

bOOi met bet een of ander Enaelaeb blad ot
boek op de 8Ofa, of te bed te liggen leze.,
en zoo doende onzer eIgene taal moordenaar. te
worden Laten WH Inteekenen op 01Ul. Laoid)
0,1$ Weekblad, d, Palrlot, en •. , naar verklulng.
Laat ooze predllranteo 0l1li toch ill dese voor-
gaan, eo de Engelache Ll.lldeo uit bun put.onën
weren Hoe 18nu Dlet ooglUikend toegelaten
onze .tudenden te bekladden door een der
meest gelezene Engelacbe bladen! Laat hefde
\"oor onze taal, voor onzen godsdienst, 'rOOr ona
land, "oor on. volk. '<"sn nu 'Voortaan meer be.
tracht worden. en ....U zullen een groot volk wor.
den. •

De uwe.

"De Heer is goed denge ..e." ,he op Hem
teach/e", de.,. nele, d~e Hem zo, kt."-Kla.agl
iii. 25

De nood in Namakwaland.

l\leskhp, 21 No~embcr. 1~!.l6
Munheer,-Met het 0011 op dell thans heer·

schonden oood en de 'elo verschillende berlch·
ten daaromtrent, wil Ik trachtelI om door mld-
dol van uw blad, deo toel!t~nd mn zaken zoon Is
~uwerkeluk zu'n btJkelld te stellen zoowel ter
mllohtmg van het gou vemement, als aan an·
dere belangstellende vrienden

Men kan zeggen dat de oogsttud IS afgeloo,
pen, en er ZUil onkele personen dIe een WCl,
rug kOOMlhe hoon gewonnen, enkelen twee, an,
dereo dne, Viel' of "Uf zakken, met twee of dne
ulhondenngen van tw10tlg of dQrtJg znkken
geeteld nu dat er lO het geheele distrikt dUizend
zakkeo koorn zullen worden gewonnen, hetgeeo
ik zeer betWIJfel, en de bevolklllg lS omt~ent
"eertien of ,uftien dUizend zl6len, hoelang zal
dtt lO den nood kunnen voorzien dan 18 bet om·
trent één mud Yoor elke veertien 'gebruiken;
'oor eeo gebeel laar

Daarbu komt verder dat levende ha ...e welke
10 November.18~5, nogm een goede voorraad was,
nu zoo te zeggen geheel gedaan ISdoor Ziekte,
magerte, en ook door gebrulkl zoodat er nu een
algemeen gebrek aan vleesch IS. en men met ge·
rustheld kan zeggen, dat er 'oor olk persooo
thans woonnchtlg ul dit dlstnkt "clta,"n!cb h, ee
of drie stukken slagt, ce per boofd 'oor het laar
l.:llunen gerekend worden, mdiell er mets verder
door sterfte aan zou mIDderen Doch van het
emde van A ugustus, I I ,sterft het ...ee) bee.ten
en paarden dagelIJks, en o"emt de sterfte eiken
dag toe Zie dnar den "aren toestaod ID Nama.
kwaland, daaruit oordeole IOder weldenken·
de wat het 'oorultl.lcbt 'oor 18n, zal wezen

De uwe,
T J, lil v,\~ NIEKERK

DINSDAG, JAN 5.-DF. A I.anil; !H KKHK
Gebed -Dat degeheele Kerk VRn Christus

meer van de wereld afJ<8zonderd moge
ZIJn , dat er meer ware eenstelllmigheid der
harten onder bare leden moge ZIJn,. en ZICh
openbaren, dat wat vorm en zInstreelend IS
in den dIeBRt der Kerk, moge worden wegge,
vaagd en dat er in de plaats da.a.rvan ZIJ
een hongeren der zleln8.ar God Job xvii
20-21 , Col. il' 16-19, 1 Thess, i 5-8,
,iiI 12--13

6.--VOLKEREN EN Hl NH
REGEl'IH'I

Gebed voor Vorsteo en Regenten en allen,
die lO hoogheid zIJn) dat wreedheId en
onderdru.kking mogen opbood en , d.t.t de
ÁrmeD1scbe Cbl"l8tenen en de Stundlsten
mogen beschermd worden en ••lIeu, die om
Chrlstns '\lI IJden, dat al de gewigtige
geheurteDl85en 1n en tusschen de natieu
slechts mogen strekken tot dOll groei en
blOei van het Godsrijk op aarde 1 Kon,
III 5-10, Spr xlii 34, xn 12, Jona iu.
5-10, 1 Tim 11 1-4, Jac II 8-9

1" J DE WET.
MOolfootelD, 24.November, 1896

P S -Voor ik de kana bad bovensta.andt':n
bnef te posten kreeg Ik 0'1$ LatuJ met den
bnef van d•. PIenaar VrUburg. Dat IJj chrl8te.
IUke manne ta&.I .4 m~TI Zal bet Dlei goed
wezen beer editeur het 10 groote letter te laten
drukken en aan te plakk0n aan de deoren van
orut parlemuntshnll! "

Zal onze regeenug ruet stappen nemen om
die wet van bet dOGden van het gezond vee t.
'erDletlgen, op dat de jJest ophoude?

N Dl! WET,

7~DE BlllES,LAND8<'HE

ZrSL>INl,
Lol aa" (;od voor de" open deuren" in

bijna a.lle oorden der wereld, voor den voor.
spoed, die op de verkondiging van het
Ev&ngeltels gegeven, .oornlln Afrika, Chm3
en ZOId Amonka, voor het heilig en Gode
gewijd leven in vele landen-HeideD8cb
en Mahomeda.aD8Ch -ten dleD8te der Zendmg
gesteld, voor het groot getal ,"au inboor.
IIngen ID vele landen, dlê zoo getl"Onw
arbeiden, en voor de mIldheid ID Chl'18tns
dieost, die zieh bi] IDboorling'Cn in het
algemeen openbaart. Hand. Xl 19-24,
Openb VIi 9-10 '

Gebed daL het hart van Mahomedaan en
'Hetden geopend worde voor het EVlJ.ngelte,
dat de Kerk hare vemntwool"del)jkbeid voor
hen, die 10 dOlBterDlB ZIJn, regt moge ge_
voelen Jes VI [); Z8.Ch iv 6--i, Mal

11 , Lnk 1 78--ï9, }1atth IX 36--38
V1WDAC" Ju. 8.-DE BI~l\E]\LUD8CHE ZE!tI.

DING oN DE JODEN

Beoordeeling van het ge.
wicht van vee~

AANDEELENMARKT.

(Van de heeren Johan Jansen & Co., St.
George8traat, Kaapstad, makolaal'l! en alge-
mcenc agenten.)

VnJda.g, 6 December 189S:
Markt zwakker.

GOUDU"DEELE~,
AfrlCJIn Estates 23. Orl, BaotJes 37. Od, Bllle Sk~

lOs 6.1, Bon&llza 565, Buffelsdoorn Hs, Bntlrb S
Afr,ca 46s !ld, Barnnto Banks 29s Gd, ConllOUdated
Gold F.elds 1658,Clydpsdale Colliery 240 Od, DTie.
kopJe. (D,amono) b 9<1, &... t Rand 72s 3d, East
Coal alld Gold 12$ 6<1, Florida 20s !ld, Frencb
Rand! 978 Od, GeIdenhuIs Kstate 6z.,., George
Oocb 3ls, GlOsberg 32., Molynetu West 50, PTim,
rose. eo. Od, Randfontein "2s, Roblo,.m Diamond
168, Roodepoort Heidelberg 18. Gd, Rand Colliery
15s, Rand Nlgels U. Od, VO~lstrUi. Consolidated
Deep 32o, W,t"'lIiIersrand &'ep Bh, Yorks 18. Od,
Sheb& iS., t:nltieln'!_ 238, Worcester 851 cx.

A.NDÉBE UND&EL&..".

Argus Compauy 25. Otl, .EgI' Assurance 1628
6d, Coloolal FI..., 198. ('ommercl,.j Fire 65.,
EqUitable Manne 21o, Gun.rdlan Aeouraooe 1628
6<1, Colon1.1 Orphan Cruuiiber .£330, 8. A. ,W!o.
Clatlon £225 GOll. Est. & Orpb&n Cbamber £187
lOs, 8. A. MIlling to. Od, Standard !:lank £65,
Bank of Atnca .aIO, African Banking CorporntIOn,
£6, Cypbergat Coal 161 6<1,' p, E. A8Ilurancc 138.
P. E. 800tmg 35$ 6<1, UnIon BOl\tmg 37i Gd.

JOH.A..Tt>NESBURG,
4 Dec.-(Per telcgraaf.)-IJe markt 18 stLi

en twakker. Koopenl.-Eaat Randa 688 Gd,Frenoh
Banda 351 9<1, Wit. Deeps 315M.

Daar verreweg het meeste vette '-00 Uit de
hand verkooht wordt. en wet door eeu andager
maar door leder man die "oor zich ulf '<"er~
koopt, IJj bet een zlI.ak 'nn belang het gewicht
der dieren t.e kuoDen bepalen

Dit IS DIet LIJ sommIge maonen hloot raden
\vant 'lJ hebben bet, ermogen I.et gewlcbt met
"ooderbare JUIStheid te scbatten In de laatste
Jaren zIJn ,'ele "ette dieren dik" ti Is ,erkocbt bU
buo levend gewlCbt, maar toch lAde bekwaam-
beld om bet geWlcht te beoordoelen zeer outtig
,"oor een veeboer, eo,.,u nemen bet "olgende
over UIt bet L,ve Sin<./.;J"urnal ._

., De B18bop '. ClIli~le (Salop) JurLlJnabll
Landbouw Tentoollstellmg werd een paar dagen
geleden gebouden en even alii biJ vroegere ge,
legenheden WaB bet be90rdeelen "aa ecn le ...en-
den o!l en schaap Wll.t het dood gewlcbt bet.reft
een belangrlik punt ID de <errtchtmgeo ....no de~
dag Honderd en vuft1en personen scbreven rn
en betaalden hun een shilling leder voor bei
ilChatten der twaarte ,"an den 0'" en ae ..en'~
voor die "an bet scbaap

Het levend geWicht ....~ nie. bekend ol opge-
teekend. Belde dieren werden don ...o~nden
morgen gCW<>g6U lil t-egen.. oordlgheld van
leden daartoe .-.angl>&t.dd

De Qti 'tIrOOg ..en totaal "';:UI ,fIl Ib dood 11"':
wicllt, en uit de Ingele"erde kaart}a. .. erd be-
..onden dat ,'rul de I J.J mededl1liOf'8 "81'en bier.
...an I lb te kort waren zev"n 11 lb. te kort, en
verder viJftien personen ~ lt. te kort De"" UIt
komsten op!iOmlllenlle vmden "'I dat negen-en
tW1ntij( ,"au het auntal ruim 26 per Ct:llt.. der
II!'; p6r80IICD 4t lb lO geWlt>bt te kort Vloten, of
IIOOwat 28 :ltd In waarde, ran een o!l waard £~
Us. Gd t~en 6td p&l' Ib
HQt schaap woog sb lb. en de kaart). toon-

den dat van de zev8lltlg mededingers drie pre_
EN ClCll bet geWicht raadden. drie waren leder. ItA.

nm, en aclJt anderen 1 lb. ieder. Dua ",""ea
uit de zeventig, of 20 Mr<:ent. WlU'QII _ _

totaal van 9; lb. ID gewieht, 0' M. leder ill
w;aarde IDlIID een "","-n, -0 7L1•,_ lb~ ~illa.. Sel, -..........,- f" rw' ..

. L.JOQ~

BIN)(E~LJ.NDSCHE ZE:\'Dl~G' Lnf all" God
wegens den meerderen lJver bij Gods volk en
de velebewl]lIen vande m8.Cht des H. Gileat.es
dMrmede gepa.&l·d.

Gebed dat Gods zegen overvloedig ruate op
a.lle poging om het Eva.ngelie bekend te
maken-op het werk a-an de fIOldaten en
matrozen, en da.t de Sa.bbat gehl'iligd moge
wot-den.

DE JODI!i~' Lof aar. God wegens de wiJde
verspreiding van het Nlellwe Testament in
het Hebreeuwsch en de bemoedigingen op
het werR: onder de Joden.

SOHUPVAARTBElUOllTEN.

TAFELBAAI.

tUlfGuoJID.
pee. 3-Gandale,. 'nn Oardi1f.

S-SS clan t=' V&ll LI verpool.
VDTlItOl[l[BN.

Dec. s-c.mbnan Kmg, oaar G"am
a-sS Leutwl:ln, lla&r W..hillChbaal.
4-Ade1e, Da¥ Pensacola.

LONDEN

Gebed, dat er zulk een nitfJt<lrtmg des H
Geestes op de Joden moge zijn !l.ls nooIt te
voren sinds de dageR der A.postelen

Jes,lu 20-21; Lxu, 6-12, 41Wh. x .
9-12; xii 10, Rom. ;1:1. 1ffi-21
ZATER,DAG, JA.N. 9-H tJl80EZI !i]>" EN

SCHOLf:~

D.tI.NKZEOOrN8voor huisgezinneD en familie
krinlJ6l1 verbonden in de liefde "Iln Chris.
tUI; foor h~t el'Dltig en gezegend werk

-,. ~ .... ~ OIliTll'liMi·
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