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VERKOOPING
VA~ KOSTB~E. .'. '

-EN'VRUGHT£NPLAATSEN
EN ~OSSE GOEDEREN-

..Ta,I1 "U.s,ri, ,,1..89'7.

Speéial~!

[)
E .f!;ueleHeel' M. L. NEETBLLNC zal pub1i.ek J:l,tel1 verkoepen op
bo\'engemelden datum, eu tel' plaatse, de Vl(,ll' uitmuntende plaatsen

" Zorgvliet," "Simons Berg," " Kuipers Berg "<en "Jonkershoek Berg"
gelogen. te Bang-hock in de afdeeling van Stellenbosch. Iedere pl~ats
bevat zoowat 350.akkers grond, heeft een aanhoudend en voorraad van
wa~r, eon wijngaard, eiken- ?ennen- en populierbosschen, groote' .
scheldeobeden van de beste mgevoerde en andere vruchtenboomen, e
gelloe~Za-R,rnwelgrontl. Op de plaats Zorgvliet staan er een woonhuis
ell buitougebouwen. Op andere plaatsen z.ijn el' dege1ijke eebouwen.

De grond is de llitstckcndste in bet distrikt van Stelle~bosch; en iets
Jaa.ra~n gelijkst,aallde is jaren lang niet het publiek aangeboden.

\- en'tcre lnJzooderheden op aanvrsaz bi; ,. '" ~
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SCH~IJ~
, ~·I iK' .'.," om het:aoek > 1, o~.te en,Ooe~koo ~'Routevoor Reizigers en'

, (:', ,'.' ~ I ,Goederen van de Z~!fl . "Johannesburg, Pretoria
,o,ver 'I:)~ip'~j. en ,andere plaatsen' in~'d~Transvaal.

t~I+';anj "Dagelijksche 'pers4nendi~nst van Lourenco
BOOMEN Marques (Delagobaal) i~ 24 uren naar Johannesburg.

! . en 61uur naar preiorlar ; •
en om! :Tarief lOOf. Reiligers: naarl~ohlJllleabnrg M t7S.~D !8 t71

" !Pretoria £4 ko &d. .: en£3' 41

KOLONIALE
Weeskamer en T~~stm3.at.sch&ppij .

Publieke
_ \".1:-1' j'f-

KOSTJ3AR1PLU TS

JIERC[I.JE~ I)IIJLA'
(Gelegen {" Jd~~'""",·, r : .

Levende Il HV!:'. h,'tIl'Il. I!;tlel'
GlIl·~r. Bn!!. Hoel'dnij

.-«: hap. ('IIZ ,,'111..

", 'f.
Aanbevolen I,

, .
door

1 Gouverne~
PRIJS:UJST.

" It .ty

, '

Ambtenaren. .POSTVRI~.

; ,

: Dagelijksche personendienst van Durban (Natal)
naar Johannesburg, Pretoria en andere plaatsen in
de Transvaal en O~aAj,eVrijstaat; . '

, . I

G~ORGE FI
~ ."
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,EENIGE AGENTEN VOOR --=-,~.-:-..:~ ...:I:E:1jI P-o:as:P:s~.

DLAY EN co.,
T, KAA~T.A.D. , PROVINC'IAL: BESTUUR.

Nati,~non !l.,le,·'~raagsj'tukken D'E "l~~lgendesprOVjna~le :\i ergadering . zal gehouden worden te
~ ~ ~ '.! ,.Lv'u\'LM~ BURY, en geopend worden

PROFE~SORD~Pr. (1..Dk :VOS. Opden 2 DONDERDAG in Maart 1897;
" ,,

BOND.

G. :MONTGOMERY WALKER,
Prooureur voor den Eigenaar. '."

Sraudard Bunk Gebouwen,
Kaapstad.

. Bij dezelfde gelegenheid zal daal' een groote verkoopiug' plaats
vindeu van kosbbaar Vl'Oen l(i~gocd; namelijk, Ll0n Schapen en Bokk-en,
20 Koeien eli Vaarzen, een Ef!rste-KII1S Kerrie Bol.. .' "

~)(I,O')O Europeesolie Wingerdstokken, groensteen, hanepoot en
l.ermitage, getint op AIDNikano:>che stokken, behalve een groote hoeveel-
hl'ld ongeënte stokken, nog ill de kweekerij, 10,000 geënte vrnchtboomen
vali de beste soorten. ' '

V~ATW'ERK:

U\TGEBREIDE VIRKOOPIN
-:

vAN ERVEN
_J!£ OP 11 EN 12 JA.NUARI~189'l,

DO ~,K E YS

------

. ;

Daar het onmogelik voor mij is, om uit de ingezonden verslagen,
van het laatste Congres, de post adressen van de S~cretarissen der ver-
schillende Di~~. ~esturen ragt te krijgen, verzoek ik hen vriendelijk
nog ditmaal blJ ml] aanzoek te! doen voor de noodigë vormen, en dan, zal
men vinden, dat de nieuwe vO~f voor Statistiek Verslag, bet aanzoek .
~I?en voor de toekomst onnoodig zallpaken. Doe dus zoo spoedig moge-
bJk aanzoek. . .' .

Alle verslagen moeten "bij .mij worden ingezonden, niet later dan .
den ,3Isten Januari 18U7.. '

'Bescbrijvings punten kunpen bij mij worden ingezonden voor
publicatie tpt . ,

'den 31sten' JANUARI 1897',, .

BestaanCe nit; '-)0 Zes- en Zeyenlegger Stukvatcn,' ] ij Kuipen,
Il ieuwe Pe rsmachin es.

ALSOOK:

I 1

I
;/ ,,'

OGSTEN, be~taalllle tlit

bsoHaverhooi. 62 vrll,·hteo
~' 11 vrachten Gar-r, ·l

_ .vtachten Rog.
LE"\'EXDE H.AYE, 12,. Paard:u, 'J

',' ~pan goedafgerichte Muilez, Is, in
" ii-a.c~~ige conditie alsook. ~":J<.lgl'
" tomen,2 Bullen, 5 O,..:>en,lJ \ aar-

zen, 179 Schapen, alsook eenige
Val·ken , enz. '

BoEBDERIJGt:RE:EfJSCIHl"._;_ Dubbele
; voor Ploegen, Tuigen,

Graven, Vorken, Pik ken,
Ba'l(;il, Diunschrn-
Zakken, Hooisnij-

,._.,~n.~I~ Zadels, Vellen,
en Opt'ne Karren, en
hoeveelheid Huisraad,

'IVagens, Kanen, Ezels en vele anclere artikelen tot een boerderij
b-booreude.

De Verkoop ing zal beginnen ten 11 ure v.m.

rgrVergeet niet den datuzn, Woe~.d&g
den 13de::n Januari, 1897.

PAUL D. CLl)VER, .Atstager.
U'~' aller Dienaar,

THOtl, P. THERON,
Sec. Provo Bestuur, air. Bond.

Hlllllrl.h lE BEGINNEN OM 10 UUR V.M.
G. W, 'TEYTLER,

Secretaris.

Somerset Strand !
Somerset Strand! De

Kennisg6vjpg a~ .Aan~eelh(}nders,
. . ~ i ', .'

HIERBlIJ geschiedt kennïslgeving dat d~ Direkteuren i van deze
. Maa~schappij een dividend gedeclareerd !hebben van twintig per

c~nt. gel~~ met ~win~ig 8hill~ngs' por aandeel voor het, halve jaar
eindigend 31 December, 1896. D-e dividepdvolma.chten ,zullen aan
Aandeelhouders ui~gede~ld worden soospoedig als doenbaar is na de
?ntvangst_van de :L.Qodensche TrjJInsport.en opibe.t einde van het halve

laar. " 1 . .
. ' I'i w. G,

aarnemend Secretaris.

Britstowu, 6' Nov. 1897.

·J_.LOYDS'
"AZ·1t\.O-rO.--'"

~:I. ... 4·...o.ell1-•.
GEHEELUH STUL. GlLVÁJ~EERD11Ill0LTOOIIG. lOUOOI BEstBUT mo IOBlI:

& u, U· rt ...el SO,C, liQuI Jlet GEBWRCEDD BKlIBGBwor
'usn,1oWQI IU 10 tot tOO loet Do&.
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DE Edele Heer M~L. NEETHLING, zal '(lP bovengemelde Jat-UIDS aan
het Strand, publiek doen verkoepen hat geheele pra~htige Ei~en.

dom gelegen in het centrum van bet Strand tusschen cc Eksteens ' en
" Standard" (Hayletts) Hotels, Het ~gendom, dat een ip"bOt front
naar de zee heeft en de beste badplaats. is verc:L.~eJd,..g,e.\vorden in 358
Erven. De Erven zijn alle zeer vex:kieslijk en in 0nmiddellijk bereik van
de zee, en daar zij den eeqigen open vel'krijgl>aa.r gi'ond Qevatten, .zal de
gelegenheid, nu aangeboden door de v:~tkooping, niet weder 7erkregen .
worden. Grondbeleggers behooren dit, in h.et oog te houden en hun-geld
te spa.ren tot de verkooping. Het Strand .is nu onder 'de Municipale Wet
en is zonder twijfel de tegenwoordige e* toekoQlende baJp}Jwl.t8van Zuili· . I .Goudt:~n ~.•v_··,1
]I frika. Bij gelegenheid van bovengeh()4~mde verkooping zullen twee
paar Karpaarden (15 handen hoog) eli' een, prachtig 'Rijtuig~,;verkocbt -& h" bof
worden; als/ook eerie boeveelheid Hu:israad.. ..... '..'. . c aap .r:e~ t

De verkooping zal. beginnen op den' 1lden JANUARI" te 10.30 . w()~n.
v.rn. op het Erf gemerkt Blok M, voor: het groote 'Yoonh~is en zal a.a:n- Het.
boude~ gedurende dien en den volgenden d ag i~n ncodig- , vla.a.UIelJ'Ik:

~ oor gemak van degenen die wenscha n terug te keereB vsn de ver-
k~plDg op den 11den, heeft bet 8pooriV~ , Departement ~oege8temd e,en
trem van ~trand Halt ten 7 uur v.m. te" laten loopen, áansl:uiteIid~;~
Eerste Rmer met een trein naar Kaa.psta. d. '.'.:

De Plannen zijn nu gereeg en verk rijgbaar op aanvraag ~b~f:de
Proctrreurs, ~.
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De eenlaeWindmolens a.~ met
Wielen Beweegbar(l To.rena. .ZuU" .
me.r water pompen d,an.-n"~ .
Mole!ls'ln demar~. .
, D, hC)opte prIJs:werd behaald doOr!'
de~e ..Motors" op de Chloaao WerelCl
TentoonstemnlJ. t895.· ....:.~:II

LLOYDS' A.ERYOTORS HEBBEN ooz J1{'
• ZUID.A.I!'RlKA GETROKK.BN: .,

Gouden" :Med&ille TIOIl a.Lr.ndhou" V; ,-.;- ,,./ ,
ing te Port EliobeUl ;.... .. --;st,. .;
Gouda. Medaille en Eent.n ,Prij.. J~' ,
burg Tentoo~~Uing ":.. .... ; ':.' 1896 ,.;.
Bpeclalen PrijS, Westelilke Fr.oname,· T•• c ~

tooo8teHing, RoSebank ..• ' ~.. .... 1895'. "
Eel'tlWn Prijs, W fl!Iteijjke J>~.> 'l'eDtoOIl.~'

,telling, RoIIeb~l.: ••• '.
Eersten Prijs, Port E~ J' Aaij~~~";
Vereeniging.. .
A.anbevolen door het BeI.priotaiinJ~

ement der Kaap Kolonie, _IA,.li.d·'·'-'''''iÊ'e.al1Dil
rym wa.~r te pompen,
(}overnemeota Diamant
of in opens putten.

De Lompe houten
snel ve:rvl1.ngendoor
LE.R..MOTOR..
Lloyds' Stalen

dell Zll.cbtste:n wind. lijD sreb:eel:.,;.ll-:Nftll ...
J:'!'flld,ell ye"k-en met llen.-Be~ÁK&.rnro~~.·;R~~~;~~~~~~~~ooou.omische n-
ecu Pomp 'l'oe's~ 'Iu' .. teade
dan cén ~,~~" It..",.'-::f·al""

zonder een"iK!~icht
,Ret AElI.~roB.

pla-aUi in i.u. lie
Lift.s "1)f ~lti~ ,}'..."._ ...

Zlj-.d.Ie ',,''P. oOl;'l!'~' lfIli1.t111
te· I<'t 1600.rr,mMti>>T'

--.---- ......_.-
Kimberley, 29 Dec., 1896.

W{S~lS GI"I'''II.I~.'
. I' ".' "

~ ......... '.~,.-.....-
,I .;~.. .
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..]J!t
V'·EJ4,W.ACHT tegen den 7den

Januari aanstaande met de

Greylwwul van St. Helena, 120
_Eerste Kla.'J Donkeys geleerd in

j)oe MmO,,\< bij

Gebr. STEt'HAN
., II

h--eestrna~
~
faapstad. ..

~
. ;'Vraag .er .om bij uw

Getui.(tS(~hr~,n vali 'Zuid-Mrikaansohe

BenÓfRigd
iMliiiii~1lD/1'O'~ifan,' oe School, in de Wijk

.tlrt!infI1em"IVA'!. dlst. Heilbro«, O. Y.S
~1 ..... ,J.O 1I""nz'meiijesfontein -Ór

lES zullen.door dee
ibgewacln

1 JA...1'fUARI, 1 97.
copijen van certi-

bekwaamheid, goed
en lidmaatschap

tache Kerk moeten

worden ver-

te hegi nnen ,op
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HHODES EN DE PAARL.
, .

ROZENBURG,

Een Verontwaardigings Meeting.

::-;ecretarI~ der Confcl'entle,

p, J BOS.\IA..'i, P,W, zo()~.
Stelknboscb,

2ï Dl'c, lS9ï

10 Paar Gedresseerde Paarden van
2 tot 4 Jaren oud.

20 Jonge Rlj - en Trek Paarden.
20 Ezels, g-edresseerd en ongedres-
seerd.

2 Ossen,
75 Schapen en Bokken.

ZULLEN publiek verkocht wor-
den uit de Markthaal te.W el-

lmgton, op

Dinsdag, 12 J&,nuari, 1897.
De meesten der paarden zijn

bloedpaarden en van Sommlgen zuI-
len pedigrees vertoond worden.

Zti zi.Jn geteeld op de plaatsen
van de heel'en OOSTHUIZEN, in het
distrikt van ColesbeJ'g zoodat
verdere aanbevelmg Onnoodlg is

P. J. BOOYSEN,
M. L SMITH en Co., Afslagers.

\Velhngton, 4 Jan. 1897.

11 en 12 ,Jalll1an.-lSomersct "CtMld, heL Kroot len
prachtig ,£?CIl'g~11 eigendom tus~chcn de Eksrc~n3 ~d
St.~ndard "old., fillale wpnarden Cn T1Jtlllg ,

1.3 JanU&ll,-NellenbosCh, de ''1cr ultmuutcntlo
plaatsen. ZorgvlleJ, Sll110nsberg KUlpe"",,"r!:, Cn
Jonlr.er8hookberg, allUDedeko.tl ..... r vee en I,JSg\>cd,

W, Ii jo', KLEUI, AFSL.AGEH.

,
roe pen nu ,:-" Moe :tl.~ rUSIe

uret RHODES, :vantkijt>:~ls daar Bloemhof,
eonventie was me mt ti

di drifte van Vaal- Om lt' IPIl"? JIl' "IJ
ou 1 . noerneu. h~bbt'1l we 'I \ il

I hi I ""1~U!~v'''' WtcUS." "rat de l.uaJen geoord e- , IJ onz« kolour~:~:r,::;j':;;!':"~,::::'':;::m:! :: den heer RHonR' heeft t« ''''1<" 00' d, ""',m" o
ÓOZ~, Lltgt'lllChe IIJdge ~u!lelde geldLaanbidding als het hoogste Ideaal swa'Jde Ion, hlillg en 't r<O ru

van h,t volk en het individu, Do w P' ti gevo e rt! \\' e be -u~
.. AT INEEEL KEN ZATE R.on .. -.. ainden trachten 000 beroep te reg, -rrng m-_ tv inoereu .,,,,,,,,j,_"u' ~:'

IE.AGERIE DEI GEHEflENDAG doen np de ", er""",. """""'h, .. van in de d k' ,,,I. "J ",J,-, ,"li"'~"""_ '-'<f',,'nI!'D d d 11 d
h

da d d b
~ldeloo"o IJ eeu 'our- \,,'" verselian. On "~- ",' 1-/"11 uaui dep

leren wor en gevoe om en mellBc ,om al' Oor on el'!!teuullJg ~V ~ .~ •• ~llil 0 ~

, ? Z ' Wat deed IImz., lezers.re kunnev,er' , deu ~
E 1ge EI'genaar te erlangen voor den heer RHODES. Men dIllj, ol) DlOgeltJk van III lef vau ds. J H t-,.,.th IU""der \'UdeJ~en .: hoopt op deze wijze tweespalt te brengan e ouersee . 1 én' "anAg nde Bestierd

'er , " uie pel' osseu- tat lB van t uest Il J, bdthmke!" _ 'ftFee . tusacheu de Afrikaners daardoor hunne of ezph~agelJ _1 baren ti"z.'r lnrlchtlltfY lP" r '" " L.'O>
' Tb I" ~rvoelU, op 0' i' rt',,"t!u J:

o

""Secretaris Bn ~sanr er, lunerlt)ke eenheid to hl'hrekeT:! en nlzoo spool'\veg Le lweng .....d Iaatste u et'I11l{PU del' "n~r".1 I llnue 15 II1J£"- /:.

' ',0...... ezen II I I ..., , ,rr il 't l!lthunne krachten ta ~'el'UJetigelJ, terwijl den beter te doeo betal"'1\ Z. '1 d ' 1_ 1'1 ' IJ. '.11 le: "'!'S,,, " I' hOOl

'

. d"t I •

.., .1). vo g fil LW,' I, II I I I' , " I l~n!r .: --=-heer Rl:IODES daardoor de kans gegt'ven precies h,! voorbeeld"".. b '-'g • II \I lj ,"eIf'L eh kIt' P ,1,\ _ _;

~~psc é reg" I l't',IUII, 11Ii;k~n III ,- g'<'" '0 ze le zerswordt andermaal een poging te doen Ilog, die met zoo heel \ )'''''-en gelt',,, II \ , [ell Il. 'tlDt
' .,.. \all~er8 te j \ul'uenlt'TI)ZUId-Afrika aan de monopolil:lten en ka- een bi l l In I varlemeot ''''lit om "I le zu llr-n Ukl ,j I'chap <,,,,maakt

. I ' I - 1 • T I ._~e(1:; 'l"o 0-pltali:sLeIJ, die onze llation.allteH onder- elgentr-11118portl'IJl ers opus ~lU.eutl",,1 Le tIJdeliJk,. \" tit 1l11l~ k IUIt.oJa :UW te
nl nen on onze Illa.ltllChapJ1ehJke eel'!iJk- drukken, op(lat Ut' oosteh l \S'K) 'I 'ek' dO«1 ': I", /111, III d"h ,al t~lo.lrnho{ eell

• I e II \\ 'DSC t'h"1(1 'V~rkJ'adILell. te {mdenvel'peu, Onze wat moei \\ rusten zou af" '~cu !Jdt \ U ,!I II \\t ,;clJ.i.to.J...rultWL".
"olkS-tdtlalcn, de eeuwige hegiuselen van geschlf:,dde onder u"llzelfden sITit,uHI'\" Id"lllt],llU It_,r_e_g_e_.----
recht en gerechtlghelt.!, en pHlltIeke _ eer- SPRIGG die thans weder Ooze P!~lel l S d Afrikaners.

' N' I' 1 d \-' Rhodes en e . zien li,'! ,lolijkheid eue onafhankelijkheId hebGen • LI nog vel' JJn. ereu WIJ e lng~leu"ll W~ en W " ~ ~

voor de Afrikaners nog een waalde die van UnL waland Oost. wegen en dl',t\-U op I I{, ! ,I", I zicb g~l~~lt" I ell m-er hegl~n~;
,- I d v I k \r, ), tIlei'" ZIe a I "11udes-\'er ee _n iet lIJ £: 8, cl, afoO'enHlten ...au WOI'( en. e grens van .\ ata naar eIgen eli < \e I " 1\ d te

" 'I,r"kt"u lI\' !l'en~ ItBloed I~ nog dikker dan water, Doch geul'ulkt'll, eli d wiugen hen huun« iu, \ hll'_ doch het 1- n iet onS VWO UlO
Id de Jd' , 1 Il \ 'Hl 'laten wij de argumenten van deze ge e- voer e goe el'en op 10 pnureu III " \" 11 '" cle ko Otllru~". 11;t'~ gelezen wor-

hjk-voordeel zoekt!nden eens wat nader brongen d ie \ oor o nze douátie-he;unhl"ll I I,., lapt! uier a,"" II \\'orU~n genomen
Leschouwen. het gel'JdllJkst get.'gen ZIJII. 1-,-~\ ll"g I, B,'~lullé!l mr .... \ undere pubh"lkc

I I\(l~ zoo we I a, UI liltleS moelenDe zoo~alllgen !'!'Uten altoos doe>!' van ge\ en \\ IJ wd rabat "t 1~1ugbetalmg \ a n , ' ,'llhgeu pn \11, l~-<arll:l ~ewnd.'u
TI'aosvaalsche WeJgcrlllgen om aan het mvoerrr- heeu op van over-zes korneudo i hoog ..

n
C<'lUlll,tS, le ~lllp~rlaie

toIVel'~)c)lw deel te nemen-van weige- goederen, (lIt' 0\ el' d,> greuzou het \ ,'ry. ek ze t En!!'f'-

« lieu ,'Il ze 111 knugen OUI kolnnials produkten belasllDg- tol-unie gaan . d.» lt ('/Ik"; "I' [.' { Elke tlolld~~

I f Iic- ['t'Il, denYrIJ In do Hepubhek toe Le laten-\'au lt eilc« JiI'1 'pUIJr/rl'lIl I'CI I IH'I'C ,,{,/'I 11/ r tk! nemeu ID

het ons onthouden van OOR l'eohtmallg Toon ~ ~\ IJ nog een ucuJUi.ltd,18!lllg I I" W,.llIngton I U

,,'.f , .Ien ~eeJ't'!.ln-kolon wal aandeel in den TI',lnsvaulsct11m hlel~, op o nzan eIgen fil all'H"" IJ Il ell II'n

-I te ZIJII won d
handel maal' met geell WOOI·<1I'ep"en ~IJ \'all (zoo lals '~IJ lJlo.!l'ellJk eeu dag "eder n .,.

r ~ lel'bo, ell a,1het RHODES-aandeel III de joog,;re te he- zulle\,! .U<lom), g-d\ cu " IJ-Let gebruIk 1,lll Ijl _ , 1<<1\'11 jl,u'lcmeutH-
tl·eul'eu..gebeul'tenISi!en. Dut IS nu ee~18 een heel ~ i)I',.,dlaafde wc!'eltltlaann V"!,gelld" II,'I< I ~t":'_" " fl aall OUb

~ I I I I I ,.o01"llelJ",
echten Afnkaner geest venaden, een lIUi- -lel'ugqetu lUg van accIJIIl'l op JI';lIl' e- I' , hu "'I.
vel' patl'lottische gezindheid ademen_! wij n die c' Vt'l' de 1,;'1cnzeu g, ng, wall!''' ij "I J ',<I d, .\J II

De wodalligen zijn erg eenzijdig. ZlJ trachtten he glln8t RlecllLS te bereI kl'lj JI-" '''ill' • "II ill,,, I<'pt' \bek
OOk ",] h " d h d \. 't·1 til t d tI!. (\adl J .... qg (\\~ I li, .. UJjf\J.lh!st.pn \.11,IJ en ",ec ts een ZIJ e van et stan - UIJ ulS, aa a}"·,. 8JltliJl ""Irl: ging, I I

.1 le! I (, ,at', ' J l~, I, \ PI h,'u"t'nd olbeeld en laten het voorkomeo abof el' Dan was de TI'1lnByaal, in pl'lncll'e, [<JcIl. " ,

HII'I)' 10,11-, Ul.t~1 L"I b, lp, Il!!'l Ve. I rt\DIet ook een andel'e zijde wal'e. nog eeu btlfltJe bdllJkt'1' J,jgellH ~llJ5. Waut ul >i' , , 'én, IlitiII II ""1'1)/ Il 111,,1g"IJUID,\
Onnllskeobaar hooft de kolomale ,VII- t.oen zij h;;j'e dl'lften ~Iout, deed zjJ 7.lIlk~ "liL"" "Ol d,il 4:" '",.1 ~lgt"lllO'l'll l,..kt'uCl,

kaner reden om te klageu,dat de Trausvaal- slechtll \ VOl' Ullhtt. mtiehe goedel elI eu te ~',,_ < lit' k ,jUli I <1" \! 11l;,1l1.I, h~I,-
ache broeder hem niet m de laatste Jarell lJIIJ~enlde dnf,en \001 alle kolollla.le pro- I" 11 { tp 1"1\'"1"11 III ,Ic- "')~I'II 'all Je

d k f I k I ( .\£Ilh r"";-rs !lJ d, I' 1'lIldH'kt'1I Z{l1J\\e! al:-.
zó6 heeft behandeld als hIJ' had mO"l!n u 'tel{ eo <I JJ'I ,tt<-lU, JIl Z<! r~ !',,.,, SI,· I

'" hp! r" b," , .. Il; '1",dt'11JI; I, d" ..u "'1.verwachten, Maal' heeft Uti 'I'rállsvalel' lelt{Jul5/{fh,'lr 1:11 jJ,u,{/'ltirlw1t //'IjIII'I' ''''rlil' ~raall II ol Z'J '.IJI 01"11 Lt"'l l{bodE'K. dien
ni at aan den aouel'~n kaut grleveo tegen dl'uljl1,op"n" kajJlld 'I d" h~l \II!I';,,11CI \ertruu\\t'n
den kolonialen bluedverwant - Hella!)- .:\\.'1'0; tIll lW": ,[ '''I'00r\\pg-li\\t''$Ul' erl heeft tile,,!, Il ol. Ilk( il
d!lJden Wlj, zUlllelJJke .Vnkuuers, de het H:l!1 \'o,'!' tiaar )I.ttabelt'laud (JUZt

l

oool'delJJke famlllllb~tl'ekklt1gell III ht>! thesauI?el'-:;enemal had de afglllo(lvt'1I Vrees8lij k demoraliseeren
vel'iNleu Ill,tlt l'oêllleuBW,lal'dlge .edl'lmoe- deSSIe e~n illl'plllS van I} mIlllO!'U, u..pge.
dig-held ln halldelsaangelegen.hf'dell? De· bl'acht door het lel'v(,er \.lIJ gOE'd"m"11 1"" rI 'rl.'
den wij dat ten tlJue ,au huu omdoliug III naar défTI" "8Iadl, waaidool' WJJ ln SlaaI
de WUt'stiJll, van hun gebl'ek eu arll~oede, ge~teld ~IJrJ de runderpest te betitJ'lJtlen
toen ZIJ hUil elgeo hUIshouden begollneu ') en \,111 een a<:cIJo~ en aUllere be[asllngell
Waarlijk nIet. ZIe, rUim dertig j.lfll' lang verschoond le blipI'll In lIi'l;Ï W:l8 IH'r
hIeven" lj OllS vol ltl,"oertanef op alle Ill- v ~I'v()el' V8 u goederen uaal' )!ufttk Ill;;

gevoerde goederen die, olet alitJen naai slccht8 :£217,~.'\J naai' de Transvaal <Jaar.
de TransvaaL maar ook naar den \'I'IJ8t,\3r enlegen lil, ua ~l, IltXI.'"XI dl Illigevel'l
gIngen, ('U Slaken WIJ eiken pelllllHg delllfl JUlIHI zoo\l'el % .. 1t~ d" 'riJ~taat
d,lal'Van III ('Igen zak, 'Keel oj! keer n,HU VOOI -!.7:31,ïtLJ, uu, .Ij JU aa I zlit1vc;cl
srueektent1e llOllf bankJoeleTr-an~,aaJsche als Hhoti,'sl.I '.tau kol(Julalen WI]U !Illeeu
en 'ïl'lj!Staat8che Lroetlels OU". 0111 luch nam de Z, \ Hepublll'k lan ou" 4.!L;)~lï
een, al \Ian' !tet lIHhU' geling. aanueel g,1I10n8, W<lUld .t:JJ.ï.'\] ell aau kolonialen
III de Uit hun InlJ ig bedeelden zak bl'ancle\\'1)1l ,'lII,j,.'>I:! £,,1110118, waard
geh,l,d'l, IIlIl<"IIt'chl('U af te Kl.aan; £i.'J.~l..JI), De galldclw TnlU~,aaI8che lU-
maar \\ IJ ,lut"11 OOI halt Pit voel was .t!l 8It',Il(.HI lJ" lnan kllall1 dOur
l,eIllS dlcll' \001 d,· Iwdt' WIJ dU<!l'lJ ~U \,111 dl' r;,.j"llle -!.ï.:'O/i,I.It.i' J\Llak
dat z('J[", IOEn " .. u 1,lllricb,' gOIJ\eIUI'lII' luet d.'zp c~!l'r, "<:11\el'g,'ItJklll!{ :Il.~t'ht'!l
erkellllf'. ddt Je ~Illeekelldt'n njlht a,tIJ Tmns1a,\)I'1J l~htlde"la. \I lt hetier, ltllUllt'

hun Zijde burlden, l'a" \\t:lnlge \erdlf'ustehJKhelll alM kL~llf .. n \(,1(11' Je
juren ge1edeu \\ el'uen IVIJ gel.egge II JkeI' KadpkolollJe' \\ Xli hit I \ ell de lihvde~.

DE VILLIERS, IM.I1li:LUAN & CG AFSLAGERS en IJegonu<:n IVlj eel'st" rab,lt .. ,lf te gezln-pen Jan met hun gdtl •.lI'gumalllt'l1 _

staau aan Jen Yrljstaatschen en TntuR- \\'IJ hebhllJJ deze ,llUgen .llJdel'Uuwl
vaalschen ];;oopman, WaalOm? VIt ,oor' de aandacht gebr acht, Oll1da~ veleu
pure onven-alRchte broedel'!wft.!e r Nf'en, gevaar loopen \ êrldllld te WOldeu
enkel uit zucht tot zelfhehou(I-·omdat dou I' de venvljlell uie \all alle k"nten
wij gevam' Ilt'pen onzen dool'voel'handel worden geworven,

oaar de h,'Venij eene!' naburIge Imloole I310cd rB echtel' nog dikker uan war .. "
verplaatst tP, ZIel!. 'V lj geven uu oog EerlIjkheid en zelfre::;pekL hebben nog
a,ln deu l'ranSV&1I1schen invoel'der pl'eeles meel' '\aarde dan geld. Ous polItIek le'\en
zuoveel IIfslag als noodlg iij om ZIJl! klao- IS nog nIel gebeel gf'demorahseerd dool'
dlsie te behouden. t D.lt moge <f busllless de "squanog" beglOselE'u der kapita-
lIk£' " 7.IJn, maar 't geeft OilS al welDlg 1Isten,
grond om Villi ul/2f' grootmoedIgheId eu
broededlpfde en Vtln TI'1lllsvaalschen lill-

clank te gewagen, omdat OOM PA LI, IIIet
een tolverbond \\lide sluiten lUet onzen
premier die hem III de da~en yan ziJn
hoogst Jood al heel weinig genegen
blepk,

En dan PI aat meu nog van het hooge
lIlvoertanef door de Tl'1lnsvaal toegepast,
Maal' waten zij wel, dIe zoo gaarne dtm
spltbter Zolen IU het 'oog des bl'oeders, dat
het Trnnsvaalsehe, als geheel genomen,
veel lager is dan het kololllale tarief?
Zie. WIJ heffen elln bplastlllg op de
waarde van rUim 12 percent Legen
slechts 7~ dool' de Transvaal.

.Ja, w~l'dt er geantwool'd, maal' kijk hoe
zwaar zijn eetwaren iu de republrekelJ
bela.st. WIj twijfelen of ODze kolonisten,
die laatst een belastlllg hIeven van twee
pence per Ib, op 'leesch, tegeoover de
Tl'ansvaalsche van ~Ieoht~ 7~ tot 12 per_
cont op de waarde, en die rCMs een
ordentellJke belastiog heffen op graan en
meel eo Bteeds lUide I'oepen om een ver-
't.!ere verhoogiog, den TransvaleJ'13 III deze
verwijten kunnen doen, zonder de tong

r III den Wilng te steken. Tevens vergete
men niet dat bijna al de 'f'ranilvaalsehe
belai!!lngen 0v levensbehoeften thans zijn
opgeheven, en dat er nu maal' weinig
kolonIale boerenJillwukten zIjn, waarop
de l'epubliek thans meer dan 7i percent
eischt.

, " Maar k010nialie wijn en brandewijn
dan?" Ook daarollltrent ware het veiliger
te ZWIjgen. De Transvaal heft een be-
laatmg van zes ShIUIf1{/8 per gallon op het
p;rodukt oozeI' Paalflsche en Btellenbossche
stokerIjen. Wij Uaarentegen innen tMtt

811l11mu,~ en zes Pf!l1ce op elken gallon,
dien LEWIS & MAjRKS uit de republIek
bIj ons mogen gelIeven in te voefllll. En,
wat nog meer zegt, de Transvaal bevoar-
d,elt ons ten hedr.llSe vall viel' Shillings
P7r gallon tegenovel' vall uit, Europa inge-
vqerden brandewijn, terwijl wij het
Tltansvaalsche en het EttropeeacJle pro-
dqkt ove1' een en denzelfden kám
scheren

~et. "'ijn ~taat d",' z,1,ak bIjna e'en zoor
, teti,en (lns. De l'tlpU 4liek eischt 7~ ~cent
oPlde waal'<le van onzen wijn tegenover
o~e eigen 'belastin!) v~n' llla4r eventjes
zesl8hilliu~ per gallo.n op dien drank.
, ~ee.~ van"Trans'Vllál8che zoowel all! van
~ol~riiaI'6 zijde kunpen heel wat, ver-
wij feb worden gelucht. Betreffende een
~I~' ll"Oond bij voor~1d. ~ie toon 09)(
PA: L er jaren geledep een wilde hebben
soh pten wij hem af; ED. ook omirênt
epodrw.ur WIIU to.li hij be..,i4 wa ODi

i I

-_._
Open' E/ken

EEN PUBL~EKEVERGA.DERING
ZA L GEHOUDBN WORDEN

OP MAANDAG, 11 r)EZER
TEN 10 URE, IN DE

STADSZAAL AAN DE PAARL,

in
da

DE ondergeteekenden behoorlijk
daardoe gelast .door de hesren

JO!L~NIECLOETE,die van woonplaats
gaat veranderen, zullen voor zijne
reken'ing ,

Op 'Voensdag,3 Feb, 1897
Aan ZIjne W oenplaats

ROZENBURG.
Nabij het Dorp Malmesbl1ry

Pu bliek veekoepee de ondervolgende
Levende Have, Boerderijgereedscbap
en Granen, enz., bestaande uit:

1. Levende Have, als.
1 Paar Karpaarden (zwart) 3

jaren oud.
1 Paar Ezels voor paarden.
1 " Jonge Paarden.
1 " " Merrie.s,
2 Merries met Veulens.

12 Gedresseerde Ezels 3 tot 6
jaren oud. '

6 Melk Koeien van goed ras.
a Vaarzen.
8 Jonge Ossen.

2,-'0 .Aanteel Schapen, geschikt voor
de,n Slachter.

1 Lo£ Varkens.

II. Boerderijgereedschap als:
2 Extra Bok Wagens (bi.Jna

nieuw.)
1 Extra Bakkar.
1 Waterkar.
2 Smj MachIne, (ilelfblllder.)
1 Voer Machlle.
6 Zel~en.
1 Water Knb.
2 Land "
I Zed
I Span T~;gen, Complet't.
a " Ploeg TUigen. •
2 " ZWllIgels en Kettlllgen.
3 Dubbelevoor Ploegen (Ransom)
.) Enkele" " (HowtJ,rd.)
I ZlUulands Egge,
1 SlIJPsteen.
1 Naalbank,
1 Zadel Rak.
I Lot Graven, Pikken, en Vor-

ken, euz.

II. Granen als:
100 Muddell Zaad Haver.

Eu wat verder zal worden aan-
geboden,

Kost en Drank volop,
JOH~NIE CLOETE.

J, W, MOOR REES Jr. &' CO" Afslagers.

F. E. PILUS
H. T. PHILLIPS
CRAS. BARRASS

Om afhurJJIg' tt' kennen te geven over de <,JemonstratIes
ten g'IIIlStl' van d.-u heer RHODES Lg zrjn doortocht door de
Pnarlsche KlesafdeeJmg,-AJlen die Ut' Paarl WIllen zuiveren
van Je verkeerde iudrukkan dool' die demonstraties In

Ellgul.md zoowel als III ZUid-AfrIka gemaakt gelieven op te
kome-n.

VEEL HANGT AF VAN DE ZAAK,
JAN s. MARAIS, L,W V,
DR, J, HOFF)IAK,
.ABRAHAM B. DE \'ILLLER~.

GGEDE HOOP0 ZAAL, KAAP~T AD.
lEDEREN AVOND TE 8 U~E,

Een Schitterend Succes. Geestdriftige O,tvILugt
'-AN' i

Prof. NORTON B. snrn,

BRANDZIEKTE WET. NAT. BEHRENS,
BeBtuurder

-_

Oe Ee~te VB.n nlle Pnajrdprli\fl'lchteq.s. Het
Arr1chten vanP .. ardeJlln beroerin ycbrach l

De wildste en kwaaciate Psarden ~ordeu
In een paar nren getem) en genezen wrwIJ I
hat vroeger maanden nam.

Het is een dUl>:eod mijl reis wa~l'd om
gez ien te worden. ,

ZIE ONZE GROOTE PROEVE~, De
WlIldmolens, Vogelvel'sclu'lkkm's en Stoom
fIniten

DAMES moeten komen om kosthare les.
sen te leeren lil het rijden en mennen,

Ïederen A vond te 8 ure •

Prijzen 5/-, 3/·,2/. Klnderon half geld
Plaatsen te bespreken bij Dartel' en Zonen
Deuren geopend om 715, vool'Stelll)Dg om
8 u.ur ,

Per'Sonen, die paardan weDRch~n tjj zen.
den om behandel I te ~"ordeu, hebben Zicb
te verl706,!;'en of te schrIjven naar de Doede
Hoop Zaal.

DE H I roDES RECEPTIE.
Eene Vergadering ter Afkeuring.

ALLE belangstellenden worden opgeroepen om eene
... Vergadermg op Donderdag Avond 7 Januari met
"Keraopsteektl]d" in het Schoolgebouw te KUILSRIVIER
hi] te wonen, om, afkeuring uit te ,spreken over de Rhodes
ReceptIe.

--~-----~

~----- ODD- F.ELLO \VS ZiÁjL,
PLEXNS-r:R.A,A/r.r ...ESXI~ wordt ~f'ge'rn dat een COllfl'f'entle op YlCtoria West

\ op DC';-.: [) -\ (} !~) J Ulllta 1'1, 1a9;-, z,t! gehouden worden, ten elllue
de AlgQTnecn,~ I3randzlekte Wet yan 18~1t \oJgel.b vroegere program te
bespreken, de Vergader'mg bC~tnt om li) uur v m, en ~ Afgevaal'cltgden
VHll elk Dlstnkt (Ulgen::>taGdtTS nm IlJ \Vl't) worden uJtgenoo'rhg(l,
BillIjke belool1lng "oor logw::\, elI ven OEH' z,d VOOI'gezorgd ~'orJe!l,

H, J H CLA.lSSE~S, SecI'. DIHt. Best,

IOpen s lor~ens, 's IJddags en 's A,ollds,
nt NIEUWE IJONDENscmt

WA &SE Ni B E E~D E N GALERIJ,

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

de Goede Hoop Spaarbank Maatschappij.

Een zeel' zeldzame verzamE'ling van meel'
rian 100 V311 weNldbel'Oemde p~'Sonen

De mce8t bekellde rnenB~hen van all!) eeu-
wen en v_olkeD, Kamer vau Af6"1'1jsliJk~edeD
Open 10 v m, t-ot I) nm. s' Avouds 7 tot 10
li:ntree 1/-; Kiudereu Sd,

A PPLlCATIES Voor Leenmgen ~zullen dagellJks
J"'l_ overweg'mg genomen worden ten Kan tore van
Bank, Groenteplein, Kaapstad.

S. V, HOFMEYR,
Secretaris,

ZAAD GRANEN.

-_--- - ------ -- --_
VE!tKOOPINGEN

AJgemeene Kennisgeving
Ven nootschap.

13 ,JanuVl,-l'arade, I I uur, vOur executenrs.
kamel 'lit den boedel wijlen Marn Sockar, paarden,
T1Jtutg.'nJ tUlgell en (I! versen

, PAVL D, CLUVER, AFi:lL.4.0EH,
ló Januutl,-I'ltclleu!.>oscb, HUl.~,

~! L. :;lllTfl.l; Co, AFilLAGEH~

311/1IJI"1 - \\ lI, I _ \\ li
heedqkJ - \dlJ dtll j, \.:r HlJlJdl" lJ ...! rn
bcdrotf j !In t! rit: t I" d, t ! lOO Ut.'ml)fi

seerelld I (II" \ 011\ t:1J tJpk.()[lH.md ~!l

moul. "It HIJ J Il ~O!Jllljlgel1 lteJ!lo zoo
gutunkcJ I 1 UH If I" 'ell Inan dJc
plan uat! I I I /1 , id hu ..[t Uit Tv ~

hoeglWUt11 'llltt "'at h,) J ..
worut 0J,t ).. ''''1 ddl~J Jat hJ le'
dljJlJk nu- '" Jliib..t Ilt-dt \«11 t~ ,.. -

\tcnJ'tJ ",'''tit! 1!'fJlJl1IIlL" J
ondt.;r~tt:l1ll "I t ,,,\l'lJ~ J h~ef1 d t

blul,>(.hg LO ~,~, n ft IJ )le\ aa rb dit: J

UltgCJlUlt tJ) I \,\\ j ti!;" ()I' teil ~

sta.at afgjt!/f /lIlt tl h ....t: rl I g~,",I-'(.! en
brulh lie, I ..:T. "~"~c~1IMi~1IfIi~~~
gelo )f';el'c r' I _ "I" Juodsclllet.ell aL, l

heli III Jen ...., e .. 11d\ 11 J.it liq alzoo dt
vurz.uak gl ....t't .. , I~ \ ill dl lt riood 'Van eer
merugte UI'.!Jl .. hl I Il tt:1! !lug \ eol grOVlu,
llH}olgL' liJ d]jl J lt 1 ;.tilden.: dJ~nde heeft g-t;-
.stort ,

H" hocll ,,': ~'tl, enkel wuord gesp,,,ken
uln dit te \1/1 kUl/Jl I ( f Mn gel oei \ aD !oICh.a.a.m_
te uf bt'T ,(I.~ (' I' tI 4= kt.'UllE'1J to g~\ en.
Hu \erk!u.J I \ t, Jt, r di.l.t hU \oornemenf\ ,1.8

met lun J,t.in 'von loL g:lt"l.D ell dut hll HU eCJ'5t
Ict~lJt gaat I!\'~lllllcn Hu ~unft l:kwlcroukt
door al de \ IlondCJi \.lU ous \(dk, en Uonr l-t;er
'eleD JUist mda, "U ",eh ten, uand ',lil Uil.
.olk betoond beefl Vn" daaraan 'c lieu
dat voor die" .lUll'to<lIt, toeu hIJ lu<:h r"bd,
deo wog IUlaI bN noorden had geo""nd lU
steeds sterk "gen b~1ll gekant waren. allee"
omd"t hU toen 'uorgai bt:t Diet deu Ainkaner
zoo goed te IUt.;~llCD

Bo wat ~Ien "IJ uU' 1)1{ dat ('(Jn aant
Afnlca.uers die "'or fatsOOllluk SOtnIDl!ienzclt.
voor godsdIenstig wllleu t.!oorgt>an, "OOr dIen
man de kOle LUIgen en hem aangapen 11180£
hl) eon god ware' Dat 'uandtge Engelscben
Jat doen, dat ~nkele Afnkaners dit: door bet
geld "an Rbodes gekocht zun dat doen, kan Ik
eemgszm8 bew!Jpen mnar boe een J, W
1I1eIrlDg te WOl'Cel!ter, eeu P A M My
aan de Paarl meer dM een Afnkaner te
hug-ton 'too leb! beeft kunnen doen 18Volgeos een udvel·tentIe In een andere 1.- 1 k Ik t d
Oil ""gru pe U wee at tv eone metlgekolom heeft lUen aao de Paarl 8tappl'n rlllndcrbeid u'tmaken, dat er EngcJ..chgetmd.

genomen de Paarlreten, dil' de krue lJ)eL held, I!Chadeluke ludoeden en 'ersOélrin(len
hebben gebogen \ oor' den heer RhOOt'R. In 't spel waren maar tocb 'li

n
bet Aofrika.

welke door Oll8 Aelecl COIllIl~\ en Quze nel'll dIe zoo anders opge.,oed zuu en Ik
wel~venQe vel a-adel'lng S( huldig IS \'el'- moet Ullroepen "hoe scbnkkellJk demorali_

"{:;u e' seerend ' " ,
klaard een hoofd-allndeel j,'6had te heb- .Man hoort waarlUk sommJ.gen bunner clien
ben III het snoode komplot tegen de on- .lulptocbt nog verdedigen, terwp! dit door
afhankelIjkbeId der TI'lInsvnal, de kans haast filemand, zelfs .an de mea,t V'er.
te geven z.~eh In het oog van hunne bltterJe of dweepzIeke EngelJlchen meer gedaan
mede-Afrikaner; en de wel eM In 't alge- wordt' UlO bebben noeger op allerlei wv

zemeen te rechtV>lardlgen, De advertentie de wM.rbeld 'crdrarud en gelogen. om deze
IS geteekend uOt/r de heeren J. ::l, MaraiS, schanddaad te reclllva~rdl!ieu , dan Wil.! het Om
L.W.V" . dr. Hofmann en A, B, rle een bloedbad te <lJelebtcn, dan om het ~temrecht

') dan om de Dui.tschel"ll cr UIL te bouden enz'Villiers. Dez" Damen toonen genoeg, an enz, N ti hel..ben zu reeda bet mlWcer' afg~
Wie de bewegll1g uitgaat. Op het dluer, worpen, en erkenuen opt;n1nk dat bet WIlS
den heer Rhodes gegeven, maakte d1l omdat de repubheken het gn>óte plan van
heer Fuller ml'L Ingellomenheld gewag den grooten lD.aJjl In den weg stonden, bIJ
van de ontvangsIen dIe den heer Rhodes ",I1de 'hen dwingen ID te komen," Het
te beurt l'Ielen te Paa.!'l, WellIngton en l:lau JUlehilll zO toe, maar de middelen door
Worcester. ell de heel' Rhodes zelf spreekt em te baat geqomen kunnen lU nuit .erde-

met Voorliefde van deze JuichkreteN, ~:ewikkeld er~ent zelfs de heer Rhodes
Hot doel natuurlijk 18 het Bl'ltsche pu- door te zeggen c!at "Zij beln clit nog etlfllnaaJ
blIek te misleiden, en op het Bntsche zullen vergeven", en ,lao vJeJl hU de Afri-
select comité, te lmpOneQl'eo. De IweJ' lt,ll1UrSdoor te 1gen dat hU Ulet a.llebn de
Rhodes heeft zich, yolgens zijn speech \)Jllandent ~r " de '~rongelukte Afrikaners
op het dlller, 7..6er geërgerd dat eelllgen III de repubhek de te gemoet komen, 1"1:1
het gewaagd hebben te verklaren, dat de telUk hebben echter de burgers dnar verkla.~rd

d K d dat liU van heli! filet (ledl.end willen "UD, en d.lontvangRt io e aapsta lllet UIt hef wat hIJ zegt eeD leugen 18,door ZIch hel er te
hart del' bevolklllg kwam~zulke felti'll willen laten dood.scluetetl dan van heIn gebol
publiek te maken komt met In zIJn kraam pen te worden, helze!td€ 'erk.laarden d~ andore
te pas, !!trookt niet met hel doel van deZe! Afrikaners aldaar d04aan d'e Zijde Jer burgtn.
demoDIItratie ! te ·vechten. Hetzel!dt 'arkkaruen 'el"llCbel

De Paarlieten worden mel den Yl deDa Enge1sehun LO h~nd ZOQab; de ELmlt),
aangewezen Uit alle deelen vao Zllld- eD anderen clie de feil geholr",n hebben
Afrika als de oDllatrlOthsche Afrlka oers ' Ja, zelft duu.ende tJandtl'1 llJ I,nha~ne,burg

die met den op d niet 'lIG.:' I geil \ eJedie hun national~t.eit en huo zelfl'eRvekt Eng-elJlcben bIl' .n elders keu (li, l'"

hebben prijsgegeven, Het word! gezegd gruweldaad af ófiidat zlJ me.r..scb", 'tcl
dat zij den heel' Rhodes, na dte g"henl" kllJ'llkler en 'r~tand ZOD OOl IJ" ~ ,~.j

tOUl88en in 't begln vun II'l~(j. nog aan- te keUlen _ maar 'an ecn aaDlal ~ "'""
hangen en hem aan 't ellld \'an dat Jaar moelen W .len, van de mell8<'!JCI~e ~ Il
hebbeu ,'orheerlIJkt. 'Waarom" De Cape dIt alle L~t gemeend was. dat Z!I ", ~t lo),T

te"t!e Il "'.1.11 den man die daar 'd loct.ehultrlUS geeft anr\\ oord omdat Zlj niet dJgd laat I en dat zu 'rOO letIJ nu~ ,,.,kel, l
$enoeg ui~ ue TI'llllBvaa.1 hebben gekl'e· rw a:u-d.igen! _
gen I Onze wijnboeren ~hJveu van een ,flDderen spreken anders; de 1 , mL,

accijns beVrijd omdat de premier een ~en omdat ~elfs die niet kan gele> , 'ldl
/luI'plus Van lj llltlJioen, van den' .Afrikanen zoo laag kOJlden Ilnken "I,,,
naar de l'l'Rn8vaal afkomstLg, III k.IH f.Chlerromdo,t ZIJ besCha.a.md was om de 'Wil
Eu bovendIen hebben de wljnbo"I'en met V!UI demlken te Ollt-vlUlgen, I"," 7'

den prijS vau w)Jn van fIS cot £'1 ulet veel da~ "lJ nie, 4001" Rhode "
ook dum lIllOQ(}enin,>al goe<1.ktll:tl

te klagen. laten dit :tIu.r, f:tUlr.111enheDI 'I'nlDe llaam del' Paal'lieten jij h, <loedeld en om wat hg 'in 'I. noorden g"'''''
wordt nog dagelijks door de modder ge- oom Paul een veeJbete.akenendec ~"tt
sJeept-let op de cOI'respond, rttle in onze Hoe ljstig e,n ho.e de:moralÏ8ee",;.'
kolommCll-<le oedu roem , on dl! Paarl is niet aan dat bet dezelfde lrUUl II! ".
bekla.d, de vijandeo "an het Afrikaner- beeft 'f' KI!Jl men dan lIDO

,1 . 1 h d h·_· t...... daR ~ lets moods doen, ,"",om JU c en oYer en ac ...,rul"5..ng, en 'IV~r "Ues I'CCht muen do._.
wenschen elkaar gelu.k dat SiJbsona h.aren doen dat ona ~ Bhl,
emdeJjjk zijn afgeRnedeu! De zal 'brengen?

Tan onze reohten am Dr.etjwst !:LeD deel "'lUI dat plan
""uni"""" zich dat zij uch ten l &! EngeJschman, de heer

Mecca van het 4ttibner. liefde Voor Zl1n volle en U wat
bemeestercL . dat door den invloed VlUl politieke

kon bewo~~ geworden sun
Rb0de8 ~ te vereeren,

tn~~'entl o~ hij te recht Ride,
, RI:I048$ lJlOgt redaan b-ebben

~.~~L18JI; met "11a,,,,00 Vergeitén !toD. li!Jr
lIIeIIteIa 'het _ OI!I dienden dé,

. ,

ALLER.LEU:.

DE Ondergeteekenden zullen tegen
het einde van deze maand, dag

en datum laLer te worden bepaald,
Voor rekening van deu Heer' A.
\ ....N l'EY Bn N~~ETHL[1>;!), aan zijne
woonplaats KLEIGAT ID deze
afdeellllg, PUBLIEK VERKOO-
PEN:
400 Mudden Zaad Haver, ,'.
30 " Koorn (,tJiland)
J, W, IlOORREES Jr, & Co .. AfSlagers,

Belangrij~~,~,~nr.iSge~ingISTEtLENBOSCH
J) p 11;1 r ti II (' Ill' I ~ t t' lIJ h..t' AJgemeene Kennisgeving.

JONGELI NGS CONFERfA/ T' E

DEI 'IH1C'rgl'teekcnde maakt OIJ
Jcz<: IH'~~l'l'€l'd publiek en ID

~thn.l\1ll~sp'lTIten worden lng-e· het ,tl!.(elllet'll heholld dat biJ zlJnc
wacht ot den 30sten Feb, 1897, beZigheid ,ti, Vendu-Af,.,Jager,

--- HocddreJderaar. en AIgt'lllet'ne

DE aR!lst,lall,lt, ('llllr~IPntte z::tl Agelit enz, \'all ut 1 JAN, 1897, zal
g"o!,f'!I'! \\(JI,i, II tt: ClklDOCK voortzt'tte)n onrJl'r uen ;Ia:lm ('n

drn ~i)sLcn \!'Hlf. ('1'1') (Ill' Je~ 1'11.11 \an I J BtltláH!\' F.\ Zoo.'"
::\leUI\I' l>l'IJ,tt'/\f ('hrl~tt'-, HIJ !Ieelllt dell' geleg,enhelu te

"eli jl'flllrt'll Zich I baat OIJl LIJDl' ondersteuner::> ('n
dadelijk Bali, e ...Q, ,~! ..~~ardl£ide! ~'rIt'ndell bartelJJk te danken voor
doe aanzoek ,nor Np~ol'\n'g Rel.., de ollderstl'nlJlng <IJL'biJ tot Illertoe
Ct}rtJticatt'1l biJ dL'n S"('~et.tn.~, gello~en beeft, en Vertrouwt dat

Bl elke cOllfL'l'entIe' zullen elL' zIJn firma voor Ut' tOt'kornstuezelfde
ver-s;bdJt.nde Yl'['(,pnlg-lng-en .Lnt- oll(lerstCUIlID~ mag' gcnwtnl. ,
woorden op de 'olgclJdo \'[',lg'cn Dl' olldcrgblt"l'kL'lllle wellscht
1. 'Vat Tl! de 1l,l/lIl! van uwe Ver- \'('rJl'r kellu!.'! te geven Jat hiJ biJ

het elllde de~ Jaal' zIJnI.: oude bezlg-
11l'Id "ti afslulttlll en n'rzoekt zeer
Vriendelijk dat alll' uILstaande vor-
uerillgen eli rekentngl li zullon

(if I ereff.end Ilordcll.

\' t'ndll- kantool:,
MalIlll'sbury, ti Jan., lS0ï.

Vendu-KantoOI'.
.MalmesbUJ·), ti Jan., 1Sg7.

e Jam"..., -Htebeckskn8teeJ VM~ en lD"goed,
M r.. NEEIRLI~O, U,W n,

9 Janauarl,-Herruanl1~plcterlSt:ontctu! JO zt..1;
kost hare erven

lf JamulfI, Poole. n",., I;~ kOstbare cr'.n
J W MOOI\UEESJil & Co, AFSLAG~~R.::i,

eenigtn,g--~
~ 2: H~~ lang l'f'staat uwe \-t'r-
Ittr mglllg'
I 3. Wnt I"; haal Ictll'1l Lt! "
I 4. BelllllHlclt - g'l J polItIt'k

Godsdl(,IJ.~flge onr]erwerpen '
5. Worden Je Vergadt'nngen

g-eregeJd CII goed bl J!.;ewoond "
- ti. Ollden, t'l'pt Zl J zich aan de
be.sluitf'1I VII[l dp c.;ollfprontlc '_

;-, Ge:.c1I1t'dell vcrk leZIngell \ all
_. nieuwe arnbthekleedel's gen'geld "
I 8, Worden de Ad 1'l'3,.;cn \ an

yoorzitter" en SecI'etartssen der
-\:er' c ~"rSllIgen dl'n clecl'etans be.
zorgd'

blotto" VO'Jr\\,aal'ts A£nk,mers "

STE L LE N BOSCH.

1 j JUlIuafl,-KaJfIJOeslollU..:JII, I'aarde be. g, llistnkt
l-lalmcsbury Icvell\k hll'e, loo"" goederen en grauen.

20 Jaurlrlll,_" V']gcDv::.i.llel, te OrothlCk.]oof, al
deeling MlllulC"bUl'Y. levende have en los"" goede
ren ilulSfWl<l en 25 zak rogge.

3 l'~bru,m,-!totcnb"rg nabij Mllimezbury,le<cnr
de have bQe,d.TlJ~rl!CdSt;hap en grllnell,

Malr.esbury, zt"<ib>l"t" en zl\Ildkoren (lIaar<l)',
Eind dp.~ermaaud, datum Later te bepalen.

J S, 'fAllALS & (Jo, H:~LAGERH,
7 JanD~lI,_I\ ~pmut .. talle, 30 eerste.kl ... ezels

"an ,I tot ti ,:"'\J t 12 opret.:htget.eelde rtun.,1I!en merrie".
lo JallllRli -" lIC1CIUes Plllllr," Joosr<lnberg, do

k,",(tare "bal •. ' Here"l.,. Pillar, ' de oogst, levende
hal'C, boerden) gel't.J<IRcbnp,hUlffTaadcu.

J, J, HOFMEYR J.: ZOONAFSLAGERS,

Rhodes en de Paarl.

van

Perziken
'l'amlllles.l><:r loo
&ardappelen
Wo.terlcmoencn
Appelen
Peren
Pruimen

6 Jlnl!&l'l, ~89j.
I/. s d,
o 3 :ol

12 Jan Ilarl,-Welllngton, paarden, ezels 06ite1),
schapen cu bokken. '

H. J. YA.\' DER AllEC. STELLENBOSCH. Prod uktieD:JD.arkti.D.E olldergetcekcnden maken bIJ
dezl' aan bet geeel'd publIek en

III het algemeen bekend dat zIJ van
af 1 Januari, 1897, ll1 vernoot.schap
zullen treden, en de bezigheid van
den Eersten ondergeteekende zullen
Voortzetten onder den naam en stJJI
varl p, W. BII"\lAX en ZOliX. ZIJHIERBIJ wor'dt kenms gegeven hopen dat zIJ dool' nauwgezette

d"Lt Ik voornemens oen te eerlIJke bebandellDg dezelfde ondel'-
nppliceereu Voor eeu gecertIfi- ~t 'uning mogen genieten uie de
fceerde copa, van dl" Tmnsportakte eerste ollde.rgeteekendl' tot hiertoe
gemaakt op den dordt'fl rlag- van heeft genoten, Voor .Armen,
\Irull't, 18\14, door 'Vtlltam GeóI'ge ~Weduwen on wee:t.en zal als VOor-
.~nder'Son, \\"dham Ueort;c Anderson hoen gratis worden gewerkt.

'I'bomas .Joh IlS01l Anderson, "l'rkoopingen van Vaste en Los:se
n te van .John Goodrsvn, GlJederell zoowel pI;'Ïvaat als pubhek

_'~::tr •• 1 hek. r F<tllk !..('l'Ond~gekgen ondernomen.
wart RIVIer In de Ka'l)Jsobe Boedels zoowel privaat als Insol-
zlJlIGe een deel Y<1.nden vent geadmlnIsteerd.

rOale, zlJnde de Over- TI"ansporten on Schepenkenms:sen
nd vali do perceelen met de lUeeste spoed geeffecteerd.
,ï, 8, \l, 10, Il, 12,13 Gelden altoos te verkrijgenonder
Ao-~-mJ<W..I nde V(Jor het eer"te verband op vaste goederen

re, 1 .llil)l'gf'n It'l'kante I togen 5 pel' cent.
n, (j,-) vlerk.allt.e 'I'('pt" Wa.6 0' el'- , hekeuII1p-en met de meeste spoed

n eli i~del'Ot'n dl(' ooweert I iDgeVOI'Jerd
~<:'l.!" llwerping te Lebhen tegen; Zaken VOor Let Illif IHIMge.

'n; giJ.t( nw 7,OOdaulge cople JJomtln.
Jl 1l1ed)IJ vel ~ocht dezelve in t-tl AI'!Jikat01'8 en ge;,,mOl'OUtl taxa-
'Il, lTl schrift, hij dell .Regis. tenrs.

V,lII Akten te .f.Ula~tad, Agentun voor do South .Afl'IC&1l
l·l dagen 'Hl. dt) ~ublicatle Mutual Life A urance ~?CletYI
kennJ~gevJng, Gedateerd
I uezen zesden dag van

AberJC""l .....!.! ~u,icpl!l.ats,
ZarelaM'ler, :!8 Der 11'!J1:

KAAPSTAD,

Kt: ~NISGEVING
Publieke Verkooping

-VAN-

HUISRAAD,
PIANOFORTE, Enz.

o 0 10
U I 3
o 8 0
o 0 IJ
o I 2
o I 4 ..:_
o 04'

V I ,;
o II G
t.) 0 lit
o I 6
o 4 1
o 0 Il

. \ '

IJE beer A. B. BAA.RTMAl'oM.A.,
besloten hebbend zich in

Transvaal te vestigen heeft den
opdergeteekende gelast per publieke
veiling in zijn woningïn de Avenue

lG karren.

YAN NOORDEN, .
Arpl. Agent.

P. J. ROSMAN, P. W. Zoon.
P. W. J. BOSMAN.

Op VRIJDAG, 15 Januari,
Zijn volledig kostbaar Huis-

raad, bestat)_nde uit een voortreffe_
lijke Piano van Macat, Chiffoniere,
Brusselsche Karpetten, SMon. Eet-
kamer-en Slaapkamerameublement,
Aa.r-de,verk en IJzerwaren, In
lt kort alles wat noodig IS Voor het
inrichten van een nette woning
volgens' den laatsten en meest
gewilden stijl. . .

Het ameublement is zoo goed als
nieuw, en is werkelijk Eerste-Klas
zoodat koopers goed eS zullen zijn.

Kom, Zie en Koop.
PA.UL D. CLUVER, Afslager.

~tell.nboech, 4 Jan., 1896,

lUKI1WIi MaE'!'

~ JaDuarI, 1897,
£ e, d,
o 6 li
o a JO
o 7 I
o 6 II
o 1 7
o 12 0
o 10 a
(l il

:.... 0 il 7
o J9 3
o il 6
o a 7
() 1 5;\
2 0 11
o 0 9
o 3 2
o 8 0
o 0 :l
o )3 'v

o 0 ~
o 0 il
o 0 3
o 0 3i
o I a
o IJ 2
o 7 9
o I a
o 1 5
o 15 0
o 0 il
o 1 2
o 0 2
2 " 3o 0 ~
o il 10
o 3 6
o 0 2i
o il I

'TE VERKOOPEN

Peren
PrulDlen
PerZIken
Appelen
Boter
Aardappelen
Uien ..
Hoenders ...
Eenden '"
Kleren
Tamaties ..
Drulvell '.
Waterlemoenen , ,
A.brlkozen droogc 100 IbA
AbrikO'~cll
Ganse.n .'.
KalkoeneD
,K.ool
VI)gen

Te STE.LLENBOSOH

Stellenbosch,
271)~. 1896.

)

AANDEELENMA1UCT.
JOH.L'iNESBUBG,~

6 JIlII.-{Per teI~,)-De mlU'kt is onge.
l'ei'lid Koopers -Eut Rand. ia. 9<1, York. lO.
3d. .f·rencb Rand!! Hs, BofWI:m 70s &d, B&IIt~
'58 Gd, DrIekops lis ed,

- ao-u-oo-p"<llll.s-a-m-:'N't""bsT.
---I

KOLONI~LE GOUDVELDL"I',
Dc opbrengst der K.n;yma goud"eldtm .001' 1806,

was I eDI 15 d ... ta II grtI., makepde Iledert; de
opolDIDIl8,1118 0111 6 d'lFtS en III ara.

B.&RBERl'ON,
6 Jan.-{Per telt1llft&i)-De opbrtl!!pt der ~

lQUd.,elden fOOl I'81Hi bednr.ait 101Ml ons,'bl,j
86,700 0lIl 'rOOI' 18H, ,

~ ,
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PRINS ALBERT

STIGLINGH &ZOUTENUiJK PUBLIEKE SCHOOL
, (J ongens en MelSJes.)

('ROEGEB nIJ RICHARDCURRIE)

, OFFIOlEELE KENNISGEVINGEN

De Bloemhofsc~ool te Stel-
lenbosch. OdODBERICHT.;

PAARL DISTRIKT EL'{ KAA.PSTA.D cc .AQIt de» Ed ..teur
CLUBS Mun"oeJ",-VergtlO mj], op verzoek en UI de

uaarn 'an 'I bestuur dezer JnIlchtlllg door uw
gel-erd blad de '"Igende Ieiteu mede te deeleu,
deels om valscho gill ochten to weerspreken,
deels OlD belangste llendeu op d03 hoogte van
zaleeu te breugcn

I De prlllcnale heeft luu e betrekking met
neergelegd ornaat Cl ocp geschil LU8I!Cbenhaar
en 't besbuur w.1.,i outstaan 0' er de gedrag.I!)II
d,<I'ten opzie hte "UI t\\ ec der leerlingen moest
worden gevolgd, In haal brief VIlU bedanklug
sprak ZIJmet den Qoogstell lof van 't bestuue .
en eoedra 't bestuur KenDIS lereeg "at door de
twee bedoelde leeelingen was gedaan .• temde
bet met de principale samen m de veroordeeling
"ILobeider gedrag, en handelde het met ze zoo
als de prinoipale wilde dat met ze zoo worden
gehandeld Zu badden tWllltlg andere lser
ling'," overgehaald OIU met baar met voorbjj
gaan der principale per petrue ann 't bestu ur
hare grief tegen een der onderwjjzeressen te
ken uen te gev"u .

2 N lot al de usaratent onderwjiseresseb heb
beu ter WIlle van de principale hare betrekking
neergelegd Een onderw uzer en acht onder
wlJzeressen Leboeren tot de staf der geregelde
onder ....uzers en onderwjjzeressen hierv an
hebben slechts cl",. bedankt. De vierde die
ZIChbl) haar aansloot was niet een der geregelde
onderwjjsereseen

.1 t 1<1 aan tuestuur gelukt bekwame en
gaschikte pel soneu te vinden, die bereid z'ln de
open gevallen plaatsen aan te vullen totdat de
permanente arulst-eUingen zullen zl)n geschied
De dame dIe III dezen tueschentud de plMUI der
principale zal ulllemen voltoold~ lil 188 t den
geregelden cursus ru llloemhoi en ouh mg toeu
het' grado_hon" diploma Na een korten tud
aan t onderwU8 ZIch te bebben geWIJd hracht zu
m 1884 ver.!Cheldene maanden op een bezoeK UI

Enropa door In 18A8 begaf Zl) Zich naar Enge
land om aau 't bekende Westfield College Zich
'oor te bereiden tot bet matnculatle examen!Tl
verbllltenJS met de Londensche UDIverSiteIt,
welk examen 'IJ twee Jaren later mot got><! ge
vo~ beeft afgeJegd ZIJ bracht oOK tel vol
toonng IVlln haar op,oedlllg oolllg6n tijd III

DUIt.schland door Later beeft zu \Oor een tud
Bloemhof als onderwIJzere. gediend t Be
stuur koesteri het ,crtrouwen dat ZIJ de~e III

nchtlllg In deu geest die Bloemhof kenmerken
moet bes lJeren zal

PJJUTSFlLINO overleden te Helderberg
op dan SIsteu Dec, door een val vau

den berg, mIJn zeel' _gehefde derde W(lD,

AllAM PAGL 8U8llELL, III den onderdom valt
26 Jal eli Zeel' c'!ep betreu!;p

. Wed P J BREDE!LIJ

Laatstleden Zaterdag 2 Januan. W&8 het 'OOI
de P rlieten een echte feet!tdag en voor de
Paarl z.el.f een roode-Ietterdag Nog noort waren
de ~wekers '00 dorstIg en aog nooit bobhen

la .."I} 'U de Paarl zoo verontwaardigd, waut buna alle
00,.11 "'Illl'en letterluk ."li 0,,1 Om vier UUI W.lI!
or bjjna Olet. meet 1.0 bekomen en iedereen
zuchue naar let-s om te drinken Eu \\.lt er le
drinken was, "Ill! zoo warm van de hllte dat
bet bjjna oumogeljjk was om dat 111 te
shkken

De spelen werdeo gebouden onder het bestuur
"1111 de Kaapstadsche en P ......rlsche rweewiel
gezuischappen \ ereenigd Om bet u let al te
lang te makon znl Ik maar hier on diLOUeen vnn
de beste wedrennen UItkiezen OOI elf uur
precies begun de eerste wedloop die door F
Wahl en il A Jesse gowonnen werd. Het
tweede reisje was bet eeu miil tweewiel wedrel'
voor de Paarl club, H Lnrubrechts kwam bet
eerst lil toen \V :H de v illiers en toen P J
Retief De t[jd voor dit Ie;8)13 genomen was
2 mm 38 see, hetwelk goed sprcd"t 'OOr den
wmner lo den een uijjl loopwr hen werd
Chicken niet toegelaten om den tweeden l"Us te
uerneu daar hl) bad hard geloopen na twee maal
gewaarschuwd le ~lJn gewoI....teD lil UU Plessis
die het eerst III kwum had 1'10 yard. voor en
kwam slechts 10 yards voor Obieken en Stock
weil aan delf eindpaal Dus kreeg M du PleSSIs.,
den eersten F Stock\\ "u den tweeden on L
Lo.ell dell derden prIJs

OUi e, u uur gulgen de bezoekers eu tee
scbonwcrs naar bulS, 'oor eeu poosJe "Iln één
uur L)leger en die DIet naar bU18glIlgen nameo
b~ZIt ,an een groot bosch dat )Ulst aan den
speelgrond greust Het pa\l!)QOn dal JI1l8t op
gencht werd, oor deze gelegenheid kan millc
lijk ;1)0 per.soneu be, atten, maar Zaterdag werden
er a' er de dUizend Hl gepropt Om .Ieohts ZIt
pI lal.en te kTllgen bouen '~rschcldene personen
's 'oor eene plaat!! aan d.e slechts' I. lid ge
kost had du. 6. f,d ge,ende om te zItten Het
wordt geschat d.lt er meer dail (1000) drie
dUlzenu personen dIen dag de spelon bezochten
en dus 18het hcbt te ge!.)o, en dat d drank te
Iwrt hel' daar men JUISt op twee C:uuend ge

, ~;r IS geen t .. "fel "'n rlat U\le lezers lat. rekenJ h.ld OOI te 'OOrZlC1l Ook had het
( JtJCh t~ ~htt:n bell~Il \all UWt'tl \\ Ufl:t. ....tt!J comH .. 'an de "'peion er nH:~,t opgelokend 0111

, 'h'Ilipondent aangezIen he lO<' fI !lWO! dorp geuoeg toeganggkaartJes te krug~D w.tIll om IL
ï en de \"&Cal1tl.,Jagen ,oor tit: IJl\\DH~r'8 \an bet uur--een uur na het (I~nen ,nn de spelen--
."rp wat levendigheId ZU!ltfi 'elporzake.n wat waren die kaartjes ult'erkocht Dallr de Pa.arl
el Dlet het geY~1was III het dOl I' ma.ar 'UUI nog nvol! wo druk bezocht WIL_, heeft
'crucgangers wa., er gcen gebl \ k ~,en led~r men Illet kUlluen mU ekenen het g"t"l, an

, e er toe III staal ... '" m.",kre cen ult.laPJe bewekers
fJJU bUlten 'ooTllillne! Ik " ..ou Br,Uld,lel Ilek lu dun 1 I m,,1 t"eewlel "eJren ,,!>rell er 16
'nn\lerbrug Bo.chk!,,,,f Barkl~) s bu"rdelll meJedll1gers op het prug.ruUlma maar .lechlH ~
, andet'e bekende loIllil<plaat.en wudat m~n daagdeo op om le wedliveren "adat ZIJ hunne

~ Ul .eggen op ;\ leu" J!UlI'!Idag wa.. bet dorp bl) plaatsen getrokken hadden "erden zu afgezt'!
... It!! verlaten, alleen d~ Uilde d lilies en heeren ID dne rlJ"1I daar de baan rllet wUd ~enocg "a8
le.en thUIS De llpk"m~t LIJ dc spoorweg om allen III ~en riJ L~ laLen .taan In de eerste

\ .tle op II W"ensd~-< "III de Il edelen ~beer ~ r"nrllln rOO.u zll a!len acbter elkan<ler Ander
,bodes te on lU10t..: tt.: Il ,,(L~ ~11W""er d~UJ men 'er son 'oor dan lmslalld Jan ~tf.:!phens en dan
'jluhteo kon des m"Igen' Itep er een geruchl TnnnlCJltTe maar later nel de e€-n acllter den
(tt é1 een teg~npartl! lOU Wt'lot:1l Olll lloaange ander UIt ~n met een Sl:httlcnuen Inul waren
~mm.heden le 'eruor7.lkt. n lql zl)n a.ankomst aan er slecht"l. rUnl1h lItre \ oor lm!'ilanu tweedtl en

",tabe waardoor ZI) "ddt1 tt;) kenneIl gC\ eli Bamier d~rde álet dell ettTl en tWint g~tcn m!11
t er me~ OOIl~ le zqn dat bern ~en adrt s dour was III1s1nnd \ oor 1 UIJ IlH.:Iitfe 'weetie ell B.lUSCI
utnlge lllW(.lOeN ~t"ge\ eli werd Ila nlpe 0\ er derdt.> :\laar nh:~t den \ Ier en t'YO lnug~ten mijl
gmg besloot mell dlt nIet t~ U(.(:O Z.l~ lt k\\n.m B~lust:::r tweede en zoo hle\en z.1j tot aan
<, ill goode orde K"'g Ik, llid bet OlillOo<ltg bet tInIle Toen ZIJom den hoek kwamen met
, "en 'e .. lag te gt' un d "" all,. r~"d. bekend d" laat.te rondte reed Imsland 0' er de haan en
aang-013ode zIJn eJtde S (Int\iUlg¥t Le \VorceFotcr daar Bau::;er wou \oorolJ gaan kon hIJ niet. want
ttJden Op Il Zat~rdag \\ l~ dblur een de tralIes WllarDlet de tMilli In gekampt "rlS

ket match 'an de l nlted "N\lCe" \\ or keertle hem en bIJ 'el klaarde dat lrusland bem
.er De UItslag "ru< onhesl"" (" nrawli "am" I 9"/u,,/,,/ b"d DIt rel8Je lUiIll eelL_,I_lUrdertien
JOllgehoortJe~ UIt dt" stad hdJ!)cn th ..li go~d mmuten eli 131 ~ecoHJell De Uitslag \an
llusoord t.e v\ oreesl(:r dezen wedren zal \ (lor de \ t:rgaJenng '1111 de

.' ".terun "faan<iag h Idd ...n '''I eell vr~e .. hlk ZUlU -\ fnkaaol<Cbe "'pelenume geuraebt wordeu
,"'''' dag Het wenl ''''s' ertcId d!lt p"" htlgc Zooals het scheell ru"".t het e~n ongeluk ge
ns gevallen ZII~ te "wellenda.m en omtrek wee.t Zlln uaar Im.,lanu Illet groote _nelheld
oort1l te RulH:~:.rf:o<,~)I1 Id '4at het<br en IS er ook reed en liJn madlltltl Diet gauw genoeg om den
UI een ergen b'T'liAd de .terfgevaU,·n ZlJII boek k"11 dr.lllJeIi en Jns d\\ 'N over den baan
,eIe BI) de geW()II~ mUlIl<lpale vergade re",] ~Ict d"leli \\...:lren kl'ameH de spelen

,'" heJen morgen gehnudcn ~t:rd besluten een ton QU1Jc

I tJng "'lUl .t.:2 p~ r Ja..~r t~ leggen (lP aj\e I In den a\ul1d wer-" ceu pro~e cuncert
l. lte w:Herleuilllgen ,-n '" ""I dkell h"nd gehollli£-n, III !LLhtullr tot half tien De gron
~ emde belasnn!.{cu te w(_I,dt Il bct.:1,t.ld ge den W lren hct.'rlqk mer dllnee!!Cbc lantaarns op
., <lde ,Ieze Ol<UIIIU Lld' !larrI' bra, hl ter I ge"C!>1 ell de I""d 'nn hct lo.: R R regIment,
t. ~een (lK":huthn~ \ Lil lllt~a\en Ill~t h(ttt;kkmSj' I 2de IMU dj 111 IUblt rdt' deu a\vnd op lIIet hUIl

j J111l motie om dntJ r'len LJltle.gutH LI(.OlTh. n te I III erlqk ITlIIZ1Ck (.ok hé\Jhcn zit JCII d4il.g' meer
-;.,.en \ao het l- n~ll"'l~. kt!rkhot tdt IllIl rit I ilangeuaam geil lakt md hun IIluzwk Hun
-de Rlvlsrbrug I.."lll JH Hil lllti( rt \an dtll I programma t,~~ll\lld Ill! 12 btukklll gl-.Jorellde

~ hetwelk LVO wat. ,L!,I) ld~ lli ko"lu li CII I Jen (bg t II x !'oo(ukk~ll III den rl\(Jfj(1 Om
l' n ult.ge\oerd e'dn pra.lhtlg~ 1l.lj ~al Itltkt::Il tWlOtlg l)r'cr t1t.!11\crtrokkt:1l de Dezoekers ,an

~ta.ad l'an nt.:t duql I..a'!) (rrtJ\ BrugMt.\I)t) Luet een sl)C{talen treIn,
~ .({ezleu er dne \IHI <it' 1\~E:'11a(\\f'Zlg waren en hét I~ t~ }H'Ipt:Tl daf lJ! Zlfh \etkwlkt gc\oelen
"Jil voorstel O\tr IlJt Je 'olgtndt bIJeen na deze Uit' lucI,t "",Ir de I'.,lrl Ufschoon de

\"nndllllg "eer ""t "arm de 1">Od hitte 1'lJnaonll'4(cllJk "L< hnptll WIJ dat ons
khfttd 'af) Il'.gen ~UT lf g~' f)t:Jd \ l IgcnJol uot pJe hun gu Il a{!'oochnk lIIc!cboczeuu heeft en

.. naald werd l~ tit UpkOJlbt hiJ Jc Tlloq;eJl J:.lt zl) Ikl!! lJh.:t::f \akantl!..!:-; t.lt.!f lulJen kOIll€'u
tL:T1leer aunmt.~bg._ud IJIJ ue '\ ed li~nd UOOI lJ! ,,"UUl Il
De ze rilen~t lal ZO()R11iI. U""" NI IC/...er!ibekend 0

T, t (Jit r- ' jk OJldt"11 &1)11 .... t i'J n~ \ lhert lI'! aan
-}{rL! I) M ]htl;,.lll r\._:-It:\~t-lJUI",\\ to \0fC

s ht ,,, t tf.,'" ~~lhrrl UI I Ir J Ir'" LI

1...1 rt 1~1 ';.leut_,. hAll cn tdt';1n-.afkau4").IY
r .. I te! I n.l ,~t_... \ r- Jl'Uf,..'

r eu tv1 I" , I lt \ :1l1rhIJD"'1 ~ Hl' de
r nsl J I lu...;,:{{')< I ! il ",,111"'tl H \ :.U\tUUL en \ an-

I I .. loll"
\&11 1 JUl) «-r ~l hOC" lIl,..r J.r., h("t Jagen op'

\\ !d lil ric lu..It'.:.:Irll~ ~\\ldtH.ta.Vl verbodeu
Aanf!\-'5~ Id " r,\l \cn.chep.ne-'bJTh ....-ester te Mo&;c.l-

),oal l,.aplJcln I I· lit\ tt Il. tot. "rt reiket HUl

......'\1rl.:rp!L.~1 t e. \! \\i.1 :\oo'd \V R\knr) tot vre-
'en-enter ,,",oor l·\Hnl ti -\.. I HIi-",ken lt't 1L~I".t(·nt
",,;de.ut II)ftgï ..r r lal ~} ..II( \... LOUIS H:1.y Altebtsen

voor bet dist r k t :--oft Il, nbnQ, h t"Jt v roterechters
fboma.-, eha I... \\ n.« \"'I)ur het, .lll'itnkt Albanv
l<'rcolenck \\"111"'11' \ldI, voor het 1"'''1 sche distrikt,
Cbarl"" ~d" 11~ ~.arl' voor bet d,.tI Irt Fr"""rburg
W·Uluun tell P~'i("h(}ud Hutchie ....m \"001 het d is
!rikt C&l~n UL'IlrgC Iardine voor het d,.tTlli:t
"tellentlOf!<:h, Henr v ~JodellZle Drummond Hut
duttson tour het hst nkt 'crockenst rout. Matthew

• Henry WQodfidd voor bet d rstnkt WIlluw WO""
.'tnyLon rnn &'t"'DlU Phll[)("t voor het distr-ikt
l\.n)1'Jlla, Enl4 ....chr -ter 'foor het dlstnk .. UordutHa.,
ll.f'oOOrt Edward Kaj I ,. r het KMp""he ,Ir,tnkt
...ot f'cldimrnctkn Jacobu .. ti ust af van Aardt voor
w\Jk i, ~1t::ttW lo 1I~lnn,J Br k~t1Ill;( B:ukly Oost,
. ~ IU~lll Arloll Joubert Jr voor WIJkWelllngtoJl
a:fdedmg P""rJ lat I''\i!I relit veldkornet Chrtstofïe!
J..ohaunts I.A'9Ltcr \0\)011 ,,(k. • \-'('"g'drH'h!!', afckc

t ,hllj{ .: ",,,,,,,,I V, .. l
tTot de jJJ'S-k(IJk der e:-t:nd.~klllld\: in dl Kolullie

IS tOt.'g'eiattcn B lf hl)tl(_"'Ot!

'" Een ~!Cnt (1lal' l~ ..."\.""p< nrl te f.Alt..rlC8f0tlh 10,
1i ~.l1Ila en tclew:raafkaul, H.:n tt t_)!'!unt ..fou!.elll,
\l\.tan.l, ~mtlra..."l l.anglaa.6.,'1C IJ )..traud Bh lf"ll
.JU en \~an d,r ~hl\\t' "pl.'M..lr\\\"'1r'l3tll.lb In de
, ~ d·Afrlll:na.n..ch~ 1k'!,1l iJ", k

DOODBERICHT.

OVERLEDEN op den ;Hsten Docembes,
te Diemersda", [Durbanvil le}, IDIJIl

geliefde echtgenoot de heel" MEiLr "~N LJEII
Sl'l y DR~YER, in den vaderdom Vian ::!4
jaren en tien maanden, ten gevolge ..an een
ongeluk dat plaats vond op den vongen
dag Diep beu eurd

JACOMENA. H. DREYER
geboren Lrubscher

oOODBERICHT.

AAN Bloedvel wanten. Betrek.kIU~n eli
Vllonden wordt bekend gemaakt dat

Jet den Hem e behaagd h1lett heden morgen
ian half vijf nre dool' den dood un de
eenwige luste tot zioh te nemen: onze
geliefde moeder Grootmoeder en Behuwd
Moeder, MeJnfv!" de Weduwe JOHANNA
-lE~DRINA ScHRfU:JEII, geboren Rossouw, 111

den hoogen ouderdom Va.D 91 J~, li
n.aanden en 18 dagen Tot. 10 bet <vterde
geslacbt mocht ZIJ hoor nakroost b~leven
Eene moeder ID ls1 ac'! IS gevallen en bare
nagedacht-eDls zal tot zegeDlDg ZIJn, naar
WIJ hopen voor velen

U lt aller naam,
A J SCHREUDI<:R, Sr

Rondekntl,
1896

WORCESTER.
( i uil nit Corrr"tf/} J,d",ll ),.

J Jalluan

EXEGUTEURSKAMER
Namens bet bestUUI

J H XElélllLI\l" \ D 1>1 TE HUUR!
HOPEFIELD.

Plaats bekend als Il The
Glebe" ID qe onmlddelhJke

nabIjheid van het dorp PIketberg,
thans bewoond door de heeren
BROOKb: & 'VILI ~IOr. 'Groot omtrent
2,000 morgen. Doo aanzoek blJ
de Weduwe VER"IEID, Moutons
Vallei, 'PI ketbt'l g, of lJlJ don 'Vuder-

geteckende.

(Vali eell CurrexpulUlelll)

.J anu&n
De oogst IS hIer bi) on. a' er het algemeen

.Iecht ~n er zlIn "eullge boercll (ile graan Knil
nen ,erkoopell De meesten moetelI zelf voeder
ell zaad koopeo Brood hadden ze mill of meer
zelf gewonnen Andel e Jaren t. het na OleU\\ e
J .ar de tud dat onze boeren begwnen te dor
schen maar nn ZIet men uergen" een mIJt Ze
heLuon het \\eullge dal ZI) gewonnen hlldJou
al lang uItgetrapt en dat IS de redeu dat het
werk, alk nu rorldloopt om wer4< te zoeken
Z(, kunnen hnnne wlIlkelrekerungen Illct he
talen Wlllkeher zoowel Ill. leuteruel kl.wgt
.teen eu been Zoo '" het al "eder een klaar
bew". wIe de ruggegraat d6!l lands 18-' de lUIe
A fnk.tansctc ker ' .

WIJ hadden hIer op den 18den Decemuer een
kerleL.I.aar dlc de llanzlenlDke !!Om \ au .£ 1:18
opbraebt Zeer goed de tuden III aanmer VAN dEI plaats PopulIerbosch,
klllg nemende; eo d,Uir het de tweede lm1.aar (b KIb K I St t )
b,nDen de I.tau.te dne maanden IS Ook badden na lJ a a as raa a 10 ,
"IJ hl) gelegenheid vnn de laatste baUlar eOll twee ,I Jal'lge MOri Jo-ezels, een
concert dat zeer goed afliep Z wart en een Rood brUlne. De

lit zie een Bchl'll'eU 10 de Cap' TII/'" dat
Iemand zekeren per!!Onen alle lof toekent om ZWal to IS wat kort van kop en dIk
trent den Ult81ag van het concert van kaken, de andere dun van poot-

Het .. waar de edele beer Wli!!On heeft .llles
wat 111 ,un 'ermogen wa. opgeotferd, en ook en, en de mant'n Inet een kam ge-
wa., mI'S II"a6nkel hen zeer behulp;"".lIl1 mR"' kmpt. Heeren Schutmeesters en
verdIenen de Jonge d~me" "'" llopeheld, ,he andel en bn WIe gemelde ezt'ls mogen
omtrent alles deden dan geet! lof? 1)

Eere "10 cere toekomt' :'ieon, 1.lat Ik Iie'cr komen aanloopen, geheven den 011-
'''llgen "ant Ik oen geen wlt"oetwekel Idero-eteekendc! dadelijk keDllls te

Ik bekla.'g de ,Irme belastIngbetalers dit )aaJ I:l

dMr Iedere pellnydle "U betalen met 'un hun O'CI geven, door wien alle billIJke kosten
schot ztl \Vezen' En 1I0g ge'en onzo leden 'an zullen worden betaald.
den afdeehng.raad er WeInIg OlD (de opr"",hten
el utlge.loten) daar ze maal tlltud met gunst te J F DREYER,
WOlk g!UJnen olet ,oor pubhek l,elang of be
ZUIIUglllg "!l" Dit I' WeJCI bewezen door de Popallel bosch, Kalaba.s Kl'aal Statie
helling 'an de hor,denl>elru<tlIlg ,oor IR!!7
Wf\lJneel zal oDle onde wereld toch- ,'erlie"t
woruen'

J lf N. ROOS,
\\'aarn. SeCI':ltarIS.

'VEGGELOOPEN

'l'EN.DERS
Voor Zeevogeleieren van de

Gouvernements Guano
Eilanden

illrt nde Je f co;te "'. d\. 111 .J ~llu ..\n gt'
rl. Ik, TI ml rl.;"C'n pl.ui ... hel hen I

\ IrglI113 mUbtId:"l~n\l'1l t"'tct: tlll'IH Itrl,..:-t:U I
··~hUI8 n I (lP J en !. JanIluI j"i ,-

. "Inst "as 11I~t lUO ~')t:d \!)01 IJltj!l \ cr I
,d danr t,,,,h k h. 1ft 'all de 01'1'leng><1

~ ~ ...t-mmt;Ulu"l.tItUUl Z(.IU v\Crhandlgd
ftt..:duII ndc lf,: !l;IfF;tt Illa..'lnd, n 'an dIt Jaar

I Ik "<.:hliJI "<WIt pr ttl) "I~rk~ '!)Oru I hcll"n "IJ ze"r ,rerken "mu gebild cu hel ..
1Id (he \0t.:1 bluf III lij stIlten vervor }ut.:r I]} I n .. Ih~tl1kt zeer droog De l>~estt.m

l)O mH?'lr p !iOOmmlge plaat8t.'1l ZIJ bll)\en
hggen 'all ol J,.gert~ al!'O \\ lt niet ~pocdlg regen
Krll,!cn z ti bet IIII,lr akellJk afloopcn met het

dankbaarhel'd van een 'eo II",e ()og~tell lilll ook maar z"ak t!ltge
\ al lt II \ t:'1f'n 'lil unze bOl...:ren zIJn oOK kla3.r
mer tlapp~n Unze p~;ul1J...n Zijll 000{ maar In

eCIl ..Iechtl (:QlldlUe daar het \oer zeer
tol ha...L11'If h I,.. t n rile ht:t moeLen koopen kunnen
g.hce! nJeI kilgen de toekomst IS maar donkor

.Judlt.h Le Rt}u:( \an Karnet luam lf VOUI de SIJIOU,",CIl. \\ant ZI1 moeten nu fced.8 Is
\OOr r"g btLalell CII d.lIl I~ het nog tang stroUI,
eli 'oor rol.{ 'nil il tu( li "'~ t;r dtW l.':i het
Dog' Oloelr'lk te kr\llo!'fllI Hier 1"" eun oude
"muo~ J 'ko!'Ud.... III) WMl, g'lbeel IJl dut.gen
maar hif 1.3\\l lf lall het rijden boe bIJ tu den
sch L..'l.fiit ben t qt! weer np de been gekomen 18, L8

eCli ra.,<i"el alle ]Uren boeft de hanGela .... op
dell ,'OgstllJC g·rekend dan komt het contant
geld III V,1Il hPt ,,,Ik mMr Uit Jaar "as bem de
poort afgt!MiClten \lo wt I r "as maar mm Lv oog
.ten ZI) dre een WillkeI bl) een kaolien hebben
hebb.,n l<~' " lt gekr"!{en maar die een beZig
held wnder ('en kantlen hebben hebben bet
kontant maar zien' l}()rbqgLl.an
Onze kcn~tlJlJ~ "ns flM.ar ~ttl un met bet meu" e

Jaar ZaJ htd ill~r ook lilUti Z(H) "' ezen
{J.,k mOtt Ik lt:LIi. \~rh31eH omtrent goud da.t

ge vond, "" In hel dlstnKt '.n \'anrhlJns,lorp
nabIJ Ohpbant.srn Ier op de plaat. 'an gabroe
Jers :\ leu" vud t

In de ee"le "eck 'a" ,JanuarI I~qi lal de
heer t .cb"egt de prn'pector alhIer arn'eeren
d:JII .,1 rI,elI aau het gm'en gaan 'Iloge de
~Imadlt.ge ge,en dat bet goud uetaalbaar IS
dan hop"n ""J het tw""d. Johannesburg blcr te
heb~u

Het boek van den
Hofmeyr,

heel'CLAN WILLIAM
II ( IJ Toutl /lf)

2'1 Deccllll>el 1!;9b TENDERS (gezegeld en betlchre-
ven als hoven) zullen ontvan-

gen worden door den Controleur
en Audlt.eur-Generaal tot 12 uur
des middags, MA.A.NDA.G 18 dezer
voor het koopen val! ZeevogeleIeren
der GOllvernelllents Guano Eilanden
gedurende het tegenwoordlge 8el-
zoen.

V oor,\'aal'don van tender en alle
vordf're bijzonderheden kunnen
verk regen worden bij de Gou ver-
nements Guano Agenten, No. 37,
Strandstraat, Kaapstad.

CHARLES CURREY,
Ondersecretans van Landbouw,

Depa.ltement va.n Landbouw,
Kaapstad, .5 Jannan, 1897

'Iqnheer de Redacteur -Zoudt u zoo \flende
Il)k wl!lell zIJn, mil een kieme plaatsrUimte III

n" geeerd blad toetestaan, om een paar woordjes
te zeggen 0' er een mellw ,er.chellen hoek door
een Afnkaner gel!Chreven Ik bedoel "De
0\, frtk,wer boer en de .J ameson Ill' al door N
Hofmeyr l!l(gevers Du.seau en Co, Kaapstad '
t I. "a.rlIJk eeo !Ienot een werkle als hoven
genoemd, wo fnscb z(Jo cnthusll18hsch, zoo
zelfbewu.t en kracbtlg en som. zoo geestig,
handelend over zoo n lDteressant onderwerp
aan Afnka. rOUllg strand en onder ZIID zonllIg
bhlu" en hemel te lezen en ... bOp<;.lnzen Maar
UlOt ,,!leen om te gemeten aJ. eén aangenaam
",,;;uli,e amusement 18dit boekje aan te be, eien
W le bIJ de lezlllg lets ge' oeld heeft van W,lt
den "",bril' er heeft moeten beZielen, dlO moet
wel na t boek gesloten te hebben tot erustlg
nadenkeD komen en met 'erontwaardlglllg ver
vuld worden AI. de 8chrl)\ er 'an d,t mteres8aot
werkJe zoo.ll. hl) zegt gebeel Daar .. \l\rheld ge
gchre, en heeft. eo "IJ hopen dat dIt ZOO 18,
want daann alleen toch ligt ware en hll)vende
kracht, dan Il! 't toeh. klaar en dUIdelIJk, Wtlt er
mee bedoeld wordt uls men >an Engelscbe ZIjde
spreekt, an een vereentgd ZUId Afrika Nog
lang Olet alle Afl"ikaners ""hljnen dIt echter te
\l etell of ID te ZIen, \ValIl boe '" tanders
mogeJuk, dat ZIJ bUIl namen '",ekenen onder
v letende welkomst begroetIllgen zooam te Wor
cestel \Vel!mgton en de Paarl den heer Rhodes
werden aangeboden 0 daarom wlIre t le wen
8Cbel1dat dIt hoeKje door oud eli JOIlg gelezen
\I erd opdat hnn de oogen zullen opeDgaan en
Zl] weten znllen. wat Z!J door hun Rhodes .UIO
bJddmg bewerken En laat ons' wral met ver·
geten de dalJle@van ZUld;Afrika aan te raden
een kUk er In te nemen ZIJ toch ,-ooral sIJn
maar aJ te • eel geneigd bun romanttoche be
schouwmgen aan de Cape Tllnea te ontleenen
Wat voor Afrikaners znllen er groeIen UIt de
wllen der Worcestersche schoonen, dIe den be
dreIger \ an hnn volk gRan bewonderen en a&Il
bIdden? Van hilfte hopen wU!..,.dat de lezmg
Vlln t werkJe 'aD den heer Hofmeyr vooral
dezulken tot Ulkeer zaJ brengen, eu mogen' eie
Afrlwers aangeo<poord worden deo achrlJveMl
voorbeeld te ,olgen en hun Itteratuur verr!Jken
met produkten al. het zune, dlC t nuttIge Mn
t aangename parend, den l(t'ond81ag &loeten mt
maken der Afrlkaanscbe literatuur en t gee8teo
.oedoel voor bet opKomend geslacht

vrouw.

Ho('ps.taJ ht t ft l:ll1 LangenaWt ouder
~ ,ttpged.aa.n en lmrc oproed'IJlg\ n Jncro\ p.r
'i aliI II dames belang InlJuezclIlen d,e lasl

...., vali nlbtwaklUt{en In t gcll3.l /,IH.lul!'4

,lekken of hllluzlCklen 'an welken
,,~ ,'Iel Le Rou, zegt Ifl tt< II bnef ~
, .""gen getuig Ik "111 le g""dc Ult.-
• l VlIn Dr \\ dh.uu < Pa;tn«h, PIllen Ik

'-ler dat lk noolt ~tl1Utjg ollilkimar kan II In
• , 'll'eldaJen die le me ge", h,,"ken hclJllen

nde vele Jnren hat! Ik I""t '.111eell pen"
In.breklllg va .. pUhtJC' III milll gezlLhL en
''Ok deed Ille'. ""h,cn te belp"n II< ha,1
to laten TartU cr eeu" tJt\ rvd lall Je

".(" d,'n t,,,,hl Ik teil -lou e uW" O~
~ PlUlrt'che Pdleu gebru,kte '"uweIlIk.

vcn ft~ genollle" nf 00 ,I!epgewurtelde
1 .oegon te veN", qoell ell de PUl"'!j\!!S

" ,. eg Ik sou het llIet geJoufd bebbelJ
, pllleD Ulet geprobeerd had "n hun merk
\ "boeduOlght!tlen leli ultge, ollden bad
l ~at uwe Dr \\ "ham s Pa.uN<:he Pillen
'Lkendmakmg !loodlg htb!>"n OIO alge
;, I't'aagd te worden -I k 1,,-II UW we
J II.Utb Le Ronx

Het Zuid - A1rikaaoscb Atheoamm.
(South African College.)

KAAPSTAD_

DE lessen zullen worden hervat
op DINSDAG, 26 JanuarI, 1897.

De Senaat vergadert op dien
datum 's morgens ten 9'30 ure, voor
het registreeren der Studenten.

CHARLES E. LEWIS,
Secr. v. d. Sen.

DE RUNDERPEST,

LE~.RZETrER8.

,,:rul Q'tlvalm'euab In h"nderuen andcl e
,Ir W iJJ tarn 8 P"lU"lIche Ptllcn nad,1I

mediCI/Jlell n",dnk I ha.ldeu
kwalen "elke het TnCIL"b

'(Iken onl.sprUlwll ,,,,-,ral nJI 'erarmd

tir 'IVIlliam. l'tull1OChePIUelI WHelen I n, ol,,, R ""'I~"r
rkell het blOil<l, geveil kracht aan de '1IJnh ....r -O,u" de runderp".,.t de Kaapko
en brengen meuw leven fin <L.rkte aall lom .. Hoeg.r ,,[ latBr zal Intreden ben lit YCr

•chni dat aJs onze !.oeren\Tleoden 'an u
• le hcbWllIl, ierw,,1 ZIJ dus llCkt,e,< UIt dl"lnkten t,ne ""mmlS.le kunnen zenden n:taI
,I verdrilven Or \'\ tlII,un • I'Wlrscbe dit ,hstnkt om n.lIlwkeuTlg onderzoeK te doen
TI overal te verhugen bU apothekers omtrent de mlddden alhIer met zulke bijzonder
,!ten, (If wo""en f..mef) ,l,,"r Dr liJkc resuh.lten gebruIkt en daarvan rapport
'fedlcuo ~la.~tschappIJ KaapsI ..t, ge te d"en aan !tet publIek. dat bet gerolg tot

~'ro()t ,,,,,("(1..,.,1 van menIgeen moet lelden Ik
If.......uYlln"",t '-(&0 3!0 'kl "w,. een I tlesch I I d,'; ". 1_' niet "Jwn erbeden ('pooemen. maar dIt
< r eeo half tlU7.lln Zu g" ne7..-" stIpt dIe'" >Il d,. COmmISSIe o'ellaten Al!eellluk
'enkwllltm_ al" vnregelut8ughc.Jenl .,,1 Ik Zlggen d lt In dit d ••trikt nog ealllge
,cid, dnnchgheld, en. ln hrengen honderuelI Vee-<ten .v" (gezoutell) dnor de
an ge~()ndhcltl "I' !.Ic.. ke en ,al" n1l0ld"leo llébrulkt En wat zou er geweest ZIJn
zUn een ~d<er gelH'''''llllddd voor al. Iwt Ath" ten 'lil 'ce Illet gestopt \\ erd'

Ja wat' AliR","llJk led't(e plaatsen en van
•IM.f:te PlJ.S\"erteerltlg, geMek WR I !tonger sten "litte bne...,n Komt. zIet en oor
'/;{dpnn en us ,,<n '1""lfick t~g.n I d", I ,df gIJ Kolonl.le "'>eren
l.eaPJlcbt. lendcnrilll en ncur~lgl" ~ B Il LOr
ell alk~ en l!Jll uno' cJtr .. lfen I

I~~!::~d~rI~l~e~o~~~'1t bl.,d
">or V.UI dc debat en chn ..tcllJke J""gchn!:,,-
con fere lJtIe.

IN VRIJBURG

KENNISGEVINGWelgelegen d,st Vrllburg
I6 Decem ber 181lt,

DE Ondergeteekende wenscht
mits dezen aan zIJne vele

vnenden lil het algemee!1 bekend
te maken dat hlj:op morgen W oens-
dag den 6di3n dezer voor goed van
Porterville zal vertrekken naar zijn
plaats Uilenkraal, Malmesbury, en
dat alle Brieven, Nieuwsbladen en
Correspondenties, als volgt moeten
worden geaddresseerd J. J. DE
KLERK, Uilenkraal. P.O. Vogel-
struisfontein, Malmesbury •

Verder dat alle jaol!ten met hon-

den of geweer 9ll genoemde 'plaats
in het geheel wordt verboden,
overtreders zullen dus volge!ls wet
behandeld worden.

J. J. DE KLERK.

HANDEL EN NIJVERHEID.
GOUDUITVOER

Per mailboot Dunvegan Castle wenlen gIsteren
uitgevoerd 128,39 ons ruw goud, geschaL op
een " ....nle van £98 ~69

I"ISOLVENTE BOEDl>LS
Glón\\ONGbN 8EKWE-ST~.ATlE

·\Juy~1U8 Reltz.TrengO\c, WelJmghlD
VRIJWILLIGE OVERGAVE

Arthur ~oss Baxter, KImberley Alfred 111lL!ISOn
en ChampIon Jon,,", baudelende 1110 gebroeders
MUSSlO,te MafekIng

REIU; ..'HN"G&~ TER DrsTRIBUTIE GEORDi'!!o"D

In de In""lvente IJO!!<lelsnn Theunlll ChTlstlan
,le KICl'k. Lucas MarthInas Londt, hmll }flU

I'JlIIlp, Jollllnnea Petrua du Ple88I., Norman Leslie
Ratlton •

VEBGADICBIXGI!lIi
lie Jacobn. Arnoldl1!< du TOlt, J.J zoon, ,oor

den restdent-maelstraat, Paarl, op 8. en 15 Januan
Re Char Ic.. FrancIlI Killman Dilley, Toor den
r....Ffent.maglstna.t, KlDgwilliam~town, op 12 en 19
JnJluan Re Douw Gerbf1lnd Harter, De Novo,
voor deo re&ldent-magJlItraat, Ri "l'eradaJ, op ~ en
Jlj Janll&l'l,

Porterville,
5 Jan., 1897.liet Zutd·Ainlrnan8chll athemeulIJ ",I zi n

I n htlrvatten op Dw:«lag ,!h J ann "'
DIen dag vergadering van den selJaat t<lt rCI,'!
srratle van studenten '

til ""-uutfltUHllfnu

! l'\rJ~ lau ku thrn:cu~
, t1!TROKKE~

I,' 'II J lIrl NolJoth.
, 'I 1l~I"naba.aj
t "Mr IVal vlocn bOIlJ.
\ ' II arren Hasti~,

-------------------- - ----~

SUUU.R -Wanneer de Illiker oDtdekt werd
weermen 11Iei. In de gruae oudheid reeds vOÓ!'
3000 )I1re11.'"' deze .tof hekead aan de chi-.
zen. U~tA&ië waar 'IJ UIt .uikemei werd nr-
~gen, IS lIIJ door een der kriillliedeo yan
Aloxan4er den arooieJi III 325 Tó6i{Jbriltul DUr
Grtebn!land oTera-bncht OngeTeer 1669 werd
bU III ~land reea.~.

FAMILIEBERICHTEN

GETROUWD
In de Nleu'W'e Ned Geref Kerk, op Woen$-

dag.. 6 JM.U&n, door «h. C. F J Mallir, den
heer cart--tlu_go GotUried VoUmlll, met JO.).
Kunna Eliabe.b Bb'kio Luyt.

ONMIDDELLIJK gevraagd goede
Hóllandsche Letterzetten. Vast

W'9J'k., Doe aanzoek aan het Kan·
toor ft1l dit Blad.

le, lluuEDcclnnd.

------ .. -~
(

UWMEESTERS
I<iONTRAKTEURS.

Nieuwe Nederduitsche Gerefor-

meerde K.erk Woodstock.

TEN 0 ~H.S~~~iJieclti-.kge-
vraagd en zullen ontvangen

worden tot op Do:" DEtWAG, 21
JA~bAHl, ]897, \OUI' het oprichton
en geheel compleet afleveren van
eeue Nieuwe Kerk te Woodstock
(Papendorp ).

'l'enders moeten ingezonden wor-
den bij den heer P. Marais, V001-
zrtter 'van dl' bouwoomruiesic,
(Langestraat).

Bestek en teekening liggen tor
lllzage en hoeveelheden kunnen
verkregen worden ten, kantore van
den ondergetoekende.

II et zal met verplichtend zijn den
laagsten of eemgen tender aan te
nemen,

J, E. V[XSEBOXSE,
M.S.D.A,
Architekt, enz

Mercantile Chambers,
Kaapstad, 31 Dec" 1896.

Kiesing van een Auditeur om
de rekeningen van den
Afdeehngsraad vanStellen-
bosch te Auditeeren.

1\ lf IT$ deze geschIedt kenl1lsge-
l.y.! vmg dat een Vergadermg
derzulketn die gerechtigd zIJn om t(,
stemmen voor leden van den Afdee-
lmgsraad van ~tellenbosch, III dl'
Hofzaal te St/lloobosch 1.s.1 gehou-
den worden op V RI,ITIAI" 8 J ANlJAIU
1897, te 10 ure des voornllddags,
met het doel om, lil termen van de
110de eo 111 de Secties van Acte 40
van 1889, een Auditeur voor dR
rekemngen van den Afdeehngsraad
van Stellenbosch te kiezen, III plaats
van dell heer J . .F. Joubert, WJens
betrekkIng vervallen IS doordIelI hIJ
met meer lil het distrikt wooo,whtig
LSo

FRANK HEROLD.
Clliele Comllll.SRlIS

Ka.nt.oor , lil (lell C 1\ I(den ( OUlmlSSllrL~

Stdleuoo-dl 21 IJl"\:, 1~96

1~I~NDERS
lOUr. JlU

Leveren van Voer

Afdeelmgsl'aad van Stellen-
bosch vraagt IllltS deze Ten-

deI'S voor bet leveren van Kaf,
Haver, Haverhom_ Rogge.n Garst
voor bet Jaar begllIllende 1 Feb ru an
189ï en e1l1dlgende Jl Januan
1898 adO dl' \rOl kiJeden op den
Hoofd\\eg te Sir LOI\I\'" Pa, ('Il

het StatIOn aall de 22ste·Mljl.

Alle '1\ ndoJ~~ tI' "orden IDge-
dwnd biJ dl'J1 olldC'l'geteekende op
of v61jr 12 Janulll'l 18\:17, ,an wien
alle bljzolluerhedL n vork! egell k 1111-

nen worden.
De laagst{_' of eeDlge 'relldel Hiet

noodwenJIg te worden aangeno-
men •

Op last van den Raad,
PAUL D, CLDVER,

Secretaris.

Stellenbosch, 10 Doc., 1896,

SPITSKOOLZAAD.

VOOR goede Spitskoolzaad
vl:)TVoege men zich biJ den

Ondergeteekende.
P. O. 0 moeten w SteJlenbosch

of Kaapstad betaalbaar gemaakt
worden.

JAN C, DE \YAAL.

Saxenburg,
P.K. KuilsI'lVlel'.

AFSLAGERS,
Huls, Land, Goederen, Claim, Finan-
cieeie en Algemeene Commissie

Agenten

INNING VAN HUUR EN OPENING VAN LEENINGEN.

Jeppe's ~r('ade, Commissioner Straat
JOHANNESBURG.

Teltg'1"afhucl, .fli ... " EJfTnu.

SCHUTBERICHTEN.

INhet Scbnt a,)hler be'l'1ndt zICh boven
den veroorloofden tIjd 1 Donkerbrum

M.me Ezel, omtrent 9 J&ren nud, merk op
llO.kerkme IndIen met gelost VOOI Z~
Ja.nnan, 1897, zal zulks op dien datum Uit
de Schutlcraal verkocht worden 's morgens
om 10 nur

M A HOFFMAN,
SchntmellflteI'

MalmesbnlY, 4 Jan, 189G

AANGELOOPEN,

OP 21 December, 189ti, op de
plaats van den ondergeteeken-

de een paarsch of neut-schimmel
Rumpaard omtrent 8 jaren, onge-
Imerkt, beslagen alle 4 hoeven. De
Eigenaar kan zulks terugbekomen
mIts betalende kosten dezer adver-
tentie en andere billijk~ kosten.

Indien diet gelost voor 31 J ANU·
AllJ, 1897, zal hetzelve in bezit ge-
nomen wortlen voor de kosten, door
den ondergeteekende.

MARTH. UE KOCK,
I

Amoslroil, dat Malmesbury, •
28 Deoem~r, 189~L

I

EN

RUNDVEE
Paarden, Varkens, Schapen,

ENZ.

\\
~ IJ de ondergeteekenden eige-

nar en van de plaatsen "Groen
VaJlei" en "Vogel vallei," geven
hiermede kennis Jat WIJ "1'sn af
dezen datum niet zullen toelaten op
onze pl.iatscn te ] 19"1.)!1 met honden
te locpen of 0\ l t tredmg te doen
mot gl'(,ot of kiel u vee. Allen die
gevonol'll worden op eenige manier
het bovenstaande te overtreden,
zullen zonder onderscheid van per-
soon volgens ,\ et vervolgd wordeu.

D, J. ROSSOUW,
Vogclvalll'1

J. C. KOTZE, C. H. zu
Groenvallei.

---~ - ----- -----

V OOR Horologes, bij groote en
kleine maat, ga naar de on-

dergeteekenden, die enkel de besten
aanhouden,

Hunne Horeloges (Stelsel Glas-
h litte) zIJn ono v ertroffen voor j U18t-
held en Duurzaamheid

THIES EN THORNBURGH,
Lange Straat,
(J. C V Gebouwen) .

Importeurs direkt v-an' de MakeIs
Eemge Agenten 111 Zuid-Afrika

voor de beroemde Huen Horoloqcs
die met door ~lagmet of Electrici-
telt gelllftllenceerd worden. PnJ-
zen' Jn ~Ickel, 18;6, Staa.1 (ge-
oXldeerd) 21/-, Zdver 35/-. Post-
vrIJ lj- extra

Dlst. Piketberg,
1~ December, 1896.

WEGG ELOOPEN
(

\ P dell 12den December, 1896,
,. van de plaats van dr n onder-

geteekende, 1 Roodl)l'ulTl Rumpaaru
) jaren oud, met doffe kol voor den
kop en 1 "\\ lt achtervoet, met
getipte staart, 1 vaal brulll Merne-
paaI d, 2 pren ()ud, ongel:.eekt>nd
met lan<Ye manen t II staart, Heer('n,
Schutm;cstel s eli anderen hIJ wwn
gezegdt> Paarden moch ten aarJ!oopen
worden verzocbt ,r da.delrJk kenms
van te geven aan den omlerge-
teekende door wien alk billIjke kos-
ten wilt -n b~taald WOl oen.

JAN HOY:-:;AME~.

WI,lnkellesl.lOek,
dl st. Malrnesbu ry,

4 Jan., 189ï .

WEGGELOOPEN

VA~ dl' plaat!S " D(' Hoop" Vlag-
gebel g, 1 Z\\urtbruID Merne

Ezel, even \lItbek, gebrandmerkt
linker zIJde uek F Beslagen

Heeren en SCh\ltml·est€rs biJ ww
gonuemde "'zeI I' ot moge komen
aanloopen gelieve'n dadelIjk kennlb
te geven ,Lan den olluergeteekende
dool' WIl'll all .. IJllhJkc kosten zullen
~,orden beta.ald

,j. G. CAl{I,NU~.
Vlaggebelg, I' li 1 JlIuuch

• J

WEGGELOOPEN
THOr1L:::'Y'S VOER

\ OOR
,TAN den Ondergeteekendl' 011l-
V 1 rent den 1Uden dozer Een

Vas.! Bl Uill MCJTle Ezel, ;) par ()lId
Hecren Sl:butmeo"ters on anderen
geheven kenms Le geven aan den
Onderg.'teekende, door wleu alle
bIllijke kosten 1.( Ll<ild zullen wor-
den.

G LACTIFERp, C. LACilSER,

TI B Kloof,

Kliphemel Statie

18 DI ~mber, 18\16.

Voor heL grootmaken n.n JC&l~

Zonder )[.at.
Eenige Agenten"

R. WIlSON, ZOON I r...
IT. QEORQEaATRMZ.

BENOODIGD
EEN Ollder\\ IJzer' oor ('ell Pu-

bheke School op de plaat"
Bavlanskloof dl,tnkt Piketberg
Applikant illoet III sta,lt zIJn t~
toonen certJfik,1at van bekwaam-
heid III Engelsch eli Hollandseh
LIdmaatschap VaTl een PI'otestant-
Rche Kerk, wdell]k gedrag, SalariS
£90 (n('l!elltl~ I,ond) per JU al'
ScIlooi to i>e,;IIJnlll na de ,akr.ntll'
nw J,lI1l1d IJ, 1 S0 7

A PI Ih kallt sta.ll el'll k d Il.-l Oill op
de Sch(lolp!.tab I kllldlltll L\\t£'
UI en onderWlj~ ·tt' !!e I'L'I I na school-
tlJd vvo I £20. pond per J,1ll.1, alzoo
te zamell eell honderd eli tien pond
per par Ap~llkalltpn ktllln('n ZICIJ
vervolgen bj] den ondergeteekende,
schoolcommissie

]'. A DU TOIT,
- Goedsmanskraal,

P.K. The Rest,
Dist. PIketberg, KItra Booten ioor Engelandl Jla LiS Palmu

l'EMIlHOKK (\'fLi Kapt Malt'HALL "lUtrent
I JnIIlUt.1

T1\ fAGl- L lA-TLE KHpl HJ::'D.U L omtrent 20
IR.DU!Lrl

Dal Ll-. CASTLE Kapt HARKt, owtlelit 21
Janua.n

AHt \lJJEL tA~1LE Kllpl VoI'uER,omlrenl

(

TJli:ll \\,

ZUID·AFR:I\.AANSCHE

KONINKLl.JKE MAILDIE
\ \

bebouJ

De II CASTLE MAIL" Maatscha

DL tSto"UJuoul"ll OtZ~1 LIJn' ertl'llkken
\RIl K""'p"t-a.d IJlUIl Louden om den

antl ..rcu \V ocnsd.lg, w 4 u nl n ID, nas r
MadelI., eli Ph nwnrl.t, te thnt Helena en
.Asccn,101i aanl~ggcude op de bcpaoJoe Lus·
schenLIJden
1",1}--

Ju" ',-DI\\nGI"(A~ILf K'J" ROMa''',
l'J~I_()-ll\ I A~fLJ Kali TRA'ERS

hj, ;~IIAH\\ Ai-(lJE"CAl:lli Il: K,q,t, Rlf>AY
, I'~TAN fALLl'" l \-TU K,.pt lJt "CH

\J«l \-"OkH\M l\'ILE ""J,I HAyl",""
, IT-DU\OTTAR (Al:ilLE, Kapt HAY

RHIJNSCHE INSTITUUT OFVOOR MEISJES.

Fcllnllill
Mrlll\t\' C~~lLE KAllSTELLEN BOSCH. loay \' omtreut 1

l;}bnwr

DE ~Ieuw(' '{'emlIJn zal op den
26 J AXl ARI een aanvang

nemen. Voor bIJzonderheden ver-
voege men zICh tot de Hoofd-
onderwIJzeres.

Voor Vracht of Paasa.ge vervoege men
.acb bl] de Agenten van de CASTL.K
MAILBOOT M.A!.TSCHAPPLJ, (Beperkt.

Ten

waarol'
gen gl'

_\
handb t

Be
UNJ:ON LJ:JN

KONINKLIJKR MAILDIENST'

Hoofdonderwijzer en
tente Benoodil!d.

ASSls- UNION BTOOMBOOTMilTSCHA.PPIJ
(BEPERK. Tl_

AP P LIe A TIE S en getUlg-
s( hriften met later in te

zenden den 20 Januan, e.k. Kenms
va.n Hollandsch vermscht. Werk-
zaamheden te beginnen na de April
vacantIe. •

Er IS gelegenheid om .PrIvaat
Muziek onderwijS te geven.

Sala.rll'l voor Hoofdondel'WlJzer
£200 met vrIJe wonmg (met IOg'les);
en voor AsSIstente £80,

Voor Hoofrlonderwljzel' zal een
gehuwd persoon de voorkem hebbell

J, Mc. DER~llD,

E-ecretans del ScboolcommlSln~

DE Madbooten der Ma.atechapplJ ver-
trekken van Kaapstad na.a.r Engeland

vla Ma.delI'8., om den anderen W oo~ ta
~ uW' J:: m , als onder a.a.nleggende

VOOR ENGELAND.
" SO-MOOR, Kapt GnU'YJ:N.
J )97

Jan I:;....sCOT (T"ln ~re,,). K ..pt LA,ullia
" ~'-MEXI' A' Kapt lll!Y"NOLIl'

¥eb IO-;\'OllM.AN (1 \\ In ~w) K.pt MOLON!
, 24-rARTER, K"-jJL MOBTON AL~

te S'-
,1 WOne1

lt.'1 in de
'lf~r.

1fET 9

EXTRA BOOTEN VOOR ENGELAND .
A1HJI;KIA" K ..pl Corr omtlenl 31 DeoemlJcr
GR~~ K (Tw /I ....( n \\), Kapt I \AtKE owtl"f'lIt l'

JJ~lIuar doef t;\n:'1 Ilrh_'la ASC-tnl\L.HI en
M LAIClf 1

I'Rt,ll!HIA K"II Il", I' III r III t J WWl.fI,
dot I Ml Multl I

OUELl'!1 (rl\ln "crc") Kapl lY'>o~, omt.rcot 1
I- ~brU3.t1 uoet ann :--'1 lit lt ua ASU:fI~IUll CiJ
M~lllln

GOTH (T"ln Sere") 1'''1'' BKI!"SER, omtrent li)
~ \ hrulln tOt t 8.04.11 lt ld, II l

IJ.-\8TON (1win "cre") K 'I,l ---,Omlh:llt
11 M(lan, ! I 0(:1 a.a.u ~l Hclt: na., A.sccIiSJon ru
M uk ru

liALL(f'\ln 1'.""1 Kali 1"L"_-TlH omtrtnl
2, J Ml'LUIt loet ~n '1 a,. I.. I \

Een, au de ALle'"ch"PPIJ s nOUle Stoom
booteu zal tiOLTHA~IPTu~ "edat€n '-001"

HA.MBl!HG, kort na de a.:tllkomJlt van
deze Mall!;toOllIboott:n

RETOU R'KAAHTJ I::Sn"arE~GELA.ND
gaugbaal voor ZeR Maanden, worden ult.ge.
l"f'ikt Legen een vermmdenng' an 10 percent
op deo Dubbelen PMlSagepnJs

RETUL RK.A.ARl J ES naar HA v EN:::;
langs de KeST \\oruen nltgerellct voor de
terugleIs binnen DlIe Maandeu perde Umon
of the Castle MaatschappIj Stoomboot.en.

Voor V racb L of P<&!~ doe men a.anzoek
Mm de Kantoren V&Il de U moo Stoomboot
MaatschapPiJ, .Adderleystraa.t .

..~,
i
A,, rL
~

,~

PrlTl" Albert,
311 Dec, 1896.

HO!

lOM1

DA'P de Zweedscbe NOIT8.ha-mmel'
Kachel8 zoo popnlalr In ZUIg

Afrllm zIJn ~eworden I'

OMDAT -ZIJ belcrdlln '''t~ a"dcrc k",hd.
bakken en bradeD Alle soort brnn<ktoi gl'lmukl
kan worden 50° 18 bmodswf '-Pan-rd ""rdt.
Ztj gema.kkelijk schoon te maken "jn, eo, om
..ele andere voo:rdeelen

In 't groot~n 1n 't klein bIJ
WADNER EN ERIKSEN,

~
00., 11

I

••
pVBOZGBll

ZWEIGBERGK, ERIKSEN &.
Ltuaptraat Kaa~.
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