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kellllÏSj~eviinJl·,1';:IlIoo~ond8J'Wijz8l' BeDOOdigd
'I. _

A ~PLICATIES worden hie;-
imede gen:aagd Voor boveri-

gemel~e betrekking, en zuJlen door
de onldergeteekeDoe worden inge-
~htltot op ZATERDAG, den 19
den D~CEMBER, 1896. .

A.pl,flicanten worden verwacht ge-
tuigscljtriften ~ te sluiten. .

De ~telliDg eens aanvang te
~emen;. bij he.t k wartaal beginnende
m Apl1l, 1897 ..

Salaris £250 per jaar met vrije
woning. .

Groiidige kennis der Hollandsche
Taal e~ne ve'reischte.
yoon verdere informatie vervoege

men zi~h bij deu- ondergeteekende.I
. S. J~ ROOME,
i Hon. Secretaris.

CaledOII, :1 Df'C., 1896.

II Hon. Secretaris..lioor: MALMESBURY. I, 'I

. Caledon, rl Dec., 1896.

Geregistreerd Opden !iden bef, 1896, met een lIpitaalru £10, 000~tg; Ilnderw} 3er 0f Onderw i/~eres
Verdeeld in 10,000 van £1. Stg. elk; ten doel hebbende~lle " ! Benoodird.

.Hran(lllssUl . te ondernemen; betaalbaar ien ~,,~ .

en het overige in zoondanige termijne Ials E~EN Q~derwijzer of Onder-wij,
zal worden. ! '. zert voor de Derde Klas

Puhlieké' [School te Boschjesmans
Rivier, af4~ling Robertson.

Applicatiesi geadresseerd aan F.
J. VAN ZIJf., Jr., Oude' Kraal,
Robertson; z,tllen ingewacht wor-
den tot den 3bsten Df,:cember e.k .

Goede ~etuig8Chriften VAn be.
kwaamheid worden vereisebt.
. Een dis muziek lessen op het
klavier kan geven zal de voorkeur
hebben. i

Werk~mheden kunnen aan vang
nemen na de Deoember-J anuari of
April vac~tie. .

Salaris £100 per jaar en vrijs
woning, maar niet logies, voor welk
voorzienin{ persoonlijk moet ge-
maakt worden,

DEEL 67

Publieke Verkooping
-TE-

t ALLES VERLOREN,"
Afdeel/ng RIEBEEK WEST,

U jl DoIlderdag, 10 Dec. as,

~5" .Goëdge.dresseerde Paar:-
'. den waaronder versehet.

dene egale paren van 3
tot 6 jaren OUO·.

2 Uitmuntende Karpaarden
6 jaren oud,. Groot en
Sterk (16 hand 3 duirn.) . 'Kl

IJ E ondergeteekenden, . met in- . h' d'" ..r--_··..." ..2.,,·, ....i'Á'I"IOp V0 ondag 1 jf Deo Re'S ou en zal '" .sr r ucties begunstigd, door den . JlLUIQI.U. ,or ., ." "'$ndag, 28 DE~elm~;r~
'):.1'1' DA:-,'I~:L F. M.n.AN, zullen "/AL opgemeld getal Paarden die Deed" om het Te]~l8'.1r .1.nKJomSteiD
I,dllll'k verkoepen voor zijne reke- IJ . in eens goede conditie zijn en htt Rapport der
IIIIlL; op oovpngemelde plaats en ,plilbhek verkoolre worden aan Klap- bespreken en om Zo<><itlmllre
d.u uru. muts Sta.tle. worden,
,II r:"rsreklasse Merino Rammen, • P. E. REDELINGHuYS. Kennisgeving J{tI1~\)UJt:ruIl'

afkomstig uit de beste stoe· rants," niet gerech
ll'riJl'n te Beaufort West. J. S. MA.RAIS &; Co., AfBlagers. plaat~vervanger te O'V'_u~v ..

" :-;Iwk Vette 81achtbokken ---.-----____ ttlnzij zij zoodanige
I ~ ,JUDge Ezels, goedgeteeld uit het ~-. Kimberley of in

di-t rikt Be.aufort West. . .. ' . Clausule 14 van de VOCjr~raaraElQ
1{IJfl<lard, 1 Zwart Schimmel .." - ~mede dat
.Iong Paard 2 jaar oud, 16 hand dezer Maatschapp~j,It

.~ Id 100 Vette Slacht- en Trekossen. D be 1896Ojll't'C 1 gevc::e . eeem r, . .'
J ~ :-ilachtossen ---'-_... Met betrekking
}, I I; t'breide Beestevellen OP WOENSDAG, 9 DECENBER, " Trust Deed" der
I I"l Pompoen en geen overmakingen
:' IlluddeIl Drooge Erwten. ZAL opgemeId Vee publiek ver- zullen geregistreerd women
EI! een menigte andere goederen, kocht worden aan KLAPMUTS voor overmaking voor

te \,t,I om te melden. STATIE. Goede Conditie en zijn, namelijk van 1
D, F, MALAN. zeker present. "f. dividend te kunnen ueciareeren.

Alle " Scrip"De Villiers, Immelman & Co., BAR!VETT ROSENBERG
r, en . . gedeponeerd op of

Afsla.gers. J S MARAIS & C Af' 1 datum ~ zuJlen denr,,·,i, Kaotoor, \[almesl",ury, • • 0., sagers. loopend half jaae,\u\t'llJber,189u.

---.------.----- STUKVA'ilEN
J!!l. ~ TE KOOP ..
Pull] ieke Verkooping fERD VOOR· lUID' -
llr den Inaolveuten Boedel van

~\"II.LDI ADRI.H.X MAREE N'ZOON,
van Hiebeeks Kasteel' Distrikt
:\laJmesbury.

DE ondergcteekende zal doen
verkoopeu aan de woonplaats

van bevengenoemdon insolvente te

RIEBEEKS KASTEEL
-op-

Woensdag, 16 Dec., 1896,

,~

22 Z~ Legger Vaten

1 Grapoirre (Druiven Zift
en Molen)

~ Wijn Pompen
2 Zetten Pers Balies

En een hoeveelheid Kelderge-,
reedschap.

Doe aanzoek bij

J. ~OFMEYR SCHOLTZ,
SOMERSET, WEST.

Bemoedigd door de en
verkoópingen, maken I Fa-
brikanten zich gereed 0i :
!:a80,OOO BLXKKfN

.' TE V'I::RSCH~r~N~ I
TFY 10 t CR r'.JJ. VERKR~JGBAARBtJ:r.

B. G. LENNOM en Co. I
HEYNES, MATHEW en Co. :
J. D. CARTWRIGHT ell Co.
B. LA WRENqE en Co,
STEPHAN MoPHERSON an 00.
en bij andere Pakhu1zell -.

I. \'a..;tgol'd bvboorende aan den
i",.·dl·1 III het dorp Riebeek f<ast.eel
l,t·'taalldl' uit twee Erven- groot 1
IIr"t'l! en luO vierkante Roeden
.. ~t'n aan den hoofdweg naar

ler mor, Station en geschikt voor
"11( BeZigheid, Hotel of Boarding
1'11.". Het woonhuis is ste ...-ig ge-
,wd' ell be vat acht Kamers, waar.

,. I nov E'en Stal voor 8 Paarden,
J ~ JN\'"pellbuIS en Kelder. 8000 WI •Tu l\ f.\ i.x zijn geplant, verder

"l'Illdt'll zic-h op de plaats een
'''Illgaal'd, BJuegum bocmen enz.,
" I:ld te vergden overvloed van
;Ikl·.

~. LO:":il' Goederen bestaan uit
I';i.ll' l.n , -l Ezels, Tuigen, Karren
!•.•b""fd"Ii, GOlD, Koopwaren als,
·'·\l·I" Hoeden, KJeedingstoffen enz
;, dl' !:"II'Ulle verscheidenheid van
~11'llielllx-len.

FHED. \\'EHDML"LLER,
Eenige Trustee.

De Yilliers, Immelman & Co.,
Afslagers.

EXECUTEURS KAMER.

Publieke Verkooping van
VASTGOED ..

Gelegen in de Afdeeling PIKETBERG.

~O"£8 ;HEADAOH£.
PURIFIEI THE ..... '!JUI...

tIIW ..............

Zuid Afrikaansch

CHA
Vertegenwoordiger :_
. W.·HOL'MES,DE hesreu J. J. HO!'MEYR&; ZOO~, be.

boorlijk gelast, zullen publiek ver.
koopen,

Voor de Koopmans Beus, Kaapstad, op
ZATERDAG, 12 DEO., AANST,

Onderlinge Brand'
ESTEL:I:~K.EJ

Assurantie Maatschappij,OM 12 UQR N.M.,
Zeker k aandeel in 728 morgen van de
Plaats Jack:halsfontein, gelegen als boven,
en getransporteerd op 20 Maart, 1882, aan
MARTHIXU8 JOHANNES CAR~TE.\'S.

1. H. N. ROOS,
Waam. Secretaris.

Kamer Gebouwen,
Hoek: van Adderley. &; Waalstraat,

Kaapstad.

Het Genas Hen Allen
fil:flJp,hllry,
Ih,', Il ~·It;. MIJNHEER,-Negen maanden geleden

betu igde ik in een brief aan u VIlJl

le goede ui twark ing van RHE.UMATI.
CURO in mijn geval. Ik ben 60 Jaren ond
en heb 2;J jaren lang geleden aan CHRON.
lSCHE ASTHAM en RHEUMATIEK en
.zochte verlichting V3l1 vele beroemde ge.
neeskundigen, en probeerde "alles zonder
baat te vinden en had In miJn geval alle
geloof in men chelijk~ bekwal1m?eid ver.
loren tot dat ik RH.F,UMATICURO pro-
beerde en in eens zijn mij u Nenralgia,
Rheumatiek en pijnen in hoofd en aange,
r:icht verdwenen en het nieuws is vel' en
wijd verspreid dat" ourneester VAN Ro'~Y
amper heellemaal gezond was van d.le
wonderlijke Medicijn," en dit was werkelijk
het gevaal ; elkeen die het probeerde be.
veelt het aan.

De heel' JACOB VJ.N ZIJL 'van Vlak fontein
(3 uur van Steijnsburg ).. is genezen va.n
een schijnbaar oDgenTee8hJkg~val.van Rheu.
matiek en Jicht. NOOIt, zei ZIJU moede-
Mevr. VAXZIJL aan mij. was er een ergerge.
val van "Koorts Ziekte", z(l()als zij bet noe-
men. De eeste dosis RHEU ItATlCURO
deed de lijdende jonge man rustig slapeu en
medecijn werd voorldnr'end toegooLend,
hoewel di} bure~ en vl;enden zeiden dat
zij niet verwQ.chten dat ~ij leven zon, was
hij Im~e,maal hier, en getu;gde van de ge.
neeskracht van de RHEUMATICURO en
PILLEN.

JONES RHEUMATCURO.
De oude heer VAN DER 'WUT, van Red.

del"!lburg, \vtcl-dgenezen door l'El1l .bottt:L
ne heer A. COlSTZEK,Brandviel, ~hddel-

bnrg, C. C. vond dadelijk verlicting. Mijn
won .1H en zijn schoonvader, de heer J. A.
SMIT, van wonderboom, Burgel'sdol'P~ wer.
den ook g~nezen maar i.k moet nu silllten-
Ik blijf uw dankb8rtl vriend, J. C,. vau
Het groote Zllid·A frilwanBche geneesml.ddel
voor Jicht., Rbenmtit'Jk, Rheumatlsche JIcht,
Lende J icbt, Henp Jicht, AaIJgezicht-
pijnen, en"L., en heeft vele dnizenden ge.
vallen, veel erger dan bovengen noemden
genezen. ui verhij.g~ 'l'1/Jl alle A'p?~~e.
keft eD W~ door rheel Zuid.AfrikI.

Standerton, Z.

J!t
AMMEN! RAMMEN!

. '1 P. J. UN DER WE8'TaUIZEN,
J.lCB. P. RBTIP', Paarl.
, J. A. VU A. LOCIlNllII, L.W.V.,I bnrg. .

. J. A. BASSON, ex-L, W.R., Darling.

F. WERDMUL~ER.
.. 1

Voor bijzonderheden, doe aansoek bij ,
D. J. A. V. 'D.

ublleke Verkooping
- TE-

MALMESBURY .R. BENOODIGD
, 'Voor de Hope1ieJd Publieke .EEN Hoofdonderwijzer ( wd) ,

'benoodigd voor de IEEN ONDER).VIJZERES
Klas Gouvernemeuts Soh te ' toezicht te nouden over
Standerton: . r Kinderen Departement (nn'trQ'U'b""

Salaris £250 met belofte ver. 130 kinderén). Grondige kenDlS
hooging, en vrije :wonióg; I het werk ver~ischt. .
wijzer tevens gereed te k08t-/. Applicant Inoe.t.. on~erwijs
leerlingen in te nemen. ID de Zangkunst (lDdien WUI/i' tJ1I]K"

OOK: Eene .Assistent 'nlJ"l'~IrTl Tonic Sol-fa) in het Hooger U~lnJl;r.
zeres voor genoemde School. tement.
£120 met belofte van Kennis v.an 't Hollandsch

Applic.anwn' bewijs van Kindergarten een lIanbe.ve1ing.
schap eener Protcstantsche verblijf' opnemen in'. .' H'n.,IlNlI1i'iO'

van goed zedelijk gedrag te D",partement:' met· de - Meisjeg-
Applicanten moeten zlcl1 Assistent Opderwijzerea, en .

lijk verbinden de noodige nominale soni voor logies ~ep~
li[/gs-Exuqlen aftel eggen Salaris £~ per annumi ,:.. , ei
noodig.·· Wel'~m~edeD ~~ i>eginnen .

Applicaties ingewacht tot Janu.an., .
1.897, en CDnderwijzers het .tlAlrl;jfi'Nlt~
te aanvaarddn op 1 FEB., 1~9

N. H. TH:EUNISSEN, V.
Yaion. School lJOlltUtwl8le!

S~, 27 :No...) l896.

v A:-;

Oprcch tgeteelde Merino
Rammen

l': CJI"I,rgt'lt'ekt'nden bchoor lijk
" :,,-t .loor den heer \\'tLI.D!

,,- '.'i, I.lilJen yoor zijne

aterda~, 12 Dec" ek.,
(II' /'l'l Dorp, uit hunne

',1. ,:. Puhlil'k Yerkoopen
.. . :' I "l'lal Hammen.
F. 1-,~d,IasR(,dieren zijn uit

'. ,1.1I·'!,·Stof'll'rii van den heer
\,. .' f ii, '?li II 'het distrikt

. , \\",~t, l'll zllllen zeker
'IJIl Ill' dell dag der ver·

\\'. ('. 1I0FF'MAN.

vi Moorrees Jf. tt Co" Afslaters,

Hl.ar~ODJ(1,
-1Dec., 1896.

. F. J. VAN ZIJL,

OnderwiJzerés Benoodigd
VOQR de Gouvernemen.ts Sch.o<?J

te Hartebeestkuil, distrikt
Aberdeen. Hollandsch eene hoofd.
vereischte.. .Applicatien met kopie
van getuigschriften moeten inge-
zonden worden niet later dan 25
Deoomber, aan den ondergetee.
kende. Applicante moet behooren
tot eens Protestantsche Kerk .

Salaris £50 p.a. en vrij logies.
Werk te beginnen na de Kerst-

vacantie.

D. H. CILLIERS, V.D.M.
Aberdeen, 25 Nov., 1896.

Sluiting Yan .een Weg.
'_-. -----------

AANZOEK gedaan zijnde door' ....
de Heeren W. P. en J. W. -: '.

Louw, van' Oorlogskloof, ' Bokke-"
veld, in het distri.kt Calvini!i. om:
zeker hieronder genoemden weg ge-
sloten verklaard te hebben,. soo:
geschiedt hiermede kennisgeving dat . ,.;
het yoorne!Den is van den .Afd~,' ."
lingsraad van Calvinia bij ~ijne:
Excellentie den GouverneUll aaa- .
zoek te doen in termon van Seetie
No. 152 van Wet 40 van 1889,'·
een proclamatie te doen uitvaardl_
gen den volgenden weg sluitende,.
namelijk: den weg loopende van. .
Oorlogskloof door het land van.
Oorlogskloof naar Zwartklip.

Eenige objecties tegen de sluiting
van genoemden Weg moeten schl'if.
telijk . ingediend worden bij den'
ondergeteekende bÏJ:inen drie maan- '
den vanaf 7 November, 1896.

Op last,

N. S. LOUW,
Sécretaris.

.Kantoor van den Afdeehngsraa.d,
CaJviuia, 10 Nov., 1886,

AAN SLACHTERS.
TE' kOOp

Te Oloetes Kraal, ',Hopefield.

80 SLAGTOSSEN, groot .en zwaar,
prijs bipijk, conditie extra.

CONST.ANT LAUBSCHER.
Cloet€'Skraál,

28 Nov., 1896.

ODD-FELLOWS ZAil. ,
PLlElXNS"J;"R..A..A. or.

Open slorgens, 's .Iiddlgs en '8 Avonds,
DE NIEUWE LONDENSCHE

WAS SENBEELDE NGALERIJ, Kanto.or van den
Resideut :Magistraat, .

Kaapstad, 22 October, l' 96.Eeu zt'er zeldzame verzameling van meer
.dan 100 Y!l. wereldberoemde personen.

De meest bekeude mensehen van alle eeu•
.wen en volken,Kamer VIID. A£grij8lijkheden
Open 10 v.m. tot [)n.rn.; s' Á.vonds 7 tot 10.
Entree 1/,; 6<1.

Het Aesiab Kanker GeneesmiddelEERST~KLAS PUBLIEKE SCHOOL
, :' . (Jong.uen.leisju)

OALEDON. IK Jan Andriés Rabe beuigt bier.. .
. mede dat ik volkomen geuezen
ben van hevige kanker in mijnlipdoor ..
het " Áesiab " Kanker geneesmiddel
van Mej. A. E. van Niekerk van
Loevenstein, D'Urhan Road. Ik
was twee jaren onder de geneeskun~
dige behandel mg van Dr. Cha.dwick
van Darling dat mij veel kostte doch .
zonder goed gevolg. Dr. Simonrs

'. van Malmesbury zeide mij dat de
. kwaad in mijn lip zat, en won het

voor .het snijden maar daar wou ik niet aan,
.,!,an Publieke Zoo hoorde ik van dat wonde,doen_ -

W lJks Viel. de middel, gebruikte het en werd
kunnen ge- genezen. Het is nu dertien ja:r~n

"'"'''''''1.1' verkregen geleden dat ik radikaal gezond ben,
van den o~del" In dien tijd omtrent zeven jaren ge-
den ResIdent leden heb ik mij van Dr. Nieuwoudt

,..... ·_ .. 'I1n van Darling laten examineren om
gemerkt" Ten. mijn leven te verzekeren-en lUj vond
Gebouwen enz., mij volkomen gezond. . <.

zullen ontvangen J R J
Controleur en . A. abe.A soon, s,

D'U rban Road
Kaapstad, tot op 2je Maart 1896,

middag, 24 DE.

KENNISG EVING.

A PPLICATIES voor bovenge-
.tl.: melde betrekking zullen wor.
den ing~wacht door. den ondergs-
teekenda tot ZATERDAG, 19 De.
cember, 1896.
'.A{lp1iganten (Dames 'of Heeren),

getwgsclitriften in te sluiten.
De betrekking een aanvang te

nemen b~bet begin van het kwar.
taal in April, 1897.

Salaris £120, per jaar. Kennia
van Zang,- en Teekenkunst eene
a,anbeveliing. .

Voor: ~erdere bijzonderheden doe
men aan~oek bij

, S. J. ROOME

maJ't€ln twee voldoen.
Voor de

contract, en die
tender teekenen

tender niet DElonde.rge. teekende wenscht hef;
. publiek bekend te maken dat .

hij gehuurd heeft dat geriefelijk'
woonhuis aap het Somerset West
Strand. van den heer P. Bosman,
en waar hij nu gereed is Strand be.
zoekers te ontvangen van af den
lsten November e.k, Begunstigers
kunnen verzekerd zijn van goede
behandeling en voortreffelijke ver.
zorgmg.AANGEHOUDEN in het Schut te

Leeuwen Drift over den veroorloof.
den tijd' en te worden verkoehe op den
26sten December, 1896, 'iudien niet be.
vcrens gel.QI!t:-'.
1. Een brIlinachtig basterd kortko.p

Ruin Ezel, lin.keroor halfmaan van achter,
kaal plekken op beide beupen, omtrent 12
jaren oud.

2. Een vaal Men'ie Ezel, linkeroor
zwaluwstaart, halfmaan van achter, wit
streep onder linkeroog, slaa.nplekken op
rechter MUP, omtrent 20 jaren oud.

(G~.) J. W. C. VISAGIE,
Sch.utmeester.

AANGEHOU.DiNi.n het Scllnt te
" Doega" over den veroorloofden

tijd en te worden verkocht op dou 26 Len
December, 1896, indien niet bevorerrs ge.
lost ;-
1: Een bruin Merrie Paard, linkeroor

slip, winkelhaa.k van voor, 8 jaren oud.
2. Een brnin MerTie, linkeroor halfmaan

va.n achter, 6 of 7 jaren oud.
a. Een zwari-schimmeJ Hengst of Ruin

Paard, ongeleerd, linkel'Ool' halfmaan van
Déhter, 2 jaren oud.'

. (Get.) F. J. STRAUSS,
Scbutmeeat.er .

J. 'vAN DUIJN.
Somerset West Strand,

19den October. 1896.

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

Gouvernante Gevraagd.
OP een plaats, nabij Durbanville,

om. zeven Kinderen' Engelsch,
Hollandsch en Muziek te onder.
wijeen.

Salaris £40 per jaar, met kost en
inwoning. 'Yel'ha.amheden aan te
vangen na de Kerstmis vakantie.

Applicaties vergezeld van getuig-
schriften VOOI' 22 DECEMBER, a.s.
te worden ingezonden aan

n. ~TARKE.
Oatlands. P.O Durbanville.

ond:t~~~~~6reS
E,EN MSistent",Onderwijzer ~oor

, dA iEertlte· Klas', P,ubheke
School te )Victoria West. Salaris
£isp. 'Ddgelijke ~~eDnj:s van 't
Hollandséhi verelscht. ~ Tevens. , . te: Salaris ~@. Zij

kennis 'bezitten van
en Teekenen,

ond~ruomen hij
't 'Volgend kwartaal.

&aJIlZ()!El¥, verge~ld van getuig.
den ondergeteekende

DeQember, 1896.
_ ....,~ER, y.D.M.

Hon. Secretaris.
eat, 23 Nov. 1896,~ -

AANGELOOPEN
A..L"iGEHOUDEN in het Schut te Cal-

vinia O\'el' den veroorloofden tijd en 11"EN Z\\':lI't . mtc OS, lino'keroor
te worden verkocht op {Ï.fjn 26~fRn Decem. [:; stomp eil winkelhaak van
ber, 18H6, indifln niet bevOf'ens geJost:- achter, rp.cllt.eroor stomp en slip.Een bruin Ruin Ezel met oeJ] balter
aan den kop, umtr~nt 6 jaren ond, ouge-' InDien niet gelost voor 1 Februari
me,-kt, IItllkk:e[Jde plekken 8a.n de borst en zal dezel ve toegeëigend worden ter
~ de beenon, brand.merk op den Link.er· .bestrijding der onkosten.k.an~Tan den bout, H,

(Get.) . A. B, STOFBERG,' P. HUYSAMEN.
. . Schutmeester. Buffelsfontein, . .
.A:f~ Kq~, CN~ Garies, 1Deo., 1896.

"
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';;D~Ii!·:W'n·l!r",-:B··E.KE NIN G
~- .-_ .' . '

: . DOODBERtCHT~

(
'VERLEDEN op ~ijn{l WO<llll.illlfi.ts na-

. bij 1{'f'bc<l1l Wes~, 0l "~(J(!~l,,.u,g,;l
dezer. in .Ien- oud.t!roonl .... 1\ :>" ;Jill"'''' en
oenig maanden, JOUAN~[; ~~IRIIS Louw.
Zijn lijden aan ontsteking II. h~t. h~~~,
wns mortvol en duurde 20 Jagen, ZlJn
nJ.•terven is een onberekenbaar V~f!le.s ,~oor

W zijn hnisgerin en zijne gemeente die hIJ nis
(l-llder'lin$r diende.

" Alzoo i6 'ewe",,!. Let w,<lbehagen des
V&ders.'· Wij zijne kinderên so lleu dus
stil zijn en gslooven.

N&mens de bedroefde WeJnlve,
G. J. HL'GO, V.U.M.

Rieooek West, 4 Uec., 1896.

VAli DEN

(}SRAAD PIKETBERG,
.":v~orhet Halfiaar eindigende 30 juni, 1896.

750

L

Op Donderdag, den tOden d~er,

ZAL beveDO'emeld 'fi etal
.J Schapen in pl~ik conditi. pll-

bliek worden verkocht te K£!;A:P-
MUTS STATION voor rek1ning
van don heer JAN HAAll'l'MA.N. !, D. ·ISAAC8

. STADSCHE LEVE
VAN MEUBELEN,"

Andere WegeD
Boo(Chl'eg~. tnl. Totaa.l
;£ 8.. d, £ Il.',j £ ,. d.

o 0 '0 1,010 11 ~ 3:11 ~ 4

•• ..... D~ereW -ID I
BoolJwegen. en. '0 T.ot....

,I'. e •. d.£.:·d. £ .« ».
iUnJW •.DI.31 Dec..'95 679 3 0 0 0 0 0 0 0

." ,j ,A.l.gem_e Bélaaiing 2 4t
I Acbtentallige - 21.67' ~ 51! ~ 1~ l~t 6~~ ~12 3
I ' Lioope.nde ... ..
,i 001lt;riolltie v&n dei Regeering ... ' ... 3. 11 B 250 0 0 284 Il :l
,I T.Oll~D op Hoofd en
. ~- 4fdeelingsru.ds- 369 10 011!::1wegen ... •.. 369 10 0 .. 0 0 0 0l,Iood,ilbel .. ting ... 0 0 0 223 is 0 223 IS
,J Tel'ugbett.liog, S. de
1 KbQk .•. ... 0 16 8

0tertrokklln bal&Jl8ell
~p BoOfd en Andere .
Iwegen .. , ... 0 0 0 548 3 51

·1

" ..
Per Balan», 31 Dec. '9.~
" Salarissen van Secro-

tans, Anditeuren en

1

a-ndere beambten .,.
" Betalingen aa.n.Raads·

I ,leden .. ...
• "Onderhood en repa-

I
ratie van Hoofd·

wegen en Dammen
~ er op Gewone Hoofd.
! . 'wegen

" Aanlpg Onderhoud
Reparatie en Ver-
betering van Afdeel-
ingswegen en Dam-
men er op ...
Andere u.itbet&lingan
namelijk :-

" KoLRegeering,Leen-
ing terugbetaald ., .

"Gereedschap, repa-
ratios, e112. '"

" Voeder
" Posteegels.Adveeten,

ties en' Schr-ijfbe.
hooiten •.• . ..

., Registratie VQJ.l

Honden
" Electie Kosten .
.. Civiele CommisH8.rls.

Piketberg, Ditroe-
ing ongedierte .. ,

" Afd. Tulbagb,. H. M.
Hofs. Tol. ...

" Aid. Clanwilliam, -}
Greys Pas Tol ."

" Huur van Zolder en
Stal ...

" Reahtskosten
,,' Reparaties Tolhuis
" Speciaal Auditeeren
" Renten Bank en op
. Loening ... '" 9 2 0

" M. Melck, Gov, Con.
tributie ... ... 0 0 0

" Balansen op Hoofd en
andere wegen ·...!)84 '1 :3~

" Bala.nsvoorRekenlDg,

\

namlijk. IndeBa.nk
£134128'IIn H&nden ., 301 5 li _ __

Totll;!ll .,. 1,307 l:l 5t U70 17 11

]I:

De VIlliersr Immelman &" Co.. Afslagers.. , ,
I 34 1t I· 69 2 3 10:3 l:! 4

Paarl, 5 De.c., 1896.DOODBERICHT.·-
18 1 8 36 :3 4 5 0_ ,.

FILLIS' .,' '.
GIlOOT CIRCUS

EN ,

MENAGERIE ...

OVEIlL!';f)Jo:N IR Stelleubosch op d en
4dIlD dezer. onze ge liefde Moeder

EJ..IZAutTH 1IIYulï"dol, weduwe VJ)" wijlen
den heer J-,C,)H- ('IIMI-nH FAtïn;, iu den
onderdoDl vau I:H J"""" en 10 rnuan.Ien.

De begmfp.lli" "illdt P],\.l.ts t e Stell eu-
bosch op lieden (Zalcnla(.() ~alUiddag, ten
half drie lire.

Voo!" de gezameulijkc Kinderen,
P H. FACRE.

"\
(l1~3 16 ' 0 o 0 0 123 16 0

2 10 0113- 4

(ONSEI~E~ MAAKSEL)"

ED GEDROOGD SOLlEn LU'. L:rUI

KO.PLaaT,

1Ss•.','£
'.' ..' I' . '.

llrirnEjrO '8 ART/KELEN· AL8.·

~[.o. 0 0 o 0 o 13.'> 0 o. 1:35 0 0

Avond.EIkenOpen
'KOLONIALE

Weeskamer en 'l'rustmaatschsppij
... :,~:."'.

10 17 6 21 1.5 0 32 12 6MATINEE ELK EN ZATERDAG.
MENAGERIE DEN GEHEELEN DAG OPEN.

Dieren ~orden gevoed om I J uur v.m
4 4 fI

9
8 9 6
15 19 G

12 14 3
23 19 :37 19 0]'Positief de laatste Yerkooping Eenige Eigenaar.

Agereende Bestierder.
Secretaris en Thesanrtftl.

F. E. FIL LIS
H. T. PHILLIPS
eHAS. BARRASS

A1 2 7VA)( 3 i 10

'Vinkel Voorraad,
TeSTELLENB08BH

o 0 0
o 12 6

14 16 0
1 17 6

.14 16 0',
1 :> o of

Go
ZlIJ

3 6 8 10 0 06 13 4:
O.f;l

58 0 0 o 0 0 5B 9 0In den boedel van wijlen deu hoer
AuPI.F SA\II'U \'.\:'\ C(lLLEIl. 34 10 0 o 0 0 34 10 0

6 0 1
o 11 1

12 0 0
() 9 0

:.! 0 0
o ;~,..g

12 . \) 0
3 3 0

4 0 0
o 7 iJ
o 0 0
6 6 0

LOp Donderdag, aanst., 10 Dezer,
TE 10 URE.

ZAL verkocht worden "oor den
winkel het resteerende van

den VOORRAAD, bcst aa Il de Uit

Zakmessen, Bouten, Spijkers,
Schroeven, Zikkels, Plakpapier,
BreekgoeJ, Glaawaar, CCII ads,.;orti- 1.
ment Fanrv G!led"I'~'n, alsrnc c een
hoeveelheid Lakengoed.

U. 'r. STEYTLBR,

GYMKHANA. CLUB.
nel
.te .
Pla..
zoo
J.
U{lJl
?

veil
van

~j

hol' .
geil.
ht'{_·j

dag'
gev,
bn'l

TE KE~ILWORTH.
ZATERDAG. 26 DECEMBER.

18 -1 0 27 6 ti

120 0 0 l.2O 0 0

o 0 (JPROGRAM: o 0 0

Maiden Pony l::ltakes (open), £15.
VIjf Furlongs.

::!. Galloway Stakes (open), £20.
Gewicht naar ouderdom, met
vergunningen, enz. Zeven Fur-
lung>!.

3. Puny Selling Plaat (open). £H).
'S .1'. A., met vergunningen,
enz. Zes Furlongs.

4. Gvmkhana Club Handicap (Le-
Jl,n alken), £2U. Grutreut één
Mijlen een Furlong.

5. Pony Stakes (open ), £20.
"\V.F.A., met vergunningen,
enz. Zes Furlongs.

6. Galloway en Pony Steepleebase
Handicap (open), £20. Om-
trent Twee Mi+len.

I. Boxing Day Flying Handicap
(open ), £~O. Vijf Furlongs,

4;)5 1ï 9i
1,;'51 3 101,470 17 11 1,5.51 3 lOtTota.&1 ... 1,307 12 5~~ecrdllris.

.Koloniale '" t"e"knn,er,
4, Kerkplein. K''''I''I:tJ.

.-) December. li,,~'t). . Wij oertifioeel'en hi ..rmede (i) dat wij bo"enptlLa_nde rekenin!l ""~ Oot'a.n:.:sten er~ Uitbetalingen VIlO den Afdvelinisraad van
Pihtberg, "oor bet halt jaar geeindigd .::lU JODi, 1696, h"boon n'lg6&lell; (,t) dat LIJ (onderworpen aan po.ral!"raaf II desea),
loCi" de ''''",lschte betobeideD gedekt ill; (iii) dat, tOOVer wij kunnen nallaac, d~ daarin vl.rmeldeo~t,,&~g8ten de eenlgt! sommen tiJD
.fhe gt'dnrel:de geaegd ~ijdperk out-&ngBn EijD ; (iv) dat de altgaven we~tlg au overeenkomstig zlln me~ Besluiten, Reeoluhill!
eo i CO.... eten van den Raad; (vi) dat de balans oolaat ui~ £301 5 li In handec 'an den Thesaar!er. (die ?ns 'O)fJf 1 gd
werd ol'r!leo 1 Ju.li 1896, in d...deo. misatiet! sooala nader omsehreeen op Vorm.C. A. 4ÓA)" n tan een t,.t~ balana van £134 12 8
ru ,de Ba-nk van Afrika, K""pib'l; (flii) certificeeren wij nrder dat "11 het Versl ag vao Ba-ten en L~ten van
l(e~oemdeD Raad ,oor h., laatste halljaar hebben nage&Ïen, dat bit met het grootboek overeenkomt, on, EOOver WIJ kRonIjo
oa$aaD iD ieder opaicht oorreet ja.

• I

Z.
75 Ee1ste Klas Top Paarden,
25 do, do, do. Ezels. A. J. WIlD, Auditeur.

DP.htbt-rg, 23 JuH, 1896.
" Ik. NICOLAAS JOHAN:!IIS VLOK oerli6CeAr hierme le , onder de bepatingen van Sectie 2 van Wet 32 vau 1888. dat boven-

slaande ~o ....aar e.n correct Vel"lllal{i~ nn '~ijno Reko.ningen al. 'I'hesaarier van don Afdeelingsrpa.d van Lildiamith, "oor bet -b&ICjaar
eindigend. 30 Juni, 1896, eo dat de balane le Eooalll aiteeugezet op aangohechtcn Vorm C. A. ~ A.

,~ , NICO. J. VLOK, Theuurier.
Geteekond 'oor mij, ala getuige, dezen. 238trn dag ,an Julij, 1896.

G. H. PARROTT.
Naaesieo eli t.oegeet.aao door don Raad op den 6de~ dag VaD November, [1396.

I

Op VRIJDA(;1 Il Dezer,
ZAL hovl'ngl'lTIcld 'g£'tal

Paarde Il I'n Ezel~, 1.00 al,.; Illaar
zelden in de markt komt, PlliJliek
worden verkocht te Klapmuts Sta-
tion. Under lit- Paarden zijn er ;2.:,
stal Paarden, :;11 opn'cbtgdl'£'ldt,
Paarden met Peri igT!'cs, geteeld
bij dl' Heere n Oo-t huizon en Du
Plessis, distr-ikt ('olpsherg, meest
allen egak paren vn Excellente rij-
paarden, van '[.-)hallden eli hcoger :
de ovcrig« xiju jonge paarden ; dl'
paarden en ezeb Puik. Geen l 'uard
of Ezel zal te voren nit de baud
worden verkocht, nu is er een kans
om wat goeds te koepen.

D. J. S ,r .AHTZ, en
P J BOOYSEN,

aans
9de
ure,
Lan.
van
kant
red.
A ..
\~jJ[J

Vrijdag,l Januari, 1897.
1. Maiden Pony Stakes, £1i'>. Vijf

Furlongs.
2. Gymkhana Club Handicap (Le-

den alleen), £20, Een Mijl.
:~ en -k V erdeolde Pony Handicap

(open), I'wee Beur zen, elk £20.
\" ijf en Ze,,; Furlongs.

J. Pony Steeplechase Handicap
(open), £20. Omtrent Twee
Mijl.

G. Galloway Handicap (open), £20.
Zeven Furlongs.

A. W, BAKER, Voonitter.

KEACCOUN'"T
OF THE

Divisional Council of Piquetberg.
For the Half-Year ended 30th June, 1896.

Lt
afde ..
pen~
met
recht
maal

lo,
maal.
verk.
koste

Other
Roads, kc.
£ B. d.

Main
Roads.
£ 8. d.

Ma ie
Roede
e ti d.

Other
Rosca, &c.
~ 8. d.

TvtaJ.Total.

e B. d.De ril/ii"!"." 1I//I't<'I'I<"1L ,I' ('".,
- .IJlsl":I'·(~.

Paarl, -i December, J S~I!;.

\' oor Program met volle bijzon-
derheden doe aanzoek bij

GRAHAM CLOETE,
Secretaris.

£ ~, d.
To Balance-31st Dec.,

1895
"General Rate-

Arrears
Current

,. Contribution from
Government

" Tolls on Main and
Divisional Roads

II Other Sonrces of
Revenue, viz :-

II Dog Ta.x ...
.. Ref,und S. de Kock

Overdrawn :ialances on
.Main Roads

By Bulan_3hL Dec.,
1895

II Salaries of Secre-
tary, Auditors and
all other Officers ...

" Payments t·) Mem-
bers of the Cou nell

" Ma.in tenance &. lik!'
pail" of Main Roadb
&; Dams thereon Or.
dinary Main Roads

" C()nstruction, Maio-
tenance, Repair, &.
lmprovemeutof Di,'i-
~ional Roads &. Ddlllb

Il. thel'80D '"
" Otber Payments, vi".: -
Culonial Govel'nrue(Il

Loa.n repaid
I" Plant, Tools H,e·pa.irb

doe.
FO!1l.jle
Po~U;ge, Ad.;., and

i:itationary ...
Registration, Dogs
Polling Expenses ...
C. Com., Piquetberg,

El<t. Vermin ...
D, C. Tulbll-gh k H,

M. Hof Toll ...
D. C. Olaruwiilillffi ~

Greys Pass Toll .. :
Rent, Loft &. Stable

ii. Legal El<pense>! ..•
. Repairs Toil House

Special Auditing ...
interest, Bank & ou

-. Loan ••• •••
M. Melck, wv. Con.

" Balances OLL Main
and other Roads ... 9d4
" BaL on Ace., viz:-

In lia n.k £1:-14 128
In Chest 301 ;; li

67~ 3 0 1,010 Il 4 3JI b 4.

19 2 4i I
G.sI 12 ;j

12 14- lIi
438 ti :l

250 U 0

ti 7 5~
271 4 1 :34 Il 6P 2 :3 103 I~ lSomeJ'~f't \Yt':"t ~tJ'anJ. Rol254 11 334 11 3

369 10 0

Iij I ti 36 :3 4

EEN lEER lELDZAM' E KANS. Inschrijving£'n voor alle Handi- 3 V 'U"._.~ T W t T' h .R' _ .... Vl'_. "17'_ t'
caps sluiten op Maandag m.iddag, Ol'l' ~REN OP A.801J?l'AF:lL me 10 el' '.&_D.;w aAlm .JUl8 Je
1-1- December. be~en, en een Kapsrok aan elke Zijde. ~ J.4 ••

I J

V_3ti() 10 0

Publieke Verkooping
-VA~-

EENE KOSTBARE

PLAATS EN ERVEN
_i3 16 v Li:] lG 0

221 18 0
2 10 0 v223 18 0

1 13 1Z.-Afrikaansche Turf Club, o 16 8

Bnll'
met i
~~llSt,

mev~;
kOllil

aan
Wlell
won.l.

I) '}TE KENILWORTH.
OP 1 JANUARI, 1897,

Denzelfden dag als de
lO 17 G :!l ],j 0 :;;! 1 ~ ti

De Ondergeteekende daartoe be-
hoorlijk ge<l.llthonzeerd door :\Iej. E
_K()Ii\1 \\", (\\'cdtlwl' wijlen Kapt.
Norman) zal I'llhliek Vl'rkoopen

-01'-

~ ~l 1)

J .-, 1:< ti
U II
:!.{ 1:'GYMKHANA CLUB BIJEENKOMST,

DE \"OLGENDE RACE:

Zuid-Afrikaansche Turf Club Han,
clieap, waarde £ï 5. Inschrij-
vingen £1; gesloten Maandag
middag, 14 December. Een
NIijl.

2 7 :! ,) ;l
14 lt; \)
1 ij 0

l'
}.j. l' ~
1 J 7(J I:! tj

Maandag 28 dezer
I.-De Plaat.' O~\'£RWA(,HT

met oon gedeelte grond. De jJlaat.s
is gelegen ill dl' onmiddelljke nabij-
heid van :Somerset W est ~tl'and en
grenst bijna ;Jan 'de zel', is zeer
vrllchtbaar \'oor tuincll en hecft
goede zaailandell ('Il I.' bl.lzolllier ge-
~clllkl ,oor (','11 melkerij, dit· reed"
Jaren ap et-Ill' zet'r will,;tg£'vellde
schaal gedreven IS geworden. De
plaat:> heeft sterk loopencl watel'
het geheele jaar door, elke duim
grond kan bewaterd wonlen.
Il.-LET OP. lOu Groot<:

Erven; groot 120 x 6::! vt. ; elk ed
kan van water vuorzien worden, de
grond is ~jj uitnemendheid geschikt
voor tuinE'tJ eli te prden-eren bo\'en
('enig Erf lk'1n 't StrAnd. De Erven
zijn Pl'achtig mrt· . tI'uten uitgelegd.
Het plan zal van ZateI'dag 12 de/',er
ter inzage liggt·n bij don heer
Ben jam ID (VI'oeger Hoi tsellla).
Allen die zich nu VflJl een Erf wil-
len voorzien, gelievcn van deze kans
gebrllik te maken.

Mrs. X orman behoudt zich het
recht om de Plaats en Erven wer-
der gezamenlijk te laten opvei1en.

P. J. BOSMAN, P. W. zn. tfalager.
i:)~t'llenbosch,

7 Deo., 1896.

T.
;) 6 8 ti 13 4 lu li

R
Paar

:it' 0 '0

341lt, 0
:.! (J 1
o :, 8

I :.!"'~ V
;) ;) 0

1 0 ()
U 7 :i lJ 1 J

]:! II

G ,j 0

L9 2 0 IS -t 0 '.!.~ I) il

l:tO 0 O. Uv l' )

Jl

r I
t . I
ti'J_j

!.- ;:, J:~-
:-Oml Total

~.Dl)'!jJPIL· ~.~rzien ~~n een Spiegelglsa 1~ duim bij 14 duim op
patente wieletjes. £2 7~. :

R. VTQtal ... 1.3W li 5~, 1,4-70 17 Il l~-,:.jVOO R .Horologes, bij groote en
kIeme maat., ga naar de on-

derg£'teekenden, die enkel de besten
aanhouden.

Runne Rorologes (Stelsel Glas-
hulte) z.ijn onovertroffen voo~ Juist-
heid en Duurzaamheid.

We bereby certify (i) tb.t we ha" ex&mined U~~ I.bo,e aCC?Qot of the Receipts and Payments of the UivisionaJ GOUL(

Piqlla&berg, for Uie half-year ~nded 30th .Jaoe, 189_6; (II) that (Ilobject to p&ragrap~ v hereof) ij is 8npported by proper voucher,-. (P't'?a~10 ~ .. we.caD ~1Oel~D, the rece1pte thereIn enwred ar-e the only luml ~hlCh h!\\'e been IeceifE!d dar-iog tbe period b: .,t, '
,(ur) that ,th. expendIture 1& I."fol alld In accordance wrih Votee, RetIOJollonll aDd COntr&et, of tbe Cooncil; (~) tbat ....e L'

tll~.. llowecl ib, nm of Nil for reUODI ala.ted iD the aa.ne18d .Report i (Pi) thai tbe bAhllloe conaiata of £301 51. I !l.d.,III tbe bA' ,I,
~. Tre.. urir which waa actually prodDeed la ua OD the 1 July, 1896 la tbe denominatioos la Stilted un lbe t'o"m (C.A 4.~'
and (lf a credit balance of 134 121. SJ. B&nk of Afrio&, -at Cape 'fown, and (~i) we farther oertify 'hM we have examined tbe ut.
lIkJl' of A_ta &lid Liabililiee of the said Oouocil the laa~ balf-Ye&r, that. i_ &glees with the ledier, .nd W, 80 far &8 W~

aeoenaiG, correct iD enry rtllpee\. • .

Ho~rl~mtlenlde is aanmerkelijk beneden in prijs dab de inferieure' inrr
en daar wij slechts hout gebruikenld ..~~tgoed. gedrQOgd 1

""''''''''1.1..1.0 ~en Koopers h~t voordeel hebben ~ ome waar~gd at
-*itbtlaa de hitte Tan. het klImaat zullen staan. :'. :

ITHIES EN THORNBURGHJ
LanJte St......t,'
(J. C. V. Cebouwen).

Importeurs direkt van de Ma~er$.

Eenige A.genten in Zuid-Mrika
voor ~:l.e beroemde ~Afoeri H01.'owge8
die Dlet door Magniet· of Elebtrici.
teit geïnfluenoeerd worden. : Prij-
ze~: In Niokel, ~8/6.; S~ (ge_
oXideerd) 21/-; Zilver 35/-; .FOIt.
n'ij 11. tw.. I

A.
M~
bek...Drl
order ,
m.o ...
YOlPn.

!

CO A. J. WIlD, Anditor.
Piqutbar" 23 JIlly, 1896.

l, NICOLiS JOIUJl.us VLOK, do hereby certify, nnd .. tho promioD8 of Seotio~ 2 ol Act 3'~ of 18i8. that tbe ab ".
tn. ucl oorreot statement of my A.oooQ.utu Treuurer of the Dinlioual Oou.ncil 0'1 Luliem1th for the hall-year end&<! 3'lth .
1896, .cltha~ the baluoe ilu detailN OD the aBnexed Form O.A..• 6 .i.

SIGO. J. VLOK, Tre&6'lrer

G,. B. PA.RROTT-,
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22 Vette S.lachtoa_n, ~rHE OLD FIR .'1;
6 " Koeien

I)U\ P.NGEMELDEN zullen op H U.'ISH. '0.'" U
) 12 December, e.k., te

~IAU[ESBaRY, publiek worden
-kccht \"001' rekening van

JACOB RETIEF.
De Villiers, JmmeJma.n & Co" Afslagen.

Eenige AgenteR"

R. WIlSON, ZOON! OL,
iT GEORGESATRAAJ'.

fT'..

D~\:\l{ de W edu we van wijlen
dCIl heer J. A. LouBsERvoor-

'''''II~ is zich van haar Boerderij
"~Itt re-kken, heeft zij hare twee

I' .,lilL';c·1I verkocht aan hare twee-
""):,,,. "RonJekuil " aan den beer
.1 \. Lo: D~LR en "\Velgegund "
.i.i n I'. 8. Ll\l'l;"ER.

i:IJ zïl alk Losgoed per' publieke Ook Groote Bad-Handdoeken; van 6/., 9/-, 12/,15/ en 1
\".,I[l!! doen vcrk oopon bij hot eindo
\ I" aanstaande Februari.

\!"J Lulil"u, gaat zich te Viseli-
".~ lll'l'rzdtell, alwaar zij de aan-

;:. n.un-. plek van den beer \YALKEK

I:, ,,(I gd;ocht, om zich VOor die
li.l!!t'll, die dL' Hoere haar nog wil Is welbekend voor Kwaliteit en beste
"-',Il II, IU rust en stilheid dool' te Zoomen en Merken Alles Gratis.
1II"·II,Tl·n.

"

\1,111I1t'~hlll·V.
~ ~ lh'c', 18%.

Gezell~e Bijeenkomst
,TA\ LEDEN EN VRIENDEN
V der Vrije Protestantsohe

\ L'liitarii'che) Kerk,

. DINSDAG, 8 DECEMBER, 1896,
'LI,plli!' Hall, St. Jau's Straat,
T0t'i-iangs kaart (Prijs Een Shil-

i IC; I \'L' rk rijgbaar bij eenig LiB van
1 .-t linanciei-l Comité, of bij de

< kil r \ /111 d,,' Masonic Hall.
11.·!!iIlL8 n.m, Deur word! ge-

PI" lid ~.:;Il n.m.
- --~-~-----

AFUI ":\A~DER van geboorte
!.Ot'kt een betrekking als Hulp

,-:' :11" Upz icliter van een Plaats.
t;""I.' getuigschl'iften of aanwij-

I le)' L aanzoek bij .. Herald"
ll:lil_'C', (;l'orge, onder letters D. G.

KEN NISGEVING

Z, ~LZ. Genootscha p.

Zoo juist ontpakt de G
Linnen

genoemd

DE .\ IgeIUl'eol' J aa l'lijkscllt' Ver-
gade!'lng zal plaats hebben

il.<1I1~ta.alllkn Woensdag, den
9den dezer, des avolllis ten ï
Ill", III het Kerkgebouw in de
Ll1l!!l'stra<1t, onder Voorzitterschap
Y.!l1 Ds. E. Z. DE Bt::UL, Prl'di-
kant Le Une A.nkerbaai. De .Feest-
rl'Je zal gehouden worden door Ds.
Á, J. L. HllfllEYR, Predikant t~
\\·ljnberg.

KENNISGEVING.

1 UOPE~DE op de Plaats Vra-
..J lijkheid, nabij Lady Grey,

,'i'!eelillg' Robertson, 1 Zwart Wit-
1"11.- 0,;, omtrent drie jaren oud,
II,d klein knijp horeIl8, 'gemerkt
rl'chteroor zwaluwstaart en half-
!::.I,llltJL' \'ao achter.

Iadle!1 niet gei.:ischt binnen een
J:1Cl.llld van af heden, zal dezelve
\"'rkvcbt worden ter betaling van
};'J,leU vall aJvertf'ntie, enz.

II ,\'IEL JOHA).'NES ER1SMCS,

VERDWAALD.

VERDWAALD van de Plaats
Zauugat, Rieueek West, een

Br,ill Merriepaard, i> jaren oud,
:::,i kilter aan l'll beslagen op den
..: "l' Il :\oVl'mber. Heeren &hut-
Ill'" ,[0-1'5 of IJ ij wie zij mage aan-
:." 'Ill. Il, gelll·ven kennis te geven
".1:1 d"ll Ulldl'rgeteekende, door
,I ~ 'I alle kosten zullen betaald
\ru: dL'U.

S. WALTERS.

,

THORLEY'S VOER
VOOR

RUNDVEE,
Paarden, ¥_arkens, Schapeu,

ENZ.

LACTIFER

200 Stuks Keper en Effen Beddelakens, voor één.
Bedden, l0td. I/Ot, 1/3 p~~ yard :

:Qubbele.Beddelakens, 1/4j-, 1/6, 1/9, l/11i per yard,

'AANGEHOUDEN in 1 8chu~<t.
Kloudalr::rul over den' reroorl~dft

tijd (jn te worden .ve~koch~ op! den 26f!ten
December, 1896, lndien Blet \levoreIII :,e-
lost:- ::

1. Een bloedrooi Vaan, PI&~ kop, ~oJNre-
merkt.. omtrent 3 j&reJl oud: I :

2. l!1eri bleek rooi 0., r.echte~ winkel-
haak ~n voor, up de link6rb9ut gebrr.nd
oJ;ldaidelijli:. .. _! .

(Get.) W. ".lN DEB \VÉStapYzEN.

Mdeeli~rud Kantoor, i
, Calvini.. I .

!

tweepersooiLs

TAFEL
Alle Ongebleekt Linnen 1/6, I/Hi, 2/3, 2/6 per
Alle Gebleekt Linnen 1/6, I/11t, 2/6; 2/9 per yard.

500 PAAR KANTEMGORDIJNENVlN AllE GROOnEN.
Kanten Gordijnen, goede patronen, 3 yards 2/11, 3/11,
Kanten Gordijnen, mooie teekeningen, 3t yards 5/11, 6/1
Kanten Gordijnen, mooie teekeningen, 4 yards, 8/11, 1

PLAKP APIËR.. . \

Voor gij elders koopt ~ft c:u.n
per paar. eerst naar i '

d·· GUSTAF AIDIRSOl' ct Co.,or tjnen 36, LANG8TRAlT, :
K.AAPlil,T4D •.

Toor molll~ TU Ami
PRACHTIG PLAK~P1plER~
Koop V&D ona ft Tel'M~.u.. ea .....

Ilitkieaing In BESPAART trWI GJILO.
VERF, VERNIS, BOBSTJg.B ...

l&&g8t-e prij.en. '.

Gustaf Anderson & CO.,
3~ WGlJI'RllT LUPBjru.

Fransch GuiPure en Zsntsersche
Groote Sorteering. Volgende Prijzen

13/0, 17/6, 21/6, 25./6, 2ï /9, 31/6 per paar,
Een Groote Verscheidenheid van Guipureen Z

en Antimacassars.
:3 Pakken Honeycomb Quilts, voor één- e~ Tween4~rS<OOI18

2/11,3/11,4/11,5/11, ti/Il per stuk.

300 Dozijn Turksche en Honeycomb H

.. . I
P.J.VANZI~L.~

KLEEDERM.A.lcER.POR~·4· .., '.

lIem'" en y,ór.Iitea 'RIl '. :1fmaat.
pemjng k1imléD op aan ....

ftl'Uepn ~

ftRliEfIl ZltBRBlailJK.

VERl{OOPING~
J. w. MOORREES--:;;:-;-Co., AF8L~OFrRS.
9 December,-Darling, I~ndc have. :
9 Deccmber,-Darling,8laChtcMen. !
12 Deoomber,-Malmeebury, 35 opl'OOpt~lde

menno rammeD. .. .
15 Deoonjber,-Ma~bnry, leveude have, Io!ee

goede ... " en b Ilisrnad. ~ . . .
H. VAN NIEKlI:&K, "'8LAOE~.

9 ·Deccmber,~.,pringbok:foutein, kantien, wink.
beziiheido 'plek, winkelvoorraad en. ens.
DJ<;VILLIERS, IMMELllAN At C•. AF!il-AGERS
lO December,-" AlIea verloren," afJ~11n1! Ric.

beek West, levendehave enz. '
IJ December.-Klapmotastatie, 760 cet'llte·klu

Kaapsehe en nlCl'ino hamels. !
II Deoomber,-KlapmntMtatie, paarden en eula,

&lIen in de beste COIlditie. .
III December.-M&lmeabar" prachtige rammen.
12 De<:errtber,-Malmcebnry, 22 vette facbtosaen

en 6 koeieft. i

15 December,-Klapml1t.st!tatie, aanteel bee8ten,
tr.ek.-en. wagen en trekgoed. ,
23 December,-,.Klapmateetatic, koeieni, bprecbte

bulletjes, 8&nteel O!!8eu. !
16 December,~Rlebeekkastecl, v&.~te ~ losae

goederen. ! :

DEMPERS, MOORE A: KRIOE, Al<·SIjAOERS.<
9 l)e(o,ember,-Caledani 25 fraaie ervenj
12 December,-'l fraai erf en meubelem"
19 December.-100 .fnlale jonge.Monte~deo cws

J. S. 'lAIUIS At Co. AFSLAGR,S.
8 December,-Kl.&pmulo88tatie. paarden. I
!I Deoember,-Klapmlllatatie, vette l!lacht 811

trek,_"n. ·1'
23 Dcoember,-Klapmutastatie, vaste i en lOMe

goederen. . !

E. BELL, AFSLAGER, NAPIEJ!.
10 Deoeruber,-Groot Zol1trivicr, Jm&r4en,

lammereJI enz. '
GIDEON P. VAN ZIJL, AFSLAGER.

8 Deoeinber,-Montagu, paarden.
H. L. NEETHWNG, L.W.R ..

11 ca 12 Jannari,-Somer1let Str ..nd, het groot en
prachtig jolClel!"neigendom tusscbcn de E.?teens en
StaDdanl hotels, fmaje karpaardcn cn Mltptg.

13 Janaari,-Stellenboscb, de vier .nitjmnntende
plaatsen, Zorgvliet., Simon.berg, Kwpersbcrg en
Jonkersh08kberg, alsmede kOlltl:iaArvee en! 108g0ed.

W. H F. KLEYN, AFSLAGER!.
9 December,-Grcyton, erven. ,i
9 Januari. Hermaullllpietersfontein, crv~n.
Il JanWlri, Pooles Bay, erven. ,

HENRY FAGAN, AFSLA(lER.
9 December,-Dr08tdy, Tulbagb, erf en Illossel~

deren.
J. J. THE ROS, AFSLAGER.! .

16 December,-De DraAi, distrikt Wor~ter, v&ll-
te en 10lllegoederen. i

CRAS. 'ADAMS, A~'SLAGEd.
17 Deoember,-Zacbteyallei, dietrikt I 'tl:Ubagb

levende have. boerderijgereedscbap, :
P. J. HOS!wlANP W ZOON, AFSLA,GER.

28 lJe<;em ber,...oSomenJetWest Stnlnd, ~n kost~
hw" plaats e.hó$}grooto ·erven.. I

J. J. HOEM&YR "'.ZooN ÁtSLAo!ERS.
12 December,~tM, vlII;tegocdere4

A. O. H.--TEUBE8, AFSLAGEll(,
10 Deoember,-Robertl!on, eem,e·kIu P1rden.

IProduk1ieDD1a.-rId •.,
I

ONZE HUISHOUD LINNEN AFD ELING
Wij

A. HILLIA DJ
R THE OLD FIR TR E.

Als PriYaat

Rondgaande
DorpeI{ W. J.VOOR DE

School te Mossamedes, WiJk O. Caledon-
rivier, Di6trikt Rouxville.

Onderwijzer Benoodigd, Potchefstroom, 3

VOOIL DE Onderwijzer
KAAPSTAD.

VQIOt' Il.t grootmaken T'&Jl ~ Rondgaande School te Boshoffs Rust, Wijk
Zonder JIIIk. Knapzakrivier, Distrikt Philippolis,

O. V,S,

Ir.

A. T. RUTTER,
il AUR 'BIl d. beroe1nde Kol~..:n ..INNES" en" ORIGHTOW' udel.,
1.·i"Dd o"vv de geheeie Kolonie. Zadela op
order ~ma.h Tan £S en meer. Oude udela
Ill.a" opgemaakt of .. kuur nagem&akt
yoli1lIl8 ~m nn de k.l&nten.

TUIGEN
')I..t de .in.... 8oh~.ng, om h.t
~!p .. ..Hm.. n.

Tl! _ Prijali.i-* .
~ 6.1I;II.. T•• 4'1'.

, ,.

VOOR
VBOSGII IIABn

5 Dcoom~, 18&6
il I. d.
IJ 9 2
o 4 6o 12 a
o 11 6
o 0 0
il 1 7
il 3 0
il :I 2
Il 0 0
P 15 f
il 2 4

, Dis·
Haverboot' ...
Komloommen per 100 ...
&arthppelcn ...
Roonen (groene) ...
Tamaties per 10J
l'eren
AblikollCD
Boter
Erwten (groen ..) ...
Eieren
Pruimen ...

o 7 0
o I li
o f 1
o 6 10 .
o 13 0
o 1 6
o 2 9
o I 6t
o 11 6
q 13 7

... 0 07t
Il W"ll1lnB en 6t karren.

APPLICATIES, vergezeld van
gecertifioeerde afschriften van

bij de wet vereischte getuigschrif~n
van bek .vaamheid, goed zedehJk
gedrag en bewijs van lidmaatschap
eener Protestantscbe Kerk zullen
door den ondergeteekende ontvan-
gen worden tot den 4den Januari
1897.

Salaris £120 per jaar, benevens
do Schoolgelden.

Werkzaam beden te beginnen op
16 Januari 1897, indien mogelijk,
maar niet later dan 1 Februari.

Billijke reiskosten zullen vergoed
worden.

JACS. J. GERTENBACH,
Voorz. Sohoolcommissie.

Grootfontein, Philippolis,
Novm.ber,1896.

A PPLICA TIES
betrekking, me

v~reischte .,,,,....'.;<:o'uu,
kwaamheid,
lidmaatschap eener
Kerk zullen door
kende ingewacht
December, 1896.

Werkzaamheden te ,-/1:>.----,
dien mogelijk, op 20

Salaris £120 per jaar
Sohoolgélden. '

Een' ongehuwd .
voorketI:r hebben.

Billijike reiskosten
vergoed,

,Gd i (leJe· .jot !Il!a '. j G~
· 6d·tot '27. 'Gd i.W.Ue .
. Gd wt 27. Gd'

· 27~ '6d w~~:6d
. IliI, 2lie Gd tot 27i-6d ;'

.T~~·"'.~I per' aak, iso 11le" 19!16d wt
uk; li20 llle, 201 od to\ 29.Od i Aal'D-,r,,"

perlAk,~ I~ Iba, lS. od tot 24e Odj
0. #4 ~i 0. 5td j TaIU per Th, (we. .
oti 2d tot 0. 3d j Koorn, per aak, . 20a .
6d .iot 17. 6d' Boter pet Ib, (YII!'IIOh)

. wt .21 Gd j 'Boter, (tw_e baliteii),
wt 11 9d ; Eieren, per doajjn, Jl Gd wt

. j Eeud~, per liuk, 21.' 9d wt se 3d j
.. per nak, 2iI od tot 21 9d ; Kalkoenen,

peri.tak, 1, Gd $0. t 1311Od; lIam eD.SJIek, per lb,
0. 6d wt 0..9d j Zout, per ak, 3e otfwt lilGd j
O~t.en jler.lb 3d wt 4d ; Gedrooade Per..uren 6d wt 'Id ~Kalk per ak, 7.0 wi 81 Od,

S~4CBTVJ!Il •.....o..en, (KOlde>, prima, .ts 0.
·tot ~10 oe j ~!I1 500, Tb., .t6 lO. tot.£8 oe j
~ot!.en, 300 tot .~ Iba, fil Oe. £6 0.; lCalTen,
30a ~ tot 40a od j Varluma, lOO Ibs, 40a od wt
50a ,Gd j JAmmérea, 30 lhe, 81 od wt 11a od;
~eJa, 46 Ibs 16a od iot 1&. od ; ~he
ScWpen, p"ODe, 1611od tot IS. Od; x:..ap.cbe
~, prima,.,.171 od wt 181Gd j xapatéft, [l()w~qo Iba, 17. od wt 201 Od.
TlIEItVKB.-o"'a, ~e, £0 oe wi £0 0.;

Mai~ sroote .~18 to, £22 lO. j Mailen kleine,
flOP. wt £17 lO. i Melkkoeien, fil 0. £12 0. j
RU~~ £10 wt £20; TrekI-rden, £10
wi .£20 ; "lelt, ..£.7 lO. tot £ lO.
,~!(lIEIUWIGEN.-A;án.V""'¥. voor ~lo!liaal

gl'Uljl neemt toe" en lDieltea .un van hier llIár
de ocjeteJU~epro'riDcie \lenoDden, Het wordt
bericht dai Ameri.bantche mieliee voor uad
doele'iDden een mialulrking aUn uitgevallen.
BeriqIiten iD aak~ oopteD Tan haver en haver.
gep:;vtin zijn niet bemoed.iiend, en de baverger.
ren ".an dit nieu1f le. izoen atijgen gevo~eliilt in
prjjs., BUbDe elke.lIOQrt ill vut. Kafferkoom
zeer !lChaaracb. Uien en Urdappelen zjjn meer
-.'o'lo. ..p I. . .Eieren eclJ&aroKb. Pluimvee behNIt
goed", prusen,
,LEVENDE HAVE. (SI •.lClfTVEE),-Voor leven
de bate van goede lnraliteit ia er bjjsonder goe-
de aail~, en p.rima Toorrud voor kenJtmia
zal ,. fancy' prijzen behalen.

PORT ELIZABETH:

esel.,

frail Ik 1Iurerc HiriCh, Loubur ~ OJ.)
3 Deoember,189G.

VOOJ:L8TBUISVJIDJIIlK!'1.-Gedceltelijkweg.ns be.
perkte 'I.oez.cndingen,en gedeelteli jk wegens terug.
trekkiagen, \VM er Vlm de week slechts een, beelen
dag velkooping. De .JJW'kt .. tIS .walt, en prijzen
ongerepkl. Ook uit de hand, gaat bel; wa~ ... ak.
.kor, enrkoopera. bieden 10 percent minde{ voor onge-
IIOrteerde dan verlOOen week. Vencheidene Lou-
deDBCb.~kool'e1'8 hebben hunne aanbiedingen ~er.
min<,lero.. De Londeasehe verkoopingen beginnen
aaDitát.nde _aandag. Wij noteeren :-

. Ii. I!. d. 6. B. d.
Witte .•uperieur pl:ima... 6 0 0 7 lO 0
" , prima ... , 4 10 0 Il 10 0

Eel1lte ,witte • ... 4 0 0 4 ti 0
I'weedë " 3 0 0 3 10 0
Derde. " ''', I 15 0 :I lO 0
Wijfjea superieur li 10 0 4 10 0

" :goed tot gewoon a 0 0 3 . 5 0
" :tweede ... 2 0 0 2 ló 0
" derde I 0 0.- 1 15 0

Byooka(fancy) ... ' 3 lO 0 4 10 0
Z.. arte goed tot super lang • 0 0 • 15 0

,,; "middelm; 2 II 0 3 II 0
'" "kort _ 1 0 0 I 15 0

Zwarte jinferieur kort _ 0 8 0 0 15 0
" vlos ... ... 0 15 0 I 0 0

Vale. i<!ed tot snper lant: 2 5 0 3 5 0
",,' mediUM' I 5 0 2 0 0
" kort... 0 10 0 . I 0 0

inferieur 0 • 0 0 10 0
" VI08... ... ... 0 15 0 I 0 0

Spadonas (jonge vogels)... I 0 0 2 0 0
" amal en b&rd ... 0 lO 0 I (i 0

. " ~hicb 0 1 0 0 5 0
Stud wit I lf 0 I lG 0

gek lelll"d 1 6 0 1 10 0
donker 0 15 0 1 0 0
B,BlO 0 I ~ 6

VELLDI.-Onvcranderd. Wij I}oteeren :-
Angoras, geaort<>erd... 0 0 0 41
Angora.ellen, gescboren 0 St 0 4

beschadigd 0 I 0 It
Huiden droge 0 0 ,.... 0 6

droog gc.IOuten ... 0 0 0 5
" natte 0 21 0 0
" droog be8c~gd 0 4 0 4t

Springboheilen ... .' ... 0 0 0 6
BOIiWOL.-O.ue Londensche kabel, goo,.teerd 2

ele",.,., hericht: "BoKwol markt zwak. Turksehe
handelaan bouden de !,rijzen laag:' PlaateeUjk
wordt een andere stille week Rangeven. De meeste
koopers .•ijn zonder bestellingen, !,''evol!!'ilijk !~er
bijkans niets te eloen~ Op Din8clags IDAflrt werden
34 balen:aangebodea,' en ses balen verkocbt.. ConI'
petitie ...as doorgaans zwak, en bet grootste deel nn
het ungebodene werd tel'uggetroUen lien gllvolge
van onvllldoende oompetitie. Prijzen waren iet .....t
ten gunate- van koopers. !It<! tot IOld werd gebo-
den voor:middelmatige wint<TfVOl,en 'JOfd tot lId
Toor wlDter lammerwoL Wij noteerell :-

I er lb.
e. d. B. d.

Super lang !.Omerbokjes ... 1 6 - I 6t
Goed tot8uperlangczomereente 1 t - I tt
Medium tot lang lOmer CCI1Ite I I - 1 3
Winterhaar (ord.) 0 lot - 0 Il

,," (loort) 0 9t - 0 10
WOL.-Onse LondeMCbe kabel, geo:lat.eerd2 derer,

bericbt :.,..."Wol yerkoopingen bliJven levendig;
prijsen t:en voile aangehonden. " .' Plaat8Clijk, ~~nig
.... en sj'ID gedaan op de plaatselijke markt, bliJyen·
de de toestand zooal.e laatst, bericbt. pri vate aan
vraag is nog groot yoor alle !lOOrtensuper la.nge
.k.iJt.ed vetwol en sneenwwitteil, doch slecbts weinig
komt voor d~~. Verk('OPin,:en uit de band
..aren ten volle geliJbtaanmimet die VlD verleden
week. ai' de pI-tselijke) markt VlUldaag .. erden
lIe balen aan~boden, en iO balen yukocht. De
vertooniug "'alii zeer zwak; competitie ...... k, en de
Wi.~oen ~n ietwat !.en gnnste 'an de kooper8.
IJ not.eeren :- Per Ib.

•. d . I. d.
o óf 0 6t
o 4, 0 5.
o tf 0 41
o 5t 0 bi
o 4-t 0 5i
o ti 0 4t
o 3t 0 3t
o 0 0 2f
1 It 1 2t
1 I 1
o lit - I 0
o lO 0 Il
o 8f 0 9
o 7 0 8
o 4 0 li
o 8t 0 9
o 7t 0 8
o li 0 li

Extra S. 12 maan. !,'raneld vette
Goed tot .Huper Il "

Kort tot middelm. grasycld vette
Extra super 12maan. karoo vette
GQed tot~, 0" " .
Kort tot middclm. "
Z.yare slecbte vette ...
Ruwe en.ge.kleurd vette
Extra 8. Uitenhage sneen"ltte
!'luper ,
Goed~ " "
Slechte el' met onkruid" .
Op bet land gewa&lChendroog

" lf slecbt
Ruwe en gekleurde gewasschen
Zwarte I'tIwege_hen
Witte kr'li8l'1ll gewl8llChcn ...
Witte ruwe

JOHANNESBURG.

(Frit •. (J,imbug' rapport "/JOT de week, geii>rdigd
3 D~cet"ber, 18~6.)

Gartlt pet zak
BOOrmeel ge&ift
Zemela
Beter
Boter (lont)
Kaf ...
Eenden
Eieren I

Voer peri baaJ
Voer per. 100 bdIa ...
Hoende" ... . ..
Kaiferkoom
Mielies Ámerik,
Mielies Ii:oloniale
Haver ptir aak
Uien ••• !
A.vdap~le .••
KOMa'perm

140 150'
1 13 0 1 ló 0
o 10 0 0 II 0
019 020
010 013
o 10 0 0 18 0
036 046
016 020
o 15 0 1 7 6
I [) 0 2 15 0
030 036
I 10 0 --: 1 11 0
I :2 0 1 4 0
130 160
130 140
0100 10'0
1 0 0 I 10 0
170 180

MN ,INTEEKENAARS.~
Prulm~ ...
Abrikooen
Vijgen'
Zuurlemoen9
Tam¥les ...
Boter ••, .'
Bieren~· ••) ••• ,
.o\aldappeIeu .,.
Lemoonen
Roendera •••,-:=:'Kool
Gauea
PêrmI .•••1 ...
1ICiOUD (Jr$lI) ...S.'''' i ...
&/•• ": ...

!11ISV..... 'II4AU
5 Deoemb~, 1896.

L cl.
o 0 7 2 0

~ ~ : l~ ~ DEiSubeCriptie op "DE ZUID-
016 0 r- 0 S AFRIK.AAN en ONS LAND"
g : ~ - l¥ ti.' za) ~ al 1. Januari, 1897, terug
o Il 0 Iii 0 wofrlei,l. gebracht op den ondeno " 10 11 4 •• If-- te E do 8 6 ~ U II PrIJS, ,"" we n: . en pon zes
~ ~ l~ : ~ shillinp per jaar of 6/6 per kwartaal
o 1 6 9 7 i' A. B.HOFQYR,
g ~ ~ ~ ~ i . secretaris.

go 0,1'0
10 lJ: 1006 ~~lm.r. '.Co'J Bpkt.l

.... .• - I,' ', !Uf.,.. ..,"OIO-.q " .

'za] de

S. P.
Voorz~ OOtlq<)ICOD1DllJ881e.

Luckhoft,O.V,S.,
U'NOTtmbtr, 1

. ,

..
T." S E .R lW.A.x's,a
. . ': _;"

~t. George's _ ...~....,
KAAPST_._ •.."

DE ZUID-AFFUKAAN
. VlRlÓMD .MET

ONB LAND:
dan een deel er van
synodale gebou wen, die men onder
naam van "het Hugenoten
teeken " wil stichten. Wij vern.l~men.n1J'.:
dat wij ons deerlijk hebben.vergist,
verkoopen van grond voor het
teeken (koopschas £10(0), is .
deel, een klein deel, en wel het . ~
aanstootelijke deel der kerkeraatJsp~en..
Dat lichaam bëoogt niets minder dan pet .
in bou wperceeleu verdeeien en verkoopen: "
van heel zijn kerkhof aan wie ~'lr ~1
koopen, voor welk doel ook. En,hij ]Wil. .
het alzoo bekomen geld besteden,' iiiet.'
aan andere begraafplaatsen, ~ aan;'
algemeen doeleinden. De kerkeraad ~OJl ~
echter niet den registrateur van ach.ten-.
bewegen zijn toestemming te geven tot~at
verleenen Van transport aan' de wa-
komstige koopers. Hij wendde z+c.b.'
daarop tot de regeering om n&1.r '
ming te bekomen. De minister
landbouw, voor wien het aanzoek
antwoordde dat men naar h t
gerechtshof zou moeten gaan om
goedkeuring voor, de verlangde kerkhe.f-
speculatie te bekomen. ~ .,

Daar rust de zaak nu. Morgen te.Q.:" .;
ure houdt de Kaapstadscha Afrikt$:et"
Boudstak een speciale zitting om het o.h~'
derwerp in overweging te nemen, Wij
willen -die vergadering niet vooruitloopen "
en voorafschadu.wen 'wat daar wellicht __:
zal worden verricht. Maar het zon 00'8 .

niet bevreemden, indien het weldra bleek:; ~
dat zelfs het hooggerechtshof geen I1l.Il.Cht
bezit om grond dat door de indertijd
bestaande wetgevende macht, den gou-
verneur ill rade, voor een begraafplaats
werd gegeven, voo I' andere dan begrafe- :'
nisdoeleinden te laten gebruiken. Wij ver- "'-:-.
nemen dat het niet onsbreekt aan 'Pel"
sonen die bereid zijn de vereiaChte ta)?-
pen te nemen om Je kwestie, heW:j in
het hof of in 't parlement, te laten ~.
pleiten. Het wal'e ·te weUBchen dat .
dt> commissie voor hbt Hugenoten,~-
Jenksteekeu haar aanvraag om een' h,k
kerkhof -grond terugnam, nu het blij.kt dat.
haar bouwen aldaar ;Blechts het voorspel
zal zijn van verdere bouwplannen. Van (lén:
ding kun.oen de leden der Nederduit.l3ch
.Gereformeerde Kerk overtuigd 'zij-n, t,w. :.
dat Je Roomsch-Katholieke en Epi.scg-
pale Kerken zich lang zullen bedellken
alvorens een ,. building Loom" te bevQr:
deren met behulp \-an hun.ot! G1>aa..l/.k-
kers. .

DINSDAG, 8 DEOEMBER 1896.

DE ONTVANGST V AN DEN HEER
RHODES.

DE jingoes en RHODEs-vereerders zijn
druk bezig een luisterrijke ontvangst voor
den samenzweerder te bereiden. Port
Elizabeth gaat zelfs zoo vcr om aan de
hand te geven dat de dag 'Waarop hij
aldaar landt als een publieke vakantiedag
bescho-uwd zal worden. In Kaap-
stad heeft de burgemeester geweigerd
zijn naam te leenen aan de beweging en
wij hopen dat hij het standpunt dat hij
heeft opgenomen zal handhaven, en zich
niet zal laten overreden door den
invloed die van alle kanten op hem
zal worden uitgeoefend. De bevol-
l!:ing van Kaapstad is geens'ZiUB zoo una-
niem jingoistisch als sommigen m~nen,
en daarom zou het onvergeefiijk~ijn in
den burgemeester. indien hij 11.18 verte-
genwoordiger van de stad zijne onder-
steuning gaat geven aan eens beweging,
die slechts bitterheid en aanstoot' zal
verwekken onder de Afrikaners en dat
deel der bevolking, dat nog onderscheid
weet te maken ~uB8Ch6n recht en onrecht
en niet schroomt zijn afkeuring uit te
spreken o-ver tie daden der samenzweer-
ders, die getracht hebben op de aller-
schandelijkste wijze de Transvaal van
hare onafhankelijkheid te berooven, en
daardoor het Afrikanerdom den nek af Le
snijden.

MeRe beweert dat de reden waarom de
heer RHODES op feestelijke wijze out-
vangen moet ""orden is, omdat hij znlk
goed werk gedaan. heeft sedert zijn komst
in H,hodesia. Aangaaude de degelijk·
heid van da\ werk kan een ieder voor
zichy,elven oordellleU bij het licht Jat el'
nog geen enkel geweer is opgegeven
door Matabelen inl de Matoppo·bel'gen,
eu dat men het onraadzaam acht de
opperhoofden hierover aan te spreken.
De Rhodesia 1'imes waal'schu wt dat
mell Matabeleland en Rhodesia toch
niet moet verwarre.n en gaat dan voort
te beweren, dat, wat de toestand in Mata-'
heleland ook moge zijn, de veiligheid Vól.n
Mashonaland nog heel veel te wenschen
overlaat. Hoelang de vrede, op deLe wijze
geslot.en, zal duren zal de tijd nog moeten
leeren.

De aanbidders van den verrader yan het

ALLER.LEI.
Gelijke rechten .

Afrikaner-vertrouwen willen niet -aan het Het volgende is een getrouw afschri.(t
select comité, dat den heer RHODES in van een bericht dat iemand te Stellen-'
Europa wacht en de zaak die door boSGh dezer tlagen ontving :-
dat G'Omité onderzocht moet worden, lo Oondres 4 en ;) Januari té' SteUeIl>-~
denken, en willen ons diets makeIi, dat zij bosch wat mos ons betreh brief volQtv.ll.
hem !.haM vereeren, omdat hij zich kIldp tel'en verga."
heeft gedragen in de MatoppobergelL Om onze lezers te helpen in het o~tcii.
Alsof de jingoes niet reeds sedert het feren van dit document deelen wij med.6

dat het een antwoOI'd is op een tel..egratp.
begin van het jaar, lang voor el' nog van den secretaris der taalcommi ie del"
sprake was van een indaba in <ie lbtop. kolonie aan den secretaris der TransVWl!.~
pos, den heer RHODES hebben vereerd en Bche commi!.sie. Dit telegram I:tiidde als' .
opgehemeld I Waarom deed men zulks? ,volgt ;- ! . .

Omdat men bevonden had dat de sterke lo Commissie wacht uitslQit el; an~
man die vroeger met de Afrikaners woord Bloemfontein ontVIlIlgen."
heulde, bij slot van rekening de onder· Wat te erg is, is te erg. Wij vermoe-
.drukking van de Afrikaner nationaJi- den dat bovenstaand gebl'Onw heteekent ~
teit Diet ontzag ter bereiking van zijne ., congres -1 en ;) Januari ~ Stellenbo~
un rialistische draomen ell zelfzuchtige wat mj en onB betn;fi~ BrIef vol~; gta_.

pe.. .. . . teren l'crgadenng.' Is het met een
pohtleke ld~en .. De Jingoes heJkenden< schreiende schande dat de Holland!!ehe _
in hem den man die de Afl'lkaner-ataten taal op dez.; wijze in onze tegt"aafksnto ..:
wilde vernietigen en den imperialen factor ren behandeld word t? Wordt het niet tijd .
in Zuid-Afrika zooveel mogelijk wilde in- dat de Hollandsch-sprekende bevolking b'j.
voeren Dit vonden zij uit toen de heer de regeering er sterker op aandrlng'6 dat
RHOD~8 optrad al~ hoofct.sa'meuzweerder ill elk. teleg~fkantoor minstens één 00-

• . . ..". legrafi8t zal ZlJn die bet Hollandseh be-.
tegen de fransvaal, en sedelt dien uJd 18 hoorlijk kent? Vóór het 1;OOver
hij de groote held der jingoes. ' gekomen is kan de taalbond niet ge-

Met dit feit voor ons wil men OUB nog Ztlgd worden zijn doel bereikt te he.bbe.n.
doen gelooven, dat de bewondering zich Het is heel mooi van ~elijke rechten te
slechtl! uitstrekt tot zijne daden in de ~preke~, doch de pr..llniJk w~t van zoo

W k da let.jj nIet! Gesteld eeUB dit telegram
~atoPPoB ! aarom. spree t men ~ moest komen in de hand van een ongelet~ ...
ruet van de dapperheId van den heel terd m.an, zal hij er ieta van kunnen uit-
COLENBRANDER en dr. SAUER? Waarom maken? En dan hoort men nog Zeggen".,
wel'd laat6tgenoemde ook niet feestelijk dat qe Hollandsch- prekenda. oovQ'Iking "
ontvaegen ? De Aflikanel'B zullen zich niet reden tot klagen heeft! .
niet door deze voorwendsels laten ver·
blinden en misleiden~. De jin~l)e8 ver· Bemoedli"end en teleurstellend. ; .
eeren den heer RHODES, omdat hij een GisteN'n ont.ingen wij de "olgénd~
imperi.alist 18 en de kaart van Zuid·Afrika zeer bemoedigt'nde infonnatie van' liet
wil rood kleuren het koste·wat het wille, departement van landbouw ;-
omdat hij de na~onalit6it der Afrikaners In het_landbouw-<lepartcrn~nl iS het beVI'OO!~

,. . . . . gend bcncht ont\'a.ngPli. dat In het Herbert dia.
wIl ondel'drukken en vernietIgAn. .. trikt goou nu'dere gevallon Tan, nmderpesL "JJil

Welken indrok zullen de juichkreten voorg ..komen sinsis een maand. en dat bat dUi.-
de .. ddt di hed triki nU vrij van de z.ickte Ï1l : ef' i" alle reden te

I' JIllgoes on er ere oms, an g en geloo\'en dllt bet wo ,.al hlii en, indieu de
op het Afrikanerdom maken r Kan mell ziekte .pet· wader YaU buiten nf wordt i:nge-
verwachten dat deze jllieh.kreten den bracht. Bet be.L'\ng ,'[ill dit /'lCricbt zal meer

. d Il la ? Db' ten "rolle gewaa.l'deord worden, waoneer Ulen
Afrikaner kou zn_ en ten, e e- hedenh dat godurendt: de lIllWtJdeu ptember
kende langmoedigheid en verdaagzaam. en Octoher tIJdingen Inkwamen van niet minder
heid (Ier Afrikane l's. zullen deze dingen in d"n:lO besmette centrulIl1! ill het distrikt, waar
. '. . d :, ten gevolge "an de ull.f.ampl!1g1 poh~I&Ic, de

.stilte late.n voorbIJ gaan, ocb de JllIg()~" ziekt .. H)O}'wo "er'meo kon nagaan volkomen.'
zullen zich deerlijk bedriegl'n~ indi('Tl >:ij onderdrukt Wil". '

meenen dat de Afri kaners met die jil ieh· B,i fet seint:u "an deu. ltllicbtin~n erkent.
kreten instemmen. Men wil dcn weg de CJvlele comnu""an. de b..r"ldwilhg~ tiled!!.

. . 'wcrkln,g eli k.r:lchllg t}ulkr",tt._·uflilig du; hn \-"lUl ~
V:ln dl~n heel" RHODE~ in EngplalId lw- I.",ren gpw ....l nl"",-,~ nlll de inl'i'-'Qrlilllfetl in
reiden en de wereld tloen Ver'llt.aall dar ele ilUone locutIes. .

heer RHODE~ nog algt>,meen in Zuid- Allen zullen zich van hul't .... verblijden
Afrika gevierd WOIUt. De jingoes mogen OVltr deze goede tiiWLlg in een tijd waarin _
zulks do6tJ, doch geenszins de Afrikaners men sl-echt~ ..h()"rt van nieu We rampen en

nieuwe gevallen VaJj rU1J<lcrpesL. .
clie nog nationaal gevoui bezitten en Z~t trej,ll'ig OCIIlt'I' ir; de tijdih .... va.n
...ij die onJerschied weten te maken tos- Vrijbnrg in l'en tij.tgelloot VCl'BCheDen,
schen l'echt en onrecht. dat de tiet'steu dip twee maanden geleden

geënt werden thans aan de runderp"ëst
ERNSTIGER DAN WIJ MEENDEN, 8tel'V~n. Ht>t is lt' hope" dat professoll .

Koch spoedig acht-er de waarheid va:o.·~
de beweerde middelen zal kOInan. ~ :'.'

Toen wij laatst séhreven over de ned.
geref. begraafplaatS te Kaapstad'1lleenden
wij !lat de plaUnen van den kerkeraad in
.~~. Dlttt m4t. ~
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I LH. J. ,WASS.EHrAL
AANSPREKER. ENZ.

Doodkisten tiJn steeds in Yoam~;~~.

Nationale Vraagstukke
DOOR

PROFESSUU P. J. G. D}l vos.

8etrafenlssen aangenomen.
Doodk,.tfl'.II. LijlLkoet4en en Rull .. kuort..e"

plnercl i. <i.D k~1. awrlijku tiJd. CUl
~ de ~ijDt,. prij_

.(antto, 1811,.." Straat.
ttNlt,/utll 112. LAn,.8".,'. K.u.t.<t.

..
stillENiJ080HOl8TRIKT BANK.

aaPElaS£.T.)

8
i8· I

8 'r10' en:!2lj"Vbeit'Til1re,:n~I'
10 .en ....~~,."..n:I I
10 Toet Wiel en 40 . Toren.!
·12 roet Wiefensb Tdren.J r
i2 voet, wiel ,en:30 ·TOren. .\~
12 .J.oet wieY'ell40 I Toren. Z_·t

- -- ----- ----_-_ ,
'I::>ROF, ES~()H. DE V?S heeft bet Afrikaool'(,l~m door het .sc~,rij~en
. van ;:.IjOO Jt',!{l'll,Ike en doortastl'llde Ilr~lkelen over de .gr~te
Nationa~(' V raag·t uk kr-n Vl,llI Oil:'>""Ik eencu dltlru st bewezen die n,t?t
~pOt'{ltg Vtll'g'l'Il'lI ZIJl wnrJI'Ti. Dl' lezers .van ONS; LA~D hebben ~fe
stukken tellig niet U!!PCll met belallgstellmg en bewondering, maar <>pk
mot-in temming, gelezen. De wenseli IS dan ook reeds .~oor velen mt-
lodrnkt Jat 007.0 stukken iu pamfletvorm verkrIJg:?~r gesteld
behooron te wordeu. Deze begeerte voorziende hebben \V1J een ~perkt
getal exemplaren laten afdrukkun en inbinden, die nu verkrIJgbaar _

~ zgu aan hot Kantoor van O:VS LAND.
Tegen ad_ per Exempla.a.r. PO.Civrlj.
Zij die Je stukken reeds gtllmwn haLball. behool'~n zich van eën

exemplaar te voorzien (Jm ze ook aan anderen die geene inteekenaaren v~n
On..'1 Land zijn tt, leenou. . '

Zend uwe ruil Ivragt'n met bet bedrag in postzegels (Jf postwissels flI!iIl

Van de Saudt de Villiers & Co.,
Uitgevers" ONS LAN D" Kaapstad.

ZUIO-AFRIKAANSCHEDE Dil'e~teuren i~ bovengemelde' B~nk besloten hebben?e~ ONDERLINGE
(ten einde vooreieuing te rnaken ID eene. lang, gevoe.d .

he\oefte aan boven genoemde plaatsen .en. op aan.radmg, van eemge LEV.E.NSVE R ZEKE RIN G
vrien~~ al~ar) een' Agentschap aan deze plaatsen te openen zullen
dien tengevolge den Sub-bestierder der Bauk ëden Heet H. J. BE.IlOll, M.A..ATaCHAPPIJ.
eens per _week naar Somerset West en Strand zenden ten einde

,depO$~~ en wiseels te ontvl\;ngen ; kwitanties zullen gegeven worden.
Het Agentsohap. zal geopend worden op WOENSDAG? dez-er.
De Heet H. J, BEMH zal op dien dag en voor 't t;t~euwJaar op

elken Woeasdag aan het Ventral Hotel te Somerset West ZIJn, van 9.30
!;Qt 12 a.m., en van 1 tot 3 p.m., aan het National !fotel, ~n 't Strand,
alwaar aan ieder gelegenheid zal .gegeven worden. zlJn_e g~lden te
deponeeren of wissels VOor disconteeren te geven. Na t Nieuwjear zal
de beer H. J. BEllOJ{op boven vermelde plaatsen en op boven genoemde
uren op .elken DONDERDAG in ieder week zijn.

,DI" Directeuren ten .einde het Agentscbap met succes voort te
zetten verzoeken vriendelijk de medewerking van ieder persoou te
Somerset West en 't Strand.

Op last der Directeuren,

R. C. VAN.R~NEN,
Bestierder.

I,

o P Q E RIC H TIN 18 4 5.

Pompe~ ,an':alJe~~~'iiD op alle putteQ
", ··paSSêu.. l

, IDesël Windmolens z~j1i een verbeterd
plan iná'eriobt, en sterker 'iets .nog in dlit
land ingevoerd. De zijn sterk, gê-
koppeldt en de wi,elen ' zood.t
er feitelijk niet naa~ omgEfiên behoeft ~
worden. i l

• - i '

ELS "~:',cflTM"'prony~ATl'2~ETJN~iRAA~;
a ti, - I' K~PSTAD.

ers van Landbo~""werktuigen en·M cllinerie, '
kiespompen, ~raven, Vorkell ,Eggen enz.

Geincorporeerd bijActe vaD Parlement 1881

lloo!Uwltoor: DARLIJGSTRliT, Kaapstad.

~.

h,DIIIKKTEl'RES:

HaD. ALFREO ElJDEN, Voorzitter.
H . .M. ARIJERNK
HENRY SOLOMON, SE/I' •

Fij.EIJ J. CJ<:NTLIVRES.
PAUL Dl': VILLIERS.
GODFREY SICH.b.1..-.
J. G. i:'lTEYTLER.
HARRY BOLUS.
Hon. J. X. MEHI:U~1A~, M.L.A.

1111
"c:1

VBBBUlSD! Stellenbosch,
Isten December, 1896:

EERSTE GE!\Er;~KJ(t;DIGE AIlvISECR.

G. E. C. AN'DERSON, .M.D., }(.C., London
M.RC.S, Engeland.DE KANTOREN van de DRUKPERSMAATSCHA PU

:VAN DE SANDT OE VILLIERS & CO.

1(1"

JA.AR.LIJKSCH) P&EMIE .
INKOMEif 5 INTER.EST

FONDSEN IN HANDEN

£175,568 .
85,965

- £1,1162,845
:aEPER~T

ZIJN VERHUISD NAAR

~e ~4De:k ''v"&,lr1

Burg-en\Va~straat. GR
Ons land Kantoor'

VOOIINAHISTII roollDl!:'ELI!>'

\ n.olute Zck"rh<>id, Groote Bonuases,
Goon Ucperki!l;tt"n.
Bepalingen omtrent oiol.-verbeul'll ~.

Geen I'IlIiUicti.e op llci'''ll .. :voonplaat s,
Matige Onkosten.
Spoedige lletaling ... vorderingen.

Alle Voordecleo behooren aan de Leden
Gecn PeMlOOniijlUl Au.nsprakelijkbeid.

Or.middelLijke Bonus op Vorderiugen.
Ruim. Betaling voor O.e'l:ne.

DriejllAl'lijksch Ondersoek, l....wt in Juni, 1896,
de ..olgeude in Juni., l89IJ.

Dertil dageo toege«to.an ..oor beWing .....n
Premium.o, glIdureDde welke de Polio vu lrl'1lCh*
~n ..
PoliEllen blijren ~ krsobt molang "! TOlCloeD~e

'Tergaahwaa.rdo il 0111 een Ir....tul8ch. prenu.
le dllkkon.

J"'''
tro,
u.

de
(t.tI_
L

door

INLICHTING GRATIS. pl{lJS 'LIJST VRIJ,
PAST OP VOOR NAMAAKSELS.

DE SXNGER F.A.:aRXE~ D'IAATSCHAPPIJ.
•

HOOFDKANTOOR IK ZUID-AFRIKA;
AnDERLEYSTRAAT, KAAPSTAD.

. TAl1KE.N:·: ~
MA STIUAT, Port Elizllb€'th: WEST' STRAAT, Durhan ; OHORD STRA.AT:. Oost Londen

NIEUWE MAIN STRAAT Kimberley; PALACE GE3(JUIV~N, Johannesburg. '

h: J

gad,·,
sJurt,
nen !...:

gt~I'!

Ixla.o'
blln!
voort
getHll

Ybl'IIJ I

ingr\ ,
llt-Clll'!

JA
met·1'o!'

digd. ,
}.ll/.il.

li·

LAA TSTE UITBET A L1NGfN ~.

POIU.l!CIlv&o ye,...,hillen4fJl! duur werden betaald
net do volgeude somiaen 'foor i.oMre £1,000 nn de
l!On!pronkelijke v~~'_. .

Duor iLl 1889. Betaald.

4.7JAAR £Bma
..s JAAR 2,:111
80 J liR ... 1,lW6
20 JAAR l,4.n
16 JAAB 1,828
lll'JAAR 1,i80
II JAAR 1,160
e JliB 1.101
• JAAR l.06I

1fILLLUI &lAUH UL. !Ioc.......

KLEERMAKERIJ.
DE 'SAMENZWERING DAMES worden cr weer ann, herinnend dat de "

" Vacantie dagen op handen 7.ijn ALLE BEST EL.
LINGEN wat KLEEDERMAKERIJ betreft,
.moeten zoo spoedig mogelijk geschieden.R.TEGE~ DE

Zuid-l~triJ\aanschc l~epubliek.
Prijs slechts EEN SH ILLI NG Venster Glas.:n..d... -C;~aa,-C;, I

I I
Eta"p_~ad.

!

.~-_~t-.',

1\ , "
AI"IAi...1..E grootten elI soorten,

insluitende Gek Ieu r d,
Fancy en Spiegelglas.
Orders van buiten otnvang-

en speciale attentie -,
G. BEGLEY.

WIL men eert vcrt rouwhanj-, volledig en boeiend verhaal. van de
tll1menzwcr·lrtg tt'gen do ZUid Afrikaansche Ropublwk lezen,

koop dan bovengeuOt:!Jld boekje ovel'geJl'ukt uit ONSLAND en oewerkt
volgens de boste bronnen. De ol'igineell' taal der documenten wordt
zoo veel mogelijk behouden zoodat de geschiedems als voJkomen juist
kan beschouwd wordeu.

ZIt T11 :..

du
t1\:o-tI!h.'

De Bekende KJeedermakers in de Pleinstraat, zijn in
eerw positi~ om alle bestellingen naar den besten
Londenschen stijlllit te voeren.

Past Goed! Beste Werk!' Nieuwste Mate.
rialen! Laagste Prijzen!

M 0 N STE RSV R IJ PER POS T •

Oaledonplein,
K.aa ps1;ac(CAl~~'vVRIGHT&

PORCELEIN-
J.

GLAS-

PRIJS: ~
voor een shilling.
" vijl shillings

PIJ1 exemplaar
6 exemplaren
12

grIHl{\'

had / ..,
rur-lu.
J)(:t.J'fl "
bun dl"
dat d
DlI~ Ill'

dr(" 11.

dlg'll;:
gl'rud,t·
IIp!".tal.,.. ,

I't, \
daar. dol
Ol1g<:!,"'!

" negen" !Z, ••

"

KOOPJES r KOOPJES r
I • "i
i

VER'KRlJGBAAR AAN "'ONS LAND" KANTOOR
ZUID-AFRIKAANSCHE

KONINKLIJKE MAILDIENSTDe ,oonaad iJ niet groot, doe' dus DADELIJK Aanzoek.
De .. CASTLE MAIL" MaatschappiJ.

IT\DE Stoombooten dezer Lijn vertrekken
van Kaapstad naar Londen om de

anderen Woensdag, te 4 uur n.m., naa
Madeira en Plymouth, te Sint Helena en
Ascension aanleggende op de bepaalde tUB-
Bchentijden.

" 2b-TANTALLON CA TLE, Kapl. DuNCA.N.
Dec. !>-NOnHAM CAIlTLE, KApt. HAluu80N~
" 23-DUN'Ol'TAB CASTLE, ~pt.

,'"
•

K'OMT EN ZIET onze prachtige voorraad 'van de volgende goederen
tegen prijzen lager dan dil' van de meeste andere huizen in

Kaapstad. . ,

Witte Tabberts Goederen van 6d. tot 1/11id. per y.ard.
Gekleurde Mus&eline, ~ieuwste patroonen lOid. to 1/6 per yard.
Luxe Zephyrs, gewone en fanoy van 1/6 tot 2/11 per yard.
Dr.ills, van 8td. en I01d. per yard in de nieuwste pátronen.
Griass Lawns, mooie patroonen van 1/3!d. en 1/6td. per yard.

do. do. Geborduurd van 2/3 en 2/6 per yard.
Grauwe Zwarte en Zwart en Witte Prints, beste kwaliteit 7td.
Printed Nainsooks, beste kwaliteit 7td. en 8!d. per yard.
FIl<DcyPrint in vier versohillende kleuren ~td. en 7td. per yard.

K.LElElDINGSTOFFEN.
: per yard.

I Eene prachtige keuze van allerlaatste nieuwigheden in' kleêrage 10

gelone en fanoyldeuren, prvzen van 1/11td. tot 4/11 per yard.
ZWH,rte KleedlJlgstotfen, m groote keuze waaronder Alpacas in

! Crepones en de Lawn (Canvas) kleeren in gewone en geteekecdei patronen. '
Klaa,' rgemaakte Costumes in enorma versoheide~heid tegen prijzen van

' 8/11 tot 60/- "

SOFl.\'LA.NTELS.
,Wij hebben nu een groote voorraad VAn 'deze goederen in alle

grootten en soorten, prijzen van 15/6 un hooger. ,

DA.l.\'LESONDERGOBD.
Onderbroeken van 1/6, Hemden van l/ll~d.j Nachthemden van

7/6, lallen in zachte Longcloth, mooi geborduurd. - ,
Rij'tiekeuze in Gébreide Goederen, Handschoenen, K~nt, Lint EXTRA BOOTEN VOOR RNOXLAN'D.

~ Z kd k , GUELPH, er....in Screw), Kal'l. Tvsos., ÓIJlLn:nt 6' 'a oe 'ell, enz., enz, November, doel aan Teneri1Ie.

.GOTH (Twin Screw), K"l't. ilkE ....NEll, omLrtot 19
NovellJber, doe,t rau ISt.. Helena, A80cn8lOn en
Tcoeritl'e. .

Een van, de MQe~(;hJ\ppij's l!Iooic Stoc-".l
booteD za.l SOUTHAMPTUN vel'ialel. ,'=r
HA.MBU Ra, kort na de aankOnl8t van
deze Mailstoomboou,n.

HETOD RKAAkT.JESnaarENG ELAN U
gll:ugbaar voo!' ZtlIIMaanden, worden nitgc.
relict telten_n vermindering van 10 pcn:ent
op den Dnbbell!1l Pa ·8~eprij8.

RETOGRKA.ARl'JES nK&' H.! YENS
langs de KU "f worden uitgereikt Voor dil

LSON MILLER & GILMORE,.dff¥~~g;
, EYSTRAA T ~c U~ ~r de Drukbn .. ~

iTl~la~t)'VIm_;mvWEP08~). ..• ...i..r$-~";'~;

RIAN WATER-WHITE
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25 November.
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GABTH CASTLE, Kapt. l~<2sLALL, omtrent.

Vool' Vracht of pa.:;or.,gevervoege men
sich bij de Agenten nm de CABTL.B
MAlLBOOT MAATSCHAPPIJ, (Beperkt.
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Kortste en Goedkoopsre Route voor Reizigers en

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

Dagelijksehe· personendienst van Lourenco
Marpues (Delagobaai) in 24 uren naar Johannesburg
en SJ uur naar Pretoria.

J.. SMITH &
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en Timmerbout............: .....
. EN AMERIKAANSeH Wn _.~ •••
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TOOM

Bree, traat
ZAAGA10LENS,
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Dagelijksche personendienst van Durban (Natal)
naar JOhannesburg, Pretoria en ander~ ~Iaatsen in
de Transvaal en Oranje Vrijstaat.

lJIrOJi ~TOOMBOOT1LU.TSCHAPPIJ
(BlE1PElaKTJ.
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• uur D.m.. ..,18onder aanleggende

VOOR ENGELAND.
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J. LAWLEY"
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CO.



5.

NG

f88~

p

idon

lo!

tr

eden

1:J6.

Y.
lI.C I

'tw.

Id
1 de

J.
n

TEL
OVER

t.

EE c
II UI Hl HOI'i(' :RKSTA NG

"IR .JO

Z \ 1\ ~ x TE K0~STAST

\ l.l.;l

IJl tt"

hi\

( \ e rt
kid, be-ambte W.

\"." ! j tt '{t llwoun,ltg om
uc !Ut Il

~ r l l cr bcr t K tcheu r
tr r\:\ I vlwaar hIJ V(

VERI!TANI;IIGE II.

A 71 Mn Rtdalct T

~ (, \ pr[ I-.: 10;\ DOSt,OLA

IfHIlA'\" x "A.A A~ATHOLI
o P DP. To

Aar

I, CALA
~,
I" I (I rtil e m espoudesu )

Pt;RLIEKE BONDSVERGADERING

November 1896,

U x M \ '\ It EHT

I'I P"\l.t'1 cl. L\:PEDlfI

I<E\\ AKj~a \ r x DE o E:>SIIJN
UR

Spoorwegontven ten v
6 Deee ber 1896 ..

il il '"I! ~
~ ..

~~RtelseL " ~ ~ e
!il 'il oe
i ....

.3" j-a";
"- :Il 0

£
7 70 628

18H 275 833 81968
1484 121 ISó H330
ti 1 289 196 300Z

I"

III I te Un hton \
J • deu -rorru \ an IUdag

KA APK 0 LO NIE. Stanford (0 ledon).
I)~ \(,IT-\l1I- ldj'" • Kt,CRO

" (Vatl eell C07'1tSPOII nl)

III I I \AHlJHd) \ \IIUU CU"
f [Rl:\ 1 IJ::

u h. U t !:I

Ill. t .,t~r \ lil

KI \lj ~ ¥F'

~I,. I dl ml« t r

r ....r-u
li, ...r Ik t t 1\

NATAL.
\ L "'I HJ:: t, f I{ I ( !I r r \

, v end n v riendinne
-Wu woonen III de Zandzee (em straal

I BaI,,~,f1,) muu q hteyt 18 koopman en
urbo er en v t Adriaan '

(¥ lf" ee Co eJpnndelll)

I

(!t..r1 IJ' lll"p [0 II 1:'1 e)O;\ li rnbaar vol
! r :.Jl htlll un d uldt_ t.\:11 (p~r tnt!

B ZO K V N D AL IT

I,

,<>
J Huco
F oleur kr
t Und~
li &btl.m.n
J C.
J I er Id
J Crc",.

Du
IlO

Kaapsct Á
\.J I.....hoorn
Alberl:
I ...rl

poch& rd

Oalnn'Q
Kaapanhe f

Do
tJo

Ladia:m tb

/

Tichelsteenen en de
ra d.

I
Tulbagh
Kaapt!Ohe fd
Paarl

Z ·A

IC... Afd
Do
Do

Port Eh."bI:
)fOIl'&I!O

IU.& _bg
psehe Afd

PH - (/{,ut" ) - Dt
rtêt I e ht.:~ft kutoren

t.r r j I 11th. Mtl .•ou w r-n op •

Ol'CMW
Kaap d
euba,dt

Do
Do
Do--, ~ I \ JJ r /{ I \ ZA K

• [J, -( , br) -I::;,n
I I ~ I,' , -t \ Z k aar e t

~ r Ir Ijt Lt"~d In z wak keu
I \ l [kt t t e n

I~ lt 1(!l"Rr,



~
120 bees ---010 I '

Put

VP
SOM

In den

OP ï

ZUllEN
1. Eell

K,
ka'
gt::

2. Een
Kc,
en

3. Een
DI'
~UI

i. El'
nit"

een
Elk

'" voor
Pear.
di en.

heer Conyn ham
Pretoria.

HrLDE oor

nde« .)

4 Deca ber, 189 •
Dan is bef.
er 1) zeer-

d

geJf't-"('II'
an ur

k ken \
Verblijv.
de ef' I

Het S ru:
reputat u
plaatsen,
om TI et L

t I

,'Il

ed"1I
ts tot

W' rdlgl
waartned-

n 't S'
ht "',

a n eb
de gr t{,

er i den
v rtui II

lenging Y,

Str d.
lijk n I
voudi e
Va.D grond
goede COl

ping ver

Ko Di le \\
4, K rk

1C, ~I

PArt]

45 Goee
den
dene
tot 5

2 Uitrru
5 ja
Ster,

Op
AL 0l'~

In ,"
pub iek vr
muts Statl

P.
J. M.

ST

2

n en

SO~


	gray00101.pdf
	gray00102.pdf
	gray00103.pdf
	gray00104.pdf
	gray00105.pdf
	gray00106.pdf

