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DEEL 6S.-No 6,392.l

"URICEDIN STROSCHEIN,I'
KOOPDAGEN, I WEItItELOOPEN

I

VA.\" 'den onckrgeteekendo 0111.

tront dell lOden Je1.er, Z Ezels:
1. El'll "aal Huiu('zl'J, luet wil tt' plek

lilaanimar op de schoft, e-n letters
1\. S. op 'IinkedJout" G jaren oud,
1:2 hlinden boog .

~. EVil bruin Huinezel, langf' nnren
o~d('r Jl' pens, li Jal'L>!1 oud, 12
haDden ·Lung. ,

Hel>ren Scbp't meesters en' anderen
gelieven ke~'ois t€ geven aan den
oudergeteekli'nde door' w ion alle
billijke kosten betaald wllen word('n

S. C. LOUW.
Pbi"llntl-'halll, lJ'Urbauvilh',

18 -Junuan, ] HD7.

-Iedere Vrijdag en Zcllel'dng.

HEL.\\I;RU!-: rOOR LIJDERS AAN .TIeBT EN STEEN EN NIEREN Publieke
E~ BLAAS. Verkooping .Kostbaar

VAN
Een Il cuw ontdekt Geneesmiddel Voor Jicnt, Rheumátlek, Grulg en Steen

•n N,eren en Blaas en Koliek erdoor veroorzaakt, Verder' voor
Neuralb'a. Slapeloosheid en alle ziekten In verband met over.
productie van Zuur in de Urine. .

Zijn OlJrlJimir.~s laren

in ons Huis I-------
Dl T '.!"·II' t'~llliddl,1 i.~beproefd f:'11 Jaama. sterk aanbevolen, dool' de

J't'J't)i'llltbte Gt'llt,t'sbeerC'n in Dnitschla.nd, Holland en andere Wij offreeren de;e week-
Een . PilI'! ij , JOt~~61lS "-"iekel'k leel'l'n, ill

Dnl! ou K:hlllki, Is liJ tot 1.s Gd
ougev('er de helft de,' IVh'lI'1.k

Heeren 1ll'\IlW R"f'iio Pil (;"I'oile kl eren,
Vl~n 16H 9d tot ;$18 I~ i ,,>' .l:"k!-(1). pen

HeerelI Tw('ot! lJl'li~I'eidsk)(:~t'en \'011 :{9.
bot [,Os. . '.'

HeOl'cn Zonlerk1e.en-!TI, I!l"'uiio, vnu 3~ls tolSIs (ju,

Ongev!'er 300 Heerun Jl crciu"1l "H.I, IIlie
SOOt'tll'!' PI,' prij1.6n: l.)PYU zij" ,.au ern
fl~brl~ant ij voorraad gf'kocbt eu nil,. III.nlo{
g-opr,'Jsd;oveneenHeen k I"ine pur·tlj \\' el k-
mon B Hemden en wat undel' floed. "'"
wdlen .het kwijt zijn en bit'dl'u hel d"",..
Om teb'en kostprij$ aun,

r)E ondel'geteekende Van woning
. Vt'l'anJer" zijnde zal publiek 'l'E 1O,IS V¥,

doen vorkoopen, ' Al Let Huisraad, wa~ronder in de
Op Donderdag, 28 dezer, Vjsitekamel', eeu ~et, Ronde.

Gipsy en andere Tafel~, Cheffonier,
Spiegel, Hang.Lamp, Jrlok, Tapijt,
Ornamenten, enz. i

In de Sla8pknmer~:- :Mahonie.
houten, Koperen en ~ndere Ledi-
kanten, groote en Lad~kasten, Mah.
en .Marmel'en Waseli dn Kleed Ta.
fels, Sofas, enz.Tn den! Gang; Hoe
den- stand, enz. In d~ Eetkamers,

A. B. De Villiers & Co., AiBlagers. Groote en andere '.Fl1fels, Side
boards, Mah. en andere Stoelen,
enz •. Het Bl'cekgo(,d behelst o.a.,De Verkooping te beginnen om 10 ure precies. Groot Diller en Vruchten Servies,

- --- -----.--.---- --- ----- en ...., Glas en Aa.rdew,el'k, Plaat-

wan!', Messen (JD Vorkén, Keuken.
gereedschap, enz., Manuen, etc.

Eene Koe in melk, Kippen, enz.
• i

J. J. HOFMEYR & ZOON. Afslagoers.

.1 I \1
meubelen, eoodls

bedden, eenslaaps en twEle.
slaapa, matrasseu, wasoh, en
toilettafels. enz. i '

' .. I I, '" ,1''':1 \\.1, I) ,t' IJ.. Ilh', r Inll,d\\ won')t..'t"\".j ;.."\_.I1t...'t·...IIII,ldp) kun IK'.
I ",( t.,. l"··\(.,I:I"l.q) \·'''.r''·11 1,,'II!'T ~~'\ul,l;ul!td IlIljlh',W/llIllI\'f

I,' 'I: ~', ~" I,ll \ ""1111'-"1 <lilt! IW1fll1;.;' I'Lr\'JI I",'n li, \'\'11 mn rtvlnn r

" ~J,' I, , II 1'1:1'. ,j,,~, .....( 11 11\.'111)1'11 1I;,j \\t'lI,krlljk \1.1(.1 g-ut.'d ),!e-
, , '1 'Ol '0 I, , }< .t.] 'I, I ""I' \ ,·ro..·I,'''' I

' .. I ,'~ k ~'!f>Il! II ,I, r, 11/, ".!'·II 1\':\1I1'11"!'f"'/1 l'll Ik ~all deu lIL.t:r f;t,urlILY Illcl

"I.: (',\ d'II.\,,,q,; a:\\al'lllt'f:,(t -. LI.I! IJ..

·W .AanteoJbet'sten, 10Trekossen,
J.j, .Jonge Ossen, Stlikvaten, Kuipen
Rijders, memel en anders dingen, I
hijkans nieuwo Ossenwagen, met
Trekgoed en Riemen compleet, en
nog andere goederen to veel om to
melden.

J. E. DE VILLIERS.

Eetk.amer.ameublement,
tafels. stoelen, enz.

Balon·ameublement, zooals ror;4e
en andere tafels, stoelen, enz.'. i . ,

D~ Keuken.goreedschappen.

:'IDe verkooping zal beginnen. om
to! uur v.m, • i, i
. :

ATKINSON EN GO"

"h 1\\ '.

\'1.<1.' :"1) CHA~. \\IL~TU~E, 'VEGG~IJOOPEN
'T..AN Jen Ondergf't,eekendc om-
V treilt den IUden (jpzer: Ee

Vaal Bruin M\~lTje EZl'I. •. j:l:l1' ond.
Hcpren Sclllltllll'e."ters r-n :Illdl'rl'n
gche"l'lJ hnlJis te geven nun den
Onderget(:wkeude, door wien alle
billijke kosten betaald zullen WOl'.
den.

I' If I \1. t

\\" U""II·" C, II'ml lJ",,·1. J\.q""lll:II'}..fHtrnlll.
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'. ;1 \·~·[rn.d .. ,IJ Itl I I, )10.1'''''' It'II, l l, J"1O.1Pd:lt zij daur\'un dpiI".dfdc
Pam-l 20 Js n., lS~ii.
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I!>~nkaan den datum :~ i 1

Woensdag, 27 Januari 189~. NEW 8'l'ORES

~AUL D. Cl,UYER, Afslager.::'1 G.! ' ST. ":ORG";'s ~TH,\AT

:BENOODIGD. , STiGUNGH&ZOUTENDlJK,ViOOR de Venterstad Publieke
. f: 'School, EERSTE en DERDE «(nomER BIJ RIClWUJ(TllHn:)

Aa~~stel1t-Onderwijzeressen, tegen
j~'ljjksche subsidiën van £90 eri
£60 respectievelijk, i

~erstgenoemde werk te beginnen
me~ het ..April.Kwartaal, en laatst~

geneemde, zoo spoedig mogelijk di~ INNING YAN HUUR EN OPENING VAN lfENINGEN.teg~nwoordige. Taalkundige keu":

nis r~n het Hollandsc~ Voor eeno' Jeppe's A"('tHle, COlllmissioner Straat
of,brld~n eene aanbeveling. ! JOHANNESBURG.
.t\jpplJcante moot o.a, het Elemen. Pu,tbN.9:49. T,!e.jrtt'h';8Ch .1.<Ir,a : Ent'sA

tairé Onderwijzeres Examen ge. ..__ _ _
pas~~crd hebben, en voorts, antb,~n. I "BEAOH HOUSE"
be~Jzen leveren va.n eene degelIJke .' •.rJ" ENDERS n~u,wkeurig ~emel'kt kenrl!is van Standaard Naaldwf'rk, SOMERSET STRAND,

" Touw RIVlel' Brug zullen oncl~vindm.g, algemeene bekwaam. L
door den Controleur ell '..Auditeur. heiaJigoed zedelijk ell Godsdiensti~ NIEUW' OGIESHUIS
Generaal, Kaapstad, in :ontvangst geqrll.,g. Beiden zullen, indien zIj [' ,

d t t ] 2 ., 'd ~ . , P"NO DOORgenome~ wor en 0 . U1Jl' S ml • grop;"ig onderwijs III muziek en:
.dags WOENSDAG, 10 .Febr'.lari zin~1n geven kunnen, daarin eene f J;RED J. HOlTSEMA.
aanst., voor het bouwen van beton ruirpf' br~m van pri~ate. in~omst I' BIlliJKE PRIJZEN I GOEDE BEHANDElING"DE Ondol'get(:'ekende in hal'e bruggehoofden en bescllqrmwallen, kun!fJpn Vlnden~. ..ApphcatIe~. ID te ['1'------ _ __

betrekking als Executrice heinil1g enz., van een brng die ge· zentd,:I"nvó61' li) Feb" e.k., biJ 'S1'fTTf V ATEN. .'
Testamentair zal publiek doen maakt wordt ovel' de TO~lwsrivier, EPLER V D lJ.1~ 11 •k G

" f".·. S. J. P (, .. M" i:. KT1,I.Pi.v. ',N ' ,ver oopen, eOl·ge.: L lj
O ,,

'OE N'lo!DA(' ::>7 'f . 'reekening"'en, Specificatie en voor. I: Voorz. der Sch. Comm . f rY :I

P' i' 0 ,,C. anum, 'V en""ted, R OG~H]i,ADS t I I VAN mijfIl' plaat!" Porseleinbel'gZeke, Ed gelegen in den Oude!. waarden van kontrakt '1 hezich. "i • • • twee ","i,w Paarden op 8
Tuin, Van der Lingen Straat, met tigen op applicatie aan !het De. l<tfan., 1897'tf ':'IN Il te Y t k' Januari, ]897 vieren vijf jaren oud
het daarop .taande "'"' net en Il:a'tement van Publieke iWe,ken, , l1 .. e tOO~ n .;;,n cl"f we~' beide be,lagen, Heeren e; schut.
"'erieftiik Woonhuis, van aUe ge· aapstad, gedurende ~ gewone 8'EN00 D JG0, t.r·~kt e

p
'v~.r. rIJgbe.~ dgen Oe daags e meesters, aankome Lij wie zij mogen

" , kantooruren.; r.ar nJ,en 'J en nerge. r k' dmakken voorzien (Een Kabmet), Tenderaars moetenmeJd~n binnen TtdE'E ONDERwtJZERS voor rekflnse ge leven cnDlS te geven aan en
met 2 buiten gebouwen, de een die lk'd I Pj COED 'WERK GEWAARBORGD. ondergeteeh~de of aan dep b~r
gediend heeft als Pakhuis, in het wed e~~iJk zij aannemen I~et werk _fBuitenscholen in het district, H ZUID MEE R FRED.W ERmlt:J.LER.; ProcUl'eur~ ~al.
ander i. jaren lang eene win.t· On el" ,t onlrakt te voltooien, en zoo... 18 mijlen van het dorp" .. • mesb.. 'Y. dom' ",en .lIe b.lliJke
gevende be.igheid gedreven, heb. ,ede .. , tender moet door twee S",",i in beide gevallen £120 pe, ; Lady Grey SIraat, losten 'uilen betaald wo,den,b d db d d voldoende borgen geteeken-il worden J·aar., In het eene geval ook vriie , Paarl. T J LOUW J.en e een stan ou en e put met . d 'j< I ~ , I

te I t· T' d dIe e behoorlijke, uitvoeltij'ng van woning. Kennis van,'t Hollandsch +- ---- . . PI'. b"
~~~~:n~a m~t pr~fr~;!e 70 U1~!:ond~ het kontrakt willen garandei)ren. eene ;v~reiBch.te. ., rn". RANDEWIJNKE'rELS. P.O~~{a~m:;f~ry ..k

De laagste of eenige ten~er niet . Dool aanzoek bii den onder. ,eurigste Vruchtboomen. ~

noodzakelijk aangenomen. I getee'k~nde en vergeet niet te melden ! H. J. DV~D!l:AN (ENN lSG EVING
LOsse Goederen: W W ..,l wann;~ met het werk een aanvang ~raagt Bestellingen voor 'Br:nde.' i •Bestaande uit . Kleederkasten, . ESTHOFE1't:, k h, kt ' d '

pro. Hoofdiospe];;teu* van an ger-aa wor en. . 't' wijn ketels in iedere grootte.. .....-
Wasdl,' Kleed,. Ronde,- Eet. en Publlike!Werken..; ,i D..AVID WILCOCK. HIERBIJ geschiedt keunisgeving
Kombuistafels, Stoelen, Huisklok, M lb' . GhED WERK EN GOEDMATERIAAL Jat een lOder clIO gevondenDepal'tomeot van Publieke Werk~n, 08Se aal, ,.,

Toilet Spiege". en kele en dubbele " ,~.~I.1897. . 7 J..thuar~ 1897, I 7.HANOVER STRAAT. wom t loopcndc ov", of jageude en
Katels, !lovol .. '8, 2 kleine en groote ,. I i KAA PST A D. hon"nijdend, op de pl.. t, Welte.
Schragen, een hoeveelheid ge· ~ I ~ vreden, afdeeJillg Malmesbury, bet
zaagde en ronde Eiken Hont Palen, PUBLIEKE SC OOL, HulpoDderlijzet'8S Benoodigd. Lt Genas Hen .Allen eigendom vau de ondergeteekenden,
4 ,Ladde". 2 Ank.",. 1 Nieu", ._j d . wnde' ... "ien des pe '",on, .. I
Wagenmakers Schroef, 1 do, Krui. FLORIDA, Z.A~,R. A P',BILICATIES, met getu.ig.. . vervolgd wOl'den

b kk . H ITIJNHEER.,-Negen mn.allde.0 geleden .wagen, een hoeveelheid G'ijnhout - -, '. l"hriften. voo, de et'e . ,ng .l 'L b,'"lgd' Ik lo 00. bri,f M. " ,~, ' FRANS BESTBIER,
Balken, en Vloer Pla.nken, BOl'tjes, D A A R jd d van 2qe Assistente in d(:c II..A.. le~goed6 rritwerking vaD RHEUMA.Tf- J . ..A,B. BESTBIER.'
IJzeren Standaards voor Tl'alie werk . er geen vOt o.3n e School! te MoorreE'sburg, distriot 0 RO in mij 0 gem!. Ik ben 60 Jaren oud

. . applicaties jngekom~n zijn Malme·.s.'ury, zullen ,door ond.el'oO'e. en leb 23 jalocn Ia.nggcleden naD CBRON. Malmdsbm'y, 21 Jau, 1897.2 kannen lijn Olie, 3 do. Koolteer, d b t kk' A ~. te te r I~' BE A.STHA..Men RHE:UMATI.EK eo . _'r'mmermans e.... andere Gere-.l voor e e re lUg Van s IS n "-~kenr1jp worden Ingewacht tot I be d

I .', u ~. bo d h I ~! ~ , t'1 verlichting van vee roem 0 ge KEN N ISGEVJ NGscbappen, !lommelarij en eindelijk .. n . vengenoem • sc 00. Ivorden ZA"RP-!GAVOND,6 Feb ....ari. We,k" '"di""" eo pro,,,,,,, "U~ .,.d"" •
eene groote verscheidenheid Hoedeu sol~ici~nten verzocht hunn~ appli. te begidnen in April. Salaris £36 baa't t.o vindcn en had in mijn geval alle

makers Gereedschap. cattes In te zenden nan den 'ondel" per ja~t1, en alles vrij. gel60f in menschelijke bekwaamheid ver· (1' ENDERS zullen door den on.
geteekende tot 1 Februari, elk. ' . IOl~n, tot dat ik RHEUMA!IC~RO pro, dc:rgeteekende in ontvanget

L F
T' W.AGTENDONK ,; J' P RETIEF V D M bee'-rlp en. in eeos.. ZIJD. mlJu Neornlgm,

• .•. Ex. Testamen":ir. Salaris £120 pe.' ja., hOneven, . , . • V;"~,itter, ~,l;;'.. ti,k eo P'l'" '" boofd eo M',"' genomen word'n tot deo 'lOsten
mU2iiekgelden.' zicht verdwenen eu het meuws is "er en DEZJ<:R, voor r.ICJllocgeu van 200A.B.DEVILLIERS tj-Co. Af8lag~1's Werkzaamheden te bemnnen op , I wijd "el'8preid dat "oumeester VAS Rooy Akkers ~rOlld indeKaapsclwVla.kte;

Paarl, 16 Jan. 1897, 0' ~ am~r heellema.a.1 gezood was ,'an die d t" 1 d' d
'15 Februari, 1897. i Bl' OH., ,.HO·F. SEMINA.RIU'M, 'Voriderlijke Medicijn," ell dit wns werk.elijk ten el'aar mol' prIJs en :leTIOO19 e

.Applicanten niet in bezit vI,an een . b·et.gevo.al; elkeen die het probeerde be- tijJ ,;,cnnl'lde1J. .BENOODIGD
ii, veel~hetaao. E. Hl'TCHINS,lIldeKla,.. Onde,wij,e ... certificaat SttLLENBOSCH. np 1'00''.c"".", Z", "" V',""..I, C',"~n,"," "" "",,,I,,,

van de....n .... t, zullen v.fplicht . 'I (S ."' "" St",",b,,,,), " ""."," ,.. Woo""jk IleL_
zijn, ua een redelijken tijq, een . I, eeD fchijnbnar ongeu,eeshjkgeval.mn Rhen- Departement '-au Landbou\\',
aanvullings examen af te legalen ten }[.' LA$SEN heropt'nen op 1\Lu:\'· mat(ek en .licbt. NOOIt, ze] ZIJII moene- :':1) Jr,"uan, 1~'''7.

o \.._ )D~n, 1 Februa. ri ;. alle brlevt,'n :Mevr. y.~ ZIJL aan mij, was er een erger'~-g
enoege van den Superintendent 11. te ht VB,I "ar, "Koorts Ziekte", zroals ziJ' het DOC, _

mededeen.' ngen, applIcatIeS • nc ('Il y. 0 ..\_ 'I' fl'El NT fI' I V !van Onderwij., m"j Do~,~ d"l, "">;unATIC"" _ ' r~
aan I deed ior lijdeode jonge man rustig slapen en

Hl P. C. ZWANEPOEL. Eel'w. J. H. NEETHLING, mcdtfi Il werd voortdurend toegediend,
Sec, van 't Schoolbes~uur. I boew,efd,) buren en vrienden zeiden dat DE HEER J, G. LOCBNER

I' Stellenbokch, I zij ort verw~bteo dat ~ij leven LOll, teas I. J r k
hIJ I",e, .maal h.er, en get.u:gde V&Il _do gc· wellsc],t aan uet PU) lt'

8 Ja~., 18-97 oeesk!ra.:ht ,ran de RHEUMA..TICCRQ en. bekend te maken daL zijn adres is :
PJL4E~. 'rP

' Il ITDA~f,'JONES RHEUMATCURO.
. .., i. I M . . Delonde heer VA.'\ DER WnT, van Red,Yredenbnr.g Hooge Scboo voor elSJes del"'b~"rg, '''"',erdgenezen door een bottel.

1 De !-er A. COETZEE, Brand,'lel, Middel,
I bUI'g, . C. vond dadelijk verlictiug:,> Mijn

El. Zittin in het Xieuwe ZOOD ~A, eu zijD ·chooomder. debeer.)J, A... 22 Jail. 1897.DE erte - g. SMIT, ;'Vlill wonderboom, BllrgersdorP, wer- . _
J~ar, 18~i, zal, begmnen op den <1k genezen maar ik moet DUsllliten- L1'TI'L'RZErl~TERS.WOENSD~Q;27 Januari. Ik bhjf uw dankbare vnond, J. C,. vaD n n

Li' st .Afroeping om 10 v.m. Het g'lb<,teZllid.A..~kaallBche ge!l-eeslIll~el
J . ~. , vou!' Jjcht. Rbeumtiek, R~enm.ab8Che J~cht,

..Apphca.~les aan . Lend .licht, Heup Jicht, ~flngez]cbt.
Me~. W. B. PERCIV..AL. PI unz., ~n heeft vele dll.lzenden ge.

' • . veel erger da.n, bovenge:o noemden
Overbeek $puare, . la verkrijgbaar van aHe Áp<>the

Krutpstad. Winkeliers door geheel Zuid-A1ri
AI

("""1"'1.) P. ,l. "·ATSOS.

G. P. C. LAVBSER,
H. il, Kloof,

_Klipheuvel Statie .
18 December, 1896.

" _." -', !I.l')I:· .r , .. :" d,· \,·I· ...f'hdl,·,l')~· AIItHif;'k.,'r ... Ct'l} rt II IrnUAI I ....rul nw
.I·,r k _"' \ ""j, n )1' I, ,Ir'-' Uil 1I1' .. rc kcu.! Irilddt.'J tq:':11 l',lt' AI'id DII"hl"lI'i
' \ 1':1. I, \ II..I '." II I..

BENEl'EN- ii,'
, ," ol.

KT. ,
I.vv ,J 1\ ,

- -------- ~--------II. )1A.\ I K ['~, )1. D.

WEGGE.LOOPEN
V·M\ de plaats" De Hoop" Y lag .

gebt'rl'(, 1 Zwartbrniu Men-ie
Ezel, even Wilbek, g-cl.Jl'oIndmel'kt
linker zijde llt'k F. He~-laW'lJ,

Heeren en Schutmel'sters hij witl
genoemde Ezel is of mage komen
aanloojJl'n gelieven daJelljk kennis
te geven aau den oudergL'ieckende
JOOl' wien all» billijke koston zullen
worden L~LaaIJ.

J. G. CARINDt).
VIR.,IZ'geherg.,1'.0. LJlldocll.

Huls, Land. Goederen, Claim, Ftnan-
cieele en Algemeene Commissie

Agenten .

" II 125 Eerste-klasse Varkens.
A.J?SLAGERS.

',' .",'j \1
auari. 1"I:)i.

Op wrOEN~DAG. ,27 Jau.,
r_;ULLEN opgcmoldo Varkons'J publiek verkoclu worden, uit
JeKrafl.l.v:llI dell heer ISA:I('vAN
A.UWE, Paarl.

H. G. LOUnSER,
J. S. MAR.AIS & Co., AiBlagers...

'lf' ,,' , I". ...I' .1/11. T\ ,j,. ,I, '1 II r- II -"lïll ~ ,I,,, 'r

Departement ,an PUblie~e" Werken,
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( )\ P Jen ] ;ideo dezer, een donker
'- vos Paard gomerkt H, D. op
rechtel'bout. Heer'en en Scbut-
rueestArs gelieven kennis t(~ geven
aan dcu eigenaar.
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WM. GOURLA Y & CO., Kooplieden,
No. 8, Strandstraat.

1',lIntkltt'IJ III nrc!L-n' inlichting grati:i te yerhijgen bij
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WEGGE400PEN

I~IDORE HIRSCH, MUizenberg,
Eenig Agent voor Zuid Afrika.

PLAATSEN! PLAATSENJ!

~.

DE \·olgel1lft. zeel' beroemde plaat.sen in de Afdeeling Victoria West
lQIl lIil de h"md te koop nJ:- .

1. NO belsfon tein groot 7886 morgen 422 vierkante roeden.
2. Ezelsfontein n :',;3:35 " 2,51." ..
3 Grootklipscheur " 4373 'l 391 " ..
4. Rietkloofplaten " 1085 " 7 " ..
ó. Adjoining Grootklip -,!23 ,,275 " "

I)~l<lr Jeze plaatscn aan een zijn, zullen ze als é~n lot verkocht
worden, Pnj., I I) '. per mor'gen. De kooper kan, indien vereischt,
t \\", -d"rJe I.i) \;in dl' koopschat op eerste verband krijgen, de balans te
(""nlf 0 i 'daald I.ij afl<.'\'ering van kaart en transport. Belanghebben.
dl'!! kIWIll'lJ de gronden gaan bezien. Er zijn twee spoorweg Staties op
rh- l''I'UUlkll, 11.1. Tlu-el',"i,~tus en Bie.rjes}Joort Siding, en op iedere statie
bn mt II l'cn grook bezigheid voortzetten. Er iseen groote hoeveelheid
K"ITeL'I'oolllcn DJ! gezegde gronden waarvan genoeg palen kmlllen gekapt
"onl"llorn al de gronden toe te malctm.

lJlA' ~l.4nz.ockVoor verdere bijzonderheden bij

~EN.

L, H.BRINKM.AN,

Procureur VictoriaWest.

Unlllan'clurp
Ka&p>wd

Bemoedigd door de enorme
vel'koopingen, maken de Fa-
brikanten zich gereed om

EEN Onderwijzer voor een Pu.
blieke School op de plaats

Bavianskloof distrikt Piketberg.
.Applikant moet in staat zijn te
toonen certifikaat van bekwaam.
heid in Engelsch en Hol1andsch.
Lidmaatschap van een Pro testa Ilt·
sche Kerk, zedelijk gedrag, Salaris
£90 (negentig pond) per jaar.
School te beg;nnen na de vakantie
van Januari, 1897.

.Applikant staat een kans om op
de School plaats 4 kinderen twee
uren onderwijs te geven na school.
tijd voor £20 pond per jaar, alzoo
te zamen een honderd en tiep pond
per jaar. .Applikanten kunnén zich
vervolgen bij den ondergeteekende,
schoolcommissie

P • .A DU TOIT,

Goedsmanskraal,
P .K. The Rest,
Diet. Piketberg.

ONMIDDELLIJK gevraagd goede
, HoHandscbe Letterzetters. Vast
werk. Doe aanzoek aan het Kan-
toor van dit Blad.

Ls:". ':1

1' .. ,.", .J.
F""'"

250,000 BLIKKEN.
TE VERSCHEPEN.

VERKRIJGBAAR BIJ :- BENOODlGO
EEN Onderv.-ijzeres voot een

Buitenschool dist. ~Hanover,
aan 5 of 6 kinderen onderwijs te
geven in Hollandsch, Engelseh en
Muziek, behoorende Mn ecn' Ned.
Gere~ .. ~erk. . Salaris £40 pe~ jaar,
en vrIJe mwonIng. !

Werkzaamheden te beginnJn op
1 F'EllRUARl, 1897. Doe da.deltJlc
'aanzoek bij den ondergeteekez¥je.

D. F. V.AN DER MERWE,
f Melk Baai, Somersot Strand. i

j.

-~

B. G. LENNON en Co.
HEYNES, MATHEW en Co,
J. D, CARTWRIGHT en Co.
B. LA WRENOE en Co,
STEPHAN MoPHERSON en 00.
en b1j andere Pakh uizen.

c/o -'Ill .. ARNIII.II ::::,!IT,

LlléasfullLl'IIl,
.\1alme ..;;bury,

~Hm lJ.la Llnr.
"::8 HEAOAOHE.
PURIFIES THE BLOODl

...... 0.-.1........... ..,_

uid Afrikaansche Vertegenwoordiger :_

CHAS. W. HOLMES,
Timber Straat, Pietermaritzburg.
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DE ondergewekenden behoor-lijkPublieke Verkooplug gelast. dp~r den heer .]A$PF.R
,0 SMIT, D. zoon, die van woonplaats

, - V AN - gaat veranderen, zullen v<Yor zijne
. . rekening op

Yast~ en Losse Goederen, VRIJDAG, 12 Feb. 1897,

TUx,.SAGH.

-oP-

'VOENSDAG! 3 )[aart, 18U7
OP DE PLAATS

woï,VENFONTEIN,
Omtrent 4 mijlen van het dorp TULBAGH,

et .. S6mêrse~
PubIje ke .v« rkoo p ing. EEN E 'ZÉE-R-,-'-z----E-;.oi_",Ij---lz-A..,_,lIE K. . ,. " . . , ' '

BELANORfJK~ 'EN"vIToeafta E
PUBLIEKE ViERKO [PIN

GROOTEIN keSTBARE ERVEN
A A N 'T STRA N D." ~ !

,...",~enEfN SGHOONE KANS
DE Heer F. J. DU TOIT, dil' \Jn

woning ~;aat veranderclJ, L('dt
den ondergeteekende gelast T"n,Jer~
voor het koopen van zijn

VIJF ERVEN

RUIM KREDIET.

Afdeelingsraad Kantoor.
Piket~rg, Januari 21, 18S? I

eettliJt1st ',4, ter" Irn ..nA1pnnm door het schrijven
db<)rti~tl~'Dd:e' artikelen over de! groote

volk eenen dienst" bewezen 'die niet
lezer van ONS {lAND hebben de

ing en bewondering. maar o?k
~I1Bc:h is dan ook reeds door velen UIt-

pamfletvorm veT'krijg,J:>aar gesteld
, te .voorziende hebben W1J €len beperktb~ inbin~en, die nu verh.1ijgbaar

x.~n1pla.a.r. Postvrilj.
azen hebben behoore-n zich mn eon

te voorzien om ze anderen die geen~ inteekcnaaren van
zijn te leenen. . .' ,

Zend uwe aanvtagen met bedrag in poeteegels of postwissela aan

an d~Sandt de [Villiers &Co,
Uitgevers "0 N Ll(N D" Kaapstad.

, ~ ,4 .. ' "OÓ~~~_

FIL LIS'
GROO'll . CIRCUS

t EN'"

MENAGERIE.,'

Meli de gebouwen daarop ge],.!<"ll iu
heli dorp HOPEFIELD, té' U:J:.
vangen en wel tot den

l.s'te:n.Maart, 1897.
De gebouwe:l zijn ill d" l, ,'"

orde, en el' staan; bonev-r., :, ,'.
soorten v~n Vruchtonboonn-u " r.

20,UOO Wingerd StOkkt-11 (JJ" " I:'
volle dracht zijn; het l'l.:< 11'; ,':,

beeft volop water en praclill':'l ï , : _
grond. Die.reuen die zich \ a u " ,
aangename woning- wl'll~chl'll t,

voorzien hebbell nu c¥.: gel"gnJhl':'1.
J. W. STH.i,LI\(;.

Aan zijne ,,'oOJ1IIJllats,

I,UILENKRAAL,"! GROENEKLOO'F,
Gelegen in deze afdeel ing Publiek

Verkoopen, de ondervolgende
Levende Have, Losse Goederen
en Granen, enz. bestaande uit:
L Levende Have, als:

8 Gedresseerde Ruinpaarden
6 Kooien met kalveren ill volle

melk
200 Merino Schapen, geschikt voor

den Slachter
] 00 Vette Lammers. ,

II. Losse Goederen.jils :

DR. MILLS vanSomerset W ~~t, verscheidene aa.n~oeken. gebad hebbende.
om een gedeelte van ZIJn .J!jlgendom aan t Strand III erven te

verknopen, heeft eindelijk d iartoe besloten, el!- de ondergeteekenden
geautorizeerd fer publieke veiling pe verkoepen op den Stoep van het
National Hote -

Op MAANDAG, S Februari, a.a:n.st.
E~ DE~ VOLHJ;~NDEN DA.O INDIEN NOODI(l.

De 220 Erven hebben eeue grootte van 50 x 100 voet~ zijn allen in
l'en Blok, een gelegen aan de rechter zijde "an den weg lei1tmde .naa,;. 't
Strand, juist hij den tegenwoordig en water-toevoer en ID d~ onmiddelijke
nabijheid van het voorgenomen water schema om 't Strand met water te
voorzien' door pijpen; bovendien is er nog een altoos Joqpen~e stroom . .,.. ,&1\ ...... ,.\1
water door het eigendom dat aangewend kan worden voor drink water.
en besproeiugs doeleinden, omtrent 3 tot,~ minuten gaans ran d~ Zee •.

De Grond is zeer vruchtbaar en bij uitnemendheid geschikt voor:
tuinen en boomgaerden gnz., __ ~ • ,. .1..

De ligging van den grond is zeer gezond en zeel' geschikt voor . ,PPLICAT LES vergezeld
te woningen. '" gecertificeerde copijen van

Deze biedt eene sohoone gelegenheid a~n "Voor per80ne~1 begeerig om wet vereischte getuigsob '
eigendo~~en aan het Hrigh,ton van Zuid-Afrika ~e bekomen ..d.~r er nu bekwaamliêid, goed .
zeer WClllJO'8 stukken beschikbare gronden aan t .Strand ..zJJI1, en te :l\dlmllatlschap eener
gelijker tijd ver, cbaft het eeue veilige geldbelegging aan Specula~ul'S. . zullen door den'

De verkooping zal beginnen na aankomst van den mOl'Jren trem. ingewacht worden

II. J. JlOSA:IAN & Zoon, Af$lagers. ' 1897~et'Muzieken
Stellenbosch, 14 Jan. 1897. i . zal een sterke aanbeveling

Oa.La.J:]·.S. £120 per jaar,
. .den. Logies te

per annum,
te beginnen op 9 MAart
reiskosten zullen VAr'(TOÏ~1

DE Heer M. M. LAUBSCHER, die
zich meer bepaald wenscht

bezig te houden met zijn Vee
Spe<Jnlaties, beeft den onderge-
teekende gelsst per Publieke Veil-
ing te Verkoopc n op gemelden 1
datum, zijn woonplaats WOLVEN- 1
FONTEIN, groot 920 morgen. 1

Het eigendom is beplant met 2
.20,000 wijngaard stokken en een 1
menigte vruchtbeomen ; is een van 1
de Zaaiplaatsen in aDS dIstrikt, en

-; .i uiterst geschikt voor bet aan-
, , kw-aeken van beomen en wijngaard. 85
. Het eigendom is goed ... l.'«IfZWrl En wat verder zal worden aange-

van standhoudergl, ,Mtpcud water boden.
J18t geheele jaar door.

DE betrekking van eerste AESis-
tent in dE'z~school is vacant

't Salaris. is £135 p.a. Applieatie~
worden lDg~Wllcht van damee enDI:\ ER ! !. heerfD, en lli0eten den onder",e
teek ende toegezonden worden ciet
lat.:!r dan 1 Maart, 1807.

\ K .B J tT F FRO l' \r 1'"\ U L Applicati<ls, eigenh:olodig ge!'Jchre
~Vj_ HOUX' ma",\kt., aan het ven, ~oeten vergezeld gIIan van
uLliok IJ kend dat, ZIJ lllJ i:,f>ll'.!i6l!. gecerltlioeerde afschriftt'n van (~
~ici VnJl, de 'l't'lltvuohlellilJ::;' op I afgelegde f'~ao:illa (b) ~oeJ zedelijk
RIJDAG. 2~ dezer, IlL'l.lfT(J]jJeco ~edra~ en (0) lidma: t!'chap VBn een

It iller z.J v~rschall~n, zoo als ver- Proteatantsch Ker'kgellootschdp.
'len j.atLr, ID ue m~uwe g'ebouwen 1. J. T. MARQUARD
ITI de TentooDstell!ngszaal, aan de Voorz, School

oomtDlS
'I.

, , h Jf Sle.IV] IJ', om ~ -een.
Il 'bo h De Pastorie, Winburg, o.Y.e.

• je cu sc. 14 Januari, 1897 I

'\

Alsmede de volgende Levende
Have en Losse Goederen:

26 Aanteel Beesten, goed melk.
gevend ras

50 Varkens
150 Bokken

8 Paarden en 1 Ezel
1 Bokwagen, zoo goed als nieuw
1 Veerwagen
1 Kap Kar
1 Schotsche Kar, 2 span- Tnigen
1 Zelfbinder Machine (Daisy;
... Dubbele-voor Ransom Ploegen
2 Eggen
Kuipen, Leggers, Stuk vaten,

Brandewijn Ketels, enz., enz.
30 Mudden Koorn
30 " Rog
20 " Haver
Kaf, Haver-Garven en. Stroo,

Keldqr- en Bocrdorijgeroed.
schap.

En een mt'nigt~ andere goederen
te veel om te molden. I ndien de
Plaats niet wordt verkocht zal de
lIuur er .van voor Drie jaren worden
opgevsild.

...
"

Vergeet den Da,g niet. en maak uwe
vrienden hiermede bekend.. ,

Zoo een kans komt niet allen dag!

J,
:I P. J. P. MARAIS. .Afslager.
.l
~,' Vendn.KaDtoor. Tnlba~h,
; I, 22 Jan.nari, 1t<97.

PIKETBERG.
(1 PubJieke,I Verkooping

AAN HET KRUIS
I

;t: Op Vl'ijdilg, J;2 Fet>., l~Ui.

. 'DE onJergett'ekeude gelast door
. de Executrice Testamentair iu
den Boedel "an wijlel~ .M. p, S,
VI SER, zal Publiek Verkoopen,

14 Paardell
1 DOlLkc)" Henl:,rst

240sst'1I
SO Aanteel B~':;wn
2 Bullf'n

200 Bokken
. 2 Wagens
1 Kar
2 Ploegen
1 Egge
2 span Jukken, RiernC'!l en

!:ltroppen
2 paar A.cLter-Tuig'l'1l
2 paarl\" oor "
1 Lot Z wengel.'l
g. B~t.evplJen
I Zadel DIet Toom
1 Ladder
.1 Dip-Buk
1 Lot Vat.en
i " 'l'imrnOrmalll'g(.rt'l'J:;chap
1 Schroef
1 Schaal
1 Lot Graven, Pikken, Zweepen,

Huisrftud, ellZ., CllZ,

, P: J. RETIEF, Afslag~r,
D 'u-Kantoor, Pi ht llt·I'):.
21 JaDullri. Id!';-.

Hopcfu-ld,
20 .lauuar-i, 18~'7

'~'=~~-i~j{LO\rS ·'l.\:\L.
lJlJ'~L NSTR..A.AT.

Open r gm, '8 i!.iddags en 's Avonds,
DE XLEl'WE LUNDE;\SCIIE

liASS E N BEE L DEN GAL E RIJ,

Onderwijzer
-TE-

OE'Extra Bokwagen (bijna nieuw)
Span Wagen 'l'uigen
" Ploeg Tuigen

Dubbele-voor Hansoms Ploegen
Lot Wijnvaten
" Zakken enz. ,

III. Gran-J~ als :
lJHdd"en Zaad Haver.

:!'\
,.11 J

lj li r,
J,

Wliik Winburg, diet. Wi~b
(1~ uur vanWinburg ) ,

Een zeer zeldzame verzat;lr1ing ndl met!"
.lan 100 VIIIl wereldberoemde !"'I"i(!II('IJ.

De meest bekende mensehen van alle eeu-
wen en volken, K.amer van li (~rr'ijslijl:l,eJ"n
Open 10 v.m. tot 5n.m.; s' .\\"lJUJs/ tot Jil.

Entree 1/-; Kinderen 6d.

Eiken. Avond.
MATINEE ELK EN ZATERDAG,

MENAGERiE OEH GEHEElE.N DAG OrEN.
Dieren worden gevoed om II uur v.m

JASPER SMIT, D. ZOON.

J. W. Joorlees Jr .. & Co" Afslagers.
ZUID-AFRIKAANSCHEF. E. FILliS· Eenige Eigenaar. O"DE'RLI:"Gr.,

Jl H. T. PHILLIPS Agereende Bestierder. ".' c,

CRAS. BARRASS Secretaris 6n Thesaurier LEV ENS VE R ZEKE R I X GLandbouw Tentóonste~lingJ
STELL,EN'BOSOH. i

OP aanstaande VRIJDAG, 29sten dezer, zal het Stellenbossche Land.
bouw Genootschap zijn

JAAR LIJ KSCH E TE NTOONST8 LLI NG
Van V ruchten Groenten, Bloemen, Confijten, Landbomt Produkten,
Levende Have,' enz., honden op 't Plein van het Theologisch Seminarium
en in dil aangrenzende EikenLaan. ,:

Publieke Verkooping TOEGANHS-KAARTJES zullen verkrijbaar zijn aan alle Spoorweg
Stations 0IJ 't Westelijk Stelsel en op geschikte plaatsen na,bij de ingangen
tot de Vertoonings Gronden tegen 2/- ; Kinderen 1/-. De: Poorten zal
men om 11 ure openen. Doorgangs-Kaartjes zullen. na 12.30 n.m,
worden uitgevaardigd.

OpDINSDAG, 9 Feb., 1897. HET VOLLE MUZIEK KORPS VAN DE KING') ROYAL RIFLES
zal gedurende den dag en ook op het

PROMENADE CONCERT
om 8 ure in den' avond beginnende, spelen.

Warm en Koud Ontbijt en Ver:verschingen van alledei aard zullen op
geschikte plaatsen op de gronden verkrijbaar zijn. .

Vendu-Kantoor, Malmesbury,
22 Januari, 18D7. M;~ATSCHAPPIJ . , 2~~·!O.A.LE:DON

EERSTEKLAS PUBLIEKE SCHOOL
. (GEMENGDE SC'BOOL).

o P li E RIC H TIN 1 84 5, FA!"I

I" r.

"llf!f'-lit
PIKETBERG I

J.W. KOK,
Voorz. Bolioolcommissi

"'''','''"rift, dist.
inburg, O.V.S.
18 Januari, 1897.

Eerste Assistent Benoodied
(MANNELIJKE OF VROUWELIJKE).

icincoruoreera bij .4de van P« r!f,',1Ji;:.'J I 1531

[)A.AR Mejuff. SfBW door on-
voorziene omstandi~heden

., genoodzankt is geworden 'de aan-
neming' van haar applicatie door het
comité niet te aanvaarden, wordeu
hierbij nieuwe applicaties verzoch t
voor genoemde betjreklting en zullen
doof den ondergeteekende ont-
vangen .worden tot op ZA'J'ERDAt;,
20 Februari J897. Kenni van
zingen en teekenen vereiselit.

Salal-is £120 pill,"jaar. Werk te
beginnen met den April-term, lK97.

Applicanterr moeten' kwalificaties
vermelden.

!' J.. ~.,tin "H "(Ill n.. I, ',Jf' ';11(/1/

JU/I" fLII.C~'/.;:.'~;

-TE- r'jUEK j gl"j{E~ :

non, ALFRED EBDEN, YOO'tltter
H, M, AIWERXE.
HENRY SOLmWN. Su,
Jr'REU, J. CENTLIVRb:S.
PAUL DE VILLIEHS,
GODFREY SICHEL.
J. G STEYTLEH.
HARt: Y}.lO L.CS. _
Hon1J.:X, J\H.HRnlA~, ~j LA

PAPKUILSFONTEIN

DE ondergeteekende gelast door
den Executeur in den Boedel

van wijlen Mcjuff, A. H. VI~SKR,zal
Publiek Verkoopen :

7 Paarden
4,0() Schapl'n en Bokken

;J V~:['kel s

EE:.1l.!'1'E CEXEF.SJ>ib:l"Dl<;J-: AL'Vi'El'H,

O. E. cl ANDERSON, M.D., xr.c, London
M,RC S, Engeland,

S. J, HOOUE, JAA.RLIJKSCH ( PREMIE _
HOI'I, Secretarifi. INKOMEN. ) UiTEREST

Caledon, 22 Januari, 1807. FONDSENL\' HA.NDEN
SPECIALE TREINEN.'

Een passagiere-wagen zal bij den góederen-t:ein. welk,e Kaapstad
om'3,30 v.m. verlaat, gevoegd worden. Een Speciale Snel-Trein sal te
9 u~e en een tweede Speciaal t439.3 v.m. van Kaapstad v@r£rekken en te
Bosman's Crossing en alle tusschen Stations stilhouden. ,Ee!1 Speciale
Trein zal van Stellenbosch te 4.35 n.m, vertrekken, om ti ure n.m, te
Kaapstad aa.~omen en met den 6.5 n.m: trein voor ~i.monsstad en
tusschen Stations aansluiten. Een late Speciaal zal te 11.30 n.m, van
Stellenbosch vertrekken in verband waarmee eeu trein van Zoulirivier te
12.49 "v.rn. voor Wijnberg én tusschen Stationszal vertt'ekken. Zie
biljetten aan de Spoorweg Stations. - . ! ••

Retour Kaartjes tegen de Helft van den gewo~en Enfelen, Pl'lJ~ zull.eJ?
aan de bezitters of koopers van Tentoonstellings-'loegapgs-KaartJes
worden uitgevaardigd. '

F. BLERSCH, Honorair Secretaris.
EHENPRODUKTE

,£:1 ;j.5j6
85.9ttj

, £1,662.845

Span T\ligl'lI
1~ fh-e>,ti_'!l
G'-) :\£lllldcn Koorn

Geheel l1el"1Jd i" Zwd·.l (ri/ma/Vlche Ww,rdo .........,Ul~." reiskosten zullen
worden.
nnis van Muziek eene

" Hog
Wagen

2 Ploeg-eu
1:, Zakken
1 K ril iwagen
1 lot Boerder-ijgcl'oedscbap
1 "Il uiaraad enz.
P. J. RETIEF, Afslager.

T~IBE

Rondgaande OUderlij,»rs Benoodigd
'VOORDE'.\'·IJK

KAAL8PRWT, diet, 'BWEMFONTEIN,

\.v!,XJ.\l!"''r2 VOOBL>EY.L&JII'

il" Z...'l" .1..') I, i_·;-"Ole Uonu~.Ii;C"
.'"""Ii H:=-l'W-1.m~\ n. ,
Bel'a.liligen ou.t rent niet-verbeurd .t'T'k'Larin..~

Geen r"'''h:tie 0l' Il.cizpc"<a '," OOI) ['i .., I'
)lal;&{ Onkosten.
Iil'Oedi~ Be""};ol!" • ..., vorderio",e),

Al Lf; V eerdeeten behooren aan de Wen
Geen Persoohhju Aanspr"kelijkbt-,d.

O"middeflijke Bonus op Vorderiugen.
RUlm~ Betaling voor Overgave,

DriejaarbJkoeh Onderzoek, la&tst in Juni, 1895,
de ..ol geode in Jlllli.lS98.

D rtig dagen t.oegMtun "oor beta.ling nD
Pren,iuru., ged.urecd. welke de POIi.a V&II k raoht
I)Iijr.
Polissen blijven l"an k:raaht zool.n~ er roicoende

'l"erg""f.wa.r.rde ia ODl een k.......-.u~h. premie
M dekken,

APPLICATIE~ . voor bovenge-
. noemde betr-kk ing-n vergezeld
Ván certificaten van bekwaamheid.
~O~ gaal a: en li 'maatschap eener
Protestautsche Kerk zullen door den
.endergeteek. nde on!1vangen worde n
tot den 15den Maart 1897.

lialarL."l £120 p~r allnum en de
.schoolgelden.

I ~.11e~ ongehuwds personen zullen
'in aanmerking genora-u worden

, ,"Werkz aamheden te beginnen op d. n
1 April, ]897. :'

J. S. 'THERON.
•. Voorz, ~c~oolcornmissie.

p.k. Le€uwvlei,
Dist. Blo( mfontei n, (),V 8.

£3,tY'J3
2,' 'll
1.SlIi
I.';;
1,8:tk
\,230
1,160
1,106
1.062

WILLLUI MA. RAR.t LI.. 8eu.kria

Vcodu-Kantoo-, Piketberg,
21 Januari, 1897.

ondergeteekende IS nu in
iedere hoeveelheid en

prijzen te leveren:
Zaad-Haver. Kaf
van Algemeene
het' Adres:

Polissen van vel"!lChil1endM duur .. erden betaald
<lel de \"o:~dc sommen voor ~ £I,(J()() nn de
oo,-.prollkciijl<6 vo;nekel'in¥,_

Duur iu IM9. Betaald.

Brandziekte Wet, No. 20 van 1894.
LAA TSTE UITBET A LING FN ~8a.9.

STElDIEN ,OOR NOMINA'fIE VANINSPEK'l'EURS, Distrikt C.iLVLV,{A.

HIER}\' EV ENS wordt kennis gegcven dat het sternmen voor nominatie van een
twee<.le Inspekteur onder Art, ti van.W ct No ;W, 18\J4 voor h~t Veldkornetschap

ZlIid ouder Roggeveld, plaats zal hebben te Middelpost op Yrijdalj, 12den FebrlUl.ri,
I'm,

Alleen personen die ab Kiezers geregistreerd zijn voor Brandziekte-Wet doel-
einden. iu het \" cldkoroelscuap of in de Veldkomctschappen hebben recht van
slem men.

Stemmen. knnnen opgellomen worden te eelligertijd tusschen 8 v,m., 8n 3 n.m.
Het stemmen zal beslisseu :-
A, ~Eerste stemmino-), Of de aanstelling gelaten zal worden i~ handen van,

den ;\linister, Jan of gen.;'mineerdel1 gekozen moeten worden uit wier getal zoodanigo
aanstelling moet gescbie<.lell, • .l •

B, (Twee<.le8temming.) Of, indien genomineerden gekozen moe_ w,Jden, een,
twee of meer personen gekozen moeten worden. '

C, (Derde stemming,) Welke personen aan den Minister voorg.teld
worden als zooda.nige genomineerden.
l.:=:l
'l!lftI
.:::::iCall'inia.,:Z2sten:J anuari,'l R97.

Publieke Ver.kooping i7 J.\AI{
"lI> J.\.All
30 JA..!R.
20 JA An
16 JAAR
12 JAAR
o JAAR '"
Il JAAR
• JUn.

-TE-

P/KfN/ERSKLOOF,
Cp lHN~DAU, 2 Feb. 1897. AFDEELINGSRAAD van ROBERTSON

de Breedte van
Tokai Weg.

Omheinine s Akte 1883,DE onJel'~eteekcndc gelast door
Jell heer B. F. '\IOl'TOX, zal

publiek y,:rkoopeu :
;2t)() Schap,'n en Bokken Slacht en

.A all! eel
~ Paarden
I Ezel

2() Beesten

Het Aesiab Kanker Geneesmiddel

JOHN C, Sl'.... rJNJ,
Resident ~f.gi.t.caat,

t-.J

IK Jan Andries Rabe heuigt hier-
mfde dat ik volkomen genezen

b€n van hevige kanker in mijn lip door
het .< AesiI1b " Kanker geueesmiddel
van Mej. A. E. van, Niekerk vau
'Loevenstein, D'Urban Road. Ik
was twee jaren onder de geneeskun-
(hge behandeling van Dr. Chadwick
'fan Darling dat mij veel kostte docll
zonder goed gevolg. Dr. Simonrs
van Malmesbury zeide mij dat du
kwaad in mijn lip zat, en wou het
snijden maal' daar wou ik niet aan,
Zoo hoorde ik van dat wonderdoen-
de middel, gebruikte het en werd
genezen. Het is nu dertien jaren
!;(deden dat ik radikaal gezond bell,
Iu dieu tijd omtrent zeven jaren ge-

DlVISION.ALCOUNCILofROBERTSO.N leJéll hcb ik mij van Dr. Nieuwoudt
Vitn Darling btell examineren om
mijn leven te verzekeren ell hij vond
mij volkomen gezond.

J. .A. H.ab€ Á zoon, Jr.---,----+-------::---~ .NOTIC~is ,hereby given in teFms D'Urban lioad
I·~GG·il:)',OOP' EN L of SechoDo5, of Act ~o. 30 2de Maart 1896,
l'_ ~ ~ .J.. f 1883, that at the nest MeetIng of
)d~ Plaats Klein Dassen CounicI to be held on TI'ESDAY, 1--- .

omtrent ZO Decembe~., le 9th day of Februari 189ï, at 10 SCHUTBERICHTEN.
Merrieëzel, onge~ clock a.~" a resolution will be __ •

onbeslagen,3 jaren oud, dEj roposed to reque~t Hi Excellency AAXGEHOCDE.\' in het, SdJlll to
vall de ooren knijpen een Gov-enlOl' to j-gsu~ his Procla.- Piketberg, on'r ,len \'croorloofdl'1l

elkaar. [U.l,J:.llil..'U declaring the provisions of tijd en te worden vel'kocht op den !."}JeD
\ dag van I:'ebma.ri 1g9ï, ten 10 ure V,lD.,n en Schtltmeesters bij wi.~ art 1. of the above .Act to be in indien niet te,OI"ens gelobt.

aankomen gelieven kenni$ " Ul the Field - cornetey 1 Zwart BruiD Ezel ruiD. gemerkt linkel

aan den ondergeteekend~ esveld Division ,of Robertson. oor halfmu.antje Va..tI achter, linkor zijde
alle billijke kosteu zullen By order of the Oouncil, .van den nok gemel'kt F., re('hter acLtkr

Uel:,W:liIU!worden. i, bont gemerkt onduidelijk,
. G. W. BORCHE~DS;

See re ta JrY.

1 Bok '"agl'n
2 span Tuigen
2 " Zwingels en Kettings
1 II Jukken, Riemen

Stroppen
1 lot Boerderijgereecbcbap

~O Varken~
1 SnijruaehiDl'.

p, J, RETIEF, Afslager,

J..D. CAR1'vVRIGHT & CO.,
en GLAS- EN PORCELEIN- MAGAZIJN,

ADDERLEY EN DARLINGSTRATEN.

EET -, On~bijt-, .n:Tbeeservies) Toiletartikeleu en ~ IOOrie1I Aard ..
werk m groote keuze. " i.

Hang- en Tafellampeu, Vloerlarhpon Toor de Voorkamer, TafelmesIen
enfantas-w- artikelen en alle JIuishoutl.BeIloocligdheden.

Verzilvérde en Fantasie Goederen, g-odchikt voor Trouw-,of Verjaar-
dag8presenten een Specialiteit. Juist ontvangen eeri ladin, 'faJl haa
speciale 'port. . ~

"VICTORIAN vVATER-'VHITE .oIL"
160" VUURPROEF,

IN PATENTE "FAUCET NOZZLE" ElN
DE BES'l'E OLIE IN DE M..lRXT.

FENCING ACT.-1883.

'-,'udu-K fint,,,,,, PiketbC"g,
I." .JalluR';, lt<!I~

DISTHIKTS SCIIOOL~
WINBURG, 0 V.S.

J. C. SMITH &.Co.,
IJzer! Kool en TimmerhontMagazijnen

KOLONIAAL EN AMERIKAANSGH WAGENHOUT, ~
STOOM ZAAO,MOLENS,

Breestraat en RiebeeksKO , J. N. MOSTERT. Á, J, WIlD,
8ch~tmee~tor.

visional Conocil Office, '
Robertson, 18~hJanuary, 1897.

U,AAPSTAD.
eo
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II~U~y~~g~~9.ED
(Ayer's Sarsapar-illa
i ZUIvert bet Bloed.i.

onnoodJg doch ouder de 01Jl8tandighedcn
1.8 er sl.;cl.ttl:! één nlH'lJel om de" u Il !iOil.!
aan het licht te urengen b':l<!lult\m moete IJ

worden genomen I 14 t (IJ opgewonden
vergatlellugell maar na liJP beraad ala de
diepe en Cl USClge over tlllglllg der belee
chg le en gokreukt-e IU,lH Ikillg, en die be
aluiteu moeten naai den gouverneur ge
zonder; WOL ien om door hem de Jm
periale regeen ]15te IVOIten, oorgelegd

In een andel e kolom Vinden onze lezers
den uitleg van" si r JAMIDS SIVEWIUGHT

waarln hij dUldelrJk maakt dat h J het
oog uie; h Hl op afgezanten (emls811Ies)
die reeds gezonden zrjn ma lJ op hetgeen
de E qJl e,s van BloemfotlLelU gezegd
heeft In een al rlkel lat dOOI niemand In

de Kolonie ernst g \\ E'Id opgenoruen
Ret ru nsto lit men van deze u1tlng

van gevoelen door een Velllnl\\ OOIdelt) lo: en
mlUllltel zeggen kau IS dat bet zeer on
voolzh:htLg J~ geweest Wa: SI JHIEs
n de eerste pla Itri ook bed )elu heeft dit

staat vast dat Zijne wo I~ineen
keerden Ineh nl hebben gerua Ikt III
republ el en zoowal ats li) ]< ngeland
\1 lar zou nien vragen \I lt heeft de

1:<. lj I ,< t.e doen met de VIIJSL.lakiche lt
geollng' of nr g meer \\ at heeft de
1<. II' rs« te doen me' de Il'ansva rlsche
Iegeei mg? Welke lechtvauldlgrng heeft
st r J Al[E~ om de republreken te vi aar
sch liW 11 tegen het zenden van betaalde
af~ó'7.flllten lnd eu de I'. r/)r ~~ Zich nns
sch ien wat 011\eI'8('hllll'; heeft nlt.gplaten'

lIet I~ toch waarltJk een I ee!Jc te vel
gezocht eeu ernstige I el rnamug kJmende
van een numster III de Kaapkolont» aan
le rep liI lieken te nehten omdat éen
I uweblad In E'!n del repnbl eken eemge
weken !(e1edm lf ts gezegd heeft dat hij
na elkeen reeds heeft vergeten

Het kwaad 18 echter gedaan uien IS III
het buiten land ouder den Indruk ge
komen dat el althans ge, aal bestaat dat
betaal 'e afgezanten gezoudeu zullen
\101 den Het I~ onnoodig te zezgen dat
dit gevlal nor lt I est lan heeft eu bet Id
go eu '111 Sl! J AMES ue vel zekell ng te
hebben dat hIJ de contra stem die ue
RHODES vel hf'ellI) kl,ng afkeur t Ulet
be:>choll wd lleeft als een beweglUg op
tonw gezet en gemspIl eeJ(1 'In llllten
Nog eens ue ('ontil stem komt U t het
har t \-an hel \tl knnelJom Dit toont
nd de t ewegillg zelf lf. oalll elkeen zien

kan die lezen Wil

tIs, OOI Zmd i\.trlQ een .tank ~an eerrlg'
belilllo to \ emomen dat IUfhet BIItl;ch~ p ir
I~m~ t Int IIUttll1 medegeve met dlt wer\) d
deel opposrue "eh voordoo tegen bet onde:r
zoek naar de OOf t. ikeu dv 4IXleIOO gellllh ede
n~s Dat men hier wh: ~n ondeno k \\ ti
dnt lt DIet omdat men zelf )er hebt over bet
ge beur de noodiq leeft "aut rile weet el zoo
w~t alle. van In weerwil vair! de bewer 'w'm
van hen die w lien dat IJlen den bjj,er Rbooe'
beoren zal eer hem t~ e:lOOrdceJen :Mell
heift hem vooral 10 de£'~lsteo tlld gehoord
en mon woot dat bU 1r~tZuId A.fi'Jk.a boh",!t
sieh eeu la rdsv ..rrader bok ni:! hoeIt; diu bet
goede zag eu lJ]et volle baw'lustbeld het ver
keerde gevolgd heeft H{j zltl zegt de Ca~
Ttmu aJs hu terugkomt toonen dat bU met
veranderd I. en uog net denzelfden ZIn kvesten
dien 1et Afrikanerdom III hbm bewonderde
en lief had maar wie kan een man vertrou
wen die om het even of hU meenens dan wel
Uit hu~behru J ..n ZJ!il aan den Wig legde
tegenover de Zuid Afnf(aanscbe Republle.>t ID

lijnrecht den teg.movergestelden geest heeft
gehandetd ? In oen ZUId Aihka ID I'rans
vaalaohnn geest beheerd kan clIO III zlJo he
vredJt;U1g vinden ID E ngeland beeft h" door
die ellendige dernocr atie met haar ~rooht(l
geed \ oor het grootste aauta] r uitgediend ell
t Il!da ook geeu 'H nder dat mannen van ver
stand aan Engeland 8 of Iiever J"llropa. s too
komst begiuneu te "tw[jfelen en zich verbeel
den dat de zeder!Jke acbtenntgani' u bei
menschdom sich al mOOI laat gevoelen 'Wat
men hier van bet onderzoek m Engeland hoopt
li! niet dat er over de •.aak van den Jameson
Un al meer I ebt zal \ erspreJd worden maar
Wit Engeland zal in zie I dat het voor de eer dor
Britsehe natie van groot gewï;t IS dat een
man al8 Rbbdes van het land wp: h Izooved
kwaad gesticht heeH 'oor goj;!! wegbluve
Er IS tntuseehan een Fra sch sptjeeJewoord ten
e1l'ekte dat mon zIJn 'uil linnen liever In den
huiseljjken ki mg dan ID b~t puuhjlk moet was
scheu en IS men in het belang tan Engeland
wet van ZUId Afrika er voor om bet Rhodes
lumen Jiever ongewassehan te laten dan de
wereld de vuiligheid te laten kjjkan dan laat ..ich
die hgt begrjjpeu schoon dv wereld er natuurl [k
tut zal allelden dat de boel naif smelJt;er IS
dan ZIJgedacht had

Hier te lande nemen de anti Bbodes ,",orga
deringen steeds toe ll·~oekt men de beteekenis
er \ all IJl Engeland te verhuilen 1 rouwen. dr
Harris de rechterhand ~ I dell heer Rhodes
en bier te lande zelfs bIJ de R.hodes vrienden
wet heal gezien omdat b) nooit lets kan zilggen
zonder Z Jn geneigdbeid tot .MammondIenst te
te onea soh jnt thans in de Engelsche klagbladpe1.1I
een Icele autontelt te zIJn gew0rie;n Van be
la 18 \\ WJ vooral een openbare vetgadellug te
~falmosbury dat twee leden uaar de wetges Cl de
'ergndellng eeue mt de dne ,oor don
noord 'cs tel Jken CIrkel naar dOll wetgeVt.:nden
l-aad beeft gezonden Van de tllee eersten I.lf
do beer rom Louw een geGolen A.fnkaner
m&;lr eon der sterkste 'oorst:liflders ,Tm
Rh Kies do beer Rya.n eOIl EngeU!;chman die
langen t)d wat wen bier neemt een groote
bezJt;h",,1 III het dl,tnkt gebad !JoeH eli op

ZIJ I ouden dag voor het padement ISgekozen
Men bad zlcb voorgesteld dat het tusschen de
belde leden en bet puhli k tot eon feilen ~tT Vien
'an de ZIJde val Iu.tlitgenoemde 18>t ~en schm p
beslUit tegen hen zou komen !DElard~ twee Uit
genoodlgd om het \\ oord te oeren sloegen eeu
gewatlgden toou aan en n Idat de be,r Lochner
L lV R zeer schorp t-egeI den b"llr Rbodes
ge.pr<1kcn h Id Ol b "111 door aodel ~ sprekers
gevolgd Wlil lIelt.! ten kl'llCLllg beslu t regen
gemeld en beer gellome m lar hepen de heer
Lou" en, Jil maat vr, Ook an)!u lere plek
ken Z JJ;!er zoo 'eel herlchten 0 cr a~ll Rbodes
vergadenu,,61 dat de beer Hofmeyr dte door
een verhes 10 "IJIl famlhe Zich thaI sOllgaarnc ID
de pohtlek lUengt bUItendien ID waarheId
heeft kunnen verklaren dat bet fonnoodlg
was Oll) de leldmg' an eon bewegIn,g op Zich te
nemcll dlO ook zonder ICI hng den redhten weg
opging

Een paar groote bndtonwtelltoon~telltngcn
z ,n lJJtusacheu gebouden n I t~ lV On:ester e I
aau de Paarl en op eel'!ltgenoomde !leeft Slr
James S"ewnght mIDIster van Ilpenbare
werken Zich 0' el de a~tl Rbodes be'Teglng In
bewool"t:!Jngen ultgelateu d e zeer do ~anda(}bt
getrokken en stelIig gc"trekt heb hen pm lt! do
Zllld Afnkaan8cbe Repubhek waar h.:.11m re
gool'lIlgunogen populflil \1' 1.8 Z JD I!'j'Sltle te
lJederven H lJ verk I <arde namel,k dat de
Kaapkolomc recht bad OOI te klllll'Elll dal Je
flaLs' aalsche regooJllJg heden naar hiier zond
em republikelDsooe propaganda te majten ter
WIJlmen 111 de republiek goon Bntache propn
/;randa lOU toeluten ( n eerw Dle\\ scb JIl~bU
III weel wil v tu Z Jn gedunge bezoaien aan
Joba IOc.hu.rg n<>wtgeboord te hebben)~ eu men
h er onder komuglll 'lctorUl zoo veel vrUbold
gemet als men ,erlangen kon Maar il< 10 z!Jn
(he heden dlO <le I rans, ,alsche regeern!g naar
b er bee~ te zenden 0 1wee hetren ~t Pre
tona LJD m der daad hIe.!' en wal met een be
kond dool d lt ID de 'erste >erte lIl~t geen
pohtlek heef te m ,ken een van dIe twee
I.lf naar de Paarl!!<.:he vergadenng gaan k j~eu Ol])
'te ZIen boe men daar gczmJ was -wll\llt aan
de Paarl zelf stelde meu daarln belang,t-waar
DIet om te spreken terw Jl van den andm eli
Ulet!! gemerkt werd Wel heeft aq' ol<aat
Smuts, van Johanneshurg op meer da~ Une
openQ;ire vergadenng III een anti Rhodes Z]n
het woord ge, oerd maar hjj • een gpLoren
KapeD&ar dill men III de Kofome eon !'pI lf I
zien vervuil" I eli lhe eerst &edert kort tUlU ae
Tran8vaalacbe balie werkzaam IS Wat 1Iu de
vrIJbeId betreft ale men hIer onder b m de
konmgm gemet daar IS men iliCl over het
&.!gemeen me~ te''l"eden en met volle recb~ zv
18 fettel Jk met gerlDger dan de Tl'Illlll~rujbiebe
Intnsscben de koloDlst moet lllll1 de Kaap die
VTlJh6ld pohtlek ell andCl'IIztns met kall'~r en
hol..tentot deelen dIe IJl de repllbheken n¥t. te
zeggeu bebben on dat s een onderscbeid
men de praktlSOhe gIlvolgen bier maar III til
va< ,I\,oelt

Hoe de zakcn ID RIlodes a staan dalU weet
men hier het rechte met '~n De laatste be
neh hen mt MlUIhonulalld toonen dat aldaar het
vechten nog 'olstrekt Diet ten etnde ~ lo
Matabeleland heet de beer Rhodes alles U~orde
g"brncht te hebben maar bet wordt erkend dat
de ontwapenmg die b" W1ldc nog Diet beeft
plaats gebad eli Ieeds vroeg.r IS gemeld hoe
mannen die het 11eten !runoen lets heel 'P.OO18
over den toestand meeneD te vool'!lpelJen ~18I J
'erklaren dat men VO!)r Maart geen meowen
opAtand Ilen Jal Dat men den opstaud ill

Becbuanalóllld, "[I.IlJ' men ook nu nog Diet van ~eet
of bU werke lUk onderdrukt 18 en wauJVanlmen
tban" verneemt dat h, ZlOb noordwaart8 Uit
brerdt bU ..eien geldt voor een g8' olg van
dien In Rbodeila dat IS bekend en het d~nk
beeld laat llch utt de ZUId Afrllroansche ge
achledcDls zeer !food rechtvnardrgen DItmaal
IS er lllet veel Dleuws van te ertellen rjtaar
bet IS een goed tecken des tud! dat een man
die III Beohuaualand groote dlell8ten In zake le
rundorpest verncht héeft veldkornet Tberon
tban! opuullJk te ,elde trekt te~en de schalld&-
luk...r6llehng der landkwestlo die aan ellentbge
naitre1len al bet vrucbtbauste llu'id
heeft gel!Chonken een regehng dIe men
thans JUist wegens dell opstand behom'de
op to hetren ~1aar dat ge, en vau \()Or
rechten aan volken tot dIenen geschapen en
die JUl! daarom bn bun bestemming UIe. loant
woorden omd lt men hen lIelegeubeld gEieft
zonder dlemt nemt'u hun bUlkt n te 'vullen dat
8 b,er nltud Engeltmds polittek geweest
Naast Rhodesl~ en BechuallJlland bmt uu

ook nog BBliUt{lland op deu voorgrond Niet
dat betgeen dllllr booft plaats gelUld ()I u l t"'f
lUl zoo !reel veel belaug hlukt te zun Een ZOon

van bet groot opperboofd LerotbodJ en wel
dleus w&aracbl,nliJke opvolger Makula nad
III oen grensdlstnkf .ekere b'lveleu 'an ~un
vader ten ult>~r gelegd tegell bet verbod "'Ian
den magIStraat aldaar een verbod dat niet
zou zIJn gegeyen ala de magL!!traat de ordel'l! 'l1nden Bntscbcn reSIdent die met d,e 'an Let;o
tbodl overeenstemden bil tud. Ol tvangen btd
Intn88Chen) Makula ha 1 Zich onQet" L.thMr aa.n
een vergJ1Jp schuld g gelUllllkt eu moest lll,r
vO(r t.eregi Staan te MliBelIl den zetel an d~n
reSident Daar werd blJ tot een boete 10
veroordeeld maar III plaats an zwh
onderwerpen reed hl) ramelI met twee
broeders van de plek om lIfJn mrnach
bet Blltsche gezag te tOQnen en
bem dit kon beletten het heD1 eenvoudig
gnng_Ka.aD 6!l doot ook volgellS de laatsLe
rlohl!t! mels om hem tot .un pitcht te
Niets anders dan wat men Uit de
rIChten die men Uit Basutoland
!&ng IW:I kunnen vool'llpeUen m&ar
100 lets net gebeurt DU er
held heersabt t-UMCh.n de kOIIODltbenr'!WI6.D.
men Hl de ZUid Afrikaanscbe He'pu'blillll
Iteec13 v~meelJlt van Bntsehe plannen
landavr[lheld die &aiD naturellen onder
heeraebapPU worden toeyertroQwd en
op twll1l pakken n.turellen -Qp!ltand-enm

Versterkt de Zenuwen,
Scherpt den Eetlust,
Verdrijft alle MatheW,
en Maakt bet leven een (Jt,;Ilot

VF.I!TIlH! \" I! \
Rosmead va T:lfelb"g
op den lWe t"bn

" a a 1') d gestie a l 5;( met nc
oi andere kw alen door

gt\e men

Ayer's Sarsaparilla,
) GiJ""' 00 I door Dr J C A,el' & Co Laweit !k:a U S A

( (Jl DE MEDAILLES werel~ren~:o~~~~IWngen van 'an rejif\l.t~..:tllJr8i.w~!i.!e
ga braoh t toeu hield

o~r die zaak die zich
sl®bt ala die van een eraatsmun
I all e opregt .A:fnkaner die
L ltell.,lll11del f:,eJjtemd ZIJ ~ om aan
te l<oll1en Ronrltllt verkltlltrd:e bIJ
'00 v,,~ 1 Wun d lt Koluole en Vr Istaat
B!I3ut~auci kWEllltlemoesten oploseen
de~ lan~s toonde dat OrnnJel'H'h!r de
tusscbe I de beide sb.ten DtOest zIJn
her~nn rt men u b all! van zelf als
La~th~1 8 yOlIng hopeful Ills
vet getorden de verzenen tegen de

'e~g UIt den VqlStIlat en N ,till urt
ZUId Arrik.,ausche Rcpnbhak met veel lImi
dau dll.tlbot met den bong8.l'l!nnod III .zoutpun~
betJg ec~ erger dan beter wordt ~a9t van de ve"
kie~lngQn voor don volksraad die reeds Dil ten
doele aap den glfng zIJn keot men wel genlchte~
maar n6g geen uitkomsten Leel Jk IS het
béneht ~dat er weder een strIJd tU8ll(lhen de
roohwrl ka en wetge' ende macht MI zun Uf~ge
broken le een ellelldigen Dnltscben a"olltu~lorf
,roeger~.oor den volksraad op alln plek gt\~et
wee'1gel gsuheid dreigt te ge, eo om metEnl,'04<cii
geld on ersteulld zIJ" beweerde aanspmkeUi
tegen def"tatt te berde t-e brengen
In de aapkolollJe IS de veldtogt 'an dit j'lill'

tegen d bm ldzlCktewet geopend door eens
grOOl{l~rgadeY1l1g te VIotoria West, dOOI 4el
ed heer a den Heever de belde plaatselijke
parleme tsleden en een aantal afgevaardigden
'an ve illende streken des lal ru. blJl!:ewoOfld
en 118J&!'tk afge\aardlgden vali dUltnkten jhe
voor de et heetten te zIJn er .Ich ten ste kste
togen 've laarden Do erg. te gneve tegeo de
bl "ndZlc~ewet bleek t4 & /Il dat men In elld
van diro te DIet wegtrekkeu Iran tonder dat
een lUBpe leur de kndde had scboon vel klnarfi
en mC)it ljIet welmg mgellome Iheld werd het
ler cbt v!f.nOlUlln dat de kudde van eeu pade
meut.hd (!:te ouder do aterk.ste VOol'!!tanderB der
wet telt ~ Jf van do ziekte bleken te ZUn , er
der nog d~ dat aan do Kaapslad ZIch 'eu:llt
boglnt ".,qT te doen tegen de H>orliefde \ an dlln
s~ad5rF foor leemngen dat de Kaapstud8Cbe
t.k dftr Soutb African League die uit
Orethl eu t>letbl met T J Anderson als OVel'(lt8
bestaat, tetcn de fransvaalsche 'Vreemdehngen
wet te 'el~e trekt en dat m de buurt dt>Tstad
op de K In~be vlakte waar het met water lQt
best gesteld L~ maar d,e eeo t!!.lr ,ka I ncl
bouw~dde pcvolklt\g tolt met lloed gp'olg [11.'11'
w Iter g.ab<fl'd J,S. lOts wnt (Jl een riek wa Ir
m n voor ~oenten en. wIk eeu rnlm" markt
In de Dllllstt bourt beeft beel wat beteelrent

same~meItlng der
1 rassen.

~N rW~)QfD vA.NPfWFESSOH

Aa de Ed~uu

M Juh~el '- MaillS vraa~t Ill, n Uw blad
wat Ik ,'¥si door de vereen gmg d~r belde
l'alIsen e samenameltlOg t{lt Aeu olk
wUlnan Ik ewa.agd ba.d en III hoe er k zulks
wen8CbC~Ok~n 100gel )k beschou w Ook his
doordroqge van bet gewig! van deze zaak V t
hetgeen lit r DO 1 lDllner budragen t.ot uw jJlad
en elder8 ge egd beb blukt genoegzaam dat Ik
volstrekt! PI~ dacht aaa eene \ éleemgll g waar
bet Holllpcd.jab AIrtkaan~ch ras 10 beL En"el
liebe worci.it ~gen"U1en

Dat E~geJ.~cben mcea'tal de ver v:lCbtlf g koos
tcl en da* zjI voo ..al door deu In loed dot
E gelMche srhool do<! 'olkskamkteJ z llen
runen UttlQlluen onze taaJ zulle kunnen ver
dnnga 1 11enj ons alleng~ elge I,k geleed
Engelsohqll nja1ceo 18 wel Legr Jpellk a 8 mell
ziet h.oe Il'llr 'u otJs VOI'8taa.n(m hoe zeer", 011.
vertclJten Do.t enkele zwakkelingen onde de
A.frlkanel'5 bdu In die gedachte sterken '" ook
maar al te w,,*-r Ik doe mIJ echter somt lIs de
\faag {lf t h11I1tllet zo I begllwen du del Jk le
worden d~t d~t nooit zal Ilescluedel of IUd e
ook OOit Cf!!t il:nn aUeeo na eeuwen v n PIJD
Iuke bltteJ;e e hoog$t nadeelige worstellBgen
ui kunnen ~hieden ~ En of ~U werke!tJk
zouden mean n dat znlk eene gewelddadIge
verkrachtmg n ultwissohmg Villi eon eigenaai
dil( JeugdIg &8 dat met ben 111 vrede WIl
tI.'lmenlevet;t I or de toekomst van dit land beter
zal z!)n ~an een18 ander !10ort van samen
smeltwg? I

Ik moet ~ter bekennen dat ec! terug
blik op onze g bledenL!! vooral de, an der
laat4!ten tlA welmg hoop geeft. o~ eene 'el
andenng ten g e JD dIt Opllgi Nog m nder
waarschunlIJk ¥t .dus eene vereelU"Twg waar
bet Engelsohe ~ III het Hollandseb Afrikaa",
sobe wordt opgenomell Hier e'lo..danr In de
hUltenwuken l'Qldt men een aanzl~luk l,mud
personen en fMllllen v!lll EngelscIwIl bloedo..dl
met 0118 'olle ~beel 8ll.(lleugesnKlften zu, L rt

lnallSte geroollte ZOnik cen zeI ental I amen
nen noeme

Die Z Jn ;eh r de mt.,olldehngen op den
r!_l¥el en \11 aar lz J UJ grooter dorpen of steden
ii:I aanZl.enl Jh ~tnJJen ge'Condon worden daar
zIet men dat zelf.!!8obo~be P, esbvtena len d e
Hollóllldscb ~all~U of behooren te kennen en
\\ ler kIDdel'(l Ho landsch leeroD lli I laats an
z eh bIJ Ollze ke aan te &luIten ~Icb el op toe
leggen om atzo derluke geme~ntell te stlchteo
en zeffs waaf 'u oen Engeiscben dlell~ Ollzel
lIerJe bIJwOllen b hunno kinderen 10 eene af
zonderl Jke lion 88cbool sam unbrengen waar
alles ID bet Engplsch verrtgt wordt alsof.U
ZIch er op toellon 'an de taal "eueo sebelds
muur te malten I ZIChzoo 'eel mogelUk afge
zooderd te boud
Gesteld ~nt.egen dat z) On8 volk 1 et

lauger met tÏ'o~be mmacbtlDg eu wantrou" en
bebandelen maat op gel Jken 'oet wIJlen 0 t
mooten dat zli Igewlllrg el oeTluk aall 0 ze
taal bar. volle ~Men toestaan en zeI ede
aanleerel'l en al 00 recht met OIlS ,olk hekend
worden ....at zo OD8dan beletten 0 alleng~
kens altball1l tot eeue zekere hoogte tot et n
volk sam on tfe 1Ifl"ltell 1 In groote EngelseLe
middelpunten zOllaJs Johannesburg Kaapstad
Port Elizabeth !'"tI dIt wel Ult-erst hngzaarn
gaan mdlon t 9?k OOit zal kunnen geseh e
dell maar III ZlJiId .t\frik I o'Cor t algemeen zal
t toch etndd,ilk Izoo ver kunoen komen dat
men wot 'ecf m!,.;r recht \ lfl é~1 olk zal
kunnen sprekel dan wo lang z al, nu afge
t;ohelden 'lUl f6lldnd.er 1even en maar al le eel
III twoe tegenKl\ er elkander staando kampen
\ el-deeld z!Jn "\, paIn eke vel'een g ng sp eek
ik hler nog upet 611 'an kerkeluke eenhe I
nog mu dor liebaj\ e ll'OU el d.t tu je ol
komen hetzelJjde Scloovon er l<Jd ze'lcer I ..ar
stre.en moete~ OIU ook u t.erllk meel ( II le
worden ~ I

In het Ilfgetrok~elJe bescbouwd behoort zulk
cene steeds toenemende SfUllensmelung der
twea rasseIl ujet ~ot de ollmogelUkheden lib
behoeft wet uoodu.kelUk op zoodalllge li' Jze
te geachleden dat bet eene ras een voudIg Ir

bet andere OpgMt of dnt belda d .. b ,zondere
talenten bun toe) ertrouwd I egwel)Jeu
trouw en kleurloo~ worden om alzoo1. <h
een derde gan"tb meu W!'tIS te urmen

Wa;r zo echter recht leelllD km oe
ID dell recbten. 61 werken
eD elkander .ul dou tell ,ke
medewerki pin; tR 1ll3k..n V)Or

zlIkei ,k JJI den weg
onkunde omtrent OUB
t.. zoo\\ el als de grove
zelfs baat die OllSdoor
der Enge schen In dl t

wordt J", all! de
nIs nu kan men

er ID ZUid A.fnkll nog
VlUdeu De meer

moete!! trachten Zich
steilen bO de beooEdee

meer Ia.ten gelden
..... 'CVI4l.II"u" boogh&t tlgheld hun

het oogeoblik hebben

AYER S PILLEN, verSUIkerd. zacht maar werkzaam.

\ J:;}i.l{OOPINGEN
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ALLERLEI.
Onze gouverneur

101 I HOMmel I \3n llfell elg heeft ZlJn
IJa~sag lUet de \ II I cl ~ up ti n
I lelen fehluall naIf Engeland vertrekt
genomen ell zIJn IJl! Ier lom en gezond
b€'ld~toestond III laumei klJlg nemende IS

bel heel oJlwaarschlJuliJk dat hJ \\edel
7~tI rel ugkomt Il H."t;ds hoOI t meu dan
ook n le LonueIl8che plltleke kllngell
den n lam van zlJn Ill' glliJkfn ojHolger
noemen 611 John borst lid van bet hUIS
dl I gemeenten .001 ue UI1I\er'!;ltelt van
(amb dge en II I ,an het tllgenwooLdlg
n 1118Lelle al~ lUI nlt!tel 'an olJ(len\J)s
LOld Roamend heeft )llcb geduI ende ue
d )nkere dagen ,au lW)t getuond een
man te Z Jn !Je I echt door zee wenscht te
Vll't>n en de wue belangen ,au ZUid
Un!;a weer le behal tlgen Het zal alle
V]len len van ZUid Afllka dan ook 2eker
bedloeven nd en L()ld 1~081lJeati 008 \001
g ed Z111 veil I Le Il en de hennnermg aan
Z III nJlnmoea g optieden In JanuarI
I "i l!i zal le\f'1l In het geheugen "nn lIle
\\,l1e -\..fllbllel'8 dIll ZIJII excellent e de
! 1';1 waat fmal hiJ \('1 hugt I III ha! te gun
nen doch Le, ens rOil \\ betoonen d It de
pla>tki I e II J met zoo\ eel cel E'1l zelfre
81 ekt heeft gll' llid lo 1 letllIlTd mdel8
l[ lU lE'I beploefd ge, ulJ y",t1 moeten WOl
den

li KKT

J b ar

De CaledoDsche vergadering
o k (lleuon heeft zich krachttg Uit

g('~prol,ell tegen tie RhoJes 'el eellllg dIe
hel \fnkanerdoru zoo ulep gekl enkt eu
ueleedlgd heeft en dezelfde el nstlge
eensgezludheld dIe men op 1I00 vele
mdel e ,ergaderlllgen omtrent deze 7.aak
heeft hespeurd kellJllerkte ook deze
De twee plaatstllJke parlementsleden
de neereu Dempers en Kle) Il hebben
ZICh uesl st uitgesproken en Ulet ge
schroom i J uItetlijk te verklaren waar
ZIJ sk'lau De Indl uk" ekkende ernstIge
topspraak van ds Krlge heeft met recht
een drepen mdru~ op zIJn toehoordel'8
gemaakt en getUigt \an een diep gevoel
voor de natIOnale belangen van ons 'olk
en de eeuwige beginselen van recht en
gerechtigheid Ook dE' andel e sprekel'll
hebben f!Luk gespl'oken De telegram
men die op de 'ergadellng gelezen IV er
len getu geu dat el slechts een gevoel
op ellt IJunt )n hot gtheele distrikt I~
Het IS een gevoel van z£llfrespekt van
lecht ell getJnszlUS V:lIl r-asAenhaat dit
deze vel gadellngen m"plI eel t eu het IS
btlecl.hgend In dit ,el baud te denken
aan Letallde afgezanten nit de republIe
ken '\ls lo) ale onderdanen vau hal e
majesteit elschen de Afllk:anel'S dat hun
g!n oei ook gerespekteerd 7~11WOl den
On 18 dti beteekenls van deze
ct'enn.;en-Ult getUigen al de
ken DIEt oOJeu heeft dIll le ze

I Ulu,schenI" deze lewe!<,"Ing \an groote
teekeni:! daal ze ons eE'[ lOl eht geeft

u \\a[ men JU Eugpland denkt en n~est
l 1 Jat de vo rstanders van dez.e be\\ e
'" nli' tI elk geval m teen oppel vlakkig
n fellOek leneden zullen ZIJU IS zeer

I nIel Jk Z J ZIl !len he t C( Illite zeker
n t le lasug m Iken d()or taanbrengtlll
\~U getut.gelll" en het scherpen VlD het
kl 151 er hOOI I.IJ zullen er zeker Uiet te
tcrk op aandilllgen ue ~ch uldlgen naar

H'ldH listen te uoen "tl'atlel ZIJ zIJn nIet
Jpg'enen ti e Jl znllen Htaan dat de
~eheel \laaI hE' J aan bN lICht gE'bmcht
zal \\01' lell \, IJ znllen nn zwn boe
;.; oot Iclt' be\\fg ng :ol en lt! zal onR
pn HIJ III leliJke vo l'af~rha luwlug we

z 1 ,In den geest waal Il hd leIoof
I gl n l!ge OD lerzOE'k z tl "Olden mge
Slei I

SI RI'I"I A"~ ~ Z J vers<:benc, te ~\ ~" k -:tHI

en a 1< Jad L n bet U Id sboornsehe Geluk
kig qat de oogst VOoreen deel reed~ nf 19 Als
ze echt~ r de m et dnnden IJ.1lllvalien uI er lUct
, eel blUve!! stam

v 0

Korte praatjes O"\7ergroote
kwesties

WI) wanachen de aandacht ODzel lezel'll
te 'e~t1gen op de drie ondel'welpen die
III onze l1ltgave van Zateldag aangekon
dlgd werden tel beBpreklllg voor de drie
volgE'ndc Zaterdagen HE't eerste onder
wel p aandelt over bet honden van bazaaJ'S
het 1\, eede 0 ver de keil mB der Neder
landsche taal bl) sommige beoerenaal'S el
.an en het laatste over de Rhod"s-demon
~tl'at.ie!), alle dne onderwerpen die de be-
lallgBt.e!llllg van velen zullen opwekken
De waal de van deze korte praatJes hgt
JU18t daallll dat \elen hun gevoelen om
treilt betzelftle ondelVierp kortehJks Illt-
sprekell

h: \[ Hl h r t \

Ultleg van Su James
VOG GEENE AFGEZA~TEN

DAcar A!\.1'i EEV VOORSTEL

os tot ..£0 os
Muilen kleme

Su James si .ewnght onder\Taagd Z Jllde
le nangaanee de lJedoehng van zVnc woorden te
te Worcester omtrent de I'rnnsvaalsche afgezan

ten zelde dat het rapport JU d~ Cape 7 eB

de van Donderdng zIJne bedoebng nauwkeurig
ternggeeft Z Jne woorden zooal.g dMr ge mp
).lO ieerd ,un als olgt-

1egel )keT Jd w ,] j leli] k z~g'I;n dat
r, )1 Z J goJ.term noord l Jn zoovool I gel]k

je onfin ankcliJkhe 1 der republ eken te respek
Leeren moeten de repu bllcke.n ook ons ge' oeIen
respekteeren E;u - J moeten 0 et 7.000ls .oor
g • cid Il! af~nten (em!liar co) t le repu
bl keo a: en komen naar Woroester nelIlIlIlton
en r aar! Om .erg tt Il de ooren der loyale bur
ge 'I le gjcten met hel riool hen los te maken
·a UUII loyal telt aan de koningID van EngelaIId.
l J hleI I d t land zullen d t nret t-oelaten

HII refereerde du! nlot naar personen dIe
reeds gezonden znn maar Baar betgeen 10 de
Expres. van BloemfonteIn ctiemumgaande eent~e
weken geleden I.lf gezegd De heeren Hendrik
~hooman en Paul Nel zlJn zIJne -nenden en hU
dacht met aan heD .toen bU deze woorden be
ngde

"lI alles Uil
ek illS 1 Z Q It Il I ('1
\e t JI'I~ hebben

hn n hE'IJ tuegt'J U CUL lil ue HHODl:;s pers
heel t le ,\ IJlt hl \ erkondlgd dat de
kIt> ne outvaugl>ten loor een paar lieden
den hE'el HaoDE:; te Worce8t.er ~ elbng
ton en Paarl bewl'gd her ge, oalen van
een groot deel der Oevolklllg veTWgen
woordigden En moesten de Afnkaners
dan gezwegen h~bben, terwiJl dez-e ver
drruude voorstellmg deo volke 'verd ver-
kondIgd, en men op alle mogelijke WIjze
trlic.ht poUtlek kapitaal te ilaan!ill[ deze

lf. Hl De II 'l"C<KI ....
dM er bti de opening an

ook Hollan.dsch ge.;:proken
10 de OQren krMte toen

ge Jll'"Olrenwal;. en hot blad w
dat !ie~ pm'ilege onl d.e Rol
te gebnulcen nu.~hru.ikt 'Gord!

f een ,.e~ bestond d,e lets 1.el gen wf n en lt)( h ~
die mell gehruiken moet b) IDanIel 'an de "', li
ter Qpecung van bruggen. Het en ChrilitJna Adn.
dle lnbeeldmg van 80mauge :';'';;;;;';;:;;'';';''::z:ea';';;=:=:=r ZIE~:;=;BlJ~::':;;O:;'W~tt:':EL..;T'''''l'oclrstllO<:!ilr'i ~ een &l.leeJI.Wipa.kende tW
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Spaarbank~'

Nederlandsohe Zuid-Afrikaansche
SPOORWEGMAATSCAHPPIJ.:

VOOR

MANUF ACTITUR GOE
Naar ATHERSTONE H

lL·ks .Leeningen zullen dage ~J ID
worden ten Kantore IVan de

Voor !-!"ij l·ldel Xtl.'l't S-.:JI~IJft dJQ
e'"j'"t lJ:Llr

lT--,'n. 1;' "TDnT'~'1H
I U OJ 1 <-1. L Ail . l:Jl H)l)~. &; CO ..

3;'";, LA;~C0T,:(A.AT;
I-LAAP~TAD,

V,~flr OII)lll'Itpr,; v a-n b'l/}

·8. V. HOFMEYR,
SeereItaris...

Kortste en Coedkoopsre Route voor Reizigers en
Coederen v.ande Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatse" in de Transvaal. .

Dagelij ksche personendienst ,van Lourenco
Marques'(Delagobaai) in 24 uren naar Johannesburg
en 51 uur naar Pretoria,

FI1ACHTIG PLAKPAPIER.
ONZE

-t

. ISAA-CS & CO..'
DE KAAPSTADSpHE LEVERANCIERS

VAN MEUBELEN,, r.
.

VITVI:
BEGINT ·1 FEBRU..L..L·...LU..&.

cl llstat' A~nJcrson &: CO
~'i, L.l.}i.Lfi\AAT K.HPSTH. .,

Tarief loor Reizigers naar Johannesburg £4 178.-en .£8 178
" Pretoria '.£4 fis, 6d.- en.£3 4s

1

VERTROUWBAREGOEDERE~EGEN LAG~iRIJZEN",h6t IJaDiësTonrSlaapkamer Set
GROOTE REDUCTI?S. ï. (ONSEI~EN MAAKSEL), .

WIJ MOETEN RUIMTE Mt\KEN VOÓ~ "I ': ·11 GOED GEDROOGD SOLIED ESSGHENHOUT,£loooovoORR4-AD -I .. KOMPLEET, .

r Zal tot een groote opof!"i~g aangeboden woroet, ~e 1Ss.; .£a 1as.
"at glJ T

ook nood lW !wbt SC? I'l;] f er ons. om en W~ zullen het u I r ; ~£ D· 8 AR To ELE 8 u gn.JJOER.
zenden tegen Verkoopprijs, indien giJ U\~ bei:!tellmg koutant betaalt i ~I N £ ,IK, N AL niE "" •

GOEDE llV'AAR GEGARANDEEi~D. '
Koopjes in Beddegoedliunon, Calico's, Handdoeke~, Mat.rassen,

'I'afeldarnnst, Gedrukte Stoffen, Kleederstoffen, 'Ya.schbare Stoffen '
Mnntels, .Baaitjes, Pakken, Rokken, Gebreide Handi:!chocneh,Onddrgoed: .
SPECIAAL.-I20 STOF.JASSEN. .

SPECIAAL.-30UO '(ARDS MOUSSELINE voor kleeren. in lengtes
van 12 yards VOOI' 8/£1, alle kleuren, alles witte en an dere kleurelf
10/6, Prachtig Fabrikaat 12/6 en 15/6. . i

Op poatbestelliugen zal zorgvuldigd acht geslagen worden en 'uitgevoerd 1
worden maar goen bestellingen zullen voor Maandag, 1 Februari, i'

bezorgd jVorden.

" " "
Dagelijksche personendienst van Durban (Natal)

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

A. T. RUTTER,
MAKER Tll.n de beroemde 1\,)lou)a:,

.. INNES" en u CRIGflTOS" tldel.,

bekend over de geheeie Kolonie. !,aJels np
·ord.r gemAakt nn £3 en meer. Oude z&delt
menw opgem&ak-t of sekunr na.getna-Ut
'rolp1l.l patronen v&n de klauren.

TUIGEN
K.t de nieuwe Sohuifatreng, om bet
IO~TI1I .. l'oorkomen.

VrMtr om Pnj8lij8t~.e. D.A.BLINGSTRA.A'l",
KAAPSTAD

Kaapsche Gouvernements Spoorwegen.
Yeranderi ng en Versnel Iillg van l'assaglerstrel uen,

-- -'---_-----

i
t
~ .

OP en na Zondag 31 Junuari 18\)7, zal de volgende \eranclerin~ gel~ts
hebben in den Hoofdlijn .TruilldlCl1:-lt, n.l. :-

Dagelijksche Passagierstreinen met beperkte snelheid.
Een passagierstrein met beperkte snL'iheill Eerste, Tweede ell Derde

klas", (uitgezondel'd Derde kb" passagiers lncaa] tusschen Kaapsta(~. en
Worcester) zal uit Kaapstad dagelijk» om V U v.m. vertrekken, te Kim-
berley aankomend te ï.:2V n.m., Vryburg 3.5 n.in., Mafeking 1.0 n.m.,
Bloemfontein, ~1.:2.-, n.m., Johannesburg 11.2;) n.m. en Pretoria 1.5 n.m,

VRIJD\l;s.-~l'rste k las passagiers zuilen alloen vervoerd wordon
met den trein die Kaapstad Vl'ijJag;; vcrlaat.

Een passagierstrein met bepcrkte suclheid, eerste, tweede en derde
klas (met zezonderd derde kla." passagieI's plaatselijk tusschen Worcester
en Kaa.p~) zal uit Pretoria dagelijks vort.rek ken om IO.3UV.ID., uit
Johanoesbure dagelijks uitgezonderd Maandags (op Maandags Zie weke-
lijkBchemail)om12.0.smiddags. l;it Bloemfontein, uitgezon~~rd Dins-
dags 12.-1.0 n.UI. aankomende te Kaapstad 1:2.-t7 n.m. dagelijks UItge-
zonderd VVoensdags.

LET WEL,-Deze trein zal correspondeeren in De Aar voor Kim-
berley, Vrijburg en Mafeking met den ~l,O V.fII. trein van Kaapstad.

Deze sneltreinen zullen correspoudecren met den trein naar en van
Somerset ,.y est en Sir Lowrys Pass. Een beperkt aantal reizigers zal
slechts met doorgaande sneltreinen VCl'VOt'!'U worden.

Dagelijksche Gewone Passsagierstreinen.
De tezcuwoordize U.O n Ill. trein "an Kaapstad zal eindstation

e '"op dat uur blijven verlaten. _
De lO.5!) n.ru.vt.rem vali Johannesburg zal vertrekken om 9.20 n.m.,

en zal vroeger nun tusschen stations ziju.
'Deze treinen zullen slccht« l'en !wl'erkt gctal paRsagiers vervoeren.

Wekelijksche Passagiers Sneltreinen.
De tegenwordlge 8·() n.m. trein nm Kaapstad Donderdags zal ge-

staakt worden, en in plaat;; dnarvnn zal de \1.1) v.m, sneltrein van Kaap-
stad Yrijdag" allel'lI eerste kla,; pas,.;agicrs vervoeren, en zal een eet-
saloon aan zich hebben.

De t.cgenwoordigc 11.:,,'\ v.m, t re-in "an .l ohannesbn r-g Maandags zal
dat station om :j..j.') n.m. \t'l'htl'lI, Hloerulon tr-i n Din.sdag.~ ;l ..'j~l n.m. te
Kaapstad (I...ankomcu \VoL'lIsda!{,.; 1.:,·-) u.ru.

E I' zullen nog andere k lt'l nerc verander-i ngell gemaak t worden waar-
van bijzonderueden en nadere inlichtingen te vinden zijn in tijdtafêls en
bet officieels tariefbook.

ZU ID-AF RI KAAN SCHE
v~t 4i Duim wijd en (3 \'oet 9 Duim hoog. met ~megelglas KONI.KKLI.JKE lrAILDIE~ST,

.d_8 Duim bij 14Duim. ~5 58 ...

t

P. J. VAN ZIJL.
KLEEDERMAKER,
POR~ERVILLE.

. .
IrloDJJtera en Vormen van zelCmaat.

uIDing kunnen op aanvraag ,
nrkregen worden.

, .
ftRMEfIl ~i!ER BILLIJK.

WlLSONI MILLER & GILMORE,
fATHERSTONE HOUSE.:

I

ADDERLEV - STRAA.T, K.AA.PSTA.D.
I

THORLEY'S VOER
VOOR

RUNDVEE,
Paarden, Varkens, SChapen,

ENZ.
._---_._-------------..,__--

'GEGALVANISEERDE STALEN
I .

-'8T'__ I:J!IiI"::K» ~ c»x...:.3:_1&.
i

LACTIFER
V~ bet grootmaken Y'Iln KIJl"'e'Na

Zonder Kelk
• EenIge Agenten"

Dé " CASTLE MAIL " Maat.schappIJ.C. B. ELLIOTT,
Algerneen Bestuurder. .:

OM 'VATER OP rrE lPOMPEN
DE STERKS TE EN DE BESTE

IN DE WERELD.
8 voet wiel en 25 voet Toren.
8 voet wiel eri.30 voet U:'oren.
8 voet wiel en 40 voet Toren.
10 voet weil en 26 voet toren.
10 voet wiel en 80 voet 'roren.
10 voet wiel en 40 voet Toren.
12 voet wiel en 26 voet,'Toren.
12 voet wiel en 80 voet Toren.
12 voet wiel en 40 voet' Toren.

R. WIlSON, ZOON! ,
IT, a£ORGESATRMZ.

'I
ï DE Stoombooteu dezer Lijn vert.rek ken

van Kaapstad naar Louden oin den
anderen \Y oensdag, le 4, uur n.rn., naar
M.Meirn en Plymouth, le Si~t Helena en
Ascension aa,nleggende op de bepaalde rus-
schentijden.

.• 20-IlO~LIN L'AilTLE, K"pl. TlU \ KIL'
Feu. 3-'HAH\\"AHlJE~ CASTLK. KR!'t, RI'.nr

" 17-TANTALLO~ CAIiTLE. K"pt. De".\'
Mar. 3-~OHHAM CA~TLE. Knl'\. HARHI,(J.\

" l7-DONOTTAR CASTLE, Kapt.II.H.

Aleeineen Bestuure Kantoor,
/"! .

Kaapstad,13 !lil.1S<J7. Pompen vaD(1ll1esoort om op.' alle putten
, 'passen. ,

De~e W.indmolens zijn op ee~- verbeterd-
plan ingericht, en sterker dan iets nog in dit
land ingevoerd .. De t?rena zijrl sterk ge-
kopp~ld,. ~n d~ wielen ZJJfreguleeI!end zoodat
er feitelijk DIet naar omgesien: behoeft te
worden. !

. ,~
'.

ALLE INJ;'ORMATIE MET PRIJZEN \'AN

D I BOBERG TANDENDOa.TER,r. . . ,9:!~ ADDEHLEY S'fRAAT, Kaapsta d

TAND~;N worden absoluut .onder pij1l uilg"tl'OkkcrJ door toepa.~8ing van ga.'. Alle
soorten van vu lli njzen (vr ...,rnam('lijk met gond.) Do beste kunstmatige tanden

worden op Vulcanite, Ce lluloiri of Gouden pl .. ten ingezet, ook volgens de alleruieuwste
Crown en Bridge methode, Billijke prijzen. Sprcvkurcn vau 9 v.m. tot:> n.m. KItra Booten teer Engeland, Yla La.s Pa.Jmas

PEMBROKE CA~TLE, KApt. MaIt8IlALl.. cunrcnt
6 Januari.

T1~TAGEL CA~rLE. Kap!. Hf:"DALL. «mi reut 't<J
.Innuari.

DOlT'E CA.f:iTLK, Kl\l'L. UAURI" ornt rent ~I
Janwu-i

ARFNDI$L CASTLE KIlpi. \\'J:\IJ>:R. "Ullrelll
Februari.

METH VEl> t.:At;TLE, KApt. ilRYA~. ornt rcn: 1
Fabrnari,

Voor Vracht of Passage verroege men
zich bij de Agenten van do CASTL K
MAILBOOT MA!.TSCHAPP1J, (Beperkt.

Aan Graanboeren en Voederhandelaars. WESSELS & nOMPy}~~~;!~T,
Invoer-de~s van Landbouwwerktuigen en Machiherie,

Bakkiespompen, Graven, Vorken Eggen, enz.'
3 ;vOI'f MllnRBN Top W·SOHT""EiI·, met 'I'ichei R -~ Kl V_-h. T 4 LU" , ug,.uu:;" em .D..wsvJb
·1 i beneden, en een Kapstok elke Zijde. ~SI .1.4 •• '
.1

~~'l
!
I

",'

I Il;~-. ',:.:,..•r, J 1""'''- ~ ~!
'4' ~ff.-C

~ .
UNION LIJN

KONINKLIJKR MAILDIE~ST'

UJIOI STOOMBOOTM.A..A.TSCHAPPIJ
"CBEPER.K.TJ.

De Ondergeteekenden hebhen nu ill Voorraad

VOEDERPERSEN enPAKDRáAD
WAARSCHUWING. !e;:!e~b::~ a:: :=rek~
Bu1tendistricten bestellingen &anneem.t, zoo wensohen WlJ het Publiek kenbia ti .....
4at W1J BUJT~N DE KAAPSTAD.NIET DOOR IEMAND VERTEOt::NWOOII_
DICIDWORDEN. '

Wans en Jongens Overjassen en Regenjas~el\
• • " Witte, en FlannelJen H&rnGea,

• " Broeken, alle Qualitelten, i
• " Hemden, Caps en Stevels,
• .... Goec1eren voor de J.aaa-ate FtJ- bl eie .

EXTRA BOOTEN VOOR ENGELAND.
ATl::!E.l'OA!'i'. Kapt. CoPP. omtrent:ll LJ,. .....'.IlI'.·r
GRE-:EK (Twill Scrt'w), Ka!>t. TVAC!U!. OUlI,..." :,

Jo.nu..a.ri, Juet aan bl. lfclc.:.:na. Ase._-!)::-. Jll '.
Mruleira.

l'R:ET01HÁ. Kapt. HaGl'f:, omtc.nt ~:, J;d."
",><:1 aan Madeira

G OE~PIl,(Twin i)crew), Kapt. Tys.,:\, "mlr<'~1 I
~"IJMi,uI. doet Mn ";1. HdcJill. Ase'.IJS" ....
Mlllleim.

GOT,:! (Twin crew), Kapt. IlRKMSKR. Ol1ltn.nt :
t (·brllari. doet IL"ln Ma. le:rl\ .

GASTON, (TWin "",.pw). Kapl. __ , OWl:.
Il Maart, ,tucl apn ~l. Helena, A.sccubwn ! II
M",IC'l1l.

GAl~,L(Tw,n Sere\\) Ka!,t. 'rL1"f'TEli, 0mt1<·
.5 Maar •. doel aan Maddra

Een van de ~laetschappij'o oooio Stou!..
booten zal SOlTHAMP'l'ON veristeIl 'Vol

H..L\IBURG, kort na de s-ank.mst nl
de'.GC Mailswombooten.

RET.OG RKAART JESnaarENG ELAS I'
gangbaar voor Zes Maanden, worden uitl<'l'
reikt tegen een verminder;n~ YRn 10 pe~).'
.op den Dubbelen Prussal;?eprijs.
. RETOCRK.AART JES naar HA VL'i'

Jangs d~ KL'S1' worden u.itgcl'eikt ,'001 ~u
terugreis blllncn Drie Maandeu perde L' n.i,)~
of the Crustle Mu.a.tschappij btoombvuu,1l

Voor Vracht of l'8.8Sl!-gedoe men aanzoek
a'llll de Kantoren van de Onion Stoomboot
Maatschappij, Adderleystraat. ..

AAN WIJNBOER£N.-Wij hebben onzen Voorraad
seizoen ontvangen van

~DRUIVEN Dll:OLENS.

voor 't

\
; I, ,

I

DE Mll.ilbooten der Maatschappij ver-
trekken van KMpstad naar Engel&Ild

via Madeira, Dm den anderen W oeusdsg ten
4 uur n.m., als onder aanleggende

VOOR ENGELAND.
Jan. la-SCOT (Twin !lerew), Kapt. LAlUlEH
." 2T-MEXICAJ:I, Ka~t. REYNOLD"
Feb. lO-NORMAN (TWin Screw), K..pt. :\lOL'JXY

,. 2i-TARTl!:R, Kapt. MORT~N.

Langemarktstraat eIf Kerkplein,
J. LAWLEY &

_.._--_.,--~-_._------------~--
BUR GST RA'AT, KAA PS t AD.

1

ROC.&; Daat.
lnvoerd'ers van .A.llerlei IJ zerfwerk,

Behoort men altijd eerst te gaan om .
KOMBUISKACHELS EN LEDIKANT~N.

KAAPST AD,
CO.

VERDUNNINGSMACHINES. •

. :Wl.TNPOMPEN,

,S&CO

'Spoonle .g rc-

-pareerde slaDgell

DRUIFZEVEN,

Stukvatborstels.

voor WiJD voon HET KOMENDE g.EJ7,OE~ BEVEI,EN WE AAN ONZ:! i
TUINSPUIT van de beste kwaliteit . .
GR~~W:RENKELAAR~ TUINBANKEN~ ~GMAT-

PICN~CMANDJES, bevattendfl alle benoodigdbeden voot~_
klel~~_gezelseha.l:!.Een. . . l " '

BERG~APZAKK.EN (zooal~ op het nsteland nza 'iBaropa m
gebI'Ulk) zullen zeer nutti_g_be\'onden worden. voor~ ...

Probeor ons CARBOLINEUM,.ru~ Houtbewaredê vloe~ '!'iJamer.,
. mer hout, met deze uit,stekende stof behandeld, sal met ......

oorzaken van verrotting weerstaan. • i .
4·

UITSTALK A MEJtS-,
LANGMARKT~STRAAT

Y.N
PLEIN-~ STRAAT_

TA·D.

~chrijf 'V001' in lichtingcII en pI'1Jzell aan
·_vu_,- romTF AllB.IEK..
R~AOK-BTRAAT

EN.
OO,~lrt ..,STRAAT.

Gedrultt en Uitgegeven door de Drukken Maal-
~~plj Van de 8andt da Villien .lt 00i'~1tI., MIl hu Kantoor boek ftII RIII'g CIC

\. lal Int;& ~, .

'/ R. M. ROSS& CO.,
STRANDSTRAAT, KAAPSTAD~ AAN AANVRAGEN VAN' 'T BINNENLAND '\fOROT"

PROMPTE AANDACHT VERL.EEND. '
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BIJVOEGSEL TOT DE

De Rhodes~verheerljjklng.1TELEGRAMMEN
OVERZEESCH

DERVISHEN EN ITAL1A~EN

hur waarts reden naa;!' Rosettenville word bet
r Jtulg aangehouden door drie personen IIIDI!'!
deo weg en temidden VA.n de worsteling kreeg
Qnin 0< II re, Divers hot ID bet liehaam waar nin
h I 0\ erleed toen bIJ op weg was naar hei
ho u raaI 1 wee peesoneu ZlIO ge.~,r<gleed m
erbaud mei deze mak
~ n truc" \ an (Iln P'''''''is''cFM rrern gloter

"hte lti , In Pgr" hefstroom <ertrpkker.II raakte
I ~d ",rnz nrllgc WJlze Il brand lJe trein
• rd t t snlstand gebracht en de truck !IAn Z Jn
I • u\ ergelsten

DE OONTRA-STEM

DE RUNDE
(nmGADERING TE

vflL~L \G VAN AFGE

Publieke vergadenng
G,'eY A N om ~CI.lag vau n.11,,,p,,,,"U'rh.Q'cjp,n
Bechuanulund te hocreu c
1897
De heer M Bekker werd tot voorsitter ge

gekozeu err de heer C J Be~el tot secretarts
Na de openmg IlllWI.kLe ide heet J Breet

obstmktLe, en zeide dat er tw;OO afgor .ardlgden
gestuurd waren en nu IS er mlllJ.r een om
v0r81a.g te geven n'J (de heer Jl reet) stelde
toen voor geseeondeer d 10ur den heer Cr
Botha """ngezIen de hoor G Kotze Diet tegen
,voard.g IS zoo besluit deze verg"dermg om
den heer H F do Wet met te hocren

Na een lange discassie WIloIliI"llaD verscheidene
por80n"n deelnamen stelde de beer J N P
Botha voor als amendement pm het veralag'
dadelijk te hocren en m o~woglJlg te nemen
ges. door den beer 'C J Br,ts amendement
aangenomen de heeren J Breet en G Botha
stemden In de miuderheid

HIerna gaf de heer de Wet het volgende
versl ag

Na de lezLIIg van het verslug en ook nadat
de afgcvl\m digde alle \ ra~en die aan hem
gericht werden ter bevredigtug geantwoord
had stelde de heer J Breet VOOI ges door deu
beor G Botha het ,ersl.~ good te keuren en
de afg ..... ardigden t ..rtelijk 'OOI hunne dien
sten en het onderwek vuu ruu IClpest dank te
zeggen Algemeen aangenemen -

Nil. eene bedanking ann den voorertter en
secretarts sloot de \ e~a \eTln~

C J Bekker sec
Lad) Ure,

f l ,t,," Jil "li 11:'~-
'f."J IUl{ldCI! ",,,,t Cl II trn.....Cl C\lt"'IV<lJ.a1

"u< 'eel wark dat e.r gaen kans was om aau
I'cl~IIJ\(m te denken en d '" hier I~ geen bij
VIlle 11 ea IVS Hr L ." I rt n L''+l I< Il t Jd
" 'I" r",~t stil II er II 011" 1 rJl men 110 rt
1","1, 'Ril z iekto hier ('II d uIr 'nm lt unel )k
I Jer kinderen zoo al quIzeis en roti 'maILe
~ m,fercf en ook volwassenen sterven L ltU- Jll,.
oull dorp somtrugen zIJn nog zeer gC'IiIlVJ jk
~'''~ zoo.. s tie heer Andries v d \Vésth '1'" n
~IUj het J ubi leehuis hij lijdt zeer bi1;ter
z"tar aan maaglmnkL daar I" ll"tulI,IJk
geen hoop voor hem

VV J hadden laateten Zondag alh ier nlJ,Cht
maj.1 Luer w ..reo vele mensehen Rede.'!, de
tlle~"e kerk alhier ingewijd 18 waren hief n g
flIeI" cder zoo vele rnenschcn aI. hier Il I war~
fIet schijnt of hel nil weder beter !(Illit met le
boerderij want het veld 18 "veral goed qn le
mensehen brengen vet vleesch In ell ook 'IJd '"
$IJ met, ette p loll!den
Vrijdag avond was In het majZ1strAAts

b¥r een geestdriftige publieke \ergade"'~11;
die zeer goad bijgewoond werd Ds v <I
Me~we eerwaarde LoUIS Pienaar en cel waarde
P Pienaar namen de diensten waar :Z J
hndpen allen zeer ernstige preeken preeken
dl;let Iicht kunnen vfOrl!?et-enworden

iet weder IS verschikkelijk warm li t
schi nt of het elken dag sul regenen maar b t
weder verdw jnt zonder te regellen bet kac t
gistereu narniddag en ook In d€ n avond een
wcuPA' geregend Ik denk voor rmjn 8ChnJ~eD
het nieuwsblad bereikt MI het regenen W/i., t
het weder IS belov end Ik heb geeu bijzonde r
Illeui" 8 meer

IS
Spreker WQ.l! echter bevreesd d a,t nd ieu

Rhode •• In gez ebt het h li , LO<)' L dat ec
groot geUlI Atr knner- tem " dl. Y. dll
volger t.enz J het voor I cl d J( I I I nc
k ezers onmogcl jk gemaakt wor-dt ell d ...arorn
ZIJD vergl'rlenngen Z{)() alg dq,l'e 'Lil U tcrst
bela,ng om de stern vun het volk Le hoor-er

Het werd ook besloten om hot be sl u t aan
Z JU ed den hooge comIlIlssan, Le zeudr n

rutali "'41lh""
1'''''"''I,'1L''OI en

Op de volgende plaatsen volgens de rtI.p
1'",-"" Mn 0.. Laud gezonden zlIn reed.
pu blieke en Bands ter ,;adcl1nlleu gebou
den de demcnstraties ten gunste van den
be I Rhodes bU ZUO doon 018 door de
Kolonie gemaakt afkeurende Op &l deze
vcrgaderingeu werden beahat.e resolatiea aange
nu.neo de RhodCII verbeerluk10g veroordeelende,
dl1:u hij door bet select comité schuldig II ver
klaard en op weg wa. getuigenis te geven aan
gaande de admiuiatratie der Gecharterde maat
schappjj voor bet Britsche select comité I'D daar
deze demonstraties berekend waren den r ......en
baat In ZUId Ainlta a LO te moedigen eli de
buitenwereld te ruisleiden -

WelhngtDu 4 Januan publieke vergadering
KUIIsMVlO1 7 JIlDuan.pubheke vergadering
Dordrecht 8 Jannan, publieke vergadering
Hopetown, 8 JaDUari Bondevergadering (tak

no I )
Paarl, II Janmin publtek1 vergadering
Piketberg n .Ianuari Bond8Verga4enng
Frnnsehhoek 9 J anunri pubheke vergadering
Zand veld l Achter Piketberg) !Jden Bonds

\ ergadering
Stellenbosch U Janu LT! publieke vorgade

ruig
Vtlhe",lorp ~den Januari Boudevergadering
Venterstad Iden Jauuarl Bondevergadering

(dietriktsbeatuur )
Colesberg ~eD Janunn Boudsvergudering

(distriktbestuur )
Swellendam 1d,,0 Januar.

derlnfl
Kl ipspruit tak Aliwal Noord Bondavergade

rJU~

\" .. ,,1 N ord 'Janu,n, Boucl.\ergndenng
Multeno tak no I I Jannan Bondsvergatle

r 19
1 hr ilstc • e Barkly Oost Bonds, ergnderiug
I anrl jnsd lp 11 Januari Iublioke verga

der ing
Ad 1erle\ Koeberg 14 JanuarI pubhcke ver

fl8<lerurg
Clanwill arn ) .Ianuari Bondsvergadoring

( list.riktabcstuur )
hl ddelhurg ~ .Ianuari publieke vergadcru g
II ageboomsriv Ier d"tnkt Worc(''8ter li Ja

noan pull ek" ve g"d~rIng
I Il"o I I I anuan publ eke vergaderit g
Malm",,1 r) IJJ 'DU \I disu iktsbestuur

Af kaner HOI d
Hopetow n 8 Januari
Richmond 12 J muan

gadenng
Cradock" Jk Blauwkrans 13 Januari Hond s-

vergudcring
lt en "deren j

ru f(
St~IJJI.hurg Ruiterskraal Il J mUM

vergaden 19
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