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BBL A~: rJ- rt j J l( :i~ VE'P KOO TI T D~,IH'el' Sr:,II'lll:\l$ Pr]Tur,; Dl! Publ' k V IL "', fi\E oudergeu:ekende lll,aakt bij
h \, _ I .L. IN G ' l'orr, I'. zn, ZIJlil' woon p l.iata le e ertf'oopmg Lt-' <{!eze het geoord pubhek en in

VAN KO Te !K<llmol'Kfontei1l, uit de hand ver- , -VAN J?~'-t . hé:alg~rn:enhekendd(jt bij,ziJne

W IJN EN V R U C H
ST fANRJ' pE LA"ATS E'N t~O~~:~II!\I~I~I:c~~:t ~:~:,~ftden enderge- lrE'RKcOUSTJlLAE~t,Pl1p' Ar·, TLSL '~R,beB~~3:t~:1~::t~~I-~.~S~l~,~:Ieene_ . IVRIJDAG 1 r- J IJ.11. Agent enz, van af 1 JAN. 18!)7, za]

, I _,' 0 an., 1897, (Gelegen te Joostenbergj, ~t~Orl~otte)n onder den 'n[lam en
. .\,1'; [J()\ 1~~GEJ[U,I)i': I'I.,UTS I '" 1 Jl .. ' ' . s ~.ll,'£Ill 1 .. 1. ROSllAN 1':.'< ZOON.EN LC:SSE GOEDEREN J('HIH e ave, hOOl'll,HHVCl'lIOOI HIJ' noemt deze 1 1 '.1

~ - i KA L rY! 0 ESF 0 N (' R" L, ge ('gen JelfJ te

Jl
.., ....... '" -, , TEIN, fill'st, . O!!', Boel'tlel'lJ.~·creed- ba~t om zijn,e,und~rstt:uneI'St,en

~ ,. 3".I'1l 1lll~][It:ll~ I.SS"7. ('(',I~.~el1 aan ,dt.' J)ilaniL-l)f'I)~ III dr-ze seha jl, CUZ., enz. 1':1~.nde.~ .hart~hJk .te d,anken VOOr
, dr"U Illlg, Illhllek tt' \ erkoopcrr, de ond'"lst(:'llnlllg die hijtot hiortoe

.. I " ,le ol,d('r\'nlgend'l ~je"'lldl' I l a vr-, In den Boedel van wij lnn dell heer ~,~no~en heeft, en H'llrollwt dut

f
I~' 1.'.\ \' I]', .:. ,\1. I.. \ I; I: I! I\L /.:11 pld,J lt. k la tt II vc-rk oo ien () I Ln";;l'_:,;ol't krl'll, II uisrau.I, eli (] 1'11ncn }\lATTlI YS GOI'.;';,RAA_D ,y,\ II L, 0IJ ZJJn firma "OOI' de toekomst dezelfde

'" v , I' ""1·,1""" 111'1111 I I I' lP, I' I, I' onderste ' ,. _,,"" ,I,,' ,"11 ,'I' 1'"LlI"t', , ,. vur lIitlllllllt"lld. I.. t" li Zo, enz., uc;-;t,',:lIH e Uit: Vr,'J'da!!', 15 Januari, a.s., '[mmg mag gClll('tl'n.
";"1'\ ' ....... , I' .. h' H .u j>d,I"O{l I ,_ L Dik. _ " " . I:I~.I".,~ ,:'l'...', r:' .1111'(.'1'; t':'.t:" I'll ".}"nkl'r,;h<>l'k BL'n~" I. Levende Have als: e011! ergot('e ende wenscht
;:" ," II' 1',11 _ .. ",~, .1' 'i<' <11111'1'11111'\':111 ;::;I,'II"llb(J..:cll lf I I ' Za' Verkocht worden ter plaatse : verder kennis te ccven (ht hiJ' bJ'J'
III \ J' I I'" ' ' - , • :( t'l'l..' Jl '<i:Jt~ p.l=lJ' Eer.""tp·Kl:l~ 1\:~il'I):1(,rJr'1l . 1 t . id' t) ~ ,

I' :":"1'1' .,:Tt 1"1. I,t,,'ft "t'll n;III!J'llldl'lllkli ""i'IT',I('J,I','an' ,'1'-- ( )E welbekende plaats "HER- Iei,elll( e e_~ jaar zijne Oude bcziz-
I' ;,'," ,,' 'k I t- \IJ- l'll 'l'1't'kll;wr.J"11 ... - I cl I f I ' ~

',,1.1:.' :'" "1."1,- ,.1,':11:' 1,_ ,'11 !'()I'lllltTL<)"~dJl',n,,,!.!T()Oll' '('1'_ I:) j' I CULES PILLAR" di'''' Je,1 \\'I.a almten en verzoekt zeer
_ ., ,. :-' " , I" ,;.. I 1 - ·:"r...:tl'kla3se hoc'il'lI ('II \':L<lI';:;t.'Tl "v dIk 1 II
'..',1.,. /Ó, ..,' t";:' 111,":1\."':1"": 111.:'I"~"r,' \TLlclltell;",olll,'II, ('Il I gnl'\J!!l'tI.(.!tll'Blll \\'q:;-tUS hare groottfl, vrucl.tbaar-, dnenO'el

J
dat a ~ uitstaande VOl'·

',' ( I ,J, 1'''''''' /l\r·:.:\I!('[ ,ta;11J e-r ccn w oo nluris ~I) Vett~ Vurke-n .-. heid en lIgging, »ijnde ongev"er e rlll;o eli en rekeDll1gcn zullen
II" i,: ,I, 1".' ;'!:I:! .,'1, ;;jl' "I' ,J,.,., .1[lk, ,I I ' IJ I vereffend worden
. ;, '. !.ti-.,' .: i I" ,'., ,., -'. .!--" "illt'IL II. Losse goederen als: l'l'll uur van III' ianville en omtrent .

" I, i 'l._' I;.' : . ' -II rid, ';111 :--1,·11,'1""''-'('1" "Il nrs (.'('11 halfuur van Klaprnubstatid, V J. BOSMA(\, P.W>· Zoox,
" I,' ;';,"[.n; ;':III!!\.lll\,kll. E"I'.',tt,-l~I:ls \[0)1";1""11 ;:!,!2'I'Jno"n erkend \I'lJ'Jt é~1I der

11°1' .1;11111':1":.:'I "J' do P"h\'II·~.'11 1- 1 " I t J' k Stellenbosch,,~ "(\~t Mars.C ID .lt' ist r i .t. te zijn.
li, 1-\;II,br (hijn;1 uicuw ) 1'..1' 1:3 C@ II itstek-r«] Woonhuis 27 Dec. 1897.

,) ',1·;111Tlli:_;"11 ",jIII,/Jln:L . 1 I tnil, (C JJ aars met gruuLe Stallen, -- '-----
1"]"".",' ï'lli'-!"'1I l' II STE L L E N BOSi ) - ~[[III'IIVL'rtl,(" <I'll, rlllll1e Zoldprs CH.

I
I,~ I' "," ,\,·llt,·r! 111';t'rl 1\I'alell, ~1"lkel'ij Kamers, 'Vnr)'ell~
- 1)1:: ,1,,-1,· 1',,:>1' (~I,"',C:" 1I( I . ]" I ,.,1111.';, t'Tl', jl' I.~ (JU ( (,Pil Klein

l<c.:',~,li. IJ". l,,,kl"'11 I l ui , met l'l'n 111.1, drio rrootc
Ill! (;':11\'11, 1',I,kl'II l'll \" I t IJ(>T'K!.'Il, ';lIUlIICll t'll 1111. l\ groolll del"

1,];1<1!Si~ I,L.~G ;Ikkel·~. Als ruelko-
I·ij (,f vI"'lda:1ts j" zij ollo\'('rtr(jfïefl.

Dl' IdaiJl.~ i", g,·I(')ll'll ill IrN D.r: o~lderg"te('kendl'n makfn bij
vnlcht])aarsle ,L"'.]el'!ro \':lU liet di~- c]'Jz(' anrll hl'! ~et~el,'d 111!1JllekCD

~'II) '.1'101.]1'11 I' 1'1 ,/ '1. I ' I I',('I..:t.' , '\ :J.~ "aad tnKt, (,. oven'lllcd gnls, gt'7,Olld- ITI lipt il gemecll hekend dat zij van
lI,v,,1' held van het wI'ivéld, llitstr,l'endf.' af 1 .Jallunn, 1"'9;:, in \'~rl1ooL~c!J;ip A PPLICATI~S YE'I'I!€zeld van

BL',I,all':' ," I,•.~_ • II /, \ "irl. ",(., . ..: k ;', I .\[III;t!'·!1 1-,,'1',,1,,-1<1;1" Hl'" voorraad \\'Ik'r \'001' lalilllIOIII\' UI, 'lIlluu treden, cn de be7,I,rlll'l'll "a,11 ' g'('certtficdpl'de copi;.jen "an hi.J·

I
.~", . t li '\' il ! ,. " ):) !-.:, I' (Il. ~'" .' .- " ,., ,d ent I111('ll\\',. "1>111.1('11.11'" - lil:'II'Il'I'lg \",,'1' ((:,tT'.'it "eewelt zijn olll!\-l'rtrotTen, het.tI'elk dt:ll Eer"ten oudergdeekl'l;dc zulkn (' verel"c Ite ~E:tlllgsclll-ifle[l

PD Ilaver . bovell allen tIViJfel be\\'(>zen i" door \'oortzt-',tten onder dell na~,m PIL stij.! r~n hf.'kwaalllhC'id, goeJ gedrag- e,ll
E"lI "',Il \'l'l'llL-r 7:.'11 "'(J' I'(l"n den Pi" "h" t \"1' [ J Il Z I maatt\chap et:'ner 1'l'Ote~tHllt~,·lln,~ '. :Iv Ligen (logs Uti pr·achtig.' ,I , . .O~~I.I:\ CII OuS. Zij K ' ,~ "

ill! Lt'll I, "'rdf'rij '1:Jllg.,bo_"I"n, condItie vali de Le"ende (LII'c. ' lropeJi dat ZIJ duor n:lIl1\-aezette ~rK:k' zllllen dool' den ondel'g('-
H,~ I MOR EDIET. '1'1'1' zelf Je!' tijdzullen vorkocbt eer'lijke behandeling Ik~elfde"olJdel'- 1e

ef'31
ende

1fl'~C\\'Gc!t~ worden tut
worden . t' . (en tit CIl J i.llitlari, 18~7.

s ellrung mogoll geDlElten die de B,~kpndl,.,i,l .
,_, --, - ,---- ,- '- - "T5U~aua1Us.rla\'eïlioói, (j~ \T~-cT!lëïi- f--n.=r.,.---::,.;';..."..,.,., ......_'O'I :-. ..........."., -- __ TT1'l..,.,.;..' ;-'---nm'dt IS j! j Z\f'tJ't>.,;u;tflt1i~Wr~7ftr'Qt'"",."..,'7'1i'l"l'l':I'rJ'.,rnTTT'R=,;;::::::;:;r.___,.~~--_ ...
~. 1', De TOIT, P. won. Koron, 1 I vraclitcu Oarst, [> Wod.l.wen en weezen zal als voor- de scboolgelJcl1.

,.,.......~Verg~eet nl"et de d 4, "II: 'lIT d J il L IJ hcrn gratis wor~lcn Q'ewel'kt. W k-n-1 n alLium, JIo[JIl oe:-1.S a.g . \ . MOuRRl::S, Jr., & CO'I Afslagers. vrncuten, \og. ~ er' te .ueginnell z-oospoedig
den 1.3de:n.Januari, 1897.. LEHNDE HAYE, 1:! Pnarden, 2 VerkoopingeIJvnnVusteenLosse mogelijk.

, \'<:1<"" 1':.1"""'" ,\1,,1""";'"1 \. S d f . 1'-- -., 'I I ' Gocdt'rl'l] zuo\\'el pri\-uat alsl)ublil'k B'II"k k t. II

PAU L D. C L UVER, Afs lag
'e r :.:'j I I,,·. 1- "')' ,pall _f!Ot' lt gorlC 1",) mUI eze S, In - I IJ e l'eS 0, eli ZII o.n yer''\)vd

, ,i)raclltic~t' conditie al.~ook !.'oeu!.{o ondei·II()lll€,ll. worden. ,.,

1)-J-1~---'-1-\)-11"-( -)-])' '-1--,~~~- -1- ; I'~j;~-~1-E-~ -1)'I~I-E '."'.'.STEL tEN 130SCl[. ~::~el:'::~;:':~~~;n~O:I:~~kG6~~~~"~:!~:S~:~~~~E~:::n::n~:::::
~ _ ~U \ '- BOERlJlmI.JG~;tiEEnscHAr.-Dubbele met tie meeste,spoed geeffecteord.

P bl' kVk ' en enkele VOOI' Ploegen, Tuigeo, Gelden altoos te verkrijgen onder
U le e er ooplng Ladders, Graven, Vorken Pikken, eerste verband op vaste goederen

'7,eisen, Vaten, Balief', Da.mscbra- wgeli 5 per cent.
pers, Emmen;, Zakken, Hooi~nij- l\ekeningen met de meeste spoed
ders, ZWtngel~,' Zadel", Vellen, in geNJ'derd.
alsook Tent- en Opeoe Kanén, en Zaken voor het bof waarge-
eel) groote hoeveelheid Huisraad, nOlJlen.
en~. . ' Ar~ilmtors en gezworene taxa-

tr>ur's;
Agentt'n voor dll BOll t h AIr:ean

)futual Life Ass~lrance Society;

DeparteID~nt, van· Publieke Werken.
P. A DU TOIT,

Op Donderdag, 1-4: Jannari, TENDERS Goedsmanskra~l,P.K. The Rest,

I
'.'ULLEN opgemelde Schapen' en Voor Reparaties aan Vier-en- Di st'. Pi,.:et-herg.

J Bokken Publit-lk -Verkocht Twintig Rivieren Bruggen, '
worden aan KLAPMUTSS'TA TIE. Onderwijzer of Onderwijzéresse
Zij zullen zeker present zi.i~L !li. ~IKETBERG. BENOODIGD, •

p, VERS'fElt. ('I ESLOl'ES Tenders, duidelijk, \TOOR de Armen Scbool (Poor
J. ~. UA_H_,A_I~ _&__C_O_'l_i~t~liI.,..._(J'c_I'_S. ~ gemerkt" Tend>'l' voor Vier- ' School) te Onderla,ngvallei,

en-Twintig I{ivieren Bruggen" zlll. dist. Clanwilliam. Salaris £ï~ 1'.'1.
[I'll doe r den Kuntroleur eu Appi icatit';:; vergezeld I a.11 get IIlg-
Auditeur-Genoraal, KaapRtad, ont- schnftf'n van goed, zedelijk !.!Cdr.lg,
vangen wordell tot op WOENSDAG van behvaamheid In Engelsch ('11

1:3 JA:'\ U A R l, 1 t397, om twa-alf uur, Hollandsch Onderwi j1.er oertificdat)
voor de, rc]')aratips aan bovenge- eo Iidmaati\chapeener Protéstantsche
noemde bl'ut!gen wa.c'lrvoor het meeste Kel'k, zullen door den onderg('-
materiaal door de regeering ver- teek ende ingewacht worden tot 21
schaft zal worden. JA)/( AH!, e,k, Werkza.amhedeu te

Beskkken, teekeningen en voor beginnen, D.V. op 1 Febrnari, I'.k.
wi1arJcu van kontrakt kunnen op C, F: LE EPOLDl', 'V.D \f.

Op J)ollderllap:, 1-4: de~er, a.anvru:ge gezien worden aan het Clanwilliam, ti Jan. 18~1;:.-
--- r~ ka.ntoor :van dpn Hoofdinspekteur ----~--

, A L \)O\cugeno('lllt]8 getal fer. DE heer C. WE~.zEL op bet plrnt v~n ,Pnblieke Werken, Kaapstad. PlfBLIEKE sClioOL,
. SIl1.'lnHche SclHlpen verkocht . staande doze plaats te verlaLen gedl~rende gewone kantooruren.

wordelI, ~Vl~arvan hpt grootste ge- naar Jobannesbul'g' heefL de onder- Tenderaars moeten den kortsten Te Stol s Vla kte,
deelte opret'htgett:'eJde (wien, eu geteekonden gonulhorizeerd publiek tijd termelden, waarin zij on de rue- \,.' ORDl' gevraagd een Onder-

. ,: _, PIl Tl!,'(,~c,..i(;c', TuiJet.artikeleu en alle IOOrten Aarde- eenIge Ramlllen zijn, OUI alleu kans te verkoopen men: het werk, waarvnol' zij ten- ' , wijzer voor bov"mgemelde
" 'k ~!"I ',' te gevt'n zullt:'l1 de SchapelI in kleine Op 'VOENSDA(J, 13. dezer deren, te voltooiel!, en moet.:.u twee School. f!alaris £100 pér jaar mrt

ï _,,,... 1.1"':" . '., ,. 1: 1:IJ!'l'lI 1("'J'de Voorkamer, Tafelmessen klompjes opgé'le;ld \\'(}t'den. Deze -Al zij.n Huismeubelen bestaande voldoende borgen 18\'61'01:) vClor de vrijo woning. Verei<'cl1teD: :Mu-
, _ arllk\.kn "11 alle! I J;i";!I'J, i l~ 'i)tI,.,ji;,illlteden. "oort ~chapen zijn zeel' geliard tegen uit Tafe]s, Stoelen, Kasten, Ledi- uitv<;>ering van het kontrakt, en die ziek en Handwerken en ~evofgheid,

, , \ LTI. :h'el'lle ('li, Lmtn if' l: lieden', I, ;,;c'"c!d, t voor 1'rouw-,of Verjaar- dl'0ogte en zijn alt{)Q)'I vet en teelen- 3 kantt'ln, Beddegot:d, Spie*eIs, 'l'a- bargen n:oeten den ingewnden groT,dig onderwijs in de4 EfigetsChe
"_',IIC,>l'I:to-n oon ::';,ccl<l.lltelt. J'lI:-:!t ontvangen een lading' Tall hUll malen in twee (2) jarpn, De Ver- plJ"ten, Huisklok" .Gla..'l, Aaldewerk tender teekenen. 'eu Hollandsch,j Talen ~ gewen en
dfJecl,de Port, -. k' al lts' d D 1 f' d 1oopmg z p aa VlD en op de en Keukengereedschapl enz., enz.'. e aagste 0 eemge ten er za liclm:n,tw:hap van de- ~ant C:.l

" VICTORI" \:T ,~TArrE'R-",mITE O'!L'" Plaats' Blauwklio Modd. i{['lf, Alsm~de ZllUell el' flenige ~egal". niet noodwendig aangen9ruen IVor- Kt,lt'K, AplJ;iC<.tt~eil-re -wutdt:n ic-
li ..."~ . H il . ~ vániseerde _ Wat,crtan~en ~orden den. '''ezon(ien VOOI' d,·n 2l;;ten DEZER

150'" VUURPROEF, nabij STELLENBOSCH. ,Verk9cbt. ' I: JOSEPH NEWEY bij <},eo ofiderget.e"kcod<t" ~L,t

PATENTE
" FAUCET NOZZLE'," . De Verkooping te beginnen om 10 ure V.m. VerkN\pi •• begJ.nn • 10 'H i id"-' 'het I' erk UI he.nnnen Z~J() s,l.oodlg, EN'. U':II ~~ ~ , "" ~g... . en Qm ure v.m. <'iD 'lDsp!"..tenr l'a~ Pnbli ..ke W.rken. 0- rAA,Lu....... P. J. ROSMAN Z Msl als mogelijk.

DE ~});_~:£E~~IE IN QE V4
B

IT. t r ~n oon, a.gera, - P. ~J BOSMAN, . ell Zoon, UsIa.g~rsiI De~j;te, me~'t.v"_u PllL1i6ke Wel'ken;
Stellenbosch, 6 Jan. 1897. Sliell ~bo' h, 6 J' , lb 7 .' j () edonp.em, KupliLad, ,,lW an., 99. 22 Dec., lSi6.

I . .' . ~

" i.·
I". "

Stellenbosch' !

i I

: I .:'

\ , . ,:

I;. ~11;.\T(;()~iI':l:Y \\',\U'I-:I:.
!'l"'l'II:'t"ir \\)1):' d~.::l Fi:_:'!'IJ:t:tr.

I" 1',\1' i .

I'";.1 , '11
)

.., , 'I 'I" " l'; 1'\ 1/' J; I.!,.! J I t;l t ....: j -

I'" I :-:,.11;'i ' II "'11 IlUh I,,·; I. I
I:,il.

, "I !' \ I I t ~ " I i '-.....-"I,' t : i ' I I \
\' . , 'I' '. - 1-\ i.. - 1\, :':'".

111,1"") I: '!"" ~~", \\ I, , '." ' ,

I
. -.""" ",,',' il, ~rl·(It'!l ...rt't·l!. L;~;\:·, 11.)( t'll
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VAATWERK:

ALSOOK:
\\",!.', IL', 1< ,II t li 1':/11, t 'I \ ,·IL' ,11,,11l'e' 'and,t,1t'lI

IJI.'Lnul'l'fld,'. '

De V8rkoopLiJe' zal beginnen teP 11 l~": --.-

D:\c\ Wj'() r: \'t'rzuc!JL d,){J[' h, t Plll~lil'k "an KOt'lJcr[!, he!)hen w~.i. onrler-
. J-:dt'ekendl'rl I t"fdl'tt-'II ~'tene \ el'gaJi'l'lllg te uell'g£it'n \"3n alle warp

_.\frlk,lllL'r~ III dit d;:itrikt

OP DONDERDAG, 14 DEZER,
'8 MORCENS TE 9 URE PRECIES,

OP DE PLAA.TS ADDERLEY,
Tt··. "llldt-' 'lTIl.e ,YI'rc,[ltwaardl,Q'ill£;. tt' kl'III1t:'!1 tt' gc·Yt'll o\'el' dt' WIJZP
\I''':lr(l1' ,le beel' C, RI!ol<l', III ue }\aap~tad ('n (.,l,ler~ olllullgH is ontvan-
g"'Il ~I'villrden,
- .. ..'Illt'll di" f)IL~ r"II, 1;,:,I"I.I,".l'11 ,li, ,I, ,.,'" ("il ,I,,, _'I(,,·i/.-"II(;( "rillen

lrandbwll wonit-Il tot de \- Cl't:adel'lng hartelijk uitg'l'lIoodigd.

t\, J. \ 1\ .iJF.HSIT)', o\dderley.
,]. D, J, \ I::;~f:h, OecultJale.
(;, "y. SrE;';I;IRH, Philadelphia.
J. " , LOOSEI>, Philadelphia.

1~e 1(l n g r ij l~e Vergadering.
Protest tegen de

RHO~ES DEMONSTRATIE.
ALLE Belangstellenden worden verzocht op Dinsdag

den l2den e.k te 10 uur lil den morgen in de Hofzaal
te STEI_LE·-.JBOSCH. ecne pul)lieke vergadering bij te
wonen om te protesteerer. tegen de Rhodes Recepties
In de Kaap Kolonie. .

GIDEON KRIGE, L.W.V.,
C. SMUTS, M.D.

, .
._, \ j-

c.\ B'l'\,rI~IGIIT & CO.,
E;\j PORCELEIN- MAGAZIJN,

- .
~\DD~HLEY EN DARLINGSTRATEN.

KAAP~TAD, DIN~D

Sl'ELLEN BOSCH
I '
I,

OiderWijzer Benoodigd'
V OOR ~1t.Privaat Boerenschool
, ' ,. ,~Prlvate Farm School) t~
.'atolltd, dl:<t. Warrenton, Salaris
£!uv ,ppr jaar m~t \Tije woning
en gl'Oentf'n.

Kennis ,~an Hollandsch en Muzi.ek
~ood1.ake1tJk. Ci:'rtificllk'n van he-
kwan:II,Ill'lll, zedelijk gedrag An lid-
n;aatl>chap van een Protcetantsch
Ke~·kgetloots('ha.p, zullen door 'den
ondel'get rekende· tot 011 JO J .r- anuari,
ontvangen worden, ,rel'kznamheJen
te beginnen met het bc.iin "an bot
volgend kwartaa I of ~oo spoedig
mogelyk. ~

P. J. PI.uWLD v D M
P K, 'V arrentou. •. . .

....
,

-- -_
PuhUJkc rel'koo!)illg

;{,
_, . ~ :;v.-

:Algemeene Kenn,isgevirrg:--' fient fall· pul;a;k~ WerkeD.
Aan Ad,vertentie Contracleurs.

Algemeene Kennisgeving
Ven nootschap.

rrENDEn~ IVo.rJl>B· gevrnlli.:d
:' voor Yer-lltlrillg' van schut-

tlllgeu, or~, ()pen G()lWel'nl:'ment~_
g',lond m Nleuw- ou KeerolDstraten
Kaapstad. ';'

De eonclilie~ "nil 'l:erhmrr en
alle \'~~rdl're Inliehtillgen zijn t
Yl'l'kJ'1]t;ell aan het kanto e
I

or vau
( en Ondel'/,Clcckellde.

Tenderaar" T:-lOelen verklaren
w~lke Ina:1ndelijkscho huur :lIj be-
reid ZIJII te lx-taleu C'TI de ,, , "aanr'e-
nom?1J tenderaar moet' een, zeker-
heid van £~Istg. f;tellt1n " -

Tenders ulliJ{'liJ'k' U(,t, k d"'1' d . r- t. e en
. en ers voor ver hur-i ng vau schut,

tJn-..;eH ID Nrellw- en Keeromstraten.
zullen, door den controleur- en
AnchtelJr-Genel'aal, Kaapsrad. ont-
vangen worden tot op D' cl], lI1E ag,

d
2.Januan, ]897, 1~ uur des mid-
ags.
. Ve hoog"te of eenige .tr-n der zal

met nood'zakf'lijk aAnge nomen
worden.

W. S. GREAVES,
JJIï' II oofd I nspckteur

D"p'n-temelJl. Val> Publieke \\'erk
Kf."p~IHd. 4 .lan 11':>7, . en,

DE lessen zullen worden hervat
, ~P DIXI'f1,\I;, 20 Januari, 1897.
1 e Senaat vergader-t op dien

datum 's morgeus ten 9';30 ure
I. ,voor
let regl8ll'eerell Jer Studl'nten.

, CBA l{LES E. LIi:WJS
, 'i:'l'cr. v. d. Sen.

- ----- --- - -- ---
Het Zuid - Afrikaansch Atbenmnm.

(South African College.)
KAAPSTAD

Vredenbnrg Hooge School voor'Meisjes
van

Rondgaande Onderwijzer , Benoodigd
TE

NI9naveispost, wijk S!lksprull. dls/nkt
Caledonnvier, O. VS,

DE Eer"t!:' Zitting in ln-r Xieuws
, J<I:1r, I_Hq;:, zal ;J"giui'Jell op

WOf:;';~fJ,~", 2, ,I:lnll:1l'i.
Lij"t .,Urol'pillg om 10 V.lll.
Applica.tles Han

Ml'lT. W_' B. J>ERCIVAL.
Orerbel'k Spll<ll't:',

Ka:lp~tau.

, II! . I':i/.

III. Huisra::l.il ill soorten.
IV. Granen:

PRINS ALBERT

PUBLIEKE SCHOOL

-YAN -

? EER billijk.-Doe a.anzock bij
.! Men. ALBER'ITS MYBCRGH,

Dorp!:itraat, Stellenbosch.

P. IL FATfRE.
"OUl'Z. SchoJJ'itll1ll1li~.ie.

\Vi IcldJf't'st fo" t....in,
disr .. tilnitLdield, lJ V.S

Jail., 18~17.

\ P P LIe A. l' 1 ES en gt:tllig-
\ ;-;l'llrift"11 lii(lt later ill te

z"Hdc'll dL'11 '2(1 Jnllllari, l~. KCTlnis
":tn Hollandscll \'('! l'1"el~ Werk-
zaal Ilhedel1 te boginnelI l!a de April
vaeantlc,

Er is g-e1egclllieid OIll PMnult
Muzi(,k onderwijs ti> grvPI!.

SaLIris \'001' Hoofdonderwijzer
£200 met vrije won;ng niet logies);
en voor Af<sisteLte £80.

Voor Hoofdondenyijzer zal een
gehuwd persoon de voorkeur hebben

J, Mc. DEKMID,
S,'c('C't"" i, .le,' Scb""loorumissie.

BENOODIGD
H~ISRAAD,

U.., EN Onderwijzel' voor een PlJ-
I'.J" blieke Sch~ol op de pbUl,ts
Bavlanl'kloof dif>tri.kt Pi kt: tlll'q!.
AI'p:ikant moet in ~taat zijn tO"~
tuon('Tl certifikall.t van J",kwIJam-
Iwirl in ~;nlS~:lsch en Holland"ch,
Lidmaatschap van eon Pl'i)tcstll nt-
sche Kerk, zedelijk gedr'ag, ~alari8
£90, (negentig pond) per ja.a,r
Sch(·ol te begillnen . na de "ak~ntie
van Januari, 1897.

Applikant staat een kans om op
de School plaats .t kindert:'n twce
uren onderwijs te geven na school-
tijd voor £20 ron~er ja.ar, alzoo
Le Zllmen een honcler\d en tien pond
pel' J~ar. Applikan~en kunnen 1ich
vervolgelJ bij den onderge e
schoolcommissie

"rAA!L':;CHU'VING.
\-\,;JJ"dC nnrlergeteekenJen eil

naren van de plaatsen "Gr
V aHei" en "v ogel vallei," ge v_
Illermede kennis dat wij van af
deze'l datum niet·zullen toelaten op
onze plaatsen te jagen met honden
te loopen of overtreding te doen
met groot of klein vee. Allen die
g'evonden worden op eenige man16r
heL bovenstaande te overtreden,
ztlLlen zonder onderscheid van per-,
~')on \'ol,é;:;'l}"~wet vt'r\'olg(l worden.

D. J, ROSSOUW"
V ogel vallei.

'J, C, KOTZE, C. H. Zt.I.
G roen vallei.

PIANOFOR-TE, Enz.

i '~E heer A. B, BH,]{ThlA:1'. M.A.,
.' besloten hehbf)ud zich m

Transvaal te vesllgc,l1 heeft den
ondkl'geteekende w'last per puulieke
veiling in zijn wooing in ele Avenue

VERKOOPING TE BEGINNEN OM 10 UUR V.M.
G. W. Sl'EYTLER,
, Seeret-aris,

Gebouwen vnn de Koloniale. 'Weeskamer,
4 KerkpleiJl, KHI1PStad,

21 Deo, Iallo.
.1. S. -'L\.UAIS & CO., Afs'a.g(~I·S

Prin;; "\Ihert,
31J Dec., 18vfj.

P. J. BOSMAN, P. W. Zoon

P. W. J. BOSMAN. LOUIE:-) YOOI' ~CHOLIF.REN
Te STELLENBOSCH Stellen bosch,

27 Dec. 18%.--',
__ .~ __ .. _ ~ _'o.,,~. • _TE VERKOOPEN

Op YHIJDAU, L) .Januari,
Zijn volledig kostbaar Huis-

raad, bestaande uit een voortreffe-
lijke Piano van Macat, Chiffonirrfl,
Brll"sdsche Karpetten, Salon. Ed,-
kamer-en Slaapkamt'l'ametlblement,
Aardewerk en IJ zel'\Yaren. In
't kort alles wat llaoelig is vOQr het
inrichten \'ltn Cl'Tl nettfl woninO'o
vol~t'ns dcn Jaabteu en meest
gewilden ~fi.il.

ITet amellbkment is zoo goed als
ilieuw, en is werkel~k Eel'ste-Klas
ZDodat koopers go~'d af i:ulll'n zijn.

Kom, Zie en Koop.
PAn_; ~). (,LerEn, Afblllgel·.

700 Vette Kaapsche en Me-
rino Sq.hapen.

75 Vette Kapater Bokken,

STELLENB_OSCH.
~

Publieke VerkoOIJillg
lJist. Piketberg,

1'.) December, 18~6.

SfeUPlJbosch, 1- .1[HL, 1890.

-YAN-

- - - --_-- -- ~ --- -------

KcNNISGFVING220 Extra Vette Persiaa~sche Schapen.
DE OmlergeteekeJlde wenscht

mits dezen aan zijne vele
vrienden in !ret al~emt'(:1l hekend
te maken dat IJ ij.op· morgen Woens"
dag den tiden dezer voor goed van
Portenille zal vertrekken naar ..
plaaL; Uilenk,.,aal, ?\1almes1mry,
da,t alle Brieveu, ~i('m\'sf)la(h_'n,
Correp,pOl1rknl ~ 1l1~"olgt
worden w:add rc~eerd, J.
KLV-RI\:, U'lknkr:l.ll. P,O,
stru.sfontei D, Ma: mCh-on l'y .

\' crder dat alle jacbt.cll
1ell of g-eweEr (lP ,..",rl,ru,'rnn

i:1 'b.,t ge IIe-t'I wordt
o\·errr ..dcl''; zulleu \lus
behant1eld worden ..

F. M. TREWI8,
P.0; Oudtshoorn.

Porterville,
5 Jan., 18S)7.

" - -'~ ~

.
"

~. :_, ~
1- • '~ .'
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dlld~rwiJze.rBeuccdlgd
: "ooi r.tNr,

Rondgaande School in de wijk 'Onder-
Rietrivier, dist. Jacobsdal, O. V S.

VERKOOPING

FIL IS'
GROOfl' :CIRCUS

E~
MENAGERIE.,

OOO-QBE~t-eHT.

O\ï':RLEl)").;N t<' Car'""nen, np u,i:U
~"IP'fl . ,i"'J·I'. mij.. "".,ieI1reli6frle

e 'hLg<llluvt L'Vr,\l.U;t .VILlN, ~"."u: UEKK~B,
in deu ouderdom vuu ::'0 l'mm. Diep
betr-eurd. .

Wed, (' J. 'M, Uj.~KKER
gel'. SM lJ!j R.

Elkan
I

Avond.Open
DOODBERICHT.

HUF\IEYR.-7.at,e~ag avond om 8.30
U Ill- ver-liet d it leven.-RIJKJE

HE";~:I:, wedu we van wijlen JA:; Ich~DRlI(
ROFllt:YH. se n., oud ï~ jareu
;l:l, Ko.wpstrnat.

MATINEE ELKEN ZATERDAG.
MENAGERIf DEN GË~EElEN DAG OPEN.

Dieren worden gevoed om 11uur v.m

F. E. FILLIS
H. T. PH1LLfPS
CRAS. BARRASS

---.- ; ,

Eenige Elgeour.
Agdreende Bestierder.
Secretaris eo TbesaurierDOODBERICHT .

"

l
KRY:-;.\cw. -Op den lOden dezer.

over-leed in z iju won in!" \VelLevreden
Tuinen, Il" t~ ['tEn,1( KIO'Hl:W, in zijn
6!I~te levên"juul'.

Hlocdverwuuteu en v rienden worden
vriendelijk vevzocht de begl'll.fenis bij te
woneu, welke van zijn voormalige woning
HEDF.~ (DlNS~A.G) NAUI[)OAG, te
3.:-10 vertrekt nMI' Nr,,' Kerkbof. MQW bray

UDD-FELLOWS ZAAL,
PLEINSTRAAT.

\
PPLICATIES zullen door Jen

, " oudergeteekende ingewacht
wordeu tot 30 Januari 1897. Vol-
doende ceHificaten van bekwaamheid
gQcn gedrag e'n lidmaatschap een er
Protestautsche Kerk moeten overge-
legd worden.' .

Salaris £120 en Je schoolgelden.
Billijke reiskosten worden ver-.

goed. .
Werkzaamheden te beginnen op

15 Februari, 189 7.
J, J. Ll~BB.E,

Seers Schoolcommissie.
Weltevreden, Jacobsdal, O.V.Sl.

~R December, ·1801).Opeo s Morgens, 's Midd.ags en's Avonds,
DE NIEUWE LONm~NSCHE

WAS SEN BEE L DEN GAL E RIJ, Rondgaande On,derwijzer Benoodigd
Een zeer seldzame verzameling van meer

dan 100 VUil wereldberoemde personen,
De moest bekende mensehen "an alle eeu-

wen en volken, Kamer van Afgl'ijslijkhedl3n
Open tO v.m. tot [> n.m., s' Avouda 7 tot 10.
Entree 1/-; Kinderen 6d.

Publieke
VAN EEN ZEER

VERKIESLIJK ERF --_._-

MALMESBURY
Execuieursluimer en Voogdij- en
Brand- Aeeurontie Maa ischapp ij.

EN 'HUISRAAD,

A.an de PA.ARL.

TEN 10 URE.
I.-Zijn verkieslijk Erf Gelegrn

OIJ het Kerkplein, een der aange-
naamste gedeelten van het dor-p,
met daarop staande mirn IV oonhuis
Stal, Wageuillli,; en andere vertrek-
ken onder 1J zeren Jak en in den
besten staat vun reparatie. Het
W oenhuis onlangs naar den
nieuwsten smaak iugezicbt en van
alle gemakken voorzren, bevat Ij
ruime Kamers, benevens Eetkamer,
Keuken, Dispens, Bad en Bedienden
Kamers. Het Eigendom zeer aan-
genaam .gelegen in de nabijheid van
de Zuider Paarl Kerk, heeft een
prachtig st uk Grond met Steekdraad
ingesloten, strekkeude tot aan de
Bergrlvipr, en is be-plant ml'! een
kleine Wijngaard, 1"jIIU Amen-
kaansclie Stokken, en een groot
'aantal keurivo YruchtboOlnen· van

"allerlei soorten t'lI is voorzien van
een moestuin waarvoor de grond
geschikt i",
Huisraad. - Bostuuanch- nit

Eet-, Zit- ell Slaapkamer Meubelen
waaronder' Voor- ell Slaapkamer

ites c) Kostbare ()vermanteJ"
melden.

Kans

DE Ondergeteekende behoorlijk
daartoe gelast door M iSH M.

COETZEH,zal publiek doen verkoopen

DON DERDAG, ;!1 dezer,
rex 9 G CH 1~.J[.

Aan hare woning in de KERKSTRAAT,
TE MALMESBURY,

llBT VOLG~;NDE :

Huisraad. - 1 Piano, Har-
moniu m, Tafels, Stoelen, IJzeren
Ledikanten, Sofa, Rondetafel, Win-
kel Goederen, Toonbank, Glazen
Kast, Rakken, Stoven, euz., enz.

Te gelijkertijd zal de huur van het
huis, behoorende aau Miss COE'l'ZKH,
gelegeu iu de Kerkst.raat, tegenover
de Baden, opgeveild worden.

G. W. KOTZE,
Secretaris.

J, W, MOORREES, Jr" & Co., Afsl~ers.
Malmesbury, 8 Jan., ltl~7.

TE MALMESBURY.

._-_._-----

EENE ALGE~IEENE

PUBLIEKE VERGADERIN G
Zal O'ehouden worden in 'het STA()HUl~,~

APPLICATIEN voor do be- 'VO He EST EB, op
trekking van Gouvernante

bij een private familie in het district Z t rda~ den 16den Dezer
Ladybrand, O. V. Staat, worden a e ,
gevraagd tot 1 Februari, a.s. 's r'OH(;EN~ TE~ Hl lTIL ,

Applicatien moeten vergezeld zijn- .
van bij de Wet ~'ereischt cert';~caat ten einde het eevoclen van het Put.lick te
van bekwaamheid, om onderwijs te et +..) V, .: il0" ) Il 0 n I lil (J' ~

gevenindeRollandschcenEngelsche vernemen, onttreur ue er eert oe :~,
talen, muziek (Piano), en handwerk .. den heer H HO D ES bewez eu,

Salaris en bijzonder-heden te wor-
den geregeld bij correspondentie.

Applicanten moeten van Protes-
tansch geloof zijn.

Dooaanzoek hij .

-TE-
Diepdraai, wijk Midden Riet- en Groot-

rivier, diet. Fauresmith, 0, V.S.

APPLICATI ES voor opgemelde
betrekking met de bij de wet

vereiscbte getuigschriften van oe-
kwaamheid,goed zedelijk gedl'ag en
lidmaatschap van een Proteatantach
Kerkgenootschap, zullen door den
ondergeteekende ingowacht word en
tot 8 Februari 1807. '

Werkzaamheden te beginnen op
1Maart 189ï.

Salari« £ 120 ]lCI' jaa r en de
sehoolgeldeu.

Billijke reiskosten zullen worden
vergoed. .

Een ongehuwd persoon zal de
voorkeur hebben.

S. P. COETZEE Jr.,
V oorz. Schoolcommissie.

Luckhoff, O.V.S.
28 December, 1896.

(OXS EIGEN ~rA,AI\SEL),

lH GOED G,EDROOGD~SOLIED ESSGHENHOUT,
KOMPLEET,

Te :MALMSBURY, in de STADSZAAL,£S 1S8. £a 1S8.
Op WOENSDAG, 20 DEZER, '~mENO£ 8 ART/KELEN ALS HIERONDER:

O~ ~O Ure 'a ~orgénB, _ ..

Ten einde alkeuriuz te geven over dl' RH ODES RECEPTI E
stad en doers. Alle belangstellenden ill, dit district worden
verzocht op te komen,

De Plaatselijke Parlcruentsledeu worden verzocht It'8'l'lIwoordlg
te ziju.

Gouvernante Benoodigd.

--------
Kortste en Coedkoopsre Route voor Reizigers, en

Goederen van de Zee naar 'Johannesburg, -Pretoria
enandere plaatsen in de Transvaal. :

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

Tarief loor ReiIigers naar Johannesburg .£4 in,-en £3 11s
Pretoria £415s. 6d. eo.£3 4s" " " "Dagelijksche personendienst van Durban (Nat~l)

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

EEN PUBLIEKE VERQ-ADE RING
ZAL GEHOUDEN WORDEN

te Kaap-
dringend

.1. A. SMUTS,
lT. W. KRYNrlLJW,-
J. N. E. ST'EIJ:K,
J. J. LOUW, '1'.zoon.

Malmesbury, 11 .Ianuary, 11:597.

I vuu den 'Afrikanel' Bi)lId',u l l l t l l ll l ~ ~ '-

J. P. llA~l~IAN, :--.E(:BLTAlUS.

I BOBERG'j T.A.NDENDO~TER.Dr.. ., U~, ADDEHLEY STHAAT. Kaap!:ltacJ
'ANDE.N worden absoluut zouder pijn nitg('trokken door t.oer,~~·-ing' ""ng""" Alle
. . v"n vulliiJ~en (n>ormimelijk met g'H,d.) LJ" besttJ ku nst mat ijre ,t"nden

r 1'H1UII5d. DiiJfj&e pi'.1bC~.t.~ j"I'[£:ZHt apk ~c.D.~_~I~~ aJltH·llle.ll\Vste

::0 Y ('tIt' :)la('hto,,;oll
" -'lt'l'i ..o Sc!r"l'ell.
Losse Goederen, als: I H I'd d " G d

J Opellkar op r t:cren, OOJI on erwljzer evraag
1 Kapkar" lJijllil, niouw VOOR '1' DORI'

Granen, als : FRA~KFORT O.V.S.
, ;OtJ lJludden .P:er;;!e - klas,,;t' ZaaJ Boven DowuiB,

HIiH'l' A l'PLIC.A TIES, met getuig- Calvinia. Januari 4, 1897.
tiO mudJelr Eer:;te - kla,ss(' Zaad scbriften van' bekwaamheid,

Gar;;t goed gedrag en lidmaatschap een er
6') mudden Eer;;te-klasso Getra(Jt-e I'rotestarltsche Kerk moeten naar

Zaad Koom (HallI'd) r1~1l onuergetcl'kende worden gezon- -yTAN den Ondergeteekende om-
,.. , _Y..cr:dcr zullen worden verkocht den tot :;8 Januar'i e.k.
- trent den lOden dezer: Een

VOl' rekening vali den heel' Xicolaas • \\'erb.anrnlteLlL'JI te beginncll 1,) Vaal Bruin Merrie Ezel, 5 J·aa.r olld.·
, lAu.~b;nlJt'rg de oIH.leJvol"'cndc:- h..·bruari H~9;.
.'\ ' 0 ". .' Heeren Schutmeesters en anderen. \1 dl E t ,/. JH' Sallll'l" J.: I ',\1, ('II dL'.-cltuulcrcldell I' k',") . u (ell x ra uua n,e!' ' .' 0 'ge leven enms te g.even aan den

\, .. dl' IIIet l'IrllUt' Unde!,11 IJzt'I'''lVt'ninO' 0
I '10 mac IllW .' '" ndergeteekende, door wien alle

':.1 ,.' I' k YOUI' kOl:itleedrn~'L'l1, bill"k k te be Id ill'., 1L'IIWe .)()' WUoOl'll H' < IJ e os n Wa z en WO"
tIlijke l'l·iskof'ten wordell terug- d .'-

betaald. I' en.

J. H. \'EETHLING,

Faure, Neethling &: Co., Afslagers.
Paarl, 9, Jan. 1897.

UEJUFVROUW de Weduwe T.
ill C. 1,1-'\'11 x EI_, YOOfDcmCIl,; zijnde

I vali \VoORplaats ter veranderen,
biedt hiermede te Koop aan haar-
Woonhuis, gelegen te Malmes-
bury.EZEIJIENGSTEN. EZELHENGSTEN. Het Eigendom bestaande nit een

PER :".S,·< STR.-\THI~LP." zijn "Ihie,' Welingericbt Woonhuis bevattende
8anl.,r,>kor::lell I.~ EI.I·:I.HE:\'G::iT~::-'; verscheidene Ruime Slaapkamers

ï Donkej-s j , do he8t-e ,1ie,Zaid·Af)·ik, ooit I ~'e'ka!ners Dis Kb' '
gezieD heeft; zij 1.ijn geimportpel'd door dell CJ.~ . , I pens en, om UlS,
Heer' HADlU, Dou ker-poor-tstut.ie, n.v K. Burtengebouwen met Zolders en
en zoodra ~ij .!.jel.. nd zijn te lien hij deu groote Stalling, alles in besten staat
Heer ~1f:r.LISIl, Kaap81:'u, Zij z ijn allen van reparatie.
omtrent I:, hu nclen hool:!' E t jh d d A te' h P-- ,- ~.._. ._. Jen ti an ou en I' 'SISC e ut

extra water'; abmede een open stuk
Grond ge1egNI VOOl' h~,t \V oonh u is
met Vruchtbooruen beplant.

AanZOek te worden zedaan bij de
Publ ieke. Verkoopi ng ondergeteekende aan hare woniug,

niet latei' dun 20 dezer maand.

, .

.1 --TE-
. , Wed. T. C. LOCHl'fER.

Hakea Lodge,
~[almesbllry,

,':l Januari, 11'\)7.

. LevcndeHave1LosseGoederen i ---- ----
;, en Granen, I !J!£:'. 'L

t ,'.,.; ~
"

I~I.J EI G :\ rr
V,\:"

A.\:-i ZrJ:-\EWIIO\ 1'l.AAT"

G .. J. KRIGE.

OE Ondergeteekenden. daartoe
behoorhj k gelast door den

Beer A. IDi I,!!:" BIJL ~f:~:nfLINI;,,.! . .._ zullen YOO!' zijne rekelling
.-.L·~(

OJ! '\'O(,IlS.IIIg'~ ~ï .lanuari. lH!Ji.
! :;'.
r : '.i

Komen .Aanloopen
I.)IJ den ondergdeekenue op
) gi"tel'l'll Vrijdag, een bijzonder

groot RU IYPAARD, bruin van
klem, zonder teekens. De r izenaar
k an het dier temgbekomgn op
betaling van kosten.KLEIGAT)

In deze afrleeliug, Puillie\
k()()j)en, als v01gt :

<
Levende Have, als:

Ver-

I (llld Sl'tel'lar,
I Stdlenboscb,

~I .Januari, lH9ï.
I -

RUIM' KREDIET.
'\ W Moorrees Jr,. & Co., Afslagers. D;;. U Eu. T HOM, V.D .M.

Voorz. Sohoolcommissie.
.Frapk-fort,O.V,S.

6 Januari 18971
lntoor,

.f,V, 11 Ju.n. 1827.
,
t

(VROEOER BIJ·Sl<.:HAIU> CCRRrE)'

~FSLAGER.~,
Huis, Land, Goederen, Claim, Finan-

I cieeie en Algemeene Commissie
------- Agenten.

Aanloopen.

GEËXAMINEERDE

ONDERWIJZER of ONDERWIJ-ZERES

GEVRAAGD voor eene Private
Schoot op -de plaats 'rouw-

fontein, district Fauresmith, O. V.S.,
twee 'uren van Jagersfontein Statie,
om aan vier kinderen degelijk
elementair Onderwijs te geven zoo-
wel in Hollandsch als in Engelsch.

Salaris £48 pel' jaar, benevens
kost en inwoning.

Applicaties worden ingewacht tot
den 13den Febrna-i e.k., bij den
ondergeteekende.

P. ELFFERS.
Fauresmith,
8 Januari, 1897.

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

BENOODIGD,
TWEE ONDERWIJZERS voor

Huitenscholen in het district,
zoowat 18 mijlen van het dorp.
Salaria in beide gevallen £120 per
Jaar. In het eene geval ook vrije
woning, Kennis van 't Hollandsch
cene vereischte.

Doe aanzoek bij . den onder-
geteekende en vergeet niet te melden
wanneer met het werk een aanvang
kan gemaakt worden.

DAVID WILCOCK.
Mosselbaai,

7 Januari, 1897.

Komen
KOMEN .AAN'LOOPEN op de

plaats Boven Downis, een
WijfjeSTHUJSVOGEL, met lijf- PIl
staart vederen, gemerkt 0 op linker
bout, illdien niet afgehaald voor den
lstt:n Februari 1897, zal de onder •.
getee ken dl' dezelve als zijn eieren'-
dom beschouwen om alle ko"t-e~ te
dekken.

J. A. LOUW.

WEGGELOOPEN

G. P. C. LAUBSER,
, B. B. Kloof,

Klipheuvel Statie.
18 December, 1896.

'VEGG ELOOPE~ Afdeelingsraad Kantoor,
VAN> de plaats P,ipuliel'bosch,.

(nabij Kalabas Kraal Static), i
twee 3 jarige .Merrie-ezels, een I • t A~(_;EHOUDE~ i" het Sella: te
Zwart en een Roodbruine. De J" Groote Vlakte OVDr' den verocrloofd e n
Zwa~te is wat kort van kop en dik lijd en te wor-deu vat-kocht op den""JUtitell
van kaken, ae andere dun van poot- Januar-i 1897, indien niel be voreus ~ell!st:--
en, en de manen met een kam ge- 1 Rooibonte BlL, I'Dch1R1' oor zwalu,;'
knipt'. Heeren Schutmeesters en staart, linker OOt· sneetje van achter.

anderen bIJ"wie gemelde ezels mogen (Jet. 1. J LOC W,
Sc hat mees terkomen aanloopen, gelieven dell on-

dergeteekende dadelijk kennis te ·AANGEHOU OEN in het Schut te Wel,
gt'ven, door wien alle billijke kosten ' bedacht over den veroorloofden tijd
zullen worden betaald. eu te wordeu verkocht np den 30ste

.Januari 1897, indien niet bevorens gela.st:-

J. F. DREYER, .l Ben roodbruine Merria merk onz ich t-
Pupalierb08ch, Kalabas Kraal Statie. baar, kleiu kol voor den kop, linker VQOI'

voet beslagen, omtrent ti jaren oud, in
eeue '~echte conditie (mager),

Get. W: w J. IA,\ L'~P. MERWE,
Sch ut n.eester.

SCHUTBERICHTEN.

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

AAN INTEEKENAARS.

WEGG~~OOPENJ
.E~·EN Donker Rood Bruin RUIN-

PAARD, 5 jaren oud, 16 hand
hoog beslageó~ had een halter aan,
Vrienden worden versoch t kennis
te geven j sari wie alle billijke
kosten zullen betaald worden.

A. J. B. YA ..'\' NIEKERK.
Vissershok,

D'Urbanville.

DE Subscriptie op "DE ZUID-
AFRIKAAN en ONS LAN D"

is van af 1 Januari, 1897, terug
gebracht op den. ouden. JJri~s, te
weten : Een pond zes shillin~s per
jaar of .6/6 per kwartaal. ..

A. B. HOFMEYR,
Secretaris.

STIGUNGH &ZOUTENDIJK,
Drnlcpel'Smaatschappij,

Van de Saudt de Vil liers & Co., Bpkt.,
17 Ang., 1896.

Correspondenten
WORDEN verzocht alle brieven-

geld ,ter betaling van reke-
ningen voo~ sUbSC'-lptles, Ad ver-
tenties en Drukwerk bevatiende of
betrekking hebbende op bezigheids-
za,ken, aan den Secreta ris der
Maatschappij, en alle brie\'en met
Correspondenties voor de Courant
aan den Redakteur te richten.

A. B. HOFMEYR,
Secretaris.

1I'IIINO VAN"HUUR EN OPENING VAN LEENINOEN.

Jepl}(I'S Arcade, Coulluissioller iStl'llllt
JOHANNESBURG.,~

--~- ._ .. _-- ~------ _._-~
SPITSKOOLZli.D.
V OOR goede. Spitskoolzaad

vervoege men zich bij den
Onderget:eekende.
. P. O. O. moeten te Stellenbosrh

of Kaapstad betaalbaar gemaakt
worden.

Drukpers Maatfichappij
\;an tie Sll,lldt ue Villiers & Co., (Del'kt)

" Ons Land" Kantoor,
Kaapstad, 1,1 Oct., 1c9t)

JAN C. DE WAAL.
Saxenburg,

P.K. Kuilsrivier.

._.~=---_.====---~~-------_.•.,-.--~_..~---

'VEGG ELOOPEN
r:J1,EGEN het einde \'an Nov., 1.1.
1 in de I'ichtïng van Malmesbury
achter eeu kar. -Een loodvaál
M(!rrieëzel, rond van bouten.
, De persoon ach tel' wiens ka~ ~~

mage aangekomelI zijp, gelieve aal!
den ondergeteekende kenuis te ge-
verj, ,0001' wien alle billijke kosten'
zuljên betaald worden.

'_ .._-- ----- - -- - .

<.- VERLOREN.
VAN MULDERSVLEI, een
. schi'mmel paard, omtrent ,j
Jaren ~uo, met 2 kale knieën. In,
formatie te worden gegeven 'il-ëtn
den ondergeteekende die gewillig is
a! de billijke kosten te betal~n.

··,STARKE. BROS.!'."
, . . Muldedfvlei;

Z. I. DE VILLIERS.
,; Die~e~kraaI, Paarl.

Goedede Hoop SpaarbankKaap.. Maatschappij,
APPLICATIES voor Leeningen zuïten dagelijks in

.overweging genomen worden ten Kantore van de
Bank, Groenteplein, Kaapstad.

S. V. HOFMEYR,
Secretaris.

D. ISAACS &. CO"
DE KAAPSTADSCHE LEVERANCIERS

VAN MEUBELEN,
fJTRLLEN NU TEN TOON HLN LAATSTlli ZEOEPKRAU

Het IJameson' Slaapkamer Set

':-t~..~' \

~~~~~~~~::!'~~'~~~~::~~
".~ ..

3 VOET 'MA..!uaREN Top W A.SOHTAFEL met Tichel .RuK, met .Klem Kaatje
beneden, en een Kapstok aan elke Zijde. ~SI 14••

S VOH lU.uvrUEL voorzien vali ~('n ~pip[!'dl(l38 l,S ,lwm bij 14 duim 0

patente wwletJes. £2 78. P

He.engen~mde is aanmerkelijk be!J('den in prij" dan de inferienr '
~oerdo artl~elen ell daar wij sledt,. 110iJtgc'hruikon dat goed d;o~;r~~
ID de ~olollle z~en Koopers het \'oordeel hebben van onze w~rbor bd a~eie Ilrijk.len de hitte van het klimaat zullen staan. g

D.ISAACS&CO
Il00. -KAlUJETF.!BRIEK. UITSTAL!A DRS

• .A.RB AC K • ST R A.A.T . LANGMARKT-SruAT
.IN . ft

BOO. - STRAAT. PLEIN ~8TRA.AT.

KAAPSTAD.
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aan..,lOdlgestte a l'ge mee 1~

of andere kwa le n dovr
geve men

,ZU_V~R BLOED

I ) e rs
I z cl ten

Intusschen IS deze zaak ook vori\
VII I groot i (lallg,ct III WIJ te t nog toe
dew \z rtische pest verschoond ZIJl)
bleve II el I el d)( I le lauwheid ('11 too
geef'ltjklu d (lIlZ.1 mede kolontsten IU

N ft ta I I reden ZIJ handelend op ou be
re lken zij hun doel 1111 kill men Vtl

wachten dat de specu leerder B IU men
sche n zich spoedig [Ot Ol '.6 kusten zullen
"en len F Il III hen LIl ~ Ital, A7,e Il el

Aziateu

Uit le houden dail I~ het gevaar ons uiet
III Inder dl eigeud daa I l~ \Zl ue n niet ru
~"ttl zullen lilijvet 11J1l1I heel spoedig
bun weg na.u de undere deelen van ZUId
r\fllka zullen vindeu Nat ti zal dan
wezen lo pOUIt II uar doo:
wordeu lUI die het YOOI

rur gel J k xu llen rnakeu Il
een besta In le \ iuden

De li II sva 11 I l( I Iee h~

SIC!ko ligtt lilt! JO do Transvaal om
volkeraad t-e bewegun L8 Gd belasting
gallon op W LJ II te helfen

De vergadermgen die reeds te ", \lIllig
ton Kilt lsr-i Vl1'1 lJI l' lat! gehouden zIJn

ell (he te ~tellt.Hluo8eh Woroester

in
de

Is de bron van gel:ondhelct.

Ayer's Sarsaparilla
ZUivert het Bloed,
Versterkt de Zenuwen,
Scherpt den Eetlust,
Verdrijft alle Matheid,
en Maakt bet leven een Genot

-

Ayer's S~rsaparilla,

et ! G8proca «erd doe» Dr J C Ayo,. II Co Lowett Mass U S A

QOUDE MEDAILLES ~('rel~re,,~~o~~~~IWngen

Il'
r Il~

AVER'S PILLEN, versuikerd. zacht maar werlczaam.

VER.l{OOPINGEN-
11!;1t:< 11f)~ &: ('0 ,\.FS1 ~OERS

(

vmag voor Kafferkooru 18 Ietwat afgenomen
<\lIrdappelen en II en g edkoop De voorrand
boter II veel grooter dali de annvraag De I
zer '!Ill de helft lager dan 0 ize laatste lotte
rmgen Eieren Z ID schaarsch

s.
"MAILBRIEF
[DOOR lIfl I EV. HKEIl ]

ALLERLEI.

De Paarl staat vast

1\\ \\R llJ\

I nAI" IK AAL

glUI t met ZOO

el geland

K .. lkoenen
an ze n

I edeuo- II Il" houdt l chr
su-ek Jaa ze het eerste gede lt
doelde reselui c geh el II{ het 0 g 'el

I eSI n unclijk la ..,edeelte waar 11 aan
g~ Irougen wordt 0l het a nstel h-u van
el IJ pat-lementau select com tl dat le
1"~lhuld g ng n moest e nderzo. keu Dit
c II1lt, werd I enoe md eu hoeft zIJn werk
gro id g get.1aaJ fil hel I<Ilpoi t erv Ril
z(gl dat le he: I Bh le. Il veraruwoor-
I I jk l d voor LIeu IU I I a 19t ou vau
al le v (Jl OOIeidse len ge vete moel heb
Ieu Men heeft .lus UU niet met I met
I cschuld glllg n e verdenkingen te
J 'Il maal iuet le u i tspraak van f'en
corn te dal de gelweIe zaak heeft onder
zocht en rn eei getuigenis heeft mgew on
neu dan het Brltsche "elect COll1lt€ '00I

zoovei het komplot de Kolonie raakte
oe lt zal kunnen ki rjgen

Ja maar de heer Rhodes \\ 18 DIet pel
soonlijk tegeuwoord ig Goéd doch het
comn e heeft horn de \ olle kans gegev en
lo ch pen; (ui J k f aIJdel SZI ns te, erde
I gen ell Ill] verkoos v III OU8 comlt€ Jl Pt

de rumste uot rue te nemen ~1\ zooals
le heel Schreiner 111 ZIJII speech w lil!

Il h J de iaun uue I an het raplol t
VOUI stel I v el k laai dl' de heel Rhodes
s schuldig be' ouden hij verstek
Dit v jgel.lad van le Ithodes verdodi

gers I~ L1U" ook van ut I en geene "aarde
De heel Rh les IS J"~ IH schu klig ver
k laard wat men u rng I uid lol omtrent
de rdra iuist.rat edel Gee hal tt Ide IU 1ge
beslullen

NIEUWS

rt

1 IS

! at.

SOHEEPV AARTBERICHTEN

TAFRLIIAAI

I e zeu I e~ un" nu .."hter te
le 1 ,I ng IJ I I k lonie

t!pn I t:C tiel I till ten constrtutu
lt" le III l 1 jkhe I! eu eeu del sprekers
"I )11) IJ I \ergader mg Zaterdag té
Ilt rl III gc houdeu haalde aan hoe de
Auieri k lilt Il Je thee die ZIJ DIet wilden
ont va '~lu ID de zee hadden geworpen Er
wal en ouder de sprekers echter genoeg be
daal de en besliste mannen en de orgam
sam schijnt reeds veel goeds gedaan te
hebl-e n t u de regeering el tOE' te bl engen
handelend op Hl treden. Wat van die

De Basutoes
(,IRteien wer! lU Je RIa I een bericht

outvangen lat I Hasutoes tetegruafdra
den hadden afgekapt doch IJIJ nader on
del wek bleek het dut de regeermg el
niets \ un had vernomen Ken poosje
geleden was er moeitijkheid met be
ti ekking tot het maken van de draadhei
ning VOOI de runderpest daar de grenzen
JD Basatoland niet heel iulst vastgesteld
zIJn Het werd gezegd dat de_..---Basutoes
dreigden de beiningen af--te1}I'tlken De
zaak werd onder de aandacht Tan het
opperhoofd gebracht en 18 thans bijge
legd

'\oll tt

, &BTROKKqI

1 }--- ........P Jo naar kn l~aven
I ,_~tra ol Dover Il&&!' ktI1!tha ven
IO-~ ~p"rtatl naar EngelJ!.ncl
10-"" I( cbrnon-I H li, naar l\ ieuw York
II ~"" Agn ..r naar Kn ",na.

LONDEN
8 Jan -( Per telegraaf.)- De DIlDOUll.r ' .. <tIe

kwam \ r ) l..g Qru 3 Dur n m te PITmooth aan
9- JIUl.-(1 er tel'1,...-aAI )-De Gaul kwam bedell

IlIl JJ uur m te Southampte n aan
10 J"D -(Per .elegrnaL}-De (rarth Castle ver

tok \ t )Jag ru 0 iur !LUI II'D I.as Palm s

Jan,

voor
.jIJ()



GEGALVANISEERDE STALENI
,WIl'IN'"X»1w:0 LE::!fr IS.

01\[ 'vATER OP TE rOMPEN
DE STERKS TE EN'DEjBESTE

IN DE WEREL.l.f
8 voet wiel en 25 voet Jaren.
8 voet wiel en 30 voet oren.
8 voet wiel en 40 voet oren.
10 voet weil en 25 voet ~oren.
10 voet wiel en 30 voet Toren.
10 voet wiel en 40 voet 'lforen.
12 voet Wiel en 25 voet 'ltoren.
12 voet wiel en 30 voet Toren.
12 voet wiel en 40 voet Toren.

f
Pompen JaD alle soort om op 4lle putten

passen. ~
Deze Windmolens zijn op ee~ verbeterd VO"EDERPERSEN PAKDR:t\ D

plan ipgericht, en sterker tlan jet~ nQg-in dit . . en fD. A. .
land lllg-eroerd. De torens zj-jtf(Sterk ge-' ;.
koppelJ, en de wielen zijfreguleerend zood at ..
er feitelijk niet n~r omge2'ien 'beboeft te AAN WIJNBOERE~o-WIJ hebbun onzen VooM'aaq VOOI' 't
worden. seizoen ontvangen van f

DRUIVEN -D!l:OLENS.

DOCPR' .
, PROli'ESSOR P . .J~"G, ,])E--VOS.~

, -

I:lROFESSOR DE VOS heeft bet;Afrikanerdom door' het 'scb~ij'v~D
- vali aijne de!!'élijke en doortastende artikelen Qve~ de groq~e'

Natio?alo VTtlag tT~kken van ?os volk eenen qj,enst W'?I"f6:ten.die niet
spoedig verg-o!en zal worden. pe lezers van ONS LA . hebben de
stukken s'tellig niet \lIleen met belangstelling en bewenderin , 'manr ook
met instemming. gelezen -. De wensch is dan ook reeds .door velen ui
gedrukt dat deze stukken in pamfletvorm verkrijgbaar gesteld
bobooren te worden. Dez begeerte voorziende hebben wij} een beperkt
getal exemplaren laten afdrukken en inbinden, die nu Iverkrijgb~
zIJn aan bet Kantoor van ONS LAND.' '"

~~.D &do per ExeDl.pla.a.ro pO!ll~ivrlJ. .
. ZIJ die de tukken reeds gelezen hebben behooren z~h van een
exemplaar te voorzien om ze ook aan anderen die geelle inteekenaaren van
OnB Lmul zijn te leenen.

Zend uwe aanvragen met het bedrag in postzegels of po twissela aan

Van d~ Sandt deVilliers & Co.,
Uitgevers "ONS LAND" Kaapstád.

BRAN·DZIEKTE WET.
I'.L

.'J\7 ENNIS ,;~rdt gegeven da~ eeu_ Conferentie op \Victoria 'Yest
op DIN:sDAG Hl Januari, 189f, zal gehouden worden, ten einde

de Algeml'ene Brandzi~kte Wet van 18!H volgens vroegere program te
bespreken, ~Ie Yergadenog begint om 10 uur v.m., en 2 Afgevam'digden
v~n ..elk DIBtr.lkt (te~nst.ar.ders van de Wet) worden uitgenoodigd,
BIllijke belooning voor logies, en vervoer zal voor gezorgd worden.

H. J H. CLAASSENS, Seer. Dist. Best.._-----------------

,
.~. ,\LIJE INFOfL:\1A1'IE MKT PJl.IJZE~ \'AN

,.,
~~
l.l i

lo; ,

1

.WESSElS &.GOMPY., 2t~Np~~!~T,
Invoerders van Landbouwwerktuigen en Machf~erie

Bakkiespompen, Gr,aven, Vorken Eggen, en~. I
: .,,"

8 U RG ST R A A T, K A A p'S t A D.
- .

\.\.KOCH & Daa ••
1,1Ilvoerders van Allerlei IJzerwerk,

Behoort men att.jd eerst te gaan Qm

KOMBUISKACHELS EN, LEDIKANTEN.t"..,.~
• VOOR. IfE'l' KOYENnE SEIZOEN :BEVEbEN WE AAN ONU
\ '[OINSPUIT van de beste kwaliteit.
';-RASSPRENKELAARS, TUINBANKEN ~GMAT.

,'TEN. . ':
P~ON~CMANDJES, bevattendE> alle benoodigdheden voor;groote_

'. k Ieme gezelsc~)tK' i
13ERGKNAPZ EN. (zooaJs op bet vastela.nd Tall Êu.ro~ iD
¥ gebruIk) zullen zeer nutt.lg_ bevo~)den worden voor ~rg~)j~men.

. ~beer ons OARBOLINEUM, dIe Houtbewarede vloe18tof.i Timm....
merhout, met deze uitstekende stof behandeld, zal me~ .... aD.
oorzaken van verrotting weerstaan. _ - I

-AAN AANVRAGEN VAN 'T BINNENLAND
PROMPTE AANDACHT VERLEEND.

I,
WORDT:, ~~~.y,--------------------;---

H·.~~· J. C. SMITH & Co~
TJzer, Kool en TimmerhoutM~gazUneJI

KOLONIAAL EN AMERIKAANSGH WAGENHOUT,

~lein,
!,

ZAA~MOLENS,

en Riebeeks

,!\lAAR.SCHUWING Bevon~e.nhebbenc1eaat ze~r U!DIAIl4
fil. ill I1aI!.mvan OILlJ in de 0Dl1lu-.k'e.u en

: :.:;el1dJatrlo~ bestellingen aanneemt, ZOOwensoben WIJ bet Publiek k~ te .....
r ~1jBUITEN DE KAAPSTAD NIET DOOR IEMAND VERTECEalJWOOA_

, lGD WORDEN~ 'r .
Man. en Jongens Overjassen en RegenjaSserl

" " '" Witte .en Flannellen Hemde",
• ." " Broeken, alle -Qualiteiten, .cl
• " n Hemden, Caps en Steve~s, i

...... Goed_Jl foor de h&a.pte prijseJl in do I

\yOéjlf<~' ~~.. Wlza1
).. . !
, . !

. ~narktstraat en Kerkplein; KA A. PSr A. D.
LAWLEY & CO.'

-.'

-1 -

"",.; .•• r..",.,. .•. ..• .,!!liir 6tu,tt.)IiJtlljHet GenlS Iran 1l1en I
JJIU And,~tls'l !lile beuigt )Jie:", 1\/"- I.J:fnE~;R,-~'eg90ma...'}nd· n geledeu I
,lil ae:-~~&tik lulk: !tw:,. g~l~eZ\m . L1 ;bêt'uigde ik ril 00[1 bri f Mil U van

hellg-eksu:lkertowlj-ll'l!pdmH' le J.\'l!tldt>nit' ('I-klng' VRA RHlWMAl'l·
t,·· b"K" ike :', iddel CUROinmjjn~O\·'11. Ik ben ëtl jarvn rmd
"l~Sla .. ID, €qte.veeSllH ue IJIl heb 2<l j':li1'11 langgf'1 eieu aau CHHDN-
. A-. .E. vau thekerk van rSCfi.gASTt1tUlt!ll.ltH1W~IATJgKell

.1.. '.,. .. '",,,,,,,,' ,.:.l?'UI ban < Hoad. Ik zoohte c veelicht.iug ""lJ velo bé'roelDlie g-e
[aren o,.uer' oe gelltleéu:l" Hl'(!SKundi_gen, au prohl>tll"\J' ..f.lles zouder

Ibl.' d' 1 ,'D'" '}: dwick baat til v indeu eli had Hl nIlJIl jZ'CI'al alle
eu~D: E: ng \ ~1.1l r. v l!l.lJWIC gelu(Jf in menschelijke bekwaamheid 1','1"

III;U . lUH!' da.t mij veel kostte duel! !(1.11l1l. tot d:H ik IUlE(jM:\ l'!tTJ:W pm·
, ,.goed gevolg.' . Ur. 'Simours b 't'tle el.' iu ec!IlS. zijn mijn Neil'''! -iH'
Malmesbury zeide mij dat .tte ~,!teuwut] .. k ton P'JO!'11 lil hoofd .en u""I,"'-
. " . I Zldlt verdwenen Cri lwt m=uws l~ "<'I' eli

. UI mlJIl lip \lat, .en ~vou het wijd verspreid d,~t "OtWlt!l'sler \-AX nu r
.maar daar wou Ik niet nun. lloU'per hcoliell'Ufd g~ZIIud \VIIS vun dje

e ik van dat wonderdoen- w{,udedijke.Medicijll," en 'dit W"" 'V<H'koliJk
iddel, 'g-i'bruikte het en werd he:t. genial i alkeeu die hot prubecr.le IH'-

~6JleZeil. Bet IS tin dertier. J' aren veelt het aan.
De heer .lA"(,H rAS ZIJl. van Vlak fontein

dat ik 1'll.dik!1al gE'z'lDd ben. (3 uu r "au teijuaburg ), is Jlener.en mn
tijd omtrent zeven jaren ge- een schijnbaar ongencet-lijkgt'nli ril" Hhe n-

heb i~ mij VRU Dr. :\iellwou!t lflot1ek en Jjcut. Nooit, z..i zijn moede-
Dar;Jing Isten examiner en 0111 t;·V1·. V A~ ZIJ I. aan mij, Wil", e"o"NI (-"cCI' f..'1l-

J vr~J van "Ko"l'tri Zi"kte'·. 7A'1l1"ls zij Iwt n'w·
even te verzekeren en Lij vo id men. De eestd dO"ls IUIED \ ATlCCHO
. Ikonren gezond. deed de fij,deJ?de jOlige wall I"lIKl.ig'slllp,·j1 on

J A ij I,,, J medecijn werd roortdureud toeh"t'diend,
, ... .alle ,q. ZOOll, ï, houwel da buren ell vrienden .eiden dalD'9rban Road zij uiet verwachten dat hij lev-u ZOIl, U'(lS

i 2 te Maart lS!)(>, h,j t.llee·llwal hier, u god uig-de I'&.U de gc'-
_...L__ , . neeskrach t ,'an de l:UiELJ.1IJATIUCHu eu

)I ti PILL.EN,
4-'£(ee lnesracd van Pikelb 'r~ JONES RHEU1rIATCURO.--- . IlcouJ"hecrVA.· Dr.11 Wu:r."ll.u&<d- -- - --

dersburg, werd !i(·Il"Wl.l <1uo"""1\ bot to]. WEGGELOOPEN
. ! ·])e heBt' A. CrH:TZH, Hrundvh-i, M idd.'J-

Tt - UIJI'g, G, C. vont! daddiJk \'('did-iug. ),t;jn VA~ de pla~:; " D~ Hoop" \lao--
E.~NDERS.. zullen ontvarurën soc.n Ju eu zijn schoonvudr r. de hel'!' J. A. I" ./ I.' 'lf I:l

" SMIT. "an wonderboom. 1:I111-g-erhdoll', \y('J'- ge )erg, I' LJ wart urn m .!) crr ieI . worden door den Bccretal'i", dell ook g('n~zell ruar, I' ik moe' nu "luilen- Ezel, eve-n 'Ylll.ek, gebrilnumcrlt
Yallj den .Afdeelingsraad van Piket- Ik blijf uw da u,kl.",.c vr-iend, J. C "an lillhr zijde nek t lk~lageu.
bel'g, niet later dan 10 v.m. op den Het gTOOt,,, Zui,I-A Irikunu-che h...•Il Il, .,"iJdel 1:1oeren uil ~ cllll: uu-. ,tl l'S IJIj' \\ ic
"0 1 J . 189 h vrxr Jjcht, Rheu mtiek, I heu mat isr-h« Ji"Il!,
:IJ sten anuari, 7, voor Pt LewJe Jicht, Heup Ji"bt, AaB~' znh t- gl'I~()elUlk Ezel i,~ o~ mn",' k,'mell
lev~ren vun ondergenoemd voed el' pijnen, enz., ell bedt vele rluiwndt'll ge· aunloopou gdll"'t'n u."!,,j:Jk kennis
aan 's raads magasijn, binnen één vallen, veel ('l'l!'er dun I>U,""II:;"U noe urden te ge\'l'n ;WII dl'" Oljlll'T'''':I:kekende
maand na kennisgeving. van aan ..... ger.esen. lri verk 1·IJ;.:l..a.aI· nw a l le A pol.lle I door' 1\ icu . I! . I 'liJ" ,I' ,IJ

kors en Winkelit:l'wdool' gelwt.1 LJllid-AIl; .t" I. I "I ,u"Leu zu en
neming van tender. . I wordeu IJ!.:(;,,,ltl.

Haver per I OOIbs. --S-E-N-'-O"-' -0"-D' lGD .1. U. (-lnL\U::;.
no:.! ge " ] OOlbs \TI"~l;el,('q!, ·J'.I I 1... Ild .. ,·l,
Mielies " lOulbs
Kaf per zak van 40lbs
Tenderaars moeten quantiteit ,Tan

elk! noemen die zij kunneh leveren. SMGTS & KOCH,
De,la.agste of eenige tender uehceft hlalmesuury.
niet noodzakelijk aangenomen t.e. , __~_, __ ' ._
worden .

E~n p(ach~ig ,A3'8ortiment!ji WJt ~n:I<.I.êu~.,~.

ZIJDEN . i .~ .. " I
ZEP HYR'S, YC::ra);:;.~,

18 atD, Is. 6!D"Is titI) Tot 28' LIn PER ~ARD,
Roomkleurig, Hemelsblauw, Paarseh, Heliotrope, Ead-de-Nh, Zee-
blauwen een beboorlijke Varie,OOit van :r1illhlzi~patronen, enr' Ook

- m gebloemde TU880re en .F.ant&zj1e-kleunge Tusorew. I '
, ' '. I

CO'STUME ROKKEN,
, I

, I _. , '
Van Estamene Serge tegen 12(6; IZwarte Orepon, 18/~; Zwarte
Alpecce, 17/6 en 25/; Shot AlpacM, 22/6 en 25/-. jAllen ge-
heel gevoerd, volle mant, wel gemaakt en afgewerkt. '

TENDERS.

DOZIJN. VAN ONZE80

BEROEMDE GLACE HANDSCHOE~EN,

f
"The Challenge,"

Prachtige '. ],/11t-
Waarde, " Irene"

3/11

.. Adele"
3/6

" Stephanie,"
4/9 J Alle ~llan~es,

• Bruin ~D Zwart.
. ,

Zwart met Wit en Wit met Zwarte Punten,2/1H.

N~euwe Witleeren L!j~anden } 1/6t tot 4/11' :
NletlWeRoodleeren LiJfbanden . :
Nieuwe Zwart Zechienen Lijfbandrol, 1/3t, 1/6t, 1/11tot 3/11.

, .- t>" 1

.WILSON. 'MILLER & GIL}IORE,
r ~

NIOO. J. VLOK,
Secret.aris.

Afd~eling8raadkantool',
P!iketberg, 7 Januari 1897.A'THEliSTON E HU]S. ,

ADDERLEYSTRAAT;
-----------~-----

ol

. 'l'EN U.I'~BS
Voor Zeevogel.eieren van de

Gouvernements Guano
Eilanden,

_____________ --------__...;.- ..J__--- ..

lan Graanboeren en Voederhandelaars.
"ITENDERS (gezegeld en bescbl'e-

, ven als boven) zullen ontvan-
gen worden door den Controleur
en i Auditeur-Generaal tot 12 uur
des; middags, MAANDAG 18 dezet'
vo~r het koope'n van Zeevogeleieren
der Gonvernemt'nts Guano Eilanden
gequrellde ltet tegollwool'dig-e ;-;1'1-

wer·
V oorwa:l1'den'-yan tentler en III le

veddero bijzonderheden k 11n nen
vedkregen worden bij. de Gall ver-
nethents Guano Agenten, No, 3i,
St11andstraat, KaapstaO. .'

CHARLES CORREY,
.Ondersecretaris van Land bou w.

DepaJ·tement van Landbouw,
;Kaa.pstad, ;) J'llluari, 1897,

De Ondergeteekenden hebbe:p nu in Voorra.ad

, .SOHUT~ERICHTEN.
~

AANGEHOU DEN in het Publieke
Schut te Spriugboldontein hoven

oen bepaalden tijd, ala vulgt :
1 Rooi 08, omtrent G jaar' ond, rechteroor

slip., ilinkel'ool' winkelhaak van voren.
, 1 Bla.uw Ruinpaard, omtrent 8 ja.ar oud,
zondilr tee!,;eDs.

1 ~w&rt kol Merrie, omt.rent '6 jaar' oud, ,
ID~ien uiet ieder l?elost, zullen ~8uit het

Sch* te Springhokfontein v!lrkooLt wor-
den.pp den 18den Januari, lR97, te 10 ullr
v,m,

Get. J, G, FISCHER, '
, Schntmeester,

Springbokfon tein, N a.namak wa.land,
31, December, 1896, '.

VERDUNNINGSMACHINE8.

AANGEHOUDEN in het Schut te
. Br&lld Vlei OV!lr den v!'l1OOrloofdeu

tijd en te worden ver'kocht op deu 30sten
Janu~ri, 1897, indien niet be vore ns gel,}st:
1. Een Vos kol witneus paard, me" wit
8pan merk onder en boven, muis ongemerkt
f mta-ent 6 of 7 jaren oud.
2. Een vos bles etikkelaa.r' merrie paard,
vier ;vit voeten; voor de bak6~enen en
achter de kmeen, kaal kwetsen met w,tw
iltipPiJls achter de maan haren op de kam,
omtre;nt 6 of 7 Jaren oud of ook ouder, '

Get. J, S, P. BURGER,
Schntmeester'

WIJN POMPEN.

,,
DRUIFZEVEN,

i'

Stukv~tborste1s.

,

A~nl1:ehOUden in het Schut te Gr·oot.e
i Vlakte .over dell veroorloofden lijd

en tja worden verkocht op den JOsten
Ja.nqari, 1897, indien niet bevore ns gelost:
1. EF. V~l Merrie Donkie, rechter Oor
wiu~elIilLak van VOl-eD, halfmaan van achter,
Iinkllr OOI' winkelha;a,k van voren ell van
a-oht~r,

SpecIale gepre-

pareerde slangen

voor wijn

Get. J. J. LQUW,
Schut.meester.

Schrijf voor inlichtingen en prijzen aan

R. M. ROSS& CO.,
STRANDST~AAT, KAAPSTAD. I

I
. . I

SPECIAAL :GEPREPAREERD VOOR ZUID - AF'lKA.
I . UNG DRrNl.

BLdEMHOF. SEMINARIUM,
$TELL~NBOSCH.
i

f{ )LASSEN heropenen 0IP M,ux-
i DAG, 1 Februari; aUe brieven

med~deelilJgen, applicaties te richt-ell
aan' ,

Eerw. J. H. NEETHl:..ING,
Stelr~ribo8ch, ~

8 Jan., 1897.

Bemoedigd'door d~ ehorme
verkoopi~g~n, ~aken de Fa-

I

brikanten zich gereed olm·
I

Sl60,~ BLIIf~BN
TE VERSCHEPEN.I

ft. J. VAN ZIJL. I
I .

K.~EEDERMAKER,
PIORTERVILt..B.

I' .

'~~n'Vo~en 'Vall ~lfm~~""ing kunnen op aan~
i ftl'k::regen worden. i

. J

'IWlUlBel ZaBR BI4-UK.
i

(J u~tar Anderson & Co.,
:~5, UI.:r;STR.UT lLU.PSTu. Extra Bo~ten voor Engeland, via Las Pal[a~

I'EN ln-k waine i)Rë:-;S~-IAKBR
<A Voor bijzondcrhcdeu doe nieu

aa nzoek uij

MA.KER van de hef'061Ude f< 01,,,",, It
.. INNES" en u C ~UG liT(l.:'\" 1,;,,,,,:.

bek~ OTer de geh6flle K"lvnie, Z ..dl'i.·
ord..r gemu.kt VIUl £'3 en moor, Oud" r..a.
Idea", opgetn~akt ol 8t!kuur nagcma. ... ,
YGlIG" pa'ro.noll van J" !>bUlten.

TUIGEN
Me, de nieuwe Sohu.ifstreng, om Ill"
"VeD .. Toorltomen.

V..... om Pnjslijaten
_. D.A.RLINGSTHA.A T

I(A4.PSTAO

}lj,~~A}' .iNDlJSO~i & C'J.
35, LAN3STc~r\AT,

~AAP3TAD. , ,
VU(W llJ'1lb:q· \ :\1J 111-'11

F'RAC:-lTiG PLAKPAPIER.
L )'jl 1.:\"1 tl IH da VUlw1.e!,:t)rt dU8 een Roedf

.,,1, '''/;''>: ,'IJ Hf';:-;I'AAHT UW GHëD.
\ L",I-', VEliNlS, BOH.8TELS tegen

18:\i~ ·r.~pf"ljr.en.

------~-- ---------
ZUID-AFRIKAAN SCHEi

O~DERLINGE

LEVENSVERZEKERING
MAATBOHAPPIJ.

OP Q E RIC H TIN 1845,

Geïncorporeerd bij Acte van Parlement lS81

lIooMkutoor: DULlliGSTR.ilT, KMpHta:d

TCkk"'n in Du rfJ(£fl., I:/nem/oll!. lit Cl<

JoJwn.l!esIJlug.

PIH~:KTEL'R~S :

Hnn. ALFRED FBDEN, Voorzitter
H. M. ARIIER~K
HENRY SOLO~ION, SEX.
FHEIJ. J. CE:t\TLI 'RES.
PAUL DE VILLiERS,
GODFREY SlCHEL.
J G. STEYTU:R.
HARRY BOLeS
H('n .• l. X. MERIU'MAN, 11 L,A.

EEJlS1f: GE:S:I·.SSXKt:l1ll;~: ÁJ).ISE,'H.

G E. C, A:'{!lE RSO.\", )f [), ~LC , Lllndon
. M.RC :'. Ellgelaud.

JHRLIJKSCR) PREMIE - £175,558
INKOMEN JINTEREST 85.985

FONDSEN 11- R.L\'DE?-i - . £1,B62,845
Ge",eJ Bt/ogd;" Z ..it.l-tllrtkaaltscht Waard",.,

VOOll..'i.!A.lI~ra VOOIH:fT~ r,.
lte 7...ekr-rbeic1, ((mott! BU!l'j'(;W.!h.

"en Beperk;n:."·n.
&paHHb~n on:' 1',:1,: lIint- \' 'r:" ,,-~ He\. '-'1"'.:.

Geen rmric!:t", vI' ,;,,_'itf''J :; 't·V:'li;~tt. ' ...

~!:.!i~. (),.k ",t.'n
!\l"0er1i~ï' };I 'J!.·'.IJ~ -u1 \O" •.,.j,·

A.jl~ Voordc."t,l!pn ~dHJ~)n'll lt",,'l ,j. i ...1·,
Geeu Pt$rMQOfdi;Kt· :\311"; r,~"f:: ..d.h.:i

9r.UltdJcli}jke Ho()u~ oJ' r vr<id inh'~u
RUIme ~otaJl!.1g \"Oor (J. ël .....,1 \l',

DrieJuarhjk:-cb Ou.Jerl.Oot.Jc., I..Uljo,l It.I ,i 'dl , ; ....

de lolgentle in Ju lJi, I ~\A
Dertig da~e-n tOI!.!e~U.::n Vóf,r h.'~.t;',., -;~"

Pr('tuh..ms, gfodurende w,,:J\e de ~ .. ,. ~.I· t'r l-'.

~lijrt
}"luJi"lIeD blijven van krncht ~,.(I •• 1:;;" i ','.I .....

.'afjllUl rswaarde LI all) Ce: I k r';' ••..:..a.:JkLt' Ir.
le deU en. lo

LAATSTE U!T8£TALI'~",[N

POIiS"{8D VllO ,.er!V:hiUe-~~ 11.i.l,r u·'·r..i or- 1l<'~.1·"

eel de \~otgenJc liOUlm""~nlJ: ~""'ere £l,IA/, "'~:L 'l'
oonpro.u;tjliJke verli:lel;lI:; .-- _.

Duur in 1869. r•. ' .., i
.7 JAAI1
~ JAAI1
lk) JAAR
20 JAAR
16 JA,AR .
12 JliR
~ JAAll . "
1- JAAR 1.1'.,
I J'AAB l.,'~;I

"IL1.LU( K..l.1l..srt.l. LJ., ~ ...

I."'''''
1 I;:
I, .".

V OOR, Horolom-s, bij grCt('lt ','li

k lvine- num t. g-a Ila:l.1' dl' '>Il.

dl'fg-etl'l'kcIlJCrI, dil' enkel de bl','ll:ll
annhou.lcn.
lf unne IT oroJog"·:; (Stelsel G las-

Idil t l') zijn onOwt~"off('n voor J uist-
heid ('IJ Duurzuaruheid.

THIES EN THORNBHRGH,
Lange Straat,

(J. C, V. Gebouwen).
/mpcrleurs direkt vqn de Jf keu,
E"ni_e ,Agel.tC'll; in ZuiJ-Afl'ib

voor Je beroemde Moeri /luru/"fil'l'
die niet door ~lagDiet of Electrfci-
t-eil geïlltluenccel'd worden. Prij-
ze n : In Nickel, JK:u; Staal (ge-
oxideeru) ~l/-; ZiI\'t~1' 35,'-. Post-
vrij lj- extra,

. I! ," .\:"- \'0' ER
li. _.'"" ..:'l.t. ... , .... .'J ...

Ll\ C TtF ERi
I

• Voor het 6-""'.:-:l.;;.l.:cn V:l." K ..lvêrea

Zonder Kalk.
Eenige Agenten.,

ft. WIl·SON, ZOON tt r...
tT. QEORG£SJ<I.TRM.T.

ZUID·AFRIKAANSCHE

KONINKLJ.JKE ~I.AILDIENSTJ

De " CASTLE MAIL " MaatschappiJ,

]
-) r; :-iluu :.: ,:,,, tl"'~.,·I· l.ijn '·ert,.'Ckkeu
_ \"(tI I i\,I:,!, .....,id tHtal' L'l)IJJctl onl d(n

R.:IJt.'I"t'1l \'·i.)"l '''',.~l~, 'e "'" uur n.m., llcu.r

1\1:.d, Ij1i "" 1'1\ Illuuti,. le .'ii!:t Hc!"na en
A6CP"- "'il '''h,,Jl:g-I'f'lIde "f' de 1.1I'I,aaJdtl tUB-
8ch,·ntij,lell.
1 ~~I 7 .
,Ja" C-I 1·\\ 1,:'>1:.'I .\'lJ l·:. K.,j;I.l:\I)HI~,(JS

. :!'I-I~I),""II~ ( ,"'1'1 E. "1'1,1. 1'IiA\:ERêo

hh. ~-II.~j(\r,\J: 1'1,,\ I ,\~ll.r •. hal", ifJ<:UY
" 1;-IA\L\i.!.lI\ 1 AST!.E. 1\"1'1. Vt'!'i(,AI'i

MIlJ· :\-\tlUIIAM ('.\":1I.E. '::'1.1 HAR.ISO"
" J ï-'VU:t\ 0TTAH CA bT LE, Kal,t. Jl ,H,

P[j;MHHOKK (',!.~TLE, Ka!,!.. MaU'HAI.L. orutrenl
f_) ,Ja.nnaJi.

Tt\TAUEL l'A:<TLE. Iint't. Bl:>iDALL. (,ul\I'ent 20
.fnJ1Ullri.

DOLT E CASTLh:, Kat,t. HA.RHJ;. ('UHrent 21
Ja.J1U:lJ1

AHeNvEL CASTLI> Ka!,!. \l'1'DEll, "ru II ent
Fc:bruftrL

METH\'E\ ('A~TL1 .. F,pt. Be,,,,. ,)mtr~lll 1
Faurnuri.

Voor Vracht (lf Pa.&8age vervoegt! men
zich bij de Á!;'Ont~1l van de CASTLE
MAILB001' M..>\~tbCHAI'PIJ, (Beperkt.

_UNION LIJN
KONI.~ KLIJ KH ~[A11DI.EXST~

UNION l)TOOMBOOTM.A..ATSClUPFIJ
(BEPERK.Tl.

DE MailhooIen Jer Maatschappij ver-
t"('KklJll vau Kliap.t.a.d UlUU ,b;ugeill.Ild

via. 1\1Mail"" OUI d,'" IiJ.J"r(;n \Voensda.g ten
4 UtlI' L.lD., h.l~ vud{~r' a.a..ult.:t{;.!t:ude

I
VOOR .t;:ivL;LAND.

n ~rJ-\f{HIH. l\.:'!.pl i;KTtêIS,
1< -

I :al. t .,~:--. ,! I.; ',\ .Ji "'. :"',\). j,,-::.),' LAh}fr~l~

_, :!~- ~i /' .\ Ji \', j. il' I.r I IJ':'" I :--

FeL 'J!"---:--'(t), .•\: ..~., ~.i" .r~r,·rI, \\ l. h:q 1. M0LlJ!\\'
) ...~-I~\.l. j t.... t\. '1 t. ~. J~~lfJ-'.

E::':Tl:U. BOOfJ::S \'OOR KSGJ:::L .....ND.
AlIIE\'! ',-'. j',i, ("! J' 'JtJ.itllJ1 ,)] J"'-r:"i'llI},cr

lj J.I:.l': 1\ tl\',,, "',' .\:, h.;."r "j.( ho!::. VI!,I r< jd 14
.lHI11I~1'. '.,._; ;,:.J.ll i':"li,j~'.!. Al"-\lU\hlll I,.;il

AL".!, "1

"

'HE rll}.I.\, 1.,.:,:. I{u,.{·l~ Ill!., I! 2-) Ja/llla11,
I, ,- c.,. I jJ;"", la

Ul"j,J.1 ij, tI \\L~ ''''',.''''\).. h:'j' T, q.~,. o,nllrdlt 1
j·.l 'I .... ,1''I:t 11..;...1\ :--1. lj, ,. l A,.(·'·11"lvfJ ell
}I;,." "

(aYI lf (1.\ II ... , 01',\ J . .:.:, t, ';I.I: . .tf~LH, . nltl'out :,uj
~', ·IJI"0:1.: I " f 1 ;1:\ j .\ I I. I .:.1

(,_\'-I.ill>..(:·,t,;!1 ,.....,), 'j. II,;\I! ---,OUJ,lrt:!nt

:1 \la;.lL,.,,,tlh.;,·,.-t li lt'hi'" A:-.<·cn~oli en
'I ~ul·'.r:I.

liJ.rL (1\\,11 ':--" \\ ) h,t[ ~)L\L~TLl:, vllillc.nt
:,:.')~Ian:; ,tp I 111\:1 ~t:l,:h,:.nt

J':"1l ,':1', ,I" .'Ib. t.,,'hal'I"J', !:H.,ie Stoom
[;"":l'I' lol :-ULT1L\~I]"lU::\ ,,·datul voor
JL\!lIJlL'1lU, hurl l.a Jc a>sJ,kc'lllBt van
eeTt' ~!all.,t()' '1Jbu()u,n.

Ll-;n JLHKAARTJE;jnaaI'E:\GEL.ANU
I I<llng-haal' H>ul' Zeh .\l ...anden, worden ui.t.ge-
re,kt Ll'i{"U een \ enllindning;\ all 10 percent
op Jen ])ul.l)('IeLl l'IiH,ag ...prij6.

HETOL'HKAARTJE' naar HAVENS
bllg8 de KLST wurden uitgereikt. voor de
tenlg:veis bi.unell Une Maanden perde t; !lion
of Il.tl Castle MllAl5cbappij toomboot~n.

Voor' V rncht of l:'tlb8figt! doe men aanzoek
a\ln de KantuI'til van de Union Stoomboot
l{,aatsc'\larpij, Addt"I'leystTaat.

•
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I
Een fUn~ rurtikelDe heer Rhodes en de Afri·1

kaners.
IN MEMOEIAM. De Rhodes-v~reeringJll.I{un 'OOr "l 'nil f 0"'" "li loor de

J li l'<oIf n U6-11 VU(lJ btjfovellueo diaken
De 0' ertedene Puarl AJanuart Iii', P.:; ::lope oWn

Een woord van pas

[hf'ut.t:.rii IJl fjlcJlIWUli J
"I I" l t-J \ ~ lIJ \ un lungs I Jl I,..

brief 'all ian huur Slut!r wuurtn de tichr per
el {r "I_l d 'I do afweZlghc,d 'un politieko
, (11Jl innen voorul Hollnndscho VUf! bot Rho
des hur k, I en het toejuiohon Villi dl J 'meson.
unau den 'Ir I '"I de I leeukomst aantoonen
II I Ir 1.1 Icrc! Hosrncad "or du tOl't op "IPIl

lIlet "Jl. II Igoll werd nt vungen zegl h I en he
sluif zilr I rref met gcltlltgOli'S le gc'en Jill

trUi I do lu) ihtoit dCI Ilnllll d.ellQ \ frikuners
"ar de Kuap

Afrikaner Bond te PIketberg

'/,';"r)
Junutrl IH,-

d" A fnkaner
l!i eten drinken

lj \ r t r en l

FRASERBURG

II
Stellenbossche MagIstraats-

hof
II Ir

f " C I J 1/• f\lU\II\HI r Rill

+ , I ,
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f\" r r f I" r

Wellingtonsche

\\ ell,nglu I II U il I>I
/.uJ.I",

I Jl genoten Lt: \ Ct I
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le n
b I

I 'u
\1"'11i lag l l den

Dan.lelskUll (Gnkwaland
West)

( r "J dr ru

Zie

\ r~HJ(.'nnger op
lil r ]

Wil d mkeu u \[ drllc.b 11\<

\001 uwe oprech the id uru Oll~ eteoud en \\ I
eullen het t~ boek _telleo "I ouze gedachle en

zullen ook W r.ardeeren uw fIlL>degcvoel
met JJIIB err Wil dMlkkcn onzer "PUi urt over
de klasse van do Paarl WclhngLon K,ap8tad
Klml,er Ir) Port Ehza],eth en zullen aanmer
keil al du A frikaners die on precht waren
jegens ons Wu willen ook guarne heli Olel
In ons middeu hebuell nog mrnder zien In
den 'i r IfSta.at en ID I ran., aal \\ eg met hen
on m. t Rhodes voor onze oUKen en weg
ruet alle Jingo par tqje n (.elukktg WD onder
geteekende vrienden, hebben onze knieën nog
niet 'oor dien Ra;r1 gebogc Il
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K(ll [Jil s

HeL publiek 'Hl de Paarl heeft met
zich laten wachten De eerenarneu
mat vUil het Afrikaanderisme het Mecca 'an
Zu d A frika 8 wnre zonen enz heeft het sich
andermaal waardig gemaakt De fUU1gekolldlg
d monster vergadering "erd !(ehouden In de
"d., al op Millllldagmol gen te I ure toen

Cl tegen w OOI dig waren de heeren J S:M tralII
LWV (voorsitter ) dr J !II Hoffmann MB A
13 uc '"IheN! Septimius de \"Ihers Jacob 0
Malan M S Basson W P Mastert
A J Louw JWzn ds Moorrees ds A A Louw
ds " VIIJI der Lingeu eerw Dempers prof J
S de Villiors Abraham de Vlllters (Waterval)
Jacobus Lategan Hendrik Ioaw Gideon ~1a1
herbe F s 0 Cillw A A Sparenburg Phthp
Myburgh f'ltaffel Briers Jan Brjers Tobi lil

I, uw \_ J 1 reurnich I J Joubert (,zn } J
Jo Ibert Jr F J Retief Pm Gideo Malberbe
D ( Malar \\ til elm de \ lliers \ugustlnc
Roorue (firma Retld De \ lie & lo) P 1 'an
der WestLuIze, J Il Neethlir g (af HJiger ) F 1
J Truter Zachnri IS de Y II "rs \lllCrt \\ I k
"een M Smuts du I'oit Dav id l' de "III,cl1!
J ioob ~ do \ Il iers Chrst li)S Paul Roux
Jacob J Pto J S Haurnan 8' ~ P J RetIef
W J Ma.ralS POwon Hermanus Zuidmeer
Johann". CIllie T'ielruan Roos D F Marai» (')
DJ Booysen D F du fOlt;. D.n J P theron
Jr F H Retief D D MaralJ< Dzn J r Proctor
( Greer C W Broers 1 Sheldoll J P Toerien
J C V Igt J oseph de Kock 0 \TI iel Joubert
~hm.cbh ek) l acob Eksteen (l-rallschhoek)
\\ llem d I Toit sr :-'teph:ulU" Both I Cha s
KohIer H r "cIlOcman (, echt ge teraal van
Prewr,,) en 'eIe undeIen UIt do PanrlsdlC af
deelwg Lu',chen je , f en zes h mderd per
sunen D. ~ J du 1Olt zat .lAn d, rapporteurs
tafel

Ds Hoffmann stelt den Ireer J S
1 W,

DE PAARL NIET AI1HTER Ilrunsvlalsche rege0nng om met hen Jell
V • I hellgillken uug WllltlOIT <le 'I .....rnavaal eeu , 'J

____ volk IS < ~\\ u-den te hordeuken en heil als af KC
PRACH flOE VERG \DERIN(, vaardigdc der koloniale Afllkai,cIspe glUd van

UUI no starnverw ttl ten u\ ef te 1 ru 0 n
ElI )ouers en zusters Ik Lreng 11 le M 0< t eu

\ a, duizenden Afnkar ers fil de Kolonie d e mer
u stnan er fén met I 'I F,s II dagen ge
leden werd in de I iurlsche afdc~hllg eeu idres
lifec,rcnloerd OIJl eon rnuu de verheerl I~en ?

Wien 0 n aart ,u,nd van de Truus anl en
van het AfrIkanerdom (Luide toejuiching.)
(Een stem Not true.") ~preker verzocht
andersdénkeriden L t e ,wilgell Z I konden
naderhand apreken w I h,,!fuen tuL nog toe
gezwegen nu te r. S tIJd om te spreken (Hoor
boor) De ( lP T "' het blad \ a' deu heer
Rhodes jubelde toen en rIep hoerah want ze:
men Ook do PrUlTI I et Mecca der A fr ikaners
verheerljjkt den heer Rhodes M [uheer le
voorartter en heoren ik wIlllIet " bjjzonder
heden treden net Iller eu daar lets noemen
Het \\ ordt gezegd d rt velen un" etend
het adres hebben get..eekend e,\ er nil "PlJt van
hebben Ik ge lo ,t dit rnuar hel punt III kwestie
IS of "U zW'lóe, zulle" nndat zulk een adres
is getel'kend gew orden n t kunnen w I II et
doen anders zeg' lite, dat ook de Paarl de
, lan lel 'all de fransvaal den \ rjjstaut el "en
macht van Afrika: ers «ndel,telll t Vruag ik t
of de meerderheld, I li III lell Blei gdo ft
g I nutwoordt JU Wanneer Ik u w e kerker V( I
ZIe en li daar aandachtig <le luisteren uaar ( qrl,
W oor I Ian durf Ik n ook er r w, ze'

(7cre(htlghmd vel boogt re 1 volk mali dr
zonde .cen schandvlek de nutu-n Afr
kaners le wan \OOr Wie somrn gen uw~r
bos mna schreeuweu en verheerljjker IK schuldig
"erklanru aan oen gruweldaad Zulle" recht
en gerechtigheid zegepmlen D t IJl het hoofd
fe it ... aarmee "I te doen I ebbe, 'V lartoe
roept 0' ze obr-istel [kc 1'1 cht ons (Ho r
hoor) Men spreekt \ eel vun de opemnll' van
het '\ oorden 0 tIS alles bocht (Toej riching )
Ik geloof met veel omtrent d,<\.- opening doch
de OIgenll)kc k" e.tIC IS Z llleu A fnkaneM< de
ongercchtl~e laden In ZUId Afrlk I tegen het
Afnkanerd\lm "u oe, be nc' deu 8t lat \ erhee,
lIJken t nU \I at heeft d" hoer Rhodes ge
dan ) II I heeft heloofd tw ... lf ,mllloen pond
sterling Uln de ol t" Ikkelto!; 'a.ll Rhode.la te
w Ideu or daallegenO\ er.llua "e, schanddaad
grooLer dal oel Ige an leru n on~e geschled0nt"
Zu!len w I u!lu recht ~ erkmchton eli lthodes be
\\ el ro lkel otu ZII" i2 lIllIllOC , of een gedeelte

- " WellIngtonse he resolutie.

EEN LADY TRONK

BRAND
DEN rnESlDE.."\1 AA:";( t BUDE\TELEGRAMMEN

OVERZEESCH

Z.-A REPUBLIEK

J()IlA~~F.SD[)lll 8 JA' -e (Reltln )-Het DE
botel SllllS80UCJ cell uuspanrung so rd ongeveer I
drie rnjjl van Johanncal urK ,. od eel afgehrand
De eigenaar sliep alleeu I huis CII wel I wakker I
dooreen rommelend gei,ulJ!ch 'UI brand In
ontkwam met moeite LJ" assurar ue dekt dv I
aangerichte schade u le t

OPPOSI rn TOT UL en HET VELD
(,~ :sLA( EN

IJ.I.'\KBl:llIt rxo

CHOLERA
, J \' -( Il...la) -De \ J , van

I lvrnouth III 11. ... arnn tame ge
• Idaten aan boord aan l holera

[i r / I leur]
FRASERBURG

( I

IN DEN HOEKSTEENLEGGING

I sn~, ~ J.~ -\ft ,,..,.)-H l von ms werd
heden llt1i(~proken ov er de vcr-w eerdors
Ru,.,..,11 t'.t:Olt I ~..ter zaak I., h "col t ocher
to. en P) loU werdel allen tut ~ maanden
tronkstraf veroordeeld Ijl lv "'l.-otl als eerste
kla. misdadigster Eeu p nl k toorreel ond
er plaa ts nad Il he. \ Ol U" ~t cid "IS

Een en een k'Wllft nulh~n mense beu z II
reeds ID dienst Ol de hulpwerken I l ndiê en
men '0"'''' hl tat het aan tal teg"" UC volgende
week tWt( milhoen za 1. n

I r I I I

11 \JIl \ 'J4~ - (limit )- De l ndiscl e
k -oplu aihier drager bU om de Natalsche I ndir rs
n Durban bil te .t UUl

Zunhoogedole de president en de leden 'aft
den uitvoerenden raad gaa, a ~ Donderdag naar
Potchefstroom nn deu hocksteen te leggen van
de nieu we Hollaadscbe kerk eo ook om de spoor
weg te penen

Do heer' III "-Iphen Z II deo hoeksteen v in
he t meu wc post k intoor te Joh mnesburg leggen
lJ len st« dezer

b
VERDUISTERING VAN Stellenbossche veuchten en

wijn bouwersvereemgmg.

~R\"KRIIK 1::'\ ~~t ~L-I.\[)
D~ ed heer J X \ler mal I",klcpdJe

\I aret I I, den

Delagoa baai spoorweg

~ XI Hliiii
J H \"F'HL RC. I JA' - (R iter )-heorge

l halmen; C I Jllb IHl rucger secretarts var de
Hr ugspru t k -olrn I" stond 'hcucnrnulg~n be
'" huldigd voor Jeo heer Vun der Berg wegens
het 'e~du"teren 'an ougeveertt:(jUO() De aauge
kwg le verk laa rde l8 bet hof dat hll III 11: a tal
I sgelateu ,,!IJ! daar er geell QIUe' er ogs be, el
schrift was B I \I erd later weer n ar rest ge
omeu en met geweld Uit ~atal d >Ol ie :";atal

•"he poli tie uitgelev erd 1 en hll te Maritzburg
gearresteef(1 "as ...er I bergtocht geweIgerd
evena.l. \erlof 0111 naaI den mllgll!tra lt te ga;",
[)~ heer Ier Berg lel dat h} nIet zlcb IIIet
1 e laak kOl b.:, lOelCU en de prlsomel zal op l.J
iez.er woer moeten \ oorkomelL

R-I.PPUHI \A'\ lJE \I::R( \IH1<[:";(
H (I l [H '" (Jl' N I A 'Ii \ 'R [ I'"

lH lLb RA HO\( I::R"\U(llJ

II J " HANDEL EN NIJVERHEID

) lh\.\ E(,U'T\ \'(,~T};'
Ii.nK~lcn ,oor dl' VL'e1.. gee Lld gd

DSPOORWEG ARBRlTAGE

hot

RI\I<"~I<T' J" -(R",(p ) -:\[ \Icole
le Z \ol n'eN be 'p<>or" ei!: deskundIge en kulonel
AuraJo ,"pekleur \al J->ubheke \Ielkeu te
.\1 z!l.mblJ le l In hier n 'crin I r ti de

d. ar"Jtrage "I uen Delag )ab "'" spo rweg

z
i. f Jl

I I

Ongewenschte Immlgranten

I IJ" -(1 , ter) \ olgers
\ ",I'-'Che wem Z jl (J7 koehe8
gezet ""uel i uet b.:i!:w dea t(
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'AA I' I IKI ~ II J" -De
ld. rd '¥ "~ H I.l!8fort g1l g

I d die' I, 1 ak ) , rustIg KapteIn Dcnnj'cD
haJ e~, lIng on 1 urhoud met d. n kaplem die
1,.,loofde den "nk el te zulleu beschermen el

de p"",rling' n g ""n8l.1I ~ t~ zullen helpen
Cullinan. plek was gebeel verllleid lJe goede
rt.'n el ue Vf'nsters warelJ vernIeld en alles '\\at
Wf ogchrac.h t kon WOrdUll "a,..., weggenomen ~ aar
onde' :!!Jj) ~tub vee Cullinan schat de schade aa'
h IL' ,n etgelldom op £5{)(I Do,ll olgenden m, r
,t 1 werden muilezels ter waarde "ln £1 (101) op
cell ge muien afstand her.kregen da;lr d" kaffer,;
Ze hadden laten _taa.Il (,.ter' bezocht de pa
trouIll" Lobalu li e l'ilop~ en vond de I utten
'icrlaten Gcen k df Drs '"Wan..:D te zien (etuI
genls l In kaffens 'al T.aKOOD en van anderen
legt de <chuld op K.anka:n zoun vali ue, Ma
.howlllg kapteIn e ('...,rt Irfabua dIe aange
dien ZIJ lien worde" zood ra d" versterk, gel

he n t"~e dage verwacht "ordtn !lUnko
wen
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RUNDERPEST
~H EH BEREl>!:. ~ I ut r fiE

"REES VuOR III ..A"K~:\

1n de ~ameD

zw ert ~ J an10S0n In' 11
ooml 1 "lJln erk ng lemende .une po<ltle al,

prem,er uelc K nl DIe
Deze 'ergadertng meent dat JUISt bet om~e

keerle h"t gc,al18 meer h<lpaald \I ut de Hol
I wuscb 8prek~nde "-(nkanerll aangaat lJ
geeft met nadrnk hare ukeurlng van gemelde
demonstratIe te kennen en verklaart lat Z I
>vcrtUlgd IS uat de groote meerderheld van
harer maJeAte,t< ndernanel In deze afdeelll g
geen de mlOste "ympathle met gezegd" demon
.tratte I eeft en ,ertrouwt dut gemelde demon
"trutIe gee Il "I >ed 7.a1 uItoefenen Iretl. I op
harer majesteils ,egeenug f (p de regeenngtn
en d, burëer. v ln de aangrenle' de republreken

Deze e' gadeTIllg beslu t ,fsclll,ft \ an deze
e80lutle te zeodel lun z n excellentIe den
! oogen commls"r s u[ll te worden gekab.:ld aan
ten cdela htl-:uen Rec:rtlta l~ ar ...taat v)or
le klo, len

l>t heer ~I " B"s'ou sec "deerde
fA eJu .:1 n ier en a} et lezeT an de re~o
I,,) Hoff n,,' "prik ab ,olgt - 'Ii ,

S1'BLflf.\U' N ~ , lJ I A' -( Nr Lr) - "e..Iert
bet Ulthreken an Ic rtln le.-pest , Il cr I ~~)
beesten ln den Vnl~taat g~ton el u teen UUltaJ

, "lO!'; l()IJ I_metft
Op e<:n plaatR lO het dl.tnkt Bloomfo

• nu tie ZlCkteJtgebTVkeu en I INe,;""n
ti dood

R ODESIA

\ Hl 'L P. I I JA~ -Ka \)tellJ Fuller Icrtrok
hedenn orgen 'an hIer mtt 1'7 man h<lrede, po
IltlC naar heL tuoned "In de ol Ju.t""

(,t TlI(.E:\ lf; OVER Il t \IU(JRDE:\ Pu

VREDE?

K '" EH f \ I I JA" - De
polItie heeft nlCUWM \ an KUT UITlllO ontvangen
dat me, III lager '" I::r lt III .. "ft'g 'pe",ale
oR.tabel. ~n boeren. ongeve IC lt ~ nou weu

en kinderen aldaar Hl' erkl:llI ",je 0< k dat ue
nlk>orhnge, daar >IOlltmtgen '00 r \T"de anderen
1()r urlog "'aren Men vreqst ,,",oor de vellig

he,d an de blanke, te r!lema ell ~ en [atroll,lIe
lal gl WHuen "ord~1l wodra hulp 18 aangekomen
K urum"n Is goed urst.erkt De gel roedtl1'8
'[ever 110 m II.,n \ ,n Barkly ,\ es I hadden hu
\\ lItkei moele" verluLe, <'il t.el -ugtrekken
rHUlr BlTnlcfonteln w.ar ,e",'chei.den, famdIt8

I '!l'er Z n Z" heli el -I", uts .eveL gewerer
7.1 hl" un I I ,tcr hrrnu t ''lln gt br eders

\lc)""r I. IJ" cj( Iln Ht K HUllla II aar " ree I.
Ilog u,;er 7.. JD LItt ' .. ug mei. "reest v )( r !. I
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