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ECONOMIC
1abri eeerende Kleerenj'l1UJ'kes,

KAAPSTAD."

DEEL 67.-No' 6,377.1

-~,\.-

[
7 ENN1SGEVl~~ ~esc'hi-edt hiermede dat.de ..Ae"h~~

I \ tueene VerO"atlermf{ van Aandeelhouders m deze M~Q"~_~!"",II""V OOR, Horologes, bij groote en ilOuden zal wonltl~ teil Kantore van de Maatschappij te .........4.v'l",."".y
• kleine m.aat,. ga ,nual' de on- Maandag, 28 December, te Ll ruur v.m.,

dergeteekeuden, Jle vukel Jo besten Deed," urn liet verslag van Inkomsten en Uitgaven en
aanhoudeu. . , , eli het Rapport Jer Direkteuren en A uditeuren aan te .'uv'" ....'u

Hunno HurologL':; (Stelsel Glas- besprekon 1:'1] om zoouuulge DIrektenren te kiezen als ncodig
hiitte) zijn ouovert.roflr-n VOOI'J uist- worden .Maandag 28 dezer beid en [)uurzaalllheiJ. Kennievevinc rruschiedt tevens

rt:» IU (TI: 1',,11. THIES EN THORNBURGH, rants" nietgere~btTg'd zullen zijn om .hetzij in
~ La.nge Stra.a.t, plaa.t:w{'nuuger to stermneuuret betrekking tot zoouamge

1. -D,' PIMt~ 0. \. E H,WACHT (J. C. V. Gebouwen). teuzij zij zoodanige "W urranrs " teil Kantore van de l1:ULaLjBC~,aJJlpl]met een gl'dec1tc zrond. De plRat:'\ L l Il d d 1 bb
. Id li ik 1 " Importeurs direkt van de A.~1de"s. Kimbedey of ill onuen ZII en ge eponeel le en,'~ !.!elt')!en ill de onnnc eli 'l' nan'J-, . IdI dani ,. W t"

Eenil[o .Ag-uUrt'Il in Zuid-Afrika Clausule 1"~ "all ue voorwaar en (or zoo arnge 'arr~ s,'Il'id van Somerset \\'ellt titrand en <> ,,'" u .n 'd d ..
. voor tie beroemde Moeri J/urolrl')t':f A lamede Jat alle .• proxies' ge epC?neer moeten zlJn.oon antore-nst bijna aan de ZCl', )" zeer 'I '. IT" Jf' Lo d f ó6 04

vruchtbaar voor tuinen en hl'eft <lie niet door 11ugniet of Electriet- dezer Maatschappij, let?'J te xunber ey 0 10 n en, oP.o vr ...
'1 I is bi d teit go. cïnfluenceerd worden. 1'I'IJ'- December, 189G.,r()t~ll' zaal aur en en lo IJlon el' Ru- .. cl " Cl I '2{) L h

zen: In Nickel, 18/6,' Plaal (!le- lflet betrekking tot e voorziemngeu van aUBU e .. Ivan et'hIkt voor t't'l1 melker ij, die reeds ,) ~ h . hi cl ke . cl· d
oxideerd) 21;'-,' Zilver 3,);'-. 1'O:;l-" Trust Deed" del' Maatsc appij, gese le t tevens emllsgii~lDg ature u on ecne zeer wlllstgevewle . A d 1 f d I'd tot d 28 to", d

r VI'. ij 1/- extra. geell overmakingen vali . ar. ee, en van a . en o en en, sten ezer
,Ililal <rt·dreven is gewonlen. De --'--- __ .__ . . . zullen geregistreel'll worden (belde dagen mbegrepen) en dat d~ boekenlaat,; 'h,'d't sterk loopoud water d" J 11 ~ I

Gf.:J']VR"AA.G DI,' "001' ovel'maklng. VOOI' een YeI' .er tm·m.lJ11 van.zeven (lagen zu en. es otenet !{l'!tt'el,' jaar dour, ('lke du irn J lS
n
7 b t d

zijn, numolijk van 1 tot 7 . auuari \-..r 10 egrepen, en CUil e eenrIJ k a u bewaterd wor.lc-n. T

;\' NAP PE lloofJondel'wij'zer dividend te kunnen declareeren. j
II.- LET OP. 111(; Groote ; All•• "~"r,'p" voor overrnaking ten Kan. tora van. de Maat~chappiJ'I YOOI' de op te richten Gou- .n ~ ,)" _,'" -r
r v. -n: gruot 1~II x G:2 vt. ; t'l k erf Q 1 I d I)' O'edt'po.neenl op of ,,661' :) 1 dezer zal geregistreerd worden vdor dienvernements I..)C 100 ten orue iet l x ~ l
n \,;1l1 11,lt,or voorz i-n worrlvn, de I:' :latulJ1 en zullen den houders het recht geven op een dividend V:1()01' hetI I..' II . I I 'kt Het:ef, Z.A,R. ,
III I~ liJ uu nemenr Il'll ,~('se 11' , I ,1 I If' , i

Salur-is £2.-/0 pel' jaar. . oopenu la P";·· i
r t uuu-u ('II te 1')J'('ferl"'J'('ll boven A I' t' I I' ,,\,'.lJ.lCKERING,I,.np" rea les VOOr ,genOelnt o le- l r'rl[O'Erf u.in 't Strand. Do Ervell r

o . trekking zullen worden ingewacht Waaru, Seerebaris.1,1'11flral'lltl!.! met st raten uitgelegd. J .
tot op U anuar i, iso:.let I,lall zal 1 <lil Zaterdag 1~ dezer G

-:retuigscbrifteu van goed zedelijktT in~,a~L' lig~L'n bij den heel'
, , geJrag. van lidrnaatlichap eéner('IlJ'amin I vroeger Hoitsema)

Protestant cbe Kerk en van keunis
lleu die zir-h 1111 \'11'1 oen Erf wil- der Hollandschs tau l overeenkom.
n voorzien, gt,llen'n van deze kan s

stig de eisehen van de !:::choolwet,-bruik Il' ma k cu.
moeten de applicatie> veruezclle»,~{rs. \ !.'1'I1 1;11' I ,('Ilolld t Lich het h "

urondige kermis van de b;u~el-cht 0111 tit' I'laat,; en Ervr-n wer- u

sche taal IS eeue aanbeveling.r rO'l'Z:IIllI'fIIIJk to- 1;~tt:11.'1II\·eikn. ,\)'
rt t'rkzaamhetIen \ indien moge-

P J, BOSM.á.....), P. W. zn. Uslager lijk) te beginnen tegl'll.einde van
Januari, 1807.

EEN ZEER ZELDZAME KANS.

Publieke Verkooping
- V.-\:\ - '

EENE KO TBARE

PLAATS EN ERVEN
Oe Ol,dt'rO'L'leekendo daartoe be-

l.oor lijk gl'al~hoI'izeerd dool' ~:[cj. E
\"1:\1 vv, (1\'eJII\\" wijlen Kapt.
Xormuu t zal puhliek verkoepen

.- (J1'-

J. P. WOLHl'TER, V.D.M.,
Voorz. :::lchoolcommisBie.ardappelmoeren! 1';,t Itot"f. 2 Dec. "9<;.

TE K.OOP: Hoofdonderwijzer Benoodigd
\l~ll; pr

A PPLlCATIES zullen dool' den
OndergeteekendA ingewacbt

worden tot 15 JANUARI, 1897,
voor de betrekking "an Principale
van bovengenoemd Departement

Salaris £175 pel' jaar.
._ ._ _ _ Werkzaambeuen t(, beginnen na

A G 'dd I .ApJ'll-vacantie, 1897.et eslab Kanker eneeSIDl e· Applicanten enkel (~/'schrï/II'II van
. , ,. hare certificaten en getuigschriftcn
h .lill .'.llIU::('~ k,~he beuigt hler- te zenuen.

Jl, d· ,,,.I. Jk \,,11": l1len genezen
II 1 ,I~II,\ • _(k;lll~l'I' ill mijn lipdoor
: .. \, -I,t1," !\;llikLr gt'lIpeslllidtlel
11 \1 i .. \ F \all !'\il'hrk van
". Vt11'(' dl, lJ'CrlHlll HoaJ. Ik

i1tt()!1'~ "Early Abundance ..
Ilot,,..hl' ,. Malncrop ..
Jersey White "
INGiVOE RDE AA RDA PPELM()EREN,
.-\11" 5I"'l'iaal uitgL'zncht, ill vaten

f zakke~l, t~gen matige prijzen

.lI d"..:n :x1t:lfl
!,uL.iJck.
\ :J.drJtgtng
)t1crg, de
lllcubond.
:k;·nd .• wat
gedaan is:

,'IJ heeft a.~o
",k, "t:Il bOlld
ltkrdrukhn

ERM.A.N en BUIRSKI
24 BURGSTR.AAT.

ZOUT VISCH,
A.HIIEl:~. MAkREEL. ellz .. euz.

EHh:.RI.JGB.áAR ten eenigen
tiJJ tt MAITLAND,

J. KERSTEN.
ORDERS BIJ POST,

~ I) I T~ K ( )()JJZA_AD.- .

't.L ..·,
luT!£.

()O!{ gut'dt, Spitskoolzaad
1 er\'(){'g-l' men zicb bij den

nd, r~"teeh-nJl',
1'. (J. (J, mOden tf3-Stellenbosch

f . f\:;.Jal'stad hetaalbaar gemaakt
·dl'll.

,1,.\\ C. n lo: \\' AAL,
:'.1 \ {'rJ}lllr!.!,

l' 1\. K li i1."I'I\'i('!',

'W, J. Jooste Gift .. School, ten' Dorpe
Potchefstroom, I,A.R,

APPLICATIES, vergezelJ van.
getuigschriften van bekwaam-

heid en bewijzen van lidmaatscha p
eener Protestantscbe Kerk en goed
zedelijk gedra.g, zullen door den
onuergeteekende iugewacbt worden
tot 81 Januari, 1897, voor boven,
genoemde betrek king. SalaI'is £240
per jaar, met vrije woning later.

Applicanten moeten min~ns in
bez.it zijn van een lIde Klasse
Onderwijzers Akte, Z.A.R., of ecne
Akte daarmede gelijkstaande, en
moe~en ÏII het laatste geval genegen
zijn het c,ioor de Schoolwet ver-
eischte Aanvullingsexamen alhier te
maken, indien noodig. Werkzaam-
beden te beginnen na de April
vacantie.

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

Malmesbury Eentel Klas Onsectariscbe
Publieke Scbool, (Meisjes Depar-
tement),

FRED. WERDMlrLLER,
Hon. Secretaris.

l\lalmesbury, 16 Dec" 1896.

:t'~II"'.l"'ll""d,·rdel!(,IIL't'skuu- bk Sh I
.~l' I" : Ir: lrl L_; \ IIIJ Pr, rhat1wick Molteno Pn lie e C 00 ~
:1 1I,II'lil:: I:;,t IlIIJ H,(,I ko::;tt(, doch.
:~II,I :.::' ,,j ~t'\()lg. Iir." il)lonr~
n \1";11., ,11111\ lt l':" IIlij dllt dL'
ail.! II, Illi.11 lip zat, ell \rou !tet
IJli,II 11.;1.ll' tia:l!' I\(JU ik nid ann. V OOR bovengeuof\Dldt' l'lIbliekt::

,," !"" l,j, Ik 1.111 >'ilt wonclerdocll- ,School een Assistent Onder-
lIlld,lt i. gPljll1lktc liet en werd ~~zc~. Moet bekwaam zijn onder-
Zlt! lid h 1111Jertieu jaren WIJS In 't Hollandscb te geven.
,d, n ,ht Ik r;ldlkaal gezood beu. :;alari £l:!O per jaar. De geslaag-
:t'l! tl)'1 ""Itrl'nt Zé\'cn Jaren gc- de candidaat za.l de werkzaamheden
, II, b Ik IllIJ \au lk ~JetlWouJt te aaJilvaarden hebben met 1 Fe-
!Jilrltlig luten cxamiueren urn bruari 1897. Applicaties met 001'-
I, lt Il lt- vl'rzekeren en hij vond tificaten en getuigschriften zullen
k"IJHl gezQud, tot.31: DJ.:CR1IBERontvangen worden,

J, A. Rabe A toon, Jr. en moeten geadresseerd zijn aan
rban Hoad "DEN BURGMEES'l'ER," Mol-.
2de Maart 1896, , teno.

BENOODIGD

I
"'-of" I ~ _' ';!jP,- .. _. I>o,;-:~

De Beers Conso

KENNISGEYING aan

Kimberley, :2 December, 18~16.

HET FRAAISTE -:
NOG ONTVANG~N

(Een verbazende bezending per .1' Pembroke Castle," die DU ontpakt wo~t),

17i!"j)\Ji71/11I'H!J: .1 ~ .! li. tU ~
1\Jfr,U0Q ~LIj\TE'J...'1. y' ut....J ~j . 10.' ,

VOOI' Blomif..~'Al'nJa-
ponnen, uien \vfite )l1t-
h'ollell, juist 'lit de
fahl'jek, tllHu'jze ee-
maakt zijn voor deu
Engeisrhen zOlPel' in
1Sm. i

.lO~D, Is u». ~s 3io TOT Is 110 DE YARD,
Een prachtig A3sortiment in Wit en Kleuren.

ZIJDEN
ZEPHYRS,

Is 3tD, IS. 6toJ Is lJ10 TOT 2s

j
Voor Blouses i

en Japonner,
, I

Itn PER Y.RO,
Roomkleurig, Hemelsblauw, Paar8ch, HeliotrQpe, Eau-da-Nil, Zee-
blauwen een beboorlijke Varieteit van FfIJltaziepatronen, enz. Ook

III gebloemde Tussore en Fantazie-kleurige Tusore:>. I

COSTUME ROKKEN,
I

Van Estamene Serge tegen 12/6 j Zwarte Crepon, l8!!;; ~warte
.álpaDca, 17/6 en ~;)I; Shot Alpacas, 22/t; en 25/-. .Allen ge-
heel gevoerd, volle maat, wel g,'maakt en afgewerkt:"

85 DOZIJN VAN ONZE

BEROE~IDE GLACE HANDSCHOEN~N,
i

[

"'fhe Challenge," " Ádele" I !

l'rachtige 1/11~. 3/6 ( Alle nuances,
,Vaarde, " Irene" "Stepbanie," 5Bruin en Zwart.

3/11 4/9
Zwart met Wit en Wit met' Zwarte Punten,2/11i.

N~euwe Witleeren Lij~anden } 1/6~ t~t 4/11' I

Nieuwe Roodleeren LiJfbanden . _ :
Nieuwe Zwart Zechienen Lijfbandr.n, 1/3t, 1/6t, 1/11to~ 3/11.

WILSON~ MILLER & GILM01m,-
. . I

I

A'fHEHSTONE HUI~,
1

ADDERLEYSTRAAT. I

EENVOUDIG

PLE:~.NSTR~AT ..
Bieden ij,uitengewone' Koopjes~aan wat
Poppen, Speelgoed, Bamboes; Brackets, .
Pal~n, Fancy Goederen, Glaswaar enz. S
Disconto op alle Goederen voor

~jefdadjge DoeJej~den.

GEEFONS EEN KANS E~' SP~ UW
.~

'0"'\; lt':"J'l" \. 'E' '. 'B" '8.' "a ';;.::', '".' ~ : _ r ; ,.'(:"
..., ;~,,>,'; ···-'.t,~

." .,'."" "

- ElN--.

I
I,
:Z- TILLEN'
: ..J

bef tot hun Gu'id eli Voordeel vinden hunno
-e:

KERSTMIS KOOPEN
'':_:~,:Zoo spoedig mogelijk te doen. Van Ons Pa.khuis werd elke

: i plek .vereischt om ruimte te vinden voor de
, ,
? ;
I SCHAR~ VAN KOOPERS
Pie ons elken pag bezoeken. De G rooto Koopen en Voordeeten
die in elk Departemént voor- den KERSTMIS HANDEL
aangeboden worden geven aan allen voldoening bij t,

TABBERD EN ROK COSTUMES
!Vóo!' {Speciale Waa}·de.-Dames G ras Lawn Tabberd en Rok
25/- Costumes, in Vaal, Vleeschkleur, Besida. Paarsch 2;'/-.
Voor

1
Zeer Ne~'\.-DaITles Gras Lawn Taoberd en Rok

. CO:itumes1''l11et Gekleurd Linnen, .met een Prachtig
\\ gestippeld voorkomen, 3;)/-

[

Koel en Nct.-Dameh Witte Canvas Cloth Tabb,erd
.v en Rok Costumes, met Gekleurdo Batisre

.' Linnen, 40/-.

[

Naar de Mode.-Darne; Fancy ~ijdêll Gestreepte Lawn
Costumes, 'l'abberd en Revers.U itge voerd met-gekleurde .
Zijde om tt? correspondeeren met tle Streepen, ~716.

f
zeer Pra.cbtig.-Dames ZelfgekJeurde Blosmejjden
ZepbyI'cCostumes :in Licht-Geel, Paarseli of Blauw,
Tabberds uitgevoord met Zelfgekleurde Broche Satijn
. om te correspondeeren, 95/-, waard .£6 6s.

~5/-
;Voor

ri°/-
~TOOI'

77/6
i

Voor
961-

COSTUUM ROKKEN.

ierscheideo8 [Wij hebbeu . een .Groote Versch~idenheid Dames
Qoallteiteo. Costuum Rokken, m Duck,. Khab, Lustre, Lawn,

. Serge, Crepon, enz.

BLOUSES! BLOUSES I
35/-
tot
70/-
11/6
i to
~5/,
~516 [D~meS Fra~8che Gestippelde, Mousseline Blouses, in
:tot WIt en LIChtgeel. PrachtIg Opgemaakte Valen-
22/6 eiennes Kanten 15/6, 19/6, 22/6

[
Dames zullen de Pra.chtigsche Modes en Nieuwste
Patronen in Dames M,?oia 'Zijden Blouses Aantreffen,

30/- tet 70/-

[
Dames Fransche Gestippelde Mousselline Blouses, in Wit
en Lichtgeel, prachtig opgemaakt met Valenoiennes Kant,

. 11/6, 14/6 tot· 25/-.

Voor
~!11f

Dames Zachte Kamerdoek Blouses. Witte Grond
met ~kleurd Patroon. Neergeslagen ~Kr&ag, VoU a
Mouwen ell Nauwe Armbanden. Grootte 13! tot

16 duim, :1/11. .

NIEUW::: ZONNESCHERMEN.
1.5 [Een Prese:rtt dat iedere Dame apprecieeren zou, een van"
t It- onze Nette Zonneschormen. Onze Voorraad is Groot50; en wij hebben een Groot-e Verscheidenheid om uit te

I - Kiezen. Prijzen va.n H)!- tot 50/.

Dlj.mes Shot En-'l'out-Cas Zonneschermen, in Gestippelde Zijde,
allsook Bmin en Zwart, met Prachtig Beslag van
Echt Zilver.

N~euwe Handschoenen
Kousen,
Collarettes, Fich us,

SIuiers, Lijfba:nden, enz.

.____---------------
BEK'I._TK

EENS

ONS iKERSTMIS BAZAAR
EN

In d'eze Afdeeling Dreunt het al tijd.
Hier kun,t gij, alles krijgen wat gij noodig hebt voor
J~ngeDs Em Meisj:es, Mans en Vrouwen, hunne
i Ooms, Tantes, Nichten en Vrienden.
I. . ~

Ol£GM()R'N & HARRIS
I ., ·..... a..LBVIITBA&T.! ~ .
i

'W'ORDEN gcrnt
optrekken'

Gebouwen to \ !ln Wjjks.
Specificatie CIl pliin k

zien e;1 verdere inlic .
wordeu ten Kantore Van
geteek. ud« en an den. .
M~-istr~wt, Carnarvon. .

Tenders dtli~.dijk g(}mei'kt ~
ders voor Publieke Ge.houwen.
Van 'yijks Vlei," 7.t111~~ ~

worden door den Cou 'rA1IA'U"'-

Auditeur.Generaal, Kj)a.Vs.t..ad~ .
DONDERDAG midda,g', 24
CEMBER, 1891i. . •.

Tenderaars moeten twee U;lJ.,u""",u'

de borgen verscllaff rt
nitvoering van bet. "'l\'H"'~..r-
bargen moeten den tender t,e(~Jtlilitl'~

. De laagste of eenige u"u ...., .. '·.'on'''"'''''
nood wen dig Le wordeD~aaDeeJ!lOlllrul.

H. S. GREAVES~
PrO'. Hoofd Inspekte~ ..

Departement van Publieke WerJ."1l·u" .'"
Kaapstad, 2 Dee., 1896. . ; . ",

, " .. ''I'"
K IlUt<.)(U'v:o,n' dell -;. '"".. ,
llisitlllnt Af~ it'llill[

Kaupstad, 2:.lO(jklbr:l'. lw~.G.". ,S)

n ES~<?'l'EN 'l'
1T II]&: gemerkt

. Oorlog riviflf"brt'tg "
den Oontroieur il a,1lt:tl'~e~l:I::''''~1il~
raal, Kaap tad, on
tot WOENSDAG, -6'.
AANST., om twaalf uur !$'TIl'KlltlliW~

VOOrhet op,richten va.1l.
Brug over de ; JOl"lotl~lVI~tr;
Calvinia, waarv.oor mf~.~;
Materiaal door de
versohaft worden ..

Bestekken,
waarden van

Het Genas He.n
MIJ NR F:ER,-N egel) ma&U.(km·:p1:~IIJ,~,

betuigde ik in een
le goede nitu-erking
CURO in mijn g'6va,l,
en heb 2:3 jaren lang
LSCHE ASTRA.l! en ll..LLCf.:J ......

wchte verliohting,
neeskuDdigen, eu nro,beé!rd'~i·'it1
hw te ,,-indB'D en .ijn·~.VjI(~átlj
geloof in Ult;,UI;CUttlll.l"''' ~~rn~~~~;::iloren, tot dat ik Il
beerde en in eens zijn
Rhenmatiek en pijllen in'
zicht verdwenen ell het .
wijd v"",preid dnt .. O' um'!léil!!<elt,,:,~
amper heelleUlMI
wonderlijke Uedi.cijn. en'
het. gefnal; elkl"Cn· die het PrO~~!'ij~~
,etllt het aan,

J le beel' J AI:flR v A..'1 ZIJ-L VII'Ó

(:3 uur "an Steij
een >leb ijubaal' on~relll~e.sIJJkJi{evaJ
mati"k eu .Jicllt. N()(,it, ..'."-,,_........,
Mevr', Yo: ZIJI.aau mij, W'lUI ré!lDI~~e.:~
Vld van" K,oortJ; Zillkw",
men. De t'eM<l dosis RREa
deed de lijdende jonge Dia.n "
medecijn weJ·d voortdurend
hoewel dol Iml'eu en vrienden ..
zij niet Ve.I"WIl,t:blen dat hij,
hij Ime,'-maal h'-e'I'. en gt-t!lWle
neeskracht vaD de
PILLEN.

JONES



1- 1)",.,,,1,,,,, IH~II; . \\',11 %·tlh-11 d" gt'\()lg<'1l \!lll ol
7., Inc'( i"~ Ih r 71k I'~I Ibs, 'is liJ tot !I. liJ, dll1l:"l\ ZIJII' \\.lar zal het all(>~ellldJ

t~).I,1 iII.;1 7_.1, J!,i ll~ laM hd tot
! I~~ I, 1 ....,IIk('IIJOVlh.:P, pef zak, 2,r.lb!-l, -t2~ (~ \ r.l,lL!t IlHlJ), ('tl de pt-ofelPJl dit:' HlOt'dl

Itot 41. OJ ndUII"', Kaller, 'Id, od Lut ., '" tld heden \')II1"I'l'lIl'n ZIJI1 nlt·t \\('lllIg('I'
==",...".-=-=,.".....,...,.,~,--_,..,....-,-,-~-:-_".~--..,.IKar t 1(,'10,"",,1I I'et 1.,,,1, :,,~l 11><,I:" Od I<'t get.d. 1).. 1"'''1 1\ \E" 7,('111,'J Il zijn""ZUID AFRIKAAN E~J ONS I"'ti (Jd. Kaf IKolonl.ud) lt,fon..,nr. ~'s tld lot1\ I b (JJ • j{,,[ I() \' ;; ) 12. 'hj UH 14, "" "o!, "aann lllJ !.'·(!clllk[(' als lId \ ,III dl'

, p"r Jj~1 jl", !Isud LOt 1,,_t"l Katlet·koOl!'!. p'" ~t.ad8('h,· HIlODE"-()ntY,Il)'!~t-(Oll1m'

LAND" ALMANAK "ik, :1,,, ud t.Jt .\.(1. tld. Hoerenmcc1 ongelIft ,lat Itl) \'I"'l\8dt' uat ",'ze Jill' hkreten."
;1'-1 t~J t.ot :~I!i (Kl ~ Hocrtnru~eJ, guzJfL .~:~I'Id
wt .%s tiJ Me..I, I~I<lid lot :!tl iI,J. f;,'I, \001' dPll h(>('r HHOD~" geg ..\en. k"

V,'.')0 'C",' 1.8c;,7 't,d,es pet ....k .kl. lid tot :12. lid (;(''''''''gde ge\ 01,11"11 in 0,' to(·kOlflf't knlJlH'11 h"l,,,_~ J. ,_' ~ ... .-1 _ •

\fle!r<.:' pel uk, :!,is (jd tot :!~. (,d, \\'Ittc I Ell "at UI' heel' IXl"E" j1'ezegd h,,1'(1
\1",l.q, per 7,.,k, :!I,s Gel tot :!" r.d. Wilt, .

~1EThetNJeuwoJaar zal vcr- \lt01Il1mecl, :!1I11t." 2" I;d ["tt~I,"d ';e:~ \'()(>It"Pllled,'rdlede{O()~tanden I..."
1V schijnen ons B LAD \lléhcmeel. :lil I Ihs, :.:" 1)0 tot 27. ltd . Il ''''I. Pil kahll nadenl.:t. Dill die j tll( hk

ALMANAK voor 1°07 \I'a"l'\",'n Kaap,eh l'eI ,.lk, I ,Ij Ib" liB I,J ,ot ~" lid \001' d"11 lle( I RHOOKl' ,[Jep zuil, lJ
G_ "" l '"", 1'''' "tl" 12d II,., Iis lJ,1tot IHs Od \ani

aan eIken inteekenaar ee,l gratIs !tpl'olenPL' zak 1I;.llb- 1~s tid tot IHs lJlt T ll",k \.;"0 III de banen del'g"oen dit' 1/'" il
.1 "d ~ '1' 1::\ 11tH Jl I, II~ {~d totO" -t~d. Ta,bak P"" Ih !..ltdl_' UOtlT' h"JIl f.l'l) ZIjne 'er~el-dPl~ J'lkf'\

exemplaar za v. or en toc,Q'JZOl1l en. lieu, \ 'I, 2 I t<lt lJ, Id KO'lI II. IJl'r zak. LII~' IZIJI1 "11 \\'01'( ell, Sl"~"k[ \>111 lR!f "nDe Almann,k zal bClle\'l'nS dl'n II), 2,i. I;d tot t," ',d Bolel. pel Ib, (\c,,,11)
, KIender informatlL' IH> ',od tot ls "ti, lJot..r tt"eedc kwaliteIt) .lIe wonden IIlct spoedig znlh'n 1-'<'111'
gewonen a , , i I, ,,,I tul Is elO . L,~,cn, per do,!!n Is \Ol tot Illilll'll ZIJ gtl<!llrig g<,kmbd EH}~kl
vatten aangaande Post eu 1(,le- ,"d. Eenoell p··r .tuk 2. "ol I"t '15 "sl wonlell Rpl'eekt ,au helf, "'-"aar I.;L
Igraaf een 'l'ulUlers Alm.molk eli Ilucncl('leye~ stuk, 2, lid tot 2. :Jd Kalk,) ·nCli. 'l!ll'S etn,ltgeo>
I ' . . I.. 'J I'''' :tuk ," ".} ["t I.i~ t)(l Ham CIl:->p"k1" I Ih
I andere nuttige zaken, en t a.ll 1et II, ",I tot II, !Icf Zout. p..r z;,k :), I;J Lot~, trd ()n,ler ,Iell dlelJt'1l Indruk \;(1) d,'o

~
PPLICATIES, vergezeld met I zoo volledig mo~cl~k zal ~Ttn,!3kt t)kk"r:r"lcli re·r II~.'1\i t.ot 40. ':-,~lro{)~,L. l'~r I \all den tIJd \laal'llJ WIJ I"\"ll I,..h

I • I I 1 1 7-1kenoJ tot ,d "alk pB'· ....k ,. II tol", 01.1 '
L getuIgschriften va~ gedrag worden za let een c' 'I'Rt e' < :~s SI.' ~1111>,1_t \"""n, (goed~) pn",". £,.: (I, \\ 1.1het !lood 19 jleaeh [ Ut' t \\ ",. i!",j,., lt
en bekwaaiiiheid, moeten' ingezon- medium voor adverl:,ecrclm F Zijll urn t(.'t £ill ~I" o .. c~' i)<K) !~8, £n. JO_; to\,£><1), ,lIe hO\"1l .Ill ,u'llk('1 ritaan "11.1"1
·den WOl'del I aan den Ondergetee hunnebezigheJd voort duren' I I'oor de KOeien, ,.00 t{)(~.)OIbs. .l:" 00 ,1;r, f). Ka" el". aandacht \ all Oil, \'IIlk le brell!!"'''• .- " . .IIlsIk] tot 4(1~ ild \'arkells. lOO10., ~'''' lid tot '
kende vóór ~f op den 15delll JanuarI, oogen van het pulJltek het ~eIleeIe ·,"s.jJ, J,al1ll1le'CJl. ,I() lb~, <lROd [ot II~ (jJ. dag he,'ft gelt""g aall 7.IJll "Igpn );\I ad'

1897 voor de betrekking van land door te houden. iLlrn"I., 4(i Ih. Ilis od t'JI I~. (jd ~"",p8Chc DI( j,l'hool'en "IJ ook \ ooral Illel I. ,
, '.. . d T d D ,1 1 1 t "'chopen. g~woue, H,s OJ tot lh. OJ Ka.al'RChe gel lt Illut h t ,I I IHoofdondcr;W1Jzer m e wee e aar uC I'\llmte lell 'r ( . 1:> :-.dHlren, prIW1L.li, (Id tot 185Gd Kapaters, [,II t' • u 'K'~ 0l' u(' RIJ' "1-'" II

Klas PubUeke School te Blaoco. gelieve men advertenties, j',)cgtlJdlg (<Jl.(jO Ibs, 17. (Jd tOI ~\h! \Id «)<,"'t"ndel' "a.tlll' "Jj \ f'rk('''I't'1l
, . 1"'5 ' ' '. d 1IlE""IlE~U~'cn, g(,ede £0 t", tot "0 (JM OIIH'I'''<lC'h''''te dll1f{"lJ g,·!.etlrpl\ Jrl ZIII
Salal'18 £ II per Jaar en wonrng. m ttl zeil en. "IuileD, groot,> £IR t<>t £'1.2'10" .'I.lUllenklolDe

k .. , .\ fn ka ('tl dl" II I' l'll<'lJ 1111:<~l'hI' lJ e, II iJ,·Applicanteti moe~n be waam zIJn Drukpers Maatschapp/'j, Van de Sancli de !.IOOs tot .lI." IJjs. ~Iclkko~I~".' .lt) (lo £111),;.
. d E óoel h H Il d h ,1tl)p,Larden. J.l(J tot rw lrflkpnardoll flU amiPI' ll('ht np ,hn loop \.lll WkC'll

Up VI'1dag. 2;; Dec., (Kerstdag) zal de dienst op d~ Wynbe_rg en ~immon5l!t&dsche In e D",_ sc e.. en 0 an sc e Viii/ers & Co (Beperkt). to't £;10 Eze!' . .f.ï 10. tot f1O, ~ , maar 111)\"orb,.,,!d ,j" (,II \ pr"',,, lil'
LIJIl~ezelide we~enals,opZ~n~agen, m~r eon Spec1ale<TrelDzalnlt~.,nbe~gaa.n Talen te OIllderWlJzen, en moeten A. B. IIOF~lE,(R, A~~)jHl"f\',E~-Deprj)wuiJl"o\cr talge· hetlI1("lJlss('n aJlIl 'I ,,"':.!II I \;J1l dil]
om 7 .{o V.m, en ZIch te ZoutnV1er vereerugen met den 7.,,5 v m. hoofd hJn trell! Uit Protestal'lteh zijn. Werkzaamheden S, cretans. '"een me;r uf mlO gel!Jk aan 0 'sn 'el'ledeJlc Will Iw,1 ,WI ["Illol \ .In I"., ('mb(,t I'
Kaapstad. f • I '1 \\\_'CR ~ocht'lrJS "\:U~ er een goede flaf1T"ï.laV

l<.:enSpecIale Trem zal ook uit K&apsta.d vertrekken om 9.20 v.m, n.a.a.r Simons. te begtnnen! 21 Aprl, 1897, Hoek yan Bm'g en Waal Stmaf \<)"1' K'ilolll,ral gm.,u Vl'OI~=d oelemdon d~
,t:.d en OIL Stmonsstad naaI Kaapstad om 4.50 D,m, welke aan alle stations ~. A. LilrPRECHT. Kua.p6tad, 1 Dcc, 1896 '.oor~~ .. ()ih~c~ ~~erhoover Vocr wordl
zullen 8top~n I ' tame ti a.tll(~(>I) te f (\f' J' oteerlJJ.g't!1l z!Jn

() ') I) 1. __ 1 .iJ . Id . d' k Publieke 'School AAN INTEEKENAARS "Q\errtIHlcld \""r ka.f ser redcl"k goede, p -' ecemut:l, en", anuan za e gewune trelU lenst gesto.a t worden en een i' , • ,'''''\la''£, \'oor cen<(.c kwaLIteIt k~nn(!" de -In 7.ulil. \fll!>" 7."0\\1'1 ~I< III dl "
!'Sfeclale dlel9~t ervoor In de plAAts ~6teld wordeu. B1anco~ 17 Dec., 1896. I,,~'''st(· 1I0teCrJII"en "cmakkclilk VO"kt"g'l I I I. II I 1 I() ",>., .,. ". "8 2 30 . . r ~ -,.. , c,_ I , • "ll' el \\. I.' l (l,. (" f!"'" l"P -"', ,,4, -<I, ",ti, -, 9, ,en 3L December, en 1, 2 en 4 Jannarl znllen ---- _ ""1nL" 1[""r t- ,hwr-dJ r\,,,,,lnpP<,]"" I
l'et.nnl'bt!lett~n (alle kla8sen) nitgegeven word eu a:1.nalle ~tatlOn8 tll!i8Cheli Ko,ltpst,ad on Als n.Jyaat Ond8'inlrl'J'ZCr DE Subscri tie 0 l "n lJ_ Z l'l f). "'>rf"'" I." dell 01••,; g.".·<lkuopor eli zoo ,l~ t,u. , '~II " "('''':1 p'I,(,,'1 (Ill 11l''¥''1IJl; Il" I
Retreat U.utt MDI7.eubel'g, fit. James, Kalkbaa" Vlsclthuek en SimOIl~8tad en vl\n rrl Jil· A~'RIKIAN I 0'\' J A;\Il)" '~'~"'IC'~ ;,(:, "" "llelI dl' 1'<!JlCll II','loe ,I Il ",,'t"lIl1znllf'II"Jj III1~IP", ..I,,\,'
S,mollsHtad. \'tschhoek, Kalkbaai, St James en Mu,zenberg naar Ka;ap~Lad eli "lie i ~ ~ r!l . ~ '. 'J' 1 l 'v I.'''' ,,~tl'lhved ;,[ncdkoop., ttll Ilo, I,.. list :.!,lall I" \.;"lIlllli'l'pU' I ,.I I
t1l5M( heil stlJ.tlO'I13Lnsschen Hetl'eat !lf] Kaapstad, (luk \an Simon!!Starl ;na'L1 Ku.lkbaJ,i OP een; Boerenplaats, wenscht zal van af 1 Ja.nuarl, lH~'/ tITU;'; ;(\',,!gc ,'t., rI,· t:,,,,,te l",y,cndlfig"11 H"',, II' ,\ )'11,11, IJ .f· . t I
St JflllleR(.'u~~hllzcnbergtegenenkelelllI'IS '&h dO d ~I" d b .. lt 1 1 I'll~' 'ln,' t,td'Ofl:rt.c \Iu':tlen !\f"Llr ....(·\ 'i t"i l Zttl ~r'( L

Bd - 'J' 'i_! J ,) . . een ~e uw n el\'VIJzer een wor en gl;; lac J Ol' (PI (it)! t'll ''''':''l.ul '11l,·Ilk;~lIl~.I,euJlell,,>tin ullek, "'~I III"I\' "dat tit' gj'('O[~I•. ~IJI"I \,
letten UItgegeven op _3, 2-1, _,) etl _6 VeCendJC1.zullen geldt" zIJn tuL en lJlet betrekking itagen de helft van 1897 priJ's te wetelI . Eon JJ mt1 zes '", glO"te I""zendlngen ....('rJen el"'" I I' f I

2." Decembel'cn d,e welke 11ltgegeven zIJn up 28.29, ao en 31 December en I,:.! en 4... I"':'. ,.,.. ! .' I' ",,~, "ht Y""r !e,ende ha"l \an ed ~. ',j,g Ill ..n~, I III t " \la( 11"1l \.lIl '-'"'1" ' .
.JanuarI Lut en met 4 JanuarI HJJ heeft :23 Ja.ren onderVllldJJJg shllling~ per Jaar of ly G V'I" l;w,,,·ta.al t ,t ". er bll(1('I'" -0 ,..A go e _.1 lJ'rf'll ('eiwIll" I! I'l'~la.lt' II, I"".. . d . I ~ oCn on gf.J.truC rutn\J"1l.1.g' en -

Da"l' :!:, D,o.et'mool'en 1 Jannul'! pubh",ke fel'stdagell ziJII 7".1 het depal tement gelln gehad als! 'OnderWIjzer III t' A. B. HOFMI~YR, J'rl'n.t k~I"ItOI. \ ec ,"tl fanc)' pql1.~l1 b~h:tlt'n rllf' hp! ll'\ Pil ,dll}d \'.lil de· d'>Ilk,',,,,:,
pak.l~'lSuf KOL'{lel'en"I' ,he dageu 0" ,'"ngen, vel'zllOleleu nf ..fl",,,e1'011 Kolonie ed onderwijst RIleen JH Secn:t.an.s. 1"'zI' t. ltJ"t zelf"t1,·[ 1"~"I1\\" .."II::'

Vom \Cl'\ltrtl bIJwndl't·hl·dclI ZIe PllbhekL' "~Ilp".k l,dJettcn. H II ds""h B OS onelar D ,_ L Jlll!.\:\:\E~llL·n(; t.' :.!":'II'l('1! le"'I'1 l.,( hilllllil:: 'II' , ,o an ~. ~neve ,,- ru ..perilm1l.ll.1,cuaPI"J. , '
C BELLIOTT, richt in (~e gewone vakken van Van de Sarrdtdl' ~11I1O''ll&iCo HI'''t l j',,f:_ r"",/,,,,, "'Nh"t ""'If cl, ,"uk. ye,'''./'''/ I',·lulll/.! h..h",," 11I"JIl,lIJdI.' "J"

lJtrektetu··Gonel·aal d" iC t h" 17 AU'7 115\110 I, jJ"""/,,., lSO!;). 1l1('1 111 .1"11 klltl"I;"JJ lijd \\ (" ,on erWl]S; a ec Iseeren, ('nil spe- -- . ---- .=.:. I
cialiteit, metuigschniLu, "au be- COIllle~I)Oll(lellte]l 'I;;:~~:l!;\~':~'(t . : 1.\ glo 1.,\"". 'iO(1i 1.""11 \III d"I1I"",,,I',
kWllamheidT.len goed zedelijk gedrag. k') A _ 1."",,,,. ti lO U ., ti gt'\"Il, .lt, Il \I 'J t'-adll"1l "!l,111

d lI..lcr 0 I!' (I I I 11 R[:\ndl!!hl·d(·11 Oil" I~st I, . .1""'1Men !!'eli~~' e brieven ti> zen en . (J ;I
'.' ~r WOI)DL"tN 1 t II I, lt""'l ("JlH/ 1) I I) 0 I I \('I'\11I1"l! van OIlZ(' tl'a('Il\"~,nll':'onde'r m..er en adres: '.' p,," .\. ,r..o v,er'z,oc I. a e'UI'Jevel:- Kaj lO (I "

-Id tit 1 k,· fJ II lt> 0 ten r,al d( I'J"klllll~1 \\.,al~rh "IOnderwIjzer a.dr. ~ Beer C. J '. gtl el lC.J mg v iD r,f' - ""oclt'l} (I il (I IJ 4 f)

I .A., Jr"n 0 I (I ,_, gemakkPlIjker Inak"l1 ,1.111\I" iSpes Bon P.O. Hotteutul'_ '~V', nmgen vOor su JSc,"pue,;, un:l- 0 u
I k 1. d f \">C-TI,crlJ,,,,,tI I 00 1 III 1) VOOf'''te 1It'1I. IIlIU,"c1I('1l 1,,11""

distrikt tenties en Drn 'werk ue\'aUeu e 0 \"arpcr 1')'/1)(11. I lf) 0 :! Jf, fI OIJZI' lwt"!l
betrekking hebbende op bei' i~llcids- I!oendt·f'l! u ;! r; 0:1 (I n"!l'en t'U \\ IJ'I

C . 1 Kaffcrkool'tl I :1 fI 1 JO () zt'[t~n om d,' I"·t.·,,k,·nh \;111 ,I,
zaken, aan den "ecretar: (ier '{tel,'e- Atncrlk I 9 I 4 ' " I r. 1I' 11 a f' 0 tf"uuYwn. lUul~n lJIn:,!,· IJ~ ,"I ( j'

Maatsobappii, en alle brieven met Mieli'lI! kolonw.le 1 4 0 1 G fJ ~t,'I"'1
11 n £ ('iJ tbcil III oOr-' ~l'ht'uJl~ IJ

Correspondenties voor de Courant Haver per wk 1 il 0 J 4 11 ven.
aan den Redakteur' te richtl'lI. ~:;.nU:PPelë ::: ;~ ~~ e : ¥ g

A. B HOFMEYR,
Secretaris.

Drukpers 1I'[a!lJ,!'IJ'~hal'pij
Van de Bandt de VIUict'S &. Co, (lJepkt)

.IOns Land" Kantoor,
Kaapstad, 14 Oc~., 1896'

._

GEBOORTEBE!RICHT. i

ANGRIJKE VER~OOr~NG
VAN KOSTBARE .:'" ' .

WIJN-EN VRUCHTENPlAAISEN
I

. '
~~..'

Somerset

B.EVALLEN van ein d~hkPr da fCh~ge:
noot-e van den heer M. D&EY.!!JRi

beide wet:

•

GEHUW1P,

OP den looan dezer, te €aJedon, Rocco
C. OB VlI,tIEI!~, Sell. Paael, mei

Jongejn.ft', S. A.LII~l<l r x, Clllljdon. 13
EN I;JOSSE GOEDEREN_
J 8111"U..a,lr:l., 1&9'7.'

DOODBERICHT.

A A N betrekklOIrOn en vflenden wordt
bekend gen.8akt dat vali nnj. weg-

genomon is naar de Hemalsch e wonmg In
hl\l\l' 66ste jaar, mijne geliefde zust er
lL\lmu 'MA1l';ARHHA ~fAR.lA·KRlG[.

WAK RLG E, St~'ph hoon
- tellen hose h ,

L.:;Dec. 1396.

r ) E .lfjdele Heer M. L. N EE!rHLING zal publiek laten verkoepen op
bovenzemelden datum, en ter plaatse, de vier uitmuntende plaatsen

" Zorgvliet;' " Simons Berg," " Kuipers Berg" en "Jonkershoek Berg"
gelegen te Banghoek ill de aftleeling van Stellenbosch. Iedere plaats
bevat zoowat 350 akkers grond, heeft een aanhoudenden voorraad van
water, een ~ijngaard" eiken- dennen- en populierbosscheu, groote ver-
scheidenhegen van de beste ingevoerde en andere vruchtenboorncn, en
genoegzaam weigrond. Op de plaats Zorgvliet staart er een woonhuis
en buitengebouwen. Op andere plaatsen zijn er degelijke gebouwen.

De grond is do uitstekendste m het distrikt van Stelleubosob, en iets
daaraan gelijkstaaude IS jarenlang niet het publiek aangeboden.

Vérdere bijzonderheden op aanvraag bij

G. MONTGOMERY WALKER,
Procureur voor den Eigenaar. Open Avond.

RUNDVEE,
Paarden, VarI{ens, Schapen,

ENZ.

ODD..Ji'F~LLO \VS i:AAL,
PLE I\TSTR.AAT. .

Open s MorJm, 's Middags cn 's honds
l

DE NIEUWE J,ONDEN'3CHE

WAS SEN BEE L DEN GAL E RIJ,
DOODBERICHT

OVlmLEDE:\' op i!1 December, 18\16,
\JO" teedergeliefd zoou t.je Wot1EI:

,V II. LE)! IU den ouderdom ,'nil 9 maanden
en 17 dagen

WILLElI BASSO:\'
GERTRUIDA PAL;L1NA IJASSU~,

Geb Theron

Egn'zeel' zoldzum« verzarm-lin.r van meer
larnOO van wereldberoern-Ie I" 1'~l1lell

ne meest bekende mensehen v 'Il nllo eeu-
wen eu vol ken, Kamer van Afg-rr :shJkheoen
OpclllOvm tot5nm,s'AvulJi';7totlO
li:nb'cc 1:-; K iuderen 6d

Standard Bank Gebouwen,
Kaapstad.

BIj dezelfde gelegenheid zal daar een groote verkooping plaats
vinden van kostbaar vee en losgoed; namelijk, 400 Schapen en Bokken,
2U Koelen en Vaarzen, een Efll'ste-Klas Kerrie Bul.

'-)0,000 Europeescha 'Yillgel-clstokken, groensteen, hanepoot en
hermitage, geënt op Amerikaansche stokken, behalve een groote hoeveel-
heid ongeënte stokken, nog ill de kweekerij, 10,000 geënte vruchtbocmen
van de beste soorten.

Dist. Malmesbory,
21 Dec., 15'96

ELKEN ZATERDAG.
IUAilltKlt DEN GEH£ElEN DAG OPEN.

ngevoedom U uur v.m THORLEY'S VOER
VOOR

•
DOODBERICHT, Eenige Eigen a.;u,

Agereende B&&tierder.
Secrattris en tb"-sanrier.

( )VERLEDEN, te Herculesfontein
PIketberg, op l Zden Dezer i\L\l<fIlA

JAt:OllA I Jou.nH VB ZIJL C!.,"Cb Mouton)
in den ouderdom van 26 jaren en;, maan-
den. Diep betreurd

ALBERTUS JOHANNES VAN ZIJL

V.AATW'ERK :
Bestaande uit : .")0 Zes- en Zeven legger Stukvaten, 15 Kuipen,

meu we Persmachines.

ALSOOK: LACTIFER
~

EXECUTEURSKAMER
yocr hei jp'OOtma.ken Y1lJl KalVeM!ll

Zonder Jrta1k.
'W:,gens, Karren, Ezels on vele andere artikelen

bchooroude.

De Verkooping zal beginnen ten 11 ure v.m. Eenige Agenten,

R. WIl SON, ZOON tt r..,
I ~8T. GEOAGES~TA.A.A.·~. _
~----~ ~-- _-- ----

SCHUTBERICHTEN.

" C, LAUBSEI1,
B. B. Kloof,

! Klipheuvel Statie.

18 December, 1896,

ON+VANGEN-- R1ER IU hel S('hul te Tnlb""h be\ mdt
7.,\'h tl"lll" eeu 1.1,.,,, I,('j,dlllltll Bul-

terkop Ezel, IJletcelI lllJn.l II,,""> .""llllel!
bal ter, oug-erne,k t Ind" n niet "clu' L \ uul
{Jf op den 2(. rl,'U'I" zal ,iP"..,I\0 nl' cl,,,"
rJ,.tllln UIt, ,lo ~('hlltk, ".d, alh. I C'I' I" t
Dor'V verkutbt wOl·(.h~n'~ Jl11)J,!!C'1I1> (JIll li! Ult'

jl' \ 1;1{.., I'I'.!!,
bcJJiIf mel':-,L I

KENNISG EVING. ~Vergeet niet den datuD1 'Woensdag,
den J..3denJanuarI, J..S97.

AAN(;r.:H01; IH;1'.' III 11l:1 S( ht,t, Il'
\T(JHdellllg', })1,YPIl Ill'll ~t ')ot !t)t/d~'11

tlJrl ell \elkllt,l\l to "Ol'd"tl UJI Zn.tl'l-d l.g'.

den ~H;-.Ll'n !)('CPTnla'J, ]K!I(1 ! 'n lrl n't 1

\' Hl , Indl('11 lliet be\ Ol t'1Ji"' !.:f'!,)>.,t

1 pro!)! f(<lodu "'Iq",,,, 1'",. '"l
Ro"de Kaf

1 Gt"Oot J{nod,')l·hllllllHJ \\ It! I~ Kil(' ml't
een I1oodbolJt Kalf.

De Koe,en "jll gelllul kt II,k· I ' , ,1'1" 'I

rechtet'oor Z",du\\Sh.o,ll, J, 1",'""", liJ"
ollgemclkt

DE Verko0l'ing van Paardl'U ~u
Rijtutgl'n, ill dell Boedel van

wijlen M\}(.\ KIl~.I\~;l/.ge a(l\'eI teer'u
voor tJen 29 DEZER, IS tut een
later dat u m lIltgesteld.

J. H. :\. ROO~,
\'oot' Zelf eo Co·r:Xf.'l'lItellt''l.

HIJ
PUBLIE~E VER.~OOPJ:NG VAN

Uito'ezo(·hte Montevideo Ezels. J. c\JurA & Co.,
b KAAPSTAL:>,

i ,
EN VOOR SLEQHTS 3s 6d ; PER p,OST 4s 6d,, ,

DE AF~IKANE li BOER

100
_rêf:_ .o4J~_IIUtI_~

KOLONIALE
Weeskamer en Trustmaatschappij

.DE OXDERGETEEKENDEN ZULLEN OP

D1NSDAG, 29 DECEMBER, Aanst,
ALH1ER OP HET DOH,P

JAM~SON INVAL,MALM ESBU RY UIT HUNNE VENDUKRAAL
, Preoies ten 10 Ure.

PUBLJ:E~ VER.~OOPEN:
)lOORPublieke Verkooping

N. ;J. HOFMEYlt.- \'A~ DE- Bovengemeld gc tal uitgezochte Ezels, pas geland uit LOL Schip
JU/itl [",,-Ic. Zij ZIJn in uitrvuntilnde Conditie.

R. MYBURGH en CO,

J. W. MOORREES Jr. & Co., Afslagers Schuilllec"él'
ClaU\V111IJlIll,la ]lL" , l8!lG

KOSTBARE PLU TS

HERCULES PILL1R STELLENBOSCH. P A HIII~Il\

(Gelegen te Joostenberg),

Leyende Have, KOOl'U, lIal'el'hooi
GëlI'St, Roz, Boel'del'ijg-cl'ced-

schap, CUZ., cnz.

.
\' endu·Kantoor Malmesbury,

10 Dec., 1896.

~LET WEL-De Verkooping zal plaats hebben
29 December, en precies ten 10 ure beginnen,

KENjNISGEVING
op DINSDAG, D E gew~)lle K wartaalsqhe Markt

zal' gehouden worden op
DONDERDAG, 24 DEZER, to 1U
ure v.m., op den hoek van ,Adderley
Square.

Op laJt der Commissarissen,

D. P. MOSTERT,
iSec. der Mun~cipaliteit,

Stellenbosch, 19 Dec., 1896.
I

i In den Boedel van wijlen Jen heer
MATTHYS COENRAADWAHL, op

Vrijdag, 15 Januari, a.s.,
ZIJ Yerlocbt wordeD ter plaatse .'DE welbekende plaat.s "H ER-

CULES PILLAR" die
wegens hare grootte, vruchtbaar-
heid en ligging, zljnde ongeveer
een uur van Durbanville' en omtrent
een halfuur van Klapmutsstati0,
algemeen erkend wordt é{on der
Kostbaarste m het distrIkt te zJjn.

Er is een UItstekend Woonhuis
op de plaats met groote Stallen,
Buitenvertrek ken, rUJme Zolders,
Kralen, Melkerij Kamers, Wagen-
huis, enz. Er 18 ook een Klein
Buis met pen put, dne gl'oote
dammen pn put. De groote der
plaats is H2G akker:;. Als melke-
rij of veeplaats 1.8 zIj onovertroffen.

De plaats is gelegen III het
vruchtbaarste gedeelte van het dIS-
trikt, dp overvloed !,Tl1lS, gezond-
heid van het we[veIJ, lJlt.~tekl'nde
voorraad water VOM landbouw OIJ
veeteelt zIjn onovertroffen, het .volk
boven allen t wij fcl bewl'zell IS door
den pracIJtigen uogs!' PIl prachtw~
condit18 vali de Le\ ende fia\.,. 0

Tur zelfde!' tIjd zullen \'el'kocld
worden

DI!: OOi;HE:-;, bl'"ta;lllde Uit

150,000 Ib;;. UavcrhoOl, 6:.! vrachten
Kon'Tl, 11 vrachten Uarst, 5
yl' dltf'll Hog.

LBn.I<iDE H~\E, l~ PeI,ndl'lI, 1 j.

Muilen, :2 Bullen, :) O,.~U[], tj \. aHI'-
zen, 1~\J ~l'hal't''', "lsook l'l'lllge
Varken;;, l'lll..

Bm;I:(lE!{IJt~ FREFTl"CH A1'.- Dubbele
fOn enkele yoor Ploegen, 'rulgl'O,
Ladders, Gra\'e!l, Varken Plkken
Z '."eJ.8en, Vaten, Balle!<, Dall1schra-
pe!':>, Emmcrs, Zakkoll, HOOlsnIj-
ders, Z wtngels, Zadels, Vellen
alsook Tent- ('II OpenLI KalTen, e~
een groote hoeveelheid H lll.-;raad,
enz. WP DE GqEDE HOPE SPAARBANI MAATSCHAPPIJ !IN N

APPU;CAT~S voor Leeningen zullen dagelijks in E
overwegmg genomen worden ten Kantore van de

Bank, Groenteplein,Kaapstad.

ItMogi€Shuisl za] alhier
worden in ,den loop
Goede behandeling
Doe ~~oek bij

FRED. J, REiITSEMA.

Kaapsche Gouvernements Spoorwegen.
Kerstmis en Nieu,vjaar Feestdagen, 1896-97
I~verband met het bovengenoemde, zullen Specia.le TreindieIllten van kraoht zIjn

als ,olgt
Sir Lf)fcry Pas ["JIl -Op- 26 December en 1 en 2 Januari, 111\1een Speciale Trein

vertrekken 'naar Sir LoWI'YPas en tn88Chen gelei!en statiotl. uit Kaapstad om. 7.30 Y.m
terug keerende de Uit S,r Lowry PIIoSom 620 nm,

Gueukoope Retourbiljetten geldIg' t-ot den vol~nden .Maandag, zullen llitgegeven
worden op genoemde dahuDs van Kaapstad, W0C!rl8tock, Zoutrivier en Maitland n&ar
Somerset West, Strnnd Halte, en Sir Lowry PiLStegen de volgend'O prijzen:-5s, hte KL88
:~R Gd 2de Klas, 2s 6d 3de Kla.s,

Stellenbos8che L'J1I.-Op ~4 en :n December, en 1 Januari, zal een Speciale Trein
UIt Stellenbosch vertrekken naar Kaapstad om 6.45 n.m., stoppende aan alle tUB8chen
stations

Op 24, ;!;" 26 en 31 December, 1 en 2 JanuarI, zal een Speciale Trein nit Kaapstad
vertrekken om 6.j0 n.m en naar Klapmuts via. Stellenb08ch loopen.

Jlaltl.alld 1'remdrensl -Op 25 en 26 December, en 1 en 2 Januari, l.al de Maitland
TreUldienst gestaakt worden met uitzolldenng van den 1.5 n.m. trein van Kaa.p8ta.d lllI&I'

Maitland, en L50 n m trem "an MaitllPdld naar Kaapstad. '

HO~r~0nder"rijzer.

'VYNBERG :EN SIMONssrrAD LIJN,

Dr. I. BOBERG, TANDENDOá. TER.,
!)i, ADDERLEY S'VRAA1\ Kaapstad.

TANDEN wUI·denah"oluDt 'uuJet' ]"J" urlgctmkken door toepWl8iog van gBJ< AUe
soorteu 'van vuJhngttn (voornamelijk met goud.) De be.te kunstmatige tanden

":o"1,,n op V~lealllte. CellulOId of Gouden platen ingezet, ook voigenII de allernieuwste
Crown eli Unoge methode Urliljke prijzen. Spreekuren van 9 v.m. tot 5 n m.

VERKOfiPING TE BEGINNEN OM 10 UUR V.M.
G. W. Sl'EYTLER.

St'(.·retans.
liebouwpn vnn de KolonlfLleWee~kllmel'

L KerkpielIl, K_pstad, '
21 Dec., 1&16.

J. ~.MARAIS & CO.) Afl:tla,gers. B. V. HOFJ4EYR,
Secretaris.

DE ZUID-AFRIKAAN
vt'RfENIGO MrT

ONB LANDK~r.st-vacantie
van 'c ONS

LAJ.."'\1'D H vali: aanst, Zaterdag op
Vrijdap' 25 'Dezer w-orden uit-ge~
ven, .A.d\tertentie u Communi-
caties voor ~e uitg"dove besteind
moeten ons kantoor niet later dan
DONDEB.ll-1(,l AVOND, 24 Dezer be-
reiken.

D.\.r. BIJ D.V;
" Elke thg beeft genoeg nan d("" I;, k«
" De mensch I!!<lthet me t In I "f."

..an rampen die nooit gebeuren
HgT is 1I(10lt goed den tiJd t" v.: ,

Il' "i II ('lJ In<.lpen . doch III (Ill z, h ""
volle dag~'n, waart n dl' gei .. ,,! 'I, "

,I il' t'el"~ll IIt~(TIJl'endell 111\ 1'.'l'd I
iuaatschappc lijk le-ve-u llllOd"Il' II 'Ih

wo su-l «pvolgr-u. past het 011' "">': 'II',

dan g,,\\oollhJk l'lj d"1I dal: I' I, \ .
,ViJ heulx-u h"1 Ioug thuu- v..

op onze IJla:'ll~dlal']>('IIJkc «u

ueke toestanden I:('\('~tlgd ~lt!1
het zirh

A. B. IlOFMEYR,
Secretaris,

[JJuk pers Mar.lsch"Pl'ij
Vali der Saudt. de \'t1hel'l:S & Co.. Bkt.,

Hue'>: nm Burg. 'en Waa1:,trn lt,
Ka.apstud

VEltJ.{OOPINGEN

OK \ ILI,llm~, IMMl~LMA!'<." Co AF"LA(;Kr.~
v J .. rl!la: -l:!{._b:~.'~k'l,t~1. ':l~t en lo ..glCtl

~I L·~EWrllr.l:\tl, LW.Il.

lJH'{ (1:1' \ jill ':t II.

1,).. k"1I1~:. In.II('11U!('!1 ,ti dl' Ki'llt('"k,'
a ..lll\\k(·111't.'"fI' ...-rw ..pg-l. 'dil Zu!(J-.\.L"
I~ Zr-e-r d"l1 kpl. (U ", jl" "'11 .d, ojl ,

ei land. \"I,tr0l' lu-t ro llvud ;,:,'dnll-eh ,
l','n uard UCI lUg \ .tll t ij.I \ Jt Il jd g' h,
\\,(ll'dt. lt'l \\ Ijl de hal'ell del' z'" III '

!'llFtigl' wor-to teg-pll dt' 1'(I[<I\"lt_I I

I':I"IW.mgst ige rillID~ g,lat ,Jen "ILu,,1 '
h..\\ o in-r d(lol' d" Ipd,," :tb Ill; ,I
I. «keuen hO<lrt "11 Ziel., II· "Il" !II, I" ,
rijs, ,'1' III Z,)lI ;;emunl d .. \1 ... ·, d.l1
!<"h"e!l' e-iland met al les ".Ii ..I'"" t- III

~o"w(,lIk under de woeste h.rr"l1·kun
xiuken.

\Ylj 1('\'~'11 III "'l! kl'l1Jekl II t ij.l
;!('lllOt',lel't'II. ",·den h\'( begin \"11 .111

wart-u III t wr-« kampen 1!'1'''l'ha.tl'l, II
Ill' ,'I' dan h'll "I'zlthe scb ijut lt", '1.10
vers. hijus«! ZlJIl loppunt zal l)('N'lk,', ,
.[ ('llId v.ru .l it j.uu Toen hr-t \ ,
joI.11' Z' Jllt· 1.,.II.'t,' u rvu laugzaaru I.,;: ,
'1JIInd, 1'("'. \\('1,1 g..hee-l Zu i.l- \I! '

g,.~, It"l" doul ,j, ujdi ng dat dl' ,I \\IE'"
UI' I "('11 ~{,'Ik »rev. apende !.end,
gl','IIZ,'ol dl I ~uJlI·,\fl'lkaallSdlp j{('1'1I1,1
\\,1" nIt rgf'll'"kkell. Dit l'er!('lll k"
(il' ('('II l'I·II()(,!J d(' »ogen van ('('!lI"'I,
111.\1,hdld}IHt's11I1rg was ge,,-.·nd. tll( II

11I~lIlf"~l \;<11 rit' zoogenaamde 11.1111"
lIlII" ,!'('ral \\t'rtl lx-sproken.
il" oostelijk e provincie \H'rd

.1,1.'1'1111 III rep en loer gebracht 0","
"t'II",j,"II,k ('11 \(1(·1 llt'''pmkelJ "I, Pt
\ ('('1'" zaak le Cathcart. ('('IJ.. g"""lIrl
die uauh-id 11I~her-f t gege \ Cl) tot ht'1 "
~1.{,ln \'all ,]('11 jlllgohond-""11
"I 'el' Ilta I O!';':('IIl'ht om d('11 ,\fl'l
Houd t.· ')lIdel" 1nl kkl'n ,'11

Jll!)!ld\' \,lll ZlJI1 \OOl'Zlttel't'11 .llldJI'I'rl LI

;;:('~chl'''oltld hp"ft de nat tll'pll, II 11'"" Il ,

cl ('el ,j,'I' "IalIkE' hevolkllJ;.' \.111 1.11

,.\fl,tka Ol' 1(' lllakpn.
j),,,,rua WE'l'd lw! geYI)('1 v,l'del ,""UI

gem;mkt dool' dl' pul;licatil' 'all d, ";
tdf'gl~lm'n('u ('u het nlp!'"r[ \an
~pll'l't C'IIt1!.I{\;aang('~teld c1''''1 "Il' jl,1J1

lllene. \\aal'lll! h('t 1"11 dUIlI(JIIJbl(' 1,jIJ
d.ll de ,l1ItJ~lag "I' de on'lfhllllkellJk
\.111 dl: TI1lL~\aHllr('i g"\'olg wa, \,111 '"

LU1J!(h)lIrd,t(!li ,'n n,ln\\ kt-lll1'l;! \(.J\III,~

1'1.w. 11.1,'1III d, I'" III'<'I' d.'1'
d.· h" li 1;',,1 ~I)'(,,·j,l('. dIe do"r
\t'tdI:IJ.ll;..!P p(l\~ltlf' 'f1 oltaat g-e~{t'll \\

,lt' \ ('J1'!I\(llll'i~~ch.lk~1 t(' 1.IJII IU';Slh( Il
~.lll1,·IJZ\\('t·IlIt'I'Jite .J"hatll)e~"tll!!. I.
\\ ".' n "11 J ,olltlt·ll.

Th.lIl~ ""I',lt de h"<'1
1(!ll)d",la \'el'''a(ht, elJ III tie
Jl r;f.""( el.!PI'" wOI'deu kll!<"""ale
h"I·t'ld,plt''l g"Il1~akl hellllll'>t drn
!111 ...tPf' t n de llougt-lt0 p~l'h(·\\ IJ7Pn

, .lll!!t."loJ).

ruct Il"

, r;\gt'f1

toch t.
ver s- « k
a.mhl~.l,
oprovp.
t"'llk,· ,
l.H..ist u r ( I

Ilt I'

II en J2 .Januar: -='P'll rscr stri\.ud lw: grll)t ell
t' lW'JI H! J••''l'lf'!!\'ll (_·)gl:J1·p\m l1h'(;'}{_~1t de Ek t 't"lh CII

'''''i:l', :.11,1 h .. :e!.. f'/la,lc ].·lll'éL.'udcn ('U rtJtUI:

1 \ ,1 tIlU.\lI.-~li·l1l·-Id'»J,,{'hl de vn-r HJtBdITJI, \I,ll

1'[I1"I:...rIl. 7.'I').{"I.l'~ ,'lt1l0 \,.,!x:r.!. KU_'lttJ",b.._r~ \ ti
L; d ••l,,,,!ic;o;'kb( r;;_ nl·mll't!oc koe t haar t"t'(" (!.II J,L ....:.JoCI_I.

w li f I, LE)~, AF"LAGEI~ ,
T,,\:!f .Innnuari -11I'rmaIlU1'oopHhr ..Ion rc.u ~tl

"I I;..t I',irt \..'1 \~U

lt ,1'\LI ..~I\ .1'1'111..1'0 H.I. l·I-llo",t~)l·~ ~'n\,n

('11A' A IIdl '. A t "LA, t.I,-

'll f.)l'll'ml~r ~\\ tr cr vnl (1 Ulltar:--I,) Jt vvn Ic halt~
h ui-rax.l I~'\·dt" J....'".H~d·..dl;1' c

I' .I l\\l~~[A!\ ·1' Ir ,.1>(1\ AF"iI ..\l;ER

btU\! plu.8t}ó. eu IOfl grO\~lc u \ en,
, J IiOFMt:) Il lY. zoox AF"L.~GEI;,

:lt! Dl'l Pllllx.: -Ifi' Pnra.Ie Kuav",tari paar(kn.
nJf 1l:~1 TI karren ttllp'[l eHl cnr.

J. W MUOI:nEKS J1L ,,< Co AF~LAGI;I;"
2~) L\.... · '1IJ})(,l ,-'1alll1P&btlr~v -lOO lIJt,l!t'Zl:Wll!t Mou.

tp v ~ch"{, t·1.lls Hl uit munt ende conditie.
J S 'IAHAl:>lY. Co. AFSLAGKI'-~.

I,) .Iuu un r-i -' l l cr--u les Piilur, .Ioo!'<.t()lIt)!·Il.,: de
kd ..{)l.1.n "la.at-. ··It{'trll\I· ....l'tl lnr. d· Oo~~t. 1t.:\tn,l~
un ve, txx-rdcrtj gt.fl"1'1l!Ochlip hui srnad enz.

Produkten.markt.
KAAPSTAD.
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~
~. ..pt I'"~ .~. \. ~ ." ',,, ••. ', r ~.--...~. - .
- -'I{~e·~ti Goe'CIkoopsre R'Oc.tëvoor=Re

. ,'doidË!~~:val1 de f~~~~r'-JQh~'nesbur~!,
en andere"p:Ja1ttsel'i' In de Transvaal.
. ; -,l)ageHcjksc'he rpersone~8enst van Lourenco
,Marques ('belagOb~ai) in 24 uren naar Johannesburg
• -;'1" I '" , .

-e:~ ~t uu~rnaar Prdtoria.

} ;000 B19kket~ij~bsm:t
1,000 " 1eekhou.t. .
V ormen >'van te~def, voorwaarde»

va-n kón~kt eli alle aJidere bJjzon-
~-eI:lted;n knonen. v.erkregêu. worde u
váp 'de .spoorwe!ritiagá:0ijlli=m te
Kaapstad, Port,' ElizHb hen 00 1.
Londen ell !Jij den onderga. eken de.
. Gesloten tenders, gel~icht aan den
Kontroleur ell Auditeur·Geperaal,
KaapstaJ.. wet" Tenders voor Tim-
merhout" op de envelopp , zullen
ont~angen worden tot _op ].2 ." ur op
VRIJDAG, 15 Januari, 189/.

De laagste of eenige tender niet
noodwendig aangenome[}.

W. SINCLAIR,
Roo{Jw ..gaz;jnultle~ter dil" Spwrwegeu.

Kantoor vau den HOI).f<1ulllga:tijnIJle<lllter
van Spoor-wegen,

Kaap tad, I October, 1896.

~p,._.-::;,·r:>.--:-:.,..,.
-lP vnAt '~lI7.1fll>lj

·12 vOet
12'voet,Wiel
12 voet wfi31.,·......·-_..·,~·llthélt::T.i()N!D.;'.'

r .

I>IUI::Kn:rRI:N :

Hon. ALFRED ElH)E1'i, VOOI'Zitt~r
II, ~LARI)ERSK
ll};NRY SOI~O~tON, Sl~,
FRED,.J. CENTLJ\'RE~
PAuL I'K Y1LLJEHi'. -
GODFRE', ~ICHEL.
J G. STEYTLER.
HARRY JjOI.l'~
Hon .. 1. X MERHlllA.\', ?lLL.A.

p'

'luid yoor ReWgen~ nw JobJnnesbnrg .£4 US.-en ~ 1:7s
"Pretoria .£4 fis. 6d.-en.£3 4s

I.

U IJ ty

Oagelijksche personendienst van Durban (Natal)
naar Johannesburg, Pretoria en andere plaatsen in
de: 't'ransvaal en Oranje Vrijstaat.

I"Eh'H~T": ()rXl[~;\r.;t [lIt jE AUVISEl R.

G. KC . .AN lIERSO.\', Al. J), M ,C., Lou dou
M,R.C.S. Ellgeland.

Dl'ze W' .. t:-,.n'l,,:,~'G.',
plan: ingericht, éJl.l·~J~Qf'I~e~
land inzevoerd. .De' .
koppeld7 en de wieltm·.
er feitelijk niet naar, ..O'PUtl{ltl'U
worden,

TW/!U-ir.TUflde School te Rose·
J1,k. WiJk Moroka.

"A ptLICA.~IES, ~erg~~~ld, van
. '. . ide y~rels.c.L~e getuigsobriften
vaa .~kwllamheld •. goed gedru,g en
lidm8~t.schap eeuer Protestarltsohe
Ke'rk';j zullen door den enderge-
seekende ingewacht worden tot
Zater~'ag, 23 Januari, 1897.
,saJá-ris £120 .pel' Jaar benevens

de soqoolgelden. .
:Bil.I;.jke reiskosten zullen vergoed
worden. ..

iJ. G. KUHN, V.D.M,
Voorz. Sohooloommissie.

Thab~'Nchu, O.V.s.
17,Dec., 1896.

I,

JHRLIJKSCH ( PREMIE,
IN,KOMEN ) INTEREST

FONDSEN IN liNDES

, .
£ii5,bD~

85.90j
, £1,662,8,10'VOORDE~ KEltSTHl~NDEL.

I'

j' 'r---_.

Wij hebben jui t oulpnkt eeue groote bezeuding waren voor het
Seizoen, bevattende :

ANDBOHOENEN, ZONNESCHER1y.[EN,
KA.NTVVER~N, CORSETTEN,

COLLARETTES, ONDER:H:LÉERElN,

GRASSLAWNS, WITTE EN OEKLE.URDE MOESLINS, enz.
Koopers voor kontant kunnen beId sparen door hun uitrusting voor

Kerstmis aan onze mngazijuen te koepen. •

WESSELS & COM:PY., .QOIUI .... lIJJTI! VOORDl:nU

lbsolule Zekerheid, Groot.e Bonu ......
Geen lIeperk..ill!(en" .
Bepalingen omtrent niet,.verbeurll ..t:~

Geen res.rictie op &eu..o _ WODDpI .. t,
MaLige Onkó .ten. ~
Spoedijlo u"taling ,.. ,.cmlerin ..on

Alle Voordeelen bebooren aan de W., li:z,
Oecn Penooolilu Aanspn.kelijkbeid ,.

Ocmiddcllijlr.e Bonus op Vorduringetl.
Ruime Bet:lling Toot Ov er pve.

Driejaarhjbcb Ondenoek, Iu-W in Juni, 1895,
de yolgende in Juni, l89S.

D<-rtig d.j!tlll toegeskon voor betaling nc
PremiuJll.&, gedurende wolk~ d. PU TU h.d t
hlijft

Polissen blijven Tall krlLcbi-&00lang ~r VOldO<"nd.
...ergaafnrurdé iJ OlD eeD k......wllGh. P"'IIllO
le dekken. ' . ,"

Afdeelingsraad van l:obertson.'
~Invoerders van Landbquwwerktuigen

Bakkiespompen, Graven, V n E Aehterstallize Wegbelaeting.

"I

I)ELASTING bét,alc.ra die DOg

) ten achteren zijil met de
'betaling hunner belastingen, worden
mits deze herinnerd aan het besluit
door den Raad genomeu in Juli LI.
ten effekte dat alle persone» dil'
ten, addR're:n ?/logen ::ijn wet de beta-
lill'] oan IIIU.nne (,d'(8tinyen op e-n 1ltl

dea l stet: diJy Vll·n Nooend.er, mrt rll:
iaar, zotuier eerdere kennugcriny zul-
en qedaqoaard. ioorden,

Op last,
G. W. BORCHERDS,

Secretaris,

I'

"MCGIVE:RN & HENRY,
KONTANTE LINNENKOOPERS,

'l::f. PLEJ:NSTRA..A.T. K..A..A.PST.A.D.

:E:. EI~R.J..\II
78. ADDERLEYSTRAA

ONTVANGT !Jer 8:S. ~'Gli!j,ma" een Groote
. waren, beataande Uit :-

Viseli- Voors n ijmessen, Vise' messen
Vorken, PresenteerblaIen, Lik urstand
Vruchten lepels enz. 'I'oilettass h
van met ZilVC1' en IVOOJ~ bewe
Werkdoosjes, ", Iuweelkistjes, lt(_!
Jes, Dames Reistassehen en
verseheiden heid Beurzen.

, '

I,

Onderwijzeresse Benoodigd. LAA T8TE UfT'BET ALINt;fN ~i89.

.r .

Nationale Vraagstukken
DOOR

PRO}-'E~~OR P. J. G. DE vos.

'T "
Poliaocn VlLD Tenobillen<kla dOOT .rerdeo bet...ld

liet de volgende I!OUlmeD TOOI itOIMre £1,000 nil de " "
oonpronlteliji.e nrsek~,_

i\ PJ>LIOA TIES voor de bet~k-
.f'-! ' king van een Tweede
Assip~entOnderwijzeress~ aan
de Gouvernements School te Eden-
burg, 'dist. Fauresmith, O.V.S.
zulleu' worden ingewacht bij den
onder~eteekeDde tot en met den 30
Jan\18ri, 189i.

Saln;ris £120 per jaar'.
.A pplicanten moeten overleimen

gecertifioeerde copijon van bewijzen
van good zedelijk gedrag en lidmaat-
schap 'eener Proteatantsohe Kerk,
van afgelegde examina, .

Bepslde vereischten zijn, grondige
kennis van Kindcl'garten Methode,
Hollandach en Engelseli.

Kennis van Mnzip.k en Teekenen
zal eene aanbeveling zijn.
Applic~tien moeten eigenhandig in
Ronand~ch en Engelsch gescbreven
zijp. . .

Billijke reiskosten zullen 1\ orden
v~d.·,

P. DU rorr, V D.M.
V-oorz. ~choolcommis:;ie.

Edenoul'g, O.V.S.
D~c.~1896.

l... .

Duur in .1889, Beteald I,
47 JAILR £a,tna ~~
f6 JA..Ht 2,' '1
80 JAAIL I ,MG
20 JAAP. ... 1,477
15 .IliP. 1,3:t~ I'lX JAAP. \~30
I' JAAR t.rro
a JAAR 1,106 tu• JA...U& ... 1.062

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

'!JROFESSOR DE VOS heeft liet Afrikanerdom door het schrijven
val'l zijne degelijke en doortastemh, alti kelen oyer de' gro~te

Nationale Vraagstukken ran ons volk oenen dienst bewezen die met
,poedig vergeten zal worden. De lezers van OKS LAND hebbeu de
stukken stellig niet alleen.met belangstelling en bewondering, maar ook
met instemming, gelezen, ' De wenseli is dan ook reeds door velen uit-
gedrukt dat deze stukken in pamfletvorm verkrijgbaar gesteld
behooron te worden, Deze begeerte voorziende hebbeu wij een beperkt
getal exemplaren laten afdrukken en inbinden, die Dllj verkrijgbaar
ZIJD aan het Kantoor van ONS LAND.

T.gen ed_ per Exempla.a.r. Po.tvriJ.
Zij die de etukkon reeds gelezen hebbon behooren zich van een

exemplaar te voorzien om ze ook aan anderen die geene inteekeuaaren van
Uns Land zijn t-A leenon. .

Zend uwe aanvragen met het hoorag in postzegels of postwissels aan

Van de Sandt de Villiers:,& Co.,
Uitgevers tt 0 NS LANO" Kaapstad.

AI deejingsl~R.d-KalltoOl"
ltober-tsoD, 11 Dec" Issn.
'---- ---

Venster Glas .i
1

E. SURMEST~R. 1 AL.LE grootten el. soorten
insluitende Gek jeu r. d,

Fancy en Spiegelglas. .
Orders van buiten otnvang-

en speciale attentie. .
G. BEGLEY.

1

I,

d,

i .

H. J. WASSERFALL
AANSPREKER. EN%.~ .

I"
1ZUID·AFRIKAANSCHE

KONINKLIJKE MAlLDIENST .~
Oaledonplein,

KaapsW
}.'

I
Bemoedigd door de enorme, ~

verkoopingen, rnaken de lfs':'
brikanten zich dereed om :. .

250~OOO ~I4KKE~
TE VERSCrEPEN. '

j ,

VERXRIJGB+AR BIJ":--1
B. G. LENNON en ocfl
HEYNES, lIr1A.THEW'l'êll 00,
J. D. OAB.TW1UGH'l"Je'n 00.
B. LAWRENCE en Cf,
STEPHAN HoPHERfON en Co. i, .

OUftE,8 .HEADAOHE. en bij andere PakhU1ien.
PURIFIES THE BLOOD. ' . A

....... _- ".... -...... . :'.?1'\:~\
Zuid Afrikaansche Vertegenwoord·ig~rj:_;;·,--,

CHAS. W. HOLME~,
Timber Straat, Pletarrnarttzbueg.~ . ~

"
I,

Oe .. CASTLË MAIL" MaatschappiJ, I'
\'. ,--------

KENNISGEVING
DE Stoombooten deeer Lijn vertrekke»

va.n Kaapstad DM!' Londen om dt'D
anderen Woensdag, t~ 4. uur n.m., naar
Madeira eu 1:'Jymouth, te Swt Helena en
ABcension aauleggoude op de bepaalde tus-
scbentijden.

" 23-DU;\,01'T..ili CA.8,TLK, Kapt. Il.H
l~:,fj.
J.". li-DL'X\' EGEN CASTLE. K...pl. Ruu",,,,

" :lO-l:osLl~ CASTLt:, K.apt. TtiAutRl'
F~I,. ;>-HARW.A.RDE~ CASTt.&'.K"l", H",J,y

.. !;-TANTALLO~ CASTL~K"'I'L Dt·~l.,\.'
1>.I&r. 3-;\'OlillAM C;tSTLK, Ka!,t. IiARRtló("

AA.N WIJNBOEREN.

DE KOtONIAU BRANDEWIJN KETEL.

/
,j

,-
d
y~~

"0,
},
y

DE Be le en r.ocdkoop..te in de Marh • i<pcci.ol
geoUlllkt .I)<>r het b"1lbru'lk door Koloulnle

Boeren, Hij gêeft meer brandewijn V~ll pen nnnge-
ge.(·n boaveelheid most cJ' wijn "drtn eenlg ander in
de ,o",rkt. Eone groote bespnrtag in L,."ndstofft!ll
en minder arbeid en indien noorlig i. ééne toewer
van water voldoeudc voor &et sefzoen. Alle grootten
in voorrand. Doe an.Dzoek 'bij'

VV:D4. ,R A E,

Kopersm.id, Yarney~ Weg, Groenvunt,
KAAP$TAD.

h
I.' .

• 7

Z
h-

"dBELANGRIJ~K Kaapsche .'MdeelfDgsraad.
Tenders voor Voer.

Eltra. Booten 10or Kntel811dl III Las Palmas
WAR Wl CK CAtlTLK, Kapt. WALLACE, omtrent ~J
. December,
I'EMBIlOKE C.!.,~TLt:, K!lPt. Man.H,\LL. ,,,,,treilt

ti Januart.
TI~TAOEL l'A~1'LE. Kapt, HESDA1.L, 'JI1I'r,·", "J

Junuari.
DOl:Cl£ CASTLE., Kapt. RABll!", uru t re nt ~I

Januari
AHl'NDEL CASTLIt Kapt, WI1<<lF;V01lJ,.rcu,
. Februar-i. .

METH\'E~ CASH,E, Kapt. !JBY"''s, "rut",,,t 1
~'.>br""ri, .

TE N DER S gemerkt op het
couvert " Tenders voor Voer,"

worden gevraagd aan dit Kantoor
te worden ingezonden tot op MAAN-
DAG middag, 4 Januari 1897, voor
het. leveren van het Beste Raver-
hooi, zOO als hieronder genoemd
meer of min, naar dat hetzelve bij
de volgende Wegstaties mogA ver-
eischt worden : .
Varsche Drift 124,100 Ibs
Rondebosch... 21,900 "
Claremont ...• 43,800 ..
Wynberg .,. 36,500 "
Diep Rivier". 43,800 ..
Zand Vlei . .. 43, BOO ,.
Elsjes Baai ... , .. 43,800"
HottentOt's Huisje... 43,800 IJ

!-de Mijl Maitland weg 29,200 "
12de Mijl do. 36,500 " .

bantille ... 29,200"
Duikervlei Station 43,800 ,.,
Koeberg 58,800 'l

Elsjes 'Baai voor
. Crqsher ... 7,300 ..
Monster te worden gezonden met

specifiek merk, zooals in .den
Tender genoemd. Zij die tenderen
mogen zulks doen voor de geh.eele
kwantitEjit of voor eenig deeljer
van, en ~oeten den naam opgeven
van een Borg voor de uitv~ring
van't Contract. Bij aanname van
den Tender of Tende1is, moet met
de leveripg van het Voer dad®jk
een aanvang gemaakt worden, en
doormede geëindigd zijn op of
30 April;1897. .

A-Isookt voor Australisch Hooi,
Haver, .~'(Kaapsehe • of Nieuw
Zeelandsc.he), Mielies. Zemels en
KaJ, bij; zoovele kwantiteiten als
aan de S~aties, gedurende het jaar,
]897,Trr'~en vel"cischt ,'!orde-n.

De Raad verbiudt zich niet den
hiagsten Qf eenigen ~(I'ender ~n te
nemen.

VOOR

GRAAN BOER'EN. t'tnoi!'kitten lijn .teedJ in Voorraad.

. ~éI...rente8en U(lgenori,en.
0.04~ Lijkkoet.JI ea Bón~
t.e.eti1. ii."ilP Irorld ~ ajd,' ILf:... CM wnljbte prij.,...

{.ntfor i tll:,..." 8hat.- •
WNIJ./urt, ,,~. Lu, •.1ftatt. 'KlQttH.

I'.'

( Voor Vracht of Passage vervoege men
I'lieh bij de Agenten van de CASTL,g
MAILBOOT MAATSCHAPPIJ, (Beperkt,

BESTE ZUIVER DE SAMENZWERING
MANILLA BINDER TOUW Zuid-Afrik~~;h: R~pJbliek.:

Prijs sleohts EEN SHI LL~NG
WIL mon .,en ~ertronwbaar. !oUed;g en, boeieDJ verhaal van; de

SamenzwerIng tegen de ZUId .Afrikaan8oh~ ReE_ubliek le~n,
koop dan bovengenOemd boekje ov~r,gedrukt uit ONS,UND en OewtfK:t
volgens de beste bronnen, De ongllleele taal der ;-dOëliÏnenten w~:rdt
zoo veel mogelijk behouden zoooat de ge8ohiedenis~ ~8 volkoQlen j~t
kan beschouwd worden. " 'j :

PB.XJS: ~ !

I,·

5id. PER LB. NETTO KONTANT.

UNJ:ON LJ:JN
KONINKLIJKR MAILDIENS1~

UNION STOOMBOOTMilTSCJLUlPIJ
(BEPERKT),

'"

------_._

! •••

DE Ma.i1booten der Maatschappij ver·
trekken van Kaa.pst&d DlI6r Engeland

na Ma.deira., om dt'n anderen Woellllliaff ten
" uur D,m" als onder aa.nleggend.e

VOOR ENGELAND.
" 3O-MOOR, KApt. GIUYi'Ui.
IS~7,

Ja.tL I;~COT (TWIU 5crew), KajJt. LAR)lhH
" 2ï-MEXlCAN, K"l'l, !ignOLIh'

Feb, !{)-.NORMA:-I (T"1n Screw), Kapt. !IO~"NT
" 2-l-TARTER, Kapt. MORTON,

R~M. ROSS & CO'~J
7 "

S-ê....a,:.1d.s'é ...aïs,ii9
~aa,p&iia,d.

1 exemplaar
6 exemplaren
12

" ,., 7.

t

P.J.VAN ZIJL.
KLEEDE:RMAKER.
PORT!dtYXL:LB.

f I' - ,

..."
EXTRA BOOTEN VOOR ENGELA~ D,

VERKRIJGBAAR AAN '\ONS ATB K~ JA~. l\al'l. ('o"P. Qrntrel\l 31 Jh"" 1,.,
GREEK !T\\'iu ~'f'('\\), h.:q.t 'I fA(")\E. oUJlr' 'I' 11 ~

J,lltll:lf', d·t-,_t ;W~ ~1. II~ ltllw. A .......·, Il~
}I:lll.eil:t.

PBET1'HIA. Ji:ll,f, ifa!,1 E., "1II11"\'I,':! I:.
di".'! :1.(111 AJilJk,·:\

OUELl'H, (Twin Sen:w). Ka!,!. ]nv" \)"",,.,,1 J
Fel,ru:uï. doet a,:t.n :oOI. Helt'lla, .4.:0'''('; ~

:l-lrule'f'll.
OOTH ('rwin Screw), Kapt. !.;ll1>MXF;R, 0",11' nl ::

FdJTflRri. d· ....:! aau Madt'lrH
(iA.STON, (T"'1l ""re."), Kapl. __ . ",,,'

Il li :tal ti dod a:lll ~t. J-lt·lcna. ;\~ !1...i"J
);{af'lc,n~.

{;A CL cr ..., IQ fel'.·\\ I h..:lJl'. ri, L\ j_~"TI.!( tIm""
~:, &13;11-1. ,lot..·T a.u.n .\t~.. l!~.r:,

Etu nm cle M;"el.sebappij'. ''''''''t· :-1,. "
boolen y.aISOCTHA.MPTOS nJ': ..t,,, ,,"
HA.MBURU, kOl·t CJ. de aalJkolU,-t ,.".
deJ:;eMailstoombooten.

Rl!:TOU RKAA.RTJE::;na.arKM; EL.-\:'-II
gangbaar voor Zes Maanden, "'orde 0 ill L,:,

reikt tegoen een vermindering "all IU "ern: !

op den Dubbelen Pll&aL"€prijs
RE'l'OGRK.AARTJJ.:S naar H1 H.'"

langs <Ic KUST 'Worden u.i~reikt ..... ,r c)c

terugreis binnen OMeMaanden perde r"","
of the Castle l1aa~h&ppij 'kKJmlJ<J(JI~L

Voor Vracht of Paasa-ge doe men &aUl""'

avn de Kantoren van de Union F)Loornu<,,_,:
Maat chappij, Adderleystraat.

De yoorraad is niet groot, dOE dus Xoaltera en V~en Tan zelfmaa.£.
Mmmg ktWle'n ~p aann-aag

Terbeten wo~

nRM.JIl ZRR.R BILLIJK.

WAA RS C H'UWING llevonden hebbende dat 'Ze'ker lemlUlll
~ • in naam v1lll ons ln de omstre:'en en
kt ~ au eten bestellingen aanneemt, zoo wenschen wij hot Publiek kennia to geyea
DiaD WII,TEN DE KAAPSTAD NIET DOOR 1EMAND VERTEGENWOOR_

, .)HDEN. ,

Altana.en Jongens Overjassen en Regenjassen,
• • " Witte en Flannellen Hemden•
•• Jf Broeken, alle Qualiteiten,
• • " Hemden, Caps en SteveIs,.. _te Ooecler6ll voor de laap~ prlJseu bl de

GLAS- EN PORCELEIN~
ADDERLEY EN D.n..a.t~.u.L.L''-Jn~

-------
PLAKPAPIER.

Op last,
C. LIND,

Secretaris.
. "-

Kantoor van den Afdeel.ingaraad,
No. 43 ~t, Georgesstraat,

, ,-' 11 :Dec, )896.

- .,

(/;&tcf0
Lan gemark tstra at en Kerkplein,

J. LAW~EY &

EET., _On~bijt-, en 'rheese1'V1.•. ' "cs"Toiletartikelea ......._ ...
werk III groote keuze.

f Han~- en r~Rienampeu, Vloe_rlámpen voord~ V:OOI.r~.Il'.l~dDll88l~
en jantaS1e- artikelen eu allj) H u18uoud .Benoodigdh

, Verzilverde en Fantasie Goedpreu. gesch;ik"t voor
dag'lipresen.ten een Specia.li~t. ,Jf1i8t outvlÏugen een.
IlIpeoiale Port. .

"VICTORIAN 'VATER ...
KA. !.PST A D, iN PATENTE.

CO. .».,'jlUl"J~.1»

Voor gij elders koopt schrijft dan
. . eerst naar

GUSTAFilD~ON & CO.,
3B", LA.NGSTRAAT, . .

K.AAP:STAD.
Toor mol18tera .... n him

PRÁOHT1G PL~I(PAPIER.
goo? ,,~ OII.J ft 'Y'erwbri 4Ra' .

o:itki~il1&,eil,B~8,P.u.RT UW ..
VER¥; VERNIS, -BQáST¥L8 ~

luga:.a prij... . ,", i '
~ .. • t.. •

-'-GlISta( ·Ánd&rson &' Ol.,
81, LU~ ,.,~,',

- I'
j, .'

,;.

--Be:NOOD,IGD~
;p.' RPIMEN ('a.J}.esoorten) Vijgeu
" " eh 'ei Appels in eenige hoe-



r,

)rzitter.

L.A.
.!~El s.:
.C., London

£175,558
85,006

£1,662,845
'tW_nkr.

r4 -":luiq-.
W~.

·onIeringeu.
...n dil Ledell
elijkheid.
.nngen.

~ Juni, 1896,
18. •
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1.230
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."{'lj ..I.)f1 tOn

.:.~ J:\tlU,III.

ODltrtot 1
!I(..,'II""";U t'n

omtrent lj

-.omtnn'
K.."t:'lltlJon en

ft. omtrt'nt

,i" Stoom
aten vour
rusi VIUI

IE.L.ANV
en uitge-
O percent

AVEN::i
,voor de
de UniOll
JOOt611.
&aJlZ(leK

'<JOm boot

\'()FG ~;.:l, TOT DE ZUID~FRIK:AAN VEREE~IGD MEr ONS LA~D, 2~ D.lJ:CI'~\fUEf( 1896

'1
lJfJ RUNDERPEST.

Yoorgesteld door den heel' de Wet, zesecon-
dcerd door den heer Swart dat de breed te van
hoofdwegen Iti voet Z!I en vau afdeeliugswegen
Iii voet.

De heer KM!l1I stelt voor. gesecondée rd door
den heer \'311 der B!lI, als een amendement dat v

0" voleende lon~eljed H werden l.L l,on,hl: de oorspronkeljjke proclamatie ge<i;!t>!,~rtfi)1!?lri
door ds C. F Muller tot leden der NM. fieri. IH90 van kracht blijve. en dUI do kCllni.genng

- '-'" ,.;oeJ ~II \"meente. Breesrnat, voorzesteld .-Rchalk van Z, Januari. lllll6, ln;;~tl'<.kken worde.
! h~.vl ()p aL\ 't II ",.... d\ïll~,n van WUk. Marta Jacoba Sperieler. Elizn- Amen e!11leutaangeoOlnen .

•• "Iql~ de-u tH._hll lJtJlh Johu.nna ~pe(.~Jer. Eliaabeth .I)~bora elo In: "'\~Th lI~n"I\:\(~I·II.'·F.lt~tn~lll\ \IA !lAW

I I \'11110'"", Johanna Maria de VIlliers, Anna I <fU~ ~AAK 1I()['I,"'I~1l
·'1 • t...'"'~,-Il (t)l.A gl' f'urbanna de Vi lhers, Eurerentia nerhnrda Vns'
,d. r u-k wus ,n: de K"ck. :\[llrthll.:\I"Lta Retlef Bertha Remecke Bnuf werd gelez.en nw R P Lfllllg ge,["teerd

, I "I' I,el(rafell L.....·fII Hes te Debora - d .~. II Cl' 5 December, 1~9U, n.er 'erwek ann den raad"" I I b I. ~O, v I r ranctnu e v uuers aro ma . ,t
• \ ". 1.1 ttlo(1HOO lt! I"';; .Iacornina Catbarinn ~116 bl Catharinn Elizabet h bern toe te staan een verlenglug \ in (, wezen

" 1 I", "rg~lc L' d.it Bevers, Geertruida Cath~nna Kock boven deu gekontrakteerden t!Ju om genoemden
l_:I I' .! ,.,!" d~s Heer-en . weg te voltooien, 011 ook om hem COli. som van

t , h ',r " "'i\'cr""hIUlg ge Gevraagd Een tweede ussrstent ouder- £-«:0 in plaats "an £300 te ge~e[J
, -'" "- cu ,j" g~wlld" beesten w" ..or". voor de gouvernement. school te Ed in- ...oorgesteld door dell heer Swarf en ge·ecou-

,;. wu Il()!.\ misschieu bu' () V 8 0 I "1'10 E I deerd door den heer de 'Vet dat een verltmgmg
I I 1 I dd rg. . on nns - - per jaar. .en 00< er-. J h k

v : t II' I \ ," I I I:"t'rllge-JI Hl en (h d) d d d I I van 6 weken t01:ge8t.a.an worue om et wer te
\1 I I I.. I I wiJzer onge!lw voor e ron gaan e scnco te . E' V rd

I' ·",'11 1II:r ,oege- R~s·.I. k Th ba ':'Ii h 0 V S & I £ I"\) voltooien. enstemrmg uangeuomeu "er
" uu. I,I, I_ "n le wenden . u ,,,n. Il • C u. ..< . " an. - werd be"lotell 'Oil '0111 vnn driehonderd pond. per J£Ulrbenevens de schoolgelden Twee rood- . t ,-

" ",' '" Z'vd Af rika : ()~ "aande 0 derwii d bit T ,sterlIng te letalen aan den heer Laing tot afbe-
,I, 1\,4,1 .nu haar te k:eeren. ~ . u ..erwuzers voor e se oren 0 wee- talin van het verrichte werk

krimp en Koedoefonrain, wjjk Ondarwi ttebergan, g
,'t lol .r.. lPlll.{llt .'kte onder '\~inburgl ().V ~ Salaris ..t1~O t't'r Ja.nr eu ~l~
":,.: Il I..hl t'r~ w .ss Lint het schoolgelden. Door een gehuwd onderwijzer

'II ft- t « !( t.'r~n un-t nuddels, be ekk
,.' I""~,,, k t e \:llld"':t ruet een tr "ng op een boerenplaats. Hoof·

onderwijzer voor de tw eede kla" publieko ochooi
i I hc t 1!}I t de ruu erpest te Blanco ~nla.rali't.f 1"j:") en WOlllni
...II~I d·· li r-er dt1 pt·~t In
• d d de I:o!ldt-' \',lIl h 't

.. j. 11 h dan 1.(111"11 ,d Ult'

.; vr , I' '(./, uil.

I, 'I ;)1 Tot (lp heden ziJn
" ~. ' \1'"11 ,L..I.l, r11O.1t·q'est in den

\, .

, \1.1 I 111,EH!{\Il\T:->.

'I" il. l I><'n,·hl dat de
I•• .,:t·!'ft1ken i~ alwaar 9
I I LHL,trt IlIer ongerust

.... r",I~ \,t,l,rdt a.ang6\lrongeu
'-"0,. I)'.: ht" te voorkornou

'I I' r \ t·r-.I'rt>ltit
, ( It_:. I bt 1','11 III "oer "nIl

:l -!l·[lWU1.11'\.hge re
e-r ',UI vers-h vleeseh

" I...

I' III I, \ \\''';('HE
i',' lt-I":

I ,,\t'l de runderpt.."">8t In

. 1',,1-1,< k I>!!lkt ,lat de
d"f Ill.. \ :.:!t('id bug~llt te
,I ..· IIlt·e~!t.' distrikreu

I·( ...r

':! : ;T\' Y.\\'

." II)~ l)d~ balel1 Ell no,-::
,'It: \ lil ti:,'.!' t4/t da_,;
lllt'lit :..',1.:: \ ,'n de
'!" I.n,) I.. L...:t lICht

,\t" .

.1" ,I
,', I,

\ :tri ' .. ··1 rundcr~t
" Il: rt Jl \\1' Il 1 pa lrd, en l00

,lt;: " ll! :'t"[."1111,· f)t;.,"€stell ,

III .lI": lJ\','st i:.IIJr dl~

/.,) ,d,'nk Ik .LJ.:" onl~

I"'" I 1,.·,jallkt eli elke I_~'t'r
! '" lljl1 t-';~t'll f",,'{""ooI.ten Lnlll

..! \,lll dl_' -regtenllg, da:l
, ,nkf) ....l~n ,\ tJZt:'It. I·n het 7.s1
,.p..", t" vole ,·t't'l be~ten

, \, f t' l' ~lt'lIl hegln al~ geheel
" .. ill' id de otJkrer die ~"'-erkt
I..,h'll· j">e.r ook duet zoo.

/.h;·Srt' onk nwt kt..:ld
L., ..;. Il ..!'t"'III·nd htt..·ft, en dali

J •• ' ~,:~ lI.d, 1!'Il, waIlt daar is,
Il, ......' IH Il rllll\i~rl~~t en OJlze

/,

I", '~I, d~ h<lfl Uit, maar dil
\ 1 \)1' dell ,lrlllen man want at~
.:t 1" '~ h. waar\'ufI ruoetf;n dIt!

, ''',jl'' Illt'mwheTl Jan Jt::Vt'fl: Ma.ar
, i ,ll.k ...l~b!'>.._.b"ren wunh:J.. Jail

.. h :11 ...", hl' II t lull uf tWlJltlg uit

\ lJ d.l l!'i genl.eg om wl:!cr met-
\[ 1-'" L:l. 11 heeft e-t!1I man een

\ ''1')'''1] '11.l.lr I,wh komt h!J klaar
kill! k,Im 'I aJ~ "I ,de b~~tcll
\ ,"l, r: l'.Il,J, r om lets aal!

.. I k pr,,t'I·ut..:fl tU zoo ver Ik
,f'! ',..Lil \t 1"'~.LlII, ~t:!\~)f Ik nlet d.ll
'':t~'r''l~ kMI re waehten wcze-n dat
, ] \' ,J 1.11 z.egenl.·1! trl dp toekum1lt,
',dl''';l'l:_: H.lIet'n' ',lO tit'') :--J.ahbatd1lf.{

.....il Oltr:i( u'r~r hue l.~l1J tt' !atell

H·,' ht" fl !llll'l~ch,f'll de t~r ~t'

.1 L.;\rtll' .j. Zijll dlld lu lJert'lkcfl
",li ,j')"1 Hl! het.:ft todl !It

.d... I h: wd \\ et kp.Tl wIe zal
: .. T Il':! fl..K,: L"' (",,1.., "., )nl

~\,ll,~ peilt' rt:"J'lt'!"I:"; I!... lUl't

\ t'l h~'T \1ar<lht~ld:Lnd lH:i{onnen
I ,."j_j ....( h"t..:ll ell dr.ldt'rl ~c""pan!lttl

....\·1...'. \"'lld ell n,!.( !weft l.ulk.s
'.1u"tkr ttlr 't:rL~._,tl.'rmg \an

I'

I ~

.,) "Pili", '" !ct:"r <.Ld nnze re~eerln!.;
,'\ l U Ir, ,,-' "I-' Yf"\ t"11 fI[ll llCh te "er

(, ,~ \, II \\ ,\Il~ :1.1'8 ht,t (;(,J ....Wil
d,UI 7."I.lir" .. t \ l r'I." [lInt t [th._·I]Crllell

• II \r, lr L"'t:'1I [lIt"'" htJp.·1l ~Ia.lf l.1
•• tI lt·, "'l lt> ZO') \1'r!111~ het (~ode

I, 1 Ir t ~ tI, Il gaan \\ UIt Z,jI! wil
, Jl ,'1 ~ ,,,.lt'r I.al ,I, rUlldl~rpt" ...r

I "'PreI! III.:! \... yl t:tl'lt_JI:k pm ttt lJtI!

Ir" ,1't'rl'lI tntlktll t'n ....k!lrlen a:~

it·r ..

I. IJl 1 ~ I ,.

\jll\ \,r.Sl.llïT\'

\ ,'I h. ; .. t 11';:1 Il \T,lTI dJp tr1\nol.p()rt
'", :1 .t.l~ ,It' ,I'rl·kllt, \an.Ii..' 'Kro()fI
IJ f' .. ';t·" lIlaal ....Ll:lI'PIi sl('h genood-
I "!IIptll,ur (t.: .dUlfrl:1l \"'g onlani(~

C' ,,1\ 'tt :..+ 1)1,1) .1,;111 IIit'UWe Inac-tllnent'
'I _" \j,l..!r \';jll dl' !.{fih1tf' a.1nvr:\.t"lg'

I......!ra ,it' tra.n~I,..'[t 1ll.)~II,!khf>1.if·',
_:.'nJ III 1 11)11 1.ull"11 dl::' Wt·tK-

III I \1·rduJIllr'ldt! kr<lt_ht \(}tJrtg'l't.t·t·1.

"I:" "l' Ill':\' fll1n:F L\\ fiF.\,'
III r I: .\ " FAlï.EH

! ,,\ \1~'IJ than ... hel ....t..hrIIVl'1l wdl~11
,I \ lf .d:i"" tllt't!'\ \':I.l.t. ll1,lar d:uu- d~

' ..fl' ,4 "'~ t'\'ll:-rl !tw.' ~r.(' \()ortgaal kan
I lij, II'" h IJt,t la-IlSt hl'uwf'n en ]lllj\'t_'n ~td
_" \\ tadllk Ik mag mIln ge' nel over
, \,., 1] 11, I Il.tl~11 ILl.lf hl,t rIllJ nwt toegela.
I li "".•rd, II 1I11.lf h"t I....treulcn~wa.aT(hg
,J 1\1' t ,l •. lflln' 'cr-.M htc bt)(:'ren \oorn!

.\' lj!, £.'''I~nl., '1 1.1/1';>1. rit!' UranJt:'f1Vler WflOt'n,

\\ "ll'ln, '17':,'1"'- .I)).!, ro. 1.(·L!'~'·1l aan dat door de
'hl,].I, Il w:tn!l'dl\\elJ ,lit! illlllel' Je boe rt·I)

Irl~\ I dan t't'n "'-ttl moel 7.Wllgt!1l ell allO$
, Tl n \,! ..cl !TIQt-'l 11a.Il!4Chouwer: Zoolang
,III;{ '11f't aant't'f1;j,('hakeltm en e-eopnrlg
'II' t. ,lk.lI,d. r z,al allE'1;t OTl~ niets baten.

\{ ',ht''''f r,j"1 ,d~ hlet.en van diercllli\l\g~ de n·
.. ,'rl' 'I k a.ndert:' plaatsen ge~hlE;(lt. om de Kolo-

T" " f" \rnd"'n \:Ul de rtlllrJ~rpest zooal" de poll.
t" 't IJ! ...'\ U JndU~1l het Je order l~. "a.:'\Ionl

"'r~t t;!, l. j I1m dt: doode he~ten In de dlept.e
to' t"'·1.!r.1\ cn" In plaat.", VUil op ''ler voet, be-
F'r.l\l·/l lI' twt maar op (~en voet en negen

dil 'IJ J" dlL dt: order ot is dIt wMkza.am~

l. ,

I." I'
1I". " d,· politie Z()<l parmantig dat Zll nog

:\.'111 .j, lt l'Hlt naar 1~'1l!('t_'11ciat hl! ht'n maar kan
rl;'f ..."·.'~rt.'!l al ... hll vra.:.t.gt waarom de pohtlf
d.· ,.,,"'11'[1 !lU'l ()p Jc rethte dlt'pte begraven
I,.. ,. "u hoop en ,'ertrou\\ Ik dat rie heer
I 'I 1 .' / r.L,~,J \ 'Ul de p"lIt't' 1.al aannelllen

I,:\J nll'i->'lrtt'~n'll om te lIen ",'ut er
'f III 1,,11 wllrrj'JII

\,', III IIh"~r CAilteur (~(~lt.· 1.1J '{t'cL'1nkt da' ik
\' ,1", "I\'u'r \\,)'()il. d.ll Ik Ultd lH.H1dl6' beb

% 1 'HJ Ill''''' tl t~ ,1.;lll..~.:houwcn

De uw£',
Vf "I R.

RE-

p.\ DEN VRTJ8T.A..AT, adres eu het mooie geschenk. Nallr aanleiding
Vali zijn tekstwool'd van dien ochtend, "Em-
manuel, God met ons," seide spreker dllt %00
God met hen I~, ook hij met hen was, en voor-
nemens was m"t ben te bljjven n onder hen
werkzaam te zijn. en verzocht verder de
gemeente hem zlin zwakheden en telwrtkónrin-
gen te vergeven. Ook gai h,i Z!Jll laedwazen te
kennen dat mevrouw De Beer bij deze gelegen·
heid niet tegenwoonlig hDUkunnen 'lin, on be-
dankte de zemeente ook ill baar uaam voor de
hartelijke "wenscben aangaande haar uitge-
proken. Hierop ging do géro"ente uiteen na
vooraf haren geacht-n leeraar. ,. Dat '8 Heeren
zegen op u daal," enz. (Ps. I.'H, vs. :1), te hebben
toegeeongen. ................~ .................. ~

'Binnen de lau!s!e acht of ti"n dagen is de pest
uj':.rcbrnken al. volgt ;-

To Groot Rietpon. Jachlpr.;hol'k en Zaai-
plll:>.t. in hel bovenste l1edeelte van de \vjik
On ..le r Valachrive-, distrikt, 'Krocnstad ..

Te Vogelpan. Holfnntein en Bejjersfontein,
nabji bet dorp Bultfontein, in het distrikt
Hoopstad.

Te Kalkfontein. Gannavlakte en verscheidene
andere plaatsen in bet distrikt Bosbof. .
Te Grootfontein, uabi] de rensilin van B08-

bof. in het distrikt Jacoosdn .
Te Taaiboschlaaqte. nabi] Rietputsdam ill bet

distrikt Fuuresmith
Te LIChtenstem en Commiseiedrift ID het

distrikt Smithfield.
Te Juliuskraal en Franschhoek, discrikt

Ficksburg.
Te Kafferstrek. in betdistrikt Winburg.
Te Procedeerfontein. Vlakfontein eli Rose-

bergplnin, distrikt Heilbron.
De siekte l-e De Stadesfontein, 'mn deu beer

Ferreira, L.Y., blijkt geen runderpest te ziin.
In bet distrikt Rouxville is de pest nog slechts

op Leeu w poort.
Op het dorp en op de plaatsen (; rasfontein.

Middelwater. Harveysboek en Klipplaatfontein
Z!IU or sedert ecrugen tud geen verdere gevallen
voorgekomen.

De volgende di. truten zjjn tot dO"VCf heele-
'maal veracboond gebleven. t.W .. Vrede. Harri-
smith, Bethlehem, Bloemfontem en Bothulie.

Caledon.Afdeelingsraad
VEROA.DERISG VAN;, DECEliBER, 1896

Aanwesig :-De heel' H. J. van Breda voor-
Zltter en de leden P. D de Wet, II. J. Human,
J. H 8. KluIfII, W. J P. Hutchinson, P. H.
Swart, P. O. van der Bill.
-Notulen del' vo: ige vergadering, werden ge

lezen en goedgekeurd.
HE IIH.D:m·£ VA:-; WE<;~'<i.

Gelezen werd de opinie van den ed. heer W.
P. Schreiner lil deze kwestie.

KERK EN SCHOOL.

Bnef W('I!" o{t.IeZi II \,ln dt: \H.du\\c J ~'I.
RilIIX, d~'11 1,\ L lia!lkze~~~lld \IIOr lljll {fJl''4.{.{!m-

mlTlg Ulll II. ,I lid Lo, ,Il \ all !tcl. li 0' t:!rleden
echtgenout Lut hl:t elOd der maand Uil, te be-
talon. •

I:E r.\L~IIEIHI\.J~RI1H11;

De voo:·w ter bracht tel' kennis' an den raad
dat de h,·c' Bromley genoemde brug had nage-
zren 11':,,,1' l1at nog gQt:.IJl nutwoord van het gou-
vet W,;U'h." was ont vunveu. Hoslnte n dut de
s~cretal'l" Zull schql\-en ;aJl bet gou\'t:I'.Jcment
en \TIIgtil' 'm zoo spoedig mogeluk een ral'port
te zendt'lI.

I)nder het hoofd" I-:ul{elsch leeren . heeft het
C', nAb'lJl1.: ::\"/If)oll,l(/d het \ olgende 'I n de "1'1"

enugul.? lezen we
.. W li ... memOIl. d,d dr -:lfanS\ elt aan de

~''''~eenng ~oorge!-\teld heeft, de ollderwqz€n5, dIe
nit HolJand ontboden 7.l)n eerst :~ mau.IHlell IJl

Londen Rnff,I,.wh ti l.{/nl ICt,rt n ('Jl/I( t "I' '-";'",(Jl~·

""J.fI ..I,'11 "

Daaf het met dl' een\t~ rr.aal lOl! zlln, dat de
1'l'rf'#>III-I,Ol9 lets schrIJt l lil zHke onJc~ qs, wat.
nIet geheel jUist ". 7.00 ond.crzo,·Lten we uok
dez~ aaak ell bleek (lns daarhIJ ---II dut t' r op
t nng-cnbhk een "rertal HulhuldSCUt; ulJder
Nilzen~ tIl I#onden '·ertoe ...·en "P l"fII~11'J1 ,'t'tu r l~f'"
1',.1/' ling Taalbond·u, I/olland h dat dClO

olldt:n~'lJlerS reed~ In Holland PramI'll ittil'~dt!ll

Ht d., 1-:II'}' &'('14e tll,tI en d'Ul'I nlt;:lt d.aar 7,IJn um
"~"(/,,l.~('h lp ll'~rtlt, maar om hun de t5l.·1c2'eniJeItJ
te gf','~n h~t EngeJschr' ~teL"'cl "an Ol/dt:rw!l8 eo
" ..'(1 F.ngcl~eh:n &"hnoIJ\)ngt!n lnt hPUll1) tt..' Ieme!!
kenni-'Il. npdat deze 0nJt..'I"w'Jler~. die II/ur hd
rlml. J'tr" ....VUl (lA 1.:,,/(;, r~1t l:fl.H " ,·,"udt'iO/lI' Il lj{)
~temd ZIJn, Jaann ooz.e rege{"nll~ ~t_>trou" en als
l'n ,\TeH ruannt'n kunnen dlenc·n I rlar do supenll-
tt'IJUCllt \ an (.~den\r!l"" aaU\T()t'g 0111eenige :;lleun

te verJt>~nt'n a.tu JH?' "~r~entglng III ht.,t [)t_"_ulell
dwr ollkn~t.en

l '1I1ll!n, :lt-tar Dlc "Itl ,-,,(.1/ Z'jn du:.; ten Late
\'au tll'l nlldtrw!lH aa.n tIc \'recIJJdellllg~n en OleL
e('n kan~ J,{tlffi:ln.kt n~r <lH/I/ud", II"I/.w'/,;, ;~I
1IIt,/..-r,r'j::,.,r,." 'lilt EU'7f'IJó")J Ir' I"",. 1/ TrnuwEJn~
zou }.!l'(·ll enkel{' HolialJdt:r Zit b lIIl,echlull III 3
maanden ~n \r('cmtlc t.ml te le(·r~11. nt.-zelfde
!!"II"!"11Iu'ld zal leke!' ga.Lrne aaJl A fnka.:lnscbe
nnJul \I, IJzer~, die ~r()ndlg de Hll!la!)(.I~t_:be t.aal
kennen I'll die al ... tie hUIJstaal hoogbouden_
' ...·!)rd~fl ~e~e\ •.on Efl tCIi slone De oude liefde
III Holland 'vODr Tra:ls\'aal. dle kort na dell
\', 'lh"ld~()()(dog eP11 fl..)lldil. vOOt Je repuLltek 00-
ef'nbra 'hr wanrUIf II 'f/' dUll rl'III ,/ul1'''':O;(,/'''I'' con
\'lInr~l'h'l~ I'" "f'r~lr~kt l:i dU8 niet uttgedoufd,
\\' ti klll'TlP!T ook not.: tOl' L{crust::;telilOg \';LO Dr'
I ,"'r"""'I'U'1 mt·dedet·len dat dlë -+ flee-ren III

Lllndt /I allen m:lnnen \ lUl ht ....:.h~t L'hrL~t~li!l{t~ I,t:
Illll:-rlelen 7,11'1..

Gelezen ,,"elllen petitIe. van A S. De Vilhers
en anderen verklarende dat hun bencht was dat
deze r:t.IJ vaD plan t~ gonoemden weg niet meer
k \ el uderen. CI! "erzoekende aan den rarul bem
le ber,telleo

Bc.lot.ell dat aan petltlOnan""en bertcht worde
dUl men, na behoorll)ke overwegIng van de
petlt!eti, u\ ereBngekomen was d):it wanneer
't.:{czcgdc weg In eell'slochtf:::n toestand "erkeerde
Zll dell' aad weer om huil' zouJen verzoeken .

nE GES,\.DE:-.:nAL HRl'l_.

BrIef \\ erd gelezen van den beer \\' mdemano
hIerover, ;(pJlltcerd :1 Decenluer, 1'<;~16,den raad
\ r!lgellde om ct>,I1 contnbutIe van 1:35, onlangs
UIt~~~A"'" 'oor bet herstel der brug.

HC'<lot<-1IJa~ den beel' Welderoan bericbt
wordt.) JaL de raad ten zt:!er~te OOiteUrl met aa.D
dil "~rzoek t.e kunnelI' oldoen t.en gevolge van
het lage tit.·dm.;{ der fondsen [,el' besdllkkmg van
del> raad

HE Hl ;\DE1!1·£.~r.

Gelel~n "el'd circulaire 110. :!il, gedateerd!!
~ u\'clllhl'l'\ 1,')~ltj 'RTl het landbou w-departe
meul. Clrcu}alrp wen] ~t>nutultt'n]

ill. \Vl·.u '11~I.IEl:~I>"I{1' "AAi{ I-'H,\~~CH"OEK

Uncf \\ erd geil WIl "al> A P. LOlttc!', met
dankbetIllglilg \'O')or de ""h~nklng v"n £3, ge-
tiaan "oór het heNtcllcll 'rau !;unnemd.en weg.
t!I1 fIltJt "en:oek aan den raad ht..:111nog 1.:J te
gc\'en \ooI' het bouwen 'an eon brug o,er de
ein ft In A n.lundelrn ler

Be,loten da! bnef word" genotuleerd
Een 'bl,ef wel'd gele."" van CJ. K Dem·

pe"", Jr, een I!lst gevende 'Rn acht.en;talhge
we~I)"I:u;tlng, dIe gec"lIecteerri WI1l\, en IUgeslo-
ten een ('h"'lue Villl J:~i is. lid. st.erhng welk
IH!dr~l~ gt:collectecn.i waM ua aftrek \'an l'om-
Il'.11SS1rl,

J:E \\'1::1. Ol nJo.ld{AU \.\\H 1"1 \'IFOk!).

Brief werd gelezen van C (; 11 de Kock.
keIlIlIRg'~vellde lIJn lontract te Juen elOdlglm op
:11 Decell1bér. lH:I(;

Be.loleu<dKt den heer De Kock uel'lcbt WOf·
de dnr lI]!r kenldR~l'\'/llg \all l~t.:t IlldlfflUg' aange-
nomen t~. en dat III Jen \'~n v1li:'e delt! \\ eg Oe-
paitl!UleIHsgewllzc llcr1'\teJtl "unIe dour deu
raad

\\ Jo,I.\\"1.IU'l-_H~

f f ,

P\IU: ~AAH. I_)\H.JRXKKAAI. ..

I>l~ \'acalltl~ ('Ilr-II~ VOtlr onoer\\l)zeN-l wordt
he,den In ht.:'t \' llrmaaJ (.'ullc':_;l· geopend H(:-t.
a.antL11 (Lu er ~t,;lTI rfet1Jncemt II'! 1;)1,
Wil.an all -LI ()Ilderw.rlcr~en J/I;"': onJerwllzt'rt:o.!o'-l'll
7,p\ nU~ \ ~ln la/:ib-H'g-enuemdt: ZIJn zoh.\er t' rtl·
hb." Oe lecwrs z>ln als \ol;{t -",>01' leLf'IJ
'''n t·IO<.'utlt_·. de heer E \~tllcellt. Ji\Chfll' en, eie
h('~r H '1 Ramag., 'I A clIf'el'joW<l: J~ lre~r
.1 Harne Low. :II \ I"alkun.!", profe,,,ol
\f '.\-dlt:tm '\.ardnlk~kl!'Ht(1, tie I.u'r .J, YOllng,
\1.\ Holltl.llriol.,'h. !,r.,ff·s: ...or \ dJOCfl teekt:!ncll,
d~ llt:t r It Il \\'hal,~ 1.1:lgen, de heer ,\ L~e
!l.t;\ld", t!rk JOI1~f' JIl f FLI(,('h~eI huut W·.'I k, Je
h"er J \ "ok g-ymlla," ,ek de lI"er n ':'II
Ram~e rh}~I,...cbe l'\creltle, C. A .June:.;,
le~I;o,tf:~ lil upgan;:n Illrlpectors El) elI
l'larke

RE Helft HOL "'!lOEK·l()1. vonlt 18~17

De volgende tenders waren ont '-angen, n.1.,
i C. J. P. Yall der Merwe. £:!~1 , :!. Wm.
A'Plnall, £'2ï5

'Ioorgesteld door den heer Vali der BIJL en
l' "o{',mJeerd door den heer S" art. dat de leuder
'"'' W ABpU1all aangenumen worde.

Ue bete 9 aman .!klt vour. gesccondeerd
duor den beer De Wet, dat de tender van Van
dt::r Merwe worde aangenomen.

\\",,~}OI·.t()Ck dell 1ïden D€·eer:d't..'f 1,.;',,; Het amendemtlnt wen} lO stemmlIilg gebracht,
,-\:\[I dell wel t't'!" 7t::t~r gl·;0t.'ldé/1 IJt,t:r I~ .1 en de boereo Human, ge Wet et! KI('lI[) 8tem-

de Beer d,'" vour. ten'iii Sl\firt, Yan der B!!I en Hut-
. . dllll"On VOLlf de oorsprollkel!)ke motle .temdeu •

. \\ cl·een\ ht'e~ en \ ri' lId \\ ~!, ledlIl cler I Jaar er staking" an stemmen was, gaf de \'oor-
;\l~d('rdultl"('he (1t:'1't.·fOrl1kt.·rdl' Kt'rk ;_dh,\'r 7.1t.ter zuu ~Shs.'ieDde stem ten gunste van de
Wt::D~ hen u wel l'l. I \\ ";UI harte g,·lnk en de"l l)on'lpronkel!Jke motle,-dat Tl l. \VdlLam A~r)Jnall'~
Ih'Prt n onnll!"lharell ZCgl'll toe op dPZ(,ll 11 Yl Tl Lenrh r \'oor £.27& zou a.allgt·!J,j[PC·j WOr-Jcll het..
4' '~WIl 'tf).\nrolu;! IdesLretlende kUlllrakt te teekenen door .i\.'PlDall

I)~ I,Hwl dt'r liefde d:," \III:!' 3:1'1 (.11.. inder en ziJne borgen
I>lntlt.• I"ct nno gQ\'Owlen, ".It de .drnfl l.e,;t Besloten dat do hc'er Jacohu. Geldenhuys.

\ t·rlJlqdt u met de h~lJ.\f'n, want dp Heen" aSl1geHteld worue tot opzH.:bter In plaat~ \an
ht-'. tt a,H\ ;1 w(..,lg.·d,l,t11 l)H'~ l.!ln \\ 'I \ l'!' 1 deu hebl J ~r Huux., o\'~rledeJI. m,ct hetzelfde
bl"d I i:dar,s als deze

Dt' goerle nOod htdeft \\("{!r een J:l.a~ ti}t ll'.\ De wegHHrpekteur leeRt VOOr en o\'itlbandlgt
Il"'t:ll!-']<lrt.'n toeue\()l'gd bO\Cll ZU()\t',tll ll\\tl lijn Olaalldel!Jk8ch lappolt met bevel om hU de
DU'~llen'1"'6Pll()nren slnkken te ,ue_gu1I,

Jil het llfgeloopen Ja.lf i'tlllldt g!1 n,~n melllg Do sucretans legt de tl'kenmgcll voor O\4er de
7.lpk- eli .terfbed. en ook b" het g""pcnd grar I maand ~()velllt,er. IH'Jli But.allllgen worden
\I'n (Iud en JOTl¥ om eNI w00I'!1 \!Hl 'tlrrn~ullflg, goeJg~keurd
\'an tn)t-.st tW ~moe~ilg1ng te ~pJ"ekl.'n, Ja-,
"",taJ'I'lk rle Hoore heeft u beweldadtgJ. zood at
gII op dezell rlill( kunt betIllgeIl Ebenhaezer ,.
'ot Inertoe he"f, mIJ de Heere geholpen. n GE

Uil ,Iaat dan. ",el-oerw heer ..... crier op den ,,1 GEDOOD,:l "\'A:-10B:'i' GENOME""'.
dremJ",I vlln een nIeuw JaAr. en w!i nlepen u loe I A . II I il

rd I I' nn lfl,,'a en en gm'oc lten VUJl 1Of'& enmei e ""'0 eli '-an den kOlllI'K "ken dlChll'f k! b b,,, k h I I I d Il t (tc~en e~ mi!~ e~pnt mUil lJntl gewoon te
~ l'l!l" )l.t~r en e I I~tHX en moe(. en ne e. raken 't Verwonderde Oll8 d~n ook D1t!t te
\ ! t.'t.''''' lIu't, en wpe'S nJet yenda:.,:-cII, \\'ltnt de I d h (' tt' i{ l
Heere lrod tal met. u ZI JCl; UI) zul U !lId }IU- vernelTlen at ul et j 1a~ 'l net.....c le een

H I I te totd e I h t /"wal ;{"JMn WJl". dlO ech'el . elnkklg door
gev~n en t n u me ver a n. t z:lt gn I~ ~t de hoeren afgeslagen werd. o'e Vijand, dIe
:velr, .waar oe gi.1 geroepen z!l vo ra~ . ;(ewoonli)k In de bosschen ZIch opl;ollJ t, was
ue )l.":n, . I
,De rl hte zegenl en desAllerh<>O"l'ten I')IBtenop wegens de regeDs 'an onl:.lIlgH "ell> Icht ZUn

1,1 b g I fd "'ht t I kwartIeren up te .Iaan 111 eeu krans IangH de
'k"wd'eeorw eedr. ugwege le"" C rdec genoo el edrrIn,'ier. De beeren waren zoo verstandIg den
10 eren en es eeren [lO Zll II 1\ e I d t I h 1_ b

dlll{en uw. levens een Illmp "oor uwen voot en, ·nan zlin !,'lIng e aten gaan. om cm a", !)
een hcht "'>or uw pad. I wel om811lgeld was. een geduchteu .I,..g toe te

()nlvllngt ook wel·eerw heer. nevensgaand ':ee::r~' 0~!81~<l~Id"~~g~~Ia~nn n '2~f)~;v:':I~~
geschenk ab een klein bewIJs onser uoo!f!lchtlng dU bo g h d pe tit l'ght

H~t uurwerk dat Wil li aanblooen WIJKt I wapen e e.ren en on en, en ObD le IC
d n ti daan dw met ra..:W:heschreden voorb'J- zoo even begvn te versch!Jnon, begon bet schle-
e I ,I . t,,[1. Het gevolg van den aanval was :li doo·

sne t. ' d ~ I..... b'M ede HeIlI e (;.eest v~le zielen door de; en Ol] .~, gevllngenen. v"",r er cc oor nog
red 'Jm des W!rti. brengen rut de duisterms beel wat "an den ''!land. den &"",,/(,,,. III dJefot ZIJn ~.onderbaar licht. daar w"ar er geen l'ltl streken zlIn. :ml een tweede expeditIe nood 19

mOOf .[jll ul ID de eenWlge heerlllkhcld. en lW wezen.
dlln, wel-eerw. heer, het loon des ge.trouwen I , . ,r tkneebtll ontval gen", de bartewensch uwer I ROl<l'ENEII.AND.-De beer PICrse erkent we-
'JaJll[ te t I der de onhllllgHt ,·atl ongeveer £:1:1 'oor bet
gemeen . I melaalBehe kef'l!.tfcest, behal ve :.! grs. 2 OilS

G-et.eekend dool' de leden der gea>.eente. pakjes tabak kerstmakaartJeB cbocolade eUl
te "7vod.tock woonachtIg. ' .' . ,.L.A. WN Tb'NN18.-Praclltlg a&'!Ortlraent, Ayrea

Slazenger's, Hl..llden's, FOI tmam'R, Racqnet en nletlw·
ste SOOJ't Ballen,. Settcn, "., md.c:rs. eut., 'Volledige
'oeB,tellen,enz -TB 0!I8T\).' en Co., K....""tad.

JJpt \-,,1~"1J(1, adr~ \er\ZPzdd \<1 I (,Pil

g'olldt:t lnlfln:.{c l!let ktttlrl!.{, "l:nl 11 Zlllld.l'

IIl1m:ddellllk III ati"ot_) \ \11 den ochtf'!ldd,c;·!l!<l.t III

hr-T k,,' k,rt Ltlu\\ "In rj ... Z .J O:t Bt._t;·r ,I,III:_:l"

lk.de!! ~ ,

WEER EEN INV~L.

9lerop .prak d•. De Beer d.. gemeente ol' ""eT
treffend" ell gevoelvolle "11"" aaD, baar tevens
b 'rtelljk bed.nkende voor bet nangeboden
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Spreekt zijn ujt'l .. Huwelijksklokken.
Grllo:Wtllrtad, J ,18: ..6.' Laat"t!,.Jen Dinsdag werd ;e C~~on her

. .' ;.' EI t huwelijk van den beer Rooeo C. de "\ illiers ..... " ..
. . '.. V:\n gistOl"CDaf regent b1# hier mooi, . C de beroemde musicus van de Paarl, met )on." jl

Ra1'll>;;la;t eencr ,ergadertog. no' 'oot 'fI'!llp!. IlCbijnt geheel Oru\u.la,nd W t door t regilucn. Albtrtijn, dochter v:ln wijlen ds. ALbert,,,':
~tu<ir van i1e!l K!apJrloo£tall, d~trik.i M.0lteUQ1..Deu G:e,'er zii dank I Vel P,Illu'~en '''& dood ,"OltH,lkkeLl door ds. J. R. A Ibe r1iII::
tre~oudell 8 De~belj 1896,. te UlhJqjk, ten jWI' $'ihl.ekte, tk .rundUl'M. st tu b ~ iStriL."l;oWe.llu\gton, broeder der bruid. De plecht lj!

huu,l) vl!Il-dll;n heer J. .J. V!UI Stl-aten. . Hay lJ! stIL GI1LtlD,)8bitter duuren d~ l>Oertl heid werd op "eer sulle wilze gevierd. doch h"t
Do "()()J'Zl~r (de heer J, J. ~lj.n 8trot.!D.) kunnen niet lQe~r koo)li!n. ze Z'lt~ .) n~O:;; gelukkig echtpaar ontving niet minder dan ,~,

opent de vergauenng m een lIIelwllle:qde ·aw- don opgosloteh en bongersneed slAat ho . reIegrammbD "an ~elukwenschmg van bunue rd~
.pr.ll\k ea h.eet de led,'n welkom, en I~ het de deur. Het tnml!pprt is duur b.v, van Klm- vrieujon hel geheele land over, u u. ...-u van dr-r.
doel der bt)e6okI}IJll!t, mt. Tegenwoordlg I~Ue berley 78 Gd da wo Ibs, . Ik ben vcront~'l:~~ kerker:iad ...an de Paarl. D•. T ..ltf,·r }{,: ,"1.
leden, nl. de beeren 'Yan Straten, W .. AUClUIlp, d.at Bhodes zoo vereerd word\ tfrik lwnger der bruid, eo d. Krige. d~ P'l"tor I,,,:

, C. Aocamp .. Ooetzee, G. Janse.n; L .Prinsloo ell past op enlleemt er geen deeloon. . a. van ....oenden ook de plechtigheid d ie in het l.m ,
de 8~retans. . '. lUl prokureur VII.Jl de ..Kaap, staat oe ~a~l: van de moeder der bruid p!a.11~ had, bUo Ik

O,orgegaantotdewerksaamheden;steJtdebeer v!U1OD,tmngst. Zal hU bet I!.!\ooemen.. . Krige stelde de gewlldh<lid van h--t echtpa r lJ

W. Aucamp voor,' gesecondeerd ~. Prins- het laf. Doet gelijk Innes. De Patriot is zoor en nadat ds, Albertiin ook t.ll" tt' "u" h:,,'
100: "Volg~ notulen van een vergadcrulg lanw. Rhodes komt nader ; Ollzezleloordeelt OI".t gegeven. antwoordde' de bruidegom goP zvvr
van Molteno, np 2~ November, 1896, gehou~en, eeu gewis iocrdeel ;= dJlllrtoe ),.hebben 7J' gepaste wijze. De gelukkig"" ve-rt.rokk en ""~
zegt deze ,.ergadenng dat ..iJ bet haren pitcht geen moed genoe~ 0 mfUlht4l:e ouing ge , dieuselfden dag naar K""I"'taJ ell zlln 1ii" ,ht· " k '1- n. d!lW invloed Ooze .' .1.ac tegen te spre eo. . lJll8SC uen sLa I.. 00 on er ..... gelogeerd in het Campsbaar hotel () I w

(a) Dat het blijkt dat de Moltenot.ak tot r.ijn Jal'l hoe .illkeIUk, houd moed, Wll t{Jn getrouw wenseb"n onzen hartelukcu 'e1!l·kwell~.1 t"
becri I' heeft d ri g ~t~ .-t '. d dood u Ook de verzlCnde . ~ . , <gmse genomen 4~ .en aa m no . _ l:U. In eu voor. . h \""oegen hij dien van tu{) ,"(,Ic.:vru-n.Ien c n ~Jot._'WUI.·

doorgaat om de rUJJten vrede van den Klapkloof- Paul Kruger kiJlrt over een borg, fll.'s ,Ol' oud deraars.
tak te verste ....n en baat en oneenigbeid te ver- God voor oogen. SIr J. H:. de Vilhe.rs met
wekken tUllllChen gemelde twee takken. en groot geduld staat ,,~t j:unrner dat de alT .acb· ,
deze vergadering zegt dat ze hare opinie uitge- ter aan geplakt is: Hiep, hiep, .11{)"r~ voor AANDEELENMARKT.
sproken beeft bij een vorige reeolutie ivan 21 hoofdreeheer Kotzé, zeer voorzichsig tot in den I ----
October 11., en eenparig besluit daarbij te dood. professor de. Vos van Stellenboscb Tat (Van, de heeren .Johan Jansen &: ('", St.
bljjven .: · goeden mo~ bljjf bij, dau word ik 'u man, met Ooorlle.lraat. Kaapstud, makelaar» e n alge·

(~) Dat dese vergadering, ~et hebbende op mijn God zal Ik dan kunnen over een muur meene a.genten )
de onbeleefde "':'Uze waarop de Moltenotak dell, springen. Predikanten neemt een e.xempel. I Moandag, ~1 [l,,,,,,mOcr 1~96.
Klapklooftak uitgenoodigd beeft tot verdediging 8. J. du Toit, ds. achter, was een man 10 18 0 Markt vast,
voor het distriktsbestuur, besloten heeft dat en 81. MUllThart wordt ZWilk, jammer tocb!
niet' te doen ten eind .. onpat·tjJdigbe!d en gekjjf Franschman, PIU! op voor, geld. . Tommie
te voorkomen maar wel genegen IS voor een Theron '0 lief kereltje Inaar n. beetje schrik-

.J0nufhankeliik comité te verscbjjnén, uit een kerig v~r dcn. goldkolling, I?e Waal van Mid-
~,an dlSI;nkt te benoemen, twee leden en ..n delburg is 'n man, saat als 0 Hol,~nd"r.: Jam.;
" r den Kl!\pklooftak en twee door clen mer van De Waal van de Kaap h!) zet klip op.

oltenotak to benoemen. . Verataat u dit ?
(c) Daar de .MoltenotaK in zijn resolu tie
i "aang.obnald beeU,. geeft de Klapklooftak

1 uurwoord tlat het zeer onpasljjk is in zulk
een geviU B.ijbelteksten te gebruiken, maar
daarantegen geeft dese vergadering aan den
Moltenotll.k te lezen en wiist zii op bot

'. werk 'van Paulus voor bU tot bekeering gekomen Aan den Edit~tlr,
W!lll,

Voo.rgest<illl door den heer C. Aucamp, ge-
secondeerd door dell heer G. Jall86.Il Met
betrekking tot de vele ingenomen posities van
(fl) tot (9) van de leden van den Molteriotak,
stelt deze vergadering de volgende vrageo :

(a) Waar waren de led eo met·de laatste ver·
kiezing voor parlementsleden toeil Bondsm&llDen
VOOr den oppositie·kandi~ant hebben gestemd?
, (b) Waren de overtreders opgeroepen en
gestraft volgens de constitntio of waren do IedeJl
ook dlll.rin betrokken ?

(c) Waar waren de leden met de laatste ver·
kie.ing voor afdeelinggraden toen Bond8mannell
gest"l1ld hebben voor den oppositie kandidaa t ?
'War"u zii opgeroepen tot verantwoording en
voor wien hebben de leden gestemd?

(<I) Worden teo tijde Villi verlrieringon Qoor
de leiders "an den Bond agenten aangesteld op
de Rtemplaatsen om toe te zien dat de rechten
un do" Bond gehandbaafd worden?

(pJ Waarom was niet het noodige Iicbt nan
bet provinciale bestuur t.e llurgersdorp gegeven
(JP hut beschriivingspunt van Molteno in zake
kolenmijnen?' .,
(n Was er al eeu algemeene BondsvelVDde-

ring "pgeroepen voor Bondskandidaten tot het
Terkiezen van brandziekte'LllSpekteurs ?
. (9) Hebben de leiders van den Bond hunn~'n,
plicb~ gedaan ·ten tiide "lUl de registratie der
burgers om dit terecht te brengeo?

(h) Waar was de leider van den Bond toen
een vreemd peraoon het leidet'scbap der VeT!(ll'
dering genomeo heeft op deo 21sten November
te 1\lolteno, terwijl er Bondsleden wuen ; is dit
tot eer vru. den Bond?

(i) Weet men dat een nieuwe inwoner zicb
wo op den voorgrond 8telt mot zijn n&deelige
resolnties tegen eeo lang 'bestaanden tnk V:LQ

vole jaren. oud, op grond van begiD8elen, en
heeft. <le vo~rsteller betzelfde gedaan waar hO
van<laan kom t '( Zoo ja dan is het voor dE-lie
vergrulering geen wonder dat hij zicb luer
bednclt.

De yergadbriog wordt '·erdaa"d.
Op last,

II. G, BGURMAN.

Totaal IGI64 1152 lI:H 6292~ 46[,3 8632';
Aan de .. Editeur. . I" ... 17771 15I7 101\1 71;;8 2322 \HH9

Van Rhynsdorp, 16 December, 18%. I '·Ma.teriAal,,·er'·oer: WesLclijk, 1895, nil: 1896
l\1jjnheer,-Ik beb de "korte praaljes .. in nil:. middcl1n.ndsch, 1895. nil:. 18\16. ~il : oost.clijk.

't I tste Z terd L ·189.), till: 1811(,. ml; D<XmlelIJk. 1890, 0:1: 18116
uwe UI gave mn tul n a ag, egen eo nil: t-Jtaa!. I ~!I~, nil: I "\11;. I"!.
voor. het verplaatsen van de kweekschool nauw· ' tJ:leuo cijfer-o .ijn de t.;tAlcn nm de buc'kmgeo
keung doorgelezen, Voor eeDIge JlIJ'tln geleden \'8Jl tie vcrschillcudc statIons ..... lIde.r verdeellnl!"
was er eE-n beHChrijvingspnnt dienaangaande tussehen dt stelsels, en worden v"randerd &lo .ulk.
onder behandeliog in de Synode., de kweek· _enlceling pla.at. beeft. ZIj zijn onderworpen &an
IlChool van SteLlenbosch ua.ar .Kaapstad te ,·er· veraaderiJ1!( l>ij verrl~'(·Jjng van de Opbrenll"l tn.·
plaatsen, betwelk aan beide kaoten warme di.· 6Cheu ,j,. K"loniale, Capc (·ClltIa!. Indwe. \-nj.lJ>al.
CUl!llie nitlokte op een kort vool'!ltel "an mij als ~he. Ne<ierlAndsche en. I:kchna.n&iandMlhe 11JDcn.
volgt: "De kweekschool blij_e te S~ell.inboscb Het ""ndeel van tie :SederlAndsche, Cape CenL".l.
en worde oiet verplaatst ." dat vool'1ltel werd I~dwe en Becbuann.lan.d.sche spoorwegmaatKhal"
door een groote mee;.Jerbeid MIlgenomen. pt]eD cn deD Om~]~ \ Tl)staat kan ongevoer g-e-
Mon reden ter toelichting van gezegd vool'1ltel .teld worden op I!I~,wo.
kwam ~ of meer overeen met de korte
praatjes, die tegen verplaatsing v:ln de kweek·
I!Chool waren. Ik verkeerde toeo onder dell in·
druk dat den studenteo alda:u' ook door de om·
geving v&il oude oprechte AirikaIfel'1l meer
yaderlandsliefde ingeboe ..end kon worden dan in
Kaapstad.

Dooh in dit vermoeden ben ik telenrg"",teld.
vernemende uit. de nieuwsbladen dat sommig
8tndenten, terwille vun een prul!' goudeo vinken.
Rhodes na:am hebben toegejuicbt. Indien in de
macht eo vrijheid gelaten, zal hij ~..ker niet om-
geven ons Afrilulansch volk uit tb rOilUen. In AA"'GKKOlU~:
deo Jameson gruweliiken aanslag op de Tran.·
valers epeelpe Rhodes, 'l"olgens het rapport mn Dec. 18-SS Dam ""'·u,. ran 1/l11,1<·n.
hl!t gekozen oomiM, de hoofdrol. l~-Guyaua. IU" ""uth'ltnl,um,

Ik ben er bijna zeker Tall dat het op"ijzelen 19-5S Ion;" ,.,,, LOIJ it'Il.
19-R~ D&CJ;L"-.:.U . '\~" Londen,

Rhodes te Stellenbosch "eel er toe bijdra· 2O--Sti Ann'nL ,'nll ""ld,,,h.t>llA1.
!tBn zal in de aanstaande synodale vergadering. 2O-SS LUD:'-",.n ,:, ·1,,,,1,·,,.1,,,,,1.
lndien een beschrijvin!l"pnnt dienaangaande 2O-South ,0,("""". \'311I(nll;:,,,,n.
wordt ingezonden, de kweekschool naar .Kaap.
stad te verplaatsen. \k althans geloof niet. in·
dien afgevaardigd, dat ik wed wo een "ool1<lel .Dec.
isl doon: dat het mij voork t, dat het jingo .
isme in plants van oatio ge\"oel te SLeI·
lenbosch meer toeneemt t~ Kaapstad .

Gii, beer redakteur, die student beeft
het uit bloote on acbtzaarnheid gooMn. lti Ll..e.-(I'er t"ie ..'1=f.)-1Jc (;"lI, .,,·tun L,-io'(l
chan nam van den it uit bloote onbedacht. om ".m. le SOUl.ham~Lonaan. De \c, Ul&"

zaalnheid, en bon roen moesten door h~t kwam htXien om :, uur n.m. te S<)lltha~11'1~\n aAi,

zwaatd vallen, en hi geheel huisgezin De Gmntully Castle b~arD heden om t"·I\U.1uc'
te LvnJoo aan. 1)C LHi.Wt.re C&bUe 0l' dl" bL.J"I1...!"

t toen lIitge" id en. o.a,·id uit kwam llond"rdag om II uur n.m. le t...., I':",H&.'
oote onbedacbtzaam het \"Olk telleD JlJUl.

en dnizenden moesten toen door 'die on· I~ l)(oc.--(I·er tel(~f.) -I),· Pr, Lona "
bedachtzaamheid aan de pest st.en·en. Bon· TeneritT,· Iw.'ien om ti UHrV.II', vcrtd·"kkc'l..
derdeo andere zulke onheda.ch 'ZHarn beden 20 IA'C.--( I'er te!clll1101J}-De Tr"j"" l" ".L Lt·
kunnen genoemd woryteD, doch geen eeu der- 'dcllmurgt:n op dt' rhu:~telP( tt, T,·nenfL· ft.:""O

zelve .ondsr ern8tigEj(en trl"!nrige gt\'tllg"l., '
Uw dier{~..4!h vriend.

P. B. \'AS RIIY".
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De Rhodes-juichkreten te
,Stellen bosch.

EE:oi ou !lOER VAS OE SOORT.

Vreeselijke wre~dheid.
j

Distrikt WarNluton.

"l i Ot:

Mijnbo'1r,-Vergun mij door middel van uw
veel g~llI,en blad onderstaande aan allen bekend
te maken. Welke gevolgen komen, zooals ge·
zegd wordt, door de runderpest ? Dagellflol
wordt bet geweer opgenomen om de arme
dieren te verdelgen tcglln wil en dank. Jil.. z6Jh
beesten die ge.r:ond of gezout zijn VllIl boven ge·
m.elde ziekte moeten gedood worden. Op dri"
pla&taeo in het distrikt heeft men zelf8 den dag
des Heeren niet ontzien ; maar op Zondag,
wordt de rijf.,l ook gebruikt tot het verdelgen
van rodelooze dieren. Hoor eens wat gebeurd i.s
op den 26swll en 27~ten November :-Op de
plaats" Rooilcraa.l .. werden 86 beesten aange-
vallen op,Novemb<n' 26 om 4 uur in den na·
middag. Er werd gescboten tot zolll!Onder·
g!mg ; toen werdeo omtrent 40 in de kraal ge·
jaagd.

Het gekerm WI1ll &00 vree.elijk dat de '2
wachten; Greef,en Botha. niet konden .Japen.
Bewijp toch 25 waren gekwetst. de horens af,
de ,heenen af, kakebeenen af, ja, op elk d(,,,l
van het lijf is bet kogelmerk ! Deo volgendell.
morgen om 9 uur werd de arme verminkte
troep vee weer aangevallen en omstrE-elolli uur'
waren al de beest<ln dood, De whisky ~ttel
beeft altoos bier de voorkeur bij zulke gevallen.
Heer editeur, schrikt u niet zelf, als u denkt
dat God gedurig op 008 toornig is,
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(Vali eert C01TespOflclcnt.)
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" De uwe,
JAN W.HERPllOEt".

Andere bladen gelieveo overtenemlill.
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L Eere zij God in de hoogste bemelen, vrede
op Mme, in de menscben een welbehagen.'·-
Mell gevoelde zich gedrongen, met sir Gordon's
verblUf laa,tst ondep oos en het aanhooren zjiner
toespreken over bo~eo~taanden tekst te prekun,
eD bij voorbatlt Kerstfeest tf vieren.

Zbed. "wam Dinsdagavond, den 8sten De·
cember aan, geëscorteerd door de C.M..B., d.tl
voornaamste ingezetenen eo 400 of 500 kaffers,
bO te paa.rd. Uw colT6tipon~ent had de eer hem
bet eerst te begroeten met een paar zin·
8preuken ,;voor zune woning uitgehangen, n.l,
Pro b(l"o publico en.v l!1'a pro grata;'.

Yerder werd hij begroet en vereerd DIet
.. Weleome" op een eereboog en het zingen
van "God 8a ve the Queen" door de kinderen der
vier scholen. Den v(Jlgenden dag had sir Gor·
don andientle, adrossen en petiti8tl.

[De inhoud van het adres der HollnndBCb·
sprekenden, onderteekend door de heeren F.
Tromp, .J. vall Heerdeo, J. Potgieter, W.
Foueh?, 'V&Il der Merwe, nameUl! een 25 of
hoofden van huisgezinnen, ia ons ook .gew
doch wjj kUlIneo het niet in Z~.. he ~
men. liet handelt boofdzakelij . er
blanken· kwestie en vraagt ee settlemen
voor bet distrikt. De tooo van adret!
alles behalve verlnrikkend.-Eo. 7Id.]

lJw correspondent had niet tiid om het adres
der Eogelschen met de •. speech" v,'),n sir Gor·
don or op, aan te hooren, en het spijt bem ,jat
h!j ook geen tud en bekwaamheid beeft
<len konen inhood '1Ul .ir GOldoo's

• op de adressen der HQllandsch·s . k
ze tenen en die der I<aWers-
liet is 14i znlke gele!;enheden .
treurt, bU al zijn beetJe.' gele heid," 00 liet
die '·ll.Il sllelscbr[jven te ·tten.-L mij
Illechts dit zeggen, dat sir Gordon net zoo sprak
11.18gii. heer editeur, of sir Henryof"OIlZ6Jall"
of ik (uw lTloet niet aanstoot oemen, g~bte
dornino'·s over het" eigen ik'')lIOu sprek~a1s
OilS zuJk een adres werd a.'Lngetieo. eer
belllngri jke "spoech" als an oord 0 bot
adres der k\iffers zal wel in d El'Igel80be ~
rant~m gerapporteerd worden.

Ware het niet om de kwestie met den beer
Rhodes en de runderpest en de Rbodesia . be·
roering en de wogenaa.rnde Jingu League--en
de kwestie van guedkoop of duur brandewijn;
goedkoop of dllur brood, dan wuden w(j ge·
"oolen dat de heele wereld omtrent 11U recbt is
in Zui<l-Afrika.

Woensdag ft vond WIUI er eeo snir;", waartoe
o VI correspondent ook genoodigd werd en waar·
been hij gtng. De zaal vall het stadhuis w8.8
zeer Mmnkelljk gedecoreerd, good verlicht, en
het gezel8chap alleraangenaam~t eo ziel·
verbetIend. Alle eer aan de Engelacben-bii'
Dame aan dr, Cruister, dell beer MaeKay en
onzen geachten magistraat, natuurlok. om onLeo
.. gallant capt. Hutton " niet te vergeten--die
me.t bunne !\Cbtj:euooten, of dochters, of vrouwe·
lijk., ,~rienden, zOO4I&het geval wezen moge, bii
zulke gelegenheden altijd weten hoe en wat te
doen. eo de zalen altijd goed van ~tapel la ten
loopen. .

Het regent weer t,e Cala, IIn het gaat nog
beter dan drie weken geledeo, hoewel er twee
nn ODze meo8Chen gisteren gestof"eo zjiD, een
jong mei!je der, armen sehool eD de onde beer
Van der Walt. Het moet een wonderlijke
Afrikaner wezen die hier niet in vrode met' de
EngeLschen en !taffers leven kan. Eerstgenoem-
den .!jo zeer toegenegen, eo laat"t~noem<len
o,.er het a~meen 'beleefd, (de beschAafden en
"geleerden," namelijk) zij honden sich op hon
plek, of beter gezegd~ zij erkennen deo rang en
.tand van deo wit,m.ao bo,.eo hen. Dus, Cala
al niet geheel en al achter wezen als " de wolf
met het Jam verkeert," ill bet aaI18taande
duizend·jarig vrederijk, zoo dat rijk niet ou el
ja aangebroken, .zooals "oom Piet" van B.
'12 jaren ge!eden dacht.

~~~~!!'!!!

Outvang mijn hartelijken dank ">or 0",
Weekblad. Zoo ver yerwijdercl "an kerk, jon·
geliD~vereeniging, enz., komt het .IM een
glaasJe bolandscb water oaar OIlSdroog wereld"
deel, waot hier heeft men net één ding waarin
bet bóland overtroffen wordt. en dat is on.
heerlijk gerond klimaat.

Met de weinige boeren die bier rond wonen
gaat het nu wat beter dan Mn 't begin "an
dit jaar, daar het vee in goede conditie is, Van
oogst is hier echter geen sprake. daar lOO te
zeggen allel! verdroogd is. Het i.s maar te
hopen dat de runderpest bier niet zal inkomen.
want verlie..en onze arme boereo nog bun
overgehleven grootvee. dan weet ik n,et boe
bet zal gaan. Nu konnen zij koper en arder
transport rijdeo voor een 'le"ensbest'Uln Groot·
rivier wordt nn ook wel 1>ewaa.1ct 3.3.D beide
zijden en de Dnitschers scbijnen nog eens wo
streog to zijn als onze eigene regaering. Ill·
dien de ronderpest hier moel komen dan
)(_unnen de menscben zicb toch nog \"erdedigen,
waot het vee is mio en de plaatscn ver ..an
elkaoder. Hier ~ijn b..eIWl1t donkies naar
Kaapstad afgescheept.: jam111er, want zij kun·
neo hier nog uitel"llt noodig worden.

Onze hIlai is nu vol met koperert.~. daar wij
voor een ruimen tijd geene ,",bepen hadd~n om
het af· te helen. Het i. ,·erb:u.end de ma"""
koper te zien die van hier uitgaat. Werd bet
alles naar KaApstad gezond"n en daltr in be·
noodigdheden \"ervaardigd. dan z()u onze hoofd·
.tad £eker niet acbter beho,n'en te ,t.aan b,j
Johannesburg. ..

Op kerkelijk gebied gaat bet hi ..r een voudig
,rul. want niemand .iel na;}r on" om. .Waren
wjj kaffers. dan WM hier missciHet, al uitkom·t.
maar nu de verloren I!Cbaapje~ \Tit zijn. ~cbii"
oen 'li ganllCh ,'ergeten te .zljn.
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PORT NOLLOTH.
(Van un corrupn"dmt.)
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BILJART T4nL11,-Koop direkt Vllll de tabribnt
&<:m. Niet1.. eengebruikte tsfelll en t.oebebooren van
allerlei onoort in .,oorraad. ot op de plek gemaakt.
Oude kU""Imo weer opgenaaakt.. Tbunton en Do.
)(ul'.t.n·. ",.""

'.

\.

•
'.'

oor OA.-\SDEELf':~.

African Jo;"nte., 2J. 3d, Banr jes 40, .#\cl, Blue HLy
lOs, Bonanza {)5s 6<1. Buff,·}""h',rn :H •. Il! JI\Cb :;
Africa 50s ud, Barn ..LO Banks 2\1>Od, Consohdated
Gold Fie41. 167., Clydf'lrlalc ('dlier, 21. fie!. Urrc-
kopjes (Diamond) I, Od. g ....t llan.1 ;~, !jd. East
Coal ..nd Hold 12s 6<1. t'lonJA 17, \'1. French
Itands 41. 6<1, Geldenhuis Estate 6Z s, \koorgc
Goch 31 .. Ginsberg 3H.., Molyneu, W!'>It f». Pr-tm-
roses BOlS ód, Randfon teru 4:tb. Hobinsou Diamond
18s. Roc.iepoort Herdelberg I \I. W, Rand ('<jlllery
138 Gd, liane! ~igcl> II.. \'o~btru", Cousobdsted
Deep 258, Wit waterarand Deep 35s, Ycrks I;. Od,
Shaba ~3s, L:n,tieltL!"23s, Worcester 80s.

A!<DEItE A.UlDlc:ELE~.
Argru Company 25. Od.. £;:i. Assursnee Jf;:,.

Od, Colonial Yin" I!••. Commerci ...1 FIre 6.'>' od.
Equitable Marine Zw. Guarch&rt Assurance 163.
Od, Colonial Orphan Chamber £330, S, A. Aseo-
ctation £225 Gen. Est, I< Orphan Chamber £195
Os. b. A, MillIng 4t. Id, St andard Bank .£IH,
B&Ilk of Africa £. 10, African l\a.nk.\DgCorpomnon.
£5, Cyphcrga' Coal I&.; Gd, I' E. AHsuranl'c 13•.
P. E. !:looting 35. Gd, COlon Boating 3;. 6<1.

.fo I:l.\~ \ E~B L' J~(l,
zl Dec.-(rer Ide",r",.f.)-De markt " \'aB1<:."

Koopcr6:-Clyd,,,,,Jalco U. '&1. Koope ... ·-E ... I
Haud Hs. !:lank, :l\l. 00, Frellrh RaDd. 43~

HANDEL EN NIJVERHEID.

\'EI(KOOI'lê\G V A~ YASTGOED
\'rijdag II. "'rkochten .de hccren .I. J. liofmeyr

&: Zoon vuor rekClJing n~n den ifuKrlventc:lJ b.k"icl
mn T. \\" ISha", her va.<tgocd te Claremonl \'DVr
de som van I. 1.i)~5.

Acht pereeden grond Lt' Zl:epunl aan lnnint.on-
weg zij:;. J()(\f de rirm.a. J. Hofll1t'yr ~ Zwll Yer-
kocht voor £1.2;;&.

;:POORWEGO~TVA~GSTEK,
Spoorwegontvangsten vour de weel< geëIndigd

20 R-U:<DOcr 1896:-

RtelseL
~.

Westdójk ...
Middcllands.
Oostelijk
Noonlelijk.

121
283

MIJNBERICHTEN .
UI\"IVE~D,

JORAN~nU"G,
Alt-ver &. l'h!l.rl!'\Jn
Jler~nl verklaArd.

19 DEC.-(l',·r tcleg!1U1l.}-
beeft ccn Jj \'tJclId '·all --;0

SOHEEPV AARTBERICHTEN .
TAFELBAAI.

"El:.TBOKKES.

18--S·f'utral. rlnlH ('Hani.

18--FU'th at Tay, liMr 1'(·II!\llI·(I1&..

19-::'''; A;!Il::Lr. ~II\.·U Kuy ...na.
llJ-!"-S !\a.U~111ll'\, aa.a.r l\,n ~ullvtL

LO\IlE:"'

SPORT.

CRICKET.
MOTHEI: ('Ol':STHY ,., ,'IlLO!\IAI. B,lI::"'
Het t'w(';C(\!' SI Jot:l yan h~t F;é1l.OCO werd ,';\:.'

ling fe ~Jt""llwln.1I11, ~peeld en oll,3r itlt W~-:t:
~nt:~d was.. \\ n..."io rle opkom.;:t '1\11 l,)t~.h,)u we!-~ ,~ I>.

).."OL....t. Het .8~J(·1 was zeer t..... lal1~n;k ell 110,;'

..tUlIlp!' ,l!t:trdkk'~ll werdt"TI wnn'n de Inn!!l!!" \·,.,L

(te .. Col,mial ))tIn}·' l;~ en \·oor de ".\1 '{[l':
Country" 15-i l'our 7A::S\\-]cketl.. l)e :-.o.'rc ., a ....

'·Olgl.-
COLOS1AL BIIH,,"_

A I;teid, c \\ïllou)!hby II ~l.,td1et,""IIJ
ABTanered. b Lock'""c)<1
C F J'rince. b Lockw,>().I..
Y Bil!Set.b J arne'
Luitenant ChalJ· 'Hl". rOll oid

A RlchaN ... L \Y.:I"n:hl,,·
\' A VIlD der 1: li. II t!"ll··lwi.
F Kuy&, t: Y. I' ·111I~h~ 1. ~11.LJ!t·'ou
.J Anrler8C'l11. (' E{L!t~"r lJ H,';l.4.fl.j
[, I, Bayr". lP': (.\:1

U Ro ....tf f' F .. 11:lml__,._ .) :\1. i'!;l·{ulf
l:.:xtra..... .

MOTHER COt'~TRY,

T EII:nll'cr, C Anrl b flaplC
HolI"n-l, st I'rin", b B,_t
H H Francl"-. ,.t I'>nnoe b BUiSel
.1am,._'~. st Pnnf'f' iJ Bi~M·t
B. .l 11n~hC'~. l' ltl.!id b B,!,-..pl
Luitenant Foljs.lD\__"~.nl'! (,ut
,l",)(_'kw.~M'l. ,. L>J~'it.'l U Rv',."c

~._'{tra ....

E I'
T"ta':l! nl(JT 6 wll·ke'"
H'l':~tI"" ... .1. \\·.n'.\I.:~,\J_'· .J ~ll'i Ii,·: .~,'

WIELRIJDEN.
.]OHAY!<ESIIUtlG. l~ D£{".--(Per t"le,''''':

Op een, \·cq".... lenn~ ..&n afg'('nuudJ; !t'n '1"14:. \

N_'hillt!nde wlt:lriJ,if!r C'\abfi wf,"d !:.'lbl.·ra\'!i. 1
si, .t(~n t£n Tr&1l4.n.B.l ..dw \\"h:lr:J,lcn :JOl.'

mf~IL H(.'l clod der uni~ 11\ nm "'''lf !,. ()". \' -
VAn wwlnllkf'l' I~ :ts'rgen tri ·"oOf a!;-:_-".0 \-.:~.
met de ...·,cinjderij.
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