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P. E, PILLIS
Eenige Eigenaar.
H. T, PHILLIPS Agel'eénde Besti~rder.
CHAS. BARRASS Secretaris en Thesaurier
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Ieder artikel moet
verlaten.
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d""""'kn
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uon.1C'n. i4.i,o('\ ~l()1.. d'.;.~
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Hel Pl'HU".K
wordt OI'~1E~"ZA.AM
erop ~("rrul<1_"td:it
Inkr echt ",i\~lc\ '"an ~1C:-: ~ht«:' ~r
bet cig("'D h;" ..l..nlrift
~r~lib1 vau lHOMA~
Kl-.ATIj'\(.; I.Clo..lt."t
du I~dt- iiI .. :~~_
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DD' HEER 1. HII<Aclt, Muizenberg,

alle soorten va n Vaat werk
'_. te Yl'rkrijgen tegen de laagste
Markt Prijzen
bij den Onderge.
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Hebben de eer te
verhuizing zal beginnen op

'i
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Een zeer zeldzame verzameling
van meer
.lan 100 vn wereldberoemde
personen.
De meest bekende rueneehen van alle eeu.
wen en volken, Ka.mer van Afgrijslijkhed"ln
Open 10 v.m. tot 5 n.rn.; s' Avonds 7 tot 10.

Gd.

..

JHn.rtHl.l.a..,
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do~i."_~11 JIClJOCJl mij )wOl~t.lcrlijk
veel- got.'({! gc.
da..'\Il. d:t.'\rhij i:-, mijn algeroeene gezol1(l_llt.~~s toestand
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1

en's Avonds,

ENTREE.

-_ _---

~......,_.

WA S SE N B EE LDEM GALER~

ad.

-----

~

Hll<~CH.Mlli7-ClIl>cr;.:,

~()IIl~n
Ur1cCl1i11

PLEXN8TRA.A.T.

Open s Morgens, 's liddags

•

D

Isroon»

ZAAL,

11OGSHEADS ! ! !

':':) ~lllddl'll 1.,lad !laId.

MN JWHT EN
'EN BLAAS.

Een nieuw ontdekt Geneesmiddel voor Jicht, Rheuma~lek, Gruis en
in Nieren en Blaas en Koliek erdoor veroorz~kt.
Yerd~r
Neuralgia;
Slapeloosheid
en alle ziekten in ve~b~nd met
productie van. Zuur in; de unne.
~
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een, bezoek te brp.ngen, en zich van eenige
d-e-r aangebodene
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och het is amusant om de Kwalien de Prijzen te vergelijken
zulks doen.

Bruggehoofden en Beschermwallen voor.de Touw Rivier
Brug, Afdeeling George.

- ENDERS

nauwkeurig
gemerkt
" 'rouw Rivier Brug" zullen
J, W, Moorrees Jr, &. CO'I Afslagers,
door den Controleur
en Auditeur.
Generaal,
Kaapstad,
in, ontvangst
V l'llilll- Kantoor', .vln lmt-sbu ry,
}i:l, Brccsrrnar.
:
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WA,IR!)I;
II~EIt IIIR~CIt,
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en zend mij ecu l\T'\dl'r II()II,·J v.m nwe nH_"Iliciju ,; Pric(."(lill StrósclH.~ill."
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l k ht,ll nnu "'1'-1'11 lIJ lI(' Ili.l'r"'.1 :...'"I'I.~ll~1Igvdlll'"Clidc .dc la..1!:<fc
jaren, eli een '~lt.d vnn u-\\~. morlit,iDI'
aanst.,
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en beschermwaUen,
!
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l..h! uwe.
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'
heiIling enz., van' een brng die ge_
,
F, Ir: HO[fFMAXN.
I',
f: !Wij hebben: Zuiv'er ~,; dlinnen voor Enke~e Be~den, 10~d. maakt wordt over d'e Touwsrivier,
i
Is. ~d" Is. 3td. per ya~d; Dubbele Warp BedlIllnen, III Gekeperd
YA\'
PrctOl'ia,l"olk.lclIl.2
DclXml>cr,
lR!)~"
George.
AAN
BOUWMEESTERS
EN
.
1~· hl'~.:r Fi\rtlli.'.l '"nn hel ~ta ..'1t.~ ,~~·rcla~i ....dl'par&_clI.ICDt
n cO:-:fi. il'S V:ln zijnt
R-lummnti!iChc
aanlJ(\ew
!
en Ongekeperd
voor .I)~bhele Bedden,
Is. 3td., Is. 6d., Is. 11~d.,
Teekellingen, Specifieatie en voor.'
KONTRAKTEU
RS.
!lIogPI! ::elwd
1~'T1Jd .\lernll~t.
HIJ ht..'1-·fl dit ft: dallkc;u Mn
de speciale
U1t:tLlOdc~vnn tlcn heer H1ll.5J:J-f!
70 FRAAIE
,
2s. 3d. per yard;
J.q~rgem.aakte
Lakens voo I" Enkele Bedden,
Bt)tt"lci~~nanr c- L"riCL'1lill Stroschdll ,.~ eH (lA.; Zochadcn
te Muil.cllbcrg,
•
!
waarden van kontrakt
te bezich.:
Supe:leure
K:VtiJiteit, I $eheel zuiver, 48. lId., 5~. 6d. per paar;
Ligen op applicatie
aan bet Dei,
'l'E::-';DERS
worden verzoellt voor
SpeCIale Kwahtert Du~ltlu Bed.lakell8,
Gs. lId.,
I . lld.,
8s. lld.,
Aall dClt hL.'er81l W8.NTY.I::L en SCI-IL£,'~YIO_ ..-\.I'0rltt:k('r!'~ l\nrt.emru·k.tstrn.n.L
partement
van Publieke
Werken,.
;
ht't neerhnlen
('Tl verwijderen
9s. lId., 12s. 9d. p~r Pil-aJ'.
,
"·il,.1r.}e Ht..-c-rcn.-(::et:lllrCTh}e LflJl~n tijd hl!b lk ann Rhcmnat_id, geleden
en: heb alle gc:nCCfimittd~on
Kaapstad,
gedurende
de· gewone
del" gebouwen
gelegen
naast de !!!·ltfUikt, maar werd Hiet Iwtc!". ;\n.df~t mell naug'e.rad_eu had rrc'C4,..'(lill te probt.~rcn, het ik (lit \'ol.kortum
E IlnJ"l'gt'teekelldL'
uaal'to'c bekantooruren.
"I,I)..'"l·n'-'idl' \'o(lr~clirlf!en
t,!cbrllil.:t.
l'1I pa hl'l j!l'hrnik
10 doozcll W8~ alle pijl) weg eon ""AA ik in f't~t
Kunstgakrij
in Nicuwstraat.
hl)orlljk gc!;].st door de Hl'l'l't.:n
n.nd le hl()llCll zoud.rr hulp "all C(:[1 t't~k.
Ik I-'C':ed hN teil Zl.-'Cf1'itc i~lcrCl1 Jij,lé.r aan Rlleumat.hick ~q1.1
Tenderaars moeten melden binnen
S peci ticatie te' zipn en verdere enz,
•
\\'"I~h ,\: \VabL, zal !'uultc'k doen
I k blijf de U,,"e
welken tijd zij aannemen
het werk
. :i
illformatie te verkrijgen
aan het
\'l'l'kOOpell t.en dorpe
A. M. FI~HER.
onuer
dit
kontrakt
te
voltooien,
en
I Flnrcnt'c'\ïlla~ Oralljc~traatl
kantoor van den ondergeteekcnde.
,
SP.EqLALE SOORT.
1·;: .JI~ou:U"i, lM!Jï.
iedere
tender
moet
door twee
Tl'lldeni
dllidelijk
gemerkt
als
1150 Honeycomb
Dekens, "'<fr l!;nkelc Bedden, goede waarde, sloohts
voldoent;le borgen geteekend worden
"Tender,;
voor verwijdering
van
Te bekomen bij alle _',pothekers en in 't groot bij'
j
2s.
lld~
en
3s.
lld. elk i
.
UI'
die, de 'behoorlijke
uitvoering
va.n
(;obollwen Nieuwstraat,'zunell
door.
~~O HOI.eycomb Dekens VO()~i Dub~!e Bedden, 6s. Gd. elk.
bet
kontrakt
willen
garandeeren.
den
Controleur
en
~\u(liteur.
WM. IGOURLA Y & CO., KooPlieden,
fMarcella Dekens alle groot~,
en prIJzen.
De laagste of eenige tender 01f1t
Generaal
in untvangst
genomen
;
'I
No. 8, Strandstraat. ' poze Beroemde Kussen- Slqpen, slechts 2s. (jd., 2s, lId., 3s. lId. per noodzakelijk
aangenomen.
worden
te
Kaapstad,
tot
12
\lur
i
half dozijn.
i
.
Den Jag der JaarliJkse"" Show te
Pamfletten
en
vl'rderb
inlichting
gratis
te
verkrijg~n
bij
~L\.L'W;\(:llIDDAG, 8 Februari,
aanst.
Hl-edli,'dcrp.
W. wES'rllOFEN,
peplooide Kussen.Slopen
1a.1 J 8. 6d, elk.
Tenderaars
moeten een conLante
pro. Hoofdiuspok:tetIl! van
~peciale Waarde in Kanten ~ordijnen 48. lld., '>s. 11 per paar.
borgstelling
geven.
Publlike Werken.
1.
'.
iWijde ~anten Gordijnen, pr*htige
patronen,
4 yards lang, 8s. lId. per
'
Eenig
Agent
voor
Zuid
Afrika.
Dl' gun~tigste of eellige Tender
:
'paar.
I
Departement van Publieke Werken,
!
:Il Januari, 1897.
zal !liet noodzakelijk
aangenomen
puipure en SwittJrsche Kan~n
Gordijnen
en'matten,
in al de nieuwste
_
Dl'ze ~tr\1i~,'og('ls
zijn tk, ann- worden.
dae IIt I'an een iedl:r we 1 ï\'aa rdlg, ell
j
patronen..
,
'
J
-'.
H. R. GREA. VES,
ZIJ
dil'
goede'
Struisvogels
pro Hoofd Inspekteur.
hcbl,t'D ,,,dien, zullen wel Joen de- Dq';Irklllt'IIL
,'811 j'HJ,],ckc
\\-lïken
KILllI"la,1. ~K ,jan. ]8~li,
I.ell"l' 0]1 L!cZ(' \' l'rkoopillg le k,omen
kwp"ll.
Summigl'
dvr \ ogeb
[
I"
"
rechterbout.
Heeren. en SchutkIllIneli ol"er tlll'l' 1U<l<lIlUl'll wel
meesters ~eljeven kennis te geven
geldukt 1\ orJf'n.
"I
aan den eIgenaar.
.).\:-'PEI{
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Na -Iot:hh
(":u hnl vv f1e,,'1t
lXtJ l\ud ....=re tic-eh
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Ic hebben

Lady Grey Straat,.
PAArl.
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Een Blik sa I lj ~ov"ertu i (l'en
En gij zlllt~ien dat wij (je/ijk hebben.
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..

1

;

D

. ALLE GOEpEREM K~*ELOOS

nH}

GEZOOMD EN GEMERKT,

I

BREDASDORP,

Donderdag, 11 Feb., 1897,

ISlDORE HIRSCH, Muiienberg,

70 Fraaie Eerstek/as Struisvopels van 2 to/5 jaren oud.
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B.EN 00 DIG D

1\ 0In t a Ill' fL Zie

I ell

f\ uo Jlt.

\\', H. }:_ KLEY'\,
Agent I"oor dt.: Vel'kooping.
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H, R DU PREEZ,

l

C ...ledoll, t! februari,

1'[ BL

Afslager.

1.~~17.

IEK-E rEHI\ OOl)ING
VAN KOSTBAAR

VASTGOED
E

D

Olllh-r~etL'ekt'1Il1(' daartoe
dool' ~IejltfTI'. }... H.
MCI. i':!,11I II, lal }JldJlit:k doell Vl'r·
koopt'll tell u0'lH.'
!!t'};L"t

BREDA.SDORP,
-

Werksll'eden, :.
,
Hoofdonderwijzer Benoodigd
Huihouders,
IN DE ZIONS KERK SCHOOLPliRL
.
O~ders, Kinders,
A
A L L E N.i

PPLICATIES
voor
boyenge.
noemde betrekking
vergezeld
Van "O'ecertificeerde
afschriften
van
b
.
dl' bij de wet vereischt~
getUlg·
chrlftcn
van bekwaamheid,
goed
zedelijk geurag, een lidmaat eener
Protestantsc!Je
kerk
zullen door
den
onderO'eteekende
ingewacht
~ ,
worden tot '27 Februari, 1897.
Kl'nni;; van muziek
eene ver·
eischte, ~alaris £75 pel' jaar.
Werkzaamheid
te beginnen
na
Je April V~cantie.
J: p, J. DE~rPERS,
V,D.M.
Paarl.

i'

VER KOOP IN 0l.,' VAN

om.

V trent den 10~en dez.er: El'
Vaal BrUln MorrIe Ezcl,5 par oud.
,
,Heeren
Scbutmeeiltur8
en ancleren
/'t.'klT Et'n-Vlcrde
Aand(el
III de
I'
kennis to geven aan den
"
Z
k
'I
"
,
I
'
'k
.1,
1,
ge
leven
,
PI ail t:,
,ou t .•lil " d om ' Oe enu
. te e k e nde , door WIen alle
'
., ol:; 0 n d elge
" I\:leln I~Ltat:'Jl', groot III Z~JIlgc· biJlïko kosten betaald zullen WOf.
hl'd
l,4v~ morgeIl
Oil
J!I(
Kw. d J
-Roeuen, gelegeIl III Je
afdeelillg
en.
G. P. C. LAUBSER,
Brcdaildorp,
anllex
dl'
Plaats
B. B. Kloof,
"l{ood,'dei,"
nl.II' den
heer Piet
Klipbeuvel Statie.
1thlJLlrgh. '
18 December, 1896.
"Op ui", Plaats i~ l'en glled W oonhuis, ook zijll l'f" ('('Ii Stal, Kralell,
l'nz.
" ]..;ki II l'laat:;je ,. is 'bekend
als
uit8ll'kend
weiveld, geschikt
VOOI'
bet graV.'11 van eenige f300rt Yel'.
~((iI(l;J·:;:',

L!IO::'i

j,

,VZ, Il

F. KLEY~,

Agl!nt voor de VerkooplOg.

J

TALJAARD,

Csledon,
~ó Jan., 1897.

NIEUW

OP ONZ1!,-

"

r' ïl·' ,I.IA:Bl:),

Onder de "Ol ' FIr Tree, Ker kl'p eIn.

I,'

EENE ZEEtt ZETJDZAME
,

HET ZEil 0 E Ni i·
"

EENE

,

: tv AN

VERKOOPING
290

.

~ouvernante op eene plut.s
'Slechts 1 uur van Britstown

r~~Y7:..:,':::~et~n
0:":' ,;~!n=
wijstegeveninHollandsch,Engelach
en Muziek.
Salaris £36, pel' jaar

GROOTE EN KOSTBARE ERVEN 2~;~:!!;:~f;J~;'~

r

Verkooping thans aan dpIl gang.,

FLINKE ZOMER' KOOPJES .. hR.

AAN

'n-

_______ ..l-L.

$_:r H AND.
-=___

KEN N ISGEVI NG.

van Somerset W~~t, verscbeidene aanzoeken gehad hebbende
ESCHIEDT
hiermede dat een
om een gedeelte van zijn l!.iigendom aan 't. Strand
III enen
te
.:J rood bruine Merrie Eze., ODl- .
terkoopen, heeft eind~lijk d~~rtoe besloten,
en de ,ondergeteekende~
met
stompe"
ieautorizeerd
rel' publIeke v011111gte verkoopen op den Stoep van het trent 2 jaar. oud,
staart
en
stompe
manen;
hoogte
~ ational Hate
,:
.
omtrent
13 banden"
op den 15
. , f Op M.AA.ND.A~,S Februari,
a.a.n.at. Januari, l.l. bij mij is te komen
;
·EN D~~ VOLUE[NllEN DA.G INDlE~ NOODlG.
aanloopen.
, .. "
De 220 Erven hebben ep~e groot~ v,an .J.o x 100 voe~; zijn allen i,n
De .Eigenaar kan haar terug krij•.
~en Blok,. ~en gelegen aan dq rec:hter ZIJde van den weg, leldende . naa~. t oO'en miLs betalende alle onkosten.
Strand, juist bij den tegenwtNrdlg
en water.toevo~r
e? ID de onmlddelijke
CHN. KOCK.
iabijheid
van het
water sc.b.ema om t Strand met water te Biesjesfontein,
oorzien door pijpen;
is er nog een altoos loopen~e stroom
3 Feb. 1897.
, ster door het eigendom
' wend kan. worden voor dnnk water
~
_
besproeiugs doeleinden,
t 3 tot.~ m~nuten gaa~s van d~ Zee.
I
De Grond is zeer
en bIJ UItnemendheid geschikt voor
tuinen en boomgaarden enz.
AN den onderge~kende
óm-.
en zeer geschikt
voor
i
De'
.
,:sn den
trent 15 Januan, twee Ezel
wonmgen.
een I,itt.e Merrie ('U een do).tU~"
Deze biedt eene "" ••"",.u"1
bruine Ruin.
CUI';t:uuv'~,,,,,.,,~
aan het
en anderen
weinige stukken
aan den
tijd verschaft het
alle billijke
De vetkoop~ng zál --"'-,-rworden.

V

MIW:l

G

THORNE, $TUTTAFORD & Co·
i

BENOODIGD

I(ANS.

BELANORIJJE EN UITOE.!'IEIDE

i" rU'BLIEKE;:!
I

r

...
-

OP :::·~=d::=:;k~eÏr~D.':;

~omerset!! 'West Strand. ~:~~~~:~h;A __DERSPUY,
!"

,

--<

Donderdag 11 Februari 1897,
0.\111

KOOPEN

'

---_. -_._,----

WEGGELOOPEN
,TAN den Ondergéteekende

UI' -

OM TE

'A. ~

WEGGELOOPEN

UIT DEN WEG- RUIlING YAN ZOMBR GOBDERE~~ I
.
i

IEDER'
Termen

J)EP ARTEMEN1\

--,----van Verkool) : ltontant~;

verkoop.

trn

WEGGELOOPEN·

•

V

P.J.

Afslager.
L1IW:~"W'D\iUI

14 Jan. 1897,'

"

,_

I

~~~~.:.:.;"

--~
"~,~~---~---------'.
,

1~

,J

.'

.,... ..-""_t

.......~ ..

..

,.

~--..
ft
" q

PROVINCIE

'~

Kaap

Publieke
'Verkooping

,.>~"
-,«-.
~~~foi;:0~...
~.~ -

TE

,..;,

.

_,

Tentoonstelling te ROSEBANK

VA.N

"

L..~'Huisraad

! Huisraadl! !

OP DEN,

, , "~6'EJUFVROUW
ce WEDUWE T .
...- ;:;:~':l.U C. LOCBNl!:R haar Woonbuis uitband v-tll'koo-bthebbende, heeft de Hoeren
l,il:~W. Moorreea, Jr. Ii. Co., gelast om voor
¥~__
~kening op
;

>'~~oensdag~ den Msten Februari, aust

I

1 .....~,

",

Aao hare wouine " Hak,ea Lodge,"

J .

&,

V ~rlmmer,
alsEersteklas
Piano zoo goed als
nieuw, Ta.fel, Madeira en andere
Stoelen,
Schilderijen,
Lampen,
Gordijnroeuen,
Tapijten, &c., &c.

Il Slaapkamers

,

,

:

.

I

: t'':

die vim plan y.ijn teutoon te stellen, moeten zoo vroeg moaeliJk
kennisgeven,
maar inzendingen
moeten, tegen }.') F"BRL:,\HI w~rdrll
ingezonden;
late inzendingen
tegen den l Sdeu,
Alle uitstallingen
'(behalve Pluimvee, Duiven, Y ruchten en G !'Ocntell)
moeten oy hun plek zijn op DINSDAG
den 23st~n ; of up zijn laatst om
10 uur 's morgens op '24 FEBJI.UARI, daar de beoordeeling
op dien dag
zal plaats hebben.
De Tentooil.steUing
zal op den middag van dell 2,)sten geopend
worden.
IJ

Z

'

NCff;R~

LEVE
VAN MEUBELEN,!
.

DE KAAPSTADSCHE

,

Bet 'Jameson' Slaapt"".......

a18-

SPECIALE

in bet Illaken van boter voor kostbare
door de regeering uitgeloofd ..
TWEEDE D,w.-Demohstrabes
ID het
boter maken door bet landbouw departement.
VOOl'Nieuwe Reservoir,'
,
TOTALE PBIJZEN.-O"er
de £2,40Q, behalve regeeringa
prijzen voor
Voor constructie Tan 'Storm' ;(ater Af· de CQ_1I1petitiein het maken van boter van £25, en vruchten
voor 1I1t)
leiders.
.,
voor £]5.

1

IR~GOED GEDROOGD' SOLIED

Eetkamer alsGroote
Mahoniehouten
Tafel,
Stoelen, Harmonium,
Side Board
met Spiegel, Clok, Schilderijen,
Tapijten, &c., &c.

.

.

,
)

Eet-Servies,
Potten,
Aarden
" ,.Kannen, _ Glas ('n Aardewerk,

&c~,·&c~

I

Tafels,

Potten.
Pannen,
Eerste
Keukengereedschap
en verder Tanks, Ladders, Vaten, Baljes. Stalgereedschap,
&c.

, £7,853

Klas Stove,

~f , .

1

!

i .

te
,i

Wd. T. C, LOCHNER.
J. W, MOORREES,

.

Jr, ~ Co.,
Afslager.

.:

Venda Knntor.
Malmesbury, Feb. 4, 18!:!7.

lPub-lieke V erkooping
_._-~~
...
:VA~
Levende Have, Graan, 'Enz.

"

Voor Stemge~btigden

!

1

- :!

#

•

i

.! .'

.
1

I

8 VOI'f

MA.anB.EN

TopWASOBTAJ'IL

beneden, en een Kapstok

met

I

B'ISI~

Tiohel

KIein btj.,

i

I

I
~

I.JOH~. X. SW.ART
Y oorz, School Com.

,

1
,~

,'

,

'

""
,

V oor Stemgerec~tigd.en

wier Toe~en

:

~

Voor Stemgerechtigden

i

1:

:

No. 5.

,

,

(

•

met de létters L tot Z ~ijegrepeo.

,

:WIJNPO!IPEN,

_"

"

met de letters' A tot D i.q~.•grepen.

No. 13.

.:

I

.

.

!

No, 14.

'

met de letters

Speciale ~ gepre-

~inneu

,

.

I

,

,

i

met

L

tot Q

iAbegrepe~,j

'

d.~letters
.

St ukvat borstels.

..

pareerde

-I

slangen

,

I

No.,l~.,

DRU1FZEVE!,

!

:

I:'

wier T~en

•

:

No. 6.

rginnen

'Ste~~11fts.

._

,._,

A tot K in~egrepeD.

-,.,--

wier Toe~en!begimlen
'I

fT

VERDUNNINGSMACHINES.'

:..

i

met de letten

~vinnen

Ste.plaats

,

.

wier Toen~inen beginnen met de letters E tot K i'1'Qegrepen.

--

JM:OLENS.

: i:

No. lO.

Ste"_pl¥ts

i·

't

met de lettere A tot G i~~grepen.

StemplAlltt8
No, 12.
I
I

voor

'f

B;TE.D~T~IKT

Voor Ste.gerech~gden

•

VOOTt,wijn .

R tot Z ïn.bFgrepen, •
't

:

De Stemb~ zal ~ginnen
:~m ~. uur des, v'oormiddags van ge~egden
9den dag van Februan, 1897, en sluiten precies om 6 uUP.qes najmlddags
van denz:elfcten ~.

G~teera

;:
dezen Isten

.

r"

dag tan Februari,

I

1897.

:

Stemo**emer.
,
,

.. Stadhuis, .&aapstad

r

I

i

1 Von Kl.UDtinL voorzien v:an~.
patente

O.V.S. 22 1/97.

wieletjes,

Spiegelglu 18 :duim
~SI

7~.

bij.'

...

l

t

i

-

Bovengenoemde is I1anmerkelijk beneden in- prijs da~ de iDf~~ri.,ure
~oerde arti~elen en daai" wij slechts hout gebruik. en ;at.,goed
ID

de Kolome zullen Koopers het voordeel hebben van onze
de hitte van het klimaat zullen staan.
i

de arbk-elft

willliubOI'Qrd

l

CRAS. J. BYW.ORW".
en Onder

J. P. W. CJDENDAAL,
\' oorz. School Com.

wier T061l+en

,

moeten getuigschriften inleveren
van ((1,)
afgt'legJe examens, (I,) goed gedrag,
((' llid maatschap cener protestantsche
Kerk.
Keunis van Muziek ccne sterke
aanbevel i ng.
t;alari" 1:J:2u benevens llc schoolgelden.
Applicati,'s
zullen worden
ingewacht tot Ol' 1 Maa. t !1:l~) ï, door dell
ondergeteekende.
WerkzaamLeden
te begin lien zoo
spoedig mogelijk.

Kaaimansgat,
rust. Rouxville,

•

I

PPLlC:\~TE~

I

V oor Stemgerec~tigden

DRUJ:VrEN

Voorraad

Ii "

No. 4.

'

.wier Toe~f~en ~nuen

·Voor Stemgerétl~tigden

1897.

hebben
onzen
seizoen ontvangen "an

L tot Z iqbegrepen.

.SteJnPlaja.ts No. 11.

if
'\

A

!

Voor S·temgerec'tigden

J."'_ ,

aan elke Zijde. , ,

"

nu in Voorraad

wet ~e letters 0 tot Z ~J?egrepen.

Ste~Pl4ats

!.

i

I

hebben

. AAN WIJNBOEREN.-Wij

No. 9.

wier T0e4~e~ginnen
i

VU"', ,I. ""1",,'/ I,: ]["""O,lItf·d"-,,
TI'/,; O.
C,t!,.,/"",-iri('f', .u«. RI/I/,ni/le, O.l-.S.

'(. .

Ste~plaats

t.

c«, Afslagers.

_,

_

L tot Z i~r.•.
- grepen.

V oor StemK'lreo~tigd.en wiet: Toen~~en jheginnen'~_!l-t de letters H tot R i~~gt'epen,

.

F. PA1(KE~.

VOEDERP_~RSEN 'en PAKDRAAD~

J

'NO. 8.

S~~P~!B

'<

: 1:

~L"No. 7.

1

aanlxidru
50
cOIiJitle,l)ij-

';

aTEMDISmIKT
i

De Ondergeteekenden

1

No. 6..

wier Toent~en;!beginnen

koop

Aan Graanboeren en Voederhandelaars

'

met ~.e letters .A. tot K i~~grepCD.

'.:Ste)Dp~ts
I

Voor Stemgerec'tigden

Rondgaande Onderwijzer Benoodigd

I ~,

1

i

S~~plfLts

te

ill prachtige

GORDO~

No. 5· -:;-..___-._~, 1:

wier Toen~J!nen!beginnen met de letten

I
,

Bctldekem.

20st Januari,

- No. 4.
on~n" m'l de ..lettel'S

'STEMDiSrrtDIKT

A

Oillicrshoogte
dst, Bethlehem,

-

Voor Stemgerec~tigden

PPLICA TIE~

•

.'

r

C'OC'Jil

vergezeld
door
gecertificeerde
afschriften
van de bij de wet vereischte
getuigschriften
van bekwaamheid,goed
gedrag ell lid maatschap
cener Protestantsche
Kerk zullen 'door den
ondergeteckende
ont vangen worden
tot den l óden ~laart 1H87.
Salaris £1:21) per jaar benevens
de schoolgelden der leerlingen.
Billijke reiskosten zullen vergoed
worden.
Werkvaamheden
te beginnon l:April, 1897.

I"

A lot K ~krepeD;

stemlpláats

\

Rondgaande Ondel'lijzers Benoodigd
I'll

,

Vobr Stemgef\1Chtigden wier ToeD~~en ~ginnen

T'VV'EE

I

·$TEMDI~TfRIKTJ\;N"o. 3. '1,

~~d e~ 6 }'oet 9 Duim boog, Qlef,~~D1egel~l88
~..8DUIm bu14Dw,~ .6
6-·
i '

H.UWKA~T. 3 Voet 4 ~

Voor Stemge~~tigden

T!lfJl'J'/wl:!k

No. 2.

Stetrlpllats
• .b'
ct
I.

Uit
hunne
Vendu-Kraal
alhier,
Publiek
Eerste Klasse Jonge
Amerikuansche
Ezels
zonder geschikt voor onzen boerenstand.

Malmesbury,
5 Feb., 1897.

't

No. 3..

5 M A.ART. AA.NST.,

J. W. Moorrees Jr. ~

tieginpen met de Letten

SteMp'~ats

Voor St.mgeree~. tigden wier Toen~...

& ZOON. !Af81a~ers.

IL~f.

:

:I

Vrijdag, den rzden Dezer,

,ni/~ H'il/t'ue(!/,'n

'

ZuLLEN

ONDERGETEEKENDE~

<-

!beg~nnen met d~ letters L tot Z QJ.'r~rreFen.

Voor St~mgerec~_tigden wier Toent~en

-

-

OP VRIJDAG,

met letters A tot K in~-epen.

STEMDI~T~tKT

Duminy, aan "Het Welcome Hotel,"
nabij Durban Weg Statie, op

,I(, ~/1iOll-'lI le

wier ~oe~fen

_ 4.---

J;

Ste'r'p'I~ats No. 2.

V 001' Stemgerec~tigden

D

J, J. HOFMEYR

wier 'l'oen~me1 begi~en

Secretaris.

MALMESBURY.

TE

DE

!

-No. I ,

No.I.:

PUB~IEKE

Stemgfi. chtigden

PLEIN~.

~ALEDON

Stemplaats

i

E Ondergetcekenden
zullen
publiek . verkoopen
voor
rekening van den Heer 1:'. J. V.- H.

..

HAL4,i

!

I

~Durban Weg iStatie.

8. Slachossen in prima conditie.
10 Eerste Klas Vaarzen, 2 jaar oud
69 Lammers, 30 Jonge Bokken,
alle in goede conditie.
300 Mudden Zaad Haver.
60
do.
Garst.
50
do.
Hog, enz.

;:

STEMDI~T~IKT
toi .

I

NABIJ!

Ten 10 uur v m.

b

•

NASH,

JIL
VERKOOPING

1

En dat sch~itkingen v~~r I het. uitbrengen der 8~mmen
~1s VOlgt z~,n gemaakt worden :
j

~~

, V"fll'

F

DAGEN.

Kantoor van 't Genootschap. Colonnade Chambers)
Kortemarktstraat, Kaapetad.

* .

dat gezerie; Ste~ bUB va~ de Geregistreede
sal :pl!U'ts[hebben In de
(
t

DRI+L_

~~

MA YNARD

(AANMERJtI~G.-:-Ill.
de keon4srtinglgepubliceerd
in de uitgaá.l van de.pape .dTtJt£l
van Zate~.
3O,JanU&n, 18~7i werll ..~ som van £1\'0,000 voor voltool~g van bet
Hoofd Draineer. -.tieleel per .bUII op:d~.hJ8 VIU voorgenomen Leeningen, w~voor.een,
stembus aal plaatl! hebben, ~plaatMt. j n e lIO.m !s geschrapt, ~
ze beboq:rlijl!; goed.
gekeurd werd dOO1'de GeregJltreer,d., Stemgerechbgden'
op de V e~dering
géhouderï' in
d? "Metropolitan :HaU," op Dondertil.g,,2~ Januari, 1897, én een 8~mbUB we~ daarvoor
,nletge~).
,
, I· :.
I
En verder gee.i ik k~nil
.
; ~
!
,

B'EIOE
t

'Goedkoop Spoorweg vervoer voor,vee en bezoekers, voor yell' Jagen.
Verdere bijzonderheden
te bekomen bij den ondergeteekende.
N.B.-Applioaties
voor ruimte moeten zoo vroeg mogelijk gemaakt
worden; daar de beschikbare
ruimte beperkt is.

1

\

OP

.

.

I

V Kombuis a18-

MUZIEKBENDE

Voor verbe~ringen van Straten. ,
~ Voor .voltoóiiP.g 't'lUl de Eject sohe "er·
S liohting der Stad.
~ Voor bet aanleggilu van' Ba4en. Zee·
I J
promenade en Promeno.de H~fd.
Voor uitgave.n gedaan in verqapd met de
Woodllead Tunnel en 'tVaf.erwerken,
voor de.flotatie van het "pe., I' cent in
Londen.
'
tVoor het bouwen van 'een Kqerne voor
.,
arbeiders.
.
voo.r. uit-gaven in viWpll,nu metl.de flotatie
van de voorgestelde Nieuwe ~eningen.
Voor .ven
in verband met l'do wederflotatIe van de " per cent Loltmingeuj

1

l

,

En een prachtige lot Pluimvee
v~I om te melden.

.

EEIiS'I'E DAG.-Compet-itie.

IV Dispens als-

,
'>ii

AANTREKKELIJKHEDEN

prijzen

(ONS EIGEN MAAKSEL),

Kleederkasten,
Sofa, Ledikanten,
tV asoh en Kleedtafels,
Gord ijnpalen, Tapijten, &c., &c.
III

I'

25sten .en 26sten FEBR UARI, 1897.

I. .

D. ISAACS ro
,

( :..\Publiek te Verkoopen, haren
~I:~
geheelen voorraad Huis~'I .
meubelen bestaande uit:

,)

GENOOTSCHAP'

Schrijf

voor inlichtingen

en prijzen:aan

R.iIM~ROSS & CO.,
•

STRANDSTRAAT,

KAAPSTAD.

I

~

R!! HAVE

Nederlandsche Zuid-Afrikaauschc
SPOORWEGMAA

TSCAHPPIJ.

Kortste en Goedkoopsre Route voor Reizigers en
Goederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatse!" in de Transvaal.
;'Dag;Ujksche
personendienst
van Lourenco
Milrq4"~~(D~lagobaai) in 24 uren naar Johannesbu rg
e~
naar Pretoria.
.

.
n

Tmel i.toor,
Reiligers nw Johannesburg ~ t7s.--en Ja 111
.
\n

. - :;, ',' JL

n

."

Pretoria

_

6s. 6d.- en.£3

ti;

,:,:.:;-.~pagelifk8che
personendienst van Durban (Natal)
Johahne-sburg, Pretoria en andere plaatsen In

n.r
',.'".

.

,.

·~nOranje Vrijstaat.

[AP'

Correspondenten
W

~

PIKETBERG.

lNK

TE

.

caat

t")

yertrekkl'n,

zal

~dast
door
Carstens, dis
Publiek
Ver-

kUOpt'lJ:
~:! Ezels, van Zt'S tot twaalf
"ft! ressec I'd

.

Jaren,

o

geopend

j,{~~Til's,
gt'd resseci-d
Jonge Pa.ilrdt'n, gr'dresseenl
() Kat Paarden (Bruin)
.l
Do
dv (Schimmels)
GEzel:;
\ oor, Paarden
» li ij Paarden
~C!tl(·t
Paard
I Koeien
met h:alvers
1:) Aantecl.Becciten
;3 Hullen
1·:,l} Vette Vark ens
1 ~ieulVe Bok Wagen
I Kap Kar
1 ()Pl'll Kar
1 Bak Kill'
1 Strooi Kilr
1 Zt·lf·Binder
Machine
1 Snij-Machine
.
6 Dubbele-voor
Ploegen
1 EeD
do
do
;3 Eggen
1 ~leep Blok
1 Lot Sinids-gereedselrap
1 Zadel Rak
1 Zadel f:;ta.llll
.j. Ijzeren
Hekken
.) Balken
G Ach ter- en Y oorleereu
1~ Zen8cTI
3 Kriblw!1
.j. Vaten
J V'leesch Ballt's
2(1 ~I\lddell Zvut
;3 Paal' Achtt'r-T\ligell
10 ~l'anYoordo
Do Z\\','ngpl:; en Kettings
.)
,l

. kostbare
het
'1jzen

voor

landVoor
uit-

r.
rele dagen.
nde.
k gemaakt

etaris.

iST.,
-iden 50
onditie, bij-

1 \)11 :-l\1:1lkn

RKE~.

.,

elsars
tAAD
sd voor

ii

't,

PiENAAR,

Stemming ·van G

.

Gelegen aan de Groenekloof, afdeeling
Malmeabury,
Publiek
Verkoopen, de ondervelgende
Levende
Have.
Boerderijgereedschap
en
Granen, enz., enz.

I

11 Gedresseeerde
Ezels
:l Paarden, (Merries)

Ka.aI"'L'\Il.

".
Trekossen
46 Aanteel Beesten
ï50
..
Schapen
(Merinos)
100
"
Bokken
6 Vette Varkens

I,
~-------------,
I,

Bok Wagen
Tent
"

'
r----

(Jolmstone

&

D

AFRIKAAN
en ONS LA.ND"
van af 1 Januari,
1897, ~TUg
gebrachë op don ouden prijs, te
~e[en:
Een pond zes shillings pel'
Jaar of 6/6 per kwartaal.
.

i

i

,I
i

i .

DARLIN
.

~+----......_
1'ET~,On~bijt.,

1~

'I

werk
Hang-

"

.

f

i

!

Indien

het eigendom dat de i kwalificatie
minder dan '£1,000

I,,,,

1 Stem;

i

waarde ill, en

geeft £500

~.f

;
2 Steuim,n.

i ,~

per.
dien

Yendu-Kantoor. Piketberg,
Lj Januari, 1897.

aan-

am

c-sn«

De kiezer de stemplaats b~nllengetreden zijnde, moet na&r ~e stembus g&all'W~r
bij ofzij sternmen wil, en zijl!' of baar vollen naam en adres 1Wi. den 8temopn~Jqer
geven en de opnemer, bevredi~ eijnde dat de Kiezer behoorlijk gekwalificeerd ij, ~I
aan hem of haar een gedrukt' stjemhrief~c overhandigen..:
. Il ; :'.

P. P. PIENAAR.

'.•

".

':

i

i

I

:

-

J

ntlagazijnen

, .

KOlON'ML~ EN

I

KAANSCH WAGENHOUT,

STOO

ZAAGMOLENS,

Breestraa

en Rieteeks Plein,

i'

J: G. F ABRICUJS.

KAAPSTAD.
---~-----

l[et Genas Hen Allen
IJ~HF.:ER,-Negen maanden geleden
betuigde ik in een brief aan
van
M
le gooeJe nitwerking ,!Ion RHEUMATITI

CeRO in mijn )!e\'ld, Ik ben 6{) j80ren ond
en heh 23 Jaren lang geleden aan C il RON·
ISCH£
ASTHA..\l en RHEUMATIEK
en
zochte verlichting nlD vele beroemde ge
neeskundigen, en proheerde alles zonder
baat te vinden en had in mijn geval alle
geloof in meuschelijke bekwaamheid ver·
lOI-en.tot dat Ik HHECMATICL'RO
probet'nle en ~11 eens zijn mijn Neurnlgia,
Rheumalie!,; Pil pijnen in hoofd en aangezicht verdwenen en het nieuw~ is yer en
wijd I eThPreid d:J.t "ou meeste!' YAN R00Y
aIDper h..ellemaal )!ezond wnR van die
"onderllJke :\Iadicijo." en dit was werkelijk
het "evaal , elkeen die het probeerde be·
veelt bet aan.
Ue heer JA';'J~ IL' ZIJL "an Vlakfontein
(:5 uur \'an Steijn,sburg), is genez:en van
l'en bchijllbaar ongeneeBlijkgeval van Rheu'
matiek en .Jicht.
Nooit, zei zijn moede~Ievr. V.n ZIJL aan mij. was er een erger gent.l ra.n "Koorkl Ziekte", zMala zij het noelllL'n !Je caste dosis RHEUMATICCRO
deed de lijdeode jonge man rustig slapen en
rnl:de<:iJn werd voortdurend toegediend,
boewel d,) buren en vrienden zeiden dat
lij
uiet ~ \'erwa.cbten da.t bij leven zon, !CaB
/..j Im",-maal hier, en ,"etnigde ,an de ge.
oee«kracbt va.n de RH El' MATICURO eo
PILLEN.

:3 411
(Na4J)

itsen in

Caledon,

28 Jan.,

1897,
Op Ias.t,

JONES RHEUMATCURO.

De oude heer VA, DEl( \YnT, vllonReddn,;huq.;, "'erd gellezen door een bottel.
jle heer ,\. C"t:T7.EE,
Braod "lei, $1 iddel·
bUl", (' L' vond dadelijk veri icti ng. Mijn
zonu ,1.1\ ,'n zijn Bchoon\'&del', de heel' J. A.
S" I r 1',Ul wonderboom, BurgersdOl-p, W(l1'den o..)k !.,'cnezellDlaar ik moet nu sluitenIk blijf uw dankba.re vriend, J. C. van
liet groote Zuid-AfrikwiDsche geneesmiddel
voor Jicht, Rbeumtiek, Rheumatisohe Jicht,
Lende Jicht. Reup Jicht, Aangezichtpij nen., enz., en heeft· vele duizenden gev&llen, veel erger dan bovengen noemden
geueun. Is verkrijgbaAr VlUI an. Apothe
illn cu WWkoli01'l <loor rhct.l Zuid.Afti

eHAS. J. BYWORTH,
!.

K

DORPE

Drukpers-Méatecbappij,
Vo.o de Bandt de \ illiers &: Co., Beperkt,
44 S\,rgstraa.t, Kaapstad.
'

VER.l{OOP~GEN

'

D

E

ondergeteekenden
behoorlijk
gelast
door den beer JAN J.
HOFFM.L'1, zullen voor zijne rekening
(JP

Zaterdag, 20 Feb.,. e.k"
Aan l>ovenge~eld0
..Dorp Moorreesburg,
gelegen
in deze
afdeeling,
Publiek Verkoopen
dEr'onderv~lgenqe Levende Have, Lossegoederen
Granen enz., bestaande
uit:

K,

DEKSTROO~

AF81.AOERS

J. w. MOORREKtl

JR. &: Co.• AFSLAOEUs.

Il FehroMi,-UrocnclUoof,
Mnhnesuury,
len'Odo
hue, 1.-, Irooderen en bui""",,!.
.0 YcUrUll.ri,-(irocnckloof,
MI\lmesburl,
levend.
have, Locrdertjgeree.lscbap
en ~,,~ell
12 FebTnru'h-t'llcnkrn.al,
Malmesbury,
leTeD<!e
have, 106"" goê.leren.granen enz,
25 Yclmmrl,-DricmlJci.
MnlmeslJun', levende
have, boerderijgereedschap
en huisraad ..
16 fehruari.-l'orta~ontein
naui]llopetield,
leven-Ie ba ve, oo..ruerijgerooIJSChap en granen.

~EETHLLSG

6: Co., AFSLAGERS.
een pl'acT,tiJ( erf en hlli""",d,
.U·SJ.AGKHS.

W rn;t StrIL"'). kost u..re erven, datum 'I'1Ul
Yf'rkoCl)l mier le wur.lcu bepaald.
8 Februaric-s-Scmerset
Wet't, N auonal botel, 220
.t.r ..nd erven.

250 Slacht Schapen
5 ~"
B~8t-en
, 15 Vet~ VarKens.

II.

LoSSBGOEDE&EN,

(Merinos)

MALAN, Ar~LAGER.
nabij Porterville, granen
boerderij- en keukcnl,'e.reed.

AFHLAGER.

9 Februari,-l'iketberg,
levende ha ve boerderij·
~LQCh,,1'
en huisraad.
12 t'ebrUJlfi,-T'ikelberg,
levende have, boerderijgcreedscbap en hutsraad.
16 Yebrtmri,-Keerolll,
(Piket bcrg ) . ....-1.., put.
den. varkens, rijtuigen,
boerderijgereedschap.
hW .. '
raaJ, gman en •. em.
'
H. [JE KOCK. AF~I.A(JEH.
21 Februari. ,le pluts'Midddkmal,
buisraad en boél'tlt!Tijgerood8Chap.
P. J. 1'. MAR.US,

levenlle

have,

AF~L.AOER.

3 YMrt,-Tulb&gh,
de wllO~laal. WohenfonteiA
.Isruede levende hava en losoe goo<lcren.
J. J. HOFMEYR
Il. ZOO:; AFSLAGER:!.
4 Fel.truat'i.~Knapsl.ad,
omnibussen, loaanlen

en.

Klapmnl8St.atie,--tO

uitmunt.en.de

.,_",

I< Co, AFSLAGERS.

Prod
u)J;teD.D1arkt .....
'.
,"
VROEG.

IIUIT

,

.,

ó FebrtWi,

1St
.& lo d

\

Penike:rt ••

Appelen ...
Peren
IV aterlemoenen
Ha ...erbooi

...

Eieren

100 Mudden Eerste-klasse
du Toits
• Koorn (oud)
\
25 Mudden
Eerste-klasse
Baard
Koorn.( oud)
.

Druiven ...
Vijgen
A.o.rdappelen
II

010-068
010-026
o 16 ~ o 0 2t o 7 7
o 15 ~
012-014
02~-000
o 10 9 -

0 16 ,
0 0 10 .
0 9 9
0 16 9

0 10 lG

>!'agen.s 14 karren.
5 rsUWlli IIAaKT

5.Yclrru ..ri, 1897.

ENNISGEVING'
geschiedt
Stadsklerk en Onder Stemopneme,r. IDENOODIGD
clrca 4,OOo,~,osaen
& L d.
i
o bIG
o ) il
hiermede. dat eenig
pt'rsoon
Stadhuis, Kaapstad,
Appelen
dekstroo
tegen den hoogsten
En
wat
verder'
zal
worden
o
1 •
o
I
0
Boter
il; Jan. 1897.
die gevonden
mag. worden
op de
farkt-prij~.
':
o 0 3
o o· j
Kool
voorgebracht.
...
o 2 ,I
o 2 II
plaatsen
"Witkop"
en "DwaalEenden
I .
. T. ROOS, T. Zo~~.
o Ir, ,a
o 19 I
Eieren
JAN J. HOFFM.A.N.
boek " gelegen in deze iddeeling,
en
I Kerkp]elll,
r
o
:i 0
o
2
I
Roenden ...
OSS
o 0 6
, J. W. MOORREES Jr. " Co" Afslagers.
Vijgen
N.B~V~. volgende person~n zijn niet gekwalificeerd aan deze skmming deel: '.1<e
bet eigendom
van den heer .J. DE
aarl Februari,
9'7.
.,I
o 2 II
OlLUren
.
2 j
nemen, namelIJk:
i
"
Vendn·kantoor,
VILLIERS FOURIE, met het oogmerk
o 4 li
o 0 7
DrCh·CD
.
o
I
10
Malmesbury,
IJ
Feb.,
189ï.
o
8 0
Uien
..
om te Jagen,
Schiflten,
Klippen
o 10 9
(1) Peisonen die niet a.l ;de belaatingen hebben betaa..ld, die door heu verAardappelen
2 ti
vergaderen
of op eenig
andere
o () 6
o 16 8
schuldigd zijn voor het teg&nw~rdi~ jaar.
.
o 2 0
o 1 0
P de plaats
.or Lapge~loo£
"
Urs.. Peren
Pruimen ...
manier overschrijding
plegende,
zal
o
.1' 1
f'en:iken .. _
o 2 0
I
Paardeber~,
twee ~.war~;ezels,
OD
(2) Personen ,vier namen ~et op de Kiezerslijst voorkomen .. ·
o li II
o 0 j
volgens
wet dadelijk
worden verTlllIIAtleJI .. 7.
•
gemerkt
J. aan Imker IIIJde Y~I[) den
'" kl
o I 4
o 0 I
Wat.crlcmocftcn ...
volgd.
o I 0
o 6 1
PatatM
...
B(,lIouéW.Jdd~ooIIL·d~lblrijk Vec/'/kuj'
o 3 3
o 6
<
i - ~-~
, .
K ..lkoenen
i De :eigenaar
·kan· dezelve f:terug
.' .I.,t •. (.'1 1'011.
DEMPERS,
MOORE
& KRIGE,
U;IE
'
Procureurs
voor
~rijg.en mi~s betaleude
on'kos~êp van
prLlCATIES
voor uov-enge- !<[E(jRA
19).; I'W .•r:HTJ.r.HEI n.
TA:"'
01'1.1
S','
tdvertentle
enz. •
)
jj
noemde betrekkingen
vergeJ. DE VILLIERS
FOURIE.
ZWAKTE ES
1
D. N. DU TOIT.
zeld van certificaten
van bekwaamAWI,alEESE
ZWAKHEID
Caledon,
spot;"'I';
K:\ ZY.KEB (;ESEZE:-;
VOOR CU:.
! "Langekloof
"
,;
heid, goedgedrag
en. Iidmaatscha}J
2 Feb., 189ï.
)I K:-;T~ TO.sIC.
DOOR
faardeberg.
"
eener ,Protestantsche
Kerk
zullen
I
.
WEI.F;E
m; I\BArPlT,
I
: door den ondergeteekende
ontvan
FI.l:\Kln:ID.
ES ~TEIlI\TE
1>~;KJHï;f)n:.
,
,
lll·OBllESUT.
I
gen
worden
'tot
2ï Februari
~...,: AN de Paarl
een wit sChtxnmel1 Salaris
£120 per annum
en dl'
I
ruin paard
zes jaarJ. oud Schoolgelden.
.
~
. .
. '.
ijoven zestien hand~n hoog, lin~eroo;
\V erkzaal~hedell
te beginnen
op
ROFESSOR
DE VOS theeft het Afrikanerdóm
d®r
het 8chrijv'e~
PPLICA TIES met certificaten
~ip van achter.
i
Maart 1897.,
.
vau zijne
degelijke
I en
doortastende
artikelen:
over de groqte
van bekwaa.mheid
goed zedelijk
'1 Heeren
en schutmeesters
b~j wie
F. E. MENTZ,
Nationale
V ra~tukken
v~n ons :volk eenen dienst
be-w:ezen die nie,t
gédrag
en
lidmaatschap
eener
qij
moge
aankome.n
gelieven,
~enni8
Sec,
Sch.
Com. Yechtkop.
lipoedig vergeten
zallford~n.
De lezers van .ONS LA~D
hebben
idi!
Protestantsche
Kerk,
worden
ge~even aan den ondergeteekWde.
Stij]forlt~in
diEt. Heilbron,
stuk~en stelli.g ni~t alleen ~et belangs~lling
en bewon~enng,
maa;l' ®,~
vraagd
voov
eene
Derde..Klas
Alle billijke onkosten
zul1e~, Nr20 Januari
189ï.
met mstemmlDg,
;gelezen.
fDe wensch 18 dan ook ieedsj .~oor velen ~1tgood worden.
_!
_
Publieke
School te Thil'lstane,
dist.
gedrukt
dat
d~ze
st~en.
in pamfle.tvo~
verkrlJg~r
gestel?
C""EHI.ITlH.-lll
bet Fri""'hc
JurI' J.ul>Barkly Oost. Kennis van Engelsch,
•
SAM. ·A. DE KOGK,
behooren te worden.
Dezerbegeerte
voorzIende
hebben wlJ een bepe1ikt .,
),C~8 is een WPT armoedig
deel ,,<ler IJe\·olkwg.
H;onandsch
en
:Muziek
Fordt
dM m ..t <II''' loijnan-m .. B<·IR''f\ wordt a.an~
getal exempla.ren
laten aMrukke'n
'en inbinden,
die: nu verkrijgb~
I
faarJ.
dnid.
\'''11 dez,,, fu·den
wordt
gt"Rgd
da.t.&l;'
vereischt.
Applicaties
zulleD ingeP
den ZOSteR J'anuari,
.. éen uitcrTna.w gobecht zijn llall hUllne ellendlgf'
z:gn !iWl' het Kantoor van O~S LAND.
wacht
worden
door den onderge-.
r
•
!
Vaal· bruin
Monte- \ Ideo hutlen dn ~"ISlr<·kl niet wcn~chen dJl_ann 'l'e!' i
.
I
Get.cring gdJrDl'ht
te zic,i. XatullrllJk
zal diI~
tcekende
tot 10 ~L.ART aanst.
De
T• .,en· ed.. ~.
BxeDJ.plaa.. P.,.tv.jJ.
Ezel,
:3
jaren
oud,
gemerkt
9 linker
"'e! niet blJ allen h.·t ):,·n.1 ~IJl1. maM z4le#
een boeren plaats een uuW van
Scbool te beginnen
met de vooantie
zeker " ..I !'ij dell .. Bel!"," wien dezer ~
..
Ali ...
val Noord, een
.. bout, halter met riem aan, gekrilpte
Zij die de 8tpkken . '
gele~n
hebben. behru~n
zich van ~~
in April.
Salaris £60 per jaar en
iemand
IIflllbood zijne lint af te breken eo oen ,
manen
en
staart.
Heeren
Schut·
om vijf of zes kinderen
daarToor,
zonder dat het h~rn let. beboefd,.
exemplaar
te voorzien om
ook a&n anderen die:gee1l6 lpteekenaa?"l!m. VIU1
vrije inwoning_
meesters bij wie bovengemelde
ezel ko,;lcl1. e€ll nNt.c arooidcl'>l\'Qllll1g"~
Hollandseh.
".nI7AI~n
Ons Eamd zijn te leenen.
' ,,'
'1
1
.
i !
le I!f:,-eti, hetgeen
~oor hem "I" l.te~a Illtil
woge aankomen,
gelieven
kennis
.tlZ1E~K vereischt.
Zend uwe
vragen IIIOC;II'I1,gll _ .. '..,.,.LU in' ~tz8gels
I
~twisaela.!
\'el:l gezonder dl d",;-Irnati~'f' Z(lU ~~JD. OVJ.
te
geven.
Alle
billijke
kosten
zullen
diL \'OLr"tel ·wal' d,,' 8PJg ~~lg
gebc.t~
bekwa~
z.ij·~
'.
JAN GREYLL~G,
dat b.ij den edelmoedigen man. die Mm ~
vergoed worden.
~leme:ntall' . examen te _weFk~n.
voorstel
<ked
met ",,¥Id~oorden
OY~
.
lI. LOUW,
enz. 'te Wl'liN1<m
Thirlatonc;_
en er )..ij'l"oegdc •. " I II. ~
10 dine ~U:r;t;e .beriII
P. O. SimondiUlD. ik .01 er ek in st.)C,ne. (Ik ben UI deu .blo
-.
1te;WIlI[Jen
P.
1':'
Dekker ~~J.",v"r
geboren,_ ik wil er ook iD Men-en.)
..
Bar,",1-'
AIi'Wal
N'-'~
._,.
GfOOt Drakenstein,
. JUl OoSt "
fbn1ielD..
'
9Q"..,.tot

lV

I

.

r

AANGEKOMEN'
l

I

;

*ek.

i.

rie R dgaan de Ondel'lJ,J"

, ..

A

National~ VraagstUkken
PROFESSOR ·P. J. G. DE

Onderwijzer . Benoodigd.

°
°
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O
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I

WEGGELOOPEN
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A

P
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VERLOREN.

GEVRAAGD~-

O
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aan'

P~~lJQ~rui~'

<.'

"'~

••

:

,"':

.

.

. "-it. "~.~."..",~F .,,
....

.

'';'-

i"

••

J

Feb.8,·1897,
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';'{,

~.
"0"-'/
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V A:-; DER SPt:\".lMMKLMA:'S\\:Co.'u·8LAOE.B8

als :

III. G.&ANEN. als :

f

r.

, Á.AAPBT AD.

3 Nieuwe Bokwlio0"6ns
2
"
Water Karren
6
"Kruiwagen
1 Lot"
Zwengels

,f

R.

A. B. DE \ïLLIKRIi

I. LEVElWE HA nJ, als:

)iProef be.stellin,gen
en ordar4, v?Or
rverschepmg,
d.le als-dan
voor _ZIch
I'lelven zullen spreken.
Gel~! v.oor.
geschoten
op produkten.
i [
• V
ba
d'
Ir., ertrouw
re co~respon
e~ten In
ruropa.
"
; ,
I

lMMKLM.AN
& 0...

OK VILLIERS,

, ~ Febru&ri,-Rondevlel
(tnsschen
Malmesbury
n Darling) kostbare za.'\i· eft veepLML<, leveode
1>Ve, boerrl,erijg<ll'ee<ll!'Jh.p
eo hursraad.

P. J. RETIEF.

I

r

•

A. B. HOFMEYR,

11 FebrDari,-Klscoo.ch
levende have, huisraad,
IOb .. p, tuinoogst .. '

IOORREESBURG.

•

Indien een Kiezer een stembriefJe uit de stemplek neemt of oenig ander papier ~r
~~oet dan dat hem of .haar g~en.
18 door den stemopnemer, zal. bij of
zij 8Chuldi~
zIJne aan een overtreding van d, Kiesrecht en B~lIotage \Volt vaQ 1892 en bloot.s~
aan b"Cvangenisstraf voor een ti'j{lperk, 6 maanden niet te bovengaande, . met; pf
zonder harden arbeid.
I
'~
;

KENNISGEVING

KAAPSTAD.

TEN

0

Dempers. , Moore & Krige- ., Afulagers.

, Grud HotelGeboufen, Strudltrut

.PUBLIEKE'VI1RKOOPING

;

.

kennis gegeven dat de
heer F. C. HrKDKR.M.\RK aangesteld is·#Ot Agent
va~~'
te J agersfuntein
in de plaats "an
den heer J. S. de Vletter
die van
daar vertrokken
is. hij wien zij ver-.
zocht:, worden
hunne
subscriptiegelden aan te zuiveren.

J'"JLllCI set

r,ll

een

V'l'

P. J. 1:l000l\lA~ .\: ZOOX,

r¥

Op Zaterdag, 13 Feu, 1897

AANINTEEKENAREN '

10 t'ehruari.-P,.,.,.I.

De Kiezer moet da.n het ~tembl'iefje .opvouwen met d~ grchrevene zijd~.:~~1'
ten einde te voorkomen dat eemg ptJrsoon zal zieu i voor of tegen welli:
bedragen bij of zij zijn of haar ~tem of sternmen uitgebracht W~'ft, de a.fdeeling
MITS
deze danken
laten, het geperforeerd merk ~n de '~htcrzijde
van het &tIJm Piefje aan den 8~,erhheer Adriaan de W
- TEN DbRPEo~nemer toonen, en d~n het briefje aldus opgevouw~ in de ,s mbus plaatsen. ! ~e 1V~~l''Q'A.iln ' eebtgenoote
en ~
CALEJDON.
KIezel' moet dan dadelijk de stelDplek v;erlaten.
' ~
, (
hartelijk
voor hunne
.I
'. ,
tt
i
•
zorg bewezen'
I nd ien een Kiezer zonder op~et een M,embriefje beschadigt; ~oot hij ofzij het ten~'g
di 1
geven
aan
den
opnemer,
die,
bevredigd
te
zijn
d¥
het.:
briefje
niet
met
opz~t
,10
let
.
•
VAN
beschadigd werd, hem of haar
ander- briefje zal geven.!
' i
bij de Mach'
JO :Monte Video Ez-els, van 2 tot
.
r
ng voor zijn halrnra:"',(.l
4 .
Indien de Kiezer zijn of h4r briefje óndertcekellt, 9f oeniga'!lherk of iets et Gp
alsmede de andere vl1l~mden.
I ial
M'I
E I maakt, waardoor hij of zij later i ka.n wordeu geid'mti.ficeerd zal ill! stembrief nietlv~
vergelde
hen vo,CII ~.h\mne
1· J parK'
;J
onge
0 oma e 1 UI
ze 8 kracht zijn eu de stemmen niat ;'grteld worden.,
i
•. ;
ook van 2 tot -1; jaar.
It.,
"
.
daden,
.
1 Paar Eersteklas
Jonge Zwarte
De Kiezer moet niet eeni~ van d~ bedragen op deu hiefl ~plaatst
doorb~e~ ,
J. D. J. uY$.
Paarden,
(mak geleerd)
maar eenvoudig ecn kruis ma.lum aau d~ rechter zijde van het briefje tegenover
E. }l. -UYS.
1 Paar Eersteklas
Jonge
Vos der bedra,.,"'Cn.vadIl dke voorgestol~e Il!Cningen ,waarover hij of ziJ moge wensched!te
Paarl 2 Feb. 1897,
stemmen, of lUO e -alom ge~er~t "voor:"!1 f l. tegen."
.
;:
! . I
Paarden,
(mak geleerd.)
•
I
"
! ALGEMEENE AGE
1 Prutr
goedgeteelde
Merries,
Nadat de Kiezer het stemmliefje geDiler!Ltbeeft moet hij g~ti persoon hoegell84nid
(mak geleerd).
toelaten d~ voorzijde van h~t b~je te zien; en de stemopneDicrF zullen niet toelait~n.
pat een .KIezer met een ander za). spreken; of dat met bem gespl1>ken zal worden 4~ r
EZE
Ezels en Paarden
zijn een ander Kiezer terwijl hij zijne bfhare item uitbrengt, of eenige ~iczerofaI1derpe~dn
3t, KASTEELSTRAAJ.
allen in goede conditie,
en toelaten te trachten te zien watl.de Kie~r,doet terwijl. hi~, zijn! of baar stembri~fte
Post~ns ~.
daar de ploegtijd! aan het kómen is, merkt, zoodat de absolute gehtjlmhQudlng van de stem.mtng mM' worden bew~r4 ,
, .
heeft de
heer F.lll'&ICUl8 goedge.
De opnemer zal echter opverzoe~ van ee~igen Kiezerditfni('~ io ~t
is doorblindlieid
AAR d H
N
k"
Lr ha me 1"1.
..
b *ven
'
d oor d e wet,' 'h'~t ~.t1.
ewmar Jr' " roow
dacht de vrienden
een kans te ge- 0f an d er.IC
IJI'C oorza&k .t.eiI ste mmen op de WIJze
voo~
d' e eer
d"
k
stembnefJe te merken op de WIJ~,' voo~reven
door den K1CZ.
e~,'
;,
on ervm mg
In
pr
n ten
ven.
De Paarden
zijn goedgeteeld
:,;,p.- -~-eeft opgtilaa.n
en speciale ge~egen.
uit de
stoeterijen
van den heer
. Eenige persoon die zich in~
met de Kiezers of stoornis veroorzaakt zal van de
eden heeft· voor het koo~n
of
Van Zijl, Colesberg.
stembus verwijderd worden do01,den stemopnemer.
lverscheRing,
zoo' vraagt hfj om

'Verkooping

O.V.8.·

;U ORDT

FAURE,

I

binnen

JAGERSFONTEIN

Secretaris,

IJzer KooIen

De Kiezer moet het st.emb~iefje nemen naar een van de geh~inle afdeelingeri bij :de
stembus, en met het penseel vqor dat dool versCbaft een; ,twee, ~f drie kruisjes m~k~n
[naar het getal stemmen waaro~ hij of zij recht heeft) aan de rechter zijde vant b,et
stembriefje, tegenover het bednm- van eik der voorgestelde loe}lÏ~gen> of in de kJldm
I?emerkt " V oor f of "Tegen"~ naardát hij; of zij wenscht te ~temmen, a.ldus}. pE
XX of XX~ zooals bet geval ~ag wezen.
:
\..; !I

Kom, Zie en Koop.

R. MULLER,

~ 11.

hu

.

'-

ourencO
nesburg

TU

J. C. S'~·._._.___& Co.,

3 Si:e~mt n

. I-!et geta..l stem~en waar<}peen kiezer recht heeft volgens deee schaal, als .,ngetoond 10 de Kiezersalijst. zal ~ngegeven worden aan den rechter bovenhoek van den
stem brief, die bij oe stembus
den kiezer zal worden gegev"e*'
' .

f

..

igers en
Pretoria

T erjaar.

.

Van de. Sandt de V illiers &; Co., Bpkt.,
17 Aug., 1896.

111

D

~che

Aarde.

ltA.lmD.

tN P.A.TE!hE·" F

!

--

I

~

,

Secretaris
Dmkpcrsmeatechappij,

voorde VOGrbzÏl.er, TafelmesseD

lA. N EWMA"

,0.,

ell
.~ alle lOOl'tft

A. B. HOFMEYR,

IQ

eli,

:"la.t borstela.

,

"VICTORIAN::W ATER-WHITE OIL."

•

lndien het eigendom dill. de kwalificatie geert £100 in waarde bedraagt,
en minder is dan £500...
' '"
..., ,,;
,

I

P. J, RETIEF, Afslager.

·RILLUU."

TEN.
-' i .

I

De Schaal van stemmen is als volgt :-

i""

1897.

ToiletartikeIeu

en

D

100- Mudden

Malmesbury,

'

CO.,

1~
CELEI~, "-,'~\A,' GAZIJN,

H. .....

Indien bet eigendom dat de kWalificatie geeft '£1,000 of meel" in waarde
bedraagt
'I'"
..:

Zaad Haver
ll·i
" ' Voer
"
2ï
"
Rog
En wat verder zal worden
geboden.

i

-...

" .RIG:Hf

eD !a",la8ieI'I< .. I1....
dh eden.
stemmen ~or of tegen alle of eenige van ~e bedragen de~.~:
stelde leemngen, en .rnoet het volle getal stemmen geven waa\Op hll pf! ZIJ
Verzilverde.en
~'&1:~ta8le;lGoederen, geschikt voor TrouW-tof
aanspraak . heeft voor .of. t.>~n elk der bedragen, waarvoor ~f waartegen bij) o~ zij dagsp~nten
~
Ju.ist ontvangen
een ladiq
stemt.
i
!,
, .
.peciale Port.'
,

III. Grauen, als:

Publieke

lR%

14 Or-t- ..

(B .. kt·
P

----"--

E Kiezer ~

Daisy)
3 Span Voor Tuigen
1
.. Ploeg
"
2 paar Achter
"
3 Span Zwingels en Kettings
3 Dubbel-voor
Ploegen, Howard's
1 Ploeglands
Egge
.
2 Wijn Vaten
1 Lot Graven, Pikken en Vorken

Vendu Kantoor,
12 Januari,

.

,

Memorandu~ YO;Or .!leidintt~Kiezrts

II. Boerderijgereedsehap, als:

Wed.

'

E Subscriptie op .. DE ZUID.

DINSDAG, 19 JEBRUAkl,! 1897.
;

:l Ezel Hengsten

Ruim

& Co

Kantoor

iR

28 Gedresseerde

1
"
1 Waterkar
2 Snijmachines

Secretaris.

'i

Levende Haye, a.ls :

1 Extra

""ncl"

.. 008

,.

Over de voorstellen 'ván den
betrekking itot de 'verdere oorgenom
Ieeningen. ~e worden gehouden op

I. W. IOORRES Jr., ct Co., Afslagers,

Haver

.

~n,.t.('hnppil
Van d~ Snndl de \'illitnJ

Drnkpor-,

i

1.

n. HOFMEYR ,

A.

Kiezers~

HARTEBEESTKLOOF,

K00I'n (Baard)

"
,"oeLIl'!' Haver
~I)
,,(;ar~t
lj
"
Barley ,rheat
lj
Za.ad Garst
,j()() ~IuJ:Zakkl'u
·l Bestl'
Vellen
1 Ladde!'
1 Slijpsteen
1 lot H nisrand. enz.
Geen ~
eoederen door andere
sonvn aangebrac ht zullen op
dag verkocht worden.

WOONPLA,A.TS

>

1IFZEVEN,

1

HARE

AAN

Kooi-u
Zaad

~II

~ger8. (

indoor

Op Dill~Ua,!.!·:lG Feb., 1897. \\Toellsdag, 10 }'eb., 1807,

I)- 'E dClloll(It'J'gett';'~ende
Heer 1. H.

G,!."oenten)
laatst om
dien' dag

met

.

die hare
Boerderij
gaa.t opgeven,
zullen voor hare rekening
op

··~EERO~,··

ORDEN verzocht. a.lle brievengeld ter betaling
van rekenQlg:6tl voor
subsc"pt,.t.es, AdT'ertentles en Drukwerk bC\-attende
of
bQtrekking he'!Jhende op lJCZdlC'idszaken •• aan
den
Secrt'ta.r;~
der
Maatschappij,
en alle brieven met
Oorre pondenties
voor Oe Courant
aan Gen Redakteur
te ricbten.

Vcrkooping.

.' - - k . DE ondergeteekenden,
Publieke Ver roopIng Mejuffrouw
. str uctieade w-a.pegunstigd,
.P. P.

1897.
. mogtilijk
I worden

Publieke

il4im

lZIE Buv6

•

,
LIN GEN'

4

.

.

VERKlESllJ KERF
de

D

.

1

.

t

VER.KRIJGBAAR BIJ

WOENSDAG, 10 FEBRUARI, 1897,

~

I'

I

.

B. G. LENNON en 00. !

TEN 10 URE.

HEYNE8,

eh 00.

MATHEW

e'"

l.-Zijn
verkieslijk Erf Gelegen
J. D. OARTWRIGHT
Co.
op het Kerkplein. een der aangeB. LAWRENOE en 00,:
naamste gedeelten van het dorp,
STEPHAN KoPHERSE>N en Co.
,
LtfW.
met daarop staande rui in WDonl1l1lS
en bij s.ndere Pakhui~n.
Stal, Wagenhuis ell andere \'~rtrek- OUftEI' HEAQAOHL
PURIFIEI
THE
81.000.
ken onder JJ zeren (lak en ID den
besten staat "an reparatie,
Het
Woonhllis
onlangs
naar
Jen Zuid Afrikaansche Vertegenwoordiger~nieuwsteIl smaak iugezicht CII van
i
• alle gemakken
voorzien, bevat [>
Timber Straat, Pietermaritzb.!a,rg.
.
.
!
ruime Kamers, benevens Eetkamer,
Keuken, Dispens, Bad en Bedienden
PAS
ONTVANGEN
I:
Kamers.
Het Eigendom zeer aanIN
'
genaam gelegen in de nabijheid van
de Zuider Paarl Kerk, heeft een
prachtig stuk Grond met St~ekdraad
I
'
in~esloten, strekkende
tot aan de
v~
12/~
. Bergrivier,
An is beplant met een Diner Servies
... van ~f 7/1
,1Ieine
Wijngaard,
1,500 Ameri,kaanacbe
Stokken, en een groot Thee Servies
..: van ~f 11/9
"",-aantal keurige V ruobtboomen
van Toilet Servies
... van,~ 12/6
~~.aIé,"--.tlei IOOrten en is voorzien van Juweelenstelletjes (6 Stuks)
oo.
i
... vanaf
10/6
~t.mn
waarvoor de grond Dessert Servies (11 Stuks) ....
geschikt is.

_ .............. _,....

.

i

Tlleatergebouwen,

Faure, NeethliIlg &. Co., Afslagers.

Paarl, 9, Jan. 1897.
--.-.

.

•

EEN SCHOONE KANS

'.

schrijf er ons om en wij zullen het
.gij uwe bestelling kontant betaalt

.KOkklm,

AL KE R,!

De Heer-

D

VIJF ERVEN

• en

I.

s
,]. 97.

D. gebouwen zijn in de beste
orde, en er staan, benevens .Ue
WO' ten van V ru, hte. boornen, ook
20,000 W i. gerd Stok keu di. nu i.
volle draelit z.ijn ; het "igendom
heeft volop water eu pr-ach t ige TH iHWO. .
Di'l enen die zieh van een
aan gename
woning wensehen te
d
voorzien hebben nu de gelege.beid.
J. W. ~T!GLING.

I'

,

aa

ont-

,

HopdielJ,
ZO Jalluari.

CA.LEDON

EERSTEKLAS PUBLIEKE <SCHOOL
(GE,m':~GDE

Eerste Assistent
(MANNEL.IJKE

OF

6.

SCHOOL),

8er.oodil!d
VROUWELIJKE).

AAR

~!l'jl1ff. SHA\\' door onvoo rz ienc
omstandigheden
gelloodzaakt
i" gewordL'll de aanneming van II:iarapplicatie
door het
comit~ nid te a:lllraarnl'n,
,v0ruen
hierbij llieuwe ul'plieatit)s verzocht
voor g('lloemdl' lJl'trekking ('Tl zullell
door den tllldergeteekl·llde
out'Vangr'll wOl'dcl\ tot op Z.HU(i'.\I;,
20 Februari
18\lï,
KeIlIIi" VUil
zil1g'l'n ell tcekellell H'rei..-eht.
~alaris £1:211 pcr jaar,
Werk te
begil1lJe~ HId tien April-term, lt<'Jï.
A pphC811tl'1l moeten kwalificatit'8

D

:-::.J. lWOME,
HC)ll. Socreturi".
Caleoon,:2:2 Jalilluri, 180ï.

)"l~
" I

leveren

;

Adjoining Grootklip

523

::

275

::

Koninkl ijke Leveranci er aa.n het Observatorinm

'.

A. SPOLANOER & CO.,
.j.;

.I,IIU';Y

Chr~nometer,} Horologe· en Klokmakers'
.ll/flunl

Gouden
.

r

\

(;".I,,'l(t/"'"

jJfI,-{'l/tj,(!lua!

en Zih'erf'1l !lo['o!o(J'f'S in
oorraad gt'hout!t'n,

l«lind~r

dan

I
C
A /I. on.

uil'."

.1

vele andere voordcelen.

ATHE'R !TONE HOUSE,

.k

.

d~ ~.""''''LIIERL:EJY

I
~

..

'

-!

YRO&GER

'

ZWEIGB~~tr~~if!~:tad~

.

THORLEY'S

VOOR,

K.A.A.P:STA.D.

i

00" 17

VOER

RUNDVEE,

Paarden, Varkens, Schapen,

-

I

ENZ.

.......
[ .... ------

verk.oo.pennietu,l doch het is zeer amusant om de
~")Valite1t van onze Goederen en de Prijzen te vergeIlJk~n m'lt dl.,de~·
die zulks doen.

\,jI,

StaatsmllSU ije~Zuid-lIriiunStlie

He"

'

klein bij
EN ERIKSEN

In 't groot en in 't

LAC T.IF ER

1'_""_ ••,....

K..t~

Een BlIk 1: overtutzen.
~
1 En gIJ .zult ZIe .dat
gelijk hebben' R. WIlSON ZOON"

! '

----------..;,i~,;.__
..
______________
'.EN'HOU,:,W' E"d':I:
.LI' J',

STE

1

D

Jo n 9en s Sclipo U itru st ing en een .
ecialiteit.
..

b.d"......

:U><>,'

.

l8LINIAlEWElSKAMER
M.' HA'PPIJ
lUISC'

'.

TRUST!

I

'

,..

,

0,

.r.w ......

I

flannen en PljjZ'lP worden
franco op aanzollk gezonden,

i

£20,oot>

~p1t&al
... ...
..
,.. Fonds r"

R, CAN E en ZONEN; Hoek van Strand en Lang~t~aat,
.
~AA.PSTA.D
:

A.
'BILLIA.RD
,
, . Onder de ~/d Fir Tree, " Kerkplein.

}'3urnn.ri.

Voor Vrach t of PlIo8sa.gevorvoege meD
r.ieh bij de Agenten van de CaSTLE
M AlLBOOT M.A.~TSCHA.PPlJ, (Beperkt. ,

~

.

.£64,~

•

II

GRANIETWERKEN WIJNBERG. TElEG.RAPHISCH ADRES:' CANE KAAPST~P.

CH:RIStr'-

J.
,

Heeft altijd een met zorg uitgezochten

Voorraad

UNXON

D

,

tar

~:

I

,

KAAPSTAD.

'
'aY
h

i

.. Jl. ABDBRD; ~c1ge,

t.

~

ProtFnn), voouma
Bo~1JI, O. T. VOl"

J.

0 ........

O.k.

TENDERS.

PAtJJ. D. VIloLBU,

B.. ~UD, J. A. B....

..

i

LETI'liJRZKfTEW3.

Hoofd-IngenielU', Bloemfontein.

'~. •. .

.

KAA PST AD.

B U RG;,ST RiAAT,

i
!

BOC. & DIJDE.

;

Invoerders ~an. AJlerl~i IJzerwerk,
Behoort men altijd eerst te gaan om
[

.

!

~E

D

SPECIALITEIT :-Papier Macllé (Stncadoor Papier) Hoek8tuk~en, l1iddenornamenten, Vormen, 6llZ" enz,
. Al'cilltekten, Bouwmeesters en Hniseignaa.rs zullen tijd sparen dool'zijh Omamenten
lfl \'crhevcn relief te gebruiken daar ze veel gemakkelijker op te zetteq zijn en veel
!tehter Cll g'oedkooper d>JJIhout. ,
:
J. C. ,~eemt fl.l\fl fllleBoortV!Ln
,Huisschildering en Versiering benevenS het Schilderen vaD Ult.hangbonlcD, tegen billijke pnJzen.
.
~

16HOUTSTRAAT,

LXJN

MAlLDIENS1'

Senior Vennoot,
do heer A. B. VE VJLLI El1S, van de' Firma
VlLl.JERS IMm~~M,\.N & Co., die heden ontbonden i", zal zijne UllON STOODOOTMil TSCH..A.PPIJ
(BBPEB.K.TI.
bezlgbeld nu voortzetten,,7po
als vroeger, als Vendu-Af"lager",
Generale
en Commissie Agenten a4n de Paarl en wel onder den stijl en Firma
E M.a.ilbooten der Maatschappij ver·
van A. B. DE VILLIERS,
& Co.
trekken V8Jl K.s&psta.dnaM Engela.nd
tAm
. Alle Vendu Rollen !lun.en kontant worden betaalJ
of Securiteit
zal via Madeira.,om.dE'U!IonderenWoe~
t unr x;.m.,.a.1Il
onder &anleggende
verscbaft wordep naar ver~if.chto.
.Vd'OR ENGELAND.
N•B• Geld op eerste verband altoos te vorkrij~en tegen billijke Jan. I1-SCOT (Twin Screw), Kapt. LAH.>lLH
" 'li-MKX1CA.N. Kapt. REYNOLO,
Termen.
'
Feb, lo-N~RMAN
(Twin Screw). K"I'1.~I,,:' ~Y
,. 2't-TARTER,
Kapt. MOKTON •
1el. Ad/'t',s : " AtTTIOXEER."
Paarl, 15 Jan., 1897.
EXTRA BOOTEN. ,OOR ENUEL.A~ L.
ATIIEN1A~,
Ka.pt. Copp, omtrtn' 31 I' . ' .. r
.'

ALSOOK VERF, OLIE, VERNIS, BORSTELS. ~nz.
1 :

BOHEMIAN HOUSE

KONINKLIJKR

E

ya~i

BEHANGSELPAPIER, LlNGRUSTA EN ANAGLYPTA

,

•

:-Zij bet er ,]:u) ,,Jj,. andere bcbd,
kan !n ('u, brat...
t:n~ I Alle ~)rt
hr·.nd~t(lf Jlt'urlUkt
~ .'
orden.
.f)() ,r'~
brand,,1(,f
\"'-'''I'8.:1rd wordt.
ZIJ gemakkelijk -choon u, rnaken "In, eu om

,I

h I G t'
.g. ee fil "

populair

~R~DAT

~LSON! M~ LEK & GILMORE,

Nieuwe Lijnen Orange Vrijstaat.

di~Dlad.

Kachels

W ADNER

KENNI~'GEVINA,

.\N mijne plaat- 1'0rsplcin!Jcrg
.t.wl'e brlllnL' Paal'den ol' 8
'. Ja!lUan, 1ti'Jï mT ell vijf jaren oud
belde betilagl'n,
Hecl't;tl ell schutlBCOfters, aUllkolllC Gij wil' zij morren
ge1ieyen kennis to geH'1l aan den
qndergeteehnde
of aan den heer "IERZEGELDE
'rENDERS,
van buiten gemerkt "Tender voor
.FRED. \VElIDlll'l.J.t:R, Prvellreur,
Ma!\
de Constructie van Nieuwe Lijnen, Orange 'trijstaat,"
me bury, door wic'n alle billijke wllen tot op MAANDAG MIDDAG, 22 FEBRUARI,
11397,:tenKantore
.'
'kosten zullen betaald wordeIl.
mn elell Direktcul'-Oenel'aal
van Spoorwegen, Bloemfontein;
ontvangen
t:t
'"orden VOOI' bet maken van de aard werken en «(lf) metselwerk
van de
, '"
T. J. LOl!'W, Jr.,
eerste sectIO (ongeveer 20 mijlen i,p lengte) der volgende lijnen ;Porseleinberg,
1'.0. :\lalme:,.;bury.
(1) Sprillgfontein
Junctie vilt Ondct' Dwarsrivier 'naar Fanl'êSmith.
(2) BI?elnfontein via Sanllah's Post Oll Dewetsdorp naar W El!penaar.
(3) W mburg-weg Station via Winburg naar Cloc<>lan.
•
(4) Wol vehoek via Heilbron naar Bet hlehem.
(5)· Harrismith naar Bethlehem.
_'L~L)'.&:.I"",.L.I"'oJ
. .u. gevraagd
goetle
De laagste '0£ eenige Tender niet noodwendig te' worden a~IlJlEmo:l:Uen.
!Iollandsehe
Letterzetters.
V &St
Doe aanzoek &all het Kan· , . Voor! ver.dere bij2l0nderhed~n ,'doe ·~anzÓek !te~

_

AT de Zweeds'che Norrnhammer
zoo
in Zuitl.
D
Afrika zIJn geworden?

I I
i

'j

KOM'!'
HET?

1

.r

i

K.{)MT

van 12 yards voor 8/9,;
lO/6J?racutig
Fabrik~t
postOestellingen
zal
worden maar geen
bezorgd worden.

~.I

I

Calico's, Handdoeken,
Matrassen,
Kleedeestofïen, Waschbare Htoffen,
Gebreide'Handschoenen,
Ondergoed.

HDA

""'1.

WEG.GELOOPEN

,

tegen.

'Rep

C

V

i

S'n

DAG

met elk stel ge~lyen.

. ,:

1

lTf,Tf: .....
T!(;!J

j

n :!L~:g~~r:;,;=!tt

.

HOE' ,

Daar deze plaatsen aan een zijn, zullen ze als één lot <verkocht
1 '
, •
woede..
Pr!j' 10/- p". morgen. De koeper kal>,..indie ••• reiseht,
..:
.
2<
ZonderKIIIIL
ten
twee-derde ('3') v~? de koo,pschat op eerste verband }crlJgen, de balanste
VOOR deze il~rio~ting wOl'dti
.
, ..'
• - i..
••
1:)..
E~nlge Agenten.
wor.d~n betaald biJ aflev.ermg van, kaart en" transport,
Belangbebben-]
spoodigste!.gevraagd
i
WIJ
I'.a
den kunnen de gronden gaan bezien. Er "ln twee opoorweg atab es op
....,
'
..
,
: i.
'I
cl ....
de gronJen, n.1. Th" 8;.".,:, en B0jospoort S;diW.J;en ep iedere statie
~
DI't.EKTE~R,: rvoln
i'
sr.' a£oRGESAT-'- _. _kan men eeu groote bezigheid voortzetten.
Er
groote hóéveelheid
Vere isc hten 'Nn: Be""l"'.
Wij hebben ]\[an'sTweed
kken tegeu l·W, 17/~, 2;1/ri, 30/- tot .;:'!K."," boomen op gezegd. gronden waarvan geQoeg pale. kunnen gekapt bekwaambeid en ~rvaring. van fi<"d
Ma.', Goede
Serge Pakken, 17/", 21/6
worden om al de gronde. toe te rnaken.
1
,gedrag, van l'4maateob,,!, e!~r
Man', Indigo B wc Serge Pakken, 27/6, 35/6, 42t
Doo aanzoek voor verdere bijzonderhede. bi.
'Pr.tesla.uche
Kerk; _van genl"'tMan', Sterke'
B roe ken, ~/11, 4/11, 5/11,0 f,! Il, 7,ï 1
1
same ke nms .der pllic",ele ... dst .. l.
Man'e Su perieur . . B roeken, Sj11, 9/11, 1 j9, 12/9, 71;';9
L. H.B RINKM~N,
;
. Saleris : £760!per an. nm.
Ma.', Witte en ek leurde D rill Boat je" 4/11, 5/11, G!Il,. /11
Procureur Victo¥ W est,
Applicatie. met overlegging : der
lian:,'Z warte
. Hek Ieurr le AIpoea Baat j<', 7;11, 8;11, 10/9
:z UI o.AF R I KAAN BCH E
Victoria West, lil Jan. lSD;.
:.'
vereoschte stuk~e·l.e.
eene k(bdr~
~Iran,s Wwltte.
I G~n Dnek Broeken, 4/11, 5/11, n.n, ï/ll KONINKLIJKE
MAILDIENST]
levensbeschrijvi",
te zen
1" an s
itte ' e : ' esrreepte
Flanel Broeken I 8,11 ' III '.'\) De" CASTLE MAIL"
---vóór of op Maaindag,in den22s~n~n
".,12/0,1-+/6
MaatschappiJ.
1
E S'toombootendezer Lijn \'ertl'ekken
Februari
e.k.,; bij den
onder'Mall'S Witte Hemden (Stroken),
2/1 , 3/] 1, HIl, ·j/1l 6 11
van Ka.apstad uaar Londen om den
geteeke.de, _ door . wien' verdere
]\[a.', Witte B~mden (Kr"llen), 3/11, ;1/lJ, 5/11, 6/U: ;':11
anderen Woensd.n.g. te 4 uur u.m. naar
M.adeira en Plymouth, te Sint Helena en
D.
.j.,••• ;j.br informatiD".~'#.t;N~VELT.t
rekt
1
.Ascension¥nleggcnde tlp de bepaalde tUBreid monumenten en gM\f'
Voorz.
TI het Curatorium.
S,p'
schentijden.
.. :lO-UO:iLI~('AtiTLE. Kal'1. TRA\'I!:R"
steenen
gra,iet Departement
,.... Onderwijs,
te loverenin marmer
en op .teen richten,
ván
Wij hebben Jongens' Tweedl Knicker Pakken, 4/11, ij/lI, 6/11, ï;11, 8/11 Feb.
:~HARWAHl)K\
CASTLK. K"\.l, RIllOT
,. 1;_TAliTALLO-;
l',\.STLE. Kapt. Dl SeAl"
" ~ven
of
u re toria
189-,
J':mgens, Bl. auw]- S el'ge Norfolk Pakken,
.
graniet met
in teeteenen
sluitenmuren
te Mait.
L
I, 19 Januari
li'
6/11, i111,8;11
Mo,r. 3-\OH\lAM
CA~TL~:. Kal·1. \lARRl"'''
landofopander1ekerkhoven
t
. JOll$Gns Waschbare Sailor Pakken,3/6,
3/11, -4-6 ·-i/ll
" 17_DU~OTTAR CASTLK, Kapt,Il,H.
in deKoiouie ofa.1>nuenzende
5/6, 5/11 ..
"
,
St~ten,tegenred~lljkeprijzen
EI
Jongens'
Tweed Lange Broek Pakken,
12.'\), 14/~1 lï.~
tot il,'
[
.
EI1n Boot" fOor Englland, Yl. Lu P mu
en met den meesten spoed,
3
al
pzereu hekwerk geleverd'
Jongens' Tweed Broeken; 3'11, cl.jG -t/ll 5:11 6/1] ij'll
I·EMIlROKEI',\.~TLE.K:lrt.Mllw'H,HL,,,nHrcnt
h ,
i
'''HUH
, ,ml' K" .• 0;,,, ",,,
"'"'cc","
• .. .. 'Il"
.... 1. 11....
..._pItad.
'J'
' ï/ll, 8,:11' I"
f I .
vo gens e' teeke~ingen, Op.
_aP',i
_.., ..,.
__'
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....tI rBU81.
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ellz.
,J.~nllllf'.
W1Jze,lDge
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lood.best.e
Por.
r""
\V" h bb
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DOLT!:: CA~TLE.
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11.\[11"',
olUllenl 21
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tegen
de
N
.'
.rm.LlTr:f
IJ
,e
en
een
er
es~-gtsorteerd~
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voorradwn
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¥
en Jongen~,' UltrustIDorr In de tltad.
AHC-;PEL
l',\~lLK
K"I"·
Wl\I
I.1(,
omlienl
h:~bnHl!
METI!\'E\ ~·.\:'TLE, fZAj'l. HR)'''\, (,!Ulrcut1

vermeItIon.
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in de Bpilebdistrikt.n ~

TANDEN in .EEN

!.,'

Mct de gehon",en daarop gel.g en in

,I .

I

EEFT de ee~ aan het pub~ek

l)erichten

'
E v,~lge~ue zeer beroe,mde plaatsen in de Afdeeling Victo~~,ia West
ZIJn tut de hand te koop nl:•
.
.
,[
1. No belsfen tein
groot 7886 morge. 4~2 vierkante '«leden.
2. Ezelsfon:teln
,,5335
lt
2;)1
H
i II'
4.
Rietklootplaten
,,1085
"'
3, Grootkhpscheur
,,4373
3917
• ..
i, ,

eer, . .
, le van
baat veranderen, heeft
den o.dergetceke.de gelaat 'I'enders
voor bet koop en van zijn

te

'H'

Kaapst$l,i. .

I

wonmx

het dorp IIOPEFIELD,
van~e. co wel tot de.
~ ti
M
rt

VAN HIT

'

j

"
'"

bo\'engenOelllGe Kerk, zal gchonden
worden op VRIJO,\ló,:2 A pril, aanst
in de Goede Hoop Zaal.
'
Verdere bijzonderheden
zullen ill
latere ad vartent.ieu verse bijnen/'

_._,,~ GEGA.RA.NDEERD •

PIREKTEUit

PLAATSEN I"PLAATSEIN
r

E H .. F J DU '1'01'1' d'.,

,..\ ..

DarllnoO'straat

E gewOl!c, Jaarhjksch c Bazaar
ter sujvmg der Fondsen van

D

aangeboden worden.

HOUSE,"jl

"WEDGWOOD

-~.

r

I

J

-

BAZAAR.

OQRRAAD

BEST STAFFORDSHIRB CHIN A LOKDBRSCHE
T~BR lIIsTlTqui
Ulster Kamer$, Gr(Jnteplei~,
I~

dist , Malmesbury,
l::<~)ï.

,-----~---

UIMTE MAKEN VOOR

lj!

VAN

SORTEERING

2 Februari,

'.

I

MOOIE

Middelpost.

EDUCTlES.

~

Bestaande
uit;
Eet-, Zit- en Slaapkamer
Meubelen
waaronder
Voor- en Slaapi):amel'
Suites, 2 Kostbare
Overmantels,
1 Piano, (Reuisch), Hall Hotstand,
ens., te veel om afzonderlijk
te
melden.
J. H. ~EETBLING.

'" N. A. llL.A!\CKENBERG.

K. G. KERK. ADDKRLYSTRAAT, KAAPSTAD,

e- •••

Huisraad. -

.

den 18 Januari,
1897, van dl'
"Plaats van den ondcrgct.eekendt',
1 Zwart Ezel, 1 Donkerbruin
Ezel
beiden omtrent 8 jaren oud, v an
beiden alle vier hoeven beslage i.
Reeren Schutmeesters
"en anderen
bij wie gem~lde Ezels mogen aange-'
komen zijn of nog mogten aanloopen,
worden verzocbt er dadelijk kennis
van te geven aan dell ondergeteckende, door wien alle billijke kosten
zullen betaalde
wor-den.

EN TEGEN LAGE PRIJZEN.

.

WEDGWOOD HOUSE:
alf

D

','

.aoop
FEBRUARI,

GROOTE

TROUWBARE .GO

CHAS. W. HOLMES,

____

"

. ,.'

PAARL.
.

I

.

'.

TONE HOUSE.~

E Onucrgeteekende
van plan
zijnde de Paarl te v:erlaten zal
publiek doen verkoopen op
e:
1

OP

" .. E' EN
R GOED R

VAN EEN ZEER

Aan

,~

'fEGG ELOOPE~

I'

Verkooping

Publieke-

I'

KOMBUISKA9HELS

EN LEDIKANTEN.

GREEK ('l"wi'" ~c'r('\\'), KRpl. TYA"h~ "n,r
Jg.nnari.
doel aau ~1. II, II'liB.. :\~"
Ma.fe,ra.
I'Rt:TOllIA, Kapt. JlB,~r L, ,,",' r.:' .'
clL-ct n.a.11Madclnl
O,UELPH, (Twin 8cre ....), Kal'!' Tr~u' "L'"
Febrnu.fl. doet aan ':"'t. lh lt 1,:1 A~
M. RI h:i r (\.
OOTH (TwlD Screw), Kapt.
,'1'
:.'"
Fehruari. dOd aHIl ~11I.d,"'r;\
(JASTON. (1'10'10 ~ere" I. ""I" .
) 1 Mn..'l.rt, JU('t ann ~l. lidcna. .• -\::.n .. "'
~1>"lcira,
GACL(Twln
Scre\\)"Ka\'1
~\i.\L~1rl.
,.-'
:l.j hlaa.rt, Iloet UJi.n ~1u..w 1;1

I

I

',D

Een van de Ma~"éhal'l,i~, u.~
booten zal SOl'THAM 1'1'1):-; \t., ,,:,', '."':
•
HAMllUBlj, kort na Jc
voon HET KOlffNDE .SEIZOENB!VELEN WE AAN ONZ)
deze Mailstoombootkn.
RETOU RKA.AHTJ E~na"l L:\ LI .' \ i I
TUINSPUIT van de; beste kwaliteit. "
gangba.ar voor Zes .'Iia.:WdL
I, r
" •.
,GRASSPRENKEL.ALARS,
TUINB,t\.NKEN
HANGMAT;
TEN.
:'1,
.
,
reikt te~n een vermindcl'in" \.,'
den Dubbelen Pas"Ioj:('l'nj'
.
oo,ra.u;en(lb aHe benoodigdbeden
voor groote ell .opRETOU
RKAA.RTJ ES
j i \', ' \:')
langs de KUST w{)I,dell
f.
'.
rugl'ei binnen Dne !llaal"k,. I ., .\' i
(zooals op het 'Tá.steland .... Europa iD
he C&stle MaatscURpP'J:-t,,, ..
b._evo~1en worden voor bergbeklimmera.
Vracht of Passa,," d!), : ."
'
die. Houtbew~re4e vloeiatot Timmer- 'anvOOr
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De tegenp II liJ had al
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I IJna z.. k~1
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I en
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doch lie p ItllOtten
\ <in de Paa I I h .. ' ht' n h u li oud. Il lOP III Illll1
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'oor de
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'SCRAJlPIJ
happij
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AI8 men leeét hoe 10 't laatste nom me,
van "The
Educational
News " door dil
redactie van dat blad en door" I'he COIJ~mrttee of tho S A Teachers'
A8I!OCiatIOn
over wat onlangs In de Bloemhof-school
IS voorgevallen
wordt
geoordeeld,
dah
moet men tot het besluit
komen, dat hilt
bestuur de oorzaak van 't voorgevallene I'.
Een hard oordeel wordt over dit be8tn~r
geveld
Waarop grondt
zich dit oordeel?
f
Op de sagewonnen
ge~uIgent8.'!en
Hee~t
men dun belde partijen
g1llegeiJleld
geg~vou hun gedrog
te verklaren?
GeeD~zma I Na zich als rechters
te hebbep
opgeworpen,
en een der- partijen
,11Ie,scherpst
te hebbeu
veroordeeld,
zegt het
genoemde
"Committee"
aan 't Riot vap
ZIJIl' onms, dat het tot de Z8J.lk zal le.rull'keeren, en gewillig zal ZIJD naar verklaW88 er
gIsterooht4!.nd
ruigen van 't bestuur te hocren en die te
ID een kl uliiemersKmkel
pnblieeeren I Welk schoolbestuur
y,al ~lCh 8traat
verbrandden
en een [l3AI! tlbll\l),Qlr,ne,!'e'·*~ttd,e~
tot zoo lets wrlleu vernederen, ma l'ee~8 erg hellCbadtgd
Oorzaak VIU1
dooi deze heeren rechtera allerbitterst ve~- kend
I
oordeold le 2:])0
"'{!,u:liJJ,t '~wdrllg_~,ap Of If'H Il Q t'EI ~ f, Brl~he oliet' (Jf.
de l~uctle
en van 't "eomfn ittee " Il'! mElt te PI tllona, 1,11 nlhier
tIllngekomen OUl
berekend om III eeuig schoolbestuur
ver- Groene af te halen, die met de Toruu IS
De heer Greene IS de gast van
trou w en III te boezemen
't Is berekeuil gekomen
gouvernenr
om Illeer kwaud dan good te doeu Geluk
kig dat de onder WIJ zers en onder ~ ijzeres
Et:N l!':" A>\11 oxw tJEK woedde verleden
avond te Oudtshoorn
Storm, hagel,
seo zich uiet storen aan, den uitgesproken
wenk
OUi
[liet onder
het bestuur van bliksem vereemgdtlD &Ich om IICUde
men en tuinen te doen, en de te velde
Bloemhof
IU dieust te heden
tabak en pom~nen
aan Grobbelaararu'ler
t Cornrnitt- e beschuldigt
het bestuur
vermeld
ddt
het
" hedemaal
zIJn
zede hj keu
MORl!ooÓD-De JIngobond te Umtata UI
steun eu zIJn bemoediging , ann de pnndood Voor een J:NUU' weken waren or vier
cipale onttrokken
heeft, en I lat het voorop een ver:gadenng tegenwoordig, en op
komen, dat tilt de oorzaak harer bedan- week daaesan gebouden vergad.enng
k ing 18 geweest
Toen de CUjle Tunes lets drie of VIer, waar besloten werd geen
vergadermg
op te roepen Teer en veêron
had gezegd dat dezen zelfden Illdruk moest
I
vel" ekkeu, wie was toen de persoon
die U mtata kunnen nw verkocht wordeo
DIE IlH1LCllrE EN( E'-'lellE I·REOI.KUtll DnE~
openlijk
dezen lastet tegensprak?
JUist
de pIl nCI pale
I el vereled IglDg van 't heeft het pref ken opgegooid en UI nabij Joha~
belasterde
bestuur plaatste ZIJ III de Crtjle nesburg gaan boeren Al. hU nu eerst zIJn port~
\ an droogte, sprinkhanen,
hagel, rup! rundet
TI/lies haal brief van bedauking,
waarin
pest dambreken
en onbruikbaar
volk gell~
ZIJ met deu t oogsten
lof,
III dit bestuur
heeft zal h I IDlIIlIChlen"at anders praten, d-jn
spreekt
Iq ZIJII t wee l,eHtUleD, een ID h'I tot nog toe gedaan beeft
j
nl bintenia
met het
1 "hulti
ZIJ zeide
R081::IHNK I E~ 100NSI F.L1ING - Vollrons aa~
ouder
<Indelen
1el WIJl Ik TllIJD resig
kondiging elders m ons blad \endhunende,
u.tJe 1Il11\\l'haut!en
leg weusth
Ik mijne
Z II de
Ja,IIlllikscbe tentoonsteJhng
vao bet
trkeunlllg
UIt IR ~pleken \an de 1illeude
wcsteluke • provmcle landbouwgenootachap
op
IlJke en hotlellJke
hehalldellllg
die Ik 25 ell 26 dewr te ROll()p:lIlk gebonden wo~
den
Men
venoacbi
dat
de
wntooll1ltelhng
dIt
{iItijd \ UI tI~ IedelI \ HU bl'ld~ besturen
heu genoten,
\ I U t velt IOUwell dat ZIJ lO Jaar een groot 6Uccea zal zUn
KONst::K\\ EN1 -Do werklltakors
doen mill
miJ hebben
geHteld, CII van de vflJe en
aan t gesehreeuw om opheffing van IDvoerreeh
mild"
olHlcrsteuDlIlg
die ZIJ miJ altijd
ten op voedmgsmiddelen,
terwui ze tenelfdei
UeUJ.ell \ elleelld t'lll t werk ,all de 8chool
en
t t( h nl8 VOOI t te zetten
!'tI IJ ne be- tud een beelUlt nelnen om de J'6IIl6rtIII te VfIr
~n om terstond een IQvoerbel&8t.iJtg te leggeb
tl~kklDgen
tot u afzonderltJkeDgesameuop alle drukwerk dat 111 de KolonIe lOJC..oera
liJk, ZIJU altIjd \llen lilchappehJk
geweest,
word t Bel!ehllrmmg voor leder, mil&!'met voor
ell dl. 1 etlenell
W l,lJ Olll
i.k bedank,
ZIJD den boer dIe er onder moet dat. de leuw van
hu I le IJl aa I lall 'out,mle
canRes ' (oorhoog on ~
gO.pulS ID de Kolome
I
z"k~n \ 'U bUIten ,IC) te \\ IJten
Van die
El: li (IELE EIIOE KAI't't n ,___galomo Wlldebee~t
out8ltle
Cll1ses
WI~t het bcstliuI DIets
IS cen kaffer dl6 111 de KImberley munen ...'Iierk~.e
en ook knn lezen eo schru,en
ZIJn gel __ dbeid
,Uleen
Wl~t. het dat el bUItenaf
meer
bracht hem ecbter ten val HU veranderde d'e
ma'e~
met Ifkelll rug mn een der onder
EEN DEiPJ
RAPPORT
cUf,,1'1! op cell papIer, dat aanwees hoeI eel &!lid
WI1ZCIesaen was gesploken
I
h~ \ oor zeven dagen werk t"l ontvangeo bad @
Het
\,(I\ eugtJuuellllle
coml k spreekt
Dl
Koch
be&~t
(len
dCI:dc
rapport 'lan den
hOod het o:Idu8 .eraudcrd aan De man dle UI~
\au de
L118111ltlspls tt B10l111hof als of betaalde
UI wc
rook echter lont en Wildobeest ~t 8Ccletarr. v m landl¥>ul" ingedIend lf
de Illln(,lpale
en .Indelen
dm I I b~~tItUI
tot on1.-II8PJlt, om ret1'taallblU'e redenen, ecu
thans iD den tronk
ZIJ Il bedankt
Dil IS Illet het geval
ZIJ
zecr bék'iiopt oYer'll)h~moeten
ge' en '1 wee
/ Ep;~ F UNS1 WONGElUK overvlcl een brulD~
allt n hehben nlt Pigen beweging
hedankt
Jongen VwJtdBgnac.ht Il te Stellenboscb
f:I1ii beesten waren door' h m mgecnt met wat dr
Q"k Bchl )llt het comlte
IIlet te weten
of was Ultgoliolllcn met ven ItpJcs SmOUij IIn 1'1 Edington dacht de lD1 obea, an rllnderpest te
zUn N Il dna 'feke"
aren de beesten nog
DIet te w dien
\\ et~u dat de prIDClpale
geerde 10 eon bo~el
DICO oacht terwU~hiil
gezond
Om te be"ll en dat dIe mIcrobes VRD
haal bedauklDg
had IDgezonden
10tti
dat lag te slapelI \ lol er eon kan met c(lI'bohc
dr EdlDg1<oo dOl! nIet du~ van de runderpest
De armc kerel "Ol,j zoo el g Ife
hel bnll !lUI II Ist Il ui II III t Tl hUIS I( ltS hem
waren, ~tte
dr Kqcb dezelfde dIeren met
Na4r
! OOI geullI~lI
l-t II "Ilz/l hff! t an d, dO", d, dat hIJ den VOI"ClIdclI ru"I"Jell o'eTleed
ID Ilo, ldaarvan
werden de dIe
Ik hOOl IS hq \ III IV IJ noor ~ waarheen llCt Ijj~
IJ/ tiL( Ipale
J"dll s(h.f:'jdf
tH'I,fll
Ook
rCll op den vlerdcn
dM
"le"
Dr Edlllgtom
'!\Icrd, va'\llcrd -C", "I'
mIcrobe
Il! dU$ -t1l,,~ de 'faro
Proeven,
""
spreekt
het COD1lte \all lie ollderWljZereH
,
ell II~ r oNOt KI. Lil -Do
profetIe dat Zuici mentlllg op 8cbaperl ~ bokken heLJben hem
sen die tf'1 " lip \ III de JJ( IIlr'JHtI.
!JAbben
Afrlk~1 nu weer met vrucbtbaro tiJden gez4
tot de gevolgtrekkIng Igeléld dat l!Ohnpen mct
1>etlanl. t maal t zw~t
\-dl)
de ondel WIJ
geod Z II worden schiJnt waar nit te komer! gebruIkt kl,lnoen woride, \ oor de prepat'lltw 'an
zue:;sen
tile til ILlilt {fUI t UrstU11I
lj Il daar wIJ blcr op het mIddenland
III deo lan(een eots{l)f
Proeve.n ~met vIrus 'an I,,,kken
(rht/(ell
st.en tud met prachtige regens geaegend ill''! hebbeo bern echter tho(>p gege, en dat' 111 doze
WIJ l.eggen lIit1'ts van t III GI"iafl Hewet
AI. het zoo vool'IIRoe<hg voortgaat, kan ZUld: dieren lets verkr(}gen Itan worden
Afnka mUlI8ChlOOzIJn rugen grnan 'ProduceerelI
voolgev,tllene,
omdat WIJ ilaanll1ltrent
niet
Dr Koch IS 'nil ge~oelen dat scbn(lCn en
worden van andere laodell
bokken de rundllrpe8~t leer~t III zacht laldlgen
zIJn IIlgeltcht
lUaal mueten
ook III 't en onaflunkellJk
De
tnlOheóogllt
belooft
IlIl6r
goed
-CorrU]f
,
'orm
IrrUli1en en da
de peslt tra.p8,:{C\\1J'0
geval van
t Gtdaff RelDet.sche
Bchooi
\VHF BOG 'IOOKI'
NAlll) ILu.Es 'uWEN -D~ erger wordt dMr ze v rtdurend III hol "ysteem
\ estnni
onze velont\\
UlrdlglOg
elovel
~n d(ln wOl~h n de ken
opZlcbter op da plaats Krans{'laata {Cradoc~~ wordt voortgekweekj
ult~plekell,
dat het zoo IJeshRt en schelp
l8 naar g~lacht
wordt door "Ier ~aJfel'll doodr teckonen ook dnldellJk r Een lllSpUltll1g \an
....erel \ eroordeeld
wudel
eel'St tie gelpgtlu
runderpestbloed
met
g
yce11De doet hem ge
geslngon
De moordenaaT!l hebben ua dw gru.
held tot zelh eJfledlgmg
le heuben
gehad,
weluke daad verncht te habben het lUk naat loo,en dat glycllnne ~ermelend op de rUIlder
en .ldt Uit d~ hoogte ook aan hen wOI'dt den sfOOr1l'eg gebracht
zoodat de eel'llte treql pest Vlrus werkt eo di~ met nn-lere proeVOli
gllzeg,l
dat men lateI weel de zaak :ml die dIen nacht voorbIl kwam over bet hchaam doet bern z1!n pmcfnjlmlngen voortzettelI
Proeven \an !Denimg genomen met gedloogd
heHPleken
ell dat men geuegeu
IS naai de gmg
De drU\ er een schok voelende, hlel~
strl
ond het lUk Mon vond ecbter later bloed waren va.n dIen Iaard d~t dr Koch ze
\ erklalillgeu
(statement.<)
van dit bestuur
bloeds{'oren en de Her kalfers zItten lO den voort zal zetten Olndat dIe 1'[ln groot belang
te Iliistereu
en ze te pn bltceeren
~unnen zIJn loor de ~ren
Een beest met
tronk
een oplos81ll3' van gt¥i~gd
bloed ll1gecnt kreeg
PI (HAt I.JS(.H sn Rt'GEVlil E" -One
plotse
de ZIekte lIIet
RIl Z8Il daarom ook proe\en
Sir James en de afi'eZanteD
I,"~e stet1gevallen
bebben !lCdert W ~o8dllJ
nemen met vellen ell lIDOS! De mentlllg n.e!
EeIllgc dagen geleden pu bticecrde de heer albler plaa1l! gevonden
Een Jonge dame, Helee g8droogd bloed gaf ecp ter ook geen be.cher
C W 'Uil der Post voorlltter \IlO den 'olks
M Selrt
ondenvuzeres
aan de boogeacb~
mlDg tegen de pest;, ",,,nt betzelfde diet kreog
voor d8lD1lII Rondeboscb
die slechts een wee~ de Ziekte toen bet later met vCl'!!Chbloed ge
mad III den VnJ"laat een brtef aan 81r James
Vier dleren zuu bel'llteld \an al de
tll\ ewngbt
waarin hIJ een uitleg \ roeg HilI geleden hilir UI aangekomen UIt Engeland enerf ent 'Iierd
Woeruidagnvood plotselful aan dIe mnehtmg.
dIeren op bet proef8~lOn,
die !Illn de pest
l l"e aantOerklllgen
omtrent de repuLltk8l11llCbe
Een pa8ll&gter met de Gotlt overleed Donder
leden
Twee g~uten
dIeren law welir met
afgez.anl~n
doch tot nog toe beeft sir Jame.
dagmorgen op die boot ID bet dok
Donder,
bloed geen t kregen de IZlekte DIet De dolcUlr
lllet. van zich laten hoor~n
Zekere mlfnheer dagmorgen
tB mej Steytler
zuster van ds A. 18 verder tot de :conclu$le gekomen door proef
te HOlldebosch 0' erleden
Jackson antwoordt
voor "Ir James dat er op I Steytle"
netOlOgen dat hilt hloell van gewuten beetlten
kracht be%lt IlIaar
een II kt le, I und
lI:Jr,.", Ir RIC}," "ti een
VRlcllrE~
NAAK
ENGllANO
De beeren een zekere beschermende
bluft n0g voo, boe lang
Proeven op
recbter 'all den Vrijstaat tegen .. oordig "Il!
Is Combrmck & Co heloon cen brIef .an de de vr&1141
(llereb genomen bebben hem
dit Waal
Wann~cr weId dIt congres
ge- kamer \an koophandel bcn~ht waann zu aan de met.-herkauwende
DIet ecu dier doen 'lijden
waarvan bIJ kan
hand geveil ecn ktBtJc '" Il clk perceel \ ruchten,
houdell
(Toch
mlll"tens
12 Jaar !(eledoll)
Vogela
dat n .ar Engellind
W Jnl t
..erscheept
voor zeggen dat het, Itbanr Il! voor de pest
De aanmerkingen
'leien van 81r James op den getuIgen 1[1 een koeikameI allner te plaatsen
krIjgen de Z1ekte met
Een WIS' ogel en een
I .oen Januan
te \\ urccst~r UI dcotegcnwoor
Komt de ,erzcndlllg ID slechte condItie aan dan sooretaru werden ",eH" lang gevoerd met 111
gewaIlden van aan runperpest ge\T(..kte dleren
bn men het achtergehonden
kIstje onder_ken
d'gheld
'aIl
mlll15ter Joaure
SIr James
de
en ulh lOden of de fout bU de vrucbten la!< zender ZIek te worden I Honden kre~n
beeft
gezegd dat
ZlIn aanmerkmgen
bt;
E'enmlD tOnI
De heeren z16kte met. Donken O(lk met
trekkrng hadden op h('tge~lU door de I "I' tSR dnu of ze op het 8chlp IS te zoeken
zen konunen marmot~n
Omtrent \"arkens IS
Combrmck & Co zUn gewllhg de achtergehou
gezegd
op
den
I ~dcn J UnDIrt
docb
hU ruet zeker
dcn kistjes gratIA te bewaren
de
I "jj ..
heeft mets gezegd
aangaande
I'HilL -Een
correspondent
schrtJft vandaar
zenden
\ '0
afgezanten
doch
wel
dat de bltte m het begIn der week ondragellJk
o ,er het verspreldeH 'an repubhkclnsche
be
dat het water zoo scbaarscb li! dat de trem
gmselen door mIddel \ an Z fne kolommen
Vall K l&!lI'tad laatste week met verder kon ko
Verder moet men Ulet \elgeten dat de 'er
men dan Paarl station en een locomotief vau
en
ga.der1l1~ te \V elhngton gehouden werd op den WelhngtOll moest komen om hem te balen
dat een stoompomp biJ de rIVier geplaatst UI om
4den Januan ~n die U1n de Paarl op den Ilden
water naar bet statton op te pompen
Er 111 on
J lUluarl zood"t
het onmogelijk
18 dat het
eeDlgheld III de MobamWaaOllOhe gemeente een
artIkeltje
'an de &1''''' (I ~ Januan,)
cemgen meu we prlCllter 18 benoemd d'áar men met don
lJlvloed op dle vergaderlllgen kon hebben
Men vongen pne.ter ontevreden 11'&8
De
kan huna geen Llleuw.t.lad ter haod nemen of held zal 'II1atlMlChunluklelden tot een zaak ID
booggerechtshof
de woorden 'an SIr Jalle>! SlIewnght
worden
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f,lt dat heteeke-nis-vol
\001 onze
ongel) ve r llJht
l nd ie u men deze IIJSI van vergn.leriugeu
nnu \\ lt tt, n.l rndt'~lllr
dill \ .udt men dat
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't Vonnis dat in "The Educational
News" over 't beatuur van d~
Bloemhof-school is geveld
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de eerste ver

HHODE>I \t'l heel lijking
hebben huu d w 1lmg rugezten o{ gevoelen zieh vei plichthet
zWijgen
tt bewaren
:\Iet <'11 wanklank
\Yf'IU gehoord, uiet lf n beslu it \\CIU geno

HOl

&

werd

Wat men ook al van afzonderlijke
vergatl~'1 mgen moge zeggen hoe men ook moge
trachten
de heteeke nis vau dit feit te
verk le iui n hoe men
ook erover
mage
oorde- len daal staat bilt onoiuatootelijk
feit
bet geheeie Afrikanerdcm heeflozlch
biunen
l'en Illaand Uit eigen beweging
op
houderd
verschil lende
vel g «leringen
duidelijk
uitgesproken
Slechts een stem
wezd vernomen
algemeen
werd dezelfde
klaJ,l'k gege\ eu on \ zrdeeld
staat het Afrikanerdora \ OOI de oogen del wel eld.en de
en kt leu d ie Zil h Iieu 11 wegvoeren
door de
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geleden

gadering waarop dcRhodes
vel heertijking
werd veroordeeld
teW allingtou geq_otlden,
en sedei t zIJn er ongeveer
honderd
pu
hlieke, dlstllkt.8bestuul'l!
en andere bonds
vsrgaderingen door de lengte en breedte
van de Kaapkolonie met
hetzelfde
doel
gehouden
ZIedaai eeu van de gewichtlgate
gebeul temasen van ouzeu tijd, een gebeurverdient
rekenlug

Ir

Ui'lj

!hap ~II onze harten te graveeren.
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nog
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'er

kllcht
t n het I e"ltllt
nf'IlIt:11 tilt Ill' I. edpil
tlleOI1"p"llllek
leven \PII
tfln lll,t \\"old
eli tlaitd legtln le "eiken
ZnJlen
"II
nu t Wllgl nl"p"l~d
til'
li St, Ik t lOOI hel
ge, ut'1 \al
('"nheld
(lIlL" I. nd('tlt'll
om
gorden om "lapJ" \oor ~tapJe m II1IDuerilg
en be8!l"t
te "lJ IJdeu voor de eell wlge
beglDscJen
V".In lt' Ilr • U gelcchtlgheld'
De toekom!>! IS III
('I 'alt
DOg vllel le
lijden ell te stJ:JJtlen
H le oft en< rollen
nog
gelegu moeten
WOlden op het altaar van
"oorlllfg-ang,
\~ IJ bebben
DOg de beste
__ enten van verstandige
en Vleltrouwbal'8
leidshetIen

DOodlg,

doch

ID deze

hlstol'l

scbe gebeurt-erus
hebben WIJ een vasten
I'Ot8 om op te bouwen
Vriend of vIJand
wete, dat het. AfrikanW'dQm de RifOD~

Een ware uni vers! te it
Profe8Sor \[ara,'
'an StellenLo,,~h
heeft 10
du GI'" T,,, van ir"telon
"en anlwOOld op
den brtef van 'lf Houry du \ dilels ""IrlO hU
het Vwtonll (\)lIege "lerk 'ercle hgt eo aan
toont wat hetreed. ged~an heeft, oor do hoogere
01'1 ,,!tnb 'llH .Jon~ L UlJ c\fnko
\ an nf de
opnrhtrnë Jur K "'I'~ be urm en-nelt heeft SLei
lelll"!I<:hgele\tJrti
'oor MA J DA I, ,
B ,\
It;() landmetel 6
matnculat1e
tot.a];:,x
unl'crsltelt.
t;ertlfikaten
Het \6r
Klag van het Z \ A thellncum VOOI denzelfden
ttldl~
M A'
HA )(11
rBA
112
lIlatrICu latle
J 14
Gc"lulende Jo laren 18'11_
IX If \\ Iren le gt'tall'l1 "'" Ul1lvor,,,t.elt cortI
fikaten 'OOr Z \ Atheueaum
19" Vlctona
( ollege 214 Met .dew
fClten voor oogen
'raagt professoT Mamls met recht wat het
V Ictoria CoUege dan gedaan beeft om zoo maar
UJtgewlscht te worden
Bet V1ctorlll CoUeg<Y
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Hat stemrecht:
hhJUT~IlURO 5 FEll -( Rtutt!1' )-De heer
Ball, L W V heeft toegestemd een welil;voo~1
ID te dienen om toon:lentng
te maken ~tBnt
scbe onderdanen
dIe bil and ren mwonen het
stemrecht
krng'llD \ oor
parlementaire
'ver
lciO&Ulgenna een vorbhj! van t~ aa.If maandeo

Z.-A. REPUBI.IEK.
De Pietersburg-

spoorweg.

PRETORl ~ 4 FEIlU -(lkuter) -Het
wordt
verstaan
dat de bést~lliDg van 8t bet llpoorweg
Dla~:t.~1 voor de Piotersburg Ijjn 10 Europa,
geplM~
IS door de directeuren met goedkeuJ<lI1g \-an dell spoorweg-cotlnnUlSBlU'{,n ~c
ties van dien <.'IelImbtc'oor bet bonwen \'1OD e
spoocy.\,g .. orden da.gellJIuJ , erwucht

.\

-t"

Meer ongel ukken
~ (&uier) - De heer
I'rnjlibl&l, 18 verkozen veor Wal
stemmen tegen 6239
den ecaeervaneven kan
ontstond door de aanstel
Bryne, het conservatief lid,

JOIH~JSESBURC 4 FEHR -(&I1I er )-Twea
kaffers en een blanke mali, W T Kemp gehee
ten, werdon gisteren 10 de muuen gedood.

De Ferreira

afpenzaak

--~--

BESOBULDLGDEN
,___gpall)Ckon
aan op Ctlba,
IS een wetgevende' ol'j{B
de geldeluk~ zaken en tome

,

FJ>I!R-{ Reu"-er} -Het admi
18op 30 Jlllluart bIJ Brass
Er kan geen "oonvll8l tache
wordeo voor de aankomst
eeu detachelrfl!.ut manmers
bOl!pilt,a$IgQ!ed'~ren. Vie wordt 9p den 9den

DE PBO~W.ANI

D'

MOORDENAARS

KJMIlEKI
Ey,l' I FE IJR - (&.der) - Een
ruuderpe8t.-w~t
genaamd Ne), IAgIsteren Hlr
dronkeu terwjjl bU arut het baden 'W&810 de
nner te U ptnrdoQ
De bc.wel'rd~ Pbok wam moordenaar8 zullen
nog eeo weQk worden aangehouden
Dc W1Dstcn hn de De Beel'll Kerstoll8 sports
(£ I ~5) ZIJn 11gedeeld
aan \ el'llChilJende ILOf
aadlge
rlc11\1 gun ID Kimberley

IER

LAGEN 5

JOHANNEllUUlW 4 Ff Illl - (lUut"".J...-::-I'f!
Ferreira afpenmak werden koJ-:tnel F~
e
Pippen ontalage»
daar bet bewesen werd da.t
hunne handehliJze filet onwettig was, daar £D
gehandeld hadden op 1 forrnatie oO(lr deo oom
mUISBru! VIVl mjjnwcsen
verschaft en da.ar d
grond open was
Verder werd aaJJ{;evoerd vopr
de verdediging d.t d comenssar ns van mlrnwe
sen zelf Indirect belang. had m de saak, De
jurie bracht 66IJ uitspraak . tin on.'lCbl{ldl~UIt,
op grond dat de verweerders gehJ.ndeid hadden
zonder opzet

KAMER
Jt)IIANN~SIILi
4 f;. III verdaagde jaarlijkscho
mer Hili m'JPweZCll werd
houden
De voorzIttoI zeI dat dOl
OOlll"ll1g '10
dc tw ce lIs50Clahes
te"e(g
gcLJm"ht was
liot l11{lPOrl
genomen
Do _ta Itt.yn "'IJenl
werd
uls cere \ oorzItter ell d" ('om';U88anll
wezen

BEBRIS SPORTS

ONT

BUs

acre

ilc"C \"()(_'rz.Jlter en de

Hay als nlórztll er De lt [tr, t1endtl
comm ....no word herko.~ I

Pm rOl lA "Ff IR (If "I,pr
bencbt 'an DeingoaLaaI on
wocderloke Oleuwe belast
g~.escbe 1egeerlng gcbe\ en
"un dat ,eie LJlank" 1J1WOnel'l! Je
lat-en

N EN RHODES

Een

lD11ll11 FY, 4 FIliI< -(lI lt~,) -Op
oene
• J"lIA~'l 'Ill "
~
h111
( IPU_,i-IIJCn
vergadcnng
\ ~n dé ICl'sche 'ereemglng albiel
Mcn~3tJo.wekkendu
t tak \ rll mej
zClde de 11ee~ FI) fin de loorzltter
d lt een het IIcbt bU het \ erh, r 'all
groot Mlllal 'flllr.ocken om hulp orIt"lngen \"L!! Uleweed
bOBcbuldlJd 'a.
In'
teuge,olde
,ap, naar hIJ meende de UIt, oe z ..uk 'all 'crlJI eb: til ~ \ 1111rl u
ring van dil v~emdellllgell paswet' lO de Trans
leidlOg onlungs door tJalIr
..aal wu.ardo0ll" el1!Cbeldene hunner landgenoo
'\ aLes wambq
.!: O)lJ
ten 'erbindc'11
war~n da.arb!Cn te ga lO
R'J kend wo! I \ Ier be~edln ~
had met den, heer Rhodes gesproken omtrent
den UI it"t hof \ oorgelel{d geteekend dOOl
de vereelllgJ!lj
ell de heel' Rhodes bad Z1111 Sanlu ..1 GT0880uth Hyam [,e") Jacob Daco ta
d Hlkbaarbeid le kennon gege_ell 0\ el de huJp eli Juhu.
Marc ten effe<;te dnt leder van bet
door Ier en 1 Hbode81a \ erleend en eJd~rs en \ lertal onbeboorlljk
rntwrn met mw Hart ~eZOI d li hl) verheuI;d zou z'ln alles 1ll zIJn ver
weest was voor de eer.le Z Lak Een getuige
mogen te doenlolG hen te hulp te komen
\erdween
De twerde getulge 11\.. n de gdm
genhank dronken IJ nnell en \I"rd ontier ane.,
gtlpl Ull.8t De I" Oe 0' "ngen ."oeren allt '\ il
Een v:alsch gernoht
hen had omgekocht om de ailida\ltl! te ~kene
!
--KnlllF.llI E\ I r, FEItH -(Rrtttpr)
-Bil na om HJ) te komen \nll de hetaltng "lUl de £f,
A.I de gduJgen met "t ..
,,, ..ag olutrolll de beweerde ,0IlDln(!' 'nn een schadevergoedwg
8S8llraDtrc
rm~
.1I11or geluk lfl N aull met werden gellffll>!teerd op d" aallkla!re ..eed
'\"teR wad dvnr het puuliek Ult!{elonwl
bet doel de atsllra.ntle ol'l'ctahugen te 'erhoo
on wu rnw heillndeld "Ill al. de poht,e D.le
gen. verk~r~el
de agenten nUl verscheIdene
VOOIname bl'l\lld:wlUrantte
maatschapPJJ,m dat bllt!)d. hem b"..cllermd had
&11 mets HU ~Illan hadden 'an zulk een pl~1l
hoe"el
BOQlmmell gek I tagd hebben 0' er bel
klem <"1)dtln \110 de opbetalrll!(Cn
Eon groote
firma ,crkl¥~e
dat zu uret , III plan W[l;! met
EEN SCHERMUTSELING
zDlk een combaur tre mede t.c ga'lll

RHO

DES I A.

J

Een oWl soldaat overleden
KI~, \\ IIII ~I' roll' 4 F ERI - (Rm".,.)De heer VIIII!ccIlI, d)e In de t'Orste helft dezer
eeuw hIel heen Jew lm met het ï ~stc regllnont
vO<'h olk IS g,g el'Cll 0' erleden
tilr lJrulprnpn:l
Dunbar eli hpt
\ oung
husband 'Un hillr Voornoemde Hl "a:lr><chIJIl
lUk op de grent LIJ)v,:,__

De heer "reil_en zijne kIezers
M4H KIN(l :& li ~ICI' -( Tl,ulp ) - De heer
.Julras Weil t. w V olltmoette glst.cl'Cll zlIne
klezel'!l albiel J ~n heden te Mantmm en Mo
lopo
Op beiitc vergadermgen werd een molte
'lll
, erlt o~ wlln
algemeen aangenomeu en een
welk"mst adreSj a:lI1geboden

DE PIKETBERG

SPOO?-WEG

P K ~ I IH Il lf f ~Jill - (S, crIani ) -+ Een
Illvloedr"ke
pllh leke ,crgadenng
"erd (lP 3
der.er te (',r~l' lel Zand, eld gebouden
De
beeren Dirk B lD Ic en Marthmus Melck werden
-afge' aardlgd
s een deputatIe om de regeermg
op ~~ dezer te "nlf'lOeten om den voorgCllt~ldell
PIketberg SPOorWeg te onderstet1nen
Hitte en s f ondragellJk
Regen hoogst
noodlg

ALLES RUSTIG
PHOKW~-";E

VLl (HTEU:SGE~

VHIJBLRr., 'lt t~I<l-(R~lI~er)-D(l
lllboor
ling&n ZIJD allep stll
Mnlala en der\lg van '[In
volk ,ergezelltbn de pohtlC en z!Jn beZig de
.treek
om TalIng. te doorkru"cll
zoekende
naar (,ahsh we I
TJldmg \'lUl K urumalJ bODdt m dat de. men
BChen het Ia~erjlverlat.en voor hurme I'laalsen
Een p<~troUile 'an K urumau naar Mazeppa
IS lO de r1ch4i,ng van K0808 gegaan en wordt
\ ermoed op heit spoor 1 an de Phokwll11e \ 'uch
teltngsn te zlln

De koJon!ale

~lll"'"I11\
l-~1I1!
--(1I,ul
r) -BerIcht
li!
\ allda"g gekome" Inhoudend" dat er eell J!,illel'
mutsehnl;l' ID Ma~hlltgomL, tu.""ben de rebellen
en politie
heefl I h"ts gebad
De rebellen
fuw,jell Utt de glIlelI teg"nover de Zea",e nner,
'I) mlllen wn ,uld wesUln 'au fort Mandora
Een B:umto JOllg "erd gcclood en eeo IfIlder
ge\\ ond
treeD blanke ooge' allen
Twee ge
doode rebellen werden gs,"onden eo van ande
len weel men dR! ZIIgctroffen waren doch weg
ge.-ocrd ZJill , eie bokkel'l zIJn genomen
Kolon ..1 D Molevns .. heden te
aangekomen
Lord G re) "" d" ed heer Howard ~un nall,r
de Ch,shaw3Nha statIe \ ertrokken "-un waar zu
naar Cb''lllaqua g 'aD om &en IInlst., Indaba met
het opperh )ofd ul honden

RalDbur:Y

Transvaalsche Volksr~.__
(It uier I I

g,:,

lt

f

II)

,
~\"

DE Bf GR001IM,

,

PHET JRIA ,1-\ IIH -D::-begTootIDB was w~r
onder de du;cu"'llc
B I d. post vali secretaris
voor den Inspekteur I'.n kantoren zeI dr lJeyds
dat de regeerrng he~ ""Im. 'crlaagt! had daar
de mlln die de JlO"t bokloodde
niet geschikt
WIlS
meer te krugeu
De heer Jan de Beer
zeI dat de reden (lCl'!<oonIIIh "PUt Wal!, na wellte
aanmerking
de staat secrecaflll de saal \"erhet
De post "erd later met het nlrboogde
J!&larlll
aangenomen
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POli I ELIZAllt::ru 5 F. llll -( [l,>"lrr )-()e
kolomale sO('ret,·uIs dr 1e 'Vater ,h .. heden
morgen III Poli ElrZlLetJ, ww; IJCzo<ht cic I'U
bheke kautoreo.! d, markt de noord emd ge' an
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men onder de omstand'gbeden
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ZIjne ondersteuners een stelmli zullen ,Vool'1!taan
dat mets anden; dan zelfmoot'd betee-kent? Pro
fessor Mar:m erkent bet warme gevoe~ da~ sir
Henry ea een oud studo;mt van bet Ka.a.llfstadáclhe!
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