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Fabri ceerende Kleerenmakes.

KAAPSTAD.

DEEL 67.-No 6,376.1

1. Het Vastgoed behoorende a.-'UJ
verkooper, gelegen op het dorp

e\wek.:>kasteel, bestaande uit een
, )!fOOtJ,jO Roeden en gelegen

n den hoofdweg naar Hermon-
it·. Het Woonhuis er op staande
ste viz gebouwci, is onder Gal- De VlUim, Immelman Il CO,. Afslagers.
nisch ijzeren Dak en heeft acht P I 4 D 1896aar, . ec" .amors, behalve dit sijn er een
ingerd en Boomgaard op .het, ~

jfTl'IHJOIll. QTUK VATEN2. 10 vludden goede Hav~r, 2 0 '
arren, Paarden, Mullen, TUIgen,
chalen, eli l'cn groot assortiment
oop- t'll Kruidenierswaren, Rak-
en vn 'i'oonbanken, en het gewoon

rt 1111011 t Huisraad, bestaande uit
ik.mtcn, Stoelen, Tafels, Breek-

.~
ublieke ,r erkooping
DE Ondergeteekende, daartoe

heboorlijk gelast door den
:'IhRTE::'oi JOBA::'oi:-.r:S LAfBSCBER-,
Rie beekskasteel. distrikt

ury, zal doen verkoepen
-TE-

RIEBEEKSKASTEEl,
-- OP-

vrijdae. 8 Januari 7897,
TE 10 UUR \-.,\1.

, «uz., enz.

FRED. WERD\ICLLER,
Procureur voor Verkoeper.

De Vililers, lmmelman tt Co" Afslagers.
1896.

ondrrgl'teekendrn, behoorlijk
<Tf'machtiD'ddoor den heer J. F.
- - op het punt staat dit
dist rikt te verlaten, zullen pu-
bl iek doen veikoopeu, op zijne
'plaat~,

WATERVA~
(ZEVENFONTEIN),

'nsdag, 22 December t896,
0\[ li) lTR Y.M.,

r vOLGENDE'
:Levende Ha.ve:

E xels gedresseerd
\11 Tries do
Rij oaard
Eer, Iteklas Bul
Bee, ten; waaronder l'iijn Eerste-
klas-' S.lachtossen, 'l'rekossen,
Melkl coeicn, Vaarzen, Jonge
Bullen ; allen in' zeer goede con-
ditie.
t:er"t.ek IlLS Zogvarkens'
d erlil:ereed.ch.PI

Ze~ Le~gcrs Kuipen, .l.':l'ieuw
Drie uu do do
Drre do Stuk Vaten do-
'l'wce do do do
Le)!ger;, bijna nieu w
Half Leggers do do
Tra' ,)'ali~ do Kompleet
Brr.ndewijns Ketel, (! legger) in
cxr.ra goede orde
Hl Jzijoen Pot
J30e,rderlj flereecl-

.oha.p:
Bok \"agt -n
Oj,ellkan'en (op Veer-en)
Lot Tlllgl' n .
Spal' J ukk en (mé't Trek Touwen
Kumpl"l:t)
T "el·-d "bl ie!c • voor Ploegen
(Howard)
Ea do
Br~larlll Eg'
K ruiwazen ',...
Snijmacliine (Messie)
lot IJ zervu 1'ijJ.len,Graven, Pik-
ke n, e nz.,
lot .-\aruapI1elmoeren
Alsook V crsc'ocidene Artikel en
u iluI~J'a'lIl.

t en Drank za !len verschaft worden.
MEH[{!\(;T ()~ E~ ADAMS,

c\lgemeelle Agenten.
CHAS. ADAMS, Atstoeer. ,

KENNISGEVING
AN WIJNBOEREN.

DE KOLONIALE BRANDEWIJN KETEL.
lo: p,.:~t~ -,'n (~~'t't.Jkoo~tt :n d.' llarkt 8pe(~i.aal

:1·!T,A..l ... · \ >or h~1 :e'lru.l rioor KoloDlalc
. !\ . ~. t"" 1•• et.T ~''-IlJldt'W'Jll VIlJl ("on aanóp·

\"\,' ..._",\,",:",': p,· .....t If \\!Jn ,laD l-elll~ ander ill
n.arlit E· n, _fe. ,tt' ~~tii~.arll)1tin Lr&ndstolfen
m:n t.·r ,1;',,"",.1 t'!I lli91en nl)olldljl IS ~nc toe'l'oer
~&t.'T \ >j,I"end ... ,Oor het IJt'Il.o.JeD., Alle grootten

vo('r:--a.a.rl. p,~ !U1nl.ock. biJ

'w 1\4. R.A. E,

lope"m1d, Varneys Weg, GroenDn~
KAAPSTAD.

,

DE ht-a: M. S. BASSON,.va.n.S~~nB· V''ASJE EN'".~"".LOVleI, eene ver.an~ ..m..~liJDe . _ ,,' .",' . '_. '" ' ',' .
Boerderij wensebende te maken, . .'~." " . .
heeft besloten Publiek te doen ver. .
koepen te KLAPMUMS STATIE.

Bovengemeld getal Eerste-Klas
Aanteel Vee, waarvan sommige
Koeien in melk zijn; de Vaarsen zijn
~etrokken uit den ingevoerde Hol-
lansehen Bul "Gerber VIII." Twee
der Bulletjes hebben volle Pedi-
grees. Nu is er kans voor liefhebbers
van oprecht Vee om wat goeds fe
koepen. Kom, Koop, en overtuig
uzelven.

30 Eersteklas Koeien en Vaarsen
4 Opregte BulletJes van 2 en 8

maanden OUG
6 Aanteel Beesten

Op WOENSDAG 23 dezer.

TE KOOP.
22 Zes Legger Vaten
1 Grapoirre, (Druiven ,Zift

en Molen;
2 Wijn Pompen
2 Zetten Pers Balies

En een hoeveelheid Kelderge-
reedschap.

Doe aanzoek bij
J. HOFMEYR SCHOLTZ,

SOMERSET WEST.

Aardappelmoeren !
TE K.OOP:

Sutton's "Early Abundance"
Schotsche" Maincrop "
"Jersey White"

INGEVOERDE AARDAPPELMOEREN.
Alle speciaal uitgezocht, in vaten

of zakken, tegen matige prijzen
.

LIBERIAN en BlfIRSKI
24 BURGSTRAAT.

Posbus 157.

Tafelbaai Haven bestuu r:

Tenders voor Voer, t897.

TENDERS worden hiermede ge-
vraagd en .zullen ontvangen

worden tot op MAANDAG middag,
4 J ANUARI 1897, voor het leveren,
nsar vereisoht wordt, van Voer ge-
durende het jaar eindigende 28
Februari, 1898.

De Tenders mogen of voor Kolo-
niale of Ingevoerde Voer r.ijn, in
het laatste geval moot de tenderaar
zeggen of de prijs is tegen invoer-
rechten betaald of in .. Bond."

Tenders moeten op het convert
gemerkt zijn, "Tenders voor Voer."

Vormen van tender en verderf'
bijzonderhooen kunnen verkregen
worden bij den resident ingenieur
of aan dit kantoor .

De laagste of eenige tender niet
noodwendig te worden aangene-
men.

Op last
i'.R.ANK ROBB.

K..ntoor va.h het
Tafelbaai Haveubeetuur,

Kaapstad.

Venster Glas~
ALLE grootten eli soorten

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

en speciale attentie.
G.· BEGLEY..

Oaledonplein,
Kaa.psta~

'GestQlen of' Weggeloopen.
VAN den h.eer J. VAN DER SPUY;

, IJzerplaat, "ZoutriVler," op
Dinsdag. 8 December,';; een bruine
Merrie, met halter en nem, omtrent
15 hand hoog 6n 3 jaar oud, op de
linkërbout gemerkt N.C.,aaugekapt,
MIl beide- aoht.rvoetfn. _

..

J?UBLIEXE

KLAPMUTS~STAT~'__
'Z. DE I

AFDEcELING VAN DE PAARLt
I
I

De Ondergeteekende beeft besloten Publiek te doen verkoepen

Op Woensdag, 23 December,
-------------------

EN, INDIEN N'QQDIG,

DONDERDAG124 ~ECEMBE~1
VASTE· GOEUEREN ;

1. Het welbekend Eigendom gelegen als boven, langs de~ Hoofd-
weg van de Paarl naar Kaapstad, bestaande uit ruim Woonhuis (inge-
richt \'001' een Hotel), ruim Winkelvertrek, groot Pakhuis, Vel·trekken
voor Bar en gewone Kantien, VI{agenhuis, Stallen, Schuur voor ~chapen.,.
enz., onder Leiën en IJzeren Daken. I'

Als een Handelstand is het bijna onovertreffelijk daar, door de:menigte
Vee-Venduties aldaar ~ehouden, men in aanraking komt met zeer vela
perso,nen, vooral van den boerenstand, en de gelegenheid daar ~ om de
bezigheid voor jaren lang met zooveel succes gedreven, met ~e beste
vooruitzichten voort te zetten. Op de Zolders is er bergplaats vóor
ruim 10,000 Havergerven. Er zijn drie Standhoudende WaWrputten,
een waarvan, in de Achterplaats, voorzien is van een gemakkelijk~ Pomp.
Tevens zijn er een aantal Vruchtbocmen en Priëelen rondom de; .Gebou-
wen, die genoegzaam Druiven voor gebruik opleveren. '

De Bezigheid daar gedreven bestaat uit een hotel, en .Drank-,
Graan-, Vee- en Koophandel- ;

2. Zeker Stuk Grond met daaropstaande Cottage, beplant ~et om-
trent 1,000 " Bluegum" boomen van 65 ebt 90 voet lang, zeer geschikt
voor Steigerpalen. i'

3. Een Stuk Grond, met een groot Gebouw daarop, verdeeldin huur-
vertrekken. '

4. Een Stuk Grond, met een" Cottage" daarop.
5. Een Stuk Grond met een groot Gebouw, afgedeeld ID huurver-

trekken.
6. Een groot getal Onbebouwde Erven, waarop gevonden lullen

worden" een gemetselde Schapen Dip" en een" Fontein." ': '
Deze eigendommen zijn ten noorden van en grenzende aan Ik Spoor.

weg Lijn t'1~ de Statie. ,
Ten zuiden. lia1i de Spoortveg Slatie als »olqt .

, 7. Een Stuk Grond met Woonhuis er op.
8. Een Stuk Grond-U! erven volgens plan-met W~onhuiB,

beplant met 1,000 wijnstokken en 400 vruohtboomen en ingesloten door
een draadheining. !

9. Een aantal Erven met een groot Gebouw daarop.
10. Een groot getal Onbebouwde Erven.
Deze onbebouwde erven aan beide zijden van de SpooI'\'1egLijn

dienen thans tot veeweide en zullen later ook bouweinden kuunen ge.
bruikt worden. '

LOSSB GOEDBRBN: ,
Rijtnigen.-3 Kapkarren op Veeren, 1 Wagonette, 1 eemte-kla.s

Buggy voor vier personen (nieuw), 1 Buggy voor twee personen.B Open
Karren op Veeren, 1Wagen op Veeren en t Stootwageutje. •

Wijn, flmndewijn en Vaatwerk.-10 Leggers Wijn, 2 Legge~ Bran,
dewijn, 6 Rijders, 6 Leggers, 20 Halfamen en Ankers. Bottelrhanden,
ledige Bottels, enz : _ . •

Graan.-10,000 Havergerveu en een kwantiteit Rog en Haver.
Levende Ha1.'e.-2 uitmuntend Kar Paarden, groot en st·erk, l paard

ook gedresseerd, 6 Koeien, 700 Kaapsche en Merino Schapen. :
Voorts.-4 paar Achter Tuigen, 3 Zadels, 30 zakken Kalk, IOl zakken

Zout 4 Ladders 200 ledige Zakken, 10 rollen Doorndraad, 120 ~Jzeren
(Hemmg) Staanders, iO,OOO Baksteenen, 20 Wagenvrachten Mes~ en een
menigte andere artikelen, te veelom t.e melden. i '

Hui1-raad.-1 Voorkamer Set, 1 Eetkamer dito, 6 Slaapkanter Sets
en verdere Meubelen in connectie met het Hotel, zooala Dispens Gdederen,
Keukengereedschap, enz., en eindelijk Kantoormeubeien. .

JOHN WA.RD~

J. S. MARAIS. & Co., Afslagers.
Paarl, 20 November, 1896.

DE SAMENZWERING
TEGEN DE

Zuid-Afrikaansche Republiek. ~
Prijs slechts EEN SH ILLI NG I :

!

WIL men een vertrouwbaar, volledig en boeiend verhaal ra.n de
Samenzwering tegen de Zuid Afrikaansche Re~ubliek lezen,

koop dan bovengenoemd boekje overgedrukt uit ONS LAND eh ~werkt
volgens de beste bronnen. De origineeie taal der documenten! wordt
zoo veel mogelijk behouden zoodat de geschiedenis als volk0lI!~ juist
kan besohouwd worden. I,:

PRZJS:
, voor een sbilling j

" vijf.sbilljngsj
"negen "

1exemplaar
6 exemplaren
12 "

VERKRIJGBAAR AAN "ONS LANDI"

De Joorrud i Dit &toot. dit dia' DADIWI

nESLOTEN
,)" lijk gemer
Oorlogsrivier-bru
den Controleur
raaI, Ka.a pstad,
tot WOENSD
AANST., om tw
VOOrhet opricht
Brug over de
Calvinia, waar
Materiaal door
verschaft worde

Bestekken, S

{
Dames zullen de Prach.tigs~.he Modes en Nieuwste waarden van.
Patronen In Dames MOOIeZIJden Blouses Aantreffen, aanvrage gezle

35/- tot 70/- Departement v
. . B . W" Kaapstad, ged

{
Dames Fransehe Gestippelde MousselllDe louses, m It tooruren .
en Lichtgeel, prachtig opgemaakt met Valenciennes Kant, Tenderaars

11/6, 14/6 tot 2.5/-. tijd opgeven
nemen het. wer
ren te voltooi , en moeten' twee
voldoende bO . n leveren voor de '
uitvoering van et .Contraet, en die '
borgen moete den ingezonden
Tender teeke n. De laagste 'of
eenige Tender al niet noodwendig
aangenomen w

I·,

BEZ.OEKE~RS
' .

I
- i

,-EN-'

KERSTMIS KOOPEN
Zoo .spoedig ~ogelijk te doen. Van Ons Pakhuis werd elke

plek: vereischt om ruimte te vinden voor de
I .

SCHARE VAN KOOPERS
!

r~ie ?ns elken dag bezoeken. De Groote Koopen en Voordeelen
:dle m elk Departement voor den KERSTMIS HANDEL
~aangeboden ~orden geven aan allen voldoening bij

TABBERD EN ROK COSTUMES
'Voor {SpeCiale Waarde.-Da~es Gras Lawn 'l'abberd ea Rok
: 25/- Costumes, in Vaal, Vleeschkleur, Reaida, Paarach 25/-.
.Voor

35/- IZeer Net.-Dames i Gra.. Lawn Tabberd en Rok
Costumes, met Gekleurd Linnen, met 'een Prachtig
, gestippeld voorkomen, 35/-

{
Koel en Net.-Dam. es. Witte Canvas Cloth Tabb.erd
en Rok Costumes, met Gekleurde "Batiste

. . Linnen, 40/-.

{
Naar deMode.-Dame; Fancy Zijden Gestreepte Lawn
Oostumes.Tabberd enRevers, Uitgevoerd met gekleurde
Zijde om te correspondeeren met de Streepen, 77/6.

f
zeer ,prachtig.-Dames Zelfgekleurde Bloemzijden
Zephyr Costumes :in Licht-Geel, Paarsch of Blauw,
Tabberds uitgevoerd met Zelfgeklenrde Broche Satijn

om te correspondeeren, 9bj-, waard £6 6s.'" .

!Voor

;40/-
:Voor
I
;77/6

~Voor
~95!-

COSTUUM ROKKEN.

Verscheidene {Wij hebben een ..Groote Verscb~idenheid
QuallteiteD, Costuum Rokken 10 .Duck, Khaki, Lustre,

! Serge, Crepon, enz.

Dames
Lawn,

.
BLOUSES I BLOUSES I

35/-
tot

'70;-
. ;11/6

, to
25/-
115/6
, tot
~2/6 {

Dames Fransche Gestippelde Mousseline Blouses, in
Wit en Lichtgeel., Prachtig Opgemaakte Valen-

eiennes Kanten 15/6, 19/6, 22/6

Voor
,~ 3/11 f

Dames Zachte Kamerdoek Blouses. Witte Grond
met gekleurd Patroon. Neergeslagen Kraag, Volle
Mouwen en Nauwe Armbanden. Grootte 13! tot

16 duim, 3/11. '

NIEWW2 ZONNESCHERMEN.
'15/ f Een Present dat iedere Dam.e apprecieeren zou, een van
: tot' onze .~ette Zonneschermen. Onz~ Voo~ is ~root
60/ en WIJ hebben een Groote Yeraobeidenheid om wt. te
-; - ,Kiezen. Prijzen van 15/- tot 50/.
Dames Shot En-Tout-Cas Zonneschermen, in Gestippelde Zijde,

allsoek Bruin en Zwart, met Prachtig •Beslag 'Van
Echt Zilver.

'Nieuwe Handsch,oenen
Kousen,
Oollarettes, Fichus,

Sluiers, Lijfbanden, enz.

BEKIJK
EENS

ONS KERSTMIS BAZAAR
EN

FA.NCY GOEDEREN I CARNIVAL
In deze Afdeeling Dreunt het al~d.
, ,

Rier kunt gij alles krijgen wat gij noodig hebt voor
Jongens eh :Meisjes, Mans en Vrouwen, hunne

Ooms, Tantes, Nichten en Vrienden.

[~LEGHOHN & HAHRIS
1 .'

~'

DeparteiBent nD Pnblle~~ ler~-ep.
, ,

UN BOUWMEESTERS;

TENDERS
WORDEN gevraagd. vOO}' hét

optrekken van, Publieke
Gebouwen te Van Wijks Vlei. .
, Specificatie en plan kunnen ge~?
zien en verdere inlichting verkre~n ;.:
worden ten Kantore van den. o_Ddei'-
geteekende en. van den Resident
Magistraat, Carnarvon. - ,

Tenders duieelijk g~mel'kt .. Ten-
ders voor Publieke Gebouwen en.z:,
Van Wijks Vlei," zullen ontvangen
worden door den Controleur én
Auditeur-Generaal, Kaapstad, tot op' . '
DONDERDAG middag, 24- DE- .,
.CEMBER, 1896. .

Tenderaars moeten twee voldoen-
de borgen verschaffen voor 'de
uitvoering van het contract, en die '
borgen moeten den tender teekenen

De laagste of eenige tender niet
noodwendig te worden aangenomen. '

H. S. GREAVES, .
Pro. Hoofd Inspekteur.

Departement van Publieke Werken.
Kaapstad, 2 Dec., 1896. '

K'ankJor van den
Resident Magistraal>

Kaapstad, 22 October, 18JB:

~'

Departement nD Publieke ·Werien,
TENDERS

Voor het oprichten van Oor-
logsrivier- rug J bij Cal-
vinia.

NDERS, duide-
"Tender voor-: .': .

" .zullen door
Auditeur-Gene-
tvangen word6Jl
• 6 J1\.NUARI
lf uur 's middags;
van een houten
orlogsriviee, bij

or bet, meeste
e Regeering zal

ecificaties en voor- , ' '
ntract kunnen op ,
worden aan het'
'Publieke Werke'Q;
nde gewone, K.!J.U, ...

ten den kortsten
aarin zij op zich
waarvoor ze 'tende:.

J SEP'H NEWEY,
Hoofd Inspek van Publieke Werken.

Departement van Pu ieke Werken,
Caledonplein, Kaap~ 16 Dec" 1896.

Het Genas Hen Allen'
MIJNHEER,-N egt!DiPlaanden geleden

betuigde ik in een brief aan u VMl
le ~e uitwerIcing van RHEltMATI,.;
cnno in mijn geval. Ik ben 60 jaren OD,d

en heb 23 jaren lang geleden &&n CHRON-
ISCHE ASTHAM en RHEUMATIEK en
sochte verlichting v&n vele beroemde ge!
neeskundigen, en probeerde &lIes zonder
baat te vinden en had in,mijn geva.l alle
geloof in menschelijke bekwaam.beid. ver--
loren, tot dat ik RHEUMATICURO pro-
beerde en in eens zijn mijn Neuralgi&' r
'Rheumatiek en pijnen in lloofd en aange- .
richt verdwenen en het meU)II'8 ui TeF en
wijd verspreid dat "ou meester VAN'Boer
amper heellemaal gewnd was van die
wonderlijke Medicijn," en dit W'aB we.kelfj,k
het gevaal , elkeen die het probeerde be.
veelt het aan. "

De heer JA.C08 vu ZIn van Vlakfonteitl'
(3 uur van Steijnsburg), is genazen van
een schijnbaar ongeneeslijkgeval van Bheu.
matiek en Jicht, Nooit, zei zijn moede.
Mevr: VAS ZIJL aan mij, 'WIUI er een erger.ge-
val van "Koorts Zi,el..-te~', zroaI zij h.et nq9-,
men. De eeste dosis RHEUMATICURO
deed de lijdende jonge man rustig slapen én
medaeijn werd voortdurend toegediend,
hoewel da huren en vrienden zeiden dat
zij niet verwachten dat bij leven zon, wa8 .'

hij flT/l'e-m.aal hie-r, en getuigde van de ge."
neeskrach t van de RHEC'MA TICURO en
PILLEN

JONES RHEUM.ATCURO.
De oude heer V"" DER WELT, van Red-

dersburg, werd geuezen door et!fl bottel.
De beer A, CuF.T7.flK, Brandvlei, Middel.

bnrg, C, C, vond dadelijk verl.i.qti,ng. Miju,
zoon J A.X en zijn schoon vader. de heer J. A..
SMIT, van wonderboom. B~or-p, w'C'J,'.J
den ook genezen ml\,ll.-t'ik moet .nusllU;te:b-'
Ik blijf nw, dMlkbare vri6Jld" J; {}._.v:an
Het groote Zuid·Afrikaansch.e geD.~luD-id.deJ
voor J iobt, Rbenmtiek, R-heuma.tische Jieh-t,
Lende Jicht, Heup' Jicht, 'hngmcnt..
pijnen, enz., en heeft velt! duizenden: ge.- .-
'faJ1en, veel erger. ~&n boTengen nOem.deXl .

• genezen. '!-'t ve~lai.tgc..r ve ~ ..A~~.r :;.,'. ..,.
ktn~ Wmaliln -,Phfol ~w4~:, '..



'\ '

FILUS' . -r- De' Beers Consolidated Mij
GItOOI' ClliCU S (:8EPE RKT). '

...........,...;o"TIES Leeningen zullen dagelij ks in
genomen worden ten Kantore van de
Kaal>stad. .

S. V. HOFMEYR,
Secretaris.

PE SPAARBANK MAATSCHAPPIJ Z U 1D -L\F [~,'rKA.' 8

HA.l\(;I"'''T, J voet 4VuilIi wijd en 6 Voet 9 Duim hoog, mer. 1::lfllegelglas 1 '-'I 1 nil 1 1 ') 1
J.8Duio;.bij14Duim. 1G5 5. ,R~~D, S,U2DJ'S 1~DTOT..;.j8 lDPERYAIlD,

Roomkleurig, Hemelsblauw, Paarseh, Heliotrope, Eau-de-Nil,
blau w en l>ell behoorlijke Varicteit van Fan taziepa.tronen, enz.

111 gebloemde Tussore en Fantazie-kleurige TUtiore:s.

EN -------
rnENAGE'RIE.

Open Eiken' Avond.
M \TINEE ELKE.N ZATERDAG.

,dENAGERIE DEN GEHHlEN DAG OPEN,
Dieren worden gevoed om II uur v.m

._ f, E, FIL LIS
B. T, PHILLIPS
CRAS, BARRASS

KENNISGEVING aan AANDEELijOUDERS.

i EN D
.00. - STRA .A ~ • PLEIlf - 8TB.A.A.T.

KAAPSTAD..

""rr E~~ISGEVI~G geschiedt hiermede dat de Aëhtste G~woBe ~lgo-
\ mcern- Vergadering van AauJeeJhouderR 111Je~e Ma~1iSchappIJ ge-

houden zal worden ten Kantore vali de Maatschappij te .K imberley, op
Maandag, 28 December, te 11 'uur v.m, overee,~komstig 'I, Tru8,~
Deed" om het verslap van Inkomsten en UItgaven en Balance Sheet
eu L:t Rapport der 'birek~urcn en Audi~uI'on aan te. hocren en te
lX',;preken en om zoodanige Direkteuren te kiezen als nocdig mogu geacht
worden.

Kenniszevinz aeschiedt tevens dat dl' houders van" Share War-
rant.'!" nit,ttogere~htigd zullen zijn om .hetzlj in persoon 2£ door ee~
plaat svervangor te sttlrn~ell mf'~,betrekklTlg tot zoodanige Warran~s
tt'llzij I.ij zoodanige ,,\\ arrants tell Kantore van de Maatschappij ~e
K im berley of lil Londen zullen gedeponeel d hehben, overeenkomstig
('Iausule 'I,~ nw de voorwaarden der zoodanige j' Warrants."

Alsmode dat alle" proxies" gedL'poneerd moeten zijn ten Kantore
dl'zer ~fa,atschappij, hetzij te Kimberley of in Londen, op of Vóór 24
December, 1806,

\let hl'trt'kklllg tot dl' voorzi.-ningeu van Cluusulu ~() van het
s c Trust Dccrl " der Maatschappij, gescbIedt tevens kf1nJlisgevillgJ' dat
,n 'I'll ovvrrn» k iIIgl'll van Aandcelen "an af dell 1 :,dell tot den 28sten dezer
~u II,II crI're~istt'eerd worden (beidt, dagen inbegrepen) Cl! dat Oe boeken
\,),,1' 1'~':'l'l'lIlaklllg your een verder termijn van zr-veu dagc;n zullen gesloten
z rjn. nu melijk van I tot 7 .l anuari 18\17 inbegrtpeu, tr-u einde een
di\'idend It' kunne-n cleclarcercn.

.:\111' " Scrip" voor overrnaking ten Kantore van de Mna tschappij
tr('depolleerd op of VI)ur' :11 (lezer zal gL'rcgistn'l'rd wor'dt'l} YOOI' dien
:latllJII I'll zullen den houders het recht gevcn op ee n dividend VOOI' ltet
lool'l'lld half jaar.

,
"

D. ISAACS & co.,
DE ~APSTADSCHE LEVERANCIERS

VA:N MEUBELEN.

Eenige Eigenaar,
Agcl'eende Bestierder,
Sec retaris en Thesanrier.

AFDEELINGSRAAD SWELLENDAM.
BTELLEN NU TO TOON HUN L.UT8Ta ZEGBPJrUAL

WEGBELASTING. iii !JJame~on'Slaapkamer Set
(o~s EIGEN MAAKSEL),

II GOED GEDROOGD SOLIED ESSCHENHOUT,

iQ;;PLlDia iSL
E-_1IEIL\IEDE g'l',;chiedt k cn n is-
:.-l gol"olJg dat ti-r \ l'rgadPI'Jng

des Afde,'1i11..;raad.' Y;11l >\1'011('11-
dam geholld,'n dl'lJ I,ten ,]"I.l'r Cl'lll'
H('lastin~ ~';11l dl'J"-:lcht~tt'll v.m
l'en pen nv Jl('r £.: voor Jlf't j.iar 1 ,1..(~I7
op alle \"il'I!!"Ct! in deI'! Afd('clillg,
daal'aall l'II,ll'l'\I·urll('n, wrr.! geilt"
VL'n, :J. na n IluIJfdwl".:,·n I'll ~d.
uan andere \\'I'!.;t.'Jl, (,IlZ" tt' .1'01'-

dt.J'l besteed. 1>1' ;!,'zl':!dt' Ht·lasling
zal verva llcn cn l u-t aa lhuu r ZIJl! UJ'
den ~'bten .lanuu ri, 1 '1!Iï.

&$
1

~:.JIi$JIEtEN ALS HIfRIJNDEI1:. . ::;. ,'f'

J. "\. vvx ZIJl.,
Secrct.ari-. W. }-JlCKERING,

Waarn, Secretaris.
Af Joel IIIf.("""" I "~n',)O"

~wellendam, 1:) DL'I'. 1":11',_ Kimberley, 2 December, 1806.

D I BOBEI)G TANDENDO~TER.
Departement van Post en Telegraaf.' 1'. • .t ,U2, ADDERLEY ~T1LL\T, Kaapstad.

Schikkingen voor Kerst '. en Nieuw'
jaar Vacantie, 1886,1897,

TA_""!)~_"" wurde n ahsoluut .loude]' I'ijn uit!!'l'trokken door toepassing vao gl~'. Allo
soort en van vu l liuyen (voornum c lij k met goud.) Do beste kunsllllat.ii!c tunrlou

word en ol' Vu lcuu ite , Ce l lu loiri of Gouden p lute u i!>gezet, ook volgens ric a ller-n icuwst.e
l.:r-uwlleu 13ridgc methode. llillijke prijzen. Spr-eckuren van 9 v.m. tot 5 n.m.

•

H I~:,~:~I:~~)::i~::',I:'~,d~,i::,'::',','j;:;Kaapsche Afdeelingsraad. TAND EN I
op v J·lj,Ja..;, ~', 1'11Za!t'n1~~: :2li r». I \'(11\1', •
ccruh,-r, 1"~)J,, l'1I op \ rIJdag, 1 Tl'IH t"l':-, \ uul' I\.. I
vn Zatl'rda!!, .l .l.mu.ui, 1 "~I~,
,·[ccht., (,'Jll' BI'I"Yl'll-lw,ll ":JlL; door TE.\)) E lt ~ !.:l 1111'1kt op hl',t
dl' l3nt.,\,'lj,I",,,tcll,'J'.'; u' 1';Llf',I;ld ('(J\I\I"l " T,'lId"I' IUUI' Voer,"
:'.Ijn::tl, ,I,: ::,nll,I'lId,~' :'111 .." I ur. I 'Ior,kll !.;I'\·I':I:I"':"! ;1:111dil 1":;I.Jlt,.,ur
en I" I,,' ,!),1. ',II, 1,1 1,1, I ,I \,,11 ,J, , Ilulri"lI Illg"I."lld"ll tUL (lI' ~L\\,-
l'iLl.Ir-, II ,\llIlII"'I,' """ r J ,_-·,',I'II I, 11'" 1!lid,la~', 1, .l.uru.u. 1:-I',lï, \'uOI',
V.lIL I'll - \ ':L, "~I' '~,'II I'Jr! ;>.11:',', -: II, l :"1"1'1';1 v.m Iiel Il,"tv 11;1\'1'1'-i
(J'I'Yt'!) "I' ,1: ...1 f-L: 111,/\1:, /1)() nl- hlt'!'Ofldt'l" g"l'llilt'llid I
,... Il,' 1\",;, 1: -I 'Ill, :,:,':t 'I (' 1'- IIll'(T "f IIIIJl, u.uu: ebi 1lt'1/.I'lvl' l,iJ
cldati(' T:IL, 1'11',,':1';1;11 /.;I! \'1"'1' dt' H,]g"llti" \\"',L;'latil':-i Illllgf' ver-
dell VI'l'k()I'I' \:1:1 Zl':!")' I'll ,I,· l'isl·Lt \1',)1'.]<'1, .

l~l'I.;i:'tl·;ltll' \,,: I;, \C" (lI"" Zijl' \·;I"'I.!tt,I)I'1f:
vall::-: v.m. t..: I Il .u. ",' i"d, l' .1'.1' 1~"111!.:1)("c1l...
bovcnjreuocm.lc J;I";L'II. ('1an'lllullt .
Il. t l'akl-d'1 Kallt('ur zal slechts

TANDEN! !
TANDEN!!!

"pen zij\! 1'''01' dl'lI \'I'I':"'uUI' \illl
POtitzq;t').." f{"'_!'J,tI'1l1II ya;1 Bri"\'l'll
en OlilvanL:---I \':·'111';lkdkl:. 1"'~I-

1 '.2 1,ll1111lh
~I,VUU "
4:\,8U0 "

WALKER,De Heer

LONDENSCHE TANDEN INSTITUUT
UIsier kamers, Gronteplein.

HEEFT de eer aan het publiek
in (Je Buitendistrrkten te

berichten dat hij een HEEL STEL
TANDEN in EEN DAG kan
leveren tBgen minder dan de
HELFT van den gewonen prijs.
Een waarborg voor vijf jaar wordt
met elk stel geg,even,

\\' 'Id"'rif. ,...
nll;J' llivicr
/';t/l,1 \Il';

:;ti,:,l)u "
'~:;Jtll)l) "

I·:; 8\11I ,.

Tl,01)II
·j.:l;8uu "
2~\~O\)
.%,30(1 "
:!9,:300 "
-I-G,800 "
:)0800,~ "

'y;,:! V \'.IU. to' I ~I.r(l. ')1,,'1, ;:;jlJ.

]"o.;twi,-;";I·l.', :-;ra;lri',I:l~ l'll l'v,-;t·
not er. I'lziglil'id Zit! "I' dI,' d;lgcll
alg,'lwel g":ltaakt w. .n lun .

Mail:"! zullen n.ia r Jl' plaat-en aan
d<) Hoofd Spoorwcgli.lll un naar de
Kolollie ell llfluurigt· Staten OHI' 't
algemeen OJJ de g,_:w()lIe IlrC11 "er-
zooden worden. :\"aar Gr'oei:Jl'f'unt,
Zflepunt l'Il plaatselI gelegen tlh-
schon Kaapstad, Wijnberg eli
Simon::;stad, zal l'r -,Iecht:; ((Ill' \l'l'-

zending zijn, waarvoor UI' Ihit'\'t'n-
bus aan het Po;;tkaDtoor, Kerk-
straat, Kaap"tad, gesloten zal zijn
om G.30 v,m.

Op dCJI ~j8tl'O Decernuer, zlllielJ
de Mail" Hn ~imon:.;stad l'll tll,.;schen
gelegene plaatsen verzondL'n worden
met deD trein I'l'rt]'\'kkende \':L1l

Simonsstad 011\ 8,:,'.2 V.III., I'll op d"11
~68ten December ell op dell I stl'l!
en 2den Jalluari, met (h'n treiu n'r·
trekkende ,all Simonsstad Olll ï.:':;'
v.m. Brieven met dezl' treinl'n
ontvange li k li llnt'll yerkregpll wor-
den op aanzoek lJij Ile TOOI!balJk
van liet l'o,.;tkantoor, Kerbtra.at,
niet later daIl 1 n.m.

Het ('cIltraai Tl'leg!'aaf Kantu01'
zal 0(' bovengenoemdl' daglIl n~or
de ontvangst en verzending vali
telegraIllrnl'n yau ~ V.JI1, tot 10 V.Ill.
en van [; n.m. tot ï Il.ill. opelI' ziju.
De Telcg-raa.f Kantqn'n te jlill-
straat en Kloof"tra.at zull.en op alle
die vier dagen ge"lokll z;ijll, lO !Jd
Kantoor aan Iwt Duk zal ol' Kor~t-
dag gesloten zijn.

Aan (le Kalltun'Jl in Ik Voot'-
st€dl'o CJl PrOVlnCIL' I.;t! ,I"cilts ~l-n
aflevering \'an l'rl"\'L'n-t!()\,j' ,'l'U
BrieH'o-b,'st"ller of "\'LT ,]t' '1'''011-
bank-plaats 11('111)('11; l'l1 dl,' K:III-
toren lullen ~ledll,~ y,,,')!' I','U II \It'

~:I,.it'~ l3aai
l l ot te ntots l l u isje ...
~de Mijl ~failland weg-
I ~dr, }[ijl do.
f)\lrlmnville ...
Duikervlei Station ...
Koehel'tr
El;;jci\ ,..,Balll voor

Cr1JSlwl' ï,:lUO "
~lon~tel' te worden gezonden met

gpl'citil~k merk, zooal" in den
1\'0I1l'l' genoeme!. Zij die tenderen
morren zulk,.; doeIl V1.)or de gebeek
kw~ntiteit of voor oenig deel cr
van, ell moeten dell naam opgeven
van een Borg \'001' de uitvoering
Vall't Contract. Bij aanname van
den Tender of Tendel's, moC't met
dl' IcverilJO' vall het Voel' dadelijko
eell :tannll!g gemaakt worden, eD
daarmede gl'ëindigd zijn op of Vóór
30 April 18\J7.

A.Llook, voor A Ilstralisch Hooi,
Haver, (Kaap~c[Jl' of Nieuw
Zet,lalld~ehe), \1 it'lies, Zemels en
Kaf, bij zoovele kwantiteiten als
<ian de Statie:; gedu rende hct par,
I i<!1-;-, mugcn vercischt worden,

De }l,aad nrbindt ZIch Illet dt'l!
laaO':lteo of eL'nigen Tender aall te

/') ,

A lie Consultaties geheel Gratis

KEATING'S
KEATING'S
KEATING'S
KEATING'S
KEATING'S
KEATING'S

POEDER
POEDER
POEDER
POEDER
POEDER
POEDER

DOODT.
DOODT.
DOODT.
DOODT.'
DOODT.
DOODT.

WEEGLUIZEN,
VLOOIEN,
MOTTEN,
KEVERS,

ONSCHADELIJK
DIEREN.

ONSCHADELIJK
DIEREN.

ONSCHADELIJK
DIEREN,

ONSCHADELIJK
DIEREN,

ONSCHADELIJK
DIEREN,

ONSCHADELIJK
DIEREN,

DOOi IS

DOCH IS

DOCH IS

DOCH IS

DOCH IS

DOCH IS

VOOR

VOOR

VOOR

VOOR

VOOR 3 VOlT MA!BKUEN Top W/.80HTAFEL met Tiohel .Rug, met Klem Kastje
VOOR beneden, en een Kapstok aan elke Zijde. '~~ .1.4."

Jin !~ (Jll"\o.:rtrotrcn ,"'''lf hel dnoden 1;111 \'[ ()()If.:!\1
\\j. I' (; I 11/1-..'\, KAk:" E.H LA~K EN, I";'E \"f-:rL"i1 1\1< )TTE:\'
Lil HUS J I en .dk ~llhkrc ~()(Jrt 11I~C("tt:l\. )'\dlt(..,.~ ;"dlen hd-
7.!:~!\'r ('lIITII"b,lar Illhkn \o"r het dr){Jth:1l \:'n vl'l()i('11 PP hunne
honden, "{''lIl (10k !l~1JH'l' \O~lf hunne ~dll'ót hond)c_ ....

/le( Pl'H1.JI:k: wordt OI''''Et-lKZAA;\-l ef np ~t'mil:lkt Ibt
leder edit p.lk.kcT \ ;.1.1'. hel C(htl' \,oCt.l~r het l'i~clI h;lIul~chrltt
dra.lgt loitl THOMAS KEATI:\',;; ,onder dltl:>clk. a,\n~t:.
b"den ;Htl~d Cl'll hC'drot!,. Enkd In bllk)t:!'.

nemel!.
Op last,

C. LIXD,
Se<.:T'ctaritl.

Kan!,)()[' "R" dc/] AfJeelingsraa,d,
~ iJ. f:; :-;l. C eOJ'g(''' tr1l.al,

Il Dec. 1.::1:1,;

KINDEREN LIJDEN AAN WORMEN.
KINDEREN LIJDEN AAN WORMEN.
KINDEREN LIJDENAANWORMF..N.
KINDEREN LIJDEN AANWORMEN.

I ,~I~='~"~~'~d~~'i~<~~~A~~;~~V~~~
}'EPI-:RMEr,\TEN :t.IJn Zl'l). ~:R PLA.'\·Tl·:~ BANKET,
\cr!!idl<l.lh:lldc vlo "I \"!Irko!)lco. en "maal ildn~a<c.l, een fldn~c'
n.)lnC WIJ7.(! WdarfJp het Ct'IHg leier mldJe! teg:c:n WORMf',~

~;I:~~r;:;~~~I:;\!~W~,l:~)~\\'cr ~~::.I~~k\e~o~~I:i~I~:::~~1!i~c~k~ahCth~~
llh" !C~ en Bottle!», door alle Apothek.e:rs,
Eigenaar, THOMAS KEA11:\'li. Lonuen.

KENNISG EVING.

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

HET?

jl"~',' , ~ . ,
l ". - ........

:...- .il" A,i_.; f
. • ~~- I

___ . _J

,

KOMl

HOE HO!

KOMT

HET ? I
I T) E olldl'l'geteekentle wells<.:!tt het

[)
.\ T, ,I", Z"ee'!~L'hc :'<'urml,a.ll,lll"!li IJ l'llllllck l,ekend te makul (l:lt

K" I",s zoo l'upul,";' III Zu"j, 1.1.] gehlllJrd beeft dat l"enelellJk
,\'llk" nil "i'""nkll • I I S \,r

j - " . , .. I· woon JIll;'; ;lall ]Pt orner;i!oi Yt'i;t
OMDAT-Z'J, ..",L,·,;,.""P""""""'/, I I I I) J'

'.•. 1, :\l: ~",.!. !,r;lil,j~: oi .11;.; ~tran( 1 \.;!!) (ell 1cer . JOSnl~ll1\
II~t\:.lL! Il '·11 ',\..'I'/tJ!!- 1~.IJ1:>:;;::';"f\ ·I~.t 1.1:··I;.!.I,t.:'·l'\~~_':> t.:ll ":I;jL'n W;I;ll'h!j !luger(.'eJi,--; Stra.lldbe .

. dl'n word"I, zo,,;ti· 1".1 t_;t'woIl l' gc- .. C "'·1 1 zod:,.!',-; to_. ,'ntvangeD vaJJ af den
l('gl'nhl'Lleli. In 'l g-r"ct en In 't klein lllj ,1 steIl \VI'l'IlIl!t'I' e.k. Begilllstigl'rs

Ol' IIJ'en I,)"r ly 'i,!.iI!I' ,I '1,1,,)\, 11-1 WADNER EN ERIKSEN, kuunen \"'J'zekerd zijJl vall goede
genoemde Ihtllni' Y"I'j' Tl'!L-'':I/I;}; ')1"0:'",. IJl.II;lnd"liJlCT ell voortreffelijke Ye]'-
zakt'n I, K,lllhll;' , 1\ ',.1\ "11,1:11'- 7.WI-.IGIH :WI'. ERIr;:~,EN :'t:. CIl 17 ï.ur"inrr, cl

P ['I ' '0 I! L,lIl",;lra"L h,'<.lp.-It.:tl. I 0 totown, "IL', 11.11.', ,I"~ I),'! ,01ll,t'll, J, VA.K Dl'IJN.
.\10..,,..' ,Ih'l.1 I ,'II >ll~/('Il-;~Iad, /,lllll'll I MALUESBURY MINERALE BADEN I!-.: \\' <..! d,.' ., ", I" ' . r,ll III ., OIII<T,~d. ('It ,)tran ,"IJIl \all \.111. lul \.lll, ,'II \ III ' I' 1 () til '(lG. - ".1, I'll (' 0 )el' ~J •
" 1/.111. lul, II lil. .\:111 all" <llIdl'l'l (WARME ZWAVEL BRONNEN.) _
K/lnton II vall I,t'! rl,'partl'lIlt'llt 7.al
dO] liJd ;,III'l'll Z:J,I I'all ~I 1'.:11. lot lil f
'.111. Aall dl' ï\':l'gra.af l":unton'lI ~
b,j :-;1'u(,r'\I·_g~tati,·" I.al I I'l Iltll' \'(l"r
he/.Iglleld (,IJn "an !I \ .rn. le)l I IJ
v.m., en ol' " Hoxilli! Day" t'll den
ISh.'n en ~t}en ,Jallitari, L":'~)ï, zulklI
de gewool' wekeh.lksl'llt, wl'rkuren
in acht genoml'n worden.

wi"~l'I." :-;1",;11'1,;\11, ,:1 1',)";IIIU1,'11
hezig-hud Illl ltl:t,L",! c.',·-iI;I;lkl 1\111'-
.1"11 ~ ()\', r ~",lj('l'l d,· [:,,1,,'"'' d'll'h
Mail,; 1.1"1"1'

..
:3 Vou ~.uEL voorzien van een Spieo::;C'lglas 18 duim bij 14 duim op

" patente. wieletjns. £2 7••

Bonngenoenide is aanmerkelijk beneden in prijs dan ,1 ure inge.
\ oerde artikelen ell daar wij slechts hont gehruiken daL 0 " • bJdroogd is
in de Kolonie zullen Koopers het voordeel hebben v:an onze waarborgd at
eie ..w.elen ide hitte van het klimaat zullen staan.

, (

D.lSAACS&CO
~. IL FRE\C'II,

}'o;;tmee8tc roG enera,al.
Generale Postkantoor

Kaapstad, 14 Dec., '18%.
Bloemendal, dist. .Malmesbury,

Ei~6naar. 4 12 December, 1896.

, ,\r ll.\RSCHUT1lT LNG1,J () .\ !) J-, R D E ~ lijdl'J's aal! .Li i lf
j. HiJllIll:llil'k, L",vel'-, Zelluw-,

of 1Iuidl.iekll' ';Yt'nlen dool' het ge- 0 d
hl'uik rall del.l' Badl'll, dit' sleC'ht~ ~ I)E Dergeteekende wa a l'-

, ~C'huwt bierml'rJe allen die
lJlil!(J!t-11 riJrl(,11 ";IJl Iwt Malmt':<eul'Y jagen, betzij met Hond of Ge\veer,
SPO"I'II I'~ ~tatil' gl·lcgt'n zijn, dat indieu zij gevonden worden
g\'nl'/l'll. Dl' gehollwell zijn w'hl'el jagende of op eenige wijze over-
\'l'J'niellwd l'n nu III goede i'taat. schrijdende op zijne Plaats, z.ij in
Voor tl'l'men en bijzonderheden rechten zullen vervolgd worden.
schrijf aan

NIC8. J. BRESLE.R ..

_-~m:TFJ.BlUlK.
• A:aR~OK - STRAA. T

, ,

UITSTA LK! URS.
LANGJtlARKT-BTRAAT

G. TOUCHER,

lIet Warme Baden Sanatorium te CtllfdlHI.

ANALYSE van het water door Da. Il snx, Ph. D.• JlI.A,

Ferrous Di-Carbonate
Sodie Sulphate' ... ..,
Sodium Chloride (gewoon zout)
Silica ....
Aluminis
Caleie Sulphate
Caleie Carbonate
MagnesLc Sulpbate

~'100 gT·".
'86~ "

402 ï
iso,

"-: ,jtj

1'62-1-' "
(trace)
1'0;)4

"
1~'~2,) gr. 1'( rf!

Dit gunstig bekend!' tocvlucht soord IS gpzond en ~('hildl'ra(.'LtlC'
gelt'g't'll op een houvel aan den voet van Jl> .Zwartr\'cr/-,'l'll, I,IHI'I \'(",~
boven de oppervlakte der zee, drio-kwurt mijl van dl' stad L'aJt";"l:,
Kaapkolonie; wegens het UItstekende kllln:l:~t van dit gc'dt'l'lt(, \;111 ,JE;
Peninsula en de prachtige hggmg van het Sanatorium. wordan de Badl'n
het gehoele jaar door bezocht en er gebruik "an gemaakt. Het water l'

"sin geDt'rL8" daar het voornaamste PlJ meest kostb;~re hestanddeel.
FetTOUI'l Di-Carbonate gehoudelJ wordt op l'en tl'mperatuur v a n 1~I

graden F. en wat de hoeveelheid aang:aat vier maal zoonel is als
eeDig.ander bron; en daar het eeiug JH Z'JII soort IS w nt :langa.lt
combinatie van zekere zoutbestanddeclen, wordt het water gcr-ecdellJk
het systecm opgenomen.

De .g-eneeskracht van deze soort "an Chalybeate bron II';Iter i~ '-',.
schiedkundig opgetoekend sedert 172 ~ A.,D, en het voortdurou.] tnl,!'"
men van het aantal genezingen rechtvaardigt de getllig('JlI,., "an ;':1';IC't'~.
hoeren en anderen dat het water bij uitnemendheid geschikt b

gevallen van Nier- eu Leverziekten, Dyspepsia, BloI'Jarmoet!I', .TlCl
Lombazo, Rheumatiek, Sciatica, Neuralgia, ell dergehjke ziL'ktJ:'ll; hl
water i~ een versterki.ngsmiddel gedurende het tijdperk van gl'IIl'7111
van zware ziekte, en in geval van zwakheid, hoc ook \,pro<vzaakt, I~ be
een voedsel VOor het bloed, spieren, Z('TlUWeD l'll het gl'hecle IICllaa1J1
de Carbonic .Acid hoeft eone heilzame uitwerking op de huid en allder~i
deelen. ,

Het bestier van deze uitstekende inrichtinjr is in handen van \10j,",
HALL", en alle brieven aan haar gericht zullen ommidddlijk beant woord
worden.

Gemakkelijke passagierskarren rijden dai{elijksch van Sir Lowl'Y.'
Pas Station naar de Baden. Private en IHJZoDdcn' voertuigI')] zIJn:
verkr-ijgbaar, indien bezoekers daarvoor vooruit schikkingen, lllak('J1.-.~

Telegr:m adres: " HALLS," Caledon. ' ,
( n'

(,

HET FRAAISTE ~
NOG ONTVANGEN

(r)

(Een verbazende bezending per" Pembroke Caslle," die nu onlpakt wordt).

FANTAZIE
MOUSSF~LINE,

rooI' Bl(ln~,:, -n .la,
ponnvu. n ie u w-t. lili.
II·OIH'Jl. ju i-r u it ctf>
fil hrie k , daal' ZI' ,!:P,

rnaakt zijn I'oul' tIpI!
Engell!('!J('n ZO IJlpr in
1I~11. :

Is 111), TOT Is J lj) DE YAHD,

Een praebug Assor-timent in Wit en Kleuren.

ZIJDE ['7
ZEPHYRS, Voor Blo\Jses

en Japonnen,

Kaal

COSTUME ROKKEN}
\

Van Estamene Serge tegen 12 G; Zwarte ('repon, 18 li; Z,.,..,,1"!d._
Alpacca. 1ï/6 en 2·) ; Shot Alpacas, 2~ii; en 25. -. .AlleD
heel gevoerd, vol lo maat, wel gemaakt ('n afgewerkt. A,"

h1l11
ren
GO!

85 DOZIJN VAN ONZE

BEROE~IDE GLACE H.ANDSCHOENEX,

f
"The Challenge," " Adele" J

Prachtige 1/11 ~ :Jj() Alle n\lanC'c~,
rVaarde, " Irene" " Stephanie," Bruin en ZW",MJI,-"''lII''-~'-

3/11 .J.jfJ

Zwart met Wit en Wit met Zwar'u' Punten, 2/11 t.

Vi

N~euwe Witleeren Lijfbanden } I '

N~euwe Roodleeren Lijfbanden 1/61 tot 4 11
NIeuwe Zwart Zechienen Lijfbanden, 1/3L 1 6L 111 tot 3 1 _ .. lVI,..,

WILSON. MILLER & GIL!fORE
A'fHEHSTONE HUIS,

ADDERLE¥STRAAT.

EENVOUDIG ONVERKLAAR]AA~~~nm~

PLEINSTRAAT.
Bieden Buitengewone Koopjes aan wat betreftfllDOII:el
Poppen, Speelgoed, Bamboes Brackets Gordijn
Palen, Fancy Goederen Glaswaar enz. • Speciale
Disconto op alle Goederen voor Bdzaars

Liefdadige Doeleinden.

HEEF ONS EEN KANS EN SPAAR UW GELD.
SCHUTBERICHTEN. ZOUT VISCH,

HIER in bet Schut teTnlba.gh, b€1'indl I H .AlOl EH,", M.A KlU,: EI" (' IJl , I 11/
Y;lrh tba.nR een kleIn hchtbrnlJ1 Rot. !

terkop Ezel, ml'teen bijna nienw alo in I.... l
halter, ongemerkt. lndien niet ~elo.~t \"fYOr VERKRJ.JGBAAH tCII 'l'!
of op den 26 deur. zal de~eh'e 0 dien ' .
datn.m ait oe I"cbntknt.al, alhier ~r het '. tIJd tl' M A I TLA N D
Dorp Tel'k,ocbt worden 's morgenR om 10 ure hiJ

J. C. V.KUSTER,
Bch utmee&tl(".

Tulbagh, 11 Dec.) 1896.
J. KERSTEN

ORDERS Bid POST.



OPROEPING GEBOORTE BERICHT. EU "'ell{ en 1I'Qr®n %.elf siok, of li lIgIHl dit
besmetrinj met bare kloederen m ,ndlU'C
huisen.

hl er eene gcvMrllJke ziekte lJ) een WU~ tut~
dan roe wewIA'mensehen ah mogetgi In MA
gebou w bjjeen komen en OQk IJl d veMlCbe
lucbt III het dan veltiger DIet te dIcht bueen tB
staan
Vronwen laonden CT van een .llek kind:te:

dit 15 Luna bet .lak:c~.pad wt

gl"S

(
.., E"llT 1r. OT rmts dezen van
J \ f I lie inten \ Gor betrek

k"I~1 Il \ In Onderwijzer en On
derw zeres 1111 g"e""h,qdlu:rdt
" hl I I I lil h dl n \H Ils('11
I I rok kr-n "lhoolbl"tllrten van
\Irtk III I Nation tlltl lt moeten zIJn
Saiar isscn Oll,;ehll\\de Onder

wlJwr Wijkschooi £lO() pa, gc
IJl j III I I )\lll k t III I"wonlng

I,l lt rw jl (Jl Il rWIJztr geruid
lit I I £1 >0 r a III t \ IIJe \\ol1lng

OnOll W1JZlfC" \\ ijkschool, ge
nl ddeld 1.: 2 rl I III t vrije kost en
1111\ onllJ6'

De Omit I" IJZer, ontvangen hunne
beuoeminpon v m or; Schoolbestu
rt u OUllLr Il I,uel e goeu kc Ullllg van
den Stil er intende ut welke Besture n
lok I oor d, tlltbetalll1,..{ del SalariS
;.\1'11, tI eneens ouder toezicht van den
Supc rintender t veruutw oorddijk
bbp en

0111 voor bl noem lig III aan Iller
kmg te komen moot Applicant over-
leggen

( 1)

"
"
ti

"
lt

"

BewIjzen van bekwaamheid
III ervanng als OndvrwJJ
ze! ,
Een ve! klaring omtrent af
komst eli godsdlensllgl en
llatlonn.leglzllldheJd "aar
lilt I lijken moet, dat bIJ
/t willig en bereid IS, naar
vel mogen mede te werke n
aan den opbouw van het
Christelijk Nationaal On
derwijs volgen:; de W Pt
oer ZUId Afnkaansche R{
pubbek

Bewijzen v In

kennis der officiële Lands
taal om door het medium
deze! Taal onderwijs te
gCIPTl

\ erk l tri ng van bereidheid
om het volgens \v et vcr-
elschte !.allvulllfigse xamen
op bllitenlandsl he certlfi
catl II af te doen Iq~·goll
Be" I)S I an Lldmaahchap
eener PI otestantsche Kerk
Bel\l]S van goed zedelijk
gedrag, opgq.;even door
dH.artoe bevoegdl AulOlI-
telten

(7) V erk larmg vali borlldhud
0111 drn (t ti \ an getroll W

ht"ld aan de Re~eellll~ l n
I t Volk Jl! ZUid ;\fn
k lan'"iclw Re)lllhllCk

(IJ )

( )

( d)

(e)

iEN (f)

wordt).
l'f", I'nJa-
t:'uw",tl' pa
11'( UIt de
It a I le!!t'
1 'Ilur ltI'll
I zomer 10

YARD,
le.;_t' II

,kostL Il \\ Ol dUI b !lIJk

1 il rt" nhchlln._;cn a~n te \ ra";lll

Dl paitewelIt I III OllJlI

bes
)nnen,

DR )[A.;-';~VEI I,
Slipt \ an Ondell\ IJ'

DepartlllH nt van Ondrf\\ IJ',
PI ftOI a, Dee 1,,()t)

YARD, n het Hooggerecbtshof
YU de KolonIe van de

Kaap de Goede Hoop
Kaapstad I)onde"ia"

12 :'\ovember 18 u

{d, Zle-
1Z Ook

usschen
C R"BIl"A.N[RIE'(,R(RRE \AR,

A pplieant
t Tl

\. ',\ -\ Ellz'RETH Ira ,gehuwd
nIlten gemel nschap van goede-
ren met A.._'WRIBS F \Cl I YN

G (
Respondent

df' motie van Ad\ ocaat
~r \RLE lJ C en op het

azen van Applicants petItIe en
Igdc \ erklanng

W RD'!' BEV\)LEN

t op zek! re t 1\ l'e erfenissen lil

dender Exeelltellren, (en toe-
mend aan gezegde A\'i' ELtz 1-

HR Go" UIt dell boedel van
len ..A..\\\ EIIZ\RR1H I Y, ROl X,

-"."'I'0~"'r·"n GR/)BI!':I-\II \\edllwe van
PnRr Br!'\JIIIIS lf R 0\

r1I.gende ~() en va.n wdken
IJAronu,FRA\ ,MIREE van

Rleneek West, de Executem 18, en
de andere haar toekomende Ilit den, I)

lan wIjlen J R\\\E" rTRI"

R.Ql1BrLAAR," aan an de OVt ril" ende
\\'<\ ELII\IHTH GR IRF:t...IAl', geho

----.._ ren ~ nl II':, ook van Rlebuck vv est
dr Exeeutllcl Is-bet>lag ~elegd
warde a I I )/ I, I/n II III Il I

'an ril Hof In Cl n gedlIl" door
Applicant tegel Rl",POll knt voor
llN nnf'n van !Jpl bc !telg" \ r ch ti
(jl,:;d op vt.n I ro ne~'L

z

~EN,

S,

f \ fl \ f R f \

rs

,.,l v Lil 1 t H f
11"\\\\1

l{ "' t at I Il

J

II

D\\I[) H\\:\\I
1\IU.pstad
Plokureur

W:lle~ra lt
\ppllclntR

(IDD- F F:LU I\\ ~ 7, \ \1,.
PLEINBTR..A.A. T

'Upe1l Morgens s Ilddags en s Avonds
OF. ,Itl \\F. Jlf'i)IDt-iCHr

yl ASS E NB EEL DEN GAL E RIJ,

:N.
I-:enzeer lel in.ml' \ rna meI ng \ an meer

:'i",,, ll)Ovo.w" .. IJb"r ....mdel ..lSo en
I)., meeRt h..kende mensdw an alle ('< u

....el en vulken Kamer van A fl-,","1JAI Jkhed ..u
Open 10 v ID ~ t ;, n m ij AVODUB 7 tot lv
j;ntree 11 KIDderen Id

JaIPes.
ll'iti!i()<D!UgJtlg van 81r Jl)_D}1)II Sive

een aantal Seellenbos
ZIJU prachtig landgoed te Somerset
SlI' James heeft geen moeite en

PAIInA;flrn om de plaatsen die hiJ daar

m de beste orde te laten
Men kan natuur+ijk niet ver

dat onze boeren die net van de
van himne plaatsen moeten

James m alles moeten navolgen
.,_aeden ZIJ zulks dan zou het klokje wel
spoedig luiden l=-doca dat men daar vele
nuttige en praktische lessen kan leeren
"Jdt geen twijfel Indien sir James als
bOIiH een plan wd beramen om de al bel
derskweatls te ~el beter en aan eene ge
heele OplOS6IDg~It niet te denkén zullen
Zijne onder vindingen hem goed te pas
komen De bezoekers schenen hoog vol
daan en de dank die su James ontving
wae wel verdiend

10:\ UE"
17 December -(Per telegraaf) - Best" bokwol

"om t ),".mot.eerd tegen I tild

·GJniI'Zl1lig~tc!fe'II'oonten 'l"all ons volk,
tcnge\illjr\l w-...nrv«ulet n \OOW )ong"e hu
d~l1 het .Iaehtolfcr ",orden van nekten In bet
o.nderwerp 'I'M beden pnoemd Il! deze dat er
geen genoegzame 1.Ql'g wordt I steed aan het
verwuderen van "'Il zulle' het maar
ruest noemen MISSChien vindt Il geachte In

leider dit een onlriesche eoespeling Ik vind
dIlt u daarin volkomen r<lUk heeft mMr
':!.tU:bte heelmeeaters zoo zegt bet sp' ek
w -ord, maken stankende wonden De ge
wooute IS onkiesch ongezond en Wl,6 er tegen
",lUlTlICbuwen '1nl moot haar noemen of ten
m nste aanduiden Op bet land vindt men
menigmaal misthoopen vlak bj] bet bUIS 10 de
st...den en dorpen IJ! bet nog erger daar staAt
dag 10 dag Uit een Immer te stinken en zelfs hi)
d .. weet hoe geruu·llJk dit IJ! la, die nIet laten
ledigen zoo dik" Ills nIs rnadniazu Z)I zou EI
dors vloeit de stuikende nnssa langea un door
of IDeen open riool dat alom zlln pestlucht \ er
spreidt NU 00 dan verheft sich een stem tegen
dit schandelijk verwaarloozen van al "at de gc
1.01 dbeidsleer or s zegt een of twee bedroefden
die ben geliefd kind bebben te betreuren

SI hr jven 10 do krant en de zaak
bl J ft zoo au. ze was Elders weer drinkt men
water UIt een put of uit een beekje waarin de
walgelijke vochten "an den misthoop in de na
bIJl eid gevloeid zIJn Halt Of t vee drinkt
Uit een vlei \ ol besmetting en onze arme
knderen krjige: het "rglft te dnr ken LO melk
die r ertegenstaande alles wal de
doeters ons tclkeus \\ eer vertellen bun
ongekookt wordt t iegediond

Óch kom onze overgrootv aders en groot
'ad rs hebben t nimers toch ook ali id z u ge
daal
A18ik t alles Lode k wordt ik er

M,<~LJK\A'

BEVALLEN van opn dochter de echtue
noote van den beel.M DREYER

belde wel
Diemeredal Durpll..Dvllle

17 December 1896

(}all Ik A~r~ JalRe. LatCm~e ti; 00)
18 December -( Pu ulegraaf) -:PruuD 'aD

produkten op beden
lit 0 0 0 idealen, overtuigiug,Meel 1 0

Mlehetl 1 1 0 0 0 0 tieke 9~elelllden, dieMIOliemeel 1 8 0 0 0 0 teren of klemerenKafferkoorn 1 16 0 0 0 0
Zemelen 0 8 6 0 0 0 soms heerscht ' Do
Haver 1 ~ 0 0 0 0 stempelt hij na het
Havergorven 0 9 6 0 0 0

gres-s-ale tegenhangerKaf o 15 0 0 0 0
UIen o 16 0 0 0 0 barley; waarop de heer
Aardappelen o 14 0 0 0 0 voorgrond trad-e-met den
Boter per lb 0 1 9 0 0 0 Grootere Hllkaner Boud'Eieren 0 1 6 0 0 0

Zal de koloniale

GETROUWD
VON 0

TESt 80.1'Iour s Ker k Claremoat
1) December door den weleer w

co adjutor bisschop bijgestaan door den
"el Mr" kanun nik Iilrooke LAW
Il, " MD b:d obnl'l!' zoon van wij leu den
heer C Beck van Worcester met LALRA

lerde dochter van den heel G Sicbel van
Ra,enswortb Ciaremont

ZICh zoo zwaar Itegen onze KI"U""'1JLJ>l;:Udl".
pelijke Afrikaner national!
heeft OOit weer kunnen rertrouwen?
t 18 ons ongelooflijk, maar de tijd alleen
zal 't leeren Indien de Afrikaner Bond
echter dien man en zijne politiek volgt,
dan zullen de Repnbhekeluen ze mot
droefheid maar toch beslist :moeten toe
loepen Broeders! onze" agan schelden
Vaart" el tot \\ IJ later weel denzelfdan
weg bewandelen
WIJ leggen dit boek neder gevoelende

dat WIJ slechts getracht hebben den geest
cl van tel ug te ge, en WIl men hel go
meten leest het dan zelf-het IS verkr-ijg
baar bij de uitgevers, de heerqn J ACQOEZ
DOSSEAU &; Co Holland8ch~ boekhan
delaars Kaapstad Naar Will vernemen
18 de eerste uitgaaf 'an 1,000 exemplar en
grootendeels verkocht voor Ile "Ve1"8ChIJ
rung en de tw eede oplaag IJll'. druk De
prijs van de eerste uitgave IS ~8 td doch
de PI IJS v ID de tweede 18 verhoogd tot 'IS

{jd WIJ hopen dat de priJs zoo 13jlgmogelijk
gesteld zal worden opdat nlfmand met
rechtlkan zeggen Ik heb des heeren HOF

MEYRS boek DIet gelezen omdat het te
veel kost Het boek 18 verslord met een
groot aantal platen en portretten die over
t algemeen genomen goed geslaagd zijn
Ten plotte wensehen wTJ dep Bchlijver

van harte geluk met zrju wel gebot en
papieren kindje ZIJn laatste hoofdstuk
draagt het opschrift Het lrn iken wd
er Uit en "\\IJ hopen dat het Aft ikaan
sche volk nog vele kuikens van de
hand van dezen schrijver raoge genieten
HIer heeft men IlU een boek ~e8chl even
do~r een Afnkanel ovel en voo, zIJn
\olk

BENOODIGD~
PRUIMEN (alle soorten) VIJgen

en Kei Appels lil cemge hoe
veelheid

Doe ianzoek hIJ de
GEBIWEDERS SHEPHERD,

Bosmans C!"OS8IDg

DE ZUID-AFRIKAAN
Vf:JlUNlGD Mn

ONS LAND. KORTE PRAATJES

DOOD BERICHT

AAN betI-ekklng6n eo vrienden wordt
bekend gtln.aa.kt dat van rul] weg

renomen 18 naai de Hemelsche wonrug 10

haat 66st.e Jlioar mrjue geliefde zuster
MARTH\ MAil AlIETli< MARA KlO f

W A KHIGE Steph Zoon

OVER

GROOTE KWESTIES
LAAT~ I LImEN Woensdag werd te Paarde
kr aal tel geit genheid van de jaurl ijksche
Feestel jkheden aldaar aan president
KR(j( l":R een pr u.:htIg ingebouden exern
plaat van een pas verschenen boek aange
h Jun Dit hoek dl aagt den naam van
De Af'rikaner boer en de Jameson

mv ti en IS geschreven door den heer
x J Hol' MEYR professor In ~et staats
gyrn n isru rn te PI eteria zoon 'an den
waal d gen gr-ijsaard die te Stellenbosch
ou ~ Junoe leeraren vormt en onder
rrc] t en lA opgedi agr n aan president
KRU( EH wiens zedelijke grootheid, op
den donker en achtergrond 'Ill het ver
rader lijk komplot tegen Jen staal
helder te voorschijn trad dat hl] zijne
v jandr n Zl lfs eerbied afdwong In
ZIJ I \ 00[1 ede zegt de schrijvet Als
E\( n zo n il R lands kan Ik DIet anders dan
m Jn lankl Ire bewoudering
\Jr karier bo-ren uitspreken

hel I (U Z J ons nationaal zelf res] ekt
ge eien \ hoogd thans hebben ZIJ

weer Ien oud, n roem del Afrikauera op
hel Hi19veld op schitterende wijze ge
han ihaafd kan eUlaDd het miJ dan
k" al Jk l1em~n dat Ik Uit Hoilandsch
\fl banschp oud"l~ gebo pn een lofhed
ID poza ter eUt OUZeT Hoeren tlach!. te
n ten Ik neem miJ dus voor In

de volg. nde I 11(lzlJdell Illet slechts nit de
Jamflil( u el «ode ru lil Uit veil mdere
f ,te n de ge~<llledtll 8 \all Zuil \.fllka

tIgerneen op de , 'Jl I~l ..fd
I I li I lP. lonzel Boeren te

ALLERLEI.
Paardekraal en Rhodes

~

A. SPOLANDER & GO.,
IGEVESTIGD 5J JAREN

Horeloge- en Klobnat IT!,

JI ......J G.,but "'"" Dorl"'gnr<UJt,

Gouden en Z ilveren H orolo~,.. ID

9OO1T1l.al.l Il'f'hond ..n

AAN INTEEKENAARS.
DE SubscrIptie op "DE ZUID-

AFRIKAAN en 0 NS LAN D '
zal van af 1 JanuarI, 1897, terug
worden gebracht op den ouden
prIJS, te weten Een pond zes
shillmgs per Jaar of (j IJ per kWl\.rtaal

A B HOFMEYR,
SecretarIS

iaddlJk \\aalhelln leze
I" I lengen \\ li IJlen

tlltn 0 ligt on" te
en keulig I Jel e

,ki er,n ""tschapp'J
\I an de ~a it d \ Illel"S.to Co Bpk!

1 AUK 11:l9G

I NTEEKENAREN
()P
ell.l(:1 Jat! \ I I

~1 Dec

ge\"\ ezen
A B HOFMEYR,

SecretarIti

f:ell w gc,wll 1
\ ndeu d e Z Jil IlIti<.:h \ el kWikken i loek

\ e' de Ol) I ladz J lell dooI ieest De
zwa te ged Ichten wOldt'u op den

Icbtc!!,\! lI111J g sch 'en liIeL eenmaal ID

i t loek ollizinkt den 8c111lper de moed
tel\\ Ji il J de IOClUIJke iaden ID het ver
ieden Ipl -\.Cr k mers ous op tIetIende
wllze vo )r"ch llel1

Het gr ote voo deel van eeu ( nIer \ el p
n deze glest te IJebandeien IS d lt men
d, zakt n 'ID le itchlRU, ZIJ ie I eZlet lp
hoO'! \ il. to n \\aalm (ll Idee Il Z Jn UIt
ged, uk t DHP El rt den lez6I en v el1 hem
gemikkei Jk ovel d! Rtede heuvelen W Lil!

ove, le '''g \all nzen natIOnalen vo<I
u tga g ip lt <\ In len lUdel e~ kant 18
Dlell ti, II I) I g! neIg I de ti )nke, Z JLle
te verf.:!t~n de llloetllJkhe leu LegeilDg l~
BcbLtt"ll en le gevaren te 'erkleinen
Het IS In onz. kommcrvoJle dagen waal
Jn W J zoo dIkWIJls mlADloedlgd de han
len wliJen laten slap hangen en de h ti

I el Iun ie" ligen" cnschen te
"chter Hik wlkkllnl (( II loek

ien ru ed niet

StEDELING

Ikperkt

VER.l{OOPING EN

I [le" iJcr -Ku.pm ""... 1 c koe en npre<:h c
LulieLJS Mutt." ~

~ '&n Il -Il cbL, ksk .. oe va. en o.-gue<1
DEMI h Il~ MOOR~ .I.: KHIGB Ar "I ~GKJb
I U LJ.:" nber -100 rma e JonKe Monte, leo

] ~ .1ARAIS &: t A~:-;I AGKR~
? I I><:cembér -Klaf nuk!..tI11e

goc,]e en

K\\I"l \D

reil k uden onmogelIjk t'lt sla\en vmhas
el! r \ "u le (lagen vaD kommamleur
\ AS HIEHI RK tot le dagen 'an pIeSIdent
KHU J::I\Z Il el lU III twee eenwen vel

" \ I'J hf'ldJo!hcfde mannen
tt u\\ell Ol (,od I eboe\en

d", Il Il'ellotcll \ IU V \S Dl":R HTEI en de
Jd t Il i n Igenooten van VA" TROMI en

DJ::HL 11 ~ R z eh hunuel nazaten geenSZInS
tf'

VK I!:Ur.: MARKT #

I~ IX ember 1896

lO

0
ij

0

0 I I
J 0 0

0 0

le "-""
'Jod.

van Z Jlle voonechten een
gemaakt heeft be\\ Ijst lit hoek ,lit \001

l n8 hgt
De hee, H f'MI<) R spreekt met .eel

wgellomf'uheld \ an de bohda! ltelt der
repubhektu de dlcpeJe eeuleld, dit bloEIDE!!

l.lE BIJVOW8EL.]

\



"'WOf:(lLen, ()lll~tI:'eeltshet inidden van '
.....+,..""''''....: nog onverkocht is. "

i" ..

"\....

MAAT$OAHPPIJ.

Kortste en Ooedkoopsre Route voor Reiz,jgers en
Goederen van de Z~e naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatse»: in de Transvaal.

,D.agelijksche personendienst van Lourenco
Marques (Delagobaai) in 24 uren naar .Iohanneaburg
en 51 uur naar Pretoria.

Tarief YOor Reizigers naar Johannesburg .£, t1S.-8D £3 171
" " IJ "Pretoria.£4 Os. 6d.- en.£3 41 ' '

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

[AFSCHRJ.FT.] ."

"Mons.ter van 2~,394 Zak~en elk 200 Ibs.
gedeelte van eene lading v:ersche~pt per" Oberon '~,

Totaal Phosphoorzuur ..._
GeJij\<aan 'fribasie" Phosphoor van

"'--------~-------~-
Zie dat iedere' zak 'gemerkt is "Albe

aantal vervalschte namaaksels

VOORI DEX KEIiSTHANDEL.
Wij hebbeu juist ontpakt eeue groote bezending waren voor het

Seizoen, bevatteude : ' .
.A.NDSCHOENEN, ZONNESCHER.1\I.I:EN,

K.A.NT"VV"ER~EN, CORSETTEN.
COLLA.RETTES, ONDER~LEEREN.

GRASSLAWNS, WI;T:TE EN GEKLEURDE MOESLINS, enz.
Koopers voor koutant. kunnen geld sparen door hun uitrusting voor

Kerstmis aan onze magazijnen te koepon.

MCGIVERN & HENRY,
KONTANTE LINNENKOOPERS,

_/49, PLEINSTR.A..A.T, ~.A.A.PSTA.D.·
I ,

Geen Mest. sueerphcsphatee.

Te verkrijgen bij alle Sub-Agenten.

WOODHEAD,Nationale Vraags tukken
DOOR

PROFESSOR P. J. G. DE VOS.

Poeder, uitmakende een

n namaaksel. Een
aangeboden.

"

ce. KAAPSTAD.

____________ J

PROFESSOR DE VOS heeft het Afrikanerd~m door. het' schrijven
van zijne degelijke en doortastende artikelen over de .gro~te

Na.tionale Vraagstukken van ons volk eenen dienst bewezen die niet
spoedig vergeten zal worden. De lezers van ONS LA~D hebben de
stukken stelliz niet alleen met belangstelhng en bewondenng, maar ook
met instemming, gelezen. De wensch is dan ook reeds door velen uit-
gedrukt dat deze stukken in pamfletvorm verhijgbaar gesteld
behooren te worden. Deze begeerte voorziende hebben wij een beperkt
getal exemplaren laten afdrukken en inbinden, die nu verkrijgbaar
Z1Jnaan het Kantoor van ONS L~ND. .

TeJten Gd. per ExeD1pla.a.r. PoatvrlJ.
Zij die de stukken reeds gelezen hebben behooren zich van een

exemplaar te voorzien om 7Jeook aan anderen die geene inteekenaaren van
Una Land zijn ta leenen,

Zend uwe aanvragen met het bedrag in postzegels of postwissels aan

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

VOOR

GRAAN BOE)lE~.
BES T E Z U I V':mR

i

MANILLA BINUEHITOUW
ii '

, I'

"'I'
5td. PER LB. NETTO KONT{.NT.

f

KERSTGESCHENKEN.
E:. ~...:7~1VI~S'rE:~

78, ADDERLEYSTRAAT,

ONTYANGT per S.S. "Guyana" een Groote Bezending Electroplate
waren, bestaande uit ;-

Visch- Voorsa ijrnessen, Visehmessen en
Vorken, Presenteerbladen, Likeurstauders,
Vruchtenlepels enz. Toilettassehen voorzien
van met Zilver en Ivoor bewerkte liorstels,
Werkdoosjes, .Iuweelkistjes, Reukwerkkist-
jes, Dalnes Heistassehen en een keurige
verseheidenheid Beurzen.

,
i

R. M. ROSS &!CO.,
I

i

1iJ-t;~a,:.:1d_-t;]pa,a,1i,
t,

Eta,a.p.-t;a,4. ,
"j

~.

KOLONIALE STEENHOUWERIJ.

---,.--------

E. ·BURM ESTER.

"

Bemoedigd dool' de enorme
verkoopingen; maken de Fa-
brikanten zich gereed om

250,000 BLIKKEN
TE VERSCHEPEN.

VER~RIJGBAAR BIJ,:-
B. G. LENNON en Co.
HEYNES, MATHEW en Co.
J. D. CARTWRIGHT en Co.
B. LAWRENCE en Co,
STEPHAN MoPHERSON en 00.
en bij andere Pakhuizen.-, !.mr.

oURel HEADAOHE.
PURIFIEI THE BLOODa...,.. .....,.,.....-..,_

Zuid AfriKtansche Vertegenwoordiger :_

CHAS. W. HOLMES,
Timber Straat, Pietermaritzburg.

De ond~rgeteekenden zijn be-
I'eld menumenten en grtJ-
.teenen \in marm er en graniiet
te leve~eu en op te richten,
graveó !net staenen muren of
graniet m te aluiten te M~;t-
land of pp andere kerkho~en
in de K~'lonielof lIAngrenzerjd.
Staten, ~gen redelijke pri he.
en met !Lin meesten speed,
. I ,I

lJzerrn hekwerk geleTerd
TOl~...tlle teekeningen. 0. r-
IC)hrif~r gemaakt op da bt!-te
wij~, iqgel~ met lood. Ppr-
celeinenl k~n le1i tepll iCJ.

,-I&&nr.... ~rijsen. .

P~ ft prij_n wm+a.b:~"-.-k ~~~ I I

B a~ 'en ZONEN, :Hoek nn 8tr&nd'.~ L&ngst!v.t,
- K.A.A~I5TA.D,' i .

IIAIIETWWEI WIJIQ. t£L£UIQ A8RU; CAI. WmlD.
!
I

I
I

,J.
BEHANGSELPAPIER, LlNGRUSTA EN ANAGLYPTA,
, ALSOOKYERF,IOLlE, VERNIS, BORSTELS, Enz.

SPEC1.ALITEIT :-Papier Maché (Stucadoor Papier) Hoekstukken, Midden-
orn men~eu. Varmen, enz. enz.
. Arcbitekt!'n, HOl1"11'"lJl_~e",en Hniseignaars tullen ti~d 8P.aren dool' ~iju Ol'llament:;re
l~ 'Verheven TIlhef te gebruikeu' daar ze veel gcmakkehJker op te zetten zijn en v
Itchier ..n ~ltooper dl!oll bont. "

J. CU'~eeU1t flan alle IIOOrtV&llHuiMchilderingen Versiering benevelllJ bet Schild.
%"eD non 'lthangbordcu, tegen billijke prijzen. •

HEMIAN:HOUSE 16HOUTSTRAAT,
J •• .... TAI),

GEVRAAGD

Malmesbury, Dec., 1896,

GEVRAAGD
f ",. NAP P E Hoofdonderwijzer
[,._ voor de op te richten Gou-
vernements School ten dorpe Piet
'Retief, Z.A..R.

Salaris £25D per jaar;
Applicaties voor 4renoemde be-

trekking zullen worden ingewacht
tot op 9 Januari, 1897.

Getuigschriften van goed zedelijk
gedrag, van lidmaatschap eener
Protestantsche Kerk en van keanis
der Hollandsche taal overeenkom-
stig de, eisehen van de Schoolwet,
moeten de applicaties vergezellen.

Grondig~ kennis van de Engel-
iSche taal is eene aanbeveling.

Wetkzaamheden (indien ~o~-
lijk) te beginnen tegen einde' van
Januari, 1897. .

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

,Piet Retief, 2 Deo., 1896.

/I W. J. Jooste G.jft', School, ten Dorpe
Potchefstroom, Z,A,R.

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

Mdeelingsraad Ian Robertson.
Achtersta.llÏ!re Wegbelasting.

BELASTING betalers die nog
ten achteren zijn met de

betaling hunner belastingen, worden
mits deze .herinnerd aan het besluit
door den Raad genomen.in Juli LI.
ten effekte dat' alle personen. die
ten achteren. mogen zijn ?net de beta-
ling 1)an h.uome belastingen op en na
den lsten dag 'Van N ove-mber met elk. ,
Jaar, zonder t'erdere k.ennisgning ?:1.£l-
Zen gedag'vaaIJ'd worden.

Op laat,
G. W. BORCHERDS,
_ Secretaris.

AfdeeIin~srud.Kautoor,
, IobeptJOIJ, Il Deo., 1886.

(,
I

/

DE ToornU.".1AI 'Mulef TUI ·~"'P, ~ IlO
A!IlJlt~".... bevelen ot.. rh OOl ,Ien o>nlll-i_

'.. handel .,.n dell heer R. MU!.l.lll\ (Groot. eVOOR Horolog.es, bij groote en ' lliiouanrlcl). in de Ornnd Hotd neh-..,,,,tl, K,.,.;
kleine maat, ga naar de on- ",t.d, Toorde ~ Plan.>@;lIarmonlnon., ,\"'ell'_

'7 tIclle ol'gclo, Strijk· ea IlI ..... lnot;run .... 'I.n' ~
dergeteekenden, die enkel de besten yoor Roaren en &!le 8OOrte'!I lIu.iellbfttl""''iidi.~

B..pua1i6l!, Stommen, en&. ,

JleRndiJigen Gedruhe Itai.. tit Dui", ~

ba'eIand - .a.a..rtb la _'rl' hdl.

aanhouden.
Hunne Horologes (Stelsel Glas-

hutte) zijn onovertroffen voor J uist-
heid en Duurzaambeid.
THIES EN THORNBURGH,

Lan.Jt. Straat,
(J. C. V. Gebouwen).

tmporteure direkt van de Makers,
Eenige Agenten in Zuid-Afrika

voor de beroemde Moeri Horoloqes
die niet door Magniet of Electrici-
teit geïnfluenceerd worden. 'Prij-
zen; In Nickel, 18/6; Staal (ge-
oxideerd) 21/-; Zilver 35/-. Post-
vrij 11:. extra.-. .

Molteno Publieke School.
BENOODIGD

\
1OO,R bovengenoemde Publieke
. School een Assistent Onder-

wijzer. Moet bekwaam zijn onder-
wijs in 't Hollandscb te geven.
Salaris £12u per jaar. De geslaag-
de candidaat zal de werkzaamheden
te aanvaarden hebben met 1 Fe-
bruari 1897. Applicaties met cer-
tificaten en getuigschriften zullen
tot 31 DEOEMBERontvangen worden,
en moeten geadresseerd zijn aan
"DEN BURGMEESTER," Mol-
teno.

PUBLIEKE SCHOOL,
STEIJNSBURG.

BENOODIGD
lEK Assistent Onderwijzer.

Werkzaamheden te beginnen
op 1 Februari, 1897. Salaris £100
per jaar. Hollandsch een vereisohte.
Kennis von 't Tonic Sol-fa wensche-
lijk~' Applicaties met afschriften
van getuigschriften zullen tot op en
met 7 JA..1oJUAIU ontvangen worden.

Ds. A. LÓMAX,
Hon. Secretaria.

Onderwijzer Benoodigd
VOOR een Private Boerenschool

op de plaats van den heer
~ZAAK VA:-l DE VIJVER" 2~ uur van
Queenstown, HoUandsch eene hoofd
vereischte, Salaris £60 per jaar
kost en inwoning vrij. Werkzaam-
heden Le beginnen in Januari, 1897.
Applicaties met getuigschriften te
worden' gezonden aan den onderge-
teekende vóór 1 Januari.

S. P. NAUDE.
Queenstown, 7 Dec" 1896;

BENOODIGD.--
EENE Onderwijzeres voor een

SchD?1 (8 tot 10 kinderen) te
GrootboschJesmanspoort, distrikt
Victoria West, H uur rijdens van
he~ dorp. Sal~is £4() per jaar met
vrlJ logies. Pliohten te aanvaarden
laten FEBRUARI, 1897.

H. GIDEON SCHOLTZ.
Grootboschjesmanspoort,

P,O. Victoria West.

TENDERS
VOOlt HET

,: ' EENE Gouvernante op eene

BELANG RJIJK,2~:~i~~~€:~~~~Y~E:
r Salaris £45 pe-r jaar, kost en in-

woning enz. vrij.
Werkzaamheden te beginnen op

1 FE:BRUARI,1897.
Applicaties moeten met afschrift

van getuigschriften vóór /20 JAN.,
1897, gezonden worden aan den
ondergeteekende.

FRED WERDMULLER.

Leveren van Voer
,--.:...

D..E AfdeelingsJ'aad van StelJe~-
bosch vraagt nuts deze Ten-

ders voor het leveren van Kaf
Haver, Haverhooi. Rogge en Garst
voor het jaar beginnende 1 Februari
1897 en' eindigende :11 Jannari
1898 aan de Werklieden op den
Hoofdweg te Sir Lowrys Pas en
het Station aan de 22ste Mij.1.
,Alle ~'enders tf' worden inge-

diend bl) den ondergeteekende op
of VÓór12 Januari 1897, van wien
alle bijzonderheden verkregen kun-
nen worden. '
, De laagste of eenige Tender niet

noodwendig te worden aangeno-
meg.

op last van den Raad,
PAUL D. CLUVER,

SecreUuis~
StelllUbo~b,' 10 Deo., 1896•..--..,-,=

R. MULLER,
f Grand jotel Gebouwen, Strandstraat

K.A.APST.&D.

·RELLUM." KAAPSTAD.

H. J. WASSER~ALL
AANSPREKER. ENZ.

Doodkiat8Il lij n steed! in Vooma.d .

Be,raTenfssen aangenomen.
:I>oQdkiften, Lijkko&tBeu en B.oIIWlooGteen

pleYerd ill den kurt.t mogelijltell tijd, ea.
.... eie MJlijbte prijllell.

JI/J"" IBuf'hU Strait.
W.. n,/util 113. Lan,. Strut. K.... t.d_

THORLEY'S VOER
VOOR

RU NDVEE~'
Paarden, Yar~ens, s_

ENZ.

LACTIFER
V_.a5 grootmakQl1 ~ X'al_

Zond. BlIk.
Eenige ApnteR"

R. WIlSON, ZOON tt ('I..
IT. G£ORGESSlTRAAL

ZUID-AFRIKAANSCHE

KONINKLIJKE MAILDIENST.

De lf CASTLE MAl L" Maatschappij.

DE Stoombooten dezer Lijn vertrekken
. van Kaapstad uaar Louden om den

anderen Woeusdr.g, te 4 nul' n.m. naar-
Madeira en Plymouth, te Sint Helena en
Ascension aanleggende op de bepaalde tus-
schentijdeu.

" 23-DC,SOTTAB CA:;TLK, Kapt. HAY,
18~'.
Ja", 6--Dl'::,\'EG;.:~tCA$TLE, KApt. Rl>6rN"":f

" 21J-HO:"'U:S I'A~TLE, KapL, TII.A\'IRl;
Feb, 3-IIAHII'AHIJE!\ CA!lTLE, Kal'" lil(jny
~" ];-TANTALLOl' I'ASTLK, K:.pt. D"" .. xx
Mar, 3-:S0IU1AM C."'''TLlo:, Ka!,l, IiUBISO:'

KA
DE

,
KIt'ra Booten foor Kngelllld, Jla Las hlmu _;~u,<1

WARWICK CASTLE, Kapt.. WALLAC&,tmUeDt n
_ December.
PElIRIWKE CA~TLE, Kapl. M..IL"'IiALL. omtrent

6 Jannan.
Tl~TAGLL CA~TLK, Kapt. 1l£"'TIALL, omtrent l!O

Januan.
DOI:l't; CASTLE, Kspt, HARlU", omtrent 21

~ JauWU"1 ~
AI~Cl'IJEL CA~TJ_&, Kapt. WI.I<O&II, omtreet

Fehruart ~
MErK\' E:S l'A~rLK, Kapt. nIlH,)" "Int reet 1

, ,'~brnarl.

Voor Vracht of P1IoB8e.ge vervoege man
zich bij de Agenten V~ de CASTL:i
MAILBOOT MAATSCHAPPIJ, (Bepern

UNJ:ON LIJN
KONINKLIJKR MAILDIENST

DE Mail booten der Maatachappij TIll"

trekken van Kaapsted naar Kngela.nd
na Madaira, om den anderen Woenadag ten
" unr n.m., als' onder aanleggende

VOOR ENGELAND.
" 3O--MOOR, K&f't, Gll.l¥YIN,
1:;97, '

Jan, J~-SC()T cr" rn licrew). Kal.!' LAR"U.
" t;-MK.\lt'AS, KOl'" J{EYliOJ.D"

Feb, IU-,SI)HM.l:S (Tw lU Screw). K""t. )!(;U/!iY
" 2l-TAllIKR, Ku."l. MOIlTOIi.

EXTRA BOOTEN VOOR ENGKLA.ND.
ATJ!K'sJA\ h.I':, COI·I', omrrem a l I>,' mber
(jHEl~.K (1W:JI ""'(:1"\\)) Kapt l'VAl K.K. nw:"r!J1 H

Jall\l1l! doe t aan St. Hl h:~. A.!)l:cll:-,';:l t:"
A1adelfa.

PRElt1HIA. Ki-tf't. HUI.Ct., 0wtn':!\ '1:) ./,i:,L,:i.J.)
d.1t,t lUl.lJ Mad.- nl .

OIJELPH, {Tw in ~cn w }, K"I'[. Ty,o~, cm tr=n t 1
Ft:hrll..a./ t., doet aan ....t. lIdLna, A~'1. :1," '_"I \.:.1

M!Ld"'rH.,
OOTH (T"1lJ éerew). Kal't. hk&M!\ER. omtrent ~5

Fr-Lrunri. d"'_~d aa n .\Iad.·\rtl
(d,STOJ', (Twin :-crc"), ""I,t, --, IJ,"":

11 Ma:,rt. d,lIt.:t aal' St. Helena. A!IlAu~.vn en
~lad, ira,

GArL ('lWiD Sv-rew ) Kal,f. ~'r L' L....TLH. otnt r c n t
,!,j Ma.a.rt. doe I I:.sUl \1J\d( nl

Een vau cl" Maetscl ..ap[tlJ'o r.l<HJI(' :)lfYlJr.l

booten zal t;()(:THA,Ml'TU.\ ver-ia t«: ",,,I'
HA~f HL RG, I.:ort tJa de a ...td"C;lllal VuL

deze M"ih.Loomboottn,
RD'UL RK.AARTJ Et;nll.ad·;Sr; ELAS U

gan@'baar voor Zes .\laAll<lelJ, ,,'unletl uilge-

reikt teJ?en eeu verminderIng va n I') pClUOUt

op den Dubbelen l'a"..a~eprtJ"
RETOl'RKliRTJES Ua"r HA\'l::\3

la.ngs de KL ST wOl'den uitKereii.:t \'l!<11 Jd
t.erug7'eis bilJOen Une Ma"ndtIl pCI de L UltJll

of the Caatle Maatsch~p)J ~w()mb(}(Jt{:ll,

Y 001' V n.cb t of PlI.Bsage doe mell bADLwi;:

avn de Kantoren van de C nion 8Loombw~
Maatschappij, Adderleystraat.

TRO

BUR GST RAAT, K A ArS T AD. Hoofdondel'lijzer Benoodigd
'1'00& DE

BOCB &; DIBIE l
I •

Invoerders, van Allerlei '/1,J".''zerwerk, APPL~CATI~St vergezeld van
, geyUigschrlften van bekwaam-

Behoort men ,altIjd eerst te gaan lóm '~heid en bewijzen van Iidmeatachap
KOMBUISKACHELS EN LEDILt!,'ANTEN. eener Protestantsche Kerk en goed

..,. zedelijk gedrag, zullen door den
i' ondergeteekende ingewacht worden

VOOR HET KOME~"D.E SEIZOEN BEVELEN WIl ~ OMD tot 31 Januari, 1897, voor boven-
TUINSPUIT van de beste kwaliteit. i genoemde betrekking.· Salaris £240
GRASSPRENKELAARS, TUINBANKEN~ HANGtL\T. per jaar, met vrije woning later.'

TEN. !: Applicanten moeten minstens in
PICNICMANDJES, bevattende alle benoodigdheden TOOI' ~ _ bezit zijn van een Hde Klasse

kle~~_gezelsohae.~ll'__ : (Onderwijzers Akte, Z.A.R., of eene
BERGKNAPZAKKEN (zooals op het nstel~d ftIl Burop8 iJa Akte daarmede gelijkstaande, en

gebruik) zullen zeer nuttig -bevonden worden v~r bergbêk:limm~ moeten in het laatste geval genegen
Probeer oDSCARBOLINEUM, die Houtbewarede jTloeiJtcll.~ zijn het door de Schoolwet ver-

merhout, met deze uitstekende stof behandeld, zr ... ~ eischte Aanvullingsexamen alhier te
oorzaken van verrotting weerstaan. r maken" indien ncodig. Werkzaam-

.. heden te beginnen na de April
vacantie.

'Onderwijzeres Be1l:oodigd
VOOR de Gouvernements School

te Hartebeestkuil, distrikt
Aberdeen. Hollandsch eene hoofd-
vereisch~. Ap.plicaiien met kopie'
van getulgschriften moeten inge- UNION STOOM.BOOT1ILU.TSClU.PlIJ
zonden worden niet later dan 25 CSEPER.K.Tl_
December, aan den ondergetee-
kende. Applicante moet behooren
tot eene Protestantsohe Kerk.

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

vacantie.

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

Z -A

PRESI



ve.ldk~c)rnel~lbal)'Jl:os.obj!etI'relid,.te.rke;nl)iIlval!
tOOlltand van

Grey naar Boschjesmens
in t bjjsonder de sloaten op het
de weduwe P Gildllnhuls

door den heer Klopper g_on
door den beer Dnrmll' dat den oprichter

Kramer I1volen wordt kleine bouten bruggen
over de ge7.egde sleeten te leggen ter satiS-
factie van; bet I'IUldshd F J van Zot Unamcru
aangeno'lIlJn
9 Gelesen werd een bnef "an den rand van

SweUendapl van 21sten Novomqer II )[I sake
vesandering vnn JacbttIJd :Bru.loten op
voorstcl Ivan den heer Dunng j!'Hecon
deerd d?fr den he,", Joubert dat bet be-
stuur lDst~'llt mot de meenmg van den raad van
Swellend$l met betrekking tot de vonrgatelde
verandering van deu ge810ten Jacht tIJd en te
ken Mn ~ft dat gesegde raad deae zaak b) de
regoormg jU\nbrengt

aan 10 Bellloten dat de secretaeis een keunis
zl)ne Igeving ui 0,,8 L wel publieeere ID herinnering

lIlJlIIll,ona- brengende het raadsbesluit van Juh II teu
uetiolll:ten daar doel hebbende uie personen die achtel'llt4lhg

~elge zIJn met liulI belastingbetalingen vnn en !Jil den
sten November van leder Jaar te dagvaarden

een zoudel ,e~d6re kenlllfgevmg
w.g ;

Kijkjes uit"Sekukuniland.

1 \Voll ",ton re \()o ZItter
e :\ Dur ng C P Klol per J F
Wossel. [ , III ZIII Oudekraal ( S Wol
~a !rdt F J 'a I ZUI Hal moo € ea B B
Joul ert

"otuIen dor' onge vergader g werden go
I zen goedgoke Ird!JI geteekeI d door del] 'oor
zltt er

I I Cl tafol werd g<r rncbl cell .taat ,~" m
kon ,tOI en I 19aven r do IJ aand Notomber
IR II ruwt JO de een 'I-)()rdoehg saJdp 'au
,1;5 I t 3. IUd sterl g

'- Uele1.ell wer I eel I fwf \ ill den "caret 1r S

'all pulJlIeke werkcll al d~n :.!Ksten dor vonge
maand. I zake proc]Jmal c \ erklalentle deel I
sub d1\~"le I ti ISle rIl "n "et no 4) va I
I~fl' betreffende d~ bepalIng' al do br®dte der
wogen v 1 kracht <lo afdeel ng R6berlson
A llIgenollen dat leze Wil gen luloerd worde
en d lt de kWOHtJC r etl effende de bC!"'ltqg 'an
de brtledte der wegelI zo I overstaan ZOIder be
palmg "an term un

:\ Br cf \\ cru gelezen 'an den b~r J I
MrulStrecht'ande. Ostel ~overnbel II onl
.Ilg er' ekend , lil ZI)n betrekking al~ audtte 11

, L dewn mad Be.li ton dat MWl.St
c'Clt • nt.~llg OIO
III Jc ctllelc comm ilNal"ll!
\ rdo eel verg Iden g bll"on te roe peil vau
ger~6.,.lre"rde k cum. l.en Il nde een Ruchteur to
loenoemen LO plrutts 'at dOli heer MUlst
recht

I Bnef wel d gele,,,n vIOlen beer S!l6mmet
van OMtenN(\embor II met ru,nbod vi" rle
I ondelJbelasll 19 te colled:eeren ol' de gewone
condILles gednre lde het l \liT 18" Be.loten leiper ler
dat de heer Stemme I Wter aangesteld woWc als grootste 'an ,lie 1.egerlOgen 1', kan her olJvoo
hondombelastlllll-gaarder voor de Montagu Z Jde gen dM al oren. Clemeht~ tOOJCgeblUIkt tehe.bben.
\ an het dIstrikt gedurende 18\17 p dezelfde lIk genoegz= p lie hod gel rUlk.tom een ochi;> to
termen on condities ale het laatste )Mr doen Zln1r.CJJdpi!h zouder eeIllile ,,'OIlde lUtwCl'lci~,

5 De aecreta.n.s werd ~ellllltrueerd een op -De u"c met dank, C AlueIIJ; lIeI:I gl'Olimld,
TOoplllgte goeD ,oor apphciUll1 VlD pel'J<mttl. :wlt01l, New 80lltb W,*,

LEGRAMMEN
OVERZEESCH

OtiternallUd~ had.ae gllWOlle w~lU~(lbe
,ergadenng plaats onder VOOJ'Zll;t.e_hap ~IlD
den heer T Full"" I, W V Veroer ",nren
tegenwoordlg de burgemeester (de heer J.
Woodhead) Bn de leeren L Wisne-Tt LW V
J W Att1rell H WILnwl C 3 Elhott
( tr-.,kteur generaal van spoorwegen) eli F Robb
(<tCl etaris) Een brief 'an den heer WauJ
""'-TOtanll van het Bhodes recepne comité werd
~, lezen Er werd JD verzocht f de d ik brand
bl linde een der eerebogen III Adderle}"!ll,tant ter
gefegenheul ,,\11 Rhodes receptie rnoont be-
maur en De burgemeester zeide dat eenselfde
verzoek door ICIlstadsraad III cornisé WIIi! o'er
wogen en dat bil besloten bad de brl~&de niet
aan de controle der Rhodes commrssie over til
laten, maar dat Je raad zelf matrueties zou
ge'6ll aan de brigade

De beer W teuer vond hier welO\g onderscheid
ID De burgomeester vond bet een groot onder
scheid

De I eer \Vdmlln vroeg "at bet gouverne
me ot ':UI pin was t.e doen De heer \Vler Ct
zet le het bost Il Ir" een gou ver neraentsinstel
I ng en me I Iced beter te zren wat het gouver
menc leed

De beer 1- uller zot te uiteen d rt nu oog DIet
Mt stond ot Rhodes ( er zee of per ll'CIUzeu

komen hoe vel hem bericht was dat hU pel
trein zou k, men Het onderwerp moest eehter
o erwogen vordert wanneer de route VIlUdell
teer Rhodes bekend vi 11.,

De heer V, ener' roog waar le eerebogen zou
leu kornet Ile I urgerneestei seide dIJ heer
Rhodes z><.l 'Ill t station Adderleystr "at ell

lil IlDgstrmt oprijden naar cen plarf'orm tus
scheu hel I reuwe postkantoor er>de parade en
le POOI ten zullen z IR 1 Adder l"y~tl'll.at eo Dar
hn~~tr lat
1un slotte wer I besloten ion brief

als d~monstrntie voor Rhod un dat Ir GQr
dali mei de minate verklaring' glLf dat deze
Rbodes vereerlug hem als premier onwelkom
was Genoemd blad det'l'i verder mede dat te
Paardekraal door gozn.;{heblwiOde Alnkanel'l In

pnvalf. ~prekken leedwezen werd gewt over
de lam beid vso de Ksnpstadsche regMrrng tegen
over bet Rhod lame ,
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T~IEF VERMINDERI~O

J Hh~"~"B{ RO 18 DH -(RIlliv ) Hooen
Illlwl&illg bevatte de ~I< ournatbar ende ge
ruchten ID tolke bet kommandeer" I 011bU6C1l
komen 'an boeren op versoheidene plaateeu JD
he t noc rden do b bot doel 011 reden en an
w rden met gegeven -[\Veet de Star niet dat
voll.;~lIs"''g''"nnlls proklamatie D ngaansdag door
de meeste boeren ICIbun wijken met schjjfschie-
terj] em gevwrd \\ ordt -D Dl

Een t r ief wel d ont' angen ,Ionr do kamer
van koophandel van de ]I.: ederlaudscbe spoor
weg maatsch lPP I I eke Id stellende eeue tru lef
erm lldellng up de vracht van steenkool

I ut (." L v lO uf het begu van bel volgende
:R,
andstmt

LEUGENTAAL
D. PES1 TE BOMBAY
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PR!ITO!U A I 1 D~r - (H'Ulrr )-De geruclrteu

verspre I zake hel komm sn leereu v In bUI
g'er. eo -:",olgcllke angst v d4l!'hcid ziln onwaar
~ r " !jcel rneruen 'an den kan~ del e
geennl{ om t, k >t un .. ndeeren De pre. .leut
zegt dat I~t geh.de laud rustig IS I 0\ ereen
sterummg met hct uitgesprokeue te Paarde
krual
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BesiotelI dat tenders ge' ra~ wordeo voor
de repa.ratlc VIIl de.eo weg.
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(Dn Jr ~6" Oorresponden: )

Glstero1l (:lO November ) kwam de aupermten
dent van naturellen Z III ed gORt oommandn nt
P Cronje met den tee FrItz Stierneus eerste
IIOONltaTl8 \ an be. departement van naturellen
den COmII1IS8aTU!V!lU nntllrellen voor t dtstr.kt
Llldeobuqt den heer D J Scboeman \elrlL'Or
net Croco!:hlrtVlcr en con1mandant Tnchardt
van Mlddelbul'g t.e lIfalahahc a.'Ul eell tak beug
beId 'an den welbekenden winkellar den beer 1
HalInaIl Olll eell ol derzoek te houden aangaan
de den tqg"""oordlgen toe.tand van zaken nu
heel'l!Chelld~ III Sekukulllilnd

Vel~ "!Il) u'We lez:ers zullen ZIch hennneren
dnt In bet ibeglll ,an dl~ Jaar de naturellen on
der malkah. gevochten bebben aaogaande bet
kapltelollCllap Ir ApnI II b.eef1 de toenmalIge
supenntendent Vlln natnrellen ZHEd Ij'eneraal
Joubert de locatie ,erdeeJd tusschen de' erte-
genwoordlgers der beide partJlen Kgohlm
roOll ,au wuien Kgolokoo I et o'eiled~n
opjl( rho< ru boudendo bet opper gedeelte en
Torrema):lnl lt" moeder v 10 den Jongen Reku
kunl het fbenedbn gedeelte

Tonem8J!\0l was nooit teneduu md deze lilt
spraa.k on llooft dle.~ gedaaJJ dat Hogeluk "lS
om de ou~e macht van l'SekuknOl weder n
ha den te krlJgen .. )ude zooals bet 80bJlnt
ondel'l!!()l]óddoor zekere kapltahgtenvan aalJgrell
.cnde dlstncten Dool! de po)llIek van den com
mll!IjlrJS 'oor bet dl"tnkf lildenhurg (een
pol t.ek dIe leder" elder kunde pe .. ooo zal goed
keUlen) wll8"ltoo.de loalaoste bouden tegen, 'er
de be de part Jen en zoo te verhinderen eemgen
kap tem op ZICh zeIven nemonde de oude krncbl
en n nchl v UI!'o\ekllklllll'<lil de 'orIge oude opper
hr ofden vllr Sekukunrlal d
Dew polItIC w"" [U1tUUJI"k goedgekeurd

door den lllluwen .npermteJldent van Ilaturellen
ZUlled OC8t1eoge lJI ~ )n mt..pmalr heeft 'lan de
naturellen laten weten dat gehoorzaamheId .an
deoel Ol (lJ" boveo ben gesteld zlJo un de regeeTlllg
Wu" il n eerst ell een !ge gebod aru hen doeh
mo"t1wllh~e ''!lehoorzaambeld zou baar loon
I ren gen Z ned G ~.strenge heeft verder gezegd

r d lt bill COmllll5l!1l118hun vader "lL~" I
gel" h 10 eIgen "etten en heeft Leo teil
'lre tgste g"" t...'trR bllwd tell'en <cn zckere kla.
wetsageuwn dIe hIJ vergeleken heeft bIJ Il lJ!

,ogel. dle het geheele aas o;JVreten en .lecht<! de
beenderel Inlende

De 1 tlotum8t 'an het onderzoek WIS d Jt
TOl IemalalII schnldlggcvonden werd alm de zo, en
la_,t.,n te~en haar Illgel racbt elJ beboet werd met
een som an £14/8 Ills

Du", de Illagt VilJ onz" geachte comml""le "
w'lder hel'1!teld Ort het '" Le hopeu dal, een
ni{,lIwe eli betere dag zal komeu 'oor 8ekuk 1

Illsland
N Kwan! het welbekuntle ongeboorzanm

OJ)perhoofd heeft geweIgerd de boeten te hetalen
op hem gelegd door de runderpest commlSSle
voor Ol ertredmg \110 bare regulatiCR en
werd naM Lodenburg g~br-acht voor verder
on<ierzoek

Het puhllek tegenwoordIl:{ bU het onderzoek
WIlM verbh)d 0' er de UItspraak VlI.D· den
"upenDtenilent en 'nn z Ine recbt,aaldlgheld en
Ollp lrt Idl"held en koestert de boop dat
deze moget"ke pre.ldent een flmke doch recht
,aardIge politlek znl mtvoeren metde naturellen
de~er republ ek

Malahalle !st.en December ll!'lf
[D_ L"d,,,,burger]----...........~~

Afdeehngsraad Tulbagh.
Nolul ..u 'un \erglldermg geboudelI op fj

Dccen ber H fo
1 egellWO)rdlg al de lede.
De 'vorl t ter w IS u-we"g en de Loer B Lom

b1l'(1 nam dm voor7.lttero oei In
F LO tIlCIe. le ,e".,lag toont ecn balans 'e1"8Cbul

jIg:! lIn de ballk vlln £9b 2. 2d
\1 Eul ~

De vel8c1ll1eode ledtn rappor!oeerden dal d ..
wegen m b Ille "liken ID guede ord 1. III De
beer JJ, e Wet woldde echter dat de w g van
de I laat' d .. heerel Imter bn Mossop reparat eli
ncoolg b Jd wegen.s waterlCldmg llaabt en o'er
den weg
0, er de ~ ..:uk werd een brJef gelezen "an

den heer Jan du Ple6l!18
He~lot<m dat de .ecn tart!! a:l.n de beeTen

Jo rater en Mossop zal schril' en dnt de Tand heli
aaw.prekell k houdt voor schade a tB den weg

'erder werd besloLun dat de wegopzIChter
dam heeu z li galUl om het pad te rep treereu
Het werd den .ecretarls "pgedragen om aB.1l den
wegopzlcbtA r te overbandigen een balf legger
v«t zes ,oet pnp een kraan 4 emmer. I trech
Lef t gra ~on lj pJkken ~ h"meTR"

\ erder d t de secreom' Barnen met den beer
li Tberoll twee paar llleuwo tlllgbll zal laten
m eken \!OCr de ezels e1 dal een nieuwe uj III

eon' an de k:arren zal geMt worden
HCI B

Besloten d lt dell weg ptlchter gela.st "orde
DIet meel dlUl 28 (jd per dag t.e betalen

.Ciltl DFRE'" V\N BRC!}! E":-i
Be,<lotcll dat de I!6cretarLSdadel"k zal ontbie

dell 16 gallt n~ teer en 50 Ib WJtlood en ohe voor
bet scbllderwerk rum Robert8011 8 brug on Klem
BergnvIer brug eu dat de wegopZIChter het
werk zill doeu zoodrn hU terugkomt V!lIl Ceres
statIe

rREKI All
De .ecretan. rappor!eerde dat hij aao den

elgellaAl va 1 Busbm!lll s Rock geschreveu had
ODI bem tr "erzoeken le draAdhellliDg mt bel
trok pad te erwuderen

De beer l' C de Clerk mpporteerde dat de
be.mng nog OIet weggenomen 18

Besloten dat de r;ecrutarlll den eIgenaar zal
venoeken tht te doen bmuen 15 dagen en ",,0
Dlet wlleo .,"8recbteluke stappen tegen heUl gc
Ilomen "ordoo

lOt
Besloten dat <le pacbt aD den tol IJl 1\ cuw

Kloof \ erkocbt zal "ordeu op ZateJ-dag 1)
dezer en dat de mzetpTll~ £ >(J zal zuo

~ IlTERHALII( F. BEI ABTIW
Besloten dat de secrdalls een laatste k<'ln

D1Rge',"g z I zend eo aan alle personen ,:he ach
telstlllhg Zl 0 met verzoek bmnell lo dagen te
botalen

CII'Cnllll "erd ontvangen ,an;-den raad >33

Kenhllrdt Beslotel dat de seeretans zal ant
wourden da deze ro.ad ge" Ilbg 18 te helpen om
eene 'crhetenng te erkr Igenlll de lIChut-.letten

K 'IA~SRI\nH LlhIAN~IN(J
Een blld werd gelezen, an hel boscb-depar

t."nc t I"r 1gende )f hot oeboel of gedeelte
dezer UI.p nn .. g geschikt Il'!~oor boomkweeke-
r Jen

Besloten dat de "eeret Ins zal ant"oordell tlat
het [Jlel be.cblkba.ar kan g6>!teld wurden ""u:Ige
Zien' eel UIgenef wl aangedaan wordelI aan het
reIzend pullH~k ltldleU dw plMts leplant WOldt

'AI AflE~ V\S ACIII 11)~Dt'
Een bnel werd gelezen 'an del clvlelen fX ID

mISS&r18namen_ het gu nernement den raad
verzoekend doo \ aluatleprlJ" te nemen voor de
'l'olgende g ondoD

Lol I ( bep~d £2,(1
60

~ rij

LADISMITH, K K
( l'an ee lOrrespondent)

Zo J het een en lOder De tarweooll"t 18 dIt
lUll[ 'el t dgemeen goed UltseVallen en onze
J1'cnge ];u lbouwers krugen weor moed na de
Z"Jre J 0\,1(: Lr! ,erleden J"ar

G~ tel en '0 !cht dag~ll "erden wII In de
Ned (c of kei k Il II>elfee8t Ds Prolesk)
v Il i\ I mlIel Rtem !laUl de morgeI beurt wtt LI

dalu ra, erd bet Ja~rllksche 'e, ...lag \ an onzen
tak va_ het BrItscho eo BUltenlandsche BIJbel
gClloutsch lp dOOI di; Louw gelozen In deo
nam dJag SpIak de paRtor lOCI tot do
kwdmc 0\ er dell B bel fn den morgeo wer
deu el eeolge k orzangen UItg" oerd door d •
Zon lagschoolk ndere I De zusters hebbe II
o er de '!:;ll geuollecteerd '001 den 13IbQ!

VrJ)daga' nd II hebben w I een zecr geo
Ijken l'oLld doolgebrachtll bet8tadhul8
pubheke .obool gaf een enterM.lJlmeut d Jt
IlItmunten I geslaagd t!! de I lCbspleren werden
UI bewe" ng gebr ~cht er werd goed gezongen
do kll]deron wareu \T Imoedlg De boofd
cnderwIJzer de I eer I rulmek dl
tenwn eu de dames dIe gcholfl'ln hebben
dIenden en ontvlOgen dell dank
~llbhek En nu punctum

tIIMFNHTONI(
HHlSJ}(1 I llF OJ:;ZO).;DHflf EN

LK\EN,,}\IHCHI DERJEliGD I • I ~n
1\cHloten dat re heer J (, rAlIDIJIlrd )0 _mild

den "oedel 1.aIkoopen '"~ 100 zakken kaf
Eelllge r< km mgelJ werden betaald

8CCr"ULrI"

t_;~ "Ef' [
z ....AKIIF t IJ

M \ [HII 0
\I:;I{Z\\AKK1NI

UADEIIJK &'\ PEHMAl>BNT
H~ "I ~UZ H"- dcT oudbeden III MHIQon

Alllcnka-< erblufrselen celler OOSChJlVlDgwa,ar
\ an o"zo g£ schledcOls melM \l<eet-18 nog lang
DIet I Itgep I De beer Hober! Maler d.e 'TOC
ger ollden, ekmgen deed III Y u.kntan booft nu
over de grenzen nm Ollatemala weder bel Ulg
rllke oDtde kkingell gcdlUlll lIL de dlChtu !Jo"
.ehen daar t.e lande wanr ling 1100lt E uropean611
Irnnmen "onOll onafbankellJke IndlllJlenstllUl
men !Daal ook llitgestrekte ~trekeD 'III geheel
,or laten Lu daar ootdekte Mal"r I.>ouwvallen
\ an tempel" eil jYalelZcn fT=e. Illun en beolo
louwwelhn "a:l.rVan il) m~l ,,,,,I mOlltte pi
t.< gnphlcn ru~m In eell grooum tempel w.nd
!IlaJer acht fookellJleuw" ,..-art WIt en r >od
beschilderd» rull'den pett ..n welko duar een powr
maanden geleden d"ó" Indmnen wcrdeu ge
bl'B.&ht als offergnve en met de rUllItt., van ge
weten welke deo ecbten onderwekmgsrtlZlger
kenmerkt pakte hIJ die ge)\jjde YQOrwerpfll III
eD I16Il1 ft llIee,

w
MACLEAN TOWN TAK

De lrwartaAlscb_e >"ergadermg '\"&11 If n Milc
t$n Town tak \000 plan op den ee} t~n
Zs.tertL!.g )li December I ffl teil buise v jlJ
deo ~OOI'I1ttet den heer W C nyman \', ool
bope,

T.egen1l'oordig .. aren acht en tWUltig led""
D vergadering' opende met gebed door den

heer J F". J van RensbW'll'
De notulen "an de vorige bileeokolllllt wer

den geleren oedgeketUil en onderteekend
Nil het tsekenen van de notalen "erd de

vergadering versoebt op te staan en san te.
bocren het leZCJi nm een gellChnH van 6ympa
thie dat gedaan werd door dell beer D C
van lteu8burg betre.ffende het verhes van de
overleden echtgenoote van den thesaurier .:k-:I
beer Ju A de Kock IJJ naam Villi den A,frl
kaner Bond

1:liRlma werd gelogen held gegc'f"" aan j')(4'
BOnen dl begeerte haddou loden van deze" t.ak
te w1 edeu waar 'P voorgesteld werden de hoeren
Christian Holl en Petrus le RoU)[ -Algemeen
aaageuomen

De voorzat ter gaf J<elll I. dat de tnd 'fan het
lO !)ksoolltnur \ erstruken was en dat de 'l"e'1:"
dering moest o erguan tot verki zlog A I.
.-oor!ltt-er werden berkesen de beer W D
Snyman en als secretor s de beer H J van
Rensburg Al, penmugmeester J i\ de Kock
(herko:wn) AlK conun loden MarHO i">llV
man M 0 de Koek J }< J VáU Rensburg
en 6 G Kl..vman fot distriktsbostuur de
voorzitter W D Snyman en MartllL 1-00\ mall
Als cirkel comité lid de heer D C van Reil"
burg

Een dnnkbetuigmg werd door den heer (,
C oym:U1 ingediend voor de werkzaamheder
door bet "lIk.bestuur verriebt gedurende de
!natAle twee juren do' ZlI ul dien t waren

De heer D C 'fan Rensburg die een iid Uil
maakte van het comité Lat gekozen "erd om
deo tak te 00 t Londen te gaan pTlchr. n
zerde dat h I met een der lelden der prtU ge
correspondeerd bad omtrent het o"dcrw~1 p
en beidoot 0 lontvangst 'an diens allt~o rd
z eb mot, erder raet do ~UI.k te bemoeien daar
bet ar tw oord niet gunsug "lIJ!
Ecu brief \\ erd ter ta fel gelegd dOOI dUI

YO< rZILter op 1nl" oord 'an een telegram do r
hem aan der prokureur generaal verzonden
Het antwoord werd outvangen en ondertee
kend door dell ",,,,steot rellidept maglstl'Ut van
Komgba den heor Geddye

De llIbou.:! vnn bet telegram "lUi om te
\tag n OUl eeo pohth,macht Viln Afnkan""" 0l

te rIchten daar d.e'f!TIJ .eer ergW3Jó
Het tI1ltwoord was "lO den IlS8ll!tent rC8Jdenl

mngLStrnat dat kaJl'sr pohtlO ID een korten tud
ID dIenst :ta.I komen

De beer B F ILzpotnek zelde dat het LOt
woord moor een boleedigmg beteekend dan INs
ande", waol er zIJn ,·elo JODge Afrik-slJers
(Bngelscbo zoowel als HelJlllldsche) dIe den
pollL.ledlenst koudell mt, oereo

De heer M 8D1Jman relrle dat de Unkallct
Bond d:l.!ll'18 "lIlnoor y.uk"n nusloopeo Olll hn
"el r IJl bet spoor le brengen en rnerkt-e aan dat
de toename van dwfstal 10 hel dustl'lkt roo er;:,
W LS al- HOOlt te voren en hu daobt dIt bet tllllil
goed \\Oil dat men elgeul Ik geell ,ertrouw[..are
opgaaf WUI gestolen \ ee In bet dlstnk:l hlle Z
1. u ongeloofbaar w zen waar fJ d. hc< r
Rn IIlllIJl het volgende' 0 ~tel ITldj~nde Dew
vergadering' emonle" bebbende dat hel gou, cr
nemont VIUIplan 18kaffer politie te ztillden m..1t
het distrIkt vm Komgbl., protesteert t~ n
sterkste er tegen daar bet gtlbloken • d Lt
kaff r8 al. pohtle beambten geheel "II al onge
schlktzflll en de 'ergudel1ng geeft hare "r
tntwaru-dl~"il te kellll~11 dat de dlellSlRU \ ~II

helrname longe Afrikaners afgesla,geu w rden
en de vO<Jrkeur aan Ollgeschlkte kaffeT8 gege, Pil

word I Algemeen aangenomen en be "erd
begloLen de rel!Olulle ladellik te telegTalcei en
aan den p.oeur~llr gen"r;ro.1

\ oorgesteld door den beer D vlln Hen~1 u. g
en gcsooondoonJ door d"" heer J " 'LO Ren'
btlrg Hoze ,erg ...dcrlng protesteert ten eenc
'lUlle permanent of I Idelllk tegen het opbeffen,= da bclastmg op mgcvoerd brood en ,I~b
daar Wl)onder de tJuws bestaallde omstandig
heden -"n1ks nis gebeel en al te, oorb:t.r1g I",
""bou" er Beslot.6n eell kopIe vau ok"e re",
lutle aan den eer.tell mlOJster te zenden

Al. beschrllnugspunten 'oor t IIAllsta.anrle
congres werden genoemd Dwangschoolwet
\ erboterde dleU1!tbodeo _wet opbeffing 'an he
lnstmg of mgevoord ,Ieosch en brood

Ilierna guf de pennlllgmeester een ,oldoeod
vers.L'lg v lJ) bet ufgeloopen Jaar

De olgende b jeellkomst werd b~lJll.:Id I
-"1.nclean fowo den Isten Zaterdag II )1:mn
[)lI,

~rE(JWE lAK n VILLJERSDORP

Hedenochlend t.c 10 uur werd pen pnhhekc
verg-adertng gehouden III de hohaal albler ten
eJD<leeen tak van den Afrikanerbond te stleh
ten

De hoeren J G Hugo en J H Manl \an
o rey ton waren 0' ergekornen als afge' aardJgdel
V1J.nden tak te Gre7tou om behulpzarun !Je ZIIII
Hl het gti~btell 'an een tak albler

De beer:M 0 Lotter sen werd tol voorutter
gekozen De t'oorzltter maakte toen bet doel
der vergaderJll8 bekend en ,erwelkomde de
booren H ugo en MaYI'

Den beer Hugo "erd toell gelegenbeId geg~
v.en de vergn.denng toe te spreken die op be
kwame wl)~e aantoonde boe noodzalrel Ik Let I'

da.t de Afri.kanel'll eensge~lDd moeteo "uo '<ooral
l!1 onz ..n ttJd want onze ,"oanden "In hard ""n
bet \verken tegell ons

De heer Maya bet woord nemende sprak ver
det> IlOe men te werk moest gaan om een 'ak
va.n den Bond te stJchten en ze. ooder aLderen
dat liet 80ms gebeurt dat lemll.Dd hd w nIL
slecbts om ~Iln doel te bereIken en aU. bet Olet
gelukt dlln bednnkt zoo lemll.Dd hij belde dat 1-

Old de ware B~nd8man die wo handelt En
spreekt \erder o'er wat de Bond reeds '(or ons
lalld gedJlilll had Nadat nog de beer Hutd In
!!Oil Barnard en andere sprekertl de vergadermg
toegesprokeo haddon werd UIt eco "eerUental
dle al. BoDdsled6H geteekcnd hadden een \tJOr
zltWr secretaril! en v'lf oomm1S!ueleden gc
kozen met geslot<:n bnefJes

Dc baer M_ 0 J tLer sen werd tot VOOT<ltter
en de beer A P Liitter Jr tot secrelAT18 en
tbel!lluner gek )zel eu tot ooHtuursleden de
heeren W PRoliX W A J du 1'1>11 D Bar
nard. W A J Pretotlus en PM, ao de:r
Merwe

Met een bru-tellJke dallkbetUlglOg tLa.rl de af
ge"aardlgOen gull[ meI uIteen

A'DIUJ:;~ LonER 'R
Secr0t&118

VERBANDLIJSTEN.
so NUVZMIlXB, 1896

&ott J H ::Itr hen Ka.a pltcbo Af d
TWine W M Spengler Do
Fn OOI cr M W Marsb IJ"
Hnrt.erJF J Jonm JaneenvllIo
Wut.OD W Al<l<ur&TCy t' Ehzabeth
NIekerk V pr T AhlJ..o UIte bs@c
PUp6odorp v M ( A.1l>er1yn Bredudorp
BaK,,1 M Il aablalzel Ka.ar8laQ
Luo... W M Bdl D Halli't .lJo

r. uet1Ti9'
• CP J Ko[rrg1oncg 0 ..1.. 0 a

Kodrol. en
rF

J ZAR

Krmr,tf\ !
t ranI! }", oe
Z A IC
JiJ, ;~ h Afd
I"'!",b r~
K....p.t.al

" How-mora
Huw \ rwdou

IllpJtl
lml \ ....ortJe
Ho tl} igde Log

_ J Ford
... 0 de Kl,",

Ka.aptoeb. fd
1 tl ...teth

Do
Dil

lWpeob.c Af~

I...d:a RL
Wovd E
FI3n0t'rY A Al
lJItObill, A 8
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-,- f
(hoot-e Ketk - • Morgen8 (Hollu.ndlM:b), rdr

KotEé • ayonde (Enael8ch )~.da -61leyiler
Zeepunt -"a Morgellll dB I:!teytlér
Papendorp -lIMorgellll en uvo'jlda"ds

de Beer
Hanovertltrut KQP6J -eMorgens en s&vonds,

ds F Roome KmdenbcDst ten 3 ~rll
Roggebaai -8 Avond8 cefW P Smeer
Maalldelillt!!che bidstond Maandagavond te

7 W ure in de Groote Kerk
Niou \\ e Kerk Breeetrast - 8Morgens 9 30

en ~uvouds 7 uur dA C F J Muller
BLutenka,nhtraatzaal, (Engelsehe dienaten )-

8Morgens 10 30 en ij a-ouds 7 ure ds D
BORmlUl

Rondebosch - 8 ~IorgenK on s avonds
Marchand

St Step hens -, Morgell'll 9 30 en s avonds
7 ure ds M C Botha

Evang Lnth Kerk Strand~t.ra.~t - 8 l'Ylorgons
10 ure (Hollandaoh ) en s nvonds 7 (En
.gelsch) dr Zahn Zond rgsscbool I u re
Dinsdagavond i 00 kinderpreek (Kerstboom)
W ocusdagav ond 7 30 (B ollandscb) voorberei
dlUg

Groenepunt -.HolJllndAoh,9 4') v III EngaI80h
II 15 v nl en 7 ure 8 avonds ds }' d Boe<'
Zondagssehc ol 3 uur nm Kers tdlig (Hol
lnudsch] '4" (F.ngels,h) II 1& A,ondntuu.l
beide drensten Zonda.g>oschool 3 Ilm

Eberu ser Zendlllgkerk Rozestl'll/lt -" Mor
gen. a ill) en • a' onds (, JO eerw Dreyer

WiJnberg -.Morgens 10 ure (Hollaudaeh )
en "Hond. 7 ure (Engelecb ) ds A. J L
Hofmeyr BA

f\lInonl!!ltncl -. Morgens en 8 avonds
goll!(;}J) d. Van Lingcri

Vr JO Protostantsche Kork Houtstraat -
A, d lienxt (E ngelsch ) 7 ure onderwerp
I ho (ltdJ J czus ds 0 P Faure

Ee.n aantal Stellenbosschers
bij SlT James

DE KERKHOFZ.A..A.K 1

EEN AANGENAAM BEZOEK

EEN PROTEST. -

1

Aull I \ nl

J \
U \

\ ... t IJ ek 1\ lJi.. ~
J Dk"l1l", 1

Twee vragen aan de
gedenkteeken

lengewonl 'ergt\<lorlll~ 'An le ring'"
c mu •• u van dell tln~ \ I' H rrtebeestf JD

AH) zal "lUll geh "Ion "ur lel op
~ J muari unnst t. n , , lo le C11l8tlge
loge 11 ti. A 'I du \ illiers to or dUI

I~ cc m Il 1S81e

IH)~ ,tI h mdteekenon gevoegd
Ic u IJe, "el pen \ U" het eerste

l'e, 10 1111111 itu ernecmt bet,
w eder en, J el ~I Itj;(pl rac hl

I odankt h li Diezelfde
tweode m lid be

J

DE RUNDERPEST.
GEMENGD b\IHli t.rr IH:" \1{IJS1\\f

"r De haeren M rrlw
Kaap'lau e k ~ Iel "Il

"lgeu. III erL~nlle tc~cn spot

(J.

BARRYDALE... - -..,.J ..
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