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IIOOR GOEDE WJJRD" . .
fN JONGENS KLEBDEBE,N,

Ol NUR· DB
i

ECOIOIIC OUTFIUII8.~~CO.,
'1abrieeerende Kleerenmakes,

KAAPSTAD. I
DEEL 67.-No 6,87i5.1

!8!(_ !1'!(_ EXECUTEURSKA~ER .1!'£_ ~~
Publieke Verkooping Publieke verkoooing Publieke

VAN ,
De ondergeteekenden, behoorlijkenz'.1 gemachtigd door den heer J .: F.

BRODLE,die op het punt staat dit
dis.trikt te- verlaten, zullen .eu-
bliek doen verknopen, op 1,ljne
plaats, ',.. -.

DE WATERVAL " ..' !

(ZEVENFONTEIN), E~EL-HENGS'
OP DINSDAG, 29 DEZER, Dinsdag, 22 D~mber f896,

11 UM 1.0 IJU R V.M.,TE uUH, ".~J. \
HET 'fOLGENDE: \Zal verkocht worden als boven: Levende Have:

26 EeJ'S~ Klas 'Trek- en Rij- 3 E:t.els gedresseerd
paard ell , 3 Merries do

10 Stel Dubbele Tuigen, 1 Rijpaard
6 " VOOI'" 1 Eersteklas Bul
2 !' Enkde . " 65 Beesten; waaronder zijn Eerste-
5 Kaapsche Karren, klas Slachtossen, 'l'rekossen,
3 Hansom Cabs, Melkkoeien, Vaarzen, Jonge
1 ~'Village" Kar, Bullen; allen in zeer goede con-
I Groote Wagonette, di tie. .
5 Prachtige Rijtuigen, 2 Eersteklas Zogvarkens .
-4, ZaJels met Toomen.

Kelde:rge:reed.chap:
3 Zes Leggers Kuipen, Nieuw
2 Drie do do do
4 Drie do Stuk Vaten do
4 Twee do do do

2;")Leggers bijna nieu w
10 Half Leggers do do
·1 Trapbalie do Kompleet
1 Brandewijns Ketel, a legger) in
extra goede orde

1 Rozijnen Pot
Boe:rde:rJJate:reed-

.chap:
1 Bokwagen
2 0 pen karren (op Voeren)

EEN ZEER ZELDZAME KANS. 1 Lot Tuigen
1 Span Jukken (met 'I'rek Touwen
Kompleet)

2 Twee-dubbele - voor Ploegen
(Howard)

1 Eg do
1 Braakland Eg
1 Kruiwagen
1 Snijmachine (Messie) .
1 lot I.Tzeren Pijpen, Graven, Pik-

ken, enz.,
1 lot Aardappélmoeren

Alsook Verscheidsus Artikelen
van Huisraad,
Kost en Drank zullen verschaft worden.Maandag 28 dezer MERRINGTON EN ADAMS,

Algemeens Agenten.

·CHA8. ADAM8, Atstarer.

DE Ondergeteekende, daartoe
behoorlijk gelast door dell

heel' M \RTK1'1 JOIUXXE~ Lanascuss,
van' Riebeekskasteel, distrikt
Malmesbury, lIal doen verkoepen

-TE-

RIEBEEKSKASTEEl,
-- OP-

Yrijda«. 8 Januari 1897,
Hl 10 UUR v.x,

1. Het Vastgoed behoorende aan
deu verkooper, gelegen op het dorp
Hiebcckakesteel, bestaande uit een
Erf, ).,'ï'oot 050 Roeden en gelegen
aan den hoofdweg naar Hermon-:
statie. Het Woonhuis er op staande
is stevig gebouwd, is onder Gal~
vanisch IJzeren Dak en Leeft acht
Kamers, behalve dit zijn er een
""ingerd en Boomgaard op het
Eigendom,

2. 10 Mndden goede Haver, 2
Karren, Paarden, Muilen, Tuigen,
~chaleTl, CII een groot assortiment
Koop- vn Kruidenierswaren, Rak-
keu vn Toonbanken, en het gewoon
assortiment Huisraad, bestaande uit
Ledikanten, Stoelen, Tafels, Breek-
goed, enz., enz.

.FRI<;D. WERD~leLLEH,
Procureur voor Verkoeper.

De VilUars, ImmeJman & Co" Afslagers.
December, 1896.

De Voortzetting
YA~ LJE

Publieke Ycrkooping
VAS

KOSTBAAR

HUISRAAD,
PIANO,

Breekgoed, Glaswaar, enz.,

TeSTELLENBOSOH
I Il den boedel van wijlen den heer

ADOLFSc\.\1lEL VA~ COLLI':U,

HEEFT .PLAATS

HEDEN NIET,
MAAR MORGEN,

Vrijdag, 18 December.
VERKOOPING TE BEGINNEN OM 10 UUR V.M.

G, W, ~TEYTLER,
Secretaris,

Koloma le 'Y eeskamer,
k Kerkplein, Kaapstad,
j', Dec ...mber, 11'96.

PArL D. CLlTER, At:'31ager.

Tal'e!lfllai Hayen be~tullr.

Tenders voor Voer, 1897.

T E.\DER~ wordcll hiermede ge-
\Taagd l'n zullen ontvangen

worden tot op ~IAA~DAG middag,
-+ J _\~T ARIl S07, voor het leveren,
naar ",'rl'l'icLt worJt, van Voer ge-
dUj'vnd" bet jaar eindigende 28
h,}Jl'lIuri, 1,)~h.

Ik TL'ndL'I'Smogl'lI ,',f voor Kolo-
nlal,· :lf lllgeyol'rdc Voel' :..ijn, in

li\.at.~te gcnt! moet dl' tenderaar
'1I (Jf dl' prijs is tq~l'll in'voer-

. kil l,etaaJJ of ill " Bond."
'l\'lld"r' moeten op bet eonyert

rh zijn, '-Tenders yoor Voer."
\' ornWll vau tenJer en verdere

bijl.Ondnh,·Jen kunnen ,erhegpn
I)lj dl'Tl rcsident ingt'nieur

f [-lal I dit kalltoor.
D" laagstt of l't'nigl' tender niet

ood\\l'ndig te worden aangeno-

Op last,
f1{.ANK ROBB.

Kantoor , ..1, h~t
T,dt'lb""i !!u\·enht-:tuur.

Kitapstad.

Gestolen of Weggeloopen.

"-Rijtuigen, Paarden, TuigenJ~
OP DE PARADE.'

In den Boedel van MARA SOEKKR.
(overleden) in leven handelende
als do Gebroeders Seeker,

Al de bovengenoemden zijn in
perfecte orde, en voor dadelijk ge-
bruik geschikt.

Plaat» der Vcrl.·O(lllillfj: De Parade .
Tijd tin' Verku()pilL!7: 11 uur v.m.
Afsltlljers : J. J. HOF)!EYR E:-' ZOON.

J. H. i\. ROOS,
Ageerende Secreca ri«,

Voor Zelf- en Co-Executeurs.

Strand.

De Ondergeteekende daartoe be-
hoorlijk geauthorizeerd door Mej. E
NOR1J.\x, (wednwe wijlen Kapt.
Norman) zal publiek verkoepen

-OP-

THN 10 ['CR V.J:.
I.-De Plaats ONVERWACHT

met een gedeelte grond. De plaats
is gelegen in de onmiddelijkc nabij-
heid van Somerset W est Strand en
grenst bijna aan de zee, is zeer
vruchtbaar voor tuinen en heeft
goede zaailanden en is bijzonder ge-
schikt voor een melkerij, die reeds
jaren op eene zeer winstgevende
schaal gedreven is geworden. De
plaats heeft sterk loopend water
het geheeIe jaar door, elke duim
grond kan bewaterd worden.
Il.-LET OP. 106 Groote

Erven; groot 120 Jr 62 vt. ; elk erf
kan van water voorzien worden, de
grond is bij uitnemendheid geschikt
voor tuinen en te prefereeren boven
eenig Erf aan 't Strand. De Erven
ZijD prachtig met straten uitgelegd.
Het plan zal van Zaterdag 12 dezer
ter inzage liggen bij uen heer
Benjamin (vroeger· Hoitsema)
Allen die zich nu van een Erf wil-
len voorzien, gelieven van deze kans
gebruik te maken.

Mrs. Norman behoudt zich het
recht om de Plaats en Erven wer-
der gezamenlijk te °laten opveilen.

P. J. BOSMAN, P. W. zn. !fslager.
Stellenbosch,

7 Dec., 1896.

30 Eersteklas Koeien en Vaaraen
4 Opregte Bulletjes van 2 en 8

maanden oud
6 Aan teel Beesten

Op "\VOENSDAG 23 dezer.

Vendu- Ka.ntoor,
Tulb gh, 11 Dec., 1896.

Depart-ement Jan Publieke Werken.
TENDERS

Voor het oprichten van Oor-
Iogsrivier-brug, bij Cal-
vinia.

nESLOTEN TENDERS, duide-
\ ')' lijk gemerkt "Tender voor
Oorlogsrivier-brug" zullen door
den Controleur en Auditeur-Gene-
raal, Kaapstad, ont'Vangen worden
t.ot WOENSDAG, 6 JANUARI
tiNST" om twaalf uur 's middags,
VOOrhet oprichten van een houten
Brug over de Oorlogsrivier, bij
Calvinia, waarvoor het meeste
Materiaal door de Regeering zal
verschaft worden.

BestekkeQ, Specificaties en voor-
waarden van Contract kunnen op
aanvrage gezien .. worden aan het
Departement van Publieke Werkfm,
Kaapstad, gedurende gewone Kan-
tooruren.

Tenderaars moeten den kortst en
tijd opgeven waarin zij op zich
nemen het. werk waarvoor ze tende-
ren te voltooien, en moeten twee
voldoenue borgen leveren voor de
uitvoering V"anhet Contract, en die
borgen moeten den 'ingezonden
Tend~r teekenen. De laagste of
eenige Tender zal niet noodwendig
aangenomen worden .

JOSEPH NEWEY,
Hoofd Inspekteur vau Publieke WerketI.

Departement 'tul Publieke Werken,
CaledonpleiJl, Kaapstad, 15 Dec.• 1896.

Onder~vijzeressen

, . ' :1 '.. J!tl'" JD hd iooggerethtsflorE"·,··N" .' . ". JludetolollleYln
,,- ........ ,'. :- ' :'..: '. '..,,' . De Klip dJ ~ed8 H.oop.

1----..- .........-.....;_____ K:a.a.pgta.d, Zaterdag,
. _ 12 December, 1896.

In Zake de PETI'l'IE van den
Kerkeraad del' Nederduitsclle
Gereformeerde Kerk van
Kaapstad. .

l')P de motie van den beer
~. mES, Q.O., Advokaat voor
den' Eerwaarden ABll.AHAM -Isaxc

Fokkerij doeleinden. STEYTLÉII en PIE'I'EIi :M.'\R.AIS,leden
VUlI den Kel'keraad der Neder-

D~ dieren zijn met torg uitgekozeti van dePampas der.Argentijnsche duitsche Gereformeerde Kerk van
Republiek, en groote z'org werd besteed .aan gezondheid (zundeT geb-rekell) Kaapstad, en optredende voor en
kracht en geschiktheid. 1 ':.': ten behoeve van gezegden Kerke-

Die voornemens Zijlli te koopen gelieven zich III communicatie te raad bij speciale Resolutie,gedateerd
stellen met .' .• 9 November, 189.fi, en op het lezen

van de Petitie en beëedigde ver-
klaringen, ingediend, verzoekende
dat de Registrateur van Acten moge
gemachtigd worden transport te
passeeren van gezegden kerkeraad
op de curatoren, /voor den tijd te
worden aangesteld door het Huge-
noten gedmfkteeken-Comité van de
8ynode der N ederduitscha Gerefor-
meerde Kerk ijl ~uid-Afrika van
een zeker stuk grond, groot 234,
vierkante roeden en 88 vierkante
voelen, gelegen aan Somerset\Y~g
in Kaapstad, zijnde een deel va;.n
den grond toegestaan op den 2den
Juli, 17;")5, aan de diakenen hier tel'
plaatse,-in de petitie gezegd ge-
weest te zijn een administlatie van
diakenen van de gezegde Neder-
duitselle Gereformeerde Kerk in elk
opzicbt handelend onder directie
van geiegden kerkeraad-" voor
het doeleinde van een publiek
kerk hof of begraafplaats voor de
inwoners van de Kaap IJ_en op den
Ssten April, 1801, "aan het eer-
waarde colleg« van kerkmeesteren
dezer Stad op hun verzoek voor het
vergroeten van het plaatselijk kerk-Kaapsche Gouvernements Spoorwegen .. hof."

Worel t bevolen,
K tm: l\T' • lJ!' t I 1811't 117 dat: een 'rule nisi warde uitge-ers ,ml~ en J~ 10UvVJaarj1\ees :(agen, uU·v_ va1tNli-gd, alle betrokken n opro!:}-

" . pende om redenen aan te toonen opINverba.nd met het bovengenoemde, znllen Speciale T!'oindiensten van kracht zijn den ~2sten dezer waarom aan het
als volgt,.: verzoek der petitie met voldaan
Sir Lowry Pas Ltjn.-Op:OW December en 1 en !J Jl}nua!;, zal een Speciale Trein zal worden.

vertrokkan naar Sir Low!'Y Pas en tussch eu gele,.;en stalions uit Kaapstad om 7,30 v .m
terug keerende de uit Sir Lowry IPas om 620 u rn.: Deze rule eenmaal te worden ge-

. Goedkoope Retourbiljetten ~el(lig tot den volgenden .Ahandag, znllen uitgegeveu publieserd in On« Land.
worden op genoemde dat urns vanl Kaapatnd, Woodstock, Zoutrivier- en Maitlaud naar 0 I t h t H f
Somerset West, Strand Halte, en 'Sir Lowry Pas tegeu de volgende prijzen:_:'Ss. Iste Klas P as van eo,
Ss, lid. 2de Klas, 2g. 6d. :3de Klas. H TENNANT,

Stellenbo!8che Ltjn.-Op 24 en Sl December, en 1 Januari, zal een Speciale Trein Registra~ur.
uit Stellenbosch vertrekken naar Kuapstad om 645 n.m .• stoppende aan alle tusschen
stations. C. CHRISTIAN SILBEBBAUER,

Op 24, 25, 26 Bn 31 December, 1 en 2 Januari, zal een Speciale Trein uit Kaapstad' Prokureur ,au petitionarissen
vertrekken om 6.50 n.m eu naai: KlaprnuLs via S41lJenbo8ch loopen. 'Burea traat Kaa stad '

Ma.i.tland l'reind.ien8t.-Op 23 en 26 December, 'en 1 en 2 Januai-i, xal de Maitla.nd US, P .
Treindienst gestaakt worden met jnitzolldering Van den 1.5 n.m. trein van Kaapstad naar
Maitland, en 1.50 n.m. trein van Maitland naar Kaapstad.

MALCoME:ss en CQ., 09st Londen.

- I

-..'100-I,

Uitgezochte Monievideo
-t-----------+, -----

ZULLEN PER PUBLIElKE VEILINq YERKOOH'l' WORDEN TE
I

KLA:J:l»MUTS - [STATIE.

Op V1tlnJAG, 18 DECEMBER, 1896.

KOLONIALE
Weeskamer en Trustmaatschappij Publ ieke Verkoopi ng

-VAX-

EENE KOSTBARE

PLAATS EN ERVEN

DE heer M. S. BASSON,van Simons
Vlei, eene verandering in zijne

Boerderij wensehende te maken,
heeft besloten Publiek te doen ver-
koopE>n te KLA.P:MUMS STATIE.

Bovengem~ld get.al Eerste- Klas
... __ "_ Aanteel V ee, waarvan sommige

Koeien in melk zijn; ae Vaarsen zijn
getrokken uit den ingevoerde Hol-
lanschen Bul" Gerber VIII." Twee
der Bulletjes hebben volle Pedi-

T~\.\ Jell heer J. VA..~ DER SPUY, grees .. Nu is er kans Voor liefhebbers
IJzerplaat, "ZontriVler," op van oprooht Vee om wat goeds te

usdag, 8 December, een bruine koopen. Kom, Koop, en overtuig
.:1Ien-ie, met halter en riem, omtrent uzelven.
1,0 hand hoog En 3 jaar ond, op de DIT1lllen IIlmuu Il CO Iflld...
link~bout gemerkt N.C., aangekapt . I . '1 ~.,

beide achterToeten. l?aar~ .. Deo., 1896.

Ezels

BOVENS'l'AANDE Ezels zijn pas gela~d uit het Schip uu: }'nrk en
zijn een zeer uitgezop~te troep en in- uitstekende Conditie.

R. MYBURGH en Co.,
.Agent~l voor de Eigenaars.

J. s.MA~AIS en lOo., Afslagers.
Kaapstad, 14 Deo., 1896. .

'VYNBEH(} ~N SIMONSSTAD LIJN.
Op Yridag, 25 Dec" (Kerstdag) zitl de dienst op de Wynberg en Simmons8t&dache

Lijn dezelfde wezen als op Zondagen; maar een SpeciaTe Trein zal uit Wynberg gaan
om 7,~~Ov.m. en zich tc Zontrivier vereenigen met den 7.5:i v.m. hoofd lijn trein 'nit
Kaapstad. ! .

Een Speciale Trein zal ook uit Kaapstad" vertrekken om 9,20 v.m. naar Simons-
stad en nil, Simonsstad DM!' Kaapstad om 4:50 n.m., welke aan alle stations
zullen st-oppen.

Op 2ti December, 1 en 2 Januari zal de gow0ne, treindienst gestaakt worden en een
Speciale dienst ervoor in de plaats gesteld worden. , ' ,

Op 22, 24, 25, '20, :.?8, 29, :30, en :ll Decernber-, en- l, 2 en 4 Januari zullen
retonrbiljetten' (alle klassen) uitg ezeven worden aau "lie stat ious tusschen Kaapstad en
Retreat naar Mnizenbet'g, St. J'umeM, Kalkbaai, 'Yischhoek en Simonsstad en van
Simonsssad, Vischhook, Kalkbaai, St .• James en l.MuizenbCl·g naa.r Kaapstad. en alle
tus8eben stations tussehen Retrent en Kaapstad, ook Vlln Silllonsstad naar Kalk baai,
St.. James en :hInizenberg. tegen enkeieu prijs. .

Biljett.en uitgegeven op 2:3, 24, "2;' cu :!6 DeccmbeJ', zulleu goldig zijn t.{)t en met
2BDecember en die welke uitgegevell zijn op 28,29,::l0 en 31 December en I,:! en 4
.la.nuari rot en met 4 .Janua)·i, "

Daar 25 December en 1 Jnnuru; publieke feestdagen zijn zal het departement geeD
pakjes of goederen op die dagen OD vangen, verzamelen of aflevenm,

Voo!" verdere bijzonde!'heden zie pnblieke aanplak bdjett.cn.

(1 D, ELLIO'fT,
Direkteur·Generaal.

(Kaa.pstad., Il December, 1896.,

DE SAMENZWERING
TEGEN DE

Zuid-Afrikaansche Republiek.
Prijs slechts, EEN SH ILLI NG'

WIL men een vertrouwbaar, volledig en boeiend verhaal van de
.SamenzwerinO' tegen de Zuid Afrikaansche Republiek lezen,

koop dan bovengenoe~d boekje ov~r,gedrukt uit ONS LAND en oowerkt
volgens de beste bronnen. De ongmeele :t,a~l de.r documenten w~r.dt
zoo veel mogelijk behouden zood at de geschiedenlil als volkomen JUISt
kan beschonwd \Torden.

1 exemplaar
6 exemplaren'
12

,
PRIJS::
... •voor een shilling.

ft vijf shillings. "
" negen.,." "~.------,----~-

op .....~..N·," .•
de oD(ierJ~enoeJl!l.
door den
geleverd
op het,
tijd tot
dnreudo liet
December, 1

Do
alwaar
worden, .
"y'oodstock,
Raad, Hout t>a~H.lIJ_jili'rem.o'llt•
berg, Diei.' VonslmrliiSii
Simonsstad,
D'UrQ~nville,
PhiladÁ'!1phia.

.: W.

Kaapsone Afdeelings~j¥.

laImesbniy Eerste' Klas Onsectariscbe
Publieke SCbool, (Meisjes Depar-
tement).

.T~NDEalii. <-

TE N DER S, gemerkt op de.
enveloppe, voor het volgende ..' .

werk, worden gevraagd 'en (Jntvan~ .
gen tot op 12 uur op. DONDERD:&G, .,
24 dezer, aan dit Kantoor. .

1. Voor het onderhoud van den
Roodeheuvel-weg tot op Klaas .;
Jagersrivier, insluitende deri Zanil":'
weg, voor Een Jaar van'l Januari'
1897 af, terwijl de Raad het l139ht '.
zal hebben het Kontrakt een· Qf r,

twee jaar te verlengen. . . .' '
2. Voor zekere reparaties· en toe ..;

voegingen aan de gebouwen' te·
Varsche Drift Station, volgéns' ..
bestek, dat aan dit Kantoor en. aan. .
het Station gezien kan worden. i

Borgstelling vereiacht, en de .
laagste Tenders niet noodzakelij~"
aangenomen.APPLICATIES zullen door den

Ondergeteekend« ingewacht
worden tot 15 JANUARI, 1897,
voor de betrekking· van Principale
van bovengenoemd Departement

Salaris £ 17 5 per jaar.
Werkzaamheden te beginnen na

April-vacantie, 1897.
Applicanten enkel n.f8chr~l'le'lI van

hare certificaten en getujgschriften
te zenden.

Op last,
C. LIND,
Secretaris.-,

Afdeelingsraadskantoor,
43, St. Georgesesraat,

11 Dec., 1896.

BENOODIGD.

EEN ONDERWIJZERÉS BEIOanl(ID .."
FRED. WERDMULLER,

. Hon. Secretaris.
Malmosbury, lG. Dec., 1896,

OP EEN

BOERENPLAJlT8.

A PPLICA TIES, vergezeld· van,
certificaten van bekwaamheid'

om ondenvijs te geven in Engelach
Hollandsch en Muziek. Sa:laris
£40 per jaar. Vrije inwo.ning.
Alle billijke reiskosten zullËm ver- ' .
goed worden. Werkzaamheden te ...
be~ilmen na de Kerstvaca.ntie. ~ .

Applicaties zullen i.ngewacht '\V01: .. ·•.
den tot den 1sten Januari, l' 97;,'1'
Ouderdom moet ook gemeld WO?- .~",_
den ..

£5 BELOONING
V OOR Inhechtenisnemiug cu

overlevering aan don onder-
geteekende, of op het Kantoor te
Colesberg, Hendrik Gingo, 25 of 30
jaar o'lld, wilde zwarte oogen, merk
voor de\ kop, regter voet zijn kneu-
kel dik-1id, en eene kleine boesman
meid Il of 12 jaar oud, teeken
bovenkant het oog, moesje op de
bovenlip, bruin van kleur, gestolen
van dl: plaats Raasfontein, distrikt
Colesberg. .
. £5 belooning zal gegeven wOl'den
door den ondergeteekende aan cenig
persoon die genoemde personen ge-
vangen neemt.

R. J. BADENHORST.
Raa.sfontein,

dist. Colesberg.

J. A. ERASMUS, '.
Poorte Hoek, .. '

Witmos Statie, N.E.a::

EENE Gouve"nante om twëe •..
meisjes kinderen, van 12 en'

14 jaar oud, onderwijs te geve.il, in .
het Hollandsch, Engelsch. en Hand.. .
werk.

Salaris £3 lOs. pel' maand. ' .,
Gelieve appljcatien te maken aaó~.

Mevr. A. KRO~l!AN, Bagshót P.1\:; .'
Sand,btU'St, dist,. HarrtRmith, O.V..s:.

GEVRAAGD

UIT DE HAND TE KOQ,P;'



TK verkoop mt
.L ren en alle soorten .K.Jleel(Ung~-'
stoffen tegen Engelsehen

-prIlS
Z(~terdag en Mlandag kan

mIJ steeds thuis vladen
S GRAFF.

Durbanville

....
V:ruehtenkweekersvereem

glIlg Stellenbosch
JAAll.'TER{tA:DERn;O OP

BER, 1~96

De cd hOOt J X Mornman 11 Il!>
t1 il leden waren tegcnwoordt;,(
Dil ,oorzit,wr int -ducecrde Jc. I ...

stone dl wo goed """ geweest I"
':HlS' h t voordeel \ 1117.llnocdcrv n <I I
J..... eeken vsn Jrtp!UltlChe prueue.
geven

on~aall~ cell
Geeu 10 nUllen van

Adltlerle;'\I81nluataat een k:erkg bouw, dat
gelede!'!. viiJ'goo<>t W rd QV I

die om het oude k~r.kJ bouw
wal'):n gelegen, Do gmf:steemm ruDt de
nlUhcll en ,getallen er QP w, roan ~n Je
kelk ge:plaatlst om daar bewaard te WIJ
ven En wat HJ onlaugs geooUirl? D.
kerkeraad van genoemde kerk bestoot die
steenen, 'Welke Ijlt Oost Indië naar de
Kaap ZlJIl gebracht, te laten opgraven en
ze te laten vervangen door nieuwerwei-
sche tichelsteeuëjes Eeu leeraat van
genoemde- gemeente was naar de geef te!
van een aanzienlijke SQm aan den kerke
111ad ge;raan om hare toe ..(l: mmmg to
"\ragen bet geM, oor dIt doel te gabl u iken
Zooveel railpekt toont deze leeraar VQOI
de graven waarop de kelk f{ebouwd 115
HIJ voelt zIJn borst zeker ook zwellen als
hij aan de voorgeslachten deukt die daar
onder hot kerkgebouw beg-lIven liggen I

d , ti d
Wlttte IUpeflcur prrma 6 lO ij 7 lO 0

prim:! 6- 0 0 6 0 It
Eerste WItte ~ 0 0 4 u 0
I'weede a 0 0 Il 10 0
Derde ) 1" 0 2 10 0
\\ IJtjes supcrrenr 4 0 0 " 10 0

good tot gc" oon li 0 0 S 10 0
tweede 2 0 0 2 lo 0
derde I 0 0 ] lo 0

Bj-ocks (fancy) S 10 0 .. lO 0
Zwarte gOOdtot super lang 4 0 0 .. 15 0

nuddelm jl 6 0 3 Ó 0
kort I 0 0 I lu 0

Zwa.rte Inferieur kort 0 8 0 o IJJ 0
vlOi! 0 15 0 J 0 0

Vale. goed t.ot super ho" 2 /j 0 ~ ) 0
medio 11 I 0 2 0 0
kort o 10 0 1 0 0

0 4 0 o 10 0
o I I) I 0 0
I io 0 • 10 0
U 10 0 I n 0
0 I 0 0 r, 0
I 14 0 I 16 0
I 0 I 10 0
o I 0 I 0 0
I 0 0 I 2 6

J noteeren -
o 4 i U ,
o i>:l 0 4
0 I 0 It
o 0 0 ti
0 0 0
0 i 0 0
0 4 I) j t
0 0 0 6

K(

1El ~fb den Reere behaagd van
IDIJIlIl zijde '\Ii eg te nemen na een

smart:etllk' 1 jdcn van slechts tien dagen,
11'11]0 teeder gehefc1e echtgenoote MARIA

TB IIfl'iA JACOB! Cl.u.SSE~S gebore Il
B"U~, JD deu ouderdom van G7 Jsren 9
mlVlrlden en 20 dagen Berustende m
den ml', au ulIjn Hemelschim Vader
="P i1c nrt met Jol van ouds 'D~ Heere
li t gt'gerell de Heere heeft gellomcn de
Jl a./IID tit's 11eeren ZIJ ge loofd

\'eni~t wcnsch Ik m'jn hartelijkeu
(I. uk sun nl de vrienden en betrekk ngen
t1 '!lIJ zoo trOUIV hebben bijgestaan t.l.
I tUI;<?n De Heere vergelde hun VOOI"I
J mue hef.lo

Uit naam van mijzelf en kiudei-en
J J cr \.ASSI '\3

"lUID AFRIKAAN EN ONS
LAND" ALMANAK

VOOR 1897.

ft

MET het NIeuwe Jaar za.l ver-
schijnen ons BL 4-D

ALMA NAK voor 1897 waarvan
aan elk, n inteekenaar een grabs
exemplaar zal worden toegezonden

De .Almanak zal benevens den
gewonen Kalender infer rnatie be
vatten aangaande Post en 'I'ele-
gr tuf, een TUIDIers Almanak en
andere nuttige zaken, en daal het
zoo volledig mogolijk zal gemaakt
ICV Ol den zal het een eersteklas
medium voor adverteerders zlJn om
hunne beZIgheId voort durend voor de
oogeu v an het publiek het gebeele
land door te houden

Daar dl r uimte beper kt IS

gelieve men advertenties vroegtIjdIg
In tu zenden
Drukpers Maatschappij Van de Sand! de

Villers" Co (Beperkt)
A B HOF1H:YR,

Secretaris
ek 1:111 B rg en \\ .al St rau]

1 Doe ltl90

DI'll\_~'" G&\osnr.:s -Op do p'u:\ts ~rnrtb,
nuskloof ep de grcnl!lun tusscheu RI' ersdal
en LMI1!"1111th IS (naar men <>U8 muluL) dOOI ée,n
veewachter een diamunt li vonden Do '''"re
naar 'Ill do plants beeft het pro l~"~werll)<;ht
-ervan 1l1tg'''b'C'''''' mil cell 5)ndlkaal 'ot .J)
Apr.!, J&.17 Er IS wel gewerkt maar !log niets
is g." onden wa!ITSohllnl!Jk ollld(lt meu met goed
wekt

"In alles getrouw hijstond
was om met N ,\.NSEN

werd toen m'geree4h
benoodigdhcdeu 6 sleden gela
den to WOl dell getrokken dOOI 18 honden
Voedsel VOOI eone I ",tR van 4 maanden
wel d Ingepakt, en op den 2~sten Febi uari
IS 14, verlieten de twee buel~lnemcnde
ontdekkers de F,Wil die dr N A~SEN
on.lei opzicht plaatste vau eeu zIjnet

k wame IL1l te II IU .:l - S\fERDHlP
ver lieu n het schip dam III Olt koud, 011

toegunkelijke IJ streket zoudei de bo lp
Noorwegen III de Flail! weelet te he
rvikvn Men gevoelde d.u hd weerzren
DIll zou Zjll \001 1D~1l elkaa
Nour.l wegeu de hand iuog drukken
'I lil de geschicdonis ct ue ~el~ die Illeet

onder nom IJ g''''ge""t (11 ruoed \ ( HHSC)J tt 1

Men zou b Jn I kunnen denken rilt dl
1\ ~:-;l'\I'S o vermoed ig was eu y'1]1l leven Le

I\(el 11\ gL' U II stelde
Hvt bh ek echte: 8~I){ldlg dIt

te veel pak kr-ri] hadde-u III
sleden te ZI\ aal beladen

z. od lt dl vorderlug heel Imgz lam
De twe: I IZ gers kceiklcn tI ell Il lUI

II k ter ug doch op den Lldeu ;o.Ll \I t

Vlcwna West
14 Dec lSVb Groote Schuur

!II raudageacht werd de wourug vali
den heel Rhodes te Rondebosch 111 assehe
gelegd door eeu ongelukkigen brand, de
oorzaak waarvan nog niet bekend IS

Het wordt verondersteld dat de brand
ontstaan III dooi eeu ouden k ichel, dezelf
de die oen JaUI geleden Groote Schuur
ook III gevaar bracht, j Ul;31 U>C1l dr Jame
son d lar logeerde

Groote Schuur bevatte gedurende Je
laatste Jill Il veel van het lru israad Uit
de oude Kaapsche Iamil ies een deel \\ aar
van "HUll'SchIJ nllj k lfkolU!<tlg was UI t
II rukr-ijk en Holl iud Hel IS dan ook
om deze reden 'el bh [dend te vernemen
dal hH grootste gedeelte \ JU deze (JV@1
hlijfselen !gel ell IS Hf't" Oldt \ el
wacht dat Groote Schuur "edel hel
bou wd zal w or den Deze geheul terns I';
onder de orustaudighedeu zeer Opmei ke
I Ik

FILLIS'
GROOT CIRCUS

EN

MENAGERIE.
Open Eiken Avond.

MATINEE ELKEN ZATERDAG
MENAGERIE OEN GEHHlEN DAG OPEN

Dieren worden gevoed om 11 uu r v m

Eenige Elgenaar II NTEEKENAREN
Agereende Bostlerder lOP' oxs LA!\D' "Olden LI

SecretarIS en Th~saurI6r. I m hei-inuerd dat het Fiua n-

eicel J aru , m de Maatseli ~PPIJ op
l \.\.L. I Jl Dec aanst eindigt, wanneer o: ze

PLEJ:NSTRA.A. T b lt; kcn moeten IIorden afgesloten
De halv e vei zeekan WIJ beleefd Z

1011 iauz uive rrug van rlle achter
,.,taliige ~elden voor het el nde
des jaars,

V ooral worden dil genen, bj] w Il
Ben zeer zeldzame verzamel ng van meer k k I I I: bb

II IJ eer op eer om Jeta. Ing' Je enslnn 100 VS Il wer"ldberoemde pmsonen u

Oemeestbekendemensclen,allu11eeeu aanzoek gedaan,op de dllDgenue
wen en volken Kamer mn Afgr] 1 JkheuPIl Iloodz IkellJkltl J \ III UIL I éIZoek
Open 10 v m tot [) n ol s A,u u, ~ tu J I g( IltZUI

Entree 1/ KlIldere.' I \ !J I IU L ~It;)' !{

F E FILIIS
H T PHILLIPS
eHAS BARRASS De zeemacht

Hel IH (lIJ uie Ikel ijk dat al de gloot.e
mogendheden IU den laatstel tijd 11 rnec I
eu un-er de aandacht beg inn, n te \1 IJ den
lau hun zeernacht Amer ka IS gedu
rende d( IMLSte jaren gClIUllg bezig ZIJIl
zeemacht te versterkeu en wo 18 Lnge
land Lit Europa komt hs-t herieht dat
de Italiaansche regeerrug ee n lull heeft
ingebracht om meel schepen te laten
bouwen 1 rankrijk doet ook wat ZIJ
kau OUl haal zeeruuebt Le verster-keu I u
1I1l! mell zegl \, lil dl (ht ~od tUn om de
Ullltsche ondm nUHtn.;en ID lIL opzIcht
te nentmlrseeten \Vaar m Jot het emul
gen als het zoo ,oortgaat ;

le gellJkel tiJd kOlllt het belicht dit
bet \, uUSChlJllIIJk l~ lat d \eleeuigd
·doLen llel 1 uropee,;chc mog,-,ndhcdell op
CunsLantlllopel zal '3fzedell W lt la I
nog hiel van worden?

ODD-FIJLLOWS
Open s MorgeDs sMiddags en s Aïon~~

DE NIEL\\ E 1oxr» \~cH} ..

WAS SEN BEE LDEN GAL E RIJ,
I,

~CCllt,ttIS Iitel ol' zomLlt ZI] genoodzaakt wal en
lan tIJd tot tiJd eelt hnul1je1 tlekdlOlen
t. "llcht.eu 0111 lk andel en met het
lIee8ch t~ \o,dclI Hnll;lle

, II ti en
\ ell~1 tg Il,.; e~!I Ijzel ell pauts(jl

u hu IIll he Il(lelUIl hlllgen leu" tat
~I.e k \\ llUrn ZII biJ ti... open zee en
\ l'l Illd~1 l~n hnllue ~Ied( IJ OOen tn kano ~

jell III ~IJ hnullll 1IIlste twee IJ lI<leu
I IJ Ilden "oljlt! be~choten Z ddell ZIJ Il 19
ZIUIU ztltllwlUI l:i III (I" ,cltLing
II In~ Jo~eph Ilild ;o.[C'('1 dail

\ III tjI1

Sir Gordon Sprlgg
Aardappelmoeren ! I 1" k

TE ~OOP
AAN INTEEKENAARS.

SULLon " 'Early Abund1nC3 1).L ~l hCllptlt: op "DE ZUlD
S hot-( II'" Mamcrop I J Al Hll\A;\:N eli O~:::i LANU'
"J :>3y White I zal VHn af 1 J LUll Lfl, lti)(',telug

INucVOERDE AARDAPPELMOFR N I "Olden gdllacht op dln ouden

.All Sl I t I t t
)Jl IJ", te I\etcn },t;ll pond ze:;

f eClat III "lZ I III I I Il
of zakkeu tegen matrge pr e sJlllJlDgS ]Jer pal of lj lJ pel kwal taal

, IJZ nAB HOFMEYR,
SecretarIS

LIBERMAN en BUIRSKI,
BpH

sto~ \ elll"l hen no It
Op een we etlandt:n, 111 Ut J'O, IJ \ lil

1 Iuns Joseph, I IJHI ontwOe Len ZIJ de
ex.pedilie v 111 den he~1 J \CK:;O'i walll
ZI) toeu eel,lgtl "eken veJtlJ)ul1lell
tcndu op de tel ngkolUbt 'all de
IfllIl ,lIe tIe lelzlgel'fl nail \ lid

Druk persffia.ntsch a ppl I
\ nn de SUl dt du V II el'>; &; Co

1 A ~ 11"0(,24 BURGSTRAAT
Po bil::; 1 ,i

COl re~ponuentell
I TATO!{DE:SHTzochtallt:blleven-

V Y geld tel betalLDg van 1eke-
I ningen voor sub:;l:LlptleH Auver

11-'ENE OnderwlJzllcs 'OOI lcn tentles Cll Dlub'elk bevattende of
• j 3cbool (8 tot lU kmdE'ILlt) te betrekklncr hebbende op bezIll'heHls

Glootho"chJ'-'-'il1lan:spoolt UI:,tllktlzaken, a;'n den SecIetar~ del
v lCtorJa 1,Ve:;t, }l Uilt riJden;, ,un Maat:,cbapPIJ, en alle brIeven met
het dorp ëalart8 £-+0 ]Jel Ja Ir met Con espondentws voor de Courant
VlIJ IOgJ6s PlIChten te u LIlvaareIen aall den Redakteur te richten
lst-en FEBB.lARI 18'1ï A B HOFMEYB.,

ëecretarIs

:3ENOODIGD.
deze gl heele Ietti was d,

gloottil.u \rees VlIJ dl ~ ~N:SE~ dat de
} I !llll \oo! helll lil NOOidwegen zon
aankomeu en dat zlJue betrekkingen
nUQdeloQ 'e angst ZlJuden moeten dOOI
staan \oor zijne veIligheid loen hiJ
met dr JOlf!\NSEN op ,len L:lden \.ugU8
tUB 18'1(1 te :VUldr Il11dde \\1li~ ztJu eerste
vr.mg IS de }' I (II I li tel ug~ doch kl eeg
teil aut" 0<)1 d neen mert heeft nog
n letl< wedel \ an ha'u gehool (I

JUIst op 41en llag raakte <le ]i I (/1/ II S
\111 het IJS en I egoll ZIJ hai<'\l weg ZUld
"'aarts te VIlI \ olgen De l"eIS "aR zee!
'oorspoedlg" afdeloopen ell ,-le )' III m had
ZIch SLeIker geloond dlll (le glOote ge
val en det Pool~che zeeln Op den lOsten
\.ngll8tllB het men het ankel vallen III
de wutel en I 'In Hkj \el ~ r 1OIjI1alk erland,
en spoedIg v. el I de bil lde quI! e ,11.101de
geheele ,\ erelol vel "I" Cid met de suel
held v III den bhksem De meI kwaar
dIgê expeultle WIS ten ellldtl De moedIge
ont.dekkers werden doOI hunne veIIan-
gende vllenden hartf lIJk vel welkomd
na eene ahvezlgheld Vin meel dau ellie
jaar

En "IJ dw ID 'Ónze leuulllg8toelen Zit

teil te lezen 'Van de nauwe olltkoIDlllgen
en de bewQllclellngS\,aal<lIgé kmcht en
gt>estes lUspannmgl'D bewonc~eren de Illt·
voerders en scheppen moed In t \01
hlengen van ouze eIgene phchteu

H GIDEON ~L'HOLTZ

"..,.
t:1 lt
te

IN (J\" \ )'llg lI1leldillg~aJttkel hel ben
\\ IJ kOl teltJks a3tl~e8tIpt (le \11J7,c "::\alOp
UI "A:-;;,E" hoopt..., de Poolscbe zeeel1 te
dOOl kll1lSen WIJ hebben gezien dat ZIJn
plan 1 el ustt~ op de ovel tu Igmg dat de
eeu \\ Igdnl cnde IJS ma~f!a dIe tie N Qonlpool
omgeeft In eene gedullge lJewegwg I~ v III
OOHt nallr \\ Cilt ('u daL hiJ \ an dit fel l
Jebl Tl k \Ii Ilde makeu {Ioor Zich III het IJS
tt 1 eH'Rtlgell om zleh dan tan het nood
lot 0\ el le gO\ en

Ol' dcn )J8ten J UIII j"i 11 "as llles 111

gel eedheld gelJlacbl e\l veIltet de F, (/111

\ al d( IU het noor len ,an NooI \1 egcn ID
celle oO"lellJ ke llchtmg langs de nOOI de
I ]ke kn-t I III I ulopa en f:\Jbelll le
( habalo\\ I ID Slbel1~ nam hiJ :!4 "Iedt
houden llie verschaft \Ieldeu dOOI balOn
] u11 tan I UOIU en num hl] afscheid van
Ul Illen~chhel i Op den 2~;ten Septem
bel hl~ \\el<l de FUI I omllngd met
lt' IjH IIlIR&1 teil WeRteIl \ an (Ic Nieu\\' €I

~I hCI18Chc edundell en \ all tuen af begon
etilll del merk" aat liigs t~ Ir Izen tot nog toe
ond81 numlll

H~l Illen op de E li I \la~ ondel de
umBt ludlgheden zeel aangenaam rikeen
IHd liJ n \\ 91k en daal er geen gebl ek aan
, Ut keil ell I el maakl Jkheden "as kon een
!fdel zIJn ollllgen liJd naaI \elkleZen
''''',;Leden Men gebl ulkte elektl te8ch
lilht dat '"tklegen wenl dOOl een wIDd
molen Het ,;chlp \Iab goed \001 zien l:ln
tllerielsoOlI 'an voed"el veel \\aanan In
eeu geconuenseenlen VOl lU zoodat het
gl\\ltht nlll e\tllredigheid maal mID

Ul I ooltiche st! eken ZIJn zeel ge
Z II i eli l~ t'\peditie leed noott aan Z\Vlle
ziekl.cu i-leheulbnlk de
vlpnd \ In die HlhcElphll~den elJ" lIng III

cUl Bt h I \ Cl loeven hlcef
dl :\ \'i:;E:'i lti \au ge\! duu ,I (t deZe
Ziekte gl heel 'el UlEtlen kan WUIden do I
nauwlettend I Il het voedsll t(' Illt.ell
n~gellJks "ti II Il ol"el 1,ltJl, genomen
" lt bellefl (l~ dlf pte del zee de pc ;!ltle
\ ll1 het schtp du lempelltuUt elel Illcht
~II lu z~u ellz l, 0 gIng de eene da)! nd
dell III Il nm lang7.aam eli gelukklJ ' )01 lJ j

I De eel"te paal dagen glIIg de J Irln III
(lil XlIL!\\estdl]k<, IIlhtlng 9i1 wl[~n
I~ h II le I 'lJD allen \ el hengu do, IJ de
11 J loth li \\a:l nIet van IllIgen duur d.1I
de rt. utlng W illl Il het SCUlp Zich bewoog
~pl ed 19 'c rallll('l(le (n men k \\ arn w"der
bijllI zo hl lc[Jtellllt rtlsmE'1l \OOIW latlS

Dr. teleurstelling duulde
g€'lukklg 1I1et t~ Illlg de ,. UI/rL uum
~ td€ t koers en langzaam gmg Y,IJ Ili eene
nooI d westelIJke lichting steedl! Illt!W en
uader naar het uoel del ondelnemlng
De voormtg-.tng was echtel lang niet
regelwa.tig, VOQr een dag of drIe, "Ier
voorUIt en dan weder een emdJe achter-
waarts, het resultáat was echter nQord-
'" aarts, dwarsdoor de ()nbekende, tot nQg
toe Qnbereikte Poolzee.

\\lIIFHW IlfEII \\ !til"" Icerll
der Co gl'l,gntlODaltstell !lIhwI H DIIl"dag per

na eelle lfwezlgllCl I ,an ccntJ\.:
maanden 'an oen II It, 1...'1I J~ I aal
teruggekeerd

DE !l'EfIl J B 1d Hf \1 prl aut
'an dr fo \\ Itel don geachten kolonilllm
socrotans IS gIsterelI !Det de Ulilluoot 7 rI<,
naai Engeland vertrokken alW1I.;U "lin f~OIdl"
zich bevmdt WIJ wenschun hem "en ~'lJlgenllm~
rC1S

DF. II!:fIt J II~ M \(KA\ 'lO ger lid lan t
PIU lemeut \001 de klellafdeelll g l lienha.ge
be, IOdl >!cb andermlUll III h~t \\ oodst<lck
hospltaul Onlangs had hIJ aldnar cell "elge
sla..'l.gde oog-<>pelatle onderga III IestIJd. '" dl
W,d vermeld en thans moet ann het andere ooll
e\}Dsoortgel!Jke operatie gemaakt wordel

RIl rllO\1 ~8 lilW I (J~ -Het verheugt on'
te melden d.t sir IDom!l.S Up ngl.<Jn 7.00\ el
"jll t ;:terd 18dat hU glJ!teren een Illt"tapJc n III

Z~epuJlt heeft kunnen IIIllkeu B]I '" "ehle.
npg zeer ~wak en .bet zal nog la n duren 0)1

hiJ w"der '!JU gcregeld \\ erk za.! kurWe 1 cl >en
WU,ven..ehen hem een spocdlg he 'Swl

DF OH IK \\ A" -J<.:r lJevlIldt 7.1 lJ thans ID de
slad een 'ertegenwoordlger \1lI de (,nk" lJ!

\all Gnkw ualld Oost 1'a". Will ~rneDlen komt
h~ zleu wnt er gedaan kal \I rd n om Lt ker ..
plaa(scn waarop eeu aa.nl...'!l t nk, 18 aanspmuk
maken 'atl de regeun"ll te kr luen De, er
tegenwoordlger dra"gt den naam' '" Le tleur e.
woont te MatatIele

BI \~Kf K~AI F~ I~ 'lOl Il I JKIH II -L I
DllU<d.ag ondergIngen de ,olgl ode ~ JOlige
kna.pon voor den heel G W V. dh Ims assistent
IIlflglstraat een 'oOIlooplg' erhoor op een
beschlllJIgmg 'an hUisbraak en dwfgl.i.u. t \\
Ja.mes Blown (oud 14 Jaar) Ueorge Lawrenso[l
(lf,) Lud"lg Lmdeman (Il), Harry 8eabrook
(11) en John Ha.l1 (13) tIt let getu-.gems
bleek dat Z'I eentge tenten beho( rende aa.n hel
werkvolk langs dell :M,utllDd weg opengemaalct
en zokere t\rtlkelen daaruit gesLOlen hadden
James Brown en ('~orge La" rcnson de tl\ et
oudsteu pleitten schuldIg doel verklaarden
te, OilS d lt de drie longere knapen er Ulets mede
to doen badden Alle vUf "erdo ter terecht
stelling' Clwezan

li Jo Il't 1 l- HR \\1 ..~, J \ \'\
ther. I kOIl nIcmaIl I CC j ant \\ uOI I g

<lotb wordt d )Or degenelI loc z eh rl II li. t
bet hUIs bc, ondel b,,,, e ru Jat de I ra I I I

eerslop !Jet dak III hel trout, .11 het hu. "el I
he peurd \\ n.a.ru t II tU m ent m"t IC 11 1
kUllnen ,fleld,," <lut d,t het wm k 1\ 1\8 I

bl tnd.tJchtCl J)c politIC I" dali ODA 10<:""
onderzoek w doen docb ZIIhelJll<n gc I e. hl
spoor om Ol te OSI~n ru_hen I I eli II u II
dell \oqren a\on j "arcl dleu lil het I" I u
bed ge;;aalL eli zoowat kwart 0' er I v'C IIClI
och knd wmd le hOd lt Falie ccn lef \ al
dan beo Rhode. door het Il ht gc' • t el
bemelk" Ille dlt er gedeelten \ III het Ril oud Ik
OOIu I Z Jll \ enRwr uaar heIlooen "Pl RLl' I h I

ha."ttg op Orll de andel" hUlS)!enooteli (\\ aal
onder 00>: kolonel Rhode. <lch ue,,,.d) tl
"ekken IJ ldellJk werd hol lhrm gCle en "
aIlelI deden hUil best. met de I"dn lt hnt
'Durte blusscben duch tt! Hugeef. hl.,1
kwart, 'vrdrl" dngdc de ROldebe_hé t li !
weer op lIlll-V on Innks de veretlmgdc
bk-ek het !lll.!lr te spoedIg

IJ, r t Il ( Ef 'il U'ilS \I Á

on het gebouw te redden
Nu ,"erelen d"n ook alle kmehten lIlot"PRIII

Olll ~J,,,eel m gelik de meulJe1cn eli '''' ml I
,eIe ouue CUrIO" te redden waar an le Ir e
Rb nes lil t allo oorden zoo ,eJen hld Hrzarueld
met dit gc, ulg dat I IIna allen Uit de, I >el kam~ ....
gered werden doch, an de bo\ \>Il t.: verdlerun
kon men m"ts redden De pmebt."(e ouder"
wetscbe HoUandsche Imbmettell "erden I t """h
'eI brand en al "at br "as zelf. t",t de kIe ~ Ieli
der bUlsgenooteo Ook de prachtIge v~rz tme
hug, an boe'ken k" am er BIet ongodeerd "H. 'If
daar COil meDigte cr ..an \ erbrano is Al. men
de nllne aanschou" t en zlcb VOQr den geest
roept hoe bet gebouw cr 'oorheen 'rUl hU1I1er
en bulten heeft UItgeZIen en hedenI..-t wat de
heer Rhodes aMl geld er aan heeft Ue8t,ood kt
meD IIJi begrtJpell dal

IF. 'Ctt<l)f fN )I >l
ml'et Z III Met OItzolldonng nln CU:nge deU! en
en ,en.ters en het grootsw gedeelte, RO lId
hlllkon AAn de acbterzude vali hel huIS I. ,,!I('S
totaal, er Jrand dat, el brand kOIl "ordcn Het
wordt geLeord dat de he ... Rhode. ),0' el <le
koopschat J:15,()\)()ruUl ,erUetelulncnera.1 h",fl
bC1Sl.ced Het ",e1.ouw I lJ I de Pb)( , l n
(,uardUl.IlllAAUTaDtle maatschapr' lell 'ems.'Ulell i
'oor £POUO d"clJ het ~al cenl~c Ju,,~ndcl
ponden ko teil om hetze" e tot l III 'Ollgell " ...""
le herstelIon Do~h wnl hei \ erhes 'all II dc
nudcrlll"ot.<ehe meuoolstukken en a 1<re
curlo v .or Oe I hOOl Rhode!! MI I cteckell"'

daan all "al IIIeBIand dan h'l .IlH" zl h ~C,
denkooclu kUlIBell 'urmen De treollge I 10 I !(
werd hem dadelik na.v t mt ,lJ ""\lt.T , I zw/-
dlCn d..g be, lilden l')U 0' crge.......ud W cJk ""n
tbulS komst zal het bCDI Blet z }n at. 'lI,e >< ,
'LOr de ee.rste maal ZUlle 1 ru.t..m , die k~Ic
Z\\' Hie muren daLlr Z Jil 'foot1tcm n
kl:rstmlS te 'Ieren 10 da.t gebo"" u,t
Z III uo ell snuuk was IUgerlcht

'I

Il I
" rl
I..,

VI ukpel~ ~Iaat,chappIJ
Van de SandL de Villiers &; Co (Bepkt)

Ons I and Kantoor

-'V AARSCH [\r ING. I ~=v-=~=a~=p~=ta~=o=I~",."..O~=t ,..,.,,~8=;=~~=
--I

GrootboscbjesllIan"pOOI t
PO" Ict0111l \\ ,qt vel k

"''' 1,.,\r I

Ondt:rgckekendc wa ar
~chuwt 1.1Iermuie alkn die

Jagen, het?'IJ met Hond of Gc ....eCI
dat !Del le Il ZIJ gevulluen worut;n I
Jagende of op lllllge Wijze o\el
schrlJdcndl op zijne Plaat, ZIJ
rechten zullen Vl rvoJgd WOl dell

NICS J BHr:::iLER

"R I.
\"111

de
It"(

en ti
v l I.

Bloemendal, dlst ~l<dmesb\lr.\
12 Dec'mber, }'-;C)lj

II I

KENNISGEVING
den
"'ur J

.AAN lMIJNBOEREN.

1~"~I \ OOI het Ic, eren 'an oer \ ,. r ht!
;aar 115G \VoIdeI gc .-a'lgd dOOI let lafelf"aJ
havcnbcgtuur ZI" ad,

bl HI~KII \~E' -"aar 0 hang' I belicht, n
'el nIc len groote z\\ ertnun .prtllklJ le I lld, el J
'0 l3atburst en Puddle

KA.,\P:-, r \ IJ

.A.~LERLEI.

De Kerkhofkwestie
In e<,u an4"re kolom publlceelen "IJ

hedeu den btlef vau ds tlt.e) lier, \\ tall n
hIJ den h..<lap~tad8chell Boud h~ftlg a~ll\alt
omd It hl] P:lch met de lJigmafplla1~
k 1\ l':'t le h~('rt Ingl Iiten DR SW} llel
shllttehte, tt ,elg€t.enll~t d" \001
oud I~ \ III huud8U1annen {]Uk In dat
I • Ik h, f hegil' ven lrg,;en dIt HmdslH 111

mm het geht~le land do lj l.J1] flagen helJ
ben g''g,,\eu ")Ol heL zo )genaamde Hu
genot<:'11 guld1kled'l n ti lt mt'Q d 1.'\1 \\11

gaan opllcht.dll en ,ht de hOIJ(~ )UI.t op
gellchl IS OUI a~ll natIOnale k\VeBtle~ le
b. hartlgelJ

Ook de miUISlel VlU Imdl>ou\\ kllJgt
er vau lallg~ omdat hl) zooaLS mell be
\\ !lP-I"! zl]ne JlOudlllg 1{1dezt zaak heeft
\ellTlderti De blltf ~l ,den mlUist.er
van landbou 'il, dien WIJ hedeu ook pllbII
c~elen, zegt echtel uIl"hukkellQk uat het
consent om 9aru het hof te gaan 1.Je1ustt~
op de voon\ ~al-de dat alle bclanghebbeu
de paltiJfm den kelkeraaq benedlgd
zonden hoeverre de kerkel-aad
aan dezc heeft ;oldaan zal
8Lelhg blij III het hof op den 22~tel1
dezel V zoo ver WlJ \el nomen heb
ben een zeer sterk gevQel t.e
gen het \an de b~~I-aafplaats
of een deel

De eerste
kerkerdads
Lof met de
kiezen te llillll-'''l''ll

dien brief),.
llof 2le<:htB

GEMENGD NIEUWS.
'vv" Z\OII 'R A E,

Kopersmid Yarneys Weg Groenpunt
KAAPSTAD n ,;r 1896
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SCHUTBERICHTEN

El
A ANGt:llOl Dr N 111 'et Sd lit te

Hood<l ",t<in 0>('1 den \ ('I"\)()r I " fel"l
tijd ('1\ tp \\old"n Vl rk JC],t (p drl 2(,.tf'
DE'cemhel 1"96 ndlen niet be uren. gelo.t
}'un va.al HUlndonkje omtrCl t l ptl'en I

"Hi rf-cntenor "wkelha.ak \ an '1()1 v t Ap' t

ol op d~n ruz Hor b e.
Boter
Kc.
It.enlen

n~V )OHIZ E r II~ "1.0 de \ "!'Ida llC \ au hUlS
mild ent III den hoed,,1 van W lien den heer .!...
'" "UI Cutl~r te Stellenoo""h b...,ft plaats op
morg~n

l' Jo ~ li>" I kan l eel" uter III"t koo.ddan
8011 ]'\..,t wo mUI zegt de l:-Jjl"'" was de heer
Eugene Maral< v.." La II 1 PI I JIL gescbikt loor
de Journalistiek

] E" D~ lt.. worden gCH;u.~d doo Let departe
ment "lO puuheke werken 'oor I eL ()pnchten
van een houten blUg p'er Ourlogsllvler hiJ Cal
vuua -Zie .cl,
EB" UEÁM};~DUHL)' KfNNIi'GFIIW gtlSdlledt

Villi legeenngl!wege III dIl nll.!Wll<UIII zake bet
tenderen' oor voer !.en llehoove vao de paarden
deT Kaap!!Che politlC

EES VEUOOPI"l van ''lUlt eli losgoed zal
namens Gen heer II J Laubscber te Rle
beekabateel plaab! hebben, en 'fol op VrOdail
8 .Tuum e k.~Zie .dY

) t
) I

2t
o I
I lo
II 3
1 l

J II J () l \\ ,
ScI. utmt f'ster

\'i(,EIIO{)IH,\ h,t

Afdeeliugs.rnad Kantoor
Cahinia, 11 Dec, 1800
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DINGAANSDAG
( rWOlF SCHl L R

Ml~nh6er-lk kon D1U)lO cogen
100VI)'I1toen Ik In uwo Gltgl1\O
deser het ven\h~ IIUI van do.
Bondav ...rgaderi I"

Mag Ik vragen of het DU daartQe .{t.ckomon
!li dat de Il, nd de kerk JouweJ ala ~OD .tut
"il regeeren r Is het DIet vermetel UI don
hoogsten graad dat een hcblUUll gekozen ot
daargesteld om de pohttelre belangen del landa
te oehartigen zich gaat bemoeien met km k.ell]ke
zaken die sled H bil I ar kcraden r ngen Nl
synods tebt rA t",) oeren

Waar moei 1 f>t hoon als een besluit van een
kerkeraad desnoods ook nm ecu ruig of \ an eone
sy. oue moet onderworpen worden aan de goed
of afkeuriug van een tak van den Bond of een
Bondacongr os
Ik weet zoor wel van wien deze ganeche be

wegIDg .8 Ultgeg 13n en hel sput mn zeer dat
een mau Ills de ed heer J H Hofmeyr een
man voos wien allo waro Afnkaners groote
achting koesteren alB voorsister heeft ge
geer rt en ZIch zulke sterke en kwetsende
woorden beeft laten ontvallen tegenover een
eerwaardig lichaam als de kerkeraad be
staan le UIt \ Ier lee. aren en veernon ilcbtlllga
waardige ouderlingen en diakeuen die met
groote opofferingen zoowel aan tjjd als nau geld
er persoor IJk gerief de 'gemeente \ IJl Ka lp
stad dienen naar bot best van bun \ ennogen
Men lOU waa I Ik zoggen d..l die achtens
mannen tezamen met de Hugenoten oomnussie
waartoe I ehooren zulke uarnen als dl A
Murray C Motie. A D L lOkbolf J Roos
de broedef!(ouderl ligen P I indenberg 8 V Het Hugenoten gedenkteeken
Hofmeyr en J P Jurrtz hoegenaamd geen
respekt hebben voor de beenderen hun lier voor Aa" d Il &da.klllJJf
'aderen eli dat z) bIJ de derhen m JU en (ik
I"km den waardigou broeder 1 heron er met
bIJ) lf don Ka ipstadschen Bond moeten IJc'illn
leo. en hoe de gm' el hnuuer vudercn to eer
l redtgen

En LI Ire dert en whooren slecl ts zo en
tot le , Me. gemeente I r de andere ze. 6 n
vn li Il zelf" t I du '\ • re Protcatnntsche Ko. k
behoo t lur 61 ziel • og ui t recht nar ruatigeu
on een uorleel te ellen 0 er zaker vaart ede

, et. tu maker hebbe I
"fo rou. og kunnen zegge. dat Ic vru Il

lo begraafpluuts het ganache publ ek r ,kt
t v. t k !f<mf toestemn er ru "lf "ral1ntlcr
z I g un lcm ere. zclf's 1 cl bet teggeD
tel ,tve en n de kc k da vordt het

• 1 c ~ek
\\ ell cl t
c olge
rt gee.

rk • I \ I
vera it :";Icn
I V" I a e gc n e ee -t n

le ha d I er IS' e zal ~ la'
H u

Ik

NATAL
EEN STERFGEVAL

EEN STOOMBOOT ONGELUK

S1MPA1HIE

DUJ_f\~ lt Dl'.c-(Il_ I)-Do IJiJ W
Va.llIC IJ veger' eneoot 10 de tirrun Rob nBOO
"au e En Co ergonaars der " lal JJ( <fir!!
~tlerf heden na cen langdurige siekte

Veel syrcpathie wordt hier govoetd 'WI den
heer Rhodes 10 verband met bet veru eleu d or
brand van z'Jn beroemd bUIS

VERnOD VAl" fN'; 3ER IN GmKW ALAN D
00 "t'

lH\(l1 LllU\AtLlE BE\\E(.iIN(,E~ Z -A REPUBLIEK

Het mvoeren 'Van hoornvee, paarden, don
keya _1.& bnkken, aoh.apen, T~latruu.en

11...... 11".... bonden varkena wilde bokken huiden, vellen
wol, baar bore11$, veêreu] br~n of con
deel v.n bovengenoemde dieren rgtQlgen, eJU:)
mt Basutoland. In conlg deel van GnlrwalllM
Q.. t Ja verboden Daarenboven UI een fiCtreep
lánrlJ langa' de BasutoJandáclle lr!'ell3 in OOIt
Griltwaland verk.láani tot een stuk IIlnd waarm
goon vee mog géhouden worden Zolld~r geselire
ven .orlof mag oolr geen vee vervoerd worden
van grond In Grikwalllnd 00 t dat aan besmes
ten of m lrwarantaUl8 zonden grond grenstPili;' ur \

ONTSMETlI'ING VAN WOL VELLEN E'NZ

uu Mum
en zeide, Doder anderen dat hIJ de

VP." .... '·ht .•"'.a"' 'an dien avond zeer geaeten had
over de geregelde bllwomng van de

de leerlingen als een zaak l\ aarbU
groot I:Ielllllg hadden AI deden de

841~()().Jb{-'!Iltur'Cn en onderwjjsers al wat ID hun
.;."·~~,,O", WIU voor eeu schoolihriehring sullen

maar WOUll!; goede vruchten mt geboren
w~rden al8 de ouders mot "org droegen dat
hlll1ne kinderen geregeld de scbool besochten
U~tde verschillende rapporten van lIoderw!JZWI!
IS gebleken dat de kinderen dlkw!J1a om de
meest beuzelachtrg~ eli belachelijke redenen UIt
d<1school l\ orden gehouden In het ge' III van
oElucschool was de opkorast voor bet kwartaal
8~ch!t; 50 pereent Hoe kunnen de ouders vel
w~vhten dat de onderwijzere ouder sulke
omstandigheden goede resultate: konden
leveren?
iDr :MUlr sprak met groolen Il { 'all d~i gc

deelte der bovengenoemde iurichting Il unelijk
hili College dw.aar zOO 'el'en VáU de toe
komstige onderwjjaers des lands worden opge
leid Daar de cursus ID die afdeeling slocbts
cell tweejarige was binnen welkon t)d cr zoo
veel moest geleerd wordeu zcide do geachte
"PIeker dat bet zeer wcnscholjjk "u! dat je
jongelingen wal bete. "aren voorbe eid eli I et
eellg8:nos 'order ID hunne studië 1 h lilden gc
bracht ah orons M tot. het (ldte~c vorder toe
gelaten I en slotto spoorde dr M I r het
college llestunr MU orn degeljike onder" izers
op te lelden en du ouden; om tod hunne k.nde
•el! geregeld n UU' F;Chw) LO zenden

De plaatsen waar wol vellen borens, eUII

ntl!met kannen worden voor vervoer ten ZUI
Ien VIUl Grootnnel- zUn Spoorwegstation
Vryburg Mafekin~ TaaIIS" KImberley Bel
mout Springfontein -DlStnkt Namakwaland
ll.amansdnft - DIstrikt Keuhardt Kak unlu!.
Upingten.Grootdrink -D18trikt Prieska Kbels
Hoegas Prieska Bootdrift, Prieska Pontdn.fJ:
?wemkUlL -D18trikt Hny (slechts, oor ven oer
naar den spoorweg over de Vaalrl\1CT to Mazel
funtem) G;nkwllJltad Postmasburg WItwater
,JaJchals\ lel

ALLERLEI.

EEN SCHuRK

SU ISBURV lb DJ;;(; -VUf eli i'.oven.tig lllan
beleden politie onder kaptom Hopper gmgen
heden naar Hartlej om bet garmzoen daar &t-
te lossen bostaande voor de hclii UIt Natabche
troepen on eenige voluutiers Een en tWlntig
Natalscho mannen vertrokken hede,nnuddaog
naar huis \ oor hun vertrek gaVGII t:y b.p:tW.n
raylor een zilveren sigarenkist present
Kwets heerscht onder de nieuw 0 politie en t

hospitaal 18 vol
Een COUVOOI artrok heden naar Umtlili.

Aa. de E ti re88 wordt geschreven dal zekere
runderpeetwacht Smit een stuk vleesoh van eeu
aan runderpest bezweken 08 op de pba!.JI Mod
derdam van den heer F du TOlt "ler{l onder
1JO beesten en toen wé6r alsof ei niets ge
beurd "as aan '!Jn Wt!l k ging De boor Mor
genrood ook oen "acht het hem echter arres
koeren on de 'ent ZIt nu in den tronk te
Petrusburg Of do siekte al op ModderduIll
u tgebrokeu li; woet de berichtgever niet

RONDEBOSCH .

DOoDSCHIETEN
(I an eeu Correepondent )

.M.ddolbu.g II December 181(,
deo, Hedakte« ...

Waarde beer -lu mil' v rlgen heb ik gozegd
d ,t naar m Jlle geduchte bet goed z"1 .)n als
h t plan VUD den heer C \ lil ROOll \ an Steyr I
b rg ZOll opl:~volgd worden nameliJk om dade
I, k eeue spoclale Bond&Zlttmg van nfgevaar
d gden n.L alle d,.trikten to houder. om der.e
(;!" .cbttgo zaak to bCilpreken Ik wd b. rop
te rugkomelI maar 'OOrLf geef Ik eerugo mede
d ehngen omtrent betgeeu Ik te LlChtenbul'g
geuen en gebD< rd heb

Als COllsutent der Gereformeerde gemeente
,n • J .chtenburg (Z ,\ R) WaH Ik u. Iangs daaI
OD ke.k te h uden Van) etgeen .k tri dat
d ••trtkt 'emomen leb wos de z.ekte ook reer
er~ on ernstIg II cl.t d.strlkt Ook In dat
d 'Htr kt heel8C1 I algemoon betze)fde ge oele
,I" UI VI Jburg lIlOlelik t.egen dwdsclueten
D fOg'cerlllg d, r Zu d Aftlkllllllsche Repubh k
heeft ook eers 'ce btc. dwdsehleten of IIf
n ken Hertegen z)n memor cil aa 1 de ro
gtlenng go._(nd n "'Qr a de J egcenog gc
I oor gaf en do loch ":en "erd ge
Ktl pt 0 k 1 het, d."l .kt llchtenbu.g 10 er
(JC \erll ,f.cl op Bumru ge pla.a.t,gen ge" ee.~t
r-;" IH 1Ige. he!,1 011 bil It tiles ,,,rio ren maal
L itJ • hebr er tod wat crgchou len Ik
k " nde. \ lderc. een paar ge' "IlelI
d. Ik gehoor! heb
I: en r III heeft < in I 10 0 erge) uden
F.~ ander I jO
Ec n ander 4 I (I
Ht •• opmcrk I)k det • d.t I u\t.,le ge
le ~Gel I beqste 1 \I aren d e de ZJ kte !lIet
g,,~ lOgen hebben ofscboOl ZI) ID "",".-akl g
n"t de a Iderer walen n.t us eelle" )ndcr
IlJhe bestunng 'an de goede ,"wrZlelllgbelu
(hel.

Het vol end - d)OI geloofbare menschen
ml erbllJlid-18 oor mIJ eene wonderluke be
stl nng der Vo 17.lemgbeld-als het wa. e eene
ngo. w <mg (. >d. Onder de beest.en 'aa een

zeker U1Q.n blak de peStZlekte UIt Elf werden
Z.e k De cumllllSS'O kwarn om het 'ec af te
maken of Jood to scb.eten De elgenatlr vroeg
Ze8t.en ossen te mogen IlItkeeren om llJede te
ploegen De c mnll ~10 zc.de hU moest dit op
tU e eIgene ,eruntwoording doeu on aanspro
kei Jk .un bU d", regee.,og ,oor al de schade
Z Jr e buren en I et land 'crwr1.aakt Zonder
te "preken koerde b.(zestlen ossen Uit en tIl"e
1fT< uw bond een lIem om de boornon 'an eene
ko mot klem knJf)e dle b.) "''lO een boom
va' tbolld om te melken lot op hedén--tJene
m .and el 27 dagAn daar nu leefden de beesten
• og De nlan heeft met de beesten goploegd en
de rouw beoft rnelk ,oor baro klOderen gebOO
AI. dlC beesten nU doodgeschoten waren dao
kOl de man lUet ploegen en de ''TOUW had ge;:p
molk voor hare kmdoren Zw de sparende hand
God8 In dezen Ret li< wonderluk LO onw
oogen

\Vat m Ine n.andach~ truf IS d.t ID het Llch
teu burg dU!trlkj Olet wo ,..,e. <le polrtle ge
I nllkt werd maar de blll'geTl! r mo I et ,e.e t.
~e den gek Imnllndeerd OOIde grer:rze" te !>e,,,,
ken en dat werkt good

[k l\ II tod met III ergel )klllgen breden
wa t d.t \ erwekt 1l11.cht afgunst e. "') ul.g
}IMr Ik gevoel mIJ toch goroepen lets le ver
meidelI dat \ oor D I en md eren tot ICellll!; moet
Z J' 10en Ik In bet du;tnkt Lichtenburg
kw 'Ill hwrde Ik velen ollzer Ir cll-8Chen ~e"'get.
Oe regoeI U,,,, heeft een r.uul afgestuurd Olll tAl

gebruiken voor de runderpest
Ve een' roeg den Illlder Hel t gIJ ti den .-aad

gebruikt door omen PICludent gezonden)
Ik 'neg m )."h·en en .k \ mag auderell Is

het nu liet beter, oor de regeermg om d.t te
doe - ,meilIk re. IT .. "l lf te .t tr n da. toe
zeggen IJ OD>i<:HIE1E'I

[Ioeb Ik Ill.s het eJgeulukc <loei VIlO Ill.I
t n (

Het 18 !liet genoeg tegen (dnodsr I (" I te
IIChruve en te SIreke" Er moet let. prak
t.sch gcdaa I worden F el eersIe !!tap ""bil' t
m J bet ptan vu. den hoer C an Rooy van
Steynsburg op te volgeu-namel Jk cene 1!pec.ale
Bo dS1.attu g a afgovaardtgden urt alle dIS
tnhen te boude. Het bezwaar wOIYltgema.akt
dat eien 11 'g II ct de rnndoll'Cilt zlekte gelie.
heb bell et moeIliJk daarov('r kUl lien oor
deeLen lIhar loch zIJn allen prnktt!!Che ,ee
boeron en dan kr 1gen WIJ de ultdrnkk ng Rn
bet ,olksgevoelen over dew gewlCbt,ge kwe tIC
!.Jrt bet dn<1;nkt VrUburg rouder oá velen
lIltj,'CUwdlgd kunnen "orden om verktanllgen
af te legger

Een ander plar wOl"dt aan de hand gegeve.
Als er met eene "pecl:lle BolldRZlttll1g !mn ZI)r
Illal dan afge aardigden gewnden wordo. nanr
Vr! borg om ken IS te Ileme. van de rcake.
dan en dar op het congre, \ lW deu BOlld III

Jlla.art HSv7 veJ"lilag doen JJ.t W i ook goed
tlln maar bet eerste pla.n Bch IT t mu beter
om iat er dan "PC: ed.g IPts gedaal w",:lt en dlln
heeft het congres a.t reed. de Of>ehhanng
'an tet ge\ocler var oue Afrik\pllsche he
oll.:1llg
Daarom gulD< fF cnlaudgenooten-laat .,ns mp.t

het O)g op aen H cere ge.~lagen de ba, den aan
bet werk sl",m Laat Ol 8 I!amenwerk~n op de
eell of andere wIJze e. onder hl idend opZlel
tot dell Heore deze ge\\lchhge zaak be.preke 1

Daarop denk .k zal de "'..gen des Ileeren FUste.
De t Jd IS ernstig en drukkend " Umogen Olel
tud erhe •.en •

C wd w dlena:}.r

15 December
1\le. I. nu bezig de spoorstaven ( rails

\001" je electric t.ramway t~ leggen nabij
Claremont en hel pubhek verkeer wordt zeer
belem merci dr or du opgravmgen Hoe het m
het druk bevolkte Claremont met, qJn .aauwell
hoofdweg gaan £ld als eeumaal de trams m
werkmg zu n kall Ulet mocilui; z!ln te gUlSell
ongelukken zulten er zeker plaa.ts hebben Maar
\\ lD.rom em tram bIer nwd&akel!Jk UI dUI' de
SpoortrCII II aUer beboofte voldoet, kan geen
'erslait,hg menscb ~Ich ~cr~lden 4'Ul alLeen
de spcculat.euTl! dle het anne ZUld,A:ftikll tot
merg en heen ullzulgi.m
Ollllen geacQten en \ rlendellJken statIOnmeeater,

dcn beel Butler hehbeu "e een tnd lang op h t
platform gemISt "C duchten dat hU eeu l\eJ

,e.xherrueu holiday had geltrogen maar tot
ont'l KI )t vemalllon "IJ dnt b.) al d1en tIJd
ernst.g ongesield geweest IS Hu III nu weer
hergteJd manr no" zwak ~u WEl meenen dat het
80 )orwcg l~ lTl.c.llent ll.all tulk een ouden en
getrollwen dlOn3.llr Dil "erRw Ik een hohdny
kiln ,,'t> en to! 'ecBterklllg ~unet_og ~W'a.II;ke
kracl !en IJ J heeft het dubbel en dwan ver
d.end Eel I an or aml.,tenanr dIe Kl ZlJno
I etl ekhng de ,oork( numdbeld et! vrlen.deluk
be.d .eh e 18 k n Blot genoM gewa.ardeerd
\I rde en.. el or dersebeldjllg lOl) voU
"Mrd g

1 IchtJge ~u"o lW eu en nlta.s vClTl)r.cn nI'''
.tee<is on. ",h )( Il cn gezond oord Maar aan
, II o"u 'oor do burger ell arbcidende kla n
IS lie, b'T>0( t ~cl>rl k Het scblJnt d3t Ronde
bos I a lIeOl lo an.t.ocrat1e beWoolI
I Laf IS

Ol Z ) enge IX Illle se. geaut, de heer Prank,
IS naar Zeepunt \ e. ptantst waar men derbtle--
IlllCht gaat ,er.torken daar do \eilJgbOl vwr
personefl < n goederen er ~edort den laal.8toln tijd
\ cel to IVeruschcn 0\ erlaat Rotldeboech beeft
veet lat der beer I rullk lU de bandhavIDg VMl
"et e lorde te dankelI daar .. }o uver en be
k\\aamheld 10 hbt opsporer en bet terer..ht.
hrengcn 'an kW'~doeneIB door lllemand. ID do
ptl.tlemllocl t "erkza.m kan o'ertroffen wor
del Zc'Cpunt mag dankbaar ~lJn hem alA
pohtJe-sergeant te l,.,.')gen on de f.UVeJ1II
moeten oppassen want de beer Fran b Il
lIIet gernakkel!Jk laten ontghppen

De Ned Geref £clldmg gemeente onbet-
tend eel vI;>rhezen m men Frank, dAar fiij de
nel en bet' leven was ill den zendmgsilJ'Detd
nllUer en de rechicrhnnd des leeman don
oerw W lllclIl8en dio de zendwg gemeente uu d.rio
Jaren gelede blsr gesticht boeft en die need
III bloeI, OOrtl1tgao.t Mooht zn te Zcopunt bate
beorl )ke en edele gal en "II. venrtaoa CD
a!zw gebrnLken lJ) deu dUlIlst deg Heemn
en ID de Ultbreldmg van ZUn kOlllokrijk.

DI fRIJR r IJ~ r
, ):\f E~8 l'!iCIl

"lIJ OL lIOO(H H KI '"

Sect.o A -Generale klu.; werk I M Leen
dert. 2 E von Bonde C If&rkQDst e. En
goltch F MaxweD Meetkunde on Engelsch
A Packham

SectIO B-1 !ol Kark 2 A MeLeod ~ D
ROOK 4 a Bocker Hollandsch en Engelsch
8 Geanng Hollandsel C Beelon Algebra
M Jen ste,"

H H II "2 M
Hollllodscb C v Il Belde

A Sna'háll
Ab nl. mso ~ ))
Jilollal d.eb 1

M~I8JI" ,(.0
KI \S -Algemec. u

Het hoopvolle meisje.

EEN KOOPJE

Eeu rapportenr (wgt de PtJeroorough tallJard)
bracbt een bezook bIJ den heer B RlImardl!QD,
d.rekteur ,"an de UItgebreide steonbaJc.k~en
t-e Kl tg. Dyke Wlmtlosey Oambridge hu:e,
en deed cel wlangr Jke cr~anug op MeI
R,ch trdsOl opellde de deur en baar rol.'}
wangen ert<Jondc. ecn beeld van ~rondbeld
'len R.chardson zeldo dat h:utr docbter lt Jaar
oud "1lS e geWild Wrullot 'wr ~ Jaar geJeden
toell zu k) 'atwon zooalJi! de lI1oeieJ< ~.e~de,
III venal ...,hoon 'te ZIJ' Doctoron ~erd om
r-a.d ge ra;<gd maar het JJ; <"liJ a gIng Dlet 'l'wr
mt en \\erd wfl '\Oak dat wu zeRer verwaclH.wn
t ..~r te zullen vorh"7.oll ¥erteldo de ,ader m f

u 7. el ze ti \\ eer ,olkt mell geroud En wat
heeft UlO groote verlJctcrt.og gcbr-olcht ~ vroeg
de rtpporl<ljJr Door bel zllIvarste toé:\1al '
hernum de " ter W) ontdelcten \li'af kOD
ged lau \\ rden door Dr 'V,l]uuns Paal'llChe"
PlI)er 'oor Hlce <0 Menscben door
palllphiet dat onuer do deur goschoven Was
la. het en 1.C1 toOg~1lIm JD ,",."tlW Hier 18 een
a ivenenl.e 'an .emalld en al, maar de helft
waal ~ lUl w ..t h.) zegk IS er nog hwp 'Voor
Jane D.en7.elfden", ond zoud Ik om een bottel
pil)ell eD 'oor de bottel balf op ww! r:ages Wil
een merkbare vornndoTlng" zooals u ze nu net
IJ! ze wee. oen rouw Wa;t bad ze dan l'
\"fW" de -apporteur Z) verzwakte door
termg maar nu ."n er geen teekenen meer van
de zIekt Ze wa. zoo ~waJc <la' ze OleU mCCl'
10:011 uoen het scboon abof ze geen kracht had
om te- wandelen \I.aa.r de pilleh genazeu baaJ:'
'olkomeu ZlJ noomt 1.0 nu nog van !.tJd tot
t Id \\ allleer zlJ zIcb wat zwak gevoelt;, en £4J
""h lieu baar plot.sclwg woer op te aterbn!'
lilt" r Richardson wa.- zoo 'oonacht.'g de pillell
gereed te houdeu wanneer zo noodlg WU\m
"ant hoewel Dr Williams Paa:rscbe Pillen niet
z'lr a18 andere med~<;uuell en hup uILwerIcing
0< rtdurend IS IS mell.! wo geschikt het gaatel

'D o. de te brengen wanDcer door etaJge t1Jde
lJlke deprCSII ~ of .ets nuders >tterkto n(lodig IJ!

Z ) I ebb< 11 IUrer lan uno Ke allen genez.en
bi I da. li me) R.chardson 'il.'l 'entO@"
t" le z kl I zooal. t.er ng bloodclOOllheid en
00« HOU\\ enzlekten Yerkruabaar bi~!MIe htll
.lelaren of bl Dr '" lIlIant '{~lCl[JO (J(j
Kaapstad welke een half dOXlJtl lJcttc13 zend
«)Or I 8 of een 1nllel 'oor lo; ;l('....(fraoco)
ze t'ln een speclfi,k 'oor LOJlgestre d~p(;~.
gebrek IJj", eellist enz eli als genees:m:iddtl
tegen rbeu aatlek lendellpllD.. heumiehct ejl
dergellJke kwaleo ~taa.n 1.... "Ileeu en Ono-vcr
troffen

HOTNOTS BO'

I~ fLU\ IH --I \ -; I

Aanstaande Paarlscb.e con-
ferentIe

On ten<llrl t~ December I~ lij

n",talteu

Twee vragen aan D P
TOlt

bl I

}r" I300TMAATSCHAPPIJ
t "I lUl

MIUlster Faure aan den
Kerkeraad

( re
p f)l \

\1 I
op den

EK~ fLlcrlll IrElr- wordt UIt
lollreomg boncht Daar werd een groote
8tovmketel bUlla ) moter hwg 'en oerd op eOR

kar dwr zestum paarden vnortgetrokkcn Er
waren twee mannen op de kar O(ll de d,radell
der bovengrondsche olectru;cll< geleld:urg, an
den ketel af te houden en een :ll1.nta.J anderen
hep-m naast de paarden Daar komt opeens het
uzenlD ge' aarle tocb n a:tnra]u!1g met de dra
deu en de elcclMl!Che gbOoJm ga!\t dwr den
kettol en de lJ£Cfen kettutgell waarmee de paar
deu voor de kar zlJn ges.pannen Het "as een
vt"t!(sol!1k toonlleJ AI de p3Ilrden vJelen op den
grol d versche.tdeno waren dood en erg 'er
brand Ook de mruJDen kregen het"lge schokken
en eerugen van hen werden £(lO CTOSUg gewond,
da.t zU, lIiIlr men V]'eea'tl met mllell hOtttellell

1;11i3ERLEl EN RITODBS

UIt ver

: Lvutw.
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A''LG1!Ii,IEENffi Agenten in Zuid-Afrika voor NESS en Co's
, beroemd niet-vergiftig vtoeroaar scnaosno!o. Toegekend

, .Aoht Goniien Mednljes en de Boogste Toekenning op de Weréld's
Tentoon'tf'Jring tt) Cbicag-o. Noord Amerika, in 18~)3. ,

Sch&apboeren Il hocreu dit Dip rens te preboeren en zij zullen overtuigd
worden da: II ,~,het uitstekend re is.

'Het vermengt 7.i,':J vr:jl,:ijk mot kond water, Vraag er om bij uw
plaatselijk Dip - DtJjJ0t. Getuigschriften van ~uid.A£rikaansche
Boeren nij op ontvangst van adres,

IJzeren Ketels om Buitendeurs met Hout of Kraalmest verwarmd te
worden voor hot maken van Kalk- ell Zwaveldip, van 20 tot
60 gallons.

Eenige Agenten voor Kaapstad' en Omstreken VOOI' de beroemde
Nixon Sproeipompen, Een tweede bezending nu verwacht;

Ook voor het beroemde Nixon sproeirnrxtuur.
Eenigo AgenteIl voor Kaapstad voor Je Amerikaansche Vruchten-

droogers. De Eenvoudigste en Beste.
Invoerders van Verbeterde Amerikaansche Kafsnijders en

Persen.
Invoerders van Graven, Vorken, Schopgraven. Kruiwagens,

Pikken, Boschpikken, Pompen en Pijpen, Wijngaard
Cultivators eli Stalen enz. enz.

Nederlandsche Zuid-Afrikaansche
ISPOORWEGMAATSCAHPPIJ.

4-

Kortste en Goedkoopsre Route voor Reizigers en
Goederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatset- in de Transvaal.

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

Tarief yoor Reizigers naar Johannesburg £4 11s.-en -£3 118
" Pretoria £4 6s. 6d.-en£3 4s" " "

Jiagelijksche personendienst van Durban (Natal)
naar Johannesbu rg, Pretoria en andere plaatsen in
de Transvaal en Oranje Vrijstaat.

.:VOOR DEX KERS~rII-LL\_NDEL.
W ij hebbeu juiat ontpakt eeue groote bezending waren voor het

Seizoen, bevattende :
HANDSCHOENEN, ZO'NNESCHER~EN,

KAN:r"'VVER~EN, CORSETTEN,
COLLARETTES, ONDER~LEEREN,

GRASSLAWNS, WITTE EN GEKLEURDE MOESLINS, enz.
Koopers voor kontant kunnen geld sparen door hun uitrusting voor

Kentmis aan onze magazijnen te koepen.

MCGIVERN & HENRY,
KONTANTE LINNENKOOPERS,

f49,'-= PLEXNSTR.A.AT, ~AAPSTAD.

LLOYDS'
HAEB:m:OTOB" \

'8Ci:.1d ......oI.eI1&. I "'j
GEHEEL UI STAAL, G!LYANIZEERD JA VOLlOOIlG, YOLIOIEI BESCHUT TEGEl ROEST,

"' 8 TL, f2 rt, en ao rt. Wlalen, met GEB!LUCEERD BEWEEGBARE OF
<, . VASTE TOmS, un 20 tot 100 toet hoog.

,

De eenige Windmolens gemaakt met
Wielen Beweegbare Torens. Zullen
maer water nompen dan eenlg andere
Molens in de markt.

De hoogste prijs werd behaald door
deze" Motors" op de Chicago Wereld
Tentoonstelling, 1893. ~

~
LLOYDS' AJmMOTORS HEBBEN OOK IN

ZUID A~'RlKA GETROKKEN:
Gonden Medaille Tan de Landbouw Vereenig-
ing te Port Elizabeth ... ... 1894
Gouden Medaille en Ee1'llten Prijs, Johannes-
bnrg Tentoonstelling ,.. ,.. ... 189b
Speclalen Prijs, Westelijke Provincie, 'l'en-
toouatelling, Jt."ebank... ,,, 1895.
Eersko Prijs, Westelijke Provincie, 'I'entoon-
Rlellin:;, Rosebank .... 1896
E, rste n Prij", Port Elizabeth, l'andbouw
Vereeniging ... 189t\.

Aanbevolen 0001' hot Bceproeimgs Depart-
em eut del' Ka" p Kolonie, als het best geschild
orn water te pompen, gevonden door de
Gu,e1'llement8 .Diama.nt Boren te gebruiken,
of in opene putten,

De Lom pe houten Windmolen wordt nu
snel vel'\'allgl'n door het Stalen Galva.nizecrde
I_ERilIOTOR..

L],'ydd' Stalen A.ER.MOTOR.S loopen met
dell zurl.t s ten wind, zijn geheel zelf-reguloc-
re ad, eli WtH keil rn~t een langen, vasten sla.g.

I1.t AEll.MOTOR is de goedkoopste en meest.
econom iscb s Beweegende Kracht tel' wereld,
(',,11 I'utll)' Toestel kostende een w einig meer
d au een goede paard, terwijl het dng en DWIt
zon.l er p,'nic: toezicht of kosten werkt. ~ol

Het AE1UdOTOR. neemt ook spoedig de
ph .. ," 11\ ""U de log"e en kostbare .. Noria
Liil..> " of Bi\kk il', ro:~pell,
ï lj die voernemen zijn Windmolentoostellen

te kLJUp.,lI moeten wel onderscheiden tassehen
Lloy.Is' Ual vauiseerde Stalen ilR.MOTORS, en
11,11.10"1' inferieure en wuardelooze na.bootzingen.

liet ec lrre, 'Lloyd.' AERMOTOll. ml het goed-
koepst en Oeste bevonden werden, en heef1
dell Wets reeds doorgcs taan.

\1' un neer- vereischt, worden j.(('scJ.ikto pe1'-
"':'~11 ,,<'Zonden orn het toestel optezut ten,
tt'f.i','!l enk e! g~deelt(.:lijke'leLskosLcn, of vulgeus
sf'<'c'lile 8cbikkiC'g,

.:5c1u'ijf ,?tn p,'ijslijgt en getuigschl-i.ften.
uf ~end ~'JzoodeI'h".dlm omtrent diepte van
Jt'lI put of hoeveelheid water enz,. wa.arllit ~ne
tx,l ekeuiug der koswn per volgende post "I
toegezUl.lOen wortlen.

~ ,

. '. OEL.1E'VETE LETTEN OP ONS NiUEW EN e:ENIQ ADRES: .'

~;X4C:>~l.t:»S ( e:n.'" ~b •.
.:\ _'-, .0 I.HHlQ ST RAAT, KAAPSTAl), ,

GE'VRAA' G.D DE Stoombooten dezer Lijn vertrekken
van Kaapstad naar Londen om d, Il

anderen Woensdag. te 4 uur n.m. naar
Jl NAP PE Hoofdonderwijzer. Madeira en Plymouth, te Sint Helcua en
l\.. voor de op te richten Gou- ABoension aan1eggonde op de bepaalde tUB-

vernements School ten dorpe' Piet achentijden.
Retief, Z.A.R., " .' 23-DUNOTTAR CASTLE, Kapt. I[H,

,I~~IÏ, ~
Salarjs £,250 per jaar. ' Ja", 6-DI';,(\'EUEN' CASTLE, K"I,t, L\ukl>''':o. J!
Alt .. tO-1W:,LIN CASTLE, Kal'" rHA \ .,li •
. pp wa rlle voor genoemde be- Feu, ;>-HAHWABDE~ l'A5TLK, K"I", RII,""

trekking sullen worden ingewacht "l;-T.A.NTALLO~ CASTLE Ka;.!. DI" \,~
tot Op 9 Januari, 1897. Yar, 3-~OHIiAM CA~TLJ<;, Ku)!!. HAIi"l""~

. Getujgschrif~Ii van goed zedelijk
gedrag" van lidmaatsohap eener
Protestant~he Kerk en van kennis
der Hollandache taal overeenkom-
stig de eise hen van de Sohoolwet
moeten de applicaties vergezellen. '

Grondige kennis van de Engel-
sche taal IS eene aanbeveling. <

,. Werkma.':llheden (indien moge-
lijk) te begtnnen tegen einde van
Januari, 1897.

J. P. WOLHUTER, V.D.M.,
<Voorz. SchoolcomItlissie.

Piet Retief, 2 Deo., 1896 .... .

H~fdonderwijzer Benoodigd
VOOR DE UNXON LIJN

uW. J. Joo$te Gift" School, ten DOrpe KONINKlJJKR MAILDIENST,
Potch6f8troom, l.A.R.

'A'.' ':P.PLICAT~S voo." .
,', . overWegmg. gen'o,me~,

Bank, Gfoent~ple1Il, K8Iapstad.
, ,-. .

, ,!

(ONS EIGEN JlL.a..~J.&:J~

iN GOED GEDROOGD SOLIED.
.;:. ~-

S9H~~HO"T,
,1t~' ..-1.,..
ERONOERF ':

1 .

KERSTGESCHENKEN..as· :1.9s. ----~----
.' ." .

·78; ADDERLEYSTRAAT.

ONTVANGT,per S.S. "(}u,yaniJ" een Groote Bezending Electroplate
waren, bestaande uit :-

ViS0h- Voors IJ ijmessen, Vischmesseu en
Vorken, Presenteerbladen, Likeurstauders,
Vruchtenlepels enz. Toilettassehen voorzien
van met Zilver en Ivoor bewerkte Borstels,
Werkdoosjes, Juweelkistjes, Reu kwerkkist-
jes, Dames Reistassehen en' eep keurige
verscheidenheid Beurzen.

(-

E.' ,BURM ESTER.
Kaapsene Afdeelil1gs~·aad. Molteno Publieke School.

W~gbelasting Vervallen en Betaalbaar
op den 5den Januari, 1897, voor de
Kaaps'che Afdeeling, onder Acle No.
50 van. 1889,

BENOODIGD
lT OOR bovengenoemde Publieke
li School een A. sistent Onder-

wijzer. Moet bekwaam zijn onder-
wijs in 't Hollandsch te geven.
Salaris £120 pel' jaar. De geslaag-
de candidaat zal de werkzaamheden
te aanvaarden hebben met 1 l'e-
bruari 1897. Applicaties met cer-
tificaten en getuigschriften zullen
tot 31 DECEMBERontvanzen wordeno ,
en moeten geadres eerd ziin aan
"DEN BURGMEESTER,'i Mol-
teno.

Il ENNISGEVING g t' schiedt
l.. hiermede dat de Raad heden

op alle personen daaraan. onder-
.hevig een Belasting van ld. (Een
Penny) in het £ geheven en gelegd
heeft op de waarde van alle Vaste
Eigendommen in d~ Kaapsche Af-
deeling=-jd, voor Hoofdwegen en
jd. voor Afdeelingsraadswegen en
andere doeleinden.'

De Belasting zal vervallen en be-
taalbaar zijl! aan dit Kantoor, op
Dinsdag, den 5den Januari, ] 8Ui.

Op last,
C. r.rxn,

Secretaris.

hoog. met t:nhegelglas
6.1' ,I

\. !

A.fdeelinglimad Kantoor,
45, St. Georges-straat,

~a&p8tad, 1 Dec., 1896.

Afdeelingsraad yan Robertson.
Aehterstalliuc Wegbelasting.

, '

3 Von ~MJl.BEN A.80HTA.J'EL met T~~he! ~ug. !Dd Kle~ Kaatje
beneden, en een Kapstok aan elke ZIJde. [ ~. ,~""

L,
l.J

B~LASTlNG betalers die nog
ten achteren zijn met de

betaling hunner belastingen, worden
mits deze herinnerd ann het besluit
door den Raad genomen in Juli l.l,
ten 'effekte dat alle plYt'8olten die
ten achiereii mogen zijn met de beta-
ling van hunne bela8fingen op en na
den Lsien. dag 'Vim NcrlJetnbel', met elk
jaar, ZO'1l,d81' verdere kemdsgeting ~ul-
{en gedagt'(L(lird ioorden, .

Op last, .
G. W. BORCHERDS,

Secretaris.
A.fdeeling8mad-Kantoor,

Robertson, Il Dec" 1886.
,

PUBLIEKE SCIIOOL',
STEIJNSBURG. APPLICATIES. vergezeld van

, . getuigschriften van. bekwaam-
h~ld en bewijzen van, lidmaatschap
eener ..Proteseactsohe Kerk en goed
zedelijk gedrag, ,zullen door den
ondergeteekende -ingewaeht worden
tot 31 Januari, 1897, voor boven-
gen~mde betrekking. Salaris £240
per laa~,met vrije woning later.

Applioeuten moeten minstens in
bezit zijn van een Hde .K lasse
Onderwijzers Akte, Z.A.R., of eene
Akte d~rmede gelijkstaande, en
~?eten ill het laatste geval genegen
~Jn het door de Sohoolwet 'vcr-
eisehts A!plvullingsexamen alhier te
maken, indien noodig. Werkzaam-
heden te beginnen na de April
vacantie.'

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

BENOODIGD
II'~N Assistent Onderwijzer.
.1:1 Werkzaamheden te beginnen
op 1 Februari, 1897. Salaris cieo
per jaar. Hollandach een vereisohte,
Kennis von 't Tonic Sol-fa.wensche-
lijk. Applicaties met afschriften
van getuigschriften sullen tot op en
met 7 JANUARIontvangen worden.

Ds. A. LOMAX,
Hon. ~ecretaris.

Onderwijzer Benoodigd
_, VOOR DE .

Rondgaande School te Botany Grove, wijk
Van lijlsspruil, diet. Fauresmith, O.V.S

8 TO~T KI.ZntUni 'foorzien 'fan een Spieg-elglas~8 duim bij 14 duim op
patente wieletjes. £2 'f a.

I '

, ---------- 1 ~

BoYengen~mde is a.anmer~~1ijkbeneden in prijs dan de inferieu*e ingo-
~oerde artl~elen en daar WlJ slechts hout gebruik~n dat goed gedroogd is
~ de ~oloruo :m~en Koopers het voordeel hebben! van onze wll&rborgd at

er1ikelen de hitte van het klimaat zullen staan1 i
. I

APPLICATIEN, alleen van on-
. gehu:1~ personen, met eerti-
ficaten van , kwaamheid. goed ge-
drag en lid aatschap eener Pro·
testentscha Kerk, zullen dool' den
ondergeteekende worden ontvangen
tot 4 JANUARI, 1897. . ,

Salaris 120 per jaar endo School.
gelden der leerlingen.

Kennis van Muziek eene aanbe-

ve~il~ijke reiskosten tOOgeit~.
.. Werkzaamheden aantevangen na
de vacantie op 14 Januari, 1897.

H. J. S. v. D. MERWE,
__ • VOOfZ, Sohoolcom.

Hl"; ditto r!l~ O.V.S.
'Veg" ••....

HOE HO!

KOIIT KOM1
HET lIET?

D. ISAA CSI---.-
ftOO]( - KJ.BInTF A.BlUIK.

BA.RRAOK· STBAA. T
Ef· ,

BOOK ..S'TBAAT.

KA

DAT de Zweerurohe ~o~bammer
, ~bellJ zoo popuilldl'. In Zniê

Afrika ril]n geworden ?
~OAT :-Zij;beter do.n (\lle a.nde)'C lmchels
ka: llII br~ .Mle soon b:rMd;;'(of gebriukt
!~wettlen. ,DO fS 'brawk.tx!f bupeard wordt,

Zij gl!1IIlIkkeliik l!Cboon bl nI.'\w.Jijn, en om
vele lUIdere .00l'declen. . .

, lJ1 't groot en m 't klem bIJ
WADNE'R' EN ERIKSEN

, Y&OIIGD '

)zw.G',~r~QQ" 17

R. WIlSON, ZOON tt CA.,
IT, QE.ORG~TRA.U'.

-.,_- _ .. --~-------, _- - -

VOOR Horologes, bij groote én
kleine maat, ga naar de .u-

,dt'rgeteekenden, die enkel de be-ien
aanhouden.

Hunne Horeloges (Stelsel (; :C!S-
hutte) zijn onovertroffen voor J lll,t-
heid en Duurzaamheid. '

" , 5

THIES,. EN THORNBURGH, ,~
, La.nge Sti~ti, f ~~

(J. C. V. Gebouwen), ; ,
Importeurs direk! van de MaAer5,
Eenige Agenten in Zuid-Af rik.

voor Je beroemde J["eri ]Jura",,;, ,1

die niet door Magniet of Electr;ci-
teit geïnfluenceerd worden. l'rij-
zen: In Nickel, 18/G; t)!,aa.l (ge-
oxideerd) 21/-; Zilver :35,-. Post-
vrij 1/- extra.

, .

Venster Glas.
Ai-LE grootten eli soorten,

insluitende Gek I e u r d
Fancy en Spregelglas. '

Orders van buiten otnvang-
en speciale attentie.

G. BEGLEY,
Oaledonplein, .

Ka.apsta~

:(':UID-AFRIKAANSCHE

K9NINKUJKE MAILDIENST

DJ "CASTLE M~IL" Maatschappij

Rml Booten Toor Engeland, ru Las Palmi
WARWICK CASTLE, Kapt. WALLACE, omtrent ~,i

December. ,
'PEMBROK.E CA~TLE, Kap~. MSIC;HALL, "'''''''0

ti Januari,
T1~L~,OEL CASTLE. Kapt, Hm'DALL, lIU","CD' ~.

JfLDU3-ri.
DOCOJo; ,CASTLE, Kapt. HARR,", ennreut ~

Janllari
AllCNlJEL casrr.s Knp!, W-lXlJEI<, "W'" n:

Februari, '
METlI\'K!\ CAj!lTLE, Kapt. llB.YA..~, '.'lI>lr,,,l 1

Fabrnnri, I '

Voo!' vraclt of Passage vervoege me
zich hij de rAgenten van de CAST L
MAILBOOT TSCHAPPlJ, (Beperk

UliIOH STOOMBOOTM...U.TSC1UPPlf
CBEPERKT).

DE Mailbooten der Ma.a.tschappij ver
trekken van Keapsted naar .b;~geIAlJ

via. Ma.deiJ:-&, om den anderen WoellBWog \.el

" uur n.m. ale onder a.a.nleggende

,VOOR ENGEL4ND_
.. SO--MOOR, Kapl. GIUY.i'lloi.
h97,

Ja", la---8COT (Twiu Screw~:hal,t, LAB>I!.H
" 2;-MKXICA.N, KUl't. Ul!Y~ULL"

Feb, Iv-NOllMA.,S (Twin screw), h"~, \1 IJ_ ~

.' 2'-TAR1J<;R, K"jJt MUBTuN, '

, lt.nRA, BOOTE~ VOO" E~iG j; LA~ D
A fil K~ IA\. 1\"1'/.· CU1'I', ourr rc«: ar ~."
OliELK (TWill ~ ..:.rt''')j KiJ(lt .. fl \! ....E. "n.'[

JruiWU1. doet nan tit. n- I' l:..ói A~· .. -
1t!adtlla,

I'RLTURIA, KaIJ!., Jl ac rr, "m·,"'. '
doet aa» 1Ia..{._'J11\

GUELPH; II "in Screw}, "ai", Ty',,~ "'L" : l
Ft'lJI aar i. doet aan ....t, Ht I nu A ..,
M... lurn. '

OOTH (Twin Screw), Kal't. ll"E..lI~y.'J:, "/I,:
Februari, d\)(·t R;~ll ~L~kira

GASTON.erwln :-crc'''), Kapt. ---,
11 Maart, duo:t uuu St. Heicua, .\~."
}1ade1rh.

(,At'L (Twin Scre w ) K"I'!' s i L' l.-1 Lt" ''','

~~ Maart. doet aan hl ....lelIa

Een van de Maetschappif. DU-dl;" :.

booten zal SOCTHA.MP'l'U~ Hl:"ll", , '" '"

HAMBCRG, kort na. de lklnkuul,·t \,,"
deze Mailstoombooteu,

RETOU RKÁ.A.l{ l;JESnruu-E:\ t, EU S \,. ,
gangbaar voor Zes lfaanden. wurdt" _
reikt tegen een verw.i nderillg "au I' J i"': '.'
op den Dnbbeien Paosa,QepnJ8,

RETOC'RKAARTJES lmar ll.\ \ I S'_
langs de KL'Sl' worden uit.ger-eiln \. i'
terugreis binnen Dne Maaildeu pCI de l ..
of the Castle ~laatscbappjj ~t.uom lJV<lt'
V001" Vracht of Pll8l!.&ge doe men aa! 1

lW!l de Kantoren va.n de Umon ti toor_:..;0'
Maatschappij, Adderleystl"lU).t.

rrLal!



BIJVOEGSEL TOT DE ZIDD-AFlUKAAN

i--- ti '"" '''''lP
j- <r : ~'tMAILNIEUWS.

~.'en IU. v.,.-I",lclI week J~ Tartar, %00 kwam
(JOk nu de UWIr"9"" Q... u e te laat aan : iu
yb.:,.. mil Om :I"gmQrg~n "Neg. W!UilIj hier
jMt '" den avond Dit 'Ch'fllt rhans mode te
wtlnit!n Pa..~ef'!l waren er vele naast den
he.. r R,,~bfort.Mll!l'um:. die hoot wo wat de
he lf't 'all Rhodesu mgepak, tc hebben, Ua:\!lt
""".Iknnlllgpn .01. ~ TI Joel en Abe Bailey,
naast 011' partementahd 'Vleoer. die De' bij
t"d... k ornt PfJi ndl de "rang te kunnen stel-
1.11 h. hu sich In dé Rhodes ontvangst zal
""lr·I>(.II. ZIet meu I "oral I eeJ bekende Hol·
lander- onder hen \. an den Broeke eo Loop-
UI I Lor--nrs "11 \ an Trotsenburg Onder de
pa .....Jl!;(lf?nt \ OPf Port EluahetJl 1:4 de nieuwe
ROtJU\ ..cjre bl,s, ...' hllp met .len opwekkeljjken
na un \ an \l( =,ht'IT\

Znld Afnk,L'uht,_·}. llJ~U\\S IS er weimg. "Vat
d. lu-er ~Iou. In Ellgeland I erteld heelt vindt
rne n Il.h ultl'l~rU{t'-r dan 10 de telegrammen
H il zt."g1 ,á{et!ll r)ldah. us te zIJn maar een ras-
"'~tl"·I·ti t u ...>(<"iwn l,:.pl_"l!!OOtCJl tt: vreeeen. dien
tIJ '" I I \ O(lrk, 'flH Il dtl< II me-e r \ efU' a.a.gz:.."\.amheld
\,tll !·.Hlt k.rut c-u IIla!ll".!'H1e~lIlg'eu

dit T, hll f),'\.:ITI£ I'" tt~t\t"1l vun dt:'
nM! jl LJ I t1.llJ' iL"'" DOt h III_d~ strekt
\ er br nd t eni- dun dal lDt.:(I denzelfd
t c ~ ..tn/,lt·11 )u:t·(' eu dien
ur tla nd, r-s _lf l("~ I,{'\tr de
" ll~ El t 11 Pt.; n bnt.: t \ all
('l"f. flartf n.L zre r men tin III

mam. r "'l,1.'r gt:'\-dl(d 1o.1'Il3t
tw, lIt I}- met lo~tL ,\ol"JrdJ
tit k r:« ht der dl"gen "ml

\\ •• 1...T I'" er III ~.rlKêlal

te ret~]ef
detoo~8l1lg

de pest. A,nde-
oT,OD1rel!Sl€t en ver-

l!IlI,atJregele(,.::.~ DaAT hun wenJlOh de
zal tegengaan. Eoner-

doodJlOhleten bet eerug
en meesterg0e4 geven

net berekend om do pest te
weer hehben cuih vut"",..'L,~"'"••r~,..,[lUleIv"'"mndoodschieten niets te

'Dog minder van opinies van
:~~~~:lD~~~~.,;.'. maar absoluut als waarheid aan

.lI.t ten guuste van enten, zucht-
beweerd wordt

komen deze partijen daarin
het Diet raadzaam 18 eeu speeiaal

..~::~';.oooll1l'ef1 over de zaak te hebben de- een
't congres zeggen znl houdt "p,

ander, h)udt ,U1fI. met doodschieten
Belde partiJen .verliezen echter m I UIt het

oog dat er onderwijl eeoe genwJ'llJke toene-
mende ontevredenheid heersebt. die weldra de
gemoederen in zulk eon staat I an opgewonden-
held hebben kan dat men van de burgerjj om-
trent deze [avenakwest ie haast geen nuchtere
bezadigde acne vOl'wlI.Chten kan. en Juist dit
laten rondtaeten In het duistere, eer lelden kan
tot wat men vermijdeu wd. en mogeliik tot heel
wat erge",_ Hoe meer licht men t hnns o'er de
zaak onder het publiek verspreiden kan boe
beter .

AI die Babeh erwarTlng van epunes en "oor-
schriften omtrent de pest en hare bostrjjding
waarvan de een rid en de ander "nl gelooft, en
velen met woten wat te geleoven. brengt alleen
w anorde en wederstreVlgbeld 111 pllUlt8
VBn de noodige eellllgeolOdheld en samen-
werking

Dit moet worden verholpen boe eer hoe
beter 0111'" vee hoe ren. de burgers eli leden
I an oen A frikaner Bond moeten worden ge-
diend met welgegronde. go~odg6J<tru.fde gehll-
genl' omtrent den aard dezer vreeseljjke pest
en de beste middelen tot hare bestTlldUlg bet
ko,te wnt het sost En dit moeten zu bekomen
door mannen In wie 'il vartrouwen hebben
Laten \\,1 zien tot een klaar besef te komen wnt
deze roede 18 Wa1u;wede onze nod ons reeds
gedeelreliik """tlldl en verder bedreigt, en op
eene hetamelljke Wijze (ll,,~t III wanorde en als
de lncht slaande ) onderzoeken "at ous al. ,'olk
te doell staat. opdat WIJ 'lie! ge' 001100', noch
roekeloo. maa. ook met wanbop.g worden
[H Ierin zlln WIJ het ,olkoman eens met den
~Chf!I\~er-ED ()UI4 L" __fUl 1

En tHerlll nu kali d. A Enk"ner Bond ons tot
wouten zegen "Jn Laten WIJ Ul plaats V&II

blUtr In deze t.e \Tee ze I) baar aJln"poren om ban·
delend np te tredeu en lOO spoedig moge·
lIJk te I er\(flderen III cen speciaal congre.
om 0' er deze hoogstgewlcbtlge zaak te beraad
'lagell

Ik e:eloof -telhg d,.t ""'lf onze congre.manneu
\(er""I,,-'n ",ol'den tot zulk eelle bIJeenkomst zu
teil I alle bese!"'11 snllen wnt e. voor 1.104 en
lolk In do wlUig"cbaal hgt eli boe' eel blerem
trent ten goede nf len k" ade 'ernebt kan wor
den En waal' &lj 11111 dlt go,oel doordrong,cn
ZIJn nlO!(en "l) toch wel verwachten dat zu met
op I•.,.,,,,, gronden wllen afgaau en handelen
Z" zlIlIell Zich Diet lil den 10,11 I.lten b~ogen
door 111 die strnd1ge opInle'- en '~erklanngen
" 1.<11ml"'(ic zu uL", uvcr.--troomd zullen worden
Ik houd mp er lan overtuigd dat alvoreos tot
een afdoend beslUit op de ?.aak te k"men .ulk
(... ngn" het uood'l oordeeien zal de aanbevolen
Illcntrn!(" ~n gll~e"nllddelen eerst aan de nauw
keullg.te proefnemingen te onder", erpen! en
plannen bemmen "LI om volkomen vertrouwbare
gelulge'"" omtrent den ,tar<! dezer pest te be·
komen t::n ..ht kan nIet anders dun het CaD

gre- lelden op den Aentgeu weg die hiertoe up
Ut'rnlDg blod.t en dal 18 het t1(rfwrdlgell ,'cm
''''It' ,re/~lml'''yel'tl'ldl' 9f)edlnpgf'T'tLlJlr I n1ltmt/il~U

r'alt lI,ui"r:;",'J. besta.andt· lilt. zeg ze\'en prak
tJ!otChe \ eebocren Laten liJ \ oor '!. I. 3 maan~
dell gaan om met hunne oogf:n te zien en met
hUDne handen te ta8ten wat omtrent dl( alles de
w:mrheld 1<;1,

","u men sterk beglut aan te dnngen op eeq
regeerlllgs·comm,,'-',e ,oor zoowat d,t,."lfde
doel zon zulk Bondocong"," net "nn pas ko'
men Dit Inlll er toe lelden dat er t" ee
sh·rke goed vertegenwoordigde commISSIffi
"ord"n henoemd eene <an regeerlIlgs
wege be.taande b ..ofdzakelJJk Uit wetensch"ppe'
l11ke nUUUUH\ de a.ndere etlne !lol ,.comml"tUe
l>e1<taande lilt praktl.che I echoeren, ..he dan mln
uf meer gi}ComblDcerd kunnen werken, 2.00d1.\1
d,· \I elen.cbap le beter met"ell profijt trekken
kiln tilt de pr'd<t!lk en de pr.lktllk utt de weten
'" hal' Op die WIJZO zouden IIIJ "on allerbest
.:tJ.\mgeFotRlde cnmrnll'l."'lc \ tlrkTqgen ....Ier
g-l t tJlgenl~ t't'1l einde moet m,lkpil l\llJl al ge
harrewar Zulk r,l.ppurt kali ~dan ook net 111

t lId", kumen voor onae ,olgende gewoll~ congres-
Zlttlll~ die da.n up lhé getulgeUl.M rot etue \aste
"enk,}el"lgc g€'dragslJJn be81U1kn' kon zonder
vn'e'" \ d,n ffiJ!!ll'lCnJCll spoerllg' 'Van front te
moeten I e. ,lI"leren A I. die .aak dle loop k .. n
nemt'tJ zal cT \ eel gncJ'IiI. Uit geboren worden en
"(Jk II ell1<'bt zeer te PIL" komen I oor de volgende
parlement ... eAAle (;eld Uil de P' Ol IIlclJtle kas
hlf'n t)(lr b~tced zal wd lIJn (K>8teoo

Ih: 'lf\ a.artJ1l{1ng: \ an zulk eeue oomml8Rle
"<'ernt niet weg dat zulk specu.a! conwe, nok
~)t" ....iljltt.:n k.ul dtj n_,--gecnug te \erzotken midde
Ier" Id ,dieelI III heel bqzolldere gevl:lllen de toe
vil" lot te n~men tN d,)odsch,~ten biJ' lt'"
\\Har In dt II tU8~<:hentljd z.Ich eenIge gti"dlen Oplfll€'

\an rul1derpc~t mngen voordoen zllldellJk van
(;.oo!rll1i!r [.\ wlke gClall"n "eluof Ik IlILt
d~t.t men hl t '\ t'rkt'cf1i \ {wien kUil In leder
gc, al onle hoeren kon.den In Hechuolnaland ell' Hoe
die <trekell middelerwIJl ook eell kan" krIlgeIl I[
om te onderzoeken \\at er met ellten uoktelcu
t nl kan \\ urden ultgencht Het \ ast",tellcu
va. een lerg(>e<:llnb'" t.,..drag I," rI"od.cI, lei< Il hj De Blo.·mfontelll'che Hu,g' r geeft het ,ol
t;'"t !lt: llIot'dljke zaak l~ het lt. la,tg I~st.lat et geilde -
I..!'t'\:!..\r \()or ~ehelmholidlOg 18 het wat h~)g kali {)m dl' i'...aak \\at dUldd.qker Le tll,lken op VteJ
lit. l tt:n nl)Y ~roqter I5C\3JH ID dt. t1,wd \H rktIL kc m.lIner de ~lekte dO(,r de mwrobe wordt Yer

BOH'ndlt'n kon het CClflbrrE:'!o\lH.:t I1l1~""chH n lIog 1 ... prelo zullen \\ 11 het publtek ~kf'rH.l maken
raaIIZ:\.31J1 \lndf'n n!1l \J11 dt. lcgt;.t·rlll"K a;lJl t( I mel wat de hf·er Ra.a£f hoofd Inspekteur ,un de
drlnlSt:'n op tqddllke ",lUlling \an ondt rgtJtoI' hlktfJ lunderpctn politIe llll!oi h~tft verteld De laak
\H:gen ~n trekpadeo ,",oored In de Jli'!tTlkten komt hIerop nOOI Eeu kalf op een '1.ckere
LUIdellIk lang' (,r,,,-,tnller Ik zeg nogm3,,1. vl,.a," Ul het d,.tnkt Kruonst!ad IR met rundeI-
Lut.t on~ w!JRhclrl leeren ult de drOe\lgt lesseIl ptst I~smet De eLgeIllL1.r 'an de pfa.a.t..tt kon
dIt.: Trans\ aal en Yrqstaat on .. ~e\ en L,l.at ons nIet hegnll:x!Il hoe dut kalf zlek w(.>rtl da.ar zIJn
tll,lig de b".t mogeliJkc l()orz().~a,1tregelell I.. eilten llIel 'Bil d" plaat- kOlldAn Ipopen aan-
Ilem<'n t(i(en het doordrlngt·n der pe,! ZUideliJk gezien dezelve 18 .. mhelnd en dus met met Iye-
,'all (,rootr1\wr smette dierelI m aaor,lklug konden komen Ook

De liJd tu""th(1I wik oell speCiaal eli. het W!Ii! de I.)()(·r Illet gewee"t op ,f,uRderpo-t plek
I'ul"ende "OW, "'l wngre. k,)n ook zeer dlem\tlg ken De heet Ran.ff ecbter ,m, 'Iln pilln om
ZllTl pm de KWC'.. tll nad, r np te lo~sen lof acbter de \\ ,l.ll.rheld le komen en eie \ olgende
afmaken "all n()~ nl~t l.lt.!ke be~ten tot ~O()l t \ an e:<.amlil,ltle ,ond plaat",
.If"srm!! ,an 'erder" h~,mctlillg \\"1 dan Illet /Jp "fM Rao!1 (;11 ,'erklaart -tcllig dat ge
~e(H,rl"of,j L' WOldt het dUidelijk dnt zulks ll!et oP. een pla.at. Zilt ge'J'e"t waar run<le!-<{':
lilt! tegen (;"ds be.t~1 glUlt. ell Wit deze halde I'{',t I~ , .
m~.ltrtlgel tcn .Ioltl t"th het hesle lesultaat lJ, /J"" Dat verklaar tk op dlUu gewelen
f.(eeft dail zal het, olk al. ZII dit "eet. lIch te De hep< Rouft.' Zut gII ml~sch,en onlangs
g"r\.e<lell]ker aall dil uoudsclileten kunnen naar de grenzen van Trnll'''a.1.l geweest 0

nndtrWerpell ~atuurlljk tllt()(h \ ers:arul zoo De no, r Ja
I,'llf.( I,..t Illet eCll d"ello"ze 'crlllellll!( wordt /Je J""..,. RIt"y Boe lang gele<:len ?

I wol" dienaar De boer Omtrellt twee weken geledeu
C 'A~ R"", lJ, htl'T /lrwjf W,c hebt giJ de hand ge-

~t"'1 n'ourg I" De< ember JR:Iti drukt '
"V"J m~enen dllt het dod 'an don beer Vall Jh lj"tT Een I nend v,w trUl. d,le wel de

R,;,,} bereikt kan " .. rden ,onder een speclJtal runderpe"t "p z!ln pi",,!.. heefi.. maar Ik was nI€t

Kond.congn'. dat 'cel moelie en geld zal op "I" plaat. toen Ik hem de h.md drukte, Ik
kosten lIck zal h{'t te lang duren voor bet wa.. Iele mlJlell daarlan verwlJder,1 I
rougr.,. za.] kUllllen "'rKaderen ell bet ondorzoek /J, }.ur Raay Ha dit lerkl.tart 1111 I,,>e
mod dadel!Jk beginneIl I)e rc){eenng dOd..an kuif besmet werd
haal kant "Ilt "il kan om de pest te lattn ooder /Je b,,,,.. Ik kan met Zlell hoc
zoeken Dr Koeh IS reeds d, uk ,Uln t werk /Je JUeT R,,"Jl Ik zal het v('rkl"" Il l w
W"rUen afgel aardigden lilt de ICrschdlende Vriend die gII de hand hebl gedrukt dokten
dt ...tnktt n naar Bechu.lnaland gezunden dan zal 7.110}reeOólten , lu\.n Ziln band du~ wftren runrlt.:r
m.", pralet,"che kenrll< opdnen eli naar het pe"t mICroben HIJ drukte u dp h lrld ..n
gewone congre~ In heglrl ~Ia.art kunnen komen eeDlge mlssdllen nm microbe. ru..akt< d Laro}!
!,NH toe!(eru't d,ln d. :tfgenlArdlgden tlMns GJI zegt III'J hebt U" banden wd l/e\\llS""hen,
zullen lon -En ')II~ [AJI/ri ] m.lar z.oo Jk ven\ta Illet met ont!l.T1a ttJllgsstof

De microben op uwe h<.nd hieven du- In Il'ven
h .\II.rj(1f HF.1t I \lfS lUiden. de lantste GII komJ op uwe plaats en In[gens Ik zo lf heb

l..,n0bten, In de berl(en r<"><YteJagen gunno ge- gezien h~bt giJ de koo gemolken "aan ,lll het
vonden Deze Ill>:en Zlln III de <laar ontdelete kalf ZIek "errI. De microben dlO op uw hand
kalk-teengrnt teil do"r dH gtotten hewonende waren raakten op hun beurt Wl'er ·,an rle Iller
13lqJkt: vlooermulzen In dell loop der eeuwen t'llll de koe bet kalf zoog dIe nlOT eli kr""g op
op-."hoopt Bil KcelmW' III het d,t] van de Z!lll benn de mlcr ...ben 10 zlIn IIcbaalll
ri' Ier LI Aho.I ".)nd de heer ~Ia,.cballd twee werd besmet. De koe zal z~ker
I(r(}<,te bolell wier bodem ter d,kte van 5 tnt ~ wordeD.
rm·ter en meer Uit een l<'allr<!evnllen 1118--t ten rOe koe. Informee.t de heer R.udr On3 "erd
I,,,d-ajle I an ""N~held(l~e dDl .. 'nde r~ntennars I llek DaarnA werden vel~ andere bee.t~n zIe
bestaat. en stierven)

Van lonllJ!le.kte ontsmet verklaard zijn de ),laat
IICU l'rospeqt en Paardekraal ID het dlstn kt Wode,

hO~t vrederechters liJn .... ngesteld' J W. Attwell
voor de Kaap, A. R. Bovill voor Gnkwalruld ,Oost.

Het pertodlek bof te Kle,nwort, distrikt Uiten-
bage, .,.1 op 22 dezer gebonden worden, dat te
Oarles op 21 Januari, te DurbanvIlle op 21 dezer
ea te Porterville op 23 dezer.

Vooburg en bet dorp Engcobo <lln tot munter-
pallteiten onder de mnnicipale ·..et mn 1882 ver-
klaard en de wat ter amendertug VIUI de en limei-
pale wet van 1~96 I. ID Woodll1.OCk van kracht
vCPklaard. alsook ID All wal Noord.

De wet ter voorkoming van besmettelijke z",kt"
van I 85 18 \'1UI kradlt verklaard in Pnndnland

Geennis locaue In de afdeeling j:{lIlgwIlhrun.town
IS van longziekte ootsmet verkl __ d, 1.00 ook de
dorpsmeent van Shiloh on Engolmc III Queen ..tewn:
met longziekte besmet verklaard I. de pla"ts rlj-
gel kloof. n.fdeelini Fort Beaufort,

Tot dlbtTlkta.bren£"ei\heer van J'j) ...-ethefL!" ts anuge-
stek! ,Ir. G It Smut s,

rot uitreiker 'Van per mitten voor het vl'rkrtJg1'>~
•• n seb ietgoe l enz Le Wedehouse IF nanjzëst eid y,
Coxen LOL nirreiker van paspen ann kaffen' lT1

het distri kt Uroztukulu H. B. II hvte. lol on.Ierre-
glstratem van geboorten l>OZ.. te \\'illowmore M.
H Woodlorid, te Knyanj li V<UI H I'hJlI"'tt.

Het tclc",aa.fkantoot te Hnu manskranl. '1.·A li,
IS gesloten 0 Een postagentschap I~ ~t \ t.>stlgd te
8pnugficld, Knapscue vlakte

.. \ .. ," f'T"1

NBURGH,
:Lat"
ven).
de MaÁer8.
Zuid-Afrika

te brengeo
Juk aan prnteu

IS ruet veel te
pmsers of van den

II \ an Jl"'JI eerst en waren,
't ml ee n onderzoek ge-
redenen waarom Jat \ er-

met EIl!{cJand concurrerure
heel mOOI " de stemrmng
en Duirschlnnd 111el. onder

• punt der :\1.gt::Hkwf'sfle Een ex
Frankrltk riro,,,nt dail ook reeoos

"011,111( verboud russehen Frankrijk.
u Ru-dand Wat de gtllcerdon eCIJ

1,Ir ....ngrlund '\ inden is dat electri
L-. \ all -r eeu ko len gaal muerneu

dt~ mijnwerkers die lit den laa t ete n tud
.l ik w 1)1.. '{"n tWloL I 111 F:1l~t·I'\nd ht.,hlwlI roe
III de war tt, hl.ll~ell hjk t 11t.·t vooru ir z icht
I•• J"k-I

[ It l nu.rdu ver uee m t me u da t de Roomscho
I[t'~ -r ...! Ikh"hJ rit st IlIkkuI:.! om t reut het ourier
Wlj" II 'finitoI,., tfk"ult al ... III ..trlJd mt't de
IJt-"p.dlT1!.{VfI tt'n bt>!J()f'\l'" der Fruns( he r~,olklng
gt'llIa.aKI tnêll h...t l~lnd 111 ~e ,'onge t·tU"
l- n!...'...I~dl "eld nl l.lI tit' Id*"raJI:' Fram~(.'heTl lllll

ht:t nltt dt.· klenr...aIL· Olll·t.:n.. JIl \lt'lI'o\ ZUhi

\\ tllJ .. , ... d.lUr t!t'1\ kanllll,l,ll hll \:!ell publtekr
g ...It.":1 nhf'ld Vt'.lt·gd "'at Jan'JI gljlt'dt: n ook door
!.qr I" rd'In "':'pnjig' \t:"rkoJldlgd \\t'rd uat ctrl
(!:til k.\,·l il.\llhrE'Ken w:\.\.r .. p \ ll:'4.tr,dl' van Enge
II n' I l' ,lldt~1I ~:t t'ldell Hier tel:lnde z()u
mCTIIg't'-' Il dt' itU!i)t" "lJ h~t hd krlJ~.reIl "lt'"

tlt't ,n a.an\\ezlgh~IJ \~n dr IJr~rle\ Ho..nJe\ f'[)

kllfllll!t'll I.t.'Hlt· znlJ I.llh a.:.lil het ge'\llAr hloot
o([I·llt II HIli \H'llt.~IIl<>..{r'lnl,trell IIH\n .. lag teredlt te

ÉEN REPLIEK.
Rietfontein. 8 December 18\16

Aall dm Redakteur
Geachte beer.- Ten spjjte ',10 do vree' dat

mIJne brieven aan On» Land moge worden "e,~-
zwolgen door de he ve kleine .. Bneveubus -
kolom-waag Ik het andermaal te Hagen om
ruimte "nor eenige ophelderingen In de ge-
eerde kolommen van uw gewaardeerd blad

De hoofdzaken die g!J opgaal't. waarom mun
laatste schrijven aan u met opgenomen werd
kan Iii: niel meê ~ustelL

(LI.) • Beschuldigingen tegen de politie. zUn
feiten en dnadsakeu, waar Iii: echter de poliuie
met alleen aansprakelijk "oor boude ell w ti mn
verder er met over hekommeren

(h) U zegt . Wu belinneren on" ook niet
dat dr Hurcheon gezegd beeft Wilt hem 10 den
mond I(elegd ,,'ordt ,. Ik herha,,1 het op grond
ynn bet rapport mn de koopman8conferentle
hIJ de Aar-.ta lie lets meer dau een mannd
gelootln Ik beroep mil op dat rapport en op
bet goooe geheugen van nwe \ eie lezer.< nl
dat de dr onder andere teg@n de boeren pok
gtlzegd had dllt boeren (hoeveel weet Ik
Illet) de runderpest onder de runderen l,.ten
komen om comp<lnsatle te krijgen en daarop
beb ik III miJn ""hrllven aan u gezegd .. De
Le.chuldlgmg 18 ern.tw ook t' ze dwaas en
ver<H!!Cht fiJn en nauwkeurig onderzocbt t6 "or-
den

En al. et deznlken ZIJII om meI runderpest
op d.e wl)ze te ,,,,ekereu IS het dan Illet een
k" e.tle d,e ernstig genoemd mocht worden en
een t}ndenoelt waardig' II. had gezegd
., dWa:LS omdat Ik meen tlat er I'"el beter en
\oordeeltger betalende markten zIJn om runde-
ren ',ln de Dund t., zetten dun runderpest.--
doodschletell--{X}mpensatle Het IR nle\ noo-
dIg verder Iller Uiteen te Letten, waarom ik
doo(hchleteu als regel tegenwerk en vernor-
deel. En het '" eell zeer geWilligd en gevaar·
ijJk precedent om nt de reddltl~ van de belangen
van boeren III bl)zonder en dIe v~n bet alge-
meen of de Illinatie van land en I'olk te late u
afhangen van de .tem en de beslts'lIng "ilO
{~n man-dr Hut.cheon En d.aarom .'lj ... dle
dr Jgeen ander middel weet en de pest t-OD
"pllte van de dlilzl'nde runderen die re008 dood·
gescbot.en ZIJn niet vermindert dali zeggen wiJ'
.. Laat staal I van "ee doktoren le 8preken eo
laat de boeren m,lar !lan zIcbzeh e over want
Ite"er \ allen "lJ ouder en door Gods haud "
da.o onder de meedoogelooze uitspraak en he-
slIsslng vali een bulpeloozen lIlan '

DoodschJettln zoo &1! tot nu t.oe-sp311rt mets .
terwijl de pest toch, al IS t IllAllr genng, een
overblIjfsel laat.

'VU zeggen met Il ' één voor veleu '-1 e als
de pest III een nIenw centrum "er van besmette
dl.trlkten UItbreekt op een pla"t.~. dan mocbt
men tot dood""b,sten overgaan Maar geachte
he"r. tusschen doodschl,jlten en doodscbl6ten IS
eeD wereldbreoo verschil. en van wat wu weten
Will! dood""h.ietell te dalllg op een wreed,,_
ollwwdJge en hemeltergende Wijze gooMD eD
bet IS da.,rorn ddt WIJ vroezen dat GodK
toorn DOg zwaarder over ons komen
lal Daarom mod nIen zeer voorzichtig te
w(jrk gaan en WIUlr eell geval verre' an be-
smette streken Zich voordoet, en mogt men het
dan rlUldl[l un eli nno(!Ig oordeeien t.ot dood-
.chllltcn <'Vel l~ g'llIln dn.1l meenen "'IJ. dnt dat
gedaan moel wnrdpn ond~r ernstIg bidden NI
.meeken tot (l(.:! en 11e' scbleten ruoet met
r.lIoe1l door goe<:le _chutte,." maar ook door hid
dende schutters gerlaan worden

TeIl ~Iotte. WI1 mCtmen dat een CO'rnml:-lSle
W{, al. u wd hnOIi noodi" ts om onderzoek te
doen naar de Uitkomst van middelen die men
zegt mt't goed ge' olg lUulgewend te hehben
tt."gen aaIl p~t Ily:lcDde rucldereu en ook omtrent
voorbeh000mldoelen lOO ,d, van t[J.l tot tiJd
met·gedeeld doot mlddel"" "Hl de lIleuws
binden Mnar het moet 1\ elen en worden
gOtlaah rloor munnen \ an \ êNltand eli eIgen

sc

S/,J.II\

I lt Fr lnknlk nlt"'t \t"t'1 dt"lI 1lJ11l1..ater Hano
I LI" hh'ft lilt II dIl rit I p\ t r dl ~.gyptl~ht>
k\\l ...Th )\111\1) dPtfl "gl.!'111 III,l.lr hIJ h ....dankrt-
~ .. \0, r "·a.ar IIll Tl - \,l(lr IIH·t;'f1t te Inoeien

\ rI, IllJ I" il I .. ~ lt Il'cll ()(,k dd"., ... ,L.UlI>W,,·hlluwd

h,. tt Z.lm~fI"l.:'rb;Jllg dt:'f ulttH'~It'Il-nuhka
I, jl t- ti "'" l.dl"[t,: Tl It" t:"t:'tH:! kltrtk.dt111 t1n mo
flan ha.lt'1l lt-r lIldt'rt.: .lIlde. -tegen de gematlg-de
ir.ut'l rU ..~htll ~lallkrl)kf'11 Ru~laIld ~hllnt

ht t III dt'" I. l.lk \ tn '1 urkIJt.· Illet :tOO mooI te
t1',li,1 LI... In!:! tll.lt·llol. het btzOt'k \IUI keiler
Alt'~:Jndlr Il Pari I:» lIeh \erbeelrtde. want
~ rl!lk ..qk llol\ ~ ltrl'l Ot Turk ...('ht_· fin.U\elf·1I (lP
lA il ~t't'r \,~{ I.h:'t1 rn Hu ...land wiJ met" uRt

T ,Irk it k,lll \ I r,tl rkt 11 \ l nle_r hl"ft dt" Turk
""hl k\\t"' ...tlt ,nl "tl!'P(J[lJ"lll WIL'" lit
1)IlIf~hL\ll.j '-'f'tr twt t'(11 tn alHier t)\er het
dllt II,. rt'l ",lar ,,)tJlul dt ,i()t lUlJ~tCll nu:,! op

gl ..', Id /Ill! III l)(:;,sltmrllk h~1 IJlen orI!?f'ru"t tt-
Z JI\"l:tll •• ht,t Il't.r"!(h[ dat dt' anfl:"-!tmltl
"'l I., (1\ k\ t·O" kit rlk.de IMrt11 IJOSk()mt

RIJ..lalld (""l,r III li no~ sleeJ .. \Id "'\mpatllJe
, "lr ITIIII' \\}Wr IIITll"'~( h~II dlN:Jr rt·~t.lls rle toe

..Lwd h.~, !)\ull"r \\ord! l lt \menk.r.. ta'tt het
dat tt'1I bUI!t..·ngt'>wOlFlt ZllfJlI~ \.W het eongres
pil! ,t II prolt:'({lef tarkf tt- rn,\ken \ ol~tTt,kt
II t~f , dl\1,~tlllk "u,..dI I{"""HIJ!

'Il \ hlflll ht'~ r~ ht l·t'll ..tr fd t 11~,,('hen den
ktllt'r "'" LJ JIUII": (h ..1n~ gt>"'tllllld door de
Kt'I/.r1n IlIt ...dtr \1 ,It kT!lpp-t lted('T1 ...taan
,Lal! ! ..lt .. ,.:, llle~it n k Hil n'iUH dlt' hett.'ck.endcn

"t'lrllJ{ 1,~t'l\ l't n IOIlgt.·1I kllztr telizil mt..n t(Jt

Ult.~r-.tt' ml1,.;t!rt'gt!ll(1 l PI t'I-O~\lu,ht net'tnt \an
~I) III l' I" ht I lilt t rn hl dUldt'lllk of het flp
lit l'hd'lJjlljnt'f1 1)\t.'rUH1nIM~l.'n heh,lalt of netier
Il"':t 11.lt !Tl UH op (!lI,a )lol bont hl,t er Otltt.r
tLl ,It' III Iht ... litt) " H ::dle ...
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Mjinheer,- Vergun mjj een paar regeltjes nan
uw geperd hind te richten. Ik wil u slecht.
eenige .-ragen doen otntrent iMpekteurs en dau

Cfrn ('til C"rrv'I'0>l(/pnt.) e~nige aanmerkingen maken omtrent bet i""pek.ti\' ---. Ite~~:r reda.kteur, de brandzIektewet I. door on.
t ... In December, IH96 parletnellt op de hoeren gelegd, en het scb!lnt m!1

ode de laat,tc weken heh!.er. Wil met Iuf 10"1 er ollder gebukt zullen moeten gaan. Op
,,,t mg mn eemge d"gen met D w wind, den derden December werd te Calnom een "cr
ree rue dagen geh"q. in bel buwnder op gadeTlng van m.pekteuT' gehouden en t.egelilkcr
Il Z ag tud ook eene publieke ~ergllderlng Op ..enst

/"",Plalltselijk nieuws (of nl andere wOQrden de genoemde vergadenng deed de hoofd·lnspek·
gemeene .-raag vnn den dag) is, boe gtlllt het teur zlin best om de plaatselijke in.pekteu..,. op
,t onzen magistraat, dell beer J. N. P. de t~ bitsen om bet voor den hoer nog !llO<'i1jlkcr
lIie",. Het sPUt mjj te zegJ;,'Cndat bjj maar in t., maken. Het schijnt mjj of de phUltse1ijke

een bedenkelijken toestand u.. De bo<,fdrec.hter inspekteurs v4>1'plicht "lin mijnhe ..rt)c te ge·
sir H. de Villiers, eeu broer van g"noemden boorzamen. En dan is het niet g-en06g dat d.,
heer. arriveerde alhier gister DAmiddag óm zijn hoo.fd·in8pekteur de 8trengl\te maatregelen aan
broer te bezoeken. Zijn boogedele scbiint ook de band geeft, maar hjj WilJrdt nog ondersteund
niet. uJ t·e gezond t.e zjjn. Het werd mij ....er· door den inspekteur nl.O Zuid· Bokveld om bel,

da' hij heden of morgen weer stadwaarta hoe eerder hoe lie'Cer. ~()or den boer mo.,iliik te
maken. Nu willen zii d ...t wii de ocbapen in
D_mber in plaats \"all FebrUAri w!lSl!Cben.
Dooh in December zijn ....ij bezig onzen oog ..t in·
te zamelen en drulr wij niet gel!jk de inspek·
teurs OM geld uit een open k.'lIl kqjgen, is bet
on8 niet, geraden onzen oogst t., <crwaarloozen.

En nu heer editeur, de eerste vraag die ik u
wensch te doen is deze: alR ik nu in een ver af·
gelegen platlts woon en ik krijg een brief van
den hoofdinspekteur of een bekeRdmaking dat
ik moet dippen zooal. nu, boe moet ik en menig
ander den Lrief begrijpen, daar het Engelsch i8
en ik het niet kan verstaan? Kent de boofdin·
spekteur dan geen Afrikaal18Ch. of wil hij dat
niet gebrniken en ons niet kenuis;;e,·en in bet
Holland!!Cb ? t

De andere vraag is deze .... elk ""n ramp kan
de inspekteur niet verwachten voor de urne
hoeren die van daag nog een paar bonderd scha·
pen hebhen om nu weer in drooge tfiden t·e moe·
ten dippen, en wie zal dan <:le c>orzaak er ,an 'ijn
dat onze boeren bevolkinIl zoo moet '·erarmen
en verdrukt worden', Xiet alleen het m'ni.·
terie maar ook de in.pekten'"". I. het lIiet al
blijkbaar genoeg zooals de Heer ons land .tntft
door al de verkeerdheden "IW de memchen.
zooals zij bjj '·oorba."lt begaan in t"d"n <an
electie. Mage GOO tocb d ..n mel,schen de
kennis geven om leden voor het parlement
te kiezen, die vrede en liefde nnder de men·
schen brengen, en niet Illtlid aan oorlogvo..ren
denken.

En ten -slotte heer edit.>ur, wil ik'de vmag he·
spreken waarom Calvinia geen herder kan kru·
gen ; de predik&nten zeggen omdat er te CRI·
vinia zoo 'n tweeRpalt is..maar voegen zji er bij.
zoo kan bet niet bliiven. Zij schijnen er hang
..oor te Iun, maar ik vn.ag, is bet niet de pliC'ht

, ,
8t~llen bossche :rnun.i(apaJj~

teits. vergad-ering. .

t. ~ _

~ ,""':. -it,
Jj '!'~

lil '1~icipaliteits vergadering gehouden op Dins-
da!? l0 December, la9S.

TCi:_enwoordig: del'OOl'ritte.t' de heer ,Boeman
en al de leden

.~, notulen· van de ge .. one vergadering ge-
bondeu· op I December werden gelezen en goed-
gekeqrd.

De vooreitter las de volgende brie van voor,
te wet-en :_
I. f!en brief \"lUI den cjomrni.ssaris van publieke

werkIIn met betrek.lring tot eene leening van
£2,0t:lp, gevma.!lcl ten behoeve van de water-
werk~n te Rtellenl)()8Ch. meldende dat. zjj niets
over dele mak konden' nespeuren. en dat de
comlIlmaril!"Cn wo ~oed moesten zijn den
datum van hunne appbkatie te kennon te geven,
De rand besloot Mt een commissie. bestaande
nit <l~n voorritter en"den heer J. J. P. du Toit,
afgevjulrdilld worde om met bet gouvernemens
,over <le~ezank te onderhandelen,

2, Een brief van den beer Herold, C.O. en R.M.,
meldende dnt de rente op de loening van £3,0\)0
en £2,000 0IJ de wntérwe.rken verminderd is
"an £1()1; A•. 9<1. en £70 HIM. 2d. tot £99 His. êd .
en £6p á.. 'Id. Dit bericht werd met vreugde
ontvallgen.

Een brief van rien landmeter' P. A. Mader,
Kaapstad, verzoekende den raad hem bet plan
van de erven in de vlakte te eenden, ten einde
aan het "erwek van den mad te kunnen "oldoen
om erf no. 4. dat nu varkocht is aan de Slallhche
gemeents OIU riaar "en kerk te bouwen, te. kun-
nen aftrekken van lIe.egde plan' Besloten dat
de secretaris gezegde plan aan den heer Mader
'K~lzenden.
4. F]en brief vun de haeren Find ley lit Co.,

erken 'lende ontvangst van een order van de
COmli) i"""riss<ln dey municipaliteit voor 200
waterpijpen, en dat .jj dadeliJk een kabelgram
op ei!l:qn kosten l1lIAT Engeland voor de aoodige
pijpen ~adden gezonden.

iJ. Een brief van de Gebroeders Shepherd, in
antwoord op een brief van den raad. meldende
dat. zoo lang als r.ij waterbelll8ting direkt aan de
municipaliteit betalen moeten, _jj dit lichaam
lutig aullen vallen, al. zij niet gerE'geld water
krijgen. De mad besloot hen te antwoorden
dat ,ij betalen kunnen nun wien :<ji verkiezen.
daar de raad met hen niets te doen bad, maar
met dep heer J. 1". Stadler, aan ..·ien zekore
w:.terlotiding werd toegekend, en dat de raad
den beilr Rt.adler voor de betaling van de water-
belasting' verantwoordelijk bouden zal.

Een 'deputatie, bestaande uit de heeren C. van
Brakel en P. J. Joubert. verscheen ter yerga·
dering in zake zekeren weg. die zij beweerden
pri vaat té zijn, en om welke redenon zji den
heer Gsbrielae on anderen verboden hadden
daar~rLOgebruik te maken.

De raad besloot dat eene commissie. bestaande
uit de heeren J. J. P. du Toit en J. W. H.
Fick. gezegden weg ,,al inspekteeren en rapport
indienen bjj de volgende vergadering. wanneer
er met hetrekking tot hét recht om gezegden
weg te sluiten, een besluit zal genomen, en
een antwoord aan de beeren Joubert en Van
Brakel zal gegeven worden.

Met ·betrekking tot een verzoek van bet
gouvernement om eon gezondheid. rapport en
een rekening "an inkomsten eo oitg&vén MIl

hetgouvernement op te zenden, ...erd besloten
dat dell secretaris gelast worde zoodae ig rapport
op te trekken, en een rekening volgen. vereiscbte
voor djt jaar naar het gouvernement op te
zenden.

De volgende rekeningen werden voorgelegd en
den !l6éretaris gelast dezelfde te betalen
Rekening van Viret Bros. voor reparatie. fUlJl

waterpitpen. £I 4.. telegrammen aan het
gouverqement, 58. 6d.

Met betrekking t.ot het. natmllken van den
weg nll"r het statioll IUInde andere zjjde van de
bru!!'. werd be.loten dat de kon' raetenren
zouden kennis krijgen dat geen weg buiten de
limieten '·an de municipalit.ut moest !lat. ge·
maakt worden, ffilLaT dat zij liever ze~ere straten
waarover geklaagd wordt d..t zij nie~ behoorl[jk
nat geOlllakt worden. in "enolg betel moesten
nnt maken.
Gerapporteerd dat de executeuren van den

boedel van wjjlen den beer A. S. v;m Co lier
geen ge~oor bebben gegeven fUlJl heL verzoek
van de commi!!8aTi8S6n der municipaliteit om
voonien:ing "oor closets "oor de bu urbuizen.
beboorcode aan gezegden boedel te maken. ook
dat zil geen acht hadden gegeven om de boete,
dil) opgelegd werP te betalen. Beslont de raad
den secret.aris t.e Ilutbori.eeren de executeuren
Vlln hovllngemelden hoedel te dagvaarden voor
overtrf'ding van de mllnicipale wetten. Ook
werd he810ten een ander pt>ri!Qon, die voor
dezelfde"overtreding be8chuldigd ston , te dag·
marden.

De kontrocteur meldt aan den raad dat de
boofd konstabel hem verboden had ziin wagen
voor ziin woning in Beyersstraat. des middllgs
uit te 'pannen, omd"t bet wgen de wet was,
daar de str""t zeer nauw iR, en hji 1),1.00 de
doortocht. belemmerde. Hjj verzocbt du" den
mad om hem t.oe te stAan dat' bij Z\ln wagen
aLleelillIk op den middag op den loek van
Adderley.(j uare. tegen over bet Masonic hotel,
uit te spannen. daar hii andeM! geen uitkomst
heeft. De rlu,d besloot het verzoek van den
kOlliracteur toe te staan, ~p '·oorw!W.rde dat
niemand van het publiek dllartegen objecte.ort .

Verdel" werd. gerapporteerd dat de huur·
buizpn te Konkeloosch. behoorende aan den
beer C. 'M. Neetbling, binnen de limieten der
municipaliteit zijn. en dat de beer ~eethling

l"een waterbela.~ting daárvoor hetaalt. De raad
,-Lesloot dnt de secret.aris hém vol!!,ens .cbaal van
';er huurkamer. \'001' een leiding zal laten
~talen.
\,Hierop ging men uiteen.
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het niell\V~ per t.elegram ~e·
Schuur. het eigelldolll van den
hod .....geheel en al verbl'a1ld i•.
, Men ml het jaar 1896 niet

indien men t"rugdenkt
1~\l5, tot heden toe. BU

of bijeenbrengen van wat ge·
gezegd jllltr in Zuid·A_fri.ka i. gebeurd.
dunkt mij, ,·eel in herinnering !!I1men

"

"erscheidene 'an onze
naar d.· vendutie

van wijlen den beer C, . du Ple""i. t" Touws·
ri,·ier. Men v~rwoohtdat de beer J. J. Tberon,
onle bekwame I.ji.'!lager.een goeden ",'rkoop zal
hebben Ii"

Onze ~nemende magistmat, de heer P. C.
B7';erdR, wordt teer bemind. 8edell is er een
7', : ' dienende tegen een van .de bealnbten bij
'1: t spoorwegstatIOn voor '.[jD edele: het IS

(een aangename taak. lat.,r wat nleer bier·

~~~~;.~-~,.
H·er.
Veel eer komt den heeren leden der mnniei·
.Iiteit toe met· betrekking tot d" vele ver·
!"teringen door dat lichaam gedu rende de
:antste paar jaren gedaan. maar bet io spijtig te

i~ien boe de jonge hluegumboompje.- op het
inurktplein door de dorpsbeesten'verrueld worden.
iK.an hier geen stop aange.et worden" 0 ja,\us de eigenaars van de dieren hun vee .lecbts
'ti de bovenste straat naar bet we"'el,} zenden
\ UI worden de boompjes gespaard.
; lIet. eigendom iII den boedel van \Vfjlen dr.

len werd Zaterdag do',r ar.J.gers F. L.
,den berg en Co., per publieke ..ei ling ver·
lt voor. de som van £1435. De hw" N. C.
ne 'II'"" de kOOpel:
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Eeden,
Ho man.
baIan~ van J;:J-~9brelal
tie \"":r~d.ea
geld WM.
wegen wi18
hoofdweg
Ont na onli!!-rroe,k g'~=~~~l':~~llk::~door bet gO'~V'4mlel~mEln.t.
afdeeli.ugsra.ad
had arme blanken
lede.n. Dat' hli geen \'old~IJo(le
kunnen treffen over de ~1,~:'~~~;~::
Bruintjesrivier en dat I,
zaak badden [gegeven in h2"d.~ ..

Secret.ari3 werd g"lnsttrlleer'tl
nament over de zaak te
betrekking tot de ·oprichting "&11
arme blanke !rinderen, wa.~ de
het eenige nwlslid dat een
Hj] "erklaaFde dat op de.
kloof ongevelU 2+ uur, ''8.Il
deren waren die in zoo 'n school
den worden, ~n bet getal zou verhoogd
worden tot 30. En indien er gelegenheid ..oor
boarders koa venochaft wo-rden kon men. een
gelijke school op richten te Droogevlei. de ver:
blijfplaata "an M. de Jager.
• Besloten dnt de raadsleden Van Eeden.
Steyn ent .d~e seeretaris benoemd worden tol
bet koepen van 2 geschikte ossen ten gebruike
"an den raad, en om de 2 oude te verkoepen.
Dat de voorzitter, raadslid Steyn en de secre-
taris gecomiteerd worden om de tenders voor de
levering van voedsel voor bet jaar 1897 ill over-
weging te nemen.

Dat de hendenbelasting voor 1897,4 shillings
per bond rou "lin. betaalbaar van af I Ja.nuari,
en dat tenders voor een gaarder ge'TBagd wor-
den om op de volgende vergadering in overwe-
ging te nemen. Dat de applicatie van de weg·
werkers tot verbooging <an loon gewelg erd
worde.

Raadslid Van Eeden sprak gunstig voor de
verhooging eli maakte den raad opmerkzaam "I'
den hoogen prijs van voedsel, ."

De secretaris verklaarde dat :de bestejwerklnl'
vertrokken. Dat geen afgevaardigde worde ge
zonden naar de runderpestconfercurie in Mos·
selbaai te houden. I n verband met genoemd
onderwerp werd een brief gelezen van het gou·
vernernent met aanbod om beiningdraad gratIS
over ba...e spoorwegen te vérvoeren.

Dat alle achterst.allige gelden gecollecteerd
worden door een agent.. Hierna werd bet \"IL.t·
81ellen der helastingen ill 0\·erw6gwg geno-
mono

Seeretaris verklaarde dat volgens hem geen
hoogeren aanslag neodig W8J! dan verteden jaar.
TL!. il per £.

Na behoorlijke overweging werd beslnten dat
de heffing voor 1897 zou ziin il per pond. be-
taal baar van at <!Il Januari, met beStemmill€ mn
i v<9 hoofdwegen en * voor andere wegen.
En op applicatie van bet dorpsbesluur van
Barrydale, werd een belastmg opgelegd "an ~
per pond op alle dorpseigendomrnen, betaalbaar
van af 1 Febzuurt. 1~97.

Ean brief werd gelezen van (;. CY" met
verzoek aan den raad om den weg op zjjn plaats
Kleinfontein. te leiden naar den Caledon hoofd-
weg, met bedreiging daar twee hekken te z~l.
len plaatsen, indien zijn' erzoek BIet wordt to

gewilligd.
De voorzitter verklaarde dOlt h,j "olgen~ '·"r·

kregen infonnntie. niet kon begrijp<"~l bop 1·~8
da.ar twee hekken kon plaatren.

Beslot.,n werd dat indien l' rs ondernam om
de afwijking te maken ter voldoening ,"an den
raa.d, en alle uitga,en betaalde daaraan ,·erhon·
den, de zaak nogmaals in O\'erweging zou geno·
men worden.

Een brief werd gelezen ,·1tD den ei ,"ielen com·
missaris de~en mad verwekende een '!Chatting
te houden "an een sluk kroonl'llld in bet veld·
kornetschap Trndnuw. op 't oogenblik in huur
bjj de beeren Goussard fm Pitout voor .£:!fI per
jaar.

Raadslid Joubert verklaarde het stuk grond
wol le kennen, en dat bij meende dat .'éll .hil·
ling en zex pen<'~ per morgen een g<>ede waarde
er voor WM.

De voorzitter verklaa.rde dat volgen, de wet
geen lagere ..chatting daD £3:13 fi•. &I. op ,len
grond kon plaats bebben. Daar dit bedmg o'·er·
matig scbeen. de booge pacbt onder omsta.ndlg·
bedfIn vastgesteld zijnde. die nu niet meer bt,.
~tond. werd er nu geen schatting Idoor den
raad gedaan.

De volgende tender~ yoor tollen "oor het
jaar 1897 werden ontvangen :-

.£
StonIlSvlei Pont, Hea.ttie Broed
Goedgeloof Toll, J. S. A. Bru ....er ..
Boscbjesmnnspad. Siebert <an Eeden
Bu ffeljach Isn vier, Rodgero ...
Grin Bridge, H~ Featherst.owebuugh

En voor voedrel werd de t-ender vun.J as.
Greathead en Co., ont'·'lIlgen en aangenomen.
daar bet de eenige was.

Een deputatie "an schnpenooerer maakte
bMr opwacbting bjj den raad om haar mi.~noe·
geu nit tA> .preken en de ongem.akken "I)or de
boeren te verklaren door dRt bet dipp.on den
I.ten J Buuaei begon.

Na een volledige uiteenzetting door dell 'v,>or·
titter waarbii hii ben overtuigde dat de verAn·
dering vnvr hel welzijn der hoenIl W~'. ,·ert.rok
de deputatie zeer '·oldM.n.

De Brandziektewet.
Aan den Redalr.tettr.

der prediJra;nten hierheen te komen en (:,
t:weesp&lt te doen '·erdw}ju.m·' Cah'iDln " 1.".,
doenig p.laats waar twee!p&!t 18 : 111 [".".,",

beel Zuid·Afrika is dat zoo. alleen in " ,',
il! bet ....an jongeren datum en wordt er danr. ."
meer oeer gesproken, maar door den t lId 7" ~ 1 .

weIsIiiten. De uwe,
N. J. \"A" n>:P. ~11 I:",

HEIDELBERG (Z.A.R.)

}II D00Cud""f 1"'<"

Aan dm R~kl£t,r.
Weledele beer,-Nog steed, we k t IJ" I, /,' •

waardig bind de beiangstelhng op ",' ,"': kv'
op hoe gij de zaak va.n. den A fnkall'"
dedigt, doch boe treung .. het dil' men " ...
geheel Zuid-Afrika. nog moet IICII,crhr, .Jilt, '
geatreden w0r?t teg;n: billijkheid ..11 r,·, I .
Hebben de Afrikaners ZUld·AfTih 11\('1~'·'11 t . ".

wat het nu is? Tot onee SPijl DlO<.·t'·II"
merken dat g wetenlooze lDenl>(·h,., ':11' 'J,
Rhodes·kliek nog steeds bezig ZlIIi ,,11, en I,,,

ondergang te cel ven : gii [uit" d I"m",kl
hoe een adres door Prvtoria ilng-",._. hu r.

"~'~'t1!i~l.!lCh,,,:!,agent aangeboden w .. "J·
n ondersteunulJZ beloofd h"I.),,·u

te
de

oeren.
ju ichers van
lage daden ..

Het koml mu
verschoond zal
Wij Transvalers
mend te houden.
door Downing-straat
ksnneu onze. behoeften niet.
DIet onze omsto.ndigheden. en
Afriku groos genoeg voor.
AI.. Engdalld de Laas wil Zij
verwoest Zuid·Afrik., krijg"n. dl,! '.. ,'
geen mogendheid ter. wereld oVIfll(,c""""
worden : wij willon vriendschap mAb \ ,1,.
hebben. I

Wil hoorert alweer "an geweren dil' 1fI~

smokkeld worden. Wij willen hope-n d",
Rhodes ditruanl toch meer eerlijkheid l'll manne
lijkheid """ den dag tal leggen. Ik kun horn
ver-zekeren. dit-maal zal h!i on!' met w(·t~r £'00

diep in het land ontmoeten. Wil zun elk
oogenblik nu gereed onze .-rjjlwid te ve rded i
gen. Voorheen waren wij aan het slapen, want
wij konden niet geh)()\'en dat er zulke la!;e
karakters onder God. w,·, leefden. maar w"
hebben geleerd. Rhodes heeft on, wakker
gemaakt. lot zelfs on •• penkoppies "an I:! jaren
aijn goed gewap.wd. en reed, geoefend ... n w r
hebben ons leven veil voor on. land

(; il hebt zeker gezien de aan. praak va n onzen
preaident bij den maaltijd hem onlang» geg~I'~1l
Het gansche volk beaamt wat hi, gcwgd
heeft. Wij willen niet. onrechtvaardig heb!,,'n
of doen. wij gaan onder dezelfde wet ten waar
onder de klagende jingoes gaan.'

Nu, heer editeur. gIi zu lt ons een grooten
dienst bewijzen. door ons eie namen van .Ie
voornaamste Rhodes-vereerders le publir-eeren
opdat wij kunnen weren wie onze vn_oden
ziln "D ben ge \"0 19el iik er naar kunne-n behan
delen, ~18tij rich naar Iller begeven Ik Wil
bopen dat er toch niemand bp zal 'jin dil' d et
na:un 'CaDAfrikuner draagt

Met gen06!Ccn lOLn ik u meldt'lI da t de 1('"

\Toosd" ru nder""" t tamelijk ~ermLOdt'rt. \\'p
hopen de v""'preiding te keeren.

Heidelberg had bet genuoIJlcll p,...f .....""r Hof··
meyr eenige dagen hl..r te hebben gebad. (~~h.
waarom hebben w!l niet eenige hond"rdell lUike
war" A.frikan"",. Hii heeft zi..b bier ",oor bt,.
mind gemaakt.

M!ln scbriiyen wordt Wfit lang. maar hot hart
is \"I.'ll voor de bela.ngen \~aD miJn rl<\tJe

:S-II dan met groete .....n d. "'are Afrikaner.
9U t~\'eu:o< dank n)()r upna.me.

l"w:d.Vt'. dienn.ar,

IJ

111' J. E Y'I..'''['.

HANDEL EN NJJVERHEID.

OOI:DCIlTOEh
Per mailboot Tartar wcniC'n gl~l(~r('n ult~(,Wlt.:'r~

a7.511\. ullS ruw goud, geschal LIP t.,,·n wa.ardt'
"an .£126.734.

JSATAL''; ~I·()(IHI\"EUE~.

Pa:YEIUllo RIT7.IH': HL. I.; (:Je<·.-{I't-r lA:lt'_.r:ud.)-
S, d, Ve 81'()0r-Wc.j,imk.ollll"tcn n .•nr ,i" week, 5 l~"Ceml,,'r
o () ~;lnd!gJ IJt'<.irn,.."·1\ i'2;.~.:il t(';!rD £li.4~7 In ,it-.
o IJ 7......lfde wet~k veTledr-tl l,'\!.H,

II Il
(I

o
DOUH \·l~KHTA'U KY.

PtETERMAR'TZIH'Rn. Ib 1'."'.-( I'., 1.·lcl[raaf.}--
IJ Een pl"'(k_'lfunn.tit.:· I" t"'·f>·,dwn·~·n. ~'~l'bIJ ~u,lker ~t··

plaat@.l wordlol' ,jt· t ra.II~,!I, ,..du .. \ult' tetzt'n :l
percent en dt' b('Il1....t:ll-' (II' III d':7,·lfdt·
sc.... ht_...illlt:' !?t.·I,laat~! \nlf,lt nin id, 11t."1IL. tot:, !"'f'
('l'ut.

l'I':T1,,,U:I"\1 n'
KJMBEHLIl:Y, lli Il ..~ .--(P~·/ tdC"j..'71UIL)-(lp

eellt' \'crga....h:llll~ "RIl d., ('RP'" !'t'troleUtll (" "I'
~if'I(,N'D w(,!'ti Ill'l raplKlrl Va.ll tJ:n .'1l1t'nkaan~dll·fl
ollt,·t"q:.>ert \·oon."~'lq:d. Z".1(},[{'udt·dBt (lI' df' I,lut...,-n
deT IJlH,Hlt'C'ha.PI'IJ nllf' ~f1o()~"T'8.ll,••dH.' ("\,ndll h'!' ....:11·

-.:tij.: WAren L'n rlat lllj rutnbt'qll l'en ~r,'l()l(' rill "i'
7.(·kcn: plek te bort'n. Ht'l ~,h(J!lla "{Jor fl"('O!i'

struct1e werd gOL"tt~'t".kt.~UTd doclr het' Intkn \'nn (";('n
n!l'UW(~maat8ella.llpij md L'en kR.I'II:Uil "all £i"':'.lItJtI
In ti a.andtoelt'n \\"a.aTV8.11 7:•.UOO aJHl ,i~ 11-..:('11-
w(l()rrli~,' ID:w.L~(_:.ha.I'Plj korn('n 8.1)1.Y,·Tlfi"r,..3;.:.01l
l\.and(."(·len 8AI1 de k/Jopcn nlor i.1;l.l,IIw, \\ l·Tb.kap!
tnnl eli het overi~e als fCSPfV-C.

TRA~~'· AALSr:JI E 1~.I\ "M' I f. ~.
PRETORIA, 16Ilf).'.-{;"·' :,,,_'n\.1.i)-IIt, I'n!-

,·o.n~st.en til'r )'o('hatl-\,.t \,,,,r ~f),·.'ml)ó·r t~~fra_"f·tL
£6:?:{.O:13 eli dt· 11;1~"l1'{,1l t&.":'U.tl.!"1 HI~I bn.: 'Jo:
s.-'lldv IJl. i..'<:~,~~lr). /). \'crmjJ Idt.'f\ 1l~ 1.. ht." :t"'"l~
,~an zwru,~ "(V'I'",Ij<,:f1-D Jlt"<i(ITt-nd.' d(~ma.and. 7, .Iudl

er f'en a.ui! le, l)'nlllll ,~·111H1.":~dln~'1 'IJ rdl''''n '~l.n
£120,000

"R!JWILL1GE O\'E:k' •.~'·£.

l)ut'iJ \\'ltLdll-l"lll. Hlllnat;l",t.,q_,. !lto'l,W li"I'
lH-and Hurt(_~, Ik· S(l'~"(l. Hi\'I'p ..dal~'. ('ha.II~ Fr:t:,", ..
KqlmR.n IJIill'Y, hlni:-'"" ,'!'um."{j(\\ II.

H.t::KY.'....'"INUES T~H nl:-;THIRt'TIl'. (;r:()HnE~tl.

In dl' iOI!OO I Vi..'n t,· tJl..ec1t'1 .. \':1,11 H»qoó·r "11 'Im
}'al;uu' (t;enr~(' Jr.'lqw·r ('n li:l'Iln,'! .J"hn "',l.,1\II1"'.
HeHr)' "'illIs Lyn('b, Andflf'!oo .Ja"'.I')nl!'O l'dr'l~ \"1
Frf"llrlf'k HaUI('] I..' j{r,ux t'lo-kT .JaJ'"hll'" ('td;'2

Burn' til{l"'!' !tRil ,'f) ~~Om!'I\-'flif' l\\' \\' i;,anl
AU.Vl;.:tus !-Iall "1\ :',vdn('y ('.'c:! Ha.II), ,Jam,-~
Md'nL.t'. H... l:n;[ti,'\,f S!\rmuJI (),HrW!1 \;n· ...ilsm
~hn.\\". Willeru JvhannCi! \'(.,.._ jilr.

\'ERGADERIXGl!S,

Rf' C.oenllprd Joba.n Mnrw Dekker, "001 den
~N"KJdt:nt~ma.giptrsat, ('~lfnn.r\'uu. ol' :H ('ti :Il J 'Iot'('f'm-

lx~r, He Bernard A InaIl lkri.;m.ann. ,,(O(1~ ,kt!
rIJKiricot·ma.,zi"amal, {"dng1fIJJ. op '1:1 .Ja.rlu~r', f:.·
HUl{h Mc{'nlia.n. VUil( dj-U rc....l(if"lIt·mn).!'l.~trJUi!

}I'r8S('rbur~, "I' lJ Ja.nuarI, Hl' DanIel Hnnk k
\illlers, vuur dPIl "--~ldt'lI! .m&JQlittnt..&l, I'd,.t't 1,.·1',.:. "~'
16 en :l3 I}f-('.ember. l{_e H(~nJlAnu,. ~l('l,haflu",
Bos.rua.n. voor den resHi(·nt·m81!J!'-ttB.at, Af nrra.\ 11-.

ourg-. ol' 30 I)t.'("l!rnber, He Th(tm~ ~\rupJo.lln :--.bt'fi.rd.
voor dc-u rl"'......I\ient·m~l~trlllil, ~1( ... ,111:\.:11.

DE HERICIfTI':S {"IT nE \~er';enlgd(, !(ut-4 ..'n bI,l
Vtn gewa.gl:1l "an toenemende le"endlgheld ~~p
band"l· en nijverbei&gehied sedert !vIe Kwley
wel,,] gekozen. l·,t alle tIede" 'al: h"1 land
kornen bericbten \':Ul hernwuwth-, bt,dnl' HllU-ld
Overn.l z.ijn fal>rieken, multJl!!f en mqllt!l. ,~'aanIl
l.angen t~jd niet g4werkt wa..., h ...rupt·lld In """rij

mige ,,'urdt zelf", mi:t o\'~run"Tl ¥t'''t'rkt. "lt·:,
r..4..'1.mt. dat OllJ,Zt'\'cer ll)f1.t"'lJ w,-'rkl lt·d ...1I Ill'
nie:'lw werk hehh.~1J ~t'\'''IHjt''n \'o-ora! III Je
ijzer· en wol·ino4"lne is J,;'TI.Ol(' \'ert*tenng m(:rk·
ha.olr, CarneglE", dt~ gTook Itldo~tnf>-f:1 vali Pl!t,.,

burg. semd~ '1.11.1. ~1(· 1\ tIlJ"..- •. Alk .. drd.llj.!'t
tot den v(ool1<p..ed bil. Wil behben beden ord~r
gegeH!n t.ot het "011101'1"'11 '·all nieUW!:' ,... -rkt'"11
t:'n gaan "oorl Oltt 11117.......l'f·rll<t_·t ...ringen, di,· W!I
hadden moeten tlit,.{pll'·Il,' rh III \ kw..) van ~t,
KioJ~y'!oI \·erKlel.II1'.! 1~ I' ,.,j" ""klilk IIW/ "1':1-ar

op dt.-' ~l'a...1I'h:1I1"t" l T.·n, J \!rdun:·u.lt' d...
Jaat!lte \')('r (U.~t!l lt-11 \'p"f ,TIl lw·j·'I!..! \'all 11],11

Iwa.aJf rndilnt'n d;dh: .. f'JI',,' W!l" lf-ofil\l'~': :I:tl
d3n lng~lf":ld. 101. 1\:1 ~,~' ('Ili...{t:iL'-'t'rd L·
ge" ••1.
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