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EEN ZEER KOSTBllB.

WOONHUIS EN BEZIGHElDS PLEK
TE STELLENBOSCH.

6rE ONLANGS TE PORT ELIZABETH, DEN

EERSTBJNPRIJS
Trokken tegen over de "WOOD," cc DEERING," en " ]'foCORMICK."i

cl OSBORNE II is de Beste. Het Amerikaansche Gouvernement vereert
" OSBORNE" met hare Orders.

ZEER KOSTBAAR

VASTGOED ZIJN DE E~NIGE AGENTEN VOOR DE BEROEMDE

"OSBORNE ZELFBINDERS"-TE -

'11,\1 f-: H:-.ET WE~T ~TRA~D
el-

. ,i," 'Bocth,1 van wijlen den heer
_\ "Lt ~.\~Il- EL v.\N CoLLElt. In den Boedel van wijlen ADOLF

SAMUEL vAN COLLER.

JACOB
De YilUers, ImmelJw .t

Malmesbury .
7 Dec', 1896.

Onze "£.t"-;"4oI.&";F]BIJ~~RS
hoop, Snijden kort
schen expert opzetten,

Wij noodigen
. voor de meest prach

, ,

z.eer Ucht, morsen geen graa~ Binden en leggen de gerven netjea op een
_.· ...... LL met even zooveel SUCC"'B. WÏJ laten alle machmen door onzen Amerikaan-

k werken. .
uit om onze Machine te komen bezichtigen, en hunne orders.met ons te plaatsen

na

" .
,I,·
• I

li!) Z.\TEHDA(J, 12 DEC.,
lf.' Jl r u« V ..U" Op lliNDAG, ·14 December, aanst,

ZULLEN TER PLAATSE_. VERKOCHT WORDEN: ZAl TER PLAATSE VERKOCHT WORDEN :

li
ell

1. E.!I l iubhele-Verdieping Huis,
h.'\·:IIlt'llde 6 Kamers, behalve
f\, -m lru is, Dispens. 2 buiten-
~,IIIIt'I'~; alsmede Stal eli \Va-

Ill, DE welbekende Bezigheids
Plek, met een zeer groot

Woonhuis, hoek van Bitd-en Kerk- 'Publieke
straat, en front makeada naar de

"lilhuI". Braak, alwaar er reeds lang eene
, r:'-'I H U IS, met li kamers met winstgevende bezigheid werd ge-

KOlllbul", buitenkamers, Stal dreven onder toez:icht van den over-
e:1 \ragenhui.s. ledene. De kansen aangeboden

r, t , H U is, met :) Kamers met door deze oud-gevestigde bezig-
Il'''I'''Il'', Kombuis,I3uitL'nkamer heids-plek zijn zeer groot, en van
,,~d,'11 Wagenhllls. zoodanigen aard als zich maar

L 1<,11 Kleine Huis, met 3 Ka- zelden voordoet; het is zonder uit-
!l'l'r", met Kumbuis en Stal. zondering een van de beste "stands"

I lt: ll()\ ,'llgt'nOl'llide zijn allen goed op het Dorp. Daar de meeste zaken
" .. ,../, en bet plan is de in Bird- en Kerkstraat gedreven

II i, I.cll niet lut {lIlIU'III,1 te ver- worden, gaan alle rijtuigen der
k, "'1".11 Stad voor de deur der thans aange-

ZIJ dil' nooit bet Strand bezoeken boden plek voorbij.
! II ''il),ekend met zijne schoon- Vast aan den Winkel is een groot
! \,,:,'11: zij dit' daarheen gegaan en stevig Woonhuis, met dubbel

li, vm.ien het moeielijk van die balkon, bevattende ongeveer 20 1
i,il".J!VIl:lllle ple k weer weg te gaan. groote -;en luchtige kamers; alsmedo 1
Il" IIc;gillg van de Eigendommen 2 badkamers, pakkamers, stallen, 1
':,;JlI.' geadverteerd staat welbekend wagenhuis, met 9 huurhuisjes ~
,\;, til' meest aangename aan 't den achterkant; dit eigendom il
.""lllerspt \rl'st St raud. De l l u izen uitnemend geschikt. voor een Hotel
I:JTl g()cd gebouwd, en werden ono, of Privaat Logieshuis. er is ook een
I.lngs geheel ger·t'f)are.rd, rn de gToote tuin beplant met een YC,r-
1!,lukklge koeper zal Zich III het scheideuheid uitgezochte vrucht- en
h"zlt zien nu-t a llec-n van de best andere boomen; de voorraad water
gelegl'llt' II UIZt'n, tnaar (Jok van de is onheperk t.
zoodanigen alwaar \', 'lir aller-lei gl'- Voor' alle doeleindr n van bezig-
makken werd gezorgd .. Als Strand- beid bij de groote of kieme maat,
\ t'rblijven hebhen de bovengenoem- is deze bexig heids-plek ongetwijfeld
d, geen gelijkt' aan die k u-t cu. de beste van hare- soort, daar zij
liet Strand heeft een wcrvld-wrjda wat tie ligging aangaat, voor geen
rq'llta.t il' al~ een del'. aangenaamste andere in belangnijkhoid behoeft
I,LlalseIl, zijlldl:' er met een ander onder te doen; het oprichten van
O:J1 met hetzeh-e te wedijveren wat het :'iieuwe Stadhuis in derzelver
aanzaat zuiverheid van lucht, zee- nabijheid zal ten gevolge hebben
l'dden en alle andere vergemakke- dat deze gebouwen binnen kort
Iiik hedr-n ell aangenaambedeu uie de meer dan dubbel zoo veel waard
T,laal" tot ecne alleszins begeerens- zullen zijn.
\\ ,Iardlgc maken; de gretigheid De schaarschheid aan geschikte
w.i.umcd.: de beperkte ruimte thans bezigbeids-piekken en de behoefte
;,.1 Il 't Strand te \'erk:rl~gen opge- er aan voor den grootelijks toege-
k, l,l,t wordt zoodra ZIJ ter koop nomen handel dezer stad, maakt
<I:lllc;l,huden wordt, ten gevolge van deze verkooping tot een zeer ge-
',l' I!rQ"te aanvraag ..voor B uizen die weuechte gelegenheid voor hen die
, :' In d,'u laatsten tijd best~t, en de naar gebouwen uitzien, terwijl der,
«vert iiiging van een spoedige ver- zelver ligging in het midden van
I, "...'111).( van den spoorweg naar het den klein-handel niets te wensehen
.'tr'and. voor-spelt, In den natuur- overlaat.
I ,~l"1 loop "an zaken, een tien-. Het is bijkans overbodig de aan-
\'''.,'!I,,' verhoogmg In de waarde dacht van voornemende koopers te
van "rund alda.a.r, en doet ons een bepalen bij de enorme vermeerde-
~ . .tl' ,,)mpetltie bij deze verkoe- ring van algemeeue buitenwinkels Publieke
P,Il:; \ ,rwachtl'Il. gedurende de laatste jaren in ~et

G, W. :-:lTEYTLER, leven geroepen door de herleving
Secretaris. en wel-aangelegde energie van

!.; i,' ," \\-,,·.knmt'lliebonwen, Handelshuizen ter ontwikkeling van
t 1-:,., "1,1'·in. Kaapstad, den handel in de Kolonie.

1 ' \1 'IV, le~"j Benoodigd E E~ Hoofdondt'r\Yijzer (gehuwd)
benood 19d voor dl' Eerste-

Klas Gou\'l'rneruent~ School te
Sta ndertou.

~alaris £~:)() nu-t helofte van ver-
hooging, en vrije woning; de onder-
wijzer teYt'ns gereed te wezen kost-
leerlingen in te nemen.

00 K : Eeue Assistent Onderwij-
zeres voor genoemde School. Salarls
£ 120 met belofte van verhoogtug.

Ap plicanten bewijs "all lidmaat-
schap eener PJ'otestllntsche Kerk,en
van goed zedelijk gedrag te leveren.

AppJieanten moeten zich schriftP.-
lijk verbinden de noodigo Aanvul-
lings- Examen aftel(\ggell indien
uoodig, ,

Applicaties inge\\'<lcht tot 1 J_\N.',
lS97, en Olldl'rwijZf'l'S het werk
te aanvaardon op I FEil., lS~7.
x. H. THEL\'l~~E.\, V.D.M.,

Voorz. School Commissie,
Standerton, 'Li NOl'., 11'90.

et
I'

" ,

COMPANY,WESSELS'Il

Hebben ook eene groeten voorraad van Bindtouw, Olie
en allerhande Boeren-gereedschap in voorraad.DE ondergeteekenden,

gelast door den JAMES
RoSCOE, die van woning gaat ver-
anderen, zullen voor zijI)e woning
alhier op het Dorp j
:a-IA.LDI.I:::aS:a..)av •

Op Dinsdag, 15 Dec., a.s.
t

Publiekverkoopen de ond,rvolgende
Levendehave, Losse~deren en
Huisraad, bestaande uit:

I
Levende Ha ve, ~18:

5 Rij- en 'Trekpaarden (Ruins)
2 Gescbikte voor Merrie+, (beiden

met Ezel Veulens) j
Extra Melk Koe' 1
,Jonge Os i
Vette Vark. (

Losse Goederen, ~18 :
1 Molwagen, 2 Open Itarren op

Veeren, 1 Bakkar, 2' Sphn Voor.
tuigen, 2 paar Achtertuig~n, 1 span
Ploegtuigen, 1 Tuigen :&ak, 1 lot
Hlllters en Riemen, 1 lot lZ,vingels
en Kettings, 1- Zenscn, 1 lot Harken,
1 Jot Mauden, 1 lot Zeilj Kribben
1 lot Gebreide Beesten Vellen, 1 lot
Zink, 1 lot Planken, 1 lo~ Zakken,
1 lot Brandhout, 1 lot Graven en
Pikken, 1 hoeveelheid Mes~.

VE~DER: 1
HUISRAAD in soortenj
En wat verder zal! worden

opgebracht. 1, '
JAMES ROpCOE.

J, W. IOORRES, Jr, i tHo., ~fslagers,
IVendu-Kantoor, Malmesbnrj', J

4 Dec., 1896. 1
I

1<

EEN !tOU:PMI.1N IN 'DE :MARKT! 'RoDdgaande ODdel'lijzer Beooodigd HoofdonderwijzerBenoodigd
. EEN Ktl-Ei N PARADIJS Scboot te MOSSB;::S~EWljk O. Caledon, II W, J, Jooste ~~R" D;ChOOI, ten Dorpe

-F' " rivier, Distrikt Rousville. Potchefstroom, l,A,R.' -':/-TE-
I '

GROOT DjRAKENSTEIN,
Annex het IN' S TIT U UT PNIE LJ,

"I

APPLICA TIES, vergezeld van
getuigschriften van bekwaam-

heid en bewijzen van lidmaatschap
een er Protestant che Kerk en goed
zedelijk gedrag, zullen door den
ondergeteekende ingewacht worden
tot 31 Januari, 1897, voor boven-
genoemde betrekking. Salaris £240
per jaar, met vrije woning later.

Apl'licanten moeten minstens in'
bezit zijn van een Hde 'Klasse.
Onderwijzers Akte, Z,A..U., of tiene
Akte daarmede' gelijkstaande, en
moeten in hd laatste geval genegen
zijn het doo!' de Schoolwet ver-
eischu. Aanvullingsexamen alhier. te-
maken, indien noodig. Werkzaam-
hedeu te beginnen na de April
vacantie.

,lr
, t

A PPLICANTEN moeten getuig-
schriften inleveren van (a)

Afgelegde Examen!!, (b) Goed ge-
drag, (c) Lidmaatschap eener Pro.
testantsche Kerk.

Kennis van Muziek eene sterke
aanbeveling.

Salaris £120, benevens de School-
gelden.

Applicaties. zullen worden inge-
wacht tot op 3 Januari, 1897, door
den ondergeteekende.

Werhaamheden te beginnen op
den 15den Januari, 1897.

J. P. W. ODENDAAL,
Voor~. School~ommissie,

Rouxville, 28 Nov., 1896.

DIE UIT DE HAND TE KOOP IS VAN AF
, ,

lsten Dedember, Aanst.
i

BENOODIGD.

-II

d

·1
-r
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Een zeldza.D1ekan. zo~al. zich D1a.a.r
zelde:pl 'Voordoet.

'lIJNDE de plaatsen, Rho*e, Lanquedoc, (Bortje,) en ..gedeelte'j Champagne, gelegen !'3111 bovengemeld, omtrent 8 mijlen van
KLAPMUTS en P AARLSCaE Staties, groot tezamen circa 970 morgen,
met het daarop staande pracht~ge WOONHUIS,Kelder voor 400 Leggers
wijn, Htallen, Wagenhuis, Buitengebouwen, Schuren, Kralen allen in een
goeden staat van reparatie, vtlop loopende water, het geheel jaar door
komende uit de Dwarsrivier; ,ï,eplant met circa 200,000 wijngaard stok-
ken, 2,000 dragende Vruchten, boomen in soorten, circa 500 Nart jes en
Lemoen boomen, waarvan circa 300 in drag zijn en kan nog
duizenden vruchtbocmen worden aangeplant. Eiken en populier
bocmen omtrent 2 mijlen lang, de eiken geven jaarlijks 300 @ 400 mudden
akers. benevens een groot Denpenbosch omtr~nt en half mijl in vierkant,
aan gekloofd hout jaa<rlijks gevende £350 @ ~OO. Deze eigendommen
zijn goed bekend als de beste in het Distrikt, gevende de beste vruchten
voor exportatie en tentoonstellingen, en ook Vioor het maken van keurige
wijnen. Verdere informatie is te bekomen bij den Eigenaar, den heer
W. A. SCHOLTZof bij de ondergeteekenden.

DE VILLIERS, lM~ELMAN & CO., Afslagers.. .

'li

k
r
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"
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n Onderwijzer Benoodigd M, L. FICK, V.D.}!.
Potchefstroom, 3 Dec., 180iC

n

VOOR DE

Rondgaande School te Boshoffs Rust, Wijk
Knapzakrivier, Distrikt Philippolis,
0, V.S.

Il

EEN Onderwijzer voor de 3d~

A PPLICA'l'IES, vergezeld van Klas Publieke School : te
gecertificeerde afschriften van Boschrivier. distrikt Montagu.

bij de wet vereiselite getuigschriften Salaris £ïO per jaar en vrij logies
van bekwaamheid, goed zedelijk Applicaties vergezeld van cortin-
gedrag en bewijs van Iidmaatschap eaten van bevoegdheid, om onder-
eener Proteatantsche Kerk zullen wijs te geven in 't Engelsch en
door den ondergeteekende ontvan- Hollandsch, en van get].ligschriften
gen worden tot' den 4den Januari van bekwaamheid, goed zedelijk
1897. gf::drag en lidmaatschap eener Pro-

S 1 . £120 . be testantsche Kerk, zullen door dena ans per Jaar, nevens
de Schoolgelden. ondergeteekende worden ingewacht

tot 24 DECEMBER.
Werkzaamheden te beginnen op Plichten te aanvaarden 1 Februari

16 Januari 1897, indien mogelijk, 1897 .
maar niet. later dan 1 Februari.

Billijko reiskosten zullen vergoed
worden. Harmonie,

1 Dec., l89G.
JACS. J. GERTENBACa

Voors, Schoolcommissie. St d t ZAR
Grootfontein, Philippolis, ,an er on, . . .,

November, 1896.

Kaapsche Gouvernements Spoorwegen.
Ilf!! ~

CALEDQN
------1-------

Kerst- en Nieuwjaars Vakantiedagen, 1896-7.
I,

LAATSTE KANS I i
LAATSTE ~ANS I

-OP-

RETOURKAARTJES zullen tusschen alle. Stations op de Kaapscha
~ en de Oranje Vrijstaat Gouvernementslijnen worden uitgegeven

(inbegrepen op die van de Ma£e~ing en Indwe lijnen, maar uitgezonderd
die ten noorden van Viljoensdrift en op de Wijnberg en Simonsstad
lijnen) tegen de volgende vermiinderde prijzen, nam,:

SPECIALE,~FAMrr.iEKAA&TJES.-rOpen na den 1sten December, 1896
tot en met 4 Januari, 18~7, zullen families, op vertoon van een certifi-
caat, waarvan afschriften gratia, aan elk Station kunnen verkregen wor-
den, en die niet minder. dan 3 volle eerste of tweede klasse kaartjes voor
dezelfde bestemmingsplaats nemen, voor afstanden onder 150 mijlen
tegen de gewone enkele prijs ]Voor de reis heen en terug, vervoerd
worden; dat z'l.l echter niet hooger zijn dan £1 8s. 2d. eerste klasse,
of 18s. 9d. tweede klasse, voor elk kaartje; 'en, voor afstanden van 150
mijlen en meer, tegel! drie-vierden van de gewone enkele prijs. In het
geval dat één lid eener familie VÓÓrde anderen wenscht terug te keeren,
kan daartoe verlof worden gekregen bij den Stationschef.

GEWONERET01JRKAARTJES.-Op en na 1 December, 1896, tot en met
4 Januari, 1897, zullen eerste, tweede en derde klasse retourkaartjes
uitgegeven worden tegen de gewone prijs voor enkele reis (afstand niet
in aanmerking te nemen.)

Deze kaartjes zullen geldig zijn voor twee maanden na datum
van uitgave, maar in geen geval later dan 28 Februari, 1897.

Passagiers naar en van de Z.-Afrikaansche Republiek.
Kaartjes tegen verminderde prijzen zullen worden ritgegeven tus-

schen Midden- Vaalri vier Brug on eenigen der Stations van de N eder-
landsche Maatschappij vanaf 5,December, 1896, tot 2 Januari, 1897,
geldig om op terug te keeren tof en met 31 Januari, 1897.

Excursiekaartjes uitgegevei; naar en v~ de Zuid-Afrikaansche
Republiek zullen geldig zijn op de lijn der Nederlandsoho Maatschappij,
tot en met 31: Januari, 1897, en op de Kaapsche en Oranje Vrijstaat
lijnen voor twoe maanden vanaf :den dag van uitgave, doch in geen geval
later dan 28 Februari, 1897. '

In beide richtingen zullen kaartjes niet geldig zijn met de weke-
lijksche Sneltrein. .

Voor verdere bijzonderheden zie aanplakbilletten.

C. B. ELLIOTT, Algemeen Bestierder.
Kantoor van den Algemeenen Bestierder,

Kaapst.w, 24 November, 1896.

HOE

KOMT

HET?

F. J. VAN ZIJL,

Verkopping

ZATERDAG, 19 Dec.,i 1896,
TEN DORPE 1

CA.LEDON
i

Onderwijzerj'.-\.I I. D. CU'rER, Afslager. rerkooping te bezinnen 0111 lt u nr.
De Verkoop ing van het Kostbaar

Huisraad, bijkans alles nieuw,
Piano, Tafelzilver, enz., enz, zal
later aangekondigd worden,

G. W. STEYTLER, APPLICATIES voor opgemelde
betrekking, met de bij de wet

vsreisohto getuigschriften van be-
kwaamheid, goed zedelijk gedrag en
lidmaatschap eener Proteatentschs
Kerk zullen door den ondergetee-
kende ingewacht worden tot ~2
December, 1896. ,

W erkzaamheden te beginnen, in-
dien mogelijk, op 2u Januari, 18%.

Salaris £120 por jaar en de
Schoolgelden.

Een ongehuwd persoon zal de
voorkeur hebben.

Billijke reiskosten zullen worden
vergoed. '

S. p, COETZEE, 1t..,
V oorz. Schoolcommissie.

Luckhoff, O.V.S.,
24 November, 1896.

VOOR I>E
1

100 Fraaie groote ultg~zochte
Monte Video Ezeils, van
2 tot 5 jaar oud. i

BOVENGENOEMD Ezel~ zijn alle
jong, groot en in goede] conditie

en kunnen dadelijk gebruik], wordt.
De Vrienden die bij del vorige
verkoopingen gekocht hebben zijn
alle hoogst tevreden daar ~e Ezels
mak zijn om te leeren ën vluks
trekken. 1

W ij zuilen de Vrienden raden om
deze verkooping bij te wonen indien
zij zich van goede Ezels wil/voorzien
daar de heer F AllRICl us Ibesloten
heeft om geen verdere verkooping
van de Monte Video Ezel~ hier te
houden. :

KOMEN ZI*.
J. G. FABR~CIUS.

Dempers. Moore & Krige, ~fslager8. llELOOXIXG

Rondgaande School te Diepdraai, Dis.
trikt Fauresmith,

Secretaris.45 Goedgedresseerde Paar-
den waaronder verschei-!
(lene egale paren van 3
lot 5 Jaren oud.

2 Uitmuntende Karpaarden
5 jaren oud, Groot en
S:erk (15 h'and 3 duirn.)

\ lp Maandag. 14 Dec., a.s.,
r/.\ I. , i 'C;l meld g-dal Paarden dit'
I_) 'I, ,'n,' gO('dl' conditio _zIJn
I .,I, -, \ "lklll'ht worden aan Klap-

Kamer Gehouwen,
No . .J,. Kerkplein,
Kaapstad, :W Nov, 1896.

PAUL D, CLUVER, Af8lager.

~O Aanteel Beesten
12 Trek Ossen
1 Wagen bijkans nieuw met Trek-
goed.

Op Dill~dag'. l5dell dezer.
' .. >1.1111'-

I'. r:. HEDELl.\GHCYS.

J, S, ~.A.R.AlS & Co., Afslage1's.
DE OndergeteekeIlde, zijne

Plaats en Losgoed te Groot
Drakenstein l1it de hand verkocht
hebbend~, zal Publiek doen verkoo-
pen te

KLAPMUTS STATIE,
bovengemeld getal Aanw,el Vee
van goed Ras ell lU goede Cout!Jtle.

J, E. DE V 1LLIERS.
De YilllSTS, lmmelman &: Co" Afslagers.

Paarl, 4 Dec., 1896.

£5~rrLT l\_\TAl1EX
TE KOOP.

CaledoD,:30 Nov., 1896. VOOR Illhechteui,.;uelllillg en
overlerenng a.an dell oueler-

geteekende, of op !Jd l\aJltour te
HO!. Colesberg, Hcndr'ik (;ilJ,,·u, :!.;-) of 30

jaar olld, wtld,· I.W;jJ·U: OOC;l'Il, merk
KOMT \'001' dl' ko!" regu'J' n;et Zijl! kneu-

i ke] dik lid, l'rI ':trll' klei nL' IJOl'sman
HET? l!H'id J I of 1::? rUil' owl, t"eken.

I bOl enkant bet O('!;, moe:-;jL' op de

DAT de Zweedsche :Nor-rahammer bo \'L'IlIIp, hrulU nw kleii!', :;ellLOJen
Kachels zoo populair in Znit4 van de plaaL" R':a~follt.ein, distrikt

Afrika ziJn ~eworden ? Cole;;I,(_'rg.
OMDAT :-Zij beter d!lIl nil., andere '",·".·L, £5beJooning zalgegeven worden

hakk.eu t".l1 ura._lcn. .1Ie sour! OrH.rut·n.o( ~CLfïl1k! ~

kan worden. ;,0°'(8' brnndst<}f I.,SI'9IHd word'. door dell ondergt:t.eekcnde aan eenig
Zij geml'kkciljk scooJn le mAken zIjn. e·' Om per-soon die aenoemde per"onen ge.vele a.lldere v",'rdceJen. ,., u

In 't groot en In 't klein bij vangen neemt.
WADNER EN ERIKSEN, R..J. BADENHORST.

THORLEY'S V~ER
VOOR 'i

RUNDV~E,
Paarden, 'Yarkens, S4hapeD,

ENZ. I
I

T_:'~!*
ZOIl~JWk

Eenl.8 A"'~i

B. W!~~~!-'
},,

I.c''; Leggl'l' Vateu
(;!'<lI'0ilTe (Druiveu Zift

l'll :'1101en)
1 WIJn Pompen
, I.l'lten Pers Balies

1->, e,:l hOll\'eclbeid Kelderge- --------------- ._' --

Kaapsche Gouvernements Spoorwegen.

Treindienst op rle Haofdlijn.BENOODIGD,
PRCIME~ (alle s~orten) }Tijgen

en Kei Appels III eenige hoe-
veelheid.

Doe aa.nzoek hij de
GEBROEDERS SHEPHERD,

Boemana Cros.iDg.

HET we.rd besloten de invqering van den voorgestelden Nieuwen
Treindienit op de :aoofdl~jn uit te stellen tot 1 Ftlbruari, 1897.

C. B. ELLIOTT,
Direkteur-Genera.aJ van Spoorwegen.

" .-,' n,II'·

". ,II!I/.o"k bij

J SOFMEYR SCHOLTZ,
:)O:YIERSET WEST.

VI!.OEGJ:;R Rf'
ZWEIGBERGKL ~.RI1tSEN &; 0 17 aas ontelD, .

LuJtvun Kupet.aL 0., <list. Colesberg,Kaapltad. 7 December. 1896,
, ,

- r .,

- ;
;



IG, DEN t tden DECEiMBER,

N opgemeldo OSSEN pub-
lick verkocht worden WUI

STA'flE. Z~ ZIJHen
present zijn.

P. RENTZKE.

MARAIS & Co., Afslagers.

AÁN v"Pn lIJD ~ hloedverwunton wordt
hiermede bekend gelllaak', da.t I,et

deo Heers 1ebaagd l:weft vau UlIJ OHI z'Jde
wtg te nemen mijne gehefde echl){ellooLo
H !:'A Oil:1<T"rIDA HA6~US,.0 den onder-
d:~ VBn '.0 JI"I_" Il JIl,,",lIden eo I G dagen
Dese slag' kof miJ den Gdeu December, lt(~(j
De o~erledeo" laat IIIIJ ~,o dochter na..o II

dit onhoratelbaa.r ve. he" te betreureu ',r
del' wenseh Ik UlIJ" ha. tefijken ,(hUlk tt;
betuigen (.11011 U~ A lf du 'lvIL, IJl
Stevenson en aau de ZUHW!",; die UIIJ Z('O

trouwen he der-ijk hebben h'Jgt.taaD aan
het siekbed

.A H Ot: v HoIE;:',:hl zoon

~~. RA!::,

Yarne,s Weg, GroeDpuDt,
KAAPSTAD.

ES

MENAGERIE.
Open Eiken Avond.

MATINEE ELKEN ZATERDAG.
MENAGERIE OEN GEHEEtEH DAG OPEN.

DIeren worden gevoed om 11 uur v.m

F E, FILi IS
H, T. PHILLIPS
CHAS. BARRASS

Eell1geElgeDaar.
Agereende Bestierder.
Secretaris en Tbesaurler.

Prius Albeit

DOODBERICHT. ODD-FELLO WS ZAAL,
PLE::I.NBTRAAT.

Open s Morgens, 's liddags en 's !fonds,
DE NIEUWE lJONDENSCHE

WA S SENBEELDENGALER~

~IJNBOB.EN.

KOLONIALE BRANDEWIJNKUH.
en f.oodkoop"lc III de Mllrk~ Specl8al

'Oor het, gebruik door Kolon,ule
tueer bra.tldcwlJu VIIJl eert Aaoge-

'HI<:V~1"'Jl"" !HOtst of WIJD dan ootug' ander In

Eeue groote be>ipanljg la brandstoft'cn
,,,beid eli indien noo<hg I. oouu toevoer
voldoende voor bet serzoen ~Ilc grootten

Doe Il.allzock biJ

0,ERLEOF.N op zlJue wooupli ... t, nl\
bIJ H.lebeok W est, op ~ 00nsd >tg ~

dezer IU dpn ouderdom v ...n 'J Jill CIl ell

eelllg~ maandeu, J"IH'S~- P[IH1' L III
ZIJn liJd ..n Mil ontstek inu lt:. l.et hO,ofd
WillS ..mar" 01 ell d uurdn :lt) da.~ell ZIJn
afsteeven IR een, uberekenb IJl" I er lies voor
zIJn hUisgeZIn en zijne gcllleellLe dis hIJ al.
Ouder-li ng" d iende

" A lzoo I~ gewee~t Let wel behag eu de,
Vader-s.' WIJ ~IJue k inderen zu lluu dIL,
st.il ZlJU en ge looveu

Narueus de bedroefde Wedo\\e
G J H,L 00, \ D AI

Hiebeek W,,~I. 4 Ue~, l::,\it>

LI II zeer zelduiome velZamelmg van meel'
cian Uiv I all" ercldberoemdo personen

!Je moest bekende meuschen V,iO alle eeu-
wen en volken, Karnel van Áf!!r ijsl ijkhedeu
Opeu 10 v ru tot 5 Il m , 8' Avoods 7 tot 10
Entree 1/ , Kinderen 6d

DOODBERICHT.

OVERL~ IlF,N op ol." d~II 1)",,,,,1,..,
le-go tt ZUPtl,1J111 I j(l( f J\. t~elg'

ons gel,efd ell )onl(." WUIlIJO I "",
JOHI\NI' i\j",rEHT III deu ouderdom vali
7 maandeu ell 2', dagelI

De bedmefJe ()uJel"
IS J \ A" IILH SPI'
t_ ORb) til \ \\f IJl I{ ;:,f'! r

Departement Jan Publieke Werken.
TENDER~

Voor het bouwen van Kr aar
RIVI8;I' Brug, nabij Aber-
deen.

E volkomen Vertrouwbaar
Il om toezicht te houden

over een Melkerij en met ander"ge-
woon ferk behulpzaam te zijn.

I R TAWKE,

I Rustenburg. Stellenboseh.

HEINING PALEN.
'[..,E f KOOP,-TRAMRAILS,

~cschlkt voor HemIng doel-
einden.,

poe aanzoek bIJ

COMBldNCK & Co.,

StrandstJoaat,
Kaapl:ltnd

VERZEGELDE Tcndeli:l dUIde-
lIJk lJ'ellllrkt "l\mIOl voor

'" K1\ 1" 1\ I .I,ll BIll;';. zullen dool den on-_L'1Pf) lea tH~~ tlult III ['rI -\IHlltl'lll l;LlJelual, Ka~ljl-
,t.1I1 ont\allgLlI wordelI ~ot

,TOOR lie ll(~tltkklllg Idll \\()L:\;:;DAG 1IIIIId,l,-\' 13 url,

V OnderWIJzer, a.1I1 dt 1"11 ]1, [)llllflll\l, I"" \OUI hpt
Rolldg,tande t'lcll''''] tt l'I,lIk"I', 11,"111\1 II I III t, II 1I1>11teli til IJZtéllll
cll:;t Rou:\\Iilt, 1Il'ldell ""'" dtll'HIII" IJIII "L l:{I.I,1I Hillel. !l,d) I]I I ] 'I i""ondllgltteklnll Illglll.Illl tut I \1/tl<ltcn, 1I.I.lIIUUI hd gl()ot~te

DEi t ~IIH R, I k "ldceltl \.UI III I llliiltélil.t! duO! !Jd
Heelli. ,II'I,II(.tIl(11l (UII~,llll\\d) UUl!llllltlllt.:,.t z,d glleHld wUlt!"n

mOl ti n Ill,lllIlt II' "1'IlII,t Igl "Ir intII"; 1'111111111, ")JIL illlcIt It" III 1001-
ges<.:hlê" Il. l.I. hlll'l" ~dlll~ II I,U<l111 I.ll lt, I kontl<lkl killlfilil
schrIftlIl ai-mt'.]' "ll!lllallll I lil ol' .lUII!.II'; glZllll Ilurtkll up !Jd
gOtid /.lddlJh I!"IJ.I~ III 11"'II,lal- h:dlltUill Idll ti, II 1)I.,tllkt.~ lu,pek-
SChiJpelUll l'IIItt'ld"t'llit l\:llh tilii. 1'"I,llIkL \\'llklll, Purt Lllza-

SaJ.ll'lS l:L'I) !WI I,La! 1 II slllUul· [H th, III 0)' I.d I), 1',llt-t'llllIIL I.ID

gelden _ 1'1l1,}I, k, \\ I rkl'll, Kd \"st.ld. geLill-
Sch')j,J !O, gild] '2 .lanll,'l'1 J '<'I, Il ""I "I '-"II Uilt' Kallt"uIlllt'll
BdllJkp Il hkl)'(\ Il I li ';0\" Il'n", lol lJ ~ IIlIllll II I" t kflrt,to

J DU PLI-"' .....I:-." \. II \[ tlJtlI,uk l'llllll"lll Ild,ill" ZIJ Zich
"', LI" SC hooicolll, Hll/llltlUI liet \I tél k, 1\ lal VOUI ZIJ

tlllderell gIlle.] te !tcl/bUI, (n
lfl')t'ti II t\\le uevlcdlgl'llJe 1){)lgell
,,(lilpIl \ OUI hl t Il,lkomt'll vall het
knllt I <l k t, III ZOOd,llllgl bOT gen moet-

EEN ONDERWIJZERES BENOODIGD 1 II ril II 111.,.-1mllrl, Il tUItIel t"eklllell
III LI,I~"te of eeTllge 'Icndll zoll niet
lioodzakdlJK \1 ur dell aanglnOlUt 11

JO;:,El'lI ~ I<:W1:Y,

--t----- _
I

V~RDV{ AALD.
I

VElkD\V AAL]) IH,Il de Plaats-

~a[l"rT:.tt, Hleb"lk 'Vest, een
Bruill iM1Il~l'a,lrd, [I Juron olld,
][Iet haltel ,tdn en besl,tgell op den
2')slt'n NOVlrnhl1 Hel len ~chl/t-
me(,Btt'r~ of hIJ II te ZIJ muge a.au-
komlil "'eJll yen kennl" te geveIl
,tan jc~ Olllll'rgdeekende, door
II Il"ll Ld~e kotlten zullon betaald
WUI den.Za.str·OII, () \ ~

1 Dl'CellJ hl r, J "~h

WEGGELOOPEN
'I

11 I' Dl TOIT,

Slcretallt>

BOERENPLAATS_
VAN uon olldl'rgetcekemle, oene

[Jlll/ll/c ,I\terne, hies voorkojJ,
t\lce Witte klall1\l'l1 Heeren Schnt-
meesto)',,' eu andel'en wOI'den ver-
zocht ,ljm dL'n ollclergeteckende
hnlll", tel gel l'll door "'leu billijke
onkosten zullen het,1aJd worden.

P J. FISCHER,

P.K Kulls RlVIer.

!foofd In'pekleul \"11 Pulolleke \, erkcll

APPLI( .\TIES, v( Igl/.eld \,lll
cert dlCd tt u \ dn bek;\ ,1amhl Id

om onrlel"I]' t, g' yen In Ellg, I~(h
Holland,ch III \fllZlek. ~a],lll"
i:~1 pCI Jaar \nJI' 1l111011ing
Alle bdlIJke rE'bko,tell ZUlllll I t'r.
goed 1\01'01'11 Wl r kza,lmhcdl II ti
be"'1lll1en na de Kt r"tvM ,mtle

Appltc,"tl\'" zuIllIl IlIgl''ila('ht 1101'.
dl li tot dell ] ~t( II J I IJ 11.tI1, 1'{');'
Ouderdom Ill0l t ouk gemllJ II ur·
den

P...! flrl'rlll /lt \ ilJ 1111)JjI kt \\ I rkl Jl,

l-,;Ht",lad, 2) \1 Hili her I :-"Ot,

KOLONIALE

Brandewijn Maatschappij,
CBEPER.~T.) WEGGELOOPEN

( )P de~ :.W November, ].l. van de
Pl~ab van den ondel'ge-

tu-kende, ren Zwartschrmmel Merne
Ezel, meer zwart dan schimmel,
evell kadj gcschal1.fd, ~ jarc]] oud.
met geknllptl' manen en staart.

Heeren' Schutmeflsters en ande-
I en hiJ WIC gemelde Ezel mogt
aangcloopen zIJn of ling mogt a.an-

r
loopen, wC)rden verzocht Cl' dadelIJk
kténnlS varj. te gel en aan den oncler-
get('ekend~, dool' wIen alle btlhJke
kosum zullen betaald WOl den

t'l'LiEPHS. S WALTERS.
Ko,tel f[Jnte.tJ, dl.L MalruesbUlY,

7 lJ"eem ber, 1896

AA\rH,I:L!IOUn~;RS gtlleven
klnlll" te Illntll! d,lt dl' Tlcndt:

\ 111"111,11 I "\II 1:-; )li, nil gereed zIJn
I n alglil I( Id Ilurdill a,1I1 het Hooid
(\ 1IIt,,()r tt' \\ Ol Cc;;tll De A,iIl'
tl('t Il II \001' (',lal I 'Il Stl'lltnbo;;cll
rI htl Ik tl'n Z lj Il IL rk I IjgUd,i] 1lIJ den
he'l [) J \ l,llJdel "puy,l'd.all

r: IlitaIltil" lllod-t]] 111g'f'level Li
II til "lil 0111 dt; ,\.allcll'eILiI k
OlltV.llIgl Il

J _" EH \S\11 ;.;,
POOI t" II Ut k,

, \\ I t UW, N,I til, .\ l'~H
------ -- ---- ------

GEVRAAGD

K N ." PPr. 11oofdond( I IV IjZer
voorde up te rIlhtlIl GOII-

vel neml nt" t'lcbool tE'n dal pc Pwt
Ret lef, Z A t{

t'l11],1I-1~ [2,11 I'er' j<l.:-tl W IIe"'(r ; !l,e 189h
Applledtl"''' I OOI gellO' lilde he· 1----

trekklDg wllcn 1\ Ol'den IIlguwaeb t
tot op " JanuarI, 1 '-'I~

G!'tlllgsC'hllfteu I ,III goed zedpllJk
gedl ug. I all lid IU;I,lt"cha p t'PllN
ProtRstan bl' ht, 1\ erk III I an kt 1l11l~

der HollanJ~( be la,t! ollreeukorn-
stIg de llschlu vuu de t'lc!Joolwet,
mO!:'Len d, UppllCdtll, vergezellen

Grondige kt'lIUI~ 1.111 dt En~, I.
sche ta,tI I" l'enl ddlrl" Yllrng

"'l'rkzlUlllih, den (llIdl' II Ili()~e.
hJk) te begllllJtU kg, Il 1I11lll vali
JallU8.n, 1 ,,1I~

J. p, WOLHl TER, V DM,
\ OOI Z ;';cll"(lllOllllllISblt

Plet H, LI' I ~ Dl, 1 '-'il

Het Voornemen om een Be-
lasting te Heffen voor 1896.

AFDEELlNGSRUD NAMAKWALAND sc HUTBERICHTEN.
{ -_

AANr.~ 1I()L'U~.N III het Schilt te
K loud~lu tial Ol er den ver oorloofden

t'yl en te wotdell vl'r kOl ht op den :.l~sLeu
U,>,eOlbe" 18' '6, Indleo niet bel ureDb ge
IVbl -

I ~,~n hlo?d.loo, "allrR, plat kop, onge
fliP' kt, amI rept J Jalen owl

2 r,pn l>lc~k 'uo. Us, re, hIproOI \\lnkel
ItalIk lall \OVI vp de lInkerbout gebrand
ouduldelrJk 1

(Gd) 'iV H~ I'IR WES1HUYZEN
<\fdeel'fI~8,j,,",,d Kllntoor,

llilvll.Ja
I

.io \],;(,1 H~L'DEN III het SchuLvanden
rt vnderg~u.'ekl'nde,
F>en \Hle lJonlfle Men .e, vLUltellL Il Jaren

Dlld f)'lgn!1l(f' k f

'v (I knopIng' l~dlPn HIet gelo t, op de markt
te La'''"'Il,lh,}'IJ L,.teld"'g 20 r!eoember
/ " II StIl"" ()~I "'J fJe , of zes Jaren oud,

met 'uile lallge vederen een oodoldehJk
l,r1l.ndmel k ~p den r echtel bout

'erkool'llIg Iqdlen olet gelo"1 III de SChUL
klu.ál "p"/'''',el~ag den 19 Decembel

W ~ du PLI';S-SIS,
Schlltmeester

1-r- F. \ \ I ~ l~E\ I 'H; g'l'"l'l))('d t
.:_\__ hlermedl oVlIt'l'nkollhtlg

::ieetll 21,', I III ACtl ,til Idn 1"'89,
dat t!l .\ t"l>eh ngsr,l,td \'ltll \ ,ullak \I ,-1-

111It! I (lil I lH 1111I" I', 1'1' "nc \ tl-
~ lrl, r Ill~ t. wOldlll gtllllllJl n lil'
WO)<~N:-;J)AC.T, ~l) JANL' ART, I."i'.J~
II 11) !Ill dl~ voorllliddag-~, IJl de
1I0fz Idi, ~prlnghok, rell hda:;tllig tt'
h,lllll UI' .til, \ a'tgt,,'d rI",lIaan

I ""rI( I I ! III ;], L' dd" 1 -{, VOOI

KENNISGEVING. ~

Op I'l,t,

A .J LOY~ES,
t'lCCI dallSWegL;t"as/lng Vervallen ten Betaal/Jaal

up den 'iden J rin u Jrl 1iJ9~ raar tie
Kaaosrhp ArJee/lnfl. and"r 4r/e No
50 van 13iJY

'\fd~, h"1{,,,,,,d i\:"Il I(n,
.....pllll~bnk \ tlll1-Lk\\ tlilld

,I ~()\elllh\r IbJ()

-~--~ -- - -, ----

KEN:\ J SG E \ 1 \ I, go PRe Jr Il' .I t
h )('r mede dat d, K.a,lCi lwoon

op alle pel ~onon dl\a.nwn olldel-
be\lg {en K!'l.lstmg' 'all Id (Ecn
Penny) In het t: "ehl \en Oil !lelegd
beeft op dl' ",tardl' van alle \ aste
Eigendommen III dt, Kaap che Af-
deehng---;id voor Hoofdwegen en
%d. voor A frleellllgsraa<.lswe2en en
andere d()('], lOden

DE' Bela,.,tmg z,t! verl"alJpn en he-
taalbaar zIJn aall llit Kantoor, ('p
DlIlsdag, den 5den Ja.nuarl, 11'l9;

Op last,

C. LIXD,
Secretans.

A.fdeelmg'JmllId Kllntoor,
4S, St Georg~ 8tn.at,

Kaaputad, 1 Dec., 1896,

E E~ E Pubheke V crgader mg zal
gehoudlll worden te Dl RI A:\-

IllLr 0l' <It'll ]Gd'lJ DEZEH, te 11)

un '",I()orll]l{ldags, ter lW"'plekmg
,an een Zt kPl verzoek dat gedaan
IS op dl' laatste vel'gadenng van
den K,utpscJwn Afdeel Ingsraad, om-
trent tQestemmwg van het vebrmk
van l'en 1\ egstoomel' p(tractlOn
engme) op dH publieke wf'gen, en
ander'e belangrIjke za.kt>n. De twee
leden van den Afdeelmgsraad van
OIlS distrikt worden verzocht tegen-
woordig te zIJn, alsook aUe andere \ BRF,
belangstellenden. j,r.agste
Durbanvtlle, (j u::,taf

7 Dec., 1896. 86,

.-

kllll lf ven \001' Illj enenkei woord van
óph lderiug ol berouw heeft geuit, HIJ
bondt l'(~k6IUn8 m t het gevooien der
All'lkaner:s, en weigert b~ist Zijnen naam
te leenen aan eeue bewegiog, die zonder~~~~~~"'~~"'--1111!!.,",·1tWijf.el veel bLtterh61d en I'a!!Senhaat zal
verwek:k~~ De mannetaal van deu heer
Il'f~BS komt als een verkwikklug in
d~ze dagen van strijd en jmgcisme, en
het weldenkende deel der bevolklog van
geheel Zutd-Afnka zal hem ervoor dank-
baar zijn.

De £Jape Times gaat mm.sachelll nog
met zijn kwaadstokerij voort, doch WIJ
geleoven met dat hij nog de sympathie
van één weldenkenden mwener ván ZUId·
Afrika, die het wel meent met het land
zijner mwonmg, bezit, De straatl~pers
zullen meê schreeuwen zoolang de tam-
boer dreunt, zoolang de heethoofdon de-
klameeren !

Beden vergadert de stadsraad om te be-
sluiten of hij een adres zal geven aan den
heer RHODE s. Naar WIJ vernemen ZIJD
tie Jingoes th uk beZIg de raadsleden tang
le maken, en.zlJn ZIJ er zeer op gesteld
dat een adre door den stadsraad gegeven
zal worden, daar de beweging anders ge-
heel ontbloot zal ZIJn van eenige \V,UiI dl'
WIJ hopen dat de raadsleden zich niet
zullen laten ompraten, maar voet 'bij stuk
zullen houden; eo dat indien de meerder-
heid voor het geven van een adres Ill, dat
de minderheid hare stem niet krucht er
tege~ zal verheffen.

WIJ hebben hier met een nationale nak
te <loon, en ZIJ die ZIch bij de schreeu-
wers voegen, kunnen niet auders dan de
Vijanden van den vrede en het welzljn
van Zuld-Afrika beschouwt! wordeu.

PIlOK'UElll-GENERA4L - Tot -ns
wc~en vernamen wu dat het met de
lt id van BIl' Thomas UpUtgil)n DIet al
gaat, too d~t bU selfs geen v:tst~ .P!IS nui
kon,

Dil P(lSTKA.:·; rOOR lAAK -De heer
George MeMillan, ollla.ogs klerk In hel
ka.ntoor, :went.na voorlooplg ondert%k
dag ter torechstedling verwezen op een
dtgUlg van vervalsching, en bet 'erh'I!;'!,
geld onder valsehe \ oorwendseb [le g.,
~ne is sedert 188:.! op het kantoor In dlt'!>l
w_t.

EEN O)iGEl,t:K--G18ter ochtend 10,1'
trem, die van WUnberg was 1I&lIgcl<OUI""
bahplek bg hot statren 'ooruU en ItOl..l.
,"uIk ge ....eld reg n het !.uffer M', dal
aan stukken werd gebroken De
Irwamen êr gelukkig net Olel den '" hrrk
af, terwiJl een dame die op hel pIalf",," I
moeder mwacht.te 10 !lau" Le Ut>< niel loen
botsing pla&t8 bad

VElUlIST - Zondag nanllddllil kwamen ,
Europeanen Mn het llilddenboofd 'au dell
RQOS om een boot Le huren on un zelk[J
gaan Niets "erd van beu meer gehoord
bloedverwanten en ..rienden alhier "In teil ,
.te over hun lot bezorgd Men • ree-t ,
'00 zo niet op Robbeneiland hehben kUlIi

landen, de euid """wr bcn In zee gedr", CI1
~r Wa8 Zondag geen c.JmmUIlIClI.Llemet
beueiland

I'

t
1

d,

.."
hnnr
m~
wonl

iIri~:~:JWapti-_t3d.sélJre Mri.k;ane.t'- BoI)c:UHus:
heeft zich kr!lchtig nitge-

JPl'ok.en OV61'" het plau van den kerkeraad
der JnoOOer-gemeente om een deel wn
hare begraafplaats te verkoepen aan 'de>
.7.oo~ena:\Jnde Bugenot6n gedenkteeken-
coulmil!tJ;.(!, en het verknjgen van VrIJ-
heid om met het overige gedeelte naar
goeddunken te handelen. Een commieste
van negen leden il! aaogetltchl met het
doel alle mogelijke stappen te nemen om
het plan te veri)da,len, en dill eommjs-
sie maakt heden hare opwachtlug bij den
tnlnisteJ' van landbouw en openbare
werken.

IndJen de kel'kemad zich naar het
hooggerechtaoof wendt zal deze oomuns-
SlO atelhg de applicatie van toestemmmg
t'¥· verVJ'eemding VIUl de bogt'8afpillata
tegen staan, eo in dat geval geleoven wIJ
DIet dat het hof de gevraagde toestem-
ming zal kunnen geven. Men zal dus
naar het parlement moeten gaan en de
zaak III den vorm "an een pn vate blU
'oor bet huis moeten bl eagen, De zaak
zal dan 10 het ·comité goed beeproken
worden en onze pal'lemeotaleden zullen
wel zorgen dat de oude begl'llafplaat8 met
vervreemd zal worden.

Naar wij vernemen zIJn er verselul-
leude personen die Hl het bezit zIJn -van
elgendomsblleven VOOr gl'afkeld<lrS III de
begraaïplaats, en ZIJ ZIJn van plan een
interdies bij het hof te vragen, lndien de
kerkeraad vol houdt met siju voornemen
om de begl"dafplaats te ontYIeemuon.
~ldch~ het pademaut Kan de recllteu
~an deze persouen wegnemen en daarom
gclooven WIJ uaL het hof ook om deze
It'deu het verlangde conseut ZlJU moeten
IIelgeren.

Een ander IJezw8,lr scluJnt onA dlt te
ZIJn. Vele afgelitol'Vellell hebben [>61' te8-
t,tlueut alll andel1Szl1l8 eIJD BOm gdds aan
lk Il kerkeraad gtlgevell op yoorwa31 ue
d.lt de !,"u!.eu gebl nikt zullen wOldell OOI
hunne gnlVen ID bellooI hJke orde te

!Jtlnlltm. 1ndlen dt! kOl kel"dad nu hel
kerkhvf g'dal vel'Vl'eeUJdcu en de gmveu
IML vel Utetlgen, wal zal uau van dl! geld
\\ "I den' Het wel U ImOlelS DIet het
RtJeclaal doel gegevell (Jill de gr.,vcn In
J:jtand te houdeu, en IUIIIert UtZI glHI'en
UU vlllnlt"tigd V<l!9jIuen, '~re kuullen d,lQ
liet ll'cht aan8j.)J·uak ojJ het n~/;l'elaLell
k"jJltaal maken' De keI kUl'aad zal deze
VIageu 'Hl ovel 1\t!;lng OItWLen nemen ,ti-
lOl eus IIJj Je Il,[nden ,\aU jJll bliek elgen-
dum gaat slaau

WlJ moeieu het eedijk el keu lltlU dat
IJlt gee li \t'lk\\lkkeuu onUUllleljJ 18
0111 ovel Lt' hchllJven eu te denkeli Het
;:al ,eien III hel 1,lIId I"ttel glleVOll dat l'/
zuo gefoch ten en ge:stl eden ruoel "Ol til n
Oltf oeu UodS,lkkl'l, lile doOl de tl'adlll('n
Vdll lwt volk gehetllgd I~ begraaf.
pl,lat8en heblll'll alllJd een ~I'Pll,dt' hl tle
kl nIs €;+had en ZIJ zIJn ,;teed" plaatsen
gt;'weest waal de dIepste l n eflltiLlg';Le ge.
d.Ichten ZICh "aIl ueu hezoekel meester
m,mkten. Hoe Iele \001 beddeu YIJU 1r
nIet vau ouverschilllgeu die aan het glaf
Veln een ulel bart' afge"LOryene t{lt Illkeel
ZIJU geblacht ~ En L:al men HU Illver.
sllulhg toezien dat deze Godsakkel onzer
vaderen vel DletJgd IVOId t '

peen, het lo geeu I el kWlkkend mdel'
"'VI p om UI el te Jeuken, eli l"<arom
gl.eft het onb nog Le lueel tlat du l\ eder.
dUltsche Gelefollneellie kei k el III be
tlukken IB Men voelt doorgaan" d., Slei
gln I ,Ill eeu ru we 'reemde h,lnd n lo I zuo
zeel' als ,ile \-an vllentlen

Naa,I WIJ I ernemeu zal de ! eg' el Ing
opk h.ul! lUvloed Legen het ontHeemden
dt zei begl,tafpl11.;lt" gehl UIken. \)Ildel de
ollstanchgheden zal nIets ons a<lugellamel
w, zen, dau te Veinemen dat de kei kel"dad
eu tie commiSSie VIIJIl 111115 ,au hun plan
h"bhetl afgezleu Doet men dit uu dan
zullen velen hen ti lOOI danklJaat ;llJn en
gt \\ dhg llledewIlI keu eell all,lel eli ge-
H(h,kLet Le""'lll 'OOI bet Hugenoteu-ge.
UI nktel ken Le kt IJgen

De kelkcmaLi eu Lie COlllmlK81e h"I,hen
nu u1l8sdllen nog de kans Le zeg,,!,en
.. goed, WIJ l:ullen vau (lUM plan af lien,
duc!J helpt gIJ OUS ([,111 een .1llJere pldals
te kIIJgen," duch bh Iven ZIJ volhHlden
op den Illgeslagen wog, d,m vel hezen ZIJ
cl,l,u'door waaJl;chlJnIJJk V,1Il hllnne
\lalmSI!' andelsteuners \VIJ hopen dat
dc betrokkene partijen de zaak nIt dIt uog
pnnt zullen komen te zIen Vovr III t te
la,lt IS, en ,lat op die wIJze een emdl:' zal
komen aan dezeu oUliangenamen do oh t.aL
nog toe noodzakeIl Iken otllJd R"

( hl 1

}I. ,-
~ax~ ,
JOlcbl

,

verzocht

ter betaling v:an reke-
8ubsca"lpttesJ Ad¥er.

bevattIende of
b,lell>btmcte ol? be~gheid8-

den Seeetatis der
en alle brieven met

voor de pourant
teur te richten.

I A. B. HOFMEYR,
Secretaris.

Druk pers M:a.at4cha.pplj "
Vs.n de Sa.nd~de VIlhel'8 &; Co J (Bepkt)

"Om I./Wd " Kantoor. ;
Kaa.p,~, 14Oct., ~8961

GEMENGD NIEUWS.
BIL~OOIJIGI>pruimen, 'ugen en keiappeL,

advertentie '.t.D de Gebroeders Sbepherd
WE'.OEI,')1.'PEl\ -De heer P J FlBCber \

Kuilsrivier doet na",ulg naar een
merrie Zle advertenti« •

Wt.'GGEIAIOI'Y.N- Een zlltuischlmmel
merrie 1"3.11 den he r StefanUl! IS W &ltSID,K
terfontein. M&lme bury Z,e .8£11

VitA' III or I noue Kl ~ x -Bet t;poorweg
partemens heeft ut dit nummer een
'Illg rt' verminderde vracbt prusen
dukten.

TAAI,BONIl ("'ORE' -Dr ReyOlnk 8n
Bo.m.LU en N Hofmeyr zlIn 80llllgesteld al.
Pretoria ttfgevaardlgden Vuur bet UI de
.!.ad le houden congres

TR~ "DEl~.r -Door de regeenng gos<I".
kenlllsgenng dal de voorgestelde meuws tr~1
dienst op de hoofdijjn met III werkLllg ui l
deu voor I Februari, I !j~17

j:{", "~IÁLE 1I1IANVH\IJ' MAAlSLH"'11'
\VII '"rw!}ren aandeelbfloders !li deze m ..
8chapPll naar eeu adverteotie 10 'erwIld
mede 10 dit nummer \ oorkomeude

BY-HI'" IAN [lEIA~lING -,,'U "er"",.
onze f\lI.lnukwalandscbe le~e", naar eene
ge' Ing ill dIt nummer, 10 zake de helling •
""n l>em..tUlg Voor aideehngsr.r.ad. doelelode"

U"1<l<H'T - \crleden "ook "",ten
l.lanke prl8<JDlen< DI"t uauw ]'i el co "
u,t de gC".1Ilg.ml. l~ Aliwal :'\'",rd te
.uappen "n waren eelIIge dagen later nog
oPtl't,lJlakt

Lt::, IIIIIII:Ki. 111.l,A"!;I!I\, utl 'ok"
k~ulllsgenng III lilt IIUUlwcr te Uurban
"Iaaw; btbbou op deu t lo duwl D ruorg"',~
uur bil welke gelL"gcl1held belangr"ke zaken
.I>r"ken zulleo "urdell

J\ !tj'tILIII\.HtIlJ-Vulgeut; de Rf. fAltlj
Cell zekere J J J Vau der lIlerwe eell lo
"Ollar op de pl.",w; J.>.elk fOllteli', 'lCtOlla \1
onder hQrg(A~( 'an' i 11)(1 ollt.tllU.gcn op
l>eschuldl!;IUg 'an etll 00 tal sellapen Le he!',
g""tolell ':IJI den I" ~r C"rneh~ li umaf)
laooksf"nt~II' III behelfde ,11.trill
BI I" Id lid \ \1'''1)(1'''' ~, - W II 1:wpaJ

do aa.u.L,c1'l UIlZCIIc£<, .. lo" ""Il l.aar ad
Lies , \fl hH}(; \ Cl kooplUgl'1l te ~OOlcnset
eli 1~ I""Itt.:lleJlIJosch \~Ul wer kostbar~
dt:n b"edd 'nil" 111"11dell heel ,-\ '" 'lUI
UCZé \ CJ kOOJJIUgl!H, beboe\ eli \\ II Jl'aU'A cl,
zegguu lliodcu cen ""rJzame doch te, en.
s<:hliliue gcll'!lCllUCld ""0 Vvor geldl>eleggcl1l
enz.

\\I-'lI.M.\.-\J \1)(JHZILJII1L.EH -Iemand \a
Juhannesburg I""oellt onlsag>! cell thealer
:-'"ulh ,rn 1'1"11(Engeland) Ziln 0' ClJ"" III
zak wa"" lil PI ),allknol",n !.eli hedr"!;e
il !1>iJ ""'eli Inng hll a.all Let balkuD
h'J de Jl. h'ler Ullde ..d "as hel gdd c, "
IH j h,::~ clnoel en d.aat.p~ eeL t er ~ ~n.1 dl'
som l~clII il III hel !,ulltlo .tatlou
lijnde dll.~opgt:ldd dour lell \H!r.kUlHo lile
vuor 1.I)lIC ""d'Jkheld mut £5 "erd beloond
:\ ti,," " C A.U I"A - De dali k b."lTbetd

l)CChJJl \ Vul du \'ele lUbt bnl\ ulgerJ (Ijl hel
wr, huift I ,,,J- Jal uu !.~" II. 'Id )"d,
Beh eI'e dIL .al een dame wal kleeren
cc I auderc luaLl assen eli I~degoed enl
datr <all u"t geld "al hUl.raad gekocht I.
Jt: .lrmt hodt:1l \\t.*Cr "'ut gehulpeu
l Il \ aJJ dl' 1\.\t,,;dlngUI na eelltge weken ~.(.:b
kd'lk lIldeIl' I' dell JO"Lcn dezer !I""lunen
alldel c kInd gAAL goed loorult, maar ZIII!gc
zH.:btJl.: ziet cr \ rt:cl"ielqk UH

HII ""11- (~;)BP.H ••lI<A'l)
fen -Idt:1l Dtct;mUcr on,. dlb .. "" '-"'r,,,,",,,,,,,,
g'ldenng Het onder .. erp
'Ol nl de brundzrek!.e"el oi M
'euOuerelI I. of D'6t De Inluder d"
de K lark W,," '0/,. de "et eli de Legei'"
de heer H 'an Hoorden D~ IIll.8lag "a.
vuor ~ Wd Jl en .or tegelI" sLemd"n liel
d~ UlueJle ~ a,ard (Iru te lUlStercJI hot 0\ sr
w~1 g""l'roken "erd all"" dedel! bUll I_I
hUil kaUI le \erdedlgcll AlU18t.aa.llde
a'uud zuUell wu een debat helJix,n WIe de
ell God, rcewud"te mellscb wa. :S oa~L oi A
barn -( J I::berl"lll hUil" adcr)

IR-\"F\AA.l"'llfl ~1'~}(Ji\\t:( Z\J\I\:-LJtee
Lcl.,graJ,,,,,h bencht !.leek dat de I rans. aalseh
",Ik.rn"d ZIeL Woor meI de k,,""tle 'all ,"poo
"lg 'erlcng-Ulg had !,eZI!; gehouden, en
~poorYi eg r,lpport voor zoo vcr het 0\ er de K
gt' >«lorp""h~ Ilin bandelde haJ
ter" Ijl de I.uul teg"'pk\,r Il)d ")IlC 'erwunden
l" keuocn guf over het fen dllt cr gedurende
1""""le twee Jaren aan d"n !Selall "IK>Orw
werd gedaan I::r W I. ook nl\men. deu u
rt:lldcn raad een 'erwek urn hOlD (deu IJlt
Jtill raad) ,ulmacht t.c ge'~n ,1Q11

",<lere m,latschllPt>lJen hct r",ht 1<3 ge'ell
hUllne re~pcktlev" ClgendollJmen pnl at.e
aa 'Lcleggeu "n die .I>«lall aan de hoofdil
a;lll!.t:t;.lull.en,dal echl"r door den volksraad lJI<
a.allgenomen werd

LF \: \\ ~f~J(. JJ:: \ RtlFI. --.hen oorre!olpondE
uit U l rooll\ IJlO scLrlfft \ etl decllfém~
er III dil dl1'lrtkt 'uur den heer Arend Wal
vali .K ullenl>erg b" h. t 'crhc~ • lLn 'nn 'ro,,"
Bn oudsLeu 'uun, bc,d" wngevolgc va.n
kourl.!! kort nA elkaar 0' elled..,,, t-erw,,1 lp

lUIdere kIlIderen "'In dezelfde z",kt.e hcr,.telkll
lll" Ecn .,kehgt 'ergl""lllg bad plaat. Olst d.,
doud 'an deu won [)" z'ek" scheel! Dond. I
<I,tgmorgen gcoston eli k ')In lUO uonieclden
om.laJld"TIj Daar de Juk""r l"J zIJn luatst.e
alle hoop had vl'gege, en '(:11 een .poedtgc ""
gr.:tfC1Il8bail \'oorgeI'Chrc' ell al. de doud 'olgdc
werd dU'ckt 'lilir cell d"odk181 gezu.-gd en zo'
de begrdfelll8 Y'IldH.gmurgclI plaat. hel,be.
VrudlU(moTgOn "IllS "II,," kllUlr gemaakt d,
predikaul (he den dlen.t wu IClde" rl,
8Cboolkutd~ren dlO 11.;111 het graf zl,oden ZU'I:I"ne
\' je vrleo le" en bl" .....herwanten die >teh III
.tf.rfbols ve, zarndd hadden (Jp het I""t,
kwtt.m h:J.a,11g "en bocle aan geloopen, d,e meld
dat de dooj .lachts oogel1l!chUolUk "lIS Hd"",
den 'olge"den lDorgen moost de plecbltgho,c
"I' meuw beginnen en nu voor een werkelu
gesl.orvene

~~~~~~
UIt het dlstrikt van VrlJburg
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DE Subscr.ptie op "DE ZUID-
AFJ.nK~AN en ONS LAND"

zal van af 11 Janual'l, 1897, terug
worden geb~acht op den, ouden
prQs, te wel.en: Een pond zes
shillings per jfRr of 6/6 per kwartaal

A{B. HOFMEYR,
, Se<:retarls.

DrukpersmaaL~cba.ppIJ,
Van de Sa.udt t1 V ilhers.& Co , Dpkt I

17 Aog, 96

A.LLER.LEI.

Een jonge Upington.
SU' Thomas Upington, onze geachte

)llokurenr-8f'neraal, heeft tWl:le zoou.:> In
hUI'Opa dIe ald.aal studeeren De een
heeft ZICh te Dubhn tmdel'8cheldell
duol' gekozeu te wordelJ ,IJ" ambtshe·
kleedel van eeue eel\olle helrekkJJlg all.
del zIJne mede-studcnten. UIJ h~'1
RaU\lUlIUeU van die waaldlghelCj heeft hiJ
een welRpi ekende rede gl'hollcten ovel
"De toekomst Vdn ZUlll-Afrlka" WIJ
ht hhell heL gehecle adl'es nog DleL ge.
ZleJl macH nRlir w"t W IJ el van vel'nomen
helllJen sch'Jnt bul cen ZOOI goeden Indruk
gt'maakt t.e heltben cn vel II lel f de h,'pr
Upington den gelukwensch vall professOI
Lt cl,), M.P, lemanu dIe zeel goed op de
hoogle vali hllld-AfllklUlnlSche zakeu I~
jl,l den geest Vtin de ,mumel kIllgen \'an
dell hoer Upmglon lelden Wil ,tf dat hIJ
de IllUJukken van ZIJl) gebOOIteland III
d, II VIt\oOlue lliet heeft vel!~d,'n Onuel
deze omstalllllgheden lIS het niel, Ieellld
III ,I lP Il velen ln heltl 0011 w,ta",hgen op.
'olgel \an ZIjnen wdarulgen \,tdel g,lall
ZiCll \Vlj \\en~oh('n till 1'/WllL<lti l ping.
Inn geluk met het suc(ell lau zlJuen zoon
Het SpIjt ons zeer te I emeillen ual het
mN de gewIlllheid I an RI' Thomas nog
ul"et ueLeI. eel slechtel g'<illt

te

VER~OPINGEN
J lY MOOHH[!;JJr.~co AFSLAGER;,;
JJ i)ecemncr -Malmel:!i.JIII} ~) oprechtgeteelrle

merIno rummen
l~, Ltt:ecmbcr -M~metlbllrj lt!\endc ha"\e, 1~6C

gOCdNt!lI en hal ...rfk'lAh

DI£ VILLIER'l, IMllrl£Ll1A~ .I.:19 AI "LAbI£RS
10 DI I ~lDber - Afleb 'crI )Ieit Il.fdechng ~lle

bel I, \\ "f Il VCII il have t:fJZ

JJ lJc(_'ell1l~r-Khl"IIJ11U",falll, 150 (ir5tc~kl8S
K'tap:,""'( tu. pn Inen.,n ~nnlll ..

Id Dec~lI1b(f -t\ Jf\iJtlllut",tofulll l aarden cu ezclt.,
allen III rit beslk' (Undltlt.:

J 2 I)~(;( mber - \Ialrnesblll r, prachtige riJtmITIcn
]2 IJtlr·ml}CI,-Ml.JrJcsbul) i.! \dtp ,dithlo~';t:n

eli ij á:oelCtl

Lil Ilt~elllb r -1\ InIHlIU~f,j8Intlc, ~U\.l\tucl bt-'08tt.:n,
trek )P;f:j Jl wugen eli Qlckgnul

:!) l)t:t._;{IId)CJ -KluJHJllitsstalle, kOCh~O, oprt...-r.lJtc
bttlldJ' 1" l.a.nfeel'lsSCfl

l~ II<, ""tI"'l -1{,$I'<.'Ckk""cel 'A-Ic cn lossc
goedereQ
lJEMPEI(S, MOilll" &. KHIGE, A~~I"~jJ~,H:;
12 [Jt.."\t.:mbCI -1 (I lUl I t.:Jf en 1nPllhclen
IU 1)('("'1[11""-!Ol! I, ,.\lC longe Monte, ,leo CMb

J ~ 'IAHA IS &. {Jo .H'!:!LAGERS
Il Dt..,'CCml.>eT,-Kl~pIIJ\I,,~...latlc, 120 ISl~ch(.,. en

trek(Jssa:n I

21 )\t..'Cemher,-KlljIJmutsstatlc, HJ.lstc en losse
goederen

I'} BI£I L, d"LAGER ~A.PI~ ft

10 Oeccmher -Urout ZIJIIlnVlcI, paaJdeó, ezels,
lammeren enz.

M L NEEfHLING, LW R
11 eli 12 f<nuan -t>tlme,sel ::>lIand bet groot en

prachttg Kt legen CIg-l'tI lom t Us...;dlcn de Ekstecll:; en
~ta.ndafll hotel:, [r"'l"l~kaqn.fl.rden l n rl)tmg

IJ J&n[Jf\lI,-~t,ellen,jbsch de vier uitmuntende
pl1i.a~n Zorgvltct ~lmon!iib(Jg KUIpersburg en
J onker.hook berg ","Illude ku"1bllru 'ee Cll lo.goed

\\ il r KLE\ '" At~LAGI!;U,
Il JaDu~wl, ('wres Bay CJtc.;ll

J r fHIWO'" MSLA(H.I(
Jil Dt"CcmlJl'r -De Draal, dl.~lrlkt '" Ol ccstcr, vas

te cu losse goede! ell
LHA.s A))AM~ .r~j A(.KH~

17 r"xe,nbeJ -Zad1l""llo, d'<lI,kl I IlIlongh
lc\cnrlc hllove bocJdenjuerec Ischap

I' J BO"Ml:\ I' IV ZUO\ Ar'l AUf;H
28 Decem her --. ....., 1I1( r& t \\ CJ::t ::-i ti and, L'eO k01"l

bal C pla.atl'i en l()f, groutl! CJ Veil

J J HO~'MbYH.I.: ZUO~ AP"LAGba".
12 Dect;ml)C'...f-Ka.:l,p~tad \ a,"'fc ~\~CI cn

A 0 I~ 1I£UIlE:s A~"LAGEH
10 lJe<.."Cm ber -Rbl.!.! ISDn eer,te klas p~'" den

PAUL D (LUI 1£1t. !l.JI''''LAOI£H
IJ I:Aeemhcr -.,,<>me~l IStraOtl, kostbaar \ Mt

goe I be.slB.andc Uit , Whonllll11-C1I met hUJBma /
Il' lJt>Cem.ber -:stdle"hosch, ko.thaa, VMl!;""d

ttll~

gpl
Il"
Af"
Joh
\'"MII •

Bh

De Imhoff batterIJ.
('18I.olen \!'lll,IU"'!1 "'J d,lllllell, "I,,.1u;t

I,UI de IegeeIllig, 10'" ,Ien ~P""'....('gfhan8
bez.g I~ dp (Jude Illl!to!1 halle! IJ dIcht )j,]

het oude kasfet.I, ,If Le hreken. eu d,l( el
geene 100l7.le11i1lg \\tiS go, lIltakt \0(1' 'I
be\\,u<'11 van ,II.' Illgen,taldl:;e IcuHtellJI'"
ValI het .. u-Ollkel'gal" of kt;'rkcl ",<ar In
gelangellen I lo('gel \\ el dc u opgetil(ll.en
Dc ven8LellJe~ ZIJII \0111 kaJ,l(IlIl hOUI ell
de ::Iundele!l en ,'o.t ....n \elO kIOper \VIJ
glIlgen \{ll'll llolal -II J,lIUl'" :-;lle\\ fight PU

ht'I' ,aldon zIJn aalldelcht I"J deze zaak
Kil LUlles wa~ dadelIjk !Jel eHI alleti \'O(lf
dIe VPuhtellJ( s Le d()en, en zund een bood.
Bch,,!, d.lt Ze z"'1;' uldlg he ....~<lrd eli
llaal het IllHt"'I~ch deel vali III I uud
!ted"Il·departeltlent v,ln hel 1ll1lS,",um Ile
bral bt uwestlll w()fJen H1I JclH1e8 hedl
III dl'ze pll)OIpl geiMndlltl, Z()Odal dil
It lst(lrhlche I eru'Wl"tJe8 IIIet \ 001 het nage.
slacht I erll)l'en zulleu g,t,1I1

totaal
'0

(.1::1(1

\ ,
I~ t, I
IJjn I

~"
.rlll"t f I ~
m",,),

dflll tI
talllt'

.zal , p

TurkJje.
Bet Rpltll',·kahelglaIll YRgt dat dp

Bult,trI <'e'l hO(ldRc!tap I all Ht Pete,,,I,," g
Onf\,tltgl'rl hecft ,lHI HURlalld ell Euge.
lanu dezelfde politIek vulgen meI be-
LICkkillg tot ,le tuetit,mdell In l'urklJe
Indlln dit bellcht meel naalde hllJkt l.t'

be\3t!.en ,lan zoo l...Ie \ollge uenchLen
\an denzelfden aard, d,m zal OIeu kUtllll'U
vel \\ ,Ichtt>n llal de z,lkeu nu et'II gezonder
kleur zullen a,lOllelllen \\'IJ nl fJft'leu
echt"1 of deze Halllenwerklllg van Huslan f
en Ellgelau<l lets Ill""'l bctsekeut tlau eel'"
"oOldpl'lke oven'enbltllu0Jll1g !lIen be.
gill t UI] langzamel hand llloede te \101 de Il

van deze pmatJes o\er ,le Tllrksche toe.
Htanuen, daar hl,t wch schlJnt~ dat de
EUloj>@esche mogendhedeu Le Jal'/el'8ch
0]1 elkaar zIJn [jm eeu elOue tt> OI,lken aan
dl ollgeregt'ldheden tU wN'0dheden van
eeu half·bat baal'bche regeenng,

Il'"'" I-
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d~ ef" r

hall, la
Ih ,

sl""-l! I.
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Produkten:rn.a.rkt. KI\!
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KAAP:-HAD

VROEOI/:~aJtT
Uit de ervarlDg.

IIl l'en audere kolom vlndl'n onllt'
lel,ers weder een helangrIJk RCI" IJ\en lan
den heel Tht'lon, veldkornel III het dlli-
trlkt Vnjlmlg. waarIll hiJ zrJne el.
vallllg In het hestrljden van de runder.
jlest n,llHvkeullg mt'uudeell Het ~chljllt
of uIe hecl op kle~ne B<.:hlUti Illl't beter
Bucce~ gewel kt heeft dun de gou vern,'
ruenLs olm ht.cuaren HIJ 'erkJticll1 zlCh
nd eelle onuel vllldlng van eelllge maan-
deu ltepaald ten gunste van een cordon,
doch d,lU moet hij zijne manschappen
kennen t!Il np hen kuunen vertrouwen
In on8 ,ulgend nommer hopen WIJ ten
statIstiek ... opgaaf, tlUOI hem persoonltJk
verg'aderd, aan onze lezel's mede Le dee.
len

A..rdappelen
Percn
A L>nk.uzc Il

Pruimen
Appelen
Booneu (gIllenc)
Komkommers per 100

~

'j DecemI>cr 189fi
I/. 8 d
o 12 0
I) :!- 4
o I II
o I 0
o U 0
o 10 0
o ,1 5

o '11
o 11 8
o 0 b
o 0 ó,
o I 'I
o 3 9
o I V

nrren m; O)l1'VAN(,-ST VAN DE~ HEER
HHODE:-;

HET 18 Illet moeilIjk ID elU stad of gl'Oot
dOl peen meulgte menschen biJ eell te
kllJgell, ,lte op eeu gegeven teeken de
hoeden III tie lucht zullen wer!J,'n en met
alle macht UIt dIJ keel zullen scilleenwen.
Men behoeft maal ZatenlaguanlllJ dag
mN een (.Imboel dOOI dl 81r"ten van
l\:,tapstad te w,lIldt'len en al~ men (Jl' ue
l\lIadl' komt 7~"!Jet getal dolr lJIellws.
glellgen wel zoo zIJn toegenoOIen dat
mt'n bet een delllonstralle zou knnnen
noemen De bet ...."keurs van eeu demon-
~Il'atle hangt echt.er vedal af vau de leld8-
!t('c!ell en van hen die ZIch eraan on.
tlekken

De vEIlgaderIng li Maandagavonu In

de Good Hupe H,dl geboudcn w"ld
niel beel tab )Jk biJgewoond. De 1001-
na,lmste gebeUl tems W,lS de \, Ilze ~\aal op
het voo l'SW I van den heel O'HEILLi
aan ~tuk werd gesneden doOl den
heel FULLEIi die het ex.paiiementslId
meedoogenl008 vermorzelde Toen ue
commISSie werd aangesteld, noemde
lelUan(1 10 de zaak ook den hl'el
l.N.NE8, doch bet bhJkt Ult zIJn
schrIJven III een andere kult III

dat zulks zondel zIJn toest.emmlng of
weten werd gedaan Het gevolg 18 de
bnef waarin hij ten dUIdelIjkste aan-
toont Wtlarom hij OleUl met die beweglllg
te doen wU hebben. De heer horES
heeft door zijn tiJdig optreden de gehef le
bewegIng den bodem lDll68lageo.

De heer lN1.'"ES beeft de zaak z-eer
dUideliJk wteengezet ell vraagt of men

deZl beer BaODU eeD publlok. OT'Ut

gaan
Rl(pt"11
'au ti: Il

lJt&d up :
lil te It,.
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~~

A~rdappeleo
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S'R G()RIl()~ R"I01H. wordt te Ra..'tpsl.ad terng
verwacht tegeo t eInd der 'olgellJe "f",k

DE I f,STRANI,~ nA R~ A TI •.!., IIggerlfJ. np
het Blauwberg Stra.nd werd 'erkoch.l "H'r ft,~
Ih~ 011 IS eokel Voor den romp ZlIlIdcr 'n
begrIp <all de ladmg

DE K """UIE AH,~ El JN(l8RA \l' beeft e"n
bel.LStlllg I an Id III hut £ gehe, Uil up nlJe ,,<st
e'gendorn !,lOnen deze aJdeehug, dIe beláalbaar
z.al ZIlO op 5 Januari MusI

Dt ZI Il> f)'ISTEP. "'Illude g'.teren nru bl zoo
heOlg ID de baru dat twec schepen '"aC! bu line
ankers 108 sloegen en door ~leepboten weer
moe.wn worden teruggebracbt

:'\10')RI' Ol' I,~ KU'5«BE \IAKff,-Klaas
JllntJes, bescbuldrgd ,"an Ehzabeth Kl\naplD te
hebben 'ermoord 10oal. reed. III dit bl-ld ver
meld werd gt5teren ter terecbt.!telling 'erwezen

V~Rl"'O~KES -Zondag Il 18er eén kleorling
met OlllI1e ChrlStian Lllldeboorn, 111 de Zwart
rIner te MaItland, waarheen bij du.n morgen
vroeg WIlS gegaan om racb '" baden, verdron.k~D

DE IlEGF,ERJ1'\'G hedt E'nnVille, te Ronde.
bo~ch, bet ergeDdom van den beer .Anderson, ge.
kocht en wel voor een bIlItenverblijf VOOr"un
excellentre den gonverne~ De !lOmer VOOr
betaald UI £24,000.

RUODE.· ONTVANosr COMITé -Heden mor
gen om 11 Illlr word t de sente Yeriadenng 1'&0
het Rhodee ontY'&llpt 00111114 in het bD~
van dail heer Syfret, een Iiel der 1:IQmmlil8le,Oil
oen 'f'Ul de plaataelijke fina.IlC1~O Ai~nttR TI.II
dUibttr All*" ~
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Pert:n
PTllll1lCn

Eieren
Appelen
VllJ'keU3
lUlkoenen
Hoender.
Boter
lawatled
Kool
Uien
E~ndeD
GlUlzeD
Pompocnul
ZUUllemocncn
BoonI.''' (groene)

I ~ STADSNIEUWS.I lo.
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P(JRl" F:LIZARETH
8 Oe<._\'ml. r -(p, r l"leW...'}.f )-1en gC<f,I!Ie 'an

ti .1 Iphe. I d" I,okwol mat kl "erd ,,,",br.. een
pnal ba/CIl vu nda.ug' iU\ngdJodcD en dl; t n:LnSlCllle~
waren dus t.e gell ng om ceril:1g !t( h t op de loopende
priJzen te \\ eqJC:ll

liet gaat hier II) ,r!ll,urg ""ndarl"k
(lef) ('hrl!1ten en den "ereldhllg t"r ....Jl IJ ,

!!"en ondproeheld te ZIID Tuen hl~r n,~ 'I

cla.!" politl< wa.. ZIngen de chnown"" l' "

aJ" de "crcldlmg "r 10 ZJ) hebben ""' I, "
'11 konden geld ~erd,eud--o(lk op wnd,,~ I •

gende als" 'I klaar "fn met geld te • erd" lO'

zullen WI) weder den Zondag belllgen t " ,
ehm"'nen zUn hier genoeg

Het lt! bH" bltt!T droog Het !Ch'I"1
of de honger hlJ meer dan een aan h, t I...
lDen IS

Waar Zoun onze parlementsleden dal /
nu OIet komen bor..oeken·' Zun ZII nu"met OUS';

Wu hebben veel 5chade door d~ r
jl<!8t geleden op de plaatl;cn K" "p_
Plemer en Ro..chplaat. alln IlInnen ,j,
maanden zoowat 1 OIJO be....ten dood ':!Jl
pe t

.Men ..,1 tlU probeeren ID het
plekken te openen Zou men tocb ,Il '-_

pla.o wezen no al de beest.en dood lil" aa
drinken te gaa.n" B et II! verbazend ,. IIH

hoe t.a.l.rUkde lusten tot dit dOO'I ge
~1In, zelll door k:erUrucWedtn. v.oorbuldli'~ yoonrMl!

J~'fIJlaUI

flfPn ,
Ptpt ......'rr
be.,f, \"
.pr"k, •
getnll1'
('lOmllf

Jame ....
0' er tt

E~~ AllVER1E'TIE, zo;oals er wel nog nooit
een "''''', heeft een L0r?densche firma bedJl~bt
Zu laat aan belde kanten van bet vermaarde
reuzenrad op de terltoonstelhng ID Earl s

Court haren nMOl stralen 10 :.!W electn~he
lichtJes q,e on tgloClen lbl) het naar boven" eli
Ultdooven hIJ het oaar lbeneden gaan Iédere
letter Il! 9 1\ 10 meter boog, en dc reclame 18 tot
op &eer b'TooLeoafstand te zien III deo wllIter
blj_,..en de lichtende lettelIl! voortdIUend pruken
a.ah de bovenzllde van hee rad
RIJWIELDi -Zie SIDgel'en Coventry beroe.e

RIjwIelen alvorens elders t<l knopen. Iilen
prachtig en b_ DIOde~
aJamede alle wiel~
lampen, klo~ till qo.~.

LAWN
Sluengu's
Re lOOIt
~ "~~Tlnl'lUI,.inti

ORP
ZAKI

n"'I'
publlt k.
heeft
stad-., ..



I H II lf.\ 1 (JI.E\'r.:L

II R :SCHE HE R

VAN UI

LH: t ,)'PTI lIE LE N G

<.JR t.t ....HI.sOl0 P ILLIPS OVER
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KlliBEIlJ IC 8 DEC -O\er de 000 .tula! vc
II" op De Pass plaa Jy West doodge

schoten en 1.!9 0 een Van Patons plaatsen

WACHTER

'H ~ R ()FHt.:IERE~ lEK

w ~ K~T \KI~{, GEDR lOD

ONTVAN
h gehe'

IXNE:s EN RHODE ....
O'M' VERKLAART

G E:"\ UITl GOB

llROOGTE OP( I-:BRI)K~ x
(ER~~O 011 TRA\ ....PORT rt

rapport werd a ngenom u

"OOO! oTTH 0\( ELL

DE AI I rA I IJ:: REPU LIEK

JlO pillen bruik.ben
geweest en

N A TA L.

N J

van b [na gelil en
vrouwelijke IUders

ORAN E VRIJSTAAT
2\1"" ltlf"l\'\D TI<: BLO

F()\l~I"

VI!iBTBOJll[D

8~'<S Ruspe n Daa.r N1CUW and
8- ~ then.. DIiAE kUBthá vens,
9-011lf of Ouinea, naar Engelan(l
!l-M boot orham Castle, naar En~e1and



BENOO'DIGD
lll~ft~am,p;I~SJ,S.poorwegen ..' loor de .Hopefiel~ Publieke Scbuol,
• .;.;;,~,;"...;~;:.;;....o;..;.-....;.~!.. ": " ,

B:ElDDEL~ENS,

EEN ONDERWIJZERES om
toezicht te houden over het

Kinderen Departement (on:,:e~eer
30 kinderen).--Grondige kennis Tan

het werk vereischt.
AppliC8.Dt moet onderwijs geven

in de Zangkunst (indien mogelijk"
Tonic Sol-fa) in het Hooger Depsr-
tement. .

Kennis van"t Hollandsch en
lUbdergarten een aanbeveling. 1tJoet
verblijf opnemen in het '.Boar<ling

)e"1t.tjaefjj~,"PE!C,ml~Yl~I!lJ'Pl'JrU~ van de 'havens. 'I1Ï4 Kimberley, J?e~&rtemetnot d
mst

..~e Meisjes en

.
:Mari~ of .. :Maf. '. eking in .t1.StUsten n er'W,llzere~, en een

""'!§~ nominale som voor logies betalen.
'.:pl.~D., Ulll,U~".I1' de· Qf naar. Mafeki~ Toor Salaris £60 per annum ..

• :JIUI.t.J.8,bal_ eIi:~laMeetl':b~ii.•(.,Kli. Ir.' ~.m' e,"t van. op ~e:v~rde produ&en en Werkzaamheden te beginnen met
DJ:l;" ' .' ~en ID. Zwd-Afliika... . Ja.nuari.
4. Dt,'· PrQdukten Vracht»tjjzen op ingevoerde Applicaties, met certificaten en

over de .lijnen ~an de N~~1andlChe Ma.a.t8ohappij. 'getuigscb.riften, voor 17 December',
C. B. ELLIOTT, 1896.

Direkteur-Generaal.

TAFEL DAM ASK, 2:"mi,::H'idlitm,,,,. :1!~~llU!r v:raebt'(Jltij:~n' van de bavena D.IIAl" de staties
inn""vt__ {" ¥ielies en op Meel Tan

KANT~N GORDIJNEN,

HONEYCOMB QUILTS,; TURKSCHE HANDDOEKEN.
Zoo juist ontpakt de Grootste Lading van genoemd

Linnengoed.

A. J. STrGLING,
Hon. Secretaris.200 Stuks Keper en Effen Beddelakens, voor één- en tweepersoonl

Bedden, IQtd, I/Oh 1/3 per ya.rd
Dubbele BeddelakeDs, 1,'4!, 1/6, 1J9, 1i Il t per yard.

Dire.~ur ..Generaals Kántoor,
Kaapstad. I) .Dee., 18~,2.'...c

TEGEN DE~
60 STUKS WIT EN ONGEBLEEKT

TAFEL DAMASK Zuid-Afrikruinsche Repu
Prijs slechts EEN"'SHILLlN

Alle Ongebleekt Linnen 1/6, III li, 2/3: 2/6 per yard.
Alle Gebleekt Linnen 1/6, 1/111, 2/6, 2/9 per yard.

50G PAAR KANTEN GORDIJNEN VAN AlLE GROOnU.
Kanten GordijTIL'o,goede patronen, ;3 yards 2/11, 3/11, -1-/11, per paar,
Kanten Gordijnen, mooie teekeningen, 3r yards 5/11,6/11,7/11, per paar
Kanten Gordijnen, mooie teekeningen, 4 yards, 8/11, 12/9 per paar. GEVRAAGD

Fransch Guipure en Zwifsersche Gordij"nen
Groote Sorteer1ng. Volgende Prijzen:

13/6,17/13, si.e, ~.j/ti, 27/9, :31 'ti ppr paar.
Een Groote Verscheidenheid van Guipure en Zwitsersche Toilet Matten

en Ant.imacassars.
3 Pakken Honeycomb Quilts, voor één- en Tweepersoons bedden, voor

2/11,3,11, -1/11,;j/ll, tilll per stuk.

, 300 Dozijn Turksche en Honeycomb Handdoeken,
Ook 'Groote Bad-HandJoeken, van ei·' 9. -, 12/, 1j;' en 18/. dozijn.

NA het loo~nde kwartaal voor
.L -de Wijnberg Hooge
School voor Jongens, Een
Assistent Onderwijzer, om
Holla.ndsch tot op M.atricullttie, en,
indien mogelijk Duitach te Onder-
wij?len, en ook om gedeeltelijk de
kostleerlingen te onderwijzen en toe-
zicht over hen te, houden. Voor
Salaris en andere bijzond:êrheden
doe aanvraag bij den Principaal.

E. T. LITTLEWOOD.

1 exemplaar
6 exemplaren
12 ...

DlREKTEUREN
Ai C..KOCH (SIlDT8 "'. KOCH), M&1.meilbllry,fP. J. YÁN DER WESTHUIZEN, Paardeberg. -
J~COl!VB LovBs!:&, Uitkijk, Philadelphia, hes, P, RB'flEr, Pallor\.
JQB.tNNE8 G. Louw, Sr., DurbaJlnlle. J, A, vU A. LocIUIl!&, L.W,V., Moorree.·
~BT LoIlBUR, Klipbeuvel. I 'burg,J.: A.. Dun., Philadelphia. { J, A. BASSON, ex-Lo W,R., Darling.

Soliciteur: F; WERDMULLER. '

"
VERKRIJGBAAR AAN ,; ONS LAND"

_________ . I

EXTRA BOOTEN VOOR ENGEL.AND.
GUELrH, (Twin Screw), Kapt. l'nlolS, omt""nt 5

No..-ember, doet lIrU1 Teneriffe.. '
GOTH (TWW Screw), K.,pt. BBElI!1'EB, omtrent J 9

No ..emDer, doet ran St. Helena, A.acenAlOD eO

TeneJi1ie.
Eeu van de 11aetschappij's mooie b:t.oom

booten zal SOUTHAMPTON verlaten ,uur
HAlf BURG, kort Da de aankomst vaD
deze Mailstoombooten.

RETOl: RKAART JESnaAl"EN G ELA:!\D
gli:llgbaar'voer Zes Maanden, worden Qlt!{e-

reikt te~n een verminderiDlI' van lIJ p~lcent
op den,n~bbelen Pusa.gepnjs.

REIOURKAARTJES nil&!" I'L' '. 'iS
langs d~ KUST 'Worden nitgereikl ":'1 de
teru.grei8 bUlnen Drie !1aanden pen"t C lJ! III

of the Cutie Mu.tschappij StoomOOoten
Voor V rach.t ~ Pu age doe men aaDzoek

._ de Kantoren van dil UDion Stoomboot
Hu:taeha.ppij, .A.dderleystraa&.

De loorraad iJ niet groot" doe dus DADBLUI Voor bijzonderliede~, enz .• doe aanzoek bij
D. J. A. v. D. SPUY, Secretaris

underwllzeresscn~ \.

J!)eSinger Fabriek Maatschappij
• . YERV.A.AR'DIGT

ll'\'CMnel1Ib01' .Uerlei 811Of'tNaa;wcrg tm" af het UeMMt6 811Nruu tol ltet~waa.l~ 61' gt'oote MatBri<tl
VE RKOO PT M AG H IN ES voor Konbmt, toekennende een Liberaal Disconto of
VE R H U U RT Machines met keus om te koepen.
VIERSCHAFT bare Ma.cbin611in vencheidene stijlen Jmbinetwerk, om te voldoen

\ a&ll den smaak: en behoeften nn ..Ilen, en tegen prijzen. die ze binnen bereik
, van a.llen stellen,

REPARE.ERT Mr.chines van wie soorten ds.dlllijkB en tegen billijke prijzen.
VER R U ILT Mr.chines VIIoO alle soort
HEEFT d~n Eel'llteo Prijs behaald boven a.lle Mededingers op verseheidene Tentoon-
, . BtelhD~,n meer dan 200 ma.len. 54 Prijzen te Chicago.

VV1JDT.da.deliJk de aandacht?p ontva.ngst van een brievenka.art, wordende oude en
i nieu'We Kla.nten met gehJk.e zorg en underscheiding behandeld.

ONZE HUISHOUD LINNEN AFOEELING' Nederlandsche Zuid ..
SPOORWEGMAATSCAHPPIJ.

BENOODIGD voor de Armen
School te "Op de Tradouw."

Salaris £60 en vrije logies. Ken-
nis VaL Muziflk eeue aanbeveling.

Aanzoeken met getuigschriften
voor 25 December, te worden gezon-
den aan
\

,18 welbekend voor Kwaliteit en beste Waarde.
Zoomen en Merken Alles Gratis. .'

Wij

-----------------A. HILLIARDy
UNDER THE OLD FIR TREE.

I

Kortste en Goedkoopsre Route voor Reiz.4gersen
Goederen van de Zee naar Johannesburg, pretoria,

G. P. V AN DER :MERWE, ,
Barrydale.en andere plaatse!" in de Transvaal.

Dagetijksche personendienst van Lourenco
Marques (Delagobaai) in 24 uren naar Johanhesburg
en St uur naar Pretoria. ' 1 ,,_c~, ,~;

GRATIS. PRIJS LIJST VRIJ. Venster' Glas.INLICHTINGKill DE GOEDE HOPE SPAARBANK MAATSCHAPPIJ
PAST OP VOOR,NAMAAKSELS. ALLE grootten eli soorten,

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

en speciale attentie.
G. BEGLEY.

APPLICAT~S voor Leeningen zullen dagelijks in
overwegmg genomen worden ten Kantore van de

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

. Secretaris.

•DE SXNGEB P.A.BRXEK. :D'%AATSCHAPPIJ.Tarief ,oor Reisigers naar Johannesburg £, t71.-tn $3'~t71
" Pretoria il Is. w.-e~ 41

HOOFDKANTOOR IN ZUID-AFRIKA,
ADDERLEYSTRAAT, KA..A.PSTAD.

Dagelijksche personendienst van Durban (Natal) JU BriAAT. Port Elill&beth:. WI8:~!~~.Nr:nrbs.u; OXfORD STRAAT, Oost Londen

naar Johannesburg, Pretoria en andere pla~tsen In N1EUWII ..M.ll.,S~~llTKImberley; PALACSGEBOIlWIN, Joha.nneaburg.

de Transvaal en Oranje Vrijstaat. \t

" Jl "
Caledonplein,

Kaapsuw

D I BOBERG TANDENDOK.TER,
f. • , 92, ADDERLEY STRAAT, Kaapstad.

,,-,J.NDEN worden absoluut ronder pi)u uitgetrokken door toepassing VIU! gllA, Alle
i soorten van. vullingen ~voornamehJk met goud,) De beste kunstmatige tanden
worden op VulC80rute,Cellulold of Gouden platen ingezet, ook volgens de alleruieuwste
Crown en Bridge methode. Bilhjke prijzen. Spreekuren van 9 v.m. tot [I n.m.

EERSTEKLAS PUBLI£KE' SCHOOL
(Joagos elll.t&jes)

CALEDON. ·l~Eerst~ Assistent Benoodigd ZUID-AFRIKAANSCHE'
KONINKLIJKE MAILDIENST"AJ:".(,~" Oa~

·'WVJ..:n.a. ... oJ..eD.-\e :
GEOIL UI STUL, &1LYUIlBUD ïfYJLTOOIIQ, YOLiom Haem ~D •••

I n, u n, e' so tt:wu., aet &D~~CIDD BnUlllll OP (
_~,_.-:-~'" TO" luJ8 tttHeo "" ...,. I, ), ' /!o; I "

. ·De "nip WIndmolen. pinaakt>-
Wielen: BeweePare' To...... Zuil"
m.. r water pompen daft ..pl.and....
Molen. Ind. markt.; ,'" I

~De aJo.-t. priJ • ..,.rd be~aald d~r
. .deze" Moto..... op d. Chloaao Wereld
T.ntooneteIllRIJ~ lses.. ,1-, -" ,___ " i '6

LLOYDS' A.BBllOTOB.8DB. 00;1: Il(
ZUID .uRDU. GBtBOK~: ' ,

QOudn lledaiU~ ftnde~.V ' i_
DIg te Port Elisabeth ••• 1... ~
Goudea Medaille lID Berrin Prij~ Joh '.'
hul1r TeDtooMteIHng... ••• j ••• iêt
8pecLWen Prij., Weltelijke Pro'iiIlClie" T~.
tooustelling, RoIiebaDk'... ..,~'... l~.
B"ntcn Prij., W.. telijke Prcninci', Tent.oOil·
.tellin.g, Rosebr.nk: .... \ ... 1896
El'nten .Prij-, 'Pori Elilabeth, i LudbollW
VereenigiDg' ...... j... 1.

AanbeTolen door het. BeIIproeii~ ~
ement der Kaap KolonIe, ale het bejR JrieOhl~
'1JJ:l w ..ter, te pompen, ge"onde~ aoor ~e
_Go~ernemeDt. Dia.lDAnt Bot'ell te )lPbruik:ep.
of ul opene putten~ i'

De Lompe houten Windmo~ wonU n
snel vervangen door het Stalen ...,Y&Di ....
UBJlO'l'OI. .,:

Lloyds' StAlen U1!.}(OTOU I~ mft
d.en ..achtaten wind, zijn geheel .~J1.regul"
l-end, eo werken met een langeu, ~ .• 1.,.

Het UBJlOTOB. is de goedkoop'4 en meeet-
ecouoniisohe Beweegende 1Crachi ~I" wereld,
een Pomp 'l'oeetel lI:08tend~ een -!einig' JDeI!r
daLI een goede purd, terw1Jl het d.g en D~'
IIOtHlor cenil!' toeaicht of kOllten 'Werj[t. 'i'

lf.,t A.Ji.liMOT01L neemt ook: spoedig de
plA,at" ;n van de logge en lt08tbain "NoriA
Lift~ " of Bakkie! POIDpen. • '
!'.ij die voornemen zijn WilldmlolEi:nl04H1telleD

te lwnptm moote.n 'Wel ~~dl~I'84C~!~!l!J!~~h~
Ll"y :8' Galvaniseerde
all :" ..e inferieure en 'Wu!i.ïo;;.nl~l)tsin"G.

I let roMe, Lloydll' J
koopst eo beste bevonden
d.,,, 1081J1. reed. doorgeataail.

Wanneer vereiBCht, 'Worden _~llilrtA
80llen gellOnden om bet
tegen enkel gedeeltelijke reÏllkoll~,\Oftoli~
speciale schikking.

SchrUI om prljllli:jli
of zend bijzonderbf!den
den put of hoenelhttid
OOIekening der koeten per toliracll.
toegelIOndeo worden.

Nationale Vraagstukken
DOOR

PROFESSOR P. J, G. DE VOS.

APPLICATIES voor bovonze- , ' --
. melde ootrekking zullen w~r- .Oe 'CASTL.E MAIL." MaatschappiJ.

den ingewacht door den .onderge- -.- .. ~
teekende tot ZATERDAG 19 pe- DE1Stoomboot6n dezer LIJn .''I'ertrekken'-_ 189 ' ~., van Kaapstad naar Londen om de
cemUl:}r'. 6. anderen W08m1dag. te. 4 uur n.m., naa

A'{>phcanten (Dames of Heeren), Madeira en Plymouth, te Bint Helena en
getUlgschriften in te sluiten. ABcen~.on a.a.nleggende op de bepsalde tus·

De - betrekking een aanvan te schentijden.bii h t be . hg .. 26-TANTALLON CASTLE, KapL. DUNC4li'nemen :g e gm van et kwar- Dec. 9-NORHAM CASTLE K.pt. HÁRBI80l>1 •
taal in April, 1897. , .. 28-DU1WTTAR CASTLE, Ka.pt. .

. Salaris .£120 per jaar. Kennis
Tan. Zang,- en .Teekenkunst eene Extrl Bootn loor EngellIl'. III Lu Palmu
aanbeveling. '''.

Voor verdere bijzonderheden doe
men aanzoek bij

S. J. ROOME

i .,.' ..
~i ' .- .~.:j

:rr:opR .~loges. bij groote en'lJ, '~eme JDaát. ga naar de on-
e, téê,kenden. die enkel. de besten
onaeD. .,'

, tinn~ lIorologes (Stelsel ' Glas-
hh~~~)Zll~?~L.rtr.?~de. n Toor Juist-.
..... enDUu· 81,'. "

T.kIES'·". "lf ;t8kb.'~.•··BURGH .•
: LaDi- .'L1 . " " I
\ (J. c, V. C.bQuwen).
frnporteut1 direkt vah de Makers.
~enige Agenten in Zuid ..Afrika

v~ ~e beroemde ,Mam ~~~
di~ ',met door :M.agniet of. EleOtriOl-
.telt; geInfluellceero wol'd~Ii. Prij- Caledon. 2 Dec., 1896. .
zen!: In Nickel, 18/6; StMl (ge .. - ,
o~~eerd) 21/- j ZilTer 35/-, POIt- DRSTJKLAS PUBIIm-' SCHOOL,
vnJ] I/- ~xtra. ' (Yeor 'Ijsjes el lODgeRs)

., OA.L:ElDON.

Sfnitlng Yan een weg.

Hon. Secr6t&ris.

LISMORE CASTLE, K,Apt. LE SOIlOR, omtrent
26 November.

WARWICK CASTLE, Kapt, WALLACE, omtrent
December,

OARTH CASTLE, K ..pt. RElIDALL, omtrent.

VOor Vracbt of PlW!sage vcrvoege rllll11
sieh bij ae Agenten van' de CASTt:K
MAILBOOT :MAATSCHAPPIJ, (Beperkt, .

UNXON LXJ5

Hoofdonderwijzer Benoodigd KONINKLlJ KR MAILDIENST.
UlIOJ STOODOOTlU..A.TSClUPPIJ, 1

AANzOEK gedaan zijnde dool' 'p
: de Hearen W. P. en J. W .. A PLICATIES. wor.den hier-

Lom,v. van Oorlogskloof,' Bokke- " mede ge~ voor boven-
vel~ in. bet distrikt ~Calnn~' om' femelde betrekking, en zullen ,door
l'Jek~rhIeronder genoemden weg ge_ e ondergeteekenoe word.en ;nge-
sJot4n verklaard te hebben zoo wacht tot op ZATERDAG. den 19
geeahiedt hiermede kennisge~g dat den DE9EMBER. 1896.
het ~oornemen is van den Afdae- .Appli~te~ worde~ verw~cht ge-
~raad van Calvinia' bij zijne tuigaehriften l!l te simten. .
Excellentie den Gouverneur aan. De ~tellmg eene aanvang te
zoek te doen in termen van Sectie ~emen. bIJ het kwartaal beginnende
No.; 152 van Wet 40 van '1889 in A'P~, 1.897. '
een hrocla.matie te doen uitvaardi~ Salaris £2b0 per jaar met vrije

id 19 d woning.gen I ~n TO en en weg sluitende, Grondige kennis der Hollandsche
nam~1iJk: deu ,weg loope1.lQ.evan Taal eene Tereischte.
Oorlpgakloof door het land van
~rlpgakloof na&1' Zwartklip. Voor verdere informatie verVoege
,E~nige .objecties tegen de sluiting men zich bij den ondergeteekende.

van geD~mden Weg moete~ S<ilirif- S. J. ROOME,
te~lf (ingediend worden bij den Hon. Secretaris.
OD ergeteekende binnen drie maan· .C.ledoD, 1 Dec., 1896,
qen tanaf 7 NOTember, 1896.

1

Op laat.
N.8. LOUW,

8ecretaria.

CBBPBlEI.K Tl.
---r-

DE M.ailbooten der :M&.tacha.ppij ver·
trekken va.n Kaa.petad naar Engeland

-ria Madeira, om. den .nderen W'~ Um'
4> uur L.m., .... onder lIADl.eggend.e

VOOR ENGELAllD
Dec. 2-NORMAN (Twin Screw), Kl<p' .Nu,
.. l&---TAR'fER, Kapt. Monoli,
., IlO-MOOR. KApt. 0.11.171'11'.

~ WTOREN yan de DRUKPERSIAATSCHA PIJ
VAN OE SANDT DE VILLIERS & GO.

BEPER~T
ZIJN VERHUISD NAAR

be ...oe:k 'W"a,:a1

Burg- enWwslrul.
. --

Ons Landfalltoor ,
Xiii "·E:~"'~I.:E»,

NAAR DE :HOEK VAN'

BURG- en WAALSTRAAT.

'---

,---_---
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Die hreid! zich mAr'
""Jil \T"len,~e k tUC~~
,Ii,tnkt V'1lhurg', de"
ZIjn, in weerwel \tal.l
,i.",,f WT he'trjjding
" "ergf'ef., Doch heer

,erw01lderen dat-
ui t 1 -reidt W1l{Uleer
"I:' het por on~l
1I,.,'wel er goede
.vn-l er hen ~ij~ \';il¥l
)(.,1,1maar voor hun '
""der hen die tOO bOi
I"'r Jag uh '8 It)~ka:
h<"JllCllwat VII.(! <.ill rest
'" .k van de noord~ grens
'L" mijl genade1'\l.aan
t""'T.ll hebben reeds er
cl,ur rnaa~Ti.'ge)QIlie .?QlIlen,
t' I, <t em u1 de. woes:tUn, en
,,·,-dn)nken. ~u il! het, na·t.1n .. r.",
l \1' ur d~ tjek te Jlitge))foken
1''''"<) ell de ond~rste dio.
kt. r '~I.al en de, tWlle
"1 (-, r met :\lorreqabQ.rg en
1."';-1. met Grik~a1and. en e".9~le
la., .-k 1I'6<)r met, Hopetown. l]t.lln.
lnrdr. i~ het nog de vraag hoe iii }to-'
I·,n,,' "I.! geepaard blijl'en ot hoe vez de' '. .' .
k"ntr"kkUr> met hUD l'ln ,.;;'ó? Oi,-I'd .~_I_te· .. ,!Een'bnefAwezij gelezen:an den direkteur van

I. .. ' d ...... ' :-<J .~ e - ~Iriad 'V.IpOO~n' met aanbod VlIJT t ..ee,1 t, 1.1' ,)". """r e lijn \Ut gaan" l!Qq~ ~r ~ V ,-,- __ , ' fm f 'JO X
t ' -eval ij ') , . <. '·'tf •. ' ''i "'1" ' n an ~'J1ruc OOIeD, a e mgen ..
., \(.. h' cl I'" , .. '1 ' , . ~.,l ·.• Il<'l()fX 14 X 14t YOQr ~. en 4i .
. ';, e; oog ~l:cl-ebo )ran~an41l. ~b~~ ·.AtdQelingstaad' .:Malni' . 'c.&n monsser "llD deze 'kistjes

IJ' '<I' (ag eooeu ue e~ "lf!I' een, !Pl!ln- . en IJ'ftChiirt f!8(:ht .. oor binnen-
k'''Ht g.'had en ~n de.potatie Gaar deplJ!I'I-, .,' ,_',' ".~.",." , te,J1ohtvOOl' uitvoer.
g!n:lllt If!S~"aardlgd, bU ,na~e ~ hEle111l\J. ' 2 DECEMBER 1896 nkvoor dit dool
" van W'iJk .lIn C. R Lleh!m~" ~ lïwme ' ' " lnl1men' maken ~o .~ 00

~,." h, lllng bjj__'~tenb b
r
be6!Udntd'lIlllgll~~d van Aanll'éll.a ",ar~ de' beeren J W R. ·Ru

o
• ,VilI'der tMrd een bntd geleun van dezelfde

rv "" "nl Il Kern""" e n op en .roan ElZ"'f"" " ~ 'b Id de .....t ~ h Att II 0ll~" ',rnamen z;': t dat ed T 8OUW. C.O., vOOI'zitrt.er, T .. Louw L..W'.li' ~. ' rou, me en ua .. e agen...,n, ...e en 0,
I ( ,u. oen t. __ er re 8 een ".r- W. ,~_ W lIalheroo, JaoobWl Louw" n den Pl1Js ..an bo utw.ol' hadden teruggebracht van

,: I' "n"" was nJe~' an IJQtlrep, maar van ~ .B Q.~, " 'ï' 35. tot 2~.t1~tHb:-" _,__
1,1, I" ,('ndehugen en EngelB<>bllll) en ~t rtna, dr. ~Jn en CJ, lA.. Ba880D. , "" il b' ", rt I d d
J, c.: IJd gouvernement veraochs hJ Oal ook v,» Notweu lier' vo~e 'Vol:fádenng gelezt1R el) Dea: v:~ ~lf;'C"t nftt:~~ :t~1em:~hlD:!
Jn ,,'" .listrikt een runde""",t-commi&sie ~gekeurd. ," f, " ,yv

,J I t k' <--' .. ;;:.- h d~-.l--~- - 'D" secretaris berichtte dat de bU&OS van o'rer. had IllllevoeM {0'l' . hO)lfwf'~ tp ~Jere}dfln. en dat!i",tc, e rijgen, en na.uur,jjA et ~. 'b"'\ bu" Win. Het J~t'ltwas té Sotnerset We1lt
t en met 'an toeoasaine ,te maken mft~. ~._. treldril~ £888 lIis. Gd. bedroeg op 30 Notem. Hl:! d LI' I . d .

d F' -IC"" h 1 .,.--,......, 'btm 1S96 i I) meen jl "I' oma e In u"trlfll'J1 te moetenol, b-eren "putatle """t sod °IA tegen <lP<Xf. ' "'. , 'I. ' on'dersteunen erllloo"j.e dat vruchten veraenders"'h,d~n te werken en 008 een kans lA) g''I''Io' Er ...sd DoSJoten .dat de beer T. ,Lo_, -deft! bee 1) .._1 ,,;P ka . k
""'l rrnd te ma.k.en en ook om de keren van lu.W_W., mej) den 8e<:z:etarU.bl)de COIDI1IlMal'1J 'bo~ r, ~,~ ~nm" niS 1!8ven

d
Il! voor eur

\ r ,Lur\! elle reeds proeven gemaai[ h-:;:> "an puhlieke werken zou IDforme ....enJlau.!jtl, '''ft!I, I/;~~~~~'~. evert g~ e 'Waar en
. , . ...."''ln, 'bellUingeu ye_b~ voor d Riébeelu ever! ..oo)? llJ~ '1et:~e"mporteoj'"e.

I. raadplegen, en door de. w4fet!tre&theid flill V, ed.,no e e~ 'J)é ee~'tJ, de KOc'It zette uiteen dat er ver-
h<'l ,I"tnlet beeft de depulitie den mlg.is~,.-e urgwegen. ." IICbeidene' 'sPorteb bont ol waren sommi e
vcr zoch t "Ul een algemeene ver~ln.g ¥! be; Een ,b~, "M, Ulgek.,meu "lUl du mUDlClpa- , w~a1i zO{j iirw dalt ~I zachte \'~chten l!-
l,!<[gen w at dau ook ~d werd' op den 2f~'~ titelt betreffende bet versebeffen "ail mee~ ." l..~ ~ , ' , b iii ..

I Ifel d : docb k ,."",. water, \<00;-, pe ,.tra,i€o en 'W&IIT"') deie een, plan !leuauleuen ; toódát et vel ~ zou Z!JU eerst een
van 'eLF e maaau ; oc .na "erne d,eJ; hge-, "98gdEl vOOIl enoemd dool pe kosten hat '~ó'n.~ te bl!.bben van j\'at men ging koepen.
rvn deputatie werd genoemde veQladerm,g, wni '.£111~' Gd • o6k; gIII!C~ 1".Ait6 Ij)eati''i:on ~e8Chteven worden om moo-
011..1/vroeger bepaald. wat II,lLtuur1ij~ ten gEi' :JU~ helft'~: clu.:n~e:e1':::"1 w ---]'8~"ei'l'Jlrtiien -val'! zijn houtwol,
I Ige had dat <LJ op.kODUlt dor boé~ mWI Il , l' Jl! '...... en" " . " , ' a'
M br l,J was. en de En¥elscbe partiJ (~lII;hi~Jt)( Besklwn lW!..de IDUJcI~telt. te bémht.om, ,inQOETTI':~ (LA8ELa),
de ,u""rderheid was, Oil daar de boeren, ~I rqa~~~, • de~ ~n.~ beSalen.. . . "'/ De voorzitter vertoonde een euquette die h!l
""k uiet J" iufortnaue van de Vrubnrgers h.a4,.j ,'.,_otetr. tze",en_ rapport van de meeude ,aan' ledeh sou bevallen voor bun
.Jen mve.ten zl) oogluikend met den .troam ~aunllllUe ID alike< IIClwolgebou"en, aue ~I 'l'meht~ngen_o ttide dr-oeg het mel'k
"dl L.. "n mooe<oeren, maar den dag qjl r UIt te stellen.. ! v.an.~dlf-"eJleeniging, de snd...-e den naam en
de b!l6enkJ)1ll.81 ontvmgeu wii de tjj~ ,uit > GELIJKl'lJUlG DIPDES. ': lIJOOnplaaia,VatI Ihln eigenaar, met een oplUl
\'Tij!>"rg Jie kortelijle deze i!!:- . De 'afgevaardi~e oomm~e. IJerfclftte da't)p." l!nill1.t.lltu~. in' voor' bjjionderbeden en
I Dat d~ veearts meer tot een vloek daD tot den, minister van Iandbóu1r' biu:l ()Ilder~, inhond, enz. pe etiquette"vond -gt'!Xlteo biival

.,·n ltg~fl wa.' en beesten va.n long.iekte en wélke een - proclamatie In f,erméh Vllli"s~, eil'lIn~ 4,()(J6.-werden iii' meer bet!teld, wo'
,wJ..re ,,"toen heeft laten dOO<lscbieten voor ver~oek zou nitvaa1'(ltgen. ''Maár''tot IIn)oé dat,dti ~1Ie, beS&elhng 13,000 aal sijn. '
rund"rp<-st , "88 de' 'p-rnelamatie niet'vér8chenen. Qe-sCCl'er 'De beer II. 'Meyer' wilde -eim sobiJdcilig ge.
1. Oat, was de veearts <Ir uiet, er duUJend.ell taru ~} den minister VlID buldbonw hierover maákt bebben'Om'het' m&rIr "pde vMlel)t k:isljes

1)<''''I.n ".uden behoudeo ?jjn gewe<:st. scb'Tjiven. '., "., te,p.ataeo, en'ulet aIJeen 'op' de 'kaarten, die
.1 [Jat een boer vaa over de :liJ() geënt-e . .De raa4 stelde' u'it ean vel(jkornet IW!. te· s~él: aa.ngeheebt moeten worden en geen uot uiter-

i"...·,L<'uc J dood heeft en de lU\<lere.Q,~tI(ep~ leo voor wijk Midden.2i .. artl~. . "" lijk'ge ..enJ .
euo mWtDiJ en lO daaen' alIeii ~red"éJl' bliM 'De ",.oo1"titter 'beno~mde den heer F. 8Ie.g1! ',r : 1 P1ITLLOXEUAREnm.A'fIl'Jfi.

""b'"d. r~en tweéd':r::hoer had, bj zi}o beesten, tót .v,ela~rnet1in de,_plaatti ';'8'JJ den beer Jaêbsl. ~en bpef wer(l gelozen "no JtU oode» secre.
t ,'Ollrdnl bil>. ,voor een maand en 14 dagen: s.;btclrerling voor .wIJk ~I1J:ve~h~k. , )' taiiB van' Iabdboll'w rilell.lei,de; dat de porsoo.n
'(t,·ol. DIet e· c dl'Qd., ~ <lenie oo."r ,allen, De vcrqalld &kte ~1Di den, beer G. J. ~oubsé~ die wiin.stok~en had je~ouden van de P.aarl
~•. nl (f?een getal upgegeven). maar na .23 ?a, i II: wam aan de orde, voó~ ~"'~ dl? moe~~ n~r Wij~~i Vill'vbJgd'wá.~In bet hof van. den
;ren g-e.-nl te "v.n, allen .gegroeid en DIet ,,~n voorkomen ID zake betw~te grenzen, en wei-l'l ielri.«i.mfi~traat vlln'lIfj)ta.arl

,
en beboet was

,j,,.,J. Zoo beb Ik vele bneven ontvangen. Ook goedge!ceuni ilIM:f5 bf 'veetth!q <JJlaclfnt: bteois.
ga\'tn d~~elfde personen uwen corr'l8pon~'l~t 'l'en beboeve vlln G, J. Loubser had, re;. ''f>e'hloTzittet' vbbd"d.ft ~e bescbuldigde e.
de lnrocrnatle v~ gevallen waal: ane geen ..6 cuet! vorzet aa.ngeteekepd ~t ~. ~,Ba-.ioli 'II goedkoop af kwam en bljj !pocbt, wezen blij
hee.ten dood 'Un, maar het IS stof dat ..dfl., de COmmlMle mt, cp groM bIet,van dat bU dll4;l;'dl)' ~te veel ~~~er ~ad kunnen zijn.
",an van elders medegebracbt. had, Wa.arscb\)ll; ~n broer W!lII van IDe'Vl', Baard. . .. . Elm'bnef werd gi!le2êr1 van den Ilesident 1Da-
!fik \"lW eeD gaIZIek !>;le;!tj lIllW' van het stof De raad nam het verz.et aan en bechtte '"!JIl 'WStrlu\t te Wijnher,&: . mel~fjnde, dat de uiuIer.
door hem zel~en bewerkt. lil het resultaat a.ls. goedkeunng ~ 1fen~. . T. Louw, ,ml~ VaUpolitte 'gerrapPorteerd bad dat
gemeld met goed ge~olg. • ,L.~r_v-, t~ ~«/.Qe~~e~p-l¥tevl19(1tn iIlll.'IWtÓll(Jiln onder.:aoek,' geen Wdbeien "an

[" Il' c()r'Tespondent &~1u later omstandIg, allfl. heer B:l8l!On.. .' ,,~, , . .StelrPnbowb in' druivÉ)Ii'blateo iij~epal<t gevon.
mgewonnen lOiormahe bezorgeu, maar nl\, I, Den seeretans wetdS ~&t teT'onderbande- 'de~'~ar!"n, tiuw- ut aI1'eg~'iallen ID eikoblaren .
•Iecbls een - . . ·len met den beer De Vilhel'!! van Nle.u~JXlst, om jDéCpplit'i.e'fleeft evenllv,el strenge bontlen gche.

De 'tklft ;an de gal en van bei bloed VllD ZIJl> toos~emmmgiJe 'Vragen tot opnellhng van !g® op haar hoede te zun, mat het opsporen
het h~rt, e~o gededt.e "an het sc~pse.l ,'an een hek op Z!ln elgendo~ (op bet ~enb~.I[ 'vlfn eenige schending der phylloxera regulatietl.
d.. klUnpeo:l, van el.k even ..eel' ZUig' het door omhemd). <>p beli .....tt.e land op Darling weg, I
~e "nt da:annede. maar uid te strai, 'wa.ardoor de raad steenen, gruis en 'tIlateri&le;n, I ' .1'lIYI...!.Ox,.tlaAlX8PECTlt:.

Breng de bet.ten een voor 00ll uit de kraal "OOI> bel, maken van een weg, kon weg brengen. n""voorZ1tter Will! .blU te kunnen mededeeIen
hji bel bek en smeer O!Chooueteer alln de neus De l'llIid Ileemt op zicb dit' bilk in goede orde ~at bet onderzoek' V&II d'e winll'rnen in Con
ent het dao; laat de ge~nte heesttl!] nid ~ ,enl waoneer niet benoodigd, onder slbt en gFeo-' ~t&niia, Hontbaai eli W!jnberq "olbraebt .WIIB,
aanraking komen met de gezonde Dol besmet· ,de te lH>aden. \ . . . p.o. d:.'1t geea Spool' VBn pbyllmcel'll Will! ont,
ting te "e~i)den. De ,-"otie van deu beet' D. 8rink in me pFO- dekt, .'

Xeemt niet bet .tof van een genekt beOfit damatie· .....an den wag VllJlRlebeek.k1!s'tee1 naar I :SPAA!<SClnl>1'r'RIVIER wÊo,
of een die gezwoUeu is, welk st<>fook dood61jjlt Bltrgberi drift; werd uitgesteld zoode? VllSt1!tel!' De voorzitter Y.r~·c~tê··-w.t .goéde. "ou:letin.
is. Ook moet gc~nt worden VÓÓrdat bet boost lJng \Ian ~~iil'h . . ".: gen ~{~~-Did(hel\(nik.in ~D d6en
aangestoken ll!. ; Een petitie deze motte onder8telfnend werd' ~eg en dat een. brug. over de sloot la~. Om de

Bovengenoemde entstof taJll6!1gesteld ~ toe<! pyilrlmndlgd'8A1! hB't bestuur. " prog ~ beve.ilIg<l!:J m bet natte Jaargetijde
doorgegmen, OO<!lJlt men w.ol of zeilguren, 8nil Oe da.art0e aaDb'elltelde comml881e, overhan· 1n,*8~n de lage.re eigenaars den sloot open
een kerf bovtllltlan de kWa(!t, steek h,et.gru:elt .digdé bnr. ;-lIpJYOrt, over, -de dra&do~ining in ~oqdE;lD, RU blld. ID!I.i den aideelilllfsraad over
Joor, knoop h,et elln kant. trek den knoop in hilt Gorl' Riebeek \Vest,·-en"R'Ilf·te keRIlen dat ~ez,e zaak i,1!scbr6\'en.
de .taart, fruk be' t_hen d" 4 il 5 dag.,n naar Il;e bee"", D .. Brink', dr ..B. "Ir ~yn en D. F.
dat de enting groeit, uit en pas nWe beesten op. ~alan, de-omheiniug-te dfohl bij den weg bB'd- ' ";' NIEUWE LEVEl~.

lI"ad~ ze van bet wat"r weg, als bet kan we· d~n gemaakt. Er werd bes!oren deze zaak uit ! 1)., 'héeren L. Wiener, J~h. (K¥lpstad), ell
l~n geef eiken dag elk beest! emmer water te! 8tellewtot vcUgende"erglldettpg. ~, F,' Oreyer (Néwiand's).; werden beboorluk
"f nl "m Jen anderen' dag. Hei algemeen !' De voorzlteer- b_lit in een Bpplmatie "an A. f?Org\lIIteld' als' nieuwe fadeh dezer "ereeni.
!(ev".,Iei:l il! ÓlIt wat,er .Jeer. cnil"'I~· ,'ckir de ;r,. V&n der Wa..tImi.en, ''\'iI.n NienwfOtlt<lm, ~m ging.' ,. ..
runderpe;<t.· .' > ,. ~ek<r deel v~}.teiI gnmd' bij de' Groolvlei uit.. ' W'EJU( 'l'A:~ OE.~ TUl~ll(rcWIlAAD,

H""r editeur,-Zoo als boven vermeld, hoe spmnlnlf (Pi:Q6~"l!" weg) tel' groote ,,..01 onge· I BJ het slujtt;n' 41lr : ~Qr~erios bericbtte de
b.·g ..trtg ook "m .,.,n,'lgezind te wezen. loch zun "!'6"'.J.ó mOf'g'Sn t1! mogen lt<'1Open. . , beer .Lquis . Cloe~/, dal de ttlinbouwrnad met
er twe~ parti!"" Je "fne roor doodschiere ... met 'J&(jbA1Louw 8telde "oor,. gesecondeerd door een jJ&ar verandilrll)gen 'qe "wsect pest hill"
l'''lIlpell'atie de andere voor enting zond"r COm' lW. ~{a.jherbe, dat de IWppJieatie niet, toegll8~ h~ aangenomen) ·Z09ills. deze ppgt!trolrJuUl W[Ijj

I'en"atie. Wie nll de overhand kriJgen zal, UIl kon worden. . dQOt ,~en regejirll1gS-ento'W/IQg1at, l}Il dat de
de trjd ort><lceren nocbtaD~ ill bet een fl:_it dat . Aangenomen. . . b&ofd;\'em,odering wil".,,'da~~_pec\iell "an kwee-
de voo ... ta.nde ... <3n duodschieten vaststaan op' i Er was elln applJcaJ,le ontvangen, VIW J. Mos- Iceruen. bl) . proclamatie ,~ot)dell IlfgekQlldigd
hun ·,tandpunf mll81" ook de anderen niet tert om ee~ ZIch zelIslwtend hek te. plaatsen wordep, voo~ de \'erschilleljile w.tr.ilcien. Goed,)
minder eTl ab. doodschieten nil moet worden lusschen Weltevreden ei;! de boerd8l'lJ van J. ~e.rk ha4 de. ~gllerio~. entolJl91ogjet ,gedaan
t, "'gep""t. dan UIl natuurl'iik dadellik een CiJliers. Op voorwaarde da.t het bek 15 voet tn Wellington door da roode scale in oranje.
".mi,é ,,"lgen. het "enoek der éélle p;lrt!j moe· lang zou ZUil, werd het verwek I.QegelJtaan. l><>omen te vernie~igllll door eeui(owproces,'en
I,'n gaan om de heesten aan buil! te gaan dood· Circulaire 34 VaD 18!16 V~ den koltlnialen !Ml' "'hikk;ingen zullen geqt~t ",orden. 0111 uitleg.
-"hieten d" oome grenspbatR west van eretnril! over het dubbel numIijeren V!U~. oQf' iU/g VJlll dit s).JIt!;'ern. van !!CaIe-yerniet~g
K uraman en ol' de grens.,n ";ln de Kahflbarl. va!ngst ~kep, werd gelezen én beboorfllk _ge· ook te Constantia te geveD;. .
\ nIll' rooi oekken, ik bejlUIlme! ben ttl8llChen diil notnleerd. Der re~eerinjl' is. :\;erwcltt.". a,l!e "Qbikkingen
bt'feN. want zij zijn ook up de gren" Viln h'et . Een bnef,werd _geleun van A., E. A.ndel'S9n voor de aan8~de .wij,n.tenwonsnellingen aan
I'C' ,«-non",\. ban zal nog Ipogellik om die mét hetrokkin'~ tot bet bard maken van, den,weg ~et W~~bur ó'"e,:' 'te ls.t ..é~,. ~aar. hllt beituur
i·,·,t,,". allen in handen te kriigen dadelijk oon tU$Schen H~1es en !redeub~rg. Dell, ~e~e- "'q~r w'UJl·pr<~?n~d dja~.,Ul ~ Kolonie
'lI,'n'H annexati" moeten pJMts vinden i maar ~.s w~ verzocht den" heer ,An~erslin te be·. ver.tegen.woordlgt, en. d!!arollL een, "eel meer
"'mke Dut de runderpest, sprinkhaneo en !i~ten dat de raad tot ;tun ;pUy nlet ,in st~t ferte~m.voordigenll·licluwn" iS dan de westu-
dr()()g't,. plllcltCnzwaar "II ona .drnkken, en dat IS p.ll ~ ,zijn verzoek te v~~oen, ". ~jke. provincie landbou wvêo;en igiIIg, onder
h"(lg'e",nno.! aDS in bet gezicht staart, l1idtgeen pe s'ecretarlt wE\fd ge~t 4e.11beer P. 'IIe•.Kock welker lpeaiobt deze. .te.ntoo'na.tdliqgen tegen-
t","feI : en nil komt er nog bij hoewel door 'l'1I:n ~Êl8bnry te benehten dat, bem.JtI~t.l<l . "'oordig gehouden worden:
\ ,·l,'n t..etwi..t. dai er ook een !IOOrt oorJoofd 18 het. water van de.fontem op patlmg .

.. eg voor z[jn tuinen te gebruiken. . . ,
.P"SS7.1F.KTE 'Rapport: ..an·,oo~lnissie, Ilj zake het' begrujzen

, "d"r I"",rdef! ell d<>ukey" uitgebroken iK. hoe '3Q den weg VBQ Slent nJllU' Olanisfonwiq,
", I 1110' ci)ne.puJ1dellt Ilet ook aiet gelooft: .. ef<! ingooracbt, waarop besloten '!"erd dJlt men.
I' .eh. al. bel waar Lo. ell dit eenig verkeer· de regooring zou verweken bovengel!Oemden
,,,,dole! wonlt on~ ook ont.nomen wat dan 'I ja' "eg te maken.
\< at dan ~ . De secretaris lal! voor eeo' uittreksel "an wat

II'., hd'[,.,,11 den Mi!teIl en 9deu dezer bier een de laatl!te jaren voorgevallen was, betgeen goed.
"em'lI reJ(en gehad m""rnognietvuldoende ..oor gekeerd werd.. . ,'" .,
,I, t,,,hO..ttflll Ile toeltOlTl1<tm donker, ook ont, Er werd. Il,esJol.eu ~t. ,":lIl .nil .áf 114.n~~ge.
I,r.....kt het niet &an gurucbtea uit wone mnlmdelijkscbe 'vllrgadenngen van den

TIIA~SV AAL. 'raad zouden gehouden worden op den eersten
Dinadag van iedere maand in p!aati 'ran op dell

\' J.J.Uclqk Jat J" TrllJlJlvaa.l>!che burgers aange- eersten Woensdag zooals tot ou toe.
,,'-:>1 l'l" w;h gereed te houdoo en verwacb\ Verscheidene rekeningen nrden voor den
"'mJ,,o e€flJgen tlAg opgeroepen te wordtUl, la cnad gelegd, en w.t gegeven tot betaling.
'" UJ""",h""'1 weer muoeer , Verde.r kwam men overeen dat de volgende

gewone lPaa.nde~jkllCbe .-ergadering. Vlln den
mad zou gclioudeo wOfljen op Dinsdag, 2
f"bruari 1897.
, De raad ging doarna over in een speciale ver.
gadering om de baiMting te bepalon VIUl onroerend
goed voor b-et jaa:r 1896, om de hondenbelasting
~oor H!97 op le leggeu, en de tender. ua to %ien
>toor de inzameling VBn deze belasting voor
);1\97.
i Er word '-loten dat de' belaoiting op onroe.
"'od good in deze afdeeling zaa zijn ld. per ~
ib de 'YlJrbonding van I en i voor hoofd en
I#deeling!lwegen de belasting "erschDJdigd en
ljetaalb""r te zjju in bet raadsgehouw op f Feb.
ruari. 11'1:07.

Verder werd besloten dat de belasting op
'1ondtlll.tOu 2.iJo5•. per hond, verscboldigd eli
~taalbaar tu 'ilO op I Februari. 18n,
, Yerseheidcne tenden waren, oDlvangun en de

~ndn van ele heereD A. van Wieligh en .J. W.
''''';glinl( werden aangenomen op 't bedrag "Bn d-e DE BREBA.
"I>~jaren. .... B"JJ.Bf:liT.O!i,8 lJLC.-(I'er lclegmaf.)-Tenge.

Xleu. ... rder Mn de orde z!Jnde werd de veT, voljle "an de schaar,ehte mu <vntcr "'as de 8llUba
gndering \'~rdBJJ.gd. optren.-st "101' :>;overnber sl'~'bts ~.131 on. q dW'ts

~~m ik mij

GOUDOPBRENGST.

AANDEELENMARKT ..._._._. -_

IlHOflE,..

-I, l. 11 m~atllCbappi.i wil Rotaeren? Heeft hij
.I.,,, D:t'! ~I genoeg met ,1ame800 zijn flotatie?

rt lW h~t ..ok lii de tjid ~"dunker, Moge de
II, , r 'm. bewaren Jat de dl'eig(jnd~ stormen ow!
: I.' I rt.j'eo. .

II" r "Iit"(lf li bil vuor~t danl!,ende \'oor
i ' LI' -"'1{ >le.,'. ~n [)let do bvqp &.18 deze r~g.elen
., Ik"01 .viII ti van On &rut g<fl'e!J'l.ldop dll' boogte
.1', ·"ltIWOI. \lIt U(l1oI distrut te houd~n.

(Van d~ heeren Johan Jansen & Co., St.
Georgll8t~t, Kaapstad, mlIkeIaars .lIl a1ge-
m~ne agen~"n.)

. '\'ocum!!; 9 DecellJber 1806,
Markt zwakker .

, G(n::Du,i;ru:El.E)i,
African Y.states 2~s Od, HIl'" Jes ~G. Od, Blue 'fky

~8, Bonanza 68. fid, UtrffeJ"d'onrn ~4s, BT1tlrh S
ÁtrlCB '4286<1, BArT,at() Banfs ~!!"6d, Cóosolidated
Go1d Field. 1678, Cly!lp..rtalc Colliery 2ts Od, Drie-
kopjes (Diamond) 4. !Jd; ~~.J;'! Rllnd 698 6d, E&lit
Coal and Gold 12. &l, Florirl... 198 Od', French
Rand •. 38. id, GeldCIlhai~' Eatal.e 62., Goorg<o
Qocb Sis, G'nsbor!l' ;JO.. MD1.I'ueu.,IV""t. 6" lIrim-
..,,_ 80s Od, liandfolJteiu 42<1,l:,\>billsollDiamond
[.68. Rqodepoort l:(cidclberg. IHi (IJ• .!land Colliery
E3s id, Rand ~ igcl. L4s, VogclSl-.nlls Coruoolidat
Deep .2~., WltlV&t.ersmnil Deep 3ts, York! 18.
Sheba 4~8, l'11!HeW. nB, Woreester 80s.

AN'DERÉ AA"DEtL~.
ArKus Company 25. Od, .£g!s Assurance 16

~. Colonial .'ire· HIs, Oornmerci.! ~'ire 64sl'
$~uitabl'o MIl.l'i"" 21., Uuaroiao A_rance 1621
£kl, ColoniAl Ol'J.llmn Chamber <11830,S. Á. Á8800
alation £22ó 0"11. I!1s\. «Qq..hKn Cham~ ile7
LO., 8. A. MUling' fOs Od, StlUlrlard Bank £106,
Iltw.k. of Africa £.10, AIricall Banking Corporatioo.
.oiI5,Oypbergat Coal 16. 6<1. ,P E, Aáur&Doe 13..
p, E. Bqatiog 3bs id; Uoion Booting 37s.6d.

. JOHANNE8Br:RO, '
: 9 Dec.-(per tel~gra&,f.)""':De lIJMk! is zwal.
.~O(lp('t,:-£~t. Rnnn. (j9. 3d, French lhllWt. ~58
,lil; Bonanza u~s 9cI, Hc,uclberg 18s9d.' . ,

l"w l·t)KRf:SI·O~OE~T.

SPORT.

CRICKET,
OE ctïlRt~LLP.

I,' "~t.ku,r. . lJKc.--{Per tcl.-graaf.}-lJI,
I, ""\,C.l:,J \\ ...:,,( "'_'reket Ulllon heeft finaal be-.

...•. "~n l,tt tAl te &endeTl om te (.,'mpiU'oêren
lI"r, ''''up tóttrn~mê:1t lf' Johannc:sbuT¥ in
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Onz--e a.anstaande brande-
wijn-oogst.
Over.He:u1vier, Worcester,

f.> Decernoor, 18\15.

HET DOODSCHIETEN.

Bo .. , A. VV •••
Latei"". WH
Villi"'., d .. , J C
Villien, d· . J C
O"ri"g, f. C H
Potgi ..ter. L G
8""10, liJ ..
Steyn. !tI 'If
1I.. !lal.gor .. ,
BereT" Il A
FOs.cl'oh, A J

Vriendelijke o"ernam~ wordt verZO(:hl door
lid Daqolo/l aan de Paarl en de 11''',. ... ,I, r
Standard.

Karnmelksrivier. - (Heidel-
berg, K.K.)

E E x T REe R r G (; E v .\ L.

o,<,er te

OP. Dinsdag. 1 De<·erober, gebet..rde er een
treurig geval milt den. beer .Iohns, F, Cys, vau
K&rllmelksn"ler, ill) stond vroeg op IlJlJI.r gt·
woont", eu gtng naar buiten. Zijlle ''fOU W wa.
nog in bed, eu omtrent IJ of 7 uur hoorde
lemand een geween<ehot. maar niemand kon
uitmaken waar b,·t was. Zjjne rrouw ....3.8 al
'W'aI!bten~e op hell~ voor hel ontbijt. Toon
Tl'oeg Zll aan een Jongen of hij niet den baas
gewm tW:I, waarop hU an\>VoordJe: ik heb
hem in het wagenhuis zien gaan, waarop men
de deur opende en oen treurig scbouwspel z.at!.
De schedel ~lln ~:lln boofd. Wall door oen ge·
weerschot bitterluk l'erhrllzeld, waarschijnlijk'
een schot hokhageL Deu avond te voren h..J
bij bet geweer genomell oJU een haM ie schieten
die hem in fijn tuin l?laagde. en wen hi)
terug kwam plaats te bn het gc\\'ccr in hB~
wagenhul;; op de kar. Xu weet niemand (jf
het per ongeluk gebeurde. (toen hij het ge·
weer van de kar nam kan de afLrekker aan ieU!
gehaakt hebben) un of hij mi.J;.""blen zelfmoord
plee~de, Hj) zal HIker door Z!ln omge"ing veel
gemLSt worden, .want hij "'!IlI al)OO8 opgeruimd
en seer g'.1St\'l'!). Z,-cr "eel medelijdeu WUI Jt
g~,<,oe1dmet de jonge weduwe. Zij wlU'en n,;g
niet twee ul.l><indcn getroówrl. On ee waaNI"e
leeraar, ds. Daneel, blCld de lijk rl..>Jc ell
scheen zeer outroerd te wezen. Het lijk werd
gevolgd door ongeveer lbO lijkglwgtN.

denDe ontheiliging' van
, Zondag.--------Achter Piketberg, 4 December, 1896,

.-lar' dm ,Bedaktm,'·.
ltiinbeer,-Gelieve hat volgende in UW geëerd

blad op te nemen. .
1.1<: ""hriif u het een en ander van hier.

Eel'l<teJlll wil ik antwoord geveD op wat een
ge&l;hte oorrCl!pomlent in nw geëerd blad van
laatste week zei omtrent ,. De Zonclag>lOntbeili-
ging " door 8pool'treinen.

HU zegt : "A.frikllnet; schrijft in uw blad."
Wie is hlj dan ? ~ie~ een Afril<a.ner-? Wa.arom
dan als Afril<aner zeggen dat de Zondag ..iet kan
ontheiligd worden maar wel de .. Sabbatdag" ?
Dan ooboort hij zWeer nog onder de oude
mozaische wet. en is stellig een sterke aan-
htUlFer VMl de Sabbateriers, die wel niet Zon-
dag maar Zaterdag voor Zondag houden. Met
deznlken gaan wij niet samen, want het is aller-
dllidelljks1. gebleken in hoe ver ~ii gedwaald
hebbeo. .

Als de Sabbat, nL .. Zat~rdag. ontbeiligd
wordt, Wll&!'omvieren wlJ dien dag dan niel?
Dan bebben wij gedwaald, en ook al onse
kerken en leeraare. Woo ons dan I

Zoo, dan hilpoon w1j wat God ingesteld heeft
ver .. orpen en naar 0IlJI eigen goed.dun.ken een
dag JDgest.eld dien wij tot eere van wien vieren>
Dan gaat het waarlijk met ons wo tW de
dichter van Israël zingt in Ps. '81 : 13:-

I [)oc".mbcr, I~",,;

Het. is. bitter drong in ons dU,~rikL, ZuU dr"u"
~L., wt:HJugell ...all uDS ge1..1eH bebben. W ..akf
18 schaaI"OCh, de Zand- en ., etrivieren bt"lliu'lI
nog maar weinige kuilen die water bebben. Ve
n~od lf\ boog gerezen: ~rout vee is lIP sorn
nnge plaat""n mager. doch nicttegell.!>tAand. de
droog\o" i. het klein vee in prachtige conditie.

De runderpest gaat nog steeds ~t..di" zun
gang. doch nu ,tal het afmaktn van "e""t~ll
gestaakt is, ziet men de boeren recht kalm er
o~der, all",:n hopende dat de Heer hun ee n
middel zal verschaffen Wil een einde er aart

maken rol.
De koren- en ha ,·"rongsten <iin onder ..m

.tandlgbeden met heel .lecht uit.gefallelJ, \"",.
halve waar de inaecten in bet. koorn waren.

Vrees"liike "tonnen hebben lUJlt.:!lk...ltne
maand hrer gewoed: stofwulken wareli "'Ill
de orde. van. den dag en het was regt «naan-
!!enaam ID dIe droogte. Docn sedert 'li,(.'rdl
IJl bet weder .til en drukkend, en de lucht l<

ook bewolkt.
1>helies eu kaJferkoorn Z!ln weinig of nltl.'

van te z ien,
In 8OlDm~e declen <JUl dell xtaa t h,'eft het

.00 geregend dJ_<t men kon ploogen, Al. tiet.
nu IDllAT regéflt dan tB er nog kans voor vTlS

ook tot het einde dezer maand
\\ onderliike geruchten bereiken eiken ""':

~It~e ooren van mooft.lp~~I)Del1 onder de n{ttlj·
IeUen tegen de .. Dutch : da: ze opgerruUikt
'Jn een Jameson inval te underuemen' d, .. h
ze zuJleu. de boe~en ,,~ker niet .Ia~lldc ""I
den ~ls ~e de wanrb'!Id hevnlttn. '\'il kunnen
OleL zOO ,eUl gemeens denken '·an ...... IJI:131'

ach, eIgen ondcr.viDdiug leert oon wakend, .'r;
over grootebednegel"il I., houden' De loesLan,l
VillI wen en "ooruiuichteD warden ,,~. I"
dreJgd dl>Ol' al bet geld, ut het mv toe""hllll~
of alle geduld en .verdraagzaamheld °rg"g~
ven 13, Waartoe dienen al de troepen die tel
ke11l! opgerond.~n worden, en die, nog bil den
dag aankomen. Het knn toch niet dieuen urn
de arme }\iatabele lmffertjel! te ontwapener. '

"

, Victoria West.
Hoe ts het dat de regeering zoo verblind is. Ik

noem bel daden van g:eweld en wreedheid tegen
dieren. Met betrekkIng tot de runderpest 00·
hoort de regeenng mannen als politie te gebrui·
ken langs de IUn, die bun werk op een behoor-
,Iijke IjDllnier knnnen doen' maar -nu gaat het
Il00, .ga~ er poli tie is die op' 17 beeaten hoederd-
en",!)ttlg schoten schiet. In een ander geval-
op 50 b~esten vier honderd'in,tachtig schoten,
Is dit niet dood martelen van die arme onsehul-
dige dieren? Waar is nu de wet voor besober
murg van dieren gebleven? Wie is n u meer
schuldig aan de wei tegen wreedbeid
van dIeren de hurgers of de regeering?
en !lU: 18 de "mag of de regeering zal aanhouden
met baar vElrnielingBwerk in bet land om den
hOngersnood ,'erder onvllrmiidelijl< te maken.
WIe z~gt bet ons dat de pest niet za] doorgaan
tot aan de KltApstad en dan als nl het vee uit-
geroei? en vernield is, zal de regeering dan al
dledu!zenden mensehen onderhouden met levens-
benoo8igdheden? Ik 'denk van neen, Ieder
een zal moeten toezien en kalllpen tegen den
wreedeo hongerdood wsar de regeering de oor-
l<lI&k ~n zal wezen, want zooals het mij VOOf·
komt, li! dat de beele toeleg van de regeering,
Het eene wee van regeénngswege il! grooter
en harder da.n bet ander, Als een schaap brand-
siekte heeft, dan nroet de tak van den haas er
voor boeten, en nu gaat het wat verder. Als
een beest de pest krijgt, dan moeten allen
het ~t hun leven boeten en dat met een
IDarteUiarsdood.

Nu i~ er sprake van een commissie af te
vaardigen. Daarvan verwacht ik ook niets
~oeds. ' Wa.:lr zjjn al de ,<,ooárt~n die bet land
JaarliilQ; veertig duizend pond kosten? Welk
voordeel heeft bet land vail ben '!
. Als wij de gescbiedenis vsn Israël nagaan

vinden . Wil dat als Israël een Godvreezendeo
koningheeft ~aat het hun zeer goed, maar
zoodra nl. die koning d:e af.goden na volgde
dan gll1g het land en volk achteruit.
.En. nu, heer editenr, wat dunkt u, staan ....U

niet m onze dagen onder een Behels rageering
met znlk een "reesel!lke wetgeviDg met het
dooden, van zoovele duizenden van gezond '<'eB?
Waar is de pest nu'! Wat helpt de Mlnd!lrpest-
aomml~''''. en wat belpen de nietsOOduldende
veea:rl&ln dle'aan de p<l"t zoo min IrUnJJen doen
&)8 de 'Pao III de maan. Laat de regeering den
buer d~ kans ,geven om met z:Une beesten te
doen ,!)aaI zlIn ~oed,vinden, d~h op dew
vooI'WBllrde da.t hU ~lJn' vee op zijn brrond!lal
houd.en, en legt ~r eeD groot t.oe'te bij over·
llChruulng op ,Ten baas. .

Nu wo.rdt de boer in de meeste gevallen
oo!et'olJl lets te prooo..ron. En wat heboon de
veeartse.n DU uitge"onden als middel ,<,oor de
pest? Nietl! dlll1 dooden, Da t kan de Pllfit zeU
doen wnder ~e veeartsen. De UJfen zijn
..oorwJlIlr veel shmmer om hno volk te regeeren
dan OnZtl regoormg. Als d~ pest uitbreekt da.n
worden de ..ieke ooesten dge10aderd van de
gezond~. Nadat de peat b~ de ka1fenl uitge-
w~ WliS beeft meD nog u,.ten duizend beesten
o\·ergehbndeD. .

:Seen: il< vrees voor ~n: bloedigen ·opstand
tegen de regeeting over bet <looden van· gllwod
'<'ee.. Als dood!ll!bioten bel pt, da.n "at er nog
<leDlg"zlbs "erstand in 100 oon wet, maar bet is'
toch g"lWCg gehleken dat dit Diet het gevnl is.

J. C. SWART'

Ander bladen gelie\'eo over te nemen. .

INSOLVENTE BOED:tLS.
vlI'BGA.DBIlIliOKN •

Re Willem F'redenck. Steyn berg. Mount Ple.mt,
Gru.:tf. RelDet, voor den r"",ident.maglstraa.t, QranJf·
Belnet, op 15 Januari 1897.

VRIJWIL[,IGB OVKRGA \'lt.
A.lbert Appel, aanspreker, Uitenhage. A.lfrcd

Archer, vroeb-et handelende ..lli B&II,,,,tt [;: en
Beaco~eld. Joseph von M.oltk.e J ..q-uet, timm~:
man, K.up"tad. WlJZJU '

nEK &lUNG&N T£J!. DH!TB.IBIit'lE GE<lRDl'JlfD
p ID de iDBOlvente boedels nn ~ W. F . .B~
. blUpslOWD, Louis Lt,v!., K.u.pstad. Walter SlmlM,
Pleter. Wootef Cloete, ZoUlrivier, Achter·H.eulvier
afdee~g Worcesterl wijlen nichard ['",mDg atdee:
!tng C1I enhage. '

Wijk Hoopstad, O.V.S.

" Maar mlin volk wou niet
Nur mdn stemme booren;

Israël verliet
:Mij eli mUD geboon ;
't Heeft sicb andere goon

(Wii een anderen dag)
Naar 0"" Inst verkoren."

Het zal niets bate~l.,. al! er zOO veel ged!LlUl
wo~t om de onthelhgtng des Zondags de 00·
strjjden, en wu krUg,en ,!,"Lke, d...i.;U.lij~ inlich-
nngen en ondernndingrUke Ideeën als die van
den geachten correspondent. Nu moeten wij
weten in hoe ver w~ gedwaald hebben, of wii
moeton met blindheid geslagen zijn, Pal! op
m.ede clll'lstenen voor den dag die op meru:che·
lo~e lIlBtelliogen rust. Hoe hebben mijne ouders
mu dan ~leerd! Hoort! Zondag kan niet
onthe~~ worden, maar wel de .. Sabb&tdag,"
bamelni Zaterdag, Hoe heb ik bet? -

Hoo~ edi.t(!ur, ik wou nog bet een en 'ander
van hier schrijven, maar vind dat ik a.1 een
geruime plaats in nw geëerd blad ingenomen heb
daarom eindig ik met de beste wenschen n;U;
den corre8pondent over den" Sabbatdag,"

D J. MJ.,
Onderwtizer te Weioverbenvel,

Achter Piketoorg,

HA.ND~·E~L~-E.N=~N~I~J~V~ER~-HEID.

GOUDUITVOER
Per mailboot Norha.llJ Castle werdert gisteren uir-

g<lvoer.i 67.6«1 on. ruw' goud, geschat op een
",.....,.d., .. ,.n £ZSS,512.

TRAN'SVAALSCHE I~KOM';TE~.
PIE'J'ERllABITZBU}!.G, 8 IJBC,-(Per t.eleiffiBt)-

De iullOI1l.ten vanru 1 J uil tot 30 }(ovembex
~en £gS8,47~, ve.rgeleken met &t36,874 voor
den c(lr:reapondeerendeD tijd verleden jaar.

NATAL'!! SPOORWEGEN.
, P1Ji7l'ERJlARrTZIWRG, ~ Dee.-(Per t.elegraai.)-
Spo;><>r...egopbrengst voor de week eiDdigende U
Nove.lDber ":'!I.lJ £22,~ ,<,erge.leken lllCt £18,471
~oot de geli)lUIl6a4de week ow verleden jMr. VERBANDLIJSTEN.

BO NOVJlJilBBlI,1896,
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