. OE ECONOMIC UITRUSTING GO.,
C'

.

,",'

DeEnonomic Uitrus

I

IS VERKOGHr'

HET GEBOUW
DE

i

ORRl.U W~r;T UT Dn; WIG CERUIMD WORDEN.

HET

I

De Yoorruadmoot uit (tell

de Stad behooren f
oos c"'n be zeek te brengen en zich van i
cprig,; aangebodene
koopjes verzeker- j' '.
Bezoekers

en.

aa-i

Vergeet

niet:

UI' Voorruud

Vergeet

I.

worden.

hl'kotltt

..

niet

:

De Voorraad moet Verkocht

Hce s van Plein eD Sp:DBtr ten. Kaapstad

~oek van

•

-

gerui

,~..!

Bezoekers naar de Stad behoo
een pezoek te brp.ngen, en zich van
der
aangebodene
Koopjes

.

moet

GE80UW

Plein

en Spinstraten,

68.-1'0 6,39fi.l

D.EEL

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~

<

FILLIS'

"·URICEDIN STROSCBEIN~'

GliOOT CIRCUS

BELA ...
"GRIJK

MENAGERIE.
ELKEN

AA.N JICHT
EN BLAAS.

EN

~rEEN.

ZATERDAG.

.

Vee Plaatsen;.

E.tf NIEREN

Een nieuw ontdekt Geneesmiddel
voor Jicht, Rheuma\iek, GrUis en steen
in Nieren en Blaas en Koliek erdoor veroorzaakt.
V~rd~r
voor
Neu,ralgia,
Slapeloosheid
en alle ziekten
in verband
roet overproductie van Zuur in de Urine.
l

Open Eiken· Avond.
MATINEE

VOOR LIJDERS·

VAN
-

-_ ----

-------

EN'

""'~U.'~tT.

"

EN I~; DE

·G SWELLEN·9AM

.

Publieke v~erkooping

Lelende Have, Graan,
NABIJ

MENAGERIE DEN GEHEEl£N DAG OPEN.

D

Dieren worden gevoed om II uur v.m

IT geneesmiddel

&. FIL LIS

•
landen.

dDD-FELLOWS

ZAAL,

LONDENSCHE

WAS SEN BEE LD ENG AL E RIJ,
r:"n l.l·"r leldzame verzameling v.. n meer
.Ii\"· l'k) ",a wer"IJI,,·t,wmJc
personen.
. I It' Illl'est bekende menRchen VIlD a lie eeu",."
,'11 vo l k e n. Karuer
van Afgrijslijkheden
(ipl'''
10 v ill. tnt {) u.rn.: N' Avonds 7 tot 10.
E\TREE.

SïTK rATE."

(1In.; h'Ct.) j)

~

J.

WATSON.

----

,,,

IlE~

HELR

I. Hflt~ïi,

Muizt'(Ibcrg,
.

Kaapstad,

;, December,

1896.

Ik.T.-Hel zal mij gell""!"en
d~1I at. )rl' de versch illcn.Ic AloCItheke,"S
een voorraad vnn uil'
··I·rI.~"iIlI··
w"~n
I(J<:k"m'·II. dMr ik ,~·\·ó,,,lenhcb
dat dit IIlt"tckCllrllOidrlcl
tegen Ulic ~ci,l Diathes~'
III ,lit 11111.1
7.0" lILremcc",
Ill';'; llIet ovvral
le \'erkn));clI IS.Uw dw
.
I
WaM,1.-

_\ alk soorten
van Vaatwerk
t e Yl'l'krljgell tegen de laagstc
Markt l'I'Ijl.l·1l bij den Ondergetc,'k,'ndl'.
.
"
WERK

Kuapsta.],
,.
I d'dStrll~(")i"11l
ml) :CII""gcu

.. L"rll"'I!Jl!
IJ,

GEWAARBORGD.
,,'II

u te

\a -Ie ..ne",..I>
hr, t-c-u
tlcsch
"udcr,·
le 1,<11,·,·
...·I"kll.

lucide".1"1nnj n
gclmllktIc

vertost

nb-n-u

hcl.l cn k wnuu-u

BELANGRIJKE

\\.("'"

IH'dr

VERKOOPING

\\"J'[.

/,"01

J!n,,'d

nw
grui,

door:

,.;."

H"tt:kij!"'HllLJ'

D

IlO;lfl('1

'-;111 IIWO

un-!

FI,lI"tUlfl

\ï\n

hel

:-ita.at .. :-\ct"~t:ta.l'i,.. 11t'i'Slrt4..'nle~l{ n

'ïJr!

,.

I-rw(>dill

I

Hlr(h.('h,'in,"

..tcl1I.2 V,.'.(·cmhcr.·l~!)ti.
nhcurnf\'i~bc
E\l\ndoc!
methf)de \'LUI eien bt;.,"'(;THl.l18Cll-

FI'lrcn('c

A. M. li'ISHJo;B,

Y & Co., Kooplieden,
No.

DE

()lldngL'teekendt'
daartoe
C!'t,la
. ;t door Mejllffl'. A. H.
·~ll·l.r;hl'l II, lal
}'lddI1'k dl'\.'!1 verkU0l't·n tt'll dorpe
BREDA.SDORP,
-- (II' -

;

.

;
en speoulateurs

& ZOON,:
Af I
sagers.

,

2
1
2
1
1
1
1
1
5

BEGINT 1 FEBRUARI.

VERTRO~WBARE GOED'EREN TEGEN LAGE PRIJZEN 11
__.
·1
1
1
GROOTE REDUCTIES.
,

£lOOOOVOORRAAD
worden.- - :'

.. Wijn Kannein

'1 Zakken
,: Zweepen ell Stokken
,~?Graven~ P~ken,
enz., enz.
III. Granen, als :
30 Mudden KoorU
15
..
Paardê Voer.
IV. HUISRAAD
in .soorten~
En
wat
verder
zal worden
voorgebracht.'

UH: :-;···~IOl{I;Jo:N:-;.

VERLOREN.

O

WILSON~ MILLER & ·GILMQRE,
.,

ATHERSTONE

HOUS!,

K.AAP_"tA.D.

Groot Drakensteul~
Feb.3, 1897."

.

-----

-

--

. Drie Rondgaande Onderwijzers.
~B(,'I""di~/d

..

de W~ik Vxhlkop
.u«. Hedbro»,
l'UU/'

.Ór

I

PPLICATJE&
voor bovenge.-\
noemde betrekkingen
verge..
zeld van certificaten van bekwaamh~~d,. I;:;V'OUI;:;OU'
~ener
door den
gen'
'worden
Salaris £ I:!O per
Schoolgelden.
,,- erkzaandiL'd(,Il
Maart·18~17 .

11
l

;'.,

27 Jan, 18!~ï.

QRrMf-r ,.

I·

.i

I

~

!

•

sJ

&ljlfont'·IIl,{list.
HoiluJ'on,
2·-) Jallllari lH97.
.

. .. .

Bemoedigd

i

i

Rondgaand;;

door de enorme

I

TE VERSCHEPEN.
#'
'>.

BIJ

"

B, G. LENNON en Co.
HEYNES, MAa'}l:EW en Co.
J. D. OARTWRIGHT
en Co.
B. LA WHENCE en Co,
STEPHAN MoPRERSON en
E..

E ILOODll!

:-

.

(;0.

PPLlCATrE~
geC'ert ificeerde
van (It' hij cl€' wet v
tlllgt-:chriften yan be
gedrag en lidmaatschap
testantselll'
Kerk zullen
ondergeteekende
0
tot den lElden Maart 1
Salaris £ I 20 pel" jaar
tie schoolgelden der l~rl·
Billijke l't'iskosU'n ,ëulle!l
worden.
WerkzaamlTeden
lIJIi 1 April,
18m ..

A

BLIKKEN

~KRIJGBAAR

. en bij andere Pakhuizen.

JQHN. N.
, VoorE.

.

Afrikaansche V~rtegenwoordiger

:_

CHAS.· W. HOLM ES,

Rondgaande

,__------

Ti~,l!>er Straat, Pietermaritzburg.

IPLAATSEN I PLAATS'EN II
---,,-.-+- r

---~-

~i1~ij!iï3

V,'ur "'. ~r'I/(Ilr /I I,' T!J~/"I'II
!l'ljk lIïtl,./JI·0/I'1I
,/.,1,

verkoopingen,
mak(~n de Fabrikanten zich gereed om

.250,000

---

Oruler!Vzer

l'uor d" .~(·;'()(llle M(lx.~a
Cr/h'I/1I11

ril·ic,., di .•'. R()1I..l'l'Ïile,

A

PPLICANTEN
moeten
schriftfln inléverell van
:
afgelegde examem;, (I,) goed gedrag,
(I' lidmaatsehapeener
protéstant.sche
1. Nobelsfontein
~t
7886 morgen 422 vierkante roc-den.
Kerk.
2. Ezelsfontein
".')335"
201
"
..
Kennis van MU7.lek
3. Grootklipscheur
"
4373
"
391
"
"
aanbeveling.
4. RietklOO1l>la.ten
IJ
1080
"
7
"
Salaris £ 12u bene\
5. Adjoining
Grootklip
523
,,275.
"
"
geldon.
.
Daar deze plaatsen
;een zijn, zullen ze als één lot verkocht
Applicaties
''.IIlJt'Il
\>vorden. Prijs 10/- per IDo;rgen. De kooper kan, indien verei.seht,
waeht tot op 1 Maart 1
twee-derde (i) van de koopscqat op oerste verband krijgen, de balans te
ondergeteekende.
1vorden
. d bij aflevering ~an kaart en transport.
Bela.nghebbenWerkzaamheden
w l,)~taDen·U\l .......
aen ~.,i['e gronden gaan bezien.
Er zijn twee spoorWeg Staties op
spoedig mogelijk.
~~..
8e
mléllJ n.L Thee Sist.er8 ~n Biujelipo(l1·t Siding, en op iedere statie
J. P. W. ODENDAAL;
kan meIlt~.e.n groote bezigheid_jvoortzetten.
Er iseen groote hoeveelheid
VOOl-z.School Com.
Ka~omen op gezegde grê~den waarvan genoeg palen kunnen gekapt
war n m al de gronden toe te maken.
Kaaimanf:lgat,
.
J'
, e aa.nzoek voor verderebljzo~derheden
bij
,
d~_t.__
~o_uxville,~_~~~_:_S_._2~_1/_9_i._,.
!

"

,

'

D

E volgende zeer bere:em.de plaatsen
zijn uit de hand te koop nl :-

in de Afdeeling

Victoria

West

aan

...l· ,'. ..

~
,~
yi<jória

'-"

4

West, 15 Jan. 1897;

H.BRINKMAN,
ProCllreur

CA.LEDON

VictoriaWest.

i.

TENDERS.
_...,

.

EERSTEKLAS PUBtlEKE SGHf··
(GEMENGDJ<,:

RUIM 'OREDIET.
F. C. FINK.

I.A.DDERLElY - STRA.A.T.

'"'Y

der

SPECIAAL GEPREAAAEEBO. VOO] ZUID - AFRIKA.

Levenáei
Have
a1$:
.
6 Rij- en Trekp~rden
(Ruins) I 3
. tot 6 j8a.1!, .:f':
.
5 Paarden Merries, met en zonder
veulens
.
'l
.
1 Goedgeteelde Rij- en Trekpaafd
,
(Hengst) ..
20 Koeien
gé8chikt
voor
den ~uid
slachter, waarvan 8 die vroeg
in melk zullell komen
200 Vette Merino. Scbapen
1 AfrikaRer Sohaapram.
,
Boerderijgereedschap,
a.ls :
Nieuwe Bokwagen
Kapkar op veeren
Snijmachine
.
Dubbele-voor
Ploegen (Ransoms)
Enkele-voor
do
do
Hotom Ploegen No. 0
Braaklands
Egge
Howards Egge
Span Tuigen kompleet
..
Zwingels en Kettings
Kruiwagen
Zensen, 1 Kist Gereedschap,
lot Halfaamen en Ankers

ten kantore

-------

I

A ssisfent

[erste

,

(MANNELIJKE

ê?W~!'LijnefOra.nge Vrijstaat.

.f

•

vart deze plaatsen kunnen
geinspekteerd
worden.

vinden

B. Z. iptegmann, Afslager.
Willoi:mol'l',

Aan boveQgemelde Plaats gele- .
gell in de

1

UITVBBKOOP

WIJ MOETEN RUIMTE MAKEN VOOR

zullen deze een goede kans
en speculatie.

i

Donderdag 1~ Feb., 189.7.

1
1

GROOTE

a.angeboden

en tranBpo.r~n'
te 'Villowm~re

...

plaats B!.r~saKe~fontelD, Ult. de
hand verkOcht hebbende, heeft de
ondergeteekenden
gelast om op

II.

Naar ATHERSTONE
HOUSE.
-----------

Zal tot een groote opoffering

belegging

zich maar zelden
.

Liberaal krediet zal ~~ev;cn worde-n.
Vergeet niet den Jag
verkooping Woensdag 1 (' Ma~rt, IS9(' en het uur 11 v.m,
"

--,De. heer E~.q,
IVlNIIi ~ijne ~~n-

Wat gij ook noodig hebt schrijf er ons OlD en wij ~ll4en het u
1.('nJeu teglln Verkoopprijs,
indien gij uwe bestelling kontant botaalt
/., k"I' R('n-\' "'!'ck Aandt'(,1 III de
GOEDE ~ AAR GEGARANDEERD.
J. W. IOOlREES Ir. Il Co., Afslag6l'SÁ.1'1;1;1[.- /."utklll!,·' ;!lom jlekend al"
Koopjes ill Beddegoedlillnen,
C~a.lico's, Handdoeken,
Matrassen,
,. I, II III 11,1.Iahj('," groot In zijn geVendu-Kantoor,
Gedrukte
Stoffell,
Kleederstoffen,
vVaschbare
Stoffen,
h", I I, ~7:1 l"(lr~('11 ell I ~'7 Kw. Tafddamast,
Malmesbury, 2 Feb. 1897.
.\fantels, Baait jes, Pakken, Rokken, Gebreide Handschoenen,On:dclJ'goed.
HII,·deli.
gl'ICgl'll III dt' afdeellllg
. I: l·l'rla ..;dol'll.
!l111Il'.\ d,_' Pla.ats SPECIAAL.-120
STOFJASSEN.
.
~. J{1,,,<!,'\·lel," \ ;11J (kn Ilet'l' Piet.
SPECIAAL.-3000
YARDS MUUSSELINE
voor kleeren, ill lengtes
P
den 29s~n
Januari,
qen
'11·, I'il !'~IJ.
.
yall
12 yards voor 8/9, alle kleuren, alles witte ën andere
kleuren
'Yaa.l- bruin
Monte- ~ige?,
:()j>
(ii,· Plaat,; I.'; l'ell gued 'rV'oun10/6, Prachtig Faprikaat
12/6 en 10/6 .
Ezel, 3 jaren oud, gemerkt 9 h~~
\ ook I.IJII l'I' l'('T1 Stal, Kralc!l,
Op postbestellingen
zal zorgvuldigd
acht geslagen worden en uitgevoerd
bout, halter met riem a.an, ge k11lpte.
\
wordcn maar geen bestellingen'
zullen voor Maandag, 1 Februari,
manen en staart;
Heel·en Schut:_1'."111
Plaat.-je" i.~ bekeild als
bezorgd wOI·den.
'
meesters
bij
váe
oovengemelde
e'zel
'nt! \\·oin,ld, gl'Schikt ,oor
moge aankomen,:
gelieven
kennis
'11 van eenige ,,;oort vee.
te. geven. Alle. biUijke kosten zl~fm
H. F. KLEY::\i,
vergoed worden. j
de Verkooping.
Lt. LOUW,
F. O. Simo ndiUm.
fslager.
I)~,I Il

De plannen
van den afslager

JI!'C
•.
PUBLIEKE VERKOOPIN6.

...

ONZE

de kolonie te verkrijgen
.

liD

I'* ......,
..........
-~:

·MANUFACTUUR GOEDEREN

F.ebruari, 1897,

bestel werkelijk goede veeplaatsen
i
: voordoen.'

I.

bij

VOOR

IT BL! EI~ E rEHKUOPING

VASTGOED

grati:; te verkrijgen

------------------- - --- ZEND UWE BEST-E-LLIN GEN

\\'. H. F. KLEY~,

VAN KOSTBAAR

inlichting

Eenig Agent voor Zuid Afrika.

7.eill· opwillen,
dl'Zt' V zullen
Pl'koopillg
komen
llebl'cn
wel tedoen
de- '
kOOpt·lI.
Sommigl~ der Vogels
killlIleli ()\·er t\lee maallden
wol
geldukt \lorden.

Afslager.

en verdere

8, Strandstraat.

ISIDORE HIR.sCH, Muizen berg,

D"ze Strui,;\'ogels
zijn de aandal·llt yau eell leder wel waardig, eD
I.IJ
die
g06de
t;trui.svogels

l~~lï

J. J. HOFMEYR & ZOON. A.fslams. .~

KAAPSC~
'AFDEELJNG
Publiek te Verkoopen, de ond~rvolgende
Levende Rave, Boerderijgel'®dschap,
Granen
en HUIS·
raad enz. enz., Als volgt:

en in 't groot bij

bij alle Apothekers

WM. GOURLA
Pamfletten

het

Stellrbosclt,
. .
Feb., 1897.

IIl1'e

\'tlla ..Orn.l\jesrra.'lL

Le

de Verkooj'iing.

i~ \'~~n zijlle

Hij lU:~'h dit wAI:.t.nkw aan de ;pet.:inlt·
C' l"ril..'\..'dill Str():;f";hein") t:fJ tlc ~C6"IUl;e1J te Mnj7.(lIH)urg,

Tl' bekomen

Donderdag, 11 Feb., 1897,

Donderdag,11

1~~t7.

I·' Janu"fI. 1'~7.

10 Fraaie Eerstek/as StruisvoP'c/s VJn 2 tot 5 jaren oud.

.jl.
. J. BOSl\(AN

I'rll,

or

FL'hruan.

I; .Jnuuari,

\\"a..'1rdt, Hl>Cl"elJ.-(;t..,lufCllde 1.j\1I'::l'~ tijd 1H..'hik aan Rhcllluati,'k
I-,t'le.lcll
eli heb alle :...'UnDcl-smidllclen
)..!",'IJ!·Ulk"
rua:\!" ~\"('rd lilt'! 1",,1t:r. ~·adat'·m(·11 IUU1Jlt'I"ll.dell had L"rl'{'Colili ft' prnlJ('(.:rclI. het ik dit vul komen
\',,j..'l'n .. ,J" \'f)l"r ...'llnflt'n
g~·lWtllk" ('Il na hd gt'urUlk
\'IUl 10 dnOZt'l1 wa,... alle pijn
W('g l~11w~y.: ik in J{tlULt
r',n.! k Il)l)I"'11 z.ollder hulp ":UI Cl'lI ~'VH. Ik ~\'ccl het teil zccr.stc ledcrcil lijdCJ' ann llhL'Umrlthick
RA.D

BREDASDORP,

;.

('()",ri

gl'rwe

Ik i)lijf de

1\ OIO t a Ill' Il. Zie ten K uo pt.

1

De. bovengenoemde
zijn [alle karoo plaatsen, grenzende
aan elkaar,
zijn omtrent 35 mijlen van ;!shton
statie, en zijn zeer geschikt
voor
Angora bokken, schapen, !v~gelstruisen
en grootvee.
Vee geteeld en
b
groot oed
geworden
in het ddistriK,.t Willowmore zijn bevonden op die plaatsen g
te eantwoor en. )I
Boeren en vooral beginriers uitziende naat goede veeplaatsen
moet
ten deze gelegenheid
niet ~aten voorbijgaan
daar gelegenheden
om

. --10__

e-cu :ln.[.,!"

1'111"'11,111(1)

,:.!t'hl'd l-e\'rijd

fJlIl:...'t.:1I

daartoe btJIJ()t)l'lljk gela:;;t door de Hceren
\\-al"h ,\: Wabh, zaJ Publiek doen
verkOUptlll ten dorpe

H R DU PREEZ.

mij
Dixie.

)looi
I.:.

I'rctori8.\\·"Il;

E ,,"dl'rgeteekelllic

rtlt_',!ott.

wc'!.., wo

Me__I·,."ad,

Ik 111,1, nnu ..t cvu III ,Ic nivre-u _'I'!t'!I'J!
!..'"d Il n:lldl..' d., l;tal."!t' ;r.e... ja,n:n,l'll
een l~'f,d
\':111 IIW
me licljn
hiJ \"lk""h'll
":'·I1~'/,.(·ll
)'llt!ll'tI
vIJf da~'( Il. dallol' Ik
vun .Iou
~(L't.'11 en gTlIh
g"f.:IIJakk.c hj k vcr-loet
lh. ..l ui t li L't.'U 1"r:-I\\"1 .....vl \"!I(I!' lit" !I\.'1lrai-'. ill.

Pe fI"('r

~truisyogels.

(

18~7.

I~ uwe,

70 FRAAlE

\'001'

9 .lnnuari,

t'. 11'. HOVFMA~~.

Show

-Y

.

V ~oopIDg
te • egrnnen na ~n-'
Ook beleggers
dnnr UI\' g'ellCCllmiddcl
komst'van den trein om 10 uur ,v;,m. voor een meest voordeelige

I ;;1. Hrce-t ranr ,
K.......
'\p:-llad.

VA~

Agent

e-t ccn

~J. G LMIIOFF.

II"E" IIIR';':H,

IV.I.IRPE

zijn

'le...." ell

ol"

(wn-, ;:,..1.)

Lady Grey Straat,
Paarl.

lien dag der JllarliJksche
lJredliRdo)'I"

.

1 en 2 jaren pud.
!
2 Opreohtgetealda
Bullen (1 Alder~
.ney, en 1 Jersey).
,
Deze biedt ee ne schoone kans .aad,
voor personen
.
. d'le Z10. h van eellj
. t
goede ras koeien wensehen te voorzien daar het eerie bekende feit is!
dat de Hoor 'W.ehahn
Stock
heeft. .
.
bezi

II; MA:\I:KlJ:5, M.D.

.,

II. Z U nni EER,

PUBLIEKE

W·IL
W MORE,
E
D
.
Op . W9E~~D~~17 MAART, 1897., ' rekening

!

.J

GOED

i

~1

ed.

KrIPEN
I!
II UG~HEAD~

HEER

W oensdag, ~7 F eb"\
rna~'.,

up';n s Morgens, 's Mid.dags en 's honds,

ed.

Holland

Durban Weg Statie,

DE

de
.en andere

J

PLEXNBTR.AAT.

. TIE -,H~rWE

beroemdsta
'

aanbevolea, door

en daarna sterk
in Duitscbland,

Ondergeteekenden
zullen
publiek
verkoopen
voor
woo::£::t
p~nt ,
"Pu,
van den Heer F. J. V. H.
KI\npstad, H November,
1896,
Vlei"
(nabij. ~merset
West)
E ondergetê'ëkende,
behoorlijk
ge'last, ..zal Publiek verkoopsn
op
Duminy, aan" Het Welcome Rotel~/
\Va.;lr,lt~ liL't'f,-Wet-."'I ~)-~oed
mij re dOCH wr-ten (Jfl ik meer vn n uw-wondervol
geneosmiddel
kan be·· verlaten, . heeft
rd del{l'
k t
k h lo d J bovengenoemden
dd
onderzeteekende
dl\~ub voor het Stadhuis,' WiUq_wmore, te 1 l uur
n~i
j Durban W eg S,~_ti-e:.!...,
J"i;.- __
k"IIl"our "O<.,lk'>OI""
vertu <,11 (111 kJe""T<'
h'''''·L~'lh,''''n)voor eeu lir-h t er ~'l'valdnll·het .lllijne,want nw geauton.zee
pU..,.le
ever. ooyeu
ags de volge~~e eigendommen ;......... di.' _
' lrnt~.,llIl
. hO._'(1 uuj ~"T'O(lfe \'crliehting
J..,"'CgC"'Cl1, \'()\'I' urcer dnn twintig
jaren
ben ik een mn.rtclaar
;
I es voormi
I P
f
.
l. ,
"
i<'·we
....,.1unu l(hclIuuUi"keJichl eli slechts IX'" I""''' dOOf;
..seu hebbeu mij wUIIlIc.rlijt;
veel goed ge(jP
_..
atatas ontein, ge e$'en ~ de afdeeling
Swellendam,
gr
'jdag, den rzden De
.luau. danrl)lj i,ol mijn nlgumeene '~wwlbcid~
toestand
zeer verbeterd,
over de 3776 morgen
r .
tHcd1l8 zrj, die~"'ltldcll
hcbr;,unl. ik kunnen dezen zegen wnardcercn eu ik kAn den beer Gourlay niel·
it..
f
ï
Ten 10 uur v m.
:;en~gdallk"u"oor tie toezendlug.
lJw !\lItwOON
nfwachtcude,
blijfik,
1!,
&
II. Ja,khalsfontein,
gélj;lgen zooals bovengenoemd
groot over de
8 Slachossen in prima conditie.
~'.
L'w d w.,
25 Eerste
Kla$e
4250 morgen.'
,~
.
(wa' get.) cass. WILBTONE.
K . (Ald'
. )Melkgeve~~
h t'
10 Eerste Klas Yaarzen,-2 jaar 0 :loeren :volemey
III; Bakoven, geleg~. :zooals ..bovengenoénd groot over de 5061 GO Lammers, 30 Jonge Bokk··· ...
gedeelte
i in ),melke ~ en he~..
W.. t.son·. Centrui Hotel. Kortemark tst rnat.
andere op ~alYen geduren d' morgen.
..
alle in goede Conditie.
.
K'~'p"tful, 16 November, 1896.
j'T Z k . h lf
diJ.
.
k b
KId
I
liEN SY-Elt I. 1118"'",)I\llz.,rl/.
de maanden Maart en April:
I
v ,
e er a aan ee ~,an en ID ze er uur van
roon an ,ge egen 30() M udden Zaad Haver.
c
do.
Garst .
!'WaMdcII w.- w L~'S zoo )2"",1 mij nu;: I wee t]"",,,hcnte zendenvan u w geIH'CSmi,ldcl
VOiW llhcnmnlick:6 Jonge
Vaarwn bp kalven uit
als bovengenoemd.
Lot A jgr'enzende aan Patatasfontein,
groot 651 60
50
do.
Rog,
enz .
., l'rI~~';I::~~'f~'~n;r:,~~:~i~:~~11
~~,kL::~. dillik het anu een rnl van lijders heb annbevelen.
Zij wachtenoprecht geteelden Jersey Bul. i m.o~en en
41 vierkante: ~oeden;
genoemde huur eindigende
den 6
nlh-n
"I' J,. ",,"k"IU,rvali uw uieuwen voorrund "Ill h~rte beproeven.
Ik hoop rt"t 7.ij daarvan
dezelfde 17 Jonge Vaarzen (Alderney)
",an, JUDl 18~9.
1
rust 1I1ogt:ll ht.:l.)II(.:JI ... L, Ik,

Eenige Eigenaar.
- H. r. PHILLIPS Agereende Bestierder.
CH \S. OARRASS Secretaris en Thesaurier
f.

is beproefd
Geneesheeren

.

OF

--

SCHOOL).

~

__

r .'
door on-\
omstandiglJ(~df:'n ~
8er:oodi!!d

VROUWELIJKE);

(

AAR \I cj uff. SJlAW
:
\oor7.if'lIc
gell('O 17.aakt IS geworden de aanJ'
.-" -:-. ---llé'llJilJg Yall 11;lilrapplicatie dovl' ilht.t
. )?tDE TENDE·~S,
van buiten gemerkt"
Tender
\'oor (,'Hnlt(: nin tr' ;laIlYltanlcn, l'i'1'1'l!1'
~structie
val)."Nieuwe
Lijnen,
Orange
Vrijstaat,'·
Ili"rl,ij lJI('!1Wl'
applica.ties ,;"ery;) .
o 1tfAANDAG MIDDAG, 22 FJ£BRUARI,
lB9" ten Kantore YOUI' !!l'lli'('Ilidt' 1J('J;rekklllg en zu
.
.:van e.
. ekteur-Genel'aal-'\ran
Spool'wegeTI~ Bloemfontein,
olitYangell door d('1! (Jil' krgeteekltnde
c.
fvor"
. voor het maken .Yan·d~ aardwerken_en
(of) metselwerk
\-an dl'
\allal'"
wordelI
tot op Z,H~:HJl.
j:)e te sectie (ongeveer 2u mijlen in lengte) der volgende lijnen :_
21J j·\,IIl'llan
J8~".
Kenui,; v
(1~~~pringfonte.in
J.ul1etie vit~ pnder Dwarsrivier
naar Fauresmith.
zill!!en
Pil le,·kcnen vereischt.
(2) Uloemiontem Vla Sa.nnah ij }'ost en Dewetsdorp naar Wepenuar.
SaL'l'i,~ £ 1:20 per jaar. . "" er~
3) Winburg-weg: Sta,t~OI1via
inh,prg naar Clocolan.
.
1,,'I,iJIIll'lI IJlct den April-term',
(4) Wolvehoek Vla Heilbron lljtliJJ' Bethlehem.
Appl;csnten
moeten kwalific..
(5) ,Harrismith
naar Bethleherp.
.
vermelden.
! De laags~ bf eenige 'l'ender 'liet noodwendig te worden aangenomen.
S. J. ROOME,
.Hon_ Secretar •
i V oor ve~der~ bijzonder~~en
doe fla.tlzoek ten kl'lhk>re van den
1EI00fd-Ingemeur, Bloemfontcitil.
Caledon, 22 Januari,1897.
.
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Provinciall Bestll
ïJlt_
..
.

,
"

:: .. :i;
,.. '-.":f. __~
"

...

VAN pEN

ondergeteekende
van wo. ning staande te veranderen,
publiek doen verkoepen op

22 Februari, a.s.,

DONDERDAG, 11 MA.AltT,
.

i

,

,

-.j'

("') Slachters

',7

'

,

l

Edelen Heer Jan H. Hofmeyr
Iltellen als lid YlLlI Parlemeut.

(d) Deu

In
t

(a) Het weer &elfstandig optreden van den Bond.

den Testamentairen
Boedel van
de': heel' GEORGE ~I. BATTY

¥iddelb\B'g.

Dordrecht.

"

(c) Het bonwen ~n een Spoorweg van De Aar naar Prieska.

:le erkooping

te Lbeginnen

DE VILLIERS.

om 10 ure v.m.

(c)

le

(,.) ~1iDerale

(h)

'V';;t

,

••

SAM. A. DE KOCK,
Pllarl.

Duyn's Lo~es Huis,

_

;;

_'e SO)iERSET \YEST ii'l'RAND.
rmtn

bIJlijk

j

D

".

..l..

.,_l

~n ll09de b.ehandollni

Pomp'en van alle soort om op alle putten
passen.

' ,

.~

,,;

'\
qlken ochttmd om 9 uur naar

van Kaap~ta~

i

d'

Ki.

'mberley,

:

en I Pretoria,
~:.
ODll 3.5v

~
n.m.)

Deze Windmolens
zijn op een 'i'croeterd'
plan ingericht, en sterker' dan iets nog in dit
land ingevoerd.
De torens zijn sterk ge·
koppeld, en de wielen zijfregllleerend
zoodat
er feitelijk niet naar omge7ieu
behoeft te·
worden.

.--r;#'--

Gouveruement.

van llet Onderwijsstelsel.

I

Graaft· Reinet.

Certificaten

u,oeten voldoende we~eD

\'001'

Hona~dsch

Vrijbnrg.
aan ltindéI'e1t op scholen die Standaard

V gepasseerd
Uiwnhagc.

aan Zendi!1g~ho len te geveil dan het tegenwoordige.
. Malmesbury.

,

Cradock, Malmesbury, AI 'M.nie, Steyuabu~,

BarkJy West

~u) Dehandeling:Vau Boeren door Runderpest
CoIIJlIlissie in ..ake compensatie
vfle op last van de Commissie doodgeschok 'U~
,"
,
:
Vrjjbut-g·

No. 12 Veears:161'1.

vOd
.1

i

fling vau de Koloniale Veeartsen en LanJlllbol lwdepa.rtembnt.
Aberdeen, lIiddelbucrg, li opetowo, v.:rijb~,

T

No. 13 Besproeiings. WE!lrken.
l,!ellproeiiogs werken door het Gouvel'ne~ent. OIl. klelJl e
Y- alsook het werk van Gouvenlements w: .teTTiocen. aau
GI·iklvaal.ad, Vitori II> West. Ba rk:ley

! •

•

"I
I

»it ~

,G~OrcD

.

,

No. 14:Dr.ank.
(£I) 13epre~g
van den verkoop van drunk
. Qndel'llteunen, eu tot wet te krijge.n.

JáUa~dll.,.
.

u~r de
'

lmlf •.
, :

,.'.!

I

Hemden, Caps en Ste~els,
• I

NIEUW'

LOGIESHUIS,
.

litOI'OD

Toor 40 la.ap&. prijzen bl 40 :

..

f

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

BENOODI'-

!JOOR

I

FRED. J. HOITSEMA.

,

I~-.,
E~

<l.i.,si,..knt
Lie pu bj le
Salaris £8( I jJer
vergezeld Y.1.;"
ontvangf~'&..
Maart ar_'..,_ ........

BIlliJKE ,fRaZEN I GOEDE BEllANDElING ! I

~J1iott.

-_ _-~- --\

,

Kerkplein,
~~Y\ .&

.....

_'_J

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

BENOOD1GD
.

li' EN

man voor Hl~is- en. Tuin.:
.w~rk.
Kost en mwonmg V11J
een bdlilke
loon.
D~
aanzoek

.d

l.~

22 BURGSTRAkT.

I
t

.

,..../.:

:~~itato'lOl,~~,
'. ~;. .<.

..

0

te worden gebon wd
~ratis te geven.
est, ,Kimbel·lo y.
">-"

Staatsmuseum der Zuid-Afrikaansche
Republiek,

ly

..

,

KENNISGEVING

A PP I".I CA TIE S met

__ ./"

•..

i."'"

, !
I'

,

"j

1..

~

-"

Q

"(.'

i

(a) Tegen het doodscbieten van gerond vee. I

;.,

ANDEN worden absoluut .onder pijn uitgetrokken
doot (Ucpa..,.,ing I'llil ga.
li
soorten van. nllhngen (voorna.meIiJk met goud.) De h"ste kun~tmnti!lc tan'" .
worden op VulcanIte, CellulOId of. Gouden platen ingezet, ook ,-olgenB de al lenl i.eu " ,'~
Crown en Bndge methode.
HllhJke pnJz8n.
Spreekuren" '.n 9 V,ill. tot;) n.m.

'RSCHU' W'ING

No. II Ru ndE.lrpest.

, '-'l

TER,

ST1LL\T. l\êlaplltaJ

certificaten
van bekwaamheid
goed zcd!?lijk
gedrag.
en
lidIill:l.atschap
eener
Pro~stantsche
Kerk,
worden gevoor
eene
Derde - ·Klas
School te Thirlstane,
<list.
Barkly Oost. Kennis van Encrcl.-;ch
Hollandsch
en
Muziek
°W'ord~
EEN DIREKTEUR.
vereiscbt.
Applicaties zullen ing'"
wa(lht worden door uell onJerg
teekende tot
MURT MllSt.
Dl'
,\ l':elschtl't1.
1.IJ~),.:
~I.:\\ IJl.' Il ...~..
School te begmncn met de vacantie
lH;kwaarilheld Lllellatlll=',
\,iLJ,.
'
in April.
Salaris £60 per jaar, en gedrag,
van
ll~ma.at,.,cllal'
"',"
vrije inwoning.
Protestanlsche
K.'r~, y,111 ;;c'~
zame kennIS d('r ofhelt'l·I,· hl1':"
Salari,,: t7:,u ]Jd anillinl
JL" GREYLL\G,
C., B. ELLIOTT, Direkteur-Generaal.
1
'
A ppllcat ic,; IIIN OYl'l'leg;!1 D-'
Ka.aps~.
r Februari, le9?,
vereischte
,;tukk':11 ('II eenc ~ ..' ;(
:
'
'1'hlrlstone,
levenslJescllrijy'mg
~n 1.t I'.
i
i
'
I
Barkly Oost,
\'';';1' oi Op Ma.ali I..bg, de!) ~..'BevondeDhebbend.el:tilt zeker tema.n4
.
• ,111 naam VBJl ons In ~e om8u.ken
en
P.O. Bukspruil
Fe\;ruari
·e.k.,
hij dell
(Jc,e::- >f'.
oten be8tell.1ngen'lIiIlmioomt,
zoo wcneohen wij het Publieklkonnts
te ~
_-i~;:_r------:-.~~---------geteekende,
JOOl'
'Vlen
tat"", BUlTEN DE KAAP~T-10.NIET DOOR IEMAND VERl[EQENWOORinformaties
zullen wordeD \'Cr,'
DIGD WORDEN.
.
'BE.A,OH HOUSE,"
DR. ~. ~l!\:\S\'ELT,
Mana en JOrige'n~ Overjassen en Rege'ljp.ssen,
Voorz, "an lid CuraW
SO.S_ET
STRAND,
Departement
yan Ulldel'\\'ijs,
il
•
Witte en Flannellen H~mden,
Pretoria, 1Q Januari
18~;.
"i
Broeken, alle Qualiteit~n,

NverbRnd met bovenstaude.op
Zaterdag, 13 Februari 1897, b~nevenb den gewonen
TI1lindienst zullen:Specia'le P~8agiers Treinen van Kaapstad n[\i!l.f St James en
Kalkbaai vertrekken ?m 5.50 n.m., holt hondende enkel te Wijnherg; olm G.17 n.m holt
hO?,dende bijll-Ide stab8ll; en 6.~5 n.in holt houdende alleen ,te MowbraYi Rondebosch en
WIJnberg.
" '
!
Speciale; Trienen zullen va,n Kil.lkbaai naar Kaapstad 7ertrekked bm
(Sneltrein), p.IO en 9.20 n.Dl. )jolt \loudende bij de Tusschan Staties.
.
.
P&8sagi~I'IInn Simon8stad,reiwn met den 6.24 n.m. Trein, en kee~n te1'Ug' van st
Ja.mes met ~n Specialen Trien om BA;; n.nl. en met den Gewonen Trei~ om 12.1;; v m.
Retour prijz~n VlLnalle Statiet:zullen zijn Is. 6. pe.r Eerste-klas of tege~ enkelen prijs, al~
het op minder te staan komt I Kind)ll'en, HalI.p.xijs.
:
\
Passa.giers tegen bovengeIJQemden prijs mogen met de Gewonen Trllinen reizen vertrekkende vain Ka.apstad om ~.$ n.m., 5.~0:en 6.,'j~n.m, benevens met' de Speciale Treinen,
Prijzen ~an Simonsstad, la. Eerste·klas Kinderen Half.prijs, hescl»kballd' met den
6,24 n.m. GEiwonen Trein.,
~
:
Voor verdere bijzonderheaen, ~ie
Biljetten.
.

BerperkJng "an Immigratie.
Grikwnstad
Aberdeen, Somerset;; Oost, MurraYllburg. Bedford, Albanie
Fort Bea~fort, Beaufort West, Pbilipstown,
Hope~wn,
Stockell8trom,
Cathcart, Barkly West.

,,'

T.ANDENDO~

92~ ADVEHLEY

Onderwijzer Benoodigd.

a.neenville.

No. lO Immig ratie.

"

band ":va,n het I:ste:t..eicestershire Regiment zal s,.elen
.
te St. James~ van 7· O· tot 9. O. n·m·

Dr. I. BOBERG,

Vuurwerk.

(f) Hollalldl!cllo Taal, gelijke I'echten met .de Engelsche en veI'J?licbtend te ma.ken.
.A.bert leen, Cradock, lndwe, Barkly Oo_st.

0

ti

in Bechnanaland

gekoch.

Verandering

::"

Invoerders van Landbouwwerktuigen en Machiner-ie,
Bakkiespompen, ,Graven, Vorken Eggen, enz.

:

Aliwal Noord, Paal·1.

(b)

Geen hooger ~l.lS"ln

\'A:\

Feb., 1897 .

Maanlicht Fete, Muziek aan 't Strand
De

'.

.

Alexandria.

toelaag

.

MET PIlIJZEN

toS

Schoolraden Wet, ten geen8te van de wet op Bchoolrad.en die de laatste sessie
\'oor tet Parlement was,
BomeI1!et Oost, Priuu,
Ceres, lbdwe, Britst<nvu.

. (,)

ALLE INFORMATIE

p.

.'

,

[a)

,

Il'0rdell.

~,~~tJé.t. B E z-oj!: K.-...

•

I

Philipstown.

Z1Jn,

d. SITY,

..~aIl71l'
#

'

Kaapstad en Johannesburg, 5QlJJren.

onder delel;ve,

te ameruV:eren.

(J) ~feer geldelijke

de l'aarl, een wit 'ichimmel
paard,
ze:'! jaar oud,
bo"en zl',;l Lell banden !tooa lillkeroor
. tin
0'
's~r vau acllll'l'.
~fellllTl'lJ l'll sc!tutmce"tcrs
bij wie
, lJt., • ')!.! aall k (;ml'!1 gdieven
kennis
,'lIG ... veIl aan den ondergete(·kendc.
1JllIt.lkOolJko,;tcn zullen Ycr·

8f);;

f

Kaapsche Gouv~rnements Spoorwegen.

en op alle Zertdiug Staties in:Namakwaland

Oocupatie Wet op gt'(fnden van het
v~l'plichtend te maker •.

1'\1111

t'\

•

V

der Kolonie W. wijzigen.

(I') Eer,;te Klas Onderwijzers
. , zoowel als. Engelscb.

1'llilade1pllia.

~I~:\

•

No.9 Onderwijs.

V.\~

i:

'

I

(Nieuwe qc~tend.· ~neltre,n.

Paarl.

ERTR~KT

Cg) J·IJ,chtwet te amendeerev.

-WEGGELOOPË-N
,,

.1

i

',I·

i

H.erbert, .Namakwaland,

(f) Omheilling8~et

K;tl U. mtl·i Il,

,

j

I

-:

..;.
.
Dool' $sloons met CondQcteurs
en accommodatie
VQQl' wasschon.
Diner rijtulgen door den Y rijs;itaat. .
.
'.
B. ELLIOTT,
D,iJ·ekteur.qcneraal.

Wet, vermindêf_wg van Erfpacllt

DE STERKS TE EN DE BESTE
IN DE WERELD.
S voet wiel en 25 voet Toren.
S voet wiel en 30 voet Toren.
S voet wiel en 40 voet Toren.
10 voet weil en 25 voet Toren.
10 -voet wiel en 30 voet Toren.
10 voet wiel en 40 voet Toren.
12 voet wiel en 25 voet Toren .
£. 12 voet wiel en 30 voet Toren.
12 voet wiel en 40 voet Toren.

;
i

,1

PO~lPEN

OM 'YATER' OP

THOS. p. THERON.l

Indwe.

EGG ELOOPE~

P. O.

1

'i

Protectie.

paMUll.

(J) De Waschta.nk

'

Y.

~I~~1V.Ic>~E:::N"S49

Kaa+Che GO~~e~ements spoorw~gen.

BritetoWll .

'1:furraY8burg.

De Glen Grey Wet, io Herbert,

----

H. J.

Feb. 3, 1897.

!

V oe\Vo.chten.

van Jl'plaats
Kalkfllntelll
Ollltl'f'ltt
l'en
1\ ma ...'11H1 gel,t'dl'n, f'en 1'0' "I hrllin
"
t'rnt' ('zei t,mlr'f'llt I· prl'rl ouJ
<
bl':-\lagen, H(,l'rL'lll'll~ch'lltmf'c,~tcr~
wie zij lI1oge. aankomen. gl·lievl·l1
'~, te KI'I'en <1,111 dl'II onr!erO'I'triL'
.1001' wi"11
;tlk I,illijke
II l.ulll'll hdaalLl II·Ul'd. 11.

.'}

Priesb,

.

\V~GGELOOPE~.

'"7
V,

GEGALVANISEERDE STALEN

' Carnarvon.'

(a) Herroeping, of permi.ssieflI1llok~n"an de Bra.ndziekte Wet van: 1.89".
G!'ikwl\stad, ClU'Darvon. Willisto.,
Tarkaatad,
Lady ~rey, Porterville'
Herbert, Steyn8burg; Hope Tow., Colesberg, l"1'II8Cr:blllll', Sntherln.nd,
Kaapstad,5
. Namu;kwaland, Vall Rhynsdorp, Richmond, 'Prins Albert No. 2, Bu.:I·kly
OOllt.
(b) Heeren en Dienstboden Wet, vera.J1dering van dezelve m~t betrekking
tot

St.asil',

-..., ,------

Britstown.

Oarnarvon

No. 8 Wetten.

A. LATEGAN.

'

worden.
Gemakkelijke
passagiL'rskarren
rijden dagelijkseli
van Sir Lo\\1'\
Pas Station
naar de Baden.
Private
eli bijzondere
voertuigen
IIJll
verkrijgbaar,
indien bezoekers daarvoor
vooruit schikkingen
rnaken. I
Telegram adres : " H \LLS," Caledon.

om 12 uur pes 'tDiddags.

Afslager.

'l

,~

1

Voor het behoud der thans bestaande invoer belasting op .graa,n e~ v!eesch.
14af~king, BIQemfo.tein, JohaIUlesburg
Somerset OOHt,Tarkl\lltad, Bn.rgersdorp, Porterville, Bedford, Malmesbury,
uit8parend~
één nacht reiz.ens pet den Trein.
.
}"ort Beaufort, Herber't, Cathcart, Aliwal Noord, Pljinl Albert No. 1,
Vert~kt
van
'Johann:e$bllf'rg
eIken
dag,
(Maandags
Rhenosterberg, Fl'1I8e.rburg. Cradock, Barldy 008t.

Donderdag
den
28sten
Jlinuari 1897, van de plaats
inberg,"
nabij
Brecdl'rivier
I, teen' rood
bruin merrie-ezel
0'
!'\lt zeve~ jarell oud, manl'n
:eknipt, Lra'1i!I!~rk H. V. op
~gter , j:l~,
regter
voorbeen
"h, ,er~an
de kllie, laatst gezien
ill ·i.· kerkstraat
van \\" ell ington,
i-'aand .. in de richtillg van dl' Paarl
}f"":,, I schntmee."tt'rs
en
and".. ren
.
..
k
I ilJ Wte
ZIJ
mone
'omp'
,
d "'1 1"L
,j
aan·
J 00["':., ge I ICyen al e IJ" '"enllis
te
. gn. il a8.11 aC,tl ?ndl'rgt\t·.;t·kende dool'
Wie'.
,1Ile b!lhJk~
onkof.'tvll z'JllL'n
- ~ ~"1~1l<l worden.

"

7

.

deelen.
•
Het bestier van deze uitstekende
inrichting
i" in handen van ~lei.
HALLS, en alle brieven aan haar gericht zullen omrniddellijk
beulitwoorJ

Sec. Provinciaa.l ~slnUI"
A[rl~:l.tl!Il.· der Bond.

No.6 De Rhodes.Aglt~tie.

EGGELOOPEN,

-iltlniJerg.
~<t).jj ráreeoerivicr
' fe'J. , 189~.

naar

en Sabbats ontheiliging.
Beaufort West, Stockenstrcm,

No.

I
i

.

Het Congt'{!!1spreke een duidelijk E6voelen uit over de Rhodes Agitatie, en Rhod8ll
Lidmeateobep van bet Parlement.
"
l
Burgersdorp, Porterville,
Albanie, 8teynsblll'g, Hanover, Rhenosterberg,
en Colesberg.

m..

.: ,

,

(.1) Het bouwen van een Spoorweg van de Hoofdlijn Daar Sutherland .:
.l
:Sutherland.

li -El'll prachtige Biljart-Tale
:net toebt3hooren.
-l Lot Huisraad,
bestaand"
:i t Voor- Eet- en
Slaapkamer
Men'
~len, Glas- en Aardewerk,
Messen'
rf)l'ken en Lepels en Keukengereeds hap.
IV.-I J{ apkar op Veeren.

.'

<

(8) Zondagstreinen,

'I

N~.

I

\

,

!

t'

(Ii) Het bouIven yan een Spoorweg van Victoria West "'eg Statie
.en Kenho.rdt.
A _,
,/

"

t;

I

(a)~Ken Spoorweg door het GOllverne1lle~t te worden gebouwd van C'yphertga.~ naar
Vermaak StatIe door de Koolvelden III Stormberg, en een vuttresteld
l.anef op
Spoorwegen ondertIteund door het 'Gouvernement, m&a.l'aan private CompaguieIl
of personen behoorende.
Molteno.

welbekende
Batty's
.,
'cstaande uit een gerieflijk
)Ouw ,eY:lttendé Il Slaapkamers,
kamer. groote Eetzaal, Dispens,
Koml,ui",
behalve eene ruime
iljartkaiuer
en Drankwinkel,
Pakzamers, Zolder, Stal, Wagenhuis,
~ Buitenkamers,
en een Kraal, en
taande
<'P Erven Nos. 122, 123,
~,2.6.
- ..~~. ieder GO vt.
~2Q voet.
~ .•. - .

}·0·)4,

Lady Grey, Sutb!l~1and.

I

No.5 Nieuwe Spoorwegen, en Zondagstreinen.

.

i~

,

Ter inIorm~tie "an de Dist~kis~tnren
publiceer ii!; nog 'eeus, de itwee eerste
artikelen van ~t Regfeme!lt van;, orde, en. wil hopen ~at el' acht op geg~E'n en naar
gehandeld 111&1
",orden. UIt 76 veJ'SJ».gendie moesten inkomen heb Ik nogfIDIUliI'30 tot
heden ont"i.n~.
..
,j
•
Art. l.-~
'Previaciale Ve,'g;ai1br'qg van den AI1'IkllAnder Bond zalbesk>n, volgens
Art.7 (b) de~ .lgemeeq8"Conll~it~ti~, ,it oon afgevaardigde van elk Distrktsbestnur,
waaronder minder als 150 wettIg, ~l~ten
leden van den Bond sorteereuj eo uit twee
afgevaardigden ivan é~ I?i.stri(lts!je8~U~ ~t ISO of meer wettig toegelate?l.leden heeft.
Art. 2-1e4er Dl8trictsbestunr: zal minstens een maand voor de zlt~mg van het
Provinciaal Bestuur moeten illZendep bIj den Secretaris van gemeld Best4ur-een
ingevulden VOnD.VainIltatiJ;tieke o~"ge~k:end
door den.Voorsitter en Seq~aris namens
het Diatrietsbestuur,
inhoudende ~le:vo~le namen en adressen van gezegde OU!'7;. en sec"
Iloowel ",Is vali! den voorz. en seer.: vap alle wijksbesturen
onder bet Di tr-iksbestuur
IOrteerende en . van de Provinctal'l a~V!\8.l'digden en die van hun Secuod~ het ledental
der verscbilleede Wijlutakken, verger: Id van een bijlage, inhoudende de' ~ame-Il van de
gewone leden tIm hun woonplaat.seni)
eteerende in elk W ijksbestuur. A.lle Bondsleden
die geregi.s~rd
siju als kl~rs
in! d Kolonie te worden gemerkt óp ~~egsle bijlage
met 0011 kruIsJe.'
!•
~ w l!Lller Dienaar,

,

(c) Behoorlijke beepreking van alle bescbl-ijvings·pnnten,

J

1 8u:2 "
"
'ï'-)()
"
1 'G2 ~ "
(t race)

,

.

i'

lid te sijn van de.Boerenvereeniging.

(b) Geen Bondsman

4112ï

i

'
~
GB~fl'·lhl.£T..

No.4 De Bond. Zijne Leden, en Werk;

r

"

van W olfabriek~

.. ,
zout)

r

,wijlen

.;:

, f

No.18 '

:

te Vel'lOeken 5Ïch weder: verldes:lJur. te

HANOVER.

Publieke Verkooping

•

Uit~1bag~.

:

1

i

(c) Geen Parlementslid, van 1I00ger of Lager Huis tencl,eraar of lIeynriteit tAl zij n
voor eenig Gouvernements kontrakt.
,
O~I
Prilll AllJert, No. 1.

& Co.,Afsla.gers.

wi

2'IOl) grs,
'SG~ "

1~':2~.j g-r. per gal.'
Dit gunstig bekende toevluchtsoord
is gezonJ vn ~c1tildl'rncLtI:.!
i
N~.~9
legen op een heuvel aan den voet van de Zwartebcrgvn,
1 ,que) YOl~t
i
Betert! ve~ling
van kie8zete~, '
de oppervlakte
der zee, drie-kwart
mijl van dl' st.id Caledon,
Ceres, Middelburg, Alex~nclria.
Kaapkolonie;
wegens het uitstekende
klimaat van dit gedeelte \'rIO de
No.:
Handel.
'
Peninsula en 'de prachtige ligging van bet Sanatorium, worden de Daden
Een 9ommit::n;~r
int~rnational ..rmt"""'" tU88ch.en de Kolonie en de .1i.paoliek:~n het geheele jaar door bezocbt en er gebrllik van gemaakt,
Het water I'
In ,ua, .., I &4n te atellen! ,
T
' , "sin generis" daal' het voornaamste Pil. meest. kostbare bestanddoel.
'1'
Phili~..stQwn.
,
. I
Ferrous Di-Carbonate
gehouden
wordt op l'en temperatuur
van I :21)
I
happen.!
graden F. en wat de hoeveelheid
a~gaat
.vipr maal zooveel is als lil
Be~
regeling van de
Kingwillialll~ Town en eenig ander bron; en daar het eemg 10 zIJn soort rs \\ at naugaat
de
QUeenstown.
, II
combinatie van zekere wutbestanddeelen,
wordt het water gereedelijk
Jil
I
C~tLcart.
het s)'%teLm ~pgenomen.
De geneeskracht
van deze soort "an Chalybeate
bronwater is g.,.
De onkoste;', voor be8trijdiug.va.~
f'
uit '8 lands kas te betalen,
~~
..I4IIUll.IU'.....l.ll~lL'" opgeteekend
sedert] ï24- A.D., en het voortdurend
tenue
..olteno.
men van bet aantal genezingen
rechtvaardigt
de getuigl'llL'i van g'elll'L'"
. 1·
:N~.. $ Ell iott.
beeren en anderen dat het water hij uit.nemond heid gc~chI'd
1" voor
De aanhech~ing van het distr~k:t 'Eli ott aan de Kolonie.
i
gevallen van Nier- en Leverziekt~lI,
Dyspepsia,
Blocdurmoede , J lel Il ,
:
I
I Elliott.
!
'
I
.
Lombago, Rheumatiek,
Sciatica, Neuralgia,
ell derw,lijkl'
z icktvu ; ltd
I
.
No.2!4 Dieverij.
I
wa.ter is een veJ'8terkingsmidJel
gedurende
het tijdperk
van. grill'/ II~
van zware ziekte, en in geval van zwakheid, hoe ook veroorzaak t, id het
Voorziening te maken tegen de ;ieJ.erij bij de Kolenmijnen.
i
een voedsel voor het bloed, spieren,
zenuwen en het gehede lichaam;
I
'.
.\iolteno.
de Carbonic Acid heeft eene heilzame uitwerking
op de huid en a~d('r\j

ST~.,

Paar'4 6 Feb., 1:397.

:'i

;

LY sl( van het water door DR. HAHN, Ph. D .• nLA.

Ferrous
Di-Carbonate
Sodie Sulphate
.. ,
Sodium Chloride (gewoon
Silica....
.~
Aluminia
.. , "
Caleie S~phat~
,
Calcic Carbonate
~gnesic
Sulphate

en 'het ;erv9fren van geslo.ch't
,.
Prieska, Victoria.

;

RUIM KREDIET.
S. :ruWS

eSt,

het

,

aftenelntm.
:

,I

k"k

J.

Lïcentlen.

Slae

)Monopolie te Bea.~fort

Heb oprichte,

J. ROHLANDT.

\ 'A N.A

---_.--

I

i

.Renten.

op de verbanden op
Rente Koers. ' .
, Doclrec.ht, Elliott,

I

O

J.

Het Wannë' Baden Sanatorium te Caleden.

erfpacht i
,

J

Levend~ Have.-I Paal' extra
KlI.l"J)8arden (sohimmels), li) band,
(waarondN
1 ~chiet- en Rijpaard
P welke Vergadering de volgende door mij ontvangen,
,',,;1 paar do. (bruin) ] [> band, 1 paar
BeschrijviDgSpunten zullen beSproken worden, name"'.
do. (Ponies), 32 extra molk- KO~len
lijk:
. ~.goE:'(k
Ras, waarvan soninngen
". ,jj m melk
en anderen op kalven gaan,
No, 1 BondSmoderatuur.~
• 14 Vaarl'>en, 7 Jonge Ossen, 2 Kar
Het Congres stelle een degelijk O1ldenoek iD of de. BoDd.mod~1J,r
haar
, Q.o.',110 Merir.o iSohapen, 70 Lam- beeft gedaan in r:ake het Rhodes verraad, en verder In welk oplllcbt :het l'&!r.rlllcbll'l
.' ~-mers en 120 Varkens, allen geschikt Dagblad een Bonda·orgaan is..
; COLESBERG.
. ,-' voor den slachter, 2 Hollandscho
No.
2
Wantrouwerk
_
Bullen, een getrokken uit den mgeHet Congree spreke een Motie Tan Wantrouwen uit in de Commiaaie:van Uitvoer.
,,, voerden Bul "an den heer GIRO.
.
: BICBIlOl!il>.
-.:voort.s....;ê,-~luvag~n.s,
LOpenNo.
3
Parlementsleden·
op Veeren,
1 Maal-M.achhre,
(a) Plld'lementeleden 11.00min mogelijk zitting te hebben iu het O~gree 'l'&U d~D
')(essey
SeHbin,Jer) 1 Braakploeg,
Bond.
~. Dubbelevoor,
Ransom
do., 1
: HANovf:R.
. Cme..m Separator, (nieuw) en wat
(b) Bonde Parlementsleden
en hun stem in Parlemeut over Bondabe~lliten. '
i:neer zal worden aapgeboden.
Victoria West, Prine Al~rt, No. 2.
\~

.,

(b) 8lacbtel$""ticentiën
.
:

"

,"an KL1PHBUVEL

. -, .

, i ~-No.17

aanst.,
!

....

, A.liwal Noord,

(b) Vermilld+llJt..v&ll
rente
.
Gw"entl!1Defi,E gekocht.

DES MORGENS TEN 10 URE.

,.;
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eeb

(II) Vennindt1l8.,,"
.'

ENZ., ENZ.

....

(d) Voor

.j

Boerderijgereedschap,

____

'b'

,

,

~.

-AFR1K'AANDER'

VAN

·t::~.inmirijbeid

'

,

Verkooping

...f,.

,

!.
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(G) Voor'Mn ~lá.tiJi(i)j).• 61t1Va.p.
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I'" 1,5 fl:Sél'llstlnIlEa-n

Pi

.

GE BOORTE·BERICHT.
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\1 I I x u' PI,t1l1delphta op Maan'
,1,_ .1, Il I ,il" d,zer
de ('htjrt'noote
Il II hl tI .Jl''''
~ uu r Jf'
van eene dochter

)

lil
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Publieke'
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KOEBERG

DOOD BERICHT .

"

uur

,

lIt

\

"

~r. per ga].
luiderachtig
I, 1,1 )()O voet
\11 Caledon,
"Itt' van de
,I,
de Baden
Ih t water IS
I" standdeel,
I

uur

van
IS

III

als

Illgaat
cedelijk

I

\\

II

I

\ \ III

\

\

, I

l.tl':

Ihne
1)11
dt

OOUDE MEDAILLES

uur precies

Levende Have,
BOL'ldeiIJ Gereedschap, Huisraad,
enz.

'1111

I. Le, ende Hit' e, als

I

zwart Ezels 4 JUar, groot
en sterk.
1 SP,1ll vaal bruin Ezcls 3 Jaar,
eerste klas.
lo" Ezels, groot en sterk.
2 1\,1 r Merries" Piets," waar van
een met Veulen Uit den wel bekenden hengst "Suffolk Punch"
v.m den heor Me.llsh.
) Ex t I a Ezels, voor, I'aarde n.
1 J II f VI Dil W RIJ paard.
1:> Melk-koewn, eerste klas, meest
allen bezet van den opregebt
({cteclJell bul ,. Comet"
van
Jen heer Landsberg.
() goed geteelde Vaarzen.
-1. Jonge Ossen.
1 slagt Os.
~ \Llter kar Ossen.
200 Mer ino scha peIl.
Jl I Aanteel
Bokken.
1 (hoot Varken
123 \ otte Lammer".
) Sp,tn

120

BEK END

III

de

(

In

M AK ING.

IS getonne, \ an ~eneeshi« 1:-1 voor
t\')lIIt,
JICht,
z u k.t e n ; het
\ ein gellczmg
rznakt , Id het
eele lichaam'
lid en ander~

1 .....I~ ruu\

I

\

,

te r

IIl'Ild

\(1
L

...

( ti ~( ,

I.

11'
"Ill

\\

lt

\\

I

lftfI
bld.lllk'

11

II

I I il I

rlll

til

r.\
Il

H

deu \ an Mej.
k beantwoord
SIr Lowry
rt uigcn ZIJn
gc Il maken, I

III

)l

55 Eers' G KIds Top
Ezels 2 tot 4jaar
Oud.

Ir. Hoerderijgereedschap,
~ Kapkarren.

waarvan

Corresponden ten
W

ORDEN vel'zochtall~ brievengeld ter betaling iVM rekeningen
voor
sU~SC1'lptle~, .ádvertenties en Drukwerk bevattende of
betrekking
hebbende op bezigheidezaken, aan
den
Secretarie der
Maatecbappij,
en alle brieven met
Correspondenties
voor de i Courant
aan den Redakteur te richten,
,

als
1 bijna

l1leUIV

lOpen
Bugg)
:2 Bok II agens
\[oh, ngl n, 1 Watel' Kar
\ ' .
2
::wlfblildcl
", "Massu.} , JD goede
(
) I ,
3 ~Ll~llt.1
\ \ I
,-.,'
1
or de
I , '
LI' I, l' 11\ ti ,l' \, I
I:, Ijlel' "~L1SSC)" UIJIM mcuw
I
,.\\
IllJlOII )n'"
Machine
llllbbde-\o~l"Ra.nsome
Ploeven
•
0
K LAP;,1UTS ST ATlE,
"
Darlmg'"
No. 2,
) Uric- \ oor Iiansorne Pleeeen
l Pt 11
Jl 1\
'li
"
o
Enkel-voor
"
"
I ,.kt 1-\ oor "Oliver" Ploeg
_! Hr.ink Iauds
Egge
:-i'oplaod:,
"
\ I
l\wI' Kartuigen
'2 ~1':111 'Vagentlllgen
Spal! Ploeg
"
j Trek Zwongels en Kettings
ZIJ Zullen Zeker present zijn.
13rund kast " Safe "
2 Schalen
\
12 Z. iseu
I,
,I
',I
II '
1 ~a,ll en ZIt Bank'
I(Ii) Lb,
Z\\[l\l'l, 3 Trek Zazen
I \ ltl,dl Ka'l, 1 ProVl'';leoKast
1 Hlaas \Jalg, 1 Wagsnzell
Schoffels,
1
Ill' Een lot \ ar keu, Graven,
\ UUI
~-'I \' ()IlI, I\rjl I
] ~ \\ IJK" II cd
::'tr, .ot mv- , Touwen, Katrollen, Water
I"
II l rr« Illlllt,
til
\ lll'"ch
Balies,
'fiJn
vaten,
'-'l
)-ldltlltI,
'(.],0(1'
',llllkll\:IUB(lkkte;;:,
Planken,
'I'immormansli "i'JlI', Z \ K
~erêl'dschar,
enz , cnz.
:--,tlall'
L1..'il I,r
1111
IIll'1
'1IJt
\',,,t 'II \I1IIUJI n.: L \ voor IltllC!tt
III. HUlsraad.
\ tIl
' 1'\" ti..!:,
"I
hl" \c''! II..!:
\ \" llkHet ge\\ one assortament huisraad
Id Ilililui,
Il te I, !!1I111' II III \pl il, I k,
(jl [111":'( hj Ift( II I lil III k w.uuu hci-I.
hostuande
lilt Eet, iSlaap
en ZIt
Kamer Meubelen,
waaronder
een
gULLI Z, dl lijk !!t dl .1':, ,Il
\.111 lidt , Parlour
Suite," TOIlet Tafels met
JIII,II'chijl
,Illl
J'Ii1tl~t-llil'l!tt
B laden,
1 Weerglas,
1
K, I K mn. tt li dl' 'I l'ilC,llll;'
H'rgc- Mar-mer
nil, n.
\ppl,' i u-u ruoct e u tt v c n- Koper Komfijt Ketel, vcrder Glas
en Aarde 'W crk en Keukenge";.eede'C \ tll\g
11111, lll,!t, I
II0UJlg, liet
ell
l'en menigte
andere
J Ju, " l.oo!» \ t \ l'rl ~L lltl _\<1[1\ ul- schap,
goe,k 1 en te vee] om te melden.
r \.111 , Il ILllI,d r. l'ge'lll
.1 B1Xl':! l{, \ D \1
II
a Ma.anden Crediet.
],
,iKl
De Wed. J. ~~ LOUBRER.
,II

A. B. HOFMEYR,
I
•
S~cretarls.
Drukpers Maatl\cha.pplj
,.
Van de Sandt de Villiera & Cp, (Bepkt)
" One Land" Kantoor,
Kaapstad, 14, Oct., 189:6'

1

nl

AFRIKAAN
en ONS LAND"
IS van af 1 Januari,
18~7, terug
gebracht
op den ouden prijs, te
weten:
Een pond zes shillings per
jaar of 6/6 per kwartaal.

A. B. HOFMEYR,
~ecretaris
DrukpersmaatscltapP'j,
Van de 5;a.odt de Vi lliers &
17 At>g, 1806

~achlnerle,
" enz
O~TER,
\ \ 1. Kaapstad
t-

~
Pt

'

t..: \ li .!cLOI.
Alle
-t n Ittge
tandeu
ri,' I1llenueuwste

3EVING

AAN INTllENAREN
W

Secretaris.
Drukpers-MaatschappIJ,

h t mg "ordt

Brand

Executeufskamer
en loogdij en
Assurantie Maatschappij

\. endu Kantoor
;'lnlme,bul-Y,
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J W. MOORREES
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J W MOORRE:J, dr & Co Afslagers
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WEr, STATIE.
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SCHUTBERICHT,
I
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Ifm,lau
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Fl1IUiil1

Il'~t

tell""!.:t

pt
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tI~l

\VOI

LJ

Il

kt'l\JOI

owtrent

I' AXEL,
Schutweester

levende

Malmesbury,
enz

levende

FebrwlrI,-Drievl\llcl,
M,,!mc~burJ',
have, bocrderljgerceds()hap en hmsr,,¥l

levende

16 ~'ebruart,-l'ortu~ecschfonteIn
levende have, boerder'jgc:r~'Cp""hap

nabij Hopefield,
granen.

en

F,\UHE,
NEETHLI!>lG
k Co, AFSLAGERS
10 FcurUlln,-Paarl,
een prachtig et! en huisraad
R

P

MALAN,

AFSLAGIER

II r cbruan,-ElseboS(
h nnbij Porten ille, granen
le\clvJc have, hlllsra.ad, boerderij
eu keukeugereedschap, tuinoogst,
I'/J £1.ETlEi',AI"LAdEH
~ I cblunn

-l'tkctber'g,

levende

have

boerderij

!(ereedschap en hulsruacl
12 r ebt uan.-PlkcliJcrg,

levende have, boerderij
gCt eedschap en IlIlisraad
•
16 hbnllm,-Keerom,
(Piketberg),
c."I s, paarden, varkens, rIjtillgen,
boel JCIl)ge,'CCJsdll\l',
huisraad, graan enz. enz.
S. Db KOCK, AfSLAGER.

have,

ukten.nia.rkt.
,

.tCAAPSTAD.

g·

Peren
Perztken
Appelen
VIJgeu
ratal""
oooen (groene)

Eebte
Klas Ezels, 14 handen
hoog, gesclukt voor eelllg zwaar
\1,1 k
10 Vctte Slacht Ossl'n.
I)(JU ~Iudden
Zaad Haver.
do.
0.0, Garst.
,~
Zllkken Kaf.

1

1:'den deze!', een donker
()P 'osden <Paard
gemerkt H. D. op
rechterbout.
H6eren
en Schutmeesters ~elieven kennis te geven
aan den etgenaar.

S. J. Y AN DER SPUY.
plo Philadelphia ..
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Kaf per mlt
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den heer J. S. de Vletter: die van
daar vertrokken
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hunne sujbscnptiegeldetaan
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Zemelen, per zak, 100 Ibs; 8s od \ot 98 Od;
Gtnt,
per sak,
163 llll\ 138 ~ to~
14s 6d , SaikerbooneD, per alti, 2Q3-1bll, '2. od
tot 448 od, HooDeD, Kalle?, 39s.od' tot.
~,i
Kaf (Kolomaal) per bul 000 lhe, 1," od
1.8 od, Kaf (:Kolon~)
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PPLICATIES
voor Leeningen
Overwegmg' genomen worden
A
Bank, Groel1lteplein, Kaapstad.

van Publieke Werken

het • Aesiab
Kanker geneesruiddd
_van Mej. A. E. van Niekerk van
Loevenstein,
D'Urban
Road.
Ik
Wás twee ja.en ouder degenecskllII•
en aitljd eerst te gaan om
dige behandelmg van Dr. Chadw 'l k '
ran Darling dat mij veel kostte doch
HELS EN LEDIKANTEN.
KOMBUISK
zonder goed gevolg.
Dr. "imollfs
van Malmesbury
zside mij dat Lit
sEIWEN BEVELEN WI .UN ONO
kwaad in mijn lip zat, en wou hpt
kwaliteit.
soijden maar daar wou ik niet ltS1L
U'~..nJ;;~.~""'''''''''li.~J;::rUJ-~~'''''''''''
TUINBANKEN, HANGMAT· Zoo hoorde ik van dat wonderdo-u.
de middel, gebruikte het en werd
....J!,iD.~!De~7att;emltl alle benoodigdheden
voor groote genezen.
Het is DU dertien jaren
1re2lelscha
geleden dat ik radikaal gezond Ll'~.
(zooals op bet 'TA8teland TUl ~
ia In dien tijd omtrent zeven jaren ge·
_o ••~;,.~".'h,.. bevonden worden voor bergbeklimmeN.
leden heb ik mij van Dr. Nieuwondt
M, die Houtbewerede vloeiatol. '!'immer- van J)u.rling laten examine' ell ~ III
Ultl~~~en·(le stof behandeld, al ... ....
alii wij n leven te verzekeren en hij ,0' ti
mij volkomen gezond.
•
A. Rabe A ZOOII I· Jr.

. ,
S.V. HQFK~n,j .
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3 VOJiJ'fMilllIBEN
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1IoDate1"l en· V armen Tan

MD'ing kunnen op a&nTrUtg
1'1Il'besen worden. .
vOH

KLuD'!llIL

voorzlen van een SpieO'elglas
patente
wieletjes.

18 dujm bij :14 duim·op

£2 7..
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VOOI'

LOH'Dtrl"

loetl'okkinO'
verO'ez~ld
0
cl
1· \'!\n trCcPddl('e('rde
afschriften
van
'~,Je bij ri., \\Tt \'ol'cischt~ getuig.
.t';i._.
TI y., n
bl'k waarnheld, goed
.::: lijk gedrag, l'on lidmaat eener
,~,JestantscIJe kerk zullen door
i~~'.'Ondl'rgeteckende
ingewacht
'\{ ',m.,J n tot ~7 Februari, 189i.
"'5
.L......'[}nis van muziek eene ver,~¥~b:iQ.hte, Salaris £75·per jaa.r.
.~' Werkzaamheid
te beginnen
na
·l1ê'.April V(}{:antie.
'
:~l,:.'.,r. p, J. DEMPER~, V.D.M.
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Bonngen~mde
is aanmerkelijk be~eden in prijs dan de inferieure
inge.
~oerde artlk.elen er: daar wij 81ecMs hout gebruiken dat goed gedroogd is
IJl de ~olonte
zullen Koopers het voordeel bebben van onze w~borgd
at
" .nikelen de hitte van het klimaat zullen staau.
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Jan. u-scaT (Twin Screw), Kapt. LARMER
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11 Mll.:lrt, dt~:t aan bl. Uelena.
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GA rL
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Kortste en Goe9'koopsre Route voor Reizigers en
Goederen van de Z~e naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatse,.,i;in de Transvaal.
Dagelijksche
rsonendienst
van Lourenco
) in 24 uren naar Johannesburg
en 61 uur naar U"''''+''. ria.

loor

"

"

.nw JobDn~urg£4 i7s.-en £3 na .

"

14
(IJ

M~\1teira ..

SPOO~~EGMAATSCAHPPIJ.

'Tarief

n.

ATIIlI:SIA~,
l\al,t.C,,,·p,
omlrelll
31 J),"·01I.·,
liHEEK
(~WI!l'l"-('n:'\,'),
Kapt. TrACtiE. omln'll(
.Jalluarl.
dU('l
rutn
l'5t.
lIt'lena.. A~"'lhH')l\

"'.:1~ .. ~
• ~ !tf1J

",'t'7" -~

Mailbooten

trekken

VOOR ENGELAND .

Nederiandsohe Zuid-Afrikaansche

THORLEY'S VOER
,

•

.•
: .~ ••

A

'nRMBJIl ZZER BILLIJl(.

.

en prijzen

STRAN£bsTRAAT,

_J.IIliIlll(lr

VOOR
DO('lllt!C

LIJN

der Ma.a.t.scha.ppij verKaapstad Il8&l' EngelAnd
via. Ma.df,lira.,
den a.nderen W oe~
ten
~ our c.m., als onder a.a.nlegg.nde

R.::M. flOSS & CO.,

j

;ve~ i' al!H7.lJnnlee~f('r

an" 1~:17

PPLICA'1'IE:-;

voor inlichtingen

PORTERVILLB.I

8

.'"

UNION

KONIN·KLIJKR

QS\.ohrijf

IN DE ZIONS KERK SCHOOLPURL

A

1)iIl
DE

\~~,Hoofdonderwijzer ~enoodigd
i

slangen

(BEPERKT).

\" SI\CLAIR,
'I~~~'
e\). d ~P()~JI \'e:.! ~laKazi.lll!lIe_-·..,lt~1
., \"e1.\·
~l
\e'
lOll
.
'
• ~t.e
"

• ",~!f

pareerde

Palmas

UNION ~TOOMBOOTM..liT8C1lA.PPIJ

".-.<"~

~,,\Vt

g~pre·

VOOr wijn

~

\

Speciale

Lu

Voor Vnwht
of Passage vervoege men
zich bij de Agenten
va.n de OASTLE
MAILBOOT MA!.TSCHAPPIJ,
(Beperkt.

Stukvat borstels.

l't)~)"- ontvangen
worden, '
aag~tl' of t'enicro Tender nll't
dig le wOl'dell aa.ngenomeI!.
.

,\Q

tUB'

2O-IW~L1N
CASTLE, Ka)'1. TBA '·E'<><
~-HAHWABDE:\
{·AST!.&. Kapl, Rlt;Dr
I;-TANTALLO:\
C'A:-iTLE. K ..pl. Dt"CH
:i-:\OHHAM
C':\.';TLE. KR!,!. !:IAaRI,;os
17-DUNOTTAI:\
CASTLE, Kapt. HAT.

DR UIFZEVEN, \

Vormen van Tenders, V oorwaarden van Kontrakt,
alsmede
alle
amiere bijzonderheden
kunnen ver! regen
worden ten kantore van de
";
M·'
I\,T'
•.,noQrweg
agazlJnen,
.'I~'uwe~\ ktstraat, Kaapstad, alwaar ook
f},' stel'S van de vereisch te ~teenen
11.
nen gesien worden.
,,',.. .erzegelds Tenders, gl'adrcs>-leerd
, '~-den.cuntrOlll'ur
ell AuditeurJ
1'I'~a1~
,KaapstaJ
en gl'merkt
*\ drr VODr Bouwsteenen," zullen

\\'OENSDAG

Sint Helena en

op de bepaalde

I'EM BROKE CA~TLE,
Kapt. M.1<8UA LL, omtrent
(l Junnari.
TJ 'iTA<TY.L CA~TLK
Ka,l'l. JJ:NlJALL, omtrent 20
Januari.
DOlt:1i CASTLE,
Kapt, IIAB.RI~, omtrent
21
Januari
AHL~lJKL
CA~TL&
Kapt.
WISlJER, omtrent
Februari.
METH\'~~~
('Al'l"rLE.
KApL. BRY Al<, orn t rent 1
r.~rnllJ'i.

VERDUNNINGSMACHINES.!
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Roode
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RAn

Lijn vertrekken
Londen om den
uur n.m., naar
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MAl L" MaatschappiJ.

schentijden'

GUST.A.F .AJ"DERSOI <kiOp.,

van

MAILDIENST

E Stoombooten deeer
van Kaapstad naar
anderen
Woensdag.
te 4
Ma.deir.a. If Plymouth,
te
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en Rieteeks Plein,
-------+-----_.;..---'----Aan Graanboeren' enVeederhandelaars,

1,1;71,
1.J~~I··\r,;t~1 ;
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Voor gij elders koopt 80hrijft ~
eerst naar
. I

r"~'

De oude heel' \'AS ]JEI( WHT,
van !{ed·
dersbur-r,
werd g"IIl'Zl'U door ..en bot tel
l Je heel' A. C .. nzH, Brandvlei.
~Iiddcl
),'111'1', C, C. vond dudel ijk ver lict mg
~IIJ"
zoou JAS en zijn schoouvader.
de heer .J. A
:SM IT
van wonderboom,
Burgen;dorl"
wel·
den ook genezen maar ik moet nu sl u it en-cIk blijf ~W dankbar-e
vriend,
J C. va n
liet groote Zuid-A fl~ k aausche I[enc( "11 rddcl
1"001· J ich t. Rhcu mt ie k, H hen rnatiscl«:
J ich I,
Lende
.Iich t, Heup
Jicht.
Aangl'zii:hl.
pijnen, euz., ell heeft vele durzenden
I!e·
vullen,
ve«l cI'ger dail bovengen
n0Cmd"1I
l\enezt·l1., Is H'rkJ'ijghaar
vun alle Aputhe
ker-s ('11 Wiukeliel'S door g-ehelll Znid-Afri

(R,;f', I

••

JAJR...
JAA. R
JUR
JAAR

i

PLAKPAPIER.

., ,: l(

JONES RHEUMATCURO.

ZAAG,MOLEN~,

,·ar

IOnpronkelijk. ,on"i.uiDc,_
Duur in 1889.
47 J A.\ R
~JA.Ht
80 J k' It

._> .j:

pro. Hoofdinspekteur
Pnbllike

KOLONlt\J~L Et~AMERIKAANSCH WAGENHOUT,

yem:bilh,Ddeft duur ",'rd·'li bell...ld
'oor i-04ert £ I ,I ~o'J,
d-

liet de .olgande lOmmen

t.\.
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·PI LLEN.

I
PoliMen nn
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LAATSTE

EN ~.

fJzer, Kool en TimmerhontMagazijnen

'

..n:~

Be~lingen om~ren' nie'-nrbcuM
Geen ....eri®e op Rei_ • V~.t.
Uatige qnlws~.
.:
Spoe,tiJiie Betaling _,
Alle VoorjleeIen

NOZZLE"

OLIE IN DE VARKT.

J, .C, SMITH & Co.,

d,a1en.

YOOIIDI!:!LI!J'

lie 1,ekerbeid. t.rool.e Donu_
een lJeperkingtn.
,

.

~~AUCET

DE DE~'l'E

, ,851965
• £1,a6~1848

Zuid- ·4.frikaaIl8CM

YOO.IUI.~ST1I

VUURPROEF,

£1:751555

INKOMEN
11~.TEREST
FONDSEN IN RUnEN
.
G eheel Bele(Jd

maanden geledelI
een br-ief aan n va n
le goede
uitwerking
"an
RHEC~IATI·
CU HO in mijn geval.
Ik ben 60 jaren oud
en heb i:~ jnren lauggeledl'u
aan CHROKlSCHE
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Deze tak vergaderde op '27 Januan en nam
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advolmten ]Ifalan en Im1os, eerstgenoemdo voor
"lin flinke optredmg
UI
zake de Rhodea·ver·
eEmng, en laatstgenoemde ,!,'oor het we'geren
"an deel te nemen
aan d~ Rhodes·demon·
SU at1o."

Publieke

vergadering
town.
YI:1\TER

,',

te Philips-

ONBESLIST

(Jp den :/3><ten J unuan
"erd <;lok hIer een
publieke
\ ergr,derlng gehouden
de Rhodes
vercermg
,·el'QOrdeelende. 'De beer 1If. ]If,
Venter, L ,~- V, was voorz,jt.er en er waren
nnm 1.'11) I'erllonen tegen woordJg, en zonder
u,tzondenng
de mee-t Illvl9cdnlke UIt het dts·
tnkt en dc,rl'
De resolutie werd voorgesteld
dool' dell heel L .J Coeti!ee, geseclndeerd door
den beer PJ,
du PleSSIS' en ondersteund in
flmke aan'praken
dOOI den heer Jan Potgieter,
ds L P Vorster, Z. B Jansen,
ds .M.
Postma. ,an M..iadelbnl'g, ds. W, Snyrnan, vall
Venterstlld
ds.' \all RooU, van PObtuiasburg .
De beer Coetsee vroeg Uen beer Ve:nler,
L W'v, wat '!ln gc, oelen o,'ver do zaak !S.
De heer Venter WIde, dat bil met de resolu·
tie medega"t. maal hu kon zicb olet vereeuigen
met de WSlliuatle door vonge sprekers gemaakt
he!teffende de vedeldmg Yflinde voonnannen,
en ,Ian wu hU gaarne Zleil 'dat de vergadering
'erder ga OlD..an te dnngen Hl onderbandeling
te treden met ae Transvaal o,'er de bela.tltlg·
kwestle op Kolonmie produkten
De beer Coetsee vroeg den heer Vént,er of
h!! den heer Rhodes weder zal ondersteunen
als h!l vaG Ellgeland terug komt. H16rop fO{lIf
de heer \'enter geen be.list IUltWOOIXl,
Ds Hamersmu beeft deo beer Venter eeDIge
a
gedrurn lTJet betrekkmg
tot deze zaak,
w
op de hee' Veoter ook gee" besh.t,e ant·
~'oorden gaf
De heel z., J3 Jall~eo vloeg dert beel Yen'
ter al., de heer Rhode. lIn.cbuldlg
,erkhard
.. ordt duor het Brllscbe "el~ct "umlle, of hl)
h"m (Rhodes) dlill nog zal onderst,euneli
BIer·
ol-' merkte de hoe, .l A V"'ltcr "all d,.t men
"all het punt afilw,wlde De rewlutlC t<:>tKtem·
,mug gebracht Z!lnde weId Illel ,Llgeme~ne slem
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De

IJond!!itak

';ln

Achter

(lP ~lleell" berg

heeft Of' eeu verg~del'lng .te Zeekoel-,"lIi III hH
laatst '&Jl .Januan gehouden de ,olgl'nde \oor
stellen nllngonomen -' Deze' crgadcrtng keurt
t.ell sterkste af alle demOngtralles
en pétllJeS
R3n I1bcde. gegeven,
aangozlen beL rappo'l ,un
het
!1c]ect coOllté
ull:1niem
dOOI ODze \\ etgevende ,ergadenng
goedgeketll cl werd, en er
geen tWiJfel bestaat dat hll (Rhode')
de ont·
werper van dcn .IUlptocht tegen de Transva"l
was, en aangezIen zulke demonstratIes
schadeIlike ge"olgen hebbcn kunnen en zullen bil de
lmpenale
l'egoerlllg, en verder
w!lntrouwen
verwekken !JIl d,' Transvaal.che
regeol'lng en
hurgcl"', wIer !rijd door bUll hloed gekqehl 18,
t-egell de A fnk,wer. van deze kolon le
'De
hondetak "nn Achtel·op·:5noeuwlJerg
"preekt h.lIe d'epe ,~runtw!lardlglflg
UIt O\er
hel gedrag
\ an Cell "antul Afrik .•nels le
Welhugtoll en pe Paarl, .1001 het 'e.reeren "an
dCIl hcer Rhodes, dIe nog beschuldIgd st:.at nis
eCil
rnedephchtige III den aanval op OElzeIUlldgenot"",
en baseholl\\ t zooJalllge handel" !17.e
al. deruoralrscmend voo, bd Afnkaan.ehe
volk,
dOOI buide tp brengen aall een dIe schuldig
staat aan het vermoordelI
'an ons volk, cn
VI "",st dat zOodalllge handelwl)ze
lelden kau om
<lo kolonlllle
A fnkaner~
'li
wantlouweD te
brengel! h!] Je ZUld Afnkaansche RepubllCk '
,"erder loeslool men _, Deze vergadormg
gevoelt ?.lch trotel! op de reda,ktw
"au (lus
W__'./d"d over de houd,ug en 8~reven om den
natlOl1alen g.ee~t VlLll het Ainkaa1l8che
volk
wakker te houden, en heveelt aan dat elk
A fnkaner
mteekenaar
op gexegd blad worde
doch veroordeelt ten sterk.~te de homg-kwast·
poht1ek van lI~t Dagblad."
Er werd verder nadrukkolUk op gewezen dllt
men Dlet langer ..ertrou wen .telde '11 d~, S. J,
du TOlt als politlcus.
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Zaterdag, 6 Februari.
werd te Humansdorp
eene publieke vergader1tl_g gehouden, waardp
de Rbodet!-vereerlllg unaru~m !,fgekeurd werd.

Kle1n Drakenstein.

1 Febr'uari
IR97,
Aan ,l"" Redai.:~ur
l\1IJnheer.-Dnllr
er, Olett-egen.taande
eene
resoiutlC door mq op eelle publIeke bondsvcr·
HERIOT MIJN
gadennfl alhIer "oorgesteld, (ill de meuwsbladen
PIETERMARITZBURG.6
Febr-(Per
tclegrMf.)gepubliceerd) en algemeen aangenomen. de "nr·
De wln'len 'erleUen lW" door de Ber,nt "oud.
mll11Ul!k~tschIlPP1Jgemaakt bedragen .£112.000 De beerltJking nin den boor Rhodes lIfkellrende.
dIl "kilden bt:taald be<lroegen 85 percent CD £30,000 mu nog door meer dan een vnend gentl~
wordt of bot miJll naam 18 die voorkomt op het
wenl overgebracht.
Paarlscbe Rbodes-adres, voel Ik mu geilrong-en
biermede t-e verklaren, dut ik bet adres DOO,t
onder de oogen had en gevolgeluk ook met ge·
SPORT.
teekend heb, moge1uk is de oDderteekenaar een
of ander mfl onbeken<le naamgenoot.
CRICKET.
U bli voorbaat
dankende
voor opname
PORT l-.:UZAllETH,
Il FEna.-(Per
telegJ'8&f.)Gp ~'Cn eOIJJlté·vergadermg
Aan de oostelijl.:e f:'ro· ilezef!.
De uwe,
TIDe'e cricket UDte werden de Tolgende gek.ozen
G, J. JouBER'r, G, H. :m.
om te 'I>elcn voor «" CIUrie-Cllp in Johannesburg, volgende m....nd -H. Calder (kapitein).. D.
Parkin, R. GIC6llOn,C. )langa!d, R. bam6,'.D.
KAAPSCUE Si"OORWJilGE~-Wij
vllnrjjleD
Daly, 4.. Bntton, A. Smllh en F. ~k
(Port Ollle lezen naar eeD paar a(lverientieaDalDen8
Elizabeih); .1!'. Myburah ~ T. Gubb (UitenJuIae);
bet epoo",~-de~ent
in &ake denocsnd
A. )lelvll1e (Gru1f.Reinet):
J. Cliapman (Ol'&- rmeltrein na&r Jobanneabt1l'l en de lIChiklti eo
1wDMtad).
Re!lene: B" G~
(Port Eliubelb);
YOOr het "fé"," te St. J_
<lp Zja,t
ag
R. Martin
(Grabametttad);
A. Meyer (Port
~...I 13 ~__.J.
IUulleth).
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LIJG .. ertrekken
Londen om den
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11/ltr,q;\

geeft

hel "'ud tt: loen'l deren
Tot len'glUg ~all deo
hUllgel'''nood lH Ind,,. "ordt
than. heel wut
geld bileengebracht
en lUen maakt "ICh b'lOg
d,ll de than. aldaar Iwerschende pegt ZIch zeer
,-,tl \'er'prcldon
Juist om het hee",chende gehrek,
\\ "nl wik cen Ziekte wortlt st ..ed" bet IITgst LO
cell lruld waal men geen kust heeft.
WewIg UIt Frankr!lk
slecbt. scb!)nt men er
Ic denken cl., I Engeland zICb zelf geen voor·
deel doet met lil Eg:} pte een ul doed te WIllen
oefenen
waar regeel'lDg en bevolklJlg t-egen
heeft
Til DUllscbland
wekt men nl <l,e stre
ken oic. I,wd, w,~'" PooIAcb de ],mdstaal I', !Jet
g-eoCll!k ,ber "",] op openbare "crgadenngen
te
b~l~tten.. De z""k '" dat. ook na BeUle'. dagen,
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Een 1''' blieke ver gadel'l~g te J nrisen ville, 00·
d...,. voorz it terschap van den heer J. F Gouws,
nam op lG J anuar I een \-001'8tcl nan
waarin
de gr~c
'VN heerijjking.
ann den hoer C. J.
Rbod
toegebracht,
tou sterkste ,·eroo/deold.

aaugënomen

Ile Tartar, die beweerd werd \\' oensdug tegen den avond te zullen komen, was een vollen
t!ag later hier
Als pasaagrers
bracht zIJ de
echtgellllote
'an den Britsehen ageut. en drie
heo ren met welhekende Hollandsche llamell\ an del Horst, Hl" erkamp en De J onkheers.
Van het uieuws
OH)r Zuid Afr ikn IS het nog
.1 casueel dut zekere rede 'un str Sidney
t'b'ppard,
die losbrandde m het Royal Colonial
Inst itute tegen het Roorusch-Hollandsch
recht.
thans
t weemaal m hetzelfde
blad 'l'e!meld
word t, IU een langere meldmg zonder en In een
kortere met de 108brandlllg Hl kwestlO. Dut
de I",er Vels tut DUltsch eon.ul te Johan·
nesburg bonoemd wa", IS reeds m telegrammen
\~rm(j.ld maar welltgl hermnert men ZIChUlet
algemeen dat bil tilden. "I" ambteluke loop·
b;lan lil DUltscb ZUid Afnka ZICh ook b!1 met·
DUltschers b!lzonder beml11d W1St te maken
(;roo, 'erlllaak
Behept het Jingodom III de "ym·
pathw door zekere Fmnsche t!Cbrll\'erfi IDet de
u,tlande","
IU de Zu,d·Afrikaanscbe
Repu
ohek gekoeMterd mUID IS Fra[)kr!ik Illét even
zeer als Engeland bet laod ,an 'r!Jbeld en ge·
IlJkheld voor allen "
Wel bebben In Enlleland 'HU groote pIeten,
aL. de heeren Balfour, Asqu,lh en Courtney
bet woor:d gevoerd, maar het eenige UIt bun
mODden' dat nog al seu.satle schIJnt gemaakt te
hebben, I. de "erklanng van den beol' Balfour
dat hll er voor bedankte om aan \'T!Jwilhgc
schule'n onderstand
UIt schoollJelastlDg te laten
'·er.ltrekken
lile rover !lY kardmaal Vaughan zoo
Uil
Z!Jll bumear dat hll te kennen geeft meer
hulp \ 00' Zllll doel bil de hheraleu dan bil de
partIl thans lIJ\n bet bewllld té kunnen Ylllden
De konwglll had Zlcb nog lIlet uItgeinten
wat zll ..erlangt op den dag harer IjU.Jange
ti uUrlsbekhmmlng
te Zien geschIeden
e\l lf}
tUS""'hCll wordt het eene hefdadJge plun lla het
"nder t Le I",rde gebracht
LIe! hare maJes
tell \ crulllencll
llat dIe dng tot ID de \'erst.c
g-c,ldcbtcn cell extra vakantIedag op scholen
mvel "lln, dUll zou I!I ZIch bil he! Jongere pu
Iohek cerst recht populaIr maken
L'l! ()rooier
BnttanJe
IS
cr Ju,"t lll~t veel
meer nieuWS dan UIt het \'ereenJgde kOlllD~ruk
"Iecht>! bllikt bet dat mell In Canada z,ob zeer

Portugal.
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-( H'ul , )-l1et

Ff',

I,

l

W:I'"
\'an dIe
lit wa .• werkehJk
rr,)heerde
be·

I~

J"lIN'OE<OtIH,
8 FE-nH -(H",tel)
-Dc
regeel'lng heeft met bet oog :lp de saak van
oulaug« WMTlIl de wet verklaard
werd n iet
.an kracht te ZI]O, een speciale
proclamatie
uitgevaardigd.
waarbjj ze wet wordt,

gevt"t'h
ht.lhl)~11 plaat .. geh.ul
III Cuvoa
(Je sol-"
1.(" ~ n
aclrt er +It: \ ersc hansiugen
vuurden
op
d chrr-uouen
en het grW:lItH
deel
\ .IU
bet
.wnr-ue r der eh risteueu
\\,oJ.,1 verbrand
De
!ln~t~n~n
OJlt\'IUCLh:lI
nu JJ.aJLrde buitenland ...

Allen

-D4

Jansenville.

De paswet.

R,.."tl"r )- Er

.~,.~p -(

---+-

8 Fráll:
heer Rjbode
had
Zaterdag CI,n lung, lrarlcll1k ond~rboud .met sir
.Iohu WIlivughby en majoor"
hite . m deo
Hulluw,,~ tronk
De he4r Rhode's gIng denzelfden uvond nUUI P,LqJ~ ,

gevraagd.

rORIA, H Ft:n -(Reu~er )-ln een W·
leidingsartikel
dringt de Press aan op een onderzoek van regc6nngswege
van b~t" cluimjurnperil" schaudaal : en dat relleenngs beambten
belet moeten worden van pubhek doel to nemen
aan politieke zaken, en dut de civiele dienst UI
opzicht op denzelfden voet geplantst
moet worden als lil undere beschaafde landen.

----
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Rhodes
LC'''PE:'!,

PRE

Creta en Indie,

Il

:

de ""cbartel'do UI.liUlt,a'j'uul'_tJ'IJ
Lucen toen Je heer
uerxozen
voorz itt er Het comité
volgenden
Donderdag
Dinsdag en. "rutIng
zul op den l6den ondervranzd

haL'l

\fl\

dl"

GFt!t<

LO~OEN,

"!.",k,,,

srumc-en urn
il en hij vond
ZOOll,

Il

dil

Het
over

JOIIAN:>iF.SIJI:R(l,
6 FEu. - (Rrot6r )-Het
'-(lU 8 I"
(-:ell
post
van .lj,,,,,
t ~ "Oor
verhoor van de Hart meineed-zank werd beden
."Id, lerug le betalen de kosten VUil
voor-tgezet. De getUIge die gl_ieren le beschou
1'111 a l'l
L~{\pt ltt'.d
co den
bouw
van
Ot: ken
WIL!
om zllne verklaring
uf te leggen
dt
','11,1
III
u,\ I
\\
a\IJ Huifa en Al/u Hurned
zwoer beden dut Yates hem £30V beloofd Lud
"!'....r \\ I!.!'t II I. fl~1l dut het noodlg'
Z(JU
zun indien hU een valsche verklaring zou onderteeII ~ 'I c • .1_ g'!Olt.>lIgde ho, eli ijl ElO pte keuen en bil hem aandrong
zulk! te doeu
dt til II !lt f. \. "'!lztl{t'n.
l4I zet \ erder dat de
lerwul hti onder den invloed van drunk \\ ru;
", l~el'J I tar "stanJ de hoofdoorznak
wus van

Or. ~imoor8

A

Plr.·rF.R~IARl;-7.()L'RO. FEllR,-(ReUltr.)-Ean
goede vergadering' ~e Ladismlth gehouden on
d.erst-eul).(!e de hOllftml,. a:o.ngenom~n door de
Putriottiscbe
unie in ~ak8 de koelie-kwestie.

updoor

mijn

I

.T......., .._.,...
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1\Vorcu-tcr, een jongeman om
helpen,
SOMERf:l.E.:l'
WEST STll.Al\'l)
wilten wii naar een apverlentie
Van Duyn,
_, GEV'II.AAGo -Een
onderwijzer
School, Krugersdorp
Z ..A.R.,
j~ar, CD vrij, kost en inwoning.
, 'WEOG£LOOPEN
is van den beer
Kleinberg, nabij Breederivier
statie,
ezel, laatst' gezien te Wellington.
I
WEOGÉLOOI'Y.Nvan de plaats
Philadelphia, van den heer Il. 'J, vali
een merrie ezel. Zie advertentie.
,

',.
I

>,

..

,

DiC mWJol,E",j'~
wo:rdt ~_geJl WGreU!!du!~J)l()tg,en
lHl u:dgtuu)de
'EEN UIeE!\' GKlltl KilN.
Zllt'lI"<lag 1.1. had een
der <, jockOU'j" op de " ~es ,. te Port E-liJ.abeth
het ongeluk van "!iu paruti te worden. geworpen
met het g(lvolg dat bil 'Ull been Ltak.
AI.W&£I! £ÉN TRAMt)NGf:I.l:I{...,...Zaterdng 1.1'
H. nam de Ieetrieke u't.tm alweer iu OOUtDg met
eeu paar wagens op de Zeepunt ehe ljin, doch
kwrun er ditmaal ni t ongedeerd "an '!of, maar
w rd erg beschadigd; ook de drilwlI' ~n een jougen werd,~n beseerd, doch golnkk-lg' met eon van
de passagiers,
HET' OUDE" ONS LAND'" Ii.A~TOOR,-Naal' wii
vernemen is het eige.ndom wlUInn 0,,> Land
jaren lang werd uitgc even. tesamen met het
gebouw ann x in Adderl y traat, en behoorende
aan den heer J.
. Hofmeyr,
gisteren
verkocbt voer de som van .£ilil.OOQ, D
gelukkige koeper is de oude, welbekende boekhandelaars firma van de heeren J. C. Jut,&. & Co.
K,utEIt
VAN KOOrUA.NDEL.-Eene
verg-adering van dew inrichting
WCI'd gistoten usmiddag ~ehoudcn.
De kwe he van uitbreiding
van kaai-aeoommodane
werd besproken, en rapport gedaan dat men het werk metalJ mogelijke
spoed voortzet.
Besloten werd meer goederen
loodsen op te richten
voor bet bergen van
goederen ..60r aflevering.
Verder
waren
geene zakeo ..an algemeen belang,
AVVOK.AAT W. P. '" UREI~ER vertrekt op
\'Voensdag, 17 dezer, met de mailboot naar
Engeland om getuigenis te gaan geven "001' het
select-comité,
Hij hOOI}t
terllg te zijn om
altbane een deel der aanstaande
parl mentszitting bij te WODen, en beeft
daarom ti1n
vertrek bespsedigd.
Daar bet OOIU'Ré echter
alechts Dinsdag» en VrUdags zitting heeft IS
het niet te vooreien wanneer hU zal kunnen
t-erug wezen.
EF.S Z\\'AIlTE
Exc r.r..5Cl!;IIA,S,-Yovr
bet
Iandd rosthof te Pretoria stond een Kaffer, Juli,
terecht
wegellil rustverstoring.
Donald O&mbell verklaarde onder eede: Gisteren vond ik
beschuldigde in mun keuken met zjjn boed op,
Ik seide : Zet je hoed af nis je lil de keuken
VllD een witlllll.n komt.
Hij zeida : I speak
English. Ik verklaarde hem dat ik geen zwarten
Engelschmen
in mijn dienst wilde hebben en
zeide: Loop uit. Hij bleef staan.
Toen zette
ik hem de deur uit en hij ging op bet erf naast
mij en voor mjjn venster ging bij in bet
Engelech vloeken en seide 0, a.: I'll hreak
your b ...... neck.
(Ik zal je je "erd ..... .nek
breken.)
Ik liet hem toen arresteeren.
VOUUIS
£3 of 10 slagen.

., DIE OUDE SCUUJ:K" is de
C<tpe Mercury,
aan
Kru~er gegeven,
Dit'8 een van
van
r den jingobond. die beweert geen ~llaat
te
will6Il aanstoken.
Ii
NOODLO'1'TIr:oN(}F.J.r",-LI. DOllqer~g3
ond
wel'd een van de werklieden nan de 2loutrivier
spoorwegwerken
door eeu trein over~en
en
Z()O
erg bezeerd dat hij kort daarn
aan do
gevolgen .overlced.
\._
BnA!>"D.-H"t huis van den heer al van dor
Watt van Loeriesrivier. Uitenbage,
is !betaal afgebrand met den gansehen oogst van [dl~;8eizocn.
M.en vermoedt dat eeu brandstichter Md 't werk
geweest is.
Jl
DE JINOOIlOlW TE Mo.LTENO schUn~' ook op
sterven ua dood te zijn. Op de l&8ts~e kwar.
taalsohe vergadering
wareL '&e$ ledeq tegen.
woerdig zonder voorzitter.
Weêr 'n yeDdutie
van teer en veêren nondig !
..
•
Olll TE ONT1lOr!J~;N,-Bij gelege:::~~
van de
epening van het nieuwe 8ta-St8g')
ium te
Pretoria zei president Kruger o.a.: , Last de
taal der voorvaderen
a-Itljd de taal~'
lands
D~ MOSI.E1ISVA:"! DE PAARL, Vrijdagavood
zuu. Waakt voor de moedertaal, and Tl! komt werd een vergadering der Slamsche gemeente
er een vloek op het nageslacht.
e talen un de Paarl !ebouden met betrekking
tot het
lijD noodig om' te leeren. doch verach Diet de af8lltoell van hadje Habil Domingo ala priester
moedertaal."
,omdat
hij niet vclgena de Slamsebe godsdienst
zvne plichten als priester nakomt,
Van onzen
EE~ OJiGEI.I:K,-Bij het doorriid~in
.tee· eigen rapporteur hebben Wli een breedvoerig mp.
koerivier, bij Pa.ardenfontein,
distri
Rich- port ontvangen, doch daar ze overeenkomt metdat
mond, werd een kar, waarin de beer 'Retief
10 het plaat&elijk blad verschenen
acbten wti het
van Bethesda en de heer J. VermeuleQ'van De niet nondig onder de omstandigbeden
bet geheel
Aar gezeten waren, door bet water ,...-e~e- op te nemen.
Men weigeN:!e de Jama.a.r in de
spoeld.
De beide hesren slaagden, eel( r niet
Meeke te hebben en ze werd toen in een privaat
zonder moeite, er in om aau wal te !;)romen, huis gehouden. Gisteren bezochten eenige afge.
maar de ~aarden verdronken.
t,
\Caardigden de stad en raadpleegden 000 paar
I/BEU:l'i'D Mt;T ZUID·A.!-·RIJo:A.-Men
~ won· advokaten.
Het schijnt niet onwnarschjjnlijk
derlijk goed in Bngelaud
op de 1l00gt0 van dat, het gesfiliil naar bet hoogerechtshof
zal
Zuid Af·rika.· Zoo vertelt een blad al4;aar dá-t gaan.
Piketberg
in de Transvaal gelegen is,Horwul
A.LLERl!CIlASOEL!.IKJ!T,-Het volgende stukjelien ander weeL· te verte lion dat we~Ds. de dat van laagzjeligheid van de gerneeu.te soort
droogte Piketberg: dit jaar niet meer
.'i,000
is uit de Nob.1 WII"",:"
Henmug
kameeten voor de Kaapstad kon leveren, i t<,rwijl ,'Crt)lo.oC1U.
overleed terwill hi, op eeu zendmg
het anders w,ooe per jaar levert.
~'
wM"nur
de oostelijke distrikten
der Kaap.
TltA"'8V.~AI..8CIII'.OI'IWIF.(I~.-Op een ·'verp.
kolonie, zjjude bet doel der zending om onder
dering van den jingobond te Middelbo~
eg zei de Afrikn.uo1'8 een geest van opstand aan te
de voor-sitter, zekere Obarles Sou_i.hey.:dat hO wakkeren.
De dokurnenten
die
Pretorius,
wist dut de 1ransvaal
opruiers uitg,bnden
Vorster en andere opruiers ter teekeuing had
had. Hjj. zelf had, twee ervan Olltm~t,
<lie den 'waren ten effekte dat als de Transvaal beorkeud hadden dat zij voor dat doel !hiel' op dreigd werd met een inval of met oorlog met
onze spoorwegen reisden.
Zal de beer~barles
een
buitenlandsohe
mogendheid,
de onderSouthey niet de namen on adressen
even teekenaars
persoonljjk de Republiek zouden
van de mannen, met wie hii zoo goed ekend hil.Ipen. De mensoben, die door de opruiers berankt,e dat ze b"m zelfs bet doel hnDl1c ,komst
zocht werdea, weN:!cn eerst gepolst "oordat het
verklapten?
. ~,
dolrument voor den dag kwam,"
Van tulken
W v.ê [( zou' S 8 LUllII E K.AF' f'y.Il.-Ab~ha!;u,
een gemeensn laster dient kennis genomen te wordeD.
kaffer te Bloemfontein, was in dienst
beli'
speurdersdepartOOlen t aldaar' om, gelieeJJtieerdé'
drullkbuizen op overtreding va.n de dranJtwet te
I..etra,\'pen cu als zoodanig wJ¥I hij zeer e~rgillk,
'l'erw[jl bii ecliter anderen I.Jetrapte,~ hid hU
Waarde vrienden van Prins Albert, Beaufort
zonder Iioentie iu Waaiboek een kan~ie , waar West, en Willowmore.-Bet
zal u allen wel
bij " C:rpe Smolte "aan zUl\k1eorgenqo
n ver· bekend ~i:iu dat er doer het ovorl[jdell \"aD <ien
kochi.
Voer dit miwUf zit !lU nu «Vie '1lUUlIl- heer Des Vagos eeu '\'acature is ontstaau voor
den iD deD tronk.
,
de vertegeowoordiging
vaD uw distrikt
in de
~tgevende
vergaderinJl.
En ik kaD wet Mder.
HOE 1>1'. WIND WAAIT.-Naar
aanlei;'
van
'B beeren
Chamberlains
rede in het ~n Ische dan u wijzeD op den lVaJlrdtgeD Ja.n RQeland
Luttig, van Prill! A.lbert., Hoewel ~ uiet met
parlement over de co!I}mis8ie vaD qn:zoek
heeft. de Journal: "De onafhankelii~he'
Van heUl in eeD hUIS g~eten heb, Will! ik Jareu lllJlg
ooggetmge
van' zjjn parlementaire loopbaan. Als
de Tra.ni'l'aal is gebloken een noodlo~' . ongeluk voor Zuid·Afrika
te zijn, eu.het com~ va.n daar ooit een mao mocbt genoemt woroeD, een
onderloek
zal tot de cOllclnsic moet~n
men mlln die eIken dag zoo lang de sewe duurt. kon
dat de fouteu, door.de ontevredenen be ' 'l'en, gezien wordeD op z(ln zii·ph13is, dan ill bet ,Ian
Diets IUn in vergelijking met bet wanl:liJheer, I..nttig. en zoo ver Ik kaJJ oorde len lB hU eeD
mau die niet een volgeling is vau dez{ln .,n
dut hen tot opsta;nd dreef."
: i
Dll TDDIEllL\! J in Kaapstad hebben
ver, geaen, maar een man die stemt \'olgens het beste
van zun geweten voor "!ln land en volk eli die weet
gadering gehouden, waarop besloten ls,delhu:eD
zelfs
14 dagen tod te ge"en om zich te be<:leDli;enof het regte woeN:! op zijn tlid te spreken,die
~!'>.. zijn tegenpartlj een iU'l'loed ~an mto.fenen.
, ze 1&, f>er dag willen geven aan de w,rldui,
'met een werktijd vall 4R uur lO de w~ek. Daar Milne broeders, als er OOit een tud L' \'()lJr de
de Cape Tir,,!. beschou wd wordt als h",t ~1I'!fl'l[J kiezers om oen rechten maD in de wetlleviug Le
, YlUl . de
werkstaktl;l'S, werd ee!l rappqrLepr van brengen dao is bot DU, wanneer er dikke donde A'-U'18 de deur gewezen,
Uok be~l~t qlen kere wolken gepakt zijn o'l'cr Zuid Afnka zo""ls
MijDe broeders, de nllcbt \ rul
de A rf/lUl (.ogen re werken iu zake Ild:'jlnteD' nooit toyoren.
uw yaderbnd,
~ t.ies Ollz. De loodgieters willen ook '~ een dooker" id en storm bedreigt
hoewel vele wetge"ers
bet niof willen <w'"
"crhooging van 10011tot 1~ per ,dag : _.'~.
Over den drempel van het huis del' ",et4i'~Vlng
DE 1I1l1.L.\'<I);CIIE. T.u'L.-De
C~JG.{TI1","
kunnen voortkomeu
de vrede en de rIlst, "n
. heeft een tweede 1I11ctdlllgsarhkei over ite hol· rlikdom en welvaart \'an het land. Maar over
lantlscue taal, dut, naar den inhoud te o~:)J;(i!lulen, d"n drempol "an het hui. dol' wetgeVlng ka [J
vall dezelfde h:tnd moet zijn die het .;c.,rste ook voortkomen armoooe en onrust, jammer en
artikel sohreef en slechts onze opinie bot,e;tigt
eUeDde en ge"lUll' voor het ,'olk, \' argeef het m"
dat d, man \'an de zaak niet de flltUw8~e ~eDnis dat, hoewel ik geoD kiezer van uw di rrikt bell,
h~eft niet alloiln,. mtllll' zelfs Illet VaD dti 0VhDgs ik u dit ge8Chreven heb, Doch de IruUI dlO ge
'aaD 'dtl }'aa.d geboudtlu vergadering beb®rlijk
kiest moet zoo dikmaals 'uu stom geveu O\'el'
keLlUls geDomen rr.:,eft. Die Ill'tikelll 1II1opden mil en mijn volk. ovcr geb,·el de Kolonie. en
blijkbaar voor [iudere doeleiudcn geschreván dao daarom doe ik een berotlp op u, Steno \'oor dell
aUeel' om iulIChting te goven ano het publiek.
man die alreeds zijn proef doorgestalln heeft.
DE pun"ESSOI;
AI.\'·ERH,-Het
"oj~,![]de
l'w dienaar,
(ieder z31 b"t!lll het gelezeI.' te hebben
is
D P. I'A'" !JEN HEEl-ElI.
Uit de C4}p~ JlffCU',!!:
"ECD groote 8~nf'-t al.
KarrueIolltein,2
Feb. 1~!lï.
. Eflgelaull WU lil gewon., omst.andighed~
~lcb
'8Oh:\l11encen landje al. de V'ljstaat te bedr.6tgen
(If t<l ""rplettercn,
Mnar als de E'''lJ1'(Kr! mot
ziill propaganda
c.enlgcn merkbarcil invl~l
op
de koloniale pohuek mu uitoefenen,
d~n ''ou
de r!lksregeel'lng
"olkoman recbt behbeQ, de
lItjinhoor,-Het
hondsoongros
le RlCl,molld
.sehor-,nng "rtU de £'J'/"".' en de uillevel'i~g van waaraal! een Vriisr.a.at...che recbt.er ,tt. a.j..'lt.~t"u,.
den ed,teul' ~I' vali te elsohen,"
Ha I hn! l ha!
zou h bben deelgeDomen. eli waarop o<,k Over
~~E~ ',J{t:W'~l.w,a:
}1()OIW is op de '!plaats de Brit.sche vlag 7.OU "[Jn gehandeld
vol!i~n.
Elalld ..kloof.
Gl'tu\lf·Re1nct.
gepleegd"
EeD den beer Sidnoy JacksolI, werd 111d minder <Ian
kaffenne,d, ill dienst bli den heer Coet~!le\l werd t'f!erlU>1I ja,,' geledeu gehouden.
dOOl' eell achtl~"Jal'lgen
BoesmaD, tlern bool
Nict zoo zoer de Britscbe vlag. lDlUIJ' 'Xel de
J;wubs gohcelen, ("rwijl
zli niei vcr Villi de vlag·k" es tie in 'l LLlgemeen, werd daarop behan·
\Voning bezig WIIR turksche vjjgen te, r~k ken, deld in verbaod met de oond&cOnstitutie,
Een
'Vcl'hllCbt
daarop met klippen dOO!lS'ijS,)oid. paar ultra-ooudsmanneD
",L1d"n een ,."reelIIgo
Dt> Boesman is in bandon dep politie 6)1 een Zuid·~frika
·'.Inlcler "if/nt .-!(/{!" in de constl·
voorloopi.g onderzotlk heeft plaa.te gehad,! waar· LuLie opgenomen
bebben; rru\lU' J'UlSt de \'rn'
'bij bleek dJlt bij naD een politie·agent,
d~ hem staatsehe recbter verklaard .. ~ich Mrtegen. al.
gC"augen had, beleden bad dat bij de 'jnool'd slecbte berekend om kwaad bloed te tetten 011
pleegde,
i
eeD ovel'groote meerderheid
,.11.0 het congres
Doolt DF.!I1BLIKSEMU~:'fIlOHt;N.-TQ
ging saam met hem. Ook in andere opzich"""
in West Pondola.nd zocbt een partiJ" ,0Ddos bewatldeld~ hU het pad VQIJ gematigdheid.
",.ede
scbuilplnats teqeD COli onweer in een bil,. D" en verzooQing,.
lndien do Dewdney Drew. die
blikl!el'U 810"8' in du hut, sloeg "ier be'iV'»SlC- uit J obunnesburg kW!lIllen om te KAaJ.lst.acl en
loo~, ~n wondrle een Vijfde terwijl zllS
zon· de Dllrley Bartleys die uit onze Kolonie gtngen
'der
letsel ufkwam"l1, Die zet! oDtkwal~~m uit om in de Tl'IUlIIvllal te agiteerel!, het yoorbe-eld
rej:ht r hadden gevolgd
,de bnwdende
hilt, m~nl' dedon geeo Pogin~ VaDden VriJstaalsohen
Olll de andere
v!1f. dIe getroffen wa~enl er mt. zou er vandaag wat mi.Dder rassenhna.t zIJn,1
te balen, zood!lt, dezo ill den bmud oninalllcn,
Ik ben,
De reden "Ml bet gedrog. der Pondos~ IS te
AYKlIi.AANDEIl,
zoeken in het ingewortelde
bljgeloo. ~t ben
cneesachtig
'!llllJ.kt iets ann te ,rnken ~t door
den bhks"m getroffen is.
: t
BR.IEVENBUS.
NOG ItTS.-Het
volgende Ïli ook uit d~ Cape
" ODwetend .. heeft
een "uitdagiDg'
aa.n
}Jfercur!l:
,. Maar als de Kolonie zool r6p bli·
keil'18ch.zou wordeo dat ze weigeroe bet Jinl.nrie ds, S, J. dil Toit" waarin hU hem vraagt zekere
deze uit~'aD denjgouverneur
te betalen, dan iB 'En~ela.nd din~en te bewijlen, -Wij kuanen
dagmg niet opnemen.
niet verplicht dat te ,dulden.
EUlleland
~n
áe banns kunoen sluiten en de men8Ch~ lateD
verhongeren
of troepen landen om de r~lJen
I, HelderfOnteiD
"wil w .. lien waarom de heer
ten onder te brengen.
Zulk een o?rl~
zou Rhodes onll. opgedrongen
moet worden: Il!j is
buitengewoon
in den smaak van Eng~,
val· gewogen eD te licbt bevoDden,
Bij heeft zIJn
len, en ala de twee republieken er ~ic mede kans
gehad
zOQver Zuid·Afrika
betreft,
bemociden, Wil de oorlog nog smakelvk~
voor Laat het Britsche publiek dit verstaa.n, al@ ook
Enge.Jiwd zijn." Men zou niet uit ~et'tven.
dat wli gE>noeg van komplotten gebad hebben.
staande tot de gevolgtrekking
komen ,at de Hoe eerder 0118 parlement
TaIl ziln kliek en
Cape Jlfel'Our!l een voorstander iB "an abC affing
gevolg gauiverd
wordt, hoe beter voor den
van bedwelmende dranken.
vrede en voorspoed van Zuid -Afrika."
EEN Y£RWIlll ..-In
hongers.nood onder de ka1fel"ll,
"Van Tulbagh;' meldt d!!.!.er te Tulbagb op
vaaiache regeenng voert duizenden
27 Januari
en 3 Februan
eene puhlieke ver·
liell in om de hongerlijdenden
te
gadering gehouden werd met. het doel een t.ak
klJfenJ in Matabeleland hebben
van den Afrikaner
bond te stichten, doch bU
omdat de hOOfer heo daartoe
klaagt er over dat beide verlf.lderingen
zoo
hoog de Dood oDder hen
blijkt{dJ&&i'~
onordelijk
toegingen.
Het SChOleDbem of er
men de ka:ff.era roodom
een pa.a.r heeren waren die nu reeds voor de II. 8,
I kan
sien rondgruen,
om
elektie werven.
Een zekeren jongeheer
wordt
bludjee
op te,eten dllile~d:.~::~~:=:l
de raad g~even
minder vrijmoedig I-e wezen
laten staan na al d. v
mo.t zijn goei:Ikoope opinies.. Hij dankt de leden
en IIprink.llanell. En geen hulp
~,
Ceree die .&ren
overgekomen
om te
En t.oeh .ol'lh
daaI'1'aII door JSbiOgtle'i!anlild
helpen met het oprichten nn d.en bond.
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Afrlt",n Estates 2\1.
lSg. Bonanza
69. ad.
Atnea ,H. W, llarnato
OoW FIelds 16ï s, Clyrlf'SdaJc
kopjes (Diamond)
58 I)d, E_
Cool and Gold L;s Od, Florida
1i&11J~ 43s 6<1. Geldenhuis
Estate
Gocb 31s, Ginsberg
Wil, Molyn6P'" W
roses 81.. Rnndfantein 4\'. Od.
'
~1. W, Roodepoort Heidelberg Ills,
1~8, Rand Nigel.
148 Gd, Vo!:"1strui.
Deep 31. Od,'\\'i~tersI'!lnd
Deep Bês :id,
Snella ~2s, Vogelstruis
Consohdated
Deep
Woreoster
82. 6<1,WltwatenrnDd Deep 41.,
IS. 6d.

li,.

ASDKRE .u.NDF.J!LEN.
Arl{U' Company
2&. ud, .t:gis A .. urance
!G.' ..
Od. Colonial
Frre
195, Commerci-il
Ftre ti58 Od.
Equitable
Mar'lle 20., GU"nJIBJI Assurance 162,
OU, Colonial
0!'fb.an
Chamber
£330. ~. A. Asseciatien
£22ï Gen. Est. &: Orphan Chumber £19:,
Os. S. A.. MiUiug 42.!Id,
Standard Bank £(H
Bank of AtTIca £ 10, African BanklJ1!( Corporanon.
£5, Cypbergat
Cool 16. 6<1, P. K, A80urancc 13•.
P, E. Boating SÓ! 6<1. Union Boanag 3;. 6<1,
JORANNESBURO,
8 Febr.-{Per
telegrBAl'.)-De
markt I> rwab
ker.
Koopers ,-E ... t Rand 7u.. 3d. lIonA:"" ""_
6d, Bantjes
398 6<1. Verkoopers -FrCllch
l~n",J,
41. 'lil, Chartered &1 s,
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AztATEN, ten getale "an 86, zijn jp
Januari te 'Port Elizabeth geland. '.
tijd een wet te krijgen em ze uit
weren,

!

cc.
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HO ~5~;
3:i3 ~8:,()7
I:l.; 1 i62;o..
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I ~f42

~f3~ lij ;'-{1

\"U1tclljk.

ii.
1060 t2!''[ ,
422 t-l21ui
H\iJ +1 1 ~~)~
h.):); ;
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