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VEEL ti8.-No

Belangrijke lerkoopinq
VAN '

; .ZEER K~TB.ABE

YASTEEILOSSE GOEDEREN
A.AN DB PJl.ARL.

RG.

90 Extra Vette Varkens. Publieke Verkooping ~

DE Onder~eteekend8 in h~r.e
betrekking' als ExecutrJCe

'Pestamenrair- I"..al publi-ek· -<loon'
verkoopen,

Op WOENSDAG, 27 Januari,
Zéker Erf geleg~n indien Ouden

Tuin, Van der Lingen Straat, met
het daarop staande zeer net en
gerieflijk Woonhuis, van alle ge-
makken voorzien (Een Kabinet),
met 2 buiten gebouwen, de een die
gediend heeft als Pakhuis, in het
ander is jaren lang eene winst-
gevende bezigheid gedreven, heb-
bende een standhoudende put met
extra water, prachtige Tuingroud,
beplant met oircoa 70 van de
keurigste Vruchtbeomen.

Losse Goederen:
Bestaande uit Kleederkasten,

Wasch,- Kleed,- Ronde,· Eet- en
Kombuistafels, Stoelên, Huisklok,
Toilet Spiegels, enkele en dubbele
Katels, Revolvers, 2 kleine en groote
Schragen, een hoeveelheid ge-
zaagde en ronde Eiken Hout Palen,
4 Ladders, 2 Ankers, 1 Nieuw
Wagenmakers Schroef, 1 do; Krui-
wagen, een hoeveelheid Grijnh out
Balken, en Vloer Planken, Hort jes,
IJ zeren Standaards voor Traliewerk
2 kannen lijn Olie, 3 do. Koolteer,
Timmermans, en andere Gereed-
schappen, Rommelarij en eindelijk
oene groote verscheidenheid Hoeden
makers .Gereedschap.

L. F. '-. WAGTENDONK,
Ex. Testamentair.

.l. JJ. DEVILLI E R8 9' f)u. 4tiJl,tgers
Paarl, 16 Jan. 1897.

(JP 1f4ANDAG, 25 JanlJa,i~

ZrLLE:-; O!'~l'l1lekle ~arkens, die
~tra vet !.ijn, publiek worden

verkocht u rt ,lt' Kraal van deu beer

'.l'E .
••K.E:ERODoS ... ,

Op Dinsdag, :16 f..eb., 1.897 .. .

! ' \ \' v. \ ;\ \ I, I f_, DE ondergeteekende gelast door
. den Heer 1'. H. Carstens, die

gaat vertrekken, zal Publiek Ver-
koopcn:

ï::? Ezels, van zes. tot twaalf jaren,
ged resseerd

9 Merries, gedresseerd
2 Jonge Paarden, gooresseerd
2 Kar Paarden (Bruin)
2 Do do (Schimmel
6 Ezels yoor, Paarden
2 Rij Paarden
1 Schiet Paard
7 Koeien met Kalvsrs

];) Aanteel Beesten
3 Bullen

1:JQ Vette Var ken I:!

1 Nieuwe Bok Wagen
1 Kap Kar
] Open Kar
1 Bak Kar
1 Strooi Kar
I Zelf-Binder Machine
1 Snij Machine
6 Dobbele-voor Ploegen
1 Een do do
:~ Eggen
1 Sleep Blok
1 Lot Smids gereedschap
1 Zadel Rak
1 Zadel Stand
.~ IJzeren Hekken
2 Balken
() Achter. cn Voorlel'l'cn

12 Zcnsen
3 Kribben
4 Vaten
:~ Vleescl! Balies

20 Mudden Zout
3 Paar Achter-Tuigen

10 Span V 001' UO
5 Do Zwengels en Kettings

100 Mudden Kool"ll
20 "Zaad Koorn (Baard)

;300 " " Haver
50 " Voeder Haver
20 "Garst
() "Barley Wheat
() "Z aad Gars t

500 Mud Zakken
:) Best.e Vellen
1 Ladder
I Slijpsteen
1 lot H uisraad, enz.
Geen goederen -door andere per-

sonen aangebracht zullen op dien
dag~verkocht worden.

P. J, RETIEF, Afslager.

Zijn assortiment Huisraad, bestaan-
de uit de gewone Zitkamer
Set: 1 Piano, Muziekstalld en
Stoel, 1 Ovale Walnut Tafel, ,1
Hoekrak, 1 Spiegel, 1 Schaak Tafel.
Gordijnen Poles enz.
Eet Kamer: 1 Prachtige

Mahoniehouten Telescope Tafel,
1 do. Sideboard met Spiegel, I
Dumbwaiter, 1 doz. Bentwood Stoe-
len, 1 .A.merikaansch Orgel met
13 stoppen, Fender, 1 Werk Tafel,
Hang en andere Lampen enz.
Slaapkamers: Enkele en

dubbele IJzeren KatelB, met en
zQnder Springs, Mahoniehouten

. ·Kleed- Wascb- en andere Tafela,
met en zonder Marmer bladen, 24
Bentwood Stoelen, 1 Sofa, 6 I:)tink-
hout Stoelen, Toilet Spiegels, Ka-
met Sets, enz.
Verder Ontbijt, Keuken en

andere Tafels, Glas, Porcelein,
IJ zer en A'ardewerk in soorten,
1 Bolinder Stove, Boek Rakken,
Koperen Schaal en gewichten, 1
Broodmes en een menigte andere
goederen te veel om te meldén.
Eindelijk 1 Voeder Machine,

I IJ ze ren Tank, 1 Kruiwagen, 1
Halfslijt afslaan Kar, 1 do. Spider
1 paar extra Kar Paarden enz., enz.

WILHELM DE VILLIERS.
A. B. DE VILLIERS d CD" Afslagers.

I'. II. J. ]\f ARAJS.

.l, ..... \1 \ I: \ I ~ & Co., Af8Ia~el's.
1'1":' I ',! t'

Verkooping
\ ..\~

AANTEEL VEE.

Stnkvaten, Kuipen enz., enz.
_-TE-

WATERVAL, GROOT DRAKENSTEIN

Publieke

1)E oudl'rgeteekcnde van woning
veranderd zijnde zal publiek

.l.x-n verkoepen.

Op Donderdag, 28 dezer,
fl) :\alltP('lbt't'~teo, 10 Trekossen,

I I .louze O~"l'n. Stukvaten, Kuipen
HIJdel':~',mernel en andere dingen, 1
:'IJkans. n ir-uwv Ossenwagen, met
Trl'kg()(·d on Riemen compleet, en
ling anJere goederen te veel Olll te
ltlt·ldl'll.

J. E. DE VILLI ERS.
1. B. De Villiers & Co.. .Afslagers.

T

De Yerkooping le beginnen om tO ure precies.
- _._--- - _._- -~ --_._-

Publieke Verkooping
-VAN--

ZEER PRACHTIG

HUISRAAD,
ENZ., ElNZ.

1i1l.

- '
Publieke Verkooping

- \':\.N-

1000 Schapen en Bokken,
EN ANDERE

Levende HaIe en Losse Gi-ederen, DE Ondérgeteekende aan de Paarl
zijn Woon-Erf uit de hand ver-

kocht hebbende is genoodzaakt
"Pul:>liek te doen verkoopen

D~ ondergeteekenden, daartoe
)!t:1ast zijnde door den Executeur

In dt:'n Boedel. van wijlen den h~er
\rILLE)! A. F. CILLIERS, zullen
I'llbliek Joen verkoopen te

BOERBOONFONTEIN,
-op-

\\'()EX~D.U;, 17 Februari, 1897,
Te tO Ure's Voormiddags,

:31H) Afrikaander Schaap Ooitm
~I H) do. Lammers van laatste

Jur
ll)() Afr1kaander Hamels

~ do. Rammen
~U() Bok Ooien
II Hl Kapawrs, 2 en 3 jaar oud
IIJ() Lammers 'ian laatste jaar

.~ Jonge Ossen
1 Vaars
.1 Merries
~ Karpaa.rden
.) Varkens
1 Wagen, 1 Kapkar, 10penkar,

1 Scotschkar, 1 'Wan Trekgoed, 1
['aar Tuigen, 1 Ploeg, 3 Kruiwagens

HU ISR.AA.D;
Zooa)s ~ Stoelen, Kleederkasten,

Bedden, Ledikanten, Katels, Breek.
gcwd, Keukengereedachap en vele
anJere nuttige artikelen.

VAN ZIJL en WALKER.

GIDEON p, YAM ZIJL, Afslager,

Op DINSDAG, 26 dezer,

Vend u· Kat;ltoor. Piketberg.
J,') Januari, 1897.

JIL
PIKETBERG.

Publieke Verkooping·
-TE-

PIKENIER8KLOOF,
Cp DINSDAG, 2 Feb. 1897.

DE ondergeteekende gelast door
den heer B. F. MOuTON, 'zal

publiek verkoopen :
200 Schapen en Bokken Slacht en

Aant.eel
-l Paarden
1 Ezel

20 Beesten
1 Bokwagen
2 span Tuigen
2 " Zwingels en Kettings
1 ".rukken, Riemen

Stroppen .
1 lot Boerderijgel'eedschap

~O Varkens
1 Snijmachine.

P. J. RETIEF, Afslager.

H. J. DVK.D'J:AN'
Vraagt Bestellingen vour Brande-

w.ijnhtels in iedere grootte.

en BRANDEWIJNKETRLS.

Vendu-Kantoor, Montsgn,
~ll.1lltagll. 11 Januari. 1897.

Paarl, 18 Jan:. 1987.

~

~~

\VELLINGTON.
700 Extra .vette Kaapsche

en Merino Schapen. Venda.Kantoor. Piketberg.
15 Ja.lluari, 1897. GOEDWERK EN GOEDMATERLUL

7, HANOVER STRAAT,
KAAPSTAD.Zullen op DINSDAG, 26 DEZER,

UIT de Marktkraal verkocht
worden. Zij zijn in goede

('"nditie en de aandacht va.n
~lacbter~ wel waardig.

H. LINDERMAN.
M. L. SMITH & Co•• .Afslagers.

LETrlJRZETfERS.

STI;K YATEN !
KUIPEN II i

HOGSHEADS! ! ~
UDD-FELLOWS ZAAL,

PLEXN~B.AAT. •

Ope.. s lorg8ll1, 's liddats el 's Altads,
DE NIEUWE LONDENSCRE·

WA~S,BH BEELDEHGALERIJ,l~.N alle soorten van Vaatwerk
:J te ver)a1jgen tegen de laagste

Markt Prijzen bij den Onderge-
teekflnde.

I

GOED WERl< GEWAARBORCD.
. H. ~mDMEER)

Lady G-rey Straat,
: PaarL

~ ,-" . . ~ . , . j " ,

'M.1'T3. :d~~. gelJchie~' oproeping v.an applioantea voor versohillende
· ~1c~A.",~n .IlO!lfd en A--ss18tentaan b.ovengenoemde acholeu,
· ; .Al~Ml-wene' Vei eiscbten. :

. Be~ij~ .van . a.f~Jlegde. ondenrijterBexa.mens, zoo mo~eli~k _van
van ~cia1e Yjakople,dlDg, vah lidmasëeehep eener Protestautech Christelij (e
Kerk, van ~.d zedelijk g&dlag,; verklaring van persoonlijke geloetsover-
tuiging, van l>~reidtieidom de kinderen op te voeden in christelijken eer-
bied v()()r de bverh.eid en de wetten des lands, en van bereidheid om zich .te
doen nafnral~eel'Cln ala burger der Zuid Afr. Bepubliek.

Oertifi0aft V811geb'lorte 'of doop en van goed en gezond lichaamsgestel j

Eene kqrte leveoebeachrijviog met vermelding der plaatsen, waar
applicanten eedert zijn (of haar J I Ge jaar verblijf heeft gehouden.

Bij,",-07u.ler~Ve1'eiuhten:
. A.. rooa SCflOLIN )(ET UITGIIlREID LEERPLAN.

a. lfooj4en: B4"wijzen :van grondige kennis der officieeie lflndshal
en van miUS~DJ twee der hier t~ lande meest gebruikelijke andere nieu we
talen i bewijaen van ervaring ale hoofd eener school;
. b, AsSistenten: Bewijzen van grondige kenais van eene der hier te

lande meeat gebruikelijke nieuwe talen (in bepaalde gevallen sal de gron-
dige .kennia ~ner ~!eed!3 taal, tot a.anbeveling strekken}; béwijzen van
erranng als ~ndeqvl1,er,

B. vooa SQROLIN }{ET GE'W'OON LEERPLAN,

a. Hoofflen: Bewijseil van grondige kennis der officieels Iandataal en
van minstens ééne audere nieuwe taal j van ervaring als onderwijeer. '1

Applinabten moeten ill het bezit zijn van minstens hat onderwijzers- 1
certificaat 2e~luse Z. .\ R , ol een daarme} in ra.ng gelijkstaand certificaat;· ,

b. A8&t&nten: Bewijzl'm van voldoende kennis der officieale landstaal ,
en, naar gell!Dg van den unS, ,.an afgéleg~.onderwijzersexamen 2e of 3e ~
klasse Z.A.R~, of e~ daarmede ID rang geh}k,staand examen. '"1

Van ee~' assistent van den len rang wordt bovendien voldoen le :.j
kennia eener :2e nieuwe taal verlangd. /~

N.B.-4-pplicá'lite;n, niel ill het bezit Mn een u/!duwijzt'j·scnlipcllal da 1.
Z . .A. R.,- moeien z-icJb bereid »erklaren, zich awn "ell aa nr/(llill'}s":J'<IIIIfil te .~,
onden(~(',rpen" i1lgeva.1 of~odra hu n hel ol/lll'tïc1js dw)' 1IIi(ldcl .h· otficil't:/e 't« ~

la'fld8UUtl ?noMt wordell dp!]&}t'agen. '-,
Applioant.eri wprd£ aanbevolen, bew;i7.I'Hl "t'J.n b3kwaamheiJ of er- '. i

\"arin!5 in bij~on~ere v~eL. bij hunne applic ltie orer ta I~gg-en, zulle,)~J ,.;, ,
,J, ze ln aan~erkiug woraen genomen, om zooveel mogelijk aan de biJ- ~
lOadere w6D~ch(}o en vIJorBtellen van plaat8s1ij ko . Ilehoolradea of 8C~\')ol. . 'I
besturen te VoldoeD. . : ir ,I' i" • ~,.

~ . ~.
t ,
; ! 1....'. -

I

DE S.enior Vennoot,' de !teel' 'A. B. liE V I LLIJ<.:R>'i, van de Firm:.!. , •
DE !VILLIERS IMMJ?,LM Al', & CO., die heden ontbonden i , zal zijne '" 0,"1

bezighoid nh voortzet.ten, zoo ab vroeger, als Y cUllll·Af"lag('r~, (jelwrnle ... '{:~.
en Commi~sie Agenten a,an d~ Paarl en wd onller dell stijl en Firma:'~
van A. B. »E VILLIERS & Cn. :;~~.·i\

Alle ~ndu Rollen zullen kontant \ronk" hetaalt! of Secmikit lal 'f'~'
verschaft \vDI'den naar verci5chte. ~ .' ~

[QtN B. Geld op eCl·sl:.o YCI'!!l:IIJ-d a!·m'.- Ic' hi kj jj~t.:'11 1<';.("11 1),!lIjke': ~"

'fcrmen. ~li .'
Paarl, 15 Jan., 189ï. • ~ ,

£~ om jldrOJ.il2 lIIl
Zt'lfmtUlI_ga- Tormen .
Uat.'M ~Om;IC out- ..
litUq .0..;__ • d18
I" IlJl,laj6.fll-
pátta dil .... IIJ-
tI/,. 11/-.1laU'"
fUkali/· '
..'~'~f! &De II-

~ eu Spiutir&\eu, ltaaIfatad.

.~~"~'''lOh.£)lc••1. te 'W"oPClenopgericht
Ot,,]»,Q4~ll"~:p~~.i-4~eGoud velden in de

Z;1LaI4•.1I1Ji!':l Republiek, in tier:rnen
1.898.'

I
I

1 , i·' ._
»ELANG~IJK
i

.; I

. i I
~en nieuw on-t;1je.dt.·(Ji~"l.ee'$"'Hddel v...."p.".,nT._ Rheumati.~, Grul'S en. jr .Ni:eren; e veroorzaa~,t.. vefder

Neuralgjij., . , . in. ver.b.aocf .met .ove~-
~rodl)ëtiévan 1 J" ,',' c .. -

.,~!.
I

Deparumen! van Onderwijs,
Pretorit 8 Januari 18st7.

""""'_-LIl'" sterk aá-nbevoleu, door de
'~''''''VUU''''JL'''', Holland en andere

KMpII1!:ld, H November. 1~96.
- -

.an.Llw wendervol genecSllll(ldcl kan \)C.
een Iiehter gtlw.t dan het mijne, want uw
,I"n twintig 'jaren ben ik cell nll\J'telMr

hebben mij wonderlijk .001 goed ge.
·vJrlt>étm·(1.

.ni"",l,~,.cn en ik ']j;&JI deu heer Gourlay niet

OFlAS. WILSTONE.

Hotel, Korlemal'kt8tl'Mt,
Kaapstad, 16 NOVClDOOl', 1896.'. . I I .

DEli HIEKli L HlllSCIl. Muiwl,llcrg.
WlIlIrde lIecr,-Wees r,oo 1,';"'1 mij nog twee flcl!llê:bcn te

••Urtccdiu," zoo ~po<Xl;g gij dlt.lLckoml.. .~
liet hL'Cfi. Illl) socveel gocdJgcdlW\D, dat Ik het &/_')1 een van lijdUl'll heb aa.ulXl\'olen. Zij wachten

n,lICll0l' de uankomst. VR" lIW nlcuwcll voerrand 0111,*,L te oenroeven. Ik hoop dat zjj .Ianrnn ,l~.zclfde
ru~t mogeu hebbeu ah ik. r - -f

~
\

VRn uw gcuecsmiddel voor Bhcumat iek

(wns get.) D. J. WA'fBON.

, : L I K(lnpstad, /j December. liW6.
D.EB HK£n I. HIIll;CU, Mllizcll""rg. :. t', . '..
. WllIlrclc Hoor,-Het .;jl mij 'cDOC D doen nl. god de ve' 'hlllcildc Ap,nthckcl" oen -voorraad "nu uw
"Uricediu" wilt doen tockODlCIl-i ~lUlr lf gevonden hilI> dat di ultstekeud middel tegen U J ic Acid Diatbw;ï,.
ill dit land wo &4,'ellloon, Ilog ,(1ul overal te wrkrijg,,;' is. ,i (Jf,lw-,

!---~--. H. MANIKl'S, M.D.

Kaapstad, 9 Januari, 18~7.. I

OEN HEER 1, Hruson, M~ilcll~rJl, . ~ .
" nbt 110011mij J.'tm'lCbrc~ II Id melden dat mijn IIlet-c.n vcl-Iost zijn van steen .r)I)O!' uw ~",,:u('(t~lllitldcl

II Urio~...lhl Stlrn:K;hcin." : ; ; J .
Na !!Il~eh'.s CCD halve f' ....1'I(·1I~~brlltkt te hebben k~'umcil lie steeu en gru i:; .11001', \r,'0l ~)O ):OL>(t mij

CCIIundete ftc..""h te """,Ietl. ! ',! '. .: ("l' ),"Cl.)! M. OLASHOFJ'. ('/" Mc;;.'1'I'. [,odl'~ llixic.
------+---

i l,:l. Brcc,tmat. ~
.' . I' Ji(;u11'"t";l. 17 Jnnw,ri. lXU;.-

W AAIIDE Hel::R Jj I BllClJ.: I .; i ."
,,"CC:-l lJ)() ~ocd etl Z~Jljl miiJccll antler holte! \'n.n ll\yn ll1~licijll ., tJriooli1l SIl'Osc.;hein:'
H. hel; n;"1.11 jo1H.':Cu iu rib lIi";"t'lI g flt.,!en gulllrc.ndl'.:dl: lil:1t~lo ,",CM jn,rClL,l~11 l'ell blJud \1(\11 UW mt~h('Ïjl

hep.fl Iii] \'plkOlll\.'U ~1J(~.l :u hirJrwn vljhln..g(~II, (lanr .fik "lU! tien StOOIl Cl1 b'11lh!, p-c.wakkeHjk 'crh·.
WC!\l.. Ik sluit u cell postwibit~ \'001' hel iJ,,:'!lICfLé!" ill. ~ " I ~

I ) De 1.I1\~C, :l-i (I F. W. HOYYMA1\!'. SALA.RI~8EN.,
. i ! .;! -I',Ul()riA, Vol.kslclll. 2 DI.'Qcml>cr, 18~fi. I

, Dc l_mcr 'Fortl';11 ."n het st~ Sf)cretllris.dJ<l"'r.1-"m<lot;M _. ... i, ,·...t:;..ifm: B.~J-l:;cll., .. "'\l>C ~
1~!l'<I"'L.1,,,,,,,,,,1 iJ<,vrij,~ !!~t.l IIIJ ~~[t. ,Ilt te dAlIlcn n"~lcl~1 ~1!Cciale- .D.lctho<lc "Ml dell boor Hlru>('~)!
Hotel'~I;''CDam- ( ••yrlceduli S~lJCIll·) cd ~C ZCdJ!lliell te "Ult<lllbttg. . I

. ; i !
,bu,len tfeerenWOTl!;Ef cu ~HIIJ':8WIG~Apot,hckbrs, K04r.ew$rlctsU':J.P.t.. ' j
. W ",,,,-le ~eerclI.-:-Ge4I1re'ojiC Langen tijd beb it....&nll RI,enmatick geled"u en heb alle ;,'Clloosmi,ldclcil
gebruikt, 1n.1:.'ll·wé"l llict:t.cto~r "!'I1I.lt.\t men lUulgt:I,*,len h$!:l Ureucdio te j}r<Jboercn, het ik dil ,"ol!towel!-
voll-'CI)S de v~n;chrWeD i!ubrujkt, CII ,m l,cl4>'Coruil vno 10 doozén "'&8 allo pijn weg Cll W:IS ik in staat
''<lI1d te loopell wl,ldar hulp nul t.,'en .tok. Ik IJCI,tlCl het· ~ r.cCl'litc ie..Iereu lijder aan RhclllDllUlick M~
cuz >,! ~ , : .

. Ik 1.,lijJdej!u"'c
:. A. M. FISHER.

I FIOIeuce Vill,,, Or,lIlj~t~an:t, '1
18 Ja.nntlrt, 1~97i. 1 1

verbonden $Il de onder de veracuillende rubrieken genoemle betrek-.
kiogen: I

· A:. a. H,ofden: £500 per annum. met vrije woning of toelage in
plaa-ts daar~n van hoog8tens £15 per maand.

o. Assi8t!!nteD. le rang £350 p"r annUlll.
i ,. 2e 300

') ""
3e" 250" "

I , 4e.. 200" "
B. (~. Iloofden: ~360 per annum, met vrije

plaats dllarvfn van hoogstens £15 per maand.
b. ASi~tenten: le rang £300 per annum.

2e" 250" "
3e" 200" "

! ,4e" 150" "
, Verder~ information te bekomen bij het D€tpartemeJjt van Onderwijs
te rretoda $ bij den Heer Jhr. M.r. G. J, Th. Beebert8 van Blok.la.ód,
Buiten,gewo?n ae~Dt eo Gevolmachtigd Minister der Z. A.. H. te '{
's Graven~e. . ~ .

ÁppU~ie8 kunnen voort4.urend worden iDgezondé-n bij h· li D ·p~rt.e:-
ment Tall OjDderwij8, Pr-eforia, dooh benoemingeu, zulitln gtschleden,
naarmate in1de onhtane vacal ures mod worden voorzien, waarbij tt-Ik:ens
alle tot op d~n dag der beslissing ingekomen applicatie8 in aanmerking . '
genomen zullen wo.rden. •

Op de ig~)Udvelde:n is tot hiertoe nl.l.!lSt het HoUandsoh het meest
Onder"ijs dpor het medium van Engelsch en een enkele maal door het
to~~um va1l1Duit80hg evraagJ. .

, DR. N. HANS VELD,
Superintendent van Onderwijs

woning. of toelage in i"
1
i

II

Te bekomen bij álle Apoth~ker!J> en in 't grO,Ot bij
, ! I f I - I .'

WM. GOURIjiAyl & CO., Kooplieden,
, !. } - . 1 No. 8, Strandstraat.

Pamfletten ~n v~rderc inlichtin~ gr'tis te v.erkrijgen bij ,

! ISTDORE [RInSeR, Mu.izenbel'g, J" , Jli •. 'I E~rig Agentvoor Z.uidAfrl,kr--------------~---
PL~Ar~EN Lt F}'LAATSE~Ij!
D'E volgend~ zee~ be,roemde pla~tsed in de Afdeeling Victoria W~t

zijn u;t ;e'h~nd te koop n~ i~ i . il
1. Nobelsfolll~ijl I groot'. tS86 /morgen 1&2 vierkante roeden.!
2. EzelsfO~~lllj ,,,' 43.,35 ! ,,251 " tt. ~

3. GrootltliPsclleur " ~73 • " 391' " "
4. Rietkloq1pláten " 1.085 " 7 " "

Grenzende ~an>$-rootklip. , ii
Daar deze; pl~tsen aan een ~ijn) zullen ze als één lot verk~)lt

worden. Prijs: 10/-: per morgen.t D~ kooper kan, .. indien vereiscft,
twee.-derde (-I) v~~ d;'e kO~p8Cbat OP'! e~eqte ver9and krugen, de balans!jte
worden betaald ~u atilevenng van 'Iquirt, en transport. Belangheb~n-
den kunnen de gronden gaan,bezieti. Er zijn twee spoorweg S!aties'~p
d~ gronden, 0..1.1 T7".qe.j~iste~s en l1~jeiJ.)o(Yrt 8id~ng, en 0p iedere Bt;~e
kan men een grpote ~zlgheld vo0t1zet~en. Er lseen groote hoeveelhtld
Kt}rreebOOmen qp gefegde grondeJ:l}vaa.rvan genoeg palen kunnen gektpt
worden ()m al '6e gI10nden toe te ·!mal(oen. .

Doe aanzwk voor verdere bijzopde~heden bij
> .. L. It. BRINKMAN,

>, Procureur Victoria W eSq~
Victoria: Westl 15 Jar' 1897.

,

ONTBINDING, van VENNOOTSCHAP.

1)"OOR Onderlinge overeenkoIllBt heden ontbonden de bezi-gheid door
de ondergeteekenden gedreven ollder den Naam PU Firma van

DE V lLLIERS llrMELMAN &, Co., ala Vendu.Afs)agers, Generale en-
Commissie ~genten te Malmesbury en Paarl.

Alle bcbulden aan en dool' de Firma verschuldigd te worden betaald
en ontvangen aaD hunne respective kantoren te Malmesbury en Paarl.

A. B. DE VILLIERS P. Zoon.
A. P. W. IMMELM.AM, .
D. J. A. VA.N DER SPDY,

Paarl, 15 Jan., 1897.·1

'~·'.' .. ,ol,:.
. ,

'MU
,1 _!!it

ILËZELS.
I ', !

I

VERWACHrr P~l' 8.S. "Kil~lrlll van Montevideo een lading
MUILEZELS,: speciaal uitge~och door een deskundige, 1;~ha~lpnn

en meer, vaQ 31 tot 7: ja.ar oud, alled r'A~t"Pf~rl1voor het tuig. Het i~ue
:prachtigste l¥ling ;Muilezell:1.. die t ooit. verliet, en ~Hon
superieur aan de ge'\fone . '7.els. i' \

Het stoomjschipl wprdt hier d~n 2!>sten dezer verwacht en
d.e MO..ileze.ls kti.,lnnttn1ibijaankomst worden. De ondergotee~e~dHIl
verzoeken zoo ~poed g mogelijk t~ maken bij heu, daa~ de
lading liaar de !ooste ijke havens worden indien geen :vol-
~~nde aanleiding b~ataat tot een hier.'

I ! !

,
4._~ __ . __ __...-----

K tENNI S G E V ING.

D:h: ondergete~kendell geven Liermede kellll i" d ,:t zij \·aII ;tf. ill'Jen~,-"
bezl~hCl.d vroeger g<:dr'l'\'eu oJl(kr dl·1I :-4lJI en ,. Ifma V1J .

DE VILJ.lEks, IMMELMAs & Co., als Ven<] 1l·.A f"la/Zcrs eli Geo .
Commis8ie Agentfln te Malme bury, .zullen yoortzet ten ond"r den N,. .
en Firma v.im Van der Spuy Ixnrneln:uu1 &Co..,

_i ' Il J; A. \' A~ D~~R SPUY, :•. " ~I
A. 1. W. nnfEL\[A~, . .' \

ONMIDDELLIJK gevraagd goede
Hollandsohe Letterzetter8. Vast.

w9rk. Doe aanzoek aan het Kan-
toor van dit Blad.

Een. zeer seldume veMla~eling van meer
daD lOOT•• wereldbéroemde personen. I·A''''''L'OI

De meeat bekende m~heD van .•lle ·eell-...IIUl:Il!u.u.uM]
wen ell ~lkep,K.mer ".n;Afgrijaliikheden.

,Ope. n 10 v.m, tet.6n,.m.; I AVOll!la 7 tot 10.
EDkee.l/·~ ~n 6d. .

. ·'Ezelhengsten die ook ~v6r
te zijn e~n zeer sup~r~eure

. ' II
;1
,
ti

SPILHAU~ & 00.;
Malmesbury, 16 Jan., 1897.

.- ...t I ". P.K. J..,o. 8; . 'Tel. Adrel$: "AliI:TlO~)<;t;H.
- ~ -
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DE l~HODES RE
--------- ...

DAARTOE verzocht, hebben Wij ondergeteekenden besloten
PUBLIEKE V~RGAD.ERING te beleggen van alle

Alrik<lDers III dit distrikt '

Op Zaiterdalt, den. saa.ten: dezer,
'S MORGENS T2 10 URB,

]~erl (lorpeOALEDON
Tt'D ('lilde onze Vt'rontwaardlE,l\ng te kennen te geven over de WIjZe
waalop Jl) .heer C HIIODf:' lP de Kaapstad en elders onlangs IS ontvangen
gewOl Jen Allen die on volk liefhebben en die de eer van de AfrIkaners
willen handhaven" orden tot Je Vergadering hartelijk uitgenoodigd

De plaatselijke Parlementsleden worden verzocht tegenwoordig te

Ondergeteekeude door de
Executeuren 'l'estementeie

daartoe gejast zullen verkoepen
te No 22, Campstl'a.at, de TUinen,

Op Donderdag, den 28steo Jannari,
TE 101~ VM,

Al het HUlSr'.uW, waaronder 10 de
Visitekamer, een Set, Ronde-
GIpsyell andere Tafels, Cheffomer,
Spiegel, Hang-Lamp, Klok, 'I'apijt,
Ornamenten, enz.

ID de Slaapkarners -l\bhome-
houten, KoperelJ en andere Ledi-
kanten groote en Ladekasten, Mall
en M~meren Wascb on Kleed 'l's-
fels, Sofas, eDZ In deu Gang, Hoe
den- stand, enz. In de Eetkamers,
Gr oote en andere Tafels, SIde
boards, Mah en andere Stoelen,
enz Het Breekgoed behelst 0 a ,
Groot Diner en Vruchten Servies,
enz., Glas en Aardewerk, Plast-
waar, Messen eu Vorken, Keuken-
gereedschap, enz, Manden, etc.

Eene Koe m melk, KIppen, enz.

J. J. HOFMEYR & ZOON. .A.fslalrers.
- -_ ------__ -

SCHUTBERICHT.

ZlJO.
(Get.) C J V. DEMPERS, Sr.

" J H F, KLEYN
M J DE VJLLlEHS
o S DE KOCK, Sr."

"Caledo», I d Jan., 18Vï.

GEBOORTE BERICHT.FILLIS'
GROO'!' CIRCUS

EN

MENAGERIE.
BEVALLEN te Moudie POlllt op

Zaterdag den 9den dezer de echtge.
noote van den Weleel'i'i heer A I Sua fL~1!
van een zoon

DOODBERICHT.
Avond'l AAN Fam ilie en Yrienden wordt bekend

gemaakt dat het den Heer behaagd
MATINEE ELKEN ZATERDAG he ft op den 6den deser tot ZICh te nemen

MENAGERIE DEN GEHEEL EN DAG OPEN. j mIJ" teder gelIefde echtgeuote JAl OliASoI'H I~
U U r v m I geboren Gerieke III den onder dom van ss

Dieren worden gevoed om II jaren CII 9 maaurlen, nu een echtver

F. E FILLIS Eenige EIgenaar bi nterris van 15 jaren mij nalatende met
7 k iudei-s om dit ons onherstelbaar verliesH. T. PHILLIPS Agereende Bestierder te bdleUlen

CRAS. BARRASS SecretarIs en TbesaurIer
Wolvekraal, Il! Jan 1897

EIken

INbet schut te Weltevreden bevllldt zlCb
boven deu geoorloofden tiJd een

StrUIsvogel mannetje met korte bJfvederen
e.n korte gedraaIde Witte vederen, onge-
meI kt Verkoop1Dg, !Ddlen DIet gelOlIt, op
ZAT!!! DAO,20 J<'EBRGAIII,8JUlst

DOODBERICHT. L J LE GRANGE,
VOOR de Vt'nter;\tad Pubhekt> SchutIneester

School, BERSTE en DERDE ()V~,RLJ;;DEN te JohanuesbUlg op deo WtlltevlBden, d,st LadIsmIth,
AB Istent-OllderwIJlerossell, teglll l;;dvn dezel, nail een belOerte JA~ 6Ja.nnarl,1897
jaarlIJkscho SUb81dlt n van £00 t'n AH'j{[AS ROl X, In den oude.rdom \Jill (lI ================='"
£60 t Ik Jall! VEHliOOPINGENro:spec leve I;) I l,t nMm d, I bedloefdo kll1r1eren

Eer:;tgeuoeTlJde \\erk te beglllJlC'n P R ROuX,
met hot Apnl K W,Lr ta 11, CII I wt;,l- / IpOI baal Slellcl!bus{ h

genoPIIIlle, zoo spoedig' lIlogellJk dit I---..-.......!III_II!!II~ ... IIIJ!I!I_ ..
tew'nl\oordlge 'l',I,tlkllndlge keu-
DIS va.n het Hollandscb voor eene I Algemeene Boedel en Weeskamer.
of belden eene aanbevelllJg I

.Apphcante malt 0 a het Ekmen- TENDERS VOOR AANDEELEN.
talre Ondel \\ IJzeres E xamcn ge-
passe<'rd hebben, en voorts, ,wtllcn 1n
beWIJZCII lcveron vali et; ne degdlJh
ken DIS vall t:;tantlaar-d Naaldwf'rk,
ondervLDdtng-, algcmeelle bekwaam, 'I'END ERS g'u'lellt aan don twee-heId, goed zedehJk CII God"dlenshg I

den oudel geteekcnde, en a 8
gedrag. Beldell zullen, IDdlPn ZIJ zood,lIlig !!uuerkt, zullen tot ·WOE:'lS-
groDdlg onder WIJS III muzwk en il Il 3 rCbruiU 1 a'. III onb angst

t zingen geven kUllll('n, daal In eene
I k genoml n wordon, VOOI ~ de volgendeI rw.me brOil ,an pr 1\ ,LtL' ID om:;t I I It 1 anUleeln IlI kunnen vmden .App IUl,tJes ID te I '

t
zenden, 601' 15 Feb, ek, bIJ 1 Aandel I ID llL Algl meene Boe-

del en \Vee:;k.!rnfCl
: S J PEPLER, V V:vI , I 2 do I\:ololliale Weeskamer ten

V OOI Z der Sch Comm
'1'1 li:;! maat,_ch,tpPIJ (mCll\\ e

Ventersl,uJ, I liltgifte)

t 14 Jan, 1 'U~ ~ Jo ZUId \tl Ik Hlllschl A",so-ti; ----- --~~ clatre (nlell\\U llltg'lftl')

~II, Hnlponderwuzeres Benoodigd. J~ do jlldland Blaml Assurantie

If ell 1'11l~trn,LatsehappIJ (be-
I A PPL[C~TIES, met getuig- IJerkt)

f .1 b kk II I eb""lfl -Elscbosch nabll Porterville granenselul tell, VIlOI uC elre IDg lOO do ~Eg'h "\.~sllrantlC en Trust- le'enlehwe hll.ro&l boerdel1J en keukengereed
, van 2dl _A,,:'lstlnLt' III til II A IJl<1alachapplJ (bepetkt) '"-'h'l III ""'"'"
, School te ~IOOrrêE' ...bllrg, Jistflet ) ,0 do • .KololJlale As:,; u I <1lltlG Mac1t- I ALL lJ CLVI ER ArSLWER
JJ I II I d 2 Ian lUI -.'Owcr~et stluucl nuuiraatla IDoobury, ZII ln (oor on erge- sdl'!J)IHJ (hepelkt),

h ~11'mIH!.lo\l~l\ub;R~J teekende ~orden Ingewae t tot ~ï2 do Woret'stll' Onderzoekmgs 21 JaDuar ~\\ellllgtull lOO ,nrken.
: I Z"-TERO\G \ \ o~ [), ti Fehruan \Verk I ell GoUdJl1IJnrndflL"chappIJ zo. I ,nuall _II dilll!(t I l( 0 "tm lette !i ....p

~ 1,lltebeglDnenmApnl ~alal!s £36 do Westelijke EIg'lndolJlmen IICbeeUIDc,u"c1'p<:1l
II I 'VEMI Eh" iIIOORE.Ii; KUlVE .HSl AGERSTlA1" Jaar, ell a es \ lY j S\ lldleaat

r-- J tt> lanum -hllekJ"",lrwu uah J De Oaks l"enlt;l' J D RE rIb!-, ,'n '1 I DL' III)og,tt' of telJlgt lUider ztl d.lla'e 1 J "[<Tlbt AI"IAGER
l!:~ "\ oorz;lt_te_r_ j Dlot nood" l ndlg <1.1 ngl nomen 2 tcl 11Ial1 -llken'er.kloof (P,ketherg) s<;u 'l'eO
! J bok ken bee.stcll pnno,len ezel. en. ~o.
, "or eu 1h I ebnl/'" -I\eeroln (PIketberg) .""lo paar-

.l .A R~ ID, d li I.,kcu" "JtUlgen, boercierlJgeree<lschlP hUlB-
ma t ~I aan CI~ CUZ

CUBR.E), A Il VE \ ILLIl:R"" CO Af~LAGEHS
20 lauwuI -Ilarl praclulg u"I.raad
27 J:lDlilU"l-Paarl kort bare .asle en losse gee

derf>ll
iS Januall -Paarl vee stukvB(.en kUlpen enz

J S \[AUAI::; & Co AFSI.GE""
20 Januarl-PaaJI lO extra 'elte varkens

A. M MEYER

BENOODIGD,

Ob; \ ILLlERFl. IMMl:J..MA"I Ik ce AFSLAGERS
t I I {I n,", -!Iourlevl", (tu6'chen ,l&hnesbury

0...:11 D lrJ11I7) kostharr ZWlI til veeplB4ts. levende
ua\~ ".~rlllljgercCtL~hnp Cl] hU....,Taad

J II MOOIUlI',l!:::; JH & Co AYSLAGEIt~
21 Jurlllan -~l"In\C!!bllJ f hu,slaad en IVOlllUg

huar
27 Innll.rl -Klelgar levende 11a\C 10SllCgoederen

den BoeJel • -vali wIJlen
HtlBEI{ISON HElD, Esq

cn3~~;~~ll\fI -H.ozenburg nAbtJ Malmesbury lc\cu.
de ha.e b"cld.nJgcTcOO.chap cu g1anen

Mruo<""oUJ) .... dtlaler cu ... "dkorclI (Baard)
ElO I dezer UJulll datum lat.er te bepalen
Il ~ehruan -Gl'Ot>llekloof MulmesbllFl, le,code

I" ve I"""" ~ocderen en IlUl.mad
.0 I cbru Lr! -Oroenekloof Malmesbury leveode

ha vt boer ll!rlJgcrccd~ha.p en grancll
21i hLJruarl,-LJrlevnllgl Malmoab"ry IClenue

have bocrderlJgc.rccdschJl.p elI hUIsraad
\ AN ZlJ L " lA ALKEH, M;;I AC,ER~

JOHN

3 ~ebnm 1 ~l llloonha, levende have boerdenJ
geree<lschap en "u IST ,ad

P I I MAIl!I" AfSLAGEI\
Z2 J ,nnMI -Hartcbce<tkllUl.1 n.b'J IlketLoerg"e.;

.tallC leven Ic h tVe en boerdcflJgereL...tsch~p
( IóIURD ('E" I" \1:;1 AGE I

2B I Lnuar! -N lt'tJf'l"dolltun (.rrensdnl levende
haH: h()crdelljgcroetlSt hnlp Ul hUll5ran.u

FAUIlE "EETIILI"G I< Co Al "LIGlUIS
10 I' hlu'ln ~I ,....r1 ClO I rachll_ c'fon 11I11"r:""-1

I J IlU"'IA" "'ZO"'i ,\1"1 \L1~I"
~ IlleT..;.:t \VCM''' ~tr!\n I ko:'!tharc ervell latuw van

ft rl )()\ latl rIc \\( r ICIl btl a dJ
H t cbrullfl -"omerscl \\ c' "allOnal hotel, 220

~trnnd (,'f\ en
lt p ~I AL IN AY,,1AGER

Varkens I

(I Uil de k_eu Htrsdl, Laubu, d; Co)
14 I&DUlln 18V7

\ Ol E I~RUIBVE OEItES -Dc markt .8,8 weJ VOOI
.. en dezl week en 'oflge prijzen ten voue behou
deu witte titn.lLrtvceJt!fi is \001 uH WIJ noteeren _

j!sd ".d
ti lO 0 7 10 0
500 600
4 0 0 4 Ó 0
3 0 0 3 10 0
I 15 0 2 lO 0
• 0 0 • 10 0
3 0 0 3 10 0
2 0 0 li 15 0
I 0 0 I 15 0
3 lO 0 • lO 0
4 0 0 4 15 0
260 350
I 0 0 I 15 0
o 6 0 0 15 0
o 15 0 1 0 0
250 360
150 200
o 10 0 1 0 0
o • 0 0 10 0
0160.100

w
Seen tarlR

} Hel t.eun~ Tt:stnIll6olnlr.

Ka nPT ( bl ow"n
10 Add ly tul K'"p",,1

1" Ja" I 'V7100 Varkens I
ProdukteD.D1arkt.

Z t I ( ')'3 Tall e 1- Pild'thrri!, Afdef'lill,...,o·~raad.Ja en a~,.... l ., • L,
KAAPSTAD

I -.~"
EN bov~ngemelJe Varkens

Ult de Marktkraal te Welling-
publiek worden verkocht.

J N. HAMMEN.
M L SMITH & Co I Afslagers

TENDERS VBOEG. MABKT
~o J.nuarl, 189j

I, ! d
o 8 u

o lU lj

o 3 II
o 3 0
o I G
(I 0 0
o II 8
o Ó 1
U 0 8
o I 2
o 0 0
o 0 0

Hllverhoor
EIeren
Perziken
Appelen
1 rUllnen
Belluen
.\ardappel,·n
PercH
\\ alcrle.mtkncn
fl\IDallL'Spel 100
V IJg:CU

Uien

o OJ 10
o 13 0
o 0 6
o 0 ~
o I I
U I ~
o II 0
o 1 6
o 0 2f
OOt
o ij 0
o 6 0

\
'- r OHDEN hlprmede gevraagd,

y om Ingezonden te worden
VOOI ~8 FERia AR I, voor het leggeD
van ec n laa~, 1 voet dIk III het
midden pn 6 dUIm langs Jc kanteu,
op den Bokkeram harden weg, per
yard -Tenders, gt!'1cht aan dell
Secret,1r1S, moeten gemerkc ZIJ n
.. Tend. I voor BokkeI am \\ eg"

De tenderaar moeten twee borgen
apge, en \ ou! de behoorlIJke UIt-
voering \ all ZlJ ne verphchtmgen

Do laagste of eelllgo tendel DIet
nood IV end 19 aaDgenomen

NICO J VLOK,
Seoletans

:XECUTEURS KAMER
TE HUUR!

20 IVl<gena 1 9 karren

!UEUWB MARKT
JO Jan\lRn, 1897

A .. dE Plaats bekend ab I' The
Glebe" III de onmlddelltJke

bjjheld van het dm p Plkcthelg,
ana bewoonrl door de ht.'t'ren
ROOKE & "'VII LlIOT Groot omtrt'nt
000 morgen Doe aanzoek hIJ

Weduwe VER~~F.lO, Moutons
11el, Plketbt'rg, of hIJ den omll r-

;teekende

I J H. N. ROO::::;,
Waarn Secl ta[l~

Ganzen
EIeren
Pen:lkcD
Appelen
Peren
PruImen
Kenden
Hoender.
\\ akrlcmocncn
AArdappelen
UIen
Tl\matles
Dlulvcn
BOkr
Kocl
'ijgen
LcmoCllco
Zuullemoenen
Kalkoenen

o 2 4
o 10 3
o 0 ,
Il ) 6
o 0 ~
o 0 6
o I 6t
o 1 3t
o 0 I
o ~ 1
o 3 10
o 0 6
o 0 6
o 0 6
o 0 3
o 0 ~
o • 6
o 2 ~
o 4 6

o 3
o 17 I,
o 5 0
o 3 I
OiO
o I 0
o 3 5
o 2 8
o I ,
o Il 2
o ti I
o 2 7
o , I
o I 7
o 0 3i
o I 6
o 0 6
o ~ 0
o 0 0

Af leel I[l)! 'T'lHlI I Kautoor
I'lket!.,elJ 1,; Jallnarl 189i

STIGLINGH &ZOUTENOIJK,
(\lW!'.!I fa RIJ 1"(lIABD Cl CB")

AFSLAGERS,
Hu IS, Land, Goederen, Claim, Fman-
eIeeie en Algemeene ComruissIe

Agenten

~'WEGGELOOPEN,.' ,. pORr ELIZABETH

. .
• ~1 TAN deu onJergetcckenae 0111-

trent dell lOden dezel, 2 Ezels
~ ECD vaal RUIDezei, met Wit tL' plek
I 'Il&~mbaar op de scboft, en Il ttel B

A... S op lmkclbollt, li Jan I! oud,
I J haDden hoog
\o:en brUID RUlnozel, langt !J,u en
Int!pr dt~ pens, ti JMl n oud, 12
landeu boog
reil Schutmee ters en alllh ren
• ven kenniS te geven aan den

'erl7eteekellde door WIen alleb

Jke koskn hetaald zullen wordeD

S. C. LOUW.

nu·kraal, D'U rban ville,
18 Januan, 1897. tn£el1eur

" vlos ...

INNING VAN HUUR EN OPENING VAN LEENINGEN
,. "

I> "{I 't
Jell)!1 ~ \1'l,ldl' lIHIlIUIS"IUJJel' Stl'ihtt

JOHANNESBURG.

Wlt!'e ""pelleur prIma

"BEAOH HOUSE,"
SOmERSET STRAND,

j~ IEllW LOGIESHllISJ z,\\u.rttj ,ufcnC[u kort
vins

Vale gocJ lot .oper lang
, meo:[Jum

kort

PDI' !>OOR

FRED J. HOITSEMA.
BILLIJKE PRIJZEN I GOEDE BEHA.DELING II

TJ,lil IWhllJ':1It onder
BbuJi:fontelU aan de

een belang,rljken I>llef
blJzoudel'hedell wCll~den

llangaa\lde de loopbaan van
"1'1"allV..,lU genaamdLuo A. JaUl!I

10 187~1gevange;o;gouomen n te
III den bonk ge-lIet, doch lil

op frlJen voet gezet op voorwlI;U-I le,
blJ sieh te Maueering, ten westen
Tauugs, I nshg zou gaan nederzet-
Doch LU-CA h:ad grOOt-61 plauneu

breidde zIJn gezag al meel' en nH""
door ov~1"J1 k:attoJ'stedeu te :.tllttPrl
den Invloed van nabunge 8tnm;m-en
wmnen De autoriteiten zagen dit

(Jf ,\ ilden het met zten, met hel ge-
d,lt deze kaffers steeds brutalellzlJu

trPwrl",l.p.n en nu denken, dat de tiJéj. ge-
n I~ om handelend op te tt'tjder en
blanken Indringer het land zoc on-
Ie maken, dat hij het moet Y~lla
ZIJ d le weten hoe do eeue k,~p'llr-
invloed "UItoefent "p den an(ïel-e,

lien licht kunnen begrijpen, dat I bet
k SUCCeS <.ler Matabolsu IOLlj te
beeft met dezen opstand Hijlt 16

wuarschijnlijk dat de opstand 111 het
een terugwel kenden InVjlood

gehad op de Bechuanas, die qlaos
oorlog hebben verklaard tegen le

lvet en hét gezag van de blanken I
I "Men moet een boer .un schrUft de~b, er
Plnter • vooral lil Becbuanaland, om J~ be
[reurenawaardigo slappe politiek der roge~~IBg

Ilotbetrekking Lot de naturellen to kujmen
erst-aaH Al bUlIlIO ondeugden, hun parman
Igheld, hnn tngescbapen wet~loo8held W:OJdt
len-oud g door het goul eruemout 111 ZIJD 1...
andehllg der DatDreIleo be, orderd Het .. ten

eenemale onmogellJk voor eenlg baas hem d" j;e
woonste plich~n te doeD volbrengen
I De schrlJvel gaat dan ,'oort om aan
te toonen hoe ondoeltreffend het l~ bIJ
den magIstraat te gaan klagen TI1n k-
~tl'af IS geen straf Vool deu kaffer. eli ,le
lIakftU WOl dell steeds el gel .. N,I 15 ~alll
lang gfz\\oegd ell getobd te bebpen,
\>Indt de Beehuanalandsche hoei lI:luh
~elOofd ':m zijne goederen, 7,IJn m~de-
hUI ge liS zwt hIJ vermOOId om zlOh lig-

\<\'aalofll? BAnvOtHlig omd.ltl le
kHifels vlljg,.laten ZIJn L(' .Ioen \Va~, IJ
wJlI!tu" De SChllJVioH CJll~'gt [liet III Il
l>eloep op ouze IcgAellug te uoeu, t~allS
hanulllen(l en met kl"dcl)t op te tledell J n
~elallg v,m tip. bli\nke be\ ol klUg van het
blUd
I Lit her; kwade k,1ll bel goeuek V601-

sehlJ Il kumen, mdlen lllen V,lU de gel,~-
~euheld gebruik llliIakt Het IS \\ eliaaL
~aar no~ lllet te. Iaat de fOllten \,lIl de
I,lat-~te 1-, Jaren te vel betel en Het mlllll, 1

qut\\ Ikkelde ras moet bukken VOOI de
]l)escbavlUg De n ltD I ellen tu doen \.,(.01-
ken IS het best, til \ nUl hen t n VOOt!de
NIlanken ZooJang de nanll pllen In glOiOltl
locatJes op de VIuehlllllll'St« deelen tilt-s
~!lndA ,"onen, zullen ZIJ zekel niel bIJ
ale boel en of ID lit III I]neo g t,on we-
ken Z 11 0117.(' r ego,.1 Ill! 'III de gplegclI-
\itCld hel rechte g-Uillllik III d"'ll· I

•••
...~LLERLEI.

WIjlen kommandant Hennlllg
Pretorius.

DOOl deu uood ',Ill kommaudant H r-
n mg 1'r etorws, ' Ollif st de ZUld-A£1-
kadl1sch6 Hpuhliek c{ n halCi \\nk~elrle
jllugeJ8, en een ill,1Jl dleu ZIJ veel te dall-
keu heeft \ Olll hun land \e<;hteu
kunnen de Tlun~valel~ ll1 het algemeén
Uenlllng Pietollu~ heeft altJju gegQlden
'VooI , en zich onde18cheldeu alil, eeu !dnn
we tot de Ol ga III S<lt le uel L'I'aus\aalsclw
lllrIJdkl Ichteu vee! kon I>lJhlengeu Lit
gangeplInt van ZIJU le'eu was echter ill

qeu tJeullgeu tIJd toon '8 lands \lIJheId
,loul de aan81&gen del Engelsche I egee
ring, met P,ltel'80n als Iaadsman en Sher
stone a)~ handlangel , VOOI Hllt,sf'h<;: heel!
stbapPIJ h"d pl,lat"" gemaakt, en een pt!b-
I~st dOOI eeu c1eputllLe hieltegen ll~e-
c$elCd btj ue meerdeibeid der ZUid-Afrl
kiaansche bevolklllg de gedachte wekie
diit dit slechts dienen moest om de VI1iJ-
hields, tlellden III sllU\p le sussen, en eeru~t
'faarbolgen VOOI dil toekomst des land"
opdm Brltsche vlag te verwerven ZeifF
~ dp~H1tal1(1 "a!!, doOl hetgeen III dl6D

ziri hier geschreven werd en naaI Enge
1<1-9d o\erwoel,van meemng geworden dat
rq:en zoo ,II m!tt on wil, Inch III den Uleu
\ten staat van zaken belustte , m~
t<)ell ZIJ te PIetoria rappOit ovel haal
zending illOest uitbrengen. toen was h~t
HennJllg Pretol HIS dIe dOOI zIJn alg~-
meen l<>egeJulchte verkl.'ll mg dat m~ll
vflJheid WIlde en vdjheld moest hebbe.)1
d, Engelsehen lil de hoofdstad schrIk ep
d~ Afllkan!trs moed lllhoezemde Yap
toIell af heeft men steeds, met meel Q'f
mIDdel UltZlgt op sueces, het helw1.llnef:!
d~r Tran~vaalsche vrijheId ,\ls llatlOnalll
dÓel nagestreefd, tot dlle Jalen later eel'!!t
te, Potchefstroom en daal na op Paarde-
kriaal, de bewegmg ZICh openbaarde dir
Wjlldra tot Majuba, !tn dien nede IIOU lei-
dEIn the den heel Gladstone lllet millder
d~n de TranB,aalsehe helden tot Onl'ellr
;gaiDkeHJken poem zou strekken

De Rllodes~verheerlijking.
I __

DE GONTRA-STEM

Per lb
Jl. d B

Snper lang zpmcr lJokjjes I ' I 4 - I
Goed lol suphrllln~.pmerce~te I 2 - I
Me(hum tot lang .omtr cclOlf I 1 -
WlOterbaar (ord.) 0 IO] -

(kort) I 0 \I -
WOl -\\CIIIlg ",~" zl)n In de wolmarkt getl .. "

ziuds we het I ullst, ,roolJ:611 l'r ivate
hadden op kleine sehliAl pla,,!., door de hooge

door elge.naal'li gevl'Ilagd,;en <le betrekkeh)k
uoor koope.. fl&Jlb"'bQdeD Een Rmke
voor lange ~lUJl vJtwol eli super

witte tegen i II..6r Ib,bcllcden de prrjzen lier
weck Op locale nlafjJ;;tvan beden 189 balen
boden en IOfIverko,clJ.t.CompetItIe was slap, <Jl

zen id tot td I>CI'b lagc~ dail vorrge w eek
noteeren - I

Pcr Ib
Ad ... 1
o óf 0 6f
o 4i 0 Sit
o 4t 0 4t
o 5 0 nt
o 4t 0 4i I
o t 0 't
o at 0 Sf
Ó 0 0 2t

i lt i 2t
o lit - I 0
o 10 0 Il
o Si 0 9
o 7 0 8
(J 4 0 5
o 8f 0 9
o 7t 0 8
o r. 0 5

lezen
Een d ing ~ lit dadelijk 111 bet oog

name! lj k dat de twee pi autsel I)ke vel te
geuwooHllgeljh met den geest hunner
kiezers verl('g nv OOIdigen

De vakantie-oursus.
De vakautle-cnrsns voolondel WIj1.eI'-;

en ouder wlJX~ressen weal gt teren geslo-
ten en de l~rhugen zoowel als de leer-
rueesters zullen zich weder tol hunne
verschi lleude wel kkringen bP.geven VVIJ
wensehen de [onder wlJzers en ondei w IJ
zei essen alle~ succes to,' op hu Il moe 1-
lijk welk en velwouwen dat de keuuis
en unllel VI!lij Ing die ZIJ gedurende bun
vel blijf In'il stad hebben opgedaa 1 heu
III staat zullrn stellen hun "\ P11, beter
en met meer ~ust eu ijvei Hl volbreugeu
VOOI de eerb-t~' maal werden gedm ende de
zen CUL SU~ ook m ''t Nederlandsch kla sen
gehoudeu. er) her v.. I blijdt ons 7.('(,>1 he-
speurd te h~bbel1 dat die klassou ,llgc
meen belung,~ellll,g inboezeruden Dit Ih
wel een bt'\~IJs dat dl Viljoen zrju 'uk
verstaat dat ~JJ zijne klassen interessant
weet te maJ:ten 611 d,Lt dl:) Jeslltngen de
waarde van de kenlllil der Nederlaudscbe
taa1 III ZUld- i\.fnka gued gevoelen Moge
dIe belangstellmg steed" toenemen en Ut'
gewellschte vruchten dragen

IJ;xtm S 12 lIlMU grasveld ,~tlc
Goed lol super ,
Kort tot ffildrlelm gr¥YCld 'ttte
Extra8uper 12 maan, kmoo vftlce
Goed lol,,,
Kort tot rnlddelm
Zware .lecbte "ette
Ruwe en gekleurd ve~le
Extra SUltenhage snceul'o1llte
Super
Good ,
Slechte en met onknll,l ,
Op het laud gewasscr.en droo.;

" , slccJlt
Ruwe eli gekleurde flI'lwlI!!SChen
Zwarte ruwe ,,"'''IIIlSC~én~
Witte krulSl'lIII!,,,,wa.t!cheu'10.
Wltt,(JrUlIO

De Wodehouse-elektle.
l'as heeft-de heer Olpen YOOI ZIJU zetel

lil bet patlement bedankt uf de kandl
dateu VOl, I zIJn opellga, allen plaat"
wOIdeI) aHn alle kanten geno('md Lit de
pI lataebJke bIuden hhjkt net dat de !lawen
van dl II-' heelfllJ genoemd WPI den J K
StletlOll (Dot dl echt). P J de \\tt
CWa~"hIJallk, [)ordI8chl), en Han~ 1\aude
(Balkh OIlS(.) :bcn speciaal (OllellpOn
tleut Uit DOI'!]I echt selllt "IlS <I,lt ,le he ti
H h Hul.~e zIch ook k,tudlJ"lUtllal ,,1{llielJ
De heer 1!IH~ IS een lil oedn van <.len af-
gezant ol'l.~tl legaarmg naaI \.\lstla.llë
met denzelfdqn naam. \.all kandldatell
onthl eekt het, del hah e !liet Het lil te
hupeD, uat de Afrlkanels hUllne kraehteu
op tCIl "aal d i'gen kundlu,wt zullen ver
eenlgen en dat '''''odehuuse It:maud nam
het patlcment zal zeIldelI, die VOOt unZt'
pUlhJ eln ",IFe d.an\\1ll81 zal ZIJll

19 Jauua.rl-(Per lelc,,"T:liIIf)-[1tJ lx,kwolm"d,t
l>1I1ft l~"r "..lelo(lS liD gedrllkl Het bIeden w_.
zeer ,w.k eli VIIU 21 bIJen \I erdcn 81"01,r8 II lW
koeht

LOND) N

18 J",nu"rI -(I er t. IC~ffiaI)~lIc gebeele hoe
v~lhelrl wol blJ de fl<rste Ic<k. verkooplnwoo "fr
dlt l,,,,,,r u.angebodcn lt! 2JiOOOO brd"n "aal"!10
24000 ZUId AfnkUJllltl he wIll zIJn

19 Janlilul -(Pel Idegrn.nf) -Ve ccrste 'eak.
!iolo" .. I" ""Ivelllngcn ""JJ het loopcDdo JMI !le
b"mooo bcd~1I I 1 WIl.S een l.meJoJke vl""g tegen
PlllZ&II zoo hoog nl~ bIJ ,I~ laat ..tc velling tOl, lid
lager

DE ZUID-AFRIKAAN'
VEJtffNlQq MET

ONS LAND.
Op dl' ,olgeode plaatsen volgens d{ mI!

porten !lau ()JIS I ""'/ g~7A)ndell 'I(n roerlB
publieke ell Bonds, cl !llCicrln~on J0]Jou
den du demo~.tratles ten gUII"te '>lU Jell
heer Rhodes Uu "un doorrel' door de
KoiDIlle gem'ttkt afkeurende Op a] deze
I erg.u:lellllgeu ~rdcu beshste resolutl,,~ aange
nonm I de IlhoJés verheerhllring \ eroordeclondc
Ulur Ll( dvor he~ select coulltli schuldIg IS ,er
klruud lU op weg ... aa getuIgems te gOI(~JIanD
!f.iU1l1tle de admlChstratle der (.roohartCl Je manl
.ch LPPII I or bet Bntsche select comIté An daar
deze dcmol1strataes berekend wareo den rassen
ha~t In l.uld ~ka a.an te moedigen eu de
bUlle"" cruld te pnslelden -

\\ cliLngLOu, 4 JanuarI, pubheke HiTgudenug
h.ulllinner,7 JIillUArl, publieke ,erg- ...denng
Dordrecht, 8 Ja.ouarl, publieke I ergndetmg
Hopet.o\\n 8 ,lJanuan, Bonds\"ergaderlllg (tak

no J )
Paal I II J allnari pubhek" 'ergadermg
PIketberg !I JitnnnEl Bondsvergadenng
Ft;j)JIschhoek i) Januan, publIeke lergadennl:
Zandveld (Achter Piketberg) [ldUl! Bonds

vergl\der ID!!
tstellenwsch U Jano,Ln publo~ke vw-gade

nn~
"ilheNqorp !lden Jaouarl Bond.'ergadenng
Vent"l stad l'den J anllall, &0d.~1"lgadertng

(dJStrlktsbtl8tnurp
ColeKberg 9d~1l J anUaTl Bondsve:rgaden.ng

(dlstnktbcstuur. )
Swellendam adel! Januan, pubbeke verga

derIll!!
Khp8prUltta.k IAliw,11 Noord. Boodsvergnde

nog
A.hwal Noord, 9 Jaonan., Bondilverga<iertng
Mol~no tak n~ I \1 J anuru I, Bolldsvergade

ring
l'hrd.8tone BaIj'kly Oost, Bond vergadenng
Vanrbunsdorp Il JaIlUan, pubheke verga

derlllg ,
AdderIc) Koetlerg 14 Januan, pub!it:ke ver

gadermg
ClaDwtlbam, 9, Januari, Bonds\ergadermg

(dlSlr,k:t~~8tnur)
MIddelburg 9lJanuall 'p'llbheke vll,rgadenng
Wllgebaomsxll wr, dIStrikt lVorcester, 13 Ja

nnan pubheke vergadtmog
rull::agh 15 Ja'lluan pnbheke \ergadenog
M.almesbury 15 JanuarI d'nltriktsbestuur

AÏ.llkaocr Bond ~
Hopetown 8 JjLDuan, pubheke vergadenng
RiChmond, 121Jann8rL, di4tnktsbestDur ter

Illldenng I

Cradock, wUk Blauwkrnru, 13 JanuarI, Bonda
vergadenng

Rn'1erzonderend, 15 Ja-noarI, Bondsvergade
nng

S~unsborg, RULienlkraal 13 JanuarI., Bonds
vergadcrmg

RIcbeek West, 16 JanDan pubh.eke 'ergo.
denng

Worces~r 16 Janua.n, pubheke vergadenng
Over Hexnvler,~ 13 JatlUarl, Bondsvergade

rmg
Steonsburg, Rwgtefonteld, Bondsvergadenn.g
Conwa'y t.ak, MIddelburg, I) Jaoual'j Bonds

vergadermg
Oost RIetflvJer tak, Bedford, Bondsvergade

rmg
Oi'na1l' Remct, \6 Jannal'1, dlJ!tnktsbest.uur!!

vergadenng
Viet.ona West 19 JallUafl algemeen congres
Malmc8bury ~ Januari, publieke ,ergade

DO},fDERDAO. 21

DE gesclllt'dt'llIS van ZUId \.fll](.1 met
betlekkmg tot (le lI<lllJJUlen hel hdlll. zl.ch
\au tiJd tut tIJd elI I de ondel VlIJcl!ng
"CblJllt ue eenIge II (t jl!eeslelc~ te ZIJl!
die ue nanuellen k,lI1 ~(len \erstllun uat
ZIJ zICh aan de heschaafde blanke lassen
moeten 0lli!.erwerpen. De natuul hJke
luop van zaVen is, dat de bal baal ee~
Onderg,5l8chlkte posltJe, moet lUnemen
zoodra hij IU aanrak:iug kQmt met ee~
meer ontwikkeJJ. ras, en wil de naturel
Ulet geheel UItgeroeid :worden dan moet
hiJ Zich ann de7;8 natjlurwetten ond
"'erpen. want komt hl) daarmede III bot-
SlUg, slaat hiJ III zIJn \\lcerstand de \ el-
sonen t.egen de pnkkelen, dan IB cr
slecht!; eeue oplQs8lllg' dl, de baJ baat
moel ten ouderen gebrd~ht worueu en de
lijken VUil e( Il deel ZIJnel slarngenooten
moeten hem do les lt eien (be hl) 111 ziJu
natuurstaat lUet op VIeedzalllc WIjze kon
leelen.

Van af den dag waarop de e8l'8~

F:uropeesohe Immlgl'anten dell voet 1n
ZUld-Afllka aan wal zetLen, ontstond 81'1

een stliJd tus8cllen de hoogere en lagere
rassen, een strijd uie Olet altlJr\ even'
zachtbaal IS, d(wh desuwttellilll
verpoozmg' "OOI !{gaat iDe vele
ootlogen hebben slechls een IOsultaat
gehad, tie onderwerplllg van den natUi cl,
eu toch bcpne"\ en de haa baren bet altijd
"edel, totdat ZIJ geheelonderwOl pen ZIIn
door de ~terkte dill wap~nen, het beteu-
gelende Juk der besehavlpg, dat hen leert
wel keil, af te. 8chuddt'u ~ Sommlgen zien
In deze dmgeu de hand de.r VoorzIenIg-
heid, ter"lJI andeien dezelfde waalheld
kenmerken lUet den naam van den loop
del n,ltu III

In RhodeSIa hebben "'I) nog oulangs
geJlen hoe de n8tu~ ti lien hili haalde poglll-
gen hebloell gemaakt bet !V1'eemde luk af
te werpen, en hoewel Dlen verkhart dat
de vrede geslote.n IB, IS wn leder er van
overtUlgd dat de strijd ilWg laug IIIet
ten elUde IB gekomen Het land 18

nog onveilIg zoow.t de blanken el lIlet III

kunnen 6lIan wonen, het kolonli!oeren
van barhaarsehe landen door een Ge-
chartel de n:y:ultschapJYlJ dle ZIch Illet ten
doel stelt slechts handel !e drlj, en met
de nattu ellen, m~ar het land vellIg te
maken VOOI een b$ehaafd 1"<111, moet nog
bejillOefd WOlden De OUC(~Afllkaansehe 1-11,. iP'ortuO'.""z,.n
manIer van koloDlseel-en 181 geheel andeis
Stukje Vool stukje echo~>Il of mak te
maken en d 111 te Jlnnexeeren en ol' dIe
wijle nooit meel hOOl qp ue ~or k te
nemen dan men hanteer$ kan. 18 de
Wijze waarop onze vaderen Zich
Kaappunt tot aan de lunpopo
spleldden I

Hechnanalulld werd van hevellee door
ue blanken III beZit genomqn. langzamer-
hand drt)ngen de burgers al verder el)
velder noord\¥llartil, totdat het land een
paal J,iUl geleden biJ de Kaapkolome kon
wurden IllgeltJfd, nadat het Impenaal
bestuul de zaken m.~r of ~n ID de war
had gestum'Cl De Bechna~s kregen al
de V3tte plaaj.sen 10 het land, al de
bronnen, fonteinen ~n Vielen ID

hunne handen, terWIjl de ZIch te_
vreden haddE'n te stellen
drogen grond die overbleef.

EI;! zoo konden de zaken ,*",I,IA'ven
beelemaal ten gunate dAr UK.U'·HHO~II

de onrerblddellJke loop der
het anders gewild. NIet

Een poItag"nLSc],ap 18 gC1'e5tlgd te Jonkef\\&ler,
Prteska wook te lllvCJ'8rde, Onlrwall\lld Oost en
te I"altlure, "omer>ct Oo!rt Afgeschaft 1& dllt le
KlipfontelD b"m~·t Oost
Af.,'c.schaft " het scho;t op RooJck uU.1cegt dat

te }[Ilrau.bur, CD te VenclJgew:\3gd afdoel11lg
Cradock, ClI een IS geHl$l,gd te Blocmpta:.ts, le
Droogefollt JU en te Otlefonlï.>ln, 111 aer.c11dcnfl{ee
Ung •
ln de a.fdecloDg~ ICtQrla 00Bt zIJn tie 1'OOJ en vaal

reebok. alsmede de onbl voor drie]Rl'eD be;chcnnd
en In de munielpallteit ~an Port Btlzabeth voor
,kie ju.rell alle !IIlOt'ten k-leiJleoroge:la.

Dc artiUenc b&tt.e:rl) nu ,behoarenrle ~ de
Dl&IIln.nt~eJdell ruiterI) l~ T~ 4&t korps afgetort
dud en rormt tbaná een aboli,derliJk deel' nn
de Gl:fk'W&lanrl West bripde ODderdei! naam van
Dlammt:-,eJden ~

rmg
Hanover Janrarl, pubheke BómU!vergade

rmg
Klem KareepaJJ~KImberle) 5 Januan pu

bhekQ BOlldsverg 6rUlg
GoudIm (CaJed ), [5 JllnUIl.rL Dolld!norga

denng 1
Klem Drakenstem II, Jaouan J!ubheke

Bondsvergadertng'
PorterVille 19 JaDuuH, pubheke vergadermg

Cape TUlies noomt deze "erdedi-
In een hoofdartikel op. Is het ~e

dat de ImpenaJe faotor III
- AfriJta IUet meer geeerd wordt f

Hlil' BELOOFDE LA-... I,) -Te &liabury In Rbo-
d.lllla .. erd onlangs TOOr een paar eenden droe
pond per stuk betaald

WEGUELooPE.'1 van PbUialltfontem Durban
ville, de plaat van den be r C LOuw t\lee
ruin ezels Zie adverten:tle

ADvol:AA T M trrs, die eemge weken ID de
west.,lllke provtncie heeft doorgebracbt IJ! gII
terenavond u.u.r Johannesburg teruggekeerd
D~ BA~ lAAN RJ\'lER VIl"Il.Oll'TIGINGSCLCHdie

30 leden teU, beeft 10 1 96 gedood !Il \I tide
katten, 160 )&khalr..-en, 161 bavllUlen 2 rood.
btten en 3 aasvogels

ZWAItE IU.'G&N IS Maandag te Colesberg ge
vallen De. traten waren UI een half uur lI,.:!.
overstroomd en het water m de sloot steeg 'an
eemg duunen tot negentien Er IS seden J ti~3
niet !coon regeo gevallen.

EElIi PCBLIEIlE \-I?RKooPISO tan kO,'loaar
hUlllrnad enz beboorende tvt deo boedel r au
wuIen den heer en mevr J H Hufmeyr or l.1
op Donde'llag:! -Januari plaats hebben PI lal,
van verkooping Campstraat no .!2 Zie le.nlc,
ad tertentie

Ihl r\\F.\:«lJrE DfllU Y:"TE\ -l>tB~-df I

8Ch boeren vere{,Il4,-rrDgb( eft onder lI>eer , "
haar ii S eongres een bescbllJI mgspum I Po'
stekl waarujj de regeer mg I erzocht "o.-._]til" I

rcgc.lou te nemen ow arnn llnnugloll£ 11 un d
Kolome te we re n

D", II <LJl.I t lt' -Hl udcrd duizend tt d< lJ,
ten Iwarsliggers lllO Jala ZIJU op \\"0'"5 "aal
!\lgoabaal om te dienen 'oor der (iMl<ltt' lh'lllet~
l\lIddel'llIt_; spoor\\cg Binnen drie m:l.andc"
tuds z:! I ]Jet leggen der rails op de mouw e I (\
beginucn

SI ot ~ HEf ...... lri een woord g~f(,bn(".ecrd do~ r
het jeugmensch dat voor de 'I' ndar«! (/II I I),
[/FT' \ fie, de pohtiez iken rapport<>eri en 1,llJk
li l.:U nOt:' JTU.ar kOJ1 In t IUI1J..i Il' Het u! niet
0' erbodig te z"g!(eU dat or "paaosch Kpck
me' bedoeld "OIJt

lE' ZLlH\ 4~-!!"t,-Dc runderpest
100611 de TI ans' a"ls~~lC rn ...nschen to! alkolel
dingen de iocvlucht nC!li_CJl Eelugc dagen ge
leden was ecu ezelwagen 0»- de mark; le PI ~
ton a, waar tU6JSChl'Ude donl..'"6). ID een ,,,In a
naast achter gesprulUeo was

f'I~J)HOI"IJID-Ie Humansdorp IS C"'"

F mgo meid van Rheeboksfomein Su.<.alllll

hlootboom bU name ter terechtZItting verwe
zen Ol' eCII beschuk+'lglOg dat ZIJ hMr pa_
geoorcu kllld 'ermoord heeft duor het boofd
te5611 eell klop te ,erbruzelen

IhwllE!>IA..- Zoodra. er tlOn-dulzend blanke
manu.el! lo Rhode ui zun zal de tegen" oordlge
.l.'lat Val! onrWlt onder de katfers verdwllnen
zegt een Port Ehwbetb hlad JUlJ!t maar de
vl1lltg IS hoc dlo er te krIjgen nu volgens hetzelfde
bl..d de r""nltnteu van de laatsLe IOdaba ru..t £00
be' redlgl<lld geweet<t zun

U~t.E\\ E~~' n1 E IMMIG1U.\TF' -Het Rpol.lT
wegdepartement geeft lil de &=~/f. kennIS dat
vreemdeling n dIe nIet 10 Je frao laai "orden
toegelaten llIet per spoor terug zullet! ga"n wn
der bet.aluLg Ze wUell echter Ol' betalUlg I.n
zoo' ecl gcld als bot verselul mtma.akt lu"",hcn
cen bllJot 'OOI cokeie reIS eli een ret.otlrbIlJet
rkillr de pl,,"ll. \anwaar "J 'ertrokken zIJn mu
gen reJzeTl

Hl I !lmlf~"11l11 11«,..,,,,11,,.1<11,' dal,,1
gIm. Heuter bil Rellllloll sclJlpbreu1 gdl'< 1,,11
beeft lertlOk op li Januari lilt J aielb,al til load
LJet bah <) lllt:l.l],m I lUl het 't ork en L.1nca,u r
regImenilill word dal twee J"'lr te \1 uni",');
JIl gm 1l17.{ t: II geweest 1.8 Der.c soldaten OIoe!i11eo

na:lr !loml", lorschcepL \lordCJ.! ell hct ""'1
zou op 11.allrlllu8 hct I\lldere bal,e batalJ'" III
gescheept hebben

DA'"I"KIIL II JA'ëIHI-OIl' Hid"
mOULCo " Her I" 'olop ])e roode Kprwkha"clI
hebbe", hUil I erschlJlllog wed~r gemaakt 0(' M
ell 'I deze, docb geelJ schade gt:daan II lt 1,,-
Ireh den opsl.!wd der KafferS-WIJ '1111 dien III
lag.,r De heer J J Roux IS ook guste''en Ingt
kuru"n '-'nzo scbool d,e wo lang geslotcll \I at;

zal weder geop~lld "orden op }.ebruafl dour
deo lo""r F J OOSLe-( Corr~p<",dm')

P \.Alil!f N "'oH Il El RRIT"CHE II I ~ I< "

hUlP -l Il een kenD1sgenng m de (J"H I ,

'''FI/I ('rI_elll blukt dat htlt lndi'lclw ~~
het JlUtr I"'li 'II:! te Calcutta w.t~ p"arden t~
1\1aum" :!.(J~ {'n Le Bombay Z!l6 paarde" zal ",>IJ
tiJg ho bl><IJ Inkoopell zullel! gedaan WOIUen
up genoemde pla.a~sen en de remOllLe-dep Lt!
zullen open zlln 'oor de onhangst larl plardell
'a" I !';("ember 1151, if

Hl " n" IIJF'KIE.K~~ -J-clIKupslad
!!Cbec n"C'l'uIJJUJI ulcenC d It de plaats" aarul
het wljllpakhUi. I all dell heer P'eter MaraI.
Langstt'd.3.t. sta:1t,. t)CU 7.cCl ges<hlkt..t' IS 'oor
het opTlchten vnu het Hugel.lolen g.'ilcnkleekul
~ let alleeo III de hgglllg cClltrnal nlaar de troln
gaat el elke lICU 1lllDuten 'oorb'l H lerh"
komt uog dat V:uit elgeudom In die unurt met
te duur zou ''lU "oor de mIddelen der commIS
SIC ZOU UleU! In die nehttng gedaan kunneu
wordon '

, VA~ M\" LA', IJE UIlLDlr n-Ecn 'an rie
bereden scherpllchutters te Iwee1onteIO (\\ ode
bouse) lIJ C Naude bil Dame werd door een
kaffer Jobn aangerand met eeu kIene HII loep
daarop naar bet pohllekaml' UI een kamer eft
.Jout de deur De kaffer ..otgd~ hem och ler
zeggcnde dat hll zun bloed \\ ilde hebben WIlde
de deur openbreken eo de pohtled'ender schoot
om hem te verschrikken met zIJn revoher door
de deur Een tweede schot werd door bem af
gevuurd, waarop de kaffer heengmg HU keer
de echtel torng eo een derde scbot door Naude
afgeachoten trof hem doodeiIJk De beechul.
dlgde IS VOOrvoorlooplg onderzoek voor geweest
~n op borgtocht Vatl £400 vrugolaten

,1 INOOBONDE~ HOT:lOT -Dut de Jlllgot>ond
de kleurilllgen te Vriend wilde makeo '" bekend
gellocg Dit blijkt nu verder UIt een schnlveli
van don \oon:ltter 'au den tak le Krmberle)
!laD de 'Itor waann dese ZIJDe verwondennIl' te
kenneo geeft over de opmle van del! Bnt8Chen
agent den heeT Conyngham Greene In zake bet
dr<\gcn vaD paasen door HOtllOU! In de Trans
,aaL Kaapscbe kleurImgen .egt bij ZlIlI
ware Bntsche ond(Jrdaner~ en -<IJII du.s gerecb
tlgd op bescbermu.g nlll d" regeer! ng bler HV
wil daD graag de :\drossen I alJ cle Jeadlng
(voormanneo) HotnoU! weLen OIO ze Le helpen
ten emde hervornung te weeg te utengen _
( lt deze bl'JUoelzucht met Transvaa.lsche zakelI
kan men "el Zlen waarom de Jlllgobond libode.
wo Ieleert

RWENV Al. \ OlJl! DE' 1896-I JlOII/'llClit
S, ",er~ll(/1ul Royal Obeervatorv 0 u4 VV un
berg - SunGnl!8tad 0 6b -If Zwd'lV'.t
Caledon I 10 Stellenboscb (I oe, Paarl 0 1~
Welbngton nil, lnlbagh ntl, Ceres I) 13,
Worcester nil, Robertson nil, Montagu _
-III West.(-:ust Malmesbnry I) 00 -ClanwIl
Iiam nil, Piketberg nil-IV Zuullcu81 Bm-
da.sdorp I) 2" wellendam 277, HeIdelberg I 24,
Rl"er$da]e I) 84, M.osselbaai I 33, George I) !III,
Kl1ystul 236, Humansdorp 22'1, Ultenbllge I 60.
-V Zuidel'}ke Kurroo Lndum:nth 1 19 Calitz
dorp 02'9, Oudtshoorn I) 20, Ulllondaie oiJ-
VI WtBI Cmlraal lï.arroo P..Mllil Albert Dli
- VU 0"., c,."lraal KI/rroo Graaff Remet
10:2 Somerset Oost 403 -VIII NoordelIJl.e
Ko,..,.,,,, Murra)sbuf'g 0 b8 RlI)brnood .~7R
HaDover :2 00 Colesberg :2!lf> l'thddelbnrg 327
Cradock 235 Tukastad Z 14-IX ZuidOOIII :
Grahamsstad t ';)7 Port Alfred 241, Alexandna
-, Peddle I 121 Bedford 4- 46 Fort Beaufort
- Seymour.'1,J.J Ahce :2 6>1 Kelskammahook
34-4 Kingwllltrun"-l.Owa ;! ï), Oost Londen OOl!t
::I 0>1 Korngha ij l!-f Stutterhcun 641 Catbcart
~H7-X ]l,wrd"o.' Queenstown f> 66 Thlbet
Park ) ,31, Lady Frere ï 3.~ Dordrech~ "1)1
Barkly OOgt LO0;1 Herschel 10 Ï4 Abwal "oord
ï J:l2 Hurghersdorp 64) -Xl li.aJrarw (m
tat.. 6 82, Kokstad '5:1

SCHEEPV AARTBERIOHTEN
TAFELBAAL

LUlGBXOIol'Eli

Jan 18- Llll%lnto "\.lI Natal en ~u.rhavcn ..
I I-MaIlboot Norman, van jo,ngclan,L
I"-~!iMoon ...-an Londen
I'r-~s HolmfieW van AIgtoabIl'"
..!U--S8 Johannesburg nUl Londen
20---SS Ciao Gordon 'Ilt! LIverpool
2Q..-SS Tllltagel CIL8tI, van kWilhucll!

\ ERTROK.BBN

Jil" IlJ--!l:s AfaoTI,BMr l\teU\\ ZC'dan:]
1!J-.IS:l Xautlln ILaar lort Nolloth
I'-Bark Ihllmulnc, lI~r 0uafll
19-1:)~ ',uelph, naar KllBt naYe,,"
lO-Ma'lboot Il.otlhn ClI4tle tut&r h:nbeland
l!O--S:s [jlllJtlOto naa.r I.".t.havens.

LONDEN

lS Jan.--(Pet telClO'BllL)-De W,u'wlck .... ,1< "
te Lu l'almaa 0(' Za.tenlag. te 6 uur n.m aange
komen.

19 Jan --(Pel' telgmat)-De Áab k.....m te
South:aálpton v~ om- 10 v m lWl De Dun
~ega.n Oastle kwlUQ Maandag te Hlldeua om 6n.m. &Ill.
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LGEM'EENE Agenten in Znh~-Afrika
beroemd 'niet-ve.rgifti.gV'o~ibaar
Acht Gouden Medaljes en de BoogSf;e; 'I'oekenning
'l'entoonstelling te Chicago. Noo~' .A.merika.; ..in

Scbaapboore!l behooren di.t Dip eens ~.i probeeren eD zij
. worden dat het het uitstekendste IS. • :..'

Het vermengt zich vrijelijk met koud water. V
plaatselijk Dip - Depot. ' Getuigschriften van
Boeren vrij op ontvangst van ;.,-l~es.

'EEN .. : ." Buitensc
aan 5 of 6 kinderen ii".~rl"'''Tt1n". . I

gef~n in Hollandsoh, .
Mui-iek" b- hocronds
Ge.ref. Kerk. S.uari
en' trije in woni~g'. '.' .

iOfI1tnU:AAR,MR.· W.e:r-bae.mhêden te ~gmnen op
1 FEBRUARI, 1891. Doe d.adelljk:
aanzoek bij den ondergeteekende.

. D. F. VAN DER ~fERWE, .

BIS.DBX JlA'X

PROEFHOUDENDE WAAR IN D~.LI.A.J..A

-INSLUITENDE JZOO'S \VElBEKEN DE,
THOMSON'S EN C.B. CORSETTEN.

WIJ hebben de Grootste Sorteering Dames, dienstboden
en Kinderen-Corsetten inPleinstraat. Dames 'wor-

den verzocht onze waren en prijzen te vergelijken met
gelijke waar in andere magazijnen gekocht.

JOo] .....~ ....2i
(.~~~~

~.L

Nederlandsche Zuid-Afrikaansche
SPOORWEGMAATSCAHPPIJ.:

--- --_._---

A"P PLICA '1'1ES, eigt1.1nhandig ge-
schr-even in Hollandsoh en

vergezeld van getuigsqhriftcn v:an
bekwaamheid, good gedrag en lid-
maatschap . cener Protestautscbe
Kerk, worden gevraagd. en moeten
aan den ondergeteekende ingeleverd
worden niet later .dan 0 Februari,
1897, voor de betrekking van Assis-
tente aan de Vaste Wijksscbool te
Glen Paul. .

Kennis van Muziek eene ver-
eischte. HOE

Salaris £75 benevens de muziek-
gelden en vrij lo~es._ .

Werk te begilmen qOO spoedig
"''''''I'!<>'''U' mogelijk. '. k 11 ed lIET

Billijke reis osten zu en vergo .
worden. . DAT de Zweedscbe Norra.ha-mmer

M. H. M4.REE, Kachela wo populair in Zu.ili.
Voorz. der Schoolcommieaie Afrika. zijn geworden?

OMDAT :-Zij beter dan alle andere kachel.
Balmoral, bakken en braden. Alle SOOrt hmntistof gebrj IIkt

kan WONen. Wo,,,, brandstof basp&&rd wordl.
wk. Harrismith, O.V.S., Zij gemakkelijk' schoon te maken zijn, eu oai

Jan., 1897. vele andere voordeeien.

In 't groot en in 't klein bij

WADNER EN ERIKSEN,
VROEGEIl

ZWEIGBERGK1 ERIKSEN &: 00., I7
I..anpu-aat Kaapstad.

Melk Baai, Somerset StrnliJi

.' OndefWijz6I'6S'·· BenOOd~d
Te Glen Paul, Wk. Harrismith.

'. ,

, ..;
IJzeren Ketels om Buitendeure met Hout of Keaalmest i verwarmd te

worden voor het maken van Kalk. en Z'waveldiH, van 20 tot
60 gallons. '. '. I

Eenige Agenten voor Kaapstad en Omstreken voor d~ beroemde
Nixon Sproeipompen. Een tweede,bezéndipg nu! verwacht. ~

Ook voor het beroemde Nlxon êproelmlxtuue. i
Kenige Agenten voor Kaapstad voor de Amerikaanséh~

droogers. De Eenvoudigste en Beste.. i
Invoerders van Verbeterde Amerikaansche Kaf$nijders en 'l'iJrouden

Persen.
I

Invoerders van Graven, Vorken" Schopgravan, ~ruiwagens Ilm'ino,mem.
Pikken, Boschpikken, Pompen en Pijpen,! Wijngaélrd
Cultivators en Stalen enz., enz., I

I

ALLE SOORTEN VAN PO~PEN
VOOR !

VR UO::a: T'E~'- E C)0 ~ E:N'"
i

SCHRIJFSpeciale Rondgaande Onderlijleres, Benoodigd
VOORDE

Rondgaande 'Scho.ol le K/ipplaaldrift, Wijk
On_der-Wittebergen, Dist. Win berg .

Prijzen 0111 het Boek 1
f i

. e ~fdeelingar&a.d.Ka.utoor,over bespui-jl T IL- h 16 J 189-. u ....g , e.n., I,Módellen
'l,,.
,1

'1
~ \. P 22 October 1896,
~ } van den ondergeteeksllldeJ
z\V~rt Merrie Ezel met, I

ge~erkt op rechterbout (onduid "","L'~,
Qir~ 6 jaren oud. De eigenaar
inI~s terugbekomen,' mits betal
~Hei kosten, ook van beide

. , en indien niet
den laten Februari J
in bezit genomen worden

.te» vanAanbevolen APPLICATIES voor bovenge-
noemde betrekking, vergezeld

door gecertifioeerde afschriften
van de bij de, wet vereisehts ge-
tuigschriften --'~an bekwaamheid,
good gedrag en lidmaatschap eener
Protestanteehe Kerk, ~ullen door
den ondergeteekende ~ngewaebt
worden tot 10 Februari 1897.

Salaris £120 per jaar: benevens
de' schoolgelden. Kennis van Musiek.
eens vereisohte. Billijke reiskosten
zullen vergoed worden. Werkzaam-
heden te beginnen op 1 Maart 1897.

H. GUDA'],'H,

door aDDMEN
I

Gouverne- en om

Kortste en Goedkoopsre Route voor Reizigers en ments . P~IJS l,..IJST.

Goederen van de Zee naar Johannesbu-g, Pretoria Ambtenaren.
f ..en andere plaatse" in de Transvaal.lt

l>' Dagelijksche personendienst van J Lourenco~ .

i ~_MarQues (Delagcbaai) in 24 uren naar Johannesburg
"~en 51 uur naar Pretoria.

. t·: Tarief l00r Reizigers naar Jobannesburg £4 17s.-en .£3 178
: .,~ " II " II Pretoria -'£46s. 6d.-en.£3 48

L c· -: Dagelijksche personendienst van Durban (Natal)r i! n~r Johannesburg, P.reto~i.a en andere plaatsan inJ ~I'.deTransvaal en Oranje VrIJstaat.

• ,t ~r;traapsche GOUV8mements Spoorwegen.
f ':" MAANLICHT fEEST. MUZIEK AAN ZEE.

Band van het Is te Lcicestershlro RegilllPui: zal te St. James
spelen van 7.0 tot !I.0 n.m.

VUUR'WERK ..

TM verband met bovengenoemde zullen op ZATERDAG, 23 Januari. 1897,
ol. behalve de ~·wone treinen, speciale passagierstreinell haapstad
:yedaten naar St. James en Kalk Baai om 5.00 n.m., alleen stoppende te
;w,nberg; 6.15 n.m., stoppende aau alle statious , en 6.55 n.m., stop-

nde te Mowbray, Rondebosch en Wynberg.
Speéiale treinen zullen uit Kalkbaai vertrekken naar Kaapstad om

. uur n.m. (Express) !).I0 en !).20 n.m., stoppeu-le aan alle tusschen.
egen stations.
Passagiers van Simonsstad vertrekken om 6.24 n.m., en keeren terug
.St. James met een specialen trein om 8.45 n.m., en gewoner trein om

~.ló v.m.
• "< • Prijzen van alle stations Is. Gd., eers te klaas; of enkele reis wan-
t het minder beriraagt ; kinderen, half geld,
Pasaagiers voor dezen prijs mogen reizen met de gewone treinen die

ot. Kaapstad vertrekken om 3.25, 5.30 en 6.5 n.m., behalve met de
.: .ale treinen.
_' . Prijzen van Bimonsstad Is. eerste klas; kinderen half geld; met
éJi 6.24 n.m. gewonen trein.

Voor verdere bijzonderhedl'n zie aanplakbiljetten.

C. B. ELLIOTT,
Algemeen Bestuurder.

KAapstad, 8 Januari, 1897.
·1 -----~~--~-----

_utionale Vraagstukken
DOOR

PROFESSOR P. J, G. DE vOSr
. ~.~ '"

\ ~.., :
\, ~

.{ ;" ROFESSOR DE VO:; hl'eftb~t~\fr'ika~~rdoln door het schnjven
~{l";.';'. . van zijne degdijko en doortastende al'tlkelen over de gro~te
:\ . ·:~tionale Vraagstukken van ons ,·olk eenen dienst bowezen die lllet
}t ': Joedig vergeten zal worden. De lezers van ONS LA.ND heboen de
{'..t .'ukk~ stellig niet alleen met belangStelling en bewondering, maar ook
';"': '. ~·e.b 1ils:têmming, geleze~. Do wensch is dan ook roeds door velen uit-
t':: '"drukt dat deze stukken iu pamfletvorm verkrijgbaar' gesteld

<>oren te worden. Dez;e begeerte voorziende hebben wij een beperkt
..,~ta1 exemplaren lateI! afdrukken ('u inbinden, die nu verkrijgbaar. u aan be~ KalJL-oor van ONS LAN I).
I

Tegen. ed. per Exernpla.a~. PostvriJ.
-: Zij die de stukken re-eds gelezen bebben behooron <lich van een
lemplaar te voorzien om ze ook aan andereu die geene iuteekena.al·en van
;'& La,nd zijn te leenen.

Zend uwe aahvr~gen met het bedrag in postzegels or postwissels aan

,Tan de Sandt de Villiers &Co.,
Uitgevers "ONS I' \ND" Kaapstad.

I I BOBERG TA.NDENDOK.TE::a.,
,~. •. , 9.2,ADDERLEY STliAAT, Kaapstad
.' EN women ~uut fonder pij? uit.getrokken door t.oepassiog van gas, Alle
• . nen V1Ul. vullin .(voornameliJk met ~d.) De be.ate Iqnli~ge tanden
I .It op Vn:Jca:mte, Cclf:~:)1dóf Gooden pinten Ingezet; ook volgen$ d~ alleruienwat.
ri en Bridge methOde. Billijke prijzen. Spreekuren V1Ul 9 ".m. ,tot 5 n.m,

0:. ~ I

I
EENIGE AGENTEN VOOR .B.A~K.XE8 POMPEN.

GEORGE. FINDL. AY EN;I,:.CO'., .r.II~" ... ~.Senekal, .O.V.S., ...
GRAVESTRAAT, KAAPSTAD. ;. 'EGGELOOPEN .14December 1896.

I ! , , , -..+-- _---------- ;' . V de plaats "De Hoop" B'ENOO'DIG' 0
Kaap de Goed~ Hoop· Spaarbank' 'Iaa~chap' pii. H.:,ze.j.g;~:g·~rfth~~a~~.~~dm E~EN.Onderwijzer ~oor. een Pu- ZUID-AFRIKAANSCHE

I .IJ I~~k~r ZIjde nek .F. Heslagen. .. blieke School op cile plaats' KONINKLIJKE MAILDIENST)
. 1· i HeereD e~ Se~utmeesters bIJ . Bavianskloof distrikt Piketberg.APPLICAT~ES voor Leeningen zullen d8ifelijks in. ~u~mde Ez~l IS of mo~e kom~,n. Applikant moet in ataat zijn tt) De "CA8TL~ MAIL".MaatschappIJ

overwegmg. genomen worden ten Kantolie van de ~nl~op~n geheven, dadelijk kennliB toonen certifikaat van ~kwa~m- DE 8toomooot.en dezer Lijn vertrek kon
Bank, Groente.plem, Kaapstad. ~ . .' ~ g. ~ve.ll aan d~n ..olldergeteeke.n4e heid in E.ng. elsch en HoUan. dsch. van Kaapstad nnar Londen om Jen

S. V. HOFU dporiW1en alle blllIJke kosten zullT Lidmaatscha.p v~. een PIiotestan~ anderen 'Woensdlilg, te 4 UUl' n.m., naar
! YR,. w:,°rden betaald. '. . • ~ sche Kerk, zedelijk gedrag, Salaris MadeiI:a en Plymouth, te Sint Helena en

Se~retaris. ). 0 ! . J. G. C.ARINUI:). ii £90 (negentig pond) per jaar. A.soen8ion sanleggeede op de bepa.a.lde tUB"

vtag818be. rg, P.O. Lyndoch. C. S h I te be . de '. k l' 8chentijden.-----·------------------+1---- ! i . k coo' . gmnen na. va an le ,,20-ROI'lLINC.ASTU;,Ke.pt. TUVBlU!
. . . I j .: , -, !: va.nJ~nariJ 1897. }o·eb.:-\--..HARWARDENCASTIrE,Ka(lt,RIUBYLLOYDS' ;• '1' W. UG·GELoonEN· :" Applikant .s-ta.at,·een kans om op n lï-TA:-ITALLONCASTLE, K"pt,. DuNCAl'lt l' .J.1J r F S Mar. ~NORH.AM CASTLE. Kapt. HABBISON,. .A E· .':" •...."I' 0' .' ...E.I..·~.:,i'''.~..·.·.t ......."-.c~.".. ~ ~ den 15d~n dezer, een donkJr ~:en ~:&~a;~:e=d:~~c~:Of. ,,17-DUNOrI'.u CASTLE,Kapt. fLu.._. ~p1 VOS -Paard gemerkt U. D. o~ tijd voor £20 pond per ja.a;r, alzoo KItra' Bootea Joor EBgeland. iia Las PaJmts

. , I i,.;.J' r.tjch,rbout.. fleeren. en Schutr te tamen een honderd en tien pond PE.IDlR.OKE CASTL.El,Kapt. MOBllfULL. omtrent~:I..:....d.lI"'OI.e.~..,. m~es1lers gelieven kennis te gever per jaar. ~.ppIika.ntën kunnen zich TIN~iG~'t"tA TLK. Kapt. RE1"DALl.,Omtrenl20

GEHEELYU STilll GALUIIZEBIB Il YOL'fOtIlG •.Y&LlOIUBB,SCJIUT 1EGBlIOBST, ~n 'n eigenaar. . \, verrolgen bIJ den ondergeteekende, DOUJ~~~~STLE,Kapt.' RABBIS. omtren t ~l
8 'It. 1° n.,'e.IO rt.ltelli. aet GBI·W·"II.VDft BII'IIIIJI..'BID_. 01 I' S. J. VAN DE£(. SPUY.· schoolcommissie JauWLri

•• ft\ID~ .. .. AJexa(ndria, I ;P. A DU TOIT ARUfe~CAETLE. Kapt. WINDER, omtrent

TASTETOUlB, JU .10 tot tOO Jltt b",'; PP/Pi• P~iladelphia. n --;J-manskraa' I, Mll:THVKN CA.SllLE.K&pt. !tRYA.N, omtrent 1
~ Fabrnllri.

De .. nip Windmolens ~maakt met I'· • ., P.K. The Rest, Voor Vracht of Puaage verv~ men
. Wielen Bew8eflbare To ... ,,~. Zullen i'W'EGGELOOPEN I D' t pi too sich bij de A""nten V&Il de. OASTlBm... r water po' m~n dan .. ' nl"" andfr. I .... ... {f:.. IB. A'.e rg. .,_

.. - • MAILBOOT MA!.TSOHAPPIJ, (Beperkt.Molens In d.markt. ;

De hoopte prijs werd behaald door VAN mijne plaats Porseleinb.erg KEN N' SG EVI NG
deze "Moto ..... op d. Chloqo W.reld ' twee bruine Paarden op' ~ _
Tentoon.telIIng. 1888. i Japuari, 1$97 vier en vijf jaren ouffi '. Y ENNIS' dt hi ea

i ._;/ beide 'beslagen. Heeren eri schuW i\ . dWtOr erm e hget-. . ~ :to ..... aank bii wie sii . I: ~, geven a geen persoon eLLoms' AElUlOTOBS HEBQEN OOK IN rers, ome lj wie 741mogenj, ht al h boo . t V (ltl' f
ZUID Ait'BJKA. G.1DTROI4'KEN: ge yen kennis te geven aan den~ ree ,Z. e n ~e ee elI~.0

Go. uden lIedail.len.n de Laad. bou~, V8lM~" on~er~' teekende of aan den heer! Groot". ?f op eelllge andere WIJze
P "'1'-1.. .1.. 1 F" . P ., overtredmg te doen op de plaatsen,,, .. te 0 JJj '-"e.... ••• I~.. . D JIlD ...."ULL..D rooureur Mal ,

~uden Médaille en Eenten PriJ'~ JohalUl"- i b' . ......d- "'-"'~ all 'Il - KabaiR en Folmoerspnts Pistrikt
"" mM ury, oor W1en . e bi ijkei Cl'· . d d toe' .~ •burg Teniooll8iellipg... . .. :... 1896 k 1:~. -11 be'.~ftld d . a VIOla, . zon er e slJtlm.mmg

SpecWen Prij., Woeteliji:e pro;vinoie, Ten. Oll~n Zlu en LOA wor en. d h .Albe t p. Z'1
iooll8tellinll" Roseb,.zak·... ...:... 1895. . I van en eer rus.. v~n lJ,
Ee1'!l.tenPnja, W.. telijke Prov41<jie, Tenioon· T. J. LOUW, Jr., en een ieder die gevonden zru wor.
.telling, Rosebank ... ...! .•• 1896 Porselein berg, den overtreding te plegen met vee of
Ee1'!lten Prij I, Port Elisabeth!, Landbouw P.O. Ma.lmesbury. op een andere wijze op de bOvenge-
Vereeniging '" ... .•• I :.. 1896! I melde. plaatsen zonder toesteJmmingAanbevolen dool' hét &'proeipg. Depart.
ementder Kup Kolonie, als het ~t ~hikt VERLOREN OF GESTOLEN van den beer A. P. Van Zijl, zaJ
'.lm water te pompen; gevond~ door de I "\. volgens wet vervolgd worden ..
Gov6rne~ent. Diamant Boren te. gebruiken, ~AIN de plaats Kl.elD Lemoen- A P VAN ZIJLof in opene putten.. ! lo V R P d
. De Lompe honten Windmo14n wordt n.n ,op, eel! os mn aar mrt Cl' . . . .
snel verv&ogen door bet St&len <nlv-anizeerde b '6 Iwhter voeten wit, klein kol: \~u.¥a. li97
A.ERJ(OTOR., . . ; . v del! kop, effentjes stippels op , an., .
,Lloyds' StH.len AEDOTORS Iloopen met zijn mg beide voor pooten beslA.17en :- ---- _
den zllchtdten wind, ziJ'u gelt.eel :,:.r;elf.regulee- '.' l, ' ~. ~ ':iKEN N ISGEVI NG0llltreqt 8 JaBr oud. . i. . .l1md, en werken met ~ll laugen, lVBBten 81ag. lV hl, •

Het A:ERMOTOR is de goedkoo~. en mee6t- • i. rie. den' e.n echutmeesters ge- i!
economischo Bewoegende ~htl ter w~l'eld, lieren !ladelijk kennis te geven aan ~ .
eeu Po~p Toestel 'k08tendl: een iweintg meer def orldergeteekende, die alle on- iDE OJlderge~kende ~~m8cht
da[\ een goede paard, terwijl het dag en D.oot kosten !zal betalen. ii aan het geeerd Publtek van
"onner eenig toezicbt of ko~n werkt. •~ , ;. , ~[almesbury be-¥nd te makEj1l dat

Het AE1UlOTORneemt (ook :spoedig de W.. MAN,8, jJJ.eden zijn Sni.,jdersbezigheid tepla.at.!l in van de logge en
l

k08tba.re .. Noria PO Kl Le k ~"
Lift.. ., 06 HaHie. Pompen. . •. ' elD moen Op, ~(almesbury in de gebouwen' waar

Zij die: voornemen zijn WindmolentoesteUlJn Kenhardt. )rroeger de heer JAN DE Koo~ hezig-
te kl)QpenD'loeten wel onderscheidim tll88chen ' peid deed geopend heeft, en vel'-
LlGyds' Galvaniseerde Stalen .u:dlOTORS, en DI il i ..) CoIl' I dIS b I ~,.'oeh dOOl.' billijke behandeling deande!'e infel'iel1ro en 'wl\R.rolt1""ze n~.bootzingen. e OoirmCU ege 0 e COO. "

Het pcllte, LloydIIi'AE1UIOTOB.,,41het goed. ", . . 9Ddersteuning van zijne vrien<llen.
koopst cu beste bevonden worde , en heefj , , l J LOM R
deu tOets reeds dool'gcst.aan. D' ~~ors('hillendeAfdetllingenva~ , P. . .' BA. D.

Wanneer vereischt; worden g ~er- deze School zullen heropend ¥ali:nesbury,
ROtleu gozouden om, het toestel: 0 ·iitten, . , 15 Januari, 1897.
Legen eukel gedeeltelijke lei8ko8te~, oftVoigens wOIlde,n t Op DINSDAG, den 26sten
specitdtl sohikking. : . dezer.

Schrijf om prij,o;lijst en ge~igRchriften,
of zood bijzonderheften omtrent :diept.e va.n
dCtt )'atuf hoeveelhc~d water OUZ., -r1lAt'uitt...,no
hUI eX(JW ug del' k:Qst-cnpor volg~mde JX?lIt zll.!
lvonc~\.)",leD wonten. ' ; j

,

:

pbSTVRIJ.

V oorz, Schoolcommissie.

R. WIlSON, ZOON I "
aT. Q£ORGE8AT~

. ...... ' ............... __ _.._ .

KRAUS,F'
II,

MalmesbUl'j.
13 Januari 1897.

,J. R. WHITTON;'
WEGG ELOOPEN

--- __ <~- !
GELlfVE TE LETTEN OP ONS NIUEW EN E:ENIG 'ADREs :

x..~C>"'Y"XllIiI·t~·!e'b.·' . ~ó
40 BURGSTRAAT. ~AAPS~

DRJ;SSMAKER
. bijzonderheden doe men

a&D;iOe.1t1 bij

SMU'l's & KOOH,
0'" U_'-__l..~'"'_..~uur.r.

I"

I

WEG-GELOOPEN
'"tT _\.~den Onde"geteekende on _
V trent den Iuden dezer; E('II

VaalBruin Merrie Ezel, 5 jll.ar (\\),].
Heeren Schutmee ters en unUlTcn
gelieven kennis te geven aa n i], Il

Ondergeteekende, door wu-n io l..
billijke kosten' betaald zullen w,-,.
den.

G. P. C. LAL' B:::;r~,i,
B. n. Kloof,

Klipheuvel Stati«
18 December, 1896.

WEGGELOOPEN
VAN den Ondergeteekende om-

trent den 3den dezer, een vaal
schimmel ruin Paard,. lJ jaar oud,
licht van nek met kleine doffe kol
voor den kop. Heeren schutmee_
sters en anderen gelieven kennis te
geven aan den ondergeteekende
door wien alle billijke kosten zullen
betaald worden.

E. J. LOUBSER,
Doornfontein,

dist, Malmesbury.

THORLEY'S VOER
VOOR

RUNDVEE,
Paarden, Varkens, Schapen,

ENZ.

LACTIFER
Y- W JI'OOtm&keDl"&D KtJ .....

Zon4er ....
Eenlfl8 A......

U_ZON LJ:JN
KONINKLIJKR MAlLDIEN~1'

UJIOI STOOMBOOTM.UT8GHAPPIJ._
DE Mailboot&n del'. Maatschappij ver.

t.rekken V&Il Kaapstad Il&IU' Engel.tmd
via Madeira, om dE'n andel'en Woenada,g teo
• uur D.m., als onder a.anleggende

VOOR ENGELAND.
Jan. 13-SQO_T(Twin Scrcw), Kap". LAIUfE'R
" 27-}fEXJCA.N, Kapt. REnWLD8

Feb. IO-NOR.MA.N(Twin Screw), KlOpt. !doLOllY
,. 24-TA.UTER,Kapt. M,OJl.TON.

&XTR4 BOOTli:N VOOR ENGELAND.
ATHENIA~. Kapt. ('-OPP, omtrent 31 December
GRE&K (Twill Screw), KApt. TYAClnr.. omtrent 14

Januari, doet aan ISt. Hdena, .uoelli<i.:m CD
Made.Jl~

PRETOltfA,Kapt. Ham;t:, omtrent 2.; Januari,
doet aall MadCiNl .

GUELPH,(Twin Serew), Kn.vt. TTSON, omtrent I
Yohruari. doet aau :<t. llch:tUl. Aoc<:u,<ioll en
:Mwieirn.

GOTHcrW!nScrew), Kapt. llUE1IISEIl, omtrent 26
Februrui. <loct arlJ, Mlllicim

GASTON. (T'win Sere"'), Kapt. --, otqln:nt
II Maart., .loet aan ISt. Hdena, A.sccnsiOuen
M[\(lclra.

GAUL (Twin Serew) KlI;'1. l;YL\·ESTEa., omtrent
2b Maart, doct aaD M[\(ld.m .

Een va,n de Maetschappij's Dooie StQom
booten zal SOUTHA:MPTON verlaten voo!'
HAMBURG, kort na de aAnkomst va.n
deze Mailstoombooten.

RE1'OU RKAA.RTJESnaarEN GELAN 0
gangbaar voor Zes Maanden, worden uitge-
relkt tegen eeu vermindering van 10 percent
op den Dubbelen PIl.Il8a-~eprijfl.
RETOURKAARTJES naar HAVENS

langs de KUST worden uitgereikt voor de
terugreis bin~nen Drie Maa.nden perde lj nion
of the Castle Maatschappij Stoom boo ten.

Voor Vncilt of Pa&l!&gedoe men aanzoek
IUln de Kantoren van de Union Stoomboot
M.a.a~~happij, AdderleyatI'llJlt.
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