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HST GËBOUW
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Be2:oekers naar de Stad beneoren ons
een bezoek te br angen, en zich van eenige
der aangebodene Koopjes verzekeren.

I

worden.

. Vergeet
Hoek

lf. M. Louw,

"URICEDIN STROSCHEIN."
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x. I.
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IT geneesmiddel is beproefd en daarna sterk. aanbevolen, door de
beroemdste Geneesheeren
in Duitschland, Holland en andere

,\ "nkt.<I"e·1 ~)c...·t'r-en

',r.lk

ul

Il

w or-
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14 ~ovember,

1896.

Waar-tt' li,..
·r.-Wl"t., ...._'.oo g-oc.-tmij le doen weten ollik meer van,uw wouderrot geneesmiddel
un he..
'I a :,'oo~lk,l(}I ..-r vorm cn (ill kleinere hoeveelh("lllen) VOOr een lichter geval dan het mijne, want uW'
I'f "'.1 Il h"l,:I! rm j :r'lOl!l' verlicht ine IlcjZ\!"cn.
Yoor rneer dan twintig
jaren
ben ik een martelaar
_"""'~'
LOll! Hlh'lIlflalwkc
,J)c!Jt
"'II
.ltlecht" l~~J1 paar d~i~n
hebben mij wonderlijk
veel goed ge_
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;;;eznndheltls toesta.Utl
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.• lh
~l'I..,lt'rl in-b+eu al.3 ik kunnen
dezen 1A'~n wt\J\.)"dceren en ik kan den heer Gourlay niet
.:' n('~.'; 1:tIlJ..Cl: \"_,Ir ,it- t,l('l(:lIdwg.
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PAUL D. CILUVER,

en ~("" I~D\VIG.

I <l. JllllliAri.
"

d..1~)theke.n:., Kortemarkt.lI;traat.
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500 TON (MIER OF MIN)

Féb, 189i.
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PLAATSEN I PLAATSEN

Wa,:Ii·;t Ht,,·r.-i'elt'·'e
mIjn
hartelijken
,lank te nntvnnllCn. omdat lj zoo gocrl, waart ."!lij. he
.. ('r"'-'~'
""r'_'hl'lO"
aan lr hevf'lf'n, ....
-I\nt na f't'n Iijrlen \":\11 vele JRTt!'n aAB Rheumatlck
~n pIJn 1tJ de
S',,·rell. '. ~.I )'l]na alle ~>1'rren TU(.'(iicIJJlcn te ht!hben gehruikt.
iti de uwe de eenige ~lic l1lJ~ vcrlich.r.ing
L,·, fl \, >,·I .•Lfr ; II \k ht.·n rot u.:kt-r van dnt ik t!Jfldelijk er door ~ezel1
zal worrkD.
\ erscheldc~c m~Jner
:' bru:ktu her, UI \-IJllh'n Io-'T00IC bRAt rr-van.
Gelie.ve mij L-en pAar
bottels
en~-at
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Eenig Agent voor Zuid Afrika

,"-1

Kederlandsche Zuid-Afrikaansche
J'

,-I

!

;,-'1
1'\ , '~.

SPOORWEGMAATSCAHPPIJ.

!:~!l ...et

dl"

\fJ

"
:Jo

Kortste
Goederen
en

!lq

andere

plaatser

\ I,,·,'

Marques
en

51uur

Preekstoel,
dist. Malmesbury,
]3 .Feb., 1897.,

t(

personendienst

(Delagobaai)
naar

RI 'z',gers
en
e
P re t·ona

R ou t e voor
Johannesburg,

I{

in de Transvaal.

DageliJ'ksche

:"'1' L-tJ
)J.

en Goedkoopsre
van de Zee
naar

in 24 uren

~.
Lourenco

van
naar

".1','1[1

tl

l~h;a.~""

t-eroeell

Dagelij
0"

'.!>AChe AId •
UPeo'. To
... """he Md
aap~t ..d
bli ....etb

"

Pretoria.

ksche

"

"Pretoria
personendienst

Johannesburg,
Pretoria
en
~ Transvaal
en Oranje
Vrijstaat.

£40s. 6d.-:-80.£3 41
van
andere

Durban

I A. NEWMARK,
31, KASTEELSTRAAT,
POIItbus 389.

I)

AARde Heer Newmtlrk groote
.
ondervinding
in produkten
heeft opgedaan en speciale gelegenbeden heeft voor het. koopen of
verscheping, zoo vraagt hij om
,
d
Proef bestellingen en or ers "oor
'
Id'
h
d
verscheping,
le lt s- an voor ZIC
zeiven zullen spreken. Geld voorod k
geschoten op pr u ten.
I Vertrouwbare correspondenten in
Europa.

ENN rSGEVINb.

D

Johannesburg

Tarief yoor Reiligers naar Jobannesburg ~ t1s.--en .£3 UI
"

AGENT.

-------

0 D D- FELLO \VS ZAA.L,

E heer T. H. CARS'fENIvan
PLlElJ:NBTR..AAT.
I .J.. k
.
Keerom'"Porter.vi le, lf&a. ti Laat.te
Weken.
hIermede a.a~. zIjne vnendenl enz. Laat.te
Weken.
bekend dat zlJn adres van 1 Maart, ~
a.s. zal wezen :-UilenkraaJ,
P.K.
--".
Vo elstrnisfontein Malmes
DE NIEUWE LONDENSCHE
ve/langt d~talle 'brieven,k

,

I id6lbor~

!

ennisgeviug geschiedt mita deze
•
dat eenig persoon gevdnden
overschrijding doende met hel doel
om wild te schieten of te ja<ihten,
op de plaats Preekstoel, het ~gendom 'an den heer H. HE[~, en
zonder toestemming gebruik niaken
van het pa'd van Klipvlei ; naar
Rondevlei zal volgens wet veryolgd
worden.
'

r"

, ... ,-l'_

ALGEMEENE

KENNISGEVIN(J.

ISIDORE HIRSCH, Muizenberg,

2

i

WASS'ENBEELDEH'GALBRIJ,

(Natal)

plaatsen

:::~o~d~~ dIt adres zullen
in

.

I
~

Portenille,
10ti Fe.,b

1897.

Open 10 v.m. tot 5o.m,;

edJ
~.

I'

AvoDda 7totlo.

ENTREE.

ed.

ENTREE.

&cl.

,,

zal
,

8.l~:
i

I

Kwn

STELLENBOSCH.

Jl. Boenlerijgereedsehap,

als;

.2 K. ap kIb"
'arren, waarvan
IJna
meuw.
· 12 Maanden Crediel.
lOpen Éuggy
_J __E.. CA JUWlLU:r--4--r.
2 Bokwagens
-Il. ~OÓRRBES, k, ct Co'1 Afs}&gersVT,----:z;-.J:m:r:m:~~;., 1 Water Kar
Vendn-Kantoor, Malmellbury,
.
orde
· 15 Jrebrna.ri, 1896.
;
1 Reaper "Massey" bijna nieuw
1 "Winnowing" Machine
5 Dubbele voor Ransome Ploegen
1
"
Darling"
No. 2
2 Drie-voor Ransome Ploegen
3 Enkel-voor
"
"
1 Enkel-voor "Oliver'; Ploeg
2 Brnaklands Egge
,
TE
1
1 8toplands
"
1 Paar Kartuigen
HARTE BEEST FO NTEI$.
2 Span Wagentuigen
I
5 Span Ploeg "
E ondergeteekende door ziek!~,
5 Trek Zwengels en Kettings
.
lijke omstandighe«9n genoop.
1 Brandkast" Safe"
z!l8kt zijnde de Boerderij op lte
2
Schalen
geven, heeft' de heeren J. 'Y.
12 Zeisen
Moorrees Jr. & Co. gelast om op ;
1 Naai en Zit Bank
100 Lbs. Zwavel, 3 Trek Zagen1 VJeesch Kast, 1 Provisie Kast
Aan bovengemelde plaats "Har~1
Blaas~alg, 1 VVagenzeil
beestfontein," gelegen aan de Pik~tEen lot Vorken, Graven, Schoffels,
bêrg Weg nabij Grootvallei, in .
Strooi mes, Touwen.Katrollen, Water
afdeeling, publiek te verkoopen
en
Vleesch
Balies, Wijnvat,en,
o?dervolgende Levende Have en
Planken, Timmerm~nsBoerderijgereedschap enz. bestaan- Bokkies,
gereedschap, ent, enz.
de uit:III. Huisraad.
I. Leyende JIave, als;
9 Eerste-Klasse
Gedreilseer~e
Het gewone assortiment huisraad
Ezels
: best.'l.3nde uit Eet, Slaap en Zit
6 .Eerste-klasse Paarden (merri~s) Kamer Meubelen, waaronder een
4
"
,,(
ruins)~ .. Parlour Suite," Toilet Tafels met
16 Aanteel Beesten van goed
Manuel' Bladen, 1 Weerglas, 1
400
"
Schapen (merinos)
Koper Komfijt Ketel, verder Glas
1 Lot Yarken:>.
en Aarde Werk en Keukengereedschap, en een menigte
andere
Il. Boel'deJ'ijgel'ee<lschap, als:
goederen te veel om te melden.
2 Bokwagens
1 Kapkar op Veeren (nieuw)
e Maanden Credlet.
10penkar
"
De Wed. J. A. LOUBSER.
] Snijmachine
7 Zensen
Yu der Spuy, Immelmu cl Co., Afslagers,
3 Dubbele-voor Ploegen (RahVendu-Kantoor
somes)
Mtltmesbury, F 8.,b 1897 .
1 Enkele-veor Ploeg (Howard) ~
'"
~
2 Braaklands Eggen
1 Zaailands
'?
1 I
2 Span Wagentmgen! comp eet:
3 " Ploeg"
"
3 " Zwengels en Ketting,~
Zaad
Koorn,
200 Mudden
2 Kruiwagens
(Baard)
2 Twee Halfaams Vaten
600 Mudden Zaad Haver.
2 Kajatenhouten Balies /_("i~:,
1 SI" t
lJPS een
I'
1 Lot Graven, Pikken dÏi VorIJ gelegenheid van de verkoo1
). ping van Mejuf\'. ne Wod
ken, enz., enz., enz. '-,
En wat verder
zal .Wo.rd~Il J. A, Lr'l'u,;KH,to
voortgebracht.
M. SMUTS, M. zoon,
I( I
Op DINSDAG,
2 Maart,
a.s.,
l, Vl, IOORREES k tt CO' 1\ sagers j
Vendu-Kantoor,
Zullen verkocht worden voor
Malmesbury,
15 }t'eb" 1897.
rekening van wien het moge aan,
.---gaan, hovengemelce
granen die
U &
gewaarborgd
worden Eerste-Klas
lU1,
Zaad te zijn.

I

-T

Dinsdag, 16 Maart, e.~.,

ras

PUBLIEKE

VERKOOPING.

I>

WELGEGUND, KOEBERG,

i

1

A

.

CO

.•

Vandu Afsla~ers en Apente~,
'fel. ad. Malmesbnry
uUNITY."

en Plt.l!rl:"
-

CALEDON

Als wanneer verkocht zal worden
ondervolgende Levende Have,
een
zeer Fraai en Groot .AssortiBoerderij Gereedschap, Huisraad,
ment Negotie Goederen: als klaar.'
enz.
gemaakte Kleederen Chitz, VoersJ. Levende Have, als :
chitz, Linnen,
Hemden, Man's,
Vrouwen
en
Kinderen
Hoeden en
2 span zwart Ezels 4 jaar, groot
en sterk.
.
Schoenen, Jerseys, Tabberdsgoed,
enz., enz., enz .
lIb'
E Is 3 .
span vaa
rum
ze • Jaar,
Patente
Medicijnen, Glas. en
eerste klas.
Aardewerk, Kruidenierswaren, Gralos Ezels, groot en sterk.
2 Kar Merries" Piets,'! waar van ven, Pikken, enz., enz., enz.
J n 't kort de geheele groóte
een met Veulen uit den welbekenden hengst "Suffolk Punch" voorraad goed, waal' een ieder het
zijne krijgen kan .
van den heer Mellisb.
t een en allen en woont deze
2 Extra 1Ïlzels.voor, Paarden.
VerKooping bij.
1 Jufvrouw Rijpaard.
15 Melk-kóeiën, eerste klas, meest
ISAAC NE WMARK.
allen bezet van den 0p,recht
W. R. F. KLm, .AFSLAGER.
geteelden bul," Comet ' van
Caledon, 10 Feb., 1897.
, den heer Landsherg.
6 goed geteelde Vaarzen,
4 Jonge Ossen. ] slagt Os.
2 Water kar Ossen.
200 Merino schapen.
Publieke Verkooping
30 Aanteel Bokken.
1 Groot Varken,
YAN
125 Vette Lammors.

worden,

Y N D SPUY IllELIl

TEN DORPE

en Durban

·
II D

E volgende zeer beroemqe plaatsen in de Afdeeling Victoria West
zijn uit de hand te koqp nl:Ell f.~j zuil verplicht~n.
de uwe,
WA.LTER
MORRIS.
1. Nobelsfontein
gtoot 7886 morgen 422 vierkante roeden.
JohannL'iburg.
;, ,'t'b .. 1897.
2. Ezelsfontein
'"
5335
.. 251
..
"
[ ...·n! ."
3, Grootklipscheur
~, 4373
"
391
"
"
" ,1."
tf,"·r.- flel I-RI fT akt.·r MD .....
l'DMm zijn
~ern('mcn
dal de laatste honel
Un'cetlin ,. di~n
4.
Rietk1oo1}>laten
;,
1085
"
7
"
"
[' rrl
11:,t I\I~q ....I;l,j ,--"·1.1·ndel)fuJJt.
mijn l'urlCTI '-Ija.nd. "rh_- jlt:ht,"
yolkomcll o~erv;-OT.l~n
h~'C~t, eli dar Ik
6. Adjoining
Gi:'ootklip
523
,,275
"
"
_·.~:111''ld. " \.....
'\r ... drr.·
hocJ,:f·uaamrl gt'cn sreek f'r van ,il(·ba.d hch,
Geheve ml] nOF tine oottdJl r~'
1;(' ~
ya.n mij, dit·
!{Tooit: lijrl.~r, aAn 01ïl.vt.'e1
wcn~h te ~ven_
Ik ben \'crC
Daar
deze
plaatsen
aan
een
zijn,
zullen
ze
als
é~n
.lot
ver~ocht
le!.., {'. ,Ikr ;\ !Ulllt'.'r dCI(' ku:,trl(tJ'e medicijn
bckt-nu is) ,.nj alllIer l'en nllme \"crkoopmg: cr voor hebben
"lI.
worden. Prijs 10/- per morgen. De kooper kan, ..mdlen vere18cht,
De uwe_
twee-derde (!) van de koopseha.t op eerste verband kMJgen, de balans te
EDGAR
PERKI~";.
worden betaald bij aflevering ~an kaart en transport.
Belanghebben43 Langc8trAAt, nahij de Tmm :-Itatie
den
kunnen
de
gronden
gaan
bezien.
Er
zijn
twee
spoorweg
Staties ~p
Kanp.ul<1. 12 Feb. 1897
de gronden, n.l. Three ~iste'~iI fn Bieilje8'poort Sid!ng, en op iedere stat~e
·a..1.fl", Hl,'! H:rscll.
kan men een groote beZIgheId i voortzetten.
Er lseen groote hoeveelheid
n•. , aJ\n"enllAm [' re l.. rt"hlcn ,lal bet "l'reccdin
"trnschein"
door V mij aanbe~olcn,
m. voel
1 ',,~"
la.al1t
k\\'3Jl.I de Jkbt en Rheumatif'L
tOO goec-I en zend IllJ) Dflg'
P&IU'
Karreeboomen op gezegde grop.den waarvan genoeg palen kunnen gekapt
}.. tIl') .. , '.
!.UIt n:q.Jll·htt'p.
worden om al de gronden tOt1te maken.
IX- uwe,
E. KOLi'iCH
Doe aanzoek voor verdere.bijzonderheden bij
Tl' bekomen bij alle Apothekers en in 't groot bij
..
,
L. H.BRINKM.AN,
Procureur Victoria West.
WM. GOURLA Y & Co., Kooplieden,
Victoria
West,
15
Jan.
1897.
No. 8, Strand~ra.at.
Pamflptteu en verdere inlichting gratis te verkrijgen bij
f

. \ ~'d

----~:--------,-----

verder

i:

Zuide~ Arm van de Alfred Doks,

he-

werrl.

. p:i.rJ:!

& Co., zullen

Beschadigd door Zeewa,lter, ex." Oberon " in hoeveelheden naar
verlangen van Koopers. Voor rekening van wien het moge aangaan.
Op laat, van de Opnemers,
WOODHE~,
PLANT
& Co.,
'tt
i
Agenten der Bark "OMon."

I.t'oocn,

E. C'lATHAN,

.

III. HUISRAAD in soorten.

En wat
aangeboden.

ALBERTS PItOSFAAT POEDER,

heb het

·~~-l-

lt·

H. JO~ES

Om 3 uur's namid~s:

De uWe,
,...1

HEEREN

-"-, Aan den

1...
'1.n~cn tij.d

~cnnel(~n l' te herichten
nat ik ,'oor Rhcumatiek
JOiN;;
'h"b gevonnen !(CID~'f HW" rnN"flm
8t~hf'in.."
Geleden hebbende un
Bhcumatiek
ge.iurende
de l~tsfc
l~
r-rn !,aar bott.eb te he_l.x.~Jj gebruikt,
0..'11 ik, wo te zeggen, \"olkomen genczen.
Gellevc mlJ

·~';,-L.tlt'!'
1.ln·'

fslag~r.

-----+-- -----

DE

li 1R.'IC H. )!utzcn bel"' .

I

A

(

ld97.

\1 " ·'('r -Ik

II

I Extra Bokwagen
~
" Tentwagen
10penkar, op veeren
1 Bakkar,,,
"
1 Snijmachine (Zelfbinder)
1"
(Daisy)
S Zensen
3 paar Achtertuigen
4 span Ploegtuigen
,
4 " Zwengels en Kettings
2 Zadels en Toemen.
4 Dubbele-voor Ploegen (Ranso~e8
~ Ploeglande Eggen
:
1 Braaklands
"
!
1 Kruiwagen
1 lot Graven, Pikken, Vorken en~.

VER,KOOPING p[RPUBL"I:I~ V};rIaHlG
.

V:lO

W&:NTZ"-l.

Gedresseerde Jonge Eze41
Paarden (Ruins en Merries)
')
Aantee 1 Sch apen (M er1Oo!
Vette Varkens.
'3

·II. Boerderijgereedschap.

,

Op .Dinsdag 2 }{aar4 a.s. Zaterdag,27 OP
Februari, 1897
Om half 10 uur precies .

I. Leventie Have, als;
· 12
; 4
400
15

kel

bouwen verplaatsende, beeft be.
sloten voor zulks te doen, zijne
geheel€!

B ERG

uur van Klipbeuvel
Staties.

I

J. H. N. ROOS,
Secretaris.
. Execllteur 'l'estamentair,

1~~}7,

H.

heb ik. Mn Rheumatick l.'{deleJl en heb a1lC' gen~~canll(1l1e.lfm
-,.,
Swlat men Aaugernd.en
haJ/l'recCtlill
~c prn~:'Cren. het ik tlft: v~lkomcn
-"'1- j, \·, .. 'r>o(·hnifcn !!('IJrulkl. en Ila het gebrnjk
vnn U: c!uo7.en wa.~ alle JlIJn weg en WMlk
lil I'Itaat
,n~1 t,' "·!~·Il w·nder hulp van een stok.
Jk e,evccl het [en Z-l.~rstc iederen
lijder aan Rheumathick
aan
ru_
Ik blijf de uwe
A., M, FISHER.
\ F. '!,""r \',11", OrnIlJ"lltraal.

'l, (·jt n.l.> -en
.. ..·:,.J,lt"ll~n
't. r
!J..lrtt:·lpk

t

mij

Prctoria.j Yolkstem, 2 December, lR96.
het !"\tUJlt'o ~C<'rf'tnl'l~ df'panf'mrot
;1
CORti
i~ van zijne Rheumatische
aandoe
r n:_-" _'. '1'"\.; r"'YrlJd jreraak t.
HIj heeft dit Le danken aan de speciale
methode
van deu beer BIHSCH
8··,.,., ,_"1 na.ar c" l"r:(!Ctlln Stroscliein ") en de Zeebaden te Muizenberg.
For tnrn

; .., :"'4"r

,1:lflge-

,'1"1

tlIBp.1

\\' ur']" H''f'r~II_-f;Cflur('nd('
;-'.1 ','.
nl~'4'lrwerd 111('( bett_·r.

':

..; :

\

wo li"<"I

Wees

rio Me ......... Koch ,I; Dixic.

"lo'

j":l

1Ii

gencesmiddel

I,

Je

'ii

\

uw

!.."r".,.! -n I.t'lJd rruj een nn.L-r lJOfll'1
vn n uwe mc-li-rjn .- Lricedi n Srroschcin."
a.ru -1t'o'l1 III dl' nn-n-n t:d(.,li·[1 .I!t-'i!rueodt -Ic lan.r ...tc 1A'''; jm-en, en een hoUt·1 va n nw
. ,Ik vnvn .!t·"f'i'A·n lunru-u vtJf da!.,"t'n. r1ruu Ik van den ..tee-n en grtll~
gcmakkehjk
':11.'
I; l'en !)«'):oo.tWI."i.""(._-! YOOf
het tJ(_'(lra:; ill,
Dc uwe.
F. W. HOFF}f.A~~,

,-

I,

.r aan

A"

,

door

173. Brcest rant ,
KlU~l,sta.d. 17 Junnari,

H~,l-.u.

\Rf'1

I'

·l

"r

steen

(was (!<'t.) }{. G I.ASHOF~'.

WA

\o\t-'!
.,:.!""

"I.,

mn

de steen en gTui! door.

·····1 . erg_;l-

'_

zijn

1~!l7.

lit " 11.

,','11

en

'.'.1'1:.

,!.,

nl
t

-Jt"

9 J ..nuari,

!)tt-

,.I\s.(
,I{

1896,

\\ ,l;i.:'I,· H~~·!.-Het
rol mij gCllocs:-cn doen nL" 1x{' de ver-ehillende
Apothekers
een voorraad
run uw
! r ,.... I!. \\.1 doen !1 ...-komcn. ·laar Ik ~'lolldcn
heb rla.t dit uit steken.I middel tegen Cri<: Acid Diathesis
;l .t T ,11!1'!
LI"
.n.1;eml"t'tI, nOh tuut overal te vcr kr ijgeu ia.
Ew d w.,
H,

MBUBELENI

;I
•
1 Piano en Stoel, 1 V oorka~er set (9 stukken) Tapijt, Spie~lglas
<> Ornamenteeie
stoelen, G~rdlJnen en paal, Porseleinen Kopjes en
pierengs enz.
f
Eetkamer
;i
•
Tafels, Sofa, Klok, Tapijt, 4 sets gordijnen en palen, eruet- en
Likeurstandel's, Sideboards, [Boekrak met Boeken, lfdoz.
Stoelen,
Lampen, Glas- en Aardenwaar, 2idoz. Zilveren vorken, 3i-doz. zilveren
lepels, 1 zjlveren schenkblad, 1 zilveren vischmes, 2 zilveren Snuif-doosen
Diner en ontbijt serviezen.
i
Slaapkamers
;•
I
2 Houten Ledekanten Plet beddegoed, 4 Waschtafels en toebehoeren, 5 kleedtafels, 4 Kleeder Kasten, lt doz stoelen, 6 sets gordijnen
en palen, 2 kleine kleederkastén, 4 kleine vierkante en ronde tafels en een
verscheiJenheid ander huisraad.
1
Voorts; -Keukengereedsch~p,
Koperen en andere potten, couvertures, Tafels, 'I'uinbanken, leeren, enz,

.

KOE

BRAKPONTEl
iGelegen omtrent een uur rijdens
Moorreesburg, Publiek te
de ondervolgende Levende
,Boerderijgereedschap en H
ens., enz. als volgt:

\

._-

. Stock Negotie Goederen, .

O·_ ..... "'V·.~'I

Aan bovengemeld9 Pla&ta '

verkoepen

Zi tkamer

voor'Rbeumatick

.

:\!al·

e-

1896.

)1('('(1 Ill!J

Ilt.F.k

lIE'

ell

doen

OP WOENSDAG, 24 FEBRUARI,
DB VOLGBND.

Korterna.l'kt8traat,
Kaapsu.d,
16 November,

01(· de-

'11"/1

f{:lo.le!'i.

boedel publiek

zijnen Wm·'
OE ondergeteekende
naar zijne Nieuwe Ge-

Verkooping

E heeren Van der Spuy ~melman & Co., behoorlijk
gelast door mej. de Wed. J. A. Fraaie Groote en Eerste Klasse
LoUBSER, die de boerderij gaat opgenu; ds,ar.z.ijbare p~ts uit de hand
verkocht heeft, zullen Publiek VerBij publieke veiling te doen ver •.
koopen te
.
koepen ten zijnen tegenwoordigen
~BLGE~UND.
winkel

:DINSDAG, 2 Maar4

T]l! 10.30., V.M,

zooveel ;..·'0,.... 1 ;..yt_"llaan.dat Il.: het Ban een tal mn lIjders heb sanbevelen.
Zij wachten
",,1.'-1 "I' Jl' :l:\Il".-IIIl~I vnn uw [Iif:UWCD voorraad om het te beproeven,
Ik boop dat :lIj cin.ar-yall
dezelfde
~ ',~r r. .....
-vu trebtx-n al .. Il.
t:w dw.,
(Wal! ger.)
O. J, WATSON.

lit.' re

1{

Ht"t'r.-"'-c-c,.,

\\'.Loll"t·

l';- ,··d,!!

l\jbt.raat

Central

Publieke

heer· J'ACOIltJS
O.tk8TEN, zijne
BrakfontelB, uit de hand
bebbende, beeft de
den gelast om op

- ---

in gezegden

WILSTONE.

'.~\'!,.j

w.

I.

Zullen de Executeuren

PUBLIEKE VERKOOPING

0'" Verkoop i
BRAKFÓ-·T~-y,"T"iII D

; .••.

,;

(wa.

rlbte r
!1\!l:r t'()4 .r-

,

In den Boedel van wijlen Meju1fr. HARIA E, DE VILLIIRS,
geboren Vil DER BYL.

lit·

Uw dw.,

lo'

Kaapstad.

BELANGRIJKE

-·
D
BOSO'H.

STELLfEI~

landen.

•
J'

.. ';""

en.Spinstraten,

Plein

1!J!
."

MEUBELEN, ~Il VERGOED;ERf.,

------

bet

.v (; ~ln~

.

VERKOOP}JN'G
VA~ KOSTBARE

Een nieuw ontdekt Geneesmiddel voor Jicht, Rheumatiek, Gruis en Steen
in Nleren en Blaas en KOliek erdoor veroorzaakt.
Verder
voor
Neurqlgia, Slapeloosheid
en alle ziekten in verband
met overproductie van Zuur in de Urine.

\V.Ul,

van

ExeC1~teurskal:n~r}

LIJDERS AAN JICHT EN &TEEN EN NIEREN
EN BLAAS.
' .

i,

I.HUI•.

it.'n

rOOR

lI,Je-

'e"r T
L,
.1 Botha,
hllikbaar
ge'lYer
lot de
t
.h-n
beer
hee-r W. J,
,le W~tal.~

van

68.-No 6,372.1

DEEL

Tuur werJ~n
Er~lllu"
en
Ret ief om P.

niet;

De Voorraad moet Verkocht worden.

Hoek vu Plein en SpiDstl'lI tell, Kaapstad

Era.<mlU

IS VERKOCHT

De Vootraa-l moet nit deu wee geruimd: worden

Bezoekers aan de Stad behooren
ons een bezoek te brengen en zich van
ep.nige aangebodene koopjes verzekeren. Vergeet niet:
.

onritttlf 94U'd
eester, eo ~

c.. "~

S

I

HET GEBOUW IS VERKOCHT

s.

· <;'B'

r

,

lu der Spa!, lmmellnan &: Co'1 Afslagers,
Vendu-Kantoor,
Malmesbnry. Feb.1897.

ZEER

KOSTBARE

Meubelen, enz.,
RUF. MORRISON zijn huis
P
opgtge-ven hebbende heeft
Jen ondetgeteekende geautoriseerd

Op Woensdag, 3 Maart, a.s.,
Het gewaDe assortiment
van
Voorkamer, Eetkamer en Slaap.
kamer Meu~len,
insluitende een
Kostbare Piil.no, Violen, BalIlboo
Suite, Box Sofa en Easy Chairs,
Mahonihout.en
Telescope
Tafel,
Ledekante4l en Matrassen, enz.,
Ghilds Cof, GordiJMn en Gordijn
Stokken, Parafine Cooking 8tove,
Dinner- Breakfast- en Thee Ser •
viezen, Thee Set, Melkkar, Keuken.
gereedschap, en wat er meer ten
verkoop zal worden aangeboden.
VERKOOPING TE BEGINNEN Ol 10 UUR V.I.

P. J, BOSMA.N en Zoon, A.fsla.gers.
Stellenbm<cb,
] 6 Feb., ] 897.
MALMESBURA

Executeurskamer en Voogdij- en
Assurantie Maatschappij.

Brand

Yerkooping te Riebeek West.
r-

E ondcrgeteekenden behoorlijk
gelasfdoor Miss M. J. GJtOBBELAAR zal publiek doen ver~oopen op
1--,

Dinsdag,23 Dezer
'fg

9

l'RE DES

VOORMIOD.~G!<,

-TE-

R.IElBEE~
'VVElST,
Vastgoed.-Een
Erf, gelege~
te Riebflt'k West, met daaropstaande Woonhuis, bevatwnde 7 ruime
vertrekken.
Huisraad.-4
Ledekanten (kompleet), i doz, Dtoelen, (j 'rafels,
Kleederellkast, 1 Bakkist, 1 Stove,
Porcclcillw:~al', KellkengcI'('('dsl'hap
en wat vl~rdcr z:tl :1:IIIM"'_,boJeu
\\'(,)1'dell, al"ouk J., I 'a:nuell, 2 geleerde
en ::? jOlige Paard, li.
G. \r. KOT6 E,
SecreUuil'i.
J, W, MOOR~EESI Jr" & Co., Afslagers,
M" krle~hll!)',
o ~'eh , l~!J7.

TE

D

E

HUUR

'H,]Ll'k('lldc
plaat ~ " {] li'''

Z<ii.i- (n
'T

(h

\'<e-

!I'U :\~TS~OI',"

2~ \lllr' "an Kaap,tad, (Jl'fnzenne
aan dl~ plaat" BlflUW!ll'J'g.
Braaklaud voor 20 muddl'll
L.'i;IJ-KofeT1.
Kaf en Strooi \'001' hd jaar, Huur
vau Jen 1"ten ApriL
Doe dadelijk aanzoek bij
H.r.STOFFBERG.
Groot Oliphantskop,
9 Feb" 18S:1ï.

'~

FILLIS'

~

GROOT CIRCUS D

VERKOOPING

EN

MENAGERIE.

'-YE'NAUWPOORT JUNCTIE
BIJ het Bri! African Hotel,

Open EIken Avond.

Op :Maandag, 22 Maart, a.s.

MATINEE
EGUNSTIGD
met
Instructies
zal de ondergeteekende
op
gemelden datum verkoepen
1. SCHAPEN:

50

Merino

Hamels

50
5&

2, HOORNVEE,

gevoed om 11 uur v.m

F. E. FILLIS
H. T. PHILLIPS

Eenige Eigenaar.
Agereende Bestierder.
Secretaris en Thesaurier

O·p

en na
1897,
eester thans
en WellIngton
Sir Lowrys

Directeur-Generaa

I

OTlC~
IS herby given IQ terms
of Section 221
of Act 40 of
1889, that a Duty
or iax~ of Five
Shillings Sterling for each Dog, has
been Imposed
upon all dabs 1 m this
division and that said duty or tax
will become due and payable
to the
Undersigned,
at his Office Clanwilliam on the Ist day df April,
1897, until furthur notice. '
,

1.

I

CliAS.

M. FRYER,
Secretary.

16 Feb. 1897.
Diviaicnal

Council

Clan\\Ilham,

KENN ISGEVING.

I

Office,

13 Feb

Afdeelingsraad

1897

Clanii~iam,

----

Wydte van wegen In de ArdeelIng CaliYnl!.

,

'

Hondenbelasling~

H. y. L. SLl ITER, Aft\ltlg"er.

,
enmsgevmg
ge sc1uedt
hIer[{
Colesberg,
13 Feb. 1897.
ENDERS
voor de IDvGrdermg
mede
dat
volgens
termen
van de HondenbelaJtm~
gevan. SectIe 156 van Wet No. 40 van
heven door den Afdeelin~+ad.
van
1889,
bet
by
eene vergadermg
zullen
wora€jll
wgegebouden
door den Afdeehngs
Raad, Clanwilham
door
den
ondel'geqeekende
()alvIDla,
op den 16den
dag van wacbt
9 AprIl,
1897, ten .9
Januan,
1897, besloten
werd dat de tot VrIjdag
ure v.m.
ENNISGEV
ING
gescbledt
wydte van elk pubheke
weg bennen
Tenders
mogen zijn voo~ de gehIermede
dat volg('ns
voorhunno grenzen
(Jurisdictie)
bepaald
of voor een pf meer
zieDlngen
van
Akte
No. 28 van en gedetermIneerd
werd
te zIJn 25 heele afdeellDff
veldkornetsch~
ppen '\fzond<:trlIJ k, eo
voor
t' gebrUIk
van
wlel1883,
een Y er~aderl ng van het yards
moeteo
melden
den ]Jl'IJs ~aarvoor
LicentIe
Hof gehouden
zal worden
rlJtulgen.
de Tenderaar
gereed
IS dé mvorte S\vellcnd<llll,
op
WUI "Sl'\~'
\
Op La.st,
dermg te doen voor elk ~ond, en
MAART, 18!)7, des ,oormldduga
cm
N. S. LOUW.
verantwoordeitJk
te zIJn \Voor de
10 uur, ten em(le dl' ,olgelldt> appltRaad.
Secretafls
Afds
Il1vordennO'
dcrzelvp,
door
het
catles
voor
\VIJn
en
BlcludelllJn
Afds Raads Kantoor.
Gerechtsh~f
mdwn noodlg,
LicentIes
te over" egen
CalVlDla, 2 FAh. ]897.
Tenderaars
moeten
belloorlljke
Llc_dles bij dB KIelDe laat ·-Hernleuwlngen
en voldoende
borgen
vmd~n
yoor
1. James Greatbead,
Erf So 12-1-,
het behoor hJk volbl'cngen
hunner
Hoofd«traat,
Swellendam
phcbten.
De
namen
Tlln twee
2. Abraham
RLIlrsbl, Erf No ~7,
borgen
moeten
eIken tendtt
vergeHoofdstraat,
Swellendam
zellen.
3. Abraham
BUlrskl,
Hoyal Hotel
. De laagste
of eeDige ten~er
m.et
van
wIjlen
AD~M
Hoofdstraat,
Swellendam,
lliet pn- In (len Boedel
lloodz&kehJk
aangenomen.
,
KARn BREDELL van Helderberg,
vilegten.
CRAS.
M, FRy.e;R,
Stdlenbosch.
4. El'nf\st
ThcOllore
Fnberg,
Secr6tans.
Erven
No. 22:-', 2:!ï, Hoafdstraat,
Kantool
van
den
Af'leel,ngslaad,!
HeldelberO'
met prIvilegten.
LT J EN dIe Jets te yarderen
16 Feb, 1897
,
5_ Ptet~· l'auill" ~lCbcl't, Erf No
.~\
hebben
J Il
hovengemelden
5,Onder Hoofdstra3t,
~h ellendam
Boedel gcbev('11 hunne
vorderIngen
6. Barnard
J
C. van
Ecden,
bl] dl' ond
~ ENE
GECEU'rIFICEER.DE
En ZlJ die let; verschuldIgd
ONDERWIJZEREs!
voor de
7. An<1nes DUlllei ~'" art, Er .No aanst.
zlJn uan gemelden
Boedel
geheven
KIr.derafdeAlmg
ID de
R~chmond
104, hoek van Z\\elrt en Kleynhans
hunne schulden
te komen vereffenen
Pubheke
School.
KenllIs
yan
het
Straat,
HeIdelberg,
met pnnlegwn
blllnen den bepaalden
tijd.
Kmdergal'tenstelsel
veretsdht,
als8. Henry
Thomas
llaatlle,
mede dat apphcant
slag h~eft om
StormlH'lel,
~wellendam.
P. J, BOSMAN
& ZOON,
jonge kinderen
te onderw1J~en.
9. Helllgard
M du Preez, Malagas
Agentpn
voor den Executeur
DatIef.
Salans £80 p.a. Werk te lil'egmnen
10. Johan Herman
CarIsson,
Fort
Stellen bos~h,
na April vaca'ltw.
Beaufort.
16 Feb., 1897.
ApplicatIes
zullen door dep onderOnrmailDg UD Llcentle.- Wljnen Brandewijn
geteekende
ontvangen
worden
DIet
Van
Jan
ITellJrtk
Munmk
op
later dan VRIJDAG,
12 MfRrt, a.s.
Andrtes
DanIel Swart,
Erf No, 104,
P. A. C. RAA'l'R,
hoek
van
Z" &ort cn Kleynballs
UTREOHT,
Secretsns,
straat,
HelJelhe'
g
HOLLAND.
Richmond,
P B BORCHERDS,
EYERANCIERS
van
alle
1 5 F ebrual'l, l8g 7.
Cl >Iele L l\1Ilnl I!hunS en Re~ldent
_.j
soorten
van SchrIJf-Druk
en
\laghtmat
S" ol:ellllam
CouI'antenpapwren.
Alles t-e~en zeer
Cl\1tle
COI,lflll
..~all.:'l Kantoor
lagp. pnJzen franco Kaapstad
S",,-,II~n la III b I'~" 1""'7

T

-----

AfdeelingSwei lenda m
Jaarlijksche Licen tie Hof.

K

..
!

t

I

KENNISGEVING

Aan Crediteuren en Debiteuren,

------r:rJ ri 6--O-D-Ip D

t~:

Wed. F. HERFKENS, & zn.

;

r

GETUIGSCHRIFT.

TE I(OOP

1

0

ER\'E~, :lnnex

dan
:,~del t Iil81 Ic, PI t bo, ensta.ande firma
lan 0 IS Drukpapier,
en heeft ons al den
tiJd d" hoogste \oldoenlUg' ge.ge,en-onder
bdl'Jkcr tel men dan andere le\ernnclers 'lit
England uf eldel'~

Id

dorp
L,; Hi(.'bceksb,teel,
beplant lJlet
20,000 "IJllstok ken en tlU vr1ll;htboornen
Er IS l'lll goed" 001l h u h
D F DG TOIT, &; Co Bepkt.
be\ attende
7 \ e1"trtk ken stal, hpPu.arl,
:J ~ eb 1897
dIende
kamer
l'U keltler
' met \ aatwerk.
DIt elgculom
IS gl'kgen
aan
den 1100fdweg tu:sschen
RIl'beek en
Hermon
en
ook tnsschen
Piketberg
Road
en
:\lalmesbury,
en
E Welhngton
op ZATERD\G, 20
daarOlo zeer
geschIkt
\oor
eene
DEZER, 's morgens
ten 9 ure,
beZlgheldsplaats
Water 18 er volop
ten emde
te bespreken
den tegenUIt een sterken
put
woordIgan
Bl'anuewl]n-Oogst
en de
Doo aanzoek
\)IJ \r .J lIoffman,
pr llzen eJ'Van.
Riebeeksku"teel
Ieder
belanghebbende
wordt
11 Feb, 180,
dringend
verzocht
tegenwoordIg
te
zIJn.
Na afloop dCl'zd\'e
zullen worden
HOE
HO!. afgl'k"'-t'I'd door dt· KolomaJe BrandeWIJn
i\bat"chapplJ,
Beperkt
de
KOMT
KOM1 no_; onafgeh,talde
a,mdeelbneven
en dIvidenden
DOg onbetaald
III
?
HET? gemelde ;'[aatschappIJ

Vergadering van Wijnboeren
ri'

HET

D

AT

: ,,'
I "

<lO'

7."eeds{'h~

Kn.chcl.

ZOf)

\""rrahammer
p0pul, r
'"
ZUid

Afr,ka z'Jn Jlewol.,Jpn ?
OMDAT -Z,h
r '1,,1 .•

"I.ro
kultci,
hB.k1cn ('Q hr:t.rlc Il
Al
..
!
!WlIll ...( f ~(hnnk!
kan 1VIól000It n
-,QQ ~
t ran 1.. 1 I
•• .,.., cu I
\\( f lt
ZIJ ge:na.kkdIJk. ... hl'WIIl 1(' 1/ .. k. I) Z Jll
en om
Tdc and.cn v,,- rllCtl 11

In

t

gro:)t ~n ~n t klcln

WADNER

'J(llrGi-

ZWEIGBERGK,

bIJ

EN ERIK SEN,
U

ERIKSEN

Langstraat

& Co,

Knaj)t!tad

BENOODIGD

P .•

J

CILLIE,
D. zoon
D J.A.'.D.SPL"Y.
1,')

Feb,

18\.17.

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

'VEGGELOOPEN
I' 1.2 dezer

van de plaats
van
( )
dt'n ondcJ'geteckende,
] LIChtHlIl[Jpa.a,rd tusschcn
2 en 3
17 bnilll
Fil en oud, lllet dóffe kol, verder
ongemel kt.

Heeren Schutmeesters
en anderen
I)IJ "Il'
gempld
Paard
moge aanEN
A 81"tent 0Ilder\\ IjZel cs
geloopcn
ZIJll of IIOg mog('
aanyoor de Pllblteh
;-\( 1,001 a.lhler
loopeD, geite, t Il el d,uldlJk
keDDls
alans £60 p1'1" Jol lr
A I'piJcat lt"
\ [Ill te ~CYfll aan
dL n oDoergevergezeld nm gC'tllll!,.,e}llllti.:n
zIlIteekende,
door
"len
alle bIlliJke
len door deu onJcrgeteekende
Inkosten zullen betaa.ld "orden.
gewucht wm'dl n tot den
Istell

E

:Maart.
'lV erkzaamheden

_
te

beginucn

lt voLgend kwartaal.

G.1. LUYT.
Ceres, 1ó Feb.,' 1897.

..

P. D
met

Dt:

Langkloof
(Paarden
berg),
dl.st. Malmesbury,
15 Februari, 1897.

TOlT, 81l.

o

VIjgen
AArdappelen
W lltellJllnoencn
Peren
Tnmaties
Druiven
K"e'percn
Uien

'f

..
per 100

16
Jil

6
0

o 0 10
o 0 5
o 2 I
o I i>
o io 0
o 0 2
o 0 Il
o

o

o
o
o

0
I
I
5
2

9
2
Q

I
1
6
7
3
7
8
7
4

4
3
ti
3.
0

o

I

DOG TAX.

Kaapstad,

o

Hoenders

N

C. BELLIOTT,

VBOJ<OJll

I U "agens I 0 kuren
aan Iamielie en vr-ienden bl)
kend, dat hei den AlmachtJge God bel'IEUWE MAaKT
haagd heeft door den dood van mIJ te ont13 Februari,
1807
nemen (nan typheuse koorta.) op den 7den
I/, 8 ti
Januari
I I miJn teedel beminde echtgeo I 10
o 0 3
Tamaties
noote GEUTRllDA JOU! ~NA MARIA,
o ed Hoenders
o 1 ~
~ 2 111
43
laren
en 2 maanden,
eu op den Eenden
o 2 7
o 3 I
\~lJgen
o I 4 - o 2 1
23 Junnar-i bad de doods };ngel wederom
Ol!
o 0 'J
IDIJn wonmg binnen en nam wcg mijn zeel Boter
o lj 0 - o l~ ~
EIeren
.
gehefde
dochter
SOl [HA
MARIA, oud Aardappelen
o . \)
•
.
o 10 5
20 jaren en 10 maanden, belden diep Zeal' Almkozen drooge 100 Ibs 2 0 6
2 0 6
o 3 \)
o 6 0
diep, betreurd
MIJn troost IS, het gellf£ Uien
o ) 6
o 6 6
dat ZIJ beiden ID den Heere ontslapen zIJn Appelen
o I 4
o i
Ik wil hiermede ook mlJll mmge dall'x- Kweeperen
Druiven
o 1
o 0 •
betuigiug toebl'engen, 1st aan dr Campbell
Pereiken
o 4 ;,
o 0 4
voor zijn onvermoeide belangstelling
en Peren
o I :I
o ;, Il
.emoenen
o
3
0
o 3 0
geWllhgheld om altoos dadelijk te komen,
Zuurlemoenen
o
~
0
o ~ :I
alsook voor de ha, talijke deelneming
door
Waterlemoenen
o I 7
o
0 Ilhem betoond, verder nn n den heer en menKool
o 0 I
o 0 4i
Neethhng van Rloehlfontem
Hoe zal Ik Patatas
o 6 ~
o 8 7
o
0
o
fi
hen Immer kunnen ve! gelden voor' wat tiJ V..rkens
Pruimen
o
0
o
3
0
aan ml] hebben gedaan?
MIJn hart klopt
o 3 0
o
0
warm V8n ontmoedige
dankbetuiging
De Ganzen
noemen (groene)
o 6 0
o lj 0
Heere God vel gelde l.en naar ZIjne volheld, ook den heel Hugbes van Ratelrivier,
rOR r ~ LI ZA IH;TII
bem breng Ik ook mIJn mm gen dank too,
16 Februari -(Per
telegraaf )-10 de "I"'tl mnrkt
hij heeft mIJ veel geholpeu toen IK ID IS bok" cl lusteloos en er 1:-.\\ el n g of niets te doen
!"ilechtJ;
enkele
balen
werden
Clp de gewone
mld
groote behoefte vel keerde gedurendo deze
dogmarkt
aangeboden
en de meeste u ingehouden
zwal e beproe\ mg
De Heere zell'ene htlm
Ook de l'IedltlYIlSlYart en haa.r zoon van
LO'lDE:>
Ehmdsdllft, hal teiijk dank, gtJ hebt beJ(, Februari-(l'cr
telegraaf )-01' de Anlwc,p
ZIJli
de IJrlJzcn ( !l leuLJ\
toond te zIJn ware H 'enden III den nood 8(:hc \\oherhoopingen
God de Heer kan alillen u velgelden ,oor [..gcl dan b,] de l",,(.u vc! booplngen
wat gIJ aan mIJ gedaan hebt
Allen dIe
ml] hebben geholpen l\ le ZIJ ook ZIJn, ont·
vangt hIermede miJn mnlge dankbetulglllg
VEREENIQD
MET
UlV bedroefde Vriend,
E R MATTHEE.
K maak

r

MilNDAG, 22 Februari,
zal de trem wel ke W orverlaat
om 5.50 (v.m.
om 11.10
v.m voor
Pas, afgesohaft
worden.

A

DOODBERICHT

DiYisionalConncil ClanwiUiam.

Verauderiug van den Plaatselijken Treindienst.

Goede Melkkoeien
grootendeels
met kalvers 1001' korthoorn
bullen
104 Jonge Ossen
50 Vaarzen
18 Slacbt- en Trekossen
4 Korthoorn
Bullen
:> RIJpaarden en Merries
De Schapen
en Beesten
zlJn bijna
allen getedd
door den Wel Ed Heer
Thos.
J, Plewman,
beroemd
voor
zIjn uitmuntend
vee, en het publiek
kan verzekerd
zIJn dat het vee te
worden
aangeboden
pUIk en \ an
hooge klasse zal ZIJU.
Onthoud'
Nauwpoort
Junctie,
.Maandag,
22 Maart, 18\:17
Varkooping te beglnnBn om 10 ure v,m.

J(A,APSTAD

I

AN bloedYeJi'lVl\utA1u
en vrienden
bekend gemaakt dat het den Alwu:Qn
God behaagd heeft tot sich te nemen op
den Hi dezer, onsen teedergehefden zoon
WtLJ,IJ.1>I DANIELDrx in den ondenlosr
van
li Jaren en 7 maanden
WILLIAM ALFRED DIX,
WOU1'RIN A JOHANN A DIX,
geboren 'I'beron
Porterville, 16 Feb. 1897.

n.

'Platkloof,
PIketberg.

GOUVERNEMENTS SPOORWEGEN.

162

,

FLORES
KOTZ~
J. C. KOTZE,

KAAPSCHE

enz.

PAARDE~

KOTZE,

Melkboschfoptei

Dieren worden

CRAS. BARRASS

Kaap che ~chapell,
Hamels
\ an I, tot ti tanden
Rambowllet
Hammen
Vette
gekrmste
Shropshire
Lammeren,

150

J. A.

ZATERDAG.

MENAGERiE OEN GEHEELEN DAG OPEN.

B

1300 ~onge

ELKEN

~

AT op de plaatsen
Draai
Hoek
belet
met een geweer of honden
jagen
of met vee te loopen.
~ Indien
iemand
gevonden
wordt
te overschrijden
zal hij ten 8tren~ste
volgens wet vervolgd
worden.

35, LANGSTRAA
~AAPSTA

DE ZUID-AFRIKAAN

ONS

DANKBETUIGING.

DONDERDAG.

H

IERMEDF; wen8ch Ik miJn halte·
"Jken dank toe te brengen a.an
fawllte en vllenden, dlO ml] zo trou w
hebben bijgestaan ID de langl\ulende zIekte
mijner docht-el', maal lDzonderl::eld dlltllk
Ik den heel en me\r 'Bn NIekeik, \an
LlralldlOok, voor 111111
t, OU" e h ti IP eu on
dOl~tetln,ng miJ vCIlcetJd Moge de lIeele
heli rlJkcltJk ler~elden 10Ul bct~eell ZIJ
aan DlIJ gedaan hebben
De \\e,luwll W. A VA:"{ SCHOOn
"
PhJladeljJbl3

LAND.
18 FEBRUARI,

11197

leemte III onze kousritutte
zal worden
aangevuld.
Ifeeft de ervarmg OUI! IJl et
ook reeds hel haaldelijk geleerd, dat het
betel' zou ztjn, indien de parlerueutsleden
geen gou veruemente-koutrakten
ku nuen
anngaan i'
WIJ bespreken deze zaak lU absrrakto
zouder eerugo reflekties te maken op onze
l-egeU\\ oordige mi niaters
Hel kan ech!RI aan den anderen kant DIet ontkoud
worden, dat de kapitalisten-pohtick,
\\ aarva n \\'J gedurende
het HHODBR·n·gllUe
7,00 veel gehoord hebben, ecu demol-alt
seereuden
invloed op ons politiek leven
gehad heeft, en duur OUI L" het misschieu
nu uog noodigei dan \'I'Vt'gc=l0111 'ooI'ZI("
I\lUf( te maken tegen Pl'U runmei van
COilupue, die JU anclere landen bevonden
lil e- II IJlou \ au' \ eel kw aad til ZIJn gewee ~t
WIJ hopen dat het congres 0J)
d it punt geen ondu idel ijke >lLeI'b zal ge' ën
en .Lu men niel rustou 7AtI, toi.la; dezl'
zeer ge wenscht e veranderlug
ru OIl7.e kunstuuue 18 g-rnaakr
lIet laatste gedeelte van dil besch rijvingspu nt UI opgezonden
tlO(11 Graaff
RelliaL en luidt
.. Den edelen heer Jil.
HO~'Mll:YR te verzoeken
Zick weder
verkieshaar te stellen als lid 'Ian het parlement"
Op Uit punt kunnen alle wa re
Bondsmau nen en Afrikanere slee hts et n
gev oelen hebben, namel ijk, dat het de
Afr ikaner paILI) cnei nd ig vee i zoed zal
doen, iudren onze el keude leldel en \ et
ti Oilwde jA,," \\ eder 10 het }lal it 1lH'1l1ko n
guau, al was het maar 'oor een [IJd om
bet span \\ edel m or de te bl eugt-n, nadat
het ID \E>Iwa: rrug' IS gebracht
,1001 den
hoer RHODE", die IlU~
vert rouwou op
zulk eC11 snoode
wijze IIPeft verraden
D,I( de beer J[oFM.n ft III ( hp],llIg del
za,lk ook gC\flelt IIJ,[t gl'Pll 1\\IJfl1, daal
het hem ekel blllel Z\\:l<1l g-e\H'e:l1 mOll
z'Jn de lauwheld \all oomllilge ,\fllk,llI( r
p,\llement~l('den
gedu reude
de laal~le
Zilllug 'Ian het patlemeut
gade k slaan
Hoc moet her heUl. dIe de Afl'lkanl'lpal tiJ doop :GIJllonuavolgbaleo
tak., z,)lIe
gloote VOOIzlchtJgheld, zIJn schpl'p oor
deel eu ZIJlI ulep JOOl ZIcht, tot een m.lel!l
In het hUIM gem.lakt heeft lil el bilLeI
geglléfd heb hen om Le :GICn, llOe de
'\fnkanel-paltl)
alA 8chap,m zolld!'1 eeu
\ oor bok 1oudd waalueu terWijl de leeu 1\l{HODE8-0jl
de loer Atone! om heu le
\elRlmden,
die IU zIJn machl Illoch(en
"Ilen'
lIlj d'e zon\t'pI voO) llJIl land
bt'dl ol'g('off~ I dl~ z')("c~1 \OOf ZIJIi
\lilk hedl il( Il ' lI!'U lWg I'Jdl ZOU ItIJ
s

grond, .Ie ligglll~ \ ~n Z'I"
voor die soort van wlln~ls I I.
h ij zIJn produkt den n,I,IUl , 'Ii \
hl'! onder dien Haam dr- n. II h
dat hIJ zIJn prlJ8 op 2R per I I
weet elke verbru iker d.11 de I,
van die soort 'Ian" IJll hl'1 ~I),;
de PIIJB 28 per hottel Ib I), I
Jer kan dan Zf'!UlPll hll"v(f I \\
markt wil inzenden
hl c lil ,_
produkt
'II il hourle
n \ .r I, I
koopt, enz
Het l>el(111,..,1
l isn t ,« en de geIle, lt r I-lil" I
("·ll~ op dil IIl'gln",1 ",.gl' I I

11

"

lt,.,

lijk

I

d
lJ,

hier

allr-en
~loJ a k i \ I I
"IJUt<Cl doch h.-I h Z, "1 III I
ind u-n \\IJ h ie:
rl /.U .I
I'

(It.' tOt'lql:.!t'11 ul)/1
"lJll"ll tl' rua ken \\ IJ llll{ I
zullen k u nnen (OUlpt l<' r 11
h:Uftl]('1 ell '.!alzer\ lIli"
,11'1,
dt' IIPel I de \\ lal, .111 ( .1 ,'~ I I
d, J'( U 10U1IlU 011';;\\ II Il' .I" III I III \I
ln het volzen van h nn v 1.11, II,.
t"

KJuult

r

IJ(

li

dan

111

dt~

(U

I

JH

I

II

I

il

Jl

\1. n kill ,j, U, Il"
1I00it gelijk kIIJ~lll, 1-; II\(IU I.:. IJ
va u narure ongel'JI. 18 .li: I, t I'
gc=,.,chleupnJ- 'au alle land. n e u I
kaners
ZIJU in dil «pzic ht 't),;>-'
slechter
dan andere vo lkereu-> hilI \I,
maal te dikwijls
deze h(;~(huldl"lu,: III e
ten hooren-s-en daarom IS de hand, I
zoozeer ol' same nw el king a ls 'i\l·1 (I'
[I
petitie gegIond
Dil IS ee n f ei ; d" \
uiet tut hel oog ruoeten \ I rl ie ze II
, "" u.hou

De Kaapsohe

unlverstteitsraan

Herhaalde-lij
k he bbe n \\ IJ d. a.1 I,
OU7.-"1 lezer« llel'a.ald 1"1 d,' v- rk :
vnn leden voor deu u ru v"l":'ltl"lt"1 "I
IU 'LUll ( t.
""I pl.lat8 vi nd--n
heeft
gf'IIO(.pl d"OI a lgemeenwv: k inz "Pll \ erk icz iuz
'Uil 'I I _
maken
d",h
de "lisIIIIJkt
]'"
hllJft hurd nek k ig \\elgPI' 'lOP,
I"

~

Koop van OM en l"erzekert dUB
Ultluezmg.1:1 DESPAART
UW
VERF, VERNIS,
l&a.gat.e pnjzen.

Gustaf Anderson

"

Correspondenten

\' V

-.\1\;;ON

J

ont.r,__.

,(j~_

RUNDVEiE,

Paarden, Varkens, Sc'pen,
LACTIFE~

nl' I

bn k
tt ..,

II
t1

2fJ

Jl
dan]

dl;:
t
tt

li

li

I

""

bH r
f..Irn

I

IBCl

11
l( 'I u

d~1'1
mur~

Nr I
Fel,r
t I
aiJou li
kOTllt"

,~{)()t1

Han

j

punt

'.lD

M
bek_

THORLEY'S

'"

d,

I'

l

I
VO~R

Z.
Ua!

HondenbelastinQ.

hoorn

I

1

bijna onmerkbaal
Iu die (1lStllkLen
De he.-r RhodeR IS voor het (hal r~"
waarin
wIJn
lllet
gPjlloduceeld
WOldl
select
comIlt-' 'e1'8chenen
en heefr ZI)l
IIlelll1
welLIIll
lïK~
eene
H'landellng
OK VII LlKRS, IMMLLMA:'-I.\:
C<l H,r.AO~.R8
l"erdedlglng
(Jf H'ratJt\\Oordlllg
gelez, Il
gem.tal,t dOOI een wet die hepanlde dat moer men aluJd deu:Gelfdeu PlIJ~ helalen
n F'01'"1Ar>
-Ronde\ le, (tu=ilcn
,Ialme,bury
en Varlll1g")
kosloore
Y...Y1J (>11 vC'<.!plnatl'l
levcncll
eeUig persoon die (lllekt of IIlJII('kt, pel' heLzIJ de hoer £ 10f i 1(1 voor zIJn wl)n HIJ erkent dat het rappOl t V.lU OUSsel"
pel lt ggel
kllJgt.
Deze onzekerhel,l
comIte Jnlst IB, doch zooaIR H'r,,". i
hlHe hOCl lClljgcreccl~hRp
('fl hl1bf!Uld
soon]JJk of doOi peu 'I ustel" eeulg kou2~ Februa"-Ronr1cllel
(~["Imesbllrl)
'-'.vlh", cr
heeft 7,eer l1arleellge ge,olgpn
Zou,lra ,le werd lI'aChl h'J Zich l'e \erHchuilcn achl~'
tl"rlld of commlSH,e ,oor of (en bellon e WIJIl hoog op PI IJ' IR, 18 hel 'asLl!oed ln de zoog'pnaamdp ultlauc!pr grlf'\en en ,Jp
g(dr\·s.seerdc t.:zds rr..oln Il.gl n tnz, CllZ
2 M UH l-Tc
\\ p.1L'Cg'"und h.l)( 1)( r,! lC\TD le ba, e. van den publieken
AKER yan de beroemde
dielIet heaft of olderde wlJndl~ll1kLén tluur, de koopers zIJn denkheddlg.> DlllLsche Illmen.gJll4j Indl
boerdCflJgereed:04Cllap
IIUlstt\':l{l en Yl:lJl.D
.. INlfES" en" ORlGH
neemt, DleL k.ln gekozen worden al:- lJd happIg
doch over een paar ja.lI II! h"l hiJ \\elkellJk
deze dingen \reeRde, wa,
J
W
~110LI
,<,,Jr
AI
"L.!GEll
0'f8r de geheeIe Kolonie
hiJ ze 1J1('t den hoo~, I
~an het p.lIlemeul
md[en \ el kolol!U, 18 art-lkcl hlJn>i onyel'koopLiUll en dau zllten om dptlde
yan £3 en meer.
2 Ma.'\.rt-Hnpf'fie1.d
CCJ! kostkl.rc
vcr1..a:n(:llng
LateI vprgele(k
•
de -€leklle ,au gN'lle w,lalde, <'Il el I~ een dit' dnre koupe!'S met de z\\are schulu eu comWls"al'IA nwde:
hUIsraad kUl rCII Jll.an!e} tlllgf'n euz cnz
Idftw opgemaak, of sekuur
knUllen
de
lemen
met opbrengen
m!'r
heel
Hhr
del
de
TranMvaal
mu
(r,
,
b0ete \,IU _t·)(\U \001 elkeu d.lg "'a~lop
J W MOORREES
Jil .\: ('0 USLAOERS
Y01PU PMrOnaD nn de klanten.
het ge\olg dat ZIJ alles verliezen \\at ZI) "'aal een dt el drl uevolklng
lil
Iemand, op dw \.\IJze gedtsk\\alrfloeead,
tri
20 fchrllarl-M){)lrc'1."."-1bllr~
lr.."cndc half'
J08&1
gespaard hel,ben
AndeIeu
wede I \\ 01- stllld
I" !Rgell
de TurkelI
"plo
TVIGEJN
g()t.'(lcrl.:n,
l"1anen el1Z (117
hel hillS Zlt en SU'LUI EI ZIJ11 eeu: paal den '1'Ihlndt>rtl ,elbetel'lllgell
IU W
eell g'llleelle
'erg,IIJklnio['
De UI, I
23 ~cbIlI:\n-ltl·"I.)(~k
\\t.~t
'l.slg'0(:d hUIsraad
4
Met U ;:-;:.".Sohu1fstr8ng,
om het
uIlwndelll1geu die speCiaal geuoemd "Ol- len, w.mt hoewel hel helaalt moeite te eiers ID de I'I'llns\aal hebben alle gf'lt /Z"
pnartlen
24 J CbrUflJI-Malmcsblll) hU'SrlM
,lod \I"
den, doch we behoeveu '\.\IJ th,,)us lIlet doen ab "iJn tlO pel leggel IS, kau LDPU heden om geld te maken-het
2. fcIJnlaTl!-lJrICVR.1J~l
Malmesbury
\c,rnde
d,ll tie I)()er kost
mede ZIJ naar ZUid AJrlka kom('n-~'l
te l,espI eken
Men lleL -1 US, dat meu III toch niel verwachlen
ZNG.T.A.A.T,
ba,.
boerdcrlJgerecdschap
011hU'8rna 1 •
2 MaAlt
BrnkfonttlrJ
~Ioorret
...h1l1g
J""vcnJ('
Enge 1.Ind \ OOIzlelllng heeft gemaakt tegen banl llIa( hlnelle zal koopen als \\ IJn 1.3 meestt"ll vau ht'll flort'eren IJt'It'r Ih'l ,
.... P8TAD.
of £4 ]Ier legger IS
OOll \an getlroomd hehben
de Illik,
tM\(
boer,lcrJJ-!clL"'CdRChap ('n hu :-.T:l.1\oI1
<le;,e
111anlel van omkooperlJ, en ,Lit zulkB
~) MMI t-Ma\mcsbury
iJO (l:r ...le kiM Hmgc Allle
Deze erken'le
moeilijkheden
h,lJben
l'egeerJng I~ bijlla onbeschaaf I • Jl d _,
rt kfU\DS('hc ezel.::.
ged l.lU \I el ti, nauat !tet gebll'kc n "as, dat ('cu Iladenkeud"n
\\IJnbot'l
UIl' zlcb liJk" 'l11den de \ retseIIJk,'f'
Ill' I I ,
16 Ma...'1rt-HII ..rte}-.JL~tfj nic Il 'rltllfh~bl1n
1(\u}
Cl Illlnl~tó)rs wal cn lhe \ ,Ill zulke lIlldde- noellll
VOOR
I
Aanhou"
l'l' toe geblllchl
ZIch pl<1aI~,len, Ijl de ,lut<lllleItE'll ,L, llj
de have
boerder J~ l·(.·cd~b LI" CllZ
I('n gebiud .. ma.akten om hun pOSItIe eu de \ra.lg te titellclI
. Kau -nieLS gedaan u[ aaumoedlgen
of ',oglulkelJd
I' J I.LIIEr,
Ar'LA(,j lt
~\UIden om hlel1 n eeue 'PI beten ng te Het IR OllS all!'n bekplld bOl \ (', I \I
111 v loed le behouden
lIJ I CbnllrJ -l\ecrom
ti lkcthll,..) Cl'}"
den vaJkcn~ lIjtuIgen,
bJcJderq,:
1\'< J~ II tj
De ,raag \\ ordl m \ erban<l met onze ht engt 11 ' " en ru I heant \'Iooldt die, l-aag te hechten a,lf] d,' "1 dedq:lllJ;:: \,
raa.d, graan CD7. cnz
elgeoe klJllSlitutle gednan
"aarOlD w,>rLl dOUI adn de hand Le ge, en eeu schema van I'!8menz\\ eel del'" d lt' de I 1~'Il'\ a,1I \\,
~ OE KOl h AI ~I A,o! I.
co-ope, atle ondC'1 de \\ Ijnoonwers
HIJ ten III te !lcmen en de I('Jlulllek, IJ
llezl'
bepallllg
del
Bllt8cbe
koo"tÏturle
lj rebrn3.n
lie, L'l-alB ;\11 Jjh:lkrCl.:11 h.\tn it. ha\r
:Gegld~1 z'Jn plau • ondoordacht"
18gc. \'ïS8cIJen.
\\ al zulll'lJ UP \fll1; II I
ENZ.
hUisraad en 1~>enJeTlJgcre",j"dlai'
lllet biJ de onze lUgellJfd'
De opslellels
nnemd ge\'lortlen dodi"
IJ zoudeu 1J1:'\t'1r Hh,)de:; uIIg UndeIR«lJUell eI'd'"
, _
I
J S \fARAlS.\:
Co Al SL,Glït",
onzer kon~tllutle
helJhen oVt'r het edge_ willen Hagen I~ het l,lau praktlsrJl? kan
het pl-akLlHch gem lakt worden'
De
22 lebruan-lllkl]k
nl"J
I-;1'Ihcll'cl s'allr
meen de I3ntsche nau" keulig gevolgd,
De opstand
10 Creta
v",'t" I~)lr lt q,~enw ...1S':ltnl
en1. ('nl:
doch het I~ opmelkellJk
dat ZIJ
dit schril' er 18 zeel 110°11\ ol en bet I~ te
1
l\1a3.lt-lc
Klnpmut-b,
-,0
_..rOOIt. (Il 'ih;rl:ic
\ml:
TIer
eiland
('INa
st.l"t
"Il J.,
I
I •
wen~hen, dal hiJ 7.11,;Iagen anderen ook
TJk l!lll!iiche w;cls
jJuut afweken
W.\llIOLD?
)len
d)ch een gmllt dN-I ol"
,\
op
te
wekken
d-e
ziak
illoedlg
aan
te
pak3 Mr..art-Kjn.tJU1ut~sto.hc
j) t."er..ttc Id l"J CZi l...
dat bet, ,,\ as dOOI Jen lllvloed
ante' l Nt'U
oudel de
fil, h
na.
3 ~Il"" t,- Tulbagh. de ",,,,upi",,, ' \\ ui Vel, fall tclO
SChaPPIJ, eu tra~ht \all Illd '"
promlDeuten polttlkus van dIen
.Iomooe levcnde h"'Q en 1000C
goodc..en
Een andel'e ruanjer waarop de markt
bet konu'llkt '1'001 het dl'Ukwel'k
JOHN A DUOG.cL." AFSLAGER
Toor goede wIjnen geregeld kau worden vreemde Juk af te welJ><'n /. li 1 h
) 7 Maart-T'lgcrpoort (Ulltolown),
~a:;tgoeJ cn geermg
18, dat men Wer en daar W1Jnbouwers 8tand 18 \\ eder aan den gang eu , I
had, "'1l31'Van hij met
krijgt, die hun Wl]D een IlpeClaal merk land heeft stappen genomen I Il 7
I wilde
afzien. Maar hoe het ook
p, J RETIEF, AFSLAGER.
8'&ven
en hem onder d1t merk de markt grenzen en_belangen ruet de ", IJL'
vraag die wij thans te OOImtwn~f'(1An
De Europeesch,
Illl",
li .M&3rt-Zoovoolbi}(PorternUe),
boerderijse'
uuenden.
Zeg b.v. IIUJnheer A legt zich beschermen.
lWd8ebar, >'te, if'UIl •
heden vmden dlt optredeu
vau "I eh
I ben is: of de tiJd ge~omen l~ Ilat.aelse
toe op fen lichten W'lttenwijn, omdat ZIJD
lant! w~-g
aangenaam, daar am.l [,..el

i

Il,

a,

I

Afdeelingsraad, Clanwilliam.

sthapcll

I

dut

en hppft I('Jl (II( uI !Ill' '111 I, I le'
POn\O(,lut' g-ellc:hl "a.IIII1 Z'J hUI I
dC"R(.ellJlllll! voor 1 oO~lelllkt k II' I
"ra.lgI, Jl'lIllelIJk p,,,f \I( \\ >1111111
" II
RIt (l1)I<I), l'alWII }"l"ll
('1 dl Ill""
Jlh Solomon (Klllll,erj, \ Itn
dr IH' \
«(J'1t('lI~I"\\IlI--de
!'PIste 1\\t'ezl,lj
I I I
hel \ IJfllt'lltal door de COli' ',C.l(l~ 'I ,.
,olen
'i\III",n \\ IJ dOl'I, ('1"1](Ihfl,
Ilat d .. heel'8u ;';OI(J11l011ln BI.'r! \ 1" e'j
~peclalt' VB kkeu v erte~ell \\ 00' d 'l'en 'I
hunne (ef[ell\\oolulgheld
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IHI fl
bod OlJze! legeenng
om lie GeclllHterde
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'1'111111- hf'! Ol>S[( 11 'lt·, Il>dpll III dail Ill' el Il
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\\lI',1 1_
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tc kpllneu ge·
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hl'l]JgHte h!'LtlIgl n 'an zIJn lltlll t'1I \olk tOlla colleg'!, i"Il<!lleul,o"ch I tI .. \ t 'I'~' I
~
hiermede
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\10011,ltgel 'au 1ll0dl'rlll t dl 11
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It
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::It! ;,eruggaan 1I.l,\! heden lI1eeueu" II, I" llet !llel Ill>' I,k
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ClanwJlItUflI, 13 Feb 18}li
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.Advereen heftIge dISCUSSie JU het hUIS, opge- en (lIC het 'ertl'otlweu dl'! partIj 7.al weg. men ook een ,el'gadel'lllg gt'bad "a.m p
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men onk hl>l 'ng houdl I)P dl 1[1le, e
,,,Ilea makeu
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WaReen ,an de maDlel cn "aarop COI1UpKanpsLw, 14 Oct, 1896'
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Maanda!:( we dit
hu" el k t sschen den
leer nel dr k P du To t senr <an le ko
Ion ale b andaw Inmant""hapPII
te Worcester
won lal W jlen den leer Jnn du To t markt
meester
en meJuf F lill C a var <ler "'PU}
dochter
n den heer D J A van der SpU}
algemeen aite t alhier voltrokken
De brUid
werd I Jgestaan door !Dejuf De \ II ers doch
er van dcn beer Ock ert de , III ors Dg A
Lou w I am Iet Iaar III handen om den knoop te
binden
Oedurende de pleel t gheld beeft de Hemel
zIJn zegen goge, ell door een regen te bten
neer' allen
Aal het hll • var den "ader der bru d werdon
le gasten op I~kkern Jpn onthaald
~"Let ge
ete 1 an de lekkern en begllf bet brUilof.
aar eb naa de I' lllrische st.nt e lUl w l8r ze
:mr M".~"
Strand Z I
ertrokken
om
le "ttebroodsdage
to !J.m "lel;l
Jammer
r aal dut de hru me mer scheo zoo de overnana
emen aan de verschmdene
sta hes en het
gansche
platform
Ulnemen
Toen
bet
echtpaar bU de "tattc alUl.kwnm m( est een paar
dienden gebaald worden om een" la I open t<l
maken waardoor er b, na mO~lJlukbeden zon
ontstaan
Aan het hUIS van de ouders der brUId w.rd
oon m<:mgte geschenken
en telegrammen Va.D
alle doelen des lands ontvanien
REGE~

Emdel Ik heeft de regen de Paarl eene V1.8lte
gumaa.kt waardoor de stl'1lten fraai nat gemaakt de lucht verkoeld en delanderoen lekker
'erkwtlet werden
Of dere regen nu goed was
oor de drul' el dIe nog Dlot a.fgepel"1lt waren IS
flog te tieD
De beer Fan e Mmna.ar heeft , eb b JM ver
00gelulet door an de br
te
allen wrwOI de
s !;rongeD brakeD
(elukklg
kon de JongeD de
raardon II houden

-------

HANDEL EN NIJVERHEID
GOUDUITVOER
crdco g Keren
gesch ... Ol

Op Z erd ag den t F"bru ..r II
wert! ok
nih er ee e IuU ekc
ergader g de talr k
werd b ge VOull I gel ou len met het doel de
demon.trat es t<l gu .te an den heer Rhorle.
b • Jn dOOIT" s door do Kolon e gem" kt
.ftekeuren
De heer C :M Lot" ageerde I.
de heer A Cheze als secretan.
N adnl de oorZltter In een nette kie ne t e
sp aak i doel der ,ergnden.ng
had du delUk
gemaakt werd bet ,olgende
oorstel door den
beer J Raderne) er gesuhmltteerd
en door d<!n
heer M Swart
onderst€und
unamem aall

GERUOHTEN

) -Bel

onde loud
u r d Iur met deo
Rol e ts boofd u .pecteur
an locat es De
I cel RoLf t1r ze dat hU In boofdzaak l.l
eens \l as n et de wc ken door het congres ge
ge en met betrekk
g tot I catle" \ 00," I een
de"
as
dat
aUe plaatson
Wrulr
kaifer.
gc mpl jeer]
"0 den onder toez.cht moesten
Z Jn
a
een naturellen
eomm ssarlS
H~
dankte het congres voor zulk een nuttlge wenk
en beloofde pen rcula re u t le vaard gcn aan
alle
specteurs
om de aangekor dlgde be
zoeken te er :lngen door Ol er"acbte bezoekelI
als ann be olen door het cor gres
Daarna volgde een hmg debat 0 er olgenoeg
zan e betallllg al de polit e et werd be.loLen
de aa dach t der e~eel'll1g te he palen bJ bet
on voldoend getal speculle pol tle en de on toe
re kende btltal g cn dat het venS<!be1uk 0
meer blaJ kc te employeeren
en ook dat de
officIO en gemachtigd
moeten worden sp6<:lIlle
pol t e aan te stellel
I I Ez,
1 H
17 I F. -( Rf le ) - In
den !lam ddag nam bet congTes
U een
lange
IL~CnS"1Ooe voorstel lL'ln teL gun.te
an meer
etegen, 0 rdlglDg
n I et
pa.rleme lt -oor
1 ranske c Oost Clnk"aland
Het congres be
sloot een ".teem
te formuleerel
'oor betRre
vertegen .00rdlgJI g an het gebeele land
Een
resolut eten
gUMte van de heffing eeller
ace JIIS l><llasLlflb word
aangenomen
w
ook / een
beslUit
tcn
g'lln~te
van
de
Inr es drankbill
Beslolen
werd
dat
de
wet op ven whing van levensmiddelen streng
toegepaat worde en dat eeno belasting VUl 5
percent
op diamantmun aandeeIen
geheven
"orde
Een moue ten gunate \ an de a&ehaf
ting .. n tollen werd bet!prolr:en doch Iatêr van
afgestapt
Er ontetond een lanae dUICU81. over
de weDlObelukheid van de millemng van een

",t
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L S

HUMANSDORP

PR, 1 on I A ) 7 FF B -( R~~tiPr )-EcllIge
sen
satle \ envckkende
gerucbten
warell
hoden
ocbtend ID omloop met betrekklOg tot de 'oor
gege ene suspensie der rechters door den UIt
'oerellden raad en een j{chelme Zlttlllg 'rnn den
r wd dlent-engevolge gehouden
Na behoorlUk
onderwek bleek het dat de geruchLen ongegrond
wuren
Er bestnat geen voornemen
om op
eenige wuze Zlcb Ifl te laLen Ulet het Brown
onnt" wo lU. door deu hoofdreohter
UIIge
'proken eli geon geheIme zitting werd gebou
den
Mogel k 8 het dat de regcenng met het
h f zal mede" erken I I bet reg<llen 'an
In de toekomst
zoodat ze mEt n Stl Jd !Det de
consutuL eder repul hek zullen "11

apstadsche

rklJi'
IklOg
e !Jeel
III !Jet
een op
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Relgeu t majoor R Dlt
an de plaatsel
pol tIe bexchuld gt den beer De Me lion dat
gett:lcht had hem om te koopen
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streek en
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stemmen
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REENE

PRH
RIA Ir.. }<];;I R (lieder )-Lady Groene
werd gISteren
lL'l.n me' rouw Kruger
allO
pres den t..hu"
OOIgesteld door me' rouw ,an
Boc""loten
QC! tge oote III den onder staat.
secret.1ns oor bu te landsche zaken en maakte
ecn zecr gunsllgCl Indruk

odien

Ir s

.A

I.. JeJen

18~

enz

Rn

tegen
nt het
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Brlevenbestelling

een protest

H~:-iNE8n(JO
1 FFIIH -(Reuit
)-Op
vergadenng
van bet gezondheidsbestuor
werd heder middag besloten om de regeormg
te -.:erzoeken hUif n.loeq,te
Il:ehruiken bU den
ad ten eilde te oorkom'"lF. <4)lt de nan huIS
besteihng' an brIeven gcstaiikt wordt
De heer Leopold Grahame heeft protC!!t aan
geteekend
tegen de verkiezing van deo heer
CLas J crome oor het gerondheidsbel!tnur

J

eel

Transvg.aJsche Volksraad.
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SOHEEPV AARTBERÏOHTEN
TAFELBAAI

Febr

OERES

Meum

PI E MI lA 17 FH R - In clen raad werdeo
bL><:!ende heeren LO\eday De la Rêy en Van
~ ekerk aangesteld als CCD select oomlte om
o derzoek te doen naaI de' redcll6n van het
u Istel van den a.~nleg van den Pletersburg8Clhen
spoorw~

A.liI G .. .KOlIEl(
nIl San Franc !!co
16-"oorseb.e Lark Ruth vnn Oardill
16-L~na vlln Ic kust
Jt>-'<oorschc bark /So)1le m

1fi....-CockcrmOl tb.,

VDT1&OXXU

16-~S :rooja" DlIIIZ \.-usthneu-.
16-"8 NaDt!l1lB,nMl' Port Nollotb
16-Hacd &nIlid naar Gua.tIl
17-HlIIlboot lantallon Outie, DM!' South
IUJlptón
LONDEN
17 Febr~Per
teIegtuL)-De
8c:ot IS beda
llliddac TIIII lilIdeIla 1'G'tlOkken naar KUPItad.

( Van de I eeren
Johan
Jansen & CO st.
Goor!( -straat K" pstad n a kelM.r. en alge
meen" .gent.!n )
\\ eensdag
1 Fel u,.,1~7

Nauwe Ontkoming van
een ::MeIsJe.

Ik b

I le uien
I

GRON 0

hl [nheer -UIt de Ware... Fr Sta dard sre
een telegram overgenomen UJt de Cap« T,m,"
nhoude de dat een groote
ergadermg gehou
den werd te Plqeetberg weg sta tre ten doel
hebbende (zoo wordt beweerd In gezegd tele
gram)
de ind recte
k..[ d dal uur
'an
twee
nieuwel nge 1 (narnel Ik ru ize! en en den heer de
Clerk) te bespreken
De u !.slag
an de
stemm og volgens l>ewenng was d lt de I et we
kand dateu door een groote moerder he d werden
afgekeurd
Dele
ergadenng
zegt men \I rr"
gehoudeu Ol Dpnderdag I I Heer ed
erg"
mu h erop le al twoorder
Ten eerste was Ik
op gezegden datum met op I' q uetl>erg <eg
stat e d -ch te Tnlbagh gedeelte
'an gezegdel
dag op de oude Drostdy en bet overige van de
dag op bet dorp 1 ulbagh
lIlet m jn ...eten wa.
er geel vergadering nocb te P q uetberg sta t e
JOIIA'O,KSIICRG
noch elders door m J bepaald ten einde
m n
I
Febr -(Per
Jc r&Ilf)- De n arkt • shJ
kandidatuur te bespreken log minder weet ik
I"" ["'no -. niH.
I li> ",I Bantjes
0. M
van eer e stemrnmg ter al of goed keun !lg om
Bnn J" 3.
Koopers -t rend> Baud H., Bankers
trent m IZ61 en nl. kandidaat voor loet lager
13s 6 I
huis
Dus Irnnt gn zren dat bet gehooie samen
weefsel van genoemd telegram onwaarbeid 10
~an begin tot eivde en door een of ander
vf
u t JaloesIe f UIt haat
werd Ingezonden OJD
m J hU het publ ek ID .-erdenktng te brengen
Ik <oor mu denk het wat vroeg om d t punt nu
reeds lL'lDteroeren
misschien
dat diegenen die
AHIl
de ach t er zijde
van bun standpunt 111 het aanstaande parlement
End 1\ <'g'
Loud "I
was er E'en
onzeker I Jn erphcht zlJn zulks te doen
fot IS
Zou de nzender van gez<lgd telegram n et
misschien ee n eawe kand daat voor de aan
staande elect e Z(in? 'Vat rn In Imnd,<.atuur
voor de aanstaande electie bet eft daar zullen
wu mogelU" ater meer an booren

te
plaats
maar
JU Jgt
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KENNI8GEVING~N

AA TS 'ERLIES

Een slreep grond 250 }srds breed, langs de
grens tusscben Orar Je 'ru.taat
en de distrikten
K mberley en Herbert
ac de Oranjerivier naar
... aalri <ter • verklaard een streek le • jn waar
geen heorn vee, schappen en bokken mogen we
den
Alle vee moet onmiddelljjk
UIt genoemd
stuk grond verwilderd wordon

NATAL.

het oosten

OFFIOIEELE

El
FEn \ors
leldene
sor en Z rn ter terechtstel! ng
erwezen
overtred nl( der rUllderpe.t regu al ee

verkocht

III [ l El
I
Ft I R - (Rr Ier) - .AI de
el, ms In de Esterhuizen
d amantrn jn werder
heden Iper pubheke
'mill g verkocht 'oor
£6 lOOD e chum. haalden alech ts \ an £? tot
£1( stuk
Ter
ergadering
'an
den stadsraad werd
beden geraI;'pOl werd dat er eon l.antal ge' allen
van koorts In de atad lA

der
wet

~I'rn

AAL

OVERTREDIGl'lG

Vel kooping van olaims

~ Itl" aaobe-

TRA.."S\

FJ." _IJ:) 68) ('J8Sen li er
i :.>,,8 Z J Lot op 1 e-den

PORT F. Il nurn 17 FUIR -(R. tel') -Ecn
voorloopig
onderzoek
werd gt8teren begonnen
door den magIstraat ID de ",uk van N 011IlllJl
Leslie Brcwr; klerk m dienst van Blamo en
Co alhier
beschu Idlgd van
diefatal
van
£an de firma. De mak werd tot heden
uitgestald
I' ar EI !.ZADEl"
17 IPEIJR -(Ret ter)Heden morgen werd Norman Leslie Brown
weder voor dell mngistraat gebracht beschuldigd
van £-~ gestolen te hebben van de heeren
Bla ne en Co Getuigenis werd gegeven aan
toorier de d lt de som na.. l1en prisomor
toe er
tru UI. d verd met lAAt.te.elve te verzenden Mn
cel b I I enl dschen klant mnar I I nam het old
"OOr eigen gebr lik
De pr sonier piel tw och ti
dg on werd ter Ktraf'Jttmg
verwezen
H
maakte eene \ erkl r ng ten effekte d"t h I n et
v III plan was het geld te stelen maar hot slechts
leende e sel, kk nge gemaakt had het aan de
firma ter g te betalen

)()(iJg 111
mcia
to'

VRIJST

DIEFSTAL

plOV
(\1'

en

PRI~rORfA 16 FF:B-Het
lenden 'ran een
gOUVOrIernont8 con mrssie naar Kllnber1ey
10
oerband met dr Kocbs genee.w!)ze voor run
derpest
.. ordt door don UJt oerenden
mad
o,er"'ogen

P T I ZAl F. Ii 17 FE R -(FletiC )-Het
wruk Rr.1 I en ladi g t m nerhoat
werden
heden erkocl t De luik behaalde £72 lOs
en le lad ng van twee el een achtste penny
tot dr c en dr e achtate penny per voet recht
om op strand te zetten £3)

"ks he s I [e
h obeu troupen ann
,,"1 gezet
este k l et
Ismael Hey s aaug est, Id ah go el~eur, an
Creta
Hot wordt gelegd d lt de n goudbeden beslote
hebben te e. cl t te louden
'0 er de
u tvocring
an do onaf'hankeljjkhaid
~an het
eiland onder een condominium
De Oneken hebben fott Aghen nabIJ Canea
uigenomen
net 400 lIfu3elrnans waar0'lder 100
Tur ksche soidateu
LO~DE~
I Ff =t Ii« If )-De
bevelheb
bers 'an de bu te ilandsche oorlogsschepen
te
Creta hebben Oen ul tirnatum genel t t"\o den
commoiore
der Griekscbe oorlogsscher'n
van
hem eis he de z eh terug te tI ekken Olt de
waLer", 'an l reta
De con modore h1ft
nog
let geantwoord

menschheld
g (mdat ZIJ
let rt oos de
n de Afn
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De droogte duu t nog voort docb hel khmaat
18 gednrende
de laatste paar dagen ee gSZlflS
'erall&rd
...qldagnacb I h U:I me op t doC)
eelU~e zachte bUMl doch dIe I erkoelden slechts
de lU;chl Zaterdag namiddag werd alh tt eene
..ef1:1)derJng gehonJen mct b<lt doel een n eU1Ven
bonclltak op t dorp te stl bten docb me UI
daar Dog rue! ten ,olie LOgeslaagd
Het" ordt
ochtdr 'erwncb.t d.t deze t...k b neu kort eenc
werkelvkheid
IIal worden
Men kan het nOli
ltllLIl.f met ee.m woroen
omtre.nt de brug nabu
PrIM
Alfred sHamlet
Eell
dmg IS reker
namdllk dat MitchelIs Pas beter bescbertlllllg
door een sterken muur I)~
heelt
aL! een
blijk daarVan knunen "'IJ unhálen
dat er ILlw~
gedurende de laatllt.e week een ougeluk plul8
vond "aarbu de PaaagI8TII .IDaaI' eene nauwe
ontkommg hadden
Op Woon.dag LI zal eene
T~
pbollden "orden 0111 te
weJb de·.~~.
UI "un OQl

c.~
de ~

te nereu

regee&'UlIJ OIlHf

~

kOlllD(lII

[t::R 'A\OU;I~{l-De
dll'ccteur Ultge'er nw
h t BN"1 ter FafJt.blatt de beer Rud MOGse
beeft, ter gelegenheid
'ran het la!'rere.n feest
d lOr dit blad op 1 Jan geTlcrd een onder
.t eWll.Dgwfonda .-oor dil redactlc en admlll.l.8tratJe
e I eeu voor bet druklr:ero penone<ll gestlcM.
leder T&D 100000 mark.
Voort!! gaf h.iJ 1000
mark aan. de -veree.ntgmg der BerIUI1llCb. pen en
lII&I'ir: aan de PelUlon, ti >WMlt TOOr achriJ

.100

'l'en, tt llWlcheD

Rondgaande OndeJqzer BenoodJgd. _'._':.:'W'"

ZUID-AFRIKAANSCHE

Departement

PPLICA TIES zu Hen' door den
nR
4..~
ondergeteE'kendo
ingewacht
...... .. &iiII..".... ...
worden tot 13 Maart e.k.
ZEEKOE RIVIER BRUG.
Sollicitanten moeten de vereischte
certificaten inleveren van bekwaamTmn8 VOOR KONTlUKT:No. 1. heid, goed gedrag en lidmaatschap
I
eener Protestantsche Kerk.
Brul[aehoofden.
Zullen en Bescherm
LGEMEENE
Agen~~
~n Zuid.-Afrika
voor NE~S
en
co's
Salaris £120 per jaar benevens
wallen voor Zeekoerivier
Brug,
. afdeelin" Colesberg.
beroemd
niet-ver~lftlg
Vloeibaar
Schapendip.
Toegekend
de schoolgelden.
Ac.ht Gouden Medaljps en de Hoogste ~ook~nning op de WereW.8
Het getal leerlingen is thans 26.
Tentoonstelling
te Chicego. Noord Amenka, In 1893.
ENDERS
duidelijk
gemerkt
Billijke reiskosten worden vergoed.
u Tenders
voor Zeekoerivier
behooren di~ Dip eens te probeeren en zij zullen overtuigd
Wel'kz3amheden
te beginnen op 1 Schaapboeren
Bl'OgJ" zullen door den Oontroleur
worden dat het het ui(stekendste
is.
.
April 189ï.
en Auditeur-Generaal,
Kaapstad, in
J. J. LUBBE.
Het vermengt
zich vrije~jk met koud water.
Vraag er om bij nw
ontvan~t genomen worden tot 12
Sec. Sch. Com.
plaatselijk: Dip - De~.
Getuigschriften
van Zuid-áfrikaansohe
uur WOEN DAGlliDD.\G, 24 Februari,
lO Feb., 189ï, Weltevreden,
Boeren vrij op ontvan~st van adres.
aanst, voor het bou wen van gemetDist. Jacobsdal.
selde Brnggehoofden,
Zuilen, BeIJzeren Ketels om Buitent,eu1'8
met Hout of Kraalmest verwarmd
te
schermwallen, Heinjn2' enz., enz.,
worden voor het ~ken
van Kalk- en Zwaveldipt
van 20 tot
van een brug te maken over de
60 gallons.
:
. Zeekoerivier,
Colesberg.
en Omstreken
v~r
de beroemde
EN
Onderwijzer
voor
een Eenige Agenten voor Ka4pstad
Teekeningen,
Specificaties
en
Nixon Sproeipompen.
Een tweede bezending nu verwacht.
Buitenschool
dist. NottingKontrakts
voorwaarden
te bezichham, Kolonie Natal, om onderwijs
Ook voor het beroemde
Nlxon Sproei mixtuur.
'
tigen op applicatie
aan het kantoor
te geven aan ti of 7 kinderen.
Eenige Agenten voor KaaRstad voor de Amerikaansche
Vruchtenvan het Publieke Werken
DeparteHollandsch eo Engelseh.
Voorkeur
droogers, De Eenv;,urugste en Beste.
ment, te Kaapstad en Port Elizabeth
aan iemand die muziek kent. Salaris
gedurende gewone kantooruren.
Invoerders
van Verbetérde
Amerikaansche
Kafsnijders
en
£60 per jaar en vrije inwoning.
,:
'"
Persen.
Tend_eraars moeten den tijd ver
maljen binnen welken zij op zich
Invoerders
van Graven.: Vorken,
Schopgraven. Kruiwagens
nemen bet in dit kontrakt
vervatte
Pikken,
Bosc.hpikkbn,
Pompen
on Pijpen,
Wijnga&.rd
werk te volvoeren, en iedere tender
Cultivators
en Stalen
enz., enz.
.
1'E.K gecerti.ficeerdA onderwijzer
moet geteekond worden door twee
i
j
voor de Derde Klasse School
voldoende borgen, die de behoorlijke
.. Salaris £120
vervulling van het' kontrakt
zullen te Winterbergspruit
.
!
•
pel' :aar.
W erkzaamheden
~ht
garandeeren .
VOOR
De Laagste of eenige tender wordt kwartaal, indien mogelijk, te beginnen.
Hollandsch eene aanbeveling.
ni(!t noodzakelijk
aangenomen.
. A pplicatics te worden gericht aan
W. WESTHOFEN,
G. F. MARX, Secretaris.
pro He.....
dd Inspekteur
''I1U Pubhs-kc \\~erken.
PO"t Retief,
.D.parrem.enr
~a a Pil bh('L(' Werke>n.
Fort Beaufort.
Kaape.tad. ~O .Ian. I"V;.

APSTAD~

,

DERDE

t

Voor de III Klas Publieke Dorpsschool te
Warrenton
PPLIC.\. TIES, vergezeld van getuigschriften
van bekwaamheid,
goed zedelijk gedrag en lidmaatschap
eener Protestantsche
kerk,
zullen voor bevengemelde
betrekking, door den ondergeteekende
tot
op 20 Maart ontvangen
worden.
Kennis van Hollandach eo Engclsch
noodzakelijk.
Applicanten
moeten
melden op zij gehnwd zijn of niet.
'Verkzaam lieden te Ilt'gin oen met
't April kwartaal. Salaris £1:20 met
vrije woning,

A
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•

~
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1'. J, PEROLD,
Adrc:-,. Warrenton.
--------- . -
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Rondgaande. Onderwijzer Benoodigd
Jil

W

over
tell

PRIJS

POSTVRIJ.

GOTLIEB
HAUBER.
Preekstoel,
dist. Malmesbury,
1:3 Februari, 1897.

VOOI'

WEGGELOOPEN
de plaats Doorndam
op ï
VANFebruari,
18!)ï, 3 Blauw-vaal
Merrie Ezels, 3 jaar oud, gemerkt
S op rechterbout.
Heeren en Schutmeesters gelieven kennis te geven
aan procureur
F. Werdmuller,
te
Malmesbury,
of den on(jp.r"p.tS·A_.1
kende, den eigenaar,
Alle
kosten zullen vergoed worden.

Onderwijzer Benoodigd.

P. B. ACKERMAN
Doorndam, P.O. VoA'e1struisfontein,
Malmesbury.
11 Feb., 189ï.

I

ButteJldiatrioten

"'wiJ
BUITEN DE KAAPSTAD
DIOD WORDEN.
Mans

"

Kaap de Goede Hoop
Spaarbank Maatschappij
,

•

Duur

•

"

..
"

en

WEGGELOOPEN,

Dr. I . BOBERG , 92, ADDERLEY

1I'01'l1.n&bsolnut zondIt pijn uitgetrokken door toepallBÏngvan gv. Alle
soorten V&II vullingen (voorD!'Felljk met goud.) De beste: kunstm&tige tanden
worden op Vulcani~, Celluloid of Gonden platen ingezet, ook volgeIUIde &UeruieU1l'8~
Crown en Brid~ methode. BiJlijkeiprijlell.
Spreekuren Vlul 9 v.m. ~ f> n.m.
,.'
_

..:A

!~

'T IK\' A'1'I'J'\
_

Kl1PEN
JIOGSIIl{
.!D- "
.

cu bekwaamheid
Olll
"-""·,·......·.• 1 Mllz.iak en Zangk Ulist
onderw ijs
.LJ11
~ ••
c geven en van goed zedelijk gealle soorten van Vaatwerk
I trag.
Sa.laris
£1;0
per
jaar.
~
te verkrijgen tegen de laagste
pplicatre moeten'aan den ondergabij den Ondergeookendo- gezonden
worden
niet Markt Prijz~n
ieekt'nde.
t 1f.er dan den lilden Maart a&Dst.

I,'·~

GOED WERK GEWAARBoRGD.

H. ZUIDMJER,
Lady Grey Straat,
Paarl.

J. D. CAR'J]WRIGHT & CO.,

IJzer, Koolen TunmerbolltMagazijnen
KOLONIAAL EN AMSRIKAANSGH WAGENHOUT,

Breestraat

ZAAGMOLENS,

en Riebeeks

'S.AA.peTAD.

1,101

l.IIII

"BEAOH HOUSE,"

SOMERSET STRAND,

N rEUW LOGIESHUIS,

KONINKLIJKE

en Kerkplein, KAAPSTAD,

J. LAWLEY

&

De " CASTLE

CO.

MAILDIENST

MAIL " MaatschappiJ.

Stoombooten dezer Lijn vertrek:ken
D
naar Londen om den
anderen Woensdn.g,
Il&IIr
E

van Kaapstad

te

L LO' Y DS'

A ER.*' 0 TOR

lJ,

e»Ie.-:1s.

4 uur

n.m.,

Madeira. en Plymouth, te Sint Helena en
Ascension aanleggende op de bepaalde tDJI.
8Chentijden.
•. 2O-RO·~LI~
CASTLE,
KApt. TRA.&Il8
Feb. 3-HARWAl,iDE:\
CASTLE.
Kapt, RIGIlY
" 1i-TANTALLON
CAI;TLE, KApt. Dt:SCA>'
MM. :'I--:\ORHAM
CAt'TLE.
Ka.!:,. HARRI80:<
" I;-DUNOTTA.RCASTLE, JUpL. HAY.

EItn Booten loor Engeiud, fla Lu Palmu
PJ:.;MHHOKE CA:<TLE, Kapl. Ma"tlH.\l.L.
omtrent
6 dau uarr.
Tl:S-IAGKL
CM'TLE,
Eal't. RI-."NDALI. omtrent 20
.Ianuari.
DOLT E CASTLE,
Kapt,
HAaRI',
omtrent
21
Ja.nWU'l
ARCNDKL
CASTLE,
Kapt,
WI:<DEa,
omtrent
Februar'i.
Ml::TH\'E's" CASTLE,
KApl, BRTA~, omtrent 1
FJLrnarl,

Voor Vracht nf PSl!sage vcrvoege men
zich bij de .Agenten VRn de CASTLE
MAILBOOT MÁ.!.TSCH.A.PPIJ, (BeperIn.

LLOYDS' .A.ERMOTORSHEBBEN OOK IN
ZUID A.ll'RlKA GETROKKEN:
Gouden M~e
van de Landbouw Vereenig.
· mg te Port Eliu.beth
...
...
1894
· (}bnden Medaille en Eersten Prijs, J()hannesTentoonstelling...

...

...

189b

Prijs, Westeliji:e Provincie, Ten-

: toons~IJinlZ:, Boeebank ...

MAGAZIJN,

J. C.S~ITH & CO.,
STOOM

1,110

l.l8O

I~

" bug

PORjCELEIN-

1,617
l.lIJS

STRAAT, Kaapstad

TANDEN

EN

e<!,!n3
1,1.1
1,8411

FRED J. HOITSEMA.
BILLIJKE PRIJZEN I GOEDE BEHANOEllN~ II

Steveis,

De hoopte
prijs werd behaald door
deze" Motore" op de Chlca,ao Wereld
Tentoon8tellln,,~
1893.

T.A.NDElND.OK.TElR..

Bet.ald.

• JAAR
• JA.A..R

De eenige Windmolens gemaakt met
Wielen Beweegbare
Torens.
Zullen
meer water oompen dan eenlg andere
Molens In de markt.

Secretaris.

GLAS-

P

O

iu 118'19.

ca

ZUID-AFRIKAANSCHE

i

S. V. HOFMEYR,

(jjfJ.

20 J.UR

A

i

UrrBETALlNQEN.

16 JA.,\R
!li JAil
II JAAR

Bevonden hebbende rt:tt zeker 1811l1Ul4
van OM tn de omstrek.en en
het Pt.:.bhekkenn1.s te genm

Caps

nil

IIOO~
er YOiaoend •
k........t1Che p""ll1e

J.\.\ R
~5 .J.L\ il
BO J.L\R

Overjassen
en Regenjassen,
Witte en Flannellen
Hemden,
Broeken,
alle Qualiteiten,
Hemden,

ee n

47

NIET DOOR IEMAND VERTEGENWooR_

'8T:lI1d.i~

Bank, Groenteplein, Ka~pstad

BENOODIGD

Oost.

"
"

il om

na
Incbl

beWing

"re.

GEHEiL U1I STill, GALYAJIIiRlD II iYOLTOOI)G,VOLIO.EI BESCHUT TEGER ROEST,
8 ft.; 12 It, el SO It IIelel •• It GKBALUCEKRD BEWEEGBA.REOF
'PPLICATIES
voor' Leeningen zullen dagelijks in
USU TOWS, Illl SO tot 100 Joet boog.
overweging genomen worden ten Kantore van de

"VICTORIAN 'VA_'rEI~-'VHITE OIL"

via Barkly

•

Langemarktstraat

l~ .

C. W. CLOETE, Sec.,
P. K.. Rhodes,

Jongens

'I'OOr

Poli!3en no
..e.n!Cbillen4eB tiWU' .. erden bduld
..et de rolgeode sommou Yoor
£1.000 no
>Ol'WI,ronkelijk.e.enek.e~'_

KAAPSTAD.

...

...

UNION

KONINKLIJKR

LIJN

MAILDIENST

1895.

Eersten Prijs, Weatelijke Provincie, 'I'entooa- UNIOI ~TOOMBOOTM.A.A.T8CH!FPU
8~lling, Bosebank
... 1896
<-SPsaKT).
Eersten Prijs, Port Eliu.beth, Landbouw
E Mailbooten der Maa.teohappij ver'Vereeni!l'ing
...
'" 189ti.
trekken va.n Kaapstad naa.r EngelaDd .
Aanbe~olen door het Betlproeiings Depll.rtamant der Kaap Koloni.e,als het best geschikt via Mad.eira.,am den a.nderen Woetutdag ten
· "m water ~ pompen, gevonden dool' de ~ uur n.m., als onder aa.n.leggende
(}overnemente Dia.m&nt Boren te gebruiken.
VOOR ENGELAND. '
of in opene put~n,
Ja.n. I:>-BCOT
(Twin 8",",,1'1'), Kapt. WRIIIER
.. n-MEx.H.'A's",
Kapt. RET~OLD8
De Lompe houten Windmolen wordt nu
FeL. 1000,SOIiMA:\
(TWIn Screw), Kapt. MOLO.liY
wel vervangen door het Stalen Gal vanizeerda
•.
:u..-c'ARTKR,
Kapt,
MORTON.
LKR.KOTOR.
· Lloyds' Stalen A.ER.:MOTOR8 locpen met
EXTRA Boor EN VOOR ENOKLA.ND.
·den zachtsten wind, zijn geh~1 zeU-regulce- ATlIE:S-IA:S-. Kapt. ('01'1'. omtrent 31 Q'U:mIJCT
·lend, en werken met een langen, 'l'a.s~n slag. OHEEK (Tw}f! ~I,:r~:w),Kal't. TYACK£. Omtn..llt 1"
JaIlU<lTl.
doet a.;tD ,":t_ Helena.
~'(_UMOH
cu
Het A.E.R.MOTOR is de goedkoopste en meest.MadclJa.
economische Beweegende Kraaht ~r wereld, PRE'! URU. Kapt. H:u.c ~ ('mtrent 2:, Janwu:
·~en Pomp ToeB~1 l08te.nde een weinig meer
tlot't nail l1.adt.:J ra
'dan een goede paard, terwijl het dag en naa.\tt GUELPI-I.(Twin i>c",,,). Kal,t. r.ysox. Olllt""OI I
z'Jnder eenig toeucht of lmli~n werkt. rJ
t e}'fWlJI.
duet aan :"'It. Hd!·,ul. A8(,'CIL"'J~)f1 LJ
Madeira.
Het AERMOTOR. neemt ook spoedig de
(T'\"in &r.,w). Kapt. BREV"Ea,
omtrent
~5
.plaats in nlO de logge en k08tbaM! .. Noria OOTH
~ ebruari., doet aan Madura
'Lift8 " o'f Bakkie3 Pompen.
GASTON, (T";n
t'c"",,).
Kapt. --,omli""
, Zij die voornemen zijn Windmolentoestellen
Il Maan, dli''(:t a,.·UI St. Helena.. A.sccnslOD
l"n
Madeira.
·te koopen moe!-enwel onderscheiden tU88Chen
Sac",)
KB!'t. tjYLn;,<TER.
omtrent
;Lloyds' Gal.auiseerde Stalen A.ER.M:OTOR8, en. GACL2" (rIO-in
Maart. lloet 8an ~I..(lclrn
&ndereinferieure eu wa.ardeloozenabootzingen.
Epn van de hlaetschappij's f:lOoie Stovrn
· liet ('cllte, Lloyds' A.ER.IOTOR. ml het goed_
k.)opst en bt>st.e llevonden worden, pn heefj booten •.al SOUTHA..\lPTON "edatell "out
HA.MBL'j{G, knrt na Je a.allk()ms~ 'all
cI,'n toets mediidoorgestaan.
, Wanneer vercischt, worden j!f'lIcbikte per- deY.eAlailstoombootéll
RETOL'RK..AÁ.HTJESna.arE~GELA:-ï Il
8ullen gezouden om het !.oestel optezet~n,
tege[] enkel gedeeltelijke reiBkosten,of volgens gangbaar voor Zes .Maanden, worden ultge.
8F1lciale schikking.
reikt teKeneen vermindering "an 10 percent
· Sclu'ijf .om prijslijst en getuigscQriften, op de,n Du_bLeienPlUllsagepriJs.
RETOLRKtiRTJES
naar HA\'L\.";
of zend bijzonderheden omtrent diepte van
(I, n pqt of hoeveelheid water enz., wa.&rllitMne I.a.ngs de KUST worden nit'gereikt VOOr d~
terugrel5 bUlneu Drie M.aa.ndenperd.e l'nlon
~lt ekening der kosten per volgende poet !Ill\!
!.oegt·:z.onden
worden.
of t.,beCa.atJeMaatschappij Stooml>ooreu
\ oor Vmch t of PlI.!I8age
doe men &a nzoek
a.vn d.e Kantoren van d.e Union Stoomboot
MaatBchappij, Adderleystraat

D

,t' ·

II

en

PO~PE1N.

Donderdag
den
28sten
Januari 1897, van de plaats
ADDERLEY EN DARLINGSTRATEN.
.. Kleinberg, " nabij
Breederivier
Statie,
een rood bruin merria-ezel
omtrent
zeven jaren oud, manen
I.; ET-, Ontbijt-, en'Theeservies, Toiletartikelen ell alle lOOria Aardekort geknipt,
brandmerk
H. V. op
J2J work in groote keuze. .
de regter
heup, regter
voorbeen
Hang- en TnfeJlampeu, Vloerlampen voorde Voorkam ... Tafelme81&D
kaalonderkan
de knie, laatst gezien en fanta.'1ie- artikelen en alle H 1!lishoud. Bcnoodigdheden.
in de kerkstraat
van Wellington,
Verzilverd-e en l"antasie G~eren,
geschikt voor Trouw-,ef Verjaargaande in de richting van de Paarl.
dagsprescnten
ean Specialiteit.
Juist ontvangen
eon ladm, ftIl hUIl
~i
JA~GREYLIX(~,
IJpeciale Port.
I
.
Heeren schutmeeHte.rs pn anderen
Thlrl:<tolle,
bij WIe ZIJ
mage
komen aanBarkly Oost,
loopen, gelieven dadelijk kennis. te
P.O. B(lkspruit
gt'ven aan den ondergeteekende
uoor
---------1500 ;VUURPROEF,
wiell alle billijke onkosten
zulle>D
IN PATENTE "FAUQET
betaatd worden.
NOZZLE" EN ~.
A. LATEGAN.
A'8,istent
in de Publieke
SchooI
te Rhodes.
Kleinberg,
Xahij Brf'('derivier Statie,
SISTE:'\T
moet ill ,;tallt zi;11 ti Ft·!,. lii9;-.
te toonen :I<le klas rert dib;;1
n bekwaamheid
ill Ellgt·J",·11 I
~Io}]a.ndsch. Naald- ell lIand\\l'rk

bestelllngEln aaaneemt,

£175.555
85.965
. £1,662.848

wel.ke de p_

blijven ... n kracht

LAATSTE

ln naam
zoo wenscbea W1J

Bpeclalen

~drag
en
lidmaatschap
eener
I' Pl'O~tantscbe
Kerk,
worden ge~..\! I +raa~ voor eene Derdo - KIM
,
'fPubheke
School te Thirlstane,
dist.
ark!y Oost. Kennis van ElIgf'lscL,
;I~"
Hollsndsch
en
Muziek
wordt
ereischt.
Ap}'llicatif.'8 zullen inge·
'. \ .' 'rwacht worden door dell ondergc~ .. [teekende tot 10 MAART aarist. De
;"~i :..
hool te beginnen met de vacantie
f ~~
'jn April.
Salaris £liO per jaar en
~,
vrije inwoning.

' IJ ...

~
WAA RS
C HU WI'N U.
.

'

H

f! ~, I'IAPPLICATIES
met cer.tillcaten
h~
van bekwaamheid
gMd zedelijk

·l

Polissen

.ver.:ua!s __ rde
ledd<.i,en.

Adderley-Straat, Kaapstad.

LIJST.

dagen
~n'
gedurende

""jft.

& HARRIS

GLEGHORN

om

GEORGE F[INDLA Y EN CO.~
GRAVEBTRAAT,

Dertig
Premiums,

ZELDZAlVIE ZAKEN.

BOOMEN
en

•

.

van

.u'VIHrE.

'I'OO!lN.UllISTl! VOOIlDl!JrLJDJ .

ZELDZAME KOOPJES

bespui-

GEXEESSli:L'DIGE

lte 7.>kerIY,id, Groote Bqp"""",
een I~..,rl"n::,·n.
Bepal&n):en onurent niel-YerbeW'll~.
Geen,e><tri~i. op Reu..n .. ':V.,..,p""'t.o.
l!atige Onkosten.
1'1'0...ii;1e Betaling"",
<orderinge.n
All. V'oonJ, -e leo heb"""n un <I. JMeo
Ge.", P'''TNlOnlijH hn.-"raltelijkheui
0rnllddcllijloe
Bonus op lonlennjll'tl.
RUIme Betaling voor O.erg:a1'e.
DricJ&Mhiit""b Onderzoek,
1_
iD Juni, 1896,
de .olgend.
in JIUli.. lIjgII_

AFGEKEURDE + GOEDERE~

Boek

:

J A.A..RLIJKSCH ~ PRIDE
.
INKOMEN
.5 INTE.R..EST
FONDSEN IN liNDEN

VEROORZAKENDE
,

D

i

i,j,

VAN

AN de plaats van den ondergetéekende,
op' 10 dezer
J
1 lichtroede
Merrie Ezel, gemerkt
E Senior. Vennoot,
dei heer A. B. DE VILLIERS, van. de Fi~~a
op rechtervoorpoot
letter L, bejaard
DE VILLIERS hUflr,UI~N & Co., die heden ontbonden 18, zal zJJne
met geknipte manen en staai't en 1
bezigheid DU voortzetten, ZOOi als vroeger, als V endu-Afslag~.rg, Gen~rale
zwarte ruin Ezel met gelen bek,
en Commissie
Agenten aan j:le Paarl en wel onder den stijl en FIrma
..",·,..jer ongemerkt,
.met geknipte
van A. B, DE VILLIERS
& ICo.
.
manen en staart.
Heeren
SchutAlle
Vendu
Rollen
zulle~
kontant
worden
betaald
of. Securiteit
zal
meesters An anderen bij wie gemelde
verschaft
worden
naar
vereisdhte,
Ezels mochten aangeloopen
zijn of
nog mochten
aan Ioopen, worden
CW-N.B •.Geld op eersté verband altoos te verkrijgen tegen billijke
verzocht er dadelijk kennis van te Termen.
geven
aan den onaergeteekende,
_18_9_7_._ .......
2_el_.
_Á_d"_'es_:
.; A_UC_.TI_O_~E_E_R._"_
door wien alle billijke kosten zullen _P_a&r_I,_1_5_J_a_n._,
betaald worden.

hiermede
gevraagd
de betrekking
van
Ondenvijzer
in de III Klas tic hool
te Buffel Kraal, vier mijlen van de
Hex River East Statie.
Het salaris
( , ; i £80 per jaar, of £tio en alles vrij.
• • ,. Het werk te beginnen met den aanI vang
van het volgende
kwartaal.
Aanzoeken
te wordeu ingezonden
tegen
Maart, bij mij.
1....W. VILJOEN,
H. zoon.
tiecretaris.
I' Wore ster,
f
11 Feb., 18!)ï.

n";
(j

het

SUCCES

V

ORDT

!:lI'

A

,vVEGGELOOPEN

Applicatie,
J

om

Prijzen
PPLICATIKS
voor de betrekking van Eerste .Assistente te
Modellen
Edenburg,
O.V.S., in de Gouvernementa School zullen ontvangen worAanbevolen
den door den ondergeteekende
tot
op Vrijdag, den ~6stell Maart, 189ï.
door
Applicanten
moeten Toorleggen
copijen van certificaten
om te beGouvernewijzen
grondige
kennis
van de
Engelsche and Hollandscha talen en
Handwerk,
alsmede
van lidmaatments
schap eener Protestantscho Kerk en
goed zedelijk gedrag,
Ambtenaren.
Kennis van ruuziek zal cene aanbeveling zijn.
Salaris £1:35 per jaar.
Billijke reiskosten
worden terug
betaald.
".Verkzaamheden
te beginEENIGE AGENTEN VOORiBA.~K.J:ES
nen op den 21sten April, 189ï.
1

EERSTE

GROOTE tVERKOOPING

SCHRIJF

Speciale

bij A ete van Parlemen : '281

G. E. C. ANDERSON, M.D., M.C., Lon don
M.R..C.S. Engela.nd.

VAN ONZE

._---__._
ALLE SOORTEN VAN POMPEN

P. DU TOIT, V.D.M.,
Voorz. School Com.
Edenburg, 12 Feb., 1897 .
~--'--_--'------

dr Wijk r.t u /.ljl"j'l'lfi/,
di«. F"I/I'I'.«mille, (J. v..:'.
Jl PPLlCATIES,
vergezeld
van
:;
,....
!\ de vereischto certificaten van
bekwaamheid,
goed gedrag en lidmaatschap eener Protestanscbe Kerk
zullen door den onder~et.eekende
ontvangen
worden tot, 15 Maart e.k.
Salaris £120 per jaar, benevens
de schoolgelden.
-Billijke
reiskosten
worden vergoed.
-·D...J.8.
V.AN. Dl<.:R. MERWE.
V oorz Sel! Com.
Metz
Dst. Fa uresmith
8 Feb. 189ï.

,

"

ONGEEVENAARD

BENOODIGD

~ . HOOFDONDERWIJZER BENOODIGD Assistebte Benoodigd te· Edenbnrg.

WE·EK.

-------

VR UCH'r'EN'-EOOJY.[EN"

I'

1 8 -4 5.

DIREKTErRE!<

[

E

H
I

H TIN

Hon. ALFRED EBDEN, Yoorzit~r.
H. M. .ARDERNE.
HENRY SOLOMON, SE".
FRED. J. CENTLIVRES.
PACL L'E V1LLIERS.
GODFREY SICHEL.
J. G. STEYTLER.
HARRY BOLUS,
Hon. J. X. AfERRIM.AX, ~{'L..A.

:

BENOOD·IGD,

1

Geincorporeerd

VIROEG
IN iDEN
DAG!
-~.-------Des Namiddags 1worden Wij Verdrongen.
- ----~. -----------

'Or

n

E RIC

KOM

T

Il

o P ti

I

A

!;J

MAATSCHAPPIJ.

KOM VJROEG
1Nl DE WEEK!

ges.:.:-a ... ,

-

LRVEgSVERZEKERING

j

A

Publieke Werten.

r:

ONDERLL\G

rif,. 'school (lP de plafIls Kareelallgte, digt Incobsdnl, O. V.8.

FM)"

_

I.

TOT DE ZUID.~RiKAAN

HII\'OEGSEL

~RINa···

<.

Boeken en Tijdschriften.

~IJ ...

,

.\ IJl0grnl'hieai

sad

Historical

,I, I, \l1<hael :'Ih<'D"rtngl!_ tTitgevW"!l
11,1" r ,'n\<lll, Londen.
Prt)8 Is.
'

~me.nt1881'

",:t.'\..I'l!tu hoekje is een VnD de
Il ,1\,
\t.'W
Ir isb Library," &11 bevat
i, Idzu "'lI ~o.,.1 geelrukt Het bev ~
rn der ,rueg
g<,•• torven
dr. Doyle, in
",',
i" III KIldar e en Leighlin, Ierland,
I ,e'l Jer b"kwaamste
biaschoppen
1,'", d c tch kan beroemen,
en daar bU
I, ,I Itid <.LO de ernanciparie
der
'\l ti f'[1
de t4!'lt.alltj tegen het gevon van
I q",kl'I.I"L,chc
kerk, le het wel
, ..m u U tu,!" Ie..se O. H U vocht jaren
" ; ,I, 1/\11 ,) ConneIl, den groo~ten
I, I,'roll nog gebad hebben, den
, , , ,', hcelc IcrhlllJ 10 "!jne macht had
"Id,: k g..ttK'II<Jheeft dat de strengst.,
lt·!I.:II

itter,

l'-lo

ti

..

r-rn-

lP.

baten

!ll~t.~

tegen

over een

'()\,r tit' nationale
belangen der
,I, ""I",lukklll
ontstood
er later eene
" r,',_: d,,' .'e"J.
Wilder wem tot aan den
, I," 1""" hup
Dr Doylc trad 't eerst
," ,11"'1 k ,Ie','r ,un" geschriften dl.
• ("I!
\\ t rdt 11
onder
den naam
van
dt

.A.

f

!ErR,

l)~ II

hrrf ten

l.'1 ~l

vormden

een van

ru ,lIJdt Il pm den toestand
~-an
~."'" L,nJ h"keud le stellen.
Ale
ol,
I'", I. ze-er streng, boewel bij
, J".,
',_lr zlIne familiebeerekkinI 'I
I')
lil
IJ omdroeg
De Ieren
1 ! l
11-'1\ )1\1Ilt
In
gemeen
met de
I 1(:
.,..Ho ...
ti:
wensehen dat er lD
t "
.u ,I· l ersche geschiedenis
II, Il b...glllne met bet lezen
ol" i)"yle

_ ~t,

;., Lon dOlI
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van rIJzen wezen, want

Ik wIl bebben dat de boer een bestaanbaren pru"
voor zun produkt ...al krugen, muar h!i moet
geen specula!eur wezen, en 81. nu de w!Jnl.wo·
per weet dat geen een zIJne.. mede,wl!0koopen!
een legger wIJn bezlt dat heli' mlllilor ko.t dan
I" per gallon dan heeft !.til ook de kans om
z!!n W1l1.n daarnaar le regelen. en .. eh "lwo
een goed bestlLall te kunnen verzekeJ'en
lndlt'"
Wil
onze zaken Inn"" zulk een weg knnnen
regelen dan zal el' ook llIet v~n zulke dwaa.
beden v..rnomen
worden al. h,atste jaar. bij
\ oorbeeld dllt meMCben huu "lIl1 voor £9 en
£:1 JlJs terughouden
en dan later ~OOr mIOder
moet~n verkoopen
Nu, beer editeur, hier bebt g'i e<u,,<e gc
dachten
§cbreven

van een
met de

een\'outhge
voor
Il, ntl-en{ebeAte
meen mt{. en ZOO\ CT' Ik

kan lIen aan geen bcpnaJde Ollmogelilkheden
onderworpen
Om bet 10 een paar jaren t!Jd op
ons yolk te wlllen fo"""cren weet Ik zal mtt
gaan , daarvoor ken Ik ons volk te goed
?lbal
bestaat er geen kan" om ou. volk langs dien
weg t.e IeleIen en voor te hehten totdat bet tot
zulk een rIJpheId kon" ')
De uwe,
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VERGA,
Mijnhoor,-W[j
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1897.
'
r,::rwn en er wordt
geijpmken van ' een
agen it inzet prijs ..
wjjn en brandewijn en
terwjjl mon zulke
hoort, wordt me~ , e,
Tegenwoordig:
de~tter
(de beer E. T.
deongan om te v~"n,
"Maar
kan or
Anderson ), en de heeron Bernhardt. OosthuiheUl gedaan worden,"
En het aarwoord, \'OOr zen, Le G'range, Erasmus en Basson.
"et teKenwootihge,
k~ll niet
anders dan
Notulen der vorige vergadering gelezen en
neen.
wezen, Maar ~an OU8 volk of lievar aangenomen.
onze wllnboeren, dan nieé rjTp gemankt worden I Rapport van den 'll'eg-inspekt~nr ter tafel ge·
voor een beteren toestand van zaken?
Z'n w"
egd.
d,? w:k~4ik zoo. ,:wbtenlit dat er gllen uiteoms~
. Prins Albert:Prins
Albert statie weg.-Op'
lS
unnen WIJ dan 'ook met eendracht'
zichter Hough 18 bezig met ae8 man den weg te
samenwerken geen verandering teweeg brengen~
rek'!reeJ"en.
~Illke en dergeluke vrngop Terdcillgeu elkander
aaratroom- Matjesvlei.weg, - Weg in een
111 ons binuenste
ell soaltijds beginnen wij te aleohtea toestand van Roodeelsboeoh naar Prins
denken dat..het beter;' om zaken buonen gan
Albert grensljjn.
0(1 verzoek vali dell raad
te laten pan, en elkeen tb laten ZIen boe hij d~ ondernam lid Bernbardt
twee mannen te"zen·
" mast, '0 o.p krjjgi. Maar dan komt bet gevoel den om d~n. weg te repareeren.
van pliclu weder op den 'voorgrond
en de
_
De MeInngspoort . weg moet 011 sommige
daehee komt bij mij op: "Zlit gij op wJ;;e tekken ge~ruisd worden. De vo<tZlU..,r ongezet lUIt om te leven en te genieten- sonder
ernam opzichter Manuel te gelasten zoo spoe~et uwe te doen waar gii sen biJzonder licht dig doen lUk ~e weg te repareeren.
ebt ontvaogen?"
En 'om zlllk een plicbts,
Amospoortje . Droogeklóof,weg
UI
in goede
_
gevoel, ,eo sulke gedacbten mUT eenvolldt~ opzij orde, alaook d~ Zeekoegat-weg.
te schuiven ~t niet 1.00 heel geIilllkkelók, Van
Lid Ooathuisen
klaagde over- den slechten
over~~
.~eb ik de vaste ()verllligmg dat Wil ons toeatand van den weg te Cortiensrivier.
De ikontrakteur
beloofde den weg dadelijk te
lJe~,akkeIJJk
~elf k'Ul11ien redden, en ons eigen
heil 1.-"''''611 uitwerken, indien wij sleehts onze zullen repareeren.
macht, die wij hebben, recht weten te waar·
, KleiIUwutberg-Laing8burg.weg.~De
secretarapporteerde
dat hd twee briev!ln 'aan kondeere~ en te gebruiken.
Elke zaak gaat met
traktepr
Conradie
geschreven
had,
hem
vragenmoeil~kheden !!,cpaard, en ik voorzie ook groote
d~ de volgende vergadering bij te wonen, maar
moellukhed~n ID bet schema dat ik ga voor
hjj gaf geen geh~r.
Den secretaris werd gelast
stellen ; maar onoverkomeliJk
zijn deze moel
Iukhooen volatrekt niet, en indien elkeen die dit den beer Conradie peMlOOnl[jk te vragen om de
bij te wonen en hem te
leest aich voorneemt om mede te werken
in- volgende vergadering
zeggeD dat hIj niet betaald zal worden alvorens
plaats van fouten te vinden kan het alle;beet
van den raad beeft bUge,
binnen eenige jaren in volle werking ttin, Toeu hti de vergadering
woond.
ik vroeger hetzelfde schema tl&n de hand gaf
De secretaris zeid.e dat bij stappen genomen
beeft een vorige editeur van OU8 Lond mu~
.had voor de slUiting van zekere wegen die
plan den bodem ingeslagen door het "ondoor·
over
de plaats nm den heer Harme leopen.
dachte plannen te noemen."
Maar ik ben tot
. De heer P J. le Grange "prak de vergadedusver niet instaat geweest om de oudoordnclctrIng toe aangaande de 81U1tmg van den weg
M,d er van mte ...ien (~!Ine aanmerking
vergeef
0' er Z!ln plants .. Floriskraal."
De raad besloot
Ik hem; maar door Zlin bri] kan Ik met lezen.)
te nomen tenzu de adverteerIndien er nu jasrtijka
een gemiddelde
oogst geen stappen
kosten gewaarborgd
worden.
Daar de heer
van zegge 10,000 leggers wlln gemaakt
wordt.
Le Grange toestemde de kosten te betalen
eo er een gemiddelde prua, zegge £5 is, kunnen
WlJdan met een plan maken om dit als maat- lal de seoretaris de noodige stappen nemen
De vooreitter rapportoerde dat de Nederstal te nemen, en onze eigene pr!Jzen jaar ljjks
Kerk had toegestemd
daarnaar te regel an " MOll rnRg hier "an " over- duitsche Gereformeerde
een stuk grond af te .t'UUI "oor het bouwen van
productie
" ~/H·PÁ.·f7l, maar om hut met (",ten lp
Besloten
de zaak bil de
staeeu
zal zoo
gan-oh
gemakkel!ik
niet een a~men8Cbool
regeering aan te bevelen, mits de groud ge·
wezen.
hruikt
word
t
voor
de
school
onder
beheer van
.Zeg nu dat wu dit Jaar maar een drjekwart
oogst. of InTaride re woorden 7,500 leggers Wijn de trustees,
0, erlrokken" balans IJl de Standard
Bank
maken _ "el. dan nemen W!I een beslnit om
"oor £ I IOs 'per legger til verkoopeu,
eo kom Oudtshoorn. £871 4s. Sd , inkomsten gedurell"
wM w il. Wil verkooli"'n met voor minder dan de December, 189ti, £:221 158 4d , uitgaveu voor
Tolopgaven ter
h~t vastgestelde bealuit,
(Ik spreek slechts van dezelfde maand £120 12. ,9d
""Ill.
maar WIJn en brandewjjn rel,,'ulecrell tafel gelegd en genotuleerd.
Zwartberg-pas -Met
betrekkwg
tot da me,
elkander van .eL£.)Maarnn komen al de bezwaren
werd besloten dat de zaak
en men vraagt
Hoe met den armen man') morie hierover
Hoo meI onze stokers?
Hoe met onze wlln· bl!!"e O\'e1"!ltaau tot de yolgende Tergadenn~
koopers?
De arme man moet rente, el'lz" en dat mtus.chen de zaak llIe~ weder vertraagd
betalen, de stoker en de wbukooper moeten toch worde.
VeepIaat •. -Besloten
der.e zaak te laten overook leven, ED hoe DUmet deze allen gem.akt 'l
staan, de voorZItte .. ill den tusschent!Jd met de
Wel! lat.en WlJ zleu of dltouoverkomell)khedell
regeerlOg te oorrespondeeren ell bil de volgende
kunnen beeten?
Laten WlJ de wUllboe~en eerst
'
m dne klassen verdeeleu. klas no. I betalen, óf vergadering rapport te doen
KlflJlrstroom·weg - L,d Bernhardt
mppor·
geen rente. (,f bebben andere bronnen waarUIt
'U het !runllen betalen.
~ood"t ZII Olet alleen teerde dat de Leer Alexander, regeenngs·weg·
eene. verleggIlIg te ~'hddelwaLer
t1chzelven kunnen ,helpen
mtLM ook no" aan mspektem',
klas ...e no :'l hulp kuunen ~erle~nell , klas ~o, 2 aanbeval en dat de koaten £6u zollden zUn.
maar denkt bet bedrng te b'1'cot om lO <.lete~en·
kunnen bU de banken, of andere blll!Jke geld,
scb1et.en! geholpen wordeu op hun goeden nallm. woordlge begrootmg te word eu medegerek"nd,
en eerlIJken halldel, zoo<iat er fertellik ook voor die gedekt wordt door een toelage vali regee·
ben geen eigenl!lke zwangheld
he~t.aat. .Mau,r rtngswege op het £,,'oor·.£ stelsel
De "ecretarls legde t.er tafel -een bnef van
nu komt men tot de 3de en verreweg de moel,
I!jkste klasse en mell roept mil we
'. Toe nou I den heer D Brunkhorst. meldendE' dat Ul) Zijne
beuanklllg als veldkornet
Jllet kon terU:gtrek·
Hoe nou? ..
den he"r 15 EroSIOn. aan t.e Ije'
Manr wacht een beetje
EendrachtIge sam<>n· ken,-Be.loten
werkIng zal ook deze klasse er bo\'enop bren· \elen !LIsveldkornet Irl de plaats van dell heer
Brollkhon!t,
gen
W!I dooIen deze darde kJal!Se nu weder
Besloten eene speCIale ".wgnderilig Le UOU
in twee~n
Deel no I vao deze kl"" is wel arm
den op Vrlldag, 12 Fehruan,
's morflens om
maar fatsoenllJk en 'eerl!jk.
En ZI' kunnen
II uur voor !Jel he!l'en een'!r .peclll.le be·
b!l onte r!lkere mel1SChCIlaankloppen en "oor
last1ng
schotten legen twee..derdcn van de vastaest.elde
De vuorzltter
lCtde dat hU opgemerkt bad
pr!)s op hun wUn opnemen eu da3n~r
rentoe
da.t
III de :<fdeehng Oudtshoorn. wa,,, er publIeke
betalen [{)tdat de prus vestegeIl 1S tN op de
bepaaldé som. dan kunnen zu vorkoopen en Ult..pannlllgen lUll op plaat""n. lUiks aangeduid
het voorgescbotene
met rente terug betslen en wOldt, door wlh:mgbordell. en dacbt. het wou·
b!J bet overige kunnen
"il brood eten en schel!Jk zulks ook in deze nfdeelIng te do"n,
k.leêren dragen en hunnIl kUlderen lat.en op· Den seeretans werd ge la8t nannAg te duen m
de zaak bU den afdeellOgsraad
van Uudtsvuooen
Het twel!<!e gedeelte Viln deze derde
hoom
klas ~oeten wu beschonwen als ziJnde dezulken
Tendel"!! ~oor de betrekking van weglOspeIc·
dIe zlcb.elven
niet kunnen belpen, eo wier
Besloten dat daar er
verleden loopbann bet voor anderen ook gll- teur ter tafel gelegd
tenders ontvall~en 'tin de
va.arllik of onmogelijk man.kt om ze geld \'oor gee~ bevrodtgende
wtlgmspekt.eur VOlzoeht worde ziJne betrekkUlg
te schIeten
zooder dat zli goooe secunteit
hehoon
Nu, met dezulken kunnen wli opge· te blilven bekleedeu ouder dezelfde \'oorwaar·
deu
tol 31 December, 1897 De weglOspekieur,
scheept rakon, deels omdat Z!J nlet te vertrouwen Zijn en deels omclat men niet weet boe dlO aan wezlg was. ondernam zulks.
0,.. secretarIS legde ter tnfel eene erken,
nahl! bankroet "ij ziID, M8AJ' zli znllen Hl de
eerste plaats de markt oiet bederven, en ill de llIng ~an de relieering betreffonde het overne·
tweede plant!! kan er voor die een-zesde een men door de regoonng ID eigen naam "an de
plaats verl"Tegco worden wanr bunne WIjnen publiek.: kantoren t.e PIlllS Alb"rt
Gelezen brIef van de regeerillg meldunde dat
of brandewun in een soort van
bo Ildi ng stor~ ,
kuunen geplaat ..t worJon, zoodat het Ills seeu· de kwestie VllO meer bere..:!en polltl~ In over·
weging genomen wordt.
rltelt voor het voorgeschotene
gold in handen
Besloten dat de leden OosthUizen Le Grange
.-an den voorschIeter
knn blijven wtd.at de
en Ba8son bellOcmd worden als vertegel!l1 oor·
pqjS tot de bepaalde som 18 ~e'l!tegen. Ik wil
dlgers van den mad b!J het hcelltltrhof
,oor
hIer oeMlt laten verstaan dat Ik van geen gekke
prll.en
"preek
M!Jn meelllog 18 dut het 1>!!lï.
(~"le.on corrc8pondent\C met den afde"hng~·
verscbil met verder moet gaan dan vau £4 10..
raad \'fln OudtshourII
betreflende
:\1mnngs.
of .£6 wt £7 of £7 I US Daarbo kan de jlro·
poort gren., melJende cla! laodmet.er Adams
dnoon t bestaan en de middelman en verbrUiker
de opmeting
van !e gren~llin tu.schlln Pnn.
konnen er ook bii leven
Albert en OudtshoorTI wu doen '0"1' £45 mits
Nu, haer edIteur, komen wIi tot den swker
dat z!Jne dl~nsu;n Illut voor l\1ual't, 18~)7 vor
en wllnkooper
Zullen ZII er ook mot veel be,
olscht zullen worden
Be"lotclI het fiaubod
ter aan toe zijn wanneer 'II procles wet..,n wat
aan te lleUH"11
de pqj. van Will! elk jaar 18,i dun wanneer ZII
"emge Ickpnlngen' werden ter lafel gelegd
onderwoq.lcll ZIJn narl al die dallllgen en ru··
ell gepasscerd
Zingen 'J
l:Ie~loten ria t Jeze rMd met dell I aurl van
MiJne meenUlg 18 bepaald
Oudtshoorn ml medewerhn
In het ""ubo, eien
op £f, bepaald is voor eec lek<lren oogst, dan

Munbeer. - IndIen de dro<'gte llIet spoedlg
h., "'huldlg 'tnJen "an libodes door bet ~elect opbreekt dan ITeest men droenge gevolgen met
{.,mn!'
O[\wetllK
WfU'
\Veet ds Dn Toit dan
lIAIlstaanden wInter
De ah:emecne klacht I.
be,,,,
dan ()n.~ beste ad .-okat.en?
Weet ds dat het water oveml wo snel wegdroogt.
W!)
:- J du Tolt dan !liet dat al. Iemand d" il"
wachten met v.rlangen op de VoorzIenigheId,
de
nood
IS
zeer
h~
De
oogst,
over
het
/'?"71h,,,t
~ebad beefl <lcb te yerantwoorden
80<'h wlb OIet dud, de zaak dan bU ~enlt.ek algemeen genomen. IS zwak ultge~allen. nIet
(by default)
tegen dle!l perwon gaat 0 Wordt
almo de wUnoug t. dIe belooft goed
Zoo "at
ellt lllet alle d'4{cn door het hooggerecbtshof
veertlen dagen geleden werd een zoontje ,an
den beer Hans Nel, vau KlelOzwartberg
door
gedaan;
Ik noem mil,
een slang aan de lip gebeten met t gevolg
D P Dt' TIlIT
dat hti blOllen wemige mLJlBten dood wns
Te Hartebe""tfonteln,
goed twaalf mnlen "nn
KiJpgal, De Aar S,atle
bier, Irschtte de heer L LewlO een geilJe In
'Un kamer niet de kol f mn een gdaden geweer
t.e .tampen, het scbol gIng af en !rof den
geitje-stamper
De kogel passeerde tusschen
~,
mer en m~
en Uit twee dUim viln de
ruggegmat.
Dr I5wlOdeli werd d:l'lel!ik geroe·
I le bltle IS hier undragel!Jk
December kan pen en bleef drie dagen met den gewonden man
niet ka" .... 'aai houden bl' Februari. Wilt warmte
die, naar men zegt, ann het bekren lA. De beer
>..lllll"<".
daarbll IS het droog, de mJelie--<X>gllt L. Lewln IS een !Jlhuwd mali, hebbende \TOUW
gaat \'('rlor~n
~Ien 1.'" z.eer verontwaan:hgd
over
en zeven Innderen in Europa
W!i allen gl"
rlen gruweltlkcn moord van Engela
bezoeken!
voelen l&ed met bern en cie zIJnen
')1' lip moordpLlat8
deuken dat de 4 k..ffe....
Onr.e gehefde leeraar wordt met 't emd d.:er
<1<'(1
m.1O de keel h.,bben afgesneden.
wen het week verla[J~end terug verwacht na zeven we·
hoofd de he"",nen UII.g"St.ampt en daarna op de
ken welverdiende mkantle.'
•
'p'~,rl'ill hebben "elegd
IJle kaft'e1"!l 3Un nu
Zoodrn dIC beve (") letterzetten< Z\ch bekeerd
g't'\"an!o{~n
maar bUnIJe vnenden
zun
olet erg
bebben schriJf Ik weer
Die arme Itlldjes heh·
I"". ,rI(J. wallt leggeo Z!I een agent zal voor hen ben zeker ook gelezen:
0, Oe letter
maakt dood.
plel{en, Je wet van uphangon UI bUlten werking,
Wall' de man dlO lijn elgen vilder doodt UI Dlet en~"
(l.~fl

'. Il'

wij nmarkt.] Afdeelingsraad

--i.--

ZlJ dan gehangen
KERK
word.,n 'l En mochten "!I bel doodvollDlll ont,"n~"Il,
d:tn zullen
ZI)
het gouvernement
Beroopen te Fordsburg (nabiJ Johannesbllrg)'
pct Itlnnet"ren dllt ,()nnIS te verondere.n.
lf> deJer, d . S. J. Perold vali
[)~ rn<J"r.llllst sc.htJot lo. te Zijn, want men op Mundag,
'
"'1(1 (jp ~en nodele
plaat!! wnnm drie k&1fers Franschhoek,
"l'ht~r een man. ZlIn hardloopen
heeft
bern
Gevraagd :-Een
gecertifiooerde onderwijwreI
~cred en toen hIJ '!in hUl8 inging had de vrouw
voor de Icioderen,a.fd~ing
in de publieke
uet i':"weer In handen. daan>p nrunen de moord·
<!Obool
te
Ricbmond,
salaris £80 pe; jaar; een
lu.t Ig~11bpt hazenpad.
Ullietent-onderwjj.zeres
voor
de
pnbileke school
:\1en IS je le _en Jllet wker, en daarom .ullen
te Ceree, AIarilI £60 PeF jur.
ha.rde maatregelen gmoIDen moe~n worden

EN SCHOOL,

bIJ de l'egeerll1g 'I all bet maken
wuI! In ~1elringspoOl;!
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Secret,u
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nu is uw tijd,

Afrikaners
.ian

'

IlleUwen

"a.n een

Bu

FRU.I

"

dell EdIteur

Geacbte

beer -Het

wordt

gezegd

dat

'!ill

CXCcllClItll; de gOlH"erneUr
ons zal verlat.en
III
AprIl "all dit )'lar eli Ik l,wlIiel er niet aan dat
het de AfrIkaners zeer ter harte zal gann om
hem te '\_l'h~zen,
da:lr hn een zeer VtHl~tauJlg
en Iecbtnl.ardlg
IllHIl 1$. eli \VII wenschen
hIer·
mede --onze borH.l~mn.nnen te vragen of Zt1 niet
eeu ~o:::g vpen ZWIl om hem lO bet Pllhlll'k
te
bt_,-dankell \001' al wat hl] \'oor dC7.t:' K,doillt' en
ZUI,I .\fnka lH 't gehlJéI gedaal! heeft
L.lten
Z\1 bl)\oorl)eelJ
een adrc)\ op~tellen en cO\'l!en
1-enden aan
Je dltitnkhbel'lturen
,an
den
B/Jud nm ht.'l lfl hunne
d1:'llnkten
te I(tten

,

lt:

ter,kel!~n t'lI Ik dellk dat, het t meest lall'lik
undel teekend .dre, zal zIJn dat tot nog toe ol~n
Iemand hier III ZUld·Afrlka aangebodclI '"
lndwn

leldsm"Lnnen

onze

rllctfol.

doen

om

hunne waardeorIng eli dankbamhelrl te be"l!len
aan
hare maJe.telt
de konlllglD do"r baar
dienstknecht te eeren, zoo lul het wkerll!k een
zeer heugeluk tljd.-tlp wezen ,'001' de Rhodes·
mannen, want bebhel! 1.11 bet ,ntet dUldel'jk
genoeg getoond dat 'li teg"11 zUn oxcelielllle
\taren toen z!lne gezo.ndhcld g('(ltollken werd bl!
den Rhodes'lOaaltud door bun sttlzwugen.
•
A fnk,lIIcnI laten deze Rhude.·mannen
u toch
ulet met de nnger later achterna
wuzeu en
zeggen
zle daar die getrouwe Afrikallerx die
zoo \,{::f'l t~ l.eggen

hadden

Rho<le, eer aall deden
mor bun heer gedaall
w£\.ardet'rIug

doen 'l
H,'pende

toonen

dat

toen

nozen

WI)

..
•

'c

het'r

nu wa·t bobben zl]
Is htJt zoo dat 'il huune

eli

duor

ruels

\ oor

'hCUl

te

andere menschen (ltt zullen op'

nemen.

BI!!f Ik, uw dienaar,
"l)OH

',.
i

RECHT

KlWp,tad
IS Fehl uarl Id07
[\'an

ef'U

contnlJUtle
Rtn J

allder
III

correHpOIJUent

denzelfden

geest

Zuid -Afrikaansche
bliek.

hehhclI

\\ II een

onll"LJl,en-

Bepu-

ln écn artlkpl I)ver den In'MI In d., repY·
l..hek, zeg' de I·u/I.· .. ,'m 0 a
f:r besta.'lt 111,u."chen b" zekere personen een lIelglIl~ om
[eiken •. wanneer de invoerrechten
ter sprake
komen te S'·ltreclIweo over de ZWO]'e belasttng
die deze rec'hten do ccrbrulke", opleggen
\'Ii an·
Iwer m~1l eelt!"r l(elief1 It hedenl<ell dal--de
wa.lld~ dt.:r gt)U\ ernernent.g~l)erlerl.!ll
ell Ot spoor"!:'"~IH:Ltenaal
Ilw1
uledegel'ekend - \" OOr
£ 12.5 1:\,0 II
we·rd JU 'e' oerd
en
d:UTYan

£l,:I;.i),~8Ij7. \),J. aan lll'\'Oerrecht.:n \I erJ gecol·
lect"erd, dan komt 1\lJ'1!1.0; !:tt't resultaat dat de
gemuildelde heffiug II (X'rcc·,t bedraagt,
Dit
bedrag is volstrokt Ulf't hoo,> te noemen noch in
vergelljlring fllet de meea~e P:llro\)~lICho en
Ameri.lnulllsohe tarte,<,cn noch met aodere Zuid
.A.frik1WlSC1:te. De Kaapkolonie
beeft bv. ge
middeld 17 percent.. En men dlent nimmer uit
het oog te verlie.eo dat. de Z(}{'genBamde dÏFekte
belalltin~en hier t la.nde v:tn geen beteekenis
zijn. DIt wnrdt maM ~l te dik,.!),
over 't
hoofd gezieD."

J

,

I

,
."

, .,

"

..

..
\ 1 1 ..<'~

AFRfK -\AN VE IUj;F.~IGD MET ONS LAND, Hi FEBR1W
naar

Afë.eelingsraad Calvinia.

Op
potllD

xt: ARI,

de volgende
plaatsen,
Yolgells
~
aan
OIlH
Laud gezonden,
'1!'Il

publieke-

en

Bonds-vergnderiuaen

De

nomen

de Rbodeeverheerljjking
veroordeelendê.
daar ,hU door bel select comité schuldig
,.
klaard on op weg was getuigerus
te gel'en

1:1

Hopetown,8

en

r

Janl1an, publieke ,'~.r""n.,n,""
.Januarl, Bondsverenderinz
.

I
I

14 JIlJJuarl.

publieke

rmi!
, illier .. -lorp !ldclI .Iunnari.
\' entersrad.
:'dun J .,nUUII,

vorga.dQ.:

Boudsvorgadering
Houdsv el gadenJlg

(dietriktsbestuur.)
Colesberg,

JanUlU1,

~Id~ll

(diatriktbeetuor.}
Swellendam,
\Jden .lanuuri,
dormg
Klipapruittak,

Ahwal

Noord,

Bondsvergado]

i

nng
Aliwnl

Koo('d

1.

II

rmg

VAN

H" I Jl. ~(

den dam

IUUl

van (J-,mnga,

AugusLlIo
, laatstgegenoemden AugU8tUll
in re,
gehouden,
tot deo Ióden MeI
secretarts words gelast Ul~ tie
LFI

NAAH

KEX1I

\fOil

()p ua nbeveliug
'all hd '-,elH\UuJt
wor-dt
nu gl:'lu:st
het len,te
pa,\lOlt'l1l
Ull
I,ct.alell
"1f.ZI'('

\tluH

[fonEN

o

_t _~

'Z

r'"

l

"

~,
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r,

_'

x ~

1

I

L'II

\\

A fdet:dlll.!lMm.1(j

Porter ville over den spoor·
weg,
1

].()

tt:

,Jl. kt'

('II'

I

erd

Itl

r, ~) , "/,

\l:r:z.u.1'rJ11";

Plketl'~1

w

Port"f"
me t e lkai.

beOt:>nmi>l-gt'nli
-r «, t~~1 rokvn

dc

van

ltrvu-re

,11t'tlldl:''''IJk.!~

\'RilJI,1,

IIH\\KIICI'oillfoIHIt-

pr

"11

lat

gt!JOUdtfllll

JnnlHlll

..

r n wom-r-n

dll'lfh.'

Ilo( l-ll

~(Ij( .. d

't

(!tTIIIUll,...i-

'1111

B(lI,ds'ergru:i~.

~~ml~~e!:\:ll/...

I•

I\l.llr

11 "1

I

!

~

Ii." \\

de ", n~"(,ll1kht'\fj
'li,
De hoeren
~ ,J \lUI der Merw«,
\\'
P J
I'!poor",l_'~ UIIIIUlUlllcatlt' \:tll ti
dit rl! ...tnkl : t
I ~()U\'\ ~n J ~ van dp.r Merwe "'tlrdt-Il gekozell
~l.lk('
dt: 1"C"I!t.: llPI zal 7.1111 'f·,H dIt '\1"Illk!
rwg
11.1.leden I'all 1'01 eng-enoemd
hof
eli dl:' 1100,rd",esldJ)ke
th:...tnktt'n
St.elJlI,hurg
HUltllr,kraul
Il .1,'"11""
llolldf'
De secretarlM Ice.t nu "nef \ IlU r P J
I'an
Th:, hl:\ r (;
r PleJ1~Lar '~l'rd UH'I el'l P:.J!I)..'....
vcrghilclwg
der Merwe
en anderen dell ra"d
I erzoekellde
..ll'Il!IUCIl
gt::kOll~'1 al"
\IK\rzlttt't
to!,
,l~ hll r
}:t!ebet-lc \Vel"t. lj; .lalluarl
1'1IIdlt:'l~c
H~"rgn'1 J,et pad LI1,,-'ch,'o
Onder Down".
en de schel
HrlJlklft,lll
als ~lrétHrL"
Ih~ \ilqrzl:lt'r
I--',lf, t I,
denllg
dlIIg ..-all
WIiJt.IOIl
te laten ll\1lkell
Ult'OCfL{l
l~r.-.I<ig olJltrt'lJt de '.,(lr tit' \!:'nr!Jjj
,,"(lrctjstel
I ti .Tunwul i'tlldlt'kt"
l rgadc·nng.
Beslot.en ,lat lid F ,J 1IU1 d~;r ~I"rwe
eell
IcDd(,dl"trlkl.eIl t,daJlg'lTkl
spt)(1rWt;~
k\\(,!
.. tlt
t!
Oler
Hexl'llier
I i ."""mr!
BOII<!",crgade,
,ergadenng
IJeleggc
CII Ulet ue IfIgezelk-nell
zt:Jdt' dat da..lr 'nil Plket)l(rg
t'1I ~1lI1l'!t. dl ..lnb.
ring
,,jd,,,,,r raadfilc~e
welk pad te IatelI Im,ken
tell
ten
dt·plItaIJl·
haltê
UP" H "tlIl..!
I,d
f'tc!llIslmrg
RllIgtdolrleld
BOlld.
~ sccreum, lBC8t hne! olld~rtcckelld
door
makt'n
b1] dell THIIlI~ltr
\ UI fJuldll...'kt
\~lrk, Il
('0111'",'
L,k ~!Iddelbllrg
",Jan
ff>-·RnJtmall en !lndereJl
den raad, crz.oekt'1l
up '.!.~ dezer
"li
IlU't d.Jldt'ni
kUllnll
d"tl
, erg.Ldt"llIlg'
(JC bel pad tllsJoiche!J
K,lrdcIUOf'l"
ell Hrakrl\ 'ter ld.ill
(I.ok u!JH af!{t!\a.\fthgd
....'l ZE'lldtll
i'! 'It'
U""t 11Ietill Jel LIk lite! f"rd, B'Hld" Hgade I t e l~l1A:'U rapareeren
hierIII
zelft.1cII
dag
i
nug
BeslotelI
da' ltd J " '.1I1 dt.!r !\fer",e
Dt \f'rjladt.!lwg
(l.l..lr<lP gt lt·~~tlht;,d
hl LIl! lid,
(;r.latf Relllet
li, .1 ,wunr I dl!oitnkt.."\ll(: .. tuurs!
'mre
1!t'\Ucll'n"
Uit
tt_' ~1,rrkt'll
\OO!
dl.. f_, ..... ,
\ er[adcrrng
lIJ II 'telde
de b""1 .Iuhu.
H,."l
d,< ""~
al
rf' t ~i' RU Ilo/" K L<)( q. "r \ I ~ H
\ l("tu/ILl \\'fl'il.
1'1 .1.ulIIall
ulgemeeIl
(ollgrn~
tanwlilk
\\'ann
o\er
het ()llden~t'I~1 "',b
~ II \ 'II
Men lef,~t hl lef "til d"n
hoofdll1spe<'Leur
".In
Maltlle,"uJ)
:.'11 ,Janu.m
,,1I1"lOke 10fgade
et'1l h,dt uur
JoipraH
de vol~e!ldt" f{·!"tu}Ul!.
\1' "
I ubhek~ wurkt'n g-e(Lltl'enl
.!~ Doc-emher
lX')!,
nng
Dt.:zt_ \el~ld(nIlk:
I~ 'all ,Ilt_·\')i._·ltf1 ri.it dl.. 1.1
dell ra.a.d \ erz{J.'kenJt
tot e~lIe
gt)ed~·, er!IJtand
U,u)Q\cr
'I .J Illila.rl. putdlekl
BOIl~'t:rg,lde
laflg'(.'11
',-ln PI~tllt'r!:!
til 1lt'1. ]J(lord"'t ...111 jl !
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(
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lang-rqkt.'
dl ..tnklt.'ll
(lan\\dltaw
(.11\1111
(1) \ erg0e<illlK n()(ldl~ \OOf
hel nemeJl
bJJek(·
BOlld!ol\ en.:.ldt!I
Ing
7ulk
l'lI
\,Hl
FUnn ..dlll·p do,'r
t..'en
dlr(:kh
Itl
grond en ,Halt re m,lt.en.1Jen iD 'erhalld met
(;OUdlllf
('aledun).
1 f) JallUlllJ
BIlJld .. \ t'rga
lengIJlIl'
all PI i!a.!..'tl,,_ ~~ l'il~lllt'
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