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In den Boedel van wijlen den heer
I, Ir et Y n,;tgoed behoorende AAn MATrHYS COE..t\'RAAD,V ARL, op

d, II ver kooper, gelegen op het dorp
1\:.,IH.'ekska.stt'el, bestaande uit een Vrijdag, 15 Januari, a.s.,r: rr, ~root 050 Roeden en gelegen

'fd H ZlI Verkocbt worden ter plaatse:il:l:1 den hoo weg naar ermon-
-t.it i«. Het Woonhuis er op staande DE welbekende plaats "HER-
b ,teng gebouwd, is onder Gal- CULES PILLAR" die
va nrsrl: IJzeren Dak en heeft acht wegens hare grootte, 'Vruchtbaar-
Kamer:", behalve dit zijn er een heid en ligging, zijnde ongeveer
\\"Il\gt'rtl eli. Boomgaard op hei een uur van Durbanville en omtrent
EI",'ndol11, een halfuur "an Klapmutsstatie,
~. 10 :\(uddcn goede ITaver, 2 algemeen erkend wOl'd~ één ?er

Karren, Paarden, 'Mnilen, Tuigen, Kostbaarste in het distrikt te zlJn.
:-:{'halen, ell een groot assort.nnent Er is een uitstekend Woonhuis
K )OP- e-n Kruideuierswaren, lIak- op de' plaats mot groote Stallen,
ki-n i-n Toonbanken, en het gewoon Buitenvertrekken, ruime Zolders,
as-ortlment Huisraad, bestaand ....uit Kralen, Melkerij Yamers, IVagen-
Ledikanten, Stoelen, Tafe!."; lll·t't.'k- huis, enz. El' is ook een Klein
goed, enz., CIlZ. Huis met een put, nrie p'oote

FRED. WERD_\tlJLLE H, dammen en pilt, De groote der
Procureur voor V,'rkooJ','r. plaats is P~6 akkc~,;. Als nielke-

rij of H'Pl'hllltS IS ZIJ ouovvrt roffcn.
De Villiers, Immelman & Co" Afslagers. De plaats is gelegen ill liet

vl'llcLthaarste gr<1ol'lte van lrt't diS-

t rik t, dl' ovcrv lor«] ,~ra8, gl'zond- l' NAr P 1<: IIoofdondcrwi]'zer
I, t'\., .-----, ~ 1 ' heid "an het wr-i ve lu, uit:;t{,l\{'nde ~ \, voer de op to richten Gon-PublIeke" pr \:ooJHng voorraad water voor Jandbotl~\, en vernemeuts School ten dorpe Piet

..veeteelt zijn onovcrt roffen, lietvelk Retief, Z ..A.R.
hoven allen twijfel bewezen is door Salaris ,f::2;;0 per jaar.

MATJES' KLOOF ZUID den prachtigen oogst en prachtigfl 4,ppliciltie8 voor genoemde be-
conditie vali de Levende Ban', trekking zullen worden ingewacht

Tl'r zelfder tijd zullen verkoelit tot 'op ~ Januari, 18!)7.
worden Getuigschriften van goed zedelijkOP VRIJ]AG 15 JANUARI, 1898, Dr: OO(::,TEX, bestaande uit gedrag, ván lidmaatschap eener
150,IH)0 Ibs, Haverhooi, Gi vrachten Protestantsche Kerk en van kennis
horen, ] 1 vrachten Garst, 5 der Hollandsche taal overeenkom-
vrachten Rog. stig de eisehen van de Schoolwet,
:..LEn:XIJE HA\'E, ] ~ Paarden, 1+ moeten de applicaties vergezellen.

Muilen, ~ Bullen, 5 Ossen, 6 Vaar- Grondige kennis val! de Engel-
zen, 1 ï!) Schapen, alsook eenrge sche taal is eene aanbeveling.
Va~kens, euz. W'erkzaamheden (indien moge~OP bovengenoemden datum zal BnJ<;IWEIiIJf:EREf:IJSCITAI·.-DubbeJe lijk) te beginnen tegen einde van

het o,!'rige der Plaatsen ge- en enkele voor Ploegen, Tuigen, Januari, 1897.
noemt! MatJ€,Sfontteint en A~?nk Ladders, Graven, V,orkeDI1,Pikkh'en, J. P. WOLHUTER, V.D.M.,
tuur, "/i",, Boem on ein pu IC ~eieen, Vaten, Ba'ioa, arn sc ra- Voorz. Scl:wolcommissie.
~('rlh-11 verkocht, pers,' Emmers, Zakken, Hooisnij-

------~-- --------~ ders, Zwingels, Zadels, Vellen, Piet Retief, 2 Dec., 1896.K he 'Atileelm'gsraad alsook Tent- en Opene Karren, enaapsc lU • een groote hoeveelheid Huisraad,

RIEBEEKSKASTEEL
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Yriida«. 8 Januari 7897,
1'8 10 UUR \'.,\1.
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DBT. CALVINIA ....

\51' ,
Des Morgens ten 10 Uur

PJ;lI.

?kkl'1I

:t ut Il
WIDr

.<lo en
tOS·

1 il dl'u I~~olventéIl Boedel van
\rILLF.)! JII'OBuS \-,1:\ WIJK Sen.,
van Boventuin.

Jmu
treut

1I! .."fJ Tvuders voor ruer.
l ~!

.., TE x DER S gemerkt op het
r "('("Ivert "Tender,,; voor \ oer,

l<'ord'll g,'vraagd aan dit Kantoor
I, 1\, ,rden iugezondcn tot op MAAN-

>'.' 1:,I.j,jaó;, ,t Januari 18!)ï, voor
h-: I.'y,'n'l; van bet Beste Haver-
hO('I. 100 als hieronder genoemd
mt"f "f min, naar dat hetzelve bij
(!,; 1'(':!.('t'lldc'W l'g<:taties mogf1 ver-
'HI'f,t \llJrt!('n :
\';lI',r'h, Dnfi

" I

nee
'lK
rh

KOSTBARE PLU TS

HERCULES PILL~t\_R
(Gelegen te Joostenberg),

~vellfle. Have, Kou}' u , Harerhooi
Garst, Ho!!, Bocrdel'ijgel'eed-

schap, enz., enz.

enz.

VE~«OOPIHG TE BEGINNEN OM 10 UUR V.M.
G. IV. STEYTLER,

Secretaris.
Gebouwen van de Koloniale Weeskamei-,

4 Kerkplein. Kaapstad,
~l Dec, 18!16,

J. S. ,MARAIS &: ('0 .. Afl'\lagers

12-1,1(10 lbs. Departement nn PubU~ke Werken.

:J

k(,;:rj" I 'O~C h ... 21,900
"(' Id :'r>:'; III t 4:1,800
"\',".r '1 ; ~f' :'£; :36,.500
"DI, ;1 l{i vier. -iJ,80U
"Z;II",j \' lel ... -13 BOo ,.

r:!.,1'" Baai ... 43,800 "Hl)ttelllot',~ !luisje ... 4:~,800
"iJie \1 III ~Iitltla'nd weg 2V,::WO
"Ui~~!IJI do. 36,500
"D':rIJar!\-r1Jr., 29,200
"[l,.,,, ""\' 1"1 :-:tatlon " +3,800 "1\ ' ,It_'r~ :,ti,80()
"

lJ '

sr-
rid

II

, f:"J" ll;wl \'001'

I :''i~II('r ï,.;1 fO

\1 ""tn te wordrn gezonden met
'1'" ,:.' , mt'T'k, "noal,; in den
T, [l':. 'ge!lot·lnd. ZIJ die tenderen
L "~" ;'ilk, ,lr'l'll voor ne gt'heele
,',I.r'·,t'I' of \'0('1' ("'nig tipel l'~

\ ,r" " lll"dt Il dpll I,aam opgeven
\ ,,, ,,'tl 1\ 'T':'; \ OOI' de nit voering
'dO' I', <r' ral'! Bij aanname \'an
;,' 'I, i,' i"I' nf Tendl'r~, mnd met
r;' ,',',',! lail Ill't Voer dadelijk
t·,', ,\Old:,:'; gemaakt worden, en
,:,j.!':llt·t!" gl'ulIHJIgd zijn op of vó6r
,)11 .\: rl: I'j~'7.

,~ :, '''f. \'001' A llstralisch Hooi,
Ha'. !\',wI"clH' of ~iellw
lp, ",t ,'" h,,' . .\Iil'lles, Zeml,I" en
1\" ;, ,()\'t'k kwalltitciten als
:1,11 ,;" ,"';r .. !I" :.;edllrendp bet jaar,
I·',~, 'II .:' 'I \'PI·"i,,·Lt \\'lll'd('n.

il" l~ I:,,: \11'11I1I:lt zleh !Jiet dl'Il
:rl~!'I, II r,r' t't'nigen Tender aan te
oen.i'. 'I.

o f1 léllSt,
C, L1XD,

Secretaris.
Kat", r \'1:, den Afdeelings:raad,

~ o.... { ,":t. George88tnlat,
11 Dec, 18P6,

'.

TENDERS
Voor Reparaties aan Vier-en-
Twintig Ri vieren Bruggen,
PIKETBERG.

nESLOTEN 'Ï'enders, duidelijk
\ -, gemerkt" Tender voor Vier-
en- Twintig Rivieren Bruggen" zul-
Ion door den Kontroleur en
Auditeur-Generaal, Kaapstad, ont-
vangen worden tot op WOENSDAG
I:l JANUARI, 189ï, om twaalf uur,
voor de reparaties aan bovenge-
noemde brllggen waarvoor het meeste
materiaal door de regeel'ing ver-
schaft zal worden.

Bestekken, teekE'ningen en 'Voor-
waarden van kontrakt kunnen oIJ
aanvrage gezien worden aau het
kantoor van dpn HoofdlURpekteur
va n Publieke Werken, Kaa pstad,
goduremIe gewone kantooruren.

Tenderaars fnoeten den kortsten
tijd vermelden, waarln zij on.~erne-
men bet werk, waar'Voor ZJ;) ten-
deren, te voltooien, en moeten twee
voldoende borgen leveren voor ~e
uitvoering van het kontrakt, en dIe
bargen moeten den ingezonden
tender teekenen.

De laagste of eenige tender zal
niet noo~wendig aangenomen wor-
den.

j
HóoI_;~~~~::~k®.

Departement. Vl\D Publieke Werken, .
Caledonplein, KaaP8ta.d, '

, 22 v.c., 189P, .

hESLOTEN TENDERS, duido-
'T lijk gemerkt "Tender voor
qorlogsriv:it'r-bl'ug" zullen door
den Oontrolom- en Auaitem<Gene-
raal, Kaapstad, ontvangen worden
tot WOENSDAG, 6 JA~ruARI
AANST., om twaalf uur 'smiddags,
VOOrhet oprichten van een houten
Brug over ~de Oorlogsrivier, bij
Calvinia, waarvoor het meeste
Materiaal door de Regeering zal
vérschaft worden.

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

'l'enderaars moeten den kortsten
tijd opgeven waarin zij op zich
nemen het, werk waarvoor' ze tende-
ren te· voltooien, en moeten twee
voldoende borsren leveren voor de
uitvoering van 'het Contract, en die
borgen moeten den ingezonden
Tender "teekenen. De laagste of
eenige 'render zal niet noodwendig
aangenomen worden,

.JOSEPH NE\\'EY,
J loofJ Ill_pekteu!' van Pu blieke Werken,

~-........EREN.
I.9'7~

,I

OE l!.;dele Heer M. L. N~ zal publiek laten verkoepon op
bovengemelden datum, ter plaatae, de vier uitmuntende plaatsen

" Zorgvliet," " Simons Berg," " Kuipers Berg" en "Jonkershoek Berg"
gelegen te Banghoek in de . van Stellenbosch, Iedere plaats
bevat zoowat 350 akkers grond, heeft eel1 4Rnboudenden voorraad van
water, een wijngaard, eiken- dennen- en populierhcsecben, groote ver-
scheidenheden van de beste i~gevoerde en andere vruchtenboomen, 'en
genoegzaam weigrond. Op d~ plaats Zorgvliet staan er een woonhuis
en buitengebouwcn. Op andere plaatsen zijni'er degelijke gebouwen.

De grond is de lIitl:!tekend~t,e in het distrikt van Stellenbosch, en iets
daaraan gelijkstaande is jaren ~ang niet het publiek aangeboden.

V erdere bijzonderheden Ol) aanvraag bij : C '

G.'MONTGOMERY WALKER,
Procureur voor den Eigenaar.

Ikpllrtcment van Publieke "'erken,
("I!,·donplt.:tIJ, I\aa~!ltad, 1Ó [)e"'J IAgO.

Standard Bank Gebouwen,
Kaapstad. .

Bij dezelfde gelegenheid zal daar een ;groote verkooping rlaa,ts
vinden van kostbaar vee en losgood , namelijk, 400 Scbapen en Bokken,
20 Koeien en Vaarzen, een Ep,~'ste-Klas KCl'rie Bul.

50,000 Europee~crle WiIJgordstokkcn,c; g-roensteen, hanepoot en
hermitage, geënt op Amerikaariscbe stokken, !behalve een groote boeveel-
beid ongeënto stokken , nog iu de kwoekerij, W,OOO geënte vruchtboomen
van' de beste soorten. ,

VAATWERK:

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

GEjV.r~AAGD

Bestaande uit : ;')0 Zes- on ZeveJdegger Stukvaten, ] 5 Kuipen,
n~euwe Peremachines .

AJl.SOOK:;
'\Vagens, Karren, ·Er.e)s ell (vele andcrc antikelen tot een boerderij

behooroude.
I

De Verkooping zal beginnen ten 11 ure v.m.
, ,--------------_,

ra;r-Vergee"tn.ie"t den. da"tuD1,Woe~.dag
den. .l.aden ,JanuaJ..ii,:1.897.

SPOORWEGMAATSC~HPPIJ.

Kortste en Goedkoopsre Route voor Reizigers en
G~ederen van de Zee naar Johannesburg" Pretoria
en andere plaatsen in de Transvaal,

Dagelijksche personendienst van Lourenco
Marques (DeJagobaai) in 24 uren naat Johannesburg

Hoofdonderwijzer Benoodigd
\'OOR IJE

/( W, J, Jooste Gift ,. Schooi, ten Dorpe
Potchefstroom, Z,A.'R.

APPLICATIES, vergezeld van
getuigschriften van bekwaam-

heid en bewijzen van lidmaatschap
eener Protestantsche Kerk en goed
zedelijk gedrag, zullen door den
ondergeteekende ingewacht worden
tot 31 Junuari, 1897., voor boven,
genoemde betrekking: Salaris £240
per jaar, met vrije woning later.

AppJicanten moeten minstens in
bezit zijn van een IIde K lasse
Onderwijzers Akte, Z.A.R., of eene
Akte daarmede gelijkstaande, en
moeten in het laatste geval genegen
zijn het door de Schoolwet ver-
eischtc .Aanvullingsexamen alhier te
maken, indien noodig. \V erkzaarn-
heden te \ beginnen na de April
vacantie.

en 51 uur naar Pretoria.' ,
Tarief yoor Reizigers naar Jobannesburg £, i7s.--en £3 t7s

Pretoria" £4 5s, 6d.- en.£8 4s" " " "
Dagelijksche personendienst van Durban (Natal)

naar Johannesburg, Pretoria en andere plaatsen in
de Transvaal en Oranje Vrijstaat. :

GEGALVANJSrEERDI STALEN
'8T I~:E» 1VI~-~:E::1.'IiI' eJ •

!

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

__'_-- ,

OM .'VATER OP TE POMPEN

•-----------

DE STERKS TE EN DE BESTE
IN DE WERELD.

S voet wiel en 25 voet Toren.
S voet wiel en 30 voet '1:'oren.
8 voet wiel en 40 voet Toren.
10 voet weil en 25 voet Toren.
10 voet wiel en 30 voet Toren.
10 voet wiel en 40 voet Toren.
12 voet wiel en 25 voet Toren.
12 voet wiel en 30 voet Toren.
12 voet wiel en 40 voet Toren.

TENDERS
\'O()lt liET

Leveren van Voer

[)
E Afdeelingsraad. van Stellen-

bosch vraagt nuts deze Ten-
ders Voor> het leveren van Kaf,
Haver, Haverhooi. Rogge en Gars~
voor het jaar beginnende 1 Februari
1897 _en eindigende :)1 Januari
1898 aan do Werklieden op den
HoofdweO' te Sir Lowrvs Pas en
het 'Stati~n aan de 22ste -Mijl.

.Alle 'L\'nders tA woruf'n inge-
diend bij don ondergeteekeDde ,op
of v66f 12 Januari 1897, van WIen
all<j.b~izonderheden v~rkregen kun-
nen worden.
I De'laagste of eenige Teuder niet
noodwendig te worden aangeno.
meli. !

Op last van dert Raad"
P.A.ULD. OLUVER.

,Secretaris.
SteUenbosch, 10 Dec., 1896.

Pompen yan alle sqort om op alle putten_
passen.

Deze Windmolens! zijn op een verbeterd
plan ingericht, en st'~rker dan iets nog ill dit
laud ingevoerd. ,D~ t?reriB zijn sterk ge-
koppeld, en de \V1eler zlJfregnleerend zoodat
e:' feitelijk niet l1a~r omgm'ieu behoeft to
wordfllJ. ' : .

: I, ,
j' ALLE, lNFORMÁTfE MET PRIJZEN rAN

W·rs ,'Ets &' '.: nO'M'PY i26 LANGSTRAAT,[, ,L, U , .~ KAAPSTAD.
" , I' '" . ra van 'Landbo~wwerktuige" en Machinerie,
" . Ba kiespomp~n, Gr,ven, Vorkenl E~en, en~ 1

I i
1

li,. I

1 ',
1

" 1
.~.~.~~J

.BELANGRIJK-_ ~ , . ,.

VOOR-'·

1iX~~:4RAANBOERRN.
BES'TE ZUIVER

MANilLA BINUERTOUW ..•
... 5td. PER LIl. ;ETTO K(lNTA NT. .. ~.

----,--_._, .
• I
, I

t

R. M. RQSS & CO~J
~ ~

S"t;pá,:.1 d..,-t;:.,..a,a,-t;!)

Eta.,a,p&~a,d.
.• .Ó> ,

'--.I'Nationale Vraagstukken
bOOR

PROFESSOR P. J. G. DE, VOS.
. I_)ROFES~,.OR DE V:9S hooft. bet AtrikaneI'd~m, door het schrijven
" van zllne degelijke en doortastende ar~keJen over de .g~te
Nationale Vraagstukken van ons volk eenen dienst bewezen die met
spoedig vergeten zal worden.' De lezers. van ON~ LA~D hebben de
stukken stellig niet alleen met belangs~llmg en be~ondenng, .maar O?k
met instemming, gelezen. De wenach 18dan ook reeds .~oor .velen Ult.
gedrukt dat deze stukken in pamfl~tvorm, verkrllg.?aar gesteld
behooren te worden. Deze begeerte voor~H~~de hebb.an WlJ. een 'b.~perk:t
getal exemplaren laten afdrukken en inbinden, die nu verkrijgbaar
zIJn aan het Kantoor van ONS LAND. , .

Te_en Sd. per Exeanplaa.r. Po.~vrJJ.
. Zij die de stukken reeds gelezen hebben. behoor~n zich van een

exemplaar te voorzien om ze ook aan anderen die g~ene inteekenaaren van
Ons, Land zijn te leenen. . ~ ~ '.

' Zend uwe aanvragen met het bedrag m postzegels of postwissels aan

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

SPECIAAL GEPREPAREERD ~VOOR lUID - AFRIKA.' .
J

Bemo,edigd door de enorme'
verkoopingen, maken de Fa-
brikanten zich gereed om

250,000 BLIKKKN
TE VERSCHEPEN.

VERKRIJGBAAR BIJ.:-
B. G. LENNON en Co.
KEYNES, MATHEW en Co.
,J. D. OARTWRIGHT en 00.
B. LA WRENOE en .00,
STEPHAN MoPHERSON en (;0.
en bjj andere Pakhuizen,

UTer,
GURE8 HEADAOHE..

PURIFIES THE BLOOo.
.. .. ....,. ,,_.. -..,_ ?

Zuid Afrikaansche Vertegenwoordigér :_

CHAS. W. HOLMES,'
Timber Straat, Pietermaritzburg.----......-------_._--------_ .._-

D' I BOBERG T.A.NDENDOK.TER...r., . " 92, ADDERLEY .8T&.I\...I\.T, Kaapstad.
TAND.EN wonien absoluut zonder pijn uitgetrokken door toepasli'ing v~ gaH. .Alle

Boorten van nlllingen (voornamelijk met goud,) De peste kunstInatige tlUlden
worden op Vulcanite, Celluloid of Gonden platen ingez;et, ook volgens de aIlern~en'l'l'.te
Crown en Bridge methode. Billijke prijzen, Spreeko.ren van 9 v.m. tot 5 n.m.

'WEGGELOOPEN' I' WEGGELOOPE'N. ' VAN d~ 'plaats Papkuilsfontein,TAN don Ondergeteekende om- Ma.lm.'l'isbury, I twee 4 j&rige
V tr~nt den ,lOden dez.er: Een ':Merries; een lichtbruin met kleme'n

Vaal BrUl.D Meme Ezel, 5 laaT oud. kol voor den kop en gebrand é.op
He?"en SclLU~eesters en anderen liet linker achterbOOn ; de andére
geheven kenrus te 'geven aan den een . bruine bles met viel' wit~
~n~ergeteekendc, door wien alle beonoD, witte plek op, pens en
hilllJke kosten ,betaald zullen wor· gebrand C op rechter achterbeen,

Schutmeestent en anderen wordeu
vriendelijk verzocht dadelijk kennis
te gevoo aa,n den ondergeteekende.
uie alle billijke onkesten ~ betalen

M. J:. DE VILLIERS.
Papkuilsfontein.

,
G. op. c.' L.A.UBSER~

B. B. Kloof, . ...•

Klipheuvel Statie.
18 December, 1896.
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MENAG.£RIÊ;
Open. Elke» Avond.
MATt'NEE ELKEN, ZATE'ROAG.
. IEUGfRIE DEI GEHEELEI~a"DPEI.

Dieren wordena8voedom II uur v,m

F, E, PILLIS Eejjge £igeIlU .
H, T. PHILLIPS 1gereelde BestIerder.
CRAS.URIlISS' Secretarls'eg TWQrtu.

BEN ONDBRWIJZBRE~BBiroo~D

BBV A. LBN "lUI een frillSChe doehter,

. J, B RRY HERT')]OG.
:MIJNIK .NEETHLJ~G,

Bloemfoutein, 23 Doo" 1896.

. . DOODBERIOHT.

R ET' heelt;den Heen be\laagd om tot
eich te nemen op deo l!Men d~r.

onzen teederbeminden jongsten zoon F £Il.

P~RIK JACOBV' L~ Roux, in den onderd0?l
van 1 j&&r en Jl ~8Ande~: ~~ zwaa,r die
• IRg OU8 ui toch willen WIJzWlJgen 8D. met
Job. zeggen: de Heere heeft ~v8n en
genomen, de naam d~ Heeren Z'I):geloofd
hij is nroronken, WIJ, zeggen ?~zen ..da.nk
il&n de vele Tl'ienden IIn familie hl) het
zo.ekezi'naa.r het lijk

De bedroefde ouders,
FREDERIlLo\ JACOBUS LE ROt;X,
SC'SAN:'iA LE ROUX

(gel-oren WOWI'TEI<.)
OP EEN

BOERENPLAATS.
O"ltrent 1 jul' van Tulbagh. Weg Station

en hilif uur van tiet dorp Tulhagh.«-~,
Publieke Verkoopi ng APPLH'.ATIEK, vergezeld van

certificaten van bekwaamheid
om onderwijs te gel'en in EngeJsch
Hollalldsch Pil Muziek, goed zedelijk
gl'clmg en Lidmaatsl'Lap Van een
Protestantscho Kerk. Salar'iiol £-W
per jaar, vrijt' inwoning; werk-
zaamheden te beginuen U, Febru-
ari, 189ï. Applicaties zullen" illge-
wacht worden tot ] .., .Ianuari, 1897,

S. VAN NfEKERK,
1', K. TlIl~)agL .

DE ht.'el',Snl'II\:\I'~ P~;TRL',~vr
TOIT, 1'. zn, 7,ijne woonplaats

! Kalmoesfontein, uit de hand ver-
kocht hebbende, heeft den onderge-
teekenden gelast om

VRIJDAG, 15 Jan., 1897,
.A..-\.XnOVENGElfELDE PL,LUS

KALMOESFONTEIN, [', ~T 1-0- -N f)A~TK
Gelegen aan de Paardeberg in 'deze .l.' 1) 1~
sfdeeling, Publiek te Verkoopen,
de ondervolgende Levende }la ve,
Lossegoedervn, Huisraad, eli Granen
enz. enz., bestaande uit:

1. Levende Have als:
I paar Eer,.:te-Klas Karpaal'den
..j. Rij- en Trekpaarden

12 EersteklasSt' Koeien en Vaarsen
1 goedget('clde Blll

20 Vette Varken .
II. Losse goederen als:

1 Eert!tt'-Klas Molwagen
1 do Bokwagf'Il
1 do Kapkar (bijna nieuw) Xo, 6, Kerkplein.
2 span Tuigen compleet Kaapstad, :l3 Dec" 16~ti,
1 " Ploeg Tuigen
2 paar Achtertuigen
2 Dul,he!t..l. voor I'locccu~ n· ,

2 Eggf'll, J lot Zak keil
] lot Cral'C'II, I'rk kcu ell \'Ot'kSII,

lN LI:<WIDATIE.

«nz. l'lll..

EEXE verdere uitbetaling van
l Os. per Aa ndeel (makende

£GO l O«. tot op datum) zal uitbe-
taald worden aan het Kantoor van
de Zuid·.Áfl·ikaansche A:-;sociatie op
en na 23 dezer aan alle Aandeel-
houders die hlinne oproepingen ten
volle opbetaald hebben.

G, W. flTEYTJ ,ER,
HARRY GIBSON,

Officieele Likwidateurs.

AFDEELINGSRAAD CLANWILLIAM.
Schutverkoopingen :- Voor
het half-jaar eindigende 30
Juni, 1.897,III. Huisraad in soorten.

IV, Granen:
200 MudJen Eelste. Klas Zaat!

Haver
ao Al uddeu Eerste, Kla,; I{o!..!'
~I) " Geml'llg VOl'I' '(Gar<it

en Haver
Een wat verder zal wordin

aang't'bodnn.

RUIM OREDIET.

HII<.;R~fEDE wordt kennis gege.
yen dat de i:iclIIlLI'l'rkoopingon

in deze nfdeeling voor het half-jaar
eindigende Jl) .luni, 1'897, zullen
gehouden worden aan de verschil-
lende ~ch\ltum in deze Afdeeling,
ten 1lj uur v.m. op de volgende
datums nam: Zaterdag :30 Januari,
27 Eebruari, 27 Maart, 24 April, 29
Mei en 26 Juni.

CIU.::;, }f. FRYER,
:-iecl'etaris.

Kuutool' I'1Ul dell Afdccliug>rllad,
Gt"nwitlialll, i:! l Jecember-, 189G,

Kost ell 111'1\111\ \010)'.

s. P. DU TOIT, p, zoon.

J, W, IOORRES, Jr., tt CO., Afslagerï,
V eudu. Kal. toor . .'\lal11lesbar v,

~Ij IJt,e,. I ~96. - ,DiYisionaI Council Clanwilliam,

,V EGG ELOO IJ EN Pound Sales :-For the Half
Year ending 30 June 1897.

VAN den onde.'geteekende op
] ti December, ] 8%, 1 donker-

bruiu 'j[errieezel, omtrent ti jaren
OIlJ, 'manen gek Hipt, laatst gezien
in de nabijheid vah Mosterthoek.

Informatie te worden gegeven
Il<:lll den ondergeteekenden die
gewillig is alle billijke kosten te
betall'n.

W, G. BOOGENf)OOR~,
po Tulbagh,

N'lOTIGE is hereby giveu that
4. the Pound Sales in this
Division for tbe balf year ending the
30 Juni, 1897, will be held at tbe
various Pounds in this Div:ision, at
10 o'clock a.m., on tbc following
dates viz: Saturday the 30th
January, 27th February, 27th
March, 24th April, 29th May and
26th June.

CHA~, M. FRYER,
Secretary,

- _- ------- -----_ -_

KENNISGEVING

Om/rer'! de Pacht. Di,-isiona.1Connei I Oftiee,
Clanwtlliam, :22 Dec., 18Dt>.

Dil:: Ondergeteekende maakt bier·
mede bekend dat hij volstrekt

hoegenaamd g('Cn persoon toelaat
op zijn grond met een grwcer te
jagen. Als ik zoodanigen vind
zal ik hem volgens wet doen ver.
volgen. Ook geen vrij loopell "an
dieron dil' geen baas hl'bbl'n zooals
bet gewoonlijk ging en toegelaten
werd zal ook volgelJs wet behan-
Jdd worden.

De plaats('lJ zijn
:\ool'd l'll Zuid IIanld)cost
KOlll en Bie:;;jesfontein. '

P. A. POOL,
Biesje:sfontein,

Di:;l, \'anl'hijnsdorp,

-------
\VEGG ELOO PE~T

DEN :23sten December een vaal
Merrie Ezel 6 of 7 jaar oud

alwaar dezelfde moge aankomen
gelieve dadelijk kennis te geven',
Alle kosten zullen betaald worden
dool'

C, V. DE VILLIERS,
De Hoop,

Durbanville,
---- -- ------ --

--_._---
V ERL()REN van het dorp

Ca Iedon op den I ï den dezer
eene Ezel gemerkt met letter
K. aan de linkerzijde nlll dl' nek.
En van dl' plaats" Guudinie " nabij
Caledon op den 21;~tell November,
l.I. een vaalblaauw Paard 3
jaren (Jud, llil't de leUen; H. H: op
del! reclikr·hout.
.. Dl' ondergt'teekende zal \'erblijd

zIJn Illd'tell dt'genen bij wie deze
Ezt'] eo Ilit l'aard mogen aange-
k(Jlllen ZIJll, belli ('I' dadelijk van
kfnl118 gl'I'l'II, wodat I,ij hen kali
labn haleIl,

IV. H. F. I\L.EYN.

BENOODIGD
lJ' ~:.\'.Ollde,l'\vijzer' \'001' l'en Pu.
Jl....J bhoke ~l:hool op de plaat;.;
11<1 \lansk loof dist rik t l'ihtl)('r(J'

t'>.
"\ppllkant lr.,>t_·t in st1lat zijn Tt'
t0111I('" certifikaat vali ht'k1\'1iam.
hl'l.] In EngeJ,wll pn H"llandsC'h,
Llrllnaat.<;ehap \'an ce'tl Protest.nlt.
"d", 1\ crk, ,.l'deliJ·k "('ri!';),, "'ll'lr'I'~

,"""I I:), Io.,_ I ( ...~yl) (lll'~t'ntig pOIld) ]ll'l' jaar.
, chool te beglllnl'n na de \'ak:::nti(.
nm Janu<l!'i, J8~~.

AI;plikalit "taat e"11 kIlIi.'; om op
d" ~chOOlpla:ll" ~ klnd,'r"11 t"'I'e
tlrt'u ondel'wij" tP ~eVl'n na i'clrvol.
tiJd "001' £:21) pond Pl'l' jaar, all.OQ
tI' za Illeu £'eli II' '.nrll'!'d !'n tien pond
l~"r J"<l1'. AppJ.kant~n kllnnen 7il'h
venolgen bij dOll ondergeteekende
schoolcommissie '

1'. A De TOIT
GoeUsmanskraal

P.K. The &st
Diat. Pikt:tbe~'g.

Caledou,
:2:~ ne<:emhel', 11:\96,
- __ .__ ._--- ~--~
SCHUTBERICHTEN.

ANC;EHOt; OEN iu bet Schnt te
., Uuo,'nfontein, o'-er den veroOl'loofden
liJd eH t .. "5'r-dell \'erkoeht ol' den 18den
JH.~ual'l, IS9" ten 10 nre _v,m., indien t!_iet
te,o:-en gelo8t ;-1 Brum Pllllrd 3 jarenond.

RIJK MELCK,
Bchutmeestu..Aldee IiIlgsr&a<l. Kantoor,

Pilretbel'!{, December, 1896.

HEEREN,-U we
He~ saldo overgebracht op

Gedurende de twaalf brachten ,de gel)mUU(~lrae <l18,majDttlll, zooals uit de bijgaande- statenzal blj~keD op
De ~heeJ.e uitgave bedroeg ! ,.... ' .... ; I. ....

In81U1te~de af~hreven, bedrag or .~luDe'1e en ~stel
en betaling van interest ,op de Obhgatl08 en I¥'hulbrleven

Latende een winst. van
,.

"De winst en vediesrekening staat als volgt:~· ,
Saldo als bovenstaand
Dividenden op beleggingen eI) 'huur .
Wiijst op beleggingen verkocht
Inkomsten van verschillende bronnen
Saldo van het vorig jaar

....

2.

4
o

..,
'. -.4

.. ,~£I,712,854 7 4

Dividenden eu Bonussen betaald en voorzien
Reserve in COIlRols
Obligatie en uitguvo conversie Bultfonteill schuldbrieven
Saldo overgebracht op volgend jaar ......

•.• f·

£1,712,854 7 4
100,816 12 3
82,230 15 4
7,]83 16 ti

116,001 2 (j

£2,019,086 13 11 '

£1,579,:582 0 °
92,538 lG 4-
17,609 7 s

3Z9,a56 10 2

£:!,OI9,08G 1:3 11
I , .

UemidJeltle werJ pel' 'vracht \'001' De Beel's en Kimberley op gebracht Ol karaat.
De gemiddeld» waarde per karaat was" ,., 26/9'4
De:gemiddelde waarde per vracht" " 24/4'5, .... , . .
Het' Reset've Fonds belegd in En),-elsclre Consols, dat op ~W Juni,.18% stond op £997,727 8s. 7d., IS 10 het jaar vermeerderd ~oor bcvoegrug"van <LfgeloopelI interest, en doo r de

te gelde making van een deel del' Britseh Zuid Afrika Vompagnie SClmldbrieven, ontvangen tot vereffening van voorschotten 'aan die MaatschappIJ gedaan, en staat nu op £ 1, 118, J ~~2.s ld., riominooie waarde £1,12:l,J:30 OR, Od, I

Deze Maatschappjj zal heginnen gednreuds het vo'gend jaar de Pl'emier mijn (Wesselton) te bewerken, en daar het oontrakt met de huurders ten einde is, is men ijverig ~n-
gevangen met voorbereidend werk, en bezig dl, Ilo()(lige 1inrichtingen ell gebotiwen gereed te maken. i~. " •

G~dnl'e,llIle het jaul.' werd t::-II cil'c,'nlain' gewndelJ :'!jan hOllder~ va,~ De Beers, Bultfontein S~liuldbrieven hen berichtende dat er w:as voorgesteld om ?~.~It~taaode obligaties ~,f .tl2
lossen indien houder~ DIet geneigd waren om eeu verminderden mterest vali ..j.~ m plaats van i>! pel' cent te ontvangen. Van het uitstaande bedrag (£000. ,lOO.) werd voor £31)3,
:,20, in contauton afgekocht, en het saldo geconverteord' VHn ',jl per cent in H pet· cent obligaties. ,',

Uwe direkteuren knullen eveneens berichten 'dat, vo;lgens overeenk;lomst 1;1et de Griqualand West Diamant Mijn Maatschappij, Dil Toits Pan Mijn, Beper.kt, ~e 6 per cent.Schuld.
brieven, van die ~aatschappij t~~ ~en bedrag van .£l;j~,OOO, op ] Feln-, I.l. werden afgekocht. Dit bedrag blijft in d~ boeken der Maatwhapplj als een obligatie van de Gnqualand
IYetlt Diamant MIJn Maatschappij III termen vali hoven_gemelde overeenkomsr, '-_

De hoeveelheid Blauwe Grond eli Stukkeu op de Vloeren was 0p:jI) Juni 18!J6, ;:l, 1) i-l-, ;l,ji, vl'ac1~ten·-zijude een vermeerdering van 222, :\:37 vrachten-e-en het is in rekeninggebracht tegen I s. Gd. per nacht., , . .

' Weer werd een boogeren prijs voor de diamanten verkregen, en uwo direkteuren hebbeu uile reden te gelooven dat deze zal behouden worden. .Aa.ndee]homlers hebben gedurende
het financieele jaar Dividendm] ontvangen ten J>t'drage VRn 30 per cent eli een Bonus van 4 per cent zijnde een vermeerdering van 15 per cent bij het vorige jaa:

r
. '

De bestuurders voor hUB leven deelen dit jaar voor .dcn eersten keel' mede in de winst der MaatsclIappij. Volgens de Akte van Waar'borg, zijn ze gerechtigd tot 25 per cent van
het saldo vali (IC netto winst nadat 30 per' cent ill dividenden aan (le aat,deelhoudet,s ill uitbetaald,. ' .' •

U we direkteuren wensehen aalldeelbouders gelil k niet de zeel' voldoende staten welke zij aan hen hebben voorgelegd. en welke al weel' aautoonsn dat de positie der Maatschappijgetltadig in kracht toeneemt. C:l '.

DE

D, MARAIS, l
HERMAl\N HIRSCE, I
JOHN MOR.ROGH,
FRANCIS OATS,' ~ Dirl'k teuren
C. E. NIND, J
H, M, PENFOLD,
HENRY ROBINOW,

DEBET, 'I' BEERS GECOlfSOLIOEERDE' MIJNEN, BEPERKT.
BALANS~REKENING, 30 JUNI, 1896. CREDIT.

K.HITI.II.,
;\omillll.ul
Jl/u ()lIuit,~('gCYUIl

Jo: s, d, £ s, d ,

('I.II~SMt:KJ:."".c: 1: s, d, Jo:
;,:,(-j,j)<,..,~ 14 4

J,9:,().I"-,1) ") li
1;01;: 'U U PL.\.\T-:O;,,;~ J!S Y.":ST'·EJl,t;XOO1I;

\\'('''~elton Llludgoed, iJlgt'sloten Plunier Mijn
" Kellllworth L..ndgoed en DÓIJl ...

Ander Va.Htgoed
Dt: BUil., ,j ./0 E~R~H H1'I'UTHEn IIMU:H",

•\1. per b..lall8 :10 Juni, 18!!:, ...
Jfi" opbetaald in dit ja .... tot heden

--__,,__. 4:,fl.~:1!1 lj :.!
111!l.8titi :, lu
ïi,O;!t).I;- I

--_ t)4..:i.:-;~; ~j 1

4:!:I.till III I
~,o7; ~ "
-I-.~.j.:, I:; lil

Ikl.7til :1 •
;1:.!4,U6,{ ~I ~,

1t!l.I':'1 II I':

J,500,~1 0 U
10:;,1:40 >lI 0

';;~ , .-_ -Ih:UGlil"G IN EI'.·u:n:!I' EX A.\SIlI:ELDi

I
' K.' STO,<I:]I', IJRJCIfTINlIl:lI' VI ST.IXlll'LA.nM
KAS1'OO1I MEUBILAIR-Kimberley eli London ,"

,il ::i(,II.'C"T~1fEN' A~'OERI, P£II~.'SEST¥. \Vr:RKES
M.ICIIISJ::BU: lS WERKTrw ...

HOUT,nIlANDtsTOI' IS .'''O}:«E MIJIHtfOIlB,HIJ ...
BI..,(wr.noso or Vwr:l<r:s:

:1.674,3,';7Vrachten tegen liti ' ..
Ih:IIITtl'ItEN Ol' LtEXIS6ES r:s .'SIJLR.t: R!:Kt;~·Il'G[.'I:
R';'1:81 l B,I;L~GINGEN ,

£I,):.!3.000-:2~o/, Consols
DIHIANT£.'i I::\- II.\SD£S

WISlOr:LSn ON'TI·.\XGl~ ... ... ,.. ... ... ...

C.\S~A bij Bankiers, of korte leening en in handen Kimberley en London

1.I1~,J ~ c
:m,l~l;
aO-L,4i,', II

o 3I.lti,9i4 I!'

DI: Bu:a,~ .~~u, Bl'Lno:(Tu" ORI.I(dTII>:

;,; % Oblig"tie'. II-Isper balans Ji) J uni, It'll':'
Jl;" u flJeL..ald dit jaar ... ...... .....

Obl igaucs ge,\dl'Cl·tet'rrl ter nl'Le,tuliuliop I April, 1!l!l6, ruet optie I
~OOrhouder. tot b•.'kollling 4~ /oobligittieH ... . .

lJl,ligatics ufbctauld op datum eli onupgeëis<'ht op :IU Juni, 11>111;

3,3iH,IIiO 0 0

1;~;I,.j.()O II II
:!8,100 " U

66:;,:)00 0 0

;l6;J~j:..'O 0 0-~Obligaties voortgezet tegen !-! C/., ·.t;.\,~,;,j j:, lo

0;;,k7:; 1 rr
RI:.HRH' ,

ll..,,,el·'·chclcg8lug :
lie,er,-c in eOI,"018als per balans, :JoJ JUl';, I.8!!':'
Plu» upgeloopen interest
Vermeerdering vnn Iouds dit jaur nis PCI"Wiust en
Verliesrekening '"

:Jtll,7!lO 0 I)

!'l97,i':!i 8
:/7,90;' ~7 :!

,

1..118,172 ;/,AI'LOMlliG FOliOSEX :

De Boc," Hypothlekbrievcn als op Ju Juni, l!:!Il5
lJe Beêrs Bultfontein Obligatie_., .. 1.128,1;/,,', 0 0

U6,393 I:' 4-
-_ 1,:.!i·l,;'18 1[, 4-V~I'zekeringsfonck ".... "' .. , 100,000 (f 0

(.rt)schor~chte Schuldplichtigheid oudel' o\'ercCukomHt me~ Verhuurde Maat.
Rebappijcn ,'" iO,117 lJ

-_ :!,;,;;:l,808 10 6
158,000 li I I

CREIIITEt:IIEli

o "OI'GEEISCIIH: OIlI..lO•.ITI£' IJIYlIJt:XOI:S, enz.'
Obligatit'5 en :::lchuldIJl'ic\'cllgetrokken en lIfiossings bonus daarvan
DIvidenden en Dlvorsell ... ••. .'t ." •••

;/':;,014 1; 0
9,637' II, ;J

kf:HRI Es 1'0011 Stlll'UJ8ltinEli [XTEREST &c,-afgeloopen tot bede u
DIIllJBll '-0011HH' JHU TOT Hn,t::<-vel'klaard 2.5Jnni, 1&'6 710,811 lI'S °
Bo:.n 'OOR J.I-'R TOI HEIl,Ex-verklaard :l;, Juni, 8H!lti 15i,9;>8 .j. (I

;)0,2,)2 :! -I

88,U.'J 0 ti

S.\LW rA:' WISST 1:;0; V ERLlE'REKF.SIN6

Ltt wel- Van dit bedr..g lijn de beoLuurders -OOI' hnn le"en gerechtigd
tot Jo:12Ó.:Jti':'8~. !Od" onder Sectie fl.j. >Uil de Statutcll der Maatot'Ql1p.
pij zijlH1et VlIJ] £481,401 I[,s. ;.od, opgemaakt als volgt:_

Wiast "oor 't Jaar tot JO Juni, 18!'ti '.. ... ." Jo:I,9(h~08.j 11 "
Mi .., 'twee Di\'idenden verklaard ~l6'. J l,4-:l1,6:!;J lo' 0

H68,770 .l (I

JZV,:l;'ti lo- :l

--_
£481,461 I':'. "

l'V:\TI:I'GESrVERHIWOORDELIJKHIIO-OPOntraugLa.re Wioo(.lsooder dc-conto
!:](II.),WO U (l-----£11,59';,;131 18 4-

Wij bebben Loven8t~lAndeBalan. met dcsbetrel{(,nde RekN~ingen en ..I_k!"ij~stukkel1,met inbegrip va.n geauditccrdc terugl.>et..ling" .. mn hdLondensehe Kuntoor nagezien en certl6ceerell dat ZIJ (;orrect zijnlKimbetle " 12 Novemher, lbflti, :

r,

cr, J • d'.." U Itclll'Cll.

r.

A.I" MIHo",o~ns-De Beers en KimLel'iey Mijnen
VLO~Ilt:ITGAH~'_ Do, Do, Do,

AJgctro1d.:en :
Blau...-grond op vloeren, :Jo) Juni l89ti:

J.674,3;'7 vraehtt:n togcn k Od,
M;" Bl.allwgroud op vloeren, ;)0 Juni, IS!);; :

:1,J,):!,O-2Unacbten tegen Jd, &.;,

~--
.t::!.OI!l.",," I, '

~. d..
6:.18824 I:l J
29.5,Jsa 1;1 I

s. d.
H' PEil DU)l.I~·Tt;S REH:XIXL

o.lflDr.SIlElI' .:N I"TEHL'Tor B~~"{'IXGf.)i..~s Hl'!'k ..,
COlJ~IMI[ ES J"n:Ill:.'T

'YISST or BtLWGIXG G~Ot·Rt:S~;;IIt"r J.I.~~ V£Rli.OUIT .
.\ F.I1SCHIl.Lr.XDE OSTI .\SG"J}:)i ". '"
1R,l~.J'QRTR[LHrE", Lox~ KASTOoR ...

1:
;1,I1i .•.. :>-c ! I
II.I.~ J I; Ic

~,"'::O J" II
l'(:;,2:J,Il ! '
:.!,"'jl,
J.:~_'\ l!

--
£27",.:,7ti I,:, ti
. :.!.j8,!-lIJl 10 U

!!34,Ii8 4

lti,lii.j :, li

A.\.~ CUDfHLUR 1::0; KUINE L'LTGHr.\'

BulfollLein en lJutoitspanmijucn
'. Pll[)lI~a MIJ\' (WS.SELTOJ<) 1'ITG.HES

A.I\' U"KOSTlL'I::

~alnl'iH"enen Kimbcric)' Kllntoor
Algl'ITIcenconkosten. schrijfbehoefteu, Kabeb Reisko,t,{ol1en Allcdci.
Wf'l,'ollko,ten. ... '" ... ". .,'_ ."
l;ifjclI tillII Publieke Inriclttill~e'.l 1''.1 rCcl,diIlK'Wu'kclI, ill,~III.itel.1do be.

dm!; \'enleeld "01,,011.beslUIt del' algemccfle \' crgadenll!( vali :!:!
\ktul",1' IHIi4

~ pt't" la le lJien:oótell
..\ Ildituel'H Fooren
I,onden Kalltoor Citg'"'ell ...
lJi rekteu I">< Fooien

':'i,i.;·1 ;, II
li,I)j:J lO -I-

I!I,'-,H :l -I-
17,&9i II I
I,IH II; .,

1;;,9';1) II
1,:;7-1i U G
lAtH) II U
:J.;~Mt Jl ~

1l),'..~.kJ (I U •-- i:I,H.jl 4 ~
1,0:;':',:/81 Iii ;1

18,-l71:l 10 lu
: !',/:so.j. :1 11
ftt.i,;19:! 10 IJ

; ':',591 Il li
;/'Oti,i:B -I- ti

L'lrb\\£~ Ol' \-~.'iT Elti!:SI)(J){ '0'

" "I' HEItIlEHT t:\ lIl\ Pl..lAT,~" '"
}\Ttt\t>T (": ~.\rIT.\.\L \"\~ .l;UtC.~·NIJ[ .A{A.\t."(( 11.\f'IJro:~'

., Ol lJRJ<,!l.IL.\~jJ \\ f:ST ~""l'LIJ""I£1 r.\... ...

• 0' ifI' LJt~ lh:t,,(~ H, I"tHt' ~t" ~(,lILl.lHJlUt~\ r.,l\' 1::" UBLJb.\TJt;...,
\ f:lOll\IJUii~(, IS \V.\.\I:HJl'- '

~fa"'lillerie, Wel'huigen, ::';chaclotcuen l'~;'mallentc Wcrkell.
Kautoor, ::>talld1-:igcudull:ien Allerlti '.. .., .::

~.\I.J)o,zijnde Win~t VOOrhet'Jlltlr eilldig~nde :;0, Juui, I~ti, o\'crgcbracht ..,

4,ti:.!1 1:; i
1;',00:1 :i :,------- ,OIJ.:.!U li ft

I,UV;3,(M.~. ] 1 ~

A.,s HrPOTlIl:lK BRiEl fY ES CIT6.'1'>:1' Bt:LTI'QXTI:I" OIlLl{,.Hll::~CO""ER5IE
" HI:"'1:1lft I.~ CO"SOL~
. 1J11'11l[)iIl,:O Decemher. 1811':', ié;,

;;0 Juni, 18% 18"/.
"Bo~~s. JO Juni. 1896 4°(

" '::luDO, niet toegeeigend, ovcrgebraeht uaar Proof Balaru.

,.
P~lI b.uoo or \VI]I'ijT Til Ill'<ó" I!Bll AClll ... :

niet toE-geeigend zooals per Rekeninge;;: 3v Jlllli'-ï8l'.J J.!Jj1::,I"':, li
II '-','" I

17.609 7 ~I"
(1;.!,.5J8 lt.i 4

71u,S11 l~\)
ilO,811 q U
1;)7,951; .j. 0 .

1,&¥il,;081! 0 0
32'J,356 10~ :/

KllUlLlU.&f, I:.! November, 1896,
2.0.9,086 13.11

-. -~ w. a C&..\,VEN, 8eere!.«Jl ••
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KRAAN ALLEl.
DE Heer JI)~CHlM Louw, ~r.,

door ziekelijke omstandig_

hl Jen g-eTloodzaakt ZlJn Boerderij op
t e ze v-u, heeft den ondergeteeken_
dt 0 gl last om

-op-

WOENSDAG, 13 JANUAB~
A.an bovengemelde Plaats

KRAANVALLEI,
I" le!!l'tl nabij HOPEFIELD, in

(I afdeeling, Publiek te ver-
i-. ' 1)\ 11, de ondervolgende Levende
ti 1\ e, BOl I derijgereedscbap, H UlS-

I Id, I 11 n ranen, enz

I - LeH II ti e HIn e, als

9 Extra Gedresaeerue Ezels

1 " RIJpaard (Hengst)
1" ,,(Rulll)
~ _\I('rlle~ met veulens

12 Aanteel Beesten
I ~II Schapen
411 Slacht

"" 0""('11
I I II Bokken
I f "dte ,'arkcus

II - Boer~lel'lig-(,I'ee~hwhall,

\ E I tra BokwageIls

Kapkar op Veeren
Open kar " "
Bakkar "

"
"
"
" \Vatel kar

.2 ~nIJmachllle" (Jobllstooe's)
I Zelfuludt rmacbme "
- Zt'lSl'O, ;3 Knuwag(,Ds

IDubbele \' oerploegen
Braaklal1fls Egge

2 Plof'glands "
Pa,tr AchtertuIKen

2 SP,1I1 Voortulgen

" Ploegt Ulgl'n
1 " ZWlDgeb en KettIngs
1 Houten Schaap Dip
I Vuur KIsteo, I lot Z,lkken
Tw ee- Half Lla Ill'; Vatt Il

J Ch breide Bt~"te V ellen
1 lot Z \\ eept'u en Stok ken
I " lJ I'aH'n en PI k keil, ('IlZ

lll.-Hnl"'rilud, ill ~O()ltl'1l

1\ ,-I ,,'11 IlPIl.

til mllddtll Z,t,lIl ]\"111 Pil,

En \\ ,lt \el dl I zal "Ol deu
'UOI tg\ uralll t

JUACHDI L()L \\', t'R

J, WIOORREES, Jr, & C<J, Afslagers.

lH11l KaUlt ~)I

\!'_Imp,blll' .!'" I l('c I...'~

\ \ A \ Hsr JIl \\ L\ j ; •

\\
' I,J dt> rmdl'rgeteekt lillen elge-

nIlL'en vnn de plaatsen "Omen
\ li III I" 1[1 "Vogel vallei," geven
il l('nlH dt kt nm" dat W lJ \ an af
dt /(''1 rJatll III 11let wllen toelaten op
(ll!Z' "IIMuen te jsg'On met honden
tl IUO!,l ri of overtreull1g te duen
JIl( t é!'root of klem vee .. .Allen die
).t. \ (Jliden worden op eemge mamer
I. I hov ollstaande te overtreden,
! till'[l zonder ond()r~cheHl van per.
,VOli \ vlgtl' ns \\ et vervolgd worden.

D J ROSSOUW.

VogllvallOl.

J C KOTZE, C H Zn.
Groen valleI.

DI'I Piketberg,
I • J)t cember, lti~j6.

WEG-GELOOPEN
() \11 REl.~T den lOden dezer,

\ ,Wo den ondergekekende, een
II ht, I uie Rumpaal'd, o!j}trent 5
J ..1r olld Hcercn, Schutmeesters
in Indrren geheven kenIlIs te geven
,;;!ll Irl undergeteekende, door \flen
dl hrJllJke ko"ten betaald !tullen
1\( I Ir II

L. J DREYER.
t:1" _;'er, Drift,

l\ilpllLII\el Station.

Aan AdTerteerders en Correspondenten
, I

V A \ " l ge de \ ICUWJaar,,·
I ,lcaIltiC z.t! het Ilummer van

, U\" LA \ D va II aanst Zaterdag
nl \ IIJd<i).! 1 ,Jan worden Ultge-
_: \ IH rt. ntle,; en CommuDl-
ti, 0()1 dil IIltg,lve blstemd

II "II Il, kant<>ol DIet latei dan
D \ r I \ , ; I D f lf lt bereiken.

A Il HOFMEYR,

"('cretanIl.
\1, lt" ""Pl" J

I "',"dr le \ iIIrtl"< ,I:. ( Bkl,
" '" Il" _ • n 1\ "al,t,,,"
l-: , I" t , I

INTEEKENAREN
jl

\ Jl l!OHIEYR,

D'"', I' LU l"lj! J

,~ Jf';" \ t 1 \ I lf r- &. l V

"··I~\. •• ~ lJe,_ 1!NtJ

Secretans.

",l)l) Of.~~)1~ DP. lI".o\)Lr!OO1', d &Jj..(kut!",
lI'ord W~j(J,il\& hler-,~b. ~
1I:Iiga.::ndllmarlboot'U lIê~,
VIUl)lEEJl1)Ear~G -On.a$ lezerz_.~Jeri, IRCD

4_tkaJhdId(~ - dat onee llpoorll'egQpbren u-u aê<turende de
JliJD'b~ &:gen waarin wu t.hána leven vonge week venu~el'd 1$ l!1et OY;tf' de

_ ......... 0 01Ul niet al.Ie4tn Iio! erns..:!... o\'érpeulIUJg £17000; boven dte VJLIl deurltde yeelc ID 18'91>._~ ,...V._ L_ De ~QOmqamate ¥BnruICrdPrin,. IIm het "'er,.VIII ~ ' .....rbecJe:n ;JIIUI' ~.. to~ _peiD _
~ ~.~ ..an bet t.Qt 'I'aD1lDl die.... Va.D g<oederen en ~ "' _ ,
baáI' Iabd en v~. lliuDen KeDkiUa IS VOO~ Da Ku.1'8TA.1)6C]"f£ "'MLBOl!ID.-nO~-,
Dna volk met' aJJêen een. tfid Inn ~t.elilke DlJd~ om " uur zar aan het btItool'..:an di
VI'1!UIde en V:tl~, lIOOilJ+ ~ voor &lJe bJad een verpderl.llg v.an -den .Kansl:adei:hen
aodere cbnateD'l'"o en ~ lDAal' te ..ellJ een tOd tal! \'&11 den taa1bond gehond;m worden. Dur
dae berinnert aan v~e bjlproe"f"lQgetl en el' ~La.ngrjjIr werk gedaAn QJ worden, .«dfll
re\'WlJl, w..-doorlolll ,0Jk~ 18gOOuJ'ende &I.Ie leden versoeht tegenW"oord\g te Jqju. -
de laa!Alte 50 JaI1I'll. Dé.ae IJ de tijd .-.&rop OM • VONl'ITll TEGf_N BUlL'rON -Delle p&nIOOn 'Werd
laod gedronken I~ft be~ b~ oneer vaderen voorgebracbt "egllna eene beschuldJglQ"r van
en broeden, en "apul d.e bed.e stem der vriJ geld In 1l0Jl bem gekregen i;e beboon door
beid soo hoorbiaar tot ona vollr lW! eft lIeJl'QE·pel~__ Imiddel van va.lsehe vooJ'Wend.se.Ls andel' 0JIl-

de tijd van den Dmgaan~, van lltandqrbeden die we reeds bericht hebben. De
en van Dool'llkop.! Dese IS 8e!l tjjd W&&rOp aa&k waa door deu procurettr-generuJ naar den
de Voomenipeid ~eer dan op allj) andere tijden m~traat ter berechttng teruggeaond~
&ich.ll&ll 011. yollr [lh onn geeclliedenUl heeft Geyangene pleitte wet IKlhllldig aan _.!ge
geopeJlt.ard, en dO.rom put het ODll:a,t wIJ lil telaatleggmg der beschnldiging De procureur
dezen tijd meer dan In,;ne andere onze ernatige van gevangene, de heer Bntkin, 1I'mgerde
aandacht wijden aan !le groote vraagstu.k:k:en verder voor hem te verschljOOll Gev.ang6ll&
en den algemoenen ~1iIOd van ana land en had ook geen ~n meer té stellén aan de
volk. Temeer put h"t 01Ul zaib te doen nu rtmgen, en op do ,-mag of hU Eelf nog
aan den recht-edelen boor Rhodes III de VOOt- get.mgen had, noemde hU den naam van den
na.aDl.8te hand~ntrulllll der Kaa.pkololllc boor Smith, die nu te Matjesfontein wa$, en dll!
zoo'n vergodende hulde UI toegebracht, wet 7:0U kunnee- getUlgw da.t hIJ ( hilton) na.&rhUl&
alleen door "une sta.mgell'OOten, maar ook door om geld ~ekabeJd had De magiStraat Wilt
met wemqren ID w!Cr aderen lUot een droppel ge dat tic het. gedtng ve~ VOO1' &lI»
Engela. h bloed \ loeit In hoo\'eI'Te de genoemde getuigenisP Gevangeae 1Ir laat de Za.aIr lo
heer dese UItbundige hulde verdiend h eft ge uwe banden De magllltraat Ala ge het tu
durende de IIU tudeliJk gcetaakte moeiliikhedeu ImIDe handen laat dIU, moet Ik Jl llého..ldig
III bet noorden of voorheen, bestaat er maar Mn bevinden, en spreek bet volgende VOllDiS UIt
gevoelen onder alle ware Afri:lraners , eo daar lt maanden gevangelUllstraf met harden arbeid,
om zal ik daarov er nu mets verder zeggen deze laatste naar mate te dokter :tal certiêceersa
Maar d« en18tl!l:e en belangrIjke 'Taag moet nog wat gevangene kan doen De gevangene werd
behand, Id worden m hoeverre dese ImsterrlJke daarop verwudenl
ontvangst ous volk betreft en wellro gevolgen - __
daarvan 'oor ZUid A fnlra te verwachten "!In
Daarov, r eeu woordje meer

v"',,..., ....... de~Zeauwea.
SCherpt den Eetlust,
Veftlrijft alle Matheid,
en Maakt bet Leven een Oenot.

, "dat
acht gat.
wa:lI"Qp

krachten zich zullen'

menigte, dit! thans sprakeloos toftecllOlll.wt
zal, als de tijd gekomen
handeleIl. De Afrikaner is
van ve~ woorden maar van
daden. Onlangs ontmoetten wij
Afrikaner, die, sprekende
P..HODES-vereering, geen
vinden om zijn gevoel nit
doch het vonkelen van djne
baarde genoegzaam het heihge vuur vaq
vcrontwnardigmg, dat er in 1:ljn ~inllenst-e
brandde, HIJ IS een type van de z1l'ij
gende menigte. '
Iutussehsn wordt dagelIjks naar

land met de meeste zorg gesei~d : " De ALLSRLElJ:.
heer RHODES wordt waar hij ubk Rhodes tt3 Port Elizabeth.
met het STOOtste enthou~iaame uw......n".m. De heer Rhodes heeft twee argumenten
To Port Elizabeth werd zIJn ",'J"'JlUl~.,1 waarmede hIJ voor het koloniaal publiek
afgewae~t door dUizenden en !zljn aan- optreedt· (,) de ontJvlkkebng naar het
spraak, waarm hIT verklaarde, dat 'Pen nu noorden en lJ) een vereenigd ZUld.Afrlka,
eerst ZIJIl ware politIek kon velllltaan, en Laten' WIJ -deze twee argumenten wat
dh d h d tb nader beschouwen. ;
at ij wist, at IJ e sympa le der De heer Rhodes spreekt van de groote Munbeer, bet AirikJlner \DIk over bet geheele

aanwezigen heeft In het verhoor dat hem voordealen dit' deze Kolonis zal plukken ZUId A.frlkll IS aaneeu gesmeed en gehecht
JU Enzeland voor bet select comité wacht, d ikke! I rd door ~e VlIlIte banden \ all bloed taal, gemeen

r van e ,ontw mg naar let DOO en, en same levens en denkwU'.eu en eenzelfdenwerd luidt) toegejuicht, De ~HODlCS- vooral \'an den spoorweg naar Bulawayo dienst De groote trekken naar bet nOlJr<!.OIJIS-
creaturen zorgen dat deze dingen met het van Mttfeking. HIJ spreekt van RhodeSIa ten hebben een plaat«el[lke maar geen ~eest~.
grootste effect voor het Brlu,che publiek als het,ltlll.detlancl van de Káapkoloale. llJke of maatsdlllPpelfJke scheiding teweeg ge
komen, om alzoo den indruk w geven: Doch wat leert het gezond verstand en de bracht Deze eenbeid van ons volk over bet ge

ervarme van de af"eloopene jaren ~ In bede ZUid Afrilra 1.8 met alloen voor all. betDe heer RHODES was noe nooit IÏl ZUld- I' e di j te led ltd rpand
.. de eerste plaats dat de Kaapkolollle als ernaar> ID ons 'er en en le (>0 e

Afrika zoo populair als thans, en: daarom het luuderland van Rhodesia beschouwd van onse toekomstige hereeniging, maar tevens
zal het gewaagd nJ'n van het seleCt COIDlté h k .1 voor onee vijanden het milrpunt waarb!) aH aan

kan worden, doe DIet omge eel y.- boudelId bWl artJ.llerle-vnur aanleggen Breng
OID hem naar verdiensten te beh"ndelen, Rhodesia IS llador .lim Europa dan de een sc.heurlng teweeg tusschen het republIkem
lndien men het kan verhmderen, dat de Kaapkoiollle. Men zou dW! goederen per »Cbe cn kolonia.le Afnkanerdom en bet groote
alldere Zijde ook gehoord worde, dan zal 8poor n~ de KOJOllle kunnen vel'voeren, vraagstuk IS voor onze vuanden opgelost en buo

doch het IS dwaasheid te denken dat men ne merwlllIUng behaald Ell durum bewegen
men allell t-ot dut dool willt'n doeq. de ~ul'I"wee8che goederen naar Port Ellza- :<JJbemel en aarde 111 den laa!Alten tud 0,00 dIe

De zwijgende menlgte wordt geheel b h j b d b IIObeul'lng te_g te brellgen, en koopen zelf.
et zal rengen om ze an IJn,t twee Holla.ndliche bladen, dIe voorbeen met vuur de

bUiten rekerung gelaten. Men ,~erhaalt dUIzen ~IJI per spoor achteruit tezenden. natIOnale zaak hebben voorgestaan, om eén wlgJe
slechts van de JUichkreten en eerebogen Beira lsde natuul'ilJkehaven van RhodeSia, na bet andere tusschcn OilS ,alk m de KoloJllo
der RHODEs-creaturen en verblinde al zegt de hf er Rhodes ook nog honderd en de Transvaal 10 te .Ia.an En terwIjl

maal dat Port Elizabeth voordeel zal zulke gedange pogmgen worden aangewend om
Jingoes. 'trekke.n: urt den spoorweg naar het nOOI, tweespalt tU8l!Chen de "&l'O Afrilr,\tlel'l! teweeg
-Hetgeen " Patl'lot" ID een andere den. DIt vel'l!taan de Port Ehzabethet 8 te brengen, slnlten de Jwgoboud"u ~Ich becl!tcr

kolom In welsprekende b\lwoordlDg UIt- heel goéd, doch ZIJ denken aan de 'frans- Moeen en brengen zU cell barl.!!toClilte
(II ukt wOI-dt door dUIzenden ID de iKolowe vaal als de heer Rhodes l'an het IlJke hulde aao bun men wen u"'lD~oerd8r too

Zoo ~ al8 Zil op hem waren toeu bIJ noggevoeld. en het hal't van alle Afrikanel'l!, noorden spreekt en d8luom Jt1lchen ZIJ (naar WiJ en 'U !lok meende) met de Afll
{he de kllle lllet hebben gebogen voor hem toe. k,LDers V<Jor ZUid Afnkn. heLi werkte zoo

Maar wat de t..,estanden ID RhodeSia ultoundlg 111 nu bU01le Heugde, nu dat de beertien heer RHODES, zegt amen up dat stuk petreft. Tot nog tol' heeft men geene Rbodes gelIJk een tweeden Wallen.telu de
De heer RHOOER W,18 getlurende de af- goudvelden ontdekt dit. betaalbaar zIJn macht van zIJn politiek gerue en don reuk,,'tilm
geloopene Jaren dA scheidsmuur tnsschen De heer Selous dIe beter met Rbodes18 "IJner peuoollJllke en geldelukc betooverLll.gs
tie· kolonIale Afrlk,lIlel'R en de Afrlkaner8 hek-end Is dan Iemand apdel's beeft vel _ mebt nnar do Jingo "Ude beeft 0' vrgedragcn
III de republieken. HAt Koloniale Afrl- klaard dut ar JU RhodeSia geen tweede Eli daann hgt Of lfS
kanerdom ~H1g III hem een bondgenoot Johannesbnrg 18 te \ mdeu Eu t.d l

een mllat.ichappIJ, geval md op het moge- die de VnorzJelllghmd weer Mn het einde, anen gaf hAm, Oil zIJn verzoek, ail8 zoo- ,bt wenden oUo Janr 0118 'olk WIl'" In

D be Iqk bH8wan V,llI betaalbal'e goudmlJuen, prenten .Ja IllIJnheol, Ik schroomdanig een kaol! e Jongste ge (Ji'tonls- k II I I I
- uilllen ) 1)\ en Jest.ann, III( 1('11 ZIJ OOI ng !liet om roudUIt lo orkolltlon dllt lSok Ik mIJ

Ren hchlJen fO(htpr, volgenR de woonion moet voel en In plunts 'an IllIJneu te ont- 'crhellg I)) beL ollthaal d..t dOli heer Rhode. Il!

\ Iln den heer RaoDEIl, gfOtoond <.lat hij gllJneu' WIJ kllllfH'1l 1V.1l hten om tlell geg-men .1. or onze 'i)aJltien "unt Ik zIe d,ulrln
slechts eell Rpeculaienr 'Wils-hiJ RpeCU- tIJd op de?.e vl.mg te lateu ,1Iltwooldeu .Ie hand dl" op dezon tud ""I hot Jaur moer dan
leelde ml>t het \ertlonv.ell dm Afrik,\J1el'H De En"lpellllen (~Ie Zich thllnllill HhodeslU op eelllg anderell "!In onze gllscllledellifi beeft

be I ~ I II I 1 n nt g"el\Tncbt DLt onthnnl IS bosterntl om den:Jill 1.IJne unpell,llIshRche pl,lnnl)H ten VIlH eQ WOl! C(I Il en (OOI (e I ,I. - Afrlknllen! te toouell ~Qt dp WBle toedracht der
l'ICuapPIJ lJetallld, en WH' zal er dllll dellken .'Ilknll 18 eli hen te "'Utl"8ChUWCIItegen wnt 1I0g11It>o'oel> te III't'nJ.(tln, Of zooale prpfeRsor I ti'.'
ZIch lI,Ulr te gaan Yestlgell 1'.00 ,IDg let komen en geboumIl z/ll In" dit dIephewogen

DE VOS het heeft uItgedrIlkt· hij was hInd ollvtldlg en de Hede een tijdelijke land De heer Rbodes, dlo sedert IIIK'I fot
slecbi.8 de vogelyangel', dIe het kllf en do Ill' In {IeztJll behoel'ell wij (len lijd UIe.! IHl!f>een J<ChClusrnnnr tusscboll de KoiuIlI!' en
korenkol-rehje8 VOOI de voeten der VO()J'Ult te loopell. de J"cpubllelcc.n IJl gc" eest, ,.al III de toekomst
koloniale Afrlkanel'H Htl'Oolde om hen iu Het nl,).dere argument van df'1l heel' tulks uog honderdmaal meol "un 1It1 dat bIJ
deu ~trJk r(> It'iden. R,hodes 18 de vereAllIglllg HIU ZUltl-Afnktl. daar staat Ms de ontmlUlkerde en gebilldigde

o tlu I b k hi J t !lalb, /land Vlln de vrIJheId eli onafbaJJkellJlchCldDe Vom zlt'lllgheltl ZIJ gedunkt, het m zIjne ml e en C Teunt J ZIC I DIe, dcr lDet blo~-d gokocbte vrlJhllld onzer broeders
8noode- venaatl werd ondeldrnkt v6ár Wut zeld(l de heer runes van de middelen In de republl<!lren Dat UI DUbet onom8toote

van den heer Rhode8 gedurende het lIJk felt-dl' beer Rhode8 " en blijft de 8QbeJds
on~ 'olk m den strik was geloopen ons gl'OOte debat over het Jcomplot ? muur tusscheu KoloUlo en republieken Geve
diel ba.lr volk IS geled en d.lIlkit zIJn .. En tqch~n eenigen der gebeur- God dat bU ouk d,U! maa.r de scbeld8mtfur
Beschermer dat zIJn oogen geopend werden tenl8lleu va J'ongste maauden ver- bllJve tusscnen Afnkaner en JIllgO, opdat er

d geen lICbeunug kome tU8scben OU8 eli onzevoor het te laat was, OnJ.(elukk~g ZUID borgene ze.g gen ziJn geweest, III len broeders Wee ons, )Il wee deze Kolome, zoo
WIJ, dat"een klem getal Afllkallel'8 l-eed~ wiJ daarUIt- lebben geleel-d dat de tem- "II ooit weer met..tell heer Rhodes beulen.
voor het AfllkallerdOIll velloren 18- pel van aenheld, (Ite WIJ 008 Inbeelden, Munbeer, de Voorzienigheid beeft bet geWild

Diet bestaao knn all:! v.lJoe fondamenten dat de 8teen door de bouwhooen verworpen totenkelen 7.IJI1 reeds In d(,ll Rtrlk gevl,ngen. gelegd zrJlllll verraad, snoodheid en be- ecn
Nog bedroevender is het te bespeuren, drog."

dnt dine RHODEK-creatill'en hun best Jo:n w,lt IS de eenheid W811rUlllIl de
doen anderen ook nog III tien I!tl'jk te heE'1' RhotlCII fItreeft ( Do vel'nletJgmg
lelden. Och. lUogen hnlJne a,lllsl.lgen toch Viln de zelfstandIgheId van ons ,olk. Wij
maal' vfl1'IJdeld wonlen ID belang v,m ons Oloeten ah! volk wordell ultgewl8~ht van

den lIardbodem en ons met de JlIJgoesdIerbaar 1,Ind en \olk. Och I rlIogen de dill den heer Rhode~ verafgoden \er-
oogen van 0'r volk tnch geopend wqlden eenl~eu' !De vertleDlglllg die hiJ b"('t11lcht
\oor het dl'elgend gevaar dat zIjne zelf- heeft te beIVel'k8teillgen met zIJn
standlgheld l!:ookt t~ verpletter·eo. snoode samenzweIIng li!' de H'rHelllglDg

De zWijgende meulgte begmt hIel' en van de mule IDet de slang door wie ZIJ
daal een afgepel'l!t .. Kunnen WIJ dan wordt mgeslokt I Deze vereenlgtng moge
niets (loon ?" te slaken Men houl t reed8 Zljoe JlDgp - vCl-eerdel'8 en Zijne omge-

kochte creaturen 1l.IIlg'enaam ZIJn, het
een onrulit.\rekkend gedrUisch, doel). WIJ A.fI'lkaner(~om ui Diet ZIJIl eigene ver-
hopen dat de leldel'R dflr zWIJgenden zul- delglllg Uitwerken doOi den vel radel te
len ,erhoeden, ddt er eene ontplo:fIing ondel'8teul~en.
zal pl:lat8 vlllden door het gebrek aan een "Heeft u OUit onhetlchaamdhrid hoo-
afltlldlDg. EI heboor'tln stappen "1eno- ger. opgedl'f',en g-ezlCn ," IS de vl-aag dIe
men te worticll om a.11l de ;were~d te men on8 on lang:< lfI VI'I b,md lUet de

~peech vaD Rhode8 deed. Zullen de
tooneD, dat ue AfnkanerB nlst IIIstem- Afl'Jkanel'l! ZIch door deze grenzfllllooze on-
Illen met de JUichkreten die delAlr dagen be8chaamdheld laten misleiden? Neen,
'oor den heer RHODES worden gegeven ZIJ dIe zoo denken kenoen ons volk nog
De Brlt.sche regeerlIlg en het Engelsche DIt'!'
volk moeten behoorhJk in~ehcht Wor-
den aangaande het gevoelen der Aflrika-
nel'l!, Op hm Jongste congres van den
Afrlkaner Bond t~ Burgersdorp werd eell
zUIvere klank gt'geven, Sedert dIen tiJd
heeft het select comIté van on8 parlement
den heer RHODES !!(:huldIg verklaa~ als
eOll der hooftlsamenzweerder'8 tegeu de
onafhanke.IIJkheld van, de ZUld-A.frlkaan-
8(he repnhJlek, en toch wordt hiJ thaIIs
door ue JuIgoos, all! e('11 D1ttartlllg voor
de Afrikaners, vereerd, toch wd men III
Engeland doen vel'l!lÓIaII. dat de heer
RHODES al~f'meen doer de kololllaie he-
volkIng wordt vereerd I Is het dan lIIet
noodlg dUldehJk Uit te sllI'eken waar WIJ
staan en wat WIJ ge\oelen '

.Ja he8hRt aan vriend ell "\IJand te I'el-
klaren, wat men van den \\';1I'eo Afrlka-
lIel te wachten kan ZIJIl '

Dit doel kUil op lUeer dail eell malllllr
belelkt \\oJl'llen Iu opgewonlien demon-
I!trlltitlS Zlf'n wJ geen hell, dalll lIe gemoe-
der en te verlilt kuunen "or(lell, Qok
heeft de opgewondenheid vali een oogeu-
blIk DIet l"'()Ovt"'C1 Illvloed al" de bedaard!:'
Jx.<llulten van getlPlennlUeerue mannen
De Afrikaner mast IJlet, hiJ willlflllrld'/l '
El'n heter manIer zou ZIJD. m\lIen al Lie
Bond14takken een II'Mlluhe pa8!ltlCren,
waarm ZIJ hun ge\oel.en over ue Ruod~8-
ver l'ellllg door' de Jillgoe~ ten dUltlellJkllte
tJltspreken, en die l'esolutle~ dun aan d~n
gou~eluellr 7~ndeLl 0111 te \\ordell gel..on-
den aan de BrItscha l-egeerlllg me't hrt
verwek, dat zij gepublIceerd zlIllf'n wm-
deu in de BrltjlChe I)I!I'I!. Of men zou
een clrclllah-e lI~n de Bolltlstdkken kutlntln
rIchten, te 'Vor4en geteek:end door dl1n
voorzitter t'n den I!el'retarll! 0l> besin it YI.U
den Lak. .Eel'l!.tgenoemd p1;)11 komt over.
eeu met dat onlll088 door den \ ool'zlltl!r
van bet provincianl bestUUl' .lan tie hllnd
gegeven, het t" oode II! hetzelfde als ge-
daan wnJ door onze leel"'dl'lllJ ooDlge
maanden geleden.

J<.

EN EE~ WOIIRD YAN PAS

1897,
onzuiver

Ayer's Sarsaparilla,
6.prep«,...rd doo,.D,., J. C.I,.,. • e«, L"",,, •• "., U, S. A.

OOUDE MEDAILLES w.rel~~!o~=~np", toe, dan nonen WIJ ook
verwa~hten, dat men In de toekomst geen
rekenipg met de Afrikaners zal houden,
hen za!! gaan beschouwen als niet bestaan.
de. allli zonder zelfstandIghelIl, zonder be-
teekenia ID Zuid-Afnka. Dit maf} niet

IN IIEl 8(.lH'T te Doornfontein Il! een bnun
'paard aangebouden -Zie advertentIe

D M P A CIIETZEE, van Pleter8burlN,
Z Á lt, beeft eeu actie ingesteld tegen bilt aI:
daar Ul4leglOven blad de RI!:"~c, wegens lallter
.Et:~ MERRIE EZH 18 van de Jlblll8 do Hoop

Durbanvilla wegge loopen , ~'n " 'an bet
dorp Caledou een esel en een paard -Zie
advertentJes

VAS Ita x SIEL \VE ZlEKl E In de druiven
wordt Uit G rntiff Reinet melding gemaakt
Het 18 een scblDunell<1ekte maar zogaat.met weg,
evenals OidIUm, voor ~a'cl

EEs Kt:HS'roE8ClIENK -De ambtenaren der
Ned Spoorwegmna.tachappu ID de ZUId Afri-
kaanscbe Repu.bhek zullen a.ls kerstgewhenk
o.er de maand December dubbel salarur out-
vangen

HF.l L \NDQOIjtU Charlle 8 Hopel te Rosebank,
da.t WlnEnn VJ lie 'grenst IS door dtuegcenng ge_
koCht 'oor '£14.,500 Het plan 18 de twee goo
d"ren aan een te voegen 'OOr een re81dentlO'"
Va.D den gom erneur

MA os GIlOIl(,E MCMILL.\.S, gewezen hoofd
Jtjerk ID bet lludi teur kan toor van het postdo
pa.rtement, Wlell!!zaak door den procureur--gone- •
raal naar den magl8traut verwezen Wl1IS, 18 ver
oordoeld tot 18 maanden hal'den arbeid

D~ ZE:NIJEli \ A~ HET TELE.GIIAId"over den
Rbod8l! llJvnJ 18 voor deo wh oel'6llden rJ.tld
te Pretona geweesl Ziln Baam la Brolten
ba~ cn bIJ bad bet gerucbt "an een ander
lreboord, .zoodat bU meende de regeenng ermee
In kenms te moeten stellen 't Zal lIn wet
hcbt '111)..,n deo man op te weken die de oor
spronk<lluke verteller was

I..li SPOOR" EGO)lG ELt K bad Zaterdagnvond
b'l bot OrauJerl\ Ier StatIOn plant!! Een p:ts a-
gierstrem I\' 18 daar om IJ 10 n m nllngekomeu
en slond Lil h'et pen all De twee Jokomotlcven
werden afgelIlLakt om watér In te n men. Ter.
WIJl ze bIJ de "II.ltertl\uk stonden kwam een goe
derclILr'ClIl 'an Do Aar Ilan, dLe te 'cr reed en
de 'betdo lokomotIe, en erg bl'llcbadigde Yer,
8chOJdélle truck~ I \11 tlon gO()dercn tt "In kJVlgen
uok a.alllDorkelllli seh ,tie

Th: DR \A I tie rlMI.I< waarop TOuw~rlvlensta_
Me gIM t IS olJl,IIl!{S\ erkoeht WUI don heel J
D Logan L W \, wOllls reeds, JlI'meld JUtst
tOOIlde 'erk",,\tI";j" zou hegllIllen kwamen oon
puur "):>Qorwog)cumUI"" 'I, TUllws'1\"]er, dlo
op cl executr lee 'Uil de boedel, en op den af-
Mhlger een keolll8ge, mg bedlenden dat d re
geermg' an plan was eon 80 lnorgen grond te
ontelll"enen De, erkoopmg glJlg ecbter door
en men zal wellicht meer'!ln de Iatlk booron.

EEN Z\\ AHF: ltF.t";:~ -Verleden "tVeck Maan
dug regendo bet bc, 19 langs de tonnbergell Op
UUI'rolsfontelD (WodebOIl e) kwul1l het water
10 stroomen ~en berg ai en de Vogel.n''1er l'ee8
aanmerkelu.k Het" ater ging bm ten de oeve~
der riVier en stroomde OVllf' de korenlanden \""8U

den heer ThomaJ! Vier koreDmuten werden
wegge, oerd door bet water een oude IrllVeepeer
IAnmg ontworteld en een 2000 yards draad.
belDing "emleld De Indwe spoorweg Jeéd ook,
dwLr het water Zlcb DIet door do &rulgebra.ebte
nol13n een weg kQD banen
E. S AN rwoonu 18 door deu Gma1l' Remet

schen bondstaI< VaDdon premlCf outY1l1lgen op
de IesolUIAc ID t Ike belru!tU1¥. op brood n
vleeseb, ItIldcnde ak; volsft >Dank ~oor 11e
resolntle geprl.&!OOrct up eTe Bond8"\ergadenng
IfCbouden U Zllterdllg 0\ cr het onderwerp ''Rn
I!lvoer bel.U!tlDg lip graan en ,lecs.b De poll
tlok mn bét gouvernement I. om te stunulooTen
en !lan t~ moedigen ..toor elk nuddel In "lino
ID.tcM bet produceer~n VaD grnan en vleesch 10
de KoioOIe om aldtlll de bmolking albier oDaf
bankelIJk te maken '-an mvoor 'an audere IM
den'
E.~ RIlOIJ!:.~ PETJrll \AS OF PAARL -Jn

de lIltgave ',In I I DODdening meldt het
Paarlsche blad 111 cen UJleldmgsartilr~ zonder
t ,n enkel woord \ a.n a.fkeunug, dat .e~ aldWll
een adf'C>ltLllnden beer .lihQ(}eswordt geteekend
Dlt adres zal 10 de KRA..pst.uI bU ZIJU a..'I!l1komst
wordon voorgelezen Naar WIJvernemen tUil de
mee.ten der mvloedrlJot.c ,lJIgezetenen der
P,larl bitter ~erontwaardlgd over deze wijze om
bot pnbhek ollder een verkeerden mdruk te
brengen aangaande het ge' oelen der PlLarllet<ln
DIt adres wordt sle..;bt. gcteekend door de
RhodC3 agenter. en de K retbl,en Plethle Het r.n.1
durhah e gued \\ ezen I!ldlen d namen der olldel
t.eekel1111lTsgepu bllccerd wurden dIt ~"l ook
good ZlJll ter bescbermlng der ware Afl'lkaners
die DIets meI den ~err,lder OIlZ<lr nat~onahtelt
te doen wJllen beblten-__--

AVER'S PILLEN. versuikerd. lacht rn=t~" werkzaam.

HONDENBELASTING.
AFDEELINGSRilD STELLENBOSCH
DOOR den AfdeellDgsraad van t;telJenbosch wordt hiermede kennis.

gegeven dat op de volgende iplaat:scn Hondenbelastmg moet ge-
regIstreerd worden:-

GEMENGD NIEUWS.

als
V cId kornetscha p Plaats voor RegistratIe. Gaarder.

"
EnvIrons
Bottelary
Klapmuts
Hottentots Holland
Helderberg
Eerste RIvier,

Vierkant
do
do

Somerset West
Evergreen
Vlotten bergh.

G, S. du Plessis
do.
do.

George Tubb
J, G. Hofmeyr
Paul Roux.

Alle personen onderhevig aan de betaling der Hondenbelastmg
moeten dezel\""c vóór 15 :Maart 1897 aan de Gaarders van hunne resp.
\' eldkornetllchappen betalen, na welken datum overtreders zullen vervolgd
\\ orden.

Op last van den .Afdeelmgsraad ..

PAUL D. CLUVER, Seeret.lrls.
Kantoor van den Afdeelmgsraad, 2 t December, 1896,

VEIU{OOPINGEN AAN INTEEKENAARS.
OK VIII IKRS IMMEl )JA~.t CO MSl WERS

8 Jnnllan -Hlctlt."t k ..J,mstcel VB...I eu 10I'Ig')Ct1

~1l :q ~1HLI'i(., I \I II

IJ tJl 11 Jnnwv!-: ....n'",..~t '"'(rand litt )!Tont l"
prachtig ~th;! nil !llllom fU1'I:-(!J(.'n le Ek"'('1II:04 un
~tilndHTtI lintel ... (IlUIl' k:Hpnrudcli I IJ rJ)tU1M'

1\ Jtlltllnrl _ ...., Ilrnlw),.d, I, 'II r Ulfflltlllh rt I,
J lll'~n Z, r",\lltt ....,UI n ..l)t 1,[ hUJpcn.bcr..:- tri

lonk,r"hOtk~r~ 111","('(11 k ..lhlllr ""I ln I"..;,l"('l'IL'tI
\\ f ~ F;f~\\ I~"III.~I>

II IRIIlltIln-HfIIlIlIW"[! hJ"(l1nlllfl hj 7..uCr
k~tlmrf ell fI

II I lUI IIU! P"lt .. 111 1 kD'<4lbarl (rv\:11

J W M\)\)HH~ I' II, ~ l" A~'SL~n~.R'
2\1 f\_;tlllioll -\f'!Il, .. L,IlI't lU')nf""C7AI(IIIt ~Jnll

tevll,{J~lls ti II tHl!ltllnl. nnllit,_
I , Jf\nuarl -a.nltl\{)( ..1 nll!1l 1 U" I. t>t r ... 11".1rikt

\11.),1111!tIJtIn Itc\lnd,'hu\e I ..~ gOfx.llr~l1!tI ....I[II1C11

1 " 'JABAI',I;. lo A~~LAOKII~
I) IfLlHllr - II, r III", 1IIIIr .1 ~rcllhcrJ! de

1...1...t han pil \ I.. Hl r Lil, .. I IIlI dl o........t J., 11 I(
h l\t ),u(;rt!( rlJ gtn,,'d .., I II' hll ''ftl.,1 ellZ

N '1Ill\\ I\lllllOIl
I, I",nnllr -Md) "hloorZlIal (lnu r l\n,..j,(eH.dd

ge.11"Cltt Ier plruttscn MnlJ'>"'fontl1n cO Avontlillf
al188 Bh ....lllfonwlt1

DE SubscrIptie op cl DE ZUID.
AFRIKAAN on ONS LAND"

za) van af 1 Januari, 1897, terug
wordE;'n gbbracht op don ouden
PriJ:'!, te weten: Een pond zes
811llhngs per jaar of 6/6 per kwa.rtaal

A. B. HOFMEYR,
Secretaris.

Dru kpersmnat8cho PPIJ,
Va.n de Sl\ndt de Villiers & Co, Dpkt,

17 AUIt, 1896

li ZUID AFRJKAAN EN ONS
lAND" ALMANAK

VOO-R.., 1.897_

MET het Nle~we Jaar zal ver-
schlJ_n_en ons B LAD

ALMANAK Voor 1897 \vaarvan
aan eIken mteekenaar een gratis
exemplahr zal worden toegezonden.

De .Almanak zal benevens den
gewonen Kalender mformatie be-
vatten ~ngaande Post en Tele-
graaf, een Tumiers Almanak en
andere nuttIge zaken, en daar hflt
.zoo volledig mogelIJk zal gemaakt
worden zal het een lJersteklas
medium voor adv~rteerders zIjn om
hunne bijzlgheld voort durend voor de

oogen van' htlt Pllbhek het geheele
land door te houden.

Daar de rUImte beperkt 18
gelieve men Il(ivertenttes vroegtIJdig
lO te zenden.

Drukpers MaatschapPIJ, Van de Bandt de
Vtlliers " Co (Beperkt).

A. B. HOFMEYR,
Secretails.

Hoek van Burg en Waal Strnat,
Kaapstad, 1 Dec. 1896

Prod uktenxnarkt.
Kl?tfBERLEY

(I 'In Il, /l'eren Ja. LmutJla ,( Gb )

• 24 December 18~6

Zemelen, per zak, I(JO Ibs, R. od tot 'I_ od ,
GlI.J1!t per zak 163 Ibs, ta. l>cl tot
14s od SUlkorltOOl'len, per zak, 203 Ibs 428 od
tot 44s od Boonen, Kalfer, 30e od tot :!ba od,
Kaf (Kolonlw) per baal, 300 Ibs, 158 od tot
IR. od Kaf (Kolo.'aal) wfenenr !Js od tot
14. Od Kaf (0 V 8) l:le od tot 148 lid Voer,
per lOO Ilttl, :Je Od tot to! Od Ka.tferkoorn, ~r
zak, 36. od tot 40S od Boereomeel ongezlft)
~)l< Gd tot 3t. Gd Boerenmeel, gezift 3:1. Oet
tot 368 od, Meel, I"s od tot lO od, Gele
Ml'l'lie~ per zak 30e od t-ot 'It. Od Gemen!l'de
Mlelle8 per ~, 21,8 Gd tot Zi B Gd W!tte
Mlehes, per zak, tbs Gd tot ti. (jd Witte
Mleh.emeel 203 Ibs, "};ls Gd tot 2'ls Gd Gele
MIeliemeel, 20~ Ibs, :.I '5 6d tot 27. Gd, Ha'er,
Kaapseh per zak, 150 lhK, 218 Od !.nt Us od
ti len, per I13.k,120 Ibs, 14. Od tot IR. Od Aard
appelen per zak, Ib3 lt..., IJ. Od!.Qt Iks od T!lbak
p"r Ib OS 3id tot OS 4td T ..bak per Ib, (Illfe
nellr), OS ;Id t-ot OS &I Koorn, per .ale, 203
lt..., 2b~ od t.o~ t78 Gd ,Boter per Ib, (versch)
I~ ~Id tot :.I. od Boter, (tweede kwalttelt),
Is 3d !.nt t 8 Gd Eieren, per dOlun, Is 3d tot
I. ~d Eenden, per stuk, 3s 3d tot 48 Od
Hoende~ per stuk, 2s 6d t-ot 3s od Kalkoenen,
per Ituk, 9s lid tot 14s Od HIlII) en Spek, per Ib,
ol! 6d tot Os 9d Zout, per zak, 3. Gd tot 4. Od
Okkemot<3n per Ib, 3d tot 4<:l Gedroogde Per
iken iid tot id Kalk per zak, 78 0 tot 8s odt 8L.o\lIlT\. E -OsseD, (goede), pnma, £8 OS
tot .£ 10 Os, Os:.eD, 500 Ibs £h 1O~ tot £8 OS ,
Koelen, 300 tot 451.l 1b8, £5 OS if. IJ" K&lvel'!l
308 Od tot 40s od , Varken., J00 I~J 4{). od tot
'lOO! od ,Lammeren 30 Ibs, fis u<1 tot I hOd,
llimels, 46" lbe ltis od !.nt 18. od, Kaapscbe
Stbnpen, ge"one, Lj. od tot 168 od Kaap8Che
Schapen, prIma, Ii. od tot I R. Gd Kapate~, DO
tot (j(J Ibs J7. od tot :W. od

TRUl. HE -Ossen, goede, £0 OStot .£0 Os
U uilen, groote £ 18 tot' il!:.! 1O~ JIJurien k.leme,
£10 OS tQt .£ 17 lO!! Melkkoeien, £0 OS .£t) OS
RIJpaarden, .£ 10 tot 1;;!() Trekpaarden, f I()
tot £..!U Ezels, £7 lOs tot ilO

A~S}IERI(IS',ES -PrIJzen ZIJn over l alge
meen dezelfde ills de vorige week Nog een
goede vraag voor KolOniale graneu om te zaaIen
Y'JOrrnad e' ellwel .et'r beperkt Er komt \TIJ
\ eel ,,>e<t.el l1:1n, nl:lru nuteenng 011\ eraJlderd
K U bluft goed gevraagd "OOI eerste kl"8
kwahtelt '!In bOog>lte noteenngell spoedIg 'cr
kregen HII\ er L' I<Chaurscb Ant dappel. goed
kOOp"T ten.u de" tUIn")er nmmndert wllen
prIJzen on be taaJ b Uir zlln C,eo el ~lIeen. 'IJn
g,>e<tktloper lengel alge grooter" "'In, oeren
Boter meer tt' >erkrlJgell (,edlUogde, ruchten
.cllaIu"Scb \ o<>rraad , 'JJ Amerlk ..a",.cbe lIuche"
en mlehemeel gerlllg Groote "n".er tI<<ge
1/1"- verw:u:bt Lcvelld~ ba,Po (,Iachl\ee) 'wn
goe<le IcwahttJIt wOf'h bUitollgewoon 'oeI ge
HUl.I!tI, ell pnm l kerstlI"" voorraad zal fallcy
prIlzen beblllen

IInf KSfEEN OE' nMPELS

ollzer toek(>mstige heret'D1gmg zcu worden
De zoo versmade en 'erachie Trans
\ a.a.lsehe trekbo9l'C1J ga, en alles In de
wereld op voor bunue 'r1lheld, en daarom
beeft de VoorzlenlgbOid hUil ,olgens de bOllige
belofte llJet alleen de vIlJbeid maar ook !Llle
a U"d8cbescbntteu toegeworpen Het 19 nu oen
maal zoo dllt de Tnul8Y1II1Ibet heft 10 bare band
heeft en ZI) beeft ook den moed eli do va"t,
beradenheId tiet mes te gebnIlken Toen Port
Ehzabetb den beer Rhod"" ultnoodlgde tot een
lUl8terruke ontvangst eli zoo doende de Trans
na.J Ulttarte alJtwoordde deze meteell door
uI/a 'It! lIL een vollrsraadsbeslmt te passeerclI de
regeenng maebtJgelldc ecu hOle 'an bandels
scbepen voor de oostlrutlt te 8ubsidleeren Dat
w"'" ht l'tal'll!\ ,llllllCIJQ ,LUtWOOrd en
bet 18 een alltwoord dat !lUi een
verwoestenden In, loed ,.al LIltoefenen
or de welva.aJ t Vrul Port Ellza.beth en gedeelte
IUIi ~an 0118 8poorweg'l!)st~1lI Ik ben tameliJk
goed bekend met toestantleo en ge, oelens Hl de
Tran" aal, en Ik weet dat haTe IegeerlIlg smet"
tegen hllre Af nk.mer 'n"nden zal dOt-1I mnr
de Jingo 'Sted. n de~er KolullIt' een .Iag kan toe
dienen Wll.'lrvlil ze In geen Jaren zullen opstaan
Natuurlijk zal de geheele KoloUJe daa,rolltler
moeten liJden maar dlln te meer reden waarom
bet kolomale AfrJlta.nerdom Zlcb beSh8t ,an het
JIngodom mOt't scheld eD Het komt mll 'oor
alwf het JIngodom waarlIJk verblmd UI

(,)"0111df'1uJ per<k,.,ru)l,l'r,1U demf'.1ll.al (wIen God
zegt vermetJgen wd,slaat bIl eel'llt met bhndbCld)
het spreekwoord Het kan zIJn dat 1.00,,1. de
vnendell van den beer R 'oorge ...en bIJ binnen
5 Jarell weer premier dezer Kolomc zal zIJn
maar &QO WIlAfnlmners hem OOI! den minsten
.teun weer geven, ~ullen WIJ eerst moeten be
~IUlfên ons Clgen weh aart eli de vnendschar der
Transvaal, oor altoos 'aarwel te zeggen De
Jingoes bebben besloten WIJ weten bun be
.Inll Ik tWllfel llJel dal ons 'olk In de~e
Kolallle :tal bandeIen overeenkomstig do tradIties
en drllfveeroll die tot dusver onze gescilledenrs
en polltlek beZield en gel'erd hebben De
Kolome gaat ~en .waren beproenngstud t<lge
moet , mage til daaruJt komen gelouterd ge
zUiverd en WIJS gemaakt e, onals onze ropu
bhlremsche b, oedeT8 bunne beproevlllg-~t"d"n
hebben doorgul11wkt l,{u!f!Cblen zal d lllrdoor
de JIJlgogolf dIe, alleng. 'all K.lappuuL nooo.l
"aarts voortrol/end, aa.n de ]\lagall eu DrakeD8
bergen werd te rnggesl'llfen, zlCb gebeel en.L1 111
Zuid Afrik, 'erplettereu D,ltI lust \ rede
en 'ereemgJllg doch niet eerder

DE ZUID-AP')JlKAMI
YIUINIá Mn

DNB LA.ND.
De opstand van Galtsh1we.

(ffldurende de Ilfgeloopene llIaanden
dl'eLgde eeu opstand onder LIe Bechnanas.
vooral In de locatie van TaungB en um-
streken. Meer dan twee 1ll.lilUden geieden
vernamen "IVIJ, d.lt de naturellen van
TaungA op de polItie hadden geS<'hoteu,
doch door de tIJdlge tUl;schenkomst del
regOOl'lllg we"lell vet-den' verwlkkelmgen
'ool'komen. Het \VIIS del'halve llIet gehet'l
onverwacht, dat dp tlldlllg, dat de
llatUi-elJen van Phok\valll onder h lin
opperhoofd Gllh~I.Iv.I,m opstand walen ge-
komen tegell de regeel'lng, ID Kaap.
Iltad weid ontvangen Het dood-
schieten der heesten aangetast door de
runtlel pesl ',erd RteedH door de naturellen
mot eene zekere lDate \ an ontevredenheid
ontvangen, en emdellJk; I" de lang ge-
vreesd,> opstand IIltgehroken De aUn
lealt'nde ooIzaak \\<l" ('IgelllIjk het dood-
s{hleten ,an ~ Veldl\ilalde lJOORten dOOI
de politie De heel l{o)(rnflon, hoofd V,IIl

tie p<.thtIP, hedt 7.1~h lot hiel toe zeel' kn'IJi
gedragPIl, lJlet het gevolg tlat de opst,ll)L1e-
Itllgen UIJIl:I geheel ondeHIt'Ukt z-Jn. V,m
l\illlb. Ilt,~ werd"11 ele v IIJwlthgel~ dade-
liJk op~ellOnden, en hoewel de K.Ulpstutl-
~ehe \ IIJwllligerl:! ook opgeroopell weIdeIl,
heeft !lien het nog niet nood)g,geoordeeJtI
lit II Il:l.lr flecj:lflanllland te zenden_ IndIen
de opstand ZIch nIet vel'l!preldt zal hiJ
~pfledlg onderdl'Ukt "'{'?.eu, en het scluJnt
Ulet of er tbaDI! kan8 Il dat hiJ zich t.ot de
Rnller,e stdmmen ,.al U1t,l!trekken. De be-
slIste optredlog van onu> regeeriDg heeft
er ougNwljfekl veel toe biJgedragen dell
opstand III ZIJII begm den kop lil te
dlnk!lplI, Gaiuiiuwe IJehoort gOetl ge-
stl'llft tt) \\ ortjlen ulf! voorbeeld voo!'" tie
anuere opper~ooftlen

DINSDAG. 2' DECEMBER. 1896. EEN TIJDPREEiC.
DE ZWIJGENDE MENIGTE.

Ds Muller I I Zond"'b'TUorgen 10 de Nieuwe
kerk, preekende nam l()t tek~t Haud 27, '-ers
44 bet laa.atst gedeelt(' En alwo IS het ge
8chled, dut ZIJallen behouden aan wal gekomenzun

~aar ~leldlng van die woorden WIerp de
leeraar een blik op bet afgeloopen Jam" De
Heere beeft ons behouden .Uln be! elUde van
bet Jaar doen aankomen GelIJk Paulus met
"Unc medescbepe!lOgen, ..Iwo hadden ook Wil
een eo Ifeduchten storm door te maken. GcllJk
Paulns tegen den aankolDenden storm 'vaar-
scbuwd~, mo werden WIJ ook gewaarsehuwd
tegen Onzen gewezen preDUcr, maar nrelWUld
geloofde die waJlrscbu WlJlg

Er wlllllde een gUlll!ttge zo.cbte zlllden WInd I8
dat nu bet teeken 'aD den naderenden storm?
Men WM gerust In' het sclup totdat de storm
0\ er ben losbrak 7.00 ook "'U Een ,-aehte
W1nd van Vleier!) wa:ru.de OIU! van den toen
mahgeo premier tegen Wil \êrmoedden ge n
onbell, wtd~t de daMn ID de Transvaal los
barst El, die bebteJlIk tot cen burgeroorlog bad
kunDen o,rerglllln, ZUId Afrika >erwoesteu, 0114
nahonaa.l best.aa.n III ge f"i.la.r brengllU en de oor
zaa.k .un 'oor OOL1 algjlme"nen EllTOpeescben
oorlog Doch de Heere had het rerbo"d, en WIJ
ZIlO behonden aa.D het elllde van tl!~G gek.omen
M OI.ar, .. Is In het geVlIJ met de scbepellngen" ahoo
bebben ook WIJveel verloren .Er I TI: e.nhant
ont.;t.aa.n en bet zoo gewenschte onderlInge \t'r-
trouwen 18 verloren gegaan J

De runderpest III ala een 'llTWoestind ..onr
over de nabunge staten gega.'lIl "'U hebben
ons voor dCD Heem verootql0e4~d. en ook wat
de pest illlngaal "lJn "'Il bebouden ILllnhet ewcle
VIlJl het Jaar annfFkoDien
Paulus' relze van Je.ruM.lem n,1lI' Rome was

ml\:lf oo~edeelte van de TeIl!die bn te mILk '0
b,uI Het mode IrwlUD eerst toen bil, na "IJIle
.:mthoofd.Ulg, behouden ID dC}n hemet Mil Ia:nd,,"wam .

NHlmanrl die de.n Roere toebehoort zal ver
Ioren gMn SOIDmlgen "ullen, gelIJK de zw m-
menden, met de handen d.CI! geloof! I:WlI.Iilende
IDode lU'Illen van J lIUiI aa.nlanden lUlderen
zullen S((m klemmende aan cene belo& k.omen
aandl'!Jven, en al&oo zal het geschieden dat !ft
,;neIl bebouden WIII land zuU p komen

KUNNE:; DE. AFRIKA1'iER!'! HUN
(.E"OEL~ UITEN'

NlErTEf,ENSTAASDE de onophoudelijke
poglpgen die ,.gedullg door bedekte
zoowel als openbare "Janden van onze
natloOltllteJt WOlden 8llngewend om de
beteekewB "\an de RHODE8-vereermg
dooI zijne Creaturell en de Jingoes te Yer-
hloemen en te verkielllen, gevoelt een-
lede I toch, ddt WIJ een zeer kritieken tiJd
bele\en, en dat het za.ll,I, ruit thaIIs 111 de
hal·ten Iiel Hl" oners van ZUld- Ullka
fj'l"'legd WOl(lt, In de toekomst, luchten
l.a! dragen, die tpn nau \\ 8t(' verbonden
zIJn UJet onl:! bestaan en onze ontwIkke-
ling <II!!Zl:llfsUtlldlg \olk A,1Il den eenen
ka nl hoort liell het geweldig gedl'Ulsch
gemu.lkl door de HH()DEK-croutIlTeIl en
Jlng!)l'~, dte ulles III bltn \elmogl'll doen
OIU lie gehulltenh,sen \,ltI 't beglIl ',lU dIt
Jaar te \ ('I goeIIJken of ondpi een tlck-
mantel le 'er "ergen. tenvIJl ·,I.lIl den
andl'len k,mt een zWIJgend(, melllgte Vdn
Aflll"lllel'li ZIch tI acht te \ e1't1terkeo
duur ZIch nallel IlUU een te shllttlll, da.tr
)II] de JUIchkreten hunner vlJundell als
wovele pIJlen, op huu zelfstandIgheId als
volk ,Ifgeschoten. hescbou weil, Met
lhepe VE'ront W,IIU{hgll)g en C(ln bitter
gev()(' I III hel hart slaat de zwijgende
schare de HIiODEs-crelituren en Jm!!,o-
golf gaJ.le OppervlakkIg beschouwd zou
fIlen kunnen l,"38n denken dat zij dIe
dmgl:ln met onvers<;hllltgheid voorbijzien,
dat de joichlo eten, the VOOI hun VIjand
gegeven wOI-deu, DIet tot 11l1nne harten
tlopl'dringen. Doch bun gevoel werktgelIjk

Rlellelll,osdl

• 21, Deceml,er 1)oj96--....---
LA..\r-l, nl' '~ Z"~I'\(. 1. duor de Bntscbe

Great EaIlt<lrn ~poorweg J1UtatscbapPII ID Enge
land een kllD"t.tuk 'ertlx>nd waaruit blijkt 1I'llt
IDgenleurs tegeowoordlg tot stand k'urtnen bren
Ilen ,De spoorwegbrug ov~ de rl\)cr OU8e, op
de I'J'1 tU88Chen lJOndell ell' NorwICh, IlIlbU Ely,
werd' weggenomen en ''e.T'IlItgen door een
ilzerelKbrug n>et ~ene sp''''lU0g 300 ton we-
gende en 130 v..et bog De tl,acht WIl8 donker
en de sterke wmd Dlll"kte dell arbeid eemgszID8
moelelIJk Te balf twee begon men de l1lils op
t.c nemon Een b,ilf uur later werd de eerste-
der :lOuwren d wRr.balken (elk 6 l-on ~ewL"ht)'
gelegd en t-e na.lf acht wa. dit .. erk gereed.
Daaru!l begon Olen de 'oora.! op steigers ~ereed
gemaakte brag In posItie te brengen Dit ge
IICbledde door middel vali krachtIge k.nuler:l, aan
beide l[)den der M\lor opgesteld, en gelulrte 'ol
komen Darnn werden do rail. gelegd, werd
de weg III ol'de gebracht.. de aaullhlltlD.g gere-
geld, en wo 10111' alles voit.OOld, zonder dllit de
dienll~ werd belemmerd Alleen werd een en
kolen Zo~tr(:Ul ecrugJ!ZllU! opgebouden
COICIU;>J'-Ombuxj de pnJ b) t, Alle mubela

'Jan bate, hand8choellml eli baI1ea om een leuse
te doen. licttcn en m...tt ..11 t.q:en ePeCi&Ie pdjlleu
fOOI' clllbi. l'buctto 811Co.. wpAd.

ZIE BLJVOEG8EL.]

Corresponden ten
WORDENverzochtalle brieven-

geld ter betaltIl4( van rake·
mnO'en voor sUbSCI'lptles, Adver·
ten~es en Drukwerk beyattende of

betrekkmg hebbende op bezl~helds·
zaken, ann den Secretar!8 der
Ma.atschapp~, en alle brieven rne~
Correspondent,les voor de Courant
aan den Redakteur te rIChten.

A. B. HOFMEYR,
Secretaris.

KERK EN SCHOOL
Do "6('r Cut bbert, tot nO'J toe rector der

Albert Academy te BurgerMorp, beeft, "olgenl
de lIul/aml l\'e!l:', een ann.telling gêltregCn 10
verbanll met df! armenllclJolen en qJ binneu
kort neh te Kaapstad, Il!!tlgeu

Gevmagd -Onderwuzer voor eeue pubileke
!!(JhooI m bet diatr~kt Plketoorg, ouder"u~rcti
op een boerenplaat!! .

DI nkpel'l! Mo:at.<tcba.pPIJ
Van de Sandt de Vilhel'l! & Co, (Bepkt)

II ODJ! Land " Kan toor,
KlI&piltad, 14 Oct., 1896
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HET'FRAA . lE'" i I. . 'KAAP DB GOEDB'HOPB SPAARBANKI!!
NOG ONTVA"N!GEN;

, I(ren verbazende bezending pel' II Pembroke Castle," die DU ontpakt wordt), ,
. : I

\ OOI' hllln~i.'s en J 11- i

nonneu, ui-uwste pa- :
~I'Ol!el!l, juist uit dl' d
tabl'lpf(~ (laai' ZI' !ff'-
Illaakt, zijn VOOI' fJ,~ll
11:lll!elsdlt'1l WUlP(' m
1Il!l7.

it
~\,
I

JIHI-F~;ll.1"\·:-: ;~.\AL,
PLI:1NSTR.'),.AT.

'A ' , :\ ,.r lTS deze geschiedt keanisge-Open s Mor~m, ~ ~L!,~d~S en ~ v,onos, Lf1 • ving dat ren 19 pCl'Roon of
DE -'IErWE LO\ L!t:.\'( 111-, personen na di-zen datum gevOI,den

ylASS EN BEE L DEN GAL E R IJ, Iwordvn Jo orerscb]"Ïjding.doellde op
--- . rlllJIW plaats Zcokocvlei, ID rE'~hten

Efln 7 'f'1 7pl 17:' 'lH ", '/_ l'r.t> .: \ lil U}(1'1 I LIIJt'll vervolzd wortien.
dan l:)(J\';rlJ wt'I·"lJLt'!l'I.CIl Jep."· ...unl·:1. ~ ("\ )) ,r, T', ,

Ue nt. ,·,t lo".,,, "I,,,,,,, I,~" 'HI; ..I " ,'<'1/- \\ • ~\. J, Ih ElORlt;::i, G. zn.
wen en ,·,"I...f'II, h: .. "'.1' \ t:! .\r",:T·,,!11~ht1.J~·n

Open lO! v 'Jl !.d " "t .... \\·,.,d .., 7 t o t Jf'
f.i~ntl·fW l " I, I tt:

;KA A P J

Een NoorH·l.

""k" ~. / \ I I
'r~ tJ' t';It'h ft"~

'IJ :l,;tl. \ all I r. ,1.

'''PI'' "1.·, nl. ,f

I \ 'Ol or"'. I" "Il'

\P. r I, nLll, ti ',,'

Z. - A. RE
EEN DROE'.

/UT\ 1\'1\1'1 I

FANTAZIE -,
MOUSSELINE,Zc('k()l'vlci, De YiJl;cl'sJOl'p,

I)I"t. ('alodon,
:21 1)1:'('., 18~(j.

•
VOOR Horologes, bij grootl' tri

kleim- maat, ga ruw!' ,Jt' ,'!.

dergcteekeudcn, die ell kcl dl' i lf _ [,"

AAn hoi.den.
Hunne HOl'olog('" (Slds('1 (; ':'_

hut te ] zijn ono\'erq'offcn \'vorJ".,',
heid e n Dllurzaamheid.

'THIES EN THORNBURGH,
La.nge St;Da.a.t,

(J. C. V. Gebouwen).
Importeurs direk! ya/) de Ma"l"

.,Eemge Agcnkn iu Zuid-Afr""
Voor dc beroemde .\[,,/ ri JI'/Ioi,
die nietdof!l" .\la.gnil·t of Erectr,l I'

teit geïntlueul'el'l'd word-ii. I 'r: _
zen; III :\Ickel, l-",(j; St.<!al (1-';.,
oxideerd) :21/-; Zrlyt~r ;;,:, -. l'ud-
vrij 1,'- extra.

.) 1 ~'" I _

,".! _' "II,\lI, ........

, ~ ft... J I.·t J,

, I'jl'. ,j. li k.l:'

"1' 1:) 1. 'l,t

"'·r..-! \ ;,1. I I •

'''\101JIJ' ...... III' \1

.(. n!" d... " ,j"

'ol;':"'! ,,:_.(,:,"_,.

!' tT!, ",,:tik Il'
i.: d,.J,-!I. IJ \.;W;1:.,

l.I'

-

D. ISAACS & CO.'.
DE KAAPSTADSCHE LEVERANCIERS

VAN MEUBELEN,

{!' 'f); rl"1..' tt"~ !.:.
. ''Il ' 1,J t' \.'1 I1 ~,,1 t

....1OJO},·! I ti .J .• ,.b. r

.1" . A '\ \ I 'I I~

kl.'ll \"!l ,I, .LI -.

·...r \'''\0\ J'nn!l ,....'
;"~d\t"1

Een ongeluk
.l, 'li ".\,. :-1' If:"

llr:~\ll( j,lll.' ....lt.h n!'

;ll(.rrg~ll Pl.a.atb \I;' ':.
t.o..hant'fJ. dlt 1.' •. Le.

;.otisturen 'iill u,,'1I1(!

KENNISGEVING
Is L~D, Is 3~D TOT 1~11D 1)1': YARD,AAN '\lV IJ NBOEREN.

Een prachtig Assortiment in Wit en Kleuren.
OE KOLONIALE B~A~OEWiJN KETEl. ~ s 1,1 \ ! I I.:E IL- x t'C'eli 'flitilllll,'" gelede"

\1, "'I" (.·.:I'I! 'L rT)1< :.;:,~f"',~'I' 1 r \ 1. I t)l'lll':,:·di· IIi. III t'I'11 111'1" HUil Il vu n
H.lot.·;,':1 Jl '1 I.', II' \rllt·,!C IJ:I\\('l"k!:iL;' \,111 f<tI~';l·.\L\Tr·

,', ,', :!: ('l'I{I) ill 1IIIin .~..-t-v •.il !:~ !~t'lll;() .Ial·en (~lld

:.~, ':Y"ll ('Il 1:"J) :.!:; i I!"'!l Idlr:l~t'!t·d"JI unu ('IfH!):--;.
"- L. "'.' I";(ïl~: ..\>1'11.\.\1 en I("U-~I.\TII·:~ en
h,; ..., t." n J"", _I'", ..~ II ld\'hlt' \"t'rl:t.lltil1!....'" \',111 \'vl .... hel'IJt'III,:I' gM

tn \,",r-:I.,tt I .... ~.~·l· ,~.. r;··t· ....k u ulh!...."'I·II .. t'll JiI'ullh'rde :JIlt'''' /,111111 I'

~ IVI.. R A. Et IJ.tal Tt' \ Illllt.tl r-u Lall ill JI!!';!l :':"\.;11 aUt'

KOpUim:d, ¥drneys We~; GrOeODunt, c:' !""I li' ,,,,",,·I,,.I'I"· )".kn:II,",I'Cld ver-
1"",,,.1,1 ,!:r, ,k I(II~T\I ..\TIlTI{II I'rll-

I-\AAPSTAD. b~, r,I" ,,,' '" '''''" z'l" I"'j,, \""I'"I)2'ia'
1:)1" 1'11:11:(.\.\ \ II 1':iLt'll lil IHHd,l e-n ri.ang-t'·

I. ,I. [ " I I'd vv1'!lI'!1 t'll /1,'1 n tvu \\ ..., I"'; \ ('I' l~n
\\ I" I '. ('! ""01 t'l' I .101 t .. lol! 111£..'\',"'[t;r \. \ \ I {" ,
11l/:1I'1 Jit'·,.llt'IlI;I:tl L'"t'/tllld \\;1'" 'all die
\\"1',,1"1 i: '''t' .\L·d\l·;~ll," l'll dil WA .... \\l'l'kt.!lijkA~LE grootren ,el, soorter 1,1 ::, .. ,.,' ,·;k'TII ,I,., JII'I /",)1""'1'010 h,,-

mslu.tende GekICurd'I",II!."",., ", .... ,
Fancy en Spiege"glas, : I',· !".,.,.I,. \" 1." \'" \ I"k/,,"I, i n

Orders var bu.t en o tnvang-] ; :: ',,', >1"i.i' .. I,",~". h "'.'''''Zl'lI v u n
, . tin u "" II II l'et;11' 11!.~t·ltt'l,:-",.;k!.!,·\·;il vuu Hhl'lI.

en speciale attentie. lI,all'" ," .1",1,1 .\"">11, L,'I Z'.I" 1l1',,,,J,.-
G. BEGLEY, )It·\)' \-\". I.IJI :1:111111 w u ....e rer-n rr-:t't' L:""

va ] v a u "1<''''/'1,,,, 1.[.';': . I.I,pal/"! ZIJ bl,t 110)('.

,,,,'11. jl,: ','e'·,· d".,'- 1nl I·T ,),\Tll.T lUI
.It·ell dt' II.Jd\.·lJde Jdll~f' man IlL.;tig- slapeli cn
lIlt ,jc. ,;:1 \\ I'r',l \')"1'1 !1JI'I'I:d l(l€1.!'t,dll'lld,

I: "'\\1,1 d-I ]':111':1 l'l, \'1'IU1\!t'1I z eui.n dat
I:) I.J, 1 v rrw :« il(t"lj da! hiJ It'\"t'n Ztlll, t('u,o;

I. It",.· /,J II' Jj/, r, l'1\ :':1·tIJ1~dl' va n du fll'.

1I,··e.-~"'I,·I:t \ .111 .J" lUI ~:L-~1..\TIl.T ItO en
l'II.U:~.

JONES RHEUMATCURO.

ZIJDEN
ZEPHYRS, 'Voor Blouses

en .la POIlU('Il,

·d . ,\ ! ,'1It~\, I .

,l,' 111,lI hf 1< •• .. f'l
.:nLLEN NU TEN TOÓN B UN LAATSTE ZEogPK'JUAL

Het IJames~n'Slaapkamer Set
b '

t> 11 III 'I' j" r I ~.,

,
r :

, . Is ::HD, Is. 6~D) Is 11~])TOT 2s lID l)f~l~ YARD,

Roornk leu rijr, llemcbblaUl\', PFlal'sch, Hcliotro!)e, Eau-de-Nil, Zee-
blauwen l'{'li l ehoorlijke Yal'ieLeit vali Fantur.iopatrollctl, (,IlZ. Ook

111 geblol'mJc TIISSOI'C en Fa.ut.az.io-kleul'igo 'I'usores.
(ONS EIGEN ~IAAJ{SEL),

IR GOED GEDROOGD SOLIED ESSGHENHOUT,(.las.
COSTUME ROKKEN, KOMPLEET,.as. 1Ss. .£9 1Ss.

"",:END£ 8 ARTiKELEN ALS HIERONDER: i -VUOH guecJ(' Spitskoolzaad
, \'cfl'oc;,:e JUt'll. zll'b biJ dell
Ondl' rgl'teekl'r Idl,.

I P. O. O. mO{'ICn te StdlenhO,jch
'of' KaajJstilJ LIetaaihaar cremaaktI worden, ,.,

,JAS C. m: \L\.AL,

Vun E"tan;enc SCI'!';" tegen 12/t); Zwarte Grepon,\18;(); Zwarte
_.\Ipncca, 1 ill) ,'n :.!:, ; Shot Aipaoa«, 22/(j en 2;"j,!~. Allen ge-
heel gcvoeid, volle mant, wel gemaakt en afgolVol'kt\

1 85 DOZIJN VAN ONZE

BEHOEMDE GLACE JL1NDSCIIOENEX,

WILSON. MILLER & GILMORE,
A'ff-IE}iSTONE 'E:iJJIS,

ADDERLEYSTRAAT. T_ W.(1"OOtma.ken -nB Kal._

Zonder Kalk.
t;:enlge Asenten.

Caledonplein.
Knnpst:«

ZUI D-AFRIKAANSCH E

KONINKLJ.J KE MAILDI.E:'iST

WEGGELOOPEN
" The Challenge,"

l,il I ~
" Irene"

I'rachtige r
\\' aarde, (

V-\\ ,J"I,laat, .. 1)1' IJ "Of' " \ I~}!-
".·1"'1'" I Z\I:lJ'lilltllll \ll'I'!'ll'r' -I

EZI'I, ,'1','11 II llhl:-:, L"1'!II':llId!Ol'rKI

Iinkcr 7.IJ,J" ",1 F. BI·,laC:"11. .
Ill'l'n'n ('Il :", il! I r rIJ' '(',I, 'I'~ I li.) Illl'

gelll'l'IJl'[.. L/I·I I' l,f I Il ,,'-[,' k.irnc n

aalll')I\I"'" L",·il,·I·"!1 ,1.,,1, l.j k L·IIIII.~

t~ "l'\·"·fl .i.t r: d, II 1)11':' l':_;,.f('i k.nd«
do~r wnu ai!" !rtl:lf., k'J'[, Il 1.,t1kn
word.n i" 1:I,dd.

Nieuwe Witleeren Lijfbanden 11/6" tot 411
Nieuwe Roodleeren Lijfbanden f I! .'

Nieuwe Zwart Zechienen Lijfbandon, 1j3'L 1,6t, ~,11 tot 3/11.

" Adele "
:lti

" :-:itepbanie;"
-1jV

t _\Ile nuances,
5Brtiinen Zwart.

:1/1 1 Sax(mbllrg,
P,K, .K uilsri lier.Zwart niet Wit en \\ït IlICt. Zwarte Punten, ~/ll~,I J" ""d" he,'1' \- t\ I) F.~ \\' IL r. va n H"d-

1Il'l·:-1'll!"~. \\"1·,1 :..."'·)ll·ZI'II J cx Jl' l'(:ll bottt'1
I I.. lw,'" \ (', ,'1.1. I I,." IJl! "Il'I, \Iid,[I'"-

;!IJIL'".l' (' \lllHI d'adt'lIJk \t'd]('t!llg ~lljn
II·'J!\.I '.\ 1:1 71j!1 ....l·!,I'.>Jl\"it.lt,1', dt· ht'El' ,I A
,"'\1 r \ till \\ IIIII!t'l !,,), 'tll. IhlJ"!.:pr";t!jIJ·]l. \\ l'f'.

(i,·!: 1",L ~,·:\t·/)'!I Jr~;IH[' Ik IJjtll't. lill ....~llil('II-

Ik Lj,:!, ll\\ dankiq·tJt, \f"1t'/l\!, J t ' vun
!(,.[ ... ,.",'., I.ll! !·.\fl'j~;I;III~{'het[t'IlL'I', ....rnl.j,1L,1

\~I)t\l'~I;"1J[, 1~lil',::lI[ll·\.., 1:I!t,IIJtl.ttl. ...(·L~· .J!\'hr.
1..""1,, .1,.'),'. 11""1' ~,,'I,1. Aar:.!"zll·I,I.
"II:WIl. t·r;l. t'!1 lIt·, fl \"t,J\., dll:/t'lldl'll ce

\ lll!"II, \'t't,J l'l'~t'l" ILII! 1'()\'t'lll.{t·ll 11')em,ll'll

;:t·l;t!../.t·l! 1.." .rk : Jj_..l,ll.ll' \ :J': :tll,l ...\IJl)[ hc
kt·!·:" ",Il \\'ITIL :11;)· .... d0j,r~.'"L'II('tII.1l1d.~.\(Jlk

/-- THORLEY'S- VOER

I-R U NVD"VEE.
Paarden, Varkens, Schapen,

ENZ •. /

i I

~i

! ,I. G. (' \Ii 1\l·:-;.
Ylil",,~1 ,': L' I", I 'J' ~, " !

Olldtln\ UZI'!'
Te Schninskop wijk ~1ldjenveld distrn:

FAUR.ES~ITH.

'l

KItlI Booten voor Engeland, Jia La.s Palmu
l'E M I~HOK I( l','\' T LE. Kapt. Mak, II ALt .. ", -cn'

t; ,fallt!8rt.

TI~TAGEL (·A~Tl.J::. KIl.[". HE~DALL. "",:c,.1, ,,',
,Junuar!.

DOlTE CASTLE, Kill'" HAaRt> ,'n.'n·"
JanulLrl

AIII'~nEL CA~TLE, Kap'. ~·I~OI:~. "tL:",'
,"'"el)runrl

MET/{\'E~ C.\~TLE, Kl\I'I. IIIiY.o. "II\l" :,' I
f\}urnan .

Voor V rnch t of P8.Ilsa.ge vervoege men
zich bij de Agenten V80n de CAtiTL Il
MAlLBOOT MAATSCHAPPiJ, (Beperlrt.Rug, met Klem Kastje

£21 .1.4••

LACTIFER
rI,ol "1\ derl 1"ldt'l! .l an u.u-i, 1 :-;\li

Zldll'!1 :1:t11Z,)l,kl'lI <lUdI' ,J"II

OlJd'-'I'::l't""~"II,ltJ lifl[I:tIl'-[en WI1I'li,'11

...."or ,Je 11t'11'l,h.~;II!.! \':lrl Ulldl'I'\I,jZCl'

aan hUI"'IIc:,'nul''1"I,' I,h:lt:;. Af'pll-
call1l'll 111')('1"11 l'l'll iJl.t'l' It'':t'l'l'll 1',111

bl'k\\,I:lllrl"'I,I, '-[,,,.,, '-[,.',Jr:lg, "II Ild-
11la~lhl·Ir:'1' i'IJ l', I' "n,,'lld I 'I'/)r.·...;-
tanl"e11 Kl'r-k'-[.'II'H",'('II:lj"

SaLllï' CI~II "P:'I'"I'I' Ill'~,·llt)ul-
gt:>lrlC'll.

HrlIIJf..I.'r""k",ll II z:,li, II \\ur,jell
ver'L:' 'l.'11.

, \ \'. I: () H I,; i: I ....:() .\, \ - 1J.\ l.,
\- I liJ!' l. :---:i,' Jlt), 1)1:,) :II! Ill";.'-Jll'.

Het Aesiab Kanker GenBGsmid~el

11\ Jflil ,-\u,1)'" s Halle oenlgt hier-
Ill' de dat ik \'ulkolllCII gellezell

ueu \ililllt'\ Ige blikt'!' ill llliju lipdoor
lilt" .\l"I:dl" I\'llikcr gl'lleeslLlidJcl
\,ill :\kj. ,-\, L \illl ~iekerk nm
L,)(,,, Ihkill, J)'l'riJ:\I1 lioad. Ik
\I':t, til'l L' jEl'l1 (I~,dl'rde gCl!cesknn-
,Ii"" h,'klll,I·III' l:tll iJr. Chad\\ick
a71 I ):ll'lltI.! "Iltltlij \'ccl ];o,;ttc duell

~,JlJ,lI"J' g'n, cl !.;,:\' ,I.;, Dr .. - illJouJ's
ran :\Ltlw,'~LIII\ z('idc' mij dat de"'\tI~L" III IlIijl! Jlp zat, ('Il \\'UU het
,.;ndJ,I, II IllClilt• da:ll' II ull ik llit't !tan.
ZUI) huonl!:' Ik \:111 ,'ilt \\ouderdllcn-
dl' llli,ldl,l, gdJlïlikll' het én ,,"crJ
i-'l'lll'Zl'i1. flet h IJU dertien jarcn
~deden dat ik radikaal gezolld !Jeu.
Iu diell 11)'1 (Illltrl'llt Zl'\'ell jar('n ge-
Il·dcl! ]/(',) li; Illij \till Dr. l\iellwoll it
\-an J JHJ'llI'~ htl rt (:.\:LUiillcren UI11

wiJU 1"\'('1] t(, \( I'Zl'M,ren éU hij Valid
mij \olkul1Jcu gezoud,

J, A. HIl!Je A ZOOD, Jr.
D' Crban Baad

:.l '(' Maart 18\)(5,

WAARS' CHUWING Bevonden hebbende aat: zeker Iemand
. • In naam van on,~ in de\ omstreken en

Ba1tend1str1oten oosteli1llgen aanneemt, zoo wonsohen wij bet PublIck kennis te" 8"1IiII
dat wij BUITEN DE KAAPSTAD.NIET DOOR IEMAND VERTEGENWOOR_
DIGD WORDEN.

Mans en Jongens Overjassen en Regenjassen,
" " " Witte en Flannellen Hemden,
." " Broeken, alle Qualiteiten,
• " " Hemdent Caps' en Steve!~,

De ~ Goederen Toor de l~te prIJzen 1D de

.r. ]), Cl\_li1'"TliIGIIT & CO.,
2 L/\S- EN PO RC E L El N- MAG'AZIJ N,

ADDERLEY EN DARLINGSTRATEN.

J
"
I

I. WIlSON, ZOON & (),
aT.. _OAGESATMAr.

1. ;'-, ()III i,ijt-, en '1'lll'c"'Tv:(,~, Toiletartikelen en alle IOOneu .Aarde-
J _, \. 'ï', JJ 1 ~...'Tl 'i d ,I 1d,,):t (',

I I:,~:.:- l'rl '[,;,.1',,1 !:1I11 P('I:, \'1, " 'I'h Illpen \'o('rne Voorkamer, Tafelmes8en
'TI (, '/'1.,,', - :11'Iil.:c·iL:II ,'r, 1111" II 11":'llll,I-I:, :., Ilwdllcden.
. \'l'I'I.,i\·l'r'de l'lI Falltll"i" (;'Wdl'I:(Jn. gescllik'L' voor l'rou w--, of Verjaar-

11':~ilr','wlltcn oell Spt!ci:t1itcit. ,J'li,~t ontvangen eon ladi~g Tall bUIl
'i"Jci,tle l'ort.111 Htr' IIV \'" 1.1,

Pl'lIIl.;}Jllrg, (l. \-.:' , " VICTOltL~~~' \r.~TER- \VIIITE OIL"
1500 VUURPROEF,

" FA UCET NOZZLE"

De "CASTLE MAl L" MaatschappiJ,
HAS(;JiA~T, 3 Voet 4 Duim wijd en 6 Voet 9 Duim hooi?, mp.t. i:"jl1le~elglas

d_R DuilL bij 14 Du m. ~5 SsBENOODIGD, DE Sloonrl,ool"n deu'!' Lijn \'ertrlckken
""n K""p,Lad nAAr LOllden urn deg

a.nderen \\'Ul'lleJng, t.e 4 UUI lt.m., nlUlr
Madeira en Pl.ymouth, le billt Helt,ltll eu
Ascension RAoleggt'nde op de bepaalde lus-
8chentijden.
I~!I~,
,JIllI. 1·,-Dt·~\·F.GE.s' CAbILE. K:q" R""", ,

., 20-1-(()'LI~ , A~TLE, K"I'I T~A\ """
Fel). :;-/1 A'I(\I' A (\[I~:'\ '·_'SII.K. K,'I", H ", py

" 1;-T_4,STALL(,~ '·.\~TLE K:q,l. I"" "
~ll\.r :~-'\lIHIlAM 1'.\'Tl.E. Kal'l /lAltk:'''' ,

,. 17-Dt:!'OTT.aJ:( CA~TL.E, KIlI,t. /1AY,

CN PATENTE
lJI\l'[.\IF.\ I,d:, ,;uUJ'klJ) \'IJ!{CII

,'II 1\,'1 ~\l'pl,L, III (', 111;';0 ItOl:-
"eeJlwld.

Doe ,Iallzu,·k I'IJ dl'
f~ElJl-(()EllEl{S :"':llEl'IIEHD,

HU"lllillJ,~ Cro,;:!ing'.

j~;'; UL::;T~ OI.!]':,I1\ liE AlAnKT.

EXTRA BOOTEN VOOR KNGKL.A~ D.
ATHE~IA'·. nap' l'11f'P, omt.rCld 31 !"Ir'<'"V'n ' ....
GHEEK lT\\' IJ ....,.,.\\), 1-\.11" !).\fhE .,n.lr-

Janu<tl". I, tiCt :.1:111 :",.' I I ,·l, lUi. A .....
Ma.l(',t)<

f'HETllHIA K,,,,, /(",., I.. """t,.
d, ..., :"I.:tll Mn.], ll:t

GC'ELI'H. (TWill ""\Cr, \\). Kal" Ty,!).' toW: ': ~ ,

t··t'llrqnll. ri"w,,:t l\.ttJl "'t. H, 1, ',.. .A,""'"
lJa,lt· 7":1.

GOTH (1"'10 "crew). 1-;"1'[. 11lU:loI":lt. "IO,,,,,:,·
rel'rl~:\l'I. d·,,·t a;1I1 ~Ia.d"lr.l

\i:\STO.\' (lwjn ....cn'\\). }\;qJT ,'-'

11 MaarT, d· .. ·, ft:H! :-il. lL....lu ..a .. -\!'("'.r .... ';. (:.
~IH.I( ll!;,

iiAl-L(T\\ID Sj're\,) Kal'! ~\L't),-TI.H. (Irt.:

~:J Ma.art, dot! aHn ~I"."j.'l:-:.l.'

Een "in de hlRl'lSt'lr<ipfJIJ" n"'Jl' ::;1" ,..
b&ten 1.al HJl'THA:\f.I'T(J-'\ nrlHt, I! t

Il A.\J Ill- Hl;, kort nR de u.all).,,-,,,,.r
deze .Mailsloomhooten

R ETOC HKAAHTJ E.'inRlI.rJ-:\(; EI..\ \;1
gangha.ar I'oor Z,,, .\1!1HnJclI. wo,·der. :; '",
rej kt t.f~~eneen \ï.'l'nll tlnC'nIl_g" nilIl' I J ~ !! (' t

op den Lluhheleu Pa.""l'Ppt'l.l'
RET(_Jl'RKAARTJES na ...r 11.\\r.\-

l80ngs de KCST wondelJ u'lg-ered.:t n_> r ne
terugreis bionen :Url .. MAanden perde L tiP,"

of the Ca.stle Maat~chappiJ bloom WJlCL

Voor V racb t ai Passa.ge doe UIen aa.!17"H
a'Bn de Kant()['8o Vlln de C Dlon S lUO tL bo "':
ALlatschappij, A.ddtrleystraa.t.

----------_._._
'il ,

ZlJID-AFFlIKAANSCHE1 O~DERLINGE .

LEVENSVE R Z-EK ER ING
M4TSCHAPPIJ.MA.KER van de he!'l">erl'le i\ ,i""J.'~é

.. LlI(NES" eo" Cl~f(1l!T()\'" 7..l i,,!,
bek:flDd OTer de gehe€Ie Kulvuie. Z ...i"I", 'p
ordergema.ah VlOon£J eIl rue .. r. nude ~n.del>
lÓeu" opgem&&kt af ."kuur n"goml.l.3.u
,olr~ p6trooen Tlon de kla!itell.

TUIGEN
llAri d. nin ..., SOhulf.:ltrnug, om bOl
.hATen te YOOrkomen.

VI'Mi om Pnj."j"te_
-ca. DA.BLING3TR_~.A'l.'

UAPSTAO

o P Q E RIC H TIN 1 84 5,

Geincorporeerd bij Acte van Parlement 1881
3 VOET MABlrIJlJREN Top WASC1HTAf'EL met Tichel

beneden, en een Kapstok aan elke Zijde.Hoordlwltoor; D!B.LHGSTRHT, Kaapstad

Langemarktstraat en Kerkplein,
'J. LAWLEY &

KAAPSTAD,
CO.I rild.. ", i,. [!tlrl"tn. 1::oentj'(lIu, i n en

/uh"lnne.sóur~.

H. J. WASSERfALL
AANSPREKER, ENZ.

UNION LIJN
KONINKLIJKR MAILDIE~,"T

.' 1L , kll:.! f: E \ • ------------------------------------------------~-----
;1.,,, AITIlI':11 "'1:1)1-:"-, \"'I)!'z'lter
li \l.\HI11<I(\I-:.
"1<\1{ Y ..:,I/.I ).\I()'i', ,;';',\.

1-1\1']1.1 11.\"1'1,1\ 10-:.":
/'.\1 L ; F. \ 11.1.11<1\,":
(;( J1Jl-'I( I·:Y ,":11' Il 1<1.
,I (. :-;Tr;n U:IL
11.\ Hl< Y H' ILl ,..:""Il ,I .\ .\1LI( l< I .11,.\"- .. \1 1..,1

J. C. SMITH & CO.,
IJzer, Kool en TimmerhontMagazijnen

KOLONIAAL EN AMERIKAANSCH WAGENHOUT,

Dooék:sten gijn steeds in room.ad.
UIIOE l:lTOOMBOOTM..UTSCHl.PPIJ

(BEPERKT).Be~rafeni8sen aangenomen.
DdO<li<,llen. LliUoet.6eo ~D Rou .. koe~en

rJ·""rd I.. J~u t.:~rlat D.l,,~ijlr:ell tijd. ell I
~ d. DlllJjlut.e "rij ....a.

~.nhto' : BoJr-e'(J Strul.

DE Ma.il booten der Ma.a.tach8oppij ,er.
trekken VIUl Ka.a.psta.d n&&r Engel&l1d

via M adeira., om den lUlderen W oe~ LeD

" uur Lm., 8018onder a.a.nleggende
VOOR ENGELAND.

" 30-MQOH, Kapt, GRlYk·IX.
I ~97.

Jan. J:l-.'lCOT (Tw'll ';cre"), K81't. LARlI'."
.. ;t;-.MEXj, ,\~. Kill'\. REYNOLD,

Feb. IO--~(\HMA!' (Tvnn "crew). Kap', \IOL'~'
" 2+-TAHlKH, hlll''- MURTON.

r: Jl' I I .. ;. " ~ ! ~.\ .."~f, ~ Al y!.:. t. L I:,

1
(; r: l: .\.\'IJI-:IC'i'J.\'. ;\1 IJ, ~I..l·. J;.0ndun

1.1 i( (':-; 1-:""(,1",,,1- .
J.LULLfKSCll I PREJIIE - lI/J,558

1\ !\lnH~'.' 5 IHEREST S5,905
FO\DSE\ 1'.' HU[JES 11.(i(j2,S-io

STOOM

Breestraat
ZAAG/MOLENS,

en RiebesksPLAI{PAPIER.
KAA PST AD.

Ra, Plein,

BUR GSTRA A T,I'f'?' ~ rh, '.1, (,ro()!t1 Bnou", ..,
····'1 H,·\ t'rk .n","·n

B~; .:.4;,:,,:"11 O!H\rt:flt rUd-l"<:rh<.'Ul"'d .. rt.la.ri:n.g.
lit'~'l1 rf'",tT!l'tioft op ·ltcu.·'u .... Woonplaah.

llatl~e Ullko~tRn.
·....F'(l(.~I:....'eBetAling -...rIl }'orderinlTen.

A i:e Voo.rd("-e!en bebooren &an rio Ledeo
(;"'n l'enoonlij •• Aam'l,rakehjkheid.

Or·mlli,h'lliJi.e Bonll.! op '''orderingen.
R'linH> BH,.aIlIJR' VOor Over1.'1lve,

10: .., .1' ,,'I\n on. ,m vorzdkert das een'1flledl I DneJ",.rI'Jk",b OoJ."o.:k, I",,~.t in Jtllli, 1895,
a"'·''',nl( on flK"PAAI-{T OW GHLD. . d",olgendelD JUDI.I898.

\ ,;/(1-', Vr:RSI~, JJORSTi:LS t41ren 1 D.rt,~ d.lten toe~est.aao voor betaliog nn
llOl\b'.l~ l'''jZI'U. Pr('mll'WS, gedtfr1lnde vrelk. d. Pool", n.r kro.ohl

j!IJ(t

1'''''''''0 blijven van I<ncb,t zoolsng er volaoend.
nen.'"!\.:u8"1\'urde iJ 0111 een k ...~scbe premie
lo dtlHeu,

,
11-" \1;' \'-DEl'SON& 'lT~, . L ~Lt.. 1l~ (R~ CO" I

, I
35, LANGSTRAAT,

I'LAAPSTAD. !KOICR &; DIKlE.
Invoerders \nn Allerlei IJzerwerk,

Behoort men altijd e~rst te gaan om

KOMBUISKACHELS EN LEDIKANTEN. ------_._

PRACHTrG PLAKPAPIER,

8 Von K4E.!D'J'UJ!:L voor'zion V<l.ll een 8pi,'~(·lgl38 ] ,S duim bij 14 duim op
patente wielL'tjos. £2 78.

GII"t,lt' Andrrson & CO0'35. L.LlIG-STlUJ.T Klim.u.

LAATSTE UIT8ET ALlNr.FN 4fJ89"

l3oTengen~mde is aanmerk~iijk hcn0dt'D in prijR da~c inferieure jn~(',
~oerde artIk.eIen en dC';_urWIJ slc-chts hout Q'l'lmriken d4t goed gedroogd is
ID ~ ~olome zullen Koopcrs liet voordeel "('IJiJen van onze waarborgd at
de tIr1iikelen de hitte, van bet k1lJtJa.at zulh'n staan.

i
VOOR HET KOMF.XDF. FI'J7"r\' BF:VELEN WE AAN ONZJJ

TUINSPUIT van de beste kwa.liteit.
GRASSPllENKELAARS, TUINBANKEN HANGMAT-TEN. . '
PICNICMANnJES, bevattendb alle benoodigdheden voor ~ cl

k lei~~_gezelscbapflPn,
BERGKNAPZAKKEN. (zoooi" op het TMteland TUl B;ropa iD

gebruIk) zullen zeer nuttlg oo\'ollden worden voor bergbeklimmen.
Probeer ons CARBOLINEUM, die Houtbewared;e vloeinclt. 'fDamer..

inerhout"met deze uitstekende stof behandeld, zal met ...... alle
oorzaken van verrotting weerstaan. .' i

• i

AAN AANVRAGEN VAN 'T BINNENLAND WORDT
PROMPTE AANDACHT VERLEEND.

P. J. VAN ZIJL.
P()li~!'Il'"nTan verlWbilltmdMl dIlllf WeNt"n betaaldKLEEDERM .[4K ~ R. .,e\,J. \'ol~uudp SOturnen voor ~.re £1.UOU vaa d.~ ·t j'j , tor!ll'rordu!lLJ;ke verse.keria&" t-

PORTERVILLE. I Vuur iu 1'!89. ndaald.
47 JAAR £3,l"3
-b~,J.UR 2,)ijl
BOJAAR 1,1Wl
~ J,\.Ht 1,";7
J5 JAAR l.ázs
12 JAAR .... \280
II JAAR '
• JAAR USO

• JJ.AB. t:
W'lLLI.UI lUMJW.L. ......

-------------- ------
D.ISAACS&COKonstof"l en Vonnen van zelfma.at

D.ming kunnen op aan Traag
nrkregen wo~en.

IlOOI - KA1HNETF.!BRIEK.
BARRACK-STRAAT UITSTALK A MJ!BS.

LANGMARKT-BTRAAT
D'

, PLEIH - B'l'RA.A.T.
KAAPSTAD.

EN

BOOM - STRAAT~nRMEfIl ZEER BILLIJK.

Hoofd JnSpt'
~en\va.n I
éal..~plell' .. K~
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liL KO!))d]'1

Op Zat "la.,: I I fl"rcrn(, r ve-r rok <I", beer le
Rou x hoo fd o n Icr"'ll~el der puhlieke JOD!!e".
school nil b,';r naar \\ clI1I1!;""1lalwaar bil
111 li ter ","OOTI \~"!oilqen raj Dert ren J&'V ba I hU
le I*!k"ame Jt::1JlIl': la I ng~u(t!mde -chool we",
kr"'tltlrl,l'nltng op zrch \1,11 noemt hem met
re, ht den popu larren 'rtPllrlel"kell bekW1lmeD
m Illbeer le Rot" J II I ~H Iller It 11I1o(6:komeD VOH'j
h I de scho ,I ten l ,r k, m e tnndlltng '&0 1'1
le. rli: "1 f lj Illt l! f"-' Uok de "ebouwen

f'" lH Jl t d \ l '"'g'rnot worden vooral met
11r1 W)_.{ l' kn!'itlf't r hn (;11 1.Dod It lr JlU J ~te
\. Il' \. t1u(. ... 1. ·flJ Tllt t" rt hill,. (Il kosttnrlcbtlng

I"- Jill n h I huthet k ti \;l' j nder een dak t

I 1)/ I J( r I III de lJ .naru
lier I~
llUl

I II

EEN GEWELDIGE STORM

In

l·

n

lIIKI-II", !JEL ~~ -(~peclU<tl) -Eelt
'cr:< hT1kk~lljke dooden<torrn trof glHtc'"n Il.
IJIlddag orutreur ti Uur het d lrp wu.~rdoor v-el
.. hade verourzaakt werd Zoo 'elM hebbeu \VII
IltHllf te 'ort n oozlcbt~d RlJln~n "CIIJIJ'C

nllnut~11 rl'c)'\ le storm gupLard met \rtt~ahjkn
I, I dOIH!(;r eli I,hk"'4.emsJ1lJ.{t:1l uil ...rt rkC'11 "Inn

J, O._ \JOlIId was ltlh lno ~h ..-t'k dll lr nIH, ~l

h I _Ii 1)Z.t'll n tt Ipgra ..nf palen en ër~( hi lh ndl

bUIZen tOL Ic II R"md '"rpietterde Zelf,
I w. nl. n '"tgerukt HeL gru, t s te !(O

to> \ lIJ 1\ 1\ ...tur til \.. do Ir dell \ f I....t tat

"" I

Tnt."1JiJ

( ~ 1111 un , '''''} omient )
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OproerIge Kaffers. L(I\! I' 2" JJI. -II. /1, I, rl r I

rn een n r t iknl 'er It~ hee-r I Hhodt.:'" r dij lt-
l' rt r IlzaL.Llh lIt I hoer H.hodt:.i" h!llI~aa,

f rn~ IJl t r I L Jell doeltI /
I I I
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