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Dm 62•. ~.. ,lllPSUJ), ZATUIU>AG. 23 APRfï.l89Z.' .. " ..=TO _j ~iI, ó~~

1I·v~ZJ~~~~R,"- CALED: ON. J.WOODHEAD&ZOt.EN,·
EINDE DE~~R MAAND -_. _ __.__ Leerlooiers- en Lederhan~tla.ren.

n q GE(I:'::.BSTRÁÁT.- PUBLIEKE OPING BELANGRIJKE V\ERK.OOPING ElGBNA.A.1I8 VAN DB ;:.
VAN ON , • TEB PLA.AT~E ~.

G;R~.~,~~Al~"Kc~1_o~~~~_.REIKostbare Plaats, Vaatwerk, .AVONTrt:T
1
!UR~, STANDARD~O_E~~A~R."K.___=:MACLE AR, B . - - LEERLOOIERIJ EN SCHOENENFABRIEK: 120, 122 EN 124, SIRl0WR'( WEG.

OOST GRIQUALAND. eesten, HuismTv.eubelen, eDZ., 0 Woen.sd ag, Il, 1\lrell - ,1892. _- "';1... P JJ~ MAGAZIJN : 34, STRANDST~{AAT, K4.A.I1TAD.

DE~~:t:lfE~'~J':~~~;::;•BANGHOEK. •STELLENBOSOH; . .' ,. ....' ALLB 800RTEN 't
voor de ZUId Afrikaan en het Z. A. ' DB Executrice Teatamentaue ln deu ~el van WIllen den heer K 'h' E lsch________ . PI_" D' -IBL DEW'Wt,Sr., _publiek ,toen TOrkoopenhet vo1sende:-' as.pac, nge, \ t.

T!jr/sd.r;jt. ....- - ~ ,;.::..-__ -- OE Ouderget eekend~n.behoorlijk ·daartoo gelaot door de h_tri ce. in VAB'l'GOED:· . Australisch en AmerQtaanscb:
CLANWILLIAM. den Boedel van Willen den heer GU8'l'U lUsBow, nlleu verkoopente I. De -el'be'-ende eD R8I' 'fl'Ucbtbare, Plaats áe:aaamd ATTE- OORR A ~~ .BAIiGBOEIit, Afdeeling . " ~ " LEDER IN V A p.,QU ASJtLOOF, gelege~ Da,bij het bloeiende Dorp HermanUi ~ieters- 'STELLENBO SCB ' fontein. Er staan WOonhullen en ..nde~ Gebouwen op. Kr 11 sterk SCHRIJF VOO'R STALEN EN - P

, ' loofCd Water het geheeie jaar ~oor en heeft groote Tuinen .~n Pla~-
Op WOENSDAG, 27 April aánst., tatien,er kUlP1en een menigte. WIJnstokken worden geplant er ZlJD frt.&l~e

..... Zaailanden eu le ilzeer geeohiki voor Groot- en Klelnvee. De Plaats 18
0 .. -11.30 V .•. , thalli bewoond door den beer 8DPBA.NUShIru. •Een beter stuk ~a~

De Kostbare Plaats, .genaamd: di.n deze komt weinig in de markt. ZOOvergeet B\ei dele Vendutie bl}

ZEVEN RIV IER~~N lt ~"onen.

groot ongevee~.804 (Acht Honderd en Vier) :Morgen. De GEBOTIwEN
"P de plaats lIJn vele, bevatteade 1 Woonhuis met 8 Kamm, benevens
~uiteDkamerB; 2 BUIZEN, elk met 6 Kamers, en.. Bennen. STAL-
LEN, WAGKNHUIZKN eli Bedienden Kamers, Werklieden CQTTA·
(JES, e~z: De BOOMGAARDEN zijn uitmuntend en bentten ongeveer
,1,OOOX.KR8TE KLASSE VBUCH'fBOOMEN,; twee jaar reledeD ge.
plant, en ongeveer 600 EEh8TE KLASSE JONGH .A»>PE.r,. en
!'ERENBOOM:EN, klaar om dit seizoen te worden geplant. De

LOSSE GOEDEREN,
Zullen 'denzelfden dag worden verkocht en bestaan uit PAA.RDD,
[(UEllEN, hZEL8, Kaapsche Kar, Open Kar op Veeren, Veeren
~agen; 8~~KV ATEN en Huismeubelen, bevattende het gewOne 888Or-
timent van Zit-, :I.et- en Slaapkamer Benoodigdhedec;' eIlL, ens., ens,

TER.EN ALS GBWOONLIJJt:-
P. J. BOSMAN, Afslager.

Kaapstad, 17 Maart 1b9~.

D)!heer P, A. WEGE, NotarÏl te
Clanwilliam, is aangesteld als

Agent voor de Luid Afrikaan en
. het.Z. A. Tijdschrift, inplaats 'fan
dell heer L. G. Pococx, die bedankt
heeft.

liUFMEY El & REGTER.
22 April 188~.·

OP WOENSDAG, U MEI, 1892.

AaD
, '

Boeren.

,Ka.apsche Regerings Spo~rwegen.
Wljnberr-Tr8~dl~.t.

D
AAR er belangrijke veranderingen op Maandag,'~ vj 1892, zuU-
~maakt worden in bOfqeDoemde dienst, W'or4t hcj publiek nr-

zocht zioh bekend te .tellen met de Nieuwe Tijdtafetd.ie lium,en een P&U
dagen aan de Stations aangeplakt zullen worden. .~:.

A. W. HO'WEL4
. Directeur Generaal VlD S~r"e(V8rvoer.

Vervoer Directeur Generaals Kantoor, .
Kaapstad, 21 April18~2. ;-

LEVENDE RAVE:
2,000 Fraaije Meriuo Sohapen, waaronder extra uitg~hte lODge

Ooijen. alJen bezet eD extra Slast Hamela. (De 8che.p9n ZlJD vet.)
100 FrPï e Lammert.
100 Fraaile Ooi en Kapater Bokken. :

LOSSE GOED~BEN:
1 Extra Kapkar. :'
1 Extra Open Kar, ~ een menigte B~jgereedJchap,

HUISRAAP :
:Een groot .. sortiment Huisraad, SOO&lI Tafels, Stoelen,. Kasten,

Beddeu, Glu-, Aardewerk en Keukengereedschap.
; 8. D. DB WET,
Executeur T8Itamentair.

;~;"I('\I,,,Je< t1\

,\'.li'\ ~=,~r_it!.L el\.

. 5?;i"j!t(lo( ~J(;uy~/ac{
OPC;EUlGT 1821. THESEN & dO-i . ,. ~

KAAPSTAD EN PA4R~',

Timmer- en IJzerwaren Há.náelaars.
• • ~, 1 ~ '!

~Een groote ,.oorraad altijd ,.oorhauden van goed ~ Bunkh(Ml~ .-
Wagen bou*, Gedraaide Spaken, Jukken en ~winge~ G~~ Aaa.rik··n .....

PlaDkfD, luiyer l'ijn Hout, ElIOhen en lbboniehout. ' ' '
Db :'

ZUIDEUJIE LE\i~NS ASSO(JllTtB,'. ;

(Eu lui'fU 0a4etUII" eli ZGicl·Ahibutohe ~Adl .. )~ ,

De eeDige GeoombiJleerde LEV ~~i~ ":i~NGELUK.KP ']"IAYohappij ill
_:- ..

------ Caledon, IS Apri~ 1892.
DE14PERS & MOORE, Afslagers.
Terzelfdet tijd l\lllen-;;~~~r rekell~g va-n::den~eer

P. 1. DB Xocx, 2 praohtige opreohtgeteelde Jonge Kemee, belde uit de
beroemde Stock 'fILl1 wijlen den heer CIU.RLltS BaBY.

60 Opregtgeteelde longe Rammen, allen uit eerste klas Stook.

, KOM EN' ZIE.
Slachter,,'" speeU,lateurs e~ andere Vrienden.

VAN DE ZIE& KOSTBABI PLAATS vergeet niet a.e Venduti~ bij te "_onen. ...

RUSTENBURC. ' ~
, Nabij Stellenbosch, . BRIT STOWN D[STBlKT!

Vaatwerk, Levende Have, Wijn en Brandewijn. --~
B

ELANGRIJKE Verhuri"g 'fap Plaak en VerltoopiQg nn K_bllre L)'t\Qde Ha,.. en
audere Goedereo. :

r 64 Eerste klas Ezels, 3 tot 6
~ jar~n oud, (geleerd en on-
., . geleerd~ _ Kolonia.leWeeskamer en Trust Mutscha.ppij...~ IN het begin van MEI sanet. rul.

;, . len boveDstaando Ezels publiek
'Worden verkocht te KLAP.)1UT8t ~TATIE. Onder de Esels zijn acht
un over de 14 hand hoog. Dag en

~ datu~ later te worden bepaald.
~ A. P. C. VAN NIEKERK.
_ Paarl, 20 April1892.
~ .T. 8. MARAIS & Co, Afslagers.
~
1

---
VERKOOPING

t
R
"~ 30'Extra Vette Slagtossen.

~O Do. do. 81agtkoeijen.,

I. OP D?8N~~DAG, Op ~RIJDAG, 29 dezer,
z'AL de Ondergeteekende publiek doen ZAL OP DE PLEK WORDEN VERKOCHT,' .

,? Verkoopen te K LAPMUTS ST A- UOVENGENOEMDE Kostbare Plaate, gretlsende UIl de Pl .. teeD lf 8OB005·
!~ 'IlO~, bovengemeld getalOsIen en V GEZICHT" en u IDABV ALLEl," en gelegen eeu korie distantie .,.0 bet
~,' Koel)en, ?p~ebn8t ~oor d&l h~~ J. D. Uorp Btellenboaeh. Zij ia groot 710 morgen, i. beplant met OIIge-Yeer 86:000

KrlOJ;, die I18ker present zullen llln. plAohtige WIJ1SSTOKKElli (die vrij wat kunnen worden .ermeerderd) eD Wrijke
.,' A 8 DI" \ ItLlEUS tt Co 'iruch~boomen nn alle soorten. De Plaats heeft een Ofthlpff'kt1f6 tfHHf'''.
;~ • • J • , Wat,,,. Er 18 een uitstekend WOONHUIS, met meer daD Twaalf Kam.riL ..

~c~ Af~lallel'S evtDeeJlII de noodige Boerderij Gebouwen.
L.. Pairl, 21 April 1892. . RUBTE*.iU1tG ~,wel~kend tJa es.1lPlaata .. die seel' Prodnotief is, en-, ~n
.., _ der beste Z~iboerderlJen In het dllltrl~,t, il ZI) eveneenl goed geechik\ ,.oor

Heell~n en onovertroffen all MelkboerdeM]. Er 11 o1'er,.loed uitmuuMDde Weide-
laÁd. Er lij~ grootll au uite~keDde GroentetnineD, enL, waar'Yan de ProclooMn
als die ,.aD dei.H~mgaarden een gereeden Verkoop ,.inden ill het oaburige dorp
SteHenbolCh. i.

00 Extra Vette Slagtossen. Voor een\GoavernemeDtll Proef Plaats of voor eell Landbouw SoIiool DD dit
.:20 Eerste Klas Ezels. EigeDdom .me~ ,.er~ro,owen "ord~n aan~?volen. Daar bet eeD WijD·, Koren· ea
\ l' Veeplaata li, l~ het bl]na het eenl~te El~endom, geeohikt om op weteáouppe-
, liJk, groDden iele Landbouwkundige verelaohten der KoloDie te ondenoebD.

1 OP VRIJDAG, Levénde Have, Vaatwerk, Wijnen, enz.,
1 29 APRIL 1892, ;

Z'1JLGEN op~meld getal s«, publiek I. Paarden, Ezels.
worden verkocht te KLAPMUTS EVENEENS:

S rATl E. De Ouen zijn groot en nt,
en de EEela zijn getrok.ken Uit de bette

;~ Stoeterijen in het Middelburg Dietrikt.
,J. M. WOUDBEKG.

In den Boedel van wijlen HENDRIK VAN DD GaAAFr H.1Ul'T. ----De heer JAOOBUS J. VBLDSMAN,~

Vall MasoBiekfonteiD, alias Zweetpot,
heeft bealotea ~ ia de PAARL '- ~t wonen, eo heen du aea Oadergeteelteade plast
om Tw.. Derdea UD de Plaalol" ZWEET PUT," M Verhuren, door de Hnar Pnbliek op
k Vei\en.' . --_.:I d l 5 860De Plaak ja ~ 8,791 morgen ell 239 'Ierkante .,._.en, \lI! 1& '.. mol'lftl"
Verbu'P.l"d "orden (min of meer). De. Plp,t.t ja gelegen omtrent a 1lnr MJd.1I1 ,n"
Briwt.o"u en 6 \lor u,n Hontkraal Stabon. . '

Het ja onrtollig om oyer de hoedanig beid nn de PI .... leta te oggen. De Plaal.tl
is bekend ala eea Eel'llte Klal! PluUI. al de Speoulateurl knullen u ~ertenea boe ,-eIe
Vet.te aameli .ij bij Oom KOOI gekocht bebbea, _Ir. ill de droog_te hJdea.

Be' 'feld .ilI' er praohuir uit, eo beef, aU. gebrok~n .. Id met 'folop Bra,k. Op do
Plaat. 1_' een gerieiiijk WOONJiUIS met Zeyen ''(e,,""ea, allook Bnltenkaa:.er.,
Stal, OL,,..rder lijn er Drie Wiadammen en een S_~e Vltt:kke Put. met eea Hana"A1
Wmdmolen "elke een Boomgaard en Tain me' Water :~~rs .. t. .

0, ujd 'f&II Verharing .. I lijn gedureade den lee6.l)d 'f&II deu Verb.Ullrder. Ver
dare kouditiea aanpaade de Verbariag .allea op den Vel'hallrdac ,.ermeld word,~u, ook
nooen degenen di. "illen Huren bij. deu Eigenaar of bij den Afllager ,oUe blJsonaer~
heelea OI1'Uailio oaJtreDt d. VerhlU'lDg. . ' . 1 f iidLaat dele kaD' toch niet ,oorbijpan. Znlk eea bUIl rbaart mild' NDl In eea ee II) '

LBVENDB HAVE:
Merino SobApen,· __ nde nit 13 Vaa~D
Ooi..... , Hamela eo .peen oud 6 JODge 01l8D, 2 j....u end
~erI 1 E'AllII Klas Afrikall.r Bal

11 Eerste Kl.. Harmo Ramm.n 6 Aanteel :Menial.. ,K.~ala.a) II JoogII Heaa.ten, 2 jaren oud
120 Bokken (Ooilen eo Y-'- 2 E-te Klu Muil ~'a groot ,n Ikrk·
20 Koeijen met Kalverl' -'T ""

2 Drooge :Koeijea

1,600

LOSSE:OOEDE'BEN :
1K k 1BUlI1 1 SohoUohe Kar op VeereD, 2~ Aohter Tuigen, 1 paar Voor

Tui , ~pU-.::r Soh,.a~ Blok, 2. Zeappotteu, 1 PloeRt 1 Handpomp iaigoede ordl'. 1 Mell<
~llAdder,. G,,,eren, 1 ZweedlObe Kachel met Potten, eo .. , enz., eu..

BUISB.AAD:
7 LedekauMn I!o'Katel., 4. St.mkhout Rutbanken, 4 Tat:eJII, 2 Kleederkuten, 1'2

Stinkho.t Stoelen, 2 WuobW ..ta, 4. a..iA Klokkea, I.Harmonlam.
KBUJtEBGE'BBED,OBAl :

zooala PotteD, Pltlnaen, fDI., 'lla., ,a wa' 1'8rder lop clea dag der V.rkoopiol tal

worcJen IlAJlreboc1eo. ';
Voor Re"wall ftI1 ellll heer, RYNIJIlB ZWlEGERS I

.700 Ja,da&rd ID .lfrikaDer SCHAPEN·
EU yoor relr_lD, 'fOOt :ita b.t moge UtUJIAD (~~ Ilit d, haael Hrkocht) :

800 .enDO Hamela ""Il eeDtot drie Jaren oud met 5 maa,uden
Wol op heD.

.Al de Sc"'pe,. ... 11,,, blhoorlijk ,,,orte,,,,' !Cord.lI.
De la VlLDllUlI beeft den ~er ... rloC If8PY'D 0.. YaD aDderen ook Vee un

"a ,- 'a Ver,,=D. Du ala lij .Vee of iebaad.rt he~, geen d, Ara.... r noel('
... JlIIDIIIDID .... ord .~dic kedll OlD behoor Ilk geadrerteerd.te w ,eD.

"fleet Di6t W~, 11 MBI a.8., o-;}o uur v.m. Precies.
vt .c'-i"9'" '.tUle.. :;;;;;;;h,.. Komt ,n proburl dIll ,.ullle,.. A/tla,,1'.,,.,,,r D; A. 8'rBYI'LIB, .&.t'alager·

• 2. Sttlkv~teJl, lO Rijden, 11 Gilltbaliee, Lep:gen, Pijpen" :&lies, Wijnpomp,
jjoerengereed~hap, WageD, SchotlOne Kar, Kapkar, TuigelI, Kielie Kachint',
Ploegen, enL, pn ...

'" Pllarl, 22 April 1892. EINDELIJK:"':"

,~' D~ \ILLlER~, .'AlKE & 70 L8ggers'j Wijn en 7 Leggers Bran-
1~' co.~Alslagel's. ; dewijn.
tI ZACHT en Zilllg in den Heere ont· VERltOOPING TB BEGINNEN OX 11 UUR.
: 'elepeo. op ZondIlg morgen, d_D ", G. W:6TEYTLER, s.cNtari ••
. l~den dt'Zer, [[lijn geliefde Echtgenoot,' ._.3" :G1D£O:.l J. NAUlJt:, in den ouderdom Kamer Ge~aweD,,, K@rkpleiD, Ka'PllutU, 9 Apri11892.

:V&O tJl ]!uE!n cn ij mállndeo, om lij~ P' J BOS ....AN A I".' age
"el't~tII w b"tréureo. Ik betuig miJn ; •• ~, , ~DJ, r.
'inuigendaoll: ilII U de Vrienden die deel ~G--E-;"TUIGSOHRIFT.
;:--...m.n lO 1.Ilue ziel le.

G. J. NAt: DB,
SU~ANNA A. J. NAUDE,

geb. &01,:.1:.
, ................. _ TFb:>,......,...,JdIA'I .......

ï :Ol,'EHLEDEN te StellenboIIeb, (Jl'
i· den 2 htpll April, de Wel·Eet". het:r
- 'CAHL ARNuLDUS HAMBEttGER,

w'aii[] iUste laar. Diep betJeuld UJVr
IJjIll oVtrbl'Jv,ode lichtgenoote eD
Kiodel't'o.

S. BAMBERGER,
en Kinderen.

heeft geDeze,n ,an ZiDkiD., die ik iD mijll, OOPD heb ..... 'fOOl
ell door bet gebruik nu d .. &am ik • PbeIr .. al yaD

[OQ'PU.]
I ' KrOOIIenburg, Zoutpanlbergl Traunal,

25 JlQlurij 1691. ,

I
J.{ de MIJ'NDIRT JAN Pos, faD Krooll8llbuq, Di.hiet
Zotlttl8,nsWeril Z. A. Republiek, Terklur mitt deze dat de

Zink.iinsSnuif van Otto Landaberg &00.;

.1

Ili~Kaapstad,
meer dan t"ee
be'nijd ben. ' . (Geteekeud) liL G. POl.

G. O. fP loot .A1JL,
D. 8. J4COJIo

DOUDUERIG'f.
, OVERLEDEN te Winkel.hoek, Diet.
t '. ,Pique\ber_g, o_p ~. ~e.er, JA~ C.
; B. 1.\N NIEKKRK, Ul alja 7Ott.e laar,
i. aiep, b.treurd.

l'

I
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I~xec"'eors-
l (lO;:' clij eal S .ECIALE UITSTALLING

Seizoen-: In JeD lTJS('!\'cLkn Boedel van JÁ-
.' COli }'l\,\:-;C(lI' MINNA,\R HETIKF,

De Ouuergeteekonde zal

[OP ZATURDA_g,~
7 MEI :AANST"

TE HOPEFIEL
l'ubliek doen lerkoopen :

2 Kar:ralirJen
2 Jonge 1'Il&I'den
2 Ezel:'!
8 Koeijon, waaronder 3 van

meres
bekend zijn,',

extra Een
:hevels nit
MEJUF..

fJI!

:; laarzen
1 Opregt.g('teelde Bul
1 Os
:.; Jl'UgO Bullen

10 Scb'tpen
1 KlIpkar

TUJ"p.u l Voor- en Achtfr)
2 Gewereu
7 thud AaLdce]('u.
I 'e lJitstaatoJe ScJltdJeu

Boedel,

Ouze
jaar en dlar
ligen, 001 III

waarde
I'weed p"

Vi,.tol·ia Kruideniers 'Vinkel~..;' ,,
i- ~l AURJEJLU,liT13TliA.ÁT.

~~- -----------------------
UIT DE HAND
1rE KOOP

Huis-, Land-, Levens As,
suran tie en Algemeen
Agen t, Collecteur, enz.1()~~t'rste Klasse Gec.1res

N~. seerde lZl!.;U~, bij
; T. J. LOCW, T.zooD.

Porci:h;inber~, P. o. MalmesbnlY
1LiAprij 1892. '

-~ ~-~_L_

Cl D. WELLS,
~8,j)ARLINGSTRAA'r,

Ir.- ~_-
KANTOOR:

Sydney Gebouwen, 0"<18,,B8gunatiging l'an Zij-,. Hoog
den Staata Pruident 8. J. P. KR U
GER "" G8nM'aal N. J. BMIT..\JoN [ME.\ T· llAKE R. St. GeOrge's Straat.

MODumerJt€n, Graf8teenen
K . ,
ruizen, ens, Weggeloopen

Van. Marmer (Jf A berdef'n
Graniet. VAN Zwartfontein, Poreelei nberg

:.! Jonge Tweejarige ZwartbruiD
Merrie Ezpls. De vInder zal goed be
loond w0rden. .

W. A. a)! AARDE.
Riebeek.k:a8teel, J titi H 'OOG IJl.'DOO D"

18 Ap"J 1892, • ..:7. IlIl1 Rl1,

C. ECKHA.RDT Aanspreker anz.
.. , BBO&Al'IINI88BN ~

PIAN 0 STE M "tER, I. =.~ij,..""'=.."'::".'2E.~:ir;t~
&1 LOOPSTR~AT, ::'~~""'B, .....

A. T. BUTTBB.
No. 2. DarlillDiraat, ][UPetaL

ONS LEEF NOG,

. .
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Ten zeerste verheugt het ani te zieD
cat·d, beer Ithodes, schooa hij in Enge-
la~ lijn tijd ,tellig niet in ledigheid
Lf,€{tdoorgebragt, toch van de ongesteld.
Lt' d .,-jlBrhij hier aan leed meerendeel_1
~erie~en is, en dat hij reeda heden per
l"']loltar Caet!» uit Engeland vertrekt,
,ooqaï men kan hopen hem Din gedag
(H,.",eeTtien dagen weder hier te lien.
Illj1tzal dus, y,!'lr de opening van het
I "rIement, meer dan drie weken tijd
f:t I ben om naar allel in ons werelddeel ta
h J seu, fn van harte hopen wij dat lijn
r i aste plan, de Beira Spoorweg, even.
Ht~r wensch moge slagen &la reed.

. \ fel~an hetgeen vroeger door hem i.
uitgltig t.

btl.apijk. lIu.
il yerlaald ell
IaIrt .oetel;

'-_lith,nd OD" ruimt.,
yolpad DOmme, Z. A. BmLIOTHEEK.

De hser Hofmeyr, M.L.A., beeft verle-
etn j¥r' in het Parlement een voorstel
~td8f41 ten gunlte van een wijziginjl VOD

rt r Iqelregt dat, blijkenl.ijn toeliohtinll,
r H~etemde met een besluit door het
Donif:8coDgrel van 1891 op voorstel val,
I I, !tJ. du Toit genomen. De RegtriDIl,
[a een, amendl'ment door het Lagerhuis
te beblien gekregen dat haar meerder.,
tlljhé~. in het behandelen der kweltie
lu t, hetft een Wet ontworpen die n02

n:et i~ publiek gemaakt, maar wanrvaD
[T en TQO!'I;iamelijktwee punten kent; dat
lij zidi; niet houdt aan het plan van hét
dubbelé .temregt door het Bondaoongres
en d'n.'heer Hofmeyr aanbevolen, en dat
zij een ~paling over verhooging van het
h ie!iegt inhoudt waar die woordvoerder!
eer Ah!ikaner partij die achter de .cher.
men k.\{Ilnen kijken, niet : ontevreden meê
7;jn. Het tegenwoordige BondaooDgru
htdt zich intuuohen op nieuw verklaard
voor h~t toepaseeu van het begin.el door
!:tt ,orige gehuldigd, en daarin zien 'wij
geen k:,!ud. WellOuden wij er kwaad
in zien il. de tot den Bond behoorende
ptirlell1~tMeden zich door dit besluit
verplig~ IIcht.ten om de Wet der Regering,
a.e deze;ovengens goed belooft te werken,
It~cn·t~gaan; maar de d:ecuuie toont
Itt r j duidelijk dat hier niet aar
geducht: . kan worden. ~Iet hulp
CH H~~nng zal men een verhooging vaD
Let KI~"'egt er door knnnen krijgen, in
weerwil i van alle bealuiten van Hoeren-
congrueeJl en alle verklaringen van
r aa.ps~lChe parletnentlleden, en het
redelljk~ dat men bekomen kan il meer
waard d&n het uihtekende dat niet te
krijgen ii.

bulpprediker t.
iqu,l.od OI)l ,

Ktrkbo'le, tra.'
oOlt1oitlDelo. bo .. ' nri ..

ortr h.,
L.!IUllloIUI'If:8:r. ta A.berJee~ I eL

ta Kimberley •

IYa.t .Ou, dit punt betreft hebben wiJ
eier en daar den wen ach zien uiten det
a:! thalli·de laak van het Kiearegt door de
W tt der: aegering geregeld wordt, die Wet
OL veranderd eal verder blijven. Teregt il
van ande;ren kant opgemerkt dat zulk een
wee scb 1lÏt den Bard der zaak: niet kan
vervuld ~worden, ",..aar het thanl C'p
aankomt,' il niet een volmaakte regeling
vun bet, ~jesregt, maar wel Een regeling
die dil Kploniale partij in het Parlerr er,t
~t,(dl til versterken en de snti-Koloniale
tiJdelJjk ~vin kracht te berooven ; en heeft
mtD lU~ een regeling bekomen, dan kan
men latet tot verdere verbeteringen achrij.
der ,'v\}lj gewaagden onlange van een
W1Jzlgln~van het Kiearegt in verband
met de. )andsyerdediglD!!" in dier ,oege
da: mlill -een nadere organisatie der nit
Kclouisten bestaande burgermagt zou tot
stand br~gen,en elk aktief burger of vrij.
wIUIger.hilt atemregt zou geven. Dat men
thans aáó'zoo iets niet denken zon, dat
Wl<en wij ; maar hoe ala het later bleek
:at door ,de Wet der Regering een aantal
bijwoners van 8temregt beroofd werden,
.cLouD ,Ej alleuina waard waren het tt'
ceieuen? Dit ie zeker dat ale men dit
JaiH geen w ijziging van het Kieeregt ten
gur.sttl dill Koleeieten bekomt, het regte
uogenbllk hiertoe, bij de houding thaljB
CQur Ju ~w(J(>TJ,oerdtr~ der NaturdlelJ
"~L~eIiur1en, waarsclujnlijk zal verloren
~~aL, ~ri het Boudsoongres schijnt,
bilJ'ccs ,de !\ce8tdTift LJI) het stemmen
vv er Je taak be toond, hiervan lCI! volle
tell' _,t l~ sijn.

., .'

l'·-HHi:t·I!fY.,,-~ieuwo her. 8re'84u81'
'I r.. T~ttl"'CD '" a rouds lIe, u. F.'J. Maller.
::-:. "'ll,eli~:-" ~.l'U!\.-'8 ~j'H,,8na en 'e "" ud.

[Jj \1. l·.;ll.th.. '
... ,A'··i, Lt:TlI. KOK, l'Ta4I1DlrTu.•T.-
1.\0 "~Cl~~,t. -'d m0lj!oo8 Wé:·l!ler". Uobl
.' •. ,ad!' (ED"el,,-b). Wol·r;,·rw. Dr. Zabn
Zoo .••• ChIlDl b8H dr ic, lJc'Dd.rdag tUODd
(gr~, Ir"lf. '

Jl """'l'S' ilK (lIRE' Ol!lIBEl!DK KEu: TI!
"h '-"HI):!r - llulJa.nd8ob :1,-15 T,m... IJ"I'
He<,,·o .f".c- ltlriDf: our den I'HD8Cb.'
,,"~61,<)h lLl.i, "LJe a:Hd."lia niere en de
lleru.!.cb<i." ELl(cleob (j JU n.m... D. doo.I
to :.l.roa'het vvrueeL" De, do Beer. Zondag.
'l.ho()J j DoiUl.

, j'hl'.JK~t:RTl!JI ,JP MOliOI!!I',-(Jroote Karlr:
• .'l·C,'&'Il. (HeIiID.l.cb; en '••• ouds lED'
g,~.cl>h ~u"', W. H.Mllr,ay (Tb.oL Cend.)
- Z"vllt'; DI. l:i.cux. - B.Dc,verltr .. ' X.-
~(il '~ ~o'g(t II, Kt-f •• MiDtlU' j ' ••• 00"',
LI, }\I)ux. - HO~I!' b•• I: 'I •• 0Dd., B81,...
:UILL1~r ..... P.I'.~dolp: 'I mOratoI en 'I
~'llC~ Rnw, 8tJ1~r.-OleD& B~II, BoDrl ••
• o-c r, :. '. morg'DI fil '. avond" &rw. P.
0, .\!'~l'LI1. B.A: (Tblol. Oand.)
Ghltl" W~fdt gezlltJ. tbaul I~r &lgem.ea

Otlder ~e 110\ .iaDIu r. he.ncbla.

wL'H~.-.Voo.r leder Il.. t Dur d, firm. J.
éo<1!)~i eD Zoneo.-Z .. ad e,
L·v'~;lA.!(TUWIJSD.-Von prijslij.Mn eD

aedere hlJtoDde.rbedeD, lie ..hert'Due.
DOUi'DUQ1 Kl!. KOll.é, doe geruimea tijd

bier ter .~d. b~tlt vertod!, .-erte.lr! .M.aJld'g~,é., ca,JI{Pretoru.
L B HI.jr lLoH, MijDoommi.s&ri. UD Wil.

lt _tmrwid,- is Iba"e III" rijD g&aiDhier Mr
lIede cp; blloe&.
ALOb"". VOLDo~IJla geeft bit &~tttfl

1lI~.· IIIth KOIll·.la8t1 •• eD nel'nl.l toegerUIt
I~,~~,eou""*'1 atijib,q.lsaal.-Zw "'_"r.
f H.D~ lli Br LLIlN. - Eeni&e TaD deao

C~"lg. vil.itiaballll diereD lulleD t100r d. beeren
11.1·~cteMOGrreee .lo (0., t. Ho~field Terkoola'
worolll._1 it (I,lu.

K.r.rIOIJu.aa,,·,uu._BaiDaoedv. di. goad-
~oopeeb lOCde "Ml ,oor baD geld wiU.. b.b.
'D, 1.4.lijlt .. 0 dea VictGria WiDk" .... -

Ym .. rij .. .. _010_1" TUI bet,.. _

1 .ur IJzu" ..... -Wie la b••
wel de .. 1.... na
lt ~0., l....-~~~::~.•l!!li;l~:J~=lwUi.~I.



Kombuis Art1ke- Vl. DI

I -n, .Melkpannen, KarDS, .Ka.ars- ZUl.d
vormen, Tinllen Kisten, "Inter-
prise lJ Vleesch 1I$.lers, IJzergaas,
Vleesch Kasten, altijd voorradi_.

Koch &Dixie, ' Landbonwen Veeteelt
Idzerhandelaars, Burgstraat, Kaapstad. bp GROOTE. ~CE:AA+--
Ledikanten, Kombuis Kagehels. (BEPERX~.)

Afrikaansche ltIáatscbppij
•. I _

Geëmailreerde Draagbare Waachta-

feitjes, J R. lIo88 Tuin-Artikelen,

XruiklUTen van af 20S, P.M.

Assen en Kar-Assen, Kar-Veeren,

---------~----~--
Kan toreD der .aat8óhappij.~. Beaoon.fteldl

Kti phaal £25,000 iu 25,000 jaullefleD vau £1 elk.' '
~----~---~Graven en Schoffels, om kort te

gaan: VAN ALIJE8 18 VOOR.

RA.DIG, als het op IJzerwaren

betrekking heeft.

VOORZIGfIG.

,,"1;'...... ,
;~!

.1

'1..···:·
~ , 0'

: ii
"

',) .

Zadelmakerij, .
Kerk- en Langestraat, Kaapstaa

!an deDW.l-Ei. h"'.r A. P. BULllu.
. 8eoreWi ..

Drr Z. A.. Mi UD L. til V. op lfGOtt 8. Beperkt,
."_'4eId..

J S heeft den grootsten voorraad in Zuid Afrika om van uit te zoeken tegel!
• • de laaglt mogt'lijke prijzen. ,Enkel TDig, Engelsch Leder, goed p.

' maakt vlln £4. 'l'ui!(en voor een paar Paarden, A1uinle(!r goed gemaakt vaa 1.4
.~ 15e. Tuigen voor een paar Paarden van A.ulliraliech Leer, goed gemaakt ... n £5

10.. Tuig voor een paar Paarden Engelecb Leer, goed gewaakt van L6. Beeren
Zadels van 30s. Dames Zijzadels van af U. .J:<;veneellseen groote voorraad
TOOD1tD, Zwet'prn, Speren, &rstel~, I'ac.rden D~kken, snz., ens, De Fabriek.
waar een p,aktisc»e Voorman baas UI, kan 100 TUIgen per week klaar maken.

Speciale Voorwaarden Voor den Handel.
TAK BEZIGIl EDEN: Joness.traat, Kimberle1; Mainstraat, Dntoitapaa

;i Mark1pleiu en SOllrstl.at, MarahaU PleIn, Johannesburg, z.:A.B.

.,
~ J

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

H.F.SEALER. M. ROSS & Co~, KOlLI08LOGKIE·k·.AJ[~ltBNJlJWB
t
'LIJ,

Bledea an aan tegel Jage PI'UZ~II: I, er straat, Kaaps ad.. DB_:L;d,
Ransome's Ploegenf; H"&T goc.dkoopete Huis in Lapatad, 'foor Gouden ell :Zil'feren Horolo- ~ W~ .... ".H d' d Sies, Klokken, EJeotro-Pleetwareu, ){e8IeD, Vorken en LepeJJ,.u. ~Ow~ . s O. .... .. _ fabribata.. ...:::;:.. -,

A.merik&an~che en Zweedache Ploegen: Ho F. 8KAI:J', ~ het ~ bobaamoto ponIoo!'"l HOIUIop- Iroi '--Iloan .... CASTLE, """":.., Howard's Zlg-Zag' Egge·' maken 8Illn1V~ m de Kolonie, wen wurborgt vo.ldoenmg te py. WIJIORUfh.. .
' - .u. beOIeIJmSOa, too._ do J; t Id'k ',. , Y!J!TLE "'":Olll: lIé8chadiging lo vo~"ko".'... door de Bouwme..ter .. 'Irillon '!rij Stanford's Korenmolens I'r&ll8che Ste8.llen ............. "'•• "" ZOIf lUIe Th'" t om ~ ':!.._ "JIl Iroi 18.'-OBABTUU, G ,

' -f.h .. le groeI. ventrmdermg maken op al 0IIII got>! voor -;- . u ., • " --:-0 "_~... ""PO ..... ~,._, .. ook Bn, j ,. ,,~
~ . --..- Vóór ploegen en b'lbehoore~de .diaseD lo ~ _ ... lIOeOOa lijDx-.- - u_, ,. 1.. ~~stnTJIlI C!J!T_ '"

:£:~::~tjt~~t':J~~~~:bttbij!.1j~~ :;~l::'i.f;;;:~:?~~~:::=;:~=::D.E '.A..I-A.· .·.A·l. ·.'E.·..N,.:D.· E ~j.:.OG·".·K ..:, ......_.' ."O'~· beroemd.lII:a.hl." ,. .... h.. te koo ......... Ieo hUDD. orden lVI .~, THE LITTLE DUSTPAN," 8"V'sTiu~Jj~TiuT;KAAPSTAD. BURGSTRAA.T, KAAPSTAD,
. ~PLEINSTRA.AT, KAAPSTAD. H. KNIGHT & Oo.'s Moeder's Hulp. BBBBB1.... LTln> VOO:aIlUDBjr,

· :. ~e Goederen moeten verkocht worden. Geen *elijk ofter zal ENCELSCHE KINDERWAOENTJts
_"81gerd worden. ' : De beste 50s. quaHtelt.

V.rll.kN. ~ ""'-

I:J ID 1118Tit I Lil,
82s· Bd.

fn viel' pOlities' te Ititan.
SGHOMMElSTO~lEN'_ MET . VEEREN,

858.
K.. OtpoIIja .~ •• BniItI' ........

Mailkarretfa.
. van 11.. 8d elk.

OOP BELANGRIJKE KENNISGEVING.---------
VAN

Meubelen, Aardewerk,
Led i1<ante en Smaakvollen Artikelen.

· i

Graaff-Reinetter"
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Pakketten gezonden naar eenig gedeelte van de Kolonie, Vrijstaat en ~svaal, denzelfden dag als de order atnveert.

ZENDT U"W"E;O:$DERS,
EN INDIEN NIET VOLDAAN, KUNNEN' DE GOEDEREN WORDEN VERWISSELD .

HOEK VAN SPIN- EN PLEINSTRAATl L

\..

'~Omend8
.e.08n.

•
BANKROe:T!

- '.~'~ ,
,"ii

'cB~tJ._'~
;'!f ,'-\.

OUTFITTING " MAATSqBlPPU
Hebben van een Buis van het Europ~ Y,.telaDd eene

groote buendiDg' ~( ;' , '
~ s-Ó,

MANS,JONGRN8IN DA.18 ONDI,K~EB.BI
VAN ALLB SOORT D VAAnm:t i

Oot,upD, met inatruotiea om de Goederen te.. n ~(PBUZD tt
rerkoopen..; .

De IOJteerillg butaat uit 1,862 dozijll in Nát.,li~., Wol, Cub.
mere,Ll:lmltwol, VicUIla, SbetlaDd'. Bruin, en Wit .atteD ID KeriDo,
tegen prijzen (Jm .1l!D te bnrediSCD. Wij. I". ... cijfm III
1l00diStllttlt teil tuj~ti~jlJ8 uit. t <,

l'red.ti(!e sorteering ill }daL'. Dluin Xatoen, MerbJ'., Cathm.re til
Natu\lrJijh '\\ cllcp lutlll 8 10(,r 2t-., 11" la. 8d" h· GQ'i 11. ns, 2a
·ad., 2a. ld., 26. lld, 8a. Bd eL 8•. lid., "lJll! het dubLtl., 'tId "'llrd.

tJt(b1e eUI beFukte Loneelheid Dtlmu Gwd'-tll '~YÁDid. tot a.
êd-, in }deJiLO, Xato~Il, Casbmere ell Jiltuurlijke W,!.:· .Ó»

. :BvV('l'8tLotmde "(louaed u.oe\ ""oldtn ol'gelpi,d, .100 doet ,ro",-.
,tijdig fI~I,lOtk. :BoH:l:stellLdt' pJ ijlt n. lijn u.iIldtr d~ 1iA.1f' Wat lij "D
oe hblltk hbhD,' m.8l1rde 'f:Juht! Hl> JlO~'J:\\OLIII11 ~nlUIlD •.••

" Economic' Outfttting " MI~atlchappIJ,
r .~: I' -

Plel.- eD 8,in 8tra&eD, Kaal~'-'" ,a

L Dei Uitverkoop begint op Maandag. 1~2~Februarij~
Ordell VUl be, Bmv.tepo! mooteD VUl .. n P_ Xutoor ~.' JUD ' ...... 4-" ; ~.. . ' .

• LET WEt, l-S~ Koopje van 176 dO&ijD~".Jeheel Wollen
'.}nderbemden en do. Broeken, zelfde form en m~; ala J", •• u'.·
4. 6d.; ,ewoDe prij. 12.. 9~. ;' ': .

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

- -.._- - .. - - - - .-. _'_-'.-_ .

..

BLAAUWE RN GIUJZPl MA.
~BOZEN PAKKEN

ooli: iD f~cty Tweecb ... n 4/6 toi 2&/
Toor JODIeD' UD ol toa 10 jaaf
oud. Te nrmjaen .U"n Taft de
.. EeotIomio OU&fi"iDI' Mw·
lObappij, Hoeli: Taft Spin. en
PleiDlt,..." J:upli&'!.

IER,IE
VAN ONZE

BEXENDiI MAN'S LARATOGA TWEID -PAKKEN
(NAAR DEMODE GEMA,AKT,)

!

" 408., 478. ea, 578. 6d. eD. 6Ss. 6d.
Enkele Broeken lO.. 6eL, la •. 9d. en 161. 6d. Dit it een .peciaal voor ODI Geweven stof en it onbr:..k~, laat IÏ~ eftD '* W... 0he8 al'

, '

gewoon Katoen en lij.Caltijd nieuw. Eena gedragen, ...... "'ifd gedragen.

Groote 'verscheidenheid' JDeeren voor' KleiDe Kinderen,
van dese!fde Stof remaakt ; alleen Norfolk Model, alle poo«eD, TOOr lonpoa VIID 8 W 13.

DEZE PRIJZEN SLDTE1'lIN VRIJ VERVOER ntar eeni, ,edeelte der Kolonie' Gp ontftllpi V&I1 een PCIIII'l1LUITOOI.?aDD. VOGI
grootte it het alleen Doodig om.de maat te ItJlden j eent TOOI' Baaije: maat ~ IOboudere, leap nil arm bovekllllt, leD&*e Dutje ft1I lau.
boTIDbDt. VHt: Lengte en breedte. Broek: BinDeubot maat eD omiNk VUl baiL M..t clese bijlODd.rheclen wur\lorpD wij da& .u..... 10

goed pa.t, allOf het door den kleermaker i. gemaut. order 1lOe£1.ijdig, aJeohta een beperlM ~ \'&Il boftDltuDCIe Goederen.

~Alle Orders moeten vergezeld gaan van Oheque
.:=i~~.; of-P .0. Order.

DE
c- ; "~
-,
'.

, BIUI
HOEK VAN SPIN-



e ,

& BeD leiegram "erd. 'l'oorgel_D .....u
heer IVie ...... " 'l'1ID .bedford, he' Ooup'''
leid IOewell.cbeed. ID octD' ..... ' .. d.e da.
nil wege 1i,Pi lila... UIl de belerhaDCI

D. h.. r HawkiD' 'l'aD BUllllIDIdorp
ook "D drawberi", d., d.. BaJII._IOTJ1'oJ~.
1",u.rdigdllD door liea.. til Iwarea
",blnd.rd WU.. 0IiII d. "'p4eriAl
WOIIelI.

UTtr d. k.....tl. der ~'WI& II" Da
wa, "oordeawiJMJiJIl p.I.....

De h." LA ~J., L. W. V., daob. ~
to.laulI, 1110el' p' ..... 'l'iDOIII '01&'"
lt4 ... ~.

1>. heer 0111"11, L.W.V., lei du h .. YOOOnLIIU' •.

" op Ull&WIUIl 011\ .. lillJl dal d.
betaalGea. Blj dHh, lIlea moel' di,
la UlllDeriiDl il_til. He' wae wel wa.
harca ,oor 1OIILIIIi .. óialllOl4lD ma.ecbiea, eli.
QaabIeD d., lij III" ... &il ltd.ea of 100 •• 1
lW" IiUiD~ 101Id... kllllll,n D"'D.
D. h.., M.rai. nD Maraiebarg, _uollt.,

dal II) eli. 'I'IIor 100 besaa.ld
'''MGe '''111 10110"1 kriJleD.
D. YlOl • VoonIuu, G. beer P. dD

L.W.Y., .Dad 'PII' el .. bel .,"lr.eIiD
I" c1e coa.LIIOll. Jilll IUlIGolIJIL.r " ...
Dlllea "u! a e.UJ.. liG •••• D, mur
DlueII' wIL 11 1.". tilJ "ectOD.. c1aa 1I""DI.,oa.lII
leulII 1I1I1~oliJlr.erSOG wOlellll le_ILI, .....
WI>Glie .00 ... 'UIUl, In .. cUeOIlGer nl&lJUll."area opl'.OID •••
lJ. AtV lUlpj. L.W. V., Mi 0011.

wijGUuIJ '1'''' '~I cU. Dil Ii*&iq
101I000"I - .. wMl bruclD. A.II1ta,aaI'llMlG
m........ u&uDI.Iaeó'bto. .
JJ. 6ar.. 1Itw. 1.. I.. , la..

~ ~ ~ ~L ~ii~;;;;~i.~~~~~:;;:~~~i:~~::~::~~~~~~~~~~
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