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G-ROO'l' CIl~CUS ~~
MENAEGERIE. Vette Slachtossen,

Diegene die een of meer Ossen
wenscht te voeren zal wel doen om
dt'zl' dieren te komen zien, daar zij

- er bijzonder geschikt voor zijn.

Stellenbosch District Bank" Ellkt'lvallei, M. G. ~LABBElt

lI) December 1W1ti.

I)OV~:.\(; E.\OE\[I) E_zels zijll :tlil'.
J jong, grout en III goel]L. cUIIditie

BELA~Tl.\(; lH'tall'r,; .Ill' nn!..; l'll kUnTIPn dadelijk gllJ!'uild wor.Ir .
t! II achten'Jl I lj Il ml'[ dl' De Vr-ieudvn die IJlj de YOl'lgc

lx-taling l.uuuer lwla';l Illgl'n, wOl·dv!] \'L·rkoopingen gekucht h('l;lJL'TI zijl(
mits dl'u' 1\l'f'lJln,.,.d <Ian LN 1)"l'hllt allv hoogst te vredc n daar dl' Ezels
door (kn Raad gl'llUlr1' 11 III J Ilil 1.1. mak zijn om te leeren en dub
ten effl'ktc '/0/ /. ,,(. /" ,.-"/"" .ii; t rek k eu.
i. 'I ,/,1,/, ,,' ''''I' /1 I,"" ",' ,I. 1.. 1". \Vlj zullen de Vri"flden raden om
li"./ "I" t.. ,,,. 1,.1, .. ://,-"" "!' '1/ ,,,,; dl'ze yt_'rkc,ojJillg lJij te wonen illdien
,I. /; 1,/, ol '/'/:1 1'" " _\ ",. ", '" " "" I ,//.- ZIJ zich nm glll'dl' Ezels wil voorzien

'"".1,>, ,. "/,,, /"11,,/.':1' "i,,:, _,,/. daar de he.·r !-'II:I{/Iïl' besloten
."/"

1
, , '

'/"("11,'11,'(" /1'''1'/' Il.

EIken Avond.
MATINEE ELKEN ZATERDAG.

MENAGERIE OEN GEHEElEN DAG OPEN.
Dieren worden gevoed om 11 uur v.m

P. E. PIL LIS
H, 'i. PHILLIPS
eHAS. BARRASS

Eenige Eigenaar.
Agereende Bestierder,
Semlaris en Thesauri er,

BEPER~T.

]
IER\lEDE wordt kennis ge-

geveIl, dat dL' .JaU I' Iljbe he
ergadl·rtll~ vali Aandeelhouder-s
I 1'laat~ hehlJt'n op \'1:1.11'1', J;',
I If'l aanst aaudc 's 1I10J'!.iells \)111
lire III de Bank Gc!tlluwen, om

I dl' l ï irectcurvn l'l'll rap!'0rt te
va njzvu VOLJr ltd jaar eilldigellde
DL't't'lllht'r, l~~'ti, \'11 om drie

u rvn tt- kiez"1l III plaats van
heervir p, J, Bosrnuu, I', W, zn.,

. J. Joubert ell C.!'. Marais, P.
., :dif' aft re-h-n doch wede-r ver-

kiesbaar lijn.
Op last dvr Direct ic,

H. J, 13 EI{G Il,
~lib- Bost uu rt le!'.

~tellrnhu'l,ll,
l,~ DlT" l';~IG.

-------'-

Afdeelingsraad van Robertson.
.\t'htel'~tail i!!t'

O]J la,;t,

G. W. BonCHERD~,

~eef'l·tal'ls.
.Af :r"-(';ltJ_. ...[i\.ad-Kantn(lI,

!( ..N'lt",t1.11 Uec . lt>t-ti

BENOODIGD.

EE:\ E GouYe'llante om twee
II1cl~Je~ kinderen, van 1~ en

1-1, par oud , ouderwijs te geven in
het Holland-eh, Engelsch, en Hand-
werk .

:-:aLII'I'; DIll IR, prr maand,
(;"Iw\',' 1I1'1,jll'atie[l t.e lllilken aan

'2\1:,.\1' .-\.. f..:1(,,,.\I\\', Hag~hot P_K.
~anJh\ll',;t, (!I~t. HaJTI';lllllh, O.V.~.

KENNISGEVING

WIJNBOEREN.

OE KOLONIALE BRANDEWIJN KETEl.
1)-L t.\ ... ·.' 'I r, ...,lk'~'p ..t. In ol, }Iflrk.t :-:~~"',aal

"la I,,' 'Cor h,'l .:"f'rll \... ,[r)f,r f\'>!·'nul)c

f. M ~ ... '\ I{ ',,'1 'I'N' "'Rllti('\\ 'JII \Hll f"f'i,n aaJ1_"'·

11t'·..t T \\ 'Hl ,1&u ,,'nl.: l\o,J,'r Irl

l1A, .. ' r, i\' _" ~,I. 'f "'I,ar! Il': 1:\ j" HII.j .. [, ,Ifr ti

,l - \ 4 ,I, I, :lloI'.'n Il,,,.IIi( 8 ('of'111' 101: ~"'t:r

t" I,' \ .. 1 tll t "" il'I\_'n, Allt._· o;p",lLt:1I

;n \ ~'I·it..\d [I,,, ,~alt,()o·k I"J

vv 1'\12:. RA. E.

Kopersmid, Yarneys Weg, GroenpIlot,
KAAPSTAD.

WEGGELOOPEN
(
.) I' ri, II _!II .\"\·l'mlwr, LL vali du

I'1,):If' Vd II ,kil (IIi<1"I'!!I'-
!('f'k"II' i, "..-111.1' arl:·wltlmllwl ML'r1'1IJ
r>"!, III" I' III :Jrl dail ~,'hilllIIH,I,
l'\'_I, ",(.,1 '-" ,,'ha,t;',I, -, ,idl"11 nlld,
rnl'l l{"klilloi' Illillll'li' II ,l;,art.

I", J"<'~ ",·lillllll<"'."'I,'r~ ell ,,11,]e·
rC11 "'J II" ",IIIt,:,I" 1</,,1 1I10i-it
a;111..;,·I'l0I'· 't II]!t (if 11"'-' mugJ aall'
1""1" II. 'ol ,,·,i'·I: \'t'I"",,'),1 ,'I' "ad,'IIJk
kl'll!t" \. tit" C::' I' I, iI.'lI ,kil "lideI"

01..0 I' \I,,' II :I ti, I'I i lij k e
'li il j lt f ,\, I I I \\'111'( i, '11.

:'11',1'11:-'. :-- \\ :\I.Tr:HS,

~ I ,. , .

UITVERKOOP.

IK verko"l' 'Ill Juwelierswa-
ren eli :.11., ~1l"IT, II Kleeding-

stGffen 11'!_:,"11 r:1l~·,.J.'l'lll'n kost,
prij."

Zlitr:rdag t", .\1.J<ludHg kan men
mij steed ... thuIS vlllden.

S. GRAF'F,

DurbaIlville.

14 Extra Vette
Slachtossen.

Ynor hel ..\rlmini,trpen·n "1111 Boe.-lels eli
ei!Zenrlommf'n al~ EXN'tdeol·cn. Ag-cnten_ :
Vongdt'11, Administl'atf'uron, of ,Anoerzius.

Pers"np!l verlftngende de kamer aante- OpeD s Morgens, 's Viddags en 's honds,
RI-ellen al. \'(~ornoetud worélpll verzocht haar.
te benoemen ell Halltestellen, als ... Ue DE NIEUWE LONDENElCHE
I::xeculeul'8 Kam('r, Kafl.p!itad. ' \1, ASS EN BEE L DEN 6 ALE RIJ

De Kalll"l' admil.li~tl'ilel't Insolvente: II . . ,
Boedels door haal' Seerftafi8

N.B.-Aallzoekc9 Oln , beleeningen op Eon zeel' zeldzame vBrzar:nelin!? van meer
d -cl d d I'k d d K .h.n 100 va. wereldberoemde pprsonen.

vu.stgoe WOl en ft Il IJ S ge uren e an·, De meest bekende mensdien van alle eeu.
tooruren in overweging genom:~n.

, wen en volkel,l, Ka.mer van Afgrijslijkhed'ln
J. H, ~, ROOS, Open 10 T,m. tot [)n.;In ; s' .Avonda 7 tot 10, 1-

Waartlotn.ud Seerltw. .&omo 11·; Kinderen ed,

Asscciane Europa. De Bee ConsQlidated Mijnen
BEPE:RKT).

r-)E Ondergeteekende zal 'Op zijn
Plaats ENK ELV ALLEl na-

Lij Hopefield. uit de hana verkoe-
pen op den 17den dezer December,

EEN Hollandsche Koopman met
~ prima referentiën, tijdelijk in

Afrika vertoevende en met vele
geschikte handelsrelatiën over ge-
heel Europa, wenscht zich te
associéeren met iemand, liefst koop-
man, in Zuid-Afrika, in het bezit
van £2 fl 3000 kapitaal, voor den
verkoop van Afrikaansche uitvoer-
artikelen aan gebruikers in Europa.
FJ!&DCO brieven onder letter Z. aan
het Bureau van dit Blad.

1 ;

IT ENNISGEVING) geschiedt hiermede dat de Achtste Gewone Alge-
\ meene Vergadermg van Aand~e]houders in deze Maatschappij ge-

houden zal worden tc~ Kantore van ~e Maatsohappij te Kimberley, op
Maandag, 28 December, te n uur v.m., o~el'eenkomstjg .. 'l'rust
Deed," ëm twi"ve-l'SlaJ,v$ Inkomsten en Uitga,vctjl. eli .t, Balance Sheet ..
en het Rapport der Direkteuren en, Auditeuren aan te hocren en te
bespreken en om zoodanige Direkteuren te kiezen als noodig moge geacht
worden. :,' , . '

Kennisgeving geschiedt tevens dat de houders van" Share W ar-
rants » niet gerecutig~ zullen zijn om heteij in persoon of door een
plaatsvervanger te stemuien met betrekking. tot zoodanige "Warrants»
tenzij zij zoodanige "fN arranjs " ten Kantore van de MaatscJ-Ïappij te
Kimberley of in Lonaen zullen gedeponeer d hebben, overeenkomstig
Clausule 14 van de voorwaarden der zoodanige ,. Warrants."

Alsmede dat alle" proxies" gedeponeerd moeten zijn ten Kantore
dezer Maatschappij, het.zij te Kimberley of. in Londen, op of VóÓr 24
December, 1896. ,

Met betrekking tot de voorzieningen van Clausule 20 van het
" Trust Deed" der Maatschappij, geschiedt tevens kennisgeving dat
geen overmakingen van Aandealen van af deu 15den tot den 28sten dezer
zullen geregistreerd worden (beide dagen inbegrepen) en dat oe boeken
\'001' overmaking voor een verder termijn van zeven dagen zullen gesloten
zijn, namelijk van 1 tot 7 Jauuari 18~)7 inbegrepen, teil einde een
dividend te kunnen declareeren.

Alle " ~;crip" v~r ~vt:rmaking ten Kantore van de Maatschappij
gedeponeerd OJ->of voJT ,31 deter zal geregistreerd worden voor dien
datum en zullen den houders het recht geven op een dividend voor het
loopend half jaar.

aan .AANDEELHOUDERS.

en Groote

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

PUBLIEKE SCHOOL,
STEIJNSBURG.

BENOODIGD
EE~ Assistent Onderwijzer.

Werkzaamheden te beginnen
op 1 Februari, 1897. Salaris £100
per jaar. Hollandsch een vereischte.
Kennis YOIl 't Tonic Sol-fa wensche-
lijk. Applicaties met afschriften
van geLuigschl'lft.en zullen tot op en
met 7 JA~L:ARI ontvangen worden.

Ds. A. LOMAX,

Hon. Secretaria.

CALEDON
LAATSTE KANS

LAATSTE KANS

Publieke Verkooping Onderwijzeres Benoodigd
VOOR de Gouvernements School

te Hartebeestkuil, distrikt
Aberdeen. Hollandseli eene hoofd-
vereischtc. Applicatien met kopie
van getuig,;chl'iftcll moeten inge-
zoudeu wordeu niet later dan 2:,
December, aan Jen ondergetee-
kende. Applicanto mod behooren
tot eeue Protcstantsche Kerk.

Salaris £.::'0 p.a. eli vrij 10I-,riL'';.
W erk le beginnen na de Kerst-

vaca ntie.

l'\ANDES wordcri absoluut zonder pij.u uitgetl'okken door toep8.H,'ing "an g'fV1, Alle
,Boorten van. ndl.tngen, -,(voorname lijk met g(~ud.) De beste kUl\sl-llt:ltige tanden

worden op V n IlOani te, Cel In loid of Goudan plaLen 1I1.l!ezet, ook volgeus de lt 11,,1'0 ieu \V ste
Cr-own en Bridge methode. Billijke prijzen. : Hpreekulen V:L!l ~) v.rn t"t [) n.ru.

-Ol' -

ZATERDAG, 19 Dec.\ 1896,
rr:x ll()Rl'J:;

CALEDON

W. PICKERING,
\Vaam. Secretaris.

Kimberley, Z December', 18\Jti.

100 Fraaie groote uitgezochte
Monte Video Ezels, van
2 tot 5 Jaar oud,

D I ])OBEI)G TANDENDOI-LTERI', .) 1 _\i . , 92, f~DJ).EmlEY HTIL\AT, Kaajlstl;d.

n. 11, CILLIERS, V.D.M,

Aberdeen, :;:J :\ ov., 1896. Het Genas Hen 1\.11en· De partemant van Land bon w ,
Kaap de Goede Hoop,

Kaapstad, 7 Dec., 1896,

Publieke School. 1\ ,T lJN H I';E R,-Kegell rnaanden geleden
lV.1. betuigde ik in een brief an n 11 van
le goede uit ;v£] king van. R.B EU MAT r·
eURO in mijn geval. Ik l~n(j(j jaren oud
eo heb 2:1 jaren Jauggeledtm aan CHHON·
ISCHJ:; ASTI-lAM en HJI.f1;uMATIEK en
zoc hte verlichting van vele ~'Oemde ge
noesk undigen, en probeerde 'alles zonder
b"ILt te vi "den en had in tnTJr( geval alle
geloof in menschel ijk e bekwaamheid 'CCI"

loren, tot dat ik RHEUMA,TICGfW pro·
beerde en in eens zijn mijn Neul'Rlgia'
H.henmatiek ,'Il pijnen in hoofd en !lange·
zicht verdwenen en het nieuws is ver en
wijd verspreid dat" ou meester YA"~ Ho y
a!DpPI' heellemaal f!ezond 'l"n~ nm die
wondm-l ijkr- Mcdieijn." en dit WA" werkelijk
het gevaal ; elkeen die het probeerde be-
veelt het aan.

Oe heer JACI)A VAN ZIJL van Vlakfontein ~"

Runderpest,Molteno
BENOODIGD Ootsmeltlngsm iddelen onder Runderpest

Regulaties,
heeft U1I1 geen ',cnlel'l! verkooping
van de ~lontl':\ldeo Ezels hier te
houdeu .

KOM EN ZIE.
J. G. FA.BRICIL'S.

\ / OOR bovellgenoemde Publieke
V School een Assistent Onder-

wIJzer. Moet bekwaam zijn onder-
WIJS lil 't lIoilandsch te geveIl.
~alaris £1 ~U pCI' jaar. De gcslaag-
dL' candidaat zal de werkzaamheden
te aanvaarden hebben met 1 Fe-
bruari 18~7. Applicaties met eer-
t.ificaten ell getuigschriften zullen
tot 31 Dr;cE~IBt:R ontvangen worden,
en moeten gead!'estieerd zijn aan
"DEX BORG.M.EE1::lTER," Mol-
teno.

I.JR1JSXOTEERINGEN worden
hiermede gevraagd en zullen

ontvangen _worden tot op Dinsdag
middag, liJ December voor Ruw
Carbolzuur en " Izal " in geval er
wat van moge vereisebt worden.
voor ontsmettings doelciudan onder
de Runderpest Regulaties.

CHARLES CURREY,
Onder Sec. van Landbouw.

Dempers. Moore & Krige, Afslagers,
Caledon, :J'J Nov., 18~Q.

(:3 uur van Steijusburg ), jA :;en('zen van
een schijnbaar ollgeneeslijkgeval van Rheu-
mat.iek en .l icht Nooit, zei zijn moede-
.Mevr. VA\ /.IJLaanmij.wR.l! ereen erger ge-
\'1101 van "KI)Ort8 Ziekte". zooals zij het noe-
men. De eest e dosis RHEU~IATlCuRO
deed de lijdende jonge man rustig slapen en
medecijn wei-d voortel urr-nd t.oegediend,
hoewel dd buren en vrienden zeiden dat
zij nit,t verwflchtcl! dat J,ij leH'n zon, Wa8

illj Imre"fkW/ hier, en ~etlli>\de van de gc·
neeSkI,I('llt I',W de I:Un;CNIATICL'RO en
PILLEN

JONES RHEUMATCURO.
IJe nude beer V A":; D~R lY ELT, vau a.d·

del·sbnq;. WCI'd gCllCzel.l claw' "ell bottel.
lIl' heet' A CUETZEl:, BnJndvlei, :\!iddel·

ItUIg, l' t.' v(,ltd dadelijk V'erlicting. Mijn
zvou .lA\ en ziJIl ""boonvu.del·, de heer' J, A.
SM IT, van wonderboom, BurgcrRdorp, W61'·

Clcn ook ~t:IH,'zonIlll'tar ik Inpet DU sll1it.en-
lk blJJf UIV dankbare vriend, J. C. van
I {et. groote Zu id·A frikr>allAclhl1l,reneeRmiddel
1'001'.Jicht. l{heunItiek, H.heumati,;cbeJicht. '_.
Lendo ,Jicbl, Heup Jicllt, Aal1ge?icht.
l'iJnen, enz., en heeft ,-eie duizenden 1(6'

v,tllen, veel erger dlln bovcngpn ntJemrlen
gel.lezctJ IH \'erkl-ijgha"r v>tn ,die Apothe.
kerR ell Winkelier's door geheel Zuid·Afrika.

-~- -- -_ .. _-
RAMMEN. KENNISGEVING ..

On derw ijzer BenDodiO'd~DE Ond.:>rgeteekende stelt mits
deze bekend dat hij zijn klanten

en anderen zoowel in d'en V J'ijstaAt,
'I'raDfivaal, al;; 111 de K<Jlonil' Dil kali
vorzor!!f'n lIlet "RAMBOU ILLET"
en " Y'EKMONT" l{amll1eTl, Prij,;-
willner,; op de Cradocbche l'n
ClUl'L'llstowllsche 1'l'n tooll!'tt,lllllg"ll
!i-'94, l,I..(V'~Jel! U:l~16. CeCil Ham
c'cht dail die gebrand M 0l' l'('chter
hoorn eTl voorzien met certlhcaat.

Rondgéliwde School te Botany Grove, wijk
Van ZIJls8prult, dlst, Fauresmith, 0, V.S

DE ondergeteekende wenach t het
, publiek bekend te maken dat
hij gehuurd heeft dat geriefelijk
woonhuis aan het Someroet Wesl
Strand, van den heer P. Bosman,
en waar hij IlU gereed is Stra,nd be-
zoekers te ontvangen van af den
lsten November e.k. Begunstigers
kunnen verzekerd zijn van goede
behandeling en voortreffelijke ver-
zorgIng.

ArPLIL\1'H:N, allel'll van on·
gellllwde personen, lI1et certi-

ficaten van bekwaarnheill. goed ge-
drag eli lidmaat6chap eener Pro-
te~tant,;ehc Kerk, zullen door Jen
ondergeteekende worden ontvangen
tot ~ JA':-;UAHl, 1HVï.

Salal'l::l 121) per Jaar en de School-
gelden der leel'lingen,

KenniS van Mm,iek eene aanbe-
Hding.

Billijke reiskosten toegrSltaan.
'IVl'rb.aamheden aant{'vangen na

dl~ \ilcantie or 14 Januari, 18G7.
Il. J. ~. V. I'. MERWE,

Voorz. :-)choolcom.
~Ietz, d'd. FaOJ'C"lllith, 0.\'.8.

.j, 01)(', l39G, EXECUTEURSKAMER.
;lj" EN Onderwijzer of OndeI'wij-
. f1__j zeres voor do Derde Klas
Publieke School te Boschje:!llHiDs
Rivier, afdeeliug Robertson:

c\pplicaties geadresseerd Ran F.
'J. YA\' ZIn, .Jr., Ollde Kraal,
.Hohertson, zllllen ingewacht wor-
,den tot don :W",ten December c, k,

(; optie ~etlllg-;;ch 1'1ftun vall be-
klV:tarnhei,1 worden Yl'J'('i_.;cht.

Eell die II1l1ziek lCS';l'11 l)!l het
'klavier kall geven zHI de voorkeur
hebhell.
\r crkzaa,rnheden klli'lllcn :Iannmg

,ncmen na de December-Jan\lari of
A.prli vncanLie.

~alaris £10U pel' jaa!' cn Hijc
'WOII ing', maar niet logies, \'oor welk
VOOI'ZlCll\!lg persoonlij k moet ge-
. ma.akt worden.

A.. MEYBURGll.

Dooru hock, d il:it. Cradock

J. V AN DFIJN.
Somerset W est ~tra[Jd,
, 1:Jden October 1896.

------------- .

Het Aesiab Kanker Geneesmidde I OnderWl/zer of Onderwi;'zeres
Benoodif!d.IK .Jan Andrics Habo benigt hier-

m' de dat ik "olkomcn genezelJ
Oen vo.nhevigekanker in mijnlipdoor
!Jet ., :\eHiab " Kanker geneesmiddel
VRU ::\1('].A. B. van Niekerk van
Loevenstein, D'Urban Road. Ik
was twee jiLren ouder de geneeskun-
dige behandelmg van Dr. Chadwick
val! Darling dat mij veel kostte doch
z'J1Jdl r :_;'K_'dgevolg. Dr. :-imonrs
van Malmesbury zeide mij dat de
kwaad III mijn lip zat, Cll IlutT het
snijden maar daar WOll ik met aan.
1.1)0 boorde ik YUIl dat wond .. rdoen-
de wlddel, gebruikte liet eu werd
genezeil. Het is uu dertien jaren
gelt'<kn dat ik radikaal gezonn ben.
In dirll tijd omtrent zeven Jaren ge-
leden heb ik llJlj van Dr. Nieuwoudt
val! Darling l~tt'n examineren om
l1li n levl'n k \'L'l'zt:keren en hij vond
IllIJ volkowell gezond.

J. A. Habe A ZOOD, Jr.
DTrban Road

:lde ?'!iI,;lrt ) ~!)(;,

(Board of Execurtors,)
Kantoren; Hoek van Adderley en

Wale Straat, Kaapstad,BENOODIGD
OPGERICHT A.D. 1838,r~.,10::\ I'; ()nderwijz('f(';; Y(Jnr ecn

j :-:('II'J"I (8 tDl 11) kindel'l'n) te
(; rOOI;" ''''l' lij, '~lI1alJ"pool't, cl I.~tf'l k I
\'lel"I'I:1 \Ve"t, IJ 11111'rijden,; nm
hd d"rji. Salnl'is £~II ]'er' jéwr met
\Tij I()~i,,-. PlichtelI te ,HIIlI,lal'tlf'n
Lten FEBHL-.\Rf, I:-)~I;-.

H. (;IDEO.\ :-)('IIOLTZ,

[ngel~fd b~ Parlements Acw No. 17-185G,

Opbetaald KapitaaI in 180 Aandeden
@ ±;lbO... £27000

R.eserve Fondsen 84,500

DIR:'CTEUREN.
1\-"I.1<:".J0 heur.1 li 11,,;-)1':"", V,,,)rzit~er

IV.lllloj'I":Il,·L.L,[).
A. Jr. I'U I. I:, I·" jl U.
W \1.'11'\(,.
A_, rA, I'f'/: 'Bn ..

G f'()('t tJ('S('hjl'~ma !l~ poort.
jl (I \' it'tJJlïfL \\" el'-t

BENOODIGD,
11- E.\ Ondt·rwijzl·r_ of OI,IJt'I:Wij,

..1 zen'" 111 l'1'1I0 Prlyate I·aTTlIl'II{'.
~.ahri"l:.j.O p .. r jaar' ,'II HIj logies,
\ el'elsl'htcll: Hollalldsclt,Ellgelsch

en ~luzlek, ])11' dl' \1001 bespelelJ
kan ;t,aJ df' voorkeur ht'bht'Tl.

1\ prlicatirs • llIet getuigschrif~n
van I,ekwaambeld zuilen door den
ondergt'lRekende ingewacht worden
tot den 3lste DECEMBER.

J, A. 8~nTH.
GroOtiODLlUl, ditt, .i.bel1i.. l'l.,

DDD-FELLO \VS ZAAL,
P:r..E~N8TRA..A T.

BENOODIGD,
I~R l"I~lEX (alle soorten) Yijgen

en Kei Appels in et'nige hoe-
veelheid.

Doe aanzOtlk bij de

lGEBROEDERS SHEPHERD,
Boam&nll Cro8llng.

•

(
Dil iJk4l Wr4Cl!1i1ll.. dMtfJIO..t 1- fDUk : ,LJi.n.a.uf!3, [101111.mi.a1/1

• Inl6ck~gt-prij, PfI'J- £1 10,. postgl'1l.<1 ilf,{/Mlnl~ .. O<>Of"Idt ~~l.i_r,;

Kennisgeving N9. 78.J

Kaapsche Gouvernements Spoorw'e~mlr-"i
Vrachtprijs voor Zuid-Afrikaansche Produkten over

van de Bechuanalandsche Maatschappij.

HIERMEDE geschiedt,:kenni.flgeving dat van af den lsten dezer.Zui~:
Afrikaansche Produkjen (hetzij plaatselijk of doorvoer) over de Jiin .

van de Bechnnalandscbe Maatechappjj togen dezelfde vrachtptjZê}i:.1 <

zullen vervoerd worden als op de Kaapsche Gouvernements 'LijIl6ll ~.•
gechargeeerd worden (zie Clausule 156 van het Officiëel Tariefbook).-

C. B. ELLIOTT,
Direktetn'-Ge~eraa1. ~ :c .

Direkteur-Generaal's Kantoor,
Kaapstad, 9 December, 1896.

Kaapsche Gouvernements Spoorwegen:

~fAANLICHT FETE TE SI}fONSSTAD.
Een Regiment's Muziek Korps zal te Simonsstad Spelen.

van 6.30 tot 8.30 n:m.- Vuurwerk.

INverbaud met het bovengenoemde op ZATERDAG, l~
18%, zullen er heneveris de gewonc Treinen, Speciale

'I'reinen tusscheu Kaapstad en Simonsstad locpen als volgt:
K:\Al'n~[l, vert.rekt :3,~J n.rn. loopende voorbij alle Staties (Wijnberg

uitgezonderd I.
Sal'Jl\.o.;STAT" ve-rtrekt ~.lO n.m., loopende voorbij alle Staties

(Wijnberg l,Iitgozr)Ilderd), en 9.1 ;-) n.m., halt houdende bij alle inter-'
medial'e Staties, en met de-n Gewonen Trein, van Simonsstad vertrek-',
kende om 10.22 n.m, '

PUIJZF:N: Eerste- Kla-s Retour-Kaartjes van Kaapstad, tegen 21-
met den 2.10, 3.1 0 en 5.:30 n.m. Gewone, en :3.23 Speciale Treinen, en
"an alle Intermediaro Staties t.usschen Kaapstad en Kalkbaai tegen
Enkelen Prijs VOO!' de Dubbele Reis. Maximum Prijs, 21-

(> C. B. E LLI OTT, Direkteur-Generaal.

December.
Passagiers

Kaapstad, 10 Dec" 189(;.

Nederlandsche ~uid-Alrikaansche
rSPOORWEGMAATSCAHPPIJ.

Kortste en Goedkoopsre Route voor Relztgersen
Goederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatsen in de Transvaal.

Dagelijksche personendienst van Lourenco
Marques.ï Oelagobaal) in 24 uren naar Johannesburg'
en 51 uur naar Pretoria.

Tarief yoor Reixigcl'S naar Johannesbnrg £4 17s.-3n .£3 111
" Pretoria .£4 6s. 6d.-en.£8 'ti ." " "

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

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

250,000 BLIKKEN
TE VERSCHEPEN.

VERKRIJGBAAR BIJ :-
B, G. LENNON en Co.
HEYNES, MATHEW en Co.
J. D. CARTWRIGHT en Co.
B. LA WRENCE en Co,
STEPHAN McPHERSON en vo.
en bij andere Pakhuizen.

Lmr.
OUftEI HEADAOHE.

PURIFIEI THE BLOOD.'*......_._....,..,_
Zuid Afrikaansche Vertegenwoordiger

CHAS. W. HOLMES,
Timber Straat, Pietermaritzburg;

WAA - r...,,",' r ~; ':;.~.' - ....; 'P!).:" C:~t ,Aker 'ft_a~4
','-' ,_-"~~_. i~1 ,.!" ~ ~-

..... jl - Jl :, { ... • ~ .... ,:). 'i~ omst.reken 6!l
Bnltondlst:- "'r:o bC9\.elling-en '),;lnnee",~. Z H· 'ACló::C!li:n "1J 0';1, '-UJll:~." kenl1iB te pvea
dat Wij BU: <N DE KAAPST,\D !'Jt!:: r OO.lU IEr., ";;0 VERTECENWQOR.,:
DICD WO" JEi~.

Mans en Jongc- '3 '.

•
C /C'~ilcr:E'r) en f1cgenjassen,
\.'i~~<.: ~ :::-I,',nncikn Hemden,
[>.:,~l<.'':i1,al!::; QL'3.llteiten,
~k;n,J;,3n, C,l;JS en ~tevels

" ,

.. II

• It

• •

L8Jlgemark tstra.a t en Ker kplein,
J, LAWLEY

K A. .A. P 8 TA. D,
CO.

,'1 ••
r .. _,- ~.
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, -
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De ~p!Ulni.ng die bier in de Kololllt Inllocl...
de ~eide bootd--ale~ten der kvi"""1<:n1n
\'l)[kUlg b,'el'llCbt, IlChUnt veeleer "'<J, htl~'
dM &IIJl b~. ~emCli te!:!Jn, (.p t WCt PUnte
openbaart .I!1 I'J.Ch:· de ont"ang"t 'an d", i n
llJtod en de opbeffirrg <Ier ·I.-chetn,,,nd'• ";,,r
~oefTecbt.en op boeren:produkLeIl \\ a.t ~
eente punt betreft is er VOOl"ll1 op de Kliiipo~
te letten, WAar op Mna.ndag. [, de.er """ ".r
g-.1dering des avonds geboud en ~ erd 'lib d
·aak te bespreken, Al 'I'1"Oeger !,tOleld e
.IIil onder 'I'oonit~p 'lUl d~1J b...·r T"'7
Ailde",,?n, Op~t;(j tegen bet IJlall ""ne,
l'uialer~ke out.nng t. wu er .,et, WIebel ,OU,
kent dat gewoonlijk zulke \'ergadenllJl
~~~oo~,t, weet beel.~!oed dat de Jlngu.-e:;
"""" ,un en' geen '7'1S6Ill!pl"lU\ktotlat~n Toch
.. as et geen gebe le eenstemmigbeId IJ. h'"r
Fuller, .c..W,V., was w.komen om een "'Jn.t-t!
~ doen dat voor de opbep>elaan '-:UIde" hoer
Rbodlll volkomen genoeg waa, daar bel ,i,
op de dien tOD die hrj qjdeflB den i"'l[ ,>f!g
oorlo;I<in RhodeSIa aldaar roll he""cl, ;,e~~
UeIL. Het ex-par lcnreutslid U Relli, '''J<'~.,
to het parlement eeu fel l~gen.ta,· d"r '.11' d.
dubbele posltle dool' den heer Rhode.,. .1, I
sturend directeur der Oechart erde ell ,:,:"
oorste ministar der Kanpkolorue. !x'kl"ed dL~;
nu eeu voorstel om den WE'osch te Ulk" da,
gemelde hoor weldra weder aan bet hoofd der
Koloniale ~eering EOUstaan. een wensch dIe
biJ hem wellicht evenmin-nr, Jingol me al, UIt
incensequenae <'oortspl"O!Jt, want hll lO een
oprecht kathohek, en de beer Rbod"" i""l1
1.leh, eens m ter .in bet naar bem gell'..,rnd.
land een groot ,'oorstander der Je<uïl"n zen
ding aldaAr. betoond De hee r Fu liet "Il.' b',,,,,
echjer tegen. de '''ergadenng to&geillk> en de
OotJe 1'IIIUc'. het hoofdorgaan der Jll1go, bleek
bet met beiden eens te zirn. kit groote er~cr
niA "&ft den héer O'Reilly. !ntnso'hen bel
voorstel FuJler WIUI aa.ngl'.nomen en een 'ai"l"
CODUit: lI'tIrd benoeD!d voor het """'''tcn <I",
stralen en wat al meer; maar IAln.rtI np dat
opmiM geen ol nagenoeg' geen Afnklilll'r na.
men gevonden werden, voud men er wel ~h',
van boor Innes, L.W,V. en pre8ilent der I',,],
beke A..-.oci&tte; en deze gaf weldr. III ......
krant te kennen dat hU "un naaoi er ni-t op~'
wild~ hebben, daar bil bet ongepast vond Om

een IDlin te verheerluken die, na dour eeu
parlementair rapport beticht te Z!JlI van deel.
name aan een schandel!Jk komplot tegen eer
bovriceden .tMt, mets gezegd had UIJl '->tb
hetru te recbtvlllI.n:hgeD M Z!JDberouw 1., tw
nen. Hoe echter als, wat door de C'P' T,,,,,,
vriJ dlUdelijk "orot te kennen gege' en II'D
populariteit oU de stadsbevolking albler cl ..
vreegee niet &00 heel groot W&ll, vvornalnelpl
door zijn ontwerpen VILOdit komplot LIL,' .aan
is ? De wak i. dat bet schrfjven 'an du, b_
Innes een leellJke .treek door de rekellloll "'n
het jiogo gepeupel eo vooral een slag II) het
!!,ezicbt voor den heer Fuller!ti maar II'''' .iagtn
ID 't ge.ueht moet men .. eb wennen al. Dlen
jingo gooernaJ li' il "un.

Burgemeester W oodbead bad fleh Alnk ;!e

bonden met voor bet beleggen der, erg-adenl)g
lAl bedanken; maar 00036quent bleef h" lllel
en op een vergadermg \'an den stad><raa,: _tt idt
b!J een adres van n!rwetkomlDg Mn d"1) Ill'1"
Rhodes voor, zonder een woord tot toeI" bIlllg I.
ceggen. Twee raad.leden, de heeten 'I J {'II

J C. Hofmeyr, .praken biet IAlnsLerkst" "')len
en de beer O·Reilly. die zlln smart le ktl)IIefJ
gaf dat er geen eenstemmtgbeld boo",,'hu 1l,11b
te'-en. de gelegenheid waar om ,,,n ergern!>
lucbt te gevun over hetgeen de ()d.p< 'l ..,,,, "'n
bern gezegd had ; maar geen meIL'ci> and<,.
,'erhief zijn stem 'I Voorslel gIng er d,,,,,
met sleeht.. de sLt-mmen der lleide heel' II cr
l.egcn. scboon cr nog I"ee Afrtkaner raad,I,"lu,
a.'U!WdZlg waren, maar het .'as of lilt I, (Il I
schaamde. daar geell mensch verder eell " "" d
wlda. 6n Zich Le scbameo, daar had n"" al lt
reden YOOI

X u de belastingen Ol' brood eli v iees<h 1vi
bet l.esprekeo hIervan werd tp POrt UIl.I".tb
een COlIgrni gebonden waar ucbt gf'met'rl!l_'fl,
daal'un_der, naast l'ort Ein.betb zelf de 1\""1'
KtaJ, Klmberle\. MOSRelbaai ~Il Gf"IUtll H""(l-
waar een A ink"aner \-an deu ge~erdeJl naam \ an
Maasdvrp aan het hoofd ""n"r volbi"",1 JIngo
part!) Rta,'I,-verteg"n\\oordIgd ....arell. (n d.1
t"ee dagen zItting hIeld Den eon<ten d.lg".,
de hoofd kwestie 'an "Jell de bewe!;,'lJg I"U

tlltgaan Van de reed. geheel georgaOl,*erd.
.. h':d.gue ,. meenden somfUJ.gen 'an een na U 'il.

tt 9rgIUlJSeereJl I",b~, wa., het ge"oel"" '.n
ben dIe de " league '. te Iintl Afflkaall&:h .Id>!_
ten om de zaak te laten mous.eorell De i""", e
won het, met vnf 'achtst., der .temmen h,..."
'{ende iedere gemeente, groot of kl~,,, t"".
:"Iter.1 LJCn Uit Eo~ comJt(· werd nu 1~III~md
n,n coo \'old.togtspla..'1 te ontwerpen elJ het rap
)'o,t qn <lit comIté elDdigtle met cle """I"'H-
h"g mn aJgeheele opbcffiag der heia"ulIiV'U 'ti

kwestIe wel als wenscheluk 'OOr te '!kik"
lO""r toch \'oor '. haud •• Iecht.;, op "eu afd'k"
cie verlaging aan te drtngen. DI! 'oorl ed,,,.,
_{eeH bU' al, 011 na heel wat dlSCUS, ...h l,(,,,,!oo!
lUende aallbe, dUig weg te IalAln. Het '''''gr"
"tIldlgde met een loftrntlDg op de 1)'1" y'",,,,
het olad dat ZJcb lD ueo laatsten t"d 111_ d"" fei
<t.en bestqjder eener verwnende pO"I,,·k tu.
""hen ..tedehngell en boeten. EngeLsch. ,. 'T'

á.frikanel'!! beeft lalen keIlDen veCIl" "nder
·jilt EU dl" het met de Kaapkolonie wd metneu
de stroommg der openbare lD".:nlng er mu I"
mrgdheid gade 81~n: Slecbtl! {~n ElJge],.,cn
iJI...d dat ID ae Kolorue let.. beteekent. de J:\ IUr-
berleysche AdfJePilur. ga...: die !<tl"OOnllng"""~
germate tegen,

Te Duroan, Natal. beeft de president der
.. league," dr Darley Har-tley ZIch iRt,n
hooreo. Volgeos de berichten lI'emrn
lrellt Wil.!! di ,'ergadentl8 waar I", ',-"Ir

optrad Iliet huwnder t&lr(tk, nJaar ord

vmg ZIJ bern beleefd. %n gcillk!J~ld,
denkUee den, dik bern er toe nopeD UlO ,j, ti
zwarten man al. een hoogst weru;cheink I""d
'(enoot van den jlDgo tegen den Afnk"';ler I.",
lAl bescbouwen, vooden echter g,*n lJII'al
toen hIJ klna.r wa. werd op de noodTJlkd "k he,d
gewezen om de Auatl8Che en A flik"""", he
I'""sen geen slAlm 10 's lands beheer t, glO li,

Zulke UltlD~n, el'en a.I. die van oniang' le
Jobannesburg om ,-till bet gebrek ""der ri.
natnrellim gebruik le Illllken tot "erJ"!llllg 'all
den PT"" '-an n!\torellen-arbeld, ~ ekhn III
dage}! als de~ nog altjjd bet deuklJedd dat
mét alJ~ kru:u. tot cunenwerking der iw,de
hlauke rassen vervallen ll!, boe genng III '" ri,
Kaapkolonie ook schunen mog". Wat dit I'tllll
betreft IS ,bet van eentg belan~ dat d,
Muir ",eh tegen het 81Al1se1 beeft '.crkia.:.rd
dat lAl LovedIlle zwarten eo bl&nk~n 'lP cl ...
zelfde schoolbanken doet .ltlAlll Dit heet t den
toorn van den redaktetJr ~an h"t KllIg" "iJarn __
klwllllche kaiferblad gewekt, die op "'''' ,w,"t.1
blanken "'U.t wier opleidlllg te Lo,'cdak I""
tot groote mannen in hun SOOrt he.t, ~,
maakt, ma.&!'die hlanken 'UD JUist. v"' .1.
bIJvoorbeeld bet Dleuwgckoz.en parJemcllr.-hd
voor KImberley, ad,'okaat oolomon 1I,,!!erVf),n
den zoo ah! men ze zelden 'tndl co dIe m"11
in Natal .. WlIte kaffers pleegt te nV<:II.. "
Voorts IS, "at dr. Dar)ey Hartley betreft ""Ii
dit te melden dat bil te Pletermantzhurg • ~H

bU een betere ontvang t scblJllt gebad " IJ' I ..
ben nan te Dtvba.n, de oude afschelcllng.k",.' ,(.
weder op het' tap"l beeft gthraehl d"'r I I

verkLU'1I1g dat )l.atal n".tuurlUk geen f"I",
tte meL een mmr,yleelde KaapkvlolJl. I., 'IJ " I
len.

Oraham tad heelt, e"en al. Purt , I,,",I ..·tl.,
hder Rbodet! tol een bez.,ek Uitg", ".j,~d

maar 't ll! d .. "11UIg of hIJ d,e Ultllo<"I,¥,n~ ~I
aannemen. Daarentegen beett '" (" ,,,1<,,,
, prigg. die met L!JIJ rtllS door de j r'iI"''''''
klaar ~ zieh ver~taan tct lr"""JIlIII!t ,", "
Orahamstadsch.eri maaltild_ ell daar kan h, ,k,
8ll!I pohtleke beschouwLOgen doen ",-iJ"" II,'
d~ n-aa~ u! of het groote ruhhek I)), r ]~,.
meuW><gUilrIgnaar IS, U"I heet Oa' I: d,'
nlitn,rellen teer rUstIg bodt ge\'ollclell ,,,,,I.,, ~
al. t duurt, :tel onze regsm1lJ1,--t'1l ,i~1 I., . r
kgell is om als de ruoder'pe"t b", zulde,d,. j

der Kolonie voor gOeQ hinnen .. ge kOllie" "An
vee douden Op gn:,ote sch&l\l te doen, ICl" ".~"
Dlell trouweru hoe langer bUt: meer .lemm, ti

t-egeu boort opgaan. Te Queen.to" n "AAr , I

Zaterdag batst.leden het woord '""rd,. I".
bij bet ee:n en ander met\gedeeld over ,I", I.
.listen Zln der nJtturellen 111 de Tra",k, "m
de overkomst der pest Uit Ba..uklla nd t~ ", r. n
scboon hij daarom bet denkbeeld V"" ".IJ.

mlge sprekers om een helrJlng lallg. d" e

mUen wet geheel '-enflerp. Wat v< cic
rtlnderpest betreft hljjk:t een gen"""", I, L

er '-eglln v~rronnen was niet le helpe, . ,IJ I". ,rt
men nog "-all moe,hnlltge verspreidmg '.u '.d
baad door lcall'en, en ~lfs door hla.nh, '1<
er "oor betaald worden om er leg.m Le "al;, I' ,

mi4/' aa:n den aDdenn kant lA dr KocL '! u~
aan bet ,W6l':k. en blijven die hoeren die "D
het •begin af Un de 'I'en<preiding der ZIekte
op eigen gelegenheid hebben 'tegengegaan. zno
ala ve~ Tberon in de lLfdeeling vrv-
-\ met hun werk doo~. Uit de Kaap.
..... -Ia t. ~.II dat dê ~ke Afrikaner
ltM * f.k i..n Qt...... "'11 Iq

• 'J.

DOODBERlcpHT.,

P·LOTSELlNO overleden op den 13den
<lezer te No. 10, Sir Lowry Road,

EI,lZAU\I'U GIA/ROIN! Pt,oOER, geliefde eoht-
P:1"\09~ van den heel' G. W. Spengler, Sea.,
in ht&ar Saste jaar. Diep betreurd,

Versterl{t de Zeauwea,
Scberpt den ~etlust.
Verdrijft aUe Matbeid,
en Maakt bet Leven een Oenot.

b De werd toen
22at.en deser.

jOllgeling bet id~ ebt de on~·, . .£ret ill l\.\l niet ons doel de ~ ~oo~
mf!nb .... en -ongekende. watereD aan deo uit te. loepen, ~b ~t er o~Jectte ge-

b t lt be '-_. land maakt zal wordell IJS bUiten twijfel.
ft 00 een woon,,_. . De kerker'Jad zegt in zijne beëedigde

beIIl)Jo<eldeo. ,.O~emerkt, werd del8 over· verklariQg daL dp. graven -In den laatsten
Z'JD ~lgen gemoed door ver· tijd niet .meer in. behoorlijke orde worden

schillende Idelneervaringen tot een zeker- gehouden en dilt hij veel geit! hP.e.ft
gemaakten zijn geloof werd flOO 8wrk, moet-en uit-s:~veu om de begraafpL'lllts. III

dat hij onwillekeurig invloed uitoefende een ,behoorhJken staat te honden. Indlen
' " -.. .- I men in aanmerking neemt dat do

o~, . die In zIjne overtuigingen we - begraafplaats altijd ge6iote:l i8 en dat
nlg1 minder zagen dan de vruchten men nooit -den tdentel vinden ka') als

gekrenkte verbeelding. OOLUll- men er in wil gaan, dan is het niet te
hield echter voet bij stak, totdat bij varwendereu dat de belangstelling lana-

er n slaagde de sympathie van een zamerbaud wegsterft. Doch wie moet de
v1>"ltelijk huif! te verwerven, en iu Btaat schuld er v~ dragen ?
fl8t,eld werd zich met zijne scheepjes .lisar WIJ souden Intusseheu gaarne

~ , . willen weten wat er van het geld ge wor-
lan :de oWltulmlge watf\ren toe te vertrou- den iii dat aan den kerk6l'88d gelaten werd
we", alechts met één doel voor oogen: ter instandhoudlng der graven P Een
"'etI~waarts te zeilen! De moeilijkheden van de kelicel'll8tlsleden heeft ons verteld
waahnede deze dappere zee1'RlU'der te dat hij niet wist dat er zoodanig geld
ka~pen heeft gehad, bet 8UCCes :waar- be8ton~, alvo~,nEl hij het in OILS La.1'Id
mede zijne pogingen werden be- zag. Naar WIJ vernemen werden eenige
._- J • • sommen ouder anderen ook door per-

kroond on de belaugnjke ge.,Qlgen die SODen die in de 008t woonden en die
lijn~ ontdekking met zicb heeft ge- familiebetrekkingen aan de KAap hadden,
8leept, zijn zoo goed bekend, dat wij gelaten. Werd dit geld ooit nog ge-
er IllaWl niet aan behoeven te berinne- brnilrt Voor het doel waarmede het gege-

• ven' werd? De kerkersad herinnart aan
de sommen die hij van tijd tot tijd aan
de begreafplaats heeft besteed, doch velen
zullen willen vragen of hij gedaan heeft
wat hij behoorde te doen. Het spijt ons
echter dat de kerkeraad van dit argument
gebruik heeft gemaakt, daar het op geen
der betrokkene partijen een al te guns-
tig licbt werpt. Men spreekt niet
gaarne van de liefde-bewijzen aan de af-
gestorvenen bewezen uit een bloot ma-
terialistisch standpunt~ men berekent
de7.e diQgen ongaarne in zooveel ponden,
shillings en pence. En indien de kerke-
mad del'.e begrdafpLlata zulk een ergero is
en noodelooze uitgaaf vindt, dan kau hij
het no!!, altijd aan de regeeriBg teruggeven
om er een soort van park van te maken,
een open plaats die niet altij(l gesloten
zal zijn w(J!lls than het geval i8.

Uit het veMllag der kerkeraads-
vergadering van gisteren blijkt het
dat bij (de kerkeraad) een brief van
den mwÏBter van landbouw heeft
ontvangen, waarin gezegd wordt dat de
kerker.utd zich liever tot het parlement
moest wenden en dat de regeering dt'
applicatie in het hof zal bestrijden. D~
toon van de discussie blijkt genoe.g uit
bet !'apport en daaJ'OIJ1 zullen wij·er than,;
geene opmerkingen op maken.

Lijders aal~indigestie. algemeeue
verzwakking, huid-ziekten, of andere kwalcn door
onzuiver bloed veroorzaakt, geve men

DOODBERICHT.
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OVERLEDEN te Tulbagh, op den
9den dezer, MARrlll!.u~ VA,~ N.EKf.RK,

in den ouderdom van 7:l jaren en ,S maan-
d ti. .Dlep batreurd door zijn bedroefde
Wednwe en 13 kinderen

M, V~ NmnlRK.
Geb, VA~ BR~I1I.

Ayer's Sarsaparilla,
S'Pl'flpal'fl,rd doo,.D,.. J. C. Ap" 41 Co". Lon/I, .(lil., IJ. $. A.

oouee MEDAILLES W.",I:~:o:=~nl.n.
~ Reho('rf lf vonT goedkoope UUDllllfk,feI!J. De naam-Apr'. 8&"• .,..

rUla-staat dllltl",UJ1;: op deu umslag, eu hi tu ht:L tW vau lt:dere Dei!!KIbgelJlaiCli.

DOODBERICHT. AVER'S PILLEN, versuik8rd. zacht maar werkzaam.

T:'ltJ H
de :O"!!

on~\ .lll~
ongti",

111, ,

G~S1'Q.RVf.N te Lucasfouteifi, Onze
~rtlliefde d"chLIlI' SI'~A'SA HIl,['E'.O~IJA

CHIIAlltNA, op I I Zonda" Avood, "!l'! 2
jnr en cirea 4 maanden Ouzo har'tehjke
d,a.nk aan Dr Skyn voor zijne moeite

De bedroefde ouders
M J KITSHOFF.
8 H C. KITSHO~'F,

geboren Kohl>
:100-

Uitgezochte Montevideo Ezels
'.Afdeelingsraad tau ismith.

HEFFING VAN BELASTING.
II~UT ,
I' Docember, '1896
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ZCLLRN PER PUBLIEKE VEILING VERKOCH1' WORDEN TE
KLAPMUTS -STATIE.

Op VRIJDAG, 18 DECEMBER, 1896.
Uavcrhool
Komkommen per
brdappelcn
Boouen (groene) ..
Peren
Abnkozen

o 8 II
o 1 0
o 3 9
o Ó 10

''', 0 1 0
o 0 8
o 0 r.i
I 0 ij

o I 9
o II 4
o 13 II

... . 0 4 0

... , '" 0 I t _
13 "'&!(elIA ell 69 kanen.

ren.
Vier honderd jaar na deze merkwaar-

dige ontdekkings-reis van COLU,M'BU8

vormde er zich in den geest van een an-
der, onverschrokken navoracher een ldée,
dat lten gevolge heeft gehad de onver-
getelijke reis van dr. N ANSEN en zijn
scheepje, de Fram, door de zeëe n die de
Noordpool omringen. De pogingen 'die
reeds gemaakt 'zijn om de Noordpool te
ber6iken zijn velen, en men kan bijM
?.eggen, dat de kusten dier koude 8treken
bezaaid zijn met de beenderen van on-
gelukkige Adam'8-kinderen die den dood
vonden in de kaken van een hongeri-
gen beer, of verstijfd en bevr-oren op
ue onvriendelijke ijavelrlen stierven.
of tU88Chen de gevaarten van twee
tegen elkander bonzende ijsbergen wer-
den verplett,erd. Dr. N AN8El'; en de
zijnen hebben al die m061ilijkbpden met
goeu gevolg getol'Rcht en zijn als over-
winnaars teruggekeerd met den roem na-
der aan de pool te zijn geweest dan
ee!:lig auder menscllelijk wezen voor
hen.

naar

KENNIS wordt bIj dozen ge-
geven dat twee leden van

dezen raad hu II voorm-rnon te keil-
nen zezvvcn hebben, om ou de<> rv ~
vergadering van dezen Raad, te
wO;'don gehollden op 3i Januati,
1897 een VUOI' 'tel te doell tot hef-
fing ~an oene belast Ilig op' het vast-
goed in deze afJeL'IIllg

Op last "an den Raad
H. W. BECKER,

~ecretafl~,

Pruimen ... . .. !

Persikeu ... ,
Tamatw. ver 100
EeutIen
Kteren
Uien
Boter

BOVE.\S11AANDE Ezels zijn pas gel,and, uit het Schip ,!~lit-tPark en
zijn een zeer uitgezochte troep en III uitstekende Conditie.

R. MY BURG H en Co.,
Agenten voor de Eigenaars.

Jo S. MARAIS en Co., Afslágers.
Kaap~tad, 14 Dec" 1896. ------------------------------

!UIl1WJl II~UT
12 December, 1896,
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TamatIcs '"
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Vijgen
Boouen (groene) ...
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Vruiven ..
Peren
Boter
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Uien
Hoenders .
Eenden .
OatlleIl .
Aardappelen
Abrll<o"cn
Kooi
K.U<ocnen
ZuurlemoeoCI!
Valken" ..

o 1 5
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Hoe WCI-clhij daartoe ill staat gesteld?
D ,or op de2lelfde teekenen te lelten die
lJlj COLUMBU:; de overtuiging wekt~n clat
el' aan de andere zijne van de onl?ekende
wateren bew(Jonbaar land moest zijn, Zijn
aandacht werd in de ecr81e plaa~ bepaaM
bl] eenige opdrijfsel~ gevonden op de
kusten "an Groenland,opdriJfsels ,lie daar
gel>mcht moesten zijn van het velT~ oo,;ten.
Onder anueren vond men op de kUHten van
Groenland de overblijfsels van de .Jeanette
een BCb ip dat honderden mijlen ten oos
ten "an o,l'Oenland ten noorden van het
F.-,lUs Jozefs Land vet'ging.

J<.:en andel' feit waarbij dr, 1\ ANSEN
zijn aandacht bepaalde was de eigen-
aardige vorm van het ijs op de kusteB van
Groenland en Spitzbergen. De vonn van
het ijl! wa8 wodanig dat hij tot !tet he-
sillit kwam, dat het van bet oosten moe"t
zijn aange!lpoeld.

Er was echter nog een derde ver-
schJJnf'el dat de scherpzinnigheid van dcn
merkwaardigen ur. NANSEN opmel'kte,
namelijk dat er in het ijs op de kusten
,'an Groenlaml een 8OOI't plant-genaamd
diatoUls-gevonden wordt., dIe slecbt-s in
de zeeiln nabij de Uehringstraat
groeien.
Deze verscblj nselen brachten den grooLt-n

ontdekker tot de volgende gevolgtrek-
king :-De geheeie ijs-massa die de
Noordpoolanringt is in eene gedurige
beweging van oost naar west, van de
.ehriQgzee naaI' Groenland. Indien dit
zoo is, zoo redeneerde dr. N ANS E.' ver-
4er, clan behoeft men zich slecbts op het
iJ81n de nabijheid' van de BehringstJaat
te bevestigen en samen met het iJS oost-
waart!; te 8chuiven ~n dan mod men wel
over de Noordpool of in de nabijheid er
van voorbij gaan.

Het is niet noodig te zeggen dat dr.
NAN8EX'S gevolgtrekking door bijna al de
antoriteiten der Pooische streken betwi8t
werd en dat zijn plan dient.engevolge on-
uitvoerbaar werd verklaard. Aan alle kan-
ten voorspelde men een mislukking, doch
dr. NANSEN, even als COLUMBUS 4()(1 jaar
voor hem, liet zich iliet ompraten en bleef
volhouden dat indien men hem de kans
wilde geven, hij ten minste wu ouder-
nemen !wt beW1J8 van zijn theorie te
leveren.

Daartoe had hij in de eerste plaats
noodig een vaartnig dat aan de genade
"lln het ijs kon worden toevertrouwd.
Het gl'()(ltste gevaar was dat het scheepje
verpletterd kon worden als de ijs-massa
el' tegen begon te árukkell, Dr. NANISIC,

liet toen een schip bouwen uoor COLIN
ARCHER, en noemde het de F"alll, Dit
schip werd ~ sterk, en zoo doelmatig
gebou wd, dat het de best~ verw6chtingen
van uen bouwmeester en dr. NAN~EN,
die het plan verschafte, overtrof. Toen
de drukking bij een latere gelegenlleid
zoo sterk werd, dat men reeds alle voor-
bereids~ltm had gemaakt het schip te
verlaten om de reis pef' sled60 voort te
zetten werd het hart van deze moed ige
reizigel'S en ontdekkers vel'blijtl door de
ontdekking dat de Pmm langzaam
haar be<! rees, wodoende de n()(){lwendige
verjJJet.ter~ng ontduikende. :Men kan ZICh
VOO('8[t>lIen welke gewaarwordingen IIch
in dit m)genblik van dr. NANSEN en de
zijne\l me,est.er maakten, Hoe zien wij
hen niet in de verbet'ling tenlgk:eeren tot
de al'ke y:m hun beboud, zicb toen weder
veilig gev,)('lene nadat het doodsgevaar
hen zoo na in 't gezicht had gestaard.

Op den 24sten Juni, 18!lil, was aUes
Voor de expoditie ge~, en verliet de
Fram de ,watel'6ll van VaniD, noorden
van Noord,,-egen, OOIItwaart., naar de
Beh.ringstraat. .
De verdere rei8 van de Fram hopen

wij iD ~n 't'OJpnde uite..... meck te
4ee1Q._

KAAP DE GOEDE HOPE SPAARBANK MAATSCHAPPIJ.Afdeéltng'8ral\.d. t-;"nl,)Ot'.
Lacl>'Ollth I 11t'l , 1''''"

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

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

Secretaris.
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VERPACHTING VAN TOL.

DE \'t:rp;H,lltillg 1<111 dl'll 'I "I I,',
.. R \ I '\ , f lo, I( I ' 'li I ., (Il ti]" t ~- I

fuutl'lu) za] pladb 1I,·IJ!Je[l v,oUl', ~I~tI
kantoor ,' ..tlI den haad ol' \\ OE:\::-i·
DAG, 23 DECE.\IBER, ].'<(jtJ, te
9 ure v.m, De pacht zal hlJl1 yoor
een jaar eindlgenJe op 31 December
1897 en za.l in.sliliten dl' pacllt van
de aa.ngrenzt'nde ycop]aats" Bran-
dewijn.skloof."

Voor bijzonderhedcll vervoege
men zich blj den undergeteekenoe,

li, \r. BECKEl{,
Secret.arlS.

\T()(Jl~ DEX !CERSTlfANDEL. I •••

De Kolonie en de Transvaal.
III 'antwoord op onze vmag, welken

illuruk zullende Rhoues-toeJllich.ingt'l! del'
Jingoes op de Tra ns\-aa I maken? deelen
\\ IJ het volgende uit de inleldiLgs-kololn-
Illlln va.n de V(Jlk~.'IIt'lII van laatstleden
Vnjdag mede. De juichkreten <lel' jin-
goes kunnen ben en Olll! nog dnur te
staan kOl'llen. De ~'/ll/;,'8tp'm erkellt Uilt
de Afrikaners niet zullen JIllcheIl, do('l!
heeft dan ook de oogen gevestigd op Oll7..e

hrtJ!dd.~!lttXi-e1/ die aDze spoorwegen moe-
ten ,oeden ;-

\\ lJ hehben JUiSt ontpakt eene groote bezending waren voor het
Seizoen, bevattende:

HANDSCHOENEN, ZONNE8CHER1'\II:EN,
KANT'WERKEN, COR8ETTEN,

COLLARETTES, ONDERK~EER.E:N,

GRASSLAWNS, WITTE EN GEKLEURDE MOESLINS, enz.
Knopers voor kontant kunnen geld sparen door hun u.itrustlllg voor

Kerstmis aan onze magazijnen te koopen,

-dl' Il Deccmber,:1896,
Zemelell, per m!!,. 100 Ibs, 7. Gd kit 8. &I ;

Garst, per zak,' 163 Ibs, 14. od kit
15ij Ud , ~ulkerboouim, por zak, iU3 Ibs, 4& od
tot 46. od , Booneu, Ka1fer, 30s od kit lSba od,
Kaf (KololJlaal) per baal, wo Ibs, Hili od kit
I fis od; Kaf (Koloniaal) lllfeneur, 98: od tot
14. od . Kaf (<) v.S!) I:!. od tot 14. od ; Voer,
pel' lOU Jl <s, \.I. ud tut lOs od , Kafferkoorn, l':r
zak, 3.58 od tut ..~ od ; Boerenmeel, n;tge&1ft,
3Ullod kit 31. Gd .)loerenmeel, gezift :35. od
tot 36s Sd, Meel,' HJ. ad tot :lO od; Oele
Mtdle. per zak, :Jus vd kit 328 od ; Gemenll'de
Mtehes per zak, :4is Gd tot 27. Gd;' Witte
Mielies, per zak, :'.ti. Gd tot 278 Gd ;. Witte
Mlehemeel, 203 Ibsl 27. 6d kit 298 Gd; Gele
Mlehemeel, 20a lbe, 2.58 6d tot 278 Gd ; 'Haver,
KIIllp8Ch, per zak, lW Ibs, :lOS Gd kit 2ls 6d :
UIen, per zak, 120 I~, 14e od tot 18s od ;' AArd-
appelen per £&k, 163 "?S, 17. od tot 'l3s od, Tabak
per Ib, ull 3td kit o!i 4j-d , Tabak per Ib, (infe.
rieur), OS id kit ~ 3d ; Koorn, per zak, 2113
Ibs, 26. Gd klt:n. Gd ~ Boter, per lb, (versoh)
28 od tot 2. 6d, BoLer, (tweede kwaliteit),
lo 6d tot I. 9d ; Eiereo, per do~un, Is &cl kit
2. ()d; Eenden, per .tuk. 2a 9d tot 11& 3d ,
Hoenden per .tuk, 23' od tot ~. 9d , Kalkoenen,
per stuk, 7. Gd tot 138 Od; Ham en Spek,per Ih,
OS Gd kit ua !Id , Zout, per &&Ic, & od kit sa 6d ,
Okkernoten per Ib, 3d kit 4d ; Gedroogde Per-
raken ód tot 7d , Kalk per aak, 7a 0 kit 88 Od.

SLACHTVEE,-OIl86~, (goede), pnma, £Il O.
kit .£ 10 Oe; 08llen, áOO lbe, .t6 10Stot.£8 OS ,
Koeien, 300 tot 450 Ibj!, £5 oe .t6 Os; K&lvers,
30s od kit 40e od ; Varken8, 100 Ibs 40a od tot
500 Gd, Lammeren, 30 Ibs, 8. od tot Il.od ;
Hamele, 46 lbe 168 od kit 1& od ; KwapllCbe
Schapen, gewone, Iba ~ kit 168 od i JUap.cbe
Sohapen, prima, 17. od tot 18. Gd; Kapatera, 50
M 60 Ibs, 17. od tot 2()a Od. ;
TREKVEE.-088ll1l, goede, .£0 OS tot .£i) Os;

Muilen, groote, .£18 kI~ .£22 lOs ; Muilen !deiae,
£10 OS tot .£17 lOe; Melkkoeien, £b OS £t'2 OS ,
Rupaarden, .£ lO kit £20 j Trekpaarden, .£10
kit £20, Ezele, £7 lOa; kit .£10.

AAN)lEKKINOEN,--OlJede UIlvraag voor Kolo-
Diaal graan voor zaad doeleinden. Met uitzon-
dering van gar8t, i8 .elke IIOOrtgraan en meel
vaat Itegen ollze vonge noleeringen, Kaffer-
koorn iAnog ech8lll'll@ ;an pr!isen bOOjr, Ha vel'-
genen ziJn vast<lr, trilm liin zeer 111 prU. ge'
daald ~appeleo zijn ook zwakker, Voor-
raad van togevoerde mmli6ll i.a laag, docb de.
teenngen ziJn aanmerk<iluker lager dat de ZUId.
Afrtlrull8Cbe, Verscbeidene ladingen A,pen-
lmaosche mielies wordeD hinneD kort verw~ht.
Pluimvee behaalt goede prijzen.

I.E\'ENOF. HAVE. (SU.CHTVEE),_ yoor le;ven
de have v&o goede kwaliteit is er hUIWnge'foon
goede aanvraag, en prima. vee voor keratm$ zal
fancy prusen behalen, :

AEdeeltngsraaJ Kautlk,r.
LBdi~mlth. 1 [Je.: I t{~IG

, NieltegenstaaBoe de om'erholell nfkeunng
welke "aa Afrikaner z!Jde werd uitgesprokeD
over de ",>orgenomen talctlooze Rbodes _ver-
eermg ID eCIl pu.a.r steden der Ka.apkolome. eo
nieU.egenst.u.a.ude bel waarschuwend woord """
een politICUS al. dell heer Jnnes, wiens ."aat-
kondlge gevoelens geen argwaan kunnen wek.
ken bij de Engelsche be\'OlklDg, beeft tocb de
plaatselijke o"erheld te Kaap.tad beslot.en om
de vljalld van het A fn.kanerdom en de besch I
dlger van Zuid-Afrika'. belangen en toekom,!
ee1\'ol te ontvllugE'n, ~tl heeft men aan den_ voet
vali Tafelberg bet voorbeeld van Port EIIZIl-
beth gevol~d.

"Gelljlrtirdig met deLe tlemomiira.tie VRnUlt-
t;l.rtlOg en terging komt uit Cen~ra&l-Afnka bet
benebt dat, tengevolge \'an de Matabele op-
8talld, de Zulu· mboorlingen vau Nyt\I!SIIlond
de wapen. bebben opgevat en te vour Em

te .waard die' landstreek verll'06lIWn. Ook
daar dna heeft de hand van Rhode.. het m 'Cl.
l!ike werk van vele Jareu door "'ijn verraad ver-
metlgd.
"Is bet te verwonderen dat de Tran§'-aal.

scbe volksl'llAd onder zoodanige behandel lOg
der Kaapkolonie1!Che !J.aná"l.,tedc. eenatemtmg
besloot om door een kracb~ atoomva&l'tllllie
v:>ortaan de ()()(Itknst, dat wil zeggen d ~ ste.
den Durban en Lourenqo Marqnes, te b ''-OOr.
deelell ?
,.I. het te verwonderen dat de repnbJIl'k'I1

met zekere on verschilligbud iconstaleer~n boe
het KaapkoloDlsche spoorwegverkeer vermm.
dert ten koste van de &odere lijnen? (De
Iaa.t..te .No..ember week VlUl dit jaar leverde
aan de Kolonie £8,000 mwder op dan de over,
eenkomende week van verladen jur!) "
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MCGIVERN & HENRY,
KONTANTE LINNENKOOPERS,

49, PLEINSTR.A..A.T. ~.A.A.pST.A.D.Kaapsche Afdeelingsraad. I 1

~ _.W-" !~~~~l~~nI~~'~e::e~~~~'f'
Publ ieke Verkoopi ng I V IJzerplaat, "ZoutrÏvler," ,opTE N DE t{, S gl'merkt op het __ DlD8~ag, 8 December" een brmne

couvert .. ~'t:not'rs YOOI'\' oer" IDI t k df'n behoorl11'k MerrIe, met halter en rIem, omtrent
' e om erge ee en , 1- h d h 3 . d dworden geVTuagd aan dit K<lntoor <remacbtlO'd door den heer J. F, :J an oog En Jaar ou • op e

te wo~den ITlgewndl'n tot op Mu",- BRlof11r:,I~e op het punt staat dit hnkerbout gemerkt N.C., aangekapt
DH, IUlddag., -t- .]a!1uarl 18~)i, voor (1t"trikt te verlaten, zullen pu. aan belde achtervoeten.
het .leveren van .het Beste Haver- blIek doen verkoopen, op zijne SCHUTBER.iC-HTEN.-
hOOl, zoo ab Illeronder genoemd
meer of min, naar dat !wtZl']ve hij
do volgende W egstaties lUOg~ ver- 0 E
eischt worden
Varsche Drift
Rondebosch .
Claremont .
Wynberg
Diep Rivwr .
Zand VIel ...
Elsjes Baal .
Hottentol'tl llulsje ...
1<leMijl Maitland weg
12de :Mijl do,
DurbannIle '.
Duikervlei Stat Ion
Koeberg
Elsjes Baal voor

Crusher i,.IIIO "
Monster te worc!en gezonden mpt

specifiek merk, zooa],.. lil den
Tender genoemd, ZIJ dIe tenoeren
mogen zulk.,; doell voor de geheele
kwan~iteit of voor ef'Dlg deel er
van, en moeten dell naam opgeven
van een B\lrg voor dl' Ilitvoer1l1~
van't Contr,l.Ct. Il'J a.tllliIlrIl' vali
den Tender of '1\'II <lpl''';, mof'( met
de levering vall hl't \'''('1' dadelijk
een aanvalJg g"l1ldakt II uT'(it'n, t'n
d~armede gt'ell1dlgd ZIJIlO]' of v(;ór
80 April ]8~7.

Alsook, voor Alistraiisch HOOI,
Haver, (KaapsL'llt' of XIeUW

Zeelandsche), nl lelIe;., Zemp!s en
Ka~ blj zoovele kwalltJtelten ab
aan de Staties gedurende het jaar,
1897, mogen vereischt worden.
De Raad verbindt zich DIet den

laags ten of eenigen 'render aan te
nemen_

Tendel'~ rOOf' rue l'.

. I.

124, J tin Ib"
21,900 "
43,800 "
36,.jOU "
43,800 "
4-:) 8(1) l'

·~:l,R(Jii "
'~:\,8()() "

AANGI':HOUDEN iu het Schut te
Roodefonteln over den veroorloofden

t,jd é'n te wol-den verkocht op den 26sten
December, 1896, lIldien niet bel'orens gelo8t
Een vaal RUlDdonkie, omtrent :1 jaren

oud, rechteroor wlUkelba.a.k van voor, wit
kol op den rug

(ZEVENFONTEIN),

I
IDinsdag, 22 December t896,

0',\[ J() LTR V.M.,
I HET VOLGENDE J. H, LOUW,

Seh n tmeester.

Op last,
C. LIND; ~

Secrêtarls.
K.antoor van den Afdeebngsrsad,

No. 4::1 St George stT'!l.l\t,
Il Oee 1896

G:I B0e"tcll ; wa.at'onJer zijn Eerste.
k IlLS ~lachtossen, 1'reko!!sen,
Me1kkoeten, Vaarzen, Jonge
Bullen; allen III zeer goede con-

Levende Have:
,) Ezeb gedresseerd
.1 Met'nes do
1 l~IJPa.arrl
1 Ecrstek las Bul

AANOF:HoOUDEN In het Scbot te
N,eu weplaats, over den ,-eroorloofden

hJd, en te worden verkocht op den 26sten
December 1896, mdien !liet bevorens gelost
I Mannetje Htrulsvogel, met lange staart

en kOl1-e "lerk- veederen, gehrandmerkt
op IlIlkerbout onduidelijk

W STE1<~NKAMP,
Schutmeester.

~D,~I)(I "

:H;,.:>Ot I "

29,~II() "
-~~~,8()O "
:,S,i301J "

Paardekraal.
Heden vergaderen de burgers del' Tran!!-

vaal als naar gewoonte te PaardekJ-aal om
den dag te herinnere.n waru-op het besloten
werd hunne onafhankelijkheld met het
geweer te handhaven, en ook aan den dag
ns den oorlog toen zij daar vergaderden
om den God hunner vaderen te danken
voor de overwinning hen geschonken.
'Wat IS er niet sedert het jaar 1881 met de
Transvaal gebeurd? Hoevele malen
sedert dien tijd was de onafhankelijkheid
van den staat niet weder in gevaar? Aan
't begin va~. dit ~aar was het noodig die
onafhankehJkheld weder met de wapenen
te handhaven. De Transvaler die heden
zijn wagen te P,aardekmal rechtstoot., zijn
tent spant., en ZlJn koffie drinkt zal zulks
zeker niét wnder een diep gevoel van"
~ankhaarheid doen, Met de goudveltIen
In het land staat de bevolking aan vele
geva.ren bloot-geval'en waardoor reetls
vele vplkeren te gronde zijn gebracbt,!en
d~ Tra~vale~. hebben ongetwijfeld uiépe
w'Jsheld en blJzondel'O leiding uoodig om
te kunnen staande hlijven Qn-der de veler.
lei verzoekingen die hen van aHe kanten
bestormen. Wij als koloniale Af.tiline1'8
verhengen ons heden met onze Ktamge-
n?Oten o~er de Vaal., dat zij nog in staat
gesklid ZlJn hunne onafhankelijkheid te
handhaven, en terwjjl een stille Vel'-
zucht,.ng 0nze harten ontsnapt, Snelt er
een stllle hede voor bunne belangen om-
hoog. Hetzelfde Afrikaner hart klopt
thans weder warm over geheel Zuid-
.Afrika, en indien wij één hoop en vel'-
trouwen mogen uits-preken dan i her dat
deze cPnsgezindheid niet verstoord mag
worden door de. 'l'oorbijgaande belangen
van den eenen of anderel?- staat. Wij
wen~he? de Transvalers een genoeglijke
fees~'lenng en een voorspbedige toe-
komst.

ZtlH
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GEAfdeehogsrMds. Kantoor,
CalVinia, Il Dec .. 1896,dltie,

2 Eer;;wklas Zogvar-kens
Keldergereed.chap:
3 Zes Leggers Kuipen, NIeuW
2 Dne do do do
4 Drie do Stuk Vaten do
4- Twee do do . do

AFI'! ,
gen g"'"
noemden
en to!verl

Arll'.
dllltnkt
ken1llllf.:l·
bU ZI! i...·I

DF ,,,
weier" ti
puolle" '
van "(lilt I

- ---_ -- ----- - ~

LOGIES VOOR SCHOLIEREN,
ZEER BILLI.) K.

DOA aanzoek bij Mrs. ALBERTUS
MYRl'HOR, Dorpstraat, Stellenbosch.

JOIlANN1ESBURO.____...__
(Fr.tz Gm.berg. rapporf voor ek !DUk, geemiltgd

10 Decembtr, 18f}(J.) ,
O&n!t per zak '" 1 I 0 - 1 4 0
Boermeel gezift I 10 0 1 12 '6
Zemels Q JO 0 0 11 '0
Beter 0 2 0 0 2 .3
Boter (zout) 0 1 0 0 1 3
Kaf ... 0 10 0 0 17 ,6
Eenden 0 3 6 (l 4 ~
Eieren 0 I 6 O:? 0
Voer per bul 0 15 0 1 7 ~
Voer per 100 bdl. I 10 0 2 15 IJ
Hoendet!l ... 0' 3 0 0 4 1)
KAfferkoorn 1 9 I) I lob
Mielies Amenk. '... r 3 0 1 4 0
Mielies koloniale 1: 4 0 1 6 b
Haver per aak I' )j 0 I 4 V
Uien ... 0,10 0 I 0 Q
AV"iappelll ... 0,15 0 I 10 j)

2:. Lt'ggel's bijna Hieuw
I il Hal f !,"!.!'ger,.. do >lo
I 1'I'al'bailtl do l\.omllleeL
I BralJdowlJns Ket-el, (~ legger) ll1
l>\(tra gOt'de orde
RozIjnen POL
Boerde:rJjltereed_

schap:
Bokwagon

2 Openkarren (01' Veeren)
1 Lot Tlllgen
] Span Jukkell (met Trek Touwen
Kompleet)

2 Twee-dubbele - voor Ploegen
(Howard)

1 Eg do
1 Braakland Eg
1 Kruiwagen
1 Snijmachine (Messil')
1 lot IJzeren PijfJen, GI'U\'cn, Pik-

ken, enz.,
1 lot Aardappelmoeren

.Alsook Verscheid€ne Artlktllen
van Huisraad.
Kost 8B Drank zI1I8D verschaft lordea.
MERRINGTON EN ADAMS,

AIgemeene Agenten.

OH~8. ADAMS, Ars/aeer.
Vendu. Kantoor,

Tulb ib, 11 Deo., 1896.

"ZUID AFRIKAAN EN ONS
LAND" ALMANAK

VOOR 1.897_
Gil}'I,

Repul')" ,
Bo"man
armen ~~rl

Y. tH': \

RldHIJ[ h.
l)j! i",I,,"
ZaI meI>
GR

MET het Nieuwe Jaar zal ver.
schiill.en }Gns BLAD

ALMANAK voor 1897 waarvan
aan eIken inteekenaar een gratis
exemplaar zal worden toegezonden.

De Almanak zal benevens den
gewonen Kalender informatie be.
vatten aangaande Post en Tele.
graaf, een Tuiniers Almanak en
andere ll11ttige zaken, en daal' het
zoo volled ig mogelijk zal gemaakt
worden za] het een ~rsteldas
medium VOOradverteerders zijn Om
hunne bezigheid voortdurénd Voor de
oogen van het publiek het geheele
land door te houden.

Daar de ruimte beperkt is
gelieve men advertenties vroegtijdig
in ~ zenden.
OruJc~rs Maatschappij, Ysn de Sandt de

Vil/iers" Co. (Beperkt).
A. B. HOFMEYR,

Secretaris.
Hoek: 'I"&Il B~ eli WuI Straat,
x..petad, 1 Deo., 1898.

INTEEKHNAREN
OP "ONS LA~D" worden er

aan herinnerid dat het Finan.
cieel Jaar van ?e ,¥aa~happij dp
31 Dec., aanst eindIgt, wanneer onie
boeken moeten woraen afgesloten.:

Derhalv:e vêrzoe~an wij belee~d
om aanzuivering ~an alle achte_t-
stallige gelden vOOr het ei'lde
des jaars. :_ ,
.:Vooral worden diegenen, bij w~

WlJ keer op keer 0ml betaling hebbep
aanzoek ~~, op de dringend~
noodzakelijkheid 'Tan dit verzoek
gewezen. ~

A. B. HOfMEYR, .
~la' I Secretaris.;

VIl1 de kndt tI!V~",~Co., lIPtm i
~,~IW.. :

, !
1 •
1
i
i

-- --- --------
LE'IT1RZETrER8.

~DELLlJK gevraagd goede
Hollandsche Letterzetters. Vast

wQrk. Doe aanzoek aan het Kq.
t.oor Tan dit BI.d.

r
h ..... ~It);·
begon, "II

.treeft Ill'

cij &e ven
De "ond,
lI1I'olleo e!
dicht, &ij IL,t.Q tIJ,~·
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OM WATER ·op TE POMPEN
DE STERKS TE EN DE BESTE

IN DE WERELD.
S voet wiel en 25 voet Toren.
S voet wiel en 30 voet Toren.
S voet wiel en 40 voet Toren.
10 voet weil en 25 voet Toren.
10 voet wiel en 30 voet Toren.
10 voet wiel en 40 voet Toren.
12 voet wiel en 25 voet Toren.
12 voet wiel en 30 voet Toren.
12 voet wiel en 40 _voet Toren.

Pompen van alle soort om op alle pntten
passen.

1>";7,1' Wlllt1IflQleus zijn op een verbeterd
plar. illg"l'l'icllt, 0'11 sterker Jan ~~t8 nog in dit
land ing'l)\'()('rd, De torens ZIJD sterk ge-
koppeld, ell de widen xijfreguleerend zoodat
er feitelijk niet naar omgezien behoeft te
worden.

ALL!:: INf'"ItMATIh! ,liKT PinnEN rAN

WESSELS & nOMPY.,26 LANGSTRAAT,U KAAPSTAD.
Invoerders van Landbouwwerktuigen en Machinerie,

Bakkiespompen, Graven, Vorken Eggen, enz.

DE SAMENZWERING·
TEGE.\' DE

Zuid-Afrikaansche Republiek.
Prijs slechts EEN SH ILLI NG

WIL rm-n een vertrouwbaar, "o}lcdig en boeiend: verhaal: van de
Samenzwering tegen de ZUI? Afrikaansche Republiek lezen,

koop dan bovonqonoernd boekje overgedrukt lilt ONS LAND en oewerkt
volgens do beste bronnen. Do origiueele tli~l der documenten W?~t
zoo veel mogelijk bohouden zoodat de geschiedenis als volkomen juist
kan beschouwd worden.

1 exemplaar
6 exemplaren
12 ~

PRIJS:
voor een shilling.
" vijf shillings
"negen "

VER~{R[JGBAAR AAN" ONS LAND," KANTO OR

De yoorraad is Diet groot, doe dus DADELIJK Aanzoek.

Nationale Vraagstukken
DOOR

PROFESSOR P. J. G. DE VOS.
._--------- ---

PROFESSUR DE VOS heeft bet Afri kuuor-dom door het schrijven
. van zijuo degelijke en doortastende artikelen oyer do groote

'Nationale V rnagstnkken van ons yolk cenen dienst bewezen die niet
spoedig vergden zal worden. De lezers van ONS LAND hebben de
stukken t;tellig niet alleeu met belangstelling on bewondering, maar ook
met instemming, gelezen. De weuach is dan ook reeds door velen uit-
gedrukt dat deze stukken ill pamfletvorm verkrijgbaar gesteld
behoor-en te worden. Deze begeerte voorziende hebben wij een beperkt
getal oxemplar.-n laten afdrukken en inbinden, die nu verkrijgbaar
zIJn aan het Kantoor van OXS LA.ND.

Tegen 6d. per Exemplaar. po.tvriJ.
Zij die de stukken reeds gelezen hebben behooren zich van een

exemplaar te voorzien om ze ook aan anderen die geene inteekenaaren van
Ons Land zijn UI leenen.

Zend uwe uauvragen ~et het bedrag in pORtzegels of postwissels aan

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

,8 U RG ST R A A T, K AA PST AD.

& IKIE,
Allerlei IJzerwerk,

Behoort men altijd eerst te gaan om

KOMBUISKACHELS EN LEDIKANTEN.

"un

voon RIIT Kfl\1 F.NT\F. ~T.IZflF:~ REVYT.F.N wll AAN ONZ.I
TUINSPUIT van de beste kwaliteit
·GRASSPRENKELAARS, TUINBANKEN, HANGMAT-

TEN.
PICNlCMANDJES, bevattende alle benoodigdheden voor groo$e _

klein"_gezl'bt'happt'n, , .
BERGKNAPZAKKEN (WORk or het Tasteland TIUl Europa ja

gebruik) 7.1.~:, ti 1.1 lT !dl! I'~ I, \, 1.,:('11 Ilordeu voor bergbekJimmera..
Probeer' ons CARBOLINEUM, die Houtbcwarede vloeiatol. 'fimmer,.

merhout, met deze uitstekende stof bebandeld, r.al DW' _ ..
oorzaken van verrotti lig wccr!!taan.

AAN AANVRAGEN VAN 'T BINNENLAND WORDT
PROMPTE AANDACHT VERLEEND.

J. D. C.A_I~l'\VRIGHT & CO.,
GLAS .. EN PORCELEIN- MAGAZIJN,

ADDERLEY EN DARLlNGSTRATEN.

EET-, Ontbijt-, en'Thceservies, ToiletartikeIeu en alIe lOO11a Aard ..
werk in groote keuze.

Hang- en Tl\feUarripen, Ylocrlampen v00rde Voorkamer, Tafelmesl8D
enJanta8'ie- artikelen elI alle Hui~hou'd·Benoodigdheden.

Verzilverde en Fantasie Goederen. geschikt voor Trouw-,of Verjaar-
dagspresenten een Specialiteit. J rust ontvangan een ladiac ftIl ..
.peoiale Port.
I,

"VICTORI.A.N'ViTER-WHITE OIL"
1500 VUURPROEF,

Dl P.A.TENTE 14 FA UOET NOZZLE" JIN
!>I ~~ 9~1l1 ~~ ~~_~

KAlIaaf. 00() ,,,\
-"'I•.

, I

B· f,'E~~"L';·A"· .• I·N·'·· .,cT'6f.> >;
. 1.. .1..' " "

, . . . ~~.- , '. -~,

"

V.O·O'R· r
,

GRAAN BO REN', IliPIPll(l&nr.en. (Dames of Heeren),
io te sluiten.

l>etrekking een aail va.n.g te
ne~n bij ~et besill van h~ kwar-
taal1ln April, 1897.
. ~Ilria £120 per jaar. Kennis
van ~Zang.- en .T~keDkunst eene
aaoQtweling.

Voor verdere bijzonderheden doo
men: aanzoek bij

. S. J. ROOME
Hon. Secretaris.

Caledon, 2 Dec, 1896.

1/ W. J. Jooste Gift " School, ten Dorpe OaledpJilple1n,
. Potchefstroom, l.A.R. KaapsW

BE'STE ER

MANfllAHfMHE TOUW,
5id. PER LB. NETfO KO DRSTEKLA.SPU.BUW SCHOOL,

(Yoor lelsjes uIDagens)
OALB:PO:N.

Hoor4ondel'lij~er. BenoodigdR. M. ROBS CO.,
, ! \

fPL!CATIES, worden hier-
.., mede' gevraagd voor boven-
gem~lde betrekking, en zullen .door
de oudergeteekende worden lnge-
w.acht tot op ZATERDAG, den 19
den OECEMBER, 1896.

AppJicanten worden verwacht ge-
tuiacschrifLen in te sluit-en.

De aanstelling eene aanvang te
nemen bij het kwartaal beginnende
iu April. 1897.

Sa.l!aris £250 per jaar met vrije
woning. ,

Grondige kennis der Hollandsche
Taal eene vereischte.

Voor verdere informatie vorvoege
men zich bij deu.ondergeteekende.t

S. J. ROOME,.
Hon. Secret aria,

O&ledOJl,1 Dec., 1896,

I
I',-CiII"".~,

.:."aad.

DeSinger!~~~~!~tschallpii
MucJ.inuIlOOJ' .llerlei Soort N",aiVJerg "a", a! het lieht&t<l 811 Jljtl,u tot roetoulIl<16te eu groot e ,Maleri.tU
VERKOOPT MAGHIN ES voor Kontant, toekenaeuda een Liberaal Disconto of
VER H U U RT Machines met keus om te koopen. ; ,
VERSCHAFT baMIMachine8 in verscheidena stijlen k~inetwerlr. om tejvoldoen

aan dell smaak: en behoeften van aUen •.en tegen prijien die &ti bianen bereik
van allen stellen. I _ .

REPAREERT Machines van alle soorten dad~lijlra en tejren billijke prijzen.
VER R U ILT Machines van aUe soort '.:
HEEFT den Eerston Prijs behaald boven alle Mededinge~ op verscheidene Tentoon-

stellingen meer dan 200 malen, ,')4, Prijeeu te ChiClligO.
WIJ OT,dadelijk de a.andacht op ontva.ngst van een ~r!everi~aart, wordende oude en

nieuwe JOanten met gelijke zorg en cuderscheiding behandeld. '

INLICHTING GRATIS. PRIJS i LIJST VRIJ.
I

PAST OP VOOR NAMA4~ELS.

GEVRAAGDi,· NAP PE Hoofdonder'wijzer
1 voor de op te richten Gou.

vernements School ten dorpe Piet.
Retief, Z.A.R.

Salaris £250 per jaar.
Applicaties voor gen~mde be-

trekklng zullen worden IDgewacht
tot op,9 Januaei, 1897.

Getuigschriften van goed zedelijk
gedrag, .van lidmaatschap eener
Protestaatsche Kerk en van kennis
der Hollandsche taalovereenkom.
stig de eisehen van de Schoolwet,
moeten de applicaties vergezellen,

Grondige kennis van de Engel.
sche taal is eene aanbeveling.

Werkzaamheden (indien moge-
lijk) te beginnen tegen einde van
Januari. 1897.

J. P. WOLHUTER,' V.D.M.,
Voorz. Schoolcommissie.

Piet Retief, 2 Dec. 1896.

DE SJ:NGBR FABRJ:EK. ~AATSCHAPPIJ.

HOOFDKANTOOR IN ZUID-AFR~f1A:
ADDERLEYSTRAAT, ~PSTAD.

. TAKKB.N: !
1\:fA STl~AAT, Port Elizabeth: W KST STlUAT, Durban; Oxr~o STRAAT Oost Londen

NIEUWE MAIN STl~A:\T Kimberley i PAI,ACE GEIlOUWj:N, Jl>han,l~lIb'lI:g.

KOOPJESl KOOPJES t'! :

DAGELIJKSCH.
! :--------

1\7OM'!, EN ZIET onze prachtige voorraad van ~e volgende goederen
tegen prijzen lager -dan die van de meesïe andere huieen in

Kaapstad. ,i '.

Witte 'l'abberts Hoedel'en van 6d. tot I/lI td. pef yard.
Gekleurde Musseline, nieuwste patroonen 100d. tIO 1/6 per yard.
Luxe Zephyrs, gewone en fancy van 1/6 tot 2/11 per yard.
Drills, van 8td. en tOld. per yard in de nieuws~,'F.' tronen.
Grass Lawns, mooie petroonen van 1/3jd. en 1/titf,. per-yard.

do. do. Geborduurd van 2/3 en 2/6 per yar~.
(:Jr~uwe Zw~rte en Zwart en. ~jUe Prints, beste kwaliteit 7id.
Prin ted Nainsooks, beste kwaliteit 7 id. en 8id. pe~lard.
Funey Print, in vier verschillende kleuren ~td. en ~fd. per yard.

K.LBBD:ENGSTOPP~N •
per yard. .
Eene prachtige keuze van allerlaatste nieuwighëpen in kleêrsge in

~ewone en, fanc;y kleuren, prVzen van l/llld. tot 4/11 per yard ...
Zwarte Kl eed 1llg8t.offeIl , ID groote keuze waarondtJr Alpacas in

Crepones en de Lawn (Canvas) kleel'en in gewone en geteekende
patronen. . .

Klaargemaakte Costnmes in enorma versebeidenheid tegen prijzen van
8/11 tot 50;.

SOPDlEANT:ElLB.
Wij hebben nu een groote voorraad van deze goederen in alle

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

DA1WBS ONDBRGOSD.
Onderbroeken van 1/6. Hemden van I/lIjd., Nachthemden van

i /6, allen in zachte Longcloth, mooi geborduurd.

Rijké keuze in Gebreide Goederen, Handschoenen, Kant, Lint
Zakdoeken, enz., enz. '

Hoofdonderwijzer Benood~d
VOOR DK

A PPLICATIES. vergezeld van
getuigschriften van bekwaam-

heid en bewijzen van lidmaatséhap
eener Protestantsohe Kerk en goed
zedelijk gedrag, zullen door den
ondergeteokende ingewacht worden
tot 31 Januari, 1897, voor boven-
genoemde betrekking. Salaris £240
per jaar, met vrije woning later.

Applicanten moeten minstens in
bezit zijn van een Hds Klasse
Onderwijzers Akte, Z.A.R., of eene
Akte daarmede gelijkstaande, en
moeten in, het laatste geval genegen
zijn het door de Schoolwet ver-
eisehte Aanvullingsexamen alhier te
maken, indien noodig. Werkzaam-
heden te beginnen na de A'Pril
vacantie.

M. L. FICK, V.D.M.
Potchefstroom, 3 Dec., 1896.

Departement lID PIIbHete; Werken.-AAN .BOUWMEESTERS.

TENDERS
AL DE LAATSTE MIEUWIGHBDEH VOOR DAlES· EH lIdDERGOED.

--------.~
ORDERS MET DE POST ZULLEN DADELIJK UITG~VOERD WORDEN.

Zendt ons een klein proeforder; wij zijn er zeker van dat de vol.
ge~~de grooter zal zijn; of wanneer u in de stad zijt ®zoek onzen winkel.
W lj zullen alles doen om het u zoo gemakkelijk mog~lijk te maken.

WILSON, MILLER & (j~LMORE,
ADDERLEYSTR T

(TEGENOVE~ HET NIEUWE nn,om17

PLKKPAPIER.

VERZEGELDE Tenders duide-
lijk gemerkt' "Tender voor

Kraai Brug," zullen door den Kon-
troleur en Auditeur Generaal. Kaap.
stad ontvangen worden tot
WOENSDAG midda.g J 2 ,ure,op 16 December, a.s., voor het
bouwen van een Houten en IJzeren
Brug, over de Kraai Rivier, riabij P J VAN ZIJL
Aberdeen, waarvoor het grootste •• •
gedeelte VliJ} het materiaal door het
Gouvernement zal geleverd worden. KLEEDERMAKER,

Plannen, specificasiee eu voor- ¥ILL
waarden van het kontrakt kunaen l' PORTER E.
op aanvraag gezien. w<;,rden op het
Kantoor van den Distrikte Inspek •. ~I'I en Vormen van 'zelfm&ll.tr
teur, Publieke Werken, Port Eliaa-. aeming kunnen op aanvraag
beth, of op het Departement van' ftl'kregeD worden. / ~ ,~
Publieke Werken, Kaapstad, gedu- ~' ,
rende de gewone Kantooruren. ftRME~ ZE"ER~. .
, Tenderaars moeten het kortste \
tijdperk vermelden waarin zij zich '
verbinden het werk, waarvoor zij
tenderen gereed te hebben, en
moeten twee bevredigende borgen
stellen voor het nakomen van het
kontrakt. en zoodanige borgen moet-
en den ingezonden tender teekenen.
De laagste of eenige 'render zal niet
noodzakelijk worden aangenomen.

JOSEPH NEWEY,
Itoofd Inspekteur van Pa blieke WerkeD.

Departement van Publieke Werken,
Kaap8tad. 25 November. 1896,

Venster Glas.:t. wnsoN; iooia ~
Ai..LE grootten elI soorten, '

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

en speciale attentie.
G. BEGlEY.

VOO R Horologes, bij groote en
kleine maat, ga naar de on.

dt'rget.eekenden, die enkel de besten
aanhouden. .
. Hunne Horologes (Stelsel Glas.

hutte) zijn onovertroffen voor Juist-
heid en Duurzaamheid.

THIES EN THORNBURGH,
La.nlte Str .....t,
(J. C. V. Gebouwen).

Importeurs direkt van de Makers.'
Eenige Agenten in Zuid-Afr'ika:

voor de beroemde Moeri lioroloqe«
die niet door Magniet of Electrici-
teit geïnfluenceerd worden. Prij-
zen: In Nickel, 18/6; Staal (ge-
oxideerd) 21/.; Zilver 35/.. Post-
vrij 1/- extra.

ZUID-AFRIKAANSCHE
O.NDE,RLINGE

LEVENSVERZEKERING
MAAT.OHAPPIJ.

OPQERICHT 'IN 18 .. e,

GeincOI'poreerd bij Acte van Parlement 1881

Hooftlkaatoar: DllLIJGSTWT, Kaapstad.

OIREli:llWR!N:

Hon. ALFR.ED EBDEN, Voorzitter.
H. M..ARDERNE,
HENRY SOLOMON, SEN.

FRED, J. CENTLIYRES.
PAUL DB VILLIERS.
GODFREY SIeHEL.
J. G. STEYTLER,

, HA.B.RY BOLUS,
Hon~ J. X. M.ERRIMAN, M.L.A.

ggll.sTE GEIi'EEBNKODIG.E AOVI8EUlL.

G. E. C. ANDERSON, M.D .• M.O., London
M.R. C.S. En8l61rr.nd.

IllRLI1KSCH ~PlWUE .
INKOKlN 5 INTEREST

FONmU IN HANDEN •

PRACHTIG PLAKPAPIER.
Koop "&D ona 8D l"enek:e,rt d~ een goed,

ailkll,zing en BllJSPAART uw aBW.
v KRF. V t<;.RNIl:l, BORSTiLS lIer'en

laa-g8f~ prijlcn..

uustar Anderson & Co.,
85, LilaSTB.UT &.llPS'tu.

TaAW"It £It DrM-balt. BWemfoltu;,'It.,. KItrl Bootu loor bgetand, Ita La.sPaJmu
~oJt,a,ltM,bll;rt. LISMORE CASTLE, Kapt. LE SUIi:UR, 0011",,,1

Zij November.
WA~WICK CA.STLE, Kapl. WALLACK, omtrent

December,
GA;B.TH CASTLE, Kapt.. RENDALL.' omtrent.

Voor Vnoht of Po.8B&ge varvoege men
~ioh bij ie Agenten v an de CAST L Il
MAILBOOT MAATSCHAPPIJ, (B-eperkf,

£175,558,
85,966 UIIOH 8TOOMBOOTM.ilTSCliPPIJ

• £1,662,845 c.aPER~T).
GtAeel Bel~ ;11 Zuid· il{rikaall8Che Waarden.

EXTRA BOOTEN VOOR JtNGELAN fl
OUELPH. (T"w Screw), Kapt. '1'\''''':<. "I" T. .,

November, doet aan Teneriffc.
GOTH(TwinScrew),ARVt.HRt:"~Eli."'L'" l~

November, doet. nUl SL Helena.. AX'1.:l!- 1. tl
Teoeri.Jfe.

Een van de Maet",<,f,apP'{' I:l(JUll ~,

booten ZlI.ISOuTH.A MPTUN vell"t. I

HA.MBURG, kort na de .....nkuw,1
deze Mailstoomboott:n.

UATSTE UITBETALl/lUlfN. i8. RETOURKAARTJESnaarENGEL \\1'
t ga,ngbaar voor zes ,Maanden. word .." I :'

'Or~,nD ~ hili' nrdllll b.t.alCI ' reikt.tRgen een yermindering \'anJU J'l'I" t
Mt de .ols-da .. _ ,,_ ....... 1,000 _"_ op den Dubbelen P8..",,~eprij8,
oonpro~tlijb ......... _ , - RETOVRKAAHTJ EoS naar HA \ I ~

Da:urinl888. Bet.ul.. Iangs de. KlJ,Sl' worden uitgereikt, "r ,:e

~7 T.·. D teM'DT<>isbinnen One M,uwden perdt Lil"'".. "AAA .. ._. -_",._

48 lua ,.,,.. of the Caat!e Maat1!chappij Stoombootkr,
tO lUB ...... ""Jl Voor Vracht of PUl!ADAdoe men aanz,,,,.101··... .. ,- -...., de K -.,-

AAA 1,,6'rT a.W1l IWlWren van de Union Stoombootl:.f!~ - - l.UI Maatschappij, Adderleyl5tra&t.
tJu. - - UlO'loU. . ... ~• lAd. : .., OOI l.tGf... .,.. a..~:"_l'" '1I1S••

r,

.

.

A. T. RUTTER,
MADR Tall de beroemde Kol"",.I.

"Il!i1fES" en" CRIGHTO~" "",1<-1"
bek.t on!' de gebsele Kolonie. Zadel., 'P
0I'IIar~ Tall £3 en m'ser. Oude t&<I",
....... opg8IIlII&kt of _hlU' nagem ....lrt
..._ ~ Tall de ~anten.

TVJ:GEJN ..
... cle ain..... Sohu11lttreng, o'm het
..... ..... te 'I'OIIl'komen.

Vruc Ga Prijalijat-
.... DAaLZ_GIiITaA.AT

ICAAP8TAQ

H. J. WASSERrALL
AANSPREK~?. ENZ.

DoodkiateD Kijn steeds in Voorr&ad.

BeQrafenlssen aangenomen.
Doudlrilft ..n, Ujlrioet8en en ltoll" toet-o

plenrd iJl den kon.t moplljull ~~ OIl
..... cl. Irillijbt. prij....

(IntH' I Bur"lJ Strut.
tt.. n./utll '12. Lan,. ,*-t. Klu.t,".

TH0RLEY'S VOER
VOOR

RUNDVEE,
,'aarden, Var~ens, Schapen,

ENZ •.

LACTIFER
Voor het g''(J()lm",ken 'l"&n Kal..-

Zonder'"

ZUID-AFRIKAANSCHE

KONINKLIJKE MAILDIENST

De II CASTLE MAl L" Maat.schapplj,

DE Stoom booten dezer Lijn vertrokken
va.n Kaapsted naar Londen om de

anderen Woensdag, te 4 UUl' n.m. D8.&

MR.deira en Plymouth, t~ Sint Helen a en
Asoension aanleggende op de bepaalde tus-
schentijden.
" 211-TANTALLON CA::!Tl,K, Kapl, Ill;" oH,

Dec. 9-NORHAM CA.STLE, K.pt. FlA~l.,,~, 4-

" 23-DUNOTTAR CASTLE, Kapt.

U._J:ON L..XJN
KONINKUJKR MAlLJ)IEi\,'il.

DE M&ilbooten der, M&&t.8chappi.1 ver·
trekken van K8.&Pflt.e.d naar r.;ugel&nd

via Madeira, om dE'nanderen Woo~&j( leo
, nur ":m., ale onder aa.nleggende

VOOR ENGELAND.
Dec. ~]I;OllMAl\ (Twin Screw), Aap 1''''',
" III-TAllTER. Kap!.. MORTON.
" 3O-MooR, Kapt. GlUI'Flli.
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" negen " INLICHTING GRATIS.

lV' ER-~~.~L-1;>$ 'renders duide-
- - lijk .g~lne,r\t. -t' ToIto,er _voor

. H Kraai Urug:' zull&n door denKQ~-
AllPlu;)a)ll;en (~m~ of .eeren.), +rou.ur.enAuditeurGeneraal, Kaap-

lllew.i2Jchr1.W~lI.iQ _te ~uitf.\n~ ". ..p., ""'rekking __ .. ng te tItád oti\Vailgon worden tot
nemen ~ij het begin v~ het kWw" WOENSDAG middag 12 ure,

1
. .A. '1 189'" op 16 December, á.s., .voor het

. taIl.. 'J.!l :~plll , . cl. . - .en van een Beutén en lJ.zeren
~~s £.120 -per jaar. -Kennis Brug.' over de KrMi Rivier, nabij

v:aul.~anl~'. en Teekenkunst eeae At..-rdeeri waarvoor het zl'Ootste
Mu""ve_LDg. Im ., . . '. < ~. ,Y . d bi d bed d gedeelte van het matsl'1aal dom het

oor verkere
b
-.. llzon ern en toe iGOU:vern~me!Jtrsal·geleverd worden.

men aanzoe lJ . :c. .. , Plannen, spt'cmoatles en voor-
s, J. ROOME. waarden van het kontrakt kunnen

r; . . .Hon. SOOl.'etarI8. [\allcVraag ge~ien wo.rden op het
va\t'don, 2 Deo, 1896. van den DiBtrikts InSpek-
.: téur, -publieke Werken, Port Eli~a-
DRSTIKLAS PUBlIEKE -SCHOOL,beth, of op het Departement van

("oer"'lIislesn~"eB') , Publi~ke Werken, Kaapstad, gedu-rende de gewoM Kantooruren.
oA L BD. 0:111 • .'Jjenuaraars moeten bet kortste

o _ tijdperk vermelden w~rin zij zich

HoofdondeflitleI'.BenMA.. i',d,d verbi.nden het werk. -waarvoor loiJ,I WW6 tenderen gaTe-lid te. \l-cbben, en
moeten tWtle bevredigende bol'gen
stellen voor het nakomen van het
kt:mtrakt, ep zoodan,ige borgen moet-
en dep. ingewnden tender taekenen .
De laagste of eenige Tender z.a.lniet
nóod~~e1ijk worden aangenomen.

. JOSEPH NEWEY,
Hoofd Inspekteur van publieke Werken .

Del*rt-eDl6D~ \'&n publieke W-e.rken• .
Kaapstld. 26 Novewber, 1800.

V001' gij'elders 'koopt- sehrijft dae
eerst naar

JUylA.F A.NDERSON& CO.,
. 35; 'LANG:STRAAT,
KA.A.PSTAD.

..",it' trlOUS:(,(ln! v~n boa
PRACHTIG: PLAKPAPIER.
KOoJp ..an oo.a ft ..erukert dill een a-oed.

HI,ki,.>iing IIn RRSPllRT UW GSW.
V KH-F, ..V 1':.&lU:;' BORST&L8 tegeu

IlIIII.g!Jte rnJlelL

(ju~taf A.nderson & Co.,
Sr,. U!GSTRllT x..uma

.
,

~N'S~. " -\ 'B" TrL· ..•.A
OM WATER PP TE PB··OESMfTEEN .. '. ,:Ct' -""-.,.........•
DE S,TE~S 'l'E EN D~' .' .

. IN' DE WERELD.. ;
8 voet wiel en 25 voet Tor~n.
S voet wiel en 30 voet Toren.
S voet wiel en 40 vost Toren,
10 voet weil en 25 voet Toren.
10 voet wiel en. 30 voet Toren.
10 voet wie-len 40 voet Toren, .
12 voet wiel en 25 voet Toren:
12 voet wiel en 30 voet Toren.
12 voet wiel en 4O:voet Toren._-- MANILLA 8\tm··--··,_

. ,

P. J.VAN ZIJL.
KLEEDERM!KER,
poaTERYILLE.

Pompen van hlle soort om op alle pntteB
. , passen. '

l)er.ll Windmolens zijn op een verbeterd
plan ingeriGlit, en sterker dan i.~ts nog in dit
land iTI.~e\oerd. Do torens zijn sterk ge-
koppelJ, en de wielen zijfregu~eerend zoodat
er feitelijk niet naar omge71en behoeft te
\Vornen.

~1'1 el) Vormen van .zelfmaatr
.-ing kunnen op aannaag

.....r\:rogen worden.

,5~d. PER LB. NETl'O K
,..RMEt-l ZEER BILLIJK.

Zuid-Afrikaansche Republiek.
Prijs slechts EEN SH' LLI NG

TEGEN DE

DeSinger Fabriek Maa~ehappii
. Y,ER.Y.A.AROIGT~· :_ • J \

M"chi",). voor .lltwle' Soort Naa.i:werg 1!a... af belILcJ"ule-ell j.jMt~ tot Iwe,zwcwule e'~groote Jf~8","
VERKOOPT MACHlNES voor Kontant, roekennende ~n Liberaal Disco,ntoof
VER H U U RT Machines met keus om te koopen. j .VERSCHAFT hare Machines in verscheidene stijlen kabinetwerk, om te voldoen

aan den smu.ak en behoeften \lau allen, en tegen prijzen die se biDnen bereik
van allen stelleu - I .REPAREERT _Machines van alle soorten dsdelijke en tegeh billijke prijzen.

VER R U ILT Machines van alle soort i '.H EE FT den EerHten Prijs beha.ald boven alle Mededingers op vel'llCheidene Tentoon·
stellingen meer dan 200 malen. 54 Prijzen te Chil:&g<)}- :

W IJOT dadelijk de aandacht op ontNanget van een brievenka.&rt, wordende 0110e en
njeuwë Klanten met gelijke zorg: en onderscheiding beh~ndeld. :

PRIJS ~ 1JST VI,UJ•
--------------~

PAST OP VOOR NAMAAKSl:LS.

----. \PP:~ICATrES worden. hier-
._ mede gevraagd voor boven-
gemelde betrtJkking, en zullen door
de ondergeteekende worden inge-
wacht oot op ZATERDAG, den 19
den DECEMBER. 1896.

.Applicanten worden verwacht ge-
.tuilotschrifLénin te sluiten.

De aansLelling eene aanvang te
nemen bij het kwartaal beginnende
in April, 1897.

Salaris £250 per jaar mét vrije
woning.

Grondige kennis der Hollandsohe
'l'aal eeue vereischte.

YOOrverdere informatie vervoege
men sioh bij deu ondergeteekende ..

S. J. ROOMffi,
Hon. f;ecretl\ris.

r.
"

-

Invoerders van Landbouwwerktuigen en Machinerie', ~
Bakkiespompen, Graven, Vorken Eggen, enz.

__:' i :
\ "

. . 1 i

R. M. ROSS&,00..,
. \

. I

.. "ér.. lma-"ér .... ~9·
.l .:_ .... p~.-c1It1!

DE SAMENZWERING

Caledon, 1.Deo., 1896.

H. J. WASSERrALL
A.ANS?~_EKER. ENZ.

lloodliJten tijn steeds in Voor~ud.

W
IL men een vertrouwbaar, volledig C~. boeiendl verhaal; van de

Samenzwering t.:lgen de ZlIId Af-I'lkaansehe Repubhek-l
ezen

,
k,oop dan bovengenoemu boekje orergodrukt UitONS LAND en oewerkt
VOlgl:JDS de besto bt'OlllHlD. De onglneele taal der documenten w?r~t
zoo veel mogelijk behouden zoodat de geschieden!!'! als volkomen JUIst

kan beschouwd worden.

VOO R Horologes, bij groote en
kleine maat, ga naa-r de on-

t
i NAP P E Hoofdonderwijzer dergeteekenden, die enkel de besten
\ voor de op te richten Gou- aa-nhouden.

vernement8 School ten dorpe Piet Hunne Horologes (Stelsel Glas-
Retief, Z.A.R, hiitte) zijn onovertroffen voor Juist-

Salaris £250 per jaar. heid en IJuurzaa-mheid.
Applicaties voor genoemde be- . EN THO

trekking zullen -worden ingewaeht THIES . . RNBURGH,
tot op 9 Januari, 1897. ,La.D". B~r""~

Getuigschriften van goed z.edelijk (J. C· V. Gebouwen).
gedrag, van lidmaatschap eeuer Impc-rteuf8 direkt van de- M~ker8.
protesta.ntsche' Kerk en van kennis Eenige Agenten in Zuid-Afrika
der Hollandsche taal overeenkom- voor de beroemde Noer! f1otol

li

g
u

stig de eischeIi van de Schoolwe\, die niet door M.a.gniet of Electrici-
moeten de applicaties vergezellen. teit geïnfluenceerd worden. Prij-

Grondige kennis van de Engel- zen: In Nickel, 18/6; Staal (ge-
sehe taal is eene aanbeveling. oxideerd) 21/-; Zilve, 36/-. Post- V_ h.' .-,-,~ - ....-

W.i'k ... mheden (indien moge- vrij 1/- extra. Zonder JIA
~~u!ri,~~~êD tegen einde van V,enst- ..-e-r - -a.-Ias. i ·~I.l~e~N,ge,AZPOOn.;" ~ &

J. P. WOLHUTER, V.D.M., l\. ·U 0\1 ~ncl w..
Voorz. Schoolcommissie. AI...l:-E g~ootten elI soqrten, .T QEORGE8'll'RAAJ:

Piet Retief. 2 Dec. 1896. inslUItende Gek Ie u r d.· . • .~-Fancy en Spiegelglas. ..
Orders van buiten otnvang-

en speciale attentie.
G. BEGLEY.

8e~ralenl6sen aangenomen.
Doudlli.leJl, Lijkkoet..eb 'D RoII"koela«lI
rlllyent i.a den Il(lI"W' 1ILOIe1i;kea. wjd. .0

I.t- da ~ja\A prij..... '
<antH' I BII,.IU Srra.l."Mn_'"'' I 132. LVI,- st.t. K.... ~·tf.

GEVRAAGD

1 exemplaar
6 exemplaren
12 "

p:s.1JS: voor een shilling.
" vij f shillings

1'HORLEY'S VOER
"POR

Achtel

VER~.{RIJGBAAR AAN" ONS
LAND," KANTO·OR DEl SX_GSB FASBXSK. D$AATSCHAPPliJ.. '

RUNDVEE,
.·larden,~arkens,Schapen,

ENZ.

-----
HOOFDKANTOOR IN ZUID-AFRllt',A.: .

ADDERLEYSTRAAT, ~FSTAD-
. TAKK1V~ ; - 't '

MA STI\AAT, Port Elizabeth: W[ST STRUT, Durba.n; OXI'{)RD S'TIIU1', Oost Londen
NIEUWE MAIN STRAAT Kimberley; PALACE GEllOUWEN, .Jo~nn8llburg. .

De YQorraad is niet groot, doe dus DADELIJK Aanzoek. LACTIFER

Nationale Vraagstukken
DOOR

PRUFESSOR I). J. G. DI~ vos.

P
ROFESSOR DE VOS heeft hel Afrikanerdom door het 8chrijven
van zijne degelijke en uoortastende artikelen over de groote

'Nationale Vraagstukken van ons volk eenen dienst bewezen die niet
spoedig vergeten zal worden. De lezers van ONS LAND hebben de
stukken stellig niet alleen met belangstelling en bewondering, maar ook
roet instemming, gelezen. Ire wensch is dan ook ;'eeds door velen uit-
gedrukt dat deze stukkell in pamfletvorm verkrijgba.ar gesteld
behooren te worden. Deze btlgeert€ voorziende hebben wij een beperkt
getal exemp1aren laten afdrukken en inbinden, die nu verkrijgbaar
ZlJnaan bet Kantoor van ONS Lft_NI).rr.tlen ed. per Exe:anpla.ar• po.t.yrtj·

Zij die de stukken reeds gelezen hebben behooren zich van een
exemplaar te voorzien om ze ook aan anderen die goone inteekena.aren V8.n
OM Lmd zijn wleenen.Zend uwe aanvragen met het bedrag in postzegels of postwissels aan

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

---_----'----~~.~ _-
KOOPJES! KOOPJES!
_. l'• 1 '

I

DAGE.LIJKSCHI.

II W, J. Jooste Gift " School, ten Dorpe O&ledoDple1ll,
potc~fstroom, Z.A.R. x.aapsta"

VOOR OK

BUR GST R A AT, K A A PST A D.
, .

BOCH &; DDDB.
Invoerders van A.llerlei IJzerwerk,

Behoort men altljd eerst te gaan om
KOMBUISKACHELS EN LE'OIKANTÉN~

-------:-.__.
1\
'OMT EN Z.~ET onze prachtig? voorraad van d~ volgende g~er~n

tegen pnlzen lager dan die van de meesW, an~ere buisen m
Kaapstad. j I

Witte Tabool'ts (j-oe(lel'en van 6d. tot l/ll~d. per jard.
Gekleurde Musseline, nieuwste patroon en lOld. tó1l/6 per yard.
Lu~e Zephyrs, gewone en fancy van 1/6 tot 2/11.pe" yard.
Drllll), van 81d. en 10ld. per yard in de nieuwste plilltronen.
Grass Lawns, mooie patroonen 'van 1/3Ad. en 1/6i'd~ per yard.

do. . do. Geborduurd van 2/3 en 2/6 per yard.! I

Grauwe ZWltrte en Zwart en Witte Print.s, ~te kwaliteit 'i'td·
Printed Naiu8ooks, beste kwa''iteit Hd. en Sld. petlBrd. ;
~'aney Print iil vier verschillende kleuren bid. en 71 . per yard.

K.LElSDs.l'iJGeTOFF.-. .

per yard. i
Eene prachtige keuze v~.n allerlaatste nieuwigh8fl6u in kleêrsgb in-

ge,;o~e en
r

fanc~ kleuren, prvzen van l/lltd. tot 4/1~ per yard., .
Z\\aJ:te Kleedingstotfeu, m groote keuze wa.a~onder Alpacas in

Crepones en de Lawn (Canvas) kleeren in .gew,ne en geteekende
patronen. - ',j

Klaargemaakte f,ostnmes in enorms verscheidenhEid tegen prijzen van
8/11 tot DOj. ,:

eOF_A_TSLe.

Hootdondel'l,ijzer Benoodigd

ZUIO-'AFf(lKA~NSCH~
ONDERLINGE

LEV).NSVERZEKERING
MAAT1JOS&PPIJ.

zutD-AFR1KAANSCHE

KONINKLIJKE MAILDIENST.-

Wij hebben nu een groote 'voorraad van de~ goederen iii alle
grootten en soorten, prijzen van 15/6 en hooger. \

:DA_SS O_DSaGO-.D.
_. Onde~broeken van 1/6, Bemden van l/lljd.,· ~acbthemden 'van
,j6, .Uen on zacbte Longclotb, mooi geborduurd. ; ~.
Rijk. k.nz. in U.breide GoederelI, Hand,.,ltoe~en, KAnt Iiint ~

Zakdoeken, enz., enz. 1 ' . , .Departement 1&n hbliete WereD.-UN BOUWMEESTERS.

TENDERS

APPLICATIES, vergezeld van
.. getuigscbriften van bekwaam-
beid en bewijzen van lidmaatscha P
eener protesta.ntsche Kerk en goed
.zedelijk gedrag, zullen door den.
ondergeteekende ipgewacht worden
tot 31 Januari. 1897, voor boven
genoemde betrekking. Sala.ris £240
per jaar, met vrije woning later.

Applicanten moeten minstens in
bezit zijn van een - Ude Klasse
Onderwijzers Ak~, Z.A.B.., of eene
Akte daarmede gelijkstaande, en
moeten in het laatste geva.l genegen
zijn het door de Schoolwet ver-
eisehte Aanvullingsexamen alhier te
maken, indien noodig. WerkzaalD-
heden te" beginnen na de .April
vacantie. .

M. L. FICK) V.D.M.
Potchefstroom, 3 Dec., 1896.

De II CASTLE MAIL" MUt.8Cllappll.

D
E St,ootnPooten d6Eer Lijn vertrekken

van Kaapstad Daar Londen 01Jl de
aaderen Woent!dag. - te' 4 uur n.m., n8&
Madeira. en Plymouth, le SiDt Helana en
Ascension aanl:eggonda op de bepe.a.1de ~118-

schentijden.
" zr.-TANTALLON CASTLE, K&pt. DuNC."'.

Dec. 9-l'ORBAM C"-tlTLE, Kal'~ liAJUUlION.
.. 'J3-DUNOTTAR CASTLE, KAPt.---- :

OP ei E R I.C HT IN 1845 ..

'laincorpomrd bij Acte ".an Parlement 4881

r~" "" Durba1t, B!oemfQ1tfiei-,. ,,. EItra Boot.. loor tltalUd, ftl Lu hlmuloh,a;,,~bu,rt. WSJtOB.& CAS1'LE, K..pt, LE 8CEt1R, omtreJlt
2.ó lIIofcmber. .

WARWICK CA. ,LE, Kapt. w,,-!.[,AcE, omtn..'Dt

})eooIIIber.
OA.RTll OASTL1(" Kapt. RUDAt-L, omtren~., .

Voor Vraoht. 4f Pa.88age vervoege me-a
zioh bij de Agenten yan de CAST! g
MAILBOOT MAATSOHAPPIJ, (Beperkt.

-

Voon m;" Kn~IEJII'T1r.8~:17.nP.~ BF.VF.LEN WK UJ( ONO

TUlNSpUIT van de beste kwaliteit.
GRASSPRENKELAARS, TUINBANKEN, HANGKAT ..

TEN. . .
PIONlCMANDJES, bevattendb alle benoodigdheden vOOt.groote •.

kleinc_gt'zl'h--l'hap-l_l_en. .BERGKNA~ZAKKEN (w(\!!l:" op bet 'fllsteland .,.&uE~pa iB
gebruIl,) z\I.I. II lxl'l' 11111

'
1;': \ "\ 1'1,,!ell \'. urtlCIl voor bergbeldimmen.

probe-el' ons CARBOLINEUM, die Houtbewarede vloeiatof. Timmer-
.xnSl'hOllt, met deze uitstekende slof bebandeld, r.al mei ..... •
oorzakon V!in verrotting weerstaan.

JA.lll.LUKSCH 1PB.UIE - £175,558
INKODJ 5 lNTEl!.EST 85 965

FOIUlSEN IN HilDE\· - £1,66~845
()e~l Btlegd in Zuid."rriltaaltlldu W!l<Lf"lk" .

lI&
V_XON' LXJH

KONIN KLlJKR MAlLDl E~ Sr.-
UIIO! HTOOtRoOTlLUTSCWPIJ

CBlQP:ElBK.TJ.

I

DE M.&ilbcot:en der M_tA!cha.ppi\ ver·
trekken van K&&plItA!d naar }t;ugel&nd

-ria Mr.deira, om dt'n andoren Woen~ WD

t lUIT t:.m., als ouder aan1e~e
VOOR ENGELAND ..

Doo. ~NORM.A-S (Twin ~w). Kill' ~19- .

.. l(;.....'fARTER, t\apt. )I1I)ItTOll.
" 3O--MOOJl, X ..pt. GRU'Flli.

OljlE"TEU"~N :

Hon. Ap'RED E'BDEN, Vool:~itter,
H. M. ARDERNE.
HENRY SOLOMON, SI<:N

FRlm. J. OENTLIVRES.·
PAUL Ol VILLIERS.
GODFREY SJCHEL.
J. O. S'I'EYTLER.
HARRY BOLUS.
Hon. J.,X. MERRIMAN. ~LL.A.

t;.EJliITl> G..El\-IlE810IUDlGE ilJVIMlCS.

G. E. O. ANDERSON, M.D., M.é., London
, lLR.C.S. Engeland.

MN AANVRAGEN VAN 'T BINNEN~ANO WORDT
PROMPTE AANDACHT VERLEEND.

E
ET-, Onthijt~, en'Theeservies, Toiletartikelen en.ne IOOrtIII Aard ..
werk in groote kcm,c.

Hang- cn Tl\fellampclI, Y lt)('rlampon voorde Voorkartler, TafelmeaaeD
enjctr)l.asie- artikelen en alle HlIi~houd.Bl'lI()odigflheden.

Vemlverde en Fantasie Got'doren. ge."-chikt voor Tronw-,of Verjaar-
da.gsyresenten een 8pec-ia.liteit. Juist ontvangen een ladUaC WA bg
speoiale Port.

, "VIC'lX)RIAN 'V ~\_TER-WIlITE OIL"
'60Q VUURPROEF,

IN PATENTE KFAU-OET NOZZU· J1N
~I ~_''i~~~ PS WMt.

EXTRA BOOTEN VOOR ltNO&LAN [)_
OUELra,(Twi~ Screw). Kapt. TY'!':'!" (lHI' ,. rol 0

No-vember. duet .....11 'feneritJe.
(}()TH (l'win Screw), bIOpt. gREMNII:I1.. ""h_ (II 1~

November, dOel £'an ~L Hdella.. A~"'_'n!"l(\n t:n
Teneriffc.

Een v~n,.de ~1tiel",'hal'I"J', r:ltJV'C b\(}o'o
booten 2111 SOCTH A ?lI!'Tu1'i verla!!,1\ ". ,
HAMBl;,RG, k(,rt ua ,le titiukOl1lh\ \ .•:.

deze Mailstoomhoo~lT.
RETOU RIU.AltT.IESnlUlrE!\(; I' I. \ _\I)

gangbanE" voor Z,," Ma.anden, w(JP'" - . _-.
reikt t..."en een 'vermiuderiog nu ; .,,-I .'

dp den Dubbefun p ..~~ti~eprij8. .
RETOCRK!AH1'.IES unal li.\"! ~

langs de KC s't worden ui tgel-ell..' \" . .,.
terugreis billuen Drie Maanden pCI 'lt I '.1(".

of the ClUltle ~8&UI<:',appij t;toomt,_"'I""
V oor V ",-ebt of pll.IIsage doo llLen(lli"Wth

!lW de Ka.Dtoren va.n de Cnion StwlDbvo\

.Maatschappij, AddeJ.'leystra.at.

J. D. Cl\lrr\VltIGHT -& CO.,
GLAS- EN PORCELEIN- MAGAZIJN,

ADDERLEY EN DARLINGSTRATEN.

~·RO,
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