,

'

DI-ECONOMIC UITRUSTING CO.,
HET GEBOUW IS VERKOCHT

I

...

:

,

'De·Eo'oD.umicUitrusting Co. ~'
HET GEBOUW

(

"}

'

IS VE~KOCHT

De Yoorrassl moet uit den we~ geruimd worden

DE YOORR!!D MOET UIT DEJi IYEG GERUilD WORD·BN.

Bezoekers naar de Stad behooran ona
een bezoek-te brengen, en zich van eanige
der
aangebodene
Koopjes verzeke-en.
Vergeet niet:

Bezoekers aan de Stad behooreo
ons een bezoek te brengen en zich van
eAnige aangebodene koopj-es verzekeren. Vergeet niet:
De Voorrand moel Verkochr worden.

Ds Voorraad moet Verkocht worden.
Hoek

van

Plein

en

Bpinstra ten,

Kaapstad.

Hoek van Plein en SFi.llstr~ ten, Kaapstad
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WOLVENFONTEIN,

In d~ nubiJheid

ran

KLlPHEO\"EL

ST~.,

allDDeD

'en

88, dAt bo.en.
oor bet halfjau

KOE B ERG
t

van Klipheuvel
Staties.!

uur

Omtrent 4 mijlen

.1aatschapplj.

Londen

om den

nur
Sint Helena en
ie be pa.a.l de tus·
n.m..

TIlA \' BBl!

Ka,."

BIGOT
K...pt. DC'CA'
•. ' If ARIUSO!>1,

f,

ZO

i.r.. omtrent

J.AN:-;llfDER sP-GrY

Oakdale, zal doen "~erko, oJb:
a n het s , Belville Rotel," Dur~an

.
en Durban

Weg Statie,

op

i
Q'y ,

nmtrcnt-l

-e vervoege men
.n de CASTLE

.IJN

dLDIENST'

.T'.

stschappij

----_--

.AND.
LAIUIEK

I> .. pl. },(OLOlSY

;:~UELAND.
. , :ll J '<'<.'t!DllJer
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1
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MOORREESBURG.
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Nationale Vraagstukkeu:-

;I-Ilukorust

~"'Ill lO percent

HAVE~S
",,~ikt voor do.
I;n perde unioo
:-\r.uomOOoten.
men ~~nzoek

mon Stoomboot

lt

I>rullm )balV UlienI I. 00

ek

T&II

l\IIlI'

lID

Publieke

T

PROFESSOR P.' J. G. DE VOS.

,

Verkooping

J

P

BENOODIGp.
1

17 Februari,

WEGGELOOPEN

Van de Sandt de .villiers & CO~

GEVRAAGD

E

ru- EN GELAND
1.
worden uitge-

,,,,,r

MERSET WES.

HOOGESCHOOL VOOR 'MEISJES.

van

IJ"

SO

Uitgevers"

omtrent

I" f:1()oie Stoom
-; \'erlaten
,"oor

00

te Caledon.

..1

V

,omtn.'fll

~.\ t..~TEill

SPA!

vr

\Yoellsdag,

en

AS(_·~n .."_lou

lf ....
ER,

'

A

~I)LlJ~

)~.

" I ,l

Afslager8.

Verkooping te Riebeek Weat.

D

:gende

1.-,

'.t Ca.,

Het Warme Baden Sanatorium

Mel~lIeYendeKoeien, Vaarzen en Bnllen

ver·

I naar Engeland
n Woenad.aj{ t.en

"It

J. W. Moorrees Jr.

A

Publieke
Verkooping

Woensdag~den 24sten Februari, aanst

...A. TSCHAJlPIJ

):

Uit
hunne
Vendu-Kraal
.alhier,
Pohliek te koop aanbelden
&0
Eerste Kbs~
Jonge Amertkaansohe
Ezels in prachtige
conditie, b
zonder geschikt voor onzen. boerenstand.
GORDON F. PARKES ..

I

sec

M

',a.

ZULLEN

-------

Huisraad! Huisraad' ,

0)

9NDERGETEEKENDEN

ZUID.AFRIKA'8

Zaterdag, ~O Feb., e.k.,

PPIJ, (Beperkt.

a,''-

DE

0
.I
. f._VB. ,JDAG, 5 MAART. AANST"

dez1r,

I

D

PUBLIEKE VERKOOPING

~

,f{,Y.\S

~E Heer S.

I
8TATlE.1
\;

;

!lAY.

Las PalJDlS

\

"DURBAN' WE!;

Z

Lij n r ertrek.i:en

fo~:'\;'

D

MALMESBURY-:-

Op .\lullndag, 13 februari,

HLDIENST

, 1ia

TE

~insdag, ~23Dezer

~SCHE

b:&Pl.

_,I"T~~- '

Op Dinsdag 2 ~Iaa~·t, a.s, qonderdlJg. 1~

Paarden! Paarden!

K

;_

van het dorp TULBAGH

-~

,.,.

KLAS

' E.ERSTE

VERKOOPING

LpR

Thesaurier.

OUl"

1

VAN

Eie1S ,~,ONUln Hav,. Gmt Kil'.,~'/r"'.
~

~oor mej. êe W~.
J: A.
die'ae boerderij gaat opgeven, daar zij btl..re P¥t.8 -uit de hand
verkocht h~i;,ft, zuUj~uf(lblielc-Yer"
gelast,

LOUBSER,

KAAPSCHE AFDEEUNa

.

i _

PUBI.IEKE
~
,.

!

1. Levende
Have
als:
. Om half 10 uur pree/el'
i·
TEN 10 UUR,
f
Malmesbury,
6 Rij- en Trekpaarden
(Ruins) 3 De ondervol~endo
Levende Have,
I
I
5 Feb., 1897.
Boerderij Gereedsohap, Huisraad, 2? Eerste K~as Ezels, 14 hanêen
tot (j jaar
E Heer M. M. LA ~CHER,
die
enz.
hoog, geschikt voor eenig z~r
5 Paarden Merries, met en zonder
zich meer b(p:ld
wenscbt
'I
'
I werk.
'
veulens
bezig te houden
met zijn Vee
e Haye,''':
l~'Vette
Slacht Ossen.
1 Goedgeteelde- Rij- en Tre~',paard T. Leven d
Speculaties,
heeft den
enderge2 span zwart Ezels 4 jaar, groot O~O Mudden Zaad Haver.
(Hengst)
,
.
,
teekende gelast per Publieke
Veilen sterk.
lOO do.
do. Garst.
ZO
Koeien
geschikt
voor
den
ing te Verkooprn
op gemelderi
slachter, waarvan 8 die, vroeg
1 span vaal bruin Ezels 3 jaar, 5~0 Zakken, Kaf.
datum, zijn woonplaats WOLVENin melk zullen komen
'
eerste klas.
FO~TEIN,
groot \)20 morgen.
3 los Ezels, groot en sterk.
": J. J. HOFMEYR ~ Zoon, Af&lager~.
200 Vette Merino Bchapen I
Het eigendom
is beplant met
1 Afrikáner Schaapram.
:
2 Kar Merries" Piets," waar van
20,000 wijngaard
stokken
en een
NALYSE
van het water door DR. H.AHN, Ph. D., M.A.
i
MALMESBURY
een met Veulen uit den welbeII. Boerderijgereedschap, als':
menigte vruchtboomen
; is een van
kendenhengst
"Suffolk Punch"
Efecateurstamer en Yoogdij. en Brlnd
de Zaaiplaatsen
in ons distrikt,
en 1 Nieuwe Bokwagen
.
2·100 grs.
Ferrous
Di-Oarbonate
van
den
heer
MeUish.
!
Assurantie lutscbappij.
is uiterst
geschikt
voor het aan- 1 Kapkar op veeren
'862
"
2 Extra Ezels. voor, Paarden.
Sodie Sulphate
kweeken van boom en en wijngaard.
1 Snijmachine
.
4027
"
Sodium Chloride (gewoon zout)
1 Jufvrouw Rijpaard.
Het eigendom
is goed voorzien 2 Dubbele-voor
Ploegen (Bansoms)
'1'802 "
15
Melk·koeiën,
eerste
klas,
meest
Silica
....
V4n
standhoudend,
loopend water 1 Enkele-voor
do
do
'756
"
allen bezet van den 0p,i-echt
Aluminia
2 llotom Ploegen No. 0
r
liet gehrelo jftar door.
I
1'624
It
Caleie
Sulphate
;I •.•
geteelden
bul
"Comet
'
van
'-j
,)
,
Alsmede
de volgendeLevende
1· BI'a.aklands Egge
(trace},
Caleie Carbonate
Have en Losse Goederen:
den beer L3tndsbeTg.
RUIM KREDIET.
IÏ\ E ondergeteeken~en behoorlijk
1 Howar-ds Egge
1'054
"
Magnesic
Sulphate
...
6
goed
geteelde
V
aarzen,
:26 Aanteel Beesten, goed melk- 1 Span Tuigou kompleet
4J gelast door MISS J. GROBlIE·
J. J. HOHL.-i.NDT.
4
Jonge
Ossen.
1
slagt
Os.
zal'
publiek
doen
verkoopere
op
gevend ras
1 ,;"" Zwingels en Kettings:
J. S. M.A.RAIS &; Co., A.fsla.gers.
2 Water kar Ossen.
50 Varkens
12'225 gr. per gal.
1 Kruiwagen
.
200 Merino schapen.
150 Bokken
Dit gunstig bekende toevluchtsoord
is gezond en schilderachtig
5 Zensen, 1 Kist Goreed~chap,
30 Aanteel Bokken.
8 Paarden en 1 Ezel
gelegen op een heuvel aan den voet van de Zwartebergen, 1,000 voet
1 lot Halfaamen en Ankers
TE 9 URE DES VOORMIDDAGS,
:
1 Groot'Varken.
1 Bokwagen, zoo goed als nieuw I lJ
boven de oppervlakt6
der zee, drie-kwart
mijl van de stad Caledon,
ijn Kannen
125 Vette Lammers.
-TE-·
1 Veerwagen
Kaapkolonie;
wegens het uitstekende klimaat van dit gedeelte van da
1 "Zakken
1 Kap Kar
1 lJ Z wee pen en Stokken
,
II. Boerderljgereedschap, als :
~IE:ElEE~
'VVEsrr, Peninsula en de prachtige ligging van het Sanatorium, worden de Baden
: 1 Schotsche Kar, Z span Tuigen
1 Il Graven, Pikken, enz., enz.
2 Ka.pkarren,
waarva-n 1 bijna
V~Stgoech-Een
Eri, gel~gen het geheele jaar door bezocht en er gebruik van gemaakt.
Het water is
1 Zelfbinder Machine (Daisy)
nieuw.
, Riobeek West, met daar0'pst~n}' sin generis"
daar het voornaamste
I'll
meest kostbare bestanddeel,'
II~. Granen,
als :
4 Dubbele-voor Ransom Ploegen 30 Mudden Koorn
lOpen
Buggy
dje Woonhuis, bevattende (rt1lme Ferrous Di-Csrbonete gehouden wordt op een temperatuur
van 120
'
2 Eggen
2 Bokwagens
vjertrekken.
c
.
graden F. en wat de hoeveelheid
aangaat vier maal zooveel is ala in
15
"
Paarde Voer.
Kuipen,
Leggers,
Stuk vaten,
1 Molwagen. 1 Water Kar
I Huisraad.-4Ledekanten(~~meenig ander bron; en daar het eenig in zijn soort is wat aangaat
de
IV. HU~SRAAD
in soorten.
,
Brandewijn Ketels, enz., enz.
2 Selfbinders, "Massey" in goede pleet), i doz. Stoelen, 6 Tafels, oombinatie van zekere zoutbestanddeelen,
wordt het water gereedelijk
in
En
wat
verder
zal ;worden
30 Mudden Koorn
orde
'lleederenkast,
1
Bakkist,
1
Stove,
het
systecm
opgenomen.
uIT
DE VE~DU-KRAAL
voorgebracht.
30
"
Rog
1Reaper "Ma.ssey" bijna nieuw lforceleinwll.ar,
KeukeIl, gereeds~hap
De geneeskracht
van deze soort van Chalybeate
bronwater is geRUIM eREDIST.
-TE2'1
"
Haver
l "Winnowing"
Machine
e~ wat verder zal aangeboden ~Yor- schiedkundig
opgeteekend sedert] 724 .A.D., en het voortdurend
tonneKaf, Haver-Garven
en Stroo,
F.
C.FINK
5
Dubbele-voor·Ransome
Ploegen
den,
alsook
4
Pa
2
gel~erde
men
van
het
aantal
genezingen
rechtvaardigt
de
getuigenis·van
genees,
J.\'.[ AL ~
E B :EI U R. V.
K elder- ell Boerderijgereed1
II
Darling"
No. 2, ejn 2 jonge Paarde .
./ I! /
heeren en anderen dat het -water bij uitnemendheid
geschikt
is voor
I.
W.
IOORREES
Jr.
&
Co.,
Afslagers.
schap.
L"LLE':-; publiek
wordvn
ver2 Drie-voor Ransome Ploegen
I
G W KOT
-I
gevallen van Nier- .en ~e:ve~ziekten., D:rspepsia,
Blo~?arm~e,
Jicht,
kocht 1u Goed-geteelde
PaarVendu-Kantoor,
3
Enkel-voor
""
I
.
.
Lombago,
Rheumatiek,
SClatl.Ca,
Neuralgia;
en
dergelijke
ziekten
; het
En een menigte andere goederen
Malmesbury,
2 Fob. 1897.
den, ruins: 2 en 3 jaar oud, 1--1- tot
1 Enkel-voor "Oliver" Ploeg!
re"
s
. water is een versterkingsmiddel
gedurende
het tijdperk
van genezing
te veel om te melden.
Indien de
15 band hoog, allen geleerd in tuig
2 Braaklande Egge
I I. W. IOORREES, Ir., cl Co., JA
rs.,_ van zware ziekte, en in geval van zwakheid, hoe ook veroorzaakt, il! het
Plaats niet wordt verkocht zal de
en afkomstig
uit de stoeterij
v in
1
Stoplands
"
~ahI~e8boI'Y,
~oeds~l
voo~ het bloed, spi~ren, ze!luwen. en het geh~le
lichaam;
Huur er van voor Drie jaren worden
den heer Van Zijl, Colesberg.
1 Paar Kartuigen
15 Feb, 1897.
de Cal'boruo ACid heeft eene heilzame uitwerking op de huid en, andert
opgeveild,
~[. J. BOTES,
2 Span Wagen tuigen
deelen,
"
5 Span Ploeg
,,1
Het bestier van deze uitstekendê inrichting
is in handen van :Mejl
Yu der Spuy, lmmelman & Co., Afslagers.
Vergeet den Dag niet en maak ilwe
5 Trek Zwengels en Kettings
HALLS, en alle brieven aan haar gericLt zullen ommiddeilijk
beentwoord
Vendu-Kantoor,
vrienden hlerm~e bekend.
rr'EN DORPE
1 Brandkast"
Safe"
worden.
Malmesbury,
Feb., lS9ï.
2 Schalen
PPLICATIES
I?et certi,']~.t~n
Gema.kkelijke
passagierskarren
rijden dagelijksch
van Sir Lowry
Zoo een kans komt niet allen dag I
12 Zeisen
van bekwaamhaid goed Zl1!-leuJk Pas Station
naar de Baden.
Private
en bijzondere
voertuigen
zijn
1 Naai en Zit Bank
gedrag
en
lidmaatschap
leenel' verkrijgbaar,
indien bezoekers daarvoor vooruit schikkingen
'maken:
P. J. P. M.A.R.AlS. Afslager.
100 Lbs. Zwavel, 3 Trek Zagen
Protestantsche
Kerk,
wordf
ge- Telegram adres: " HALLS," Caledon.
E ondergeteekenden
behoorlijk
d
gelast door den heer JAN J.
1 Vleesch Kast, 1 Provisie Kast
traag
voor
eene Derde' .. Klas
V and u-Kantoor,
Tulbagh,
lf:
2:1 Januari,
11:)97.
1 Blaasbalg, 1 Wagenzeil
Publieke School te Thirlsta~~, dist.
HrwF\I.-I.!oi,zuilen voor zijuc'rqkening
Een lot Vorken, Graven, Schoffel&, }3arkly Oost. Kennis.van Eit~lsch,
~AL~EB:ElUR.V,
OP
Strooi mes, Touwen,Katrollen,
Wa.ter Hollandsch
en
Muziek
! !Wordt
en
Vleeseh
Balies, Wijnvaten,
vereisebt.
Applicaties zulle~ ingeBokkies,
Planken,
Timmermanswacht worden door den ol'lflergeAan bovengemeld
IJorp MoorreesDOOR
ens., enz.
teekende tot 10 MAART aa.nst. De
burg, ~elegen in deze
afdooling, gereedschap,
School te beginnen met de ,,~cantie
EJLFVROt:rw
de WEDuWE
T.
Publiek Verkoopen de ondervolgenIII.
Huisraad.
.
in
April.
Salaris £60 per j~ar en
CLOCHNERharu-Woonhuisuit
d L
d H
de bandverkoch t hebbende, heeft de Heeren
e
even e ,avc, Loesegoederen
Het
gewone
assortiment
huisraad
vrije
inwoning.
I
J. W. Moorrees.
Jr, &: Co. gelast om voor
. en Granen enz., bestaande
uit:
bestaande
uit Eet, Slaap en Zit·
JAN GREYLING
ha.re rekeoing op
I. LE\'ENDE HA\E, als:
Kamer Meubelen,
waaronder
een
'I'hrrlstone,
ROFESSOR
DE VOS heeft het Afrika.nerdom
door hej schrijven
200 Slacht Schapen (Merinos)'
" Parlour Suite," Toilet Tafels met
Barkly O. t,
van zijne degelijke
en doortastende
a~ikelen
over de .gr~te
v AN
i)
"Bee5ten
Manner
Bladen,
1 Weerglas,
1
P.O. Bo,pruit
Nationale
Vraagstukken
van
ons
yolk
eenen
dienst
bewezen
die met
Aan hare woning" Hakea Lodge,"
10
Vette
Varkens
.
OPRECHTGETEELDE
Koper Komfijt
Ketel, ver-der Glas
spoedig vergeten zal worden.
De lezers .van ONS L~D
hebben de
Il.
LOSSEGOEIJERE:-.',
als:
en Aarde Werk en KeukengereedPubliek te Verkoopen, harenstukken stellig niet alleen met belangs~lhng
en bewondenng,
maar -ook
geheelen voorraad
HuisJl.6
schap,
en een menigte
and ete
3
Nieuwe
Bokwagens
met
instemming,
gelezen.
De
wensch
IS dan ook reeds
dooi'
velen
mt-",
meubelen bestaande uit •
Een Assistent in de Publieke! 'School
goederen te veel om te melden.
2
"
Water Karren
E HEER GEORGE ,WIEHAHN
gedrukt
dat
deze' stukken
in pamfletvorm
verkrijg~aar
gesteld
te
Rhodes.
r
Y oorkamer. a.JsI)
"Kruiwagen
f
op het punt staande zijne tegen·
behooren te worden.
Deze begeerte voorziende
hebben W1J een beperkt
e Maanden Cradle".
Eel'stekla~
Piano zoo goeJ ab
1
Lot
lJ
Zwengels
i
woordige
Woonplaats,
" Paarde
getal exemplaren
laten afdfukken
en inbinden,
die nu verkrijgbaar
nieuw, Tafel, ·Madeira en andere
De Wed. J. A. LOUBSER.
Vlei."
(nabij Somerset
West) te III. GRANEX,als:
SS,
IStEKT
moet
in
sta1t
'zijn
zIJn
aan
het
Kantoor
van
ONS
LAND.
.
Stoelen,
Schilderijen,
Lampen,
verlaten, heeft de onder;!eteekenden
te toon en 3de klas certifikaat
100 Mudden Eerste·klasse
dLl Toits Yan der Spuy, lmmelman li Co" Afslagers. ,
Gordijnroeden,
Tapijten, &c., &c.
Teite:n. Gd. per ExeD1pl.aa.....Postvrij.
geautorizeerd
publiek te verkoopen
Koorn (oud)
Vendu· Kantoor
.
van bekwaamheid
in Engel~ch en
I I SlaapkamlTs :11sOP
2,) M\ldden
Eerste·klas~e
Baard
Malmesbury, Feb., 1897.
Hollandscll.
Naald- ell Handwerk
Zij die de stukken
reeds gelezen hebben. beh~ren
zich van ee~
KJeederkai'ten,
Sofa, Ledikanten,
_________
,
-noodi',akelijk
ell bekwaamh~id
om exemplaar te voorzien om ze ook aan anderen.dle geene mteekenaa:''''''_
Koom (oud)
',"asch Cll Klce\ltafeJs,
Gordijn·
in Muziek en Zangkunst
onderwijs
En
wat
verder
zal worden
Ons Land zijn te leenen.
. .
"
palen, Tapijten, &c., &c.
.
.
I
te
geven en van goed zedel~k ge·
Zend uwe aanvragen met het bedrag in postzegels of postwlssefs a-ail
25 Eerste
Klasse
Melkgevende
voorgebrach t.
AN ~e Paarl,_ een Wit. schlmme
drag,
Salaris
£GO
per [ jaar.
Koeien (.Aldemcy), het grootste
Il J Eetkamer abJAK J. HOFFM.AN.
nun paard,
zes Ja~r oud, .Ap llicaties moeten'aan den o,dorgeGroote
~lahonit'boutl'n
Tafel,
gedeelte vol ill melk en bet
J. W, MOORREES Jr. " Co,} Afslagers.
~ven zestien handen hoog, Imkeroor . tcekende
gezonden
word~.
niet
andere op kalven gedurende
Stoelen, Hannonillill,
Side Board
shp
van
achter.
..
.:
later
dan
den
lilden
Maart
Dst.
de
maanden
Maart
en
April.
Vendu·kantoor,
met SpiE'gel, Clok, Schilderijen,
.r. J
V
kl'
Ma.lmesbury,
5 Feb., 1897.
Heeren en schutmeesters
bl) ww
,
v
onge
all.rzen op
a ven mt een
Tapijten, &c., &c .
hij moge aankomen gelieven kennis.
C. W. CLOETE, S1;"
I'
oprecht geteelden Jersey Bul.
RON D E BOS C H
te !Seven aan den ondergeteekende.
P. K. RboJes,
1\. Dispens a.l5li Jong!" Vaarzen (Alderney) van
Eet-~ervie,;,
Potten,
Aard~n
Alle billijke onkosten zullen vervia Barklr Oost.
1 cn 2 jaren oud.
goed worden.
I
-'
--,-------+",-.-.
Kannen,
Glas en Aardewerk,
:! Oprechtgeteelde
Bullen (1 Alderc\:c., &c.
ney en 1 Jersey).
--'SilL A. DE KO~~~'l.l
Y KOlll},lll,; -abDeze biedt eene scboone kans aan
ENE Vergadering
'lan HuisE Seniol' Vennoot,
de
heer A. B. DE V lLL[ER~,van de
·
. 1
hou,ders van Rondebosch
zal
peen boeren plaat;; een
Tafel:;, Potten. Panllen, Eerste vO,or personen
d le zie 1 van een
h
d
_.1,
"DIJD
AG
DE
VlLLIERS
IMMXLMAL'l
& Co., die h~d6n ontbonden jil, zal
k'
h
t
ge ou en WOruen op , ~~
A·
Ali\val Noord/een
KJa.'l StOVf', KeukengrI'eedschap
goe d eras
oelen wense en e voor- AVOND 19 d
'
8.
. d
bezigheid
nu
voortzetten,
zoo
als
vroeger, als Vendu-Afslagerl",
YPllA.PMi'I,.'
zeres om vijf of zes Ir....
·. ,nAY'"n
en verder Tanks, Ladders, Ya· zien daar het eene bekende feit is
t
k eZ~Il, om
'Uur, ID e
en
Commissie
AgEnlten
aan
de
Paarl
en
wel
onder
den
stijl
en
P
den
15den
dezer,
een
donker
C
derwijzen.
Holland.scb, .u ...."'" •.""'~
te11, Balie:" StaJgcreedschap,
&c. dat de Heer Wiehahn
het beste .grOtOh t d aS am er te R~stenburg,
vos Paard gemerkt H. D. pp Muziek vereiscbt. ,
va.n A. B. DE VILLIERS
& Co.
~tock heeft.
me
e
oe I den waarb@rg te verEn een pTachti~e lot Pluimyeë' te
nieuwen,
en een nieuw. Schoolbe- rechterbout.
Heeren
en Schut- ten bekwam zijn
Alle Vendu Rollen zullen kontant
"orden betaald of Securiteit
Verkoop ing to begimlen na aanveel om' te melden.
elementair examen te
komst van den trein om 10 uur v.tn. stuur te kiezen voor d~ volgend-e meesters gelieven kennis te
versc~ft
worden naar vereisohte.
.
drie jaren.
aan den eigenaar.
Wd. T. C. LOCHXER.
(WN.B. Geld op eerste verband altoos te verkrijgen tegen
P. J. BOSMAN & ZOON,
Op last van het Schoo~tuur,
S.
J.
VAN
DER
SPUY.
Termen.
/ W. MOORREES, Jr. " Co.
Afslagers.
Afslager.
Alexandria,
G.
T.
AMPH~TT.
Paarl, 15 Jan., 1897.
b
2el. AJ/'e8 .Stellenbosch,
Venda K&lltor,
plo
Philadelphia.
HOD.
Sepretaris.
2 Feb., 1897.
Malmesbury, Feb. 4, 1897.

Levende
Have.-1
Paar extra
Karpaanlen
(.;chimmels), 1:, hand,
(wu.aronder 1 Schiet- en Rijpaard
1 paal' do. ltl! urn) 15 hand, 1 paar
do. (Ponies), ;12 extra melk- Koeien
van !l,'oede Ra.", waarvan
.sommigen
i~ melk en anderen op kalven gaan,
14 Vaarzen, i Jonge O;;sen,:! Kar
do" 111) '\{el"ll::o 'Schapen, 70 Lammers en 1211 Varkens, allen geschi H
voor den slachter, 2 Hollandsche
Bullen, een getrokken nit den mgevoerden Bul van den heer GIRO.
Voorts.-:3 Bokwagens, 1 Open.
kar op \' h'rf'n,
1 }[aai-Machine,
plesser Selfbill'.lel') 1 Braak ploeg,
2 Dublwlt:\-oor,
R,msom
do., 1
Cream Sl'p~lI·ator, (nieuw) en wat
meer zal worden aa.ngeboden.

2

~
der Spuy I~melman '''"~~.Co." behoor"liJk
DE beoren

kOO;·~LGElG'UN.J:).

Publiek te Verkoopen, de ~ndervolgende
Levende Have, Boerderijgel'oedschap,
Granen
en: Huisraad enz•. enz., .Als volgt:

OP DE PLAATS

AATST E

18 Feb\, ~897.

Aan bovengemelde
Plaat.s ~elegen in de
:

-oP-

hUITKIJK,"

ieelingaraad ftll
,gnaJ • du.)
ge 80 ID..IIUIII aijD
ten, Beeoluti ..
008
f OOl'K"ltgd
II V!Ul
£~l 171
I
Laaien
'ftD
ef

ENZ.

Maandag, 22 Februari, a.s.,

0

6

I

'-

De. heer }<~aAN'S C. VINK
.. '
plaats Baasariesfontein,
hand verkocht hebbende,
de
ondergeteekenden
gelast oin op

van woning staande te veranderen,
zal puhliek doen verkoopcn op

6 8 10

1

i

E ondergetcl'kende

1 2 10
15 0 0
4 .) 6

o

publieke Verkoopi~g,

TULBAGH.

Vee, Boerd;rijgereedschap, Publieke ~:~kooping
Vaste en wsse Goederen, 'Donderdag
·)
l

183 1 8

10

R. G.

! .

•

•

vVEGGELOO"PEN
O

io

i

I

-----

O

D

ONS LAN 0

Kaapstad

.

.

L

<GROOr CIRcus Kaap·
-"~

-

EN

::- .M,· 'E,'N·AGERIE.

EIken Avond.
MATINEE

ELKEN

de

Dl.ren worden gevoed om 11uur v.m

Eenige Elgesul,
B. T. PHILLIPS Agereende Bestierder.
cns. llRRlSS Secretaris en TbeslIlrier
FILUS

.AIU.JGtl)l1~tel:n t11,

A·'

N IHUW LOGIESHUIS,
"EOPESD

VOOR

D·E KAAPSTADSCHE LEVERANCIERS
NV TilN TOON HUN LUTSfl

1

geschiedt
hier\.
mede
Jat
volgens termen
van. Sectie lóê van Wet No. 40 van
1889, het
by
eene vergadering
.gehouden door den Afdeelinga Raad,
Calvinia,
op den 16dcn dag van
Januari, 1897, besloten werd dat de
wydte van elk publieke weg bennen
hunne grenzen (jurifdict:e)
bepaald
en gedetermineerd
w~rd te z-ijn.25
yards voor t' gebruik van
wielrijtuigen.
Op Last,

.~

eener

,

P.

K. Eichhoff,

Onderwijzer Benoodigd
SrIwol

in (~e

«u. Ja('Qb~' •

Secretaris
I;

HRLENA EI,IUHETH

binnen

.~

j

komen

den bepaalden

LIEr:E-

.urr
kap

vereffenen

•

7 10

0

0

24 17

3

24 17

3

0

59

7

59

7

9

9

Gereedschap
"Drukwerk,
Advertenties, enz.
Voeder
Hondenbelasting
.,.
Tollen
" Reote op Overtrokken Balans ...
.. Montagu,
Dorpsbestuur (Belastingen)
.. Lady Grey, Dorpsbestuur (Belaatingen)
.. Rechtskosten
...
" Kantoorhuur
.. Uitspanningen
" Balansen op Hoofd en
andere Wegen
...
" Balans op Rekening,
t.W. :-ln
de Bank
£605 0 2
In de Kast
7 1 8
ti
ti
ti

Onderwijzer.

Ir ENNlSG E VING.

2 il

650

747 18

I

2

l,3!)8

0

3

1.

Aodere Wrgen

T

fOl.

otu.l

13

0

£ 8. d.
16 18 10

28 15

0

3i 15

0

I,t)

19 10

0

14

0

J3 I~

8 .•

;):i

lBO

o

1 Il

o
o

5

0

0

.£
[:,IJ

1 Il
10 0

d.

F.

180

O.

I

Il

0

0

2;)1 10:2

0

0

7 10

0

(10

+

3

13

:!

1 17 :;

() 7
I 0
Il 9

4
6
6

o
o

7
I 11
6 5

3
0
:3

o 14 i
2 Il ti
17 14 9

38

2

9

16 5
16 14
o 3

6
0
0

73 i 0
20 16 6
16 14 0
6 IS "

S5 4 :3
4 10 0
o 0 0
6 12 4

o
o

0

0

0

o

2

(j

o

2

6

0

0

23

5

7

2J

5

7

o

20 16 S
o 0 0
o 0 0
o 0 0

0 0
:). 2 0
2 5 0
7 6 10

315 19

o
o

251 10 0

0
0

:.!

29li

2

~

0
0

o
o

0
0

0
0

Totaal

747 18

2

20 16 ,j
2 2 0
2 ij 0
7 6 10

o

0 0

o 0 0
61:.! 1 10
1,398

0

0

. Wij oortifieeeren ~iermed~ (i) dat wij boventlb,an,le rekening nn Ont,angeteo en Uitbetalingen van den Aldeeli.nsrsra'ld ,,"n
Ro~rtlOn, T~r hei halfJ~r geel!Ddlg~ :H .. ~"lloemb:·r, 189.6, hebben n'1!r8.io.,; (i.) dat sij (onderworpeo aan p&l'&g l"8 af • deses)
doo~ de terellIChto beIIcbcl~~n.g~,kt 18" (,,,) d,d, zoo~cr WIJ li lDr,~Q oagaa", <l~ d..ar in v,·rnl.-l lo ontvangsten do eenize sommen lij I
w<l.e gedurecde gezegd tlldper~ o.~tv,,"g.,n 11'10 i (IV) ~t .Id Dlt~ven
wattig eu oVBl·oonlrom8ti.{ ziJn m~t n -suiten,
Ilesol u tie-.
en Cont~c~1I
'fan d.JII RIIld;. ~(VI) d,~t d~ b,I>\08 bJJtht
ai~ £7 1 8 in. hvn le I van
d"" Th.,.a·.ri~r. (tl,,, m.s \ 0 rlr.1 grl
:word op ilen .H DOlmoor 189Q, I_ de deur ml[~"tles Jl<JOllhn'du 0:niObreveo op Vorm C. A 45A), Il' .. n een .I"hit bILl",,! van £6<),5 0 :.!
rn de Staod>trJ n."k nq R ,b~tls?";
(,lit) oJrtlfioJer 'u ~IJ
.. er.Ier dat
wij
ho~ Vl·rsl:q
nu
Bvten 1'0 Laeren van
.genoemden Raad ..oor he~ la"tate lulCJaar h,b"n
o~gozi>", ,ht h,t m~t bst grO'Jtl>cl:·I.: o vercenko-nt,
en, wjver wij ktlnnotl
Mga.nn in ie Ier opsicht correct ia.
-

HENRY

Bobertsoe,

29 Jatluari,

H1CH

i

18V6,~,

C. MARCUS,} A d·.

H ~ [,M,

u

nrea

I...

Ik, GEI8180G8 Wn,L'M BeR()~gnDS, o~~:i6.clor
hiermo Ie , o'lri'r ,Jij bepvliu ren V1l.1 Soctie 2 vaa W Jt 3~ HU 1889; d'\t bo.eo.
sta.ande BOO ""au eu Olrreo\ Vel'll!"! IS VilU rmjne R~lten!ng.H ahTh1saurior
van den Af lee in\f,;r~al va~ Bobertso.i
voor bet b<1lf r
eiodigead. 31 D~o.m',Hr. 18:)6, o? d&~dj b.lans ia z")o,l:I tlitean;Il'l~1 o? l!.\nf<lheoh~)~ VO~ID C. A. 4.5 A.
'
J"
GJloeloul

I

Resident Magistraats Kantoor,
Kaapstad, 13 Feb. 1897.
------------------------~

180ï.

I
---r-

Totaal

J. CAMBlER
FAURE,
J
Resident Magistraat,
Ka-apstaq .

Testamentair.

I Feb"

7 10 0

8 14 2
87 14 0
o 17 10

tt

i

"'{TOLUKNS
de drank LiceptÏb
V Wet No. 28 van 1883, ·ge.schiedt hiermede kennisgeving
'd~t
de Jaarlijkscbe
Ver~adering van het
Licentie
Hof voor het Kaapsche
Distrikt gehouden zal worden in d~
" Metropolitan
Hall," Burgstraaf
op
Woensdag, 3 }h~lI·t 1897, te 10
v.m. met het doel om' applicabies
voor licenties
te overwegen,
eeu
volledige Iijst waarvan in de GIJ/( I'e(l~·
meut« Gflzeff"
van [den 12 dezer, df
teil kantore
van den ondeugd·
teekende, Burgstraat,
Kaapstad.
gezien worden.
. I

P.W. z.

Executeur
Stelleuboscbv

0

o

6

" Diverse

Applicaties lOor Drank Licenties.

tijd.

(P. J. BOS~IAN,

o

4 7 1
87 14 0
17 10

2

1

Stellenbosch.
Allen dil'
iets te vorderen
hebben in bovengemelden
boedel gelieven
hunne
rekeningen bij den oudergeteekende
in te levereu voor of op den 2Uste
dug van :'\[aart aUlI,;L, en zij die iets
verschuldi-nl
zijn gelievL'n hunne
te

tf

95

O.V.S.
.

van

rekeningen

0

6

é:

Weltevreden,
Jacobsdal,
I }i~eb.1897.

AIds. Raad.

HENDRII\.\

5

Per Balans, 3JJuni, 1896
" Salarissen vl'n Secretaris, Auditonren en
alle andere Beambten
" Betalings aan Raadsleden
"Maken,
Onderhoud
en Reparatie,
van
Hoofd wegen en Dammen daarop
" G-ewone Hoofd wegen
"Maken,
Onderhond,
Reparatie en Verbeteriogvan Afdeelingswegen en dammen daarop
" Andere Uitgaven,t.w:
.. Voorschotten
•
.. Postgeld, Telegrammen. eoz. , ..
.. Wegbela.stingen terng
betaald

LUBB.li4:
I
Sec. School. Cooi.
,
:

AN Crediteuren
en Debiteuren
ill den Boedel van wijlen

TUD,

1

6

d.

P.

43-128625
513 16 3 1,027 12

£

J. J.

f{ENNI~GEVING.

.A

li

£

Hoofdwegen,

PPLICAT~ezullen
ld,odr
den ;()nde~teekende
: ing
wacht worden to16 .Maart 1891
Voldoendecertificate,
n van bekwáa, tp
heid, goed gedrag. en.lidmaatschap
eener Protestentsche Kerk, mo~ter
overgelegd worden,
I 1
Salaris £120 en de schoolgelden]
Billijke reiskosten worden vergoed,
werkzaamheden
te beginnen ~ zop
spoedig mogelijk.
;

~aL

Mds Raads Kantoor.
Calvinia,2
fAh. 189ï.

t

a
:I

d.

II.

To!aat

!

A

A Rr.JIELEN AL8 HIERONDER: (-

Algemeene Beluting
Achterstallige
.. , 43 1
.LooPende...
... S13 lG
"Tol(en op Hoo,ld en
Afdeelingsr-.adswe.
gen...
88 17
Andere bronnen van
inkomsten:
4 '1
Rente op Belastingen
o 0
Hondenbelasting
...
Schutten ....
0
V oorschot Terngbeta.ald
0 '0
Lady Grey, DorpabelItUur
Belestingen
.0 0
Montagu,
DOl"JlIIbe. )
stuur (Beiutingen)
<-() 0

o

Diet. Boshof.

wijl.: tmder-Riets-ieicr,
dal, O. V.S.

A,DdereW.g •.u
enz.

l

J. GROENEW

C.

N. S. LOUW.
<.

DUU1U~~",Il.

beginnen:

VOO-i' eene Ro-nduarl1ldf'

:LGS. £S
f,~

Ha.lfjaar eindigende 31

Petronellaafonteiu,

ZEGBPKJLUL

KOMPLBBT,

•

.

jaar neven~
_'

per

Billijke reiskosten
Werkzaamhet1en
te
1eten April, 1897.

IIGOED GEDROOGD SOLIED ESSGHENHOUT,

KENNISGEVING.

£120

sohoolgelden,

liet 'Jameson' Slaapkamer Set

GOEDEBEHANDElING!!

7enuisgeving

Salaris

GSRAAD ROBERTSON ,

Wd. Sec. Sch.

(ONS EIGEN MAAKSEL),

IJdie un wegen in de Afdeeling Calivnia

gedrag, en lidmaatschap
testaut"che Kerk.

VAN MEUBELEN,

J. HOJTSEMA.

8lLlIJKE PRIJZEN!

co.,

D. ISAACS &
ITELLEN

SOMERSET STRAND,

VAN DEN

MidcknHl,f ~tá.:'di'Jt. 8Qslwf .:

APPLICATIES
voor Leeningen zullen dagelijks in
wi~Jes vim gehuwde '
.en zullen door den nnliArUe+
overweging genomen ..worden ten Kantore van de
'.aa.~' a... Groenteplein, Kaapstad
teekende ingewach(worden
tOtl
M-aart,
1897.
S. V. HOFIIEYR,
Elollicitanten moeten
Secretaris.
certificaten van bekwaamheid,

"BEA.OH HOUSE,"

FRED

REKE'NING

J

ZATERDAG.

IWGERIE DENGEHEUENDAGOPEN.

.,r~E.

GOede

G. W. 1l0H.CHEHDS,

T,lOr mij, ah g~lnilfe, dezen 20,,!ru dal Tau ..Taouui, 1897.

Nagesien eD toeges~1I

Theeaurier.

J. C. WOLI:<'AA RD
den Raad op den 9den dag Tan F ..b, uar i, l gg7.

d~

F. E. WOLLASTO~,

Voonitter.

;

AGOOU:NT

Benoodlgd]

OURRE:NT

)~

,.~ ,

Tcnni,;geying

gesc!tieJt mits deze
\..
dat ef~nig pcrsooll gevonden
overschrijding
doende rm-t het doel
om wild u' schieten of te jachten,
op plaatsen"
ljsbralldskop,""
Lang.
kuil" en " Henn-l
l'll Aarde'
het
eigendom "an de weduwe S. D. fick,
volgens wet zal vervolgd wordan ..
DEMPER~,
:MOORE E~ KRIGE,
.Procureurs \'001' .\lejuffr. S. D. fick.
Caledon,
Hl Feb. l',~)~.

I

aKENNISGEVING

HANC:KA'1T,

3 voet 4 Duim wijd en 6 'Voet 9 Duim hoog, met !:Smegelglas
~.8Duim bij 14 Duim.

~5

511(

Voor de Gouvts. School op de PubAie*e
Delverijen te Koffyfon tein , OF8.
I
vergezeld
de vereischte certificaten van
bekwaamheid,
goed gedrag en Ji4maatschap
oener
protestantBc~e
Kerk
zullen door Jen oudergete •
kende ontvangen
worden
tot· :1
Maart, 1897.
Salaris £140 per jaar benevens
de schoolgelden en £.50 voor huisI
huur.
i
Billijke reiskosten zullen vergodd
worden.
Werbaamheden
te begiI}nen op 1 Mei e.k.
:

A

Staatsmusenm der Zuid·Afrikaansche
Republiek.

M. BEYERS,
V oorz. School Com.
Koffiefontein,

V

,

;

"

3

VOET

Top W ASCHTA fEL met Tichel
en een Kapstok aan elke Zijde.

MABllEREN

beneden,

Rug,

~

£rJJ

Kl, ein KastJt>

1.4••

Rondgaande Ondel'Jijlers

e
"General

,L

£

8.

d.

43 I :3
513 16: :3

Current

...

.. Tulls on Main and
Divisioual
Roads
" Other Sources of
Revenue, viz ;Interest on Rates ...
Dog Tax
Pound
Advance refunded ...
Lft.dy Grey Village
Board
Montagu
Village
Board (Rates) ...

6,

d.

ti

88 17
4

71

4a128625
51J 16 3
ti

5

0

4 7
87 14

0
17 10
7 10 0

1027 12

6

95

6

2

8 14
87 14

o
ï

3

24 17

3

59

7

59

7

9

bovellgenoeQld~
vergezeld
van
certificaten van beh'a8IIlheid,
goe~l
gedrag en lidmaatschap
eener Pr~.
testantsche
Kerk, zullen door dep
ondergettlekende
ontvangen
wordefl
tot 3 Maart 1897 van ongehuwde
personen.
,
Salaris
£120 per jaar en de
schoolgelden; billijke reiskosten wol}
den vergoed; werk7.aamhedell
te be:ginnen den Isten April 1897.

Lindley

ASSISTENTEBENOODIGD

Total

O. V. S .
Februari 1897.

...

('.,')0

2

i

ï47 18 2

1398

0

so June

1896
of S ecre-

tary,

Auditors
all other Officers

and
.. ,

.. Payments to Members of the Conncd
" Maintenanoe &: H.epair of Main Roads
& Dams thoreen Ordinary Main Roads ...

17 10
10 0

24 17
9

By Balanee
.. Salaries

2
0

:
.

A.KOK.
Sec. Sch. Com.

Maio
Roads

, Total.
£

Rate Arrears

..

s.]

Other
Roads, &c.

Benoodigd

Voor de wijk Midden - Liebenbe.-gsvlei,
disl. Bethlehem.

ij

Q.

189i.

MaiJ
Roada.

ended 31st DecembeJ', 1896.

voor
APplicaties
betrekkingen

Dn. :\ . .\1 A :\SVEL'I',
Voorz. van bet Curatorium.
Departement
\'1.n (lnJerwijs,
.Pretoria, 19 Januari l~~lï.

Op de Gouvis School te Senek ti

Febr.

~or the Half-Year
-----------------+-------

TVVEE

Vereischtt'n
I.ijll: Bewijzen yall
bekwaamheid
en erYarlng. van goed
gedrag,
van lidmaati'cLap
L'ener
Protestantsche
Kerk, van genoegzame kenni" oeI' officil'ele landstaal.
"Balaris: _t7:,O pcr annIJIll.
A pplicaties met overlegging
der
vereiscbtp
"tllkken en eene korte
levensbeschrijving
in fe zenden
voor of op Maandag,
den 22sten
Fehuari
e.k.,
bij den
onder·
~eteekcnJe,
door
wien
verdere
mformaties zullen wonlt'n -verstrekt

411

(j

kn

EEN DIREKTEUR.

mEDE

varn

pp LICA TIES,

•

OOR dl'zc in ichting \\ordt
sj>cwd Igi:lk geHaagd

Dieisional CounëilTllof RBERTOSON.

,

., Construction.

£

s,

d.

33

13

0

~

11) Il

:>0 1

lG

28 Lj

0

J7 lj

Hl 10

0

1-1,

180

TLtal.

0

5

11

(jti 10

0

:H

0

180

1 II

d.

e.

l,j

I

Il

•

MMo-

tenancl', Repair, &;
lrnprovementof Di,·isional Roa.ds ti; Dams
tbereon
" OlheI'Payments,yiz:
Advances
...
Postage<; & T ele,.,rram~& ~
Roa.d Rates refullded
Pet ties
Toolti
PrintingAd "cl1:isin!,6:c
Forage
Dog Tax
Tolls
I nterest on oyerdraft
Montsl-'11
\ïllage
Board (Ra,tes)
Lady Grey V:llagc
:.
Board (Rates)
Law CostR ...
Office Reot
Ontspans
...
" Balances on Main
"
a.nd other Roads
" Balance on Account
yiz ;~InBank£60;, 0 '2
In C hest
i 1 ti
Total

3

Other
Roads, &c.
£ s. d .

2,j 1 10

:251 10:2
I

4 J
o ï 4,
I 0 ti
11 9 6

J:,

4

;1

-1

11

0

6 I:!

-l

; 10
I:;

2

i

;;

I li

0

o

I;
Jh

:1
9

o
o

;1
:.!

0
ti
0

~3

:;

i

5
:!
16 5
lG 14

o
o
650 2

2

23
;j

0
0

0
0
1

2

9

0
6
0
4

000000
0 0

74i 18

2

ii

7
J
0

7

5 0
ti 10

o

0 0

612

1 10

1398

0 3

8

o

ti

20 lo
2 :-!
2

296

7

6

o ~

2 0
[, 0
6 10

JI5 19

0
;,

2 II
1 i 14
73 i
20 16
16 14
ti l,j

t)

20 16
2
2
7

i 10
I 17
U 14

U

o

0)

We bereby cerl-ify (i) I.ba~ we haTe examioed the .bovo .cocunt óf ttbe Receipts and Payments of the Division&! Oou~cit ~f
Robertson, for tbs llall.ye.Lt :enj~l 3htJ Dec, 1896 j (ii) that (snbject to paragrapb v hereef) lt lB 8up~rLed by .proper 'fou<:hel'll, till)
that,lO far 88 wo can aeoortlllD, tile l'lIcé[pta therein entered are the only nm! wblob have been rreeued dnrlD.g tbe penod stated,
(io) ~hat the expenditure ia la,fful aod in acoordanoe witb Votes, Resolntions Bnd Contract~ of tbe CounCIl;
tbat we hale
Voor eene Rondgaande 8choolle Mahems, diaa.llowod tbe sum of Nil for reaeof'1I etated in the unexoo Report; (vi) th,at the balan~ CO?IU318 of £7 lso 81., In tbe h-.o~e of
Fontein, wijk Midden Veld,
the Trnunrer (~hich WeB aotaallyrprodaoed to us on the 31th December, 1896 in the deoomIOatloo8 IlB 8~ted
on' he Form C.A. 4,.) A.),
aDd of a cr,diet balaooo of £605 10e.2d. in the Standard Bank at Rohfrlson and (.ni) we farther certIfy tbu we ha~e CIJLmloed the
disl. : Boshof, O. V.S.
StatemlIlt of .A88eta and LiabUitirs of the said COllncil for the ll111tbalf.year, that it Ilgnes ,,,th the ledger, aod lB, 80 far aB we
Pplicaties
zullen door den onder .. oan asoertaio, correot in every ~t..
HE
ll·_'C.AlARCUS'(A
d"
getee kende ingewa.cht worden
R1CH HELM,
,)
n hOno.
tot 28 Februari
1897.
VoldoendIjl
Robel tson, 29 January, 1897.,
certificaten
van bekwaamheid
goed
I, GgR1URDU8 WILLIX BORC8mR~ do hereby certify under the proVisions or Scoro, 2 of Act 32 of 1888. that the abwe la •
gedrag en lidmaatschap
eener Pro~ trae ",lId correct 8tatement ;of my Account &8 Treasurer of the Divisional Couucll of Roberts?D for th& half-year ended 31
Dfc~mb r, 1896, ard thllt the bal'Lee ia as del&ilotl on tbe anr.cxed Form C.A. 45 .lo.
testantsche Kerk moeten overgelagd
GER. BORCRERDS, Trea5ur'ef
worden.
.
Signed b fare mp, 88 ,..itoeu, thii20t,h. d.y of Janua-y, 1897 .
Salaris £120 en de schoolgelden;
J.C. WOLFAARD.
billijke reiskosten
worden vergood;
ExamiDed &IId.allowed by the Cou.pt:il on the 9th day of l"l'bury, 1897.
werkzaamheden
te beginnen op.15
F. E. WOLLD.3TO~, Chairmao

Onderwijzer Benoodigd

vs.

~(»

pplicatlL's, VL'r~l'~ehl vali de ycr·
eiscllk
ct'niticaten
"all bekwaa.mheid, gued geurag ell lidlJlélatschap eenel' l'rotestanheh,_'
Kerk,
~ullen door den ondergl'tcL'kL'ndt'.
ingewacht ,,·orden tot 2de :\-Iaart ek.
Salaris LI ZO per jaar, hnnis van
het Kindergarten
~ystcPll1 en vall
muziek een vereiscLte.
BiUijke reiskoslcn zull('n Yl'rgot'd
. worden.
Betrekking
zoo spoedig
lnogelijk te nanvaarJen.

A

H. GDDATII.
.~~

Voorz SellOoI

1

!-t~\' nekal

i:1 "

" ..

~ij11;

O. V. H.

8 }<'eb. 1807.
-- --

I"

'~N~,~~;~
. _.!..J

('Oll1UllS,>IC.

md
aanzoek

A

lJ

VOU KLuD'l'J.HL

voorz1en van ecn Spicgclg-Ias 18 duim bij 14 duim op
patente
wieletjes.
£2 7s.
.

BOTengenoemde is aanmerkelijk b('neden i;'prijs daf. de inferieure
ingc.
~oerde artik.elen en daar wij slechts hout gcbruiken&t
goed ~droogd
is
III de Kolome zullen Koopers
het voordeel hebben van onze Wl$rborgd at Maart 1897.
de ~elen
de hitte v¥l het klimaat zullcn staan.
.
H.

.

J. SCHREUDER.

SCHUTBERICHf·

Lid der School-Commissie.
-

D.ISAACS&CO
?u"I,~,"~
0'"

pt:rstijd
te
bij den heer

helpen.

D. VE Val::; RABIB,
~uysjding,

W Ol'cester.

S'fOOI - KA.lHNETF!.BRIEK.
BARRACK-STRAAT

UITST ALKAMEBS.

LANGMARKT-ST~T

J:N

III

BOOM - STRAAT.

i

PLEIN • 8TJu..J..T.

KAAPSTAD.

I

Elaildsput
Wijk Midden Veld
Dist Boshof O. V. S.
_'_---~
_---~------J

VAN D, SPUY. 'IIIELIAH

& CO,:

Vandu Afsla~ers en AJTente~ .
Tel, ad. Malmesbury en ~aa~l
lA

UNITY."

.I

Geld tegen ~ per eent.

N het schut alhier bevindt ~i~h .boven
den veroorloofden
tijd,
Vaal
IJ den ondergeteekende
,zijn
Merrie Ezel, 5 jaren
oud,
',
£1,000
en
kleinere
sommen
lndien niet gelost voor den
'
:dezer
maand, zal del'le1ve op dien
uit de geld te krijgen op eer~te verband op
Schutkraal alhier yerI.:ocht
goede eigendommen
tegen
per
gens om 10 uur.
cent, des jaars.
JACOB F. M.

I

B

4t

PAUL

Hopefield" diet. Malmesbury,
9 Feb., 1897.

D.

CLUVER,
Procureur.

1, Birdstraat, Stellenbosch.

UDD- FELLO WS ZAAL,
PLEJ:NSTR.&..A.

T.

Open s Morgens, 's Midda.gs en 's !vonds

l

DE NIEUWE LONDENSCHE

WAS SEN BEE L DEN GAL E RIJ

I

Een zeer zeldzame verzameling van meer
dan 100 vaa wereldberoemde peI'80neo.
De meellt bekende meDllChen van alle een·
wen en volken, Kamer Tan Afgrijslijkheden
Open 10 v.m, lot ó n.m.; II' Avondl! 7 tot 10.
84.
ENTREE.
&cl.

3

=

"URICEDIN STROBCHEIN."

W,

------_-----

ON,

BELANGRIJKE

Publieke

VASTEENLOSSE GOEDEREN

Tot.1J

,

1 11

50

ti6 10

0

JJ I))

0

AAN JICHT
EN 1IL.\,\8.

tee» NO

EENIGE
FEITEN
orE
WAARD
ZIJN TE ONTHOUDEN.

MO'lN8 TO/vE ."

ZWARTE ALPACAS

EN STEEN EN

Een nieuw ontdekt GeneesmIddel voor Jicht, Rheumatiek, Grui3 ~n Steen
in N ieren en Blaas en Koliek erdoor veroorzaak.t.
Verd~r
voor
Neuralgia,
Slapeloosheid
en aue ziekten in verband me~ overproductie van Zuur in da Urine.

" Lismore

Castle,"

en jnist
Kaapstad

21 Januar;. 1 !li.
product van den beer W. "an
W,t.l~huis. Kaapsta I, in .. Di Pa-

MiJnbear.-Het
'\

ZONDERLlNGE
VAN
EEN

ZIJDEN LUSTR S,
Ex

KURUMAN.

ont

Z~ls

ONDERVINDING

JOHANNESBURG

hetge~~~~:R~o

meeste warme

m landen, wordt Zuid Afrika bij tijden door

nergenl!

Rensburg,

versehenen ts biina met nutitio \l'til'(l,
WllIlt van bem geldt bet spreokwoord : wien"
brood ik eet, diens woord Ik spreek.
Do t~id
za.! 0'" wel leeren of H.b"dc IR tulk eeu scbat
voor de Kolonie
"al t!11lal. Oe heer vun Rensburg ons Wil diets rnaken. Ho-vele millioenen
zlin DIet reeds aan ll.hode!UA 00..1 eed eo sullen
no~ moeren bosteed worden voordat orde en
velti:;f.eld volkomen gewaarborgd Z!Jt:l ~ Zooveel
T. 'r de
beweringen VdU den beer "Ill Remtriot ,.

koorts bezocht" en vele mensehen
vallen
slachtoffers
aan, door niet behoorlijk
-ppzorg te dragen wanneer de koorts heersebt.
Gedurende
",'arm weder iu eenig land is burp.
IT geneesmiddel
is beproefd
en daarna
sterk
aanbevolen,
~oor
de
'Vat betreft don oorlog is bet t hans st il, maM'
het vooral noodig dat men goed zorg moet niemand
kan [e~gen voor hoelang.
I.)~
beroemdste
Geneesheercn
in Duitscbland,
Holland
en; andere
dragen om het bloed zuiver te houden, en lutio om "Igemoollo ont wapcuing der naturellen
"I' DE PL \ Ir'
landen.
<toe te zien dat de verterings-organen in vra.geude is ann de rttgeermt; gczunO~n. maar
nog geen antwoord outvangen
Het benieuwt
goede werkende orde ziju.
Ongelukkig
te l\ eten lS"1lt du regeerIng
zal doen.
De
l s mon a HlitSCll.l1UI1.CII\Jt..'r~.
voor den lijder is koorts niet de eenige ons
ft!geering zal wjjseluk huudeleu aan het verzoek
\YnArde lIecr.-\\'cPI'I
zoo ~ool mij te .Ioon weten nh ik meer van
wonder-vol genCf'!<I.muldcl kan bezaak
waarmede
hij
heeft
rekening
te
Omtrent:: mijlen van de Stetie & 1 MIJl
te voldoen, want er IS groote ontevredenheid
komen ru g'tJL'llknopcf vorm en (III k leiuere hocveelho lcn) voor ('C1l lichter hyc,nl dau het mijde, went 4'"
houden,
Meenig
man
of vrouw is over de k -elbloedige moordeu dOM de k&lfers
. Urtco liu ' heeft 1I11j ~rroott'verhclir iuz gcg-cveu.
Voor 1I1C('t dan t.wint ig jaren lK:n ik ('JCT, mnrtelaar
van het Dorp TULBAGH,
PRACHTIG~
I
!!l'\\tJt' .. t nnu ltheomatlckt,
JI{~hl ('II slechr» een paal' dn;-;IM.'iC1I hebhen
IJ
wondcclijk
veel goed gcbersteld van hevige aanvallen der ziekte begaan. Ik meen dat het boog IJld is dat de
doeh.reffcnde maatregelen moet neda.:ul. .Inurbij I....nllJ'l algeme-nc gczolldhcllL~ ti')(·~tn/lll zeer verbeterd.
j
om weder nedergeveld
te worden door regeerrag
De Yakooplng begr: . 9 ure precies.
!::ik'Cbts
dit: ~t..:h,dl'1l hebben
nls ik kunnou
dezen
7.c~'l.'n wanr.loervn
en ik kan tien heer Qou-rlay niet
men om hot land "elhg te maken. aoodat men
, 4/6 per yard.
prgere ziekten.
Gehtkkige
ontdekte een kan voortgaan
genoeg dankeu voor Jc toezending.
Uw antwoord nf wnchtccde,
bh)f ik
met "!I'l<' ontwikkeling.
hetget!n
sliJtme dokter eenigen tijd geleden een ouder bestaande omstandigheden
onmogelijk is.
Tegen
bovengenoemde
prijzen
E bee-r Juu I', t rus Reynhardt
Toto en Jaant)e, de twee kapncins. die hier(wns get.) CHAS. WIL8TONE.
medicijn,
dat, indien bijtijds
genomen,
dagen
heen ontboden waren, hebben hunne verschjiwegens
ziekt'lljke
omstandigde aanvallen
van koorts
zal afweren.
lIlog gemaakt. en hadden een onderhoud met de
heden genoodzaakr
zijndc
om zijn
Wij bedoelen Dr. Williams en zijn beroemd regeermgs-personen,
doch daar het min of meer
'VlLt,.l()Il'~ Central
Hotel, KmtemnlktJ!!trnu.t""
Paarsche
Pillen.
Deze
wonderlijke
bloedhoerderij op te W'I"l'n heeft den on
met gesloren deuren gr-houdcn werd knn ik
Kaap.lnd. 16 November, 1896.
en zenuwversterker
zal niet alleen koorts den uIIslag met met juistheid mededoelen. Hot
Dat! HUlK I. Ht sscu, MUlzcIIlJcrg.
dergdl'ckende
gl,la~t op geIJ,lelde damet gc·
\\Ytl.'1rdc
Ifl'l'r,-\rl'('~'"
zon ~f)cd IIllj nog twee flessehen le zendeu vnn nw gene .....
r-smi.hlel voor Ilhcumarlck
voorkomen
maar zal in gevallen
waar schjjnt echter of hunne verklaringen
t um jlul)llek
te Yl'rkoopen.
loofd worden. Na all \)op van het onderhoud,
" Lr ioo lin.' zoo Jt~)t~ltg
;:IJ rli r bekomt.
I
lijders aan het herstellen
zijn van de had de lIJagHItl'llat eene ",r adenng met ons en
Her heefr mIJ zooveel gilet! xlnnn, dat Ik het ann een tal vali lijder» hel, aanbevolen,
i}!J wachten
6
De kosthare
plaats gelegen
als boven
ziekte,
hun
gestel zoo versterken
dat doolde aan ons mede dat de regeering ons de
1
I
allen np de Mnktlllll'lt
\':111 HW rueuwen
voorraad
OJH het te beproeven,
Ik 1100p dot z.ij .lnurvan
rlp7.clL.lc
groot 21;3Morgen beplant
met t),j,OOO rust mogen hebben aId Ik.
verdere
ingewikkeldheden
voorkomen
vrijbeid geeft Daar eeu buitenplaats
te t-rekken
WljngRard
stoHrn
en een groote
zullen worden.
De heer N. B. Davis, maar zooveel mogellil.: L!j el~aud;>r te bljjven,
(was get) I). J. '~ATSON.
van Johannesburg,
werd onlangs
een zoodal JU ge.a.! van verder-e moeiljjkheden wij in
verscheIdenheid
vruchtboomen.
bet bereik t!l" om beschermd te worden,
Prof.
slachtoffer
van
typheuse
en
moeras
koorts
Het elgt'Ilriom
15
voorzren
van
Price 0l'perde het bezwaar dat het land nog
K""P81"'1. fi December, lti!l6.
en werd na een lang ziekbed op een met veiJlg IS, daar men van {(oede '!lde ver-,,
DE:> HEER I IIIR"<.:H
IIU 17A>11bc.t')!.
!
Lool'l'nd
Water.
nomen had dat de kalfe rs slecht .. wachten tot
wonderbare
wijze gered.
De' volgende
"·n..'lrde HL-'t..'r,-Het
1•.'11 11Uj g(,II()t'~en doen
nJ", [IC dl' t"er""h!lleoflde
Apotlu'kert:
l'en \t'M:)rrn~1 \'IUI U"
"l'nt"Colllll'
\\/11 .Ioen t.x-konu-n
(bUlT Ik :';C'\Vllllt:n
114.1)tlat dit uu stckcud
HlIJtkllcgt'l\
UI II.; Add DlatiJC6Ï1s
brief door hem geschreven
als een bewijs de mensehen uit elkander trekken, en dat men
1. Levende Have, als.
de
verklaruigen der kapit.eins voor puur bedrog
III .lu lnn.I ~W algcmecu,
nog met overal te vcrkrijgen
\,'{,
.
van dankbaarheid,
zal thans van bijzonder
hteld. I<:r ontstond teen groote verwarring, en
L\\ rlw.,
~:) B"t·sten Goed ~Ielk gevende
Ras,
belang zijn voor onze lezers.
Hij zegt:
om den zegel er op te serten "" arn er een misII. MA:-.-tKt:,;, ~I.D.
al" look Tri-k-ossen
eli Beesten
VAN, qNZE
j
" Eenigen
tijd geleden
leed ik 'aan ve....tand russehen de boeren eli bet hoofd der
politie.
daar h!! WIld" dat de boer-en die wilden
(7cschlk~ 011\ te "lachten.
koorts (typheuse
en moeras), vreeselijke
trekken de ammumue
der regeenog die "U in
hoofdpijn,
misselijkheid,
en algemeene
1 Afrlkaandt'r
Uni
banden hadden moesten opgeven!
De boeren
Jit"
d.~,t
TIlIJ :.!t.'I1'-':':;'·u li tt.' uicbicn
.lat
1I1lJil TlII,.!Tt·1l verle-t
zijn
vnn
~tl'('n door
f!'~lIcl'~JI1iddcl
verzwaking.
Gedurende
de
laatste
2
jaren
weigerden echter dit t-e doeu onder de omstan.~ H man PaartJl'n
'VrWl'dlfl Bt ro« bci n."
heb ik al mijn geld voor dokters
en digbeden waarin het land verkeert. alvorens zij
Koop een Tabberd-lengte
~n laat die opmaken
aan
}la ..Ic'(:h, .. ("en hnl ve tll'~b ëelJflllk.r tt: hebben kwamen lie steen eu ):,"TUI~door.
"'l'l'''
zoo goot
Illl)
1 .\ll'I"I'Il'
Jo
patente
medicijnen
uitgegeven,
maar in staat 'Un elders ammunitie te bekomen. Dit
7 Eer~tc Klas Top Ezel:; 4, tot 7 een andcrc tlc-;cb le lenden.
is UIot het eerste misverstand,
eu bet wordt
(\\"1\.' h"·t.) 111. GI.A;;HOFF.
l/n Mc",; rs, Koch ,~ Dix ie.
zonder baat' te vinden.
Ik begon ver- altoos
aan de onbekwaamheid
van den tolk
Jaar oud
standeijk en lichamelijk
snel uitgeput
te toegeschreven.
Waa.rom kan de rogeerIDg in
17:1, B rcestrant.
-! Varkensworden, met den kommer van toenemende
zulk een t!ld met mannen aan tellen dl beide
Ktu\r"trul. 1 i Januari. I~~7
schuld en zwakheid.
Ik hoorde eens van talen nnrebtlg zUn'! Waarom mUaudel'!! Aan·
lVA_\RnF.
HEER
HIR~CH,
lI. Lossegoederen, als:
stellen dIe minder respect voor een boer bebeen vriend van áe wonderlijke
merieten
g'l("tl en 7.('lId nUJ ~Cn nndl'r honel
,'an uwe nWdJC1J" .. l~ri('('ltl1l StrOiOc'hClll "
ben dan eeo boer ,'001' I'CU bot t-elltOl heeft, en
van Dr. Williams
Paarsche
Pillen voor waardoor a.!toos ml.Sversta.nd en verbittering
-t St.uk-Yatell,
:2 tot ï Ll'ggerR
Ik lwl) 1\.:1.1\"'h'en III dl' Hlt!rt·II.,L."l·ll"dt'11 j..'\.,>durendl' d(' lanhft' l.C:oIja,rCIl,l'l1
t'l'n hottd ",nil It\\ Illc.)ICIJ"
11('( tt UI]
~t:'llt'z~'n
hlllnlll
vlJf dll-',...~T1.
dnn.f
Ik
\1\11 lh ..n
slc't'1l
en
grnl";
gell1akkQ}iJk
\'l'rltJst
bleeke
menschen,
ben
in
w8lDhoop
kocht
ik
ouU!t.aan?
KUipen, ljTrap
enonderbalil',Leg"till.
Ik ..!UlI
t.'\;11 p",..t\\h~·!
n.)!)r hd bedrag III
Teu "lOde de runderpest te bestriiden had de
een tli!SCh met maar weinig gelool, daar de
ger~,Halfaam,Ankl'r~,
Tregters
I~' 11\\1..',
dokters
en patente
medicijnen
mijn reg':lenng speelllie poht.ic ol·era.! gepwttlt.
F. \r. t!OFF~A~
\".
Onder b~n was een jO:J.ge J acobos Snijmau
K l' Idt'r(Ter('ed~r hap
toestand slechts vereTgered hadden, en ik dIe lwee en een half uur '-an Langeberg ge.
., Ee'rste
Khts Brandewijll
hkl,
bijna geen hoop meer had op herstelling.
l'rt'l()rlll.1r(lIJ..~ftom.
2 Dc(..."('nibcr, lR~Hi.
sta.tloneerd was In (Jctober ~"ng bU op pe.BOK",ag-en,
1 kap kar, 1 openkurJp
Ik had slechts weinige van de pillen geno· trouille UIt en Tood ka.ffers met bee<ten"leesch,
J), )1"1'1' t.nlllill
•...\n )lel :--t~I:1I~ "';'t~t.:r('f;HI"''''parl('rn('ni
n co...t! I"" \'''11 7.IJne R!rcumn'll"Chc
EWTHloc
ndl!..', n ::~:hn! I~\'n]t!
g-t·raa)...t
U~l ht'l'ft dtt tt- dunklIl
nan dl' '"'p('{1a!c
melhlll:k
,:lU d~Ti bt.·cr HIR...,CH
men, toen ek begon te herstellen,
het dIe bU Tolgens instructIe. m?e8t a.rresteeren.
Yt'ITI'r1
HIj tracbtte dIL te doeo [!HJt bulp ~an een ander
H'dt
lt
l·rtl.t.",llil
tilroM.:.ht.:IJI
) ('11 dl. Zt:t'l~ldcTI
h
:\JllIZt...:!lOC'T"}.!".
slecht gevoel verdween en ik begon Wedfjf poliLlCman. Er "ond ""ue worsteling pl.aat.s
.\Il',;·rlJkar
belang
te
stellen
in
het
lev
..n.
i\'1et
eli houman rJ.:llt~ verloren eli werd nh:t meer
Dui ,[)el VLO'
.; l~dll'OII\ I'IOi'C:Cll
A.III
,1,,11
1£"11 \YE!'\TI.J:I
11 "'{ HL"'~\\
Il:
.\I'",h ht'r .... ~!Jrt ...m.\lkl~fl,l.iI.
nieuwe hoop kwan ook ambitie, en lJa een gm.ien. I.)tt "ai! DabIJ de krt1Jl-I'-:ln Tuto ge·
th
llo
1 lilIII :Ir,[
,[1)
\\ l.~rdt !In rl'll -I;! ..dll~f !loIt I./lI1:I'n
Il)d ht Il Ik naTl RIl( 1II1Ul.llt.'k,I1 led"11 rn heu alle.\!l !lCl'Sollddt'Ït'n
derde bottel \'[),11 de pi lien !;eyoelde ik bek.r benrd en men meende dat bet '!I" pitcht W1I4
..!' \'''1\'\..1,
1I\:t:1I \\(·rd
Ill' f lw \, \
~adat
lTt'll :~,JII'-'"\'rlldt:11
11:\41 (·H'1:·, .. llfI lj' l,roLt'on'lI
hl'! Ik dit \olknmt'D
(I~l
E'Zgc
1
dan
ooit te voreII. Ik ben nu iu staal de moordeuaars op toe sporen en ntt te leveren,
,Id.:' 'I' ,I,
\(,'.1 .....1IIIII"n
~I LJIIIl..r.
II
III I ;_rt,l,rUlI..
\,tll
10 ,1(!(l7,lll "fl'"' allt· ItlJ11 Wl'~ l'lI w:~....lk III l-tn~'1t
ma.ar tot nog toe heeft h!1 nIet. gedJuln, eo bij
., /.,·t' P I',,; lt' II l \ Il' U \1 )
evenveel
aandacht ~au mijnc zaken te 't Jong.te onderhoud beeft bil beloofd de oudera
I' I.d I,' 1""11t
l'J!\lkr IllIlp '';'lIll'l\
"'{l.k.
Ik '.... \t.,t_! lill Il'll Zl'CT"I(\' leden'Jl
lljdtr
[H\II
Hhl..'Uflla.thlC'k
ann
, nl
geveIJ als tocn ik een jong'c mali was en der wooruenaJlrs
UIt te leveren. Er is eaD ge·
SnlJ ~l.ll"llln(' (.I"JllI.'OII)
Kortste en GOedkOOP$r~iRouté voor Reizigers en zonder eenig gevoel va.n afgematheid of rucht dat sn lJ ma" in Totos kraal beg-roven ligt.
Lot IJzl'ITn
I',dvll ell Doorn DraaJ
A 11. F("RER.
In de hoop dat deze brijó..f AI. dIt waar bllikt !.tt z!jn z.al Tnt... ZICh nie~
Goederen van de Zee naar Johannesburg,
Pretpria hulpeloosheid.
I t l"lent {' \ lila Or:lIIIP"'l:all.
Lot Elkl'll l'll 0110 Houten
Palen
maer wo ollschuldig kunlleo yoordoen aLi hij
van nut mag wezen als eene getuigeniR
1 JU.Utl.lll
1"<1~,
en
andere
plaatsef"
in
de
Tansvaal.
i
tbans doet.
(;root l()t ~ll,~t
voor
Dr.
Willtams
Parusche
Pillen,
die
ik
ai
De bObrell heLLen hesl."cn naar do plOUIti
Dagelij_ksche persomepdienst
van
Lour~nco
r ,I. II ru ....
l'H
:\IIIlZt
nl)l'rl'",
Lot Zlllk 1'latL'n
mijne vrieudeu, die lijden als ek leed kan mn den becr Pretorlu. te trekken.
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voor vijf'·
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uit een sterken
P':!..
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'T"ANDEN
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g ge
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0 11 0
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Ulster Kamers, Gronfefj'/ein,
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PLAATSE N II 'Hoofdonderwijzer Benoodigd

J.

Heeft

altijd

een

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

zo~~uttgez~:>ol'ttel.n
V'oo,rna.ad

~

volgende zeer
.
Jwlaatsen in' de Afdeelillg Victoria West
maanden geleden
een brief aan u VMl
zijn uit de hand te'
nl:- ~
van RHEUMATI·
1. Nobelsfontein
;7886 morgen 422 vierkante roeden.
io mijn
Ik ben 6p jaren oud
ALSOOK VERF. OL.IE, VERNIS. BORSTELS, Enz.
Ve.rkooplng van S~rPI.us Ooed, b';"
23 jaren
geleden aan CHRON·
Ezelstonte.in
5335."
251
'"
"
__
---'----staande uit Muilen, Wqens, Votlir
. ASTHAM en RBEUMATiEK
en
3. Grootklipscheur
4873"
391
"
"
en Heinings benoodlaheden enz:
Tan vele beroemde ge
SPECIALITEIT
:-Papier Mcu:hé (Stncadoor
Papier)
Hookatukken,
Midden·
4.
Rietklo.o1:}:>laten
W85"
7
"
"
'.en probeerde alles zonder
ornamenten,
Vormen,
ens.,
enz.
O.
Adjoining
.
523"
275
"
"
en en 'bad in mijn geval .1I.1Ie
Arcbitekten, Bouwmeesters en Huiseignears sullen tijd spar.«:n door zijn Ornamenten
ENNISGEVING geschiedt .)lier. in mensohelijke bekwaam beid ver- in verheven relief te gebruiken daar ze veel gemakkelijker op te zetten !!lijn en veel
Daar deze plaatsen
"een zijn, zullen ZI;) als één lot verkocht
mede dat er
DE AAR IIITn"",,,n
tot-da.ti ik RHF..:mIATICURO
proPrijs 10/'
De koeper kan, indien vereischt,
lichter en goedkooper dan hout,
)leerde en in eens zijn mijn Neuralgia,
J. C. neemt aan alle 800rt van Hnisschildering en Versiering benevens het Sc.bilde- STATIE op den 17 dezer publi~k I'.WAA_.{1f111l"t1A (I) van de
"
op
eerste
verband krijgen! de balans te
JJhiumatiek
en pijnen in hoofd en aangezullen verkocht worden :
I
betaald bij sfleverizi . ': .
kaart en transport.
Bel a.ngbebben!debt. Terdwenen en het nieu ws is vel' en ren van Uithangborden, tegen billijke prijzen.
Omtrent' 200 Muilen, 20 tot ~O
···wijd verspreid d.at "oomeester VAli Ra y
kunnen de gronden ~.áan,.
. Er zijn twee-epoorweg Staties op
amper heellemaal
~zond
wns van die
Wagens, . een groot hoeveelhe~d
gronden, n.l. Three Stste','~:en Biesjespoort Siding, en op iedere stat~e
wonderlijke Medicijn." en dit was werkelijk
Voer, Scboffels, Pikken, Drills Ein
men een groote batigheid voortzetten.
Er iseen groote hoeveelheid
bet gevll.al; elkeen die het probeerde be·
ander Heining-gereedschap .
eeboomen op ge~gde~~lden
waarvan genoeg palen kunnen gekapt
...eelt. het aan.
Alsook te Kimberley op den 1:8 1""",..... .-1<.... om al de gronden ijle te maken.
heer JACOB VAN ZIJL vnn Vlakfontein
dezer omtrent 76 Muilen en 7 wa(8 uur van Steijnsburg
), is genezen van
Doe aanzoek voor verdese bijzonderheden bij
eeD scbijnb&&r ongeneeslijkgeval
vau Rheugens.
matiek en Jicht.
Nooit, aei zijn moede:
L. H.BRINKMAN,
De onderget~kenden
zijn be'
Het hoogste of eenig aanbod niet
)(,eTr. VU :.iI.JL aan mij, was er een erger ge.
"
.
Procureur VictoriaWest.
reid monumenten
en gm! noodwendig te.worden aangenomen.
\
'
-.:al van "Koorts Ziekte", zooala zij het noesteenen in marmer en graniet
ictoria West, 15 Jan. 18~7.i
men. Do oeste dosis RH EU \1 ATlCL' RO
te leveren. en op te richten,
JOS. NEWEY,
deed de lijdende jonge man rustig slapen en
graye~ met steenen muren of Hoofd In;pe~~eur v.vn Publieke Werken.
medeeijn werd voortdurend
toe~edieod,
graniet in t.e sluiten te Ma.ithoowel da buren en vriendcn zeiden dat
Departement van Publieke Werken,
laDll of op andere kerkhovenniet verwachten dat hij leven zon, was
Kaapstad,8 Feb., 1897.
in de}{.olonie of II.'lnl!renzende
li] 'raee-maal hier, en getulgde mn de geStaten,tegen redelijke prijzen
_krácht
van de RHEUMATICURO
en
en met don meesten spoed.
i
PILLEN.
De OndergeteefendE'n hebben nu in Voorraad
IJ zeren hekwerk geleverd
JONES RHEUMATCURO.
No. 27, 1897.
volgens alle teekeningen. OpDe oude heer Vu DER WELT, van RedDopartement
van Landbouw,
schriften
gema.n.kt
op
de
beste
denbnrg, werd genezen door een bottel.
K8I\l",tad, 11 Jun, 1891.
wijze, ingelegd met lood. PorDe heer A. COI;TZlE, Brandvlei. Middel·
celeinen kransen tegen de
borg, C. C. vond dadelijk verlieting.
Mijn
.-Wij
heb bun onzen Voorraad voor 't
lmerlklllsche WijnstoUeD,1891,
laag'lite prijzen.
soon JAB en zijn schoonvader, de heer J. A.
tll:l1.rMt.1I11 ontvangen
van
'
SKYT. va.n wonder'boom, Burgersdorp.
werIERBIJ
geschiedt : kennisgePlannen en prijzen worden
den .ook genezen maar ik moet nu slnitenl'EN l.\f'.EOLENS.
franco op aanzoek gezonden.
lit blijf uw dankbare vriend, J. C. van
ving ter algemeeue informatie '
.
Het groote Zuid·Afrik!Ulnsche geneesmiddel
dat de volgende schikkingen geTOOI' Jicht, Rbeumtiek,
Rheumatische .Iicht,
maakt zijn in overleg met den
Lende Jicht,
Heup Jicht, Aangezicht·
R. CANE en .zONEN,'Hoek van Strand en t.angstraat,
Tuinbonwraad, voor de verdeeling
pijnen, ens., en heeft vele duizenden ge~AAPSTAD.
...al.len, veel er-ger dan bovengen noomden
van de Amerikaansche WingerdGRANIETWERKEN WIJNBERG. TElEGRAPHISCH ADRES: CANE KAAPSTAD.
genezen. Is verkr-ijgbaar vnn alle Apot.he
stekken van de Gouvernements
ken en Winkeliers door gchet.l Zuid- Ahoi
:'KIJ1~BEE:R,·-Negen

BEHANGSELPAPIER, L1NCRUSTA EN !ANAGLYPTA, ,~Partement

IN DE ZIOJS KERK SCHOOL PliRL

.1111· PIlbliete Ylerke~.

2.

K

aan

BOHE.MIAN HOUSE,16~:'::T~:'T~

De

PPLICATIES
voor uo\eog't·noemde betrekking Yerg-czplJ
van I}ooertificeerde afschriften van
de bU de wet vereischte getlug
eh rif ten van bekwaamheid, goed
zedelijk gedrag, een lidmaat cener
Protestantsche
kerk zullen door
den
ondergeteekende
ingewacht
worden tot 27 Februari, 189ï.
Kennis van muziek eene vereiscbte. Salaris £ï5 per jaar.
Werkzaamheid te beginnen na
de April Vacantie.

A

KOLONIALE STEENHOUWERIJ.

J. P ..J. DEMPERS,
KEATINO'S
POEDER
KEATINO'S
POEDER
KEATINO'S
POEDER
KEATINO'S
POEDER
KEATINO'S
POEDER
KEATING'S
POEDER
WE.EGLUIZEN,
VLOOIEN,
:MOTTEN,
KEVERS,

Aan Graanboer~n'JénVoederhandelaars.

siA

GOUVERMEIENTS KENNISGEVING.

VOEDERPE~SEN enPAKDRAAD

YerdeeUng

.

ONTVANGlEN

PAS

l .. lllilUte LeY6r8.ncieraan betObsmatorium

H

IN

l.
•
•

W E DGWOO D H 0 U SE
•

~

A. SPOLANDER & CO.,
GEVES1'lGD

I

S3 JAREJV

~ Chronometer·, Horologe· en Klokmakers'
Jlultw.l

Gouden

Gtbouwt71 Darli"!J8/raal,

en Zilveren Horologes
1voorraad gehouden.

ID

,.. van af 12/6
... van af 7/1
... van af 11/9
van af 12/6
.,. van af 10/6

Diner SerVies
Thee Servies
Toilet Servies
Juweelenstelletjes (6 Stuks)
Dessert Servies (11 Stuks) ....

---------------------

MOOIE 'SORTEERING

Sollthern Levens Associatia.
Kenntsgev' ng aan Leden.

VAN

BEST STAFFORDSHIRE CHINA
IN

I"

ENNISGKV1NG
geschiedt
mits deze dat de Zesde Ge·wone Algemeene Vergadering van
.de Leden der Southern Levens
. . Associatie gehouden zal wordeu op
,. .1hANDAG,22 FE.BRt:ARI, 1897, in het
lIoofd-Kantoor
der
Associatie,
Kaapstad en wel om 3.1.) n.m.
Op last van het Bestuur,
.' .. ROBERT H. MITCHELL,
hC
.
Secretaris,

R

WEDGWOOD HOUSE,"
Kaapstad.

Tlleatergebou wen, Darlingstraat,
Kaapsche Gouvernements

Nieuwe

Spoorwegen.

Sneltrein.

Ochtend

22, St. Georgesstraat,
Kaapstad, 1 Feb., 1807.

Kaapstad en Johannesburg', 50 Uren.
ERTREKT

V

Kimberley,
en Pretoria,

van Kaapstad elken ochtend om 9 uur naar

Mafeking, Bloemfontein, Johannesburg

uitsparende één nacht reizeus met den Trein.
Vertrekt van Johannesburg elken dag, (Maandags: om 3.55 n.m.)
om ] 2 uur des middags.
Passagiers worden aangeraden vooruit hunne plaatsen te bespreken.
Door Saloons met Conducteurs en accommodatie voor 'wasschen.
Diner rijtuigen door den Vrijstaat.
..
C. B. ELLIOTT. Dir~kteur-GeneraaL
Kaapstad,0 Feb., 1897.

KAAPSTAD.

beplantingen gedurende het seizeon
1897.
Alle applicaties moeten geschreven
worden
op godrukte
formulieren, verkrijgbaar van den
Civielen Commissaris en Veld kornetten der Afdeeling, en moeten
gericht worden aan het locale uitdeelingabestuur voor het betrokken
WIJN~ KOELSLANGEN.
distrikt
•
2. Applicaties moeten ingezonden
worden bij deLocaleBesturen (an het
adres van den Civielen Commissaris)
niet later dan den Iêden Maart, na
welken datum geen applicaties in
ontvangst zullen genomen worden.
3. De Locale Besturen
zullen WI.TNPOMPEN.
daarop de stekk~
~oewijzen in
getallen die bet dienstig acht, den
DRUIFZEVEN ,
applicanten
op beh~rlijk ....wijze
kennisgevende.
VerkriJ.:ers ltlogen Speciale ~ gepreStukvat borstels.
voor de toegewezen Swkken: met
later betalen dan 15 Mei, na w-elken pareerde slangen
datum alle Stekken die niet I:Jétaald
zijn beschouwd zullen worden als voor wijn
niet . benoodigd en verbeurd verklaard worden en verkrijgbaar gesteld voor eenig ander persoon.
4. De Tlitdeeling van Stekken zal
zoo spoedig IDpgelijk Da den lsten
Juni plaats hebben. ,Verkrijgers
zullen hunne stekken direkt van :de
Sl..hrijf voor inlichtinge~ en prijzen aan
Kweekerijen ontvangen, en zullen
per post van de afzending ervan
gewaarschuwd worden.
5. Behoorlijke kennisgeving ,zal
·1'
STRANDSTRAAT.
KAAPSTAD.
gescl~ieden als er r:a de ~~nste
,
Uitdeeling nog Stekken overbhJVJen.
Dit overschot zal door het Locale
Bestuur toegewezen worden onder
dezelfde termen en condities ali! de
eerste uitdeeling.
CHARLES CURREY,
Onder Secretnris
van Landbou w.
ERW ACHT binnen kor~ per Ganymeda een groote kwantiteit N~euw
Zeeland Haver, en bl '.t begin van Maarl, een kwantiteit Oeloutta
£Janr expres voor deze Kq1:onie uitgezocht om in goed nad te komen
Het is de hi-r geblUikelij~ei Haver. Daar onze Haver te veel achtereen
Heffing van Wegbelasting. gezaaid wordt willen wiji onse klanten met nieuw zud vooIIien.
Daar Celcutta haver stjjf in l stro ii is en meer tegen wind en regen kan
ENNISGEVING
geschiedt staan en Diet 100 schielijk g~t liggen ii te wachtm dat zij ook meer zal
mits deze volgens Sectie 266 opleveren ook in _gewicht Koopers zullen bevinden dat zij met het volvan Akte 40 van 1889 dat de gende jaar een mooier moostier aan de markt zullen brengen. Ook Graao
Afdeelingsraad van Namakwaland,
va~ .alle soorten Mielies eq Uuano te verkrijgen, allel tegen zeer lage
op een vergadering gehouden in de [rJJ~D.
;
Hofzaal te Springbok, op 20 Jamtari, 1897, een belasting geheven
en gelegd heeft van één penny (l:d.)
in' het £ stg. op alle Vast Eigendom
BREESTRlAAT,
KAAPST~D.
binnen de afdeeling, daaraan onderhevig, ten dienste van het jaar 1897.
Gezegde belasting zal vervallen; en
WESTELJ1JKB PROVINCIE
betaalbaar zijn ten kantore van genoemden raad, te Springbok, op den
eersten dag van April, 1897.
Voor alle zoodanige belastingen,
drie maanden Da den verval-dag
•
nog niet betaald, zal tegen 6 percent
rente per Annum gechargeerd Worden, gerekend van genoemden da-

R. M. ROSS & CO.,
j:

HAVER! HlVER!! HAVER!!!
.J

V

Afdeelingsraad Namakwaland"

K

R. MULLER,
Hotel Gebouwen, Strandstrut

GEBRS~STEPHAN,

voon

ORLEY'S VOER
VOOR

UNDVEE,
VArkens, Schapen,
ENZ.
I"

::~LACT IFER
. ~_

Mt p-ootmaken nu Kal ...

Zonder

)[elk

EenIge Agenten"

Il WILSON, ZOON a. r..,
.-T. a.ORllE&.IlTRAAr.

·~...,.._..---

-

-- -----
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-- ---_ ...

HET KOMEl\'TlF.

WlI

AAN

o~

.

.

BERGKNAPZAKKEN

(zooaJs op bet n.steland na ~
ja
gebruik) zullen zeer Duttig_bevonden worden voor ~erI.
Probeer ons CARBOLINEUM, die Houtbewarede vloei.w.l 'l'mmMrmerhout, met deze uitstekende stof behandeld, i.al mM ....
lAl
oorzaken van verrotting weerstaan.
.
. i

AAN AANVRAGEN VAN 'T BINNENLAND
PROMPTE AANDACHT VERLEEND.

_~

Bemoedigd door de ~norme
verkoopingen,
maken 'de Fa-

~.

................. _..._

brikanten

zich gereed om

250,000

BLIK~EN

TE VERSCHEPEN.

Ientoonstellinq te ROSEBANK

turn,

. Op last,
A. J. LOYNES,
8ecretaris.
Kantoor van den Afdcelingsra.ad,
Springbok, Namakwaland,
23 Jan., 1897.

STUKVATEN I
KUIPEN! I
HOGSHEADS I !.!
N alle soorten van Vaatwerk
te verkrijgen tegen de laagste
Markt Prijzen bij den Onderget,eek~nde.

E

BIJ :-

H. ZUIDMEER,
Lady Grey Straat,
. Paarl.

B. G. LENNON en Co.

HEYNES, MATHEW en Co.
J. D. CARTWRIGHT en Co.
B. LAWRENCE en Co,
STEPHAN McPHERSON en Qa.
en b1j andere PakhuJzen.
~

CHAS. W. 'H0LMESi

Tim ber Straat, ...Piete;rmari

TE

IJ die ~an plan zijn ~Jlt-oOl;t te stellen, moeten zoo vroeg mogelijk
kenDlsgeven, maar luzendmgen moeten tegen 15 "FlI!BIWAR[ worden
ingezonden; late inzendingen, tegen den 18den.
Alle uitstallingen (behalve Pluimvee, Duiven, Vruchten en Groenten)
moeten op hun plek zijn op )JINSDAG den 23sten j of op zijn laatst om
10 uur 's morgens op 24 FEBRUA.RI,
daar de beoordeeling op djen dag
zal' plaats hebben.
De Tentoonstelling zal op den middag van den 25sten geopend
worden.
.
I

AA.NTREKKELIJKHEDEN.

TW

EE ruime Huizen aan Somerset ' Strand, met drie slaapkamers elk j Nieuwe Meubelen. Doo
aanzoek bij deD eigenaar,
,
J. J. Du TOIT,
i'

Stellenboscbi.
.1

VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR

Het is Ono\'"crtroffen voer het Joode1'l \ ~D \' LOOI E J"I.
WEEGLUIZEN.
KAKKERLAKKr:::-<,
KE\·ERS. MOTTr::~
I n BONT, en atle andere r.OtlT1 insecten.
JacbtCT3 J:ul~tI hetr dye: onmisbaar rjndcD voer het dooden raD d"'>Olcn op hueee
b enden, ~I%.oo ook dames voor hunne !ichout hond}C"lo.
Het PUBLIEK
wordt OPMERKZAAM
er op gcmaa.kt dal

~~~~g~~!:a~~cb~a~sb~E:i,
~~d:~er
ctt~~~
1~~kDd::~~~
boelen artikel eee bedrQ1;.

KINDEREN
KINDEREN
KINDEREN
KINDEREN
KINDEREN

Enkel

ID

LIJDEN
LIJDEN
LIJDEN
LIJDEN
LIJDEN

blit)C's.

AAN WORMEN.
AANWORMEN.
AAN WORMF.N.
AAN WORMEN.
AAN WORMEN.

~iÊr!';:~cE~Ë~he~~J:D~~i~i;:·
}'~~~v:.~G·~A
~~~~,

~=eha:~~
~:;o;~~~:~
tC;k;,m~~~~:,~
~o:~nlN
k.a.n toegedlend wordeo.

He!

i~

een votaomen

t"c:Hi~

nl

f:l~~'B~~:7do=~Jfcc~~;~&~lndcrcn.
&lgcnav. THOMAS

KEATJNG,

...

chlc

erkochtIn

Lcuéen.

HOI

HOE
KOMT

KOMT

lIET ?

lIET ?

AT
de
Zweedscbe Norrnha.mmer
Kachels zoo popu lair
in Zui.t
Alrika zijn geworden?

D

OMDAT :-Zij beter dan alle ..wiere kAch~l.
bakken I'll braden.
Alle soort brandstof
gebriekt
kan worden,
MJO ja brandstof
lxlspaard
wordt.
Zij gcmakkehjk
schoon te maken ZIjn, en om
vele andere voordcelen.
In 't groot en in 't klein bij

WADNER

EN ERIKSEN,
VllOEGER

ZWEIOBEROK,

,

ERIKBEN
&. Co.,
Kaapstad.

La:ngatraat

ZUID-AFRIKAANSCHE

KON~IJK.E

17

'

MAILDIENSTj

De "CASTLE MAIL" MaatschappiJ.
E Btoombooten deser Lijn vert.rek.ken
van Kaapstad naar Londen om dea
anderen WOtmBdAg, te 4. uur n.m., na.ar
Ma.deira en Plymouth, te Sint Helena eII
A.acenJ!ion aanleggende op de bepealde tuaechentijden.
.

D

"
Feb.
"
Mar.

2O-R08LIN
CASTLE,
KIlpt. TunUiIl
3-HARWARDES
CASTLE, Ka!,!, RlqBY
li-TANTALLOS
CASTLE, Ka.pt.. DuJk;H'
3-NORliAM
CA8TL£.
Ku~t. H.UftXSON
" 17-DUNOTTAB CASTLE, !Upt. HAY.

Rml

Rootea IOOrKBgelan~ Jll Lu POU

PEMBROKE
CASTLE,
Ka.pt. MaltsHALL. omtrent
6 Januari.
T1NTAGl<:LoCASTLE,
Kapl. R£KDALL, omtrent 20
Junnart.
DOUlJE
CASTLE,
Kapt.
HA.RKle,
omtrent
21
Januari
ARUNDEL
CASTLE.
Kupt. WIKDER, omtrent
Februari.
METRVKN
CASTLE,
lC~pt. IJRYA.J<, omtrent
1
Fabrnari.

Voor Vracht of Paeaage vervoege meD
sich bij de .Agenten van de CASTLE
MAILBOOT M.AUSCHAPPlJ.
(Beperkt.

UNXON

KONINKLIJKR

L:lJN

MAILDIENS~

UlIO! 8TOOMBOOTMilTScWPU
CBlEIPE:RKTl

•

D

E M&i.lbooten der Ma.a.tllohappij ver·
trekken van K_pstad
DlW!.rEngeland
via Madeira, om den anderen W oonadatf ta
" uur n.m!, .la onder aa.nleggende

i.

Jan. 13-800T (Twin Bcrew), Kapt. I.A.JUUB
" 27-MEXICAN,
Kapt. B.ETNOLDl!
Feb. IQ-NORMAN
(Twin Screw), Kapt. MOLOIIT
,. Z-i-TARTER,
Kapt. MOKTON.
EXTRA

BOOT&N

ATHICNIAK, KllpL

VOOR

ENOEL.l.ND.

omtrent 31 December
K"'Pt. TTACKB, oml",nt
St. Hekla,
Asoensj.)n

CoPP,

GREEK
(Twin &rew),
If
Jrmuari,
doel aan
en
M Brteirn.•
PRETORIA,
Kapt.
Ha.G1:E,
omtrent
2ii Ja.nUAri
doet aan Madeira
GUELPH,
(Twiu Screw), Kapt. TY'MlN, omlrcnt I
YelJru,o.rr, doet ..... n St. Helena., A.sccn.ionen
Modcira..
OOTH erwin Screw), Kapt. BREl(NER, omtrent 25
FebruAri. doet &an M.'llieirn
GASTON, (Twin Screw), K,..pt. --,
omtl'Cllt
M.aart., doel .... n St. Helena, AMoeIwon en
M....leira..
GAl,;L (Twin
Serew) Kapt.
STL\'El!TEll omtrent
25 Mt.a.rt, doet Mn MaJ.eira
'

II

EERSTEDAG.-Gompeti~e
in het maken van boter"'voor kostbare
Een van de Maetschappij's oooie Stoom
prijzen door de regeering uit,geloofd.
booten za.l SOUTHAlIPTON
verlaten .oor
TWEEDED.AG.-Demon~katies
in het boter· maken door het land- HA.M.BURG, 'kort na. de aankomst nn
d.eze Mailstoombooten.
bou w departement.
!:.
RETOURK.A.A.RTJESnaa.rENGELAND
TO'rA.~E.
PBIJZEN.--Ovm'[de £2,400, behalve regeerings prijzen voor
gangbaar voor Zes Maanden, worden uitge.
de competItie ID het maken ran boter van £25, en vruchten voor uit- reikt tegen een vermindering van 10 percen t
voor £15.
£
op den Dobbelen P&Ilsageprijs.

MUZIEKBENJ)E

H.u U.R

DOODT.
DOODT.
DOODT.
DOODT.
DOODT.
DOODT.

VOOR ENGELAND •

•

25sten en 26s~el;lFEBRUARI, 1897.

SPECIALE

Paarl.

DOCH IS ONSCHADELIJK
DIEREN.
DOCH IS ONSCHADELIJK
DIEREN.
DOCH IS ONSCHADELIJK
DIEREN,
DOCH IS ONSCHADELIJK
DIEREN.
DOCH IS ONSCHADELIJK
DIEREN.
DOCH IS ONSCHADELIJK
DIEREN,

OP ·DEN
I'

Z

GOED WERK OEWAARBORGD.•

VERKRIJGBAAR

Zuid Afrikaansche Vertegenwoordiger :-

•

LANDBOUWGENOOTSCHAP

WORDT

SPECIAAL GEPREPAREERD VOOR ZUID AFRIKA.

P Donderdag
den 28steo
,
Januari 18~7, van de plaats
· ~ Kleinberg. " nabij Breederivier
, Statie, een rood bruin merrie-ezel
rntrent zeven jaJ'Cl1 oud, manen
kort geknipt, brandmerk H. V. op
regter heup. regter voorbeen
onderkan de knie, laatst gezien
de ke:rkstraat van Wellington,.
'~lIlUt'"
in de richting van de Paarl.
schutmeesters f'n anderen
wie .zij moge komen aangelieven dadelijk kennis te
,.'u ....",.......
aan d n onuergeteek.emle door
OUR~8 HEADAOHE.
Wle billijke onkosten zullen .
PURIFIEI THE .LOODI
A. LATEGAN.

:BEVELEN

klel!l!l_gezelschappen.

WEGGELOOPEN ,
O

bet8lakt WOl'deP.

SEIZOEN

TUINSPUIT van de beste kwaliteit.
GRASSPRENKELAARS,
TUINBANKEN, HANGMATTEN.
.
PICN~CMANDJES, bevattende alle benoodigdheden voor'groot;e_

v.n.u.

.

OP

BEIDE

DAGEN.

RETOURK.A.ARTJES
naar HA.n':NS
langs de KUST worden uitgereikt voor de
tenIgreis binnen Drie Maa.nden perde l'IDOl!
of the Castle Maatschappij StoumLooten.
Voor V ra.cht of Passage doe men a.a.nzoe k
awn de Kantoren van de Union Stoomboot
Maatschappij, Adder1eystra.a.t

Bijvoegsel' tot De '_ ..__
stand 't hem ook leert.
als elders, uitnemend
beantwoord
AI het bovengenoemde
wordt
In zrjn
school
dool' middel
van 't Hollandach
onderwezen,
met
uitzondering
van
de
aardrijksknude
en geschiedenisvan
ZwdAfrika
Hoogst gaarne Wil hi] ook hler
aan den wenach van SJ node en Taalbond
voldoen-ja
hi] "Il zelfs meel dan dItmaal men stuit op twee bezwaren , bij de
publieke examens
wordt
ook daarin IU

AAN INTEEKENAARS.
iovenge-

ergeseld

E Subscriptie op "DE ZUIDAFRIKAAN en ONS LAND"
18 van af 1 Janua.n, 1897, terug
gebracht op den ouden PrIJs, te
weten'
Een pond zes shillings per
laar of 6/6 per kwartaal.

D

tan van
getuig i, goed
it eener
en door
gewacht
97.
ne Ver- •

A. B. HOFMEYR,
Seoretar is
Dru kpersmaatschaPPIJ'
Van de Bandt de Vllhers

r.

men

na

DE ZUID-AFRIKAA-N
VUIlNICID

Paarl.

ONS

IK

VOOR

IK

VOOR

IK

VOOR

IK

VOOR

IK

VOOR

JK

VOOR
\ LOOIEN

r RS,MOTTEN
het

htn!l r.I.1.!Jcn

,onJ_ !'tiJ I:um.tte
J')()IC'1l

op rcma.akt cbt
h....udxhnft
14 cdk a.a~.

eC'D.

Ju

VORMEN.
VORMEN.
VORMFN.
VORMEN.
VORMEN.
"G S WOIUl

rJó"

R~NKET.

~~:~~~~o;a';IN

~:ctC:t:

,:n rrh~

,rraha.mmer
111 ZUl&

bij

Co,

&;
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CHE

LDIENSTj
it.achappll·
{
n ,ertrekkeD

lt

naar
en

Helena.

Jt'paalde tu.TB H KM

~ 'I

DIt WaR toe~ zIJn gevoelen
omu ent
oude A fI Ik~an8cbe bevolking, en men geloofde
heill-althans
velen
deden
het.
Doch wat vinden wij lang voor die proefLIJd van 20 Jaren
verstreken
18
In
'
Januari,
1896, zond hl] een kabelgram
uaar !\.mer!'ka waal III hij ondersteuning
Hill buiten furiep tegen de oude bevolk mg.
ZIJn syrnpathie I~a8 toen geheel en al met
de u itlauders,
die volgens bem het recht
hadden
111 ~e Trans, aal de baas te spelen
over de inwoners
die hel lund met IUIn
ac ht
toch kan Ik verstaan,
lIlt
bloed haddeu gekocht, en Iief en feed -met
zak e lijk
doch men moet hau.lcleu
iudi- n kernetijk
mt n he v I t esd I" dat ZIJu school daardoor
(lat land had.len gedeeld
Men had niet
uren Iel" PI rk t isch "Il uitrichten
Men
Ouze S) uode, die 20 J Il en, den tIJ1I dOOI deu heet RHODE"!
leze dezen bn .. f vin professor tie VO;J met benadeeld zal worden
l-enuald, neodig om tut Lt> vindeu Uit hij
op II deze di ngen aaudriugt
het fl dit
raudacht, en eeu iede: denk- I II h- I lezen
wel lIegeIIJ!'''
hijoogtnet keu" had mot het
ook
gevoeld,
en
t
daarour
a
III de H) nodale
waar kom il. nu In wat staat It/tj nu te
gel en van zrjn 8) mpathie
'
Opvoed ingscotnuussie
opgedl Igt Il Olll
.lot Il I" PI nlet8 IU til/Jil kilIlg tlat gedaan
De hp!'1 ]{HODE;J voo!'!!pelde
een paal
IllJ de regeellUg
el op aall ie
dilllgcn,
u,Igen geleden
III den loop vun eeu onderkan eDlUllet \\ Ol dl'll
\Itoo~ op alHlell'U
WOl den )D houd met ejln ondet vrager te Pal IJS " dat
k nkelltll
1",.1t z~keT"tl manlPI om Ule[s dit kl nuel en zullen tuegelaten
deze
\akken
hun
exameu
ID
bet de Immlgl-,:rtle UIt LUI'Opa naar ZUld A.fllka
":t'd kill te kl lJgt' lt
MenIlloet
a Inbouden
dat deel tiel oude popUiltle,
Hollanubch
af
te
leggeu,
InLlIeu
zt~
't ultellltldlJk
nIt I ,;ondll
'(,l"[autl
ru tal hebll"l eu Ol el
dat beklol~p!'U
en COUsel vatlCve
Ideeen
vel
kIezen
Iedel
ziet
dus
hoeveel
IJleI[Ulllll \ In onZt' IlCh[PIl
I" toegedaan,
ZOl! olellompelen."
Waal
van
afhangt
eu
dat
alle~
\
OOIeel"8t
d,llrop
\lljn!t~1
-"\ el gu Il IlllJ LI lt Ik dlJOr
IIltJft nu de oplllle"
uat het laurl op de
\\acht
Ik
was
dan
ook
bhJde
\au
den
oulle stIjl moet bltJVeu •
SteIl de heer
Illiddel I III 11\\ Id,,,1 allen die h~[z'I doOI
seCI et,IrHI dlel
commiSSIe
te vel nemen,
]{IiODEtI ru nog zIJn hoop \001' de toeplll,tl
!Jellg['11 of III de IlIPu\\silladen
daal mel g,ut
kOllht van Znttl Afflka III ue oude be\iol
hunm
111~tt'!Dllllng !Je[lligd
heubell
ruet d,it ZIJ Zicb nu ernHtlg
kIDg'
~ et Il ' hiJ zIet met genoegen
den
uemoelJel1
den 1I1hout[ I III het ze"[al s[ukJes
doo!
dag te gemod
waarop tie ouue bevolkmg
\ el tlCI zegl ue heer
:-\[uck I tt'regt
IllIJ gO>l('h,e\ lIJ d,lal 1001 mijnen
Bal tellj
-waanuIl
hIJ lUet IDlllachtlIJg
schIJnt te
.. \ cel goed
zou
hl L doen
ontzagh]k
Io.n dallk h(tlllgl
lIet getal p' rSOlllJU ~u
Spi eken--qpgeslokt
zal zIJn UOOI de Iele
VOt I lis de
\flikancl
Bond
ZIch eens
Immlgrant~u'
Na 20 JlIlU zou wen
utt·
lig' h,IIDPU ,I,e zl1lk~ gedaan
heuheu
IS te
eluAllg Illt't de kwestIe
\all het oULlel WIJM \ lilden'
~ au wehJ ks .lIJ /lnul/uien ZIJn
r,oUI
om Ian ledPI I-tunllu
te SChllJHIl
en lUll ue HollmdBche
taal
III onze
verloopen,
,reed"
ZIJD de k,llll ten tota,Il
wat IK wen~ch [I zeggeIl
,erbangen
I Ocb lJeen' de sympathIe V-dn
scholen gillg bemoei jen '
'Het
zou ook,
De el kenteltJkhelll
en el nst daarIll UUOl
gaat hiJ loort,
veel goecl tloen alB de den hAer HiHODE8 "PI d aan de Afllkaners
li plen ,Ian den dIg ,gliegd
",II cn miJ Il'l
zon~[er
blJoogmerken
gegeven!
bet zat
\fnkaner
Honu ('ell~ IJ v m de volgende
hltjdl'ntle
teekenell
eu venltf'! kten ID IJ III
hem III heti bloed'
Wllltel \ akanne
tijdIJlJS de Z[ttlPg "an bet
De heet RHOD~;8 gaf, toen hIJ onlangs
de Ol~ltulglllg
dal Ik (US volk opde dOOl
P,lrlement,
eeu congres
blJeeUI lep van
III de Kolollle
was, te kennen
dat als biJ
IUIJ be~pl ok('n pUBtt'n HIet heb mlovel'''taan
\[nkaaIl8ch
gezmde
ondel \\IJzeIR, om de naar ZUId j\[nka oou terugkomen
biJ zIJn
best I ,t BOg ('en ,tt Ik IM[ Ion lal ge' ot'!
7.oU komen voort7.aken bnreffende
het onderwlJA
te be- vange Afllkaner-pohtlek
dat
di .., 111 ,IIllnlllklng
';t nOlllen nog
zetten
[ZIe 0 a speech
van den heer
"PI eken"
Ik hoop ,lat tie Bonu
dezen
.;ez, ud kill glIlO(>llJOl "orelpl1
Mell ziet
Louw, LW V te Malme8bul~.
2tJJ.m.11 ]
bellIlglijken
wenk UU>ltlg tel haI!,e zal
Dit betwIjfelen
WIJ DIet, doch de vl1lag IB
ti rut (I In d tt l1H Il da,lllD hn leg[e !.elf
llemen
Zullen de ÁfnkanelB
ZIch wedellaten
mlit,"pek[
lIlmt "IJenharell
til ,d VUklCSI
~og eenB, l,lllt on~ tot !Inri!'!! oVClllaan.
lelden?
ZiJn de schellen
hun reeds van
1Ilf'1l
te 1 • .:1 tilt "JIl(, kltl,!ell 11O(lk indien
en het niet biJ wchtcn
en kilgen
lalen,
de oogen ge'liallen?
Zullen
ZI] den heer
III gt Iljk dt r Il';t 1,,( h" [.I.tI glOl1 Ill, ZlIII~n totddL t I hallilt Illets Illeer aan te doen zal I:{HODEtI weder gaan ge!<)()Vell als hIJ zegt
IteleD
"Ii Ullll loch lob[r~kl
111('t daL zIJn
IIIIJ.lth le geefl
zonuer
blJHt't pnbltek
moet
zelf overal
de dat hiJ ZIJll
ZIJ dotll
d, -( h.nol lf 11 ngtbcht
zllll( n za,lk aanliatt.!'n
ell dOOI Zt Lten
WIJ be- oogmerke u,,?
\101.11'11
boe" n Ulet te Ipelen
zondel
\el'Stand,
Do<-h I' dl' \\alllie
btlang,;ttlilllg
'an
Louw en Venter
maal moeit n .tanhonuen.
WIJ hebben
de
l"O
I t'len III I; laugenaarn
eu tanIDoedI
magt
III handen
Zoo
I er
tis hier
~edert hrt hekend lf! gel\ orden,
dat de
!llud
tI,lU I" ti toth l('t8 dat [lJIJ nog veel aangedUId
IR moeten
WIJ komen
('n beer hl 1>1 Ventel , L W V voor Colesberg, met pen heel TolU Louw,
L.W V
,lang' ndmel
zon ZIJn, en daL zon zIJn te zoolang 1\ IJ tie S) node en Taal bond met
voor
MaimesbuI
\ , [I.I<lr Engeland
18
'ernemen,
dur men aloll1 ook krachlIg
IS ons hebben,
zal illelIlJlnd
ous
kunnen
geg-aan,
'~erd
OUR
van
ve!'!!clllllende
,tan t '\\ PI keu gegaan
om IJ \
\\ dt de kwaltJk nemen wat WIJ doen
kanten
de> vraag
gedaan,
of het Dlet
La,lt leder die ZICh hiermede
bemoeit,
i1Cboleu betreft de 7.akt Il up uen legten
noodlg IS, dat de kleze!'!! dezer vertegenIn tie nIeu w8blacten
bekend
maken
wat
woordlgi'll'S
lets doe u zullen
om
het
'neL
1n te I 19ten
~,en dPI ,tIenden
tie UItslag
zIJnel
poglllgen
18 gewee8t
Bntsche
pu bliek te ver\\ IUJgen van het
sdHet'f
till .I~ pledlkalltt
n .1,1,1I111 moeten
tI,1a1 dit verder te pas komen kan"
felt,
d,lt 7-IJ met
betlekkmg
tot
de
I;)OI,.:a;l11 til llln tll~n hen lvigIll
zullen
I:{hodes-klHstle
geen8zll1S
ue ge\oelens
Zo, 'l'reek[
Illen d [~dlk"
lJI, en aiR clall
Er".;
BhIlOhDMIDDEL
rEGr,~
DE
hnnnel
kl~ers
vertegenwoordIgen
Men
.tt plt'tllkaltldl[orn
.lt "enoof ,IU tie re redt ti
RCNDERI'EST
schIjnt
te ~ reezen. dat ZIJ 111 Rngebnd

KIOlIT
Du.clloJ'
HARBII!O!'I
t

apt

pt. HAY

a Lts Pou
-aALL omtrent
.. LL omtrent

20
lil

lmtrent

:'H':a.

omt.rc~l

A'(

rulrt;nt

1

rervoege meD
de CASTLB
IJ, (Beperkt.

JM

~IEN8~

,SCJI.ill PIJ

I.

happiJ
ver.ar Engeland

'Y oenadafl:
lde

nIPt ,IOi t, \\onh
ti Ule[s "eduln
eu melt I~
ontevi. deu en Illoedelouh
en de
zaken
bill\( n z<>oals ZIJ zIJn
Da kan I,llIge I
nIet ;.w., _aalt
en d~ el llletl111 Pt ldlagtlg
gehand, Il \Voldl en loet hiJ stuk wordt
gehouden
tl,m 7411PI \Vaar1'l~hIJnIIJk
l,lt~r
I'''II1I,.:of 111P[l'(uanllt'zaakgedaan
wOIden
De een ",ti U In zt'ggou
het ", op meuw
gebleken
U,1t el nle[s lUt'el a n te uoen IB,
kn\IJI
er elgtnllJk
nog nletn gedaan
18
uoor het volk
el] d" anflel zal zeggen
dl[ lli ue manIer
\ an tic \ fIl kanel'8
een
tiJd lang I~ er groole opge\\ondt'n)leld
en
geraa.~ ma,lr lut hantl ...len komt 't nIet en
u,Iarom
herRekeut
[ ltlet vet I en een
dt rde zal el biJ ")agen
het II'(op nieuw
gt hlekell
dat ZIJ t elgt'nllJk
wo erg nIet
mpenen

ten

N'D.
L'U.>!I:.R
D-

"apl

U \,

)10LOliT

nmf"nt

-\~

n"I)11

1.&
en

\ 1!IIt'n

1 mu.an

III

1
en

om ..rent

J5

"

)mtr~nt
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omtren'

..ucen&lon en
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omtrent

J001e Stoom
erlaten voor
lkOffi1!t van

:\GELAND
orrlen ultgen lV percent

HAVENS
'lkt voor de
>er de lj IliO!!
Jm booten
[Jen B&IlUIek
1

Stoomboot

Als ZIJ I edenen opnoemt
1\ aalOm ZIJ ,tan
,er zoek nIM voldoen
kan, dan zult gJJ

"1'1 kun,lH'n o"ldeeltll
of die gelulg zIJn
II Ulet
ht t kan 1ll1~S(hlt Il 1)IIJken uat de
led.n lU de ;r.aak geeu "plang
steil. II
In
Lilt I tat"t£' gel li zult gIJ Indere !IIaatl t gplen
moe[1'1l
nelllt'1l
nm d,> O( hnol t, hel

,EL6.SD
II !. ,rnbel'

.. &

DR

KOCH

EN ONZE HOEREN

GISLereD ontvlllgen
\\ IJ' de heugeltJke
tlJumg ddt dr Kocb twee hehoedlilldtlel
..n
tegen
de lumierpest
heeft ontdekt
Dit
18 onget" IJeltl pen \ an de belangrIjkste
berlcbten
dIe WIJ kunnen
mededeelen
en
het hat t van een leder zal met IuIlIge dankba.lI helu
vel vttld
zIJn
De bl)wnderheden van deze ontdekklllg
vmdt
men In
een brIef Van dl Koch
dIen WIJ elders
mededeel en
De geleelde
natuurkundIge
\ el'tltent
den hoogsten
lof \ OOI zIJne gelukkige
en spoedIge ontdekklllg
De doukere wolk die over on!.e boerenbe\
olkmg
voor zoolang geh,lDgen heeft, IH dan lan 't
veldwIJnen,
on do hope komt wedel te
voorschiJn
Dies zIJn WIJ \an h,ll te dankbaar
Opmel keltJk. niet walll, dat de ontdek
klllg van dr Kocb
precleM overeenkomt
Iedereen
k,tll el 1t'1'" ,lan Uilen
het IS met ue en [lIlllg opgedaan door onze boolell
uIe III dIrekte aaurakmg
zIJn geweest met
Immel~
wo moelJehJk
rUI'l om lilt le de petit
Op Il Octobel,
18%, wel U te
v mden of het BIJheloudel
WIJS In dl' schuol
p"u u8vllle eene vergsdelmg
gehouden
en
(\()olllameIiJk
onk 1U ue ZOlluagtlcbool)
de beel Petl U8 van der Walt n tar V II) bill g
afgevaal dJgd om met de I undel pest beaan tie klUueren
\ III ons \ olk dOOf middel
kend [e WOl den
Zate I dag, 21 Novembel,
'all hpt Hollaudsch
gegevt'u wordt of n.lpt
vefgaderlllg
gebouden
en evpny..oo met het
ondel WIJ~ I n tie werd een tweede
om b"t rapport
"an genoemden
beer te
Hollandsche
t lal
zehe
of onzo
Holhool'en
F,en commlss[e
werd
benoemd
lant!t«:he
gez.angen
er
OOIt gewngen
om hel rapport
uaar den mlllltlter
van
"Olden
of OlllR klndliln
hun
eprste
landbouw
te zenden
en het 18 III Of/X
onderwIJ"
III bunne moede I taal ontv.lllgen
Land >an 211 Novembel
Il
verscbenen
In dIt l'3ppOl tiezen
W1J bet volgende
of Illd
Zoo
Iller
U,LU kan
Iedereen
De aIgenlo&Tthgde, de heer P v der Walt,
ten mIDstp InPth:werken
om eene petitie
aan de Rcbool(OIlllUlll>!1e
geteekend
te r.elde ,erder vernomen te hebben ,nn den heer
F Tru ter die 12 koelen en I ~ kal vcren geent
krJJgen,
waann
ZIJ ge\ ï'dligd wordt
de
heeft dat tnl!nt,ng .tof genomen moet worden
nootllge
vel1lnde!lngen
te maken
M18_ van een heeMt det begmt Ziek te worden en het
moet
bestaan UIt het volgend~
De zucht van
Rchlpn \ erkeerde
ZIJ on,Iel
uen lUdi uk
het hartvhê., de zucht van de blaas en eell
uat gIJ eene uoor eu tloor Engelsche
school
gedeeUe van <lo gal het 18 algemeen bevonden
hebben wIlt om uile kmclpren
l,(}O Rpoedlg
dat dit het beste Imddel 1>1
mogelIjk
t.e laten verpngelschen
Dlt dit rapport IS het dUidelIJk dat de

mdon om da

nm,

bevolking In door
afllltivAltI""'n.
lIOU doen wat hIJ kon
op den grond te houWiSt
door de oude bevol
mot ten ,a1 zou komen, en
hIJ dat het land op de oude
scmnngen hadden misschien
hiJ met byoogmerken de
gesteund
had, na 20 Jaren zou
~oeten toegeven dat het werkelijk
Wl\.~
die
Item
dreef hIJ hen,
,

--_---

i!.d

I

er een uieuwe

s,

(SEN.

...

ln Je

OI1l"t lI1dlghedell

zuilelI

u

dit' wel lau" lF' n al" giJ "Iechtloor
dlollgen
ZIJt Iin
ht[ gewlgt
IEr WIk
liet k,ll! ZIJD dat lilt Il ,lb I~dell opgeeft
d,,[ glen dll "'IdlIl'
I Jlt l'S .I tal [, C g'~ Iloeg
Il Ilall t, h kt lil [el IV IJ I IlH 11 1l11~"( hl8n
I lj .I. klezm:.!' dll IIldt 11\ IJZPI' IM 11 'lilt,
II",tgt helt dve dIlIllIII
of ZlJ ook 1[01
Iludo, h IrPIlO'" kt l.nell
IIZf' ~\ Tl"' j,., hp[ w. n~t be

boeren
reed.. III October,
1~9h, de grtl
,ds mentmgstof
hebben gebrUikt
Hunne
mIddelen
en proefnemmgen
werden
dOOI
,eie
geleelde
Jteel'en
Uitgelachen,
men
" tide er DIet van booreu
En toch, wat
toont het rapport
van Dr Koch?
Jnlst
ri, (lrd levert bem zlln behoedmlddel
I
Hl"a\o
Afllkaansche
hoei,
terWIjl
giJ
hezlg
waat t plo"ven
[e nemen
lachte
Illen Il mt ell 1lU blijkt hetu,lt tlw mltldel
het 1'1'Cble was'
Zal meu Ulet I,mgr"lmelbami
wat
lIleCi
lt'speeL
begIllIJen
te
kllJgen
\001
onze mannen?
DI
Beck
heeft IndeltlJu
de ,Iandachl
del legeclIng
btj Uit mppol t hepaald
en een
wal m
woortiJf
\001
unze loerell gezegd
HIJ
\ el dlenl .tlle cel \001 zIJn optreden
InnIge Opl echt< dankbaarheid
past een
letlel III I bet hooreD van deze bengeltJke
tl)'lmg'

ALLERLEI.
Dit book

"'t!lIJk

Ild~1 \\eZUl
111111 genoeg

"orden
gp(,l~chl.

tl- lonr[.
"I Iw[ Ol Pril: "'" k dpl .('bool
lJl 1 r lig. 1,,( h \t'l rig! ""dl
(n'( Il kind
Zo",1ti IlIrdt I 1 ulln lt I F Ilg't I-t il Ir PI Plt
[lf' lit ('I "flick,
hooluoltd'III'jZpr
t(
HlallwI dil'l
('tlt
'1Idt>I"ljZtl
\an
bp
kw l.3mnelll eu enalll1g
"leIlS BCLlool 000
goed Oeant\\oOldt
al" eemge
scbool III 't
boud, 'erkll.lrtle
111 uw
blad, dat hlj nu
), JaIlr dezf1n regel
volgt,
dat hl)
de
moedertaal
der
kl nderen
gebruikt
om
hnn de eer.'!te hegmselen
t.e onderWIJzen,
en DIet ~t
het Eogelsch
begmt
'oor
het
kmd eerst redehJk
vloelJend
Hollandsch
kan lez.en
.. Van het bekende
tot het
onbekende,"

woa~

ledel'il

gezond

ver-

De Wodehouse

elektie.

Op oe henol'mlngsverg,Hlerlug
te Dor.l! t'cht weltl de heel l' J de "\VET van
\\ l~{ hlmnk
uwt algemp.I>IlA Rtpmmen
tot
hondRkantlltlaat
gl>kol7,en Deze epnsgezllldbel,l tier \YodehtJllQP \fllkauers
IS bepaald
helDoedtgenu,
en (l,1<1lWaschbank
haHweg
tusschen
DOl(lrecht
eli Baakly Oost IS gelegen, zal hij waarschijnlijk
III bolde
UIStnktcn
onde!'!!teulllng
erlangen
EellB!l'ezmdheld,
hartehjke
samenwerking
en
wakkere
onde!'!!teulliDg
kunnen
den heer
de W'ET naar het parlement
zenden.
Nu
de bondskandidaat
gekozen,s
maeten
allen
de handen
lOeen !lIaan
De heer
de Wet 11:1
een wakkere
Afrikaner
en zal
de Afrikaner partIj goed In het parlement
kunnen
vertegenwoordigen.
Wij hopen

van harte dat hiJ verko~n moge worden.

PA1!IEMXNT&&1popelld

DE UDbEI INORRA~ '!'an CalVlma kou<Ugt
een IChuherkoopUlg l1&li Gelieve daarop
te letten

het Engelsch
geexammeerd,
en hetzelfde
doet de Inspeotor als hi] komt.
Daardoor kunnen
de kinderen en gevolgelijk
ook de school schade lijden
Wat nu den Inspector betreft,
meen Ik
dat er geen twijfel kan bestaan
of bij is
verpligt, Iedere klas In die taal te ex-

LAND.

II

Gill D TEG&N .f 1'f1~!CBS:r te bekomen bil den
heer Paol D Cluver, ~tenenbo!ICh
WEGGE! OOPE'i een ezel
van den heer
Cantens 'an Keerom,fPorterv!ne
Zle adv
MET SIR THOMAS
UPiNGTON'. _ gesondheld
gut bet, .roert lilJne aankoDlllt te Caledon, '!'eeI
beter

r,

.",1 1"" kAcheL.
t f g-ebnukt
...j>8l\rd \\onit
l n
en om

In

Mn

])J: ZITTrNG VAli

1I'oribm Op 2 A prij

armneeren
waarm ZIJ onderwezen
18
HIJ zou ze nog door den
onderwijzer
kunnen
lateu ondervragen,
In geval
hij
zulks niet doen kan
maal ze dwingen
ZATERDAG.
13 FEBRUARI,
1~97
ID 't
Engelach te antwoorden,
dat zou
ongehoor
ti
zrju
Laat ieder ouderwijzer
H \' D \N KHETU W I N(. VAN PROhet hekend
stellen
waar een inspector,
FES::;OR
ot VO~
na gewaarschuwd
te ZIJn, zulks gedaan
lIet ouderstaand schrij veu hebbeu
WIJ
heeft, en W1J zullen zien,
van professor ue' 0::; ontvangen en U,hli
Het bezwaar dat hiJ de publieke
f1X
WIJ de zaak waarover
ZIJU stuk !andeJt
amens de kindei eu Hl de geschiedenie
en
van groot belang
achten
ge\en
WIJ
aai dil) kskuude van
Zuid-Afrtka
hn
II
het gaarne deze prommeure
plaats 1U ons
examen
III 't Engelsch
moeten
afleggen,
blad
~et ree ht legt de gene hte professor
lM van erusuger
Mld
Elders
heb
ik
nadrnk
op het doen, b .. t handelen
MoOI
gezegd,
dat Ik dit bezwaar niet oueverpraten
18 goed
rocbr te VOt len I'" nood

)ODT
JODT
JODT
JODT
OODT
OODT

r

& Co, Bpkt.,

17 Aug, 1896.

r.D.M.

J4AILNIEUWS.
,

even

een vel ke~den
mdruk
zouden
kunnen
ge"en
van Ihet ware gevoelen
der AI11kaners, en i:lat ZIJ daal toe van bun poalhe
als vertr;!g'Ehnlooldlgel's
van twee
voorname
AIr*aan8(Jhe
klesafdeehngen
gehllllk zullen kunnen
maken
Dat de beeren Lom~ en Venter
llIet op
dit punt lil S) mpathle
zIJn met hunne
kiezers
lR t~n dUideliJkste
gebleken
op
de vergadqrmgen
tegen
de Rhodeá-velheerlIJkmg,
dIe ZIJ hebbeu
bIjgewoond
re Malmesbury
werden
ve!'!!cheldene
vr<lgen aanden
heel Lonw gedaIm, waarop
hiJ onbevredIgende
antwooIden,
of III 't
geheel geen antwoord,
gaf
De onbeshstbeId en lallwheld
van den heel
Venter
was dUIdelijk
zIChtb,lllr op tie belangrijke
en Imloed'rIJke
vecgadellng
te Phlhpstown
en ~e vergadel Illg te Colesberg,
waaraan de heeren van del Walt, LW V
en N A J .van Ren~burg
een promlllent
ueel namen, was ook eeu tlIe de I:{hodesveleenng
ten stelks[e
heeft verooldeeld
Deze feltj3n zlln III ZUlrl-Afrlka
goed genoeg bekelid,
doch 111 r,ngeland
IS men
door ,erdl'~aJue
teltlgrammen
ontler den
mdl uk gehrdcbt,
d,It ue Afllkaners.
met
enkele ultwndelillgen,
den hee~ Rhodes
nog onderstennen
Het l.s.l derbalve
goed
wezen mdl!)n de kle7.ers uezel parlementsleden
stappen
kunnen
nemen,
die naar
Engeland
gekabeld
kunnlln
wordenlom
bet pu hhek! aldaaI met deu warpn toestand
bekend
te ~aken
In onze vonge UItgave
pubhceeldan
WIJ nog eep onderhoud
met
den heer TPompson,
LW V , waalln, om
bet minst er van te zeggen, ue waarheid
schandelIJk:
werd verdraaid
Om dit doel t~ bereiken
zou lllen resoluties op publieke
vergadermgen
kunuen
doen £1aseeeren, dUIdelIjk
te kennen
gevende, dat deze t\\ ee leden lUet bet "ertrou"en
bunnel
kiezer8 III zake den heel
RHODES beZitten.
Een andere
malllel
OOU ZlJn j>iltttJes te dien effekte te laten
teek enen door de lengte en breedte
van
belde klesafdeehngen
De omstiludikheden
moeten
besh8 ..en
welke de bl:lste manier
IS , mIsschIen
kan
een petltle
geCirculeerd
worden
ID dIe
deelen waar een puhlteke
vergadering
ouI,enscheh)k
wOldt geacht
\eht
Uleo het noodlg
lets te doen dan
moet zulks dadellJk
geschIeden,
opdat het
n,lal Engeland
gekabeld
kan"
orden, \ OOI
de .vOl !lWI. In Engeland
aankoilll

TE KOOP-12 erven Il&bU Rlebeekskaateel,
beplant met wtl~tokken
en vruchtboomen,
en
geboowen daarop -Zie adv
WllGOELOOPEN VIJII de plaal/8 Doomdam,
Malmetbury,
drie ezel. van den heer P B
AoItel'DWl
Zie ad "!lrttnne
DET OEIlOUW liKKENDAU! KRY!oiAUWSHO!!K,
St Geo .... traat. lil door de heeren D&rter en
Walton gekoeht voor £12,000

LIH'UEIIIlEIIll VAN !Dr. JACIIT In het Caledon
dUltnkt verwuzen
wIJ ~r
een advertentie
namen! de wednwe S D Fick
DI "KORTE PI!AAtJE' OVHI ouoors KWr.'
kolom moet noodwendig o.verstaan totdat
de werklltalcing _onder de letterzetters
voorbjj

" 0 ~'S TIJ DSCll\llIrT ' voor de maand Februari
bevat hot slot vad het bel!wgwekkende
verhaal
UIt den grootenl trek" David Malan,
alsook
18
dat van "klein H.us Smal, het vervolg van de
HH I ICF.NTIE HO~ voor de Kaapsohe af gesebiedenis van; een LD B (t I!! zeker een
deeling zal "!Jne JurllJ1tache \ ergadennfl hou
druldout <lat er,'f D B 8taa~), dat no.g ru sma
den ID tie "Metropolitan
Hall ' op W oensdag, keluk leest ; ee~ "tuk over de outwikkeliag
3 Murt Uóst
ouzel' volkstaal, 1I'a&rOverno.g met veel te zeg
gen valt daar het slechts gedeelteljjk vel'lChuut
D~ IIEER J N P DE VILlIERS, resident
en ID een volgend nommer 1Il1, oortgezet wor
m&g1l1traat van W oreester l8 Gp pensioen af
getreden
ZIJO opvolger Il! de beer Baiuier van den verder de g~wone rubrieken van humor '
(die nog al wat liIu'dlgS bevat),
voor damea,'
Somerset 008t
"wereldkroDlek,' I ens
De platen, die er ID te
Is F It.'i KESNISGE) rxo ID onze advertentie
vlnlien zIJn, zUn ~OO UItgevoerd, OA. heeft men
kplolnmen verschjjneede, kondigt de afdeelingaer eeu portret
"D dr Koeh, die bier t-hans
raad vali Calvinia de wijdte 'an wegen 10 de
prcefnemingen d:yet 10 verband met de runder
afdeeling \Itn
pest
Een gwd~ gedachte van de redactIe 18
Df IJIllt,:KTt:IJRloE"EII\AL VAN8IOORWEGf'1 wo IlU en dan, foo alsook ID dit nommer ge
da heer C B Ellto.tt gaat op lIJn J8&rllJksch~ schiedt, de mUZl,k en woorden 'au een lied m
inspektie \ an do spoorwegen, en aal ~oowat bet Hollandsch
l0 geven Het geheel kan ann
vjjf weken nfwezlg zIJn
hen, die de vo.lkiitaal wcnscben te bevorderen,
DF KA \f'8CHF. EXECUI EGP"'KUI EI! adverteel t aaubevolen ,.orden
1
•••
e"n verkoopIng van kosbare menbeien en ziher
goed te Stellenbosch, ID dOD boedel van wuIen
meJulfr Mo.na E de VInners
'JItlll!

Dr. Koch'~ onderzoekingen.

RF IJ fER berichtte uns gl!!teravond laat dat
wegeos storm de IUDen III bet noordeD gebrokeD waren waren roodst geene draadbench
ten konden 0' erge8(!md worden
eRE III I E( m:-. en debIteuren
JO deD boedel
I an WiJlen Helena ElLzabeth HLlebertrau,
SteH"n bosch, gehe, en kenUIs te nemen 'an een
eldel'i\ verschiJnende I4nkoDd'gmg
EE" I OIIlIEKE
vcrkoopmg vnn ezels, ossen
ha,el, g1lol'8t kaf, eQ', 1:,,1 op DODderdag, 18
dezer, to Durbnnweg
statLe, door de heeren J
J Hofme)T en zoon geho.uden worden
BICl~ J) -Gl.teren
tllllllChen een en twee nur
Ill' den namldtlag Wl'Ser ID de MW'I8On .tanen
Nl6uwestraat,
eeu Imwd o.n!.6taan dIe ecbter
SpoedIg door de branll weer gebluscbt werd
:Mtlt I ZEKER GOlD IJErALE!oi Wu vernemen
dat de heer Cavanagb een aanbod van £00,000
voor "!Jn "Grand
Hotel
alhlor gehad heeft,
of hU het heeft aangenomen 18 Gn8 echter Diet
bekend
HET DOtlD\O'i'iIB ui aanst
Maandag aan
Klaas Jantje!! voluQkken worden
HU heeft
tot oog toe geen het mln8te teeken 'an berou"
gegeven en blUkt een der meest onvorschilllge
en verharde kRl'Ilktel"l!te zIJn
N()on Ilf POlll0nAI -In sommIge streken
'an Portugal moet, vGlgens de laatste mallbla
den heel wat nood heerscheD vooral 1u de pro
\ lOme AlenteJo, waa.r ,eJ'IICheldeoe f.miltes mets
hebbeD om van te le 'ion dan eikels
DOOR E~ S scnolt I'IOE~ {I<lIEn~-Te Roge
land, Riversdale,
werd bet dneJang dochtertje
\ 10 den
heer W 'ino ZIJl onllWgs door een
schorpIoen gebeten
Ondnnks nlle pogmgeu om
hat kmd te redden, stierf het eeDige uren lat~r
Dil CO)iTR~ srEY -[-&hlert WIJlaat.t de lust
van vergadermgen
gepubltceerd bebben "lIO de
"olgeode vendagoD
mgekomen -JansenVille,
lG Jan,
publieke vergadenng
HullWl.l!do.rp,
IJ Feb,
fubheke
vefR'll(lerlD¥ Oudeplaats
(Rloluno.nd
21 Jan.lbond8verga<tenng
EE!f onEDF ~CUr;'l1'lER-President
Steyn en
staatsprokerenr
De Vilhel'll gtngen een paar
dagen geleden schieten o.p de plaats BallII!' Iel,
omtrent een uur van Bloemfontem
De presl
dellt haalde III den tun I3n een voormIddag zes
bokken neer eli de heer De Vilhers dne
SIR JAMES l'OSnlE -Sprekende
over SlT
James ultl&tmgen bil de openlDg 'an de Wor
cellter brug, zegt de li. l' lI~TYLld,
sIr Jame8
I!!ID de positIe' nn eeu Jongeu, dIe een khp door
eeo 'nn de rUIteD • an de zitkamer gegOOid heeft
en Zich tracht te verontschuldigen met te zergen
dat hU ma.ar net naar een vhei op den muur gl'
mikt had'
INSOLVE'ifIEUOf _,Tweede
\ergaderIDg In
den boedel 'an WillIam !tfacan werd g18tereR
gehouden
Schuldvorderingen
ten bedrage vaD
£418 as td
werden bewesen
eD de heer
Tho.wa.JI M8sterton '!8Dge8teld als ceDlge trus
tee
In de boedels, an Charlel Artbur Oak eD
Abdol Kader werden eerste \erga<lerlllgen ge
bouden, waaro.p DIets plaats vODd,
N HOf M lo: ~ R B 8(HlK getiteld IJ. Af"~ aue,
B,,,,, en d~ JtlIIII"''' ,,,ro/, heeft het hart van
onze boereo getroffen
DIt boek beho. )rt een
plaats te hebben ID elke wonwg
De prus 18
slecbts 58 6d poetv'lJ tin verkrjjgbaar bil de
heereD JacqUC8 DU8!!eau & Co 6 Kerkstraat,
Kaapstad
De geheeje Z A Pers beveelt dIt
boek teil ~eers!,e ann - 4<1v
ONDEUOESD-Hendriena
Jooste. dochter 'an
den heer J Jooste van Platberg m het dl!!trikt
MIddelburg oud omt~nt 16 Jaren, trd.Chtte Zich
Il Vrijdag om het lc\"en te Grengen door een
d081S vergift m te nemen docb door behulp
'an dr JGhnston, werd ZIJ van eeD ge"l88en
dood gtred
Een goede loezmg IS haar ver
diende loon, ze~ het plaa1Aeluke blad

Dt (,ODSDIE~STl(lt SAMENKOMST IlBJl de
Paarl onder leldmg 'all ds S J du TOlt I.
begonoen
Wu hebben geen lU8t CDOGk geen
plants om een rapport van deze ,ergadenng te
pubhooeren
maar als bet klaar Ill, dan zullen
WlJ het ooze zeggen over deze nteU1I'e pogmg
,an den Pa.arlllCheu III predikant, om verdeeld
beld tU8!lChen de Afnkaner.
te zaaten CD dan
m troebel water te VlSSChen-Brltstoll I/fl
EES KRAS" ooRI) -Een
oorrespondent
wt
Kaapstad schrIJft aan een der Port Ehzabetscbe
bladen o.ver den .F-ngobond te Kaapstad,
eD
weerspreekt de bewenllg dat dat hchaam krach
tig toeneemt
"De Leaguc,'
zegt de schruver,
'lijdt thaM fn geheel Znid Afnka
wegens de
overdrlJVlng vaD IlOmmige ledcn en zal waar
sebUnlUk Diet veel sterker worden totdat die
0'lamsatlO
als zmspreuk aanneemt
'de waar
held bovenaJ
SrEILFOE\A.LLE~-Van
het kantoor
lOOI'
reg18~ratle vao geLoorten en sterfge\ a tien beu
ben Wil o.ntvangell een opgaaf van de stert
gevallen die gedurende het Jaar 18'16 eo tot op
15 Januan ,ao dtt Jant geregu<treerd "erden III
voorst.eden ''Ul de Ka.~pstad
to.onen -:le een
totaal 'an BfJlJ st.erfgev.Uen, waarl all 479 ge
kleurde pel"(lllell "aren,
Het .terftec'lfer
van
kinderelI IS zeer hoog vooral \ an gekleurde
kIllderen
blanke kinderen onder"
Jaren 207
gekl~urde
t81
Mazeled
wltzeerkeel
krGep
b toffel'8
en buikloop
e1!!ChteD de mooste slnc
onder het JGnge geslacbt
BIU rSTOl):O<
-De
AnstralLoche lUI!! 18 daar
aan het werk ID de boomen maar de editeur \ nn
Een flinke aanspraak
t plaatseluke blad heeft, an het departement va.n
De beel ~.eOl ge lmsel,
lang 'oorzl ttel
landboow g~etJes
gekregen, dIe op .rilt !!OOrt
101"
azen
'erder
beeft de edIteur last VnD
van deu VIIIJsta,ltsehen
\olkRraad.
liolkshonden die hem • nacb ts te v.,el blaffen tel'
raadshd
voorBloemfontelll,
beeft zIjne kll"IJl de otJes hem 8 daags een doorn 10 t oog
zeI'!! In een fllDke I ede toegesproken
hen
zIJn 8prmkh l&llvogeh< waren er JD groot.e
vooral
wijzende
op den gespannen
t00zwermen aangekomen, dIe een groote
~egen
stand
waafln
de bbnke
be\ olkmg
van ~lJn, daar de spnnkhanen
10 onemdlge
getallen
ZUld-AIrika
thans verkeert,
een toestand
ook aanwezig zUn
D Pnar niksnntseo hadden
dIe zIJn oorsprong
beeft III het komplot
echter' eie van deze nuttIge 'ogeh< gedood en
de \ ero.otwaardlglllg
vau het blad daarm er 18
tegen de TrlDsvaal,
en die gedulig
door
dan die
de pel's aapgewakkeld
\\ordt
Wat de £onder to.Ufel meer gerecbt1'aftrdlgd
over de IQsloopende varkie_
pe!'!! he
geldt de regel hier ook zek"l
DIE\E~~P.!!TF:)(-Vopr
bet houden ,an "en
dat
I geneIgd
IR rlen e£111l1l(>r In
locatle op de plnnb Onlletiru:bt, Camdeboo ~l1n
bet oog
Jn na.'tste te Zlell tl,w de balk
de beeren SmIt door den Gma fl' R~met!ICben
merken
Epn I(><}el moet
magistraaL \leroordeeld, tot £30 en £ I t) boete
dat hiJ de wa.'tl'SChnDe boeren 10 den o.mtrek hadden ID den laatsten
De heer FRASER noemt
tijd veel te ludeD aan diefstallen
ZOO ver
van gevolgen
die gesproten
loor de beer SteynbeJïg 10 12 maa.nden 235
WJlntronwen
dat ontstaan
18 bokken en schapeD, de beer W Joubert
van
Request, ó7 hamela, de heer du P1_1!! 107 bolt
komplo~t
IS een deel der
orug ~l1al;en dool' den heer RHODES I ken, eIU In de nabUheid van GraaJf RelDet
Z{j~ nog al behoorende
l1&li
den heer FRASER 'zal on- moet ook een
ook van de Wen kri
Ilm:on~:lenInvloed lil Engebok of beeat vmhrlJllt
uitoei'ehen,
waar men in den laataten
IJl
turbehe
1ICJ:11l1J(t aJl1e8 te gelooven wat de
~~~~I~&m,--Ht~"
~n
~t
~.'h:"..t",":;:l ..i~
de pen zoowel als

HET V~ERDE

RAPPORT

EEN Bm.tNGRIJKE

TIJDING

Dr Koch heeft een Vlerde rapport mgezonden
bU het departelDlllit van landbouw, Waa.Tm hll61'
10 " Jn ,o.ng ::1lpport reeds medegedeeld te hebbep hoe bloed seram van vee. dat
hersteld Il! van de runderpel!t,
b'l mentmg
cclllge beeche~g
geeft aan gezODd vee, doch
slecht" ,oor kor~n tud
Hp slaagde er echter
ID hlDllen ) 4 dagen verscheidene dieren te be
schermen door pllddel van een mengsel van
Bern Ol en "aa~rdlg
rundcrpel!t-bloed en wel
zoo ver dat ze iCen IDspultlng
v:ln 20 ccm
runderpestbloed,:
waanao
een hendUlZ6ndste
deel de Ziekte re~1s bellOrgt, konden welirstaan
DaarDIt oonclnd_eert bU dat dIe beesten even
goed de ZIekte jlcunDen weêrstaaD aJs dIe, die
de runderpcst
gehad hebbep en hersteld IUn
Belangrlik 18 het dat zoo weInig \ au de serum
noodlg 18, wodtl,t een liter (1 i lDlperinle plut)
voor 50 beesten 'IIeDoeg 18 Hu 11'11 nog verder
o.nderzoeken of dog bmnen korter tQd het beest
beseherrnd kan \. orden en met mmder serum
en of één IDspmtling \Oldoende ml lHn
Een tweede ~IBDgruk
feit IS dat men ge
zond \ ee beveiligeD kan door de gaJ \ an aan
rn'Dderpe1!t gevrekte beesten 10 te spuIten en
Wa&1'Vaneen 1I1$Ultang met 10 ocm voldoende
IS De gal we t op den lOden dag en zelfs
\'ler weken Inte kan meD biJ de zoo behan
delde bees!,en nog met runderpest bloed ID
SpUIteD ~onder poodlotttge
gevolgen
All! de
g LIDlet 111 eell .t~at 'ill
entbmdlllg 18 .00aJs
dilcwlJls het ge"" I Il! met aan runderpest ffe
,rekte beelIten,]dan
IS het ge' 011,' "an een 10
SpUItIDg .Iechts > o!ell gezwel wo groot als een
mans VUl8t dat ,l'lngznmerhaud verdwIJnt
De
dokter lJ!overtulgtf dnt
RIPIDEIU'EST MN UITf,EnOf Jl) woRDEN,
met maar weullg!moelte en bmnen betrekkeluk
korten tijd dOOI)deze methOde 10 het werk te
i!tclteD De me'~hOde Ulet het serum kan toe
gopaat worden, Olu van bemette streken af te
&onderen dlC elitelreu die nog geheel \ ru "un
van de pest. door, ~n brecde streek er tll&!lCben
te maken waann allt! vee mgeent wordt met de
.accme
In beiirlette strek eD kao men de gal
gebruiken
De .~okter I!! zeker dat dU1Z6nden
beesteD door de.,. methodes kunnen gered wor
den eu daarom dhngt hll op bekendmaJ.·mg nlln
De maDIer van enteu I!!eenvoudig, maar het IS
weWlCheluk \ eew1Aen en a.nderen dIe geschikt
,oor het werk rt JD, zoo. spoedig mo.geluk te
leereD, hoe het toll doeD, eD dIt I!!de dokter be
reld te Kimberl"j
te doen Ook acbt hU het
raadz.aam nndertil stations te ,e~tlgen om de
m6Dl!Chen vaD de noodlge artikels te voorZlen
eD geschIkte pe~lllen
aan te stenen om er het
toeZIcht over te hebben Daar de plOefnemmgeD
op beesten zoo goed geslaagd ZIJn acht hll het
DIet noodlg proeven op kameeleD te DemeD

aan henDDert

De Norho.n. C"81ld was Woensdag morgen
reeds VTOeg ID de ba:U NIet l'.00 heel veel
pa.ss&g1ers, maar onder ben WIUI lady Upmgton
met twee dochters, me'IT
andberg
vermoe
delt k echtgeDoote van dr Le~
ZIJU secreta
!'UI, prof
Ritchie
q, de heer Wo.rmaer welke
laatste het -oe tour gut voeren over 'groote
Illt.gevers en boekh:wdelaarsaJl'lI.lre
te Pretoria,
ID verband
mat de welbekende en vooral ID
orthodoxe kringen lllvloedruke zaak der firma
H3velrer en WOl'DlllCr te Affillterdru:n Onder
de pru!S&glers "oor Algoabaai IJ! l!l1' FredeM('k
Blawe
lo de hill!' ontvangen mailbladen YlDdt men
de troonrede ID b.llI' geheel voor Zwd Afrika
bevBt IJl olel/8 bijzonders
Lord Kuoberley m
hel hooger,
srr W Harcours
en de beer
Balfour ID het lagerbU18 hebben op bet thema
versoenmg tassehen Engelachen en Hol
landsche Afrikaners vanatlD ten beate geg'el'en
die JOlSt met 1000 heel veel ool"l!pronlteluk
geute ...emeden
maar sen gezegde den beer
Mauleall ID dell mond gelegd, den mILD die
sich togen berbenoomlDg van het comité O'I'W
de Gecharterde
verzette
18 der
vermeldinf;l
waard
HU achtt.e de IIIl3k onooodig, ou at
de ID de Jame.soD-ge8Cluedenlll betrokken per
sonen gestraft waren
Maar IS de heer Rhodes
I!! dr
Harris gestraft 1 t la te bopen dat
eerstgenoemde-cwant
de doctor 18 op eich zelf
te Wlr1Dlg ...aard om over "un straf te lolten
-lU
elk geval een VaDUISerlungen sal dat he~
buiten het parlement en, wo mogelUk, buiten
ZUId Alrika eluit, waar hU sedert zIJn tegen
woord~
booding mets dan kwaad kAUdoeo
t Britscho meuws Il! \ erder DIet van
veel
belang, behalve dat de klachten
UIt Ierland
omtrent de verkeerde beschikking over de lel'
sche financiën toenemen en een beslist Boomsch
karakter toonea
Ook 18 een werbtaJring
te
Belfast U1t-ge)okt door de toepessing
eener
rueuwe
arbeidswet, en ootbreekt
het ovenmui
IR Engeland
&&Darbelder8klachteo
In Austra
lie zullen vr oeg lD ?<laart l'erk:tezrngen \ oor
een federale conventie plaats hebben die laat
III dezelfde
maand te Sydney sal bfJeenkomen
on lil Oanada 18 men op de loer of Amenka
zal voortgaan Canadische werklieden tegen te
werken lO welk gevnl de regeenng tcgenmut
regelen belooft
In FrnDlrruk heeft de \'lenng van deD 200st&n
vel'Jaardag ,an Duplelx--<ien man die ID IndIe
een Fransch ID plaat!! mo een Bntsch
rIJk
had kunuen schep{J@1I had bU steun bJl zun
eIgen regeermg gebnd -beel
wat Ultlatmgen
10 de
wereld gezonden over hetgeen Fl'llnkrUk
nog 10 het nUt I an ruken makeD te doen
sto.nd en meo sch'lnt de benoem mg van den
ex mtruster Do.omer tot gouverneur "an TonIrin
een schrede op dIen .. eg te achten
VaD eenlg
belang wat dIt pnnt betreft 18 de vraag Gf
d., meuwe mlDIlSter 'un bwteDlandlsche zaken
lO RWlland, gm&! :Mourn \1eff al dan Olet sterk
Fr&Dschgezma is, WelDlg nIt DmtecbllUld eD
OOlltenrrJk OIt Belgte 18 het voor onze lueI'1!
Diet onbelangruk
te vernemeu dat de Franscb
sprekende Walen protasteoren tegen een ma."t
regel van wetge.lllg dJ6 de Vlaamsche taal als
officIeeie taal met de FrallBChe op deEelfde
11IUC
trekt
Een DIeuwe gouverneur
van de
Phlltppunen .:egt dnt hU behoorluk o.udersteund
wordende den Gpstand blOnen twee maandelI
meester boopt t~ <{In te Cuba, scboon do meuwe
Amerikaansche
DlJnlllter van staat tegen 10
mengmg ID Oubaansehe zaken 18, maken de
consen atieven ZIch !mug dat bet Spaanscb ge
zag ZUDemde nadert
UIt TurkiJe wol het "en en lUlder manr
eIgenliJk mets '1111 belang daarentegen
heel
wat over de aanl!t1lllllde expedItIe naar Benm
waanan
de groote autont-elt ln het vak, sir G
Go.ldle verklaart dat I.!J mQtj gelnkken, mIts
de Bnttell bur. gewone fout vermuden o.m bezwaren te hgt te achten
De SpllDDIng ID
DUltschland olor de NIgermak duurt 'oort

SIMONSSTAD.
( Vali een Currespo'ICknt

De heer ~hodes en de Afri..
kaners.

OuDEPLtlATS

(RICHMOND)

Op de Jaarlu~he
vergaderIDg van den bond
te Oudeplants (R,crunoDd) op ti Januan ge
bQuden, werd I op voontel .lUl de beeren H en
W 'nil der Me""
sterke a.fkeurmg Ultgespro
ken 0' er de gr{lole 0\ atle aan deu beer Rho
dtlll toegebrach t I
1---

BEAJr FOR r WE;;T
Het dl8trlkts;tuur
vnn don bond te Beau
fort West nam 0 16 JanuarI een resolutie Mn
waal'm de ban IwIJze van ben veroordeeld
\\ erd dlo een
zeer \ oorbange verheetl!Jkmg
aan den he.llr RhOdes beWeJAlll0 a. ook te Beau
fort West, "aar' 10 de weldenkenden
alhlel
nIets wlst.en
EE:loó PROTEST
De JIlWOner8 VJllD Bokke' eld (Ceres) hebben
een protest aan den hoogen commLSsartS Gnd61'
teekend
de
.IOdts verbeerl"kiDg
'eroor
dooiende
Het protest
18 ouderteekend
door
de heeren P Jl vau ~Wllk P J
van der
Men.e en 4:> aod0rerr
HeL :ulres L~ recdJl
aan den hoogel1 eommlSSal'lS gezonden

SOHEEPVAARTBERIOHTEN.

WOROESTER .
EB:-''}; BEG RAFENI8
( Vali (/I<ZCIICorrr,pollo,ent

KOLONIALE FINANOIEN.
Opgtnc

I

1':111

de

gC&uthorJ~rde

rende de (, maMItIen ~noll,!d
het fi'=leele
jaar 18!16 II, -

! ---

:J'AFELBlll

~U1lQ~.IurlurmWillen

doen iJlloovell.

)

lO Februart, 1897
De begrafenl.
,an men
De Laba!., moeder
der doofstommen
en bhnden mnebtlDg, vond
gUIteren plaat..
De kinderen van het tn.~tJtuut,
ongeveer WO gtngen , oorop
en een groote
memgte volgde den lUkw lIl"n
Ommddell"k
na de begrafenlJ! 'o.nd de ter
aarde bestelhng I (lf] mevr Keet plaat. die dell
a'ond
te VGren plotseling
Gverleed
DIepe
sympathie "o.rdt ge'Geld met de beide ech~e
oooten
III het ge\ nl 'an dell heer Keet run
80.lllmIge der kmdereu te long om bun verh ..
t{l beseffen
De woorden door de weleenv
heeren Murray Schmidt en De Villiers aan de
sterfhUlzen en bU da gra'en ge8proken waren
bartroerend
en zu tien lang ID het !,ebeugeo
der toeschoowel'S bluveD

mt gaven gct'lu
1896 va.n

~I o.:c

li.

!-ebr
vnn

Febr

SI

Eerste Mm ;ter
V. etgeven,if l-la3d
WClge,cuolc \ erl(.1<lcrm:r
K<,llInm.lc '-'(!/'fI(l<h~'lIIg
Koloniale I>ec::r' IN..
t)nden\ll"
Th uner Generaal
ContTOleur
coliecteu1' van In VOCJ'T(.'Ch ten
ful!tmeester Geru!l'3Bl
I'roourlmr Gene~
CommlJl8Qr18''1lt, Publidu: Werken
Publlae Werken
Spoorwererken
~
van Lanrlhon ...
Landmeter

4iM

101909
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0
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0
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Scha.tting vOO!'!tet Jaar 1 Ur,!l6
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181f5 • .,
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10 :Februarl, l8!li
Van 008 hooI t gIJ zelden lets muoheer edl
teur eo dat mogelIJk omdat wu zoo Dabt) u
wooen
Nab') dF k" ~, ,~ "er ran dell "e""J
zoo lUidt het Ipreekwoord,
en WIJ \Teezen dat
dIt op bet gebied va.o mmzameo omgang to.
schen ""~ eo I),.. J ,,"rl wd degelu k van toe
plll!SJllg 18 MeD IS aJhler te veel
ter zee
slechts welDlgCll zIJn te [lUId altha118 w!tt
aanbetreft
bezlgbetd en de pohtiek
Ook hier ecbt.er Z'IO er die getrouwe lezens
en o.ndersteuners
",un van uw blad, aJhoewel
hun getal met leglO lJ!
Op kerkeluk ~bled gant het OM nog al met
slecht
On8 kleIn zeestadJe met zuu paar dnl
zend IDwon6l"l! telt nog nl zeven "erschlUende
gellOo.l.8chIppen en ker~D, t 11' Roomsche, :!
EplllCOpB&lscbe, Wesleyaansche
Ned Gerefor
meerde, Plymouth-lSte en ltohammeda.arJllehe
natunrluk
telt laatstgenoemde
de meute ,,,eien
eo M0hammed beeft onder zIJne volgelingen
geen "rooIiJker en rustiger
beide naar Del en
heh:i&m, op den gallllChen aardbodem
Het
beilBleger sleept vak hier lfln bestaan voort
doch bet schllnt als of het pnbliek hier ge
noeg aan roolha.IltJC1l heeft
De meu1l'e We8leyaansche leeraar beu.ert neb
zeer lD de bearbeiding der matrozen en 80Ida
ten van bare majesteIt
Er zun nog aJ (}I>der
hen dezulken die groot belang stellen ID den
1
__
godsdlelll!t en getrouw ter kerke komen
Zoo
lien Wil geregeld
8&vonds lD de Ned Geref
(Rrer tde!lralnn~ell)
kerk een aallzlenll)k getal hanner dIe met den
meesten eerbIed lweteren naar bet woord van
HET ~ELEC1
CUMITE
God
LI Zondag bU afwezIgbeid van den leeraar
LONDEN 11 FI1lI -Het
comlw over ZUId
werden al de dieIIlIteD ID de Ned Geref kerk
Afrikaansche &a.kilnhad heden een 'ergaderlllg
o.m de \oorlooplSo
beZIgheld te regelen
Het waargenomen door ds Lowl! Hugo die 10 den
leer ernstig en boeleod 8prak over
verzoek dBt de gecharterde
maatschappu,
de 'oornllddag
ExOdus '"
,};7
Toen kwamen ZII te Elim,
heeren Rhodes Bmt en Llonol PIunIps rechts
enz
fj'eleerd adnes wf!cn heuben, werd toegClltaan
Ook
In den a, ond preekte
hll LU de I!:ngel
Het comI!.! ue.loot ook aall de kabel maatsche ·taal loor een aanzIenluk gehoor, WJI ho.
schapPtfell keDnI te geven om aJle telegram
pen d:tt hU on nGg meennaJen bezoeken en
men dIe tiJdens ldell Jnmeson lO\ru gezonden
met z!JOe predikmg \ erkwik:ken zal De ge
werden te bewareJl
meente dle ds Rugo hUg!, tal zlc;b kannen
verheugen 111 he~ be~lt van een der meest
ZJJN GETUIGENIS
talentvollen
aDder o.lI~e predikanten
ID taal,
Lo, !lEI< I Z Fl IJR-De heer RhodCtl zal stem en st!) I behoeft hl) voor DIemand onder
te doen
Dlll&lng a s getUIgenIlS ge, en voor het oomltt
Ouze leeraar, ds Van LLD!(eO heeft nog Diet
besloten wat te doen met bet beroep naar
MET (IPEN DEUREN
Glen Lyndeu
de gemeente schunt t<:l denken
dat hIJ er voor bedanken zal docb bet 18 het
Het ondel",oekj van het Engelsche parlemen
best
ruet
aJ
te
:t-eker te ZUD want
talre comité m !lake RhOde&1a, eoz zal gehoo
, het bedaard'!t gemo.~
den worden met, open deuren d w z ra.ppor
, III wL8S6lbaar rus eb en vloed
teut'8 zullen toegelaten worden

~
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